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 ١جلسه: 
 فرهنگستان -بحث واليت بلوغ حركت فكري  -ضرورت بحث واليت 

كنيم  االسالم و المسملين حسيني: امشب بحثي را بصورت بسيار اجمالي و گذرا خدمتتان عرض مي حجت
ما به بحث واليت رسيديم و شويم) دربارة سير اين كه گونه  (از شب آينده كامالً وارد اصل بحث واليت مي

گيري است  ها، خط سير و جهت ها رسيدن به اينجا بود و در حقيقت همان بحث تبيين اين معنا كه بلوغ بحث
رسد و نمي تواند به اينجا نرسد، و توضيح اين معنا كه آيا اين سير دنبالة  كه كمالشان بالضرورت به اينجام مي

 مباحث قبلي است يا نه؟
اي را  بحث اصلي ٥٨و  ٥٧بلكه  ٥٦عرض مي كرديم تا سالهاي  ٥١ـ  ٥٢را كه شايد در سالهاي  اولين بحثي
شد. يعني  كرديم بحث اجتهاد بود. در بحث اجتهاد با ادراكات حسي از احكام و معارف مقابله مي كه مطرح مي

ات جامعه در رد كردن بدليل رشدي كه در جامعه واقع شده بود و حكومت طاغوت را نفي مي كردند و ارتكاز
نظام طاغوت جز اصالت ذهن و اصالت حس متد و روش ديگري را نداشت و وقت به معرفت نسبت به جهان و 

كردند. علت پيدايش  كردند و اصول اعتقادات را مادي بيان مي رسيدنند حسي تفسير مي شناسائي جهان كه مي
را كه خالف شرع بود بشكنند، پس معرفتهايي كه خواستند واليت شاه  اين مطلب هم اين بود كه اينها مي

بردند حاال سئوال اين است  شد بايد شكسته شود. بنابراين به روش حسي پناه مي حامي شاه در جهان بيني مي
توانست متكفل شود و عمًال  كنيم بدليل اينكه واليت را در عينيت نمي كه آيا معرفتها حامي شاه بود؟ عرض مي

كرد. سنگري شده بود كه در اين سنگر اجازة خارج شدن از امور  از واليت عيني حفظ مي تقادات را جداياع
خواستند  اي كه آمده بودند قيام كنند وقتي مي شد. حاال اين عده قلبي و ذهني فردي به امور اجتماعي داده نمي
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توزيع «خواستند  قتي مياز نظام اجتماعي ترسيمي ارائه بدهند به سراغ ارتكازات جامعه مي رفتند. مثالً و

رفتند. يعني وقتي  را ترسيم كنند. سراغ ارتكازات جامعه مي» كيفيت مبارزه«يا » نظام مديريت«يا » ثروت
اي  خواهند بگويند مبارزه چگونه بايد انجام بگيرد. گاهي است كه نظام واليت را در مقابل نظام كفر شناخته مي

دهيد گاهي است كه اينها را  اي بعد فرمول مبارزه با نظام كفر مي تهو نحوة درگيري با نظام كفر را هم شناخ
اي كه در  خواهيد دعوا و سازماندهي هم بكنيد در اينجا مجبوريد سراغ روش سازماندهي ايد و مي هنوز نشناخته

 جامعه وجود دارد روش سازماندهي براي مبارزه در ارتكازات جامعه جز روش حسي نبود اگر مقداري بيشتر
دقت كنيد حتي مسئله گزاريش به حزب و تحزب و تشكيالت حزبي هم دور از اين مطلب نبود. يعني باز در 

داد و در  آمد معناي حزب را تغيير مي حاال اگر كسي مي» ساختارهاي اجتماعي روشها و متدهاي حسي«شكل 
و روش سازماندهي و حزبي  آن تصرفهايي مي كرد كه در آن شكل امنا باز بوي اينكه بوي دموكراسي بيايد

 شد. بيايد بهرحال به نسب تأييد آن راه مي
دادند در دوران قبل از پيروزي انقالب بسيار زياد است.  نوشتند و نشر مي  كتابهايي كه در باب معرفت مي

از كار  كردند (نه آنهائي كه غير تشكيالتي بودند) غرض همه تقريباً بدون استثناء آنهايي كه كار تشكيالتي مي
تشكيالتي يعني اينكه در تقسيم كار و هدايت كارها و تحليل امور بتوانند هماهنگ جلو ببرند تقريباً همه آنهائي 

شان به همان متد حسي بود. حاال يا من حيث يشعر (مثل بازرگان و  دادند تكيه كه كارهاي تشكيالتي انجام مي
توانيد پيدا كنيد كه در مبارزة با  احزاب و سازمانها را نمي مجاهدين خلق) يا من حيث ال يشعر. شما هيچ يك از

شاه تشكيالتي را درست كرده باشند و بالمره ربطي به سازماندهي مربوط به روشهاي حسي نداشته باشند 
شد منحصر به اينكه احكام را توجيه و تفسير حسي بكند نبود. بلكه معارف را هم  كتابهائي كه نوشته مي

كرد. حاال معارف را كساني كه تشكيالتي كار مي كردند به درجات مختلفي توجيه و تفسير  توصيف حسي مي
كرد. يك كسي معرفت در باب نبوت را  مي كردند. يك كسي فقط معرفت در باب قيامت را هم حسي تفسير مي

ين جا كرد. اما كالً سير را كه انسان مالحظه مي كرد يك چنين چيزي بود (من هم هم حسي تفسير مي
استفاده مي كنم دربارة حضرت نائب االمام امام خميني فرمودند كه اسالم را بشناسيد وبه ديگران معرفي كنيد 
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كه كسي هم بعد از بيان حكومت اسالمي ايشان تا آخر دنبالش نرفت. همة صحبتشان اين بود كه آنچه كه در 

 است هماهنگ نبود).خو شد با آن چيزي كه ايشان مي شد و بيان مي جامعه گفته مي
توانست احكام را  شد. تقريباً اوجي هم داشت كه هر كسي بهتر مي احكام هم به همين صورت حسي بيان مي

تفسير كند همان كسي عالم تر، دانشمندتر باشد و بازار حرفهايش بيشتر رواج داشته باشد. كتابهايي كه نهضت 
ثل ذرة بي انتها كه آقاي بازرگان مي نوشت و مي خواست يك نوشتند م آزادي نوعاً دربارة احكام يا معارف مي

قسمت از معرفت را حسي بيان كند. در عين حاليكه مطهرات را كه مي نوشت احكام را مي خواست حسي بيان 
كند. اينها كساني اند كه خواستند بسيار تكيه بر علم كنند اما وارد مكتب مبارزه به اندازة مجاهدين خلق 

 نشوند.
شدند از اين جهت مفصل تر كه سعي داشتند يك نظام  هدين خلق بسيار مبسوط تر و مفصل تر وارد ميمجا

تحويل دهند كه بتواند فرد بسازد همان چيزي را كه برادران اشاره مي كنند كه اگر ما بخواهيم يك رزمنده و 
د براي اسالم مي جنگد اما گوي پرورش دهيم اين بايد بداند كه براي چه چيزي مي جنگد. گاهي است كه مي

اينكه چرا اسالمي مي گويد اآلن بايد با كفر دعوا كرد چرا نمي گويد كه بايد با سازمان ملل كنار آمد! چرا اين 
در شيراز بود و شكل  ٥٩گيرد؟ بهر حال بحث اجتهاد آنجا شروع شد كه تقريباً آغازش در سال  موضع را مي

هم به همينصورت ادامه داشت. در آن موقعي كه  ٥٨و  ٥٧ود و تا سال در قم ب ٥٢و  ٥١يافته ترش در سال 
بحث اجتهاد مي گفتيم در موضع دفاع از فرامين الهي و احكام توصيفي (جهان بيني و معراف) و احكام تكليفي 
و احكام ارزشي و اخالقي در اين حد كه بايد مطيع اين كلمات بود ولي التفات دقيق به موضوع شناسي 

يم. لذا اگر كسي نوارهاي آنوقت را بياورد مناظره و مباحثه و درگيري با فكر چپ وراست هر دو را داشتيم نداشت
يعني عليه دموكراسي مباحثي قبل از انقالب و بعد از انقالب داشتيم همانجور كه عليه سوسياليزم و كمونيزم 

اما اثباتي آن فقط به حد كلي برمي گشته  داشتيم. تهاجم ما تهاجم نفي كنندة نسبت به اين دو تا بوده است.
است يعني فرقي كه ما با آقايان حوزه در آن سالها داشتيم اين بود كه (آقايان حوزه كه مي گويم منظور 
فضالئي است كه در مبارزه شركت داشتند از مرحوم رباني شيرازي رضوان اهللا عليه گرفته تا ساير آقاياني كه 
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شدند) كه آنها با حساسيت برخورد با دموكراسي نمي كردند و با حساسيت يا  مي رفتند يا تبعيد زندان مي

سوسياليزم حتي مثالً مرحوم شيرازي برخورد نمي كرد حتي در اوايل كار با حساسيت نظر به بحث اجتهاد 
يني و هم از دانستيم (بنا به تبعيت از امام خم كردند. ما از يك طرف هم مبارزه با شاه را الزم و درست مي نمي

كرديم. در موضوع  موضع اينكه نظام نظام فاسدي در رفتار است) و هم به سوسياليزم و دموكراسي حمله مي
هاي متدين بوديم (همان چيزي را كه شايد حاال بعد از ده يا پانزده سال آقايان  شناسي قائل به موضوع شناس

فقيه موضوع شناسي كنند. فقيه هم تنفيذ كند تا  گويند) موضوع شناسهاي متدين باشند و كنار دست ديگر مي
بعد از پيروزي انقالب كه در حقيقت يك قدم كار جلو رفت يعني حاال ديگر قدرت اثباتي هم در جامعه پيدا 

معنا نداشت كه كسي مي گفت برنامه  ٥٠شده بود. قبالً قدرت اثباتي نبود و اثبات مبتال به نبود يعني در سال 
م فقط گروهها در بخش سازماندهي در حد مديريت داخلي خودشان شما مي توانستيد بگوئيد و بودجه بنويسي

اينها بخش اثباتي دارند ولي در حد اينكه بخواهند كشور داري بكنند اين به معنايي كه اآلن بعد از انقالب مبتال 
بود. در كشور در حقيقيت خواستند بكنند اينكه تخصيص پول چگونه باشد ن به شده، نبود. مبارزه هم كه مي

يك سازماندهي نظام مقابل شاه وجود داشت. نه اينكه سازماني كه متكفل همه نحوه امور باشد. كساني كه عضو 
كردند با همنان پول رايج هم اگر اهل كسب و كار  سازمان مجاهدين يا غيره بود با همان پول رايج معامله مي

شاه را هم داشتند. سازمان به يك نسبتي بايد در آمد داشته آن هم نه  كردند. مبارزه عليه بوده كسب و كار مي
شدند.  در آمد از فروش نفت احياناً شايد بعضي از گروهها از سهم امام هم بوسيله بعضي از آقايان تغذيه مي

صرف كنيم؟ اينكه مواد خامي بايد بفروشيم. كدام مواد را بايد بفروشيم و توليد كنيم. كدام توليد را بكنيم؟ م
الگوي مصرف چه جوري باشد؟ گستردگي نظام و اداره حكومت آنوقت مبتال به نبود. بعد از مجلس خبرگان كه 

شوم. ما به اين مطلب برخورد كرديم كه حاال  ايم و حاال وارد بحث آن نمي باز توصيفش را چند بار عوش كرده
ماه ما در فكر شديد رفتيم كه حاال قدرت  ٦ت. حدود اگر براي اثبات بخواهيم حرف بزنيم. مطلب غير از اينهاس

شود كه اينها  اثباتي داريم در دانشگاهها هم آدم متدين به معني كه اهل نماز و روزه باشد. هست پس چرا نمي
را عالج بدهند؟ با در اينجا اكثر آقايان در فكر اين بودند كه بني صدر و امثالهم نمي گذارنند. بازرگان و امثالش 
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توانستند نگذارند. قدرت اينها از  مي گذارند. گفتيم نه يك چيز ديگري كم هست كه آن اگر بود اينها نمين

توانستيم حركت كنيم. لذا بعد از مجلس  تر از اين مي وجود يك خالء است اگر آن خالء نبود ما خيلي قوي
اي راستي به من پيشنهاد خبرگان در انتخابات اول مجلس شوراي اسالمي هم حزب جمهوري، هم حاج آق

رفتن به مجلس را كردند. من قبول نكردم و اساسش هم اين بود كه شديداً در اين فكر بودم كه كلياتي را كه ما 
در آنجا گفتيم بر طبق احكام اسالمي عمل شود. وقتي مي خواهند عمل كنند چكار مي كنند؟ اينها هم راه به 

كام اسالمي عمل كنيم چكار مي كنند؟ اينها هم را به مجلس مي مجلس مي فرستند. مي خواهيم بر طبق اح
ها بايد مثالً  فرستند. مي خواهيم بر طبق احكام اسالمي عمل كنيم چكار كنيم؟ نوشتيم كه تعداد وزارتخانه

ا ه ايم احكام بايد بر اساس تبعيت از احكام خدا باشد. حاال تعدا وزارتخانه مجلس معين كند. جاي ديگر هم گفته
بر اساس احكام خدا چند تاست؟ يك مقدار زياد در اين باره فكر كرديم و متوجه شديم كه ما يك نزاع مهمي با 

كند كه اين  شود. مسأله به اين بازگشت مي دانشگاه داريم و مسأله به سوسياليسم و دموكراسي تنها ختم نمي
ا ندارد حوزه هم اين روش را ندارد. يك خواهيم. دانشگاه اين روش ر روشي براي پياده كردن دين خدا مي

خواهيم به دنبال آن كه كار انقالب فرهنگي هم انجام گرفت و ما خيلي مسرور شديم از اينكه  منطق انطابقي مي
اين مطلب شروع شد. خيلي هم سعي كرديم كه بتوانيم اين مطلب را منتقل كنيم كه تا فرهنگ منقلب نشود 

و توفيقمان در اين قسمت منجر به تشكيل فرهنگستان شد يعني در شكل  شود احكام را پياده كرد نمي
اجتماعي و سعي انجام نگرفت و سر اين مطلب هم اين بود كه شايد براي خود ما جميع جوانب مطلب واضح 

توانستيم  نبود اگر به اندازه امروز در روز كه انقالب فرهنگي شده بود مطلب را مشخصاً داشتيم خيلي بهتر مي
صحبت كنيم در سمينارهاي مختلفي كه بود كه نوارش هم هست فقط بحث بصورت كلي در اين باره بود كه 
منطق انطباق الزم داريم مجموعه نگري بايد كرد. اما چگونه بايد مجموعه نگري كرد؟ چكار كنيم؟ چه 

ه روش حسي حمله اي را داريم؟ چه كاري در متدلوژي داريم؟ اينها روش بصورت كلي و اجمالي ب فلسفه
شد.  شد. براي اينكه دقيقاً بگوئيم چرا؟ و كجا؟ به روش انتزاعي بصورت خيلي كلي و امالي اشارتاً حمله مي مي

ولي بگوئيم چرا و چگونه؟ و تبيين كنيم، نبود. بيشتر بحث سمينارها دوباره بحث اجتهاد و موضوع شناسي بود. 
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نفي موضوع شناسي دانشگاه به اجمال بود. تا بحثهاي  اش هم در سطح اجتهادش مفصل و موضوع شناسي

اي همان هب اصطالح كلياتي كه در باب سوسياليسم و  فرهنگستان آغاز شد در اين بحثها باز به نحوه
كرديم و لكن باز معناي  دموكراسي داشتيم در شكل اقتصاديش نسبت به اصالت سرمايه و اصالت كار حمله مي

كند مثالً آيا  اينكه حاال اقتصادي كه در جهته حزب الهي هست چگونه كار مي تبيين روشن و مخشخصي از
اي كه  دهيم. رده تواند بگويد كه ما بر اساس اعتقادات گزينشهاي انساني را انجام مي تقسيم بندي مي

) اعتقاداتشان خيلي عالي باشد در رده واليت باشند در گزينش در ساختار مديريت بيايند (مديريت سياسي
اي كه خيلي ضعيف باشند در مديريت  تر باشند در مديريت فرهنگي بودند و دسته اي كه كمي ضعيف دسته

خواهد انجام بگيرد ابزارهائي كه امكانات شكل گرفته  اقتصادي بروند. چنين چيزي نبود. آيا گزينشي كه مي
اي بدهيد كه در حد  را به يك دستههست با انسانهاي شكل گرفته را به اين دسته بدهيد و امكانات شكل پذير 

 وسط هستند. امكانات شكل پذير را به آنها بدهيد كه حرب اللهي هستند نه همچنين چيزي نبود.
 )»١ـ جلسه ( ١٩/٦/٦٨طرف دوم نوار بحث واليت دوره دوم ـ «

جمع و  خوب حاال ديگر شروع و بحث اجتهاد ديگر از شكل غير تتبعي و عقلي محض به يك بحث مستند و
جور تبديل شد، ضمناً در اين بحث معلوم شد ه در آنجاهائي كه يكي از جاهائي كه مهمن است نسبت به 
موضوع شناسي نظر دربارة عقل و عقالء است، كه آيا در آن به عقل عرفي تفسير كنيم يعني كينز و ماركس هم 

اد است كه بخواهد موضوعاتش را از جزء عقالء باشد يا عقلي كه در خدمت وحي است اين در بخشي از اجته
عرف اخذ كند و بخشهاي ديگر اجتهاد كه ادراك از كلمات وحي است و عقل در خدمت كلمات وحي باقي 

ماند، در كنار اين بحثها بحث اداره كشور در شكل تعاونيها مطرح شد يعني قانون اساسي داشت پياده  مي
گفتيم كه  هم همان حرفي كه در موضوع شناسي در فرهنگ ميشد در كشور كه زنگ تفريح نزده بودند. ما  مي

شد و ما هيچ احساسي براي اينكه  موضوع شناسي شرقي و غربي غلط است دربارة بر فقه سنتي و نظير آن مي
كرديم. لذا اين بحث را تقويت كرديم، تا اينكه بحثهاي  نظر امام چنين باشد كه اين بحثها را نكنيد، نمي

فرمودند اين بحث درست است  ئرش به اوج رسيد، در اينجا امام تحذير از اختالف كرده و مياجتماعي و نظا
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گرفتند، يعني عده  اي گشت سر بحث ها سنگر سياسي مي مادامي كه وسيله سياسي نشود و از آنطرف هم عده

ها  بگويند تعاونياي هم در مخالفت با تعاوني غرض مخالفت با روش تعاوني را ندارد و غرضشان اين نيست كه 
گويندن بد است ولي  بد است بدليل روش حسي و همينطور هم شركتهاي سهامي بد است بلكه به اينها مي

شود براي برپا  گويند اينها عيبي ندارد، خالصه اين دارد يك وسيله سياسي مي وقتي به شركتها كه رسيدند مي
كند چون  و از همه باالتر دارد اصل نظام را تضعيف ميدانيم  كردن يك چيزهاي ديگري كه ما آنها را هم بد مي

هاي سياسي شده است. تدريجاً ما از اينكه بخواهيم تأكيد بيشتري بر مسئله  وسيله، سياسي و كشمكش
 سوسياليزم كنيم كنار كشيديم.

گوئي  كند در عمل هر چه به آنها مي خصوصاً اينكه ديديم حاميان اين خط كه مقابله با سوسياليزم مي
دهند، قسمت اولي حرف را براي اينكه يك چيزي بدست  روشهاي عربي هم بد است ديگر اين را گوش نمي

دهند.  گوئيم گوش نمي دهند ولي قسمت دوم حرف را هر چه مي بياورند و با رقيبشان مقابله كنند گوش مي
وزيع در شكل غربي آن بد است ايد، صد بار هم بگوئيد اين شركتهاي توليد و ت مثل اينكه هيچ چيزي نگفته

خواهند از ما بعنوان يك وسيله فرهنگي در جهت اغراض سياسي خودشان  دهند كانه مي اصالً گوش نمي
دانيد كه  استفاده كنند و اين باطل است، شما يك وقتي وسيله براي اسالمي امام خميني شده ايد. خوب مي

عج) و دين و اين موجب افتخار است، وسيله لي فقيه وسيله ولي فقيه هستيد يعني براي حضرت ولي عصر (
هستيد يعني براي حضرت ولي عصر(عج) و دين و اين موجب افتخار است، وسيله براي خدا شدن يعني 

دار شدن سهمي از واليت در روي زمين، هر چند واليت فرهنگي باشد ولي اگر وسيله براي  گوئيد عهده مي
ندارد كه انسان اطاعت كند، ما هم كه با بحث دموكراسي سخت  شخص ديگري شد كه حرف اينها حجيت

كرد من خيلي  ايم، اموري كه مثالً آقاي بازرگان صحبت از جمهوري دموكراتيك اسالمي مي مخالفت داشته
اند، در مقدمه قانون اساسي هم كه مفصالً عليه ملي  ام نوشته سخت ناراحت بودم، يك؟ ؟؟ شايد آن موقع گفته

دانم  ام نمي ام و دموكراسي را باطل دانسته اي طرح كرده دموكراسي بحث خيلي قوي و قابل استفادهگرائي و 
برادران آن را ديده اند يا خير، آنجا هم به ملي گرائي هم به سوسياليزم و هم به دموكراسي شديداً حمله شده 
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ار را به آنجا كشانيد كه امام است و يك حمله فلسفي قوي هم هست. از اينطرف كشمكش داخلي بن دو خطر ك

بر مسائل واليت فقيه بيشتر تأكيد كند، اين از نظر سير شرائط خارجي بود. حاال ببينيم از نظر سير، شرائط 
دفتر چگونه بود. سير مباحث در موضوع شناسي آمد تا اينجا كه شما مي خواهيد مجموعه نگري بكنيد، اين 

شود گاهي مي گوئيد مجموعه نسبت بين  به عينيت برسد نظام مي مجموعه نگري در باب مسائل ذهني وقتي
گوئيد مجموه تحقق عيني كه اين مجموعه در  دهد، گاهي مي امور در شناسائي كه اين تعريف آن تعريف را مي

تحقق عيني همان نظام است، آنوقت اگر سرپرستي نداشته باشد مثل اين است كه مجموعه ذهني مبنا نداشته 
جريان مبدأ در عينيت مساوي است با نحوه سرپرستي كه در مجموعه وجود دارد. پس بحث باشد چون 

خواهيد صحبت كنيد، نه از نظر ذهني محض  شناسي به مرحله تحقق كه رسيد كه پيرامون عينيت مي موضوع
ون تغيير به موضوعات نظر كنيد يعني اگر بخواهيم از وضع اول به وضع دوم تغيير دهيم اين بدون تصرف و بد

شود و آن تغيير هم در تحقق عيني بدون واليت امكان پذير نيست. يعني آن چيزي كه در ذهن  حاصل نمي
 مبناست در عينيت همان چيز واليت و سرپرستي است.

گيرد؟ خير تمام مباحث موضوع شناسي شما سرجاي خودش هست.  حاال آيا سرپرستي بدون مبنا انجام مي
كند. بلكه بايد بطرف مقصدي هدايت كند و براي هدايت  هواي نفس جامعه را اداره نمييعني فقيه كه از روي 

گوئيد براي مديريت دفاعي، بحث واليت بعنوان ابزار الزم است  خواهد اآلن مي بطرف مقصدي حتماً ابزار مي
شخص كنيد، خوب بحث مجموعه شناسي هم ابزار است براي اينكه بخواهيد موضوعات مبتال به حركتتان را م

بحث حكم شناسي هم ابزاري است براي اينكه مبتال به خودتان را بشناسيد. بنابراين در اينجا بايد مقصد و 
هدف برنامه را بشناسيم، وضعيت موجود را هم بشناسيم، فرض كنيد هدف آن پارچ آب باشد، وضع موجود هم 

وضع موجود جداي از آن هدف و آنچه كه علت گئيم اين بشقاب يعني  اين بشقاب كه در اينجاست، حاال ما مي
شود، اين يك مقطع از زمان است يك قبل دارد و يك بعد، آن قبل را بايد  پيدايش خود اين شده شناخته نمي

با احكام توصيفي بشناسيد كه وصف دربارة انسان و جهان است اين را اگر نداشته باشيد نمي توانيد وصف 
صيف كنيد و صف ابتدائي شما بر اساس شناخت جهان و انسان است. حال كنيد، باز اينكه مي خواهيد و
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خواهيد در مورد آن تصميم بگيرد براي انتقال، پس بايد اين احكام ارزشي را هم حتماً داشته باشيد كه  مي

شناسيم، نسبت بين وضعيت  شناسيم وضعيت مطلوب را هم مي بگوئيد در برنامة ما وضعيت موجود را مي
مطلوب را برقرار مي كنيم آنوقت تازه موضوع مبتال به احكام پيدا مي شود، موضوع مبتال به احكام موجود و 

اش تصميم گيري  شود. چون شما مي خواهيد بشناسيد براي اينكه درباره فقط با احكام توصيفي شناخته نمي
يف من نسبت به اين چي كنيد، تصميم نسبت دومي است كه دربارة آن مي دهيد يعني مي خواهيد بگوئيد تكل

هست، زماني مي توانيد تكليف را مشخص كنيد كه بگوئيد اگر از اينجا بخواهيم به آنجا برويم چگونه نسبتهاي 
بين آنرا درست مي كنيم. براي رفتن به اينجا چه چيزي الزم است، اگر اين قسمت دوم را بدست آورديد مي 

تكليفيه است. به اينجا كه رسيد معناي اينكه صرفاً يك بحث  توانيد بگوئيد مصداق كدام يك از احكام خمسه
اجتهاد كلي داشته باشيم كه احكام تكليفي است و يك بحث دربارة موضوع شناسي داشته باشيم جدا و بريده 

 شود كه بر اساس احكام توصيفي بطرف احكام ارزشي معين شود. از برنامه نداريم، موضوع بشرطي مشخص مي
قسمت از بحث اهميت واليت بيشتر از قبل روشن نشد چرا؟ چون بحثي را كه در باب حركت و  حاال در اين

فرمايند، در سرداب فرهنگستان دربارة ارزش و خصلت  ارزش قبل از بحث امام خميني كه بحث مصلحت را مي
تند كه براي كرديم در جريان رفتن بطرف هدف و مقصد معلوم شد كه احكام تكليفي نسبتي هس اشياء بحث مي

اند، اين نحوه درباره آب و غذا خوردن تصميم بگيرد براي رسيدن به مقصدي، بلكه  رفتن به مقصدي معين شده
گمان مي كنم در آن بحث اين مطلب كه بايد و نبايد تكيه اش بر خوب و بد بودن و خوب و بد بودن تكيه اش 

ي كند براي رسيدن به اين مطلب چه چيز بن مقصد هست مطرح شده است. يعني مطلوب ماست كه معين م
گويند اگر اينجور عيار باشد مي شود  خوب است همانگونه كه اگر آرد، شكر و روغن دست شما بدهند مي

شود حلوا. چه مقصدي داريد تا بگوئيم چه تناسبي خوب است. بين آن برقرار  سوهان، اگر آنجور عيار باشد مي
يه شد احكام كلي حاكم بر جريان رشد كه باالي سر زمان است و ثابت است كنيد. در اينجا احكام خمسه تكليف

ولي احكامي كه احكام رشد هستند نه احكام حاكم بر جريان رشد، دانه دانه احكام عيني عملي هست كه 
دربارة آنها تصميم مي گيريد نه احكام كلي، اين احكام احكامي است كه نمي تواند جداي از حكومت باشد در 
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ان بحثها هم اين مطلب تمام شد هر چند در آنجا بعنوان احتمال ذكر شده است. احكامي كه بخواهد ما را از هم

يك مرحله به مرحله ديگر انتقال دهد بدون قدرت ممكن نيست و حكم كيفيت جريان قدرت است. تا اينجا 
لوتر آمديم بعد بحث دربارة اينكه حكم چيزي نيست جز كيفيت جريان قدرت بحث شده است، مقداري ج

ايم كه آيا افزايش قدرت اسالمن و افزايش  مصلحت نظام و واليت مطلقه را بيان كرديم. در اينجا بحث كرده
ها گفته ايم اگر قدرت را مطلقاً حذف كنيم تكليف  قدرت كلمه توحيد در جهان به چه معناست، در اين بحث

گويند نماز بخوانيد اگر شما فاقد  كند. مثالً به شما مي مي ديگر معنا ندارد، تكليف علي فرض قدرت معنا پيدا
نماز بخوان بايد در آن قدرت مفروض » صلّ«مطلق قدرت نماز باشيد يعني چه كه نماز بخوانيد مي گوئيم انشاء 

باشد بعد بگويد صلّ، اگر گفتيم براي هيچيك از مسلمانان قدرت فرض تحقق ندارد يعني فرض قدرت را هم 
د بگوئيم فرض پيدايش قدرت براي مصلي نيست آنوقت تكليف به خواندن نماز چه تكليفي است، انشاء كني نمي

اهللا وقتي مي تواند محقق شود كه قدرت قابليت فرض داشته باشد بتوان قدرت را لحاظ كرد بعد گفت كيف 
دستها را براي تكبير باال  خوانيد يك حركتهائي داريد، دهم نماز كه شما مي قدرت بايد اينجور باشد توضيح مي

گوئيد كه يك سري از حركات  كنيد. اين يك حركاتي از بدن شماست كلماتي مي آوريد، ركوع و سجده مي مي
كنيد اينها همه يك سري از حركاتي است كه در  كنيد، نيت مي ديگر است معاني هائي را از اين كلمات قصد مي

ام اين مراتب باشيد يعني نه قدرت نيت، نه قدرت اراده معاني و شما واقع مي شود اگر شما فاقد قدرت در تم
مفاهيم، نه قدرت حركت زبان و بدن را داشته باشيد معنا ندارد به شط بگويند نماز بخوان اگر بگويند براي هيچ 
مسلماني فرض قدرت هم ممكن نيست معنا ندارد كه بگويند نماز بخوان اگر بگويند براي هيچ مسلماني فرض 

درت هم ممكن نيست معنا ندارد كه بگويند نماز بخوان اگر بگويند قدرت هست معنايش اين نيست كه اين ق
كنيد  كند يعني در عبادت خدا شما روي زمين جستن نمي كيفيت به جريان انداختن قدرت را مشخص مي

م، اينكه اين كار را نمي متر بدو ١٠٠خواهم قربه الي اهللا دعا بكنم، نماز بخوانم عوض اين  گوئيد من مي مي
كنيد چون كيف جريان قدرت را شارع مشخص كرده است، اول بايد قدرتي لحاظ شود بعد كيفيت جريان 
يافتن اين قدرت در قلب، ذهن و عين متصور شود، آنوقت گفتيم كه احكام خمسه تكليفيه هم چيزي نيست 



 ·····························································································  ١٧ 
ف جريان قدرت و عنايت يعني نمي شود جز كيفيت جريان قدرت و ارزش هم چيزي نيست جز نسبت بين كي

نماز تناسب با رفتن بسوي خدا نداشته باشد يا اينكه ما را از مولي دور كند در عين حال واحب شده باشد، يا 
فرض كنيد شرب خمر يا رقص كه يك بهجت دنيائي است تناسب با قرب داشته باشد و آنرا نفي كنند، پس امر 

صد است، حاال اين در شكل فردي هست در شكل نظام و مجموعه نيست؟ و نهي كيف جريان قدرت بطرف مق
 يا اينكه طبيعي است در شكل نظام باشد.

از اينجا بحث ما رسيد به اينكه افزايش قدرت اسالم در عينيت اعظم مراتب تكليف است و نه تكليف عادي 
آيد اگر منطق  م دارد. بنظر ما ميكه در رديف تكاليف ديگر باشد، تكليفي است كه سائر تكاليف به آن قوا

مجموعه نگري براي كسي تمام شود اينكه عبادت يا گناه اجتماعي؟ ؟؟؟؟؟؟ شكل فردي ضيق يا توسعه 
شود، معناي اينكه واليت اجتماعي در اقامه خداپرستي اصل است يا در اقامه دنيا پرستي  بخشد واضح مي مي

خواهيم بگوئيم قدرت اختيار مطلقاً از قرد حذف مي شود  مياصل است چيزي نيست كه بتوان منكر آن شد. ن
بلكه مي گوئيم ضيق يا سعه پيدا مي كند، عبارت را بخاطر بسپاريد اگر پرچم بدست كفر باشد. خداپرستي 
ضيق مي شود و هر روز بطرف ضيق شدن سير مي كند و دنيا پرستي توسعه مي يابد اگر واليت حق را ما قابل 

حثهائي كه در آنجا بعنوان شده دربارة همين قسمت است. خوب حاال يك قدم باالتر آمده ايم و نباشيم، اين ب
گفته ايم اصل قدرت است، اكنون مي گوئيم اصل تعلق است يا تعلق به دنيا و تعلق به خدا و اين ذاتاً گسترش 

ي پيدا كند حتماً در ادامه پذير است، اينجور نيست كه موضوعاً موضوعي باشد كه محدود باشد و ادامه تاريخ
شدت پيدا مي كند يا الهي يا الحادي. حاال موضوع شناسي كه در فصل قبل گفتيم جداي از برنامه نيست در 
اين فصل مي گوئيم موضوع شناسي جداي از مسئله پرستي و گسترش و توسعه نيست يا موضوع در گسترش و 

شود، از اين موضع است كه  وسعه ايمان شناخته ميتوسعه كفر شناخته مي شود يا موضوع در گسترش و ت
عرض مي كنيم بحث فرهنگستان بلوغش به بحث واليت است نه اينكه تغيير مبنائي در آن پيدا شده باشد 
يعني چه؟ يعني قبالً صحبت از اجتهاد مي كرديم در يك مرتبه بود كه فقط مخالف خودمان را فقط در مرحلة 

م درك اينجوري از حكم و معرفت نكن، بعد كه حكومت پيدا شد در مرحله ادراك مي ديديم و مي گفتي
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اش گفتيم كه موضوع را هم بايد مورد نظر داشته بعد در نظر به موضوع گفتيم سير تا اينجا كه آمديم  تحقق

سير متصلي هست هر چند اگر كسي از قبل و بعدش ببرد و جدا كند ممكن است بگوئيد اينها حرفشان را 
ي كند ولي اگر كسي اين را جدا نكند و جهت كلي را مالحظه كند مي گويد اينها در يك كالس اينجور عوض م

تر را نسبت به مقصد بيان كردند، باالترش حرف كامل تر  گفتند بعد در كالس ديگر در همان جهت حرف كامل
خالفت با روش حسي داشتيم در را نسبت به مقصد بيان كردند، ما وقتي بحث اجتهاد را در اول كار مي گفتيم م

شناخت احكام ولي با روش انتزاعي در موضع گسترش نگاه كنيم مي گوئيم منظقي كه توصيف معارف مي كند 
بايد هماهنگ باشد با گسترش و نمي شود منطق آن نسبت به عينيت و گسترش هيچ نظر ندهد و بگويد دست 

ست نيست، طبيعتاً در متد شناسي و در شناخت سايه خودتان را در دست كارشناس حس گرا بگذاريد اين در
اين مطلب افتاد و روشن كرد كه شناختن موضوع در گسترش حتماً منطقي مي خواهد در معارف كه قدرت 
شناسائي تغيير را نه فقط بصورت تجريدي بلكه بصورت عيني داشته باشد و تفاوت بين اين بحث كه بگوئيم 

خواهيم متصرف در  كيفيت مي خواهيم مالحظه كنيم و بين اينكه ما مي حركت را بصورت مجرد از تغيير
حركت باشيم و تغييرات خاصي را بوجود بياوريم خيلي فرق مي كند، اين در اصول موضوعه و در تعاريف و در 

 كند، اين يك اجمالي از سير كار بود كه من الزم مي دانستم برادرها در جريان باشند. سائر چيزها فرق مي
»و السالم«  



 

 ٢جلسه: 
بحثمان درباره واليت است. به اذن اهللا تبارك و تعال، بحث را مقداريش كه درباه اين موضوع هست عرض 
مي كنيم. يك مقدار هم همين نامه است كه بذهنمان مي آيد بصورت فشرده. به آن اشاره كرده ايم كه اكنون 

 خدمتتان عرض مي كنيم.
ق جريان لطف ربوبي است. و حقيقت لطف اعطاي جاذبه معشوق و مشتاق، و در حقيقت طري» واليت«

اجذاب مجذوب انحالل همه اطوار عاشق در جهت معشوق بوده و بدينسان واليت نمايانگر سرپرستي جريان 
رشد است. يك وقتي است كه مي خواهيم بطور خالصه اصول اعتقادات را مطابق روشي كه متعارف هست 

به ترتيب اثبات توحيد بعد اثبات معاد اثبات عدل، اثبات نبوت و اثبات امامت. در اثبات  عرض كنيم. يعني
توحيد اول اصل خدا يعني صانع و خالق را ثابت مي كنند. بعد اينكه خالق نمي تواند چند تا باشد و يكي است. 

ت بعد از اثبات احديت و اعتراف به وحدانيت و احديت خداي متعال. آنوق». توحيد«او يكي است يعني اصل 
حضرت حق صحبت از مبدا معاد مي شود. آنوقت بخاطر اينكه معادي هست بايد عدلي باشد و اال معاد لغو مي 
شود. بعد چون عدل هستالزم است نبوت هم باشد. و بعد چون نبود هست بايد امامت و وصي رسول هم بايد 

مي شود. هر چند اين تقسيم بندي از اكابر علماي سلف باشد. اين سير متعارفي است كه در اصول اعتقاد بحث 
تا اليه حاال هست وليكن مثالً آيات يا روايت خاصي كه اينگونه دسته بندي كرده باشد. (البته نفس خود دسته 
بندي نه اثبات). درباره توحيد صحبت شده نه اينكه نشده زياد هم صحبت شده. درباره حضرت حق جليت 

روايات و آيات زياد صحبت شده. صفات جالل، جمال، نفي همه صفات و اين نكته كه  عظمت صحبت شده. در
و نظير اينها زياد هست نه اينكه نيست. نهايت اين است كه اصل دسته بندي ». كمال توحيد نفي صفاته عنده«

ه دارد، مورد نظر ما هست. يك وقتي هست كه مي گوييد در معار فاصل معد حتماً از نقل و از وحي سرچشم
 يك وقتي هم هست كه مي گوييم جاي مطلب را در دسته بندي عوض بكنند. مطلب خيلي فرق پيدا مي كند.
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تقدم و تاخر، نحوه ترتب و ترتيبي كه هر كدام بعد از هر كدام دارد. مثالً اگر ما بعد از توحيد بگوييم: 

ا از شئون و اليت بگيريم خوب اين خيلي فرق و عدل و رسالت ر». معاد«بعد از واليت مثالً بگوييم: ». واليت«
پيدا مي كند. يعني بعضي ها را زير مجموعه بعضي بگيريم. باز در باره اين مطل دو تا امر هست كه بايد به آن 
توجه كنيم. يكي اينكه حاال گيرم كه آمديد و تقدم و تاخر اينرا منطقاً و برهاناً اثبات كرديد آيا ثمره اي هم 

 دارد؟
جه هم دارد. اين اول. دوم اينكه خوب حاال اگر بنا شد ثمره اش خيلي مهم باشد اثبات منطقي آن چگونه نتي

 ممكن است؟
گاه حدود چندين سال قبل صحبت مي شد. كه در اين صحبت هم گاهي آقاي امامي و اقاي آشتياني مي 

ام شد و احكام و اخالق را هم ياد داديم گفتند: چرا ما اصول عقايد را كه ياد مي دهيم بعد كه خوب گفتيم و تم
طرف يك آدم مظلو، منظم، منضبط و مسجدي ميشود؟ نمونه اش هم اين آقايان را ذكر مي كردند و مي 
گفتند: مثل اساتيد اخالق. بقول مثل عرفي معروف مي گفتند: موري هم زير پايش له نمي شود! آدم بسيار 

نوعاً آنها چنين اند نه اينكه بگويم همه) در برابر ظالم داد ميزند با مواظب و منضبطي است. اگر يك وقتي هم (
برنامه دارد نمي زند. از اينكه كسي نسبت به خداي متعال تخلف كرده باشد اعتراض مي كند. و اگر كسي هم 

م. برنامه ام بگويد: آقا شما برنامه اي هم داريد؟ مي گويد: نه، از اين منكري كه اين ظالم راه اندخته نهي مي كن
 اين است كه خدا را بندگي كنم. و االن بندگيم چنين چيزي را ايجاب مي كند.

ولي اين گروهكها وقتي فرد مي سازند سعي در اينكه آن عقيده اش راه بيفته جز حياتش مي شود. خود اين 
چون راغب به دنيا  آقايان در حل اين سوال مي گفتند: بنظرمان مي آيد كه طبيعتها راغب به دنيا هستند و

هستند دران دستگاه كه قرار مي گيرند فعال مي شوند. و چون اين طرف راغب به آخرت مي شود فعاليتش 
محدود مي شوند. خيلي ار كارهايي كه آنها مي كنند اينها به خود اجازه نمي دهند بكنند. پس بنابراين اينها 

مي شوند و آنها هم (به تعبير آن آقايان) گرگ هاي يك آدمهاي مظلوم، منزوي و متخلق و به اخالق حسنه 
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درنده اي كه مي توانند يك گله را همراه خودشان ببرند و مي توانند افراد ضعيف را سازماندهي كرده و همراه 

 خود ببرند.
 همان موقعي كه اتفاقاً اين كتاب را در اصول عقايد مي نوشتيد (كه بعد هماز طريق سازمان تبليغات اسالمي
نشر شد) يك خورده اي بيشتر به اين بحث پرداخته شد. ما عرض كرديم كه ثبات كردن اصول عقايد را 
اينجوري شروع كنيد. گفتند: چه فايده هاي دارد؟ گفتيم: جواب اين صحبت است كه اگر كالم و تمام بشود 

د. اطالعاتي در اختيارشان افراد را بصورت يك نظام فكري در راه بندگي خدا متحرك و درجامعه موثر مي ساز
 مي گذارد كه اگر اخالقيات مناسبش همه به آنها داده بشود تحرك الزم را پيدا مي كنند.

آنچه را كه در اين بحث مي خواهيم عرض كنيم ثمره مطلب است. كه اگر بحث برهاناً تمام بشود ثمره آن 
خدا مي باشد. و معناي فردي و  اين است كه شخص در كارهاي فردي و اجتماعي خود در راه بندگي

اجتماعيش را هم اينجور مي كنيم تا در برابر كفر موثر واقع بشود پس بدنبال چنين ثمره اي هستيم. بدنبال 
اين نكته كه ثمره اعتقاداتي كه عرض مي كنيم اين باشد كه شخص فرضا نگويد من در خدمت دين هستم. اگر 

وب نماز و روزه و اينها را مثل اصول اعتقادات و اخالقيات قبل مي بگويند چكار داريد مي كنيد؟ بگويد: خ
خوانم. بگويد: خوب حاال در كارهاي اجتماعيت چه كار مي كني؟ بگويد مثالً كسبي دارم به نام فرش توليد 
فرش. بگويند آيا كسب شرعي هست يا شرعي نيست؟ بگويد چرا. در باب مكاسبه محرمه ذكر نشده. يعني 

و زحمت كشيدن براي كسب معاش براي خانواده نيز در يك حديث واجب و در يك حديث حالل هست 
مستحب است. براي خيرات نيز اگر آدم سعي در كسب كند مستحل است. سعي مي كنيم نان حالل بدست 
بياوريم. اگر بگويند: حاال موضوع نان حالل اين فرش چگونه است؟ مي گويد: عرض كردم كه جز منهيات 

 شغل حالل است.نيست. 
حال فرض كنيد فالن عضو گروهكي هم كه كسب انتخاب مي كند اگر همين توليد فرش را انتخاب كند، 
مي گويند: اين را انتخاب مي كني؟ مي گويد: براي اينكه قدرت ارزي فالن كشور سوسياليت را باال ببرم. يا با 

ي دهد. اگر فرضاً ماشين تعمير مي كند ماشين هاي فالن تكنولوژي مقابله بكنم. يا. .. يعني به نظام ربطش م
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عمومي مثل اتوبوس يا ماشين باري را بهتر از ماشين خصوصي رسيدگي مي كند. (من باب مثال عرض مي 
كنم) يعني كسب خودش را تعمير ماشين خصوصي قرار نمي دهد. مگر اينكه بصورت تاكتيك باشد. زيرا 

ندارد تالشش در هيچ بعدي مستثنايي از نظامش بشود. حداقل  خودش را جز يك نظام مي داند و دوست
مدعي اين است كه همه تالشم در ارتباط با نظام هست (نظام اجتماعي خاص را كه مي خواهم). اگر كم مصرف 
بكند يا زيا بخواهد توجيه بكند يا نكند، سعي دارد مدعي اين باشد كه من در راه هدفم اينجوري مصرف مي 

ري توليد مي كنم و اينجوري ارتباط مي گيرم. يعني توجه دارد كه اگر چيزي را به نظام فكريش كنم. اينجو
منسوب نكند تخلف و عصيان از نظام فكري و اعتقادي اش نموده است. كيفيت ارتباطش با موضوع نيز چنين 

ي داند كه همه است. مدعي مي شود كه همه حركاتش به نحوه اي به نظامش مربوط هست. و خود را موظف م
حياتش و عمرش را در راه نظامش مصرف بكند. اگر خبر گوش مي كرد يا خبر تعريف مي كند. اگر درس مي 
دهد يا درس مي خواند. اگر توليد مي كند يا مصرف مي كند. مي خواهد همه را در ارتباط با نظامش تعريف 

 كند.
آدم مظلوم خاصي كه پاره اي از كارهايش را  خوب اگر كسي همه كارهايش در جهت خاص واقع بشود با آن

منسوب مي كند و پاره اي را آزاد مي گيرد و مي گويد نسبتي ندارد (نبايد هم داشته باشد) وضعش طبيعتاً 
فرق دارد. اگر مسلمان هم طوري باشد كه همه كارهايش منسوب به اسالم بشود، يعني نگويد: من فرش توليد 

ت. اصل كسب و حليت را منسوب كند به اينكه چرا فرش؟ اين كه بگويد بازار مي كنم و اين كسب حالل اس
خوب است يا خوب اين هم يك كسبي داخل ساير كسبها هست. اين سوال را قطع نكند. بلكه بتواند خود 
موضوعي را كه براي كسبش قرار داده آنرا هم به نحوه اي نسبتش را به اسالم تمام كند. حال به يك واسطه يا 

 ».موافقت«شرط است نه» عدم مخالفت«ده واسطه. يعني استثنا نزد. بگويد كه 
با اسالم مخالفت نمي كنم يك حرف است اين كاري را كه دارم مي كنم در راه جهت ترويج اسالم است يك 
جرف ديگر. اگر آدم بتواند همه كارهايش را در جهت اسالم قرار بدهد يا كسي كه درجهت كفر قرار ميدهد 

گيرد. دو نفر يكي همه كارهايش را در جهت اسالم قرار بدهد با كسي كه در جهت كفر قرار مي دهد  مقابل مي
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مقابل قرار مي گيرند. دو نفر يكي همه كارهايش را در جهت اسالم قرار بدهد با كسي كه در جهت كفر قرار مي 

ستش خدا انجام مي دهد و ديگري همه دهد مقابل قرار مي گيرند. دو نفر يكي همه كارهايش را در جهت پر
كارهايش را در جهت پرستش خدا قرار نميدهد بلكه در جهت پرستش دنيا قرار مي دهد: مثل كفار، اين دو تا 

 رو به روي هم قرار مي گيرند. اينها حركت هاشان دو حركت فعال در مقابل هم مي شود.
. كه اگر برهاناً هم اين مطلب اثبات شد و اين ثمره را پس بايد ثمره منطقي و اثر آخر كار تحويل داده بشود

نداد، جاي سوال باقي است كه ما آن ثمره را چه كار كنيم؟ در امر نظام دفاعي شخصي كه ساخته مي شود و 
پرورش مي يابد براي مقابله كردن با كفار بايد تواند همه شئون حيات خودش را مقابل حيات كفر ببيند. هر 

استثنا بكند در همان مقدار با كافر مشترك مي شود. بين مسلم و كافر مشترك پيدا شد معنايش  مقداري را كه
اين است كه بخشي از اين حركت در مقابل آن قرار ندارد. بلكه با هم براي يك مقصد ديگري همراه هستند. 

است كه در آن  چون حركت بدون غرض كه نمي شود. اگر گفتيد كه اينها غرض مشترك دارند معنايش اين
بخشي خاص كه مدعي اشتراك شده ايد براي رسيدن به آن مطلب با هم همكار هستند. ولي اگر گفتيد: نه 
اينها وجه مشترك ندارند، در نهايت معنايش اين است كه اين در همه حركاتش مقابل آنها هست و آنها هم در 

شود كه هيچ جاي خالي براي سازش در همه حركاتش مقابل اين هستند. يعني درگيري تمام عياري مي 
بينشان وجود ندارد و هيچ مرتبه اي هيچ هدف مشتركي برايشان فرض ندارد تا همكاري برايشان فرض پيدا 

 كند.
امام برهان مطلب و مسئله ترتبش، اگر گفتيم خداي متعال خالق عالم هست (كما اينكه هست). گاهي پشت 

ت مي كنيم خلق كرده و به بشر اختيار داده است. ما مي بينيم بعضي ظلم و اثبا» معاد«مي گوييم » مبدا«سر 
مي كنند بعضي مظلوم واقع مي شوند. پس بايد براي مجازات ظالم و پاداش به كسي كه مورد تعدي قرار گرفته 
روز جزايي باشد. اين يك بحث. گاهي اينجور صحبت نمي كنيم. مي گوييد خلقت براي چيست؟ جرا شده؟ در 

خود وجود » ايجاد«واب اينكه چرا شده دسته اولي كه در اصول اعتقادات عرض كرديم مي گويند: براي اينكه ج
است. در اول كار بحث مبسوطي درباره علت غايي نمي شود. گاهي » احسان«هست. خودش » عدم«بهتر از 
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حسان. اگر عوض كلمه اصال بحث روي علت غائي در شكل دوم مي آيد. مي گوييم: خلق نموده است براي ا

قرار گرفت، يعني مبدا و معاد نگفتيم و به روز قيامت ختمش كرديم. بلكه » جهت خلقت«و » جهت غايي«معاد 
گفتيم: به جهت يك غايتي خلق كرده است يك غايتي خلق كرده است. حال عالم جنت و نار از مراحل آن 

مراحل آن جهت است. از اول تا آخر همگي مراحل جهت است. عالم دنيا از مراحل آن جهت است. عالم ذر از 
اين جهت هستند. براي جهتي خلق شده است. وال جهت خلق نمي شد محال است لغو خلق دشه باشد. عالم به 

از براي، هيچ چيز «بازي بيهوده خلق نشده. بلكه براي جهتي است. از براي هيچ چيز مستثنا نيست. اگر گفتيم: 
براي اينكه بخواهند احسان كنند ». طريق لطف«ميشود » براي«ناحيه خداوند متعال  آنوقت از» مستثنا نيست

 است جهت غايي.» احسان«است و طريق » احسان«بايدرشد بدهند. اعطاي رشد براي 
شما يك چيزي را در نظر مي گيريد و يك حالت اولي را برايش مي گوييد. ابتهاج، مسرورتر شدن، متلذذتر 

حالت دوم را يك كمالي براي آن مالحظه مي ». رسيدن از حالت اول به حالت دوم«يد: شدن. بعد مي گوي
حتماً در حال انتقال از مرحله اول به مرحله » ابتهاج«كنيد. در سكون محض كه مي شود ابتهاج لحاظ كرد! 

چ تغييري دوم است. يعني براي شيئي كه داراي تغيير است بهجت يا اضطراب فرض دارد. اگر براي شيئي هي
جور در نمي آيد. » بهجت«فرض نداشته باشد و سكون محض درباره اش مالحظه شود، وصف كردنش به وصف 

(به حسب ادراكي كه ما از بهجت داريم). براي لقب الم و سرور، يا سرور و سرور بيشتر بايدانتقال از يك حال به 
اب پيدا كند. اگر در حال نقصان باشد و كم شده حال دوم باشد. انتقال از يك حال به حال دوم بايد لقب اضطر

 باشد چيزي بطرف اضطراب است. (فرضاً عوض مي كنيم اين طرف آب).
بنابراين وقتي از موضع خداي متعال جهت غايي نگاه كنيد مي گوييد: آن جهت طريق لطف است. پرورش 

 دادن طريق لطف است. چرا پرورش مي دهد؟ براي اينكه لطف كند.
است. ولي براي خدا كه ديگر غايت نيست. بلكه براي خدا طريق انعام » براي«است و » غايت«من براي 

است. يك وقتي شما » براي«و » غايت«است. جهت غايي براي خدا طريق انعام به مخلوق است. براي مخلوق 
ي او طريق لطف است؟ مي گوييد: خدا براي اين كار خلق كرده است و آنرا غايت مي گوييد. چرا مي گوييد: برا
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بگوييد براياو هم غايت است. چيزي كه به خدا بر نمي گردد كه اين برايش غايت باشد! بناست براي اعطا خلق 

مي شود. آن را به جهت » طريق لطف«نسبت به خداي متعال مالحظه كنيد » جهت غايي«كند. پس وقتي 
سمت مي برد.البته اگر از ناحيه خود موضوع نگاه  احسان كرده خلق كرده. به او عطا مي كند و او را به اين

 كنيم برايش غايت مي شود. 
حاال اگر گفتيم: خداوند اعطا مي فرمايد و به مخلوقات لطف و تفضل مي كند، سوال مي شود چه چيزي 

به خودش را، (اين اعطا را از ناحيه خداوند مالحظه » عشق«خودش را، » پرستش«تفضل مي كند؟ اگر گفتيد 
بفرمائيد) مي آئيم طرف موضوع را مخلوق قرار مي دهيم تا ببينيم اين مطلب براي مخلوق چه چيزي را مي 
دهد؟ اگر گفتيم معناي اعطا اين پرستش و اين جاذبه و اين تعلق به مخلوق اين است كه ظرفيتش سعه پيدا 

» براي«اشت، بلكه همه چيز در عالم كند، قبالً هم چيزي درعالم نبود كه ما بگوييم آنرا خلق كرده و براي ند
دارد و همه چيز بسمت خداي متعال كشيده مي شود. كشش، ميل و حقيقت همه اشياء چيزي نبود جز تعلق 

آن كششي را كه » اعطا«داشتن بطرف خدا و به آن جهت غاصي كه خداوند قرار داده است. نهايت اين است كه 
درجه مي شود. اين  ٦درجه بوده حاال انتقال پيدات مي كند و  ٥بلي قبال ً بوده اضافه مي كند. فرضا ً كشش ق

تعلق بيشتر مساوي با تقريب بيشتر است. اشتداد در هستي اش به معناي اشتداد در تعلق است. بعداً مي گوييم 
ًال برسد مگر اينكه او» براي«است. وضعيت اول منطقاً نمي تواند به وضعيت دوم يعني به » واليت«اشتداد در 

شود. رشد كيفي و كمي رشد به » اعطا«در آن تغيير باشد و ثانياً نمي تواند به رشد برسد مگر اينكه رشد به آن 
جميع معاني اش كه بعداً مي گوييم هم بايد رشد تركيبي، ترتيبي يا مكاني پيدا كند و هم بايد زماني پيدا كند 

 است. پيدا كرده. قرب پيدا كرده» تعلق«تا بگوييم رشد در 
و سرپرستي رشد، ربوبيت، پرورش دان. » واليت«بنابراين طريق اعطاي خداي متعال به بندگان مي شود 

خلق كرده است تا پرورش بدهد. يعني اينكه سعه در ظرفيت سعه در تعلق و سعه در قرب بدهد. الزمه 
عالي اش كه بعداً مي گسترش يافتن تعلق، گسترش يافتن قرب است. جدا نيست كه خوب در مراتب بسيار 

 گوييم در دعا مي خوانيد.
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اينكه اين سعه پيدا كند و نماند و بطرف خداي متعال بود، اينك ار يك ». و تصيروا ارواحنا بعز قدسك«

طريق لطف » واليت«ظرفيت نازله اي نيست. پس اعطا هست. خود لطف، پرورش يا جهت طريق لطف است. 
است هم خود نفس غايت طريق لطف است. هم در اعطا نظام واليت و  است. هم در طريق فاعلي طريق لطف

 ساختار واليت واسطه است و هم جهت، جهت سرپرستي، جهت ربوبيت و جهت رشد است.
طريق اعطا نسبت به خداي متعال است. زيرا غايتش به » براي«خلقت شده براي اينكه به آن اعطا بشود. 

ق باز مي گردد. پس اگر از موضع خالق نگاه كنيم بدليل اينكه به خدا بر خداوند باز نمي گردد بلكه به مخلو
است. اگر گفتيم طريق است ضمناً طريق واليت و سرپرستي هم است. طريق انعام است. » طريق«نمي گردد 

البته طريق انعام دو شكل است يكي اينكه واسطه در فيض قرار مي گيرد و يكي اينكه از جهت غايي كه نگاه 
 كنيم. مي

جاذبه » اعطا«واليت در حقيقت طريق جريان لطف ربوبي است و حقيقت لطف «اين قسمت اول است كه: 
معشوق به مشتاق و؟ ؟؟ مجذوب تا انحالل همه اطوار عاشق در جهت معشوق بوده وبدينسان واليت نمايانگر 

 ».سرپرستي جريان رشد است
وضع جريان لطف ربوبي يعني رسيدن لطف به بنده، هم لوايت اگر جريان رشدي را نگاه كنيم آنوقت از اين م

طريق پرورش از ناحيه مولي است. اگر » واليت«به طريق فاعلي آن مي شود و هم اگر جهت غايي را نگاه كنيم 
از طريق خداي متعال و همچنين از طرق مولي عليه يعني از طرف مخلوق كه نگاه كنيم از تسليم و پذيرش 

شود و اين طريق تا نپذيرفتن التفات به غير او ادامه مي يابد. و نهايتاً در حقيقت حيت تكون  محبوب آغاز مي
را اصل قرار دهيم » واليت«اعمالي و اورادي كلها وردا واحداً. ظاهر مي گردد. اگر نخواستيم كه در تقسيمات 
ار بيائيم. ولي اگر بخواهيم چنانچه از طرف مولي عليه نگاه كنيم بايد اول سراغ اجسام و سپس سراغ مخت

را اصل قرار دهيم (بعداً عرض مي كنيم كه) خود اختيار فرد مرتبه نازله اي از واليت است. يعني » واليت«
تصرفي كه شما مي كنيد يك نحوه واليت و سرپرستي نازل است. اين مرتبه نازله از نپذيرفتن غير محبوب آغاز 



 ·····························································································  ٢٧ 
هم نمي پذيرد. اين مرحله نپذيرفتن الفات به غير و تبديل شد. همه  مي شود تا جايي كه التفات به غير را

 اعمال به اعمال الهي تا حدودي بحث شده است.
رسد نحوه دسته بندي است. يعني اول بگوييم توحيد و مبدا و بعد از آن واليت را از  بحثي كه االن بنظر مي

لت و امامت به معناي مصلح از شعب واليت ذكر طريق جهت غايي و ساختار واليت را ذكر كنيم و عدل و رسا
 نماييم. اين قسمت با بياناتي كه از بزرگان رسيده فرق مي كند و بايد روي آن دقت شود.

در بيانات متعارف كثرت و وحدت ذكر شده. در اينجا نيز كثرت و وحدت ذكر شده است ولي كثرت و 
جا در يك مرتبه با احديت «ـ وحدت در ا٢كيبي نيست. ـ كثرت و وحدت تر١شود:  وحدتي كه در آنجا ذكر مي

نزديك مي شود و در اين بيان ما اصالً بحث مورد كثرت و وحدت در مخلوق است و با آن كثرت و وحدتي كه 
وحدتش تا تعابيري كه در عرفان هست لحاظ مي شود فرق مي كند. اين يك فرق بود. فرق دوم كه خيلي مهم 

يم اين است كه هر قدر وحدت تركيبي باال رود بايد كثرت تركيبي هم باال رفته باشد. است و بر آن تاكيد دار
اين بحث غير از اشاره به تفاوت آنهاست. آنها وحدت و كثرت در يك موضع ديگري را مي گويند و براي فهم 

ط بحث در اين مطلب رجوع به فرمايشات آنها چيزي را حل نمي كند. آن فرمايشات چه صحيح باشد و چه غل
باب توحيد است كه االن موضع بحث ما نيست. موضع بحث ما االن در بحث ربوبيت، پرورش و واليت است. آن 
يك صحبتي بود كه تفاوت اين كثرت و وحدت ما با آن بيان شود و آن بحث توحيد مال اينحا نيست. اين بحث 

معناي كثرت تركيبي با وحدت تركيبي اين  مهمي را كه روي آن تاكيد داريم اين است كه مي گوييم: فرق دوم
است كه اينجا مي گويد تا كثرت بيشتر نباشد وحدت تركيبي شديدتري نيست. يعني گسترش را الزمه شدت 
بدانيم. كثرت يافتن را الزمه كمال بدانيم. نه فقط قيد زدن كثرات كه در سطر باالئي ميشود. در سطر بااليي تا 

ظاهر شده است. » حتي تكوين اعمالي و اورادي كلها ورداً واحدا«و و نهايتاً در حقيقت نپذيرفتن التفات به غير ا
در باال مي گوييم: از عالم كثرات چشم پوشيدن و از حجابها نظر برداشتن، ولي در پايين مي گوييم يك چيز 

ر هستيد آن را مورد باالتر مورد نظرمان است. همان چيزي كه در امر حكومت و واليت اجتماعي هم بعداً مجبو
 توجه قرار بدهيد.
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اگر گفتيد كثرت مرتباً كم مي شود و خواستيد اين را در جامعه پياده كنيد، بايد كثرت آثارتان مرتباً كم مي 
شود. يعني يك وقت بگوييد ضبط صوت نمي خواهيم. يك وقت بگوييد فرض نمي خواهيم و خالصه يكي يكي 

ن ها با اينكه شما در برابر كفار نيرومند بشويد و نسبت تاثيرتان را باال ببريد بگوييد نمي خواهيم. اين نخواست
دو تاست. يك وقتي است مي گوييد ممكن است مصرف ما كم شود ولي كثرت ارتباطمان با عالم زياد مي شود. 

ه تحت سيطر تسخير همه قوانيني را كه االن براي بهره داري از امكانات داريم به منزله رابطه واليتي ما با آنچ
ماست مي دانيم و اين را به معني بستر طاعت خدا مي شناسيم و اثر ما بر عالم ماده بايد سال ديگر مثالً ده 
برابر باشد. مي گويند چرا؟ چونكه زمين و آنچه را كه در ان است بسترش را گسترده تر كرده ايم. در مقابل 

ها باشد. شما مي گوييد آنها توانسته اند ارتباطشان را تا حركت نور كفار كه مي رسيم بايد نيروي ما بيشتر از آن
در ميدان انرژي ببرند و قدرت محاسبه سريع پيدا كنند، خوب اين كامپيوتر يا وسائل امثال آن قدرت محاسبه 

شود را خيلي زياد مي كند و ميزان ضريب دقت شما را باال مي برد. يعني چيزهايي را كه با چشم معمولي نمي 
كنترل كرد با دستگاه هاي كامپيوتري مجهز به چشم الكترونيك مي كنيد. يعني نسبت تاثيرتان را بر ماده اي 
كه تحت تسخيرتان است باال مي بريد. آنوقت مي گوييد توانستيم ارتباط اطالعاتي دنيا را با يك سرعت بسيار 

از اين سر دنيا به آن سر دنيا منتقل نمايند و؟ ؟ باال ببريم. فرضاً ماهواره توانستند در هر لحظه خبرها را 
توانستند موج و اشعه بفرستند و بگويند در فالن قسمت زمين چه معادني وجود دارد و در چه اعماقي است. آيا 
شما وقتي كه مي بينيد كفار نسبت تاثيرشان را گسترش مي دهند با كثرت گسترش مي دهند يا خير؟ اگر 

را با جهان ماده مرتباً كم كنيد خوب نسبت تاثير شما هم به نسبت كم مي شود. زمين ميزان رابطه خودتان 
بعنوان گستره مي شود. بستره اش تحت واليت كفار و بردي كفر قرار مي گيرد و از تحت واليت مومنين خارج 

بحث بعد مي شود. عالوه بر اينكه بعدا مي گوييم شدت اگر شدت تركيبي بدون كثرت ممكن نيست كه اين 
 است.

فعالً در اينجا عرض مي كنيم: آثار علميه اوليه اش اين است كه اگر شما مرتباً بگوييد من از كثرات بطرف 
وحدت روبر مي گردانم، خوب معنايش اين است كه مرتباً به اينها بي اعتنا مي شوم. و بي اعتنا شدن به اينها 
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م خودم را صرف بدست آوردن چهار تا فرمول جديد نمي يعني ديگر اينها را تحت تسخير در نمي آورم و ه

كنم، مگر اينكه بخواهم تكليف ثانوي درست كنم و بگويم براي مقابله با كفار است. ولي ديگر خودش در طريق 
 طاعت موضوعيت ندارد. 

، در عمل خيلي فاصله پيدا مي »موضوعيت داشتن خودش در واليت«موضوع قرار گرفتن با » بالواسطه«
 كند.

يك وقت مي گوييد: مثالً علم سحر است براي اينكه يك وقتي كسي پيدا شدو دعوي پيغمبري كرد شما 
بتوانيد با او مقابله كنيد. حال اگر فرضاً يك عده اي هم كمر ببندند و بگويند كفار در رتبه ساحرها هستند و 

برويد از همان علوم ياد بگيريد و همان را بايد به جنگ آنها رفت چندتا نقض دارد. اول اينكه مي گويند خوب 
انجام دهيد ديگر كشف جديد نمي خواهد. همان سيري را كه آنها دارا هستند شما هم برويد ياد بگيريد. دوم 
اينكه يك دفعه كه پيروز شديد مي گويند الحمدهللا ديگر تمام شد. ديگر موضوع قرار نمي گيرد. خيلي فرق مي 

اليت الهيه بايد روي دنيا پياده شود. اين واليت در رتبه اي كه به من مختار سپرده شده و كند تا اينكه بگوييد و
اينها را تحت تسخير من قرار داده است پس بايد ارتباط من با عالم گسترش پيدا كند. گسترش پيدا كردن 

ي كه آقايان در معنايش اين است كه آن واليت را جاري كند. پس تركيبي و وحدت تركيبي با وحدت و كثرت
بحث توحيد مي گويند فرق دارد. در آنجا توجه به وحدت و بيرون آمدن از كثرات در اينجا براي شدت وحدت 
و انسجام اصل قرار مي گيرد. كثرت نهايت كثرت آن تركيبي و وحدت آن هم تركيبي است. عبارت ايناست. 

كثرت ارتباط با حضرتش مي گردد. كثرت  اشتداد دائمي اشتياق به ساحت قدس ربوبي است كه موجب رشد«
ارتباطي كه منحل در وحدت كلمه تعلق به اوست و بدينسان زمينه پيدايش نظام عيني ربوبيت الهي و 

 »گسترش مدام ساختار آن فرا هم مي گردد.
 يك قسمت ديگر را هم مختصراً عرض مي كنم. حاال اگر گفتيد ولياعظم نبي اكرم صلوات اهللا عليه و آله

وسلم كمال براي جهان، بستر بودن براي بندگي ايشان است. يعني در كثرت اين بستر شدت قرب ايشان اصل 
است. مقداري اين مطلب را توضيح مي دهيم. مفروض ما اين است كه ولي اعظم الهي براي اطاعات ما و اينكه 
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آن شدت لطف خداي متعال چنين توفيقي پيدا كنيم واسطه است. يعني رسيدن شدت الزمه بندگي و خود 

 است. رسيدن اين به اما از طريق ولي الهي است.
وقتي كه اعظم الهي اين شدت را به ما مي رساند ما هم يا اهللا مي گوييم. حاال قبول شد اين يا اهللا هم باز 

ري كه اين شافت اوست كه قبول مي شود. يعني او با رشد ما در رسيدن لطف خداي متعال و با يا اهللا ما در خي
كلمه داشته همراه بوده است. بندگي خدا، به شفاعت و همراهي او پذيرفته شده است. حاال شما ده نفر را در 
نظر بگيريد كه ده حاجت دارند. يكي دندان درد سخت دارد. يكي بدهكار است. يكي مريض دارد. يكي دستش 

الت مختلفي دارد مثل كلمات مختلف است. هر سوخته است. و بقيه حوائج ديگري دارند. اين خوائج مختلف حا
كدام يك حالي دارند. درست است كه همه در حاجت داشتن مشترك هستند ولي حاالت و نياز مختلف است. 
هر كدام احتياج به يك نعمت از نعمت هاي الهي را مد نظر دارد. محضدر يكي از نعم هستند و دعا مي كنند و 

د. حاال اگر ده تا يا ده هزار تا شد كثرت در حاالت مي شود. اگر تبديل به ده آن نعمت را از خدا طلب مي كنن
 ميليارد شد. ... 

حاال آن حاالتي را كه در خد كيفيت طاعت است در نظر بياوريد. .. بيت را طواف مي كند و خدا را در طواف 
يكي با دستگيري و انفاق يك  عبادت مي كند. ديگري نماز مي خواند و با نمازش خدا را عبادت مي كند. آن

محتاج خدا را عبادت مي كند. ديگري با جان جهاد كرده و خدا را عبادت مي كند. يكي مشغول فكر كردن 
براي خداست و با اين حركت ذهني خدا را عبادت مي كند. هر كدام از اينها را هم خالص فرض كنيد. صحبت 

ست كه كيفيات مختلفي هست و همه با كيفيات مختلفي در خلوص اينها نيست، نيست، بلكه صحبت دراين ا
خدا را عبادت مي كنند. هيچكدام از اين افراد نمي تواند بصورت تكي در يك حال همه اين كارها را جمع كند. 
يعني هم مشغول جهاد، هم مشغول دعا، هم مشغول صاله و اتفاق باشند و با كلمات و حاالت و حركات مختلف 

حاال اگر گفتيد، ولي اعظم الهي با همه اينها در رساندن لطف خدا ودر آن خير و شفاعت آن  خدا را بپرستند.
خير شريك است معنايش اين است كه وقتي كثرت اينها زياد مي شود كانه ولي اعظم الهي كثرت زبان دارد و 

اينگونه است كه از  با هزاران زبان مشغول به خواندن خداوند است. عالوه بر اينكه عظمت كيفي حالت خودش
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عبادت ثقلين برتر است، با عبادت همه ثقلين در پرستيدن خدا شريك است. ابداً اينها با رسول اهللا شريك 
نيستند. اينها بستر هستند. طرف و مكان هستند. هر چه خيز هست از آن ناحيه بطرف آنها آمده است. اينها 

 مربوب به ربوبيت هستند خودشان كه رب نيستند!
گر بالعكس آن صادق باشد. يك وقت مي گوييد بالعكس آن الزم است براي اينكه متكثر به كثرت بيشتر و ا

بستر وسيع تر باشد. بستر وسيع تر براي شدت قرب الزم است. اما يك وقت مي گوييد آن بستر از حالت بستر 
ايين مي آيد. واليت پايين مي بودن در بيايد و خودش فاعل باشد، نه فاعل نيست در اينجا سلسله پرورشي پ

آيد. براي شما زمين در آن قسمتي كه شما لوايت الهيه را جاري كنيد بستر است نه اينكه با شما در واليت 
شريك است. البته براي خود آن بستر رشد حاصل مي شود. در اين شكي نيست. به اصطالح از هم نشيني با 

مي شود. ولي نه سهمي كه نسبت به ما فوق موثر باشد. كما گل آن هم معطر مي شود و سهمي برايش حاصل 
اينكه ولي اعظم الهي بر خدا موثر نيست. سلسله ربوبيت اينگونه نيست كه پرورش گيرنده بر روي پرورش 
دهنده اثر پرورشي بگذارد. اشتداد دائمي اشتياق به ساحت قدس ربوبي است كه موجب رشد كثرت ارتباط با 

 حضرتش مي گردد.
پس انسان استدعاي قرب رسول اكرم از خداي متعال موجب كثرت ارتباط ايشان مي شود. به كثرت جميع 
كثرات بندگي مي كنند واين كثرت به عنايت و خالقيت خداي متعال مرتب اضافه مي شود. كثرت ارتباطي كه 

ه كثرتي است كه همه منحل در وحدت كلمه تعلق به اوست، كثرتي نيست كه بخواهد او را مشغول كند. بلك
 اينها و با همه اين زبانها مشغول به پرستش اوست. هيچ وقت به اينكه خود بستر موضوعيت پيدا كند نظر ندارد. 
و بدينگونه زمينه پيدايش نظام عيني ربوبيت الهي و گسترش مدام ساختار آن فراهم مي گردد و بر اين 

بع اشتداد قرب ولي اعظم الهي و مناسب با آن بوده است. اين كه بنيان، خلقت همه كائنات و رشد دائمي آنها تا
مي گوييد عالم كمال پيدا مي كند كمالي كه براي عالم فرض مي شود، اين كمال بي جا نيست. بريده از واليت 
هم نيست. اين كمال تابع اشتداد قرب ولي اعظم الهي است و مناسب با آن بوده و بستر رشد بندگي و تقرب او 

ه حضرتش مي باشد كه در اين منزلت نه با يك زبان كه با هزاران زبان و نه با يك حال كه هزاران حال در ب
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يك لمحه حضرتش را بندگي مي كنند. آن هم بگونه اي كه عظمت يك حركت ظاهري بندگي اش افزون از 

ه با همه شريك است بندگي ثقلين است. بعدها هم عرض مي كنيم كه حركت زماني ولي اعظم در عين حال ك
 بايد از همه افزون باشد.

به خودش نظر مي كنيد مي گوييد يك حركت علي بن ابيطالب (ع) در جنگ خندق كه يك حركت ظاهري 
ايشان هم هست از افضل عبادت ثقلين افضل است. آنهم بگونه اي كه عظمت يك حركت ظاهري بندگي اش از 

قلين در تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير شريك است. و نه تنها هادي بندگي ثقلين افزون بوده و نيز با همه ث
همگان است بلكه لطف و عنايت حضرت حق از طريق واليتش بر همگان جاري گشته و بندگي ثقلين بوسيله 

به آنها شروع مي شود و به آنها ختم مي شود. حاال ». بهم فتح اهللا و بهم يختم«شفاعتش مقبول مي گردد كه 
معنايش اين » كنتم اصل الخير و فرعه و معدنه و ماويه و منتهاه«ن عبارت شريفه ديگر در خاطرتان باشد اگر آ

بهم فتح اهللا و «است كه حين الخير هم غير واقع نمي شود اال اينكه آنها شريك هستند، كه ما به صرف اينكه 
رهين واليت هستند و هيچ رابطه اي با  اكتفا كرديم و وارد آن بحث نشويم. و نه تنها جن و انس» بهم يختم،

حضرتش به جز از طريق واليت ميسور نيست بلكه ممكنات حقيقي زائد بر حقيقت وحدت تركيبي جهان تعلق 
 و پرستش حضرت حق نداشته و بر پايي اين وحدت تركيبي نظام آفرينش نيز به نظام واليت تكويني استوار.

 ها خواهيم گفت كه تصرف. ..در اينجا عرض مي كنيم كه چگونه بعد 
تصرفتانف جريان واليت الهي براي گسترش بندگي حق است و بستر بندگي را گسترش ميدهد هر تركيبي 

هر تركيبي هر جا واقع شود و هر جاذبه فيزيكي ». من ذالذي يشفع عنده اال باذنه«هر جاي عالم واقع مي شود 
و هر تركيبي هر جا ببينيد، اين تركيب ها و اين حركت ها تابع هر جا ببينيد و هر جاذبه مادي هر جا ببينيد 

نظام واليت است. البته همان اشاره اي كه در مسئله جهت غايي كرديم شايد مطلب را برساند. بقيه اين بحث 
 براي جلسه آينده باشد.

» والسالم«  



 

 ٣جلسه: 
اي كه شدت انسجام پيدا مي شود  آن امري كه پايه و اساس بحث هست همين هست كه براي رشد به اندازه

لي موجب كثرت هم الزم باشد. و هر دوي اينها هم به تعلق استوار باشد. يعني شدت تعلق به حق سبحانه و تعا
كثرت و انسجام بيشتر بشود. و هم نتيجه اينها دو تا يعني وحدت و كثرتي كه دراين باب مي گوييم شايستگي 
براي قرب بيشتر باشد. حاال اگر چنين مطلبي نسبت به همه موجوداد تمام بود و استثنا نداشت طبيعتاً از اينها 

ار مي گيرد. و از آنجا كه ادراك صواب بشري كه بحث شناخت شناسي هست اين هم تحت همين اصل كلي قر
مرتبه اي از مراتب بندگي و پرستش الهي است. نارسائي بشر در تدوين حقيقت واليت امري اجتناب ناپذير مي 
گردد. يعني اگر نباشد وحدت و كثرتي كه درادراك بشر واقع مي شود تا بعلي شدت تعلق ولي اعظم الهي باشد. 

وجودات باشد كه كثرت و وحدت دارند، اين ادراك هم كثرت و وحدتي داشته باشد و يعني بشري مثل ساير م
مثل ساير موجودات كه بستر گسترش واليت هستند ادراك هم بستر گسترش واليت باشد. آنوقت اوالً اين 

د مطلب تمام مي شود كه ادراك رشد پيدا نمي كند مگر باشد تعلق. يعني اول بايد تعلق شديد بشود تا بع
 ادراك 

گسترده تر بشود. پس درك تابع تعلق مي شود. با شدت يافتن تعلق درك هم گسترش پيدا مي كند. اين 
: ١بحث بنظر مي ايد در همين حاليكه بسيار مختصر اشاره شده، اگر برادران بخواهند در آن دقت بكنند يكي 

ه و شناخت اين است كه اصالت يا بحث هاي بسيار مهم است. يعني در شناخت شناسي زير بناي اين نظري
ايمان است. آنهم نه هر ايماني بلكه ايماني كه در موافق و هماهنگ با پرستش خداي متعال باشد آن ايمان 
است كه گسترش هماهنگ و منسجم را تحويل مي دهد. اگر اين مطلب تمام باشد كه اصل ايمان است. و 

اش اين مي شود كه ادراك خود مرتبه اي از پرستش باشد. شدت ايمان هم بستر گسترش واليت باشد، الزمه 
 همين طور كه بعداً مي گوييم: فرهنگ، ادبيات و غيره همگي از مراتب پرستش هستند.
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ابتدائاً ادراك در پرستش فردي را مي گوييم. بعد فرهنگ در پرستش جمعي را عرض مي كنيم. اگر بنا باشد 

باشد وابستگي اش به نظام تعلق طبيعي و ضروري مي شود. يعني شدتي كه ادراك مرتبه اي از مراتب پرستش 
بدون سرپرستي پيدا نمي شود. و بدون پديد آمدن شدت در تعلق ادراكي گسترش نمي يابد. بنابراين خود 

در مرتبه نازله واليت نسبت به اصل نظام واليت نبويه و واليت ائدمه طاهرين است. يعني ايمان و » ادراك«
دراك تابع شدت قرب ولي اعظم الهي است. اگر تابع باشد ديگر نمي تواند بر اصل خود واليت حكومت بعدش ا

كند و واليت را توصيف نمايد. چگونه چيزي كه رشدش به تبعيت از شدت قرب ولي اعظم الهي هست مي تواند 
 ولي اعظم الهي را توصيف كند؟

راف بر واليت ولي اعظم الهي داشته باشد. خودش يك در حقيقت اين رتبه اش رتبه نيست كه حكومت و اش
 پرتوي از سرپرستي آنها است و گسترشش بستر عنايت آنها هست.

بنابراين از آنجا كه ادراك صواب بشري يعني ادراك صحيح، ادراك هماهنگ، ادراك متناسب با جهان و 
تار واليت يكي از موارد تحت حركت عالم مرتبه اي از مراتب بندگي و پرستش الهي است در نظام ساخ

سرپرستي نفس ادراكاست. نارسايي بشر در بيان حقيقت واليت امري اجتناب ناپذير مي گردد. اگر خود 
معصومين نيز بيان فرموده باشند باز هم از بيان آنها ادراك، نه اينكه بتوانيم عين مراد آنها؟ مشرف بشويم. مي 

 شات استفاده كنيم.توانيم به اندازه خودمان از آن فرماي
يعني به عبارت اخري نمي توانيم فرمايش آنها را با حقيقت معاني اي كه آنها بيان مي كنند درك نماييم 
مي شود هماهنگ و همسو باشد. من باب مثل اگر ولي اهللا اعظم الهي به حضرتعالي گفت: آب بياوريد، بسيار 

 خوب، شما آب بياوريد. اتيان هم كرديد.
هم كه غرضشان چه بوده. غرضشان اين بوده كه از اين مايع بياوريد. ولكن شما از حقيقت آب چه فهميديد 

 درجه باالتر باشد چه؟ ١٠ادراكي داريد؟ كسي كه ادراكش از شما 
هزار درجه؟ كسي كه حقيقت آب و نسبتش را به سير به طرف خداي متعال در جهت قرب او بداند چه؟ 

داند؟ ما بيشتر توصيف هايي كه از آب مي كنيم توصيف هاي محسوس است. تازه معناي طهور بودن آب را ب
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آنچه را هم كه از طهارت متوجه مي شويم، اين است كه بهر حال آدم. ................................ يك نظافتي دارد كه 

يا مثالً طهارت قلب كه بدون نيت هم ممكن است واقع بشود مثالً در يك رتبه اش طهارتي بدون نيت داريم. 
حتماً نيت و امثالش را الزم دارد. ولي اينكه واقعا متوجه بشويم غرض از طهارت چيست؟. .......... و چه نسبتي به 
حقايق عالم دارد؟ چه مي دانم چه نسبتيدارد؟ بر همين اساس است كساني كه به اشتباه. 

.............. مي افتد و مي گويند كه مثال الكل هم پاك كنند هست، آنها خيال مي .................................................
كنند كه غرض از طهارت اين است كه ضد عفوني بشود. معناي عفونت را هم به همان شكل خاص ديگر مي 

طهارت و  بيند. معناي طهارت را هم در همان مي بينند. معناي پاكي را هم در همان مي بينند. ولي حاال مثالً
روح و پرورش و نسبتش به غايت و اينها چي باشد؟ آنها را هيچي. ديگر خيري از آن نيست ديگر. يعني ادراك 
اين بر مرتبه ما فوق خودش اشراف ندارد و بيش از اين نمي تواند باشد. نسبت به مادونش مي تواند يك ادراك 

 هايي داشته باشد. آنهم تازه به يك نسبت ضعيفي.
اگر نسبت به واليت ادراك نداشته باشد و نداند كه اصل رشد اين، اصل رشد ايمان اين منوط به آنها  حاال

مي شود، آدم از خودش و از حقيقت خودش ادراك كماهي ندارد. از اين سيگاري كه مي كشد ادراك كماهي 
ف هايي كه از ساختار واليت ندارد. چطور مي تواند حقيقت امر واليت را كه حاكم بر او هست بشناسد؟ از توصي

و نظيرش مي كنيم كالً معلوم مي شود كه مي توانيم به يك اجمالي از مطلب التفات بكنيم، و اال حقيقت 
مطلب را نمي توان التفات كرد. آن اجمال هم در حقيقت به همسو بودن ادراك ما با ايمان ما و با تعلق ما 

هنگ صحيح كاملي كه با وحي و اينها هماهنگ شده آنوقت رابطه بازگشت پيدا مي كند. يعني همان ادراك هما
يك چنين ادراكي با ايمان خودمان هماهنگ و منسجم هم هست. در حقيقت انگار بگوييم كه از يك مجموعه 
هستند. ادراكمان در جهت تعلق از چي متاثر شده؟ از ايمانمان. با زبان خودمان توانستيم خدا را پرستش كنيم. 

 خودمان توانستيم ائمه طاهرين و واليت را توصيف كنيم.  با زبان
يعني در حقيقت به عبارت اخري اگر ما يك رتبه قبل را رتبه باال بگيريم انعكاس هماهنگ و صحيحي از 
ادراك قلبي مان در ادراك نظريمان پيدا شده. چرا مي گوييم: اين هماهنگ با جهان است؟ چون اگر هماهنگي 
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ا پيدا شد، بين امور متعدد جهان است كه هماهنگي نشان مي دهد. ممتنع است كه هماهنگ عمومي بين اينه

واقع بشود اال اينكه با نظام آفرينش هماهنگ باشد. كه بحثش خارج از بحث جلسه مي شود. در پاورقي عرض 
ره اين بحث مي كنيم كه در آن جلساتي كه درباره شناخت در زير زمين دفتر مجامع بحثش شده. آنجا دربا

كرديم كه از سه كانال، عالم محسوس و عالم قلب و عالم ذهن، سه دسته آثار مي آيند كه ابتدائاً ما ايجاد كننده 
اين آثار نيستيم. هرگاه هماهنگ درآمد، يعني نحوه اختيار ما موجب اين شد كه اينها با هم تناقض پيدا نكنند، 

ل نباشند، معنايش اين است كه با آن آثاري كه از بيرون آمده همديگر را رد نكنند، متشتت نباشند، متزلز
هماهنگ است. درست تحويل گرفته شده. اگر ديديدم كه اينها همديگر را رد مي كنند. مي شكنند. متشتت 

 مي شوند.
 متزلزل مي شوند. معنايش اين است كه تصرف، تصرف باطلي واقع شده.

جميع مراتب عالم معقول، مثال، محسوس بوده و به جز در پرتو  بر اين مبنا واليت سرچشمه جريان حيات
نظام واليت هيچ نوري در هيچ مرتبه اي قابل مشاهده نيست. كه واليت مظهر ربوبيت است. در اينجا سه تا 
عالم را عرض كنم. عالم حاالتي كه داريد وقتي بصورت عالم صوري كه معقول شما هست در مي آيد، از آن 

ي داريد. اين بريده از آن حاالت شما نيست. تا اينجا به آن مي گوييم: عالم معقول. يعني ادراك ادراك عقالن
هاي حوزه اي ولو بنظر مي آيد كه مثال ها، نمونه ها، كيفيت ها، كيفيت هاي ذهني است ولكن متكي به 

يمان پايه باشد، يعني تعلق را حاالت و ايمان هست. بنابر بيان قبل كه ايمان براي ادركات عقلي پايه بود. اگر ا
پايه براي هم نمونه هاي ذهني گرفتيم. طبيعي است كه بر برهان نمود ايمان مي شود. از آثار ايمان مي وشد 

اعتقاد للنسبه هست، مالحظه عقالني نسبت هست. پيدايش حالت » اذعانا للنسبه«يعني وقتي مي گوييد: حكم 
ربناي اين اعتقاد حالت روحي هست. تا حالت روحي نباشد. يك وقت خاص هست، اذعان همان اعتقاد است. زي

معجزه را هم مي بيند اما حالت انكار دارد. نمي تواند ببيند. صم بكم است. هر چه هم بخواهند به او بفهمانند: 
 هست. نمي تواند ادراك كند. مرتبا در وادي حيرت و جهالت خودش هست.» هم اهللا علي قلوبهم
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بي كه مبرز و مظهرش نظام حساسيت هاي قلبي است، به حساسيت هاي عاطفي كه مرتبه پس حالت قل

اش نازلتر از مرتبه منطق هست بلكه حساسيت هاي را؟ ؟؟ را كه شما مي بينيد اعتقاداتي را كه مي بينيد. 
يد بشكل اعتقادات حقه اي را كه نسبت بهآن حساسيت و رسوخ در شما هست، اين يك رتبه كه پايين تر مي آ

برهاني مي شود. كه آن معقولي است كه متصل به عالم عقل و متصل به عالم حاالت رواني تان هست. شايد در 
اينجا يك مقداري هم به حرف هاي آقايان عرفا نزديك بشود كه مثال مي گويند: كسي كه تهذيب بكند. كسي 

ني را متوجه بشود. دقت نظري پيدا كند كه كه تزكيه بكند. كسي كه چه بكند. مي تواند مطالبي از امور عقال
ديگران آن دقت نظر را ندارند. و از آن بالمسامحه عبور مي كنند. حساسيت هايش نحوه خاصي مي شود. ضرب 
حساسيت هايش باال مي رود. خوب حال عالم مثال. از مرحله برهان كه اين طرف مي آيد، شما يك گمان ها و 

باز خود اينها هم خيلي محترمند. چرا؟ چون اگر همين قدرت ابداع احتمال و  پندارها و تخيالتي داريد كه
تطرق احتماالت نبود و قدرت سنجش بين احتماالت نبود ( كه اين را ما مي گوييم عالم ثال نه اولي اش را). 

نها عالم معقول و عالم ايمان و برهان شما نمي توانست به عالم عينيت سرايت كند. عالم ذهن سنجشس ت
نيست. هم تطري احتماالت و هم سنجش احتماالت است. اين آمد و رشد احتماالت كه آدم مي تواند گمان 
هاي مختلف را جدا بكند. تجربه بكند. تركيب بكند. گمان هاي مختلفي را بياورد. بزرگ بكند. كوچك بكند. 

. نفس حالت احتمال با حالت يقين و مرتبا به صور مخلفي بچرخاندش. ولو ابتدائاً حالت اعتقاد للنسبه نيست
 جزم و اعقتاد فرق دارد. 

شما درباره هم چيزي مي توانيد احتماالت بسيار زيادي بدهيد. حتي وقتي درباره عالم نفس صحبت مي 
كنيد. درباره عالم برهالن صحبت مي كنيد. درباره عالم خارج و حس صحبت مي كنيد. درباره خود سنجش 

قدرت را كه خدا عطا فرموده شما مي توانيد آن را بصورت هاي مختلف در بياوريد.  صحبت مي كنيد. اين
تركيب هاي زيادي از آن درست كنيد. يك مرتبه همين حالت جوالن و حركت و تحرك در ميدان احتماالت 

بكنيد. هست.يك مرتبه قدرت اينكه اينها را بتوانيد به جمع بندي برسانيد. بتوانيد با اين احتماالت سنجش 
توانيد  نسبت بين احتماالت را بگوييد. اين مرتبه بعد است. اولش هم خود عالم مثال است. يعني شما مي
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ها باطل است. اين عيبي ندارد. اصل اينكه شما  هاي گوناگوني را بعد رد بكنيد و بگوييد اين نمونه نمونه

تطرق احتماالت قدرت بسيار مهمي است كه سازي بكنيد. اين قدرت است. اين قدرت  توانيد مرتباً نمونه مي
كنيم و سومين قسمت، عالم محسوس است. كه اگر عالم مثال هم واسطه بين عالم  عالم مثال ازش تلقي مي

تواند انجام بگيرد. حاال اين سه تا نباشد كه هيچ  معقول و محسوس نباشد جريان اعتقاد نسبت به خارج نمي
يتي از تعلق باشد. و هماهنگي اينها انسجامي را نشان بدهد كه در جهت بودن چيز نداشته باشيم. چر اينكه كيف

نظام شما با نظام واليت، اساسش بر اين است كه هماهنگ باشد. حاال تصرف شما اختيار شما هست. اگر اختيار 
در هر  شما تحت واليت قرار گرفت يعني واليت شما هم از واليت ولي اهللا اعظم تبعيت كرد و هم جهت بود،

شود. البته متناسب با مرحله رشدتان. يعني چه؟  سه اينها هماهنگي به نسبت هماهنگي اختيارتان ظاهر مي
يعني يك وقتي ممكن است يك كودك كارهايش هماهنگ باشد ولي هماهنگ در مرتبه ضعيفي هست. يك 

يك كثرت و وحدت وقتي هم ممكن است يك بالغ رشيد هماهنگ باشد. خوب اين يك رشد ديگري دارد. 
بيني يك رهبر  ديگري دارد. يك انسجام ديگري دارد. يك وقتي ممكن است يك عالم باشد. يك وقتي مي

اي كه هست انسجام ابعاد ايمان و شدت گسترش پيدا  كند. متناسب با هر مرحله هست. اينها فرق خيلي مي
 كند.  مي

اي از امور محسوسش هماهنگ است.  ست دستهكنم كه هر چند آنكه ايمانش، ضعيف ه از اينجا عرض مي
اش خيلي باال نيست، ساده است. بعد بگوييد معرفت  ممكن است شما يك بقال را بگوييد كه معرفت نظري

خواهيم كه وقتي برق را روشن  گويد: خوب بهر حال از او نمي گويند: چرا؟ مي اش خيلي باال نيست. مي نظري
كند لوازمش را نسبت به نظام اسالمي محاسبه بكند. تا همين اندازه؟ ؟؟  كند يا وقتي كولر را روشن مي مي
كنيم  كني نجس نباشد و. .. در كسبي كه مي گويند: آقا حالل چيه؟ حرام چيه؟ اين ماستي كه درست مي مي

كم فروشي نكني. آب در ماست نكني. اين هم در عالم محسوسش، هم در عالم معقولش و هم در عالم مثالش 
 ت و عصيانش متناسب با يك مرحله هست.طاع
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يك مرحله هم خوب طبيعتاً كسي كه سرپرستي جامعه اسالمي را دارد، كه او طبيعتاً خيلي با اين فاصله 

 دارد. شدت ايمان او هم قابل مالحظه با شدت ايمان اين نيست.
ه هر ميزان از تعلقي كه قدرت حاال اگر در هر كدام از اين مراتب نور به هر ميزان از شدت مشاهده شود، ب

توانم نسبت تمام  گوييد كه من مي ظاهر ساختن نسبت بين شئ و غايت داشته باشد. يعني شما يك وقتي مي
جزييات كارهايم را با غايت ببينم. معناي آن اين است كه سراسر آنچه كه جلوي شما هست روشن است. اصال 

يش را، بيست تايش را، پنج تايش را، دوتايش را، تا چه اندازه اين بينيد ده تا نكته مجملي ندارد. يك وقتي مي
 تواند رابطه بين شي را با غايت تمام بكند. نور را مي

يك وقت شما مثال فقط در كليات اصول اعتقاداتتان صحيح است. اصول اعمالتان صحيح است. اصول مثاًال 
را هم صحت پيدا مي كند. سرچشمه هر نوري به ادراكاتتان صحيح است. يك وقتي است نه، تمام جزئياتش 

» واليت«رساند. پس بنابراين مبنا  اي كه پيدا بشود سرپرستي كسي هست كه شما را به رشد مي متر اندازه
دانيم. حيات قلب بريده  سرچشمه جريان حيات كه ما حي و حيات و زندگي را هم بريده از زندگي آخرت نمي

ن بريده از حيات آخر نيست. حيات عالم محسوس هم به اين معنايي كه از حيات آخرت نيست. حيات ذه
حيات در اين عالم اين است كه در ». و لنحييينهم حياه طيبه«كنيم بريده از حيات آخرت نيست.  عرض مي

بندگي خدا زندگي كنيد و اال اگر در عصيان و دوري از رحمت الهي زندگي حيواني انجام بدهيد اين مرگ 
خواهد. شيطنت هم كه بدون تطرق احتمال.  است. مرگ ادراكات هست كه قدرت تطريق احتمالي ميانسانيت 

اين مرگش هست. مرگ ذهن هست. و بدترين مردار و روي عفن ذهن است كه بيايد مثالً استغفر اهللا، معاذاهللا 
تش ظاهر ايجاد شك و شبهه در اصل پرستش خدا كند. اين عفونت قدرت سنجش هست. در دوري، عفون

شود. بر اين مبنا واليت سرچشمه جريان حيات جميع مراتب عالم  شود. در نزدكي نورش و عطرش ظاهر مي مي
اي قابل مشاهده نيست. كه  معقول و مثال و محسوس بوده و حز در پرتو نظام واليت هيچ نوري در هيچ مرتبه

شد. نهايت اين است كه براي كم كردن ظاهر واليت مظهر ربوبيت ربوبيت است يعني ربوبيت الهي است. بايد با
 دهد. الهي شكر گفتم.... مثالً. به اصطالح مظهر بودن، ساختار واليت. پس خداي متعال عباد را پرورش مي
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كند. و از اين خاستگاه ظهور قدرت  اين واليت هم ساختار، طريق جريان و مظهر پرورشي است كه او عطا مي

گردد. حاال بنابراين بيان جهت غايي هم از اصل  تو نظام واليت قابل تعريف ميهر قدر و شأن منحصرا در پر
 شود. واليت و ربوبيت موخر مي

را » امامت«و » واليت«كنيم كه ببينيم كلمه  ، بعد يك تقسيم بندي مي»جهت سرپرستي«شود،  يعني مي
دل و قبل از بحث رسالت، اول بحث توانيم بياوريم. بعد بحث عدل. آيا بگوييم بعد از بحث ع در چند جا مي

واليت و امامت است؟ آيا بگوييم بعد از بحث رسالت بحث امامت است؟ در اينجا چند تا احتمال هست. اگر 
بخواهيم تقسيم بندي اين پنج تا را تغيير بدهيم، بعداز توحيد چي بگذاريم؟ حاال چه ما واليت را قبل از بحث 

شود. يعني مقدم بر عدل قرار  كنيم، عدل قطعا بر اساس واليت تعريف ميقيامت ذكر كنيم و چه بعدش ذكر ب
آييد تناسب هر چيز  گاهي مي» هدالت وضع كل شي في موضعه«خواهيد بگوييد:  گيرد. چرا؟ براي اينكه مي مي

دهد. كار كامل آن  گوييد چون خدا كامل است كار كامل انجام مي سنجيد. مي در جاي خودش را با مبدا مي
گوييد كار كامل انجام دادن يعني چه؟  ست كه هر چيز سر جاي خودش باشد. اين يك تعبير هست. گاهي ميا

حتماً مقدم بر عمل است كه ظاهراً » براي«يعني هر چيز متناسب با رفتن بطرف اين غايت باشد. اگر گفتيد كه 
 ا قيامت و غايت بفرماييد. توانيد تناسب را ب بحث قيامت مقدم بودنش بر عدل مورد اتفاق هست. نمي

خودش مستقل از «گوييد هر مجموعه مركبي متناسب با رفتن به يك جايي است. خود اين كه بگوييد:  مي
يعني چه؟ خودشبراي چي كامل است؟ » خودش كامل است«رود.  زير سوال مي» هدف و مقصد، كامل است
حيح بود كه بگوييد ناقص است؟ كمال اگر بنا گوييد! كه اگر اين آن را نداشت ص كمال را به چه چيزي مي

». قدر هر چيزي متناسب با آن جهت و براي آن چيزي است كه درست شده«سنجيده بشود، » براي«هست به 
گوييد: اين براي  آوريد و مي يعني قدرش در ساختار واليت و سرپرستي معين شده است. وقتي كه شما اسم مي

خواهد؟ براي درست كردن حلوا چه عياري  عياري از آرد و شكر و روغن ميرفتن،براي درست كردن سوهان چه 
گوييد اين عيار براي رفتن آنجا  خواهد؟ معنايش اين است كه شما غايت را مالحظه كرديد و بعد مي مي

 متناسب است.
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شد.  رفتن بدون پرورش كه ممتنع است. بدون ربوبيت كه ممتنع است. ربوبيت هم ساختارش ساختار واليت

كند. پس ظهور قدر هر قدر و  پس ظهور قدرت هر چيز در ساختار واليت در آن جهت خاصي است كه سير مي
گردد. و بر اساس وحدت تركيبي نظام واليت كه  شان هر شان منحصرا در پرتو نظام واليت قابل تعريف مي

هنگي شان با غايي غير قابل ضرورتاً در جهت قرب ربوبي است ارتباط حقيقي كليه شئون به يكديگر و هما
گردد. و از اين رو جايگاه هر شان در اين نظام معرف تناسب آن به جهت غايي بوده و بدينگونه مفسر  ترديد مي

 شود چيزي غير قابل انكار است. عدل است. پس بنابراين اينكه واليت حتمًا مقدم بر عدل مي
يم، واليت عامه يا ربوبيت الهي است كه اين غير از گوي نهايت يك نكته عرض كنم: اين واليتي كه ما مي

كند. شما  اي است كه بايد وسيله پيغمبر شخص و موردش معرفي بشود. آن مصداق را معين مي واليت خاصه
كنيد به نحو عام هست. يعني كه سرپرستي خدا از عالم نبايد تعطيل بشود. يعني عدل متناسب با  بحثي كه مي

قت عالم متناسب با سرپرستي خدا به طرفي كه خدا براي عالم رشد قرار داده سرپرستي خدا هست. خل
 باشد. مي

گيرد. و از بحث عدل هم باالتر  پس بنابراين اين بحث اول واليت عامه است واز نبوت طبيعتاً باالتر قرار مي
شود؟ و سپس  انبيا داده مي اش به اي گوييد كه مثالً واليت و سرپرستي الهي در چه مرتبه گيرد. بعد مي قرار مي

كنيد نه مقام و منصب واليت در  شود. دراينجا آن شخص ولي را معرفي مي بوسيله انبياء هم به اوصياء داده مي
كنيد و مثالً اين كشور بر اساس اعتقاد به خداي متعال  نظام آفرينش را. شما يك تعريفي را در قانون اساسي مي

و شوراي نگهبان باشد. چي باشد. اين غير از اين است كه فرضاً شخص آقاي مومن قرار دارد و بايد داراي رهبر 
گوييد كه  شوند؟ بعد مي كه جزو شوراي نگهبان هست، يا جناب آقاي جنتي كه آنجا هست چه جور معين مي

شوند. اين غير از ساختاري است كه شما نسبت به اصل ساختار نظام واليت صحبت  به نصب فقيه معين مي
گوييد. اينكه سرپرستي چه جايي  كنيد. يعني داريد جايگاه منصب واليت سرپرستي را در نظام آفرينش مي يم

 در عالم دارد؟ بحثتان درباره اين مطلب هست.
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و از اين رو جايگاه هر شان در اين نظام معرف تناسب آن به جهت غايي بوده و بدينگونه مفسر عدل است. و 

باشد. حاال چه  سب بينامور و رفتار انسان در جهت غايي است كه نشانگر تشريع ميتكويناًٌ بيان همين تنا
كنم و لقب  بگوييد: من قدر آب را دررابطه با مجموعه چيزهاي مختلف جهان نسبت به غايت مالحظه مي

به طرف ها ديگر در مجموعه نظام تعلق  دهم. اين لقب مال نحوه ارتباط اين كيفيت با كيفيت به آن مي» طهور«
گوييد: يك عمل خوب است يعني اين عمل متناسب با  غايت است. خواه رفتار و اعمال انسان باشد. وقتي مي

گوييد: بد است. يعني اين نحوه اختيار تناسب با غايت ندارد. تناسب با قرب ندارد. تناسب  غايت است. وقتي مي
كند. اقتضاي  است، يعني عالم اقتضا را معرفي ميبا رشد ندار. حاال اگر گفتيد كه اين تناسب نشانگر تشريع 

تشريع سزاوار بودن اين است كه شرع در رابطه بين انسان و آب، رابطه بين دو انسان و رابطه بين حركات 
كنيد بايد يك اقتضايي باشد كه نشانگر باشد.  مختلف يك انسان را اينگونه معين كند. اين حكمي كه شما مي

دهد. از اين رو جايگاه هر شان در اين نظام معرف تناسب آن به جهت غايي وبده و  شان ميآن تناسب اقتضا را ن
بدينگونه مفسر عدل است. و تكويناً بيان همين تناسب بين امور و رفتار انسان در جهت غايي است كه نشانگر 

ر اينجا وجود دارد. شود كه اين عمل خوب است، نشانه آن اقتضايي است كه د باشد. وقتي گفته مي تشريع مي
نشانه اين است كه در اينجا اقتضاء براي نزديك شدن ندارد. مقتضي دور شدن است. و به همان » بد است«

سان كه نظام تكوين عين نظام واليت نبوي و مظهر جريان واليت ربوبي است، نظام االن آفرينش جهان، عين 
اي كه  چيز هست؟ نسبت به لطف و سرپرستي نظام سرپرستي رسول اكرم (ص) است. و مظهر نسبت به چه

شود. تصرفات نبي اكرم اين است كه  فرمايد ظاهر مي خدا دارد. سرپرستي خدا در تصرفاتي كه ولي اعظمش مي
ها)، در رتبه عاليه كه همه اين  كنيم اين عالم را به اين صورت (در رتبه عاليه واليت تكويني داريم عرض مي

كند، يعني ايشان در آنجايي است كه در اداره  برد تصرفاتي كه ايشان مي وار است ميعالم بر نظام واليت است
كند و  عالم خدمتگذار خداوند متعال هست حتي مالئكه مقرب خدمتگذار ايشان هستند. ايشان سرپرستي مي

در حقيقت ظاهر كننده لطف خداي متعال هست. مظهر واليت ربوبي هست. مظهر سرپرستي خدا هست. پس 
شود قدم اول را از طرف  نظام تكوين اگر نباشد كه در كون هر چه كه هر جا هست و هر كه هر جا واقع مي



 ·····························································································  ٤٣ 
گوييد: نخير اسباب  گوييم: با چه ساختاري؟ بدون وسيله و اسباب هست يا نه؟ مي خداي متعال بدانيم، بعد مي

اند.  بابش در مراتب باال مثالً مالئكهگوييد: نخير اس گوييم: اسبابش همين اسباب ظاهريه است؟ مي ندار. مي
گوييد: ايشان هستند كه عالم تكوين بهشان  رسيد به نبي اكرم. مي حاكم بر مالئكه چي هست؟ تا مي  گويم: مي

 كنند. سپرده شده و چهار ملك مقرب الهي هر زير دست ايشان كار مي
جناب جبرئيل هم بدست رسول اكرم نه فقط ارزاق خالئق دراين عالم بدست نبي اكرم هست، بلكه رزق 

ان روح االمين في حدائقنا الساخوره نال من فواكهنا «فرمايد:  هست. ظاهراً به حسب آن روايت شريف مي
هاي كالش نصيبش شده.  روح االمين كه جناب جبرئيل باشد از باغچه كوچولوهاي معرفت ما و از ميوه» الباكوره

عين نظام واليت نبوي و مظهر ظاهر كننده لطف و ». نظام«شود  ياين معنايش اين است كه تمام عالم م
شود. نه  شود؟ خودش ابزار خداي متعال مي ربوبيت و سرپرستي خداي متعال. خود نبي اكرم در اينجا چه مي

قرار نداده. خداي متعال به اين جهت كه نتواند بدون » من الذل«اينكه محتاج به ابزار باشد. خداوند ولي را 
 طه كاري را بكند ولي قرار نداده.واس

خواهيم  اينجوري نيست كه دستش بسته باشد. بيچاره باشد. مثل ما كه مثال مي» لم يتخذ وليا من الذل.«
توانيم انجام  خواهيم انجام بدهيم مجبوريم بگوييم كه اين كار را فردا نمي يك كاري بكنيم. يك كاري مي

توانيم. .. اموري كه  توانيم تقسيم كار نكنيم. نمي ي كه انجام بدهيم نميبدهيم. بايد جمعي انجام بدهيم. جمع
مان بسته است. نسبت به اصل آن  گذاريم دست كنيم. وقتي كه نفري را مي آشنا هستيد در كار و واليتي كه مي

كه يك توانيم انجام دهيم. مجبور هستيم  هست. يك مقصد بزرگي كه داريم. به تنهايي نمي» من الذل«مقصد 
اوليائي يك همراهاني و يك همكاراني داشته باشيم. اما نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالي اينجوري نيست. 

تواند دفعتاً عالم را  مي». اذا اراد لشيي ان يقول له كن فيكون«شان خالق متعال جلت عظمته اين است كه: 
 خلق كند. او دستش بسته نيست.

آيا اينجوري قرار داده كه تصرفات بدون نظام باشد؟ يا اينكه با نظام قرار ولي حاال كه دستش بسته نيست 
داده؟ قرار دادن نظام الزمه پرستش است. يعني الزمه اعطاء و انفاق و كرم و لطف و احسان اين است كه 
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ما و بساطي را درست بكنند كه شما بتوانيد در آن فعاليت بكنيد. هم آن بستر لطفي است از طرف خدا براي ش

دهند باز لطفي فوق آن لطف است. همه اينها الطافي است از ناحيه خداي  هم قدرت تصرفي را كه به شما مي
كنيم كه: لطفي است از ناحيه خداي متعال جلت عظمته بر نبي اكرم(ص) اما  متعال به شما. اينجا هم عرض مي

كه نظام تكوين عين نظام واليت نبوي و  نه اينكه من باب دست بسته بودن خداي متعال باشد. حاال همانطور
مظهر جريان واليت ربوبي است، تشريع نيز (يعني احكام) ابزار واليت نبوي و طريق جريان واليت ربوبي در 

 مرتبه اختيار است. نظام و روزه و ساير احكام از رسول اكرم در سرپرستي امت به طرف خداي متعال است.
اي كه  باشد. در مرتبه» اختيار«اي كه  گوييم: در مرتبه مظهر ربوبي هست؟ مي گوييم اينجا در كدام مرتبه مي

خواهيم بگوييم: واليت غير معصوم باشد. واليت  اي كه مي معني بيشتر و تنذير و نظري اينها باشد. در مرتبه
ينيد آن هم ب اي هم از واليت پاييني مي چند رتبه دارد؟ آن رتبه اعظمش واليت تكويني هست. ولي يك رتبه

كند، و ابزار هدايت نبي اكرم يعني احكام، اين اختيارات را به طرف  واليت است. اختيار و تصرفي را كه آدم مي
كنيد نه اينكه به رشد  رسيد. (البته يعني شايستگي پيدا مي برد. اگر احكام را انجام بدهيد به رشد مي رشد مي

 رسيد). مي
كنم شرح همين براي امشب كافي باشد. آن  سطر گفته شده كه گمان مي حاال اينكه يك نكته مهمي در اين

نكته اين است كه عالوه بر آنچه در رتبه اختيار گفتيم، اضافه كرديم كه حقيقت رشد قدرت اختيار بجز در 
كند. اولين پلة رشدي كه  كند. رشد پيدا مي هماهنگي با واليت حضرتش ممكن نيست. اختيار توسعه پيدا مي

گوئيد: رشد پيدا  كند اين است كه در هر مرتبه اي كه هست با واليت الهي هم جهت باشد. حاال چرا مي ا ميپيد
خواهيم بگوييم: تو اين است كه تصرفاتش در مادونش تصرفات الهي  كند؟ بگوييد: هم جهت است. ما مي مي

تصرف كند، حاال اگر  است. حال چه در نفس خودش تصرف كند، چه در اشياء تصرف كند، چه در جامه
دانيم كه بگوييم: رشد در  تصرفات الهي شد صحيح است كه بگوئيد: نماينده مولي هست. آنوقت ما صحيح مي

كند. و بر اين مبنا تنها از طريق تولي به واليت ربوبي است كه رشد  كند، مولي پيدا مي تعلق كه پيدا مي
گردد. و در مرتبة خود، نمايندة  به تحت سيطره او الهي ميانسانيت از انسان امكان يافته و تصرفاتش در مرت
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گيرد. و نمونه و معرف عدالت در رفتار عيني، ذهني و قلبي  داري رشد قرار مي مولي گرديده و در منزلت عمده

 »صلي اهللا علي محمد و اله«گردد.  مي
رده بشود. حاال در اين قسمت شكي نيست كه بايد حتما خوب رويش بحث شود و به جاي خودش هم آو

نحوه تنظيم مطالب طبيعتاً يك دوره كه بحث شد آنوقت ببينيم چه نحوه ارائه بشود كه بهتر خواننده به مطلب 
اي است  برسد. ولي در اين مطلب كه ايا حتماً الزمة كثرت و وحدت انسجام هست يا نه؟ اين از مطلب ريشه

يا اصل بر تعلق هست يا نه؟ آن يك بحثي است كه بايد در كهب ايد در رشد تعلق معلوم باشد. حاال اينكه آ
شود قرار  فلسفه اصالت تعلق برابر اصالت وجود و اصالت ماهيت و نسبيت مادي شكل كه فرضاً در غرب طرح مي

گيرد كه آن عليحده است و جايش در اين بحث نيست. ولي آن چيزي كه جايش در اين بحث هست اين است 
 و كثرت با رشد چه ارتباطي است؟ كه آيا ارتباط وحدت

»والسالم«  





 

 ٤جلسه: 
و در طرف ديگر كه جهت مقابل رشد است شرك خفي كه ادني مرتبه توجه استقاللي به خود است منشا «

غفلت از امر عظيم واليت گذشته و موجب ضروري ندانستن تناسب و رابطه حقيقي و عيني امور به يكديگر در 
مستقل پنداشتن آثار امور از يكديگر است. و اين خود آبشخور جهت در جهت غايي بوده كه نتيجه منطقي آن 

 »بها دادن بيش از اندازه به امري، و نشاختن قدر امر ديگري شده و موجب عدم اعتدال عملي ميگردد.
مان انسان بشود  اين بحث بحث مهمياست كه اگر ما انسان را بجاي خدا اصل قرار بدهيم، يعني مدار صحبت

از كجا شروع مي شود؟ بنظر مي رسد كه واليت هاي باطل نيز از همين جا سرچشمه ميگيرد. (انسان مداري) 
يعني اگر بنا باشد كه عقل مستقل محض متصرف در سنجش و جمع بندي شده و بگويد: من درك مي كنم 
 هستي را. و بعد به تحليل قدرت سنجش هم دارم، مفهومي را مقابلش درك مي كنم، ولو مفهومي كه عقل

بعد هم بگويد درك مي كنم نسبت بين اين دو تا را. كما اينكه بحث رايج در منطق ». نيستي«درست كند. بنام 
 هم همين هست. الزمة اين حرف در امر حكومت در امر اصول اعتقاد و در امر واليت چه چيز است؟

خاصيت ذاتي شان مستقل اگر كسي بگويد كه يك ماهياتي در نظر وجود دارد كه اين ماهيات هر كدام در 
از خلق هستند بچه معني است؟ يعني در مرتبه تحقق خارجي شان خلق مي خواهند، خالق مي خواهند. ولي 

درجه) ذاتي دايره هست.  ٣٦٠در نفس خصوصيت ذاتي ديگر خالق نمي خواهند. بعنوان مثال، انحنا دايره (در 
لق كند. روغن ذاتاً چرب بوده و جز شاخصه ها و در مرتبه تقق خارجي خدايي مي خواهد كه چيز مدوري خ

ويژگيهايش چرب بودن است. يعني اين امر از ماهيتش جدا شدن نيست. مي شود خلق نشود، مي شود خلق 
بشود. در خلق شدن محتاج به خالق است. نه در اختالف خصوصيتش با ترش، ترشي ماهيتاً ماهيت ديگري 

دارد. سفيدي يك ماهيت است. سفيدي در انعكاس نور چنين مي كند. است كه آن ماهيت با اين ماهيت فرق 
سياهي در انعكاس نور چنان مي كند. ذات را نسبت به ماهيت مي دهيم. مي گوييم: خصوصيات ذاتي ماهيت 
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مستقل فرض كرديم. خود اين استقالل به كجا بر مي گردد؟ اساس به اين بر مي گردد كه اول شما عقل را 

ده و قدرت سنجش را مستقل مالحظه كنيد. تا براي سنجش، يك قدرتي يك هويتي مستقل فرض كر
نشناسيد. محصوالت اين سنجش مستقل فرض نمي شود. نمي گويد: اين ماهيت در جهت غايي، در ارتباط با 
همه چيز كه نگاه كنيم چه جايگاهي دارد؟ به عبارت ديگر، نمي گويد، شيئيت اين شي منوط به ارتباطش به 

اير اشيا است. خصوصيت اين ماهيت متقوم به قوام ماهيات ديگر است. تا برسد به جهت غايي كه منحل س
بشود خصوصيت ماهيت در خصوصيت جهت غايي. كه بدون خصوصيت جهت غايي نشود برايش خصوصيتي 

يزي فرض كرد. خصوصيات ذاتي تابع خصوصيت جهت غايي باشد بدين مطلب اذعان ندارد. بلكه براي هر چ
يك خصوصيات مستقلي قائل است. چرا؟ چون حد اوليه اش عقل بوده و ادراك و مصنوع خودش است. در 

خودش است. كسي كه خودش را مي پرستد. تعلق به خودش دارد، مجبور » پرستش«حقيقت مي توان گفت: 
م مستقالً است همان جوري كه براي خودش قدرتي قائل هست، خصوصيتي قائل است براي چيزهاي ديگر ه

 خصوصيتي قائل باشد.
گفتن اينكه: ماهيت دايره چنين ماهيت روغن چنان، ماهيت ترشي چنين، ماهيت سياهي چنان، گفتن اين 

قرار داده باشد. آغازش از اين پله و از اين پاينه » مدار«ويژگيها وقتي دنبال مي آيد كه شخص اول خودش را 
چه مي شود؟ اولين اثرش آن است كه مي گويد: منطق كاري به اتقاد است. حاال اگر چنين چيزي اتفاق افتاد 

صحيح و باطل ندارد. علمي است هر انساني كه داراي درك باشد (كه بدون درك ما او را انسان نمي خوانيم) 
 مي تواند اين علم را دارا باشد و نسبت بين امور را مالحظه كند.

ي بوجود مي آيد؟ اين نظر به جهان مي كند. با همين معيار عالم خوب پس از اين پله اول، در اعتقادات اثر
را مي سنجد. اين شخص تا پله اول كه مي آيد يعني احتياج جهان به خالق، حرفش مي تواند درست باشد. 
كمي با باالتر مي آيد، يعني لوازم بعيده سنجش روشن مي شود، مي بيند كه معارفي را كه ارائه مي دهد بر 

د اوليه و اصل موضوعه اي استوار است كه آن تعريف با معارف الهي سازگار نيست. چرا؟ چون اين پايه و ح
مصنوعي از مصنوعات اين شخص است. قابل پرستش نيست. نمي توان بگويد: آن منزه است كه از آنچه كه من 
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اند بپذيرد. تسبيح را هم گفتم. عين اين كه اختيار را به عنوان يك عنصري كه مغاير با اصل عليت است نمي تو

در عالي ترين مرتبه نمي تواند بپذيرد. مبتالي به معرفت و پرستش مي شود كه آن پرستشف خدا را توي 
آنكادر، خاص مي گذارد. در يك چارچوب خاص مي گذارد. لذا بعضي از فالسفه كه مبتالي به اين امر شدند. 

د: خدا نمي شود كه اين كار را بكند، بدليل اين است كه خدا قيامت معاد جسماني را انكار كردند. اينكه مي گي
همين » خدا حكيم است.«و كارهاي خدا را در داخل قوانين منطقي خودش آورده است. غرضش از اينكه 

حكمتي كه من دارم مي فهمم. همين قوانين به اصطالح عقلي اي كه من مي فهمم. اينكه حاال يك درجه 
ر ديگري مي شود. كل اين نظام فوق پيدا مي كند. الزم است معاد جسماني در قيامت باالتر از فهم من يك جو

امكان پذير است با استفاده فكري او سازگار نيست. حاال اين كه بخواهد مستقل ببيند. اثرش در معارف اين 
كند و همين  است كه توانسته مفاهيمي را بر پايه مفهوم اوليه ذهني خود بدست آورده و همين ها را ستايش

ها را نسبت به خارج بدهد و همين ها را نسبت به ذات ذوالجالل جلت عظمته بدهد. و همين هايي را كه در 
عمل به آنها بپرستد. اين آدمي كه آثار اشيا را از يكديگر مستقل مي بيند، ديگر لزومي ندارد بگويد: شناسايي 

د اين را قابل تعريف مي بيند. به ذهن مي آيد اين مسئله اين منوط به اين است كه چه ربطي به غايت دارد. خو
اول در » دموكراسي«در شكل اجتماعي مي شود. » انسان مداري«در شكل واليت اجتماعي واضح است. كه اين 

شكل قوميت و شكل هاي نازلش سير مي كند. بلوغش اين است كه بگويد: آرا عموم، تمايل عموم، سعادتش را 
ا قواء منشاء قدرت اجتماعي مي شود. تمايل عمومي اكثريتش به كدام طرف است؟ همان معين مي كند. منش

قدرت است. چرا؟ چون صحيح است آدم بگويد: قدرت در جامعه يك موضوع مثل ماهيت روغن است. به 
خودش تعريف مي شود نه به غير خودش اگر ما چنين چيزي را قائل بشويم وضع كلمه حق و باطل عوض مي 

بايد ديد حق نسبت به جهت غايي چيست؟ تا من بگويم و ارزش و منزلت اين شي در آنجا چيست. اين شود. 
درجه حق است هر حقي همين  ٣٦٠كه االن هست اصل مي شود. چون هست حق است. مثالً عرض كنم: 

ماهيت مي شود. معنا ندارد بگوئيد: يك ماهيت غلط است. خوب ماهيت » صحت«دليل بر » وقوع«گونه است. 
است. غلط و صحت درباره اش جا ندارد. معني ندارد بگوييد: غلبه تمايل عمومي حق نيست. مي گويد: منشا 
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قدرت منشان حقانيت اجتماعي، وجود قدرتي در خارج، متكيف به اين كيفيت خاص مي باشد. اگر كيفيت 

ه تمايل اجتماعي، اين تمايلي كه چنين باشد كه گفتند: الزم است عرق بخوريم. مشروب الكي بخوريم. اين غلب
اين مثل وجود خود » عرق خوردن الزم است.«فعليت دارد و واقعيت خارجي دارد. متكيف است به كيف 

 مشروب است. چون وقوع دارد پس صحيح است. مشروب را شما موضوعًا چه جور مي گوييد؟
ت صحيح است يا ناصحيح؟ بلكه نمي شود دراين باب منطقي گفت مشروب حق است يا باطل؟ نمي شود گف

وقوعش دليل بر اين است كه هست. پس حق است. مي گويد اگر بر انجام يك مطلبي تمايل عمومي موجود 
درباره اش » باطل است«باشد حقانيت آن ثابت مي شود. داراي اين خصوصيت هست. ديگر چه جوري كلمة 

وع به عنوان يك وجود، يك كيفيت خاص از ميل مي آوريد؟ شما اگر اين را از غايت ببريد و به اين موض
اجتماعي نظر بيندازيد، مي بينيد داراي ويژگي هاي خاص خودش هست. بنابراين منبا، اصوالً در مرحله تحقق 
ظلم وجود ندارد. يعني اين اعالم تبرئه همه ظالمان تاريخ است. چون ظالم ها در حين ظلمشان قدرت تحقق 

تحقق نداشته باشند كه ظلم محقق نمي شود. يك واقعيتي بوده است. اين نظر طبيعتاً داشته اند. اگر حين ظلم 
و جهت غايي را ندارد. كما اينكه » ميل«قدرت ارائه جريان تاريخ و كمال را ندارد. كما اينكه قدرت ارتباط بين 

مجموعه تاريخ، در جايگاه هر ماهيت و كيفيتي و اصل هويت ذاتي و خصوصيتش در «قدرت اين را كه بگويد: 
 ، ندارد.»جهت غايي معين مي شود

حاال واليتي كه در اينجا مطرح مي شود سمبل و نمونه عيني همان تمايالت است. اگر بخواهيد منطقاً اين را 
در دستگاه ديگري بررسي كنيد و بر ايشان نقض بگيريد، در برابر نقض عاجز مي شوند. يعني شما همين كه 

يخي در موضع خودش عذل بوده است ارتقا وجدان بشري، يك تعارف است. هر مرتبه اي بگوييد: ظالم تار
نسبت به آن مرتبه ارتقا هست. نسبتي شدن حق و عدل، زير پاي اصل حق و عدل را مي زند و راهي هم به 

وهله) به اصل باشد (چه راي ناشي از اعتقاد و چه راي ناشي از هوس و تحريك در » راي«كمال نمي برد. اينكه 
اين معناست كه بگوييم: بشر يك وجداني دارد: چون اين آقايان در جاي خودش عدل و ظلم را عين عقل روي 
يافت باطن مي برند. اين نكته آن را نقض مي كند. چرا؟ چون اگر بگوييد: وجدان بشر با منطق هماهنگ است 



 ·····························································································  ٥١ 
نيت برابر نيست. ظلم هايي هم كه محقق شده حق و عدل نمي تواند غلبه ميل بشود. بايد بگويد: تحقق با حقا

حق نيستند. غلبه هايي كه نسبت به اكثريت، در بين اكثريت نيز پيدا بشود، بوسيلة تحريك اكثريت، تحريك 
ميل وهله اي اكثريت، و يك آرائي در جامعه پيدا بشود كه آن آرا نتوانند هماهنگي خودشان را اثبات كنند. به 

نتوانند انسجام خودشان را نشان بدهد: ولو در ادني ترين مرتبه باشند، نيستند. و هرگز وحدت تركيبي نرسند. 
هم نمي توانند ماي، استقرار جامعه باشند. اين حرف مي افتد اينها برايشان نقض هست. ولي نقضي است كه از 

 نظر فكري از دستگاه ديگري به اين دستگاه مي شود.
ساالري، سرپرستي شهوات و تحريكن بالمشتهيات مادي محسوس مي  واليت اجتماعي در اين شكل غوغا

شود. اگر بخواهيم در انسان شناسي اسالمي نگاه بكنيم، مي بينيم بشر داراي ميل هست، داراي قدرت پرهيز 
وتقوا هست.اگر بخواهيم واليت اميال در شكل باطنش را فرض بكنيم همين شكل حكومت و واليت دموكراسي 

 مي شود.
اينجا عرض مي كنيم كه: واليت آمريكايي، پرچمداري كفر و شرك و بت پرستي جديد هست، هم تمايل  در

مردم را نسبت به دنيا پرستي تحريك و تحريص مي كند و هم همين تحريك و تحريص ابزارش براي هدايت، 
ه گاه حكومت هست. هم پرستش در دنيا را ترغيب مي كند و هم براي او پيدايش حالت پرستش دينا تكي

دعوت مي » علم پرستي« ياست. كه در شكل پيش رفته اش در پرچمداري كفر آمريكايي هست بشر را بنام 
نيست. كنهش ارتباط خاص از انسان با جهان هستي است. هر روز مشتهيات » علم پرستي«كند ولي كنهش 

الت خوشي او چيست؟ مي گوييد: يك بشر به حرص باالتر مبتال بشود. اگر انسان را نگاه بكنيم و بگوييم: ح
نحوه رابطه انسان با خودش و جهان و انسان هاي ديگر. اين در يك نحوه خاص روحي، عصبي و جسمي قرار 

» دنيا پرستي«و » حص«مي گيرد كه شدت يافتن اين نحوه حركت اصل مي شود. همان چيزي كه ما به آن 
. يعني هم مالعبه با روح خود انسان است (انسان پرستي اين يك نحوه حركت ارتباطي است كه با خودش دارد

 هست). هم ارتباط با انسان هاي ديگر و هم با جهان ماده.
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همچنين طبيعتاً لقبي را كه در اين شكل براي علم ميدهد جز علمي كه معيار صحتش وقع حسي است 

ن است. اين مطلب كه ثمراتش به چيز ديگري نمي تواند باشد. حاصل آن نيز تمدن موجودي است كه بشر به آ
اينجا مي كشد. در اين نامه تقريباً به قسمت هايي از آن در فصول بعدي اش اشاره شد. اين از كجا آغاز مي 
شود؟ از توجه استقاللي به خود. اين مرتبه شرك خفي موجب آن مي شود كه اشيا را مستقل از همديگر ببيند. 

تباط به غايت را، در اصل اوليه اخذ نكند. يعني اصل موضوعه اوليه عقل برايشان ماهيت عليحده فرض كند. ار
باشد نه ايمان. ولي اگر در شناخت شناسي گفتيد: اصل ايمان است يعني منطق، انعكاس و مرتبه دوم ايمان، 

فتيد فلسفه انعكاس مرتبه سوم ايمان و تعاريف انعكاس مرتبه چهارم ايمان مي شود. اصل را ايمان گرفتيد و گ
 زير بناي عينيت كه حركت هايي است كه شما مي كنيد نيز ايمان هست.

اگر شخص در مرتبه كفر باشد تمدني كه نتيجه ميدهد تمدن كفار است. اگر متاله و خدا پرست باشد 
تمدني را هم كه ميدهد تمدن خداپرستي است. پس پايه اول توجه استقاللي به عقل است. يعني اصل موضوعه 

مفهومي كه درك مي كند. مي خواهم بر اين پايه ساختمان بسازم، نه بر پايه اوليه ايمان به خدا. اول گرفتن 
مي خواهم سنگ محكمي بگذارم و روي آن پا گذاشته و بگويم: خدا هست. كانه چيز محكم تري از اصل ايمان 

بوسيله اين سنگ اثبات ميشود  به خدا وجود داشته باشد. اين بدين معنا است كه آن خدايي را مي پرستيم كه
پس در واقع خود اين سنگ را مي پرستيد! حال اگر نگوييد كه اصل اوليه ايمان است، مي گويند پس با كافر 
چگونه بحث بكنيم؟ ايمان جز همان فطرتي كه خداي متعال در سرشت و بافت همه جهان براي جهت غايي 

يست. قابليت انكار و كفر ورزيدن در همه مراحل ممكن خلق كرده و در همه جا وجود دارد چيزي ديگري ن
 نيست. كافر هم به يك مراتبي كه مي رسد نمي تواند انكار بكند.

يك مرتبه كه نازلترين مراتب هست در منطق صوري وجود دارد و شما مي توانيد به وسيله آن بن بست 
طور نمي تواني آن را منكر بشو؟ آب روي زمين چ». عليت«هاي يك كافر را به او نشان بدهيد. به كافر بگوييد: 

بريزي تر مي شود. از اينجا كه صحبت مي كنيد اين را بعنوان يك بافت فطري در جهت غايي به رسميت 
بشناسيد. در نزد خودتان اين نكته باشد كه تكتيه گاه من دربندي كه دست خصم را با آن مي بندم و دهنش را 
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شان مي دهيم، وجود بافت و سرشت و فطرت عالم هست كه ادني ترين مرتبه مهر مي كنم و نقض حرفش را ن

اش هم در جهت غايت است. اين را نمي تواند منكر بشود. بعد بگويند: رشدش؟ بگوييد كه رشد، رشد معرفت، 
گسترش ايمان، جز به عنايت خداي متعال و سرپرستي رشد ممكن نيست. و در هر پله اي كه باالتر بيايم و 

 ري بدهم جز به موهبت او امكان ندارد. نظ
از اينكه علم بشود بدش نيايد. يعني وقتي موهبت بشود آدم قدرت فعاليت براي يك خوشي و يك ناخوشي 

آن است. ميگويد اگر موهبت است پس دنبال زحمت و چيزي نرويم. » تنبلي«براي نفس دارد. خوشي نفس 
يم تا اين موهبت برسد سجود نمي كند براي آنكه بگويد من سجده برويم مشغول (مثالً عرض مي كنم) دعا بشو

اي را كه در نماز و عبادت و اينها قرار داده اند انجام مي دهم. چيز ديگري هم از من خواسته اند. گفته اند فكر 
بكن. بدين معنا كه اينهم يك نحوه عبادت است. اين هم يك نحوه سجود است. به عجز برسم، اين هم يك 

وه عبادت است. گاهي اعالم عجزه اظهار عجر با سجودي است كه بوسيله حركات اندام و گفتن اذكار صورت نح
مي گيرد و گاهي هم اظهار صفت شديد هست. زحمت مي كشد و در حين زحمتش هم متوكل بر خدا هست. 

يعني آنجايي كه انسان مي بيند كه اگر او عطا نكند و امانده هست. اما آن طرف يعني طرف مقابل اين مطلب، 
خوشش نمي آيد. پس يك طرفش اين بود كه به بطالت و غفلت بگذارد. بطالت همه اش هم اين نيست كه آدم 
بگويد من هيچ كاري نمي كنم و يا دنبال خوشگذراني مي روم. بلكه بگويد آن كاري را كه خدا از من خواسته 

روم يك كار ديگري مي كنم. براي نفس اين نحوه تنبلي و نمي كنم. گفته در اينجا فكر بكن اما نمي كنم. مي
 تمرد، يك لذت نفساني باطل دارد. 

آن طرف هم بالعكس است. از اينكه خودش فاعل نيست، قادر نيست و نمي تواند مستقل از خدا جلو برود، 
خواهم خودم بدش مي آيد. مي گويد موهبتي هم كه باشد ما اهلش نيتسم. موهبتي باشد يعني چه؟ من مي 

بحول اهللا و قوته «ضبط صوت درست كنم. من مي خواهم خودم نسبت به مطلبي قادر باشم. او مي گويد كه 
معاذ اهللا. مي گويد: » بحولي و قوتي اقوم و اقعد«نفس دوست دارد ادعاي فرعونيت بكند و بگويد: » اقوم و اقعد.

ورم داده خودم مي توانم. كانه نزديك حالت يهود كه مي گويد: حاال كه خدا خلقم كرده و ز». به قدرت خودم«
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يعني تا هستم فعاليت و فاعليت داشته باشم. كانه احتياج به خدا » و قالت اليهود يد اهللا مغلوال«مي گويند: 

 ندارم او مي تواند ما نيست كند اما تا وقتي هستم نمي شود اين قدرت را نداشته باشم.
نگ است. غير از ماهيت چوب است. تا هستم اين خاصيت را دارم. حال جمع ماهيت انسان غير از ماهيت س

بندي مي كنيم و سراغ اين نتيجه اش مي آئيم. اگر ادني مرحله توجه استقاللي به خود پيديد آمد و خاصيت 
آنها را با  براي اشيا در نظر گرفت رابطه اشيا با يكديگر را قطع مي كند. اول رابطه اشيا را با غايت و بعد رابطه

 يكديگر. اين چه ضرري دارد؟
اوين ضرري كه دارد اين است كه اگر چه براي مناظره با كفار يك كاربرد نازله اي هم در باب تجرد، جدا 
ساختن، نتيجه گرفتن و دين لوازم برايش قائل باشيم، ليكن براي كمك به مومنين در مخمصه مي اندازيم. 

ور با يكديگر، و نسبتشان نيز جهت غايي قطع شود، نتيجتاً قيمت اين را چرا؟ چون وقتي كه نسبت بين ام
 بيشتر از هر چيز مي گذارم.

در آن ورت ديگر قدر و منزلت هر چيز جمع نمي شود ودر ترازوي جهت مالحظه نمي شود تا وضع 
غفلت از چيز ديگر را مخصوص هر چيز در آنجا ظاهر بشود زيرا رابطه هاي بريده هست. توجه به يك چيز الزاماً 

پيش مي آورد. وقتي شما به يك چيزن بيشتر بها داديد و به چيز ديگري كمتر، يعني جايگاه هر چيز را نسبت 
به غايت و در جهت غايي نديديد، الزمه اش غرق شدن در جزئيات مي شود. شما مي بينيد كه بعضي غرق در 

خوبي هم است. اهل عبادت هم هست اهل بندگي خدا هم جزئيات مي شوند و واليت كفر را نمي بينيد. آدمي 
هست. و لكن ذهنش در اين قسمت ورزش كرده و فرم گرفته است. وقتي هم فرم گرفت نمي شود آن را زود 

سال هم قبل از  ٨يا  ٧، ٥سال در انقالب، شايد مثالً  ١٠عوض كنيد. مثالً بنده به دليل اينكه مدت ال اقل 
سال است كه تحرك بدني ام كم هست. چون قبالً در منزل قبالً مي نشستم بحث مي  ١٥انقالب يعني مجموعًا 

كردم يا در فرهنگستان. تحرك بدني ام تقريباً قطع شده. خوب اندام من يك فرمي پيدا كرده. اگر از من كاري 
ته نيست. اگر هم سال ورزش داده مسلماً آن كار از من ساخ ١٥بخواهند كه همانند كسي كه اندامش را در اين 

فشار به خودم بياورم ممكن هست كه قسمتي از استخوان ها يا عضله ها يا ماهيچه ها صدمه بخورد. دو سنخ 
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كه اخير انجام مي دهند اين دو نوع ورزش دو » كاراته«ورزش هست. يك ورزش باستاني و يك ورزش نظامي 

ا در جهت يك شكل فرم گيري بدن تغذيه مي فرم اندام و بافت بوجود مي آورد. يعني يك موي از بافت ه
كنند. كه ممكن است فرد ديگر با نوع ورزش ديگر نتواند انجام بدهد. كاري را اين بتواند انجام بدهد كه آن 

 ديگري نتواند و بالعكس.
اگر منطق شما يعني روش حركت ذهني شما بافت پيدا كرد، ملكه شد و حالت روحي شد يك نحوه خاص 

و جمع بندي كردن و به نتيجه رسيدن را در پي دارد حاال اگر به او بگويي كه اسالم در معرض  حركت كردن
هجوم هست مي گويد: كجا؟ نه فقط در ايران در معرض هجوم نيست بلكه در خود آمريكاش هم كه ما رفتيم 

در معرض هجوم مي شد نماز بخوانيد. مسجد هم داشت خيابان فالن جا. مي گويد: هيچ جاي عالم اسالمي 
نيست. اگر كشورهاي كمونيستي يعني آنهايي كه مانع دين و نماز خواندن واينها مي شوند را بگويي راست 
است ولكن جاهاي ديگر عالم كه ما هر جا مسافرت رفتيم مي گذاشتيم آدم نماز بخواند. اگر بگويي كه االن 

چه حرفي است كه براي خودتان درست كرده ايد؟  نسبت تاثير آمريكا در دنيا پرستي چقدر است مي گويد: اين
در زمان طاغوت نزد يكي از بزرگان كه اتفاقاً در زهد فردي آدم خيلي خوبي بود (خدا رحمتش كند). ولي ابدًا 
زهد اجتماعي را متوجه نبود رفتيم. و يك سري دليل مدرك برديم من به تقواي او يقين داشتم. ساواك هم 

فته بود. ايشان گفته بود شما چيزي جز مرگ كه در دستتان نيست و ما هم چون مسئله يك قوتي ايشان را گر
مرگ برايمان حل شده است نمي ترسيم. ما در اين طرف ترديد داريم كه آيا وظيفه است يا نه؟ ما يك سري 

يك نامه به  مدرك برده بوديم كه اين آقا مالحظه كند و اسالم را در معرض هجوم ببيند. ايشان گفتند كه ما
دليل منطقي آورديم كه اين كار شما غلط است. بعد جواب ما را دادند و گفتند كه: رگ رگ  ٥فرح نوشتيم و 

 استالين آب شيرين و آب شود بر خاليق مي رود تا نفخ صور.
چيزي را در مهاجمه نمي بيند. مي گويد: همه آزاد هستند هر كه مي خواهد بنده خدا باشد هر كه مي 

هد نباشد. شما سعي كنيد مردم را دعوت به خداپرستي كنيد. اصالً باب واليت را متوجه نيست. واليت و خوا
سرپرستي اجتماعي را متوجه نيست و نمي تواند هم متوجه بشود. خطري را كه هم كه امام از متحجرين ذكر 
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همند امام نمي تواند بين مي كنند از همين جا آغاز مي شود و به كساني ختم مي شود كه واليت را مي ف

اسالمي و الحادي اش تميز بدهند. مي پذيرند كه علم پرچمدار هدايت مردم باشد. ولوعلومي باشد كه بر متد 
و در طرف ديگر كه جهت مقابل رشد است شرك خفي كه ادني مرتبه توجه استقاللي به «حسي باشد. پس 

ضروري ندانستن تناسب و رابطه حقيقي و عيني امور  خود است منشا غفلت از امر عظيم واليت گشته و موجب
به يكديگر در جهت غايي بوده كه نتيجه منطقي آن مستقل پنداشتن آثار امور از يكديگر است و اين خود 
آبشخور بها دادن بيش از اندازه به امري، و نشاختن قدر امر ديگري شده و موجب عدم اعتدال عملي مي گردد. 

شخصي بتواند در اين مرتبه (نه در مراتبي كه بعداً مي گوييم » عدم اعتدال علمي» نكته البته ممكن است در«
گسترده تر مي شود) اعتقاداتش را در نازلترين مرتبه حفظ كند. فرد بيايد و در عبادات فردي آدم متدين و با 

فردي با امور جمع بي اطالع تقوايي بشود (يعني فقط در امور فردي پرهيزگار بشود) ولي ابداً از ارتباط امور 
باشد. يعني اين كه چراغ را روشن بكنم؟ نكنم؟ حال اين فرد ممكن است حالت ذكر، دعا، گريه و ارتباط آن با 
جمع چگونه است بي توجه باشد. آدم بسيار خوبي باشد اهل انابه و توجه باشد، ولكناين فرد در علم اجتماعي 

 ود آگاه عمل اين فرد من حيث ال يشعر تحكيم پرچم كفر مي كند.بسيار ضعيف و ناقص عمل مي كند. ناخ
و اين در نهايت زمينه ساز شرك جلي است كه انكار جريان اصالً واليت ربوبي و التزام به تفويض و مستقل «

 يعني چه؟ » پنداشتن آثار اشيا از مبدا اعلي ثمره تلخ آن است.
ادا ندارم. بلكه كار به متالوژي اين لوازم و اجسام دارم. يعني دانشگاه كه مي گويد: من كاري به اعتق

اپراتوريكه در آزمايشگاه مشغول آزمايشيا مشغول آناليز اين هست مي گويد: چه كار دارم به اينكه خدا هست يا 
نيست (نعوذباهللا). مستقل دانستن علوم تجربي تا علو دانشگاهي و علوم انساني كشيده مي شود. علوم انساني 

از انسان شناشي و تاريخ گرفته تا مديريت مي گويد من به فرمول و اداره اين امور كار دارم. نهايتاً اين علوم  هم
درباره سعادت بشر نيز حرف مي زند. ليكن همين مستقل دانستن آثار اشيا از مبدا اعلي يعني اينكه خدا اين 

د كه بگويد ما هم آن فاعل هستيم. مي توانيم از قواني را خلق كرده و قانون مند قرار داده باعث اين مي شو
و اين مرتبه نه «اينها بهره بگيريم. اين قدم دوم است. و اين مستقل دانستن يك كار ديگري هم انجام مي دهد. 
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تنها خود معرف عدم اعتدال نظري است بلكه شامان پليد پرورش پندار دلبستگي شده يعني كم كم آدم اين را 

ه قابل دوست داشتن است خودش و منجر به پرستش آثار محسوس مادي (كفر والحاد) مي چيزي مي داند ك
گردد. بدينگونه تعلق و دلبستگي به هر شاني و چشم داشتن به هر نظر گاهي بجز پرتو نور واليت برابر با 

راف بر ساير حقيقت و اماندن از سير در جهت غايي است. چرا كه تعلق به واليت ربوبي تنها پايگاه رفيع اش
 »شئون و مفسر دائمي جريان رشد است.

حاالگر اين عبارت را بر عكس كني و بگوييم: هيچ مرتبه از استقالل را براي خود قائل نباشيم يعني همه 
داشته و همه آنچه كه هست در اين براي داشتن تحت سرپرستي خداي متعال است. و » براي«آنچه كه هست 

الم لحمه اي جداي از ريزش لطف الهي و نور و پرتو پرورش واليت الهيه نيست. اگر آنا؟ ؟؟ به عالم لطف و ع
 طبيعتاً جاي هر چيز تناسب دارد.

لطف الهي و نور و پرتو پرورش واليت الهيه نيست. اگر اينگونه تصور كنيم طبيعتاً جاي هر چيز تناسب دارد 
ان رابطه بوده ورشدش هم در همان رابطه به جهتي كه براي آن خلق شده تناسب دارد و ارزشش در هم

در نتيجه سرپرستي رشدش هم تكويناً مورد توجه قرار مي گيرد. اصوالً براي احراز مرتبه «شناخت مي شود.
ايكه بتوان به همه امور در آن اشراف داشت اين است كه حد اوليه را تعلق و پرستش قرار بدهيد. بر اين اساس 

و جايگاه هر چيز متناسب با غايت شناخته مي شود. آنوقت هيچ چيز مستلق از هم واليت اصل قرار گرفته 
واليت كفر و واليت اهللا هم در عالم و در نظام اجتماعي شما معني ندارد. بنابراين يا زير پرچم آمريكا ايستاده 

سرپرستي شيطانيد  ايد يا زير پرچم ائمه طاهرين صلوات اهللا عليهم اجمعين. اگر زير پرچم آمريكا هستيد. تحت
و بنابراين آمريكا شيطان بزرگ مي شود و پرچم دار الحاد در سراسر جهان رهبري تكنولوژي هم كه بدست 

ميليارد دالر پول آمريكا در جهان از نظر اقتصادي براي اثبات اين كه آمريكا پرچمدار  ٦٠٠٠آمريكاست. گردش 
اقتصاد شناخته مي شود مي گوييم: بله. براي كافر كه جز  كفر است كفايت مي كند. مي گيند: چرا. مگر؟ ؟؟ با

دنيا قائل نيست مگر اقتصاد و منافع اقتصادي اصل نيست؟ براي سنجش منطقي قدرت كفر از يكديگر بايد 
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ببينيم كدام كافر قوي تر است؟ آنكه در اقتصاد قدرتش بيشتر و پولش رواج تر و قوي تر از همه است. آن كه 

 ارتباط بشر در پرستش دينا بيشتر از همه پرچمدار است او قوي تر است.  در تكنولوژي و
واليت تشريعي يعني سرپرستي اي كه به وسيله فرمان ولي اوليه معين مي شود. يعني چه: يعني خدا رب و 
ولي مطلق. نبي اكرم را معين مي كند. نبي اكرم، ائمه معصومين صلوات اهللا عليهم اجمعين. اينها واليت 
تكويني دارند. در واليت تكويني ما بخواهيم يا نخواهيم تحت واليت هستيم. واال زنده نمي مانيم. كافر و مسلم 

همه محتاج به خدا بوده و تحت واليت الهيه هستند. درآن آنجا حوزه » كالنمد هوال و هوال«در آن مقداري كه 
هم به دنيا آمده و بزرگ مي شوند تا به سن عملكرد اختيار نيست. اصل بودن و نبودن هست. بچه هاي كنار 

رشد مي رسند. خوب اين در والي تكويني اگر نباشد فرد نه متكون مي شود و نه به دنيا مي آيد و نه رشد مي 
كند. اما در حوزه اختيار مي گوييم كه اختيار در واليت اجتماعي به فقيه داده شده است. همانگونه كه در 

سبت به اهل خانواده اختيار به جنابعالي سپرده شده است. حوزه هاي واليتي را كه نگاه واليت فردي يا واليت ن
مي كنيد، خداوند اختيارات هر حوزه را شرعاً متناسب با يك مرتبه اي داده است تا اگر كسي تسليم باشد و 

رتري طلبي و حدودش معين شده رعايت كند. اين را واليت تشريعي مي گوييم. آيا اين واليت به معني ب
پرستش همين منصب هست؟ يا مثل واليت الحادي وارد شدن در قيود مادي هست؟ شرع كه واليت الكي به 
كسي نمي دهد. شرع اگر واليت زن را بدست مرد مرد سپرده ظلماً وعدواناً نيت و اجازه ظلم و عدوان هم نمي 

واليتش واليت الهي نيست. نماينده مولي دهد. اگر مردي به حق حاكميتي كه خدا داده دلبسته گرايد اين 
تلك الدار االخره، نجعلها للذين ال «نيست اين فرد نمايندگي خودش را دارد پيدا كرده و دارد تفرعن مي كند. 

اينكه خودش را ولي مي داند و به اين منصب دلخوش كرده و يك دكاني » يريدون في االرض علوا و ال فسادا
ابتهاج دارد. به اين توانايي خائف نبوده و دنبال اين » كه مي توانم«به اين مطلب  براي خودش باز كرده است.

نيست كه اين قدرت را آنجور كه خدا مي گويد بچرخانم. اين فرد حتماً اهل ظلم و جور مي شود. آن جايي هم 
ه، باز كنهش ظلم و كه ظهور و جور نداشته باشد، اگر خود اين منصب را بپرستد ولو ظهور در ظلم و جور نداشت

واليت واله عدل كه نه تنها زنداني «جور هست. يعني حد خدا را رعايت نكرده و خودش را چيزي دانسته است. 



 ·····························································································  ٥٩ 
شدن در كثرت دائم التزايد قيود نيست،بلكه حقيقتش عهده داري گذر از دلبستگي به شئون گوناگون مادي و 

اليت واله عدل گسترش دائمي توجه به وجه اعظم نقض و شكستن واماندگي است. و از اين ديدگاه هر و
ضروري گرديده و به حد اكثر رسانيدن تاثير موضع گيري اش در شكستن واليت كفر كفر و طاغوت شرايط 

يعني آنجا كه سكوت مي كند ضربه اش شديدتر از قيام كردن و » سكوت و قيامش را مشخص ساخته است.
ر از سكوت كردن است. مقصودش ضربه زدن به دستگاه كفر است. آنجايي كه قيام مي كند ضربه اش شديدت

اگر با مظلوميت ميتوان ضربه زد، با مظلوميت مي زند. با هجوم بردن ميشود ضربه زد، هجوم مي برد. با 
مقاومنت برابر هجوم مي شود ضربه زد، مقاومت مي كند. اصلش شكستن پرچم كفر است و از اين پايگاه 

ن و الحاد را رقم زده و جنگ و درگيري را در جميع مراتب تعلق اجتماعي به حضرتش سازش ناپذيري ايما
ضروري نموده است. و به روشني و رسايي اين نظرگاه است كه برابري حقيقي جريان رشد پرستش حضرت حق 

ه به همان ميزان ك». جلت عظمته را در منزلت اجتماعي با ميزان قدرت واليت اجتماعي عيان ساخته است
و حقيقت » واليت اجتماعي در جامعه قوي گردد به همان مقدار پرستش خدا در جامعه قوي تر مي شود.

با اين معني به واليت تشريعي قيدي نمي » مطلقه بودن اختيارات تشريعي واليت اجتماعي را ضروري نموده.
رد كه بگوييد: پرستش خدا خورد. چرا؟ چون شي به پرستش خدا قيدي نمي توانيد بزنيد هيچ جايي وجود ندا

در اينجا الزم نيست و اينجا پرستش دنيا بايد باشد. مطلق بودن پرستش خدا امر غير قابل انكاري است. اگر اين 
مطلب غير قابل انكار شد در شان اجتماعي و شكل اجتماعي هم جايي وجود ندارد كه بگويي: به چه چيزي بايد 

وجهت وجهي للذي فطر «پرستش مقدم بر همه چيز مي شود. كه  بيشتر از پرستش خدا بها داد. و اگر
اگر روش جمع بندي كسي صحيح نباشد با يك آيه يا ». السموات و االرض حنيفا مسلما و ما انامن المشركين

روايتي كه بخواهد جمع بندي كرده و بگويد: اينجا واليت حق الزم نيست ولو در اينحا واليت كفر داخل بشود. 
هر شرط زايدي (يعني شرطي زايد بر مطلق بودن) در مرتبه تشريع ضرورتاً جريان وجود بندگي اش را  اثباتن« 

(و تكويناً يعني در مرتبه بودن) گسترش بندگي اش » تعالي اهللا عن ذالك علوا كبيراً«مشروط ميسازد. كه 
عالم اختيار نمود خارجي و  منوط به مشروط نبودن تشريعي و مطلقه بودن در مرتبه واليت اجتماعي است. در
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تحقق پرستش خدا در خارج منوط به ايناست كه واليت در خارج و در مقابل واليت كفر هيچ قيدي نخورد. و 
اال وجود هر قيدي معنايش اين است كه در آن گوشه و در آن زمينه، به واليت كفر اجازه نمود داده خداپرستي 

ن شده باشد از وحدت تركيبي آن با قسمت هاي بعدي براي حوزه اجازه نداديد اگر قسمت هاي قبلي وب روش
و تكويناً گسترش بندگي اش منوط به مشروط نبودن «و در مقابل متحجرين خيلي مطلب بخوبي است. 

تشريعي و مطلقه بودن در مرتبه واليت اجتماعي است مگر تشريع جز اين بود كه اقتضاء را در رابطه با جهت 
تشريع خداي متعال نشانگر اقتضاي يك شي نسبت به غايت مي باشد. و چيز ديگري نبود  غايي نشان مي داد؟

اينگونه نيست كه عالم را از يك طرف براي پرستش خلق كنند و از طرف ديگر به نحوي تشريع كنند مانع 
يعي كه ساعت تشر» پرستش كنند كه مانع پرستش باشد. اين امر خالف بوده و اين چنين چيزي محال است.

يعني نمي توان ادعا كرد كه پرچم ». از حواز پرستش اجتماعي غير او و گسترش دوري از رحمت او منزه بوده
كفر مرتباً در حال گسترش بوده و از رحمت خدا دور بشويم. يعني خدا بما دستور داده باشد كه عباد غير كرده 

ل ترديد نيست چه رسد به اشراف وسايل رشد و جريان سرپرستي ربوبي در هيچ مرتبه قاب» از خدا دور باشيم
اجتماعي كه نظام واليت است. و همچنين حقيقت آشكار برابري نظام واليت الهي با جريان ربوبيت است كه 

 ». ضرورت تعطيل و يتققيد بردار نبودن واليت اجتماعي را در مرتبه تشريع غير قابل ترديد ساخته است
» وصلي اهللا علي محمد و آل محمد«  



 

 ٥جلسه: 
 حجت االسالم و المسلمين حسيني:

قبالً بيان شد كه واليت تشريعي در حقيقت همان واليتي است كه بوسيله جعل شارع و فرمان و دستور 
عصيان ندارد و دستور به خداي متعال معين مي شود و قابليت اطاعت وعصيان دارد. اما واليت تكويني قابليت 

اطاعت هم در آن نيست. البته در معني طاعت مي توان يك معاني لطيف عرفاني هم مالحظه كرد. نمي گوئيم: 
 مطلقاً نيست. ولي حداقل اين است كه در اختيار ما قرار ندارد.

ئون عالم مي بينيد، به در واليت تكويني دنيا آمدن، از دنيا رفتن و كليه خواصي كه در تغييرات عالم و در ش
جعل تكويني خداي متعال است. به خواسته و فرمان الهي انجام مي گيريد. اولياء بر تكوين نيز از طرف خداي 

و معصومين صلوات اهللا عليهم اجمعين هستند و مالئكه اهللا فرمان بر حضرت و اوصياء » ص«متعال، نبي اكرم
م نيست. هر چند بعداً خواهيم گفت، واليت اجتماعي و ساير ايشان مي باشند. در اين بخش يك ذره تخلف ه

 اي از تصرف جزئي در تكوين است. اند يك مرحله هايي هم كه به موجود مختار داده واليت
بيان مي دارد كه اولين تصرف، يعني اولين اختياري كه انسان به طرف » كالً نمد هوالء و هوالء«يعني 

صواب باشد يا سوء بهر حال امداد مي شود. يعني اين امداد در عالم خلقت  هماهنگي با جهان مي كند، خواه
محقق مي شود. كسي كه كافر است اولين امدادي كه مي شود اين است كه به چيزهائي كه به درد كفر مي 
خورد حساسيت پيدا مي كند. پيدايش اين حسياست يك نحوه شدن است. پس تكوين در مرتبه نازلة مادون 

و مادون واليت موجود مختار، اختيار بشر را مساعدت مي كند. نهايت نه بصورت مطلق، بلكه به نسبتي اختيار 
كه با هم نخوردن نظام كلي عالم تناسب داشته باشد. شما به يك نسبت جزئي اجازه تخلف مي دهيد. نه اينكه 

 بهم بريزد. اين تخلف جوري باشد كه بتواند كار آسمان و زمين و اوضاع عالم تكوين را 
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ها، آسمان ها و عظمت عوالم مختلفي را كه خدا خلق فرمود. مالحظه كند،  يعني اگر آدم عظمت كهكشان

مي بيند آن مقداري كه تحت اختيار بشر است بسيار محدود است. حاال هر چه اين امداد نسبت به كافر اثر 
كه نسبت به مؤمن مي شود به اندازه اي باال ها عرض شد: كيفيت امدادي  داشته باشد. قبالً در بخشي از بحث

است كه آن امدادي را كه به كافر مي شود خنثي مي نمايد. وقتي خنثي بشود يعني آن عمالً آن جهتي كه در 
 راستاي كلي عالم تكوين است بر كل تاريخ حاكم مي شود.

ي از آيات قرآن خداي در خيل». كفار«متعال بر جهان است نه حكومت » خداي«فلسفة تاريخ، حكومت 
متعال مكرراً مي فرمايد: اينها چنين كردند. ما نيز چنانشان كرديم. اين آيات سنت الهي را دربارة از بين رفتن و 

 ها نشان مي دهد. اضمحالل كفر در همة برهه
مي كنند و در  بنابر اين معناي اين امداد اين است كه او آزمايش بود. در طرف مقابل نيز انبياء و اوصياء قيام

نهايت از نظر عالم تكوين، در جهتس كلي، كار به نفع متقين فيصله مي يابد. ولي بهر حال در يك مرتبه از 
است. براي انسان هم هست. ولو بسيار نازل و متكي به امداد الهي و متناسب با » اختيار«تكوين كه مادون 

ديگر هم وجود داشته باشد باز هم گفته مي شود: قيد  ١٠٠جهت مكي خلقت باشد. اكر همة اينها با ضافة 
 مادون مكي اين قيدها، اين تصرفات تا اين مرحه متعلق به انسان است.

» حق«اما واليت تشريعي قابليت تخلف دارد. يعني خداوند مي گويد: ما براي ائمه يا انبياء يا خلفاي اللهي 
ند. يا براي ولي فقيه حق قرار داديم كه جامعه از او تبعيت قرار داديم و آن اين است كه جامعه از آنها تبعيت ك

است. غصب در حكومت الهي است. غصب در دولت حق است كه فردي » غصب«كند. اگر جامعه تبعيت نكندن 
 بخواهد از آن كس كه خدا براي اطاعت قرار داده اطاعت نكند.

و هم مي تواند تبعيت نمايد اگر تبعيت كرد در بنابراين در اتين قسمت قوة اختيار هم مي تواند مخالف كند 
واقع از شرعي كه خداي متعال معين نموده است تبعيت كرده. و اگر تخلف كرد، (ولو امداد بشود) شايستة 

 اضمحالل و از بين رفتن و سقوط است.
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اهيم در ما دربارة تعطيل برادر نبودن و تقييد برادر نبودن واليت تشريعي صحبت كرديم. اكنون مي خو

 مرحلة عيني به واليت تشريعي نظر كنيم.
، »شرع«اين وجوب و حركت از ناحية خداي متعال يعني ». حرام«است و آن » واجب«گاهي مي گوئيد: اين 

راه و روشي كه در آن خداوند يا پرستش مي شود و يا مخالفت مي گردد. گاهي مي گوئيد: واليت اجتماعي در 
ق است. اگر محقق است پس واليت مطلقه هم هست. اگر محقق است بنابراين، در خارج، خواه و ناخواه محق

ضرورت قيام براي بلند كردن پرچم اسالم هيچگونه شكي نيست. كه اين همان بحث واليت فقيه (در مرتبة 
 ها ما در همين است. امنا فرق بين قسمت سوم و دوم چيست؟ تحقق نه فرمان و تشريع) است. تمام صحبت

اي جور نشود، عده اي كه همه معتقد، متدين و خوب بودن بيايند و يك  اگر زماني زمينه«ي مي گوئيد، گاه
يك بگويند: بر ما واجب است كه حرف اين ولي فقيه را بشنوين زيرا اين حق ولي فقيه است تا اينكه جمعيت 

 به حدي برسد كه بتوان نظام حكومتي تشكيل داد؟ اين يك حرف است
تان اين است كه مقدماتش را شروع  نه. شما اگر يك عدة محدودي هم باشيد وظيفه«ي كه بگوئيد: اما زمان

 اين نيز يك حرف ديگر است.«كنيد و پرچم واليت الهي را بلند كنيد. 
اگر بناست چه سكوت و چه قيام، هر دو براي شكستن پرچم كفر باشد، بدين معناست كه اصل، بلند شدن 

تاكتيك اين است كه در يك جا سكوت و در جايي ديگر قيام كند. اين پرچم نبايد در  پرچم اسالم است و
دست كفار باقي بماند. پس اگر بپا داشتن پرچم اسالم اصل باشد، مصالح برپائي نظامن اسالمي مترادف مي 
 گردد، مصلحت قدرت خدا پرستي در زمين احكام نيز كيفيت پرستش خداوند مي شود. تا قدرت نباشد

در اين فصل روشن گردد تا بتوان پرستش را نيز » پرستش«پرستش محقق نمي گردد. پس ابتدا بايد معناي 
 معنا كرد.

اما حاال ». قدرت نباشد«اكنون يك عمل عبادي را مثال مي زنيم. قبالً بصورت منفي اش مي گفتيم: اگر 
و دو ركعت نماز مي خواهند. نماز فرض وجود قدرت هم مي نمائيم عمل عبادي چيست؟ مثالً انسان وضو 

چيست؟ نماز يك سري حركات در عضالت و اندام هاي انسان به يك شكل خاص است. دست را بلند مي كند. 
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تكبير مي گويد. بعد از قرائت حمد به ركوع مي رود. بعد دوباره مي ايستد. قيام مي كند. سجده مي رود. دوباره 

 تا دو ركعت نماز تمام مي شود.مي نشيند. دوباره به سجده مي رود. 
 يك سري حركت اندام داريد كه يك سري كلمات نيز همراش مي گوئيد. كلمات چيست؟

كلمات نيز يك حركت فيزيكي خاص است كه بوسيلة صورتتان در هوا ايجاد مي شود كه يك معاني هم به 
 ت.دنبال اين حركات است. اين معاني نيز در حقيقت يك سري حركات ذهني اس

پس نماز يك سري حركات جسمي است. از اندام گرفته تا حنجره و صحبت كردن و آن معاني اي كه در 
ذهن ايجاد مي گردد. معاني نيز حركت ذهن است كه با قصد گفته مي شود. و اگر انشاء اهللا خدا نصيبمان كند 

وقتي مي گوئيم: ». ياك نستعيناياك نعبد و ا«كه حواسمان اينطرف و آن طرف نباشدو آرزوي عادت نگوئيم: 
خدايا تو را مي پرستيم. تو را عبادت مي كنيم و از تو ياري مي جوئيم، در پشت سر اين معناي يك حركات 

 مرحله اي آخري هم هست كه از همه لطيفتر است كه آن حركات روحي شماست.
». خدايا تو را مي پرستم«گوئيد: مي رسيد دلتان مي شكند. مي » اياك نعبد و اياك نستعين«فرضاً وقتي به 

خدايا در پرستش تو از خودت كمك مي » اياك نستعين«اين را با حالت انفعال مي گوئيد. بعد مي گوئيد: 
خواهم. اگر تو كمكم كني مي توانم بپرستم. بهر اندازه كه كمك بكني مي توان پرستيد. اگر كمك نكني ما 

 تيم؟ از خودت استدعاي استعانت، كمك و ياري داريم.دستمان خالي است. چگونه مي توانيم بپرس
پس در حقيقت يك سري حركات هم در روح واقع مي شود. لذا عبادت چيزي نيست جز مجموعة حركاتي 
كه متناسب با جهت غايي است. هر عبادتي را كه شما مالحظه كنيد اين چنين است. در انفاق شما چيزي مي 

اً يك سري حركات چنين است. در انفاق شما چيزي مي خريد و به كسي خريد و به كسي مي دهيد. مجموع
مي دهيد. مجموعاً يك سري حركات انجام مي دهيد. حركاتي كه متناسب با جهت غايي است. اعم از حركت 
روحي يا ذهني و يا عيني. حال اگر اين حركات گسترش و توسعه پيدا كند، يعني وضعيت روحي شما در دنبال 

يك وسعتي يابد كه نه تنها يك ضعف و دو ضعف و هزار ضعف بلكه همة ضعف ها را در آن واحد  اين كلمات
مالحظه كنيد. ضعف خودرا به همة اشكال و در همه ابعاد ببينيد. از خداي طلب استعانت كنيد. اياك نعبد 
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عبد يعني صبح از يعني در جميع امورم و در جميع حاالتم تو را مي پرستم، نه فقط در حين تلفظ. اياك ن

خواب بلند مي شوم تا غروب تو را مي پرستم. منحصراً تو را مي توان پرستيد نه چيز ديگري را. در همة آنها 
هم حالت دل كند. شدن و حساسيت و دل شكستگي شديد مي شود » اياك نستعين«ضعف هايي را مي بينيد. 

ياد مي گردد. و هم با يك انضباطي خاصي در اندام و هم حاالت التفات به معنا و ظرائف و ضرائب و لطائفش ز
 فعل صادر مي شود. ديگر صورت فعل نيز بريد. و منقطع از حاالت ذهني و حاالت روحي نيست.

اين دو ركعت نماز كجا؟ و آن تيزي كه از پاي مقدسش در ينامه مگر در حال نماز، آن كجا؟ مي گفتند: 
اگر بخواهيم اين تير را از استخوان بيرون بكشيم طاقت ندارد. وقتي  حضرت طاقت نمي آورد. اطباء مي گفتند:

وجود مبارك حضرت مولي الموحديت به نماز ايستاد، تير را در آوردنند. و بعد از اينكه نماز تمام شد حضرت به 
 خدا متعال سوگند خود كه اصالً نفهميدم.

هاي  اي از اين پشه كه اگر يك پشه ريزهاين يك رقم نماز است يك نمازي هم هست كه ما مي خواهيم 
معمولي روي پايمان بنشيد آن را مي زنيم. بدون اينكه خودمان بخواهيم پايمان جستن مي كند. بعد هم كلي 
زور مي زنيم كه يك خورده كنترلش كنيم. دو ركعت نماز توسل مي خوانيم. يا مثالً نماي ليالي ماه مبارك، 

يان جسارت نشود. من خودم را مي گيرم) مثل االغي كه پايش را بهم مي زند (من معذرت مي خواهم، به آقا
 پايمان را مي سائيم چون پشت پايمان را پشه زده است، همه اش هم مجموعاً يك ساعت مي شود.

طبيعي است آن نحوه حاالتي كه درون ما هست بدينگونه جلوه مي كند. چقدر بايد حاالت ظاهري و باطني 
سلولها و عضالت و اعصاب در حالت عبادت ممحض باشد كه تير را خارج كنند و او نفهمد! اين اش در تمام 

بدين معناست كه شخص تنها به قلب و ذهن عبادت نمي كند و شهادت به وحدانيت الهي نمي دهد بلكه تمام 
د. يعني در هايش در حالت شهادتند. به نحوي كه هر كدام از اندام ها رعايت مي كن بدن در همة قسمت

 حقيقت هيچ چيز جز آن حالت روحي نمي تواند عصب او را تحريك كند.
دربارة آقاي مدني رضوان اهللا تعلي عليه گفته اند كه وقتي نارنجك منفجر شده و ايشان در نماز بودند، ظاهراً 

سجدتين و تشهد را هم  سجده را باقي داشتند تا نماز را تمام كردند. چون ظاهراً بعد از ركوع بلند شده بودند.
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داشتند. تكة پهلو و جگر كنده شده بود اما ايشان نمازرانشكسته بود. دوسجده وتشهد را با همين حال انجام 
دادندتانمازتمام شد. بعدازتمام شدن يك مرتبه افتادند. شايدتجلب باشديعني خودش راسفت بگيرد ولكن 

 مرحله ي باالتراينكه اصالً متوجه نميشود.
بنا شد حركت متناسب با جهت غايي و موجب رشد و گسترش بندگي باشد، (از آنجا كه حركت فقط اگر 

حركت فردي نيست) پس بايد كيف تعلق اجتماعي يعني حركت اجتماعي نيز در همة حركت فقط حركت 
نطور فردي نيست) پس بايد كيف تعلق اجتماعي يعني حركت اجتماعي نيز در همة مراتبش الهي بشود. اگر اي

باشد ديگر نمي توان گفت: ادبيات، ادبيات الهي نباشد. ما تنها معناي ادبيات مادي را مي فهميم. ادبيات الهي را 
نطور كه اهلش مي فهمند درك نمي كنيم. دعاي ابوحمزه ثمالي ادبيات الهي است. بايد ديد چگونه امكان پذير 

خاست، خريد و فروش، تماس با خانواده و كارهاي است كه انسان براي زندگي كردن، مثالً در نشست و بر
حكومتي، همه و همه مثل حال دعاي ابو حمزه را پيدا كند؟ درست است كه حالت دعا خواندن با حالت خريد 
و فروش از نظر كيفيت فرق دارد، ولكن كيف خريد و فروش متناسب با دعاي ابو حمزه اين است كه انسان آن 

خرد براي خدا ميل كرده باشد. مواظب باشد نحوة معامله اش هم براي خدا انجام چيزي را كه ميل مي كند ب
بگيرد. نحوة سودي هم كه به دست مي آورد براي خدا باشد. نحوة خرجي هم كه مي كند هكذا نحوة سلوك با 

 برادر مؤمنش هم هكذا و الي آخر.
ذيرفتن فرمان، چه دادن فرمان) مي شود بنابراين اقتصاد هم امكان دارد كه الهي بشود. واليت هم (چه پ

الهي باشد. حال اگر بنا شد كه سرپرستي رشد در خارج قطعي باشد يك فرض اين است كه بگوئيم: نمي شود 
تشريعاً دستور نداده باشند. فرمان حتماً صادر شده است. يك فرض هم اينكه حتماً در خارج وجود داشته باشد. 

خواه سرپرستي خدا در زمين. همانطور كه قبالً گفتيم: قانوناً و از نظر فرمان خواه سرپرستي كفر و ابليس و 
 بيايد مقيد باشد، اكنون مي گوئيم: از نظر تحقق نيز نبايد محقق باشد.

مطلق بودن واليت اجتماعي فقيه بر اين اساس است كه واليت فقيه در عصر » بسم اهللا الرحمن الرحيم«
 »قة مفوشه به رسول اهللا مي باشد.اي از واليت مطل غيبت شعبه
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نبي اكرم هم واليت تكويني دارند، (در شدن همة عوالم) و هم واليت تشريعي. يعني مي توانند هم در فرمان 

 »هذا عطاء ربك فامنن او امسك.«ها به اذن اهللا تصرف بكنند، 
 تيار دارند.اي كه عباد اخ و هم در ادارة امور حكومت و سرپرستي جريان رشد، در مرتبه

يعني اينان هم بر عالم اقتضاء و خاصيت اشياء واليت دارند و هم نسبت به فرمان كه نسبتي است بين 
خاصيت اشياء با غايت. زيرا طبيعتاً وقتي در نسبت خاصيت اشياء حكومت داشته باشند در نسبت اين خواص با 

 غايت هم حكومت خواهند داشت.
اين را به طال يا مس يا هر چه كه متناسب با مصلحت حكيمانة عالم باشد، وقتي كسي توانست به يك لحظه 

تبديل كند، (يعني در آن تصرف كرده و اقتضايش را عوش بكند) ديگر معنا ندارد كه بگوئيد نسبت و تناسبش 
 به غايت همان نسبت قبلي است. طبيعتاً حكمش در اختيار اوست.

ت و هم طبيعتاً در تناسب اين به غايت. و اين دو مرتبه از مراتبي نبي اكرم هم در اصل ذات اين متصرف اس
است كه متعلق به فقيه نيست. البته ممكن است در يك مورد خاص يك اختياري به يك عارف يا ولي فقيه 
داده شود و در يك جايي تصرف جزئي بكند. اين محال نيست. ممكن است مثالً در حال يك بيمار تصرف كند 

 و ائمه طاهرين است.» ص«ود. ولي اين آن تصرفي نيست كه دست رسول اهللا واو خوب بش
مأمون ملعون سفره پهن مي كند و آن جادوگر را مي آورد كه در اذهان مردم تصرف بكند و وقتي حضرت 
دست به نان مي برند، نان از جوري حضرت بلند شود. اما حضرت يك اشاره به عكس روي پرده مي كند، مي 

ن جادوگر را مي خورد. بعد همن دوباره همان عكس روي پرده مي شود. اين بالتر ديد تصرف در تكوين آيد و آ
 است. نه در يك زمان، در همة ادوار هم امام معصوم يا نبي اكرم مي تواند تصرف در كون بفرمايند.

 .طبيعتاً تصرفاتي كه به اذن اهللا تبارك و تعالي ميفرمايند اقتضاء را عوض مي كند
 اقتضاء كه عوض بشود حكمش يعني تناسبش با غايت عوض مي شود.
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هذا «تصرف براي غير امام معصوم نيست. همة اين تصرفات هم مطلب است. وقتي قرآن مي فرمايد:  ٢اين 

در عطاي » ما كان عطاء ربك بمحذورا«هر قدر كه مي خواهي ببخش يا نبخش. ». عطاء ربك فامنن او امسك
 ذري نيست.پروردگار تو ح

البته بنابر بيان اول همه تصرفاتي كه نبي اكرم مي كنند نحوه پرستش ايشان نسبت به خداي متعال است. 
تصرف ايشان استغفراهللا ظلماً و گزافاً و لهواً يا لغواً نيست. يعني تصرفات بيهوده نمي باشد. تصرفاتي كه مي 

شدت قرب ايشان نسبت به حضرت حق است كه بستر عالم كنند. بنابر آنچه كه قبالً گفتيم متناسب با مرحله 
 را رشد مي دهد. اين تصرف مطلق است و مال غير معصوم نيست.

تصرف دومن اينكه اين است كه چون در عالم اقتضاء متصرف است. تصرف در تشريع هم مي باشد. متصرف 
 در نسبتها همن هست. اين مرحله نيز مال فقيه نيست.

 صرف سومي كه در قديم به آن تصرف سلطاني يا حكومتي مي گفتند.اما تصرف سوم: ت
در يك مرحله محدود اين آيه را بيان مي كردند. با اين نحوه بيان ارتباط، انسجام، گستردگي و مطلق 

 بودنش خيلي بهتر واضح مي گردد. در آنجا جمال بوده كه اين تبييني بر آن است.
ن حكومت و نظام. اين نيز مطلق است. هم خود نبي اكرم كه بر اين تصرف اجتماعي است. يعني ساخت

تكوين و تشييع به اذن اهللا حاكم بود. تشريعاً مطلق قرار داده و هم براي ولي فقيه تحققاً مطلق است. كالً براي 
انسان مطلق است. حتي واليت اجتماعي كفار هم عمالً مطلق است. اگر واليت اجتماعي اين مردگي كه در 

يكا پا در جاي ديگر است را قيد بزنيد، دستش بسته مي شود. همين اندازه كه نتواند كار كند از همان راه آمر
 ضربه مي خورد.

و به همان گونه كه تزاحم بين «بنابر اين اصل بحثي كه در اينجا داريم مطلق بودن اين قسمت است. 
 ».وير نيستمصلحت حكيمانه هيچ حكمي با قدرت اجرايي همان حكم قابل تص

چرا قابل تصوير نيست؟ چون بنا شد كه عبادت چيزي جز يك نحوه حركت متناسب با غايت نباشد. شما كه 
نمي توانيد منهاي قدرت مطلق حركت پيدا كنيد. حركت هميشه كيفيت صورت و مكمل قدرت است. وقتي 
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و بعد هم حركت عيني وقوع مي گوئيد كه: حركت از حاالت قلبي اينجور واقع مي شود. سپس حركت ذهني 

 مي يابد، بدين معناست كه در هر سه مرتبه براي انسان قائل شدي.
ممكن است براي ضبط صوت يك سري حركات قائل بشوي ولي نمي تواني حركت قلبي برايش تصور كني. 

ي. يك قوة اختياري ندارد تا حركت قلبي برايش قائل بشوي. اگر براي كاميپيوتر يك سري حركت قائل شد
كلمات خيلي خوبي هم به او بدهي و آنهم يك نتايج خوبي به تو بدهد، با اين وجود كاميپيوتر كه عبادت نكرده 
است! چرا؟ چون آن قدرت اوليه اي كه متعلق به اختيار و قلب بود، ندارد. گرچه يك مجموعه روابطي كه 

 متناسب با يك چيزي است جمع كرده باشد.
است. از قلب و اختيار آغاز مي شود و به عيني ختم مي گردد. اگر شما هر جاي پس حركتي كه هماهنگ 

قدرت را بزني به همان اندازه بندگي محدود مي شود. اگر از آن طرف يعني از طرف اختيار و قلب بزني اصالً از 
زه كه ببندي به موجود مختار بودن خارج مي شود. اگر از اينطرف بزني يعني دست و پايش را ببندي به هر اندا

 همان نسبت تحقق بندگي در عالم خارج ضعيف مي شود.
بندگي مساوي است با حركت متناسب با غايت كه اين حركت بدون قدرت نيست. «حال اگر گفته شود: 

آنگاه طبيعي است كه نمي توان گفت: وجوب يك حكم با قدرت اجراي خود ». بلكه خودش كيفيت قدرت است
د. اگر حكم مانع پيدايش قدرت اجراي همان حكم بشود، اصل حكم لغو مي گردد. آن حكم مزاحمت دار

چنانچه فرمان يك كاري صادر شود و فرد به انجام فعلي بر انگيخته شود، اما در نفس خود فرمان سلب قدرت 
 برانگيخته شدن و قدرت انجام فعل نهفته باشد، آيا امكان دارد كه بر انگيخته شود؟

قايان هم مي فرمايند: علم و قدرت از شرايط عامه تكليف است. تكليف را نمي توان منهاي همانطور كه آ
مطلق قدرت مالحظه كرد. حتي در تكليف مشروط هم بايد لحاظ قدرت بشود ( ولو در يك فرض) سپس فرمان 

 صادر شود. 
يمي به نحو قضية قدرت انجام حكم نمي شود با اصل حكم مخالف باشد. هر حكمي از هر حاكم عاقل حك

اش ابتدا قدرت را فرض كرده و بعد  حقيقيه صادر بشود، حداقلش اين است كه در يك فرض از فروض عقلي
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دستور داده است. اگر گفته شود كه هيچ قدرتي براي هيچ يك از مصاديق يك مطلب قابل فرض نيست. در آن 

ن نيست. ممكن است شما قدرت مشروط صورت تكليف هم نمي توان فرض نمود. تزاحكم بين اصل قدرت ممك
تا از آنها قيد زدي و گفتي  ٩٩خصوصيت درست كردي. براي  ١٠٠مورد با  ١٠٠و خاص را در نظر بگيريد. مثالً 

هيچيك را نمي خواهم. تنها يكي از اينها را با يك خصوصيت ويژه و شرط اينكه اينگونه باشد بخواهي، بايد 
 براي آن فرض قدرت بنمايي.

شرط قرار دهد. اگر اينجوري بود. اگر اينجوري بود.  ١٠٠ي چيزي را از عبدش مي خواهد. ممكن است مول
تا نهايتاً خواسته اش را بيان دارد، در آن صورت آن مصداقي كه براي حكم و تكليف واقع شده، بايد  ٠٠٠اگر 

 فرض قدرت انجام آن وجود داشته باشد.
غير ممكن است. كالً تعلق ارادة حقيقيه در بعث و امر نمي تواند بر  به عبارت اخري تكليف به محال مطلق

 در آن مرتبه اش كه امتناع هست نمي آيد.» تكليف«چيزي كه امتناع مطلق دارد واقع شود. ال اقل 
ممكن است فرضاً اصل تصميم گرفتن بنده در نزد مولي مطلوب باشد. بنده تصميم به فعل بگيرد و فرمان 

اي از امتثال و فرمان در آن فرض داشته باشد. ولو همين  ه فرمانبر قابل لحاظ باشد. يك مرتبهبايد نسبت ب
 اين خود يك مرتبه از نفس التفات و تعجيز است.». من اآلن عاجزم«اندازه كه به طرف بفهماند 

متصور نيست،  اگر مطلقش برداشته شود و گفته شود: هيچ نحوه فعاليتي، نه در ذهن و نه در عين براي اين
مسلماً هيچ تكليفي هم در كار نخواهد بود. تعجيز نحوه حالتي است كه حركت در روح را آشكار مي سازد. حال 
چه رسد به اينكه حركت در ذهن و در عين هم واقع شود. اگر گفته شود: اراده انشائي، اصل انشاء بر روي يك 

افته. اين عيبي ندارد. در اينجا حقيقت تكليف نسبت حالت روحي آمده و استعمال آن در حالت جسمي ظهور ي
به حالت روحي است. اما اگر گفته شود: هيچ مرتبه اي از حركت، اعم از روحي، ذهني و جسمي نمي تواند واقع 
شود و وقوعش ممتنع است، نتيجتاً بدينگونه محال است كه تكليف نيز واقع شود. تكليف نمي تواند قوام و مقوم 

 نفي كند. ذات خود را
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الزم به توضيح است كه در نامه مطالبي كه يا بصورت استفهام انكاري بيان شده و يا جواب مقدر گرفته 
شده، بدليل اختصار بوده است. همچنين توضيح اين مطالب را اخالف ادب نسبت به محضر امام مي دانيم. از 

 ج شود.جهت ديگر نيز گستردگي نامه موجب مي گشت كه از حالت نامه خار
و به هماهنگونه كه تزاحم بين مصلحت حكيمانه هيچ حكمي با قدرت اجرائي همان حكم قابل تصوير «

بي مورد بوده و مسئلة انشاء اصالً قابل طرح نمي باشد. چه رسد به » صالح است«منهاي قدرت، گفتن » نيست.
ادر شود. بحث دوم نيز اين است كه اينكه بخواهيد انشاء را بيان كنيد. بدين معنا كه ممتنع است انشاء ص

است. (هيچ حكمي هم بدون مصلحت نيست) اگر مصحلت به » قدرت«معناي مصحلت هم شرط وجودش 
معناي كيفيت جريان قدرت به طرف غايت باشد، مسلماً وقتي قدرتي در كار نباشد كيف يك جريان به طرف 

ابتدا بايد يك قدرتي موجود باشد تا بعد ». نقشثبت االرض ثم ا«غايت بي معنا خواهد بود. به قول معروف 
اش نمي  بتوان گفت: بايد اين كيفيت به طرف غايت بدين شكل جاري شود. منهاي قدرت هيچ صالحي درباره

 توان گفت.
صالح «يا » صالح است» «مصحلت«بيان مصحلت نسبت به غايت دربارة عدم محض نمي توان بكار برد. كلمة 

، را پس از فرض وجود شيء مي »متناسب است يا متناسب نيست«، »يا شايسته نيست شايسته است«، »نيست
توان بكار برد. اگر فرض وجود برايش متصور نباشد شما نمي توانيد بگوئيد: اين شايسته است يا نه. در امر 

ينجا از ممتنع شايسته بودن يا نبودن قابل طرح نيست. امري كه عدم محض است و فرض تعلق يا قدرت (در ا
 برايش بي معنا است. » صالح است يا صالح نيست«تعلق با تعبير قدرت بحث مي شود) برايش مطرح نيست. 

بنابراين مصحلت حكيمانه هيچ حكمي نمي تواند با قدرت اجراي همان حكم تزاحم داشته باشد. مثل اين 
ل است. براي هيچ كيفيتي از است كه كسي بگويد: تزاحم بين كيفيت و صورت امري با بودن آن امر محا

اي از وجود كه باشد نمي توان گفت: اين كيفيت صورت با وجود شيء در همان  كيفيات عالم در هر مرتبه
سازگار نيست. حتي شما وقتي تصور ذهني شريك الباري مي كنيد و ممتنع را هم در پي آن مي آوريد، بدين 

 ابليت وقوع تصور منطقي دارد.معناست كه صورت ذهني اش، ولو به تحليل عدمي، ق
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اگر شما قدرت لحاظ چنين فرضي را (ولو به تحليل عدمي) نداشتيد، يعني آن امر قابل تصور منطقي براي 

 ذهن هم نيست.
اي قرار مي دهيد. سپس به لحاظ آن موجبه به سالبه نظر مي كنيد و  اي را برابر يك موجبه شمنا يك ساليه

حال اگر ما در همين مرتبه هم امكان وقوع در عالم ذهن نداشت، چطور مي اش مي دهيد،  حكمي درباره
توانستيد نسبتي به آن بدهيد؟ باشد تا بعد بتوان گفت: بايد به اين شكل و كيفيت به طرف غايت در حركت 

 باشد و جاري بشود.
را عدم محض كه اش نمي توان گفت. درباره باين مصحلت نسبت به غايت  منهاي قدرت هيچ صالحي درباره

». شايسته نيست«يا » شايسته است». «صالح نيست«يا » صالح است«و » مصلحت«نمي توان به كار برد. كلمة 
متناسب است يا متناسب نيست را پس از فرض وجود شيء مي توان بكار برد. اگر فرض وجود برايش متصور 

ممتنع كه شايسته بودن يا نبودن قابل طرح  نباشد شما نمي توانيد بگوئيد: اين شايسته است يا نه. در امر
نيست. امر كه عدم محض است و فرض تعلق يا قدرت (در اينجا از تعلق به شكل قدرت بحث مي شود) برايش 

 اش بي معناست. درباره» صالح نيست«يا » صالح است«مطرح نيست، بحث 
ان حكم تزاحم داشته باشد. مثل پس بنابراين مصحلت حكيمانه هيچ حكمي نمي تواند با قدرت اجراي هم

اين است كه كسي بگويد: مثل اين است كه كسي بگويد: تزاحم بين كيفيت و صورت امري با اصل بودن آن 
اي از وجود كه باشد نمي توان گفت: اين كيفيت  محال است. براي هيچ كيفيتي از كيفيات عالم در هر مرتبه

ست. حتي شما وقتي تصور ذهني شريك الباري مي كنيد و صورت با وجود شيء در همان مرتبه سازگار ني
ممتنع را هم در پي آن مي آوريد. بدين معناست كه صورت ذهني اش ولو به تحليل عدمي قابليت وقوع تصور 

 منطقي دارد.
اگر شما قدرت لحاظ چنين فرضي را (ولو به تحليل عدمي) نداشتيد يعني آن امر قابل تصور منطقي ذهن 

 هم نيست.
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اي برابر يك موجبه اي قرار مي دهيد. سپس به لحاظ آن موجبه نظر به سالبه مي كنيد و  شما يك سالبه

حكمي درباره اش مي دهيد. اگر در همين مرتبه هم امكان وقوع در عالم ذهن نداشت، چطور مي توانستيد 
 نسبتي به آن بدهيد.

 قدرت تمام شده و پذيرفته شده باشد. بنابراين: قابل تصوير بودن تزاحم مال وقتي است كه اصل
و به همانگونه كه تزاحم بين مصلحت حكيمانه هيچ حكمي با قدرت اجراي همان حكم قابل تصوير نيست، «

تزاحم بين مصحلت تأمين قدرت نظام الهي واليت اجتماعي با مصالح جريان هيچ يك از احكام بلكه كلية آنها 
مصحلت حكومت يك طرف، حكم مالكيت يك طرف. خوب وقتي مصحلت  كسي نمي تواند بگويد:«فرض ندارد. 

حكومتي رعايت نشد و يا حكومتي نباشد، كدام مالكيتي باقي خواهي ماند كه تو بخواهي چانه اش را بزني و 
بگويي كه مالكيت اين نحوه است يا آن نحوه. هر مالكيتي كه مبناي قدرتش وجود داشته باشد در جامعه آن 

ل طرح عيني مي شود. اگر قدرت شد، فرض كنيد معاذ اهللا تمايالت مردم بطرف سوسياليستي شد مالكيت قاب
تصوراتشان باطل مي شود. اينكه در يك جامعه سوسياليم احكام كه ماده گرا باشد، احكام چه اندازه فرض پياده 

اجتماعي مردم، پرستشان شدن دارد؟مي گويم اصالً منشاء قوا در آنجا چيز ديگري است تمايل مردم، پرستش 
نسبت به ماده است. حق و نا حق را حق و نا حق مادي محض مي بينند بر اساس ادراكات مادي. چه جوري در 
آنجا اصالً فرض دارد كه حقانيتي كه تناسب با حق متعال جلت عظمته داشته باشد. تا بگوئيمن با جهت فائي 

 سازگار است بنابراين حق است.
جتماعي اش مالكيت اين جوري حق است بنابراين تزاحم با مصحلت تأمين قدرت نظام الهي، بنابراين شكل ا

اين بار مصحلت جريان هيچ يك از احكام نمي شود گفت تزاحم است. قدرت نظام الهي كه نباشد معناش اين 
ا نيست. است كه قدرت نظام الحادي هست. وقتي قدرت نظام الحادي هست ديگر جايي براي حكم و اين حرفه

 مي خواهيم بگوئيم در اينجا فرض عقلي هم در مرتبة تحقق ندارد.
مصحلت تأمين قدرت نظام الهي اجتماعي احكام الهي عيناً تابع ميزان قدرت نظام الهي واليت اجتماعي 
است چه جوري ما مي گوئيم قدرت عبادي منوط به مقداري است كه شما قدرت داشته باشيد. من بگويم 
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اي در كار نمي تواند بيايد. قدرت جريان احكام منوط به اين  ادت چه جوري مي شود؟ و اال وظيفهوظيفة عب

 است كه قدرت نظام اسالمي باشد.
تابع ميزان قدرت نظام الهي واليت اجتماعي است و مصلحت گسترش قدرت نظام الهي واليت اجتماعي «

 »است كه تنها رشد رفتار ادراك عموم تضمين گشته.
بحث دربارة درك داشتيم قبالً گفته بوديم درك مرتبه اي از تولي به واليت ولي حق است. در شكل  يك

نه فقط رفتار عمومي هماهنگ مي شود بلكه درك «اجتماعي اش حاال مي خواهيم همين را بگوئيم. مي گوئيم 
كه تأثير مفاهيم در معارف، معارف حقه بستر گسترش بندگي گرديد. و فرهنگ جامعه شتاب تقرب مي گيرد 

جريان رشد قدرت ادراك بشر با نزلي كشانده است كه هماهنگ يافت هاي قلبي سنجش هاي نظري، و 
حساسيتهاي تجربي را به وحدت تركيبي در جهت پرستش حضرتش رسانيده. در تأثير مفاهيم نيز جاري مي 

مي گردد. تأثير ضروري قدرت يا  نمايد و به شويه اي كه هر تعريف با كلية تعاريف همبستگي اش آشكار
يافتهاي قلبي را در سمت گيري هر تعريف و قدرت سنجش را دي جايگاه هر تعريف در آن سمت و قدرتهاي 
تجربي را در ميزان تأثير مادي هر تعريف در همان سمت ظهور مي يابد و بدينسان جريان گسترش فرهنگ 

ر جريان رشد جامعه عيان ساخته و ارتكازات و پذيرفته شده جامعه را سامان داده نظام عناوين موضوعات را د
هاي عمومي را به منزلت ادبياتي هماهنگ با جريان گسترش بندگي حق مي رساند كه ادبيات خود مظهري از 

 ».جريان واليت اجتماعي و ظهور مرتبه اي از گسترش اجتماعي پرستش است
ند. اعتباري و قراردادي اند. وضعش هم يا تعييني يك وقتي است شما مي گوئيد كه كلمات چيزي نيست

است، يا تعيني. بهر حال يا اسم آدم مي گذارد، شرح االسم. اسم مي گذارد براي يك بلندگو. براي يك چيز 
 اسم مي گذارد ضبط صوت. براي چيز اسم مي گذارد چيز.

ش كشيده است؟ مي گوئيد ذوقش كشيده كه اسمش را گذاشته. يك وقتي ازتان سؤال مي كنم: چرا ذوق
كه: خوب آقا آدم يك كسي شيريني مي پسندد، يك كسي شوري مي پسندد. مي گوئيم چرا مي پسندد؟ وقتي 
صحبت از چرا شد هي دنبالش مي آيد. و چرا پسندها تغيير مي كند؟ چرا يك دسته از خوراكهاي قبل را 
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ه يك سري از غذاها كرده و يك سري ديگر را شماها يا ماها نمي پسنديم؟ لسان الذائقه جسمي ما عادت ب

دوست نمي دارد. چرا؟ چرا يك تركيبات جديدي درست مي كنيم از غذاها و مي گوئيم: اين خوشمزه تر است؟ 
يعني همان كثرتي را كه ما قبالً عرض مي كرديم در اين تركيبت كردن هاي هي مجدد و اينها شما مالحظه 

ست نكنيم؟ ببينيم اينكه ذائقه جسمي تغيير مي كند در الگوي مصرف، ذائقه مي كنيد. چرا به كلمات نظر در
ذهني ما در الگوي فرهنگ تغيير نمي كند؟ واقعاً اينجور نيست كه يك چيزهايي را استدالل مي بيند 
دانشگاهي، يك چيزهائي را استدالل نمي بينيد. همان ها را جلوي حوزه اي بگذاريد مي گويد اينها همه اش 

ثيل است. يا استقراء ناقص بود اينها به درد نمي خورد. استدالل حوزه را بگذاريد جلوي دانشگاهي مي گويد: تم
اين همه اش ذهني دارد حرف مي زند. چه ذربطي دارد به خارج؟ ذائقه فرد فرق پيدا مي كند. پس اين اسمي 

به عبارت ديگر با نظام حساسيتهاي روحي  را كه شما مي گوئيد، اين اسم الكي نمي آيد، آيا ذائقه همراه است.
شما همراه است. با نظام تركيبات و ساختاري را كه مي كنيد از مفاهيم و نحوة جمع بندي و به نتيجه رساندن 

 و تعريف كردنتان همراه است.
له اش تا نيست مي خندند. تو رياضيات هم در يك مرح ٤تا  ٢، ٢اآلن به اكثر مردم قريب به اتفاق بگوئيد: 

تا باز مي خندند. آنجايي كه دربارة هندسة عيني صحبت مي كند مي گويد آقا اتصال و  ٤تا  ٢، ٢كه بگوئيد 
اي وجود داشته باشد. جاذبة مادي را دارم مي  ارتباط بين دو چيز، تعلق بين دو چيز محال است مگر جاذبه

صفر اگر بكني همچي جاذبه اي نيست. اگر  گويم در اينجا. اين هم اين جاذبه هم بدون اينكه حركت را درش
حركت را بهش اضافه بكني حتماً جاذبه برابر با انحنا مي شود. جاذبة ساكت و صامت نداريم. جاذبه اي داريم در 
حرت دوراني خاصي كه حاال مال مولكول باشد، مال اتم باشد، مال كره زمين باشد، مال هر چه باشد. مي گويد: 

اينها را نمي توانيد از همديگر ببريد. بعد مي گويد: فرض ربط عيني. مي گويد مي تواني  اين جرم و جاذبه و
فرض بين؟ نقطه ارتباط بكني در عالم ذهن خودت و بگويي مي خواهي در فضاي مسطح حرف بزنم. ولي اگر 

يست. در گفتي دربارة عينيت هست بايد بپذيري كه در عينيت بدون حركت نيست، در عينيت بدون انحنا ن
عينيت خط مستقيم محال است بشود كشيد. با دوربين هم نمي تواني شما خط مستقيم بكشيد، نه فقط رو 
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نقطه را مستقيم فرض كني. اصالً فرض  ٢كاغذ نمي تواني خط مستقيم بكشي و نه با دوربين. نمي تواني بين 
انحناء توأم است. اگر اينجوري است پس  عقلي بين ارتباط بين دو نقطه، تعلق بين دو نقطه، دو نقطه عيني با

درجه است. در فرض عيني مصداق ندارد. اگر شما  ٣٦٠بنابر اين گفتن اينكه مجموعه زواياي مربع بنا به تريف 
رفتي تو فيزيك اتمي يا كيهاني و آنجا خواستي تحقيقات اتمي يا كيهاني تزي، نظريه اي، چيزي به كار ببري و 

درجه است. خط مستقيم اينجوري  ٣٦٠ات اوليه ات اين بود كه مجموعة زواياي مربع جزء ارتكازات و بديهي
است. مي گويند: اين از كجا آمده؟ خيال مي كند از پشت كوه آمده كه اينجوري حرف مي زند. مي گويد: 

 دانيد كه مفاهيم ذهني چه هندسه اقليدسي كه مال اينجا نيست و مي خواهي چه بگويي؟ اگر اينجور مي
كاربردي هستند، نه حقيقي، اگر علم شما تدريجي الحصول است مفاهيم ذهني تان مطلق نيست. مي توانيد 
بگوئيد: جهتش سمت گيري اش يكي است. انشاء اهللا تعالي صحيح است. رو به رشد است. ولي نمي تواني 

بگويد: معرفت نسبت  پيدا كرده ام. كدام موحد هست كه» كماهي«بگوئيد: من يك معرفت نسبت به يك چيز 
پيدا كرده » كماهي«پيدا كرده ام. كدام موحد هست كه بگويد: معرفت نسبت متعال » كماهي«به خداي متعال 

پيدا كرده ام معاذ اهللا؟ يا بگويد كه » كماهي«ام. كدام موحد هست كه بگويد: معرفت نسبت به خداي متعال 
معرفت پيدا كرده ام » كماهي«يا بگويد نسبت به نبوت  معرفت پيدا كرده ام؟» كماهي«نسبت به پيامبر(ص) 

بگويد نسبت به يك چوب سيگار كماهي معرفت پيدا كرده ام؟ چنين چيزي كه نمي تواند بگويد. نسبت به يك 
 سنجاق بگويد من كماهي (همان جوري كه هست) من معرفت پيدا كرده ام.

ام، كه در علمش ديگر امكان رشد وجود نداشته آن كسي مي تواند بگويد: من معرفت كماهي پيدا كرده 
باشد. بلكه برابر با خود آن شيء باشد. اين مال علوم تدريجي الحصول ما بالمره نيست. پس بنابراين مال علم ما 
چيست؟ در جهت بودن، هماهنگ بودن. اگر اين مطلب تمام شد كه در علم ما استدالل هاي نظري مان نيز در 

مي شوند. تعاريف در » تعاريف«بودن است، استدالل هاي، نظري مان هم عمالً يك سري هماهنگي و در جهت 
تعاريف و اسمائي متناسب مي شوند. متناسب مي » شرح االسم«جهت رشد. تعاريف در جهت رشد دقيقاً نظير 

ت رشد شوند. از آن طرف به يك درجه نازل تر مي آئيم. آيا اين تعاريف متناسب و هماهنگي كه ما در جه



 ·····························································································  ٧٧ 
داريم (متناسب با مرحله اي كه از رشد مي باشيم)، اين با اسماء و ذائقه و ادبيات و تمثيلي كه ما داريم 
هماهنگ نيست؟ شما اگر اكنون يك سري مثال بزنيد، خواه در ادبيات، خواه شعر و چه نثر و چه. .. از شما 

مثالي براي جا انداختن مطلبي » نجوم بطليموس« يا فرضاً بر اساس» گنبد دوار ٩«نمي پذيرند. مثالً بگوئيد: 
بزنيد. آن مطلبي كه اصلش اآلن مورد قبول نيست و آن را خيال مي پندارند چيزي را نمي توانيد توسط آن جا 
بيندازيد. اكنون اگر شما بالعكس مثال هايي زديد كه بوش دارد، مثالً قدرت كنوني بشر را فرضاً در مثالهاي 

و يا. .. بزنيد مطلبتان بيشتر در اذهان مورد قبول واقع مي شود. تمثيل و تشبيه و ذائقه و  كيهاني يا اتمي
تعاريفي كه داريد با مرحلة رشدي كه در فرهنگ است متناسب مي باشد. و فرهنگ نيز هر تكه اش، هر اسمش 

يا پرستش دنيا) و هم هر تعريفش، هر عنوانش و. .. هم جهت دارد، (و جهت ادراكهاي قلبي را پرستش خداست 
 دارد در نظام عناوين موجود و هم نسبت تأثير عيني دارد.» جايگاه«نسبت به ساير تعاريف 

بنابراين مطلب واضح مي شود كه در دعاها، فرمايشتاتشان بر جريان رشد حكومت دارد و همچنين است 
. كانه بر قوائم حقيقيه هويت انسان به فرمايشان قرآن. كه از قبيل كتب و امثال كه قابل كهنه شدن باشد نيست

طرف رشد استوار بوده و هست. يعني همان معرفت حقيقي كماهي كه ما فاقد آن هستيم، آنها كه اين 
اند كلماتشان، نه فقط نسبت به يك زمان بلكه الي آخر، بر  فرمايشان را فرمودند چون داراي آن معرفت بوده

 جريان رشد جاري هست.
ث قدرتي كه فرموديد، در نظام اجتماعي تالزمش با اينكه اجراي خود احكام، خودش منشاء سؤال: اين بح

هاي سابق كه مي گفتيم: وقتي ما ربا را در بحث  پيدايش قدرت نظام اجتماعي شود چيست؟ آيا مانند بحث
است. يعني بايد اعتقادي در جامعه داريم، عمالً قدرت اقتصادي جامعة اسالمي در يك درجه بندي رو به سقوط 

به قدرت اقتصادي منفي بدهيم. به اين طيل كه گفتيم: خود احكام مشخص كنندة رشد يا نكث قدرت است. 
يعني هر چه ما بيشتر مي توانستيم احكام را اجرا كنيم، صحبت از اين بود كه از اجراي بيشتر خود احكام مي 

يا كمتر؟ يعني قدرت را عمالً شما تجريدي كرده  توانستيم بفهميم كه قدرت اقتصادي مسلمين بيشتر مي شود
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و از خود احكام جدا مي كنيد. يعني آيا شما تصور ديگري از قدرت غير از خود احكام در نحوة پيدايش قدرت 

 اجتماعي تأثير دارد؟ آيا عين قدرت اجتماعي است يا غير از آن مي باشد؟ ربطش چگونه است؟ 
ز قدرت اجتماعي هستند كه وقتي گفته شود: اآلن ما به چيزي مبتال استاد: احكام كيفيت مرحله اي ا

هستيم كه نمي توانيم اين را دست بزنيم، بدين معناست كه آن قدرت اجتماعي كه اين حكم مبتال بهتان باشد، 
اآلن نيست، حكم كيفيت قدرت شد. حكم يعني دستور بر يك نحوه حركت. اگر يك نحوه از حركت بدون 

نباشد. شما وقتي قدرت ايستادن نداريد نشسته نماز مي خوانيد. شما وقتي در موقعيتي قرار داريد قدرت ممكن 
كه پرچم كفر بر همه جاي عالم سياره دارد. تهاجم بر همه كلمه توحيد است. حال بگوئيد ما در برابر اركان 

ر فروع بيائيم. طبيعي است كه شما اصولي نظام كفر موضع نگيريم. و از اركان اصول نظام اسالم دفاع نكنيم و د
 آسيب مي خوريد.

 سؤال: اينكه بايد از اركان اصولي دفاع كنيم خود يك حكم است.
استاد: نه. حكمي است كه ناظر به احكام مربوط به نظام مي باشد. اگر گفته شود: امر واليت (نظام) از همة 

 تكاليف اعظم است.
عني مرتبة يك حكمي از حكم ديگر باالتر است نه آنكه چيزي غير از سؤال: در خود احكام مراتب داريم. ي

اش از بقية احكام باالتر است. يعني دفاع از  احكام داشته باشيم بنام قدرت. بلكه يك حكمي داريم كه مرتبه
اصل واليت است. قدرت يعني چه؟ آيا قدرت را تجريدي از حركت جدا مي كنيد؟ مثل بحثهاي سابق كه مي 

يك سري قوانيني هست كه يك نيرويي در آن جريان پيدا مي كند تا شيء تحقق عيني يابد. يعني  گفتيم
 وجود را از كيف حركت جدا مي كرديم. بنظر مي رسد بيشتر به آن بحثها شباهت پيدا مي كند.

ن همچني» وجوب بندگي«استاد: واليت يعني سرپرستي. مي توان گفت: يك حكم داريم بعنوان حكم عقلي 
مي باشد، اعم از » هر ضرورت نسبت به غايت«مي توان گفت: اين در منزلة احكام نيست يك وقت تعريف حكم 

اصول يا فروع اعتقادات، اعم از اينكه جزو ضروريات دين باشد يا ضروريات مذهب يا جزو احكام مورد اختالف 
. يك وقت نه اينطور نيست. يعني بحثي باشد يا جزء مسلمات تا برسد به احكامي كه در آنها فتوا و نظر هست
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كه مي كنيم در باب امري است كه به ضرورت عقل تمام مي شود، با هماهنگي با شرع در اصول اعتقادات، 
مانند وجوب شكر منعم، وجوب واليت را. در اصول اعتقادات متكلمين در حوزه چگونه است كه اگر وجوب شكر 

ته مي شود. رسالت و بعث و قيامت و همه برداشته مي شود. اگر شما منعم برداشته شود، تكليف كالً برداش
بتوانيد بگوئيد: وجوب شكر منعم عقالً ممنوع است. در علم كالم حوزه مي گويند زير پاي تبعيت از رسل و 
فرستادن پيامبر و همه چيز زده شده است. حال اگر در بحث ديگري گفته شود: وجوب واليت تولي. و گفته 

اگر اين موجود باشد ساير احكام موضوعيت مي يابند، (احكام اجتماعي نه احكام فردي) اما اگر بنا شد  شود كه
يك چيز برابر چيزهاي ديگر فرض نشده است » قدرت«احكام اجتماعي فرض نخواهند داشت. در اينصورت 

تنجيزي فعليت تكليفي  بلكه يك حكم از اصول اعتقادات بيان شده كه ساير احكام بر اساس اين حكم فعاليت
 تنجيزي، پيدا كرده اند.

در جامعه مبتال به چگونه ساخته مي شود تا حكمش جاري گردد؟ مبتال به با تصميم گيري هاي حكومت 
پديد مي آيد. آن چيزي كه مبتال به احكام را درست مي كند واليت است. اگر واليتي موجود نباشد، فقط 

قيام بر عليه پرچم «م به چه صورتي در مي آيد مسلماً اينجا گفته مي شود: واليت كفر باشد، مبتال به احكا
 ».تكاليف اجتماعي اسالم«و گفته نمي شود: » كفر

 در دوران طاغوت كه ربا و شركتهاي سهامي و نمايندگي هاي شركتهاي خارجي و. ..
با اسكناس كه محاسبة «شود: فعليت خارجيه داشتند اگر با تك تك آنها در عمل مخالفت شود فرضاً گفته 

در اينصورت چه بايد كرد؟ بايد جنس به جنس معامله نمود. اگر گفته ». ربا ارتباط داشته باشد نبايد معامه كرد
شود با جنسي كه با آن اسكناس ارتباط دارد معامله كرد. در حرف اول كار سخت شد اما در حرف دوم تقريبًا 

گفته شود با كسي كه عمرش پولهايش و مالهايش با معاوضه مخلوط شده معامالت ممنوع گرديد. و نيز اگر 
باشد نبايد معامله كرد، معامله محال خواهد شد. حتي اگر با يك روستايي بخواهيم معامله كنيم، او هم در 
عرض سال خريد و فروش مي كند و واسطه اش هم هميشه جنس نيست، بنابراين مال او هم ناسالم فرض مي 

ر كسي بخواهد بر اين مبنا اصرار بورزد. نخواهد توانست كار اجتماعي انجام دهد. سرقفلي، اسكناس شود. اگ
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شركت و. .. همگي نفي خواهند شد شايد در ابتدا يك مقدار بتواند كار انجام دهد اما در ادامه مسير نخواهد بود. 

كرده و زندگي كند. يعني بايد يك جامعة  اين فرد فرضاً بايد در كوه زندگي كند و با كسي مانند خودش معامله
 ديگري بسازد.

اگر گفته شود: نه. مي توان از اينها بر عليه نظام طاغوت استفاده كرد تا قدرت حاكمه سقوط كند و امام 
خميني زمام امور را بدست بگيرد. اين نظر صحيح است و بدين معناست كه جهان خرجي را هم مي بينيم. ولو 

د: مبتال به ما اآلن عمل به اين دسته از احكام نيست. يا: بايد به حكم اضطرار اينها را بايد انجام اينكه گفته شو
پذيرفته شده است. يعني هدف » امري«به خاطر يك » مرحله اي«دهيم. اين بدين معناست كه بهر حال يك 

ين ظاهراً تجربه نيست. سؤال: اصلي اين است كه قدرت فرضاً شاه برداشته شود و قدرت امام روي كار بيايد. ا
اگر قدرت امام را به اين توصيف كنيم كه مي تواند در اجرا و تحقق احكام اسالمي پيدا نشود. يعني مي شود 
مثالً بانك بصورت ربا در اقتصاد ما وجود داشته باشد و نامش را هم بگذاريم كه قدرت اقتصادي حكومت مي 

 تواند زياد.
 ز تاريخ.استاد: در اين مرحله ا

 سؤال: يك چنين چيزي مي شود؟
استاد: بله. مي توان گفت فرضاً اكنون مبتال به نظام امام خميني. اگر كسي فرض محال بگويد: تا كارخانه و 

نيست. بايد در اينها يكت تغييراتي ايجاد شود. مثالً ابزار توليد » قدرت«ماشين و خيابان و تمدن موجود هست 
مثالً اگر همه تصميم بگيرند كه ابزار تمركزي را كنار بگذارند و آقا هم اعالميه بدهند كه  تمركزي نباشد و. ..

براي برداشتن ربا بايد اعتبارات تزريقي بانك ها، اعتبارات تزريقي كارخانه ها و. .. را برداريم. نتيجه اينكه همه 
حمل و نقل داخل شهر بايد تعطيل شود.  بايد كار دستي انجام دهند. تصور اين امر برابر با امتناع آن است.

كفش بايد دستباف باشد و. .. در آخر نتيجه اين مي شود كه چنين امري محال است. اگر گفته شود اين كار 
را در اولويت قرار دهيم. » مبارزه با كفر جهاني«طي مراحل انجام مي گيرد. نتيجتاً در مراحل ابتدائاً مجبوريم 

نشود اصالً ارتكازات مردم را نمي توان از جايش حركت داد. ارتكازات مردي كه هفته اي اگر اين مبارزه انجام 
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يك ژورنال از ايتاليا و اروپا ـ. .. دريافت مي كنند و انواع مدها از اين طريق در كشور اسالمي وارد مي شود، يك 

 چنين پذيرفته شده هايي است!
ن از وزراء يك نوع پيراهن هايي را خواستند مد كنند (در خدا آقاي توكلي را حفط كندن. ايشان با چند ت

بدون اينكه وزير و وكيل آن را بپوشند به » پانك«موضع قدرت سياسي هم بودند) اما زورشان نرسيد. اما مد 
راحتي جاري مي شود. رنگ و دوخت و بافت و. .. لباس همه ناگهان همان مدل مي شود. مانند زبان طاغوت 

آن نمي شود. بلكه سير ارتكازات، ماشين مولد تعاريف، ذائقه اي كه مي چرخد و مانند كارخانه  هم تبليغي روي
توليد مي كنند. آنچنان پسندها و زيبايي شناسي هايي را مي سازد كه يك وزير را نمي پسندد اما پيراهن يك 

 هنر پيشه را مي پسندد.
 ديگري دارد؟سؤال: اين را از طريق احكام مي توان فهميد را راه 

استاد: نه. اصالً نظام واليت يعني نظام سياسي. نظام سياسي بايد بتواند بانظام سياسي كفر مقابله كند. كه به 
هر اندازه كه شما سهيد داديد به همان «نسبي كه پيروز شود به همان نسبت قدرت بدست مي آورد. يعني 

ابتدا ربا برداشته نشد و «اجرا كرده ايد شهيد داده ايد.  اندازه براي احكامتان پيروز شديد نه هر قدر كه حكم
شدت «تن شهيد شدند. بعد توانستيم بگوئيم: بانك ربوي نمي خواهيم. يعني معني قدرت  ١٠٠٠٠٠سپس 
است. كيف بروز شدت روحي يا به طرف دنياست با به طرف آخرت فرقي ندارد. در دستگاه هيتلري هم » روحي

هست. هر چقدر شدت روحي به طرف دنيا هست. هر چقدر شدت وجود داشته باشد  شدت روحي به طرف دنيا
بعد گفته مي شود كيفيت جريان اين شدت چگونه است؟ در شكل اجتماعي شدت روحي عموم مالحظه مي 

 شود يعني نظام سياسي، قدرت ولي الهي. 
ت. شكايت كردن از ايشان ولو به در اينجا آشكار مي گردد كه نق زدن عليه امام خميني چه جرم بزرگي اس

واسطه به ايشان برد، دقيقاً اين عمل مثل تعريف كردن از آمريكاست، يعني لعن و سالم روبروي يكديگر  ١٠٠
است. شما به چه كسي انتقاد مي كنيد؟ انتقاد مرتبة نازله اي از لعن، انزجار و برائت است و اين بدان معناست 

ابلش قرار داده ايد. اگر كسي به نبي اكرم صلوات مي فرستد، صلوات عملي، كه سالم خود را براي پرچم مق
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درود عملي، طرفداري عملي، طلب پيروزي رسول خدا بر كفار از خداوند، كه با خودش قابل جمع نيست. در پي 

سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم، ولي لمن «سالم و صلواتي كه در زيارات گفته مي شود مي گوئيد 
اين نهايت حماقت يك دسته است كه خود را واليتي مي نامند ولي با نظام آقاي ». الكم عدو لمن عاداكموا

خميني مخالفت مي ورزند. چگونه مي شود حرف راديو لندن را تبليغ كرد و دعواي مناجاتي فرد اين باشد كه 
مي كنيم. اين چه نوع واليتي است؟  ولي لمن واالكم. .. يعني واليت نبي اكرم و ائمه طاهرين را داريم تقويت

 اين از كمال نفهمي است. چه كارش مي توان كرد؟ امر جامعه را متوجه نيست.
سؤال: در تفسير نفس قدرت، قدرت اجتماعي و تحقق نظام عيني واليت، يك بحث قبالً فرموديد كه كثرت 

 كيبي را شرح بفرمائيد.كثرات و وجوب تركيبي. حال رابطة بين قدرت و كثرت كثرات و وجوب تر
استاد: حاال اگر فرضاً انشاء اهللا قدرت امام خميني زياد بشود به نحوي ه در فرهنگ جامعه در هر بابي كه 
تحقيق شود جهت تولي به واليت ولي امر از اعظم امور و مورد توجه است. نه تعلقاً و فيزيكي و شعاري كه اين 

لكه حصول جوهرة عبادت را در ثوبي به واليت ببينند. يعني عبادات، مطلب در كنار مطلب ديگري جا بيفتد، ب
كيفيت تولي به واليت ربوبي دانسته شود. يعني وقتي گفته مي شود عبادت كيف حركت بطرف خداست و 
ارزشد جدا نيست، يعني جداي از مربوبيت نيست. ربوبيت خدا و مربوبيت من. سرپرستي خدا و پذيرش 

يعني اصالً عبادتي جز تولي به واليت الهيه نداريم. البته يك مربته اش واليت رسول اهللا  سرپرستي از طرف من.
است كه عبادت فردي مثل نماز و روزه و. .. جداي از تولي به ايشان نيست. يعني واليت رسول اهللا را قبول 

مي خوانيم و اين  كرديد. رتبة ديگرش سرپرستي ائمه طاهرين است. وقتي گفته مي شود اين دعاي وار را
كلمات خاص ما را رشد مي دهد، بدين معنا است كه سرپرستي رشد ايشان و ائمه طاهرين صلوات اهللا عليهم 
اجمعيت را قبول داريم. تا اينكه به امور اجتماعي مي رسد. در امور اجتماعي نيز مي گوئيم: تولي به واليت 

ماعي اگر در كار تحقيقات اقتصاد، سياست و رابطة مديريت ايشان را عبادت اجتماعي مي دانيم. اين عبادت اجت
و. .. آمد بطوري كه نتوانيد تفكيك كنيد بين عبادت و واليت ولي عادل را، بلكه عين هم مدي دانيد و سعي در 
اخالصش داريد. مي گوئيد براي خدا خالص واقع نمي شود مگر آنكه بر اساس تولي به واليت ولي عادل باشد. 
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سجده داشته باشد نمازي بخوانيد كه الاقل  ٢ركوع و  ٢ه شود: مثالً چه فايده اي دارد كه نماز صبح اگر گفت

سجده داشته باشد. اين متناسب با قرب نيست اين ممكن يك ورزش سوئدي  ٢٤٠بكوع داشته باشد.  ١٢٠
ت در متن صحت عبادت باشد كه بطرح دنيا مي برد ولي اين بطرف خدا نمي برد. چگونه آنجا مي گوئيد: تبعي

است. حتي براي آن جدول شكيات و سهويات و اينها را دقت مي كنيد. فرضاً شك آيا در سجده يا قيام؟ يا قيام 
قبل از ركوع، بعد از ركوع، حال اگر گفته شود: قصدش مهم است. هر شكلي باشد خوب است. لزومي هم ندارد 

ركعت و. .. بخواند. يك روز اصالً بگويد امروز حال  ٤يك روز كه هر روز دو ركعتي بخواند. يك روز سه ركعت، 
توجه به نماز برايمان حاصل نمي شود. امروز حال توجه به قرائت قرآن و دنيا پيدا شده!! اينجور نيست بلكه 
شرط صحت عمل اجتماعي است و عمل اجتماعي هم گستردگي اش مرتباً زياد مي شود، به ميزاني كه بر يك 

امر داشته  ٢٥ه آن پايه علت وحدت پيدا شدن اش باشد كثرت پيدا كند، نه كثرت هايي كه فرضاً پايه اي ك
باشيم مي گويند. جامعش چيست؟ بگوئيم جامع كه نمي خواهند. اين چيزها الزم است. يك در يك سري از 

مي گويند: فكر كنيد برنامه ريزي ها ديده ايد كه مي گويند: بنظر مي رسد اين سري از امور الزم است. بعد 
ببينيد چيز ديگري كه الزم باشد به ذهنتان نمي آيد؟ سپس مي گويند: دسته بندي و جمع بندي و شما مي 
گوئيد: ديگر آن ها را نمي خواهد. فقط اين كارها الزم است كه بايد بشود. به هر كدام چقدر بها بدهم؟ به كدام 

وانسته ايد در حول يك محوردر يك بنا بياوريدش. اگر چه قدر بها ندهم؟ معناي آن كثرتي است كه نت
نتوانستيد از نظر نظري در يك واليت در مرحلة تحقق بياوريدش از نظر عملي، كثرتتان با وحدت هماهنگ مي 

 شود. سؤال: در ادامه اش شما وصف قدرت و كثرات را بايد برويم در اين مبحث. ..
گر ادبيات شما، ادبيات فيزيك، شيمي، تاريخ همة اينها ادبيات الهي استاد: نسبت تأثير شما باال مي رود. ا

شد بدين معناست كه سربازي كه داريد همه هويت ها و تعاريف ذهني اش يك چيزي را بيان مي كنند. همة 
ابعاد فكري و روحي و نظام حساسيتش دنبال يك چيز هستند. در ح ول يك سازماندهي هم هستند. خوب 

ي ترين سازمان است بايد در قدرت برخورد با سازمان مقابلش قدرت نفي او را در وجوه مختلف سازمان شما قو
كثرت داشته باشيد. يعني بايد ببينيد كه شما در وجه نظامي با آنها درگير بشويد مي توانيد آنها را زمين بزنيد. 
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ور فرهنگي بايد شما مرتباً در به هر ميزان كه زمين بزنيد معنايش اين است كه در اينجا شدت هست. در ام

اكتشافات و اختراعات رودست آنها باشيد. در امور سياسي ببينيد مرتباً مودت در بين شما و دوستي در بين 
 ٤٠شما از مور دنيوي به امور اخروي منتقل مي شود و مرتباً شدت پيدا مي كند. شب خوابتان نمي برد اگر 

چون جزو بال نسبت بعضي از حزبي هاي مادي اينجوري هستند اگر  همسايه آنطرفترتان گرسته باشد. چرا؟
بفهمد يك رفيق حزبي اش يك احتياجي دارد و در آن طرف شهر است. اين از اين طرف شهر به آن طرف شهر 
مي رود تا كار او را انجام بدهد و برگردد. حال اگر مسلمين همگي يكپارچه همين جوري شدند. مودت او كه 

ي است. مودت اصلي اينجا پيدا مي شود. طبيعي است كه اين آدم شبانه روز با شدت خاصي كار سست و خيال
 مي كند.

سؤال: ايجاد وحدت تركيبي خاص كه مناسب با جريان واليت الهي باشد بايد كثرات را در يك تركيب 
 خاصي.

پديدار شدن كثرت حول يك استاد: كثرتها بايد پديدار شدنشان هم حول يك چيزي پديدار شده باشد. اگر 
محور باشد، انسجامش به وحدت رسيدنش حول يك محور آسان مي شود. يك چنين چيزي مي شود. ولي اگر 

درصدش دنيا،  ٤٠آن دنيا، بعضي  ١/٠كثرتها بر اساس اميال مختلف در سطوح مختلف بعضي دنيا، بعضي 
 ين وحدتش را هم شما نمي توانيد ببينيد.درصد دنيا. يعني تمايل متفرض شد. ا ٨٠درصد، بعضي  ٥٠بعضي 

 سؤال: مي رويم در اصل همين. يعني در پيديد شدن كثرتي.
 استاد: يعني شما مي خواهيد بگوئيد چه جوري واليت كنيم؟ چگونگي واليت كردن.
 سؤال: آيا بحثش را در اين مباحثي كه مي فرمائيد تمام مي كنيد يا در جاي ديگر.

از اين روست كه نه تنها جايگاه عناوين و «اين در الگو هست كه آخر نامه هم گفته ايم.  استاد: نه ديگر.
تعاريف سياسي، فرهنگي، اقتصادي قابل تفسير گرديده كه هيچگاه شيوة تنظيمات در نظام سياسي، منطق در 

تر كه هماهنگي، استنتاج فرهنگي، روش در تنظيم ساختار اقتصادي بريده و منفصل از يكديگر نبوده و باال
روش در تنظيم ساختار اقتصادي بريده و منفصل از يكديگر نبوده و باالتر كه هماهنگي روش در هر سه موضوع 
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است. و لزوماً اهتمام به اين امر » من له تصدي«فوق ابزار جريان واليت اجتماعي و طريق اعمال واليت ولي 

ست قطعاً بر عهدة روحانيون، اين سنگر داران خداپرستي و خطير كه از اعظم مراتب تولي به واليت ولي فقيه ا
 حصون اسالم در تاريخ كه خلفاء انبياء و اوصياء اند بوده و هست.

بنظر ما مي آيد كه حوزه كه پرچم دار پرچم فرهنگي است. يك وقت مي گوئيد كارهاي تجربي دانشگاه را 
ه شود. يعني منطق هر كدام از اينها شاملش را ال اقل بايد بكند؛ يك وقت مي گوئيد: نه ريشه بايد از اين جا داد

 اينجا داده شود.
 سؤال: روش درست كردن وحدت تركيبي.

استاد: بله روش وحدت تركيبي را در عالي ترين رتبه اش اينجا بايد بدهند كه منطق هاي مختلف در سطوح 
منطق ها هست اينهم با حوزه است ولي به  مختلف از آن منشعب بشود. كه اين مرحله اش نيز كه درست كردن

كارگيري منطق ها يك بخشي اش هست كه مي شود مال دانشگاه، يك بخش مي شود مخصوص كار تخصصي. 
مثل اطالعات عمومي نيست كه بگوئيد شما بايد يك اطالعات عمومي داشته باشيد، با يك اصولي اعتقاداتي 

ثالً اين دسته اين كار را بكنند، آن دسته آن كار را بكنند. اما رشه داشته باشيد. بعد مي شود. فروعش را گفت م
 اش مال حوزه است.

»و السالم«  
٢، نوار ٥پايان جلسه   





 

 ٦جلسه: 
از ادراكات قلب متأثر » جهت«ابتدا بايد براي مفاهيمن آثار عيني خارجي قائل بشويم كه اين مفاهيم در 

مان  هاي نظري و ذهني باشد و در جايگاه و نسبتش به غايت، يعني در تعيين يا ارزش و قدر آن تعريف به ادراك
 هاي مادي مان ربط پيدا كند. بشود، و در تأثير خارجي نيز به ادراك از سنجش مربوط

گوئيد. واضح است كه در اين يا رب گفتن، نظر شما درباره پرورش  مي» يا رب«بعنوان مثال شما يك 
داند بكلي متفاوت است. او  ها مي دهنده، با يك كمونيست كه جبر تاريخ را پرورش دهندة جوامع و انسان

درجه مقابل يكديگر است. اما  ١٨٠داند و شما امري ديگر. كه جهت اين دو تقريباً  نده را يك امر ميپرورش ده
به خداي متعال خطاب كرده و از او استمداد مي » يا رب«را. شما در » خدا«داند و شما  را رب مي» ماده«او 

ركات ذهني و عيني را به معناي اش دارد يك سري اعمال، گفتار و ح جوئيد، و او در خطاباتي كه در مقاله
 داند. هماهنگي، در خواست و همراه بودن با پرورش دهنده مي

و خطابش نيز » يا«داند كه خودش نيز جزوه آن است، معناي  پرورش دهنده را يك قدرت خاص مادي مي
تاريخ باشد و. .. اي داشته باشد، پيشرو باشد، همگام با  رفتار خاص است كه (به قول خودشان) خصلت مترقيانه

 قهرمان شدن آنها نيز چنين است. قهرمان تاريخ يعني نمونه و سمبل خاصي در يك دوره از تاريخ.
توانيد درجات مختلفي ببينيد. مانند كساني كه به عالم روح و عالم معنا به  حال بين اين دو نيز شما مي

هاي مختلفي هستند و  كه قائل به عالماش اعتقاد دارند. مثل وحدت وجودي و تصوف هندي  تعبير مادي
گويند و لكن  مي» يا رب«رسد. يا فرضاً اهل كتاب كه  گويند انسان با رياضيات مختلف به عوالم مختلف مي مي

اي از  گيرد تا برسد به عده آيد و با حضرت يعقوب كشتي مي خدايي را كه جسم هست و از آسمان به زمين مي
رسد به آن كسي  يابد و مي دا هستند و تا برسد به شيعه كه همينطور ادامه مياهل تسنن كه قائل به تجسم خ

گويند: يا رب.  شناسد. همه مي اش را در صدق با كلمة يا رب مي داند و وظيفه كه همه امور را در دست خدا مي
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پذيرد و  مي گيرد تأثير در اين كلمه جهت يك مطلب است كه از ادراكات قلبي و از همان جهتي كه اختيار مي

 گردد. نسبتش به ساير كلمات از ادراكات فطري و نسبت تأثيرش به خارج از ادراكات حس متأثر مي
خواهد اين سه دسته از امور را در جامعه هماهنگ  هر تعريفي كه با همديگر هماهنگ باشد، ابزارهايي كه مي

يت و تولي و نظام ادراكات و نظام تأثيرات عيني كند و نظام واليت را تنظيم نمايد، نظام محبت انسانها يعني وال
خواهد هماهنگ كند، هر سه اينها بنا شد كه در دست حوزه باشد كه اين آخرين چيزي هست كه در اين  را مي

 مقاله است و چيز ديگري نيست. مگر اينكه ابهامي داشته باشد كه نياز به توضيح باشد.
حوه ترتيب مواد و تأثيرش در نتايج بوده است كه ما ترتيب مواد سئوال: اولين بحثي كه گفته شده همين ن

آيد. بعد بحث شده در بيان دو نحوه سير كه يكي  اش هم تفاوت پديد مي منطقي را كه عوض كنيم در نتيجه
همين سير متعارف در اصول عقايد است و يكي سير واليتي كه همان سير مد نظر جنابعالي است. بعد از اينكه 

دانيم؟ كه  مطلب گفته شده وارد اين بحث شده كه چرا ما اين سير واليتي را بر سير متعارف ارجح مي اين دو
دانيم؟ كه در حقيقت  ها كه چرا منا اين سير واليتي را بر سير متعارف ارجح مي شود از گفته در حقيقت مي

ل بررسي در الزمه است كه اگر در ها استنباط كرد كه دو دليل در اينجا آورده شده. يك دلي شود از گفته مي
شود  اين مسير واليتي وارد بشويم چه لوازمي دارد؟ و يك مطلب ديگر كه در خود متن صحبت نيست ولي مي

 بعنوان دليل عقلي ترتيب استنباط كرد.
در قسمت اولش كه همان بحث الزمش باشد، عمده استدالل اين بوده (كه سئوال هم همين جاست) كه 

كه اول بگوئيم: توحيد، بعد جهت غايي، بعد واليت و بعد عدل. خالصه ترتيب «نحوه تقدم و تأخر،  الزمة اين
كند به عبارت ديگر  متعارف را بهم بزنيم. الزمه اين ترتيب خاص اين است كه ما را در مقابل كفار مؤثر مي

 همان بندگي خدا در كارهاي فردي و اجتماعي.
بطه منطقي با نظام اجتماعي دارد. بحث از واليت بحث از نظام است چون بعد گفته شده كه واليت يك را

بدون واليت، نظام، و بدون نظام نيز واليت معنا ندارد. اين از يك طرف، از طرف ديگر بحث از واليت بحث از 
 دستگيري است. بحث از عدم رهايي است.
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شود خود نفس  عي و نظام اجتماعي مياي بين دستگيري اجتما پس بنابراين خود واليت يك حلقه واسطه
گويند: شما را بايد دستگير كنيم، شما را بايد رها نكنيم و رشد  دستگيري اجتماعي يعني تحرك، وقتي مي

اي بين نظام اجتماعي و  بدهيم، يعني بايد به شما اينگونه تحرك بدهيم. پس بنابراين واليت حلقه واسطه
اجتماعي هم در جميع شئون مقابله با كفر است. و اين بدان معناست  شود. و الزمه تحرك تحرك اجتماعي مي

كه بندگي خدا در امورات فردي و اجتماعي بشود. پس بنابراين با اين تقدم و تأخر ها نتيجه گرفته شد كه 
 كند و اينكه مثالً بحث از واليت كه در اين نحوه سير آورده شده، مسلمين را در مقابل كفار محرك و مؤثر مي

 هاي سر بزير و اخالقي بشوند كه هيچ تأثير عملي در مقابل كفار ندارند. شود كه تنها آدم موجب نمي
بنابه اين صحبت آن چيزي كه پشت اين مطلب خوابيده اين است كه بحث اعتقادات بايد ثمره عملي داشته 

گوئيم بحث واليت  باشد بعد مي باشد. يعني ما اول علي فرض گرفتيم كه بحث اعتقادات بايد ثمره عملي داشته
 ما ثمره عملي دارد اگر ثمره عملي نداشته باشد اين آثار سوء را دارد.

حاال سئوالي كه اينجا مطرح اس اين است كه اگر بحث اعتقادات ثمره و تحرك عملي بايد داشته باشد پس 
و آن   گويد و آن است كه تحرك   ميشود؟ زيرا حكم شناسي بايد و نبايد  تفاوت اعتقادات با حكم شناسي چه مي

گوئيم: الزم نيست كه بحث اعتقادات تحرك  است كه تحرك عملي را مي دهد. و اگر اينطور نيست پس مي
عملي داشته باشد بلكه بايد تنها تحرك فكري داشته باشد و بايد در نگرش و بينش مسلمين تأثير بگذارد. پس 

شود در اين بحث يك جواب اين بود كه اين  ملي ذكر شد عمالً بيفايده ميبنابراين، اين ثمره كه بعنوان ثمره ع
نحوه استنباط، جدا كردن حكم شناسي از اعتقادات است، يعني اعتقاد به انفصال اين دو است خوب در مقام 

تباط شود ما به دوئيت اين دو قائل باشيم يعني بگوئيم دو نحوه اثر دارد ولكن با هم ار جواب گفته شد كه مي
دارند. ممانعتي ندارد كه بگوئيم: يك نحوه اثر دارد. اثر در فكر، تحرك و حكم شناسي يك نحوه اثر ديگر، يعني 

 تحرك عملي و لكن اين دو بايد با هم ارتباط داشته باشند.
 شما قائل به اين شديد كه پس بين حكم شناسي و اعتقادات انفصال است. با اين بيان انفصال اينها هم از

 رود. بين مي
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هاي جنابعالي بحث از دليل منطقي اين نحوه ترتيب بوده  يك مطلب ديگر اين است كه آيا اصالً در صحبت

شود استنباط كرد و نتيجه گرفت  يا نبوده؟ زيرا يك بحث درباره دليل الزمي بود كه همگي متعلق بودند كه مي
 كه اين سير به الزمه اثبات فرموديد كه مقدم است.

بحث ديگري كه مورد اختالف شد اين بود كه آيا دليل منطقي هم بر اين مطلب گفته شده يا نه؟ يعني  يك
نمود، يعني از جانب خالق به مخلوق، اعطاء از جانب  به عبارت ديگر آن بحثي كه در علت خلقت بررسي مي

آيا اين نحوه بيان دليل براي خالق به مخلوق و الزمة رشد، اعطاء رشد، و بعد بحث كشيده شد به بحث واليت، 
ها  شود؟ كه در جلسه ادعا شد كه مي شود از اين صحبت شود يا نمي اين نحوه ترتيب است؟ از لحاظ عقلي مي

استنباط كرد كه يك دليل عقلي هم ما بر اين مطلب عنوان كنيم. يعني بگوئيم بحث از توحيد كه اولين مهره 
يه خالق و مخلوق است كه شايد بر خالف متعارف هم باشد كه توحيد ها بود، بحث از علت خلقت از ناح صحبت

كنند بعد كه گفتيم علت خلقت از ناحيه خالق و مخلوق است، در حقيقت يك  را منحصر در ناحيه خالق مي
كند؟ و يك سئوال ديگر وجود دارد كه  سئوال را در دو سئوال جواب داديم، يك بار گفتيم كه چرا خدا خلق مي

اي براي انسان  اي براي شما دارد؟ چه فايده شود؟ چه فايده ه خدا خلق كرده براي جهت غايي اين چه ميحاال ك
گردد. يعني بررسي اعطاء از ناحيه مخلوق.    دارد؟ كه جواب داده شده كه سعه و رشد انسان علت خلقت مي

بعد استدالل شد كه الزمه رشد، فايده خلقت اين است كه رشد پيدا كند. سعه پيدا كند. گسترش پيدا كنند. 
اعطاي رشد است. الزمه اعطاي رشد هم كيف اعطاي رشد است: بايد به گونه اي اعطا كند. بايد به يك كيفي 
اعطا كند. آن كيف اعطا همان واليت و سرپرستي و عدم رهايي است. كه از اين به عنوان دليل عقلي ترتب سير 

 شود استفاده كرد. هم مي
كنيم. بايد ديد در  حدودي فرمايشان برادرها در جلسه خوب بوده، ولي در عين حال تكميلش مياستاد: تا 

عينيت در حوزه چگونه است؟ اگر فرضاً اآلن با بينش كامپيوتري بررسي شود كه كلمه واليت فقيه در 
ائاً نتيجه اين شود كه در بخش فقه. بنابراين ابتد هايي آمده؟ پاسخ گرفته مي هاي حوزه در چه قسمت كتاب

شود كه واليت فقيه در اصول اعتقادات نيامده، بلكه جزو احكام فقهي است. اكنون اگر سئوال شود كه واليت  مي
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شود: در اصول اعتقادات. هيچكس حتي در يك مورد هم  ائمه معصومين در كجا بحث شده؟ در پاسخ گفته مي

فقهي ذكر شده باشد ممكن است در روايات ديده  بيان نداشته كه وجوب اطاعت از معصومين به عنوان حكم
شود ممكن است در عدل و در معارف هم ديده شود  شود ولي اين رواياتي است كه در اصول اعتقادات بحث مي

گردد. پس جايگاه بحث واليت فقيه  شود در احكام فرعي مطرح نمي هايش در اصول اعتقادات طرح مي ولي بحث
نيز بلكه در فروع است. اال طوايفي از مسلمين مانند شيخيه كه اعتقاداتش رايج  در حوزه در اصول اعتقادات

نيست و بلكه متهم هم هست مثل شيخيه و متصوفه كه با همين تعبير دستگيري كه نقل شده براي قطع و 
مرشد يك حالتي در تصرف قائل هستند. در حقيقت گويا تصرف در تكوين برايش قائلند كه اين حرف (يك 

زنند و هم براي سالطين جور معتقدند كه پادشهان مظهر شاهي  اي شان) هم براي آن قطب و مرشد مي تهدس
 اويند.

شود؟ اين نيز بسيار مهم است. فرضاً در فصل  حال بايد ديد عنوان واليت فقيه در كدام بخش فقه بحث مي
هايي  اند ولي در فصل ع را دخيل دانستهها نظر ولي فقيه، مجتهد جامع الشرايط و حاكم شر قضا و بعضي از فصل

اند. اينها جاي نظر دادن حاكم است. و لكن بحث اصلي كه بعنوان  از فقه بطور پراكنده يك مطالبي را تمام كرده
واليت ولي جور و واليت ولي عدل ذكر شده در ضمن بحث مكاسب است، مكاسب يعني راه كسب كردن، راه 

دقيقاً از موضع فرد مي باشد نگاه مي كنند، براي نان در آوردن فرد يك معاش. يعني جز طريق اعاشه كه 
كنند، براي نان در آوردند فرد يك راههاي حاللي  راههاي حاللي هست و يك راههاي حرام. راه حاللش مي

اند. كه از آن جمله مستخدم  هست و يك راههاي حرام. راه حاللش چيست؟ در اين جا يك اموري را شمرده
اند. يك تعداد راه ديگر نيز براي معاش  راي ولي عادل است. و اين را بهترين راه نان در آوردن بيان كردهشدن ب

شود و  اند كه بدترينش استخدام براي واليت ولي جور است (گرچه مقداري از وقت جلسه گرفته مي ذكر كرده
يان بر مشكله واليت در جامعه به آن آيد كه مربوط به سئوال نيست و لكن براي دقت بيشتر ذهن آقا بنظر مي

اي  كنيم؟ چرا يك خط در ميان به اين نكته معتقدند؟ عده شود).چرا ما در عينيت گير مي پرداخته مي
اي  گويند: اينها عده اي ديگر مي برد. عده پندارند كه حضرت نايب االمام آقاي خميني كا را به زور جلو مي مي
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اي هم. ... چرا هر كسي يك جور  كنند. يك عده ن مالك و ضابطه تبعيت ميشيفته آقاي خميني هستند كه بدو

كند؟ بايد كهنش را درست بررسي كرد. اكنون ببينيد بحث تولي به واليت فقيه جزو راههاي نان در  برداشت مي
 آوردن محسوب شده يعني در مسئله استخدام. (نه از موضع نظام استخدامي كشور).

شود: ماشين مديريت كشور بايد براي گزينش  استخدام است. فرضاً گفته مي» موضع«يك بار بحث در مورد 
دهد، ضوابطي بگذارد روابطي را نيز بينشان برقرار بنمايد، تا يك  هايي كه در اين ماشين قرار مي و پذيرش مهره

نظام استخدامي  هاي ديگر، را بسازد، فرضاً بحث در اين است كه ماشين تحرك اجرائي يا فرهنگي و يا بخش
شود. يعني نظر به  شود. يك وقتي هم از پايين بررسي مي كشور چگونه استخدام كند؟ يعني از باال نظر مي

 است.» راه«شود. اما يك زمان صحبت بر سر  در نظام مي» مناصب«شده و بحث در مورد » نظام«
ر آوردن از اين راه درست است شود مطرح نيست. اصل بحث اين است كه اين نان د منصبي كه انتخاب مي

 يا خير؟
خود ذكر شدن واليت در مكاسب محرمه قابل تأمل است. كسانيكه اطالع داشته باشند مي دانند مكاسب دو 
قسمت است. يك قسمت ابتدايي كه وجود حرام و حالل مكاسب را شيخ ذكر فرموده و يك بحثي هم در مورد 

ريباً از مسئله بيع به بعد كانه منحور اصل مكاسب است. يعني اصل مكاسب است. يعني طريق معاش، كه تق
نمايد، در استداللش نيز خيلي  طريق معاش، كه تقريباً از مسئله بيع به بعد كانه محور اصلي كسب را ذكر مي

هم  ٥ ١باشد. در اين  كتاب مكاسب مي ٥ ١شود. ولي فصلي كه در مكاسب محرمه است حدودًا  مستوفاً وارد مي
شود  آن مي ٥ ١صفحه در نظر بگيريم،  ١٠٠اگر فرضاً  ٥ ١از  ١٠ ١باشد يعني  مي ١٠ ١واليت در حدود  فصل

توانيد رجوع كنيد و ببينيد كه  شود كتاب مكاسب در اختيار ما و شما هست. مي سطر مي ٢آن  ١٠ ١كه  ٢٠
 ١٥٠شود يا خير؟ اگر  تر ميصفحه بيش ٤صفحه باشد آيا بحث واليتش از  ٢٠٠آيا اگر مجموع صفحاتش فرضاً 

 صفحه متجاوز است يا خير؟ ٣صفحه باشد از 
كند؟ اگر سئوال شود: مگر شما منطقي بحث كرديد؟  اين نكته از نظر منطقي چه چيزي را براي ما تمام مي

ته خواهد جايگاه بها دادن، يعني تناسب مواد و عناوين را مالحظه نمايد. يك زماني گف بله، آن منطقي كه مي
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شود كه برهان و منطق كاري به مواد ندارد. اما نظر ديگر اين است كه: منطق عبارت از آن چيزي است كه  مي

تناسب، هماهنگي امور و جايگاه و تناسبشان به يكديگر را مد نظر دارد. ممكن است ذكر شود كه بحث واليت 
باشد. آيا اينطور  ت كه حاكم بر همه كارها ميصفحه است اما آنقدر جايگاهش باال اس ٢فقيه با وجود آنكه فرضاً 

اند مرتبه كيفي آن در بحث مرتبه بلندي  است؟ يا نه. بلكه فقط بحث واليت را در بخش طريق معاش ذكر كرده
 صفحه متجاوز نيست. ٣يا  ٢اند از  نيست. و آن مقدار كمي هم كه به آن پرداخته

شود. من فقيه  در يك گوشه اي بنام واليت فقيه پيدا ميشود كه يك چيز منزوي  بنابراين نتيجه اين مي
توان گفت شيخ انصاري چيزي از فقه  گويم: اگر نخورديم نان گندم ديديم دست مردم. آيا مي نيستم ولكن مي

توان  كنند نمي و غيره در حوزه ياد مي» استاد المجتهدين«، »خاتم المجتهدين«داند؟ كسي را كه باالقاب  نمي
اي كه بنام  صفحه ٣، ٢توانند اين  داند برادرهايي كه آشنا به ادبيات عرب هستند مي از فقه نميگفت چيزي 

اش  واليت فقيه، واليت ولي عادل و واليت ولي جائر در مكاسب هست ترجمه فارسي بكنند.يا اگر اصل ترجمه
است؟ اين ارزيابي عينيت است، هست آن را در اختيار برادرها بگذارند تا ببينند اين مطلب واقعاً وزنش در كج

هايي را كه درباره واليت فقيه شده ابتدا  توان بحث يعني در فرهنگ و عينيت جايگاه والتي فقيه كجاست؟ مي
بندي كرد و بررسي نمود كه چه كساني  آوري و فيش در دوره شيخ و سپس بحثهاي ديگري كه شده جمع

اند كه چه كساني  ه كساني اصل جايگاه را تغيير ندادهاند اصل جايگاه موضوع را عوض كنند و چ خواسته
اند ارزش كيفي مطلب را  اند اصل جايگاه موضوع را عوض كنند و چه كساني اصل جايگاه را تغيير نداده خواسته

اند؟ اين نكته در فكر و ادراك موجود،  هاي كمي را يك مقدار افزايش داده باال ببرند و چه كساني فقط استدالل
ام فكري پذيرفته شده فعلي جامعه در حوزه و در مراكز تحقيق، (نه در ارتكاز عمومي جامعه و در فرهنگ در نظ

 سازد. انقالب) جايگاه واليت را مشخص مي
يابيم كه شيخ مرتضي  آيا در فرهنگ تحقيقات مكتبي حوزه جايگاه اين بحث كجاست؟ در اين بررسي در مي

قيه را در زمان غيبت بيان كرده است و بعد از ذكر اني مطلب كه واليت انصاري محدوده تصرفات ولي عادل ف
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اش بيان نموده را ذكر نموده. مثل رسيدگي به اموال  واله جور و واله عدل چگونه است. و وظيفه را درباره

 مهجورين و قاصرين يعني كساني كه وا مانده باشند و سرپرستي نداشته باشند.
شود كه در آنجا ذكر شده.  اش بيشتر از آن چيزي مي ن موجود است به مرابت سعهاين دار االيتامي كه اآل

سپارد. سپس با حفظ   كساني كه سفيه باشند يا مهجورين باشند، و اينها را از نظر امور اقتصادي به ولي فقيه مي
توان سپرد و  ال را نميگويند: انف اي مي دارد كه عده سپارد. يعني بيان مي را به ولي فقيه مي» انفال«اختالف 

مباح » ابحت لشيعتنا«گوئيد: احاديثي كه وارد شده درباره اينكه  شود سپرد. گروهي مي گويند: مي اي مي عده
 كرديم به شيعيانمان، بدين معناست كه مربوط به فقيه نيست.

الزم دارد. اخذ و دانند مي گويند: اذني هم ازولي فقيه  حال آنهايي كه دست فقيه را خيلي بيشتر باز مي
خرج و جوهرات را نيز علي اختالف در اختيار فقيه مي داند. نظر درباره قضاوت را نيز متعلق به ولي فقيه مي 

سرآمد يك عده خاصي كه از  ٥ ١دانند. پس بنابراين قوه قضائيه كه يك كار كنترلي انجام مي دهد و انفال و 
اين امور و اموال را در اختيار فقيه قرار مي دهند. آنهم اگر نصاب خاصي بيشتر در آمد داشته باشند، تنها 

 مبسوط اليه باشد.
نمي توان گفت! چرا؟ بدين » حكومت«براي اين اموال نيز مصارف خاصي را در آنجا ذكر كرده اند. اين معني 

يا نه؟ درباره دليل كه آيا حكومت ال اقل در امر اقتصاد بين رابطه خارجه و داخله بايد سياست گذاري كند 
توان  بايد تصميم گيري كند يا نه؟ اگر واليت و سرپرستي رشد جامعه در آن امور محدود شود كه نمي» رشد«

تشكيل حكومت داد! معناي حكومت مردني اين است كه در برابر واليت كفر كه سرپرستي رشد و گسترش كفر 
ا يك مجموعه، يا يك شورا، يا يك نظام و يا. را در سياست گذاري اقتصادي، فرهنگي سياسي بدست يك فرد، ي

 سپارد، بسيار حكومت ضعيف و ناتواني است. .. مي
حكومت كفر قدرت سرپرستي در امور مختلف جامعه مانند فرهنگ، اقتصاد و غيره را در اختيار دارد و 

بسيار مشاهده  دستگاهش عمالً زمينه پرورش رواني، ذهني، و حسي مردم مي گردد كه آثارش را در عينيت
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و دانشگاه ذهيت جامعه را به يك جوري تغذيه مي كنند. اين  ١٢ايم. يعني همين كه آنها از كالس اول تا  كرده

 را كه نمي توان انكار كرد.
براي جامعه الگوي مصرف هم درست مي كند. و ذائقه مردم را متناسب با الگوها پرورش مي دهند، در مورد 

مي توان گفت كه اعمال عيني و امور افراد تأثيري در حالت روحي ندارند و حركت عيني حالت رواني نيز هرگز ن
و ذهني هيچ بستري نسبت به وضعيت روحي را دارا نمي باشد. يعني اين دو ابداً بر روح مؤثر نيستند. ولو به 

. مسلماً در آن ساعات نمي اندازه بستر. ولو به اين اندازه كه مقدار از ساعات فرد به اين امور تخصيص پيدا كند
 تواند به عبادت و نماز و حاالت روحي اش بپردازد. اين مطلب امري است غير قابل انكار.

اين مطلب نيز غير قابل انكار است كه شيخ پس از آنكه محدوده (بنظرمان بسيار تنگ و مختصر را بيان 
گويد: من قائل نيستم.  نمي» راي فقيه نيستضروري است كه بيش از اين، محدوده واليتي ب«گويد:   نموده مي

دونه خرط «گويد:  گويد: نمي شود قائل شد. مي گويد: فقهاي ديگر هم قائل نيستند. باالتر اينكه مي مي
خواهم، درخت خار را خراطي  بيشتر از اين ادعا كردن مثل اين است كه كسي ادعا بكند با دستم مي».القياط

 كنم و پوست بكنم!
ن است كه وقتي شيخ نريه فقها و مباني نظر را جمع بندي و مالحظه كرده مي گويد: اگر كسي دليلش اي

بگويد كه فقها بيشتر از اين باره گفته اند مثل اين است كه درخت خار را با دست خراطي كرده باشد. يعني ما 
 آيد. نظرات را بررسي كرده ايم و دريافته ايم پيش ز اين ازش بر نمي

خ غير از نظر خودش نظريه اكابر و بزرگان تشيع تا زمان معصوم را (به بعد از اين زمان نسبت نمي البته شي
 دهد) بيان مي دارد.

آيا مي توان گفت كه شيخ در فقه آدم بيسوادي است؟ و مكاسب و واليت فقيه را نفهميده است و ساير 
بزرگاني هم كه حاشيه زده اند مثل وجود  نظرات را نمي داند؟ و نتيجتاً اينجوري صحبت كرده است. حاال

مبارك امام ادعاي ضرورت كرده اند. يعني يك ضرورت در مقابل ضرورت شيخ ولي امام خميني در اين ضرورت 
 از قول فقها نمي گويد بلكه عقالً ضروري دانسته است.
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قها بيشتر از اين نمي گويد: بين كل نظرات ف حال بايد ديد جمع بين اين دو نظر چگونه است؟ يك نظر مي

باشد. اين بدان معناست كه شخصي  اش مي توان گفت و نظر ديگر مي گويد: جايگاه واليت فعالًً حاكم بر همه
كه مي گويد: عقالً، ديگر در موضع فقه نمي گويد بلكه ضروري مذهب است. (ضروري يعني واضح) اگر در 

آن قوم در فروع نفهمند اين چگونه واضحي است؟ اگر  مذهب چيزي بعنوان فروع واضح و ضروري باشد و اكابر
چيزي در ـ فروع دين، در احكام، در فقه واضح باشد و بعد معلوم شود كه بزرگان فقها اين امر واضح را 

 دانند، آنگاه چگونه مي توان گفت: آنها بزرگانند؟ نمي
به استدالل و تأمل نداشته  ضروري بودن چيست؟ اصطالحاً در حوزه ضروري بودن يعني چيزي كه نياز

شود: ضروري مذهب است، پس در اينجا بايد دو جايگاه براي مسئله فرض كنيد يك  باشد. وقتي گفته مي
جايگاه كه شيخ مي گويد و بين فقها هست. و فقها در آن جايگاه بحث مي كنند. در آن جايگاه دعواي ضرورتي 

ار نگفته است. جايگاه دومي نيز هست كه اگر واليت فقيه كه شيخ مي كند صحيح است. احدي بيش از اين مقد
را از آن جايگاه نسبت به مذهب نگاه كنيم مي توان گفت ضروري است و اگر نسبت به فقها نظر كنيم بال مانع 
است كه گفته شود: فقها از امري ضروري در آن بخش مذهب غفلت كرده اند. چرا؟ چون اين ضروري هست 

ه از اين موضع نظر كنند و از موضع كالم نگاه نمايند. اما اگر از موضع فقه و احكام تكليفي ولي در نزد كسانيك
 نظر كنند، نخير ابداً ضروري نيست.

ضرورتي كه شيخ انصاري آن را نفهمد چگونه ضروري است؟ ممكن است فرضاً يك موضوعي در فقه وجود 
امري ضروري بوده و لكن مورد توجه واقع نشده كه اگر  بوده و مطرح نشده باشد.» مغفول عنه«داشته باشد اما 

 توجه مي كردند مسلماً مي فهميدند.
امنا در اينجا صحبت بر سر اين است كه شيخ درباره خود اين موضوع جستجو، تتبع و ج مع آوري در 

كليه مي كلمات فقها مي كند. واضح است كه اين دو فرمايش نسبت به هم متناقضند يك طرف دعواي موجبه 
شود ـ اگر ايجابتان عمومي و سلبتان جزئي شود، يك امر  كند و طرف ديگر سالبه جزئيه. مي گويئد: نقيض مي

 ديگر را نقض مي كند. عكسش نيز چنين است، يعني اگر كسي سالبه كلي گفت موجبه جزئيه نقضش مي كند.
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يست يعني بر مطلب ادعاي حال شيخ گفته است كه پيش از اين مقدار ضروري است و جزو مذهب ن

ضرورت كرده و بيش از آن حد رامطلقاً نفي نموده است، امام خميني هم بيشتر از آن را بطور مطلق ادعاي 
 ضرورت فرمودند. يعني صحبت امام خميني موجبه كليه است.

د و يا شيخ و نتيجتاً با صحبت شيخ مقابل قرار مي گيرد. بايد گفت يا امام خميني معناي ضرورت را نمي دان
بطالن هر دوي اينها واضح است. هم امام خميني از اكابر و اعاظم متفكريم فقه و كالم شيعه است، و هم شيخ 

شود موضوع دو گونه موضوع است، جايگاه طرح، دو گونه جايگاه است، اينطرف  از اكابر فقه است. پس معلوم مي
در احكام عمل در » نقالً«اعتقادات برده، و آن طرف  صحبت مي كند و به تناسب اصل مذهب در اصول» عقالً«

 فروع اين بحث را بررسي نموده.
حال نكته مهم اين است كه آيا احكام عمل مطلقاً جايش در فقه است؟ وجوب اطاعت از خدا و رسول كه 

تا  ١٠٠٠تا  ١٠٠جزو فقه نيست. بلكه فقه بوسيله آن ساخته مي شود. اين وجوب اطاعت است كه بر اساس آن 
 حديث داريم كه بايد عمل كرد.

آيا احكام كلي عملي يعني حكمت عملي، مباني اش فقهي است يا مباني حكمت عمل حاكم بر فقه است؟ 
اي است كه بعد از واليت معصوميت است؟ نبايد  نبايد ادعاي ما واليت فقيه جزو حكمت عملي و در مرتبه

اي است كه بعد از واليت معصوميت قرار دارد. اگر گفته  مرتبه ادعاي ما واليت فقيه جزو حكمت عملي و در
شود كه در بحث واليت اجتماعي فقيه، شرايط كسي را كه به اين رتبه مي رسد بايد از مراحل احكام فرعي فقه 

تا شرط ديگر را مي توان از  ٣٠، ٢٠پيدا كرد، خواهيم گفت، عيبي ندارد. شرايطي مانند علم، عدالت يا فرضاً 
فقه دريافت كرد. يا مثالً شرايط ديگري همچون بصير، مدير، و شرايطي كه در قانون اساسي است، نيز از 

 آيد. موضوع شناسي بدست مي
اما اصل بحث اكنون در جايگاه واليت فقيه است نه شرايط ولي، اگر جايگاه واليت در حكمت عملي فرض 

ه از حكمت نظري است؟ يعني در يك جا بايد درباره اصل شود، پس بايد ديد كه آيا حكمت عملي مطلقاً بريد
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وجود صحبت كرد، كه فرضاً عالم مخلوق است و امور مثالً قيامت، رسالت والي ـ آخر را در كالم (نه در فلسفه) 

 صحبت بشود و حكمت عملي هم بايد در يك جاي ديگر باشد؟
از آنجا هم باز به بخش ديگري وارد شويم؟ يا  مثالً گفته شود، قبح ظلم و حسن عدل و وجداني بشر است. و

اينكه توجه يابيم به اين مطلب كه درست كردن مداوم سر فصل هاي جديد و برقرار نكرده تناسب بين آنها 
 بصورت يك رابطه منطقي، و مشخص نكرده حوزه عملكرد هر يك و عدم هماهنگ مسلماً صدمه خواهد زد.

ها ندارد. حكمت عملي » بايد«يد عليحده فهميد و هيچ ربطي مطلقاً به را با» هست«اين بدان معناست كه 
» فايلي«ها يك  وبايدهاي كلي هم ربطي به بايدهاي مرتبه بعد ندارد. آنها نيز ربطي به علم ندارند و. .. مثل خانه

امي هم بين كه بريده و جدا بشوند و ربطي به هم نداشته باشند. زيرا موضوعاتشان مختلف است. حداقل يك نظ
موضوعات الزم و ضروري فرض نشود يك سري بصورت كلي طبقه بندي شود كه موضوعات يا از اين مقوله 

 باشد يا از آن مقوله. يك طبقه بندي در فلسفه بشود و يك طبقه بندي در فالن جا.
طبقه بندي ها هر  حال بايد پرسيد آيا اين طبقه بندي ما چه تناسب با يكديگر دارند؟ اگر گفته شود در اين

يك از موضوع خاص نظر كرده و همه اينها جزو ادراكات بشر است و هيچكدام ربطي به اين ديگري ندارد، آنگاه 
 نتيجه عملي اين جدايي ها چه خواهد بود؟

آنچه در حوزه مورد بحث است اين است كه جايگاه طرح واليت در مكاسب محرمه بعنوان امرار معاش در 
شدن، نه نظام استخدامي كشور مي باشد. در ذيل اين بخش بحث واليت ولي عادل و ولي جائر بخش استخدام 

اند. براي ولي عادل نيز محدوده كمي از منابع (بنا به ادعاي شيخ اگر حداكثر را بگيريم) در  را نيز بحث نموده
در زمين خودتان چاه زديد و به اند. انفال چيست؟ انفال بحثي از منابع طبيعي است. مثالً اگر شما  نظر گرفته

آن رسيديد، زميني كه بطور محرز ملكيتش شرعاً مال شماست، جزو انفال نيست. آن آب تحت االرضي ملك 
شمان بوده و جزو منابع طبيعي كه در انفال از آن بحث مي شود نيست. ولي جزو منابع طبيعي كه در اقتصاد از 

اي كه در اقتصاد از آن صحبت  پيدا كرديد، باز در منابع طبيعيآن صحبت مي شود، هست يا فرضاً چاه نفت 
شود است، ولو ملك شما باشد ولي از شمنا نستانند. ماليات هم نگيرند. اما باز هم در حيطة محاسباتت و در  مي
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رد، توان به آن نظر ك گيرند. ولي در بحث انفال نمي ريزي براي صادرات و واردات آن را در نظر مي روش برنامه

 اين جزو انفال نيست.
پس بخشي از منابع طبيعي و در آمد سرانه متعلق به فقيه است. تأمين كسانيكه يكي از جهات عقب 
ماندگي را دارند مثل مهجورها و سفيه ها و منصدوم ها بعهده فقيه است. در اقتصادي كه در بحث واليت و 

دش اين است كه آيا حجم توليد ناخالص ملي را پشتوانه اداره حكومت بايد درباره آن صحبت كرد فرضاًٌ يك مور
 اسكناس قرار بدهيت يا ندهيد؟

اما اگر گفته شود: حجم توليد ناخالص ملي را اصالً در محاسبه نياوريد مگر مي توان ان را در محاسبه 
ا به حساب آورد نياورد؟ براي سرپرستي حتماً بايد قدرت توليد، توزيع، مصرف و تبديل مصرف به امكان دوم ر

نيروي انساني را به حساب مي آورد، ولو اينكه افراد براي خودشان كار كنند و توليدات خود را بين خود توزيع 
كند و خود نيز مصرف نمايند. اگر يك شهرستان را در يك كشور در نظر بگيريد و بگوئيد: اينها چيزي را بيرون 

قدرت خود كفائي مطلق دارند قابل بررسي و مطالعه و ارزيابي نمي خرند باز هم بعنوان يك عده انساني كه 
هستند. بايد ديد اصل وجود اينها چه تأثيري بر ساير افراد اين مملكت دارد؟ چه تأثير اقتصادي، فرهنگي و. .. 

 چگونه مي توان مردم را به رفتار با اينها تحريك كرد؟ يا از رفتار با اينها گريزان نمود؟
جايگاه طرح بحث واليت فقيه در حوزة، جايگاهي نيز كه معناي سرپرستي بدهد. حوزه پس بنابراين 

 اختيارات ولي چيزي نيست كه معناي سرپرستي بدهد.
اخيراً بازرگاني كه از واليت فقيه در حوزه طرفداري مي كنند، خيلي تالش مي نمايند كه آن ابواب را اضافه 

ما بين را فقيه، حاكم شرع قرار داده اند، در اين فصل هم اين رجوهي كنند كه مثالً در اين فصل هم حكم في 
 كه به حاكم شرع مي شود نوعاً در بحث قضا است.

بهر حال اگر ما در ابواب اجتماعي كه فقها در كتاب هاي فقهي به آن پرداخته اند بررسي كنيم مي بينيم 
مور فرهنگي است كه مورد بحث واقع شده يعني يك دسته امور مالي، يك دسته امور سياسي و يك دسته هم ا

اين سه دسته در كتب فقهي ديده مي شود. اما با چه رنگي؟ بخش سياسي آن چه جايگاهي دارد؟ آيا مراجعاتي 
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كه در امور اقتصادي است، مراجعاتي است كه به يك ريش سفيد منصف محول مي گردد؟ كه ميانه را بگيرد و 

يا به يك مسئول پرورش رجوع مي شود يا به يك قاضي منصفي كه مي خواهد نگذارد اختالف پديد آيد؟ آ
 اختالف را حل كند؟ كانه اصالً مسئله سرپرستي مورد توجه نيست.

اگر آقايان طلبه در گروه بحث واليت بعد از ماه مبارك رمضان فيش تهيه كنند تا ببينند مثالً مواردي را كه 
ب فقه اضافه كرده اند اينها از چه سنخي است؟ آيا يك قرآن يك قرآن جمع از اول تا آخر آقاي منتظري در با
 ١٠٠٠٠٠موردش چند تا  ١٠٠٠٠٠مورد پيدا كرديم، مي گوئيم  ١٠٠٠٠٠٠كرده اند و بعد گفته اند ما مثالً 

 تومان مي شود؟ ١٠٠٠٠٠شود؟ نه  ريال مي
مان يك ميليون تومان مي شود اما مثالً تا ده تو ١٠٠٠٠٠اگر اين را در كنار حكومت بگذاريم مي گوئيم 

 بودجه يك حكومت به ميليارد مي رسد. مسلما ً اين مقدار در مقابل حكومت بسيار ناچيز است.
نمي خورد. فرمايشاتي كه خيلي زياد » حكومت«ها راجع به واليت در كتب فقه به درد  پس اين صحبت

 مورد از چه سنخ است؟ ١٠٠٠٠٠برسد. حال اين  مورد ١٠٠٠٠٠تالش شده تا بلكه جور بشود تا فرضًا 
به عبارت ديگر اين تبيين در چه دامنه كمي و كيفي قرار دارد؟ در چه سطحي است؟ بعد آشكار مي شود 

ـ ضروري دانسته مي شود » اقامه احكام«كه آن بحث اصالً از باب وارد شدن در بحث واليت فقيهي كه براي 
 قامه احكام نمي شود بحثش را بايد در باب رشد مطرح كرد. چرا؟نيست. واليتي كه اگر نباشد ا

مسائل است. » احداث«نيست بلكه » مستحدثه«است. مسائل » ايجاد موضوعات جديد«سرپرستي رشد 
يعني موضوعاتي كه كفار براي ما حادث كرده اند و » مستحدثه«شود.  احداث مواردي است كه در آينده پيدا مي

انجام شده قرار گرفته ايم. اين كه رتبه حكومت نيست. رتبه فقيه است كه درباره مستحدثه ما در مقابل عمل 
 مي كند.» ايجاد«صحبت كند سرپرستي رشد اينچنين است كه آنچه را نيست 

كند آنوقت تمسك به مستحدثه كه » ايجاد مسائل» اگر بنا هست در امور اقتصادي، فرهنگي و سياسي
 مشكل را حل نمي كند.
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پس بحث بعدي درباره اين است كه آيا بحث واليت فقيه بدين معناست كه ديگران سرپرستي بكنند و پس 

» اقامه احكام«از آن ما مبتال به پيدا كنيم؟ و پس از آن فقيه حكمش را پيدا كند؟ اگر گفته شود: واليت براي 
ام نسبت به موضوعات مستحدث؟ يا است، سئوال مي كنيم كه اقامه كدام احكام؟ احكام كدام موضوعات؟! احك

 احكام نسبت به موضوعاتي كه شما احداث مي فرمائيد؟
چون در بسياري از موارد كه آقايان درباره اقامه احكام صحبت مي كنند بايد سئوال نمود كه: احكام كدام 

در كه اثبات موضوع؟ حكم كه نمي تواند بدون موضوع باشد؟ موضوعات كلي هم كه اقامه نمي خواهد. همينق
 است.» مصاديق عيني«عقلي ي فرمائيد كافي است پس اقامه نسبت به 

مصاديق عيني يعني موضوعات مستحدثه بدست واليت كفر يا سرپرستي موضوعات؟ اگر اقامه به اين صورت 
 معنا شود، از آن نحوه استدالل كه اين گونه گفتار در نمي آيد.

د در اصول معارف باشد و حاكم بر ساخته شدن موضوعاتي كه جهت پس بنابراين جايگاه واليت فقيه باي
به واليت «احداث مي گردد و آنگاه از نظر فقهي به آن نظر مي شود. مسلماً از اين موضع نظر كردن » رشد«

اصالً غير از آن موضع است. اينجا صحبت از سرپرستي رشد در مقابل كفار است كه سرپرستي باطل دارند. 
 ابداً بمعناي سرپرستي رشد را نمي دهد.موضوع اول 

اكنون در حوزه اگر بحث در عينيت به آن صورت قبلي مطرح و پذيرفته شده باشد، آيا وقتي امام خميني 
سرپرستي رشد مي كند و جنگ را جلو مي برد و شهيد مي دهد و مي گويد: جنگ منشأ عزت، شرافت و قدرت 

 ماست در آن دستگاه معنا دارد؟
اي در حوزه بخواهند به همان چهار چوبه فقه صاحب جواهري منضبط باشند و  ق نظريه اول اگر عدهبر طب

به اين نكته تمسك كنند كه مطرح شدن بحث واليت بايد در فقه باشد، نتيجتاً امام خميني را بايد متهم بكنند 
 ند.معاذ اهللا به دنيا طلبي و تدريجاً زده شده و جدا بشوند كما اينكه جدا شد

حال افراد انقالبي كه مي خواهند به كمك حضرت امام در باب فرهنگ بشتابند اگر مكرراً از جاهاي مختلف 
فقه در آن شكل خاص نمونه بياورند باز هم نمي توانند اين مشكله را حل كنند اين نكته بدان معناست كه 
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و صحبت از اين نكته كه حكومت، فلسفه  براي فرمايشان امام در بحث واليت فقيه و اعالن ضرورت عقلي ايشان

اي  عملي برخورد با كفر است، چيزي در دست ندارند، و نمي توانند تلقي واضحي در حوزه بنمايند تا هم دوره
 هاي خويش را حركت فكري بدهند و براي مخالفين امام خميني معظله ايجاد كنند.

ي كنند اين مطلب را يك جوري حل بنمايند و لكن آنها كه ارادت بسياري هم دارند، با فشار زياد سعي م
 نمي شود و آن اثر را در حوزه نمي كند.

اگر گفته شود طرح واليت چه در اصول و چه در فروع فرقي نمي كند. بايد ديد در عينيت چه فرقي دارد؟ 
در شكيات در تحرير خرداد الي اآلن به حضرت امام شده آيا اعتراض به رساله ايشان  ١٥اعتراضاتي كه از اول 

الوسيله است؟ به رساله صوم سلوه و حج ايشان اشكال شده؟ چرا حوزه در مواردي كه براي امام خميني 
 وضوحش تمام است قصور دارد و نمي تواند ادراك كند؟

فقط در باره عوام و » و اهللا كسي كه فرياد نزند مرتكب كبيره است«مي گويد:  ٤١امام خميني در سال 
خودش هم نمي گويد. نمي گويد. مي گويد: مراجع اسالم چرا ساكتند؟ مخالفين مي گويند: خوب اگر  مقلدين

شما مجتهدي آنها هم مجتهدند؟ چرا آنها اين نكته را خطابي حساب مي كنند؟ و امام خميني من باب تكليف 
ين فاصله به اينها كشيده شده بيان مي دارد؟ چرا روز به روز كه جلو رفته اين فاصله بيشتر شده است؟ تءثير ا

است كه يك عده مقلد آقاي خويي و اقايان ديگر شده و بعد از ان هم اشكال به نظام بگيرد؟ علت اين امر در 
 چيست؟

اگر از نظر فرهنگي و از موضع ستاد فرهنگي مي خوساتيد تحليل بكنيد، اين قضيه را چگونه تحليل مي 
ساله انقالب مي باشد. فرهنگي  ١٠ف ستاد انقالب فرهنگي ارزيابي حوادث كرديد؟ به نظر مي رسد يكي از وظاي

در اين حوادث چه سهمي داشته است؟ آن مقدار كه توانسته به نفع ما باشد چه بوده است؟ ان سهمي از 
 فرهنگ كه نارسايي داشته چه بوده است؟ نارسايي حوزه چه بوده است؟ نارسايي دانشگاه چه بوده است؟

گفت كه اعتقاد ربطي به عمل ندارد. همچنين نمي توان گفت كه بحث آن جاي ديگر است و  نمي شود
بحث فقه جاي ديگر و موضوع شناسي جاي ديگر. اگر مي خواهيد بحث واليت فقيه بكنيد چرا اينها را با 
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د؟ ما همديگر قاطي مي كند؟ جاي اين مباحث در اداره حكومت است؟ يا جاي آن در موضوع شناسي مي باش

همه حرفمان اين است كه نمي توان هماهنگي را كه گفته مي شود بايد باشد هماهنگي ذوقي و تخميني باشد 
با هماهنگي بايد بتوانيم نسبت هاي بين موضوعات مختلف اعتقادات و موضوعات مختلف عيني و حداقل اصول 

د، جايگاهش در فقه كجاست؟ جايگاه زير بناهايش را مشخص نمائيم. بگوئيم: اگر سرپرستي رشد گفته مي شو
فوق با جايگاهي كه در اصول اعتقادات و هستي شناسي است چه تناسب دارد؟ و پس از آن نيز بگوئيد كه با 

را يك خرده بيشتر تشريح » اظهر ثمره التزاع«عمل و عينيت و تجارب عملي چه تناسبي دارد؟ اين بار اين 
 كرديم.

ان داشتيم كه من مي خواستم خدمت استاد ياد آوري كنم. اين بوده كه قرار سئوال: ما يك قراري با دوست
شده زياد سئوال نكنيم. چون بحثي كه حضرتعالي مي فرمائيد عده اي از دوستان يك چيزهايي دستشان مي 

 آيد كه ممكن است با ادامه اين بحثها در جلسات خودمان بتوانيم ايشان را قانع كنيم.
حقيقت به سئوال ايشان نپرداختيم يك مقدمه براي ورود به مطلب گفته شد ولي در مقدمه، استاد: امروز در 

به عينيت نگاه كرديم. آيا عينيت فرهنگي در جامعه چگونه است؟ براي اينكه آثار و لوازمي را كه قبالً گفته 
 بوديم، مي خواستيم ببينيم كه آيا واقعاً اثر دارد يا ندارد، قضيه چه جوري است؟

سئوال: اينكه مي فرمائيد ساختار، منظورتان ساختار واليت است؟ اين ساختار واليت را تشريح مي فرمائيد. 
ما آنجا واليت را مدعي شديم كه تنها طريق جريان رشد ربوبي واليت است. بعد دوستان واليت را معنا كردن 

ما بگوئيد كه اختيار بعد انواعش يا اينكه به سرپرستي كه سرپرستي را مي پذيريم را هم به اين معنا كه اگر ش
خداوند اعطاء كرده است. همه اينها را بعنوان رده هايي از پرورش دادن مثل اين درختي كه من تماشا مي كنم 

 كه خودش براي رشد من قرار داده شده است در كل نظام آفرينش.
ختيار و كتاب همه اينها جزوش است پس اگر براي واليت يك معناي عامي قرار دهيم كه عدل و نبوت و ا

لذا بايد يك ساختار قائل باشيم مي گوئيد اول فرض بفرمائيد، نبي بعد از نبي خيلي مي رويم پائين و الي آخر 
 ساختار آن را مرحمت كنيد تشريح بفرمائيد.
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بكنيم (خود استاد: ببينيد گاهي است كه ما جداي از بحث نبوت و نبي اكرم (ص) و اينها بخواهيم صحبت 

ساختار واليت را دقت كنيم) اگر گفتيم كه همه عالم يك نظام هست در اين نظام هر چيزي براي خود شريك 
جايي دارد. جايگاهشان هم با جهتشان متناسب است آن جهت به طرف غايت است تا اينجا معلوم شد كه عالم 

ب شده و ارتباط پيدا مي كنندف مي شوند يك اي همه كه با همديگر مرك اوالً بريده از يك ديگر نيست. نحوه
اي از رشد در  نظام كه متناسب با رفتن به يك طرفي و يك غايتي است بعد بايد تغييراتي متناسب با هر مرحله

 اينها پيدا شود اعم از مرحله اول، دوم، سوم و. ... 
يم اين بستر رشدشان است. اول يك نگاه به تاريخ يعني اين سيري كه حركت مي كند انداخته و مي گوئ

اي روي ديوار كشيده و مي گوئيم كه: اين درچه مرحله اي از رشد است؟ بعنوان مثال عالم را كاّنه  يك نقشه
شما مثل يك طفل داريد نگاه مي كنيد. و همه مراحل مختلف رشد آن را مي بينيد. اگر اين طفلي كه رشد مي 

تمام اندام اين طفل مثل مويرگها، تك سلولها، تك واحدها، به  كند سرپرستي نشود رشد محال است. بايد به
 اي برسد تا اين رشد واقع بشود. (غايت بفرمائيد). جزئياتش افاضه

اگر گفتيم معناي سرپرستي، سرپرستي نفس تعلق هست. يعني براي اجزاء كيفيت هاي مختلف تعلق كه 
ته اند يعني يك كل درست كردند. حال نحوه ارتباطات و ترتيب پيدا كرده اند يك تعلق باال و كلي در نظر گرف

تعلقات عرضي و ترتيبي كه بهم دارند يك ساختاري را درست مي كنند. وقتي اين تعلقات بيشتر شد و ساختار 
 شود. دومي درست مي

ساله ساختارهاي ديگري  ٢٠ساله، يك ساختار جديدي در بدنش بوجود خواهد آمد. كه در  ١٠مثالً طفل 
ساله باشد.  ٢٠ساله تمايالت جنسي ندارد، يا اگر دارد محال است بصورت فرد  ١ر بدنش بوجود مي آيد، طفل د

ساله يك تغييراتي حاصل شده است. اين تغييرات گاهي در ساختار است و گاهي ساختار  ٢٠حال در اين فرد 
ي را هم كه مي بينيد رشد پيدا در ارتباط با واحدهايش است. بك تك واحدهاي آن هم تعلق است. اين تعلق

 كرده همين روابط تعلق.
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اي است كه بين اجزاء است كه بين اجزاء است. در صفحه بعدي  ساختار واليت و سرپرستي همان رابطه

توضيح مي دهيم و مي گوئيم كه منحصر به عالم انسان هم نيست. جاذبه هر كجا پيدا شود. جاذبه مادي هم 
پيدا مي شود. هر جا تغيير است تركيب است و هر جا تركيب است ربط است و هر جا كه باشد، ربط و تغيير 

ربط است بدون اينكه اينها يك تعلقي بهم داشته باشند نيست. شما هر جا تعلقي را مي بينيد نسبت به هم 
شده  اش را نمي توان از تعلقي كه به غايت هست بريد، يعني اين تركيب براي جهتي درست ها رابطه عرضي
 است.

پس بنابراين شما ساختار تركيب عالم را از موجودات غير مكلف گرفته تا موجودات مكلف تا موجوداتي كه 
ها هستند، همه اينها را در يك دستگاه مهمي آورديد يعني از جناب عزرائيل كه قبض  سرپرست اين مكلف

آنچه دستگاه ملكوت خدا و دستگاه روحي بدستش است تا فرضاً جناب ميكائيل كه ارزاق بدستش است تا 
ملكي كه در عالم ناسوت است تا دستگاه اختيار هر جا كه دست بگذاريد مي گوئيد: اينها بدون استثنا مخلوق 
خدا هستند. پشت سر آن هم مي گوئيد براي جهتي خلق شده اند. بعد از آن هم گفته مي شود كه تناسباتي با 

هت مي خورد. بعد صحيح است كه بگوئيد اين تغييراتي كه در عالم انجام هم دارند كه به درد سير در اين ج
 مي گيرد متناسب با رفتن به آن جهت است.

حتمي است. ممكن است شمنا روي جزء دست بگذاريد و بگوئيد اين جزء كه سقوط مي كند » رشد«پس 
اي جهت غايي يعني جهت رشد ولي اصل عالم كه سقوط نمي كند. وقتي نسبت به اصل عالم مي گوئيد كه: بر

اي  خلق شده است، ديگر نمي توانيد بگوئيد كه براي سقوط پديد آمده است. به ساختار مركبي هم كه هر لحظه
 روبسوي رشد دارد ساختار واليت سرپرستي مي گوئيد.

قق وقتي گفته مي شود كه اين ساختار رشد مي كند و گسترش مي يابد اين به شرطي است كه در عمل مح
ساله شد. خواهيم گفت  ٢٠ساله،  ١شود. اگر سرپرستي نشود كه رشد حاصل نمي شود. اگر شما گفتيد طفل 

 اين رشد بدون سرپرستي تكويني محال است. مسلماً اين رشدي كه حاصل شده با سرپرستي انجام يافته.
 ديم.اكنون سراغ اين مطلب مي آئيم كه اين عالم را بعنوان بستر عبادت او فرض كر
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يعني اينجا صحبت از خداي متعال و از بنده و جنابعالي نيست بلكه صحبت از نبي اكرم(ص) است، ايشان 
با همه شدت تقربشان نسبت به خداي متعال، باز هم رشدي برايشان مقصود است، صلوات كه مي فرستيد و 

ن رشد همه كائنات است پس اين براي ايشان رحمتي كه نازل مي گرد، بستر رشد ايشان كدام است؟ بستر ايشا
رشدي كه براي كائنات است وقتي تركيبات عالم عوض شود متناسب با رشد ايشان عوض مي شود. بعد مي 
گوئيد اين تناسب در همه مراتب وجود دارد. يعني شما زحمت مي كشيد و مباحث فكري انجام مي دهيد و با 

 همديگر مباحثه مي كنيد.
متعال مي خواهيد و بعد مي گوئيد با عنايت ولي اعظم الهي مطالبي حل مي  دقت مي كنيد و از خداي

شود، پس براي ما يك رشدي حاصل مي شود البته با عنايت ولي اهللا اعظم، بندگي ما يك پله انشاء اهللا بيشتر 
 مي شود. يعني با ادراكات جديدي كه پيدا مي كنيم شدت تعلقمان بيشتر مي شود.

 ٢اي هم در كشور بايد تبليغ كنيد و آموزش دهيد. وقتي آموزش مي دهيد  اي يك ردهسپس مي گوئيد: بر
گونه كار انجام مي گيرد. يكي اينكه رشد آنها را سرپرستي مي كنيد و يكي هم كه با اين كار رشد خودتان را 

ي كه شما افزايش مي دهيد. با سرپرستي كردنتان به قصد قربت عبادت انجام مي شود. پس آن نو آموزان
آموزش مي دهيد بستر طاعت شما نسبت به خداي متعال مي گردند. براي اينكه شما همينجوري بدون جهت 
كه درس نمي دهيد يا براي دنيا درست مي دهيد و يا براي آخرت. اگر براي آخرت است بايد نفس فعل عبادت 

 باشد.
شود. آنها دارند رشد مي كنند و بستر پس بنابراين براي شما عبادت است و براي آنها رشد حاصل مي 

هستند براي عبادت و بندگي شما كه بسترتان واقع شده است، اگر بستري بنا شد يعني كساني نباشند كه شما 
آموزش بدهيد نمي توان كه براي كوه و دشت و بيابان صحبت كرد. با خالصه ترين بيان: ساختار واليت يعني 

مي » نظام احسن«را بصورت يك وحدت تركيبي ببينيد؟ و به تعبير سابق  روابط تركيبي كل عالم (كه عالم
 باشد. چون شيء را هم بدون رابطه قابل شناسايي نمي دانيم.
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بنابراين اين ساختار هم بستر است براي بندگي ولي اهللا اعظم، بندگي نبي اكرم (ص)، بندگي كسي كه 

اين بستر براي خداي متعال و متناسب با رشد او رشد  واليت مي كند و مطلقه تكوين به دستش مي باشد. و
مي كند. البته بعداً خواهيم گفت كه متناسب با قرب و بعد و با منزلت واليت است كه هر كس نسبت به پائين 

 ترش در جاي خودش رشد مي كند و پايين تر براي بستر رشد مي گردد و خود نيز سرپرست رشد مي شود. 
كه سرپرستي رشد به عهده شماست يك شدت قربي داريد كه هر چه جلوتر برود  اي پس در آن محدوده

آنبستر هم گسترش پيدا مي كند. بستر شما آن كسي است كه تحت ـ سرپرستي شما قرار دارد. چون بستر 
اطاعت شما است. اگر شما گفتيد: كه بوسيله ياد دادن به اين شخص من بندگي مي كنم، نفس بندگي شما اگر 

 شود. تر مي يله ياد دادن انجام گيرد به ميزاني كه فرد بيشتر مي آموزد بندگي شما گستردهبوس
»اهللا و بركاته و السالم عليكم و رحمت«  

 
 
 




