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 ١جلسه: 
 گاهي در جهت تبيين واليت مطلقه فقيه بر اساس اصالت
 بررسي رابطه والي مسلمين با احكام بر مبناي اصالت شي

 بسمه تعالي
 ٦٦پاسخ حضرت امام به بيانات رياست جمهوري محترم در خطبه هاي نماز جمعه تهران كه در ديماه 

مي ايراد گرديده بود شرائطي را فراهم نمود كه صاحب پيرامون محدوده اعمال واليت والي در حكومت اسال
نظران هر يك به سهم خويش سعي بر تبيين اين مهم داشتند. متن ذيل نيز مطالب و نقطه نظراتي است كه 
توسط استاد حجت االسالم و المسلمين حسيني بنا به وظيفه اي كه در اين راستا احساس نموده بودند طرح 

 گرديد.
  اول هجلس –نواريكم 

 ٧/١١/٦٦ –تاريخ 
 موضوع: بررسي رابطه والي مسلمين با احكام تكليفي بر مبناي اصالت شيي

حجت االسالم و المسلمين حسيني : بحثي را كه عرض مي كنيم در رابطه با اختيارات ولي فقيه در حكومت 
يه بعنوان سرپرست مسلمين را اسالمي و احكام است يعني در نظر داريم رابطه واليت و حدود اختيارات ولي فق

 با احكام تكليفي فقهي كه در رساله ها نوشته شده است مشخص نمائيم.
ابتدا دو مقدمه عرض مي كنيم و بعد از اين دو مقدمه به خود بحث مي پردازيم. در اين مقدمه سعي مي 

 نيم.كنيم بر اساس مجموعه هائي غير از مجموعه سوم در اين وقت مختصر مطلب رابيان ك
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مقدمه اول : در اين مقدمه حدود اختيارات ولي فقيه در رابطه با احكام را بر مبناي اصالت شيي بررسي مي 
كنيم ( يعني بر اين اساس كه خاصيت شيي منطقي اعم از اينكه مفهوم ذهني باشد يا كيفيتي عيني، ماهيتش 

ه آن است يا داراي اختيار است يا اختيار مربوط بذات خودش باشد) عرض مي كنيم چيزي را كه انسان مأمور ب
مشروب از چيزهائي است كه اختيار ندارد و يا به او مي » آقاي مكلف مشروب نخور« ندارد يعني يا مي گويند: 

طرف ربا كسي است كه داراي اختيار است بين دو طرف واقع مي » آقا در معامله هايت رباخواري نكن« گويند:
طه با يك فعلي است كه طرف مقابل اين فعل و مفعول اين فعل يك انسان داراي شود، پس اين حكم در راب

اختيار است، پس مفعول فعل شما گاه داراي اختيار نيست و گاه داراي اختيار است. در قسمتي كه داراي 
و  اختيار نباشد طرفش خود شما هستيد و يك اختيار بيشتر در كار نيست. يك مكلف داريم و يك تكليف داريم

در اين قسمت ميگوئيم حد اول بر اين مبنا » اين كار را انجام بده « يكي هم آنچه كه به آن تكليف شده است
روشن است كه احتياجي به اختيارات غير نيست چون انسان اگر خواست شرب خمر مي نمايد يا اينكه ترك 

رود و يا روزه نمي رود يعني مستقل از مي كند. مي تواند نماز بخواند و ميتواند نخواند اگر خواست روزه مي 
عالم و ما فيها تنها خودش است كه در كارهاي شخصي اش تصميم مي گيرد، ما هم مي گوئيم بر اين مبنا 

 درست است اين يك دسته از كارهاست.
د و يك دسته ديگر از كارها سات كه هم شما بايد تصميم بگيريد وهم ديگر ي مثالً در معامله و در كليه عقو

ايقاعات، اختيار شما به تنهائي كافي نيست شما بايد اختيار كنيد طرف مقابل شما هم بايد اختيار كند. حاال اگر 
بنا شد كه طرف مقابل شما اختيار داشته باشد بدينصورت كه اگر خواست اختيار بكند و اگر نخواست اختيار 

يكطرفه بتوانيد تصميم بگيريد بايد يك قدرتي نكند، اين قضيه كه ديگر مثل قضيه شرب خمر نيست كه شما 
داشته باشيد تا آن كسي كه ميخواهد فعل را انجام بدهد زمينه برايش ايجاد بشود واال شما فرض كنيد در 
جائي هستيد و مي خواهيد معامله كنيد و بنا داريد بر معاملة خود كيفيتهائي را كه شرع فرموده صحيح است 

گاه تمام افراد جامعه مختار باشند و بگويند ما اين را نمي خواهيم و به يك نحو ديگري حاكم كنيد. در اينجا هر
بايد باشد هر كسي يك جور معامله اي براي خودش درست كند، يعني هر كسي يك نحوه از عقود را باطل 
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ها نمي توانند با بداند و يك نحوه از عقود را صحيح بداند، اگر براي تك تك افراد چنين فرضي كنيد ديگر انسان

همديگر معامله كنند و هر روز نزاع مي كنند، آن فرد مؤمن هم نمي تواند معامله كند چون هر قانون شرعي را 
كه مي آورد آن طرف مي گويد من مي خواهم طبق قانون خودم عمل كنم و شرايط خودم را معتبر مي دانم. از 

گر دارد كه هيچ كدام از طرفين متخاصم قبول ندارد. در اين باالتر قاضي هم خودش براي خودش يك مبناي دي
اين ميان نزاع ميشود و طرفين نزاع نزد قاضي مي آيند قاضي هم مي گويد من آنطوري كه خودم صالح مي 
دانم حكم مي كنم، در اين صورت هيچ چيز براي ايستادن جامعه وجود ندارد، اصالً هرج ومرج معنايش همين 

 ت اعمال نظرش بيشتر است بهر نحوي كه باشد غالب مي شود، ميشود حكومت جنگل. است. آن كسي كه قدر
حاال اگر گفتيد همينكه اسم اختيار ديگران آمد بايد قانون حامي داشته باشد تا طرفين بر اساس حمايت آن 

امنيت جامعه  قدرتمند قانون را بپذيرند و به آن عمل بكنند يعني زمينه براي زندگي اجتماعي تأمين باشد پس
در اين فرض كه هر كس با مقياس و معيار خودش اندازه بگيرد و بخواهد به سليقه خودش عمل كند ممتنع 

 است. 
بنابراين با طرح قسمت دوم كه در آن از اختيار موجود مختاري كه طرف تكليف انسان است صحبت شد به 

مي يا اختيار حاكم است ضرورت دارد يعني با طرح اين نتيجه ميرسيم كه وجود اختيارثالث كه همان اختيار حا
اينكه حاكم الزم و ضروري است و اال هرج و مرج پيش مي آيد ، در اين حد از مطلب را هم در مبناي اصلت 
شيي و هم در مبناي اصالت ماهيت همه مي پذيرند و همه متفق هستند و شايد نتوان كسي را در عالم يافت 

اشد كه يك ضابطه اي الزم است و يك حاكم بعنوان حامي اين ضابطه، البته ممكن كه به اين امر معتقد نب
است ضابطه را كم كنند و بگويند در فالن جامعه بيست تا ضابطه بيشتر نيست و در فالن جامعه دو هزار 

 ضابطه ، ولي بهر حال اگر هيچ ضابطه اي نباشد جامعه بقا نخواهد داشت.
 مطلب روشن شد كه ماسه دسته ضابطه داريم:  پس از اين تقسيم بندي اين

 ضوابطي كه در مورد حاكم است. -٣ضوابطي كه در مورد جمع است  -٢ضوابطي كه در مورد فرد است  -١
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در قوانين فردي بنا به اصالت شيي و اصالت ماهيت تزاحم ميتواند واقع شود، تزاحم يعني يك مورد در 

دن دارم و هم امر ديگري پيش مي آيد، نماز كيفيت و ماهيتي دارد و عينيت كه هم دستور براي نماز خوان
درنماز ذاتاً تقرب الهي است لذا بدان دستور داده اند يعني گفته شده كه اين نماز مقتضي رشد است و مصلحت 

از  ملزمه دارد و منع از ترك دراد، اگر آنرا ترك كنيم دچار يك خسران غير قابل جبران ميشويم، نماز مستقل
هر چيزي است همانگونه كه مي گوئيم چربي همه چيز از روغن است و چربي روغن از خودش است، نماز هم 
قربان كل تقي ، معراج مؤمن، تنهي عن الفحشاء و المنكر، ذكر كثير است و اين نماز خودش مصلحت ملزمه 

بدهند اين كيفيت حركات را،  دارد واين مصلحت ملزمه و خاصيت ذاتي آن موجب اين شده كه به مكلف دستور
 چه در نيت و رفتار قلبي و چه در حالت و توجه ذهني به مفاهيم و چه در رفتار عيني اين كار را انجام دهد.

حاال من ميخواهم نماز بخوانم و يك طفل غير مكلف و نفس محترمه اي در حوض آب افتاده است از سوي 
ملزمه دارد، دستور است كه غريق را بايد نجات داد، حفظ ديگر انقاض غريق داراي مصلحت است ومصلحت 

نفس محترمه واجب است اين دو تكليف در يك زمان خاص با همديگر جمع شده است ، يعني نزديك غروب 
است يا صبح نزديك طلوع است، بچه هم در حوض افتاده شخص ديگري هم نيست و بر شما واجب است كه او 

اقع شده است. ميگويند فرق تزاحم با تعارض اين است كه در تزاحم هر دو دستور را نجات دهيد اينجا تزاحم و
داراي اقتضاء است، هر دو داراي مصلحت است و داراي ويژگيهائي است كه امر و انشاء به حسب اقتضاء روي آن 

در اين  آمده است دستور موال و انشاء امر به حسب اقتضائي كه در حقيقت آن ماهيت است آمده است، حاال
مورد اينها دو تا جمع شده اند بطوريكه شما احدالضدين را ميتوانيد انتخاب كنيد، يكي از آنها را ميتوانيد انجام 

نميشود هم نماز خواند و هم غريق را نجات داد، مي » الضدان ال يجتمعان« دهيد و از ديگر ي باز مي مانيد،
د مصلحت حفظ نفس مقدم است شارع مقدم بودنش را بيان گويند شما بايد مهم را به نفع اهم كنار بگذاري

 كرده است بايد اين نفس را حفظ كرد ونماز واجب را ترك كرد و بعد نماز را قضا كند.
روزه « و يا شخصي روزه است، در اين مصلحت فالح و مصلحت ملزمه در آن است، مقتضي امر است كه 

ز طرف ديگر حفظ نفس واجب است اكنون بين روزه كه براي فرماني است مستقل از فرامين ديگر ا» بگيريد
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رشد ملكات نفساني و پيدايش اخالق حسنه و پرورش روح الزم است با حفظ سالمت بدن تزاحم واقع شده 
هرچند بنظر ميرسد كه قاعدتاً بايد فشار آن بيشتر باشد و اثرش هم بيشتر ودرنتيجه تقواي بيشتري پيدا كنيد 

نيست بلكه حفظ بدن و حفظ نفس هم محترم است يعني به لسان شارع مي فهميم كه اين  و لي نه اينگونه
رجحان دارد روزه را به قصد قربت افطار مي كنيد. تا اينجا بين اهم ومهم ، اهم راكه بدست مي آوريد درست 

يك  است كه يك سود كرده ايد ولي مهم ترك شده يك مصلحت بوده كه از دست شما فوت شده است، پس
 مصلحت فوت شده و يك مصلحت بزرگتر بدست آورده ايد.

اهم و مهم در قوانين اجتماعي نيز وجود دارد كه رعايت يك قانون در يك زمان و يك مورد خاص موجب 
ميشود كه يك قانون ديگر را ترك كنيم، بهر حال در جنگ و درگيري با كفر شما ديگر نمي توانيد نماز را 

قدمات و شرائط آن بخوانيد، در هنگام جنگ اجازه مي دهند فرضاً شما مسح را روي باخصوصيات خودش و م
كفش بكشيد و غير اين در مسائل شخصي، هم چنين در حال جنگ به شما اجازه مي دهند اگر الزم شد شما 
از زميني عبور كنيد كه صاحب آن راضي نيست، حفظ نفس محترم است بايد از زميني عبور كنيد كه صاحب 
آن راضي نيست، صاحب زمين مي گويد من راضي نيستم از اين زمين عبور كنيد در غير اضطرار و حالت جنگ 
اگر مي خواستيد در اين زمين نماز بخوانيد نمي توانستيد و الزم بود كه سعي كنيد، حتي در حال راه رفتن 

فتن برداريد، بلكه ترشح وضو را هم نمي نماز بخوانيد و آنجا نايستيد ، آب عصبي را اجازه نداشتيد براي وضو گر
توانستيد در زميني بريزيد كه مالك آن راضي نبود، ولي در هنگام جنگ عبور مي كنيد و در وقت عبور كردن 
احياناً ضرر مي رسانيد محصوالت آن زمين با عبور شما از بين ميرود، يك حكم اجتماعي ، حكم مالكيت 

ديگر حقي است كه براي خانودهء سمرة بن جندب قرار داده شده شخص بر ملكش هست يك حكم اجتماعي 
است ، وقتي او بر مالكيتش اصرار مي كند درخت نخلش را از ريشه بيرون مي آورند ، مالكيتي كه حاكم بايد 
طرفدارش باشد دريك مورد طرفداري بين دو قانون است كه يكي از آنها حفظ مالكيت شخصي بر درختش 

وجود خانوادهء شخص ديگري است، آن يك رابطة اجتماعي است واين هم يك رابطة  است و ديگري حفظ
اجتماعي است يكي از اينها بايد به نفع ديگري كنار رود، اهم و مهم اينجا هم بايد ازخطابات شارع بدست آيد. 
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حم نمي در اينجا هم مصلحت ملزمه براي هر دو قانون بصورت جدا جدا وجود دارد و نهايت در مورد تزا

 گوئيديكي از اينها تعارض است و مصلحت ندارد، بلكه ميگوئيد مصلحت مهم به نفع مصلحت اهم بايد كنار رود.
قسمت سوم حاكم در توزيع قدرتش مجبور ميشود يك قدرت را به يك فرد دهد، در حاليكه ابتدائاً الزم 

فته اند پيش آقاي فقيه و مي گويند قضاوت را نيست كه به ديگري دهد، ابتدائاً بايد قضاوت را به فقيه داد، ر
شما قبول كنيد. در يك مورد پيش يك فقيه رفته اند تا امر قضاوت را به او بدهند، ايشان جواب داده اند من به 
اداره كه نمي توانم بيايم در خانه قضاوت مي كنم، در خانه هم هر گاه حالم مساعد باشد قضاوت مي كنم يعني 

انم قضاوت بكنم، اين پرونده ها اين نظام قضائي شما را هم من قبول ندارم. اگر مرا فقيه مي هر روز نمي تو
دانيد بر اساس ضوابطي كه خودم دارم قضاوت مي كنم، فقط پليس در اختيار من باشد، ديگر هر جا هم كه 

گ با عمليات قضائي خبره و كارشناس الزم شد خودم تعيين مي كنم. مي گويند آقا عمليات قضائي شما هماهن
ديگران نميشود، شما يك جورحكم مي كنيد و آن محله ديگر يكجور ديگر حكم مي شود. اطراف شما يا خيلي 
شلوغ ميشود يا بر عكس خلوت ميشود چون مردم مي بينند اين قاضي يك نحو ديگري حكم ميكند و همه مي 

 مي توانم قضاوت كنم. آيند اينجا ايشان هم مي گويد بهر حال من همانطور كه گفتم
حاال ما فرض مي كنيم اين مطلب بسيار خوب است و اقتضاء بر اين است كه همينطور عمل بشود ولي 
حداقل در شرائطي كه وضع روحي مردم اين را ايجاب كند و وضعيت اداره مردم اين را ايجاب كند. مردم شهود 

باشد كه اگر متخلف از دست اين آقا فرار كرد و از درست نكنند و قضيه پيچيده شود بهر حال بايد يك جائي 
تهران به مشهد رفت، امر ايشان و حكم جلب متخلف را چگونه بنويسند؟ آيا اين حكم بر همه پاسگاهها مؤثر 

 است يا بر بعضي از آنها.
رد پس در نظام اداري موجود كشور اين نحوه برخورد ممكن نيست عالوه بر اين وقتي شما اينگونه برخو

كرديد قاضي هاي ديگر هم همينگونه برخورد مي كنند ، هر وقت حال داشتند كار مي كنند، داد يار و سائر 
كارمندان هم همينطور اصالً اگر نظام حكومتي اينگونه باشد كه حاكم هر وقت حال داشت حكومت كند و هر 

ر هم كه بايد با قصد قربت انجام وقت حال نداشت تعطيل كند بگويد فعالً حال قصد قربت كردن ندارم ، ام
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بگيرد. از طرفي مصلحت اداره، خود موضوع عمل اداره كردن ايجاب ميكند كه كساني كه حاضر ميشوند حتي 
نصف روز ولي منظم بيايند در اداره و نظام را بپذيرند بر ديگران مقدم ميشوند و تا فقيه هست بديگران قضاوت 

د و ابزار حكومت اسالمي واقع نيمشود، حكومت هم مجبور ميشود خالء را را نميدهند اما اينها كه نمي آين
 بوسيله اشخاصي كه مجتهد نيستند پر كند.

يك حكم اين بود كه هرج و مرج نباشد و كارها انجام بگيرد و امر مسلمين زمين نماند، حاكم بايد سعي 
گر اين است كه برابر قضاوت بين كند امر مسلمين زمين نماند و مسلمين سرگردان نشوند، يك حكم دي

مسلمين شخص مجتهد را انتخاب كن، اما اگر مجتهد طبق نظم حكومت و اداره كار نمي كند كار مسلمين 
 نبايد زمين بماند.

پس فرد، جامعه و حاكم هر كدام احكامي دارند و بعضي از آن احكام گاهي با بعض ديگر تزاحم دارد ، حاال 
 سته چست؟نسبت بين خود اين سه د

 موضع و مرتبه احكام قوانين جمعي از موضع و احكام قوانين فردي باالتر است.
ابتدا به بررسي نسبت بين قوانين جمع با قوانين حاكم مي پردازيم. در اين قسمت گفته شد كه ريشة نسبت 

 بين آنها به اين باز مي گردد كه قانون حامي ميخواهند.
رفين در معامله مربوط به حمايت حامي است امااينكه به چه ميزان اين حاكميت و احساس قدرت كردن ط

طرف قدرت دارد و به چه ميزان طرف مقابل قدرت دارد؟ به ميزاني كه قانون آنها را حمايت مي كند. اين قانون 
چه قدرتي دارد و حامي آن كيست؟ قدرت اين قانون به قدرت حكومت متكي است و حقانيت آن به حقانيت 

 كم متكي است البته درمقام عمل و در عينيت نه در مقام جعل كردن واقتضاء.حا
حاال اگر مبناي حاكميت و منشاء قدرت و آن چيزي كه حامي به آن تكيه ميكند آراء ملت باشد يا نژاد 
 پرستي باشد در اينصورت اين از قانون خدا نميتواند حمايت كند و حامي خدا نيست، قدرت حاكميت حاكم كه
حامي قانون است اگر ناشي از گرايش به ملت و ايمان به قوم و نژاد باشد در مواردي كه رسوم قوم يا حفظ و 
هويت تعصب به رسومات آن قوم مزاحم با قانون اسالم باشد طبيعتاً قانون اسالم مجبور است كنار برود و 



١٤ ·································································································································································  
آنها به نسبت استبداد مقنن بوده  قوميت حاكم ميشود. وضعيت سالطتين در دوره استبداد هر چند استبداد

ودر اقوامي كه قوانينشان مربوط به رسوم سلطان و خانواده سلطان است ، در اينصورت قانون به نفع منشاء 
 قدرت شكل مي پذيرد و به نفع او كنار ميرود.

گاهش  در آنجائي كه ملت بنام آراء مردم منشاء حكومت و قدرت حاكميت است وحاكم و حامي قانون تكيه
آراء مردم است قانون چهره اي از پسند مردم ميشود، قدرت حاكميت قانون بين افراد همان قدرت تمايل است 
كه منشاء حكومت است، تمايل مردم و غلبه اين تمايل منشاء قوا و قدرت در نظام دموكراسي ميگردد. دراينجا 

اند، يا قانون اسالمي را با دموكراسي عمل كرده ديگر غلط است كه بگوئيد اين قوم قانون اسالمي را عمل كرده 
اند، منشاء حقانيت قانون ، با منشاء قدرت آن دوتانيست حقانيت بين دو نفر در عينيت به جامعه باز مي گردد، 
نه به مرتبه اقتضاء و نفس االمر، در عينيت به قدرتي بازميگردد كه از آن حمايت ميكند، منشاء آن قدرت 

باشد اگر مليت است يا دموكراسي است معنايش اين است كه اساس در مبناي اين حكومت چيست هر چه كه 
مليت يا رأي مردم است و همان هم پرستيده ميشود و منشأ حقانيت است، اينجا قوم و اسالم با هم نيستند، دو 

رأي مي داده  چيز نيست، بلكه قوم اصل است چون قوم اين رسم را پذيرفته ، دموكراسي اصل است چون مردم
اند. لذا همين كه نپسندند و برخالف آن رأي بدهند بالفاصله قانون عوض ميشود و حاكم هم مجبور است 

 عوض شود.
وقتي مي گوئيد حكومتي اسالمي است يعني منشأ قوا گرايش به اسالم است گرايش به اسالم يعني همه 

نمي شناسند مگر اينكه قدرت اسالم و قدرت  كساني كه اين حكومت را مي پذيرند، هيچ قدرتي را برسميت
خدا باشد. منشأ قدرت هميشه در مقام فعليت و درمقام جريان عيني مطلق است يعني حكم جاري ميشود، 
همين كه گفتيد هرج ومرج نيست يعني حكم جاري ميشود، قوه اي كه اين را جاري مي كند كيست؟ حكم كه 

خارج مردد نيست منشأ قدرتش اگر آراء عمومي است يعني پذيرفتن در خارج مردد نمي ماند، قانون كه در 
آنچه رأي ملت به آن تعلق گرفت، مطلق است، اگر اسالم شد يعني مطلق است كه حقانيت ناشي ميشود از 

 خداي متعال 
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ر مبناي حكومت در موضع اجرا و از نظر عينيت و قدرت عيني دقيقاً مثل مبناي حقانيت در امور ذهني و امو

قلبي است چگونه مي گوئيد نيت قصد قربت از اين مثالي كه عرض شد متمشي نميشود قابليت اينكه قصد 
قربت از آن پيدا شود نيست، چون حقانيت اينها را فقط به خودش باز ميگردانيد اين يك طاغوت است وطغيان 

غيان بر خداست و اين مطلب را بر خدا كرده است. مبناي قدرت هم اگر به دموكراسي يا ملي گرائي بازگشت ط
كه حقانيت و حكومت در عينيت از هم قابل تفكيك نيستند و قدرت جريان يعني حقانيت جريان در عينيت را 
خيلي ها درك نمي كنند و قبالً درك نمي كردند و لذا دموكراسي اسالمي را خيلي ها پيشنهاد كردند چه به 

 اسالمي.صورت خلق مسلمان و چه به صورت دموكراسي 
وقتي خلق يا آراء مردم نسبت به جريان مبنا قرار گرفت موضوعاً منشأ قوا يك چيز ديگر ميشود معنايش 
اين است كه حقانيت، هر زمان كه مردم به چيز ديگري غير از آن را مي دادند كنار روند خلق مسلمان اگر 

ان بودنشان كه از بين نمي رود مسلم اگر بگويند مشروب بايد آزاد باشد وما مي خواهيم مشروب بخوريم مسلم
مشروب خورد كه كافر نميشود. حاال اگر گفت من رأي ميدهم به آزاد بودن مشروب خوردن، جمهوري خلق 
مسلمان سرجايش هست حق حاكميت از آن پسند خلق مسلمان و پسند مردم شده است. منشأ قوا و منشأ 

حاكم بين دو نفر كه طيف رفتار اجتماعي آنها را مشخص مي  حقانيت در عينيت يكي است نه دوتا، قوه جاري
 كند به حقانيت مبنا و منشأ قدرت در نظام بازگشت مي كند.

درچنين فرضي بنا به اصالت شيي حق حاكميت از آن خداي متعال است بنابراين منشأ قوت وقتي از آن 
موضعي است كه موضوعاً داراي اهميت  خدا و نبي خدا و ولي او و ولي فقيه شد موضع و مرتبه منشأ قوا

بيشتري است هر چند از اجسام مستقل است اگر بين احكام حكومت ، احكامي كه قدرت حكومت را تأمين مي 
كند و درعينيت تحقق ميدهد در جائي با احكام شرع تزاحم پيدا كند ، اهم راجح است ولي وظيفه حاكم 

را براي چه مي خواهيم؟ براي جريان احكام. جريان احكام اصل  رعايت احكام شرع در روابط جمعي است. حاكم
 ميشود براي اجرا كردنش حاكم مي خواهيم اين حاكم موضوعاً چيزي مثل بقيه موضوعات است.



١٦  ·································································································································································  
در اين بخش بايد حاكم بعد از احكام كلي الهي موضوع شناسي داشته باشد، موضوع شناسي آن هم نه 

كه شناسائي روابط هستي مورد نظر است، هر موردي را كه ديد دو حكم از شرقي و غربي دارد نه اسالمي بل
روابط جمعي با همديگر تزاحم دارند، نگاه مي كند و اهم را رجحان ميدهد هر موضعي هم كه ديد احكام 
حكومتي و بقاي اصل حكومت مزاحم شده با احكام جمعي ،احكام حكومت را رجحان مي دهد ولي اينها از 

 ا هستند ، دفع ضرر با حفظ ضرورت به اندازه اي كه ضرر بر طرف شود الزم است.همديگر جد
در اين مبناي اصالت شيي دو چيز قابل مالحظه نيست، آخرين پله اي كه ميتوان بر اساس شيي كاركرد اين 

با ابزار  است كه اختيارات حاكم بيايد و در موارد تزاحم اهم را رجحان بدهد، مصداق موضوع عناوين كليه را
كارشناسي را بشناسد و بگويد اين مصداق اين عنوان كلي است و آنهم مصداق آن عنوان كلي است بين اين دو 
در اينجا تزاحم پيش آمده يكي به نفع ديگري بايد كنار رود ضرورت و عنوان ثانوي هم همين را مي گويد. اما 

 گفته شد لذا بر اين مبنا دو چيز قابل مالحظه نيست.
برنامه ريزي رسيدن به مرتبه اي كه اضطرارها كم بشود، و جود ندارد.چرا؟ چون شما ميتوانيد اشيائي  -١

كنار هم بگذاريد وعمل به احكام بكنيد بعنوان اقتضاء اما بعد چه پيش مي آيد؟هر چه خدا بخواهد آياما نسبت 
بدهيد. نسبت بين اين دو امر با امر سوم آتي به آينده هم مكلف هستيم؟ خير ابدًا، شما تكليفتان را حاال انجام 

 چيست؟ آنرا ما مكلف نيستيم وقتي تحقق عيني پيدا كرد آنوقت تكليف برا ي ما پيدا ميشود.
برنامه ريزي براي دست يابي به مصلحت بطريق اولي بدست شما نيست. شما مأموريد در هر لحظه  -٢

سيله عناوين كلي مشخص شده مصداقش را ببينيند و عمل اقتبضاي اين احكام را به حسب لسان شارع كه بو
 كنيد.

در اين فرمايش و بر اين » لن يجعل ال...للكافرين علي المؤمنين سبيالً« حاال اگر كسي در اينجا بگويد
اساس فراموش ميشود چگونه؟ آنها طبق مصلحت كفر برنامه ريزي ميكنند و مصلحت كفر از بين رفتن اسالم 

كافران آرزو و انتظار آن » ( ن كفروا لوتغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيسيلون عليكم ميله واحدهودالذي« است 
دارند كه شما از اسلحه و اسباب خود غفلت كنيد تا ناگهان يكباره به شما حمله آورند) مي گويد اما اين آيه كه 
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را استفاده نكنيد اين چه قياسي در مورد جنگ خاصي و درمورد آن كفار و آن موضوع بوده است، بيمورد آن

است كه مي كنيد؟ كفار كه هميشه ميل ندارند كه هجوم بياورند و هميشه هم نميتوانند ميگوئيم برنامه ريزي 
ميكنند، ميگويد برنامه ريزي كه اثر ندارد آنها كار خودشان را مي كنند و ما هم كار خودمان را مي كنيم ، ثمرة 

سلمين است ، ميگوئيم درست است كه ثمرة عمل به احكام پيروزي است ولي اين عمل به احكام هم پيروزي م
احكام را فقط همينگونه كه شما مي گوئيد ميتوان عمل كرد وپياده كرد ، ادراك خودتان را مطلق مي كنيد يا 

ارما تصرف كنند، احكام خدا را ، مي گويد اين حرفها را من نمي فهمم ، كفار معنا ندارد كه از آنجا بتوانند در ك
( در نجف اشرف با يك نفر همين بحث را داشتم او مي گفت اين بدبختها حمال ما هستند ، زحمت مي كشد 
اين پنكه اي كه االن اينجاست را درست ميكنند و من هم استفاده مي كنم، آن بدبخت حمالي ما را كرده 

تفاده مي كنم يعني چه كه مي گوئيد استفاده است. هواپيما را زحمت كشيده درست كرده و من درام از آن اس
از محصوالت آنها موجب قوي تر شدن آنها ميشود، خير بلكه موجب قوي تر شدن ما ميشود، ما بهرة آنرا مي 
گيريم، در اين پنكه نه قوه اسالم است ونه قوه وقدرت كفر، هر كس كه استفاده كرده است ، شما باز ميگوئيد 

ت و براي اسالم خطر دارد) او ميگويد اوالً كه براي اسالم خطر نيست چون نه ما موضوع آن بسيار مهم اس
نسبت به آينده قدرت داريم و نه آنها نسبت به آينده قدرتي دارند، برنامه ريزي مي كنيم تا چطور بشود هم 

مان را در برابر يك حرفي بي ربطي است ثانياً علي فرض كه آنها برنامه ريزي كنند هر وقت موفق شدند ماتكليف
آنها مشخص مي كنيم، ميگوئيد اين كه پذيرفتن واليت آنهاست چون شما بصورت انفعالي و برحسب عناوين 
موجود عمل مي كنيد شما با اين نحوه فكر ، در مقابل قدرت تهاجم و پيشروي كه آنها براي خودشان دارند 

موضع دفاعي بگيريد واال همين را هم نمي توانيد، در نهايتاً ميتوانيد موضع دفاعي بگيريد، تازه اگر بتوانيد 
حقيقت موضع انفعالي مي گيريد نه موضع دفاعي و اين نكته مهمي است، او ايجاد يك موضوعي ميكند، شما 
كه ايجاد او را دفع نمي كنيد بلكه شما به حسب اين عنوان محقق شده فعل تكليفتان را دربارة همين موضوع 

ظر ميرسد اين معنايش پذيرش واليت كفر است نهايت بصورت غير مستقيم نه مستقيم ، انجام مي دهيد، بن
مستقيم آن است كه بگوئيد حكومت دموكراسي و حكومت كفار، حكومت اهوأ ، غير مستقيم هم اين است كه 
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ه داده است شما بفرمائيد كارهايتان را انجام بدهيد، ما بقدري كه در اضطرار هستيم به همان اندازه شرع اجاز
 كه تخفيف بدهيم، دوباره شما عمل كنيد، پلة بعدش هم شرع اجازه داده است كه تخفيف بدهيم. 

 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته 



 ٧/١١/٦٦ –قسمت دوم جلسه اول 
 ١و٢رابطه والي با احكام بر مبناي اصالت شرائط ص 
 ٣و٤رابطه والي با احكام بر مبناي اصالت تعلق ص 

 ٥موضع تزاحم از ديد اصالت تعلق ص 
 ٦و٧اهميت تخصيص كميت ص 

 ٧و٨گزينش احكام ص 
 ٩و١٢تقدم اصل نظام اسالمي بر احكام فرعيه ص 

 
 بسمه تعالي

 جلسه اول  ٢نوار 
 ٧/١١/٦٦ –تاريخ 

 موضوع: بررسي رابطه والي با احكام تكليفي بر مبناي اصالت شرائط 
حسيني : بررسي رابطه اختيارات ولي فقيه در نظام اسالمي با احكام فقه را بر حجت االسالم والمسلمين 

اساس اصالت شرائط كه قسمت دوم مقدمه است را شروع مي كنيم. و پس از اين هم به بررسي اصل بودن 
نسبت بين اين دو مي پردازيم، خالصه مبانحث در اين جلسه بيان ميشود تفصيل آنرا در جلسات خاص خودش 

 ض مي كنيم ( انشاءال...)عر
در اصالت شرائط بايد در نظر داشت كه منطق ديالكتيك يا نسبت انشتين كه اصل را شرائط وقانون مي داند 
نميتواند مخلوق بودن جهان را اثبات كند حتي آنگونه كه اصالت شيي مخلوق بودن دنيا و خالق آنرا اثبات مي 

ي ديالكتيك نتيجه اي حاصل نخواهد شد كه اين مطلب بايد در كرد بلكه بر اساس اين دستگاه و جمع بند
جاي خودش بررسي شود. ماهم اگر جائي ميگوئيم علي فرض اين كه خدا اثبات شده، منظور مان اين نيست 
كه با اين منطق اثبات شده است با اين منطق نميتوان خدا را اثبات كرد ، بلكه با اين منطق نهايت كاري كه 
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ا كند يك خدائي است معلول جميع قوانين تاريخ، و چيزي هم نيست جز هستي همين قوانين، ميتواند ادع

 شايد اين چنين خدائي را بتواند اثبات كند و با توحيد و نبوت و اين ها هم نمي سازد.
م حاال اگر بنا باشد بر اين مبنا بحث را دنبال كنيم و كاري به صحت و سقم دستگاه نداشته باشيم و نگوئي

منطق ديالك تيك و نسبتي كه اينگونه مجرد از هستي باشد باطل است و بوسيله آن اسالم اثبات و جاري نمي 
شود كار به اين چيزها هم نداشته باشيم و فقط بخواهيم ببينيم لوازمش در اين موضع چيست يعني مفروض 

د جامعه را اداره كند ، اين اختيارات را داشته باشيم كه اگر كسي معتقد به خدا باشد چگونه با اين منطق ميتوان
 چگونه بايد ببيند؟

طبيعتاً در اينجا اختيار فرد منحل در اصل بودن شرائط است يعني نسبت بين فرد و ديگران حاكم است بر 
تصميم گيري فرد، همانگونه كه حاكم است بر تصميم گيري شرائطش ، حتي در ادراك ، تصميم و انگيزة او. 

ختيار در اين مرحله كه فرد است معنائي ندارد، زيرا جبر و قانون حكم ميكند كه داعي اين و پس توزيع ا
رفتارش چگونه باشد از اين باالتر كه بيائيد در جامعه و رابطه بين افراد، بر اين هم جبر حاكم است، نسبت بين 

گذارد. جمع وقتي ميخواهد جامعه و شرائط جامعه، نحوه تأثيراتي كه جهان روي جمع وجمع روي جهان مي 
كار جمعي كند از طريق حكومت اين كار را انجام ميدهد وروي جهان اثر مي گذارد و متقابالً از جهان اثر مي 
پذيرد. خوب حاال حاكم شما محكوم نسبتي است كه بين انسان و اشياء وجود دارد، پس جامعة شما جامعه اي 

جبر تاريخ لذا در اينجا تاريخ كه مجموعه قوانين است بر مجبور ايت و حاكم شما هم حاكمي است تحت 
جرياني كه در اين قوانين واقع ميشود حاكم خواهد بود، اين كه قدرت حاكم غلبه دارد مفروق عنه است ولي نه 
اين كه غلبه اش غلبة باال ختيار باشد غلبه او غلبه بالجبر است يعني بعنوان يك شاخصه اي است بين انسان و 

نات و لذا خودش هم ميرود و يك حاكم ديگري مي آيد ، اين نظام ميرود و يك نظام ديگري مي آيد. در امكا
اينجا حتي كساني كه مثل ماركس آمدند و ابزار را اصل گرفتند، آنهم اصل نيست. بهر حال حكومت ديالك 

ز حاكم است، نتيجه اش تيك بر ابزار هم حاكم است بر انسان هم حاكم است بر شرائط يعني جهان هستي ني
اين است كه مقتضاي تاريخ هر چه باشد انجام ميگيرد، به تاريخ هم در كل كه نگاه كنيد، يعني هستي و همه 
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خصلتهاي آن كه بصورت ديالك تيك يا تحت نسبيت بروز ميكند، از اين جهت هيچ فرقي هم با يكديگر ندارند، 

بر اساس اين منطق خدا هم وجود داشته باشد اختيار براي خدا نه فقط انسان اختيار ندارد بلكه در فرضي كه 
هم نيست يعني خدا خودش گير اسباب است و دستش بوسيله اين اسباب كه همين قواني است بسته است، 
چه رسد به حاكم و چه رسد به تصميم گيري دو نفر طرف يك عقد و چه رسد به تصميم گيري يك فرد، همه 

 ري هستند.اينها در يك دستگاه جب
 بررسي رابطه والي با احكام تكليفيه بر مبناي اصالت تعلق 

حاال بيائيم ببينيم بر مبنائي كه نسبت بين اينها دو تا باشد چگونه ميشود. طبيعاً االن وارد بحث شناخت و 
يد فلسف و منطق آن نمي شويم فقط اينجا ثمره آنرا بصورت يك تصوير مجمل تحويل شما مي دهيم تا ببين

الزمة آن حرف د راينجا چيست. مفروض اين است كه عالم مخلوق است و خدا هم مختار است اگر مختار است 
 چكار ميكند و چگونه خلق ميكند، سه فرض در اينجا مطرح است.

خلق ميكند و اين خلق را مرتباً از بين ميبرد و خلق دومي ايجاد مي كند ، نسبتي هم بين اين دو خلق  -١
 نيست. 

خلق مي كند و لي چيزي به آن اضافه نمي كند ، همان را مانند يك صنعتگر به كيفيتهاي مختلفي  -٢
 تبديل ميكند.

خلق مي كند و قيومش هم هست و مرتب هم اضافه ميكند ، اضافه كردن آن هم اضافه كيفي يا نسبت  -٣
 بين كيف وكم است. 

هم براي اعطاء است، اعطاء او هم مرتباً رشد كيفي عطا يعني ميگوئيم خلقت حتماً براي دارد و براي آن 
ميكند. دستش هم به اسباب بسته نيست ( وتَسببت بلطفك االسباب سببيت سبب به لطف تو واحسان تو پيدا 
مي شود) قانونيت قانون با ايجاد خداي متعال وافاضه متناسب با تفضل او، يعني اعطاي پشت سر اعطا ودوام 

يت حضرت حق ، حاال اگر چنين چيزي مفروض باشد و مفروض ديگري هم اين باشد كه اعطا به صرف مش
انسان هم مختار است ، يعني اين اعطا،اين ايجاد يكطرفه به نحوي كه بالمره طلب بندگان و طلب موجود مختار 



٢٢ ·································································································································································  
يك قدرت  امداد ميشوند متناسب با مشيت. پس بنده مخلوق» كل نمد هوالء و هوالء «لحاظ نشود نمي باشد 

طلب دارد (اختيار) نه قدرت تصرف و متناسب با نسبتي كه بين طلب و مشيت هست شئي ايجاد ميشود اول 
 كيفيات قلبي، بعد كيفيات نظري، بعد كيفيات ادراكات حسي بعد رفتار خارجي و بعد تأثيرات.

در عين حال كه بهر ميزان حاال در اين فرض واليت و اختيار و طلب در امدادي كه ميشود كثرت پيدا ميكند
مجموعه كثرت پيدا ميكند آثار متعدد و مختلف ميتواند بگذارد ولي اين كثرت اگر حول يك محور و مبنا 
وحدت پيدا نكند يعني يك مجموعه نباشد به تشتت نسبت به شرائط مي انجامد اما بالعكس اگر اين كثرت 

جامد، نسبت به وحدت و كثرت نسبت رشد ميشود هر حول يك محور و يك طلب باشد به انسجام بيشتر مي ان
 چه متكثر تر با بودن يك مبنا منسجم تر و حساس تر و مؤثر تر بر شرائط.

بعد از اين قسمت عرض مي كنيم انسان بدون رابطة اجتماعي نميتواند آثارش را بصورت كثرت بگذارد چون 
پس اگر بخواهيم تخصيص بدهيم و تجزيه  كثرت ها كثرت هاي كمي متوالي ميشوند بدون هماهنك شدن.

بكنيم. ابزار كثرت تجزيه است و تخصيص هم. .. پس طلب اگر بخواهيم رشد كند و اگر بخواهد كثرتش افزايش 
پيدا كند در شكل اجتماعي ميتواند رشد كند. حاال اگر بنا شد طلب رشد كند. محور اين رشد بايد مالحظه 

را و جهت او حركت كند يعني چه؟ يعني ابزار كارشناسي ولي فقيه در  كند مصلحتهاي عام توصيفي مطلوب
اينجا توصيفهائي است كه مكتب مي گيرد نسبت به انسان و با آنها معاينه ميكند، نسبت به مدل مطلوب 
مفروض ذهني كه بطرف آن بايد حركت كرد و آن مدل هم جهت رشد را نشان ميدهد حاال اگر اوصاف حميده 

سان شناسي مالحظه مي كنيد و ميگوئيد رفتار جامعه اين گونه است بنابراين ما در شرائط فعلي دچار باشد با ان
موانع روحي هستيم، دچار موانع ذهني و عيني هستيم در اينجا نميتوانيد بفرمائيد مصلحت احكام بصورت 

خ است اما وجوب فعلي آنها مجرد از عينيت تنجز پيدا كرده است چون احكام در اين دستگاه حاكم بر كل تاري
كي ميشود؟ وقتي امكان تحقق آنها پيدا شده باشد، تا امكان تحقق پيدا نشود چيزي كه تحقق آن ممتنع است 
اقتضاء هم ندارد مثل اينكه بگوئيد عدم اقتضاء دارد ميگوئيد ما فرض تحقق آنرا مي كنيم و ميگوئيم داراي 

عينيت نيست معلوم ميشود شما داريد فرض يك جاي ديگر را مصلحت است ميگوئيم فرض شما كه فرض اين 
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مي كنيد، اگر فرض تحقق ميكنيد با مالحظه فرض نسبت است يا بدون مالحظه فرض نسبت بين اشياء ، اگر 
مالحظه فرض نسبت را هم مي فرمائيد كه اين چنين چيزي بوجودنيامده است ، شما دربارة گذشته يا آينده 

، نسبت به اين زمان اصالً تقويت مصلحتي نيست. بنابراين مصلحت حاكم اگر نظام و داريد صحبت مي كنيد
مبداي حكومت الهي باشد يعني مصلحت تقرب به خدا ، چيزي كه سازگار با تقرب است و ميتواند عينيت 

ن داشته باشد در آنوقت وظيفه است. چگونه در اصالت شيي مي گوئيد من اين مصداق را شناختم كه تحت اي
عنوان كلي بود. اين حكم ناظر به همين مصداق است اگر گفته شود حكم ديگري ميگوم يك حكم ديگر كه 
ناظر به اين مصداق نيست، مصداق آن حكم و صداق آن تكليف نيست، در اصالت تعلق يك مرتبه باالتر از اين 

يات كه تزاحم معنا ندارد، در را مي فرمائيد و ميگوئيد در اينجا اصالً تقويت مصلحت نشده است، در واقع
حقيقت مطلب كه ممكن نيست دو چيز مزاحم يكديگر باشد، دوتا ماهيت جداگانه براي دو چيز فرض كنيد و 
اقتضاء براي آن فرض كنيد، مقتضي سير بطرف او چيست، ايجاد يعني اعطاء و تفضل ميشود، قدرت متناسب با 

ودنش به مشيت و نسبتي كه بين مشيت و اين طلب هست نسبتي كه طلب اجتماعي دارد نسبت به تسليم ب
يعني اينگونه هم نيست كه اگر اينها چيز ديگر ي هم بخواهند آنها را به جاي ديگري ببرد و لو خالف مشيت 
الهي باشد، نسبتي كه براي اختيار باقي هست، ميزان تحرك اين را مي پذيرد و نسبتي كه براي مشيت حاكم 

 هي ).هست( حاكم بالغ ال
اگر از آن موضع نگاه كنيم اگر قانون منهاي قدرت بصورت محض مالحظه بشود هيچ چيز از قدرت در ان 
لحاظ نشود مثل اين است كه هيچ چيز وجود در آن لحاظ نشده است. اگر يك مرتبه از قدرتش مالحظه و به 

ص است، قدرت مرتبة بعد هم رسيد به آن اعطا شد، تا التزامات قلبي رسيد تا همينجا ايمان و اعتقاد براي شخ
 تحققش تا اين اندازه متناسب با اين شرائط است آنوقت تكليف ميتواند فعليت پيدا كند.

دقيقتر مطلب را عرض مي كنيم، بنابراين از احكام مجموعه سازي ميشود به نحو متناسبي كه بين كييف 
وكم وجود دارد نه كم به تنهائي است و نه كيف  وكم هست و فراموش نكنيم كه اثر عيني نسبتي است كه كيف

به تنهائي ، قانون بيع خوب است ولكن در شرائط كمي نامطلوب اختيار دست شما هست، يك آمپول داريد 
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مخصوص سنگ كليه است ، مريضي هم وجود دارد كه االن از كليه درد شديداً مي نالد و اين مريض فقير هم 

اين مريض مي گوئيد قيمت اين آمپول هزار تومان است ولي من اين را به سي است. شما هم دارو فروش ، به 
هزار تومان مي فروشم اگر از ابتدا بگوئيد قيمت اين سي هزارتومان است طرف را فريب داده ايد وبيع شما باطل 

امله غرري است ولي اگر بگوئيد قيمت اين هزارتومان است ولي من كمتر از سي هزارتومان نمي فروشم، اين مع
نيست و صحيح است. طرف فقير است و كليه درد شديد دارد و بخودش ميپيچد، ناچار ميشود برود فرش زير 
پايش را بفروشد و از شما اين سوزن را بخرد حاال آيا اين براي رشد ملكات فاضله و اخالق حميده شما خوب 

ه از نظر آقايان فقهاء صحيح است ميتوانيد است؟ ابداً بيع اين شخصي كه از روي ناچاري و اضطرار واقع شد
رجوع كنيد ولي ميگويند از نظر اخالقي اين موجب رشد فضائي نيست. حاال همين فروشنده ميتواند اين آمپول 
را به اين مرد فقير مجاني بدهد، شاگرد مغازه ميگويد االن اين را خوب ميتوانستيم بفروشيم اما فروشنده 

ست كه اين را مجاني به اين فقير بدهم به صرف معنوي من است هر چند به صرف ميگويد نه به صالح من ا
مادي نباشد. نسبتي كه بين كم و كيف وجود داشت و اين آمپول را هبه كرد وبيع نكرد، يك معامله را شما 

ل به ترك مي كنيد و يك معامله ديگر انجام مي دهيد مي گويند چرا اين معامله را ترك كردي، بيع را تبدي
اجاره كردي؟ مي گوئي بصرف من بود. صرف جاري است چه بخواهيد و چه نخواهيد ، انسان خالي از اكوان 
نيست اينكه طرف صرفه و مصلحت را بكدام طرف ببريد مهم است. مالحظه نسبت بين امور از اوليات هم اولي 

كه موضوعاً رشد لحاظ ميشود صالح تر است، درمقام عمل مصلحت لحاظ ميشود. حاال آيا در مسأله سرپرستي 
قدرت براي حاكميت اسالم و رشد تعلق و عشق مردم به خداي متعال اصل نيست؟ آيا سرپرستي داخل در 
اصل موضوع است يعني طبق آن چيزي كه در بخش اول ( اصالت شيي) عرض كرديم آيا سرپرستي براي 

واهد بود؟ يا سرپرستي براي رشد و گسترش است و درجازدن و حفظ كردن و نهايتاً موضع دفاع واالانفعال خ
 براي باالرفتن تأثير و رشد كثرت و انسجام وحدت و نسبت بين كثرت و وحدت است؟

بنابراين از احكام مجموعه سازي ميشود براي اجرا ، متناسب با شرائط و تغييردادن شرائط به نفع مطلوب و 
ه ميتوان ساخت؟ ميگويم آيا بهتر كدام از اين احكام چقدر پيدايش اخالق حميده و ملكات، آيا چند مجموع
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ميشود بهاداد؟ آيا بهاي همه مساوي استس؟ يا خير، شما كه حتي در مصلحت عيني يك نفر هم نمي گوئيد 
بيع كردن و اجاره كردن و رهن كردن مساوي است، اينها را ما مساوي قرار داده ايم ولي در عمل آن چيزي كه 

ح است انجام مي گيرد. تساوي حين التحقق كه نداريم ، حين العمل لحاظ صالح ميشود، نهايت براي كار صال
صالح اگر نسبت بين كم وكيف را مالحظه كنيد تا بي نهايت مجموعه ميتوان ساخت. هر تخصيص كمي و 

د نسبتي دارد تنظيم عيني را كه مي فرمائيد هر جا كه خيابان مي كشيد، پل مي زنيد، ايجاد تسهيالت مي كني
 با كليه احكام.

بسيار خوب االن در يك شرائط خاص جهاني هستيم كه در اين شرائط خاص جهاني موانع زياداست. قانون 
تعزيرات راكه مي خواهيد جاري كنند يك مقدار از موانع را شما لحاظ مي كنيد كه سر وصدا در مورد حقوق 

ولي بعضي از قوانين تعزيرات ، قابليت اجرا در شرائط فعلي  بشر بلند ميشود و درنفوس ضعيفه اثر مي گذارد
 نميتواند داشته باشد.

شما بگوئيد هر چشمي كه درون خانه همسايه نگاه مي كند را ميتوان كوركرد. خوب اين آپارتمانهاي تهران 
ساله بگويند  ٩ه دختران يا بايد پنجره ها را ببندند و بچه ها رواني بشوند يا اين كه بچه ها بيايند در پارك و ب

چادر بپوش و چرا در پارك دويدي و خندة بلند كردي و حجاب را رعايت نكردي ، كه اين بچه مجبور ميشود 
پارك را ترك كند و به آپارتمان خودش بر گردد. در آپارتمان هم كه همة درها بسته است خوب بيمارستان 

يي كه آدم ديوانه درست ميكند. حاال فرض مي كنيم آمديد رواني براي اينها كم مي آوريد، جامعه ميشود ماش
اين آپارتمانها را خراب كردند و چادر زدند در اين بيابانها تا مردم بيايند در اين چادرها زندگي كنند، عرض مي 
ا كنم آنوقت جادة رفت و آمد ، غذا و آب را چطور به آنها ميرسانيد؟ شما حتي ماشين نداريد كه فقط آب آنها ر

تأمين كنيد. موانع عيني كه تعارف بردار نيست مانع عيني فقط براي جريان حكم در عينيت بود چگونه شما 
ميگوئيد تفويت مصلحت ميشود اين ديگر چگونه نظر دادن است؟ مگر تكليف ما ال يطاق هم ممكن است؟ 

نيد كه در توصيف از انسان ميگوئيد موانع عيني و ذهني هست، االن كارشناسي اسالمي نداريم، بايد كار ك
توصيفهائي را كه از شرع و مكتب رسيده قرار دهيد و بگوئيد ما نمي خواهيم شدت تحرك انساني بر اساس 
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حرص باشد كه كينز درست كرده است. بلكه ميخواهيم بر اساس پيدايش ايثار وتقوي باشد، حاال اين را نداريد 

هرج ومرج باشد، تكليف در امر حكومت اين ميشود يا خير  خوب ميگوئيد آيا حكومت بايد تعطيل باشد؟ و
حكومت بايد تعطيل باشد؟وهرج ومرج باشد،تكليف در امر حكومت اين ميشود يا خير حكومت مجبوراست با 
همين كارشناسي كاركند،خوب با همين كارشناسي كاركردند و گفتند ما نمي توانيم اين ضوابط كيفي را حفظ 

زمه روي اين پرستيدن قانون و نپرستيدن خدا در حدي است كه بگوئيم قدرت اسالم و كنيم االن مصلحت مل
قدرت عيني خدا دربين انسانها اين را عيني ندارد به خطر بياندازيم ولي مواظب باشيد نسبت به التزامهاي قلبي 

است بلكه در كه نسبت به عينيت داريد در اينجا هم كسي نمي گويد باورنداشته باش كه حكم خدا چنين 
جريان عينيت نميشود، كسي هم نمي گويد نظام مطلوبيتهاي قلبي را تغييربده ، اما اين چه حرفي است كه 

 كسي بگويد حاكم نميتواند در عينيت به اين احكام بگويد نه.
مثالي مي زنيم كه اگر چه خارج از بحث است ولي نزديك كننده است ، براي اين كه منشأ قدرت و حكومت 

ا روشن كنيم و بعد به اصل بحث بازگرديم، ما فرض مي كنيم دو پرچم بلند شده ، يكي نسبت به خدا و ر
پيغمبران اعالم استغناء و بي نيازي مي كند، دعوي كفر مي كند ، پرچم ديگر اعالم مي كند خدا وجود دارد ، 

اء مي زند. آيا اگر اين دو پرچم مقابل پيغمبراني هستند ، اماماني هستند ولي كل فقه را به خدا و پيغمبر افتر
هم قرار گرفتند وظيفه هست كه ما بي تفاوت باشيم يا زير يكي از اين دو پرچم بايد برويم ، عرض مي كنيم 
بايد زير پرچم اسالم برويم اگر چه در فقه افتراء زد ه است و بايد از اين پرچم دفاع هم بكنيم و در راه آن كشته 

پرچمي كه در طرف مقابل است ميگويد خدا اصالً قابل طرح نيست، در حكم كافراست، اگر  هم بشويم. چون آن
او غلبه كند در حقيقت كفر غلبه كرده است بر روابط اجتماعي. اين پرچم هر چند افتراء مي زند ولي حق 

يكي  حاكميت را به خدا مي دهد. نسبت به اصل مطلب صحبتي ندارد و مهاجم به كلمة توحيد نيست آن
مهاجم به كلمه توحيد است. االن پرچم آمريكا كه در خليج فارس بلند است مگر ميگويد من از طرف دين 
عيسي بن مريم(ص) آمده ام يا از طرف دين موسي بن عمران (ع) آمده ام ، نه مي گويد من از طرف ناتو آمده 

عا نمي كند كه از طرف اديان آمده ام ، ام ، از طرف شوراي امنيت آمده ام ، از طرف كاخ سفيد آمده ام ، اد
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منشأ قدرت را چه چيز مي داند جز پسند بشر، پرچمي كه روبروي اين ايستاده چه پرچمي هست؟ آيا ادعاي 
اسالم ندارد؟ اين حداقلي كه هيچ كس نميتواند آنرا منكر شود را ميتوان انكار كرد؟ بنام مليت مي جنگد؟ بنام 

خدا مي جنگد؟ مثال ديگري مي زنيم هر چند اين قياس مع الفارق است ولي براي دموكراسي مي جنگديا بنام 
كسي كه هيچ انصاف ندارد عرض مي كنم، كسي كه اين حرف را مي زند خود اين دليل كم خردي اوست، 
گاهي است كه انسان اگر يك مطلب را بفهمد نمي تواند دروغ بگويد، كسي كه در آفتاب ايستاده و همه آفتاب 

ا مي بيند ، نمي تواند بگويد آفتاب نيست چون مي فهمد كه اثري ندارد، مگر اين كه نفهمد و ادراكش قاصر ر
باشد هر چند كه آدم خوبي باشد، در اين باب غير مميز باشد، اينهائي كه مي گويند اين حكومت فرقي با 

ه نفع اسالم بود اينها به پرستش قانون حكومت صدام ندارد يا فرقي با حكومت شاه ندارد يا اگر اين گونه بود ب
بجاي پرستش خدا مبتال شدند، كلمه توحيد از يك جا در معرض خطر است و از يك طرف كلمة توحيد 
بسرعتي بيش از سرعت برق دارد در دنيا رشد ميكند. شما تاريخ را ورق بزنيد نسبت به انقالبهاي جهاني كه 

ب ميشد و مي گفتند براي نجات بشر ما نظام كمونيستي را صورت مي گرفت ده سال قبل چند تا انقال
ميخواهيم و حاال چند تا ميشود، ده تا سال قبل چند انقالب بود كه مي گفتند اسالم و خدا و حق حاكميت را 
به خدا مي دادند و حاال چند تا انقالب ميشود. بساط نظام كمونيستي در مقام عمل برچيده شده است. آنوقت 

راكش ضعيف باشد و قدرت خدا را در عينيت نفهمد و نفهمد كه تا نظام جهاني كفر شكسته نشود كسي كه اد
احكام بيع را نميتوان پياده كرد، بقيه احكام را هم نميتوان پياده كرد. مگر كميات در دست كفار نيست مگر 

ام نفت هايتان را روي هم االن دو هزار ميليارد دالر آمريكا در دنيا بعنوان پول رسمي نمي چرخد؟ شما تم
بگذاريد نميتوانيد دو هزار ميليارد دالر را تأمين كنيد. كل نفت شما مگر فروش آن چقدر است و چقدر از آنرا 
مي توانيد در بازار دنيار بچرخانيد؟ موازنة ارزي طبيعي است كه در دست آنها قرار نمي گيرد و بدست ساير 

، انگليس و غيرذلك، طبيعي است وقتي موازنه ارزي دست آنها باشد هر دزدهائي كه شريك او هستند مثل ژاپن
گونه تصميم گيري آنها در مورد پولشان روي ارز اثر مي گذارد و وقتي روي ارز اثر گذاشت اگر شما هم در 
صندوق خانة منزلتان پنج تومان پول داشتيد روي اين هم اثر مي گذارد نسبت كمي شما و مصلحت كمي شما 
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ست خودتان نيست و نميتوانيد آنرا معين كنيد، چون مبناي حاكميت عالم روي كفر قرار دارد، طبقه كه د

بندي كاالها بدست آنها هست، قوانين صادرات و واردات را شما ظاهرش را ميخواهيد اسالمي كنيد و باطنش 
يد و توزيع و تكنولوژي الحادي باشد و چيزهاي ديگري هست كه اگر االن من از هر جاي الگوي مصرف و تول

 بخواهم بگويم.
خوب در شرائط فعلي يك منع مهمي وجود دارد. آنوقت آيا جاي اين است كه كسي ميتواند بگويد تقويت 
مصلحت ميشود اگر االن ما اين احكام را بر مسلمين جاري نكنيم؟ وقتي مصلحت واصل اسالم و بعنوان منشأ 

ت اجرا در عينيت ممتنع است و اقتضاء روي چيزي كه ممتنع است قوا در عالم درخطر است براي شما قدر
نمي آيد. اگر ماهيت مصالح و مفاسد را مجرد و جدا جدا فرض نكنيد و بگوئيد علي فرض تحقق من ميگويم در 
چه شرائط تحقق، شما بگوئيد من منحصراً فرض تحقق را بريده از همه جا ببينم مي گويم فرض تحقق بريده از 

كه نداريم ، اگر علي فرض تحقق در زمان حال هم ميگوئي كه نميتواند براي االن فرض داشته باشد،  همه جا
 مصلحتي تقويت نميشود.

تنّجزو قطعيت و حتميت تكليف با تنّجز اقتضاء در واقعيت و عينيت از هم تفكيك پذير نيستند، چه كسي را 
ممتنع است، به چه كسي اعطاء نكنند به كسي كه  مجازات كنند، كسي كه قدرت ندارد و انجام فعل برايش

هيچ تقصيري در عينيت ندارد، اين چگونه بحث كالمي است كه مشكل را به عينيت مي آورد. پيداست كه 
مصلحت حاكم يعني مصلحت جريان احكام، ولي مصلحت جريان احكام يعني چه؟ يعني مصلحت جرياني كه 

عيت از قدرت حاكم عينيت وجوبي پيدا مي كند. اگر قدرت حاكم بر مجزا و بريده است يا مصلحتي كه به تب
مبناي توصيف الهي و بطرف توصيف الهي حركت دارد قدرتش كه پيدا شد آنوقت ميتوانيد بگوئيد كه مكلف به 

 است قبل از آن اصالً تنجزي ندارد.
حت اصل حكومت جاري نميشود گفتن اينكه االن مانع هست ولذا اين مقدار از احكام بر اساس تزاحم بامصل

، تسامحي است. مصلحت حكومت اصل ميشود يعني مصلحت رشد پرستش خدا در زمين به تبع آن قدرت 
امكان تحقق پيدا ميكند و بعد منجز ميشود وقتي منجز شد پياده ميشود و اعمال ميشود. اگر در اين دستگاه 
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بيان ميشد برطرف ميشود، به اصطالح آقايان اصوليها ورود  مالحظه كنيد كه اصالً موضوعاً اشكالهائي را كه قبالً

موضوعي نيست كه شما بگوئيد كه حاال تكليفش چه ميشود، موضوع را محقق » ثبت االرض ثم انقش« دارد. 
 مي فرمائيد بعد از آن مكلف ، به پيدا ميكند.

م از واجب واجبات ميشود و بر اين اساس طبيعتاً نه تنها واليت بدست كفر نيست بلكه حفظ مصلحت اسال
حفظ مصلحت حكومت هم كه همان مصلحت اسالم است مي باشد. و بعد از آن سراغ احكام مي آيد. احكام هم 
كيفيت تحركي است كه نسبت بين احكام و قدرت كمي است ، قدرت ميشود مثل وجود و منهاي وجود ماهيت 

ند، اينجا عرض مي كنيم لوازم ذات را هم نميتوانيد بررسي هيچ اقتضائي ندارد لوازم ذاتش را ميتواند بررسي كن
كنيد، فقط به لحاظ وجود است كه ميتوانيد بررسي كنيد به لحاظ قدرت است. قدرت براي التزام در جامعه 
پيدا شده خوب التزامهاي قلبي را درست ميكنيم ، قدرت براي مالحظه نظري اش پيدا شده خوب مالحظه 

قدرت براي تحقق هم انشاءال... متناسب با آن قدرت تنجز عيني هم پيدا ميكنند، ادام  نظري اش هم ميكنند،
 بحث را بعداً خدمتتان هستيم. 

 والسالم عليكم و رحمه ال... و بركاته 
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 بسمه تعالي                                                                  

 تبيين كليات جلسه اول                                                        
 موضوع: كيفيت اختيار و رابطه تعلقها به يكديگر 

 ١٢/١١/٦٦ــ  ٢جلسه
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بحثي را كه امروز مطرح ميكنيم در جلسه قبل به صورت كلي و اجمالي 

 ر اين داريم كه جوانب مختلف اين بحث را بررسي كنيم . بيان شده، از اين جلسه سعي ب
در اين بحث كه بر اساس اصالت تعلق آغاز ميكنيم مجبوريم مواردي را مفروض بگيريم و فرضي حركت 

 كنيم چون بحث مبسوط آن جداي از بحثهاي منطقي و مبنايي نيست.
ست و به طرف غايتي باشد، يعني در مقدمه اول عرض ميكنيم كه عالم در فرضي كه مخلوق باشد كه ه

حركت الزم داشته باشد حتماً يك تغييري را الزم دارد تا معني حركت تحقق پيدا كند و در اين تغيير هم 
حتماً بايستي تركيبي وجود داشته باشد تا اينكه آْن تغيير حاصل شود، اگر گفته شود كه عالم هيچگونه جزيي 

يير براي آن نيز ممكن نميباشد و عالوه بر اين، اين حرف بر مبناي و اوصافي ندارد، در اينصورت فرض تغ
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منطقي ما حرف درستي نيست و تغيير حتماً با تركيب مربوط ميباشد بنابراين بحث پيرامون تغيير و تركيب را 

 تمام شده فرض ميكنيم.
اي مخلوق باشد در فرضي كه اضافه ترشدن هستي بخواهد انعام به مخلوق باشد و كيف جديد بخواهد بر

آنوقت در صورتيكه زيادتي در هستي كيف تعلق را الزم بدانيم و نتيجه هم بخواهد بازگشت به خودش بنمايد، 
اشراف بر خودش را الزم دارد يعني نميتواند هويتاً خودش بر خودش اشراف نداشته باشد، البته اين كه اين 

كه اين اشراف بر خود بدون وجود اختيار ممكن  اشراف چگونه ممكن خواهد شد بصورت خالصه عرض ميكنيم
تواند تدريجي الحصول باشد اگر بنا شد بهجت در معرفت و قرب و كيف  نيست يعني علم بدون اختيار نمي

نمايد و مبتهج و خرسند از قرب باشد در اينصورت حتماً اختيار را الزم دارد. اگر  خاصي كه ادراك قرب مي
مبتهج و مسرور و متلذذ بشود، يعني كيف جديد و كيف ابتهاجي براي او حاصل تواند  جبري محض باشد نمي

 شود كه بحث مفصل اين مطلب جاي ديگري است. نمي
مقدمه دوم: هرگاه فرض اختيار شد، حتماً هم پيامبر براي بيان راه صحيح از غير صحيح و هم براي 

ر صحيح است و هم ولي رشد) لذا آنجا كه سرپرستي رشد الزم است(يعني پيغمبر هم مبين راه صحيح و غي
بحث از غايت مي شود بحث از علم و اختيار بشود، بحث از ضرورت رسالت و ضرورت واليت ميشود، معناي 
اجمالي كه اشاره به آنرا در اينجا كافي ميدانيم همين است كه ولي و سرپرست براي كل عالم به معناي واسطه 

ي قرار مي دهد بايستي باشد ولي نبايد غفلت بشود كه ولي براي اختيارات و اي كه خداوند عالم در نظام هست
كيفيت گسترش اختيارات به طرف خداي متعال هم بايستي باشد، يعني واليت به كلمه واليت تكويني و وسيله 

ش جريان عنايت حضرت حق به عالم تمام نميشود بلكه در خود بودن و شدن همينكه انسان را در كيفيت بودن
 در گذشته و كيفيت بودنش در آينده اش مسئول مي دانيم ولي رشد را براي هر دو مي خواهد*.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصوفه و دراويش در شكل *ــ اين نكته غالباً غلط انداز مي شود چون تصور مي شود كه ولي رشد را م

خاصي از روانشناسي براي پرورش فرد بيان كرده اند ولي نواقص آن بسيار زياد است اول اينكه ادراكات نظري و 
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حسي از آن قطع مي شود يعني اينها حجيت را فقط به ادراكات معنوي مي دهند بنابراين در آن واليتي كه 

كال وجود دارد. نمي شود بعد از قسمتي كه در پاورقي عرض آنها براي مرشدهاي خودشان بيان مي كنند اش
شد و توجه به آن نيز نافع است، در متن بحث عرض مي كنيم كه گفت كعه در واليتي كه دراويش به آن 
معتقدند حجت تمام است چرا؟ چون بخش نظري و حسي آن قطع است يكي از اشكاالتي را هم كه فقها به 

ن مي گيرند همين است كه مالك شما براي دستورالعمل دادن چيست؟ ولي در متصوفين در باب دستور داد
مقابل اين مطلب نفي اصل مطلب به دليل نقص رفتار آنها نيز مورد قبول نمي تواند باشد چون شما طبيعتًا 

ما حداقل براي معالجه بيما روحي روانشناس الزم داريد، يعني حداقل بيمار روحي و بيمار عصبي در جامعه ش
يافت ميشود نميتوان گفت كه عالج بيماري اينها را به علماي حسي واگذار ميكنيم ( يعني آنها كه ماده و آثار 
ماده را اصل مي دانند و تعريفشان از روح و هويت انسان هم چيزي جز ماده نيست) در طرف ديگر هم دراويش 

ي كه هماهنگي سه ادراك را براساس وجود دارند كه بدون حجت هستند پس باسد شما يك علم روانشناس
تبعيت از وحي دارا باشد را بدست بياوريد هرگاه ضرورت حجيت معالجه و عالج بيمار و رجوع او به دكتر 
روانشناس اسالمي تمام شد با همان منطق و مبنايي كه نقص بر طرف مي شود كمال هم براي جريان حجيت 

براي كودكستان تا آخرين مراحل بايستي وجود داشته باشد،  پيدا مي كند. يعني مدل پرورشي اسالمي هم
مدل پرورشي براي سطوح مختلف گزينش و آموزش و پرورش در جامعه بايستي وجود داشته باشد بنابراين 
مرشد به معناي  ارشاد كننده و پرورش دهنده  اي كه بعنوان روانشناسي اسالمي كه هماهنگي سه ادراك را بر 

وحي بخواهد و دقيقاً نسخه و دستورالعمل براي كنترل هر فرد نيز داريم اما اين بار متوجه مي اساس تبعيت از 
شويم كه نسخاي كه روانشناس حسي مي دهد با اين نسخه كامالً متفاوت است، نفي اصل اين همانگونه كه مي 

ان گفت كه جريان سرپرستي گوييم موجود مختار داريم ببينيد جريان اختيار چگونه انجام مي گيرد تا بعد بتو
چگونه انجام مي گيرد. يعني بگوييم كه اختيار چگونه جاري مي شود و بعد بگوييم سرپرستي اين بايستي 

 داراي چه حوزه و چه اختياراتي باشد.
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اختيار در نازل ترين مرحله اي كه كمتر از آن را نمي شود پذيرفت اين است كه شخص مختار قدرت طلب 

اشد بگونه اي طلب باشد( طلب هم كه در نازلترين مرحله طلب في الجمله مي شود) گاه طلب محض را دارا ب
محض مطرح نيست يعني مي گوييد الزم نيست قدرت تصرف در خارج قدرتي كه فرضاً بوسيله آن بتوان 

ا كرد وجود كيفياتي را جابجا كرد وجود داشته باشد يعني قدرتي كه فرضاً بوسيله آن بتوان كيفياتي را جابج
داشته باشد يعني قدرتي كه با آن بتوان اين استكان را از آْنطرف ميز ه اينطرف بگذداغريم الزم نيست و چنين 

 اختياري تفويض نشده است مي گوييم 
مي رسيد كه جهت آن الهي باشديا غير الهي حال اگر مدعي شديم كه بشر مطلب نيز غلط است عين همين 

سطح بسيار بزرگتري وجود دارد يعني نمي توانيد ادعا كنيد كه ما به سرپرستي رشد مطلب در جامعه نيز در 
كاري نداريم آنوقت همانگونه كه علماي حسي و روانشناسان حسي به معالجه بيمار رواني مي پردازند در جامعه 

 نيز مديران حس گرا و مديران مادي مسئوليت تغيير وضعيت را به عهده مي گيرند. 
اين واليت بر كيفيت تغيير و شدن عالوه بر مرتبه اي  از آن كه خارج از اختيار انسان است بخشي پس بنابر

الز آن هم كه درون دايره اختيار قرار مي گيرد واليت تكويني هست اين قسم از واليت تكويني هست  اين قسم 
به آن خواهيم پرداخت. قدرت  از واليت تكويني، با واليت تشريعي همراه است، كه در بحثهاي آينده دقيقاً

 صرف طلب را هم ندارد كه نمي توان او را مؤاخذه كرد و گفت چرا نپرسيدي و چرا نخواستي؟
بنابراين نازل ترين مرحله اختيار كه در بحث شناخت شناسي از آن صحبت شد را بعنوان قدرت الطلب 

سيع تري پيدا مي كند در مرتبه بعد باز نامگذاري مي كنيم اين طلب در يك مرتبه امداد مي شود و قدرت و
بيشتر يعني هر چقدر كه امداد شود در نظام حسااسيتهاي قلبي، ذهني و ادراكات حسي طلب جريان پيدا مي 
كن د تا شخص در ادراكات متوجه مطلب مي شود و از آنجا در رفتار هم امداد مي شود و دست وپاي او 

مي آيد. تا آنجا كه قادر مي شود در عينيات تصرف كرده و آثار و همانگونه كه او مي خواهد به حركت در 
 خواص آنهارا تغيير دهد. 
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لذا اين طلب است كه در مراحل و مراتب مختلف امداد مي شود. حال ببيميم آيا اين طلب بصورت مطلق 

شيت بالغه است امداد ميشود؟ خير اينگونه نيست چون بنابراين بود كه طلب به ميزان نسبتي كه بين آن و م
امداد شود، يعني طلب انسان نمي تواند بگونه اي حركت كند كه گمون و سير غايي  جهان را بهم بزند در يك 
محدوده و نسبت خاصي مرتباً حركت مي كند هر چند گسترش پيدا مي كند اما سمت گيري گسترش آن و 

ت شود يعني اگر مخالف است اين نحوه حركت گسترش آن به نحوه اي است كه سازگار با مشيت به نسب
مخالفت بصورتي نباشد كه بخواهد دستگاه را بهم بزند به نسبتي كه امكان اعمال اختيار فرد هست بايستي اين 
قدرت جاري شود و اين فرد امداد شود هكذا طلب شخص الهي هر چند از نظر جهت گيري كلي موافق با 

كه اختيار عالم را منقلب نمايد. بصورتي كه اين عالم ديگر عالم  مشيت است اما نمي تواند بگونه اي حركت كند
اختيار نباشد و هيچ كس با اختيار بطرف كفر نرود و همه جبراً بسوي كفر حركت كنند اين با مشيت حضرت 
حق نمي سازد در اين مدت اختيار بايستي باشد البته امكان غلبه حق بر باطل وجود دارد و معاذ ال.. امكان 

ه باطل بر حق بواسطه اختيارات فاسد كفار نيز وجود دارد تا اين نسبتها اين مطلب شدني است. يعني غلب
 تهاجم هر يك ازز طرفين حق و باطل بريكديگر مقدور و ممكن است.

 قسمت سوم مقدمه: 
د و نحوه تا اينجا معلوم شد كه اين عالم جهت غايي دارد و تا واليت نسبت به اختيار بايستي براي رشد باش

آن اين است كه از طلب آغاز مي شود. حال ببينيم كه اين نحوه كه از طلب آغاز مي شود نسبت به مطلوب و 
 مطلوبهاي متعدد چگونه است؟ 

مطلوبهاي متعدد كه در نظر ابتدايي و خصوصاً با اصالت شيي جدا جدا مالحظه مي شود و تمصسلي هم كه 
ار اشتباه بشود يعني هركسي مزه خاصي را مي پسندد يكي شربت بياييم هيچ اشكالي ندارد كه شخص دچ

 ترش و يكي شربت شيرين، يكي شربت گالب و يكي شربت بيدمشك را مي پسندد. 
از اين ديد مي گوييد طبايع و سليقه ها مختلف است. عالقه ها متفاوت است و اينها هيچ ربطي هم بهم 

مالئمت با طبعتان دارد پيدا مي كند و ديگري به چيزهاي ديگري ندارند شما تمايل به يكسري از چيزهايي كه 
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متمايل است و نسبت به مطلوب شما متنفر مي باشد. بعبارتي لزومي ندارد كه تمايالت بر اساس ايمان و اعتقاد 

 و نظام ارزشي باشد.
چيز بدشان از همين جا گفته مي شود كه ممكن است كه مؤمن و موحد و يا كافر و ملحد هر دو از يك 

بيايد و يا يكي متمايل به آن چيزي باشد و ديگري متنفر از آن گمفته مي شود بنابراين با اين صحبت معلوم 
مي شود كه درجه اهميت مطلوبها براي افراد بصورت جدا جدا مختلف است اگر مطلوب را جدا جدا قرار داديد 

ارد و از هر وجهي و خصلتي چيزي را دوست مي در مورد يك فرد هم مي توانيد بگوييد كه او بيست خصلت د
دارد يعني هم مادر را دوست مي دارد هم برادر را هم شهر را دوست مي دارد هم حقوق را هم فرزند را هم گل 
را و هم قدرت را و... اينها را بصورت جداگانه دوست مي دارد و براي هر كدام از اينها هم يك نحو حركتي دارد، 

ور بدش مي آيد، حتي از اشيايي مثل ساعت نيز كه ممكن است كند كاركند و منظم و دقيق هم از ضعف و فت
نباشد نيز بدش بيايد، چاي بد مزه را هم دوست نمي دارد، قند بد مزه راهم دوست ندارد و........ابتدائاً شما مي 

 ويژگيهاي انسان... گوييد ميلها و نفرتها ربطي به ايمان ندارد و جدا جدا هست مربوط به خصلتها و
حال كمي دقت مي كنيم ببينيم آيا واقعاً همينطور است؟ آيا تمايالت و علقه ها و كششها و يا نفرت و 

 گريزهايي كه گفته شد هيچ نسبتي بهم ندارند.
يعني اگر خواهر، مادر ويا يكي از بستگان شما به خطر بيافتد آيا شما براي نجات او خود را به خطر نمي 

د؟ خطر و مخاطره كه چيزي نفرت انگيز است اگر برادر شما بيمار شد آيا پول را فداي او نمي كنيد؟ اندازي
طبيعي است كه چنين مي كنيد. اما در چه نظام ارزشي؟ آيا در نظام ارزشي كفار هم چنين است؟ در آن 

را هم شهرداري برمي دارد. جامعه كه حتي اگر مادر يكي از آنها بميرد پسر سراغ مرده او هم نمي آيد. جسدش 
بله اگر يكي از بستگانش جوان باشد و از بين برود، مي رود كع اعضاء بدن او را در سرد خانه به بيمارستان 
بفروشد و پولش را بگيرد چشمش سالم باشد حنجره اش سالم باشد بفروشد و پولش را بگيرد. اين يكي براي 

ل فدا كند، آن يكي نه تنها فدا نمي كند بلكه حاضر است برادر بهبودي چشم برادر يا خواهرش حاضر است پو
يا خواهرش را فداي پول كند، آن يكي نه تنها فدا نمي كند بلكه حاضر است چشم برادر يا خواهرش را بفروشد 
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تا پول بدست بياورد. نقل مي كردند در يكي از رستورانهاي خارج زن و شوهر هر دو وارد شدند زن پول با خود 

داشت شوهر هم غذا گرفت و شروع به خوردن كرد زن اجباراً گرسنه نشست و اين شوهرش مشغول غذا ن
خوردن شد يك ذره هم به او تعارف نكرد، به نظر ما مي آيد اين مثل كار حيوان است، نه اينكه مثل حيوان 

قدر كه از دين خارج  است بلكه خود حيوان است براي اينكه ما هر غريبه اي حتي مخالف ما هم باشد همين
نباشد و معاند نباشد و اگر از دين هم خارج باشد ولي معاند نباشد و بدانيم كه اين گرسنه هست، نمي توانيم 
جلو او غذا بخوريم و براي ما گوارا نيست بقول معروف لقمه در گلويمان گير مي كند، بشر چگونه مي تواند 

 فاوت مشغول خوردن شود.ببيند بشر ديگري گرسنه است و اين هم بي ت
حاال مالحظه كنيد در دو تا نظام يك تغيير پيدا شد كه راحت نمي توان گفت حاالت روحي هيچ ارتباطي با 
عالقه و اعتقاد ندارد، شما در ايام عاشورا در يك كوچه بگذريد و از بلندگو بشنويد كه مصائب اهل بيت اطهار 

د و نمي توانيد رد شويد. اگر وقت نداشته باشيد كه برويد و همراه آنها صلوات اهللا عليهم را مي خوانند مي ايستي
سينه بزنيد همانجا پشت در مي ايستيد و با آنها حسين حسين مي گوييد و گريه مي كنيد. اگر خيلي ضرورت 
داشته باشد كه رد شويد خودتان را كم سعمادت مي دانيد نسبت به خودتان حالت نفرت پيدا مي شود ولي 

ول اهللا وقوته اگر از كنار مجالس لهو و لعب رد شويد و صداي آن بلند باشد اينجوري نيست و نسبت به اين بح
مجلس نفرت در قلبتان پيدا مي شود، اگر ايمان راسخ شده باشد بغض پيدا مي شود و اگر ابزارش را داشته 

بر مبناي اعتقاد الهي و حب الهي و تعلق  باشيد به آنجا حمله مي كنيد. حاال آيا اينها واقعاً يك نظام حساسيت
الهي هست يا اين كه اينها بريده بريده و جداي از همديگر است. بله براي كساني كه ايمانشان راسخ نشده باشد 
و عالقه الهي آنها شديد نشده باشد گاهي روي پاية اختيار سوء است و در آن جهت امداد مي شود و گاهي روي 

ست و در جهت صحيح امداد مي شود و در رفتارش تلون مشاهده مي شود، وقتي تلون پيدا پاية اختيار صالح ا
شد انسان خودش هم خودش را نمي تواند بشناسد آثارش هم خيلي ضعيف مي شود و انفعالي مي شود بعد هم 

شود.  مي گوييم چرا آثارش انفعالي مي شود ولي اگر راسخ شد در ايمان يا كفر به اصطالح اهل حساب مي
شرح صدر در كالم خدا هم براي كفر آمده و هم براي اسالم. اگر رجوع كنيد شرح صدر لالسالم هست شرح 
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صدر للكفر هم هست. اين كه يك چيز پرش نكند نسبت بين چيزها را بتواند از همان پايگاهي كه هست ببيند 

است و امداد در راه  " يعلمونسنستد رجهم من حيث ال "امداد نسبت به كج رفتن و راه منحرف كه همان 
 مستقيم و محكم شدن، نسبت هر چيزي را مالحظه كردن.   

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 
 

 ٣جلسه: 
١٣/١١/٦٦ 

 ١و  ٤ص   وجود نسبت بين تعلقهاي انسان 
 ٥ص     كثرت و وحدت
 ٦ص   الزمه كمال كثرت و وحدت

 
 

 موضوع: وجود دو نوع نظام تعلق در عينيت
حجت االسالم و المسلمين حسيني: بحث درباره اين بود كه آيا تعدد تعلقها موجب اين مي شد كه بگوئيم 
هر تعلق و علقه اي جدا جدا است يا اينكه اينها بصورت يك نظام يك مجموعه مربوط به هم هست حاال در 

واين بگوئيم كه اين تعلقات مربوط به ابعاد مختلف و نيازهاي يك انسان مي باشد بهرحال يك قدم اول مي ت
انسان داراي ابعاد مختلف است، يك انسان يك قدرت طلب و يك اختيار دارد كه در مواضع مختلف نسبت به 

ده نهايتًا اشياء مختلف اين قدرت را اعمال مي كند چند قدرت طلب نيست وحدت طالب و وحدت طلب كنن
قابل انكار نيست طلب متعدد نيست يكي است سؤال مي شود اگر از يك طالب طلبهاي متعدد ديديم اولين 
ربطي كه جامع همه اينها هست آيا همان يكي بودن طالب نيست؟ ممكن است پاسخ دهيد كه يك طالب در 

ض مي كنيم كه خير طالب اين لحظه يك چيز طلب و در لحظه ديگر چيز ديگري طلب خواهد كرد. ما عر
ممكن است بعضي از طلبها را نست به بعض ديگر از طلبها در بعض از شرايط فدا كند. مثالً حاضر است مال را 

 براي سالمت فرزند خود يا مادر خود بذل كند.
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وقتي مي بيند كه اين شخص بعض از طلبهايش را فداري بعض ديگر از طلبها مي كند، معناي آن اين است 

امكان دارد نسبتي بين اين دو طلب برقرار باشد، اگر نسبتي بين آنها نبود دو تا چيز جدا مثل دو خاصيت از كه 
دو شيي بود در بحث اصالت شيي مي شد و معنا نداشت كه يكي به نفع ديگري كنار برود. آب هميشه يكسري 

ر مي روند معناي آن اين است كه خاصيتهايي دارد و آتش هم يكسري خاصيتها اينكه بعضي به نفع بعضي كنا
 حتماً بايستي بايد بين آنها برقرار باشد.

حاال اگر بپذيريم وجود نسبت را آيا اگر طلبها با يكديگر نسبت داشته باشند اين طالب بدون يك مبنا و يك 
ول آن محور محور مي تواند نسبت بين اينها را معلوم كند؟ يا اينكه طالب بايد مطلوبش چيز ديگري باشد كه ح

و طلب شامل بتواند نسبت آنها رابه يكديگر مالحظه كند. چيزي در همة طلبهاي او مشترك باشد و همة 
طلبهاي انسان جلوه و مرتبه اي از او باشند، بشري كه در اعتقادش راسخ نشده باشد، يعني در يك جهت ثابت 

ني ست و مادر يا برادر او در حال تلف نشده باشد در نسبت گذاري هاي او تلون ديده مي شود گاهي عصبا
شدن است، او بذل مال نمي كند چرا كه روي دنده نفسانياتش مي باشد حاال چه در غضب باشد و چه در 
شهوت. گاهي هم متوجه خدا هست مال را فداي مادر يا برادر مي كند. ولي كسي كه راسخ و ثابت باشد و كليه 

حور باشد به هر چيزي به اندازه خودش بها مي دهد نسبتها از دست او حركاتش بر يك مبنا باشد و حول يك م
خارج نمي شوند، موضع گيري او متزلزل نمي شود و از اين پايه و از اين مبنا به يك پايه و مبناي ديگر نمي 

 رود.
و مؤمن در مله ثابت بودن و راسخ بودن ايمانش و همچنين كافر در راسخ بودنش در جهت كفر و لجاجت ا

در كفر اينا هر دو به هر ميزان كه راسخ و ثابت باشند در حق يا باطل نسبت سنجي آنها ديرتر تغيير مي كند. 
اگر مؤمن باشد، نسبت به هرچيز كه احترام مي گذارد نسبت احترام او بر مي گردد به آن محور چه  آن وقتي 

ل بر يك مبنا حركت مي كند. كافر هم كه بها مي دهد و چه آن موقعي كه صرف نظر مي كند در هر دو حا
همين طور است، يك مؤن مي گويند در راه خدا بايد از جان بگذري چرا كه خطر دين خدا را تهديد مي كند. 
مي گويد از جانم و از مال و فرزندم مي گذرم و يا مي گويند االن شرايط گذشتن نيست و بايد به ايشان احترام 
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ام مي گذارد. همه اعمال مؤمن و رد واحد است، و حال او تغييرات حال او در بگذاري او هم به ايشان احتر

بندگي قرار دارد همان گونه در دعاي كميل مي خوانيم كه خدايا اعمال ما را ورد واحد قرار بده و حال ما را در 
يك خدمت هميشگي خودت قرار بده. به اين صورت حول يك محور نظام درست مي شود. يك طالب است و 

است هر » معبود«مطلوب شامل دارد كه حول محور تعلق و كششي كه از اين طالب به آن مطلوب شامل 
چيزي در اندازه و قدري قرار مي گيرد. حول محوري كه آن محور تعلق به خداي متعال است نظام تعلق درست 

نظام تعلقش و نظام  مي شود كافر هم چون تعلق به دنيا و غير خدا دارد او هم در مرتبه شدت تعلق،
 حساسيتهايش حول همان محور قرار دارد.

وجود طالب واحد يك چيز را براي ما تمام مي كند و آن اين است كه خصوصياتي در مطلوبهاي جزئي وجود 
دارد كه اين تعلقها با هم ديگر نسبت پيدا مي كنند و تحت يك نظام در مي آيند، هم وجه اختالف در آنهاست 

تراك در آنها است، كه اين وجه اشتراك نمي گذارد تا آخر بتوانيد اينها را جدا جدا مالحظه كنيد. و هم وجه اش
اينها همه بهم داراي نسبت هستند و نسبت همه آنها منحل در طلب شامل است. حاال اگر چنين باشد آن وقت 

و فتور تعلق از طالب به  فرق است بين شدت تعلق بين طالب و مطلوب شامل كه معبود است و بين ضعف تعلق
طرف معبود، حال ببينيم اگر اين تعلق ضعيف باشد چه مي شود؟ اگر تعلق ضعيف باشد اين ضعف بايد در 
رابطه بين مطلوبيتهاي جزئي او ظاهر بشود نسبت بين هر مطلوب جزئي او در نظام مطلوبيتها و نظام تعلق او با 

يد باشد چطور مي شود؟ اگر تعلق بين طالب و مطلوب شامل مطلوب جزئي ديگر او جدائي نباشد حال اگرشد
شديد باشد اين شدت در نسبت بين مطلوبهاي جزئي با يكديگر ظاهر مي شود و نظام تعلق مشخص تر مي 

 شود.
اگر تعلق ضعيف با بدليل اين كه نسبتها مشخص نيست در شرايط مختلف، حركت تعلق انسان انفعالي مي 

ا بر اساس تحريكي خارجي رجحان مي دهد كه نبايد رجحان دهد، بنابراين اگر ارزش شود، يعني گاهي يكي ر
گذاريها در نظام تعلق متأثر از شرايط بشود كه به آن انفعالي مي گوئيم آثارنظام تعلق نسبت به شرايط 

كه  هماهنگ نيست يعني چون نسبت مشخص نبوده يك جا زياد بها مي دهد يك جا هم بها مي دهد تأثيراتي
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بر شرايطش مي گذارد تأثيراتي هماهنگ نيست پس محكم بودن نظام تعلق و ثابت بودنش يك نظامي هم در 
بين آثار انسان بر شرايط مي آورد كه اگر نظام تعلق سست باشد به دليل سستي تعلق بين طالب و مطلوب 

شود؟ فرقش اين است كه در شامل اين نظام آثار خارجي هماهنگ نخواهد بود. وقتي هماهنگ نباشد چه مي 
اين صورت انسان تابع شرايط مي شود نه حاكم بر شرايط، اثر نيروي انسان به سستي كه تابع شرايط بشود اثر 
انفعالي و تلوني است، متلون مي شود  در شدائد هر روز به يك نحو موضعگيري مي كند بر خالف آنجا كه نظام 

نجا بر عكس شرايط را به نسبت متأثر مي كند. در اينجا هم تغيير پيدا تعلق شديد باشد و آثار هماهنگ باشد اي
مي شود ولي چنانچه بعداً خواهيم گفت اين تغيير تكاملي است نه تلوني، شرايط را بدنبال بندگي خودش 

 نسبت به خداي متعال مي آورد.
حساسيتش باال مي رود بنابراين طالب واحد و مطلوب واحد و شدت تعلق نظام را درست مي كند و نظام 

حاال كمي پيرامون تكامل آن صحبت مي كنيم يعني از موضع هر تعلق كليه تعلقها و نسبت آنها را مي بيند، نه 
فقط رابطه محكم هست و جاي آنها را عوض نمي كند بلكه اندازه تبييني آن نيز هر لحظه مشخص تر مي شود. 

زند، همسر و ذوي الحقوق خرج كند و هم اسراف نكند يعني هم مال را حاضر است براي سالمت پدر، مادر،فر
هم ارزش مال را سر جاي خودش در بندگي خدا مي شناسد و هم ارزش رحم را در بندگي خدا سر جاي 
خودش مي شناسد. همه اينها را وسيله مي بيند كل اينها منعكس مي شوند در يكي و نسبت اين را دقيقاً 

ه بخواهد براي هر مطلوب جزئي خودش بنويسد به هر نسبتي كه از قيود مشخص مي كنند، اوصافي را ك
گسترش پيدا كند تعريف آن مطلوب جزئي مبين تر مي شود. كثرت قيد براي او وضوح تعريف را مي آورد چون 

 كثرت نسبت است و همه را به صورت مجموعه مي بيند.
ام تعلق حول يك محور است، و يك حال سخن درباره وحدت و كثرت است، از يك طرف وقت شدت نظ

پرستش نه چند پرستش از طرف ديگر به هر ميزان اين شدت باال برود (شدت تعلق بين كسي كه پرستش مي 
كند و كسي كه پرستش مي شود از طالب به مطلوب شامل به معبود) به هر ميزان كه شدت پيدا مي كند 

اال مي رود، قيود بيشتر مي شود تبيين بيشتر مي شود يعني وحدت بيشتر مي شود بين اينها كثرت حساسيت ب
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انعكاس اينها نسبت به هم و نسبت به مجموعه باال مي رود اينجا يك كثرتي داريم و يك وحدتي و يك شدت 
تعلقي داريم، شدت تعلق از سطح اول به سطح دوم و از طالب به مطلوب شامل باال مي رود و بالفاصله هم 

ام نظام تعلق محكم تر مي شود و هم كثرت آن بيشتر مي شود. حاال ربط آن را به شرايط ميزان وحدت و انسج
مالحظه كنيد مي بينيد آثار آنهم بيشتر مي شود، در همه ابعاد در هر شرايطي با هر خصوصيتي تأثيرات 

 وجودي اين هماهنگتر دقيقتر و مشخص تر مي شود.
از وضعيت اول پرستش به وضعيت دوم پرستش كه آثار پس شدت تعلق يك تبديل كيفيت و جرياني است 

آن اوالً نظام تعلق و ثانياً شرايط را به نسبت منحل در خودش مي كند و زمينه رشد تعلق خودش را طلب مي 
كند. وقتي كه مي گوئيد آثر آن بر غير بيشتر است و هماهنگي آن باالتر و دقيقتراست معناي آن اين است كه 

م تعلق قلبي به نظام تعلقي كه پشتوانه حركت ذهني و حركت حسي و تا حركت خارجي است طلب را از نظا
آورده ايد. همان طلب است اما تقويت شده (كالً ند هوالء و هوالء) اول يك طلب ساده بود در مرحله بعد نظام 

و بعد نظام خارج را حساسيتهاي قبلي شد بعد از آن نظام ذهن و ادراكات و حس را با يكديگر هماهنگ كرده 
نيز هماهنگ نموده است اوصاف نفساني در شدت تعلق هماهنگ شدند تعاريف نظري هم هماهنگ با آنها شد، 
ادراكات حسي هم هماهنگ شد، حاال كل اداركات او آمده در دستگاه تعلقش، چرا ما كل اداركات را در آنجا جا 

ه آن معتقد است و از آن دفاع مي كند مثالً تعريف از مي دهيم؟ زيرا يكسري تعاريف هستند كه شخص مؤمن ب
خمر و ميسر را كفار بگونه اي مي دهند كه مؤمن مقابله مي كند چه رسد به تعاريف منطقي و فلسفي و كلية 
تعاريف به همين شكل خواهد بود آنگاه هم اوصاف و حساسيتهاي قلبي و هم حساسيتهاي نظري و هم 

 د و از همة آنها دفاع مي شود شرايط را هم تغييري مي دهد.حساسيتهاي حسي پيدا مي شو
اين مسئله كه كثرت و وحدت هر دو الزمة كمال هستند و ضروري است در شدت بيشتر، كمال بيشتر هم 
كثرت بيشتر داشته باشيم و هم انسجام بيشتر، بعبارتي افزايش كثرت ضرورت كمال هست، همان گونه كه 

ضرورت كمال است، اگر بخواهيد كمال را قفل كنيد مي توانيد بگوئيد به يك درجه افزاريش وحدت و انسجام 
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كه رسيد ديگر كافي است بيش از اين كثرت الزم نيست، ولي اگر بنا باشد به طرف كمال سير كند اين افزايش 

 الزمة كمال است و طبيعي است كه نتيجه آن گسترش تأثير بر شرايط خواهد بود.
نده پيرامون آن بحث خواهد شد اين است كه ببينيم آيا گسترش تأثيربر شرايط ممكن آنچه در جلسة آي

است در زندگي فردي قرار بگيرد منهاي از جامعه يا اينكه فرد مي بايست از رتبه باال اثر كيفي بر همة شرايط 
 بگذارد (ضرورت وجود جامعه) تا بعد برسد به مسئله واليت سرپرستي 

 د كفار به همين نحو است؟سئوال ـ آيا در مور
جواب ـ كفار هم نمي توانند افزايش قدرت داشته باشند مگر اين كه آثار متعدد از ابعاد مختلف بر جامعه 
گذاشته باشند. اگر بنا باشد تلذذ آنها از پرستش دنيا افزايش پيدا كند بايد قدرت و نسبت تأثير بيشتري داشته 

 باشند.
نگامي اين امر براي آنها ميسور است كه امداد الهي باشد و بدون امداد الهي هيچ البته بايد بپذيريم كه تا ه

 قدرتي پيدا نمي شود (ال حول و القوت اال باا... العلي العظيم)
اگر چه آنها چون هماهنگ با نظام هستي نيستند حتماً در يك جائي بايد بشكنند، امداد مي شوند و اما اين 

ه آنها بي پايان باشد، البته به هر اندازه اي كه امداد مي شوند البته چون حركت طور نيست كه امداد نسبت ب
كفار هماهنگ نيست باورند خلقت در آن دنيا اثر معكوس خواهد داشت يعني هماهنگ شده اند در ناهماهنگ 

رزخ اين شدن نسبت به رسيدن به رحمت خدا در جهت بعد حركت كرده اند و حتماً در اولين قدمها در عالم ب
 حركت به سمت بعد اثرش روشن خواهد شد.

اينگونه نيست كه كسي كه واليتش بدست طاغوت و ابليس باشد او در آخرت نزديك شده باشد به قرب و 
رحمت الهي (انما  نملي لهم ليزداد و اثماً) اينها امالئي كه مي شود اين امالء رحمت براي آنها نيست ( و 

ون) اينها از رحمت دور مي شوند و اينكه آيا كفار مساوي هستند با مسلمين؟ سنستد رجهم من حيث اليعلم
مي گوئيم خير  چنانچه مسلمين ن شدت را داشته باشند (انتم االعلون ان كنتم مؤمنين) خدا ايشان را بيشتر 
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د بر دنيا، از كفار كمك مي كند بطور مساوي نخواهد بود. آنها هم مي توانند امپرياليست بشوند و مسلط بشون

 در صورتي كه مؤمنين دست بردارند از حمايت دين خدا.
در اصطكاك دو نظم كفر و ايمان، ايمان حتماً بيشتر باري خواهد شد و ترديدي در اين نيست كه مؤمنين 
طلب داشته باشند نه اين كه بگويند قبول داريم مؤمن هستيم ولي زير پرچم يزيد زندگي كنيم اين ديگر چه 

اني است؟! قبالً نيز گفته ام كه چگونه مي شود كه واليت واليت معصومين (ع) باشد و در عين حال نوع ايم
 بپذيرد كه كاالي كفر وارد جامعه بشود.

»والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته«  





١٣/١١/٦٦ 
  ١مفهوم تعلق                                                       ص 

 ٣عف تعلق                                     ص آثار شدت و ض
 ٦تفرق و تمحض                                                    ص 
 ٨رابطه شدت و گسترش طلبي                                 ص 

  
 بسمه تعالي                                           

 ١٣/١١/٦٦                                                          موضوع: آثار شدت و ضعف تعلق
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اين مسئله اي كه بين ما و كفار بي رابطگي نيست و نمي تواند باشد، 
 سازش هم نيست و نمي تواند باشد و نهايتاً جنگ در وجوه مختلف است تا مرحله نفي يكديگر، به نظر مي رسد

برايش يك مقدمه اي هر چند طوالني ولي چون جزء جوهره هاي اصلي است، الزم است. بحث را اينگونه شروع 
كرديم كه آيا شدت تعلق گسترش طلبي سياسي و واليت را الزم دارد يا خير؟ همچنين گسترش طلبي 

نفكاك شدت تعلق است چه فرهنگي و اقتصادي را الزم دارد يا خير؟ يعني در حقيت آيا اين الزمه غير قابل ا
الهي و چه مادي؟ گسترش طلبي سياسي، گسترش طلبي اقتصادي را الزم دارد يا خير؟ اين امرا در چند 
مقدمه شروع كرديم مقدمه اول بايد مالحظه كنيم اصالً اين تعلقي راكه مي گوييم چيست شدت آن چيست و 

 علق مي پردازيم.بعد ارتباط آن با خود بحث چيست پس اول به تحليل شدت ت
تعلق بعبارت ساده وجود يك نحوه رابطه بين متعلق و متعلق است چيزي كه به طرفي كشيده مي شود مي 
گوييم به آن طرف تعلق دارد پس در اين معناي ساده اش كشيده شدن به طرف خاصي به اين رابطه، تعلق يا 

متعدد چگونه هستند؟ ما مي دانيم انسان علقه مي گوييم. حال اين را بررسي كنيم تا ببينيم علقه هاي 
تمايالت گوناگوني دارد يعني كشيده مي شود به چيزهاي مختلفي اين تعدد تعلق و مختلف بودن تعلق هاي 
مختلف واقعاً با يكديگر بدون ارتباط هستند؟ يا اينكه وحدت متعلق يعني آن چيزي كه كشيده مي شود همان 

ولي داراي تمايالت گوناگون است به چيزهاي مختلف عالقه دارد و به آدم يا شخص خاص اين يك نفر است 
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طرف آنها كشيده مي شود، اين شخص كه داراي اين علقه ها ست متعلق نام دارد، حاال اين تعلقها ي مختلف با 

ست وحدت متعلق، ابتدائاً به نظر مي رسد تعلقهاي او يعني چيزهايي را كه مي خواهد متعدد است، او يك نفر ا
ولي ده تا ميل دارد و ده تا هم مطلوب دارد كه هر ميلي به يكي از مطلوبهايش است، اين ميان چيزي را كه 
نمي توان منكر شد اين است كه يك آدم است و ده تا ميل دارد. از اينجا آغاز مي كنيم كه اگر يك آدم است و 

علقها برقرار مي كند يعني تعلقها هم نمي داراي اوصاف مختلف از نظر تعلق است، وحدت متعلق نسبتي بين ت
توانند از يكديگر جدا باشند هم مطلوبشان و هم معشوق ها متعدد باشند شما كه مي گوييد يك عاشق و يك 
نفر متعلق است، اگر گفتيد عالقه و معشوق و مطلوبهاي مختلف من مي پرسم اين يك آدم است يا چند تا 

كه از طريق يكي بودن اين آدم آن تعلقها بهمديگر برخورد مي كنند  است؟ اگر يكي است حداقلش اين است
بهم نسبتي پيدا مي كنند و جداي از هم نيستند، حاال اگر جدا نباشند چطور مي شود؟ اگر نسبت بين تعلقها 
پيدا شد ديگر نمي توان گفت اينها مطلوبهايشان مختلف است از طريق نسبتي كه بين هم پيدا مي كنند مي 

يم يكي بيشتر، يك كمتر، تعيين اولويت مي شود در آنها، همين كه گفتند قابل سنجش با يكديگر هستند گوي
معنايش اين است كه كليه اين مطلوبهاي مختلف صوري شد، اگر قابليت نسبت بين آنها آمد و آن متعلق يعني 

نها با لذات مورد توجه نيستند آن شخص عاشق توانست اينها را كم و زياد كند معلوم مي شود هيچكدام از اي
امر ديگري شامل بر همه معشوق ها هست كه اين عشق به لحاظ آن امر است مثالً لذت جويي، آن وقت يكي از 
اين مطلوبها را بر يك ديگر ترجيح مي دهند. پس متعلقهاي گوناگون منحل مي شوند در يك نظام تعلق و يك 

معشوق هم يكي شد و نسبتي آمد آنگاه نظام تعلق نحون ارتباطي  متعلق دارند. اگر متعلق و عاشق يك شد و
است بين مطلوب شامل و طلب كننده يا طالب. حاال ديگر تعددي را مالحظه نمي كنيم بلكه از انسان دوم وارد 
مي شويم و مي گوييم آنگاه كه مي بينيد دواعي مختلف و تعلقهاي مختلف هست، نگوييد انسان اغراض متعدد 

بلكه بگرديد و ببينيد چطور مي شود كه تعدد پيدا مي شود و فرد متوجه نيست كه اين تعددها در يك  دارد،
نظام منحل مي شوند و كل آن نظام واسطه بين متعلق و متعلَق مي شود، اينها را چگونه مي خواهيد تحليل 

ن ضعف بين نسبتها حاصل مي كنيد. ضعف تعلق بين متعلَق كامل شامل و متعلق اگر اين ضعف باشد عين هما
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شود، پس كل تعلق ها را در رتبه قبل تبديل به يك مجموعه كرديم، آن مجموعه واسطه بين متعلق و متعلق 
شد، حاال مي گوييم اگر اين تعلق ضعيف باشد عين همين ضعف  در نسبتها منعكس است. آنوقت اين خيال 

است كع ضعف نسبت را ايجاد كرده است. در ضعف مي كند كه معشوق هاي متعدد دارد، وجود ضعف تعلق 
 نسبت هم انسان به نظرش مي رسد تعلقهاي متعدد دارد.

حاال يك مقداري در اين ضعف تأمل مي كنيم تا ببينيم اين ضعف چگونه است تا به شدت تعلق برسيم و 
 بعد ببينيم شدت تعلق معنايش شدت وجود است يا نه؟

لق كه عاشق است و متعلق كه معشوق و مطلوب است اين ضعف در عرض مي كنيم ضعف تعلق بين متع
نظام تعلق جاري مي شود و اينها را از همديگر جدا مي كند، چگونه؟ شخص متعلق در برابر مشكالت مختلق 
قرار مي گيرد، هماهنگ عمل نمي كند، چون كليه تعلق هايي را كه دارد بصورت كلمه واحده در نيامده است 

ام نشده است يعني چه؟ يعني جايگاهشان نسبت بهم شدت ندارد، متعاضد نيستند، مجموعه بصورت يك نظ
هست ولي بصورت يك وحدت در برابر حوادث گوناگون خارجي در نيامده است. هرگاه كه اين تعلقها نسبت به 

كم نگه دارد، يكديگر بصورت هماهنگ متعاضد و متعاون نبودند و نسبتهايشان نسبتهايي نبود كه اينها را مح
مجموعه اي كه كل مجموعه در برابر محرك خارجي اعم از مانع يا معشوق، قدرت تأثير پذيري اش بيشتر است 
يعني به اندازه اثر وارد شده از خارج شدت ندارد، يك مجموعه هست ولي مجموعه اي ضعيف است. براي مثال 

وصش مثل آهن است حاال آهن را زماني يك مجموعه چوب است، جايگاهش در انسان است انسان وزن مخص
كه به چوب مي زنيد، چوب را متالشي مي كند يعني تأثير مي پذيرد، تعاضدش با جايگاهش نمي خواند، 
تعاونش با جايگاهش نمي خواند، آثاري كه بر اين وارد مي شود قدرت دارد كه اين را همراه خودش ببرد، وجود 

اگر تعلقهايش با هم هماهنگ حول يك محور و يك شدت نباشد، آثار عدم تعاضد هماهنگ با جايگاه انسان 
خارجي چه محرك جذب كننده و چه مانع دفع كننده، سبك و سنگين و زير و رويش مي كند، حاال الزمه اين 
مطلب اين است كه انحالل نسبت تأثير اين آدم در مجموعه شامل به ميزان اثر پذيري از شرايط پيدا كند، پس 

يطي داريم جداي از اين آدمي كه داراي شدت تعلق يا ضعف تعلق است، آنجا اثري مي آيد و اين آدم يك شرا
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نسبت تأثيرش در ديگران منحل مي شود در مجموعه شامل چون قدرت ايستادنش محكم نيست چون تعلقش 

 محكم نيست. 
وزن مخصوص و هماهنگ با بعد از اين عرض مي كنيم نا هماهنگي در آثار و باال و پايين شدن مكان و 

شرايط نبودن در اثر گذاري هماهنگ، تلون و تزلزل شخصيت مي دهد حاال مي پرسيد اگر تلون و تزلزل 
شخصيت بدهد چطور مي شود؟ عرض مي كنيم پي آمد اين تلون و تزلزل هويت كه در هويت شخص پيدا مي 

ي شود، رفتار ذهني اش متضاد مي شود، شود در صورت ضعف تعلق اين است كه رفتار قلبي اش مضطربانه م
رفتار عيني اش متشدد مي شود، حاال شدت تعلق ولو بصورت باطل باشد بصورت نسبي براي يك مقطع كوتاه، 
استحكام الزم را ايجاد مي كند، اما اگر حق باشد كه قابليت رشد و دوام در تاريخ را دارد، حاال اگر استحكام 

ا شد چطور مي شود؟ آنوقت مي گوييد مي تواند ( ترك الدنيا للدنيا دنيا را براي الزم بين متعلق و متعلق پيد
دنيا ترك كند) يعني كافر مي تواند نسبت برقرا ر كند بين مطلوبهايش و اين كه مي تواند نسبت پيدا كند 

 معلوم مي شود در كفرش شديد شده اشت.
كلمه شرح صدر براي كفر گفته مي شود،  "لكفرافمن شرح صدر ل "در اينجا اين آيه به ذهنم رسيد كه: 

اين شدتي  "ولتسقي افئده الذين ال يومنون باهللا "عين همان جا كه كلمه شرح صدر براي اسالم گفته مي شود
كه در آنجا پيدا مي شود، شرح صدر يعني چه؟ تنگ نظري در كفر اين است كه نفع كوچك را نتواند فداي نفع 

امور نتواند برقرار كند شرح صدر براي كفر آن است كه مثالً معاويه لعنت اهللا عليه در  بزرگ تر بكند، نسبت بين
مدح حضرت علي شعر مي گفت از روي حقه بازي و حال آنكه هيچ كس دشمني اش بعد از عمر و ابوبكر و 

ولي در برابر يك  ابوسفيان به اندازه او نبود، ولي از روي حقه بازي شعر مي گفت يا مثالً به او بد مي گفتند
رفتار ناماليم مادي فوراً تأثير شديد نشان نمي داد نه اينكه براي خدا عفو مي كرد براي كفرش بود. شدت تعلق 
به باطل نسبت خاصي بين تعلقهايش ايجاد كرده بطوري كه به يك اين چنين وضعي گرفتار شده است . اما اگر 

ذيري كه حضور مبارك برادران عرض شد و گفتيم هم رفتار شدت پيدا شد درست مقابل اين تلون و تأثير پ
قلبي اش مضطرب مي شود و رفتار نظري اش متضاد مي شود و رفتار عيني اش متشدد مي شود اگر بالعكس 
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آن گفتيد شدت، بالفاصله عرض مي كنيم شدت نتيجه مي دهد شدت نظام تعلق و شدت نظام حساسيت را، 

مي شود. اول نسبت بين عاشق و معشوق محكم مي شود، بعد عين آن  نسبتهايي كه بين آن هست محكم
استحكام در اجزايش پيدا مي شود و در تعلقهاي جزييه اش روشن مي شود و آنگاه وحدت كلمه پيدا مي كند، 
وحدت كلمه اش وحدت هويت است، وحدت هويت كه پيدا كرد اثرش بر نظام شامل خودش شديد مي شود و 

ي پيدا مي كند، نه اينكه جايگاه خودش متزلزل نمي شود بلكه نسبت تأثيرش هم باال مي قدرت تأثير گذار
 رود، نه اينكه رفتارش همديگر را خنثي نمي كند بلكه رفتارش متعاضد يكديگر است.

چنين چيزي هرگاه پيدا شد اين شدت تعلق يا شكل فردي دارد يا شكل اجتماعي كه هر دو شكل آنرا بايد 
 د.خوب دقت كر

در مقدمه دوم وارد مي شويم: تفرق و تمحض، مقدمه اول شدت تعلق و ضعف تعلق بود مقدمه دوم تفرق و 
 تمحض.

فرد سعة زماني اش در هر زمان فقط يك كار را مي تواند انجام دهد ولي در يك زمان دو كار نمي تواند 
ن در مجموع نه هم زماني كه بخواهيم بكند. جامعه در يك زمان افراد متعدد همزمان با يكديگر البته همزما

مقايسه كنيم مي توانند كار كنند و اشتغال داشته باشند، فرد مي تواند بصورت پي گير و متعاقب كارها ي 
مختلف بكند، جمع مي تواند هم زمان كارهاي مختلف مشغول باشد، ببينيم اين چه خاصيتي را همراه مي 

جبور است در پي گيري اش تعلق شديد داشته باشد مجبور است پايدار آورد. فردا اگر بخواهد پي گير باشد م
باشد روي يك چيز تك بعدي بشود تمحض پيدا كند، چرا؟ چون اگر خواست مرتباً كار را عوض كند و به جاي 
تمحض، تفرق را انتخاب كند، قدرت به نتيجه رساندن هيچ كاري را پيدا نمي كند، در تعيين اولويت بايد 

را فداي كارهايي بكند بنابراين شدت تعلق در شكل فردي اش گذشتن از كارهايي و گزينش كارهايي  كارهايي
ديگر هست ولي درست بر عكس در جامعه وحدت جهت كافي است تمحض جامعه در وحدت جهت است نه 

و در وحدت كار، چون مي تواند كارها را توزيع كند تخصيص نيرو در شكل فردي بصورت تعاقب ممكن است 
شكل ديگرش اصالً ممكن نيست و اگر تعاقب را بخواهند مرتباً تجزيه كنند يعني تجزيه پذيري در تعاقب را باال 
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ببرند، مي رسد به اينكه كارهاي فرد بايد مرتباً قبل از به ثمر رسيدن عوض شود ولي تجزيه را در بعد اجتماعي 

، يكي راديو ساز باشد، يكي برق كش باشد، به هر ميزان بياوريد و فرد را تمحض كنيد، بگوييد يكي نجار باشد
 كه قدرت تجزيه شما باال برود و تمحض افراد را باالتر ببريد جامعه در مجموع قدرت تأثيرش باال تر مي رود. 

پس تخصيص و توزيع نيرو در شكل اجتماعي اش مضر به تمحض در جهت خاص نيست بلكه ضرورت 
است. حاال مي خواهيم برويم بطرف جهت خاص ديگر مطلوب قيد حركت جمعي به طرف جهت خاص 

خصوصيت شخصي ندارد، بلكه جهت مطرح است، اگر جهت مطرح شد در كار فرهنگي ضرورت دو چيز را بايد 
توجه كنيد، يكي گسترده بودن آثاري كه در روابط هستي است جهان رابطه هاي بسيار دارد اگر مي خواستيد 

راهها در شكل فردي حتماً ممكن نبود حتي توجه به راههاي مختلف هستي بدون پژوهش كنيد در همه 
جستجو كردن زمان طوالني الزم دارد، مثل برق مي خواهيد از آن بگذريد طول عمر يك آدم را پر مي كند، اگر 

نكني،  نخواهي بگردي و پيدا كني بلكه فقط بخواهي به ذهنت بيايد و كنار بگذاري و ديگر دنبالش پي گيري
ذهن يك آدم متفرق مي شود ، ولي حاال مي خواهيد بصورت اجتماعي بگرديد و پيدا كنيد قابل تجزيه است، 
خواص گياهان را در نظر مي گيريد و بعد خواص گياهان را تقسيم مي كنيد و خاصيتهاي يك گياه را در نظر 

ي كنيد، پژوهش و پايداري در آن گسترش مي گيريد و خواص آن گياه را هم تقسيم مي كنيد و مرتباً تجزيه م
طلب است به لحاظ گستردگي زمينه اش، كفر مجبور است نيروي انساني را در بخش فرهنگ كامالً بكار گيرد 
چرا؟ چون مي خواهد تخصيص نيروي انساني بدهد براي پايداري در كاوش براي جستجوي لوازم مختلف 

كه گسترده است، هر قدر كه شدت او در كفر جلو برود، به  هستي براي اغراص خودش چرا الزم دارد؟ چون
ميزاني كه در كفر شدت پيدا مي كند، به همان ميزان شدت پيدا مي كند( البته در شكل اجتماعي، نه در شكل 
فردي) همين كه تمحض در جهت رشد و تخصيص الزم شد، تخصيص اينجور نيست كه بگوييم مثالً كره زمين 

دارد و شدت تعلق هم بيشتر از ده تا ديگر رشد ندارد، اين ده تا را هم پيدا كرده ايم و ديگر فقط ده تا خاصيت 
الزم نيست دنبال چيزي بگرديم. پس چقدر الزم هست بگرديم، تا مبهم، انسان چقدر تخصيص الزم دارد، تا 

توانيم مرتباً تخصيص مبهم پايداري در پژوهش تحميل مي كند بر ما كه قدرتهاي انساني را جذب كنيم تا ب
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بدهيم، براي رسيدن به آن اغراض مادي، يكي گستردگي زمينه تالش ، حاال آيا اين گستردگي زمينه تالش 
هيچ ارتباطي با انسانها ندارد يعني وقتي ما چيزي را پيدا كرديم، تعلق ما شديدتر نمي شود، چرا قطعاً شديدتر 

ماده با تعلق ما، مرتباً تركيب كنيد و يك مژه هاي جديد درست مي شود نياز ما به دليل تركيب پذيري آثار 
كنيد و براي ذائقه انسانها قرار دهيد يك تعلق جديدي براي او پيدا مي شود در قديم من شك ندارم كه مزه 
كاكائو شير و موز و اينگونه چيزها ممتنع بوده كه از همه چيزها تركيب كنند و كيفيتها ي مختلف براي جامعه 

سازند، پس جامعه نيازش مرتباً شدت پيدا مي كند و گسترده مي شود، شدت تعلق، شدت نياز، شدت ب
گستردگي رابطه با جهان، را مي طلبد، وجود ارتباز بيشتر نياز بيشتر و شدت تعلق مرتبة دوم را درست مي 

نگ مادي است، كند. گسترش طلبي نياز به ارتباط با جهان در عمليات پژوهشي كه همان حرص در فره
گسترش طلبي نياز و ساختار حساسيتهاي انسان، گسترش مجدد حرص در زمينه دوم و نياز به گسترش 
تخصيص نيروي انساني بر اساس ارتباط بين ماده و انسان، اين اولين قسمت تمحض انسان در جهت خاص در 

گسترش طلب است و  شكل اجتماعي است پس ممحض شدن انسان در شكل اجتماعي در جهت خاص ذاتاً
نمي تواند آمريكا بگويد من كاري به منابع نفتي خاورميانه ندارم و همان منابع نفتي خودم برايم كافي است، 
اين خيلي تخيل باطلي است كه گاهي بعضي ها مي گويند آمريكا به اندازه خودش نفت دارد، آمريكا نه از 

از ساير معادن و نه از نحوه ارتباط و مديريت مي تواند  آدمهايي كه در ايران هستند مي تواند بگذرد و نه
بگذارد. يعني اگر بنا شد تخصيص در جهت خاص پيدا شود بدون گسترش رابطه و واليت چگونه ممكن است 
اين تقدير بيان حضرتعالي است كه فرموديد آمريكا به يكي مي گويد تو كنف درست كن و به يكي مي گويد تو 

الزمه كارش است يعني ارتباط بايد گسترده بشود و اال اگر نشود نظام حساسيت آمريكا  نفت درست كن ، اين
 بايد در جا بزند، ولي در جا نمي زند، مرتب در جهت كفر خودش شدت پيدا مي كند.

به ذهن من مي رسد اين قسمت دوم كه تفرق و تمحض است اگر كامالً بخش فردي و اجتماعي اش از هم 
اجتماعي آن هم مشخص شود كه تخصيص توان انسان و تسخير مقدورات و نحوه  مشخص بشود و بخش

تسخيري كه كيفيت رابطة خاص از انسان نسبت به جهان است، معين بشود اين تسخير، مسخر ساختن 
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فرهنگ و جوامع را الزم دارد، تحت سلطه گرفتن را الزم دارد يعني استكبار و سلطه طلبي الزمه نظام شدت 

 .تعلق است
حاال عين همين هم نهايت در شكل اسالمي و الهي آن است كه بايد در آخرين قسمت واضح شود كه اگر 
اين به نفع تمنيات مادي انجام گرفت، اين زمين تا آسمان فرق مي كند با آنجا كه به نفع تقرب و رشد باشد 

ا هم ارضاء مي شوند، اين تخصيصات يعني اگر به نفع ماده قرار گرفت اينجوري نيست كه بگوييد همه انسانها ب
بر اساس نفع افراد مي چرخد نهايت افراد در شكل قشرهاي خاصي و در بين آن قشرها باز افراد خاصي مسلط 
مي شوند ولي اگر در جهت الهي باشد رشد ملكات پيدا مي شود و به آن سلطه نمي گويند، عدل مي شود كه 

م رابطه انسانها با همديگر بستر مي شود براي رشد ملكات فاضله، نه هم جهان و هم رابطه انسان با جهان و ه
بستر براي تعددي و تجاوز و تسخير غير. همگي مي يابند كه رشد مي كنند در صورتي كه اختيارشان را به 

 واليت فقيه بسپارند و به امام معصوم(ع) بسپارند.
بعد در مورد تفرق و تمحض و بگوييم آقايان من به ذهنم مي رسد اول كار درباره شدت تعلق صحبت كنيم 

خيال مي كنند كه تنهايي مي توان متدين بود؟ اين تك بعدي بودنشان علت اين صحبتشان است چون زندگي 
شان زندگي فردي بوده و زهدشان زهد فردي بوده است، وقتي شخصي زهد فردي پيدا كرد هر كسي هر كاري 

غير، اال واليت و ابزار واليت كه آنها مجموعه را مي بينند و ديگر تكي  بكند فكر مي كند همين كار است و ال
نمي توانند كاري بكنند يعني يك كار جزيي را نمي توانند انجام دهند، اگر تمحض فردي شد، محض شدن 
خاطر و تمركز خاطر و توقل محض و ايستادن يك جا انسان را از جاهاي ديگر جدا مي كند كه اين بريده شدن 

گر در جامعه و واليت صحيح باشد اين مرتباً رشد مي كند و اينجوري هم نيست كه صدمه بخورد، رشد هم به ا
جاهاي ديگر مي دهد ولي اگر در يك سيكلي باشد كه خودش تنهايي براي خودش درست كرده باشد، اين از 

رد يعني هيچ واليتي نمي همه جدا مي شود. اما در شكل اجتماعي اش هم آن مسئله اي كه قطعاً ضرورت دا
تواند شديد بشود مگر اين كه ذاتاً گسترش طلب است نهايت گسترش طلبي خير و گسترش طلبي شر طبيعتاً 

 »والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته«       دو تاست.



 
 

 ٤جلسه: 
 ١٩/١١/٦٦ –تاريخ 

 مقدمه : واليت فقه يا واليت فقيه 
حجت االسالم والمسلمين حسيني : بحث دربارة فرمايشات اخير وجود مبارك امام خميني بود كه ممكن 
است در اذهان اينطور جلوه كند كه هرگاه واليت الهي بوسيله تشخيص مصلحت فقيه جاري شود در اينصورت 

اي ايجاد شود، يعني به عبارت ديگر صحبتي كه مقداري هم در  احكام متزلزل ميشود،شايد يك چنين شبهه
، يعني واليت قوانيني كه خدا فرستاده ، » واليت فقيه « است ، نه » واليت فقه «جامعه رائج شد اين است كه 

نه واليت فقيه. اين حرف اتفاقاً خيلي وقت پيش هم مطرح شده بود كه واليت فقه ميشود قوانيني كه در فقه 
ي داريم و يكي از مسائل در فقه سنتي خود واليت فقيه است، بنابراين بايد با ابزار منطقي خاصي بنام علم سنت

اصول كه سائر احكام بوسيلة آن بدست مي آيد از متن هائي كه از فرهنگ مذهب بدست ما رسيده، بكمك اين 
ئي هم كه شده اعم از ضيق وسعه آنها منطق بيائيم محدودة اختيارات ولي فقيه را استنباط كنيم. نوع بحث ها

منهاي آنچه را كه انسان از فرمايشات امام خميني درك ميكند همگي آنرا جزء احكام فرعيه اي كه تقريباً جزء 
اركان هم حساب نميشود ذكر كرده اند. مرحوم شيخ در مكاسب محرمه در فصل واليت والة جور قسمتي را 

كمي را كه تقريباً ما در اين تقسيم بندي براي قاضي ذكر مي كنيم يا شايد دربارة والة عدل دارند و محدودة 
 كمي بيشتر از آن بيان فرموده اند.

اما حضرت امام مي فرمايند اين مطلب را كه حكومت ضروري است، و حكومت اسالمي داريم و امري 
من حقيقي نيست يا فقيه ضروري است و همچنين اينكه واليت براي فقيه است. اگر كسي منكر شود يا مؤ

 حقيقي نيست.
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يك جاي ديگر در فرمايشات مباركشان مي فرمايند بلكه همه احكام در واليت است و كيف تولي است، حكم 
موضوعيت اصلي اش به تبع از واليت است، ايشان واليت را اصل مي گيرند وبعد مي فرمايند بلكه همه احكام و 

حكومت ، احكام را هي الحكومه ذكر مي كنند. اين فرق ميكنند نسبت به دين و احكام عملي چيزي نيست بجز 
آنجا كه احكام را اصل قرار بدهيم و مجري آنرا بصورت بسيط و ساده و بدون عنايت به اين كه در مقام تحقق 
كه كيفيت بدون كميت محال است وجود داشته باشد مثل اين كه بگوئيد ماهيت بدون وجود، چنين چيزي كه 

ميشود اگر هم بنا شد كه كميت باشد، مالحظه كردن كميت خارج از مصلحت ممتنع است، اگر مصلحت هم ن
مورد عنايت قرار گرفت ، ممكن نيست كه صالح مقصد را نشان ندهد، صالح براي اين مقصد يا صالح براي آن 

 مقصد.
ما دوست شما ميگويد من صرفه براي مثال شما ظروف مورد نياز و مورد مصرف خود را خريداري مي كنيد ا

را با اين مي بينم كه هر وقت الزم شد كرايه كنم، كلمة صرفه كه د رجامعه رواج دارد اين صرفه همان مصلحت 
است، نهايتاً نوع مردم مصلحت دنيوي را لحاظ مي كنند و تعداد كمي هستند كه قدرت تميز مصلحت دنيوي از 

شته باشند و از آن كمتر كساني كه بتوانند مصلحت را تميز دهند بوسيلة اخروي را داشته باشند و عنايت هم دا
هر سه ادراك قلبي ، ذهني و حسي، ولي بهر حال مصلحت را دركم حتماً لحاظ مي كنند. كيفيت معامله 
هميشه در مقام وقوع و تحقق عيني ( نه درمقام التزام قلبي) جداي از كميت نيست.درمقام التزام قلبي انسان 
ميتواند به شرايط بيع، اجاره و غيره ملتزم باشد ولي در مقام تحقق اين التزام تنها كافي نيست و در نقطه اثر 
عيني هميشه بهمان نسبتي كه كم اثر دارد كيف هم اثر دارد، يعني ميتوان پوشش يك كميات باطلي را 

اب كلمه نيست،كلمه اي كه به معناي كه فقط در ب» يواد بِهاالباطل» « كلمةُ حقٍ«كيفيات حق قرار داد. 
مفاهمه كردن باشد، درباب عمل هم ميتوان همينطور انجام داد، ميتوان مجموعه سازي كرد بيع را بكارگرفت و 

 لكن كميات آن باطل باشد.
فرض كنيد كسي االن به آمريكا برود، در آنجا خيال ميكنيد كه اگر يك فنجان چاي بخود وبخورد اين بضرر 

آمريكاست، آيا به نفع رشد توليد ناخالص ملي آنجا تمام نميشود؟ يا هرگونه مصرفي كه در آنجا بكند و دولت 
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تصرفي كه در كمياب بكند كه اين تصرف در آنجا معتبر است به نفع آنها تمام ميشود حال كسي در ظاهر هم 

ه خالفي نسبت به احكام نكنم و سال در آمريكا زير پرچم كفر زندگي كردم و سعي كردم هيچگون ٦٠بگويد من 
زير پرچم آنها نباشم ولي حتماً راندمان او زيرپرچم كفر بوده است ترديدي در اين نيست مگر اينكه بتواند 
بساط نظام آنجا را بهم بزند و جهت او به نحو ديگري باشد كه اين يك حرف ديگر است. ولي كساني كه با ساده 

ردي را در آمريكا باال برد و واليت واله جور را هم قبول نكرد اين يك لوحي خيال مي كنند ميتوان زهد ف
 خيالي باطل است چطور ممكن است قبول نكند؟

واما اين تذكر براي اين بود كه اگر بحث استداللي دقيق ميشود بدانيد نهايتاً كجا را ميخواهم بحث كنيم و 
هم اين است كه نهايتاً روشن شود كه تا زماني كه حساسيت ذهني ايجاد شود تا آنرا دست كم نگيريد، مقصد 

حب خداي متعال و پرستش او تا جريان بركم و كيف در عينيت پيدا نكند نسبت تأثيرش در عينيت واقع 
نميشود، براي مثال كسي كه زير پرچم آمريكاست و ميگويد من ائمه طاهرين را دوست مي دارم مانند اهل 

 و شماست با ما دلهاي گفتند و رساندند السالم عليه…شهداء صلوات الكوفه است كه به حضرت سيدال
بهرحال كسي كه آنجا براي  ولي باشد داشته غفلت شخص اين است ممكن البته ، شما عليه بر ما شمشيرهاي

آمريكا كارشناسي ميكند يا كارگر ساده آنجاست، كسي كه آنجا مصرف ميكند و در الگوي مصرف آنهاست اگر 
م قلبش امام زماني باشد باز هم تحت واليت آنها قرار دارد البته عرض كردم مگر اينكه قدرت اين را خيلي ه

داشته باشد كه آنجا انقالبي در جهت اسالم راه بياندازد يعني عليه آنها قيام كند واال اگر به زهد فردي تنها 
ليس است حاال غفلت دارد واين اكتفا كند معنايش اين است كه دلش بطرف خداست ولي دستش در دست اب

 مطلب را متوجه نيست كما اينكه ممكن است در خود ايران هم اين غفلت براي كسي باشد.
بنابراين بحث ما اين است كه پايه هاي واليت در اصول اعتقادات است فروع ممكن است بعضي خصوصيات 

بحث در اين است كه سرپرستي جريان رشد جزئيه را ذكر كند، اما موضوعاً جاي واليت در فروع نيست و همه 
مشخص شود، يعني ابتدائاً اين كه اگر خلقت دنيا براي هدفي هست و اين خلقت عبث نبوده بايد حتماً رشد 
لحاظ بشود و اگر بخواهيم رشد را لحاظ كنيم حتماً سرپرست ميخواهد و سرپرستي آن فقط در باب تكويني كه 
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بلكه در حوزه اختيار هم واليت تكويني مي آيد همانگونه كه قطعاً جايگاه خارج از حوزه اختياراست، نيست 

 واليت تشريعي اينجاست.
اما چرا مي گوئيم تكويني چون بيشتر مردم واليت تشريعي را خاص اين قسمت مي دانند تشريعي هم 

اينجا اين است كه با همان است كه مخالفتش حرام و حالل و عقاب و عصيان دارد، منظور از واليت تكويني در 
 واقع رشد خارج در اجمعين عليهم …سرپرستي خداي متعال و رسول گرامي او و اولياء ايشان صلوات ال

الم موجب بسط يد اسالم ميشود، لذا رشد در خارج واقع ميشود، و بعبارت ديگر اس قدرت مصلحت و ميشود
بين طلب فرد و مشيت را مطرح مي كرديم ، بار همانگونه كه دربارة ايجادي كه در خارج ميشود يكبار نسبت 

دوم در شكل اجتماعي آن نسبت طلب عام طلب عمومي و مشيت را مطرح مي كنيم كه اين مرتبه دوم ديگر 
تحت اختيار فرد نيست و واليت ميخواهد اما واليت در قسمت اول در محدوة اختيار فرد هست، مرتبه دوم 

ذا واليتش بايد بدست ولي الهي باشد. حال كه كليت آنچه را كه بدنبال بيان آن بسيار باالتر از اين مرتبه است ل
 بوديم روشن شد بدنبال اصل بحث مي پردازيم. 

 نسبت بين تعلقها
قبالً عرض كرديم كه حتي با منطق اصالت شيي هم نميتوان گفت كه تعلقات مختلف و كششهاي متفاوت 

 تعلقات مختلف مربوط به طالب واحد است. انسان هيچگونه نسبتي بهم ندارند. چون
مالحظه تعيين اولويت در موضع تزاحم مشخص مي كند كه در غير موضع تزاحم هم اينها بهم نسبت دارند 
نه اينكه نسبت در حين تزاحم ايجاد ميشود، حين تزاحم مشخص ميشود كه مال را بايد فداي مادر، فرزند يا 

اينها نسبتي نبوده است، و همين كه نسبتي بين آنها وجود داشته باشد كافي  برادر كرد، نه اينكه از اول بين
است در اينكه مشخص بشود كه نظام تعلق داريم هويت تعلقهاي مختلف نميتواند بدون داشتن تعلق جامع 
شامل و محور با يكديگر نسبت داشته باشندزيرا چيزهائي كه جدا جدا فرض شوند وهيچ نسبت ماهوي نداشته 

اشند نميتوان آنها را بيكديگر سنجيد. سنجيدن و قابليت سنجش اينها با يكديگر نشان ميدهد كه امري شامل ب
بر اينها وجود دارد. براي اين مثال هم زديم و عرض كرديم كفار حاضر نيستند مالشان را براي پدر و مادر پير و 
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 بفرتوت خودشان بذل كنند ولي مسلمين چنين مي كنند يعني ح بنسبت به مال و ح بنسبت به مال و ح

نسبت به پدر و مادر بايد تحت يك حب شامل باشد كه در آنجا چون دنياپرستي هست اقتصاد مقدم ميشود و 
 دراينجا چون متأله هست اقتصاد فداي اقوام و رحم ميشود.

شدت تعلق بيشتر شود  اگر چنين باشد آنگاه بايد بين طالب و مطلوب شامل وجامع مشترك عيني هر چه
شدت نسبتها نيز بايد بيشتر شود و شدت رابطه ها بيشتر شود وقتي شدت رابطه ها بيشتر شد بايد از موضع هر 
كدام انعكاس نسبتشان به بقيه وضوح پيدا كند وتبيين و منعكس بشود شدت بيشتر بين عابد ومعبود، ظهور 

ي نه اينگونه است كه چون مال را براي پدر ومادر فدا مي مي يابد در اعتدالي كه نسبت بهر تعلقي هست يعن
كند هيچ ارزشي براي مال قائل نشود ونه آنطور كه در اين بذل مال براي پدر و مادر وذوي الحقوق اصراف 

 نمايد و مال را تلف كند بلكه مال را محترم مي داند.
س نسبتها در يكديگر و پيدايش كثرتهائي باال رفتن ميزان حساسيت مساوي است با باال رفتن ميزان انعكا

كه در اوصاف حساسيت است. از موضع نظام تعلق كه نگاه كنيد نظام اوصاف خود نفس را نگاه مي كنيد و 
اخالق حميده را بصورت يك نظام مي بينيد و مي بينيد هر كدام از آنها هم به يكديگر نسبت دارند و هم چنين 

 اخالق حسنه.
كثرت بيشتر پيدا ميكند وقتي تعلق خودتان را به ادراكات نظري و نسبتشان با يكديگر  عين همين انعكاس

را مالحظه مي كنيد بعضي از مفاهيم اگر بخواهد دست بخورد شما اصالً تحمل تأمل در آنرا هم نمي كنيد و 
د نظر مي كنيد، اگر ببينيد رعايت فالن هويت علمي موجب ميشود كه فالن التزام شكسته شود بالفاصله تجدي

فرض كنيد يك تعريف در منطق است اگر كسي نشان دهد كه اين تعريف با ارادة بالغة حضرت حق درتنازع 
است بالفاصله در اين تعريف تجديد نظر مي كنيد و يا مثالً با دار تكليف بودن اين عالم معارض است آن تعريف 

يك اندازه مورد عالقه شمانيست، ادراك از اين را رها مي كنيد معلوم ميشود همه كيفيات نظري شمابه 
كيفيتها هر چه بيشتر شود انعكاس رابطه اش با بقيه مفاهيم مشخص تر ميشود و همين كه يك ذره با يك 
مفهوم اصولي و زير بنائي و چيزي كه به تعلق شامل شما مربوط است معارضت داشته باشد آنرا رد مي كنيد، 
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ا كارشناسي غربي يا شرقي ربا ممدوح است چه كم و چه زياد چه فردي و چه مثال ديگر اگر كسي بگويد ب

جمعي آن ، هر چه براي شما استدالل در تجربه بكند و هر چه استدالل تئوريك كند ميگوئيد بهيچ وجه قبول 
 پس. كنم راقبول حرفها اين چگونه من »الرِّبا حرّم و البيع …اَلحلّ ال« نمي كنم ، آيه مباركه ،قرآن مي فرمايد

 در و دارند نسبت همديگر به نيست هم مثل وتكليفي توصيفي از اعم داريد كه وتعاريفي معارف به شما تعلق
ه نسبتها مشخص تر بشود، قيود بيشتر ميشود و تعريف مشخص تر ميشود و آن شدت چ هر ادراك رشد جريان

 تعلق ظهور جديد تري پيدا ميكند و همچنين در ادراكات حسي.
 وحدت و كثرت بيشتر الزمه رسيدن به كمال بيشتر است.

حاال نكته اي كه قبالً مختصري از آنرا عرض كرديم اين است كه وحدت و كثرت در جريان رشد و كمال 
بيشتر ميشود و اين بيشتر شدن الزمه دارد، وحدت يعني يكي بودن و كثرت يعني متعدد بودن، وحدت و 

لسفه هم بكاررفته ولي ما در اينجا يعني بالمره به آن كاري نداريم،آنجا كثرت را كثرت اصطالحي است كه در ف
در وجود و وحدت را در وجود مالحظه مي كنند ولي ما به آن كاري نداريم و وحدت و كثرت را در كيفيت 

ت به كيفيت تركيب و جريان رشد مالحظه مي كنيم ، اين مطلب براي تغيير و باال رفتن نقطه اثر و از يك كيفي
ديگر رفتن است وقتي ميگوئيم وحدت و كثرت هر چه بيشتر تر شود كمال بيشتر شده است معنايش اين است 
كه وحدت تركيبي شما بهر اندازه كه اوصاف متعدد تري هماهنگ با هم پيدا كند كه لقب وحدت را در 

د تأثيرش باالتر ميرود، چگونه در هماهنگي و وحدت را درهماهنگي و وحدت تركيبي اش ميتوانيد مالحظه كني
كثرت اطالعات ميگوئيد اطالعات هر چه در هم ضريب پيدا كند مقيد تر دقيق تر وحساس تر ميشود، ميگوئيد 
اگر فقط اطالعات نظري محض باشد و كاري به ادراكات قلبي و حسي نداشته باشيم ولو رشد در درون خودش 

يار ضعيف دارد ولي اگر ادراكات قلبي و حسي اضافه بشوند و باشد ولي قدرت كنترل اين دو بخش را بس
انعكاسشان مالحظه بشود قيود خيلي بيشتر ميشود حاال ميخواهم عرض كنيم اصالً اضافه شدن اوصاف و بيشتر 
شدن آنها و متعدد تر شدن آنها بدون پيدايش كمال ممكن نيست، بايد كمالي حاصل بشود تا اوصاف تعدد 

ن هماهنگي بيشتر وحدت بيشتر و انسجام بيشتر، پيدا شود، چرا ميگوئيد كمال بيشتر نميشود، بيشتر و در عي



 ·····························································································  ٦١ 
كمال در حقيقيت باالرفتن نسبت تأثير است، نسبت تأثير اگر باالتر رود معنايش اين است كه رابطه هائي كه 

ه مي گذارد بيشتر ميشود اگر قبالٌ اثرش كم بود، بيشتر شود، تعداد رابطه ها اگر بيشتر شود تعداد اثري را ك
يك موجود كثرت بعد پيدا كند درهمة ابعاد هماهنگ با غرض خاص اثر مي گذارد معنايش اين است كه در 

 هيچ كدام از اين بابهائي كه اثر مي گذارد منفعل نيست.
هنگ اثر مي اگر در خاطرتان باشد در بحث قبلي در باب تلون و تكامل عرض كرديم تلون آن است كه ناهما

گذارد يعني متأثر از خارج ميشود حاال چه ناهماهنگ اثر بگذارد چه اينكه در آن بعد اصالً اثري نداشته باشد 
بلكه فقط اثرپذير باشد يعني رابطه شرائط با اين باشداين بسيار فرق دراد با وقتي كه ميگوئيد در همة ابعادي 

ر اين در پنجاه بعد ديگر كه قبالً نمي توانست اثر بگذارد اكنون به كه قبالً اثر داشت حاال هم اثر دارد عالوه ب
خوبي اثر مي گذارد، همه اثرها هم هماهنگ است بطرف خاص، براي تقريب بيشتر مثالي عرض مي كنم 

سال قبل نسبت تأثير كفر در دنيا تحريكاتي كه درمورد انسان انجام ميدهد ، براي پرستش دنيا با ١٠٠وضعيت 
نوع پنير يا ماست بوسيله اسانسهاي ميوه هاي  ٢٥٠كنون آن چگونه است ميگويند االن در خارج وضعيت ا

مختلف درست ميكنند طبيعي است مژه هائي را كه قبالً ذائقه بشر نمي چشيده است اينها برايش ايجاد 
زي پيدا نمي كرد ميكنند، يعني تحريكهاي مختلفي كه اعصاب بروجرد اين تحريكها اطالع پيدا نمي كرد و چي

تا هوس آنرا بنمايد. تقريباً سي سال پيش اين مخلوط كن ها و مخلوط بستني و آب هويج اصالً نبود، فالوده 
طالبي نبود، طالبي را رنده مي كردند ودر آن يخ ، گالب و شكر مي ريختند آنوقت با نان هم مي خوردند 

روش چنين كاري باشند اما در زندگي مصرفي االن به خوبي اينجور نبود كه بعضي از مغازه ها اصالً مشغول به ف
جا دارد ، مغازه هائي مشغول همين كار هستند و اين در الگوي مصرف مردم جا پيدا كرده است. خوب حاال 
وقتي در الگوي مصرف جا پيدا كرد.معنايش چيست؟ يعني بعضي از طبقات اگر يكماه از فصل تابستان بگذرد و 

را نخورند احساس كمبود مي كنند. يعني اين وارد شد و يك نياز را بصورت بعد جديد ي در اين مخلوط خاص 
اين عالم مطرح نمود، يعني اين شخص ديگر قائل نيست كه براي ناهار ظهر طالبي بخرد و رنده كند و با نان 

ذا اين فرد به ميزاني بخورد بلكه اين را بعنوان يك چيزي مي داند كه صبح يا عصر براي رفع تشنگي بخورد ل
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كه به اين عالم تعلق پيدا ميكند شدت پيدا ميكند يعني اگر پنج سال بگذرد و اين مخلوط را در تابستانها 
نخورد بنظرش ميرسد كه اين هم زندگي نشد كه ما داريم، من متوسط جامعه را هم دارم عرض ميكنم بله 

ذيب باشند من به آنها كاري ندارم ، آن سطح متوسط را ممكن است كه شما افرادي را پيدا كنيد كه مشغول ته
عرض ميكنم خوب اين شدت تعلق و شدت حركت مي آورد و حاضر است. شغل خود را عوض كند و حاضر 
است آنگونه جلو دنيا و مطالع آن بر قصد كه دنيا مي پسندد و آنگونه براي دنيا عزا بگيرد كه دنيا مي پسندد، 

نشاط او در مورد امر دنيا شدت مي يابد آيا اين مطلب فقط در مسئله مصرف است  حزن و بهجت ، خستگي و
يا در مسئله ارتباطات و بقيه چيزها يك امري است كه عام البلواست قبالً انسان نسبت به تلفن احساس احتياج 

گراف را هم كلمه كه من به قم آمدم، اگر كار خيلي الزمي پيش مي آمد تلگراف مي زدند تل ٣٨نمي كرد ، سال 
اي حساب مي كنند يك كلمات تلگرافي خاصي هم رسم بود كه اين تلگراف كوتاه بشود، اكثراً هم نامه مي 
نوشتند، نامه هم يكماه يا دو ماه يا بيشتر طول مي كشيد تا انسان يك نامه بنويسد، زمانهاي جلوتر هم كه 

ده خوب است كه يك نامه بنويسند. حاال وقتي ماهي يكبار احساس مي كردند يك كاروان آم ٦فرض كيند 
تلفن نباشد احساس كمبود مي كنيد، در صف تلفن مي ايستيد كه حتماً تماس تلفني بگيريد، و چنانچه 
اشكالي هم پيش آيد اضطراب و نگراني و حاالت روحي تند هم پيدا مي كنيددر مورد وسائل حمل ونقل ورفت 

رهمه شئونات حيات كثرت ابعاد و تجزيه پذيري بدليل مركب بودن خود و آمد وبقيه چيزها هم همينطور. د
عالم وقابليت تركيب آن وجود دارد، هم مركب است وهم تركيب پذير جديد است و هر چه هم شما تجزيه 

 كنيد و تركيب كنيد، ربط و ارتباط و تأثير جديدي مالحظه ميشود. 
ظه كنيد بهرميزان كه تأثير هماهنگ باشد ومتكثر تر اگر كثرت ابعاد را حول يك عنصر يك محور مالح

شدت و حدت در اثر بيشتر است در مخلوقات تغيير هويت از كيفيت اول وجود به كيفيت ثاني رهين است كه 
كثرات بيشتر ميشود همانطور كه وحدت بيشتر ميشود، البته اين ربطي به حقيقت وجود ندارد، عالم مخلوق 

ت وجهت غائي تعلق دارد، اين عالم مخلوق كمالش به كثرت بيشتر هماهنگي است خداي متعال است به غاي
 كه وحدت بيشتر را حول يك محور نتيجه ميدهد.
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 ادراكات هماهنگي متكفل فرد فردي امور در كه همانگونه كه است باره اين در …بحث جلسه آينده انشاءال

 كه گفت ميشود آيا دارد وجود اختيار هم آنجا چون خواهد، مي متصدي هماهنگي نيز جامعه در باشد مي
همان  مثل ميشوند مرتباًتجزيه مختلف مشاغل ميشود مطرح اختيار هم جامعه در يا و نيست؟ كار در اختيار

كاري كه در تحقيقات انجام مي گيرد و مرتباً هم هماهنگي الزم دارند و اين سؤال فقط مطرح است آيا 
نهائي پيدا ميشود؟ احتماالتي براي جلسه آينده طرح مي كنيم ، در دستگاه  هماهنگي آنها بوسيله مطلوبيت

مادي قانون بوسيله مطلوبيتهاي نهائي تأثيرات ماده پيدا ميشود، در اين دستگاه انسان كه اختيار ندارد، اسير 
رست مي آثار ماده است خودش هم ماده است برخورد اينها نتيجه اي را مي دهد كه هم تخصيص كميات را د

كنند و هم تخصيص كيفيات، هم قانون را و مكانيزم بازار را درست ميكند وهم كميت را و باالتر از همه اينها 
مكانيزم ارتباط بشر با طبيعت است كه وضعيت حركت بشر را در شكل اجتماعي مشخص ميكند و چون اين 

را ميتوان در دستگاه الهي زد قدم اول دستگاه جبر مادي است در نتيجه ماده را پرستش ميكند و همين حرف 
و ابتدائي و نازل اين است كه بگوئيم بشر مختار است بنابراين اگر يك نظام ارزشي را اختيار كرد آن نظام 
ارزشي حاكم است بر عمليات او پس تخصيصهاي كمي تابع قوانين است و قوانين هم تابع اختيار بشركه به چه 

ه نازل است كه اختيار را درمرحله نازل مطرح ميكند ولي باالتر از اين مي گوئيد چيز ارزش مي دهد اين در رتب
واليت به معناي تعلق است اگر مي گوئيد اختيار بايد جهت تعلق را معين كند، به جامعه كه ميرسد و درآن 

ست و كار درست اختيارات مختلف هست چكار ميكند؟ آيا ميگوئيد فقط قانون را باالي سر اينها بگذاريم كافي ا
ميشود يا ممتنع است كه به اين نحو درست شود واليت بر رشد در شكل اجتماعي الزم است بعبارت ديگر آيا 
احكام فقط يك فضائي را ويك ساختاري را درست ميكند كه كميات خودش تنظيم ميشود ومصالح پيدا 

كه خير بايد مصلحت و رشد در عينيت حامي ميشوند و ما نسبت به آن كاري نداريم و نبايد داشته باشيم يا اين
 و طرفدار و تعيين كننده داشته باشد و مسئول و سرپرست داشته باشد؟

اته برك و …والسالم عليكم ورحمه ال  





 
 

 ٥جلسه: 
٣/١٢/٦٦ 
 نسبت بين آنها كثرت مطلوبها و -٢رابطه مستقيم شدت و كمال با يكديگر  -١
 

 موضوع : رابطه مستقيم شدت و كمال با يكديگر 
حجت االسالم و االمسلمين حسيني : در اين جلسه در باره اينكه آيا براي رشد وكمال ابتدائاً در شكل 

 فرديش كثرت و تعدد، توأم با وحدت الزم است يا خير؟ صحبت مي نمائيم. 
ابد به معبود بيشترشود آيا تكثر و تعدد همراه با وحدت و بعبارتي اگر شدت ايمان و شدت تعلق ع

يكپارچگي بيشتر الزم مي آيد يا خير؟ د ابتدا چند مثال مي زنم بعد اميدواريم كه در نتيجه گيريها ، اين 
 مطلب، پايه و اساس براي مطالب ديگر قرار گيرد.

است لكن واليت الحادي علي الدوام  ثمره مطلبمان اين است ك گسترش طلبي ذاتي واليت الهي و الحادي
نميتواند اين رشد را دارا باشد و عملكرد آن محدود، و شكننده مي باشد و تشتتّش ظهور پيدا ميكند ولي 

 گسترش يابي واليت الهي بطور هميشگي ، ذاتي آن واليت است.
كنيم. اين كثرت هم به  ابتدائاً تعدد و وحدت را در فرد واحدي نسبت به رفتار عيني و حسيش مالحظه مي

شكل تشتت و تلون ظاهر ميشود وهم به شكل كمال. حال بايد ديد چه شكلي از آن كمال است و كدام تلون و 
 تشتت.

 فردي را تصور مي نمائيم كه هر دقيقه كاري را انجام ميدهد كه با دقايق و لحظات قبليش هماهنگ نيست.
ن ( از اشياء و انسانها) طبيعتاً نيازمند به حركاتي هستيم كه يا از طرفي ما براي اثر گذاري بر غير خودما

بصورت الفاظ و سخنان است و يا بصورت كاري است كه بر روي اشياء انجام مي دهيم كه همه اين كارها يك 
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ما اگر بخواهيم چاي درست كنيم بايد اول آب داخل سماور بريزيم سپس  -حاصل و نتيجه دارد، براي مثال

ش آمد چاي خشك را در قوري ريخته و به آن آب جوش اضافه نموده و سرانجام روي سماور گذاشته وقتي جو
نقش دراد كه آب را چه براي چاي و چه  تا چاي درست شود. در اينجا سماور در حقيقت بعنوان كاالي مصرفي

براي مصارف ديگر جوش آورده و براي قوري هم كه ظرف توليد ما مي باشد چاي را توليد مي نمايد و سرانجام 
 از استكان بعنوان ظرف مصرف استفاده مي نمائيم. 

انجامدهد فرضاً در حال اگر كسي كلية كارهائي را كه اينگونه مربوط بهم مي باشد منفصل و منفك از هم 
همين مثال اگر فردي پيدا شود كه آب در سماور بريزد ولي نه آنرا به برق وصل كند ونه چاي را درست كند 
خوب، در اينجا اگر كس ديگري هم نباشد هيچوقت چاي درست نميشود. همين حركت منقطع را اگر در 

اند ادامه يابد؟ چون همه كارهاي او بريده ، تمامي كارهاي اين فرد فرض نمائيم چگونه اين فرد حياتش ميتو
 بريده مي باشد و هيچيك به نتيجه نميرسد.

مثالً چاي آورده كنار سماور و آب را درون آن ريخته ولي بقيه كار را انجام نداده و يا گندم را درو نموده ولي 
نخ را و وسائل و امكانات اولية فرش  آرد نمي كند و يا فرضاً پارچه را بريد و خريده ولي لباس نمي كند ويا مثالً

 بافي را آماده نموده و فرش را نمي بافد، والي آخر. 
مي بينيم تعدد كارها بسيار زياد است ولي كارها، تماماً مقدماتش انجام شده و هيچكدام به نتيجه نرسيده ، 

ر موتور اتومبيل مي كند ولي و يا فرضاً اگر كسي بخواهد فن و حرفه اي يا بگيرد مدتي خود را مشغول تعمي
هنوز حتي اسم ابزار آالت و وسائل اين فن را نياموخته به سراغ لوله كشي رفته و حرفه مكانيكي را امري 
بيهوده دانسته و دراين فن نيز قبل از مسلط شدن به كار و آشنائي با امكانات اين فن ( مانند سه راهي و زانو و 

آنجا را نيز ترك مي گويد و سراغ كار ديگر ميرود. اين فرد با اينكه مناظر  و...غيره ) خسته شده و٣و٢لوله 
متعددي را كه بسياري از ارباب مكاسب كه مسلط به فن خود هستند آنها را نديده اند ديدهاست ولي تا آخر 

كتابخانه عمردر فن خاصي مسلط نميشود براي تقريب به ذهن مثالي ديگري نيز ميتوان آورد مثالً اگر كسي در 
اي مشغول كار باشد و براي مطالعه كتاب سطر اول هر كتاب را بخواند و آن را كنار بگذارد اين فرد از كتب 
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متعددي كه با اين روش استفاده نموده هيچ مطلبي كه فائده براي او داشته باشد دستگيرش نميشود. ولي در 

كارهاي مختلفي را پيرامون يك موضوع واحد انجام كنار اين افراد مي بينيم كه امكان اين مطلب هست كه فرد 
دهد. يعني احتماالت مختلف ، حركات مختلف ، اطالعات مختلف حول يك موضوع داشته باشد. اين فرد به 
نسبت ، مراجعه به آن موضوع خاص كه با آن سروكار دارد آشنا ميگردد، ولي رشد در اين موضوع منوط به 

 اطالعات مي باشد. اضافه شدن احتماالت و نهايتاً
بعبارتي نميتوان رشد را براي اين فرد در موضوعي كه با آن سروكار دارد فرض نمود و لي اضافه شدن 
اطالعات و احتماالت را قفل نمود و تعداد احتماالت و اطالعات را محدود به يك مرز خاص ، معيني كرد كه 

نمائيم و بر آن هيچ اضافه ننمائيم رشد ديگر به چه قبل از رشد بوده. اگر عين همان اطالعات قبل را حفظ 
فرمول مي دانست ١٠٠معنائي بكار ميرود؟ افزوده شدن، اين است كه بگوئيم اين فرد مثالً در باره لوله كشي 

 فرمول مي داند.١٠١حال 
 حال آيا اين افزوده شدن كمي فرمول بدون افزوده شدن احتماالت ممكن است؟

ده شدن فرمولها و اطالعات يك سنجشها و محاسباتي صورت مي گيردكه قبالً لحاظ نمي بعبارتي براي افزو
شده و واالّ اگر احتمال فرمول صد ويكي هم داده شده بود و جوانبش مالحظه شده بود وبه نتيجه رسيده بود 

 فرمول اطالع داريم. ١٠١مي گفتند 
 سنجيدن فرض ننمود؟ حال آيا براي محاسبه و سنجيدن ميشود ظرفهائي را براي

وقتي ميگوئيم احتماالت جديد معنايش اين است كه براي سنجيدن ولو در مرتبة ذهن طرفهاي جديد ي را 
مورد توجه قرار مي دهيم. بنابراين براي اينكه افزايش اطالعات نسبت به همان موضوع واحد داشته باشيم بايد 

د افزايش سنجشي داشته باشيم و افزايش سنجش هم ممكن افزايش فرمولي باشد و براي افزايش فرمول هم باي
 نيست مگر با افزايش احتماالت.

ممكن است فردي اطالعات را از طريق مطالعه و خواندن و آموزش ديدن بيابد ولي در چنين حالتي ممكن 
يك روز وجود است فقط ثمره آن كار را كه ديگران انجام دادند به او برسد اما در پيدايش اين اطالع حتماً 
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تطرق احتماالت و رفت وآمد اطالعات گوناگون و قدرت مالحظه وجوه مختلف ونسبت بين آنها درمرتبة تئوري 
و بعد به نتيجه و ثمر رساندن را شخص ديگري انجام داده و بهمين خاطر مي گويند مجتهد كسي است كه 

ه باشد، خود تطرق احتمال چيزي نيست قدرت تطرق احتمال و قدرت استظهار بر اساس مباني صحيح را داشت
جز مباني صحيح وكتب مأخذي كه در اختيار هست ولي صرف آشنائي با اين مباني مانند علم اصول كه بعنوان 
منبعي صحيح وجود دارد كفايت نمي كند وبا آشنائي به اينها فرد مجتهد نميشود بلكه ميگوئيد بايد قدرت 

ماالت گوناگون و بعبارتي مالحظه ابعاد گوناگون يك مطلب را داشته ذهني تطرق احتمال و رفت و آمد احت
باشد و قدرت استظهار و مستظهر شدن و جمع بندي و نهايتاً رسيدن به مطلب را داشته باشد تا به او بگويند 

 صاحب رأي و صاحب نظر.
نسبت به پس نتيجه مي گيريم كه افزايش و كشف و تأسيس يك اصل بدون سنجش وكثرت احتماالت 

 مرحله قبل ممكن نيست.
اگر گفته شود در باب امور قلبي چطور؟ آيا در آنجا نيز اينمطلب جاري است؟ مگوئيم بله در آنجا نيز 

 همينطور است.
در آنجا شدت حساسيتي كه قدرت داشته باشد نسبت يك صفت را با اوصاف ديگر ببيند و انعكاس آن 

د و حد ورسم آنرا خوب بشناسد ، موجب افزايش اطالعات و دريافتهاي اوصاف را نيز در اين وصف مالحظه كن
مطلب را مي فهمد. ( اگر در مراتب عرفاني نيز همان لغت  ١٠٠قلبي ميشود ، ولي كسي كه فرضاً در مراتب 

ويد را كه بكار برديم بكارببريم ) ولي گناه قلبي صدويكم را نميتواند بفهمد تا از آن احتراز ج ١٠٠درجه بندي 
ويا ثواب قلبي صد و يكم را نيز نميتواند بفهمند تا نسبت به او شوق داشته باشد. مانند بعضي از افراد كه در 
اعمالشان عجب به نفس و عمل يا رياء را درست نميتوانند بفهمند و حتي زماني كه آنرا تصور مي كنند و آنرا 

وشني نيست. طبيعي است كه يك چنين انساني نقل مي نمايند خيلي تصور خامي است و يك تصور واضح و ر
احساس و فقرش به درخواست كمك از خداي متعال كمتر است تا كسيكه بطور واضح مشاهده ميكند كه 
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موردرا درك ١٠٠درمرحله صدويكم تا چه حد فقير و نيازمند است مسلم است كه اين فرد نسبت به او كه فقط 

 ي بيند.مي كند خود را نيازمند تر و محتاجتر م
حال اگر همين فرد براي دنيا حساسيت و ادراكات نظري و قلبيش باالتر رفته باشد معلوم ميشود كه يك 

 شدتي بوده است كه يك دامنه وسيع تري را تحت پوشش قرار داده. 
خالصه اينكه اين شدت چه الهي باشد و چه مادي افزايش كثرت و تعدد، اگر هماهنگ باشد معنايش اين 

است بيشتر شده است. البته مسلم است  ١٠٠است نسبت به آنكه  ١٠١ه دامنة فراگيري و شمول آنكه است ك
كهادراك و توجه نسبت به يك دعاء در افراد متعددي كه درمراتب كثرت همين موضوع قرار گرفته اند با هم 

يا من هو في « ته ميشودبعد را مي بيند، كس ديگري هزاران بعد را مي بيند وقتي گف ١٠فرق دارد، يك نفر 
يكنفر در همين حد مي فهمد كه خدايا تو گفته اي » اي كسيكه در عهدت اهل وفا هستي« ، » عهده وفي 

طلب مغفرت كنيد منهم طلب مغفرت مي كنم و تو در عهدت وفا مي نمائي ، ولي يكنفر ديگر هزاران ، هزار 
وپشتت سر اين » في عهده وفي «م مي يابد و ميگويد رحمت خدا را در ذهن خود تصور مي نمايد و همه را باه

مطلب درست عين يك منظره و يكجا همة قصورهائي را كه داشته مي بيند و ميگويد خدايا ولي من در 
 و اهل وفا نبودم ، در همة آنها سست بودم.» وفي«هيچكدام 

در » ا من هو في عهده وفيي« د رحالي اين جمالت را مي گويد كه مشغول خواندن اين جملة دعاست كه 
اين فرد احساس فقر ميكند و بخدا مي گويد اي » ان كنت التغفر الوليائك و اهل وفاء بك « همانجا مي گويد

خدا تو كه اهل وفا هستي اگر نخواهي به جز اوليائت را ببخشي پس من چكنم، پس اله من كيست؟ احساس 
امن يجيب المضطر « ه اي از اضطر ار وجود ندارد، نمي گويداضطرار ميكند با اين كه در اين جمله مذكور كلم

تا توجهي به اضطرار داشته باشد، ولي احساس عدم و وفاء خودش را همراه با وفاء خدا » اذا دعاه و يكشف السوء
» يا من هو في وفائه قوي« مي نمايد و مي گويد تو خودت وافي ووفي هستي و كمكم كن و پشت آن مي گويد:

مالحظه مي كنيد اينكه در هر جملة دعاء همه جمالت ديگر را » ه در وفائت با قوت عطا مي كني اي كسيك
باهم مبيند ولي از آئينه همان جمله اي كه مي خوان مثل اين است كه ما از اطراف يك ساختماني كه 
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راي زنگ دربهايش داراي شيشه هاي رنگارنگي است هر لحظه از يك شيشه و از يك درب كه شيشه اي دا

درست است كه همه دربها و ساختمان را مي بينيم ولي  -بخصوصي است نگاه به كل دربهاي ساختمان بنمائيم
هر لحظه از يك درب با شيشه اي به رنگ خاص نگاه مي كنيم كل ساختمان و دربهايش را مالحظه مي نمائيم 

 ، آبي و... هم رنگها را باهم مي بينيم.  زرد ، رنگ سرخ شيشه ولي كنيم مي نگاه رنگ سبز شيشه از فرضاً –
اين شخصي كه قدرت حساسيت روحيش باال رفته ، به هر كلمه اي كه ميرسد در آن كلمه روحش زير ورو 
ميشود و به تموج در مي آيد اين انسان درجة حساسيتش نسبت به كسي كه فقط همان جمله را با معناي 

و يقيناً معصومين حين گفتن هر يك از كلمات مابقي و تمامي تحت الفظي اش مي بيند. خيلي بيشتر است 
مسائل ديگر در نزدشان حاضر بوده است، مسلماً، حاالت و شدتهائي در هر كدام از كلمات برايشان پيدا ميشده 
يعني در حقيقت صحيح است كه بگوئيم هر صفت ضربدر همة اوصاف از زاوية آن صفت ديده ميشده است. 

 است كه وقتي يك كلمه را مي ديدند هيچيك از كلمات ديگر را بياد نياورند.اينگونه نبوده 
همين مطلب را براي خودمان در امور دنيائي خوب ميتوانيم مثال بزنيم بدليل اينكه متناسب با ادراك 

 خودمان است.
متناسب با آن را  در مثالهاي دنيائي گاهي وقتي يك چيز را مي بينيم ميتوانيم چيزهاي ديگري را هم و امور

 ببينيم و شدت ميل و غضب مادي برايمان پيدا شود.
اگر كسي بديهاي متعددي را با ما كرده باشد حاال فرضاً يك كلمه بما مي گويد ولي ما همة بدينها را  -مثالً

ك بالفاصله پشت اين كلمه مي بينيم ، و در اينجا ميخواهيم بغض همة كلمات و ناراحتي ها را سر همين ي
كلمه ابراز نمائيم ولي مي آئيم هذب نفس مي كنيم حال كه هذب نفس نموديم در برابر همين يك كلمه كه 
هذب نفس ننموديم ، خود اين يك كلمه بتنهائي كه چيزي نبوده با اينكه جملة نادرستي هم بوده ولي ما در 

والكاظمين الغيظ « ت، و با خود ميگوئيم اين شرئط تمام نارا حتيهائي كه از او درايم درعين واحد در نزد ما هس
خدايا بخاط تو مي گذرم و غيظم را كظم ، مي تمايم و خدايا » والعافين عن الناس ان ال... يحب المحسنين 

قدرت عفو بمن عطا كن ، و كمكم كن تا تند نشوم ، بسيار خوب انشاءال... كه خدا هم لطف ميكند و صبر عطا 
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زنيم ولي چه حسابي است كه اين، يك كلمه بود ولي تما آنها حاضر شد. حضور  مي نمايد و ما هم حرف نمي

همة آنها چه چيزي را بمانشان مي دهد؟ نشان مي دهد كه شدت دنيائي قوي است و توجه به نفس خيلي قوي 
آن مي باشد و هيچكدام آنها را يادمان نرفته اگر شدت توجه به نفس و عنانيت نبود در حال حاضر صحبت از 

حرفها كه نبود بلكه االن يك صحبت ديگر بوده است اينكه مي بينيم كل آنها حاضر مي شود نشانگر اين است 
كه يك شدتي نسبت به نفس وجوددارد. انعكاس همة اوصاف د ر وصف واحد مالحظه نسبتشان از يك موضع 

 باشد. موجب اين امر مي گردد كه هر وصفي مشخص تر از مرتبة قبل در نزد نفس حاضر
اگر در همه اوصاف ضرب شود تعريف جديدي را پيدا مي » وفاء«باالتر از اين مرحله را اگر بخواهيم بگوئيم 

 كند كه اين تعريف جديد نيز با تعاريف جديدي كه از ساير اوصاف هست باز قابليت ضرب پذيري دارد.
مايد در اعمال مختلف انسان جنود جهل وجنود عقل را كه در روايت شريف معصوم بدان اشاره مي ن

 ميتوانند سهيم باشند نهايت نسبت يكي از آنها، نسبت مغير بودن است و سايه همه آنها در او هست. 
حال هر قدر كه اين قدرت انعكاس كم و ساده شود، و تعدد كم شود و بتدريج بگونه اي بشود كه بين 

در اينجا قدرت تميز و سنجش نيز بهمين نسبت  اوصاف مشابه هم شباهت ضعيف شود و تعدد باز كمتر شود
 ضعيف ميگردد.

كلماتي مانند صبر و تسليم و رضا را براي كسيكه اهل صبر هست و لكن ادراكش از اين سه كلمه بسيار 
ضعيف است تصور نمائيد اين فرد وقتي يك جمله اي را مي گويد جمله اي است كه شامل هر سه معنا ميشود 

، و خودش مالحظه مي كند كه هر چه تالش ميكند نميتواند آنها را ازهم جدا نمايد، حال ولي در كمال ضعف 
درهر موقعيتي كه ميخواهد باشد مثالً استادي و شاگردي صاحب خانه اي و مستأجري در هر وضعيتي كه باشد 

ي نمايم ولي وقتي به او ظلم ميشود و خود را مظلوم مي بيند صبر مي كند و مي گويد من مرتباً تحمل م
 معناي تحمل را هم درصبر، هم در تسليم و هم در رضا بكار مي برد.

حال اگر كسي بتواند اينها را از هم تفكيك كند چه خاصيتي دارد؟ ثمره اش اين است كه اگر قدرت انعكاس 
نامش را صبر و تفكيك اينها را بتوان ببيند در يكجاهائي ميگويد خيلي بد و زشت است كه مثالً در اين مورد 
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بگذاريم و با خود مي گويد چرا من حالم بد است و احساس سختي در اين مطلب مي كنم و چرا احساس 
ابتهاج نمي كنم و اگر كاري براي خدا انجام مي گيرد و كارهم كار بزرگي است چرا ابتهاج و سرور وجود ندارد و 

م و فشاري بر من وجود دارد؟ چيزي و چرا من حالت تحمل برخود احساس مي كنم مگر حامل مشكلي هست
نعمتي را بر من كرم مي كنند و انعام مي نمايند و در اينجاست كه خجالت مي كشد از اينكه حالت صبر براي 

 او پيدا شده. 
الحمد ال... حمد «اين فرد زماني كه مشغول خواند ن مصائب اهل بيت سالم ا.. عليها مي باشد مي گويد 

ولي زماني كه ميخواهد خدمتي كند و فرماني را ببرد » درمصيبت هم خدايا شاكرم« و» همالشاكرين علي مصاب
در انجا كه ديگر نمي گويد مصيبتي بر من نازل شده ومن حمد الشاكرين علي مصابهم هستم. بلكه همينكه 

ود ميكند احساس خستگي كرد مي گويد خدايا بندة ضعيف را كه در مقابل عطاي تو دنيا او را مشغول به خ
كمك كن اگر از او پرسيده شود چرا گفتي دنيا؟ ميگويد براي اينكه در اين موضع خستگي كه معنا نداشت و 
فتوري وجود نداشت من داشتم نعمت دريافت مي كردم و اينكه خدمتي بمن واگذار شده بود من با نشاط 

گرفتار دنيا شده و حال كه قرار شده بايستي كار مي كردم و يك درد ديگري در كار است و آن اينكه دل من 
است به دنيا ديرتر برسد ابراز خستگي مي كند اگر دل من مشتاق آخرت بود االن پرواز مي كرد مي بينم كه 
اين فرد شكايت از خودش مي كند نه شكايت از كاري كه بر عهده او گذاشته اند، و كسيكه شاكي از خودش 

ك صفت در اوصاف ديگر وقتي است كه حداقل جايگاه يك صفت را هست راضي از مواليش هست و انعكاس ي
از بقية اوصاف ديگر بتوان تميز داد ، واال اگر همة اينها مشتبه باشد و شبيهه بهم بگونه اي كه نتواند از هم 

 تفكيك كند ديگران انعكاسش راهم دريكديگر بالمره نميتواند ببيند.
اوصاف از هم بهتر سنجيده ميشوند و نسبتشان به اوصاف ديگر بهتر پس هر قدر ميزان حساسيت باالتر برود 

معين ميشود حال اگر شدت بين عابدومعبود بيشتر شود آيا ميشود كثرت مالحظه پيدا نشود، درجة اول شدت 
وصف را ميتوان از هم تميز دهد در درجه  ١٠١وصف را ميتواند از هم جدا كند ولي درجه دوم شدت تا  ١٠٠تا 

دت كلمه اي را كه تلفظ مي كرد جوابش را نمي ديد فقط سمت گيري كل كارش را ميتوانست مالحظه اول ش
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كند ولي در درجه هاي باال تا جائي ميرسد كه خصوصيات حركتش را هم ميتواند مالحظه كند. نه فقط در 

 گفتارش بلكه در حاالت گفتارش نيز مواظبت مي كند.
اال رفته و اگر شدت نيز مساوي باشد معنا ندارد بگوئيم كمالي پيداشده پس شدت اگر باال رود كمال نيز ب

است ، اولين اثر اين شدت در باال رفتنش ظهور در باال رفتن حساسيت پيدا مي كند و مرتبة بعد اين باال رفتن 
 حساسيت در سنجش و نظر و نهايتاً در عينيت را ببار مي آورد.

ته والسالم عليكم و رحمه ال.. وبركا  
٣/١٢/٦٦ 

 ١آثار شدت بركثرتها ص 
 ٥معناي كثرت و جايگاه آن ص 

 ١١كثرت پذيري اشياء ص 
 ١٤شدت و جايگاه كثرتها ص 

 
 بسمه تعالي 

 ٣/١٢/٦٦موضوع: كثرت مطلوبها ونسبت بين آنها 
اگر فرضاً اينجا نقطه حركت طالب ، اينجا هم جهت مطلوب باشد، تعلق اين طالب به اين مطلوب يعني 
رابطه طالب با مطلوبش يا ضعيف است يا شديد است هر چه اين رابطه شديدتر باشد، رابطه بين كيفيات 

اد شده است من ميگويم مختلف نيز محكم تر ميشود شما ميگوئيد شدت تعلق بنده به قرب خداي متعال زي
تا مطلوب جزئي داشته است نستبهائي كه بهم دارند مشخص تر شده است  ٢٠بهمين دليل اگر اين شخص 

يعني ميگوئيد يك آدم عادل نسبت بهر چيزي بهمان اندازه بها مي دهد كه نه بيشتر و نه كمتر باشد يعني آن 
همة امور ديگرش هم دارد كأنه اين يك چيز او را موقعي كه به اصرار ارحامش رسيدگي مي كند التفاط به 

غافل نمي كند چرا چون شدت پيدا كرده و از حالت يك ارتباط ساده خارج شده است هر قدر فتور در اين پيدا 
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شود، شدت نداشته باشد و سست شود به هر كدام از اين شرائط كه برسد تحت تأثير قرار مي گيرد و بقيه را 

تي ميگوئيد يك عادل پولي كه بدست آورده نه زياد تر خرج مي كند ونه كمتر ، نه را فراموش مي كند ، وق
گرمتر مي زند و نه سردتر ، نه وقت عبادتش را ضايع مي كند و نه وقت راش را. اين كه ميگوئيد بها بدهيد بهر 

يم اندازه هر چيز مساوي چيزي به اندازه، اندازه كه ممتنع است بدون اينكه ربطش با بقيه معين شود، اگر بگوئ
است با نسبتي كه بين وضعيت دروني اين با كل چيزهاي ديگر و كل چيزهاي ديگر با اين وجود دارد، در اينجا 
مرز معين ميشود. يكوقت مي گوئيد اين كار با اين تعلق، رفتاري را كه دارد بصورت آئينه كل ارتباطهايش را در 

ميرود بقيه را درآن مي بيند، اين در صورتي است كه يك محوري پيدا  اين مي بيند ، سراغ كار ديگر هم كه
شده باشد، يك ملكه اي پيدا شده باشد يك رسوخي پيدا شده باشد ولي اگر اين آدم شديدي نباشد بازيچه 

 دست تحريكات خارجي قرار مي گيرد.
يافتن مطلوب اصلي حل بشود،  برادر ساجدي : يعني مي فرمائيد بهرميزان كه مطلوبهاي جزئي به نفع تعين

اول كار ممكن است اصلي و فرعي در ذهنش مطرح نباشد ، يك آدمي است پدرش را دوست دراد، خدا راهم 
دوست دارد، اين البته مرتبه ضعيف است بين پرستش خدا و غير خدا مطلوبيتهائي دارد و بين اينها نسبت 

 خاص متعيني هم حاكم نيست.
ين حسيني: حاال اگر بپرسيم چرا پدرت را دوست مي داري نميتواند بگويد نه براي حجت االسالم والمسلم

دنيا نه براي خدا. اين استداللي كه مي كند اگر مي گويد خوب پدرم را بايد دوست داشته باشم ميگوند اگر 
جا بطرف دنيا خالف حكم شرع گفت باز هم او را دوست مي داري؟ مي گويد بله حتماً او را دوست مي دارم، اين

 روي آورده است.
برادر ساجدي : به نسبتي كه مطلوبهاي جزئي حول يكي از اين دو محور شكل بگيرد و حل بشود شدت 

 زيادتر ميشود.
حجت االسالم والمسلمين حسيني : اول بايد حب نسبت به خدا بيشتر شود بعد اينها بايد چهره بندگي 

شد آنوقت تازه بين بندگي ها نسبت هست وزن نماز يكقدر است وزن روزه خدابشوند، اگر اين كارها بندگي خدا
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يكقدر است وزن دوست داشتن پدر يكقدر است ، اگر پدر مريض باشد ممكن است الزم شود شما روزه را رها 

حالت كنيد او را به تهران ببريد برا ي معالجه تا اول محور ثقل را پيدا نكند اينها وزن درستي ندارند، در اين 
اگر كثرت هم پيدا كند كثرت تلّوني است نه تكاملي. چرا ميگوئيم تلّوني است چون آثار خارج روي ايشان اثر 
مي گذارد ، ايشان هم عوض اينكه اثرهايش بر خارج هماهنگ باشد ناهماهنگ است وقتي ناهماهنگ باشد كار 

انرژي مصرف كرده است ولي تحت تأثير شرائط  امروز او يا كمتر است يا بيشتر ، به نسبتي كه كم يا زياد شده
انرژي را مصرف و خرج كرده است نه حول محور واقعي ، نه حول محور واحد ، حول محور واحد نبوده است 
خوب در اينصورت بعضي از آثار عمل خود اين شخص همديگر را به سمت از بين مي برند چون متضادند 

يشود آنوقت شما ميگوئيد اعمال اين فرد انفعالي است هر ساعتي وهماهنگ نيستند ، اين فرد هم متشتت م
مشغول يك كاري است كارهايش متلون است و موضعگيري اش متشتت ميشود به خالف آنجا كه اول شدت 

 پيداميكند.
برادر ساجدي : پس آن شدت كه مورد نظر شماست بهرميزان كه اين مطلوبهاي جزئي حول آن محور اصلي 

 شكل بگيرند يا سازكان بگيرند. حل بشوند و 
حجت االسالم والمسلمين حسيني : دو مرحله دراد مرحله الو مالحظه كردن شدت بين طالب و مطلوب 
حقيقي و مرحله دوم بدنبال آن نسبت هر كدام بدور محور اصلي بايد مشخص بشود و هر كدام چهره مطلب 

ال.. ثواب بندگي خدا را مي برد ، همانجوري كه قربه الي اصلي بشود ، يعني براي ديدار پدر ميرود قربه الي 
ال... مال كسب مي كند و ثواب مي برد درهمه اعمالش خدا اصل ميشود ، حاال هم كه خدا اصل شده باز همه 
اعمال علي السويه نيست، اينها بعد از اين كه دريك سازمان آمدند ومنحل در يك ساختار سازماني شدند 

 ه هستند و حد هركدام به نسبت معين ميشود و نسبت هر كدام بديگري مشخص ميشود.منعكس كننده بقي
برادر ساجدي : يعني باصطالح يك مرحله از شدت صرف مقايسه جداي نسبت هر يك از اينها با محور اصلي 

ت است، و مرحله باالترش مشخص شدن نسبت بين خود آنها با محور اصلي يعني يكبار سنجش بين خود آنهاس
 كه هركدام وزنشان نسبت بهم متفاوت ميشود.
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 حجت االسالم و المسلمين حسيني: اول بايد شدت پيدا شده باشد بين فرد وخدا، 

برادر ساجدي : يك مطلوب رنگ مي گيرد و مطلوب شامل ميشود و ارزش براي فرد، مادي بودن يا خدائي 
تك تك مطلوبيتها ، اما آنها وزن ندارند، در مرحله  بودن كارميشود ، درقدم دمم اين محور سنجيده ميشود با

سوم هركدام از آن مطلوبها در رابطه با اين محور از يك وزني برخوردار ميشوند واز يك نسبت برخوردار 
 نميشوند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين مرحله سوم است كه هرقدر شدت بين بنده و خدا براي مراتب بعد 
 نسبتها با محور اصلي و بين خود آنها با هم مشخص تر ميشود.شديد بشود، 

حاال وقتي مشخص تر شود به تعداد نسبتهائي كه داريد در تعريفتان از يك يكنسبت ميتوانيد قيد بزنيد ، در 
نسبت آن به بقيه مي گويد محبت به پدر اين است كه در شرائط سالمتش نسبتش به مال اينجور است و 

اي ديگر نيز اين گونه است، اوصاف نفس هم در پشت اين نظام تعلق همينطور است يعني مثل نسبت به چيزه
يك آئينه اي ميشود كه در اينجا با كليه عالقه هايش اعتدال مي يابد و همه آنها را مي بيند ، يك عالقه او را 

لب كننده نيستند لذا از براي يك لحظه هم جلب نمي كند چون پاية اول خدا قرار گرفته است اينها ديگر ج
اينجا مثل يك آئينه چند بعدي كل ارتباطش را با همة عالقه هايش ميتواند ببيند وبعد بگويد وضعيت معتدل 

 سلوكي را كه نسبت به اين مي كنم چگونه است.
 برادر ساجدي : حاال كثرت را از كجا مي آوريد و بحث آنرا مطرح مي كنيد؟ 

حسيني: ميزان حساسيت نظام تعلق در عملكردش چگونه است، به ميزان قدرت حجت االسالم و المسلمين 
انعكاس و تركيبش با هم است، يعني آن موقعي كه ميگوئيد من خدمت آقاي راستي رفتم، مي پرسم از بقيه 

مه اين كارهايتان بازمانده ايد؟ ميگوئيد نه من حواسم به بقيه كارهايم بود، بيست تا كار داشتم ولي حواسم به ه
كارها بود ميگويم با اين حال حواستان به خود آقاي راستي هم بود؟ ميگوئيد بله حواسم بود. معلوم ميشود 
حضور در خدمت ايشان و استفاده از ايشان شما را پر نكرده آنجا كه بوده ايد مشغول عبادت خداوند متعال بوده 

نفر را باهم مي بينيد،  ٨يا  ٧جلس نگاه مي كنيد ايد وبه همه كارها حواستان بوده است از بلندي به يك م
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مثال ساده اين كه من اين كاغذ را مي بينم ولي بايد آنرا نزديك چشم بياورم اما كسي كه چشمش قوي است 
از همين جا نگاه مي كند و همه كلمه ها را مي بيند. آن كسي كه چشمش ضعيف است و كاغذ را جلو مي آورد 

مي كند بقيه كلمات را نمي بيند ، ولي شخصي كه چشم قوي دارد تمام يك سطر شعر  وقتي به يك كلمه نگاه
را با هم مي بيند و مفهوم پشت آنرا نيز مي بيند و ميگويد چه مفهوم لطيفي است، اينكه وقتي براي حضرت 

هم  آقاي راستي قرار مي گيرد، درعين حالي كه خوب هم حضور دارد از نظرش ومحضرش غائب نيست سروقت
خداحافظي ميكند، براي سؤالش هم وقت زيادي نمي گيرد يعني مي بيند اگر اين سؤال را بكند برا ي جواب 

 وقت زياد ميگيرد وبه بقيه كارها نمي رسد.
يك وقت است كه ما اگر سؤال نكنيم معنايش اين است كه حواسمان جاي ديگر است و آنجا حاضر نيستيم 

ضور باال شراف داريم ، اشراف داريم هم بر اين كار و هم بر كارهاي ديگر و ، يك وقت است حضور داريم و ح
هيچكدام هم ما را تغيير نميدهد. اين حديث شريف كه نقل شده حضرت اميرصلوات ال.. عليه در جنگ صفين 
به ابن عباس فرموده باشد براي من آب بياور و ايشان هم آب با مقداري عسل مخلوط كرده و براي حضرت 

ورده باشد جنگ صفين هم بعضي وقتها تمام شبانه روز مشغول درگيري و جنگ بوده اند، درآن حين اگر ما آ
باشيم وخيلي هم هنر كنيم فقط ترس برما غلبه نكند حاال اگر ترس غلبه نكند غضب غلبه مي كند، اگر هم 

وح شده است سر نخ از دست غضب نداشته باشيم حواسمانبه اين است كه از دوستان كدام شهيد يا كدام مجر
انسان بيرون ميرود حاال در آن حين كه حضرت مشغول جنگ است اين آب عسل را كه مي نوشد بر مي گردد 

 و مي گويد اين عسل طائف بود؟
بعداً خدمت حضرت مي گويد آن روز كه عسل براي شما آوردم و فهميديد كه عسلِ كجاست حضرت مي 

 هيچ چيز جز خداي متعال پر نمي كند. گويد نمي داني كه عموي تو را
اينكه كسي پر نشود و همه را منعكس ببيند اين معناي پيدايش كثرت است، به ميزاني كه يك چيز آئينه 
همه چيزها باشد نه سنگينتر بشود نه سبكتر، كثرت قيد هر چيز باال رفته است.يعني يك وقت است كه دو 

ت شما ضريب مقيد شدن اين دو بهمديگر است يك وقت ده چيز چيز در نظرتان حضور دارد ميزان حساسي



٧٨ ·································································································································································  
است آنوقت شما همه رفتارها را كه در شرائط مختلف به همه نسبتها ضرب كيند بهرميزان كه حساسيت شما 
باالتر ميرود كاشف بر اين است كه تعلق شما اول باال رفته است ا بعد يك قدرت اشرافي پيدا شده كه اين 

ه است. كثرت حساسيت ميزان دقت را مشخص ميكند. بنابراين باالرفتن ميزان دقت نسبت در كثرتها پيدا شد
نظر فرد بين تعلقهاي مختلف اين يك چيز نظري محض و مجرد نيست تا من بگويم يك دو سه و چهار را 

نسبت تقريبي انتزاعي فرض مي كنم و نسبتهاي آنها را نيز انتزاعي مي گيرم فيكس و بالمطابقه ميشوند، بلكه 
يعني ميخواهد با عينيت ربط پيدا كند. برابري حتمي پيدا نمي كند ، ميزان حساسيت شما ميتوان بيشتر شود 
يعني اينكه پدر را در شرائط مختلف چقدر بايد احترام گذاشت، اين نسبت تقريبي است، نسبت اين مثل دو دو 

يف هست شما نسبت آنرا كه مالحظه مي كنيد تا چهارتا تجريدي در ذهن نمي آيد چون دو چيز از دو ك
 جايگاهش در حركت...

 برادر ساجدي : شما حساسيت را چه معنا مي فرمائيد ، ما يك مطلوبهائي داشتيم. 
نقطه از اين موكت را رنگ كرده اند و به شما مي گويد با  ٥حجت االسالم و المسلمين حسيني : براي مثال 

ا مشخص كنيد، وقتي كه مي خواهيد به كمك متر اندازه بگيريد با وقتي كه ابزار متر فاصله هاي طولي اينها ر
سنجش ميلي يا دقيقتر از آن ميكرومتر باشد فرق مي كند ضريب دقت در اين نسبتها چه ميزان است با چه 

م آنچه چيز باال ميرود به قدرت مقيد ساختن هر يك به كل عالقه ها در آن واحد ، در نسبيت چگونه مي گفتي
كه درون اين است با آنچه كه بيرون اين است حد اينرا مشخص مي كند حاال اگر براي نفس تعلق حضرتعالي 
بخواهد انجام بگيرد، ميزان دقت كي باال مي رود وقتي كه نسبت اين و كل عالقه ها بيشتر شود جايگاه اين را 

 دقت باال ميرود. در اين شرائط كه خود شرائط را هم مغير مي گيريد خوب ميزان
برادر معلمي : اگر جمع بندي كنيم و بگوئيم دو محور بيشتر وجود ندارد يكي محور ايمان است يكي هم 

 محور كفر است.
حجت االسالم والمسلمين حسيني: يعني انسان ارزش گذاري كه ميخواهد بكند ببيند الهي است يا غير 

 خدا بود يا براي جلب افرادي كه آنجا حاضر بودند. الهي من يك كاري مي كنم مالحظه كنم اين براي
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برادر معلمي : يك طالب هست كه مطلوبهاي متعدد دارد اين طالب به اين مطلوبها ربط مي دهد و هركدام 
را در جايگاه خود قرار مي دهد و مالحظه مي كند اينها چه نسبتي با همديگر دارند ودر چه جهتي قرار مي 

اينكه ميگوئيم در جهان كه دو محو بيشتر وجود ندارد همة اين تعلقات جلوه اي از اين دو گيرند ، بيان ديگر 
چيز است، يكي ايمان است و ديگر هر چه غير از آن باشد كفر است حاال انسان مؤمن يا انسان كافر كه جهت 

در اين جهت اصلي  اصلي خود را ايمان و كفر گرفته اند به نسبتي كه بتوانند اين جهت اصلي را حفظ كنند
شديد تر شده و به مطلوب خودش كه يك مرحله باالتر از ايمان يا كفر بوده است دست پيدا كرده است ، در جا 
هم اگر بزند درحقيقت رشد نداشته چون جهان خالي از حركت نيست و اگر كسي خيال كند در جا زده اين در 

، و سكون معنا ندارد، حاال اين بحث رشد را اگر حقيقت عقب گرد است ، هميشه يا رشد است يا عقب گرد
بخواهيم تكميل كنيم ميگوئيم شدت ايمان وشدت كفر وقتي معنا دارد كه انسان اين شدت را به همه كيفيتها 
بكشاند در عالم كيفيتها متعدد هستند و مرتب هم كيفيتهاي جديدتر پيدا ميشود و قابليت تبديل شدن به 

د اگر انسان توانس آن محور اصلي را كه ايمان يا كفر هست جايگاه اين تركيبات را در كيفيتهاي جديد را دارن
روشن كند آن مسير ي كه بايد طي كند يا آن چيزي را كه ميخواهد درآن رشد كند اين برايش روشن تر « آ

واندن كرد شده است و رشد بيشتري پيدا كرده است ، اگر يك كسي در ايمان خودش را فقط مشغول به نماز خ
يعني همه زندگي خود را در نماز خالصه كرد ، اين چيزي نيست كه بقيه كيفيتها موجود در عالم او را رهاكنند 
بلكه آنها آثاري روي اين داشته اند ولي اين شخص نتوانسته محاسبه كند مثالً راديو، تلفن، آب ، غذا وغيره در 

در آن رشد وترقي من بايد ديد جايگاه اينها كجاست ، خودش  آن جهتي كه من ايمان دارم و بايد آنرا طي كنم
را بايد جدا كرد نه اينكه آنها خودشان جدا شوند اين شخص نتوانسته آنها را محاسبه كند كه آنها را كنار 
گذاشته است مثل اين كه يك نفر تقسيمات زيومتر مثل ميلي متر و اينها را نتوانسته محاسبه كند در نتيجه 

 علي السويه فرض كرده است. همه را
حجت االسالم و المسلمين حسيني : يعني كفر و ورود شرك مخفي را اگر در نسبيت بين دوستي پدر و 

 دوستي مال نتوانستيد معين كنيد معنايش اين است كه به يك مقداري كفر را شريك كرده ايد. 
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ندم، هندوانه ، برنج، جو و غيره هيچ فرقي با برادر معلمي : يا چون نميتواند محاسبه كند مي گويد خوردن گ

هم ندارد همه اش خوردن است اين نتيجة ضعف محاسبه و ضعف شدت ايمانش است. اگر توانست درست 
محاسبه كند مي فهمد كه در زندگي ما اين اندازه بايد گندم باشد اين قدر هم جو و اين قدر هم هندوانه باشد، 

كند، پس كثرت به آن معنا اين نيست كه فرضاً من خالق كثرت هستم بلكه به اين اينها را خوب ميتواند تنظيم 
معنا كه كثرت وجود دارد و اينها قابليت تكثر دارند و ما وقتي مؤمن تر هستيم كه بتوانيم جايگاه اينها را در 

رت يك نوع دستگاه خودمان بهتر روشن كنيم و مرتب دستگاه را بيشتر گسترش دهيم و اصالً اين بحث كث
 بحث تخصيص است.

حجت االسالم والمسلمين حسيني : البته ، عالوه بر تخصيص تجزيه نيز هست، تجزيه يعني چيزي را كه 
يكي مي ديديم مثالً همين خوراكيهائي كه به همه آنها مي گفتيم ماءكوالت ، ولي اينكه حاال واقعاً ماءكوالت و 

نوع آنرا رويش حساس باشيد چون اينها مستحب است بعد  ٥وئيم مشروبات بايد اين جوري باشد، حاال مي گ
نوع آن هم فرضاً مكروه است، بعد بين مستحب ها دقيق تر نگاه مي كنيم اينجا در  ٥دقت مي كنيم ميگوئيم 

مستحبات انسان زود منتقل ميشود ولي حاال در شرائط فالن من پول بدهم براي مستحب يا پول ندهم براي 
الً نه به فقير بدهم نه به مستحب بلكه يك واجب ذوالنفقه هست كه بايد به او بدهم. نسبت بين مستحب يا اص

 اينها در شرائط مختلف چگونه تركيب ميشوند چگونه نسبت پيدا مي كنند.
برادر معلمي : اگر گفتيم كه ما خالق كثرتها نيستيم بلكه مبتال به آنهائيم روشن مي شود كه وقتي ايمان ما 

تر است و شدت ما زياد شده كه بتوانيم جايگاه هر يك از اين كثرتها را در آن سيستم روشن كنيم. چگونه بيش
در بحث سيستم مي گفتيم يك مبنا داريم و اجزاء و روابط بر اساس آن مبنا تنظيم ميشوند. حاال اگر گفتيم 

بايد حل در لذت پرستي و دنيا پرستي مبناي ما ايمان است همه چيزها بايد حل در ايمان بشود، مال كفار هم 
بشود اگر ما توانستيم جايگاه اين عوامل و اجزاء و اين چيزهائي را كه وجود دارد، جوري تنظيم كنيم و روابط و 
نسبتهاي آنها را جوري قرار دهيم كه او شديد تر شود و براي شدت او بايد اينها را به يك نحو خاصي قرار دهيم 

را بتوانيم گسترش دهيم و بتوانيم تنظيمات را دقيق تر انجام دهيم وقتي دقيق تر بشود هر چه كه اين كار 
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يعني ريزه كاريهاي بيشتر در آن پيدا شده، اجزاء بيشتري در آن پيدا ميشود، مثالً ما ميگوئيم تلفن مي 

ك پله دقت بيشتر خواهيم بعد ميگوئيم تلفن با رنگ فالن كه صداي آن و شماره گيري آن اينطور باشد اين ي
است، يعني قبالً اگر فقط به تلفن توجه داشتيم اكنون به اجزاء بيشتري مي پردازيم كه اين نسبتها را بيشتر 
كند يعني تلفني كه در فالن نسبت با ميز و راديو و آب و غذا و چيزهاي ديگر باشد حاال اينجا باز يك پله آن 

 بيشتر شناخته ايم. تلفن واحد بيشتر خرد شده است و روابطش را
برادر ساجدي : يك بحث اين است كه هر چه هست نسبتش با محور مشخص باشد كه بهر ميزان مشخص 
تر باشد شدت بيشتراست، يك بحث ديگر اينكه بايد اضافه كنيم يعني چيزي كه در بحث مفيد است اين است 

 دارد نسبتش را مشخص ميكند. كه ميگوئيم اين قانع به اينها نميتواند بشود نه اينكه آنچه را
برادر معلمي : من هم همين را عرض كردم يعني چون دست ما به آمريكا و شوروي و ديگر جاهاي دنيا 
نميرسد اول به داخل كشور خودمان مي پردازيم ولي اين بدين معنا نيست كه آمريكا و شوروي و انسانها ي اين 

ا در اين مطلب ضعيف بوديم نتوانستيم براي آنها برنامه پياده كشورها وجود ندارند، وجود دارند ولي چون م
 كنيم.

 برادر ساجدي : گسترش اين كه غير از كثرت اين است و افزايش آن به چه دليل شدت را افزون ميكند؟
برادر معلمي : هميشه ما يك حدي از ايمان داريم آن حد از ايمان ما هم يك نحو رابطه هاي خاصي با يك 

اي مشخصي دارد، ايمان من وقتي قويتر است كه بتوانيم رابطة بقيه كيفيتها را هم بر اساس محور كيفيته
ايمانم پيدا كنم ( نظامهايشان با همديگر نيز همينطور) براي اين كه اگر من اين رابطه ها را پيدا نكنم او 

گويم من به آمريكا كار ندارم خودش يك نحو رابطه اي گرفته است و من آنرا حساب نكرده ام يعني اگر من ب
آمريكا به من كار دارد چيزي كه هست من نتوانسته ام براي او تعيين موضع كنم ، او من را دنبال خودش مي 

 كشد.
حجت االسالم والمسلمين حسيني : من در عدد مثال بزنم، هرگاه شما دو تا عدد را در يكديگر ضرب كيند، 

ه عدد داريد و ميتوانيد اين سه را در سه نوبت درهم ضرب كنيد دوباره يك عدد جديد بدست مي آيد اكنون س
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سه تا عدد جديد پيدا ميشود همينطور هر چه عمليات ضرب را ادامه دهيد كيفيتهاي جديد كمي در اختيار 
شما مي آيد، يعني يك نسبتهاي جديدي بدست شما مي آيد. حاال در بحثهاي منطقي هم يك دقتي كنيم تا 

بحثهاي قلبي آن برسيم. در بحثهاي منطقي هر چه شما بتوانيد ابداع احتمالهاي جديدي بكنيد اين كه بعد به 
مي گوئيد هيچ بحثي پايان ندارد، هر قدر بخواهيد دقت كنيد بيشتر ميتوانيد مالحظه اش كنيد اين كه شما 

كرد و يك ابداع احتمال جديد كرد ميگوئيد هيچ بحثي پايان ندارد، ميتوان نسبت آنرا با چيزهاي ديگر مالحظه 
و براساس اين ابداع احتمال جديد دريچه اي گشوده ميشود و بحثهاي دوباره اي شروع ميشود، خوب يكوقت 
ميگوئيد اصل اين كار بد است چون گم ميشويم يكوقتي ميگوئيد اگر بتوانيم در هرقسمت يك جمع بندي 

تا ابداع احتمال جديد داشتيم از آن مرتبة  ٢٠ن مرتبه كه بكنيم و جاي هر مطلب جديدي را مشخص بكنيم اي
قبل بحث قوي تر روشن تر بوده است عين همين را هم در تعلقات قلبي ميگوئيد، همينكه ميگوئيد با جمع 
بندي جديد كامل تر است يعني در قدرت مالحظه كامل تر است. حاال اگر قدرت فعل در طلب يك عاشق و 

د، يك عابد بگيريد و يك معبود، آيا همين بحثي را كه در منطق مي كنيد در اينجا يك معشوق را فرض كني
هم صادق است يا نه؟ يعني كسي كه بتواند به همة ابعاد وجود خدا را بپرستد و بعدهاي وجودش هم بعدهاي 

بكند، نماز ساده اي نباشد كه مثالً از خواب بلند شود، ميوة درخت بخورد، با آب چشمه وضو بگيرد يا غسل 
بخواند و دوباره همان زير درخت بخوابد، دوباره ظهر بلند شود نماز بخواند و غروب هم افطار كند. اين عبادت 
يك راهب در كوه مثل عبادت سيد الشهداء سالم ال.. عليه است كه كل تاريخ را بهم زده است وقتي در دل 

مه تأثيرهائي كه از شرائط مي آيد اين ميتواند تأثيرهاي جامعه مي آيد با همه ابعاد وجود و با همه حاالت با ه
هماهنگ در مقابل آن داشته باشد در پرستش خدا محض و خالص،اين را ميتوان با او قياس كرد، فرق اين با او 
چيست؟ جز اينكه بندگي او متكثر شده متنوع شده نوع نوع و گونه گونه شده، و همه وجودش محض در 

 بندگي است.
معلمي : اينكه مي فرمائيد بندگي اش نوع نوع شده يعني از آنطرف كه مالحظه كنيم بر اين اساس  برادر

توانسته بگويد هر كدام از اينها جايش كجا هست و چه ارزشي دارد، مثل بحث مبنا قبالً مي گفتيم مبنا تقسيم 
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هم ميگوئيم بندگي يعني اينكه اينقدر ميشود در اين سه عامل و اين عاملها بايد اين ربط را داشته باشند اينجا 

نماز بخواني اينقدر روزه بروي ، اينقدر كار كني و اينقدر استراحت كني و. .. اين بندگي را توانسته خرد بكند و 
جاي همة اينها را مشخص بكند همانطور كه يك نفر مي گويد من اين كارها را نمي توانم و فقط ميتوانم نماز 

 ط خالصه شود درنمازخواندن.بخوانم بندگي اش فق
حجت االسالم و المسلمين حسيني : اين در بحث منطقي براي شما كامالً واضح است، چون مرتباً فرموده 
ايد اگر در بحث پشت سر هم ابداع احتمال شود در بحث گم ميشويم هر گاه پشت سر هر ابداع احتمال 

را تمام كنيم اين وجود احتمال جديد اطالع را كامل  جديدي نسبت آنرا به كليه احتماالت معين كنيم و بحث
مي كند، اگر شما عاشق خود علم باشيد بايد مرتب ابداع احتمال جديد و جمع بندي جديد داشته باشيد يعني 

 كثرت و وحدت را در طلب علم نشانة كمال مي بينيد اگر عاشق علم باشد بدون كثرت و وحدت نميشود.
ط همين معنا را با شدت ايمان مثالً بگوئيم هميشه نسبتها متعين تر باشد (خاص تر برادر ساجدي : حاال رب

ميشود) نسبتها با مطلوبها متعددتر باشد، يك مطلب است، نسبتها با مطلوبهائي كه متكثرتر ميشوند معين تر 
دا شود، يك باشد بحث ديگري است. پس يكجا ميگوئيم نسبت متعين تر و وحدت بيشتري بين اينها و اين پي

جاي ديگر ميگوئيم شدت ايمان در مرتبه بعدي وحدت بيشتر است زماني كه به جاي ده تا نسبت، صد تا 
 نسبت متعين شود باز هم وحدت دارد.

حجت االسالم و المسلمين حسيني : اما آن وحدتي كه بين ده تا بيست بود قدرت ندارد كه صد تا را تبديل 
نسبت را تبديل به وحدت كند يك شدت بيشتر و باالتري دارد، اول وحدت را به وحدت كند و وحدتي كه صد 

مالحظه كنيد بعد از وحدت سراغ كثرت بيائيد بعد دوباره سراغ وحدت برويد ، اول بگوئيد نسبت بين اينها 
وقتي با محور بصورت استاتيك مشخص شد ميشود وحدت ، بعد بگوئيد اين وحدتي كه فقط ده تا را واحد 

تا را نميتواند ، اين داراي ايمان بيشتري است يا ايماني كه ميتواند صد تا را وحدت بدهد؟ قطعاً آنكه  ٢٠ند ميك
صد تا را ميتواند وحدت دهد قوي تر است. حاال اين وحدت و كثرت را نگفته ايم فقط طلب كثرت، معلوم شد 

د، از اينجا يك تقسيم معين كنيد بين ايمان شديدتر آنجاست كه بتواند كثرات بيشتري را به وحدت برسان
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وحدت مرحله اي كه فقط ده تا را ميتواند وحدت بدهد و آن كه اگر صد تا هم باشد ميتواند اينها را وحدت 
بدهد ، از اينجا يك پله باالتر ميگوئيم كسي كه ميخواهد ايمان بيشتر را طلب كند، طلب تأثير در بعد جديد 

عدهاي مبتال به فعلي ميخواهد ( يكبار تا آخربحث ميرويم بعد ميگوئيم اينها ميخواهد يا اين كه فقط در ب
نميتوانند جدا باشند چون اينها تجزيه و تركيب پذير هستند) حاال ميگوئيم كسي كه توانسته صد تا را واحد 

رها كرده است اگر بخواهد عشق بيشتري پيدا كند واز خدا شدت قرب بخواهد اين شدت قرب را به همة كا
بكشد، براي مثال امام خميني به منزل شما تشريف آورده اند شما با تلفن زدن ميتواند بعضي از چيزهائي را كه 
در دنيا وجود دارد از خوراكي و غير آن حاضر كنيد بعد مي بينيد اينها تمام شد ولي قلب شما از پذيرائي تمام 

انستم خدمت آقا حاضر كنم ، اين يك چيز ديگر نشد ميگوئيد اي كاش يك چيز ديگري هم بود كه من ميتو
معناي طلب جديد است همانجور كه در علم ميگوئيد يك ابداع احتمال ديگر مي كنيم تا ببينيم چطور ميشود 
، يك تجزيه و تركيب ديگر از خوراكيها مي كنيد تا شايد يك مزه ديگر بدست آوريد،طلب مي كنيد پيدايش 

و اكرام كردن نسبت به ايشان حاال اگر بگويند حضرت بقيه ال... صلوات ال.. عليه يك نحوه ديگر از ادب كردن 
به منزل شما تشريف آورده اند شما ابتدا متحير مي شويد بعد دلتان ميخواهد هر چه كه وجود دارد خدمت 

ريد و ايشان حاضر كنيد، ممكن است از طلب چيزهاي گوناگون خسته بشويد ولي از اين خستگي هم لذت مي ب
 دنبال چيزهاي جديدتر مي رويد.

پس يك وحدت بين ده چيز داريم ، يك وحدتي بين صد چيز داريم، يك مرحله ديگر طلب چيزهاي بيشتر 
است و براي اين ايمان بيشتر الزم است، يك مرحله ديگر اين است كه اگر يك چيز را بشناسيد مگر اين فيكس 

و تركيب پذير است، در جريان است در جريان كه نميتوان گفت اين طلب و انتزاعي است ، خير اين تغيير پذير 
» واعد ولهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدوال...وعدوكم« بيشتر ندارد مثالً شما مي گوئيد 

ن مسلمين بايد طلب كنند آن چيزي كه كفار را بترساند، آنها هم وقتي ترسيدند نمي روند يك گوشه پنها
 شوند بلكه آنها دنبال دنيا هستند شما هم ميگوئيد خدايا ما را شديدتر كن تا با آنها مقابله كنيم. 
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برادر معلمي : در اين مورد ميتوانيم بگوئيم ما بايد با كفار شديد باشيم و با مسلمين دوست باشيم ، بعد بين 

بقيه خطرناك تر است واين يكي خطرش  همان كفار هم يك تقسيم بندي انجام مي دهيم و ميگوئيم اين از
كمتر است فعالً ميتوانيم مقداري با او رابطه داشته باشيم ، البته همين رابطه هم در راه همان شدت است. اگر 
بتوانيم اين تقسيم بندي را خيلي دقيق انجام دهيم ميتوانيم بگوئيم هر كشوري جايگاهش كجاست و با هر 

كجا بايد با آنها دوست بود، در مورد كشورهاي دشمن مثل آمريكا نيز دقت مي  كدام چقدر بايد دوست شد وتا
كنيم مي بينيم در آمريكا سه تا حزب وجود دارد ، و رفتار ما با هر كدام از اينها بايد چگونه باشد همه اش بر 

يكند وبايد اساس دشمني است ولي اين دشمني متناسب با وضعيتي كه اين كشورها واين افراد دارند فرق م
درنهايت بتوانيم بگوئيم كه معامله ما با هر كدام از اينها بايد چگونه باشد، تا اينكه بعداً آمريكا چه تغييراتي كند 
و ما در مقابل آنها چگونه بايد موضع بگيريم تا همة اين كشورها ذليل اسالم بشوند يا اين كه مسلمان بشوند ( 

در دقيق مسائل ريز را هم حساب كنيم آنوقت گسترش پيدا كرده ايم و اال در انشاءال...) هروقت توانستيم اين ق
جا زده ايم و حقيقت در جا زدن هم چيزي جز عقب گرد نيست(كسي كه دو روزش مثل هم باشد مغبون 

 است).
مثالً اگر كسي حاالت و عباداتش مثل حاالت و عبادات قبل از انقالب باشد اين خيال مي كند ايمانش به 
اندازه آنوقت است ولي در حقيقت حتماً عقب گرد كرده است، االن يك چيزهاي جديد و رشد هاي ديگري واقع 

 شده است ولي او سرجايش مانده است.
حجت االسالم و المسلمين حسيني: من بذهنم مي آيد آن ترسيم منطقي بهترين مثال براي اين است، اما 

و تركيب ميكنيد و هر بعدي را قسمت مي كنيد آنگاه مي گوئيد از  در عينيت وقتي شما در آزمايشگاه تجزيه
اين جهت بايد تحقيقاتي صورت بگيرد ودر اين جهت هم همينطور ، آنوقت مي توانيد صنايع را پيش ببريد و 
پيدايش تكنولوژي جديد و نسبت تأثيرهاي جديد رهين تجزيه و تركيبهائي است كه انجام مي گيرد، به اتم كه 

سيد ميگوئيد با چشم و عينك اين قابل رويت نيست اينجا ديگر با محاسبه آثار به تجزيه و تركيب مي مي ر
پردازيد، آثاري را بوسيله دستگاه درك مي كنيد آنوقت بر اساس تئوري شكستن اتم اگر چه اصالً با چشم آنرا 
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ي بينيد تجزيه و تركيب مي كنيد نبينيد ولي همين آثار را مرتب تجزيه و تركيب مي كنيد واوصافي را كه م

جلو مي رويد و تكنولوژي هم پيشرفت مي كند يعني نسبت تأثير عيني شما باال ميرود، متناسب با همين 
مشاغل اجتماعي را تجزيه و تركيب مي كنيد، شغلهاي جديد ايجاد مي كنيد ، قبالً كار نداشتيد در آزمايشگاه 

يسيته برويد اما در اوصاف مرتب جلو رفتيد و تكنولوژي رشد كرد دنبال فتن نور برويد ويا دنبال الكتر
تخصيصهاي جامعه زياد شده است. عين همين هم در دستگاه منطقي است تا وقتي كه هندسه اقليدسي و 
حساب فيثاغورثي بود و مي گفتند دو دو تا چهار تا ميشود گسترشي در اطالعات بشر نسبت به محاسبه پيدا 

هندسه غير اقليدسي را گرفتند و گفتند ميتوان اصول موضوعه آنرا هم تغيير داد و جاذبه را  نمي شد، بعد كه
هم وارد كرد وگفتند ميتوان به يك نحو جديد حساب كرد و ابداع احتمالهاي جديد ارائه داد وحدتهاي جديد 

ان شدت قدرت در در كثرتها ي جديد قدرت اطالع جديد را داد، شدت قدرت در محاسبه ، باال رفتن ميز
محاسبه بوسيله همين احتماالت بود، آنوقت پله آخر اين تعلق قلبي است و جوهره اش هم همين است االن 

نوع ماست درست كرده اند با  ٢٧٠لذائذي كه كفار از دنيا مي برند سابق بر اين نبوده است وقتي مي گويند 
 اهاي مختلف الي آخر. اسانسهاي ميوه هاي مختلف يا شيريني هاي گوناگون و مرب

برادر معلمي : يعني خدائي كه خودشان تصور مي كنند در چيزهاي مختلف خرد كنند و تحويل دهند و 
 مزاقهاي مختلف بشر را تحريك كمي كنند.

حجت االسالم و المسلمين حسيني : در هر بخشي از آن كه نگاه كنيد مثل هنر ، تأثيرسينما ، شكل و رنگ 
راديو يا تلويزيوني مي بيند بدون اينكه قبالً خودش اختيار كرده باشد بنظرش ميرسد شكل  بهرحال وقتي يك

اين تلويزيون يا اين كامپيوتر زيبا و قشنگ است، خودش هم نمي داند چرا تركيب و انحناي اين در نظرش 
االن در راديو و زيبا جلوه كرده چون اگر شكل اين كريه هم باشد بهر حال تلويزيون است و كار مي كند. 

تلويزيون حدود ده الي دوازده هزار نفر كار مي كند ، خوب اول كار بنظر ميرسد چقدر اينها بي كار هستند اين 
 همه آدم را پول مي دهند براي اين كه چند ساعت وقت مردم را بگيرند.

 والسالم عليكم ورحمه ال. . و بركاته 



 
 

 ٦جلسه: 
٤/١٢/٦٦ 

 گسترش زمينه عيني الزمه ايجاد تحرك بيشتر
حجت االسالن و المسلمين حسيني: وحدت و كثرت در باب ادراكات قلبي و نظري را في الجمله توصيف 

گر كه بعد ها عرض خواهيم نمود( نسبت تأثير نموديم، دراين جلسه پيرامون ادراكات حسي يا به معناي دي
حسي) مي باشد نسبت تأثير حسي را نظام آثار مي ناميم ، يعني اثري را كه انسان برجهان مي گذارد اين اثر 
گاهي هماهنگ است يعني فرد نسبت به جهان خارج گاهي آثار هماهنگ دارد. كه اين اثر ممكن است بر 

طه انسانها با هم و يا بر اشياء عيني خارجي باشد، بهر حال بشر بر غير خود اثر مي انسانهاي ديگر باشد يا بر راب
 گذارد، رفتار انسان چه در شكل فردي و چه در شكل اجتماعي اش بر خارج اثر گذار مي باشد.

 حال در مورد فرد به بررسي اين نكته مي پردازيم كه ببينيم آيا كثرت بيشتر در فرد عالمت وجود شدت در
 اوست يا خير؟

يعني آيا ميتوان گفت بالضروره تا كثرت پيدا نشود شدت نسبت به مرتبه سابق پيدا نميشود يا خير؟ براي 
 ١٠١باشد براي اينكه اين درجه شدت به  ١٠٠تبيين و توضيح اين مطلب عرض مي كنيم كه اگر درجه شدت 
 ؟ هم پيدا بكند حال ببينيم آيا ميتوان چنين چيزي گفت يا خير

ابتدائاً نسبت به اشياء غير انسان و غير از رابطه بين انسانها با هم صحبت مي كنيم. منظور از اشياء همان 
كيفيات مادي بي جاني است كه انسان برآنها اثر مي گذارد از قبيل كوه، دريا، سنگ و آنچه كه در عينيت با آن 

فات چه زماني زيادتر ميشوند و معناي اينكه تصرفات ما سر وكار داريم و در آنها تصرفاتي مي نمائيم ، اين تصر
 در اين اشياء زيادتر شده اند چيست؟
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انسان سنگ آهن را استخراج نموده وذوب مي كند و ورقه آهن و لوله آهني توليد ميكند و فرضاًبراي باال 

صرفات خاصي در چوب آن بردن دماي اطاق از آن لوله و ورقه آهني شوفاژ ميسازد و يا درخت را بريده وبه ت
 ميز ميسازد. 

اگر بنا شد كه تكنيك شما نسبت تأثير جديدي را دارا باشد آيا بهمان تعداد قوانين قبلي كه رابطه هاي بين 
هستي هستند اكتفا ميكند؟ يعني فرضاً اگر مورد كاربرد شما فقط صد فرمول باشد آيا ميتوان بدون كشف 

ي را ارائه داد؟ و يا چنين چيزي ممكن نيست؟ فرضاً تا كنون صد بعد از ماده قانون و فرمول صدويكم اثر جديد
را مي شناختيد و امكان يافتيد كه بكمك اين صد بعد صد كارائي را از آن ماده به نفع هدف خودتان بكار 
بگيريد، آيا ممكن است كه بي آنكه كيفيت جديدي شناخته شود شما صد ويك رابطه را كشف و شناسائي 

نيد آيا صرف شناسي و صدويكمين فرمول كافي است؟ و يا خير بايستي تعدد آثار حتماً باال رفته و افزايش ك
پيدا كند و در جهت خاصي هم هماهنگ باشد تا بتوانيد بگوئيد كه قدرت بيشتري در جهت قبلي از اين ماده 

در اين صورت هر چند كثرت پيدا  به دست آمد، اما اگر نا هماهنگ باشد و يكديگر را قفل و خنثي بكند كه
 شده اما وحدت متناسب با اين كثرت نبوده است.

اگر الزم باشد كه آثار باال برود و نسبت تأثير جامعه افزايش پيدا بكند و يا بعبارت ديگر اگر بنا باشد كه 
صورت حتماً بخش بيشتري ازماده در خدمت جريان اهداف شما ودر خدمت مطلوبيتهاي شما در بيايد در اين

 بايستي كيفيتهاي قبلي افزايش پيدا بكند.
بعنوان مثال قبالً براي شخم زدن از نيروي بدني گاو و گاو آهن استفاده ميشد، اما امروز از نيروي تراكم و 
احتراق استفاده ميشود قبالً گاو بعنوان يك كيفيت از هستي كه تغذيه مي شود و يكي از فرايند ها و حاصلهائي 

ن كه در اختيار انسان قرار مي گيرد يعني زور و انرژي مكانيكي حركتش مورد استفاده قرار مي گرفت، اما از آ
امروز مي گويند استفاده نمودن از گاو آهن به آن صورت مقرون به صرفه نيست، امروز دامداري و گاو داري 

در اينجا ديگر گاو نو به ميزاني كه الزم  احداث ميشود اما براي استفاده از فراورده هاي غذائي يا پوستي و. ..
براي تأمين اين نوع از فرآورده هاي ذكر شده باشد توليد ميشود حال اگر ما بخواهيم تحليل دقيقتري از اين 
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مطلب كرده باشيم، عرض مي كنيم كه اگر شدت تحرك بخواهد در شكل اجتماعيش پيدا شود بهر ميزان كه 

زم عيني خودش را مي طلبد ، يعني اگر شما بخواهيد حركت خود را در بخش بخواهد شديد تر بشود بستر ال
ارتباطات زيادتر كنيد بايستي وسيله اي داشته باشيد تا بتواند فعاليت ارتباطي شما را از اين سوي دنيا به آن 

ندگي اسالمي سوي دنيا زيادتر كند، حال چه اين وسيله تلفن باشد يا تلكس و يا وسيله ديگري كه متناسب با ز
كشف ميشود، بهر حال بايستي يك ارتباط و شدت تحركي در اين زمينه بوجود بيايد واال اگر اين ارتباط نباشد 

 ميزان حركت جمعي ضعيف ميشود و جامعه شما محدود به يك منطقه كوچك تر ميشود.
ه گستردگي جامعه هر فلسفه اي كه براي ضرورت زندگي انسانها با هم پيدا شده پشتيبان اين است ك

مطلوب است و الزمه اين گسترش برقراري ارتباط بوده و تحرك اين ارتباط بوسيله امكاناتي ممكن است واال 
ممكن نيست، بهر حال زمينه برقراري ارتباط بايستي فراهم باشد كه دراين مورد ابزار انتقال ممكن است وسيله 

العات آنها ويا انواع ديگر از ابزار انتقال باشد، بعبارتي اگر فاصله حمل ونقل خود انسانها يا وسيله نقل وانتقال اط
زماني انتقال يك نامه از يك منطقه به منطقه ديگر شش ماه طول بكشد، مطلع شدن اهالي اين دو منطقه از 

 يكديگر خيلي بطيع انجام مي گيرد.
آيا اين مطلب در مورد مسائل فرهنگي و حال آيا اين مطلب صرفاً در مورد ارتباط انسانها با هم صادق است، 

 هم فكري نمودن وجود ندارد؟ براي تقريب به ذهن در اينصورت مثالي عرض مي كنيم.
نقل ميشود كه در ژاپن جلسه مشترك بين مديران چند شركت بزرگي كه اقتصاد ژاپن را مي چرخانند از 

ميشود و تصميم گيري و تصميم سازي را از راه  راه دور تشكيل ميشود و اين جلسات از طريق تلويزيوني اداره
دور بطور مشترك انجام مي گيرد. ويا طبق آنچه كه نقل ميكنند انبار كمپاني تويانا فقط براي دو ساعت 
ظرفيت دارد و انبار كاالي توليد شده اصالً ندارد و وقتي كه از ديگر شركتهاي رقيب وضعيت آنها سؤال ميشود 

ساعت در انبار مواد  ٨عقب ماندگي مي كنيم چون مجبوريم كه مواد خام را تا مدت  ميگويند كه ما احساس
خام نگهداري كنيم و ما موفق نبوده ايم به نحوه اي كارخانه را اداره كنيم كه مثل كانالي كه در آن آب به 

د. لذا وقتي كه گردش در مي آيد در اين كارخانه هم پول هميشه جريان داشته باشد و لحظه اي توقف پيدانكن
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مي گويند ظرفيت انبار مواد خام يك كمپاني بيش از دو ساعت نيست اين بدين معناست كه وضعيت عقد 
قرارداد و مذاكرات اوليه و استخراج مواد و انتقال آن به انبار و خارج شدن از انبار به مدت دو ساعت طول مي 

اص آنها با بهره گيري آنها دو ساعت عقب تر از كشد و بعبارتي ميزان توقف آن نسبت به رشد تكنولوژي خ
تكنولوژي آنهاست و لذا زماني كه به مدير عامل كمپاني تويوتا كه رجوع مي كنيد او اظهار ناراحتي ميكند و 

ساعت از جريان  ٢ميگويد ما بايستي تالش كنيم تا اين مدت به سفر برسد، دليلي ندارد كه پول در اين مقطع 
ن حكايت از شدت دنيا در سرزمين كفر نيست؟آيا ممكن است كه شدت تعلق مادي نباشد و بايستد ، آيا اي

چنين رشد و تحركي وجود داشته باشد؟ و اين شدت و تحرك بحدي ميرسد كه با سرعت بسيار زيادي 
 تكنولوژي توليد شده و تكنولوژي عوض ميشود و هر از سه ماه تكنولوژي رنگ وفرم ديگري مي گيرد.

اگر براي اين مطلب سقف زده شود، يعني گفته شود كه ما كثرت بيشتر از اين حد را طالب نيستيم، حال 
بالفاصله ميتوان گفت زماني كه رشد فرض شد اگر از نظر فلسفي يك عضو ثابت را د ر آن فرض كرديد يعني 

ت فرض كرديد و فيكس تصميم گرفتيد كه صد قانون عيني شما صد ويك قانون نشود،ميگويند شما اين را ثاب
شد اما ميخواهيد بقيه مجموعه متحرك باشد آيا در اين صورت رابطه بين اين شيي مركب ساكن با آن حركت 

 قطع است يا قطع نيست؟
اگر حوائج شما براي مطلوبهاي الهي كه داريد قفل شود وبنا شود كه بخشهاي ديگر حركت داشته باشند آيا 

ده ندارند؟ بله ممكن است كه نحوه مصرف شما با ديگران فرق داشته باشد در آن بخش نيازي به جهان ما
وعلت حركت شما بهجت مادي نباشد و مقصد شما نياز مادي شخصي به معناي لذت جوئي مادي نباشد اين 
مطلبي است تمام ، اما هما مقصد الهي شما آيا در جهان ماده است يا خارج از جهان ماده، آيا اين جهان ماده 

يتواند براي مقصدي كه داريد بستر قرار بگيرد يا خير؟ اگر جهان مادي ميتواند وسيله اي باشد تا شما را به م
مقصد الهي خودتان برساند ، مرتباً نياز جديد براي شما نسبت به هدفتان طرح ميشود، معناي تغيير هدف از 

ممكن است بگوئيد كه نياز يك انسان  دنيا به آخرت اين نيست كه بستر تحرك را نيز تغيير بدهيم ، شما
متدين اينگونه است كه قدرت داشته باشد براي خواند زيارت رجبيه به كربال يا مكه مشرف بشود، ويا براي 
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زيارتهاي مخصوص حضرت اباعبدال... صلوات ال...عليه به كربال شرفياب شود و يا ايام مخصوص زيارت حضرت 

شرفياب شود، شما ميتوانيد بگوئيد كه مصرفهاي ما از اين قبيل هستند كه  علي بن ابيطالب را به نجف اشراف
ذكر شد ويا ميتوانيد بگوئيد ما براي ايجاد خوف در كفار در عين حالي كه كار فرهنگي و تبليغي مي كنيم 

باهم  مصمميم ارتباط آنها با هم را هم ضعيف كنيم بگونه اي كه وحشت داشته باشند از اينكه برعليه دين ما
متحد بشوند، ومتقابالً بگونه اي ميخواهيم عمل كنيم كه محبت مسلمين باهم شديد بشود و بتوانند با هم 

 ارتباط برقرار كنند، اينها مصارف ما هستند.
بنابراين ما يكسري مصارف الهي فردي داريم مثل زيارات و يكسري مسائل خانوادگي مثل صله ارحام و 

و حكومتي و يكسري مصارف جمعي و ارتباطات اجتماعي ، اگر تحرك شما باالتر برود يكسري ارتباطات واليتي 
حوائج شما مرتباً بيشتر ميشود براي باال رفتن تحرك نيازمند نسبت تأثير عيني هستيم كه اين نسبت تأثير 

ماده اي كه  بتواند بستري گسترده متناسب با گسترشي كه در تحرك ماست بشود ، شما مجبور هستيد مرتباً از
تركيبهاي متعدد دارد تركيبهاي جديد تر درست كنيد و چون ماده قابليت تجزيه و تركيب دارد شما هم مرتبًا 

 در اين رابطه با ماده برخورد داشته باشيد.
پيدايش اثر جديد بدون اينكه هيچ كاربرد جديدي بوجود بيايد ممكن نيست و بدون اينكه هيچ ارتباط 

ان پذير نمي باشد گسترش زمينه عيني بدون افزايش روابط ممكن نيست،اگر گسترش زمينه جديدي باشد امك
عيني حتماً براي تحرك بيشتر عيني الزم است، افزايش كثرت و افزايش تعدد آثار الزم است ، قبالً درصد بعد 

د اگر گستردگي زمينه شما ميتوانستيد اثر گذار باشيد و حاال بايستي قادر باشيد در صدو يك بعد اثر بگذاري
عيني متناسب با تحرك شما بخواهد بشود و تحرك شما صدو يك را بطلبد و اگر دنيا براي آخرت وسيله است 

 ، اين وسيله بايستي مرتباً متناسب با تحرك بيشتر عيني شما گسترش پيدا كند.
افزايش آن بدون دليل بنابراين اگر تعدد و كثرت بصورتي هماهنگ باشد و حول يك جهت و محور باشد 

نميتواند باشد. يعني بعبارتي ميخواهيم بگوئيم در اينجا تناظر يك به يك است شدت بيشتر كثرت و وحدت 
 بيشتر. 
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حال جمع بندي كرده وعرض مي كنيم كه، اين مطلب كه مطلوبهاي متعدد انسان دريك فرد بهم ربط دارند 

 مي گيرد ، در اين هيچ ترديدي نيست. و لذاست كه تعيين اولويت به همين دليل انجام
حال تبديل شدن آن به نظام و التفات به آن و مشخص شدن جايگاه هركدام از اينها در مرتبه قلب زماني 
ممكن است كه در تعلق عابد نسبت به معبود شدت وجود داشته باشد نه فتور وضعف ، زماني كه عابد سهل 

متوجه جايگاه نسبتها بهم باشد، ممكن است كه براي وسيله قرار دادن انگار و ضعيف در پرستش است نميتواند 
آن بخاطر دنيا ( معناي آن شدت پرستش نسبت به دنياست) بتواند جايگاههاي مشخصي برا ي صفات 
پسنديده و تقوي اعم از شدت مادي يا الهي ، تا شدتي نباشد، مالحظه نسبتي پيدا نميشود، تزلزل در بين امور 

اي جزئي بر اساس شرائط مختلف حاكي از اين است كه شدت به اندازه اي نيست كه در شرائط و مطلوبه
متفاوت بتواند دوام داشته باشد، اگر ديده شد كه يكنفر امروز نسبت به حب مال شديد است و بيش از اندازه به 

اهميت ميدهد و خالصه مدام  آن اهميت مي دهد و فردا نسبت به فرزند عالقه مند بوده و به آن بيش از اندازه
درحال افراط و تفريط است شما متوجه ميشويد كه اين فرد يك شدت راسخ نسبت به يك جهت واحد كه 
بتواند جايگاه مطلوبيتهاي جزئي اش را مشخص كند و حول محور در شرائط مختلف ثابت قدم باشد ودر جهت 

تحت تأثير قرار مي دهند و وقتي كه مالحظه شد كه بالعكس  ثابتي مرتباً گام بر دارد ندارد، شرائط مرتباً او را
ميتواند در شرائط مختلف ثابت حركت كند متوجه ميشويد كه شدت او بگونه اي است كه در شرائط مختلف 
قدرت ايستادن بر حول آن محور را دراد ، وجود مبارك االمام آيت ال... خميني زمان شاه با رژيم او مخالفت 

ي بود كه شرائط آرام قبل از مخالفت ايشان با رژيم بهم ميخورد، يعني اين ممكن نيست كه كردند و طبيع
مخالفت صورت بگيرد و طرف مورد تهديد هيچ عكس العملي نشان ندهد، لذا همينكه فشارها آغاز شد و شدت 

ول اين مدت در عده اي از بين رفت گفتند اين شرائط ديگر ي است ، ثبات قدم حضرت امام اين بود كه در ط
همان جهت مرتباًًًًً گام بر مي داشت و جلو مي رفت تا وقتيكه زمينه عيني فراهم گرديد و ايشان گامهاي 
بلندتري برداشتند و بعد از سقوط شاه و تأسيس نظام مبارك جمهوري اسالمي هم ايشان پرچمدار كفر را 
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ف پيش آمد ، اما غرض اين است كه حضرت امام نشانه رفتند و مقابل امريكا استادند. بهر حال حوادث مختل

 دراين حوادث مختلف محكم ايستادند وراه خودشان را ادامه دادند و ادامه نيز خواهند داد انشاءال...
اينكه گفته ميشود مؤمن كالجبل الراسخ وال يحركه العواصف ( مؤمن مانند كوه استواريست كه تند باد ها او 

ال در شرائط جديد كه تند بادها پيدا ميشود ، اما اگر گفتيد كه يك شيي از نظر را از جا نمي كند) بهر ح
فلسفي در شرائط مختلف دوام در يك جهت بياورد، نميشود كه در اين شرائط متفاوت آثار مختلف از خودش 

ميرسد  بروز ندهد و نسبت تاثيرهاي مختلف داشته باشد.طبيعي قضيه اين است كه در مرتبه آثار عيني هم كه
الزمه رشد ارتباطات جديد و استخدامهاي جديد نسبت به جهان است تا بستره بندگي گسترش متناسب با آن 

 مرحله از رشد را پيدا كند.
بنابراين هرگاه فطور هم در مطلوبيتهاي قلبي و نظام تعلقا ت هم در ادراكات نظري و هم در تأثيرهاي حسي 

ميشود، كثرتي هم اگر پيدا شود كثرت متلون است و هرگاه شدت باشد  و عيني پيدا شود تشتت و تلون پيدا
تغيير پيدا ميشود و لي تغييري است كه هماهنگ با وضع قبلي است در منزلت شدت بيشتر انسجام و 

 هماهنگي هم دقيقتر و قوي تر ميشود و در شكل اجتماعي آن مرتباً تخصصي تر ميشود ، چرا؟ 
جه داشته باشيد عرض كرديم كه اگر بنا باشد يك فرد مرتباً كار خود را عوض اگر به مقدمه بحث قبل تو

كند و به امور ديگر بپردازد ديگر قدرت اين كه هيچكدام از آنها را به پايان برساند ندارد، ولي اگر امور تخصصي 
دند و پس از جمع شد و يك بعد را مرتباً تجزيه كردند و نسبت آن جزء و صفت و وصف را با ساير اوصاف سنجي

بندي ابداع احتمال جديد كردند و نتيجه رساند ويكبار ديگر باز از لحاظ ديگري تجزيه نمودند در اينصورت 
 كثرت تخصص هماهنگ با كثرت تعلق باال ميرود هماهنگ با باال رفتن كثرت مالحظه روابط نظري. 

كنيم و بهره گيري و كارآئي نسبت را از  نميشود كه ادعا كنيم ما رياضيات را درشكل فيثاغورثي حفظ مي
آن مي گيريم. هندسه اقليدسي قادر به سنجش كيفيت نيست و شما در نسبيت ابزاري را الزم داريد كه با آن 

 بتوانيد كيفيات را باهم سنجش كنيد لذا مجبور ميشويد ماشين محاسبه خود را عوض كنيد.
والسالم دت و انسجام بيشتر رهين كثرت بيشتر است.موضوع جلسه آينده را اين قرار ميدهيم كه وح
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 م تعلق وحدت يافتن و تغيير كيفي نظا
 وحدت بيشتر وعضويت بيشتر اجزاء در نظام 
 شدت به معناي نسبت بين كثرت و وحدت 

 آثار شدت در زندگي فردي 
 

 بسمه تعالي
 موضوع : شدت تعلق نسبتي است كه بين وحدت و كثرت قرار دارد.

ن عابد و معبود بيشتر شود كثرت بيشتر ميشود، يعني تأثير در جلسات گذشته گفته شد كه چقدر تعلق بي
كيفي انسان زماني باالتر مي رسد كه كثرت بيشتر شده باشد، دراين جلسه به بحث پيرامون اين مطلب خواهيم 
پرداخت كه بهر اندازه شدت بين عابد و معبود بيشتر شود، وحدت هم بيشتر ميشود. بعبارت ديگر شدت تعلق 

 كه بين كثرت و وحدت قرار دارد.نسبتي است 
حال ببينيم كه معناي بيشتر شدن وحدت چيست، وحدت كه به معناي يكي بودن است، ام چگونه يكي ، 

 يكي تر مي شود آيا اين حرف بدين معناست كه يكي متعدد بشود؟
داراي گاه وحدت وحدت يك شيي بسيط است ( البته اينكه محدود نمي تواند بسيط باشد سرجاي خود 

بحث است ) و غرض ما در اين بحث اين است كه وحدت مورد نظر ما راجع به وحدت يك امر بسيط نمي 
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باشد، چون فرض براين است كه نظام تعلق و نظام تأثيرات داريم ، و فرض بر اين است كه در اينجا بحث از 

اطت از آن بحث ميشود. اما كثرت ميشود،بنابراين مفروض ما وحدت تركيبي است نه وحدتي كه به لحاظ بس
قبالً هم در اين مورد صحبت شده است كه موضوع كالم ما آن وحدت وكثرتي كه در لسان عرفا و فالسفه بحث 
ميشود نيست غرض ما آن اصطالح و آن معاني نيست، بلكه منظور بحث ما پيرامون همان وحدت تركيبي است 

 و وحدت و كثرت حول اين مطلب طرح ميشود.
نجا بدنبال اين مطلب هستيم كه ببينيم آيا اگر هر چه كثرت باالتر برود ميتوان گفت كه حول يك در اي

محور وحدت هم بيشتر ميشود يا خير؟ آيا اصالً رابطه اي بين كثرت و وحدت دراين بحث كه كثرت را به 
شتر مي دانيم وجود معناي تعدد بيشتر در اجزاي يك نظام و وحدت را به معناي وحدت تركيبي و انسجام بي

دارد يا خير؟ لذا مقدمتاً عرض مي كنيم كه گاه مشاهده ميشود كه اجزاء يك مركب مستقيماً بر هم اثر نمي 
گذارند بلكه از طريق تركيب آثارشان بر يكديگر است كه منتجه حاصل ميشود يعني فرضاً اگر مجموعه اي 

م اثري نمي گذارند تا اينكه بتوانيم بگوئيم كه هر يك داريم كه داراي ده عضو است اين ده عضو خودشان رويه
از اينها با عضوي كه خارج از مجموعه است فرق دارند، بعبارتي اگر اينها با هم مخلوط باشند مثالً چند چيز را 
كنار هم بصورت مخلوط در يك ظرف بگذاريم ، در اينصورت يك فرض اين است كه منتجه اي كه بدست مي 

ب نتائج باشد، بدينصورت كه هر كدام از اين ده چيز داراي اثر خاصي است يعني هم خودش آيد حاصل تركي
مشخص است و هم اثر آن اما كنار هم كه گذاشته ميشوند نتيجه ها در هم ادغام شود و منتجه اي پيدا شود 

كيب در غير مركب كه حاصل تركيب نتائج باشد، كه ظاهراً بنظر ميرسد از ديد اصالت شبي نتيجه اي كه از تر
انحاللي بدست مي آيد همين باشد كه اين همان بحث مركب انضمامي از ديدگاه اصالت شبي است ، يعني اين 
مركب بگونه اي نيست كه اجزاء آن مانند سركه و شيره در همه جا وجود داشته باشد، و مثالً در اتومبيل 

اينها مخلوط نشده اند بگونه اي كه به هر  مشخص نباشد كه باطري كجاست، دينام كجاست، كالج كجاست،
كجا كه دست بگذاريد هم كالج باشد هم ترمز هم گاز وهم. .. اينگونه نيست، بلكه چيزهائي را دركنار هم 
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گذاشته ايم كه آثار اينها درهم تركيب شده و يك اثر جديد بوجود مي آورد، اما همانگونه كه گفته شد از ديد 

 د اجزاء در مركب هاي انضمامي حفظ ميشود.گاه اصالت شيي هويت خو
اما اين را ديگر درمورد اتومبيل در حال حركتت نميتوان ادعا كرد، بسيار ساده انديشي است كه گفته شد 
اجزاء اين اتومبيل در سرعتهاي مختلف همان خصلت اصلي خودشان را حفظ مي كنند. چون در حاالت 

بهم در انتقال نيرو و اصطكاك و بازتاب و مقاومت اينها در مقابل هم گوناگون حركت اتومبيل قطعات آن نسبت 
وضعيت هاي گوناگوني پيدا ميشود آنجا كه محورهاي انتقال نيرو در اتومبيل از يك طرف تحت فشار نيروئي 
كه از موتور به آنها وارد ميشود و از طرف ديگر تحت فشار اصطكاك زمين يا عامل ديگري كه از حركت چرخ 

وگيري مي نمايد قرار مي گيرد مي شكند درآن حالت اين محورها بين دو جريان نيرو قرار دارند، اما آيا اين جل
جريان دو نيروئي كه محور انتقال را مي شكنند تنها به همان محور فشار وارد مي كند يا اينكه به نسبت اين 

عات اثر مي گذارد، البته دراين مورد مقاومت جريان نيرو به قطعات ديگر هم منتقل ميشود ، مسلماً بر همه قط
 اين محور خاص در جايگاه خودش به اندازه اي كه ضربه پذير نباشد نبود و شكست.

حال اگر چنين مطلبي در مورد مركب انضمامي بيان شود ممكن است بسادگي مورد قبول ذهن واقع نشود 
پذيرفت كه عالوه بر اينكه آثار اجزاء در هم تركيب  اما در مورد مركب انحاللي ميتوان اين مطلب را راحت تر

ميشوند خود آنها نيز نسبت بهم داراي ارتباط مي باشند. البته در اين مباحث بيش از اين نميشود در بحث 
مركب انحاللي وانضمامي و خصوصيات آنها بحث كرد، فقط به ميزاني كه الزم است در اين بحث به آن پرداخته 

و بصورت مفروض از آن مي گذريم ، و عرض مي كنيم كه : هر گاه تك تك اعضاء تشكيل  شود صحبت كرديم
دهنده مركب از طرفي به وحدت تركيبي و از طرف ديگر با خودشان ارتباط داشته باشند، پيداست كه اگر 

 تر ميشود. تعداد را باال ببريم كثرت ارتباط بين يك عضو با بقيه اعضاء كه در يك مجموعه هستند كماً بيش
يعني بر فرض اينكه ده عضو داشته باشيم، ده رابطه داريم كه اگر يازده عضو شد بايستي با يازده چيز نيز 
رابطه برقرار كند، تعداد رابطه ها نيز بيشتر ميشود چيزهاي بيشتري نيز بر آن اثر مي گذارد مثالً قبالً نه پارامتر 

 باخودش ميشود يازده چيز.بر آن اثر مي گذاشت حاال ده پارامتر كه 
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حال ببينيم آيا اين ارتباطات كيفاً هم بيشتر ميشود؟ اگر گفتيم كه اين به اين عنوان در وحدت تركيبي 
منحل ميشود كه آثار هم مي پذيرد و هويت سابق را ندارد، نسبت آن به عضويت در اين مركب، تغييربيشتري 

ر يا نسبتهاي اجزاء ديگر مجموعه در يك عضو و انعكاس اين عضو را مي پذيرد ، تا اينجا در رديف انعكاس آثا
در بقيه كه قبالً عرض شده بود بيان شد، يعني همان چيزي كه در كثرت گفته شده بود، از لسان ديگر و از 
موضوع و بيان ديگر در مورد وحدت نيز گفته شد، و معلوم شد به نسبتي كه تعداد كمي اجزاء بيشتر ميشود 

يفي اجزاء هم بايستي بيشتر شود، مگر اينكه حول يك محور نباشد واال نميتوانيد بگوئيد كه نسبت تغيير ك
تأثير اين عضو به نسبتي كه نسبت تأثير منتجه و آثار مركبتان برخارج بيشتر است آن عضو سهيم در بيشتر 

 شدن اين آثار نيست.
و نيست تأثير بقيه را افزايش مي دهد. بعبارتي هر عضو كه اضاف شود هم خودش مؤثر است و هم آثار بقيه 

تعداد اعضاء و كثرت آنها در وحدت و در پيدايش اثر جديد شريك و سهيمند. زيرا اگر هر عضوي كه سهيم و 
شريك در پيدايش اثر جديد نباشد الزمه آن اين ميشود كه آن عضو از عضو جديد متأثر نشده باشد و يا بر 

 اشد.عضو جديد اثر نگذاشته ب
اگر اثر گذاري و اثر پذيري آنرا بپذيريم بايستي بپذيريم كه تغيير هويت آن با كثرت تعداد نسبت به عضويت 
در مجموعه بيشتر شده باشد و سهم آن در تأثيرات عيني نيز همانگونه كه سهم كل مركب بيشتر است سهم 

جموعه اي واقع شده باشد كه اين مجموعه اين نيز از مركب قبلي بايد بيشتر شده باشد، يعني در ميان يك م
نسبت به تأثير در عينيت سهم بيشتر ي را داراست، نه اينكه اين بعنوان عضو مغير در آمده باشد، بلكه در 
مجموعه اي قرار گرفته كه قدرت آن مجموعه بيشتر از قبل است، قبالً در مجموعه اي قرار داشت كه قدرت آن 

برهاني را كه در بحث كثرت مطرح مي كرديم در وحدت ( در تغيير هويت اجزاء  كمتر بود بعبارت ديگر همان
به هويت جديد) نيز همان برهان وجود دارد. همين كه گفته شود كه تعداد اجزاء زماني كه در يك مجموعه 

در  جديد قرار مي گيرد بيشتر ميشود اين معيار نيز واضح ميشود كه بهر نسبتي كه اجزاء بيشتر بشود نسبت
هدف مجموعه بيشتر منحل ميشوند و اين غايت مطلبي است كه بدنبال اثبات آن هستيم. ممكن است سؤال 
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شود كه اينكه گفته ميشود عضويت براي مجموعه بيشتر ميشود به چه معناست، چون يك عضو قبالً عضو 

منحل شود عضويت آن مجموعه بوده و حاال نيز عضو است؟ عرض مي كنيم به ميزاني كه بيشتر در مجموعه 
نيز بيشتر ميشود، اما آيا منحل شدن در مجموعه به معناي از دست دادن هويت يك عضو است؟ پاسخ منفي 

 است در اين مورد عضو هويت دارد و هويت آن هماهنگ تر است.
ت بنابراين زماني كه اعضاء يك مجموعه انحالل بيشتري نسبت به وحدت تركيبي و منتجه پيدا كنند عضوي

آنها براي آن مجموعه بيشتر ميشود وعضويت آنها كه بيشت بشود بهاين معني است كه ارتباطي كه در بين 
اجزاء بود شديد تر ميشود، بعبارت ديگر خصلت و هوت منتجه بيشتر از قبل ميتواند بر افراد منعكس شود 

 وغرض از شدت يافتن وحدت تركيبي نيز همين است.
از قبل متأثر از عضويت در مجموعه بشود. قبالً عضو در مجموعه بود،اما حاال عضوتر يعني هويت اجزاء بيشتر 

 است چون منحل تر و وابسته تر به مجموعه است و نفعش هم براي مجموعه بيشتر است.
حاال عرض مي كنيم كه شدت بين عابد ومعبود يا شدت محور تعلق يا مطلوب و تعلق شامل چه زماني 

 بيشتر ميشود؟
سخ اين است كه اين شدت چيزي نيست جز نسبتي كه بين كثرت و وحدت است، هر چه متكثر تر بشود پا

 ، وحدت نيز بيشتر ميشود.
اين مطلب را خيلي راحت در باب معرفت ميتوان متوجه شد كه در رسيدن به جزميت هر چه ابعاد مختلف 

يدا ميشود ووقتي كه كليه تعاريف شكل بيشتر روشن شود انعكاس آن روشن تر شدن بر ساير تعاريف هم پ
جديدي پيدا كرد ، ارتباط و انسجام و قدرت تأثير آن نيز در رسيدن به جزميت بيشتر ميشود، ميخواهيم عرض 

 كنيم كه عين همين مطلب نيز در عينيت وجود دارد.
ي كه نتواند بحث وحدت و كثرت از بحثهاي جوهره اي شناسائي كمال است، يعني ذهن ساده و كودكانها

نسبت بين كثرات و انعكاس و تأثيرات اينها را ببيند قدرت مالحظه و نتيجه گيري را ندارد، دراين باره مثالي 
عرض مي كنم. چندي پيش دريكي از مسافرتها به روستائي سفر كرديم در آنجا مشاهده كردم كه يك چوپان 
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شد ، من كه از دور ناظر صحنه معامله بودم ، چون روستائي تصميم دارد يك گوسفند را به يك فرد ديگر بفرو

نا واردي چوپان د رشمارش پول را ديدم وكمي هم به طرف خريدار مظنون شدم سعي كردم تا به چوپان كمك 
كنم ، چون به هيچ وجه قادر به شمارش پولها و محاسبه آنها نبود، اما پس از مدتي متوجه شدم كه من شايد 

به او كمك كنم تا در اين مرحله مغبون نشود اما اگر او در اصل قيمت گذاري هم مثل بتوانم در شمارش پول 
پول شمردنش دچار اشتباه باشد كه در آن مورد كمك به او ممكن نيست چون واقعاً نمي داند كه قيمت آن 

يل بگيرد، گوسفند چقدر است تا چه رسد به اينكه بتواند آن قيمت را درست هم محاسبه كند واز خريدار تحو
دراين مورد براي كمك به اوكه نمي شد معترض خريدار شد زيرا در پاسخ مي گفت من طالب و مشتري 
گوسفند هستم وايشان هم فروشنده آيا خريدن گوسفند اشكالي دارد؟ چنين چيزي كه نمي شد گفت بهر حال 

در شمارش دويست و شصت اين چنين فردي رشد معامله كردن با آن شخص را نداشت. اگر چنين فردي كه 
تومان پول چندين بار اشتباه مي كند را بخواهيم به حسابداري بانك مركزي در قسمت سياستگذاري پولي 
منصوب كنيم آيا چنين چيزي ممكن است؟ در هيچ صورتي چنين عملي ممكن نيست مگر اينكه او را 

اطالعات او كثرت و وحدت پيدا كند، يعني قادر به واداركنيم تا مطالبي را بخواند و ياد بگيرد و يا بعبارت ديگر 
 مالحظه مفاهيم نسبتهائي در ذهنش بشود كه قبالً براي او ممكن نبود، تا بتواند چنين كاري را انجام دهد.

از اين مثال چه نتيجه اي مي گيريم، مي خواهيم عرض كنيم كه نقش كثرت و وحدت چيست. در مورد 
نظر درباب تطرق احتماالت را داشته باشد به اجتهاد رسيده است، يعني كسي  مجتهد مي گوئيم كسي كه دقت

كه احتماالت در ذهن او قدرت آمد و رفت را داشته باشند درست مثل شاعري كه وقتي كه ميخواهد شعري 
 بسرايد صور تمثيلي گوناگوني به نظر او ميرسد و سپس قدرت مالحظه بين آنها وجمع بندي آنها را هم دارد،

 مجتهد هم چنين است.
قبالً نيز عرض كرده بوديم كه احتماالت به معناي همان كثرت است و اين در مورد آثار عيني هم صدق 
ميكند، يعني شما ميتوانيد يك شبي را از ابعاد مختلف تجزيه و تركيب نمائيد ، لذا طبيعي است كه با اين عمل 
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جزيه و تركيب در عينيت همان كاري را انجام مي دهد كه به آثار جديد دسترسي پيدا ميكنيد، يعني عمل ت

 تطرق احتمال در ذهنيت انجام مي داد.
ممكن است بفرمائيد كه اين مطلب براي مؤمنين در زندگي ذهني ومعرفتي خوب روشن ميشود در اينجا 

الي كه احتماًال عرض مي كنيم براي كفار هم كه هدف آنها باالبردن زندگي دنيوي است همينگونه است، اماسؤ
در اين جا بذهن ميرسد اين است كه اما متدينين كه نمي خواهند به انواع تركيباتي كه بوسيله آنها ميشود 
انسان را در لذتها تحريك كرد تحريك كنند آنها كه ديگر نيازي به اين چيزها ندارند؟ در پاسخ عرض مي كنيم 

درست است كه ميگوئيم متدينين نيازي به قدرت شهوتراني  كه مگر متدينين قدرت در عينيت را الزم ندارند؟
مادي حرس به دنيا ندارند ودنيا را نمي پرستند ، اما به قدرت دنيائي بعنوان وسيله اي براي رسيدن به آخرت 
نياز دارند( واعدولهم ماستطعتم من قوه، ترحبون به عدوال.. وعدوكم) هرچه مي توانيد قدرت خود را بيشتر 

اينكه كفار حتي خيال توطئه بر عليه شما را هم در سر خود نداشته باشند و هرگز قادر نباشند كه در  كنيد تا
ذهن خود نيز ايجاد حوزه واليت طاغوت در برابر واليت خداي متعال و ائمه نور بپرورانند ، االن بحمدال.. بعضي 

 از گروهكها در ايران حتي جرأت توطئه را هم ندارند.
ا در بابهاي مختلف مثالً در باب فرهنگ و نحوه فهماندن معارف و نحوه مصور ساختن و نحوه حال اگر شم

ارتباط گرفتن با افراد و نحوه كالس و گذاشتن و رساندن مطالب را بگونه هاي مختلف كه فعالً ما در موضع 
تنه زدن به حق از آنها بررسي اين نحوه ها نيستيم در اين باب نيز كاري كنيد كه كفار مفتضح بشوند وقدرت 

گرفته شود آيا چنين چيزي ممكن نخواهد بود، آيا نميشود كاري كرد كه آنها هرگز قدرت شبيه به حق و به 
 گمراهي انداختن افراد ضعيف را نداشته باشند.

در مورد ارتباطات واليتي هم ميتوان چنين كرد در اين باب نيز ميتوان نحوه ارتباطاتي كه زمينه عيني 
يدايش جهت باشد را در اقسام مختلف ايجاد كرد در نسبت تأثيرهاي مادي نيز ميتوان آنگونه عمل كر كه پ

 بستر بندگي خدا گسترش پيدا كند.
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بنابراين مؤمنين قدرتي را كه بعنوان وسيله بتوان از آن بهره گرفت را ميخواهند و افزايش اين قدرت الزم 

است كه افزايش اين قدرت بصورت فردي ممكن نيست، ونياز به كاري است ، البته آنچه كه واضح است اين 
اجتماعي دارد، حال در مورد كار اجتماعي گاهي است كه حكومت بدست حاكم جائر است و تحت واليت جور 
وائمه ناراست در اينصورت شما حالت نفي داريد، جناب ميثم تمار با دستگاه طاغوت مقابله مي كند پاي چپ او 

ست او و دستها و زبانش را مي برند اما او مقاومت و ايستادگي ميكند. اين قابل دقت است كه ببينيم اين پاي را
چه نحوه ايماني است كه درمقابل جائر مي ايستد، ايشان عده وعددي ندارد كه بالفاصله تا حكومت جور او را 

ن عده اي هم كه هستند حتي بعد از دستگير نمود، قيام بپا شود و شهرت تعطيل شود و بلوا راه بيفتد، آ
شهادت ميثم تمار هم قيام ننموده اند، اما شماببينيد كه ايشان باقلّت يا شدت تسلط دشمن چگونه در مقابل 
ظالمين ايستاده است، او را نزد حاكم جائر آورده اند و به او گفته شد ه كه يا از مدح حضرت علي بن ابيطالب 

يا ترا مي كشند، ايشان در پاسخ مي گويد كه ( راست گفت موالي من، روزي كه در عليه السالم دست بردار و 
ميثم ، چه مي كني روزي كه از تو بخواهند كه يا دست برداري از مدح من و يا « زير آن درخت به من فرمود

كم ملعون مي اينكه زبان ترا مي برند) وايشان مي گويد من سوگند خوردم كه دست از مدح موال برندارم. آن حا
گويد من براي اينكه موالي ترا دروغگو معرفي كنم زبان ترا نخواهم بريد. حال ببينيد ( اينكه جناب ميثم اين 
حديث را انتخاب مي كند در حاليكه ميتواند به نحوه هاي ديگري دفاع كند ولي حديثي را انتخاب مي كند كه 

قابل ياران ابن زياد بخاك بمالد اين مبارزه در مقام سخن او را خشمگين كند و بعبارت ديگر بيني او را در م
گفتن است نه مبارزه بدني در اين مقام هم ميخواهد بساط سياسي او را بهم بزند، تا اينكه حاكم دستور مي 
دهد كه او را به دار بزنيد اما زبانش را نبريد، ايشان در پاي چوبه دار شروع به خطابه وسخنراني مي نمايد ، 

نيد قدرت تحمل ايشان چقدر است ما تاكنون نشنيده ايم كه كسي باشد كه پايش قطع شده باشد و بين ببي
دوستان قدرت سخنراني داشته باشد، توجه داشته باشيد مصاحبه دو كلمه اي غير از سخنراني است. پاي چپ 

ج ادامه مي دهد. اگر سخن ايشان را قطع مي كنند باز سخن را ادامه مي دهد و سخن راني را هم با قدرت تهي
راني سخن راني معمولي باشد بايستي مردمي كه جمع شده اند تا منظره قطع پاي ايشان را ببينند بتسند و 
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فرار كنند اما قدرت نفوذ كالم بحدي است كه اينها در آن حال ايستاده اند و جناب ميثم سخنراني مي نمايد، 

رده بلكه باالتر از اين آنها را به هيجان آورده است ، تا پاي ديگر و سخنراني ايشان نه تنها مردم را ميخكوب ك
دستها او را مي برند ، حال در آنحال كه اعصاب قطع مي شده و خون از بدن مبارك ايشان جاري ميشده باز 
هم ضعفي در ايشان مشاهده نميشده است، دراين حالت معموالً ديگر بايستي فرد دچار ضعف بشود و يا اگر 

عف بر او غالب نشود بايستي پيش از چند كلمه نگويد واما ايشان در آنحال هم قدرت سخنراني دارد آنهم ض
بگونه اي از روايات و احاديث استفاده ميكنند كه موجب تهيج مردم ميشود، اما مجبور شد كه چنين كند، اينها 

ك قوم ويك ملت در مقابل ظالمين بعضي از اينها تنها مثل ي» وكان ابراهيم امه واحده« بعضاً مصداق 
 ايستادگي مي كردند.

حال عرض مي كنيم كه نسبت تأثير عيني همين شدت و همين استقامت فقط در شكل منفي ، نفي واليت 
كفر ميشود و براي حضرت موال در مرحله قلب وذهن اثبات واليت ايشان ميشود، براي دستگاه كفر نسبت تأثير 

ولي اثباتي آن اندازه نيست. حال اگر در دولت حقه محمديه در زمان ظهور باشد، عيني آن بصورت نفي است 
آيا اگر انسان داراي چنين شدتي باشد از پا مي نشيند يعني حتماً در كشف مطلبي كه ضروري نظام باشد 

 شديد ميشود.
  در جلسه بعد پيرامون رابطه وحدت و كثرت با واليت د رجامعه به بحث خواهيم پرداخت.

 والسالم عليكم و رحمه ال.. و بركاته





 
 

 ٨جلسه: 
١٨/١٢/٦٦ 

 افزايش كثرت و باالرفتن تخصص 
 رابطه والي بااحكام جايگاه احكام در برنامه ريزي 

 كيفيت جداي از كميت نيست 
 جايگاه احكام ثانوي 

 
 بسمه تعالي

حجت االسالم والمسلمين حسيني : تا اين قسمت از بحث گفته شد كه شدت بين عابد و معبود نسبتي 
است بين وحدت و كثرت و در اين جلسه عرض مي كنيم كه در شكل اجتماعي هم هر قدر كه تجزيه وتركيب 

خصص كماً وكيفاً پيدا ميشود و تعداد تخصصها افزايش پيدا مي كند و سطح پيدا بشود به همان مقدار رشد ت
قدرت تخصصها هم به نسبت در جامعه افزايش پيدا مي كند وقتي شما مي بينيد كه در دستگاه كفر به بررسي 
اين مي پردازند كه اكسيژن آب در عمق چندين كيلومتري فالن اقيانوس چه خصوصيت خاصي را داراست و در 

ن فشار و عمق چه نحوه قدرت تركيب شدني را براي فالن زير دريائي جنگي دارد ويا دنبال اين هستند كه آ
درعمق چندين كيلومتري زمين در فالن نقطه وضعيت سرعت ملكولي جسمي را كه مي خواهيم باال بفرستيم 

كند. و بدليل اينكه اين  چقدر است ، طبيعي است كه اين امور موجب ميشود كه تعداد تخصصها افزايش پيدا
ارتباطي را كه در باب انعكاس آثار گفتيم در هر مرتبه اي وجود دارد، طبيعتاً سطح فرهنگ وتخصص هم رشد 
كيفي بيشتري پيدا ميكند، يعني در يك تخصص هم ميزان دقت و قدرت افزايش پيدا ميكند و هم تعداد رشته 

بخواهيم نسبت تأثير در جامعه باال رود بايستي گسترش رشد  هاي بيشتري در تخصص پيدا ميشود بنابراين اگر
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تخصص افزايش پيدا كند، تا متناسب با آن حركتهائي كه انسان انجام مي دهد اعم از حركات ذهني ، حسي و 

 يا حركاتي كه در نظام تعلق پيدا ميشود بتواند افزايش پيدا كند.
ت مجرد از كميت وجود ندارد جز اينكه معناي خارج را قبالً در بحثهاي گذشته عرض كرده بوديم كه كيفي

به التزام قلبي بر گردانيم، ولي درخارج بيع شرط بين متبايعين اين است تا زماني كه بگوئيم اين كيفيت رابطه 
صحيح است و آن كيفيت رابطه انساني كه ربا ست باطل است اگر بالمره جنسي و عيني يا پولي در كار نباشد، 

به تحقق خارجي نخواهد شد، چون ربا آنست كه كسي چيزي را بگيرد و در رابطه با زمان، به حساب  ربا محقق
زمان با شرائطش كه در فقه گفته شده اضافه نمايد، حال اگر نه پول باشد و نه جنس كه ربا در خارج واقع 

آن معتقد باشد و يا اينكه بر عكس در  نميشود، بلكه التزام به ربا يعني اينكه انسان باطناً ربا طرفداري كرده و به
حالت قلبي و نظري و در صحبت كردن بر عليه ربا باشد ولي وضعيت خارجي اين له و عليه بدون كميت 
نميشود، بنابراين قدرت عيني است كه به اضافه كيفيت خاص بستر رشد را نتيجه مي دهد يعني زمينه رشد 

خاصي و كميت خاصي تحقق خارجي پيدا ميكند، نه معامله انسان در عينيت نسبتي است كه بين كيفيت 
بدون كميت وجود دارد و نه كميتي كه در يك رابطه جمعي و بين دو نفر به باال باشد و نحوه ارتباط آن داراي 
هيچ كيفيتي نباشد، اگر بنا به بحث گذشته گفته ميشود كه قدرت بايستي رشد پيدا كند و متكثر بشود و 

و گسترش قدرت در جهت خداي متعال حتماً الزم است ، پس بايد گسترش خاصي از كميات  وحدت پيدا كند
كه متناسب با كيفيات خاصي باشد وجود داشته باشد يعني نحوه معامله و نحوه ارتباطي خاصي با مبلغ خاصي 

ا در نظام باطل آن ميتواند زمينه رشد يك انسان يا سقوط او را فراهم نمايد، يا زمينه رشد را گسترش دهد و ي
 زمينه را ضيق كند.

بنابراين هر گاه درمورد اختيار همانگونه كه در باب وضعيت فردي و نظام تعلق بين عابد و معبود گفته شد 
كه اختيار هم ميتواند سمت گيري الهي داشته باشد و هم سمت گيري مادي در جامع نيز واليت اختياراتي را 

 ا به يكي از اين دو سمت ببرد.دارا ست كه ميتواند جامعه ر
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در بحثهاي گذشته گفته شد كه حقانيت يك مطلب است و حق و باطل هم يك مطلب است كه ايندو از هم 
جدا شدني نيستند، بايستي پايه حق و باطل بر يك مطلبي استوار باشد تا زمانيكه يك شيي به حق وصف 

ين حقانيت فقط از نظر حق و باطل به همين اندازه ميشود بتوانيم بگوئيم حقانيت اين مطلب، حال آيا ا
كافيست و يا بايستي در مقام تحقق و نه درمقام التزام و اعتقاد نيز داراي قدرت باشد، قدرت متكيف به كيف 
خاص ، آيا قدرت تنها به التزام قلبي بازگشت ميكند آنهم التزام قلبي كه قدرت عيني نداشته باشد، ويا اينكه 

راد جامعه يك نظام واليت خاص ويك منشأ قدرت خاص را پذيرفته اند و حقانيت را با آن حقيقتي ميگوئيد اف
 كه در فلسفه دارند ونسبت به آن التزام قلبي دارند به مرحله تحقق عيني رسانده اند. 

 يعني مردم در باب واليت فقيه حامي اختيارات ولي فقيه هستند، بعبارتي مردم انتخاب كرده اند كه
انتخابشان تابع انتخاب خدا و رسول و منسوب به مشيت بالغه حضرت حق باشد لذا حقانيت انتخاب خود را به 
اين مطلب توصيف مي نمايند و پاي اين مطلب هم در مرتبه عمل ايستاده اند آنگاه است كه ميگوئيم در بين 

عالم و هماهنگ با حقيقت اين عالم اين گروه منشأ قوا آراء مردم نيست اختياري است كه هماهنگ با فطرت 
است، ممكن است سؤال شود كه مگر رأي اينها با رأي مردم ديگر دنيا فرق دارد و شما رأي ديگران را باطل مي 
دانيد اما اينجا اين آراء را صحيح مي دانيد اين چگونه است؟ در پاسخ مي گوئيم اينها اعالم تسليم بودن و 

را نموده اند ، حال هر گاه چنين چيزي باشد، كسي كه كميات را تخصيص مي  پرستش و تعلق به خداي متعال
دهد و كيفيات خاصي را تعيين مي نمايد همان فرد سرپرست جامعه خواهد شد، چون سرپرست دو كار انجام 

معين مي كند كه چه حكمي در مقام ابتال فعليت پيدا كرده است و مبتال به فعلي با قدرت فعلي  -١مي دهد 
 چه چيزي است، چون فعليت التزام يك حرف است وفعليت ابتالء مطلب ديگري است.

ولي مي گويد چه كمياتي را تخصيص بدهيد تا نسبت بين اين كمياتي را كه تخصيص مي دهيد يعني  -٢
 همان الگوي تخصيص قدرت با الگوي ارتباط(احكام و قوانين) اين دو رويهم با هم تركيب شده و زمينه ايجاد
مبتال به ثاني و تخصيص ثاني را درست كنند.( بنابراين همينكه شخص تصميم گرفت كه كار اجتماعي انجام 
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دهد و طرف او از اشياء به افراد تغيير نمود، اولين مسأله اين ميشود كه آيا رشدي كه در رابطه با اختيار ديگري 

 فيتي ملتز باشند يا خير؟است حاكم و طرفدار ميخواهد كه بگويد طرفين بايستي به چه كي
حاكم چگونه حكم مي كند؟ او نسبت بين قدرت موجود كه مبتال به را نشان مي دهد و آندسته از احكامي 

 كه منجز بااالبتالء شده اند و براي عمل كردن در خارج مشخص شده اند را مالحظه مي نمايد.
اه مبارك رمضان انسان ميتواند آنها را نسبت به بنابراين از ابتدا تا آخر رساله احكامي هستند كه حتي درم

خدا بدهد و روزه او هم صحيح است اما انسان مسافر نميتواند بگويد كه مبتال به فعلي من نماز حاضر است و 
بالعكس، مگر اينكه دائم السفر باشد يا شرائط ديگري داشته باشد بنابراين انسان مريض نميتواند روزه بگيرد و 

 مبتال به او صوم است، چنين نيست مبتال به او افطار است و بالعكس.  ادعا كند كه
آنچه كه ميخواهيم عرض كنيم اين است كه قدرت شرط تكليف است شرط تنجيز باالبتالء است ، همانگونه 
كه علم شرط تنجيزبااللتزام است، يعني اگر علم نباشد ملتزم شدن به اينكه اين حكم صحيح منجز نميشود، 

علم را الرم دارد، چرا كه اگر تمام مقدمات هم آمده باشد، اما علم آنها به فرد نرسيده باشد، مسلماً آن اين 
مطلب منجز نشده است و يا اگر علم آن بالواسطه هم در اختيار فرد نباشد، او در حال قصور است. اما اگر علم 

داشته باشد ولي بدنبال آن نرود در اينجا مقصر  باالواسطه در اختيار فرد باشد يعني او قدرت تحصيل آن علم را
است ام اگر علم وقدرت هر دو برداشته شوند دراين صورت هيچ نتجزي پيدا نميشود چون تنجز يعني مسلّم 
شدن وحتمي شدن و قطعي شدن يك تكليف، بنابراين تكليف بر گردن انسان مادامي كه علم و قدرت هر دو 

گر علم عطا شد معلوم ميشود كه قبالً قدرت متناسب با تحصيل علم را هم دارا صفر باشند نخواهد آمد، اما ا
بوده ايد در اينجا تنجز باااللتزام تمام شده ، يعني دراين مورد اگر كسي چيزي را به خداي متعال نسبت بدهد 

گر بستگي به كه در عطش نباشد، روزه او باطل ميشود، اما آيا مبتال به ما هم همين است يا خير؟ اين دي
وضعيت و ميزان قدرت شما دارد، نسبتي كه بين مقدورات شماست و بين كيفياتي كه مبتال به شماست ابتالء 

 شما را مشخص مي نمايد.
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اما مطلب ديگر اين است كه جايگاه احكام در برنامه ريزي كجاست؟ گاه ممكن است بگوئيد كه احكام در 

ايگاه اين بحث در مبحث اجتهاد است اما گاهي است كه سؤال ميشود مقام استنباط چه زماني پيدا ميشود ج
كه احكام در مقام ابتال چه زماني پيدا ميشود در اين جا عرض مي كنيم زماني كه شما وضعيت را مالحظه 
كرديد و بر اساس احكام توصيفي از انسان و جهان ونسبت بين انسان و جهان دستگاه ومدلي را ساختيد كه 

قدرت مطالعه عينيت را پيدا كرديد، آنگاه ما به االبتال را پيدا مي كنيد، حال آيا كار به همين جا ختم  بوسله آن
ميشود خير چون گاهي مبتال به خود را بر اساس آنچه كه هست مي بينيد و زماني است كه به لحاظ تحصيل 

ين چيزي بريده از هم نيست، حال اگر قدرت براي جريان رفتار عباد بطرف تقرب الهي آنرا مالحظه مي كنيد ، ا
اصالً كفاري در دنيا نبودند و بالمره هيچ خطري شما را تهديد نمي كرد آيا شما به همين اندازه كه مبتال به 
فعلي را مي ديديد مي گفتيد حكم منجز است و اينگونه آنرا پياده كنيد يا اينكه در چنان وضعيتي هم چنين 

 چيزي ممكن نبود.
هر وضعيتي كه باشيد رشد را براي هميشه مي پذيريد ، و اين نكته مهمي است فرقي نمي كند كه شما در 

مانع باشد يا نباشد، در اين مورد چند احتمال را طرح مي كنيم احتمال اول اينكه اگر كفار مهاجم باشند 
ول دفاع از كلمه توحيد ودشمن خارجي داشته باشيم فرقي نمي كند كه با وجود اينها گفته شود ولي فقيه مسئ

است و آنها مهاجم هستند و در شرائط فعلي نبايستي سراغ چيزهاي جزئي آمد در اين شرائط در تزاحم بين 
دفاع از كلمه توحيد و رعايت هر يك از احكام واضح است كه آن حكم كنار ميرود و اين مطلب ما به االختالف 

 الحظه كنند همين است.هم نيست و بر اساس اصالت شيي هم كه بخواهد م
واما احتمال دوم آنچه كه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه اگر كفار را االن مهاجم نبودند ولي 
احتمال تهاجم آنها وجود داشته باشد دراينجا هم روشن است كه اگر خوب نسبت به اسالم باشد وظيفه رسيدن 

بته تعداد كمي از آقايان فقها ممكن است قائل به اين مطلب به قدرتي است كه اين خوف را برطرف نمايد ال
 باشند.
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احتمال سوم ، اگر گفته شد كه اصالً معناي واليت سرپرستي بطرف رشد است، يعني همانگونه كه بيماري 
موجب ميشود كه هم انسان در مقام حرج افطار نمايد و هم اگر خوف به حرج افتادن او در آينده باشد يعني 

د اگر اين فرد روزه بگيرد دو ماه ديگر بيمار ميشود، اگر دكتر تشخيص داد كه ضرر حتمي است شما بگوين
حتماً افطار مي كنيد. فرضاً اگر مرض سختي باشد كه هنوز عالئم آن هم ظاهر نشده دكتر براي پيشگيري آن 

هر چندكه ظاهراً سالم بنظر  دارو تجويز مي نمايد تا دوماه بعد فرد دچار عواقب آن نشود، براي چنين فردي
ميرسد اما حكم اين است كه در اين حالت سالمت هم بايستي روزه را افطار نمايد، حال اگر نه مرض باشد ونه 
حرج آيا رشد را بعنوان يك اصل مطلوب قبول داريد يا خير، البته براي تك تك افراد مثل ما كه موظف به 

م يك حكم وجود دارد و براي كسي كه سرپرست و متكفل رشد است سرپرستي نيستيم و تحت واليت قرار داري
حكم ديگري وجود دارد ، چون ولي رشد مسئول گسترش و بسط اسالم است، و بدنبال باالرفتن قدرت اسالم 
است براي او احكام طريق رشد هستند و مطلوب او حاصل و نتيجه احكام مي باشند نه خود احكام ، هر 

ست كه راه پيدا شدن شدت بندگي خدا راهي جز عمل به احكام نيست، اما اين مهم چنداين خوف درستي ا
است كه احكام چگونه با قدرت عيني تركيب شوند تا گسترش بندگي را نتيجه دهد اما اين حرف به چه 
معناست؟ عرض مي كنيم كه گفته شد در عينيت قدرت بدون كيفيت و كيفيت بدون قدرت نداريم. ممكن 

ن اينكه هيچ كميتي تحت احكام بيايند، احكام را طريق رشد دانست، شما بهرحال مجبوريد كه نيست بدو
كمياتي را تشخيص بدهيد نهايتاً ميتوانيد در اين امر تخصيص كميت لحاظ هدف بنمائيد يا ننمائيد. اگر لحاظ 

د مبتال به را به لحاظ هدف شد طبيعي است كه ميگوئيد ما از احكام گزينش مي كنيم اما چرا؟ چون ميخواهي
رسيدن به مقصد معين كنيد نه اينكه مبتال به را به لحاظ غفلت از مقصد تعيين نمائيد و اين مقصد مقصد 

 مادي نيست مقصدي الهي است.
البته افراد اينكار را در شكل جزئي آن از صبح تا شام انجام مي دهند خريد وفروش و كارهاي روزمره همه را 

نجام مي دهند، بدون غرض هيچ كاري را انجام نمي دهند ، اما تكليف عباد اين نيست كه با غرض وهدف ا
حتماً غرض و هدف را غرض معنوي قرار بدهند و اين درست بخالف نفس واليت و سرپرستي است كار كسي 
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كس كه كه تحت واليت است مسلماً بسيار ساده تر ازكسي است كه واليت و سرپرستي را بعهده دارد، چون آن

تحت واليت است ممكن است بگويد من فالن زمين را خريده ام يا اجاره كرده ام وتصميم دارم در آن زراعت 
كنم، دليل او هم اين است كه خرج اهل وعيال را ميخواهد طلب مي كند مال حالل بدست آورده واز اين راه 

ميگويد بمنظور سعه بر اهل اين سختي را تأمين معيشت كند ، اگر به او بگويند كه از راه ديگري هم مي شد 
تحمل كردم ، خالصه تا جائي كه به شما خواهد گفت كه هر كسي مختار است كه براي تأمين آينده خودش از 

 راه حالل تالش كند و من هم در اين راه مشغول شدم. 
گوئيم كار اشتباهي انجام اينگونه نيست كه در زندگي فردي اگر كسي عمل مباحي ر انجام داد بتوانيم به او ب

دادي ، البته به اين فرد ميتوان گفت كه مقداري از ساعات فراغت را براي نماز و دعا و قرائت قرآن بگذارد و يا 
مقداري از مالش را صرف امور خيريه كند هر چند كه اين فرد ممكن است در پاسخ بگويد كه عمل به اينكار ها 

من خيلي از آنها را به اين اندازه كه شما ميگوئيد سهم خودم نمي دانم.  وارد شدن در باب مستحبات است كه
اما آيا درمورد واليت و سرپرستي جامعه ميشود كه چنين باشد گسترش قدرت اسالم از اهم وظائف ولي است. 
گسترش اسالم در فرد همان شدت بين عابد و معبود بود، اما در جمع مي گوئيم ولي فقيه موظف است كه 

ترش زمينه بندگي عباد را در سه بخش فرهنگي سياسي و اقتصادي مهيا كند، بايستي گسترش زمينه گس
بندگي عباد در همه وجوه مقدورات انساني و ارتباطي و مادي حاصل شود تا بتوانيم بگوئيم واليت براي اقامه و 

 گسترش بندگي خدا در زمين فعاليت ميكند بنابراين: 
اين  -٣براي قدرتمند شدن اسالم در آينده مجموعه مبتالت به مي سارند  -٢كنند  احكام را گزينش مي -١

گزينش نسبتي است كه با توجه به مقدورات فعلي وتغييري كه بايستي د ر اين قدرت پيدا شود انجام گيرد. 
 ظاهر امر اين است كه حدود اختيارات ولي فقيه را بصورت بسياركلي بيان نموديم.

 پرسش و پاسخ 
برادر پرور : هنگامي كه ولي فقيه مي خواهد از احكام گزينش كند اگر احكام ثانوي الزم شود چگونه عمل 

 خواهد كرد؟
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حجت االسالم والمسلمين حسيني: مبتال به معين ميكند كه االن اينجا جاي احكام اوليه است يا ثانويه و 

يه به لحاظ رشد مي كند و باال رفتن قدرت ياجاي اختيارات حكومتي است يعني صرف تصرفاتي كه ولي فق
 اسالم براي ما تمام شده است.

اين احكام اوليه و ثانويه مربوط به تك تك عباد هم ميشود يعني عباد تا به اضطرار نرسند اجازه ترك يك 
حكم را نداند يعني نميتوان گفت چون مصلحت شخص خودمان در كار است پس چنين مي كنيم ، اينجا 

 مصلحت اسالم نيست بحث مشخص است و ما با اسالم يك فرق كوچكي داريم.مسأله 
معناي اضطرار اين است كه فرد قدرت انجام آن تكليف را ندارد و خداوند متعال هم از او نخواسته است 
ولكن نميشود گفت بخاطر اينكه مصلحت ما حفظ بشود و مال ما لطمه نخورد فالن حكم را تعطيل كنيم ، 

كه د رحقائق عالم موضوعيت نداريم، قدرت مربوط به اسالم است و ولي فقيه در عالم متولي اسالم چون ما 
است آنگاه از اين پايه كه ولي فقيه متولي قدرت اسالم است مي بينيد كه به فرمايش امام خميني احكام 

يا اقتضاي آنها مصلحت خودشان حكومتي دارند و چيزي مازاد ندارند، يعني بزرگترين مصلحت پشت سر احكام 
تحقق عيني اسالم است چه در فرد و چه در جمع آنگاه اگر از اين ديد نگاه كنيد متوجه مي شويد كه اقتضا 
يعني صالحيت يك چيز براي يك هدف وآن هدف حتماً بايستي براي رسيدن به قرب باشد، اگر بگويند 

سؤال ميشود كه اين سهل گرفتن براي  مصلحت فالن حكم براي سهل گرفتن به عباد است، پشت سر آن
چيست؟ جواب اين است كه براي اينكه مردم بيشتري توفيق قرب پيدا كنند د رنهايت به همين تقرب و به 
اسالم ميرس آنگاه طبيعتاً مرتبه نازل واليت خداي متعال و واليت ائمه معصومين همين واليت فقيه ميشود كه 

 معني سرپرستي رشد است. شعبه اي است از واليت الهيه و به
 حجت االسالم صدوق: آيا تشخيص سرپرست رشد با آيات وروايات ارتباط دارد؟

حجت االسالم والمسلمين حسيني: در احكام توصيفي حتماً بايستي با حكمي كه از مذهب رسيده ارتباط 
مدل اثر مي گذاشت، در ابتداي داشته باشد. اگر در اينجا معلوم شده بود كه عالم عالم اختيار نيست مسلماً در
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كار بايستي به احكام توصيفي نسبت به جهان و انسان و رابطه بين ايندو و مرحله خاص آنها در تاريخ بازگشت 

 كند و باز مطلوبهاي ما به احكام توصيفي باز ميگردد كه چه اوصافي بايستي در جامعه پيدا شود.
هائي از مذهب بگيريد و يا اگر كار اجتهادي شده باشد بايستي اين دو مطلب را بايستي يا از يك قدر متيقن

مبسوط آنها را بگيريد، كه متأسفانه در بخش احكام توصيفي كار اجتهادي نشده فقط در احكام تكليفي كار 
شده است حال اگر روزي به بيست حكم از احكام توصيفي دست يافتيم طبيعتاً راحت تر مي توانيم مدل 

فعالً به همين حداقل ها اكتفا مي كنيم وبعد د رباب مبتال به هم كه مستقيماً از احكام تكليفي رابسازيم، اما 
 گزينش مي كنيم.

حجت االسالم صدوق: آيا ميتوانيم نتيجه بگيري كه از دوره نبي اكرم ( صلي ال..عليه وآله و سلم) تا دوران 
و پيش از اين يكبار بوجود آمده است تا ما با توجه به  غيبت هر نوع شرائطي كه تا ابد موجود بيايد تكراري بوده

 آن نوبت قبل بتوانيم اين شرائط ايجاد شده را بشناسيم و عمل كنيم. 
حجت االسالم و المسلمين حسيني: اصالً الزم نيست يكبار بوجود آمده باشد چون پنج سال اول غيبت كه 

كام توصيفي را كه مي گوئيد بايد مدل شما قدرت داشته اصالً بوجود نيامده بود درهمانجا هم كافي است. اح
باشد كه وضعيت را مطالعه كند نه اين كه د رمورد خود وضعيت ايجاد شده آيه و روايتي آمده باشد و مدل 
مطالعه شرائط عقلي است ولي مبتني بر آن مباني كه از احكام توصيفي گرفته ايد نه اين كه مدل خودش هم از 

 بدست آيد. آيات و روايات
 والسالم عليكم و رحمه ال.. و بركاته 





 
 

 ٩جلسه: 
٢٢/١٢/٦٦ 

برادر افكاري: در طي چند جلسه گذشته تا جلسه هفتم مقدار زيادي پيرامون اين مطلب كه چگونه شدت 
ت در سه نظام ادراكات,، نظام تعلقات, و نظام آثار عيني بين عابد و معبود باعث مي شود كه كثرت و وحد

 فردي پيدا شود بحث شد, 
اما در جلسه قبل, اين كه چگونه آن بحث به عنوان مقدمه براي بحث واليت قرار مي گيرد روشن شد لذا 

يدايش سوالي كه مطرح مي شود اين است كه اگر ما مدعي هستيم كه شدت بين عابد و معبود در فرد باعث پ
كثرت و وحدت در سه نظام مي گردد, آيا در اين جا دولت به عنوان وّلي بر رشد وظيفه پيدا مي كند كه حتي 
نظام تعلقات جامعه را نيز شكل بدهد يعني به عنوان مثال آيا وظيفه دولت شكل دادن به الگوي مصرفي به 

ل نظام ادراكات و نظام آثار عيني به عهده عنوان بخشي از نظام تعلقات مي باشد و يا به همين نحو آيا تشك
 دولت است, 

اگر چنين باشد ديگر اين تعريف كه وظيفه والي اجراي احكام است با آنجا كه او را ولي بر رشد مي دانيم 
 بسيار تفاوت پيدا مي كند اگر ممكن است در اين باره توضيح بفرمائيد.

 كوتاهي عرض مي كنيم. حجت االسالم و المسلمين حسيني: ابتداً مقدمه
گاه در مشرب دمكراسي گفته مي شود كه آزادي هاي فردي محترم است, اينكه انسان چه لباسي را بپوشد 
چه غذاهايي را بخورد, چه شغلي را انتخاب نمايد و چه مكاني را جهت اقامت بر گزيند, چگونه همسري را 

آزادي هاي فردي محترم است, گو اينكه در فلسفه حقوقي بپسندد و غيره, انسان در تمام اين امور آزاد است و 
 كه مربوط به اينهاست اين مطلب صرفاً بصورت يك ادعا وجود دارد و در عمل هرگز چنين نمي كنند, 
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يعني در عمل به تمام جهات انسان و رفتارهاي او جهت مي دهند, اما اگر خوب دقت كنيد در مورد همان 

م دمكراسي از آن صحبت مي شود, اگر كسي به عنوان مثال بخواهد ورزش دو را آزادي هاي فردي كه در نظا
انتخاب كند و در اين زمينه ورزشكار بشود, زماني كه سراغ مربي مي آيد مربي يك سري تمرين هاي خاصي را 

شما به او دستور مي دهد و عمليات خاصي را در ساعات مختلف روز براي او معين مي نمايد و مي گويد اگر 
مي خواهيد دونده خوبي بشويد الزم است اين نرمش ها و حركات را بصورت منظم در اين اوقات انجام دهيد 
حال اگر اين شخص بخواهد وارد رشته ديگري از امور ورزشي بشود ديگر بايستي تابع دستورات ديگري قرار 

ناسي بخواهد به يك روانشناس گيرد و از مشي فرد ديگري تبعيت نمايد, اگر همين شخص در زمينه روانش
رجوع نمايد او برنامه ديگري را برايش مشخص مي نمايد, حال فرض از اين مثال ها چيست, منظور اين است 

 كه فرد هر بعدي از ابعاد خودش را بخواهد رشد دهد, مربي به او دستورات خاصي را مي دهد.
, مكتب حق دارد كه نسبت به همه ابعاد نظر داشته بنا بر اين اگر گفته شد كه مكتب براي تمامي ابعاد آمد

باشد, فراموش نكنيد كه دولت ها هم در نظام پرورشي جامعه تصرف مي كنند و نظام آموزش و پرورش درست 
 مي كنند و برنامه هاي خاص مي دهند. 

ها قبول  يعني اين گونه نيست كه هر كسي هر مطلبي را خواند و هر مدرك تحصيلي كه ارائه داد دولت
داشته باشند, هر چند قدرت تكنولوژي نظام يعني تخصص نظام باالتر برود اين دستورات در آن جامعه الزم 
الرعابه تر مي شود مكن است در اين جا بپذيرند كه هر كسي كه در ظرف چند سال قادر به ساختمان سازي 

ت تاثير كار آن تخصصي باشد چنين شخصي شد به او پروانه معماري داده شود اما در يك نظام ديگري كه قدر
 را به عنوان بنّا و معمار نپذيرند, 

يعني حتي ممكن است به جائي برسد كه نه تنها نپذيرند كه مصالح را دست چنين كسي بدهند بلكه 
نتوانند چنين كنند. يعني قطعات پيش ساخته خاصي كه براي توليد يك ساختمان مونتاژ شده و براي استفاده 

آن در ساختمان سازي نياز به يك سري اطالعات مكانيكي نسبت به مكانيزم ساختمان مي باشد را نمي توان  از
با اطالعات ساده اي كه در بنا و احداث ساختمان در روستا ها بكار گرفته مي شود احداث نمود و از همان 
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دارد خاصي در احداث بناها نيست معمار در اين جهت استفاده نمود در عرف روستا كه صحبت از رعايت استان

 اگر استانداردي هم باشد از ضريب دقت آنچناني بر خور دار نمي باشد.
اين مطلب تنها مربوط به ساختمان نيست بلكه در تمام زمينه هاي حيات چنين چيزي مطرح مي باشد, و 

 ر به پوشاندن همه ابعاد باشد, اين مطلب تنها مربوط به كار متمركز نيست, هر گاه تخصص باال رفت بايستي قاد
اگر گفته شود كه در يك مورد يك مطلب آزاد گذاشته مي شود و در آنجا نظري مطرح نيست اين بدين 
دليل است كه قدرت تميز جامعه و يا رشد آن به حدي نرسيده است كه ولّي بتواند تمام مراحل و مراتب را در 

بگيرد, يعني در مورد اسالم گفته مي شود كه اين مكتب از مراحل  نظر بگيرد و در همه امور تكفل را به عهده
انعقاد نقطه تا مرگ براي انسان برنامه دارد, اين از طرفي بدين معناست كه براي جامعه هم در هر سطحي از 

 ابتدائي ترين سطوح باشد برنامه دارد.
ند كه انجام اينها كه واجب نيست اما ار افراد به احكام مستحب كه برسند مي توانند از آنها بگذرند و بگوي

نظام متكفل امري شد و از موضع ضرورت براي قدرت دستور انجام امر مستحبي را داد طبيعتاً از موضع حكم 
حكومتي آن مستحب واجب مي شود. قبالً نيز متذكر شديم كه والي مي تواند در مورد اينكه آيا احكام فعالً 

ر دهد, در صورتي كه بگويد مبتال به نيست موضوعيت پيدا نمي كند و در صورتي مبتال به هست يا خير نيز نظ
هم كه بگويد مبتال به هست عمل به آن ضرورت پيدا مي كند مقدمات عقليه حكومت را هم مي تواند تميز 

 كند.بدهد و به شرط تميز دادن آنها مي تواند آن مقدمات را بر مردم واجب نمايد يا مردم را از آنها نهي 
بنا بر اين در اين مقدمه در مورد دموكراسي عرض مي كنيم كه دمكراسي هم كه مدعي است ضامن آزادي 
هاي فردي است تعارف مي كند, در اجتماعات خود آنها و در جهت گيري و سمت گيري ايشان و در جوامعي 

مختلف آزادي داشته  كه تمدن كفر در آن جوامع به رشد رسيده اين گونه نيست كه مردم در بخش هاي
باشند, غير مستقيم احساس مي كند كه يا بايستي نظم الزم در جامعه را بپذيرند و يا زندگي در جمع براي آنها 
غير ممكن مي شود, يعني به عنوان مثال زماني كه مي گويند سرعت انجام كار در ژاپن بر اساس ثانيه و دقيقه 

ثانيه مي باشد, در چنين جامعه اي  ٢ركت يك قطار با قطار دوم تنظيم مي شود يعني فرضاً اختالف زمان ح
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كه فرد نمي تواند به صورت بريده از تنظيمات آنچناني آزادي عمل داشته باشد. طبيعتاً در چنين جامه اي اين 

ه فرد از غذا خوردن گرفته تا رفع حوائج ديگر بايستي رعايت نظمي را كه جامعه آن را بنيان گذاشته و پذيرفت
است را بنمايد, هر چند اين نكته نيز به كنار كه دستگاههاي تبليغاتي الي ماشا اللّه كار مي كنند تا وضعيت 
رواني عمومي را جهت بدهند, يعني تصرفاتي مي كنند و مدل و نمونه هاي مختلفي مي سازند و بر اساس آن 

سوق مي دهند مثالً مدل كينز رفتار پولي را نمونه سازي ها، جامعه را به سمتي و جهتي كه در نظر گرفته اند 
معين مي كند يعني آزادي هاي خاصي كه مورد نظر افراد است محدود مي شود و رفتار افراد من غير مستقيم 
و به ميان خودشان بصورت ارشادي تحت كنترل قرار مي دهند و با اهرم هاي مالي و پولي به آن رفتار ها جهت 

 مي دهند.
مكن است كه مسلمين با شنيدن كلمه وجود آزادي هاي فردي و جوامع دمكراتيك و دموكراسي بنا بر اين م

فريب بخورند, اما اين آزادي را كه اينها در بخش فردي مدعي آن هستند هيچ كجا پيدا نمي شود, مگر در 
كشوري كيف  جوامعي كه در حال نسبت تاثير تبعي ضعيف باشند, و االّ آنها كه و حتي معين كرده اند چه

توليد كند و چه كشوري نفت توليد كند و چه كشوري محصوالت كشاورزي توليد كند, و كجا بازار مصرف باشد 
و فقط مواد خام را بفروش برساند و كدام كشور در بخش توليد باشد وچه بخشي از توليد را به عهده داشته 

 مصرف هاي خاص تخصيص داده اند. باشد و... به عبارت ديگر جوامع بشري را به توليدات خاص و
بنابراين ابتداً بايستي روشن شود كه اينها مدعي آزاديهاي فردي هستند و اين دروغ محض است, در عمل 
اختيارات را بر اساس تعلقات مادي محدود مي كنند و سازمان مي دهند و تحقيقات را نيز براساس تعلقات 

كه هر موضوعي را كه ببيند و اختيار كند به تحقيق پيرامون مادي جهت مي دهند يعني هر كس آزاد نيست 
آن بپردازد, از عمل او جلوگيري ميشود و جلوگيري هم بدين نحو نيست كه بگويند طبق قانون چون شما در 
اين مورد فكر خود را بكار انداخته ايد محكوم به حبس هستيد, زمينه خاصي را ضيق مي كنند و زمينه ديگري 

 ي دهند و سمت گيري عمومي را بطرفي كه خود مي خواهند هدايت مي كنند.را توسعه م
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حال بعد از مقدمه عرض مي كنيم كه در نظام واليت فقيه كه شما اهداف خاصي را در احكام توصيفي 
خودتان نسبت به اخالق معين كرده ايد و مي خواهيد اكثر افراد جامعه داراي اين خلقيات بشوند و بنا داريد 

نه و شرايط عيني رفتن بطرف اخالق حميده را گسترش دهيد و يا بالعكس زمينه براي رفتن بطرف اخالق زمي
رذيله ضيق شود و واليت كفر نتواند پرچمدار حركت جامعه بشود, بلكه واليت الهي كه در جهت مخالفت 

پرچمداري بدون  واليت كفر است پرچمدار حركت جمع بطرف حق باشد, حال كه چنين است آيا سرپرستي و
وجود قدرت ممكن است, و يا آيا ممكن است كه قدرت وجود داشته باشد اما حقانيت تا مراحل نازله وارد نشود 
و همه رفتار قلبي و ذهني و عيني را در بر نگيرد، مگر ممكن است كه والي نظام تعلقات را رشد ندهد, و اگر 

 ه و دچار تشتت ميشود. مسئول رشد نظام تعلقات نباشد كه جامعه فاسد شد
بنابراين آنچه كه بحث وحدت و كثرت و نسبت بين آن درباره عبادت گفتيم در باب پايه مطلب بود در 
مرتبه بسيار نازل از نظر كيفي و بسيار وسيع از نظر كمي, تعداد آن نيز به اندازه تك تك افراد جامعه است 

تيار بر فرد تنها كه باشد بريده از افراد ديگر بدون واليت بنابراين وسعت كمي آن خيلي زياد است تاثير اخ
نسبت به جمع بسيار ضعيف است.وقتي كه واليت از اين مرحله باالتر مي آيد تبديل به واليت واله عدل واليت 
واله جور ميشود, حال آيا اين پذيرفتني كه بگوئيم تصرفات والي جور و شكل دادن رفتارها بوسيله واليت والة 

ر در جهت باطل مشروعيت دارد و والي جور اختيار دارد كه در جهت كفر نسبت تاثير ها را باال ببرد اما در جو
مورد واليت والة عدل چنين چيزي مطرح نيست, مسلماً چنين چيزي محال است, اگر كسي به چنين مطلبي 

آن نحوه اسالم برتر نيست و قائل باشد معناي آن اين است كه نظام ارزشي اسالم به نحوه اي است كه در 
هميشه كفر برتر است و واليت مربوط به كفر است كسي كه قدرت تغيير شرائط را به نفع هدف خود دارا است, 
اوست كه پرچم هدايت را بدست دارد نه كسي كه به حالت انفعالي عمل كند و بگويد كه من به هر چه كه 

 ر بعدي آن ندارم.مبتال به آن شد عمل مي نمايم, و كاري به آثا
در حقيقت پرچمدار مصلحت پرچمدار واليت بر اختيارات است, اگر اين مطلب روشن شود آنگاه واضح 
خواهد شد كه براي هماهنگ شدن همه اختيارات و باال رفتن اثر وحدت و كثرت در وحدت تركيبي آثار افعال 
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ثهاي گذشته ميتوان گفت كه آثار افعال انسانها تك تك انسانها با هم در جامعه نيز موثر است. چون بنا به بح

برهم اثر مي گذارد و وحدت تركيبي درست مي كند و وحدت تركيبي قدرت تاثير بر رفتار تك تك انسانها دارد 
يعني آن چيزي كه حاصل اثر كار انسانها برهم است يعني اثر كار شما و اثر كار شما و اثر كار من مستقل از هر 

 ار هستيم بعنوان دو كيفيت اثر مي توانند بر هم اثر داشته باشند. دوي ما كه مخت
شما يك وحدت تركيبي داريد يعني نحوه تعلق شما, شدت يافتن محبت شما و تسليم بودن شما نسبت به 
انسانهائي كه منصب واليت را دارند با حب شما نسبت به ديگر افراد متفاوت است يعني شما وجود مبارك 

را بدين جهت كه خدمتهاي فراواني به اسالم كرده اند دوست مي داريد,حال اين عالقه بايستي روز حضرت امام 
بروز بيشتر شود, جايگاه افراد نيز با هم تفاوت دارد يعني شما حتي نسبت به بقال محله هم اظهار عالقه مي 

عالقمند به امام است ما نيز به او كنيد و مي گوئيد اين فرد نسبت به امام حالت شيفتگي دارد, و چون اين فرد 
 كه دارند جايگاهي واليت نظام در اينها همه …عالقه منديم بنابراين بقال سر كوچه و معلم و دوست و آشنا و

 بندي تقسيم است يافته رشد محور آن حول شما تعلقات كه محوري براساس را آنها به نسبت خود عالقه شما
 .كنيد مي

كري هم نسبت به فرهنگ اسالم بيشتر ميشود و هم چنين نسبت به نسبت تاثير تعلق شما به مفاهيم ف
عيني, مسئوليت ولي فقيه سرپرستي رشد و هدايت در كليات است و وحدت تركيبي جامعه بطرف اسالم رفته 
است, كساني كه در جزئيات غرق ميشوند و نمي بينند كه قدرت اسالم االن سراسر عالم را گرفته, يعني 

ايش امام االن شما بگونه اي مطرح شده ايد كه يك عده بد مي گويند و يك عده تعريف مي كنند يعني بفرم
شما مطرح هستيد و در نظام ارتكازات جامعه مساله اي بنام نظام اسالمي وارد شد, و يكي از آقايان اين امر را 

ر نشود حجت بر مردم تمام نمي شود مقدمه ظهور از طريق ديگري مي دانست و مي فرمود كه تا نام اسالم ظاه
كه باني اسالم و نماينده خدا و رسولش صلوة اهللا عليه بايستي ظهور كند و بعد وجود مبارك حضرت بقية اهللا 
صلواة اهللا عليه بايستي ظهور پيدا كنند و اينها جزء مقدماتي است كه به يك معنا حيثيت يا هويت و يا 

د, يعني اينگونه نيست كه اسالم و اعتقاد به ايشان منسي باشد, الحمد اهللا اعتبارات ظاهري ايشان مطرح ميشو
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در سراسر جهان اين مطلب مطرح است و مثالً واژه مستضعفين و مستكبرين بحدي در دنيا رو به رشد است كه 

» نجعلهم الوارثينو نُويد اَنّمنَّ علي اَلذين استُضعفوا في االرض و نجعلهم ائمه و «به ذهن انسان ميرسد كه 
مردم مستضعف فرهنگي و سياسي و اقتصادي و كساني كه محروم واقع شده اند اينها هويت خودشان را در اين 
دسته احساس مي كنند و كلمه مستضعف بصورتي در آمده كه قلوب حول آن گرايش پيدا ميكند, يعني قبالً 

, كاَّنه يك موضوع تاريخي در حال تولد است هر گفته ميشد كه ما كارگريم واالن ديگر آن مطلب مطرح نيست
چند مستضعف حقيقي كسي است كه حق اعظمي از او را غصب كرده اندو بوسيله معاصي و طغيان بر خدا و 
استكبار حق ايشان را غصب نمود ه اند, يعني معصومين در امور سياسي مستضعف هستند چرا كه حق حكومت 

كار كه تشخيص اين حق را سلب كردند و چه در اواخر كه قلوب و افكار و  از ايشان سلب شده, چه در ابتداي
 طبايع بطرف شيطان رفت و جامعه پذيرفت كه حق معصومين غصب شود و حكام جور حكومت كنند.

بهرحال از اين مراحل كه بگذريم در حال حاضر مردم دنيا اين را براي خود اعتبار مي دانند كه جزء 
كم كم به مرحله اي مي رسد كه اينها احساس مي كنند نياز به صاحب دارند, وانسان  مستضعفين هستند, و

احساس مي كند كه موضوع منت خدا و رسول گرامي و اولياء خدا بر مستضعفين تاريخاً در حال تولد است, و 
ت و پذيرفته اين واژه در حال گسترش است, بر عكس واژه هاي سوسياليست ها و سرمايه دارها, تغيير ارتكازا

شده هاي فرهنگي سياسي اقتصادي و رشد پذيرفته شده هاي فرهنگي سياسي و اقتصادي و نهايتاً گسترش 
زمينه رشد نظام تعلق كه نظام اعتقاد با اهللا وباليوم آالخر است اساس وظيفه اجتماعي واليت است كه قدرت 

 نيز طبيعتاً بدنبال آن مي آيد.
ي يك صاحب اختياري الزم داشته باشيم يعني همانگونه كه فرد در نظام اگر براي جمع و وحدت تركيب

تعلقات خودش تصرف مي كند و جهت مي دهد در عمليات و رفتار جمعي و سازماني نيز بايستي يكنفر متكفل 
اين تصرفات بشود, در آنجاست كه مي گوئيد واليت يك ساختاري دارد و يك شخصي است كه تصميم گيري 

ت شناختن او اين قسمت را بعهده دارد و آن شخص منطقاً و عقالً حق پيدا مي كند كه وحدت و او و برسمي
كثرت را در جامعه در جهت اعتقاد الهي مرتباً رشد دهد, و هرگز نميتواند نسبت به وحدت و كثرت در جامعه 



١٢٢  ······························································································································································  
مي آورد و خبر را مي سازد,  بي تفاوت باشد, كه اين از اين موضع كه نگاه كنيم, والي مبتال به جديد را بوجود

گزارشگر خبر بودن كه درست نيست اين كه كار واليتي نيست, والي اخبار را تنظيم ميكند و به نحوه اي ايجاد 
خبر در عالم مي كند و اينكاري است كه وجود مبارك حضرت امام انجام دادند ايشان در عالم ايجاد خبر 

بري دنيا همه مربوط به كفار و از قضا همه مربوط به يهودي هاي كردند. شما مالحضه كنيد كه دستگاههاي خ
بسيار عنود نسبت به اسالم است اكثر اينها هم شيطنت و تنظيم كارها به نفع خودشان سعي فراوان مي كنند و 
در تنظيم واليت خبري فعاليت زيادي مي كنند, حال اگر شما به يك فرد ساده اي كه از نظر ذهني نتواند نظام 
و مجموعه را مالحضه كند برخورد كنيد مي گويد كه اگر روزنامه و راديو و تلويزيون حق است بايستي خبرها را 
عين واقع بازگو كنند و چون الگوي تعيين اولويت هم ندارد اگر بگوئيم نظم اين خبرها چگونه باشد, خواهد 

نيست كه واليت به معناي گزارشگر گفت بر اساس حروف الفبا خبرها را تنظيم كنيد, چنين كسي متوجه 
عينيت بودن نيست اگر بنا باشد كه اخبار ابزار روابط جمعي و ابزار هدايت و واليت باشد, بايد خبري را گفت و 
خبري را نگفت, خبر معارف اعظم اخبار عالم است اما معصومين هرگز هر خبري را براي هر كسي نمي گفتند, 

براي رشد افراد الزم مي دانستند كه بعضي از اخبار را اطالع ندهند, بازگو كردن  آيا معاذاهللا بخل داشتند و يا
خبر قدرت دشمن در جنگ عليه اسالم حرام است كه به غير از متصدي جنگ به كسي گفته شود هر خبري را 

 كه نميتوان بازگو كرد, خبرهائي را هم ميتوان گفت بايستي طبق يك تعيين اولويتهائي باشد.
نفر  ١٦وش نمي كنم كه در همين حرم حضرت در بين جميعتي كه حدود سيصد نفر بودند حدود فرام

امروز همه «گفتند (مرگ بر شاه) هر چند بعضي مخالفت كردند اما نوار امام از نجف آمد ايشان فرموده بودند 
دم اين شعار را مي و اين به شعار رسمي تبديل شد و حدود يكماه بعد همه مر» مردم مي گويند مرگ بر شاه

دادند. حال كسي كه مي گويد خبر بايستي عيناً نقل شود اصالً به مفهوم واليت پي نبرده است و نمي داند كه 
خبر را براي چه جهتي بايستي به اطالع مردم رساند, آيا براي رشد مردم يا براي سقوط آنها. اگر كفار جهت 

ها بشويد در حقيقت آب به آسياب واليت كفار مي ريزيد و هر خبر را معين كنند و شما فقط گزارشگر خبر آن
كس كه كمبود و نقص هائي را كه احتماالً در جامعه اسالمي هست را بازگو كند در عين حاليكه كه مي بيند 
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حضرت امام نسبت با آن ساكت هستند چنين كسي به واليت كفر كمك مي كند, اين كمك به ابليس است و 

ن جوي كه ضعف نظام اسالمي گفته ميشود با آن مقابله كند و شروع به مدح نظام اسالمي هر كسي كه در چني
 كند و به تقويت آن بپردازد.

يعني ما االن در ايران مگر چند نفر هستيم اگر جمعيت راسخ و مومن به اسالم را بخواهيم در نظر بگيريم و 
گيريم شايد بيش از چهار ميليون بشود, چهار ميليون كودكان و پيران و زنان و اقليت هاي مذهبي را در نظر ب

يك طرف و چهار ميليارد هم يك طرف اين چهار ميليون در عالم خبر ساز شده اند و مديريت چهار ميلياردي 
را بگونه اي منفعل كرده اند كه مجبور است خبري را كه ما ساخته ايم بازگو كند رسانه هاي خبري يهود و 

ل اسالم مجبور شده اند كه گزارشگر خبرهاي حضرت امام و انقالب ايران بشوند, اين واليت نصاري و كفار مقاب
 است.

دفاع از كلمه اسالم واجب است, به  -٢اسالم در معرض هجوم است  -١اگر بعنوان مقدمه اول گفته شود كه 
شد, نه چهار ميليون و  فتواي فقها اگر همه چهل ميليون كشته مي شدند تا اسالم حفظ شود بايستي چنان مي

نه پيدا شدن كمي نارسائي در زندگي مردم بلكه فقط هجوم خبري از اسالم دفع شود و نه اينكه حتي آنها 
گزارشگر خبري ما هم بشوند, االن در قضيه فلسطين آنها گزارشگر خبري ما هستند. اميدوارم در هر كجا كه 

م پر كنيد, و آنچه كه مهم است اين است كه محال است هستيد مجلس را از گزارشهاي عظمت و اقتدار اسال
كه كارهاي داخلي را اصالح كنيم مگر اينكه غلبه بر واليت كفر در خارج پيدا كنيم, مگر ممكن است كه ما 
طبقه بندي كاالهاي وارداتي را تغيير بدهيم قبل از اينكه مديريت كفر را در طبقه بندي كاالها بشكنيم, مگر 

نرخ مواد خام را قبل از اينكه قدرت تصميم گيري كفار را بشكنيم تغيير دهيم, مگر ممكن  ممكن است كه
است در وضعيت ارز تغيير ايجاد كنيم قبل از اينكه مديريت پولي كفار بر جهان را بشكنيم, بنابراين نميتوان 

را كه اين ضعف و نقصها از اشكاالت داخل را اصالح كرد بودن اينكه غلبه بر واليت كفر در خارج پيدا كنيم چ
خارج بر ما تحميل ميشود,هر چند كه الحمداهللا در مقابل اين هجوم كفر عظمت اسالم نيز روز به روز بيشتر 



١٢٤  ······························································································································································  
ميشود و بزودي انشا اهللا وضع بگونه اي خواهد شد كه كفار نتوانند اين ضعفها را تحميل كنند و الگوي زندگي 

 بدست اسالم خواهد افتاد.
ليكم و رحمة اهللا و بركاتهوالسالم ع  

 
 
 




