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 ١جلسه: 
٦/٤/٦٨ 

نبينا ابالقاسم محمد و .. انه خير ناصر و معين و صلي اهللا علي سيدنا و .قرائت قرآن ] ٦ :١[ ؟ استاد حسيني: 
علي اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اعداء اهللا من اآلن الي يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات 
الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا ارحم الراحمين، بمحمد صلي اهللا 

بحث كنيم، درباره  صل علي محمد و آل محمد) بحثي را كه در خدمتتان آغاز مي(اللهم عليه و آله الطاهرين 
در يك فصل درباره فلسفه حكومت صحبت كنيم. ـ  الرحمنـ ان شاء اهللا  واليت مطلقه فقيه هست. كه اميدوارم

ضابطه ـ ان شاء اهللا ـ  تواند مشروط باشد و مطلقه. و يك فصل هم و يك فصل هم حاكميت هدايت نمي
اما در مقدمه و  .ـ الرحمنـ ان شاء ـ  كنيم اش را ذكر مي ضابطه ،حاكميت كه اين معني هرج و مرج نيست

كنيم كه حساسيت بحث چيست و چرا الزم دانستيم بعد از دقت  مدخل و ابتداي بحث يك اشاره كوتاهي مي
اين بحث را شروع بكنيم ـ عليه  صلوات اهللا و سالمهـ كردن كه با ياري خداي متعال و عنايت حضرت بقيه اهللا 

شركت فعال داشته باشند در ـ ان شاء اهللا ـ  و در خدمت همه برادرها هم باشيم در بحث. براي اين كه برادرها
در تتبع ـ بحول اهللا و قوه ـ آيد چه دقت داشته باشند  سؤال كردن. چه سؤاالتي كه احياناً به ذهن خودشان مي

يي كه نوشته شده در پيرامون امر حكومت، اعم از مسلمين يا غير مسلمين ها و از مواضع مختلف نوشته
ند، اگر معارض بود با صحبتي كه ما عرض اند و ايراد كردند به امر حكومت يا نظري داد زهايي كه نوشتهچي
كنيم به صورت اشكال طرح بكنند؛ يعني اين طوري نباشد كه كسي مثالً بگويد در اين قضيه ما كتاب  مي
حكومت هست درباره ـ به هاي  هرچه كتاب درباره فلسفه حكومت هست درباره مدل و روش ،اريم، نهند
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ببيند كه چه تيترهاي چشم گيري هست كه احياناً  ، آدمفهرستش مطالعه بشوداز تواند  ميها  اينحضورتان ـ 

داند اين يك دسته از  ميالزم هايي از آن كه  جاكند تا ـ به اصطال ح ـ متنش  برخورد به مطالب پيدا مي
ها و  است. يك دسته زمينه مطالعاتي مقاالتي كه نوشته شده حاال در مجالت، روزنامه هاي مطالعات زمينه

 ،نظايرش اعم از اين كه كساني كه موافق يا مخالف حكومت باشند و نظام مبارك جمهوري اسالمي باشند
سته و گريخته در لسان خواص يا عوام وجود داشته باشد. چيزهايي كه بخواهند اشكال بكنند يا اشكاالتي كه ج

كنيم يك تكليفي خود حقير دارم، يك تكليفي هم برادرهايي كه  بحث از جهت اين قسمتش كه ما عرض مي
اين طوري نباشد كه بدون دقت باشد. طوري نباشد  .كامالً با دقت پيش برويماين كه  كنيم با هم همكاري مي

گري ديرسيد طرح نشد و اال از ريشه حرف مثالً شكل  بعداً ما يك اشكالي به ذهن مان ميكه مثالً گفته شود 
شد، مثالً مسير بحث به گونه  كرد. يا فالني يك اشكالي در فالن كتاب دارد كه اگر آن اشكال طرح مي پيدا مي

اين بحث را براي چه  طرح بشود حتماً. اما چرا ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ ،نه اين طوري ،ديگري بود
كنيم؟ وجود مبارك حضرت نايب االمام، امام خميني (اللهم صل علي محمد و آل محمد، اللهم صل  آغاز مي

علي محمد و ال محمد، اللهم صل علي محمد و آل محمد) ـ قدس اهللا سره القدوسين ـ ايشان ـ به حضورتان 
ـ قرار داشت؛ يعني يك سير طوالني ـ به اصطالح ـ  ـ اي از زمان و مكان عرض كنم كه ـ وجودشان در يك رتبه

شان تا آخر كه يك تبعات ابتدايي داشت؛ يعني شاگردان درس  بلكه بهتر بگوييم از عوان تحصيل ٤١از سال 
سراسر ايران  ،هاي انقالب ايشان ديگر مجتهديني را پرورش داده بود ايشان سراسر ايران خب بودند، نزديك

اً در زمان خاصي ئاي را براي ايشان در مكاني به نام ايران ابتد ايي و به هرحال اموري كه زمينهه دوره بودند. هم
فراهم ساخته بود. بعد هم ايشان با ياري خداي متعال يك حركتي را آغاز فرمودند بودند و با عنايات خاص 

ـ (اللهم صل علي محمد و آل بفرستيد هم بلند  ي را ـصلواتـ صلوات اهللا و سالم عليه ـ حضرت بقيه اهللا 
كردند به  محمد) ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ پيش برده بودند كه خيلي از اموري را كه حتي تأكيد هم مي

اين  شد. يك مقدار از سهل انگاري مال اعتماد به قدرت ايشان و دليل وجود مبارك خودشان زياد اهتمام نمي
من باب  .حرف ايشان هم نفوذ دارد ،شنيدند ود و مردم حرف را ميخب خداي متعال به ايشان قدرتي داده بكه 
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افتند ولي كسي  در نجف فرمودند همه دنبال ايشان راه ميكه كنم، ايشان حكومت اسالمي را  مثال عرض مي

مثالً فرمودند كه اسالم را ايشان  .خاص امر حكومت برود اجرا بكند ،رفت دستوري را كه ايشان دادند بيشتر نمي
يك مقدار  .اين را كسي دنبالش نرفت ،ـ جامعهـ به اصطالح ـ  ـهاي  شناسيد و معرفي كنيد متناسب با نيازيب

ما  ،م بدهيدآن جاآييم هر كاري كه شما  آمد كه خب دنبال شما ما راه مي از نرفتن اين بود كه، به نظرشان مي
ـ اين ادراك هم سرجاي خود اصطالح ـ  ـ به شده بود و ـ يپشت سر شما هستيم. اين ديگر يك ادراك خاص

آن هم  ،و لكن اين قسمت جزئي را هم كه به صورت موردي خاص دستوري دادند !ها  داردرا كمال صحت 
شنيده ايم كه رعايت شده باشد و پي گيري شده باشد. ـ به حضورتان كه نبود كه كمتر ما وراعي طبيعتاً الزم 

آيد كه در عين حال مراحل تحولي بزرگي را ايشان  كه به ذهن من مي عرض كنم ـ در تقريباً دو سال اخير،
آيد كه انقالب فرهنگي را با مسئله شهادت آغاز كردند و  مقابله فرهنگي؛ يعني من به نظرم مي .دست زدند

هايي. يكيش مسئله اين بود كه واليت فقيه مطلقه است و  ثمراتش را جريان دادند داخل تغيير يك ريشه
(اللهم صل علي محمد و آل محمد) اين بعداً هم ـ عليه و آله ـ صلي اهللا ي از واليت مطلقه رسول اهللا ا شعبه

شود شمرد. ـ به حضورتان عرض كنم  كنم، اين يك انقالب فرهنگي است و اين را كم نمي تر عرض مي مفصل
باز آن ذيل همين هست،  ش مبارك و فرمايش دومي كهيهمين فرما ،كه ـ تمام اين بحث هم در همين تبيين
دو تا از هم جدا نيست. يعني وقتي واليت مطلق شد، آن وقت ها  اينكه مسئله توجه به زمان و مكان هست. 

تواند  ضابطه تحققي؟ يا اين كه نمي ،تواند باشد كنيم كه آيا چيزي جز زمان و مكان مي اش صحبت مي ضابطه
تا  ٣فته شد خدمتتان در متن در عنوان كلي كه براي بحث گ(كنيم خدمتتان كه  باشد؟ اين را بعد عرض مي

بردند و هم انقالب فرهنگي را  يعني ايشان عمالً هم انقالب به نظر من سياسي را پيش مي )عنوان عرض كرديم
مان آمد كه يك مقداري در اين باره صحبت بكنيم و نهايت عرض  بردند در آن زمان هم ما به ذهن پيش مي

هاي مختلف بود به دليل اعتماد مهمشان به بودن  براي گروه ،كه براي فرهنگستان بودهايي  الكردم چون اشتغ
شد كه مثالً به اين بحث آن قدرها زمان و نيرو تخصيص داده نشود. در  اين علت مي ،آقا، به بودن آقاي خميني

ه بحث اجتهاد كه در دفتر به ان برسد نسبت بش اي به ذهن كسي برسد، مغايرتي به نظر حد اين كه مبادا شبهه
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جلسه ما مزاحم بشويم و مطالب جمع و جور  ١٥، ١٠شد؛ مثالً بنا شد كه در عرض  عنوان بحث پايه تلقي مي

براي هايي  بشود. در بحث زمان و مكان ديگر به همان اندازه هم جلسة خاص گذاشته نشد، هرچند بحث
و اين را از خداي متعال شكرگذار و از عنايات حضرت شان مطالب رسيد  دوستان به صورت پراكنده به عرض

خر كار اقداماتي را كه حضرت امام كردند در اين فصل انقالب فرهنگي هيچ چيزش آبقيه اهللا شاكريم كه، ما تا 
خواند با موازين و حاال چه كارش بكنيم نبود، بلكه وقتي  مان غير منتظره و ناراحت بشويم كه اين نمي ر ذهنب

شديم. من يادم هست كه از اولي كه آقا در باب انقالب فرهنگي ـ به حضورتان عرض كنم  مي شد شاد گفته مي
فرمودند اين را مثل يك هديه خيلي خيلي خيلي خيلي ارزشمندي كه آدم قيمت نتواند  ٥٩كه ـ در سال 

، ما خوشحال شديم تا ـ عطا بشودـ به اصطالح ـ  برايش بگذارد از يك دوست بسيار بسيار بسيار بزرگي كه ـ
فرمودند همين طوري مسرور بوديم كه ـ الحمداهللا رب العالمين ـ مثالً آن قسمت هم  اين كه بياناتي هم مي

هم اخالص آقا و حضرت  ،بيان شد. اين قسمت هم بيان شد و اين نيست جز به عنايت و بركت هم خون شهدا
و برادرهاي گرامي كه هم ديگري نداشتيد جز اين كه به حضورتان ـ اخالص شما دوستان عزيز  امام و هم ـ

پرستش خدا را بخواهيد راه بياندازيد؛ يعني يك چيز ديگري را كنار پرستش خدا براي خودتان نتراشيده بوديد 
اين خواند و  نمي ،شود خورد و ناجور مي ضربه مي آن جاكه بگوييد كه حاال انگار آن چيزي را كه ما تراشيديم 

تان از اول تا آخر دنبال اين بوديد كه بشود يك چيزي براي پرستش خدا در زمين جاري  خوب هم . خيليها
يي كه اطالع دارم البته، آن اطالع من ممكن است خيلي ضعيف باشد. كمتر مؤسسه آن جابشود. لذا من اين تا 

بداع احتمال باشند كه اين تحقيقاتي و ـ به حضور مباركتان كه عرض كنم كه ـ جايي كه مشغول كار فكري و ا
ابداع احتمال سرجاي خودش مسئله مهمي است، كه ابداع احتمال آخرش مجتهد شدن در آن موضوعي است 

حاال ـ كه برابر اين سري فرمايش اخير امام  شناسم شود. كمتر جايي را مي كه پيرامونش تطرق احتماالت مي
ديد كه اين  مي ،گرفت د كه فقه سنتي دردش مييكي يك وقتي كه امام فرمون ه ـهر كدام به يك نحو

گرفت ـ به حضورتان  مي گفتند متحجرين دردش . يك كسي وقتي آقا مياين هاخواند با تحول و رشد و  نمي
ولي اگر  ،كردند ن طور كه يك دسته قسمت فقه سنتي را تكرار نمياكرد. هم عرض كنم كه ـ اين را تكرار نمي
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كردند. اين يك دسته ديگر هم وقتي آقا مثالً فقه  گفت آن را خيلي تكرار مي مي آقا رعايت زمان و مكان را

يا وقتي  ،ماندند گفت متحجرين در معنايش مي ولي وقتي مي ،كردند گفت فقه سنتي را تكرار مي سنتي را مي
ام يا واليت آيد كه شايسته در جامعه الاقل من نشنيده  گفتند زمان و مكان تبيين دقيقي من به ذهنم مي مي

وارد و خارج بشوند و ذكر گونه من نديده ام كه آن  ،نقل شده مطلقه را جز خيلي محدود از بعضي بزرگان اخيراً
شد.  ها تا وقتي كه آقا بودند نياز چنداني به آن احساس نمي اين بحث .كنم كنند كه حاال در طي بحث عرض مي

پشت سر اين كه مسئله واليت مطلق را طرح مثًال. حت را كردند شوراي مصل براي اين كه حضرت امام نصب مي
كردند. حاال اين مصوبات شوراي مصلحت هم ديگر يك مصوبات  فرمودند، نصب مي كردند عمل هم مي مي

الزم هم بود تلقي بشود. االن هم طبيعتاً همه اختيارات ايشان را حضرت آيت اين كه  شد، كما قانوني تلقي مي
دارا هستند. و ايشان هم شكي ندارند كه  اللهم صلي علي محمد و آل محمد)آقاي خامنه اي، (اهللا نايب االمام 

عرض كنم ـ اين طوري نيست كه دانيم و ـ به حضورتان  حكومتشان را به ما به نيابت حضرت بقيه اهللا اعظم مي
لي عليه و قدس اهللا سره صحيحي براي آقاي خميني نيست ـ رضوان اهللا تعالقب كه مثالً بگوييم نايب االمام 

خير! اين طوري نيست.  ،القدوسين ـ صحيح است ولي نبايت حضرت ولي نيابت براي ايشان صحيح نيست
كه مثالً گويند  مي كنند و حتي گاهي كه بعضي مي ايشان به نيابت از حضرت بقيه اهللا االن دارند كشور را اداره

نيابت از حضرت بقيه اهللا اين تعبير صحيحي نيست، چون  ايشان به نيابت آقاي خميني، آقاي خميني بهكه 
ـ قدس اهللا سره القدوسين ـ هايي را كه حضرت نايب االمام امام خميني  االن درست است كه بايد منويات و راه

آقاي خميني  ،ولي اين به اين معنا نيست كه ايشان نايب آقاي خميني هستند ،ببرند جلوها  آن ،بيان فرمودند
لي عصر خير! ايشان االن نايب حضرت بقيه اهللا هستند كسي دست ايشان را ببوسد به قصد نيابت صحيح نايب و

واليت  ،واليتش ،داند يك احدي معاذاهللا جائر، ولي جائر كه ايشان نميولي است؛ يعني يا ولي عادل است يا 
به حضورتان عرض كنم كه  ست؟ ـشد نايب حضرت ولي عصر است پس چي الهيه است ديگر. وقتي واليت الهيه

ـ به حضورتان  زمان بودند ظاهريشان در بين ما ـ و همان رقم هم كه امر حضرت نايب االمام امام خميني در
آيا مورد اين كه  عرض كنم كه ـ نافذ بود؛ يعني آدم مالش جانش، ناموسش را بدون يك ذره وسوسه و ترديد در
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ذيرفت كه وظيفه است و خبري هم نيست. ـ به حضورتان عرض كنم پ قبول خدا هست اطاعت از اين يا نه؟! مي

گفتند  رفتيم نزد مسئولين جنگ مي كه ـ عين همان هم نسبت به ايشان هست. يك وقتي است كه مثالً ما مي
كتاب برويد بنويسيد آن يك حرف ديگر است. باال به ايشان ممكن است دستور بدهند باز مسئولين به ما 

كه در اين كه كسي كه مثالً به دستور امام رفته و شهيد شده مثالً است تاب بنويسيد. ولي وقتي بگويند برويد ك
صلوات اهللا ـ ما ترديد كنيم در شهادتش ابداً! شهيد است، شهيد است و همين طوري كه اگر زمان نبي اكرم 

دستور حضرت حاال يا در رفت جنگ به  (اللهم صل علي محمد و آل محمد) حاضر بود ميعليه و آله و سلم ـ 
كرد سرلشكري را براي رفتن جنگ. و گفت برويد همراه اُسامه كه يك  ركاب حضرت يا حضرت منصوب مي

. ديگر شكي نداشت كه ،شهيد بودند .شدند ديگر رفتند و كشته هم مي جوان بود. برويد براي جنگ، خوب مي
صلوات اهللا عليهم ـ بي اكرم يا ائمه طاهرين جتماعي يك خردل فرقي نيست بين اطاعت از دستور نواليت ا

شود فرق داشته باشد حاال فرق در جاي  هيچ فرقي ندارد؛ يعني واليت اجتماعي نمي ،يا نائبشانـ اجمعين 
شود فرق داشته باشد اين را زياد هم خود حضرت نائب  نمي .ما بحثش را عرض خواهيم كرد استدالالً ،خودش

ـ البته تعبير حاال ـ به اصطالح ـ  حكومت اسالمي اين را تأكيدكردند كه واليت ـ االمام امام خميني در بحث
كند مثالً يا  كنم شايد ايشان فرمودند باشند مثالً اوامر حكومتي كه مي كلمه واليت اجتماعي من تعبير مي

را ما تعبير كند حاال من عين عبارت ايشان درخاطرم نيست. آن  خوب! فرموده باشند اوامر سلطنتي كه مي
ـ به حضورتان كه  .دهيم كه يعني چه واليت اجتماعي كنم از نظر لفظي به واليت اجتماعي و توضيح هم مي مي

ـ صلوات اهللا عليه و آله و سلم ـ فرمايند: هيچ فرقي ندارد بين وقتي كه شخص نبي اكرم  عرض كنم ـ مي
نماز صبح  ،شمارا عين قصه نماز است. نماز  او اينائب نوقتي فرمايند يا  فرمايند يا وقتي كه امام معصوم مي مي

 فرمود اگر حاضر بوديد در خدمت شخص نبي اكرم ميهم خوانيد من باب اداء وظيفه زمان نبي اكرم  كه مي
اي كه درك  خوانم، شما به اندازه اين طوري كه من نماز ميگفت صلي نماز بخوانيد  (صلوا كما رأيتمو يصلي) مي

اش درك شما  توانستيد عمل كنيد؛ يعني واسطه الفاظ حركات و سكنات حضرت به همان اندازه مي كرديد از مي
هم از دو لب مبارك شريف معصوم به گوشتان بخورد باز را خورد. زمان حضور معصوم هم باشيد، احاديث  مي
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كند به اندازه  بت ميشود به شما اصا گيرد، يك مقدار از اين نور رد مي اش فيلتر درك شما قرار مي واسطه

صلوات اهللا و سالم عليه ـ تشريف بياورند ـ حضرت بقيه اهللا ـ ان شاء اهللا تعالي ـ حاال فردا هم كه  .تان ظرفيت
حاال حضرت  .ـ استفاده كند از محضر حضرتـ به اصطالح ـ  تواند ـ به اندازه ظرف دركش مي يكس باز هر

ها مساوي  ند آن يك حرف ديگر است. ولكن به هرحال دركنف سعه پيدا كوظر، تصرف تكويني بفرمايند
كند. اين است كه فرقي نيست در اين باب  به اندازه سطح دركش ادراك مي ي همكس هر .شود مساوي كه نمي

كه درك فاصله شود بين اطاعت از امر معصوم از آن چيزي كه اراده فرمودند تا آن چيزي كه شما ادراك 
شود كه هيچ فرقي ندارد آدم  كنيد. در زمان غيبت هم بعداً گفته مي رتان ـ عمل ميفرماييد و ـ به حضو مي

بگويد كه مثالً اگر من در زمان نبي اكرم بودم نسبت به نماز صبح خواندن يك وظيفه شديدتري داشتم. اگر 
د ديگر حاال زمان غيبتيم، مثالً عيبي ندار شد، آن وقت خيلي بد بود. ولي حاال كه در زمان نماز صبحم قضا مي

شود  تر نمي گويد حاال نماز صبح هم قضا بشود، نه اين طوري نيست. شديدتر و ضعيف حضور پيغمبر اكرم مي
تا ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ درك داريم  يميك حركت است تا مكلف هست دقيقاً ،تكليف بر نماز صبح

در هر  ،هر مقطعيدر در هر زماني  ،هاي زماني رفكه تكليف قابليت پذيرش تكليف داريم، در هر ظرفي از ظ
شود بگوييم اگر ما يك  نمي .سطح بر ما طبيعتاً واجب استآن وقتي واقع شده باشيم اطاعت از خدا متناسب با 

شود بگوييم اگر زمان نبي اكرم  شد. يعني چه؟ نمي وقت ديگري بوديم پرستش غير خداوند بر ما واجب مي
شديم ولي مثالً اگر بعد  كرديم پرستش خدا را معاقبه مي ما واجب بود و اگر ترك ميبوديم پرستش خدا بر 

خدا خيلي ديگر به آن اندازه الزم الرعايه نيست. در زمان بعد  بعد از نبي اكرم دوره امام معصوم پرستش ،باشد
نه اصالً پرستش خدا  رسد ديگر، ديگر در آن جا كه ميـ صلوات اهللا عليه اجمعين ـ از امام ائمه معصومين 

پرستش فرقي ندارد  وكنيم عرض مي هم را برهاناًها  اينشود. پرستش فرقي ندارد حاال بعد ما  ل ميمثديگري 
نماز صبح دو ركعت يا پرستش اجتماعي باشد. پرستش، پرستش ماهيتاً يك چيز براي پرستش فردي باشد 

هاي فردي ما ـ به  شود شما بگوييد در پرستش ميچه پرستش فردي باشد. ن ،چه پرستش اجتماعي باشد ،است
ولكن  ،با زمان فقيهـ صلوات اهللا عليه و آله و سلم ـ فرق ندارد نسبت به زمان نبي اكرم  مان حضورتان ـ تكليف
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 يك ذره اشتباه واقعآن  در ،كند. بگوييد آن فرق پيدا مي اين جاهاي اجتماعي كه برسيد بگوييد  به پرستش

بگوييد آن عملش مطلق است. اين عملش تدريجي  .عيبي ندارد ،ممكن است اشتباه واقع بشودشود اين  نمي
در باب امور فردي هم هيچ مرجعي حق  .در باب امور فرديتان هم همينطور است .عيبي ندارد ،الحصول است

 ،واند بزندت حرفي نمي چنينرا كه من درك كردم همين متن واقع في لوح محفوظ ه اين كه بگويد، كه آن چ
اش بر او گرفته  زنم در رساله اين عين آن چيزي است كه خداي متعال مشيت بالغه كه بگويد حرفي كه من مي

گويد: اين دو ركعت نماز به اين  عملي را ندارد فقيه. مي چنينو در لوح محفوظ هم ثبت شده است. نه خير! 
چرا از نظر ظاهري؟ براي  .. و تركش مأخذه داردرز و مسلم استحنحوه خاصي كه گفتم از نظر ظاهري تكليف م

شخص معصوم كه عملش عن  !ها نه زمان معصوم ،جز شخص معصوم .ادراك من گذشته است ديگرخب اين كه 
جز آن شخص  ،اختالف نباشد با لوح محفوظآن  ـ درـ به اصطالح ـ  اهللا تبارك و تعالي باشد و آن علم هيچ ـ

كنند. و اين مطلب فرقي  مر خداي متعال به ميزان سعه ظرفيتي كه دارند اطاعت ميديگر بقيه همه در اتيان اوا
آيد يك  ما حاال هستيم با اين مطلبي كه به نظر ما مي .بين تكاليف و پرستش فردي و اجتماعي بينش نيست

در آن  هاي اجتماعي كه اين امر مهمي هم هست كه توجه از انقالب فرهنگي هست در پذيرفته شده رتبه مهم
خواهم عرض كنم بيشترين جايي  دقت كردن در آن ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ تسلط بر آن؛ و شايد من مي

كه مكلف بودن بر آن هم باشد، همين فرهنگستان باشد. براي اين كه كساني كه خودشان را موظف ديدند كه 
اي نكنند اال پرستش خدا و اطاعت از آن  در امور اجتماعي اسالم فكر كنند و خودشان را محدود به هيچ ضابطه

عليه نازل كرده از لسان معصومين به دست ما ـ صلوات اهللا عليه و سالم اش ـ  چه خداي متعال بر قلب نبي
اصل قضيه صحت را هم نفس پرستش خدا  ،رسيده. يعني شما معيار صحت را ادراك از كلمات وحي قرار داديد

شود.  هايش به موقع خودش عرض مي بحثـ ان شاء اهللا تعالي ـ كه ايد  ر دادهقرار داديد. و آن را شالوده قرا
كنيد، حاال هر كسي به يك  باالجمالش همه تان قصدتان در راه پرستش خدا و تحقق اين مطلب سعي مي

شما  بشود بابا جان! سؤالكند،  مقدار از دركي كه دارد اگر از هر كدام از برادرهايي كه در فرهنگستان كار مي
ضابطه  ، اين يكخدمت به دين بكنيم ،گويند آمديم خدمت به اسالم بكنيم كنيد مي براي چه اين جا كار مي
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نيست كه بگويند ما مشروط حاضريم بندگي گونه كه من اطالع دارم اين  آن جاديگري همدر كنارش داريد تا 

مطلب به كار ببريد ولي پرستش خدا را گويند غايت وسع و كمال وسع را در اين فهم اين  كنيم، خدا را. مي
ـ به  ديگر، حاال هرچه باشد بگوييم ـ كمشروط به چيزي نبريد؛ يعني كنار خدا يك خدا، يك خداي كوچ

شناسيم  برادران آن طور كه ما مي ،پرستند، الحمداهللا رب العالمين، نيست اين طوري ميها  اين ـاصطالح ـ 
بحث در اين است كه اين بحث االن در جامعه مطرح هست  حال،. به هر ها گويند در بحث نمي چنين چيزي را

در آن، فعال بودن ، هاي اجتماعي هست و تسلط برادرها بهنش هم مكرراً در آينده جزء مبتالو زمينه مطرح شد
كنم  قسمتش من گمان مي سهـ در هر ـ به اصطالح ـ  چه در اين قسمت اولش، چه در ـ ،بسيار ضروري است

ـ محل ـ به اصطالح ـ  ، اولش ممكن است يك مقداري براي آشنايي به بحث باشد و چندان ـقسمت اول حاال
هاي  اش به اين قسمت د ريشهنكن كه ميهايي  در عين حالي كه باز هم اين طوري نيست كه اشكال ،كالم نباشد

و در قسمت سومي هم كه كنيم  گويم برنگردد. و در قسمت دوم كه به صورت اثباتي آغاز مي اولي كه مي
قسمت را جزء امور مبتال به برادرهايي كه كار فكري دارند در جامعه  ٣كنيم اين  اش را عرض مي ضابطه

ـ ان شاء اهللا تعالي ـ  هاي اصولي هست در تنظيم امور. كه در آينده . عالوه بر اين كه جزء پايهممالحظه كردي
تايج عيني و عملي و بخواهند تنظيم بكنند آن جا، خب طبيعي وقتي به ياري خدا كار فرهنگستان برسد به ن

شويم خدمتتان و سعي  ها هست. بعد از اين قسمت وارد خود بحث مي هايش در همين بحث است كه پايه
ابتدائاً شروع به  ،ذهن برادران قدم به قدم همراه بشود با بحث هاي عيني آغاز كنيم تا تدريجاً كنيم از نمونه مي

قسمت دوم بحث به  ،نه دوره دوم، كنيم. ولي طبيعتاً خوب دوره قسمت دوم لسفي سنگين نميمباحث ف
خورد. اين كه اين قسمت اول را اول قرار داديم اين ست كه وقتي آن مباحث فلسفي را طرح  مباحث فلسفي مي

دور شروع كرديم و مقدمات خورد و خيلي مثالً دور  كنيم برادرها نگويند كه، مثالً اين به درد اين كالس نمي مي
و اگر بخواهيد برخورد جدي بكنيد به ها  حرفآيد سراغ آن  است بدانيد كه ريشه اشكاالت چه طوري مي هبعيد

ـ ان شاء  شود. ـ به حضورتان كه ـ قسمت سومش هم كه به ميان كشيده مي ها حتماً مطلب چرا پاي آن بحث
كه هايي  مكان است كه آن هم، هم در جهت نفي اعتراض ضابطه تحقق است كه بحث زمان واهللا تعالي ـ 
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هم در جهت اثبات و كمك كردن در هر دو جهت ضرورت كامل دارد كه ـ به حضورتان كه عرض كنم  ،شود مي

كنيم. ببينيم آيا فلسفه حكومت به چه چيزي بر  دقت شود. حاال به ياري خدا قسمت اول را آغاز مي آن ـ روي
ولو  ،اسماًولو صالً در دنيا چه طوري است؟ خب يا حكومت از پايين به باال هست، حاال گردد؟ و حكومت ا مي

گويند ما يك مرام  هايي در دنيا داريم كه مي عنواناً يا از باال به پايين هست؟ يعني چه؟ يعني يك حكومت
خاصي داريم ومي  گويند يك مرام خواهيم اين مرام پياده شود. اين حكومت حزبي كه مي خاصي را داريم مي

 ،ادراك بيشتر، قدرت اداره بيشتر ،كه مدعي تئوريسين بودندهايي  آنخواهيم اين مرام پياده بشود، طبيعتاً 
جاري  ،ن هستيشان را بر كل جامعه كه پاي گيرند و حكومت باال قرار ميها  ايننسبت به يك تئوري باشند 

چه در شكل اين  ،اش كه مدعي مكتبي باشند شكل مكتبي حاال اين حكومت از باال به پايين چه در .كنند مي
در يك كودتا يا در  ،كه بگويند مدعي مكتب نيستيم و يك دستة نظامي خاصي بيايند حاكم بشوند بر يك مردم

آن چيزي را كه ما االن مدعيش هستيم.  كنند كامالً يك حركت به هرحال مدعي هستند كه مردم ادراك نمي
هست؛ يعني مردم حاكم  يي هم الاقل در عنوانش مدعي هستند كه حكومت از پايين به باالها يك حكومت.. ] .[

هاي اصولي هم از ناحيه  آيد. عزل و نصب از ناحيه مردم ميها  آنكند. فرم را اداره ميها  آنهستند بر نظامي كه 
گويند  مثل اين كه مي هست،هايي  آيد، اين دو نحو حكومت. بين اين دو نحو حكومت هم يك تركيب مردم مي

گويند اين مكتب را مردم همه پذيرفتند، حاال مثالً سوسيال  مي ،كند مكتبي كه توام با دموكراسي عمل مي
يكي هم مدعي اين كه مردم مكتبي را  ،يكي از پايين به باال ،دموكرات هست. پس بنابراين يكي از باال به پايين

فرمان  .كنند، محدود به يك مكتب خاص است لي ديكته محدودي ميكنند مردم و پذيبرفتند و حاال ديكته مي
شود. حاال ببينيم ابتدائاً در  پذيرفته ميها  آندهند مردم ولي فرماني كه در يك چهارچوب خاص باشد از  مي

چه چيزي واقع  يتكه قائل به دموكراسي هستند و حكومت مردم هستند در واقعهايي  ايننظام اداره شان 
ها هم امروز و برادرـ ان شاء اهللا تعالي ـ  دهيم حضور برادرها دو تا مدل را دو تا نمونه راتوضيح مي .شود مي

ادعا  ،هاي شورايي است نظاماش  يكي .هم دارند، اشكال بكنند ياش بكنند در دقتش و اگر اشكال بارهسعي در
هاي شورايي  در نظام ،مكتب خاصه يك بشورايي حكومت مردم است، نهايت مقيد هاي  كنند كه اين نظام مي
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فرض كنيد يك جمعيت صد ميليوني با نظام شورايي اداره  .كنيم حضورتان دهد، ما عرض مي چيزي كه رخ مي

هم يك يك هست و  ١٠ ،تا صفر دارد ٨يك و  ،هشت تا صفر دارد يك ؟شوند، صد ميليون چند تا صفر دارد مي
گوييم  ميليون شورا داريد. چرا ما نمي ١٠ن جمعيت را تقسيم بكنيد تا اي ١٠تا  ١٠تا  ١٠دانه صفر. شما اگر  ١

تا بگيرند چون يك نفر آدم اگر بخواهد اداره بكند  ١٠٠مثالً  ١٠بيشتر تعداد افراد را بگيرند؛ يعني جاي 
، تا هم نوعاً تقسيم كار اگر بخواهد بشود هر سه نفري ١٠ست واال در خوده ١٠ديگر را حداكثرش به هاي  آدم

يك نفر از چه رده پايين پايين باشد، چه رده باالي باال باشد، اگر  .شوند چهار نفري زير دست يك نفر سپرده مي
هاي مادي كه اعتماد نيست درست رسيدگي بكند و كنترل بكند و مواظبت داشته باشد  بخواهد در نظام

كنند بي  را كه نه نفر نه نفر تقسيم ميهاي كوچك نظامي  شايد هم گروه .تا را بتواند كنترل كند ١٠حداكثر 
گيريد به پايين كه  رويد از مدير عامل كه مي ربط به اين مطلب نباشد. يا فرضاً شما در يك كارخانه هم حتي مي

بين  !ها بينيد باز واحد آخري رسد، فرضاً يك متخصص و چند تا تكنسين مي د آن منتهي اليه كار كه مييآي مي
تواند خوب مديريت  تا را نمي ١٠كند يك نفر بيشتر از  تجاوز نمي ١٠نفر ديگر از  ١٠نفر  ٩نفر  ٧نفر  ٥نفر  ٣

انتخاب  ،فرستند باال ميليون داريد يكي يك نفرشان را مي ١٠نفري كه  ١٠نفر،  ١٠كند. حاال از اين واحدهاي 
اكثر نيست؛ يعني انتخابات كه اش حد قاعدهها  اينگيريم  شان را هم ما باز با حداكثر مي انتخابات ،كنند مي
ي أگوييم با هفت نفر ر گيريم؛ يعني مي ما حاال دو سوم مي .شود نصف به عالوه يك آراء مورد قبول هست مي

رده باالتر. ده ميليون شورا در قاعده اين هرم داريم  ريك نفر فرستاده بشود د ،بدهند تا يك چيز تصويب بشود
شوراي بااليي هم از اين يك نفرها كه آمدند دوباره ده تا ده تا  ،ستند باالفر يكي يك نفر را با هفت راي مي

نسبت طبقه دوم و باالتر به طرف رأس مخروط  ،تاي در طبقه دوم داريم ١٠تا  ١٠يك ميليون واحد  .شوند مي
كردم در  طور دقيق اگر شما نگاه بكنيد، عرض به .از آراء استدرصد  ٧٠نسبت  ،از قاعده به طرف رأس مخروط

گذارند، اگر نصف به عالوه يك  نصف به عالوه يك مي ،گذارند ضابطه احزاب دنيا يا در شوراها رأي دو سوم نمي
 ٧٠شود شصت درصد از آراء طبقه باال دارند. خيلي خوب! حاال از طبقه دوم به طبقه سوم دوباره  باشد مي
ولي نسبت به طبقه يك  ،درصد است ٧٠ه دو شود؛ يعني طبقه سومتان نسبت به طبق درصد مي ٧٠درصد از 
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 ٧٠، درصد ٤٩، ٣٩تان از  . طبقه چهارمدرصد ٤٩شود  مي از كهدرصد  ٧٠از درصد  ٧٠كه قاعده هرم بود 

اي  و خورده ٣٤كنيم  درصد را اضافه مي ٣٥شود ما  يك چيز كمتر مي ٣٥ ،درصد ٣٥شود  شود، مي ميدرصد 
تان  طبقه ششم ،اش نسبت به سطح قاعدهدرصد ٧٠شود  ميدرصد  ٢٥ ،درصد ٣٥تان از  طبقه پنجم .شود مي
تا صفر را از  ٧حاال درصد.  ٥/١٣شود حدود  طبقه هفتمان مي درصدش ٧٠شود  ميدرصد  ٥/١٧درصد  ٢٥از 

كنند بر  حاكم ميها  ايننفري داريد در طبقه هشتم كه  ١٠صفر داشت بزنيد، يك شوراي  ٨ميليون كه  ١٠٠
روي  ،تاييش كه دست بگذاريد روي قانون احتماالت بال استثناء ١٠د ميليون نسبت به هر واحد صد ميليون. ص
شان به  شان روي هم ارتباط كلها  اينروي هر كدامش دست بگذاريد صحيح است بگوييد كه  ،تمام اين هرم

كنيم ببينيم طبقة  درصد است، حاال اين را بعد دقت مي ١٣يا  ٥/١١خواهم  است ـ معذرت ميدرصد  ١٣باال 
خواهيم از اين جا برويم  آييم يك ماشيني مي . حاال مي١٣حداكثر  ٥/١١، ١٣يا  ٥/١١شود  هفتم، آيا اين مي

درصد احتمال سقوط است. هيچ عاقلي  ٨٧ ،حتمال دارد شما را برساند به تهراندرصد  ١٣د نتهران، اگر بگوي
از سالمتي را به عنوان محاسبه كند سالمتي. درصد  ١٣ پذيرد در رياضيات عمل، نمي ،در محاسبه احتماالت

از آن  ،داند كه بگويد كه صحيح نيست مسافرت با اين ماشين كه رد شد خطر است، ديگر صحيح مي ٨٠اصالً از 
شود حاكميت مطلق. حاال تازه اين جايي كه ما عرض كرديم با محاسبه  را در عمل ميدرصد  ٨٠طرف 

برخورد كرديم و يك ذره اعمال نفوذ و قدرت را دخالت نداديم؛ يعني در هر واحدي  احتماالت به صورت رياضي
 چنينهيچ تهديد و تطميعي در كار نيست ولي آيا يك  ،ي دادنأگفتيم آزادي مطلق است براي ر ،كه رسيديم

قريب به  درصد ٨٧تا حاكمند و اعمال حكومتشان تا  ١٠نظامي را كه ترسيم كرديم در نظام شورايي وقتي آن 
يعني مالئكه  ؟!كنند كسي اعمال قدرت نفوذ سياسي و اقتصادي و فرهنگي نميچه  ،هست كارگردرصد  ٩٠

اش كنيد و  ا اضافهرچيزي  چنيناگر  ،هستند يا بشرند. تازه هوا و تقوا در كفار واضح است كه غلبه هوي است
آن وقت معادله يك تغيير بسيار درصد  ٨٠ ربه زوضرب كنيد در آن و بنا بشود اعمال نفوذي از باال بيايد پايين 

قاعده هرم محدود به تمنيات تهديد و تطميع هست در فرستادن يك نفر به درصد  ٨٠يعني  .كند مهمي مي
ماند. صحبت محدوديت مطلق افراد  كه باقي نميدرصد  ٢٠باال، اگر اين را شما مالحظه بكنيد ديگر صحبت 
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كند. حاال توجيه اين كه اين افرادي كه در قاعده هرم  مي حكومتها  بر آنه شود به دست نظامي ك جامعه مي

هايي  كشد. يعني قبول كنيم كه در امور عالم يك تخصص خودشان به امور عالي ادراكشان نميها  اين ،هستند
 و از اين راه بخواهد كسياست ها برتر  بعضي از تخصص ،بندي است ها هم يك رده است و بين خود تخصص

فرستند  نفر داديم نخبه ترين را مي ١٠ميليون  ١٠نفر اول كه  ١٠آن  .شود بيايد بگويد كه حكومت نخبگان مي
نخبه ترين افراد جامعه حاكمند. اين مطلب با آن  ،هم نخبه ترها تا آن باالي باال كه داناترين افرادها  آن ،باال

گيرد كه به صورت  اي قرار مي يع اختيارات به گونهكه كرديم كه اعمال قدرت براساس خود نحوه توز ي راعرض
مطلق در پايين هست و پايين هيچ قدرت آزادي ندارند، اگر فرض بكنيم كه باال يعني طبقه هشتم مالئكه 

 گوييد كه نه مالئكه نيستند، ما اگر مي ،شود گفت حرفي را مي چنينهستند و هوي و تقوايي ندارند اين 
 كند.  رتي راكه درست كرديد يك سرباز خانه درست ميكه اين هرم قدگوييم  مي

آيند و لذا ديكتاتوري سياسي لقب صحيحي است به آن  آيند. مجريان فرمان باال مي نخبگاني هم باال نمي
كنم. واقعا مالحظه بفرماييد. كفار بر حرف باطل خودشان  بدهيد. همين جا من يك پاورقي كوچكي عرض مي

ها در همه جا خورده و همه جا  دارند، جز مغالطه و مغلطه هيچي ندارند. بنيه فلسفي آنكه هيچ برهاني بر آن ن
كنند، هيچ هم خجالت  ها يك چنين دستگاه ديكتاتوري درست مي باطل است. برهاني كافر ندارد. اين

رتان اي زشت است! براي ما در دنيا زشت است كه بگويند ـ كه به حضو  گويند كشند. يك ذره هم نمي نمي
ها نظامي كه ساختند نظام ديكتاتوري سياسي هست. زشت است كه بگويند اين طبقه  عرض كنم كه ـ اين

ها به نام كارگر، به نام كار، به نام فالن خودشان شديدترين  سرمايه داري نوين هست. زشت است كه بگويند اين
ر باطل خودشان به همين محكمي بايستند. ها اين قدر عرضه روحي دارند كه د كنند در عالم. آن فسادها را مي

يك جا در كالم مجيد به كار رفته و يك جا هم شرح صدر را براي كفر گفتند؛ » افمن شرح صدره لالسالم«
تواند شرح صدر داشته باشد و سعة ديد داشته باشد در همان بنيان باطل خودش  يعني اين كه كافر هم مي

شويم كه نسبت به حق خودمان، حقي كه  هايي گاهي مي ال به يك وسوسهبتواند محكم بايستد. و ما االن مبت
كنم از شما استدعا دارم كه آن جا اشكال بكنيد واضح مثل روز  حاال برهان بعد قدم به قدم صحبتي كه مي
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آيد به آن اختيار  كنيم گاهي ـ ـ به اصطالح ـ ـ دلمان نمي هست. ما حق خودمان را چنين خيلي خجالت مي

آيد ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ در دنيا  آيد اطاعتش كنيم گاهي دلمان نمي م، گاهي است دلمان نميبدهي
وقت نماز باشد نماز بخواند ولي با فلك زدگي ،ماند كه نماز بگوييم كه مثالً چنين حرفي ما داريم، مثل آدمي مي

انيم چه كار هم بكنيم، خدا چنين جايي هم د ها، حاال ديگر، نمي ] نماز زشت ٢٤٥٥نماز بخواند. [ ابتداي صوت 
آورند،  اندازند، ادا دارند در مي كنند، نيش تك دارند مي اش مسخره دارند مي ها كه همه نماز از ما خواسته، اين

شود كه آدم ـ به حضورتان كه  سازند. اين ديگر چه رقم پرستش خدا مي كنند. جك مي دهن كجي دارند مي
پرستد، اين معنايش اين است كه چيز  ودش خجالت بكشد از اين كه خدا را دارد ميعرض كنم ـ هزار جور خ

داند حاال چه كار كند از حاال مجبور است حاال  پرسد. كه خيلي دستش را به هم مالد، نمي ديگري را دارد مي
  جهات مردمخواند ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ اين معنايش اين است كه خب به هرحال همان تو نماز را مي

همان امور ديگر قاطي مطلب هست، كفار در حرف باطل خودشان اين طور محكم ايستادند و حرف باطل خود 
آيد  آيد از هزار جا هم به نظرمان مي را گفتند و اجرا كردند و ما در حرف حق خودمان هزار نوع وسوسه جلو مي

گذارند و حكومت مردم  دموكراسي ميكه بايد قيدش زد. اما يك شكل ديگر از حكومت كه اسمش را 
گويند  هاي غربي هم خيال نكنيد اين مسئله شورا كه مي ها! حكومت گويند دموكراسي گذارند، همين هم مي مي

كند، ديكتاتوري  گويند اين شورايي است كه به نفع يك طبقه دارد كار مي ها سؤال بكنيد، مي آن جايي كه از آن
گويند داديم به  ت به محرومين، نماينده محرومين است، ما حق حاكميت را ميها نه نسب است نسبت به ظالم

كنند، ولي از اين كه اين  كارگرها نه توانگر، غلبه مال زحمتكش هاست مال كارگرهاست، به اين عنوان طرح مي
. اما شود هيچي باك شان نيست دانم ديد مردم دنيا مي شود خالف نمي ديكتاتور بشود، خالف حقوق بشر مي

پرش صوت ] خوب  ٣ :٣حاال برگرديم سراغ دموكراسي كه بدون قيد باشد، مدعي حكومت مردم باشد. [ ؟ 
آورند باال، اين احزاب درون خودشان كه  كنند و وكاليي را مي كنند و فعاليت مي آيند كانديد مي احزابي مي

د به مجلس كه وكال آزاد نيستند، فرست تقسيمات حزبي دارند طبيعتاً سرجاي خودش وكاليي را هم كه مي
گيرند ديگر اگر بنا باشد اعتالف  گيرند؟ از حزب شان مي ديگر آن جا وكالي حزب هستند، خط از چه كسي مي



 ·····························································································  ٢١ 
گيرد. امر مجلسشان واضح  چند تا حزب هم واقع بشود در آن مجلس يا آن كنگره باز حزب است كه تصميم مي

زاب شان چيست؟ احزاب شان يك احزابي است الهي كه علت رأي هست كه بازگشت به احزاب كند. حاال اح
دادن و حركت شان ايمان به مبدأ و معاد است؟! يا نه، ايمان به حداكثر رساندن رفاه مادي و زندگي مادي اين 

كند،  دنياست، خيلي خوب! اگر كسي ايمانش اين باشد كه رفاه ماديش خوب باشد، براي دنيايش دارد كار مي
تواند رويش اثر نداشته باشد؟ غير ممكن است. توهم اين كه از نظر اقتصادي  وذ قدرت اقتصادي ميحاال نف

شود، اگر برود جزء اين حزب يا آن حزب برايش اثر دارد. حاال اين روحيه و اين وضع ذهني و  برايش بهتر مي
است كه بايد به شبكه  شود؟ طبيعي ها چه طوري اداره مي ها را وضعيت ذهني و روحي اين رواني و اين

هايش بيشتر هست؟ قدرت  اقتصادي رجوع بكنيم. شبكه اقتصادي يعني چه؟ يعني كدام حزب تعداد شركت
شود  هايش بيشتر هست، كدام حزب به چند درصد مي كيفي شركت هايش بيشتر هست، قدرت كمي شركت

عامل هاست كه چه دسته اي از گفت نسبت تأثير قدرت اقتصادي اين ملت دارد؟ تصميم گيري كدام مدير 
كند به تجديد نظر در تصميماتشان؟ يعني چه كساني هستند كه وقتي  هاي خورد را مجبور مي مدير عامل

ها  گذارد؟ نسبت تأثير اين گذارد، روي بازار ارز اثر مي تصميم بگيرد تصميماتشان روي بازار بورس سهام اثر مي
ار بزرگي است در اقتصاد پشت سر اين شبكه حزبي، آن هم كه چقدر است؟ آن شبكه هم كه يك شبكه بسي

بينيد كه دستور مدير عامل تا خرد شود بيايد پايين، روي آن شخصي كه در رده نازله كار قرار  نگاه بكنيم مي
بينيد عيناً يك شبكه تقسيم كار و توزيع قدرتي دارد كه عين همان نظام شورايي حداكثرش  دارد آن هم مي

رسد، در وسط شبكه  نفر هم مي ٥رسد،  واال به حسب كارها مختلف است، به سه نفر هم مي ،١٠، ١٠ برسد به
كند؛  شود آن سه بخش مثالً به پنج بخش چهار بخش تقسيم پيدا مي هم گاه مثالً يك كاري سه بخش مي

شود از طريق  مي يعني اين طور نيست كه ده تا ده تايي هم بشود. فرمان مدير عامل هم كه بگوييد كنترل
شود كه رشد سرمايه قبالً در آن تضمين شده  اي واقع مي سنديكاها و آن حرف ها، آن كنترل هميشه به نحوه

كند خرد را  تواند بماندآن دستگاه سرمايه آن جمع مي باشد. سود سرمايه بيشتر از نرخ بانك باشد، واال نمي
چه نظام اعتبارات باشد، هر چه كه هست. ـ نه بابا آن  شركت سهامي حاال چه توليد باشد، چه توزيع باشد،



٢٢ ·································································································································································  
خواهم از حضورتان ـ در آن جا هم  شويم اين به حضورتان براي همه برادرها، معذرت مي طوري ما شرمنده مي

اي بچرخاند كه كه نسبت تأثير  خواهد پول همه را جمع كند، بعد نظام به آن بدهد، بعد بچرخاندش، به گونه مي
ديديد، اين جا هم در شكل اقتصاديش واحدهاي  ترش بدهد. عين همان آرايي را كه شما در آن جا ميمرتباً گس

گيرند. عين همان ديكتاتوري  ها قرار مي گيرند يا در شركت سهام و واحدهاي پولي هستند كه در بانك قرار مي
نفر  ٣٠٠رتبه بازار سهام چنين شد دانم يك م گوييد نمي تر در آن جا قرار دارد شمايي كه مي به مراتب پيچيده

دانيد؟! يا تصميم  ها را اتفاقي مي دانم در فالن قسمت بورس خودشان را كشتند، خود كشي كردند، اين نمي
ها هم اعدام فيزيكي خودشان را  هاي رده باالتر عمالً حكم اعدام اقتصادي يك دسته را صادر كرده، آن گيري

اي واي اين  كشد كه بگويد  وري اقتصادي هم يك سر سوزن خجالت نميرفتند خودكشي كردند. اين ديكتات
كند در عالم؛ يعني غارت  كند در عالم. فقرها درست مي ها درست مي زشت است كه من اين كار را كردم. جنگ

زد، خب مثالً صد نفر را لخت  اي را مي آمد يك غافله گفتند، يك دزدي مي و چپاول سر گردنه كه قديم مي
 رد.ك مي

هاي  ميرند، روزانه اين قدر تلفات دارد، اين نظام گويند ملت آفريقا از بي ناني دارند مي حاال اين كه مي
گويند كه آيا واليت  كشند. يك ذره ـ ـ به اصطالح ـ ـ نمي اقتصادي نظام حقوق بشر يك جو خجالت نمي

كنند، آن  كنند. بجاي خودش وتو مي اي كه ما داديم به سرمايه زشت است. از آن دفاع قرص هم مي مطلقه
كنند نه اين طور نيست و اين حق خودشان را هيچ زشت  چيزي را كه به ظاهر آمده باال از نارسائيها و اعالم مي

اش عرض كنيم، و ما در چيزهايي كه حقايقي كه  دانند. و اما در، باز در اين جا هم در ذيل و در حاشيه نمي
گوييم اين جايش زشت است آن جايش زشت است، اين جايش اين قسمتش  ائم ميايمان داريم به حقانيتش، د

هاي  را لطفاً قيچي كنيد، آن قسمتش را لطفا قيچي كنيد. ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ حاال اين نمونه
لفي هاي مخت كنند. عنوآن تر هم رويش كار مي خارجي بود كه حتماً ـ ان شاء اهللا ـ دوستان در تتبعاتشان وسيع

تا عنوان  ٢٠شوند، ديگر اگر  ها اغنا مي اي هستند كه به همين عنوآن ها نشر شده، يك عده هم كه در نوشته
ها يكي اين هست و يكيش اين  هايي كه عرض كرديم، از انواع حكومت شما پيدا كرديد بر اساس اين ريشه
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دانم گوري  ه عرض كنم ـ نميخواهم من نام ببرم ـ به حضورتان ك هست و يكيش اين هست و حاال نمي

هاي جزئي، خب بهتر است. ولي  شوند با تمسك به نمونه تاريست باشد، فالن باشد، چطور باشد، اين اغنا مي
گويند؛ اصلش در عالم  بينند كه اين حكومتي را كه مي اش نگاه كنند، مي هايي كه روي ريشه فلسفي براي آن

و حكومت حزبي هم عين همين دو اشكال را بر آن وارد  نيست. آن قسمت تركيب از حكومت دموكراسي
و نيم اگر وقت براي اشكال باشد،  ٣٠/٩كنيم جلسه را به آن قسمت. حاال سا عت  هست، كه ديگر معطل نمي

دهند و حكومت از پايين به باال نيست. وليآيا حق است كه بگوييم از پايين به باال باشد  ها آن جام نمي حاال اين
 .. ] .ست؟ اين [يا حق ني

 ]  ١٥ :٧آقاي معلمي: حاج آقا ـ ان شاء اهللا ـ بقيه بحث باشد براي فردا كه [ ؟ 
شنبه به  ٥استاد حسيني: عيبي ندارد. ما براي پس فردا ـ ان شاء اهللا تعالي ـ خدمت برادرها هستيم صبح 

 ياري خداي متعال، ـ ان شاء اهللا ـ.
 همين طور كه حاج آقا فرمودند با بحثي كه خدمت شان بود و آقاي معلمي: ـ ان شاء اهللا ـ خب حاال

مطالبي كه خب اتفاق افتاده و توضيح فرمودند، الزم شد كه در فرهنگستان يك چنين بحثي مطرح بشود و 
دوستان هم با يك مقدار دقت بيشتري به آن برخورد بكنند، نه اين كه فقط تفكرات اعالم موضعي حاج آقا 

ه هم حاال مثالً فقط به خاطر بسپارند. بنابراين الزم است كه روي اين مطلب كه حاج آقا فرمودند بفرمايند و بقي
.. ] داشته باشند يا فقط همين كار را داشته باشند در هرحال .برادرها متناسب به اين كه حاال در گروه شان [

ند و خالصه نكات قدرت و ضعف يك مقداري از وقت را بگذارند روي اين مطلب يك مباحثاتي را داشته باش
بحث را پيدا كنند و كمك كنند كه ـ ان شاء اهللا ـ بحث بهتر بشود. بعد براي اين كه تعداد برادرها زياد هست و 

يا مثالً حاال يك روز درميان كه حاال  ٩تا  ٨بشود سؤاالت مطرح بشود، اگر اين كه هر روز جلسه باشد همين 
اي اين  كه آخر وقت روز هست. يك جلسه ٥تا  ٤ند. ما فكر كرديم كه اگر هر روز فرماي اين طور كه حاج آقا مي

جا داشته باشيم و برادرها اجباري نيست در جلسه مشترك اجباري نيست همه بخواند بيايند، حداقل از هر 
شان كارهاي اند يك نفر يا بيايند يا اين كه آن سؤاالتي كه دارند، اگر برنامه گروهي  گروهي كه تشكيل داده
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توانند تشريف بياورند در اين جا حداقل اين هست كه آن نتايج كارشان سؤاالتي  شان طوري هست كه نمي

به من بدهند تا در اين جلسه بحث كنيم و بگوييم چند تا سؤال  ٤است اشكاالتي است، يادداشت كنند ساعت 
. يكي ديگر هم اين كه براي اين كه باز كار بندي بشود و خدمت حاج آقا تقديم كنيم را انتخاب كنيم، يك جمع

ها را پياده كنيم و در اختيار برادرها قرار بدهيم كه  كنيم اين نوارهاي جلسه بهتر بشود مثل هميشه سعي مي
رويش بتوانند كار كننند كه روي اين زمينه هم همه برادرها بايد كمك كنند. من ـ ان شاء اهللا ـ خدمت برادرها 

هر كدام از اين نوارها را يكي شان پياده كنند و سعي هم بشود كه ـ ان شاء اهللا ـ نوارها زود  كنم كه عرض مي
پياده بشود ظرف يك يا دو روز پياده بشود تا بتوانيد زود در اختيار بقيه قرار بگيرد. يكي هم اين كه برادرها 

هم تمام بشود تا اين كه به كارهاي  سعي كنند ـ ان شاء اهللا ـ سر وقت بيايند تا بحث شروع بشود و سر وقت
 ديگر هم بتوانيم برسيم.

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته



 

 

 ٢جلسه: 
٨/٤/٦٨ 

را برادرها فرمودند كه  يشد و مطالب يك مقدار بحث ها بررسيم كه يس: سمت خدمت برادرها داشت يآقا
ا اين ير بحث عوض نشود يم سيباشد كه اگر كه بخواه ياال هر جور كه نظر حضرت عالادداشت كردم. حيبنده 

 ؛يك مطالبيآخر جلسه وقت بود، ما هم آن وقت اگر د ييبفرمارا مطلب بايد تعبير كه ابتدائاً 
ك يكنم آن وقت  مي حفظ بشود. عرضبايد بگذاريد كه كه هم باشد  يم ساعتيال اقل نآقا : ينياستاد حس

 ت هم [؟] ساع
ر ين انه خين بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعياطيم من همزات الشيع العلياستاد حسيني: اعوذ باهللا السم

ته ياهل ب يمحمد و آل محمد) و عل ينا ابالقاسم محمد (اللهم صل عليدنا و نبيس ياهللا عل ين و صليناصر و مع
 ن.يوم الدي يم اعداء اهللا من اآلن الاعدائه ين و اللعن علين المكرمين المنتجبيالمعصوم

نا خزائن ينا ابواب رحمتك و انشر علياللهم اخرجنا من الظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم اللهم افتح عل
 محمد و آل محمد) ين (اللهم صل عليه و آله الطاهرياهللا عل ين و بحمد صليا ارحم الراحميعلومك برحمتك 

ش درست يبرا يبيك ترتي ي،ك شكلين به باال فرض داشت كه ييحكومت از پام كه اگر واقعاً ينيحاال بب
 يكه مدع يين نظام هايا اياين بود كه آيكي  يعنياين خوب است؟  ،ن به باال باشدييم كه حكومت از پايكن

ر شود گفت كه اگ مي ايآيكي ديگر ببينيم ج در عالم؟ يرا يها ن شكليا نه؟ ايكنند  مي ن كار راايهستند، 
 شود گفت؟ نمي ايشود شد گفت  مي رااين  ،دهد مي مثبت را يجه ين نتين داده بشود، اييت به پاي، هدايرهبر

خواهند نظرات عموم را جمع كنند، آنها را هم  مي ايخواهند آراء را جمع كنند  مي كه يحاال اگر باز آن عده ا
م كه آراء را يبگذار يكين الكترين اصوالً ماشيني اچه؟ يع يعنينكنند.  يدا كند كه تصرفيشكل پ يباز به گونه ا
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راهم  يخاص اجتماع ينه يچ گونه زمينداشته باشد در آراء. ه يدر نقش يثبت كند و اعالم هم بكند كه تصرف

ز ين چيعموم مردم حاكم باشد، ا ياكثر، رأ ين كه رأيد! اصلش اينيجهت دادن آرا. بب يم كه براياجازه نده
كه  يميتصم يعنياز،  يدهد، ناش مي كه انسان، بشر ييا نه؟ خب رأيت دارد يمر قدرت هدان اياست؟ ا يخوب
ل در ياز تما يناش يكيش فرض دارد: يسه رتبه برا ،م رايكند آن تصم مي اعالم يرد و به شكل رأيگ مي بشر

ك مقدمه ساده يفعتاً با م. ديش ندارياز خارج واقع شده باشد آن را كار يكيحاال چه نحو تحر ،لحظه باشد دفعتاً
ن يرا داده ا ييك رأيرا گرفته و  يميك تصميك شده و ينفسش تحر يهوا يساده ا يك عاطفيك تحريبا  يا
ن ين هم دو. كه ايكار قوه ي سنجش بشر و قدرت محاسبه باشد، ا ين كه منشأ رأيا يكيك مرحله است. ي

 ظاهر شده باشد. يشكل رأ آدم و به يريم گيقدرت محاسبه اثر گذاشته باشد در تصم
 ييك اعالم رأيفرد موجب  يباطن يافتهاي ،باشد، اعتقادات فرد يت ها قبليسوم آن كه منشأش نظام حساس

 يكات خارجيا تحرين سه تا باشد؛ يتواند خارج از ا نمي گاهشي، پايل اجتماعين غلبه ي تمايبشود. پس بنابرا
در  يل اجتماعيتما ي. غلبه بيقل يت هاينظام حساس كيا تحرياست  يكات ذهنيا تحرياست  يوهله ا
د دانه دانه بعد به آن به حسابش ين جا چند تا جمله را بايت با اكثر است، ايم حق حاكمييكه بگو يحكومت

، يل اجتماعيتما ين غلبه يهم ا يكيست؟ يم چينيت، حق و باطل بببيحق، حق حاكم يكيم؛ يدقت بكن
 ا نه؟يواند باشد ت مي ا نشان گر حقيم آينيبب

داشته باشد؛  يتواند از نظر انسان شناس مي كه ين سه تا منشأ ايم در ايكن مي ن غلبه را ضربيابتدائاً اصل ا
 يل وهله ايتواند اثبات كند؟ تما مي را يتيچ حقانين هيباشد؛ ا يل وهله اياز تما يكه ناش يا غلبه ايم آينيبب

د هر جا غلبه بود، يشود كه آدم بگو مي ن حكميباطل، نفس غلبه علت اا به ين است كه به حق باشد ياعم از ا
 له غالب شدن. شمايز به وسيك چيدا كرده يت حتماً هست. وقوع پيست؟ هر جا غلبه بود واقعاهمان جا حق 

 هر جا ،ايشد در دن مي م جنگييخ؟ بگويبوده است، حق بوده است در تار يد هر جا غلبه ي نظامييد بگويتوان مي
م ييبگو يت باشد، نفس غلبه در هر مرتبه ايخ مغلوبيغلبه بوده و در طول تار يغلبه بوده، ولو چه از نظر ظاهر

ن يح ين ظلم غالب است. هر متجاوزيح يرا هر ظالميشود گفت، ز نمي ن قول رايت است؟ ظاهراً ايل حقانيدل
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در  يد غلبه ييگو مي ك وقت شمايد، يونه قچ گيتجاوز، قدرت بر تجاوز و تحقق تجاوز دارد، نفس غلبه بدون ه

ت باشد بدون ينفس غلبه نشانه حقان .ديكن مي اضافه اشاست د ي، غلبه ي چه، آن ها قيماندن يخ، غلبه باقيتار
بودن  يكه قائل به نسب ين است كه ظلم اصالً معنا نداشته باشد. باطل فرض نشود. كسانيش اين معنايا ،استثنا

ش ين قول را قبول كنند. معنايعتا ممكن است ايخ هم باشند، طبياشند، قائل به جبر تارش بيحق در شكل ماد
خ ين معنا نباشد، قائل به جبر تاريكه قائل به ا يكس يظلم و عدل تصرف شده. ول يگر در معناين است كه ديا

بشر  يار برايقدرت اخت ،بفرض بكند، انتخاب و باالتر از انتخا ينباشد، حق و باطل را بتواند در انسان شناسهم 
اه، در زمان خودش يد دوران سييگو مي را كه شما ين دورانيد ايرسد نگو مي خ هم كهيقائل باشد، نسبت به تار

ه طبقه ي يشوند و طبقه ي، بر عل مي ك طبقه مظلوم واقعيكه  يوقت يبوده و دوران درخشان. حت يدوران حق
بودنش.  يكند از باق مي كند، دارد دفاع مي كه دارد ظلم ي، آن طبقه اخيكنند بنا بر قول جبر تار مي اميحاكم ق

غالب هست، حق است. هر  يتا وقت يعنين دفاع كردن؛ يده، حقش هست ايكه زمان زوالش هم نرس يتا وهله ا
اء يكند و انسان هم مثل همه ي اش مي دايبا وقوع پ يوقت هم كه مغلوب شد آن غالب دوم حق است. حق برابر

شود  مي كند، تحت قانون غالب مي م تحت قانون حركتيكن مي ش، منتجه اش كه نگاهيدگيچيگر با پيد يدما
م ييشود بگو مي معنا يگر بيهمان وقوع تحت قانون والسالم، د يعنيت؛ يشود. حقان مي ا تحت قانون مغلوبي

هوا و تقواست،  يار است، داراياخت يم انسان داراييت نباشد، بگويحق و باطل. حاال اگر نفس غلبه، دال بر حقان
از  يباشد و در بعض ييق با حق گراياز مصاد ياست؛ غلبه ممكن است در بعض ييو باطل گرا ييحق گرا يدارا

 يير باشد، نفس غلبه به تنهايباشد در مرتبه تحقق. ظلم و عدل هم قابل تصو ييق و موارد با باطل گرايمصاد
ك يو تحر ياسيك جنگ سيباشد در  يباشد، چه غلبه ا يغلبه ي نظام ن غلبه،يست. چه ايت نيل حقانيدل
ك نسبت به يم كه در تحرين است، در امر نظر چطور؟ اگر قائل شديچن يل وهله ايخب! در م يلي. خياسيس

باشند كه غالب  يشود افراد مي شود دچار اغفال بشود، مي شود دچار اشتباه بشود، مي ، بشرياسيس ينيرفتار ع
ك جامعه وجود  دارد. نه فقط ضعف و شدت هست، هوا و تقوا هم يكه در افراد  يل ضعف و شدتيبه دل بشوند

كه  يشوند نسبت به افراد مي ده اند، تابعين حال هوا را برگزيف ترند و در عيكه ضع يدر همه هست. افراد
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كه در بحث گذشته عرض  يسازمانك رابطه ي يست با اعمال يت الزم نين تبعيده اند. ايترند و هوا را برگز يقو

يك فتد در يكه اهل هوا هست به واهمه ب يباشد، نه صرف اين كه كس يا دموكراسي ييشد، در شكل شورا
له ي ياو به وس ياو و مقصد او و هوا يايك و گمان كند دنيل و پندار دچار بشود در حال تحريبه تخ ،كيتحر

شود كه جامعه  مي نيبه ا يا آن قشر و متباليكند از آن فرد  مي تيشود؛ تبع مي ن فرد بهتر ارضاءين قشر، ايا
ح يصح يل وهله ايدر م يل اجتماعيشود. پس غلبه ي تما مي شود و هوا در آن غالب مي اش حق در آن مغلوب

ا بشر در قدرت ين حكم را ندارد؟ آيباز هم يا غلبه در امور ذهنيت است. حاال آيل حقانيم دلييست كه بگوين
اد است؟ يك افق هم تطرق احتماالتشان زيند و در يالل و جوالن ذهن و تطرق احتماالت همه با هم مساواستد

قدرت تطرق احتمال داشته باشد و  يليك نجار خيز، ين ميدرست كردن ا يك نفر برايممكن است  يعني
هم قدرت  يفق روابط اجتماعدر ا ،زانيهم به همان م يا در روابط اجتماعيز ساختن، آيمبتكر باشد در انواع م

 ن كهيا اين شدت دارد؟ ين تطرق احتمال را با هميهم هم يو فلسف يتطرق احتمال دارد؟ در روابط منطق
ز، يك چياناً در يا مخترع باشد احياناً يا كاشف باشد احيز. يمبتكر باشد در امر ساختن م يلين خيشود كه ا مي
م همه ي ييم بگويتوان نمي ن كهيش در آن افق كار نكند. خواستن اذهناصالً  يمات اجتماعيدر امور تنظ يول

 يگريحتاج ديگر مايلسوف بشوند، ديهمه ف يعني، يك اندازه در مطالب فلسفيافراد جامعه متمركز بشوند به 
سال از عمر فعالشان را صرف بكنند در افق از  ٤٠سال  ٣٠خواهد؟ همه  نمي يص كاريجامعه ندارد، تخص

ن باب. حذف يچ كس فرق نكند در ايم هييا بگويم امور؟! يق و منطق و فلسفه و تا برسد به تنظفلسفه منط
 .يزين چنيك چيشود  نمي نيظاهراً ا ،ن بخش رايد ايكن

است  يك مجموعه ايكند،  مي دايروها ضرورت پيص نيص كار و تخصيبه هر حال نظام جامعه در آن تخص
ك رتبه كار كند. اختالف مراتب، اختالف قوا و يبعد كار كند و در  كيد در يش باين مجموعه هر عضويكه ا

حوائج و بكند  يبخواهد زندگ ين كه بشر به صورت اجتماعياختالف افق ها در تمركز انسان به حسب ا
نه تأمل يك حد، مجال تأمل و قدرت تأمل و زميشود كه همه در  مي ش را بر طرف بكند، موجبياجتماع

ا دوباره هوا يهوا و تقوا هم بود، آ يم و دارايش فرض كرديبرا يزين چياال اگر بشر را ما چننداشته باشند. ح
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شود  مي ن كهيا ايكه اهل تأمل هستند، هوا وجود ندارد  ين كسانيشود؟ و در ب نمي ش به سفسطه هايعلت گرا

شود  مي ب بشوند،يدچار فر شود مي تقوا. يشود از رو مي دا كرد،يك سلسله استدالل پيل به يهوا تما ياز رو
 يليشود متفكر اهل هوا باشد. غلبه به همان دل مي شود متكفر اهل تقوا باشد، مي دا كنند.يبه برهان پ يدسترس

قاً به همان برهان هم يست، دقيل بر صحت نيشد، دل مي ظاهر يك وهله ايكه به صورت تحر ينيكه در رفتار ع
كه در قسمت قبل گفته شد كه ظالم و گونه نفس غلبه. همان  ،ستيل صحت نيهم دل يغلبه در شكل كار ذهن

كه در  ييم، حق و باطل در مكتب هايت فرض كنيل بر صحت و حقانيشود اگر نفس غلبه را دل مي يمظلوم نف
كه  يد هر فكريشود. با مي يك وهله بر ملت ها غالب شدند، آن هم نفي، نه فقط در يان طوالنيخ، ساليطول تار
ست ياليسم شدند، ماتريسال است ماركس ٧٠ه يند در روسيگو مي تش است.يل حقانيم دلييراه افتاد، بگوهر جا 
به  يبر آنها مبتال يالقاء شده  ين تحت القائات باطل سفسطه هايند منافقيگو مي م حق است.ييد بگويشدند با

كه غالب شده  يم آن ذهنييبگو ديت است، بايد غلبه دال بر حقانيگو مي ين قول كه كسيباطل شدند، طبق ا
آن  يا برايآن فرد،  يت است برايل حقانيهم دل يت ذهنياست بر اذهان ديگر، آن ذهن حق است و آن مغلوب

ن، مثل خود غرب در منطق حس گرا يه و چيك ملت، مثل روسيك مملكت و يروز بشوند بر يدسته. اگر هم پ
 ير حسيزه اش را، تفسيمانش را، علم و انگيا يمعرفت، حت ياز بعد از رنسانس منطق حس گرا غالب [...] حت

باً اكثر مناطق عالم ين مطلب غالب است بر تقريخواهند بكنند و ا مي ير ماديتفس يعنيخواهند بكنند ديگر.  مي
 يرد، برايد قرار بگين باطل ها مورد سوال باياء نوعاً با اين مطلب. جنگ انبيحق است ابايد بگوييم اآلن هست، 

 ييهم نفس غلبه به تنها يبودند، حق بودند ديگر. پس غلبه در شكل كار ذهن يكه جار يين كه آن هايا
 ت باشد.يتواند مثبت حقان نمي

را گرفت و آن  يجامعه، فرم خاص يت هاينظام حساس يعنيم اگر غلبه در رتبه سوم واقع شد، ينيحاال بب
 عرض يتيچ خصوصي، بدون هيديچ قيت است؟ بدون هيحقانار ين معيم اييم بگويتوان مي ايفرم غالب شد، آ

ج يرا يبوده، بت پرست يده غالب اجتماعيكه در جهان وجود داشته و عق يد باطلير! عقاين جا هم خيم ايكن مي
 هند طرفدارنش يكردند اآلن هم بت كده ها مي ازيكردند، ن مي دند، نذريكش مي بت ها هم زحمت يبوده! برا
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 يش هم از رويشد، عده ا مي اءيكه با انب ي، مقابله اتب يكنند جلو مي يبت، قربان يكنند جلو يم هيند گريآ مي

 يافت اجتماعيدادند بالمره. پس  نمي د باطلشانيد در عقايبه خودشان اذن ترد يعنيكردند؛  مي اعتقاد مقابله
، يل اجتماعيتما يند بعضيگو مي كه را ين قولين ايست. بنابرايتش ني، علت حقانييغالب، باز نفس غلبه به تنها

كند بر  مي افت عموم حكمي. يزين چيكند بر چن مي . وجدان عموم حكميند وجدان اجتماعيگو مي يبعض
و  ياصل يانحراف ها شده و دعوا يليافت عموم دچار خيم كه يكن مي خ كه ما نگاهي. در تاريزين چيچن

 بوده [...] باطل يافت هاياء برابر با يانب يقيو حق يجوهر
شاء اهللا  انـ م حق و باطل؟ ييد بگوياز كجا با يگردد؟ و در انسان شناس مي ت به كجا بريه ي حقانيپس پا

 م. در خدمت تان هستم!يشو مي نده وارد بحثشيدر جلسه آـ  يتعال
 س: [؟] يآقا

بعد از سواالت ن جلسه را يابراي ديگر بحثش مال آن جلسه قبل است كه اشكاالت  ،استاد حسيني: بله
 ـ ان شاء اهللا ـ گزارشات.م. اشكال در خود مطلب باشد، بعد از يكن مي ن جلسه عرضيباشد، در ا يحيتوض

 يك سرمثل. يشود  مي را تم كه نسبت به بحث جلسه قبل، سؤااليكه داشت ي: در مباحثاتيمعلم يآقا
ك ياين ها كه د ييفرما مي ودتانكه به فرموده ي خ يهست كه وقت يسؤاالت هست كه در مورد آن مطالب

 ين مطلبيا يذهن برادران آشنا بشود براـ انشاء اهللا ـ د تا يكن مي ياست كه به ما معرف يقيمصداق، مصاد
هم كه در موردش مطرح شده،  يبوده، سواالت يك مطالب جزئيمنطقش. خب عمدتاً آن ها آن ها  يفلسف

 يست. مثل مثالً همان مثاليح نيصح يليجلسه گرفته بشود خد اصالً بخواهد وقت يشاكه بود  يسؤاالت جزئ
تواند  مي نفر را ١٠ند كه طرح قبل فقط يگو مي كنند و مثالً مي ميد كه مثالً شوراها را ده نفر تقسيفرمود مي كه

اين قانون از بيايد كه اصالً صحبت ها بشود كه اصالً كه خالصه اش  يليكنترل كند، ممكن است در موردش خ
نفر را ـ به  ١٠تواند  مي يا هر كسي، آي، با چه روشي، با چه ابزاريكيا مثالً با چه تكنيا آمده؟ و بعد آكج

نها يسواالت كه ا ين سريست از ايكه ن يزيت، هر چيرياصطالح ـ كنترل كند كه در قدرت و ضعف است در مد
 د.اد درست نباشيد زيست و پرداخت به اين شايبحث ناصلي موضوع االن هم 
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ار ياخت يير سوال رفته، اگر رفته باشد مورد بحث است كه نظام شوراين مطلب زي: اصل اينياستاد حس

ن يز، ايك هر چيا ي يك دستگاه نظاميا يك حزب يم، يل بكنين نظام را تحلياست، حاال ا يك نظاميتصرف را، 
هر چه كه بوده به ز بود، يبه جنگ قهرآمبود، بگو تا د ييآمد و مردم او را تحت قبضه و كنترل در آورد حاال بگو

كرد و بعدش هم ده نفر  ياسيم سيمختلف تقس ين آمد مردم را به رده هايهر چه بود، ا ،بود ياسيبه قدرت س
ك رفتار ي يبرا يك طول مدت خاصي يرند و برايگ مي ند افراد رايآ مي ي، نظاميده نفر قرار داد. مثل نظام

ند يآ مي به هر حال آخرش يفه ي ـ به اصطالح ـ وليك وظي يكنند گاه مي دامر! استخيگوييد نه خ مي يخاص
ـ به اصطالح ـ سلسله امور گذارندند و  يك سريرا كه گرفته اند، بعد از  ييكنند آن ها مي مينفر تقس ٩ ،نفر ٩

پس از درست شدن  ن كهيست. ايمطرح ن ،ن كه از كجا آغاز شوديما ا ين برايكنند. ا مي را اداره يباز كار نظام
ا ي ١١مثالً  يزان تصرفشان در باال هرم مجموعاً روين قاعده هستند، مين هرم اييكه پا يعده ا ين نظاميچن
درصد باال است و به اضافه  يشان از باال تا مثالً هشتاد و خرده ايست و بالعكس فرمان برايشتر نيب درصد ١٣

 گر مطلقا محدوديد يعنيرود؛  مي ر صفر همين ها، زيخابات ان كه اگر تصرف بكنند در ـ به اصطالح ـ انتيا
 شوند. مي

 اد قابل بحث نباشد؛ يد زيهست كه آنها شا يك مقدار سواالت جزئين من [؟] ي: بله! بنابرايمعلم يآقا
ا تمام ين تمام است ين اييحكومت از باال به پا ييشورا يو نظام ها يحزب ينظام ها يعني: ينياستاد حس

 كرد.شود صحبت  مي نيخود ا ياگر تمام نباشد رو ست؟ين
از  ير داد كه بعضيتأخگونه ن يشود ا مي ن سواالت رايهست كه ا يك مقدرا سواالت كلي: بله! يمعلم يآقا

م كه در قسمت اول يكه دار يم بنديم كه طبق آن تقسييد بگوي[؟] در ابتدا بانياز به سؤال دارند برادران 
ا يد بحث بشود كه آيم، در فلسفه حكومت اول بايكن يقسمت اول فلسفه حكومت را بررسد در يد كه بايفرمود

م كه همه ي مردم در يرفتيم حكومت الزم است پذيين كه بگويست؟ به محض ايا الزم نيحكومت الزم است 
ح ـ مورد شود ـ به اصطال نمي آراء مردم را به صورت مطلق يتوانند دخالت بكنند و در هر كار نمي يهمه كار

 ن كهيواقع بشود. همگونه ن ين عمل اين كه ايا يباشند برا يهمه راض يت قرار داد. در هر مورديرعا
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برود  يگريك عده دي يد به نفع رأيبا يك عده اي يم كه رأيريپذ مي د باشد،يبا يم به اين كه حكومتيريپذ مي

و  يزميك مكانيكه ما  يم كه وقتينيم ببييايد بيبا رفته شده باشد، حااليدر قسمت اول پذاين ن اگر يكنار. بنابرا
ت يم  ـ به اصطالح ـ  اين مطلب را رعايتوان مي زانيم تا چه ميحكومت درست كن يرا برا يزميناميك دي

ـ  يچ حكومتيهست كه ه يك اصلين يگر رفته كنار، ايد يك عده اي يك عده به نفع رأي ين كه رأيم؟ ايكن
ك يم؛ يم بحث بكنيتوان مي ماگونه گفته شد كه دو  يندارد. و بعد به صورت كل ياببه اصطالح ـ از آن اجتن

ك يزم حكومت ها هست كه حاال در جلسه ي يك بحث در مورد مكانيحكومت ها هست.  يبحث در مورد مبان
ن هست ييم حكومت از باال به پاييگو مي ن كهيا ايم آيين مورد اختالف نظر وجود داشته كه بگويدر ا يمقدار

است كه مثالً  يزميناميك دين ين كه خودش ايا ايشود  مي زم حكومت هاين مكانين به باال هست، اييا از پاي
به هر حال آن ـ  يخواهد بود. ولديناميزم ن دو ياز ا يكيم، بر اساس يبعد ما آن ساختار حكومت را درست كرد

زم حكومت يم در مكانيم. اگر ما داريوشن كند ريرا با يزم هر حكومتيحكومت و مكان يبه اصطالح ـ مبان
 يگر سازگاريا با همديم آينيشود كه بب مي نيش معيله آن مبانيزم به وسين مكانيت ايا حقانيم يكن مي صحبت
 كه يگريم. تنها راه ديخودش محك بزن يزم را با مبناين مكانيم ـ به اصطالح ـ ايا ندارند؟ اگر نخواهيدارند 

م ييت تحقق ندارد، بگوين كه قابلياز ا يعنيت تحقق ندارد؛ يقابلبلكل زم ين مكانيم اييه بگون است كيماند ا مي
حكومت روشن بشود تا بعد  يح تر اين هست كه اول مبانيكه صحرسد  مي به نظر ياست. ول ين امر باطليا

صول، به آن ـ به اصطالح ـ به آن ا ،ا به آن مبنايم آييم، بگويزم را انتخاب كنيك مكانيم يخواه مي كه ما يوقت
زم ين مكانياكه م ييا ندارد؟ اگر نداشت بگويدارد  يزم سازگارين مكانيم ايه كه در نظر گرفتياهداف اول

حكومت را  يم مبناين كه ما در قدم اول نخواهيفرض ا يعل يكين بحث يست. حاال در رابطه با همين يحيصح
ا طبق ي؟ آشود مي درستحكومت  راچه؟ چ يشوند برا مي گر جمعيم اصالً مردم به دور همدييم، بگويكن يمعرف

به  يتوانند هر كس نمي شان كهيماد يازهاياز كتاب ها هست به خاطر رفع ن يف كه در بعضيمثالً همان تعار
 يگريعلت ديك ا يگر جمع بشوند، يخودش را رفع كند، باعث شد كه مردم دور همد يماد يازهاين ييتنها

ن كه ما يم، مثالً مثل ايريرا ابتدائاً فرض بگ يك اصوليم يم و نخواهينداشته باش ين مطلب كارياداشته؟ اگر به 
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ه را يت مطلقه فقيع و ـ به اصطالح ـ واليعه، تشيم در جلسه اسالم و شيكن مي ن جا صحبتيم اياآلن كه دار

زم ها باز يم؟ در آن مكانيث كنبحنخواهيم ن ها را يم ايكن مي م در مورد حكومتش صحبتيم، حاال داريرفتيپذ
م، ينشان بده يزم تناقض درونيك مكانيم كه در ييم بگويياياست كه ما ب يكيشود بحث كرد؛  مي گونهدو 
ت يم كالً اصالً قابلييد بگويا اين كه باين قسمتش با آن قسمتش ناسازگار است. يزم خودش ايم اين مكانييبگو

وجود  يدارد، باز راه يزم تناقض درونين مكانياكه م ييم بگوييايم بياهخو مي هم كه ييوقوع ندارد. در آن جا
ن مجموعه قرار گرفتند ين دو امر كه در اين كه ايص ايچون تشخ ،ميش را بشناسيد مبناين كه باير از ايندارد غ
ش ممكن يد هم ديگر هستند، بدون توجه به مبنايگر ـ به اصطالح ـ مؤيا با هم ديگر تناقض دارند يبا هم د

م، يم، هر چند هم مثالً آن را حق ندانيدا بكنيحكومت را پ يد اول مبناين در آن حالت هم، ما بايبنابرا ؛ستين
 گر جور دريد با هم ديگر قرار دادين دو قسمتش را كه با همدين مطلب حق باشد، اياكه فرض  يم علييبگو

 ست.يسازگار ن يمثالً با مبان ي آنكيا يآيد.  نمي
ن را ييا از باال به پاين به باال يين كه ما حكومت از پايفرض ا يزم مطرح شد، عليكه در مورد مكان يثبعد بح

كه ـ به اصطالح ـ ساختار حكومت است زم يناميك ديم اين خودش يين كه بگويم، نه ايزم بدانيبه عنوان مكان
 ين به معناييا از باال به پاي ن به بااليياز پا يصحبت مطرح شد كه حكومتاين شود،  مي بر اساسش درست

د كه ما يفرمود يكه حضرت عالرا  ين كه ما همان مثاليت تحقق ندارد. گفته شد كه مثالً اگر ايمطلقش قابل
م همان جا اگر ييكنند، بگو مي ك نفر انتخابي يم، بعد هر ده نفريكن مي يم بندينها تقسيمثالً ده نفر ده نفر ا

ن كه يا ياز مبنا است برا ير، همان جا تخطيكند به عنوان مد مي ك نفر انتخابيم كه ده نفر اول، يريپذ مي
ان. آن وقت به همان افراد كه يشود جر مي كند وارونه مي داير قدرت ـ به اصطالح ـ حكومت پيبعد آن مد

خودمان  يبنابر م ،فرد درست است يد. تنها موقعيا آن كار را نكنيد يبكنرا د اين كار يگو مي انتخابش كردند،
كه ما قرار  ين واحديد مثالً در ايگزارش ببرد. بگو ،كه منتخب شده، فقط مخبر باشد يم كه آن كسيهست يباق

قدرت  يدادند. ول يرأگونه  دادند. چند نفر آن يرأگونه  نين چند نفر ايشد. اگونه  نيم، مثالً مطلب ايداشت
د تا يد داشته باشيكار بكند، آن را نباه چ يد هر كسيوه بعد برگردد بگيت داشته باشد بر بقين كه حاكميا
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ن ين مسلم هم هست ايشود و ا مي م وارونهيكه داشت يرين كار را انجام بدهد ـ به اصطالح ـ آن سيبخواهد ا

 هم كه آن باال باالها هست، يب ادامه داشته باشد، آن نفرين ترتين به باال به هميير بخواهد از پاين سياگر ا
د چكار ين كه حاال بگوين مخالفند. قدرت اين موافقند، اين قدر با ايد كه در مملكت ما اين قدر با ايند بگوتوا مي
 ...م و دستور بدهد، نخواهد داشت. پس از اين،يم. چه كار نكنيبكن

 گر!يست دي: اين حكومت نينياستاد حس
مطلقش، مطلقاً  ين به باال به معناييز پاشود گرفت كه حكومت ا مي جهين نتين از اي: بله. بنابرايمعلم يآقا
ن هم ين همين غلط است. عيم كه ايين راه بگويت تحقق ندارد. پس از اين اصالً قابلين به باال باشد، ايياز پا

ن علت يت تحقق ندارد. آن هم به ايمطلقش قابل ين هم به معناييم حكومت از باال به پاييكه بگو يهست جاها
شان حاكم يكه برارا  يرفته باشند حكومت آن كسيكنند نپذ مي يك جا دارند زندگي كه يهست كه اگر مردم
شود  مي نينخواهد شد. بنابرا يكه هست، آن حكومت اصالً جار يا با هر عمليا با سكوتشان ياست، اجماالً حاال 

ن دو تا هست. يا نيما ب يك نسبتيدا كرده است، يا وقوع پيكه بخواهد وقوع داشته باشد  يگفت كه هر حكومت
شد  مي مطرح ييك صحبت هاين به باال امكان تحقق ندارد. بعد ييا مطلق از پاين ييمطلق از باال به پا يبه معنا

ن به باال يياز پا يك نسبتيم كه ييم بگويخواه مي كه ين تكه ايحاال همدر م كه ييم بگويكه اگر مثالً بخواه
ا ي يك قواعديا ي يك ـ به اصطالح ـ اصوليشود كه  مي بعد معلومن هست، يياز باال به پا يك نسبتيا يهست 

ن به باال دخالت بشود كجا ييد ـ به اصطالح ـ از طرف پايكند كه كجا با مي ميوجود دارد كه تقس يك اموري
كه معتقد به  يير دستش هستند. بعد گفته شد كه ممكن است آن هايكه ز يافراد يد حاكم دخالت كند رويبا
را كه حكومت  يمطرح كنند كه ما تمام آن مواردگونه  نين به باال باشد، اييد از پايتند كه حكومت بان هسيا

رش مردم آن جا يبا پذ ،م آنجايده مي نها را با توجه به آراء مردم قراريمان بر اساسش شكل گرفته، همه ي ا
ا آن يكه  يم مثالً قانون اساسييبگوم يخالصه اش بخواه يليم حاال خيكن مي م. مثالً همان فرضيده مي قرار
 ين را اول ـ به اصطالح ـ به آراء عموميشود، ا مي ارات مشخصيكه بر اساسش حقوق و حدود و اخت ياصول
ت ياكثر يرا و مسلم هم هست كه آن جا هم مثالً رأ يزيچيك چنين رفتند يكه مردم پذ يم، وقتيگذار مي
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ت ياكثر يل ندارد. وقتيت تشكيمطلق مردم اصالً قابل يكومت با رأح شود كه اصالً مي مطلق معلوم ياست، رأ

ك يم كه يكن مي كه ين اصول حاكم باشد، حاال بعد از آن ما مثالً انتخاباتيا اي ين قانون اساسيرفتند كه ايپذ
 يم، وقتيك قسمت از حكومت قرار بدهي يا برايكل حكومت  يحاال برا يك قسمت خاصي يرا برا يريمد

 دهند انتخاب مي به او يرا كه ـ به اصطالح ـ رأ يكس يبدهند به او توجه دارند كه وقت يخواهند رأ يم مردم
ك يدهند. حاال اگر آن  مي ين ها به او رأين با توجه به ايخواهد بود. بنابرا ييچه قدرت ها ين دارايشود، ا مي
كه  ين ساختاريهم يو كرده اند. بعد مثالً رواست كه مردم به ا يضياز تفو ياراتش ناشيدارد، آن اخت ياراتياخت
 را انتخاب ين رده، نفر اولين ترييمردم مال آن پا يهست، وقت يطبقه ا ٨ك هرم مثالً يده شد كه يكش
رده  يرا برا ين قدرت خواهد داشت كه نفراتيم، ايكن مي ن را انتخابشيم ايدار يكنند، توجه دارند كه وقت مي

چه ـ به اصطالح ـ حق  ين ها دارايرده باالتر و انتخاب كنند و ا يآنها هم برا ،رده باالتر يباالتر و آن ها هم برا
 خواهند بود. ياراتيخواهند بود و چه اخت يو حقوق

ن كه همه ي يا يبرا ،ن به بااليين اآلن شد حكومت از پايم كه خب اييم بگويياين راه بين مثالً از ايبنابرا
دا كند كار، موافق هستند كه باز در يان پيجرگونه  نين كه ايت مردم به ايدند. اكثرز ها را مردم انتخاب كريچ

ك نوع دسته يم، باز خودش قبالً يگذار مي يرا كه ما به رأ يشود گفت كه همه ي آن موارد مي آن جا هم
ا دو تا ي يكيمثالً م، يرا مثالً با آراء عموم بگذار يم قانون اساسيخواه مي اول كار هم كه ما يعنيشده؛  يبند

م كه هر كدام از آحاد مردم هر چه به ييم بگوييايم بيتوان نمي دهند. مي يرأ يا ده تا قانون اساسي يقانون اساس
هم كه  يم، بعد هم از هر راهيدرست كن يون قانون اساسيليم ٥٠ند، خب مثالً يند بگويايرسد ب مي نظرشان

 دوقند مثالً صيبگو يكيم، يم آراء مردم را جمع كنيخواه يم ن راهيند كه ما از ايدلشان خواست، بگو
را  يمختلف يوه هاين شيكه بعد هم مسلم هست كه ا يگر كه هر كسيد ييد مثًال. كاراييبگو يكيم، يگذار مي

ن يندهند. هم يبدهند و چند نفر رأ ين كه چند نفر رأيجمع آراء مؤثر است در ا يشود برا مي كه انتخاب
سال به  ١٨ا يسال به باال حق دارند  ١٦م آقا ييبگوآقا شود كه  مي ر كشورها ـ به اصطالح ـ انجامكه د ييزهايچ

را  يزم خاصيكه هست كه مكان ييزهايا همه آن چي يا دو مرحله اياست  يك مرحله ايا مثالً انتخابات يباال. 
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بدهند،  يكه چند درصد مردم رأين در ا ييرند، همه آن هايگ مي آراء به كار يـ به اصطالح ـ جمع آور يبرا

زم جمع يمكان يعنيكند؟  مي ميتنظ يز ها را چه كسيكه آن چ ييگردد آن جا مي كه باز سوال بر .مؤثر است
، باز آن حاكم خواهد كند مي ميگذاشته بشود، آنها را كه تنظ يبه آراء عموم ييزهاين كه چه چيا ايآراء  يآور

ا ي% ٤٠سند تا ينو مي سند اول كار مثالًينو مي يثل اساس نامه شركت ها كه وقتم مثالً ميشد كه باز مثالش گفت
شه يت هميقانون ما را ارائه دادند كه اكثرگونه  كير را دارد، از همان اولش يت انتقال به غي% آراء قابل٣٠تا 

قسمت ها بحث ن يا يبود كه رو ين ها مطالبين در نقض ها هم مؤثر است كه ايطرف خودشان باشد. بنابرا
 شد.

ك ـ يد يم حكومت الزم هست و بايرين باشد كه بپذيرسد كه اگر در قدم اول بحث هم مي ن به نظريبنابرا
زم يناميم كه دييم بگويياين هست كه بيرود، در قدم دوم ا مي ب كنارين ترتيبه ا يك عده ايبه اصطالح ـ آراء 

م يم كه بعدش بتوانيكن ياست؟ اول آن را معرفزي چه چيالت آن ين تشكيكه حاكم است بر ا ياصولآن و 
در خود بحث كردن ندارد؟  يسازگار يزميدارد و چه مكان ين اصول سازگاريبا ا يزميم كه چه مكانييم بگوييايب

ت خالصه در رفتن و يرسد كه مشكل باشد و قابل مي به نظرآن باشد، زم ياميدنتوجه به ن كه يزم بدون ايمكان
شود  مي ب كه اآلن عرض كردمين ترتين را به هميتابلو هست ا يكه رو ين مطلبيا نه ايدارد اد كردن يبحث ز

ن كه اول آن ـ به اصطالح ـ اصولش يوقت تلف كرد بلكه بهتر است ااين را شايد بحث كرد و  يك حدوديتا 
د كه يهم كه فرمود ياضيزم بهتر هست. در مورد آن باز محاسبات ريم كدام مكانييم بگويدا بشود تا بعد بتوانيپ

بود كه حاال آن  هايي ك صحبتين هم ي% هم هست، در ا١١شود مثالً در آن باال  مي ضربدهم ها  ٧دهم در  ٧
چند نفر از برادرها كه  يشود، استاد خارج از جلسه برا مي اد گرفتهيم وقت جلسه زيح بدهيم توضيبخواهاگر را 
 ...%،١١ن هم يم كه ايشود بحث كن مي هات داشتند به آن برادريحساس ي آناد رويز

 .%١٣ا ي: ينياستاد حس
ن ين ترييزان دخالت افراد از  ـ به اصطالح ـ  در پايم ،شود مي كه در آن جا مطرح ي% ا١٣ا ي: يمعلم يآقا

ن ي% افراد موافقند به كل ا١١ يعنيهست؛  يگريك مطلب دي% ١١ك يست. ين طبقه نيطبقه نسبت به باالتر
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چند درصد به اين كه  ،كه در آن باال هست ين ساختار، نه به اين كه آن فرديافراد در ا ينيگزيه جاساختار ك

ن راه فقط يآيد. ا مي به دست يگريك راه ديدارد كه از  يگريك محاسبات دين يموافقند، ا ييمطلب آن باال
ن رده اول ينها منتخبيمثالً ا» ـهالف، ب، ج، د، «كه مثالً آن جا نوشته شد  يكل افراد يعنيكل آن ساختار، 

زان مخالف ها را يم ميدار يعنيم؛ يكن مي / كه ضرب٧/ در ٧/ در ٧ن ين رده باال، ما با ايهستند و بعد منتخب
% ٨٩شود  مي ك طرف كهيم يگذار مي ع مخالف ها رايجم يعني ؛ميم كه هر چه كه مخالف داريكن مي حساب

نكه به آن كل آن يكه در جدول هست، مخالفند. نه ا ياز موارد يكيل به هستند كه حداق ي% افراد٨٩مثالً. آن 
شتر بحث يشود خارج از جلسه ب مي يك مرتبهشود  مي يبحثش طوالن مقداريك ين حاال يمخالفند. ا ييباال
 م.يكن

 بحث كنيم.ق تر يك قسمت هم بعدش از خدمتتان باز دقـ ي يشاء اهللا تعال انـ : حاال ينياستاد حس
 : بله!يمعلم يآقا

 ديگري نيست؟! زي: ديگر چينياستاد حس
 .ميد در خدمت تان هستييهست بفرما ين هم مطالب حاال اگر نظري: ايمعلم يآقا

ستم دعا درباره تان بكنم درباره همه تان. يقابل نمن اصالً ان و يكنم از آقا مي : ابتدائاً من تشكرينياستاد حس
ه كوچك هم يدو تا حاش يكيش يبرا يد. وليمباحث وارد دقت شد يمبنا م و بايبرخورد كرد ين كه جديدر ا

دارد و  يت واگذاريت، ذاتاً قابليحق حاكم يم معناييگو مي است كه يكنم. گاه مي دارم در اين جلسه عرض
م ييگو مي است يت اسمش حاكم باشد. گاهين محكوميتواند حاكم نباشد، محكوم باشد. و در ح مي حاكم

د يرد بايگ مي كه تحت تصرف قرار يزيحاكم شد متصرف شد، آن چ يم اگر طرفييگو مي ت.يحاكم ت، نهيقابل
ا تنش آهن در برابر يد مثالً نقطه كشش ييگو مي زنم. مي ساده اول يت داشته باشد. مثالينسبت به تصرف قابل

ا يشكند  مي ،مقاومت ندارندش يكول هالد بر آهن موياين مقدار فشار بيش از اياگر ب يعنين قدر است؛ يفشار ا
از  ييگر آن كارايداشته باشد د يين فرم كارآيآهن با اآن خواهد  مي كه ييدهد و آن جا مي فرمش را از دست

 يكيزيه ي تصرفات فيد در كلييگو مي ن مطلب رايچوب هم يا برايت. يد قابلييگو مي ران يست. ايآن ساخته ن
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ن اندازه ين گاز تا ايا ،ميكن مي انيرا ب ييت هايك ظرفيفرمود  مي ر اجساميه ي اجسام و غيكه نسبت به كل

ت تراكمش يشود. گاز دوم ظرف مي يگريل به گاز ديشود، تبد مي ن اندازه محترقيش از ايت تراكم دارد، بيقابل
شود. د بيت در تصرف حتماً لحاظ باين اندازه است. پس قابلين گاز تا ايت انبساط اين اندازه است، ظرفيتا ا

ف بر آن يف ندارد، تكليت تكليم انسان تا قبل از بلوغ قابليست. اگر گفتيت نيت، لحاظ حكومت ظرفيلحاظ قابل
ت قبول فرمان، يت ندارد. ظرفيم اصالً قابليز گفتير ممياست مشكل و در غ يا شاق است. امتثال امريطاق يال

د شروع به يشخص بالغ شد، با يم وقتيوران رشد، گفتت قبول فرمان از ديم ظرفيا اگر گفتيم از مثالً بلوغ يگفت
كند. از سن رشد كه متصرف در امور  مي ايرا محاو  ،است ينيف تمرياين تكال يف بكند، ولياز تكال يك سري

متصرف در سرنوشت  يشود گفت شما شخص مي ن پسيگذارد، از ا مي است و شرع معامالتش را صحه ياجتماع
ش در يار خودش قوه ي تصرف هست و در جاين كه اختي. ايد چنان كنيا باي ينن كيد چني، بايخودت هست

ا يار طاعت بكند و يكنم كه اخت مي تر از اآلن كه اشارهمبسوط ك مقدر ينده يدر آـ شاء اهللا  انـ ن بحث يهم
است،  يگرير ديرش مسيان اگر كرد، مسيار عصين حرف مقبول. اختيان، تصرف در نفس خودش هست، ايطغ
دارد،  يت قبليباز ظرف ير قبول است، وليرش مسيمس ،ار پرستش خدا كردير عدم قبول است و اگر اختيمس
ف كرد، امر كرد. يشود به آن تكل مي ت هاين ظرفيدارد. متناسب با ا ذهني ت تحركيدارد، ظرف يت ذهنيظرف

كه امر  ييجااين . مگر يزياوامر تعج ن است كه امتناع در وقوع و امتثال نداشته باشد، االيالزمه و ضرورت امر ا
ن كه حتماً يم و قصد ايتصم ين است كه ظاهرش، ظاهر فرمان است، وليا يزينباشد، ظاهر امر باشد، امر تعج

 ن كه آدم عجز خودش را حسيامر ا يعني؛ يزيند امر تعجيگو مي به آنن را يرد ندارد. اين كار انجام بگيا
عجز  يقين احساس حقين است كه ايست. مطلوب ما اينفس مأمور به ن حس كرد، مطلوب ما يكند. وقت مي
عمل، بدون قوه ي و قدرت حركت  ياور! وليب» لوجه اهللا خالصاً«شود عملت را  مي م. من باب مثال؛ امريبكن

خب گفتند  يليمحال است صادر بشود. قوه حركت هر جا آمد، التفات به او در مراتب مختلف ممكن است. خ
ناخواسته  ين است كه خدايك پله اش ايافتد  مي ار! آدم راهيخدا ب يت نماز صبح بخوان! خالص هم برادو ركع

ل يم يعنيچ نباشد، ين كه نفس هيد عمل را انجام بده، بدون ايگو مي نفس» اء لناسير«در مسافرت هست 
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ست. يبشود حركت ن ل به صورت مطلق برداشتهيل به پرستش، ميل به كمال، ميم يعني ؛مطلقا حذف بشود

به ل را مقابله ين ميل به توجه انظار، ايمتعال دارد، اولش م ير خدايد در همه ي مراتب التفات به غيآ مي ليم
 د منيگو مي اندازد، مي د سراغ فعل فعل نظر به فعليآ مي رومندتريل نيم. ميزن مي م، دورشيكن مي آن
قل ين را صيآيد. هر چه كه شما ا مي عجب به نفس يد، روآي مي عجب به فعل يبكنم. روگونه  نيخواهم ا مي
 يير است. تا آن جاضق تر، برنده تر، حايف تر، رقيتر، ظر يقو ،تر يد در مرتبه عاليد دورش كنيد و بخواهيبده

ست. عجز كامل يكه عمل شما قابل عرضه ي به حضرت حق ن شود مي دايتان پين برايقيكه عاجز بشوند، حالت 
موال نبود. مطلوب بود،  ييحاصل شده. پس خود مأمور به، مطلوب نها يحال بندگ يعنيما شد؛ حال ش يوقت

از  يلينكه راه رشد شما باشد. حاال من البته خيا يق قرار بدهد، براياين كه آن را طر يبرا يمور به بود، ولأم
ه حاال حمد و سوره ام قشنگ ن كيد در ايآ مي رون آمد، بعدشيبقيد كه از  يمراتبش حذف كردم هآ! آدم وقت

كنم، درست باشد، بعدش مرتبًا  مي ن كلمات عرضيكه ـ به حضور ـ پشت سر ارا  يميد مفاهيآ مي باشد، بعدش
 يدارد تا آن موقعبه آن  يشود، حال را التفات مي كه حال يپرستد تا آن وقت مي م رايآيد تا مفاه مي گونه نيهم

 يموقعآن خواهد التفات نداشته باشد تا  مي ه در روحش هست به آن ها همهم ك يكه حال و حركات و انقالبات
 خودش يد سر جاياش با د نباشد، به موقعيوقت بحث ها اآلن شا .ميع ما گذر كرديرسد، سر مي كه به عجز

 [اتمام نوار اول و شروع نوار دوم]
 نم قرانينش مي شيخوانم، جا مين اد، نماز صبحيله ي قران خواندن زياد، به وسيله ذكر گفتن زيبه وس 
، ولكن آن ن كردند و امر كردند بهيق را معيست. طرين گونه نيم، نه ايگو مي نم ذكرينش مي شيجا ،خوانم مي
ن است كه شما به آن حالت احساس يق اين طرياز ا ييست. مطلوب نهايصاله نالق نفس خودش مطلوب بايطر

هر جا  يزير از اوامر تعجيحاال! غ[؟] به حق. ـ  يشاء اهللا تعال انـ  د، به شما افاضه بشوديعجز و آن حالت برس
است؟ امر بشود  يشود! چه امر مي د و اال ممتنعيكن مي مور را مالحظهأت مي، حتماً ظرفيا نهيد امر ييگو مي كه

 يو نه از ابزار روح ي، نه از اسماء و نه از ابزار ماديو اسباب يله ايو وس يچ گونه ابزاريبه بنده كه اآلن بدون ه
بكنم.  ين كارنيك چيتوانم  نمي ن طرف. خب منين طرف بكن، بگذار اين كوه را تا ظهر از ايند زود باش ايبگو



٤٠ ·································································································································································  
ك يمن  يت ذهنيظرف يرش هست. رويت پذيك مقدار از ظرفيمن  يت جسميظرف ياست؟ رو ين چه امريا

از هر بعد كه نگاه و ت من يرش هست. ظرفيك مقدار از پذيمن  يت روحيظرف يرش هست. رويمقدار از پذ
 يكه بر خودم دارم، من را در جهت فرمان بر يت را دارد كه اگر قدرت تصرفيك رتبه ي از قدرت قابليد، يبكن

د ين معنا كه بايتوانم ببرم. ا مي ك حد از فرمان رايتوانم فرمان بر باشم.  نمي قرار بدهد، باز به صورت مطلق من
كنم و  مي كه من در خودمرا  ين تصرفيا ايآ يست. وليد در آن نيت لحاظ بشود در امر، ترديبلت قايحتماً ظرف

ر است؟ يت بر غيحاكم يعنيت بر آن خط است؟ ين به عنوان حاكمين خط، ايكنم در ا مي تم را منتقليظرف
د تصرف در يبتوان سازد كه شما مي ينه اين كه زميمقدمه ي ا يكنم به معنا مي كه من در خودم يتصرف يعني
ا ير يا اسلحه بگيكن  ييمايد به من كه شما راهپييه امر بفرمايفق يد، وليكن مي د، چشم ما به من امرير بكنيغ

تصرف در  يانجام دادم، ابزار او هستم برا يدهم، وقت مي ت من، من آن كار را انجاميهر چه، متناسب با ظرف
ا يآ ير. وليهم فرمان داد، من ابزار او شدم در تصرف غاو م كردم، ت من، من امتثال را اعالير. در ظرف قابليغ

ح است نسبت تصرف را يا صحيم يح هست نسبت تصرف را به حاكم بدهير هستم، صحيمتصرف در غكه  يوقت
مطلب را  يك اشكالين كه با يمگر اكه م يكن مي كه ما اآلن مالحظهگونه  ا مشتركاً؟ ظاهر مطلب آنيبه من 

ت يت. ظرفيت قابليست. ظرفير نيل بر تصرف در نظام و غيت دلين است كه ظرفيا ،ر آنيد در غيياعوض بفرم
ز هست، يكه در رتبه تم يك فردي ين براييد از باال به پايآ مي كه ين امروز فرمانيكند. بنابرا مي ت رشديقابل

 يد به رتبه بلوغ، فرق دارد با رتبه ايايكه ب ين فرد چطور بشود؟! به رتبه بلوغ برسد. امريكه ا يفرق دارد تا وقت
كه شدت  يمرتبه ي رشد ين از عامر نسبت به مأمور براييد از باال نسبت به پايايكه ب يرشد باشد. امر يكه برا

 كه در ضعف و فتور باشد. يافته باشد، فرق دارد تا رشدي
ت است، نه يقابل يد ظرف معنيق ست ويد بردار نيق يت و سرپرستين مطلق است والييحكومت از باال به پا

حاكم و محكوم متحدند، نه متعدد.  يعنير. يتصرف و حكومت. تصرف در نفسش كرده و نه تصرف بر غ يمعن
ن جا تصرف يان آوردم به جهت طاعت، در ايد من تصرف كردم در خودم، خودم را از جهت عصييگو مي يوقت

د به مأمور يك چوب بزنين جا. يشود عقاب كرد در ا نمي ااست. دو نفر ر يك فرد خارجيكننده و تصرف شونده 
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ن جا يد دو نفر در اييار و قدرت تصرف بر من هست، و بگويد به آمر كه قدرت اختيك چوب بزنيكه من هستم، 

و مر آكه  يين آدم است. در آن جايار و قوه تصرف هست، دو مأمور كه خود ايك آمر كه قوه اختيعقاب كارند؛ 
 ييشود آورد. در آن جا نمي ـ و لقب حاكم را يـ ول .است يك فرد واقعي ،است يك فرد خارجي ،ندمأمور متحد

شود. پس در قسمت قلبش  مي ن جا لقب حكومت آغازيدر ا يگرياست مأمورد يك، يكه متعدد شدند آمر
أمور حاكم و محكوم، آمر م يدهد، معنا مي فرمان يگريبه شخص د يت است در قسمت دوم كه شخصيظرف

م كه ييم بگويتوان مي متعال، نسبت به عباد ما يا در مرتبه ي اوامر خدايكند. حاال آ مي دايشود، تحقق پ مي دايپ
دهد  مي ت را به عباديك سهم حاكميز، يك چيتحقق  يدهند برا مي خدا با عباد انجام يك مساعيك تشري

ت يد آن جا هم مطلق است؟ حقانييگو مي ايكند  مي دهد و بعد امر مي خودش قرار يك سهم هم برايخدا، 
 م.يكن مي نكه بعداً مفصلش را عرضي. كما ايت اهللا تبارك و تعاليگردد به مش مي مطلقا بر
 شود بالمره، بر مي ين نفيين كه مطلقا حكومت از باال به پايشود كه گفته شدن ا مي ن اشكال وارديپس ا

را كه ما از حاكم و محكوم آمر و  يرين تعبير و مأمور و بنابرار از كلمه حاكم و محكوم، آميگردد به تفس مي
 يكيشود  مي ك باشند.يندارد كه هر دو در امر، در خود امر شر يلزوم يم، ضرورتاً به ضرورت عقليمأمور كرد

ت آهن و چوب در ينكه ظرفيشود. كما ا مي تش البته لحاظيمأمور باشد و محكوم، ظرف يكي ،حاكم باشد
بر  يك اشكال مختصرين يتواند كار كند. ا نمي شود. لحاظ نكند مي ص نجار و آهنگر، حتماً لحاظتصرفات شخ

م آن هم يگر بگويم را پشت سر هم ديخواهم اشكال ها مي ك اشكال در باب اول من معذرتيآن اشكال هست. 
ك اشكال ي .ميكن يم استفادهـ  يشاء اهللا تعال انـ م ديگر بعد يزن مي يمختصر يه هايست، حاشيدرست ن

 ي آنرا رو يقين به باال چطور است؟ كه مصاديين و پاييا ـ به اصطالح ـ نظام حكومت از باال به پايكه آ يگريد
ن به باال يين كه از پايامروز شد ا يك اشاره اين است كه يشود ا مي م؟ آن چه را كه بعداً در آن تمامييبگو

ن يكه شرق و غرب دارند، ا يين هست. آن وقت ادعاييباال به پا شه ازيحكومت ممتنع است اصًال. حكومت هم
كه سلب  يزميزمش، مكانياش مكان يد باشد؟ البته در شك الهيزمش چگونه بايباطل است. اما مكان يادعا، ادعا

 م. منافع فرد با منافع سازمان اگر هريده مي حين جا توضيش هم در ايست. چرايار را بكند، مطلقاً نيقدرت اخت
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شد،  يد ما به التنازع بشود! منافع فرد و منافع سازمان، اگر هر دو ماديماده قرار گرفت، حتماً با يدو بر مبنا

ك نفع ياگر منابع فرد و منافع سازمان شكلشان عوض شد، مردم به خاطر  يشود. ول مي دايضرورتاً تنازع پ
 ،محمد و آل محمد يالسره ـ اللهم صل عل قده ينيب االمام امام خمياطاعت از وجود مبارك حضرت نا يماد

 ،ـ اطاعت كه يقدوسالمحمد و آل محمد قده السره  ياللهم صل عل ،محمد و آل محمد ياللهم صل عل
د، دنبالش عزت يايب ياست. دنبالش عدالت اجتماع ين حتميآمد، ا مي به همراهش يكردند كه منفعت ماد نمي

 ين هست، وليد ايايب ياسيو س يرات فرهنگيورتان عرض كنم كه ـ خد، دنبالش ـ به حضيايب يو استقالل ماد
كارد.  نمي كاه يگندم را برا يكس» آردش مي كشت گندم كاه هم ،كو كشت گندم كاردش يهر كس«د يگو مي
 د من خدا راي. بگويماد ياست طلبير يپرستد برا نمي كه خدا ينان! كس يپرستد برا نمي خدا را يكس
شود  نمي ديكه شه يهست. كس يگر چه رقم خداپرستين ديباشم، احترام داشته باشم. ا زيپرستم كه عز مي
 ياست، برا ءايحضور در محضر اول ياهللا است. برا يقرب ال ياست. برا ييمقصد اعال يا، شهادت برايدن يبرا

ر حساب يمرغ و پنكوپن تخم  يد از حواشيآ نمي يدرك ابتهاج است. آن هم ابتهاج در عالم انوار، آن را كه كس
دانم فقر و  نمي ل اختناق وين انقالب به دليل بكنند كه حتماً ايخواستند تحل مي كه ييآن ها يك وقتيكند. 

د تظاهرات روز ينيد. شما ببيزن مي زند كه شما نمي ن حرف رايمن گفتم اصالً ملت ابه آنها ن حرف ها هست، يا
د فطر يات روز عاشورا چند نفر بودند؟! تظاهرات عرتظاه ٥٧، ٥٦كه سال  يك ساليكارگر چند نفر بودند در آن 

ا مثالً منسوب به ي يوب به مثالً عدالت اجتماعسكه من يين روزهايد همه ايك سال طول كشيچند نفر بودند؟! 
ك منسوب به مذهب بود، يا آنجا ين ها بود، در آن يمنسوب به همه ي ايا  ييگرا يا منصوب به مليدانشجو 

 متعال بود. ياوج داشت تظاهراتشان كه منسوب به خدا ييود، مردم روزهاهمه ب
ر يع سازمان درگفع فرد با منافشود منا نمي يم كه حكومت اسالمييم بگويل بكنيم تحلييايحاال! اگر ما ب

كلمه حق هست. بستر قرب  ي. منفعت سازمان، گسترش و توسعه اعاليباشد. درست برعكس حكومت ماد
و تمام ». ايالعل يه«ت إعالء كلمه اهللا هست، يغا يشود برا مي كه صرف حكومت يقدمات مادهست. تمام م

دن به قرب هست كه يرس يه ي افراد، آن هم براياز ناح يكنند در اطاعت و فرمان بر مي هم كه يبذل جهد
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حسب مراتب  خواهد! مردم جانشان، مالشان، ناموسشان هر چه كه داشته باشند به مي را ين بستريك چني

ار رشد بستر گسترش اعالء كلمه اهللا. حكومت هم ي؟ در اختيزيار چه چيرشدشان حاضرند بگذارند در اخت
خواهد كه بخواهد  نمي را كه ياست ماديخواهد. ر نمي را كه يماد يخواهد! حكومت قدرت طلب مي ن رايهم

ل يك عده قلين ين. متخلفيد، اال بر متخلفكه بخواهد اعمال قهر بكن ،ار بكنديكه بخواهد سلب اخت ،ظلم بكند
ستند. از تبعات ين يستادند، آنها هم دنبال امور ماديبر پا بودن حكومت ا يكه پا يهستند. آن طرفش هم مردم

 يشاء اهللا تعال انـ كه آخر كار  يت الهيريهم دارد. پس در نظام مد ين كه منافع ماديدانند ا مي شان يكار اله
 يان فلسفه و مسئله زمان و مكان و اليم خدمت تان بعد از بيم كنيم كه طرحش را تقديق باشم موفيدواريامـ 

ن منفعت نظام و منفعت افراد ندارد. در يب يو عدم تالئم يتضاد و تناقض و عدم سازگار يآخر. در نظام اسالم
چ كنند. يم پيدم را سن عدم تالئم و تضاد وجود دارد. آنها هم مجبورند كه مريا يماد يه ي نظام هايكل

ندارد،  ين جبرير حركت كنند. اسالم ابداً چنين كه در آن سير بكشند تا ايمجبورند كه مردم را به غل و زنج
 كه داده ين آزاديست كه اين نيا ياين به معنا يم، وليكن مي خودش عرض يكند، سر جا نمي هم ين كاريچن
ت قشر مأمور نسبت به ولو به يحاكم ين به معنين نظام، ايشود در ا مي دايكه پ يدين تحرك شديشود و ا مي

را آخرش هم اشاره بكنم ـ  ين هم گوشه كوچكين ـ ظاهراً اي، نسبت به قشر حاكم هست. فرق بيصورت نسب
. البته آن اصالت ربط هم نسبت به يشود در شكل اجتماع مي نين اصالت تعلق با اصالت ربط هم هميفرق ب

ن حرف ها ياس به اصالت شئ و ايش هم، قابل قيد. حساب آن جايريال هست هآ! كم نگبا يليمراتب قبلش خ
 ست!ين

 شان يزم ها بدون مبانين اشكال مكانيخود ا يكه فرموده بودند كه بررس يا قسمت سوميم آينيحاال بب
ف هم ك حريك حرف است؛ ين يق، ايم از مصاديچرا ما شروع كرد يدرست است، ول ين از جهتيشود، ا نمي

د ـ به حضورتان كه عرض يكه فرمودگونه ت مالحظه امتناع را دارد همان يهم قابل يگرين است كه از جهت ديا
ش هم يكيست، آن ين ي آنكين ين كه اين به باال و اييممتنع است واقع شود حكومت از پا يعنيكنم كه ـ 

ع يتوزو كنند  مي كه درست يتمختلف حكوم يم از شكل هايدا كنيگر هم اگر پيد يتا ٤ست. مثالً ين
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 را يصحبت ياست كه شما از نظر فلسف يق ها گاهين مصاديست. اين ها نيكنند خوب است. ا مي كه ياراتياخت
ن به باال ييا دارد حكومت از پايند آقا سراسر دنيگو مي ك دفعهيد، بعد يكن مي ش را ثابتيد، امتناع عقليكن مي

خواهد، در خود ساختارها و نشان دادند.  مي يك دقتين خودش يعقالً! نه اشود  نمي دييگو مي شماحاال هست، 
اشاره كردند و  يمعلم يكه جناب آقا يگريق ديم، چه به طريكه ما عرض كرد يق واسطه ايحاال چه به طر

ك يم يكه در هرم قاعده هستند، اگر بخواه يا از هر تك تك دانه افراديم آينياش نشد كه بب يفرصت بررس
ا يبه صورت مطلق  يدگيچ بريشوند بدون ه مي رسم يك خطوطيم كه ييم بگويتوان مي م به باال،يرسم كنخط 

ن هرم قاعده به ييرا از پا ين رقميك ارتباط ايهم نشود،  ين جا نشود، در نظام دموكراسير؟ اگر بنا شد ايخ
نها يكه ا يدروغ يحقوق بشر يهان ادعايشود وصل كرد، ا نمي رأس هرم وصل كرد، از قاعده هرم به رأس هرم

 نيكنند، انسان ها را از ب مي وانات را درستيت حيدهند به آن و مؤسسه حما مي بيراه انداختند و بشر را فر
د يفرمودكه ن نكته را يهست كه آن هم دقت داشت هآ! هم يغرب يرنگ هايرا كه در ن ين اوضاعيبرند و ا مي
كنند و  مي ره را درستيئت مديند هيآ مي % هم٥١ست و آن يبل فروش ن% از سهام قا٥١، ٥٠كه مثالً  ٨٠كه 

كه دارد نسبت به مافوق خودش  ياراتير عامل اختيد درست كند و مديآ مي ر عامل رايره هم مديئت مديه
ه كه آن را يد و مصرف آنها را به نفع رشد سرمايكند قدرت تول مي نسبت به مادون خودش منحل يمحدود، ول

 يك ذره دموكراسيهست و  ياقتصاد يكتاتورينشان بدهند كه آن جا د و قاً مورد دقت قرار بدهنديدق ديهم با
ابزارها اين د ييگو مي ن دروغ است كهيد بحث گفته بشود اين ساختارها در ابزارها بايدر آن جا هم وجود ندارد، ا

كه حاال اگر فرض محال است ن يم است! آن وقت كالم دوينگونه ن يرا دارند، ابزارها ا يتين خاصنيك چي
 گر درستياست، حق د يد، اين خوب كاريايرا از آن ب يزين چيم كه چنيهم درست كن يك ابزاريم يبتوان
شاء  انـ شود تا بعد  نمي ت به صرف غلبه تمامين بود كه حقانيد در ايشود؟! كه بحث امروز درباره ي ترد مي

 گردد؟!  مي به كجا بر تيشه حقانيا ريم آينيببـ  ياهللا تعال
دوشنبه و چهارشنبه فعالً  ،شنبه ين كه فرمودند روزهاينده ايشاء اهللا جلسات هفته آ : انيمعلم يآقا

 خواهد بود.
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»كم و رحمت اهللا و بركاتهيوالسالم عل«  

ي محمد و آل محمداللهم صل عل  





 

 ٣جلسه: 
١٠/٤/٦٨   

انه خير  ،بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين ،ني: اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطيناستاد حسي
 هو علي اهل بيت )ناصر و معين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد (اللهم صل علي محمد و آل محمد

 .آلن الي يوم الدينلعن علي اعدائهم اعداء اهللا من االكرمين و مالمعصومين المنتجبين ال
ت فرموده ا بارالها! كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران! كلمه باطل را از زمين بركن! آن چه وعده به ولي

رهبر عزيز ش بفرما! ناهريطمحشور به اولياء و اجداد او نائب فقيه و رشيد  !اي هر چه زودتر به وي عنايت فرما
لشكر اسالم در همه جبهه ها پيروز گردان! لشكر كفر در همه ر بدار! حضرت آيت اهللا خامنه اي را مؤيد و منصو

معلولين انقالب اسالمي را  !گردان! شهداي انقالب اسالمي را محشور به حضرت سيدالشهدا بفرما لمخذو حجنا
براي انتقال ما را از اين عالم به عالم ديگر تفضالً به وسيله شهادت در راه خودت و  !فرماكرامت عاجل  يشفا

 ي الحقوق را از خيراتي كه نصيبوذو راضي باشي! بارالها! اموات تو  !ك اين گونه قرار دهلخودت خالصاً 
وح ررا تقديم به  فواب مضاعصو اين  ،واب جلسات ما را مضاعفصو بهره مند بگردان! خدايا  سهيم فرمايي مي

) عنايت فرما! بارالها! روح ايشان را از ما شاد يسوقدالآيت اهللا خميني (رضوان اهللا عليه و قدس اهللا سره حضرت 
عليه) نصيب ما بفرما! ما را از دعاي صالحين  هت (صلوات اهللا و سالما خدايا دعاي خاص ولي !و راضي بگردان

 بفرما! بهره مند ميتاً  و ياًامت ح
ك و انشر علينا خزائن اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمت«

اللهم صلي علي محمد و ال ( .علومك برحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين
 )محمد
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هر  و باشد »قلبي ،نظري ،حسي«تواند منشأاش خارج از ادراكات  نمي ليدر بحث گذشته عرض شد كه تما

م مالك در صحت يخواه مي حاال .ند مالك باشد در صحتتوا نمي گونه قيدي صرف غلبه بدون هيچ ،ها سه اين
بر مردم به صرف ، اگر حكومت مردم ،گوييم چه چيزي مالك در صحت است. اگر دموكراسي، برا بيان كنيم

ومت كصحت اش بايد تمام شود؟ غلبه كه هم حاست كه حكومتي  هپس چه نحو ،شود نمي غلبه صحتش تمام
 هست،از پايين به باال محال حاكميت هم حكومت از پايين به باال، بلكه اگر بگوييم  گيرد و مي از باال به پايين را

دهند، اين طور نيست  مي ي كه رأيلدفعه اودر حتي كه اين طور بيان كنيم بگوييم جهتش را هم براي اينكه 
غير از ضوابطي كه  ،فتنري گأغير از زمينه اجرايي و مديريت ر ؛واقع نشوداي دهند در يك زمينه  مي يكه رأي

گوييد كه مردم كسي را شناخته اند كه برجسته  مي ها وقتي كند، غير از آن مي مسئله رسميت رأي را معين
يك امري در آن فرد باشد كه اين ها متأثر  ،بايد يك خصلتي ،معنايش اين است كه متأثر شده اند از او ؛است

اين تأثير از او،  .انتخاب كرده باشندآن را مردم آن ثري از تأاينطوري نيست كه بدون هيچ نحوه  ؛شده باشند كه
قبل از  ، يك نحوه اثرپذيري،نحوه اثرگذاري براي آن كسي كه اثر گذاشته قائل بشويديك بايد  ،اثر گرفتن از او

وييد بگ ، كهطرفي كه متأثر شده قائل بشويداين يك نحوه اثر پذيري بايد براي  ، ها!اينكه انتخابات آغاز بشود
تواند اين بيان را بكند كه من ايشان را مثالً در  مي تا حاال آن ،آن هم اثر پذيرفته ،اين شخص اثر گذاشته است

دانم به اين  مي و از ديگران اولي اناز خودم ،دانم مي برجسته ترين كذا،شجاعت يا در در تقوي يا در علم يا 
 ،شود تا انتخابات واقع بشود. مگر اينكه اين مرحله از غلبه يم قبالً مفروض ،ب. اين يعني يك مرحله از غلبهصمن

آن اساسي  ،قوانيني كهمثالً توانيد بگوييد كه زمينه هايي مثل  مي به وسيله زمينه ها پيشگيري شده باشد، شما
 اعتباراتش ةهم بحث ـ به اصطالح ـ محاسب  ي كه حاال بعداًيمثل قضيه شورا ،شود براي انتخاباتبدرست كه 

قضيه شركتي را كه جناب آقاي معلمي قضيه يا ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ مثل آن  ،شود مي رسيدگي
يعني فرضاً اگر ما  ؛بزندكنار در آن مطلب يك امري باشد كه بتواند كسي را  ،بايد در اساسنامه اش ند،فرمود

جزء آن  ،سهام اوليه باشندند، جزء اوليه باشي دارند كه جزء آراء أگفتيم كه آرايي در شركت سهامي حق ر
درصد باقيمانده  ٤٩درصد ديگر، حاال هر چند فردي كه پول گذاشته، در پنجاه و يك درصد باشند، چهل و نه 
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آن ها  .را دارا هستند، بيست درصد را ندارنددرصد  ٥١درصد را خريده، هيچ كدام از آن كساني هم كه  ٢٠

نجاه و يك درصد راي را دارا هستند، اگر به طور مساوي فرض كنيم و پ ،جمع شده اند ،بيست نفر هستند
بگوييم بدون اعشار بخواهيم به طور مساوي خورد به بيست كه  نمي ٥١عدد شان، فرض كنيد كه حاال درباره 

نفر قرار بدهيم،  ٢٦نخورد، مثالً هم اعشار ديگر كه بفرماييد مالحظه شما يك عددي بيايد، ـ به حضورتان ـ 
بيشتر از آن ها حقش سهم دارد، خيلي تا اين بابا بيست  . حاال اين نفري يك سهم،ري يك سهم قرار بدهيمنف

  مثالًبيشتر هست؛ يعني اگر بيايد در آن جمع، هم احياناً روي قانون خود حكومت سرمايه داري. عقلش هست 
يشان جزء سهامي است كه قابل ست، ولكن اهصحبت كردنش مؤثرتر  ش،تصميم ،سزاوار است مدير عامل بشود

 . ديگر را گرفته اند يشجلو ، از اولچنين تصرفي را از اول ندارد هست، حقانتقال 
، در كليات، هر چند كليات شورا ها را هم تصويب كرده باشد يك شود در اساسنامه مي خب پس بنابراين،

كنار يتي دارد مثالً صالحخاص دارد،  برجستگيكه  يكاري كرد كه فرد شود در اساسنامه مي حزب، به هر حال
كنيم اعمال  مي مجريان فرض ،باقيمانده هم ةباز در بقي ،زند مي را كه كنار و آن عده آن فردتازه باشد. حاال 
مگر اينكه اعمال نفوذ  برد، مي ، آنقدرت اثرگذاري بيشتر دارداثر، باز به صورت نسبي آن كسي كه  ،نفوذ نكنند

غلبه در ادراكات كه با اين برهان زير سؤال رفت قبالً  ،بنابراين اصل مسئله غلبهخب، پس  در آن جا هم بشود.
تازه  ،دليل حقانيت نيست ، عرض شد كهامور قلبي درسي يا در ميل وهله اي و غلبه در امور نظري و غلبه ح

يعني اگر  ؛نفي كردد شو نمي رايكي هست، اين قطعاً يك چنين غلبه اي  ،اگر هيچكدام از اين ها هم نباشد
ـ به حضورتان كه عرض كنم كه از ناحية نه و  ات،مجريان انتخابناحيه نه از ، اعمال نفوذ و اعمال مديريت نباشد

 ،سياسي، اقتصادي«هيچگونه فشار ـ به اصطالح ـ اعمال اگر و  ،نده اكه درست كرداي آن اساسنامه ـ 
و  ،يك نحوه تأثر استكنند  مي انتخاباينكه اين ها آن را  وجودست كه هين مشكل اباز  ،نباشدهم » فرهنگي

 و آن غلبه گفتيم معيار صحت نيست. ،شود مي لحاظاي در آن يك نحوه غلبه 
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توانيم پيدا كنيم تا بگوييم نظام  مي ما حقانيت را چگونه ،معيار حقانيت نيست ،حاال اگر معيار صحت نيست

 يعني هرگاه چيزي هماهنگ بود ؛كه هماهنگي، تناسب و عدم تناسبقبالً  هساس بايد باشد؟ عرض شدابر آن 
 تواند درست كند. نمي وحدت را ،هماهنگ نبود ، هرگاهتواند يك وحدت را درست كند مي با هم،

، در بحث خود هماهنگي ،نسبت به نتيجهشده كه هماهنگ بودن قبالً گفته  ،آيد باالتر مي سؤال يك پله
توانيم بگوييم نسبت به نتيجه هماهنگ است يا نسبت  مي چگونهما حاال در اين جا  ،گفته شده نسبت به نتيجه
 به نتيجه ناهماهنگ است؟

گوييد اين عيارها  مي كه ،خواهيد شما يك نوع غذا درست كنيد مي وقتي ،هاي ساده از مثال ،وقتي شما
ماييد، فرض كنيد يك نحو را هم عوض نفر شموادكه براي درست كردن اين غذا مناسب است، فرض كنيد 

شكر آرد و اگر  .كند مي پيداكه با حلوا، مواداش يكي است، عيارها فرق هست، يك نحو شيريني هست، سوهان 
حاال اگر عيار  .شود سوهانب ،شود حلوا، عيار را عوض كنندپخت بدهند بروغن را در يك عيار و با يك كيفيت و 

 آيد. نمي درسوهان  ،اين غلط است ،اين متناسب نيست گويند مي ،خواستند سوهان درست كنيدگرفتيد حلوا 
در سفره  ،خورد نمي اين حلوا به دردگوييد  مي خواستيد حلوا درست كنيد، ،عيار سوهان گرفتيد ،يا اگر بالعكس

 به صورت حلوا. ،استفاده كنداز آن تواند  نمي كسي ،برودكه 
كه براي احياي  يسالن ، اينشبستانگوييد اين  مي سازيد،خواهيد ب مي خواهيد بسازيد، مسجد مي ساختمان

فاصله ستون ها، اين متر باشد  ١٠اگر  ،عرضشدهنه اش اين  ،شود مي درستاهللا تعالي ـ  ها ـ ان شاء شب 
متر  ٤اگر فرضاً  .شود نمي اين گونه مصالح گرفته شد،متر  ٢٠اگر مناسب است. است، برايش نافع مصالح گونه 

براي  ،توانيد استفاده كنيد. پس بنابراين مي هم مصالح ساده تر از اين گويد مي ،ستون ها باشدفاصله بين 
تا خود شده گرفته  شاز مصالح ؛متناسب نيست ،ساختمان يك مسجد هم صحيح است بگوييم متناسب است

ي كه گنجايش ساختمان ،صد هزار نفر داشته باشد خواهد گنجايش فرضاً مي كهاست ساختماني  . يكساختمان
يا سه چهار متر  ، قد پايه سقف راشود سقف را نمي ، اين مسجدشبستانشصد هزار نفر را بخواهد داشته باشد 

را فاصله ستونها كنند مصالحي باشد كه بيش از چهار متر  مي شود مصالحي را كه در آن مصرف نمي متر بگيرند
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 ،پس بنابراينخب اين، عده محدودي. اال بينند،  نمي راه گويند، اصالً شود پر ستون مي مسجداجازه ندهد، خب 

خواهيد  مي يك ماشين .ناسب استتچه چيز مبگويم براي چه كاري است تا كه بگوييد كه د هستي شما مجبور
 .ين هست و الي آخرهمباز  ،درست كنيد
ا به كار ببريد؟ توانيد كلمه مناسب ر مي ، چه وقتهيد ساختمان اجتماعي درست كنيدابخواگر حاال آيا 

گوييد بايد تناسب با رشد داشته باشد. اگر تناسب با رشد  مي .خواهيد درست كنيد مي با همرا انسان ها روابط 
يد غايت نهايي را كه متناسب با كمال هست شما مجبور .شناخت طرشد را از سقوشود  مي از كجا ،اصل باشد

ست كه بگوييم هر نظامي كه هماهنگ با جهت هصحيح  ،نبنابراي .جهت غايي را اصل قرار بدهيدهست، مطلق 
و هر نظامي كه متناسب با جهت  ،در آن صحيح است اتتوزيع اختيار ،آن نظام ،غايي است در مراحل رشد

مراحل رشد، كه نظام خوب بوده براي فالن دوره. دين  ، در هر يك ازمطلقا يا در مراحل رشد يا غايي نباشد
بن ؟ براي قبل از ظهور جناب عيسي چه وقتولي براي  ،عليه السالم) خوب استبينا و بن عمران (علي نموسي 

حاال خدا آن گونه به آن وسيله خير، چطور؟ حاال براي  .عليه السالم) حدود دو هزار سال قبلو نبينا  مريم (علي
اللهم صلي علي محمد ( ،حضرت خاتم االنبياء محمد بن عبداهللا ،سيد رسلرسل، حاال ختم  .شود نمي پرستيده

وجود مبارك مبعوث شدند و ائمه اثني اعشر تشريف آوردند و در زمان غيبت  و و آل محمد) تشريف آوردند
بسيار باال  شبشر ظرفيت ،الحمدهللا ادراكات خيلي رشد كرده، هستحضرت بقية اهللا (صلوات اهللا و سالمه عليه) 

گوييد كه در اين  مي ،اشاره اي بكنمـ من اين جا يك ب مثال من باهست. ـ يك امر ديگري الزم آن حاال  ،رفته
ان شاء اهللا يك مقدار  ،جمهوري اسالمي بايد متناسب با ظرفيت پذيرش مردم مطرح شود ،از رشد ةمرحل

آن چه  ؟يعني چه راي بدهيمكه ما گويند  مي مردم خودشان ،جامعه رشد بيشتري پيدا كند، حكومت اسالمي
و ما سمعاً و  ،كساني كه بصير هستند آن را معين بكنند ،قرار داده شما خدا و رسول حيات كه متناسب با رشد

 حاضر هستيم. طاعتاً
ي به زياد افراد بسيارشايد در زمان ما كه الحمد هللا زنم،  مي تان برايآدم نمونه يك نفر رشد را يك مثالي از 

آمدند از خراسان خدمت امام به حق  .واهم عرض كنمخ مي رااي ولكن يك نمونه  ،اين درجه از رشد رسيده اند
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 ١٥٠مثالً در آن جا  !آقاكه جعفر بن محمد الصادق (اللهم صل علي محمد و ال محمد) عرض كردند  ،ناطق

هست، چه هست، چه هست، حضرت گفتند، با او يك مقدار صحبت كردند، يك مرتبه زراره هزار شمشير زن 
گفته بود كه ما آمديم برو داخل تنور،  ،سر تنور را برداركه شخص اين به بودند  تشريف آورد، قبالً آقا فرموده

، به زراره آمدزراره تا دند، ادامه دارا صحبت  ؟! بعد حضرتخواهيد ما را بسوزانيد مي شماتان بكنيم، كمك 
رفت داخل  ،برداشت ه هم سر تنور راربرو داخل تنور. زرا ،فرمودند سر تنور را بردارآقا  ،سالم كردهمين كه 

برو سر تنور را گفتند كه بعد حضرت  ،صحبت را ادامه دادندحضرت نيم ساعتي يك را گذاشت.  رسر تنو ،تنور
 نشسته دارد قرآنها زراره در وسط آتش كه ديد و سر تنور را برداشت و آمد اين به زراره بگو بيايد  ،بردار
يد تشريف بياور. اين هم دو تا نعلينش را زده بود زير بغلش، گو مي . سر تنور را برداشت و گفت آقاخواند مي

نه آقا! هيچ، يك گفت هزار تا دارند  ١٥٠ آدمگفتند اين طور نشست. حضرت آقا خدمت بيرون و آمد  برداشت و
مام، امام خميني االنايب به فرمان حضرت ما در زمان خودمان ديديم كه  دانه هم ندارند، الحمدهللا رب العالمين

بدون اينكه چيزهايي را  ،بدون اينكه معجزه از امام معصوم ببينند مرتبه) ٣، ل محمدآاللهم صلي علي محمد و (
 ،آتش يافرادي جلو بدهد، از كائنات نشان زرارهو در حد قدرت آن حضرت بود كه توانست  مي كه امام معصوم

دت شهادت يافتند و بعضي هم بازگشتند. سعاتوفيق و شديدتر از آتش تنور رفتند و بعضي  ي خيليآن هم آتش
اخته دو آهن گ هاختدطوفان سرب گ يجلو .بعضي بازگشتندبه شهادت رسيدند و بعضي  و رفتندسم گاز وسط 
در  ، نهراسيدندابتالئات الهي بود اً بالنهايهتشكيالت ابليس و نهايتكه تشكيالت صدام  وبمب از يا  ،رفتند

ها يك چنين  اين(صلوات اهللا و سالمه عليه. خب اهللا  ةز نائب حضرت بقيپايداري نسبت به فرمان بردن ا
 .هستصادق درباره شان » الي اخواني  وا شوقاً«ي هست درباره شان كه مطلب

رشد بيشتري يك اگر خدمت تان. حاال  كرديم مي بحثداشتيم حاال برگرديم به اصل مطلبي كه خب 
 .انه هو الغني الحميد ؛خواهد نمي جز شد كه شان خدا برايبابا! كه  ،عموميت پيدا كند كه اين را بچشند مردم

خواهد به شما  مي نفع !خواهد نمي كه خدا چيزي راخودش كه به نفع او  بكند! خواهد نمي كه اوجز احسان 
خواهد چيزي را براي خودش  نمي يك تقوايي است كه ، درولي فقيه هم بعد از پيغمبر و امام معصوم .برساند



 ·····························································································  ٥٣ 
شما خب . شما بگوييدبراي بياورد مان خدا را به دست فرهم كه متمركز كار كرده روي اين كه  شادراك ه!ك

يك فرض كنيد كه  ،خواهد استفاده بكند از آن مي كنيد براي كسي كه مي يك وسيله كوچكي درست
اين تابچه همراه اين ككه آقا! گوييد  مي گذاريد، مي كنيد مي درست بروشوري، يك چيزييك  ،دستورالعمل

را اين عالم خداي متعال كه  آن را ببينيد. خب،نحوه استفاده از يا اين ـ به اصطالح ـ وسيله باشد، ، ماشين
 معقولاين را ؟ شما چطوري كندرها گونه و همين ندهد دستور العملي يك شود كه  مي ،فرموده تخلق
كه اآلن هم نيازي به اشاره به محفوظ است اليلش دحاال آن سر جاي خودش  ؟دانيد كه هدايت نكند بشر را مي

شود  مي نسبت به جهت غايي. حاال جهت غايي چرا ،فرستادهرا گوييد خدا برنامه هدايت و رشد  مي آن نيست.
تناسب كه به آن شود كمال مطلق را، چيزي را  مي مگر ؟جهت تناسب به كمال مطلق نداردآن گفت رشد؟ مگر 

و  ؛پايگاه تعريف تناسب ،و رشد؛ رشد است فپايگاه تعري ،پس تناسب به كمال مطلق ت؟رشد ندانسآن را  ،دارد
 آن كسي كه .تناسب، روابط عدل است. پايه نظام ارزشي اينطوري نيست كه رها باشد تا به پوچي برسد

مان رسد؟ عرض  مي سؤال اين است كه چگونه به پوچي .رسد مي آن به پوچي ،مادي باشد فقط ،گويد رشد مي
 ،براساس اصالت مادهدر شكل مادي، كنيد نگاه رشد و گسترش و توسعه را شما  ،بسيار خب اين است كه

 ،خب .و جهان دائم التزايد باشدانسان حاصل و غايت اينكه رشد پيدا شود چيست؟ اين است كه كثرت ارتباط 
 ،شديدتر داشته باشد كتواند تحر يم ؟ حالت بشرشردارد براي ب يشود، چه حاصل مي اين كثرت هم مرتباً زياد

اش شود، هم تحرك ذهني  مي شديدتردانيد  مي اشحاال هم تحرك حسي  .شود مي امكان تحرك شديدتر پيدا
اين شدت حركت مرتبًا  ، حاالخبشود خيلي  مي شود. سؤال مي شديدتراش هم تحرك روحي  ،شود مي شديدتر

خيلي بشر خيلي خيلي  بشود؟تواند  مي بيوفس شدت دليل بر خدارد؟ ناي بي واين چه خ ،شود مي دارد اضافه
صرف  ،كنيدناگر شما برايش تناسب با كمال مطلق مالحظه  .زياد تالش بكند، همه لحظاتش پر از تالش باشد

گفتيم  مي . عين اينكه در آن جاكند نمي كثرتش هم فرقي در آن ايجاد !ذات باشدالتواند مطلوب ب نمي كهتالش 
معرف حقانيت نبوده، آن چيزي كه قليلش حق نبوده، يا قليلش حاال كثرت هم  ،يل بر حقانيت نيستغلبه دل

سري حركات  يكخب ديوانه هم كار واال  ،گوييد كار منطقي مي ،حتي درباره كارثانيه]  ١٥تالش [قطع صوت 
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قابل دوام بود،  شو شدتد نبو هماهنگي دروني اجمالي پيدا كرد و مثل كار يك ديوانه ،حاال اين كار !كند مي كه

توانيد اين  مي در وهله هست، ها!باشد صحبت النهايه بخواهد دائم التزايد الي در اينكه البته  .قابل تزايد داشت
خيلي  شدراين و اال اينكه چيزي كه سازگار با فطرت نيست، بخواهد الي النهايه دائم التزايد باشد،  ،را بگوييد

 كه ،خودش مقصد شد ،بي ثمر. اگر تالشتالش د نگوي مي .مردود است ،دون هدفنفس تالش ب .صحبت است
 دهيد، كه موضوعبموضوع قرار شما اگر  .نه موضوعيت ؛دارد قيتتالش ذاتاً طري .رف ثمر بشودعتواند م نمي
آن  در» براي«تالش هميشه معني  ؛ براي اينكهلحاظ ندارد تالش براي موضوع قرار گرفتنقابليت  !شود نمي

به چيزي، حاال اگر  مكنم كه برس مي تالش .قرار بدهيد »براي«را مقصد » براي«توانيد خود  نمي نهفته است،
اگر گفتيم تالش حاال معنايش اين است كه شما عاجز شديد از براي مقصد معين كردن.  ،مقصد خود تالش شد

 شديدتر مقصد را طلب ،شدت تالش هم هست.ل براي ثم ،تواند موضوع قرار بگيرد نمي ،بنفسه طريقيت دارد
شود  مي اساساً ،اگر يك همچين چيزي گفته شدآيا حاال ببينيم  بشود.نه اينكه خودش مقصد بتواند  ؛كند مي

 يا شما ؟بگويند در فلسفه ارزش كاري به فلسفه هستي نداريم شود مي ؟مقصد جهان دو تا بشود امقصد ب
 باشد. هستي ممكنات را عرض »براي«فارق از غايت و  ،ن هستيكنيد، كه آبتوانيد بحث از هستي  نمي
و تحت ما تحت تسلط و توانيم در آن با دقت مالحظه كنيم،  مي ماكه را هم كه ظاهراً آن بحثي  ،ميكن مي

كنيم از آن چه  مي ن مرتبه را ما تنزيهايهستي وراي  .هستي ممكنات است ،آيد مي و تحت علم ما درما اشراف 
كه متناسب با هستي خودمان اي اين هستي  .كنيم مي كنيم از آن چه كه ادراك مي تكبير ،كنيم مي ككه ادرا
محتاج  ،ست كه بگوييم ممكن استهحكم كنيم، و صحيح  برِش توانيم مي راو حكم هستي خودمان هست 

شود  مي مكنات كههستي م ،ان نداردنسخواهد و نظير ذلك. اين هستي انحصار به ا مي فقير است، غايت ،است
 ، در آن حركت هست.معنايش اين است كه حركت دارد ،اگر غايت بخواهدبودنش. خواهد  مي غايت ،نباشد

همان هم هست كه حركت دارد، حركت به  ،ست، همان موضوعي كه هستهموضوعاً متحد با حركت داشتن 
 ،مختار باشدانسان ال اگر حا »سبحان الذي خلق كل شيء ثم هدي« ؛خلق شده شدارد كه برايهم جهتي 

براي هست، حاكميت هدايت براي همه عالم  .شود مي اين سرپرستي به صورت واليت ظاهر ،داراي اختيار باشد
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اين  .همه ممكنات تحت هدايت هستند .امري است عمومي ،حاكميت هدايت !چيزي هست كه نباشدچه 

 ،رها شدن از ضعف است ،سته ضد آن معنا ،يستبه معناي ديكتاتوري ن ،معناي اسارت نيستبه محكوم بودن 
 ،حاكميت هدايتهمين طور است، هم انسان درباره خب رسيدن به بركت هست.  ،رها شدن از دوري هست

چه چيزي؟ عهده  ، عهده داريعهده داري ،. واليت يعني سرپرستيديگر دهد مي واليت الهيه همين معنا را
 است كه سازگار با مراحل رشد باشد. يبطعدل در روابط چيست؟ آن روا .داري رشد

حاكميت  مگويي مي همين كه ،توقفشاست ان شاء اهللا تعالي از جلسه آينده درباره اين كه رشد ممتنع حاال 
 رشد را ضرري ،كند. اگر واليت تكويني مي اين ضرورت رشد را براي همه ممكنات اثبات ،هدايت تكويني

شود  نمي ضرورتاً ،طبيعتاً بايد داراي رشد باشد ،جهتي كه ممكن است ازانسان  ،كند براي همه ممكنات مي
بايد رشد كند كه  شبايد رشد كند، ادراكات قبلي ااش بايد رشد كند، ادراكات نظري اش نباشد. ادراكات حسي 

 ،چون در اين جا واسطه اش اختيار استاين است كه نهايت  .تان دهيم حضور مبارك مي توضيحبعداً تدريجا 
ـ  كنم مي عرضدارم كه اي عنايت بفرماييد در اين نكته شود، ـ  نمي خواهد. مي سرپرستي ،خواهد مي واليت

بعد بگوييم در واليت اجتماعي  ،شود واليت تكويني رشد را بخواهد نمي پايگاه استدالل بعدي مان هم هست ـ
يا بگوييم واليت  .شود مي متناقضعالم درون  عجب! اينكهرشد باشد. كه الزم نيست خير، چنين چيزي هم 

يعني  ؛ست براي جهت غاييهعالم هماهنگ  ؛عالم كه درون متناقض نيست !به رشد ندارد خير، كاريي عتشري
كاري را كه شما نسبت به ما ـ استغفراهللا، معاذاهللا ـ در هم بر هم ـ  معاذ اهللاـ استغفراهللا، مشيت خدا كه 

تالشي  ،گوييد تالش يك فرد مجنون مي شما !دهيدبسبت به كمال مطلق توانيد ن نمي كهدهيد،  مي مجانين
گوييد كدام  مي ول آن هدف.حصمتناسب نيست حركاتش براي  ،يا اگر هدف داردندارد هدف  ،است غير منطقي
 كهد نسبت به مقصد. شما وگوييد كاري كه تناسباتش رعايت نش مي هست؟ابلهانه هست يا كار كار كودكانه 

نظام  ،شما در واليت تكويني يد!ها را براي بازي خلق نكرد اين ال عبين؛ د: سبحانك ما خلقت هذاگويي مي
ترين  شود كامل مي . مگراست ترين نظام كاملنظام است، گوييد بهترين  مي به طرف مقصد ،احسن قائل هستيد

از همة آن ها باالتر  نكه حقاً، اختيار، نه اياختيارـ به اصطالح ـ اين اين  كههمين كه اختيار را عطا كرده  ،نظام
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يك مرتبه عيبي ندارد ال عيب  ،بگوييم همين كه اين آمد ،ست براي رشدهو از همة وسايل وسيله اي باالتر 

 عيبي ندارد جهت غايي در كار نباشد. ،عيبي ندارد رشد در كار نباشدبشود عيبي ندارد رشد متوقف  ،باشند
ست به جاي مقصد. ه »براي«قرار دادن  ،نه براي مقصد نظم ،ي صرف نظمتعريف كردن نظام اجتماعي برا

 عباد براي نظم كارهايشان حكومت درستبگوييد شود  نمي تواند باشد. مي رشد مقصد ،نظم وسيله است
نه مصلحت نظام  ؛نه مصلحت رشد و گسترش را ؛مصلحت نظم را رعايت كند  و حكومت هم بايد صرفاً ،كنند مي
اين مطلب  ركند ـ خب عنايت كنيد ب مي فرضبراي نظم   كسي كه حكومت را صرفاً .ن چيزينيود چش نمي ،را
شود به تعاريفي كه مادي ها از حيات  مي مبتالكند، اين  مي كسي كه حكومت را صرفاً براي نظم تعريفـ 

يك احكام اخالقي و مردم  ،نداردو اين حرف ها گويند حكومت ربط به دين  مي كنند. كساني كه مي اجتماعي
بايد سپرد به شكل ، آن را هم براي جامعههست نظم  ،حكومت. عبادي و اجتماعي دارند از دين هست

تواند هدف واقع  نمي نظم كه .كندحفظ را نظم جامعه  ،كنند مي دموكراسي يا شكل هايي كه عقالء به آن عمل
نظر به رشد   ابداًمحض است، راي احكام تكليفي نظم را ب ندگويبهايي كه  و هكذا آن .نظم وسيله است، بشود

 خواهد مي قت بيشتراست كمي كمتر، كمي دوارد است بهشان هم عين همين اشكال نداشته باشند، آن ها 
و  هستيمبرادرها خدمت  ،باشدچيزي نيم ساعت هم اگر اشكالي يك ان شاء اهللا تعالي  ش. حاالبراي واضح شدن

 و بركاتهالسالم عليكم و رحمه اهللا 
شود كه تواطح عقال، ـ من نتيجه گيري كنم در اين  مي ديگر از قسمت اول تمامجلسه آينده كه وارد بشويم 

حاال يا دموكراسي يا  ،بر اين كه يك نظام خاصيهست عقالء دليل  عتواطقسمت اول بحث ـ كه گفتن اينكه 
بود مطلب نقض اين ، هستن مطلب ايحقانيت  هعقالء اثبات كنند طعتوا ،ساير نظام هايي كه هست ي ياشوراي

و اگر عقالء را  ،نيست تشهيچ كدام صرف غلبه اش دليل حقاني ،يبو نظري و قل يكه غلبه در ادراكات حس
كه  گونههمانبه ولي اگر صرف اينكه تعريف عقل را  ،تواند كاشف باشد از يك امري مي ،رض متعبدين باشدغ

را  معناي منطقي اين ند،توانند رفتار منطقي داشته باشند زندگي بكن يم كساني كهبگوييم كنند،  مي غرب
خواند كه چنين  مي با رواياتنه اگر صرف اين مطلب باشد كه  .مصرف كندو تواند نان در بياورد  مي كهگرفتيم 
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كه  آن كسيمثالً ؟ هستچه  ، پسشود شيطنت مي گفتهكه آن چيزي را  ،و نه د،را عقل بگذارينامش چيزي را 

سوم رانبياء برابر دعواي كند،  مي مصرف كند؟ و نه برهاناً مطلب را تمامو تواند نان در بياورد  نمي شيطنت دارد
ـ عليه و علي نبينا صلوات اهللا، ابراهيم كه مثالً جناب ؟ وقتي پس برابر چي بوده ه،فاسدي كه در گذشته بود

بودند و آن وقت  ي كهمردمآن همه خب  ،ر مقابل بت پرستيكرده د مي قيامعليه و علي نبينا و عليه السالم ـ 
 ، بت پرست ها، خب رسومي داشتند زندگيرسومي كه داشتند .پرستيدند مي بتكردند، خب  مي زندگي هم

در زمان ما مثالً اگر شرق و  ! حاالگوييد همه آن ها باطل است مي شما داشتند،زندگي اجتماعي كردند،  مي
كنم ـ هم در شرق ربا  مي تان عرض خدمتكه اآلن هم پذيرفته اند كه دارم م پذيرفتند ـ مطلب را تمايك غرب 

 هيچ ،هيچ گونه كاشفيتي ندارد ، صرف موافقت عقالء،عقالء توطئه ست. اين صرفههم در غرب ربا هست، 
 گونه دليل نيست بر اينكه يك مطلب حق باشد.

 ،اين بديهيات ،»ن العدل و قبح الظلملَحس«فرماييد  مي كربديهياتي را كه براي نظام ارزشي يا عقل عملي ذ
شود عدل  مي ،در خود معني كردن نفس عدل ،نيست كه جاي صحبت است شفقط در تفسير موارد و مصاديق

شود ناماليم  مي ظلم را .تواند باشد مي كالم ، محلعدل را با فاعل مالحظه كردشود  مي ،را با غايت مالحظه كرد
 انسان،نسبت به است كرد. ناماليم مالحظه غير مناسب نسبت به مقصد شود  مي ،د معرفي كردنسبت به خو

 ،نفرت از ناماليم دارد ،تعريف اينكه بگوييم ادراك عقل عمليبه حسب » لكم هكتب عليكم القتال و هو كر«
شناسي انسان در  .باشد مطرحتواند  مي به عنوان يك ابتالء ،جنگ به عنوان يك اصل طرح بشود دتوان نمي

 ،»قالثكتب عليكم ال«گويد  مي جنگ همهست، گوييد براي آدم خب  مي ، روزه چگونهجنگ مثل روزه ،اسالمي
انسان  يز كهاين بديهيات عقل عملي كه هر چ». كتب عليكم الثقال«، »كتب عليكم الصيام«همانطور كه 

با مردود است، تمام مجاهده  با فطرت هست،پس هست، چون مغاير مغاير با فطرت دارد، آن به احساس نفرت 
رو آوردن به چيزهاي كه نفس از آن  ؛ يعنيتمايالتبا مقابله  ،يعني مقابله با تمايالت ، مجاهده با نفس؛نفس

ان شاء اهللا هم مالحظه وعدلش را هست و قابل ترديد  ،عقل عمليبديهيات در بداهت  ،فراري است. به هر حال
تناسب با جهت غايي مطلب را ، كرديمهم امروز  كنيم كه همان چيزي كه اشاره مي صحبتآييم  مي تعالي بعداً
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يعني هماهنگي عقل عملي و عقل نظري  ؛نه از ادراك عقل عملي ،شود مي كند و عدل از آن جا تفسير مي تمام

ش علي حده تبديهياهم عقل نظري  ش علي حده هست،نه اينكه عقل عملي بديهيات ؛گيرد مي بر يك پايه قرار
را دارد علي حده. عمل درباره بديهيات خاص مثالً و عقل عملي هم است هستي  تشبديهيا هست، عقل نظري
پاسخ تعالي اين ان شاء اهللا هم علي حده هست، و پايه نظام هستي شناسي علي حده هست پايه نظام ارزشي 

 .به آن در آينده شود مي داده
»كاتهوالسالم عليكم و رحمه اهللا و بر«  

)اللهم صلي علي محمد و آل محمد(  
شنبه بوده و فرصت به  ٥آقاي معلمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم.چون كه جلسه قبل كه خدمت تان بوديم، 

اينكه خب، جلسه مشترك بگيريم و سؤال ها را جمع كنيم نبوده، بنابراين در مورد بحث جلسه قبل سؤال 
و همين گونه كه خدمت همكاران عرض شده، از جلسه آينده كه ان مربوط به همه جمع باشد جمع آوري نشد 

شود تا انشاء اهللا قبلش فرصت باشد كه ما  مي برگزار ١٢شاء اهللا دوشنبه هست، جلسات ساعت ده و نيم تا 
بتوانيم آن نتايج جلسه مشترك را خدمت حاج آقا عرض كنيم كه ايشان در جريان بحث ها و نظرات دوستان 

 بنابر اين در اين زمينه حاال فعالً سؤالي نيست. در مورد بحث امروز؟هم باشند. 
با مشترك آن ريشه اين ريشه با  ،نظم باشدايجاد : اين مسئله كه فرموديد كه اگر هدف از حكومت سآقاي 

و اين  ،شود نمي حركت بدون جهت ، اصالً قائل هستيد كهعالي قائل هستيد كه كند، حضرت مي ماديون پيدا
 تقريباً هيچ كجا از آن صحبت ،به خاطر خود نظم باشد  صرفاً ؛ يعني فرض اينكهفرماييد مي ي را كهفرض
حكومت براي ايجاد كه كنند  مي از اينصحبت  بلكه آن هايي هم كه ،شود در خارج نمي محقق ؛ يعنيشود نمي
يك بنابراين از  ،ليهونا اكنند ب مي آن وقت در هدف غايي شان كه اين نظم براي چيست اختالف پيدا ،نظم

اما در تفسير اينكه اين  ،خواهند مي هم الهيون هم ماديون حكومت را براي نظمكه گفت شود  مي طرف ديگر
 كنند. مي چيست اختالف پيدا ينظم برا
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آن وقت از  ؟براي رشدبگوييم براي نظم يا بگوييم استاد حسيني: حاال صحبت همين است كه حكومت را 

گوييد  مي ي كهيعني يك وقت ؛نظم يبه بيان ديگر ،شود مي هعدل گفت ،روابطي است كه آن روابط ،لوازم رشد
چراغ روشن  كه تعبدي نيست،همه امور تعبدي نيست، ظرف شستن مردم، براي امور اخالقي  هدين آمدكه آقا 

دستور و  شودلكن خبكند، و قصد قربت آدم هم شود  مي ،توسلي استرا اين ها  ،كردن كه تعبدي نيست
تان غلو نكنيد يك قست را خدا گذاشته براي زندگي  در دين ؛»ال تغلو في دينكم« ،اطاعتي نداردندارد، فرماني 

 ،ويد زندگي بكنيد. حكومت را گذاشته براي نظم، نظم درست بشودرتان، شما هم مثل آدم هاي ديگر ب دنياي
امر معاد  .كند مي معادش را هم رسيدگيامر خب  ،ش برسدشهر كسي به معا ،رسندبمردم به كسب و كارشان 

خواهند  مي دنياي شانبراي  ،دارد شانچه ربطي به معاد ،كنندبخواهند اختراع  مي امر ديگري است. مردم
در  ،دنيا را خلق كرده ! خب، اينخداوند متعادل كه بخيل نيست !خدا كه راحتي را حرام نكردهباشند، راحت 

هم بياييد نماز تان عم باشيد به اين نعم، موقع نمازنخواسته شما مت ،مواهب را هم دادهاين  ،آن زينت گذاشته
بي وآدم هاي خ ،به هم نكنيدهم بد جنسي شان خود اتتعبيربا هم روزه بگيريد. تان موقع روزه  ،بخوانيد
 ني رفاه مادي هممع .گويند مي كه مادي ها يهمان رفاه مادي اكه شود  مي كنيم اين معنايش مي عرض باشيد.
كثرت رفاه مادي يعني چه؟ معناي رفاه يعني چه؟  ،كنيم نمي رهاكه ما  ،قدم اولش رفاه مادي است در آن

اين فرح و  . خب، اجتماعي آدم باشدباشدآدم و انبساط  حكثرت ارتباطي كه موجب فر .ارتباط آدم با عالم
شود. حركت  مي انسانيش حركت شديدتر رواني پيداخب، ست. همادي نخير، مادي است يا معنوي؟  ،انبساط

 ،اين همان چيزي بود كه در اواسط بحث عرض كرديم كه كار .تواند باشد نمي مقصد ، اينمادي شديد بشود
اگر موضوع قرار گرفت، معنايش فرار از بيان هدف است. خب شدت حركت  ، خودشخواهد مي »براي«تالش 
 ،شدت تعلق .شود مي خب آن يك حرف ديگر ،است ماده پرستي اگر كسي گفت براي اينكه مطلوب ،مادي

وب خ، خيلي اگر نفس ماده پرستيدن و شديد شدن ماده پرستي كمال بودمادي ، ت تحركشد ،شدت عالقه
بيان تواند مقصد هم باشد. [پايان صوت اول] آن وقت  نمي ،آن باطل است كرديم گفتيمولي اگر بحث  است،

اينكه نهايت گوييم،  مي ئي كهاشياساير ست عين همجموعه روابطي  ،گر گفتيم نظامولي ا ست.هنكردن مقصد 
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هم » شبراي« .خواهد مي »براي«نظام همه  ،هداخو مي »براي«همه چيز كه  است، باالتريبسيار در يك رتبه 

با ب متناسشود  مي رشد هم تفسيراست كه اين  شقدم دوم ش هست،اولين قدم ،تواند باشد. رشد نمي مادي
 به بنا ،قابليت استمرار و بقاء دارد ،آن وقت شدت ابتهاج معنوي ،جهت غايي و شدت پرستش خداي متعال
كه در خارج خودشان را براي  ييها يعني پوچي نيست در كار. اين ؛عقيده كسي كه معتقد به عالم آخرت باشد

ن هم حركت ما ،بسيار خبحاال گويند خب چطور بشود؟  مي اين هابراي چيست؟ ، اين ها كشند مي پوچي
شديم به انواع رقص ها، اين شدت روحي كه پيدا كنيم نسبت به هم نسبت به دنيا شديد شد و مترقص  خيلي
در تاريخ اين عالم هم  كه ابتدائاًاز اين عالم نيست بيشتر  شدوام ،شود؟ استمرار كه حتماً نداردبچه  ، خبماده

 . بله؟ه ثالثحلمر ،متناقض با فطرت هم هست .است مرحله ثانيآن هم  ،دوام ندارد
 آقاي معلمي: يك، آقاي سيف.

 .باطل استتواند داشته باشد ولي  مي [؟] همآقاي سيف: 
 ...نظم، باطلي اش افتاده ابتدائاً، حاال،نظم براي كنه در كه خواهم اول عرض كنم  مي استاد حسيني:

 آقاي سيف: بله. آن كسي هم...
آن به همه متوجه ديگر كه وضوح ندارد يعني بطالنش اين قدر  ؛يت بطالنش وضوح نداردنهااستاد حسيني: 

هرج و  ،بدون نظم ،خواهند زندگي كنند مي مردم .نظام براي نظم استكه گويند  مي زيادييك عده لذا  ،شوندب
 خواهند. مي ، خب نظمشود نمي مرج

بع در محور انتظام؛ يعني اين بديهي است پشت ، تواند باشد نمي آقاي سيف: نظم بدون محور انتظام كه
 ...شود نمي توانند مغالطه صورت بدهند چون نظم بدون محور نمي سرش هآ! منظورم در اين جا

، يك دسته از امور امور تعبدي گويند مي .گويند امور دنيايي غير از امور تعبدي است مي نهاستاد حسيني: 
 ...شود مي خدا با آن عبادت است كه

 ...خواهم ـ مبناي مي قاي سيف: و مبناي امور دنيايي ـ معذرتآ
 گويند اين ها امر دنيايي هست  مي مبناي امور دنيايياستاد حسيني: 



 ·····························································································  ٦١ 
 ري را رعايتوشما براي حفظ الصحه تان يك ام !كنيم نمي زندگيكه ، در عالم آخرت ما هستيم دنياعالم در 

 به نظر مااست ضعف در غايت اين ها البته  .نرسيده شاز شرع براي همدستور خاصي هم مثالً كنيد كه لزوماً  مي
 استداللها.رسد اين  مي

، كرديم مي سؤال تبييني در مورد اصل بحث با توجه به اينكه بحث فلسفه حكومت داشتيماين آقاي سيف: 
 ه چيزي بدانيمچرا غايت هستي اينكه دارد با ربط قاعدتاً  ،فلسفه حكومتبحث و  حكومتمختلف  هاي فلسفه

 فرض شدانيم و غايت براي مي بر مبناي خودمان كه جهان را ممكنوارد اين شديد كه ما شما در بين صحبت  و
در اين قسمت تفكيك ـ به اصطالح ـ بحث را بفرماييد، دنبال تبعاتش و لوازمش را خواستيد بعد  ، وكنيم مي

تناسب هر  شاسالم را و بعد شند و بعددداقرار براي آن نكرديد كه نظر ماديون را بگوييد و غايتي كه ماديون 
 برما اين جا اگر  هاي حكومت، طبعاًمختلف را با فلسفه  يها از ديدگاهي ـ به اصطالح ـ غايت هااين كدام از 
ارزيابي فلسفه هاي كنيم در هستي شناسي بخواهيم برويم به مالحظه و  مي تعريفخودمان غايتي كه اساس 

كه رابطه بين  يتوانيم رد كنيم و آن بحث مي رااش طبعاً همه  ، خب،در جهان امروز بپردازيم مختلف حكومت
نظرتان در اين قسمت با همديگر، شود  مي مخلوطد، آن را يك مقداري ديناميزم و مكانيزم فلسفه حكومت بو

 ؟چگونه است
نشد بگذاريم؛ م نفس غلبه كه شود معيار را بگذاري مي استاد حسيني: در اين قسمت عرض كرديم كه آيا

شود  مي مغالطه و برهان باطل ،د در ميل وهله ايوش مي عدل و ظلم معنايش باطل ،يعني غلبه اگر اصل باشد
ـ به حضورتان كه شود در  مي در بين مردم باطلشان نفوذ ميزان ق حقه و رَو ف هق باطلرَف ،در استدالل نظري
 ؛ت قرار بگيرد معيارنتوانس ،صرف غلبه بدون هيچ گونه قيدي ،مجموعيعني در  ؛يبامور قلعرض كنم كه ـ 

معيار حقانيت نتوانست بنفسه گوييم، معنايش حاكميت است. حاكميت تنها  مي غلبه كه ،يعني حاكميت تنها
طور كه  يعني همان ؛چه حكومت عيني باشد ؛چه حكومت ذهني باشدباشد؛ چه حكومت روحي  ؛حكومت بشود
هم عين همان  ،مسئله هدايت و اغفال هم در امور ذهني طرح است ،م در عينيتش قابل طرح استظالم و مظلو
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. بيان اينكه غايت را دنيا قرار نشداين مسئله بنفسه نفس حاكميت مبدأ حكومت  .ي طرح استبدر امور قل

  ،آن هم بنفسه قابليت پرستش ندارد ،بدهيم
 چرا؟ آقاي سيف: 

همان چيزي كه  ،اگر گفتيد براي دنيا هست ،خواهد مي مقصد ،شدت حركت براي اينكهاستاد حسيني: 
حركت شدت  يشپيدا زدنيا چيزي نيست ج يدنپرست ،يعني دنيا را بپرستم ؛گيرد هدف مي ست قرارهوسيله 

روي سؤال  ببريدش جلو، دوبارههدف، تا هر جا  ودن چيزي كه طريق بآ گيرد مي باز خودش قرار .نسبت به دنيا
 تحرك رواني. ،روحي يلذت بردن چيست؟ حالتديگر! د براي لذت بردن يگوي مي ؟مپرستبدنيا را  چرا

 ، اين را اسمش راحالت روحي مورد پرستش است در واقعمورد پرستش است، همين آقاي سيف: همين 
 گذاريم دنيا؟ مي

 ت.كار اس قرار دادن خودمقصد مثل  ،كار استنفس استاد حسيني: اين مثل پرستش 
اين  و مگر در گرو يك سري اعماليشود  نمي هنوز به آن نرسيديم، ابتهاج دنيوي حاصلخير، آقاي سيف: 

 آن حالت روحي و رواني... ،اعمال خودشان هدف نيستند
 !آن كه خارج از حركت نيست ،يك نحوه حركت استخودش استاد حسيني: آن حالت هم 

 شود. مي آقاي سيف: آن هميشه در هدف واقع
مگر يك شدت  ،حرص !حالت روحي پيدا كردههست، كسي كه حريص اينكه براي نه، چرا؟ ستاد حسيني: ا

توانيم  مي ،تان توانيم عرض كنيم حضور مبارك مي اش رانسبت به دنيا و حركت هم دارد، بالعكس نيست رواني 
تحرك عيني و  ،دتحرك ذهني نيست و هرگاه تحرك ذهني نباش ،هرگاه تحرك روحي نباشدعرض كنيم كه 

تواند مقصد باشد.  نمي هم ششدت ،تواند مقصد باشد نمي بنفسه ،نفس كار ،شود. نفس حركت نمي خارجي واقع
توانيد بگوييد هست. تفسيري هم از كمال  نمي شماكه در اين جا تناسب به كمال مطلق  ؛ يعنياين يك اشكال

توانيد  نمي شما ،شكلي كه مطلق باشدبدهيم در اگر ثاني اول به حالت از حالت به معناي اينكه تقلب حالت 
 تصوير بدهيد در دنيا.برايش 
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 دهند. مي دنيا را براي خودشان مطلق قراردهند ديگر،  مي ]٩ :٣[ ؟ آقاي سيف: 

 مطلق است؟ شان استاد حسيني: يعني حيات 
 گويند هر چه لذت دنيا مي آقاي سيف: نه، حيات شان، يعني

 ، از آن طرف هم»رضسماوات و األال متمادا« ،گوييم حيات از اين طرف مي ما كهاستاد حسيني: يعني 
 شود گفت؟  مي

باطل را را اينكه اين عقيده براي ست، احرفي  ،اينكه اين عقيده باطل استعرض شد، حاال آقاي سيف: 
رشد  ديگر! روند مي شاست كه دارند دنبال ييك واقعيت ، اينكنند مي و كمال را در دنيا طلب ،كنند مي دنبال

 ...كه! يعني همان تمام شدني نيستشان براي كه نيازهاي مادي 
 ؟هم همين طور استموت شان  بعد ازيعني استاد حسيني: 

 ...دانند؛ يعني اينكه مي آقاي سيف: آن ها اصالً آخر را موت
 نرسيد.هم به مقصد  و آخر پيدا كردكرده، آخر پيدا پس  !خيلي خوباستاد حسيني: 

 اينكه به مقصد، مقصد همين بود، آقاي سيف: 
 ...استاد حسيني: نه ديگر!

 ...، به تالشي كه در دنيا هستزرودو مقصد همين بود كه در اين آقاي سيف: 
 استاد حسيني: مقصد اين بود كه تمام عمرش را كار بكند.

 جت جديدي برسد.يعني لحظه به لحظه به به به سر ببرد؛ابتهاج در را عمرش آقاي سيف: تمام 
 ابتهاج هم كه شد تحرك.معني استاد حسيني: 

 من حالت نفساني هاي كه در برابرآقاي سيف: نخير، 
مسائل ديگر ـ اين برايم مطلوب است، نعوذ باهللا  ، ـ، اين برايم مطلوب استمكن مي كه در شرب خمر پيدا

 .هم به همين نسبت
 نداشت.كه تان مطلوب است، مقصدي  كت براييعني يك نحوه حراست مطلوب نه، استاد حسيني: 
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 .مكه به اين حالت برس مكن مي يآقاي سيف: حركت

 ؟نهاين حالت هم خودش نحوه حركت است يا نه، استاد حسيني: 
خود بهجت در آن يك نحوه حركت ـ به اصطالح ـ توانيد بگوييد  مي عيبي ندارد، به نوبه خودشآقاي سيف: 

 ...اين ، عيبي ندارد، ولي خوداست
 استاد حسيني: آن حركت مقصدش چيست؟

 آقاي سيف: بله؟
 استاد حسيني: آن حركت مقصدش چيست؟

 ؛ يعنيديگر تيبهج ،و در مرحله دوم ،هدف استـ به اصطالح ـ همين، همين براي من آقاي سيف: آن 
 ، طلبش.ست در همين دنيا همهتوقف ناپذير 

 ه ايد، نه هدف غايي.استاد حسيني: پس يك مجموعه اهداف درست كرد
البته ما ـ شود كه دنيا به معني ـ به اصطالح ـ لذت دنيا در برابر لذت آخرت  مي آقاي سيف: و كلي اش اين

 شود هدف. مي اين ـ دهيم مي اين تعبير را قرار
كه ان شاء اهللا فردا شود. جلسه مشترك  مي بيشتر روي آن بحثجلسه مشترك  آقاي معلمي: ان شاء اهللا در

 شود. برادر ها تشريف بياورند.  مي شروع ١٠ساعت 
»والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته«  

 (اللهم صلي علي محمد و آل محمد)



 

 ٤جلسه: 
١٢/٤/٦٨ 
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 ٥جلسه: 
١٤/٤/٦٨ 

همزات الشياطين و اعوذ باهللا من شر نفسي و من كل ما اخاف،  استاد حسيني: اعوذ باهللا السيمع العليم من
بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد اهللا رب العالمين و صل اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد (اللهم صل علي 

الي محمد و آل محمد) و علي اهل بيت المعصومين المنتجبين المكرمين واللعن علي اعدائهم اعداء اهللا من اآلن 
 يوم الدين 

ات عنايت بارالها! كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران! كلمه باطل را از زمين بركن! آن چه وعده به ولي
فرموده اي هر چه زودتر به وي عطا فرما! بارالها! نائب وليت رهبر عظيم و شأن انقالب اسالمي حضرت آيه اهللا 

ها در برابر لشكر كفر پيروز بفرما! لشكر كفر در همه  ر همه جناحخامنه اي را مؤيد و منصور بدار! لشكر اسالم د
جناح ها مخذول گردان! بارالها! رهبر كبير انقالب را درجاتش متعالي است درجاتش را عالي تر و متعالي تر قرار 

ردان! فرماييد و هر خيرات ديگري كه نصيب فرموديد او را بهره مند بگ مي ده! از مباحثي كه تفضالً نصيب 
روانش را از ما شاد و خرسند و راضي بگردان! بارالها! ارواح شهدا و صالحين امت را محشور به حضرت سيد 
الشهدا بفرما! معلولين جنگ را شفا عاجل عنايت بفرما! بارالها! انتقال ما از اين عالم به عالم ديگر به وسيله 

ار داده كه تو راضي باشي! بارالها! علل و امراض شهادت در راه خودت و براي خودت خالصاً لك آن گونه قر
ظاهري و باطني ما را به فضل و عنايتت شفاي عاجل عنايت بفرما! بارالها! اموات و ذوي الحقوق را از خيراتي كه 

فرمايي خاصاً پدر و مادر بهره مند فرما! بارالها! ما را از دعاي خير و عنايت خاص ولي اعظمت (صلوات  مي نصيب
و سالم عليه و روحي لترابه ترابه مقدم الشريف فداه) بهره مند و مستفيض بفرما! به ما سعادت درك حضور  اهللا

اللهم اخرجنا «و محضر ايشان را عنايت فرما! خدايا حالت التفات به خودت و به اوليائت را لحظه اي از ما مگير! 
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اب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابو

 اللهم صلي علي محمد و ال محمد. »ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين
مباحثي كه تا كنون عرض شده، مباحث مقدماتي بوده در حقيقت كه گاهي با اشارة به استدالل گاهي هم با 

شده بوده بحث را مقدمتاً به عرض تان رسانديم. قسمت اصلي بحث ـ  استدالل آن اشاره به مباحثي كه قبالً
بحول اهللا و قوه ـ از اين قسمت حاكميت هدايت كه سه قسمت بحث داشت، اين قسمت اصلي است و قسمت 

شود گفت به معناي تطبيق به مصداق هست آن  مي سوم ديگر تبعي است نسبت به اين قسمت. در حقيقت
خواستيم اشاره اي به نقض صحبت هاي  مي كنيم. قسمت اول مي اش را تماما كليچيزي را كه در اين ج

خواهيم عرض كنم در اين طرف  مي ديگران باشد، خب در خالل آن هم يك اشاره هايي به اين چيزي را كه
باشيم از اثبات بوده، نه اين كه نبوده، ولي اصل بحث اين طوري نبوده كه از مبنا و جوهرة فلسفي آن آغاز كرده 

مصداق آمديم يك مقدار ماليم ماليم ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ ذهن را آماده بشويم براي ابتداي بحث. 
 شايد هم صحبت شده بود قبالً كه بهتر است بعضي از مباحث از مصاديق و از مثالً حاال كلمه رو بناها و مثالً

دارد كه از اول وارد مباحث آن شويم ولي فعالً ديگر حاال امور اين طور ـ به اصطالح ـ نازله آغاز شود، لزومي ن
شود. حاال  مي نزديك شديم به خود بحث در اين قسمت ها طبيعتاً براي بحث اصل خود بحث ديگر دارد طرح

خواهيم صحبت از اين  مي اين مفهوم ها را ما اين جا مقدمتاً مجبور هستيم در آن دقت كنيم چه قسمت؟
دايت و رهبري. براي اين كه بتوانيم اين مطلب را درست به آن برسيم مجبور هستيم بكنيم كه حاكميت ه

مسئله رهبري و رشد و اين مفاهيم را سراغش بياييم، سرپرستي جريان رشد، ببينيم رشد يعني چه؟ هدايت 
 يعني چه؟ خب براي فهميدن مفهوم دوم كه مفهوم رشد عرض كرديم مجبوريم قبل از آن به نقص و كمال

بپردازيم، و براي مفهوم نقص و كمال به افزايش و كاهش كه اعم از افزايشي است كه در آن رشد باشد يا 
شود در عين حال به آن داد. افزايش بعدها خواهيم گفت ناهماهنگي،  مي افزايشي است كه لقب كاهش را هم

اهش روشن بشود مجبور كنيم. خب براي اين كه افزايش و ك مي آن يك بحث ديگري است كه بعدها عرض
هست، اگر » مفهوم وحدت و كثرت«بپردازيم كه بحث امروز پيرامون بحث » وحدت و كثرت«هستيم به بحث 
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پردازيم. ولكن حاال، ببينيم آيا اين دو مفهوم را دو مفهومي لحاظ كنيم كه از  مي رسيديم به قسمت ديگري هم

ثرت متعدد بودن، يكي بودن و يكپارچه بودن با چند يكديگر منفصل حقيقي هستند، وحدت يكپارچه بودن، ك
تا بودن اين ها دو تا، دو تا مفهومي هستند كه از هم بريدة مطلق هستند و اگر ما نسبت به جهان بگوييم يك 
كل است و كل وحدتش متقوم به اجزاء است و اجزائش متقوم به كل وحدتش هست؛ يعني كثرتش متقوم به 

شود گفت اين ها دو تا  متقوم به كثرت هست اين چه نحوه وحدت و كثرتي است؟ مييكي بودن و يكي بودنش 
 منفصل هستند حقيقتاً؟ اگر اين انفصال حقيقي مفهومي تمام باشد، انفصال ذهني آن ها تمام باشد، مصداقاً هم

 شد گفت كل در خارج وحدتش علي حده است و منفصل حقيقي است با كثرتش و كثرتش هم علي حده مي
شود اين را گفت؟ تا بگويم آنكه متعدد است به يكديگر  مي است، منفصل حقيقي است نسبت به وحدتش؟!

ارتباط ندارد در خارج حقيقتاً و آن كه يكپارچه هم هست در خارج ارتباطي با كثرت و تعدد ندارد حقيقتاً، كل 
كه گفتيم وحدت تركيبي. اگر  شود، اين خالف فرض مالحظه كل است. اين خالف فرض اوليه است نمي درست

گوييم وحدت  مي يعني دوئيت و انفصال حقيقي داشته باشد، وقتي اين دو مفهوم در مرتبه ذهن متعدد باشد،
عين كثرت و كثرت عين وحدت به چه معنا است؟ به معناي اين است كه تأليف كرديم دو تا مفهوم را كنار هم 

ديگر انفصال حقيقي دارند و با كنار هم گذاشتن هم برايشان ارتباطي گذاشتيم در حالي كه اين دو مفهوم از هم
اش در ديگري منحل است به انحالل حقيقي و ديگري انتزاع خواهيم بگوييم يكي مي شود يا اين كه نمي فرض

ذهني است واقعيت ندارد. وحدت هست و كثرت انتزاعي است، انتزاعي كه مصداق خارجي ندارد يعني چه؟ 
گوييم از خارج  مي شان كثرت نيست؛ يعني آن چه را كه ماها هستند حقيقت أ انتزاعش كه كثرتيعني منش

منتزع كرديم از خارج منتزع نكرده باشيم از مفاهيم ذهني باشد مثل مفهوم عدم كه با تحليل عقلي آن را 
شدن وحدت و تغيير  درست كرده باشيم، در خارج كثرتي نباشد اصالً. كه اين نظر به بساطت وحدت و تبديل

انجامد. معنايش اين است كه در خارج وحدتي است نه وحدت و  مي مفهوم وحدت تركيبي به بسيط حقيقي
شوند كيف به ثواب و عقاب و امثال  مي كثرت. طبيعتاً تغيير و تغاير و امثال ذالك همه مفاهيم ذهني و انتزاعي

آن چه را كه از انبياء (صلوات اهللا عليهم اجمعين) ذلك و اگر خارج بسيط حقيقي باشد، ديگر هيچ يك از 
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كند تا برسد به آخرت، اگر عينيت حقيقيه داشته باشد وحدت با عالم خارج،  نمي رسيده ديگر اصالً معنا پيدا

 يكپارچگي خاصي كه منجر به بساطت حقيقي شود ديگر تدريجي الحصول بودن و نظاير ذالك هم طبيعتاً رها
كنيم ولو كلماتش  مي كنم كه در مفهوم وحدت و كثرتي كه صحبت مي جا در پاورقي عرض شود. لذا همين مي

شود، اين از آن باب نيست و بر آن مبنا هم  مي شبيه بحث وحدت و كثرتي است كه در عرفان از آن بحث
ني معناي در اين بحث معناي افزايش و كاهش را شناختن هستيم، يع نيست. ما دنبال چه هستيم؟ دنبال فعالً

 تغيير را شناختن هستيم، معناي حركت به طرف كمال را به آن دنبال هستيم. 
شود به انحالل حقيقي و وحدت امري است انتزاعي و  مي خب حاال اگر بگوييم وحدت منحل در كثرت

ثير دهد. نفي هر گونه تأ مي ساخته ذهن، آن هم معني انفصال مطلق برابر اتصال مطلق كه گفته شد در وحدت
شود. پس از تبيين حركت چه وحدت را  مي و تأثر حتي تأثير و تأثر اوصاف نسبت به هم و نتيجتاً نفي حركت

آيد، چه كثرت را اصل بگيريم و بگوييم وحدت به  مي اصل بگيريم و بگويم كثرت با تحليل عقلي به دست
شود. يك فرض  مي ر و كمال نفيآيد و واقعيت خارجي ندارد. تبيين حركت و تغيي مي تحليل عقلي به دست

كنيم وحدت تركيبي  مي ديگر در مقابل اين فرضها بگوييم در خود مفهوم وحدت و كثرت تصرف كنيم و عرض
آوريم كه كاشف از تركيب باشد، حاكي از تركيب باشد،  مي و كثرت تركيبي مقوم و مفهوم وحدت را قيدي

گوييم  نمي كنيم و مي را هم باز در آن عين اين تصرف را گوييم وحدت تركيبي. كثرت مي نشانگر تركيب باشد
گوييم كثرت تركيبي، كثرتي كه مقوم آن كثرت حتي در  مي كند مي كثرتي كه ذهن در قبال وحدت مالحظه

مرحلة مفهوم ذهني، كثرت مقيد به وحدت باشد. الزمه اين مطلب اين است كه در تعريف ذات تصرف كنيم 
واهيم يك مفهوم را مقيد به يك قيدي بكنيم قيد اگر بخواهد داخل در ذاتش شود و خ مي چرا؟ چون وقتي ما

تواند تأليف شود از دو تا امر منفصل؛ يعني فرقي ندارد كه بگوييم  نمي اصل مفهوم را مورد تصرف قرار بدهد
بگوييد منفصلند خواهيم آن ها را كنار هم بگذاريم يا  مي كثرت و وحدت منفصل هستند حقيقتاً و ما در خارج

خواهيم اين دو منفصل را يكي را قيد ديگري قرار بدهيم. حاال اگر  مي در مرتبه لحاظ اول و در لحاظ دوم
گوييم كليه مفاهيمي كه به درك  مي كنيم. مي بخواهيم مفهوم ذات را در آن صحبت كنيم به اين نحو صحبت
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تدريجي الحصول باشد و قابليت تغيير و رشد داشته آيد علي فرض اينكه در عالم وحدت تركيبي باشد و  مي ما

 باشد مفهوم ذات هم مدرك ذهن ما است، آن مفهوم هم بايد وحدت تركيبي داشته باشد، نه بسيط حقيقي.
كنيم مالحظه ماهيت در مرحله ذهن هرگاه  مي گوييد به چه تقريبي؟ به چه تبيني؟ به چه بياني؟ عرض مي

ر و هيچ خصوصيتي كه بشود گفت اين ها مقومات اين ذاتند. ندارد، نداشته باشد بگوييد يك صنعت دارد وال غي
شود،  مي كه همان اشكالي را كه به بحث اول كرديم اشارتاً گفتيم اگر كثرت بشود حركت و تغيير محال

شود يك ذات  مي شود و اگر بفرماييد كه نه پيدايش مفهوم مركب هم كه داراي چند ويژگي باشد حذف مي
گوييم اين  مي اراي دو يا چند ويژگي اصلي باشد كه مقوم ذات است. ذات يك ماهيت كه مفهوم ذهني است.د

شود تا كنهي را كه  مي دوئيت تا كجا؛ يعني انفصال، اين انفصال در دو يا چند خصلت تا كجا دوئيتش حفظ
 كند يك ماهيت را؟ يا اين كه نه مي اسمش را گذاشته ايد ماهيت؟ به اندازه اي كه جدا و بريده و قطعه قطعه

گوييم ما حفظ معني ذات در يك و دو،  مي شوند خصوصيات يك چيز. مي رسد اين ها مي گوييد به يك جا مي
گوييد كه ماهيت يك حاكي از تعدد نيست، ماهيت دو حاكي از تعدد است. دو خصلت را كه نسبت  مي وقتي

شود،  مي كند اين اصل را؛ يعني خودش درون متناقض مي ضبدهيد به يك ماهيت و بگوييد مقوم يك هست نف
شود خود واحد، شما از  مي شود بگوييد دوئيت مي كند و يا اگر نگوييد جدا مي رود ماهيت را جدا مي يا دوئيت

خواهيد بگوييد آن ها آن منفصل نيست و در اين  مي دو امري كه منفصل بوده اند رسيديد به امر سومي كه
گوييد ماهيت بسيط حقيقي است. روشن شد كه فرد سوم خود ماهيت  مي تان است كهتار قبلصورت نقض گف

گوييم اين دو  مي گوييد مقوم اين است يعني قوام اين به اين دو تا است. مي شد ها! دو تا خصلت داريم خصلت
 شكند، مي خصوصيت اين راكند تا دو تا صفت، دو تا  مي كند، آن را مي رسد اين را نصف مي تا يا به اين جا كه

رسد اين يك چيز ديگري است، چيز سومي است كه اين چيز  مي كند دو تا ماهيت يا اين كه اين جا كه مي
شود گفت اين دو خصلت قوام او هستند. بريده شد از اين دوئيت. گفتن اين كه اين قوام است و  نمي سوم ديگر

كه بگوييد اين يك چيز است. حاال اگر بنابراين اصل كه اشاره دو چيز قوام يك چيز است، سازگار نيست با اين 
به آن شد مفصل تر آن در نوار بحث اصالت تعلق قابل رجوع هست براي دوستان اگر بر اين مطلب گفته شد كه 



٩٨ ·································································································································································  
نه تصرف بايد واقع بشود در مفهوم ذات ماهيت. بگوييم آن جا هم وحدت تركيبي دارد و يك ادراك ذهني را 

ر بدهيم كه حاصل تأليف و كنار هم گذاشتن مفهوم وحدت و كثرت نباشد. هر چند مفهوم ذات را تنه پايه قرا
بزند و در آن تصرف كند و تعريف جديد بدهد. اگر چنين شد، آن وقت ببينيم در فرضي كه وحدت ذات اوليه 

و كثرت هم بتواند آن بتواند بپذيرد كه وحدت مطلق نيست و منفصل از كثرت نيست و وحدت تركيبي است 
مالحظه بشود كه كثرت منفصل از وحدت نيست، كثرت مطلق نيست، كثرت متقوم به وحدت تركيبي است، 

] و تركيب اصل باشد در بيان كثرت و وحدت. تركيب را هم نه به ٣٠:٠٨هر دو از طريق مالحظه [قطع صوت 
ته باشند يا وحدتي مالحظه بشود كه قابليت گونه اي كه برايش اجزائي لحاظ بشود كه آن اجزاء ديگر جزء نداش

اضافه نداشته باشد، قابليت تجزيه و تركيب در آن باشد، لحاظ ابتدايي داشته باشد، به صورتي كه كل تحويل 
بدهد. حاال اگر چنين چيزي شد و مفروض ما اين پله قرار گرفت و اين مورد قبول برادرها ولو لحاظ يك فرض، 

شود  مي بحث در اين فرض الزم دارد. از اين پايه است بقيه صحبت هايي كه عرض واقع شد كه بحث در آن
خدمتتان، كسي بخواهد در اين فرض و خود اين پايه صحبت كند خب جاي ديگر بحثش، بحث نيست. باالتر از 

ن حد بحث واليت هم يك بحث ديگري است كه قبل از بحث واليت باشد بشود، اگر بگوييم بحث واليت از شئو
و مسائل بحث واليت عامه است كه مراتب مختلفي دارد. خب، اين ما قبل از آن هم بحثي است سر جاي 
خودش كه اصل در عالم ـ فرضاً ـ تعلق هست، نيست چيست؟ و اين جا بايد بحث بشود، از اينجاي بحث حاال 

 شود؟ آيا مي ه معناببينيم يك چنين ذاتي را، يك چنين مفهومي را، اگر فرض كرديم شدت در آن به چ
خواهم ـ افزايش در آن، افزايش در آن چيزي كه قوام وحدتش به كثرت است  مي توان گفت ـ معذرت مي
شود گفت  مي تر، بدون اين كه بگوييد كثرتش هم افزون تر بشود؟ ياشود گفت اسنجام بيشتر، وحدت افزون مي

اگر بگوييم بدون كثرت بيشتر وحدت بيشتر به شود؟ ظاهراً  نمي كثرت بيشتر بدون لحاظ وحدت بيشتر يا
آيد، افزايش يك طرف را بدون افزايش طرف مقابل تأييد كنيم. الزمه اين مطلب اين است كه تدريجاًٌ  مي دست

گوييد اضافه شده است  مي شود يا نه؟ وحدتي را كه مي پذيرفتيم انحالل كثرت را در وحدت. به همين جا تمام
شود كثرت متناسب با وحدت نباشد وحدت بيشتر  مي افه بشود يعني در عالم مركببدون اين كه كثرت اض
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كند مرتبه  مي باشد. حاال در اين حد هم اگر اكتفا نكنيم برويم باالتر، بگوييم افزايش يك چيز ديگري را اثبات

مرتبه يك حظي يك  اي از هستي يا مرتبه اي از تعلق در عالم مركبات كه نياز به تركيب ندارد اگر بگوييد يك
شود در مركب بسيط باشد فرض  مي حدي، يك مقداري از تعلق اضافه شد كه مقابلش كثرت اضافه نشد؛ يعني

بسيط حقيقي را هم آورديد در عالم تركيب، كه اگر فرض بسيط حقيقي در عالم تركيب بشود باز يك امر 
شود نه تركيبي. كنار اين  مي ، باز تأليفيديگري است، منفصل است حقيقتاً نسبت به آن چيزي كه مركب است

مطلب يك وجود ديگري گذاشته شده كه آن وجود نه نياز به تركيب دارد و نه مركب است. اين برايش زمان 
گذارد، نسبتي بين او و بين مركب وجود ندارد تا لغت افزايش صدق پيدا كند. يك چيزي كه زمان در  نمي ديگر

كه ارتباط به مكان و تركيب ندارد اضافه شدنش به مركب اضافه مركب نشده آن تصرف نكند به دليل اين 
منفصل از مركب هست، افزايش مركبي حاصل نشده يك چيز ديگر كنار يك چيز ديگري گذاشته شده با 

شود يعني چه؟ يعني انتزاع ذهني شما است كه افزوده شد  مي شود، نه تركيب. تأليف مي انفصال حقيقي، تأليف
يگري كه كنار اين مركب گذاشته شد هيچ گونه رابطه حقيقتي بين او با اين نيست. امري منفصل از چيز د

كثرت و جداي از كثرت و جداي از مركب. كما اين كه اگر كسي بگويد افزايش در ناحية كثرتي است كه 
ش پيدا كرده باشد تركيبي نيست. كثرت اضافه شد بدون آن كه وحدت باشد، بدون اين كه وحدت تركيبي افزاي

شود.  مي شود، آن هم تأليف مي آن هم عين همين اشكال بر آن وارد است، لزوم يك كثرت بريده از مركب
شود نه خارجي. در خارج يا ارتباط هست يا ارتباط نيست. ارتباط نسبي وجود  مي تأليف دو مفهوم هم ذهني

شود گفت كه ديگر در اين جا ارتباط هست.  نمي ديگر رساند اگر نه، اگر گفتيد انفصال مطلق است مي ارتباط را
بحث شد. تأليفي اين دو تا هم ذهني  اش بكند كه قبالً بگوييد اتصال مطلق هم به نحوه اينكه بسيط حقيقي

 شود. نه خارجي. افزايش در خارج نسبت به كثرت و وحدت تركيبي بايد به ميزاني كه كثرت باال مي واقع
 برود. يك مقداري مثال بزنم حاال، هر چند اين مثالها وضوح شديدش بعد ها هست. رود وحدت هم باال مي

گوييد كه اين توانسته يك  مي مستكبر. يك وقتي گوييد افزايش قدرت فالن مثالً مي ولكن حاال مثال بزنيم.
كرده براي يك  يم انرژي اي به دست بياورد كه ديروز ده تا مركب داشته براي يك كاري، ده تا جزء را تركيب
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يك چيزي را پيدا كرده كه يك دانه آن بيش از آن ده تا اثر دارد، اين در آن اشكال هست.  كاري و امروز مثالً

فرماييد، مجموعه اي از ابزار و ارتباطاتي كه اين  مي شود كه شما لحاظ يك چيز مي اشكال هم اين طوري وارد
از آن را حذف بكنيد، اين قدرت نيست. شما بنزين هواپيمايي بدون قدرت را در اختيار شما قرار داده هر جزئي 

خواهم ـ شكستن اتم بدون  مي پااليشگاه نداريد كه. شما دستگاه شكستن اتم بدون ـ به اصطالح ـ معذرت
 بينيد يك گوشه آن را داديد ذهني مي دستگاه الزمش كه نداريد كه، شما بهره برداري از يك مجموعه داريد

 از تمام آن روابط كه با هم هستند تا اين منتجه در يك گوشه با يك شدتي با يك افزايشي ظاهر شده بريد مي
گوييد اين تنها ساده است. اين حاصل يك تركيب بزرگ است خيلي بزرگ هم نه كم، اگر مثالً كليه آثار  مي

گوييد دارد قدرت اثرش  مي هاي تركيبي قائل باشيم، اين كه شما در يك گوشه اجتماعي را ما برايش وحدت
گوييد يك رابطه متكي است به كل روابط، در اين جا هم عين  مي چنين است، تمام پشتوانه همان طوري كه

شود. شما يك  نمي توانيد بگوييد؛ يعني حقيقتاً اگر آنهاي ديگر را از آن حذف كنيم اين حاصل مي همان را
گوييد اين رابطه خيلي قدرتش بيشتر است  مي فرماييد و يم رابطه از يك مجموعه را با انتزاع ذهني جدا

راكتور اتمي يا موضوع مسئله ما اين  گوييد موضوع بحث ما فقط مسئله اين مثالً مي مركبش هم ساده تر است
استفادة خاص از اتم يا اين كذا هست. فرض كنيم بمب هسته اي يا كذا ولي اين كه اين بمب هسته اي كه ـ 

شود كه، رفته باشند از جنگل چيده باشند آورده باشند. يك مجموعة  نمي كه عرض كنم ـ سبزبه حضورتان 
مهم پشت سر آن هست حتي شليك كردنش يك مجموعه مهم در ارتباطش هست، بريده نيست. حاال ما اگر 

رص بشر اين مثال را بخواهيم بياوريم در روابط انساني اش و يك مقداري در اين جا توضيح بدهيم و از ح
شود بعد  مي بخواهيم نگاه كنيم. سيري و گرسنگي داريم آدم يك مقدار غذا، يك مقدار غذا كه صرف بكند سير

از مدتي كه مصرف كرد ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ كه آن غذا را و جزء بدنش شد و تبديل شد دوباره 
ه چند رنگ هم باشد با چند مزه باز هم كند يك غذايي ك مي شود. يك غذاي بسيار ساده آدم را سير مي گرسنه

كند. حاال ببينيد اگر بخواهيم ما شدت حرص را در همين امر غذا خوردن افزايش بدهيم  مي آدم را سير
متناسب با چه چيزي است؟ تركيب هاي جديد ساختن براي پيدايش شدت تمايل، يا تركيب ها را ساده كردن. 
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 كه جديد هست نبود اين آبميوه ها و اين ها هم كه بالمره نبود ما سؤالسابق خيلي از انواع اين شيريني هايي 

آب هويج نبود كه  كنيم ديگر صحبت اين كه آب هويج داخل آن بستني هم بيندازند، ديگر فرقي ندارد. اصالً مي
جديدي بخواهند آب هويج را با بستني تركيب كنند يا با فالن شيريني صرف كنند. اين تنوع زيادش مزه هاي 

تا مزه حاال  ١٠٠آورد؟ يعني ضائقة ما فقط آشناي به فرض كنيد اگر براي قبل را بگيريم  نمي آورد يا مي را
 شود در شوري و شيريني و ترشي و تلخي و آن دسته بندي هايي كه سابقاً مي بگوييد آن صد تا هم خالصه

كنيم، معادله ها و  مي كيباتش را مرتباً عوضكردند چربي و چه. اگر حاال اين ها را شما بگوييد كه ما تر مي
ـ به  هايي كه قبالً دهد. مزه كنيم، اين يك مزه هاي جديد مي مي نسبت هاي تركيب آن را مرتباً عوض

شناخت اصالً، نسبت به آن  مي حضورتان عرض كنم كه ـ ما نه اطالعي از آن داشتيم، نه ذائقه ما آن ها را
شود كه شما بگوييد كه نسبت به آن هم ما اشتهايي داشتيم  نمي ز آن دركي نداشت،چيزي كه ذائقه ما بالمره ا

توانيد شما پيدا كنيد كسي را كه در پنجاه سال قبل بگوييد  نمي كرديم. مي ميلي داشتيم، احساس خلع و فقري
داد دكتر  مي دستوراي اگر براي يك مريض هم  خواهد. آبميوه آن وقت را به گونه مي كه آبميوه هاي رنگارنگ را

رسد  مي دانم حاال من كه ـ به اصطالح ـ به ذهن نمي شد كه شايد طمع اين طوري هم نداشت مي بگيرند گرفته
توانستند بعضي از ميوه ها را مجبور بودند بجوشانند تا آبش  نمي ـ كه به حضورتان كه ـ اين طوري اصالً آبش را

حتماً بشر ادراكي از آن نداشت، از تركيبش به طبع ادراكي نداشت،  شد، نمي را بگيرند، اصالً صحبت اين گونه
وقتي ادراكي هم نباشد، احساس فقري نيست. ولي حاال كه يك نفر كارگر حاال چه كارگر فكري طلبه باشد چه 
 كارگر يدي باشد چه هر چه، چه يك نفر فرد معمولي اگر يكسال بگذرد و در خيابانها عبور بكند آبميوه فروشي
ها را هم ببنيد و يك سال ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ قدرت خريدن يا تهيه كردن يك ليوان آبميوه نداشته 

 گويد من جهاد با نفس كردم يا حساب احتياج و فقر مي كند مي باشد، براي خودش يا حساب مجاهده باز
كند براي  مي ني احساس نيازيكند، يع مي گويد كه من قدرتم نرسيد، يك حسابي براي خودش باز مي كند مي

فهمند، يعني چه.  مي يك سري روابط جديد بشر با عالم طبيعت است، بعد اين هواي خنك را كه آدم خب
فهميد. اين كه برويم يك جايي كه خنك  مي فهمد، تابستان هم هواي گرم است، مي زمستان هوا خنك است
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خواهم باشد سر جاي  مي نه در شهر همه كارها را همفهميد ولي اين كه  مي باشد و ييالق باشد اين را هم

خواهم خنكي  مي خواهم باشد. حين كار، حين اشتغال به بحث مي خودش و همة ـ به اصطالح ـ فعاليت ها هم
خاص هم باشد بله در سرداب بود ولي سرداب هوايش دم داشت، ساعت خواستن ساعت چهار بعد از ظهر به 

و سن دارد خنك هم هست،   دن نيست بالمره، هوايش دم دارد نجف سرداببعد داخل سرداب جاي بحث كر
خورد دم دارد،  نمي بعد از ظهر آن جا به درد ٥خورد. شد ساعت  مي وليكن براي يك ساعاتي از روز به درد

 بيايد باال هم گرم است، بخواهيد از نجف هم ـ فرض كنيد ـ برويد كوفه ديگر آن جا جاي بحث نيست. ديگر از
يك اگر خدايي ناخواسته ـ معاذ اهللا ـ بگوييم كه حظ مادي، اگر درس خواندن يك حظ مادي باشد، از يك حظ 

خواهم  مي مادي بايد دست بردارد تا به يك حظ مادي ديگري برسد، جمعش، تركيبش كه بگوييد حين كار من
م در نداشتن آن احساس فقري هواي فن كوئل باشد، رطوبت كولر هم نباشد، خب ادراكي از آن نيست كه آد

كند. اآلن كولر خاموش بشود، برق برود و شما اطالع پيدا كنيد كه ساعات مباحثه در فرهنگستان به مدت دو 
آيد يك مجاهده اي انجام داده ايد مانديد سر كار،  مي ماه برق نخواهد بود، آنهايي از شما كه بمانيد به نظرتان

كردند به نظرشان آمد كه اين مطلب عادي  نمي دادند احساس مجاهده هم مي ولي سابق هم همين كار را انجام
خواند.  مي كند، طلبه هم دارد درس مي كند، بزار بزازيش را مي كند، بنا بنائيش را مي است دارد نجار نجاريش را

يام تعطيل را هاي ا شد، طالبي كه اهل تبليغ نبودند و اهل كار تحقيقي بودند، درس مي وقتي هم حوزه تعطيل
كردند. خب حاال ما  مي داشتند و اين ـ به اصطالح ـ يك مباحثي كتابهايي را هم در دوران تعطيل حوزه تمام

شود. اين نيازها پشت سرش  مي صحبتمان اين است كه در تركيب اين خاصيت ها به هم نيازهاي جديد مطرح
و در شكل صحيحش، نه در شكل مصلحتي  يك چيز ديگر است، معنايش اين است كه ارتباطات جديدي است

تواند قدرت هاي جديدي را تحويل بدهد، افزايش جديدي را تحويل بدهد. اگر  مي آن كه حاال من مثال زدم
شما به آن اضافه بكنيد آن چه را كه در وسائل خانه هست آن چه را كه در وسائل حمل و نقل است آن چه را 

هيم همه را مثال بزنيم ـ به حضورتان ـ آن چه در وسائل خبر و اطالعات كه در وسائل ارتباط است ديگر نخوا
است همة اين ها را بخواهيد بر همين روالي كه عرض كردم همه اين ها را بخواهيد مثال بزنيد. اآلن واقعاً اگر 
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د تكليف گوي مي آدم بي خبرِ بي خبر بماند از همة امور رسانه هاي جمعي نباشد. خب اين بعدش ناراحت است

ما نسبت به اطاعت از رهبري چطور شد؟ حاال ما چه كار بايد بكنيم؟ چه چيزي را حمايت بكنيم در جامعه 
زنيم ما حرف ما اثر سياسي دارد، ولو براي دو تا. امروز چه چيزي را ترويج بكنيم، چه چيزي را ذم  مي حرف

را كه هست كثرت ارتباط، اگر با عالم نباشد  بكنيم، توجه را معطوف به چه چيزي بداريم؟ خب اين همه اموري
گوييد آن طرفش معناي ربط آن ها با  مي دهيد و همين كثرت ارتباط هم حيني كه داريد افزايش قدرت نمي

كنيد و اال معناي قدرت را نيامديد بگوييد قدرت باال رفته است. فعالً بحث را ما  مي همديگر و وحدتش هم ذكر
كنيم تا جلسة آينده كه ـ ان شاء اهللا تعالي ـ صحبت از  مي افزايش تا همين جا ختمدرباب وحدت و كثرت و 

مسئله رشد بكنيم و دقيق تر اين بحث را پيگيري بكنيم ـ ان شاء اهللا تعالي ـ دنباله اش را. حاال اگر باشد ديگر 
 در خدمتتان هستم. 

در جلسه اول فرموديد كه اين بحث  ه قبالًآقاي معلمي: در آن قسمت اول اگر يك مقدار توضيح بفرماييد ك
 سه بخش دارد. 

 استاد حسيني: بله.
هاي اوليه در بخش فلسفه حكومت است اآلن اين  آقاي معلمي: فلسفه حكومت و ضابطه حكومت كه بحث

 گيرد يا آن فهرست عوض شد؟  مي فرماييد در همان قسمت اول جا مي بحث كه
گر براي اين كه بگوييم كه حكومت آخرين نتيجه اي كه آن جا گرفتيم آقاي حسيني: نه، نه آن فهرست دي

هاي باطل هم  آن كه حاكميت و حقانيت از يكديگر جدا شدني نيست تمام، ديگر آن جا بس است و در حكومت
ا گوييم غلبه باطل هست و حقانيتي در آن وجود ندارد. حاال از البته از مصداق آغاز كرده بوديم به اين ج ما مي

شود كه ما  مي ختم كرديم. از اين قسمت حاكميت هدايت و رهبري، يعني ضابطه حكومت از اين جا آغاز
خواهد يا خودش همين  مي توانيم بكنيم؟ بعد آيا كمال سرپرست مي ببينيم كه آيا تفسير از كمال را چگونه

خواهد؟ فقط خالق، خدا  نمي خواهد يا مي شود؟ كمال در اصل شدن، سرپرست طور خود به خود حاصل مي
دهد  مي كند اصالً كارش ندارد؟! اضافه اش را هم مي كند و رهايش مي خالق است، يا رب العالمين است؟ خلق
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بعد از آن دربارة اينكه خب حاال » الحمد اهللا رب العالمين«كند و يا رب العالمين است.  مي همين طوري خلق

شود به  مي شود هماهنگ با اين نباشد. يا مي تشريحي آن هم اين اگر تكويني اش است هست ببينم حاال در
 خورد به تشريحي ختم شود و واليت اجتماعي الزم نباشد كه واليت عامه را در اين جا بحث اختيار كه مي

كنيم. اين جا حاكميت  مي كنيم بعد آن وقت بحث زمان و مكان كه در حقيقت آخر كار درباره اش صحبت مي
 در اينجا.  هدايت است ديگر

آقاي معلمي: در جلسات واحد مشتركي كه داشتيم يك سواالتي را برادرها فرموده اند كه آن ها را االن 
كنم. يك سوالي است كه آيا اين كه ولي فقيه متكفل رشد است، عقلي است يا نقلي؟ بحث دوم اين  مي عرض

شود. بعد سؤال سوم چرا ماده پرستي  مي تمامبا شرع  بوده كه در جائي كه شرع ساكت است هماهنگي آرا عقالً
تواند هدف باشد و حركت است؟ سؤال چهارم اين است كه فرموده اند كه دموكراسي دو تا  نمي و لذت جويي

معنا ممكن است برايش مطرح شود، يك معنايش آن بوده كه در جلسه ـ به اصطالح ـ نفرموديد، هست كه 
] حكومت مردم به مردم ٢٤٦٣ارد نيست كه اين جا [ادامه جزوه از صوت حاال ديگر اصل آن اشكاالت به آن و

بوده و آن اشكاالت به اين وارد است، بعد فرمودند كه يك تعريف ديگري دارد كه ادعا كردند كه اين دموكراسي 
 با يك كند حاال مي كنند بعد او بر آن ها ـ به اصطالح ـ حكومت مي به اين معناست كه مردم يك نفر را انتخاب

ضوابطي و آن اشكاالت مثالً به اين تعريف از دموكراسي وارد نيست. يك سؤال ديگرشان هم اين است كه نفي 
دموكراسي چه ارتباطي با فلسفه حكومت دارد كه ـ به اصطالح ـ فهرست اوليه بوده. آيا نفي دموكراسي و 

اثبات ضرورت حكومت است؟ يا اين كه  ديكتاتوري نفي حكومت مقيد است؟ آيا نفي دموكراسي و ديكتاتوري
تر داشتند. فرموده اند كه چرا قواي مقدمه اي است براي فلسفه حكومت؟ يك اشكال هم به بحث هاي قبل

انساني در بحثي كه در غلبه است به آن سه تا تقسيم شده و بعد غلبه را در تك تك آن ها بحث شده و گفته 
شود مورد  مي ر صحت نيست ولي در تركييبش كه در انسان تركيبشده كه ـ به اصطالح ـ در آن جا معيا

شود كه انسان داراي سه قوه است. يا يك  مي بررسي قرار نگرفته و اين كه خالصه به چه صورت اثبات
استنباطي هم داشتند كه اصالً گفته شده بود كه غلبه خودش مقسم است و آن سه قوه اصالً از اقسام غلبه 
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ه بحث شد كه نه اين طوري نيست. چنين بحثي نبوده است. يك سؤال ديگري است كه اين هستند كه در جلس

شوند مطلبي است كه خودشان هم پذيرفته اند و  نمي كه ماده پرستي حد يقفي ندارد و ماده پرستان ارضاء
هدف مادي فرموديد كه ماده پرست ها وقتي كه يك  دانند نه ضعف؛ يعني آن توضيحاتي كه مي مي نشانة كمال

شود  مي شوند و ماده پرستي آن ها شديدتر نمي رسند ـ به اصطالح ـ سيراب مي گيرند وقتي به او مي را در نظر
كنند، فرموده اند كه اين مطلبي نيست كه براي آن ها نفي باشد اين ها از همان اول  مي و حرص بيشتري پيدا

رسيم، درست  مي پرستش ماده خالصه در سطح باالتريگويند كه هر چه ماده پرستي كنيم به  پذيرفته اند مي
زمينه هست  كنند دنبال يك تعبد باالتري هستند و آن تعبد پايين تر مثالً مي مثل الهي ها كه هر چه تعبد

براي تعبد باالتر، در آن جا هم اينطوري هست. يك سؤال ديگري است. به چه علت منطق ديالكتيك منطق 
 تي است؟ يعني فرموده اند كه چرا اگر ما منطق ديالكتيك را رد كنيم بعد از آن معلوممنحصر به فرد ماده پرس

شود ماده پرستي باطل است، ممكن است با منطق هاي ديگري هم ماده پرستي جور در بيايد و بعد اصالً  مي
كه وقوع را گفتند كه چون ماده پرستي قابليت وقوع دارد حتماً با يك منطقي سازگار است، براي آن كسي 

گيرد و اگر شما اثبات بكنيد منطق ديالكتيك غلط است يا يك ـ به اصطالح ـ منطق ديگر  مي معيار صحت
شود ما بايد بگرديم يك قواعد و قوانين ديگري پيدا كنيم  مي بياوريد آن هم معلوم بشود غلط است، معلوم

ن است كه اگر ماده الينتاهي باشد كل محدودي شود. سؤال سوم هم اي مي وگرنه آن حتماً ـ به اصطالح ـ اثبات
كنند  مي يابد فرمودند كه اگر مثل آن بحثي كه كمونيست ها مطرح نمي كه احتياج به خارج داشته باشد لزومي

شود بنابراين  مي كه ماده بي نهايت است و بي نهايت خاصيت تجزيه و تركيب دارد و بي نهايت اثر از آن مترشح
شود كه احتياج به خارج داشته باشد و آن بحث ها ـ به اصطالح ـ جا پيدا كند. يك  مين كل محدودي پيدا

سؤال ديگر هم اين است كه آيا فقيه در واليتش تابع قواعد و قوانيني هست يا نه؟ و اگر تابع قواعد و قوانين 
تر هم مطرح  لسات قبلنيست. آيا آن قواعد و قوانين عقلي صرف است يا اين كه با وحي رابطه دارد؟ كه در ج

شود و چرا الزمة آن  مي شده بود. سؤال پنج اين است كه در مبناي ارزش مادي چگونه مبناي ارزش نسبي
حقانيت غلبه است كه سؤال تقريباً تبييني است؟ سؤال شش هم چرا ماده قابليت پرستش ندارد؟ يك سؤال 
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يا فلسفي است يا بحث واليت فقيه كه ظاهراً در اش بحثي كالم ديگر اين كه آيا بحث واليت به معناي كلي

ي است. سؤال كردند واليت به  جلسه قبل يك جمله فرموده بوديد كه بحث واليت يك بحث كالمي فلسفه
معناي عام آن يك بحث فلسفي ـ كالمي است يا بحث واليت فقيه يك بحث كالمي، فلسفي است؟ سؤال هشت 

دهند،  مي كنند، بلكه درجهت ماده پرستي رشد نمي ا و ايمان را سركوبدر دستگاه مادي ادراكات و انگيزه ه
دهد و سؤال آخر هم اين بوده كه بحث تضاد و  مي همانند دستگاه الهي كه همين امور را جهت ديگري رشد

شود كه از اكثر اين  مي تري بحث شود يا اين كه علي فرض گرفته تأثير و تأثر متقابل بايد به صورت كامل
خواندم) مورد نظر برادرها اين نبوده كه روي همين  التي كه روي همين (مخصوصاً اين سواالتي كه اخيراًسؤا

سوالها الزم بشود مثالً بحث بشود، فقط مورد نظر اين بوده كه اگر ما بخواهيم در مكانيزم بياييم صحبت بكنيم 
كنيد، آن ها در  مي كانيزم به آن ها اشكالو قبالً معيار صحت و معيار حقانيت را معرفي نكنيم، وقتي در م

شود و  مي كنند و بحث زياد تكرار مي دستگاه خودشان ـ به اصطالح ـ قدرت جواب دادن را تا يك حدودي پيدا
دانيم كه دو تا دستگاه هماهنگ در  مي خورد. البته هر چند فرموده اند كه هر چند كه ما مي ـ به اصطالح ـ گره

ندارد و دستگاه مادي حتماً باطل است و آن ـ به اصطالح ـ ضعفي كه در مبنا و ريشه جهان قابليت تحقق 
توانيم نشان  مي كند و اگر ما دقت كنيم در هر جزئي هم مي وجود دارد حتماً در اجزائيش به اجزائيش سرايت

وجه به يك امور غير بدهيم كه اين جزء باطل است، ولي وقتي كه آن كار را هم بخواهيم انجام بدهيم بايد با ت
متضاد هست يا ـ به اصطالح ـ قابليت  قابل انكاري اثبات بكنيم كه اين دوئيتي كه در دستگاه شما هست مثالً

وقوع ندارد يا هر چيزي را كه بخواهيم خالصه مطرح كنيم قبالً آن الزم هست ما كه يك معيار صحتي هر چند 
قابل انكار معرفي كنيم، يا اين كه مبناي دستگاه خودمان را آن معيار صحت خيلي كلي باشد، مثالً امور غير 

اش بكنيم و تنزلش بدهيم كه در اين موضع خاص با مادي ها مشترك بشود، قيد خصوصيت شخصي قدر كلي
بعضي از اجزائي كه در دستگاه آن ها هست و  به آن نزنيم، بعد با توجه به اين معيار روشن كنيم كه مثالً

اش از اين بحث ها و از اين سؤال ها در آن دستگاه است با همديگر ناهماهنگ هستند و خالصهروابطي كه 
مورد نظر برادرها در پله اول اين بود كه يا بايد بحث از مثالً فلسفه منطق شروع بشود بعد به بحث منطق برسد، 
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موضوع مورد بحث برسيم. يا  به بحث فلسفه برسد، همين طوري اين بحث سلسله مراتب ادامه پيدا كند تا به

اين كه بايد مقدراي از اين سير را ما علي فرض بگيريم بگوييم كه اين كه مثالً آن بحثي كه ماده اصل است يا 
دانيم كه براي ما تمام شده كه خداپرستي حق است. يا  مي خدا پرستي حق هست، اين بحث اش اين جا نيست.

به آن مطالب بپردازيم.  ه بپردازيم به همان بحث اصلي و بعد اشارتاًبحث امامت اين جا جاي بحثش نيست، بلك
ولي اگر اين كه بخواهيم وارد مكانيزم بشويم و در مكانيزم هم يك طوري رفتار كنيم كه يعني در آن قسمت 

و خورد  مي كنيم و اگر معيار صحتي را معرفي نكنيم، شايد يك مقدار بحث ها گره مي فلسفه منطق داريم بحث
آورد. البته يك صحبتي  بعد مرتباً اين سؤال ها وقتي هم پاسخ گفته شود يك سؤال هاي ديگري به وجود مي

داد و آن هم اين بود كه فرمودند كه دو، سه تا از برادرها  مي در جلسات مطرح شد كه پاسخ بعضي از سوالها را
ي جلسه دوم بوده است. در جلسه دوم به عبارت هاي مختلف كه جلسه چهارم؛ يعني جلسة قبل تبيين فلسف

تواند معيار حقانيت باشد همين مطلب به صورت فلسفي بحث شده كه قوانين مثالً  نمي اثبات شده بود كه غلبه
كند كه يا  مي كند اين پاسخگوي حركت نيست يا يعني حركت را نفي مي قوانين حركتي را كه مادي ها مطرح

كند ديگر جاي بحث ندارد و حركت هم يك امر  مي م چون حركت را نفيگويي مي شود مي همين جا بحث تمام
گوييم كه قوانين  مي غير قابل انكار است پس آن منطق باطل است يا اگر هم اين بحث را نخواهيم بگوييم،

رساند،  مي شود، اصالت قانون جبري بودن را مي كنند بر مادي ها منجر به اصالت قانون مي حركتي كه معرفي
تواند بگويد اين گونه بايد، چون در اين گونه  نمي تواند بگويد كه اين گونه هست، مي ي جبر شد مادي فقطوقت

بايد يك ـ به اصطالح ـ تعادلي بايد مالحظه بشود و يك نحو حاكميتي بر آن رابطه و بر آن ماده بايد وجود 
آيد و بعد  به اين  نمي از حدش بايد بيرون شود گفت كه مادي مي داشته باشد تا بايد معنا پيدا كند؛ بنابراين

شود و وقتي ارزش بي معنا شد در همين زمينه هم علم و ادراك و انگيزه ـ كه بحث  مي ترتيب ارزش بي معنا
آيد و وقتي همه مادي شد همة اين ها توجيه و تفسير مادي  نمي مطرح شده ـ با اين بحث جور در هايش قبالً

شود، اين ها هم به تبع آن  شود، اختيار نفي مي نمي شود حاكميت بر ماده پيدا نمي دايعني غير مادي چيزي پي
توانند معيار معرفي كنند بايد بگويند كه وقوع معيار صحت است به  مي شود، بنابراين تنها چيزي را كه مي نفي
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لسه دوم. گفتند رود در بحث ج مي عبارت ديگر هر چيزي كه غلبه پيدا كرد و واقع شد آن صحيح است كه

اين سير يك سير فلسفي بوده در ارتباط همان مطلب قبل و بعد در ادامة همين بحث هم گفته شده  يعني مثالً
كه اگر اينكه بخواهم به صورت مباحث غير قابل انكار بحث بكنيم و مهره چيني بكنيم همان ادامة بحث جلسه 

م كه ضرورت حكومت يك امر غير قابل انكار است تعداد دور اول كار بگوي قبلي كه پيشنهاد شده بود كه مثالً
هم جمع باشد حكومت الزم نيست، در حكومت هم، يا در همين جا بايد تعريف حكومت هم روشن بشود ضمن 
آن و بعد در حكومت هم باالخره آراء يكي يك عده اي سليقه هاي يك عده اي، اختيارات يك عده اي به نفع 

رود اين ضروري حكومت است و بعد بحث بشود در مورد ابالغ  مي شود؛ يعني از بين مي يك عدة ديگر حل
شود وارد  مي حكومت كه در اين موضع يك مقداري بين برادرها ـ به اصطالح ـ اشكال هست كه آيا در اين جا

شود  مي بحث اطالق حكومت شد، منهاي بحث معيار صحت و حقانيت يا نه؟ يك عده اي از برادرها معتقدند كه
اول بياييم بحث كنيم در مورد اطالق حكومت به اين ترتيب كه حتي در اين اطالق بحث را ابتدائاً از موضوع 

خواهد نفي كند اطالق حكومت را بگوييم هر چه قيد شما  مي تحت حكومت شروع كنيم كه طرف مقابل كه
حكومتش مطلق است در اين موضوع به  زنيد اگر هم بگوييد اين مي كنيد قيد به موضوع تحت حكومت مي وارد

كند، يعني قيد مكاني بزني، اگر بگوييد اين حاكم اين موضوع است در اين زمان و در  نمي آن موضوع سرايت
زمان قبل و بعد حاكم نيست، اگر بگوييد اين حاكم است بر اين موضوع در اين جهت موضوع را رشد بدهد و در 

د مثالً اين حاكم است كه اين موضوع را در اين زمان و در اين جهت رشد جهت ديگري حاكم نيست، اگر بگويي
بدهد، متناسب با حاكميت است يا به تبع از حاكميت است شاملتر، همة اين ها قيد و قيودي است كه به 

شود گفت كه يا  مي شود، نه با اصل حكومت، در اصل حكومت ـ به اصطالح ـ مي موضوع تحت حكومت وارد
 يا حاكم نيست. هم حاكم هست، هم حاكم نيست يا نه حاكم است نه حاكم نيست. چنين چيزي حاكم هست

شود وجود داشته باشد، پس در اصل حاكميت ـ به اصطالح ـ اطالق وجود دارد. حاال وقتي كه اين اطالق  نمي
مادي يا الهي وجود روشن شد اثبات شد بگوييم و اين هم مثالً غير قابل انكار است و در هر حكومتي اعم از 

دارد، قدم دوم را برداريم بياييم بگوييم كه حاال اگر تعدد موضوعات پيدا شد يا تعدد ابعاد يك كيفيت پيدا شد 
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و آن متعددها حكومتش به دست حاكم هاي متعدد بود حاكم هاي متعدد بايد حكومتشان به يك امر واحد 

كه اين بحث مطرح شد كه حاال اعم بگيريم از اين كه آن  افتد بعد مي برگردد وگرنه هويت واحد شيء به خطر
كند يك اصول و قواعد و قوانيني است يا يك حاكم شامل تري است.  مي سه حاكم را هماهنگ چيزي كه مثالً

مثالً اگر آمديم گفتيم يك حاكم امور اقتصادي است يك حاكم امور سياسي، يك حاكم امور فرهنگي يا يك 
مقننه، اجرائيه، آيا هماهنگي بين اين سه به عهدة قواعد و قوانيني است يا به عهدة فردي حاكم قوة قضايي، 

رسيد ضمن بحث هايي كه مطرح شد، حداقل به نظر عده اي از  مي است؟ اعم بگيريم. كه در اين جا به نظر
وعِ واحد اين است شود تمام كرد كه الزمة هماهنگي و الزمة وحدت حركت موض مي برادرها، در اين مطلب هم

شود به حاكميت واحدي برگردد، حاال اعم از اين كه قوانين باشد يا فرد باشد.  مي كه اموراتي كه به آن مربوط
تواند باشد، براي اين كه قانون ـ به اصطالح ـ مفسر الزم  نمي بعد در قدم بعد بياييم اثبات كنيم كه آن قانون

ترسيديم و  مي سه نحو استنباط داشته باشند، باز آن تشتي را كه از آن دارد و اگر سه حاكم از يك قانون واحد
خواهد آن حكومت ها. پس حاكم واحد  مي آيد پس حاكم بايد واحد باشد؛ يعني يك نفر مفسر واحد مي پيش

كه تا اين مطلب تا اين جا كه برسيم كه يك مقدار از ـ به اصطالح ـ اطالق حاكميت تمام شده بعد در قدم 
كند خودش بر آن قوانين حاكم است يا خودش  مي د. دو مرتبه به اين برسيم كه حاال حاكمي كه حكومتبع

محكوم آن قوانين است، اگر حاكم است بر آن قوانين، بله در يك رتبه ديگري محكوم قوانين ديگري است، 
يشنهاد شده در جلسه، حاكميتش بر آن قوانين خودش تابع يك قانوني ديگري است، اين يك سيري بوده كه پ

 حداقل از طرف بعضي از برادران.
كند لزوم به تشكر و دعا براي توفيق تأمل كردن بيشتر ـ بحول اهللا قوه ـ  مي ] باز١٥:٠٧استاد حسيني: [؟ 

وجدي بودن هر چه بيشتر در طاعات خداي متعال و از خدا خواستن جد و توفيق تأمل و همكاري براي اين 
شود، براي خدمت به مقام واليت است ـ ان شاء  مي همة مباحث ديگري كه در فرهنگستانمطلب خاصاً. چون 

هاي جزئي كه از فرمايشاتتان ابتدائاً كردم يك اشاره هاي كوچكي هم به ذهنم رسيد  يك استفاده .اهللا تعالي ـ
ـ بعداً استفاده وافر از كه ـ عرض كنم ـ در حاشيه اش و ديگر وقت هم اين طوري نيست تا ـ ان شاء اهللا تعالي 
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رسد كه هر دوي آن خوب  مي نوشته هاي شما ـ ان شاء اهللا ـ كنيم. يكي نحوة ورود از مباني يا از نتايج به ذهن

باشد، به هچ كدامش نشود گفت مطلق است، هر چند از مبناي بهتر است، ولي جاهايي هم هست كه آدم 
استفادة تحت اللفظي و احتمال ابتدايي است از كالم حميد  شود كه از نتايج شروع كند. مي مبتالي به اين

بسم اهللا الرحمن الرحيم. ادعوا الي سبيل ربك بالحكمه و  ،اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين«مجيد 
حكمت و از مقدمات آغاز كردن اين يك مرتبه است اگر بگوييم » الموعظه الحسنه و جادلهم باللتي هي احسن

هايش براي خود او به الل؛ يعني حكمت و مجادله و نقض كردن و پيچيدن به خصم در روشن كردن ضعفاستد
خاطر اين كه برسد به اين كه مباني آن ضعيف هست و دست بردارد. تا پيدا بشود زمينه اي كه باز بحث 

 در خدمت شما نوعاًتان ما هم حكمت و موعظه حسنه برايش پيش بيايد. اين البته در نحوة خود بحث جدلي
سعي ما بر اين بوده كه برويم تا ريشه و از ريشه ها بياييم تا ثمرات، نه ما آن طور تسلط وافي داريم و نه 

كنند متناسب با  مي پسندند هم طبيعتاً اشكاالتي كه نمي پسندند، چون مي شان نزديك است ودوستان به مزاق
اين بود كه وقوع براي صحت بگيريم، معيار صحت بگيريم و  همين نپسنديدن هست ديگر. اشكال ها يكي اش

دانند و بگويند منطق ديالتيك خب دروغ، ولكن حكومت ما در دنيا  مي گيرند اين را چون ماده را اصل مي كفار
شكند. بايد گشت تا پيد اكرد يك  مي واقع شده، شما گيرم كه منطق نسبيت بياوريد باز معلوم بشود كه آن هم

را كه حكومت ما را بتواند اثبات كند و كمال را در دستگاه ما بتواند اثبات كند و رشد را بتواند از نفي منطقي 
شود، اشكال آن اين است كه اگر بنا بشود هرچيزي با  مي اثبات كن اين باز مجادلتاً يك اشكال براي آن وارد

نداريم. هر حكومتي اگر منطقي داشته  منطقي صحيح باشد، غلطي ديگر در كار نداريم، باطلي ديگر در كار
باشد كه براساس آن منطقش، كارش درست باشد و وقوع معيار صحت باشد، ظلمي در كار نداريم، ارزشي در 

گوييد شما بر منطق خودتان واقع شده، آن  مي شود مي كار نداريم، چون عمل ارزش با عمل داراي ارزش واقع
گويد بر منطق خودم صحيح است. آن مجادلتاً اين اشكال بر آن  مي خبدهد آن هم  مي هم كه ضد ارزش انجام

توان به صورت كلي اين اشكال را كرد. مسئله رشد را كه نسبت داده شده بود به  مي وارد است كه پس بنابراين
حمن فرماييد اعوذ باهللا من همزات الشياطين بسم اهللا الر مي ماديات اين هم آيد حميد مجيد كالم حميد مجيد
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يك » اال به ذكر اهللا تطمئن القلوب«گويد  مي يكي هم» اعرض عن ذكري فله معيشه ضنكا«گويد  الرحيم كه مي

اش، عقليش هم ـ ان شاء اهللا كند يك جا رشد آن ها را با اضطراب، اين نقلي مي جا كمال را با آرامش معني
ر مبارك فقيد رشيد حضرت نائب االمام امام تعالي ـ اميدواريم كه در آينده برسيم. بحث واليت فقيه به نظ

گويند  نمي گويند واليت فقيه، مي (قدس اهللا سره القدوسي) ايشان» اللهم صل علي محمد و آل محمد«خميني 
گويند شغلي از واليت مطلقه رسول اهللا است  مي كنند از فقه و مي واليت عامة اجتماعي، با قيد فقيه خارجش

كنيم يك واليت اجتماعي  مي ث ما يك درجه نازلتر است آن چيزي را كه عقلي ما اثباتبا قيد فقيه ها، ولي بح
مستمر است چه در زمان غيبت و چه در زمان حضور، اين كه فردش كي است اين را شما نقالً از فقه پيدا كن، 

اصول اعتقادات  اي كه بتواند معرف مصداق باشد در امر چه بسا اين فقيد رشيد هم از اخبار و آثار و ادله
مالحظه كرده باشند كه ما ـ به اصطالح ـ آن را در دست ما اآلن بالفعل نيست، اميدواريم كه در آينده 
دسترسي به آن پيدا بكنيم و از ضعف ما هست كه در دست ما نيست. پس بنابراين برگردم دقت كنيد بنا به 

توانند بگويند در علم كالم قوي  نمي ؛ يعني فقهانظر كسي كه در فلسفه و عرفان اعلم علماي زمان خودش بوده
گويد واليت فقيه شعبه اي از واليت مطلقه  مي توانند بگويند. اين مرد نمي تر از آقاي خميني هستند، اين را

اي از مباحث واليت مطلقه كجاست؟ در فقه است يا كالم؟ اصالً موضوعش، مسئله اش كالمي است  است. شعبه
كند بنابراين مبنا بر كل فقه، بنابر مبناي ايشان. اما آن چيزي كه ما عرض كرديم برهان ـ  مي و حكومت پيدا

گويند واليت اجتماعي در همان  مي گويد واليت عامه خالفاً به بعضي كه مي بحول اهللا و قوته ـ آقا اثبات كنيم و
ه حضور مباركتان عرض كنم گويند داريم مخصوص قسمت هاي كوچكي است ـ ب مي غيبت اصالً نداريم ما، يا

كه ـ حاكم بودن قانون بر ولي فقيه يا ولي اجتماعي قهري است اين طوري نيست كه بگويند كه همين طوري 
شود كه، خدا هم تازه ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ متناسب با كمالش متناسب  نمي ـ استفغراهللا ـ خدا كه

كند و متناسب با رحمانيت و  مي كند و افاضه مي كند و خلق مي با كمال مطلقش، متناسب با افاضاتش لطف
رحيم بودنش ربوبيت عالم را دارد كه حاال ـ ان شاء تعالي ـ بعد ها؛ قرض از اين است كه ما ديگر بيشتر مزاحم 

تواند بگويد تقليد از وي جايز است يا جايز  نمي نشويم بحث واليت فقيه از نظر يك مردي كه ديگر كسي هم
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، در علم كالم اعلميت علم ايشان تمام، صحبت تقليد هم نيست، صحبت اين است كه ـ به حضورتان كه نيست

كنند به اين كه آدم تأمل بكند برسد به مطلب و اين هم از امور بسيار  مي عرض كنم كه ـ راهنمايي و ارشاد
 معظم است.

» والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته«  
»آل محمداللهم صل علي محمد و «  



 

 ٦جلسه: 
١٧/٤/٦٨ 
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 ٧جلسه: 
١٩/٤/٦٨ 

ع العليم من همزات الشياطين، بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين و الحمد يالسم حجت االسالم حسيني:
هللا رب العالمين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد (اللهم صل علي محمد و آل محمد) و علي اهل 

 الدين. بيته المعصومين المنتجبين المكرمين و اللعن علي اعدائهم اعداء اهللا من االن الي يوم
بارالها! كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران! كلمه باطل را از زمين بر كن! آنچه وعده به ولي ات فرموده اي 
هر چه  زودتر به وي عنايت فرما! نايب رشيد ولي ات را نايب رشيد ولي جناب آقاي خامنه اي (معيد اهللا تعالي) 

ها مخصوصاً در برابر كفر آمريكايي پيروز گردان! لشكر كفر را  را مؤيد و منصور بدار.! لشكر اسالم در همه جبهه
در همه جناح ها مخصوصاً جناح شيطان بزرگ را مخذول گردان! بارالها! اموات و ذوي الحقوق را از خيراتي كه 

لي تفضالً نصيب مي فرمايي مخصوصاً پدر و مادر. خاصتاً رهبر كبير انقالب را بهره وافر عطا فرما! درجاتش عا
است متعالي فرما! ما را از دعاي خير صالحين امت و ذوي الحقوق پدر و مادر و رهبر كبير انقالب بهره مند 
بفرما! بارالها! شهداي انقالب اسالمي را محشور به حضرت سيدالشهدا بفرما! معلولين را شفاي عاجل عنايت 

ت در راه خودت و براي خودت خالصاًلك قرار ده! علل فرما،! انتقال ما را از اين عالم به عالم ديگر به وسيله شهاد
و امراض ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل كرامت فرما! ما را مشمول دعاي خير و عنايت خاص ولي اعظمت 

اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم، «(صلوات اهللا و سالم عليه) در همه لحظات عمر  قرار ده! 
ينا ابواب رحمتك و انشر خزائن علومك برحتمك يا ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله اللهم افتح عل

 الطاهرين (اللهم صلي علي محمد و آل محمد).
بعد از آن كه بحث زياده و نقصان را عرض كرديم و گفتيم تعريف مي شود در حد اوليه و اگر حد ما مفروض 

وحدت تركيبي چيزي نيست جز خود نفس تعلق به جهت غايي. و  چنين باشد كه وحدت تركيبي باشد، كه
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زمان «وقتي كه مي آييم نظر به ». تعلق«وقتي ما از موضع نظر به جهت نگاه به آن مي كنيم، به آن مي گوييم 

و در حقيقت چيزي نيست دو تا چيز » وحدت تركيبي«مي كنيم صحيح است كه به آن بگوييم » و مكان
تحقق همان تعلق است. و عرض كرديم كه مفهوماً هم نمي توانيم دو تا خصلت را انتزاع  نيست، يك چيز است،

كنيم؛ زيرا منشأ انتزاع دوئيت پيدا مي كند و اگر دوئيت پيدا كرد، اشكالهاي متعددي بر آن هست. اول 
ا نمي تواند در اشكالش كه تغيير و تغاير را نمي تواند جواب دهد، دوم اشكال بر آن اين است صحيح و غلط ر

 لوازم عقليه جواب دهد بايد يك معنا باشد. 
بعد از اين مطلب حاال اگر بنا شد، زياده و نقصان برايش هماهنگي و ناهماهنگي نسبت به جهت ولو در يك 

به » كثرت«مرتبه فرض شود، هر چند در كل كه مالحظه اش مي كنيد اينها منحلند، در هماهنگي؛ يعني 
زياد مي شود نسبت به كل. ولي در زير سيستم در » وحدت«ياد مي شود به همان ميزاني هم همان ميزان كه ز

بخش جزئي كه به صورت انتزاعي ما بيايم اين راجدا كنيم يك چنين چيزي را مالحظه مي شود. الزم شد كه 
اهيم ما معنا توجه كنيم به اين كه طاعت و عصيان چگونه است، يعني چه؟ يعني كمال و نقص را حاال مي خو

 كنيم.
كمال برابر است با طاعت، نقصان هم برابر است با عصيان. حركت جهان را هم گفتيم: استكمالي است، به 
طرف كمال هست و گفتيم هر گونه حركتي كه تناسب با غايت باشد، نه فقط به معناي اطاعت تكويني اش 

م كه نفس حركت هم صحيح است نسبت طاعت صحيح است به آن بگوييم: اينها در حالت طاعتند. بلكه گفتي
به آن بدهند، گفتيم: ركوع، سجود حركاتي هستند كه حاكي از خضوع اند، حاكي از مراتب خضوع هستند، نمي 
خواهد حتماً با نطق زباني باشد، اندام صوتي حركت كند، حركت حاكي هم داريم. و اگر ما علي فرض اين كه 

، معنايش اين است كه حركت كل عالم هر قسمتش كه نگاه كنيم يك بگوييم كه حركت حاكي وجود دارد
معناي تسبيحي و تحميدي و تقديسي دارد، حاال چقدر آن موجودات شاعر و آگاه و متوجه باشند اين يك رتبه 
است. ولكن آن چه يقيني است اين  كه بين موجود مختار و غير مختار فرق هست. از اول بحث اينجا است، كه 

ر مقدمه اي كه امروز در قسمت بيان زياده و كاهش كه تبديل شده به بحث رتبه بعدش كه كمال و حاال د
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نقصان هست، ابتداي بحث كمال و نقصان الزم هست، بحث اختيار را ولو مختصراً ولو اجماالً به نحو ما عرض 

كرد و متذكر شد، اگر بالمره كنيم خدمتتان، يعني هر چند به طرز بسيار فشرده اي باشد بايد از آن اشاره اي 
اشاره نكنيم، معناي رهبري و حكومت را نمي توانيم بيان كنيم، كما اين كه اگر بحث زياده و كاهش، افزايش و 
كاهش بحث نمي شد. حاال قدرت اختيار اين كه آدم بتواند كاري را انجام دهد و بتواند آن كار را ترك كند و 

ر كيفيت حركت يك نحوه حاكميتي داشته باشد، بتواند كيف حركت را تغيير كار ديگري را انجام دهد؛ يعني ب
دهد، يعني تصرف در كيفيت حركت بكند؛ كيفيت حركت همه ممكنات، كيفيت حركت متناسب با غايت است 
اال اين كه تصرفي بيايد مانع شود، نگذارد آن كيف حركت جريان پيدا كند. حاال اگر اين قدرت اختيار شد 

صرف در كيف حركت، كيف جريان، يك پا باالتر برويم ببينيم آيا خود اين قدرت را مي شود دارا باشد قدرت ت
انسان يا اين كه قبل از اين يك قدرت طلبي گفته بوديم در همه اشياء هست، قدرت تعلقي گفته بوديم هست 

حاال اين  تعلق به موجود مختار كه حقيقت همه اشياء و انسان و گفته بوديم همه چيز اصالت تعلق، تعلق است. 
كه مي رسد چگونه است؟ وضعيت تكويني و فطري اش اين است كه متعلق به جهت باشد، معنايش اين است 
كه بخواهد طلب نمايد، طلب به معناي تعلق، نسبت به جهت غايي. ولي قدرت اختيار هر چند ذاتاً هماهنگ 

تصرف، تصرف هماهنگ واقع شود خودش دارد طلب ها را،  است با طلب كاملتر، تعلق شديدتر چرا؟ چون اگر
ها! به طرف  طلبهاي تحت تسخيرش را هماهنگ مي كند، طلبشان را جهت مي دهد، دارند همه شان جهت

غايت. ولي اين هم دارد همان را تأييد مي كند، رتبه اش از آنها باالتر است. شدت بيشتر پيدا مي كند. ولي 
ناهماهنگ است به يك نسبتي مي گوييد مانع مي شود ولو به معناي يك كيفيت اگرطلبش طلبي باشد كه 

جزئي باشد، ولو بگوييد در سطح موضوع خاص باشد، در سطح كل بگوييد منحل مي شود، براي تصوير اين 
مطلب ما اول رابطه بين طلب و علم را يك مقدار بيان مي كنيم و ببينيم اين قدرت اختيار چگونه ممكن است 

 ه تصرف كند، بعدش ادامه مي دهيم در هماهنگي و ناهماهنگي اش.ك
عرض مي كنيم اگر براي تصوير، براي متصور شدن در ذهن براي مالحظه اش سه تا عالم فرض بفرماييد در 
سه تا مرتبه، يك عالم محسوس بگيريد كه همين اشياء هستند، اشياء مادي خارجي عيني كه داريد مي بينيد. 
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ال بگيريد كه كيفيت هاي ذهني كه خود آن ها هم كيفيت دارند، كيفيت هاي نظري كه كيفيت يك عالم مث

مفهومي كه در باب مسائل منطقي، فلسفي، رياضي به ذهن مباركتان مي گويد مي آيد و قابل لحاظ ،دارند
متشخص به يك  هست يك تناسب هايي دارند، يك كيفيت هايي دارند، اين ها را بگوييم عالم مثال، آنجايي كه

خصوصيات خاصي و تناسبات خاص ذهني شده اند و قابل لحاظ و بيان و اينها هستند. اين يك رتبه اش را 
 بگيريم عالم مثال، اين هم يك عالم هست.

يك عالم هم عالم امور باطني و قلبي و عقل صرف را توجه كنيم بگوييم در عالم قلب، در عالم معقول در آن 
ارد صورت قضايا به شكل خاصي كه در ذهن قابل تصور هست و قابل تعدد هست به آن شكل جا ديگر لزومي ند

ببينيم، يك طور ديگري از كيفيت را دارا هستند. چگونه اين كيفيات ذهني با كيفيات عيني در عين حالي كه 
ت، ولي در يك از يك جهت شباهت دارند وجه اشتراكي دارند، شما مي توانيد نظر كنيد از آن موضع بر عيني

جهت هم خصوصيتشان مختلف است كامالً، كيفياتي هستند، خارج چه چيزي است؟ كيفياتي، ذهن هم 
مفاهيمش داراي خصوصياتي هستند، قيودي هستند، كيفيايتي دارند. چگونه مختلف است؟ يك رتبه باالتري 

گر خصوصياتش از قبيل هم مالحظه كنيم بگيريم آن هم خصوصياتش ديگر مختلف هست با عالم ذهن، دي
خصوصيات عالم ذهن و مثال و نظر نيست از قبيل حاالت است، صحيح است بگوييم نظام حساسيتها، ولي نظام 
حساسيتها تناسباتش با تناسباتي كه در نظام فكري مي گوييم  و قضايا برايش تنظيم مي كنيم، فرق دارد. 

يك ساختار ذهني ساخت، نه اين كه نمي شود. كما اين  البته مي شود از باب ذهن آمد، حاالت قلب را برايش
كه مي شود نسبت به عالم خارج آمد و يك ابزار و وسايلي را ساخت كه تناسباتي را مثالً مشخص كند. مي 
شود اين كار را كرد؛ يعني از عالم پايين تر مي شود يك نمونه هايي، يك شبيه هايي، يك وجه شبه هايي از 

س كرد و درست كرد. ولي وقتي شما بحث تحليلي درباره حرص و حسد و شجاعت و بخل و باالتري را اقتبا
سخاوت و چه رذائل، چه كماالت مي كنيد، بحث تحليلي تان بحثي است نظري. بحث تحليلي شجاعت، 
شجاعت نمي آورد، حاال ما اينجا اگر چند ساعت تحليل شجاعت كنيم ولي آدم ترسويي باشيم شجاع نمي 

چند ساعت تحليل سخاوت كنيم، سخي نمي شويم. پس از موضع نظر مي شود ساختار و نظام ساخت شويم، 
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براي حساسيت هاي قلبي، ولي اين غير از خود نظام حساسيتهاي قلبي است. با عالم محسوس خارجي مي 

كتريكي هم شود كامپيوتر ساخت، محاسباتي را درست كرد، يك معادالتي را در عينيت آورد و ماشين حساب ال
به اصطالح ضرب ها و جمع ها و تقسيم ها و الي آخر اعمال رياضي كه شما روي تك تكش خاصتاً نيامديد كار 
كنيد و نمونه عينيتش را بدهيد؛ بلكه آمديد يك خصوصيتي از معادله را توانستيد محقق بداريد. خب ولكن 

عالم ذهن ولو يك شباهتهايي نحوه حركتش با برايتان يك كارهايي مي كند، ولي هيچ وقت به آن نمي گويد: 
عالم ذهن داشته باشد، اين عالم ذهن نيست، اين عالم عين است، عالم محسوس است. آنجايي هم كه داريد 
توجه مي كنيد به امور قلبي و داريد برايش ساختار و نظام و تعريف و توصيف و تجزيه و تحليل مي كنيد آن 

مي كند، نه عالم قلب. موضوع فعاليتي اش امري است قلبي، موضوع تحليل اش هم عالم ذهن است، دارد كار 
امري است قلبي. خيلي خب حاال سه تا عالم فرضاً ما داشته باشيم كه يكيش عالم معقول، يكي از آن هم مثال 

ن، اسم و يكي از آن هم محسوس، اسم بگذاريم. يا بگوييم ييكي از آن عالم قلب، يكي اش عالم ذهن، يكيش عي
بگذاريم. از اين سه عالم داده هايي وارد وجود انسان مي شود. وارد مغز مي شود؟ نمي دانم، وارد روح مي شود؟ 
نمي دانم، من مي دانم كه انساني را كه ما در اين جا مالحظه كرديم و برايش يك وحدت تركيبي لحاظ كرديم 

در دستگاه ادراك اين. جاي دستگاه ادراك هم كجاست  از اين سه تا كانال داده هايي مي آيد در اين دستگاه،
فعالً محل بحث ما نيست. محل كالم ما به ميزاني كه الزم باشد در اين بحث است كه از اين سه عالم اثر مي 
آيد؛ آثار ها يك تناسب ابتدايي دارند با هم، متناسب با طلب كل عالم اثر ها هم تعلق نسبت به جهت غايي 

نه نيست كه هيچ گونه جايگاهي، هيچ اثري داشته باشد. كانّه يك نظام تأثيرات وارده در داخل دارند، اين گو
حاال انسان هست و قدرت طلب، قدرت  ،ادراك آدم هست شبيه اين نظام خارج، ولي بسيار اجمالي، بسيار ساده

و با هم هستند، علم نسبت  طلبي كه انسان دارد علم در مرتبة تمييز ابتدايي و اجمالي است، جهت را هم دارد
به كفران را هم دارد اين سه تا با هم هستند. علم دارد يعني چه؟ يعني حضور، اشراف قدرت تصرف و طلب بر 
اين دو جهت، يك وحدت تركيبي ابتدائي ابتدايي از علم و قدرت، نه در مرحله تصرف، در مرحله طلب، كه به 

ز علم تميز، نازلترش يك نحوه حساسيت. خيلي خب، حاال اگر علمش هم ديگر علم نمي شود گفت، نازلتر ا
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گفتيم كه اين قدرت طلب فطرتش به طرف جهت غايي است ولكن نفس خود اين قدرت طلب را با قدرت هاي 
طلب ديگري كه در جاهاي ديگري وجود دارد مالحظه مي كنيم مي بينيم يك فرق مهم دارد كه مي شود 

خودش را به عنوان مانع. حاال اگر امداد شود، امداد كه شد آن وقت اين قدرت طلب كند مانع را، طلب كند 
طلب متصرف در غير خودش مي شود، تا وقتي  كه طلب و پرستش خدا، يا طلب و طلب پرستش خودش 
هست و امداد نشده، هنوز نه پرستش خدايي محقق شده، نه پرستش غير خدا. طلب پرستش خدا، طلب 

خود تعلقش، كيف تعلقش اين گونه است بر خود تعلقش ابتدائاً مشرف هست، اگر امداد  پرستش غير خدا بر
شد و طلب الهي بود اين بار سازماندهي شديدتري بين آن امورري كه آمده بودند از سه عالم واقع مي شود. 

مي كند در  چرا؟ جريان مي يابد به امداد الهي، اضافه شدن موهبت تعلق به اين شخص، تعلقش جريان پيدا
كل آن نظام هايي را كه قبالً گفته شد. در سه تا دسته آثاري كه آمده بود در وجود انسان، سه تا نظامي مي 
سازد اول نظام قلب و بعد ذهن و بعد حس، هر سه نظام هم هماهنگ با هم يك كيفيت حركتي پيدا مي كند، 

ز آثار. جريان عليتي را كه مي گفتيم كه برابر با اي ا تعلقي كه اين آدم داشت جاري مي شود در اين سه رتبه
علم است، جريان همين تعلق است در كل اينها، جريان همين اختيار است در كل اينها. متصرف است، براي 
اين كه قابليت تصرف دارند اين اشيايي كه آمده اند، مسخر شدن تحت اين چرا؟ خودشان كه تعلق داشتند با 

ود كه شد، يعني مقام نيابت داشته باشد در شاء و طلب و خواست، تصرفش الهي بود مي غايت. بنا شد امداد ش
شود نماينده موال. شدت اين دفعه اضافه شده به آثار آمده، ولي طريق اضافه شدن شدت به آثاري كه از سه 

ثار سه عالمي كه عالم آمده بود اين نماينده است، بنا به سفارش و طلب اين قدرت اختيار اضافه شد شدت در آ
آمده بود. آثار از سه عالم آمده بود در درون انسان؛ ولي هر كدامشان خب يك وزني داشتند عالوه بر وزن 
مخصوصشان يك وزني داشتند يك حظي از وجود داشتند، يك رتبه اي داشتند. حاال كه مي خواهند شدت 

لق اضافه بايد بيايد اضافه شود بنا به بحث پيدا كنند وحدت و كثرت جديد پيدا كنند، افاضه مي خواهد، تع
اين اضافه شدن به سفارش اين طلب است. صحيح است بگوييم آن طلب واسطه هست در ». وحدت و كثرت«

اضافه شدن، تصرفي كه واقع شد در اينها و اينها از رتبه قبل كه رتبه تمييز بودند يا ما قبل از تمييز آمدند به 
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انسجام و وحدت بيشتري پيدا كرد، به واسطه چه بود؟ به واسطه اين طلب. البته مفيد، رتبه باالتر كه نظامشان 

افاضه كننده ايجاد كننده، خالق مقدار اضافه موهبت در اين سه رتبه حضرت حق بود هيچ ولي واسطه در طلب 
جهت غايت به آن  در اينجا كي بود؟ اين آقا بود، طلبش الهي بود، امداد شد، وحدت تركيبي جديد پيدا شد در

مي گوييم كاملتر، هم وحدتش بيشتر است هم كثرتش بيشتر است. مرتبه اش مرتبه باالتري است. جريان 
عليت همان جريان تعلق است كه از طريق اين طلب وارد شد، حاال البته اين قدرت طلب و مانعيت نسبت به 

ين هم اگر امداد شود. اگر امداد بشود نسبت به طلبي را كه مي گوييد؛ يعني طلب برگردد به خود، مانع شود، ا
وحدت تركيبي باالتر كه نگاه كنيم اضافه شده وحدت و كثرت و انسجام. ولي نسبت به مادون كه نگاهش كنيد 
مي بينيد يك مقدار ضايع كرده، هرز رفته از داخل اين دستگاه به دستگاه ديگر، منتقل شده از اين دستگاه به 

 اگر ما در اينجا بياييم بگوييم كه اين قدرت تصرف آمد وحدت و كثرت را زيادتر كرد و الهي دستگاه ديگر. حاال
بود تا رسيد به عالم خارج. حركات قبلي افزايش يافت. نماينده موال شد در طلبش، در سرپرستي آن چه كه 

و كثرتشان الهي تحت تسخيرش بود، مسخرش بود. خارج را هم اگر توانست نحوه اي تغيير دهد كه وحدت 
باشد، يعني چه؟ يعني طلب نسبت به خارج داشته باشد دوباره امداد شود نسبت به خارج، باز طريق رشد خارج 
كيست؟ ميزان شدت طلب كسي است كه طلب كرده است تغيير خارج را متناسب با غايت. صحيح است بگوييم 

ش. مي گويند چرا؟ مي گوييم براي اين كه سرپرستي اين شيء خارجي به دست ايشان است در رتبه نازله ا
طلب اين بود واسطه در اعطاء موال. حاال اگر همين جا بگوييم هر چه شدت تعلق بيشتر شود، انعكاس پيدا مي 

اي از طلب فقط حالت قلب بود،  كند در كمال تصرف و مراتب كاملتر و گسترده تر، يعني چه؟ يعني يك رتبه
تر، استمرارش، ادامه اش تا ذهن آمد، استمرارش، ادامه اش تا ادراك حسي آمد، اي از طلب شدت بيش يك رتبه

استمرارش، ادامه اش، تا عين خارجي آمد، حاال هر قدر سعه مرتباً پيدا كند تا كل عالم را در بربگيرد، مي 
صحيح  توانيم بگوييم واسطه موال هست در اعطاء به همه اينها. صحيح هم هست بعد بعدها عرض مي كنيم

است بگوييم و شفيع است نسبت به اينها در قبول اينها. بنابراين اگر كسي بگويد اشتداد تقرب ولي اهللا االعظم 
 شود در بستر بندگي او و ايجاد مي ـ صلواه اهللا عليه و آله و سلم ـ (اللهم صل علي محمد و آل محمد) ظاهر
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بندگي حضرت نبي اكرم صلوات اهللا عليه و آله و  شود متناسبش بستر بندگي او و كائنات همه اش بستر مي

سلم هست (اللهم صل علي محمد و آل محمد). اگر بگوييم اين خالف نگفتيم هر چند بندگي خودش تنهايي 
هم از بندگي تمام اينها جلوتر است ها! آن رتبه اش وقتي گفتيد رتبه تصرف است تقدمش را اثبات مي كند. 

رد يعني چه؟ يعني نسبت تقربي اش، باالتر از كل اينها است، ولي با همه اينها ارزشش بيشتر است، تقدم دا
شريك است، بلكه اينها همه به طفيل او قرار مي گيرند، اين در يك رتبه است. در رتبه پايين تر، نازلتر، خب تا 

رسد امور اجتماعي مي رسد به ـ حاال بحثش را بعد ها مفصل تر عرض مي كنيم ـ مي رسد به امور تشريعي تا ب
و حاال فعالً بحثمان را امور فردي است. يك آدم متصرف در خودش هست. اين سرپرستي خودش را در نفس 

اهللا يزك «محدوده قوه اختيار، در اعمال اختيار، در اين كه اطاعت را انتخاب كند يا عصيان. درست است 
ش طلب باطل باشد تزكيه كه نمي شود، امداد مي اگر طلب» كال نمد هوالء و هوالء«ولكن اگر طلبش » االنفس

امالء مي شود، » انما نملي ليزدادوا اثما«در حيرت واگذاشته مي شود » فذر هم هم في فوقهم يلعبون«شود 
اين اگر تصرفش الهي باشد طلب، در مرحله » ليزدادوا اثماً«قدرت داده مي شود، تصرفش افزايش پيدا مي كند 

اين نيست ها! طلب فطري به طرف غايت هست فطرت عالم به طرف توحيد است.  طلب، طلب هم مال خود
فطرت عالم به طرف جهت غايي است. فطرت عالم به طرف بندگي است. اين فقط حق مانع شدن به او دادند؛ 
يعني نه اين كه حق، قدرت تصرف كردن در طلب خودش، به طرف خودش كه انانيت باشد و خودش را ببيند 

حاال اين علمي كه محصول كيفيت جريان اين تعلق باشد، اگر الهي نشد حتماً هماهنگ نيست؛ يعني دادند. 
داده هايي كه از سه تا عالم آمده متشتت است. با حفظ تشتت باز قدرت امداد بر آن هست، اين عين قدرت 

ر خالف اين تناسب اختيار هست؛ يعني تناسب كوتاه مدت كافي است براي هماهنگ شدنش ولو جوهره تعلق ب
» ان الباطل كان ذهوقا«كوتاه مدتش و مي شكند آن را، امرش فرطا، امرش سست است زود از بين مي رود 

ولي تا تصرف اين امداد مي شود و مي خواهد دارد، چون هماهنگ نيست وحدت و كثرتش وحدت تركيبي پيدا 
پيدا نكرده؟ يعني وحدت تركيبي متناسب با نكرده، چون وحدت تركيبي پيدا نكرده، يعني چه وحدت تركيبي 

غايت بر اساس آن تعلق حقيقي پيدا نكرده. چون پيدا نكرده با نظام عالم آن آثاري كه از عالم معقول آمده عالم 
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محسوس آمده، عالم ذهن آمده، سازگار نيست. حقيقتاً صحيح است به آنها بگوييم دچار ذهن گرايي، خياالت، 

شده. بريده شده از عالم، مانع اين بريده شدنش چيست؟ خود اختيارش است، حق داشته  واهمه و نظير اينها
بيايد فاصله واقع شود، خب، آمده فاصله واقع شده، يك وحدت تركيبي ساخته كه تعلقش به جهت غايت 
 نيست، به خود اين آدم است، دنبال پرستش خودش است. خب، اين ناسازگار با عالم است، خودش هم آمده
مانع شده. چشم داده بودند ببيند، خودش بسته آن را. وضع اختيار اين طوري بود كه اين برود اشرف شود 
نماينده موال شود در اين كه كيفيت تعلق را جاري كند به طلب او، حاال اين وارونه عمل كرد. وارونه عمل كرد 

به نظر مي آيد با حقيقت اين اشياء مخالف  تعلق اينها را آورد به طرف خودش، اين وارونه عمل كردن ابتدائاً
است و توانسته يك كاري كند بر خالف عالم. اگر در خاطرتان باشد، قبالً گفته بوديم كه در مجموعه بزرگتر كه 
نگاه كنيم اين زورش نمي رسد چنين كاري را كند، او مثل آدمي كه در تجارت ورشكست شده قدرت خريدش 

ي كند، خودش از موجودات متصرف تبديل مي شود به موجودات تحت تصرف، قدرت انتقال به فرد دوم پيدا م
و راندمانش تحت تصرف موجود متصرفي مي شود. امدادش خيلي صوري، ابتدائي و در حال صحيح است 
بگوييم نقصان. چرا مي گوييم نقصان؟ سرش اين است كه اگر قابليت استكمال و استمرار و دوام افزايش برايش 

ه طرف غايت، صحيح بود بگوييم كمال، بگوييم راهي كه مي پيمايد راه كمال است. ولي آن آدمي كه ـ به بود ب
حضورتان كه عرض كنم ـ خودش را صرف يك لذت آني مي كند و بعدش يك بيماري طوالني شديد پيدا مي 

ماري بگويند كه آقا اگر كند اين كسي به او نمي گويد دست به عافيت يافت، دست به سالمتي يافت. اگر يك بي
فالن آمپول را به او بزنيد نمي دانم كرتون بزنيد به او اين بيمار عصبي، يك چهار، پنج ساعت آن درد را نمي 
كشد، سؤال كنيم بعدش چه، بگويند نوع بيماري طوالني است كه ولي بعد كه احساسش برگشت، ده برابر قبل 

مان درد قبلي است. قبالً مي توانست يك خرده تحمل هم درد مي كشد، چون اعصاب ضعيف شده برابر ه
بياورد حاال ديگر يك فريادش زمين است، يك فريادش آسمان است. اين را كه كسي به او نمي گويد كسي 
دوايش كردند، عافيت پيدا كرد كه، اين مي گويند اعصابش ضعيف شد به وسيله اين آمپول (كرتون). اين كه 

ختيارش را حول پرستش خودش، انانيت نفس قرار داده اين آيا مي تواند استمرار بعد تعلق متصرف تحت ا
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بدهد؟ نه بابا جان، خودش موجودي نيست كه بتواند مطلوب باالستقال باشد، خودش موجودي نيست كه يك 
چنين مطلبي برايش صحيح باشد. خودش حتي بساطت باالنشاء هم ندارد؛ يعني خدا هم نخواسته اين ثابت 

شد، حاال بعداً درباره جهت ثابت يا در جهت كمال ممكن است آدم بگويد كه يك جهت داريم كه بسيط با
حقيقي نيست، بسيط باالنشاء است، بو وجود آمدن دارد رفتن هم دارد، از بين رفتن هم دارد به خواست خدا. 

چنين چيزي را كسي  ثبوتش هم با قيوميت الهي مستقل به ذات نيست، لفظ به ذات نيست ممكن است يك
بگويد، مي گوييم اين الزمه مثالً عالم متغير و عالم تعلق است، اين حاال اين آدمي كه خودش عنانيت مي ورزد 
اين خودش چين هنري هم ندارد ولو باالنشاء ولو به خط، درحاال تغيير است، تغيير است يعني چه؟ يعني آن 

به  –تواند كاري كند كه همين  م بر اين تعلقش هست. نميتعلق حقيقي حاك –خوب عنايت كنيد ها  –تعلق 
تجزم صوري كه پيدا كرده، همين تجزمي كه پيدا كرده زياد نشود كه هم نشود همين طور بماندش  –اصطالح 

الاقل، بگويد من نمي خواهم بميرم درهمين حد كم باشم هميشه، نمي شود. حاال رشد و اضافه شدن و افزايش 
يش هم بگويد نخواستيم در همين رتبه همين طور ثابت باشيم. آن تعلق حقيقي عالم كه نسبت و كاهش ما افزا

به كل است اين را سي دي مي كند بر مي دارد مي برد. آن تعلق مي رساند زماني را كه ديگر اين قابليت بقاء 
د و مقهور مجموعه ندارد تصرفش و ذهوق و باطل شد و باطل مي شود. زمانش اگر بنا هست دست خودش نباش

» و سنستدرجهم من حيث التعلمون«بزرگتر باشد، صحيح نيست بگوييم كه اين امداد، امداد واقعي است، اين 
هست، اين استدراج است، براي استدارجش امالء مي شود و زمينه قرار مي گيرد براي يك امر باالتري. و اين  

اي مثالً  كه به او داده بودند فرض كنيد اگر اين رتبه مي توانست طلبش را باطل نكند و اين قدرت طلبي را
پنجاه را بگيريم اين جاي مجموعه، اين نياورد به طرف خودش، ببرد به طرف خداي متعال و خودش را بياورد 
باال، نماينده موال شود. حاال كه آورد به طرف خودش از نمايندگي موال سقوط كرد آمد آمد آمد پايين از ردة 

هم در ادني مرتبه، نه اينكه در تحت تصرف است در  م خودش را آورد پايين تر، هم تحت تصرف است،چهارپا ه
مرتبة شريفي است. حاال اگر ما يك چنين چيز را بگوييم دربارة قدرت اختيار كه در اينجا علم هم مي شود 

برابر است با كيفي است وحدت تركيبي اين آثاري كه واقع شده در درون ادراك آدم، اين وحدت تركيبي اش 
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كه به آن مي گوييد علم. طبيعتاً اگر اين وحدت تركيبي در جهت خداي متعال بود به همان نسبت تناسب دارد 
به حقيقت شيء به غايت، نه اين كه مشرف به همه حقايق هست ها! بغل دست خودش نسبت به غايت. اگر 

امداد مي شود در رتبه اول، در جاي يقين كه حالت  متناسب نبود مقهور تعلق مجموعه بزرگتر هست، هر چند
وحدت هست، يكپارچگي است، در آن متناقض نبودن است، يقين ندارد ها! كافر يقين محال است داشته باشد 

و جهد و بها و «يقين كه در موحد دارد، بلكه يقين متناقض، يقين بر باطل بودن كارش مي تواند داشته باشد 
يقين داشتند پيغمبر است ولي مخالفت مي كردند. اين معنايش اين است يقين متناقض » استيقنتها انفسهم

يقين دارد هم اين پيغمبر است و هم حالتش اين است كه شدت دارد نسبت به دنيا، تا مي تواند جهد كند. 
جزم،  خيلي خب، حاال گر گفتيم يك چنين چيزي را كه تجزم؛ خود را به جزم زدن، براي كافر هم مي شود.

يقين، براي مؤمن است كه حقيقت علم است. حقيقت علم برابر با يقين است ولي تجزم، خود را به جزم زدن 
است، خودرا به يقين بستن است. ادعاي دروغين يقين كردن است، اين را كافر مي گويد. مجموعه به دليل 

حقيقي كه با حقيقت فطرتش نداشتن تناسبات حقيقي با فطرت عالم درست تركيب نشده، وحدت تركيبي 
باشد پيدا نكرده، بلكه وحدت تركيبي حقيقي دارد با مجموعه باالتر كه دارد مي آيد اين را مثل سيل رودخانه 
جارو مي كند مي برد از بين. ولي اين اآلن ادعاي جزم مي كند بعد باز امدادش مي كنند. اين عدم هماهنگي 

اين طرفش هم شكل هماهنگ ادراكات و مفاهيم و سازگاريش  حقيقي هم در ادراكاتش هم برابرش هست،
قابليت لحاظ دارد، باز كافر ادعا مي كند كه اين برهان همين مغالطه است.مغالطه با هم ديگر هماهنگ نيست، 
هم ديگر را تأييد نمي كند. وحدت تركيبي مرتبه دوم در مورد ادراكات ذهني پيدا نمي كند، مجموعه يك 

مي شود مثل دو تا جسمي كه به هم فرضاً مي گوييد ميل تركيبي ندارد، هر كارش كنيد مركب حقيقي ن
شود از آن درست كرد، تصوير اين كه مركب شده آدم از دور اگر مثالً يك چيزهايي كه داراي رنگ  مي مخلوط

ثالً به ذهن ] ذراتي كه داراي رنگهاي مختلف است از دور نگاه كند م ٥٢ :٢٥هاي مختلف است فريزري [ ؟ 
مي آيد كه اين يك رنگ جديدي حاصل شد. نزديكش كه بيايد هم چه نزديك تر بيايد مي بيند نه اينها 
رنگهايش جدا جدا جدا است و رنگهاي مختلفي است از دور اين گونه ديده مي شود. ولي ادعاي وحدت تركيبي 



١٤٨  ······························································································································································  
د. نسبت به عمل خارجي هم حتماً مي كند، ادعا اين است كه برهان همين است كه من مي گويم، مي كن

تشتت در آن ظاهر مي شود، ولي ادعاي رهبري خارج را هم مي كند، هر چه تشتت در كار امريكا و فراعنه 
قبلش در عالم ظاهر شده، مگر اينها گاهي دست برداشتند بگويند كه نه اين ما نتوانستيم اين سرپرستي كنيم، 

انبياء. اين گونه كه نبود كه. سر آن طلب باطل، مانعيت خودشان سر آن سرپرستي دنيا را بياييد بسپاريد به 
مطلب ايستادند.و اين امدادي است كه مي شود تا بتواند اين بايستد مرتباً در تمام مراتب؛ يعني جريان پيدا 

ن كند اختيار سوئش تا آخر مرتبه اي كه تحت تسخيرش هست. ولي اين جريان يافتن هيچ وقت مانع آن جريا
شامل تعلقي كه مي آيد و اينها را از بين مي برد و اين كه باطل ذهوق است، از بين رونده است نمي تواند باشد. 
تشتت عيني را هم از كار اينها حذف نمي كند، در ذهن مي رسد مدام مرتباً مباني شان عوض مي كنند، نه اين 

ري معنا مي كنند، بعد مي بينيد با يك تئوري كه تكميل مي كنند. يك بار مي آيند يك چيزي را با يك تئو
ديگر معناي ضدش مي شود نمي توانند كار كنند. اول مي گويند تئوري بهتر آن است كه شاملتر باشد، بعد در 
خود همين هم گير مي كنند مي گويند لزومي ندارد با يك تئوري تفسير كنيد، خب با دو تا تئوري تفسير مي 

سي اين تئوري را مي گوييم، در آن قسمت ديگرش هم حاال مطلق نمي گيريم آن كنيم. خب در انسان شنا
تئوري را مي گيريم. اين تشتتي كه در ذهن است، تشتتي كه عمل است، تشتتي كه در قلب است، حقيقتش 

كمال و «همان اضطرابي است كه در كلش جاري است. حاال ـ ان شاء اهللا تعالي ـ جلسه آينده باز دنبال بحث 
وحدت «را بهتر » وحدت و كثرتش«تا » اختيار«را ادامه مي دهيم در همين مسأله ـ ان شاء اهللا تعالي ـ » نقص

 شويم ـ ان شاء اهللا ـ حاكميت هدايت و رهبري.» سرپرستي«اش را بهتر بتوانيم ببينيم و وارد بحث » تركيبي
حد مشترك مطرح شد من خدمتتان آقاي حسينيان: بسم اهللا الرحمن الرحيم. سؤاالتي كه در جلسه وا

 عرض مي كنم. هر كدام را كه صالح مي دانيد آن را طوري توضيح بفرماييد تا دوستان در جريان باشند. 
 فرق كل و جزء با اصالت تعلق در چيست؟ و رابطه آن دو چگونه است؟ -١سؤال 

شود عين همان وحدت استاد حسيني: در كل و جزء، اگر بيان وحدت تركيبي نسبت به آن شود، مي 
تركيبي؛ يعني اگر گفتيم كه كل ما چيزي نيست جز وحدت تركيبي، جزء آن هم چيزي نيست جز كثرات 
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مركب كه كثرت تركيبي باشد، اگر معناي جزء، غرضتان جزء بسيط است كه ما نداريم، بنا به بحث. بنا به 

بساطت شود، جزئي است كه در مركب مبناي بحث خودشان. اگر غرضتان از جزء جزئي نيست كه منجر به 
قابليت طرح دارد؛ يعني كثرت تركيبي غرضتان هست كه كل وجزء مان بنا به تعريف وحدت تركيبي معناي 
جديد پيدا مي كند، نه جزء را علي حده اي از كل مي توانيد لحاظ كنيد، نه كل را علي حده از جزء مي توانيد 

 ي اين گونه هست. بله.لحاظ كنيد. كل تركيبي و اجزاي تركيب
آقاي حسينيان: سؤال دوم. فرق وحدت و كثرت با جزء و كل يا درون و بيرون يا وجه اختالف و وجه 

 اشتراك چيست، اگر فرق دارند، ويژگي وحدت و كثرت چيست؟ كه در اينجا ما وحدت و كثرت مطرح كرديم.
اهيد با معنايي كه تأليفي نباشد نگاه كنيد استاد حسيني: ما عرضمان اين بود كه وحدت و كثرت را اگر بخو

و تركيبي باشند كه همه اينها عين مركب هستند، چيز زائدي نيست، دو تا چيز نيست؛ يعني وجه اختالف وجه 
اشتراك هم وجه اشتراك مي شود وحدت تركيبي، وجه اختالف مي شود كثرت تركيبي، هر دو هم حاكي از 

آن وحدت تركيبي است. اما اگر بر اين معنا و بر اين اصل تعبير نشود و بنابر يك مفهوم و بر يك پايه هستند و 
اصل اين كه اشتراك امرٌ كه مالحظه مفهومي اش مستقل علي حده و اتحاد هم امرٌ و مفهوم كه يك مفهوم 

ظر مستقل داريم به نام مفهوم اشتراك، يك مفهوم داريم به نام مفهوم اختالف، اگر دو مفهوم ولو در مرتبه ن
 محض باشند، تأليف مي توانيد از آن درست كنيد نه تركيب.

 آقاي حسينيان: سؤالي كه
استاد حسيني: ما به ذهنمان مي آيد كه آنچه كه شما در گروه نظري گفتيد غرض تان همان تركيب بود، 

فصل نيستند سرش اين است كه مي گوييد تا هر جا كه وجه اختالف باشد وجه اشتراك هم هست، هيچ جا من
از هم، اين معنايش اين است كه حاال نحوه تعبير ممكن است تعبير ما يك مالحظه فرضاً بيشتري نكرده باشد 
درباره اين كه اگر اينها را تأليفي كنيد يا تركيبي كنيد چطور مي شود و آن عدم استقاللي هر كدام را از 

ن ممكن است مثالً يك چنين چيزي باشد ولكن ظاهر ديگري مي آوريد، بايد بياوريد در حاق مالحظه ذات، اي
 آيد كه شما هم همين غرض تان هست. مي مطلب به ذهنمان
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آقاي حسينيان: سؤال بعدي اين كه موضوع تحقق فرموديد تعلق، موضوع تحقق تعلق عين تحقق وحدت 

 تركيبي است.
 استاد حسيني: بله ديگر. 

 س: نسبت بين مركب و تعلق.
مان كه تحقق، يعني ما مي گوييم كه شيء خلق نمي شود كه داراي كشش باشد به جميع استاد حسيني: ه

مراتب آن ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ تا عالم تا جهت غايي، بلكه خود تعلق خلق مي شود مثال ساده 
سيم پيچ اش هم كه بخواهيم بزنيم هر چند مثال از جهتي دور مي كند ذهن را، از جهتي نزديك مي كند، يك 

را شما مي پيچيد دو طرفش را مي زنيد به برق، جريان الكتريسيته بعد مي گوييد اينجا حوزه مغناطيسي 
درست شد، آهني نيست در كار ها! آهني نيست در كار ولي مي گوييم حوزه مغناطيس درست شد. ـ به 

ي است كه در آن اسيد حضورتان كه عرض كنم ـ فرضاً مس هست و روپوش الكش هست و آنجا هم يك باطر
هست و روي هست و مس، آهني اصالً در كار نيست، معذلك شما مي گوييد كه حوزه مغناطسي درست شد. 
واقعاً هم آن حوزه هست. با وجود آهن امتحانش مي كنيم مي بينيم كه فرضاً لرزش هست يا كشش هست يا 

ن كه ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ وقتي چه هست، حوزه را برايمان مفكشف مي شود به وسيله آهن، نه اي
 آهن نبريم آنجا، آنجا حوزه نيست، جريان كه هست آنجا حوزه اي درست شده.

آيد  مي حاال اگر گفته شود كه نفس تعلق خلق مي شود، نه اين كه چيزي هست كه تعلق اضافه بر آن
موجودات عالم در حال  موجودات اين عالم پرستش عين حقيقتشان هست، نمي توانند در حال حقيقت

پرستش نباشد، مخلوق پرستنده هست كنهش. حاال نحوه و كيف پرستش البته به حسب مراتب فرق دارد قوه 
اختيار هم مانعيتي را كه دارد، قوه انحالل خودش را دارد از يك رتبه به رتبه ديگر، قدرت اين كه بيايد پرستش 

پرستش مرتبه مادون، مادون، مادون، بعد از رحمت پيدا كند، خودش را از مرتبه باال ساقط كند بياورد در 
قدرت ندارد كه مطلقا اين را از بين ببرد. اين تعلق اصل هست در كل، اگر بگوييم نيست معنايش اين است كه 

 چيزي مي شود خلق شود كه براي غايت نباشد.
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انشائي، آن هم در رابطه با اين بعداً  اگر مي گوييد چيز لغو نداريم. آن امر ثابتي را كه عرض كرديم بسيط

عرض مي كنيم به صورت يك كل مالحظه مي شود، ولي آن امر به دليل ضرورت پرستش طريق مي خواهد. 
شما بگوييد طريق پرستش اليه است، و ثابت است آن يك حرف ديگر است. ولي اين كه بگوييد كه چيزي 

ض نيست كنه اش است، مخلوق پرستنده است. من هست و اين پرستش بر آن عارض مي شود، پرستش عر
 دهم.  مي خواهم زياد توضيح مي معذرت

آقاي حسينيان: يك سؤالي كردند كه اگر تعلق وحدت تركيبي با اين توصيفي كه حضرت عالي فرموديد 
 يكي شود، آن وقت افزايش و كاهش، آن افزايش و كاهش تعلق مي شود.

كاهش مرتبه پرستش متناسب با رتبه تقربش مي شود افزايش و افزايش  استاد حسيني: بله ديگر، افزايش و
وقتي مي گوييم؛ يعني تعلقي ديگر خلق مي كنند كه اين با وحدت تركيبي پيدامي كند، اين يك. افاضه مي 
شود، كيفيت وحدت تركيبي اش حتماً باال مي رود، كميت كثراتش حتماً باال مي رود بنا به حد تعريف شده 

ه گفتيم كه وحدت و كثرت از هم جدا شدني نيستند. حاال اينها ديگر بحث هاي براي اصالت تعلق است. مان ك
حضور قبلي در بعدي تبيين دقيقتري مي شود از اين كه بگوييم صرفاً رابطه هست بين گذشته و آينده، حضور 

ا غايت را داشته، بدون امداد نمي تعلق قبلي در تعلق دوم و در تعلق سوم، به دليل اين كه آن اولي هم تعلق ت
توانسته بيايد باالتر، رتبه اش رتبه اي نبوده كه بتواند بدون امداد بيايد باالتر، امداد كه مي شود اضافه مي شود 
به آن، حبه مي شود، افزوده مي شود، افزوده مي شود چه؟ تعلق. ولكن افزوده كه شد تعلق ديگر حاال وحدت 

متكي است به قبلي و به آنچه را كه اآلن عطا شده است، كثرتشان هم متقوم است به تركيبي شان، وحدتشان 
كلي كه شامل بر قبلي و فعلي است، انحاللش زوال نيست، زوال حدوث نيست، انحالل تركيبي اول در وحدت 
 تركيبي كاملتر است و كمالش معناي كمال قرب را مي دهد، نزديك تر شدن به آن جهت را مي دهد، آن

 مقصد را مي دهد.



١٥٢  ······························································································································································  
آقاي حسينيان: سؤال ديگري كه مورد بحث جلسه هم واقع شد اين بود كه افزايش و كاهش را حضرت عالي 
نسبت به دو چيز مطرح كرديد: يكي راندمان يا بازدهي و نسبت تأثير اجزاء در غايت، يكي توجه به وحدت 

 ...تركيبي است. اين دو تا اگر
يك چيز است. شما اين مثال را زده بوديد به راديوي بزرگ، المپي و راديوهاي استاد حسيني: دو تعبير از 

كرديم كه آن بزرگ قبلي  ترانزيستوري كوچك. گفته بوديد اين كوچك صدايش بيشتر است. ما عرض مي
وحدت تركيبي نيست، نسبت به مقصد شما، آن سهمي كه از راديو بزرگي در مقصد شما قرار گرفته آن سهم را 

، بعد آن »الف«دا جدا كنيد از همه آن چه كه اين جا جمع كرديد، بعد بگوييد اين يك وحدت تركيبي ابت
سهمي هم كه از وحدت تركيبي راديو ترانزيستوري كه مي گوييد صدايش بلندتر است، نسبت به مقصدتان اين 

م وحدت تركيبي دوم، انرژي اولي را هم جدا كنيد از تمام آن چه را كه در خارج مي بينيد، بگوييد كه آقا اين ه
مقداري كه مصرف مي شد يك وحدت تركيبي بود كه كيفيت پيدا مي كرد، نه چيز ديگري. انرژي دومي هم 
كه مي گوييد دارد تبديل مي شود به آن چيز ديگري يك وحدت تركيبي است باز هست، آن مقدار زائدش را 

آنجا. البته يك فوائد خارج از مقصد شما هم دارد راديو المپي شما از روي عدم آگاهي آورديد كنار هم گذاشتيد 
زمستان داغ هم مي كرد، اگر مقصد شما داغ كردن و صدا باشد حاال  –به اصطالح  –بعضي هايش بود كه 

ترانزيستوري داغ نمي كند، ولي اگر آن را به مقصد بخاري درست نكرده بوديد دستگاههاي المپي كه حتي 
ود. حاال بگوييم كه آن يك كار از آن مي آيد كه هيكل بزرگي دارد يك كار از آن مي آيد كه پنكه هم داشت ب

نمي دانم گرم مي كند، يك كار از آن مي آيد صد تا كار برايش بشماريد بگوييد كه مجموعه اين كارها را ندارد 
اين كه مي گوييد به  من مي گويم آن مجموعه كه جز هدف شما نبود كه اگر باشد كه يك حرف ديگر است.

درد مقصد مي خورد، اين راندمان نيست كه بگوييد با ساده شدن مقصد ما حاصل شد بهتر اين خود اين صدا 
يك وحدت تركيبي است. خود اين تبديل انرژي يك وحدت تركيبي است. نفس اين حاصلي كه داريد يك 

ديوي ترانزيستوري داريد، بزرگ تر است وحدت تركيبي است. اين وحدت تركيبي شماره دومي كه از اين را
وحدت و كثرتش نسبت به وحدت تركيبي اول و اين به معناي اين نيست كه از طريق راندمان داريم مي 
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غفلت پيدا شده بود كه به نظرتان مي آمد آن وحدت  –به اصطالح  –شناسيم. اين به دليل اين كه يك 

ياييم از اين طريق معرفي كنيم بگوييم وحدت تركيبي شما تركيبي بزرگ حاصل كمتر داشت، مجبور هستيم ب
كدام هست؟ اگر انرژي متكيف به كيف صوت است، اصالً آن هيچ كدام از اين دو تا دستگاه وحدت تركيبي تان 
نيست. براي حاصل كردن وحدت تركيبي اول و وحدت تركيبي دوم شما مثالً آمده بوديد اينها را جمع و جور 

و خلقتي » جلّه و عظمه«ر و بر هم ديگر، اما يقيناً آنچه كه مسلم است كه تصرفات حضرت حق كرده بوديد دو
جهل كه راه ندارد، لغو كه راه ندارد؛ يعني چيزي اضافي از روي  –به اصطالح  –كه او مي كند ذره اي در آن 

رد. آنجا عين وحدت تركيبي را مي ندانستن آورده باشد آنجا معنا ندارد، چيز اضافه اي از روي نتوانستن معنا ندا
توانيد بياوريد و بگوييد تعريف مي شود زياده و نقصان به حد اوليه اش كه وحدت و كثرت هست وحدت 

 تركيبي و كثرت تركيبي و هر دو با هم اضافه مي شوند.
 آقاي حسينيان: سؤال آخري كه مورد بحث جلسه هم واقع شد اين بود كه حضرت عالي فرموده بوديد

 هماهنگ كردن اجزا به معناي رفع تشتت است.
استاد حسيني: البته من اين را به سؤال قبلي عرض كنم كه نوار قبلي نه قبل تري را هم كه نگاه بكنيد، هر 
دو نوار را مالحظه مي كنيد كه اين مسئله اضافه شدن را ـ به اصطالح ـ عرض كرديم اگر يك كمي تأمل شود 

 ه اضافه و كاهش واضح نشود.در آن اين گونه نيست ك
آقاي حسينيان: بله. فرموديد كه هماهنگ كردن اجزاء به معناي رفع تشتت است و معناي افزايش در آن 
نيست. آيا خود اين رفع تشتت و هماهنگ كردن يك نحوه تغيير است يا نيست. اگر تغيير است بدون افزايش و 

 مالحظه جهت و غايت معنا ندارد. 
ظاهراً كه عرض كرديم متناظر دو مجموعه متناظر مي توانيم داشته باشيم، اگر قوه اختيار  استاد حسيني:

پيدا شد دو مجموع متناظر و برابر مي توانيم داشته باشيم. اما خود قدرت طلب كه از طلب به خود، توجه به 
مي تواند مانع طلب به خداي متعال كند، ما مي گوييم طلب به خداي متعال طلب فطري و عمومي هست، 

نشود از اين لحظه به بعد. آن تغييري هم كه بر كل عالم هست، حاكم است هميشه مي رانندش به طرف اين 
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كه به طرف خدا بيايد يك وقتي مصر در مانع شدن است يك وقتي از يك لحظه ديگر مانع نمي شود. از اين 

ن چيزي محقق شده كه بايد محقق شود، نه اين لحظه كه مانع نشد نسبت به خود اين لحظه كه نگاه كنيم هما
 كه كامل تر شده.

 ...آقاي حسينيان: اين به نظر تغيير نمي فهمد، تغيير نكرده. از اين طلب، طلب
استاد حسيني: از لحظه (آ) اين مقيد شده به پرستش خدا؛ يعني همان چيز كه در فطرتش بوده تكذيب 

ن همه عالم دارند رشد مي كنند، ايشان هم جزء عالم است و مي نكرده. از لحظه (آ) كه تكذيب نكرده، چو
توانيد بگوييد رشد، ولي نسب به لحظه قبلش كه شما بگوييد رشد كرده كه صحبت اين است كه لحظه قبلش 
منحل ديگر در اين لحظه هست، رشد نسبت به خود اين نمي توانيد بگوييد. اما اگر بگوييد هر دو نفر فعالً در 

متناظر ما مي گيريم شان، كه هر دو هستند با هم ديگر، خب يكي از آنها صد تا وحدت و كثرت دارد  دو موضع
يكي ديگر هم صد تا وحدت و كثرت دارد، يكي اش هماهنگ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ آن را درست 

صد تا ـ به حضورتان كه  كرده يكيش ناهماهنگ درست كرده. حاال ولو يكي از آنها هم از بين رونده باشد. ولو
شود صد تا، چه  مي تا هست، هر كدام از اينها ٢٠٠عرض كنم كه ـ مجموعه كلي تان كه نگاه كنيد فرضاً 

 (اللهم صل علي محمد و آل محمد)» والسالم عليكم و رحمت ا... و بركاته«هماهنگ باشد، چه ناهماهنگ باشد. 



 

 ٨جلسه: 
٢١/٤/٦٨ 

 يصل، لنستعين. انه خير ناصر و معين و الحمدهللا رب العالميناستاد حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم و به ا
ا اباالقاسم محمد (اللهم صل علي محمد و آل محمد) و علي اهل بيت المعصومين المنتجبين و بيعلي سيدنا و ن

اهللا  يبحمد صلوفقنا و جميع المجتهدين اللهم . هللا من االن الي يوم الدينء العن علي اعدائهم اعداالالمكرمين و 
 اللهم صل علي محمد و آل محمد. ، طاهرينه العليه و آل

كنيم و بعد وارد مي يك مقدمه بسيار مختصري باز براي تذكر بر اين كه نسبت به مطلب دقت بشود عرض
يك بحث ، شويم. قبالً گفته بوديم خدمتتان ابتداي مطلب كه يك بحث در نمودهاي حكومت داريممي بحث

، يك بحث هم درباره ي ضوابط رهبري. حاكميت هدايت يا رهبري بحث دوم بود، ري داريمدرباره حاكميت رهب
ضوابطش هم بحث سوم بود كه اشارتاً به عنوان بحث زمان و مكان هم از آن اشاره كرديم در بحث. بعد در 

هدايت و اگر ، رشد معلوم بشود، بحث حاكميت هدايت عرض كرده بوديم بايد معناي هدايتهاي تقسيم بندي
بعد هم گفتيم براي معلوم شدن اين مطلب بايد  .شود گفت كه رهبري يعني چه، نميرشد و كمال معلوم نشود

وحدت «بعد هم گفتيم براي اين مطلب افزايش و كاهش و بعد بحث ، معناي كمال و نقص معلوم بشود
اگر بخواهيم فقط به رئوس مطالب اين اجمالي از سير بود كه ، را عرض كرده بوديم »اصالت تعلق«و  »تركيبي

 اشاره بكنيم. 
كنم كه مسئله اختيار ربط مي عرض .كنيم حضور مباركتانمي حاال يك اجمال ديگري هم امروز عرض

گوييم بستري كه آن مي گاهي، كندمي گوييم بستر اختيار رشدمي يعني گاهي ؛مستقيم دارد با مسئله رشد
گوييم آن ظرف هم بايد ، مياست به يك معنا شآن ظرف رشد، استكند در ارتباط مي كه رشد اي شي

آن هم رشد كند. مثالً بشر در مراتب مختلف ، موضوع رشدمان است شمتناسب با رشد آن كسي كه براي
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شده حذف هم بكنيم ابتدائاً يك مرتبه اي را در يك ، نمييك ظروفي متناسب با رشدش بوده ديگراش زندگي

موضوع رشد و بعد ، آن آخر آخر كار بايد بحث بستر رشد را كه بستر رشد مسئله اي است ني. يعمرتبه ي ديگر
فعالً در اين  .اينها يك وحدتي داشته باشند كه حاال ما كاري به آن االن نداريم در اين بحثو هم جهت رشد 
با رشد چيزي كه گوييم يك بستري داريم براي رشد كه اين بستر رشد را بايد متناسب مي قمست از بحث

 كند. مي موضوع رشد است بايد حتماً گسترش پيدا
 آن چيزي كه .تصرف كه در شكل خيلي نازل آن مسئله طلب را ذكر كرديم، يك طرف آن هم قدرت اختيار

اش معناي رشد آن هم اين است كه گفتيم وحدت و كثرتهست، پرستش خداي متعال ، خواهد رشد كندمي
مرتبه حركت قلبي ، ت قابليت تحقق داشته باشد. يعني چه؟ يعني مرتبه علم بستر استباال برود تا اين شد

حركت عيني بستر است. تصرف در اشيائي كه اختيار ندارند آن اشياء  .حركت ذهني بستر است، بستر است
. ستر استگيرند بمي تصرف در اختيارات ديگر عباد به ميزاني كه بستر نسبي قرار، بدون اختيار بستر هستند

ها در اين رتبه همه اين، رشد اختيار، رشد قدرت تصرف، رشد تعلق، بستر چه چيزي هست؟ بستر رشد ايمان
كند به يك طرز متناسب با گسترش مي گسترش پيدا، مترادف هستند؛ يعني تعلق در مرتبه موجود متصرف

شود مي خودش، چه شديدتر بشودايمان هر  .شود واسطه ي مولي، ميتصرف. كه گفتيم اگر تصرف الهي شد
شود. پس  ديگر ميهاي سرپرست رشد ايمان، شودمي» داعياً الي اهللا باذنه«، واسطه ي جريان ايمان در غير

اصالً واليت و سرپرستي  .در مسئله واليتاست است كه ركن اساسي هايي از بحث» اختيار«بنابراين بحث 
گوييم مراتب مي اال متصرف باشد.، شود سرپرستي اشنمي قسرپرست محق .شودنمي منهاي قدرت تصرف كه

از ربوبيت مطلقة الهيه كه همه تصرفات در همه شئون در تحت قبضه قدرت اوست ، سرپرستي، مختلف ربوبيت
رسيد به مي شود تامي شود طبيعتاً محدوده تصرف كمتركه مينازل  ي مرتباًهمين طور ـ سبحانه و تعالي ـ

 فرد مثالً نسبت به خودش.قدرت تصرف يك 
خواهم بحث مان درباره ي حاكميت هدايت و رهبري مي براي اين كه  كنيم؟يد باين بحث را براي چه چيز با

شود بحث كرد كه بعد بگوييم ضابطه نمي اگر مالحظه نشود اصالً، مسئله اختيار، توزيع اختيارات . اينباشد
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ست. حاال هو رهبري چيست؟ حرف از ضابطه زدن بعد از اصل آن جريان رشد و جريان اختيار و جريان واليت 

گوييم تا يك رتبه مي با چند چيز بايد طبيعتاً مالحظه بشود؟ يكي رابطه اختيار با خود علم است كهاش رابطه
، آيا دليلي بر مطلب داريم يا نداريم؟ واضح مطلب، اي مثالً علم گفته بشود تا يك رتبه اي علم گفته نشود

اش تمام رابطهفرضاً با علم است. كه حاال علم هم اش رتبه . اين كهبحث بشودبعد خواهد اين بايد مي تداللاس
حاال آمديم گفته  ؟رودمي يعني تا كجا جلو  يعني چه متصرف در علم؟، با اختيار و متصرف در علم هم شدشد 

كيف تعلق بالنسبه به مراتب   يا نه؟ لقاًحاال كيف تعلق مط، يعني تصرف در كيف تعلق، شد كه تصرف در علم
يا كفر مطلق به اين معنايي كه داريم ، شود مطلقاً نسبت به حضرت حقمي مختلف تعلق. آن وقت كفر ورزيده

هيچ رتبه اي از موجوداتي را هم اصالً توانست قابليت تحقق داشته باشد كه نمي كنيممي در اين جا بحث از آن
در نسبت به آن يك ، كند بلهمي يك مرتبه اي از موجودات را قبول .قبول نكند آدم، كه خدا خلق كرده

ايمان و كمال و نقص خيلي مختصر ، مثالً كافر است بايد بحث درباره ي كفراش متناسب با هستي اي مرتبه
به يك  اساسي و زيربنايي در بحث واليت است وهاي اشاره اي بشود. پس بنابراين بحث اختيار از بحثشود، 

شود از آن بحث نكرد و گذشت خصوصاً اگر اصل را تعلق و پرستش ما فرض بگيريم مفروض نمي مقداري از آن
 ست. هكالممان اين باشد كما اين كه در اين بحث مفروض كالممان اين 

 هيچ مفهومي .كنيم كه قدرت طلب ابتدائاً مفهوماً بسيط نيستمي عرض .شويممي خود بحثبه وارد حاال 
معنايش اين است كه ، تعلق اصل است، يعني اگر گفتيم وحدت تركيبي اصل است، بسيطي را تا آخر كار نداريم

هم تركيبات ، نداريم حتماً مركب است، هيچ گونه مفهومي كه ما به صورت بسيط محض نظر به آن بكنيم
بحث ذات اشاره اي به آن الاقل اين اين يك بحثي است كه در  .هم ارتباط با غير خودش دارد، دروني هم دارد

 شده. 
طلب به چه بود و امداد چگونه شد؟ يك رتبه فطري ما داريم قبل از اين كه ، خب حاال اين طلب امداد شد

قبل از تحقق آن اش يعني محقق بشود طلب هرچند فعليت تعلقي، اين طلب بخواهد فعليت تحققي پيدا كند
اگر گفتيم تعلق به جميع مراتب در اداني مرتبه موجودات هست. ، قبل در موجودها بايد باشد مثل همه كيفيت
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علم به معناي اين كه وحدت تركيبي هم در آن  ؟اين طلب در يك مجموعه واقع شده، حاال فطرت هستخب 

آن ، شود پس از تصرف و اشرافمي علمي كه حاصل به معناي علم به معناي اين كه ؟ بله.جا است حين الطلب
يك وقت پس از تحقق نفس قدرت طلب است كه ، شود پس از تصرفمي . باز معناي اين كه حاصلنيست، نه

بافت ، كه يعني فطرت است به نفس وجود اختيار و ديگر در آن رابطه نيست. يك وقت .نفس اشرف حاصل شد
وارد شد در  يعني قدرت اشراف، عنايتي به نام قدرت طلب، شداش اضافه كار به وحدت تركيبي، فطري موجود

بالنسبه به هم. اين مرتبه از علم شان كيفيت حضور اين اشياء در نزد قدرت طلب فرق كرد تا حضور  .آن جا
فرق دارد. ، شودمي شكل اين مجموعه عوض، شودمي با مرتبه اي كه پس از تصرف طلب حاصل يفطري ابتداي

حضورش مرتبة نازله ، از طلبيك وقتي جريان تصرف هست پس ، قدرت تصرف يك وقتي حضورش هست
آورد نسبتي كه خواست اين مي نسبت بالواليه، آوردمي كند. تصرفش تعيين نسبت بالتصرفمي تميز را تمام
گوييم ما علم و جهل. اگر مي آورد از اين جايشمي تعارف متناسب با طلب اين را، آوردمي شخص است

نود جهل هستند كه تعلق به مراتب مختلف حيواني است با مفاسد اخالقي كه ج، هماهنگ نبود با نظام عالم
بعد ذهني و بعد حسي اين ، شود در مرتبه قلبيمي شدت بيشتري كه آن شدت در حيوانات نيست حاصل

شود جنود عقل كه همه آن ـ به اصطالح ـ مي و اگر طلب الهي باشداش شخص و بعد رفتارش و بعد اجتماعي
اگر از عالم محسوس كند. پيدا مي يك خصوصيت ديگري، ه عالم يك تعريف ديگريچيزهايي كه آمده بود از س
كند قوة مي شود. شير حملهمي حاال خصلت پرهيز و ستيز با اختيارات ناهنجار ظاهر، خصلت حيوانات آمده بود

-مي طلشما هم قوه غضبيه داريد و پس از تصرفتان اين قوه ي حمله ي عصبي شما حمله به با .غضبيه دارد
 .شود و ساير حيوانات به اقسام هامي ستيز با باطل، شودمي دوري از باطل، شود

تواند طالب نمي حاال در همين جا يك توجه كوچكي بكنيم به اين كه قدرت طلب هيچ گاه به نحو مطلق
ب ملكوتي در او حيواني در او ظاهر شود يا طلب ملكوتي. طل طلبِ، تواند دور كندمي راه خودش را، غايت نباشد

عالم ملكوت از حجاب ظلمت قدم ، شود ولي باز هنوز دور است. خواستن عالم نورمي بود راهش يك پله نزديك
، خب آن خالص شدن، .. تبارك و تعالي براي بهشت هم عبادت نكردن.هخالصاً لوج .گذاشتن به حجاب نور است
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طلب حيواني را مثل يك گوسفند. طلبش اگر طلب كرد هست، ست. پس اين انسان آن وسط همحض شدن 

رتبه ، به عنوان زمينه در آن طلب است، تعلق هست، گوييد در آن طلب هستمي يك گوسفند وقتي شما
نه خالفت خليفه اهللا ، نه واليتي و خالفتي، رتبه طلب زمينه اي است. نه رتبه طلب تصرفي و هدايتي شطلب

مجموعة در يك وحدت تركيبي ها ينه و بستر است. هرچند اينطلبش طلب زم، خالفتي ندارد، نيست گوسفند
-مي آب كه، خوردمي كه داردعلف گوسفند ، كندمي در نهايت بزرگ تر دارند ولي به هر حال كاري كه دارد

يك نحوه پرستش هست. حركت طلب اش گوييد دارد اين حركتمي حركت غريزي كه، حركت كه دارد، خورد
 ست در او هست. هكه متناسب با زمينه 

به ها حاال اين انسان كه قابليت اين را داشت كه طلبش طلب ملكوتي و باالتر بشود شايد در بعضي از انسان
نقدر آها باشند به اذن اهللا تبارك و تعالي؛ يعني بستر واليت آنشان د كه مالئكه خدمت گزار نيك رتبه اي برس

ئمه معصومين حتماً همين طور هست، د. قطعاً اولياي الهي اباشنها ك هم در خدمت آنگسترده بشود كه مل
در خدمت رسول اهللا ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ حتي ملك مقرب هم در خدمت آن هاست. حمله عرش هم 

واليت تكويني بر همه عالم  .و همه كائنات در خدمت ايشان هستند ) هست(اللهم صل علي محمد و آل محمد
واسطه در رحمت است نسبت به جميع مراتب  .ارند و رحمت خدا بر همه عوالم استهمة عوالم د، دارند

هم شفيع ، بيش تر استاش هم تكي، ممكنات. شدت تعلق و شدت ايمانش هم از تمام مادون خودش بيش تر
بكم ، بكم بداءاهللا و بكم يختم«عرض كنم ـ خيرات به همه است كه همه است و هم رساننده ـ به حضورتان 

(اللهم صل علي محمد و آل » صلوات اهللا عليه و آله و سلم«شود مي از ايشان شروع» تح اهللا و بكم يختمف
 شود. مي بعد با شفاعت خود ايشان هم باز قبول، شودمي محمد) اصل خير نازل

يت خواهد طلب بكند حيوانمي بينيم يك طلب يك انسان كهمي كنيممي حاال تا رتبه نازل كه ما مالحظه
 و خود پرستي كه دارد كند مي كنم ـ اين طلب حيوانيت كهمي را. خوب عنايت كنيد در اين نكته اي كه عرض

و هست طلب خود ، اين طلبي است كه خداوند او را قرار داده، ش كه در ناهماهنگي با موضع، ظاهر فعلكندمي
د براي خود. همه اصنافي كه مال اهل شومي شود براي خدا يا واقعمي چون طلب يا واقع .طلب خدا نيست



١٦٠  ······························································································································································  
دانم ـ به حضورتان نمي دانم جامعه پرستي و تاريخ پرستيو نمي غيرهو گويند عاطفه مي دنياست هرچه هم

پرستد مي پرستد. خود رامي ست خود راهبازگشتش به خود ، عرض كنم كه ـ هر چيز را كه بگويند پرستيدند
پرستد مي خود پرستي در يكي از اوصاف يعني چه؟ يعني، پرستدمي وصافشخود را در يكي از ا، يادمان نرود

نحوه ي ، نحوه طلب خودش، كند در خودشمي يعني تصرف، پرستد خدا رامي نحوه پرستشي را كه گوسفند
 ول خبيك خصلت حيواني. قسمت ا، كند از مجراي يك حيوانمي نحوه علم خودش را نازل خودش، پرستش 

، متصرف و مقام واليت مولي آمده در تحت تصرف و تسخير و آن هم در نازل ترين مرتبه اش پيداست كه از
اين است كه شدتش خيلي بيشتر هست  شدر رتبه ي حيواني بلكه پايين ترش. قسمت دوم، اين از قسمت اول 

يادمان ومش ولي قسمت س كند.مي آورد او شكمي چون اوصاف ديگري را هم دارد، از آن حيوان در آن رتبه
حقيقت پرستش او از بين نرفته است به صورت ، به وصف آن حيوان ششود شكلمي نرود كه وقتي متشكل

، كندنمي وقوع پيدا، تواند بشود طلب غير الهينمي واقع ،تواند بشود، نميطلبش به صورت مطلق نشده ،مطلق
 ،نعمت تصرف داده بود، ه او نعمت داده بودبرود. خدا هم ببري  توانست تامي راهش را دور كرده است. راهش

و پرستيده شود خداي بشود توانست اين تصرف واقع بشود و ملكوتي مي تصرف در نفس كيف تعلق خودش و
رفت به جاي اين كه طلب پرستش ملكوتي ، كفران كرد نعمتي را كه به او داده بودند ،متعال از مجراي باالتري

راه خودش به مقصد  ،وان پايين. خيلي خب! امداد شد رفت شد شكل حيوانچشمش را دوخت به يك حي ،بكند
كه ما مثالً اين بينيم، حاال در عالم ظاهري ميراهش هم كه بعيد كرد نه اين كه فاصله كه  ،بسيار بعيد كرد

طرف سيم است ـ به حضورتان عرض كنم ـ در باغ وحش هستيم و آن طرف سيم باغ وحش است اين طوري 
 ها!بشويم 

ماند تا اين مي در جهنم باقيهايي قبح» البثين فيها احقاباً«كند مي يك دفعه هزاران هزار سال فاصله پيدا
ميليون سال خودش ، ببينيد ميلياردمي هشتاد هزار سال. يك دفعه قبحيقابليت بخشيده شدن پيدا كند. هر 

يك ، بريتا خودش را دور كرد يك راه ، ه شده بودرا دور كرد از رحمت الهي نسبت به آن مرتبه اي كه به او داد
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توانست به پرواز درآيد همراه آن مي يك راه ميان بر به او داده بودند اين ،نعمت بزرگ به او داده بودند

 رفت طلبش را به شكل ديگري درآورد. اين خب ، توانست حركت كند، ميملكوت ،موجودات عالم نور
لقاً بشود كه قابليت اين را كه در هيچ جاي عالم قرار بگيرد نداشته باشد پس طلب به صورتي كه برعكس مط

متصرف در ، شودنمي اينگونه، نه به درد هيچ نخورد ،و تعلقش طوري شود كه نه ديگر به درد زمينه بخورد
طرف  طلب است به مقدار خاصي كه به درد يا زمينه بخورد يا ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ واليت و نيابت از

 مولي در سرپرستي. 
ست؟ توانيم بگوييم يك راه جلويش امي شودمي حاال اين علم فطري كه به نفس حضور قدرت طلب حاصل

تواند طلب مي هر كدام از اين خصال را اين، از همه عوالم در اين آدم هست ، مركباز عالم امشاج خلق شده. نه 
صفت مار ، صفت گرگ بودندر بياورد. حول آن صفت رد، بياوكند و تصرف كند و همه مجموعه را حول آن 

صفت ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ اين صفتهاي رذيله براي حيوانات گرفته تا  ،صفت عقرب بودن، بودن
هايي، كيفيتهايي، راه ،پس بنابراين نه اينكه دو راه هم فقط، برگردد به صفات ملكوت. در هر صفتي كه ايشان

گوييم تمييز ناظر به مي حاضرند در مقابل قدرت تصرف و علم فطري اوليه اي كه به آنهمه ي، خصوصيت هاي
-مي لكن طلب ،برايش هم مساوي هستند ،كندنمي را اصالً طلبها د اينگوييك كسي مي هست.ها همه اين

بماند بالمره نگاه بكند  خواهد. نميكندنمي از اول كار فقط خالصاً لوجه اهللا نظر به غير بلمره، كند مقصد اعلي را
خلوص در اين رتبه و اخالص در اين مرتبه مال افراد عادي و . خب آن يك حرف ديگري استها، به اين

شكل ملكوتي را. شكل كار  ،كندمي انتخاب ،كندمي هست كه التفاتهايي بشرهاي معمولي نيست. ولي يك پله
عبادت اين هم . نه بالتفصيل ممحض باشد ،ت حق داردباالجمال نظر به حضر ،خدمه دستگاه خداي متعال را

گويم عبادتمان خيلي را ميخودم  نست كه ظاهراً اگر خيلي مهالبته عبادت ناقص ، شود براي خدامي واقع
شود؛ يعني خلوص حقيقي كه هيچ مطلبي در كار نباشد و هيچ يك از حجب عالم مي خوب باشد از اين قسم
ب عالم ظلمت را اگر بشود آدم توجه به آن جبراي مثل من كه آسان نيست. حاين  ،نور هم حجاب نباشد

 نداشته باشد به عنايت اهللا تبارك و تعالي اين خيلي خوب است. 
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در مرتبه . حاال تصرف امداد شد متناسب با آن طلب در مرتبه تحقق قبل از امداد الهي واقع شدني نيست

ديگري به گونه  ،اين گونه طلب كرده بود، اين. بدهيم به شخص؟ بله شتيتوانيم نسبمي تحقق امداد شد آيا
هرچند فعليت تحققي تحت تصرف شما نيست ولي فعليت تعلقي تحت تصرف شما بود. ، ديگري طلب كرده بود

را داشت و  كپس بنابراين مسئله قوه و فعل نيست كه بگوييم كه اين قوه شدن حيوان را داشت يا قوه شدن مل
 .شما تصرف در تعلق داشتيد، نخير ،شود و فعل خدا بود كه اين را برد آن طرف يا اين را بردمي ه طوراختيار چ

فعليت تحققي آن بدست خداي متعال بوده است در فعليت تعلقي  .فعليت تعلقي شما بدست خودتان بوده است
ند مقصدي است كه شما پاي تصرف واقع شد و يكي از شئون حيواني يا ملكوتي منظر و مقصد قرار گرفت هرچ

فقط جهت  ،هر چند مطمئني است كه بالمره قدرت رفتن به آن سو را نداريد، رفتن به آن راه را (بالمره) نداريد
وجه آن وجه وجه اختيار شما مت ،گيري تعلق متوجه آن جهت شده است. وجه دل و باالتر از آن و قبل از دل

شود به سفارش شما بوده و شما مي ولي وقتي حصول آثار ،ا نشدههيچگونه فعليتي در حصول آثار پيدشده، 
 كه داريد. را يا مأجور هستيد به سفارشي ايد مواخذه هستيد به سفارشي كه داده

نه  ،نه طلبي را كه حيوانات داشتند، نه بندگي حيوانات را ،خيلي خوب شما سفارش داديد بندگي ملكوتي را
كنيد در اين كه چطور شويد؟ در اين كه نماينده مي شايستگي گسترش پيدا داشتند.ها تعلقي را كه زمينه

 خدا ايجاد .قلبي تانهاي شود در نظام حساسيتمي به سفارش شما خير وارد، مولي بشويد در رساندن خير
به واليت شما بر قلب شما  . ولي با سفارش شمافيض هست كند مي لطف ،كندمي هبه ،كندمي خلق ،كندمي

شما به نسبتي جاري شد و به آن چه كه از عالم ذهن آمده بود ساختار داد و واليت  سبتي جاري شد بر ذهنتن
 را هم سازمان داد. ها حس شما و ادراكات حسي هم وارد شد و آنبه شما 

 با رتبهشد تعاريفي كه در اين جا در مسئلة ذهن داريد متناسب ـ اين را عنايت بفرماييد ـ تعاريفي كه 
رفتار خارجي شما  .با رتبه ايمانتان به امداد الهيشد قلبي شما متناسب هاي حساسيت. به امداد الهيتان ايمان 

زنم شما يك سفارش دهنده داريد مي با ايمانتان به امداد الهي. مثال سادة حسي خارجيشد هم متناسب 
-مي كه من يك هواپيمايياش صنعتياي هداد به دستگاهمي گويند كه هيتلر مثالً سفارشمي فرض كنيد كه
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خواست اين ي ميدر يك وقت، خواهم درست بشود كه مثالً در لوله دودكش مثالً كشتي برود و منفجر بشود

 ،رويد در مغازه نجاريمي شما هم .كندنمي شد. حاال يك ولي طاغوتي فقط اين كار رامي سفارش محقق
 ،كتابخانه اين طوري باشدمن بسازيد براي خواهم براي مي گوييد كه من يك كمديمي دهيدمي سفارش

متناسب با سفارشاتي كه . سازدمي متناسب با مطلوب شما او كمد ،گوييدمي راهايي يك مطلوب .اينگونه باشد
گويند در جامعه جاي يك چنين چيزي خالي بود يك عده مي گيرد.مي ها در عالم انجام كشف ،شودمي داده

 ،ري از نظر ذهني و عملي و مالي كردند يك مثالً فالن دستگاه ساختند كه مورد احتياج جامعه بودسرمايه گذا
خوب عنايت بفرماييد ـ اول  ـ .بعد طلب نسبت به آن حاصل شود ،كنندنمي پيدارا اول كار كه فرمول هايش 

بعد حسب دنبال كشتن نسبت  ،گوييمي اول سفارش مطلوب را. بعد طلب پيدا بشود ،كنندنمي ش را پيدافرمول
 اول طلب حاصل كنيدمي نحوه رابطه هايش كشفكنيد، مي به دست يابي به آن مطلوب فرمول هايش كشف

دقت مقدار شود. شدتي ايمان حاال اين را يك مي ست كه منطق پيداهبعد بر اساس سفارش طلب ، شودمي
شما شياء را آن گونه كه هست باشد هيچ وقت بدست منطقي كه حقايق ارا.  بكنيد اين نتيجه گيري بحث امروز

تحويل دهد كه اين را به جميع آن گونه كه بتواند تناسب اشياء را به غايت و به اول و آخر عالم رسد نمي
شما را بكند عارف به حقيقت يك . شمابراي خصوصيات بتواند اطالعات شما را جمع بندي كند و تعريف بدهد 

چون ادراك شما از نفس هستي  .شودنمي چنين چيزي حاصل، وم ذهني كماهيچيز كماهي يا يك مفه
 ،شد گفته چهار راه شهدا بحثي كه در موضوع شناسي در دفتر سرجاي خودش بحث شده در نوارهايي كه براي

در رشد ادراك يا چه شود رجوع كنند. ادراك هر چيزي كه بگوييد قدر متيقن وجود ، ميآنجا هم صحبت شده
(بالمره) تغيير نكند و شكل  شكند و اين طوري نيست كه يك امري داشته باشيد كه تعريفپيدا ميف فرق تعري

 داشته باشد. را بسيط 
 سفارشات وارد قلبايمان متناسب با درجه اول ، نهايت اين است كه ايمان فرض كنيد در درجه اول بود

گيرد. نظام مفاهيم نظري متناسب با آن مي ان شكلقلبي متناسب با درجه اول ايمهاي نظام حساسيت .شودمي
يا ميلياردها خط به يك سمت بكشيم از يك ها ميليون ،براي جهت بكشيمهايي مرحله. مثالً اگر ما يك خط
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به يك نقطه اي از ها كه هر كدام از اين خط مخب پيداست كه يك طيفي را بايد در برابرش مالحظه كني، نقطه

ست از هكنند واقع شود. حاال اين درجه اي كه سفارش پايين تر مي با آن برخوردها آن خطي كه اين خط
حاالت حساسيت هايش  شخب متناسب ،ضعيف تر استاش ايمان از شدت تمحض في اهللا تبارك و تعالي درجه

 مبينيم ميكني شرتبه باالتر نگاهدر هر چند هماهنگ است در رتبه خودش ولكن اگر  ،هم يك ضعفي دارد
آيد ظرفيت ايمان باالتر را مي در ذهن ،ظرفيت ايمان باالتر را ندارد، اين قابليت تحمل ايمان باالتر را ندارد

گوييد اگر بخواهيم ظرفيت ايمان باالتر باشد ايمان مي همين طور. بعدآيد مي در حس هم ،ساختارش، ندارد
ها بتوانيد شما انتزاعي بين ايناين حاال . دگيرمي حساسيتهايش به يك شكل جديدي شكل ،بيشتر و شديدتر

كند. عين همان مي فرق پيداها و علمي اينها يك خصوصيات مشتركي را مالحظه كنيد ولي هويت تعريفي اين
 دهد بي سيم و يك كسي سفارشمي دهد تلفن و يك كسي سفارشمي سفارش است كه يك كسي سفارش

مثالً  ،هنوز سفارش آن هم در ذهن ما نيامده استو هم نيستيم  شدهد يك چيز ديگري كه حاال ما بلدمي
اگر چنين چيزي  ،بتواند حرف بزند طرف را هم فرضاً ببيند فرض كنيد كه اين قندان را هم به او بدهد و بگيرد

 قابل وقوع باشد. 
 فپست سرش كش شآيد در عالم حس چگونه روابطمي سفارشاتي كه. مطلب همين استاش سفارش مهم

شود اگر عالم مرتباً مستفيض به افاضه مي خلق شيعني چطوري معلوم، شود از نظر مامي شود يا امدادمي
گويم فرض محال براي مي بگيريم بگوييم كه اين كهگونه حضرت حق باشد؟ يعني اگر ما فرض محال را اين 

ييد شما قانون بلندگو را كشف كرده بگوييم اين معنا ندارد كه بگو ،اينكه از ذهن دور است به حسب ارتكازات
اين  ،افاضه خداي متعال بر عالم دائمي است، آهن هم چنين خاصيتي را نداشت ،نبود ييقانون بلند گو، ايد

 يعني فعليت تحققي غير از فعليت تعلقي است. ، امداد شديد اين مطلب ايجاد شد
شوند هر مي دش گفتيم علم و معلوم كه ايجادبع ،شودمي خب حاال اگر گفتيم كه علم و معلوم هر دو ايجاد

 .اگر الهي باشد ،بستر چه چيزي هستند؟ بستر رشد تعلق. اگر علم صحيح باشد .نه چيز زيادتر ،دو بستر هستند
 .شودمي بستر رشد تعلق ،چه خارجي باشد، چه معلوم ذهني باشد ،معلوم خارجي
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گيريد و مي در عين حال كه قوه تصرف جزء اين ،دارداين وحدت تركيبي كه در قبال اين قوه تصرف قرار  

 ثرأمت، بستر واليتش است ،بستر حكومتي ،بستر سرپرستي ،لكن جزء در رتبه واليتي است و اين بسترش هست
تواند مي به ميزان ميداني كه اين بستر دارد .آوريدمي شود از آن بستر و لذا كلمه وحدت تركيبي را براي آنمي

ش و خودش مؤثرند در ت تعلق موجود در اشياء تحت واليتبراي طلب بعدش در همان جه، حركت كند
ها ولي در عين حال ايناش اين وحدت تركيبي پيدا كرد با آن زمينهكه لذا صحيح است بگوييد ، گسترشش

م در نظا ،قلبيهاي شود در نظام حساسيتمي همه زمينه هستند. كثرت تركيبي و وحدت تركيبي كه پيدا
-حسي يا ادراكات حسي ابتدائاً و بعدش فعاليتهاي در نظام فعاليت ،نظريهاي نظري يا فعاليتهاي حساسيت

 شوند به وسيله شما و يك تلفني يك چيزي درستمي در نظام آثار اشيايي كه با هم مرتبط (داده) ،حسيهاي 
» زمينه«شدند ها همه اين، اختيارات در آن جامعه به ميزاني كه شما بتوانيد تصرف كنيد در جهت، كندمي

 گسترش اين زمينه به ميزان شدت ايمان است. 
احتمال دهيد كه اين ـ ان شاء اهللا تعالي ـ گويم و براي اين كه شما مي را من يحاال اين جا يك نكته كوچك
رض كنم صحيح باشد وقتي كه براي حضرت نايب امام ـ به حضورتان كه عهاي مطلب هم ممكن جزء مطلب

من و  يظرفيت ايمان .كنممي گمانبگويم خوب است من  ،اين مطلب باشدخاطر تان خوانيد در مي كه ـ حمد
رود باالتر. ظرفيت ايماني ولي شما هست كه يك سفارش داده مي شكند ومي شما نيست كه منطق صوري را

-مي ره كردم كه مثالً هيتلر سفارشبراي يك منطق باالتري. همان طوري كه ظرفيت پرچمداران طاغوت را اشا
شود كه مي ست كه بعدش چيزهدهد اين شدت روحي او مي وقتي سفارش، دهد به درست كردن آن هواپيما

-مي دانم نسبيت را كشفنمي روند ـ به حضورتان ـ، ميكنندمي روند كشفمي اگر قانون علمي وجود ندارد
ست كه هكند. اين طرف هم نورانيت ايشان مي ه آن كار راآن غلظتش است ك ،كنندمي چيز را كشف ،كنند

خودمان به شخصه براي تهذيب و شدت  يكه رياضيت يدر عين حالها دهد و مامي سفارشو شود مي منعكس
پيدا كنيم كه شايسته اين باشد كه در ـ به اصطالح ـ ساختار قبلي ادراكات بشكند و بگوييم آن ظرفيت ندارد 

دانم كه نكشيده مي من كه خودم نكشيده ام و شما را هم، همچنين رياضتي را، نخير، مل كندايمان ما را تح
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سرّي دارد ها!  .آيدنمي اين مطلبمان قد و قواره هيچكدام به خواهم گفت مي ايد؛ يعني استغفراهللا معذرت

كه از اند قرون قبل بوده خيلي زحمت كشيده اي در اعصار وهاي خيلي انصافاً با اخالص و آدمهاي چون انسان
-نمي كه حسابش كنيم ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ شدت الهي شان بيشتر بوده است. يعنيها تك تك ما

گويم من نسبت شماها كه كوچكتر اين گونه ميمن خودم را حتي شود گفت كه مثالً ماها شدت مان مثالً 
قابل قياس با شاگردهاي . نيست، خ انصاري باشم نههستم كه نظر بدهم نسبت به خودم قابل قياس با شدت شي

ظرفيت ارتكازات و تعاريف ـ رضوان اهللا تعالي عليه ـ ايشان هم نيست. ولي موضع امام خميني شدت ايشان 
معنايش اين است كه سفارش بيشتر از آن  ،اين ظرفيت وقتي نتواند .ش كندتوانست تحملزه و دانشگاه نميحو

تواند همراه ايشان راه بيايد. نمي خب، . كسي كه خيلي بچسبد حتماً به آن ظرفيت قبليكه بتواند تحمل بكند
معنايش اين است كه اين عمالً واليت  ،كسي كه بگويد به قول معروف االّ وجالّ بايد حتماً همين منطق باشد

ور حمايت ايشان زد به ايشان را ـ به اصطالح ـ ايشان سفارش داده او سفارش نگرفته. كسي كه سفارش را بپذير
، كنم ها! واليت تكوينينمي البته معصومين را قاطي» صلوات اهللا عليهم اجمعين«و اجداد ايشان و معصومين 

آقاي بر همه عالم جاري است. و خود ـ عليه و سالمه صلوات اهللا ـ ايشان ـ به اصطالح ـ حضرت بقية اهللا 
. هست »صلوات اهللا و سالمه عليه«ت حضرت ولي عصر بركهر شدتي كه (گيراش) آمده باشد از  مخميني ه

 از يك طرف نماينده مولي هدهد و بعد به دليلي كه سفارش دادمي گفتم طلب سفارش ولي واسطه چگونه مي
 ست كه ظهور كرده در مرتبه ثانيه. هو از يك طرف هم شدت او ، شود در رساندن خيرمي

طلب الهي و نصف مثالً هم  شفته شد كه طلب مؤمني كه نصفـ به حضورتان عرض كنم كه ـ حاال اگر گ
عيبي  ،همان طور كه درباره طلب حيواني انسان گفته شده و به عرضتان رسيد  شود؟مي الحادي باشد آن چطور

شود كه مرتباً نمي قوه اختيار كه رهاچون و در بعضي از لحظاتش  آنائشندارد كه انسان بگويد كه در بعضي از 
. و لحظاتش به يك دسته شتوجه الهي برايش بوده و اختيار كرده يك دسته را در بعضي از اوقات، استمختار 

يعني  ؛هماهنگي ندارد، ندارد با غايت يخب طبيعي است كه معنايش اين است كه بعضي از اعمالش هماهنگ
برد آن را در مي آيد ومي قابليت دوام ندارد. گفته شد تعلقي كه در گوهر و جوهر اشياء هست ،شودمي منحل
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كند و اين ـ به مي در آن خير بوده و توجه الهي داشته آنها رشد پيداـ به اصطالح ـ چه چيزهايش كه بعضي از 

 اصطالح ـ اين طور نيست كه بهم بزند دستگاه را. 
ار هم وقت باشد آيد كه ديگر تا همين اندازه را فعالً اكتفا كنم و استفاده بكنيم يك مقدمي و من به ذهنم

 مثل اين كه وقت هم كهم گذاشته شده؟ سؤاالت، براي 
 آقاي س: ربع ساعت گذاشته شده 

 خواهم از اينكه ما ديگر حواسمان نبود. مي خيلي معذرتاستاد حسيني: 
ت يك توضيحي را عرض كنم كه اگر به علت سؤاالمعلمي: بسم اهللا الرحمن الرحيم. در مورد اين آقاي 

شود عرض كنيم. اين سؤاالت را ما در دو ساعت قبل نمي ت توضيح زياد فرصتسؤاالما در مورد  كمبود وقت
همين طور هم اند در مورد آنها فرمودههايي آقا مفصل توضيحاتش عرض كرديم و ايشان يك پاسخحاج خدمت 

بنابراين  .فرمودند ت راسؤاالهم پاسخ بعضي از شان ضمن فرمايش امروز  ،كه اگر دوستان دقت داشته باشند
كه قبل هاي اين بحثلطف كنند شود بفرماييد نمي اگر به صورت مستقيم هم پاسخ اين سؤاالت را االن فرصت

 ا همهآنـ ان شاء اهللا ـ سؤالها هاي فرمايد پاسخمي از اين سؤاالت فرموديد در جلسات صحبتجلسه، قبل از 
كه در هم برادران اين خود  .كنيمعرض ميباشد اينها را ها بحث سابقةدر آيد و ما اين فقط به خاطر اينكه مي

 جريان توضيح مفصل همين سؤالها هستند. 
ست كه در عينيت نداشتن طلب با داشتن آن در حال عدم قدرت بر تعيين كيفيت آن چه هسؤال اول اين 

ولي حاكم بر يقين كيفيت طلب كه گفته شده كه مثالً غير از انسان داراي طلب هست اند فرقي دارد؟ فرموده
 مساوي با اين است كه بگوييم طلبي ندارد.  . گفتند يكنيست

دست ه سؤال دوم اين بوده كه آيا اصل در پرستش تحقق پرستش است يا طلب پرستش؟ تحققق را كه ب
 طلب هم بدون امداد وقوع ندارد.  ،خداست فرموده اند

قع شود كه وحدت تركيبي نداشته باشد. اگر نه گناه و سؤال سوم اين است كه آيا ممكن است كلي وا
 با بحث وحدت و كثرت چگونه هماهنگ است؟ ، اگر بله ؟شودمي عصيان چگونه توجيه
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اين بوده كه  شان منظور  سؤال چهارم اين است كه آيا امداد كفر بدون امداد حول محور كفر ممكن است؟

شود آيا امداد كفر به اين است كه آن مي شود و هم ايمان امدادمي گوييم هم كفر امدادمي آيا وقتياند فرموده
را از راه كفر برگردانند به طرف ايمان يا اين كه در راه همان كفرش به آن كمك كنند. اگر بخواهد در راه 

 دو تا دستگاه ـ به اصطالح ـ ،شودمي خواهد كمكمي درست مشابه همان كه به ايمان ،كمك شوداو به  شكفر
بنابراين بايد ، شودنمي شود در آن بحث حقانيت و ارزش تماممي درستهمديگر مساوي است هم عرض 

در  ،شودنمي يعني اينكه امداد كفر يك حدي دارد كه از آن حد به بعد ديگر امداد، فرق كند يك مقدار شسنخ
 ن يك تفاوتي داشته باشد. بايد بيش از اين است يا كيفيتش با ايهست حالي كه حدي كه در امداد ايمان 

 سؤال پنجم اگر همه مخلوقات تعلق هستند وتعلق بدون جهت نيست آيا قدرت طلب تعلق است يا نه؟ 
 ٢٤٦٩ابتداي صوت 

تواند دو جهت داشته باشد؟ اين هم در ذهن بنده بود پاسخ مي اگر نه پس مخلوق نيست كه اگر بله چگونه
 فرمودند.

 با هم چيست؟ آيا تفاوت هم خود تعلق است يا به امر ديگري برها د تفاوت آناگر همه مخلوقات تعلق هستن
 شود. مي شود و در حالت دوم دو مبنايينمي گردد كه در حالت اول تفاوت معينمي

 ضروري نيست؟ ياين است كه طرح بحث مكانيزم علم و اختيار در اين موضع بحث :سؤال هفتم
شود منجر به تقدم علم بر مي ت تركيبي اوليه اي كه طلب بر آن واقعوجود وحدسؤال هشتم: اين است كه 

بگذاريم و بعد اگر بخواهيم بگوييم تا اين جاي علم اسمش  د كه اسم آن را تميز يا چيز ديگراختيار است هرچن
تعريف شده مثل اين ماند كه تقديم اختيار بر علم را مثالً اعتباري بگوييم كه بعد از اختيار مثالً  ،تميز است

 فرموديد. شدر مورد يك توضيحاتي. باز هم در بحث امروز باشد
اصالت تعلق كه و گفتند در بر اساس اصالت تعلق چگونه قوام جز به كل خواهد بود؟ را فرمودند، ٩سؤال 

وز توانيم بگوييم جزاً به اصطالح كل هم قوام به جزء است. باز در صحبت امرنمي شود ديگرمي جريان يك طرفه
 دادند پاسخ اين سؤال بود.توضيحاتي در مورد وحدت تركيبي 
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بلكه طلب و امداد در ذات طلب نيز  ،ـ جدا كردن طلب و امداد براي توجيه اختيار صحيح نيست ١٠سؤال 

اختيار هاي توان دايره اي را مطلقاً تحت نفوذ اختيار قرار داد. يعني گفتند چون كه در بحثنمي جريان دارد و
دفتر [؟] بحث ها كه قبالًهايي خب روشن شد و در آن بحث ،اينكه مسئله مثالً جبر و تفويض روشن شود براي
اختيار مطلق است و خارج از آن هم جبر مطلق است اين يك  اي كه اگر ما بياييم بگوييم كه در يك دايرهبود 

اشكاالت كه بر اختيار مطلق وارد است اشكاالت دارد. يعني همان اشكاالتي كه بر جبر مطلق وارد است و همان 
كه اند . بعد گفتهاستحركت همة اينها بي معنا  ،ارزش يعني ـ به اصطالح ـ، هم وارد استها بر هر دو تاي اين

بعد دليل اينكه گفتيم در اين جا اختيار ، حاال اگر همين معنا را كشيدي آوردي در ذات يك كيفيت قرار دادي
ولي اختيار  ،شود بيرونش كرد مطلق رامي جبر مطلق از يك دايره، جبر مطلق استمطلق است و در آن جا 

نه اين كه اختيار ، بنابراين در ذات طلب نيز اختيار مطلق نيست، بينيد ممكن نيستمي مطلق همان طور كه
خود اين  كهاند در آن جا هم احتياط به امداد دارد. يا در صحبت ديگر فرموده ،اختيار مطلق نيست ،نيست

است، يا در مرحله قلب مسئله ـ به اصطالح ـ طلب يا وقوع ندارد و ياوقوع دارد در مرتبه حين است يا ذهن 
توانيم بگوييم كه در نمي در هر كدام از اين مراتب باز طبق همان حرف احتياج به امداد دارد و بنابرايناست كه 

 د ندارد. طلب مطلقاً اختيار است يا امداد در آن مثالً وجو
به نه مبناي آن و در تعريف احتياجي  ،ـ فرموده اند: وحدت تركيبي موضوع افزايش و كاهش است ١١سؤال 

كه در مورد وحدت تركيبي فرموديد براي افزايش و كاهش هايي قبالً اين بحث .ـ به اصطالح ـ موضوع نيست
 كند. مي ح ـ كمال و نقصان پيدااين مبنا نيست اين موضوعي است كه افزايش و كاهش يا ـ به اصطال

 پرستش و تعلق به يك معنا به كار برده، مقصد، جهت، غايت، ـ در تعريف افزايش و كاهش بعضاً هدف ١٢
 شود در حالي كه با هم اختالفاتي دارند. مي

  ناميم چه تفاوتي دارد؟مي ـ آيا رشد در غير مختار با رشد مختار كه آن را كمال ١٣سؤال 
تعلق نهايي و غير نهايي نداريم و اصوالً هيچ نحوه تفاوتي قابل تبيين ، ـ اگر همه چيز تعلق است ١٤سؤال 

نه تنها تعلق نهايي و غير اند نيست؟ ظاهراً در فرمايشاتشان در آن جلسه بود كه تعلق نهايي و غير نهايي گفته
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توانيم بگوييم كه در صحبت امروز نمي شدوقتي همه چيز تعلق با، بلكه هيچ گونه تفاوتي ،شود گفتنمي نهايي

-مي موضوعاً مثالً خارجها سؤاليعني ، ديگرها توضيح فرمودند كه اگر تعلق و وحدت تركيبي باشد اين بحث
 شود. مي سؤالها از پايگاه اصالت شي است موضوعاً خارج، شود

و عيني با هم كثرت و وحدت ذهني ، انسان قلبيهاي الزمه رشد اين است كه سه دستگاه نظام حساسيت
فرمودند: مثالً آيا حتماً بايد فكر و قلب   بيش تري پيدا كنند يا اين كه در يك قسمت هم رشد قابل قبول است؟

و عين انسان همه با هم ديگر رشد پيدا كنند يا اگر يك كسي هم رشد فكري داشت ولي حاال همراه با آن با 
  توان گذاشت رشد؟مي نداشت اين را هم اسمش راهم عرض با آن رشد قلبي و رشد عيني 

  رشد و يقين چيست؟، ـ فرموده اند: ربط بين طلب ١٧سؤال 
هاي امروز خب در ضمن صحبت  ـ فرموده اند: از پايگاه اصالت تعلقي تعريف تعلق اختيار چيست؟ ١٨سؤال 

 داخل بحث ها. بود يك چنين مطلبي
گياه و غيره و ، حيوان، وقات مراتبي در نظر داشته باشيم مثل ملكـ فرموده اند: اگر براي مخل ١٩سؤال 

-مي برد اختيار از دستگاه بيرونمي اختيار را قدرت تغيير رتبه بدانيم كه انسان را از رتبه اي به رتبه ي ديگر
علق متناسب با اصالت ت يعني فرمودند اين تعريف ،شودمي يعني از دستگاه اصالت تعلق و دو مبنايي ،رود

 كه باز در بحث امروز توضيحاتي در موردش بود. نيست.
شده است آيا مي كه: هميشه اختيار در مقابل زمينه و بستر اختيار مورد بحث واقعاند ـ فرموده ٢٠سؤال 

  شود.چه ميتصرف اختيار در اختيار غير هم مخصوصاً در بحث واليت موضوعيت دارد اگر بله تعريف آن 
قدرت ترك و فعل است با حد اوليه كه قوام وحدت به كثرت و كثرت به وحدت است  ـ اگر اختيار ١٨

صحبت امروز در موردش اين نيز سازگار نيست يا به عبارت ديگر تعريف وحدت تركيبي بر اختيار حاكم نيست. 
 بود.

نيد در سؤال ديگر هم اين كه: موضع بحث اختيار در بحث واليت كجاست؟ و اصوالً سير بحث چيست؟ ببي
جلسه مشترك بعد از اين كه اين سؤاالت مطرح شد آن مطلبي را كه مورد بحث واقع شد همين بحث جايگاه 
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ـ به اصطالح  نكنيم در اين سير بحثي به اختيار روشن شدمي اختيار بود كه آيا در اين بحثي كه داريم مطرح

گوييم مثالً چون واليت سرپرستي است و ـ حدودش تا چه اندازه احتياج داريم؟ آيا در همين اندازه كه ب
بدون اختيار معنا ندارد در همين اش سرپرستي در جهت رشد است و ـ به اصطالح ـ رشد يك مفهوم ارزشي

را به وحدت برساند و خود هايي و سليقه ئيخواهد آرامي كند يا بگوييم كه حكومت چونمي اندازه كفايت
داشته باشد كه دال بر اختيار  يمختلفهاي توانند شكلمي و آراء و اعمالها همين دليل بر اين است كه سليقه

اين اندازه به بحث اختيار احتياج داريم يا بيش از اين هم احتياج داريم كه الزم بشود وارد بحث در آيا ، است
هم بخواهيم بشويم ها مثالً مكانيزم اختيار يا مكانيزم علم و اختيار يا رابطه ي بين علم و اختيار وارد اين بحث

رسد مطالبي كه امروز حاج آقا فرمودند ديگر مي كه به نظراند كه در اين مورد برادرها يك توضيحاتي را فرموده
 به نظر من ندارد.ها اين مطالب را روشن كرده ديگر احتياج به تكرار اين بحث

بنابر اصالت تعلق حاال  .رض كنممن خدمت برادرها عها حسيني: يكي دو جمله از نتيجه ي صحبتاستاد 
 .امكان الصرفاند اختيار را بعضي گفته. اگربخواهيم تعريف خالصه اي و يك جمله اي دربارة اختيار بدهيم

تواندترك مي تواند كاري را انجام دهد ومي» له ان يفعل و له ان اليفعل«يعني  ؛يعني امكان ترك؛ امكان الصرف
ما هو » تعلق بالواليه«بحث احتمال دارد كه تعريف اختيار اين شود گفته شود كند. به نظر ما بر حسب اين 

يعني اين مقام خالفت ، يعني چه؟ يعني طلب سرپرستي مراتب متعدد دارد خيلي زياد، التعلق بالواليه االختيار؟
به اين موجود حاال اين تعلق عبادتش در رت، مراتب بسيار زيادي دارد ديگر» جلت عظمتاً« و نمايندگي خدا 

ش است. اين يجلوهاي به جهت غايي ولي اين از چه كيفيتاند چيست؟ در رتبه موجودات مختلف همه متعلق
تعلق به واليت يعني فعلش فعل سرپرستي است. اين تعلق اگر به سرپرستي ربوبيه مطلق الهيه متوجه شد كه 

 ن است كه اختيار در اوج خودش دارد حركتاين معنايش اي، گوييممي در اخالق به آن ،رضوان، معني رضا
كند در مي كههايي واليت الهيه است طلباش كه برابر شخصي كه جهت واليتهايي كند؛ يعني سير كيفيتمي

اين اختيار طلب الواليه ، كند به حسب مراتب مختلف از زماني و مكانيمي سرپرستي خدا را طلب، سرپرستي
از صبر  ،بياوريد به صبر ،اال هر چه مرتباً از اختيار بياوريم به تسليم از تسليماست در عالي ترين رتبه اش. ح
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اين هم باز طلب الواليه ، رذيلهشد تا آن جاي كه بگوييد از اين جا ديگر شروع ، بياوريد پايين تر به صفات

حركتش ، در زمينه خواهد تصرف كندمي باز ،خواهدمي باز كيفيت سرپرستي را هست،باز تعلق بالواليه هست، 
گوييم از مي از حيوان هم خيلي پست تر. چراو آيد به حيوان مي كهاست حركت تصرفي است. نهايت اين 

از حيوانات همة مراتب حيوانيت را همراه دارد كه آن  اي حضورش در هر مرتبهاين چون   حيوان خيلي پست تر؟
اش  يعني تبديل كرده به شيطنت. همه، يت منقلب كردهحيوان ندارد اين مراتب را و مراتب ملكوتي را در وال

آورد و نمايندگي مي ي از رحمت راا نمايندگي در پست ترين رتبه كه دورترين رتبه، ستهنمايندگي از مولي 
اهل نار در بعضي از گناهان ، آورد. از بوي اهل گناهمي در عالي ترين رتبه كه نزديك ترين رتبه به رحمت را

يك نفر مثالً اگر روحاني معرضي  رويد نزدمي هم در اين عالم هست.شان خب شكل تاذي ، ندشومي متاذي
گوييد مي رويد آنجا، ميگويدمي كه روحاني هست و با سواد هم هست و چه يك جمله كوچك عليه نظام، باشد

ك جمله بيشتر نگفت ها! گويد كه گوش ما با اين صدا آشنا نيست. ي، ميندنكمي آقا در راديو و تلويزيون كار
شود مي همان جمله ،گويدمي ولي با يك جمله حمله كرده به نظام. چه بسا گاهي يك عالم كه يك جمله را

باد هوا همين طوري شما خيال نكنيد كه آن يك جمله ، شودمي تبديل به اسلحه و تفنگ بر جلوي نظام گرفته
م اين را هم ببرند جهنم آن از بوي اين در ناراحتي است شد و رفت. خب اين وقتي كه آن آدم را ببرند جهن

خب مسلماً در ناراحتي است در اين كه اهل عصيان بر ، ستهديگر. زميني كه بستر طاعت خداوند متعال 
 رويش عصيان كنند. 

ته آن طرفش هم مواظب باشيد الب، كهـ به اصطالح ـ به شكرانه اين باز كار خب حاال ديگر ما اينجا در آخر 
و شما ابالغ نكنيد موخذ اش چيزي را خدا به شما عطا كند به بركت ولياگر ها! آن طرفش اين است كه 

 هست. ولي اين طرفش هم شكرانة اينكه شما چنين خوفيآن سر جاي خودش براي همه مان يك  ،هستيد
شما الحمدهللا رب  ،كرديم سنگينيهاي ديگر كه بر ذهن رايك ساله اخير امام هاي گوييد كه طرح فرمايشمي

صحبت اين كه به  ،بود خيلي كم سختشما سخت نبود يا اگر براي بعضي از شماها احياناً اي تان العالمين بر
اين معنايش اين است كه خداي متعال عنايت كرده بوده از طريق ايشان ـ به حضورتان ، هم بريزد نبوده است
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 ته ـبحول اهللا و قوايد ـ توانستهمي كه دنبالو فراهم آورده بوده  كه عرض كنم كه ـ زمينه اي را براي رشد شما

فاتحه بري حضرت امام يادتان نرود ، قبول باشد از همه شماتعالي ـ اهللا  ان شاءـ حركت كنيد. اميدواريم كه 
 »الصلواتمع رحمه اهللا من يقرء فاتحه «

 (اللهم صل علي محمد و آل محمد)





 

 ٩جلسه: 
٢٤/٤/٦٨ 

السميع العليم من همزات الشياطين، بسم اهللا الرحمن الرحيم، و به نستعين انه خير استاد حسيني: اعوذ باهللا 
ناصر و معين و الحمد اهللا رب العالمين و صل اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد (اللهم صل علي محمد و آل 

».  من اآلن الي يوم الدينمحمد( و علي اهل بيت المعصومين المنتجبين المكرمين والعن علي اعدائهم اعداء اهللا
بار الها كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران، كلمه باطل را از زمين بركن، الهي آمين، آن چه وعده به وليت 
عنايت فرموده اي درباره اذن ظهورش هر چه زودتر به وي عنايت فرما، الهي آمين، نائب وليت رهبر عالي قدر 

منصور بدار، الهي آمين. لشكر اسالم در همه جناح ها پيروز گردان، الهي  حضرت آيه اهللا خامنه اي را معزز و
آمين. لشكر كفر در همه جناح ها محذور فرما، الهي آمين. بار الها روح پر فتوح رهبر عالي قدر انقالب رهبر 

الي بفرما، كبير انقالب حضرت آيت اهللا خميني را محشور به اوليائش بفرما، الهي آمين. درجاتش عالي ست متع
الهي آمين. حقوقش را بر ما حالل فرما الهي آمين ما را از دعاي خيرش بهره مند گردان الهي آمين. ثوابي از 

فرماييد عائد روح شريفش بفرما، الهي آمين. شهدا، شهداي انقالب اسالمي را  مي خيراتي كه تفضال نصيب
انقالب را شفاي عاجل كرامت بفرما. الهي آمين، بار محشور به حضرت سيد الشهدا بفرما، الهي آمين. معلولين 

الها انتقال ما از اين عالم به عالم ديگر به وسيله شهادت در راه خودت و براي خودت به گونه اي كه تو ولي تو 
راضي باشد قرار ده، الهي آمين. بار الها اموات و ذو الحقوق صالحين امت حيات و ميتان خاصا پدر و مادر از 

فرمايي بهره مند بگردان، الهي آمين. دعايشان را در حق ما مستجاب بفرما، الهي آمين،  مي تي كه نصيبخيرا
را به ما عنايت بفرما، الهي » صلوات اهللا و سالمه عليه«بار الها عنايت خاص و لطف مخصوص ولي امر اعظم 

را در رضوان حضرتش قرار بده، الهي آمين. خاطر شريفش را از ما راضي فرما، الهي آمين. بار الها حيات ما 
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علومك وانشر خزائن رحمتك افتح علينا ابواب اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم اللهم «آمين. 

 .»رحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين اللهم صلي علي محمد و ال محمده ب
تعلق در مرتبه واليت كيف حركت و رشدش در كيف سرپرستي و واليت است؛ يا اهللا. حاال اگر گفتيم كه 

يعني طريق عبادتش سرپرستي است و در مراتب متعددي كه هست (براي اين سير رشدش در جريان رشد) 
صحيح است بگوييم جريان رشد واليت. و گفتيم اين اختيار كه در مرتبه نازله قبل از تحقق نفس طلب هست 

مرتبه واليت، يعني طلب واليت است، تعلق به واليت دارد، تعلق به مراتب واليت دارد. آن وقت  طلبي است در
اولين چيزي كه مورد تصرف بايد واقع شود خود نفس طلب هست، البته نه به صورت مطلق، اين تهنا كه در 

ي از مرتبه طينت و عالم نيست و اين خصلت تنها كه نيست و اال سرپرستي اساسا صحيح نبود. خب، يك آثار
فطرت و ذاتش هست، تازه آن آثار هم خودش عالوه بر اين كه مركب است به حسب مرتبه خاصي است. عالوه 
بر اين كه به حسب آن چه كه از وحي رسيده اخبار طينت وجود دارد، شايد داللت بعضي از آيات هم از قبيل 

كه در يك دسته آثار اين آثار هست. يك دسته از آثار  آية مباركه قل كل [؟] بر اين امر بوشد از آن استفاده
رسد. يك دسته  مي رسد. يك دسته از آثار هست كه مال شرايط گذشته مي آثاري است كه از عموداً باء و امهات

آيد تازه در آن  مي رسد، يعني آنچه را كه گفتيم از اين سه عالم مي از آثار است كه مال پرورش دپ رو مادر
آيد يك وجود خالي محض نيست ولكن يك دسته اثر هم از نفس طلب انسان است. اگر  مي وجودي كه

بخواهيم مثالي بزنيم كه تا حدودي نزديك به ذهن شود، مسئله يك شي اي يا نقطه اي كه از بردار هاي 
اگر نيرو از  گويند آيد؛ مثال مي مي توانيم مثال بزنيم يعني نيروهاي مختلفي مي مختلفي فشار بر آن وارد شود

اين طرف بيايد و بخواهد اين را از اين طرف مشرق به طرف مغرب ببرد يك نيرو هم از شمال به طرف جنوب 
گويند محل برخورد اين دو يك نيرو دو تا زور يك منتجه دارد يا يك مؤلفه دارد كه در حقيقت يك  مي بيايد

گيرد و نه آن راهي كه ـ به اصطالح ـ  از شما  مي نجامراه ديگري نه راه اين برداري كه از مشرق به مغرب بود ا
كند پيدا شدن. حاال اگر ما بگوييم خود اين قوا خود  مي ل به جنوب بود. يك راهي با يك زاويه ديگري شروع

اين خصلت ها در يك وحدت تركيبي هستند كه اين وحدت تركيبي يك منتجه اي دارد، حتما طلب الواليه 
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ر جهت اين در مرتبه تصرفش و بي تأثير مطلق نيست؛ يعني شكلي ندارد، و اال واليتي نسبت تأثير دارد د

تواند بگويد كه اين  نمي شود به آن بكنند. حداقل كسي قائل مبدأ و معاد باشد نمي اي نيست در كار مأخذه
سازگار نيست.  طلبش هيچ نسبت تأثيري ندارد در اين امر بگويد كه طلبش مطلقا تمام تأثير را دارد ان هم

براي  اين كه معنايش اين است كه متصرف ديگري در اينجا نباشد، عالم نظامي نداشته باشد. پس بنابر اين 
كند به اين  مي همان گونه كه اخبار طينت هست عقالً هم در خاطر داشته باشيد عقل تابع نسبت به وحي حكم

 شود بگوييد رتبه رتبه اي ندارد، نمي ي دارد،كه نظام وحدت تركيبي است؛ يعني مراتب ترتيبي و تبديل
شود بگوييم كه آن كه واليتش حاكم بر كل تاريخ است با آن كسي كه واليتش در يك محدوده بسيار  نمي

كوچك است و دو مساوي محض باشند (در محدودة تصرفاشتان)؛ يعني محدوده تصرفات همه به وسعت تاريخ 
نظام اختالف هست. الزمه نظام تركيب هست، الزمه نظام مراتب هست الزمه شود. الزمه  نمي به يك اندازه است

مركب نسبت تأثير هاي مختلف است، اگر بنا شد همه نسبت تأثير ها يك گونه و يك رقم و يك وضعيت و يك 
آيد اصال. حاال اگر همچين حرفي را زديم گفتيم  نمي جهت باشد به صورت مطلق خب تركيب مركب به وجود

اختالف مراتبي هست و عالوه بر آن اختالف مراتب در هر رتبه اي هم آثاري از قبل هست و نسبت  كه يك
تأثيري هم اين طلب دارد در مجموعه مركبي كه هزاران بردار ديگر هم هست ولي نسبت به مؤاخذه كه برسد 

كنند،  مي از آن ها سوالكنند. سهم تأثير براي آبا خب  مي به سهم تأثيري كه خود اين داشته به او مواخذه
كنند، سهم تأثير براي اَمد جوابي و اركان وجودي كه در عالم  مي سهم تأثير براي امهات خب از آن ها سوال

رسد  مي كنند. سهم تأثير هاي مختلفي كه هست هر كدامش از آن در تشكيالتش مي بودند خب، از آن ها سوال
ب داشته اين اگر در به نسبتي كه سهم داشته ميدان عملكرد سراغ اين كه خب، اين مراتب داشته خب، مرات

داشته عمل خير بكند؛ يعني طلب واليت الهيه در شكلي كه نسبت به ما فوق باشد از آن رتبه اي كه هست. هم 
تحت سرپرستي باالتر قرار گيرد و هم سرپرستي به نحوه اي كند كه متناسب باشد با تحت سرپرستي قرار 

آيد. آمديم خير ايشان در رتبه انسان فرض كنيد اگر  مي مرتبه مافوق. خب، اين ثواب گيرش گرفتن نسبت به
را هم باز صد قسمتش كنيد خود آن مرتبه را اين در رتبة  ٥٠براي انسان بگيريد رتبه  ٥٠صد درجه كنيد رتبه 
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تقسيم كرديم صد تا قسمت  را ٥٠، خود ٥٠از آن قرار گرفته اين آمد توجه كرد به مادون  ٣٠از آن   ٢٠فرضا 

را تا سقف آخرش بيايد. اين آمده جاي اين كه بيايد  ٥٠، الاقل ٥٠تواند صعود كند بيايد به طرف مافوق  مي اين
رفته به طرف سقوط جاي اين كه شكل واليت ملكوتي را بخواهد در سعة اختيارش مراتب  ٥٠/  ٩٩به مثال 

 دش رفته به طرف حيوانات.خواهد رفته سراغ مادون خو مي تولي را كه
خودش را از قبيل زمينه ها مرتبا ساخته مرتبا [؟] بده پايين تر مرتبا قدرت اخيتارش را مرتبا خرج كرده 
كفران كرده آن طلبش را برده در شكلي كه در شكل هر رتبه از حيوانات برسد از آن حيوان بدتر هست. يعني 

 شود بگوييم اين را هم ابتدائا به لحاظ تصرفي كه واقع نمي كه بدها  گوييم بد تر هست؟ خود آن حيوان مي چه
توانيد بگوييد به حساب ـ خب اينجا را عنايت كنيد جاي غفلت نشود ـ اين به حساب  نمي شود در عالم بد مي

 كند براي كمال توحيد مي دهد به لحاظ اين كه اصل آن كار زمينه اي را فراهم مي كاري را كه بعدا انجام
توانيد بگوييد بد است، اصل پيدايش يك چنين كاري به لحاظ ايشان كه خرد زده به خودش خودش را  ينم

برده به رتبه حيوانيت [؟] رحمت دور شده. به لحاظ اين كه ايشان دچار خيال شده پرستيده يكي از اموري را 
كند اين مستعد بود براي باال. بايست آن گونه ب نمي بايست بپرستد، كيف پرستش اش را شكلي كرده كه نمي كه

كند صحيح است به او بگوييد بد  مي خودش كفران كرد، خودش خودش را دور كرد. به لحاظ آن سقوطي كه
است. به لحاظ آن جوري كه اول بر خودش كرده بعد زمينه را سخت كرده براي ديگران نسبت به عبادت حق 

ست، اگر از باال در وحدت تركيبي نگاه كنيد زمينه سخت البته زمينه سخت شد من غير زا زمينه سخت كردن ا
گويد: به امتحان خوبي آزمايشش كردم، زمينه  مي درباره ابراهيم» و ابتليناه ببالء حسن«شدن خوب است 

شوند  نمي دهد خداي متعال، آن نامش قدرت بروز دارد تقلبي كسي مي سخت شده ها! لقب خوبي را به سختي
به آزمايش هاي دشوار، به فتنه مبتال كرديم قبل از شما را. » و لقد فتنا الذين من قبلكم «، با ادعا بيايد باال

كنند دعوي ايمان كنند ما كاري شان نداريم،  مي گمان» احسب الناس ان تيركوا ان يقولوا امنا و هم ال يفتنون«
شدن در دعوت به خدا حتما بايد كنيم؟ ادعاي نمايندگي خدا كردن و تصرفات الهي را واسطه  نمي امتحانشان

درگيري داشته باشد. خب، از موضع باال در وحدت تركيبي كه نگاه كنيم، سخت شدن زمينه بد نيست. قاطي 
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شود هر چيزي  مي روند، پااليش مي گذارند آن هايي كه خالصند جلو مي گذارند صافي كه مي ها فيلتر كه

گويم  مي د خودش را كرده حيوان و پست تر از حيوان، اين كهكن مي متناسب رتبه طلبش، اما آن كسي كه فخر
گوييم اين ها ديگر نجس العين است،  مي پست تر عنايت بفرماييد ما در ارتباط با يك حيواناتي هست كه

توانيد بگوييد كه وجودشان بد هست و نبايد باشد در عالم، ممكن است  نمي خودشان كه به لحاظ تكويني شما
صرف بودن اين ها داشته باشد. هر حيواني از حيوانات يك خاصيت هاي داشته باشند و ما آن  هزاران خاصيت

خاصيت ها را هم ندانيم حاال براي خاك هست براي گياهان هست براي حيوانات ديگر هم هست براي  ـ به 
ست در دانيم خيلي حكمت ه مي حضورتان كه عرض كنم كه ـ  دارو هست براي چه چيز هايي هست ما چه

گوييد اين نجس العين است، يعني ارتباط انسان با اين حيوان نبايد  مي رسيد مي آن. ولكن به يك حيواناتي
باشد يا بايد اين گونه و با اين محدوده باشد. ارتباط با سگ نبايد به طوري باشد كه مثل گربه بيايد در خانه در 

و چه. ارتباط با  و چه و يك منافع خاص با سباني و چه اتاق اين طرف آن طرف، فقط براي ـ به اصطالح ـ  گله
و چه. ارتباط با  و چه اين بايد طرف آن طرف فقط براي ـ به اصطالح ـ  گله و يك منافع خاص باسباني و چه

دانم ميكروب هست، من كاري به آن حرف ندارم،  اين بايد محدود باشد. حاال اين امروز بگويند اسمش نمي
از لحاظ نظر معنوي اين كه سگ جايي باشد ملك آنجا نيايد. كسي كه سگ را از نه در محدوده  بگويند نه خير،

آورند سگ را در بستر خودشان در اتاق خودشان مبل  مي اي كه شرع قرار داده مثل اين خارجي ها كه
غالب آدم  خودشان. كه اين كاشف از اين است كه تمايل روحي شان هم با همان سنخيت پيدا كرده ديگر در

هستند. اين جا اين سگ چگونه نجس العين هست؟ تناسب ارتباط با آن با سير به طرف موال و تصرفات الهي 
آيد نحوه واليتش را يك جور حيواني  مي چگونه است، حاال خوك، سگ نجس العين است. خب، آدمي زاد هم

شود در خود كالم  مي از اين ها پست تر كند تصرفات حيواني را در عالم مي دهد طلب مي گيرد. قرار مي قرار
كند از چهار پاي داند آن را  مي تر گمراه زند پست مي زنم مثال به چهار پا مي مجيد حميد آن را مثال به سگ

گويد بنا بود كه مقام واليت الهي را صرف كند در سير باال طلب الواليه بوده طلب بود تعلق بود  مي [؟] اين كه
به واليت و سرپرستي. نحوه تسبيح و تمجيد و تكبيرش نحوه تسبيح و تمجيد و تكبير ولي تعلقي در مرت
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توانست باشد اين رفت در خودش را تصرف كرد در  واليتي بود، موثر در تغيير خودش و موثر در تغيير غير مي

اين  شود. مي خودش شكل خوك يا شكل سگ يا شكل فالن حيوان درنده يا كذا شد خب، پست تر از آن ها
همه خصالش ـ به اصطالح ـ  پشتوانه ها براي نيرو هايي كه يعني اين نگوييد كه مثال آن چه را كه به او هم 
 مثالً از آبا و اجداد رسيده كم چيزي است. من باب مثال اگر همه اين ها را ما سرمايه قدرتي بگيريم من

بينيد احيانا هيچ كدام از آبائش در آن مرتبه از  يم گويم همه اش خير ولكن اگر ببريد آن را در رتبة حيوان نمي
خواهد را از همه ما  مي برد يزيد عليه العن خب، لعنت مي حيوانيت نبردند اين واليتشان را. در آن مرتبه بعد كه

كند امتحان را اين كه فاعل اين بدي هست صحيح است به او لعنت كردن.  مي دور باشد از رحمت الهي سخت
آن واقع شده زمينه سخت خدا او را هم امداد كرده و براي او زمينه رشد داده ولي اين نيامده بود  هر چند براي

رشد برساند، اين كه نيامده بود طاعت فدا را كند. اين كه دچار توهم شده بود ـ خوب عنايت بفرماييد ـ وقتي 
ه طرف سقوط واليت بنا بود آيد ب مي چيزي را در وزن مخصوصش حجم مخصوصش گذاشتيد [؟] اين وقتي كه

دهند  مي كنيم باز بيشتر معنايش سرپرستي جريان رشد باشد، سرپرستي را كسي كه مي معنايش كه بعدا عرض
گوييم  مي بايد هماهنگ با عالم چه كار كند؟ رشد كند اين وارونه واليت را برد، در تنزل دادن خودش، چرا

از اين نخواسته بودند كه پرستش به شكل حيوان كه از اين تنزل دادن خودش؟ يعني واليت شكل حيوان كه 
نخواسته بودند پرستش را در شكل سرپرستي خواسته بودند. اين دچار يك توهم شد كه نظرش را چيزي پر 
كرد از خصوصيات نفساني خودش، چون خصلت همة حيوانات در آدم هست متوجه يكي از خصال خودش شد 

گرفتن حقيقت طلب كه به طرف پرستش خدا بايد باشد كيف طلب هم به جاي نديدن خود و به كار 
سرپرستي، تا همه اين خصلت هايي كه از عالم انشاج هست به نفع شود. اين آمد و به همان نسبتش كه مختار 

 كند چيز ديگري را دوست مي بود به ضرر صرفش كرد دچار توهم شد. اين توهم اولين توهمي را كه خيال
زي مستقل از ـ ان اهللا تبارك و تعالي ـ هست در حالي كه همان خصلت داخلي خودش هم دارد دارد و چي مي

پرستش كند خداي متعال را. قدرت تصرفي خودش را خودش را تنزل داد آورد پايين راست حيوان، ولكن از 
ه فاعل اين كار تواند در آن طرف  نباشد، نهايت نسبت ب نمي زاويه حيوانيت هم حركتش باز به طرفي است كه
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كه خودش را تنزل داده صحيح است ذم كردن، بد گفتن، عقاب كردن، و غيره ذلك. خب، حاال اين بحث را تا 

خواستيم در اين بحث به جزء مقدماتمان مقدمات بحث مان اين  مي گذريم يك چيزي مي اينجا از آن با اختصار
طلب سرپرستي يعني چه؟ يعني پرستش كه اصل بحث بوده كه ظاهرا گفته شده اختيار شد طلب سرپرستي، 

است كيفيتش در اين رتبه در كيف سرپرستي است. هر فعاليتي كه از انسان به لحاظ ميزان اختياريش نظر به 
خواهد يك نحوه تصرف كند، طلب تصرف كند. حاال از طلب  مي آن كنيد به لحاظ نسبت اختياريش نظر بكنيد

در احساسات قلبي اش و نظام حساسيت هاي قبلي اش نظام يافت هاي  تصرف در نفس طلبش تا طلب تصرف
قبلي اش تا طلب تصرف در نظام ادراكاتش تا طلب تصرف در نظام ارداكات حسي اش از ادراك كم كه از اين 

اش در رفتار جمعي اش در رفتار نظام حكومت اش، در  سه دسته هم كه رد بشويم از طلب تصرف در فتار فردي
گويند حركت از روي شعور بي مقصد  خواهد تصرف كند. اين حركت آدم ـ به اصطالح ـ  مي مي ن هاتمام اي

نيست ها! مقصدي يعني مقدص با اراده اي كه قصد نحوه تصرف دارد. آنجايي هم كه بگوييد براي رفع نياز دارد 
سهم از تصرف در آن  خواهد كند يك سهم از اختيار در آن هست يك مي كند باز يك نحوه تصرفي مي كار

دهد. بعد از اين مقدمه الزم هست درباره مسئله افزايش يا كاهش و كمال در  مي هست، كه كيف فعلش را نشان
شود؟ اول طلب كرد طلب  مي رابطه با اختيار كمي صحبت كنيم. بگوييم حاال اعمال كرديد طلب را چگونه

به صورت مطلق به ميزاني كه در نظام عالم متاسب با  تصرف كرد امداد كرد بعد موفق به تصرف شد، البته نه
جهت عام حركت كه امكان وقوع اين طلب بود، مصلحت عام مغاير با اين امداد نبود شد اين طلب. حاال كه شد 

كند؛ يعني طلب ثاني، طلب در لحظه ثاني وحدت و كثرتش بيشتر است. طلب  مي زمينه طلب گسترش پيدا
ميدان داشت ميدان اوليه فطري، حاال برد آن را باالتر يا پايين به هر حال در ميدان دو  الواليه واليت اولي يك

توانيم به آن بدهيم؟ نه. اگر به طرف باال  مي ميدان وسيع تري است، اين ميدان وسيع تر لقب رشد و كمال
د بگوييد. افعالي ما همه تواني مي توانيد لقب كمال به آن بدهيد، اگر به طرف نازل باشد سقوط به آن مي باشد

ايستيم ديگر نماز اين نماز خالص خالص  مي آييم و مي گيريم و مي خواهد كه وقتي وضو مي مان خيلي دلمان
بينيم كه يك دفعه در  مي انجام بگيرد خصوصا اگر قبلش هم يك موعظه اخالقي چيزي هم شنيده باشيم بعد
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آيد كه يك نماز توسل خوبي بخوانيم،  مي بحث هستيم يادمان آيد در مي آيد [؟] بحث مي نماز يادمان به بحث

مثال داريم گوش به اشكال ها را آقايان اين موقع وظيفه ما اين است كه گوش بدهيم وظيفه ما در اين لحظه 
رود در هاي ديگر لحظه اي هم كه بايد در دعا  مي رفتن در توجه به معناي ادعيه نيست اين لحظه يهو فكر مان

آيد عجب جواب فالن اشكال اين هست ها از  مي ان آن جا همراه باشد با آن معارف بلند يك دفعه يادمانفكر م
بريم  مي آيد حاال حواس را خيلي زود مي اين شكلش گرفته تا هزاران و هزار فكر كه به صورت هاي مختلف

راه را نبيند مقصد را ببنيد او  آيد سراغ معنايش اين كه خالص مي گوييد مي آيد سراغ كلماتش مي كني مي جمع
شود سرّش اين است كه ما عالوه بر امور مختلفي ديگري كه  اين انقالب حاالت به دنبال مقصد باشد، واقع نمي

در آن قرار داريم خود طلب هاي قبلي مان آثارش در كلية افعالمان هست. طلب هايي كه در شبانه روز براي 
د طلب هايي كه در جريان رشد واقع شده و همه آن ها در همه افعالمان ساز مي مان ـ به اصطالح ـ  ملكه

توانيم فكر كنم  توانيد ببريد بگوييد فقط در اين موضوع مي مي حضور دارد. شما خيال نكنيد كه يك فعل را جدا
همين گوييد فقط  مي بريد اين طرف و آن طرفش را مي خواهم كار كنم آن وقتي كه تازه مي فقط در اين موضع

موضوع خارج از موضوع نشد. حرف خارج از موضوع نشد آن وقت هم نحوه انتخاب مطلب نحوه خصوصياتش 
ممتنع است كه بريده باشد از حاالتتان. ممتنع است بريده باشد از آثاري افعال گذشته تان. از طلب هاي 

آن طلب ها علي حده شدند  گذشته تان شما با همه آن طلب هاي قبل حاضر هستيد در هر فعلي، نه اين كه
كنار حاال علي حده البته دست خداي متعال باز هست در مغفرت در تبديل كردن سيئات به حسنات در تغيير 
در گرداندن و تحول از يك مرتبه نازل به اعلي مرتبه از شقاوت به سعادت او دستش باز است. ولكن در داء 

كند. آن  مي پرستش او اگر نگاه كنيم او مرتبا به كرم و احسان عمل اختيار آيا مرتبا هم، البته باز شايسته مقام
شود، جز از  نمي اي از احسان است. خب اين متوجه كند آن هم [؟] يك مرتبه مي موقعي هم كه به عدل عمل

طريق عدل راهي براي رشدش نيست، خودش اين گونه كرده، خودش طلبش را اين گونه بريده ـ به اصطالح ـ  
شود توفيق كه عدل هست نه ظلم اين براي اين  مي د كرده به طرف نازل. آن وقتي هم كه از او گرفتهعقب گر

سنستدر جهم من «است كه خرد اين وضعش اصالح شود مگر اين كه كارش خيلي سخت شده باشد كه جزء 
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ريم حل مصائب به دا مي شود. ما دوست مي باشد. اعطاء در غير محل گاهي ضايع كننده فردي» حيث ال يعلمون

نحو اعلي مثال راحت الحلقوم جلوي ما گذاشته شده باشد. اگر مفتون آن مفاهيم شديم مفتون آن حرف ها 
شديم و مقصد را رها  كرديم مبتالي به يك صفت حيواني سخت تر از هر حيوان شديم [؟] چي؟ اگر همه آن 

مان هست؟ غيب را به ما ندادند نه اينكه از روي ها ابزار قرار گرفت براي پرستش دنيا چه؟ آن هم نفعي براي
» الحمد هللا رب العالمين«دانستيم در غير وقتش اين به نفع ما نبود.  مي كرديم ما اگر مي بخل ندادند؛ ضرر

شود داد. از اين بهتر لطف  نمي تعريفي است، همه تعريف ها براي ربوبيت خداي متعال است از اين بهتر پرورش
كند،  مي شود كرد. حاال، پس ما در زمينه طلب هاي قبل نسبت تأثير آن جريان پيدا نمي و مرحمت و كرم

دهد  نه اين كه مطلقا باز  مي كند ولي در زمينه قبل را گسترش مي نسبت تأثير طلب الواليات. گسترش پيدا
طرف حيوانيت شود اگر رفتيم به  مي شود بر فعل ها! به نسبت مي همين ما هم بگوييم كه يك جبر حاكم

التفات به جانب ملكوتي كنيم. خدا هم دستش در اين تبديل باز است به نسبتي كه ما صادقانه بياييم به طرف 
كنيم كه اين  مي كند. اين صدق هم خيلي سخت است صدق كار آساني نيست. ما خيال مي خدا، خدا عنايت

ن حرف زدن آن حرف زدن تبرئه خود نظير است گفتن عادي كه آدم در رودر بياستي دير آمدن زود آمدن اي
كنيم كه صدق همين است، البته همين اين هم يك رتبه اي از صدق هست  مي اين صحبت هاي عادي خيال

اين هم سخت است نه اين كه سخت نيست ولي سخت تر از آن است گفتن در پرستش خدا است خيلي هم 
شد. بعضي از مراتبش هم در رديف شهادت باشد، سخت است. شايد بعضي از مراتبش از شهادت سخت تر با

صديقين گاهي جلو شهدا گاهي بعد از شهدا ذكر شده اند. صدق آن گونه تمام بشود كه در هيچ عملي آدم وارد 
نشود اال اين كه تعلق خداي متعال در آن باشد و خارج نشود اال باتعلق خداي متعال پرستش خداي محض و 

شود اال به واليت ولي، اال به اين كه محض تسليم ولي باشد.  نمي است، اين خالص باشد اين خيلي مشكل
» ال يشاؤون اال ما يشاء اهللا رضا اهللا رضانا اهل البيت«همين گونه كه ائمه طاهرين صلوات اهللا عليهم اجمعين 

بيطالب همين گونه هم جناب سلمان و جعل هواه هوا عني ميلش رضايش را منحل كرده در رضاي علي بن ا
دارد  مي كند دوست مي داري مخالفت كني با چيزي؟ نظرش اين است كه خب، حاال موال مخالفت مي دوست
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دارد موافقت كنم. حاصل شدن اين مطلب غير از حرف زدن پيرامونش هست. كسي  مي مخالفت كنم يا دوست

تا متولي به واليت ولي الهي شود طبيعتا واسطه ولي هست در نسبت تأثيرات اختيارش، طبيع مي كه اين گونه
است، طبيعتا در رتبه خودش خليفه الهي  است نماينده مولي است، طبيعتا وحدت و كثرتي كه براي معرفتش، 
 قلبش، ذهنش، ادراكات حسي اش، توجه اش به عالم، توجه اش به زن و بچه اش، توجه اش به همه امور، كه

وال نيست در مرتبه خودش نماينده، موال است. عرض شد در شود توجه الهي است. البته در رتبه خود م مي
كند تصرف را اگر اين تصرف تصرف الهي باشد طبيعتاً طلبش هم طلب الهي است، حاال  مي بحث قبل كه طلب

ان «رود به طرف شيطنت طبيعتا قلب او را بايد گفت  مي شود جزء اعوان ابليس مي كسي هم كه از آن طرف
اين را هم بايد گفت كه مالئكه همراهش هست اين ملكوتي شده، هر چند در » ي اوليائهمالشيطان ليودونن ال

خواهد كه  مي عالم ملك است. آن هم به طرف قعر جهنم رفته هر چند در عالم دنيا است. آب و هواي برزخ
و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا «روشن شود مطلب 

شود، سرپرستي آن سلطان نصير هم به لحاظ ربوبيت الهي  نمي اگر سلطان نصير نباشد اين صدق محقق» رانصي
 گويد و قل يا اهللا مي كند آيه را شايد اين احتمال را بشود داد در و قل رب مي هست اولش با خود نام رب آغاز

م پرورش را در پرورش خودش و سلطاني از گويد و قل رب مقا گويد و قل يا وهاب مي نمي گويد يا قل اللهم نمي
خواهد يارش باشد كمكش كند، سرپرستي اش كند در حصول اين مطلب. حاال اگر چنين  مي طرف خودش

شود صرف احتمال  نمي احتمالي ما اينجا بدهيم البته اين ها احتمال است درباره آيات هيچ چيزي نسبت داده
ت كه بدون واليت الهي و اولياء الهي محال است كه طلب ما است، ولكن يك مطالبش قطعي است متيقن اس

گيريد از ولي الهي تحت سرپرستي او هستيد. نحوه پرستشتان نحوه  مي الهي بشود. معالم دين تان را هم كه
خوانده اسماء مختلف را از اول فرض كنيد كه دعاي  مي تصرفتان بايد الهي باشد. حاال اگر يك اسم را قبال

ن تا آخرش، يكي از آن اين است كه ما هر كدام از اين ها را تك تكي ببينيم تك تكي اسماء را مبارك جوش
ببينيم يكي اين كه مثال خيلي از وقت هاي ما مبتال به آن هستيم [؟] اصال  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  

كند به خصوصا اگر  مي ايجاب كنيم چه قدر وقت مي زنيم ببينيم چند صفحه اند اين دعا، بعد دقت هم مي ورق
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كنيم كه  مي ـ به اصطالح ـ  كار هاي را رسيمي هم داشته باشيم  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  حساب

» سبحانك يا ال اله اال اهللا«شود گفت و اين يك رقم خواندن است  مي اين هر صد تاي آن مثال چند تا چيزي
به اصطالح ـ  جداي از وقف و اين حرف ها است، سعي بر اين  گفتن. يك رقم خواندن هست كه نه يك كمي ـ

خواهيم  ـ به  مي كه حاال حتما دعا را تمام كنيم نداريم يك صفحه اش شد نيم صفحه اش شد هر چه كه شد
حضورتان ـ دعا كنيم اسماء و را دانه دانه دانه دانه مالحظه كنيم. مثل كسي كه تازه كار باشد يك تابلو خطي 

گويد خوب است. آن اولي كه  مي كند و مي آيد كلمه كلمه حرف حرف دقت مي دهند اين مي او نشانكه به 
 اصوال توجهي به خط خوب و بد خط ندارد ولي يك استاد خطي باشد كه متبحر باشد او همه را با هم نگاه

بيند به صورت يك  مي بيند در عين حالي كه همه را مي بيند و دقيق هم مي كند، تناسبات همه را با هم مي
بيند. يك كسي كه شغلش مسئله فرش باشد همين كه يك فرض جلويش فرش  مي بيند و دقيق هم مي واحد

تواند ببيند و دقيق هم  مي كند با يك نفر همه را مي كنيد كه فرش ها گران قيمت فرش ابريشم جلوش پهن
 م ببينيد اگر نقض هم دارد فوري اشارهببيند ريز بافي اش هم ببيند رنگش هم ببينيد تركيب كلي اش ه

تواند به  كند فالن قسمتش نقص دارد. يك كسي هم كه وارد نباشد بايد خيلي معطّل شود آخرش هم نمي مي
گويد يك  مي آن دقت ببيند. مثال ديگر بچه اي كه تازه عدد شماري را ياد گرفته باشد. پنج بار ده بار مرتبا

 تواند يك خرده كمي روان تر شده باشد دانه دانه نمي هد پنج تا بشمارد آخر همچهار سه دو پنج، هفت تا بخوا
. ولي يك آدمي بزرگي پسر بزرگ تان هست يا برادرتان هست يا خانواده تان ٥و  ٤و  ٣و  ٢و  ١شمارد  مي

 اشارهكنيد با دست و  مي كنيد اشاره مي كننيد از پرده بيرون مي هست شما سرتان را از دريچه اي بيرون
شود صدا  مي شمارد كه در يك لحظه متوجه نمي فرماييد پنج تا چاي اصال مي كنيد به دهنتان بالفاصله مي

گويد پنج  مي زديد حرف هم نزنيد گفتيد هم شما را اين گونه اشاره كرديد و اشاره به اين دهنتان كه ديد اين
شد هست. حاال اين اسماء را وقتي كه كسي تا چايي ببر. اين حضور همه در ذهن كسي كه مسلط به مطلب با

تواند به وجه تركيبي اش ببيند آن را  مي بخواند كه حين هر كدام از اين ها بقيه را از همين زاويه همين اسم
بيند  مي يك اسم دو اسم سه اسم را آدم يا چند تا اسم كه در فقره در يك قسمت از دعاي جوشن هست آدم
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يا من هو «شود مثال ببيند آن را آن هم خيلي ضعيف نه، نه كامل فرض كنيد  مي دكه گاهي بر اساس مرور زيا

في عهده وفي يا من هو في وفائه قوي، يا من هوي في قوته علي، يا من هوي في علوه قريب، يا من هوي في 
هو في قربه لطيف، يا من هوي في لطفه شري، يا من هوي في شرعه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من 

اين هم علو قدرت را و هم نزديك بودن را و هم وفا را هم عزت را هم شرف را هم همه اين ها را ». مجده حميد
گويد اول كار همه آن اسماء را  مي حاال چند تا آن را آدم بتواند تصورا نزديك ببيند. گاهي است كه يكي را كه

بيند. گاهي همه هزار را  مي ر كدامش از يك زاويه كلش رارسد همه را ه مي بيند. به هر كدامش كه مي دانه دانه
خواهم  مي توانيم مفاهمه كنيد روي آن. مثالش را بيند آن براي حاصل نيست. معنايش را هم نمي مي اسم را

شود ـ اين كثرت را در حالت قلبي  مي خواهم زياد هم وقت گرفته مي بزنم باز براي تنزل ـ خيلي معذرت
خواهم عرض كنم ضعف و شدتش معناي  مي برايتان و وحدت و كثرت تركيبي در اين حالت خواهم بگويم مي

كند ولي گسترش به معني تفرقه نيست به معناي انجام بيشتر است به معناي وحدت  مي اين كه گسترش پيدا
يره وار بيشتر است. شما اگر يك ظرفي ساختماني را فرض كنيد كه يك در ميان شيشه هاي مختلف بيندازد دا

بينيد  مي هم باشد و نور در آن يا بيرونش روشن باشد كه شما از يك شيشه نگاه كنيد بايد هر شيشيه اي كه
بينيد در عين حالي كه  مي يكي از سفيد ها به هر حاال جلوي تان هست از آن بي رنگ ها رنگ خود اين را

ك خرده باالتر باشد كه همه را به صورت بينيد اين كثرتش، اگر ي مي تركيبش را با كل رنگ هاي ديگر هم
واحده هم بتوانيد مالحظه كنيد. تعلقتان به زن بچه فرزند فرضاً خواهر منصب اين ها حول يك محوري نظام 

 دهيد همه را داريد مي يافته باشند به هيچ كدامشان نه بيشتر بها دهيد نه كمتر و به هر كدام هم كه بها
زن و فرزند وظايف  ،الي را در يك مسيري حوائجي كه ما در خواهر برادركنيد يك م مي بينيد. خرج مي

 بينيد اين خرجي را كه مي بينيد، آن وقت هم جاي خودش را مي اجتماعي و همه و همه هست همه را
توانند محور قرار بدهند ماديات را؟ همه را حساب ريالي اش كنيد  مي كنيد. كفاري كه غليظ باشند چگونه مي

توانيد يك همچين چيز واقع شود.  مي كند، شما هم در جهت الهي اش مي كند صرف نمي كه صرف بگويند
كثرت، براي رشد هست همان گونه كه وحدت و انسجام براي رشد است. مفاهيم نظري االن هر مفهومي را كه 
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آورد  مي احتمال راكنيم اين تركيبش با ساير مفاهيم هزاران  مي شويم بحث در آن مي در خدمت برادرها وارد

آيد كه  مي شود كه به ذهن آدم مي بينيد. به گونه اي مي جلو. هر قدر بيشتر تامل كنيد بيشتر اين احتماالت را
 انگار مطلبي تمام نشده در حالي كه وقتي كه يك درجه به كساني كه اين فرصت تأمل را نداشتند برخورد

بينيد كه شما حرف هايتان يك سر و يك گردن از حرف هاي  مي كنيد به قول عوام مي كنيد با آن ها بحث مي
ايستند هزار و يك جايش جاي بحث دارد هي مرتبا احتماالت جديد  مي آن ها باالتر است آن ها برابر حرفتان وا

بينيد ديگر. اين كه براي يك قشر زمينه اي خدمت بيشتر هست براي شما زمينه تأمل بيشتر هست، عين  مي را
شويم به قسمت ديگري كه  مي هم در ساير رفتار اجتماعي وجود دارد. حاال مقدمه ما در همين جا واردهمين 

بينيم، تصرفات الهي باشد؟ اين وحدت و كثرتش الهي  مي ببينيم آيا اگر ما كمال را به طرف خدا حركت كردن
ه صحبت هايي كه اول اول بحث كنيم امروز ب مي سازد، اجماال اشاره مي باشد اين چه مبنايي را در حكومت

گويند بابا دين آمده شرع آمده براي سعادت خيلي خوب، تا اينجايش  داشتيم خب، كساني هستند در عالم مي
خيلي خوب برنامه سعادتش همين جايي هست كه ما ادراك كرديم و در اين كتاب هم نوشتم به چه عنوان به 

د كه همه كارهايتان را با اين بخواهيد بسنجيد. مخالفت با اين ها گويند ديگر لزومي ندار مي عنوان احكام عمل.
نداشته باشيد موافقت قطعيه اعمال كسي نگفته يك اموري را شرع حرام كرده يك دسته را واجب كرده يك 
دسته را مكروه يك دسته را مستحب يك دسته را هم مباح حكومت جزء آن مباحه است. مگر زمان معصوم 

گويند، اين دسته نظرشان اين است كه مبناي حكومت يك امر عقي است. بشر  مي اين گونهباشد يك دسته 
 خورد فطرتان  مي تواند زندگي كند مدني بالطبع همين گونه كه غذا نمي بدون جامعه و نظام اجتماعي

يا به  و ديگر آش آلو درست كند يا آش كار ده درست كند يا آش جو درست كند اين ها كار به شرع ندارد.
 گويد يا حسب رسومش هست. در يك محل رسم است كه آش جو زيادي مي صورت تجربي طب به او

 خورند. در يك محل رسم است فرضا برنج را به صورت كته مي خورند. در يك محل رسم است آش آلو زياد مي
بوديم ديدن يك نفر از خورند. در يك در يك زمان از تاريخ رفته  مي خورند. در يك جا به صورت چلو صافي مي

شده،  گفت كه اين برنج خوردن اول كه بشر سرش نمي مي محترمين در همين قضايايي قانون اساسي و اين ها
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جويد آن را سبوسش هم چيزش هم و شلتوكش  مي كه بايد شلتوك را پوست بكند، بخورد يا بپزد بخورد خام

توانسته ـ به اصطالح ـ   مي ورد، بعد بچه آن را نرم تراش را تا بتواند مغزش را به دست آ كرد دهان مي اذيت
اش را كنده طبخش به صورت كته اي كرده بعد هم چلو صافي اين چه  شيره اين شلتوك را بخورد، بعد پوسته

گويند  ربطي دارد به وحي، چه ربطي دارد به [؟] حكومت  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  الهي است. مي
ميز در ساختن اين موكت در ساختن كولر در ساختن بلند گو، ضبط صوت  و اين ها چه بشر در ساخت اين 

ربطي دارد اين امور؟ ال تفعلوا في دينكم دين براي اين ها اصالً نيامده و اال انبياء بزرگترين مخترع بودند، برنامه 
يمات اجتماعي هم نيامدند دانند دست مردم هم چنين كاري ندادند كه. براي تنظ مي آپاراتوري و اختراعات

گويند گاهي  گويند گاهي هم شد كه پيغمبر اكرم شبهه را من از طرف خوب وارد كنم تا بعد [؟] مي مي انبياء.
هم شد پيغمبر اكرم بگويد كه مردم بيايد مشورت كنيد نماز صبح چند ركعت باشد؟ دو ركعت بهتر است يا سه 

گويد: سلمان كي ها  مي تا، دستوري فرموده و لكن در قضيه جنگ ٢ركعت؟ پنج سجده داشته باشد يا  ١٠يا 
گويد كه بايد خندق بكنيم حاال ما يقين داريم نبي اكرم علم ـ  مي كي ها دور هم ديگر مشورت كنند آنها هم

صلوات اهللا عليه و آله و سلم ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد علم اولين و آخرين داشته ربطي به مسئله 
رسد به  مي ش ندارد. اصلش امور را دارد زندگي امر ديگر است الكمال كل الكمال التغفقه في الدين و تارسالت

خواهيم  مي خواهيد اين را قاطي دين كنيد. زندگي مي تقدير المعيشه، تقدير المعيشه جزء دين نيست كه شما
اي دارند. خب، اگر بتوانند از تجارب  خواهيم داشته باشيم. هر قومي هم يك رسمي دارند. تجربه مي كنيم، نظم

گفت كه بعضي ها اشاره اش به  مي كنند يكي ديگر از افراد كه غير از آن فرد مي ساير مردم جهان هم استفاده
آيد  مي گفت بعضي ها عنايت دارند كه از تجارب ديگران استفاده نكنند به نظر شان مي جلو بود در مجلس

آيد. خدا به بشر عقل داده عقلش كه بي كار نيست بي جا  نمي خداپرستي جور دراستفاده از تجارب ديگران با 
كند در شناختن خدا و دين و دستوراتش و برنامه اخالقياتش. يك قسمت هم  مي نيست يك قسمت صرف

دست خودش سپرده شده. حاال زماني كه ولي معصوم باشد كه عقلش از همه بيشتر است بدون تجربه هم همه 
داده  نمي ر هست در نزدش هست خدا به ولي معصوم يك امري را داده لزوما هم به همه پيامبرهاچيز حاض
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خيلي از پيامبران بودند كه سلطنت را نداشتن مأمور به سلطنت نبودن امامت را هم نداشتند كه حقشان باشد 

ه السالم صلوة ايشان سلطنت هر چند سلطنت دستشان نباشد. حضرت ابراهيم خليل الرحمان علي نبينا و علي
در آخرين رتبه امتحاني كه داد مقام بعد از قله است به امامت و رهبري رسيد، چرا شما امامتي را كه يا بايد 
منصوص از طرف خدا باشد و منسوب از طرف خدا باشد يا بايد به وسيله عقلي انجام بگيرد كه خدا داده شما 

امامت و رهبري يك شكل الهي محض دارد كه مخصوص معصومين  اصرار داريد كه بگوييد اين استمرار دارد؟
كند  مي (ع) است و يك شكل ديگر دارد به دست عقال و عقل داده شده. البته آن كسي كه سر كار هست اداره

 جامعه را آن شخص بايد رعايت حالل و حرام بكند، مثل يك مقلّدي كه از قضيه مسئله طهارت و نجاست را
آب طاهر است يا طاهر نيست به عهده خودش هست. تطبيقش به موضوع به عهده خودش  فهمد ولي اين مي

كند كه مخالفت اين  نمي فهمد كاري مي فهمد مسائل ـ به اصطالح ـ  عبادي را مي است مسائل عدل و ظلم را
سر كار هست  كنيد عيبي ندارد اين ـ به اصطالح ـ  سلطاني كه مي ها باشد اما بحث قضاء و امثالش هم كه ذكر

مشروط به او سلطنت بدهند بگويند آقا زا قسمت گزينش شما جزئ شرايط اگر گزينشش اين هست كه قضات 
شود. فالن دسته از اموال را  مي را از اين طبقه استخدام كنيد اگر استخدام كنيد اگر نكنيد اين مخالفت با شرع

د شرع اگر هم در مصالح باشد مصالح عامه صرف در فالن قسمت كنيد اگر مورد خاصي را ذكر كرده باش
گردد يا قومي و ملي گرايي  مي گويند حكومت به تجارب بشري بر مي مسلمين باشد كه ربطي ندارد به كسي.

 است يا دموكراسي است. حاال اگر يك احزاب سياسي هم توانستند تمام كننند كه از اين ها بهتر درست
بشر واگذار شده مثل صنايعي كه در عالم هست مثل هواپيما سوال شدن كنند امر امر تجربي است به عقل  مي

ربطي ندارد به دين. شما بگوييد اين نحوه نظام اين گونه است آن نحوه آن گونه است بخشي از آن كه مخالفت 
 صريح در جزئيات نداشته باشد، اما اين كه مجموعه اش هم مخالفت دارد يا ندارد اصال مجموعه مالحظه كردن

سنجيم، مجموعه اش كه منتجه دارد يعني چه؟ حرف  مي هيچ جاي نداريم تك تك اعمال را به تك تك احكام
گويند يا خود فعل بايد مخالفت شرع باشد يا سببيت  مي گويند فعل سببيت مي هايي است كه شما ساختيد.

خواهم  مي گويد مي كه عقلي داشته باشد در نفس عمل حرام عرق خوردن حرام است، انگور خوردن به كسي
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سازد آمد و گفت  مي بخرم براي عرق درست كردن به آن هم حرام است. ولي اگر يك خماري كسي كه عرق

برد خانه بخورد اهل اين كار هم نيست كه اين  نمي خواهم عرفا هم اين صد تن انگور را مي من صد تن انگور
ريفات هم ندارد كه شيره بپزد دستگهاه خماري دارد صد تن انگور را كشمش كند دستگاه شيره پزي و اين تش

آيد بگويد من به اين قصد  نمي كند خمر ولي او مي كند خمر شما هم عرفا علم داريد كه اين را مي عرفا اين را
خرم اين هم جايز است بشناسيد كاري به كمك به اسم نيست. شما اين فعل شما كمك به گناه  مي دارم

خواهم انگور بخرم براي شراب درست كردن و شما اگر بدهيد  مي قتي است كه او بگويدنيست، كمك به گناه و
خوام امروز يك كمي [؟]  گويند اصال گفتن ملي گرايي من معذرت مي اگر اين انگور را كمك به اثم است. مي

بطه اش اين گويند اين كه بگوييد ملي گرايي كفر است/ اين يعني چه؟ كفر ضابطه دارد، ضا مي سواالت [؟]
است كه يا آدم منكر خدا بشود يا منكر نبي اكرم شود ـ صلوات اهللا عليه و آله و سلم ـ (اللهم صل علي محمد و 
آل محمد) منكر قيامت شود ضرورت هم اگر چيزي بود كسي منكرش شد اگر به لوازمش منتظر، منتظم باشد 

ي كه اصال كسي اين همه محل دعوا هست ضروريات به انكار رسالت شود يا انكار معاد يا توحيد. و اال امر
فهمد كه اين براي آن دين  مي اتصالش به دين خب پيداست، ضرورت چيزي است كه كسي اهل يك دين باشد

 گويند نحوه انكار ضروري  مي است
 ن كافرگونه اي باشد كه منجر به انكار رسالت شود و اال هر گونه هر ضروري را به هر نحوه آدم منكر شود اي

گوييد ملي گرايي كفر است، نخير، تعصبات قومي و همين هم  مي آورد، يعني چه كه شود خروج از دين مي نمي
اگر بد هم باشد كفر نيست يك زمينه اخالقي است. و اگر بعضي از جاها هم علت قوام يك جامعه باشد كه اين 

دگي كنند نظم شان را بر قرار كنند، مخالفت هميت محترم است، علت قوام يك جامعه اي است بريا بتواند زن
شوند و يك سازمان  مي شوند و تيره تيره مي كنند رسومي دارند. عشاير به اين كه دسته دسته نمي هم با دين

دهي خاصي خودشان دارند، مقيد به اين سازماندهي هستند ولي براي زندگي دنيايي شان همه آن ها هم اهل 
 هل خمس اند اهل  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  اگر براي دين هم معذرتنماز اند اهل روزه اند ا

كنند بر اساس همين  مي كنند دعوا مي روند جنگ مي خواهم براي مملكت اسالم هم دشمني پيدا شود با هم مي
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د كني مي دهند. مثل فرمولي كه در دستگاه نظام وظيفه پياده مي دهد آن ها كشته مي هميت و رئيس دستور

گوييد كه چيز مليت گرايي و قوم گرايي كفر است؟ معناي گرايش چيست؟ چه  مي چه بدي دارد، چرا زودي
كنيد بر اين مصاديق؟ دموكراسي چه عيبي  مي گوييد و چگونه تطبيق مي ظابطه اي براي گرايش و عدم گرايش

ت عموم را رعايت كند. زحمت ها دارد؟ بشر در تجارتش در اداره جامعه اش رسيده به اين جا كه بايد تمايال
كشيدند چه شده زود به اين پيدا شده ساليان دراز زحمت كشيدند تا به اينجا رسيده. حاال هم االن منشأ يك 

گوييد اين قدر بد است اگر نبوده  است اين همه ترقي و اين  مي آثار بسيار عظيمي است در دنيا همين كه شما
توانستند اصال با سواد بشوند اال عده محدودي  نمي بشر كرده، قديم مردمهمه رشد نبود، اين همه ترقي كه 

توانند  مي توانند قرآن ياد بگيرند مي حاال از بركت همين تكنولوژي و همين صنايع و همين چيز هست كه
رسد كتاب هاي خطي بود، محدود بود، سواد  مي شود به دست مردم مي توانند رساله چاپ مي رساله بخوانند

حدود بود خدمت به ديگران محدود بود زيارت محدود بود توسعه اي كه پيدا شد بر مردم از همين ملطب م
شد، اين را شبهاتي كه ظاهر مطلب اين ها هست كه ـ به حول اهللا و قوته ان شاء اهللا الرحمن ـ در جلسه آينده 

اصول اعتقادات واليت عامه حا گردد و در  مي شويم و اين كه حكومت مبدأش به پرستش بر مي وارد بحثش
فهمد  نمي شود و مگر بگوييم در مرتبه ضعف و قاصد هست مي دارد و انكارش ان التفات انكار اصول اعتقادات

خواهم كه امروز نشد استفاده  مي كنيم به حول و قوه من خيلي معذرت مي اين را ـ ان شاء اهللا تعالي ـ بحثش
يك وقتي خدايي نخواسته كم نگيريد بحث كردنشان را ـ ان شاء اهللا تعالي ـ كنيم از فرمايشات آقايان، آقايان 

 دهيم براي سواالت هم بيشتر [؟]  مي روز ديگر هم وقت بيشتر
س: [؟] سؤالها را مطرح [؟] جلسه دوشنبه است به احتمال زياد ممكن است [؟] انشاء اهللا دوشنبه هم 

 شود. مي بررسي بحث ها است فردا بعد از ظهر تشكيل جلسه [؟] تحرك [؟] جلسة مشتركي هم كه براي
»والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته«  





 

 ١٠جلسه: 
٢٦/٤/٦٨ 

بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين انّه خير  ،استاد حسيني: اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين
قاسم محمد (اللهم صلّ علي محمد و ناصر و معين و الحمد هللا رب العالمين، و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابال

آل محمد) و علي اهل بيته المعصومين المنتجبين المكرمين واللعن علي اعدائهم اعداء اهللا من اآلن الي يوم 
 ».و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا«الدين. 

لمة باطل را از زمين بركن! آنچه وعده به ولي ات فرموده اي بارالها! كلمة حق را بر سراسر جهان بگستران! ك
هر چه زودتر به وي عنايت فرما! نايب رشيد ولي ات حضرت آيت اهللا خامنه اي را مؤيد و منصور به تأييدات 

ح خاصه بفرما! لشكر اسالم در همه افكار و ابعاد پيروز فرما! لشكر كفر در سراسر جهات مخذول فرما! بارالها! رو
رهبر كبير انقالب را با اجدادش، با اجداد طاهرينش و موالي اش محشور بفرما! بارالها! روح پر فتوحش را از 

فرمايي بهره مند بگردان! حقوقش را بر ما حالل و ما را از دعاي خيرش بهره مند  مي خيراتي كه تفضّالً نصيب
شهداء ـ صلوات ا.. و سالمه عليه ـ بفرما! معلولين بگردان! بارالها! شهداي انقالب را محشور به حضرت سيد  ال

جنگ را شفاي عاجل كرامت فرما! بارالها! انتقال ما را از اين عالم به عالم ديگر، تفضّالً به وسيلة شهادت در راه 
خودت و براي خودت خالصاً لك قرار ده! علل و امراض ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل كرامت فرما! اموات و 

الحقوق، صالحين امت، حياً و ميتاً، پدر و مادر، همگي را غريق احسان و رحمت خودت بفرما! از بركاتي كه  ذوي
فرمايي تفضّالً محظوظ شان بدار! ما را از دعاي خيرشان بهره مند بگردان! بار الها! ما را از دعاي خاص  مي نصيب

وات اهللا و سالمه عليه و روحي لتراب مقدمه و توجه مخصوص ولي اعظمت ـ صلوات اهللا و سالمه عليه، صل
 الشريف فداه، و عجل اهللا تعالي فرجه الشريف ـ بهره مند بگردان! خاطر شريفش را از ما راضي بدار! 
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اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن «

). حمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين (اللهم صلّ علي محمد و آل محمدعلومك برحمتك يا ارحم الرا
[...] 

بحث اين كه نظر در باب حكومت، يعني مبناي حكومت، آيا عقلي به معناي عرف عقاليي متبادر هست؟ يا 
امعه چگونه اينكه بر اساس پرستش هست؟ اين يكي از مباحثي است كه حاال نحوة نقل و انتقال و بحثش در ج

باشد آن يك حرف ديگر است، در بحث كردن بايد روي آن واقعاً بحث جدي اي قرار بگيرد كه از اشكاالات 
برادران مستفيض شويم و بهره مند شويم، و با هم همفكري كنيم، معلوم شود اين مطلب كه آيا امر حكومت، از 

، خود امر حكومت، دخالتي نداشته باشد؟ شما عبادت اموري است كه در سعادت و شقاوت ابتدائاً، ذاتًا، حقيقتاً
تان، عبادت فردي تان، نيتش هللا واقع شود، براي تان مؤثر باشد در رشد تان. ولي اگر رئاء اللناس باشد، اگر 
ناخالص باشد، بر اساس عجب باشد، بر اساس امراض نفساني و باطني باشد، خير، باطل است. چرا؟ جزء امور 

شود، در  مي شود، پرستش خدا به وسيلة اين نماز واقع مي ادت خدا به وسيلة اين مطلب واقعتعبدي است. عب
امور تعبدي، اگر معبود، غير از خدا بود، و اگر غير از قصد قربت، قصد ديگري بود، باطل است، واقع نشده اصالً. 

تعبدي، ركن و مقوم ذاتش، هر چند ظاهر عمل شباهت داشته باشد. تكليف، تكليفي است تعبدي و در تكليف 
مسأله عبادت هست، و قصد بندگي، قصد تقرّب، و بگوييم اين دستة از امور، در آن دخالت مستقيم دارد، 
سعادت مند شدن، يا شقاوت شدن و اهل شقاوت شدن. اهل سعات و اهل شقاوت، آن نسبتي اش كه مربوط به 

تي كه نسبت تأثير اختيار را بگيريد، اين مقدارش تمام امر اختيار است، كه اساس مطلبش هم هست، به هر نسب
شود كه كسي به نحوه اي شقي خلق شود كه قدرت طاعت نداشته باشد و بعد مأمور به طاعت  نمي است كه

شود! بايد به نحوه اي بتواند اين شقاوت را تبديل به سعادت بكند و يا ـ معاذ اهللا ـ اين سعادت را تبديل به 
ين اثر بايد به يك نحوه اي باشد، حاال هر چند ما نخواهيم بحثش را بكنيم، في الجمله اش قابل شقاوت بكند. ا

انكار نيست. حاال بگوييم اموري كه تعبدي هستند، در آن ها قصد قربت شرط است، اين دستة از حركات، اين 
ي باشد، به تعبير ديگر، چه دستة از افعال؛ چه افعال قلبي باشد، چه افعال نظري باشد، چه افعال حسي خارج
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جانبي باشد چه جارحي باشد، اين دستة از امور، بايد به قصد قربت واقع شود. يك دسته از واجبات ديگري 
 داريم كه اين ها اموري است عقلي، جزء شرايط، و در نفس آن ها ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ  تعبد لحاظ

تواند جمع با حتي حرام هم شود، مضرّي به صحت فعل  مي عل،شود؛ اصل خود آن ف نمي شود، تقرب لحاظ نمي
خواهيد حاصل كنيد، مثل وضو، طهارت، آبش بايد  مي نيست. شما اگر شرطي را كه تعبدي است براي نماز

غصبي نباشد، ولي گفتند لباس تان طاهر باشد. نگفتند ديگر در طهارت، در ايجاد طهارت، شرط اين است كه 
باشد. آب غصب كرديد، بد غصبي هم بوده، يعني آمديد كسي كه آبي داشته در مسافرت، با آب غير غصبي 

مرده، مرض اسهال هم داشته، يا استفراغ هم داشته بچة  مي رسيده نمي مريضي هم داشته، اين آب به او
ا آن هم ميرد. شما آمديد آب اين را غصب كرديد، ب مي شود و مي كوچك، اگر آب نرسد به او، آب بدنش تمام

لباستان را طاهر كرديد، لباس هم خشك شده و آبي هم در آن نيست، بچه هم از دنيا رفت. شما به يك نحوه 
در خون آن طفل اگر بگويند شريك هستيد، و اگر بگويند، آن غصب هم كه حرام است خودش، در عين حال 

بزنيد به اين لباس چه طور است؟ گويند نجس است، دست تر  نمي لباس شما االن چه طور است؟ نماز دارد،
گويند اين خودش بنفسه موضوع حكم قرار نگرفته، و توسلي است  مي شود! نمي طاهر است، دست آدم نجس

 شود بالمره قصد قربت كرد، نمي شود در كار توسلي هم قصد قربت كرد، نه اين كه مي طهارت، نه تعبدي. البته
كند، اين ها را به قصد ثاني متوجه كند در  مي شويد، جا رو مي ظرفشويد،  مي شود آدم وقتي هم لباسش را مي

كنم! ـ بگويند كه اصل  مي عبادت. خب، اين دسته بگويند كه ـ خوب عنايت كنيد به اين مطلبي كه دارم عرض
موضوع اين حركت، توأم بودنش با قصد قربت، اوليت ندارد، اگر بدون قصد قربت واقع شود، مناسب هست، يك 

 ن دقتي الزم ندارد، خيلي خب، عيبي هم ندارد.چني
حاال امر حكومت، امر سرپرستي، از كدام دسته است؟ اصالً امر دارد يا ندارد؟ ظاهر مطلب اين است كه به 
حسب قول كساني كه بر مبناي قول كساني كه بحث واليت را از فروع فقه بدانند، يك دستوري نسبت به اصل 

كه به صورت خاص، واليت خاصة معصومين منصوص هست و مأمور به هست و حكومت، جداي از اين بحث 
؛ وجب عليكم »وجب عليكم ان يقيم النظام، أن اقام النظام«دستور اطاعت از آنها را داريم. يك فرع خاصي كه 
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ذكر نشده. در اين كه اقامه كنيد نظام را، ظاهراً با بي الاقل در ابواب فقهيِ مدون صاحب جواهري به اين معنا، 

توانيد بحث واليت ولي عادل و واليت ولي جائر را ببينيد ها! تولي از ولي عادل چطور است،  مي مسائل شما
توانيد ببينيد ها! آنها هست بحثش، هآ! ولي خود موضوع، بنفسه، موضوع  مي تولي از ولي جائر چطور است،

ام، مباحثي كه بتوانيد از آنها استفادة ضمني بكنيد، هست بحث شود، و نعت كالم بزرگان قرار بگيرد، به نحو ع
شود از اين ضمني ها  مي شود به صورت صمني از آن استفاده كرد، كسي هم زور بزند، مي هآ! كلية بحث قضا را

 جمع آوري بكند، بگويد اين معناي همان حكومت است. مباحث انفال و وجوهات، [...] وجوهات بريه و اين ها را
 د جمع وجور كرد، حقوق و ديات و قصاص و آنجاهايي كه شارع نظر حاكم را گفته، امور حسبه راشو مي
ولي اين زور زدن  .شود جمع و جور كرد، و گفت اين ها قصدش حاكم هست، اين ها هست مسألة حاكم مي

داريم.  گويم اين مطلب زور زدن هم هست دليل مي است. اصل مطلب، اصل موضوع را طرح كردن. مايي كه
خود اين بزرگاني كه ابواب فقه را مدون كردند، در صدد تأسيس حكومت نبودند. صاحب جواهر ـ رضوان اهللا 
تعالي عليه ـ عصرش قريب هست، نزديك هست به عصر ما، در صدد ايجاد حكومت نبود. خب، بعضي از فقها 

شود استفاده كرد كه  مي آيد كه اين گونه مي هم كه اقدام كردند، مستند به اين امور اقدام نكردند. من به نظرم
گوييم و  مي عالوه بر متن هاي صريحي كه از بزرگان فقه مثل شيخ ـ رضوان اهللا تعالي عليه ـ شيخي حاال ما

كنند، به خاك  مي برند، تجليل هاي خيلي سنگين مي شنويد، بزرگان وقتي كه نام شيخ را مي شيخي هم شما
تاد الفقهاء، خاتم المجتهدين، ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ ايشان جمع كرد كنيم، اس مي پاي شيخ عرض

بساط اخباري گري را، در موقع خودش يك نهضت فكري عظيمي ايشان انجام داده، مقام ورع و تقوايش هم 
بينم كه كسي  نمي ضرب المثل بوده بين خاصه؛ يعني بين شيعه و بين عامه. در علميت و تقواي فردي، من

شود  مي گويد كه باالتر از اين حد كه گفته شد، كه حدش محدود مي واند ترديد دربارة شيخ بكند، ولي شيخبت
به سرپرستي ديوانه ها، صغير ها، اموال كساني كه غايب هستند و مجهول المكان هستند؛ خمس، زكات، انفال 

 كند مي عايش باطل است. اعالم ضرورتگويد باالتر از اين حد اگر كسي ادعا بكند، اد مي و بحث هاي قضاوتي،
گويد باالترش مثل كسي كه با دستش درخت خار را بخواهد خراطي بكند؛  مي »دو نها خرط القطاط«گويد  مي
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كند هر كسي كمترين اطالعي از فقه داشته باشد، بيش  مي يعني ديوانه باشد بخواهد نسبت بدهد به اين. اعالم

كند، عده اي گفتند مثالً اين قدرش مثل مثالً انفال، از دايرة ـ به  مي دونش را ذكرگويد. ما نمي از اين اندازه را
گويد كه اين  مي كند و مي را ذكر» ابقلتل شيعتنا«حضورتان عرض كنم كه ـ  واليت، خارج هست، و احاديث 

را يعني پايين براي زمان خود حضور معصوم هست، در زمان غيبت بر شيعه حالل شده و نظير اين ها، مادونش 
گويد. يك فقيهي كه در فقه سنتي از صاحب جواهر اگر افقه نباشد  نمي كند، ولي ما فوقش را مي ترش را ذكر

به لسان همة بزرگان، الاقل ادق از او هست حتمًا، دقيق النظر تر هست. خود صاحب جواهر هم اين مطلب را 
يك مرد رشيد داناي دانشمندي هم در معارف حقة الهي قبول دارد. دقت نظر شيخ را همه تسليم هستند. حاال، 

گويد كه  مي شناسيم؛ ايشان هم مي شناسد، من و شما خوب نمي شود بگوييم كه فقه را نمي و در فقه، ايشان هم
 گويد ندانستن بيشتر از اين حدود، خالف ضرورت است. باالتر يك جمله مي آن طرفش خالف ضرورت است.

؛ با دو گوش خودم از دو لب مبارك ايشان شنيدم. فرمودند يا »سمعت باذنين«ول معروف فرمايد، گفت به ق مي
فقيه نيست حق فقاهت، يا مؤمن نيست حق ايمانه، كسي كه واليت فقيه را به معناي حكومت قائل نباشد. اين 

يست؛ دو شود. موضوع اصالً متحد نيست، يك موضوع ن مي معنايش اين است كه از دو ورودي مطلب وارد
موضوع است، كه دعوي ضرورت ممكن است بر طرفينش از دو نفر اعلمِ عادل صادر شود. اگر بحث واليت را 

خواهيم به دست بياوريم، كاري را كه بعضي ها در عرض پنج سال كردند و كتاب  مي قائل شويم كه از فروع فقه
شد در بياورد، خود صاحب جواهر بهتر از  مي آيد، زور زدن بيجا هست. اگر نمي نوشتند در اين باره، اين در

آورد. اصالً جايش از اين راه نيست. اگر بحث واليت را هم از  مي آورد. شيخ بهتر از ايشان در مي ايشان در
آيد اين بحث. يعني اگر شما بخواهيد بگوييد كه در سعادت  مي اعتقادات بياوريد، از بحث واليت عامه، كامالً در

ان امر تكليفي، مانند ساير فروع هست، اين برآمدني نيست از اين احكام تكليفي. اگر برويد و شقاوت به عنو
بگوييد اين تكليف، الزمة يك توصيف است، يك معرفت است، از قبيل ضرورت اطاعت از امام معصوم، يا 

و از قبيل ضرورت از رسول خداي متعال ـ صلوات ا... و آله و سلم ـ (اللهم صل علي محمد و آل محمد) 
ضرورت، ضرورت پرستش خداي متعال و شكر منعم است، از آن باب بياوريد، خب، الزمة كسي كه بخواهد شكر 
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منعم بكند چيست؟ اين است كه بعد يك حكم تكليفي بر آن هست، واجب هست شكر منعم. كسي كه خواست 

باشد. كسي كه قبول كرد رسالت نبي  بنده باشد، الزمه اش اين است كه بندگي بكند، حكم بندگي بر او واجب
شود بر او تبعيت از اين ها،  مي اكرم و واليت معصومين ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ را، واضح هست كه واجب

ولي اين ها حكم واجبش به تبعيت يك معرفت است، و آن معرفت هم، ركن هست در سعادت، نه از قبيل 
يگر، كيفياتي است از عبادت، از شكر منعم. همة كيفيت ها به يك حركات و رفتار ديگر هست؛ همة حركات د

تعبير دقيق تر، كيفيتي است از تولّي به واليت ولي حق. كيفيت هاي جزئي اش را در ابواب مختلف نظر كردن، 
و گفتن اين كه اين ها اشكال بندگي است، اين بار هست بر اين كه بندگي واجب است، بار هست بر آن 

اال اگر كسي بيايد بگويد كه دخالت در سعادت دارد، آن هم در رتبة اصول معنايش اين است كه ضرورت. ح
پرستش اجتماعي داريم، يك، اهميت هم دارد اين پرستش اجتماعي؛ يعني خدا را به صورت رفتار حكومتي 

سته جمعي، شكل پرستيدن، خدا را به صورت نظام يافته در رفتار اجتماعي پرستيدن، عبادت خدا به صورت د
ساده اش چيست؟ عرض كنيم نماز جماعت است. شكل عالي ترِ دقيق ترش، شكل حكومتي است. عدل و ظلم 

شود، و پيشگيري  مي هم در آن راه دارد، بلكه ريشه است براي تحقق همة اموري كه در عدل از آن صحبت
اگر شما، ـ عنايت بفرماييد به اين  شود. مبناي تحقق هست اصالً. حاال مي همة اموري كه در ظلم آن صحبت

گوييد  مي واليت عامة اجتماعي، بحث بكنيد، ،مطلب! ـ اگر شما اين مسئله را از بحث واليت عامة اجتماعي
واليت، در شكل عامش بدون قيد خصوصيت كه معصوم و غير معصوم، آن هم نه در شكل تكويني اش و نه در 

گوييد واليت  مي ردي، نه در شكل واليت بر زن و بچه، خانوادگي،شكل تشريعي اش و نه در شكل واليت ف
شود در سعات و شقاوت بشر هيچ اثري  نمي اجتماعي، اگر گفتيد اين موضوع قابل لحاظ و توجه هست، و

شود بگوييم در  نمي شود عدل و ظلم درباره اش نباشد، خود مسئلة واليت. واليت اجتماعي، نمي نداشته باشد،
ظلم نيست، بگوييم اصالً واليت اجتماعي اي وجود ندارد. [...] ضرورتش جامعه هست و واليت آن عدل و 

اجتماعي هم هست، ولكن عقاليي است، و عقال عقلشان به پيچيده ترين مطلب كه در شكل واليت اجتماعي 
هم قصد  رسد، جزء امور عقلي است، يك ذره مي هست، مستغني از وحي و مجرد از از وحي به صورت مطلق
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شود. از اوجب واجبات كه هيچ، راست يك مستحب  نمي خواهد، به عنوان عبادت هم بالمره محسوب نمي تقرب

هم اهميت ندارد. [...] معناي رفع گرفتاري مسلمين، كارهاي جزئي آن ها وسيله، ولي واليت خير، موضوع 
داشتند زمان ظهور، خب، بر همه واجب بحث نيست. اگر ولي عادلي ـ صلوات اهللا عليه ـ از معصومين تشريف 

است چه كار كنند؟ تولّي به، واليت ولي عادل. اگر ولي عادل نبود، واليت فقيه به حسب فقه در پاره اي از امور 
آيد سراغ واليت اجتماعي چه طور؟ خير، واليت اجتماعي كه اثبات نشده،  مي اقتصادي و امور قضايي، درست،

 الزم باشد در زمان غيبت، حاال يك ظالم سر كار هست، چرا ظالم به او خطابحكومت كه تمام نيست كه 
كنيد؟ براي اين كه معصوم غير معصوم نيست بر او حق دستور دادن بر غير، و بر مردم هم الزم نيست  مي

تبعيتش. بر مردم الزم است تبعيت در چه چيزي از فقيه؟ در فصل خصومات، در امور حسبه، در پاره اي از 
گويد خير، در امور عمومي  مي گوييم در امور عمومي اجتماعي چه طور؟ مي موارد بايد بيايند تسليم فقيه باشند.

اجتماعي، چنين تكليفي نيست. بنابراين تولّي به واليت ولي جائر شما در زمان غيبت داريد. به هر حال، ولي 
يد. در اين قسمت، راه است كارتان، يك تأمل كه توّلي به ولي واليت ولي عادل، جز در اين بخش كوچك ندار

چرا ديگر لقب جور به آن دسته داده شود؟ كه چرا آن ها ولي جائر باشند؟ رئيس قومي هست، يا رئيس 
جمهوري است، يا هر چه، خب آن ها كه اگر كار خالف نكنند، بنابر اين قول، لقب جائر به آنها درست نيست، 

بله، چون امر حكومت يك امري نيست كه خودش موضوع باشد براي تكليف، حاال بعد بعضي دقت كردندگفتند 
اگر زمين نمانده باشد، عدول مؤمنين، فساق مؤمنين، آمدند و حكومت تشكيل دادند، فاسق است در شرب خمر 

 ، آيا صحيح هم هست به او بگوييم جائر هست در امر حكومتي اش؟اش ، در غيبت گوش دادن فردياش فردي
گويند خب، اگر ظلم و جور نكند، خير، نه جائر نيست. اين كه گفتيم فساق مؤمنين، كه در نفس مسئلة  مي

توانيد بگوييد اين فسق است. پس اگر ولي جائر جور بكند، صحيح است بگوييم غاصب است، و  نمي حكومتش
سعادت يا شقاوت داشته باشد.  خواهند، اين نظام هم هيچ دليلي نداريم كه دخالت بر مي اال مردم عقالً نظام

تكليفي روي آن نداريم، دستوري نداريم كه اقامه كنيد نظام را. حاال اين آقايي كه آمده سر كار، هر چند فاسق 
كنيم، در جايي كه فرض شود يك فاسق آمده باشد سر كار، آن  مي هست، بنابراين مبنايي كه داريم عرض
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گويم چگونه  مي كند، نمي كند در جامعه، جور مي ي در تصرفاتي كهفاسق، در امور شخصي اش فاسق باشد، ول

دهد به  مي دهد، يعني چه؟ منصب قضا را نمي گويد خالف فقه انجام مي شود جور است يا خير؟ مي معلوم
مجتهدين است. مثل فرض كنيد كه حاال شاه عباس يا نظيرش، منصب قضا براي مجتهدين است، حقوق و 

دهند. ترويج فسق هم احياناً  مي شود، خب، همان هست كه مجتهدين انجام مي م كه اجراديات و غير ذلكي ه
اندازد فسق را،  نمي كند، راه نمي خورد، فاسق هست يواشكي، تجاهري مي خورد، يواشكي مي نكند، اگر عرق

تي اي الزم گوييم خب، آيا اين يك امور حكوم مي كند فسق و فساد را، مفسد نيست در ارض. نمي اقامه اي
كه الزمة حفظ كيان اين كشور هست، كه از هايي  گويند خب، آن مي هست، لشكر بكشد، جنگي، صلحي؟

صدمه ديگران حفظ كند، صحيح است. به هر حال طبق فقه عمل كند. اين ديگر صحيح نيست در نفس 
ه جور است، ولي جور واليتش، نه در اعمال شخصي اش ها! در نفس واليتش، واليتش را ملقب كنيم به اينك

است. ادعايي هم نكرده، نگفته كه مثل شيخين ـ عليه اللعنه ـ و تابعين شان ظالمين، نگفته كه من امام هستم، 
گويند كه اين چه ظلمي كرده، چه قتلي كرده؟ مردم  مي نگفته من خليفه هستم، نگفته من چه، اين مطلب را

خواهند بكنند،  مي خواهند بكنند، عقدي مي ند كه وقتي كه كاريبزرگي دارند در فاميل، ريش سفيد بزرگي دار
خواهد و همه  مي عروسي اي، ختمي، ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ  از مسافرتي، چيزي، اين بزرگتر، از فاميل

كنند، تا يك مجلسي برگزار شود. حاال شرطش اين است كه خطبة عقد به  مي هم از روي دل و و جان كمك
كنند، اين  مي دهد و اين ها هم دارند اجرا مي ه خوانده شود، ولي اين كه اين دستوري كه اينحسب اين فق

گيرد، شرطش اين است كه نماز اين ميت را به حسب  مي ديگر الزم باشد از شرع باشد، ديگر چرا؟ خب، ختم را
اتش و آدابش را شرع بخوانند، احكام كفن و دفن به حسب شرع واقع شود، مجلس ختم را رعايت مستحب

كنند، چه عيبي دارد از نظر شرعي؟ چه  مي دهد و ديگران اطاعت مي بكنند، ولي ديگر اين كه ايشان دستور
مانعي دارد؟ امري است عقاليي، عقال، در عرف عقالي اين قوم اين مطلب پذيرفته است. اين را يك مقدار كمي 

جائر نيست. جائر كه نبود، مثل ساير مشاغل است،  شود امور يك كشور، خالف فقه نكند، مي بزرگتر كنيد،
] تراش كاري چه حكمي ٣٨:٥٠مشاغل عرفي، نجاري كسي سؤال كند چه حكمي دارد؟ يك امر موالي [؟ 
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دارد؟ صنايع كالً، اين درجة چهارم از متن را دارد، اولش واليت هست و دومش رأي هست، و سومش  ـ به 

، و چهارمش تجارت، و پنجم صنعت، صنعت درجة خيلي بااليي ندارد، حضورتان عرض كنم كه ـ  زراعت هست
 ولي حاال، من بين بعضي از صنايع هم خب گفتند مكروه است، ولكن بقيه را آزاد گذاشتند، هر گونه كه.

گوييد  مي گوييم اين است مي سازد، مي آييم سراغ اين كه كيفيت نجاري اش چگونه باشد، فرم ميزي كه مي
خواهد. به  نمي مربوط به دين نيست! اين امر، امر عقلي است. اموري كه تعبدي نيست، قصد قربتيعني چه؟ 

عنوان توسلي هم، موضوع براي حكم قرار نگرفته، آن جزء مباحات است. خدا بشر را با عقل، عقل به او داده، 
ف نظر عقال را انجام دادن هم، داند، همان را عمل كند. تازه خال مي تكليف نكرده، هر طور كه براي خودش بهتر

 دانند، و بر عكس، يعني چه؟  يعني اگر آدم بخواهد يك كاري بكند كه عقال مي در جلب منافع و دفع مضار بد
گويند اين كار  مي گويند اين اسراف است، اين تبذير است، اين مال ضايع كردن است، اين خالف عرف است، مي

، تجارب عقال، در اين دستة از امور مباح، تمام است، و حكومت جزء اين بخش ها را نكنيد. عرف عقال، نظر عقال
هست در زمان غيبت. طبيعي است كه چنين كساني دموكراسي را صحيح بدانند، سازمان ملل را صحيح بدانند، 

 بدانند. رعايت ضوابط سازمان ملل را نه فقط صحيح بدانند، بگويند تخلف از آن حرام است، تخلف از آن را حرام
گوييد براي اين كه اضرار به غير است. در اموري كه عقال تشخيص دادند كه حفظ منافع  مي گوييد چرا؟ مي

كنيد از آن. آنها هم تجربه كردند، به قول معروف خون دل  مي براي بشر اين گونه ممكن هست، شما چرا تخلف
ز باب فسلفة سياسي و امر حقوق ملل و اين ها ها خوردند تا به اين تجربه رسيدند، زود نرسيدند، كسي كه ا

گويد مرارت ها بشر كشيده، تجاربي كرده، اين كه يك شبه به دست بشر  مي بخواهد حرف بزند و اين ها
گوييد هيچ ضابطه اي نداشته باشد،  مي كنيد. مي اصلش را انكار ،شويد مي منكرشآييد  مي نرسيده. راحت شما

 گوييم الهي باشد. مي گوييم ضابطه نداشته باشد، نمي گوييم خير، مي رج باشد،هر كي هر كي باشد، هرج و م
گويند اگر  مي گويد چنين چيزي نيست در كار، اين امور نيست جزء امور تعبدي؛ جزء توسليات هم نيست! مي

 شرشد كه جنگ هاي جهاني مثل جنگ اول و دوم چه به روزگار ب مي اين سازمان ملل نبود، آن وقت معلوم
آورد؟ قبل تر آن شما ببينيد كه در كشور ها چه بوده تا اين كه الحمدهللا چنين چيزي بشر به چنين رشدي  مي
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شود ها! يعني  مي گويند.  و كسي كه به چنين چيزي قائل شد، به لوازمش هم قائل مي رسيده، اين گونه هم

گردد  مي خريد و فروش تكنولوژي را، اين گذارند مسئلة انحصار را، مي آيد حتي در آنجا ضابطه مي چه؟ يعني
گويد كه اين  مي كند، مي كند، بعد با جزء جزء فروع نظر مي كه اين را تجزيه اش بكند، مجموعه را جزء جزء

، روابط و الي آخر، يعني ماشين مديريت عالم را كه به دست كفار »توليد، توزيع، مصرف«مغايرت ندارد. الگوي 
 گويد نفوذ، نمي گويم نفوذ، او كه مي وذي كه دارد در درون كشور، نفوذ را نفوذ مناالن هست تا ميزان نف

گويند آقا پروانه، نمايندگي  ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ  و الي آخر،  مي گويد امر عقاليي است. اين كه مي
عقاليي است. شما گويند اين ضوابط  مي شركت، ضوابطش شركت توزيع باشد، توليد باشد، مصرف باشد، هر چه،

خواهيد دنيا اداره بشود؟ دسته اي را كه بايد برادرها به ياري خداي اين كه بايد بگويم آن چه را كه  مي چگونه
دهم، و اال متناسب با مطلب، و اال خود برادر ها هستند و احرازشان، دسته اي را كه بايد تأمل  مي بعد تشخيص

كه اصناف مختلف مردم مبتال به شبهات و اين ها نشوند، و هيچ  كنند و بكوشند كه چگونه بايد صحبت كرد
صنفي به نظر من خارج مطلق از اين شبهات اين ها در ارتكازات و فرهنگ فعلي جامعه هنوز نيست، البته يك 
وقت بسيجي ها و اين ها خيلي كمتر، ولي يك اقشاري خيلي بيشتر، يك اقشاري خودشان استوانة اين مطلب 

ن را بايد يك كاري كرد كه واضح شود كه بابا واليت از اين باب نيست اصالً؛ واليت، اين كه ما بحثش هستند. اي
آوريم، و ما قبل از اختيار، مسئلة پرستش به عنوان يك حقيقت در همة عالم، و بعد به  مي را در اختيار داريم

را هم توضيح بدهيم كه، كه اگر اين  گوييم كه پرستش در مرتبة واليت، كه اگر اين مي رسيم مي اختيار كه
دهد.  مي پرستش خداي متعال به كيفيت تولي و سرپرستي، خودش موضوع اوليه قرار بگيرد براي طلب، سقوط

اگر مراتب فوقش مورد توجه قرار بگيرد، يعني حالت فرمان بري تعلق به واليت باالتر، تولي به واليت و مراتب 
باشد، اول تعلق به خداي متعال و واليت الهيه، بعد تعلق به واليت نبي اكرم،  واليت الي واليت ربوبية الهيه

خواهد از خدا قدرتش را، معنايش اين باشد كه آن گونه  مي بعدبه مراتب واليت تا برسد به اين كه تصرفي را كه
ت دارد، اين سير خواهد، تا اين كه سرپرستي كه االن مقام رهبري را در دس مي خواهي، كه ولي تو مي كه تو

شود. تعلق، به مراتب واليت است، نهايت اگر مراتب، خودشان بنفسها موضوع شوند، نسبت به  مي صعودي اش
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كنند چرا  مي آورد؛ يعني اگر براي وقتي كه سؤال مي آورد. اگر نسبت به ما فوق باشد، صعود مي مادون، سقوط

دستور داده است. (اللهم صل علي محمد و آل محمد) گويد چون حضرت امام خميني  مي كني؟ مي اين كار را
دهد چه چيزي؟ جريان واليت ما فوقش. تولي به واليت اوست كه اين  مي غايت فعلش را در طلب تصرفش قرار

ال يشاؤون اال ما «گوييد:  مي واليت را آورده است، اين طلب را آورده، در مرابت مختلف. نسبت به معصومين
كنند، اال آن چيزي را كه خداي متعال طلب فرموده. خودشان در باب رضاي خودشان  ينم ؛ طلب»يشاء اهللا

داريد؟ چيزي كه خدا دوست داشته باشد. اگر اين طرف باشد،  مي چه دوست». رضا اهللا رضانا اهل البيت«خير، 
شود در تغيير  مي تعلق به واليت ما فوق باشد، كه جريان همان را واسطه شود نسبت به مادون، نمايندة ما فوق

شود واليت الهية هماهنگ. اگر خير، توجه به مادون باشد، بنفسه، مطلوب بالذات در نظر اين  مي مادون، اين
هست كه قرار گرفته اين فعل، هر چند طلب حقيقي براي خدا هست. اين توهم كرده كه اين حمد را اين قند 

د؛ اين سقوط آور هست. چون از رتبة نمايندگي در تصرف، دارد، اين چيز دارد، اين حيوان دارد، اين صفت دار
آورد در ردة زمينه، به نسبت البته؛ زمينه ها هم البته با هم فرق دارند، تا بدترين زمينه.  مي كند، مي او را ساقط

كنيم، باز  مي هر كجا كه بشود، زمينه همان جا هم باز واليت الهي بر آن جاري است و در كل كه نگاهش
ش به شأني از شئون واليت هست، ولكن در رتبة نازله. حاال ما عرضمان اين است كه بحث واليت اگر به تعلق

دنبالة بحث پرستش طرح بشود، و به عنوان پرستش اجتماعي طرح شود، و به عنوان امري كه اين امر، 
رستش غير خدا جايز آورد در عالم، اين بحثي نيست كه بگويد پ مي گسترش اختيار و قدرت بندگي كردن را

است. ممكن است كسي اشكال بكند بگويد اين نحوه سعة در پرستش ما نداشتيم، شما همة افعال را كرديد؛ يا 
گوييد  مي كنيم كه يك وقتي مي طاعت يا عصيان، يا شد پرستش، يا شد طغيان، از موجود مختار، ما عرض

ت بگوييد يك جا قدرت تحمل يك دسته از مأمور به هست همة افعال يا خير؟ يك بحث است. ممكن اس
شود ضابطة اعمال حكومت.  مي شود، كه مي تكاليف را ندارند، كه اين بحث در اجتهاد و زمان و مكان عرض

ضابطة اعمال واليت، كه احكام خمسة تكليفيه، از ضوابط بحث واليت هست كه ـ ان شاء اهللا تعالي ـ آنجا 
يد خير، نه اين كه رتبه هاي افراد، مختلف است، اصلش نفع و ضرر ندارند گو مي صحبتش بايد بشود. يك وقتي
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گوييم يعني چه؟ بعضي از فعل ها بگوييد نه نفع  مي همة افعال، بعضي از فعل ها داريم كه نه نفع دارد نه ضرر.

يك فعل مادي دارد نه ضرر، يكي اش را براي ما نشان بدهيد. از نظر مادي، خارج از اول مسئلة معنا و آخرت، 
توانيد بگوييد من علم ندارم به اين كه اين  مي براي من معرفي بفرماييد كه بگوييد نفع و ضررش مساوي است.

بينمش، طرفين تساوي نداريد در عالم شما! مگر به  مي نفعش بيشتر است يا آن نفعش بيشتر است، مساوي
خورم مساوي باشد، چايي بخورم يا نخورم مساوي صورت مجرد و تجزيه اي ببينيد مطلب را. من آب بخورم يا ن

باشد؛ نخير، يا مضرّ است يا نافع، يا ضرر كمتر است يا ضرر بيشتر، يا نفع كمتر است يا نفع بيشتر؛ مساوي شما 
كند.  نمي خواهم بكنم، آن يك امر ديگر است، آن كشف مساوي بودن را نمي نداريد. بگوييد نظر دقي عقلي كذا

شود در باب حركات عمومي بشر و حركات عمومي كسي كه قدرت اشراف دارد، قدرت تميز  نمي حاال، حركات
دارد، قدرت علم دارد، قدرت تصرف دارد، بگوييم اين مساويِ هيچ طرفه هست، ولي آيا از اين دسته هست امر 

را ذكر كند، حكومت؟ علي فرض اين كه كسي هم قائل شود كه امور يا مباح است يا احكام خمسة تكليفيه 
شود آن را مباح قلمداد كرد نسبت به  مي حكومت از امور مباحه هست؟! سرپرستي رشد، از اموري است كه

نداشته باشد، ممكن است كسي » براي«سعادت و شقاوت؟ اگر امر حكومت را صرف نظم بگيريد و ديگر نظم را 
تكليف به آن؟ خير، تكليف خاصي ندارد. تخيل بكند به اين كه جزء امور مباحه است. ضروري هست ايجادش، 

هرج و مرج نباشد درست، نظم داشته باشد درست، ولكن خودش موضوع تكليف قرار بگيرد اقامة نظام، هيچ 
دليلي نداريم بر آن. قومي بوده سابقاً، قومي باشد، بعدش از قومي در آمده، شكل دموكراسي پيدا كرده، خب، 

د، بشود كارش نداريم. ولي اين چه ربطي به رشد دارد؟ مردم حوائج شكل پيدا كند. شكل حزبي اش بشو
كنند، يكي از حوائج اصلي بشر، امور معنوي است معرفتي است، در  مي متعددي دارند، براي حوائجشان كار

] حوائج مادي، خير، ٢٤:٧٣حوائج و نيازهايي كه دارند امور معنوي، كليدش دست انبياء هست. [شروع صوت 
آن ها عقل تميز داده و حكومت درست كردند براي نظم. نظم، يك ظرف است، انسان ها هم مختار خدا به 

شود، حوائج معنوي شان را بروند استفاده بكنند، حوائج مادي شان  مي هستند درون اين شرايط امني كه ايجاد
ضوعات مادي هم عيبي ندارد را هم بروند استفاده بكنند. حوائج مادي، هدف اصلي نبايد باشد، ولكن در خود مو
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كنم! من قصدم اين است كه اين  مي هدف قرار بگيرد آن حوائج. اين را عنايت بفرماييد نكته اي را كه عرض

گويند كه شما جامعه، نظم كه  مي قسمت فرمايشاتي را كه منعكس هست، تا آنجايي كه بشود به آن پرداخت.
، تك تك افراد، يك نياز هاي معنوي دارند، خب درست شد مثل يك ظرف است؛ يك ظرف درست حسابي

رسند، به يك  مي بروند سراغ مراجع، اساتيد اخالق، معارف، روي خودشان كار بكنند، به يك ملكات حميده اي
شوند مثل سلف صالح. همه بيايند بشوند طلبه؟ خير. بقال هم كه هست،  مي رسند، مي درجات باالي عرفاني اي
 وا هم كه هست، بايد مواظب بر اخالقيات فردي اش باشد، تعبير فردي را من اضافهنجار هم كه هست، نان

كنم، بايد مواظب حالل و حرامش باشد، بايد فكر دربارة خدا بكند، بايد محاسبه و مراقبه و مشارطه و امثال  مي
كم نفروخت، احكام ذلك، اين كار ها را داشته باشد. خيلي خب، شد يك بقال متدين، كه غش در معامله نكرد، 

بيع را رعايت كرد، عباداتش را هم رعايت كرد، فكر دربارة آخرت و دعا و زيارتش هم انجام داد، برايش خدا 
گوييم ولكن اين آقا در عين حال، در بخشي از وقتش هشت ساعتي را كه قرار  مي كند. مي ابواب معرفت را باز

گويد اگر حقوق واجبه اش را بدهد، صفت زمينة  مي بشود،كند كه مالش هم زياد  مي داده براي كار، تالش
شود. برايش  نمي شود؛ اگر انفاقات و حقوق مستحبه را رعايت كند، صفت حرص پيدا نمي حرص برايش پيدا

گويد زياد شدن اگر به لحاظ  مي خواهد زياد بشود، خود زياد شدن؟ مي گويم خب مي همين مال هم خير است،
هست، چرا بد باشد! هم اهل خيرات و مبرات است، هم اهل نماز و دعا است، هم حرص نباشد، خوب هم 

اش » براي«خواهيد؟ ظرف است؛ جامعه، نظمش ظرف هست، براي ندارد،  مي مواظب اعمالش هست، ديگر چه
همين است كه دردرون اين ظرف بتوانند مردم هر كسي نياز هاي معنوي و مادي اش را تأمين كند. معنا ندارد 

خواهد، نظم هم در آن اين امور هست، بر  مي كه لقب سرپرستي، رهبري، هدايت را به كار ببريد. جامعه نظم
صنعتگر  .والي هم نيست كه ديگر تمهيد مقدمات براي اين كه چه كند سرپرستي بكند، نظم را حفظ كند

گويم  مي ولر ساخته،كند. پنكه ساخته، ك مي گويم خب صنعت مي كند، مثل همين بقال، مي هست، صنعت
خواسته  مي خب، اگر اين، واقعاً خدمت به خلق خدا هر چند قصد تقرب هم در آن نباشد، باشد مزيد احسان،

كار بكند، شغل حاللي داشته باشد، نان در بياورد. براي نان در آوردن پنكه ساخته، ولكن خب چيز خوبي است، 
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 اين كه اگر نظرش رفاه هم باشد براي بشر. يك جا يك نفركند، ديگر چه خواسته از  مي رفاه بشر را درست

گفت كه اديسون، كه يك چيزي دربارة اديسون گفت كه خيلي حرف تندي دربر اين بود، واقعاً حرف نا  مي
مربوطي بود، كه مثالً اصالً هر سيري در عالم هست يك گونه اي برگرداند كه ما ديديم كه اين حرف را جز 

شود زد. ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ  غرض از اين  نمي معصومين و والت عدل از طرف آنها،دربارة انبياء و 
دانند، و حاصل  مي دانند و ظرف براي بشر و جامعه مي است كه اين دسته، امر حكومت را مربوط به نظمي

بايد تسليم بود به  گويند مي دانند؛ يعني مي دانند. تخطي از ين تجارب را هم، به ضرر بشر مي تجارب بشر هم
 شود وقتي اين تجارب را انكار اجتماعي مي اين تجارب، اضرار به غير، شما حق نداريد بكنيد، اضرار به غير واقع

كنيد. ضوابط بين المللي را بايد پذيرفت، مرز عراق رسيدي همين لب مرز، تجاوز كرده بود، بيرونش كرديد  مي
يد بگوييد كه اين مرز اگر آن طرفش برويم غصب است، آن طرفش خيلي خوب. همان لحظه ديگر بايد بايست

برويم ظلم است، جور است، عدوان است. آن جامعه، قومي هستند، مردمي هستند، نظمي را براي خودشان 
كند احكام را، خب، بايد  نمي گوييد آن طرز نظم پياده مي دارند اين جامعه هم، نظمي دارند براي خودشان. شما

همان ملت بر اين مطلب قيام كنند، به شما چه؟! آن ها مكلفند بر اين تكليف شما فوقش مكلف باشيد براي 
اين كه آن ها را تبيلغ كنيد به آن ها بگوييد كه آقا اين كه قاضي دادگاه شما قاضي الهي نباشد خوب نيست و 

جتهدين قرار بدهند، به روش حزبي آن حزب، تقاضاي حزبي برود تقاضايي بكنيد از حكومت كه قضاتتان را م
باال، تا برسد به شوراي مركزي حزب و از شوراي مركزي حزب، در آنجا رأي بياورد، كه امر قضاوت سپرده شود 

كنند، از همان راه، مطلب اصالح شود، اصل آن بساط  مي به قضات اسالمي. به همان نحوه اي كه آن قوم زندگي
ه هم نزنيد، چرا؟ براي اين كه سازمان ملل براي نظم بشر به يك تجربه اي رسيده، وقتي به رسميت را ب

شناختنش گفتند اين حكومت رسمي است، شما تخلف نكنيد از اين، شما هم بگوييد رسمي است. از راه همان 
گرايي باشد، قوميت براي ضوابط سعي كنيد حالل و حرام رعايت شود، ضوابط زندگي بشر را به هم نريزيد ملي 

جمال عبدالناصر يا شكل هاي ديگرش، يا دموكراسي باشد، يا حزبي باشد، رسميت دارد همة اين ها، و اين را 
اگر شما خيال كنيد كه به نفع هست، اين هرج و مرج براي زندگي بشر مضرّ است، مقابله به آن نكنيد. اگر شما 
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ن حقي را پيدا كنيد كه بگوييد بايد دنيا اين گونه زندگي كند؛ عيبي توانستيد از راه ضوابط بين المللي چني
شويم، ولي اين اعتبارات عقاليي را نشكنيد! اعتبارات عقاليي، براي  مي ندارد، از آن راه برويد، ما هم خوشحال

حقانيت گوييد اين اعتبارات نفس االمري نيست، حقيقت،  مي دسته اي از نياز هاي عقاليي بشر محترم است.
حقيقي ندارد، خب نداشته باشند، چنين چيزي هم الزم نيست داشته باشد، مگر همه جا الزم است كه 

اگر الزم بود  .داد مي اعتبارات حقيقيه باشد؟! اگر الزم بود همه جا اعتبارات حقيقيه باشد، شرع همه جا دستور
كنند، همه جا يك رقم حكومت  مي رب كارهمه جا اعتبارات نفس االمري باشد، همة اهل دنيا با يك جدول ض

كردند. اين دستة از كار هاي بشر، اين دستة از نياز هاي فطري بشر، نياز هايي است كه بايد با  مي درست
؛ هر دسته اي متناسب با همان دسته بايد »تحقق كلّ شئ بحسبه«اعتبارات عقاليي حل شود. هر دسته اي 

، و اين دسته بندي اي كه عرض شد، اين به نفع بشر و فطرت بشر نيست. نظر به آن شو و خارج شدن از ميزان
حاال البته اين عده يك شرمساري بزرگ بايد داشته باشند حاال، نزد خودشان و نزد خدا و نزد رسول خدا و نزد 
 ائمة معصومين ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ و نزد ـ خدا رحمتش كند، درجاتش عالي است متعالي كند ـ
آقاي خميني، ـ صلوات بلند بفرستيد (اللهم صل علي محمد و آل محمد). كه اين مرد، با شكستن اين حرف ها 

شود؟ بيشتر از بگويم يك  مي و اعتنا نكردن به اين حرف ها، اسم خدا را در عالم باال برد. اين معناي هرج و مرج
 د، مبلّغ فرستادند. چه قدر اگر مبلّغ و كتابدانم بگويم چه قدر كتاب نوشتن نمي ميليون كتاب نوشته اند،

كرد در دنيا، از چين تا روس، تا  ـ  مي رفت سراسر عالم، اثر اين جنگ ده ساله اي كه ايشان كرد با كفر پيدا مي
آمد ديشب، كه مثل اين  مي كنم اين گونه به ذهنم مي به حضورتان كه عرض كنم ـ  هند تا آفريقا، من گمان

اي عالم، براي رحلت اين مرد به نحوه اي مجلس گرفتند، يعني به نحوه اي ابزار عالقه به خدا و كه همة نژاد ه
گويند و رويش سماجت دارند، اين معنا را اگر  مي دين كردند، همة نژاد هاي عالم. اين معنايي را كه اين ها

رسيدن به مرز عراق، جنگ ديگر  گفتند كه اينهايي كه بعد از مي ايشان خواسته بود رعايت بكند، اينهايي كه
شوند شهيد نيستند و كسي كه ـ به اصطالح ـ غسلشان بايد داد و بايد  مي حرام هست، و آنهايي كه كشته

گويند به اين مطلب؟ اعالء كلمة توحيد در اين  مي احكام غير شهيد را بر آن ها جاري كرد، اين ها حاال چه
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 دانم ـ حرف بزنيم، با اين تمام نمي اصطالح ـ  زبان ياد بگيريم و ـسطح، با مبلّغ فرستادن و اين كه ـ به 

 شد؟ آن كار ها خوب است سر جاي خودش ها! زبان ياد گرفتن و رساندن رساالت اهللا، ولي پشتوانه مي
كنيم، همان عقال، همان عقاليي را كه  مي خواهد. اصالً معناي حكومت، االن در دنيايي كه ما داريم زندگي مي

شناسند، به عنوان رهبري و  مي شناسند، همان ها به عنوان توسعه و گسترش مي ن آقايان به عنوان عقالاي
شناسند، در سخنراني هايشان شما نگاه بكنيد ببينيد كه اين، در سخنراني ها نه امروز، ببينيد  مي سرپرستي

گويد،  مي پرستي فكر بشر راگويد رهبري تكنولوژي يا خير؟ او سر مي اين ترومن در اصل چهارم صحبتش
سرپرستي اقتصادي و سياسي را كه ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  از اولين قدم هاي كارشان هست. اين 

شود، كه چطور بود كه زمان  نمي شود و متوجه مي چه گونه اين ـ به اصطالح ـ  بشر واقعاً چشمش بسته
دانشگاه، محل توليد ـ به اصطالح ـ  دين زدايي بود در  گرفت، ولكن در نمي طاغوت، هيچ سرپرستي اي انجام

يك اقشاري، و در بازارش هم همين طور، و در جاهاي ديگرش هم همين طور. حاال ديگر من امروز هم من 
بخشيد برادر ها، ما از  مي خواهم، دو جلسه هم كه نشده كه سؤاالت را لطف بفرماييد، و مي خيلي معذرت

خواهيم كه كمال  مي كنيم و ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ  از شما هم مي ستفاده رافرمايشات تان كمال ا
همكاري را بإذن اهللا تبار ك و تعالي در اين زمينه بفرماييد، ـ  ان شاء اهللا الرحمن ـ همگي موفق باشيم در 

ضورتان كه عرض كنم ـ  انجام وظيفه نسبت به امر بيان واليت و جايگاهش در، از نظام آفرينش گرفته تا  ـ به ح
 انسان شناسي و جامعه شناسي تا برسد به فعليت خارجي ـ ان شاء اهللا تعالي ـ همگي جزء واليت حق باشيم. 
 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
 اللهم صل علي محمد و آل محمد 



 

 ١١جلسه: 
٠٧/٠٥/٦٨ 



٢١٠  ······························································································································································  



 ····························································································  ٢١١ 



٢١٢  ······························································································································································  



 ····························································································  ٢١٣ 



٢١٤  ······························································································································································  

                                         
١  
٢  



 ····························································································  ٢١٥ 



٢١٦  ······························································································································································  



 ····························································································  ٢١٧ 



٢١٨  ······························································································································································  



 ····························································································  ٢١٩ 



٢٢٠  ······························································································································································  



 ····························································································  ٢٢١ 



٢٢٢  ······························································································································································  



 ····························································································  ٢٢٣ 



٢٢٤  ······························································································································································  



 ····························································································  ٢٢٥ 



٢٢٦  ······························································································································································  



 ····························································································  ٢٢٧ 





 

 ١٢جلسه: 
٠٩/٠٥/٦٨ 

لرحمن الرحيم و به نستعين انه خير بسم اهللا ا ،اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطيناستاد حسيني: 
، بسم احزنالسميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بك من شر نفسي و من كل ما اخاف و ناصر و معين. 

علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد (اللهم صل علي محمد اهللا اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين و صلي 
علي اعدائهم اعداء اهللا من اآلن الي الدائم المعصومين المنتجبين المكرمين و اللعن و آل محمد) و علي اهل بيته 

 .نصيراً . و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً»يوم الدين
ن، آنچه بارالها! كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران، الهي آمين، كلمه باطل را از زمين بر كن، الهي آمي

وعده به وليت فرموده اي هر چه زودتر به حضرتش عنايت فرما، الهي آمين، نايب رشيد وليت حضرت آيت اهللا 
خامنه اي را مويد و منصور بدار. الهي آمين، لشكر اسالم در همة جناح ها پيروز گردان، الهي آمين، لشكر كفر 

فقيد ح پرفتوح رهبر عالي قدر و عظيم الشأن انقالب رهبر همه ابعاد مخذول بگردان، الهي آمين، بارالها رودر را 
اعضامت بفرما، الهي آمين، از خيراتي اولياءحضرت نايب االمام امام خميني را غريق رحمت واسعه و محشور به 

، گردانفرمايي ايشان را بهره مند گردان، الهي آمين، بارالها ما را از بركت دعاي شان محظوظ  مي كه نصيب
مين، بار الها حقوق ايشان را بر ما حالل و قلبشان را از ما راضي بفرما، الهي آمين، بار الها شهداي انقالب الهي آ

اسالمي را محشور به حضرت سيد الشهدا بفرما، الهي آمين، معلولين جنگ را شفاي عاجل كرامت فرما، الهي 
لك آن گونه  در راه خودت و براي خودت خالصاًآمين، انتقال ما را از اين عالم به عالم ديگر به وسيله شهادت 

كه تو راضي باشي قرار ده، الهي آمين، بارالها علل و امراض ظاهري و باطني ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل 
علينا ، اللهم افتح ابوابافتح من ظلمات الوهم و اكرمنا بالنور الفهم اللهم  نااللهم اخرج«كرامت فرما، الهي آمين، 

. »علومك برحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرينحزائن رحمتك و انشر علينا  ابواب
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اللهم صل علي محمد و آل محمد. بار الها ما را مشمول دعاي خاص و عنايت ولي عصر (عجل اهللا تعالي فرجه 

ده، الهي آمين، ما را ياري كه در دقت كنيم قرار ب مي و دقتي كه در همه لحظات خاصاً در مباحثات ما الشريف)
اللهم صل علي محمد و آل  آمين رب العالمين و صادق و خالص قرار بده به پرورش وليت ـ ان شاء اهللا تعالي ـ

 محمد.
شويم ببينيم آيا اول يك مقدار صحبت هايي كه و احتماالتي را كه در جهت پاسخ به  مي حاال وارد بحث
شديم ـ نه به صورت مقايسه اي بلكه به صورت اين كه اصل مطلب، اين طرف چه  يادآوراشكاالتي كه قبال 

كنيم بعد كه فرض اين طرف را كامال به اندازه اي كه وقت هست مالحظه كرديم  مي فرض هايي هست مالحظه
علماي  ـ شود براي آن صحبت ها ـ به اصطالح مي جايي پيدا كنيم ببينيم آيا با اين بيان ديگر اصالً مي مالحظه

مسئله ورود آنها شود بين اين استدالل ها و آن ها هم عرض هستند يا مسأله  مي علم اصول آيا معارضه اي واقع
گذارد، كه ديگر بخواهيم  نمي آيد اين طرف جايي براي اصل موضوع آن بحث مي اين برهان كه است؟ اصالً

برد يك موضوع ديگري را  مي ع آن بحث را از بينبرسيم به اين كه ببينيم آيا اين جواب آن هست يا نه، موضو
بينيم آيا متناظر با بهم حاال بالمجادله علي سبيل المجادله نه علي سبيل الحكمه  كند، آن وقت نهايتاً مي طرح

 شود. مي بينيم چهبكنيم  مي از مقدماتي كه شروع شود. حاال ببينيم ابتدائاً مي حرف آن ها چه چيز پاسخ داده
مسأله نياز كه گفته شد نيازهاي مختلفي انسان دارد اين يعني چه؟ اين را ما بفهميم اگر احساس آيا اين 
نياز پس از احساس نياز  كند يا اين كه موضوعاً مي پيدا د به صورت مطلق كلمه نياز اصالً جانباش نياز مطلقاً

؟ يعني احساس اگر حساسيتي تواند قبل از وجود تحقق حساسيت باشد مي هست و اين احساس نياز موضوعاً
شود طرح شود؟ ما االن نسبت به بعضي از چيز هايي كه در عالم هستند نسبت به آن ها  مي ينباشد احساس

در درون انسان در رابطه اي شود احساسي داشته باشيم يا اول بايد يك زمينه  مي هيچ گونه حساسيتي نداريم
 ظاهر شود.تا يك احساس باشد با برون باشد يك حساسيتي 

نسبت به صوت ها ظرفيت پذيرش صوت براي گوش ما يك ظرفيت خاصي است. صدا ها را از يك درجه 
شنويم ظرفيتش را ندارد؛ يعني حساسيت گوش ما يك ظرفيت خاصي را دارد، و يك  نمي خاصي پايين تر ما
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هم همين طور است. در آن  كه برود باالتر بازخاصي تواتر موجي  يك ـ به اصطالح ـ از ظاهراًهم صداهايي 

باالي آن ظرفيت حساسيت ما هيچ گونه احساس صوتي نيست پايين ظرفيت حساسيت ما هم هيچ گونه 
احساس صوتي نيست. در ساير قسمت ها هم شايد همين رقم باشد فقط قصه، قضيه امواج اين گونه نباشد. 

درك ما فهم ما در يك ظرفيت بااليي و در  هم همين طور باشد. بعيد نيست كه اصل ما حتي شايد عالم ادراك
آن ي هم درباره نظرفيت پاييني همين طوري كه قدرت مالحظه و حساسيت نداشته باشد احساس عقاليك 

ما، ديگر طبيعي است كه تصديقات و غيره و ذلك  مالحظه كنيم، هكذا در باب تصوارتنتوانيم نداشته باشد، 
توانيم بگوييم كه موجودات را دو طرفش مطلق  نمي مالحظه كنيد ما هر چه كه پيش بيايد هر چه قسمتي كه

 از امور را ها احساس ما، نسبت به آن ها، ما بعضهست ديد ما نسبت به آن ها حساسيت ما نسبت به آن 
توانيم حساسيت داشته باشيم در مراتب مختلف ادراك اين امر هم در قسمت ادراكات حسي جاري است هم  مي

توانيم ما مالحظه كنيم چه بسا اگر قضاياي عالم  مي از حاالت از الم و لذت را ضلبي، قلبي هم بعهم ق ،نظري
ذوب شويم، نماند از ما  نداشته باشيم اصالً حظه كنيم يا عالم بعد آن را ظرفيتبرزخ را ما بخواهيم اينجا مال

توانيم مالحظه كنيم،  مي آن مراتب را تازه در همان عالم هم كه وارد شويم باز يك مرتبه اي از .چيزي نماند
 پايين تري هست كه آن ها را ما قدرت مشاهده اش را نداريم.يا مشاهده كنيم باز يك ظرفيت هاي باالتري 

خيلي ناراحت حاجت شد گفت كه: ما مدتي به عنوان صحبت حاال صحبت شد يك وقتي يك نفر از آشنايان 
م كه ما عذاب عمر بن الخطاب عليه يخواست مي م. از خدايحت بودمصائب حضرت صديقه طاهره نارادر بوديم 

 ببينيم. بعد حاال به هر حال خواب يا مشاهده يا هر چه، گفته اين چه چيزي است كهالهاويه را العنه اهللا و 
مصيبت را آن گونه كه واقع شده بالمره درك كرده اي و نه تاب داري آن  خواهي؟ تو نه اصل مي داري از ما

شوي، هم اصل قضيه خيلي باالتر از  مي ذوب شوي مي ببيني. اگر ببيني اصالً نيست ني كه برعمر هست آن رالع
ن داري هم مجازاتي كه هست. هر كسي در يك سطح خاصي پس ما يك آاين مطلبي است كه تو التفات به 

گردد به حساسيت  مي بربنايش ير م نياز ها زيتوانيم پيدا كنيم؟ كه بگوي مي آيا براي حساسيت هاببينيم نظامي 
حساسيت ها و آيا اين ظرفيت حساسيت ها هم به هم مربوط نظام هست يا بريده بريده از هم ظرفيت ها 



٢٣٢  ······························································································································································  
يك تركيب درست شده يا يك مخلوط درست شده  ،يعني عالم مخلوط يا يعني عالم مركب ؛هست؟ عالم امشاج

كه توجه كرديم ديديم كه نياز بعد از احساس است بعد از كه اين ها از هم ديگر جدا جدا هست؟ بعد از اين 
خواهيم ببينيم آيا حساسيت ها به هم مربوط  مي حساسيت است، ظرفيت حساسيت هم يك حدي دارد، حاال

و باالتر ادعا كنيم كه ثمراتش هم كه احساس ها هستند نظام دارند؟ و باالتر كه  ؟سازند مي اند و يك نظام
 ا هم كه براي ما منكشف هست اين هم نظام دارد يا نظام ندارد؟بگوييم خود نياز ه

كنيم كه يك امري قابل ترديد نيست و آن اين است كه انسان در يك لحظه به همه نياز  مي ما مالحظه
تواند پاسخ بدهد؛ يعني در يك لحظه هم مشغول نوشيدن باشد آب را آب بنوشد هم  نمي هايش باالستقالل

باشد اگر گفتيد جزء نياز ها هست هم  ل باشد غذا را، هم مشغول تحصيل علم فرضاًمشغول خوردن و اك
 يعني لباس دارد درست رسيدگي به ارحام باشد، هم مشغول خريد باشد، هم مشغول صنعت باشد، مثالًمشغول 

 از چاه در هم دارد آب كارد، حين آن مي حين آن هم دارد گندم چيند، مي پنبه مثالًهم دارد  كند حين آن مي
شود شما بگوييم  مي توانيم داشته باشيم. مي آورد، اين ها محال است شود، در يك لحظه يكي را يك شغل مي

شود بگوييد كه من از دريچه اين يك فعاليت  مي كه يك شغلي دارم كه موثر است در همه اين ها عيبي ندارد
ولي به خود موضوع هاي گوييم  مي داريمرا بعدا  عيبي ندارد اين هاآن كنم  مي همه اين فعاليت ها را توجه

مخلتف به با حفظ اختالفشان ارتباط مستقيم بالمباشره و بدون هيچ گونه فاصله اي كه گفتيد شود، اين 
شود همه اين ها با هم جمع شود. هر كدامش يك نحوه  نمي موضوع فعل شماست به تنهايي باالستقالل

بنابراين شما از يك جهت بايد بگوييد كه اين اختالفي كه  .خواهد مي خودشيك نحوه رفتار متناسب با  ،حركت
طلبد، حاال نه اين كه  مي در موضوعات مختلف نياز هست مورد نياز هست اختالف فعاليت را متناسب با خودش

ييم شود پرداخت بگو نمي توان به آن پرداخت به هر كدام تكي هم به صورت مطلق نمي را در يك لحظهآن همه 
پردازيم و  مي آيد فقط يك موضوع از نياز را به آن مي ما مثل يك شي اي كه فقط يك كار يك خاصيت از آن

توانيم به آن  مي پردازيم نه به صورت مطلق مي كنيم و به صورت مطلق هم به آن مي كليه موضوعات را حذف
توانيد مطلق بسپاريد به يك  مي راتواند منحصر شويد در يك موضوع مطلق، نه خودتان  مي و نهبپردازيد 
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توانيد قرار دهيد به صورت مطلق، و نه خودتان را به صورت  مي ن موضوع را مورد تصرف وجودتاننه آموضوع، 

 بسپاريد.توانيد  مي موضوع جزئي خاصيك تحت آن  مطلق
راي اين كار يك يك مقدار از وقت را ببفرماييد من پس قابل انكار نيست كه نياز به تخصيص داريد، كه 

و يك مقدار از وقت را براي آن نياز ها  هااز وقت را براي اين نياز قدار از وقت را براي آن كار، يك مقدارم
اينكه يا  ابداً ؟تواند سنجش و نسبت در كار نباشد مي تخصيص بيايددهم. حاال آيا اگر سخن از  مي تخصيص

ون سنجش و مالحظه نسبت محال است حاال اگر بدبندي سهم  ،محال است، تسهيمسنجش تخصيص بدون 
آيد يك نظامي را شما قرار داديد و يا پذيرفتيد براي  مي به ذهن شد و نسبت هايي معين شد ابتدائاً يسنجش

كنيد آيا اين كه بخواهم سهم به اين يك نياز خوردن  مي هست، در مرتبه ثاني دقتنيازها نسبت هايي كه بين 
را يا  دن كتاب اين حد تخصيص دهم از وقت خودبه بهداشت آن حد بدهم به خوانهم بديا آشاميدن اين حد 

فعايلت و حركت خودم را و ارتباط خودم را با  را و نهايتاًخود را يا مقدورات ارتباطي خود مقدورات مالي 
 ي كهكه محال است؛ يعني داخل شكل هاي متخلفگزيني موضوعات مختلف تقسيم كنم، خب اين بدون بهينه 

 يك كيفيت از نسبت ها را بين موضوعات بر يك كيفيت ديگر بر ،يك شكل ،توان نسبت برقرار كرد يك الگو مي
 گيريم و اين نكته را غير قابل انكار بدانيم كه اختيار حاكم بر انتخاب است. بگزيند. پس صحيح است نتيجه  مي

درجه بندي خود تعيين اولويت و بهينه گزيني نسبت هايي را كه ما بين موضوعات برقرار كرديم؛ يعني در 
ست. حول چه ا كرديم رده بندي كرديم، يك شكل خاصي را بين اين موضوعات تنظيم كرديم انتخاب ما

يك اختيار حاكم داريم كه انتخاب جزئيات حول آن قرار گرفته صحيح  .محوري؟ حول محور اختيار كلي ما
اولويت ها ما تعيين لي و اصولي ما به منزله معيار صحت شده در بگوييم آن اختيار محوري خط مشي اصاست 

در تنظيم نظام نياز هاي ما بلكه صحيح است بگوييم در حساسيت ما و گسترش ظرفيت حساسيت ما؛ يعني 
 نياز ها را مالحظه كنيم، جريان رشد ظرفيت ها كه سابق بر آن بود تابع جهت گيري كلي مارشد اگر جريان 

 زنيم. يم ست، مثالا
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انسان به چيز هاي مختلفي تمايل دارد حساسيت دارد، در برابر تشنگي حساسيت دارد، در برابر گرسنگي 
حساسيت دارد، در برابر گرما و سرما حساسيت دارد، در برابر عواطفي انساني حساسيت دارد، به عبارت ديگر 

 دارد، نان را هم دوست مي م دوستدارد، آب را ه مي دارد؛ فرزندش را دوست مي انسان پدرش را دوست
از مال را حاضر است فداي سالمت  ارد. حاال مادرش مريض شده يك مقدارد مي دارد، لباس را هم دوست مي

مختلف هست اين نحوه  ،در نزد انسان هاي مختلف در مسير هاي مختلف] ٢٩:٤٦[قطع صوت مادر كند، 
نساني كه خصلت حيوانيت پيدا كرده، انتخاب كرده تعيين اولويت، ممكن است به يك جا برخورد كنيد ا

شود ديگر پدر و  مي بزرگپرستشي را كه متناسب با حيوانات است همان طور كه حيوانات بچه حيوان وقتي 
چون ظرفيتش شناسد  نمي انسان ديگر بيشترد نشناس نمي كند، بعضي از حيوانات ديگر بالمره مي مادر را رها

شود. سنار كه حاضر نيست خرجش كند هيچ، حاضر نيست  مي دور كامالًديگر بود  بيشتر از حيوانات ديگر
شود حاضر نيست احوالش را بپرسد. من شنيدم كه بعضي از اين انسان  مي احوالش را هم بپرسد، مريض هم

 در غرب شنيدم اين گونه هست كه از داستان هايي كه ،هايي كه روحشان منقلب شده و حيوان شدند در خارج
 راپدر گويند چند تا من داستان شنيدم، كه هر كدامش براي ما را عجيب است، يكي از آن همين داستان  مي
گويند زن و شوهر، پدر از دنيا رفته مريض شده به بچه اش اعالم كرده كه  مي گويند بعد داستان زن را مي

خودش را سريع رسانده شهرداري  از دنيا رفته، بچهمرده، مريض هستم بچه يك تلفن هم نكرده، بعد حاال 
اطالع داده كه اين مرده سريع خودش را رسانده به اين كه اين به سرد خانه برسد قبل از دفنش ببينيد چيزي 

خرند؛ يعني غير از ارث پدر را كه  مي كهمراكزي هست بفروشد به سالم هم از چشم و گوش و و اعضاء بدن اين 
 شوهر با زنش مثالًشود يك چيزي در بياورد، يا  مي م از جسد اين همپول گيرش بيايد اين از بدن اين ه

رود براي رستوران، زنش كارمند است، شوهر هم كار مند است زن پول غذا را يادش رفته همراهش بياورد  مي
تا يك سر از رفتن به خانه برايش  ر است كه با ماشين مرد برود منزلحاال اين مرد پول همراهش هست منتظ

 هيچ تعارفشو خورد  مي يه بر ندارد، مرد جلوي زن گرسنه اش كه كار هم كرده تا ظهر يا بعد از ظهر غذاكرا
گرسنه كه هيچ اگر در يك محلي كه بدانيم اين ها غذا  ،كند، يك لقمه بخورد. ما اگر آدم گرسنه ببينيم كه نمي
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ز حين غذا خوردن ما براي يكي از اين ها احتمال تمايل اين ها بگوييم شايد اصرف خوردند و سير هم هستند، 

مه هم كه قكنيم كه حاال يك ل مي بسيار نا گوار است، اصراربراي آنها پيدا شود رغبتي پيدا شود به غذا  يميل
گوييم كه بر ما ناگوار است در حضور ديگري  مي شده شما با ما همراه شويد. اگر اصرار كنند كه نه ميل نداريم

حاال اگر همين غذا بخورد حتماً كنيم كه  مي راضي اشبه يك نحو، را  رسنه باشد كه حتماً، اگر گخوردنغذا 
به ما كنم كه منهاي كساني كه دشمني داشته باشند  مي آدم غريبي باشد. من گمانولو چند لقمه شده باشد 

اگر احتمال اين م باشيدر مباني مطلب كه ما نسبت به آن ها بعض داشته باشيم و بغض حقيقي و قلبي داشته 
سخت است كه جلويش غذا بخوريم؛  يت شود يا اهل هدايت باشد براي مابدهم كه اين آدم ممكن است هدا

گوييم نه ـ ان شاء اهللا تعالي ـ  مي مخالفين در اعتقاد هم باشد كن در فساد ندانيم او را حاال جزءيعني اگر ر
ست ركه با عمل ما در عمرش يك جايي برسد حل شود دهست كه تا آخر كار يك جايي يك حاال نه اين اميد 

شود، الهي شود، ديگر بايد خيلي نسبت به او شديد باشيم كه بدانيم اين ركن در فساد است تا اين كه نسبت به 
 نداشته باشيم؛ يعني او را به صورت حيواني و خطر ناك تر از حيوانات بدانيم باز هم اين نحوه ايذا رارقتي او 

داريم كه به او جنگ كنيم، دوست پسنديم  نمي راديم، ايذايي را كه او گرسنه باشد جلوي ما اين نحوه پسن نمي
اين مطلب  .پسنديم نمي بكشيم و كشته شويم، ولكن اين كه نگهش داريم يك جا ما جلويش غذا بخوريم اين را

 تعلق به خود اصلآن اده و كنه تعلق به عالم م ،بيند در آنجا مال و دنيا پرستي و لذت پرستي مي كه آدم
شود  مي شود ظرفيت حساسيت فقط نيست كه عوض مي حساسيت عوضنظام  شود بر اختيارات اصالً مي

كند تعاريفش طبيعي است كه عوض شود تعريف بعد از مسئله  مي شود يك طور ديگري حس مي نظامش عوض
جلوي  خوري مي نيشيني غذا مي كه تو استحساسيت هست. شما تعريف كنيد بگويد اين چه رقم انسانيت 

رساند كه يك  مي آن كسي كه سريع خودش رابدهيد. آيد كه شما اين طور تعريف  مي اين، براي او عجيب
حساسيت منفي نسبت و قطعه اي از قطعه بدن پدرش را بفروشد پولش را بدست بياورد، وقتي شما به او برسيد 

خواهد  مي خواهند بكنند زير خاك، خب مي گويد خب اين را كه مي كند مي به عملش نشان دهيد او تعجب
خانه بگويم چشم او را  ست كه من بگيرم به زور ببرم او را در مريضكه زنده نيمن بپوسد ديگر رفتن كه پدر 



٢٣٦  ······························································································································································  
چه نحوه عكس العملي است كه داريد در بياوريد پول به من بدهيد اين چه نحوه حساسيتي است كه شما 

نظام حساس است نه فقط ظرفيت حساسيت  ؟زير خاكبكنيد چرا اين را بكنيد را اين را ضايع ، چشما داريد
بيند عالم را. اين نسبت هايي را  مي ديگرينحو شود  مي شود و تعاريفش عوض مي شود نظامش عوض مي عوض

يك نظام  شود نسبت هاي اعتباري نيست نسبت هايي است كه در مي كه عرض كرديم حول محور اختيار پيدا
كند و صحيح است كه بگوييم تناسبات حقيقي اين اختيار  مي بر پايه يك اختيار واقعيت و عينيت خارجي پيدا

خب حاال اگر ما گفتيم پرستش خدا اصل بود كه براي حفظ جان يك انسان همه مالش را حاضر هست  .است
چه رسد به اين  ،ادر باشد و پدر باشدبه اين است كه رحم باشد و م ج كند قرض هم حاضر است بكند كيفيخر

براي هر انساني اگر آدم  كه هست طبيعتاًخب كه كساني باشد كه واجب باشد خرج كردن براي آن ها، واجب 
به آن در مثل امر واجب هست كه حفظ جان شود، نهايت اين است كه شدت  بين مال و حفظ جان باشد حتماً

شدتش بيشتر است از شدت از ارحام هم شدتش آنها د و ذوي النفقه، رحم و باالتر مثل عمودين يا مثل فرزن
عادي نيست، مساوي نيست. ترك آن يك حرام ، آن بيشتر هست، شدت وجوب، يعني گناه بزرگتري است ترك

، آيا براي زندگي عادي هستندبر عهده اين بوده، جزء عمودين اين هست كه حاال همين پدر و مادر در حيا 
بيش از متعارف باشد از، اگر را بايد خرج كرد يا نه؟ بايد به حدي خرج كرد كه اسرف نشود شان همه مال 

به اندازه  ،بدون هيچ قيد و شرطي هر چه خواست مصرف كند؟ نهاز مال خود صحيح نيست. خود آدم حق دارد 
انتخاب و بهينه  محور اختيار شكل هاي مختلف از بنابر اين در وضعيت هاي مختلف حولاي كه اسراف نشود. 

دستگاه باطل هست  در دستگاه الهي آن كسي هم كه در شود هم در دستگاه هاي مادي هم مي گزيني ظاهر
خورد  مي بزرگ به اوضرر فالن برود كند كه پدر در حيات باشد اگر پدر از حيات از دنيا  مي صرفاگر ببيند 
نسبت هاي حقيقي اختيار است كه ظاهر شود در نظام د بناشنگه دارد. خب حاال اگر او را كند تا  مي خيلي تقال

منحل در يك طلب بسيار بزرگ نيست؛ يعني آيا  يمعناي نياز ها و طلب هاي جزئي و شخص ،حساسيت ها
اصلي، يك تعلق اصلي است كه  صحيح نيست كه بگوييم غير قابل انكار است كه يك طلب بزرگ يك طلب

از اصلي و آن يگردد به يك احساس ن مي ر هست، احساس نياز ها بازطلب ها و تمايالت جزئي ديگ مظهر آن
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هست در حقيقت كه جاري است در اين كيفيت ها و نسبت هايشان، يا پرستش خداست يا پرستش دنيا. اين 
ها وحدت تركيبي پيدا كردند بر يك مبنا حول يك محور و به طرف يك مقصد در چنين صورتي صحيح است 

 كنم، تخصيص مي گوييد تعيين اولويت مي درست نيست، شما همين كه جدا؟ يا اصالً م نياز هايكه بگوي
معنايش اين شما كرديم خدمت  شود به همه نياز ها پرداخت همان اشاره اي كه قبالً نمي دهم در يك لحظه مي

 شكل ردا است نياز مادي جدا است نداريم كه اين ها حول يك محواست كه يك چيز هست كه نياز معنوي ج
 گيرد نياز ها. مي به سوي يك مقصد شكل ،يكدر گيرد و بر يك مبنا و  مي

 گيرد نه محاسبه عقالني، مي حاال ممكن است بگوييد كه مالحظه نسبت بين اين ها به نحو طبيعي انجام
يد ده مي فرماييد و يك چيزي را بر چيز ديگر ترجيح مي گوييم نه شما يك تعيين اولويت هايي را كه سريع مي

 هست. نه» قياسات ها مع«گوييد،  مي سنجش واقع نشد، اين از قبيل قضاياي كه كنيد اين بين آن مي خيال
آيد، نه اين  مي تصديق الزمآن با آن توأم هست، از مالحظه » آقاي معلمي: ها«گوييد:  مي اين كه قياس نيست

لحاظ تصور آن شود و بعد لحاظ اين كه اول  بين كه لحاظي ندراد و تصديق تنها را دارد؛ يعني فاصله ندارد
از بينيد بچه افتاد در حوض يك مرتبه لقمه را از دست  مي شود، اينجا هم تعيين اولويت هست. تصديق آن

گيرد از  مي بچه رادر حوض ست دوم جزنيد از دريچه در حيات  مي ستجاندازيد زمين،  مي نزديك دهان تان
ميل به غذا داريد و  هم ذاتاًچيز نداريد يا گرسنه نبوديد نه خوردن ميل به غذا  اًآب، نه اين كه شما بگوييم ذات

در حوض و هم  ههم سر ظهر بوده و خسته و گرسنه بوديد و هم با اشتها آمديد لقمه اول را برداريد وبچه افتاد
طور اين نباشد  طوري نيست كه سنجشگرفتيد اين بچه را جستن هم كرديد شما باالختيار هم ترك كرديد و 

شود شما حساسيت  نمي شود. نمي نسبت تا نباشد تعيين اولويت ،نيست كه نسبتي بر قرار نباشد بين نياز ها
هاي تان نظام نداشته باشد، يك حساسيت را ترك كنيد سراغ حساسيت دوم برويد اين ها حول يك محور بايد 

طبيعي است  آن يت پيدا شدن و شكل گرفتنيك نظام حساسيت به وجود آمده باشد در مرحله نظام حساس
كند نظام دارد.  نمي گذرد، معطل مي كه سنجش ها هم واقع شده، حاال حين العمل خيلي سريع اين سنجش

گيرد؟  مي گيرد؟ بر مبناي پرستش قرار مي حاال ببينيم آيا گسترش نظام حساسيت ها، حول محور اختيار انجام
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كه اگر ـ كنيم حضور مباركتان  مي عرضـ ن هست يا حاكم نيست مقصد خاصي و طلب خاصي حاكم بر آ

كند نسبت ها خودشان  مي يك جهت، ظرفيت وحدت تركيبي توسعه و گسترش پيدادر ميزان شدت باال باشد 
شود يك بحث  مي آيد كه انسجام در آن بيشتر مي دهند، يعني چه؟ يعني به نظر ما مي شخص تر نشانمرا 

در بيشتر شود در آن وحدت و كثرت بايد  ليه وحدت تركيبي باشد داشتيم كه گفتيم طبيعتاًبنابر اين كه حد او
 خواهيم بگوييم كه كسي كه غرق در هيچ يك از جزئيات مي خواهيم از آن ثمره بگيريم، مي حاال در اينجا ،رشد
چنين صدر رسيده يك  شود تلون ندارد، قلبش به آرامش رسيده، اختيار حاكم بر انتخاب ها به شدت شرح نمي

شود  نمي احساساتي ما خود آدمي كه در او آن انتخاب حاكم اصلي ظهور شديدي پيدا كرده اين ـ به اصطالح ـ
شود حادثه ها  نمي حادثه ايبه يك چيزي بها بيشتر از مقدار بدهد به يك چيزي كمتر بها بدهد، غرق در هيچ 

 كنند، معني خوف و حزن و سرور و بهجت در او كامالً مي داپيشوند در تعلق او و جاي خودشان را  مي منحل
كند با كسي كه به آن رتبه نرسيده، كسي را كه راسخ در ايمان شده اين شخص من باب مثال يك  مي فرق پيدا

اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ در  ،عليه افضل الصلوة المصلينـ نمونه وجود مبارك مولي الموحدين در 
همان شب اليله [؟] و اين ها  ظاهراًـ ل در آب سكند ع مي آب طلب ورتان كه عرض كنم كه ــ به حض جنگ

كند  مي عطش بر حضرت غلبه ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ باشد كه شبانه روز در حين جنگ هستند
 مثالًد دهند دست شان حين شمشير زدن نه اين كه بياين مي كنند در آب مي عسل را حلمقدار وقتي كه يك 

يك  مي باشد حيني كه اشتغال به جنگ دارد از ايشان سوال، حضرت بالفاصلهدست ايشان استراحت كنند آبي 
آن شور در عم آن وقت يا اين كند كه  مي گويند عسل طائف بود؟ بعد ها سوال مي نوشند مي وقتي يك جرعه

داني كه  نمي ؟ حضرت فرمودند كهيديد براي كجاستمفهاينكه جنگ شما هم مزه عسل را متوجه شديد هم 
توجه به خداي متعال هست كه ايشان دارد، حين جنگ فقط كند. معنايش اين است كه  نمي عمت را چيزي پر

صحيح است اين آدم بگوييم كه همه اوراد و اذكار و افعال و حركاتش ورد واحد در طاعت اهللا هست ال ممحض 
بيند. اين معنايش اين است كه حضور بامباشره او عين حضور  يم هست، در همه حركاتش همه حركات ديگر را

كند. البته شأن حضرتش  مي بالواسطه او هست و عين تسلط او هست كانه از باال دارد تغييرات را در پايين ايجاد
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الي كند ان اهللا تبارك و تع نمي كه از اين امر بسيار باالتر است كه عالم ملكوت هم ايشان را، مشغول به خودش

بيند  مي كنم عبادت عبيد يا عبادت تجار، اين معنايش اين است كه هم نمي فرمايد كه من عبادت مي خودش
آتش و نار و جنت را و هم آن ها هيچ كدام براي حضرت نه خوف آور هستند، خوفي كه حضرت را بخواهد غرق 

حضرت به حاالت او با خداي  كند در خودش و نه بهجت زا، بهجتي كه بخواهد حضرت را غرق كند ابتهاج
 حاالتي ما داريم با خداي متعال كه كسي» ان لنا مع اهللا حاالت«فرمايند:  مي متعال هست كه خودشان هم

تواند از منظر هر نظر گاهي،  مي تواند تحملش كند، خب اين مسئله براي كسي كه در اين رتبه راسخ باشد نمي
كند، اصالً موضوع  مي شود از رتبه عالي دارد بر خوردار نمي ظريهمه اشياء را ببيند چون غرق در هيچ من

تعلقش مشرف بر همه آن ها هست. براي مثل ما ها كه ضعيف هستيم بلكه نسبت به بعضي از مراتبش عاجز، 
كنيم اگر از قبالً قصد قربت نكرده باشيم حين سالم قصد قربت  مي كنيم به مادر ما و سالم مي وقتي محبت

كنيم، اگر از قبال خودمان را مهيا نكرده باشيم كه قصد قربت داشته  مي ه مادرمان رسيديم خب سالمنداريم ب
شويم به يك  مي باشيم در يك ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ تأثر خاطر يا بهجت خاطر حيني كه مواجه

خواهيم بخوانيم  مي ازمطلب حينش قصد قربت در خاطر ما نيست چون قصد قربت راسخ نشده در ما. ما يك نم
دو ركعت نماز صبع شصت روز بايد به خودمان بسپاريم كه قصد قربت باشد، آن هم اگر بشود اگر نشود! بلند 

بنييم از اول تا آخر  مي گوييم و مي هم شديم از خواب و وضو هم گرفتيم و مهيا هم شديم و اذان و اقامه هم
رود يا مشغول قرائت  مي شود قصد قربت از دست در مي خود نماز نماز اگر فكرما جاي ديگر نرود فكرما مشغول

شويم، اگر يك وقتي هم خداي  مي شويم يا مشغول، مشغول خود نماز مي شويم يا مشغول مفاهيم آن مي آن
 بينيم مشغول به خود حال شديم بعد از نماز مان هم،  مي متعال حالي عطا كند در نماز كه يك وقتي

 ]٢٤٧٧وت [ادامه جزوه از ص
خواهيم يا كذا، به هر حال  مي چنين خوشحال هستيم به همان حالي كه خدا عطا كرده يا بيشتر مثالً 

شود، حاال عجب  مي مشغول به حال هستيم؛ يعني آن وقتي كه ديگر ريا نباشد سر و كله عجب به انحاء آن پيدا
د اين كه فارغ از همه اين ها و ممحض در به قرائت باشد يا عجب به معاني اش باشد يا عجب به حاالتش باش
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توانيم  مي توجه به خداي متعال و حال ها بيايند و بروند و ما ملتفت به حال ها نباشيم اين را در امور مادي ما

بفهميم، براي ما امور مادي قابل فهم است، در معرفت، يك وقتي مثالً يك بزرگي كه مورد احترام ما باشد اين 
ا بخواهيم بدويم بروم چيزي بياوريم حين دويدن و رفتن و آب آوردن التفاتي به سختي تشريف بياورد م

حركاتي كه داريم ابداً نيست در كار، مثالً آن هايي كه عاشق آقاي حضرت نايب االمام امام خميني بودند ـ 
محمد ـ اگر  اللهم صل علي محمد و آل محمد، اللهم صل علي محمد و آل محمد، اللهم صل علي محمد و آل

شد كه امام باييد خانه آنها سر نزده حاال مثالً يخ در خانه نباشد بدانند بايد بروند سر خيابان  مي مثالً يك وقت
رفت براي يخ  مي كردند، خب اين طبيعي است كه سراسيمه باش شتاب مي يخ بخرند بياورند ايشان آب طلب

زند. حواسش همه جمع يخ  مي رد گرمش هست نفس داردخو مي فهميدند كه آفتاب دارد نمي گرفتن و آوردن
گرفتن بود و بعد هم بردن و زود آب درست كردن و بردن خدمت ايشان، يا فرضا اين برادر عزيز ما جناب آقاي 
ناطق كه گفته شد كه وقتي كه مواظبت داشتند حفظ كنند، حراست كنند از بدن مبارك حضرت امام را براي 

 متوجه شدم كه يك عده اي روي دوش من مردند. آن آن موقعي كه تمحض خاطر پيدا دفن گفتند كه من بعد
آيد  نمي كنم اين اين حرف ها مي گذارد، بر جسم و نه معناي اين كه دارم حراست مي شود، ديگر نه آن چه مي

ن است حتي حاالت خودش هم توجه ندارد كه حاال در چه حال هستند، توجه او به مقصدش هست. توجه او اي
دهم  مي كه حفظ كند اين را بدن مبارك را، به حال خودش توجه ندارد. من اين ها را يك مقدار توضيح با مثال

دانم  مي شود ولي الزم مي خواهم از اين كه وقت گرفته مي دهم براي اين كه چيز شود معذرت هم مي با مصداق
اي مختلف و اين چيزي نيست كه با امثال آن كه اين را به عنوان امري كه عقل شاهد آن هست در ميدان ه

شبهاتي كه عرض شد قابل انكار باشد. مادري كه نسبت به عالقه نسبت به بچه خود خيلي عالقه دارد و بچه او 
در يك امري كه مثالً براي او سزاوار نباشد در نظام حساسيتش نه امر شهادت، امر تصادفي چيزي بچه او از بين 

تواند توصيف كند و نه اين كه  مي ه توجه به مصيبت بچه اش دارد حتي نه حال خودش رارفته باشد، حيني ك
تواند آن  مي چه طور شد تصادف واقع شد، در حال شيون هست. التفات ندارد جز به خود نفس مصيبت بعد ها
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ثالً بچه ام خوب قضيه را يادآور شود و يادش را با سوز بيان كند براي ديگران، حاالت بچه اش را بگويد كه م

 چه بود، تمجيد كند يا حاالت خودش را مثالً بگويد.  چه بود، بود، چه بود،
همسايه اي كه همراهش بوده ممكن است اين قصه را بيان كند براي كس ديگري بعد ها بدون تأثر هم به 

حال هم ندارد.  عنوان يك حكايت بگويد. اين مسئله كه آن كه در نفس حال ممحض واقع شده التفات به خود
خواهم بگيرم بعد از  مي در آن فقط مقصد و طلب است. حاال اگر كسي ما آمد و ـ اين عنايت كنيد نيتجه اي كه

اين مصداق ها و مقدمه ـ اگر كسي آمد نتوانست نسبت بين نياز هاي خود را مشخص كند نتوانست نظام براي 
لي حده هستند، اين دست خودش را رو كرده ؛ حساسيت هاي خود معرفي كند، گفت اين ها علي حده، ع

يعني اين كه هنوز اسنجام شديدي در اين پيدا نشده چون كثرت و وحدت شديدي در او پيدا نشده، چون 
شدت ظرفيتي در او پيدا نشده اين دست خودش را رو كرده، نه اين كه ندارد اين ها ارتباط به هم، ارتباط دارد 

تواند بگويد ظهور مقصد هست در كليه حركات من براي آن كسي كه  نمي دا كند،تواند پي نمي و اين التفات
تواند بگويد ظهور مقصد هست در كليه حركاتم، براي آن كسي كه نيست  مي مسلط باشد به تمام اين ها،

من  دارد از چيزها ديگر، معنايش اين است كه مي دارد از چيزهاي ديگر مشغولش مي اينگونه يك چيز او را باز
 گيرم در حوادث، حادثه مي ظرفيت شدت ايمانم به اندازه اي نيست كه ظهور نسبت ها را ببينيم، تابع قرار

توانيم  نمي كنيم كه عظمتش را مي كند در خودش، ما حوادث بسيار عظيمي را مشاهده مي آيد من را غرق مي
رض كنم كه ـ وجود مبارك حضرت بينيم كه ـ به حضورتان كه ع مي هم حس كنيم مثل حادثه عاشورا ولي

خوانند وجود مبارك علي  مي زينب خاتون ـ سالمه اهللا عليها ـ ايشان كه نماز شب را به حسب آن نقل نشسته
كنند كه عظمت خدا، عظمت اين مصيب نكند موجب  مي بن الحسين ـ عليه الصلواه والسالم ـ به ايشان سوال

كه از نظر عنصر ظاهري خب به هر حال يك زن اين همه تقال، اين  شود كه فراموش كني عظمت خدا را. با اين
همه فعاليت بايد مرارت خستگي او را باز بدارد، تعلق داشته به وجود حضرت ابا عبداهللا و تعلق شديد هم داشته 

دانسته حسين را. اين  مي دانسته او را، واسطه در قبولي طاعت و پرستش خدا مي حجت بين خدا و خودش
توانيم كنيم كماهي. يا در تمام حركات و سكناتي كه  نمي ساده اي كه نيست كه، ما اين مطلب را ادراكحرف 
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ايشان داشته يا در همان لحظات آخر وجود حضرت ابا عبداهللا همه اش مشعر به توجه به خدا هست، استمداد 

عظم و از توجه به خداي متعال كند صحبت از خدا هست در آن؛ يعني پيدا است كه اين ها از وجه ا مي هم كه
تواند بگويد نياز ها به هم  مي شدند. حاال اگر كسي غرق شود در نياز ها به صورت جزئي نمي يك لحظه اي غافل

ربط ندارند متلون است ديگر، اگر كسي غرق نشود و مسلط باشد وحدت و كثرت در او رشد كرده باشد سعه 
بيند  مي كند و در نظام مي شد چه در جانب ايمان، نظام درستصدر پيدا كرده باشد چه در جانب كفر با

بيند. شدت همين طور كه  مي حساسيت ها را؛ يعني حول محور پرستش كه اختيار كرده همه آن مظاهر را
دهد كه شديد است. اگر مقصد  مي آورد و تناسبات را هم نشان كسي مي آورد انسجام هم مي وحدت و كثرت

كند نه  مي گيرد و حلش مي ن را نه جلوه ها مادري را كه مثال زديم يك جلوه او راممحض كند خاطر انسا
مقصد او را حل كرده باشد و قضيه بچه خود و عاطفه خود را در يك دستگاه نبيند، چون آن چيزي كه اصل 
بود خيلي محسوس خاطر ها نبود يك مثال از ممحض شدن در يك مصيبت يا فرح مادي را به عرض كردم 
ولي اگر مقصد اصل شود پرستش اصل شود به نحوي كه شخص ممحض در پرستش باشد. هيچ چيز را نه به 
نماز ببيشتر بها بدهد نه به امور اجتماعي بيشتر بها دهد و نه به ـ فرض كنيد كه ـ قسمت هاي مختلفي كه از 

سب با شرايط، معادالتش را شود متنا مي كار هاي بشر هست همه را به همان اندازه كه حول يك مقصد معين
گويد من  مي بريد دم يك مغازه بازيچه فروشي، مي ببيند نه چيزي را گران بخرد نه ارزان بفروشد، بچه اي كه

گيرد كاسب فهميده كه اين بچه  مي كند به او هيچ چيزي نگو، قيمت مي خواهم پدر اشاره مي اين بازيچه را
تومان اگر كاسبش هم كاسب  ٣٥گويد  مي توماني را ٢٠بازيچه خواهد  مي همراهش هست و اين بازيچه را

 گويد نه تو مي رود مي گويد اين گران است جاي ديگر ارزان تر است بچه لج مي متديني نباشد به بچه
ارزد، گران تر خريدن يا ارزان تر فروختن يا خريدن اين براي  مي تومان ٣٥خواهي بخري و اال اين بيشتر از  نمي

شود در جزئي، اين اگر آن محور اختيارش، آن اختيار  مي دل است ديگر، براي اين است كه غرقعدم تعا
حاكمش درست اين را ممحض كرده باشد در مقصد، يعني شدتي كه پشت او هست براي او يك سعه صدري 

واهيم از خ مي شود، من خيلي معذرت نمي آورده باشد كه همه اينها منحل شوند در آن هرگز اين مطلب واقع
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دهيم در باب  مي اين كه امروز وقت يك مقدار گرفته شد در مقدمه بحث ـ ان شاء اهللا تعالي ـ بحث را ادامه

 اصل بودن واليت
 »والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته«

 اللهم صل علي محمد و آل محمد
كنيم از محضر  مي تفادهضمناً اين مطلب موجب اين نشود كه برادر ها درست اشكال نكنند اشكال ما اس

 كشند. ما يكي دو جلسه هست نرسيديم كه مثالً در جلسه خوانده شود قبالً لطف مي مباركشان زحمتي كه
كنيم ا ز فرمايشات برادر ها اميدواريم مؤيد باشيد ـ ان شاء اهللا تعالي  مي خوانند ما استفاه مي كنند براي من مي

 .ـ





 

 ١٣جلسه: 
١١/٠٥/٦٨ 

م. و به نستعين انه خير يلعليم من همزات الشياطين. بسم اهللا الرحمن الرحالسميع ااعوذ باهللا استاد حسيني: 
ته ياهل ب يو عل )محمد و آل محمد ياللهم صل عل(اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد.  يناصر و معين و صل

 ن.يوم الدي ياآلن المن اعدائهم اعداء اهللا  يلعن علالن و ين المكرمين المنتجبيالمعصوم
آنچه  ]الهي آمين[ن بر كن، يباطل را از زم ةكلم ]الهي آمين! [حق را بر سراسر جهان بگستران ةالها! كلمبار

ب يت حضرت ناي اد وليب رشي، نا]الهي آمين[ت فرما، يعناوي هر چه زودتر به  يت فرموده اي اوعده به ول
[الهي  اسالم در همة جبهه ها پيروز گردان، ، لشكر]الهي آمين[د و منصور بدار. يرا مو يخامنه اآيت اهللا االمام 
را محشور به  يانقالب اسالم يبارالها شهدا [الهي آمين] جناح ها مخذول بگردان، ةهم رلشكر كفر د آمين]

انتقال ما را از  [الهي آمين] عاجل كرامت فرما، ين جنگ را شفايمعلول [الهي آمين] د الشهدا بفرما،يحضرت س
 يبار الها علل و امراض ظاهر [الهي آمين] قرار ده، شهادت در راه خودت تفضالً ةليگر به وسين عالم به عالم ديا

الشريف و قدس  هاهللا مقامـ اعلي روح پرفتوح رهبر فقيد  [الهي آمين] عاجل كرامت فرما، يما را شفا يو باطن
بار الها روح  الهي آمين][ خودت بگردان، ةرق در بهار رحمت خاصغرا مست ينيامام خم ـ اهللا سره القدوس
 از خيراتي كه تفضالًثوابي  [الهي آمين] را بر ما حالل فرما،حقوقش  [الهي آمين] گرداند ايشان را از ما شا

 [الهي آمين] بار الها ما را از دعاي ايشان بهره مند گردان، [الهي آمين] يشان بفرما،افرمايي هديه بر مي نصيب
آن ها  [الهي آمين] ،بگردانبهره مند  ،، پدر و مادرتاًيو م اًين امت حيالحقوق و صالح ويبار الها ما را از دعاي ذ

ما را تحت آناء ليل و نهار  ةبار الها هم [الهي آمين] گردان،بشريك  تفضالً ييفرما مي بيكه نص يراتيرا در خ
فرجه الشريف و روحي  ه و عجل اهللا تعالييصلوات اهللا و سالمه علـ عنايت خاص و دعاي مخصوص ولي عصر 

خدايا  [الهي آمين] قلب شريفش را ز ما راضي گردان، !خدايا[الهي آمين]  قرار بده،فداه ـ تراب مقدمه الشريف ل
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اللهم اخرج من  [الهي آمين] ما را موفق بدار به كلماتي، افكاري كه مورد رضاي خاطر شريف ايشان باشد،

ا ارحم يبرحمتك خزائن علومك نا ينا ابواب رحمتك وانشر عليعلافتح ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم اللهم 
 محمد و آل محمد. ين. اللهم صل عليه و آله الطاهرياهللا عل ين و بمحمد صليالراحم

بناي اين ين نياز ها احساس نياز است و زيرو پشت سر ا ،اين بود كه ما يك نياز هايي داريم ةحاال بحث دربار
خارجي يا يك تحريك سيتي است، يك ظرفيتي از حساسيت است كه در ارتباط با حاال حسا ،احساس نياز ها

باب اين بوديم كه در شود. حاال آن حساسيت ها هم يك نظام گفتيم دارد،  مي تازه احساس نياز پيدا ،داخلي
اند مطلق شود تو نمي اين مقدمه، كه انسانبا از راه اين مطلب وارد شديم  .اين نظام حساسيت ها چه طور است
اين مجبور به صورت مطلق براي هميشه، بنابر كندبتواند اين را اشباع  مي در يك نياز جزئي و نه آن نياز جزئي

شد به نياز هاي مختلف  نابدوم اين بود كه اگر هم  ةكند. بعد هم مقدمبست كه به نياز هاي مختلف التفات ه
نياز هاي جزئي به  ةتواند التفات به هم نمي ،حوه حركتدر يك آن و در يك لحظه و در يك ن ،كندبالتفات 

اولويت ، اوليت و يك نياز شاملي بيايد، يك نيازي كه در رتبهطريق لحاظ جزئيتش داشته باشد، مگر اين كه از 
يك محوري كه  ،و برتري داشته باشد، شامل باشد. از اينجا صحبت شد كه تخصيص بين نياز ها بدون معيار نياز

يك محوري داشته باشيم كه بر اساس  شود، بايد حتماً نمي ،كندبسهم هر نيازي را در هر شرايطي معين بتواند 
در اين قسمت عرض كرديم كه آن  .دهدبآن محور تخصيص التفات ما حركت هاي ما را به نياز هاي مختلف 

و در  ،ستهانتخاب ها  ةبقي و باالتر از ،ستهاولي  ةاختيار اول، اختيار شامل، اختياري كه در مرتبه، مرتب
 ،بهينه گزيني ها ،گيرد سازماندهي ساير انتخاب ها، تعيين اولويت ها مي ست كه قرارهآن محور  لحقيقت حو

آن اختيار را مورد توجه قرار بدهيم. آن  ،ستهشود بر اساس آن محور  مي انتخاب هايي كه در تخصيص واقع
آيا فقط  ،خواهيم عرض كنيم كه در اين قسمت از سخن مي االح .گيرد مي اختيار بر مبناي پرستش انجام

اين مطلب معين شود يك چيز را عرض براي ؟ خيرشود بر اساس آن محور يا  مي ست كه معينهتخصيص ها 
خالص  ،آن تمحض ،ست از انتخاب هاي جزئيهبرتر  اري كه رتبتاًيت، اخكرده بوديم براي توجه به اختيار شامل

جهتي و ا موضوعي يا مقصد ياين تمحض نسبت به چيزي يا امري بود. در يك نياز  ،طرمحض شدن خا ،شدن
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خب مثال زديم مثال زني را كه بچه اش را  ،گيرد يا آن جهت اين قابليت را دارد يا ندارد، خيلي خب مي كه قرار

ه حاالت خودش هم كه حتي التفات ببه گونه اي به اين بچه باشد از دست داده باشد و التفات شديد داشته 
اين نحوه  .ال شك و ال ريب كه بچه قابل پرستيدن نيست ،شده باشد مطلقابي خود از خود  ،نداشته باشد

ولكن نه جايش  ،بچه محترم، جايي دارد .سزاوار براي بچه نيست ،شود مي تمحض خالص هم كه عين پرستش
 ،فاني شدن ،بي خود شدن ،اضع شدنخ ،دل كنده شدن .شود سجده كرد به طرفش نمي ،جاي پرستش نيست

گذرد آدم  مي به گونه اي كه حتي التفات به خود و حال خود نداشتن، نه اين كه فقط به حوادثي كه در شرايط
به حاالتش هم التفات نداشته باشد،  ،نه فقط به افكارش و اطالعاتش التفاتي نداشته باشد ،التفات نداشته باشد

اين  ،حقيقت سجود است ةرتب ،اين رتبه .در بچه صحيح نيست ؛اني شودشود، خالص شود، فمحض ممحض 
معاذ اهللا، مشكالتي كه براي بشر  ،گيرد مي آدم خانه اش الوخير، حاال يك وقتي است كه  ،صحيح نيست. خب

ز به اموري كه باالتر ا ،شود در توحيدبد از خداي متعال كه كسي امتحان يآيد كه پناه ببر مي در باب امتحان
ما به دست خودمان و  ،كنم مي ظرفيت خودش باشد، هر شكلي كه داشته باشد؛ يعني اين را خدمت تان عرض

خير، آيد كه  مي انمهمين ما ها كه اينجا نشسته ايم و به ذهن ، [...]توانيم حركت كنيم نمي به پاي خودمان
اين ها به مدد خداي  ،خالي نكرديم چهمثال جا  ،چه شد و ما نترسيديم ،الحمد هللا رب العالمين بمباران شد

 ،كنم خودم را مي بنده را عرض ،شود و اال شما يك لحظه افسارتان گردن خودتان بگذارند مي متعال واقع
 هم كه به ذهناي من اگر يك لحظه افسارم را گردن خودم بگذارند، همين استكان چايي  ،خواهم مي معذرت

اين به مدد  !شد ،بي تاب شود نسبت به آن، قطع دارم كه بي تاب خواهد آيد اين ديگر ارزشي ندارد كه آدم مي
علي يسمك السماء أن تقع و بكم «گويد  مي ،»انا هللا و انا اليه راجعون«گويد  مي ديگري است كه آدم در حوادث

ـ به  ئه،ا الي لقام كه اين عنايت شان باشد تياگر عنايت باشد و ـ ان شاء اهللا تعالي ـ اميدوار ».االرض اال باذنه
خب گفت به قول آن بنده خدا، ديگران هم بكنند آن چه  ،ين چيزيناگر باشد يك چ ،حضور ـ الي لقاء رحمته

نياز  ،اگر حالت عجز از دست برود، احساس عجز و نياز به خداي متعال نشود ،كرد. ولي اگر نباشد مي مسحيا
شود كه خود چند مرده  مي ت معلومقخود باشد، آن و يك لحظه التفات به ،جهتش به طرف خدا نباشد ،شامل
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 ،كند كه التفات باشد و احساس نياز حقيقيبولي خب، اگر خدا عنايت  د!تواند كار كن مي تا كجا! حالج است

مبتال را سراسر عمرمان  ةالبته هم ،حين االبتالا...، حين  اذن اهللا تبارك و تعالي خصوصاًبحال قلب بشود 
حاال اگر آدم . خب فرق دارد با بعضي ديگر ،بعضي از مراتب از ابتالء ،ولكن خبها! يادمان نرود  ها! اينهستيم 

و رشد  ،رشد باشد ،تواند داشته باشد كه آن جهت ثابت باشد مي جهتي را يك ،يك نياز شاملي داشته باشد
ولكن اگر اين مطلب  »ها في السماءاصلها ثابت و فرع طيبه ةطيبه كشجر ةمثل كلم«؛ حول آن جهت باشد

كه لغير اهللا هر چه باشد  ،پرستش نيستند باشد ةبه جهت هايي كه شايست ،التفات انسان، التفات نياز ،نباشد
به ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ اين ها هم هر  ،به بچه، به خانه، به مال، به، به مقام !همين طور است ديگر

 .كند مي به يك نسبتي متأثرما را ها! كند  مي هستم، متأثرمثل من خودم كه ضعيف كه كدامش مثل ما ها 
همين  ،خدا را، اميدي هست براي نجات كند كه يادمان برود مطلقاً نمي همين قدر كه درد اين قدر بي تابمان

صلوات اهللا اهللا ـ  ةيا بقي ،يا علي ،اللهم صل علي محمد و آل محمد ،گوييم يا اهللا، يا محمد مي كه حين درد
گوييم كه ـ ان شاء اهللا تعالي ـ حين بهجت هم التفات داشته باشيم، حين سرور  مي حين دردـ يهم اجمعين عل

 ،ـ به اصطالح ـ  چشمه اي از اين ها هنوز در وجودمان باشد. اگر باشد، يك هم همين حاالت را داشته باشيم
در يكي از اين اموري كه نسبت به آن هست ـ ان شاء اهللا تعالي ـ ولي اگر ممحض شد كسي  اميد نجات حتماً

طبيعي است كه به  ،مطلب چون قابليت و شايستگي پرستش ندارد ، اينكند، خالص شد در آن مي احساس نياز
ب بودن از طرف خدا يواليت الهيه و نا ةاز رتبانسان شود  مي پس ، متأثر از شرايط شده. از درجة،همان نسبت

حاال اين گونه  ،عرض كرده بوديم شود قبالً مي حيوانات ةنحو شبوديم پرستشيد. گفته بيادر تغيير شرايط در 
كه امروز هم م در يكي از مقدمات يگفته بود پرستش جهت ثابت و مستقر نيست، سرش اين است كه قبالً

 ،شود در تمحض نسبت به اين يك خاصيتبتواند مطلق  مي ،انسان ،اين شخصتواند  مي كه نه اين ،يماشاره كرد
 اين آدم ،كند مي خاصيتي كه پيدا بكند به صورت مطلق.تواند اين را فاني  مي و نه آن يك خاصيت ،يك خصلت

 ةلحظ ،شود در مصيبت خانه مي لحظه ديگر غرق ،شود در مصيبت فرزند مي اين لحظه اش غرقمتلون. شود  مي
مرتبا انفعالي ختلف، اين هي شود در نياز هاي م مي غرق رديگ ةشود در مصيبت پست، لحظ مي ديگر غرق
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گذارند كه  مي كه روي انسانينيست اثري  ،گذارند مي شاثري كه روي ،شرايط .كند با شرايط مختلف مي برخورد

 مثل اثري است كه روي اشياء ديگر ،گذارند مي اثري كه ؛آن انسان متصرف است در آن شرايط، بر آن شرايط
 شود. از همين جا هم هست كه مي اثر گذاشتهگونه گذارند، آن  مي يگركه روي حيوانات د يمثل اثر ،گذارند مي
 او شجرة«؛ ست، انساني نيستهپرستش توحيدي نيست، الهي نيست، حيواني  ةگوييم نحوه پرستشش نحو مي

نگاه نكنيد كه اين اركان كفر  ،»من فوق االرض مالها من قرار شتاشتت ةخبيث ةكشجر ةخبيث ةو الي كلم ةخبيث
 برند و ممحض مي را جلوكنند و كاري  مي اين ها مثال نظامي درست ،و حتي آنهايشان كه شرح صدر دارند مثالً
پنج  رةيا در دوشان، يكي  ةدوردر حاال يا  ،افتد مي اين ها همان مقصدي كه دارند  به خطر شوند؛ خير، مي

 د، در زمان خودشان هم قرار ندارد. مرتباًدر تاريخ اين چيزي نيست كه قرار داشته باش، من كاري ندارمتايشان؛ 
 ،پرستند مي آن چه را كه .توانند هم برسند نمي دهند كه بلكه به آن مقصدشان برسند و مي تغيير سياست

 آييم مبسوط تر عرض مي شايستگي پرستش ندارد. كه اين بحثش يك مقدار در بحث شرايط زمان و مكان كه
دهد، اگر آدم را ممحض به گونه  مي موضوعي كه انسان را تحت تأثير قرار .مكني مي اينجا فقط اشاره ،كنيم مي
اين معنايش اين است كه اختيار سوء  ،اين رتبه ركند كه فارغ از خود آدم شود و شايستگي نداشته باشد دباي 

ار داده، آدم دم خودش را در اختيار ماده قرآ .نه خود آن موضوع به تنهاييداشته تأثير  دخالت در اين ،انسان
تصرف در خودش  ،آدم خودش را از آدميت آورده پايين ه،خودش را در اختيار يك خصلت حيواني اش قرار داد

ديگر تصرفاتش  ،به همان نسبت ،وان در آورده به هر نسبتي كه در آورده باشديكرده و خودش را در شكل ح
شامل تر بزرگ بگوييم  ةبه مجموع ،صحيح است در بازاز پايگاه انسان، ها! الهي نيست. الهي از چه پايگاهي؟ 

خود اين  ؛از حيواناتهست الهي  ،نظام ةدر مجموعاي عين آن حركات حيواني  ،نظام ةالهي است در مجموع
خواهيم نياز شود حاال اگر لزومي  نمي بيشتر صحبت كرديم و ديگر دهد كه قبالً مي خودش را تنزل ةدارد رتب

دهيم در اين باره. حاال ولي اگر انسان در فرض مقابل اين، ممحض شد  مي بيشتري همداشته باشد باز توضيح 
آن  ؟آن چه طور است ،خالص شد ،در جهت خداي متعال في سبيل اهللا ممحض شدـ تبارك و تعالي ـ في اهللا 

 هاب ،دهد مي اولين ثمر اين است كه درست تخصيصطمأنينه اش. استقرارش رشد دارد  ،هميشه رشد دارد
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يعني تصرفاتش را در  ،دهد مي همين كه گفتيد تخصيص .دهد به هر چيزي حول يك محور اختيار شامل مي

 .ت ها نسبتي است الهيبآن نسداده، اء قرار ييعني نسبتي را كه بين اش ؛دهد مي در وجه كلي قرار ،شكل الهي
اين مرتبه آن  ةبحقيق ست. طبيعتاًواقعي ا ؛تخيلي هم نيست ديگر ،اعتباري هم نيست ديگر ،اين نسبت الهي

معصومين  ، برايخواهد مي براي كسي كه اشراف به حقيقت شيء هم دارد ،ستهگونه كه حق اين مطلب 
دهد ولي  مي نه كم تر بها ،دهد مي هيچ چيز نه اضافه بها بهـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ پس معصوم  .سته

اين چه حاصلي دارد؟ حاال تناسبات بين اين ها درست  ،شود مي سيماين بها دادن اين تناسبي كه بين اشياء تق
اگر گفتيم در  !جديد باشد، يك تغيير جديد باشد ديگر ةشد، ثمره اش بايد چه باشد؟ بايد پيدايش يك مرتب

توانيم بگوييم  مي ـ ديگرها! توانيم بگوييم ـ خوب عنايت كنيد  مي ديگر ،جهت پرستش خداي متعال است
بگوييم خدا نيست؟ ديگر آيا قابليت دارد، ـ خوب عنايت بفرماييد! ـ قابليت دارد  در جهت ،كند مي كهتغييري 

؟ يا اين فرض دارد اصالً ؟رويم به وضع دوم، وضع دوم كامل تر از وضع اول نيست مي كه از اين وضع اول كه
گيرد،  مي حساسيت ها شكلشامل است و حول آن نظام اختيار مقصد  ،رف اين كه گفتيد كه پرستش خداص

مگر اين كه مقصد را كامل  ،اول است ةدوم كامل تر از مرتب ةشود، مرتببمعنايش اين است كه تغييري كه واقع 
نباشيد. اگر كسي  لپرستش كردن خدا و پرستش نكردن را فرقي برايش قائ و يعني پرستيدن ؛تر از اول ندانيد

. ولي كمال استمبدأ  ،آدم، حق دارد بگويد كه چرا گفتيد پرستشبراي كمال نيست  ةبگويد پرستش خدا مرتب
اگر كسي گفتيد كه نفس پرستش خدا، با كفران نسبت به حضرتش ـ جلست عظمته ـ فرق دارد و پرستش 

 .گوييد مي معني تفسير كمال را ،گوييد سزاوار است مي پرستش سزاوار است، همين كه مرتبة كمال است،
دهيد. در نفس تناسب به مقصد قرار گرفتن، معني  مي سزا است كفران، معناي نقص راگوييد نا مي همين كه

وحدت و شود جز به  نمي شود، واقع نمي گوييد حاصل مي ،اين تغيير ،شود. البته اين كمال مي كمال مشخص
 پرستش حضرت حق معني كمال ةبر پاي ،وحدت و كثرت . پس آن مسئلةكثرتوحدت و به افزايش  ،كثرت

از اين رتبه كامل تر شد؛ يعني  ،اين تعلق ،گوييد اين هستي مي كند، مي دهد. شدت هم همين جا معنا پيدا يم
شود و شدت بشود واقع  نمي از قرب كهة جه اي از قرب حاصل شد، درجربه قصد قرب بود، د .نزديكتر شد



 ····························································································  ٢٥١ 
 ةاضافه اي از مرتب ةايد يك مرتبب .اين معنايش اين است كه قرب و بعد اثري نداشته باشد !حاصل نشده باشد

اگر گفتيم هستي هم عين تعلق  ،شودبشود، در حقيقت تعلقش پيدا بپيدا شئ قبلي در حقيقت هستي اين 
بايد يك شدتي در تعلقش پيدا شده باشد تا رتبه اي از قرب پيدا شود  ،است به جهتي است كه او معين فرموده

ثرت بيشتر است. حاال اگر فرض چنين شد كه بگوييم اختيار ها كه تحقق عيني آن شدت برابر با وحدت و ك
نسبت به هم ربط دارند، اختيار شامل هم محور است و معني كمال اختيار هم پيدا شد، معني شدت اختيار هم 

ت براي شود شدت پيدا شود براي آدم ولي شد نمي اختيار هم پيدا شد؛ يعني اين اختيار شامل ةپيدا شد، توسع
براي همه شان شدت پيدا شد، وحدت و كثرت پيدا شد،  ،خب انتخاب ها بود محورِ تيار شامل پيدا نشود!اين اخ

مقام واليت  .كند مي در جريان رشد توسعه پيدااختيار، اختيار شامل بود. پس اين ؟ دمحور اين وحدت چه بو
نند. موضوع تحت تصرفش گاهي ك مي سرپرستي بيشتري را پيدادر قدرت نيابت  ،در مراتب قرب ،الهي انسان

، گاهي است نظام ، نفس اختيار است، گاهي است ادراكات نظام حساسيت هاي قبلي هستاست شخص
ست، گاهي است تأثير هست، گاهي است تأثير بر جامعه هگاهي است نظام رفتار عنيي هست، ادراكات نظري 

 [...]ست. هبر تاريخ 
  .ت ]نوار خالي اس :٣٠ :١١تا  ٢٩ :٤٠[ از 

ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ كل تاريخ، شدت تمحض اين ها و  ،قرب معصومين ةموضوع تحت تصرف مرتب
در رتبه اي است كه اختيارشان دامنه  ،شان نسبت به حضرت حقشپرست شدت خلوص اين ها و محض بودن

 هتراب مرقدلي تصور نشود كه واليت وجود مبارك حضرت سيد الشهداء ـ روح .اش روي كل تاريخ است
نداشته و خب حكومتي  المعصومين ـ ايشان مثالً و ابنائه صلوات اهللا و سالمه عليه و علي آبائه و الشريف فداه

حكومت شان قابل قياس به  ةايشان داير ،ايشان تصرف در تاريخ فرمودندحكومتي در كار نبود و اين ها، ولي 
ريه واضح است، تأثيراتي كه ايشان گذاشتند و هم هالم ظاظهورش در هم اين ع !نيستود جناب سليمان بن دا

سرپرستي جريان رشد را فرمودند و  .ديگري وشود به يك نح مي ـ ان شاء اهللا تعالي ـ در عالم قيامت هم ظاهر
حمد اهللا نظام مبارك جمهوري اسالمي و قيام باز بركات قيام ايشان اين قيام . سرپرست رشد هستند ،در تاريخ
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ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد، اللهم خميني ـ رضوان اهللا تعالي عليه ـ هست. ايب االمام امام نحضرت 

صل علي محمد و آل محمد، اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ كساني كه در اين مزلت باشند كه منزلت 
ه رتبه اش باالتر از هستند ك او تكوين را دارع واليت بر تشري طبيعتاً ،معصومين هست و منحصر به خودشان

اين تقسيم را ـ ان شاء  كه بعداً هست.واليت اجتماعي است. واليت اجتماعي از شئونش است، شعبه اي از او 
دهند، كما اين بتوانند تغيير  مي تكوين ةاشياء را در مرتب ءكنيم خدمت تان، اين ها حتي اقتضا مي اهللا تعالي ـ

يشاء اهللا، رضا اهللا رضانا ما ال يشاؤن اال «اين آقايان داد. حاال اين ها  شود نسبت به مي را عكه واليت بر تشري
منزلتي چنين در  ،قرب شان در چنين مرتبه اي است ةآن سر جاي خودش محفوظ، ولي رتب ،»اهل البيت

ين ها هم براي ا از قبل ه،تاريخ نه اين كه از بعد هم به اين ها داده شد ».ن اوامسكنهذا عطاء ربك فام«؛ است
صحبت كرد و ـ عليه السالم ـ بوده. شايد بشود گفت كه آن نوري كه ظاهر شد در درخت، با جناب موسي 

خود نور كه خود خدا نبوده كه خود نور  ،ي انا اهللانّ ،اين صدا را شنيدـ علي نبينا و عليه السالم ـ جناب موسي 
 !طريق بوده ديگر ؛فضاي خاصي ةو يك محدودكه قابل پرستش نبوده كه، كه محدود به يك جسم خاصي باشد 

ي كه رخودش، بعيد نيست كه آن نو ةخلق خدا فرموده اين نور را خلق كرده اين صوت را و سخن گفته با بند
و  كنت نبياً«؛ باشد اهرينهل بيت طنور ا ،واسطه شده در رساندن پيام خداي متعال به جناب موسي بن عمران

اگر  ،بوت نبي اكرم سابق بر خلقت آدم و نزول وحي مقدم بر رسيدن به جبرئيلن ».و الطينالماء آدم بين 
در  ةايشان واسط ،و اول مخلوقات هستند كه هستند قطعاً ،قطعاً دايشان اشرف كائنات هستند كه هستن

 در نزول كلمات و كتاب ةعالم ديگري، واسطيك نهايت در يك عالم انوار، در هست، رساندن مطلب به جبرئيل 
حاال به هر حال غرضم اين است كه شدت  .چه براي كتب سابق، چه قرآن، قرآن مجيد يا كالم حميد ؛هستند

تاريخ را  ةفيض شدن بر هم ةواسط ،تاريخ را الزم دارد ةتاريخ، سرپرستي هم ةقرب در يك رتبه حكومت بر هم
 ،در اين مرتبه .هاي خدا شدن خواست، محل ظاهر ستهاهللا  تمشي اختيار در اين مرتبه محالِّ .آورد مي الزم

حاال دو تا مطلب هم اينجا در حاشيه بگوييم و بياييم پايين تر صحبت  .كائنات است ةموضوع تحت تصرفش هم
 طلب تصرفي كه ،كنند مي در مراتب پايين تر صحبت كنيم. يك مطلب اين كه تصرفي كه ايشان .كنيم
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و مراتب گوناگون  ؛ستهخواهند نفس پرستش  مي هم كهكائنات و خيري  ةطلب خير براي هم ،كنند مي

شود و شفيع هم هست نسبت به تمام اين  مي الهي پيداه دستگا ةاين اختيار شامل در هم ةبه واسط ،پرستش
فيض از  ،شود مي به اين ها شروع؛ »يختمبكم فتح اهللا و بكم «؛ قبول شدن اين پرستش ها در نزد خداي متعال

 ةواسط .مراتب پرستش ةحضور دارند در هم ؛شود مي شود و به شفاعت اين ها هم قبول مي طريق اين ها نازل
شفيع است. آن وقت صحيح  ،در پذيرش است ةو واسط ؛حضور نداردكه توانيد بگوييد  نمي ،ستهدر فيض 

روي  سايه ا ش ،شود مي از طريق پرستش خدا كه حاصل ،است به اين معنا گفته شود كه قرب ولي اعظم الهي
و افتد،  مي سايه اش روي حقيقت همه شان ها! افتد، نه روي خودش و آن ها يك چيز باشند مي تمام كائنات
يك  ،آن مشيت بالغه ،پس محور در رشد عالم .كند به تبعيت اشتداد قرب ولي اعظم مي اينها رشد ةحقيقت هم

 در اين منزلت كه تعريف ،كمال ست وهست كه محور همه هيك خواست شديد  ،كند مي ظهور تكويني پيدا
اللهم صل ـ صلوات اهللا عليه و آله و سلم ـ هست، دي كه براي شخص نبي اكرم ششود به ر مي فتعري ،شود مي

ي مباركش در روز صعلي محمد و آل محمد. خب اينجا ديگر خيلي واضح است كه ضربت وجود مقدس اولين و
از قرب اين است  ةاين رتب و انس باالتر، است، اين طبيعيِثوابش از عبادت جن  ، يك ضربت ظاهري اشخندق

ست. اين ها با خدا ه، رهين حاالت عبادي اين ها هسترهين حركات عبادي اين ها  ،كه عبادت جن و انس
تواند تحملش كند، نه نبي  مي قربمنه ملك  ؛تواند تحملش  كند نمي دارند كه احدي جز خودشانحالتي 
حاالتي كه اينها  ،»لنامع اهللا حاالت انّ .كندتحملش تواند  مي كند، نه شهيد و صديقتواند تحملش  مي مرسل

 »!به خصصتهم دون العالمين جميعا«منزلت اعظمي را دارد كه چنين يك ، دارند و سير و قربي كه اين ها دارند
ها و به كلمه اي كه  كند از كلماتش بر اين مي خداكيفيت ربطي كه به خداي متعال دارند و آن افاضه اي كه 

كه هيچ يك از  دون العالمين جميعاً ،دارد مي دارد و به حقيقتي كه آن ها را مخصوص مي آن ها را مخصوص
 !ـ خوب عنايت بفرماييد ها! كنيدبافراد اهل عالم با آن ها شريك نيستند، اين يك حرف. در اين منزلت كه نگاه 

 ،بينيد در عالم مي اگر هر چه كه ،شود مي گل جذب ةاي اين ريشدهد، اگر آب بر مي ـ اگر گل، درخت گل، گل
 شوند، تجزيه پيدا نمي ست، اين ها تركيبهگوييد اين ها قوانين طبيعي ثابت  مي از قوانين ثابتي را كه
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و ملك  ةاين ها به وسيل ةبر اين مطلب تمام است كه همسابق  ةدانيد كه البته اين مطلب در رتب مي ،كنند نمي
يك مأموريني  ،يك حفظه اي دارد ،تمام اين عالمشوند،  مي شوند و تجزيه مي ك با هم ديگر تركيبلَعت مشفا

 ة، قوامش به واليت ربوبيهستاين ها قوامش به واليت الهيه  ةهمهست. هم براي رشد الزم  دارد و همه اش
اللهم صل علي ه و سلم ـ هست. (ـ صلوات اهللا عليه و آلشخص نبي اكرم  ،و سرپرست كل كائنات هست.الهيه 

اشتداد قرب ولي اعظم الهي موجب كثرت و بيشتر  ،كنيمبحاال در اگر ما در اين مرتبه نگاه  )محمد و آل محمد
ن عالم يشدن كثرات و وحدت اين كثرات و به عبارت ديگر رشد وحدت تركيبي عالم است، نه فقط براي ا

در پرتو  ،شود مي هم پيداـ عليه السالم ـ كه براي جناب جبرئيل  است. رشديعوالم  ةبراي هم ؛ناسوتو خاكي 
ريزه خوار اين ها ملك  ؛»روح االمين في حدائقنا الساقوره نال من فواكهنا الباقوره انّ«هست؛ همين مطلب 

 كه گفته گويند و همه تسبيح هايي مي كه اهل ملكوت هايي تسبيح ةهمعوامل هست.  ةهمهست، مقرب 
 .ستهدر پرتو اين ها  ،شود مي شريك هستند با آن تسبيح و رشدي هم كه براي همه پيدا همه جا ، درشود مي

چون صله و انعام و لطف و  ؛با هيچ چيز نباشد اين گونه باشد كه قابل قياسواب صلوات برايشان هم بايد هم  ث
 فرمايد بر همه كائنات است.  مي برايشانرا كه خدا و رحمتي مرحمت 

براي خواهيم عرض كنيم كه در عين اين عظمت بلندي كه  مي خواهيم عرض كنيم، مي رادوم ه حاال نكت
قرب به او  ؛ن يوصفاَن م ،اعظم، اكبر ،خداي متعال ،در عين حال ،در عالم تكوين گفته شدمشيت الهيه ظهور 
در . قابل قياس نيست اصالً ،گيرد مي اين در جنب خداي متعال كه قرار ،هر چه كه گفته شد .خواهد مي تحمل

نزديك تر اگر يعني  ؛ال حترقتجنوت لو «گويد  مي چگونه جبرئيل .خواهد مي تحمل ،گيرد مي جهتي او كه قرار
ـ اين قرب  !ـ خوب عنايت بفرماييد ،اين قرب .از قرب را ةآن رتب ،توانم بكنم نمي سوزم؛ يعني تحمل مي بيايم

 آيد به اين عالم امكان هم اينجا هم تحمل مي سايه اش كه ،م انوارخواهد در شكل عال مي در يك مرتبه تحمل
تحمل  ةالزمه اش اين است كه سع ،نزديك شدن به حضرت حق، ممحض شدن در او و مخلوق بودن .خواهد مي

 ةتحمل در مرتبه نازل مشكالت ،مشكالت تحمل است، نهايت ،شود مي مشكالتي كه در اينجا ديده .حاصل شود
در  ،كنيم در اختيار شامل مي يم بحثش راركه در اين رتبه اي كه داها! اگر در نظام كلي عالم بياييم  است. حاال
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بلند  ةبينيد كه به انداز مي گاهي است تحملش را در رتبه اي شما ،كائنات، پرستش خدا ةاختيار شامل براي هم

در حاالت نماز شب است، گاهي است است  يگاه ،شدن و راحتي را كنار گذاشتن و يك نماز شب خواندن است
گوييد كه اين بايد يك  مي گاهي است ،در درگيري با  ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ  مشكالت اجتماعي است

 وجود هواي نفس را يك وقت در فرد .شودبدستگاه مهم مقابله باشد تا اين كه تحمل متناسب پيدا بتواند 
 ،كنيدبدر وجه كلي كه نگاه  ،دستگاه طاغوت رگوييد كه د مي وقتيك  ،گوييد مي جمع ريك وقت د ،گوييد مي

 ةتا زمين ،كنيم مي بعد هم به شما عرض اختياراً ،جبر هم نه ،پرستش به شكل حيواني از انسان ها صادر شود
در  ،گيريم مي پايين كه ةدر مرتب. بسيار باال ةدر مرتب ،در وجه اعظم ،تقرب پيدا شودبستر تقرب پيدا شود، تا 

گوييم  مي ،يك خرده پايين تر كه بياييم شود. در مرتبة مي ، پيداگوييم تقرب است مي ست كههگيري با اين ها 
ورزد و توجه اش به يكي از اين نياز ها شده، به يكي از ابعاد  مي اين شخص كافري كه دارد كفران ،كه خب

 ،قابليت پرستش ندارد يك ،ن نحوه از پرستشآ ،يك نحوه از اين پرستش ها را انتخاب كرده ،حيواني اش شده
حيوانيت جا دارد براي پرستش  ةدر رتب ،حيوانيت است، ولكن نفس اين حركت ةرتب .متناسب با انسان نيست

گوييم سزاوار نيست، قابليت عقاب دارد و عقاب  مي انسانيت، لذا ةزمينه است. مناسب نيست براي رتب ،خدا
 ،گفتيد كه زمينه است براي تقرب مي از شكل حيوانيتش ناقص ترش را شما ةبولكن اين رت ،داخليو خارجي 

حاال اين كه انساني هم كه خودش را  .گوييد مي اعظمي كه براي ولي خدا ةبراي شخص ديگري تا برسد به رتب
يكا خيلي هم به او درگيري شديد تر است ديگر، اگر آمر ،شده يك حيوان خيلي درنده تري ،رفته كرده حيوان

 ،دانم جانور شناسي و اين ها نمي ،كتاب هاي تاريخ است در حاال مثالً از اژدهايي كه سابقاً ،كندبرا آدم توجه 
حسب تصويري كه  بر قد يك درخت چناري مثالً ،دهند مي اسكلت هايي را نشان ،اندازند مي عكس هايي را

كاري به آن حرفش نداريم، هيكل برايش  ما ،تخيلي است يا اين كه تخيلي نيستيا حاال تصوير  ،كشيدند
 از دهانش آتشـ من باب مثل ـ اين  درست كردند، يك چيز هايي هم درباره اش داستان ها گفتند كه مثالً

با او خب يك  يدرگير ،به فرض در يك زماني بوده ،يي باشداچيز هچنين به فرض اين كه  ،فالن ،چه ،آيد مي
 دست از توحيد برشكسته،  نمي ،باخته نمي راهمين كه روحيه اش ر قد ،انداخته مي كسي ،چيزي ،تيري
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ابزار و اسلحه اي كه قديم بعد چند تا تيري، چيزي،  توانسته ضربه بزند با فرضاً مي آن را خب مثالً ،داشته نمي

هم بگوييد جانور از آن جانور خيلي جانور تر است. صد ميليون بار  آيا امريكا واقعاً حاالولي كردند،  مي به آن كار
و اين ـ به اصطالح ـ  نظامي كه هست، اين ـ به اصطالح ـ  ابزاري كه در اختيارش  .راست گفتيدهست تر 

روي اين ه ب روو درگيري  .قابل قياس نيست اصالًخيلي خيلي از اژدها بدتر است، خيلي  ،درست كرده و اين ها
كه  )اللهم صل علي محمد و آل محمد(رسول اهللا  اًمحمد نّگفتن اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ا و ايستادن

اين، محكم ايستاد روبه روي و ايستاد با ياري امام زمان ـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ حمد اهللا بآقاي خميني 
 چيزي كذا خب، مثالً مثالً ةسحرهست. اين خيلي مهم تر از ايستادن رو به روي اژدها است و دعواي با اژدها 

اين سياست باز كردند، خب اين كاري كه اآلن  مي تكردند و تصرفاتي در خياال مي سحريكردند و  مي ستدر
ند و تصرف در خيال انداز مي اندازند، به واهمه مي كنند و مردم را به وا همه مي ها با اين رسانه هاي گروهي شان

از گرفتن صدا هاي بكنيد اره كردم احتراز هم اش ق را خاموش كنند. كه باز هم اين قبالًكنند كه ح مي مردم
اين كار  ؛پرستش كرده مسير او را ،كند قول كسي رابكسي كه استماع  ،به حسب بعضي از روايات بيگانه. ظاهراً

ولكن نشر هم بدهيد كه ـ  ،كنيدباز اين كه اين كار را هستيد كه منزه ها الحمد هللا شما  .انجام نگيرد، بد است
ر است. حس ةتا همان زخرف قول است، همان مسئل ،سلمين عادت نكنند به استماع قول باطلبه اصطالح ـ  م

كند  مي مسحورشديد ترش است. اين  ةاين هم يك نحو ،تصرف در ـ به اصطالح ـ  روحيات بود ةسحر يك نحو
تش غير كند جميعت هاي زيادي را. پرس مي ، به باطل دعوتكند مي مسحور هاي زياد راجميعت  ،جمع جمع

 ةدهيم حضورتان. اختيار در رتببطلبد جمعيت هاي خيلي زياد را. حاال برگرديم صحبت را ادمه  مي ،خدا
كه هست مقام نيابت خداي متعال در عالي ترين رتبه هميشه، صحيح هم  .اعظمش تصرف در كل تاريخ شد

اهللا الذي منه اينده خدا هستي؛ باب ، نمنايب خدا ،تو جانشين خدا ؛اهللا ةك خليفيم اشهد انّيديگر به آن بگو
تشريفي هم  ةاضاف .صحيح است ديگر بگوييمرا اهللا علي عباده، اين ها  ةعين اهللا في خلقه، خليف ،يد اهللا .يؤتي

 ، ها!من به شما بگوييم حجت االسالم ،السالم تشما به من بگوييد حج مثالًمثل ، يمام گفته باشرنيست احت
است اين نسبت هايي حقيقي  ؛بگوييم اين اضافه تشريفي نيستهم ما  ،رگواري هستيدشما بگوييد شما آقاي بز
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ما «، »بكمتمسك اليكم و هدي من  أن لجن ممنجي، اَاتئكم من  ،به الناسالمبتلي و انتم باب  ؛گوييد مي كه

دون الي فواال بخا«گوييد كه  مي در خيلي از جاها در حالي كه .»اليك أك و امن من لجبخاب من تمسك 
كنند. اگر اين  مي به اين طريق توجه» دون الي اهللافوا«هستند كه  معنايش اين است كه اين ها طريقي »غيرك

خواهيم برويم به يك  مي .گيرد موضوع در طريق مي نعمت قرار ءدر اعطا ةگونه شد معنايش اين است كه واسط
رسيدن همان. هدف همان و به  ن از اين راه رفتناي ،براي رفتن به آن جامنحصر هست يك راه  ،هدفي برسيم

اين راه از بايد برسد، خواهد به اين هدف  مي كسي كه !رسيد نمي شديد، به هدفاگر از اين راه هم منحرف 
شود،  مي موضوع ،اين طريق، اين واليت، اين مسير ،رشد ربودن، پرورش،  د برود. ربوبيت الهي، مقام رب

يم ياست؟ و بگوطور واليت همين  بحاال ببينيم آيا صحيح است بگوييم در جميع مراتكند.  مي موضوعيت پيدا
 ،پرستش خدا تعريف شود ةشد رشد به وسيل انست؟ بهبه معناي همين واليت  ،راه هست رسالت هم كه بيان

 ، پرستش اصل شدرشد را پشت سرش بياوريم، مجرد از پرستش خدا ةشود گفت رشد اقتصادي و كلم نمي پس
از  .نگاهش كنيدكه ها از اين طرف ، اصل شد در الگوي تخصيص نيازچرا؟ چون پرستش ،هادر جريان رشد نياز

 شود؟ اصالً مي توانيد شما پرستش را كمال فرض نكنيد براي چه پس پرستيده نمي كنيدبديگر نگاهش  فطر
است كه چيزي كه نداريد پيدا حركت براي اين  ؛براي رشد است ،شود؟ حركت براي تغيير مي حركت چرا واقع

كنم براي اين كه چيزي  مي گوييد حركت مي ،كنيدببه نظام حساسيت ها كه بخواهيد رجوع  .د شويدجكنيد، وا
اگر ـ خوب عنايت  ،خاطر مباركتان باشددر ها، خيلي قبل ها قبل را بحثي همان  !كنم ديگربكه ندارم پيدا 

 [...] برادراني كه آن جا را در خاطرشان باشد. ،به اصالت رابطهكنم  مي بحث تغيير اشارهها! چون كنيد 
 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
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 ١٨جلسه: 
٢٨/٠٥/٦٨ 

 قاي معلمي: اعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم. آ
طور كه در آخر جلسة قبل يك سؤالي را  در ادامة سؤاالتي كه در جلسات قبل طرح شده بود همين

اش را  خدمتتان عرض كردم، يك چند تا سؤال ديگر هم هست كه نزديك به همين مطلب هست كه من كلي
كنم، در موردش يك توضيحاتي را بفرماييد. آن مطلب هم اين هست كه از بحث كه دربارة واليت  مي عرض

گفته شد، دو تا تصور ممكن وجود داشته باشد، يك صحبت اين هست كه مراتب واليت و مراتب تبعيت از 
مراتب واليت را در يك  واليت را ما به ـ به اصطالح ـ مراتب واليت حقيقيه تعبير كنيم، يك معنا اين هست كه

نظام حكومتي در نظر داشته باشيم؛ يعني يك وقت هست كه ما بگوييم كه در حقيقت عالم در همين زماني كه 
كنيم يك نفر وجود دارد يا يك افرادي وجود دارد كه نسبت به ساير افرادي كه فعالً در  االن ما داريم زندگي مي

تر  و از لحاظ تقوا در مرتبة اعلي قرار دارند، نسبت به همه شامل كنند از لحاظ تقرّب اين جهان زندگي مي
شود همه را  بندي كرد، همان طور كه مي شود براساس محور تقوا رده هستند، و بعد خالصه، همة مردم را مي

بندي كرد گفت اين بلندتر، اين بلند قدترين هست، اين كوتاه قدترين هست.  مثالً براساس طول و قدشان دسته
بندي را بكنيم، چه  بندي كرد و گفت كه حاال ما چه بتوانيم اين دسته شود هم همه را براساس تقوا دسته مي

بندي كنيم و ابزارش را نداشته باشيم در دنيا باالخره يك نفر هست از همه تقوايش بيشتر  نتوانيم اين دسته
هايي كه  گيرند. و بعد آن بحث قرار مياست، يك نفر هم هست از همه تقوايش كمتر است، بقيه هم اين وسط 

تر و لزوم سرپرستي افراد پايين تر، در اين مسأله ـ به  گفته شد در مورد واليت و لزوم تبعيت از ولي شامل
شود كه مثالً آيا آن كسي كه در  گيرد و بعد، بعضي از سؤاالت هم خيلي راحت پاسخ گفته مي اصطالح ـ جا مي

كند؟ اگر بحث نظام واليت حقيقيه باشد،  باالتري برخوردار هست آيا رشد بيشتري ميهاي واليت از رتبة  رتبه



٣٣٦  ······························································································································································  
كند و اگر هم مثالً از آن مقام خودش، درجة خودش تنزّلي داشت  ممكن است گفته بشود، بله، رشد باالتري مي

اهي داشتيم يا شود فوراً، اگر ما يك دستگ يا ـ به اصطالح ـ رشد بيشتري داشت، جايش در آن نظام عوض مي
توانست تشخيص بدهد كه هر كسي االن وضع تقوايش چطور است، فوراً  يك كسي يك دستگاهي داشت كه مي

شد. ولي آن چيزي كه بيشتر به نظر  شد، در آن رتبه هم جايش عوض مي تا يك كسي وضع تقوايش عوض مي
الح ـ توان و اطالعات و قدرتي كه ما رسد مورد بحث ما بايد باشد بحث واليت اجتماعي با همين ـ به اصط مي

شود كه مثالً آيا در اين بحث نظام اجتماعي كه باز در  داريم هست، و بعد در اينجا حاال چند تا سؤال مطرح مي
اينجا هم يك مراتبي از واليت وجود دارد مثالً يك نفر حاكم هست، يك نفر ـ مثالً فرض بكنيم مثالً ـ رئيس 

ير هست، يك نفر مدير كل هست تا برسد به آن مراتب پاييني كه در يك نظام جمهور هست، يك نفر وز
شود كه آيا اگر يك نفر در يك مراتب پاييني قرار داشته باشد،  اجتماعي وجود دارد، بعد اين سؤال ها مطرح مي

به اصطالح حتماً رشدش از حاكم كمتر است؟ يعني آيا در يك چنين نظام اجتماعي كه ما علي الظاهر رعايت ـ 
دهيم در اجتماع، مثالً  ترين فرد را رهبر قرار مي كنيم، يعني فرضاً متقي ـ مراتب تقوا را هم تا يك حدودي مي

توانيم تشخيص بدهيم اجماالً، رئيس جمهور  اگر رتبة بعدي آن مثالً رئيس جمهوري باشد، نفر بعد را كه ما مي
شود كه افرادي  اي كه داريم، ولي آيا اين دليل بر اين مي ماليدهيم با همين اطالعات اج و مراتب بعد قرار مي

تر هستند، رشدشان نسبت به آن كمتر باشد؟ اين يك سؤال بوده. يك سؤال ديگر اين  هاي پايين كه در رده
بوده كه آيا اگر در يك نظام اجتماعي افرادي از ـ به اصطالح ـ حاكم تبعيت نكنند، آيا در رشد حاكم اثر 

رد؟ آن سؤالي كه مشخص نبوده اين بوده كه آيا مثالً اگر در همين نظام فعلي جهان هم همة مردم گذا مي
جهان ـ به اصطالح ـ مسلمان الهي بشوند، تابع واليت حقه بشوند، اين در رشد مردم ايران اثر دارد؟ يا اينكه 

رسند و آنها خودشان را از  ي نميكنند با جمهوري اسالمي، مردم ايران به يك رشد االن كه مثالً مخالفت مي
اين مراتب واليت ـ به اصطالح ـ خارج كردند؛ بنابراين اين سؤال را در اين زمينه اول روشن بفرماييد كه آن 

فرموديد در مورد نظام واليت حقيقيه بوده به آن معنا يا بحث واليت اجتماعي بوده؟ اگر  بحث هايي كه مي
ربط بين آن نظام واليت با اين نظام واليت چيست؟ و بعد در اين نظام واليت  بحث  نظام واليت حقيقيه بوده،
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شود؟ عدم تبعيت از ولي باعث  مي كنيم در همين اطالعات، اين مطالب چگونه اجتماعي كه ماها درست مي

 شود؟ و آن سؤال ديگري كه عرض كردم. شود يا باعث رشد و نكس اجتماع مي رشد يا نكس ولي مي
يني: اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين، بسم اهللا الرحمن الرحيم و الحمد هللا رب استاد حس

العالمين، و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا اباالقاسم محمد ـ اللهم صل علي محمد وآل محمد ـ و علي اهل بيته 
 ي يوم الدين. المعصومين المنتجبين المكرمين واللعن علي اعدائهم اعداء اهللا من االن ال

اي  بارالها كلمة حق را بر سراسر جهان بگستران، كلمة باطل را از زمين بركن، آنچه وعده به ولي ات فرموده
اي را معزز و منصور بدار، لشكر  ات حضرت آيت اهللا خامنه هر چه زودتر به وي عنايت فرما، نايب رشيد ولي
ها مخذول گردان، شهداي انقالب اسالمي را محشور  زمينه اسالم در همة ابعاد پيروز گردان لشكر كفر در همة

به حضرت سيدالشهداء بفرما معلولين را شفاي عاجل كرامت فرما. بارالها تفضالً انتقال ما را از اين عالم به عالم 
 اي قرار ده كه تو راضي باشي، بارالها ديگر به وسيلة شهادت در راه خودت و براي خودت، خالصاً لك به گونه

علل و امراض ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل كرامت فرما. روح پرفتوح  رهبر كبير انقالب حضرت نايب 
االمام آقاي خميني را مؤيد به رحمت خودت بدار. مستقرغ در رحمتت بدار، مبتهج به سرور رحمتت بدار، با 

ا دعاي او را نصيب همة ماها بفرما، بارالها اوليائش او را محشور گردان، بار الها خاطرش را از ما شاد كن. بار اله
فرمايي محظوظ  اموات و ذوي الحقوق، صالحين امت، علما، خاصه پدر و مادر را از خيراتي كه تفضالً نصيب مي

بدار، از بركات و خيرات دعايشان ما را مستفيض فرما، بارالها خاطر شريف حضرت بقيه اهللا ـ صلوات اهللا و 
اي قرار ده كه مورد لطف حضرتش باشد، عنايت خاصش را  ما راضي بدار، كلمات ما را به گونه سالمه عليه ـ را از

هاي ما، افكار ما،  گونه قرار ده كه تمام صحبت فعل خارجي ما قرار بده. خدايا آن،جاري بر همة اموال روح، ذهن
 وري و نفرين بر اعدائش باشد. رفتار ما در كنه، مدح و سالم و صلوات بر حضرتش باشد، و لعنت و برائت و د

 و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.
اللهم اخرجني من ظلمات الوهم، و اكرمنا بالنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن 

ه و آله الطاهرين ـ (اللهم صل علي محمد و آل علومك برحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد ـ صلي اهللا علي
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اش با واليت  محمد) حاال اين دو تا سؤال، يكي در باب فرق و تفاوت بين نظام حقيقي واليت در عالم و رابطه

اش پايين باشد اين رشد چگونه  شود مثالً اگر كسي اخالصش باال باشد هر چند ردة كاري اجتماعي كه گفته مي
د؟ آيا در كجاي اين نظام قرار داشته باشد در حالي كه ما در دايرة گزينش، بخش شو برايش واقع مي

توانيم حقايق عالم را رعايت كنيم، چه بسا كسي اخالص داشته باشد مثالً فطانت و تحرّك و  مان نمي گزينش
ي است ها! بدانيم جربزه و قاطعيت و نظير ذلك متناسب با يك پستي نداشته باشد، اتفاقاً ما هم بدانيم آدم خوب

اين آدم وارستة عادل صالحي است ولكن اطالعات الزم را ندارد، فطانت و دقت و حدت روحي، ذهني به طوري 
كه اين بشود مدير كل يك اداره باشد ندارد، كارشناسي الزمه اداره را ندارد، يا اينكه كارشناسي را هم ممكن 

تواند بكند. با  تواند بكند، اجرا نمي سد كار را، ولي پياده نميشنا كسي داشته باشد، كارآيي نداشته باشد، مي
شناسيم او را در گزينش مجبور هستيم بگذاريم او را مثالً جزء افراد معمولي، بايگاني آن  وصف بر اين كه مي

متر هست اداره را بسپايم به او، مديريت را نسپاريم به او. حاال اين آقايي كه در بايگاني هست، بگوييم رشدش ك
مخلصون في «يا » والمخلصين في خطر عظيم«از مدير؟ يا اين كه در خطر سقوط هست اخالص؟ اخالص 

كسي كه داراي اخالص هم هست، هر آن احتمال سقوطش هست، ». مخلصون في خطر عظيم«، »خطر عظيم
يوتر مناصب مثل بازار صبح به صبح يا ساعت به ساعت به تعبير يكي از دوستان ـ يك كامپيوتري بگذاريم، كامپ

بورس سهام، بگويند كه االن فالني عزل شد از رتبة مدير كلي، بعد  ده دقيقه بعدش هم خب متوجه شد، به 
اي برخورد كرد كه، خودش الاقل خود كامپيوتر را ببينيد، شكسته شد، دلش شكست، نه، ابقاء شد،  يك حادثه

رسد به اين كه اصل اين مطلب هم قابل شناسايي نيست؛ يك چنين تزلزلي را بپذيريم در نظام حكومت، چه 
شود اينجا، اولين  اي دارد؟ يكي ـ دو تا مطلب طرح مي بنابراين رشد با مناصب نظام مديريت اجتماعي چه رابطه

شود اين است كه برادران عنايت داشته باشند، نقض بكنند، و بحث هم با نقض رشد  مطلبي كه طرح مي
ايي كه هم سطح بحث باشد؛ يعني يك اشكال بر توضيحات ما هست كه خارج از بحث ه كند، ولي نقض مي

است، ممكن براي خودمان، نفس يك توجيه برايش درست كند، بگويد اين مطلب را قبالً اشارتاً كه گفته بوديم، 
مثال يا با شود يا با  گفتند استدالل نيست و برهان نيست و اعالم موضع هم در بحث غلط است، خب مجبور مي
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مقدمه، شرح، توضيح هميشه يا تمثيلي است و يا ذكر مقدمات است. ذكر مقدمات و تمثيل هم هر دو مقرّب 
من جهت هستند و مبعد از جهتي ديگر، يا رجوع به مبادي هست كه مبعد هست از نظر اطالة كالم و متفرق 

ودش همين اشكال را دارد كه مبعد من شدن بحث روي يك مواد ديگري، يا اينكه تمثيلي است كه آن هم خ
كند. يك توجيه هم براي شما بايد قاعدتًا  جهت اُخري است. اين توجيهي است كه براي ما نفس درست مي

درست بكند در اشكال و آن اشكال را وارد كنيد ولي هر دوي مطلب بايد دقت بشود، ببينيم آيا اشكاالتي را كه 
دهيم ـ ان شاء اهللا ـ االن وارد  ل به اصل بحث واليت است؟ ما هم جواب ميشود، اين اشكا در گزينش طرح مي

شويم ولي اينها نقض هم سطح بحث است يا نقض الاقل به لوازم هست، نقض به اصل بحث نيست،  بحثش مي
بحث اش را در فالن قسمت چه كار بكنيد؟ اگر نقض به لوازم باشد قاعدتاً از موضوع خود  اين است كه آيا الزمه

طور كه آقايان ممكن است به ذهنشان بيايد نسبت به مقدماتي را كه   شويم، يعني صحيح است همان خارج مي
كنيم بگويند كه اين خارج از مسأله است، صحيح است ما هم بگوييم كه بحث نسبت به  ما در توضيح عرض مي

 بايد در لوازم طرح بشود.  اصل بحث بود، اصل، اصل بحث واليت نه لوازمش، اينها بحثهايي است كه
كنم حضور مباركتان ـ البته از جهتي هم حسن دارد، جوانب  شويم، ـ عرض مي در عين حال وار بحث مي

شود. از اين جهت ما تأييد  گيرد، خود هر چيزي هم به اوصاف و لوازمش معرفي مي مطلب مورد دقت قرار مي
كنيم خدمتتان كه ـ اگر مفروض چنين باشد كه ما يك  ميشويم. ـ و عرض  كنيم مطلب را و وارد بحثش مي مي

واليت تكويني داريم كه بحث حقيقت رشد در آن واليت تكويني مطرح هست، در بحث واليت تكويني يك ذره 
ظاهراً يقيني است كه متناسب با ظرفيتي كه به » ان اكرمكم عند اهللا اتقيكم«گيرد.  چيزي كم و زياد قرار نمي

شود، متناسب با وسع و  ه، اخالص و عمل قلبي و عملي ذهني و عمل عيني از آنها خواسته ميافراد داده شد
در عصيان و در » ويغفر لمن يشاء و يعذّب من يشاء«شود و  اي كه به آنها داده شده از آنها خواسته مي سعه

ار بورس سهامي را طاعت هم كه جزاي خير، خير هست، جزاي شكر، شكر؛ پس در نظام تكويني عالم همان باز
كند، به طرفه العين  تر و به طرفه العين كسي سقوط مي تر و دقيق زنيد از آن هم يك پله كامپيوتري كه مثال مي

كند، در ظرف خودش، هآ! در جايگاه زماني و مكاني خودش و به طرفه العين وجودش وسيلة رسيدن  صعود مي
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كلمه ممكن است از دهان يك نفر راننده صادر بشود و  شود؛ يك شود، يا وسيلة رسيدن شرور مي خيرات مي

 اي صادر بشود و تضعيف نظام باشد يا الي آخر؛ يك عالم را متنبه و متوجه كند، يا ـ خداي نخواسته ـ كلمه
پس بنابراين اين يك حرف است كه در نظام تكويني هر كس متناسب ظرفي كه دارد از او بندگي خواسته 

 شود. ساندن خير يا ـ خداي نخواسته ـ شر ميشود و واسطة در ر مي
رسد ـ در نظام تشريع هم همين مطلب به گونة ديگر هست  حاال آيا در نظام تشريع چطور؟ ـ به نظر مي

تان در شكل سعة علم هست، اشراف پيدا  يا سعة قدرت،كنيد به وسيلة نظام تكويني شما سعة قدرت پيدا مي
شود و متناسب با  هد، رزق به هر حال، رزق شما در نظام تكوين معين ميد كنيد، خدا بصيرت به شما مي مي

گوييد قدرت دارم براي انجام فالن تكليف يا قدرت ندارم، گويي كه شما در مقدماتش  اين رزق است كه شما مي
ر يك موثر باشيد، شما بندة شاكري بوديد و به دليل شكرتان خدا نعمت را زياد كرد، توفيق بندگي خودش را د

شأن باالتري هم عطا كرد، خيلي خب، حاال كه خدا توفيق بندگي خودش را عطا كرده، ديگر يك وظيفة 
فرماييد. ممكن است كساني باشند احساس وظيفه فرهنگي نكنند، وظيفه فرهنگي هم  ديگري هم احساس مي

آيد اين است كه  ذهنم مي طور كه به  در خدمت ولي سياسي جامعه ممكن است خيلي جايگاه بلندي باشد. اين
كنيم كه واليت ولي عادل در بخش اموري كه مربوط به علم هست، واليت  ابتدائاً به صورت يك احتمال ذكر مي

 بلندي است. [...]
ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ حاال شما مالحظه بفرماييد كه آيا دنبال آن امري را كه گفتيم در تكوين 

 كند. حاال فرض شود يك چيزي، يك تكليفي، قيام به آن مي ص محرز ميهست، در تشريع هم براي شخ
گيريم كه واليت اجتماعي به حسب ابزار عادي و ضوابط ظاهريه اشتغال به يك شئوني دارد كه االن  مي

تواند اشراف داشته باشد جز از طريق همان ابزار ـ من باب مثال، ما حاال در همين بحث خودمان صحبت  نمي
اي نايب االمام ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ رهبر  . ـ آمديم شخص حضرت آيت اهللا خامنهكنيم مي

خواهد به  كارهاي خود  عزيز و عالي قدر و معظم نظام جمهوري اسالمي ايران، آمديم ايشان مثل بشر عادي مي
شود و  مشغول عبادت خدا ميشود  شود مثل ما مثالً حاال يك مقدار زودتر هر وقت بلند مي برسد. صبح كه مي
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تواند وقت روي همة امور بگذارد، خب  آيد خودش به تنهايي نمي آيد سر كارش. سر كار كه مي بعد هم مي

خواهند بيايند مالقات ما  گويد كساني كه مي كند، مي مي مجبور هست يك ـ به اصطالح ـ دفتري چيزي معين
گويد  ولي سياسي جامعه هم هست، دفتردار برمي گردد مي در اين رده چيزشان بكنيم تنظيم شان بكنيم، خب

شود، اصالً وقت براي هيچ  تان كه خيلي شلوغ مي آقا روي چه اولويتي؟ اگر بخواهم بگويم همه بيايند خدمت
خواهيد مثالً بياييد در دفتر بيروني با مردم تماس داشته باشيد، فرضاً ده  شود، شما مدتي كه مي كسي نمي

ده ساعت، شانزده ساعت، چقدر هست؟ خب ايشان مجبور هست اولش بگويد ردة مسئولين كشور، ساعت، دواز
هاي خاصي را معين كند، بگويد اين رده طبيعتاً كارگزاران من هستند كه  بعد هم براي مسئولين هم رده

هايي  حاال رده گويد خواهم، اين رده مقدم هستند، مي كارهاي حساس به آنها دادم و از آنها هم مسئوليت مي
طوري است كه بگويد كه ردة ديگر، اسمشان مسئولين   غير از مسئولين چه كساني؟ باز طبيعت قضيه اين

ها  سياسي نظام نيست، ولي در حقيقت اينها جزء  مسئولين سياسي هستند، متنفذين سياسي در اين رده
ساني هستند، اينها متنفذين سياسي اولويت دارند، فرض كنيد ائمه جمعه هستند، چه كساني هستند، چه ك

توانم االن كار كنم. دنبال  كشور هستند كه اگر من بخواهم اداره را، در اداره اينها را به ايشان توجه نكنم، نمي
آيد روحانيون، جامعة مدرسين،  اين مطلب، ممكن است مثالً گفته بشود ـ فرض كنيد ـ كارهاي گروهي كه مي

خواهيد به  و نظاير ذلك اينها هم در اين رده هستند. حاال شما كاري كرديد مي روحانيت مبارز، روحانيون
كند،  هايي كه جلوي دفتر دار هست نگاه مي صورت يك جمع غير رسمي ببريد، طبيعتاً آن ليست آن اولويت

ن دفتردار خوريد، حاال مثالً كار شما مهم باشد، طبيعي است كه ـ به حضورتان ـ اي بيند شما در ليست نمي مي
دهند. االن فرضًا  دهي! يك ليستي دست او مي تواند به او بگويد چرا اين، تو وقت نمي موأخذ نيست، كسي نمي

مان محدودتر است، خوب  هاي زندگي خودمان كه ـ فرض كنيد ـ خيلي مسئوليت ها هم خودمان در برنامه ما
اي وقتي كه كار زياد  ستي يعني روي يك ضابطهشود كه! اين لي مجبور هستيم يك تعيين اولويتي بكنيم. نمي

شود با آن كاري كرد كه. حاال كار فكري شما هم  شد ديگر در تزاحم، مجبور هست براي گزينش و انتخاب، نمي
اي كه داريد با ابزار  محرز شده باشد خيلي خوب و هم ـ ان شا اهللا ـ شما خيلي با اخالص كار كنيد و لكن ولي
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كند، خب شما نتوانستيد برويد آنجا، حاال بگوييم  ر، با همين ليست، با همين چيزها معين مييعني با همين دفت

شود، خودش معني رشد  رشد براي شما نيست؟! يا بگوييم حتماً رشد هست! اگر رزقي تكويناً به عباد داده مي
ندارد؟ به هر حال خداي است. رشد قبل از اين كه ظهور خارجي داشته باشد بايد ديد ظهور تكويني دارد يا 

دهد به شما كه دربارة مطلبي كار كنيد. اين توفيق، معناي خود اين توفيق خودش معناي  متعال توفيق مي
شود شما يك كالم، حرف حساب به شما  مگر مي» من اين لي الخير و ال يوجد اال من عندك«اعطاء است ديگر! 

آيد كه حرفهاي شما خيلي هم عيني هست، بر  ه ذهن مان مياش نباشد؟! حاال ما ب برسد و از نزد خدا و ولي
آيد خيلي عيني است؛ دليلش اين است  مي گويند خيلي ذهني است، به نظر من خالف بعضي از نظرها كه مي

كه رهبر عينيت جامعه حضرت نايب االمام خميني در دو سال اخير ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ. 
شود بگوييم رهبر عينيت نبودند كه! رهبري عيني را داشتند ديگر!  فرمودند نمي هايي كه مي موضع گيري

اي در حوزه و دانشگاه مشكالت ذهني پيدا  هاي ايشان براي يك عده شود هم بگوييم كه از موضع گيري نمي
يلي خوشحال شناسيم و برخورد داريم ـ كمترين جايي بود كه خ شد. اينجا هم تقريباً ـ تا آنجايي كه ما مي نمي
آيد كه در بحث واليت، زمان و مكان، متحجرين، اسالم آمريكايي،  هاي آقا. من به نظرم مي شد روي صحبت مي

كردند، اين بايد يافت  اينجا جزء جاهايي بود كه ـ باذن اهللا تبارك و تعالي ـ خيلي احساس آرامش وجدان مي
بة رهبري از نظر ذهني، در مرتبة نازله باشد كه بتوانند شان هم عيني باشد، هم در يك رتبة نزديك باشد، به رت

الاقل زود خودشان را تطبيق بدهند. اگر فاصله زياد باشد، منطق كار نخورد به مطلب، بگويند آقا اين فقه از بين 
تان اين است كه اصل اسالم باشد كاري به اسالم، احكام فعالً  تان از بحث زمان و مكان، غرض رود، غرض مي
هايي كه احياناً ممكن است خيلي بيشتر از ما هم اهل ورع و تقوي باشند، معنايش اين است  اريم، تعطيل. آدمند

و له الحمد وله الشكر كما «كه يك رزقي را خداي متعال، يك خيري را خداي متعال تكويناً عطا فرموده است 
شود  ا نكند، متناسب با ظرفيت. حاال ميشود رشد باشد و در شكل واليت اجتماعي ظهور پيد پس مي». هو اهله

شود اعطا باشد، اعطاء ظرفيت باشد، ولي مهر رشد روي آن نخورده. اگر شما  همين جا هم آدم بگويد كه نه، مي
تر بفرمايد.  توانستيد عمل به وظيفه بكنيد، رشد لقبش هست، خدا ـ ان شاء اهللا ـ درجاتشان عالي است، عالي
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شان را دادند، شما اگر  شان را دادند، اموال مت حجت بر شما را تمام كرده است فرزندانفرمودند كه ملت در قيا

تان را بكنيد و سعي نكنيد و مطلب صحيح را نگوييد، مسئول هستيد، از در اگر بيرون تان كردند  رعايت آبروي
را نگاه بكند الزمه رشد از پنجره ـ عين تعبيرشان است ـ وارد بشويد، خب ممكن است فرضا اگر  آدم اين وجه 

اين باشد كه برسد مطلب حتماً به مسئولين، از در اگر بيرون كردند، از پنجره وارد شو، و مثالً ما ديديم 
اش بلند است يك مقدار كمي ور رفتيم بعد رها كرديم، دوباره مشغول بحث شديم، ممكنِ مسئوليت آن  پنجره

رش شكر در اعطا،  خوف نسبت به انجام هم باشد ـ ان شاء اهللا ـ خواهم بگويم اين كنا طرف هم باشد، يعني مي
كنيم كه يك رشد در مرتبة تكوين هست و نظام واليت تكويني،  به هر حال نتيجه و خالصه مطلب را عرض مي

يكي هم رشد در مرتبة تشريع و كه در نظام واليت تشريعي گاهي ابتالء به تكليف جديد هست، گاهي است 
اي كه  يت تشريعي به معناي واليت بر نفس تشريع است كه او خاص معصوم است. در محدودهصحبت از وال

شان. يك وقت بحث در واليت اجتماعي است، واليت اجتماعي مطلوبش چه  خداي متعال قرار داده به دست
البته اي باشد كه ميل كند به طرف واليت تكويني.  شكل است؟ مطلوبش اين است كه نظام مديريت به نحوه

طبيعي است كه فاصلة بين اشراف و علم ولي تكويني با علم تدريجي الحصول ما خيلي زياد است. آدم به 
آيد اگر جميع علوم بنا بود دست ما باشد الاقل، با وصف تدريجي الحصول بودنش، كوهي به مويي،  نظرش مي

خب ممكن بود ظروف را تا حدودي  طوري كه هست  شد يك كاري كرد اگر علم اسماء را ما داشتيم. همان مي
بتوانيم در گزينش هاي مان بفهميم، علم باليا و منايا و الي آخر اگر همه علومي را كه دو حرفش قبل از 
تشريف آوردن وجود مبارك حضرت بقيه اهللا ـ صلوات اهللا و سالمه عليه اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ 

آيد، اگر آنها همه بود و به نفع بشر بود كه حاال نيست؛ يعني اگر علمي  آيد و بقيه هم بعد با خود حضرت مي مي
شد. اگر بود شايد  افتاد فساد بيشتري در زمين واقع مي داده نشده، به نفع ما نبوده. شايد اگر به دست مان مي

ولي حاال ما هستيم شد مثالً شناخت امور را، باطن امور را، حقايق امور را، نزديك شد.  كوهي به مويي، مي ،مثالً
اي را كه داريم، همين قدرت فهمي را كه داريم.  و همين اطالعات تدريجي الحصول و همين علومي كه، متدواله

باز هم در همين امر اگر ـ ان شاء اهللا تعالي ـ زمان و مكان را بتوانيم كنترل بكنيم كه در بحث زمان و مكان 



٣٤٤  ······························································································································································  
شود اين كار را انجام  كنترل بكنيم، خب آن هم باز به يك نسبتي ميبايد مفصال بحث بشود، پرورش را بتوانيم 

اش قطع و بريده و منفصل مطلق نيست، ولي حاال كه ديگر آن ابزار را هم  داد، به يك نسبتي، ها! يعني رابطه
اساس پي نداريم و باالتر از آن، مجبوريم ـ خوب عنايت كنيد ها! ـ مجبوريم حين االضطرار از ابزاري كه بر اين 

ريزي نشده استفاده كنيم، مجبوريم حين االضطرار، مادام االضطرار از اين ابزار استفاده كنيم. البته حاال يك 
اي در كلياتش بكنيم و برويم به طرف صحيح، آن يك حرفي است، بسيار خب، ولكن االن مجبور  تصرفات جزئيه

دانم فوق دكترا، اينها را بايد بنويسند  ، دكترا، نميهست در ضوابط گزينش بنويسند ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس
ديگر، سن، ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ سابقة كار، خب حاال دو تا هم معرف مثالً بنويسند، دو تا هم 

ها را بايد بنويسند ديگر. در ضوابط ـ عرض شد مثالً  اش كنند، همين روحاني مثالً معرفي كنند، اين را هم اضافه
شود با آن  ت مالقاتها خب مجبورند عين همين را به يك صورت ديگري متناسب بنويسند ديگر. نميـ ليس

 شود كار را بكنند كه! كاري كنند، ديگر تعطيل كه نمي
آييم ما شكل مطلوب نهايي كه تمايل به نظام واليت تكويني دارد، بر آن اساس  خب گاهي است كه مي

كنيم كه  نويسيم، گاهي هم الاقل توجه مي ين اساس قدرت فعلي مان ميآييم بر ا نويسيم، گاهي هم مي مي
بايست در تعريف نظام واليت اجتماعي اصل قرار ندهيم مدل اضطرار را، اگر اصل قرار بدهيم مدل اضطرار را در 

شود، خارج از موضوع است. مثل اين است كه بگوييم خب حاال  تعريف واليت اجتماعي، سؤاالتي كه طرح مي
كنند در طب اسالمي؟ بعد دو تا داروي  مسلمين براي تشمع كبد حاصل از الكل چه دوايي را پيشنهاد مي

اي كه بخواهد ـ مثالً عرض  گياهي ذكر بشود براي اين مورد نادر، بگويند نه، از اين گياه قابل كشت به اندازه
باال اين قابل كشت نيست، يك دواي ديگري كنم ـ اكثر جامعه را دوا بكند از سن مثالً چهل و چند سال به  مي

كنم ـ ممكن شما يك دوايي ذكر كنيد اينها بگويند از  بگوييد ـ خوب عنايت بفرماييد در مثالي كه عرض مي
شود براي اكثريت جامعه ـ  آيد، نمي اين گياه و اين آب و هوا و اين ـ به اصطالح ـ شيرة نباتي كم به دست مي

شوند براساس خوردن مسكر، از اين دارو  به باال دچار تشمع كبد مي ٤٥كه ـ از سن  به حضورتان كه عرض كنم
گوييم بابا جان در نظام اسالمي اكثريت جامعه مبتال به الكل نيستند، موضوعاً اصالً منتفي است،  تجويز كرد. مي
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ي آنها زياد هم هست، اقليت هم ابتالء پيدا كنند، در يك شرايط خاص اضطراري هست، بعد اين دواء هم برا

آيد كه اين مسألة  الزم نيست بگوييد كم است. خب اين موضوع مطلب آخر عوض شد ديگر! من به ذهنم مي
بينيم در فاصلة بين نظام واليت تكويني با واليت اجتماعي از باب و از جهت گزينش  جدايي محضي را كه ما مي

تر شدن به مطلب ـ اگر  كنم، باز براي نزديك من عرض ميافراد، اين اصال آن جا طرح نيست. ـ من باب مثال 
اكثر حوائج به وسيله مردم در وضعيت طبيعي انجام بگيرد و واليت جهت گسترش را تصرف بكند، آيا نظام 

اي است؟ افراد را شناسايي شان به چه وسيله است؟ افراد  اي است؟ شكل منطقه مديريتش بعد شكل وزارتخانه
دانند  شناسند، به او معاشرت مرتب دارند، مي مان منضبط را در در و همسايه خودشان مييك محل نوعاً مرد

اين آدم هوسران كالهبردار متخلف در اموال مردم و غير و ذلك هست يا نيست؟ الاقل عمل كردن ظاهري به 
بود و يك فساد از شناسند. اگر هم كسي را انتخاب كردند و اشتباه كردند در وضعش، امام جماعت  ضوابط را مي

گوييد، هآ!  خوانند ظهر پشت سر او، همان مثل بازار بورس و سهام كه مي نمي او ديدند، خب فوري ديگر نماز
خوانند پشت سر او. فكر ديگر ندارد. نسبت به گذشته  اي شد، ظهر نماز نمي ديدند كه اين مرتكب يك فاحشه

خوانند. اگر يك دكان دار را ديدند آقا اين دفعه بد طور  خواهد قضا كنند. يكي ديگر را نماز مي هم كه نمي
خريد جنس. اگر ديدند يك دكان داري منصف هست و  معامله كرد، گران فروخت، شما ديگر از آن مغازه نمي

آورد، بقال، اگر شما ديديد ماست او ماست خوبي است، شيرش  سازد و جنس مرغوب مي به يك حداقلي مي
رويد سراغ او، نخير ماست او ماست كم چربي بدي است، شيرش شير  دهد، مي هم مي شير خوبي است، ارزان

فاسدي است، دوبار خريديد آورديد در ظرف جوشيد، ظاهر شد كه شيرش شير فاسد شده بود، دفعة اول 
رويد، يك  گوييد ظرفي را كه خودم بردم درست نبوده. دفعة دوم كه شير فاسد شد ديگر آن طرف نمي مي

گوييد برادر مواظب باش ما دو شب آمديم دو كيلو شير هر دو را  كنيد. مي رويد سر او گاليه مي ر هم ميمقدا
 ضايع شده ريختيم دور. بچه هم گريه كرده براي شير. 

گوييم كه هماهنگ هست با نظام واليت  اين چه نحوه نظام مديريت و كنترلي را در نظرتان هست تا مي
مين نظام موجود مديريت در جهان را اگر بخواهيد ببريد در آن ضوابط نگاهش بكنيد، تكويني يا نيست؟ بله، ه
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هايي كه بدون ضابطه از  راست هست، نيست چنين چيزي. گرچه در همين هم بي وجه چيز، نيست، ها ترفيع

آدم خيلي بينند يك  شود، كه مي اختيارات مديريت در دولت طاغوت يا االن در امريكا و جاهاي ديگر داده مي
برد، ترفيع  كنند با شدت جلو مي جالد هست، خيلي شقي هست، آن كاري را كه ـ به اصطالح ـ به او واگذار مي

دهند، همان امريكا يك مرتبه اجازة كودتاي يك افسر را  كنند، يك مرتبه درجه مي دهند، تحسين مي مي
رد باال، همين قدر كه مطمئن بشود كه اين آو هاي آنجا، يك افسر را يك دفعه مي دهد عليه تمام ژنرال مي

كند سردار سپه. بعدش هم يك مرتبه  اش بيش از بقيه است. رضا خان مير پنج را يك مرتبه مي قدرت كارآيي
دهد، همين قدر كه مطمئن بشود كه نوكر مطمئني براي خودش و خطرناكي براي مخالفين  به او سلطنت مي

هم سعي دارند به طرف كارآيي مقصد خودشان، كار را ببرند؛ يعني خودش هست. اين مطلب هست كه كفار 
كنند  شدت، اگر در اين طرف با اخالص هست و در آن طرف با الحاد، شديدترين و غليظ ترين را سعي مي

..؛ اول خود مسأله واليت .بياورند باال. همين قضاياي عاشورا، شما مالحظه بفرماييد چگونه سرداري لشكر را
و عمارت كوفه را سپردند به ابن زياد و بعد چگونه سپردند به اين قتله (عليهم اللعنه). شما مالحظه  كوفه را

بكنيد كه آنها هم همين كار را به نحو ديگري دارند؛ پس بنابراين سعي والت نور و والت ظلمت اين هست كه 
رفيتش شديدتر است، او بيايد ببرند به طرف اينكه، آن كسي كه كارآيي و شدتش بيشتر است، آنكه شدت ظ

كنم. هم شرح صدر  مي اش اشاره سر كار. ظاهراً هم بشود از آيات هم اين استفاده را كرد به صورت خيلي كلي
اي است كه در هر دو جا هست، اهميت  براي كفار به كار رفته و هم براي اسالم به كار رفته. سعة ظرفيت مسأله

دارد شخص، متناسب با سعه اش، عبادت بكند يا كفر بورزد، شكر بكند يا هم دارد، در آن ظرف خاصي كه سعه 
دهند. جناب ابراهيم ـ عليه و علي نبينا صلوات اهللا ـ  كفر بورزد، منصب خاص آن جا را از نظر پاداش به او مي

ه قلب. خدا ايشان متناسب با ظرفيتي را كه خدا عطا كرده بود، شكر كرد خداي متعال را به عمل و به لسان و ب
گويد تو سلطان هستي، تو را قرار دادم سلطان، حاال هرچند سلطاني باشد كه احدي ـ به اصطالح ـ چيز  هم مي

نداشته باشد، لشكر نداشته باشد، ولكن همين قدر كه ايشان منصب سلطنت دارند، معنايش اين است كه 
شد در تاريخ، بر تاريخ امضاء شده. ثواب آن مرتبه را لياقتش را در ادارة كره زمين يا اينكه اگر واليتش تاريخي با
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دهند. البته طبيعي است كه سرّاء و ضرّاءش در همان سطح است، ها! در همان سطح عاليه هست، ها!  به او مي

كند، به نفس اين  يعني كثرت و وحدتي كه برابرش هست اگر مردم اختياراتشان الهي باشد ايشان تصرف مي
دهد، ولي شدت خوشي يا شدت  شود. آدم در خوشي و ناخوشي چطور است؟ امتحان مي مرتبه آزمايش مي

ناخوشي امتحان در آن چگونه است؟ سخت تر است. در سرّاء و ضرّاء خداي متعال مورد شكر يا كفران قرار 
و «ية گيرد. ظرفيت، ظرفيت سرپرستي جهان هست براي ابراهيم يا اينكه چه بسا بشود استفاده كرد از قض مي

ملت «بشود استفاده كرد ظرفيتش، ظرفيت واليت تاريخي است، ..»  .اذن في الناس بالحجج ان يأتوك رجاالً
خواهيم،  برد، سر جايش خودش، ما االن نمي ..؛ البته اينها ديگر بحث مي.بشود استفاده كرد» ابيكم ابراهيم

يت واليت تاريخي هم حتي هست، ولكن اين كنيم. ممكن است گفته بشود ظرفيتش، ظرف احتماالً فقط ذكر مي
خواستند بندگي كنند خدا را، اينها شايستگي ادارة همة  هست كه حتماً اولوالعزم از رسل اگر همة اهل دنيا مي

اهل دنيا را داشتند. ناتوان نبودند در اين باره. و الاقل آنچه يقيني هست اين است كه واليت حضرت ابراهيم، به 
داده شده، يعني سلطنت و ادارة تاريخ را كسي نگويد ولي در حد جهان آن روزش را، ايشان به او مقام واليت 

ايشان داده شده. حاال ايشان اگر هيچ كس نيايد، مقابله بكنند همه، قدرت مقابلة با همه را دارد و در حدي هم 
نيايند به طرف اين، آنها را به  شكند دستگاه آنها را، هر چند اختيارها اش مي گيري قدرت دارد كه نحوة موضع

تواند تشكيل حكومت جهاني اسالمي  مي كند. اگر بيايند دنبالش كشاند. دستگاه آنها را متزلزل مي بن بست مي
 بدهد؛

پس رتبة اول اينكه واليت تكويني و واليت تشريعي و واليت اجتماعي، يك، هم جهت است، دو اينكه هيچ 
شان كه در مقام واليت و مراتب  اي برد اگر بندگان خدا آن دسته از بين نميكدامش هم ظرفيت رشد افراد را 

اش ايستادن هست، يعني برابر ركن كفر،  واليت هستند، بايستند، خاصه كسي كه ظرفيت باالتر را دارد و وظيفه
ملحق توانند  هاي نازلش هستند مي تواند بايستد و مردمي هم كه ظرفيت واليت ركن ايماني كه هست، مي

مانند آن يك حرف ديگر است. ظرفيت متناسبي هم كه ايشان  شوند، در دستگاه كفر باقي مي بشوند به او، نمي
بخواهد تشكيل حكومت جهاني بدهد، بوده زمان حضرت ابراهيم، نيامدند، در دستگاه نمرود ماندند، آن كسي 
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ي اينكه براي ردة دوم ـ فرض كنيد كه ـ كه بخواهد پرچم را بلند كند او بوده. همين تك هم كافي است برا

توانستيم بگوييم كه ظرفيت  كرد مي بگيريد هيئت وزيران مثالً ده ـ دوازده نفر بگيريد، اگر اين تك قيام نمي
ردة دوم و ده ـ دوازده نفر اين نبود كه مقابل نمرود بايستند. نمرود پرچم كفر را بلند كرده بود، كسي روبروي 

رسيده در آن حدي كه مقابل پرچم دار كفر  ا بلند نكرد تا اين دوازده نفر كه زورشان نمياو پرچم اسالم ر
شد،  مي رسد كه اگر كسي پرچم اسالم را بلند كرد بيايند دوروبر او [...] اشكال وارد بايستند، ولي زورشان مي

ملحق بشوند و نيامدند، ولي وقتي تك، جناب ابراهيم هم هست اين طرف آنها ظرفيتش را دارند كه به اين 
 عصيان كردند. 

دانيم خب حق مستضعفين  حاال يك عده هم بمانند اين وسط بين اولياء نور و اولياء ظلمت، مستضفين، مي
رسد. در مراتبي كه شايستگي واليت باشد  شود، هدايت هم به آنها نمي شود. حق مستضعفين ضايع مي ضايع مي

شود برسد به آنها،  رسد به آنها، نمي اي هستند كه اصال حرف نمي عده شود ولكن يك حجت بر آنها تمام مي
شود؟ ممكن است اول برزخ  مانع آنها چه كسي شده بود؟ ولي جور شده و اعوان و انصار او. رشد آنها چطور مي

ابتدائاً،  كنيم ابتدائاً اعم هست، براي آنها آزمايش بشود يا نظير ذلك. بحث رشدي را كه ما در اين جا مطرح مي
اعم از توجه به مصداق به عنوان فرد و نظام بعنوان يك نظام خاص اجتماعي، ابتدائاً صحبت ما اين است كه 

شود اگر  اش اين است كه حاال كه اين زياد مي اصل تعلق بايد زياد بشود وحدت و كثرت پيدا بكند. مرتبة ثاني
رسد؛ الحادي باشد، نظام كفر به شدت و رشد  ميمردم طلبشان طلب الهي باشد، نظام حق به شدت و رشد 

توانستند جايي داشته باشند براي رشد،  رسد. بحث سوم اين است كه افراد كه در بستر وحدت و كثرت مي مي
آنها يا درگير هستند به اين كثرت و وحدت يا همراه هستند، اگر كثرت و وحدت الهي بود و همراه بودند، 

رود يا در مقابله با  ساسيت كه گسترشش ناشي از شدت ايمان  هست، باال ميبرايشان رشد است؛ يعني ح
گوييم اگر  شويم و مي اش، و از همين بحث اشارتاً وارد بحث دوم مي وحدت و كثرت شديدتر و يا در همراهي

به دنيا شد كه آيا ما تعلق  همة مردم روي زمين همراه نظام جمهوري اسالمي بودند،  خب امتحان الهي پيدا مي
شود؟ در خوشي، در سرّاء، و اگر همه مقابل ما باشند بمب  شود يا تعلق الهي در ما شديد مي براي ما پيدا مي
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دانم چه بيايد،  آمد، موشك بيايد، نمي بيايد از عراق، بمب امريكايي و روسي و  غير و ذلك در بمباران مي

برد در مقابله با آنها، به خوشي و ناخوشي  اال ميها حساسيت و شدت را اين طرف ب شيميايي بيايد، خب اين
گوييم در چه  شود بشر در مرتبة فرد، ولي قبلش بايد اين را ببينيم كه اين رشد فردي كه مي آزمايش مي

شود در حد  اي هست، مگر اين كه آن شخصي كه امتحان مي مقطعي است، وحدت و كثرت در چه مرتبه
كنيم ـ عرض  مرحلة واليت تكويني، تشريعي، احتماعي را دو بخش اساسي ميتاريخي باشد كار او، كه ما اين 

اش، رتبة تصرف در تاريخ هست كه ائمه طاهرين ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ در آن  كنيم ـ يك رتبه مي
كم كنيد ح كنيد؟ تكيه مي منصب هستند قطعاً، امام هستند، االن هم به قولشان، فعلشان، رفتارشان چه كار مي

كند در  هاي شما، اثر بيان حكمشان ظهور پيدا مي كند در تصميم گيري آوريد. اثر فعلشان ظهور پيدا مي در مي
زنم!  تر است بگوييم به كار آنها شما ـ اين گزاف نيست اين حرفي را كه مي هاي شما، بلكه صحيح تصميم گيري

كند؛ يعني قضيه حضرت سيدالشهداء ـ  شد پيدا ميتان ر شويد به خداي ـ تبارك و تعالي ـ و ايمان ـ مؤمن مي
صلوات اهللا و سالمه عليه ـ يك قضيه است، يك قضيه هم در راه خداي براي شهيد اول و شهيد ثاني پيدا شده، 
آنها هم خيلي خب فشار ديديد، آدم است، انسان است، ببندند به مثالً اسبي يا شتري در بيابان رها كنند دائمًا 

آيد كه مسألة كمي نيست، خب اين  بخورد به سنگ، خار، زمين، اين ـ به اصطالح ـ به نظر ميسر و صورتش 
شود كه  طوري كه شنيديم، نقل مي  شود، اين هم درد دارد ديگر، درد زياد هم دارد ديگر! حتي مثالً نقل مي

ان كنت عبدي «چهرة مباركش اي ديده باشد برابر  و رقعه» رب اني مغلوب فانتصر«مثالً آن بزرگوار گفته باشد 
حاال ». اگر بندة ما هستي صبر كن«، نوشته هم آمده »خدا من بندة گرفتار تو هستم ياري ام كن«؛ »فاصطبر

درست است كه كتابي را كه ايشان نوشته فرضاً پانصد ـ ششصد سال از حوزه خارج نشده، شده كتاب رسمي، 
طا كرده كه مثالً هيچ مرجعي، هيچ مجتهدي، هيچ فقيهي اين خودش يك بركتي است، خداي متعال بر اين ع

نيست كه يك دوره كتاب اين را نخوانده باشد و استفاده نكرده باشد از آن، و اين اثرش باقي مانده و ولي به 
اش خدا اين خير را در كتابش گذاشته باشد غير از اين است كه شما كلمات حضرت  لحاظ آن عمل عبادي

شويد و  كنيد و متوسل مي كنيد و گريه مي ات اهللا و سالمه عليه ـ و حاالتشان كه توجه ميسيدالشهداء ـ صلو
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شود، اين غير از آن مطلب هست. قاضي نور اهللا شوشتري را ظاهراً با  شكند، ايمان به شما عطاء مي دلتان مي

..؛ كتابش هم .طور كن اينمثالً شالق خاردار، سيم خاردار زدند و تا وقتي كه شهيد شد، صاحب عبقات شد، ول
..؛ كه ظاهراً يك وقتي مثل اينكه از امام نقل .خيلي محترم در حوزه االن هم در باب واليت خيلي محترم، ولكن

يك كتاب متقن و » شود اين سند شيعه محسوب مي«شده بود از حضرت آيت اهللا خميني كه فرموده بودند كه 
، سر همين كتاب هم شهيد بشود. سند حقانيت شيعه مثالً، يا محكمي اين رقمي بنويسد، برايش هم، براي

گفته باشند كه مثالً اگر همه كتابهايي هم كه مثالً  سند هست همه از بين برود همين تنها باشد براي همه 
كافي است براي اثبات اين مطلب. حاال، صحبت اين است كه ولي آنها به وسيله شان، اين قلوب تغيير كند، 

ود، الهي بشود، مثل حركات و سكناتي كه از حضرت سيدالشهداء واقع شد، اين طور نيست. حاال متحول بش
تان در پاسخ قسمت دوم كه براي ولي حق اگر قدرت باشد يا نباشد،  خواهيم ما عرض كنيم خدمت بنابراين مي

ساوي هست. اما اين مساوي در سرّاء باشد يا در ضرّاء مساوي هست و اگر واليتش هم واليت تاريخي باشد، باز م
كند رشد حكومت را؟ قطعاً چرا! وحدت و كثرتي كه بنا هست ايجاد بشود، تا بشود در مقابل  بودن آيا اثبات نمي

گيرد در اين حد از سعه. حساسيت، باال  يا موافقت با آن دين خدا را جاري كرد، اگر نباشد آن كار انجام نمي
ه اين است كه اين چنين چيزي باشد. سؤال اين است كه اين ضرورت قيام رفتنش، ايمان، باال رفتنش منوط ب

كند. يك، پيدايش اصل حكومت هست كه فرع اين  گويم اتفاقاً درست مي كند؟ مي براي حكومت را درست نمي
كند مقابلة با اين اگر شدت الحادي باشد، محال است واقع  شدت است، دو، اين شدت كه گسترش پيدا  مي

گويند نماز  ه تمامه، مگر اينكه شما همة حرف آنها را منكر بشويد، اگر حضرت بيعت بكند با يزيد كه نميبشود ب
شويد، حتي آن وقتي كه معصومين قيام  كنيم كه! شما تمام قد بلند مي زنيم كه! شهيدت مي خواندي كتكت مي

سب با شرايط زمان و مكان، ولي گيري كه متنا شكند دستگاه، آن موضع براي معارف حقه الهي داشتند، مي
شكند. و نسبت  شكند، در تاريخ مي شكند دستگاه كفر را، نه فقط در زمان خودش هم مي كند، مي تاريخي مي

گوييد كه شما از هيچ چيز نهراسيديد و تمام آن چيزي را  كنيد مي به تك تك اينها در وقتي كه زيارت هم مي
شود كه كسي بگويد كه مثالً حضرت حسن بن علي ـ صلوات اهللا و سالمه  كه وظيفه تان بود انجام داديد. نمي
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عليه ـ يا حضرت علي بن موسي ـ عليه آالف التهيه والثناء ـ اينها قيام نكردند به كار خودشان. متناسب با 

به كنيد  اي برخورد نمي شرايط شان در رشد كل تاريخ همه شان كار خودشان را انجام دادند. و شما به صحنه
تواند  ابليس درست كند، مگر اينكه حل كليات آن را در اين مدت امامت اوصياء نبي  فرمولهاي مختلفي كه مي

 اكرم ـ صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ داريد. 
اش را هم زمان  علي بن ابيطالب داريم،  كردم كه اين صلحي كه آقا كردند خب نمونه يك وقت من فكر مي

عليه السالم ـ در همان هم چه كار بكنند كه بعد دشمن هم مفتضح بشود، الگو و هم زمان حسن بن علي ـ 
 نمونة كامل داده شده و امام هستند. 

اما مرتبة دوم يعني كسي كه واليت تاريخي نداشته باشد طبيعتاً چنين چيزي نيست. البته استفاده از فتواي 
ن كه عرض كنم كه ـ موضع گيري و خطوط فرمايشات شود، كما اينكه استفاده از ـ به حضورتا فقهاي بزرگ مي

شود، ولي اينكه بگوييد در رتبة امام معصوم امامت مستمر بر تاريخ به طوري  شود، نه اينكه استفاده نمي امام مي
گوييم نه، طبيعتاً چنين چيزي نيست، خودشان هم از بيان  كه همة والت بخواهند از او استفاده كنند، اين مي

[...] 
آيد كه آنچه را كه مورد بحث و مورد كالم بود، اين بود كه اين امري كه جبراً  مجموع من به ذهنم ميدر 

شود، وحدت و كثرت متناسب  بايست واقع شود از طريق شدت در اختيار و توسعة در ايمان و الحاد واقع مي
اي از اختيارات  بگوييد كه عدهتوانيد  زند. بله، شما مي كند، معني رشد را هم ضرري نمي خودش هم درست مي

طوري نيست كه   شوند آن البد منه قضيه هست، اين شوند در اين كه آن اختيارات كه منحل مي منحل مي
 مطلبي را ضايع بكند. 

در مجموع اگر بخواهيم ـ به اصطالح ـ اشاره كنيم اينكه،  حاكميت هدايت و رهبري، حاكميت تعلق به 
اش هست  وحدت و كثرتي را الزم دارد كه آن مرتبة واليت اجتماعي مرتبة بروز عينيواليت، در بلوغش ضرورتاً 

خورد كه نيامدند همراه بكند  خورد. ولكن صدمه به آنهايي مي اي به او نمي و اگر ولي را تنها بگذارند، باز صدمه
ومت بالضروره هست، ديگر! خودشان را ساقط كردند، در دست ولي جائر گذاشتند. اين مطلب اثبات كنندة حك
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كند. و تا اين جاي كالم حاال  زيرا آن سير جبري از طريق اختيار و رشد وحدت و كثرت ايمان يا الحاد بروز مي

شود. بسيار  ـ ان شاء اهللا تعالي ـ عرض شد حضور مباركتان، ديگر در جلسة آينده ببينيم اشكاالتش چه  مي
 خب.  

»هوالسالم عليكم و رحمه اهللا و بركات«  
 ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ



 

 ١٩جلسه: 
٣٠/٠٥/٦٨ 

 م.يم بسم اهللا الرحمن الرحيطان الرجيمن الشالسميع العليم آقاي معلمي: 
فرمودند،  مي ش رايم و حاج آقا پاسخ هايكرد مي در ادامه بحث جلسات قبل كه سؤاالت مطرح شده را عرض

 م.يكن مي را كه برادران طرح كردند، عرض يين جلسه هم چند تا از سؤال هايا
هست كه  يك مطلبيكنم.  مي را عرضاين ها  ك جامع مشترك دارد،يبا يسه تا سؤال هست كه تقر ابتدائاً

ا ين است كه آيك سؤال هم ايشود؟  مي شان را با هم چگونه تماميت و ارتباطات و ارتباط هايمراتب مختلف وال
كند،  مي منطبق يخودش را با كلمات وال يبيناگردد؟ و اگر هر  مي ص در اجتماع به كجا بازيتخص يصحت الگو

ار افراد يات هم دخالت كند با اختيد در جزئيبا يشود و چنانچه وال مي جاديا يچگونه در جامعه هماهنگ
چگونه است؟ مالك و  يتصرف نائب با تصرفات ول يف هماهنگيا كين است كه آيك سؤال هم ايناسازگار است؟ 

 يل بر تحقق هماهنگيت افراد دليا صرف تبعيگردد؟ آ مي نيت و چگونه تضمسيچ ين هماهنگيار تحقق ايمع
 د كنترل كننده اعمال افراد باشد؟يگر بايد يا امرياست 
ا چارت يت يريـ به اصطالح ـ چارت مد ين موضع از بحثين نبوده كه اآلن در اين سه تا سؤال غرض اياز ا

قرار دارد، مثالً مرجع بعدش سه نفر هستند، مثالً  يأس ولند كه مثالً در ريند بگويبفرما يت را معرفيوال
ن يكه مورد نظر بوده ا يزين صحبت ها مورد نظر نبوده! بلكه آن چيهستند، ا يزيمعاونانش هستند، چه چ

 دايكه در اجتماع پ ييص هاين مراتب هست و تخصين ايكه ب يمطلب هست كه روشن بشود كه رابطه ا
اش را، گروه حاكم بر  ين كليشود؟ ا مي ن ـ به اصطالح ـ چگونه ممكني، ايول يها شود متناسب با خواسته مي

ن يكه ا يكه هنوز به عنوان مثال وقت ند.يح بفرماين را توضيم شود را، ايد تنظيكه با يـ به اصطالح ـ چارت
ل از انقالب شد، فرموده بودند كه در آن جلسه كه حاج آقا صحبت داشتند فرموند مثالً قب مي سؤال مطرح
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ن را به صورت يداد كه ا مي فهيص وظيك نفر تشخيفرمودند بعد  مي را در نجف مطرح يك صحبتيحضرت امام 
ك نفر يكرد،  مي كرد، پخش مي رياده شده نوار را مثالً تكثين را پيك نفر اير كند و پخش كند كه ينوار مثالً تكث

كه  ين هماهنگين بود كه خب حاال ايكرد، بعد سؤال ا مي كرد، پخش مي آورد درشت مي در يمثالً از آن تراكت
ك مقدار ياج دارد، به ينوشته احت يك مقدار خاصياج دارد، به يمثالً نوار احت يك مقدار خاصيدر اجتماع به 

 چگونه ممكن است؟ ين هماهنگياج دارد، ايتراكت احت يخاص
ن يخواهند ا مي كه ييمثالً در اجتماع خود آنها ن قسمت اول بخواهد گفته بشود كهياگر هم باز مثالً در هم

نا هم مثالً متناسب با آن يشد، در ا مي گفتهآن جا  كه در يكارها را انجام بدهند مثل دست پنهان بازارا
اد شدن يكنند، چون عرضه هم عرضه محدود هست، كم و ز مي زان عرضهيكه هست، مردم به همان م ييتقاضا
 يجزئ يد كننده هاين رابطه، چون كه توليد كننده هستند در ايكه تول يين هاآ يعنيست، يهم ن يليهم خ

اد بشود، مردم كم كم ير نوار زياد بشود، مثالً تكثيك مطلب زيشود تا  نمي دايپ ياديز يليهستند، تفاوت خ
 كند. نمي ريتكث يكسديگر اد شده، ين نوار زيشوند كه ا مي متوجه

ن يدر هم يفه واليا وظين مطلب هست كه آيا ،ن سه تا سؤال بودهير در اشتر مورد نظيكه ب يزيآن چ يول
را ابالغ كند و بعد مردم متناسب با امكانات شان و متناسب با ـ به اصطالح ـ  يزيك چيحد هست كه 

 صيخودشان تشخ يفه برايرا كه وظ يزيات مثالً آن چيل كنند و در جزئياستطاعت خودشان آن را تبد
كه مثالً در آن  يزيت است؟ فقط ابالغ است؟ مثل آن چيفه اش فقط هدايوظ يوال يعنينند، دهند عمل ك مي

كند ـ به اصطالح ـ نظارت هم مثالً به عهده اش هست؟  مي تين كه هداير از ايغ ين كه واليا ايمثال زده شد 
 ياتيمثالً اجرائ يه اگر والهم به عهده اش هست؟ ك ياتيكند، اجرائ مي كند و نظارت مي تين كه هداير از ايا غي

 يشود كه بتواند حكم بكند كه فالن فرد، فالن كار جزئ مي داين مطلب پيبعدش ا يعنيهم به عهده اش باشد، 
ا يا ممنوع كند، يرا مثالً آزاد كند  يخاص يز هايك چيبكند،  ييها يم بنديك تقسي يعنيرا انجام بدهد، 

از اجرا و  يعنين مطلب هست ين مطلب بوده كه از ايا ،ال بودهشتر مورد سؤيكه ب يزيدستور بدهد. آن چ
ص هم طور به عهده ـ به اصطالح ـ يكند، تخص مي دايرا پ يص شكل خاصين معنا هست كه تخصيت به ايهدا
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كه  ين معنا هست كه او كسيست. به ايبدهد ن يص متناسب را پيكه خودش در جامعه تخص يدست پنهان
كند،  مي ميرا تنظ يداند، برنامه ا مي حيكه صح ي، متناسب با آن اهداف و آمالت جامعه هستيمسئول هدا

صات متناسب با آن را يا از تخصيدا بشود يصات متناسب با آن پيكند كه تخص مي ميآن برنامه را تنظ يطور
 ن مطلب بوده.يشتر ـ به اصطالح ـ مورد نظر سؤال ايدا بشوند. بيدهد تا آن اهداف پ مي قرار

ر ين انه خيم و به نستعين بسم اهللا الرحمن الرحياطيم من همزات الشيع العلياد حسيني: اعوذ باهللا السماست
 ياهللا عل يمحمد و آله محمد) و صل ينا ابالقاسم محمد، (اللهم صل عليدنا و نبيس ياهللا عل ين و صليناصر و مع

 ن.يوم الدي يال ن من اآلنياعدائهم اجمع يلعن علالن ويته الطاهريمحمد و اهل ب
 يفرمود ات يچه وعده به ول آن !ن بركنيكلمه باطل را از زم !بارالها! كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران

 !د و منصور بدارؤيرا م يخامنه ا يب االمام آقايات حضرت نا يد وليب رشينا !ت فرمايعنا يهر چه زودتر به و
را محشور  يانقالب اسالم يشهدا !در همه ابعاد مخذول گردانلشكر كفر  ،روزيلشكر اسالم در همه جناح ها پ

گر ين عالم به عالم ديبارالها! انتقال ما را از ا !ت فرمايعاجل عنا ين را شفايمعلول !د الشهدا بفرمايبه حضرت س
 عاجل يما را شفاو باطني  يعلل و امراض ظاهر !خود قرار بده يله شهادت در راه خودت و برايتفضال به وس
ق رحمت يرا غرـ ه يعل يرضوان اهللا تعالـ  ينيت اهللا خميبارالها! روح پرفتوح رهبر انقالب حضرت آ !كرامت فرما

بارالها! ما را  !بارالها! روان پاكش را از ما شاد و خرسند بفرما !ائت محشورش گردانيبا اول !واسعه خودت بگردان
عائد و واصل بر روح  ييفرما مي بينص كه تفضالً يراتياز خ يرش قرار بده، بارالها! ثوابيخ يمشمول دعا

كه  يراتيتاً خاصاً پدر و مادر را از خياً و ميالحقوق، ح ين امت و ذويبارالها! علما و صالح !گردانبفشان يشر
رات و بركات و يبارالها! ما را از خ !رشان را درباره ما مستجاب گردانيخ يدعا !ض فرمايمستف ييفرما مي بينص
 يما را مشمول دعا !ه ـ بهره مند گردانيصلوات اهللا و سالمه علـ ه اهللا ياعظم ـ حضرت بق يات خاص وليعنا
 !باشد يقرار بده كه از ما راض يات ما را طورين ،رفتار ما ،ا! گفتار مايخدا !ر حضرتش بگردانيخ
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ن. اللهم اخرجنا من يآبائه الطاهر يه و عليحجتك حجت بن الحسن صلواتك عل يك عنيدريما  يو جعل ل«

ا ارحم ينا خزائن علومك برحمتك ينا ابواب رحمتك وانشر علياللهم افتح عل ،ظلمات الوهم، و اكرمنا بالنور الفهم
 محمد و آل محمد). ين. (اللهم صل عليه و آله الطاهرياهللا عل ين و بمحمد صليالراحم

د بشود ي؟ شاچيست تاًيت نهايامر والد كه وضع مطلوب در ييگو مي ك وقتيبه حضورتان كه عرض كنم 
 يحت ،باشد» هيعل يمول«ق و مضبط ين است كه صرف خواست موال موجب عمل دقيگفت كه وضع مطلوب ا

ك ي». عملونيسبقونه بالقول و هم بامره يال «د ييگو مي نيدرباره معصوم .ميده مي را كه ما احتمال يخواست
از اطاعت هست. مثالً  يك رتبه اين هم يهم انجام بدهد. او او طرف ن باشد كه نه، بخواهند از يگرش اينكته د

خوفا! و طمعاً به لحاظ كتترل و به آن ها  ن طور بودند،يها در دوران جنگ هم يجين بسيد كه ايد مي آدم
 مان طور نبود. اميا ،انتحار يبرا يد خودت را برويند حاال بايبدهند؛ بگو آن ها  كه دستور به يلحاظ امر خاص

كرد  مي يك نحو سعيدند هر كس يشن مي ن صدا رايكه ا يد شكسته شود. افراديفرمودند كه حصر آبادان با مي
د كه من يكردند كه اجازه بده مي جستند از هم التماس مي گر سبقتيهم بر همد ين حصر را بشكند. گاهيكه ا

م. يرين خدمت را به عهده بگيد ما ايه بدهكردند كه شما اجاز مي ن كار. از فرمانده شان التماسيا يبروم برا
ه بود دون صلوات نذر كريليبوده، پنج م ياز نظر عالم ظاهر ن كه بچه سال هم ظاهراٌياز شهدا با ا يكيدرباره 
ده يك جامعه ايت باشد. اگر ما در يمراتب مختلف تبعاين ها  ديشااست، ك نحو اطاعت ين يد بشود. ايكه شه

 ي. تمنامشتاقند هستند و چون يم كه مردمش مشتاق لقاء رحمت الهي، فرض بكنين، ذهيفرض يآل و مطلوب
كنند  مي دند كه منضبطند، نه عجلهينه خاص هم رسيك طمأنيروند و به  مي كنند به استقبال حوادث مي مرگ

تا  يياين دنيا يروزيندارد، مشتاق لقاء رحمتند، نه مشتاق لقاء پ يچ فرقيا شكست هيشان فتح ير، برايو نه تأخ
 اورد. يب ياورد، سستيشان فتور بيشكست برا

كه  يوقت يعنيد سراسرش صرف ابالغ باشد تا مباشر عمل. ياز كمال در اطاعت هست كه شا يك درجه اي
 ع سبقتيسر يلين را خرد كنند و ابالغ كنند، خيتواند ا مي كه ييگويد، آن ها مي را يزيچ يمقام رهبر

 يد كسانييل كنند به برنامه. فرض بفرمايرا كه گفته شده تبد ين مطلبيدارند كه ا يعگر و سيرند بر همديگ مي
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داند  مي فه اشين كار را انجام دادند، آن هم كه وظيع ايسر يلياست، خ يشان رتبه كار فكر يكه رتبه كار

 ند و پخشك مي چاپ ين طرح را دارم، فوريد من ايدا بشود و بگويپ يچاپ و نشرش را مترصد هست كه كس
 ين تر و نشر بدهد كار سازمانيياورد باز در درجه پاين مطلب را بين است كه ايكند. آن هم كه مترصد ا مي

خودش  يسر جا يكنترل شده باشد. هر كس يله خوف و طمع مادين كه به وسينه ا يرد، وليگ مي انجام
ك ياست،  يرتبه، رتبه طرح سازمانك يك رتبه، رتبه برنامه هست، يد اگر ين كه فرض كنيسرعت دارد در ا

چرخد و  مي ك چرخيمثل اين ها  ، همهينيات عيتا آخر تا عملاين ها  است، همه يل سازمانيرتبه رتبه تشك
كه بخواهد مخالف موال  يچ گونه شهوت و غضبيهاين ها  ن كه عالم ملكوت هست ويكند. كانه مثل ا مي عمل

است، برائت از دشمنان هست و  يهمه اش شهوت و غضب الهست. يباشد ن يشهوت و غضب ماد ،عمل كند
شده  ين مراحل جاريدر همه ا يني، عي، ذهنيم بودن هم از مرحله قلبين تسلياء. و ايم بودن نسبت به اوليتسل

ن گونه باشد كه عاَلم ماده مثل عالَم يد بشود گفت كه صورت مطلوب ايك مرحله هم متوقف نشده. شايو به 
 كه آدم منضبط يگر چه رسد به تخلف! وقتيال گناه هم نباشد، ديدنبال خ يت باشد. كسيملكوت در تبع

ن كه خوف و طمع يكند، بدون ا مي را كنترل يك رتبه عمل خارجيشود در  مي گفته يشود در زهد فرد مي
كه ترس از  نيباشد، بدون ا يظاهر ين كه ترس از آبروين كه ترس از جامعه باشد، بدون ايباشد. بدون ا يماد

ا محل نظر به حرام يا بدحجاب يحجاب  يكه زن ب ييرسد به جا مي كند. نمي باشد، گناه يان ماديخسارت و ز
كه  يدر حالمؤمن ك يرسد به  مي ست.ين يشود. نظرش نظر شهوان مي ش بستهيار چشم هاياخت يهست و ب

با  د،انداز مي اندازد، نظر با اكرام مي او را كه به ين و نظريز در نزد اي، عزيف هست از نظر عالَم ظاهريضع
 كند. كوچك مي اور نگاه يبا نظر تحق يك متمرد ماليك مستكبر به يرسد به  مي كند. مي تواضع با او صحبت

 ك مرتبه.ين ظاهر، يا» مروا مزا كراما«ك فسق و يرسد به  مي ند او را.يب مي اعتنا يند او را. بيب مي
ال يكند خ نمي ال باطل هميهم دارد، خ ي، كنترل ذهنين وضع كنترل خارجيك مرتبه هست عالوه بر اي

جا هم  و اينها. در آن يو حاالت قلب يهم مرتبه حاالت روح يكيكند.  نمي هوده هميال بيكند، خ نمي لهو هم
د يكند و مراقب شد مي نگاه يت و حاالتش با بدگمانيمتعال هست، نسبت به همه وضع يرجاء و واثقش به خدا
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كند از  مي ريكند، ولكن تكب مي حيكند. تسب مي كند، ولكن از عبادتش استغفار مي بر حالش هست و عبادت

 يحاالت اله كه كرد. حاالتش مرتباً يريكند خدا را از آن تكب مي حيگويد، تسب مي ريكه كرد. تكب يحيتسب
م در ييگو مي يكه در زهد فردرا  يزين چين ممكن هميكند. خب ا مي ت نفسياز عنان يهست و دارد دور

ن كه ياست از ا ياز شرور كاف يرات و نهيم كه صرف امر به خييم بگويدا كند و بتوانيهم ظهور پ يشكل اجتماع
ت در حد يست كه حد والين نيا ين مطلب به معنايرات واقع بشود در عمل و شرور ترك بشود. ولكن ايخ

كند،  مي دايرا كه پ يدا كرده آن جامعه كه وحدت و كثرتيغ پن كه بلويش اين معنايت است. ايارشاد و هدا
حاصل نشد، حاال  يزيچچنين هم هست. تا حاال اگر  يهست و وحدت و كثرت ملكوت يوحدت و كثرت اله

ند يخواهند بگو مي يعنيند مگر مالئكه هستند، يگو مي دور است، يليكه خ يخواهند مثل بزنند، مثل مي يوقت
ان ين باز متناسب با مراحل رشد و جريد. خب حد ايد، درباره مثل ما نكنينكناين ها  درباره را يالين خيكه چن

 ره هميكنند، ج مي ره نبندند تخلفيره بست، اگر جيهمه ج يد برايباشد كه با يرشد است. اگر حد، حد
؟ بله ببنددكوپن حق دارد كه  يا وليكنند. خب آ مي كنند تخلف مي نيكنند. كوپن هم مع مي بندند تخلف مي

كند  مي خب محدود ،ن حد محدود باشديمقدار مصرف ب ا كند كه فعالً مي جابيحق دارد اگر مصلحت نظام ا
 مصرف را.

هم رشده  يلياست در انقالبش، رشد هست خ يكه در حال كودك يكه در حال صباوت جامعه ا ين كسيا
ن يم رشد! خب اييبه آن بگواست ح يامر صح ياست كه در مباد يرشد ين كه كم رشد كرده، وليكرده، نه ا

رشد  يكه مشخص و محرز شد، ضرورتش برا يزيهر چاست. ح يع مراتب كنترل صحيكنترل الزم دارد در جم
چطور  يافراد با ول» هيعل يمول«. نحوه ارتباط بدهيم د انجاميمحرز شد جزء مصالح است، با يعني، ينظام اسالم

ه افضل صلوات يطالب ـ عل يبن اب يد عليدار مي باشد، دوست يه صرف دوستت كيمرتبه وال ياست؟ از ادن
ن كه از افكار يك رتبه هم ايك رتبه است. ين يد دشمنان حضرتش را، ايدار مي ن ـ را و دشمنيالمصل

 ك وقت تركيد. يكن مي مقابله ،ديآ مي د، از رفتارشان بدتانيكن مي مقابله ،داًيد شديآ مي دشمنانش بدتان
ده هم بشود، جمع بشود. خب حاال در جمع كردن آن افكار و رفتار يد آن برچيخواه مي يك وقتيد، يكن مي
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 يمثل زمان طاغوت و حضرت امام، خب هر كس ،ستيد نياست كه در حد نظام مبسوط ال يك وقتين يمخالف

د يكن مي دايارتباط پ د كه شمايكن مي ياست. سع يدر زمان نظام اسالماست  يك وقتيبه اندازه سعه قدرتش، 
 د در ظرف خودتان. پس نحوه ارتباط بريحق باش ين وليه و در اقامه حق، شما جزء معاونيت الهيبه نظام وال

الزم باشد؟ لزومش هم از نظر  يم تا چه نحوه ارتباطيهست يان رشد، در چه مرحله ايگردد به تناسبات جر مي
 .د او، از دو طرفيرش شما، هم از نظر بسط يپذ

ط زمان و مكان ـ به يتواند متناسب با شرا مي ت رايريكه چارت مد يقت آن جوهره اين در حقيبنابرا
د تا چه يك حد خاص ندارد، مطلق است. متناسب با كدام مرحله رشد هستين ين كند، ايياصطالح ـ تع

رند تا يد بگيل شدك سربازخانه تحت كنتريك جا الزم هست همه را مثل يت خوب باشد؟ يريمد يبرا يطيشرا
 يست، باز در موارد مختلفش مختلف است. ممكن گفته بشود كه برايك جا الزم نيواقع بشود.  يك كاريبشود 

ك يست يگرش نه الزم نيامور جنگ با كافر در شكل د يبرا يگذاشت ول يك كنترل سقفيد يبا يامور مصرف
كه خودشان داوطلبانه حاضر به شهادت باشند،  ييم به سربازهايازمند هستيباشد. آن با ما ن ينن امر سقفيچ

مختلف نحوه ارتباط  يشود، در زمان ها مي كه در حكومت طرح يطلب شهادت كنند. پس موضوعات مختلف
 ن قسمت اول صحبت مان.يه. ايعل ي، هم از طرف موليكند، هم از طرف وال مي جابيرا ا يمختلف يها

در مورد بحث ـ به اصطالح ـ  .گر هستيه به همديكه شبگر هم هست يآقاي معلمي: چند تا سؤال د
 يطلب ت تنوعيمطلوب يازها به معنيت گسترش نيا مطلوبين هست كه آياز سؤال ها ا يكي .از هستيگسترش ن

ك يات است؟ يات متناظرش كثرت در ماديا رشد در معنويهست، آ يآن است؟ سؤال بعد يمنتها نوع اسالم
ت بودن ينها يازها با بيا اطالق نيآ ،ن هستيك سؤال هم ايد رشد كند؟ يها باازين هست چرا نيسؤال هم ا

ص يا در تخصين است كه آيك سؤال هم ايدارد؟  يند چه تفاوتيگو مي ها يا حرص كه ماديانسان  يازهاين
ابت مطرح يت است كه نيدر ارتباط با نظام وال ن كه لزوماًيا ايت دارد يموضوع ،ابتيهم ن يفرد يازهايامور به ن
 است؟ 

 د.ييدوباره تكرار بفرماآخري را استاد حسيني: 
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ن كه يا ايت دارد يابت موضوعيهم ن يفرد يازهاي، نيفرد يازهايص امور به نيا در تخصيآقاي معلمي: بله. آ

 ابت مطرح است؟يت است كه نيدر رابطه با نظام وال لزوماً
م، يكه عرض كرد ييهر جا شدت آمد بنا بر مبنا م حضور مباركتان كهيكن مي استاد حسيني: بله. عرض

 پرستد نمي خدا را يد شد در پرستش خدا، فقط در رتبه عاليكه شد يالزمه اش وحدت و كثرت هست، كس
خواند، ولو آن اسم، اسم  نمي ك اسم خدا رايهم همه مراتب. با  ي،ع مراتب بپرستد، هم عاليخواهد با جم مي

 ،شود با همه نمي متعال يك حال متوجه به خدايخواند، هم با همه اسماء. با  مي اعظم باشد. هم با اسم اعظم
كه در  يقيقاصر هست از حقا يليخ يليد هر چند ما ادراك مان خينيابوحمزه را از اول تا آخر بب ين دعايشما ا

د حضرت ينيبب م. ولكنيم بفهميتوان نمي اش ين كلمات را در هر معنيا يما انعكاس همه معان يعنيآن هست، 
كند،  مي خدا يصحبت از عطا يمتعال را. گاه يخواند خدا مي به حاالت مختلف يه ـ چطوريـ صلوات اهللا عل

 يكند، گاه مي ز بودن خودش در قبال رحمت خدايصحبت از ناچ يكند، گاه مي صحبت از قصور خودش يگاه
 يكند، گاه مي ريرات و خيز خود خصحبت ا يكند، گاه مي امتيصحبت از ق يكند، گاه مي صحبت از قبر

كند  مي ياحتجاج به قول خود مول يخواند. گاه مي كند، مرتباً دارد به حاالت مختلف موال را مي صحبت از شرور
امرتنا ان ال  ،امرتنا ان نعفو و عن من ظلمنا فقد ظلمنا انفسنا» «مايواسئل اهللا من فضله ان اهللا كان بكم رح«

 يت هايفيمختلف با صنوف مختلف، با ك يبه هر حال با نحوه ها» ا قد جئتك سائال ببابكابوابن ينرد سائال عل
است؛ در گونه ن يست كه اين ين فقط خواندن در دعايخواند. ا مي متعال را يمختلف، با حاالت مختلف. خدا

هم  ير اجتماعبه شكل حج، در امو ،مختلف به شكل نماز، به شكل روزه يد به شكل هاينيب مي عبادت هم شما
 ن خدا.يدا كند ديخواهد نشر پ مي به صنوف مختلف

بنا به بحث گفته شده كه شدت تعلق، گسترش وحدت و كثرت هست و ما ضرورت حكومت را از  شدت، ذاتاً
م چون جبراً و قهراً عالَم به طرف كمال هست و در مدل بزرگ عالم كه نگاه يم كه گفتين جا اثبات كرديا

شود كثرت را مالحظه كرد كه شدت پشت  نمي ر است، آن وقتيمنحل در آن س يو كثرت م، هر وحدتيبكن
 سرش نباشد.
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ك دسته ي، به يك حد خاصيدا كنند به يم، اگر كفار ممكن بود در كفرشان توقف پيحاال واقعا خودمان هست

اصالت مصرف كه ن يا يعني ؛گريشد د نمي شد؟ مي ن تنوع در اصالت مصرفياز لذات خاص، حرص موجب ا يا
افه از شكل منزل، از شكل يكند از شكل لباس، از شكل ق مي بر اشكال اضافه يك شكلي، يك مديهر روز  مرتباً

از شكل خوراك از شكل خوراك هست، مزه اش  ،از شكل شهر ،ن منزل از شكل وسائل حمل و نقليوسائل تزئ
 يت هايفيمختلف، ك يمختلف، شكل ها يكنند به رنگ ها مي يك مزه را هم سعين ي، ولكن هميكيهم 

ن كه برسد كه بتوانند يف به اينفس هآ! ك يمؤثر است در بهجت نفس، بهجت ماداين ها  اورند ويمختلف در ب
كه توجه به عالم  يآن كس يثر هست براؤن ميرا درست كنند كه سابق نبود. ا يمختلف يب ها مزه هايدر ترك

 ا دارد.يدن
 يكس يتواند نحوه ارتباطش را به ماده متكثر كند، ول مي اپرست است،يكه دن يكس د كهيبگو يحاال اگر كس

 ار تويدر اخت يم. ما قدرتيتو درست نشد يد ما برايگو مي دهد، نمي كه خدا پرست است، عام ماده جوابش را
. يشو مي د تو قفليسن جا كه ريمحدود در صد تا، در هزار تا، در صدهزار تا به ا م، اال مثالًيم بگذاريتوان نمي

و دشمن  يبرا يخودت. ول يحاالت روح يمزرعه آخرت باشم، تو هستبراي تو م نتوا نمي نيشتر از ايا بيمن دن
ن با امداد دو يسازد، ا نمي يدين با نظام توحيسازد، ا نمي نيتوانم متكثر بشوم به انواع كثرات. ا مي مقابل تو

 شان مرتباً يچربد. كفار در ابتهاجات ماد مي ك طرفي ياز امداد براك دسته ين كه يش ايسازد. معنا نمي طرف
شود،  مي دتريست فقط به مزه ها، حاالت شان شديدا كنند منحصر نيدا كنند، و كثرت پيتوانند شدت پ مي

ن يد ايد بشوند، بايتوانند شد مي ها هم ين طرفيد كه اييگو مي كه يشود. شما وقت مي دتريغلظت شان شد
 ييكامجو يهست. برا يا شدت مصرفيت آيدر نحوه ارتباط شان با عالم هم بتوانند ظاهر كنند، نها شدت را

ارت برسد، يمثالً به زي اين كه دا كند برايپ ين كه بتواند در حمل و نقل سرعتيبرد از ا مي ن لذتيا نه! اي يماد
را بتواند نشر بدهد. ابتهاجش، عبادتش،  ن بتواند كمك بكند، مقابله با كفار بتواند بكند، معارف حقيبه مؤمن

ان يتواند جر مي كه آن طرف تا مبهم ين طرف هم وحدت و كثرت همان طورين مطلب هست. ايسجودش به ا
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تواند چهره  مي نين كه ايك فرق دارد و آن اي لودا كند ويان پيتواند جر مي ن طرف هم تا مبهميدا كند، ايپ

 بكند. يوانين را چهره حيتواند چهره زم مي بكند، آن ين را، چهره ملكوتيزم
ا و همان يتواند ضرب بكند در ارتباط همه جانبه با عالَم دن مي او پرستش كافر، پرستش مدل خوك را

 خوك محال است. يكه برا يار بزرگ تريب بسيت به ضرين داشته باشد، نهايكه خوك دارد، ا ينجاست خوار
ن سم ها، مانع را از سر راه يتواند دشمنش را مسموم كند به بدتر مي يخوك ك يعنين طرفش، ين كه ايو ا

گر كم كم يغرض شهواتش كه د يتواند برا مي نيتواند! ا مي نين سم ها مسموم كند، بردارد. ايخودش به بدتر
ن ياطياعوذ باهللا من همزات الش«د يفرما مي هين رفته هآ! لسان مبارك ظاهر، لسان مبارك آيقباحتش هم از ب

حسبون انهم يا و يوه الدنيالح يهم فين ضل سعين اعماال الذيريم. هل انبئكم باالخسيبسم اهللا الرحمن الرح
 »يحزنون صنعا

است كه تمام  يد است آن كسيشد يلياش خ يانكاريانكار است، زيشتر زياز همه ب يم چه كسيتان بگويبرا
ن كار يكند كه ا مي كند و گمان هم مي ايج دنش را، تمام تالشش را، خريهمتش را، تمام همش را، تمام سع

 ينظام مبارك جمهور يت موجود جهان باستثنايريمد ين اآلن تمام دستگاه هايكند. خب ا مي دارد يدرست
 كهرا خرت آم، نقل يكن مي م كاريرفاه بشر، گسترش رفاه بشر دار يند ما برايگو مي ند،يگو مي كه همه ياسالم
ن كار يرفته هم شده ايپذ يعنيبه قبول هم هست در ارتكازات  يند. مترقيگو مي دارندا يند كه نقل دنيگو نمي

 يك حدوديتا  باًيتقرهم ن ينيبكند. در متد ياست كه كس ين كار، كار خوبيا» صنعاحصنون يحسبون انهم ي«
آخرش  نديگو مي هست، يهست، درس يمشغول كار يكس يـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ راه افتاده. وقت

 امر هآ! يتواند بكند به ول مي را يند چه خدمتيست ها! كه بگويت نيد، صحبت از واليآ مي رشيگ ين چه شغليا
ن اگر عقل يشود؟ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ ا مي چند يند درآمدش آن وقت چه قدر است؟ ماهيگو مي

هم مثالً خانه و زاد و توشه اش خوب  هم خدمت بود و ،شد مي شد، دكتر طب مي رفت مي داشت كه خب دكتر
 ست،يجور ن يطبابت گرفتن از نظر شرع ين كه پول برايد كه مثل ايبگو يواشكي يبود. حاال اگر به مردم كس

 ؟!ين طوريد طبابت بكند هميايند عجب، مگر او نوكر مردم هست بيگو مي
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ا يا هست، در پرستش دنيدند در يا شديص هست به دنيكه حر ين است كه كسيبه هر حال صحبت از ا

ت و يوال يجامعه و برا يشود در عملش! برا مي شود در فكرش و ظاهر مي ن شدت حتما ظاهريد است. ايشد
غ ها، يها، نحوه تبل نحوه ارشاد ا،ص هيشود در جامعه نحوه تخص مي ين است. جاريهم عتاًيت باطن هم طبيوال

ن يحق هم چن يش هم برايروبرو عتاًين، طبيكره زم يبر روكند  مي جاديرا كه ا ينحوه فساد و ظلم و جور
 ياز خدا باشد. سع ين بستره ظلمت و دوريتواند تحمل بكند كه زم نمي »اهللا يحب ف«هست. شدت  يزيچ

 كند. يكند شكلش را شكل ملكوت مي
بود  ينيخمب االمام امام ياز حضرت نا يست در چه سخنرانيادم نيكه حاال  يياز جمله ها يكي، يك وقتي

ن يا .ن بشود صورت قرآنيفرمودند كه زم مي ن ذكريزم يمحمد و آل محمد) كه كمال را برا ي(اللهم صل عل
ن و نحوه مصرف يشود در كره زم مي كه ييب هايصورت قرآن بشود اگر آدم خوب در آن تأمل بكند، نحوه ترك

ا يافكار  يچه؟ چه طور يعنين بشود، شود، متناسب با قرآ مي كه درست ييزهايشود، نحوه چ مي كه ييها
، آن هم غرق بشود ديگر! ين كتاب الهيد، در اين كتاب مجيشود در ا مي ك نفر آدم عارف غرقي يحاالت روح

ست ينگونه ن يشود؟ ا مي شود؟ مقابله با كفار هم مي ز هم رشد هم درستيشود، چ مي ز درستيآن وقت هم چ
م ينباشد، برو يدانم چه نباشد، صنعت نباشد، تكنولوژ نمي ايما نباشد ي هواپم مثالًيخواه مي د كه آقا ماييكه بگو
ازها يان رشد نيكه متناسب با آن جر يزيك چيست! ولكن ين يزيچچنين ت باشد. يم، رهبانين بشويغارنش

آن وقت م كه يدان مي م، خب چهيم اشاره به آن كنيتوان مي را كه ما حاال باالجمال يزيشود. چ مي باشد درست
ت شان يدا بشود و نظام واليپ يبشر در حرص ماد يبرا يشدتچنين ك ين كه ياست؟! مگر قبل از ا يزچه چ
 يزيچچنين ك يكا بتواند يشان مثل آمر يسيت ابليت باطل شان، واليرا در عالم وال يفسادچنين ك يبتواند 

 يكه كافر هستند، برا ييگفت آن ها مي كرد به مردم مي سال قبل صحبت ٥٠٠ ياورد، اگر كسيرا به وجود ب
دانست  مي است؟ چه ينم چه طوريشان بگو ببيمايكنند، حاال فرم هواپ مي حركت ين طوريحمل و نقل شان ا

است؟  ينال شان هم چه طوريشد از آن داشت. ترم نمي هم يريكشف نشده بود كه! تصو يزيچچنين د! يبگو
 يما وقتيهست كه هواپ ييزهايك چي ـ در بالد كفر ظاهراًدستگاهشان هم چه هست؛ آن جا ـ به اصطالح 
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 كه سوار يشود به آن سالن مي ن، متصليينند پاين كه مثل پله بايا يند به جاينش مي نيزم يد فرود رويآ مي
دور يك كريما، وارد يدور هواپيشود، از تو كر مي گريدور ديك كريوارد اين كه  ما و آدم مثليشوند به هواپ مي

 اده و سواريپ يد كه چه طوريسال قبل بكند بگو ٥٠٠سؤال از  ين معنا ندارد كسيشود. حاال ا مي يگريد
 م چه درستيدان مي شود؟ چه مي درست يزيا او بتواند نقشه اش را بدهد. ما االن كه آن موقع چه چيشود!  مي
م يدان مي ن طرف.يرشد ا ن طرف هم متناسب بايان رشد ايالزم هست در جر يزيك چيم كه يدان مي شود! مي

بت يد كه در زمان غيبگو ين كه كسيگر چه رسد به ايكفار باز باشد. د ين، برايمنؤم يست براين قفل نيكه زم
م به شكل يخدا را انكار كنند، ما نتوان يبتوانند به شكل اجتماعآن ها  حكومت نباشد، مال كفار حكومت باشد.

د نظام ييگو مي ياست هآ! شما وقت ين مسئله ايخدا ا يپرستش اجتماع .ميـ به اصطالح ـ خدا بپرست ياجتماع
ند كه ـ خوب يكه آدم توجه بكند به زمان طاغوت، بگو ين وقتيفرق است ب يليد كه خييگو مي يت، وقتيوال
 ايكه در دستگاه حاال از وزارت خانه بود  ين تك تولينيند كه متديزنم ـ بگو مي كه ين مثاليد به ايت كنيعنا

م. ـ خوب دقت يجا باش گرفتند كه ما آن مي اذن يهيفقنزد آمدند  مي ن كه بودندينيز، از متديا هر چياداره بود 
داد كه نان  مي گر فقه اذنيد يا از باب هايه هم من باب رد مظالم يزنم! ـ فق مي كه دارم ين مثاليد به ايكن

كه  يبه مردم مسلمان در آن شغل ييك كمك هايه كرد ك مي شان چطور باشد؟ حالل باشد. شرط هم به آنيا
 يبود؟ برا يچه كس يت برايبود؟ اصل كارش مأمور يمتن كارش، اصل كارش كمك به چه كس يبكن. ول يدار

دستگاه جور هست و باطل  ين برايد اصل كار ايين ممكن هست كه شما بگويدستگاه جور بود ديگر! آخر ا
 كه اآلن يخدا باشد. اداره ا يا نباشد كه اصل كارش برايدر دن يزيچچنين ك يد متناظرش يياست و بگو

عدل برود آنجا، خب اصل كارش،  يكمك ول يبرا ،رود در اداره، اگر قصد وجه بكند به قصد قربت برود آنجا مي
 .يت عبادت در شكل اجتماعيموضوع كارش عبادت است، نها

ا هر اداره يد كه حاال اداره آمار يرود در فرض كن مي تكه با قصد عباد يكنم كه آقا شما مثالً كس مي سؤال
ده تا  فرضاًآن جا  رود مي را كه يك عبادت هم دارد آن شغليك عبادت دارد نماز صبح خواندن، ين يديگر، ا

 كه يكند كار اداره ا مي يا جمع بنديكند  مي را مثالً كنترل يا مال ده تا كارشناسيسد ينو مي نامه امروز
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ن قسم را، يشود ا مي ايگفت؟ آاين را شود  مي ياز چه قسم عبادت يموضوع كارش عبادت است، ولكند،  مي

زن و  يل مال برايتحص ين قسم از عبادت را گفت كه عبادت هست به معنايشود ا مي ايد! آييخوب توجه بفرما
ن كه ياست از قسم ا يشود گفت عبادت مي ايكند!  مي يكه بقال يكند كس مي يكه نجار يبچه؟ مثل مثالً كس

خواهد!  مي هست، يا از قسم باالتريه كند، هم كار مردم را رواج بدهد، يخواهد ته مي د هم نان حالليايب يكس
نباشد،  ين نظام اجتماعين پرستش كه اگر اي، اين پرستش اجتماعي. ايرا كمك كند در امر سرپرست ياله يول
ت يك نظام والين است كه ين نحوه پرستش منوط به ايقوع ادا كند. ويتواند وقوع پ نمي ن نوع پرستشيا

 محفوظ باشد. ياجتماع
، راه يمتعال، انكار كند در شكل اجتماع ياگر بشر بخواهد كفر بورزد بر خدا يك زمانيم كه ييحاال ما بگو

 كه يه اجيد اين نتياش هم، خوب دقت كن ياگر بخواهد خدا را بپرستد، راه بسته هست، بستگ يباز است، ول
ن كه يگردد به ا مي اش بر يار عباد، بستگيگردد به طلب مردم، به اخت نمي اش هم بر يم! بستگيخواهم بگو مي
. خواست اجازه داده كه بشر در شكل ين دوره پرستش خودش را نخواسته در شكل اجتماعيمتعال در ا يخدا

 ر خدا را بپرستد.يغ ياجتماع
 يك كاررود ي مي كايكه اآلن در آمر ين را بسازد، بستر انكار. كسيزمر پرستش خدا. يمعاونت بكند بر غ

رد كه يهم اذن حقوق اش را بگ يهيك فقيد از ـ به اصطالح ـ يايم كه بيريكا، حاال گيدولت امر يكند برا مي
 را يزيچچنين حالل! اجازه دادند به او. ما فرض  ،برد، درست مي زن و بچه اش يحقوقش حالل باشد، نان برا

تواند  نمي گر متعلق قصد قربت قراريرا كه دارد موضوع كارش، موضوع كارش كه د ين عمليا يم، وليكن مي
د، كه او هم در آن اشكال يد اثبات كنيتوان نمي ن تك فرد شمايا يف حرمت هم اآلن برايد تكلييرد، ولو بگويبگ

شود ديگر. بر  مي كايآن جا معاونت بر آمر ن موضوع كارشيم. ايم وارد آن بحثش بشويخواه نمي هست، حاال ما
ر خدا است و يكارش پرستش غ كارش اعوان ظلمه است ديگر. موضوعاً شود ديگر. موضوعاً مي اقامه فساد و ظلم

 ر خدا.يمعاونت بر پرستش غ



٣٦٦  ······························································································································································  
 يكه خدااست م به خود وحدت و كثرت، ممتنع ين طرف گفت كه اگر ما نظر بكنيآمد ا يحاال اگر كس

د، خوب توجه يآدم بگو ين طوريشود ا مي ا باشد.يك قسمت از پرستش ها را اجازه بدهد پرستش دنيمتعال 
 يفيدا نكرده اند تكلين مطلب را پيكه بلوغ فهم ا يكسان يد برايبگو ،ديآدم بگو ين طوريشود ا مي د!يكن

 ندارد. ين مطلب. آن ضرريست بر اين
 يش. وليد رويآ نمي يفين قسمت، تكليبابت هست در ادا نكرده در صيكه قدرت فهم اين را پ يخب كس

ن پرستش يكه ملتفت هست كه ا يكس يشود برا نمي آيد! مي شيف رويدا كرده، تكليكه شدت الزم را پ يكس
دهد  مي دهد. اجازه مي ر خودش رايغ ي، اجتماعير اجتماعيم خدا اجازه پرستش غيير خداست، بگويغ ياجتماع

 ده شود.ير او پرستين بخش از كارها غيدر ا
م يم بكنيخواه مي كه يريجه گيد نتييت بفرمايمحال است، خوب عنا يزيچچنين م كه يحاال اگر گفت

دا كرد، مال خداست، يع مراتب، اگر شخص قدرت التفات به آن را پيد پرستش در جمينسبت به مطلب! اگر گفت
 فقط!
شش يز، ارتباط به قوم و خويشود. ارتباط به هر چ يكند مجبور اله مي دايكه پ يين جمع نحوه ارتباط هايا

ن يارتباط با اشخاص، ا ،است، ارتباط به دكان دار محله اش است، ارتباط با كارش است، ارتباط با شغلش است
از ارتباط  يكين ي. اعتاًي؟ نه طبيك حد خاصيشود در  مي ا متوقفيآمد آ يآيد. وقت مي ت در همه افعالشيوال
ك يد با او بجنگد ديگر. اظهار برائت بكند. ياز مراتب هم با يكيبا دستگاه جور هست، خب در ش ارتباطش يها

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد «د يبگو يك مرتبه كه كسيم در يكن مي وقت برائت را منحصر
ست و يفهمد كه ك مي خب آخر تابع را يك وقتي» ذلك يمحمد و آل محمد) و آخر تابع له عل ي(اللهم صل عل

ن حاال خارج از يكا هست. ايهود هست كه دست آمريفهمد كه خب اآلن همان پرچم  مي است! يزيچه چ
م آن سال از عالم يان مكه كه ـ به اصطالح ـ مشّرف شده بودين جرين در ايداند ا مي شود. خدا مي يزيچ

ن ييم پايم آمديكا را، بعد هم راه افتاديال آمرم كه پرچم را آتش زدند ميپل، اول بود ين باالين همي، ايظاهر
 يكا را آتش زدند من برايپرچم آمراين ها  ميپل بود يكه ما باال يه واقع شد. وقتيكه پل هجوم كه آن قض يپل
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ك ي يدا شد، ـ برايم پين حالت براياي آن جا آتش زده بودند ول يليهم خاين جا  كا رايـ پرچم آمر .ك لحظهي

ور طن يدتر شد. هميه ام شديك مطلب شكست و گري يه كردم، هم پشت سرش دلم برايهم گرلحظه از شوق 
ن پرچم بود كه خانه ين هميك لحظه به نظرم آمد كه اين مطلب واقع شد. در يكا ايزدم مرگ بر آمر مي كه داد

توانست جرأت كند  نمي ،هودينبود به  ين حاصل شد كه اگر عمر متكيقيم يبرا يعنيقه طاهره را آتش زد. يصد
 همآن ها  را نداشتند، يظيفض غلچنين ك يهود ين غلط را بكند. و اگر ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ يا

 ين پرچم به جاين اآلن ايمن واضح بود كه ا يبود و برااين ها  ن اتحاديرا بكنند. ا ين غلطيتوانستند چن نمي
م كه جلو برود. و خدمتتان عرض كنم يدواريو امـ ن يعالمالحمد هللا رب الـ ه شروع شد يآن ـ به اصطالح ـ قض

ست ها! يكنند، البته فهم آدم باال برود، مطلب تمام ن مي زيند تميآ مي اين ها م كهيديد مي ت را كهيما حرم ب
 ،ها در حرم كه بودند خوشحال بودند يرد هآ! بعضيد انجام بگيفه هم بايكه متناسب با فهم وظاست ن يمطلب ا

هم آن جا  ف استغفراهللا بود.ين جا كثيم ها چقدر ايد قديگفتند اگر بدان مي كردند. مي هم كه برخورد ود مابه خ
ن يگرفتند ا مي را دست يك بند بزرگاين ها ي ديك مثالً صد نفر فرض بكنيـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ 

، چهار گوشه ها را يسمت چهار گوشه اك قيگرفتند تا برسد به  مي مردم يآمدند بند را جلو مي فيرد يطور
 كردند شستن و پاك كردن. مي شروع

ن حتما ـ به اصطالح يزم يختند روير مي كه ييع هاين كه مايا يكيآمد  مي ن اشكال به ذهن آدميحاال چند
م د هين آب مطلق كه. و بايد اييشد بگو نمي كنند مي يكه ضدعفون يين دواهايم، با ايشك نداشت ،ـ مضاف بود

 كردند و دستگاه هم مي كردند و جمع مي ن را پاكيدند ايكش مي يزيچ يا دستگاهي يمخصوص يبا برس ها
 ن را.يد ايمك مي
هم كه نجاسبت آن ها  ايشان نجس باشند  يكيكه هستند  يين آدم هايمثالً ا ييك جاين كه اگر ين هميا

 است! يز كردنين چه تميكند. ا مي جسن همه مسجد نيآمد كه ا مي هم به نظرشآن ها  طهارت ندارند،
ن بند يله ايكه درست كرده بودند از آدم به وس ين هم دائما چهارگوشه ايبه حضورتان كه عرض كنم كه ا

لباس اين ها  پشتروي شان هم نوشته بود يكردند. آن وقت رو مي چرخاندند و دائما پاك مي بردند دو مي دائماً
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ك شركت ي؟ گفتند يستن شركت دله چيم ايشركت دلّه. ما سؤال كرد بود نوشته بود يفرم خاصيها اون
آمد كه چه  مي به ذهن مانآن جا  داند كه ما مي خدا !شستن حرم خدا يبرا يهست. شركت خارج يخارج

كه از داخل اين جا  كردم كه مي ن كه من فكريا يم، چرا؟! برايم كه چه بكنيج شديگر گين تأثر ديم؟ جز ايبكن
ز ها را دارند، از آب، نان ي، همه كنترل همه چيخارج يهمه اش شركت ها ،نييد پايگذار مي كه پافرودگاه 

 ينبود كه آدم فكرش را بكند و مارك شركت خارج يچيد هآ! هيز كه شما حسابش را بكنيز، هر چيهمه چ
 يمام معصوم زندانند كه ايب مي آمد كه انگار كه با چشم مي ند تا داخل خود حرم. آدم به ذهنشيش نبيرو

ن يقتش هميك معنا كنه اش و حقيديگر! مكه به است مهم  يلير هست در دست اينها. مكه خيهست و اس
به آن حرف  ي. وجه، وجه اعظم، اسما اعظم، اسماء ائمه هستند، حاال كارياسماء مطهر هستند در مراتب عال

از ما هيچ نهاست يدست ا» ف مباركناين آن شرابدا«د كه ولكن كانه يآ مي به هر حال آدم به نظرش .ميندار
ند يم كه ـ به اصطالح ـ نگوييبگو يزيم ـ به اصطالح ـ چيتوان نمي چ كس هميبه هرسيد،  نمي چيز به آن ها

د، ييست بشوينه الزم ناين ها  د نهييزند، بگو مي ربط دارد حرف يب يليگر خيزند د مي كه ين بنده خدا حرفيا
ز يخواهند تم مي آن ها د كهيگو مي ن آمدهيهست هآ، ا يند عجب آدميگو مي خودمان يها يهمان خود حاج

 ان نوار اول و شروع نوار دوم ]يز كنند. [ پايست تميد الزم نيگو مي نيكنند، ا
ن يم قصدم از اي. به هر حال حاال بگذرددنيد مي م مقدسهينجات حرم و حر يدند چون تظاهرات را برايد يم
 دايك وقت هم التفا پيف متناسبش را هم دارد. يكند خب تكل مي داين معنا پيآدم التفات به ا كه يك وقتيكه 
د سابق ـ به اصطالح ـ چقدر پشه بود، يست، اگر بدانين ن كه الحمد هللا پشه اصالًيكه ااست خوش  ،كند نمي

آمد  نمي ريگ يچيند، هكرد مي فيتعر يبود، چقدر چطور بود، ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ كل يفيچقدر كث
را آن ها  شهيدا كرده بود، هميظهور پآن جا  له كفار دريكه به وس يكردند و از وجاهت ماد مي فيهمه اش تعر

 ين بودند كه حاال هم كه آمده بودند زوديگر غرق در ايهم بودند كه د يگريك عده ديكردند. حاال  مي ليتجل
را كه  ياعمال را انجام بدهند ـ به اصطالح ـ بروند دنبال آن مطامع مثالً يا زوديمثالً طواف را تمام بكنند 

ان را اگر ين بازار ابوسفيز بكنند. ايرا آورده بودند بروند بخرند و ـ به اصطالح ـ چ يمطامع يآورده بودند برا
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 يت ديگر، شكان اسيبازار ابوسفآن جا  ند كهيب مي »االسماء تنزل من السماء«كه  حقاً رفته باشد، اصالً يكس

د يگو مي شود كه خدا، خودش نمي ان باشد. اگر نباشد هم نور و ظلمتيد بازار ابوسفيت هم بايندارد كه كنار ب
آن  ا به همه صنوفشيپر و دعوت به عالم دنآن جا  نيگر به هر حال. ايخدا قرار داده د» جاعل النور و الظلمات«

 كند. مي آدم مشاهدهجا 
هم نحوه ارتباط  كه. حتماً يزيچچنين شود  نمي رشد اگر در دو طرف نباشد كهن يكه ااست ن يقصدم ا

كند در شدت  مي دايظهور پ يكند، البته شدت قلب مي دايوحدت و كثرت پ ات مرتباًيافراد به تمام خصوص
 يلياد باشد، خيز يليك نفر خي يشدت قلباست هم ممكن  ي، اگر هماهنگ باشد. گاهيو شدت حس يذهن
كند در  مي بردش،  متوقفش مي ن رايولكن هماهنگ نباشد ادر آن قسمت، اس هم ما نباشد ياشد قابل قب يعال

 ك بعد.ي
هماهنگ باشد اين ها  ن كهيما ا ينيب االمام امام خميحضرت نا يها ييخب از بركت ـ به اصطالح ـ راهنما

 م.يدر خدمت تان هستما نها، حاال يم و ايشتر به آن داشتيرسد كه توجه ب مي و به ذهن مان
 ،ستين يرشدش هم فقط در حاالت روح ،د هم رشد كنديبا ،كند مي ازها رشديم نيريگ مي جهيبه هر حال نت

هم آن ها  شود، باز خود مي كلمات و نسبت ها واقع يدا شدن برايگاه پيف و جايرشدش در معرفت و فهم و تعر
كند بعد افعال  مي يهمه افعال را اله ،شود به افعال مي د نازلن رشيا ،كند مي دايگر پيب ديترك ،شود مي متكثر

بعد باز از افعال  ،كند مي دايان پيان و جريمانند درهمه دسته ها ـ به اصطالح ـ سر نمي ك دستهيهم محدود به 
 ين را صورت ـ به اصطالح ـ ملكوتيزم يعني ؛شود مي دهيت كشيق نظام والياز طر يبه محصوالت اجتماع

 قابل گسترش هست. ن چهره هم مرتباًيكند و ا مي ين را چهره ملكوتيچهره زم ،هدد مي
ك سؤال كنم خدمتتان. ي مي هست عرضبه هم ك ينزداين ها  گر هم هست كهي[دو تا سؤال دآقاي معلمي: 

ار رشد يك سؤال هم فرمودند كه اگر معي د؟يآ مي ت از كجا به دستيهدا يو جزئ يفرمودند كه ضوابط كل
 ست؟يار رشد پرستش خدا چيرستش خداست، معپ

 استاد حسيني: اين سؤال دوم را يك بار ديگر تكرار فرماييد.
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سؤال آقاي معلمي: اين است كه فرمودند اگر معيار پرستش خداست، معيار رشد پرستش خدا چيست همه 

و آن است ستش خدا ن كه رشد در گرو پريكه گفته شد ـ به اصطالح ـ اگر ا ييكردند گفتند ضمن بحث ها
يشتر رفته ن كه آدم در پرستش خدا بيشتر رفته باشد جلو عالمت ايافته تر كه در پرستش خدا بيرشد  يكس

ا ين يهست؟ اديگر ز يا چاست يار رشد عمل به احكام يا معين مطلب بوده كه آيد نظرشان به اي؟ شاجلو چيست
 يو جزئ ين هست كه ضوابط كليسؤال هم اك ي .ك سؤال هستين يا .بشود يهر چه هست خالصه معرف

اش را از  يو جزئ يت بكند آن ضوابط كليخواهد جامعه را هدا مي كه يول يعني ،ديآ مي ت از كجا به دستيهدا
 گر هست؟يز ديك چيا يد نظر به احكام هست يد آن هم بايآورد؟ با مي كجا به دست

ن ير پرستش معصوميد كه تأثيآ مي ما به ذهن مان ر است. كهيار رشد گسترش تأثياستاد حسيني: ظاهراً مع
 يد كه همه اقشار عالم برايآ مي ك قشر است. به نظر مايدر  يخيهمه، آن هم نه تار ياست برا يخير تاريتأث

د يكفار اگر بخواهند ترد يد، حتيكه نگاه كن ين. در مرتبه اعليله عمل معصوميشود به وس مي همه حجت تمام
آن ها  ك نحوه هست كهيمرحله التفات به عمل معصوم، عمل معصوم  يد جهود بورزند، به ادنكنند، اگر نخواهن

ند به طرف يايهر قدر دائماً بخواهند ب ،اندازد مي اندازد در الحادشان و نه فقط به شك شان هم مي را به شك
و  يتكم التقويو وص كالمكم نور و امركم رشد«ك چراغ است، راهنما است. يمثل ي آن ها خدا، آن عمل برا

 خ. در همه مراتب. يهست بر همه تار يهست، جاراين ها  كه از افعال يراتين خيا »ريفعلكم الخ
ك يش باز است، ين طرف تر، فوراً راه برايد ايايخواهد فقط از لجاجت محض ب مي ك كافريخب حاال  يليخ

اين ها  شيقت فرمايبتواند به حقاست ز محال د به طرف كالم اينها، بايآ مي ن هميقيك اهل يدانه عارف درجه 
هر  يبرا ر.يفعلكم الخاين ها  او هم در مراتب مختلف رشدش يبرسد، باز برا اين ها كماهي قت عمليو حق

تمام قول و فعل و ـ اين ها  د،يريمختلف كه بگ ياز زمان ها يد در هر زمانيرياز مراتب مختلف كه بگ يمرتبه ا
 متعال هست. يهست، دعوت كننده به خداآن ها  از به اصطالح ـ آن چه كه

 يليم خييگو مي اين جا كه يك مقداري ،ك مقدارين كه ين تر هست، نه اييك مقدار پايكه  يحاال! كس
ك يباز  يگريك ظرف دي، در يگريك محدوده ديكه رده جناب سلمان هست، خب در  يفاصله هست هآ! كس



 ····························································································  ٣٧١ 
ك يتواند خدمت بكند. در مراتب مختلف  مي ك زمانيكه در  يكه كس نيرسد به ا مي تا .به او هست يخدمات

ار، يم معير را بگذاري. پس اصل قدرت تأثتد كه متناسب با ظروف مختلف، مختلف اسيدار يريحداكثر تأث
ر در يخود عالَم هست تا برسد به تأث يهست، بركت برا يرات روحير هم تأثين تأثيا عتاًي! طبير الهيقدرت تأث

 ن كه؛يگر مثل ايعالم خارج هست. خوب د يوهم برا يمعرفت هست و امور ذهن يماده. هم برا عالم
 است. ٦ي: ساعت آقاي معلم

خدا؛ حاال!  ياريبه ـ  يان شاء اهللا تعالبرويم ـ است كه پس  ين طوريخب. اگر ا يلياستاد حسيني: خ
 ...اش هم، يكين قسمت بود، ياش ا يكيد كه يفرمود

 د؟يآ مي ت از كجا به دستيهداشامل جزئيه ن بود كه ضوابط يسؤال ا: يآقاي معلم
ت اجرا يم حاكمييم بگويتوان مي يكه با چه ضابطه ااست ن يقصدمان ا يعنيت، ياستاد حسيني: ضوابط هدا

 بشود؟
 ت به كاريهدا يكه برا يت كند؛ آن قواعد و اصوليخواهد جامعه را هدا مي آن حاكم كه يعني: يآقاي معلم

 آورد؟ مي از كجا رد؟يگ مي ياز وح ؟آورد مي رد از خودش دريگ يم
م به ينده شروع بكنياز جلسه آـ  يان شاء اهللا تعالـ  »زمان و مكان«د در بحث ياستاد حسيني: آن با

ن به صورت يا ه،خدا واقع بشود سر خود يشود بندگ نمي م به آخرش ان شاء اهللا. در مجموعيمقدماتش تا برس
هست،  يحركت عقالن عتاًيد باشد، طبيبا ين كه چه طوريتواند باشد. ولكن ا نمي ياش. من در آورد يكل يليخ

ار يرا كه مع يزيه آن چيخواهد بر پا مي يه اين حركات پايهست، همه ا ينيهست، حركت ع يحركت قلب
 . بله.يم وحييگو مي م كهيدان مي صحت

 ييازها بود كه با مثال هايك نيت از تفكيفان بحث والمخال يكه ورودفرمودند ال هم ؤك سي: يآقاي معلم
ن ين ايا مابيحال  .ديآن را اثبات كرد ييازها بود كه با مثال هايما هم از ارتباط ن يكردند، ورود مي آن را مطرح

ست كه يا نيح هست يد از آن شروع كرد تا معلوم گردد كدام احتمال صحياست كه با يامر مشترك يدو ورود
 كند. مي رف خودش را تكرارهر كس ح
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ازها به هم، ولكن آخر كار يم، رابطه نيزد مي ليم تمثيآمد مي يك وقت نقضيما حاال ظاهراً استاد حسيني: 

ان رشد و تعدد خصلت يشود در جر مي دايمختلف پ يازهاين ،كند مي داين كه تعلق كه شدت پيمنحل شد در ا
كه به چهره آن قرب  ياعظم اله يم به قرب وليرا كه كرد يفيا به تعرگردد بن مي انسان هم ابتدائاً بر يازهاين

كند. كه حاال  مي جادين سعه ايرا به ا يافتد تا مرتبه خالفت اله مي ه اش در مراتب مختلف عالَميهست كه سا
تعلق، گردد به  مي ازها بريان رشد نيم كه جريد داده شده، اگر گرفتيآ مي من به نظرم حش هم قبالًين توضيا

د، يساز مي د شما كاسه و بشقابياگر گفت يعنياعظم.  يد برگردد به تقرب وليازها هم بايش تعدد نيداياصل پ
ان يشود، اگر كاسه و بشقاب شما شد در جر مي لش آدم در مراتب مختلف ساختهيهم به طف يك كسيبعد 

د ين هم باياز عالم تكو يمرتبه ا دا شد در آن، آنيپ يك ـ به اصطالح ـ مطلب الهيشما گسترشش  يازهاين
 .ييك جايد برگردد به يبااين ها  ن صور مختلف و ظهور اسماء مختلف ويش ايداياصل پ

 ...ك سؤال هم فرمودند كه با توجه بهي: يآقاي معلم
ر يك تعبير اسم اعظم، به يك تعبيا حاال به يو  يرا مرتبه اعظم خالفت الهآن جا  استاد حسيني: كه ما

محمد و  يـ (اللهم صل علدانيم  مي نيآله الطاهر يه و علين ـ صلوات اهللا عليد المرسليمقدس حضرت سوجود 
 آل محمد).

ن كه چرا بر ضرورت حكومت حداقل ي: بله، فرمودند با توجه به همه مطالب گذشته، پاسخ ايآقاي معلم
 يست داده نشده است؟هم ن ياجماع تشرف

د باشد كه عقل نتواند مطلب را حل كند، در تمام ابواب يالزم با ييآن جا براي ياستاد حسيني: اجماع تشرف
 انجامـ  يان شاء اهللا تعالـ ن بحث مان در بحث عقل يشود. ا نمي ياجماع تشرف يچ كدامش ادعايعلم اصول ه

 م.يده مي
 كه حاج آقا.... ني: جلسه چهارشنبه به علت ايآقاي معلم

ك ين يد در ايست كه بگويچ كدامش هم نيلش كنم! در هين را تكميا خواهم مي استاد حسيني: من معذرت
چ كدامش هم يه يهمه ابواب اصول هست و برا يبرا يد! ثمره فقهيندارد، خوب دقت كن يباب اصول ثمره فقه



 ····························································································  ٣٧٣ 
است  يم، بحث عقليما ندار يـ به اصطالح ـ اجماع تشرف ين قاعده اصولين كه اجماع واقع شده بر ايا يدعو

 يحش باشد براين قسمتش توضيگر در ايخب حاال بحثش د يباشد، ول يتواند در خدمت وح مي عقلگر! يد
 بعد.

ل هست. ما فردا عصر را، يدارند، تعط يگريحاج آقا جلسه دكه : جلسه چهارشنبه چون يمعلم يآقا
ن يم داشت كه ايخواهـ ان شاء اهللا ـ سه تا جلسه مشترك  ١٢تا  ١٠چهارشنبه بعد از ظهر را، پنج شنبه هم 

از جلسه ـ ان شاء اهللا ـ م، يكن يها را هم خودمان بررس گر مانده، آنيد يچند تا سؤال جزئ يگريسؤاالت د
كم و رحمت اهللا و يوالسالم عل«ند. يفرما مي ط و زمان و مكان را مطرحيد در مورد شرايشنبه، حاج آقا بحث جد

 محمد و آل محمد). ي. (اللهم صل عل»بركاته





 

 ٢٠جلسه: 
٠٤/٠٦/٦٨ 

نا يدنا و نبيس ياهللا و عل ين و صلين الحمد هللا رب العالميم و به نستعيد حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحاستا
ن و واللعن ين المكرمين المنتجبيته المعصومياهل ب يمحمد و آله محمد) و عل يابالقاسم محمد. (اللهم صل عل

 ن.يوم الدي ياعدائهم اعداء اهللا من اآلن ال يعل
 يات فرموده ا ين بر كن! آنچه وعده به وليحق را بر سراسر جهان بگستران! كلمه باطل را از زمبارالها! كلمه 

د و منصور يرا مو يخامنه ا يب االمام آقايت حضرت نايد وليب رشيت فرما! نايهر چه زودتر به حضرتش عنا
را محشور به  يانقالب اسالم يابدار! لشكر اسالم در همة جناح ها پيروز، لشكر كفر مخذول بگردان! بارالها! شهد

ن عالم به عالم يعاجل كرامت فرما! بارالها! انتقال ما را از ا ين جنگ را شفايد الشهدا بفرما! معلوليحضرت س
ما  يو باطن يخودت خالصاً لك قرار ده! علل و امراض ظاهر يله شهادت در راه خودت و برايگر تفضالً به وسيد

ق رحمت واسعه خودت يرا غر ينيب االمام امام خميارالها! روح پرفتوح حضرت ناعاجل كرامت فرما! ب يرا شفا
و شاد گردان!  يب ما بفرما! روحش را از ما راضيرش را نصيخ ياء عظام محشورش گردان! دعايبگردان! با اول

 ياموات، ذوا! يفشان بگردان! خدايد و واصل بر روح شريعا يسهم ييفرما مي بيكه تفضالً نص يراتيبارالها! خ
ب يرشان را نصيخ يض گردان! دعايمستف ييفرما مي بيكه نص يراتيتاً از خياً و مين، امت حيالحقوق، صالح

 يه ـ از ما خرسند و راضيه اهللا ـ صلوات اهللا و سالمه علياعظمت حضرت بق يف وليا! خاطر شريبگردان! خدا
 يا! نشاطيات خاصش برخوردار بفرما! خدايشد! ما را از عنابا يات از ما راض يبگردان! ما را آن طور قرار بده كه ول

ب بفرما! يات در همه شئون طاعت نص يول يات به بركت دعا يت و اطاعت و انقاء از وليدر طاعت خودت و تبع
از دشمنان  يزاريا! كنه اعمال ما را بيات قرار بده! خدا يا! كنه اعمال ما را، سالم و صلوات و درود بر وليخدا

، داشتن ين و بدار در هر بحثي، وارد شدن اهل صدق و صادقيا! ما را وارد كن در هر بحثيات قرار بده، خدا يول
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 ين و قرار بده! در همه اش وليخارج شدن صادق ين و خارج فرما از هر بحثيو تأمل كردن اهل صدق و صادق

 اور ما!ين و يات را ناصر و مع
را. اللهم اخرجنا يمن لدنك سلطاناً نص يمخرج صدق و اجعل ل يمدخل صدق و اخرجن يو قل رب ادخلن«

ا ينا خزائن علومك برحمتك ينا ابواب رحمتك وانشر عليظلمات الوهم و اكرمنا بالنور الفهم، اللهم افتح عل يف
 محمد و آل محمد). ي(اللهم صل عل». نيه و آله الطاهرياهللا عل ين و بمحمد صليارحم الراحم

م حاكم و ينيم ببيكن يست؟ تا بعد جمع بنديت ضابطه اش چيت هدايم در باب حاكميخب حاال وارد شد
ن كه ضابطه يشود. فعالً به نحو عام، به نحو عام صحبت مان ا مي مختلف چه ينحوه حكومتش در دوره ها

 ت چه هست؟يهدا
تما ح يك مقصدي يجاد برايت عدل در مراتب مختلف. خلق و ايكنه بحث، بحث در عدل هست. نها

ن يدن به آن مقصد. بنابرايرس ياش برا يد هماهنگ باشد، عمل سرپرستيهم با يخواهد. سرپرست مي يسرپرست
هست و  يمقصد يهست و بعد برا ين كه اول طلقيشود، نه ا مي ت طرحيان، عدالت بعد از ضرورت واليب

شود بر  مي م كه مقدمييگو مي نيت. چرا؟ ايبعدش هم عدل هست و بعدش هم رسالت و بعد از آن هم وال
 است يك وقتيد. يد، بحث را اَعم شروع كرديمتعال آغاز كرد يت خدايت را شما از واليعدل؟ چون وال

متعال،  يخدا ياز خود سرپرست يك وقتين هآ، يا اقسام ايه يفق يا عدالت وليه يفق يت مثالً وليد والييگو مي
 يد براييگو مي د خالق است، بعدييگو مي سرپرست، اولد ييگو مي د اولييد بگويخواه مي صفت فعل را كه

 ست.ين يست، ناهماهنگين يتش ظلم و جوريد در والييگو مي است، بعد يد كه ولييفرما مي ، بعديمقصد
ت، عدل صفت فعل است ديگر! يعني ي؟ فعل واليصفت چه فعل يعدل، درست است صفت فعل است، ول

ن را يا نه، اين كه سابق هست يم به ايندار يد بر عدل. حاال كاريدار مي بقن معنا سايت را به ايت و واليفعل وال
م، ضابطه يدار يت و رهبريت هداينجا در حاكميرا كه در ا ين بحثيا يعنين است كه، يم؛ حداقل ايندار يكار

اهد سابق خو مي م، حااليكن مي ميم كه بحث عدالت را دارين است كه بدانيم. حداقل اييم بگويخواه مي اش كه
 خواهد مؤخر باشد. مي ت،يخواهد مقدم باشد بر وال مي باشد،
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مات ين تقسيا ايم آينيكند كه بب مي داين بحث ها جا پيد، ايخواهد بگو مي يآدم وقت يبحث اصول اعتقادات

شود كه حاال  مي آن وقت در آن صحبتاست كه بزرگان كردند،  يم! دسته بنديماً از شرع اخذ شده، تسليمستق
 ن باشد، مقدم آن باشد؛ چه طور باشد؟!يمقدم ا

است كه  يان عدالتي، جريم عدل مورد كالم ما هست. سرپرستييگو مي كل به نحو اجمال، يحاال فعالً عل
ك ي ين سرپرستين كه ايشود، اال ا نمي شود در آن قالب، در قالب عدل. رشد محقق مي ت محققين واليا

تواند تناسب  نمي ات هميدا كند. آن خصوصيپ يه ايات شخصيدا كند. خصوصيپ يك تناسباتيدا كند، يپ يشكل
م عدل. خب ييد تناسبات رشد باشد تا بگوير، هماهنگ نباشد با رشد. باينداشته باشد. هماهنگ نباشد با آن مس

د بحث بشود درباره يع بايم در مرحله تشرد بحث بشود درباره اش، هين بايعتاً در مرتبه تكوين عدل هم طبيا
گر! يد عدل باشد ديشود. در هر سه مرحله اش با مي يار شما جاريله اختيكه به وس ياش، هم در مرحله تحقق

م در يكن مي جاً آغازيخدا تدر يارين كه روشن بشود كه حاال به يا يدارد برا يك مقدماتيهر كدامش هم 
 بحثش. 

است  يم امر ثابت وجود ندارد، امر ثابت هست! تعلق هم به امر ثابتييگو نمي كهخب در بحث اصالت تعلق 
م خارج از بحث ياتش وارد بشوياش، خصوص يات جزئيم در خصوصيت هست. حاال اگر نخواهيكه به طرف غا

ت است. م كه در مراتب مختلف ثابيدار يك امر ثابتيم ييم بگويتوان مي م؛ييم بگويتوان مي يم به صورت كليبدان
 م، امر ثابت در مراتب مختلف ثابت است.يادداشت بكنيم ياگر بخواه

ا اول يجادش تواماً با هم بشود يت لحاظ داشته باشد. حاال اير قابليد قبل از شئ متغيك رتبه اش حتماً باي
د يشاء هم باط باالنيم كه از اول تا آخر در آن هست و بسيدار يك امر ثابتيامر ثابت قاعدتا خلق بشود، ولكن 

ن اثنايي يداشته باشد، نداشته باشد، در ا يجاد و اعدام آخر كار اگر آخريدر خود آن جز ا يرييتغ يعنيباشد؛ 
 ر بكند.ييشود خود آن هم تغ نمي ر بكند.ييد تغين امر ثابت، خود آن نبايكنند تحت ا مي ريياء تغيكه اش

د كه شما ييكند. ولكن بگو يجاد كرده، هم همه را فانيهم اتواند،  مي ا نباشدش، خب خدايد دنييد بگويتوان مي
ك ساعت يد باز يي. بگويزين چيشود چن نمي نداشته باشد، يك ساعت زودتر  باشد امر ثابتير مثالً يشئ متغ
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ر هم يي. بنا شده تغيزين چيشود همچ نمي م،ينداشته باش يم، امر ثابتير داشته باشيرتر هم باز شئ متغيد

آخر، آن صحبت ها. حاال اگر در آن  يم تحققش ممتنع باشد، اال با جهت ثابت و امر ثابت و اللش و هيتحل
نجا و يگر ايد يعنيشود گفت كه وحدت و بساطت دارد بساطت باالنشاء  مي د به امر ثابت،يه نظر بكنيمرتبه عال

 امر ثابت است. قت كتاب همانيد بتوان گفت كه حقيز است. شايك چيقت او يو آنجا هم ندارد. حق
د هآ! كتاب نه در مرتبه فهم من و تعلق يت كنيقت كتاب است. خوب عنايا غرض ما از امر ثابت همان حقي
ن قسمت اشاره يات متعدد. ـ ايمن نسبت به كتاب، كتاب نه در مرتبه كثرت و مالحظه صور متعدد و آ يادراك

د: همه يفرما مي ف ظاهراًيت شريـ كتاب در آن روام. يگذر مي از درون مقدمه، بعد از آن يبه مباحث اعتقاد
 ن كه شماينه ا يعنين همه آنها است، ياش ع يات كثرتيعتاً نه به خصوصيقرآن در فاتحه الكتاب هست و طب

ات خاص، بحث قصاص را، بحث نكاح را. ما يد از سوره الحمد به نحو مبسوط و با خصوصيد ادراك كنيتوان مي
ر و ذلك چيست؟ يشود از آن استنباط كرد كه حكم نكاح و طالق و ذبح و خمر و غ نمي م و سوره الحمد،يباش

ن سوره يكه خدا علم كتاب را به او داده. از هم ين طور است. در نزد كسيولكن چه بساء كه حتماً هم هم
د من يسينو مي ك كتاب، خودتانياول  يك خالصه ايشما  يشود. چه طور مي حمد، همه علم كتاب را متوجه

د ده، پانزده يسينو مي يك خالصه ايكنم.  مي كنم عرض مي كنم مطلب را، ساده مي باب مثال دارم تنزيل
د كه يدان مي ك پاراگراف، خودتانيم صفحه يك نيد، يسينو مي ك مقدمهيخالصه آن هم  يبرا يصفحه، گاه

ك جمله آن يد كه در يدان مي د، بلكه فشرده اش رايهمه آن بحث آن كتاب چند صد صفحه را در مقدمه گفت
ست، خب يو علم آن كتاب در نزدش ن يزيرد چياد بگيخواهد  مي كه يكس يخب برا يد، وليمقدمه تمام كرد

تواند ـ به اصطالح ـ  نمي رسد به كتاب، مي يرسد به آن كتاب، وقت مي كه ين است كه وقتيمطلب ا يعيطب
 .يزيمتوجه بشود از مقدمه چ

 غلط باشد يو ب يكه كامال واف يح بدهد به اندازه ايش توضيبرا يآن مقدمه را كس يحاال اگر هم بخواه
ك رتبه همه يك رتبه ممكن كه تمام قرآن در سوره مبارك الحمد باشد و در يشود همان كتاب! پس در  مي

قطه تحت و ن» باء«در » ميبسم اهللا الرحمن الرح«ك رتبه همه يو در » ميبسم اهللا الرحمن الرح«الحمد در 
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شود  مي كه نقل يثيد كه من آن نقطه ـ به حسب آن حديفرما مي نيالموحد يش حضرت موليو به فرما» باء«
ت و كتاب متعدد يهم كرد كه وال يك استفاده اجمالينجا بشود يد در ايمن آن نقطه تحت باء هستم. كه شا ،ـ

ن و يكه هم لقب كتاب داده شده به معصوم گر هميد يارت هاياز ز ينباشند، از هم جدا نباشند. به حسب بعض
هست. و هم لقب ملقن احكام كتاب، مراتب مختلف.  يكيش داده شده، نه يهم لقب ترجمان كتاب، هر دو تا

 م در صحبت مان.يم، برگردين بحث نداريبه ا يحاال كار
 يعنيپا هست، ز سر پا هست. سر ي، به عدل همه چ»بالعدل قامت السموات«ست، ين بدون عدل نيما تكو

 رات عدل است.ييكه در عالم هست به طرف مقصد در اين تغ يراتيين تغيا يعنيا نه؟ يستاده يا
نها يا يك تناسباتين است كه يش ايمعنا» بالعدل قامت السماوات«رسد  مي ن جا به ذهنياست كه ا يگاه

است  يتيغا ينها براينكه ايموضع ااست شما از  يگاه يست. وليهم ن يچ حركتيگر هيستادند و ديدارند سر پا ا
همه عالم  يو مكان ين ها عدل است، تناسبات زمانيم در اينيب مي را كه يراتيين تغيد اييگو مي د وينظر كن

 هست. ين تناسباتيك چنين مطلب هستند. ين بر عدل استوار است. بلكه زمان و مكان دو انتزاع از ايتكو
ن يا اين امر ثابت يم. اينيب مي ن عالميسر تكو يثابت بودن امر ثابت باالم ين جا نگاه بكنيحاال اگر ما در ا

 ن كه آن را مسحين كه در آنجا هست. ايست، مگر ايز نيچ چين كه هيا» هيابس اال فيال رطب و ال «كتاب كه 
 ياهم به آن، گيم دست بزنيما وضو داشته باش يعنيم مطهرون، ييگو مي است يكنند. مگر مطهرون. گاه نمي
 گر هست!يز دير! صحبت چيم نه خييگو مي

ن به يم اييگو مي اين كه يعنيش اقتضاء، يدايحاكم است البته بر اقتضاء. پس اصل پ ين مطلبيك چنيحاال 
جاد تناسبش بر اساس يست، اصل ايا مناسب نيخورد، مناسب است  مي زيا به درد آن چيخورد  مي زين چيدرد ا

 كتاب است.
ن مرتبه، كتاب هست، اقتضاء پس بر چه استوار است؟ بر كتاب، بر عدل يحضرت حق در ا ت بالغهيظهور مش

 يد مقتضييگو مي ثابت در مرتبه نازله هست. پس از اقتضاء شما يع هم ثابت است، ولي. عدل در تشرينيتكو
است. بعد ها ه انشاء ين مرتبه ثانيم اييح است كه بگويد. پس صحيايهم ب  يد، امريايهم ب يياست كه انشا
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ك نحوه يم كه ييگو مي م در مرحله تنجز، منجز شدن، ملتزم شدن، آن هميهم دار يم گفت مرحله باثباتيخواه
 يه گاهيك تكيكند، ولكن  مي رييادراك بشر تغ يعنير در آن جا هست هآ! ييكه تغ ين حاليدارد. در ع يثبات

ان رشدند. حاال از يكنند كه ثابتند. حاكم بر جر مي انيبرا  يك اركانين كلمات هم ين كلمات ثابت و ايدارد به ا
ان دارد، آن ين امر ثابت جرين امر ثابت، تحت ايكه متغير است، متعلق است بر ا يزيم آن چينين طرف هم ببيا

 گر.يدارد د يهم مراتب
ك يك مرتبه اش هم تحقق آن تعلق ادراك شما هست، ين هست، ين عالم تكويك مرتبه اش تحقق ايخب 

ار ين جا گفت كه باز در آن تسامح است، اختيد هم بشود ايها شا يهست. ادراك يمرتبه اش هم تحقق خارج
ك مرتبه هم ـ به اصطالح يارتان جهتش ثابت است. يار هست، اختيم. كه اختييهست تا ادراك بگو يم اولييبگو

 اء واقعيار شما هست كه در اشيختا يك مرتبه هم مرحله ظهور خارجير است. يكه خودش متغ ين حاليـ در ع
 شود. مي

مفصل  ياعتقاد ين كه وارد به بحث هايا ين جا براياتش را هميم. اگر كليم بحث را ادامه بدهييايحاال ب
ات ين كليبه ا ياتش را، بعد اشاره ايم خصوصيح بدهيك مقدار توضيم ييايم، بيك مقدار محدود كنيم، ينشو
دا كند، قدرتش را در مرتبه تعلق ي، گسترش پيار جهتش ثابت، الهيال بنا شد اختد راحت تر باشد. حايم شايبكن

م كه اعتقادات هم تمام و خوب، حاال مواجه هست با چه يريگ مي ت، فرض همينياش، را ادراكش و ع يروح
وصف  يفيه شان كجاست؟ مواجه هست خب به سه دسته دستورات. احكام توصين دستورات پاي؟ و ايدستورات

انشاء شده از طرف  يعيكند در تناسبات تشر مي ن آن عدالت راييتب يفيكند، احكام تكل مي ينيز همان امر تكوا
 دهد. مي هم مطلوب ها را، مقاصد را نشان يدهد، احكام ارزش مي دستورات را نشان يعنيموال، 

اگر مشرف هستند بر  يفيف كرد! سوالم! احكام توصيشود توص مي را هم يفين احكام تكليخب حاال خود ا
مقدم شد، امر ثابتش مقدم شد،  ينيد كه آن رتبه تكويت كرديقه قبل عنايك چند دقين كه شما يحكم، كما ا

د به حكم اقتضاء. بحث درباره اقتضاء ييگو مي ؟يند چه طوريگو مي د هست.ييگو مي رش هم مقدم شد،يامر متغ
د اقتضاء ييد بگويچه؟ اگر بخواه يعنيغلط است. ، يح است بشود. به صورت خاص جزئيصح يبه صورت كل
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ن باطل يفهمم، ا مي كه من يحس يحكمت ها يا حالل، روين است كه در نظام خلقت حرام باشد يا ييچا

 يان كردن به معنايگر! بلكه بدتر از علت حكم. علت حكم را بيان كردن است دياس است. علت حكم بياست ق
ست، يان علت هم نيگر جرين كه ديا يـ به اصطالح ـ در مشابه اش، ول ك علت هستيان يجر ياس اصطالحيق

د به يده مي د نسبتيكن مي د، اختراعيكن مي د به شارع. خودتان ابداعيده مي د و نسبتيكن مي خودتان اختراع
 ن ساختن باطل است!يشود د مي نيشارع. ا

چه  يگار حرام بشود، رويد سيبكن يارك كيد آقا ييد و بگوينيگار ببيدر س ييك حكمت هايد ييايشما ب
ده از يات رسيد كه از كليشود كه آدم بگو مي ميندار يد، حاال ما كاريش درست كنيبرا يه ايك آيحساب؟ 
د؛ يده، نداريكه از شرع رس ياتيبه كل يشما كار يك وقتي يرا بكند [؟] ول ين استنباطيچن يهيشرع فق

 يد، دنبال آن معنايكن مي نيسعادت مع يبرا ييك معنايودتان د، بلكه خيكن نمي نيمع يكل يمصداق برا
ا فرضًا يد كه سعادت اين است كه آدم نفس تنگ نداشته باشد ييگو مي سعادت هم ـ به اصطالح ـ من باب مثل

د كه ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ اين است ييگو مي ن كه سرفه نكنديا يسرفه نكند، بعد هم دنبال سعادت
 شود! نمي يزين چيد حرام است، نه چنييكه ندارد بگو يشود. كار مي كه حرام

جاد بكند، آن هم بحث يد مقدمات حرام كه مثالً ايتوانست بگو مي اگر سرفه كردن بنفسه حرام بود، آدم
م. به هر حال! پس بحث در اقتضاء يكن نمي شود گفت چرا، صحبتش را اآلن مي ايخودش كه آ يداشت سر جا

چه  يكين يرا حالل بكن، ا يكيرا حرام بكن، آن  يكين يد اييد بگوياتش را شما بخواهيه خصوصك يبه نحو
 ن آوردن.يشود د مي كار بكن آن،

قت بحث در يدر حق يعنيستند؟ يا نياقتضاء هستند  يا بحث در اصل اقتضاء كردن چه؟! احكام دارايآ يول
ا نه؟ آن به ين طور است يف هم همين در باب تكلان كرديعدل را ب ين طور است؟ مقتضايعدل كردن هم هم

 يبيچ عيبحث درباره عدل باشد، ه يست، الزم هم هست. پس بحث در باب اقتضاء اگر به معنياس نيق يمعنا
لوازم داشته  يم. اگر به صورت كليار هم خوب است، مطلوب هم هست. بلكه باالتر آن را عرض كنيندارد! بس

ن كار را يندارد! فقها هم ا يبيهآ! باز ع يان داشته باشد به صورت كلياطاعت عصدر باب  يباشد، لوازم عقل
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ن اساس است. منشأ اثر هم در يكه در اصول هست بر هم يعقل يبحث ها» انيبحث قبح عقاب بالب«كردند: 

د با لوازم يرياس را اشتباه بگياز باب ق يفرق دارد كس يلياس هآ! اين خينه از باب ق يشود، ول مي و فقه يفتو
ا ضد عام و يا نه؟ ضد خاص ياز ضدش هست  ينه يم. امر مقتضيكه در اصول دار يو بحث مستقالت عقل يعقل

كه  ياورد به هر حال مباحث عقليا جفت بيان آياست ديگر! اجمال در ب يها مباحث عقل نيآخر، ا يمباحث ال
 ست.يوارد شدن به بحثش ن يهست در مباحث مختلف كه اآلن جا

د ين بايم اصال اينيد؛ ببيقبلش الزم دار يك مقدمه كوچكيم، يحاال اگر  بنا شد بحث در باب اقتضاء بكن خب
شه اش با احكام يحده است ر يد اصلش عليد و نبايشود گفت؟ با مي زيبه چه چ ينيد در عدل تكويو نبا
كنم و  مي را كه من حس ياصد خيد و نبايد باييگو مي ك وقتيشود جدا باشد؟!  مي ،يشناس يو هست يفيتوص

ا يد متناسب با رشد هست ييك شئ تا بگويات يد به همه خصوصيندار يكنم. خب مسلماً شما اشراف مي درك
نها يد اصوالً اييگو مي ك وقتيندارد!  يبين عيغمبر الزم هست، ايم، پيدان نمي م آقا حكمش راييست و بگوين

گردد به بعد  مي اش هم بر يكيافت و يك بعد از يگردد به  يم اش بر يكيگر عقالً ندارند، يبه همد يربط
هست.  يعقل عمل يهيدر باب قبح ظلم و حسن عدل حكم دارد انسان و حكمش هم بد ي. حكمت عمليگريد

ن است كه ظلم بد است! و در حق ياش ا يدانند و وجدان مي د، همه ظلم را بديبه همه افراد بشر رجوع بكن
ف مختلف باشد، آن كه يست هر چند تعاريبشر ظلم به خودش ن يدارند! مطلوب فطر مين خودشان ظلم را روا

ا يبرد  مي ند. لذتيب نمي دهد؛ آن صدمه زدن به خودش را ظلم مي كشد، صدمه هم به خودش مي اضت همير
ان او را گرين كه ديكه از ا يك كسيطلبد. اگر به  مي ند و به لحاظ كمال آن زجر نسبت به خود رايب مي كمال

ر به طرف آن را يخودش از كمال دارد و س يبرا يفيك تعريد آن هم ييآزار بدهند لذت ببرد به آن هم شما بگو
 دارد. مي نيدارد و عدل متناسب با آن مطلوبش را هم مي دوست

. همان گونه كه يعقل عمل يشان هست، ول يشان هست قبح ظلم، حسن عدل، فطر يتمام افراد بشر وجدان
 يدر هر مرتبه ا يكه هر كس يهر حكم ياست. لذا واسطه برا يهيهمه بد يبرا يدرك از هست يقل نظردر ع

ك دسته لوازم و يكند هست، منشأ  مي ن دو تا از دو مقوله هستند كه بشر مالحظهيبخواهد بكند، هست. حاال ا
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ن حسن عدل و قبح ظلم را مبدأ نها بر آن استوار است. آيو ا يو نظر يو فلسف يشود كه احكام منطق مي احكام

ر يد آدم خدمت به غيك دسته از احكام ديگر. چون ظلم بد است، شكر منعم خوب است. چون ظلم بد است، باي
 ن حقوق و حدود را شماين دسته. حاال ايشود ا مي ن كار را بكند، آن كار را بكند. مبدأ حقوق و حدوديبكند، ا

ه و آله و سلم يد ـ صلوات اهللا عليد بگويايد بيغمبر بايراف بر آن پبدا كنم، پتوانم اش نمي ن كه منيد به ايرس مي
 محمد و آل محمد). يـ (اللهم صل عل

سته بودن، مبدأ آن به يسته بودن و ناشاياكرم خوب است، خوب بودن و بد بودن شا يت از نبين كه تبعيا
نها هر دو يم اييگو مي گوييم! نمي ين طوريا يك وقتيم. ييبگو ين طوريا يك وقتيبر گردد. حاال  يعقل عمل

ن يكه آن موضع مشرف هست بر ا يشود مطالعه كرد خوب و بد را از موضع مي گردند. مي شه بريك ريبه 
 منطق، باالتر است.

ار واسطه اش ير به طرف مقصد، آن تناسبات اگر اختيان و سين جريد آن مسئله عدل در تكوييگو يم
ار واسطه اش ياگر اخت ين است، وليدش همان تناسبات عدل در تكويد و نبايناسزاوار، با سزاوار و ينباشد، معن

ست، يست و نابايكه با يابتيا نيت هماهنگ يابت واسطه اش باشد، همان تناسبات واليت و خالفت و نيباشد، وال
متناسب با  يعنيد؛ يآور مي آن يع شما امر را رويدهد و بعد در مرحله تشر مي ست را نشانيسته و ناشايشا
د يابت در آن رتبه، نبايآيد. متناسب نباشد با ن مي بيسر نا يد بااليابت باشد، بايله نيكه به وس يت وقتيغا

ا يسته است، متناسب است يم شاييح است بگويد، صحيايد بيد و نباين كه بايد. قبل از ايآ مي سرش يباال
ن متناسب و عدم تناسب، يسته، ايسته و ناشاين شايت. ايار به طرف غين نحوه حركت با سيست. ايمتناسب ن

ن نحوه فعل متناسب است با ين متناسب است، ايد اييگو مي ن همان مرتبه اقتضاست. پس مرحله اقتضاء كهيا
م ييگو مي ن همان متناسب است كهيت است، اين مرتبه كه مرتبه انسانيابت در اين مرتبه، با نيپرستش در ا

ت يت است، نامتناسب مرتبه انسانيوانين متناسب مرتبه حيد اييگو مي و آن نامتناسب است، امر است يمقتض
 آن. يد رويايد بياست. نامتناسب نبا
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ان تعلق در مرتبه خالفت و يت جريفين كيم اينيم، ببيبكن يشتريك پله دقت بيم كه باز ينيم ببييايحاال ب

م تناسبات قدرت ييهست هآ! بگو يت؟! نكته مهمياشود گفت تناسبات قدرت هست؟ در جهت غ مي ابت،ين
 يزيم حركت و فعل و عبادت كه عبادت چيين كه بگويح مطلب. ايب مطلب، توضيت. تقريهست در جهت غا

كه امر و  يم هآ، قبل از مرحله ايم بحثش را بكنيخواه مي ت، در مرتبه اقتضاءيست جز حركت متناسب با غاين
ن ين كه ايا ايان قدرت است يت جريفين حركت متناسب، كيد اييگو مي كه شما نيآن هآ! ا يد رويايانشاء ب

د ييگو مي ك وقتيكنم، عبادت  مي كه عرض يد! نكته اينين ببيبه قدرت ندارد مستقل از قدرت است. ا يكار
م يب دارم، در رتبه تناسيكن مي م صحبتيم ما در مرتبه قبل از دستور داريگو مي كنم. مي اطاعت از دستور خدا

ن تناسب يا ايم تناسب چه؟ آينيم ببيخواه مي م،يكن مي م صحبتيم. در رتبه تناسب كه داريكن مي صحبت
كه عدم معنا ندارد  ين طوريست؟ هميقدرت قابل لحاظ اصالً ن يا منهايقدرت هم قابل لحاظ است؟  يمنها

دم فرمان داد و آن را مؤاخذه كرد بر شود عقالً به ع نمي !يرد، آن هم حكم دستوريحكم قرار بگ يموضوع برا
، يحكم دستور يرد موضوع برايست، ممتنع است كه خب قرار بگيكه ن يچه؟ عدم يعنيعدم فرمان بردن، 

د صل است، بعد هم به يد به عدم بگويبگو يد خيلي هست. كسيبگو يفرمان بردن دستور. كس يخب ممتنع برا
ست كه يرد. بعد هم نياي موضوع است خطاب شما قرار بگ صلهنبود كه  يد كه عدم اوست اگر عدميعدم بگو

فرض  يعنيه، يقيه حقيلحاظ بشود به نحوه قض يك وجوديد يد باييگو مي ن كه شمايدش. هميبخواهد بسوزان
ان يت جريفيد كييبشود ديگر! حاال اگر شما بگو ين است كه فرض قدرتيش ايحداقل بشود عقالً، معنا يوجود

د بدون لحاظ قدرت مطلقا ولو به نحو مفروض، چه يد لحاظ بكنيبخواه يتيفيت، اگر شما كيقدرت به طرف غا
ست ين ين كه اقتضائيش ايست، معناين يد قدرتييگو مي يت داشته باشد؟ چه اقتضاء داشته باشد؟ وقتيفيك

 ست.ين يانيت جريفياصالً، ك
م ييح است بگويصح يت وقتيفيه كاقتضاء، بلك يان قدرت اصل شد برايت جريفين قدرت، كيپس بنابرا

ان قدرت متناسب يت جريفيت قدرت، كيفيت باشد. كيفيتناسب و عدم تناسب كه قدرت جزء مقوم نفس ك
ت رابطه وحدت و كثرت در وحدت يفيم كه رابطه قدرت و كيخب! حاال اگر گفت يليست. خيا متناسب نياست 
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 م نگاهيو باطل است. در عالم اقتضاء دار يظ انتزاعر، اصالً لحاياست، لحاظ هر كدام مستقل از غ يبيترك
 يشتريت بيك مقدار عنايم به ثمره اش را گفتند تا بلكه يكن مي برادران را در يخستگ يك كميم هآ! يكن مي
ن جاها يد هميد و دقت بكنيد اشكال بكنيخواه مي د! هر چهيدقت بكن يلينجاها خيا يليد! ثمره اش خيكن

 يم اصالً وقتييم بگويخواه مي نيهست، ا يشود كرد. اگر اشكال نمي گر آنجا اشكاليدد، بعدش ياشكال بكن
د كه ييگو مي ديكن مي ا نشود. نزاعياده بشود ينبوده كه بخواهد پ يا نشد، اصالً حكمياده شد يد حكم پييگو مي

د و در يالم توهم شدد دچار عيال كرديست كه! شما خيت نشده، اين كه حكم نيا رعايت شده ين جا رعايحكم ا
ست يم نفس حكم نييم بگويخواه مي ست،يكه قدرت ن يد حكم است اين جا. موضعيآ مي عالم واهمه به نظرتان

ست ين يگر دستوريست. اگر انشاء هم نباشد، دين ينيقيگر پشت سرش يست، انشاء ديم اقتضاء نيهآ! اگر گفت
د، يكن مي ن كه اآلن بحث قدرت رايد. ايعمل بكنخواستم دستور را  مي د دستور عمل نشد،ييكه شما بگو

 يشود هآ! ديگر حواستان در مطلب باشد كه اگر اشكال مي ن است كه حكومت و مصالح حكومت اصليش ايمعنا
گر يد كه آقا كار گذشته دييشود بگو نمي د آن طرف تر،يد، بعد كه چهار قدم رفتين جا اشكال بكنيهست، هم

فرض  يم به خود اصل مطلب. علين كه، دوباره برگرديفرض ا يشده. حاال عل ياتش طحاال ـ به اصطالح ـ مقدم
ان يت جريفيم كييگو مي ندارد يسازد. البته شك مي ان قدرت، عالم اقتضاء را اصاليت جريفيم كه كينكه گفتيا

ست. ين ين شكيش و ثابت است ايكه حاكم است برا يم، تعلق دارد به كتابيكه عرض كرد يبه حسب مقدمه ا
ن در چه مرتبه يكند. ا مي ان قدرت، اقتضاء را درستيت جريفين كيست، ولكن ايدر و دروازه ن يعالم ب يعني
 كه در خارج بعدها گفته يف جزئيك تكليست... ؛ از يست و نابايست در تمام مراتب بايست؟ و ناباياز با يا

ك نفر كه روزه ي يشود برا مي نيف معيو ابتالء به تكل يشود، بعد از انشاء و بعد از تنجز و بعد از تنجز تحقق مي
كه،  يا يشخص خودش تا مرتبه ول يت خودش، سرپرستيا روزه داشته باشد. تصرف در خودش، واليبخورد 

ه، همه يمراتب عال يت هايتا باالتر وال يت اجتماعيت باالترش تا واليك خانواده هست تا مرتبه واليمثالً  يول
، يجاد هستيافتن تعلق و اين كه آن شدت ينسبت به حضرت حق ـ جلت عظمته ـ در مرتبه انها محتاجند يا
 جاد قدرت به دست او هست.يا
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ن يشود باز تناسبات هم مي دايت امر ـ به اصطالح ـ به آن شكل كه پين مراتب واليمراتب شان هم حاال در ا

 كه نسبت به كل عالم هست. ياصل عرض شد در عدل
ان تعلق در مرتبه موجود متصرف و مختار يت جريفيجز ك يزيد كه اقتضاء كه چيبگو يكسخب حاال اگر 

د نسبت به كل عالم هم در يتوان مي د البته اقتضاء را شمايكن مي د شما مالحظهيست، تناسبات با آن را دارين
 تيت، تبعن مرتبه هسياز آن هست؛ اگر ا يآنچه كه مورد بحث مان هست كه اين بخش يد، وليعدل بده

ل ين. ولكن در رتبه تنزيكه حاكم است بر تكو ين در رتبه كتابين مرتبه از امر ثابت حاكم بر تكويكند ا مي
ن اقتضاء و عدم اقتضاء شده به نحو ين ايكه حاكم است، آمده مب يكتاب و نازل شدنش، تناسبات همان كتاب

 [شروع نوار دوم ]». يو ارزش يفي، تكليفيتوص«احكام 
نكه عدل را ولو ممكن كه به يا يندارد، برا يريكه مصطلح هست و متعارف درگ ييحث ما با بحث هان بيا

ش يم، ذكر نكرده اند. الزمه آن فرماييم بگويخواه مي را هم كه ما دنبالش ين شكل وارد بحث نشدن لذا ثمراتيا
 شوند. مي  شناختهاصالً يعه عدليع را قبول دارند، شين و عدل در تشرينبوده. ولكن عدل در تكو
كه  يرتبه ثان يل انشاء اول هست برايل همان كتاب و تنزيم كه عالم انشاء، عالم تنزيخب حاال اگر ما گفت

 يتواند مبنا مي گريكه بود به انشاء رتبه اول، د ين طوريان قدرت بود، متعلق هميت جريفيعتاً اقتضاء كه كيطب
ل انشاء دوم، يندارد! تنز يبيل است، عيعالَم اقتضاء عالَم واسطه در تنزم ييرد. بگويمرتبه دوم هم قرار بگ يانشا

م اقتضاء واسطه يين است. بگويجاد و تكويم عالم رسالت، خب پس از عالم خلق و ايي. كه بگوينييانشاء تب
رد ندا يبيكه به آن انشاء اول هست، ع يان تعلقيد كه بشود جريعام ترش كن يك كميت اقتضاء را يهست. نها

 يخواهد هاد مي همان امر ثابت يل. وقتين اقتضاء بشود تنزيا ينييرد! چهره تبيل هم قرار بگيواسطه در تنز
ن مرتبه، يم اييرد، بگويت قرار بگيت، ضابطه هداين كه خود هدايت، نه ايكه ضابطه هدا يرد به معنايقرار بگ

ن هست يباالتر هست. صورت نازله عدل در تكواست كه  يبعد از مرتبه اقتضاست، ولكن صورت نازله همان كتاب
 ينيتكو يد وليد، اگر گفتينجا ابزار اگر گفتيم اييهم ندارد بگو يبيع آمده. عيان عدل در تشريكه به شكل ب

ن يين تبيندارد كه ا يبيكند، ع مي دايان پيسرپرست  شدن در همه عالم هست، يعني اقتضاء به دست او جر
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 ينيتكو ين روش اداره آن وليد اييخ را. بگويكند تار مي له اش ادارهيدارد به وس كه او ين نامه اييبشود آ

كه واسطه  يهمان طور يندارد هآ! ول يبيت خدا، عيكند از مش مي تين روش ادراه اش تبعيشماست. البته ا
مرتبه دوم. كه نازل بكند آن انشاء اول را به  يماتين و شدن و اقتضاء، واسطه هم هست در تنظيهست در تكو

ان يق او هست، هم بيان شدن به دست او هست، از طرين و جريل در تكويقت كانه هم واسطه تنزيدر حق
 له او.يمناسبات عدل به وس

ل يل مراتبش تكميده و تنزيم. ابالغ شده و به ما هم رسيحاال انشاء هم اگر تمام شد، وارد بحث تنجز بشو
ندارد! در مرحله التزام  يبيد، عيدا كرديثابت پ يد، احكاميكرد ياصولو  يق فقهينجا بحث دقيشده و شما هم ا

 ان رشد و ثابت.يك قواعد حاكم بر جريد به يهم شما ملتزم شد
د نسبت دادن ييگو مي د،يكن نمي گريد يفينجاست. اجتهاد را هم خاص احكام تكليش ايبحث اجتهاد پس جا

را كه محرز نباشد،  يك حكم معرفتيشود  نمي اه رمضانخواهد. روزه م مي متعال، حجت يبه خدا يهر حكم
ن كه نسبت يا يشود؟ برا نمي آدم، تمام نشده باشد، نسبت بدهد به خدا. چرا ينباشد برا يمنجز نباشد، قطع

 گر.يكند د مي دروغ چطور است؟ روزه را باطل
فتاده يدر احتمالت ن ن قطعت كهيبه خدا! ا ينسبت بده ييبگو يزيك چي يخواه مي يشما به صورت قطع

ن ين كه خدا فرموده كه عالم ايمتعال، در باب ا ينسبت به خدا يده مي را كه ين احتماليگر، خوش انصاف! ايد
چه  ،ن قطع از كجا [..]يد ايده مي د نسبتيرا كه دار ياين قطع يا در باب امور ارزشي يا آن طورياست  يطور
، حاال كه تمام شده مطلب، يده باشيرس يك قطعيو به  ياشن آمده بيين كه با روش اصولي؟ مگر ايطور

 .ينسبت بده يبخواه
» البد منه« يفين كه در احكام تكليا يد كه نه مشكل هست كار. برايايها ب يحاال ممكن است در ذهن بعض

 گرين كه آدم تالش در حد قدرتش را انجام داد، ديو ترس از ا يان و اطاعت نسبت به موليهست انسان از عط
م به يچه كار دار ي. در امور معرفتيش مطلبيست، محرز بشود براين نيش از ايفه من بيد كه وظيتواند بگو مي

است؟ خب  ين كارها؟ خدا حاال چند سال عالم را ساخته؟ به من چه! كه چند سال ساخته. عالم ذر چه طوريا
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را كه خورده از  يعرض كنم كه ـ آن درخته السالم به حضورتان كه ينا و علينب يبه من چه! حضرت آدم ـ عل

 شود؟ مي ا ندانم، چطوريا گندم بوده؟ حاال من بدانم يوه انگور بوده يآن م
ن صفت ين كه اي، اين كه حاال مطلوب در نزد موليدر ا يگر احكام ارزشيا دسته دين دسته ين در ايبنابرا

 ياتش چه كسين در جزئياست؟ ا يچه طورگر يمه دين صورت رابطه اش با آن دو تا صفت ضميمه به ايضم
را ما با لحاظ  يمات اخالقيدارد تقس ين دو و سه. چه ضرورتيگفت كه من اطالع داشته باشم مثل شك ب

ن يم. بنابر هميكن مي نها را به صورت احتماالت ذكريم. ايم نسبت بدهيفش، بخواهيمش و لحاظ توصيتقس
اگر  يعنين ها. ي، الزم هست دقت در ايرد به نحو قطعيف قرار بگيهم اگر واسطه در انجام تكل يقواعد اصول

را  يز منجزيم. اگر چيخواه مي ف منجزيف ها، توصين توصيف متوقف هست بر ايك مورد انجام تكليم در يگفت
د در يكن مي كه شما يديم. ترديد از قواعد بگذريم بر نسبت دادن، خب بايم و مجبور بوديم نسبت بدهيخواست

گر! يد ديآ مي ن كه الزم باشد. حتماً بحث اصوليفرض ا ينها را نسبت داد. عليست كه الزم باشد حتما ان ايا
 ين است كه عليا نه؟ ايرفتن الزم بود ين پذيا ايم آينيك فرض تا بعد ببيرفتن يمفروض ما الاقل به صورت پذ

ق عالم، يداشته باشد به حقا يسبتباشد كه ن يك امريف هم يف باشد و توصيت به توصينكه توقف واليفرض ا
كشف علت  يخواهم برا مي فيست هآ! توصيكشف علت حكم ن ين به معنايباز ا ين مطلب. وليالزم هست ا

است؟ نه  يفيام چه تكلكشف ابتالء! نه علت حكم! من اآلن مبتال به يخواهم برا مي فيست هآ! توصيحكم، ن
 بكند، يخواهد معامله ا مي يوقت يزنم. چگونه كس مي ثالك مين را يست؟ اين حكم چين كه علت جعل ايا

كند،  مي ط را مالحظه ثمراتيدر شرا يريم گيم؟ تصميد چطور معامله بكنم كه صرف داشته باشد برايگو مي
ك امر ينكن، اگر  ين مطلب سهل انگاريد به ايد داشته باشيد اهتمام بايگو مي باشد، يك مال موقوفه اياگر 
تواند بكند، در  مي ف دخالتين توصيم ايخواهد اگر گفت مي گر! اهتمامين طور است ديشد همهم با يتيوال

 هم شناخته بشود. يفيو رشد هست الزم هست، احكام توص يشناختن مبتالبه اگر در امور اجتماع
، يفيتوص«د و در احكام يد. خب حاال شما هستيشروع دار يرا شما الزم برا يقنيالاقل اين است كه قدر مت

د ثابت است؟ ييگو مي چه يعنيد، يرا هم به دست آورد يد، احكام و قواعد ثابتياجتهاد كرد» و ارزشي يفيتكل
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است كه موادش  يگوييد، بخش مي ن بخثش كهياجتهاد در ا يعنيكند؟! نه  نمي چ كسيگر اجتهاد هيد يعني

 است كه يگاه يم. وليفهم مي ديز جديكند از كلمات هم در رشد ذهن چ مي كلمات است، البته ذهن بشر رشد
ا يباشد  ين كه علوم عقليست، اعم از اين كلمات نيكه موادش ا يازعلوم يش داوريم با پيم بروييايد بييگو مي

كه  يله حاصل علمين كلمات را، به وسيله او ايم، بعد به وسيبكن يش داوريم پيد بروييگو مي باشد. يعلوم حس
 م.ين مواد استفاده كنياست از ين كلمات نيموادش ا

بشود از  يد خالين كلمات بايبكند، در استفاده از ا يت از وحير! عقل اگر بخواهد تبعيشود خ مي گفته يگاه
ه، فرق دارد. مصبش فرق دارد، يه با اصول لفظيد سراغ داللت كلمه. بحث اصول عقليايديگر. ب يحرف ها

؟ به يزين كه صرفاً توجه دارد به چه چيش ايه، معنايلفظد اصول ييگو مي كه ييموضوعش فرق دارد. آن جا
. كه از لغت و ينقل يدر داللت كلمه هست، نه بحث يعقل ير از قواعد لغت هم هست، بحثين كلمات. غيا

شود. جمع  نمي آدم مجتهد» المنجد«ك يو » المعجم المفهرس«ك ين با يامثالش بشود استفاده كرد. بنابرا
ك قواعد ين يك بحث است. البته اين يآوردن داللت كلمه و فرمان را استخراج كردن، اكردن و به دست  يبند
د يگو مي كند، مي نيرا هم مع يك چهار چوبيدارد،  يك رتبه ايد كه آن قواعد هم يحده دار يشما عل يعقل
باشد، قبح عقاب  تواند نمي ان نباشد، عقابيكه ب ييكه قدرت نباشد. آن جا ييتواند واقع بشود در جا نمي امر
ندارد  ين ربطيتواند باشد، آن قواعد و چارچوب را درست كنند ا نمي نين است، چنيكه چن ييان، آن جايبالب
گر يشد، د يخب حاال كه عقل يليد كه خييد بگويد برويالفاظ بخواه ياستنباط از داللت ين كه شما برايبه ا

 ريگذارد آنها؟ بله، تأث مي ريم. تأثيآور مي را به دست يگري احكاميك مواد ديم، ازعقل با يرو مي همه اش
ه تان هم يكند، اصول لفظ مي دايكند، فهم شما از كلمات رشد پ مي ن كه قدرت ادراك كه رشديگذارد! كما ا مي

ر يموادش را از غ ير فهم شماست. ولير قدرت عقل شماست، تأثيگر به آن اضافه بشود، تأثيممكن چند اصل د
ن كلمات. البته مواد هم كلمات كتاب هست، هم ير! مواد از ايرد؟ نه خيگ مي ن كلماتيو دقت در ان كلمات يا

ن ـ هست، هم مثالً ممكن است دقت در لسان فقها و ـ به يهم اجمعين ـ صلوات اهللا عليكلمات معصوم
را كه به  يعمل ن مثالًين كه كشف بكند كه ايعه را مالحظه كردن و تا ايحضورتان عرض كنم كه ـ فرهنگ ش
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نها يست در كار، ايشتر نيب يفيث ضعيك حديكنم ـ به  مي م ـ مثالً عرضينجا داريكه در ا يين فتاوايا

م و يدار ييصحيح اعال يث قرص، قويك حديا بالعكسش يث را جبران كند يضعف حد يعنيمنجبرش بشود؛ 
است كه  يعيبه عمل به آن نداده، طب ين چهارده سال هست، فتوايرا كه در عرض ا ين عدوليچ كس از ايه
به هر حال » كل ما ازداد صحةً ما الزاد ضعفا«كند.  مي ثين حديف ايمالحظه بكند، حكم به تضع ين هر آدميا

 م.يوارد آن بحث ها نشو
 .يشود فقه سنت مي نينها هستند، ايمواد خود ا يد، وليرو مي ن كلمات با عقل سراغشانين كه ايشما ا

 ين بكنند، قدرت رشد عقل اثر بگذارد در نحوه فهم، وليف معين بكنند، تعريچهارچوب مع يعقل يبحث ها
را هم كه هم به  يحكم يست. ولياستخراج حكم ن يبرا يگريعوض كردن مواد و دخالت دادن ماده د يبه معنا
ست كه! ين نان رشد است، مبتالبه كه در آيهست فقط هآ! تناسبات حاكم بر جر يد احكام كليآور مي دست

ا تنجز در مرتبه يمرتبه االبتالء هست  يست كه! قسمت سوم كه تحقق فين معنا كه در آن نيزمان و مكان به ا
 يباشد جمع ياز زمان و مكان باشد، فرد يتواند جدا نمي د زمان و مكان داشته باشد،ين حتما بايابتالء هست. ا
د مكان را از يتوان نمي شود و مي ر محققييان تغيره اش در جيات شخصيباشد. شئ با خصوص يباشد، حكومت

 د.يده كنيا زمان را از مكان بريد يده كنيزمان بر
است  ين رتبه هم تعلقيكه در ا ين حاليم، در عيكه دار ين رتبه سوم تنجز در مرتبه ابتالئيا يا برايحاال آ

ك ي يعنيد يرش را مشخص بكنيخط ستعلق خودتان را  يعنيد تنجز در مرحله التزام، ييگو مي ن كهيباز هم
كه علمش  يده است به مرتبه ايابت رسيهست هآ! ولو مقام ن يد، ولو ادراك بشريكن مي ز ثابت درستيچ

ست، بلكه علمش ين يل آن كتاب و انشاء اول به مرتبه ثانيست، واسطه در تنزيست. نازل كننده كتاب نيمطلق ن
د كه فهم يدار يك فهم ثابتيباز  يكند، ول مي فهمش رشدكند،  مي رييالحصول است، تغ يخودش تدرج

شود؛  مي ن فهم ثابتيم متعلق به ايكن مي رتان كه بعداً عرضيم و عمل متغيكن مي رتان كه بعداً عرضيمتغ
ف با تنجز در مرحله ابتالء، ابتالء تعلق دارد به مرحله يم در مرحله التزام تنجز تكلييگو مي كه يالتزام يعني

 يف هاي، توصيرا مالحظه نكن يات ثابتيفي، كيرا مالحظه نكن يد، تا جهت ثابتينداشته باش يتا مطلوب التزام
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متصرف در مرحله  يتوان نمي ،يو بر آن التزام ثابت نباش ينداشته باش يزي، التزام به چيرا مالحظه نكن يثابت

ن يبعد از ا يت و رشد از مرتبه اول به ثانيد، والي. تصرف در مرحله ابتالء درست كردن مبتال به جديابتالء بشو
 د باشد، بعدشيت اول بايم كه مشييگو مي يد. آنجا چطوريرا داشته باش يك جهت ثابتياست كه شما 

 رييتغ يبرا ين مرتبه نازله اش هم شما تصرفير واقع بشود. در اييشود بدون امر ثابت تغ نمي شود بدون آن، نمي
محمد و  ي(اللهم صل عل» محمد و آله محمد ياهللا عل يو صل«كه آن امر ثابت باشد.  نيد، اال ايد بكنيتوان نمي

 آل محمد).





 

 ٢١جلسه: 
٠٦/٠٦/٦٨ 

استاد حسيني: من همزات الشياطين و اعوذ باهللا من شر نفسي و من ما كل اخاف و احذر. بسم اهللا الرحمن 
للهم صل علي محمد و آل الرحيم الحمد هللا رب العالمين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد. (ا

 محمد) و علي اهل بيته المعصومين المنتجبين المكرمين واللعن علي اعدائهم اعداء اهللا من اآلن الي يوم الدين.
اي فرموده ولي اتآنچه وعده به  !كلمه باطل را از زمين بر كن !بارالها! كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران

را معزز و منصور بدار. لشكر اي آيت اهللا خامنه ولي اتنائب رشيد  فرما!هر چه زودتر به وي حضرتش عنايت 
شهداي انقالب اسالمي را محشور به  گردان!لشكر كفر در همه ابعاد مخذول  گردان!اسالم در همة جناح پيروز 

اين عالم به بارالها! تفضال انتقال ما ر از فرما! معلولين جنگ را شفاي عاجل كرامت  فرما!حضرت سيد الهشدا ب
عادلم ديگر به وسيله شهادت در راه خودت و براي خودت خاصالً لك قرار بده، بارالها! علل و امراض ظاهري و 

روح پرفتوح رهبر انقالب حضرت آيت اهللا خميني ـ رضوان اهللا تعالي عليه  فرما!باطني ما را شفاي عاجل كرامت 
دعايش را در حق ما  گردان!از ما راضي ب گردان!شور بـ به اجداد طاهرينش مح يو قدس اهللا سره القدوس

صالحين امت، علما، ذوي  فرما!فرمايي نور و سهم وافر عنايت مي نصيب خيراتي را كه تفضالً !مستجاب قرار بده
ما را از  بگردان!سهيم و بهره مند  فرمايي تفضالًمي خاصه پدر و مادر از خيراتي كه نصيب و ميتاً الحقوق حياً

خدايا! ما را از عنايت خاص ولي اعظمت ـ صلوات اهللا عليه و علي  گردان!اي خيرشان محظوظ و مستفيض بدع
ده، ما ر طوري قرار بخدايا! اعمال ما را طوري قرار  بگردان!آبائه الطاهرين ـ در همه آناء ليل و نهار بهره مند 

گفتارمان همه را طوري قرار بده كه  ،دمانيا ،ذهن مان ،فكرمان ،نفس نيت مان، عمل و حركت نيت مان ،دهب
سالم و صلوات خالص ما را به آستان فرما! عنايتش را نصيب ب !خدا !مورد رضاي نايب و نماينده تو باشد
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خاصا در درس هايي كه مشغول هستيم،  !عنايت آن حضرت را بر ماها مستمر قرار بده !حضرتش برسان

 فرما!عنايتش را نصيب ب
ن الظلمات الوهم، واكرمنا بالنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن اللهم اخرجنا م

 علومك برحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين (اللهم صل علي محمد و آله محمد).
-مي عملي از اين به بعد حاصلآن بحث هايي كه تا كنون شده پايه هايي بوده و در حقيقت ثمره  بله. تقريباً

 شود.
بود از اي بحثي هم كه جلسه قبل به عرضتان رسيد، مجموعهطبيعتاً حاال هر كدام از پايه ها در يك مرتبه. 

عرض كرديم كه يك  بحث حاكميت هدايت كه قبالًبه كند در حقيقت اين بحث را مي اموري كه متصل
فقط با ، اجتهاد در شكل فقه سنتي صاحب جواهري تمام شد مطلب تا ،مقداري هم اگر دقت بشود پيرامونش
احكام تكليفي تنها نبايد مورد استفاده قرار داد. آن روش را در علم هاي يك اضافه كه آن اجتهاد را در بحث

خواهيد بدهيد، بگوييد اين معرفت مي اخالق هم و در علم معرفت هم، بايد به كار گرفت. نسبتي است به موال
شود چنين كاري نمي طق و موادي كه بشود اين را نسبت داد،بدون در دست داشتن من به اسالم است،منصوب 

 را كرد.
و اين ها، يك مقدار كمي خارج شديم. است از صرف ارشادي بودن و صرف اين كه اصل در آن حكم عقل 

ين است كه با معرفتي را كه دقيق عقلي بايد كرد، نه اين كه نبايد كرد! ولكن معيار صحت آن دقت اهاي دقت
در توزيع امري تان هماهنگ باشد، بلكه تابع باشد، بلكه دقت ،آوريد، بسازدمي روش اصولي از آن كلمات در

باشد ـ دقت عقلي در باب معرفت ـ در باب امري باشد كه خود آن معرفت نسبتش به موال تمام شده باشد. كه 
ين چيزي نگذشته يك چهاي قدر متيقن هايي در يك مراتبي بحثكه در حد يك ايد ما به ذهن مان هم مي

 خواهد كه جايش اينجا نيست اآلن.مي باالجمال هست، حاال توضيحش ديگر خودش يك فصل مبسوطي
با روش فقه سنتي علم و اصول به » توصيفي، تكليفي، ارزشي«به صورت خالصه تا احكام  ،حاال! علي كل

ش قياس استصالح، استصالح ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ استحسان و رد بشود رو ،دست بيايد محكم
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در چه چيزي؟ در اصل استنباط حكم كلي توصيفي يا حكم  اين هااستصالح و ديناميزم قرآن و حس گرايي و 

كار قوائم و اركانش بايد محكم باشد و ادقانش به اين است هاي كلي تكليفي يا حكم كلي ارزشي. يعني شالوده
 شود نسبت داد آن را به وحي. حجتي تمام باشد كه بشود اين را نسبت داد.كه ب

شود كه خدا مي از اين باب بر اساس منطق اصالت تعلق هم باال رفتن ايمان علت ظهور منطق متناسب
با اين عرضي كه كرديم. با در شناخت شناسي هم ايد پرستيده بشود در شكل عقالني اين هماهنگ در مي

 سر جاي خودش. اين هاآيد. حاال مي وحي است صحيح در معيار صحت
مراتبي از امر ثابت حاكم بر جريان اي كه به صورت خالصه اگر نخواهيم بپردازيم به بحث جلسه قبل فعالً

گيرد، بحث را آغاز كنيم. بعد از اين مي توانيم حاال در اين قسمتي كه بيشتر محل نزاع قرارمي تعلق بيان شد،
 خالصه اش را عرض كرديم. ،را توضيح بدهيم آن هااحيانا اگر الزم شد دوباره برگرديم بحث هم 

گويند؟ چند نظر هست؟ چه طوري است؟ اگر نخواهيم اين مي حاال ببينيم آيا در باب عمل به احكام چه
حكمي شك نيست در اين باب براي هيچ كس كه  گويند؟مي فصل را سريع خالصه كنيم، ببينيم چه چيزهايي

كه مورد ابتالء شخص مكلف نباشد، تكليف به عمل به آن حكم نيست. شما مسافريد مورد ابتالئاتتان بعضي از 
 احكام حاضر نيست، خب واجب هم هست آن را انجام بدهيد.

كتب «شما مريضيد، روزه براي آدم سالم واجب بود، براي آدم مريض چطور است؟ حرام است. آن حكم 
-مي زنيم. اين كه فر ق پيداتان مياي شما وارد نيست كه بگويند آقا اگر روزه نگرفتيد كتكبر» عليكم الصيام

اش چه باشد، اين در حد اجمالي اش همه قبول دارند. اآلن ظهر نشده، نماز ظهر امروز بر كند كه آدم مبتالبه
 هيچ كدام از ماها واجب نيست.

شود اگر حياتي باشد تا آن وقت، اگر داخل در وقت يم شود، به ما نماز واجبمي يك ساعتت ديگر ظهر
 نماز ظهر بخوانيم. ،شود كه نماز بخوانيممي شديم و زنده بوديم بر ما واجب

بيند كه مي حاال آيا مبتال به در همه احكام، مثل همين ظهر شدن هست و فهمش هم عرفي هست و، عرف
اب رد شد، ما چرخيديم، كره زمين آمد اين طرف تر. آفتاب از وسط اين آسمان گذشت، از آن مدار خاص آفت
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نصف النهار از دايره نصف النهار عبور كرد، ظهر شد، حاال با يك مقدار كمي هم  !ين چيزي است؟نها! يك چ

 ،كسي مثالً با دقت عقلي بيايد اختالف داشته باشد، يك لحظه، يك دقيقه، دو دقيقه زودتر، ديرتر با شاخص
شود آدم مثالً . نميفهمند كه ظهر شدهمي حال ظهر شد، ديگر ده دقيقه بعد از ظهر همهبدون شاخص به هر 

يك ساعت بعد از ظهر هم شك كند كه ظاهر شده يا نشده تا دم غروب همين طور شكش ادامه پيدا كند در 
د. پس توانتد اين مطلب را بپذيرنمي ين چيزي، عقلنشود چنمي اين كه ظهر حاال شده يا هنوز نشده؟

 تشخيص يك موضوعاتي شكي ندارد كه عرفي است و ساده هم هست. 
اقم الصلوة لدلوك الشمس الي «رسد كه حسي هم هست، خصوصياتي را گفتند به شما مي به نظر ابتدائاً

كه شرع اي نماز بخوان وقتي آفتاب به دايره نصف النهار رسيد، اين را خب شما ضابطه اش، ضابطه» غسق اليل
 كنيد، عرف هم احراز كننده اش هست.مي ولي احرازش حسي هست. با حس شما احرازگفته 

يا اين  !ال به تكليف در همه جا همين طور است؟تتوانيم بگوييم؟ بگوييم مبمي حاال در همه امور همين را
آن كه كه نگوييم اين حرف را! بگوييم كه موضوعات اصوال يا نفس موضوع هم مستنبطه هست يا عرفي است. 

 نماز چه چيزي هم هست، خود شرعبا شود، مثل خود نماز، امر آمده نماز بخوان مي مستنبطه هست، استنباط
 گويد.مي

آن مساقات است،  ،گويد در موضوعات ديگر مثال ها بيع است، مضاربه اندمي حاال اين نماز بخوان خود شرع
عرفي باشد، مردم معامله داشتند از قبل، كما اين  شصلهم اگر تصرف در موضوع كرده باشد شرع، حاال آن ا ها

اين كه بگويند مردم دعا هم داشتند. يك نحو مناجات همه اقوام بشر دارند، و يك نحو  است ضمنكه لقاء 
-كردند، و اال شما در كفار هم بگوييد يك حالتمي تأمالت روحي را زمزمه كردن. متألهين با توجه به خدا نگاه

دل سوختن حاال براي خود يا براي مقصد يا براي مطلوب يك چنين  .ه فردي يا دسته جمعيرواني گريهاي 
اي چيزهايي هست در بشر، در بشر گريه هست در هر صنفي باشد، ولو كافر باشد. نداريد كه در بشر يك طايفه

، مقصد اين مطلب، خدا را كه بگوييد اين طايفه اصالً گريه ندارد، نجوايي با خود ندارد. گاهي مقصد اين نجوا
كه اين خواندن در آن يك است شود دعا خواندن غير، خواندن خدا. گاهي مي گيرد، آن وقتمي قرار



 ····························································································  ٣٩٧ 
رسد به اين دعاي خاصي كه با يك مي شود. گاهي هممي شود، دعاي خاصيمي خصوصياتي ديگري پيدا

ين نشود يك چيزي را گفت يك چيم شود صلوة.مي ضوابط خاصي هست ،مقارنات ،مقدمات، شرايط، ضوابط
شود گفت كه رفتار بشر در نهايي ترين رتبه اجمالش مشابه است. كما اين كه گفته مي چيزي را. به هر حال

بوديم كه پرستش اصل هست در همه حركات، نهايت پرستش شكل حيواني داريم، پرستش انساني داريم، 
بيع آن هم  ،پرستش هستاي ن قول باشد، كار عرف در هر رتبهپرستش ملكوتي داريم تا مراتب عاليه. اگر به اي

 فقط نماز كه پرستش نيست! نهايت اين است كه در يك رتبه خاصي است.  ،پرستش است
حاال دراين بحث كه هستيم بياييم در اين بحث دقت كنيم. ببينيم كه موضوعات همين اندازه كه مقومات 

شناسم. خب اين همه نمي هاي اين مقوم من اين را به رسميتاصلي اش را شرع معين كند كه بگويد من
كه در اي شوند مستنبطه. فهم اين موضوع عرفي است، عرفي باشد! بنا براين توسعهمي شوند چه؟مي موضوعات
گوييم موضوع عرفي در قبال موضوع شرعي نداريد شما. هر موضوعي كه هر عنواني كه دستور مي اين طرف

آن آمده برايش يك مقومي ذكر شده كه آن مقوم، مقومي است شرعي براي صحت اطالق آن  عمل يا طرد روي
 شود همه اش موضوع مستنبطه.مي عنوان بر آن موضوع، ولو موضوع را ذهني يا كلي بگيريم.

عرفي هستند  اين هاگفتيم مي آوريم كه قبالًمي خيلي خب! حاال موضوعات عرفي را باز نمونه يكي يكي
 دارد.شكي ن

-مي شود گفت!، ميشود گفت اين موضوع. موضوع شرعي است؟ بلهمي ظهر كه شد نماز بخوان، خمر نخور،
كنيد آفتاب اينجا برسد اسمش ظهر است، نه ده دقيقه زودتر نه ده دقيقه ديرتر، مي شود گفت اينكه شما شرط

كنند به وقت ساعت مي اعالم كنند در خارج وقتي كهمي كنند عرف و ساعات كار درستمي ساعت درست
-مي گرينويچ، خب ساعت كه كاري به شاخص و آفتاب وسط سماء و اين حرف ها ندارد كه! آن را به رسميت

شناسند. شما جزء مقومات كارتان قرار داديد اين كه آفتاب در وسط سماء باشد. نهايت، ادراك اين كه حاال 
موضوعتان كه عرفي نيست. عرف براي تنظيم كارهاي وسط سماء هست يا نيست، اين عرفيه هست. اصل 

خودشان مردم يك وقتي را براي كاري معين كردند و وقت خاصي را هم براي اين كه آن كار را تعطيل كنند به 
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 گوييد اول وقت فضيلت دارد نماز خواندن، بعد هممي كنيدمي كار ديگري بپردازند؛ اين قوامي را كه شما معين

شود، بعدش اول وقت نيست، مي اطالقبر آن اال اين سايه شاخص تا چند برابر بشود اول وقت گوييد كه حمي
شود چه زماني؟ اين كه ربط ندارد به نظر عرف! نه خير به نظر عرف كه رجوع مي فضيلت وقت نماز عصر شروع

 ت كار است.گويند اگر ساعت كار تمام نشده باشد وقت فضيلت نماز ظهر نيست، وقت فضيلمي بكنيد،
بعد از ظهر  ٢صبح شروع كردم،  ٦گويد ساعت مي ساعت، ٨ساعت،  ٨كند مي كه سه شيفت كاراي كارخانه

گويد خب بعد از استراحت هم خستگي مي شود، بعدش هم اگر بگوييد عبادت،مي وقت فضيلت استراحت شروع
 ش است.ا كذادر كرده و وقت فضيلت مثالً عبادت يا برنامه رواني ي

كنيد؟! مي شود، نه اصلش! ضوابطش را چگونه عرفيمي وقت را معين كردن كه دقت كنيد تميزش عرفي
شود به مي چيزآن  كنيد، بعد تميزمي سكر، خمر نخور، خمر چيست؟ مسكر است، سكر را برايش يك چيز بيان

نگوري باشد كه نجوشيده گويند سكر؟ ولو آب امي آيا مطلق مايع هايي كه نشاط آور باشد به آن .نظر عرف
 باشد و نه چيز هيچ ـ به اصطالح ـ غلياني يا تخميري يا چيزي پيدا نشده باشد، مثل اين آب انگورهايي كه

نشاط پيدا كند،  اين هاگيرند در پاكت است. آيا اگر اين براي كسي ضعف مزاج داشته باشد و با خوردن مي
ن زعفران يا مثالً اين عرقياتي هستند كه آب مقطرهاي مال بگوييم سكر؟ يا كسي مثالً با خورد است صحيح

فرماييد، چايي خصوصا مي رفع خستگي برايش يا چايي كه اين هادانم بيد مشك و نمي گل نسترن و گالب و
اگر آدم سيگاري باشد خسته باشد خيلي ـ به اصطالح ـ برايش فرق دارد ديگر! چايي اش هم دير شده باشد، 

 چايي نخورده باشد پكر پكر است.يك شبانه روز 
 ]  ٢٧ :٠٦شان جا م يايد اصالً، اين مطرح نيست [ ؟ آقاي س: عقل

گويند . ميآيدمي گويند عقلشان سر جاآن ها مياستاد حسيني: بله، احسنت! حاالدر يك مراتبي از خمر هم 
يم عقل مان جا بيايد، شما عادت داريد خورمي دانم چند درجه،نمي گويد آب جومي گويم ها!مي كفار را دارمـ 

توان ادعا مي بالجمله شود.مي دهد برايش، تميزش عرفيمي به چايي، ما عادت داريم به اين. يا ضابطه شرح
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كرد كه در حد اجمال، همه موضوعاتي كه حكم ناظربه آن هست به يك نحوه ضابطه از شرع برايش معين 

 موضوعات مستنبطه هست. شده، ولو اجماالً. بگوييم حاال همه
مي شود گفت كه حاال موضوعات كارشناسي هم همين طور است؟ موضوع هايي كه اجمالش زياد است، 

گوييم تصرف شرع مي كنيممي مثل دفع ضرر، جلب منفعت، تا اين رتبه كلي است؟ بله! در اين ها هم ادعا
 شود ادعا كرد؟مي كنيم ببينيممي اال دقتگوييم خب حمي كنيد؟مي گوييد چه طوري ادعامي .اين هست در

عقال  ،داندنمي دانند. يك نفع هايي را شرع نفعمي داند، عقال ضررنمي شود گفت يك ضررهايي را شرع ضررمي
دانند در اقتصاد ميكرو كوچك، فردي. به مي دانند. زكات را ضررمي دانند. عقال نفع پول را، نزول را نفعمي نفع

گيرند عقال كه يك مي دانند كه يك كارخانه بخواهد اين قدر از ماليات را هم بدهد. وكيلمي ايهضرر رشد سرم
طور ماليات را كمش كنند. در ظاهراً آمريكا و جاهاي ديگر هست كه يك قوانيني، ضوابطي كه خود دولت هم 

 شناسد.مي آن قوانين را به رسميت
دانند. در تعريف نمي ند، عقال قرض الحسنه را مايه رشد مالداننمي عقال زكات را مايه رشد و بركت مال

د به دست عرف. حاال راپبينيد كه اين طوري نيست كه يك دست بسمي ضرر و نفع هم باز شما يك ضوابطي را
بعد هم بياييم ادعا كنيم بگوييم تميز  .ين چيزي را ادعا كنيم، بگوييم همه موضوعات مستنبطه استنيك چ

هم عرفي و حسي است. ضابطه اش چه چيزي؟ استنباطي. تميز خودش چه طور؟ حسي. نهايت  همه موضوعات
تواند بگويد اآلن وسط آسمان هست آفتاب و مي تواند نظر بدهد، عرفمي حس نسبت به بعضي اش بدون تالش

هد. پس خوامي يك جمع بندي و دقتي اين هاگويد مي سپارد به متخصص.مي ظهر شده و نسبت به بعضي اش
اصوالً بگوييم موضوع شناسي حسي است والسالم. حكم و ضوابط موضوع كلي حكم، نه مصداق، آن هم شرعي 
هست و تمام. دو تا كار داريم؛ يك كار، شناسايي موضوع به معناي مصداق عيني، يك كار به معناي حكم و 

و موضوع ايد ه حرام و حالل ميكه حكم ناظر و متوجه به آن موضوع كلي است، آن قسمتي كاي موضوع كلي
اين هم كه مصداق  ،مال شرع كند، آن مطلقاًمي حرمت، يعني چه چيز حرام است و چه چيز حالل است معين
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زياد هم ـ به اصطالح ـ  اين عنوان كلي چه چيز هست، اين هم مال تجربه و حس. كما اين كه اين قول و ظاهراً

 گويند.مي وريشود، يعني بيشتر اين طمي به آن تمسك
شود به آن حسابي كرد يا اينكه يك قول ديگر را بايد باز بررسي بكنيم ببينيم مي حاال ببينيم اين قول اصالً

خواهم ثمره عملي اين حكم را اين قول را من يك دقتي بكنم، قبل از اين كه مي شود؟ نه معذرتمي چه
 بگذريم از آن، وارد به آن قسمت بشويم.

فرمايد مبتالبه را چه كسي معين كند نداريم كه، مبتال به امري مي اين است كه اين كه ثمره عملي اش
كنيم عمل به مي بينيم، عملمي كنيم، مصداقش رامي است واقعي و عيني خارجي، حكم هم آنجا مالحظه

اجتماع امر  شرع مطهر هست. حكومت اگر به طور نادر به صورت استثنايي برخورد كرد به مورد خاصي كه مورد
 كه اَهم را رجحان بدهد. است مور أو نهي بود، مثل متكلف عادي، م

كند. آن هم با ضوابط اضطرار! آن هم بي ضابطه نيست! مي طرار حكم شخص مضطر را عملن االضيعني حي
حكومت مجري اين احكام است، حافظ جميع احكام است و همه احكام محترمند، همه اش شريف هست. 

؟ شريف است، محترم است. آحاد مكلفين است هم همين طور است، همه احكام برايش چطورشخص مكلف 
ن طورند كه مسئولين نظام. موردي كه مصداق اجتماع امر و نهي شد، مورد اضطرار شد، خب آدم بايد در اهم

د بعدش رونمي احد حكمين كنارطبيعتاً حين االضطرار به تكليف اهمش عمل كند. تزاحم دو حكم شد، خب 
به عنوان اولي نماز الزم بود اآلن بخوانيد، آخر وقت هم هست و تأخيرش حرام،  .كنيد به عنوان ثانويمي تعبير

نجات آن  ،ولكن طفلي در رودخانه افتاده خطر مرگش هست، واجب برايشان نخواندن نماز و نجات آن غريق
است.  حقوق مذهببه حسب آن چيزي كه در  نفس محترمه مقدم است. تكليف نماز نداريد؟! چرا داريد ،طفل

زنند؟ نه! اآلن وظيفه اَهم را داريد؛ چون مورد اجتماع اين امر و نهي هست، چون مورد مي تركش چوب به شما
تزاحم دو مصلحت هست، هر دو مصلحت واقعي هست به حسب مباحث متداول در حوزه، هر دوي داراي 

خورد؟ ابداً. ولكن آيا اين مكلف هست اآلن به اين مي مصلحتش قيد مصلحت است، نماز مصلحت دارد؟ بله. در
امر  هحاال درباره اين كه اگر نماز خواند نماز باطل است، يعني بالمر ،كه اين مصلحت را تحصيل كند؟ نه
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نداشته؟ اگر بگوييد كه اآلن يك حكم بيشتر نيست، آمديم و ايشان عصيان كرد، نرفت جامعه نسبت به امر 

 ،زنندمي كشد دو تا چوب به اومي ن غريق اقدام كند، آن چه تكليفي دارد؟ حاال كه نرفته نشسته سيگارگرفت
 زنند كه چرا نماز نخواندي؟ يا اين كه يك چوبشمي يك چوب براي اينكه چرا غريق را نگرفتي؟ يك چوب هم

 گويند ديگر تكليف نماز نداشتي شما! غريق را چرا نگرفتي؟مي زنندمي
 ]  ٣٩ :١٤قاي س: [ ؟ آ

 استاد حسيني: چطور؟
 ]  ٣٩ :٢٦آقاي س: [ ؟ 

 ...استاد حسيني: بله بحث ما اصالً،
 ]  ٣٩ :٣٢ ؟ [ :آقاي س

 استاد حسيني: بله. مگر اين كه قائل به قول جلسه قبل بشويد.
 .آقاي س: بله

اين است كه در مواردي  استاد حسيني: بله. حاال ببينيم چه هست قضيه؟! بگوييم حكومت هم وظيفه اش
شوند، مصلحت اهم را رجحان بدهد؟ و آن هم در يك محدوده خاص زماني و مكاني مي كه دو مصلحت مزاهم

 گوييد، اين مشكلي را كهمي گوييد، اين تزاحمي را كهمي اين ضرورتي را كه» تتقدر بقدرها«كه از ضرورات 
 ت قضيه!گوييد، مقدار زماني و مكاني اش چقدر؟ اين اسمي

را هم هايش بنا براين فرض تشخيص اين مطلب شد عرفي و كارشناسي. اصل احكام و آن عناوين و معنون
 ، هيچ كم هم نداريم. براي حكومت  اسالم مسلمين چيزي بالمرّه معنا ندارد بگوييد كم داريم.يشد كه استنباط

تان بخواهد. كار حسي كرده اند. عرف هم آيا دستگاه اصالت حس متخصص داده تحويل؟ بله داده، زياد تا دل
نظر نسبت به چيز هايي دارد كه نياز به تأمل ندارد، هم نسبت به چيزهايي كه نياز به تأمل دارد در كار حسي 
 اش كار خودش را كرده. حوزه چطور؟! حوزه هم در بحث احكام تكليفي كار خودش را انجام داده. حاال دائماً

سه تا را » توصيفي و تكليفي و ارزشي«ند اين حرف غير از آن حرفي كه ما در احكام بگوي بعضي ها هم دائماً
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كند، تكليفيش را معين كرده به هر مي داند كه تكليفش را معينمي گفتيم. ها! اين فقط احكام تكليفي را الزم

م همين مطلب هست. حال حاال دقت بكنيد و تا حكم يك جا كم بشود، يا يك جا زياد بشود، اين تا آخر كار ه
ين چيزي باشد. ولكن چيز، هم ما از نظر احكام نقص نداريم نعلم تدريجي الحصول الزمه اش اين است كه چ

 هم از نظر اجرا. حكومت بايد اين احكام را اجرا كند، شناسايي مصداقش هم كه آسان است. 
 ]  ٤٢ :٥٨ ؟ [ آقاي س:

 استاد حسيني: چطور؟
 ثانيه] ٦س: [

ني: بنا براين مطلبي را كه عرض كرديم بايد حسي باشد اصالً مصبش، مصب مطلب نظر وحي استاد حسي
 نيست.

 آقاي س: در آن كار به احكام نداريم؟
-مي استاد حسيني: ظاهرا در اين قسمت كه عرض كردم، اگر دقت كرده باشيد كه باز هم يك كمي توضيح

توانيد حكم داشته باشيد؟ چون هر نمي ي كه عرض شد. چراتوانيد حكم داشته باشيد، بنا براين مبناينمي دهم
 خارجتان رود در دسته احكام تكليفي، از موضوع مطلبمي حكمي داشته باشيد و فعل اين را بر شما الزام كند،

 شود.مي
 كنند.نمي اين احكام تكليني ما را رهاآقاي س: 

 ،است كه معناي تكليف چه هست بنا براين قولاستاد حسيني: حاال اين احكام تكليفي اگر آن صحبت اين 
 فش مشخص است،بنا بر اين بيان؟ معنايش يك تكليف را بايد بياورد برايتان يا موضوع تكليفي را چه تكلي

براي شما احكام توصيفي بسازد و نظر كارشناسي و فالن اين ها؛ حس محترم در اين  ابتدائاًايد معين كند، نمي
 را خدا داده. اين هاداده، چشم داده، گوش داده، دست داده همه جا. خدا به بشر عقل 

 را در جلسه بايد بگوييم.سواالت را هر گونه صحبت است شما بفرماييد آقاي معلمي: حاج آقا! 
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اگر به صورت يك اشكال قوي شد، خدمتتان اهللا تعالي ـ  ـ ان شاء استاد حسيني: بله خيلي خب! حاال 

توانيد بسازيد كه، مبتال به نمي اييم بنا براين اصل بخواهيم كار كنيم، مبتال به را كه شماهستيم. حاال اگر ما بي
از موضوعات اي هست خارج. موضع شما هم در برابر مبتالبه شرع معين كرده. حاال بگوييد نسبت به پاره

 ذاشته شما را بگوييد آزادزاد گآتكليفي نداريد، خب نداشته باشيد، اگر نداشته باشيد بخيل هستيد خدا اينجا 
خواهم مي من گوييد حتماًمي خواهيم باشيم، فضل كرده، احسان كرده نخواسته ديگر از شما مضيقه اي.نمي

را گذاشته در اختيار خودتان كه هر طوري دوست داشته  اين هايك راهي پيدا كنم كه اين هم ضيق بشود! 
سيب درختي بخوريد، خدا گذاشته دست خودتان. دلت  باشيد. ظهر خورشت سيب زميني بخوريد يا خورشت

 خواست خورشت سيب زميني بخور، دلت خواست خورشت سيب درختي بخور.
خواهم بيشتر دقت كنم. خب به حفظ مي كشد. نهمي نه حاال بخواهم دقت كنم، خب ببين پولت به كدامش

 حضورتان عرض كنم كه ـ مرض داريد دائماً الصحه هم رجوع كن از دكتر هم برنامه غذايي بگير! ديگر چه ـ به
زنيد كه آيا يك كاري بكنيم كه امروز ظهر معلوم بشود كه چه خورشتي الزم هست؟ مي اين طرف و آن طرف

گفتند گاو چطوري ها گفت كه خدا به بني اسرائيل گفت كه يك گاو بكشيد، اين مي به قول آن بنده خدا كه
آخر  ،رسيد، دوباره گفتند اين معلوم نيست داخل گاو، دوباره دستور رسيد باشد! [ خنده استاد ] خب دستور

توانستند يك گاو را به قيمت ارزش سوريه به قيمت عرفي يك گاو بخرند و ذبح كنند و مي يي كهاين هاكار 
يايند تكليفش از رويشان برداشته بشود، مجبور شدند يك گاوي را بخرند كه راست پوستش را پر طال بكنند و ب

بدهند به صاحبش. رسيد به يك گاوي كه يكي بيشتر نبود، آن هم بايد صاحبش راضي بشود، جماعت هم 
كنيد؟! يك مقدار از كارها را كه موضوع اين احكام مي مجبور بودند بخرند. چرا تكليف را بر خودتان سخت

ه من بهتر است دوري كنم از كشد كه نمي نيست، دست خودتان سپرده اند، حاال يك كسي ميل ذوق عرفاني
اهللا التي اخرج لعباده و الطيبات  ةقل من حرم زين«گويد آنجايي كه خدا حالل گذاشته مي دنيا، يك كسي هم

كي گفته كه ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ شما طيبات از رزق را قيد بزنيد؟ چه كسي گفت كه » من الرزق
ين چيزي نيامده! شما در آن نراي چيست؟ از شرع هم چزينت درست نيست؟ بنا براين اين سخت گيري ب
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كنيد، اتيان كه محرمات است، عمل كنيد، حرام ها را انجام ندهيد. واجبات را هم محترم بدانيد اي دسته

كال ترك كنيد، مستحبات را هم عمل كنيد، مباحات را هم مباح اهللا تعالي ـ  ـ ان شاء مكروهات را هم توانستيد 
بخواهيم يا حلش بكنيم در مستحب يا حلش كنيم در واجب، چرا؟ اين يكي. دوم: اين  است مباح اًبدانيد. حتم

كه حتما چرا مستحب را اين قدر به آن بها بدهيم كه ترك نشود مثل واجب محدود كنيم كامالً. اصالً اين 
نشود، اين قدر نق به براي نماز شب بلند تان محدوديت ها صحيح است؟ خدا نخواسته محدود بشود. شما بچه

شود اين قدر توبيخش كنيم، اين قدر شرايط زندگي را مي بلند بشود يا روز كه بلند جانش بزنيد كه حتماً
خواهد مي برايش ضيق بگيريد كه ببينيد يا بايد در اين خانه بماند، بايد نماز شب بخواند. يا اگر نماز شب

كه براي اي برود يك جاي ديگر. تشويق كنيد! ولي به اندازهبايد در است، نخواند، اين خانه برايش جهنم 
كه بايد براي مكروه توبيخ كرد. حد هر چيزي را حفظ اي مستحب بايد تشويق كرد، توبيخ بكنيد! ولي به اندازه

 كنيد.
را در  اين هاخواهند بيش از سهمي كه واجب هست برايشان بپردازند، اي نميحاال در حكومت شما يك عده

 شود از مصلحت. يك وقتيسؤال مي لزومي ندارد در مضيقه باشند. بنا براين قول،نيندازيم، ضيقه بيندازيم؟ نه م
حكومت است شود، راست مي شكند، موجب اختالل نظاممي گوييد الزم و ضروري هست، فوتش حكومت رامي

اسمش را. ولي اگر يك چيزي موجب گذارند ضرورت مي گذارند، او رانمي مقدم. او را ديگر اسمش را مصلحت
شود مستحبي، مكروهي را از بين برد، كيف به اين كه بگوييم مي يك صالح بيشتري هست براي حكومت، آيا

واجبي را ترك كنيم يا دايره را ضيق بكنيم تا واجبي انجام نگيرد، يا حرامي را از حرمتش در جامعه تخريب 
كنيم، لذا حواشي و گوشه كنارهايش را هم مي اين نظر هستند داريم صحبتما از موضع افراد كه قائل به  .كنيم

كنيم. حج مي كنيم، اين حمل نشود كه موضع بحث خود ما اين هست ها! اقوال مختلف را ذكرمي اشاره به آن
برايش، شايد مرد؛ به خاطر يك مصلحتي كه معلوم است كنيد. آدم مستطيع داريم واجب مي را شما تعطيلش

م نيست مصلحت باشد. از قول اين طايفه از روحانيون كه بخواهيم صحبت كنيم در اينجا حاال تا بعد نقدش و ه
گوييد مصلحت هست. حاال با يك سگ مي سازيد؟مي گويند شما با حكومت كافر و ملحد مثل روس، ميردش
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 مسلمين، معامله مسلم با او دانيد كه، شرع هم كه براي اين كه مشكل نشود بينمي سني كه دستش را طاهر

كنيم، ولي به هر حال هر شان ميما قبول داريم نجس تر از سگ يهودي هم هست، خودمان هم لعن ،كندمي
عملي هاي فاسد است، بدتر از اين فسقاست، خورد، غمار باز مي چه باشد كه اين ظاهر اسالمي دارد كه! عرق

عملي است، امامت هاي درست كه از فسق ،خراب تري استاش فسق اعتقادي دارد، فسق اعتقادي رتبه 
در » هودالي بانجس من كل«اند حضرت موال را به آن گونه قبول ندارد، شيعه نيست، سني است! روايات گفته

 دادند.آن ها مي، زن به گرفتندآن ها ميكردند. زن از مي معامله آن هاعين حال با 
اين دانستند، شما با مي رابطه داشته باشند، ولي با كفار نه! كفار را نجس اين هاكرده كه با مي معصوم تقرير

يي كه نجس العين نيستند اين هاتماس داشته باشيد. به است گوييد مصلحت مي يي كه نجس العين هستندها
خواهيد بكنيد مي گوييد ترك رابطه، ولو حج تعطيل شود. حاال خودت ترك رابطهمي به حسب احكام فقهي

بسيار خب! ولي به شرطي كه حج تعطيل نشود! نبايد رعايت مصلحت بنا براين نكن [؟] مصلحت حكومت را 
 ان واجب.اتيقول صدمه بزند به 

گويد كه تظاهرات نكنيد، تظاهرات نكنيد! تظاهرات مي »انجس من كلب اليهود«خب اين مردك سني. 
كند به ضرر نظام باشد. شما هم مصلحت نظام را نمي قطانجام دادند به نفع نظام هست، ندادنش كه نظام را سا

كنيد كه حكم تعطيل بشود. جزء مناسك حج كه نيست كه بگوييد كه اگر اين ركن مي آييد معينمي چه طور
فتوا هم داده ، از اركانش حذف بشود. حج، حج نيست. حج عبادتي است كه دستور به آن رويش اجتهاد شده

شود نمي شود حج؟ آن هم اجتهاد شده، معين شده. جزء اركان حج طواف هست،يم شده. به چه چيز گفته
شود حذف بشود. كجايش تظاهرات هست؟ نمي وقوف هست، .شود حذف بشودنمي ،است حذف بشود. سعي

گوييد مصلحت نظام است، اگر اين تظاهرات مي كنيد يك چيزي كه در حكم نيست؟مي چرا داخل در حكم
رجحان  ،شودمي تزاحمايد رود تا من بگويم صدمه و ضرر به نظام از باب ديگر ميمي  از بيننشود نظام اصالً

 رود، تظاهرات نشود. [ پايان نوار اول و شروع نوار دوم ] نمي دارد؟! نه نظام كه از بين
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 آن هاكه باشد اي يعني بايد يك نحوه ؟!باشد آن هامعرف  شعارهايتان هم بايد يك طوري باشد كه حتماً

پنج  ،لعن به شيخين را اجازه ندادند كه علني بشود، نه يك روز، نه دو روز، نه صد روز نتوانند تحمل كنند. بابا
سال حكومت دست خود مولي الموحدين بود. ديگر آمريكا كه بدتر از شيخين نيست، شيخين راه امت را هزار و 

توانند راه را كج كنند؟ اصل مي گوييد بدتر از شيخينمي چهار صد سال كج كردند، اين شيطان بزرگي كه شما
 ديگري غير از مذهب جعفري كه در حقيقت مذهبي بود كه از طرف رسول خدا بودهاي علت شدند كه مذهب

اللهم صل علي محمد و آل محمد اين مذهب كه جدا نبود از ما انزل اهللا. اين را ) صلوات اهللا عليه و آله و سلم(
به آن گفتند رافضي، رفض، كنار زده شده. نياوردند او را در دستگاه مسلمين. ديگر از انحراف مهجور كردند 

 اين هااين اسالم حنفي، اين اسالم حنبلي، اين اسالم مالكي، اين اسالم شافعي كه همه  !شود؟مي باالتر هم
تعريف اين اسالم آمريكايي  را لعن به آن را در مناسك حج دستور ندادند، حاال اين هااسالم عمري هستند، 

دقت اينجا داشته باشيد اين  .شود يك واجب را برايش تعطيل كردمي آيد؟! كهمي شما از كجاي احكام در
در ثمراتش دقت  ،بحثي را كه ما همه اش از آن اول تا حاال هميشه كرديم، از امروز به بعد مال ثمراتش هست

شود، آنجا البته پايه هايي گذاشته شده حاال تا چه اندازه ما مي دامشكالتي كه براي مسلمين پي .داشته باشيد
آنجا گذاشته شده براي هاي توانسته باشيم تقرير كنيم و بيان كنيم و به سمع مباركتان برسانيم، ولكن پايه

تا حمله كردند بايد دفاع كنيد، اول چند  آن هاجنگ شكند. مي هست كه اين هاپاسخ به اين حرف ها، ولكن 
سوال! چرا حمله كردند؟ آيا هيچ تحركي چيزي از ناحيه شما نبود؟ شما يك اموري را موافق با مصلحت نظام 

باطل و كافر جهاني نداشتيد، كاري به النه هاي دانستيد كه موجب شروع جنگ شد، اگر شما كاري به نظام
كرديد كه نمي ر شما موضع گيري هايياگ .افتاد، جنگ تاريخ داردنمي جاسوسي آمريكا نداشتيد، جنگ كه راه

خواهند آشوب بكنند، مي ها كنيد كه كفار را تحريك كند، به اين كه اينمي را به نام مصلحت نظام طرح آن ها
شد. حاال بعد خون هايي ريختيد، ده بار آمدند گفتند نمي خون هايي ريختهبراي شما، شد نمي جنگي درست

يم. حفظ نفس محترمه واجب است! حفظ نواميس مردم واجب است، شما يك كه بياييد بنشينيم مذاكره كن
بعد در  .خب شما بخواهيد بر احكام عمل بكنيد بايد مذاكره بكنيدطرف مذاكره است، يك طرف حفظ نواميس. 
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 متعدد وضع كرديد اين قانون ها نيامديد بگوييد كه دستگاه قضايي بيايد مالحظه كند هرهاي داخل كشور قانون

گذاريم زمين ها را مي زميني را كه به زور گرفته باشند به صاحبان اصلي اش رد بشود. گفتيد ما ضابطه عرف محل
روي چه حساب؟ در كارخانه ها اين طور گفتيد. محدوديت، براي بازار درست كرديد. سر تا سر  ند.كنمي تقسيم

بينيد من ـ در مي نيست، اگر اين هاثر قريب به اتفاق نظام به نام مصلحت، نه به نام اضطرار، مصب به حكم فقهي اك
آيم، براي اينكه اين طرفش را شما مي بينيد من آن طرفش را خيلي قرصمي كنم در پاورقي ـ اگرمي پرانتز عرض

چه خبر است؟ ببينيد با اين تطبيقي كه در جامعه رواج دارد و مروج دارد، تطبيق  ؟عنايت بكنيد ببينيد چه هست
ام به موضوعات مروج دارد. مروج كارشناس هم دارد. مروجش در موضوعات عرفي بعضي از مقدسين هستند، احك

كنيد كه مقدسينِ كج فكري مي باطل هستند. شمال خيالهاي مروج كارشناسي باطلش هم بعضي از كارشناس
و متحجريني نيستند كه  دهند؟! بگويند نه خير مصلحت نيست!تان نميمثل بازرگان كارشناسي اش را تحويل

اثر ندارد. شان توانند بكنند، وسوسهنمي در جامعه هيچ هيچ، هيچ نفوذي ندارند؟! وسوسه هيچ اين هاصحبت كند و 
 اين هازد متحجرين؟ اين طور نيست! در بعضي از قدم ها كه مي امام براي يك دشمن خيالي حدود دو سال داد

خيلي تند نشده بود، موضع گيري ها خيلي حاد نشده بود راست است، ما ن شاصوت ] معيارهاي ذهنيپرش هنوز [ 
آمد. ولي به ميزاني كه انقالب دارد جلومي رود و با حوادث برخورد نمي كاري ازشان آن هااين را قبول داريم كه 

هنگي، همه اش را فرهاي شود. و اين پذيرفته شدهمي شود، اين فاصله ها زيادمي كند و عكس العمل پيدامي فعال
توانيد بگوييد در فرهنگ مي شود عالج كرد. چه طوري انقالب فرهنگي را شمانمي به صورت مطلق از موضع عمل

صوت ] دانشگاه براي پيدا كردن پرش انقالب، ظلم، [ هاي واقع شد، شهيد، شهادت، ارزشنسبت عامه به يك 
-مي گوييم نه پيدامي د به آن ضرب خورد. يك وقتي كهضريب فني كاري نشد. بلكه اگر يك هيجان هايي هم بو

كار  .در همان مرتبه ،شود؟  با كار متناسب هر مرتبهمي دانيم. ولي چه طوري پيدامي شود اگر انقالب جلو برود، بله
ايد متناسب مرتبه فكر بايد تعطيل نشود همان مرتبه كار خودش را بكند در جنگ با كفار. كار متناسب با عمل هم ب

خدا قصدقربت و نيت خالص را عنايت اهللا تعالي ـ  ـ ان شاء كار خودش را بكند، همه اش هم عمل هست، همه اش 
 گويند به كليه كارهايي را كه شمامي در متن بحثآييم در متن بحث. مي بنديممي كند در همه مراتب. پرانتز را
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مجتهد خيلي هست در حوزه، هم در  ،كم نداريم صوت ] مجتهدپرش آييم، در دستگاه قضا [ مي گوييد،مي

كنند صبح ساعت هفت و نيم تشريف مي ، مجتهد زياد داريم. ولكن ضابطه معينآن هاحوزه هم در شهرست
-نمي بياوريد داخل اتاق بنشينيد، چند تا ـ به اصطالح ـ پرونده بررسي كنيد.چه كاركنيد؛ نه! اين با كار من

شود مي هم دارد، روزي دو سه ساعت هم مراجعاتي هم با مردم دارم، نماز جماعت ،من دو تا درس دارم ،سازد
كنيد منزل ما تشريف بياوريد. حاال شما بگوييد كه مي بنشينم براي قضاوت. آن هم نه در محلي كه شما معين

دي را بگذارم يك غير مجتهايد خواهم اگر رعايت آن ضابطه را بكنم ـ ضابطه مديريتي ـ و چون تو نميمي من
خواهي مي براي قضاوت، اين كه حرام است. اين حرام است. حق نداريد بگذاريد، من كه مجتهدم اين كه

گويي مصلحت مديريت است، نسبت به مي را كهاي آيد! رعايت آن ضابطهنمي بگذاريد شاگرد من هم به حساب
اهللا تعالي ـ  ـ ان شاء ماتي كه هست كه حكم هست موضوع قضا، قابل قياس نيست كه! و نظايرش در كل تنظي

سازد. و بنا براين نمي گويند با احكام خمسه تكليفيهمي را اين هادهيم كه مي بعدا يك مقدار بيشترتوضيح
گويند كه پروانه دادن براي مي كنندمي عمل به مبتالبه نه براي فرد، نه براي جمع، روي اين چيز نيست. اضافه

و الي  ،...باطل است ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ شناسنامه، گذرنامه، و اين هاديگر كالً ساختمان، تنظيمات 
 غير شرعي باطل است.هاي الزام ، اينآخر اين تنظيماتي

خواهد، ديگر آن طرفش آن مي گويند نظم كارشناسيمي خواهد،مي گويند نظممي هم كهشان آن دسته
در جلسات بعد هم ما اهللا تعالي ـ  ـ ان شاء را  اين هات و چه و چه. كه مصلحت نظام هساست قيدهايش باطل 

كار بايد كرد و تعلق الهي را چگونه بايد سرپرستي كرد و واليت را ه كنيم تا اينكه ببينيم موضوع را چمي عرض
 جريان داد. والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته.

 (اللهم صل علي محمد و آل محمد).



 

 ٢٢جلسه: 
٠٨/٠٦/٦٨ 
نا يدنا و نبيس ياهللا و عل ين و صليعن والحمد هللا رب العالميم و به نستيم اهللا الرحمن الرحن بسياطيالش

ن واللعن ين المكرمين المنتجبيته المعصومياهل ب يمحمد و آله محمد) و عل يابالقاسم محمد. (اللهم صل عل
 ن.يوم الدي ياعدائهم اعداء اهللا من اآلن ال يعل

 يت فرموده اا يآنچه وعده به ول !ن بركنيكلمه باطل را از زم !سر جهان بگسترانبارالهآ! كلمه حق را بر سرا
لشكر  !د و منصور بداريرا مؤ يت اهللا خامنه ايات حضرت آ يد وليب رشينا !ت فرمايعنا يهر چه زودتر به و

را محشور  يمانقالب اسال يشهدا !لشكر كفر در همه جناح مخذول گردان !ها پيروز گردان اسالم در همة جبهه
گر ين عالم به عالم ديانتقال ما را از ا !عاجل كرامت فرما ين جنگ را شفايمعلول !د الشهدا بفرمايبه حضرت س
عاجل  يما را شفا يو باطن  يعلل و امراض ظاهر !خودت قرار ده يله شهادت در راه خودت و برايتفضالً به وس
روانش را از ما شاد  !ق رحمت واسعه خودت بگردانيالب را غرر انقيبارالهآ! روح پرفتوح رهبر كب! كرامت فرما

اموات و  !ب بفرمايرش را نصيخ يدعا !ت فرمايعنا ياو را سهم وافر تفضالً ييفرما مي بيكه نص يراتياز خ !بفرما
 ييفرما مي بينص كه تفضالً يراتيتاً مخصوصاً پدر و مادر از خياً و مين امت حيالحقوق، علماء و صالح يذو
 يمخصوص حضرت ول يت خاص و دعاي! عنااباراله !ب ما بفرماير آنها را نصيخ يدعا !م و بهره مند بگردانيسه

صلوات اهللا و سالمه (ه اهللا يات خاص حضرت بقيم، عنايخوان مي تتيتو را به ربوب ي!اله !ب ماها بفرمايعصر را نص
صلوات (تش ياكرم و اهل ب ياحث را صلوات بر نبكنه مب !شتر بفرمايرا نسبت به مباحث لحظه به لحظه ب )هيعل

شه عمر خدمتگزار ي! ما را هماباراله !از دشمنانش حضرتش قرار بده يو برائت و دور )نيهم اجمعياهللا عل
نا ابواب رحمتك، وانشر ياللهم اخرجنا من الظلمات الوهم و اكرمنا بالنور الفهم، اللهم افتح عل« !حضرتش قرار ده
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 ي. (اللهم صل عل»الطاهرين ه و آلهياهللا عل ين، و بمحمد صليا ارحم الراحميلومك برحمتك نا خزائن عيعل

 محمد و آل محمد)
 يگاه اناًين كه احيا يم. قبل از ورود به بحث برايكن مي به صورت مقدمه عرض ك چند قسمت را ابتدائاًي
از مطالب  يح نگفتن بعضيصراست هم ممكن  يف نداشتند، گاهيتشر يف داشتند، گاهياز دوستان تشر يبعض

م بعد يعرض بكن يك مقدار مختصريرا كه بحث دنبالش هست، آن را  يدر دقت بشود. آن هدف لموجب اجما
 م.يده مي را كه در جلسه گذشته بحثش بود، آن بحث را ادامه يم دوباره همان نقد و ابرامييايهم ب
داند، در شناختن  مي هست و از خواص ماده هم يداند و ماد مي يك نظر وجود دارد كه رشد را جبري

 ن را از خواص مادهيان رشد و توسعه و گسترش هستند، هم اين هم قائل به جرييل ها ماديت ها و تحليفيك
ش مداوم ياست كه به صورت افزا يدهند همان تحرك خاص مي را كه يفيدانند، ظهورش هم در انسان تعر مي

 گسترش و توسعه بدهد. يانسان به صورت اجتماع يكه لذت را برا يطارتباط انسان و جهان، آن ارتبا
ت يبودن رشد هستند، ولكن با حاكم يم قائل به جبرييگو مي م،ييم بگوين را بخواهين خالصه ايپس بنابرا

 ت.ينيف از عيف، توصي، در امر توصيكين ياز ماده هست. ا يماده بر انسان. خود آدم هم بخش
ن يك هميكتيالي، قائل باشند به منطق ديف ماديم توصييگو مي را كه ين قسمتيكه اهم ندارد  يحاال فرق

اشتباه نكند  يند هآ! كسيگو مي ن رايمتد علوم هم، هم ييزنند. قائل هم باشند به منطق حس گرا مي حرف را
 يمتد حسر! ين، نه خيسيالكتين هستند، قائل به منطق ديسيالكتياست كه د يانيد كه اين مخصوص آقايبگو

گوشه  يك بت پرستيد كه يدا كنيپ يكيد يند، حاال شما بگرديگو مي ن رايموجود ا يحس ييماده گرا،در عالم
ت يهم اهم يست، مطلبياز اداره دستش ن يزيد، آن چيگر بگويزديك چيعاَلم  يدانم كجا ها نمي ايي هند 

 شوند. نمي محسوب يگر ندارند، خطريد يآنها
 ن فكريض ايشود گفت نق مي ن صد در صدنيچ ياء خارجيف اشيت، در توصينيف عيگر در توصيك دسته دي
. آنها اصلش رشد را قبول ندارند، رشد را اصلش قبول ندارند. موضوعات را يار ناقصيض بسيكنند ولكن نق مي

 يها تيفيك كيقت يكنند در حق مي ده از زمان و مكان وصفينظر به آن دارند. بر يم ذهنيهم به لحاظ مفاه
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در خارج  هست، اصالً يند موضوع خارجيگو مي را كه يزي. آن چينهاست موضوع خارجيند ايگو مي را و يذهن

كه كلمات  يكنند از مواد مي را مالحظه يكه احكام كل يست بالمره، وجود ندارد در خارج. همان طوريواقع ن
ن كلمه، يكنند خب ا مي تيآنجا الاقل رعا كنند. نمي ت را هميگر آن رعايت، دينيرسند به ع مي كه يهست، وقت

ك ينجا نه، موضوعات را به لحاظ يرند ايگ مي است دقت در آن، عقل را به كار يآن كلمه، آن كلمه، جمع بند
ت وجود ينيرا كه در ع يزيدهند چ مي تينيكنند و نسبت به ع مي قت مالحظهيدر حق يذهن ين كليعناو

هست كه بحث به عنوان مقدمه گفتم  يزيم چه چيم عرض كنيخواه مي اآنچه را كه م .ندارد اصالً يخارج
 خدمتتان هستم؟!

ت ماده هم ياست. با حاكم يد، رشد ضروريا نه نخواهيد يـ حتماً رشد هست بخواه١م ييم بگويخواه مي ما
ماده، بر جهان ـ بحول اهللا و قوه ـ انسان حاكم است  با محكومت ماده هست نسبت به تصرف. حتماً ،ستين

 ست.يت ابزار نيحاكم
 يد كه عالم خارجييست كه بگوين معنا نيبه ا ،افتد مي ت اتفاقين حاكميالبته متناسب با مراحل رشد ا

ن جا به آنجا يبه آن جا بحر احمر را از ا ين جايك شبه بحر اخضر را از ايتواند  مي ال هست ويست و عالم خين
 ين تصرفيرشد حاصل ا يط مكان و زمان متصرف هست. وليشراست! متناسب با ين يزين چنيمنتقل كند، چ
مان يگردد. و بر اساس شدت ا مي ت تصرف انسان بريفيتش به كيفياست، ك يشود. رشد جبر مي است كه واقع

شود، محصوالت  مي واقع يمردم به طرف پرستش خدا بود، تصرفات اجتماع يمان اجتماعيو الحاد هست. اگر ا
شود، جامعه  مي واقع يبود، تصرفات الحاد ي. و اگر جامعه الحاديخداپرست يشود برا مي بستر رشد ياجتماع
 فسق و فجور و اسم و عدوان. يكند برا مي دايگسترش پ ،كند مي دايسعه پ

ر ييدة از زمان و مكان شناخت. موضوعات اگر تغيرا بر يچ موضوعيتوان ه نمي ن است كهيما عرض مان ا
درون زمان و  يعنيد يد بشناسيخواه مي رييستند. اگر هم درون تغين يير قابل شناساييغده از تياست، بر يقطع

 ق جهان هست.يد كه هماهنگ با حقايبشناس يرات الهييد، متناسب با تغيد بشناسيخواه مي مكان
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ر، آن ييغتاز دش يكه شما ببر يعالم ،رييتوان مبتال به را شناخت مگر درون تغ نمي ن سخن،يه بنابرايعل بنائاً

اد يخواهم ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ ز نمي ن مقدمه هم هست، منيندارد. حاال در هم يوجود خارج
د ياگر در موضع ذهن هم بخواه !م بابا جانيگفت مي يم! چه طوريندارد بكن يبيع ياشاره گاه يح دهم، وليتوض

ت باشد، ربط بين دو نقطه ينيع هماهنگ با عد انتزايد مالحظه كنيخواه مي هم كه يد و انتزاعين بدهينظر به ع
ا نشود و تعلق و جاذبه را، جاذبه را بايد شما مالحظه بكنيد، الزمه جاذبه اگر انح نمي بدون وجود تعلق و جاذبه

رود و  مي شود از هم دور مي ا نشد، بدون حركت دوراني نشد، واال منفصلندرآمد، اگر توصيف جاذبه بدون انح
ه نشود اين ارتباط واقع بشود، اگر اين بحث عقلي تمام شد كه الزمه قطعي جاذبه، حركت الزمه اش اين ك

كنم امتداد را از هر چه كشيده است، هر چه  مي توانيد بگوييد من انتزاع نمي انحنا هست، ديگر شماو  يدوران
ر خارج هست، در يك كنم. طولي كه د مي كنم خط را مالحظه مي طول داراي طول هست در خارج و بعد انتزاع

جاذبه را بايد بياوريد در آن  ،عالم ماده هست وجود ندارد مگر اينكه جاذبه را شما از آن تعريف داشته باشيد
براي عالم بدون تغيير عناويني وجود ندارد كه منطبق به عالم خارج بشود. اگر  كنيم اصالً مي حدتان. ما عرض

چنين  ر بشناسيد، تغيير الهي را مالحظه كنيد و بشناسيد و طبيعتاًبنا هست موضوعات را درون اين عالم تغيي
 خواهد و بحثي را كه بعدها بايد به آن بپردازيم. مي احكام توصيفي تغييري را مالحظه كردن هم طبيعتاً

داد، نه نظر  ينظر اجرائ يك موضوعيشود درباره  نمي ست،يشما ن ياز زمان و مكان موضوع خارج يجدا
شود  نمي د،يهست و از آن زمان و مكان را مطلقا بر ين حكم عمل خارجيداد و گفت ا ينظر اجرائ. يالتزام

 يذهن باشد، اگر مزاحم شدن و اگر نشدن صرفاً يذهن كرد. فرض تزاحم كرد و فرض تزاحم صرفاً ين كارنيچ
 است. يت دارد و واقع شدنيت، خصوصيفيك ،ن تزاحم در خارج، نحوهيباشد. ا

ت از احكام ممتنع است، يرش تبعيم در غييگو مي م، بلكهيكن مي ت از احكام را نه فقط ما ادعايتبعن يبنابرا
بدون  م اصالًييگو مي م، قسمت آخر مقدمه راعرض كنم.يايك قدم بيد. باالتر هم يكن مي تيد تبعيكن مي اليخ

ر داد و ييآن متصرف بود و تغ در يتوان به صورت اله نمي را يو حكومت، موضوعات اجتماع يت و سرپرستيوال
ـ ن ين قدرت عمل به احكام و عيم ـ عيكن مي درست كرد و قدرت ـ قدرت كه درباره حكومت بعدها بحثش را
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(اللهم ه ـ يه ـ صلوات اهللا و سالمه عليت نبويان والين جريع يعنين عمل به احكام، يعـ د هآ! يت كنيخوب عنا

 شود مي ز مقابليك چيه يفق يت اجتماعين كه واليزمان و مكان نه امتناسب با صل علي محمد و آل محمد )*
، يزيك چيم، مصالح و مفساد حكومت هم يگر داريد يك جايحده  يعل يزيك چيمصالح و مفاسد احكام  و

ت ين والين اقتضاء و مصالح عباد، عيدن هست. آن احكام كه عيده دين باز بريم، ايگر داريد يك جايحده  يعل
ن يير بشود، تبياز قدرت تفس يتواند جدا نمي ن همان ها هست كه متناسب با زمان و مكاني، عهست ينبو

 ينده حضرت موليا نمايشود  مي ه مشخصيله فقيكه به وس يبشود، مبتالبه مشخص بشود. آن مبتالبه
 ـ صلوات ه اهللايسرور حضرت بقو ا در زمان ظهور وجود مفور يشود  مي له مالك اشتر مشخصين به وسيالموحد

ان اقتضاء و ين جريان مصالح، عين جريشود، ع مي نيه ـ مشخص بشود، آن همان كه معياهللا و سالمه عل
خ دارد و احكام يحكومت بر تار يت. البته احكام، احكام نبوينيت از مرتبه باال هست تا عيمصلحت نسبت به غا

ر و ييت تغيمتناسب وضع يعنيان، ياجراء جرت در مرحله ي. والي استمتناظر به زمان و مكان خاص ياجتماع
مان و اعتقاد به خدا و شدت يگردد به ا ير هم برميين تغيشه اير است و رييساختن تغ ير و الهييتصرف در تغ

 نت هست.ياش در مرحله ـ به اصطالح ـ ظهور اداره ع ياست كه ظهور عال يمان به او. شدت تعلق الهيافتن اي
 كه ين مطلب مقدمه تمام، دنبال سخنان كسانيبود كه ا يكه دنباله سخن كسان م آن بحث رايحاال برگرد

حده كه  يم عليهم دار يك موضوعيآيد،  مي به دست يحده، احكام يم عليدار يك؛ استنباطيگفتند كه  مي
 كار خواندن قران هم به يشود. ابزار حس برا مي له ابزار حس از خارج گرفتهيبشر، موادش به وس يادراكات حس

 ييست، آنجا هم شما، چه در آنجاين ن كه مطلقاًيرود ها! آنجا هم حس، نه ا مي رود هآ! در كلمات هم به كار مي
د صحت ييگو مي كه ييرود. چه آنجا مي ن حس به كاريست، اين كلمه هست، آن كلمه نيد كه اييگو مي كه

جامعه  يا چه رقميد كه آينيب مي ديگذار مي را در كنار هم يتبادر دارد، صحت تبادر ندارد، كلمات مختلف
كه آنجا به  يه ادراكاتيكه كلاست ن يكه اصلش ااست ن يت ايرود. نها مي مالحظه كرده. آن جا هم حس به كار

 جه اش هست.يهم نت ياله يده، احكام كليرس ياست كه از وح يرود موادش، كلمات مي كار
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 تمام يف را حسيكه توص يند كه به احكام متمسكند، در حاليافرم مي ن گونه تصوريان كه اين دسته از آقايا
به  يرا كه آن روز اشاره كل يند؟ از جمله سخنانيگو مي اختالف دارند، چه يم در چه مواضعينينها ببيكنند، ا مي

 يعيط طبين مسئله مصلحت و ضرورت و انطباق در شرايم، ايپرداز مي ق تر به آنيك مقدار دقيم، حاال يآن كرد
 است.

ك ورزش يد، يدا كنيپرورش پ ين كه از نظر جسميا يبزنم. شما برا يك مثال ساده ايمصلحت را من 
بهتر  يفيك تعريبنا به  ؟تان چطور بشود د وضعيخواه مي ديدار يتيك وضعيد، پس يكن مي را شروع يخاص

د يده مي را انجام يكاتك حريد، بعد هم يكن مي و بهبودش يسالمت يبرا يفيك تعريتان ت جسميبشود. وضع
را  ين حركتيد كه هميكن مي ييك نحوه حركت هايك وقت هست كه يتان بهتر بشود.  ف وضعيكه بنا به تعر

 تان بدتر وضع يگريد كه از جهت ديگو مي رسد به شما مي يگريشوم، د مي ك جهت بهتريد از ييگو مي كه
كه حاال  يكند كه در؛ مثالً ورزش باستان مي جاديرا اك نحوه پرورش از اندام يك دسته از ورزش ها يشود.  مي
ند اگر يگو مي ست.يما بودن هست، آن ورزش خوب نيخواهد كارش خلبان هواپ مي كه يد كسيفرض كن يبرا

د، ييايا فرود بيد يما خودتان را نجات بدهيد با چتر از هواپيبتوان ين كه روزيا يد برايخواه مي ورزش را شما
 ن كه اسم مصلحتين اول هميپس بنابرا خواهد. مي گريك نوع ورزش دآن ي ،ديخواه نمي اگر آن ورزش ريد

 بشوم؟ يچه طور ي؟ برايچه هدف يد براين است كه آدم بگويد در كار، ايآ مي
را  يگريچ شرافت دياز هر راه كه بشود، ه يد مصلحت رشد اقتصادييگو مي ر باشد موضوع،ياگر اجمال پذ

، اگر بشود مطلق آزاد بود كه در يديد. مطلقا آزاد هستم از هر گونه قيريگ نمي ت در نظرثرو يش كميجز افزا
كند. اخالق به  مي شود گفت به نظر اجمال نظر مي ان كرد.يب ين مطلقيشود به ا نمي يعنيآن صحبت است! 

ت متناسب ك نحوه مصلحيشد. خب  ين فرضيال باشد، اگر چنيم كه مناسب با حداكثر شدن ريگو مي يزيچ
 ين نظام فكرنيك چي، در ين فرضيد، من باب مثال در چنيشما دار ييت دارايك كميشود. خب  مي دايبا آن پ

د، حفظ كه نشود يكه از آن مقدار كه داراست ح است ديگر! ضرر هم آن يد، صحيكه عرض شد، اگر به ربا بده
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د، يف كرديتعرهم تان را يد، حالت وضع عاديف كرديف، رشد را تعري، كم هم بشود. باز اگر بنا به تعريچيه

 د.يف كرديوضع بحران و ضررتان را هم تعر
. يخاص يفلسف يك مبنايشود مگر با  نمي ف از رشد، ركود، بحران،يم كه تعريهست يما مدع پس ابتدائاً

د من يگو مي ،كند، آن كه قائل باشد مي ف هم فلسفه دخالتيد در تعارين كه بايكه قائل نباشد به ا يحاال كس
 يعنيد ياضافه شد، صد تومان هم گم بكن يعنيد، يايرتان بين حرف ها ندارم، شما صد تومان اضافه گيبه ا يكار

ند اصال حكم يگو مي انين دسته از آقايچه؟! ا يبرا يعقل ين دست انداز هاي] بردنش در اتبديل نواركم شد [
ن آقا حاال پولدار تر شده، وضعش بهتر شده از نظر يد ايگو مي ست. عرفين يعقل ين دقت هايناظر بر ا

ل بر ين مفلس شدنش خوب است دليد ايگر حاال بگوي، حاال ورشكست شده، نادار شده مفلس شده، دياقتصاد
 اعتبار كه اثر كهاست نكث ل بر يدل يه دار شدنش از نظر اقتصادياش هست، آن سرما يباال رفتن اعتبار اقتصاد

 خطاب شده به عرف، مخاطبش عرف است. احكام همفهمد  نمي
ن يد بنا به هميشو مي د اآلن شما متضرريتواند بگو مي . متخصصاست عرفمربوط به ف ضرر و رشد يتعر

ف مان را الزم يان. پس تعاريا نه رشد است و نه زي يف عرفيد بنا به تعريرو مي ا به طرف رشدي يف عرفيتعر
مان بساز و  يف برايم تعرييگو نمي ميخواه مي نظر متخصص را هم كهم. يريل بگيست از عقال و علما تحوين
 ف بكن؟!يتوص ،تش استين اآلن در كدام وضعيد، ايگو مي ن را كه عرفيم همييگو مي !ياورب

د كه مصداقِ ضررِ يد اثبات كنيتوان مي ايهم بود  يد! ـ ضرر عرفيند اگر ضرر هم بود، ـ خوب دقت كنيگو يم
د انجام يم نباياست، بله حكم دار يد مصداق ضرر اخرويد اثبات كنيد؟ اگر توانستيتوان نمي اياست  ياخرو
 ر است،يد؟ اگر ضرر به غيبه حرمتش بده يد فتوايخواه مي يبود چه طور يوياگر ضرر دن يد. وليبده
د مگر به يندارر را شما يار غيحق تصرف در محدوده اخت» بنفسه يحل مالِ عمرٍ اال بتيال «د: ييد بگويتوان مي
ت او را صدمه يار او را، واليار خود او؛ او اگر مخالف بود در تصرف شما، تصرف شما ولو در مال خودتان اختياخت

را كه خدا به او داده، اگر  يسلب كردن حقوقير بودن، من باب آزار به غ !بوار خير باشد، بسيبزند؛ آزار به غ
گفته ضرر  يدن ضرر دارد، چه كسيگار كشيود! حاال اثبات شد سهم ب يوينبود ضرر به خودتان بود، ضرر دن
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ر، يم كه شما حق ضرر زدن به غيل داري، چرا دلاست رياگر اثبات شد اضرار به غ يعلت حرمت باشد؟! ول يويدن

 د.ير را نداريارات غيتصرف در محدوده اخت
به لحاظ لوازم  يعنيد نگاه كرد؟ يچه كه با يعنيد نگاه كرد. خود موضوع حكم يخود موضوع حكم را هم با

خودش حكم داشته باشد. اگر شرع كرد  يباشد و آن الزمه عقل يد موضوع نگاه كند. مگر لوازم عقلينبا يكه كس
 ؟ حرام است.است معاونت بر اسم عدوان چطور» االسم و العدوان يوال تعاونوا عل«كه 

ن يتان به نفسه عشما اگر فعل ،حرام هست» مظلمه ين فيالظالم همعون«م كه يداشته باش يك حكمياگر 
القاء احتمال خالف را  يعنيباشد،  يمعاونت باشد، خب حرام است. به الزمه معاونت باشد و الزمه، الزمه عقل

ن. آن هم حرام است. ياست با ا يد جلو، برهاناً تمام بكند، الزمه اين، مساويايرا نگذارد ب يگريبكند، احتمال د
ن يقي يخمر درست كردن است، ول يد برايدان مي كه خمار هست و شما عرفاً يگور به كسولكن فروش ان

 ست.يتان نين برايقيحالت  ،ديندار
 علم و عرف است.س: آقاي 

 : چطور؟ينياستاد حس
 س: [؟]آقاي 

 ي ندارد.بيد، عييفرما مي را ي: علم و عرفينياستاد حس
 س: [؟]آقاي 

 ندارد. يبيعد گوين مي در سطح آن: ينياستاد حس
 س: [؟]

را  ين كه علم اجماليد! ظاهر فتاوا اييد رجوع بفرمايخواه مي است، ين طوري: نه ظاهر فتاوا اينياستاد حس
ك ين ي، ايك پارتين يشان دالل باشند بخواهد بخرد، ايد ايده مي نجا منجز نگرفتند. اگر شما احتماليدر ا

بخواهد كشمشش  د اصالًيده مي دان هست. احتماليتن به مفروخ يكند برا مي د را كهيك خرين يبسته، ا
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هست كه جواز  ين طوريا يفقه يخواهد بفروشدش به خارج، متن فتوا مي خواهد بكند، مي ره اشيبكند، ش

 است.
 ل داشته باشد [؟] يدرصدش دليكي براي [؟] عرف است كه س: آقاي 

آن  ي[ خنده استاد ] علم اجمالعالج كرد د يجا را بانيد به رساله بشود، اين رجوع باي: بله. اينياستاد حس
 داير، آن وقت ارتكاب به اطراف اجمال اشكال پيغروي شخص شما آمده نه  يرو يفيحجت هست كه تكل ييجا
 خودش. يف عمل خودتان باشد. حاال! آن بحثش سر جايكند. موضوع تكل مي

امده، ولو باالجمال، نفس يمن ن يرو يا ي، نهاستكنم خود معامله حالل  مي يك معامله ايمن دارم 
هم به برادر  يك نقض آن طرفيردش. حاال يكه بگ يست مورديموضوع كار من هآ! نفس موضوع كار من ن

نفس خود معامله نباشد، آن وقت مجموعه  يم كه اگر موضوع علم اجماليكن مي م، عرضيكن مي زمانيعز
 ا تا كجا به نفع ظلمه عالمين كه آيد ايد بفروشيخواه مي م. چوب هيد در هر معامله ايآ مي الزم يگريد

د، انگور يد بفروشيخواه مي شود، چوب مي شود تا كجا به نفع ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ والت حق مي
 خودش محفوظ است. يد، حاال آن بحثش سر جايد بفروشيخواه مي د، آهنيد بفروشيخواه مي ست. گچين

ن در ين مورد لحاظ هست. ايد، خود هميده مي د انجاميكه دار يمعامله، نفس كاركه خود است ن يغرض ا
ت يد. سببيتان هم در آن صحبت دارياست. تازه آن دقت عقل ين به دقت عقليشود، ا مي ريرشد تفس يالگو
 شود. مي منحصر بكند، تمام يعنيكه بتواند تمام بكند،  يرا در شكل يعقل

ند مصلحت نظام، يگو مي ن كهيم اين قسمت؟ شما عرض كنيم از ايريم بگيواهخ مي يجه ايخب حاال چه نت
شود زد  نمي شود؟ ضرر مي تش به چه نحوين كه مصلحت نظام الزم باشد رعايفرض بر ا يا علين معنا آين بر ايا

النفع ـ ست. اگر عرفاً عدم ي؟ عرفاً ضرر ناست عدم النفع ضرر يندارد، حرف تمام. ول يبين عيبه نظام مسلم
م. چون هر كدام مان فرض دارد يكن مي ارد ضرريلين ميد ـ ضرر باشد، صبح تا غروب ماها چنديخوب دقت كن

 يعيارد تعارف است به حسب وضع طبيلين ميد نه چندييم؛ حاال اگر بگويم كه نفع بكنيباش يك مشاغليكه در 
ن را يهم اگر برادر ها داشته باشند، ا يمختصر يك مثالً دارايم يهم كه دار يعيد، خب به وضع طبيكه دار
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دانم فردا بفروشند آن را ـ به حضورتان  نمي امروز بروند بدهند آن را به ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ سكه

ك يممكن نفع كرده باشند. ممكن هم هست ضرر كرده باشند. حاال  يشود كل مي عرض كنم كه ـ سر سال كه
موكت نشسته داده سكه سر سال  يكرده، فرشش را فروخته رو ين كارنيچك يده ينفر از برادران رفته خر

ند يح بگويكه فرششان را نفروختند و ندادند سكه، صح ييا آنهايرش آمده، آيد ده هزار تومان سود گيفرض كن
ن كه ضرر يد، نه ايد نفع نكرديگو مي گويد. نمي را يزين چنيم؟ عرف چيما امسال ده هزار تومان ضرر كرد

 د،يد و بعد هم لقب ضرر به آن بدهياش بكن ير عرفيد غير از ضرر و نفع را عوض بكنيشود تفس مي د.يدكر
از برادران  يكياگر شما  يز است! وليك چيز است، ضرر يك چيعدم النفع  يرا كرد؛ ول ين كارنيشود چ مي

فرش ده هزار تومان كمتر د از پول يبعد آخر سال حساب كرد و د و تا آخر ساليفرشش را فروخت و سكه خر
ك فرش يد يتواند آن فرش را بخرد، با نمي ن حاالي. امد ضرر كردي؟ بگويزيد چه چيبگواست ح يشده، صح

 م ضرر كرده.يبگواست ح يك متر دو متر كوچكتر از آن فرش باشد.صحيبخرد كه فرضاً 
ر به ييموضوع قرار نگرفته. تغ ر شمرده نشده، اصل دريك امر اجتناب ناپذين قول، رشد به عنوان يبنابرا
ن قول، يا ضرر است. بنابرايا حتماً رشد است يم يير اصل قرار نگرفته كه بگويك امر اجتناب ناپذيعنوان 

 شود. مي يگر فرض ندارد ديگر، موضوعاً منتفيد عتاًي، طبيا الحاديهست  يرات هم الهييتغ
، آن هم رشد ينظام اسالم يم براياوريبه دست بم يرا بخواه يك رشديم يكن يحاال سع يعنيا مصلحت، يآ
زان ين است كه حكم اوالً مبتال به هست به چه مينجا ايل كرد؟! پس مفروض در ايشود حكم تعط مي !يماد

كه به  يزيك چي ين را ترك بكنم برايكه عرف احراز بكند. حاال كه مبتال به هست، ا يزانيمبتال هست؟ به م
 ر!يم نه خيگو مي ومت؟حك يبرا ياورم نفعيدست ب
د مصلحت انقالب ييگو مي را كه ين موارديار از مردم در تمام ايند سلب اختيبگو ين افرادياست چن يعيطب

ن است كه نظر يمان بر ا ينجا سعيندارد. ما در ا يو حجت شرع ينه شرعيچ كدامش بينها هيكند، ا مي جابيا
نظر به آن داشته  ه ـبحول اهللا و قوـ م تا وقت پاسخ هم يشاره كناتش را الاقل ايم كليكن يسع قاًين را دقيمخالف

الزم  يول ن كه قصور دارند از فهم آن مطالب؟ حقاًيا ايشان هست؟  دست يحرف حساب ا واقعاًيم آينيم و ببيباش
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ن يكه ا يستند. آدميرند، مكلف هم نيصغ ير در امور اجتماعين كه سرپرست و صغيا يبه معنا يدارند، ول

هستند، نه! بعدش هم  يم جهنميحتماً بگوحاال ستند يهم ن يبد يست. آدم هايكند مكلف هم ن مي فكر يورط
اد نزدند مرتكب يكه امروز فر يد واهللا كسيفرما مي ش امام. اماميكنند به فرما مي نها برخورديبالغ نشده فكرش. ا

ن ين را ايد! اين حرف را زديچرا ااين اين آخر ند يگو مي كند. مي ره است. حاال باالتر، خطاب به مراجع هميكب
هم هست در كار، ممكن  يتيتش هم، واقعيك واقعين كه يك. ايتحر يكنند برا مي ان امام را حمل به خطابهيب

از  يچ ادراكيفهمد، ه مي ر محرمات نكاه را بگو، چهيتواند درك كند. شما به بچه صغ نمي نند، نه!ينها نبيااست 
به حرام يد نظر به ريد تا بگويايتواند ب نمي ن به وجوديدر ذهن ا يبه ايبه حرام، ريد نظر به ريگومطلب ندارد. ب

ست حق يمن نؤا ميست، حق فقاهت است يه نيا فقيكه  يبفهمد البته خود امام هم فرمودند كس ياست. اگركس
 كه مثالً قائل به حكومت نباشد. يمان است. كسيا

ست، يا مجتهد نيست يد حكم نافذ نيگو مي ياف ين تعريست بنا به ايكه قائل به حكومت ن يخب كس
م ها! اگر يم به آنها احترام بگذاريخواه مي است كه ين وقتيتواند نظر بدهد. ا مي است. در بحث عبادات يمتجز

او . كند نمي يا همراهيفهمد و به خاطر دن مي مان،يست حق ايمن نؤم مييگو مي م؟ييگو مي م چهياحترام نگذار
 يند، انتزاعيب نمي شناسد. موضوعات را در زمان و مكان نمي شناسد، زمان و مكان را نمي است، جامعه را يمتحز
 ت هالل.يدر مسئله رو يه نفوذ ندارد، حتيد كه حكم فقيكه بگواست  يعيدهد. خب طب مي نظر

از احكام خدا صاحب  يهم هست، در جزئ يهم باشد، متجز يست كه عادل هم باشد، بهشتين نيمضر به ا
م يي، نه بگويم به صرف استنباط، استنباط احكام كليف اجتهاد را محدود بكنيدارد. اگر تعر ينظر است فتو

د بشود گفت مجتهد مطلق است؛ يم، شايف بكنين است، مجتهد هست، اگر تصرف در تعرياز اجتهاد ا يبخش
ت را يوال عتاًيست. طبين ياست باالتر از متجز يجزف را، حداكثرش متيم تعرياز آن اگر طرف مالحظه كن يول

 رد.يرد به دست بگين را به عهده بگيت مسلميتواند وال نمي هم
شان يا يارادت به تقوا و زهد فرد من شخصاً ،آورم نمي فش رايرا به خاطرم آمد كه نام شر يك بزرگواري

ن بزگوار يبود، ا ياصول بود، فقهش هم قوهم در علم  يقيكند ـ صاحب نظر دق يداشتم ـ خدا درجاتش را عال
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ن يحساس تر يند. رويبب ين رقميتوانست  ا نمي را يمسائل حكومت ن نحوه اصالًيرا به ا يخب احكام حكومت

د بود كه كلمه حقه يموافق شد يعنيبود؛  يك مطلبي ينيشان جزء مخالفيز در مجلس خبرگان بحث شد، ايچ
شان از مجلس قهر كرد و تا قهر كرد هم مجلس خب يم. ايهم موافق بودعه آورده بشود، ما يدنبال مذهب ش

به  شان، عمالًيل كردند، به خاطر ايرون و بالفاصله تنفس دادند و ملجس را تعطيبلند شدند رفتند ب يك عده اي
ن هست، ينش يران همه اش سنيشان را بردند داخل اتاقش صحبت كردند كه اطراف ايشان بود. بعد ايخاطر ا

د يشان گفتم كه آقا شما محكم باشيا يرون آمد من رفتم جلويافتد. از اتاق ب مي ن صحبت بشود، خون راهياگر ا
افتد.  مي ند خون راهيگو مي د،گفتم چرا؟ گفتيشما هم دست برداراسمش را نياور حرف. گفت نه نه نه،  يرو

خدمت آقا آمد و  يش آمد كسين مطلب پير ايافتد. حاال نظ مي گفت خون راه مي تند تند پشت سر هم دائماً
د الزم است. اشاره كرد ين قيند ايگو مي همه مردم گفتند خير!فالن  يم برايد را برداريعرض كرد كه آقا فالن ق

ن مطلب، مردم حاضرند خون بدهند. يكنند از ا مي مردم دفاعگفتند فتد يخون راه باست كه مثالً ممكن  يكس
ن يح است، ايفتد صحيم خون هم راه بيگو مي گفت كه من نمي شد، امام مي مام گفتهبه ا ين مطلب وقتير اينظ
كنند  مي گفت، گفت مردم دفاع مي ن را آقايك مطلب باشد همي ين مطلب را كه صحت خون دادن برايهم
اسم هم بود هآ!  ينيار مقدس و متديد آن بزرگوار ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ آدم بسيند قيگو مي يوقت

و ـ به حضورتان عرض كنم  ين اصالحات ارضيا يايكرد. همان بزرگوار در قضا مي گر ترمزيآمد د مي خون كه
 گفت قضات مشغول قتلند و غارت. مي ش آمد،يكه پ يكه ـ قضاوت حكام شرط

 جلو برود، چه ينظام چه طور ي شود،د چه طوريبا يه عموميد چه كار بكند، روحين كه انقالب باياصلش ا
عمل به احكام  ين كه مبتالبه ما برايا .مياثبات كنگوييم  مي را كه آخر كار، ين حرفيالزمه اش هست؟ االن ا

ان احكام واقع بشود، يكه قدرت جر يد واقع بشود تا وقتير هست. تصرفات باييان تغيتواند باشد، جر نمي يجزئ
 متوجه نبود. ن را اصالًيا

 يدا كند، آدم خوبيق پيك وقت توفياورد هآ! اگر يشب اسمش را بدانم آدم در نماز  مي ح هميمن صح
شان يداً. از نحوه برخورد ايداشت شد مي هم دوستش ينيب االمام امام خميدانم، معتقدم خود كه حضرت نا مي
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به م خدمتشان، آقا به نظر يك دفعه كه رفتيم آقا يرفت مي آمد كه دوستش دارند. فرضا در خبرگان كه مي بر

رزا جواد يحاج م يجناب آقاـ خدا حفظش كند ـ اندازند. آقاي  مي يدا بود كه نظر پر مهر اخالقيها پ يبعض
است  يكردند. او بزرگوار مي نگاه به او يبا محبت خاص ينظر اخالقبا شان يخب آقا به ا يتهران يطرخوان يآقا

نخواسته با  ينبود كه خدا ين طوري، اكردند مي نگاه به او ين با نظر با محبت اخالقيم ايكه اآلن عرض كرد
ن مطلب مهم است و ينبود! حاال ا ين طوريبگذارند، نه ا يبه او فرق ياسين كه اعتنا مثالً سيا اينظر كم اعتنا 

ك طرز تفكر و طرز توجه به ي يشوند برا مي نها پشتوانهيا ،زهيخوب و پاك ين رقمين عناصر اين پشتوانه ايا
 ي. انگار اگر كسيجامعه اسالم يآورد برا مي را به وجود يك مشكالت مهمياسطه خودش موضوعات كه آنها بالو

 ند و حملهينش مي ن سنگريد در ايآ مي شود سنگر، آن كه مي نين ايمان اين، دين ايبخواهد مثال بزند، انگار ا
ك يپرورش  يراشود سنگر ب مي مانين ايد ايح است كه آدم بگويست. بلكه صحهگر يد يك كسيكند، آن  مي

كند  مي فيو تضع يزند به جامعه اسالم مي ند از آن فكر ضررينش مي آن فكر يد رويآ مي يگريفكر، بعد د
ناظر به  يد چه حكمينيبب ،نگاه بكنند ،خود موضوع را لحاظ بكنند ن كه موضوعات را عرفاًين را. ايه مسلميروح

و  يك مكان خاصيدر  يعنيگر در خارج محقق شده، ين موضوع در رابطه با موضوعات ديند ايا بگويآن هست 
از  يكياست. حاال ما  يك زمان خاصيدر  يعنيد، يهم شما مواجه به آن هست يط خاص انقالبيك شرايدر 

ستند، مظالم يرا بلد ن يشده، افكار همه شان مسائل اسالم يم انقالبيكن مي م. ما فرضيكن مي فرضما جهات را 
ها را  يا درس خواندند مطالب چپي يم در امور حسييگو مي جامعه را هم ما يند، فكرهافهم مي را هم ياجتماع

ز يچ يرا خواندند. در بخش تجرب يستيا مطالب كمونيا مطالب غرب را خواندند ي يعنيها را،  يا مطالب راستي
 تين ظرفير احاصل بشود! شما د يز تجربينبوده كه بخواهد چ يحكومت !كه هكه در آن جامعه نبود يگريد

 يتجرب يد كه ما راه هايال كنيخ ،اليد در عالم خييايد. نيد، اسالم را حاكم بكنيد حاكم باشيخواه مي دييآ مي
اتشان ياده شدن آن هستند، الحمد هللا درجه اخالقينها هم همه موافق به پيم، اياده كردن احكام را بلد هستيپ

ان احكام ينها به نفع جريد همراه هستند، همه ايايم بشان ه يبر ضرر ماد يك حكميهم باال هست، اگر 
و  يها و تكنولوژ يكنم! جاده كش مي ع عرضين را سرياش است. ا يك قسمت انسانياش در  يهست، هم داخل
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چ گونه ـ به يـ به اصطالح ـ اعتبارات و همه ساختارها هم به نفع ما هست الحمد هللا. خارج هم ه ييالگوها

ر يحكم غ يم، اجراياحكام دار ين كه قدرت اجرايم بر خالف ايخواه مي م ندارد، حاال مااسال ياصطالح ـ ضعف
 ان نوار اور و شروع نوار دوم]يم. [پايخدا را بكن
د، به تعدادش افراد يخوب داشت يران بود، شما قاضيكه در ا ييد اگر به تعداد ملك هايكن مي اليشما خ

اده كردن بود و همه يكه الزمه پ ياتيد و همه خصوصياَسناد الزم داشت د،يكه بتوانند كنترل كنند داشت يصالح
د ضابطه ييايگفتند كه ب مي نها آن وقت بعديامكاناتش و ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ ا ياز نظر انسان

گر يك تناسبات دين ينه. ا عتاًيد؟ طبيا فالن بكنيد به مالك ين بدهيزمآن گونه د كه به عرف محل ين كنيمع
ال شما واقع است. در ياست. در عالم خ ياليخ يآن وجود ندارد، آن وجود ذهن يگر بود. وليد يك جايداشت 

ه يكه واقع شده بود از ناح ييها يسال خرابكار ٥٠ش امام ين جامعه با همه به فرمايد و ايعالم خارج شما هست
كه ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ فساد و  يار طوالنيرضاخان و فرزندش در فرهنگ مردم، بلكه با سابقه بس

ن كه مطلب يفرض ا يخب ما فردا صبح عل يليم خيال بكنيد خيد. نباين مطلب روبرو هستيظلم بوده. شما با ا
ن مجهول است. ياز عوض يكيست. ين يح، شرعيع صحيكه معامله با اسكناس مصداق بآن  يل فقهيتمام شد دل

كند  مي شكر خدا يليآدم خ يد فردا معامله با اسكناس حرام است. گاهييد بگويست كه بتوانينگونه ن يشما ا
نها يكنند ا مي از عالم فكر يكنند امور را و جدا مي مالحظه يه ايو تجز يديكه به صورت تجر يانين آقايكه ا

شناختند آن  يم نها راين ها، ايواقعا. اگر ااست ب وخ يلينها خيشناسند، ا نمي شناسند، اداره را نمي اسكناس را
ست ين ينين اعتبار معيشناختند كه ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ اسكناش ا مي يعنيكه هست،  يطور

ست. ـ به حضورتان عرض كنم ين نيم معين باشد، اگر گفتيد اعتبار معيهم باشد، با يپشتش. اگر معامله اعتبار
ك يم يترس مي است؟ ما يزينها كنه اش چه چيا شود، مي كه واقع ياز معامالت يليكه ـ اگر بدانند كه مثالً خ

نكه يا يآمده صبح سر كار به جا يمرتبه ادعا بكنند كه همه اين معامالت باطل هست. اآلن كه حكومت اسالم
ند از فردا صبح همه وزارت خانه ها و ادرات باز باشد و مردم سر مشاغلشان يبهمن حضرت امام بگو ٢٢صبح 
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ه ادارات يد از فردا صبح كليين ما انزل اهللا هست، بفرماين خالف ديد ايه، چرا گفتگفتند ن مي نهايباشند، ا

 باز بشود. جاًيتدر يح، الهيكه به روش صح يل است تا وقتيتعط
نها در دستگاه آن طور مالحظه موضوع يآخر مقرر شد، ا يال ،فروش ،ديخر يرا كه برا ين تمام ضوابطيخب ا

 حاًيهمه تصرفات باطل هست. خب صر ،نديب مي از زمان و مكان يده ايبرقت موضوع يكه موضوع را در حق
بهتر  يند اقتصاد اسالم با اقتصاد غربيگو مي دم هآ! ـيند اقتصاد اسالم ـ خودم شنيگو مي ند،يگو مي يبعض

 ت شده. يرعا ،حفظ شده يفرد يها يزادآنكه آنجا يا يند برايگو مي آيد. مي درهماهنگ 
آن هم  آ،شناسد ه مي د كه آن را هميال كنينكه خيهست هآ! نه ا يد غرب هم ادراك انتزاعادراكش از اقتصا

ع پول نفت به يزمان شاه بوده، در معامالت زمان شاه توز يك معامالتيشناسد. از آن بدتر اين كه  نمي بالمره
ك يحاال  يعنيچه؟  يعنيه، شد مي بالواسطه داده يوابسته ها ،نفع شاه و دار و دسته وابسته به او و سمپادها

كه وابسته  يينهايكرده كه ا مي جابين مطلب را ايقانون شان ا يبه دربار نداشته، ول يرفاقت تاجر شخصاً
ك ين يداده، خب ا مي آمده سفارش مي ت بشوند. كاغذيبالواسطه هستند ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ تقو

ش يو تقاضا يسپرده به بانك مركز مي آمده مي شود، مي صرفم يفتوكوپ يبراـ د كه يفرض كنـ ن كاغذ يدهم ا
 يده برابر را. به دالر يعنين پول را، يآن شركت مولد كاغذ، كل ا يكرده برا مي نيكرده. بانك تضم مي را هم رد

 به دست يد؟ در صورتيآ مي به دست يهفت تومان چه طور يكيهفت تومان. دالر  يكيچند؟ به دالر  يكي
 ش را اشارهيچرا؟ هر دو تا ،ك عده خاص باشديباشد، دو: نفت مخصوص مصرف  يك: دالر نفتيد كه يآ مي
ك يك اشكال، مصرف يبودنش  يآيد ها!، دالر نفت نمي درهماهنگ فقه  يچ جاين به هيكنم خدمتتان ها! ا مي

اورد يخرد از خارج بخواست فرش بفروشد، كاغذ ب مي نياگر ا يعنيآيد.  نمي ن به فقه جور دريعده ديگر خاص ا
رد، يگ نمي يشركت خارجاو ك دهم را هم از يهفت تومان. يكي نه  ،شد مي ش تماميهفتاد تومان پا يكي يدالر

د يبا مي م، آن وقتيخواهد كاغذ وارد كند، فرض كن مي ون دالريليك مياگر مثالً  يعنيستاند،  مي تمام پول را
 يدار بود، شبكه بانكيهفتاد تومان بدهد. اگر خودش خر يكيالر ونش هم به ديليون دالر بدهد. صد ميليصد م

ك عده خاص دادند؟! خب يرا به  يم كه دالر نفتيگو مي ه نبود. حاال چرايهم پشت قض يدر كار نبود، اعتبار نفت
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ل كنند، خرج ك مي به همان اندازه كه خرج تهران يعنيم بكنند در همه مردم، يرا بخواهند تقس ياگر دالر نفت

به  يم، برايروستا هم ما سهم بگذار ين، برايكل مسلم ين هست، براين پول مال مسلميند ايكشور بكنند، بگو
ه الصلوة و السالم ـ نقل يطالب ـ عل يبن اب يت المال از عليرا كه در ب يمينسبت سرانه؛ مثل ارث، مثل تقس

ا است ي يا ارتشيا دكتر است يكه عالم  يرادرآن بآهان! ند يگو نمي ماند مي يباق يكه از پدر يشده، ارث وقت
كه  ييل نكرده هستند. آنهايكه تحص ييد از آنهايشتر بدهيك مقدار بيل كرده هست و مثالً به او مثالً يتحص
ند آقا بچه يگو مي ماند مي يباق يوقت ير هستند. ارثيكه صغ ييد از آنهايشتر بدهيل نكرده هستند هم بيتحص
آن هم پسر است ـ به  ،ن پسر استيندارد. ا يچ فرقيك قدر سهم دارد، هيمند است ر با آن كه دانشيصغ

م بشود ين باشد و بنا شد تقسيست. اگر بنا شد كه مال مسلمين سبك تر از پسر بر آن نياپسر بر حضورتان ـ 
ر شهرها ت ديم بشود، آن وقت معنا نداشت كه شما تمركز جمعيشان هم تقس ين و به نفع مساويبه نفع مسلم

 .شود مي ، دادشان بلنداينها ديتاجر را به محاسبه بكش ين آقايد حاال مال اييايد كه! شما اگر بينيبب ين طوريا
بوده و مخمس  ين مالش، مال شرعيد كه اييگو مي ك وقتيدن، داد زدن يحاال بدتر از مالشان به محاسبه كش

شان در يند ايگو مي كنند. مي ند عوضيآ مي ونش راقاناست  يك وقتي. ي استك حرفيد يهم بوده و چرا گرفت
ع اش را هم اين پول نفت را يند نحوه توزيآ مي ن كار را بكند. بعديا ين طوريتواند ا نمي ن بخش از تجارتيا

را كه زمان شاه از مردم كشور در شهرها بودند مصرف  يست درصديا بيپانزده درصد  ييد جايشما اگر بخواه
د، اسكناس شما پشتوانه يرسد، كم كه رس مي د، خب كميم كنيصد در صد تقس يد روييايب ديرساند مي آنها

تان هست آن جنس ها يناخالص ملدر سطح توليد ن كاالها اگر هست ـ به حضورتان عرض كنم ـ اگر ياش ا
 ين كارهايا شده پدر مردم را در آوردند به خاطر ين كارها راگرانيد كه ايگو مي ن آقايبعد ا .شود مي گران
خوب است؟  يد گرانيگو مي يكس يك وقتيد. ينيب مي ن را خارج از زمان و مكانيكه كردند. خب ااست  يباطل

را دادن به  يك عده اياست. مال  يدزد يبدتر از گران يخوب است، ول يد گرانيگو نمي ي، كساست بد ينه گران
د به يرسد. آن وقت خواست مي خب به همه مردمشد،  يكه دالر نفت يست كه. وقتيح نيگر كه صحيك عده دي

نفر را  يروز سيد تا دينفرغذا دار يس يد برايداشته باش يك مهمانيشود. شما اگر  مي د، جنس گرانيهمه بده
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ست تا قاشق يب ينفر صد نفرشان هست، خب قبالًيد حق سييند، بگويايصد نفر بيد. امروز سيكرد مي دعوت

ند يگو مي شوند، نمي ريچ كس سيه قدو تا قاش يد، نفريآ مي رشانيدو تا قاشق گ يآمده، حاال نفر مي رشانيگ
ند گرسنه مان يگو مي شود، مي رود و همه هم اوقاتشان تلخ مي دن بود، همه هم انتظاراتشان بااليچش يبرا

 است.
د، يست كنها آش در يد در آب با قرمه سبزيزيـ به حضورتان عرض كنم كه ـ برنج ها را هم بر يدبخواه

شود. بعد  مي يگر حداكثر پنكه دستيزرندارد، ديخچال و فريگر كولر و يدهد. د نمي يگر مزه قرمه سبزيد
ط يد شرايستيم كردن. خب شما متوجه نيد در ثروت تقسين كه عدالت كرديد، نه ايكرد يد فقر عمومييبگو
ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ مصرفشان  د ملت كه برابري. مولدش خود ملت كه نبودند، سطح توليمكان ي،زمان

ن اندازه هست ياز زمان و مكان به ا يم دوريخواهم بگو مي د. همان وقت منيزن مي ن حرف راينبود كه شما ا
كه در كشور بودند، نه  يينها اطالع داشتند از فقر ـ به اصطالح ـ فقرا و ضعفا و كشاورزها و زحمت كش هايكه ا

نها يرند؟ چرا اينها فقين كه چرا ايل ايچ وقت تحليه .آمد مي شان اطالعياز دهات، برا اطالع بودند. ين كه بيا
نها كه مثالً اگر داخل يم خل هستند. اييشود بگو نمي نها كه داخل شان همه شان كهيهستند؟ ا ين طوريا

مثل آن مردك شدند  مي س و ـ به اصطالح ـيشدند رئ مي روند، مي ند در دانشگاهيآ مي شانيشان چهار تا
نها خل يد كه همه اييشود بگو نمي آمدند. مي كه ـ به اصطالح ـ سر كار يير آن مردك هايو نظ يارسنجان

نها ـ به اصطالح ـ يد ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ اييشود هم بگو نمي دهات هستند.آن هستند كه آنجا در 
و نحوه  ينشين نحوه پرورش و نحوه گزيباباجان! ا ن نهيآمدند در شهر كه آنها خل بودند. ايشان كه ن يينهايا

شود،  مي ن كه صبحياصالحش هم هست، نه ا ير برايع باطل بود. حاال سيگرفت، توز مي كه انجام يعيتوز
ك طور يشود و  مي م و اوضاع عوضميد مي ليك مرتبه صور اسرافين صبح، گفت كه آقا ما فردا صبح يهم
رساندن خواه و  يرش براين سيشود. و در ا مي سر كار آمد، بالفاصله درست يشود و حكومت اسالم مي يگريد

كه  ي. به نظر كساست كند باطل مي تينينظر به ع يكه انتزاع يشود كه به نظر كس مي واقع يناخواه مطالب
ت يدر نها ست! بالجمله مالحظهيد مبتالبه نييگو مي چرا ،كنند مي نها بر خالف عمليد ايگو مي ند،يب نمي امور را
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باشد،  يست كه عرفين ين كاريا ،اده كردن احكاميدر پ يول يبرا صحبت، مالحظه مبتالبه و عدم مبتالبه خاصاً

م حاكم يده مي كه بعداً يحين امر هم بنا به توضيرد و ايست كه بشود بدون مالحظه امور انجام بگين ين كاريا
ص مصلحت يدر تشخـ به حضورتان كه عرض كنم ـ نش شان. و يچه خاص بر گزكه مردم  يز حتيهست بر تم

د يگو مي كنند كه مي يهم كه در خانه شان هم زندگ ييف هايدهند عباد در انجام تكل مي هم كه يو مضرت
 را كه يين ـ به اصطالح ـ مصلحت هايا اين فرش را بخرم يا اين خانه را بخرم يا اين لباس را بخرم يامروز ا

د يان باين آقايشود كه پاسخ ا مي نيا تاًيكند. نها مي ياست كه ول يم مصالحيتابع تنظد، آن مصلحت ها ينيب مي
 ن عرف را هم كناريست. ايد نيكن مي انيكه از عرف شما ب يين معنايبه ا ،ق به موضوعيتطب ،عرض كرد

حكم او اين  يبعد براد از عرف، ييفرما مي يد، انتزاعينير و زمان و مكان را نبيين كه تغيش ايد. شما معنايزن مي
نها موضوع احكام هستند در يد اييگو مي را كه يو ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ آن موضوعاتدهيد  مي را

 واقع هستند. يگريك موضوعات ديستند، يواقع ن نها در خارج اصالًيخارج، ا
متخلف در آمده، شما اگر ا چه يقضات  ،ا فالن در آن متخلف در آمدهيا فالن يند افراد مثالً اداره يگو يم

ن ين ايم در بيما در خارج ندار ياده بشود، خب مالئكه ايد پياين مالئكه ها بيد بين است كه اسالم بايغرضتان ا
ست كه بتوانند اين كار را انجام يطور نآن ست و قدرت اداره شان هم ين ين طوريآدم ها، عدول هم تعدادش ا

هم  يم بكند به مساجد، كار خوبيرد كه انفال را تقسيم بگيتصم يآلن كسن ايم همييايبدهند. حاال اآلن ما ب
كه مال دولت  يين هايزم يران اداره ـ به اصطالح ـ امور كشاورزيسراسر امساجد هست! و ائمه جماعات 

كه مال دولت هست،  يعيرا، منابع طب يكه مال دولت هست، معادن يكه مال دولت هست، انفال يالتيهست، ش
ر كل بتوانند يك مديد كه هر كدامشان به اندازه يشناس مي رند، شما چند تا امام جماعتيرا به دست بگنها يا

 چطور؟ ،ئتيها آنها را اداره نكنند. آنها هم ه يادراه كنند و بغل دست
 بايد بچرخانند. آقاي س:

م يگفت مي د هست،يگفت يم مش در اداره، اگريبر مي ن رايم همييآ مي ست، حاال ماي: خب اگر نينياستاد حس
، در وزارت، در وزارتخانه يع، در وزارت بازرگانيد در وزارت صناياوريب ،ديرون بردارينها را از بيد اييايپس حاال ب
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د چرا وزارتخانه ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ متخلف ييست، نگوياگر ن نها.يم، وزارت معادن و ايكه دار ييها

ن همه بد گفتند به آن، يرا كه ا يارد تا بشود نفوس را درست كرد. همان جنگراه دارد و طول داين شد؟ خب 
نده هستند يآ ين دكتر مهندس هايگفتند ا مي كه يفه اي. آن طايمتحجرند از نظر فكر كه واقعاً يفه اين طايا

 اليا خد صد هزار تا دكتر و مهندس. حاال از قضييد صد هزار تا كشته شده، بگوييم، نگويده مي كه كشته
 ن بنده خدايا ،ميده مي زيدكتر و مهندس ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ چ يهم برا يليكرد كه حاال ما خ مي

ران و علت عظمت اسالم در جهان و به زور ين جنگ هست علت بقاء اسالم در ايچه كه ا يعنيفهمد كه  نمي
كه عرض كنم ـ مظالم را بر طرف كرد، اگر ن جنگ اگر بشود اداره را اصالح كرد، اگر بشود ـ به حضورتان يهم

 شود سر نمي لياين كه دل ،ن جنگيله ايكرد به وس مي داشت چه كار ينيخم يجاد كرد، كه آقايبشود پرورش ا
 آن كه.

 ينيخم يآقا ير بكشد رويشمش ينجا واقع نشد كه كسين ايه حكميحاال واقع مطلب اين است كه قض
نها با ين كار را كردند. ايش زبان هميبا ن يكشم. ول مي ورتان عرض كنم كه ـا ـ به حضيا جنگ نكن يد كه يبگو

ف كرد يتضع نها دائماًيله ايطان از ـ به اصطالح ـ به وسيش يعنيش زبان متفرق كردند، وسوسه انداختند، ين
د ين را عالج باين واقع شد و ايهم كه فشار آورد به خود آقا. واقعاً ييف كرد تا آنجايف كرد، تضعيتضع راجنگ 

ت از اول تا يشه اش كجاست؟ بحث والين ـ به اصطالح ـ ريد كه ايد ديد عالج كرد مطلب را. باين را بايا .كرد
ن يكند نسبت به وضع اسالم و مسلم مي ست! آدم احساس خطرين يگريز ديچ ين است، برايهم يآخرش برا

روز مبادا  ،كنند مي چه يت اهللا خامنه ايحضرت آكردند به  ين طوريكه به آقا ا يينده كه آنهاينسبت به آ
شه هم يشه هم متحد باشند و هميم هميدوارينخواسته اگر ـ به اصطالح ـ البته حاال كه اتحاد هست و ام يخدا

بر  قاًيخواهد بكند؟ و من ضعف دانشگاه را دق مي ن ها، ولكن حوزه چهيشان را همه گوش بكنند و ايحرف ا
گراز جلسه يدـ  يشاء اهللا تعال انـ م. حاال يكن مي خودش بحث يانم كه آن را سر جاد مي اساس ضعف حوزه

و  ي ـشاء اهللا تعال انـ شود  مي چه طور يت رهبريم ابزار هداينياش كه بب يم در بحث اثباتيشو مي نده وارديآ
 محمد و آل محمد). يمحمد و آل محمد. (اللهم صل عل ياهللا عل يصل



٤٢٨  ······························································································································································  
 ست كه خدمت برادران هستيازده تا بيد، از جزوه يجلد كندست زوه ها را دست ن جي: ايمعلم يآقا

ش يآورد برا يكشنبه اگر كسيكشنبه، بعد يتا روز  يريام يخدمت آقازنم در  مي اسم تان را همآورند منظم  مي
 .يتان جلد شودل تا برايتحوبدهيد ك شنبه ي . روز ميم. چون در چاپخانه امكانش نداريكن نمي جلد
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