
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
 ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

 بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
 ١عيون اخبار الرضا ج  اش است. چشم به سفيديتر از سياهي  نزديك

کد  ۳۵ جلد ۲
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 ٢٤جلسه: 
١٣/٠٦/٦٨ 

و علي اهل بيته المعصومين المنتجبين المكرمين و العن علي » اللهم صل علي محمد و آل محمد... «
 .اعدائهم اعداء اهللا من اآلن الي يوم الدين

آنچه را به نمايندة خودت  !بارالها !كلمة باطل را از زمين بركن !كلمة حق را بر سراسر جهان بگستران !بارالها
رهبر عاليقدر انقالب حضرت آيت اهللا  !بارالها !ي هر چه زودتر به حضرتش عنايت فرماا در زمين وعده فرموده

لشكر كفر در همة ابعاد  !لشكر اسالم در همة جناهها پيروز گردان !بارالها !اي را مؤيد و منصور بدار خامنه
الب اسالمي را شفاي معلولين انق !حضرت سيدالشهداء بفرما هشهداي انقالب اسالمي را محشور ب !فرمامخذول 

انتقال ما را از اين عالم به عالم ديگر تفضالً به وسيله شهادت در راه خودت و براي  !بارالها !عاجل كرامت فرما
رهبر كبير انقالب  !علل و امراض ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل عنايت فرما !خودت خالصاً لك قرار ده
روح  !روح شريفشان را غريق رحمت واسعة خودت بگردان ـ ي عليهرضوان اهللا تعالـ حضرت آيت اهللا خميني 

خيراتي  !ب ما بگردانيدعاي خيرشان را نص !حقوقشان را بر ما حالل فرما !شريفشان را از ما شاد و راضي گردان
را كه تفضالً نصيب مي فرمايي خاصه خيري كه در اين مباحث قرار مي دهي، ثواب وافري را سهم ايشان قرار 

علما و صالحين امت، حياً و ميتاً و ذوي الحقوق مخصوصاً پدر و مادر از خيراتي كه تفضالً نصيب مي  !بارالها !هد
عنايت خاص، شفاعت  !وظ گردانظما را از دعاي خيرشان مح !بارالها !و بهره مند بفرمامحظوظ فرمايي 

 !رمافنصيب همة ما بـ  هه شريف فدالتراب مقدمعليه و روحي  هصلوات اهللا و سالمـ  تمخصوص ولي اعظم
تفضالً ما را از ياران و خدمتگزاران  !بارالها !كلمات مان، حاالتمان، افكارمان را مرضيه خاطر شريفش قرار بده

  !قرار بدهائش يو اولحضرتش 
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ائن اللهم افتح عليها ابواب رحمتك و انشر علينا خز ظلمات الوهم و اكرمنا بنورالفهم، اللهم اخرجنا من

 علومك، برحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين.
 ةچگونه است؟ رابط ة هدايت و رهبريبحث دربارة اين بود كه ببينيم مصلحت نظام آيا چگونه است؟ ضابط

مصلحت نظام را با جريان احكام در حقيقت داشتيم بررسي مي كرديم. عرض شد كه نظام يك تكليف مهم 
رش در برابر كفر چگونه است؟ آيا در حال غلبه است يا يرد، يك شاخصه دارد و آن اين است كه نسبت تأثدا

 ،پناه به خدا مي بريم در حال ضعف هست و قدرت با نظام كفر است يا است خدايي نخواسته در حال ركود
معين كردن قدرت نسبت  ةسئلچگونه است؟ و در اين با اين معيار و با اين شاخصه م ،قدرت با پرچم كفر است

از جميع خصوصيات زماني و مكاني و در  . بريم، قطع نكنيمبه را نَ. يعني مبتالبه مبتال به را مالحظه كنيم
البته شكي ندارد كه شما وقتي به  .فضاي مفروض ذهني قدرت را نسبت به همة احكام مطلق مالحظه كنيم

زمان و مكان بالمره داشته باشيد. آن موقع كه مي خواهيد چه  نبايد نظر به شرايط ،سراغ استنباط مي رويد
موقعي كه فقط قصدتان اين است كه حكمي را كه به دست مي آوريد  .حكم كلي الهي ؟چيزي به دست آورديد
سؤال مي كنند اين حكم مبتال به شما است يا زمان گذشته يا آينده؟ مي گوييد  .ستهبراي التزام قلبي خوب 

من مي خواهم نسبت بدهم به صاحب اسالم. خب نسبت وقتي مي خواهيد  !ندارم شياين حرف ها من كاري به
در حال تغيير است. حاال در خارج مي خواهيد وصل كنيد چيزي را كه [تداخل صوت] دهيد به صاحب اسالم، ب

آن احكام  مبعد مي آييد مي گويي ،احكام هستر منصوب مي كنيد به خداي متعال مبتني بهم وصفتان را 
فعالً صحبت مان  م!يمي گوي ممطلوبتان هم مبتني بر احكام ارزشي است آن را هم بعد مي آيي ،ستهتوصيفي 

، آن گريد كنيم؟ اين مبتال به را درست مي كندب شامر متغير خارجي، اين را چه كارن ياكه هست دربارة اين 
و  ،ريرو به رو هستم، رو به رو هستيد با تقد ،بگوييد آن چيزي كه با آن مواجه هستم ،چيزي كه مي خواهيد

دهيد، بدر اينجا مي خواهيد فعلي را انجام ر [تداخل صوت] يتقدكنيد براي باصالً هم مي خواهيد كار هم 
من عمل ر، يخشود، ممكن است در اينجا به ذهن تان برسد نه بتغييري هم حاصل تا  دهيدبتصرفي را انجام 

صبح مي گوييم همچنين چيزي محال است ولو در دو ركعت نماز  !تغييريقصد چ عبادي را مي كنم بدون هي
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خري تغيير كه قطعي هست، شما بخواهيد يا االبه عبارت  ؛شما قصد تقرب داريد و نماز مي خوانيدباشد. 

 !باشد به طرف قربـ انشاء اهللا تعالي  ـ دهيدبتغيير را نحوه اش را نحوة الهي قرار شما مي خواهيد  !نخواهيد
شد قطعي باشد. بنابر بحث  نابتغيير نه فقط تنها تغيير هم  ]٩:٣٠ صوتپرش [ اين درجة ضعيف تري ندارد؟!...

را در آن ش و كثرت و وحدت تركيبي، اينها حتماً شدني است. شما كيفيتصوت] پرش [گذشته رشد به معناي 
تصرف كنيد، طلب تصرف كنيد، آن چه كه  مي گيرد، شما مي توانيد به اختيارتانقرار حدي كه در اختيار 

بخواهيم بپردازيم به  كه   اين. يك مثال ساده مي زنم قبل از بشودمربوط به خودتان است مي خواهيد الهي 
داخل مجموعه ه يعني مالحظه منتجه و بعد نسبتش ب ،جزئي شاخصه بودن درگيري با كفر براي حل معضالت

 پردازيم. مثال به خود بحث ميو بعد از اين 
عادتاً اين آدم فعل خير را، واجب را  .عادل است ،ملكه تقوي كه پيدا كند ،نيم سراغ مجتهدييآ يمحاال 

اين را اگر  .ترك نمي كند، فعل حرام را انجام نمي دهد، اصرار بر مكروه نمي كند، مصرّ بر ترك مستحب نيست
 .حقايق عالم هاين بد هم هست ها! ما فاصله داريم ب ؛ام مثال باز يك درجه ساده تر بزنيم كه به اذهان ميبخواه

مان نمي شود، برايبينيم آخر كار هم مي  ،در مثال هاي ماديم ييايبوقتي مثال هم مي زنيم، مجبوريم 
كه كالس دوازده باشد. اين در شمارش عدد تا ده  يملموس تمام نمي شود. چه طوري مي گويد كه يك جوان

دو رقمي اشتباه نمي كند. يك كالس دوازدهي كه رياضي خوانده باشد فرضاً دول ضرب اشتباه نمي كند. در ج
اتفاقي يك وقتي اشتباه كند. چقدر حواسش  ين طوريهم ،كه مثالً معصوم كه نمي شود نسبت به جدول ضرب

چقدر ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ مشكل برايش پيش  ،باشد پرت باشد، چقدر كار روي سرش ريخته
جدول ضرب هم فراموش كند. اين حاال چه طور شده كه اين دفعه آمده مثالً بگويد هفت  ه حاالمده باشد كآ

شود بگوييد چهل و دو تا، تازه همين را هم مي گويد كه نمي  .مثالً گفته چهل و دو تا ،پنج تا، سي و پنج تا
را كه نمي شود بگوييم چهل و دو تا. اين نه  چهل تا يا بگويد سي تا، مي گوييد هفت پنج تا اي اقل بگويدبايد ال

 ديگر ، معصوم مي شود كه   اين
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شود هآ! ـ كأنه  يار واقع مياخت ين كه بيـ كأنه ها! نه اكأنّه بي اختيار  .شده، ملكة ذهنش شده يارتكاز

ي خورد دو سه قدم، يك قدم مافتاده باشد براي هر قدم برداشتنش طفلي كه تازه راه  .جواب صحيح مي دهد
ولي شما با دوستتان صحبت مي كنيد و راه مي رويد، يكي به شما مي  .نمي تواند حفظ كند، تعادلش ]زمين[

 ممي روهم خب راه د ، مي گوييروداري راه مي هست ها بكن رسد و مي گويد بنده خدا، حواست سر جا 
مي گوييد حرف عادي مي  .حرف مي زني يك دفعه تعادلت از دست مي رود و مي خوري زمين ؟!چطور شده

مي گويد نقل بي اختيار شدن نيست، دو تا كار داري انجام مي  .چيزي نيست كه من را بي اختيار كند ،زنم
هم حرف مي زني. مي گوييد كه جاده كه صاف است. مي گوييد بسيار  ،دهي در آن واحد، هم راه مي رويد

ز طرف راست و چپ، رو به رو، افتادي زمين يا حرفي صاف باشد، شايد تعادلت را نتوانستي حفظ كني ا ،خب
زبان آمده نيستيم، تازه مي گوييد بابا جان هم حرف زدن را مثل كودكي كه  .كه داري مي زني، اشتباه كردي

ست. برايم كانّه طبيعت ثاني شده، كانّه فرم گرفته، شكل گرفته، اعصابم در وقتي ههم راه رفتن، اين ها ملكه 
زائيدي كه بخواهد  ماتوماتيك انگار قدم بر مي دارم. ديگر براي من يك اهتما ،ه رفتن مي كنمكه ارادة را

مواظبت داشته باشد بر قدم ها و ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ بخواهد مواظبت داشته باشد بر كلمات كه 
بكند نسبت به  يطورآدم اگر تعريف ملكه را اين ؟! بگويند ملكهبه آن اشتباه نكنم نيست. اين صحيح است 

مي تواند ببيند كه آيا  .يك ذرة كمي ببيندتواند  يمواجبات و محرمات، آن وقت فاصله خودش را با عدالت 
نظر به  خب !؟همين طور است ،قضية نسبت به نظر حرام، استماع حرامقصه؟! نسبت به غيبت همين طور است 

حد  كه   اينبه ذهن ما مي آيد. شايد هم براي  به زوربه حرام يك شكلش، بارها من گفته ام خدمتتان، نظر به ري
يك نفر، حاال وقت يك خرده هم  .و اعتدال در نگاهولي نظر به تحقير يا تجليل گر. يدما از تقوي اين باشد 

در بحث. فرض كنيد يك نفر آبدارچي بعدش برويم ندارد گاهي هم اشاره بكنيم هم گرفته مي شود، عيبي 
 .حرمش هم مي رود روزه اش را مي گيرد، نمازش را مي خواند ،هددي خودش را انجام مي است. تكليف فرد

بياورد. را چايي درست كند و چايي  ،تكليف اجتماعي اش هم اين است كه برابر وظيفه اي كه به او داده شده
مي آوريم. نه خير ما ماها در تكليفمان چقدر كم  ،در تكليفش چقدر كم مي آيدآن كنيد، بانصافاً اين را حساب 
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فال يأمن «ظاهراً  .دست ما داده. نكند تو سري بنا هست به ما بزنندخدا مهمي را  يليخشق القمر كرديم و كار 

نبي اكرم و از [؟] اين آيه ظاهراً وقتي نازل شده باشد، حاال من خيلي آيه را » من مكر اهللا اال القوم الخاسرون
از طرف خداي متعال كه چرا گريه د كه يبگويسته باشند. جبرئيل آمده باشد علي بن ابيطالب بسيار ظاهراً گر
! مي گويد اطمينان از آزمايش من پيدا نمي كند مگر كسي كه زيان كار ها مي كنيد؟ اين آيه عجيب است

ان باشد. ما كارهايمان را گردن هم مي اندازيم. گاهي هم زورمان برسد گردن خود خدا مي اندازيم. هر تك تكم
شود كه اگر دوستان همه اين طوري كه من مي باين قصه حاصل نفسم بنده ممكن است در  هآ! همين طوريم

شب اول قبر من هيچ كدام از شماها نيستيد.  كه   اينمن يكي را ده تا مي كردم. حساب  ،گفتم فكر مي كردند
آنجا هيچ كدام از  .هست در كار خ كهن باقي بماند به هر حال اول برزحاال اگر هم بنا نباشد جسد ظاهري ما

ابتدائاً مي گويند شما چه كار مي كرديد؟ شما  !از عمل شما كه از تان سؤال نمي كنند ابتدائاً. شماها نيستيد
گر بحث را چكار مي ا ،هم ممكن است در ذهنتان، اگر آقاي حسيني مديريت فرهنگستان را خوب مي كرد

شماها هم شيطان مي آيد . براي ميكنچه طور بحث  بحث واليت مي كنند،ه دانم بحث را حاال ك ينمكرد؟ اگر 
بايد متناسب با  ،حسب اين معنابه كه شيطان شماها هم بيرون باشيد . »فقها، فقيه الشياطينالشيطان «ديگر. 

مي  كهرا كارتان باشد. اگر كارتان ظريف باشد، شيطاني كه مي آيد سراغ شما با ظرافت مي آيد، بهانه اي 
 با ظرافت مي آيد. ،تراشد و گردن ديگران مي اندازد كارتان را
دو سه تا كلمه اضافه صحبت كنم. گاهي پيش مي آيد در راهرو يكي من حاال كه صحبت به اينجا كشيد، 

احياناً ما را هم نمي بينند و جزء همان راهرو و ـ به حضورتان كه عرض كنم كه  ،برادرها سالم عليك مي كنند
به ذهنش مي آيد  يكيآدم چند تا چيز به ذهنش مي آيد،  .اين مطلب. خب كالي، سؤالي، بحثي، چيزيـ اش

 هآ! اين ابتالء به گناه نوعاً چنين استد. ييآآدم اين حرفها را نمي به ذهن كه، بعدش البته نوعاً حين برخورد، 
و اال حين االبتالء نوعاً پيدا نمي  ،نكنترل هست از اول مواجه شد ،حين ابتالء مگر براي كسي كه ملكه باشد

حاال بعد از  . خبگاهي اواسط، گاهي اواخر، گاهي بعد از مطلب ،شود توجه يشود. اوايل گاهي كار گناه پيدا م
صحبت كرديم با دوستانمان رفتيم در اتاق نشستيم. حاال اگر اهل تأمل روي مطلب بشويم يك وقتي به 
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، سؤآل مال بحث بود. است اولش به آدم مي گويد درست؟! درست بود يا نهمان مي آيد اين صحبت كردن  ذهن

چرا در اتاق  ،سؤال مال بحث بود و كارشان را داشتند مي كردند. خب، سؤال مال بحث اگر بنا هست بكنند
 ةاقام وقتي دوستان را مي بينيد كه در راهرو ايستاده اند، مي گفتيد اين اند؟! شمانجا ايستاده آ، چرا نيامدند

اتاقش در  ،كسي خودش كاري را نمي كندچون آدم به ذهنش مي رسد گاهي كه يك وقتي  ،تعطيل است
نشسته، كار نمي كند، اين يك گناه است. اگر بگوييم كه كار آبدارچي اين است كه منظم كار خودش را انجام 

نكردم، دوست من متوجه نشد كه من در اتاقم كار  ! منبدهد، من هم كار خودم را انجام بدهم منظم. خب، حاال
ست، مشرف هآنچه بر قلوب حاكم  .كار نمي كردم ،خيالم جاي ديگر ،من سرم روي نوشته بود ،كار نمي كنم

آن مي داند كه من كار نمي كنم. دوستم خيال مي كرد من كار مي كنم. از  را،ست، مي داند مافي الصدور ه
يعني پيداست كه كار  را مي كنم به دوستان.ذارم زمين، صحبت ديگري اين پله باالتر اين است كه قلم را مي گ

را خودم تعطيل كردم و ديگري را هم تشويق به گناه كردم. از اين باالتر اين است كه اقامه بكنم اين را. همين 
ه حرف زدن را بيايم در راهرو بايستم صحبت كنم. جايي معين شده براي نشستن و كار كردن، جايي معين شد

نه فرقش كلي است، كم  ،براي راه رفتن و عبور كردن، اول كار آدم مي گويد چه فرقي مي كند؟ بعد مي گويد
كم رسم مي شود كه ديگران هم در راهرود بايستند. كم كم حرف هاي حاشيه اي بر حرف هاي اصلي غلبه 

كه اگر آبدارچي هم مي خواست منضبط نبودن مي شكند. كم كم آدم نگاه مي كند  پيدا مي كند. كم كم قبحِ
همين كار را بكند، چايي گير كسي نمي آمد يا گير يك عده مي آمد و گير يك عده ديگر نمي آمد. مثالً پنج 
تا چايي مي رساند به پنج نفر بعد مي ايستاد صحبت كردن با آن كسي كه مسئول نظافت هست، آن هم يك 

د، به اجازة اين ها نيست كه بايستد، زمان به اجازة ما نيست خورده را نظافت كرده بود، خب وقت هم مي گذر
برده نشد. يك  ييچاشد، براي چهار تا كه بايستد. كم كم مي بينيم كه ظهر شد، براي چهار تا چايي برده 

آن آبدارچي كه كند مي گويد بوقتي كه اين طور نگاه  مخب آد و هكذا. راهرو و يك كريدور تميز شد، يكي نشد
رو سفيد است. من چه؟! پيدايش رين، چرك در قلب،  ،د كارش را انجام مي دهد. هر گاه با اخالص باشدكه دار

آثار خودش را دارد. ساعتي كه زنگ بزند، درست و منظم كار نمي كند. رين در قلب كار خودش را مي كند، 
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نه  ،اً زياد مي شودسست مي كند، در چه چيز؟ حق مطلب اين است كه همان طور كه عرض شده، شدت مرتب

اه ببريم به خدا كه شدت دنياي زياد نشود. خيال نكنيد كه . نهايت پنفقط در جامعه، در ما هم زياد مي شود
تقوي در او زياد مي در آدم پير مي شود يا ملكه  !احدي از من و شما پير مي شويم و شدتمان زياد نمي شود

به صنوف مختلفش ظاهر مي شود. حرص  ،ملَبه اين عا حب في اهللا شديد مي شود و يا حرص نسبت ،شود
شكلي دارد. بعد هم وقتي كه به نسبت به اين عالم براي هر كداممان يك رنگي دارد. براي هر كداممان يك 

صالح، ولي سخت است. اباز است در ـ عليه السالم ـ ن يت رسيد. البته دست خدا باز است، دست معصومغلظ
اين تا [؟] مي كند كه بر يك اموري عادت نكرده، رشدش واقع نشده در اين  آدم نسبت به خودش حساب

بخواهد برگردد و دوباره اصالح بشود جز با تصرف خداي متعال و ائمه معصومين به سادگي ممكن نيست. سي 
سال، چهل سال يك درختي را كج درستي كردي، تدريجاً تناور شد، حاال بخواهيد صافش كنيد، اين ساده 

 نمي شود.ح اصال
حّتي، گاهي فكر مي كند به خاطر  ،به خاطر طلب مغفرت ،گاهي است كه آدم فكر مي كند كه به خاطر خدا

معلوم  ،ولي خود همان اشك را هم مي آيد محاسبه اش مي كند، مي گويد نه ،معصومين اشك جاري مي شود
مي شد. معلوم هم نيست اگر اآلن اصل ححال نشاط بودي، اين حال توسل برايت اآلن در اگر هم نيست كه تو 

اين گريه حاصل مي شد. آن وقت مي گفتي حاال فعالً اآلن فالن  ،تو يك مشغوليات متناسب با وضعت داشتي
ولو مطلوب رنگ  .برسم به اين كارـ به اصطالح ـ كار را دارم براي اسالم، بايد فعالً بروم دنبال اين كار، بروم 

گاهي آدم يقين دارد كه فالن  .چيز ديگري استن يااش الهي داشته باشد، كنه اسالمي داشته باشد، رنگ 
اين مديريت اجرايي آن منصب را ندارد. ولكن نفس را ببين كه اگر همان منصب را  ،منصب اگر دستش بدهند

ن نمي توانم اين بايد بگويد م ،يقين دارد كه اين را اگر بدهند به او .اين حال توجه و توسل را ندارد ،به او بدهند
كه شانه معلوم نيست روي گردان باشد، آنجا مي گويد  ،تصور بكند به او بدهنداو و لكن حيني كه  ،را داره كنم

يعني  ،كندبخالي مي كنيد؟ چرا كمك ولي امر نمي كنيد؟ بعد هم كه توانست خودش را قانع چرا از بار تكليف 
حاال اگر  !وسل و توجه و گريه و انابه نيستتخبري از اين حال ديگر چهار نعله مي دود، ديگر  ،نفس غالب شد
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صحبت،  ؟خيلي خب، نكند تو از فراغ دنيا داري گريه مي كنيكه بعد بگويد  ،يك چنين تصوري را آدم بكند

دلت مي سوزد، كنه مطلب اين  ،صحبت آخرتي است. ظاهر، ظاهر توبه است. ظاهر، ظاهر بازگشت به خداست
تسلط بر نفس پيدا مي كردي،  ،تقوي را رعايت مي كردي و چنين و چنان مي شدي و فالن است كه تو اگر

مگر قدرت آقاي خميني منهاي . مي گويممن يك قدرت مثل آقاي خميني پيدا مي كردي، اين حد اعلي را 
ه اي برايت تمام كرة زمين را به خدا مسلمان كنيد و براي نفس فعل باشد، ذر ؟!كاري براي ما مي كند ،اخالص

اين است كه از ايشان  .كه ما در قلبمان براي آقاي خميني قائل بوده و هستيمهم خير نيست و همة احترامي 
هم كه مي خواهيم، مشاهده كرديم، در عملش ظهور داشت. حاال بگذريم. نكند ما انضباط و تقوي را اخالص 

آن  ،ت. اگر اين طوري شداحيات، چه در ممميتي برسيم چه در سبراي اين است كه بتوانيم به يك صوت و 
خبري از خود درش نبود؟  !آن گريه مي كردي براي چه بود؟ براي خدا بود؟كه خب حاال وقت آدم مي گويد 

از كرمش  ،هر جا قبول كندكه تو گفتي خالص و آنها هم قبول كردند؟ به خود خدا سوگند  !خالص؟ !ابدا؟
و اال يك عمل از كوچكتر تا بزرگتر مثل من در  .ديده بگيرد، احسان كندخواسته ن .نه از شايستگي عمل ،هست
شايستگي عرضه به حضرت حق را آن يم . در هيچ وجهي از آن بتواننمي توانم پيدا كنم و امثال منسراغ  مخود

يم ما ست. اين عبارت را كه تعلهبسيار دورتر از اين جرأت  ،. اگر كنه مطلب را نگاه كنيمميبدهبرايش جرأت 
بعمالً ياتيك انا «خيرك الينا نازل و شرنا اليك صاعد و لم يزل و ال يزال ملك كريم «فرمودند و بزرگان فرمودند 
و از ما همه اش شر د يآ يمهمه اش خير آن اين راست است. از ...» ليانت تنابه قمقبيح فال يمنع كذلك من 

 دهد.ب، او هميشه ادامه كه   اينمانع نمي شود از هم بر مي گردد و اين امر 
ت ايشان كه باب عشفاـ  صلوات اهللا و سالمه عليهـ به عنايت ولي اش ـ شاء اهللا انـ خدا  .برگرديم به بحث

احسان خداي متعال است بگذرد، احسان كند، توفيق خير عطا كند، عمل خير را جاري بفرمايد. اعمالمان را 
 هد تفضالً.غرق در حب خودش و بغض از اعدائش قرار بد
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دهد. در قيامت مطمئن باشيد هيچ كداممان در بدر هر ظرفي باشد كار خودش را مي تواند انجام  يهر كس

و  .بر خدا حجت نداريم مانو در هيچ كاري .ه اي بر خدا حجت نداريم. خدا هم بر همه مان حجت داردبهيچ رت
 در همة كارهايمان خداي متعال برايمان حجت دارد.

، در زهد فردي بيايد يبازگرديم به مطلب بگوييم كه باال رفتن نسبت تأثير اصل است در ظهور عين اگرحاال 
قابل جدا شدن نيست در يك رتبه ديگر از زهد اجتماعي ذكر مي شود. ملكه عدالت ظهور  كه   اينكه بعداً هم 

آدم مي شود  .گيري الهييك چنين آثاري است. ظهور پرهيز، پرهيز الهي، ظهور درگيري با نفس است. در
براي يك رتبه ديگر از دنيا. نسبت تأثير  ،كند يك رتبه از دنيا را ترك مي هآ! شودبدرگير  شبا نفسهم مادي 

در همان سطح هست. رفتار ملكه ش يداياثرش پايمان باال مي رود، تقوي غالب بر هوي مي شود در يك سطح 
نسبت تأثيرش در برابر كفر،  ،الهي مي شود. براي جامعه ،. آثار فعلك سطح هستيمنضبط شدنش در  يظاهر

ت اجتماعي واقع شد تا طغيان اجتماعي متزلزل شد. طغيان دمظهر هوي در جهان باال مي رود. مي گوييم عبا
متناسبش زمينه  ،خوردبخورد. به همان نسبت كه پرچم كفر ضربه  ةپرچم كفر ضرب ،اجتماعي ضربه خورد

كنم. درست است به آن بامروز اشاره ن جا يااين يك نكته اي است كه حاال مي خواهم  دروني فراهم مي شود.
نه  ،يعني اين ها دو تا با هم هستند ،ولي در جريان تهذيب، فعل اصل است ،استاصل كه در جريان شدت قلب 

ل خارجي اش فعل آدم هم، فعمان هست! كه مورد بحث  يفعل جداي از آدم نيست. فعل آدم؛ نيستند كه   اين
ولي حاال مي خواهيم تهذيب كنيم. اول افعال را شروع  .جداي از فعل ذهني اش، جداي از فعل قلبي اش نيست

تعالي حاالت را. تصرف در تهذيب نفس در قلب به خود ـ شاء اهللا انـ بعد افكار را و بعد ، مي كنيم به اصالح
د آدم روي قلب كار بكند، نه نمازي بخواند، نه روزه اي فعل قلب به تنهايي، بريده اي از خارج نيست. نمي شو

برود، نه طرفداري از ولي حقي بكند، هيچ كدام از اينها،  يزيارتبرود، نه ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ 
واجبات، برايش مساوي باشد اتيان محرمات يا اتيان برايش مساوي باشد فعل و ترك اينها، برايش مساوي باشد 

برايش مساوي باشد چه فكر خوب، چه فكر بد، چه اعتقاد خوب، چه اعتقاد بد. بگويد  .بدچه كار  ،وبچه كار خ
 شان ةهم كه   اين! نه هآ هستند طايفه اي از دراويش اين رقمي .من مواظب بر حاالتم هستم كه حالم الهي باشد
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را هم مي تراشد كه به قول  زنش را بي حجاب مي كند، آرايش كرده، ريش خود !طايفه اي عرض كردم هآ!

حاال كلمة قطب صحيح باشد به  ـ معروف مورچه رويش بكس باد بكند، يك وقتي ما به يك چنين ـ به اصطالح
م خانه اش و ديديم در يرئيس درويش ها بگوييم، يك چنين كسي برخورد كرديم. رفت كه   اينيا  مآنها بگويي

ـ به حضورتان كه عرض كنم م ير انداختياشته است سرمان را زبا خودش را گذاتاق پذيرايي اش عكس خانمش 
كه ـ محاسنش هم تراشيدة تراشيدة تراشيده. صحبت هم از معنويات و تصرف و علم غيب و اينها مي كند كه 

آن مال رياضاتش هآ!  هم در ـ به اصطالح ـ امور باطني داشت يكيد هم يك چيزها يشاحاال  !كننگاه بيا و 
ي ندارد به اين كارهايش. ولي ديديم اصل اين كاري به ظاهر شرع و ـ به اصطالح ـ فقه و فقاهت و بود، آن ربط

ممكن است كار خودمان در يك وجه ديگري سر  ،اين حرف ها بالمره ندارد. البته حاال كه خنده مان مي گيرد
ديگري است. ممكن است يك وجه  ،سته هآ! نهايت وجهي كه براي ماامايش خيلي بيشتر باشد  ،جاي خودش

خدا ـ بفرمايش  .دو دو تا چهارتا درست درست باشدهم هايش، همه اش  همة ظواهرش و همة استداللكار آدم 
آقاي خميني فرمود كه علم توحيد كه اشرف علوم است مي شود موجب تاريكي ترين تاريكي ها ـ رحمت كند 

، عجباگر رسيد به به.  ه رسد به علم فقه و چه رسدچ ،شود كار را خراب مي كندبباشد. اگر خودش پرستيده 
صالح باشد، باطنش پوك مي شود. دو دو تا چهارتا  يهم از نظر ظاهرهم به هر اندازه اي كه  يهر عمل صالح

همه اش هم درست باشد. ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ همان طوري كه مي گويم فعل  ،هم، چرتكه بيندازي
اين حركت متناسب باشد با چه چيزي؟ با جهت غايي، معيار صحت تناسبش هم  يك حركت است. بايدقلب 

 ،همين تناسب داشتنش نور استهآ! چه شد؟ وحي شد. اين ظاهر حرفهاي ما بحمداهللا از يك جهت نور است، 
قلب حاالتش  !؟ اين يك حرف ديگر استبكندخطر اين است كه به ما كه نسبت پيدا مي كند چه كار  ولكن
فعل حاالتش متناسب با خدا،  .ب با خدا است. متناسب با تقرب. ذهن حاالتش متناسب با خدا، تقربمتناس

هماهنگ با هم. جريان واليت الهيه، ربوبيت الهيه در همة مراتب ادراكي فرد. اين نمي شود شما بگوييد كه من 
هذيب هم مي گوييد اول به كنم، هر جايش را قطع كرديد، خراب درآمد. براي تشود ب يميك جايش را قطع 

منافق هم مي تواند اين  .اول از يك فعل خارجي كوچك در حد حرف زدن» قولو ال اله اال اهللا تفلحوا«[؟] كافر 
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بعد حاال مي خواهد كه افعال ديگرش را هم تدريجًا  !مؤمن هم مي تواند اينطوري بگويد؟ بله !طوري بگويد؟ بله

كنيد  شارجيه آغاز مي شود تهذيب . اگر اين انضباط خارجي را شما قطعاز خارج، از افعال خ .منضبط كند
معنايش اين است كه يك انضباط به يك چيز ديگر پيدا كرده ايد. خوب دقت كنيد اين نكته اي را كه عرض 

شما آن  !شودبم اگر وقت ييكي از نكاتي است كه مي خواهم در قسمت دوم از آن استفاده مهم بكن !مي كنم
كه مي گوييد كه من در فعل خارجي در اولويت نمي گذارم، معنايش اين نيست كه شما بدون فعل وقتي 

افعال ديگري، يك ظرف ديگري براي رشد خودم دارم درست ك يمعنايش اين است كه كه زندگي مي كنيد 
مشغول مي كنم. نهايت يك ظرف دلخواه، يك ظرفي بر اساس هوي. آن كه مي گويد من، فعل هاي قلبي را 

مي تواند فعل خارجي نداشته  كه   اينباش، فعل خارجي را كاريش نداشته باش، فعالً در اولويت نيست، او نه 
گزينش ها را با معيار الهي انجام نمي دهد. اين كه دارد، باشد، فعل خارجي دارد، گزينش در فعل خارجي هم 

گسترش  ؛گسترش تأثير خدا در عالم نظرش نباشدشما بگوييد نظام در رابطه اي خارجي اش برخورد با كفر و 
بر گسترش تأثير الهي نباشد.  مي توانيد بگوييد واليت !مؤثر در آن هستهم نظام شما  !تأثيرش در عالم هست

همان طوري كه عمل ظرف رشد ذهن و ذهن ظرف رشد  ،اً كسي نمي تواند بگويد. ظرف رشد استعكه قط
مي گوييم گسترش  ،هم كه بيايم شبالعكس شست و از آن طرفهاختيار  قلب و قلب ظرف رشد قدرت تصرف و

. ابتدائاً هم اسالم اول هستيك چنين حرفي الزمه اش ست بر قلب و ذهن و فعل. در تهذيب هواليت الهيه 
شويد و كاري نداشته بهمة احكام فردي را بياورد و بگويد حاال شماها يك مدتي مثل دراويش مشغول كار 

 مرتباً، عرق خوري را بي دينِ ، جنبِ! كار آمريكا حاال يك مشتي نجسِ»كار خاقان را به خاقان واگذار«باشيد. 
حاال آنها هستند  !يمطرح كردن براي چه؟ مشغول زندگي خودت باش و ببين با خودت چه رابطه اي دار

خدا سزايشان را بدهد. نه  ـ به حضورتانـ اگر مسيحي باشند، اگر نباشند هم كه  .و پيغمبر خودشان ،خودشان
اين طور نيست! همين كه به اندازه اي شد وضعيت مسلمين كه بشود دعوا كرد، بشود درگير شد. يك شهر 

شهر هم دستش باشد. مأموريت پيدا ك ي كه   ايناولين درگيري ها را آغاز كرد، تازه قبل از  .دست نبي اكرم بود
يه بت و بت پرستي حرف بزند. بايستد روي اين مطلب. قبل ترش هم عل ،كرد كه بيايد بايستد در مسجد الحرام
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اطالع داشتند  .همين كه به حضرت ابالغ شد، در حد خاصي شروع به ابالغ اين مطلب كرد، در حد خصيصين

. نزديكان نزديك اول كار مطلّع ندخصيصين، آن وقتي كه هنوز حضرت ظاهر نشده بود. كساني كه نزديك بود
 يبا استقامت فرد يريكه درگاين نبود كه كسي مطلع نشود. پس از مدتي هم اولين درگيري هاي  شدند. قضيه

نمي شود ظرف جامعه را  ها! تند. براي تهذيب جامعه يها يريد به درگيجاً رسيشروع شد. بعدش هم تدر
فرد ري كه فعل همان طو شود. ينم يزين چيچن بگوييد بي ظرف، بدون ارتباط با عالم مي تواند زندگي كند

اين يك موجود بريده اي از عالم  .نمي تواند بگوييد كه اين قلبش اصالح بشود، عمل خارجي اصالً نداشته باشيم
كند. شما مالحظه عيني هم مي توانيد بكنيد بماده نيست و اين عالم ظرف هست براي آن مطلبي كه بايد رشد 

پيدا كردند با كفر  ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ در اين درگيري كه حضرت نائب االمام، امام خميني
ظرف ] ٢٩:٢٥ هيثان ٣٠[قطع صوت به مدت كفار جهاني آن جهاني و از ابتدا بلكه با همان ـ به اصطالح ـ نوكر 

ما سر  ،فرمودند خدايا شاهد باشهم با هوي حاصل مي شود. لذا امام  ةبا كفر، مقابل ةبراي تهذيب در مقابل
نه صلح به معناي  ،درگيري داشته باشيمنحوه يعني با صلح مان هم مي خواهيم يك  ؛ريم با اينهاندا شساز

صلح بد تلقي مي  يمعنشدن با آنهاست. گاهي  مگاآشتي است. نه صلح به معناي موافقت و همراه شدن و هم
ه معاويه شد. صلح و وجب مفتضح شدن دستگاوالسالم ـ م هـ عليه السالشود. صلح وجود مبارك حسن بن علي 

 د،ي، در بسط جنگ هر دو براي باال بردن نسبت تأثير است و البته اين را هم خدمتتان عرض كنم در بسط يد
مهلتش نمي خواهد بدهد. در آن جايي كه سستي  ،يعني آزاد بودن دست ولي الهي نفي كفر را مي خواهد

 يو اال آنها هر كس .حكم ديگري ببيند يرد تطبيقشود، مجبور بشود كه خودش را موبعارض بشود، بدن بيمار 
مؤمن جريان واليت الهيه را هم دعا مي  !ما كار داريم .براي خودش يك راهي برود، ما كاري نداريم، نه خير

كسي هم ببيند كه آن طرف دنيا  كه   اينمؤمن از  .كند، هم آرزو مي كند، هم مي خواهد، هم به فعل مي خواهد
ناراحت مي شود. روابطش هم ببينيد  ،ستهافعالش هم ببينيد باطل شود.  يناراحت مت، سهعقايدش باطل 

قابل مؤمن برايش  .ناراحت مي شود ،ستهناراحت مي شود. مصالحش را هم ببيند در باطل  ،استناسالم 
حاال  زمينة رشد حاصل مي شود. .باشد به انحاء مختلفش با پرچم كفرتحمل نيست اين مطلب. و اگر درگيري 
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يكي دو تا نكتة كوچك ديگر هم عرض مي كنم خدمتتان؛ وقتي استراتژي محور جريان تبديل وضعيت و باال 

 ةاين شد شاخص ؛رفتن كثرت و وحدت و جريان رشد، قرار گرفت درگيري با كفر، نفي كفر. به هر صورت ممكن
رشد مي كند كه پذيرفته شده اگر چنين چيزي باشد. تنظيم امور طوري مي شود، در يك ظرفي  ،سرپرستي

ه اآلن يك سري مطلب در شاخصه هاي هم مال مراتب بعد پيدا مي شود. چگون .هاي فرهنگي، الهي مي شود
در  ؟!خوانده مي شود كه در دانشگاه بالمره با متد علمي سازگار نيست و ارزش علمي هم ندارد علمي ه،حوز

در اللهم صل علي محمد و آل محمد ه ـ يصلوات ا... و سالم علعليه السالم ـ اينجا شما مي گويد قال الصادق 
مجموعة پيش فرض  تان يا بود شما در مدل سازي دانشگاهدانشگاه اين كه سند قرار نمي گيرد، يعني چه؟ بن

بعد  ،در روش حسي هم كنترل بكنيد ،همه اش حسي باشد ،زي، مدل سازيسيستم سا يم هاياكسهاي اوليه، 
متدش علمي باشد، بر اساس اصالت  .اسم علم مي شد به اين گذاشت .ستهيك قانون علمي هم بگوييد اين 

 تاريخيِ هر قدر هم شخصيت ،اما چيزي كه حاال يك شخصي يك وقتي گفته .حس تا به آن گفت علمي است
د به اين اين قوم، اين ملّت معتق كه   اينبه عنوان  ،چنين و چناني باشد. اين به چه دليل علمي است؟ بله

جامعه شناسي مي تواند بگويد از اين بابت علمي است كه من  ،هستند، در فرهنگ اين ها هست اين مطلب
 هآ! بيچاره اصالً بويي از حقايق نبردهدانند،  يرا نمحس كردم كه اينها اينطور مي گويند. اصل مطلب حرف 

نمي  .»مألت اركان كل شيء«كه به اسماء الهي يعني نمي داند  !اوهام استغرق در  .»اهللا«غرق در اوهام است و
ست در نفس هاين تا اركان كل شيء  ،اشاره به آن مي كنيم و عرض مي كنيمما داند كه همين امر ثابتي را كه 

خيلي هم ـ به اصطالح ـ زرق و برق دنيا را به رخ  ،كه شيطان عقلش را دزديدهن است ياش ابيچاره واقع  .تغيير
ظواهر را مي بيند و از حقايق  ظواهرِن يهم» الدنيا اةيعلمون ظاهراً من الحي«م دلبسته شده به او كشيده، اين ه

به آن لقب علمي مي دهد و به اين هم مي گويد نه علمي نيست. حاال اين ارتكاز بخواهد  ،غافل است غافلِ
مجموعة زواياي مربع در  ،ر تادو دو تا، چهابزنيم، كسي بخواهد ترديد بكند در  يباز مثال ظاهر؛ شكسته بشود

ش يملكه هم برا ،هم كار بكند يمدتو  يوارد بشود از نظر ذهن يگريك دستگاه ديهست اگر در  درجه ٣٦٠
، مي خندد به درجه ٣٦٠مربع  يايا مجموع زوايبه آن گفت كه دو دو تا، چهار تا،  يگر اگر كسيحاصل بشود؛ د
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ي در عالم نيست. يهم كه مي گورا در عالم نيست و آن چهارتايي  مي گوييتو مي گويد اين مربعي را كه  .او

يعني چه؟ تغيير ارتكازات،  ٢*٢=  ٤ .مفروض ذهني است يا بيشتر است چهارتا واحد باشد يا كم تر از  ٤اگر 
الحمد هللا رب العالمين  در باب فرهنگ، پذيرفته شده ها، الهي شدنش عالمتش است كه اسالم تقويت شد

بود در وضع همه كه اين ها با كشتة مباح هم ادت اينطور شد. مردم فرق مي گذاشتند و اين فرق مسئلة شه
عادي فرق دارد. مجلس ختم گرفته مي شد براي كسي كه در تصادف و اتومبيل كشته شده بود، در دوران 

در ، جمعيت ؟! جماعتي نمي آمدنداست مي گفتند اين مرده، الكي .جوان هم بود ،جنگ دارم عرض مي كنم
يك وقتي هم گريه هم كنند. حاال اگر باز آن باالتر صاحب عزاها هم رويشان نمي آمد خيلي گريه . خلوتآن 

آمد ديگر رويشان نمي  ،همان روز هم يك بدن شريف شهيدي را آورده بودند ،گلزار شهدامي كردند، مي رفتند 
مي گويند كه اين گل پرپر از كجا آمده؟ از سفر  ديگر مي ديدند كه اينجا ديگر زشت است. آنها .گريه كنند

اين را كه ديگر نمي شد بگويند كه اين  .ني، اين از سفر دنيااكرببال آمده، اين از كجا آمده؟ از سفر خوش گذر
معيار اين است  كه   اينشكسته شدن ارتكازات، عوض شدن پذيرفته شده ها ظاهر شدن  !هم از سفر كربال آمده

در آن روزگار، بگوييم كه قوانين علوم تجربي هم م يبخواهخدا پيدا كنيم. حاال اگر ما فرض محال  كه انتصاب به
اش با اسماء الهي پيدا شد و شما در رابطه اش با معارف پيدا شد، رابطه اش با توصيف الهي پيدا شد، رابطه

هم در قلب، مردم اين را  ،ندانشگاه اين مطلب را تدريس كرديد و تجربه كرديد و هم در حس و هم در ذه
 ،فهميدند، در آن فضا، در آن فضاي مطلوب، مال ما هم مفروض ذهني، خوب است؟ در آن فضاي مطلوب ذهني

را  مفروض ذهني، ديگر نرخ شاه عباسي مي شود كه مردم قانوني را برايش علميت قائل باشند كه بتوانند آن
بگويد كه شك بين دو و يك باطل نيست، بنا را بگذار كه چگونه اگر كسي در شكيات  .نسبت بدهند به وحي

داراي مي زني؟ مي گويند چرا من در كه مي گويند اين چه حرفي است  ،يكي خوانده اي، همه به او مي خندند
شود به بكه متصل است  گونه آن وردي حرف مي زني؟  حرفت كه پر و پاي درستي ندارد. علمي بودن مطلب آ

 ولي عقل خدمتگزار وحي ،ل از نظر عقلي تعاليت كند، ولو بدون تالش عقلي حاصل نشودولو علم اصو ،وحي
بگو اين كلمة ع و ق و  !عقل را برايش چند تقسيم بكن ها! عقول ما .عقل خادم خوبي است براي وحي .است
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وجود مبارك مي شود به فرد اكملش، فرد اكملش هم افراد و نمونه هايش، منصرف معناي مجرد از اين الم به 

بگو در آن رتبه هم معنا اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ عليه و سالم اهللا ـ صلوات حضرت ختمي مرتبت 
ـ به  ست. عينِهاال مشيت اهللا تبارك و تعالي. آن جا بگو عين اشراف  ،ندارد كه بگوييم چيزي داشته باشد

هم كه شرع اصالً در يك رتبه گفتيم ابزار جا ، بگو آن حضورتان كه عرض كنم كه ـ حضور همة حقايق هست
 ةاعطا هست. ضابط ، طريقطريق واليت الهيه است. سبيل اعطاي خداست. احكام .واليت نبويه است بر تاريخ

انعام است. طريق لطف است نسبت به خداي متعال  ةمحدود كردن نيست. ضابطه اي لطف كردن هست. ضابط
ولكن اگر ما نظر ـ اهللا عليه و آله و سلم ـ صلوات است نسبت به نبي اكرم ست و ابزار سرپرستي هو ابزار اداره 

 !است كه منصرف به فرد اكمل است؟ نه بابا يعقلبكنيم به اين احكام، عقل الزم نداريم يا عقل ما از قبيل آن 
. ذارهر معنا كه دلت مي خواهد بگ ،ميگذار يماسمش را . مشككحاال اسمش را مي گذاريد مشكك. بگذار 

، عقل من به همة عالم احاطه نمي تواند داشته باشد. هر حكمي، هر مفهم يمكه را  يزيچ عقل من، آن
بعداً باالتر نرود، يك چيز ديگري  ،كه عقل من پيدا كند، اين طوري نيست كه تدريجي الحصول نباشدجزميتي 

ديگر  .باشد در حكمش] ٤٦:٣٤ح [؟ لف ال فضيباالتري پيدا نشود. عقل عقالء از اين باب نيست، كه در آن 
آنها قبول داريد كه تغيير مي  ؟!حساب كردمي شود غير عقال جز قبول داريد فالسفه جزء عقال هستند يا آنها را 

نه،  يا بعد گفتند اصالت وجودو كند حتي مباني شان در تفسير كل عالم تا فالن زمان مي گفتند اصالت ماهيت 
ي را امور متيقنّولي كلياتش  ،است كه ما اگر به جزئياتش اطالع نداشته باشيماين ها ديگر جزء چيزهايي 

رض مي كنم كه اين مطلب بر مي گردد عست. من هتحويل ما مي دهد. شما بگوييد اين مطلب از لوازم بعيد 
حمل ، همة قضاياي فلسفي را مي شود را يعني به صورت قضيه حمليه، همة اين ها ،به پايگاه نفس خود منطق

پس جاي بحثش نيست.  نست و اآلهجدا گر يدحاال آن ها هم بحثش  .كنيد بر منطق و بر مبناي منطق
كه عقول ما تدريجي  ،اتشيدر بحث جزئشدن دهد بدون وارد بآدم مي تواند تشخيص ن يابنابراين في الجمله 

ما تدريجاً رشد مي كند. فهم ما  تدريجاً رشد مي كند، عقول عقال تدريجاً رشد مي كند. ارتكازات ،الحصول است
نمي شود  .قضايا و تعاريف نيست ةمتيقن بريدة از بقي ،متيقني را كه دارد ،با فهم يك فيلسوف از وجود ،از وجود



٢٢ ·································································································································································  
هست. هستي را اگر به كلمة مجمل » هستي«گفت كه همة ـ به اصطالح ـ فالسفه، همه قبول دارند كه 

وارد مي شويد در اين كه نه  ،اگر يك كلمه سخن از تفسيرش گفتي .متيقند يمي توانيد بگوي ،بخواهيد بگذاريد
چون تدريجي الحصول هستي ديگر.  ؟!چرا ه كالم.ي، فمتيقن معيني كه در آن هيچ گونه اختالفي نباشد ،خير

شويد كه عده اي شدند در استدالل، چه بچه قائل به اصالت عقل  ،وخودمان، روحمان و عقلمان و ايمانمان 
پيدا مي شود، از بين مي رود،  خواهد،ميشويد. طبيعي است كه تدريج الحصول حادث بائل به اصالت ايمان ق

بحثي  .شودبمطلق ـ  به حضورتان عرض كنم كهـ رشد مي كند، واضح است مطلب. عقول ما بنابراين نمي تواند 
ين عقل است، نقل آن عقل مي كنيم نقل اكه صحبت از عقل  .عقل ما هست هم اگر كسي سر همين صحبت

اين  !حاال اگر گفتيد كه پذيرفته شده هاي جامعه عوض شد، الهي شكر !فرد اكمل استشما بگوييد كه  ،نيست
در رفتار قلب جامعه و در اين نكته را ـ شاء اهللا تعالي انـ   ،بعد هم ،كرده در رفتار عقل ماظهور آثار واليتي كه 

در مصلحت مي شود گفت كه مصلحت را قطع بكنيد. اصالً كاري نداريم به  عرض كنم حضور مباركتان كه آيا
ست، همگر تجريدي، متصل به آينده  ،مصلحت، اصالً اين معقول است؟ يا ابتال به هر شكل كه نگاهش بكنيد

دي هم كه يك نفر بخواهد بكند، خب عمل به احكام فر .دو تاها ست. بريده نيست از اين همتصل به گذشته 
را قاصداً انجام مي دهد، از روي قصد انجام مي دهد. مي خواهد به يك مقصدي برسد. بريده نيست از  فعل

مي گويد مبتال به من اآلن مواجه با اين تكليف هم هستم، اين هم، همين گفتنش هم نمي تواند . آينده اش
ـ توضيحش  ،كته را عرض كنمو باالتر مي خواهم اين ن .نمي تواند منفصل واقعي بشود در عينيت .قطع بشود

دروني مي شود و نظام دروني نظم اين تشخيص مصلحت افراد درون جامعه مربوط به  .جلسة آيندهـ شاء اهللا ان
يعني چه؟ جهاني را هم حاال شما ، و نظام دروني مربوط به وضع برخوردش نسبت به نظام جهاني مي شود

برخورد پرچم توحيد و پرچم  !؟هآ! نگوييد مرز جغرافياي كجا تقسيم بندي كنيد روي ايمان و اسالم و الحاد
كفر هست كه معين مي كند قدرت داخلي نظام را در اقامه و قدرت فرد را در قيام. قدرت فرد در قيام به تكليف 

با  .با خارجنظام تبعيت مي كند از نسبت برخوردش  ةنظام مي كند و اقام ةنسبت به مبتال به. تبعيت از اقام
يعني برخورد با كفر و اين سلسله ظرفيت دارد، گسترش نسبت تأثير اسالم براي  .رج از چه چيزي؟ ايمانخا
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اقامه داخلي همان گونه كه ظرفيت دارد اقامة داخلي نسبت به قيام فرد به مبتال به و قيام فرد به مبتال به 

ه گسترش اختيار و گسترش نيابت الي ظرفيت دارد نسبت به وضعيت ذهني و قلبي و نهايتاً باز بر مي گردد ب
 اهللا تبارك و تعالي البته بالواسطه به واسطه اوليائش.

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





 

 ٢٥جلسه: 
١٤/٠٦/٦٨ 

استاد حسيني: اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين، بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين، انه خير 
و علي اهل  ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ  ناصر و معين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد

 داء اهللا من اآلن الي يوم الدين. بيته المعصومين المنتجبين المكرمين و اللعن علي اعدائهم اع
ر سراسر جهان بگستران، كلمه باطل را از زمين بركن، آن چه را كه وعده به وليت ببارالها كلمة حق را 

اي هر چه زودتر به وي عنايت فرما، نايب رشيد وليت حضرت نايب االمام آقاي خامنه اي را مؤيد و فرموده 
سالمي را محشور با حضرت سيدالشهدا بفرما، معلولين جنگ را شفاي عاجل منصور بدار، بارالها شهدي انقالب ا

ك لشهادت در راه خودت و براي خود خالصاً ة فرما، انتقال ما را از اين عالم به عالم ديگر تفضالً به وسيلكرامت 
در انقالب، رهبر قرار بده، علل و امراض ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل عنايت فرما. روح پر فتوح رهبر عاليق

كبير انقالب حضرت آيت اهللا خميني رضوان اهللا تعالي عليه را غريق و مستغرق رحمت واسعه خودت قرار ده. 
دعاي خيرش را در حق ما  ،را بر ما حالل فرما، دعايش وروح مباركش را از ما شاد و راضي قرار ده، حقوق ا

خصوصاً خيراتي كه در اين مباحث است بهره اي وافر  مستجاب فرما، از خيراتي كه تفضالً نصيب مي فرمايي
عايد و واصل بر روح شريف ايشان بگردان. بارالها، علما و صالحين امت، حياً و ميتاً از خيراتي كه تفضالً نصيب 

بگردان، ها مي فرمايي خاصه پدر و مادر مستفيض و بهره مند بگردان. بارالها دعاي خير آن ها را نصيب ما 
ه شرافت و رحمتت تو را مي خوانيم، خاطر شريفت وليت را از ما شاد قرار بده، عنايتش را نصيب ما خدايا ب

شما دوستان  ،ايشان راضي هستند هدايت بفرما. كلماتي كه ما در اين جا مي گوييمكه بفرما، بحث را آن گونه 
هم منشأ بركاتي كه موجب رضاي هم خاطر شريفش راضي باشد و  ،قرار دهگونه اي و همه را  همي فرماييد هم

خرج مخاطر حضرتش باشد قرار بده، هم خود كلمات هم لوازمش را و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني 
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نهايه نداريم و نمي ال. خدايا ما احاطه به لوازم گفتارمان طبيعتاً الي اصدق رجعل لي من لدنك سلطاناً نصير

هم به بركت عنايت تو و وليت مي توانيم مالحظه كنيم. آن چه كه بر ما  توانيم داشته باشيم. لوازم اوليه اش را
مسطور است معيوب قرار مده، همه اش را در راه خودت قرار بده. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور 

محمد صلي  بهالفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا ارحم الراحمين و 
 اهللا عليه وآله الطاهرين ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ 

يعني در حقيقت جريان  ؛اما بحث عرض شد درگيري با كفر جهاني  و گسترش نسبت تأثير اسالم در عينيت
ام قلبي به آن لتزعيني اعالء كلمه حق، يك مرتبه است كه شما مي گوييد كلمة حق اعالء شود در حد اين كه ا

، باشدباشد و لكن ظهور ندارد در افكار، يك وقتي مي گوييد حقانيتش هم برهاني بشود نه فقط اطمينان قلب 
اطمينان قلب خيلي خوب است گاهي است كه بعضي خيال مي كنند اول برهان مي آيد بعد اطمينان قلب مي 

رند هرچند در تعريف تصديق اذعان هم اين را قبول داعرفا آيد و لكن برهان ايمان ساز نيست. خود  فالسفه و 
مي كنند جايي ديگر در بحث حكمت عملي كه يقين با برهان نللنسبه ذكر مي كنند و لكن خودشان قبول 

اگر كسي دچار بيماري قلب باشد و مبتالي به شك باشد اين برهان يقين برايش نمي برد. برهان به  .نمي آيد
خصم هست. خصم را مستت [؟] نيد، برهان ايمان ساز نيست و لكن قول معروف، از عرفا، از هر عارفي سؤال ك

هوشي گري ـ به اصطالح ـ نگذارد كه   گيرد. مفتضحش كند،بمي تواند سر راهش را ببندد، جلوي فسادش را 
صدمه بزند به افرادي كه ضعيف باشند. ابتدائاً  و ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ كند و هياهو راه بيندازد

پس در قلب ظاهر مي شود، در يقين ظاهر مي شود، در حال ظاهر مي شود و اعطاي خداي متعال ايمان 
به ـ هست. حاال صحبتي هم هست كه به وسيلة رياضت پيدا مي شود. نه، به وسيلة رضايت هم، زمينه 

باشد از هر، از ما تخلف نيعني عجز حاصل شود. عجز مقدمه البته اعطا هست يعني  ـ حضورتان عرض كنم كه
و لهذا آن نقض ندارد، فرق مي كند با هم ديگر، ها  ،مجبور استاو هيچ وقت كرم او نقص ندارد. نه اين كه  خدا

عجب در هر مرتبه حتي نسبت به حاالت روحي صحيح نيست اگر خود حالت روحي سببيت قطعيه داشت براي 
ت عجب در هيچ رتبه اي، اگر كسي كسي خيال كند چيزي بارش هست. اين گونه نيسكه كمال، صحيح بود 



 ·····························································································  ٢٧ 
  سجود، ديگر، د عجب است. عجز مرتبه اي از سجود استضعجب به عجز پيدا كند كه عجز نيست عجز 

ست يا فعل هست يا حال هنهايت بزرگ ديدن يا خود  .استكبار است ،عجب ،حقيقت سجود. عجب ضدش است
حق يك وقتي ة هر حال علي كله. اعالي كلمهرچيزي از اين اوصاف، كه حاال جاي ذكرش نيست، به  ،سته

ذهن هم آمده يعني تبديل شده روابط خاص متناسب با ة است كه در مرتبه قلب است يك وقتي است در مرتب
ظرفيت ايمان را پيدا كرده، حكومتش بر فعاليت ذهن مستقر شده ظهور در شك برهان دارد و از اين جا واضح 

يد كه همان راهي را كه خودش متناسب آنيست. هر كسي به نظرش مي مي شود كه برهان محدود و منحصر 
يا آن برهان را مي بيند و مراتب ضعيف ترش و مي گويد  .با ظرف ايمانش هست، همين برهان است و الغير

پنج تا برهان است و اقوي آن اين است. متناسب با ظرف ايمان، برهان ظهور باالتر دارد. يعني در حقيقت مثالً 
شود گفت اين را كه پرستش خداي متعال در مرتبه قلب با حال واقع مي شود و در مرتبه ذهن به شكل مي 

برهان ظاهر مي شود. وحدت و كثرت در آن هم اين جا خوب مالحظه مي شود. همان طوري كه در افعال 
و وحدت ة هم  را،مطالب ة هم ،آن هم همه تعاريف» ا ورداً واحداً و حالي في خدمتك سرمداهكل«خارجي كه 

كثرتي را كه در عالم ذهن مي بيند همه را مربوط به هم و داراي معنا و داراي قدر و داراي ارزش نمي بيند اال 
حق در ة عمل به واحيات و ترك محرمات، اعالي كلمخب حق در رفتار عيني، ة به لحاظ آن مباني. اعالي كلم

ه محصول اجتماعي دارد، تصرف در زمين هم ديگر مي كند، عالي ترين رتبه اش، افعال اجتماعي كدر افعال 
تصرف اجتماعي هم مي كند در زمين. مسجد مي سازد، مدرسه مي سازد، كتاب چاپ مي كند و توليد مي 
كند، محل تدريس آن را توليد مي كند و الي آخر. حاال نسبت تأثير پرستش خدا در عينيت باال برود. مقابلش 

يان چگونه مي شود؟ پايين مي آيد به نسبت. بالعكس باشد، نسبت تأثير هوي و طغيان ت تأثير هوي و طغبنس
حق. حاال خود اين اقامه و قيام، قيام ة كلماعالي باال برود، به نسبت محدوديت اجتماعي حاصل مي شود براي 

ز خواندن را. يك وقتي اين آدم تكي خودش مي تواند بلند شود نماز بخواند. اقامه را آن است كه به پا دارد نما
بايد بشود البته. به  هظاهراً اكثر مراجع» اقيموا الصلوه« و يك وقتي مي گويد » قم الليل اال قليال«يم فرمايد 

البته طبيعي كتاب فرمودند مي رسد كه اكثر دستورهاي بر صلوة هم با لفظ اقيموا فرمودند،  ئاًذهن آدم ابتدا
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تعاونوا علي البر و التقوي و «واقع نمي شود منبع اجتماعي است اقامه.  است كه بدون معاونت بر حق اقامه

يك عمل جمعي است كه واقع مي شود تا اين كه به پا و . تعاون و همكاري »التعاونوا علي االثم، و العدوان
وي در برابر تق ،نسبت تأثير كه باال برود نسبت تأثير اسالم در برابر الحادكه داشته شود. خب، حاال عرض كرديم 

هوا. الزمه اش اين است كه تبعيت بكند. يك ظرف داخلي درست بشود در مجموعه براي كيفيات داخلي اين 
 ،بر اساس اين تعيين مي شود تنظيمات نظام ،منتجه. نسبت تأثير اسالم برابر كفر بيشتر شود، اين هدف اصلي
اگر بگوييد در كل نظام داراي يعني ريف كنيد قدرت را اگر بخواهيد تعريف بكنيد مجبوريد به منتجه اش تع

قدرت هست يا نه؟ مثالي را كه زديم باز تكرار مي كنيم . يك وقت يك كسي نظام داراي قدرت هست يا نه مي 
نظام كه بعد مي گويد و آيد باالي سر يك كارگاه چوب بري و آهن تراشي و كارخانه و يك كارگاه قالي بافي 

قاعده اش نيست. شما ببينيد كه شما گونه مي گويد نه آقا اين هست يك كسي  ؟داراي قدرت است يا ضعف
محتاج بيشتر هست به شما؟ مي گويند يعني چه؟ مي يا غير خودتان بيشتر محتاج هستيد به غير خودتان 

 ارزي نگاه كنيد. شما ببينيد دستتان زير سنگ آن ها هست يا آن ها دستشان زير سنگ شماة گويند در موازن
ارزي چگونه است. االن قدرت اين ابليس را در عالم، شما ة يا نرخ پول و نرخ موازنآست. برو در پول ببين ه

مالحظه مي كنيد به اين كه مي گوييد امريكا شش هزار ميليارد دالرش در دنيا دارد مي چرخد. اين مطلب و 
يعني مي بيند كه كلمه حق  ؛ه مي بردساير مطالبي كه هست، آدم اگر به ديد عرفاني نگاهش بكند خيلي گري

حريم رسول اهللا را   اسير است. ظلمات و فوق ظلماتي كه به دست اين بشر درست شده فقط ديروز اسارت
نياورده، امروز هم هست، نهايت امروز طوري است كه ماها هم كه اسم مان دوستان است مأنوسيم به اين 

ي كه مي شود وقعي نمي گذارند براي اسالم جز اين اخيراً كه به مطلب. مي بينيم تصميم گيري هاي بين الملل
واقع شد، به بار]  ٣اين ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ [اين قيام حضرت نايب االمام امام خميني ة وسيل

اگر ما بگوييم است حساب نمي آورند اصالً، معنايش اين بود كه حقايق در اين عالم در حال اسارت است و حق 
كه كودكانه هم مسلمين دلخوش بودند به اين كه دارند طرفداري از حقايق مي كنند به قول و فعل و قلب و 

شما  ، ها.را مي كنندمحاسبه عمل و همه چيز. حاال اگر باال بردن نسبت تأثير، آن ها در دستگاه خودشان اين 
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ناء عقالء هم اهميت بدهد نرود در چنگال خيال نكنيد آن ها اين مطلبي كه ما مي گوييم اگر كسي بخواهد به ب

اين به آن ها و بعد برود بگويد بناي عقالء. حداقل قدرت اين را داشته باشد كه بيايد از باال نگاه كند به آن ها. 
ها نسبت به اغراض خودشان مي گويند بناي عقالء. خودش را در ماشين آن ها خورد نكند. آن ها اگر يك ذره 

بگويم آن ها خوابشان   ود در عالم، خيلي، اصالً قابل ... ، من چگونه قياس بكنم اصًال،شم بنسبت تأثيرشان ك
نسبت به در نمي برد، بگويم تالش مي كنند. مثل ديوانه ها تالش مي كنند. آن وقت معلوم مي شود كه عشق 

چه انتظار داريم؟ و آن دنيا در آن ها چه حد است و چه عشق نسبت به خدا و آخرت در ما چه حد؟ آن وقت ما 
درهم كه حضرت مولي الموحدين ه واقعاً لو صرفكم، صرف دينار بآيا ها چه انتظار؟ آن وقت معلوم مي شود كه 

من ده تا از شما را بدهم و يكي از طرفداران معاويه بيايند به همان شدت اين طرفي در مي فرمايد كه اگر 
ما يك عده محدودي اين جا هستيم و مشغول يك  نيست؟ باشند، صرف مي كند حاال صادق است يا صادق

سري تحقيق هم هستيم، يك چيزهايي برايمان هيچ شكي ندارد، الحمد هللا رب العالمين، يقين به اين كه خدا 
نبي اكرم صلوت اهللا عليه و آله و سلم (اللهم صل علي محمد و آل محمد) از طرف او هست، دين براي هست، 

مان، به يك تنظيم نظام و  ما مبتالبه اين كه در نظام اجتماعي همتكفل بشر را بعهده دارد سعادت بشر آمده و 
هيچ كس ترديد ندارد. اگر چند سال ما مشغول كار شديم و  آن اموري هست. اين ها اجمال است. اين ها در

ا در راه عوضي رفتند، زود آن نتيجه اي را كه مي خواستيم حاصل نشد. با اين كه جلويمان هم كفار اين راه ر
خسته مي شويم، بهانه گير مي شويم. اگر اين ها، صد و هشتاد درجه برعكس. ديديم خيلي زياد طول كشيده، 

اجتماعي اش چگونه باشد؟ معلوم نيست ة ته قلب را نگاه بكنيد ببينيد هستيم يا نه؟ اگر اين، معلوم نيست آيند
فرهنگي اش چگونه باشد؟ معلوم نيست ربطش به كجا ة آيند اقتصادي اش چگونه باشد؟ معلوم نيستة آيند

اهل عالم بيايند مهر و ة هميا اهللا چطور است؟ چيز درست نشده، حاصل نداده، منتظر اين هستيم كه حتماً 
دنيا را آخر مي كنيد، همه بگويند احسنت، چيزي  ـ به حضورتان كه عرض كنم كهداريد ـ  امضا بدهند كه شما

ها! و لكن آن كفار، خاصه يهود، مالحظه مي شود كه چهل سال كار مي كردند در يك  ،ه هنوزهم حاصل نشد
حاالتشان هم كه ذكر مي شود چهل سال شديد كار مي كردند، تازه در يك گوشه اي از اين كار شما   مطلب،
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فلسفه مثالً كمال و  ها! فرضاً در احكام توصيفي درباره توصيف جهان يا توصيف حيات يا توصيف ،كار مي كردند

رشد و يا توصيف هر كدام از اين مهره هايي را كه آمديم. اين ها چهل سال گاه كار مي كردند بعد بعضي 
وب خواقعاً گاهي حالت اين ها را خواندن براي نهيب زدن به نفس در تر، هايشان را آدم مي خواند ديگر بيش

. براي اين كه اين آدم به او بگويد كه اين چه فميدن ا چيزاز آن هـ به اصطالح ـ ياد گرفتن و براي است نه 
اين چه رقم محبتي است كه تو داري نسبت به معصومين و نسبت   تي است؟داين چه رقم ش  رقم غيرتي است؟

در فقر اين مردك ماركس،  .به خداي متعال، آن نسبت به دنيا چگونه با شدت جلو مي رود و خسته نمي شود
شما اكثر اين ها  آن، نمي كرده، كه بوده، در مضيفه مالي بوده، در مضيفه هاي خاصي بوده، رها مدت ها در فقر 

كه در اين قسمت هاي مختلف تأسيس كرداند با مشكالت شديد مواجه بودند،  يسسينؤرا نگاه بكنيد از اين م
ات اجتماعي، زه با ارتكاتازه وقتي نظريه شان را مي گفتند چون نظريه شان درگير بو  ،كه رها نمي كردند

مسخره شان مي كردند. شما ببينيد بعد از اين كه انيشتين آن نظريه نسبيتش را بيان كرد در روزنامه ها چقدر 
مسخره اش كردند، ارباب فنوني كه مقابلش بودند، چقدر مسخره اش كردند، ولي رها نمي كردند كارشان را، 

م به حضورتان، به يشان. به هر حال برگرديم، مطلب را عرض كننمي شدند به حسب آثار عمل كأنّه سست هم 
باال بردن نسبت تأثير معين مي كند نحوه تنظيمات ـ به حضورتان كه عرض كنم  ـ ميسمع مباركتان برسان

فعاليت هاي فردي مي  گوييد بايد غرض ة از هم باشد. چرا؟ شما در همة دروني را و نمي تواند اين مطلب بريد
كه معامله  نداشد يا نمي گوييد؟ معامله، كسي برود يك فرش سه گزي بخرد، يك پنكه بخرد، مي گويعقاليي ب

غرض عقاليي معامله نمي كند. غرض عقاليي را به مي گويم براي اين كه   سفيه باطل است. مي گويند چرا؟
ل يك غرض عقاليي است. پيدا شود. آن هم قصد انشايي كه دنبااو براي  ءشرط مي كند. عاقل باش، قصد انشا

در   اين معامله را بكنم يا آن معامله؟  تنظيمات دروني و گزينش اين كه اين حكم را انتخاب كنم يا آن حكم،
كه نمي تواند بدون غرض واقع شود. غرض عقاليي حتماً در آن الزم است. در همه است امور فردي، مورد اتفاق 

غرض عقاليي را از آن حذف مي كنيد. مي گويند آن وقت ولي اش بايد  عقود و ايقاعات. نمي توانيد شما بگوييد
چگونه مي شود كسي بگويد غرض عقاليي قابل حذف شدن از   بيايد معامله كند او نمي تواند معامله كند،
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گزينش و تخصيص جزئي نيست ولي از نظام در تنظيماتش غرض عقاليي الزم نيست باشد. اين چه حرفي 

محال است، اگر بخواهيد بگوييد اولويت، اگر بگوييد تصرف در مال غير، اگر بگوييد رشد، اگر  ،است؟ اين فرض
[؟] بگوييد سرپرستي، به امور متعدد شما مي توانيد اين مطلب را مالحظه كنيد كه غرض عقاليي بايد باشد. 

شد، دعوت به دنيا باشد؟ حاال غرض عقاليي در امر سرپرستي مسلمين، در تنظيمات مي تواند دعوت به خدا نبا
يا آن وقت بگوييم ولي الهي، واليت حرص را بكند و ايمان، ايمان داخل ضربه بخورد اين مي شود ادراك الهي، 

طبيعي است كه واليت الهي، غرض الهي مي خواهد، به كينز سؤال بكنند كه آقا جان چرا مي گويي اصالت 
بي نهايت نسبت به دنيا فرض كردم. مي خواهم اين را رشد  مصرف، مي گويد براي اين كه بشر را برايش ميل

بدهم. الگوي تخصيص من براي رشد يك همچنين چيزي است در انسان، در جامعه. مي شود اين طور كرد 
يا اين ممتنع است، محال است. شما توصيف مي كنيد كه ميل به طرف خداي متعال، به طرف  براي نظام الهي؟

. تعريف تان از كمال جز اين نيست. اگر شما تمام شده هست در فلسفه تان اين كه رحمت او بي نهايت است
د شما بگوييد من ياين دنيا اصل نيست براي خودش، مطلوب ذات نيست، براي آخرت لحاظ مي شود. نمي توان

حضرت  ميل بي نهايت نسبت به دنيا را اصل قرار مي دهم در باال بردن نسبت تأثير و همين كه وجود مبارك
توانستند اين امر را اصل قرار دهند در ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ نايب االمام، امام خميني 

مردم تبايع  فطرت، ظهورش عيني شد يعني همان جوان هايي را كه شما مي گفتيد نمي شود، ،سرپرستي
ك تك نفر نشست يك دوره نيست اين طوري، نمي شود به مردم اطمينان كرد. خيال مي كرديد بايد براي ت

مفصل چنان، تا اين كه اهل فنا ة مفصل تهذيب كرد و يك دور ةمفصل اصول اعتقادات گفت و بعد يك دور
هستند؟ نيستند، كسي نيست. اول مي گفتند مشت و درفش نفر بشوند. چند تا را مي توانيد اسم ببريد، چند 

بعد كه استدالل  ،حكومت طاغوتـ چيز به اصطالح ـ  كي فايده ندارد. مشت به سندان كوبيدن است مقابله با
پيروز شدند، كلي مقدمه مي چيدي. مي گفتند   مي كردي كه در جاهاي مختلف دنيا قيام شده، چطور شده؟

ا مي شود، براي دنيا مي شود، هوي يترك الدنيا، لدن  قيام ها براي دنيا بود، براي دنيا مي شود اين كار،آن 
بدون اين كه عنايت داشته باشند. فطرت انساني را   كأنه، .براي خدا نمي شود همچنين چيزيهمراهي مي كند. 



٣٢ ·································································································································································  
فطرت جامعه را كأنه مادي توصيف مي كردند. طبيعي است كه در آن ممتنع  ،مادي كأنه توصيف مي كردند

چه براي  ،دمي شود حركت براي مسلمين، براي كفار هم راه باز مي شود. چه براي مستكبريني كه حاكم ان
قيام هاي سوسياليستي  مستكبريني كه مي خواهند به نوع ديگري قيام كنند. لذا قيام هاي مادي توجيه داشت.

قيام هاي ماترياليستي چه شكل دمكراسي آن، چه شكل سوسياليستي آن تويجه داشت و لكن . توجيه داشت
هم مي  )ره(ب االمام حضرت امام خميني قيام هاي الهي توجيه نداشت. حاال ببينيم آيا اين كه حضرت ناي

ند مردم با يك ترقه در نكته اش همين است ها! آن وقت مي گفتاين كه فرمودند كه شما مردم را نشناختيد، 
د براي كه روي مين مي رفتنساخت دم هايي آ ،لكن ايشان از همان مردم، از بچه هاي همان مردممي روند و

شدت كه بدهد به اين قسمت اين مي تواند زيربناي الگو قرار بگيرد ديگر اين كه فطرت انسان را الهي مي داند. 
و جامعه را رشد بدهد. اگر دقت كنيم كه هيچ يك از عرفا مقصد عالم را مادي تعريف نكردند و رشد را پيدايش 

تن نسبت تأثير الهي بر مبناي رشد ايمان واضح مي شدت حرص نسبت به دنيا توصيف نكردند. آن وقت باال رف
سرپرست مسلمين را مشخص كند. آمده  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ شود كه اين مي تواند غرض اساسي

و اين  سرپرستي كند، سرپرستي چه كار مي كند؟ سرپرست يك گل، گل را از آفت هايي كه ممكن است بزند
. سرپرست ايمان جامعه هم خب ايمان جامعه را جلو مي ديگر ند كه رشد كند، از بين مي رود و سعي مي كها

قبالً عرض شد ن طور كه يبرد. ايمان جامعه چگونه است؟ اين كه نسبت تأثير اسالم در مقابل كفر باال رود. هم
ضرب است براي ذهن، ذهن ضرب است براي حاالت قلب، حاالت قلب ضرب  لعم ،اشاره شد در بحث قبلي

براي ايمان، نمي توانيد شما باز تفكيك كنيد بگوييد كه باال رفتن نسبت تأثير اسالم نسبت به كفر اين  است
ظرف نيست نسبت به عمل اجتماعي پس بنابراين ضد آن را مي شود فرض كرد، نقيض آن را مي شود فرض 

محال اين رشد عمل اسالمي، مسلمين، اين ظرف است براي ة تأثير كفار بر جامعنسبت بگوييم باال رفتن  ،كرد
د. پس ابزار گزينش، ابزار گزينش ياست همچنين چيزي، مگر كسي آشنا نباشد با مطلب نفهمد چه مي گوي

طور به مصالح نمي تواند باال رفتن نسبت تأثير اسالم در برابر كفر نباشد و معنا ندارد كه ما بتوانيم قدرت را 
مادي كسي بخواهد تفسير كند كه منشأ قدرت هم كه انسان است  ديگري تقسيم كنيم. قدرت را مگر اين كه
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كند اگر ايمان رشد كردنش اصل هست، ظهور عيني اش باال رفتن نسبت تأثير اشت بخواهد مادي توصيف 

ي اجتماعي و نفي كفر است و باال بردن اي الهي، ظهور تقوااسالم در برابر كفر است ظهور تقوي قلبي، تقو
به ما جداي از آن وقت نمي توانيم بگوييم مبتال است. حاال اگر اين مطلب تمام باشد يمنسبت تأثير اسال

مصلحت قدرت اسالم است. مصلحت قدرت اسالم نمي تواند جدا باشد از باال بردن نسبت تأثير اسالم در برابر 
ز يك مثال مي زنم اگر به را مي سازد. باوضعيت قدرت جدا باشد. اين مبتال كفر و همچنين نمي تواند از تعيين

چاه حفر مي كرد، تلنبه  ،قبالً كسي زراعت مي كرد. زمين ثبت داده شده اي را مي خريد ردوقت باشد. عرض ك
به هم مي گذاشت، آب استخراج مي كرد، كشاورزي مكانيزه مي كرد. تراكتور مي خريد، مي آورد جنس خود را 

هم امام و سهم سادات و زكات را هم مي پرداخت و خيرات بازار مي فروخت و وجوه بريه اش را هم خمس و س
ال مي كردند، ؤو مبراتي هم مي كرد و به نظرش هم مي آمد خب در رزق حالل است اگر از كسي هم س

واليت، رعي و زراعت، شغل مستحبي خيلي خوب، اگر زراعت را  و معيشت عباد بر پنج دسته استمعايش، 
التزام قلبي بايد به آن داشت كه نگاه كنيد، راست است. به شكل كلي الهي  بريده و منقطع از همه خصوصيات

نيست ولي در عينيت تلنبه مثل درخت سيب سبز نمي شود از زمين بيايد باال، تراكتور سبز  يصحيححرف 
از جايي. نمي شود از زمين بيايد باال، ماشين حفر چاه عميق سبز نمي شود از زمين بيايد باال، بايد بخرند آن را 
، نساختهآن جاي توليد كننده اش هم نظامش مقصدي دارد، حسابي دارد، به قصد قربت براي شما تلنبه 

دالل قهراً. به يك لحاظ دوم كه نگاه كنيد شما شديد اين پيدا مي كند آنها بفرستد. وابستگي به تكنولوژي 
وييد نه همچنين چيزي نيست. تلنبه را ورود دست كفار در نان مسلمين، از اين جهت كه نگاهش كنيد، مي گ

شاءاهللا خودمان مي سازيم، كارخانه تلنبه سازي اش را هم مي سازيم. ابزار دقيق آن را هم مي سازيم. عرض  ان
شاءاهللا، اين صحبت ها درباره اش بشود، چشم. آن روز را ما كاري نداريم  مي كنم بالخيل يك روز مي سازيد ان

هم اين هست يا آن نيست، اين را ما فعالً كنار مي گذاريم ما نمي آييم بگوييم كه اين  يا وضعيت ابزارتانآكه 
ابزار در يك مسير رشدي حاصل شده، متناسب با يك بافت اجتماعي بدست آمده، آن ها را فعالً نمي گوييم در 

. مي گوييد بالفعل مخواهنمي آن را دقيق هم دارد، فعالً  ،اين قسمت از بحث، آن ها سرجاي خودش حرف دارد
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كه جناب عالي اين تلنبه رويش مارك كشور ديگري خورده كه آوردي گذاشتي اين جا. مي سازيم يعني چه؟ 

بعدها يك كارخانه اي چنين و چنان مي   محصول كيست؟ ،اين فعالً چه كاره است؟ اين فعالً مصرف كدام
تان هم مي شود مثل مهندسي آن ها و بعداً  ن را هم مي سازيد و مهندسي متالوژيآسازيد و ابزار دقيق 

شاءاهللا تعالي خودتان، آن را ما كاري نداريم. فعالً  فرمول هاي انبا نيد كتركيب اجسام هم كه مي خواهيد ب
هستيد. صبح قطعه يدكي اين تلنبه را ندهند، اين چاه مي ها محصول آن  ةما مصرف كنندشبالفعل االن كه 

آب چاه هاي زيرزميني، ؟ پايين رفته، سطح طح آب هاي زير زميني چطور شدهكردي، س خوابد. با تلنبه هم كار
 . ايننه در انحصار اجتماعي ،شما در انحصار طبيعي واقع شده ايد ؟هاي زيرزميني پايين رفته، چه عيبي دارد

حي پيدا يك انحصاري هست كه اگر ملت قدرت رو يانحصار طبيعي يعني چه؟ اين چه تعبيري است؟ يك وقت
قرارداد را بگويند ما قبول نداريم، هيچي به هيچي، انحصار از  ،ند، انقالبي بكنندند كه قرارداد را به هم بزنكن

كارخانه اش را، بالفعل ب، جناب آب پايين رفته سطحش، شما هم نداريد آبين مي رود. يك وقتي است كه 
نان امسال تان هيچي نيست. مجبوريد به نحو طبيعي كارخانه هم خلق الساعه يك مرتبه ايجاد نمي شود. براي 

مي گوييم انحصار طبيعي كه خطرناك تر است. انحصار تكنولوژي، وابستگي تكنيكي، به آن تسليم شويد. اين را 
كرد يك شبه. نمي توانيد شما، همت كنيد، شدت بكنيد،  اش اعتياد به كولر و برق و نظاير ذلك، نمي شود قطع

هللا تعالي بحث در تنظيم عينيات بكنيد، پيدا كنيد راهش را، بتوانيد تصرف در اول، مجموعه هاي شاءا بياييد ان
شاءاهللا تعالي زمينه هايي پيدا شود در آن  انبشويد كلي اش كنيد، الگوي تخصيص را عوض كنيد، بعد از آن 

بياوريد به تدريج، نسبت  ين وضع درتوانيد به نسبت خودتان را از ابزمينه ها فعاليت دور دوم آغاز شود. بعد هم 
تأثير كفر، باال رفتن آن در حيات اجتماعي شما اين طور نيست كه فقط محدود به مرز جغرافيايي خاصي باشد، 

من و شما، حضور و وابستگي به آن ها حضور  ةمرز شما، در درون خاندرون مرز ژئوپلتيك خاصي باشد. در 
اين حضور دارد. حاال مي خواهم اين مطلب را ببينيم كه اگر بخواهيم اين دارد. در درون لباسي كه مي پوشيد 

اده كردن احكام، قدرت براي نسبت تأثير را تغيير بدهيم جهت گيري اش را بحول اهللا و قوته، قدرت براي پي
چاه اين مي شود كه همان كودك وار نگاه بكنيم به همان  به نسبت به احكام، توصيفش چگونه مي شود؟ مبتال
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است كه مي گوييد  هيا اين كه واضح است كه آن كودكان ؟اين كودكانه نيست و بگوييم كسب حالل كرده ايم؟ 

قدرت دارم براي نان حالل آن جا بدست بياورم و ضرري به اسالم نخورد. نشناختن وابستگي تكنيكي هست، 
به ـ عرضي دارد، نه خبر از ة موازن نشناختن وابستگي اقتصادي هست كه اين حرف را مي زند. اين نه خبر از

از دارد، نه خبر از آمدن تلنبه دارد. هيچي  پتنت قرار دادهاي ثبت و تكنولوژي و ـ حضورتان كه عرض كنم كه
ه آن د، حاال هم مي خوريم. با قنات بونداين ها را خبر ندارد. مي گويد نان گندم صدسال پيش از اين مي خورد

حاال مي مي گوييد ت، در گندم بودنش كه آقا فرق نمي كند. با گاو آهن بوده يا تراكتور، آبياري، اين با تلنبه اس
گاو آهن، نه، كسي نمي گويد رها كن، مي گويم در فهم اين كه دنبال رها كنم تراكتور را و بروم كه گوييد 

» اموالهم و انفسهمالناس مسلطون علي «ه كدام است؟ در آن تجديد نظر كن مفصل در قاعدة قدرت و مبتال ب
و صحيح است اين قاعده، شكي ندارد كه اين قاعده صحيح است ولي ربط به  مفصل نمونه هايي را ذكر كردند

به ـ دارد؟، مال كه نمي شود دست كسي بيفتد مجرد از جامعه، مجرد از همه، مجرد از چيزي مصداق چه 
ا اين گونه درباره اش حرف بزنيد. اگر مي كليه خصوصيات عيني تا شم ـ حضور مباركتان كه عرض كنم كه

گوييد در يك نظام يعني رشد اقتصادي جزئي خرد هر تك تك از واحدهاي اقتصادي متناسب با نظام انجام مي 
را يك خرد بگويند آهان، ميزان دالرهايي   ضوابطش يك خرده عوض شود، ،شودبگيرد، يك تغيير در نظام پيدا 

فروش معدن در اختيار دولت قرار مي دهد، اين وضع تخصيص اش عوض مي شود  ،كه بر اساس نفت در اختيار
به اين كارخانه يا به آن كارخانه، به اين محصول يا به آن محصول، آن وقت معلوم مي شود كه چقدر درآمد 

ا نظام توزيع از عالم كه نيست، سلطه اي را كه اين بر مال پيدا كرده در نظام طاغوتي در رابطه ب ةدارد اين. بريد
خالف عقالء  ـ به حضورتان كه عرض كنم كهـ الحادي و نظريات ، از بعدثروت آن وقت بوده. اشاره مي شود كه 

وقتي كه بريده مالحظه كنيد، راست است. [؟] در اين باب،  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ و خالف فالن
راي محتكر قيد مي كنيد كه بل مي بينيد؟ مطلقاً ، حتي مطلقاً، قيمت گذاري را باط  مصادره را باطل مي بينيد؟

نبايد قيمت خود گذاري كرد ولي اگر نگاه بكنيد كه اين سطح توليد اين جامعه منهاي تكنولوژي موجود و 
معطل، آن وقت اين گونه بالدست اين آقا برسد، همچنين چيزي منهاي قدرت ارزي نفت اصالً چيزي نيست كه 
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تبعيت مي كند از باال رفتن نسبت تأثير يك واليت در   گرديم، عرض كنيم كه قدرت، صحبت نمي شود. باز

برابر واليت ديگر، واليت الهي در برابر واليت الحادي و مصلحت بر اساس باال رفتن اين نسبت تأثير تنظيم مي 
ود كه هر شود و معين مي شود به صورت كلي و قدرت قيام به تكليف شرعي در اين مجموعه معين مي ش

فردي كاري را مي كند الهي است يا الهي نيست. خب، عرض شد اين در صورتي است كه ما بخواهيم نسبت 
ظرف رشد باشد نسبت به تنظيم  ،تأثير را ظرف حساب كنيم، ظرف رشد، باال رفتن نسبت تأثير اسالم برابر كفر

به ظرف باشد نسبت به عقود و مبتال ، نسبت به مالحظه مبتالبه، مالحظهمصالح، تنظيم مصالح ظرف باشد
به، آن هم ظرف باشد براي افعال فردي و شتن بر مبتالبه و شناختن مبتالايقاعات و عقاليي بودنش و قدرت دا

افعال فردي هم ظرف باشد براي افعال ذهني و افعال ذهني هم ظرف باشد براي افعال قلبي، افعال قلبي هم 
لعكسش يك نگاه بكنيم، بنابر مبناي اصالت تعلق كيفيات مگر كيفيات جريان براي ايمان، حاال از آن طرف، با

تعلق نيست و اگر كيفيات، كيفيات جريان تعلق است و جوهره اش تعلق است كه همان ايمان شامل هم، بعضي 
آن  ةبعتايت و نيابت بود و اين ها شئون اختيار چه بود؟ تعلق به والباهللا، جاها گفته شد تعلق شامل يا ايمان 

چه مي شود؟ نتيجه اش اين مي شود كه جريان واليت است  اش آن باشند، نتيجه ةبودند. اگر اين ها شئون تابع
به چيزي نيست جز يگر مي گوييد قدرت نسبت به مبتالبه، مي گوييد اصالً مبتالنه فقط د ،اين كيفياتة هم

چيزي نمي شود جز جريان واليت. همه تصرفات واقع مرتبه اي از واليت و نيابت. اگر از اين طرف بيايد عبادت 
مي شود براي پرستش و در جهت پرستش و همه تصرفات، متصرف، نمايندة مولي هست در موضوع تصرف. در 
اين جا ديگر مصلحت واليت را علي حده نمي بينيد مصلحت حكم علي حده، خود حكم چيزي نيست جز 

ابزار واليت نبويه بر تاريخ است صلوات  ،ها، در مقام التزام ،ر مقام عملكيفيتي از واليت، مرتبه اي از واليت، د
. در مقام تغيير و تصرف، عمل به حكم چيزي نيست جز عبادت، چيزي نيست جز نيابت از عليه و آله و سلماهللا 

ت و حكم، آن موضوع. نمي تواند معارضه واقع بشود. نمي تواند تزاحم واقع بشود بين والية مولي در آن مرتب
كه داريد تصرف مي كنيد مي خواهيد تصرفتان الهي  اي بهحكم التزامي. حكم مبتالموضوعاً حكم عيني نه 

البته موانعي هست  باشد، خود جريان واليت است. از اين موضوع كه نگاه بكنيد، يادمان نرود صحبت هاي قبل، 
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زينش چه چيزي هست به صورت جزئي تر. دسته را و بعداً هم مي گوييم ضوابط گ كه شما مي گزينيد يك

حاال كلياتش را داريم مي گوييم. فعالً در كلياتش ديگر اگر كسي جدا و بريده از عالم خيال بكند يعني همان 
به هم همان طور بخواهد نگاه ه نگاه كرد. در مقام شناخت مبتالطور كه در باب احكام التزامي قلبي بايد آن گون

كه عرض شد حرفش بي ربط است. اگر كسي با لحاظ عينيت و زمان و مكان چون رم بكند و بگويد قدرت دا
مي خواهد نگاه بكند. اين ها از هم نمي شود جدا بشوند. در موضوع تصرف، شما تصرفي الهي مي كنيد براي 

 مولي هستيد در اين رتبه. ة الهي و بازگشتش از اين است كه نمايند يمقصد الهي، مبنعث از ايمان
بنابراين فرض كه بياييم نگاه بكنيم باال رفتن نسبت تأثير اسالم برابر كفر براي ولي علي اين فرض، ال حا

رف اجتماعي و سرپرستي اجتماعي اش نباشد. ولي كفر صاعلي نمي تواند شاخص اصلي كار تة مسلمين در مرتب
تصرفاتي مي كند تصرفات الهي و الهي هم  تصرفات استكباري، وليكنددارد دعوت به نار مي كند، تصرف مي 

ريان جمصالحي كه براي واليت گفته مي شود عين مصلحت جريان احكام است. نفس خود آن  ،بنابراين قسمت
احكام است نه اين كه آتيه واقع مي شود جريان احكام نه اين كه از باب مقدمات مفوته است. يك وقتي است 

ه بكنم، آن چنيايم گذرنامه بگيريم، بليط بگيرم، چه بكنم  در فصلش من شما مي گوييد حج واجب است اگر
نمي شوم. مي گوييد اين مقدمات مفوته، مقدماتي كه موجب فوت حج مي شود واجب است اقدام موفق موقع 

برايش. اين وقتي است كه فرصت دقت نظر نداشته باشيد وقتي فرصت تأمل داشته باشيد عين عمل به احكام 
كنيد. مي خواهيد  رف زمان و مكان. در عالم تغيير داريد صحبت ميظر ظرف زمان، در همين است. نهايت د

تغييرات الهي بدهيد. ديگر نمي گوييد تعطيل شد حكمي براي مصلحت نظام، آن جايي كه مي گوييد تعطيل 
عده  اين كه مبتال هستيد به عده اي كه آنبه دليل شد حكمي براي مصلحت نظام، اين تعبير را مي كنيد 

متوجه نيستيد مطلب را چه بكنند؟ فرمايش امام را اگر آدم دقت بكند، چند تا چيز است: يكي اين كه حكومت 
عملي برخورد با كفر و شرك جهاني و حل معضالت داخلي، اين يك فرمايش، آن  ةبرخورد با كفر و فلسف ةفلسف

زمان و مكان را اگر دخالت ندهد فقيه، نمي يكي را علي حده بگذاريد. يك جاي ديگر هم مي فرمايند كه عنصر 
بگيرد. اين دو تا. يك جاي ديگر هم مي فرمايند كه مصلحت نظام  ه دستتواند واليت و سرپرستي مسلمين را ب
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احكام مقدم است. اين سه تا حرف را جداجدا نظر به آن بفرماييد. ما فرض مي كنيم اين سه تا جمله را ة ر همب

بخواهيم نگاه كنيم. اين سه تا كلمه است معنايي دارد براي خودش، قابل توجه است،  مستقل از قائل شريفش
قابل تأمل است، قابل محاسبه است. اگر علت عمل، حكومت اگر علت عمل را نشان مي دهد در برابر كفر يعني 

ه مي ولي اين تصميمي ك چيزي؟ براي اين كه تصميم بگيرد ست براي چههاين تصميم را گرفتم. حاكم 
براي مقابله با كفر، با شرك، كفر و شرك نمي شود مثالً در داخل كسي  ؟ چه چيزيخواهد در عمل بگيرد براي 

 كافر باشد؟ يا اين كه هر وقت مشكالت داخلي كه ناشي از هوي هست، ظهور پيدا مي كند، ظهور در شرك و
استكبار جلي مي  ،ستكبار خفيشرك جلي مي شود و مي شود كفر، مي شود شرك. ا ،كفر است. شرك خفي

مي شود كفر. البته يك حمل صريح دارد كه غرض خارج از مرزها باشد. عيني ندارد كه آن هم بشود.  ،شود
ولي رو به رو مي بينند پرچم توحيد را با پرچم چه  ،، عيبي ندارد كه آن هم بشود تعبيرباشدخارج از نظام 

ن حكومت براي اين است كه رو به روي اين بايستد. اين مي كساني؟ پرچم كفار و مشركين. مي گويند اي
 ،بايد رو به روي آن بايستد[؟] بايستد يكي خواهد بيايد اختيار مسلمين را دست بگيرد. اسالم را مهجور كند. 

چه كسي مي تواند رو به روي آن بايستد؟ كسي كه آگاه به زمان و مكان باشد. نمي تواند بدون آگاهي زمان و 
رويش. حاال مصلحت نظام بر مصلحت احكام مقدم است اين واضح مي شود كه براي ه كسي بايستد رو ب مكان

همه شان شناخت نسبت به زمان   آن هايي كه مجتهد هستند،ة كسي دارند صحبت مي كنند كه مي دانند هم
د اين مصلحت اهم و مكان ندارند و مي گويند اين مصحلتي را كه مقدم مي داريد مي شود استصالح مي گوي

است. مي گويد اگر تنازل بكنيم و بخواهيم با مبناي شما با شما صحبت كنيم، اين مصلحت اهم است اصل 
روشن شده كه مصلحت احكام تبعيت محض دارد از مصلحت نظام قبل ة دو جمل ااسالم به خطر مي افتد. و اال ب

به ديگري نيست، قدرت ديگري ام، مبتالحكام جز جريان مصلحت نظچون چيزي ديگر نيست كه عمل به ا
نشده. فوت آن جا به كار مي رود كه قدرت باشد و عمل نشود بگوييم فوت شد. قدرت نباشد كه  تنيست. فو

منجر نمي شود به نظر همه. هيچ كس نمي گويد كه در ظرفي كه قدرت نباشد تكليف هست كه، قدرت به 
تكليف بر عاجز كه محال است و بنابر مبنايي كه قبالً عرض . كه صورت مطلق اگر نفي شود كه تكليف نيست
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به   شد، اگر قدرت را از شرايط حكم برداريم و مالحظه كنيم نفس اقتضاء نمي تواند لحاظ بشود بدون قدرت،

اين جا كه مي رسيم ديگر خيلي بسيار واضح واضح مي شود كه بله، اين تكليف ملتزم به آن هستم و جزء 
كه هم ت در ظرف زماني كه قدرتش باشد در جريان تاريخ در جريان رشد، در ظرف زماني احكام الهي هس

نباشد ما مكلف به آن نيستيم. االن ما مكلف به نماز مغرب و عشا نيستيم يك عده اي هم كه االن محلشان 
در يك مكان  . آن هاءآفتاب غروب كرده و به حضورتان كه، از مغرب گذشته مكلف هستند به نماز مغرب و عشا
آمده براي ما نيامده.  ءديگر هستند ما در يك مكان ديگر. آن ها امر اقم الصلوة برايشان براي نماز مغرب و عشا

دو تا، آن ها اگر تأخير بكنند از اول وقت، فضيلت اول وقت را از دست دادند. ما هم اين جا كه مي ما مكان 
 بوده. در زمان هم عين همين واقع مي شود. دو تا مكان ما  رسيم فضيلت نماز مغرب امشب را از دستم نرفته

»و صل اهللا علي محمد و آله الطاهرين«  





 

 ٢٦جلسه: 
١٨/٠٦/٦٨ 

والحمداهللا رب م يبسم اهللا الرحمن الرحن ياطيم من همزات الشيع العلياعوذ باهللا السمستاد حسيني: ا
اهل  يو عل )اللهم صل علي محمد و آل محمد(محمد ابالقاسم نا يدنا و نبيس يسالم علالصلوات و والالعالمين 

 .نيوم الدي يمن اآلن الء اهللا اعدااعدائهم  يلعن اهللا علالو ن يرمكالمبن ين المنتجيته المعصوميب
ت ا يآن چه وعده به ول !نكن بر يلمه باطل را از زمك !لمه حق را بر سراسر جهان بگسترانك !الهابار

 !بدارو منصور د يمؤرا اي ت اهللا خامنهيآت حضرت ا يولد يرشب ينا !عطا فرما يوهر چه زودتر به  يا فرموده
انقالب  يشهدا !گردانمخذول جناح ها فر در همه كر كلش !گردان روزير اسالم را در همه جبهه ها پكلش

ن يانتقال ما را از ابارالها!  !ت فرمايعاجل عنا ين جنگ شفايمعلول !بفرماالشهداء د يباحضرت سمحشور  ياسالم
تو ه كده قرار اي به گونه كل خودت خالصاً يله شهادت در راه خودت و برايبه وس گر تفضالًيعالم به عالم د

ر يبكروح پرفتوح رهبر بارالها!  !رامت فرماكعاجل  يما را شفا يو باطن يعلل و امراض ظاهر !يباش يراض
رش يخ يدعا !دهبقرار  يفش را از ما خرسند و راضيروح شربارالها! ! ق رحمت واسعه خودت بفرمايانقالب را غر

شان يب و عائد روح ايوافر نص يوافر و حظاي بهرهتفضالً د ييفرمامي بيه نصك يراتياز خ !ب بفرمايرا نص
پدر و مادر  مخصوصاً ييفرمامي بينص ه تفضالًك يراتياز خ تاًيوم اًيح ،ن امتيصالح ،ارواح علمابارالها!  !بگردان

ر و كر و ذُك، ذجلوتخلوت و  !خدايا !مند گردانرشان بهرهيخ يما را از دعابارالها!  !ض بگردانيمند و مستفبهره
 ت خاصش را تفضالًيعنا !بارالها باشد! يراض وت يه ولكقرار ده ر ما را اعمال ما را آن گونه كما را ف يلباد قي

ما را در زمره خدمت گزاران  !ت فرمايبحث عناهاي را در همه قسمتادادش د و نصرت و ييتأبارالها!  !ب فرماينص
 !دهباو قرار  ياران وليا از ما ر !دهبائش قرار ياران و اوليما را از  !حضرتش قرار بده
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. اللهم اخرجنا من راًيسلطانا نص كمن لدن يجعلامخرج صدق و يمدخل صدق و اخرجن يو قل رب ادخلن«

ا ارحم ي ك، برحمتكنا خزائن علومعلي وانشر كنا ابواب رحمتيهم افتح عللرمنا بنور الفهم، الكالظلمات الوهم و ا
 الطاهرين اللهم صل علي محمد و آل محمد.  ن و بمحمد صل اهللا عليه و آلهيالراحم

ان يم بر جركحاام كم به احيردكمي رياز آنها تعب ه قبالًك يالتزام يلكام كن احيامروز بحث در باب رابطه ب
م. رابطه كام حاكان رشد نه احيام جركام رشد، احكشود به احمي ريه از آن تعبك يت اجتماعيام والكرشد و اح

ـ صلوات اهللا و سالمه حجت اهللا حضرت ت يخداوند متعال و عنا ياريردن به كم به بحث ينكمي نها را شروعيا
را  ين احتماليم. اوليدهمي قرار يمورد بررسـ  يتعال ان شاء اهللاـ را  ين قسمت احتماالت مختلفيدر ا. عليه ـ 

ح ي؟ و اگر صحيام ثانوكاحو  ياولام كم احييح است بگويا صحيه آكن است يم ايدهمي قرار يه مورد بررسك
ام كاحن به نام يومت، اكله حيبشود به وس يجار ناًيه عك يم التزامكم هر حييه بگوك؟ است يرياست به چه تعب

است.  يم ثانوكن حيم اييعوض بشود، بگو يا تزاحمي يتعارض يكل يه به دلك يمكخوانده شود. هر ح ياول
چه؟  يعنياست.  يالتزام يلكام كجزء اح يام ثانوكچه اح ،ياولام كام چه احكن احيم هر دو اييبگواز ابتدا 

 يالتزام« يلكام كدر همان اح .ي، التزاميلك، يم اولكم چگونه است؟ حكن حيته حرام است. ايل مكم اييبگو
ه كن طور گفته شود يا .ندارد يالكاو اش يمضطر شد برا يسكاگر » فال اسم عليهر باغ و ال عاد يفمن اضطر غ

 يكي يول ،عت انسان است بدون لحاظ اضطراريم طبكاز آنها موضوع ح يكيهستند.  يالتزام يلكم كح هر دو
 ،مين جا معطل بشويدر هم يمك يكاست. حاال  يم ثانوكن حيم اييه مضطر است، بگوك يگر انسان خاصيد

م از آن ياوريرا اگر بي امثال هم نمونه يكست. در ا يباق يآثار وضع يرود ولمي نياز ب يفيلكم حرمت تييبگو
خورد. خب مي عرق يتم. مضطر به شرب خمر وقيم، نشان بدهينكم حس يتوانمي ش را مايه آثار وضعك يزيچ

 يا اگر مرحله اضطرار طورياش چون مضطر است جواز  يفيلكم تكح .داشته يفيلكم تكح يك ،شودمي مست
در  ،واجب است شرب خمر فاًيلكتيعني است بخورد. ش حرام باشد، واجب كبشود تر واجب هم اناًيه احكباشد 

ست آثار هه واجب كن حاال كول ،ه شرب خمريه وجب علك يه اضطرارش بلغ در حدك يمضطر يجا؟ براك
آثاري را كه خداوند ـ تبارك و تعالي جلت عظمته ـ شود؟ مي دايا پيشود نمي دايپ ،ر استكه سكخمر  ينيوكت
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زوال عقل است، زوال التفات  ،ركس .خب يلين هست؟ خيا ،وقش در رابطه با انسانقرار داده است براي اين مخل

ه نتواند نماز كن شود ياست موجب ا نكر ممكن اضطرار حاصل شده باشد قبل از طلوع فجر، سياست. اگر ا
 مصلحت از اوفوت » يركوال تقرب الصلوه و انتم س«ر باشد. كرا بخواند. تا طلوع آفتاب در حال س شصبح
ن رفت يو مصلحت هم از دست ا يآثار وضع ين رفته ولياز ب يفيلكه آثار تكن طور گفت يشود امي .بشود

 شحداقل !ن طور گفت؟يشود امي ،از دست داد ،در تقرب يسع ،حت از دست داد. قدرت تقربقدرت جلب مصل
 داشته باشد.  يادين زيقائل ن استكهم مم لن احتمايا ظاهراًكه هست ن ياحتمال چن يكه كن است يا

مصحلت ملزمه دارد حتماً شرب خمر  كتر ،م عدم شرب خمرييبگو .مينكم در باب اقتضاء صحبت ييايحاال ب
اگر  يگريز ديا چيحفظ بدن  مضطر مثالً يه وجوب براكم ييتقرب. در مقابلش هم بگو يبرا، در حد حرمت

م دو ييبگو .خمر شرب كندن شخص مبتال يا ،ندكشرب خمر  اين كه يبلغ برا ين مصلحت دارد حتيا ،باشد
 تعدد موضوعم تعدد وجه و عنوان علت ييا بگويراجح هست  يكيموضوع و  يكمصلحت مستقلند نسبت به 

 يكشود دو بعد داشته باشد از نمي مورد اقتضاء بحث درباره اش هست ي كهموضوع .يشود موضوع مقتضنمي
تواند خودش مستقل از موضوع مورد لحاظ نمي ب خمر همگر چنان و شريجهت د يكاز  ،ن باشديجهت چن

عت يطب يم شرب خمر براييم بگويتوان ينم .خواهدمي شارب هست؟ شارب يسكچه  ،رد. شرب خمريقرار گ
چه در  ،ييم اقتضاكه چه در حيمكنسبت ح .ستيا مضطر نيا مضطر است يانسان شارب  »بما انه انسان«انسان 

شود نمي تواند بدون موضوع باشد.نمي است. ين موضوع و محمولي، نسبت بينشائم اك، چه در حيفيم توصكح
 ، يكيصفت خاص يكاست.  يكپالست شگار جنسير سين زيد اييگومي د.ينكد بيخواهمي هكف يگفت در توص
نسبت  ،ديدهمي است نسبتتان ه موضوعكگار ير سيزاين  يبودن را شما برا يكبه عنوان پالست يخصلت خاص

، اعظم بودن را نسبت »ل اعظم من الجزءكال«د ييگومي در معقول ه فرضاًك ين بحثي. عديدهمي يفيوصت
را  يتناسب يك ييم اقتضاك، در حيموضوع يكد بر ينكمي را حمل يوصف يك يفيم توصكد. شما در حيده يم

 يموضوع يك تان،لف كد به مينكمي فيلكرا ت ينسبت يك ييم انشاك. در حيموضوع يكد با ينكمي مالحظه
، استصالح بزنيد ديص بزنيد بعد تخصينكان يب يلكشما اول  ،انيد به هر حال. موضوع ولو در لسان بيخواهمي



٤٤ ·································································································································································  
ه اول فرموده كهم  ييدر آن جا يعنين غرض است يين تبيا ايد. آينكان يوع بضرا از موتان د، غرضينكخارج 

هاي ر از انسانيه غكن بود ينظرتان اهم رام است از اول ر حكدن مسيآشام ،است ر حرامكشرب مسه كد يبود
همه را در نظر خودتان  ،شدمي از اول شامل اين كها ي ؟!واقع شد ين مطلب در مرتبه ثانيان ايمضطر و بعد ب

عت انسان مضر است يطب يبرا ؟ديردكدوم  يد لحاظ اقتضايبعد آمد .ن بوديش همياقتضا ،شدمي هم شامل
ضرر بزرگ  يكه كشود مي دايهم پ يجا باشد بدون استثنا. بعد حاال موارد خاصس و در هر كشرب خمر، هر 

ا دو تا يم دو تا ضرر ييبگو ؟ميين طور بگويند. اكتر را تحمل  كوچكضرر  يستيدر مقابل آنهاست و با يتر
ن طور يرف، ان حيمعنا ندارد ا اين كهخب موضوع هستند و مستقل هم هستند.  يكنها ناظر به يمنفعت ا

موضوع هست منحل در وحدت  يكت اوصاف اگر اوصاف ين دوئيز فقط منتجه هست و ايچ يكشه يست. همين
 ،او دو اقتضا وجود نداردحرمت و درباره  يست اقتضاي. اقتضاء درباره او نيقيبه انحالل حق هست،اش  يبكيتر

ف شرب خمر او. البته در يلكف و تيلكبه تشود با عمل مي او حاصل يخدا و تقرب برا يست. بندگا اقتضا يك
به  يه حالت تجركن گونه نباشد يم، شخص ايم، به خاطر بسپاريسيبنو ينجا در پاورقيادمان نرود ايه ك يصورت

ن يند. اكه شرب خمر بكاورد ير بيگ يفرصت يكه كگشته مي نيدنبال ا يعنيچه؟  يعنيموال را داشته باشد، 
گشته، تعلق خاطر مي نين دنبال اكولاست فش يلكاآلن مضطر است، تبا اين؛ آدمي  ل از آدم است.كش يك

 يمبتال اين كهباش، خوشحال نباش، ناراحت هم باش از ه مواظب كگفت د ين آدم بايبه اداشته به شرب خمر. 
هم داشته  يل به شرب خمر در او نبوده و نفرت الهيذره م يكه كاست  يگري. آدم ديبه شرب خمر شده ا

شود به مي بوده. حاال ين آدم نظرش نظر الهيه اكبل ،صادر بشود ين تجريمعنا ندارد از ا ،سبت به شرب خمرن
شه خرسند به طاعت بوده يشود گفت شما بحمداهللا هممي اين كها ياو گفت شما ناراحت باش از شرب خمر 

تظاهر  ؟ا نهيحرمت خمر را ند بك كف هست و سبيه ضعك يسكند در نزد كحاال خرسند به طاعت تظاهر ب ،ديا
 ناراحت يليخ هم واقعاً چگونه باشد؟ قلباً ن قلباًيبغض خود را. حاال ا .د خود رايراهت شدك ،ندكمي به مطلب
 ين طوريا براي او  قلباً ؟خدا يگند در راه بنديبمي منحل يكا يه قائل باشد يقيت حقيخمر. موضوع يباشد برا

با كه  يسكبودن  يتو. نه راض يم به راضيراض ين گونه خواستياء داشته باشد. ايشبه ا يه نظر استقاللكست ين
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 خورده حاال هم خمرمي اگر بعد از نماز شبش آب قت رضا در قلبش واقع شده است. فرضاًياست، حق يراض كفر
 نجسشد، كمي شد، دستش همكمي ن خمر خوردن را دهنش را آبيت خاطر؟ نجاست ايخورد با همان رضامي
د گفته يگومي در عالم قائل باشد.اي هيقيت حقيموضوع يكن يا يه حاال براكست ين اين گونهن كداند ولمي
رم يشم، گفت بگكنمي [؟] دهنم را آب ، من طاهر نجسمخورد طاهر هستممي ه خمرك يسك يه براكد يبود

بلغ الي برد اگر واجب شده باشد مي نجاياه در كان را تيا صوابحتماً دانم آن را. مي صواب دارصواب دارد، من 
ل امور كالبته در  كه ردمكه عرض ك ين امورياست در ادر او مؤثر حتماً ت يو ن يت تعلق قلبيفكي .حد الوجوب

ن طور يهم هم ة، در صلوهمدر همه امور روشن بشود و اال  اين كه يم براينكمي دقتنجا در مثال يا .هست
ن شرب خمر. يح ين شخص هست حتيشه ابتهاج به تقرب در ايندارد هم يبيچ عيهه كم ياست. حاال اگر گفت

ن هم يم اييه بگوكاست اين ش يست؟ معنايش چين شرب خمر. معنايح يشه در حال رضوان هست حتيهم
شود؟ دنبال مي خواهد. چهنمي هماي شف ممدوحهكخورد و مي ند و آبكنمي ه شرب خمركاست  ين وقتيع

د، يايب شريدوست دارد آب بهتر گ ،خوردمي آب يه آدم وقتكندارد  كيا چه حد باشد؟ خب شعالج مطلب ت
د، يايرش بيه اگر بتواند دستش برسد، آب فرات گكخواهد مي ن بهتر بودن هست. آدم دلشيداخل آب ها هم ا

طره آب بهشت چند ق يات روزياز روا يبعضبه حسب در آب فرات  ظاهراً .ديايرش بيدستش برسد آب زمزم گ
به تربت متبرك ه ك يا فرضا آبيسان، يات آب نيروا يبعض ا فرضاًيا ي. حاال آا آب زمزم مثالًيشود مي ختهير

و آن گونه  يآبها يكخواهد مي آدم دلشداخل آب هم باشد ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ دالشهدا يحضرت س
ا يدرجه باالتر  يبهاآاست خوردن شرب خمر با آب و  يش مساويا براي. آديگر دارد يروحهاي تكآثار برحتماً 

ن بحث. يا ين صحبت براين مقدمه واقع شده ايه اكاست  يوتاهكبحث  يكنجا يا ؛ستين ينه مساو اين كه
ع يا به جمياست  تين تعلق به خود وضعيم اصل تعلق هست. ايمتعال. اگر گفت يخدا ياريبا  ،دييدقت بفرما

 ييتابلو يك يعني ؛تيد به وضعيريتعلق بگيك گر يسه تا فرض د ؟ت تنها استياا به غيمراتب رشد است 
 بعد ،آخر يارد اليلي، دو، سه، ده، صد، هزار، ميكد ينك ين تابلو شماره گذاريت ها را به ايد وضعينكدرست ب

ه تعلق كد ييوبگ اين كهيكي . يكين ياو قرار گرفته است ا يه روبروك يكيد در هر لحظه تعلق انسان به ييبگو
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ن قوه و فعل يب آن ست تا آخر. فرقهع مراتب يد به جمييبگواين است كه  يكياست،  يآخرآخر به آن  اصالً
مرتبه  يمعد باشد برا ،باشد يت فعليوضعمربوط به همين ه آثار كست ين نيا ين به معنايشود. امي اديهم ز
 يول ،ل اولكشود همان تعلق در شمي نيمرتبه دوم. ا يباشد برامتناسب  ،مرتبه دوم يباشد برااي نهيزم ،دوم

 [ا مرتبه آخر يمراتب  شش نسبت به همهكاش وجود  يت دارد عالوه بر آثار فعليل دوم و سوم فعلكتعلق ش
ع يح وسيبنا بر توضحاال تواند باشد نمي يفرض اول ،اصل هستو تعلق هست اصل  يبرا]  ٢٧:  ٣٤ قطع صوت

شود نمي ،خلق شده يجهت يت است برايد تعلق به غاياگر گفت يول .عتاًيست طبين شينجا جايه اك آن تر
شود نمي ت آن هميت و فعلين غايوجود طفره ب ،ان استيجر يكدش و يت دياز غا ياز جهت و مجزا يمجزا

 يبه دوم يو از اولت يع مراتب تا غاياگر تعلق است به جمشود. نمي ده باشد،ياز آن براي هكت يكوجود  يعني
نه  يست ولهدر مرتبه دوم در مجموعه دوم  يبكيبه نحو انحالل در وحدت تر يهمه خواص اولايد يه مك

ت از ين عضويدر ا يگريت ديخاص ،ند ثبات آنها را در وضع قبل. عضو مجموعه دوم شده استكه اثبات ك يبودن
مجموعه  ين ظاهر بشود نه از قسمت اولياتواند از مي مال دومكه كبر آن  يزيآن ظاهر است. اضافه هم شده چ

و فرق  يت تحققيفعل ،ردندكدا يد پيجد يبكيوحدت تر يكمجموعه  .مجموعه يدومو نه از قسمت  ييبه تنها
ض و يه مفيه بشود از ناحاضه افكاي م به حسب هر رتبهي. گفتيتحققفعليت و  يت تعلقين فعليم بيگذاشت

ار ك ياز ابتدا يت تعلقيفعل يند ولكمي دايپ يت تحققيفعل ،مرحلهن متناسب آن يا ـ جلت عظمتهمعطي ـ 
 يده بشود. عليان ديتواند واقع شود و جرمي ل هم پرستشين دليمال است و به همكبه همه مراتب  نسبت

-يه نزول آن مك يامر ثابت يع مراتب است. براينسبت به جم يت تعلقير فعليشئ متغ يبراخب  ،نيفرض چن
د دست يه بتوانكست ين گونه ني. ا»ل شئكان كمألت ار«ند تا يآمي اسماء يعنينها يقت خود ايقتا در حايد 

ر ير. شئ متغيشئ متغ يمده تا همه مراتب هستآشود. امر ثابت مي دهيگر بريد يجا يكه كد ييبگو ،ديبگذار
ت يه فعلكمال كاز  رتبهاز م يكهم دارد. به  يت تحققيفعل ،دارد يت تعلقيونش فعلك ،اش نحوه اش يهم هست

ته نسبت به يلمش رضائاً ،اًيرور هم هست نه تجرسن فرد و درحال يشرب خمر دارد ا ،ستهاش  يفعل يتحقق
 ،اش است يت تعلقيو آنها فعل كن و وارد شدن در آب و آب فرات و آب زمزم و آب متبريا كمال تركمراتب 
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ه دارد. ك يانكبا همان ام ،ن حااليمتعال هم يادت خداه عبادت. مبتهج است در عبيخواست او است مراتب عال

م من خودم را ينارش بزنكنجا يا يمثال يكما ست. ين يدارد با خدا دعوا ندارد ناراضبه او ه ك يبا همان وسع
ما بشود.  يل براكذره مش يكدا شود يما پ يذره مانع برا يكم يه دارك يمانينم. به حسب ضعف اكمي عرض

به » اذا مسه الشر جزوعاً«مان ما ظاهر بشود يما. بعد آن ضعف ا ي، اجتماعنما يفرد يارهاك از يدر هر وجه
 يبدتر هست تند ياست. گاه يتاب ياهل جزع است. اهل ب يدعا مينكمي هكهم  ييم. نحوه دعايافتمي جزع

 ،نه قلبكشود در مي ظاهر ـ پناه بر خداـ  يأس است آثار دشمنيبه  يكنزد يأس است وقتيبه  يكجزع. نزد
ند. كمي متعال، آدم منتقل يخداـ استغفراهللا ـ ر را به يم تفسكم كست. ينما ار يه در اختك يطينسبت به شرا

و انت  يسبحان«د يگومي هكن است يااش نه ك» نينت من الظالمك يان كال اله اله انت سبحان«گفتن  يجا
د يگومي ن است.ينه حال چنك يولـ ن يالحمد هللا رب العالمـ آورد  ين آدم به زبان نميمعاذ اهللا، ا» نيالظالم

 يديام اين كهنجاتش بدهد. حالت  اين كهند در يبمي انه بستهكم. دست خدا را يم، مبتال شديزده شد كفل
 ييشد. رجا يگذشت، طديگر د يگومي نديبمي ست. حاال اگر از خودش همينها نيباشد و بخواهد و اداشته 

ست. يباشد، ن يباشد، ابتهاج يديار، امكباشد در  يات بداند. خضوعيفكي، قدرت خدا را فوق آثار اركباشد در 
دا نشده، حال يش پيه رفته حاال حرم مشرف شده، حال براك يسك يحت ،ن حالت در همه مراتب بد استيا

گردد مي . اول برداشته است. حاال اوقاتش تلخش استمي دوست يليدا نشده است. حال عبادت را خيعبادت پ
دن يش از پسنديحال را بپسندد باو  يليم اگر خكم كبعدش  ،ند اعمال خودشكمي محاسبه ،ندكمي مراقبه

 م بهكم كنند. كه بخواهند ما را دوا كبه ما ندارند  يائمه توجه اصالًكه د يوكمي مكم ك ،خدا يبندگ يبرا
 يميركتر كاگر د ،سرش يباالايد يد، خودش مبدحال باش يليضش خيمراگر تر كه خب دكايد يمذهنش 
 خواهند رو بر گردانند.مي ما بد است آنها يه حال معنوكه حاال كاست  يرمكن چه رقم يباشد. ا

م و به عزت يبرمي پناه به خداند. كمي ار طرف را خرابك ،شود يشتر ميت بين حال عدم رضايم اكم ك
 مبتال شويم و از اواحوال به اين م و يريس قرار بگيچه ابليت ما بازچ وقيما ه اين كهرمش از كرمش و شرافت ك

ه به او فشار يالت ظاهركه طرف همه مشكوقت است  يك يول .اد باشديشه رجائمان به او زيه همكم يخواهمي
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د يبه شرب خمر. اول دقت و اهتمام شدحاال ست. مبتال شده يچ نيآورده است ها، خوش است، اصلش در او ه

-نمي ميزود تسل ،مطلب يستد رويامي ،زندمي ا نفس دارد گولشيهست فه اش يوظ اًند حاال واقعيه ببك دارد
اب كواجبش ارت فهيه وظكت تمام شد يشود حجمي ه تمامك يمختلف يش تمام شد از جوانبيحاال برا يشود. ول
با نظر ـ ه كنم كرض به حضورتان عـ گر يفه اش شده ديه وظك. حاال حرام است شك، ترهستخمر شرب 

ن يا .ميبزن يمثال يكرد؟! من كمبتال  يزين چيبه چنخدا ار شد، ما را كن هم يد ايبگو ،ندكنمي وس نگاهيمأ
رضوان اهللا ـ م خدمت امام يگفت ما رفتمي ن را،يگفت امي ـحفظه اهللا ـ ق دوست يرف يحاج محسن آقا يآقا
 كشور، شكاطالع آوردن از خارج  يروند برامي هكاطالعات ي هان بچهيه اكگفتند مي شانيا ـ هيعل يتعال

محكم، خب حاال اين را از اين طرف كه نگاه كنيم  يلياورند ها! خيدر ن ينند در عرق خوردن ها! مقدس بازكن
مأمور اطالعات  يك يد جايد شما خودتان را بگذارييايبن طرف آاز  ،بابا عرق خوردناي كنيم، ما همه تعجب مي

 ،در خوردن عرقشاك است ه ك يسكد ينيشما بب ،ند افراد راكخواهد مراقبت بمي هكفار، كمربوط به  يقو يچ
ا فالن جا، خودش را توانسته جا يهتل يا در افه كمثالً حاال رفته در فالن ند كمي يسع ه اوالًكاست  يعيطب

ه يگزارش تهخواهد  ميه كد يپامي داردرا  يكه اش دور و نزديآنها، در حاش كاز عناصر خطرنا يكينار كبدهد 
 يليخورد، خنمي ه اول عرقكاست  يعياست طب كه شاكن يا ،است كن شايگر! حاال ايران ديند بفرستد اك
بعد حاال الزم شد عرق جويد  مي يگر، مقدس هم هست، موحد است، دورياست د كآدم شا ،خوردمي مك

شناسند. اگر بخورد به مي اول ن را همان روزياـ ه كنم كعرض  به حضورتانـ ند، كمي رش راكروز فده بخورد 
شان واضح يخورند. برا يآب عرق م يه جاكها  ييه خب آن اروپاكفهمد مي ،ياطالعات چ يكمراقبت آن تور 

 يلين را خيافراد باشند، ان اگر مواظب يانند. خب كنمي يو تأمل ين تأنيم ترك ه اصالًكاست در عرف خودشان 
 همآنها  .ندكبايد را به او داده ياركتواند آن نمي دارد. يفرق يكگران يار وضعش با دگن انيشناسند. امي زود
-مي هكن يه رهبر مسلمكاست  يعيد. طبيد بفرستيتواننمي و شما ها! أمور بفرستند در دستگاه شماتوانند ممي

-مي ن دستور رايا !رديد، دست دشمن را بگريخواهد دست آنها را بگمي را و يند نظام اسالمكخواهد حفظ ب
ار كد، به درد يآمي او ، ازكزهوش، فعال، فرز، چابيت يليآدم است خ يكن يا ،ه دادندكرا  رن دستويدهد. حاال ا
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د يگر رسيه دك، حاال د آقايگوشش را بخاراند. بگوپشت خورد. سرعت انتقال دارد. حاال مي خوب يليخ ياطالعات

، استعداد ينك ييشناسا يتوانمي حاالنجا يآقا تو ااي .ايران  ميد، ما برگرديدست از ما بردارر ديگبه شرب خمر، 
، نه، كينها بپليا يددر دست و پايتوانمي ،يزبان هم بلد ، فرضاًيط داريبه مح ييآشناهم نجا ي، ايدار يافك

را  يميخطرات عظـ به اصطالح ـ  يكن است كد آقا مميبگو .ستمين شمن اهلگويد  ميده به شرب خمر، يرس
-نمي نم نفس خودم راكمي ياركدانم من هر نمي ديگومي شود.حفظ اي . جان عدهينكدور  ياز جامعه اسالم

ا بروم و در يافه تركخورند، من در مي نند و آب زمزمكمي تينم. دارند حاال دوستان ما طواف بك يتوانم راض
م ييم. به او بگوينكارش كچه حاال ن را يه دچار شدم. اكاست  يچه بدبختن يبروم و عرق بخورم؟! ا الوكت ينا
و راه انداختن و اقامه فساد و تجاهر ن به عنوان يه عمل اكست ين نيعه مسلممادمان نرود. آنجا در جايه آنجا ك

ب يهد آسخوامي فركت يدر دل وال ن است.ياز امور مسلم يحفظ امر يبرااين آنجا رفتن  ،يكن يفحشا باشد ا
 يكب بزنند. ين عرق خوردن آسيهمبه  فر،كت يب بزنند به واليند آسكند، منتقل ك ييآنها را شناسا يريپذ
ه دستمان كد ينگوند. حاال كار كه نتواند كنشود  اي عقل به اندازهيد مواظبت داشته باشد مست ال ييگومي يوقت
ار كه نتواند كند كشروع  يهم مقدس ينه، به طور كه دييگومي وقت يكن درست، يام آخر. يم به سيد بزنيرس

ا نه ابتهاج به يند كار كواقعاً ه نتواند كند يق ببيا را برخودش ضيشه گرفته شود. دنيهم يا از نظر روحيند كب
ه كرا  يه آن هدفكن است يند. دنبال اكمي ند. اندازه اش را هم حفظكمي اهللا شرب خمر يال ةطاعت دارد قرب

ه كرد اد يرش دنبال آن است سعكهمه فهمه اش، آن را اور. يب ،ن را انجام بده، برداريند گفتند ابه او داد
ه آنها نتوانند ضربه كست هن يدنبال ارد. يه دشمن بتواند او را بگكنباشد  ياش هم بالمره طور يظاهرجوانب 

م يا بگويشود نمي ش حاصليبت بران قريم ايبگو ،يفردچنين  يكم درباره ين. حاال چه بگويبزنند به برنامه ا
را در عالم در  يشه عرق خورين عرق خوردنش ريبا هم ،ندكفر را بشكنظام ـ ان شاء اهللا ـ  اين كهتعلق به 

 يسكن خدا را و ينند همه اهل زمكعبادت يادم رفت عين متن عبارت را  »كشريو ال  يعبدونني«اورد. يب
ع يه مبتهج باشد به جمكمواظبت دارد ن هدف ياست و در راه ا ن مقصديدنبال ا ،ياحدبه او نشود  كمشر
ه ك نيند خودش را بدون ايبمي در حال جنگ ،يند خودش را با حفظ خونسرديبمي . در حال جنگشمراتب
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دو تا اقتضا  شود گفت ي. چطور متسين تشود گفت قربمي ن چطوريا يداشته باشد. برابالمره  يظهور خارج

چه  اش، آن يفعل يت تحققيفعل ن نسبت بهيشود. امي مصلحت از اويت فرتشود گفت مي وجود دارد؟ چطور
اش  يت تعلقيمتعال را ونسبت به فعل يعابد است خدا ،شياست برا يان بندگكش اميبرافعالً ه محقق است ك

ج نه خار ،ن وضعيمال. متعلق است به خارج شدن از اكع مراتب ين وجودش هست متعلق به جميه عكهم 
ـ د ينكت يخوب عناـ . شه متعلق باشد به تحققك نآد و نه يايوتاه بكاش  يت تحققيه در فعلك يسكشدن 

دهد مي جهينت ير از تعلق به فعل است. تعلق به وضع فعليغ يت تحققيفعل! آتش غلط است هيتعلق به وضع
. اگر شما نماز را به قصد قربت و ن استينه فقط در عرق خوردن، در نماز خواندن هم چن ير الهيتعلق به امور غ

در كه نماز اين  نيباشد، به خود نماز باشد. ابه خود موضوع تان به تقرب نباشد، تعلقتان د تعلقيتقرب نخوان
ر كه ذك يبكيثرت تركو  يبكيوحدت ترهاي تيفكيت از يفكيتواند باشد. به هر نمي به نماز ، قربآيد از آن نمي

آن را  يعني ؛ييتان باشد موضوع و جهت غايد برايت بايه غاكشد آن نحو  د و موضوعيشد قبال اگر متعلق شد
د به يل را موضوع بدانياز وسا يكگر! هر يد ديمتعال، خارج شد يد از پرستش خدايردكد، خروج يردكپرستش 

شود مي عته! اطاكست ياطاعت ن يبرااي لهيگر وسين ديرد. اكقصد تقرب را بشود از آن حدف ديگر ه ك يطور
ال كشود اشمي ،شودمي ساقطانسان انسان و منزلت  ير شد براكه ذكل عبادت كاز ش يعني .خود آن مطلب

ت نباشد و ي. حاال پس اگر تعلق به فعليوانيمختلف حهاي لكوانات است، به شيه گفت شد عبادت حك يباطل
ه بغض داشته باشد نسبت به انجام كباشد اي خروجش نحوه اين كهنه ن كخواهد ولمي را مرتباًخروج از فعل 

ه ك ير است نسبت به وضعكشا ،انش راكرده امكت يه خدا عناك يفه در همان حال. مبتهج است در طاعتيوظ
فش قرار گرفته يلكه تك ير است در عرق خوردنكتعلق دارد به مرتبه باالتر. شا ،خواهدنمي ت راين وضعكدارد ول

ست ا يست. عبوريموضوع تعلقش ن ،رده باشد به عنوان تعلقكخوردن را انتخاب ه عرق ك نينه به لحاظ ا يول
و  يست. التفات دارد به مراتب بعدين عبور ناسپاس نيست و از اين عبور ناراحت نيدر مرحله طاعتش و از ا

او است. فش مبتال به يلكه تك يه اوقاتش تلخ باشد از اآلنك يسكمال. نه التفات كع مراتب يتلعق دارد به جم
م در باب ييم بگوين گونه خواستياگر ا ،يو عنوان ثانو ياست درباره وضع عنوان اول يبحث يكن هم يخب ا
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 يعنيشود مي م؟ اقتضا در مراحل رشد مختلفينكم نقل يتوانمي ييچطور اقتضا يسكن يچن ي. براآن ياقتضا

ثرتش همان امر كدر مرتبه  ،تبه وحدتششود در مرمي اسم ختم يكت به يه در نهاك ين حاليامر ثابت در ع
 ن تمام مراتب انتقال را داراير را به نحو ثابت داراست وقوانيپوشد و تناسبات تمام سمي ر رايمراتب ستمام ثابت 

بلد  ،مينكاشاره به آن ب يولو به لحاظ عقل ،د اسم اعظمينياسم بب يك ،وجه يكن است در كست. شما مما
م اسماء ييست. معنا ندارد بگويگر نيد يست، اسماء حسنين يگريد اسماء دييه بگوكارد ن معنا نديا يول مينباش

ن گونه مالحظه شد ي. اگر اديگر ت شودكد حرينها باير ايرشد هم در س يست. عرض شد براينديگر  يگريد
ه كاي نهييآ يكار گشود انمي ن مالحظهيد. خب ايردكخ شما مالحظه يع مراتب تاريتناسبات اقتضا را در جم

ه پس كن است يال اؤباشد س يزين چيچن يكاگر ر در آن هست. حاال يين صور مختلف تغيس تمام اكع قبالً
از م يردكد. عرض يرده باشكت ير. شما اگر عناييام تغكچطور شد؟ شد همه اش اح يام ثابت التزامكگر احيد

ن اسماءبه عنوان ياگوييد  ييد ميآ مي ف آن ر محال باشد. بعد در مراتب مختلييه تغكاسم  يكدر آن  ،اسم يك
ا يمرحله دن يد براييگومي است، ثابت هم هست. ين مرحله. تناسباتش هم تناسبات اصوليا ياصول هستند برا

ـ صلوات مرتبت  ياز بعثت ختم ه دوران قبلكد ييگومي باز] ٢٥٠٤[ادامه جزوه از صوت ن امور اصل است. يا
شان، قبل از ظهور، بعد يا كبعد از بعثت وجود مبار» اللهم صل علي محمد و آل محمد« ـاهللا عليه و آله و سلم 

اللهم صل علي محمد « هيو ظهور سلطنت محمدـ صلوات اهللا و سالمه عليه ـ ه اهللا يحضرت بق كاز ظهور مبار
د يايتر ب يسبات اصولتنا يد باالتر روياين تفاوت ها هر چه بيدارد. وجود ا ييتفاوت ها يكنها ي. ا»و آل محمد

ان يومتش، اشرافش بر جرك. حست اصالًير نييه در امر ثابت تغكمتر است كر ييتغ يعنيمتر است. كر ييدر آن تغ
ر، در ييان تغيم بر جركام حاكن احياز ابعض ر ييان تغيم بر جركام حاكم احيياگر بگو يعنياست. شتر ير بييتغ

ر. عبادت منحصر است ييبر تغ هستند مكحا يتر يدر مدت طوالن يبعض ،رييبر تغ هستند مكحا يوتاهكمدت 
ن يد نند بهكمي نظر يه مادك يسانكشما هرگز و هرگز مثل  .رييان تغيل جركم است بر كمتعال حا يبه خدا

بود  ييند چند خدايگومي .ينند در جامعه شناسكمي فر دنبالكن ها را در يشه ديرـ استغفراهللا ـ ند يگومي و
گر شد از زمان مثالً يدام وقت هم دكبود و از  يمد بود و جزو سنن اجتماع يليم خيل از حضرت ابراهتا قب
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ـ صلوات اهللا عليه و رم كا يمثالً در زمان نبكه ند يگومي مطرح شد و بعد هم ييخدا كتهم م يحضرت ابراه
 شما ،دييگونمي اين گونه، شما ند. نهيگومي ن شد و آن مزخرفات باطل رايف چنيگر توصيهم د آله و سلم ـ 

ـ صلوات اهللا و تا خاتم ـ علي نبينا و عليه الصاله ـ رد. جناب آدم كه خدا خلق ك يغمبرين پياز اولد ييگومي
د يد همه دعوت به توحييگومي »اللهم صل علي محمد و آل محمد« ـ نيته الطاهرياهل ب يو علسالمه عليه 

ن را هم يخواهد بود و هم يرييه تغيبوده و نه در آت يرييب نه در گذشته تغن مطليد در اييگومي واند ردهك
است. پرستش  ياملكنه شناخت بالمره، تـ م ينكمي بعدها عرضشناخت شما ـ  يه تحولكد يدان ين ميا منشأ

نخواهد ن تحول نبوده و آ اء از اول تا به حال دريه انبير سايز هكشده است هم نشان داده  ،اگر پرستش خداست
متعال است و پرستش، پرستش او  يمان به خدايوم آخر است، اگر ايو ال يو تعال كمان باهللا تباريا هم شد. اگر

دانم  نميو  يه هندسك يگريل شناخت در مسائل مختلف دين از قبيامل چرا، اكاست تحول معنا ندارد. ت
به جلت در تعلق  .كه شود متعدد باشدنمي هكن امر ثابت و جهت ثابت، جهت يست. اين كر ذليو غفلكيات 

مان هم ين اين امر هم و هميست و همينآن به قرب، به رحمت مختلف باشد،  ييتعلق به جهت غاعظمته، در 
شود. نمي اختالف واقعو اين در آن ند. كمي را الزم يت از وحيند و تبعكمي اء را الزميت از انبيه تبعكهست 
ر را مالحظه ييان تغيم بر جركتناسبات حا ،م. اقتضاءيردكر را مالحظه ييتغ انيم بر جركن حايقوانما پس 

تر. حاال يمرحله طوالن يكدر گاهي است  ،وتاه تر استكمرحله  يكاست در  يگاه شومتكت حيم. نهايردك
شان يه اكا ر يامكاح» امهيوم القي يحرامه حرام ال و امهيوم القي يحالل الـ صلي اهللا عليه و آله ـ حالل محمد «

ـ شان از طرف حضرت يه اكن طور يه، هميت مفوضه مطلق نبويخ است. واليت بر تاريعرض شد ابزار وال ،آوردند
بر م كه حاكتشان، همانگونه يدر وال ،ائناتند، در همه مراتبكبر همه  يول ـ جلت عظمته يحق سبحانه و تعال

 يحين تشريرسد قوانمي هكاست و هم به انسان مختار  ينيوكن تيهم، هم قوانشان ابزار اداره ،اقتضاء هستند
ه مرحله كاي ه قبل آمده تا مرتبهيتب سماوكه به حسب مراتب مختلف رشد بشر، كن است يت اينها ،است

، يام التزامكه احكشود مي را تمام شد آن وقت معلوم ين مطلبيده است. حاال اگر ما چنيرس قرآننزول 
اگر خدا » نا اهللالو ال ان هد ينا لنهتدكو ما « ه قطعاًكم بر عالم هست كثابت حاامور از  كه ادراكست ا يامكاح
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ام بصائر كن احيم. چگونه اينكدا يم به آن پيمحال بود ما دست بتوان ،ديرم نازل نفرماكا ينب ،ندكمان را عطا نيا

 يبحث يت اجتماعيدر مرحله وال يد حتريگمي نها انجاميله ايت به وسيرند و هدايگمي رند و نور قراريگمي قرار
 يشد برااي مقدمه باًين جلسه تقرينم خدمتتان. اكمي نده عرضيدر جلسه آـ  يتعال ان شاء اهللاـ ه كاست 
 بحث.

»اتهكم و رحمت اهللا و بريكوالسالم عل«  
 اللهم صل علي محمد و آل محمد 





 

 ٢٧جلسه: 
٢٠/٠٦/٦٨ 

اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير استاد حسيني: 
ناصر و معين و الحمدهللا رب العالمين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد (ص) و علي اهل بيته 

 ن.من اآلن الي يوم الديالمعصومين المنتجبين المكرمين و اللعن علي اعدائهم اعداءاهللا 
 ات از زمين بركن! آن چه وعده به وليكلمه ي باطل را  !بارالها كلمه ي حق را بر سراسر جهان بگستران

نايب رشيد وليت حضرت آيت اهللا خامنه اي را مؤيد و منصور  !فرموده اي هرچه زودتر به حضرتش عنايت فرما
شهداي  !گردانمخذول لشكر كفر را در همه ي جناح ها  !انلشكر اسالم در همه ي جبهه ها پيروز گرد !بدار

بارالها  !معلولين انقالب اسالمي شفاي عاجل عنايت بفرما !حضرت سيدالشهدا بفرمابه انقالب اسالمي را محشور 
روح  !روح پر فتوح رهبر كبير انقالب حضرت آيت اهللا خميني را غريق بهار رحمت واسعه ي خودت بگردان

وافر از خيراتي كه تفضالً نصيب مي فرمايي عائد و واصل به روح شريف ايشان  ظخ !ما شاد گردان شريفش را از
الحقوق و بارالها ارواح علما، صالحين امت حياً و ميتاً ذ !دعاي خير ايشان را نصيب فرد فرد ماها بفرما !بفرما

گردان. دعاي خيرشان را در حق ما مخصوصاً پدر و مادر را از خيراتي كه تفضالً نصيب مي فرمايي مخصوص ب
تراب روحي الو مستجاب بفرما. بارالها عنايت خاص و دعاي مخصوص ولي اعظمت صلوات اهللا و سالمه عليه 

خدايا كلمات ما، نيات ما، افكار ما را آن گونه قرار ده كه حضرتش  !ب فرد فرد ما بفرمايمقدمه الشريف فداه نص
كنه سخنان ما را صلوات بر خودش و آبائه  !جزء انصار حضرتش قرار بده راضي باشد. خدايا تفضالً ما را

  !كنه كلمات ما را لعن و برائت و بيزاري از دشمنانش قرار بده !طاهرينش قرار ده
 و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً. 
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نور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمت و انشر علينا خزائن علومك اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا ب

 (اللهم صل علي محمد و آل محمد)برحمتك يا ارحم الراحمين و بحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين. 
كه به صورت  ،رض شد واليت معنايش نيابت در تصرف از اطرف موالست و بعد از آنعبحث پس از آن كه 

ضابطه اش هم  ،به جزئياتش نمي پردازيم، به صورت بسيار كليهيچ الن اشاره مي كنيم، طبيعتاً خيلي خالصه ا
لحاد و كفر از ا شد به طرف خداي متعال تربيت كردن و معناي بعد آن اين شد كه رشد ايمان و درگيري با

ي اش كه مي شود مرتبه ي داخلي نفس هر كس كه مي شود رشد تقوي و درگيري با هوي تا مرتبه ي اجتماع
وارد شديم در باب اين كه آيا رابطه اش با احكام  اًدرگيري با پرچم كفر و باال رفتن نسبت تأثير ايمان، بعد

چگونه است؟ در اين قسمت عرض كرديم كه حكم مجرد از مطلق قدرت فرض ندارد. حتي وقتي كه فرض مي 
قدرت بالمره از او سلب شود ولو در مرحله  نمي شود ،شود به نحو قضية حقيقيه قدرت در آن مفروض است

 ،نبود قدرت مطلقاً شد ضاگر فر ،بكنيم ءذهن، يعني فرض بكنيم نبود قدرت را مطلقاً و بعد باز فرض اقتضا
يعني نبود قدرت اگر داخل در اصل ذات مفروض شد و بنابراين بيان عرض شد كه  ؛ديگر فرض تكليف ندارد

و بنابراين  .مرتبه ي اقتضا شرط نيست بلكه مقدم ذات تكليف استقدرت در  اقتضا كيفيت جريان قدرت است.
اثرش اين گونه مي شود  م اگر باشد نسبت به اصل تكليف، ودر مرتبه ي اقتضا قدرت، مق ءگفت شد قبل از انشا

و  فرض قدرت وجود نداشته باشد مطلقاً نه اين كه انشايي هستكه كه انشاء تعلق نمي گيرد در آن جايي 
شرط تحقق آن نباشد. انشا نسبت به مصداقي كه مطلقاً فرض قدرت درباره اش نيست. انشا نيست چون اقتضا 
نيست. پس از آن عرض شد كه بنابراين مبنا ببينيم آيا حكومت در احكام اجتماعي بلكه به نسبتي در احكام 

ر جامعه در برابر كفر در مقابل باال فردي رابطه اش با قدرت چيست؟ گفته شد باالرفتن نسبت تأثير ايمان د
رفتن نسبت تأثير كفر، نسبت به ايمان. اين وسيله ي شناسايي ظهور قدرت است. اگر ايمان الهي باشد، شدت 
داشته باشد در جامعه نه در فرد، تك تك، ممكن است يك آدمي در كمال ايمان وجود داشته باشد در يك 

خواهيد كنترل كنيد همان گونه كه فرد را مي توانيد بگوييد به اعمالش جامعه كافري و لكن جامعه را اگر مي 
مبرز وضع ايمان جامعه هم  ،شناسايي مي شود، به افكارش شناسايي مي شود، اين ها مبرز وضع ايمانش هست
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ر جيب رفتن نسبت تأثير ايمان در برابر الحاد است. بنابراين به فرض محال اگر شما گفتيد كه ما پولي كه د باال

اين معنايش اين مي شود كه نفوذ پرچم كفر تا داخل پول  ،رويش نسبت تأثير كفر اين قدر است ،مان هست
ه شد كه در انگلستان راهپيمايي كردند به نفع فتواي قتل سلمان تشده، اگر بالعكس آن هم گفتعريف شما 

ابتدائاً وقتي مي گوييم نگاه مي كنيم معنايش اين است كه نفوذ شما در دستگاه آن ها است. اين نفوذ  ،رشدي
مي مي آييم در محاسبات بعدي  .محدود به مرز سياسي ـ جغرافيايي، ابتدائاً نمي شود ،و محاسبه مي كنيم

گوييم در يك جا غالب است نسبت تأثير اسالم. آن نظام اسالمي است. در يك غالب است نسبت تأثير كفر، آن 
 ،وراي مرز جغرافيايي و نظامبسنجيم بت تأثير را وقتي مي خواهيم در جهان و لكن اصل نس .نظام الحادي است

قدر ايمان نسبت تأثيرش باال رفته در برابر الحاد. خب اگر بنا شد از يك چند ان هنگاه مي كنيم مي بينيم در ج
كه ما مي طرف آمديم مالحظه كرديم كه نسبت تأثير جهاني اسالم يا الحاد ظرف شد و قسمت اسالمي آن را 

نظام اسالمي، آن جايي كه غالب  كخواهيم حساب كنيم مي گوييم آن نسبت تأثير ظرف است براي قدرت تحر
ظرف است براي رشد افرادي در درون نظام. آن نسبت  ،است قدرت اسالم، آن نسبت تأثيري كه نظام دارد

شان يعني افعال فرد ظرف مي شود ظرف است براي رشد دروني ادراكات ،تأثيري كه فعل افراد در نظام دارد
براي افكارش و افكارش ظرف مي شود براي قلبش و قلبش ظرف است نسبت به تصرف اختيار جهتي را كه 
اختيار گرفته است. از اين طرف ظرفيت مالحظه مي كنيم متناسب با جريان زمان و مكان. بالعكس آن كه مي 

ف، تصرف مي كند در تغييرات و تغييرات الهي مي دهد م اختيار كه متصرف است در اين ظريآيم، مي گوي
نمي شود واقع بشود يك مرتبه، ظرف مثالً ايجاد نكند، نپذيرد، اختيار طفره متناسب با اين ظرف، نمي تواند، 

را بكند كه در اين ظرف واقع نمي تواند بشود. پس بنابراين اختيار كه طلب واليت و طلب تصرف و  ييك تصرف
لهي است براي مؤمن، مي بينيد از اين طرف مي آيد تا تمام مراتبي كه گفته شد و بنابراين اختيار طلب تغيير ا

تصرف مي كند در تغييرات و تغييرات را الهي مي كند. بنابراين از اين  ؟ولي در واليت اجتماعي چه كار مي كند
واسطه شدن از طرف خداي متعال   ايجاد قدرت است به اذان اهللا تبارك و تعالي، جا عرض شد كه فعل ولي

است در ايجاد قدرت، اگر بنا شد واسطه باشد در ايجاد قدرت، مي شود واسطه براي مصلحت عباد، مصلحت كه 
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عين مصلحت نظام است و عين امكان پيدا شدن تكليف است. تكليف يك جاي ديگر پيدا نمي شود مصلحت 

يدا شود. به تصرف ولي است كه نظام نسبت تأثيرش در يك جاي ديگر پيدا بشود. قدرت هم يك جاي ديگر پ
برابر پرچم كفر باال مي رود. قدرت نظام اسالمي بيشتر مي شود. قدرت عباد براي انجام تكليف بيش تر مي 
شود. مبتال به عباد تابع تصرف ولي مسلمين مشخص مي شود نه مبتال به و احكام جاي ديگر باشند و واليت 

ابراين بيان پرستش خدا جريان پيدا مي كند با واليت اجتماعي و آن جايي كه واليت جاي ديگر باشد. بن
 .اجتماعي محقق نشود و مسلمين حكومت نداشته باشند درغايت ضعف و محدوديت قرار مي گيرند مؤمنين

اگر  ،ودبلكه از اين باب كه نگاه كنيم آن وقت مي گوييم مبتال به كه كيفيت جريان قدرت در مرحله ي تحقق ب
شكل اجتماعي اش به وجود بيايد و باشد، شما در شرايطي قرار گرفته ايد كه بتوانيد ايمانتان را در همه مراتب 
به منصه ي ظهور برسانيد و اال ايمان در مرحله ي قلب و ذهن باقي مي ماند. در مرحله ي عمل هم در اعمال 

شايد از اين جا بشود چنين استفاده كرد  .بسته بودنبا قبض دست و دست ـ به اصطالح ـ فردي، آن هم بسيار 
كه در زمان هيچ يك از معصومين جز در زمان حضرت سيدالشهدا (ع) در دوران يزيد ملعون واقع نشده كه در 

يعني ما كأنه نمي بينيم در اسالم بعد از  ،يك زماني از اين منه كه پرچم، اسمش ديگر از توحيد برداشته بشود
ت بكند و بگوييم كه شد و حكومت اجتماعي پيدا كرد، حكومت كفر با پرچم كفر به نام كفر حكوم اين كه اعالم

اين هم  ،ه نداريم. يك مورد قضيه ي يزيد پيش آمدهأنّچيزي كچنين  صحيح است كه قيام در برابر آن نشود؟
. اند مسلمين جايز ندانسته . ظاهر فتواهايي هم كه در باب تقيه ذكر شده، تقيه را براي غيرهقيام برابرش شد

ها باشند صحيح دانسته اند. ظاهر قول صاحب جواهر چنين است.  هل الخالف من المسلمين كه سنيالتقيه را 
يعني ظاهراً نمي شود چنين چيزي را پيدا  ؛چنين استهست، اقول بسيار زيادي هم كه در ذيل آن است باز 

اين نمي  ،گي كنند. پس اصل اين كه بايد پرچم الهي باشدكرد كه گفته باشند ذيل پرچم كفر مسلمين زند
باشد كه شك و ريبي   شود درش ترديد كرد. اگر ولي، ولي عادل شيعه و واليت فقيه كه بعداً عرض مي كنم،

قبالً را تضعيف مي كنند التفات ندارند، اين نيست در وجوب اطاعت از او و بعداً هم عرض مي كنيم كساني كه 
قصور در ايمان و قصور در شناختن مسئله ي امامت را دارند. واليت منشأ قدرت عمل اجتماعي ! آه گفته بوديم
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بله مي شود آدم مريض باشد  .است و منشأ اصالً پيدا شدن مبتال به و عمل به تكليف و قدرت براي انجام وظيفه

ي شود كسي بهشتي هم باشد، قاصر بگيرد، طفل باشد، صغير باشد، تكليف نداشته باشد. ماصالً و روزه نتواند 
؟ نكشيدن هم دو رقم است؟ يك ندباشد از مسئله ي واليت. عقلش نكشد، اصول اعتقاداتش نكشد. چه كار كن

وقت كسي مي شود ملتفت كرد. جاهل است، مي شود ملتفت كرد، يك وقتي است كه حاال سني از او گذشته و 
براي فهميدن، ديگر نمي تواند بفهمد. خب نمي تواند بفهمد، نمي شود كارش كرد. واقعاً اگر سعي هم بكند 

بود كه با اين اين حاال صحبت  ـ به حضورتان كه عرض كنمـ بكنيم! مي شود مثل طفل است ديگر! چه كارش 
ما يك تحقق فعليت تحقيقيه كه بالمره احكامي ندارد اين كه جلسه ي گذشته بحث در اين بود ديگر بيان آيا 

  تعلق به جميع مراتب كمال فعليت دارد، در فعليت تحقيقيه،كه در فعليت تعلقيه، فعليت تعلقيه داريم، يك 
يعني  ،البته اين دو تا االن از هم جدا نيستند بنابر قول وحدت تركيبي ن چيزي كه االن مبتال به شما است،هما

ولي نه  .ن و مكان خاصهمان است كه داراي كيفيت است در زما ،همان چيزي كه متعلق است به غايت
كيفيتش به معناي يك كيفيت بريده ي از حركت است. بعد عرض شد كه آن امر ثابتي كه در يك رتبه، 
حقيقت كتاب است و در يك رتبه خود كتاب است و در يك رتبه احكامي كه ثابت است و حاكم است بر جريان 

مي شيئي يد نازل مي شود در تمام مراتبي كه زمان و مكان كه گفتيم احكام حاكم بر جريان رشد. اين مي آ
خواهد متحقق بشود. نهايت اين است كه بعضي از قوانين آن تحت شمول بعض از قوانين ديگرش قرار دارند و 

بيش تر. حاال دنبال اين هستيم  هايش از اسماء مقدار كم تري از جريان را، جريان تعلق را مي پوشانند بعضي
. ابتدائاً وقتي گفتيم تعلق به جميع كنيم كام ثابت با شيء متغير كه تعلق است مالحظهكه رابطه ي بين اين اح

مرحله ي نهايت اين كه از هر مرتبه كه مي گذرد وارد  هاحكام ثابتاين يعني تعلق به تمام  ؛مراتب كمال است
فيض مي شود، عنايت آن چه قبل بود دارا هست به اضافه، يعني عنايتي اضافه مي شود. اعطاء  ،بعد مي شود

يعني تعلقي كه داشت به جميع مراتب كمال مرتبه ي  ،مي شود به شيء، شيء در مرتبه ي دوم قرار مي گيرد
بعدي آن حاصل شد. آن تعلق بود نه اين كه نبود و فعليت هم داشت نه اين كه نداشت و با مهم فرق مي  عد

بدون  ،دوم بودن است و جزء مجموعه ي دوم بودنكند به معناي آمادگي نيست و لكن تعلق جزء مجموعه 
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حاصل شود در مرتبه ي ثاني. يك جزء هست در قسمت كل برايش وجود جزء ديگر نمي تواند فعليت تحقيقيه 

خواص در مجموعه ي دوم بودن است كه از آن ظهور پيدا مي كند از  ،دوم. در كل دوم هم خواصي را كه دارد
سماء قبل. حاال، مي خواهيم عرض كنيم ادراك تعلق دارد به جميع مراتب كمال. همان كيفيات قبل، از همان ا

طبيعتاً نبايد كرد. طرحش يك بحث است در نفس ادراك كه آن بحث را تا وقتي كه ضروري نشود در اين جا 
بررسي اشارتاً قبالً عرض كرديم حضور مباركتان در باب اختيار. و لكن حاال جهت ديگري از آن را الزم است 

كنيم حتماً. بنا شد بعضي از قوانين ثباتشان قطعي و حتمي و اليتغير باشد كه آن شد حقيقت خود كتاب. 
كوتاه كه تغيير به  ةقانوني است براي يك وهل ،شان كم تر باشد تا برسد به آن چيزي كهدبعض از قوانين ام

طبيعتاً همين طور است. ادراك داريد به اموري  . ادراكي هم كه شما داريدبگيرد وسيله ي تعلق به او بايد انجام
كوتاه تر است. امدش طوالني تر است. همان طوري كه ادراك داريد به اموري كه آن  امور امدشان كه آن 

نهايت اين است كه درست كه ادراكتان، ادراك بالمطابقه نيست، بالتعلق است در جريان رشد مي كند خود 
كه ايمان قابليت رشد نداشته باشد يا بگوييم ايمان رشد مي كند، فهم رشد نمي يعني اين گونه نيست  ،ادراك

اين متحول شد.  [قطع صوت] كه در اين امر ثابت است باشد يشد تعلق به جميع مراتب كمال نابكند و لكن 
 ،جهتش عوض شد. به لحاظ جهت امر ثابت كه گفته بوديم كه به طرف جهت غايي است به طرف قرب است

حاال در اين بيان مي گوييم كه  ،ي آن چيزي را كه در باب تغيير قبالً گفتيم كه بدون امر ثابت محال استيعن
پرستش ها  ةها، نحو تعلقتغييرات الهي نمي شود كامل نشود. نمي شود تحولي باشد. نه، در تغييراتي كه 

تيارش، تصرف بكند در خودش و پرستش حيواني باشد كه قبالً عرض شده بود مي تواند آدم به وسيله ي اخ
كيف تغيير را حيواني بكند، آن جا مي تواند حتماً تحولي باشد. چرا؟ چون از يك حيوان به يك حيوان ديگر 

پيدا مي كند. ممكن است آن را هم كسي بحث كند دقيق تر و عميق تر و بگويد چون جريان تعلق است تعلق 
ولي من عرض مي كنم متناسب با انسان كه بنا بود  .است يتشپرس قاً، نحوه ي پرستش حيواني هم نحوةمطل

خودش را انداخت، پرستش كرد مثل خوك، بيايد اين تصرف  ،از ملكوتي باشد پرستش او ملكوتي و واالتر
تحولي هم در او پيدا شود به معناي اين حاال از آن ها هم پست تر شد.   پرستش كرد مثل حيوانات نجس العين،
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زد مطلقا آن سيرش، چون با فطرت شناخت انساني نمي ساخت، مرتباً بايد سرگردان باشد در بين كه به هم بري

آن جا  اين مطالب هست تحول به معناي نه اينكه رشد دركه ظاهراً سرگرداني هم براي كفار در بين  ؟اين ها
نه اين كه با تحولش هم اوصاف رذايل نفس هست. ! در بين آن آگفتيم ه ببينيد از اين قبيلي كه براي مسلم

بشود. بنابراين ادعاي  ،... مخلوطي از اين جانور به آن جانورياگر مي شود جانور ديگر، جانور ديگر .كامل بشود
ما آن خبر را درباره ي خودشان به اليعبد كه ،خبري را كه از نفس خودشان مي دهند در باب تحول ،آن ها

اين حيوان در او  ـ به حضورتان كه عرض كنم كهـ  تا حاال ي خوبخيلمي گوييم گونه اي ديگر تصديق كنيم. 
هم  ،شود. حاال اگر بنا شد تعلق مومن رشد در او باشدمي بعد از آن حيوان در او ظاهر حاال  ،اهر شده بودظ

كيفيت ادراكات و  ،كه كيفيت حاالت قلبي پيدا مي كند بهتر شايمانش كه نفس تعلقش هست و هم كيفيت
ظري پيدا مي كند بهتر و هم كيفيت عمل بهتري پيدا مي كند. طبيعتاً يك دسته از ادراكات در اين تعاريف ن

، بايد يك اموري را شما به صورت قدر متيقن ببينيد. هم است جرياني كه ضرورتاً تكاملي است نه تحولي
نيد كه ثباتش هر روز بيش حاال بايد يك اموري را در ادراك ببي ،هم تكاملي باشد ،جهتش بنا شده ثابت باشد

ادراك از يقين  ،تر روشن مي شود. كامل تر روشن مي شود. قدر متيقن ها هرچند تعريف از يقين فرق مي كند
در اين تعريف  ،ضرورتش واضح مي شود ،فرق مي كند ولكن اين كه همان مطلب است كه بهتر ديده مي شود

هم در احكام ارزشي،  ،توصيفي، هم در احكام تكليفي ظهور پيدا مي كند. شما مي گوييد كه هم در احكام
در اين ها جاي تصرف نيست. نماز صبح چند  ،اموري را ما داريم كه جزء ضروريات مذهب محسوب مي شود
نماز صبح دو ركعت است. روزه در چه ماهي  ،ركعت است؟ دو ركعت. صد هزار سال ديگر هم اجتهاد بيايد

ركعت. شما يك  ٢براي مسافر چقدر است؟  .ركعت ٤هر چند تاست؟ اه رمضان، نماز ظم واجب است؟
ضرورياتي را داريد كه اين ضروريات مي شوند همان چيزي كه حاصل حركت تكاملي است. يك نظرياتي را 

يك مشهوراتي را داريد و بعد يك نظرياتي. عيناً عين همين هم در احكام توصيفي معذرت مي خواهم داريد، 
ارواح در آن جا  ،دار ابتال و اختيار است. آخرت دار جزاست. قبل از اين عالم، عالم ديگري بوده هم داريد. دنيا

خلق شده. شما يك ضرورياتي را داريد در توصيف تان كه آن ضروريات در توصيف هم روشن تر مي شود ولي 



٦٢  ·································································································································································  
عد مي رسيد به احكام، و منفصل مطلق هم از امور نظري تان نيست. ب هتغييري در آن حاصل نمي شود و بريد

خادم فهم و ادراك از وحي است. ـ در جلسات قبل ـ گفته شد ـ التزامات قلبي تان، نسبت به امور نظري. عقل 
قدرت فهم حدت بيشتر پيدا مي كند.  ،حتماً. هر قدر ايمان باال برود ؟اين خادم قدرت خودش بيش تر مي شود

ادغام مي شود  فزوده شود، عيبي ندارد. قواعدي از آناعدي بر آن ادقيق تر مي تواند تبيين بكند. علم اصول قو
اين در ولي به هر حال چه كار مي كند؟ عقل در خدمت اين كلمات است.  .بر اساس دقت نظر، عيبي ندارد

اما قطعاً كسي كه ايمانش باالتر رفت بنا به بحثي كه قبالً در وحدت كثرت عرض  .تغييري حاصل نمي شود
را برايش  ي رادقيق ترتر و  لطيفبيش تري دارد. احتماالت ظريف تر و وحدت هاي رت هاي بيشتر و كرديم، كث

به معناي اين  ،اين به معناي حمل يك مطلب بر كلمه نيست .ادراكش از كلمات بيش تر مي شود .پيدا مي شود
 است ست نه به معناي اينكه كسي كه حاال نگاه مي كند دقيق النظرتر است. نظرش ثابت تر است، دقيق تر ا

خير، ن .بعد بيايد بخواهد آن پيش داوري را امر كند ،كه برود اول با ادراكات حسي يك چيزي را متوجه شود
 شدت ايمان، وحدت كثرت بييشتر الزم دارد بنابر مبنايي كه گفته شد قبالً، قدرت احتماالت نظري اش بيشتر

ولي با هآ، از خود كلمات دارد الزمه را مي بيند  ،يشتر پيدا مي كند. قدرت مالحظه لوازم در كلمات را بشود مي
دقت كند، بياورد، جمع و جور كند، لسان تخاطب را بهتر  ،نظر دقيق تر، لوازم بعيدتر را مي تواند محاسبه كند

اصول اصوليين موسس از اين كه بزرگان ابداع بكند اصولي را، موسس اصولي بشود كما  ،مورد دقت قرار بدهد
گشته اند تاكنون. آن اصول لوازمي دارد در ادراك از كلمات، شكي نداريم. قواعد و مسائل ديگري و بيشتري را 

شكي نداريم. التزامات قلبي هم رشد مي كند، اين هم شكي نداريم. خيلي خب، حاال التزامات  ،در فقه مي فهمد
را كه در باب آن چه  تر. ن احكام با نظري دقيققلبي رشد مي كند ولكن ملتزم است به همين كتاب و به همي

امر ثابت به نحو تكويني گفته شد براي حركت، اين التزامات قلبي هستند در باب تصرف، يعني دست ما 
حتماً جهت ثابت مي  ،رسد. متصرف هم هستيد يمستقيماً بدون واسطه ي ادراك از اين كلمات به امر ثابت نم

را كه مي پرستيد هوي، هر روز  يزي مثل كفار تحولي باشد، قرار مي گيرد آن چخواهيد، اگر جهتتان معاذ هللا
كه هستيد بحمداهللا، خب  ،عوض كنيد به شكل حيوان هاي مختلف. اگر مؤمن هستيدمرتب آن را هم بايد 
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 پيداست جهت ثابت غايي چه هست، تعلق به تبارك و تعالي بر پرستش خداي متعال، اين جهت چگونه اين امر
ثابت را مي آورد حاكم مي كند بر تصرفات شما؟ از طريق التزاماتتان، اين التزمات نقش امر ثابت را نسبت به 

كه علمتان تدريجي الحصول هست. واليت در مرتبه اي كه  ييتصرفات دارد. تصرفات چه كسي؟ تصرفات شما
عي كه عملش تدريجي الحصول كه بعد مي گوييم واليت فقيه. واليت اجتما ،ش تدريجي الحصول باشدمعل

مي شود برايش امر ثابت. البته ثباتش، ثبات نسبي است. فرق دارد با آن علمي كه  ،باشد اين التزامات قلبي
هي است. فرق دارد با آن كسي كه نفس نفيس او محل ظهور مشيت اهللا جل جالله  ادراكش نسبت به امور كما

خب آن فرق مي » بركت اهللامساكن و محال مشيت اهللا و «يد نسبت به يك رتبه اي از واليت مي گوي ،است
كند، تفاوت دارد با واليت اجتماعي كه ولو قدرت تعلق در مرتبه ي تحقق در مرتبه امور اجتماعي به وسيله ي 

علمش تدريجي   با تصرف او حاصل مي شود ولكن علمش چگونه است؟ ءو عدم ابتال ءتصرف اوست. ابتال
تعلقش به اين كلمات ظاهر مي شود در چه  ،كه به اين كلماتاو تعلق  ؟ثابتش چيستالحصول است. امر 

اين مي شود خط حاكم. لذا ما تعبير مي كرديم از  »تكليفي، ارزشي ،توصيفي«چيزي؟ ظاهر مي شود در احكام 
آن به قوانين حاكم بر جريان رشد نه قوانين رشد. قوانين  »توصيفي، تكليفي، ارزشي«احكام كلي الهي اعم از 

رشد قوانيني هستند كه از اين نازل ترند. قوانيني هستند كه نفس كيف تصرف را شما به آن مي گوييد قوانين 
و قل «هد كه شما مي گوييد د مي شرشد. چطور وقتي پدري فرزندش را تحت سرپرستي قرار مي دهد، پرورش

پروش  ،واقع شد، از طرق او واقع شداو پرورش من به دست  صغيراًوالدي و ارحمهما كما ربياني رب اغفرلي و ل
كرده از  شمنع ،مي شود در رتبه ي نازل تر، اين پدر چه كار كرده؟ يك خوراك هايي را به طفل دادهمحقق 

ريض مي شوي. همان بخوري ممثالً گفته پدر جان از اين ميوه زياد  ،خوراك هايي در يك اوقات خاصييك 
خوشه انگور، بيشتر مثالً فرضاً برايت كافي بود مثالً نصف يك انگور مقدار كه فرضاً اين ميوه را به تو دادم 

، حاال ولو دستش باز باشد از نظر مالي، يك خوشه ي انگور داد  بخوري مريض مي شوي. اگر سرپرستي بد بكند،
سرپرستي كردي. مي گويد خب اصرار مي كرد،  دو مي گويند بآن طفل افتاد روي اسهال مريض شد، به ا خب

پرورش او به   ،بودييعني تو سرپرست او  مي گويد خوب او اصرار مي كرد تو كه عقلت مي رسيد. يعني چه؟
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حاال يك پدري مي بيني كه نتواند درست سرپرستي بكند. خوب  ،دست تو واقع شد. متناسب با ادراكش هم

داد يا آن جايي كه سرپرست نباشد باالي سر طفل، خب طفل رفت و انگور بيش تر خورد، مثالً انگور بيشتر 
آن را مي گوييد قوانين رشد. هست، مريض شد. سرپرستي آن قوانيني است كه در نفس كيفيت سرپرستي 

فقه شد همان روش اكابر فقه، همان روش بزرگان شيعه تاكنون، همان  شبنابراين از يك طرف فقه سنتي، روش
صاحب جواهري ولي در چه مرتبه اي؟ در مرتبه ي التزامات قلبيه. در مرتبه قوانين حاكم بر جريان رشد. از 

قدرت چگونه معين مي شود؟ با تصرف ولي فقيه در برابر  ،طرف ديگر مبتال به چگونه معين مي شود؟ با قدرت
يشتر مي شود براي فعل الهي، فرض سومي هم ولي كافر. هر قدر نسبت تأثير را ببرد باالتر، بالفاصله قدرت ب

 ش. در كارهاي شخص هم در واليتش نسبت به خودهآ در كارهاي عادي شما هم همين طور است! آهندارد. 
چنين يا طاعت مي كنيد يا عصيان؟ اين طور نيست كه آدم نه طاعت بكند نه عصيان، هآ. همين طور است 

چرا؟ چون در ذهن شما مفهومي را فرض كرد. ض ذهني مي شود نه عصيان فرو چيزي محال است. نه طاعت 
مي كنيد به نام مفهوم عدم، به لحاظ تصور و ادراك از مفهوم وجود مي توانيد فرض عدم بفرماييد. مي توانيد 

وقتي شما فرض درباره ي اصل عدم مي توانيد بكنيد به  .طوري نمي شود .فرض از عدم الفعل هم بفرماييد
ولي در خارج آدم يك كار مي كند، خالي از مطلق اكوان نمي  .تر مي شود آسانديگر عدم الفعل  تحليل عقلي،

تواند باشد. آن كار هم حتماً يا در آن قصد الهي است يا در آن قصد اعراض از خداي متعال است. مي شود آدم 
مي  دارد دنيا را مي پرستد قدر كه نفهمداين حساب كارش را نرسد، اين مي شود. آدم در غرق در دنيا باشد 

ممكن است اين جا هم » و تري الناس سكري و ما هم سكاري« . آن سكري كه در قيامت ظاهر مي شود شود
التفات به آن نداشته باشيم اين براي  ،پناه به خدا مي بريم و ادراك از آن نداشته باشيم .سكر دنيا داشته باشيم

 ،ساني كه كارشان آن قدر هم مشكل نيست، در آن سفره هم نيستنديك دسته كه كارشان مشكل باشد. براي ك
باشد كه بلوغ ايمانشان در حد التفات به دقايق نباشد. لوازم كارش را نمي تواند باز مي شود كه چنين چيزي 

صغير است. از روي تقصير نيست حاصل شدن اين بي التفاتي اش. ولي فعل، است. مالحظه كند. مثل طفل 
هست يا  يو مكان يخدا در شرايط زمان گياين حتما يا كيفيت متناسب با بند ،نگاه بكنيدبخواهيد ا نفس كار ر
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حاال اگر بگوييم كه اين فعل بدون فاعل هم نمي شود، مي گوييم اين فاعل در فعلش يا تمام وجه آن   نيست؟

شرك خفي  من ذلك ضغث من ذلك ضغثدنيا، اين به طرف خداست يا اين كه خب يك ذره خدا، يك ذره 
درست است كه  نمي شود بگوييد مستحب ترك مي كند.مرتبة توحيد براي موحد در كمال اين شخص  .دارد

ولي در مرتبه ي تحقق و عمل و فعل اگر تقرب الزم  ،التزامي فرق مي گذاريد با واجبمستحب را در احكام 
ن مطروح الزم است. اگر تقرب الزم است نمي است، انجام اين مستحب الزم است. اگر تقرب الزم است، ترك اي

 .چنين چيزينمي شود يك محض مي شود.  قتضاء محض مي شود، وقتم ال اقتضاءشود گفت من فعلم ال ا
مي شود صرف كرد در يك كاري كه  ،است ءكاري كه به قول شما الاقتضاكرد در اين وقتم مي شود صرف 

مي شود بگوييم كه اين  ،ن مباح و آن امري كه داراي خير استداراي اقتضاي رشد است. حاال انتخاب بين اي
يا واضح است كه مقدم قرار مي گيرد آن امر مستحب  ؟دو تا نيستها هيچ اقتضايي نسبت به اين تزاحم اين 

آن مستحب مؤكد و همين طور الي آخر و بين بد و بدتر، بد، تا مواجه با چه چيز باشد  و و بين مستحبديگر 
مي كند براي  ،در مقابلش قرار گرفتهكه ظرفي ـ به اصطالح ـ در  كه وليرا اين بيان تصرفاتي  بر  بناآدم. حاال

اين را هم به صورت مختصري دقت بكنيد و وارد قسمت ديگر  ؟چه چيز را مي سازد ،باال آوردن نسبت تأثير
رادع و چيز به طوري كه هيچ بر آن كه بگوييم اين تفويض شده ] ٢٥٠٦[شروع صوت بحث شويم، انشاءاهللا 

ند. تصرفاتش كبمثل اين است كه بگوييم هيچ تصرفي نمي تواند  ،مانعي نيست در كار، چنين چيزي نيست
و مشيت بالغه ي الهي كه حاكم بر زمان و اين نسبت تأثيري كه باال مي برد، نسبتي است بين مقدار تصرف 

 ،بت مي شود تصرف كرد. حاكم بر كل تاريخ خداي متعالدر اين زمان به اين نس ،در اين مكان .مكان است
صلي  كه قبالً عرض كرديم از مرتبه ي واليت مفوضه ي نبي اكرمرا ولي بر اساس نظام واليتي  ،اي مشيت بالغه

يعني  ؛تا ولي فقيه تا بگيريم خود انسان تك فرد، يك نسبت از اختيار دارد ،تا معصومين اهللا عليه و آله و سلم
گفتيم رتبه ي تعلق به واليت است . اين تعلق به اين تصرف هم تصرف فعلي  ،اختيار ة، رتبواليت داردبه تعلق 

نيست هم فعلي است هم تلعق دارد به تصرف در جميع مراتبي كه گفته شد به صورت تعلق به همه ي مراتب 
واليت اجتماعي مؤثر مي شود  ،كمال. خب اين يك مقدار مي تواند تصرف بكند. اين مقداري كه تصرف مي كند
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بر ساختن زمان و مكان، البته به نسبتي، صحيح است بگوييم ولي كفر و ولي ايمان سرپرست زمان و مكان 

آن كسي كه ولي تكويني هم  ،ميحاال از اين جا يك قدم كه بيايم باالتر نگاه كن .هستند هر كدام به يك نسبت
بگوييم صاحب زمان كه ع مي شود در دست اوست، صحيح است آن چه كه واق ةهست و هر دوي اين ها و هم

 ،عباد و امداد الهي چه بر اين دسته رود باست. در اين زمان دارد خيرات از طرف خدا به دست او جاري مي ش
صاحبش مي شود  ،ورت مطلق كه ذكر مي كنيدصبه كه ود. زمان را شچه بر آن دسته به مبارك او جاري مي 

 زمان را به لحاظ تغييرات اجتماعي نظام اجتماعي مسلمين كه ميصلوات اهللا و سالمه عليه حضرت بقيه اهللا 
متصرف هست. كه اهللا خامنه اي هست  ن حضرت آيتاهللا خميني و اال گوييد نماينده اش قبالً حضرت آيت

از  ،ا پيدا مي كنندمي رسد و قدرت بر انجام بندگي خدشان به ايشان خيراتي كه مسلمين در ابتالء، در مبتالبه 
هم بر بياني كه گفته شد واليت اجتماعي  طرف حضرت ولي عصر ايشان واسطه قرار مي گيرد. آن وقت بنا

در عبادات افراد. البته معنايش اين است كه سهيم مي شود ولي اجتماعي  ،كند قدرت ابتال را در فرد معين مي
رض  و مال و عحرفش، بنا به امر و دستورش، نفس و ي هست، طبيعتًا. ولّهست سهمش طبيعتاً سهم نيابتي 
 با يك فرق كه اين نيابتي است. همان گونه كه وجود مبارك حضرت بقيه اهللا ولي ،همه چيز در اختيارش هست

و ايشان از طرف خداي  ـ امت وصلي اهللا عليه و آله و سلم  به نيابت از رسول اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه
يا ولي اجتماعي مي تواند اكتفا كند در ادراك به آحاال بنا بر آن چه كه عرض شد ببينيم  .همتعال جلت عظمت

التزامات قلبي يا نه؟ بحثي كه آينده داريم. يا مي تواند در ادراك و تصرف به امور عيني تنها و حسي، تا بگوييم 
ا گفت بلكه بايد فقيه كه كه فقيه يك كس ديگري باشد، ولي يك كسي ديگري يا اين كه نمي شود اين ر

هم شناسايي نسبت به عينيت و زمان و  ،متصدي امور مسلمين است هم ادركات التزامات قلبيه را دارا باشد
 .مكان را داشته باشد تا بتواند قدرت هدايت و رهبري و ايجاد قدرت و سعه براي عباد را در ايمان داشته باشد

واليتي كه گفته شد بالمره  سي مي تواند باشد؟ آيا اصالً بگوييم مطلقاًيا ولي چه كآبحث بعد است كه ديگر اين 
هم كه باز بحث مي كنند گاهي و مي گويند اگر فقيه اين محال است؟ علي فرض اين فقيه نباشد يا اينكه 

مطلقا وجود نداشته باشد عدول مومنين، اگر عدول مؤمنين وجود نداشته باشند، فساق مومنين، اين چه مي 
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در جلسه ي آينده، ظاهراً چهار جلسه آينده كه داريم بحث، بحثش را ديگر اين انشاءاهللا تعالي  ؟د بحثششو

چون بنابر  ؟بايد فقيه باشد و يا عقالً ولي اجتماعي مي تواند فقيه نباشد يا ضرورتاً فقيه استآاولين بحث كه 
انتخاب بكنند، آن بنده  ،چيز كننديك نفر را  ،دمردم مي شود انتخابات بكنن ،قول دموكراسي و بنابر اقوال فاسد

كه خب  يمرفتيم پهلويش گفت ـ به حضورتان كه عرض كنمـ خدا هم كه از دنيا رفت مي گفت، مي گفت كه 
به حضورتان كه ـ گفت: بله مگر لوله كشي خانه تان را شما  ؟مگر مي شود واليت مسلمين دست فقيه نباشد

بكنيد. مردم براي خيابان ساختن و لوله آب كشيدن و نمي دانم برق كشيدن و  فقيه مي آوريدـ عرض كنم كه 
 ...براي اين ها مي گويند. در مجلس خبرگان بوديم، يك كسي گفت كه

 آقاي [...]: مراغه اي.
قا مي گويد كه اين مثالً واليت مال فقيه نباشد عيبي ندارد و اين آگفت فالن  استاد حسيني: چه؟ مراغه اي.

؟ يا نمي گويد واقعاً اين طوري مي گويد ببينيم كه بپرسيمبرويم ذيبش كرديم بعد گفتيم كه كما آن جا تها، 
بعد  و اينها، الاقل جلويش را بگيريم ،مي گويددارد م اين دروغ يخب بياييم اين جا كه بگوي ،اگر نمي گويد 

ايشان گفت شما لوله كشي  .نين چيزيچيك از قول شما نقل كردند كه شما گفتيد كه و گفتيم آن جا  رفتيم
يه كه كسي نمي قف .گفتيم نه مسلمان مي آوريد و فقيه مي آوريد لوله كشي بكند؟  ،خالنه تان را كه مي كنيد

و بيمارستان و  برق و اين چيزها خيابانشان گفتند خب مردم هم مي خواهند براي  .آورد براي لوله كشي
! گفت كه شاه كه رفت، كار آه ار زمين مانده باشد، خود او اين گونه تعبير كردكاري ندارد به فقه. اگر ك .بكشند

وظيفه اش بود ـ كه به حضورتان كه عرض كنم ـ خب، آقاي خميني بود زمين مانده بود، چون كار زمين مانده 
كنند،  انتخابات ميو چيز متصدي اش بشود ولكن وقتي حاال مردم ديگر يك نظامي خودشان انتخاب مي كنند 

مثالً هر كسي معين كرده اند، ديگر اين امر زمين نمي ماند. گفتيم مردم چرا انتخاب بكنند؟ گفت حاال خب 
ما امروز خورشت آلو مي خواهيم، شما خب است كه استبداد كه درخانه اگر بچه ها همه بگويند ظهر شما 

امروز خورشت آلو بخور. مردم  .ن باشبكنيد بگوييد نه خير نه من رأيم چنين است. خب شما هم تابع ايشا
الكل في الكل خب اين اين درست مي شود و حكومت اكل في الكل مي شود.  ،وقتي انتخاب كردند يك نفر را
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اگر آمديم يك كافري را انتخاب من گفتم كه اين مثل ديديم بعد  ،همان دموكراسييعني  ،يعني همه بر همه

ديدم كه اين ديگر  .من ننشستمديگر بكنند كافر را انتخاب  وقتي گفت يم، اوگفتآن وقت  بكنند،، گفت كردند
از قطع اميدش مي شود ديگر آدم اين يك آدمي وقتي يك رقم حرف بزند كه ديگر  از ،نمي شود با او حرف زد

بل ترديد ظاهراً غير قا م ببينيم كه واليت اجتماعي الهي كه ظاهرحاال بيايي ،حرف بزند. بله با او اين كه بنشيند
حاال ببينيم ضابطه براي خود اين كه ولي چه  [؟] عقالً، حاال ضابطه ي تصرف هم، اين شد كه نسبت تأثيراست 

خدمتتان. و صلي اهللا علي محمد و اله  بكنيمان شااهللا تعالي چند جلسه اي را يك مقدار بحثش هم كسي باشد 
 (اللهم صل علي محمد و آل محمد)الطاهرين. 

جلسه قبل را عرض كنم خدمتتان در داخل سؤال بحث مال اين چون فرصت هست : آقاي معلمي
هنوز صحبت بشود . آن قسمتي را كه شايد رويش تر  فرمايشاتتان يك مقداري در موردش بود اگر بشود صريح

همين مطلب بود كه وقتي كه در عمل اجتماعي ترك يك واجبي مي شود مبتني  ،مقداري جا داشته باشديك 
وظيفه يا عمل به يك حرامي مي شود مبتني بر وظيفه، آيا فوت مصلحتي كه در اين جا مي شود يا وجود بر 

هم به  ءهست و اقتضا ءمي شود يا اين كه آن اقتضا ءچيزي الاقتضاچنين  ،ضرري كه در اين جا پيدا مي شود
همان فاعل  ؟چه كسي مي شودبعد اين دوري از تقرب نصيب  ،ست كه فرد را از تقرب دور مي كندهاين معنا 

در آن مثالي كه فرموديد يك نفر خالصه  يعني  شرايط را ساخته است؟مثالً كه مستقيم يا نصيب آن كسي كه 
مي به خاطر خدمت به نظام الهي مي رود خارج و مجبور مي شود مشروب مثالً بخورد، مثالً نماز صبحش ترك 

ايشان قصدش خير حاال چون كه  ،مي شود ءوردن، اصالً بي اقتضاشود، آيا اين ترك نماز صبح يا اين مشروب خ
براي آن  .ولي نه براي اين فاعل ،است يا اين كه اقتضايش هست، ضرراتش هم هست، دوري از خدا را هم دارد

مثالً منفعت كسي كه اين شرايط را ساخته يا اين كه دارد و براي همين فاعل دارد ولي چون اين فاعل يك 
  ؟يا اين ضرر كوچك قابل محاسبه نيست ،يدآگيرش مي تري بزرگ

نه قول اين كه ضرر نداشته باشد مطلقاً صحيح است و نه قول اين كه همين استاد حسيني: نه ظاهراً، 
صد تومان از دست مي دهد. نه اين، بنا بر بحث  ،بگوييم ضرر به خود اين مي خورد هزار تومان گيرش مي آيد
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. ضررش مي رود براي آن هست ين عالم همه با هم هست. امر ثابت هم حاكم بر كلوحدت تركيبي ارتباط ا

يعني در حقيقت اگر به عبارت فقهي  ،او ايجاب كرده بود .جائر و آن پرچم كفري كه موجب اين مطلب شده
ه بودند مثل اين كه اگر اين را خواباند .همان كافر است اش مربوط به بخواهيم از آن صحبت كنيم سببيت عقليه

 اگر كسي بگيرند و به او آمپول چيزحاال آن دهان را بگوييم كه چيز بشود، و به زور  دهان او را باز كردند 
 ،تزريق كنند كه سكر پيدا مي كند. مخدري را تزريق كنند كه سكر پيدا مي كند. يا سمي كه كسي را مي كشد

اين   نه، را به او تزريق كردند كه اين كشته شد؟ نتحار مي نويسند براي اين آدمي كه سمييا جرم اآخب اين 
مي گيرند و دو تا پاهايش مي آيند خودش اقدام نكرد. شما اين جا اجبارش را مي بينيد كه اين دو تا دستش را 

به يك تختي و سرنگ را مي زنند و مثالً اين كشته مي شود مي گوييد اين را او را را هم مي گيرند و مي بندند 
غت اين كه اين خودش را كشت را صحيح نمي دانيد برايش به كار بريد. القاي در هالكت هم نيست كشتند. ل

! اين را در پرانتز خدمتتان عرض كنم، قبالً زمان هآ دنبال تكليفش هست و اين گونه مي شودكه وقتي اين 
مي » قوا بايديكم الي التهكهالتل«طاغوت ايراد مي گرفتند به اين هاي كه مبارزه مي كردند، مي گفتند كه اين 

انجام مي دهيم. او را ما ي خودمان را  وظيفهما به دست خودتان، خودتان را به هالكت نيندازيد. اين گفتند كه 
صلوات اهللا عليه و نقل اين مثل قضيه ي عمار مي شود كه حضرت خبر داده بودند نبي اكرم اين دارد مي كشد. 

گ صفين، مسلمين فريادشان بلند عمار كشته شد در جنكه وقتي  .مي كشندكه آن را لشكر ظالم  آله و سلم
اين لشكر ظالم همين لشكر معاويه هستند. ـ به اصطالح ـ پهلويمان شكست، شد پس معلوم مي شود كه 

نفرستاده بود ميان اين هم ، اگر يعني را كشتاين گفت علي  ،عمروعاص ملعون ديد كه ولوله در لشكر افتاده
 بايد .بگذارد او رانبايد  ،اگر مي خواست بيايد هم براي جنگ ،كه كشته نمي شد، نبايد اين را اينجمعيت 
 ـ به حضورتان كه عرض كنم كهـ او را كشته است  ،داده شاو كه اذن ،ديگر برود. اذنش داد ييك تا بگويد نرو

اهللا دارد  هكه اين دارد خالصاً لوجچنين مطلبي را يك اگر شرايط انجام تكليف در خدمت ولي عادل ايحاب كرد 
نه به آخرتش مي  . ضرر دارد مي خورد براي،پيداست كه اين دارد عمل عبادي انجام مي دهد ،اقدام مي كند

. به نسبت رشد ايمانش ضرر دنيويش هم محفوظ باقي مي ماند و حقيقت آن مي خورد خورد نه به دنيايش
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در يك شرايطي به مصالح مثالً ممكن است كه كسي بگويد  ،ذرهچيزي كه از اين عالم غرض است به او يك 

آدم كشته مي شود، همين طوري  ،دآدم كشته مي شو ،دستش قطع مي شود، پايش قطع مي شود مثالً دنيويه
دنيويش ممكن است مثالً  اين .ممكن است مثالً تشمع كبد هم پيدا بكند يك ضرر اين طوري هم بخورد

اين باشد اگر حضرت حق  ةصورت مطلق. آن جايي كه شرايط اقتصاد و مشيت بالغبنه  آن همتا پذيرفته بشود 
بنا هست ضرر نخورد در آن دستگاه، كه جناب ابراهيم در آتش وارد مي ضرر كه اين ضرر بخورد ولي آن جا كه 

بايد اين جا  رد.است كه عيبي نداعالم اين جايي كه مقتضاي سير كلي آن شد، برداً و سالماً خارج مي شد. ولو 
يعني اين اگر با اخالص رفته اين كار را  ؛صدمه را بخورد. صدمه ظاهريه مي خورد نه صدمه حقيقيه ، ايناين

الزم باشد ظهور پيدا كند به اين كه يك مصحلتي از او است كرده، فوت مصلحت حقيقيه از او نمي شود. ممكن 
شود اين خودش يك ابتاليي، يك امتحاني است  پايش قطع مي ،فوت شد. كسي كه مي رود جنگ و دستش

 اين است كه اي ديگران. ولي واقع آنكه ظاهر بشود كه يك چيزي را از دست داد. براي هم خودش و هم بر
 ،به حساب اين كه بگوييم هزار توماناين كه  نه ،دست مي آوردرا يزي نمي شود از آن كم شود. چيزي چ

 .يك سر سوزن ،لوجه، هيچ چيزي ضرر نكردههيچ چيز! چيزي كه واقع شد صد تومان خرج كرده.  ،دست آورده
كه اين كار را ظالمي پاي خب ؟ نوشته مي شوداما ضرري در عالم واقع شده؟ حتماً . آن ضرر پاي چه كسي 

، پس پاي چه كسي نوشته شود؟! مي گفتند جواب اين خون هايي كه ريخته مي شود چه كسي بايد ديگركرده 
به نظر ما اينكه . دحاال بايد صدام بده ،وب پيداست كه چه كسي بايد بدهد. زمان شاه، شاه بايد بدهدبدهد؟ خ

اين كه از اين طرفش واضح واضح مي آيد. مي گفتند نه طرفداري از اسالم را تعطيل كنيد تا اين خون ها 
كه مصيبت او بر همة مه عليه صلوات اهللا و ساليعني چه؟ اسالم، برايش مثل حضرت سيدالشهدا  ؛ريخته نشود

بر سماوات و  ،! بر همه تاريخ سنگيني مي كندآنات سنگيني مي كند هئنات سنگيني مي كند، برهمه كائكا
اهل سماوات. ظل عرش الهي كه ما ادراك همه مان و همه ي آن كه هستند منهاي حضرت ولي عصر و اجداد 

البته چيزهايي به خب متوجه بشود.  ،چيست كما هي شطاهرينش حتماً قاصر از اين كه حقيقت اين كه عر
ولي حقيقت آن را كسي  .كلماتي كه رسيده از مي رسد، ادراكاتياش  به حسب ظروف ايمانيذهن هر كسي 
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كه دستمان هم نمي تواند درك كند يعني چه؟ عرش الرحمن است ديگر. ما كه ادراكمان از همين سيگاري 

خداي طاعت يك چنين وجود مباركي در راه  .د چه برسد از آن حرف هاع بشوقهست كما هي نمي تواند وا
به حضورتان كه عرض ـ مسموم شدند و مان كه كشته مي شود و هكذا همه معصومين متعال قيام مي كند و 

چگونه  ،از اين هيچ مصلحتي فوت نشده .خب پاي ظالم است ؟اين ديگر معنا ندارد بگوييم پاي كيستـ كنم 
اين مصلحت فوت شود؟ ضرر همه اش پاي ظالم نوشته مي شود و منفعتش هم همه اش پاي اين مي شود از 

كسي كه عامل به تكليف است، لوجه اهللا دارد حركت مي كند، همه خيرش. حتي اگر يك خيري هم مجبور 
حاال  كهكند. بآن كسي كه مستكبر بر خداي متعال است به طبع كه نمي خواهد خير طبعه م اول به لشد، ظا

ممنوع بكند يا اله يك كاري را بپذيرد،  ، مجبور شدظرف تصرف او هم مطلق نيستآن هم براي  ،مجبور شد در
، خب اين كه خيرش پاي انگليسي ها نوشته نمي شود، پاي دستگاه سلطان را چيز، كتاب سلمان رشدي

طي دارد به او؟ كه خيرش چه رب .آقاي خميني نوشته مي شودخب خيرش پاي انگليس نوشته نمي شود كه، 
مربوط به از پرچم كفر، از نظر ظاهري در عمل واقع مي شود همه اش بنابراين خيراتي كه  ؟به او نوشته بشود

آن طرف ثبت مي مربوط به ود كه در راه انجام وظيفه باشد همه اش شاين طرف است و شروري كه واقع مي 
به لحاظ اين تعلق و تحقق به آن ها، هست، تيم يك صحبت به لحاظ آن احكام ثابتي را كه گف ءشود. اقتضا

هم اين هست. در نفس خود آن طبيعتاً نمي تواند حكم، خب در نفس خود آن احكام ثابت هم اين مطلب 
لحاظ نمي كند و همين طوري مي نويسد خير است را قدرت آن ند كه نفس نمطلب است نه اين كه خيال ك
هم من به ذهنم مي آيد كه اگر در عرايضي كه قبالً هست كه هم جريان قدرت  ولو هيچ قدرتي نباشد، نفس او

 ب را عرض كرديم تا حدودي.ده باشيم دقت بيش تري بشود اين مطالكرعرض 
»والسالم عليكم و رحمت اهللا و بركاته«  
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 رب و الحمداهللا، اعوذ باهللا من السميع العليم من همزات شياطين استاد حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم
العالمين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد (اللهم صل علي محمد و آل محمد) و علي اهل بيته 

 اآلن الي يوم الدين. المعصومين المنتجبين المكرمين واللعن علي اعدائهم اعداء اهللا من 
كلمة حق را برسراسر جهان بگستران، كلمة باطل را از زمين بركن، آنچه وعده به ولي ات در امر  اباراله

اي را مؤيد و  هرچه زودتر به وي عنايت فرما، نائب رشدي ولي ات حضرت آيت اهللا خامنهاي،  ظهورش فرموده
محزون گردان روح پرفتوح ها  گردان، لشكر كفر در همة جناحپيروز ها  جبهه ةمنصور بدار، لشكر اسالم در هم

رهبر كبير انقالب راغريق رحمت واسعة خودت بفرما روح مباركش را از ما شادگردان، از خيرايت كه تفضالً 
فرمايي حظ وافر، عائد و واصل به روح شريفش بفرما، ما را از دعاي خير او بهره مند فرما، شهداي  مي نصيب

سالمي را محشور با حضرت سيد الشهدائ بفرماف معلولين جنگ را شفاي عاجل كرامت فرما، انتقال ما انقالب ا
را از اين  عالم به عالم ديگر، تفضالً به وسيلة شهادت درراه خودت و براي خودت خالصاً لك انگونه قرار ده كه تو 

كرامت فرما، اموات و ذوي الحقوق، علما و راضي باشي. بارالهي علل و امراض ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل 
فرمايي سهيم و بهره مند بگردان، ما را از  مي صالحين امت، حياً و ميتاً خاصه پدر و مادر ،از خيراتي كه نصيب

دعاي خيرشان بهره مند بگردان، بارالهي دعاي خير، عنايت مخصوص حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه 
مه شريف فداه، نصيب فر فرد ما بفرما، خاطر شريفش را از ما خرسند بدار، عنايتش را و روحي لتراب مقد

مستمر بر همة نيات افكار و گفتار و رفتار ما بفرما، و قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق و 
افتح علينا ابواب  جنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بالنور الفهم، اللهمراجعلني من لدنك سلطاناً نصيرا اللهم اخ
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(اللهم  رحمتك و انشر علينا خزائن علومك، برحتمك يا ارحم الراحمين و بمحمد صل اهللا عليه و آله الطاهرين.

 صل علي محمد و آل محمد).
در ضوابط گزينش و يا شناسايي نه گزينش، شخص رهبر يك مقدار صحبت هست يك مقدار هم در 

هللا تعالي در آتيه، نحوة وجود ارتباط بين احكام كلي الهي كه گفتيم در آخرين قسمت بحث انشاء ااش  خاتمه
كنيم. حاال فعال دربارة  مي ثبات نسبي دارد و احكام حاكم بر جريان رشد هست و احكام رشد در آخر كار عرض

 بايد عقلي باشد يا نقلي باشد؟ كه عرضها  ضوابط شناسايي رهبر هست. اولين سؤال اين است كه آيا ضابطه
بايد عقلي باشد. اگر بحث واليت فقيه، دنبالة بحث واليت عامه هست در اش  در يك مرتبهها  كنيم ضابطه مي

گيرد  مي هم بايد نقلي باشد، كه جاي واليت خاصه رااش  يك رتبه اش، ضابطه بايد عقلي باشد و در يك رتبه
كند ولي در اينجا دو  مي ن و مشخصولو در رسالت عامه و خاصه، خصوصيات ديگر فرد خاص را در آنجا معي

ضابطة عقلي در مطلب كه به دنبال بحث واليت عامه هست ببينيم كه چه چيزي  .از ضوابط هست اي هرتب
اجتماعي بايد فقيه باشد ولو ابداً آشنايي به زمان و مكان نداشته باشد يا  توانيم بگوييم ولي مي است؟ آيا

د متصرف در زمان و مكان باشد، ولو در مسائل فقهي مطلقًامقلد باشد، تقليد توانيم بگوييم باي مي بالعكسش، آيا
شود و بايد شخصي كه واليت اجتماعي را عهده دار هست،  مي بكند از يك فقيه، يا اينكه نه، اين دو فرض رد

براي اينكه ضابطة عقلي اوليه اين است كه جامع باشد، دارا باشد، هم فقاهت را هم شناسايي زمان و مكان را؟ 
يعني منصب واليت و ؛ اين مطلب را بتوانيم دقت كنيم ببينيم چه منصبي هست؟ خصوصيات منصب را ببينيم

با دقت بيشتر، از روي توجه بيشتر در آن من دقت بيشتر ك مقداري در مرتبة واليت اجتماعي يا رآن  رهبري
سياست، «واهد نسبت تأثير را در بعد خ مي كنيم كه واليت اجتماعي علي فرض اينكه مي تأمل كند. عرض
قبالً صحبت شده يعني اش  ، در اين سه بعد، در برابر كفار باال ببرد، مطلب را در يك حدي»فرهنگ، اقتصاد

 »سياست، فرهنگ، اقتصاد«صحبت دربارة اينكه نسبت تأثير در برابر كفر باال برود، گفته شده، اينكه تقسيم به 
شود يا بيشتر نيست، فعالً  مي االن هم در دنبال بررسي اينكه به اين سه امر، تقسيم .شود طبيعتاً گفته نشده مي

دهيم كه ما در جامعه شناسي به اينجا رسيديم كه كلية روابط بين انسان و جهان و انسانها با  مي مفروض قرار



 ·····························································································  ٧٥ 
وع تعلق خاطر انسان، يعني موض ،شود ميهم و انسان و مفاهيمي كه مورد ادراكش هست، به اين سه تا تقسيم 

گيرد، حاال  مي گيرد يا شخص قرار مي گيرد يا مفهوم قرار مي قرار يءموضوع تعلقات قلبي در جامعه يا ش
در انحصارش بحث كرده اين يك حرف ديگه است كه زمان اش  مفروض ما اين هست اين فرض را بايد درباره

ك تناسباتي مورد عالقه مان هست، يك درجاتي هايي را به يرگوييم كا مي فعالً ماخواهد.  مي بيشتري
يرهايي كه أثفرمود، آب، نان، لباس، مسكن و ... الي آخر كليه نسبت ت مي ازمحبوبيت و مطلوبيت در نزد ما دارد،

گيويد  مي گذاريد و در مقابلش هم يك آثاري را به عنوان يك منافعي در راه مقصدتان مي شما روي جهان
قسمت  اكنيد آنها را در راه مقصدتان، كه چه بس ميداريد و به نسبتي كه طلب هايي  مطلوب من هست، مطلوب

تواند كاالهايي باشد كه مربوط به اكل و شرب، نباشد، مربوط به باال بردن قدرت اجتماعي  مي هماش  عظيمي
راي به دست آوردن ب .گيرد مي موضوع تعلق شما قرار ددارياي  يك عالقهاش  تان باشد، شما اينها را نسبت به

 جمعي باشد يا يك ابزاري كه در امر سياست بتوانيد مقابله كنيد با كفار، زحمتاي  يك ابزاري كه فرضاً رسانه
خواهم  ميمي گوييد  كنند دنبال چه هستيد؟ مي سؤال شما د ازنگوي گوييد، مي مي كنيد، مي كشيد حركت مي

يك مفاهيمي داريم كه آن مفاهيم در  .شود شيء مي وع تعلقفالن وسيله را بسازم يا بدست بياورم، اين موض
مراتب خودش يك تقسيماتي دارد، شما نسبت آنها عالقمند هستيد به راحتي حاضر نيستيد كه از شيء صرف 

ندارد ولي اگر موضوع قرار گرفت شد  نظر كنيد، آن عالقه اگر الهي باشد و طريق باشد براي پرستش، عيبي
است، در امور فرهنگي همينطور طور  قصد، نه آن ا شكال دارد، در امور  اقتصادي همينخودش به اصطالح م

فرهنگ و «اين  !خب حاال .است در امور سياسي و واليت و محبتتان نسبت به افراد هم باز همينطور است
آن باال ببرد  درخواهد نسبت تأثير را  مي اشاره كرديم ولي آن به ساده ترين تعريفش كه به »سياست و اقتصاد

 در برابر كفر.
سرپرستي جريان رشد را داشته باشد، در انسان شناسي هم سه تا تقسيم ديگر شما داشتيد، ادراكات قلبي 

اگر به  ،كه حاالت قلبي تان بود داشتيد، ادراكات ذهني داشتيد و ادراكاتي نسبت به عالم محسوس داشتيد
شود بگوييم بعضي از اين ادراكاتش  مي خواهد ولي باشد، مي كهبخواهيم ما ضابطه معرفي كنيم براي شخصي 
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 . اگرشود گفت كل آن تقليدي باشد يا اينكه اگر جريان ايمان هست مي اجتهادي؟ يااش  تقليدي باشد و بعضي

ولي محور است در گسترش تأثير ايمان، جريان جزميت در شخص خودش دريك مرتبه بايد بدون واسطه انجام 
ان جزميت در يك مرتبه در نفس خودش بايد بدون واسطه انجام بگيرد ولو در جزئيات هر سه اينها بگيرد. جري

حاال  .تواند پيدا بشود مي كند ولكن در كليات بايد در يك مرتبه بگوييد حال ابتهال و استظهار برايش مي فرق
گيرد  مي في و تكليفي و ارزش قرارموضوع خود اين ادراك براي انسان با اينكه دستگاه ادراكي اش، احكام توصي

گيرد در يك مرتبه، ما اآلن در  مي گيرد در يك مرتبه، معارف و حاالت قرار مي احكام حسي قرار ،در يك مرتبه
فعالً درباره اين هستيم كه جريان جذميت و يقين ايمان اگر در يك شخص، قدرت  .نيستيماش  آن تقسيمات

تركيبي ولو در يك رتبه پيدا نكند، وحدت و كثرت ولو در يك مرتبه  جريان مستقيم نداشته باشد و وحدت
مبنايي كه  پيدا نكند، اين آيا ممكن است به آن بگوييم محور هست براي جريان گسترش ايمان؟ علي فرضِ

شود رجوع كنيد ببينيد آيا آنجا اشكال وارد است يا نه؟  مي قبالً عرض شده وبراش تأكيد شده سرجاي خودش
در به اصطالح نسبت تأثير عيني و در  حاالت، در ادراك،آورد در  مي تيم شدت ايمان، وحدت و كثرتي راكه گف

كند و قلبش در ادراك ذهني،  مي آيد در فعل، ظهور پيدا مي ادراكات حسي، گفتيم همان جريان ايمان است كه
ي است كه در رتبة شي پرستحتي گفتيم اين مطلب را كه برهان يك كيف از پرستش خداست ول .ظهور كرده

رتبة ادراكات نظري است، اش  اش، رتبة حاالت قلب است، يك رتبه گفتيم پرستش، يك رتبه .عالم ذهن است
اين مطلب را كه قبالً ما عرض كرديم حضور  ؛اش رتبة ادراكات حسي است، مال بخش دركش يك رتبه

يك همچين مطلبي را تمام كرده باشيم و برايمان  مباركتان و اگر عنايت خاص به آن بفرماييد علي فرض اينكه
اختيارات بشر بدون اينكه هيچ فكري درباره گذرد از ناحية  مي ظلم در عالم محسوستمام شده باشدكه آن چه 

شود. محال است  نمي ش واقعسنجبدون قصد و بدون شعور و اش بكند الن شعوراً واقع نمي شود غير [؟] 
اگر قصد نبود پس آقا گويند  مي بشود از روي اختيار و بگوييد قصد درش نبوده.ظلمي عمدي در جهان واقع 

محال است بگوييد كه قصد كرد براي ظلم ولي هيچ سنجش هيچ رتبه از فكر و فهمي درش به كار  .عمد نبود
عدلي  خواهد واقع بشود، صادر بشود يا در مقابلش مي پيدا كرد در خارج. ظلمي كه ينرفت و اين فعل، كيفيت
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خواهد واقع بشود، اگر قاصدا هست، از روي قصد و نيت  مي خواهد صادر بشود و اقع بشود، خيري كه مي كه

شو به شكل يك  مي شود و بعد در خارج، ظاهر مي صآ يد در مرحلة ذهن و متكيف به كيف خا مي هست، حتماً
كه از حضرت نائب االمام، رهبر  را فعل محسوس خارجي اش، اگر چنين باشد بايد صحيح اين جملة مباركي

سوزد، عالم محسوس، در آ  مي كبير انقالب رضوان اهللا تعالي عليه ايشان فرمودند كه: عالم در آتش عالم مثال
گيرد،  مي كند و فرم مي شود و شكل پيدا ها مي و عالم مثال ،آنجايي كه سنجش .سوزد مي تش عالم مثال

سوزد. و عالم حاالت وعالم معقول در هجران و  مي در آتش عالم حاالت سوزد، مي مطالب، در آتش عالم معقول
كه اي  دوري. هر نارسايي كه براي يك امر تدريجي الوصول و يك امري كه در جريان رشد هست. هر نارسايي

. اين تقصير استصور نه قفرض بشود، ابتدائاً نارسايي در مرتبة ايمان است، بعد آن نارسايي در مرتبة ايمان، آن 
صور از نظر ايمان، در رتبة ايمان هر قآييم، در جريان رشد هستيم. آن  مي صور داريمق حرا ديگر در اصطال

تابع شدت سفارش است كه از اش  يشود در قصور ذهن، چرا؟ ذهن فعاليت سنجش مي قصوري كه باشد ظاهر
شنويد از نظر  مي چه جوري شما .لب راكند راه حل مط مي آيد فعاليت ميكند و پيدا مي رسد، آن وقت مي ايمان
ـ به اصطالح ـ گويند فالن مثالً سرمايه دار يا فالن سرمايه گذار يا كي يا فالن سلطان يا فالن  مي ظاهريعالم 

گذاري كردند و مثال  خواهم و سرمايه مي هيتلريا كذا دستور داد كه من فالن هواپيما يا فالن چيز را
تالش كردند تا بعد پيدا كردند آن مطلب را، قواعدش را پيدا كردند و بعد ساختند،  زمايش گاهآا و هگر آزمايش

بيايد و شدت آيد و  مي شودو سفارش مي گوييد مي اين قوانين مادي را كه شما .خواست مي آن چيزي را كه او
آيد  مي از آنجاايمان سفارش دهنده است، شدت كنيم كه در امور ذهني هم  مي بگردند و پيدا بكنند، ما عرض

گوييد كه  مي سرمايه داري فاسدهاي  در حقيقت وقتي كه در نظام .يا شدت ايمان با اهللا يا شدت توجه به دنيا
د براي اينكه يگوي مي شود كه اين كاال يك رشد تكنيكي بوجود بيايد، مي خريد يك كاال كه اينجوري زياد

هم چه شدتي  . آنجاشود به سرمايه دار مي ايي است كه دادهكنند به منزلة سفارشه مي پولهايي را كه مردم خرج
 آيد آنجا متمركز مي پشتش است؟ شدت توجه به دنياست ديگر! آن پولها كانها سفارشات توجه به دنياست،

تحقيقاتي و به اصطالح تشكيالت ازمايشگاهي هاي  آورد باالي سر دستگاه مي آيد فشار مي شود بعد از آنجا مي
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مطلب كه سفارش همين  .ي ميكنند تا پيدا كنند ان چيزي را كه به اصطالح سفارش داده شدهآنها هم سع

كند آن اصولي را كه هماهنگ با اين مطلب باشد بعد  مي دهنده ا يمان است بعد هم تالش و تحرك ذهني پيدا
ريان رشد براي صوري كه در جقصوري ،هر قتوانيم بگوييم  ميما  شود، عين همين را هم مي ظاهر در خارج

 مطلق كهايمان هستف تناسب با مراحل رشد كه ما عقل را و همچنين ايمان را كه براي انسان غير معصوم، 
اينجا ما هما! دانيم كه طبيعتا براي همة آحاد افراد حهتش ثابت است چنان است، آنها را صحبتش شده،  نمي

سازد  مي و مثالهايي كهها  ر ادراكات عقالني و نمونهدر تصور دشود  مي صور در ايمان، ظاهرقكنيم كه  مي عرض
شود در عالم خارج به يك نارسايي در يك رتبه  مي صور در آن عالم مثال و نمونه سازي ظاهرقو به اصطالح و 

بينيد كه اينجا يك ضعف هست يك تشطط هست.  مي بينيد يك نارسايي يك مشكل، مي كنيم مي كه رشد
اين قصورش كه در عينيت واقع شده اين بر مي گردد به عالم نمونه سازي و خب اين تشططش اين ضعفش 

گردد به عالم ايمان، به عالم حاالت روحي، حاال ما هستيم و منصب هدايت جامعه و  مي آن عالم برمثال شما 
 يك منصب داريم در واليت اجتماعي كه نقش محور جريان رشد را دارد، چه جوري بعدها در برنامة زماني

را بتواند هماهنگ بكند، در جريان ها  ميگ وييد كه يك محور استراتژيك بايد داشته باشيم تا اينكه همة برنامه
گوييد يك محور داريم كه هماهنگي و جريان ايمان و جريان جزميت  مي تبديل آن، در جريان ترتيب هم شما

شود بگوييم جدا  مي نين چيزي الزم باشدحاال اگر چ .بايد بوسيلة تصرفات او و جزميت او جريان پيدا كند
بكنيم هر قسمتش را بدهيد دست يك كسي؟ يا صاحب نظر بودن در كليات را حتماً الزم دارد؟ كما اينكه 

گوييد از طرف  مي بايد هماهنگ باشد؟ كما اينكه شمااش  و ادراكات حسياش  و ادراكات نظرياش  حاالت قلبي
گوييد رهبر عادل بايد باشد، فرق بگذاريد بين موثق، يك  مي موثق بياوريم،شود يك رهبر غير عادل  نمي ديگر

خواهيم ما عرض كنيم كه در باب اهل  حاال مي د.شناس نمي گويد ولكن عادل هم او را نمي خبرگزاري كه دروغ
 موضوع شناسي عيبي ندارد كه موضوع شناس در دستگاه ولي فقيه باشد و  عادل نباشد، صرف موثق بودنش

ي است، الزم نيست شما براي تك تك كساني كه آمارگر هستند، ضابطة عدالت بنويسيد البته عادل باشند فكا
ماند  نمي را ازش بگيري ديگر چيزياش  شود ازش گرفت، اگر صدق خبري نمي بهتر است، صدق خبري شان را
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، فاسق باشد و موثق هم نباشدان باشد، آمارگرت »ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا«اگر يك آدمي است كه  .ديگر

پس در مرحلة  ؛رقه را برعكس پر كردوخورد، رفت سؤال كرد  نمي اهل كذب باشد اين به درد دستگاه آمار
بندي  موثق باشد واال جمعبايد گزارشگر عقل قيد موثق بودن را برداريم، گزارشگر  دشو نمي آمارگرتان

اينها را بندي  خواهد جمع مي گوييد كه فرضاً كسي كه مي ديآي يم باالتر كه .وآمارگرفتن تان بي فايده است
بينيد كه  مي بكند كار آن موثقين را بياورد تنظيم بكند آدمي باشد كه بشود به او اعتماد كرد. كانها مثل اينكه

ولكن  خواهد مي عدالت را اگر قيد بزنيد بهتر است ولو قيد نزنيد هم اشكال ندارد موفق بودنش شدت وثوق را
توانيد قيد كنيد. ولي حاال شخص ولي،  نمي به آن بگوييد عدل است، هنوزبخواهيد جزميت ايماني خاصي كه 

 خواهيد به او بدهيد [؟]  مي اختيار تصرف
ام قتوانيد عدالت را از آن صرف نظر كنيد، م نميعصمت، شرط نباشد كه طبعيتاً در دوران غيبت نيست، 

شود ازش صرف  نمي همين جور كه عدالت كه عدالت را .وثاقت بر كافي باشد تصرف نه مقام گزارش است كه
شود جزميت بالمباشره خودش را در كليات التزامات قلبي و كليات موضوع شناسي ازش  نميكرد برداشت 

گويم  مي گوييد قواعد علم اصول را درش مجتهد نيست ولي متجهد در فقه هست مي يك وقتي .صرف كرد
 داشتيم يك نفري كه در همة اينها [؟] به مرتبة نازل منزلة معصوم، قطعاً مي ي است، اگر ماخيلي هم كاف

اش  رتبة تصرف كردن در مرتبة عالي .شود آمد تر نمي ، ولي يك حداقلي است كه از آن پاييننيست گفتيم او مي
هم نسبت به موضوعات در  كه مال معصوم هست كه هم از نظر ايمان هم از نظر اشراف ، هم نسبت به احكام و

كه حقيقت موضوعات و  طوري كمال مرتبة اتقان هست حاضر است در نزدش حقيقت احكام و احكام همان
تواند بپذيرد نفس مؤمن،  مي موضوعات. آن مال رتبة معصوم است، در آن رتبه، خيلي راحت، تصرف را نفس

يراتي را كه خدا قرار داده حاكم بر جريان رشد آن در گويد هم خ مي غير از بحث نقلي اش، براي اينكهها! عقالً 
 دغدغه هم به خودش راه اي  هم بر وضع من، ذره ارك معصوم حاضر است و اشراف دارد ونزدش وجود مب

گويد كه هر جوري كه امام معصوم بگويد تو  مي كند نفس، مي دهد. خيلي راحت هم خودش را تجميل نمي
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سيري را كه بايد بروي، آن چيزي را كه مبه حقايق جريان رشد، و ايق امور قبول كن، تو جاهل هستي به حق

 معين كرد بگو چشم. 
گويدي عقل، حكم ندارد نسبت به احكام. احكام عمل چون جميع  مي همين هست كه در بحث ديگري

سان در دانيم. اين عين همان تجهيل را خود ان مي جوانب در نزدش حاضر نيست، تبعيت از رسالت را الزم
كه تر  كند در برابر امام معصوم اما در پايين مي تواند راحت مالحظه بكند كه نفسش را تجهيل مي موضوعات

 بياييم چي هست؟ 
داد، يك  مي گويد اگر آقاي كارشناس را جواب مي تر، اگر جريان جزميت بالمباشره نباشد، نفس پايين

شود، اگر آن ده تا نبودند يك ده تاي  مي ي گفتهگذاشت كنار دستش، يك جور ديگر مي كارشناس ديگري
كنم اين  مي شما خوب عنايت كنيد در اين مطلبي كه دارم عرض ؟ديگر، حاال ديگر بهتر از اين هست يا نيست

دهد اگر تفكيك  مي نفس در مظان ترديد، حق ترديد به خودش! كنم ها مي كه دارم عرضمطلب حساسي است 
به خودش بدهد اگر گفتيد كه در يك شخص، جريان جزميت هست در هر سه  تواند نمي شد، و حق ترديد
 مرتبه، بالمباشره. 

اگر گفتيد كه فقيهي مرجع هست در احكام التزامي، در احكام كلي، الهي صاحب نظر هست و وصي هم 
 ه حسابيگوييد اين به چ مي ،هيچ اطالعي نداردداند ولي در شناخت زمان و مكان،  مي تمام جزئيات را هم

گويد حاال  دهند، مي مي دهند، خبر به او مي به اوگوييد شهادت  مي تواند گزينش بكند شخص كارشناس را؟ مي
 كند، تشطط پيدا مي آمديم كه آن آقاي كه خبر داد، اطالعي نداشته باشد بر اين  عنصر يا آن عنصر، تنزل پيدا

جان ايشان در حدي خبر هست كه اگر اين گزارشگر شود. ولي اگر گفتيد بابا  مي كند جاي ترديد واقع مي
 ،ما اين گزارش را قبول نداريم ،زند، به او بگويد آقا نه مي گزارشي را برد و ديد كه انگار اين ناميزان دارد حرف

آورد كه شما جنگ يا چه يا چه موجب ضعف  مي تواند بدهد به گزارشگرها در تحقيق، گزارشگري مي خط
م خيلي از اين گزارشها بردند، اكما اينكه در عرض اين ده سال، هشت سال جنگ، براي امنيست يا [؟] شدن 

كه غلطي كه شده هايي  فرمود كه من از خانواده شهدا، از اين تحليل مي اين گزارشها را،گرفت  نمي امام به بازي



 ·····························································································  ٨١ 
ـ كه عرض كنم كه  به حضورتانـ گفت كه من كارشناس كه نيستم، پس چرا،  نمي ابداً .خواهم مي معذرت
تواند نسبت تأثير را باال بردن، در  مي در كل .توانست مالحظه كند مي كنم در امر كارشناسي، در كل مي دخالت

يك مسله  .ايستد مي شود و قرص پايش مي برابر كفر چيست، در كل جزميت نسبت به موضوع، برايش پيدا
است، اول اين را من در  گويم تمسك به آن بد نمي هست كه آن مسئله بسيار خوب است تمسك به آن، من

است كه با يد باالي مطلب نوشت. اول هر چيزي كه نازل، هر هايي  صدر مطلب، خب اين پاورقي از پاورقي
چيزي كه به هركسي برسدد به جز ازناحية خداي متعال و معصومين صلوات اهللا عليهم اجمعين كه طريق 

ديگر طبيعتاً نيست، شكي ندارد كه خيراتي هم كه به ولي فقيه برسد  حضرت حق هستند از جايخير رساندن 
جوري كه در بحث اجماع بحثش شده،  است و اگر براي مسلمين يك خطري هم پيدا بشود همانطور  همين

حااليا به خاطر كسي برسد يا حضرت لطف كنند يا اجماعي كه از بحر العلوم و نظيرش رسيده به هرحال، 
براي اي  فرمايند. اين سرجاي خودش محفوظ است. ولكن اين مطلب اگر بشود يك ضابطه مي حضرت لطف

كند، مگر تالش عقالني، مگر حركت حاالت روحي، مگر  مي شكستن كلية ضوابطي را كه خود معصوم عنايت
و قوة هيچ شدتي و هيچ حركتي نيست مگر به حول  »ال حول و ال قوه اال باهللا«گوييم  مي حركت عيني اگر ما

كجا هست؟ شما در باب بحث اجتهاد، نظر اهل تأويل را رد كرديد، در صورتي كه در خاطر  از خدا، مگر اين ها
نها بگويند كه ما جزميت براي مان آشود، تقليد كرد،  شريفتان باشد. گفتيد از اهل تأويل و از اهل رياضيت نمي

ات رسيده از خدا، بايد تالش عقالني در خدمت پيدا شده كه حكم چنين است يا چنان، پرسيد خب اين كلم
اين حالت هست، شكي ندارد، بايد طرف آدم  ر،اين انجام بگيرد، البته ابتهال، حالت توجه به خدا، حالت استهضا

رياضيات نفسي در تهذيب خودش بايد بكشد، اهل ورع باشد، اهل  ،مؤمني باشد شكي ندارد قوايمنضبط با ت
ولكن اين اين جوري نيست  .اال او جاهاً باشد، اينها سرجاي خودش محفوظ، شكي نداردغير مكب علي الدنيا م

كه فقط حاالت روحي تنها براي كافي باشد، آن حركت هست، حركت ذهني و تالش ذهني و عقالني هم 
بسيار خوبي است شايستگي حاالت وييم حاالتش گ كنيم.  مي مي هست. عيناً در امر واليت ما همين راعرض

ما براي گزينش آن اي  د ضابطه واليت، ديگر ضابطهيولي بگوي .سرجاي خودش محفوظها  تشرف دارد، اين
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اين  .گوييم چه موضوع زمان و مكان را بشناسد چه نشناسد، اين عقالً درست نيست مي كنيم و نمي انتخاب

) لهم صل علي محمد و آل محمدبياني را كه حضرت نائب االمام ،حضرت امام خميني رضوان اهللا تعالي عليه (ال
! ديگر اآلن بالفعل مرجع باشد الزم ها فرمودند: قيد مرجعيت الزم نيست، فعليت مرجعيت است يادتان نرود

 نيست، ولكن قيد توجه به زمان و مكان و اينكه با مواجه با چه دشمناني هستيم براي گسترش اسالم آن را الزم
زئيات فقه، حاال اين نرفته باشد اين ملكه را صرف كند و احكام جزئي را در ن است، در جادانند، اين براي هم مي

وساير ابواب فقه، در جزئياتش حج ل عبادات، در طهارت در صلوه، صوم، ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ صباب ف
ان، لو رجع ولي قدرت استنباط دارد فعليت قدرت استنباط را دارد، به قول آ قاي .نيامده حاال صاحب فتوي باشد

ماند. قدرت شناسايي زمان و مكان را هم دارد، حاالت روحي  نمي فهمد، دست بسته مي فهم اگر مراجعه كند
الزم را هم دارد، حاال ولو در حاالت روحي هم ردة اعالي عرفان نيست، صاحب نظران بسيار دقيق تري در 

هاي  در هر سه تاي اينها، ولو در منطق دمي است كه داراي نظر استاالت جزي عرفان هستند، ولي اين آح
در علم اصول نباشد. موسس يك اصلي در عرفان نباشد در مقدمات اصلي كه  اينها داراي نظر نباشد. مؤسس

لكن قدرت استنباط را در هر سه  و عرفان، مؤُس يك اصلي در به اصطالح منطق موضوع شناسي مدل، نباشد
جريان جزميت، حداقل اين  .رامطالب فهمد اين  مي تواند منطق اين سه تا را به كار بگيرد. مي تاي اينها دارد.

تواند  نمي شود از آن تنازل كرد واجد هست اين آدم، ولي اگر در يكي از اينها گفتيد كه در اين نمي ضرورتي كه
ل بگوييد در خواهم، چه در قسمت او مي صاحب نظر باشد، چه در قسمت اولش يعني فقهش، معذرت

تواند روي  يك محصول بايستد،  نمي كه چه در موضوع شناسي اش، اگر اين گفتيد ،چه در فقهش ،اعتقاداتش
حاصل نشده، بالواسطه است. شما يك احكامي دارد رد عبادات كه جزء ضرورياتتان هست، روي  جزميت برايش

يك احكامي داريد  .ماز صبح دوركعت استتوانيد قرص بايستيد [؟] نيست، مثل ضروريات فقه است، ن آن مي
مل به خوانيد ع مي كه تابع نظريات فقه است، تابع فقه هستيد، جزميت حين العمل برايتان پيدا ميشود نماز

رويش نداريد فوري فرصي كنيد ولكن اگر كسي خبر آورد كه نظر فقيتان عوض شده. شما هيچ  مي شكيات هم
گويد،  مي گويد فقيه ديگري هم يك جور ديگر مي اين فقيه شما اين جور كه آقاكنيد. اگر كسي گفت  مي عوض
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 كنيد ولكن اينكه حاال بخواهيد بگوييد كه در لوح واقع براي من منكشف است قطعا اينجور مي شما عمل

خواهيم محور جريان رشد اجتماعي را معرفي كنيم يك همچين منصبي، بنابر قولي كه  مي حاال ما نه، گوييد مي
مام شده كه در آن وحدت و كثرت بايد باشد، در خود اين منصب الاقل اگر در هيچ منصبي اينجا قيد نكند، ت

شود قيد نكر، واال جريان جزميت از كجاست؟ براي جامعه اگر يك محور شما  يعني در نفس اين منصب كه نمي
اين جريان جزميت در جامعه  ،ردمعرفي نكنيد، يك نفر را هم برايش يك منصب را هم برايش اين قيد را ندا

ديگر، جريان ايمان در مراتب مختلف گسترش و ظهور ايمان در  . به بيانشود، به يك بيان مي دچار اختالف
خورد. در به بيان آخر كه بخواهيم بگوييم شدت وحدت و كثرت اينجا شما نتوانستيد  مي برابر كفر، به بن بست

خوب  .دت وحدت و كثرت، در آن يك منصب، الاقل وجود داشته باشديك منصب را هم معرفي كنيد كه اين ش
گفتيم كه شدت ايمان برابر است با شدت تعلق، وحدت و كثرت  مي عنايت بفرماييد در اين قسمت سوم، ما قبال

آورد در همة مراتب، شما يك فرد هم برايش معرفي نكرديد در جامعه، يك منصب هم برايش معرفي  مي را
آن  .جامعه، كه الاقل در آن يك فرد بتواند علمدار اين مطلب باشد، پرچم اين مطلب را بدست بگيردنكرديد در 

شود به يك فرد كه وحدت و كثرت درش جمع بشود، نخواهيد درست كنيد اگر منتهي  مي مناصب سازماني كه
دستگاه كفر، ضرورتًا  توانم بگويم در مي توانم عرض كنم، بالعكسش را هم ميمن شود؟ از اينجا  مي چگونه

هم بايد مقاصد فاسد كفر آلود  ،توانند بشوند هم بايد شدت غلظت كفر را داشته باشند مي مدآآنهايي كه كار
دانم هيتلر يا  گويند نمي مي را جاري كنند، اگراش  هم بتواند اهتمام درباره ،خودشان را درست بشناسند

صطالح حاالت و خصوصيات آنها بحمداهللا ندارم و اميدواريم كه دانم كذا يا فالن من كه آشنايي با به ا نمي
 شما خيال نكنيد كه كساني كه در كفر پرچم دارند و .شوند دارا نباشند نمي نداشته باشيم، اينها دارا بودند،

، اين توانند نسبت تأثير را باال ببرند، اينها مشاور دارند، شكي ندارد. ولكن خودشان بايد بتواند اين مطلب مي
عين اين هماهنگي اين طرف نيست ها! جزميت باطل است براي خودشان كه در آنجا جريانش هم بصورت 

كند بايد يك غلظتي باشد  مي جزم را درستتجزّم روي همة مراحلش ولي الاقل براي همان تجزم كه صورت 
 رض شد از نظر عقلي، به نظراشته باشد. بناء عليه، بنابر آنچه كه عدر مراتب مختلف بتواند تجزم را دكه 
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رسد كه بنابر مبناي اصالت تعلق، واليت عامة اجتماعي، شرطش دارا بودن هماهنگي در حاالت و نظريات و  مي

اگر در مرتبة  ،يعني اين هماهنگي را الاقل در مرتبة كليات دارا باشد ،ادراكات نظري و ادراكات حسي بايد باشد
 حاال يك چيز ديگري هم ذيل شما عرض كنيم و به نظر .شود نمي ميت واقعكليات دارا نباشد، اين جريان جز

شد و ، يعني فرض اينكه بگوييم فقيه باآيد كه با خود همين مطلب هم دو فرض ديگرش رد شد عمال مي
ع شناس نباشد يا موضوع شناس باشد و فقيه نباشد. و آن اين است كه شدت موضع گيري رهبر در برابر وموض

خواهد استراتژي را  مي يعني كسي كه[؟] كند ولو  مي اصولي هست كه امكان تحرك عموم را ايجادموضوعات 
كه اي  شدت امام در طول مبارزه .ند محور باشد در اين استراتژياپياده بكند خودش بايد عنصري باشد كه بتو

ل نكنيد اگر هر كسي تمرين بارد از قلم ايشان، شما خيا مي مريكا داشتند، اين شدتآبرابر طاغوت و برابر 
تواند مثل حضرت نائب االمام امام خميني آنجور انشاء بنويسد، اين ظهور شدت  مي نويسندگي و انشاء بكند

را. يعني شما اگر يك استراتژي ها  انداخت جمعيت مي شد و راه مي يك صفحه اعالميه پيدا رايشان بود كه د
تواند به دوش بردارد، خب اين يك  مي م رفتن اين راهلَي كه عبراي انقالب رسم بكنيد بعد بگوييد آن كس

عالمي باشد كه ترديد به هيچ وجه درش پيدا نشود، واال در هر مرحله و در هر مقطعي اگر دچار ترديد بشود 
خواهد ايشان اعتماد  مي اند، اگر در موضوع شناسي در برابر شاه و كذا، طاغوت،م مي اين استراتژي بدون علم

پيش از ها! ها  آيد كارشناسان كم ترديد كردند؟ آن وقت مي ند به نظرية كارشناسان، خب شما به نظرتانبك
عبارت بودند از اين آقاي بازرگان و اتباعش يك دسته بودند، يك ها  انقالب ،پيش از پيروزي انقالب كارشناس

بودند كه تابع نظريات  ها  ته غربييعني يك دس ؛منافقين اين هم يك دسته بودندچيز دسته هم اين آقايان 
غرب بودن، و يك دسته هم آنهايي كه تابع نظريات شرق بودند، هر دوي اينها در مسير انقالب دچار ترديد 
شدند، حاال يك خورده زودتر يا يك خورده ديرتر من كاري ندارم ولي هر دوي اينها دچار ترديد شدند. كسي 

ميني بود، كساني هم كه تابع اينها بودند دچار ترديد شدند، كساني هم كه هيچ دچار ترديد نشد خود آقاي خ
 كه بالواسطه ولو به وسائط بعيده، مراجع ربطي به اينها نداشتند، ولكن به وسائط بعيده، ترديدهايي كه اينها

ن رسيد، آنهايي شان كه مشرف بر زمان و مكا مي شد در جامعه، به گوش مراجع هم مي پخش[؟] كردند  مي
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يعني يك عده بدون داشتن يك محور جريان تبديل، شما محال است بتوانيد  .نبودند ايستادند، ترديد كردند

ش، اشاره به آن بكنيم. و بدون برنامة تغيير و باال بردن نسبت تأثير را درست كنيد كه آن بايد در جلسات بعد
به برايش حاصل شده باشد ولو در مرتبة اشتن اينكه يك عنصر د اشته باشيد كه بتواند جزميت در سه مرتد

كليات، كه اين راه را بتواند برود تا آخر متكي به نظر فرد دوم نباشد تا به او بشود گفت كه آقا شما به شهادت 
كه در مشكالت به ترديد  ،و آدم درستي استادهند كه  مي كني دو نفر ديگر هم شهادت مي اين كه عمل

 يك وقتي است كه ،بله .شت، بالمره به ترديد نيافتادقالب هم راهي را كه باز ايشان دابيافتد. و بعد از پيروزي ان
گردانند، از  مي كنند همه هم دارند كار را بر نمي داند كساني كه بايد همراه باشند در يك سطوحي همراهي مي

ه الصاله و السالم عليه علي بن ابيطالب هم عليخب حضرت كنند.  ميمراجع گرفته تا همه ديگر مقابله دا رند 
افضل صلوات المصلين، وقتي همه در جنگ صفين برگشتند گفتند دست از جنگ بكش، دست كشيد ازجنگ 

ننوشت كه سازش با كفر ميكنم، گفت خدايا شاهد اش  اعالنيهچيزش ولي در همان دست كشيدنش، در همان 
 باش كه ما قصد سازش نداريم.

 ]٢٥٠٨[ادامة صوت 
كشد ايشان، ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ پذيرفت صلح را  نمي جامعهظرفيت اب اينكه اين را از ب 

 ح هم كه نه، پذيرفت كه مذاكره بكنند نه اينكه صلح بكنند ـ به حضورتان كه ـ گفت جام زهرلفرمودكه، ص
 نوشم.  مي

اشد، واليت دست ظرفيت شان تغيير بكند زمان امام معصوم هم باستعداد مردم،  ،خب وقتي كه مردم
شود، يعني  مي شخص معصوم هم كه باشد، مردمي كه انتخاب كردند دنيا را بر آخرت، ولو به يك نسبتي، ضيق

خواهد بكند  مي ربطي به ظرفيت خارجي نداشته باشد. چرا تصرفاينجوري نيست كه ولي تصرف هم تصرفش 
تواند ـ به حضورتان كه عرض  مي ر هستند.اين هم ظرف هم ظرفي هستند كه افراد در آن مختا ،در اين ظرف

كنم كه ـ مشكالت راه، وضع ظرف را جوري بكند كه ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ فشار بياورند به امير 
كاشف نبود اين اعالنيه، حضرت نائب امام، از ترديد به ترديد خودشان، بگويند كه آقا، اينجا جلوترنرويد. ولي نه 
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كشند كه ايشان [؟] مقصدش را ايشان در آن ترديد  نمي ، كاشف اين بود كه مردمخودشان نسبت به راهشان

و بنابراين جامعه بودن شخص ولي و كسي كه در اين منصب هست نسبت  .نداشت و تا آخر هم ترديد نداشت
  شود در تعيين ولي فقيه، واليت اجتماعي. مي به جريان جزميت در اين سه مرتبة از ابتالء، ضابطة عقلي

توانيم مالحظه كنيم؟ اگر بحث واليت عامه ضرورت عقلي  مي رااش  حاال ببينيم آيا نقالً هم خصوصيا جزئيه
شد كه داشته باشد اين سه خصوصيت را، هم حاالت روحي و هم ادراكات در باب التزامات قلبي و هم ادراكات 

مام اگر شده باشد با اين بياني كه عرض نسبت به تغيير شناختن زمان و مكان و تصرف در زمان و مكان، اين ت
م فرمودند اهم كه حضرت اماي  هم كه باز عرض شد قبالً، اشارهاي  شود ضابطه عامش. كه اشاره مي كرديم اين

كه كسي كه فعليت مرجعيت داشته باشد اين شرط الزم نيست، يعني اگر كسي اين شرط ر اقيد قرار داد به 
ظم تقليدي كه هستند در عينيت خارجي، اينها آشنايي به زمان و مكان نحوي كه در زماني كه مراجع مع

ندارند. اگر شما اين قيد را سفت به آن چسبيد مجبوريد امر واليت را بدهيد؛ مراجع ولو متصرف در زمان و 
شرط عامة واليت عامة اجتماعي بود همين كشد. اين  مي مكان نباشند، اصال اين شدني نيست ،كار به بن بست

 كه ايشان بيان كردند و  عقل هم هست اين امر. 
اما ضابطة خاص نقلي را بخواهيم عرض كنيم كه بگويند كه چرا مثالً قيد فقاهت و اينها را الزمه داشته باشد 

اينكه عادل كيست؟ به چه خصوصيت آيد كه كافي هست استداللي كه عرض شد،  مي ولو عقالً به نظر ما
گوييد موثق؟ اينها ديگر  اي مي گويند ورع؟ به چه مرتبه اي مي به چه مرتبه گوييد عادل؟ اي مي مرتبه

كنيد انسان  مي عناويني را كه به  آن عنوان وصلـ به اصطالح ـ خصوصيات نقلي است. در يك مكتب اين كه 
بايد گفت در ميآيد كه به اين آدم بايد گفت مثالً، به يكي را در مراتب مختلف كمال كه از نظام ارزشي تان 

فاسق، به يكي بايد گفت ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ موثق به يكي بايد گفت بله، عادل به يكي بايد گفت 
هرچند موضوع فقه وقتي قرار  .شود مي داراي ورع، به يكي بايد گفت، اينها در نظام ارزشي تان ديگر معين

از حاالت است، آن چه اي  كه اين چه درجهها  انساني بند شود ولي اول مطلوبها، درجه مي بگيرد، فقها هم تأييد
 و هكذا در باب اينكه فقيه لقب چه كسي .شود از حاالت است گفته مياي  ، آنچه درجهتاز حاالت اساي  درجه
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آيد طبيعتا، مربوط به مباحث  نمي واليت در ةتواند باشد، خب اينها از مباحثي است كه از مباحث عام مي

اشته باشد ـ به حضورتان ـ نسبت به فرضاً آيات و روايات، قدرت تطرق احتماالت د ديگري است، قدرت
 استحضاء داشته باشد، قدرت محض و يأس داشته باشد و الي آخر. 

ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ يك آخرين قسمت صحبتم، يك اشاره مختصري در اين قسمت معيار و 
يك علم ديگري است و ادارة جامعه آن گويند از روشنفكرها كه  مي كنيم كه حرف اينهايي كه مي گزينش اشاره

ان باشند بسپرد و آقايان قداستشان را حفظ كنند، وارد اين مراحل نشوند، ولو با دبايد به دست كساني كه كار
شود در بحث  مي مصرر هم هستند كه در استداللهايي كه ،برهاني كه عرض شد جايي براي حرف آنها نيست

كنند  مي ب و تصر هست و تكيه هميه، اثبات كنند غرض از واليت، واليت به اصطالح مهجورين و غيواليت فق
به پاسخ آنها بكنيم از موضع بحث خودشان، اي  به بعضي از فتاوا و اين حرفها را نشنيده اند در جامعه، يك اشاره

 نه اينكه از موضع مبنايي و فلسفي كه عرض شد. 
كه بايد تقليد باشد،  ضا در بين فقها مورد [؟] هستقي نيست كه در امر ترديد م كه ظاهراًيكن مي عرض

اشته باشيد . حاال ندشود مي شرططرح فقاهتش خواهند شرح بدهند  مي حسب ما يرا به القاضي قاضي را وقتي
ان علي  شما تقليد در آنجايي كه دستتان تنگ است به خود كساني را نائب بشوند از طرف يك دستگاه قضايي،

 كنند در برابر كساني كه به عهد واليت فقيه مي حده است ها، ولي اصل لو خلي و تبعه آنها كه استناد به فتوي
وت كه ديگر قبول داريد اگوييم فتواي مشهور در امر قض مي گويند فتواي مشهور چنين و چنان، ما مي كنند مي

شود، در امر تصرف  مي فقيه باشد واال حق و باطل قاطي كه بايد فقيه باشد. اگر بايد در امر فصل خصومت جزئي
گوييم الزم  مي شود؟ اين جريان جزميتي را كه ما نمي و قضا، نسبت به كليات امر مسلمين حق و باطل قاطي

كنيد  مي شود، شرطش مي خواهد حاصل مي نيست آنجا؟ جزميتي كه براي قاضي نسبت به يك مسله جزميه
ه اگر اهل خبره هم مشورت طرف شورش باشند ولي آخرش حسب ما يراه القاضي بايد گوييد ك مي فقاهت را و

چگونه كنيم فقاهت  مي ، بايد حالت نفساني براي قاضي پيدا بشود. شرط قضا همشودجزميت براي قاضي پيدا 
ه زياد گوييد نه الزم نيست؟ عقال برابر آنهايي ك مي شود كه در قضاء در تصرف كل جامعة مسلمين آنجا مي
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، [؟] چسبانند مي كنند، در مباني خودشان، بعد نمي كنند عقالً و در آن مبناي اصالت تعلق هم بحث مي اصرار

آورند، اين حرف پيداست كه مراتب تضاد، مراتبي كه جزميت الزم هست، جداي از  مي به مذهب و رويش فشار
بخواهد حذف بشود تمام بشود قضيه، اين  آنجايي كه حرف طرفيني هست و ،شود باشد از نظر مذهب نمي فقه

كنيم، كه دالئل واليت عامه  مي در اينجا من باب رد صحبت آنها  عرض .كنيم نمي من باب قياس عرض
گيريد ولو اين بحث ،بحث نقلي سرجاي خودش اول كار  مي اجتماعي، عقال تمام است، نقال شما اين ايراد را

از شئون مباحث فقهي نه عي از شئون بحث اصول اعتقادات است، گفته شد نيست، بحث واليت عامة اجتما
رسد كه به  مي كنيم اين صحبتشان را به نظر مي توانيد از فقه بدست بياوريد. لذا نقض مي خصوصيات را شما

همين اندازه در باب ضابطة شخص حاكم، كافي هست دربارة اينكه اين جزميت چه جوري بايد جريان پيدا كند 
ابطة حاكميت و رهبري بود در رابطة بين احكام كلي حاكم بر جريان رشد و احكام رشد، صحبتي كه جزء ض

 كنيم به حول اهللا وقوه ...  مي شويم و تمام كه انشاء اهللا تعالي در جلسات آينده ديگر وارد آن بحث مي دداري
كه اي  اره شده به مبانيجاي بحث بسيار زياد به عنوان اينكه اشاش  درست است كه مبحث جاهاي مختلفي

اقتصاد و ابداً  ،فرهنگي ،بحث نشده، همين امروز هم اشاره شد به تقسيم بر برنامة سياست، سياست اجاينجا ،آن
 وارد بحثش نشديم. 

كه يك نظرية عقلي را بصورت كلي نظر به اي  وارد شد ولكن به اندازهتر  شود مبسوط مي اينها را به اصطالح
مباحثش عرض شده، باقي مانده را بطة بين احكام انتظامي و احكام حاكم بر جريان رشد و  آن انداخته باشيم

كنيم. اگر هم مثالً يكي دو جلسه را  مي صحبتاش  احكام رشد، كه انشاء اهللا در جلسات آتيه يك مقدار درباره
الح براي تنظيمش به نشد به اصطهم آخر كار اگر الزم شد، گذاشته بشود بعداً براي اشكاالت، اگر الزم 

شود همه بحثهاي تعريفي مان را اول ببريم، بعد آن براساس آن تعاريف  مي ، يك صورتي كهفصورتهاي مختل
كرديم وضع ذهن و به اصطال حاالت  مي كه مراعات يك صورت هم اينكه عرض شده خدمتتان .تنظيم كنيم

 رة اينكه فعليت قدرت، مناصب واليت است صحبتبينيم وقتي يك خورده دربا مي روحي برادران عزيزمان را كه
 جلسه وشويم يكي د مي رود، مجبور مي آيد كه االن ديگر مثل اينكه احكام دارد كنار مي شود، به ذهنشان مي
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خواهد عجله بكنيد. آن هم  نمي شود مي آمديم يك خورده كمي بحث احكام را كه بابا اين ربط آن هم تمام مي

قه سنتي است، يعني من اينجوري بوده در بحث كه در خدمتتان بودم كه چندين بار حرفهايم هم براساس ف
كنند از مطلب به دليل اينكه اشراف بر همة مطلب ندارند، خب بايدهم،  مي حس كردم كه آقايان  استيحاش

 دهند، اين چه جور مي مؤمن هم هستند ديگر، به هرحال بايد استيحاش بكنند از دور، احتمال خطر كه
آيد اينجا خبري نيست، [با  مي شود؟ حاال بگوييم يك امر ثابت است مي خواهد بشود، سرو كار احكام چه مي

خب يكي دو جلسه وسطش يك  ،حالت خنده] مجبور بوديم ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ برگرديم بياييم
ه بدهيم، حاال بعد از اينكه اشراف رديم دوباره ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ مطلب را ادامرگاشاره بكنيم ب

خواند ديگر، دستش  مي خب الاقل [؟] را از اول تا آخر .آيد مي پيا كرديد و طبيعتاً كسي هم كه كتاب دستش
شود تنظيم كرد صوري كه اول، تعاريف را بعدش هم ـ  مي هست مطلب، اين ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ

شود  مي كلي مطلب را گفت و بعدش هم به ثمرات و نتايج رساند، به حضورتان كه عرض كنم كه ـ احكام
همين رقمي كه بحث كرديم قرار بدهيم. انشاء اهللا تعالي در خدمتتان هستيم. و صلي اهللا علي محمد و آله 

 الطاهرين 
 [اللهم صل علي محمد و آل محمد] 
م كه پاسخ يكن مي عرض با همين جلسه استكه در ارتباط سؤاالتي س: چون فرصت هست، يكي از 

بفرماييد: يك مطالبي در مورد احكام التزامي گفته شد و يك مطالبي هم در مورد احكام به اصطالح واليي 
كام حاكم بر جريان رشد هستند و آن احكام عمل، احكامي هستند كه حاحكام عمل، كه مثالً احكام التزامي ا

جا يك مقداركه صحبت شد به اين ترتيب بود كه مثالً در و در آن .احكام به اصطالح رشد هست، حركت هستند
شود، رهاي از زمان و  نمي احكام التزامي، شرايط زماني و مكاني، يا به عبارتي زماني و مكاني در نظر گرفته

ارد. حاال در اين باره يك چند تا سؤال مطرح احكام رشد، زمان و مكان دخالت د مكان هست و در احكام عمل و
صحبتي است كه نه به صورت مطلق كه زمان و مكان را داخل در موضوع كرد، به نحوي كه  است، يك

كوچكترين تغيير زماني و مكاني، باعث تعدد موضوع بشود و حكم آن را عوض كند، كه در موضع عمل بود، نه 
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الً در آنجا زمان و طالح در احكام التزامي ما بگوييم كه مثصشود زمان و مكان را حذف كرد، كه به ا مطلقاً مي

شود. وقتي در همانجا هم به اصطالح موضوعي را بگوييم كه حكم بر آن بار شده در آن  نمي مكان در نظر گرفته
موضع عمل هم زمان و مكان هست به نحو  حو در به اصطالتر  يك زمان و مكاني نهفته است، به نحو خيلي عام

طوري خاصي از زمان كه بتوانيم بگوييم بعدش صفر است، اين  اي هتر،ولي به اصطالح محدود در يك وهل جزئي
كند كه بگوييم كه احكام التزامي احكام حاكم بر جريان رشد  مي نيست. بنابراين بيشتر آن تعريف جاپيدا

هستند و آنها به اصطالح احكام عمل، احكام رشد هستند. بعد اين سؤال مطرح شده كه رابطة بين اين دو حكم 
زمان و اش شامل و مشمولي است يا رابطة كلي و مصداقي يا يك رابطة ديگر اگر نه كه  آيا رابطه چگونه است؟

مكانشان شامل و مشمول بشود به همين عبارت كه در يك مرتبه هم فرموديد كه احكام التزامي به اصطالح 
يكي زمان و مكانش است، تر  ناظر بر زمانها و مكانهاي هستند يكي شان به اصطالح زمان و مكانش وسيع

توانيم بياييم بگوييم كه به اين ترتيب يك ـ به اصطالح ـ شامل و مشمول داريم در  مي حاال .محدودتر است
شوند كه بايدبگوييم كه  مي هم، تحت شمولها، احكام عملي اش دستگاه احكام كه آن شامل ترها احكام التزامي

قي ييك احكام كلي هستند حاال ما در موضع عمل، مصاد آنها خودشان زمان و مكان دارند مخصوص خودشان و
 هست، يا مطلب به نحو ديگري هست كه توضيح بفرماييد.تر  كنيم كه جزئي مي از آنها را پيدا

يا احكام عمل در مرتبة تصرف در زمان و حاال رد اين قسمت عرض كرده بوديم كه افعال  استاد حسيني:
رسد به عينيت،  مي ي، يعني امر ثابت، نحوة ـ  به اصطالح ـ ارتباطش وقتيمكان، متعلق هستند به يك امر ثابت

نشود كه جبري بخواهد باشد، آن يك جور است مطلب، ولي اگر گفتيم نه آقا، واليت اش  اگر اختيار ،فاصله
برد جلو، آن وقت اين تغييرات  مي هست و مشيت هست و نظام واليت هست كه اين ـ به اصطالح ـ مطلب را

و تعلق دارند به آن امر ثابت البته نه به يك مطلب، به يك مطلبش تعلق گفته شد كه به جميع اند  تعلقم
 مراتب هست. 

ميع مراتب هست، نحوة شامل و مشمول بودنش از سنخ شامل و مشمول بودن كل با جاگر گفتيم تعلق به 
كند. اين جوري نيست كه عين  مي اجزائش كه در حال تغيير هست يا شامل و مشمول، يك فرق جزئي پيدا
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اين است كه اآلن اين تحت اين حكم اش  وة متعلق و متعلق به جميع مراتب است. نحوهحهمان جا باشد. ن

آيد  مي شود از تحت اين حكم. و دوباره احياناً ده قدم بعدترش باز مي جاري است براي اين مقصدي كه خارج
ن جوري نيست كه بعد كه مثالً ايندفعه تحت يك حكمي بود، حكم آيد اي نمي تحت اين حكم به معناي ارتجاع

حاضر، بعد عمل به همين حكم، در جهت گسترش قدرت انجام وظيفه بردش به حكم قصر، بگوييم حاال حكم 
باره حاضر شد و يك كارهايي ديگر. اين جوري نيست كه وقتي كه وبعد حاال در تركيب سوم د ،قصر شد كاملتر

كه براي اي  قرار گرفت بگويم اين ارتجاع شد، چون حاكم حاضر است، در اينجا هست. نحوه در مجموعة سوم
گوييد كه تعلق به جميع مراتب ،معنايش اين است كه از يك مرتبه انتقال  مي شويد وقتي مي شيء متغير قائل
ه عرض كنم كه ـ به كند همة خصلتهاي قبلي را دارد به اضافه در شكل ـ به حضورتان ك مي به مرتبة دوم كه

هست كه عين آن واقعي باشد، عين آن خود احكام باشد، در مجموعة  يانحالل در وحدت تركيبي، نه در شكل
تعبير شايد احكام حاكم بر جراين رشد، بهتر از تعبير ـ به حضورتان كه عرض  .ثاني است، و خصلت ثاني دارد

 شامل و مشمول كه معني تعلق راو بين ت، كنم كه ـ كل و جزء، كه كل با جزئش در حال حركت اس
دارا بودن مراتب قبل در مرتبة بعد نيست شايد آن رساتر باشد كه بحثش را اگر الزم شد  رساند و معناي نمي

مثالً يكي دو جلسه ـ به اصطالح ـ اضافه صحبت كنيم، يكي از بحثهاي مهم همين است كه ـ به اصطالح ـ آن 
شود ولكن اين  مي ة اول. آن فعليت به تحقق و فعليت به تعلق، علت حركتچيزي كه اآلن هست در مرتب

و ممكن نشدنش كاشف از اين نيست كه تعلق ند اشته باشد، اش  شود تحقق نمي ه ممكنضافحركـت، بدون ا
كه قوه به معناي به معناي كه طلب حركت نداشته باشد، به معناي امكان صرف، به معناي قوه و فعل نيست 

 ما به ذهنمان .كنيم مي نها باشد. اين اگر الزم شد، اين بحث را انشاء اهللا تعالي ديگر بيشتر عرضمعد ت
 بحث اولش در بحث وحدت تركيبي و چه در اين بحث، طبيعتاً به ميزاني كهآن آيدكه يك سري از چه در  مي
الً بحث كنيم نشده مگر اينكه كه خود بحث را كاماي  عرض شده، به اندازههايش  بشود بالحاصلشده اشاره  مي

 اشد كسي خودش به بحثها وارد باشد.الزم ب
»اللهم صل علي محمد و آل محمد« ليكم و رحمه اهللا و بركاته ... والسالم ع  
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ا اهللا علي سيدنا و نبينا اب يصل بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين، و: ينياستاد حس
لعن الو ن يالمكرمبن ين المنتجيته المعصومياهل ب يو عل )اللهم صل علي محمد و آل محمد(القاسم محمد 

 .نيوم الدي يمن اآلن الاعداء اهللا اعدائهم  يعل
ت يآن چه وعده به ول ،شه كن بفرمايرن يكلمه باطل را از زمحق را بر سراسر جهان بگستران،  بار الها كلمه

بدار، و منصور د يمؤرا  يت اهللا خامنه ايآت حضرت يولد يرشب يفرما، نات يعنا يوهر چه زودتر به  يفرموده ا
مخذول جناح ها كفر در همه لشكر . فرماروز يپن يمخصوصاً در برابر متكبرلشكر اسالم را در همه جبهه ها 

ق رحمت واسعه خودت يه ـ را غريعل يـ رضوان اهللا تعال ينيت اهللا خمير انقالب آيبار الها! روح رهبر كبگردان. 
ب ما بفرما، بار الها! يرش را نصيخ يت و دعايبگردان. بار الها! روح مباركش را از ما خرسند بدار، بار الها! عنا

بارالها انتقال ما  فرما.كرامت عاجل  يشفارا ن جنگ يهدا بفرما. معلولشد اليضرت سباحمحشور انقالب  يشهدا
علل و امراض  ده. لك قرار خودت خالصاً يله شهادت در راه خودت و برايگر به وسين عالم به عالم ديرا از ا
باالخص پدر و  تاًيم و اًين امت حيالحالحقوق و ص ياموات و ذوعاجل كرامت فرما.  يما را شفا يو باطن يظاهر

رشان يخ يدعابركت بگردان. ما را از م و بهره مند يسه ييفرما يب مينص كه تفضالً يراتياز خمادر را 
ه اهللا ـ صوالت اهللا و يت وجود مبارك حضرت بقيخاص و نظر مخصوص و رضات يبارالها عنا. ض بداريمستف

فش قرار بده، لطف يات ما، افكار را ؟؟؟ خاطر شريما، ن ا اهللا سخنانيب فرد فرد ما بفرما. يه ـ را نصيسالمه عل
 ما بگردان. يبر همه هست يرش را و احسانش را جاريخ يحضرت را و دعا

خزائن نا يعل نا ابواب رحمتك وانشريلهم افتح عللاللهم اخرجنا من الظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم، ا
 محمد و آل محمد. ين، اللهم صل عليه و آله الطاهرياهللا عل يصلن و بمحمد يا ارحم الراحميعلومك، برحمتك 
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و موضع امر ثابت را دارند، با كه ثابت هستند  يانتزامحاال ببينيم كه رابطة بين اين حكم موضوع يا احكام 

مي شود و چگونه موضوعاتي كه مورد تصرف هست، يعني احكام حاكم بر جريان رشد و احكام رشد، ربطشان 
ضابطة تقريباً آخرين  ربه وقوع مي انجامد؟ اين ديگ ه مي خواهد بكند اين تصرف چه نحوه فقياين تصرفي ك
كه بحث بكنيم، بحث تدريجاً ديگر تمام مي شود، البته با حفظ اينكه نظر ، كه اين را براي آن قسمت هست

آن  عداً فرصتي بشود رويبـ انشاء اهللا تعالي ـ شده كه م يتقساجمالي طبيعتاً بوده، سيري را به صورت كلي 
 ررسي بشود و دقت بيشتر بشود. ب

حاال ببينيم حاال وضع در باب علم اصول و استنباط اين احكام التزامي چه بود كه ما مي توانستيم نسبت 
قدر متقين اين است كه به شخص مجتهد كه وحي نمي شود. نه  .بدهيم به خداي متعال بگوييم هذا حكم اهللا

 به مجتهد.به مقلد و نه 
تحقيق مي كنيم و مطمئن مي شويم از اينكه آن فقيه است و يك مقدار نوشته ها اين نوشته ها درباره 

يك سري كلمة نوشته شده مكتوب آن از  صادر شده از معصوم، حاال به روشهايي كه قبالً گفته شده. مواد
ح هست كه بگوييم عقل، ازاين عقل چه مي كند آنجا؟ اگر بخواهيم خالصه اش بكنيم صحيم ينيببهست، 

. نوشته ها چه چيزي را نوشتند؟ كلماتي را، كلمات مكتوب ستيچنوشته ها سعي مي كند ابتدائاً ببيند خطاب 
كتابت از ابزار مفاهمه. ابزار مفاهمه كلمات در شكل لفظي اش هستند نه  يعنيشده. اين كلمات حاكي هستند 

، صحبت مي كند. سخن مي دن با هم، حرف مي زند، خطاب مي كندر شكل كتبي اش. بشر براي مفاهمه كرد
به همديگر چه چيزي مقاصد ابزار فهماندن باشند كه اين ابزارها  د، اين سخنها يك دقت دارد در خودشانگوي

 است؟ زبان است، اين كلمات هستند.
قيقت شرعي و لغوي پس تحقيق، يك قسمت علم اصول مربوط به اين ابزارهاست. اگر هم مي گويم مثالً ح

ك يمفاهمه است. حاال  ين ابزارهاين كلمات هستند ايبه ا و به هر حال، اصول لفظيه مربوط به اين الفاظ است،
مورد دقت قرار مي دهد چه كار مي  دهد. ين ابزارها هست آنها را هم مورد دقت قرار ميهم پشت ا ييمفهوم ها
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. مرحلة سومش هم كه اصول دد، نسبت ها را مالحظه مي كنتناسبات را مالحظه مي كن ،مي سنجد[؟] كند؟ 

 عقليه است كه مالحظه مي كند كه اصالً شأن تكليفي اينجا هست، نيست؟ آن يك بحث ديگري است.
كه  ،تناسبات را مالحظه كردن آيا نظر به آثار هست يا نه؟ طبيعتاً نظر به آثار است ولي در مرتبة خودش

ها مي شود، مالحظة آثار مي شود آثار  ماندن، مالحظة نسبتفهخاطب، تفاهم، رتبة خطاب هست در مرتبة ت
چيزي پس نيست جز تناسباتي كه وجود دارد. حاال اين كلمه را جايش را عوض كنيد. خب يك نسبت ديگري 
 پيدا مي شود فرض بكنيم اگر اين كلمه، فرضاً به صورت استفهام انكاري نبود خب يك معناي ديگر داشت. اگر
مقيد به اين استثنا نبود اگر چنين بود، اگر چنان بود. معلوم مي شود كه ما نظر به آثار در رتبة كلمات داريم و 
عقل هم كار مي كند در اين آثار كه همين تناسبات باشد براي فهميدن و به آن هم نمي گوييد شما اين 

است، مي گويد غايت وسع است،  نقرآ رأي خود برتحميل نظر خود و  ،قرآن است، نمي گويد در ديناميسم
عين حكم واقع است  مكه من فهميدرا نهايت تالش است، بر عكس آن هم نگاه بكنيم، نمي شود گفت آنچه 

مي توانيد بگوييد در سطح ادراك من، حالت ابتهال هم برايش پيدا مي شود حالت، طلب ظهور و استظهار هم 
ده است به اذن اهللا و به لطفه و عنايته براي فرد، براي اين فقيه. اين پيدا مي شود و لكن آخر كار آنچه ظاهر ش

نيست كه بگوييد كه آن كماه و حقه همان گونه كه در نزد خداوند است در نزد معصومين است حقيقت گونه 
يد، مي اين امر، كماهي بر من روشن شد، با تمام نسبتهايش به همة احكام و تمام اقتضاء نمي توانيد اين را بگوي

ال يكلف اهللا نفساً اال «اين نهايت آن چيزي بود كه مي شد از من بخواهند، ديگر بيشتر از اين، كه توانيد بگوييد 
، درسعة من ديگر بيشتر از اين نيست، تكليف فوق طاقت ديگر نمي شود. پس نظر به آثار »ما آتاه اهللا اال وسعها

ه، به معني تحميل پيش داوري نيست بلكه به معني تالش در كه نظر به تناسبات است متناسب با همان مرتب
 نه.؟ راه بندگي است مطلقا

قيد ديگري هم داريم؟ بله. شرطش اين است كه وجه همتش بندگي باشد اگر وجه همتش عصيان باشد 
آن و  تناسبات را بنابر مبناي اصالت تعلق بدجور مي فهمد، چرا؟ اگر علم، پس از انگيزه هست و الاقل گسترش

تبديل شدن آن به تعاريف و احكام، بعد از انگيزه است. اگر براي مراتب نازله اش هم شما بگوييد علم هست 
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داشته باشد، و تالش كند براي مالحظة  يتالش، تالش به طرف مقصد هست، اگر مقصد دنياي يبراولي 

م زيست كه مي آيد در شكل ديناميتناسبات، تناسبات را به صورت ديگري مي فهمد، لزوماً پيش داوري حسي ن
باشد، ن گونه يااگر  »اتخذت الهه هوي«به هوي و پرستيدن هوي، معرفي مي كند مطلب را، اگر شخص با تكية 

، كج استدالل مي كند، ممكن است براي افراد ضعيف هم آمد، واقعاً كجا مي فهمد ههامرش فرطاً، كج مي ف
ا هم منحرف بكند، حاال اين شرط، شرط خارج از موضوع است يا شرطي قدرت اضالل داشته باشد، بتواند آنها ر

اصل اجتهاد مي شود؟ بنابر بحثي كه گفتيم، طاعت چيزي نيست جز كيفيت جريان قدرت در مقوم است كه 
مرتبة ذهن هم عيناً همين طور است اگر كيفيت پرستش خداست در مرتبة مالحظة تناسبات مقوم آن قدرت، 

ديگر مي فهمد، خيلي گونه مي فهمد، در جهت خدا نباشد يك گونه جهت خدا باشد يك جهتش هست، در 
خب! پس اهميت ابتهال و استظهار و طلب ظهور از خداي متعال، روشن شد فقط قدرت تطرق احتماالت، آمد 

لهي شد احتماالت و گمانه هاي گوناگون و مالحظة تناسبات مختلف و سنجش آنها نيست كه قدرت اجتهاد ا و
پرستش خدا و سير در تقرب باشد ، قوام آن به را مي آورد، بلكه بايد حتماً قوامش به چه چيزي باشد؟ به تقوي

تا بتواند موفق بشود. حاال ممكن است كسي به ذهنش بيايد اين قيد را اگر براي علم بزنيد، علم را از خاصيت 
د. انسان كه بدون يمي شود كه قيدش را الهي بكن مي اندازد. نخير، اين قيد، قيد ذات علم هست، خاصيت دار

انگيزه نمي تواند كار بكند، مگر كار فكري مي شود بي انگيزه كرد؟ مگر سنجيدن بدون انگيزه مي تواند انجام 
بگيرد؟ نه آقا، سنجيدن هم بدون غرض انجام نمي تواند بگيرد و غرض، هميشه مبنا دارد. غرض و هدفي را كه 

و يك شما حساسيت داشته باشيد كه شود  يك مرتبه از ايمان يا الحاد، آنجا هست كه باعث مي شما داريد اول،
هايتان  غرض خاصي را انتخاب كنيد. اول جهت گيري اختيار هست، بعدش شما حساسيت نظام، حساسيت

من اينجا يدا مي كند، بعد آن حالت پيدا مي شود و بعدش طلب پيدا مي شود و دنبال مقصدتان مي گرديد. پ
اينكه حضرت آيت اهللا ه ـ يعل يخدا [؟] ـ رضوان اهللا تعاليك اضافة كوچكي هم بكنم اينكه وجود مبارك، 

يك قدم در علم برويد  كه رضوان اهللا تعالي عليه ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ مي فرمودندـ خميني 
خورده از  هر صدمه اي كه به متدين ست،جلو، دو قدم در تهذيب، علم بدون تهذيب خطر ناك است، حجاب ا
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ناحية نبودن تزكيه همراه تعليم واقع شده، علم اگر علم توحيد باشد، اگر تهذيب همراهش نباشد نورانيت ندارد، 
همين مطلب را مي رساند، خب، حاال اگر كسي مقصدش مادي شد و خواست آثار بين كلمات يا تناسباتشان را 

شك كند به يك معنا،  يا را كه طلب ميمي كند؟ طلب مي كند دنيا را، دن بمالحظه كند. چه چيز را طل
يك مقدار ظريف تر، بنيادي تر، ريشه اي تر، مقاصد دنيايي را مي خواهد ظهور  ديناميزم را پيدا مي كند، نهايت

تر،  د معين كند و بعد بيايد گزينش كند. ولي ظهور دقيقصصريح ندارد كه اول برود در دستگاه حسي مق
د؟ مگر در ديناميزم چه كار مي خواستند بكنند؟ مي يزنمگر چرا اين حرف را مي  .پيچيده تر را چرا دارد

خواستند به دنيا برسند؟ پايين تر از ديناميزم هم بيايم، آن كه كاري به دين دارند و تالش مي كند در منطق 
لذت جويي اش را دائم التزايد بكند.  حسي مي خواهد چه كار كند؟ مي خواهد خب دنيايش بيشتر، لذتش،

را رو به گسترش ببرد، تحرك خاصي را خود را باال ببرد تحرك مادي  خود پرستش دنيايش را باال ببرد، حرص
همين كار را مي كند ديگر، در همان صراط است و كه نفس به آن مبتهج است به ابتهاج مادي، خب اين هم 

 م.ه ي خورد بهطبيعتاً به همديگر مي رسند، جوش م
حاال در مرتبة تغيير عينيت مي خواهيم نگاه بكنيم، در رتبة تغيير عينيت چه كار بايد كرد؟ مي گوييد نظر 

كه حتي در باب، در قسمت  ، نظر به تناسبات نكنيد مطلقاًنظر به به آثار نكنيم مطلقاً .به آثار نكنيم مطلقاً
ود نسبت داد. به هر حال آنها هم ولو يك جمله را ش ينمين هم احكام در مرتبة احكام التزامي حتي به اخباري

دند چه مي گويد بالمره، نظر يكه مي گرفتند ولو يك حديث را كه مي گرفتند يك مالحظه مي كردند مي فهم
 به صورتبه آثار كلمه نكنيم كه نمي شود همان يك جمله را هم يك كلمه را هم نمي شود معنايش را فهميد 

اخباريين در مرتبة اول  ،ل را تعطيل نمي كردند. حاال بگوييد كه بله، نظر مي كردند به كلماتمطلق كه عق
قرائت يعني مفاهيم روابط مفاهمه را نگاه نمي كردند خود ابزار مفاهمه را نگاه مي كردند، اصول لفظيه را فقط 

؟ اين وجهي دارد كه ستيچين اصول باالتر ببينند لوازم عقليه امقدار مي كردند، ديگر قدم نمي گذاشتند يك 
خواهم عرض كنم كه در  يم ياست ول ين ملوم شد آن كار، كار ناقصييروش اصولبحث آن هم البته رد شد در 

اخباريين هم حضي از بكارگيري عقل را ولو در مرتبة نازله در كار اخباريين همان كه رد شده بحث  ين حاليع
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اني در مرتبة نازله كه دارد. نمي شود بگوييم كه آن مرتبه را هم ندارد. شناختن كلمات و الفاظ و استخراج مع

ممنوع؟ گفت از اخباريين هم اخباري تر  آثار داشتن، مطلقاًبه حاال ما مي خواهيم در تغيير عينيت بگوييم كار 
آثار چگونه  د، حاالاينجا هم بايد تناسبات را مالحظه كرد. اينجا هم بايد آثار را مالحظه كر ؟در حين عمل يا نه

حس بر طاعت نشود؟ موجب استغناي از وحي نشود؟ قبالً را مالحظه كنيم؟ كه مالحظة آثار منجر به حكومت 
به را. اين كار را مبتال تا بشناسيم  مالحظه بكنيم مصلحت نظام را عرض شده الزم هست وصف بكنيم عينيت را

ا مي آوريم مي گوييم هر گاه، براي اين سير، و ساير به چند گونه مي شود انجام داد. اول قيد اساسي ر
سيرهايي كه فرض بشود در مالحظه آثار، منبعث از پرسش دنيا باشد. از اول مي گوييم باطل در مي آيد، از اول 

ما چه بگوييد اول بايد مالحظه كنيم عينيت را بعد مالحظه نسبت بين احكام تكليفي و  مي گوييم اگر تالش
بعد بگوييم حاال مصلحت چيست؟ اگر براي دنيا باشد فاسد در مي آيد، چه بگوييد اول بايد  اخالقي را و

مالحظه كنيم اوصاف توصيف عينيت را و بعد مالحظه كنيم ـ به اصطالح ـ امور اخالقي را بعدش مالحظه 
حال  به هررض كرد فبگوييم اول، توصيف آن كنيم احكام را، اگر براي دنيا باشد فاسد در مي آيد چه بالعكس 

كه شما بخواهيد سير بكنيد، اگر مقصد مادي باشد و الهي نباشد، فاسد در آن ضرايبي كه مي شود به هر شكل 
مي آيد، اين مقصد اوليه مسئله اخالص را در تقرب، بايد به عنوان اصلي ترين قيد، اول ذكر كرد. ولي آيا به 

؟ بله، ركن اساسي هم هست. حاال بايد چه كرد؟ بعد از اين ركن است .اخالص تنها هم كار تمام مي شود؟ نه
كه اخالص، ركن است مي شود گفت كه نظر به آثار كردن ـ مثل قياس است؟ يعني من ببينم چه اثر مادي، 
بيع دارد يا اجاره دارد يا مضاربه دارد و اين را به لحاظ اثرش به آن وزن بدهم، بگوييم اين مثل مالحظة قياس 

كه شما است مي شود گفت؟ يا يك وقتي ن گونه يا .ثل استحسان و استصالح هست و باطل استهست و م
حكم التزامي را در رتبه و مرتبة التزام هستيد مي گوييد نظر به آثار غلط است، بعد حكمت را قرار دادن جاي 

يا ندارم كه مسئله دارم كه صحبت از التزام نيست كه، مالحظه اينكه قدرتش را علت هست ولي حين العمل 
التزام نيست كه، مالحظه عينيت هست، يعني تناسباتش اصالً عيني نيست، آنجا اگر مي خواستيد حكم نسبت 

مرتبه اش در مرتبه اي بود كه موادتان كلمه بود، اينجا آن بدهيد به خدا و حكم در بياوريد از كلمات، مرتبه 
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مرتبه اي است كه مي خواهيد بگويد كه من فعليت ابتالء برايم مرتبه اي نيست كه مواد، كلمه باشد. مرتبه اش 

هست يا نيست؟ مرتبه اش مرتبة مالحظة تناسبات مادي است. مي خواهيد بگوييد قدرت دارم يا ندارم، قدرت 
مرتبة تناسبات مادي است، نمي توانيد اينجا مستغني باشيد از آن مادي خارجي را داريد مي فرماييد، مرتبه 

مي خواهيد تناسبات عيني را ببينيد، ولي چگونه مي خواهيد ن جا. ياشما ] ٣٠:٦[قطع صوت عينيت.  نظر به
 ،در عينيت سير تقربي چگونه است ،ببينيد؟ مي خواهيد ببينيد در عينيت، راه به طرف خدا از كدام طرف است

نحوه مالحظة عينيت، تصرف اين را مي خواهيد ببينيد، چون مقيد هست به اين قيد، ضرورتاً شما بايد در 
كنيد، پس نظر به عينيت، نظري مادي براي مقاصد مادي برخواسته از انگيزة مادي نمي تواند اينجا، به درد 
شما نمي خورد. بايد انگيزه الهي باشد مقصد هم الهي باشد تا به صورت كلي بگوييم كه مي شود رفت دنبال 

تأثير اسالم در عينيت. نسبت نسبت ه چيزي است؟ نسبت به باال بردن راه، حاال اگر نظر الهي باشد، نظر الهي چ
تأثير قدرت انجام طاعت در عينيت، ماده آنگونه تغيير كند، عالم ماده آنگونه تغيير كند كه متناسب با پرستش 

يد با هست نمي شود توصيفي كه از قدرت داريد از باال بردن نسبت تأثير دارن گونه ياخداي متعال باشد. اگر 
توصيفي كه از ايمان داريد، بريده باشد، نمي شود از توصيفي كه نسبت به انسان داريد، نسبت به جهان ماده 

در شما فرموديد ظهور مرتبة ايمان اجتماعي (بلكه ين چيزي، نباشد، قطع باشد، نمي شود چ داريد، بريده
ي بكند و حكومت هم نداشته باشد و به پاورقي يك اشاره اي بكنم ايمان فردي ممكن است كسي عمل اجتماع

 كمال بلوغ و رشد هم برسد، عمل تاريخي هم مي تواند بكند نه اينكه اجتماعي تنها، وجود مبارك علي بن ابي
عليه افضل صلواه المصلين ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ ايشان در سكوتش و در قيامش عمل ـ طالب 

نسبت تأثير را هم باال برده، يك وقتي مي گويد جامعه به خير نرسيدند بله، چون  اجتماعي را كامالً انجام داده و
اختيار نكردند علي بن ابيطالب را رفتند، كج رفتند، خب جانب به خير نرسيدند، يك وقت مي گوييد مانع رشد 

د واليت ، يك سر سوزن، چون نسبت تأثير خودش را بر تاريخ گذاشت، در خوعلي بن ابيطالب شدند ابداً
ن گونه ياپاورقي است اين مطلب، من در اينجا عرض كنم حاال  باالتر من يك نكته كوچكي را يعنياجتماعي، 

ست اين مطلب كه اگر نبود شدت ائمه طاهرين، خلفاي جور، اصل اسالم را مي ا تماممن معتقدم شخصاً و براي 
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ر كار. صحبت اين نبود كه به خالفت رسول اهللا خواستند براندازند اصلش مي خواستند بت پرستي را بياورند س

صلي اهللا عليه و آله و سلم ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ قانع باشند و بخواهند رياست مقيدي يك ـ 
را خود  كارن ياشرطي نبود در كار. شدت اينها باعث شد كه آنها نتوانستند ن يچناستبداد مقنني داشته باشند، 

نتوانست كه، شدتي كه ست آن مردك احمق نجس خبيث شقي يزيد غلطي بكند به ظاهر ولي تمام بكنند. خوا
تبارك و تعالي ائمه طاهرين كه ايستادگي بود روي كلمة توحيد و ـ به اصطالح ـ صبري را كه في جنب اهللا 

كوتاه ن ها يافرمودند و عمل اجتماعي اي كه متناسب كردند، شكست آن تشكيالت آنها را، مجبور كرد كه 
بيايند و تا اسالمش را قبول كنند، بني عباس هم كه ـ به اصطالح ـ دعوي اينكه اول كار طرفدار اهل بيت 

دعوي كردند و آمدند سر كار، اين معناي اين است كه اينها ذره اي در راه خداي طرف، طاهرين هستند، اين را 
ـ بت تأثير خودشان را كامل انجام مي دادند جامعه اثر نگذاشت و نسآنها متعال، مالمت مالمت كنندگان در 

آن وقت طبيعي است كه يك رشدهاي ديگري هم حاصل مي د يايبجامعه اگر همراه ولي عادل ـ يادمان نرود 
مي برد از تاريخ براي هدايت به طرف را شود براي خود جامعه، نيايد همراه ولي عادل، ولي عادل بهره خودش 

واقع نمي شود. حاال بياييم در اين متن صحبت را ادامه بدهيم. اگر موجب حركت،  خداي متعال، اين ضرر
حركت اجتماعي، ايمان اجتماعي به خداي متعال است، پرستش اجتماعي خداي متعال است، با هم معاونت 

بت مي كنند به قصد قربت، تحت پرچم حق قرار مي گيرند به قصد قربت، نسبت تأثيري هم كه باال مي رود نس
تأثير اسالم هست، و براي بار دوم، زمينه براي كل جامعه، افزايش پيدا مي كند در همه مظاهرش تا آنجايي كه 

هست، درمالحظة وضعيت و مطلوب و اصل چيزي ن يچنمحصول، تمامش مي شود محصول الهي، اگر يك 
انكار نيست كه گزينش كيفيت روابط ابتالء آن وقت نظر به آثار مادي در هر سه رتبه بايد بشود. اين امر، قابل 

اجتماعي، براي همة افراد انجام پيدا مي شود، يعني آدم، صبح كه از در خانه بيرون مي آيد، نمي تواند همة 
بگويد من در يك لحظه هم بيع مي كنم هم  ،كيفيتهاي روابط اجتماعي را دفعتاً واحده، مساوي انجام بدهد

ه اينكه نمي شود، صرف اينكه شما بگوييد تدريجي بايد بعضي اش را قرار ارهم اجمضاربه مي كنم، هم مساقات 
مي گوييد نه، من مصلحت ن كه يابدهد، بعضي مقدم قرار مي گيرند بعضي مؤخّر قرار مي گيرند، كيف به 



 ····························································································  ١٠١ 
راه متناسب مصلحتم را انتخاب مي كنم، كيفيت عمل، كيفيت اسالمي است، به ن يحكم اخودم را مي بينم و 

چه چيزي است؟ خانه اجاره كردن، بقية پولت را مي خواهيم چه كار كني؟ مي خواهم بروم تجارت. من ح صال
اجير مي شوم. به صالحم  ،مي كني؟ كارگريكار به صالحم چه چيزي است؟ خانه خريدن، معيشت را چه 

دم سرمايه از او، كار از خريدن خانه است، معيشتت را چكار مي كني؟ مي روم قرار داد مضاربه با فالني مي بن
 .من. قرارداد مزارعه مي بندم، زراعت مي بندم، قراردادي و الي آخر

نظر به آثار و نظر به مصلحت، براي عباد، شما در كارهاي خودشان مي بينيد، اعم از اينكه برود براي مقصد 
ش را خرج كند، نمي مادي كار بكند، مي گوييد حضاضت دارد، خوب نيست آدم، براي ثروتمند شدن، عمر

گوييد حرام است كه. مي گوييد مي روم براي پول در آوردن، ثروتمند شدن تالش مي كنم بعدش حقوقي را 
هم كه خدا قرار داده انجام مي دهم، هم در كيفيت معامله، معامله حالل باشد، هم در كيفيت مصرفش، سهمي 

اده وسعة بر اهل و غيره و ذلك مي پردازم، ولي مي گويد را كه خدا قرار داده مي پردازم سهمي را كه براي خانو
ادي است، پس نظر به آثار و مالحظة مصلحت در امور شخصي، انجام مي متالشي كه دارم مي كنم براي مقصد 

گيرد. بعد از نظر به آثار است كه مي گويد، حاال مبتال به من كه اجاره شده بر اساس انتخاب اين مصلحت، 
چه ضوابط اجاره چيست؟ تعيين مبتال به را ، مي گويد بعدش حاال آ، نظر به آثار مادي هآمصلحت دنياي ه

خداي متعال، اقدامي كه مي كند تا خودش را در ابتالء  ه؟معين كرد يچه كسكرده؟ مكلّف، ضوابطش را  يكس
در سيري كه در بده را قرار خاصي مي گذارد مكلّف كرده، البته پيداست كه محدود است، نمي تواند خودش 

مكاسب محرمه قرار بگيرد، مكروه است خودش را مبتال به كسبهاي مكروه بكند، مستحب است كه سيرش را 
قرار بدهد در كسبهاي مستحب قرار بگيرد، ولي در بين داخل خود اينها، مكلف هست كه دارد اقدام مي كند 

؟ براي مكلّف. از اينجا باالتر يك يچه كساي شناختن مصلحت چگونه مي شود؟ به وسيلة مالحظة آثار مادي. بر
معامله سفهي نباشد. يعني چه؟ يعني مالحظة آثار بشود. كه رويم، شرط صحت كلية عقود و ايقاعات اين بقدم 

شرط صحت اين است كه سفهي نباشد ها. يعني توانايي مالحظة آثار را داشته باشد. مالحظة آثار بكند بهينه 
مالحظه آثار را ندارد، يعني سفيه است حق معامله در امور مالي را چطور است؟ ندارد. گزيني كند. اگر قدرت 
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در پس مالحظة آثار مادي بر خالف آنجايي كه موضع كلمات بود و مالحظه تناسب و نسبت بين كلمات بود، 

عين حاال من » يالت و ال تاطوا سفهاء اموالكم«م كه يگفت ين جا ركن واقع شد بعد از اخالص. اگر در امور فرديا
، يا نظير اين و نصب قيم برايش مي كنيد. مگر مي شود امر »جعل اهللا فيها قياماً«عبارت را در خاطرم نيست 

تصرف در قدرت طاعت و ابتالء واقع  مال غير، تصرف در رشد غير باالتر، كه شما تصرف در ديسرپرستي را بگوي
قدرت مالحظة ستي اي مي شود؟ يا اينكه قوام بعد از اخالص اين چگونه سرپر ،باشدنبشود و شرطش سنجشي 

؟ تناسبات مادي چه چيزي را بايد سنجيد؟ رتبه اش رتبة مالحظة يزيچه چتناسبات است؟ حاال تناسبات 
تناسبات مادي است؟ براي شناختن قدرت مادي ابتداء مادي، اينها را بايد بشناسيم، مي فرمايد يك طرف 

باال رفتن نسبت تأثير انسان در جهان ماده، تبديل كردن  ،رف هم ماده، تصرفات انسانموضوع، انسان، يك ط
 بشر تقرب، مي شود بگوييم احكام توصيفي را اينجا الزم نداريم؟گسترش جهان ماده به بستر 

يا حداقل احكام توصيفي را ديگر مجبوريم داشته باشيم؟ نمي توان با توصيف مادي از قدرت تحرك آدم، 
داد، قدرت تحرك الهي آدم را. پس بايد چه كرد؟ بايستي قدرت عملكرد الهي آدم را در تناسبات مادي،  رشد

مالحظه كرد. يعني ببينيم انسان موحد ايمانش چه قدر كه زياد بشود چه اثري دارد در عالم ماده. چه چيز 
 شما در اصل توصيف ريف اوان كه در تعاز انسان نرمال، انس د توصيف شمايمتناسب او هست، مجبور هست

. انسان داراي اختيار است، مي تواند هوي را دخالصه شده و آمده بايد منشأ حركتش را الهي توصيف كني
برگزيند، مي تواند تقوي را برگزيند، ما سيري را مي خواهيم گسترش بدهيم كه متناسب با تقوي باشد، 

هست؟ پس يك احكام توصيفي،  تي مادي، مناسب آنه تناسباگسترش ايمان و محبت الهي باشد. اين سير چ
د. خب چنانچه كه داشته باشيد يك احكام توصيفي، مبسوط و با اجتهاد فقه سنتي هم رفته ياول مي خواه

خيلي كامل تر  را مشخص كرده باشيد، خب الگوي شما، سؤاالت شما، پرسشهاي شما ها باشيد همة توصيف
ني كه ديگر مورد اكتفا هست، بخواهيم اكتفا كنيم. بايد اكتفا كرد يا بايد رفت مي شود. حاال نداريم بر قدر متيق

سراغ تعريف مادي از انسان، بر اساس اصالت ماده؟ نه بابا آن تعريف به درد نمي خورد. آن تعريف نمي تواند 
 ؟عملكرد داشته ،عشق وايثار الهي را ببيند، او عشق مادي را مي تواند ببيند، صادق هست آن تعريف در عمل
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داشته باشد. به درد جامعة هم هم بودند، عملكرد هم بايد حرص بله براي جوامعي كه ماده پرست بودند و دچار 

آنها بزند، آنها آن چيزهايي را كه در تعريف شما مضموم ممكن است ضربه را شما نمي خورد، جامعة شما 
ترين نقطة ممكني هم كه هر وقت دستشان برسد، هست، شهوات دنيايي در تعريف آنها ممدوح هست و در باال

استفاده مي كنند. چه از شهوات رياست طلبي بشر، چه از شهوات جنسي  آن متناسب با جريان حركتشان از
بشر، چه از شهوات اكل و شرب بشر. حاال شما در دستگاه ديگر هستيد، توصيفتان الهي است، مالحظه مي 

اختيار است مي تواند اين طرف برود، مي توان اين طرف بيايد، اين طرف اگر  كنيد مي گوييد كه انسان، داراي
هم خود را ارزشمند هست و چه چيزهايي ضد ارزش است؟ نظام ارزشي ما  يبرابخواهد بيايد، چه چيزهايي 

شما ، معين مي كند كه وضع جامعه شماو احكام ارزشي شما بايد مالحظه كنيد. نسبت بين احكام توصيفي 
ونه است، رذايل اخالقي بيشتر حاكم است؟ ملكات حميده بيشتر رواج دارد؟ پس مدل آماري شما هم چگ

، نحوة رفتار هآاساس ديگر. آثار مادي ملكات حميده يا رذيله را هم مي بينيد ك يدرست مي كنيد ولي روي 
خودتان خب وضعيت را  مي بينيد ولي در الگويآن ها را مردم را در قسمتهاي مختلف، رفتار عيني خارجي 

خيلي  .مشخص مي كنيدخود ديديد، وضعيت مطلوب را هم بر اساس مطلوبيتهايي كه داريد در نظام ارزشي 
خب، مي خواهيم اين وضع را برسانيم به آنجا، به دنبال اين مرحله هست كه نظام، تعيين استراتژي را كرده 

با هواي نفس چه فردي چه اجتماعي در همة شئون  درگيري با كفر، در همه شئون حيات، در حقيقت درگيري
شما، باز تناسبات مادي اي كه اين امر را مي تواند ايجاد كند، چه زمينه هاي را ما تصرف  متناسب آنحيات، 

هاي  با تصرف است كه شما آغاز مي كنيد هماهنگ . از تصرف در اقتصادميدار يمكنيم؟ براي شما بيان 
الي مي خواهد ـ شما اصل گرفتيد واليت را، حاال واي است كه دارم عرض مي كنم اين يك نكته  ـ ديگرتان

، ا دستگاه كفر؟ درگيري با ولي جائرتصرف كند، چگونه در اقتصاد را اصل قرار مي دهيد؟ در درگيري ب
د، مي شود اقتصادي باشد، مي شود فرهنگي باشد، شمستكبري كه در عالم هست مي شود درگيري سياسي با

رين پله اي كه مي خواهد ظاهر بشود اثر ايمان در چه چيزي است؟ چه اثر تقوي باشد، چه اثر هوي باشد، آخ
ضربه هجوم قرار مي دهيد، اين است كه قدرت مادي او را مورد در نسبت تأثير ماده است. اولين چيزي را كه 
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اه از بين رفت. او ابزار مديريتش بر ، نه اينكه جنگ نمي شود، امنيت مادي شبزنيد، البته جنگ مي شود سر آن

بود؟ به دست داشتن ابزار رفع نياز مادي. چه چيزي را شما حمله زديد؟ امنيت سياسي را كه  يزيچمردم چه 
. مي شكنند اين را، تا وقتي كه به اينجا اورديبدنيا  زنيد گفتيد اين نمي تواند براي شماداشتيد هم ضربه مي 

قطع شد از نظر مادي، شاه بتواند برايشان كاره اي باشد. اميد سياسي د آنها شاه، امي نرسيده بود كه طرفدارهاي
ـ چه مي خواستند؟ براي مصالح مادي مي خواستند، او مي شكند ولي ما بود ولي اين اميد سياسي را براي آنها 

نها و سياست آنها، دنياپرستي در برابر هجوم اقتصادي آنها نمي شكنيم، چرا؟ زير پاي اقتصاد آ ـ حول اهللا و قوهب
فرستاد كشتي هايش را در مردك است. اينجاست كه من عرض مي كنم كه اگر وقتي كه ـ به اصطالح ـ آن 
، ترس مادي پدر آنها شينشانده هاخليج فارس، ضربه زده بودند به آن ناوش و به اماكن نفتي كه داشتند دست 

، مثل آقرار دادند هن گونه يايعني آنها وضع حيواني خودشان را  ـ استغفراهللاستغفراهللا ـ را مي سوزاند، آنها 
پرست، شما بت اينكه به خدايشان حمله مي شد. مثل اينكه بت بتكده را بشكنيد، اينها به هم مي ريزد يك 

ـ به بكنيد كه امنيت آنها را  يگونه اضربه بزنيد اتخاذ موضع گونه وقتي ضربه مي زنيد به نظام مادي آنها، و 
 نيستند كه.خود رئيس اطراف اصطالح ـ متزلزل بشود، آنها كه حب، به خاطر خدا 

 ]٢٥١٠صوت ادامه جزوه از  [
است كه بعداً توانستند رست ـ به اصطالح ـ موشكي كه به بندر االحمدي خورد، اين چقدر مهم بود؟ 

، حتماً ضرر مي زند. نكشتي آن را و را زخمي كرديب اگر مار ثمرتاش را به ضرر مسلمين تمام كنند، ولي خ
كه امام، فرموده بوده اند كه فرصت تفكر را از آنها گرفته همان گونه اگر پشت سر هم حمله انجام گرفته بود 

بود اين شتاب، اين نكته اي را كه مي گويم ولو خارج موضوع است عيبي ندارد. شتاب تكنولوژي اي كه مي 
ر ماشين حساب و كامپيوتر و اينها مي بينيد اين، معنايش اين است سرعت كه در محاسبه درا بينيد، سرعتي 

با همين سرعت تنظيم ماشيني هم كه براي اينها كار مي كند كه ابزار محاسبة اينها هست. معنايش اين است 
خيلي بطي  سريع باشد ولي مثالً ماشين توليد تواينقدر  آن شده، نمي شود شما ماشين محاسبه ات، تنظيم

حركت كند. اين به درد نمي خورد در آن جامعه اي كه درست كنند، اين سرعتي كه آنها دارند، آن وقت، آخر 
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اصالً پايگاه ك طرفش بر مي گردد به آدم، آدم آنها است، ي به آدم، يك طرف قصه، ابزار آنها كارش بر مي گردد

رب است، شما اين را قطع داشته باشيد. من كافر مضطرب است باطناً، روحاً مضط ،ثبات ندارد، كافر است ديگر
ندارد، يك فرد. نه در باب از اينجا مطمئن هستم كه يك فرد آرام در تمام ـ به اصطالح ـ سران كفر وجود 

استوار باشد؟ يك دانه آدم  يزيچبه چه آنها ، آرامش آنها، نه در باب فرهنگي آنهانه در باب سياست اقتصاد آنها 
، تجزم است اينها، كفر تجزم است، خود را به جزم زدن است نه خودشانشويش باطني دارند آرام ندارد. همه ت

يك وقت مي گويد وحدتهاي تركيبي پيدا مي شود اعطاي خداي متعال، مرتبة آرامش و  .پيدايش وحدت است
خارج از  خيلي راحت است. اينكه حاال باز زي ندارد كه، اين تجزم شكسته شدن آنسكون است. كفر چنين چي

صلوات اهللا عليه و آله و سلم ـ اللهم صل علي محمد و آل ـ  موضوع است، درختهاي نخل را مأمور شد نبي اكرم
محمد ـ يهودي ها يك قلعه اي داشتند آمده بودند محاصره كرده بودند. آن قلعه را، اينها تسليم نمي شدند، 

، به اميد دنيايي شان كه دببريد، اينها تسليم شدنرا شروع كنيد آنها هاي نخل ثمره  دستور رسيد كه درخت
سفت تر مي آمديد، مقدار دست زدند، آنها دست پاچه شدند نتوانستند خودشان را حفظ كند. شما اگر يك 

ها، اين قوة واهمة آنها، آنها را بيچار مي كرد. ل آنبه آنها، خياروزد يگر نفت ديرتر مي رسد،  ١٢٠خيال اينكه 
واهمه چيزي در كارشان نيست، جز جز كه آنها، دستگاه كارشان بر واهمه استوار است.  صحبت اين نيست

خيال اين مطلب، بازار بورس سهام را به هم مي ريخت،  .نيست آنها ، چيزي دست»ان هم اال يظنون« تخيالت
ين شما خيال مي كنيد بازار بورس وقتي كه دچار ورشكست بشود، آن صنعت را مي شود حفظش كرد؟ ا

اعتبار داشته  اين طرف بشود كاال، اين بايد چك آن كه بيايد در اين ماشين، ازبنا است صنعت، اين مواد كه 
در بازار ارزش داشته باشد، همين كه سهمش  دستگاه، منوط به اين است كه سهام آنباشد، اعتبار چك اين 

كش را بانك برنداشت، به هم مي ريزد، اينكه ن، چك اين مدير عامل را بانك بر نمي دارد. وقتي كه چيبيايد پاي
نرسد،  جنس مي گويند كارخانة تويوتا، دو ساعت بيشتر مخزن ندارد براي انبار، يعني اگر فقط دو ساعت به آن

هست، مصرف مي شود از يك جهت خوف آور است كه اين دستگاه، چقدر مسلط  اندازه جنس در انبار آنهر 
هم در حدي است كه بيشتر از دو آن ، بدون هيچ گونه توقف، خريد خارجي شده كه محصوالت را مي فروشد
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اين است كه مثل چرخ ساعت دارد گسترش پيدا مي كند. دارد ـ به اصطالح ـ همين  شساعت نايستد، معناي

د كه ساعت دارد كار مي كند، اين دارد نسبت تأثيرش را باال مي برد ـ به اصطالح ـ زمان را در كنترل رشگونه 
طرفش خوف آور است، از آن طرفش خيلي بشارت است، اين در كدام دستگاه ن ياخودش در آورده، اين از 

است روي ايمان به خدا و توكل؟ نه فقط ذخيره، مؤمنين آنها محكم است؟ در دستگاه مسلمين است كه پايه 
ن دو ساعت اگر نرسد، اين اينه و به ذخيره دلخوش نيستند كه در سينة خطر مي روند، گونه نمي كنند آن 

كه تعطيل مي شود، زنجيره اي به هم مي آن تعطيل مي شود، بعد اين را بخواهي سرپا نگه داري، اين يك دانه 
دوازده روز پشت سر همديگر، من به نظرم مي آيد در آن مقطع، حركت تند مي  .دهاگر  يعنين يا يكارهاريزد 

ناوها را. البته وجود نها را ياوپا عليه آمريكا داشتيد كه برگردانيد شد، آن وقت تظاهرات خياباني مهم، در ار
نهايت اين ـ رضوان اهللا تعالي عليه ـ مبارك حضرت نائب االمام، امام خميني هم اين تأكيد را خيلي داشتندها 

حرك ال ي« ديگر، يك سطحي است كه به هر حالدارد است كه به هر حال، سطوح مختلف ايمان، طبيعتاً فرق 
 .تسين گونه نيدهد، ا يتكان مبادهاي تند او را تكان نمي دهد. يك سطحي است كه خب  »اال وصف
اميداوريم كه خداي متعال، هر لحظه، امدادهاي غيبي خاص خودش را بر قلوب ـ انشاء اهللا تعالي ـ  حاال

در ـ ه ـ انشاء اهللا تعالي همة مسئولين و همة حاميان پرچم توحيد نازل كند و ـ به حضورتان كه عرض كنم ك
به هر حال اين نكته را عرض كنم ـ يم. يصحنه هايي كه پيدا مي شود از امتحان الهي همگي سرافراز بيرون بيا

آسيب پذير هست كه  زنيد به همان اندازه در دستگاه آنهاكه بضربة به اقتصاد آنها  كه كفارـ حضور مباركتان 
تناسب آنها با ما اين فرق ن يا يعنيدستگاه واليت ضربه بخورد، طرف به اين اگر ـ معاذ اهللا ـ خداي نخواسته 

در ـ انشاء اهللا تعالي ـ استوار برماده است و اقتصاد. حاال ت آن ها يوالاساسي را دارد، وارونه است كار آنها ديگر، 
ن يافي الهي، از بكنيم عينيت را توصياگر ما توصيف ن كه ياجلسات آينده ديگر بيشتر توضيح مي دهيم 

ببينيم و مصالح را ببينيم، اين مبتال به را مي توانيم آنها بعد مناسبتش را هم با دستگاه ارزشي  تناسبات مادي
تشخيص بدهيم و در اين صورتي كه تشخيص بدهيم آن وقت مي توانيم بگوييم كه اين دستگاه، چه نسبتي را 

 (اللهم صل علي محمد و آل محمد) »حمد و آل الطاهرينو صلي اهللا علي م« بايد داشته باشد با احكام.
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استاد حسيني: الحمد هللا رب العالمين و الصاله و السالم علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد ـ اللهم صل علي 
من اعداء اهللا اعدائهم  يلعن اهللا علالو ن يالمكرمبن ين المنتجيته المعصومياهل ب يو علمحمد و آل محمد ـ 

 .نيوم الدي ياآلن ال
ت فرموده يآن چه وعده به ول ،ن بر كنيكلمه باطل را از زمگستران، بار الها كلمه حق را بر سراسر جهان ب

بدار، و منصور د يمؤرا  يت اهللا خامنه ايآت حضرت يولد يرشب يفرما، نااش عنايت  حضرتهر چه زودتر به  يا
م انقالب اسال يجناح ها محصور گردان. شهدا ةلشكر كفر در همگردان. روز يجبهه ها پ ةلشكر اسالم را در هم
ن يبارالها انتقال ما را از ا ت فرما.يعاجل عنا يشفاانقالب اسالمي ن يد الهشدا بفرما. معلوليمحضور باحضرت س

لك قرار ده. علل و امراض  خودت خالصاً يله شهادت در راه خودت و برايگر تفضال به وسيعالم به عالم د
 ةق رحمت واسعير انقالب را غريتوح رهبر كبعاجل كرامت فرما. بارالها روح پرف يما را شفا يو باطن يظاهر

ثوابي از خيراتي كه نصيب  بدار، يرا از ما راضاش  بارالها روح  بگردان، با اجداد طاهرينش محشور گردان،خودت 
ن يبارالها علما صالحبر حق ما مستجاب بفرما، رش يخ يدعامي فرمايي به روح مباركش عائد و واصل بگردان، 

ذوي الحقوق خاصه پدر و مادر از خيراتي كه تفضل مي فرمايي سهيم و بهره مند بگردان. دعاي  تاًيم ا ويامت ح
خيرشان را نصيب ما بفرما. بارالها نظر خاص عنايت مخصوص حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه بر فرد 

به خودت قرار بده. خدايا فرد ما جاري بفرما. الهي آمين. خدايا ما تحت عنايت حضرتش هميشه در حال توجه 
به عظمت اسم مبارك خير و آخرين از همة لرزش هايي كه مبتالي به آن گشته يا بشويم بگذر، به شفاعت نبي 
اكرم و اهل بيت طاهرين صلوات اهللا عليهم اجمعين خاصه حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه نييات ما 



١٠٨  ······························································································································································  
، جلوت ما، همه را آنگونه قرار ده كه تو راضي باشي، با رضاي مبارك افكار ما، اقوال ما رفتار ما، خلوت ما

 حضرت ولي عصر در دنيا بدار با رضاي حضرتش ببر، و با رضاي حضرتش محشور گردان،
نا خزائن علي نا ابواب رحمتك وانشرياللهم اخرجنا من الظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم، الهم افتح عل

 صل اهللا عليه و آله الطاهرين.ن و بمحمد يالراحم ا ارحميعلومك، برحمتك 
گفتيم و رابطه اش با  مي صحبت جلسة قبل كه مقدماتي را در باب تصرف در عينيت داشتيم ةحاال، در دنبال

چون آنها مبناي كارشان روي  ،عرض كرده بوديم كه ضربه به اقتصاد براي آنها خيلي مهم است .احكام التزامي
است نه اينكه بشر بخواهم بگويم مادي هست فطرتاً و لكن اختيار، اگر اختيار حيواني شد در  توجه به اين عالم
شود. حاال در مقابلش اين  مي شود، و اقتصاد برايش يك تبي مي وجه همتش دنياييگيرد  مي اين عالم ماده قرار

گيريم از همين اقتصاد كنم، آسيب پذيري مسلمين هم در وجه هواي نفس شان كه ب مي نكته را هم من عرض
است، در وجه تقوايشان اين است كه خدايي نخواسته به دستگاه واليت ضربه بخورد كه اين برايشان شكنندگي 
دارد و لكن دچار خطور و ضعف شدنشان اين است كه كفار بتوانند هواي نفس مؤمنين را تحريك بكنند به 

ند در الگوي مصرف شما در هر وجهي، تصرف بكنند و يعني آنها به ميزاني كه بتوان ؛وسيله همين اقتصاد
آيد مصرفمان مشترك  مي مصارف شما را شكل مصارف خودشان بكنند يك برد دارند. حتي آنجايي كه به نظر

كنيم نحوه اي  مي خورند، حاال مقداري كه برنج مصرف مي خوريم مثالً آنها هم برنج مي است، يكي است، ما برنج
و مقداري كه ما بتوانيم الگوي تخصيص  .گر شد نحوة آنها، اينها در يك قدم پيروز شدندكنيم ا مي كه مصرف

متناسب با دستگاه خودمان  يخورند يك نحوة ديگر مي خوريم و لكن نه آن نحوي كه آنها مي آنها را، حاال برنج
ورند برد با شماست، كه مي آدر الگويي كه آنها  دكنيم، اين به همان مقدار كه تصرف كني مي كه بعداً بحثش

دارند، بعدها مي گويم كه در صنايع شان و تكنولوژي شان اينها هم بايد تصرف كنيد در آن الگويي كه آنها 
اين  ،شود مي شود، بهينه گزيني ها عوض مي الگوي تخصيص شان را به هم بزنيد، يعني اولويت بندي ها عوض

 .شود مي شود كه اول، درجة اولويت ها عوض مي كمتري تصرفي است كه در وجه اقتصادي، واقع



 ····························································································  ١٠٩ 
شد تصرف در عينيت، مالحظه و سنجش آثار و  نابخب حاال بازگرديم يك خورده دقت كنيم ببينيم 

تناسبات عيني باشد. تناسبات عيني يعني چه؟ خيلي اجمالي گفتيم تناسبات عيني احكام توصيفي، تناسبات 
 ارزشي اين يك وجه خيلي خيلي خالصه بود. عيني احكام تكليفي، تناسبات عيني احكام
آيد،  مي كنيم كه وقتي كه سخن از تناسب مي كنيم، عرض مياز آن حاال يك كمي اين را دقيق تر، صحبت 

گوييد اين دو كيفيت چه  مي بعد ،گوييد دو كيفيت مادي مي حداقل اش نسبت بين دو چيز كه بايد باشد، اولش
شود فرضًا  مي في؟ براي چه مقصدي؟ آرد و شكر و روغن، در يك تناسبنسبتي داشته باشند براي چه هد

باشد؟ اول صحبت از هدف داريم؟ نه. به يك شكل كلي چيز شود حلوا. مناسب چه  مي سوهان، در يك تناسبي
متناسب با تناسبات عالم مثل،  ،خواهيم بگوييم تناسبات عالم محسوس تغيير كند مي خواهيم بگوييم. مي تري
حاال تناسبات عالم مثال هم تغيير  .فرهنگ، تغييراتي در اقتصاد واقع بشود، متناسب با تغييرات در فرهنگ عالم

در اين قسمت بين  !پيدا كرد، آنها به چه متناسبتي؟ متناسب با تناسبات عالم معقول حاالت روح خيلي خب
كنند، قانون اين قدر تا  مي عمل هنوز اينقدر مجمل هست كه هر دو تصرف، شبيه همكأنّه كفار و مسلمين 

گوييم  مي هم كفار ولي نه، ماكلي است كه هم مسلمين و اينقدر اينجا كلي است، اين عنوانهايي كه عرض شد 
تناسبات عالم معقول در جهت پرستش خدا. پس اگر بخواهيم اين واسطه هايش را حذف كنيم صحيح هست 

جمع بندي مناسبتهاي با رشد پرستش خداي متعال را داشته  بگوييم تصرف در امور محسوس، بايد به وسيلة
گويند،  مي را، آنها هم در الگوي توسعه شان هم صريح همدنيا كنند؟ آنها هم رشد پرستش  مي باشد، آنها چكار

شود. آنها هم يك همچنين حرفي را به  مي رشد اقتصادي چه منجر به تغيير نهادها و باالترش روحيات جامعه
 صحبت ما نگويند اول، به حسب آن چيزي كه من به خاطرمهمان گويند، حاال عين  مي ي ديگريك معنا

گويند يك كارتن را بخريد و سرمايه  مي خواهيد رشد كمي در وهله اضافه بشود، مي آيد يك وقتي است شما مي
كار گرفته بشود طبق درصدش اين قدر افزوده بشود، نيروي كارگرتان بگذاري بكنيد و رشد توليد ناخالص ملي 

كند  مي آورد به ثروت شما اضافه مي گويند اين ارزش افزوده اي كه مي ،اين فرمول، ولو كارخانه قرضي باشد
توانيد بدهد و ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ مجموعه  مي دين تان هم بعدمي شود كه حاصلش اين 



١١٠  ······························································································································································  
لي مقداري كه افزايش شده بيش از نرخ بهره است، كند، درست از مقروض شديد و مي توليداتتان افزايش پيدا

خواهم توسعه  مي رود. حاال بگوييم مي شويد، بعد از مدتي، كميت ثروتتان باال مي بعد از مدتي مالك كارخانه هم
، در بعضي از اقوام و بعضي از ملتها، اينها نه ـ م اينگويي دانشگاه زد مي گويند دانشگاه بايد بزني. مي پيدا كنم،

گويند بايد  مي ؟مبه حضورتان كه عرض كنم كه ـ اهل شركت در كالس هستند و نه اهل درس خواندن چه بكن
يك مصارفي را ايجاد كني كه روحيه اينها را از اين وضعي كه هست خارج كند. بعدش هم دوباره ترويج به 

غات در اروپا و آمريكا و ساير بالد گويند تبلي مي گويند. مي گويند، آخرش هم همين را نمي را در قدم اولمصرف 
 كفر خيلي زياد هست هر چه شما، االن الحمد هللا رب العالمين بعد از انقالب تبليغ نسبت به مقاصد عالية الهيه

بينيد به شكلهاي مختلف روي ديوارها تبليغ جنگ با استكبار است، تبليغ به در محضور خدا هستيد،  مي
اينها  !اين روزنامه ها در رسانه هاي جمعي و اينها يك مواهب مهمي است هامعصيت در محضر خدا نكنيد. در 

آيد كه انقالب كاري نكرده، اگر هيچ كاري  مي اينها خيلي موهبت است، كساني كه به نظرشان !را كم نگيريدها
يو تلويزيون دانم، راد نمي گويند كه مي كنند مي نكرده بود جز همين تبليغ، با همة آن صحبتهايي هم كه بعضي

دانم تبليغات بد است، فالن ... حجم مقداري كه تخصيص پيدا  نمي چه جوري است، فالن چه جوري است،
 بينند كه مذكّر به خداي متعال هست، ياد مي كهرا كرده، شنيدن مردم، ديدن مردم و خواندن مردم، مظاهري 

كرد از توجه  مي نئون، چه چه چه ... مرتباً تبليغ يك وقت، يك نوشته تابلو پر بود در ايران، تابلوهاي .آورد مي
دانم ديگ  نمي دانم، چاي فالن چيز خوب است، نمي گفته !دانست ها نمي البته كسي هم آنها را حرام ،به دنيا

خواهم بگويم االن كاالهاي مصرفي سطح مصرفش  نمي زودپر فالن خوب است، يخچال چه خوب است، من
در اين تذكرش هست، در توجه دادنش هست، توجه دادني كه آن وقت تبليغات  پايين آمده ها، من صحبتم

ـ من كاري به آن اصطالح كردند ولو، ـ به  نمي بود، همه اش توجه به حرص و دنيا بود، ولو براي مردم تأمين
 دنيا، آن وقت چقدر بود، حاال تذكر به آخرتبه قسمتهايش ندارم من فقط صحبتم سر اين است كه تذكر 

آيد كه اگر يك خورده تأمل در اين باب بكنيد آن وقت  مي چقدر است، تذكر به خدا چقدر است؟ من به ذهنم
 ١٥در سال يك فصل هاي خاصي مثل ايام عاشورا، مثل ماه مبارك رمضان، مثل عيد و فطر و عيد اضحي، مثل 
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مجلس هاي ختم بود، جمعيت  شدند كه غير عادي بود، غير از مي ، جمعيتهايي جمعيشعبان، يك ايام خاص

مجالسي كه  .االن هر جمعه در سراسر ايران .داد مي زياد بود، براي يك مجالسي كه در آنجا تذكر به آخرت
گوييد كم هست  مي شد جمعيت بيشتر است، وقتي مي شود از نوع مجالسي كه در آن ايام گرفته مي منعقد

تلويزيون و در راديو  .خدا، جمعيت باز خيلي بيشتر است جمعيت، مقايسه كنيد از آن جمعيت مجالس توجه به
كرد، يكي دو تا منبري ديگر هم، حاال ما كاري نداريم به اينكه  مي در هفته، يك شب جمعه آقاي راشد صحبت

توانيم به آن بپردازيم، مويد دستگاه استكباري بود يا نبود  نمي منبرشان چه جوري بود فاسد بود يا صالح االن
خواهيم مالحظه بكنيم نه كيفيتش. االن تقريباً در  مي خواهيم بپردازيم، فعالً حجم كمي اش را فقط نمي االن

 چندين بار ازش شنيدهرا تلويزيون صحبت دعوت به خدا يا بيست و چهار ساعتي نيست كه يك بار يا راديو 
يك بحث اخالقي باشد براي ـ به شود حاال براي دعاي بعد از اذان باشد، براي ترجمة دعا باشد، براي  مي

ـ به اصطالح ـ دانشمند اسالمي در آنجا صحبت كند مرتباً تذكر به يك اصطالح ـ سميناري گرفته باشند 
 آيد كه اثر مي آيد در فضا، آب، هوا، نور در اين چيزهاي كه به نظر مي دهد. و اينها به نظر من مي آخرت

شود اثر نداشته باشد، به حسب بحث ما كه ـ به اصطالح ـ روي  نمي ،گذارد مي گذارد. در اينها هم اثر نمي
ـ به حضورتان كه عرض كنم كه  .نه فقط براي ايراناصالت تعلق كه قطعاً اثر دارد براي تمام عالم هم اثر دارد، 

دقت بكنيم تغيير خيلي حاصل شده و خيلي بي انصافي و محجور بودن از جهان ـ پس بنابراين اگر بياييم 
خواهد كه كسي بگويد تغيير حاصل نشده يا خداي نخواسته كسي جرأت بكند به خودش اجازه بدهد  مي عيني

بدتر از قبل شده، خيلي خيلي ـ به اصطالح ـ دوري هست كه كسي چنين كه در محضر خدا و ولي اش بگويد 
 د تغييرات، تناسباتي كهخواهد بشو ميوقتي  به هر حال، تصرفات، پس بنابراين در عينيت .چيزي را بگويد

گوييم تناسب جهان محسوس،  مي خواهد مالحظه كنيم در عالم ماده، متناسب با رشد ايمان است، اگر مي
باز اندازه  ،جهان عيني، تركيبات جهان با چي مناسب باشد؟ با رشد عيني، كه رشد ايمان هم گفتيم كه در

اش باال رفتن نسبت تأثير اسالم در برابر جهان  شود از طريق عينيت و محسوس، هم وضع خارجي مي گيري
كلي هم باز بخواهيم  ةحاال اگر از اين مرحل .كفر و هم در وضع داخلي و انضباط به تقوي و رشد تقوي در داخل
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كنيم؟ براي رشد ايمان؟ معلوم شد اين تصرفات مادي،  مي نزديكتر بيايم صحبت كنيم، بگوييم براي اين كار چه

ه كرد بر مبناي رشد ايمان، آن چيزي كه بايد رشد بكند آن ظمحسوس عالم ماده را بايد مالحاين تناسبات 
ـ  ١كنيم در سه رتبه شما لحاظ داريد  مي چكار بكنيم براي اين مطلب؟ عرضاين معلوم شد چيست؟ حاال 

بعد  ،اصالت تعلق نسبت به تغيير، در بحث فلسفه تغييرتان در باب ،توجه به يك نحوه دسته بندي، كار منطقي
كنيد به احكام توصيفي و تكليفي و  مي آيد بر اساس آن حاصل بر اساس آن منطق، نظر مي يك حاصلي دارد كه

پس كانه، سه رتبه  بينيد، مي كنيد مي آيد تناسبات عيني اينها را در عينيت باز كار عقلي مي ارزشي و بعد هم
م كار عقلي دوباره در عينيت، حاال اين سه رتبه را هم كار را كار هست، يكي كار عقليف يكي كار نقلي، يكي ه

 ي هست، با تصرفات عيني تان حاصلبشود؟ الگوي كه واسطه بين التزامات قل مي انجام داديد، چه حاصل
شود الگو،  مي ؟پس بنابراين اگر گفتيم كه رابطة بين احكام كلي التزامي با تصرفات عيني، چي هست .شود مي

د و قوانين حاكم بر جريان رشد، رابطه شان چه چيزي است؟ الگو است. منطقي است كه اين كار را قوانين رش
خواهد انجام  مي دهد. حاال در به كارگيري الگو، كار عقلي اي كه نسبت به مالحظة تناسبات آثار اشياء مي انجام

وان انتقاد، احكامي كه هست براي خواهد بكند وضعيت را و مطلوب را و رابطه اش را به عن مي بگيرد، توصيف
خواهد يك چيزي را وضع كند به نقل  مي خواهد ببيند؟ مي تبديل شدن وضعيت به وضعيت ديگر، چه چيزي را

خواهد بگويد قبالً چطور بوده و حاال هم بايد چطور  مي ؟ يا يك چيزي رااانتزاعي بريدة از زمان و مكان مطلق
بيند يا يك برش مقطعي مجزا را؟ بنابه بحث اصالت تعلق،  مي يك جريان رارود؟  مي بشود؟ به كدام سير دارد

شود تعلق به جميع مراتب دارد، فعليت  مي كه عرض شد شيء بدون جهت محال است خلقتش و خلقت هم كه
شود بريده باشد از مراتب، فعليت تحقيقيه يك مهره  نمي تعلقيه اش به جميع مراتب است، فعليت تحققيه كه

شود. وصف يك چيز در حال  مي ست كه قبلي دارد و بعدي دارد وصف اين مطلب، وصف يك جرياناي ا
خواهيم براي وصف يك  مي جريان، غير از وصف يك صورت مفروض انتزاعي است، پس اگر احكام توصيفي را

 تكليفي رايم، اگر احكام هخوا مي براي وصف يك جريانخواهيم  مي خواهيم، اگر احكام ارزشي را مي جريان
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كند در  مي خواهيم، اگر چنين باشد، ببينيم آيا چه چيزي جا پيدا مي م براي وصف يك جريانيهيخوا مي

 توصيف اينكه قدرت من چه چيزي است؟ مبتال به من چه چيزي است.
 گوييم مبتال به. گاهي خداي نخواسته مي وري بريدهطگوييد مبتال به در جهت قرب الهي، همين  نمي گاهي

د مبتال به جهت قرب به خدا. در جهت قرب به خدا در يگوي مي گوييد مبتال به در جهت قرب به دنيا، گاهي مي
تواند دو تا باشد چند تا چيز باشد. در اينجا اگر در جهت قرب است، ديگر  نمي اينجا تكليف فردي اجتماعي

داشته، يك قدرت داشته باشيد در برابر  برابر متعدد كار، يا اين جور هم نيست كه يك كار دمتعدد قدرت نداري
اگر آخرين ـ به  ،توانيد بكنيد براي درجة قرب مي ـ به اصطالح ـ كارهاي مختلف قدرتي كه داريد فقط يك كار

گوييد  مي اصطالح ـ رتبه را در نظر گرفتيد يك كار داريد. من اين را مثال بزنم يك چند تا مثال ابتدايي، گاهي
يك ميليون تومان من پول دارم پس قدرت خريد خانه دارم، چون بهاي خانه اي كه [؟] ل كه من صد تومان پو

شود كه اين  مي رفتم ديدم يك ميليون است بنابراين تكليف من اين است كه اين خانه را بخرم، به شما گفته
ينه گزيني آيا االن اگر شما كارهاي الزم تري را داشته باشيد، بيعتان سفهي است، بايداول شما ببينيد در به

 براي شما، خانه خريدن هم الزم هست يا اآلن قبل از خانه، شما بايد مثالً خرج فالن بيماري بكنيد و اال تلف
اينكه من  .كسب بكنيد، مختلف است ديگر براي نمونه هاي مختلف شويد يا بايد قبل از خانه خريدن فرضاً مي

گويد چند كار كه جهتي را بر  مي توانم بكنم، وقتي شما مي ي را كهاقدام بكنم به خانه خريدن در بين چند كار
توانيد بكنيد.  مي توانيد بكنيد يك كار را نمي د، و اال چند كار رايحاكم نبينيد يا مالحظة تناسبي را نبينكارتان 

ر جلويتان براي مقصد دنيايي است يك كار و براي مقصد آخرتي است، يك كار در حقيقت شما دو تا كار، بيشت
بهترين  .نيست كه اگر هر كدام از اينها را انخاب كرده باشيد مقصد الهي يا الحادي، فقط يك كار جلويتان است

كار يكي است نه چند تا اگر نتوانيد به منتجة واحد برسانيد، قدرت محاسبه و جمع بندي ندارد. و اال اگر قدرت 
شود برسد به چند راه مساوي و خاصه اگر وضع  نمي شيد،جمع بندي و سبك سنگين كردن كارها را داشته با

كار خودتان را هم با نظام مالحظه كنيد و اگر مقصد الهي هست در ارتباط با نظام و باالتر، نظام هم مقصدش را 
شود. اين آخر كار كه نگاه  مي قرار داده درگيري با كفر و حل معضالت داخلي هم، از بين بردن هوا و رشد تقوي
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شود آدم بگويد من الزم نيست اين دقتهاي عقلي را بكنم. اين شدني  مي ،ماند مي نيد فقط يك كار باقيبك

است. غير از اين است كه بگوييم كه واقعاً بيش از يك كار مصلحت دارد، كسي كه قائل باشد كه بيش از يك 
برد ها!  مي نسبتاً دقيقيبله، ند، اگر [؟] را مالحظه نتوانسته بكامور كار اصالً مجموعه را، و ضبط را و نسبت بين 

جهت واحد باشد، مجموعه هم واحد باشد، خب در هر نقطه اي از اين مراحل كه برسيم، يك مناسباتي كه اگر 
وري كه طفره ممتنع است، ضدش طدر داخلش هست كه دو ندارد ديگر. فرض موازي ديگر ندارد. همين 

و در جهت واحد باشد. بنابراين بيان، عرض بشود حضورتان كه، ما در شود، اگر مجموعه  مي تساوي هم ممتنع
ابر، معنايش اين است كه ركنيم كه اصالً دو چيز ب مي يك بحث قبالً گفته بوديم آن اوائل كه اشاره حاال به آن

ه را طرح بكنيد ك يتواند برابر باشد. شما هر نحو فرض مي يعني شيء فقط با خودش ،جايگاهشان يكي باشد
زمان و مكان، صفر بشود در آن و دو چيز بشود يك خاصيت دارد، اين معنايش اين است كه بدون زمان و 

كان ممكان، بدون انتزاعي برخورد كردن با قضايا است. و اگر جريان ترتيب و تبديل را لحاظ بفرماييد زمان و 
نسبت به خصوصيات شخصية خارجي  خواهد مي جايگاه هر چيزي يكي است دو ندارد. بنابراين احكام رشد كه

عيني تكليف را معين كند، اين هميشه يكي بيشتر نيست. اين يكي هم كه هست داراي يك اوصافي است كه 
داراي يك حركتي است كه احكام ارزشي، از يك جهت متوجه اش هست  ،احكام توصيفي ناظر بر آن هست

كند. يعني در يك چيز، هم احكام توصيفي  مي متوجه سمت حركتش، و احكام تكليفي عيني خودش را معين
گوييم اين يك چيز، براي چه  مي ،است، هم ارزشي، هم تكليفي. اگر نظر به او بتوانيم بكنيم به صورت تحليلي

خورد؟ چه چيز است؟ بر چه مبنايي؟ و حركتش هم چگونه بايد باشد؟ هم چيستي اش هم بايستي  مي به درد
د. اگر گفتيم مصلحت رشد ايمان در درگيري با الحاد خارجي و وش مي حداً مالحظههمه اش مت آن اش، هم بايد

بينيد يك طرفش را  مي بينيد كه يك طرفش را هوي مي طغيان دروني كه هوي هست، هست از دو طرف داريد
ر قدرت ست به نحو مطلق، به نحو عام. پرستش خداي متعال است به نحو عام. ديگاكفر. و اال درگيري با طغيان 

تواند جدا باشد از مصلحت نظام، آن  نمي گوييم قدرت چي هست، مبتال به چي هست، مي در اينجا طبيعتاً وقتي
 ينيد، نظام را علي حدهب مي بيند، احكام را علي حده مي آيد قدرت را علي حده مي شكل تجريدي آن است كه



 ····························································································  ١١٥ 
د در فرض كنيد كه يك بالدي از بالد كفر، شما در آنجا حاال واقعاً نظام نباشد، شما را بردارند بگذارن بيند. مي

كنم و مگر اينكه بريده  مي ورم و در راه حاللي خرجآ مي توانيد بگوييد كه من اموال حاللي را به دست مي واقعاً
ز به هبگوييد سعي من سعي در مثالً امر حالل هست؟ خاصه حاال كه كفار، مج ،بينيد كارهايتان را از آن نظام

توانيد بگويد كه حبشه يا فالن كشور، مسلم نبودند و عده  مي سابقاً آدم .نترل هايي هستند كه سابق نبودندك
 رود و از طرف نظام مي حاال يك وقتي است با برنامه كسي ،اي مسلمين رفتند و آنجا چنين و چنان كردند

 ور عاديط تي است كه فرد همينولي يك وق .رود و يك كاري دارد در آنجا، خب آن يك حرف ديگر است مي
شود، خب اينكه بازدهي  مي رود آمريكا ديندار مي شود دين داشت، آدم مي گويد باباجون، دينداري را همه جا مي
كنند اين نفهمد، قاصر باشد،  مي فعاليتهاي اجتماعي اش در جيب كساني هست كه عليه دين دارند كار ةهم

آورند،  نمي كند كه به رويش مي خب عيبي ندارد. بچه خب هزار غلط هم ،كودك باشد از نظر فهم امور اجتماعي
گاهي هم بچه وقتي خيلي كوچك باشد كه اگر مواظبت، يك لحظه از او غفلت كنند، فضوالت خودش را هم 

ـ به حضورتان  اگفت كه حاال تو چر وشود به ا نمي كند. مي كند، دستش را هم احياناً در دهانش مي دست آلوده
فهمد ديگر. اين قدر كه  نمي ه عرض كنم كه ـ دستت متنجس شد و نجس شد و چطور شد و اين حرفها، اوك

توانست ببيند كه محال است آب و هواي آنجا، اثرش روي روح نگذارد براي  مي بودنش در آمريكا، اگر حقيقتاً
د براي اينكه كاري بكند او يك رو مي وري رفته باشد آنجا.، يك وقتي از طرف نظامط كسي كه بي تفاوت همين

 آنجا ،رود گاوداري بكند مي رود براي اينكه زندگي بكند، آنجا مي ديگر است، يك وقتي همين جوريحرف 
دانم ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ چه بزند آنجا، كارخانه  نمي رود مي دانم فروشگاه بزند، آنجا نمي رود مي

شود پشتوانة دستگاه كفر. اين ديگر  مي ه برود اين همه سنگيني اجتماعي اش، در بالد كفر كچه بكند اجبزند آن
خواهم آنجا از راه خانة معاويه، به بهشت  مي چه رقم دينداري هست؟ مثل كسي كه برود در خانة معاويه بگويد

و قاطي پاطي شود كه، اينجا هر چه زير و رو  نمي بروم، عجب راهي پيدا كرده. خانة معاويه كه نان حالل پيدا
رف اينكه زير پرچم توحيد هست، آثار، اگر آدم عمل خالف نكند ـ به حضورتان كه صباشد، به شما عرض كنم، 

ماند و آثار خوبش به  مي خورد گردن كفار مي عرض كنم كه ـ و خالف حكومت قدم بر ندارد، آثار بد آن ناني كه
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كند. ظاهراً مثل اينكه جناب عقيل  مي ارد كه بگوييد نفعكند اينجا، آنجا هم معنا ند نمي آيد ضرر مي دست او

فصح وقتي كه آمد از دستگاه معاويه، خدمت حضرت، حضرت يكي از دستورهايي كه دادند دستور دادند كه 
حفظ و صحة بدن كه خون از آن خارج بشود، گفتند مالهاي ـ به اصطالح ـ بكنند براي فصح بكنند نه اينكه 

ديگر يعني به صرف توبه و اينها هم چيز نكردند كه  ؛حرامي را كه خوردي، فصد بكن تا خون آن خارج بشود
بشود، رفته خانة دشمن، پيدا هم هست اآلن كه دستگاه كفر و استكبار جهاني، خانة دشمن دين چيز مطلب 

فحشا و فساد و صداها و همة آن فسادهايي كه در آنجا مركزش هست و مركز رفت و آمد هست ديگر. غير از 
وري كه در حرم هاي مطهر، مركز رفت و آمد مالئكه هست، آنجا مفس هايي طابليس و جنودش هست، همين 

. اصالً د، عليه خدا و دينوش مي شود، عليه خدا و دين شيطنت مي نقشه ريختهاست، جاهايي است كه عليه خدا 
روند  مي كنندو متدينين ما مي براي برانداختن و براندازي دين خدا ـ سبحان اهللا موضوع تحقيق، معين

 كنند براي آنها. يعني مي موضوعات تحقيقي كه آنها معين كردند و با روش آنها، با زمينة اطالعاتي آنها كار
 ايشان را ببندند. آنكه اشتباهيرا دست و پ آنها كه چگونه مسلمين كنند براي مي شوند خر حمالي فكري مي

ور الكي بنويسد كه روي اين موضوعات، تحقيق كنيد او يك مقصدي دارد از كارش. روشي را طآيد همين  نمي
كند متناسب با مقصدش هست. دنبال اين هست كه گره هاي  مي كند، زمينة مطالعه اي را هم مي هم كه معين

ن اطراف حلقوم مسلمين و مستضعفين جهان و به بندگي كشيدن بندگان خدا خودش را براي يك كمند انداخت
دهد كه اين  مي كمند را هم اين آقاي مسلمي كه تشريف برده آنجا، يادشاناين نقشه بكشد. يكي از گره هايي 

ل بود كه شود، اينكه گره باز شد آن دفعه، شما برايتان سئوا مي بند را اگر از اين راه محكم بكنيد همچين سفت
ش كرديد شد پانصد تا موضوع، يكي از پانصد موضوع هم ما حل كرديم وداين مثالً چرا باز شد، پانصد تا ... خ

كنند، آن وقت كفار مسلط تر از قبل به نيروي فكري مسلمين كه كمكش  مي بقيه حلهم برايتان. بقيه اش را 
 وريطاين چه  .را با حيله ها و نيرنگهايشانكنند مسلمين  مي كنند و محاصره مي كردند تصرف در عينيت

خوانم و نفعي دارد براي مسلمين. نفعي كه براي  مي روم آن تحصيالت را مي شود كسي خيال كند كه من مي
كفار دارد، صدها برابر باالتر است، نفعي كه براي آنها دارد، اصالً قابل قياس نيست با آن تخيلي كه نسبت نفع 
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مسلمين نفع ندارد آن راه. حاال گاهي است كه بزرگي ارتكازات حاال چه حوزه چه و براي  شود مي براي مسلمين

گيرد، بعد اگر كسي هم ضد اين صحبت بكند، بگويد بابا جون اگر  مي چه امور اجرائي، آدم را ،چه كجا هدانشگا
ين، به دين بي احترامي ير باشم بين احترام گذاشتن به اين ارتكازات و بين بي احترامي كردن به دخمن م
اگر بنا باشد بين دو چيز را انتخاب كنم براي  .كنم كرد به حول اهللا و قوه به اينها بي احترامي مي منخواه

ير گفتند كه آقا اآلن ده سال از انقالب گذشته خرعايت، و احترام. يكي دين باشد يكي ادراكات ديني بشر، اگر م
اگر من بخواهم مخير باشم بين اينكه بگويم دين  ،ي مدون نشده و ارائه نشدهبراي برنامه هاي عيني اسالم، چيز

گويم امالك مسلمين از دين ناقص است. غلط است  مي ناقص است يا ادراك مسلمين از دين ناقص است، حتماً
بي  خواهم احترام به دين بگذارم كه وابستگان به دين را مي و بسيار غلط است كه كسي بگويد من اينقدر

چيز ديگري  ،احترامي نكنم كه مبادا بعداً بعد به تبعاتش به دين بي احترامي بشود و خودش ابتدائاً بگويد نه
ه بدترين اهانت ككنند اين مي وري كه اهل دنيا زندگيط كنم همان مي نيست و الزم نيست چيز ديگر. زندگي

 را بيشتر از احترام موال كردن است.به دين است، اين ديگه چه رقم احترام است؟ اين احترام نوكر 
سپاريم دست آنها، تا هر قدر بشود اعتماد به آنها بكنيد باطل است، از نقطة  مي يا بگويد آقا تا اينجايش را

خواهيم ـ صلوات اهللا عليه اجمعين ـ كنيم و اعتماد به خدا و اوليائش  نمي اول، به حول اهللا و قوه اعتماد به كفار
دانيم كه اين مطلب را در نظر داشته باشد، اگر چنين باشد،  مي نقطه اش. و عقلي را مورد احترامكرد، تا آخرين 

گفتيم، اول عقلي است، دسته بندي، دوم نظر به نقل آن وقت بايد بگوييم قسمت اولي را كه از سه قسمتي 
بشود، لذا منطق،  هد مالحظم در قسمت عقلي هم هماهنگي اش با نقل، بايياست، سوم نظر به عينيت، بايد بگوي

كند  مي بلكه ايمان را اول مالحظه ،كند نمي گيرد، بداهت را اول مالحظه نمي در اصالت تعلق، چون عقل را اول
رود. نظر به  مي شود تابع ايمان. بنابراين درجة علم اصول از مالحظة فقط احكام تكليفي يك پا باالتر مي منطق

گوييم معارف كلياتش عقلي است، خصوصيات  نمي ند. باالتر يك قدم بيايمك مي احكام توصيفي و معارف هم
اين با متكلمين يك كمي فرق  ،شود براي نحوة نظر به معارف مي لتعگوييم ايمان باهللا و يوم االخر،  مي نقلي.

 همين راما هم  ،آيد معارف مي گويند كار عقلي را بيايد در نقل بكنيد و همين جا در مي متكلمين !دارد ها
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گوييم اصوالً نظر كردن عقلي ولو در نقل باشد، پرتو ايمان  مي گوييم ظاهر سخن مان با يك فرق كوچكي. ما مي

است و فعاليت منطقي حاصل رتبه اي از ايمان هست و چون جهت واحد هست، ايمان سيرش، سير تكاملي 
كند، هر چند  نمي قوانينش تغييرد بعضي از يگوي مي رسيد مي است نه تحولي، شما در قسمت معقول كه

 گوييم از استدالل به يقين نمي آييم بگوييم اول، عقل است هيچ وقت نمي ها! شود مي ادراكاتش تبيين بيشتري
د كه تصديق، اعتقاد به نسبت است، يفرماي مي رسيم، استدالل كه يقين آور نيست. خود اين قولي را هم كه مي

صديق، ظهور ثاني اعتقاد است، نه اعتقاد به نسبت حصول نظري بعد از ايمان شود، ت نمي راينجوري تفسير ديگ
است نه قبل از ايمان است. البته در باب تهذيب قبول دارند همة فالسفه كه استدالل ايمان بياور نيست، ايمان 

 اگر حاال .بندد و لكن معطي ايمان نيست مي ز حاالت روح قبل دارندهست. مسكت خصم هست، دست خصم راا
قدم اولش بر اساس جريان ايمان، منطق همان ايمان آمد، متيقن هايي را نظر كرد و يقين ثاني برايش پيدا شد، 
يقين نظري برايش پيدا شد، جزميت نظري برايش پيدا شد، در حقيقت يقين چيزي نيست جز همان وحدت و 

. اينجا هم در رگوييم همين هست ديگ يم كثرتي را كه ما عرض كرده بوديم در جريان ايمان اصول جزميت هم
كه براي ولي فقيه، جزميت در مراتب مختلف پرانتز عرض كنم اينكه در بحث چند جلسة قبل هم عرض كرديم 

تواند مقلد باشد، چون جزميت نظري متكي به حالت ديگري، اين كارساز  نمي شود تا برسد به عين، و مي حاصل
هد ايجاد بشود، وحدت و كثرت ايجاد بشود. حاال اگر يك همچين خوا مي نيست براي آنجائي كه وحدت
گفتيد متيقن هايي تمام شده  مي شود كه يقين هايي را كه در ايمانتان بود مي صحبتي را بكنيم الزمه اش اين

تش خدا بود در كيفيت حاالت، يك بار سيعني جوهره اش، پر ،براي ما و ايمان علت حصوالين يقين ها بود
در كيفيت تناسبهاي نظري يك بارديگر آن وقت منطقي را كه شما داريد مبرز مرتبة تعلق يا ايمان  ظاهر شد

توانيم بعد از اين يقين ابتدائي  مي از همان اولش .البته اآلن يك وقتي كه ما دستمان باز هست .الهي تان هست
بكنيم در اختيار و آثار و آيات و  و متيقن هاي ابتدايي برويم سراغ يقين داراي كثرت و وحدت بيشتري تالش

را  اش باز حال ابتهال و تضرع و توجه و از خدا بخواهيم هم رتبة ايماني مان باال برود هم رتبة ادراكي متناسب
فعالً ما هستيم و شرايط گاهي خدا عظا كند بتوانيم مدل توصيفي مان را، احكام التزامي اش را بيشتر بكنيم. 
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بينيم وقت آن كار نيست اآلن. آن وقت  مي ه داريم و جايگاهي كه اآلن در آن قرار داريمزماني و مكاني خاصي ك

بينيم وقت آن كار نيست، بايد االن يك فرضية جامعي را تحويل داد، يك وحدت و كثرت در يك حدي  مي كه
و بيايم در قدم از تناسبات، االن الزم هست، بايد اكتفا كرد به همان قدر يقيني كه االن در دستمان هست 

 بعدي باز مالحظه كنيم لوازم اين مرتبه را و جريان جزميت بيايد پاين تر، خوب يك مقدار از احكام را هم ما
توانيم  مي توانيم ببينيم، بعد هم به صورت كلي مي توانيم مالحظه كنيم نه همه آن را. فرضاً به صورت كلي مي

شود يك مرتبه اي از مدل را تمام كرد. البته با  مي كه هستيمدر همين مرتبه اي  ،ببينيم احكام ارزشي را
عنايت خداي متعال و لطف ائمه خاصه، حضرت بقيه اهللا صلواه و سالم عليه فرصت بيشتري آدم پيدا كند و با 

شود مثالً قسمت به قسمتش را تقسيم كرد و گفت مثالً يك عده اي  مي يك مواهب بيشتري و جمع بيشتري
عرض و شود، تقسيمات  مي مت و يك عده اي روي اين قسمت و همين جوري تمام مراحل كارروي اين قس

طولي برايش درست كرد و براي هر كدامش هم يك عده اي مشغول كار باشند تا اينكه يك ابزار قوي تر و 
را هم و خدمت كرد. حاال من هم يك چيزي  جامع تر و بزرگتري را به دست آورد و بعد هم به كميت رساند

جا كه كم كم بحث نزديك به اتمام هست، فقط شايد روي بحث زمان و مكان يك جلسه ديگر صحبت  همين
وري قرار بده كه صحبت ما داللي طكنم و اميدواريم كه خداي متعال،  مي كنيم، براي شما برادران عزيز عرض

 رد. انشاء اهللا ...به طرف او باشد و از بركت اين داللي هم بر خود ما هم اثر مطلوب بگذا
يك كساني غافلند » يحاسب الناس علي قدر عقولهم انما«كنند  مي در قيامت هر كسي را با دركش مؤاخذه

ولي خالص اند آن مطلبي را كه فهميدند در آن خالص بودند، اينها تكليفشان چه كار اجرايي و واليت دستشان 
ولي شماها به هر حال يك  .حياناً توجه نداشته باشدچه از كساني كه نباشد، مشغول كارهايي باشد اباشد 

رسد، هر كدام در يك مرتبه اي توجه به اين  مي شود به گوش شما برادران مي چيزهايي از زبان ما جاري
د نظر بدهند به نبين  د تورمنبين كنيد. شما مثل مرام كوچه و بازار نيستيد كه وقتي گراني مي مشكالت پيدا

ايي متعارف عمومي. آنهايي كه در همين مردم، حتي اصول ادين درستي هم بعضي از اقشار همان نظرهاي ابتد
الً بلد نيستند، شما استيجاب نكنيد تعجب صهستند، بعضي از قسمتها هستند حتي اصول الدين را هم حاال مف
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م را ائمه ندانيد كه بعضي ممكن است در خود ايران باشند كه سن شان هم بزرگ شده باشد، دوازده اما

خواهم بگويم داخل حزب  نمي الطاهرين، اسماء مباركشان را هم بلد نباشند، هستند داخل مردم، مختلف اند
عالم ذهني و عالم اصالً الهي ها، جوان بوده قبالً. كي؟ فرضاً سي سال پيش، چهل سال پيش رفته مدرسه و 

ادر، همه چيز، بعد هم يك مرتبه ديده كه طلبيده، شرائط پدر م مي خارجي و همه چيزش يك چيز ديگري را
دهند، اولش با ترديد، بعد قاطي شان راه افتاده  مي زنند شعار مي ريزند در خيابان ضد شاه حرف مي مردم دارند

د نباشند لبه هر حال هستند كساني كه ب .يك آقايي آمده با يك لباس روحاني آمده و با آمده، حاال چطور شده
اجمالي، اين نه و فروع و نه مسائل و نه احكام، حاال مسلم هست در يك حدهاي خيلي  معارف را، نه اصول

تكليفش برابر نيست با آن كسي كه اينها را خوب بلد است، بعضي هستند اينها را بلد هستند، اينكه واقعاً تصرف 
 دانند. نمي در عينيت چي هست، آن را

 ]٢٥١٢[صوت 
شود. حاال واقعاً  مي جوري كه بكند برايش ثواب يا گناه نوشتعه ي يكسعكس العمل برابر گراني، هر ك

توانيد  مي آيد اگر هيچ كس نفهمد در عالم، مي شماها اگر متوجه شديد كه گير كار از چي هست، به نظرتان
ما بهتر از همه فهم يم بگوييم كه زبگوييد در قيامت وقتي حاضرتان كردند، آقا ما نخواستيم عجب و غرور بور

گفتيم انشاء  مي است. اگر مادرست ست، ما هم كه ديديم چشمهايمان را روي هم گذاشتيم گفتيم انشاء اهللا ه
 شد همة جامعه. مي شد، تحميق مي اهللا بز است. تجهيل

اين پذيرفته است است واقعاً؟ اين را  ،ما به خاطر اينكه هيچ وقت استكبار نكنيم اين تجهيل را نكرديم
بينيم  مي ن رااشود، ما فقط خودم مي ا، فكر بكنند در اين باب، نگويند اين مطلق گراييهرادررويش فكر بكنند ب

د در قيامت اگر گفتند كه شما برابر مشكالت چه چيزي را به ند، ببيننو فكر خودمان را. آن طرفش را ببين
در چه رتبه اي بود؟ گوشتان رسانديد؟ رزق شما چي شد؟ كفران نسبت به نعمت كرديد يا شكر آن؟ شكر آن 

آيد كه  مي فقط در رتبه گفتن الحمد هللا رب العالمين يا اينكه در رتبة عمل هم شد؟ شما هيچ وقت به ذهنتان
گويم حجت هست براي بين من و شما] هيچ وقت به  مي كنيد به حرف بنده ها، اين كلمه را كهعنايت [خوب 
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رد است؟ معتقدين به واليت حضرت مولي الموحدين آيد كه جمعيت روي كرة زمين پنج ميليا مي ذهنتان

نه خير يك ميليارد.  ،توانيد بگوييد هست نمي صلواه اهللا عليه و علي اوالدهم المعصومين بيشتر از نيم ميليارد
گوييد كه اين قليل را بر آن كثير رجحان دادن اين از عجب است؟ چرا چيزي را كه خدا برابر  مي هيچ وقت

آيد برابر كدام  مي توان در آن ترديد بكند؟ اين شكي كه مي بعد شيطان ،دهد مي داده و قرارچشمانتان قرار 
گفت واقعاً مشكالتي در حل اين معضالت وجود  شود مي شود گفت دين اسالم ناقص است؟ مي مطلب هست؟

گفت كه استمداد  مي شود گفت كه حضرت نائب االمام رهبر كبير انقالب رضوان اهللا تعالي عليه وقتي مي ندارد؟
فهميد در حوزه چه چيزهايي هست، در دانشگاه چه  نمي انقالب فرهنگي، اينكرد در امر  مي و استنصار

گفت تا وابستگي فرهنگي هست رسيدن به استقالل در ساير ابعاد، ساده انديشي  مي چيزهاي هست؟ وقتي
ند به يك مطلب و متمركز بشود، بهانه هاي گويد؟ چرا آدم براي اينكه كمتر توجه ك مي فهميد چه نمي است،

 تواند حجت باشد در قيامت برايتان، اهالً و مرحبا. اگر مي تراشد، اين بهانه ها اگر مي بي جا براي روح خودش
توانيد آنجا بگويد ما به دليل اينكه فرار بكنيم از عجب و خود محوري، خود محوري فكري و فرهنگي، به اين  مي

توانيد بگوييد آقاي  نمي تيم اهميت دين خدا را. اهميت صحبت يك مرجع را، يك مرجع بصير،دليل نديده گرف
توانيد بگوييد فقه حوزه  نمي حوزه را بلد نبود ةد ايشان فلسفيتوانيد بگوي نمي خميني، عرفان حوزه را بلد نبود.

 شناخت كه! وقتي ايشان نقل قول مي را بلد نبود. اگر اعم در اينها نبود كه اعلم بود، حداقل اين علوم را كه
گويد اين كارها را با آن حرفهايي كه  مي شود كه مثل جناب آقاي آذري يا آقاي خزعلي يا آقاي مهدوي مي

گوييد  مي افتيد مي شود با آنها درست كرد. اين يك بار از اين طرف بام نمي شود كار كرد. يك بار نمي خوانديد
افتيد، يك  مي ما بخواهيم بگوييم كه در حوزه نيست، يك بار آن طرف بام اينجا هست و تك محوري هست كه

گويد كه  مي باشيم. وقتي هگوييد پس بدهيد دست كارشناس ها. پس كاري نداشت مي بار وقتي آن طوري شد
گوييد موضع دارد. كانّه بنا هست كه ما  مي ،وابستگي فرهنگي مضر است، سعي بكنيد در حل اين مشكل

كار نكنيم در اين باب. بنا هست صدمه و مشكل مطلب را نپذيريم. يا برويم بگوييم كه آقا خب اينها خودمان 
 شوند: اذهب انت و قاتال اذهب انت و ربك و قاتال انها هنا قائدون. يا به اين عده مي انشاء اهللا تعالي پيروز
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ند باري خدا كار فكري بكنند و بجنگند يا آن گويم اذهب انت و ريك و قاتال انها هنا قائدون. يا اين عده برو مي

عده بروند، ما چه كاره هستيم كه حاال برويم كار فكري بكنيم؟ شما در بسيجي ها خدا برايتان حجت را تمام 
كرده بر شما افرادي كه در فرهنگستان هستيد، حجت را خدا آنجا تمام كرده، كه اينها مردمي كه علم نظامي 

م يك علم هست در دنيا، دانشگاه دارد، دانشگاه جنگ دارد دانشگاه دارد، دانشكده دارد، نخوانده بودند، آن ه
نه علم مواجه اش را خوانده تحقيقات دارد نه علم اداره اش را خوانده بودند و نه علم ابزارش را خوانده بودند 

سيجي ها كه آقا سرهنگهاي ارتشي بودند و رفتند مقاله كردن با كفاري كه اين علوم را خوانده بودند و نگفتند ب
بسيجي ها نگفتند كه چه ازمان مي آيد. كه رفتند دورة دانشگاه جنگ را ديدند آنها وارد هستند به اين كار، ما 

ما اطالعات كافي نداريم براي ما مقابلة با ا طالعات آنها. بسيجي ها گفتند ما را تحويل كه نگرفتيد حضرتعالي 
ما بدهيد خصوصي. خطابهاي عامي كه حضرت نائب االمام، امام خميني رضوان اهللا  الاقل يك مالقات را به

تعالي عليه كه ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ حجت را بر شما تمام كرده، از جوانبت مختلفش هم پيدا 
 سيما در آمدهست ها. شما بحث مصحلت را بهتر از اكثر يا متفق آنچه كه در ـ به اصطالح ـ آثارشان و صدا و 

كه يك  ،توانيد مالحظه كنيد مي توانيد بحث كنيد. بحث زمان و مكان، شما را نلرزاند. جمع شما فقه سنتي مي
توانيد  نمي ذره نه به فقه سنتي ضربه بخورد و نه به شناخت زمان و مكان اين قدرت را ديگران ندارند. و شما

به ما عطا نكرده بودي اين مطلب را. ديگران متزلزل شدند وقتي بهانه بياوريد در نزد خداي متعال بگوييد كه ما 
كرد و اين تزلزل به نحوه اي از گفتارشان پيدا بود. اين هم حجتهايي است كه خداي  مي كه امام اين صحبتها را

آثار آيد اينجا بسيجي فرهنگي تا حدودي بوده و  مي متعال برايتان دارد و الحمد اهللا رب العالمين من به نظرم
بعدش هم شود و لكن يك وسوسه هايي شيطاني هم در كنار كار هست،  مي رحمت الهي هم در كارش مشاهده

ديگر هم تذكراينجا ها به  ،آن را بايد عالجش را با تهذيب كرد آن را عالجش را بايد در مناجاتها كردنقص 
اين سه قسمت را  »نشگاه، اجراءحوزه، دا«دانيم:  مي دادن يك حرفي است. اين سه قسمتي را كه ما مهم

حركت نسبت به آن به حمداهللا در فرهنگستان بوده در بخش حوزه اش همان بحثي است كه ما با جناب آقاي 
ميرباقري و در حقيقت در زيربناي فلسفي همين اصالت تعلق و همين صحبتها هست كه در بخش مدلش در 
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زه است، در آنجا روش علوم و جناب آقاي ساجدي هم در دانشگاه هست، يعني روش علوم را در اينجا روش حو

خيال نكرد اگر اين به هم بخورد اين ـ به اصطالح ـ اينگونه روش اجراست، در عينيت در آخرين مرحله است. 
نه بابا از يك شود  مي شود، اگر بشود يك گروه دنيا آخر مي سه تا گروه بشود دوازده گروه، آن وقت دنيا آخر

 شود.  مي شود نه از دوازده تا شدنش دنيا آخر مي دنيا آخرگروه شدنش 
كردند در كار  نمي اين را مواظبت كنيد كه به خود حضرت نائب االمام آقاي خميني هم كساني كه تبعيت

رسد، خب  مي گفتند هر كسي يك چيزي به عقلش مي دادند مي دادند، يك نسبت مي خودشان، نسبت همه چيز
شود كه! اگر  نمي اين كار جمعي ،رسد مي رسد ما هم يك جور ديگر به عقلمان مي قلشايشان يك چيزي به ع

كار جمعي هم بايد كرد، خب بايد آدم مواظب و منضبط باشد و ببيند در همان محدوده اي كه ميدان كار دارد 
شود جلو برد،  مي تواند مؤثر واقع بشود در راه دين خدا. يك كاري است كه فردي مي در همان محدوده چقدر

شود آنجا  نمي يك كاري بايد جمعي باشد تا برود جلو، خب اگر كاري كار جمعي شد، همة نظرات با همديگر
دخالت پيدا كند. بايد آن كسي را كه بصيرتر نسبت به موضوع كار هست پذيرفت كه او معين كند چه كار 

بكنند، شناژ چه جوري چه كساني  ،. چقدر بكنيمگويد آقا شالوده را كجاها بكنيم مي آوريم مي كنيم. يك معمار
ـ به اصطالح ـ [؟] كسي كه اشراف كامل ندارد به موضوع هر آن بريزند، ديوارها چه جوري بيايد باال. حاال 

گويد، به نظر من اين ستون ها را اگر قطورتر بگذارند بهتر است، آن يكي بگويد به نظر من شناژ  مي قسمت كار
حاصل كار، به نظر من بسيار خوب بوده  .يد باشد، آن يكي بگويد به نظر من چطور بايد باشدبندي اش بهتر با

شما مقايسه بكنيد با آنجاهايي ستاد انقالب فرهنگي حاصل كارش را بگذارد كنار حاصل ايشان. من ساير مراكز 
كند براي دل  مي عب ايجادخواهم دانه دانه نام ببرم ببينيد كدامشان در باب منطق عمل، حاصلي كه ر نمي را

گيريم كه ما تحويل نداريم، آن وقت، كسي كه هست  مي عالوه بر اين ما فرضتحويل داده دشمن ببينيد كدام 
داند و حجت بين خودش و خدا  مي مقدم بر اينجا وديگر اوالي برايش هست كه ترك كند آنجا را. اگر جايي ا

ينهاي را كه من بصورت لحن غير مؤدب خدمت شما عرض كردم ا .تمام است بايد برود آنجا خدمت كند ديگر
رسد روز  مي اينها به خاطر اين است كه شما در قيامت، گردن من خواهيد انداخت اين مطالب را. روزي
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خواهم گردن  مي خواهد تكليف خودش را گردن ديگران بندازد. من مي رسد كه آدم مي مخاصمه است. ساعاتي

كار يك خورده مشكل تر از صحبت كنار سالن خواهي گردن من بيندازيد. در آن ساعت،  مي شما بيندازم. شما
و روي صندلي نشستن و اين صحبتها هست. در آن وقت، طبيعي است كه اگر اتمام حجت شده باشد بر افراد، 

ود اگر كسي ش مي شود با همديگر و مذاكراتي كه مي آنجا برايشان سند است، نوشته است، يعني اقوالي كه گفته
كه دير است از همين زودترش مهر كنم نه اينكه از اول  مي تمام نباشد، در همكاري طبيعتاً عرض شحجت براي

 بگويد كه آقا من خداحافظ وقتمان را جاي ديگر بروم صرف كنم.
نه  آيد كه حجت مشروط تمام شده به شرط اينكه اينجا، جور ديگر كار كند مي اگر ـ به اصطالح ـ به نظرش

جور ديگري كه تا حاال ما به ذهنمان نرسيده. ما تا حاال آن چيزي را كه بر موضوعي را كه اشراف نسبي داريم، 
اين سه تا بايد به آن بها داد و اگر  »حوزه، دانشگاه، اجرا«رسد سه مرحلة از كار هست كار  مي به ذهنمان

هد، قدر االن باشد يك نحوه، بيشتر باشد يك نحوه، خوا مي بضاعتمان كم باشد كمتر از اآلن، يك نحو بها دادن
كارهايي انجام گرفته و آن آيد كه  مي يعني تخصيص مقدورات بر اساس آن مطلوبهايي كه آدم دارد. به ذهنمان

داند نسبت به من ندارد اگر كسي چيزي به او رسيده  مي كارهاي بزرگي است و نبايد كوچك شمردش. خدا
هي را بكند، آثار وضعيه دارد. مطلب اگر منصوب به صاحب شرع باشد، مقابل مطلب، من باشد و كفران نعمت ال

كه نيستم كاره اي نيستم، من يكي از همكارهاي شما هستم كه در خدمتتان اميدوارم كه سعي بكنيم براي 
مباحث. علت كنند به  مي بندگي خدا. يك جوري نباشد كه به من گزارشي  برسد كه سرد و [؟] برادرها برخورد

يابي را در نفس خودتان بكنيد نه در عمل من. هر كسي گرو نفس خودش هست. اين را از خاطر بيرون نبريد. 
جستند بر هم  مي گرفتند، و مسابقه نمي رفتند بهانة هيچ چيز مي در جبهه در مقابل كفار، آنهايي كه روي مين

 در رفتن.
سالم عليكم و رحمه اهللا لو ا  

محمد و آل محمد) (اللهم صل علي  



 

 ٣١جلسه: 
٢٩/٠٦/٦٨ 

استاد حسيني: اعوذ باهللا السميع العليم، من همزات الشياطين. بسم اهللا الرحمن الرحيم و الحمد اهللا رب 
و علي اهل بيته  العالمين و صل اهللا علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد (اللهم صل علي محمد و آل محمد)

من االن الي يوم الدين. بارالها كلمه حق را بر الطاهرين المعصومين المنتجبين و العن علي اعدائهم و اعداء اهللا 
سراسر جهان بگستران كلمه باطل را از زمين بركن، آنچه وعده به ولي ات فرموده اي هر چه زودتر به وي 
عنايت فرما. نائب رشيد ولي ات حضرت آيت اهللا خامنه اي را مؤيد و منصور بدار. لشكر اسالم در همه ابعاد 

ر را در همه جناحها مخذول گردان. شهداي انقالب اسالمي را محشور به حضرت سيد پيرور گردان لشكر كف
الشهدا بفرما. معلولين جنگ را شفاي عاجل كرامت فرما. انتقال ما را از اين عالم به عالم ديگر تفضالً به وسيله 

جل كرامت فرما. روح شهادت در راه خودت و براي خودت قرار ده. علل و امراض ظاهري و باطني ما را شفاي عا
پر فتوح رهبر كبير انقالب را غريق رحمت واسعه خودت بگردا، داي خيرش را نصيب بفرما، روحش را از ما شاد 
گردان. از خيراتي كه نصيب مي فرماييد سهم وافري نسبت به روح شريفشان بگردان، ارواح شهدا و علما و 

از ما راضي گردان خيراتي كه نصيب مي فرماييد سهم وافري صالحين امت، حياً و ميتاً ذوالحقوق، پدر ومادر 
قائد و واصل برايشان بگردان، دعاي خيرشان را در حق ما مستجاب فرما. بار الها نظر خاص و عنايت مخصوص 
حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه نصيب همه ما بفرماد آن گونه ما را قرار بده كه خاطر شريفشان از ما 

 باشد. راضي
 ] به ادخل مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق را و اجعل نبيك و سلطاناً نصيرا.٠٠: ٠٢: ٤٢[؟ 

اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بالنور الفهم،اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن 
 م صل علي محمد و آل محمد)علومك به رحمتك يا ارحم الرحمن و بمحمد صلي اهللا عليه و آله و سلم (الله
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حاال يك مقدار در باب زمان و مكان، توضيح بيشتري عرض بشود خدمت برادران و تقريباً در عينيت اگر ما 
بخواهيم نگاه بكنيم، اهميت اين مهره بحث از نظر عيني، به همان اندازه است كه بحث اصالت تعلق و واليت 

كنيم كه عدم توجه به شناخت زمان و مكان، علت گرفتن يك اجتماعي از نظر اعتقادي، يعني يك نگاهي ب
سري اشكاالت شد، در جامعه طرح اشكال از همين مطلب بود و اگر بحث زمان و مكان، خوب روشن بشود، 

خاصه كه معلوم هم بشود كه نحوه ربطش با التزام به فقه سنتي هچي هست، اين خيلي از مشكالت ذهني  
داتي كه گرفته مي شود جواب داده مي شود و رفع مي شود يعني در حقيقت به اين صحبتهايي كه مي شود ايرا

معنا مي توانيم بگوييم كه همين نشناختن زمان و مكان بود كه يك عده اي در عين حالي كه آدم يقين دارد 
ك كه اينها مسلم هستند، گفت به قول معروف، يك خدا را مي پرستند و يك قبله را سجده مي كنند و ي

پيغمبر را ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ قبول دارند و يك كتاب را كتاب آسماني مي دانند و ائمه 
طاهرينشان هم همه شان هم يكي هست و باز هم همين را اختالف مي كنند منازعه مي كنند سر مطلب. حاال 

ا همديگر زياد است، يعني در حاشيه مطلب اين را من بگويم. در حالي كه كفار گاهي اختالفاتشان خيلي ب
وحدت مبنا در پرستش دنيا دارند ولي اختالف فكري درشان خيلي است ولي چون نظريه زمان و مكان دارند با 
هم متحد مي شوند. بلوك به اصطالح به تعبير روس، بلوك شرق يك فلسفه ديگري را دنبال مي كند و غرب 

ندارد. ولي با شناسايي زمان و مكان نسبت به كار خودشان يك فلسفه ديگري را دو تايشان دنيا پرستند شكي 
متحد مي شوند. تعريف از هم مي كنند. اينجا مسلمان هست، شيعه هم هست، شيعه دوازده امامي هم هست، 
هشت امامي و هفت امامي و چهار امامي نيست، باز با هم اختالف دارند، القضا اكثر فتاواي فقهي شان هم يكي 

م نگاه كه بكند مي بيند كه عالوه بر ضروريات و مشهورات فقهي، در باب فتوا هم اختالف هست. يعني آد
فتعوايي شان هم خيلي كم است. شايد آدم نگاه كه بكند ببيند كه كمتر طايفه اي هستند كه اين قدرت با هم 

ر هم گاهي موضع ديگر قريب االفق در انتظامات قلبي حركت كنند. ولكن در عمل كه مي رسد آن چنان براب
مي گيرند كه گاه موضع گيريشان برابر هم شديدتر است، تا موضع گيريشان نسبت به كفار. يك عده از همين 
روحانيوت معمم، ملبس به لباس روحانيت، احياناً درس خوانده نه فقط مسئله حكومت اسالمي را مخالفت مي 
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به بدگويي به نظام، نظام ز شايد حرف مي شد نسبت كند بلكه شديداً هم بد مي گويد، آن قدري وقتشان در رو

جمهوري اسالمي، در بد گويي نسبت به كفار صرف نمي شد. و مات اشكال كار را در اين مسئله يكي از مطالب 
مهمش را در همين مسئله زمان و مكان مي دانيم. اينها مكان را گاهي هم مي شود جز امور اضافي دانست 

ء امور اضافي است ما به ازاي حقيقي به نحو امور به اصطالح حقايقي را كه ذكر م گفت موفقيت و تحتيت جز
يكنيم و اوصافي برايش بيان مي كنيم نه آن نيست. وقتي هم به بعضي ها گفته مي شود كه هر چيزي يك 

يكي  جايگاهي دارد، مي گويند يعني اين قوطي سيگار را اگر بگذاريم روي آن ميز ديگر قوطي سيگار نيست؟
ديگر مي شود؟ حاال رابطه بين همه چيزهاي دنيا را به همديگر متصل است؟ اگر آن طرف دنيا يك كسي مثالً 

 كار خالفي بكند مربوط به شما مي شود؟
براي نظام عالم باز الاقل در معقول، يك نظامي قائل مي شند نه اينكه نمي شوند، ولي اين مطلب، مورد 

اگر آنجا گفتند كه هر مثالً  كه در حوزه هستند نيست، اين جوري نيست كه حاال تسالم همه به اصطالح كساني
چيزي يك وحركت طبيعي دارد يا يك جاي طبيعي دارد حاال نه به اين نحوه اي كه در بحث زمان و مكان ما 

ان طرح مي كنيم خدمتتان شببيه اين با يك درجات نازل تري در فلسفه، طرح مي شود نه اينكه نشده، هم
نظام احسني كه مي گويند همين مطلب هست، عدل، وضع كل شيء في موضعه، تعريف مي كنند در كالم، 
همين مطلب به يك نحو است. ولي نه البته به دقت نظري كه در بحثها مي گوييم حتماً به هم ديگر ارتباط 

وثر است، همچنين چيزي دارندو اگر يكي از آنها يك تعبيري بكند در همه اش موثر است و در خودش هم م
] كار ٠٠ :١١: ٥٤[؟نمي گوييم. خاصه در موجود مختار. يعني اختيارات، جهتهاي مختلف دارد و هر كسي هم 

خودش است، ربطي ندارد به كار ديگران درباره زمان كه بالمره بحثشان بحثي است در حوزه، بحث در حركتي 
ر كيفيات، به اين معنايي كه توام با مكان باشد و اين كه مي كنند حتي در بحث حركت جوهري، نظر به تغيي

صحبتهايي را كه بعداً مي كنيم اين جوري نمي كند. تجريدش مي كند از اين مطلب. بحث در كيفيت و تغيير 
مكانيسم تغيير نمي كند. بحث كلي در امر تغيير كردن غير از بحث در كيفيت تغيير و مكانيسم تغيير هست. 

بگوييد كه عالم داراي كمال هست و حركت يك امتداد هست و مبدأ و مقصد و موضوع شما بحث بكنيد 
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آن صحبتهايي كه مي شود آن صحبتها، نظري تجريدي نسبت به تغيير است.  حركت در خودش منحل است.

تغيير را بحث در آن نمي كنيم كانها بدست مي آيد كه چرا مي گوييم نظر تجريدي؟ براي اينكه كيفيت 
تغيير را مي سپارند به مشيت! اينكه شما متصرفيد در تغيير عالم و اين حرفها ولو به يك نسبت، اين  كيفيت

بحثش نيست. اين كه اغبزار تصرفتان چه چيزي باشد اين بحثش نيست. بحثي كه ما از زمان مي كنيم عالوه 
ث مثل چگونه تغيير مي كند، بر اينكه در آن رتبه عام و اجمالي بحث مي كنيم، ضروري هم مي دانيم كه بح

كيفيت تغيير چيست، ابزار تصرف در كيفيت تغيير، آيا در دست ما هست يا نه؟ به چه نسبت به دست ما 
هست؟ اين بحث را هم به اصطالح، اصالً آن را متذكر نمي شوند و اين طرف متذكر مي شويم به حول اهللا و 

يير نداشته باشد و بحث درباره ساختار اين كيفيت تغيير قوة. و به نظر مي رسد تا كسي توجه به كيفيت تغ
نكند موفق به دستيابي به ابزار تأثيرگذاري بر كيفيت تغيير نمي شود يعني متصرف در زمان و مكان، به نحوي 
كه هدايت بكند زمان و مكان را نمي شود. تصرفاتي واقع مي شود بدون اينكه ايشان عنايت داشته باشند. آدم 

كه مي كند در واقعيت يك آثاري دارد گاهي مشعر به اين آثار هست، متوجه به آثار و پيامد آن كارش  با كاري
هست، گاهي هم نيست. گاهي است كه آدم با كاري كه دارد انجام مي دهد يك مقصدي به يك نسبتي حاصل 

اق مي افتد كه آدم يك مي شود ولو ايشان قاصر نسبت به آن مقصر نيست. در كارهاي فردي آدم هم خيلي اتف
كاري را مي خواهد بكند و التفا به لوازمش ندارد كه حاال اين الزمه دومش چيست؟ سومش چيست، دهمش 

] مثال من مي زنم چند تا. گاهي است مي گوييم كه ما االن ١٦: ٤٦ـ  ١٦: ٤٧[؟چيست؟ توجه نمي كند به 
صوت رك با ميكروفونش مي خريم. خودمان را قادر  بالفعل پنجاه هزار تومان پول داريم. و مي رويم يك ضبط

كه در بازار هست مي فروشند مي دانيم. اگر كسي هم بگويد آقا بر اين پولي كه در جيبمان هست و اين مبني 
اين پول، مواظب باشد كه اگر به كاربري در ضرر به غير، مشكل است كارت، تصرفت. مي گويد يعني چه؟ پول 

مسلطتون علي اموالهم و انفسهم. دالئل سلطه شخص بر مالش را هم عقالً مي گويد و هم مار خودم است الناس 
و هم اثبات مي كند. مي گويد كه اين ضرر به اسالم مثالً مي خورد. مي گويد چه ضرري به  شرعاً مي گويد

مي اسالم مي خورد؟ اين مال خودم هست، شيء هم شيء اي است كه خريد و فروشش حالل است شرعًا. 
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گويد ما مثالً شما الزم نداريد حاال مثالً اين ضبط صوت را مي خواهيد چكارش كنيد؟ مي گويد مي خواهم 
بگذارم در خانه، ضبط صوت داشته باشم مي گوييم آخر اين در اولويت زندگي خودت، خرجهايي را كه الزم 

هاي واجب، مي گويد بابا اين بحثها  داري براي فرض كنيد كه ما در، خواهر، زن،ؤ فرزند بعضي از اينها نفقه
چيست؟ پول مال خودم هست، ضرري ندارد بگيرم. يك روز مي گوييد اسالم، يك روز مي گويي مادر، خواهر. 
به آن خرجها بايد خرج بكني. مي گوييم حاال شما يك كار ضروري داري كه اين ضبط صوت را براي خودت 

خانه هم هست، راديو و ضبط صوت كه ديگر چيزي نيست كه كسي  الزم مي داني؟ مي گويد نه همه دارند، در
] ولي االن نه، قصدي [؟] حاال يك وقتي هم شايد ٢٠: ٠٣[؟نداشته باشد. حاال مثالً نوار بحثي درسي چيزي را 

كه بگويم بخواهم ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ نوار خاصي را بخواهم برنامه اي باشد گوش بگيرم. ولي 
ين ضبط صوت دم مغازه است، مال مغازه دار هست مي روم مي خروم. ديگر فلسفه ها كه را ندارد كه. اين حاال ا

نحو نظر به قدرت كردن كه بريده مي بيند همه چيز را، فقط خودش را مي بيند و پولش را، ضبط صوت مغازه 
خواهد كار حكومت را ببيند بايد هم را، اين طبيعي است كه نظر به زمان و مكان ندارد. اگر به همين نحوه هم ب

اشكال بكند. ولي اگر بخواهد اين آقا بگوييم ما اين پنجاه هزار تومان را اگر جنابعالي در جنگل تشريف داشتيد، 
هر چي هم كه صبح تا شب كار مي گرديد، پنجاه هزار تومان را حاال تبديل كنيم به سكه طال مثالً، آيا مي 

ا بدست بياوريد؟ نه. علي فرضي كه مي توانستيد به دست بياوريد مي توانستيد در توانستيد اين سكه طال ر
جنگل تبديل اش هم كنيد به ضبط صوت؟ نه. پس معلوم مي شود كه اين قدرت مالي شما در يك جامعه اي 

ح حاصل شده و نظر به ربطش به آن جامعه بايد داشته باشيد. تا حاال در پول اسكناس كاغذي كه خيلي واض
حجمش هم يعني هم هست كه با يك تصميم گيري يك هيئت رئيسه بانك مركزي و يك نظريه كارشناسي 

قدرت خريدش هم چطور مي شود؟ باال و پايين مي رود، پيداست كه اين نحو سلطه اي را كه ايشان مي بيند 
رد. همين ضبط صوت هم بر اين پول، به آن نحوه ندارد. توهم مي كند خيال مي كند كه چنين سلطه اي را دا

تخصيص پيدا كند به آن، ارز نفتي، صادرات شما، حجمش، موازنه اش با وارد اتقان، به نحوه تخصيصش عوض 
بشود قيمت ضبط صوت، باال و پايين مي شود. يك وقتي مي شود با پنج هزارذ تومان خريد اين ضبط صوت را 
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مي شود خريد. پس هم قدرت خريد، هم عرضي را كه يك وقتي هم مي شود كه نه با پنجاه هزار تومان هم ن

مي خواهيد مالحظه بكنيد هر دوي اينها ربط دارد به تصميم گيري اجتماعي، اين جوري نيست كه بي ربط 
باشد. مالحظه اين رابطه ها هم اضافي صرف نيست، حقيقتي است، آثار حقيقي هم دارد، هم خود اين وضعي 

ه شما نمي توانيد بگوييد كه به اين به صرف اينكه من اعتبار بكنم چنين مي كه هست، ثمره وضع قبل است. ك
شود. يا آنهايي كه االن هستند، اعتبار بكنند چنين مي شود هم كسي كه مي خواهد اعتبار بكند مالحظه وضع 

 آينده را مجبور است بكند و مسير اين و مربوط به بعد از اين.
نيست. حاال يك كمي دقيق تر بياييم ما نگاه بكنيم، بگوييم هر گاه بر يعني يك نقطه از يك جريان بريده 

اساس اصالت تعلق، بگوييم مخلوقات براي يك جهتي خلق شده اند، براي دارد، لغو ندارد، چيز غير مخلوق هم 
اگر آمد، بدون تغيير نمي شود، براي معنايش اين است كه خود اين موضوعي كه مخلوق است » براي«ندارد. 

، سيرش مطلوب است؛ سير اگر مطلوب باشد كه در جهتي اآلن، مطلوب به ذات نيست، براي يك سيري است
اين حركت كند برسد به جايي بايد تغير درش پيدا بشود، اگر بگوييد مطلقاً تغيير نمي كند اين بايست خودش 

: ٥٧[؟اين است كه تغييراتي  مطلوب باشد ديگر براي نداشته باشد، همين كه گفتيد براي دارد. اين معنايش
] تغيير كه گفتيد اين معنايش به اين است كه بسيط به ذات نيست، معنايش اين است كه بسيط باالنشاء ٢٥

هم نيست. سيرش مطلوب است، تغييرش مطلوب است هر شيء اي كه بخواهد تغيير كند نمي تواند بسيط 
معنايش اين است كه پذيرش تأثر را دارد ديگر. اگر  باشد، ضرورتاً مركب است. اگر چيزي خواست تغيير كند

باشد كه تغيير نمي كند. اگر تأثر پذير باشد كه بسيط نيست، مجبور است مركب باشد، اگر مركب تأثر ناپذير 
باشد مي تواند جريان ترتيب نداشته باشد و تغيير كند. شيء مركب مي توانيد بگوييد اوصاف متعدد ندارد و 

قل از تركيب اين است كه اوصاف و روابط متعدد داشته باشد، مجموعه اي از روابط باشد، مركب است؟ حدا
مجموعه اي از اوصاف باشد ك ههر وصفش غير از وصف ديگرش است، البته غيريتش غيريتي نيست كه منجر 

تركيبي به تعدد خارجي مركب به نحوه اي بشود كه مانع از ووحدت تركيبي باشد. بلكه مي گوييد وحدت 
وحدتي است كه متناسب با مركب است تعدد و كثرتي كه متناسب با وحدت است. خب اين تغيير اين اوصاف، 
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نمي توانندئ نسبتهايي به هم نداشته باشند و تناسبها تغيير نكند و بگوييد اوصاف تغيير كرد؟ اوصاف كه 

. حاال اين تناسباتش كه به لحاظ ديگر چيزي جز تناسباتش نيست. پس بنابراين يك تناسباتي بايد اشته باشد
هم شما به نظر به اوصاف به آن نظر مي كنيم مي گوييد تناسبات اين وحدت، كثرت اين وحدت، اگر بنا بشود 
نسبتهايشان به همديگر كم و زياد بشود، معنايش اين است خب نسبتها را دارند كم و زياد مي شود، روابطش 

] تركيبي اين تناسبات قرار دارد، مجبوريد برايش جريان ترتيب ذكر كنيد. ٢٩: ٥٩[؟يك تغييراتي مي كند. 
حاال اين جريان ترتيب، علي حده است؟ جا داشتن هر چيز، هر خصلت، هر نسبت، هر سه تا به يك معناست، 
نهايت در سه سطح است، اين علي حده است و تغيير علي حده؟ يا اينكه اگر مي گوييد براي تغيير كردن، 

كب بودن الزم است، كيفيت مركب در هر وهله متناسب با يك زمان است؟ پس نمي شد بريدش، نه زمان را مر
از مكان، نه مكان را از زمان. مي گوييد بايد يك سير را اين مثالً روغن و شكر و آرد بكند تا بشود يا بشود حلوا. 

ي را دارد، فقط در حلوا اينجور است؟ نه. اين براي هر مرحله اي از تغييراتش يك تناسباتي دار، يك وضعيت
براي يك دستگاه ابزار دقيق هم كه شما مي خواهيد درست كنيد آن هم يك سير دارد، تا مواد را بتوانيد 
تبديل بكنيد به آن ابزار خاصي كه مي خواهيد، يك مراحل و جريان تغييري داريد در هر مرحله كه دست 

حاال در عالم حيوان بياييم، آن هم همين طور است، در  ا آن جريان است.بگذاريد تناسبات تركيب، متناسب ب
 عالم انسان بياييد آن هم همين طور است.

هر جا كه تغيير فرض بشود همين طور است، حاال اگر ما گفتيم كه نه مكان بدون زمان مي توان يافت و نه 
اين سيگار، حجمش هم تغيير مي كند و زمان بدون مكان، من دارم سيگار مي كشم، دارد تجزيه مي شود، 

جايش م تغيير پيدا مي كند همراه با زمان، جا و گاه، زمانش را اگر گاه بگيريم، جايش را اگر مكان بگيريم، 
اينها از هم جدا هم جدا شدني نيستند ما در داخل يك مجموعه كه بياييم و ببريم توجه به تغييري را مي 

شيء اينجاست و آن شيء آنجاست، اين باالي آن قرار مي گيرد و آن پايين  توانيم بگوييم حجم مخصوص اين
اين قرار مي گيرد و نظير ذكل ولي اگر بخواهيم نظر بكنيم از بيرون و بگوييم اين مجموعه در حال تغيير است، 

بعد هستند و مي بينيم تركيب و تغيير هر دو با همديگر دارند اتفاق مي افتند. آيا مي شود گفت كه اينها دو 



١٣٢  ······························································································································································  
دوئيت شان حفظ مي شود تا آخر؟ همان جوري كه وحدت و كثرت نمي شود اينطور باشد. و بايد گفت و اال 
بحث اگر در خاطر مبارتكان باشد گفته بوديم و اال مي شود وحدت و كثرت تأليفي. زمان و مكان تأليفي كه 

محاً اينها را جدا م يكنيد حاال براي ادراك از ندارد. زمان و مكان، هويت يك چيز هستند نه دو چيز. شما تسا
آن، كنترل از آن مجبور باشيم به تجريد، اين حرف ديگري است، عيبي ندارد. ولي در جمع بندي جوري جدا 
بكنيد كه وقت جمع بندي هم بتوانيد جمعش بكنيد از اول بگوييد وحدت تركيبي، كثرت تركيبي تا بعد بشود 

قيد را ببريم بگوييم زماني كه داراي مكان است، مكاني كه داراي زمان است، تا بشود  جمعش كرد آن را. از اول
بعد جمعش كرد آن را. از اول قيد را ببريم بگوييم زماني كه داراي مكان است، مكاني كه داراي زمان است، تا 

يان اصالت تعلق، بشود بعد جمعش كرد. به عبارت اخري اين دو وصف، هويت يك چيز را معرفي مي كنند، جر
جريان تعلق. جريان تعلق است كه جامع زمان و مكان است. هر كيفيت مكاني كه قابل لحاظ باشد در جريان 
تعلق، قابل لحاظ است و هر مرحله زماني هم قابل لحاظ باشد در تعلق هست كه قابل لحاظ است، جريان تعلق 

ن. يا شامل بر زمان و مكان يا اصل در بيان زمان و مكان. اصل در شناسايي زمان هست، نسبت بين زمان و مكا
 و مكان.

حاال اگر نباشد كه تعلق، اصل باشد در زمان و مكان و كيف زمان و مكان، معرف وضعيت تعلق باشند ببينيم 
صالت تعلق نباشد آيا آيا، اينها مفروض ما مي باشد كه هيچ چيز نيست كه براي نداشته باشد يعني منحل در ا

يك مركبهايي جداي از هم داريم؟ يا مي گويند هر مركبي اثر از غيرش هم مي پذير، مؤثر بر غيرش هم 
هست؟ آنجايي هم كه مي گوييد بعضي چيزها از بعضي چيزها اثر نمي پذيرند بفرماييد اثر مستقيم نمي 

شياء معنايش اين است كه بالواسطه دارند اثر مي پذيرند. ولكن همين كه مي گوييد در حال تغييرند همه اين ا
پذيرند. چون راه اين شبهه پيدا مي شود كه خب خيلي چيزها هم داريم در دنيا كه از خيلي چيزها اثر نمي 
پذيرند ولي دست روي همان كه مي گوييد اثر نمي پذيرد در حال تغيير است؟ بله. از يك چيزهايي دارد اثر 

يزها از چيزهاي ديگر اثر مي پذيرد؟ بله در مجموع، كل شان اثر پذير و اثر گذارند؟ بله. مي پذيرد؟ بله. آن چ
در حال تغيير اند كل شان يك واحد، و به يك جهت هم حركت دارد. به عبارت اخري، همانجوري كه شما مي 
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بگوييد و همه گوييد اين جهان متغير معنا ندارد بگوييد مركب نيست يك چيزش بالعكس اش هم مي توانيد 

مركبها در يك مركب بزرگتري هستندكه معنا ندارد بگوييد انفصال مي شود. اگر اين جوري باشد، يك چيزي 
را كه از يك جا، جابجا مي كنيم مؤثر بر چيزهاي ديگر است. يك پولي را كه تخصيص مي دهيد براي ضبط 

اً باشد چه توجه نداشته باشيد اين در روح صوت، مؤثر در زندگي خانوادگي تان هست، چه دلتان بخواهد قاصد
خانواده تان مؤثر است، در روح بچه تان مؤثر است، در روح ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ همسايه تان مؤثر 
است، در روح خودتان مؤثر است، بگوييد من غرضم روي ضبط خريدن بود ميل نداشتم كه انتظارات خانواده ام 

رود. شمايي كه ضبط صوت احتياج نداشتيد به آن، و خريديد خب چطوري مي شود  باال برود، خب باال مي
خانواده تان ـ به حضورتان كه ـ مي گويد كه مثالً من فالن پيراهن را مي خواستم، مي گفتي ندارم، با همين 

ي از كه داري بساز. ولي پاي خودش كه مي رسد، ضبط صوت مي خرد، احتياج هم به آن ندارد، يك وقتي يك
فضال، خدا رحمتش كند، درجاتش عالي است متعالي، از فضالي از شهداء، ايشان گفت كه، سرفالن مثالً يك 

آشپزخانه وسايل چيز بود، از ما خواستند و من هم گفتند من از بيرون غذا مي گيرم مي آورم؛ چيزي براي 
گيرم. خانواده اش گفته بود كه شما هللا  (آدم بسيار منظم منضبط با تقوايي بود)، و لكن اين تشريفات را نمي

نمي گيريد ديگر؟ گفته بود بله. گفت قصدي كه نداشتي كه نم را در مضيقه بگذاريد در اين باب، گفته بود نه. 
من مي خواهم شما را در سهولت بگذارم، غذا هم از چيز مي گيرم، از چلوكبابي زنگ مي زنم اگر مهمان آمد، 

وقتي كه غذا را بياورد از چلوكبابي منزل، مهمانهايت مي گويند اين خانواده اش آدمي بياورند. گفته بود خب 
نيست كه مقتصد باشد يا با عرضه باشد بتواند پذيرايي بكند، قصد توهيني كه به من نداري؟ گفته بود نه من 

ؤال دارم، كه اين همچين قصدي ندارم. اين را هم كه شما م يگوييد الزمه اش نيست، گفته بود ولي من يك س
تشريفات براي من، تنها بد است يا براي شما هم بد است؟ گفته بود، نه تو در زندگي من هم اگر تشريفات پيدا 

 كردي، آن را به من تذكر بده،
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گفته بود در اتاق كتابخانه تان آن دوره جواهر و وسائل و اينها چيست؟ خريديد گذاشتيد، گفته بود كه اينها 

ن است، من طلبه هستم، گفته بود براي كار شما، مراكز عمومي معين شده، كتابخانه، شما چرا ابزار كار م
 كتابخانه تشريف نمي برديد، همانجور كه چلوكبابي هست عمومي، كتابخانه هم هست عمومي.

شب هم  ١١فقط كه غذا به صورت عمومي پخته نمي شود، كتاب هم به صورت عمومي گذاشتند. تا ساعت 
انه فيضيه باز است. شما مي توانيد برويد آنجا، ساكت هم هست، صداي بروبچه هم نيست و مطالعه كنيد. كتابخ

محال است شما بگوييد كه من يك چيز مي ستانم مي برم خانه، و اين اثر ندارد. نه فقط اثر دارد، روي زن، 
ن باشد، خب اثر مي كند. حاال يك روي بچه هم اثر دارد. خداي نخواسته اگر يك چيزي كه دعوت به دنيا در آ

اثر پرورشي اش در يك سطح جزئي بود ما عرض كرديم. در تخصيص خب نمي شود كه شما بگوييد كه هيچ 
اثري ندارد كه من پنجاه هزار تومان بدهم ضبط صوت يا ندهم ضبط صوت. حتماً اثر مي گذارد. چون بايد يك 

در  ي را كم و زياد بكنيد تا ضبط صوت بخريد پنجاه هزار تومانچيزي را جا به جا بكنيد درجه اولويت يك چيز
تخصيص، به لحاظ قبل و به لحاظ بعد هم اثر دارد، يعني نه بريد از قبلش هست و نه بريده از بعدش هست، 
اين در يك سطح باالتري كه در سطح نظام هست مگر مي شود تخصيص و معين كردن جايگاه يك چيز، 

هش؟ ابداً. در يك الگوي تخصيص، هم بايد زمان وجود داشته باشد، از اولي كه شما مورد جايش را بريد از گا
توجه تان مي تواند قرار بگيرد تا مقصدي كه از مبدأيي كه مور توجه تان مي تواند قرار بگيرد، تا مقصدي كه از 

يد در هر مرحله اي، وضعيت مبدأيي كه مورد توجه تان مي تواند قرار بگيرد تا مقصدي كه مي خواهيد و هم با
اولويت بندي تان مشخص باشد. حاال ممكن است شما بگوييد من اشراف به همه اش پيدا نمي كنم، اصولش را 
پيدا مي كنم، محورش را پيدا مي كنم، تدريجاً چنين مي كنم، ما به آن حرفهايش كاري نداريم، جايگاه دارد 

تنها نيست. اولويت بندي در زمان خاصي است در يك مجموعه يك چيز. اولويت بندي تنها به عنوان مكان 
زماني است. شما يك مجموعه متوالي زماني و يك مجموعه مترتب مكاني را در هم ضرب كرديد، يك صفحه 
بزرگ داريد كه هر چيز، يك ا دارد. مي شود آدم بگويد من التفات به اينها بنا دارم نكنم. در عين حالي كه في 

نمي تواند نكند التفات را، مي تواند بگويد كم توجه مي كنم به قبل و بعد،   دم مضطر اليه اش استالجمله اش آ
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كم توجه مي كنم بهاموري كه در به اصطالح هم عرضش قرار دارد هم عرض درست نيست. مي تواند بگويد كم 

شد براي كسي كه متصرف مي  نظر به جايگاه مي كنم، نمي تواند بگويد مطلقاً مي برمش از جايگاه. اگر چنين
خواهد باشد، و رشد نسبت تأثير اسالم را در برابر الحاد باال ببرد، ايمان را در برابر طغيان باال ببرد، نمي تواند 

] ممكن است ؟٤٨: ٥٩[جايگاه نداشته باشد، هر چيزي بايد جايگاه خاصي داشته باشد. ممكن است بگوييد كه 
خاص و جزئي ما نمي توانيم معني اش كنيم ولي به نسبت كه مي شود معني  بگوييد كه اين به صورت بسيار

اش كرد. به نسبت كه مي شود دسته بندي هاي زماني و مكاني و نسبت شان به همديگر را در يك صفحه 
مالحظه كرد، جايگاه را مالحظه كرد، جايگاه را به صورت كلي. به يك حد اجمال و تبيين در مرحله اجمالش 

يد مالحظه كرد، يك محوري اگر نداشته باشيم كه جايگاه را معين كند، اگر پرستش خدايا معاذ اهللا، كه با
جايگاه. تشطط پيدا مي شود، هرز مي شود رفتار فرد. خنثي مي كند پرستش دنيا، محور نباشد براي تعيين 

 رفتارش رفتار ديگرش را.
رضوان اهللا (اللهم صلي علي محمد و آل محمد) رفتار يك موحمد مثل حضرت نائب االمام، امام خميني 

قدس اهللا سره كه مالحظه مي كنيد، نه فقط درجه بها دادن به امور و تخصيص اوقاتش، افكارش، كارهايش 
روي مالظحه پرستش خواست، بلكه توالي اينها را هم كه نگاه مي كنيد، پشت سر هم قرار گرفتنشان هم 

عمال، هميدرگ را جوري تأييد مي كنند كه به عنوان يك حرف، در مي آيد. همين طور است و لذا كانها همه ا
يك حرفي كه در وحدتش ك حرف هست، پرستش خدا و در كثرتش آن كثرتي را دارد كه يك جزميت خاص 

م را مي تواند جريان بدهد. و فائق بشود بر تجزم كفار و نسبت تأثير اسالم را باال ببرد. حاال اگر نباشد ما بگويي
جايگاه هر چيزي را كه بخواهيم بشناسيم بايد متناسب با يك جهت گيري كلي باشد، آن وقت، فرق بين منافق 
و مؤمن، ظهور مي كند قطعاً. منافق باطناً مي پرستد دنيا را. ظهور مي دهد كه من خدا را مي پرستم، اينجور 

تواند جوري تعيين اولويت بكند، جوري  تظاهر مي كند، تظاهر به خداپرستي مي كند. در اولويت بندي نمي
جايگاه هر كاري را معين بكند چه موحد معين بكند. منافق، و اتخذت ايمانهم جنّه ليصدوا عن سبيل اهللا اينها 
مي خواهند چه كار بكنند؟ مي خواهند ظاهر دين را بياورند تا سد بشوند نسبت به پرستش خداوند. مطلب را 
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يك آدم ضعيف، از نظر محاسبه يا از نظر باالترش كه حق است از نظر ايمان، اين اگر هم  وارونه ببرند جلو. حاال

پالكي  يك منافق قرار گرفت، مي گويد بابا اينكه نماز مي گويد مي خواند، مي گويد برويم حج ديگر اين حج 
د، معبد خدا در كنار چه چيزي قرار گرفته؟ اين مسجد ضراري كه درست مي كنند معبد خدا درست كردن

محل پرستش خدا، خداي متعال، وحي مي كند به نبي اكرم و دستور مي دهد و بنا به فرمان خداي متعال، 
و ال تعنهم «ظالم گفته مي شود خراب مي كند آن مسجد را اصالً و مسجد ضرار را خراب مي كنند. يا در باب 

رست كردن بد است؟ چرا معصوم مي فرمايد سجده براي خدا بد است؟ جا براي سجده خدا د» علي بناء مسجد
نمي گويد كه در كارهاي بد » تعاونوا علي البر و التقوي«چرا بنا بهر حكم » و ال تعنهم علي بنا المسجد«

كمكشان نكنيد ولي اگر خواستند مسجد بسازند خب كمكشان كنيد. آن كسي كه زمان و مكان را نمي شاسند 
نسبت تأثير پرستش خدا در زمين و باال رفتن شدت ايمان، كار نمي كند  و حول محور پرستش خدا باال بردن

اين خودش را قادر مي داند و از حكومت هم انتظار دارد از نظام هم انتظار دارد، كارهايي را كه نمي فهمد كه 
ه اين عواقبش در اين مدل مي خورد؟ اين جايگاهش اينجا هست يا نيست؟ نمي فهمد معناي قدرت در جايگا

مشخص مي شود كه قدرت بر انجام تكليف به اين كيفيت است يا كيفيت ديگر؟ بنا به بحثي را كه داريم عرض 
» جا«م يكنيم وقتي گفتيم مجموعه زمان و مكان را شما در يك تابلو ببينيد و جايگاه را كه توصيف مي كنيم 

هم بيشتر نمي تواند داشت باشد  مالحظه نكن، گاه را بدون جا مالحظه نكن. يك كيفيت» گاه«را بدون 
معنايش اين است كه هم حكم توصيفي را شما آنجا داريد و هم كيفيت حركت حكم تكليفي و هم مقصد و 
تناسبش با مقصد و حكم ارزشي، متحداً داريدشان. يعني يك موضوع، يك كيفيت كه در جايگاه خودش قرار 

يز آن را وصف مي كند؟ هم خودش را و تفاوتش را با دارد، تناسباتي دارد كه وصف مي كند آن را، چه چ
ديگران، هم كيفيتش را كيف حرتش را و بايدهايش را و هم معرفي مي كند جهت و مقصدش را و ارزشهايش 

 را.
اگر چنين باشد چه جوري مي شود كسي بگويد قدرت دارم و االن اين مصداق فالن تكليف است يا فالن 

شته باشد؟ ابتالء و عدم ابتالء در جايگاه، عين مي شود كما اينكه سيم در جايگاه تكليف و نظر به جايگاه ندا
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معين مي شود كما اينكه تناسب به مقصد و ارزش در جايگاه معين مي شود. وقتي كسي مالحظه نكند و 

جامعه  ببردش از جا و از گاهش عرض مي كنم كه خيال كند كه اين پنجاه هزار توماني را كه دارد اين ربط به
ندارد، ضبط صوت هم ربطي به جامعه ندارد در حالي كه اين محال است همچين چيزي، اگر در جنگل بود 
محال بود، نه پنجاه هزار توماني در كار بود و نه ضبط صوتي در كار بود. قدرت نداشته را فرض قدرت مي كند 

در يك نمونه جامعي كه زمان و مكان ك مدل، و مي گويد كه ما قدرت عمل به اين يا آن را داريم. ولي اگر در ي
را دارا باشد، نگاه بكند فقط قدرت بر يك كار دارد، نه دو كار، اگر يك مقصد داشته باشد، بله! مي تواند 
اينجوري بگويد. بگويد من قدرت بر طاعت و يا عصيان دارم. به ميزاني كه خدا به من اختيار داده مي توانم 

 از طاعت در بياورم، ببرم بياورم در عصيان.جايگاهم را تصرف كنم 
 و اال اگر گفت طاعت مي خواهم كبنم خب يك جا دارد. دو تا هم ندارد. ديگر مي خواستيد چند تا؟

اگر خواست طاعت بكند آن وقت طواف بيتي كه مقابل با بيت باشد، پشت به بيت؛ حال بايستيد من يك 
بايستد گفتم، تأملي بفرماييد اين نكته اي را كه عرض مي كنم، مثال بزنم خيلي معذرت مي خواهم با كلمه 

ببينيد من چه عرضي مي كنم: كسي از اينجا بلند بشود برود مكه، آنجا بگويد كه از كجا ميقات هست؟ معين 
مي كنيم از اينجا ميقات است. بگويد نه، به نظر من نبايد رعايت كرد ميقات را، بايد برويم فالن جا، برود يك 
جاي ديگر، بعد آنجا كه رفت بگويد كه خب ديگر آدابش چه چيزي است؟ بگويند اگر در ميقات بود مستحب 
بود غسل بكنيد، بگويد غسل يعني چه؟ بگويند ك خب بايد با آب مطلب اين جوري شستشو بدهيد. بگويد من 

گويند غسل نمي شود، مي  سليقه ام اين نيست، من سليقه ام اين است كه با گالب آدم خودش را بشويد، مي
گويد نه. يا بهتر است كه با الكل طبي هم به اصطالح بدن را چيز بكند، طبي تميز كند. بگويند ديگر بايد چه 
كار بايد كنند، بگويند احرام بايد ببندي، بگويد احرام چيست؟ بگويند پارچه اي است. بگويد نه من به ذهنم مي 

پوشيد. بگويند لباس ابريشمي براي مرد، مثالً نماز هم ندارد بگويد نه اينجا آيد كه اينجا لباس ابريشمي بايد 
فاخرترين لباس را بايد پوشيد. بعد از اينجا برود مكه، برود مسجد الحرام. به مسجد كه مي رسد بگويد كه اينجا 

ويد نه من به نظرم بايد چه كار كرد؟ بگويند مثالً شانه، چپ را بايد داد به طرف حرم و اينجوري چرخيد. بگ
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خدا مي كنيم، لزومي هم ندارد از اينجوري درست نيست. بايد روي را كرد به طرف مردم، و پشت را به خانه 

اللهم لبيك، بگويد نه مثالً  اين طرفي بچرخيم، بالعكسش مي چرخيم، آنجا بگويند كه بايد مثالً بگويي لبيك
با فهم اين كارها را بكند معنايش اين است كه از اينجا بلند من اين را درست نمي دانم، اگر كسي كه با قصد 

چه حكمي دارد برود براي شده رفته مكه، براي اهانت كردن؛ كسي در ايام معلومات برود براي اهانت كردن 
توهين كردن. حاال اگر كسي ظاهر اعمالش ادب بود. كنهش وهن به كلمه توحيد بود، به بازي گرفتن اصل 

داريم همه مان كه شيخين اين طوري بودند ديگر قطعاً. شيخين رفتنشان مكه، خدا لعنتشان  دين، كه يقين
اذا خلوا الي شياطينهم قالو انا معكم، « كند، به معناي اينكه عبادت كنند خدا را نبوده، به بازي گمي گرفتند، 

ي از اينجا كه بلند نمي شود برود اين قرب مي آورد؟ اين از بعد هم بعدتر مي آورد. كس» انما نحن مستهزئون 
 مكه، اهانت به صاحب مكه بكند كه.

آنجايي كه در مدل كلي، رفتن به مكه مي شود اهانت به صاحب مكه، آنجا كه نبايد رفت مكه كه! آنجا 
قدرت رفتن بر مكه نيست اين امر، را شما مي گوييد استطاعت هست از نظر مالي و امر مي آيد مي گيردش و 

مي گويد فالله. نه للناس، اين رفتن شم اكه للناس مي ». لي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيالًهللا ع«
شود. للدنيا مي شود، حجي را كه فهد و دوستانش مي كنند و خادمي اي كه مي كنند كه مي شود آنجا شرت 

ا، همه اداره هم شئون هاي خارجي بيايند تصرف كنند معبد مسلمين را، حتي تنظيفش را همه اداره اش ر
ظاهري اش هم شئون  باطني اش، بگويند برائت از مشركين بكنيد يا نكنيد، بگويند چه كار بكنيد يا نكنيد، 
بگويند يك جوري صبح برويد كه ضرر به كفر نداشته باشد، موافق به ما باشد، موافق به تمجيد ما باشد، خب 

يگاه يك چيز در مدل، يكي بيشتر نيست هم جهت وصفي اش اين نيست حج كه! پس بنابراين يك جايگاه، جا
همين هست، هم جهت حركتي اش هست، هم جهت به حضورتان مقصدي اش هست. هر سه بعد را هم با 
متحداً داراست و يك دانه هم بيشتر نمي تواند باشد. قدرت، نستب به بقيه اش، تخيلي واقعمي شود، نه هم مي 

هميشه دارد چون دو مدل هست، يكي طاعت، يكي عصيان. حاال كسي گبويد شود گفت هك قدرت، دو وجه 
كه بعضي اش طاعت باشد بعضي اش عصيان باشد، معنايش اين است كه نسبتي را كه به طاعت پيدا مي كند، 
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نسبتي را كه به مدل طاعت مي كند، نسبتي را كه به مدل عصيان مي كند. ولي اگر معيار اصلي را نگاه كنيم 

ر از دو تا مقصد، شما نمي بينيد، پرستش خدا، پرستش دنيا، براي كي؟ براي اختيار و تصرفات، نسبت بيشت
تأثير تصرفاتي را كه ما داريم. يعني سير ملكوتي و سير حيواني. حاال البته مي شود كه كسي توجه نداشتهب 

خيال كند كه خدايي است و و  اشد، به قصد اطاعت خدا، قصور داشته باشد و مبتال بشود به يك اشتباهاتي
خيال كند قدرتي را دارد. ولي واقعيت خارجي را عوض نمي كند، واقعيت يكي بيشتر نيست حاال مي خواستيم 

 يك چند كلمه اي هم درباره اربعين صحبت كنيم كه ديگر امروز، گذشت، حاال ان شاء اهللا بعداً.
ا شب همه دوستان، موفق باشند. از بركت شماها ما هم اميدواريم انشاء اهللا تعالي در امشب و فردا و فرد

موفق باشيم و توجه كردن به هر حال در عالم يك اوقاتي كه است كه آن اوقافت خيلي مهم است، عالمت بودن 
زيارت اربعين براي مؤمن، اين را كمش حساب نكنيد، ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ اميدواريم كه از قبلش هم 

خدا موفقمان بدارد ان شاء اهللا و بنده گوينده را و شماي شنونده كه بعد از نمازهايمان، از خداي متعال 
بخواهيم ال اقل، حاال همين نزديك هم كه شده باشد كه خدايا موفقمان بدار به زيارت اربعين، دور هم باشيد 

دواريم كه آن جور سالم همينطور، نزديك هم باشيد انشاء اهللا همين طور، به حضورتان كه عرض كنم كه، امي
واقع بشود كه محبت نبي اكرم و ائمه طاهرين صلوات اهللا عليهم اجمعين و صاحب عزا كه حضرت بقية اهللا 

 صلواتاهللا و سالم عليه هست، عنايتشان نصيب همه ما بشود ان شاء اهللا تعالي.
 و السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته
 (اللهم صل علي محمد و آل محمد)





 

 ٣٢جلسه: 
٠٣/٠٧/٦٨ 

من همزات الشياطين، بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين و م يع العليالسماستاد حسيني: اعوذ باهللا 
الحمدهللا رب العالمين و الصالة و السالم علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد (اللهم صل علي محمد و آل محمد) و 

 م اعداءاهللا من اآلن الي يوم الدين.معصومين المنتجبين المكرمين و لعن علي اعدائهالعلي اهل بيته 
كلمه ي حق را در سراسر جهان بگستران، كلمه ي باطل را از زمين بركن. آن چه وعده به ولي است  !بارالها

نائب رشيد ولي است حضرت آية اهللا خامنه اي را مؤيد و منصور   فرموده اي هر چه زودتر بي وي عنايت فرما،
 !بهه ها پيروز گردان. لشكر كفر در همه ي جناح ها مخذول گردان. بارالهابدار، لشكر اسالم در همه ي ج

شهداي انقالب اسالمي را محشور به حضرت سيدالشهدا بفرما. معلولين انقالب اسالمي را شفاي عاجل عنايت 
اي خودت خالصًا عالم ديگر تفضالً به وسيله ي شهادت در راه خودت و بربه  انتقال ما را از اين عالم !فرما. بارالها

ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل كرامت فرما،  ! علل و امراضلك آن گونه قرار ده كه تو راضي باشي. بارالها
فرما، ما را از دعاي خيرشان محظوظ رحمت حياً و ميتاً غريق و   علما و صالحين است، ،اموات و ذوالحقوق

ي لي عائد و واصل بر روح شان بگردان، روح پر فتوح رهبر عاگردان. ثوابي از خيراتي كه تفضالً نصيب مي فرماي
روح شريفش را از ما شاد گردان. از خيراتي كه  .قدر و كبير انقالب را غريق رحمت واسعه ي خودت بفرما

نظر خاص و عنايت مخصوص ولي اعظمت  !وافري عنايت فرما. بارالها حظنصيب مي فرمايي به روح شريفش 
رضايت خاطر شريفش را بر  !بفرما. خدا هاه عليه و عجل اهللا تعالي فرجه الشريف را نصيب ماصلوات اهللا و سالم

سرور و خرسند منيات و افكار و اقوال و اعمال ما جاري گردان، ما را در خلوت و جلوت آنگونه بدار كه حضرتش 
رما كه با رضايت حضرتش ر كه حضرتش راضي و خرسند و از ما باشد و آن گونه محشور فبگردد. و آن گونه ب

محشور گرديم. و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق، و اجعلني من لدنك سلطاناً نصيرًا. اللهم 
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بنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك  ااخرجني من ظلمات الوهم و اكرمن

 و آله الطاهرين.  هليبرحمتك يا ارحم الراحمين. و بمحمد صل اهللا ع
، ثابتحاال ببينيم كه بعد از مالحظة بحث تأثير زمان و مكان و مالحظه ي التزامات قلبي يا احكام كلي الهي 

و مالحظه ي اين كه الگو يا مدل يا منطق رابطه ي بين اين التزامات ثابت و اين موضوعات عيني هستند و 
حاال يك اموري را هم در توضيح  ،عينيت متغير مالحظه كرديمنحوه ي حكومت و جاري شدن اين احكام را بر 

 بيشترش شرح مي دهيم انشاءاهللا تعالي.
كه بنا شد متعلق باشند به امور ثابت، اين امر زمان و مكاني  ،امر اول ببينيم آيا اين عينيت متغير امور متغير

حكام هم دخالت دارد، ولو گفته شده را كه ذكر كرديم، فقط و فقط در موضوعات است يا زمان و مكان در ا
هم به ولي در مرتبه ي خودش زمان و مكان  ،ولو گفته شده حاكم بر عينيت است ،احكام، احكام ثابت هست

، رابطه ي بين اين الگو ،كنيم اگر مطلقاً منفصل باشددقت منفصل است؟ كه در اين جا  آن ربطي دارد يا مطلقا
متغير است يا اين كه ربطي هم دارد احكام التزامي   امري ديگري كه مطلقاً منفصل است با امري است كه مطلقا

ثابتمان به تقدير يا ندارد؟ چه رقمي است؟ اين احكامي كه گفتيم حاكم بر جريان است و خودش بايد ثابت 
حث چه جوري است؟ ب رشدهست وضعش با اين امور متغير؟ احكام حاكم بر جريان رشد با احكام چگونه  ،باشد

گفته شده، كلياتي هم درباره ي اين دو مطلب، احكامي كه گفتيم التزامات قلبي ثابت و اموري  زمان و مكانش
ابتدائاً سه تا تقسيم مي كنيم  .كه گفتيم متغير هست و در جريان رشد هست. حاال اين را يك مقدار دقت كنيم

ـ عينيت جاري  ٢شان به مسئله ي زمان و مكان. ـ پرداختن به احكام التزامي كلي ثابت و نسبت  ١  ؛مي گوييم
در جريان رشد و رابطه  ،اي كه به عنوان قوانين رشد ذكر مي كرديم روابطش را يا موضوعات ذكر مي كرديم

 ٣ـ هم واليت كه مي خواهد سرپرستي را به دست بگيرد و مسئله ي زمان و مكان. اين  ٣اش با زمان و مكان. 
 تا. 

توصيفي، تكليفي، «م التزامي هست، كه قبالً اين ها را توصيف كرده بوديم به احكام قسمت اول كه احكا
 ».ارزشي
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موضع ـ به اصطالح ـ  از هم يك بحث درباره ي نفس خود آن هاست كه گفته شد آن ها به حقيقت

به ست و در يك مرتبه هم ـ هتند. گفتيم كتاب ساين ها حتماً ثابت ه ،خودشان منهاي ادراك از آن ها
حضورتان كه عرض كنم ـ حقيقت كتاب است و ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ شايد هم به آن بشود تعبير 

چه در مرتبه اي كه يك كلمه بيش تر   عنوان مشيت را به آن بيان كرد و گفت كه در كتاب،  كرد احتماالً،
 در خدمتش هستيم، اين ـ به نيست، چه در مرحله نزولش كه به صورت همين قرآن هست كه همگي انشاءاهللا

حضورتان كه عرض كنم كه ـ اول تا آخر خلقت هر چه كه هست در آن هست به نحو ثابت، هر چه كه هست. 
كه خرد ترش هم بكنيد براي كساني كه به آن ها خطاب  »توصيفي و تكليفي و ارزشي«شما نه فقط احكام 

مي توانند به اين كتاب  .مس حقيقي ،اب مس كنندشده اين كتاب. براي آن هايي كه مي توانند به آن كت
، يك وقتي اين »اليمسه اال المطهرون«ارتباط برقرار كنند، ارتباط حقيقي به حقيقت كتاب برقرار كنند كه 

است كه مي گوييد كه دست كسي نزند به كتاب مگر وضو داشته باشد، يك وقتي هم مي گوييد خير، مطهري 
و او را تالي تلو كتاب قرار داده و او را ـ به داشته آفريده و او را مصون از هر ذللي كه خداي متعال او را پاك 

غير  آ!د كه او مي تواند به حقيقت كتاب دست پيدا كند، به حقيقتش هيـ مي گوي حضورتان كه عرض كنم كه 
در آن  !حرف ديگر است بايد نصب العينمان قرار بگيرد، آن يكـ به اصطالح ـ  از اين كه براي ما نفع دارد ما

هيچ چيز  ،همه چيز در كتاب مبين هست .رتبه اي كه به حقيقت كتاب دست دارند، همه چيز در آن هست
نها مشيت بي أنيست كه در آن جا اندازه اش، وضعش، خصوصيتش نباشد. اختيار شما و نحوه ي عملكردتان ك

خواست الهي است. اين خواست،  ،مام مخلوقاتبا علم مطلق حضرت حق، اشراف مطلق دارد بر تست ينارتباط 
ـ  شما بگوييد فقط مثالً احوال معصومين يا انبياء .كتاب هست، همه چيز را دارد تدر رتبه اي كه به صور

همه ي تاريخ همه ي كائنات در همه  فسيا مثالً بزرگان يا مثالً تاريخ بشر، خب نـ صلوات اهللا عليهم اجمعين 
علومي كه براي  ،ي و كلي اش از، گفت كه گردش يك اتم و تغييراتي كه در آن مي كندجزئـ به اصطالح ـ  ي

 ،اين »عدد ما احصاء كتابه و احاطه به علمك«ش ممكن نيست ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ ئما ابداً احصا
مطلبي ـ  ـ به اصطالحن يها ا آن چيز كه مورد احصاء علم خدا هست و احاطه ي كتاب اين ها هست و اين
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نيست كه در آن چيزي از قلم يك ذره افتاده باشد، هيچ چيزي از قلم افتاده و خارج از مشيت خدا نداريد شما. 

حتماً همه چيز مخلوق  .كه هيچي خارج از حول و قوه ي خداي متعال نمي توانيد داشته باشيدگونه همان 
د بالغير، به تبارك و تعالي به حي قيوم برمي است و همه چيز هر قدر قوام داشته باشد و هر چه داشته باش

گردد ـ به حضورتان كه عرض كنم به خالقيت او، به افاضه ي او به اعطاء او بر مي گردد و چيزي اضافه كسي 
به حضورتان كه عرض كنم   چيزي ندارد و نمي تواند داشته باشد ذاتاً، زائد بر آن چيزي كه خدا عطاء كرده، ـ

 .اين را من باز در پاورقي مي گويم ـ هر نقصي است برمي گردد به خود مخلوقـ  م هستكه ـ و هر نقصي ه
و هر كمالي است برمي گردد به عطايي كه خداي متعال مي فرمايد، كه اين بحثش در جاي  .حاال اين بحثش

نمي نقص، بازگشت به آن طرف  !خودش هست، من فقط اشاره كرده باشم كه انحرافي در ذهن ايجاد نشود
 .كند يمكمال همه اش بازگشت ! ابدا  كند، بالمره،

 اين حاال بياييم سراغ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ بحثمان.
اين ديگر معنا ندارد كه  .خب كتاب در آن جا ديگر معنا هم ندارد شما بگوييد در آن تغيير واقع مي شود

مرتبا   مطلق است، خواستش تغيير بكند، قدرتش  مشيتي كه صادره از خالقي است كه علمش مطلق است،
اين مثل ما ها مي شود اين جوري نيست  ،خواهم يمبگويد امروز اين چيز را مي خواهم، فردا يك چيز ديگري 

اين  يخارج مي شود از حد خالق بودن به حد مخلوق بودن. آدم وقتي كه تغيير مي دهد خواستش را، برا  !كه
يك چيزي را مثالً اشتهاي جديدي پيدا مي كند يا يك شوق  ،پيدا مي شوداست كه يك مطلب جديدي برايش 

آن جا معنا ندارد كه زمان و مكان، به اين معنايي كه  ،جديدي پيدا مي كند يا يك علم جديدي پيدا مي كند
راه و زمان و مكان نمي تواند در آن  !گفته شد بالمره فرض داشته باشد و حاكم بر زمان و مكان هست مطلقاً

كه حاال بحث  .ولي بسيط باالنشاء است ،پيدا كند، بسيط باالنشاء هم مي شود نه بسيط بالذات. مخلوق است
 جايش نيست.االن ديگر وارد شدن در بسيط باالنشاء و اين ها هم اين جا 

ن و يك صحبت هست در باب ادراك ما از اين كتاب. ادراك از كتاب ببينيم حاال زمان و مكان دارد يا زما
مكان ندارد؟ خب الشك و الريب كه همه متفق اند كه ذهن بشر رشد مي كند، پس يك مرتبه ي في الجمله 
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 ،اش را هيچ كس منكر نيست كه ادراك رشد مي كند و ادراك بشري زمان و مكان دارد و زياده و نقصان دارد

ش مورد اتفاق است و بحثي درباره ادراك از كتاب رشد پيدا مي كند. اين في الجمله اش در يك قدر اجمالي ا
يك   رشد پيدا مي كند؟چگونه حاال ببينيم  .صول است ديگر، علم بشري استحاش، نيست چرا؟ علم تدريجي ال

قول به اين است كه بگويم كه اشياء زمان و مكان دار مادي مي آيند ذهن بشر را مي سازند و تغييرات عيني 
مي  ،كه ما قرآن را مي گوييمجا از قرآن. البته طبيعي است كه اين مادي، علت تفسيرهاي متعددي مي شود 

ما قرآن را من باب نمونه ي اعلي داريم  آ.ه پوشاند به انضمام احاديث و اقوال معصومين و همه را مي پوشاند
بعضي مي گويند ادراك از  .خذ وحي هست مورد كالم هستأذكر مي كنيم. در حقيقت وحي و آن چه كه از م

كلمات، تابع علوم حسي و تجربي و عيني بشر است، جواب اين در بحث ديناميزم قرآن مفصالً گفته شده،  اين
در رتبه ي ادق آن اين است كه اعالم  ،اي از وحي استغنمعنايش در يك رتبه اين است كه اصالً اعالم است

خواست تجربي كه آدم بدون ش اين است كه علوم سرّ .استغناي از پرستش خداست و استكبار علي اهللا است
كه نمي رود دنبالش كه! بر مبناي بحث اصالت تعلق، حتماً آن هم يك خواستي دارد. آدم وقتي مي رود دنبال 

هرگاه پرستش خدا، مقصدش نباشد، گفتيم در آن جا كه مي شود پرستش غير ، يك علم تجربي و اين خواست
، اين خدا را هواي »خذت اللهماتّ« .يواني مي شود ديگراو. پرستش رتبه ي انساني نيست، پرستش رتبه ي ح

 ةمتعارف روز، دنبال رفاه مادي بشرند. اين هست همـ به اصطالح ـ  اين .خودشانالهه خودشان قرار مي دهند، 
، صحبتشان همه اش سر چه »رين اعماال، الذين ظل سعيهم في الحيوة الدنياسهل انبئكم باالخ«وجه همتشان. 

اين ها ريشه ي  ،كفار هم كه صحبت مي شودـ به اصطالح ـ  يناحياة دنيا و السالم. از بزرگان   چيزي است؟
 حرفشان را كه در مي آيد همين است كه ما حاال كاري به آخرت نداريم، حاال درباره اين ها صحبتمان را فعالً

از دنيا، خب حاال ببينيم آن ها اين كه او يك امر حاشيه اي است كه اگر يك وقتي زياد. آورديم  بكنيم. مثل
عينيت مادي و  ،يك همچنين زمان و مكاني كه در ادراك بشر تصرف كند ؟! خب اين كه مطلقاچه مي گويند

بگيريد طلب حسي، دنبالش اطالعات  »يك«يعني   حاكميت اطالعات حسي كه دنبال طلب حسي هست،
 ،ي، اين بشود مفسر پرستش خدا، مبنا پرستش مادهبعد بيايد اين بشود مفسر قرآن، اين بشود مفسر وح ،حسي
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مادي نگاه كردن به ن ـ به اصطالح ـ ياخب اين پيداست كه  .براي اين كه آمده سراغ وحي ،ظاهر پرستش خدا

پيداست ديگر باطل » اتخذت ايمانهم جنة ليصدوا عن سبيل اهللا«قرآن است، وسيله قرار دادن قرآن است، 
 .هست »هامع مقياسات ه«بودنش هم 

باط كنيم و نظام براي احكام بسازيم به واسطه نيك فرض ديگر اين است كه نه، برگرديم علت احكام را است
ي علت پيدا كردن. كما اين كه ذهن بعضي ها هم به اين قول حركت كرده كه بايد نظام بين احكام را پيدا كرد 

ا كنيم، بعد احكام را تفسير بر او بكنيم، به هر و نحوه بيانشان مشعر بر اين است كه بايد علت حكم را پيد
اين هم طبيعتاً باطل  ،حكمي بهايي بدهيم و نسبت و تناسب بين احكام را پيدا كنيم، بشود يك نظام مكتبي

است. من باب نمونه، سعي زياد شده كه علت حكم در باب اقتصاد، برگردانند مبناي توزيع حقوق و حدود و 
يا اصل، مثالً سرمايه است يا نظير ذلك؟ اين   ه اصل در اسالم براي مالكيت كار است؟اختيارات را به اين ك

ست. اولي تاويل مادي است. دومي قياس است. علت حكم، حكمتي را گيرم شما هاين همان قياس  .باطل است
كلي مي علت جعل حكم را به صورت خيلي  !بتوانيد پيدا كنيد كه نمي توانيد بگوييد ديگر علت حكم است

توانيد بگوييد پرستش خداست، اين ها همه اش كيفيت پرستش است، اين ها همه اش تسليم بودن به خدا 
هست يا از طريق دستوراتي كه از وحي رسيده. وحي گفته اين جور بكنيد، خدا پرستيده مي شود بوسيله ي 

 كنيد. نكنيد، در چه چنياين كه شما تسليم باشيد در عقود و ايقاعاتتان چنين كنيد، در چه چنين 
يك احتمال ديگري هست كه اين احتمال قابل تقويت است كه بگوييم نظام احكام را مي تواند استنباط 

پيدا كنيم و بعد در مسائل را پيدا كنيم و علت را در يك بخش مثالً حاكم نه به معناي اين كه علت جعل  ،كرد
 ،ر مي آيددبه معناي اين است كه ببينيم از لسان شارع چه بلكه  ،و تناسباتش را ببينيم ميآن بخش بگردان

خودش كدام يك حكم را برتر از كدام قرار داده است؟ مثالً بگوييم در امور اجتماعي، دماء را مقدم قرار داده 
باز خود  !اعراض را مقدم قرار داده است نسبت به اموال. خيلي خب .است در موضع تزاحم نسبت به اعراض

در باب خطر براي بيضه ي اسالم در امر دفاع، قرار داده ـ به  ،ي اين ها را همه اين سه تا را شرع، همه
حضورتان كه عرض كنم كه ـ پايين تر از امر اصل اسالم، بيضه اسالم. يك همچنين نظامي را در احكام مي 
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آن جزء اصول اعتقادات بود  ! ؟شود ديد. البته يادمان نرود كه بحث واليت جزء اين احكام نمي تواند بيايد. چرا

جزء اصول بايد ببينيم وضع چه جوري است تناسبش با احكام كه معرف اصول هستند چيست.  .واليت عامه
هم عين همين مطلب را ـ قدس اهللا سره قدوسي ـ از عبارت مرحوم امام  .منزلت تزاحم نيست ،طبيعتاً منزلتش
همه ي احكام نمي تواند تزاحم كند به امر حكومت، به امر ـ  تانبه حضورـ كه مي فرمايند كه  هبه صراح ظاهر

 .مي دانندـ صلي اله عليه و آله و سلم ـ  واليت. اين من باب اين است كه آن شعبه اي از واليت رسول اهللا
رده ي اصول اعتقادات شما جزء . واليت عامه ذكرش  ،(اللهم صل علي محمد و آل محمد). جز چون رده اش

تزاحم پيدا كند. شود رده اي است كه نمي  ،شعبه اي از واليت عامه شد واليت اجتماعي، خب رده اشكرديد، 
بعد هم اين كه اين در اعمالش احكام ثابت دارد، زمان را هدايت مي كند، آن يك حرف ديگري است. آن در 

همه ي اين ها.  نه در اصل موضوع واليت. اصل موضوعش رتبه اش كجاست؟ حاكم بر ،جريان واليت است
امورش. نظام دارد؟ ـ به اصطالح ـ  كيفيت جريانش چطور است؟ خب احكام ثابت حاكم هست بر جريان تنظيم

] آيا ٢٨:  ٣٨ـ  ٢٩:  ١٣ قطع صوت [؟ود يك تناسباتي بينش به صورت كلي بدست آورد. شبله نظام دارد. مي 
 [قطع صوت]]، خود شارع ٠:  ٢٩:  ١٧ـ  ٠:  ٣٣:  ٣٥قطع صوت [؟ قسم ديگر رشد هم هست؟ 
عقلي نمي شود  ي، من در آورديان فرموده باشد. اقتراهي[قطع صوت] خود شارع ب اقتراهي، من در آوردي

يك حكم را رجحان داد بر حكم ديگر في مقام التزام. در موضع التزام، نتيجه: در موضع التزام قبلي نمي توان 
د مگر به تصريح شاعر استنباط بشود، از فرمايش شارع كه خداي هيچ حكمي را بر هيچ حكم ديگري رجحان دا

متعال اين حكم را بر حكم ديگر رجحان داده. خب حاال در همين احكام التزامي ثابتي كه ما داريم زمان و 
! عنوان اين كه زمان و مكان علت كشف علت حكم بشود؟ ابدابه مكان باهاش چكار مي كند؟ زمان و مكان پس 

ادراكات از وحي را ـ به اصطالح ـ  زمان و مكان به معناي اين كه از ادراكات حسي هم ما بياييم آن ل.باط قياس
راهي دارد به عنوان اين كه   آن هم باطل. حاال سوال اين است كه آيا زمان و مكان در اين احكام، ،شكل بدهيم

اضافه چگونه تدريجي الحصول است.   م،ظاهراً اين است كه اضافه مي شود اگر عل حكمي اضافه بشود يا نه؟ 
 بشود؟ 
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يك فرض اين كه بگوييم وجود وحدت و كثرت عيني موجب  ؛يعني چند فرض در اين جا هست ،گاهي است

 ،پيدايش احتماالت جديد مي شود كه با حفظ التزام به اين كه چيزي را به وحي نبنديم و با پيش داوري نرويم
م تدريج، التفات به يك از نظر عالَهست كه در حال رشد   يقت التفات مادر حق ،حادث شده يديجدولي فرع 

يك بلوغ ذهني جديدي پيدا كرديم، يك سعه ي صدر  ،رشدي پيدا كرديم ،فرعي نداشتيم و جزء دين بود
 ،جديدي پيدا كرديم، حاال اين سعه ي صدر جديد البته هم به وسيله ي باالرفتن رتبه ي ايمان حاصل مي شود

پايگاهش همه همين سعه ي صدر و توسعه ي قلبي است و هم وقتي كه جاري مي شود اين سعه ي  يعني
صدر مي آيد نظام فكري اي درست مي كند و رشد در منطق و ادراكات نظري را مي آورد و بعدش رشد در ـ 

در تعبد در  به حضورتان كه عرض كنم كه ـ دقت در احكام التزامي و رشد در علم اصول را مي آورد و رشد
پرستش خدا از طريق آن چه را كه وحي كرده، بعدش وقتي كه جاري مي شود در عينيت، باز، بازتابي دارد اين 
ايمان. بازتابش چيست؟ اين است كه عينيت شما الهي مي كند انشاءاهللا تعالي، براي بار دوم، ذهن شما برايش 

ر مالحظه ي فروع جديد هم پيدا مي شود. اين جا يعني آثار آن شرح صدر د ،يك فروع جديدي طرح مي شود
مي گوييد حس، ولي اين حس با آن حسي كه قبالً مي گفتيد با پيش داوري بگوييم، بگوييم چطور شما هم 

نه فرمان جديد.  ،اين عنوان جديد فقط براي شما مي آورد .خوب است بشود، زمين تا آسمان فرقش است
ست. هكلمات همان دوباره هم دقت دوباره مي كنيد، دقت اصولي. موادتان  آن وقت شما ،وردآعنوان جديد كه 

به كدام يك از اصول فقهي مي شود. اين جا  ابزارتان هم همان علم اصول هست كه ببينيد اين فرع جديد رد
يدا شما پ اولي تطبيق كليات فقه بر فروع جديد فقه. فروع جديد هم باز كلي است. عناوين كلي ر ،تطبيق است

ن ياآيا قسم ديگر رشد هست؟ يكي  .اين يكي. در باب زياد شدن فروع ،كرديد. اين قسم از رشد كه ظاهراً هست
فروع بر اصول  آدم يك فرع هاي جديدي اختراع كند و بعد باز ببينيد كه رد  است كه بگوييم به كار عقلي تنها،

ود؟ اين يك عنوان كلي شما توانستيد فرض حكم شرع نسبت به اين موضوع كلي چي مي ش  مي شود؟چگونه 
گاه در لسان آقايان فقها يك همچنين كاري هم اجماالً مشاهده مي  .بكنيد. اين هم اين جور نيست كه نشود

ـ به اصطالح  فرضش را تصوير مي كنند كساني كه آشنا هستند به كتب(؟) حاال اين را با يك صورت نذر،  .شود
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ولي يك  .ه صورت يك احتماالتي يك همچنين چيزي هم هست، نه اين كه نيستفقهي، يا گاهي است كه بـ 

ادق از اين مطلبي وجود دارد كه آن را بايد توجه كرد. كه او اثبات مي كند مسئله زمان و مكان ربطش را با 
اصولي . اگر بنا شد احكام توصيفي را با ابزار استاحكام التزامي بصورت بهتري و آن عبارت است از توصيف 

فرع جديد طبيعتاً پيدا مي شود. چرا؟ خاصيت وصف اين است كه  ،مورد اجتهاد قرار بدهيد و استنباط كنيد
چرا؟ وقتي شما توصيف را دقيق مي كنيد نسبت بين اين وصف و وصف  .دقت در وصف، فرع جديد مي آورد

اين وصف، نه جزء  ،مي گوييد نهيعني مي رسيد به آن جا كه  ،ديگر مالحظه مي شود، وصف سوم پيدا مي شود
اين وصف اولي است. نه جزء وصف دومي است. دقت در وصف، مالحظه ي در نسبت هاي توصيفي منجر به 
پيدا شدن وصف هاي جديد است. اين كار را شبيهش را در كار علما اخالق در كتبي كه نوشتند مالحظه مي 

يم با ابزار اصولي بروند جلو، نه با مذاق و ذوق عرفاني. مي گو آ!ه كنيد. من نمي خواهم بگويم عين همان كار
بعد   مثالً مي گويند كه فرضاً كبر، بعد مي گويند ضدش چي؟ بعد مي گويند كه كبر حاصل مي شود از چه؟

مي گويند ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ فرض كنيد بين  دمي گويند كه بين اين دو صفت چه صفتي؟ بع
دقت مي كنند، وصف خاصيتش اين است كه هر چه با دقت  ،مراتبي ،حلي ذكر مي كنندوقار و كبر چه مرا

نها ابزارتان دقيق تر بكند. أفيكس ترش بكنيد، كمرتبا  ،بيشتر برويد جلو، نسبت هاي جديدي را مالحظه كنيد
بگوييد اول  .من باب مثال در عينيت من مثالي بزنم  .عنوان مورد وصفتان را، عنوان جديد مالحظه مي شود

فلزات؛ بعد مي گوييد كه دقت مي كنيد مي گوييد ولي آهن چندين نوع است،  ، درآهن، مس، روي الي آخر
وصف مي كنيد. هر چه مرتبا  دوباره آن را هم چيز مي كنيد،مرتبا بعد . آهن نرم داريم، سخت داريم، چه داريم

يك مطلب را تقسيم بكند. مرتبا قدرت دارد كه  ت ذهني و دقت نظري بيشتر بشود،شما وصفتان را ميزان حد
و لكن آن چه را  .پس يك همچنين چيزي در باب وصف، قابل مالحظه هست. ولو با ابزار اصولي مي رويد جلو

همه ي اين آيات و  يك بارِ ،با نظر اجمالي نظر مي كنيد و وصف مي كنيد كه استنباط مي كنيد، يك بارِ
د در يك جمع بندي دقيق و اصولي كار مي كنيد رويش و مي گوييد اين هم يك روايات و اين ها را مي آيي

وصف، اين هم يك وصف، اين هم يك وصف، اين هم يك وصف. اگر بنا شد احكام توصيفي، سير از اجمال به 
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طبيعي است كه عناوين جديد اين جا هم جايگاهي است كه زاده مي  ،تبيين داشته باشد و هكذا احكام ارزشي

، منشأ احتماالت جديدش شد در ذهن فقيه متتبع محقق. يك فقيه محقق مي شود منشأ فرض هاي جديدشو
احكام توصيفي و ارزشي باشد. درست است  خود ،براي مالحظه ي عناوين كلي جديد و رد آن ها بر قواعد فقهي

ان را ببيند تحت چه عنواني كه حين اين كه مي خواهد بشود حكم تكليفي، بايد چكار كند؟ بايد بيايد اين عنو
از عناوين فقهي قرار مي گيرد؟ رد فرع بر اصل مي كند. ولي پيدايش اين عنوان جديد از اين راه هم ممكن 

 هست.
حاال اگر ما بياييم نگاه بكنيم، جمع بندي بكنيم اين مطلب را، به اين جا مي رسيم كه پس ادراك تدريجي 

. ولي به معناي بله، زمان دخالت دارد ،بكند، فروع جديدي مطرح بشود الحصول به معناي اين كه گسترش پيدا
به معناي اين كه تغييرات، حاكم بشود بر آن اصولي را كه مي گفتيم حاكم است بر جريان رشد،  ،اين كه زمان

 فرضي كه ما پذيرفتيم كه زمان و مكان، دخالت مي كنند در گسترش و توسعه يآن گونه نيست. حاال! عل .نه
احكام توصيفي، هم در احكام ارزشي. در به حضورتان كه عرض كنم كه ـ فروع، هم در احكام تكليفي، هم   ي ـ

ولي در عين حال در نحوه ي دخالتشان، نحوه اي نيست كه اين التزامات را از پايگاهي كه داشت كه حاكم بود 
 بياورد پايين و جزء محكوم ها قرار بدهد. ،بر جريان رشد

گفتيم در آن قوانين رشد است. اين ها را  يموضع آن چيزي كه   آيا وضع موضوعات چطور است؟ببينيم 
يا بگوييم نسبتي به ثابت دارند هر  ؟ثابت انديا بگوييم مطلقا  ؟ صحيح هست كه بگوييم مطلقا تغيير مي كند

ظاهراً كسي درباره ي اين امور متغير، جريان رشد كه نمي تواند بگويد كه تغيير نمي  ؟چند تغيير مي كنند
بعضي در اين جا قائلي هم ظاهراً نداشته باشد. حاال ممكن است  .است موضوعات مطلقا. اين خالف فرضكنند 

اتي كه ، صحبتي داشته باشند كه موضوعات، تعدادش هيچ فرقي نمي كند، آن موضوعدر همين خالف فرض
اين قول را چرا، ممكن است يك عده اي بگويند. مي گويند آدمي زاد  .مورد نظر شارع است، هميشه ثابت است

خورشيد و ماه و زمين و اين ها هم سرجاي خودشان هستند، شما اصالً بحث تغيير غلط است بياوريد در  .يآدم
اول اسالم تا قيامت، هر جا برويد خب وقتي كه چيزي كه تغيير مي كند ربطي به اين حرف ها ندارد. از   .كار
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صالة  ،نماز بايد بخواند، روزه بايد برود، حج بايد برود، ماه رمضان هميشه ماه رمضان است ،شخص مكلف شد

هميشه اذان صبح است، خب اين چيزهايي نيست كه تغيير  ،ظهر هم هميشه صالة ظهر است، اذان صبح هم
هميشه صبح كه مي شود آدمي نماز  .اموري است كه ثابت است ،ع هستبكند آن چيزي كه محل نظر شار

 ! وپيش از طلوع فجر خدا توفيق بدهد به مستحبات بايد بلند شود نماز شب بخواند، فرقي ندارد .صبح بخواند
دم  حاال نماز شب آمده افتاده پيش از ظهر مثالًً؟ يا افتاده ،هزار و چهارصد سال قبل از اين نماز شب داشتيم

اين ها كه تغييري نمي كند. چيزي كه محل نظر شارع هست براي پرورش عباد الزم هست و خير  !نه  غروب؟
سالي دوازده ماه هست و ماه يك ماهش هم  .هيچ تغييري در آن نيست ،عباد را نسبت به آخرت تأمين مي كند

شه هم يا سي كم يك بوده يا ماه رمضان است و وقتش هم مشخص است. اين ديگر چه تغييري مي كند؟ همي
گويند بنه هيچ وقت بيست و پنج روز مي شود. بگوييم كه اين ها  ،سي پر. نه هيچ وقت سي و پنج روز مي شود

كه عينيت هم ثابت است، عينيت مورد نظر شارع . يك عينيتي داريم كه دخيل در رشد بنده ها نيست، يك 
هميشه ثابت است.  ،يتي كه دخيل در رشد عباد هستعينيتي داريم كه دخيل در رشد عباد است. عين

حرف هايي  . كهدين بايد مرتباً عوض بشود ،استنادتان هم به اين باشد كه مثالً اگر بنا باشد آن ها تغيير بكند
يك بزنم ـ مثال ساده اش را ـ  اين ها هيچ به درد نمي خورد. شما يك سنگي مي زنيد ،كه شما مي زنيد

اين د، غرضتان يبدهبراي اين كه آن جنس را بفروشيد  .ر ترازو، وزنش يك كيلو استسنگي مي گذاريد د
كه  يا آهني باشد، غرضتان وزن خاصي هست ،نيست كه آن سنگ آجري باشد يا سيماني باشد يا سربي باشد

 حاال شما بگو من مدرنش كردم، تبديلش كردم به يك وزنه اي كه .بشود باهاش جنس كشيد .يك كيلو است
غرض اين بود كه يك كيلو جنس بتواند تحويل بدهد،   .جنسش نمي دانم از چه هست، مي گويد غرض از آن

وزنه ها را بردار با فنر انجام ن ياحاال شما مي خواهي هر شكلي دلت مي خواهد قرارش بده. مي خواهي اصالً 
درجه نشان با ش آمده، روي فنر مي آيد بده، فنر به حضورتان بگذار زير كفه ي ترازو و ميزان فشاري كه بر روي

ما كاري نداريم به اين  .حساسيت الكتريكي قرار بده ،خواهي اصالً فنر هم قرار نده بدهد بگويد كه يك كيلو. مي
ـ به  ترازوي سنگ ،ترازو .آن امري را كه مورد نظرمان هست در همه ي اين ها يكي است .كه چه چيزي است
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معمولي بگذارند در كفه اش يا ترازويي باشد كه مثالً با وزنه ي ـ به حضورتان كه  يك قطعه ي سنگاصطالح ـ 

دلت فلزي باشد يا اين كه ترازويي باشد كه با فنر باشد يا با الكتريكي باشد يا با هر چه كه شما ا يعرض ـ آهني 
دهد يك كيلو بكشد، نشان آن چيزي كه در كل اين ها يكي است، آن اين كه بتواند يك كيلو بار ب خواهد،  يم
رشد بكند به من و  ينيتكوعالم رشد مي كند، در امور   .مورد نظر در امور تشرعي نيستازش بيشتر از اين  .را

خب مسلماً، خدا مي بردش، الي اهللا المصير. ربطي به وظيفه ي   شما چه؟ عالم به طرف خداي متعال هست؟
سته تكويني، يك دسته تشريحي. امور تكويني اصالً از محل بحث يك د ؛امور دو دسته است !شما كه ندارد كه

ي از دنيا بروي. به دنيا بيايي. ك يبراي اين يكموضوعاً شما هيچ وقت مكلف نمي شويد شما و تكليف شما خارج 
كي ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ تكليف هايي كه داريد درباره ي امور ديگري است. من بخواهم توصيفش 

چنان بكنم اين ها به شما نيست كه . اموري است خصوصياتي است ثابت. آن  ،لد باشم، چنين بكنمرا ب
موضوع براي امر و نهي ثابت است. شما هم در پرستش خدا بايد تبعيت بكنيد، آن كارها را  ،خصوصيات ثابت

 ،ماهنگ هستند آن هاخارج است. ه يتشريع ني كه حاصل مي شود از موضوع كالمانجام بدهيد. تغييرات تكوي
آن   البته هماهنگ هستند، عدليه هستند فالن. و لكن اگر هر چيزي اش تغيير بكند،  به من و شما چه؟

طاهره  ،خصوصيات كلي عام ثابتش تغيير نمي كند. آب طاهر كننده است. آبي كه حرارتش دو درجه باشد
بيايي بگويي مرتبا حاال شما . كننده استاگر آبي هم حرارتش فرضاً شصت درجه باشد طاهر   .كننده است

ب است، آن يك رقم اب است، حجم مخصوصش چنين است، وزن مخصوصش آاين يك رقم   تغييرات اين،
هر مي كند. گرم باشد يا طاهر كردن است كه طاند آن چيزي كه از اين آب مي خواه  چنان است، به شما چه؟

أثيري در حكم جاري نمي گذارد، تأثيري در حكم قليل نمي ت .ر نمي گذاردتأثيري در حكم كُسرد باشد، 
گذارد. نمي شود گفت اگر آب گرم بود با قليلش مثالً چنين است، اگر سرد بود چنان است. شارع دستور داده 
 ،درباره ي آب. پس بنابراين در كنار آن قولي كه درباره ي امور متغير، كه موضوعات عيني خارجي هستند

ولي اين هست كه بگويند اصولش تغيير نمي كند و آنچه مربوط به  ،اً ديگر تغيير نمي كند نيستبگوييم كه ابد
ست كه بگوييم تغيير مي كند عالم تشريع هم هست، اصول مال اين امور متغير است. يك احتمال ديگر اين ا
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ابت چه در بحث اصالت ، و نسبتي به امر ثابت ندارد، اين هم در يك مرتبه اش رد مي شود. بحث امر ثمطلقا

تمام مراتب، و چه در بحث اصالت ربط، وجود امر ثابت اگر نفي بشود در تعلق، تعلق به امر ثابت مي شود 
نفي تغيير به صورت مطلق است. پس تغيير به صورت مطلق مي دهد عدم تغيير را. همان  .سكون محض است

ت، اين جا هم اگر بگوييم تغيير مطلقاً هست، هيچ كه مي گفتيم آن طرفش كه بگوييم تغيير بالمره نيسگونه 
 اين هم ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ در جاي خودش رد مي شود. ،ثابتي ندارد ايگاهگونه پ

شديدتر نفي تعلق  يكمظاهراً در بحث اصالت تعلق هم عين بحث اصالت رابطه در اين جا شايد يك مقداري 
بعد نفي نفس تغاير را  ،نتيجه مي دهد، نفي ربط متغايرين به هم ،يِزماني، تعلق مكاني، آخرش مي شود نف

يعني به عبارت ديگر. قول به تغيير مطلقاً نه با تغيير تنها   ؛يعني غيريت هم برداشته مي شود ،تمام مي كند
 ر.يتغانمي سازد، با 

 ان نوار اول و شروع نوار دوم]ي[پا
ادراك از   به عبارت ديگر، ؛رسد يمود، نه اين كه به سكون كه تغاير هم نفي بش[قطع صوت]  اصالت تعلق

آن هم نفي مي شود. حاال بگوييم تغيير در جهت ثابت است و بياييم آن قوائم را هم توصيف كنيم به تناسباتي 
رند در بگوييم اين قوائم هيچگونه تغييري نمي پذي كه به جهت ثابت هست. اين قوائم را چگونه توصيف كنيم؟ 

مراتب مختلف دارد، همين جوري كه در مراتب طوي گفته بوديم متوالياً شي   ا بگوييم تعلقيت تعلق؟ اصال
و طبيعتاً تعلق به [قطع صوت] متعلق است به غايت و جميع مراتب، عرض هم همين، عين همين تعلق است 

مراه آن تعلق هايي كه زودتر ] نبايد ه٠ : ٠١  : ٤٣ـ  ٠:  ٠١:  ٤٤قطع صوت [؟ بعضي از امور كه دير تر زمان 
[قطع به جميع مراتب مكاني و زماني و ترتيبي و تبديلي هست،   تغيير بكند. اگر تعلق،  زمان زوالشان هست،

خب بايد بعضي از قوائم باشد، اين كه دليل نيست بر اين كه تغيير حاصل نشد در عينيت، زمان و مكاني صوت] 
ولي نه تغييري كه  ،ازد كه هم زمان و مكان دارد و هم تغيير داردنداشت. اين يك وحدت تركيبي را مي س

قول به تضاد كه ضد قول به اصالت تعلق است،  .مبتني بر تضاد باشد. اين را در پاورقي ذكر كنيم بد نيست
طلب نباشد در احد طرفين، هيچ كدامشان نسبت به هم طلب اگر منشأ حركت ممتنع از نظر فلسفي بشود. يا 
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باشند، بي تفاوتي يا نفرت ذاتي بايد باشد، و در هر دو صورتش چون نقيض جاذبه يا تعلق، كه كيفهاي  نداشته

باشد، كيف ها متغاير.  يگريدآن يكي شكلي   متضاد ممكن است داشته باشد، اين خاصيتش يك شكلي باشد،
اش برنگردد به تعلق، وحدت  ولي اگر جوهره ،اگر تسامحاً آدم بخواهد اسم كيف هاي متغاير و متضاد بگذارد

 .بازگشتش به همان قول است كه نفي تغاير مي شود ،وحدت تركيبي حاصل نشود  .تركيبي حاصل نمي شود
ييم در متن چون بحثش، جاي بحثش اين جا نيست كه بخواهيم ـ به آ مي(؟) من حاال پاورقي مي گويم 

كنيم كه شي اي كه تعلق، اصلش هست چيزي عرض مي . حضورتان كه عرض كنم كه ـ مفصل تر وارد بشويم
تناسب شي متغيري كه در حال جريان است، تناسب  .بر تعلق ندارد كه نمي توانيد بگوييد تغيير ندارد زائد

شما از باب يك حكم كه  .جريان تعلق را شما بايد با امر ثابت و موضع گيري مالحظه كنيد. اگر اين جوري شد
در  يد كه نماز همخص وظيفه اش اين است كه نماز بخواند، چه جوري مي گوينگاه بكنيد مي گوييد اين ش

ما عرض  ! مي گوييد شرايطي دارد كه قابل حذف نيست  ،زمين غصبي نباشد، يك مقدماتي دارد، مقارناتي دارد
از عالم نيست. در مقام تحقق ايشان آدمي است كه يا كنار دستش آدمي نزديك  ةمي كنيم ايشان هم بريد

است از دنيا برود، در آب افتاده يا نيافتاده. اگر كسي نزديك است تلف بشود، واجب است چكار بكند ايشان؟ 
به حكم خود شرع. آيا فقط مصاديق تزاحم در فرض هايي  ،ديگر .نمازش را نخواند برود او را از آب نجات بدهد

شما در عينيت  !نات؟ مي گويم نه بابا جاس عكه ابتدائاً به ذهن مي رسد هست؟ و در عالم عينيت رابطه قط
هم زماني كه بنا به بحث زماني كه قبالً گفته شد كه در يك وضعيت، يك  ،يد. هم رابطه ي مكانيررابطه دا

 [؟]  مي شود كه حاال ديگر تكرارش نمي كنيم مال تمامآن بحث  ،حالت بيش تر نمي تواند مورد تكليف باشد
پس آن شبهه اي را كه اول عرض كرديم هكذا، شبهه ن بحث. يبوده اسه قبل يا يك جلسه قبل است يا دو جل

اين كه زمان و مكان دارد و به طرف رشد و كمال هم ـ به اصطالح ـ  مي شود ،ي دومي يا دو تا كنار بوده
در  ،هم دارد، حساسيت نسبت به بعضي از نسبت ها در مراتب ضعف ايمان طبيعتاً كم تر استحكم هست و 

و راتبي بيش تر است. هرچه رتبه ي ايمان باال برود و قدرت مالحظه ي نسبت هاي بندگي بيش تر بشود يك م
ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ حساس تر برخورد كنيم، جايگاه كارها مشخص تر و منظم تر مي شود در 
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باال رفتن بود، ي زمان و مكان عينيت. حاال بعد از اين قسمت، بياييم سراغ اين كه ببينيم آيا واليت كه سرپرست

 باشد در جزئيات يا نه؟ [تداخل صوت] موضوع شناسنسبت تأثير در زمان و مكان بود 
واليت خاصه ي ـ  معصوم صلوات اهللا و سالمه عليهـ يك وقتي است شما صحبت مي كنيد از واليت 

لم كتاب را باز هم اشاره بكنيم كه ع ،معصومين كه آن ها علم دارند، قبالً هم عرض كرديم علم كتاب را دارند
مي دلش خيلي بيش تر از آن چيزي است كه بشر قدرت احاطه ي به آن پيدا كند در تمام مراتب، هر چه رشد 

آن ها دارند نمي كه ادراكي هم  .مخصوص هست به خود اين خانواده كه بر آن ها خطاب شده ،خواهد بكند
الحصول نباشد، هر چه برود جلو. علم كتاب را خود كتاب در  شود بشر ادراكش به جايي برسد كه تدريجي

بوده، مي فرمايد ـ علي نبينا و عليه السالم و الصالة ـ  وزراي حضرت سليمان  قضيه ي عاصف بن برخيا كه جزء
» قبل ان يرتد طرفك«يك حرف از كتاب را داشت، گفت من تخت آن سلطان را مي آورم،  ،كسي كه يك حرف

چه قدرتي است كه مي تواند جاذبه را اين ن يا. حاال آدم احتمال هاي مختلف به ذهنش مي رسد چشم بگرداني
و نسبت به يك شي. تمام اين ابزارهاي جديدي كه كار مي كنند اين است ول ،قدر زير و رو بكند، خنثي بكند

ايي به جاي ديگر. جاذبه كه جاذبه را خنثي بكنند به نسبت خاصي، تا بتوانند يك جسمي را منتقل بكنند از ج
در اختيار اين هست كه اين مي تواند ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ به  يزمين را گرفته ديگر. اين چه قدرت

شايد هم همين زمان همين تلفظ همين يك حرف بوده، چون چشم گرداندن [قطع صوت] يك چشم گرداندن 
هد چشمش را بگرداند. بعد هم ظاهراً مي اه آدم بخوـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ چيزي طول نمي كشد ك

مي گويد پيش از اين كه انجام بگيرد اين چشم گرداندن يا چشم به هم زدن.  ،»قبل ان يرتد طرفك«گويد: 
كلمه اي از كتاب دستش آمده، يك همچنين قدرت مهمي دارد، كسي كه همه ي اين كتاب ك يخب اين 

به ن گونه يامثالً ـ  علي نبينا و عليه السالمـ  يات ديگر به جناب سليماندستش است. يا مثالً بعضي از روا
مثالً يك آيه يا دو آيه، يا يك كلمه يا دو كلمه از سوره ي مبارك حمد را تعليم كرده بودند به  ،ذهنم مي آيد

الحمدهللا رب البته اين چه ادراكي است از اين دو كلمه؟ ما كه خب همه اش را  .ايشان و آن قدرت را داشت
و لكن چه دركي  ،قرائت هم مي كنيمـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ ان هست و مرالعالمين همه مان از ب
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چيزي يادش مي آيد  ؛گاهي آدم به ذهنش مي آيد كه مثل بچه كه مثالً يك شعري يا يك آيه اي .داريم از آن
ولي حق مطلب  ،الحمد را اندي خوممثل بچه  بگويند بهش ،اين آدم ممكن است مثالً بدش بيايد ،مي خواند

همين است ديگر. ما خيلي هم ادراك مهمي كه داشته باشيم باز در آستانه ي كساني كه اين كتاب براي آن ها 
قطع صوت] [. براي هستآن ها به حقيقتش ارتباط دارند باز بچگانه   هست و ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ

به   شعر مي خواند ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ مي گويد بگويم از امامت و ـ بچه مي آيد برايمان يوقت
حضورتان كه عرض كنم كه ـ نام علي بن ابيطالب عليه الصالة و السالم و دوازده معصوم عليهم صلوة اهللا را ذكر 

رتان كه به حضوـ شكالتي چيزي هم بهش مي دهد  ،آدم دوست مي دارد ديگر، تشويقش مي كند ،مي كند
امام اول، علي كه  ؟نمي تواند بفهمد علي بن ابيطالب يعني چيكه و لكن مي فهمد كه اين بچه عرض كنم ـ 

به علي بن ن امامت را يانه نسبت كه مي دهيم  ؟نه امامت را مي تواند سر در بياورد يعني چه ،مي گويد
ه مي خواند. حاال يك وقتي هم هست كه اين دنبال شعري است ك !ابيطالب، سر در مي آورد كه چه مي گوييم

هم آخرتي، خيلي  ،ثواب هم به ما مي دهند، هم انشاءاهللا دنيايي ،تشويق مي شويم  ] كتاب،تداخل صوت[؟ ما 
شود به همان شكالت چيزي گيرمان مي بخوب، شكالت مي دهند به ما. به اندازه اي هم كه ذهن بچه پر  ،نور
ن يااين كجا و حقيقت مطلب كجا؟ حقيقت مطلب، اعظم از   قيقت مطلب؟و لكن چه ربطي دارد به ح ،آيد

كنيم. من گمان مي كنم كه وجود مولي الوحدين صلوة اهللا و سالم بمطلب هست كه ما به راحتي از آن صحبت 
حدود مثالً مدت زيادي درباره ي طاووس صحبت ـ به حضورتان ـ هست كه گونه عليه در يك خطبه اي اين 

فرمودند كه من خسته شدم و وصف طاووس تمام نشد. براي  ها! بعد فرمودند كه براي فماندن به ماهافرموده، 
و اال حقيقت مطلب كه در نزدشان حاضر  ،اين همه توصيف الزم دارد ،وصف را به ذهن ما برسانندآن اين كه 

ئيل را وصف بربيايي جتو  ،هست كماهي. آن وقت مي فرمايد كه تو كه مي گويي خدا را براي من وصف كن
الزم نيست خدا. يكي از مخلوقات خدا را وصف كن. من كه از وصف يك ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ   كن،

 مخلوق كوچكش براي تو خسته شدم.
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حاال واقعش اين است كه در وصف حقايق عالم باالتر است و بلندتر از اين مرتبه هست كه آدم بگويد كه به 

و به تكليف حقيقي اش هم دست  .دست يافتم و به ارزش حقيقي اش هم دست يافتمتوصيف حقيقي اش 
يافتم ولي حاال آيا واليت در مرتبه ي واليت اجتماعي كه سعي در جريان توحيد در زمين هست، بندگي در 

ن كه اين آيا زمان و مكان دارد؟ بايد همه ي جزئيات ـ به حضورتا ،اعلي مرتبه اي كه براي ماها ممكن است
نسبت به  ،ست؟ موضوع كارش نسبت به كل استهعرض كنم ـ علوم را بدانيم؟ نه. موضوع كارش چه چيزي 

يعني قبالً عرض كرديم شخصيت رهبري در حكم محور  ،نظام است. آثار اين واقع مي شود در مراتب مختلف
 ،ايين ترش كه نگاه بكنيمنسبت به پ .استراتژيك هست كه كليه تناسبات به موضع گيري او مالحظه مي شود

يك التزامات قلبي ثابت دارد كه آن ها را به وسيله  ،آن موضعش موضع استراتژيك است. ابزارش را نگاه بكنيم
را كه در  يقنيمتي الگوي حاكم بر عينيت. الگو در اختيار نداشته باشد، خب حداقل از تكليف را به ميزان 

انجام ن را يامالحظه مي كند و نسبت تأثيري را كه بر جهان كفر دارد نسبت به كلياتي را كه درباره ي عينيت 
 ،طبيعتاً بايد احكام توصيفي كامالً در آن بحث بشود، هم كميتش ،مي دهد. الگو در شكل اتمش را نگاه كنيم

 هم فرض كنيد كه اگر علومي از معصومين رسيده باشد كه احاديث زيادي باشد كه ما در آن اصالً ،هم كيفيتش
و ابجد و اين ها ؟؟؟ دقت نكرده باشيم به دليل اين كه حساس به توصيف نبوديم. آدمي كه بگويد مطلقاً علم 

، بگويد مطلقاً خالف است. بگويد با آن احكام تكليفي مي شود شنيست از شرع، كسي نمي تواند انكار كند كل
ش تكليف كه نيست كه. نسبت هاي كار ،فر كارش توصيف استجبدست آورد، آن هم حرف خالف است. چون 

 شهمه ي روايات و آيات ،توصيفي را تحويل مي دهد. بگوييد در احكام توصيفي اگر بنا شد برويم دقت بكنيم
وائم و اصل و ضابطه هاي كلي هستند بايد حتماً مالحظه كرد تا آن هايي كه كمي قاز آن چيزهايي كه  ،ببينيم

كه بصورت صريح بيان كردند بايد مالحظه كرد، همه ي اقوال را در  هستند بايد مالحظه كرد، كمياتي را
خارج نشود موضوعاً. هيچ  ،هست »ما به ايدينا«حقيقت جوري باشد كه از دسته بندي شما چيزي از آن چه كه 

استغفراهللا صادر شده، علم به صدورش از معصوم ن ها ياكدام از اين قسمت ها نيست كه احدي بتواند بگويد 
ا بشود و براي تعيين مطلبي هم باشد، بعد بگوييد بالمره به درد بشر نمي خورد. همچنين چيزي را ما پيد
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كه تمام بشود صدورش و براي بشر باشد يا نفع در توصيف دارد يا نفع در ارزش دارد را چه  نداريم. موضوعاً هر

نداشتيم. براي اين كه حكومت و برنامه ريزي تا حاال نظر به توصيف را يا نفع در تكليف دارد. حاال تمام اين ها 
و اين صحبت ها در كارمان نبود. اگر كسي هم مي رفت يك افراد شاز نادري مي رفتند حاال به هر قصد و نيتي، 

صد استفاده، بعضي قصد سوء استفاده، به قصدهاي مختلف طبيعتاً هر كسي سراغ هر قبعضي قصد خير، بعضي 
لي است، يك اطالعي است، ولي من ضين را ياد بگيرند من باب اين كه اين هم يك فعلمي مي رود، مي رفتند ا

حاال بخواهيم برويم  .نه ؟باب اين كه اين دخيل باشد در معرفت ما و به بخواهيم در مجموعه مالحظه كنيم
بعد از اين ن ها ياحاال خود  !ابزار علم اصول است .سراغ آن ها، با چه ابزاري بايد برويم داللت كلمات است ديگر

كه با ابزارهاي علم اصول و رجال و درايه و اين ها اول رفتيد صحت صدور و آن بحث هايي كه در بحث اجتهاد 
ـ است؛ صحت صدور و داللت صدور و اين ها را مالحظه كرديد و بعد مباحث الفاظ و اوامر و نواهي و مفاهيم و 

اين جا االن وقت را نمي گيريم كه بخواهيم اشاره به آن بكنيم، غير و ذلك را از بحث اصول كه ـ به حضورتان 
اين ها را همه را شما مالحظه كرديد و دقت كرديد و درآمد كه براي محاسبه بايد اين جوري كرد. خب اين كار 

اي  به جمع اصولي[؟] باز  ،جا مي فرمايندن ياآن چه را كه  ،بعداً جمع هم مي كنيم بين اين .را مي كنيم ديگر
 پس كم و كيف و خصوصيات و جهاتي را كه در باب .كه هست. دارد عين ساير قواعدي را كه جاي ديگر گفتند

كنيد. كار  يمامور توصيفي هست يك وقت شما يك كار مفصلي در آن انشاءاهللا تعالي جمعي ـ به اصطالح ـ 
. اين ربطي به اين ندارد كه دكنيبه حضورتان كه عرض كنم ـ احكام تكليفي و ارزشي مي   مفصلي هم روي ـ

االن بگوييم ما به متقين هايي كه داريم كار نمي كنيم، تعطيلش مي كنيم تا ـ به حضورتان كه عرض كنم كه 
بايد  ،ن اگر نماز خوب مي خواهياـ وقتي كه آن كارها انجام گرفت، اين مثل آدمي است كه بگويي كه بابا ج

بيت اهللا الحرام انشاءاهللا ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ مرم و برود در آدم وضو بگيرد، غسل بكند با آب ز
خلوت هم باشد، بين ركن و مقام بايستد نماز خواندن. مي گويند ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ اين   تعالي،

حرف كه يك كسي يك وقتي اين [؟] يك نفر مخصوصاً حاال اين صحبت شد   جا چطور مي گويد؟ مي گويد نه،
نماز ما به درد خدا نمي خورد به درد خودمان هم نمي من نزديك هفتاد سالش بود. مي گفت كه   را مي زد،
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 نماز ،خورد، نمي خوانيم. نماز هر وقت من دسترسي پيدا كردم به اين كه همه چيزش را با همديگر جور بكنم

كن و مقام مي گويد شلوغ است ديگر، خب به بين ر  اين آدم را اگر ببرندش هم كنار خانه ي كعبه،  خوانم. يم
اين جا نمي شود نماز خواند. اين غرضش نخواندن نماز هست، نهايت عذر مي  ،آدم تنه مي زنند مي گويند نه

گفت ديگر تكليف نداريم و تمام مراتب تكليف  ،د نمي شود زنگ تفريح زدياگر جايي مي گوي  .آورد ديگر
تالش ـ به حضور مباركتان كه عرض كنم كه ـ بايد  ،وسع و قدرت داريد ، شما به ميزاني كهشهميشه هست

بكنيد در اين كه احكام توصيفي را و احكام تكليفي و ارزشي را مالحظه كنيد و بعد هدايت زمان را بدست 
شد، باز بايد اطالعات الزم و ابزار الزم را در اختيار نداشته با لوو ،واليت فقيه در دوران غيبت بگيريد، يعني عمالً

نمي تواند بگويد چون  يكسوقتي قيام كرد هم تبعيت مردم الزم هست،  .بايد قيام بر اين امر بكند  چطور باشد؟
چون كارشناسي مثالً چطور است ما نمي  .االن ابزار فالن درست نشده است، تبعيت از ولي بر من الزم نيست

ا هم بحول اهللا و قوة ابزاري كه رابطه ي بين احكام ثابت التزامي فرد .تكليف االن را ببينيد اآلن، ر!ي، نه خدانيم
فردا هم تكليف فردا را داريد. حاال حكمش مي شود مثل حكم  .اين هم پيدا شد ،كلي با جريان عينيت هست

شما بگوييد  .آدمي كه آب در اختيارش نيست تيمم مي كند. ولي تيمم مي كند به نماز جماعت هم مي ايستد
همه با تيمم ايستادند  ،جا از امام تا مأمون، همه در بياباني هستند كه آب در اختيارشان قرار نگرفت كه اين

درباره اش تيمم مي كند نماز مي خواند ديگر. كسي نمي تواند بگويد خب (؟) خوانند، خب بايستدند،  يمنماز 
ن وقت نماز جماعت بخوانيم اين درست آ ،كه نه بهتر بود آب چنين و چنان پيدا بشود تا من همه وضو بگيرند

حضورتان كه عرض ه تبعيت از واليت ـ ببه االن وظيفه پرستش خداي متعال در امور اجتماعي است  !نيست
در خدمتتان هستيم. و السالم عليكم و رحمة (؟) كنم كه ـ اين هم بحث، فعالً انشاءاهللا تعالي تا بحث آينده كه 

 اهللا و بركاته. 
لي محمد و آل محمد).(اللهم صل ع  





 

 ٣٣جلسه: 
٠٥/٠٧/٦٨ 

 ين و صلير ناصر و معين و انه خيم و به نستعيبسم اهللا الرحمن الرحاستاد حسيني: من همزات الشياطين 
ن يته المعصومياهل ب يو علـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ نا اباالقاسم محمد يدنا و نبيس ياهللا عل

 نيالدوم ي ي اعدائهم اعداء اهللا من االن الاهللاواللعن ن ين المكرميالمنتجب
اي  بارالها! كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران، باطل را از زمين بركن، آنچه و عده به وليت عنايت فرموده

را مؤيد و منصور بدار. لشكر اسالم اي  رشيدوليت حضرت آيت اهللا خامنههرچه زودتر به وي عنايت فرماف نايب 
ا، شهداي انقالب اسالمي را محشور به حضرت مخذول فرمها  در همه جبهه پيروز لشكر كفر در همة جناح

انقالب اسالمي را شفاي عاجل كرامت فرما ارواح علما صالحين امت حيا و ميتا و سيدالشهداء بفرما معلولين 
 ذوي الحقوق مخصوصا پدر و مادر غريق رحمت فرما. 

ن، دعاي خيرشان در حق ما و حظ وافري عايد ايشان بگردااي  فرمايي بهره مي بارالها! از خيراتي كه نصيب
مستجاب گردان روح پرفتوح رهبر كبير انقالب را غريق رحمت واسعه خود بفرما. روح شريفش را از ما راضي 

فرمايي تفضال  مي گردان، حقوقش بر ما حالل، خيرشان را نصيب فرد فرد ما بفرما! بارالها! از خيراتي كه نصيب
خاص و نظر مخصوصاً حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه و عجل  بارالها! عنايتايشان را مستفيظ گردان 

 اهللا و سالمه عليه و عجل اهللا تعالي فرجه الشريف و روحي لتراب مقدمه الشريف فداه بر فرد ما جاري بگردان.
ريق جريان خدايا رفتار، گفتار، نيات ما را اينگونه قرار بده كه حضرتش راضي باشد. بار الها تفضالض ما را ط

واليت حضرتش قرار بده جزء اعوان وانصار حضرتش همظ احوال قرار بده. و قل رب ادخلني مدخل الصدق 
واخرجي مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطاناً نصيرا. بسم اهللا الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من ظلمات 
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علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين الوهم واكرمنا بنورالفهم، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك. وانشر 

 و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين.
شايد بايد هر چند تا كنيم.  مي كه قبالً در خدمتتان بوديم، عرضاي  يك توضيحاتي درب اب مطالب جلسه

ن يا يكيم. يدهب اين مطلبح يتوضبه شتر يب يان شاء اهللا تعالدقت در آن تا حدودي هم معلوم بشود، بايد از 
ا يگر ربط دارند يبا هم دها  نياالتزامي م احكام يكه جمعاً گفت »ي، ارزشيفي، تكليفيتوص«ن احكام يا ايبود كه آ

م به نفس داللت يشود ما مأمور مي كه از كلمات استفاده يشود كه كالً در باب احكام مي عرض ؟ربط ندارند
ك ي ين كلمه دارايا عقالًشود  مي م. اگر هم گفتهيفه بر آن بار كنرا اضا يزيم چيتوان نمي ،ميكلمامت بپرداز

را  يمي. مثل بحث مفاهبشودهم از آن استفاده  يگريك مفهوم ديشود كه  مي ايناست كه منشأ  يتيخصوص
ك يكه ن مطلب قبالً هم عرض شده بود به حضور مباركتان ير ايا نظيكنند و  مي ذكرمنطوق كه در باب مفهوم 

ن يهست كه ا يميك مفاهيدارد و را داللت  يزين الفاظ چه چين كه ايامالحظه م و يما دار يالفاظداللت 
كه در باب  يزيت آن چيغا يعني يم؛داشته باش يمتوان مي م همينظر به آن مفاه ،ابزار فهماندنش هستند ،الفاظ
 يميمفاهن كه ياـ ٢. هست الفاظ نيبكار گرفتن عقل در خود فهم داللت اـ ١؛ ديآ مي از كلمات بدست دةاستفا

م يرا كه عرض كرد ين مطلبيد بر ايشود زا نمي دارد؟ ين الفاظ چه لوازمياز اشود  آنها فهميده ميهم كه 
 مفهومش مالحظه ةا به الزميذكر شده در كلمات  يحاال اگر اهم و مهم .م به كلماتيم نسبت بدهياوريب

از آن را  يكي يا حسي يعقل يك خواصيم به يخواهما ببا اگر  يول .ندارد يبي، عيزين چيك همچنيشود  مي
م و آن را علت يبده يك رجحانيشود.  نمي ،علت حكم را كشف كردن يعني ؛شود نمي شيگريم بر ديبده يبرتر

 كه شما قلباً ي. وضع احكام التزامياحكام التزامچه؟ در باب در باب  ،شود نمي ،ك رجحاني يم برايقرار بده
ن ياديدن ا يكند بد دخالت ياين كلمات بيشود ماوراء ا نمي ن كلمات،يد به شرع از ايد نسبت بدهياهخو مي

 يبيك تناسبات ترتي ،شد ين طوريگر ااشان هاين كلمات هستند و مفهوميد دخالت كند. خود ايايكلمات ب
 هست نسبت به آن. يولن اين اهم است بر آن. ايحسب لسان شارع ابه  .ديدا كنياناً ممكن است شما پياح

كه  يزانيهم به م . اينديد بكنيتوان بندي مي ك طبقهيد در باب تراحم. يدا بكنيپ يزين چيك همچنيد يتوان مي
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فها رابطه ين توصيم كه ايبگوما بياييم د يتوان مي ايآ يد. وليايم مخاطبه در بيد و مفاهياياز لسان تخاطب در ب

فها و حكمها يندارد كه توص يشككه در عالم اقتضا عتاً يطبخب  ؟ن ارزشهايبه او رابطه دارد  ها ن حكميدارد به ا
ن كلمات به يا !ستين ي. صحبتهندار يچ شكيه يدارند عند اهللا تبارك و تعال يظامنگر يو ارزشها با هم د

ن يش از ايا بيآ يول خب!ار يبس ، خبان كرده باشديرا به هر اندازه ب يهر نسبت ،ح به آن باشدكه مصرّاي  اندازه
د يكه نماز واجب است. ملتزم باد شد يشود. ملتزم با نمي ش نظام نسبت داد؟ نه،يبرا آن را شود مي مقدار را هم
است  ييزهاي. اينها آن چ»عن الفحشاء و المنكر و لذكر اهللا اكبر يتنه«ن است كه يگاهش ايجامثالً شد كه نماز 

م احكام و معارف يدين اگر دي. پس بنابرااش قاطيشود آورد  نمي ده از شرعيكه نرس ييزهايآن چ ده.يكه رس
نسبت  ،دين ربط را نسبت بدهآ د وينشان برقرار كنيد ربط بيتوان نمي شما ،شارع جدا ذكرشان كرده يفيتوص

دارد تا بعد  يتيا سجود چه خاصيد كه ركوع ييد و بگويد بكنيتوان نمي تيبه شارع. كشف خصوص يكل يالتزام
 يخوب است باشد. تا حاال نماز در هر دو ركعت  سجدهتا شانزده  د حاال نمازِييكه شما بگوبرسد  يطيشرا كيدر 

حاصل شده يا چه ا چه و چه ي يكيت تكنكايط مثالً تحريتا حاال شرا ٢ يهر ركعت ،ميتا سجده داشت ٤مثالً 
شود  نمي ين طورينه ا و تله قرب هسيوسد سجده ييو بعد هم بگو يمتا سجده داشته باش ١٦خوب است 

 مثالً در نماز جماعتاين ن بارها كه يپس بنابرا ،ت را دارديد مثالً ركوع فالن خاصييا بگويدخالت كرد در شرع. 
نًا يهم عايقاعات ا در عقود و يست كه آهك بحث يشود.  مي اديشود و نه ز مي نه كم .مرتباً مياد كنيركوعش را ز

امضاء شده و  يو با تصرفات هن بوديكه در زمان شارع بوده چن يقاعاتياد عقود و ييوگ مي ايد؟ ييگو مي ن رايهم
شود  نمي ؟ نهيامور التزام ةبرود جزء دستيا امضاء بشود ديگر  يقاعاتيك عقود و ايح است كه يحاال هم صح

ثابت و حاكم بر م به عنوان امر يقبالً عرض كرده بود ما را كه يزيچآن ن يرا. پس بنابرا يزين چيك همچني
ن يبر قوانحكومتش  ،ن كلماتيشود از ا مي ان رشد به هر اندازه كه استفادهيآن امر حاكم بر جر ،ان رشديجر

اصولش مقدم است بر احكام.  ،كه خود شرع قرار داده، معارفرا  يندارد كه تناسبات يالبته شك .رشد تمام است
به از  يكار يفرع ياحكام فردرعايت ل يد كه من به دلييشود شما بگو نمي ،فتديك جا به خطر بيد در يتوح

است كه  يك حرفين ياخب  ،ر ذلكيفتد و نظيت به خطر بيوال ،فتديد ندارم. رسالت به خطر بين رفتن توحيب
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صلوات ـ ن يمعصوم ،هييبه حكومت اله يالتزام قلب يت به معنايت را از واليشما بحث وال عقالًخود شارع گفته. 

از ناحيه خدا شود  نمي از آناي  چ رتبهيد كه پرستش در هيد و گفتيكردبحث  عقالًد يآمد ـ نياجمع هياهللا عل
ك جا يمراتبش واجب است.  ةد واجب است در همييگو مي ف بشود. شكر منعم كهيتكلخودش ر يپرستش غ

 ي، پرستش اجتماعيتماعت اجيد هم كه مثالً واليباشد. و گفتها  ق رشد بندهيم كه كفران نسبت منعم، طريندار
ـ ه اهللا يحضرت بق يبت كبريدا شدن غيكه نماز صبح با پ يهمان طور يمتعال است. پرستش اجتماع يخدا

شود آدم  نمي ،ل بشود نماز صبحيشود كه تعط نميعج اهللا تعالي فرجه الشريف ـ ه و يصلوات اهللا و سالم عل
ندارم.  ياجتماع يشود هم گفت بندگ نمينماز صبح ندارم، تكليف ندارم، بت، يم در دوران غيف نداريد تكليبگو

مورد  ،خدمتتان ه دركه عرض شدتفسيري ن يابا حاال اينكه باً بدون ين امر تقريبلكه ممكن است كه گفت كه ا
را به  يخاص يك عمل اجتماعين است كه يش ايكردند معنا مي هيهمان وقت هم كه تق يعني ؛تسالم هم بوده

دقت و ـ به اصطالح ـ ان و ين و بييتبـ به اصطالح ـ ن يدادند. حاال با ا مي انجام ياجتماعك مقصد خاص ي
كه اي  هين تقيگذاشتند ب مي است. همان وقت هم فرق يگريك حرف ديا نكنند، آن يتأمل به آن نگاه بكنند 

امور مختلف ه اصطالح ـ ـ ب يكه برااي  هين باشد و تقيحفظ وحدت مسلم يكه برااي  هيحفظ دم باشد، تق يبرا
اهل الخالف من ال«ه را مخصوص يد به جواهر آنجا تقييشما رجوع بفرما يعني .گذاشتند مي باشد فرق

د در بالد كفر و خوف ياگر شما برو ،ستهاهل تسنن  يرا كه برااي  هين آن تقيع يعنيكند.  مي ذكر »نيالمسلم
ها  يد پشت سر سنيباخب د يرو مي . در مسجد الحرام كهديرا نداراي  هين تقيهمچن ،نسبت به خونتان نباشد

ـ بت هم  ينبود، الزم هست كه روبروقتلم بر  يمن اگر رفتم در بالد كفر هم و خوفحاال  .ديد نماز بخوانيستيبا
آنها را انجام  ينيد يآداب ب ،ن كه ندارنديآنها را، د ينيا آداب ديسجده بكنم؟ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ 

 بوده كه عبادتهمين باً مورد تسالم يك مراتبش تقريدر  يت اجتماعين واليپس بنابرانه خير!  ،هم؟ نهبد
اگر مصلحتش بنا بر آن  يت اجتماعين واليم كه اييمتعال را. حاال بگو يخدا يق روابط اجتماعيشود از طر مي

 ين مصلحت حصول قدرت براين مصلحت قدرت و عيناً مصلحت تحقق و عيكه عگفتيم، كه قبالً هايي  بحث
كه قبالً  هايي بنا به بحث ،سازد مي ش رايدايبلكه مبتال به را پام هست و نه من باب مقدمات مقوته، ان احكيجر
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ن يا ،ت هستيكه در باب وال يثيد به احادينقالً هم رجوع بكن ،عقالً مقدم هستاش  ن رتبهياخب شده عرض 
 .خواهد ميبحث ديگري  يگريابزار دبه ـ به اصطالح ـ كه حاال آن ا، اين مطلب رشود استفاده كرد  ميمطلب 

 .اتيالاقل در كل .باشد يرد كه عقليپذ مي هست، بحث اصول اعتقادات راها  فعالً بنا بر آنچه كه متداول در حوزه
 د. يايات از نقل در بيو خصوص

ن كه يل ايبدل ،م خدمتتانيعرض كرد كه مارا  يهر چند در مباحث ،ميدان مي ين اندازه كافيما هم به هم
ـ به  استنباط ،را استنباط كرد يد با علم اصول رفت سراغ معارف و احكام معرفتيبا ،سته يار صحت وحيمع

ار صحت قرار يو بعد نسبت داد به شارع و آن وقت معسنتي ه فقه يبر اساس رو حضورتان كه عرض كنم كه ـ 
ن حداقل يم كه ايم عرض كنيتوان مي را اآلن يك حداقلي يول ؛شود مي ضكه عر يداد آن مطلب را در امور عقل

ن كه ممكن يهست. اال ا مهم عقالً و هم شرعاً تماـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ است كه   ياتيدر حد كل
 هبلك ؛كنند نمي ت را نوعاً از باب پرستش ذكريگران واليرد كه پس چرا دين مطلب مورد توجه قرار بگياست ا

ـ ك مقدار دقت در آن يد كه در بحث كالم يآ مي ن درين اشكال بر ايا ؟ خبگردند مي ند در فروع دنبالشيآ مي
كالم علم در  ةشتر دفت نشد. توسعيبديگر ان فرمودند و ياكتفا شده به آنچه را كه گذشتگان بـ  به اصطالح
ك حد يبه [؟] يك اندازه خاص، ن يش از ايبو فقه و اينها نبوده. تأمل رسم نبوده اصول در علم  ةمثل توسع

ن كه حاال بخواهند بحث يه بوده. ايات اوليشد. تمام منازعات هم در همان كل مي اكتفاشده  ميكه تمام  ياتيكل
گر يد هشد مي به همان اندازه اكتفاهمان، گفته شده  يعي، تشرينيتكوواليت مثالً  ؛مفصل وارد بشوند ،كنندب

هست  يچهم  يت اجتماعيوالدارد؟ ش فرض يهم برا يگريا اسم ديت آيم والينيم ببيايبن كه حاال يصحبت ا
به ـ ده و نه يرس ينه در آثار و كلمات كه از وح ،ل بر نبودن استيم. وارد نشدن دليشو نمي ست واردين يو چ

 ست. يعتاً نيو لوازمش، طب يعقلهاي  در داللتحضورتان كه عرض كنم كه ـ 
ن احكام يبر حسب موضوع ا !دييت بفرماي، خوب عنان اينها هست موضوعاًيب يتقدم و تأخر كين يپس بنابرا

بقول  يعنيگر. يد يموضوعاً مقدم است بر احكام فرع ياحكام اعتقاد ةمقدم است. رتب يبر بعض يرتبه شان بعض
است. تا اصول ن مقدم ين بر فروع دياصول د ؛مييم بگويش بخواهيم، بازاريم صحبت كنيهابخواش  يعوام
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به شما در جامعه هم اگر  .چه در باب تحقق ،چه در باب التزام .ست در كارين يفروع اعتقاد ،نباشد ياعتقاد
 ن را حفظيندارد من فروع د يبيد عييبگوـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ د يتوان نمي ،نيفتد اصول ديخطر ب

د يآ مي است كه فقط به نظر يرفتن اصول اعتقادات گاهن ين هم رفت، رفت. حاال از بين از بيكنم اصول د مي
اهل اي پيدا بشوند،  ك افراد اهل شبههيمثالً باز عنايت بفرماييد! كه نجا ياخب هست،  يله شبهات نظريكه بوس

ك ياز هر  ين از باب ادراكات بشرياخير آقاجان! د يگو مي كه يگاه ،د بكننديبخواهند تردپيدا بشوند و د يترد
، يق امور حسيشود ضربه بخورد اصول اعتقادات از طر نمي ن كهيه. ايو لطمه زد به بقشد شود وارد  مي واباز اب

كه  يد به منطقيقائل باشاگر شما  منطقاًاست اصول اعتقادات هاي نه بحث  ،قاعدتاًاست  يك بحث منطقين يا
معنا به وسيله شبهات،  ،دييهم بگو نجاياست كه درا يعيطب ، خبات ندارديبه كل يربط يد كه امور حسييبگو

د و يتول يمصرف، الگو يالگوميگوييد چرا [؟]  ،د ربط داردياگر گفت .يد به امور حسيندارد لقب شبهه بده
ست هگذارد ظرف  مي بشر هم اثر يبشر، نحوه زندگ يگذارد در نحوه زندگ مي ، اينها اثروچه چه وچه يالگو
ظرف ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ بعد هم ظرف تفكر و براي ارد هم اثر د يظرف پرورش ،پرورشش يبرا

باشد كه  يمردم طور يشود زندگ مي .دياي[؟] باين طرف تواند از  مي . شبههمؤثرنداينها د ييگوب يحاالت روح
 ه مقدم بودن موضوعاتيبناء علخب  يك كار ديگري. ن. آن بحث منطقينسبت به د يياعتنا يمنجر بشود به ب

ن يبر انظام ك يشود كه  مي نيا موجب ايد آيكن مي را كه ذكر ين تقدميولكن ا ؛ن محرزين بر فروع ديداصول 
ن يد و ايشما هست ،ديايد. اگر در نيتوان مي ديكه به شرع نسبت بده يد نظامياياگر از كلمات در ب د؟يدرست كن

د يجدا جدا التزام به آن با و ود التزام به آنش مي د جدا جدا جدا مالحظهييگو مي ولو ،ين احكام التزاميا ،كلمات
 يف«م ياوريرا در ب يزيم چيم جمع بكنيتوان يم ي. از خود اينها تكمند نظام باشد نظاماينها حتماً پشت باشد. 

آن  ،مشيا مفاهينظام به داللت خود الفاظ  آيد مين كلمات برياز اكه ادعا بكند  ي؟ نه. بله اگر كس»مقام التزام
توان وصف و حكم و  نميعينيت مقام العمل در  يست. فينگونه  نيادرست است مقام العمل  ياما ف !داردن يبيع

ف در آن يكه هم توص ،شود مي قابل عمل ،شود مي ت قابل توجهينيشما از ع ييارزش را جدا كرد. آن گاه شناسا
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ن هم مطلوب را يد قاصداً ايكن مي ماكه ش يك كاريو هم ارزش و منزلتش را.  د،ينيف در آن ببيهم تكل د،ينيبب

 د. يت كار را بلد هستيفيهم ك ،ديكن مي يد چه كاريدان مي د و هميكن مي مالحظهداريد در آن 
در آن  ،عمل يم به سويكن ميسير م يكه ما دار ! در آن مراحلدييت بفرمايخوب عنا، مراحلآن پس در 

دا كردند نسبت به چه؟ نسبت يامر ثابت را پـ به اصطالح ـ  ، آنها نقشيم به احكام التزاميرس مي كهاي  مرحله
 د.يده مي كه شما انجام يراتييبه تغ

اينها به  ةما هست. واضح است كه هم يجيكه ماوراء ادراك تدر يعال ةكه امر ثابت در رتب است نيت اينها
م به يع كلمات هستيمطا نه م ،كلماتاين كه ادراك ما هست ييآنجا ،نظام هستند يو داراهم مربوط هستند 

بنا شد چون ادراك خب شود مالحظه كرد.  مي رييا تغيك در خود همه اينها آيدارد. حاال [؟] كه  يزانيم
 ،آورد مي شود هم مسلماً اثر مي ك قاعده به علم اصول كه اضافهيدا بشود. يشود پ مي رييتغخب  .باشد يجيتدر

 اثر يهم در احكام ارزش ،گذارد در استنباط يماثر  يفير احكام توصعتاً ديهم طب ،يفيدر استنباط در احكام تكل
 ن اثر رايباز هم هم ، خبشود مي ك فرع كه با ابداع احتمال اضافهي !ن واضح هستيگذارد دراستباط. ا مي
 نين جا، در ايشود ا مي ك فرع مسئله اضافهيحال ن يدر ع ديكن ميكه  ن فرع را بر اصليرد ا گذارد كه شما مي

گاه  ،ديكن مي دايرش را پيد و تغايكن مي را كه در آن دقتها  فيتوصثانيه قطع صوت]  ٣١[ به مدت رساله. 
ك يدا شدن يشود در پ مي هست كه واسطه يگاه ،شود مي ديك فرع جديش يدايماً موجب پيهست كه مستق

ن مرز تا آن مرز يشاند از اپو مي م حكمينيب مي ؛حكم يمش در جلويرآو وقتي ميماً يد. خودش مستقيفرع جد
ك عنوان يست تحت ين يديز جدين حد قرار دارد. چيم داخل ايدا كرديرا هم كه ما پ يدين موضوع جديرا و ا

 يكه سهم يد كه موضوعييگو مي كند كه مي را بازاي  نهيد زميك موضوع جدي ةمالحظ يهست. ولكن برا يكل
ش احتماالت يدايشود. منشأ پ مي يچه طوراز آن  يسهم ؟شدداشته با ، آناز آن يسهم ،ن داشته باشدياز ا
  ؟تواند بشود مي د بالواسطه ضرورتاًيف جديد و توصيجد

ك ي ،ميكن مي حتماً در زمان و مكان كه عبور ،ستينكماهي اء يقت اشين كه علم ما به حقيل اين بدليبنابرا
 ، سؤاليرد زمان و مكان در احكام التزامك نسبت دخالت دايم به ييح هست بگويشود و صح مي اضافه يفروع
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؟ يم چه نحو ادراكييگو مي د.يرشد ادراك شما صحبت دار يكه برا يزانيد به مييگو مي كنند به چه نسبت؟ مي

كه دارد را  ين كلمات باشد هم رشد دارد. رشديع ايكه عقل بخواهد مط ير. ادراكيد خييگو مي ؟يادراك حس
 يمنشأش امر عقلاست  يد اصل احتمال را گاهييد بگويتوان مي آورد. بله شما مي امور راـ به اصطالح ـ ن يا

فرع بر  د رديا دا كردهيك فرع پيولكن شما  ؛است يامور حس يگاه ،است ين امور التزاميااست  يگاه ،است
د يتد در اصل حكم. حكم ملتزم هسيرا دخالت بدهآن  ـ به اصطالح ـ  د آنييايست كه شما بين يزياصلش چ

 به نظر شارع. 
ـ به  ميكه تنظ ييكنم با الگو مي فيد توصييگو مي شما ينيدر امور عآن كه  ينيخالف امور عبه ن يا

ف و ارزش را هم يآن گاه هست كه تكل ،فشير را. كه هر گاه موفق بشوم به توصييتغجريان كنم  مياصطالح ـ 
ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ كنم  مي فيد توصييگو مي اول شروع كار .بندي جمعآخر . در دينيبب ءيشدر 

بعدش  ،مرتبه آخر يكنم برا مي فشيتوصدوباره كنم  مي د كه نظر به مطلوبشييگو مي بعد ،ت را باالجمالينيع
ك حكم يد كه ييگو مي ،ديريگ مي جهيتاً نتيم و نهاينيب مي ت گردش و حركتش را هميفيد كه كييگو مي هم

ن كار در آن دستگاه يشتر ايگاه هم بيك جايدا كرده ام كه يرا پ »يو ارزش يفيو تكل يفيتوص«مركب از احكام 
متحد در آن خودش گاه يآن موضوع را كه نگاه بكنم در جابكنيم،  گاه را كه نگاهيكه آن جاندارد شتر يو مدل ب

 ان.يت جريفيك »فيف و ارزش و تكليتوص«
شود؟  مي د ما عوضيد ،ر بكندييتغخب نش هم مدل و الگو هست يب ةم رابطيرا كه گفت يراتييا تغيحاال آ

گذارد در استنباط؟ بله. خب  مي راث ،ك اصل به آن اضافه بشوديبكند  رييعلم اصول كه تغ .شود مي حتماً عوض
 در استنباط و شناختن زمان و مكان. ثبات در اينها چطورگذارد  اثر مير بكند ييتغاش  ك قاعدهيالگو هم 

ثابت است. و  يالتزامات قلب اش هنازل ةم كه مرتبيدار يك امر ثابتيم يين است كه بگوي؟ ثبات فقط در اشود مي
ن يك قدم باالتر از اي !ا نهين هست؟ يكه آن الگو هست؟ هماي  ك رابطهيكه در خارج هست و  يريك امر متغي

گاه خود امر ثابت يت. جهت ثابت كه پاسين يدا بشود هرگز تحوليكه پ يراتييدا شده و تغيكه پ يراتييتغاست؟ 
گفته  د حتماً در آن جهت واقع بشود. اصالًيرات باييكند كه تغ مي ست كه بحثش هم قبالً گذشته. اثباته
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 م كه آن امر ثابت به ما كهيبه مراتب آن جهت. و بعد گفته بود يعني؟ امر ثابت. چيمراتب به اء يم تعلق اشيبود
ن يثابت بود. ادر آن . آن امر ثابت جهت مانو تصرفات  ينيمات عينسبت به تنظ يبشود التزام قل مي رسد مي

. ينه تحول ،باشد ين است كه تكامليااش  م كه ثمرهيدارد در بحث؟ گفت يا ثابت بود چه ثمرهدر آن جهت 
، يشتري، شدت بيشتري، شرح صدر بيشتريب يروح ةتوسع يعني ،يشتريپرستش بهتر بشود با معرفت ب

 تش بهتر بشود.پرس
شود  مي شتريباش  گستره ،هم بسترش . عينيتشود ميتر  يالهذهن هم تناسباتش  ،شتر شدياگر شرح صدر ب

 .را عرض كنم يز مختصريك چي يپاورقيك در نجا يخدا. حاال ا يبندگ يشود برا مي شتريباش  اش، سعه دامنه
توسعه  يشما، الگو يالگواصل ن يبنابرا ،مقرب استكه است  يولكن مثال ،ستههر چند خارج از موضوع 

شما در  .استيدنچي؟ ت آنها در جهت پرستش ينها .است يتوسعه روح يكفار هم الگو يالگو .است يروح
ن يهم يبرا يعني ،رشد دارد ينه برايبا كفر زم يريد كه درگييگو مي ؟ خدا. اگريزيجهت پرستش چه چ

ن توسعه يهم يرات براييرات و نحوه تغييت تصرف در تغيوضع ل كردنيد تبدييگو مي . اگريروحتوسعه  ةمسئل
كه موجب  يخاص يشدت روح .ديكن ميمشاهده ج يرا شما در رفتار بس يتوسعه روح ةنمون ست.ه يروح

ند كه بحث توسعه يگو مي كفار يد آن رفتار را. چه طوريابيد بيتوان نمي آن توسعه يبشود كه شما منها يرفتار
د بشود. آن را بنام يالتزادائم كه موجب رشد  يل شد به حالت روحيق دارد. رشد اگر تبدما با بحث رشد فر

هم  ،كفار آمده ةدربار ، هماست كه از نظر عنوان هم  يشما هم در شرح صدر، شرح صدر لقب ،نديگو مي توسعه
ن يش ايمعنا ،ع بشوداقشار واق ةهم  يدا كند برايپ ياگر شكل اجتماع يروح ةن توسعي. اآمده نيمسلم ةدربار

در كار صنفي ن است كه هر يش ايهمه اقشار حاصل شده باشد و معنا ين شرح صدر اسالم براياست كه ا
 يروحهاي ت يد بر اساس وضعيكن مي جامعه رابندي  عتاً شما طبقهيطبخب كند.   و هللا كار يجيخودش بس

مختلف هاي  بعد دستهديگر. د يگذار مي راك طرفش هم ملحد ياز   ،ديگذار مي راهر حد ك طرف ي، از ديگر
ن طرف، بطرف پرستش يد به ايرا ببرها  ن است كه مرتباً دستهيتان ا يد. سعيكن بندي مي جامعه را در آن طبقه

كه در نظام  يطور نين در نظام شما. هميموحد يدا كند براين، توسعه پيملحد يق بشود برايكار ض ها! خدا
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توسعه  .ت و از همهينيف و از عياز تعار ،قسمتها ةمرتباً كار توسعه دارد هم .كنند مي كفر درست برعكس عمل

م در ييآ مي ينه تحول ،باشد ين حركت اگر تكاملين. حاال ايمسلم يق دارد برايا و ضيپرستش دن يدارد برا
هم  يقيضط يتصرفات هم در هر شرا ةبر عمل حاكم و ثابت هست و نحوهاي  ك چارچوبيمتن بحث، ضرورتاً 

كند. من  مي ت هم ثبات خودش را حفظينياز احكام جهت ثابت در عاي  د نشان بدهد كه چه دستهيكه باشد با
اصل  ،تواند بگذاردش كنار نمي تزاحمها ياديم. نماز تا حدود زيكن مي م ذكرييآ مي يباب مثال در عبادات فرد

را م روزه ييگو مي ند مسافرميگو مي د.ياز دارند نميگو مي ،د آقا من حاضر هستميي. بگوهوجوهش خدشه دار
 يولافطار كن، روزه را خب م ييگو مي ،ض هستميد مريگو مي فرض كنيد؛ نماز بخوان يول ،ندارد يبيبخور ع

توانم ، دراز بكش. وضو  نمي م نشسته بخوان، نشسته امييگو مي ،ستادن ندارميد آقا حال ايگو مي نماز را بخوان.
نماز را «م ييگو مي تا هوش وحواس دارد به آن ،نشده »هيعل يمقم«مم بكن. تا يم. تيريبگ توانم نمي را هم

شود  مي ك جايكند.  مي رييند نماز بخوان. حاال شكل نماز تغيگو مي ،در جنگم ،ط خوف هستميبخوان. در شرا
 ن پنج وقت كهيان كه در يااصل  يول ،كند مي رييط مختلف شكلش تغيق. در شرايغر ير برايچهار تا تكب

گويند  ميدر روزه كه گر به نام روزه. يك عبارت دين فرق دارد با ياخب شود.  نمي ليد. تعطنرسد نماز بخوان مي
ار يند خب بسيگو مي .كم باشديد تا آخر عمر شريكه دارم شا يمارين بيد آقا ايگو مي .بكن نجا افطارياآقائه 

كه را  ياحكامدانم چه،  اينگونه نمي بخوانندبرايت كه  ديفرض كنطوري  اينكفاره بده.  ين طوريمثالً ا ب!خ
را  يزيبه حسب آن چ يد. در امور اجتماعيريخواهد بگ نمي ند نهيگو مي خود روزه را يش. وليبراكنند  ذكر مي

ل ينها تعطيات و يد و نبوت و واليست. توحيل بردار نياست كه تعط يزيت چيوالخب  م قبالًيكه ما عرض كرد
آقا ند يگو مي ن بردارم.ين اصول دياز ا يكيدست از قبالً خواهم  مي ، بگوديباش يستند. شما در هر حاليردار نب

هم  ينظر فقهمثالً از تبرز نكنم  ،ط خوف هستميشرادر نجا يا ،ديد عمل بكنيتوان مي شود. متناسبش نمي
ط خوف يد كه شرايكنبدتبرز يط خوف بايهم در شرا ين حال كه گاهيدر ع ن باشد كه تبرز نكنم.يفم چنيتكل

 يد. گاهين كه آن خوف را بشكنيد تا ايط خوف تبرز بكنين است كه در شرايفه تان ايهم وظ يگاه .ديرا بشكن
 يفالن كافر ملحدمثالً ران در دستگاه يد از طرف وزارت اطالعات ايمور هستأند آقا شما ميگو مي هم هست كه
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بكن رنگت  يسع ،رده هم گفت نسبت به اسالم يد. اگر كسيد بكنيچ تبرز نبايجا هآن .ام كردهيه اسالم قيكه عل

تو به  ي. طرفداريطرفدار نظام هستـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ اورد كه تو يسر در ن يكس .ر نكندييتغ
طالح ـ ـ به اصهم از چهره ات واضح نشود كه تو  يوردند بخور و طورآهم  ين شكل است. اگر مشروب الكليا

 يك باكين انگار يد ايكه كنار دستت هست بگو يكه همانجا آن جاسوس يخور مياي  به گونهبا تنفر و داريد 
 ينفهمد تا بتوان ينطور است كه كسيابه ت يطرفدار هاست، بايد فعالً آنجا تو هم مثل همان [؟] است، نه
 .ينظام اسالمبر ن يبر اسالم و مسلماي  صدمهك ياز  يمانع شو ،ياوريرا كه نظام گفته بدست ب ياطالعات الزم

ـ به ست بالمره. هر چند شكل يل بردار نيتعط يطيم كه در هر شراين ما داريپس بنابرا يك امور ثابتي
رد كه يگ مي تان  قراربندي  عتاً در دستهيطب يگريد يك اموري .كند مي دايو عمل به آن فرق پاصطالح ـ اتيان 

 كه يست. آن احكاميقت نيست. مبتال به شما در حقيقدرت عمل به آن اآلن ن يعني ،ل بردار هستيآنها تعط
 ،جهت ثابت را ؟كند مي را دارد ثابت يزين چه چيا ،تش مختلف باشديفيست ولو كيل بردار نيد تعطيگو مي

اگر  است يحركت شما تكاملاينكه ك محور هست. يكثرت شما حول  و ن كه وحدتيثبات در جهت را و ا
د يبا ،م كه آنها ثابتنديدسته هستند كه ما بدانيك حاال كدام  !رفت مي كنار ؛ن مطلبيشد ا مي بود نقض يولتح

، با هر كه در نزد شارعهست كه كدامش  يوحلسان د از يد فهميرا با يفياحكام تكل .ديفهم يوحلسان از [؟] 
د يگو مي ن را كه شارعياخب شود. ن دا كند حذفيتماس پـ  به حضورتان كه عرض كنم كهـ  كدام از اينها

 ي. آن كس، يعنيكه جاسوس يچه بسا آدم مجبور بشود آن كس ، خبمثالً حكم نماز .چ وجهيبه هنكن حذف 
مجبور بشود كه برود رسد، خب  مياوقات نماز  ، خبكفار يكه مأمور اطالعات هست در مقابل دستگاه جاسوس

بد جور  ،و همانجا نماز را بخواند. حاال توالت استعرض كنم كه ـ  ـ به حضورتان كهدر توالت و در را ببندد 
 ست ناراحت هست كه نماز را آنجاينماز ن ياست. معلوم است. مناسب برا يبداست، جاي ـ به اصطالح ـ 

ـ به كه  يشود وقت مي نه برداشته كه ديگو مي گريك حكم دين از آن ابرداشته نشده. ياخب  يول .خواند مي
مثل همان شرب خمر گفته و از اين حرفها خوف دشمن باشد  ،ق باشديط ضيشراكه عرض كنم كه ـ  حضورتان

د ييگو مي ست.يكه قابل حذف شدن نداريد را  يك اموري يدر احكام ارزشـ به حضورتان كه عرض كنم ـ شد. 
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شود. هر جا  نمي حذف نيرد. شرط قبول اخالص است. ايد خالصاً هللا لوجه باشد تا مورد قبول قرار بگيعمل با

دا يرا پ ييجاشما شود  نمي رد.يد خالصاً لوجه انجام بگيرد بايگب انجام يرد، پرستشيگب انجام يكه عمل عباد
ا يعبادت. خدا و خودمان  يم برايت كنيرا ن يگريز ديك چيخدا و  يول ،ميم عبادت كنيخواه مي د كه مايبكن

 يگريحاال تا كماالت د شود هم چنين چيزي! ، نميميكناش  ياطرا ق يگريد يزيك چيا خدا و يخدا و جامعه 
 ن حرفها. ير ايكه مثالً مثل صبر و شكر و رضا و نظ

دا نكرده ام. يحالت رضا هنوز بلوغش را پمن د كه يشود آدم بگو مي هست كه آنها يك اركانيبه هر حال 
اين ن كه يبه اكن خودت را وادار  .بكنت، صبر ياز معص يم صبر بكن در طاعت، صبر بكن بر دورييگو ميخب 

ائاً يرخب  .ستيشود گفت كه حاال اخالص ن نمي دا نشده. ولكني. اگر حالت رضا پدين مشقت را بكنيتحمل ا
ابتهاج رضا  ست كه البته آدم برسد به رضوان و رضا. بهيشود گفت. كمال ن نمي شروع كن به نماز خواندن. آن را

اين قسمت باز اضافه عرض بكنم در  يفيك توصين حال شدن را من ي. حاال اربرايش شكبرسد. حالت بشود 
اد باشد و فرزندانش را عالقه داشته يزاش  كه عاطفه يد مادريبزنم خدمتتان. فرض كن يمثال عاد .يامور ارزش

شود  مي ن مادر متأثرياست كه ا يعيشود. خب طببتلف  يزيچ يبه تصادف يشود به مرضبباشد و فرزندش تلف 
امور و اين حرفها ر اينها ي، مثل تصادف، سقوط از پشت بام و نظيدفع يزيك چيخاصه اگر و كند  مي ونيو ش
شده و  واقع يمانش باشد. امر عاديمثل شهادت كه مربوط به ا ينباشد معنو يزيك چي ،هم باشد يعاد يماد
شود نسبت به  مي صحبتسر  گريك نفر دي يه شان برايست سال همسايبعد از بخب تلف شده. اش  بچه

كه اي  هيهمسادر ا رفت. يهم، فالن وقت مثالً از بام افتاد واز دن يكند كه بچه فالن مي صحبت يگريتصادف د
اي  هيقضيك  ،ت استيست سال. صرف حكايشود بعد از ب نمي دايش پيهم برا يكند. دلسوختن خاص مي تيحكا

پشت سر در سجده گذارد  مي لت آدم در شكر كردن صد بار سررد است. حان مثل وِيد. ايگو مي ياست داستان
 شكراً هللا شكراً هللا، شكراً هللا  هللا اًد شكريگو ميهم 

هاي  ن دانهين است كه ايشود كامًال. فقط قصدش ا نميد كه حروفش هم درست ادا يگو ميم هم يهمچن
م يش به همه جا هم هست. بلند شوشكر هللا هم حواس ،را از سجده بردارسرش ن ياخب ح به صد برسد. يتسب
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م به يبرسچه چيزي هست وقت برويم اآلن وقت مثالً [؟] زود بكنيم م يدارخريدي  ،ميمان را بكنيمثالً كارها

 [؟] اين وردش است. ا يس يسرو
 ك گوشه دلش هم هنوز نارحتيهم هست و اش يد حواسش به معنيگو مي داستان را يما در آن بچه وقت

بت اگر مادر يتصادف، و روز خود مص روز خود يول ؟اد است. از ذكر بهتر استي ،كر استن ذياشود.  مي
ست كه اول يزند حرف ن مي كه ييبت حرفهايكه وجودش را پر كرده باشد آن مص يحده اد باشد بيزاش  عاطفه

ك يهنش مثل ست سال اول خاطره را به ذيست سال. بعد از بيفكر بكند و بعد حرف بزند. بر خالف بعد از ب
ك مقدار يدلش هم  كه هم هست يورآاد ياز فكر هست كه فكر و ذكر و  زند. بعد مي بعد حرف آورد و مي لميف

در  يچ مواظبتيبعد خودش هم ه، د كنده شدهيزند اول دل شد مي كه روز حادثه حرف يشود. ول مي لمأمت
بر آن اش  يشود حكومت حالت روح مي شود و هر چه گفته مي م صحبتها ندارد. صحبتها هر چه منظميتنظ

 ي است كه... گاهشكراًهللاهللا اًهللا شكراًد. شكريگو مي د فقط ورديگو مي هللا كهاًآدم شكراست  يگاه .حرفها هست
 دايش پيهمبرا يك درجه شادي هكند مي هم به آن يخدا را مرور قلب هاي هم دارد. نعمت يتوجه به معن

ه اآلن در كند. خودش هم كانّ مي كه شكر ير هست. غرق در ابتهاج وقتاست كه غرق در سرو يشود. گاه مي
 غرق در محبت حاال دارد ،نديب مي ام محبتينعمت به عنوان پ يند ولذت را از طرف معطيب مي لذات مبتهج

 . ]نديب مي[
 [پايان نوار اول و شروع نوار دوم] 

را  شفيم همان تعريتوان ميهم ما شتر يبنكه كما اينجا يم ايكن مي فش را ماياست كه تعر يگاهو رضوان 
ظرف ك طرف، همين به يد آدم از يكن مي ارت مبارك عاشورا كه مالحظهين در زيحال هست. ا يم. گاهيبكن
ن يا ،ت استين مصبيوزم آسمانبت در ين مصيد كه اييگو مي يوقت برسد، مطلبما ها كه  يف ذهنيضع

كند،  مي ونيل شيكند، عزرائ مي ونيل شيجبرئاين است كه دارد كنيد معنايش توجه  يك كميش، اين يمعنا
سماوات هست  ةدر هماي  ك ولولهياصالً شوند.  مي كائنات دارند با رسول هللا متأثر ةكند، هم مي ونيل شيكائيم

ع اهل سماوات ياست كه بر جم يبتيدارند. مصهمه ستند. و اهل ارض ين يزيكه اهل ارض در مقابلش چ
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د يركن در اسالم هستشده، واقع   بت هم خود اسالم است. بر اسالم صدمهيموضوع مصمصيب هم  ن است.يسنگ

مه يارت كه هم نياست عالم كون در زلزله افتادند و در آن ز يك مطلبي .د شمايد هستيشما، ركن در توح
د مسلماً يلرز »لقد اقشعرت«ق يد كه مسلماً و به تحقيده مي شهادت ،شود مي رجب و هم اول رجب خوانده

است. حاال بر اي  ك مسئلهياين  .دنديمخلوقات خدا لرز ة. هم»ظله الخالئقمع «خدا عرض ه يو ساعرش 
. صحبت »مصابهم ين لك علياللهم لك الحمد حمد الشاكر«د يگو مي ست كهه يديچه توح يبتين مصيهمچ
د: يفرما مينب خاتون يحضرت ز ا وجود مباركيف جمال هم هست. يف است. تعريكند حمد تعر مي ييباياز ز

 ما به زحمت ممكن يبه طرفشان برا ةاشاراينها د هست كه ياز توحاي  ن چه رتبهي. ا»الًيت اال جميأو اهللا ما ر«
 يبياشاره به مرتبه غ يعنيع يمنمني، ند اشاره به يگو يشود م مي ديبحث در توحيك باري است كه شود.  مي

كه از ائمه  ين است كه به خود آن حاالتيم. حق مطلب ايم درست اشاره كنيواناست كه ما بت يكه باالتر از حد
» مصابهم ين علياللهم لك الحمد حمدالشاكر«ع هست. يب منين حاالت هم غياها  ما يبرا ،دهيكه رس يكلمات

 ييان حاال رضيك همچنيحاال خب . ديگو مي ديبا همه وجود دار يعنيگويد،  مي ن را در سجده هميا آن وقت
رشد هم هست، ارزش هم هست. ـ  به حضورتان كه عرض كنم كهـ خوب است جزء امور مهم  يليخ يليخ

ن يد كه ايكه در كمال رضوان است معنا ندارد بگو يد بشود از اخالص به رضوان. آن كسيد بايهم شا يمنته
ن يا ،به آن نباشد يزكه موال دوست بدارد محال است راضيچ چين كه در رضوان است از هيست. ايخالص ن

معنا ، او مكروه باشد يز هم كه برايچ چيو از هبراي همه امور ش ين است كه موال اصل است برايش ايمعنا
شود ان شاء اهللا.  مي كمال اخالص در رضوان حاصل ،به آن بكند چون محور آن است ين التفاطيندارد كه ا

ك ياورم و شريرا ب يگريز ديك چينيتم توانم همراه  مي من از اول همولكن. دا نشود، ين درجه پيولكن حاال ا
ر اهللا؟ نه. يم لغيمان جائز است عبادت بكنيشود گفت برا مي ايم آيستيبكنم؟ نه. حاال كه ما اهل مقام رضوان ن

دو تا كه  ،جهت ثابت است ديگر! است؟ چه نسبت تكامل است ين اخالص و رضوان چه نسبتيحاال نسبت ب
ن اخالص حال شده به درجات ياز اخالص است. آخرش هم يفيك درجات ضعي ،ص استاولش اخال ه!نشد
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حتماً وجود  يهم در ارزش ،يفيهم در تكل ،يفيهم در احكام توص ،م رضوان. پس جهت ثابتييگو ميبه آن  ياعل

 دارد. 
د بدست يد بتوانيثابت هم نسبت به آن وجود دارد كه از لسان شرع شما با ياحكام ثابت و چهارچوبها

هم رات و تصرفات ييدهد كه تغ مي دهد؟ جمع اينها نشان مي ز را نشانيت چه چينيد. جمع اينها در عياوريب
زد متحول يبه هم براش  همهمرتباً كند  مي كه يدر آن نباشد و رشد يچ امر مشترك ثابتيست كه هينگونه نيا

ر ييان تغير حتماً هست، اما جرييان تغيد پس جركن مي راتييدر تغهم ت ينيع يرا برا ياثبات ثبات نسب .بشود
است كه  يم با تناسباتييابنده هست، نه .بگويم بدون تناسبات ثابت رشد ييم بدون جهت هست، نه. بگوييبگو

 يقوائم و اركانش ثابت هست  و جهت ثابت را جار ،ان رشديبله. پس جر ؛كند يثابت و رشدم يدر جهت خاص
م يگر آزاديك دسته ديتو شود  مي از امور ثابت ةك دستين است كه يا يا به معنايامر آن يرات. اييكند در تغ مي

ن ين كه آزاد است. اينه ا ،دهد مي ن قسمت را متناسب با رشد انجاميهمتناسبات ن دسته يا نه اي ؟در آن مطلقا
گر ينها ديم ايبگو .رياحكام متغ يك منطقه هم براي ،احكام ثابت يم برايمنطق درست كنك يست كه ين يطور

بگويد يعل يروها در آن، اينها فقط  ،ديعمل كنـ به اصطالح ـ د در آن يخواهد مي يجزء مباهاتند. آزاد هر كار
ن با يبنابرا .ميكن مي جادير اييم و تغيكن مي تصرفدر آن اينها را در دون اينها، متناسب با اينها ضابطه نبود 

احكام ثابت  ةمنطق ،ك منطقهيست و هفراق  ة، منطقهك منطقيكه  ـ عليه رحمهـ فرمودند  يكه بعض يبحث
كند تصرفاتش  مي رييهم كه تغاي  منطقهآخر آن م . يكه عرض كرد يانين بياكند به  مي دايفرق پ ،هست

شود به منطق اصالت حس و  نمي سپردهدارد، در جهت رشد هم هست و ضابطه  ن امور هست ويمتناسب با ا
 .ها آن صحبت

م ين را جواب داديه نباشد؟ هر چند ايتواند فق مي عقالً يا والين كه آيم در اين قسمت حاال وارد بشويد از ابع
ات نسبت موضوع هم يكل ةفرع بر اصل را داشته باشد .قدرت مالحظ د قدرت رديم كه بايسابقاً و اثبات كرد
 يل بشود برايتعطو اينها هم باشد كه ن اذا يصدا ،ك به ظهر باشدياگر نزد شن حال بحثيداشته باشد. در ع

 چه قدري مانده به ظهر 
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 س: [؟] 

 بحثانشاء اهللا تعالي نده يجلسه آ يگر براين بحث را دياديگر  يان شاء اهللا تعالاستاد حسيني: پس 
د واقع بشو هست به چه نحوه يبيم محور وحدت تركيگفته بوداينكه ن يدر ا ،م باز مجدداًيكن مي م، دقتيكن مي

 »كم و رحمه اهللا و بركاتهيوالسالم عل« تعالي.؟ انشاء اهللا محور بودنش



 

 ٣٤جلسه: 
١٠/٠٧/٦٨ 

و به نستعين انه خير بسم اهللا الرحمن الرحيم استاد حسيني: اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين 
و علي اهل بيته (اللهم صل علي محمد و آل محمد ناصر و معين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد 

 هللا من االن الي يوم الدين.المكرمين. واللعن اهللا اعدائهم اعداء االمنتجبين المعصومين 
اي  بارالها! كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران، باطل را از زمين بركن، آنچه و عده به وليت عنايت فرموده

اي را مؤيد و منصور بدار. لشكر اسالم  هرچه زودتر به وي عنايت فرماف نايب رشيدوليت حضرت آيت اهللا خامنه
ها مخذول فرما، شهداي انقالب اسالمي را محشور به حضرت  همة جناحدر همه جبهه پيروز لشكر كفر در 

سيدالشهداء بفرما معلولين انقالب اسالمي را شفاي عاجل كرامت فرما ارواح علما صالحين امت حيا و ميتا و 
 ذوي الحقوق مخصوصا پدر و مادر غريق رحمت فرما. 

افري عايد ايشان بگردان، دعاي خيرشان در حق ما اي و حظ و فرمايي بهره بارالها! از خيراتي كه نصيب مي
مستجاب گردان روح پرفتوح رهبر كبير انقالب را غريق رحمت واسعه خود بفرما. روح شريفش را از ما راضي 

فرمايي تفضال  گردان، حقوقش بر ما حالل، خيرشان را نصيب فرد فرد ما بفرما! بارالها! از خيراتي كه نصيب مي
گردان بارالها! عنايت خاص و نظر مخصوصاً حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه و عجل  ايشان را مستفيظ

 اهللا و سالمه عليه و عجل اهللا تعالي فرجه الشريف و روحي لتراب مقدمه الشريف فداه بر فرد ما جاري بگردان.
ر الها تفضالض ما را طريق جريان خدايا رفتار، گفتار، نيات ما را اينگونه قرار بده كه حضرتش راضي باشد. با

واليت حضرتش قرار بده جزء اعوان وانصار حضرتش همظ احوال قرار بده. و قل رب ادخلني مدخل الصدق 
واخرجي مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطاناً نصيرا. بسم اهللا الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من ظلمات 
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ا ابواب رحمتك. وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين الوهم واكرمنا بنورالفهم، اللهم افتح علين
  و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين.

 يك چند كلمه اي ابتداً ،ثامن االحجج (ع) نقل مي كنندحضرت منسوب ظاهر باز چون بعضي هم امروز را 
يك مثال براي شما ها الزم  باشد.ولو كم هم  ، حاالمر توسل صحبت كنيم و بعد وارد اصل بحث شويمدر ا

در ذهنتان هست ولي در عين حال به عنوان يك يادآوري مرتكز چون تقريبا  ،ت براي فهماندن مطلبسني
احتماالتي را كه ما به صورت چند تا مثال در اين جا عرض مي كنيم رويش تأمل آن مختصري عيبي ندارد. 

و مثالي را به عنوان را رابطه را به يك معنا و بعدش هم احتمالي بفرماييد احتمال اول درباره توجه به اين كه 
مورد  ياز همه اين ها اين است كه رابطه بين توسل و بندگ ي. كه غرضگكيفيت ربط و سومش هم توسل و بند

حاال  ،توجه بيشتر قرار بگيرد. فرض كنيد كه ارتباط بين دو تا نخ سيم برق به وسيله المپ فراهم مي شود
ولي هر كدامش يك ظرفيت از ايجاد  ،و نئون همه اين ها المپ است ٥٠٠المپ تا  ٦٠،  ٢٥،  ١٥،  ٥ يالمپ

نور را  ،اي كه از المپ مي خواهيد هنورش از بهر زو متناسب با ظرفيت ايجاد ربطش هم شما اديگر دارد  ربط را 
مي خواهيم ولي وقتي حداكثر نور را و البته ممكن بگوييد كه ما متناسب با هر جايي يك نوري را مي خواهيد 

خواهد. مثال دوم را مي  ياسته نيست. ظرفيت هاي ديگري را مظرفيت هايي برخكنيد خب از يك  طلب مي
وجه ديگر مي كنند مگر  زبه هر حال وجهي را جداي ا ،خواهم عرض كنم كه اوصاف هر قدر هم باال باشند

عبارت  در مثالً .ا وصف داده بشود به وسيله يك نسبت ديگريي كه ربط داده بشود خود وصف ها متتابعاًناي
فا يك وصفي است ولي بعد خود اين وصف را و» يا من هو في عهده وفي«شريف دعاي جوشن شما مي فرماييد 

 ،به وجود مبارك خود رهبري وفا داشته باشيد ت نمي شود. وفا شما بخواهيدوتوصيف مي  كنيد. وفا بدون ق
بر سر راه مي آيد كه اگر قوتي نداشته باشيد دست بر مي داريد ديگر. متناسب با ظرفيت خب يك مشكالتي 

در وفاي قوي. و في قوته علي برتر از همه هستي. برتر از هر  ،فائه قويرتتان آن وفا حاصل مي شود. وفي وقد
عد نمي شود. و موجب بعين حال علو ت رچه كه فكر كني. برتر از هر چه قابل توصيف باشد. و في علوه قريب د

و في قربه لطيف و في لطفه شريف و في  .حاال دارد فقط همان وفا را بحث مي كند. اين ها اوصاف وفا هستند
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ي راين اوصاف را اگر جدا جدا اين طو ،شرفه عزيز و في عزه عظيم و في عظمته مجيد و في مجده حميد

كدامش را يك صفت ديگري يك مطلب ديگري يك منسوب به هم نبود شما كه مي خواهيد نگاه بكنيد هر 
حرف ديگري مي دانستيد. از كلمه وفاي تنهاي همه اين اوصاف ابتدائا به ذهن ما ها نمي آيد. من بابا مثال باز 

تا وصف ممكن است داشته چند قمي ابريشم. اين فرضاً فرش  ،م. مثال فرشياين را هم مثل همان المپ بزن
ك وصف باشد. در يك حد خاصي كه اهلش وارد باشند. ثابت بودن رنگش يك وصف بافت بودنش ي زري ،باشد

نقشه اش يك ديگري است غير از ريز باف بودن. نوع ابريشم آن يك وصف ديگري است غير از ثابت بودن رنگ. 
وصف ديگري است غير از اين اوصافي را كه عرض كرده ام. تركيب رنگ ها در نقش هم باز يك وصف ديگري 

اند تمام اين اوصاف را با هم يك جا ببيند. وت، حاال يك كسي كه آشناي به فرش باشد با يك كلمه مي تهس
ابريشم در بعضي از بالد فرششان قالي  شاصال نديده باشد ديگر چه رسد به فر شيك كسي هم ممكن است فر

از الياف برنج درست مي كنند  مي شود بعضي از قسمت هاي ژاپن و اين ها فرششان را هگفت .به اين معنا نيست
د رنگ به نسانتي متر و يك جور ديگري است  . خب آن كه ابدا فرش را نديده است وقتي مي گوي ٥طر قو با 

مي گويند رنگ ثابت رنگ هايي كه ديده در نظرش مي ديگر. نظرش رنگ در و ديوار و لباس اين ها مي آيد 
اين ها را علي حده علي حده مي بيند. اگر وصف ها را بهم به آيد همه اين  اوصافي را كه براي فرش گفتم 

باز هم با يك فاصله اي  اين طوري باشد، متصلش بكنند و بگويند وفايي كه اين طوري باشد اين طوري باشد
اين در باب اسم هست. اسمي كه لفظي و كتبي باشد. اما شما  ،مي تواند مطلب را به اجمال نظر بكند و ببيند

پسر گاهي است كه حرف زدنش مثل پدر است  ،پدري يك پسري دارد ،ديل آخري را عنايت بفرماين مثايا
موجب تداعي مي شود نشان مي دهد پدرش را. ياد پدرش مي اندازد. گاهي است راه رفتنش هم مثل بابايش 

ثل پدرش است. م ،گاهي طرز فكر و استداللش نزند راه برود مردم به ياد پدرش مي افتند.كه است. حرف هم 
صحيح است  ،گاهي سيما و چهره اش هم شكل پدرش است. گاهي است كه مي گوييد وصف زايد بر او ندارد

بگوييد اسم تكويني پدرش است. به تمام وجه معرف هست پدرش را. شما درباره معصومين مي گوييد ال فرق 
مگر اين كه اين ها بنده تو مي گوييد و بينك اال انهم عبادك و خلقك بينهم فرقي بين تو و اين ها نيست 
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هستند مخلوق تو هستند. نماينده اين ها مي توانند باشند اسم تكويني مي توانند باشند. يعني نماينده بايد اين 

خب اين نمي شود يك همچين چيزي واقع شود مگر اين كه گونه باشد. اسم تكويني بايد اين طوري باشد. 
مي سپرده باشد كه و به انبت فضلهم ... كه به آن اسم و به آن سير تكويني جامع اين اوصاف در اين ها اس

ت. اين اوصاف را آن ها پيدا كنند. معدن خير باشند، اصل خير باشند، فرع خير سحقيقي كه در نزد آن ها
اين ها كلمات بزرگي است كه در زيارت جامعه هست و در زيارت معصومين  ،ي خير باشنداباشند و منته

. اين مقدمه اي است براي بندگي و توسل. اما باشند . وجه طرفي است كه بسوي آن طرف توجه مي شودهست
در معرفت مشتاق مي شويد. و اين اشتياق  .خود توسل گاهي است شما در مصائب اهل بيت دل تان مي سوزد

ود شحال كه مي مي  حال مي شود. ،استعماع و ورد و ذكر رد مي شود دو دلسوختن از حالت ياد آوري و يا
صحيح است كه بگوييم ربط واقع شد. آن جايي است كه شما ديگر حوائج معنوي را نمي بينيد. تمام توجه تان 
به خود معصوم است. توسل به وسيله پيدا شد. درست است كه آدم مثال ممكن است در يك زيارت و يا يك 

يك ثانيه، يك دقيقه، متناسب با عنايتي كه بشود روضه يك لمحه اش واقع بشود يا يك دقيقه اش، يك لمحه، 
باقي اش ولو صورت ها، است  يبندگبدانيد و توفيقي كه حاصل شود يا يك روز و يا هر چه. ولي همان از آن را 

هي اعظم حقا و ال اوجب حرمه لم يتوسل المتوسلون الي اهللا به وسيله «باشد بندگي واقع نشده  هبندگي داشت
، اين در صلوات بر حضرت سيد الشهداء صلوات اهللا هست. شما با نماز يك »عنده اهل البيتو ال اجل قدرا 

دگي، كيفيت بندگي شماست، دل نه قرار مي دهيد براي بلتوسل پيدا مي كنيد وسي يكيفيتي است از بندگ
به شماست. ولكن وقتي كه حال مي شود دل سوختن كه التفات  يسوختن براي معصومين هم كيفيت بندگ

باذن اهللا ـ واقع مي شود  ينفس حال هم قطع مي شود و منحل در خود آن مصيبت هستيد در آنجا بندگ
شفع بايد يك وجه  .شايد هم يك احتمال بشود داد كه معني شفاعت هم آنجا حاصل مي شودـ تبارك و تعالي 

آنجا شركت پيدا بشود در  يعني اين مطلب بايد يك نحوه ،متناسب با شافع. طرف شفع نمي شود داشته باشد
مناسب مي شود  ،با رنگ مصيب شمابعيد نيست كه اين نحو مماثلت اين نحوه رنگ حال شما مناسب مي شود 

در ظرف شما در موضعي كه شما هستيد اين تناسب حاصل مي  .دارد با خود قضيهنه خودش خيلي فاصله 
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ي شود عين آن مصيبت را شما درك مي كنيد نه اين كه خيال كنيد كه حاال مي گوييم ربط پيدا م ،شود

ير مسلح نشود ديد. در طبقات آب در غهيهات. در آن مرتبه در ته دريا هم شايد نور افتاب بيفتد ولو با چشم 
 رهم در جايي كه هستيم بلكه دها . متناسب با ظرف ما ديگر نازلي از نور آفتاد مي افتد ةهر طبقه اي يك مرتب
اتب شعاع نور اين ها هست. مطلبي را كه شما دنبالش هستيد مطلب حساسي است. بدون همه عالم در همه مر

عروه الوثقي نمي شود حركت كرد. بدون صراط مستقيم نمي شود حركت كرد. درست است تعلق با اهللا تبارك 
ر سقوط ت خطدو تعالي هست. تعلق به اوست. تعلق به سوي اوست، اليه است. ولكن هر قدر لطيف تر بشود عبا

و ابليس حساسيت مطلب  .هم آثار رحمت و هم آثار كفران خيلي سخت است .است و اين مهم است رشديد ت
كه اگر شما بتوانيد يك بمب اتم درست نكنيد حساس را مي فهمد خيال نكنيد كه ابليس نمي فهمد. خيال 

راه سيل شده  دأنوسات كه س»از د از نظر فكري و بتواند متحول كند ظرف ها را و دلبستگي به يك دسته يكن
رف كند. اين را ابليس نمي فهمد كه شما سعي كرديد و بهتان بمب اتم طآن ها را بر طرف كند موانعي را. بر 

دادند. ابليس سعي مي كند كه آن بمب اتم را شما به طرف كعبه شليك كنيد. به طرف دين شليك كنيد. 
كار كند كه چنين نيامد به دست شما سعي مي كند بعد از شما  نشانه برويد به طرف معارف. اگر ازش هم بر

كه چنين بكند اال متنسك باشيد به اولياي نفس. كسي تكبر نكند بدون مطلب را از آن بر مي آيد  بشود. و اين
كنيم  كه بدون  جلو برد. و همه مان در عين حالي كه خيال هم نميدرخواست از معصومين مي شود مطلب را 

معصومين جلو برد. جلو برد اال به تمسك به معصومين نمي شود جلو برد. مي دانيم كه نمي شود  تمسك به
د. از زيادي در خواست توسل يمتذكر باشيم و بخواهيم از خدا توفيق توسل را. از زيادي چيزي كه ضدر نمي كن

اه كنه كارتان هم مدح آن ها و كه گاه ـ ان شاء اهللا تعالي ـ هميشه اين طور باشد. گگوييم به معصومين است. 
نباشيد كه پيشكار  يد يك نحو مطلب را از صاحب مطلب. مثل فقيريدشنام به دشمن آن هاست. ولي غافل نكن

صاحب خانه را ديگر نمي شناسيد. دلخوش مي شويد به ارتباط با آن  موال چيزي را دم در به شما مي دهد.
يش قوه عقالني نيايد. اشد مثل آن خادم مي ماند. حواستان پخادم. قوه عقالني شما وقتي كه كارش خوب ب

پيش قوه حاالت روحي و قلب نيايد. صاحب خانه و معطي نعمت را ببيند. و اولياء النعم ولي نعمت را مواظب 
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باشيد. گاهي بعضي آدم از حاالت خودش را مي بيند كه با رئيسي كار داريم به دربان و اطرافيان و اين ها 

مي بينند شايد. و كار به جايي مي ا مي دهيم به اندازه اي حتي بيشتر از رئيس.  گاهي او را مستقل خيلي به
رسد كه مي گويد كه خب ما اين ها را ببينيم اين ها دزدكي هم كه باشد آن چيزي را كه ما مي خواهيم به ما 

بدانيد. هيچ  اء نعمت و نمايندگان خدمي دهند و كار مي گذرد. اين طور نباشد. همه شئون آن نعمت را از اوليا
ا عنايت كند از لغزش مصون بدارد. من به ذهنم دچيزش را مستقل ندانيد. و خدا توفيق بدهد كه نبينيد و خ

مي آيد كه آن مطلبي كه ثابت است و با تمسك به آن مي شود سير كرد و در صراط بود همين مطلب است. 
 ةو اال قو .ين محكم مي بيند كه ارتباط محكم با معصومين داشته باشداحكام ثابت را آيات محكم را ا[...] 

دست ابليس قرار مي گيرد. و الذين كفروا و تخريب و چه در جهت تأسيس بازيچة عقالني چه در جهت ترديد 
اوليائهم الطاغوت كفران نعمت سرپرسي آدم را به يك شيطان طاغي مي سپارد. ولي اگر تمسك به عروة الوثقي 

يدا كنيد و تمسك به حبل متين پيدا كنيد. كه اين ها را در زيارت مبارك جامعه و احاديثي كه آن طور كه پ
د با توسل و تمسك به نبزرگان فرمودند عين اين مضامين وارد در اخبار شده است اين ها هست كه نگه مي دار

هم متوسل بشويد و  تلها جدا شدني در كار نيست. اميدواريم ان شاء اهللا در ايام توسال ،اين هاست كه النفصام
هم بعد از توسل همه مان به هم دعا كنيم دعاي در حق هم نفع دارد براي خودتان هم نفع دارد از نفعتان كم 

محتاج به دعا هستيم وقتي يد هم مثال فالني بهتر يا فالني بد تر است دعا نمي خواهد. همه مان ينمي شود. نگو
موجب سرور اولياء نعم است. آن ها اوليا هستند به  ،هم كه دعا بكنيد به هم مالئكه درباره تان دعا مي كنند

ترحم و كرم. وقتي كه شما كرم مي كنيد دعا مي كنيد در حق برادرتان آن ها اكرم هستند از شما. اميدوارم ـ 
د ان شاء اهللا يه باشيد و محكم باشيد در توسالت و موفق باشتيد و توسل داشان شاء اهللا تعالي ـ به هم دعا بكن

 به خيرات. 
حاال بياييم سراغ بحث باز تذكري دادند به بعضي از سواالت كه حاال در بحث زمان و مكان ادامه مي دهيم ـ 

قدرت كه مقوم تكليف  ان شاء اهللا تعالي ـ. هر چند قدر اجمالش تا اينجا تمام شده مسئله زمان و مكان كه
يعني ما يك ولي اي  .گسترش عيني اش بدون واليت اجتماعي براي عبادات اجتماعي واقع نمي شود هست
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لوازم داريم كه رهبري زمان را به دست داشته باشد. و حوادث را به نفع اسالم ايجاد كند و به نفع اسالم ختم 

فعليت ابتدال الجمله به صورت كلي تمام مي كند كه  كند تا قدرت به نفع اسالم حاصل شود. اين مطلب في
ابتداليي در كار نيست. در امور اجتماعي مگر به ميزان تصرفي كه مي كند ولي در جهت مقابله با كفر و 
گسترش اسالم. و در غيرش تخيل بر فعليت قدرت هست. حاال همين مطلب را بنا هست تدريجا در چند جلسه 

زمان و مكان هم گفته شده است حاال ببنيم آيا زمان و  ثبح زيم. كه يك مقداري ايك كمي توضيح بيشتر بده
تزامي مجددا چه مي شود. احكام التزامي به وسيله كار عقلي فهميده مي شود كه بنا لمكان رابطه اش با احكام ا

به صورت كلي اش ايمان يا جريان تعلقش. كار عقلي متناسب است با ظرفيت رشد  ،به بياني كه قبال عرض شده
د پذيرش همه هست كه ادراك رشد دارد. رقدر متقني دارد كه هيچ كس مخالفش نيست. يعني في الجمله مو

در آن بخشي هم كه  .گويد كه ادراك رشد ندارد. ادراك اگر تدريجي الوصول است رشد دارد اين را كسي نمي
د است. و اال اصل اين كه ادراك في شيزم رمي گويند بعد قواعد ثابت و چه و اين حرف ها آن ها در مكان

وجهي چه مسئله اي كجا آنش ظاهرا مورد اختالف نيست. بشر علمش تدريجي  حاال در چه ،دارد الجمله رشد
است و چون تدريجي است بايد هم رشد داشته باشد. در همه ابعاد يا لوازم جديدي را مي تواند مالحظه كند يا 

ن مي تواند ماده براي فالن استدالل هم واقع شود. در مجموعه اين مطلب هست موادي كه غفلت داشته كه اي
تقريبا تا يعني رشد در قواعد اطالع وجمع بندي و آن هم به دست مي آيد و تدريجي است.  ،كه رشد هست

هم از اينجايش كلي مورد اشكال قرار نمي گيرد. يعني تا اينجايش را همه قبول دارند كه ادراك تدريجي است. ف
مواد لوازمش و فهم از ابزاري كه به وسيله آن ابزار آدم مالحظه مي كند اين ها دو تا هر دو تدريجي است. بنابر 

زمان  ززمان كه تدريج اكه اين زمان و مكان به يك معنا مورد پذيرش هست. شايد راحت تر آدم بتواند بگويد 
ر اين بحث را كه تا آخويد در اين  باب. شايد بحث جدا شدني نيست توالي است. مكان را ممكن است زود نگ

مالحظه كنيد. مالحظه نسبت بين زمان و مكان باشد كه مورد اختالف قرار بگيرد و اال اصل اين كه امر 
در حقيقت تدريجي هست تا اينجايش را كسي حرفي ندارد. ولي حاال نسبت بين امور يك مطلب هست كه 

ت بين زمان و مكان در نفس ادراك انيها يك بسناست نه تبديل. و بعد  مالحظه ترتيب هست جريان ترتيب
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د في الجمله مورد رعايت هست. نمقداري كمي دور تر است از اذهان. طبيعتا دور تر از ابزارش هم هست. هر چ

ين واليت ها وقتي بنفس بحث در اين فرض هايي كه در تعارض و تزاحم مالحظه نسبت بين قواعد و نسبت 
وييد نسبت بين اين حديث و يا آن حديث موضوعا موضوعش عام است و يا خاص است وجه يا چه هست مي گ

ولي حاال نسبتي كه بتواند همه اش را  .ش اين است كه يك نحو نسبتي را داريد مالحظه مي كنيدياين ها معنا
حد از راه اقتصاد هم كه به صورت يك مجموعه واحد در آورد ظاهرا نيست. تبديل كردن اين ها به مجموعه وا

 ت. چه طور مي شود نسبت بين اين ها را مالحظه كرد.؟سگفتيم منجر به قياس است. باطل ا
بي بعضي مهمترند از اشاره به حسب لسان خود يكه اين ها يك نسبت هاي ترت اي در جلسهشده اشاره 

حاال يك  شود مطلب. ازه تمام مي، بعضي ها اهميتشان كمتر است يك چنين چيزي است، آيا به همين اندشارع
ن كلمات باشند مي كنيم. آدم چند شكل مي يتوجه مختصري به وسيله ابزار مفاهيم روابط مفاهمه كه هم

اين است كه بگوييم هر كلمه اي معنايش را عرف يك طوري مي فهمد اقم  لا ببيند يك شكتواند اين كلمات ر
م يك معنا مي فهمد و از دلو الشمس يك معنا مي فهمد و از از اق ،الصلواظ لدلوك الشمس الي غسق الليل

غسق الليل هم يك معنا مي فهمد. معنا هم معناي عرفي است آيا در همين حد هست معناي استفاده از 
كلمات؟ يعني يك لغت نامه عربي به فارسي، يا براي عرب ها كه ديگر زبان مادري شان است. همين تمام مي 

كه در خاطر مباركتان هم هست. حاال اگر بخواهد  ،ي خودش در بحث اجتهاد گفته اند نهدر جا؟ كند مطلب را
جمله را با جمله هاي ديگر و با روايات. چه نحو جمع مي كند؟ خب شما قواعدي را مي اين جمع بكند بين 

ت. فهم چه اهيد بايد قواعد علم اصول باشد ديگر . قواعد علم اصول چه چيزي هست؟ قواعد فهم مطلب هسوخ
 چيزي؟ فهم مفاهيمي كه پشت سر اين ابزار مفاهيم پشت سر اين كلماتند. پس روابط ارتكازات را شما مي

خواهيد در امر مفاهمه. چه روابط ارتكازاتي را؟ مال كدام طايفه؟ اينجا احتماالت مختلفي آدم مي تواند بدهد 
حرف است. مال زمان متشرع يك حرف است و مال بگويد قواعد ارتكازات در باب مفاهمه مال زمان خطاب يك 

اين  . كه بگويند[؟]حاال يك حرف است. شما مي گوييد كه مال زمان خطاب را مي خواهيم [؟] يك اشكالي 
مالحظه اش كنيد. با كدام روابط  دا را كه مي خواهيد مال زمان خطاب ما كدام ابزار مي خواهينحقيقت اين مع
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ط ارتكازاي با زمان خطاب كما اين كه بعضي اين به اش كنيد. اگر بفرماييد با رواارتكازي مي خواهيد مالحظ

طور تصور فرمودند. اشكال بر آن وارد است. يعني مي فرماييد كه از اين كلمات استنباط مي كردند محدثين 
طوري تاريخي كه در اين قضيه هست اين مين استنباطي را كه شما مي كنيد. الاقل اين حرف با وجود ه

دا نمي شد اصال ينيست اصحاب روايت مثل اصوليين دقت عقلي در لوازم و مالزمات نمي كردند و اال جايي پ
اين سعي در پيدا كردن علل ـ تذكر مي دهم اين را يادمان نرود باز من وسطش ـ براي پيدا شدن اخبارييون 

ر حسس. دقت است بر اين كه ببينيم احكام و اقتضائ نيست. نه قياس است و نه تأويل است و نه تأويل ب
مفاهيم روابط مافهمه و امر ارتكاز چگونه است. شما دقت عقلي مي كنيد در مفاهيم خطاب هايي كه در زمان 

يعني مناسبات پذيرفته شده فعلي را براي مفاهمه مي بريد به آنجا يا به عبارت اخري  .شارع واقع شده است
اين دستگاه ابزار دقيق تان و نگاه به آن مي كنيد مي شود گفت كه آقا  خطاب هاي آن وقت را مي آوريد زير

ولكن التفات بهش نبوده است. صرف التفات نبودن كافيست براي اين كه بگوييم اصول  هاين ها آن وقت هم بود
انيت گوييد كه مبالبته مي  .صرف عدم التفاتش كافي است ،اعد جريان ارتكاز در آن وقت نبوده بدين شكلوو ق

كلي ندارد و در همين جهت بوده و عيبي ندارد در همين جهت باشد. و مي گوييد اين مرتبه كمالي است از 
ادراك مي خواهيم بيينيم تكامل در ادراك كه علم اصول را به وجود مي آورد اين قياس مي شود؟ ابدا اين به 

انسباق زمان تخاطب مي آورد؟ نه اين با  باق را در همان شكلسمعنايي است كه خطاب را و ارتكازات را و ان
 ها د خب خيلي از وقتييك ابزار دقيق تري دارد خطاب هاي آن وقت را مورد لحاظ قرار مي دهيد. مي گوي

اين دقت را مي كند و بعد مي گويد اين دقت ها عقلي بود عرف از اين ها اين حرف را نمي  ههست كه فقي
نمي فهمد. عرض مي كنيم كدام عرف؟ عرفي كه بلوغ ارتكازاتش به اين  فهمد عرف كوچه و بازار اين حرف را

رسد. عرف جريان پذيرشش نسبت به ابزار مفاهمه در زمان هاي مختلف مختلف است. نابزار برسد يا عرفي كه 
اگر اين عرف رشدش در اتباع هوي باشد طبيعي است ابزار مفاهمه اش هم كه مي پذيرد تدريجا به طرف  حاال
قرار دادند. اين به و اتباع از خدا و وحي اين را نصب العين  شدمتدينين عرف  ،حركت مي كند اگر عرف هوي

خب به اندازه رشدي هم كه دارد ادراك عرفي از مطب هم تمام مي  ،معناي اين نيست از رشد نباشد در اينجا
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اين در لوازم ممكن و همچنين ممكن است كسي بگويد كه بايد رجوع كرد به ادركاك عرفي زمان خطاب  .شود

نيست. در احكام جديدي كه تفريح فرع مي فرمود اين ممكن است و اال قدرت تفريع فرع بر اصول را نداريد 
علينا بيان االصول و عليكم تفريع الفروع فرع را چه طوري تفريع مي كنيد؟ اگر شما خواستيد تعطيل كنيد 

معنايش اين  را،لوازم  دروش اخباريين. ولي اگر بخواهيد بپذيري قدرت مالحظه لوازم را بازگشت مي كنيد به
است كه تفريع فروع متناسب با ميزان رشد ادراك هست. ولو تريفع تفريعي متكامل و هماهنگ باشد ولو قواعد 

. ولو جهت ثابت بر آن حاكم باشد ولو قواعد ثابت در باشد ثابت هايشثابت در آن جاري بشود. ولو قوامش به 
ن جاري بشود ولو ولو قوامش به ثابت هايش باشد ولو جهت ثابت بر آن حاكم باشد ولو تعلقش در يك جهت آ

مالحظه مي شود كه در زمان و  تناسب بين والزم بنا شود مالحظه بشود در درجه اول اجماالً باشد. بنا علي اگر
ادراكات قبلي و ادراكات نظري. در آخر  نه به معناي حاكميت ادراكات حسي بر ،مكان اثر دارد در نحوه ادراك

كه بالعكس هست يعني اول اختيار هست و بعد ايمان و اهللا و قوته ت مي كنيم به حول ااين را اثب خاصاًكار هم 
تعلق هست و بعد امر حاال قلبي هست و بعد نظر است و بعد ادراكات حسي و بعد تصرفات حسي. و واليت 

هم در شخص همان اختيارتولي است به واليت كه جاري مي شود در اين  باتجريان پيدا مي كند در اين مر
ولكن چيزي را كه نمي شود انكار  .امور و هم يك پله باالتر تعلق به جلت عظيمته و اوليائش اين جاري مي شود

 ،بشود كرد اين است كه شما يك رد فروع بر اصولي داريد كه هم مي تواند اصل هاي جديدي در ابزار شما پيدا
 يعني علم اصول قواعد جديدي پيدا كند. و هرگاه ابزار رشد كرد مي تواند قواعد جديد فقهي استنباط شود. 

ن سه در رتبه التزام هم يعالوه بر اين اگر گفتيم وصف و ارزش و تكليف هر سه با هم حضور دارند مالحظه ا
مي كنيم. كه هنوز انسجام را به صورت كامل  ر هست كه نگاهمموجب پيدايش قواعد مي شود. اين در ابتداي ا

مالحظه نكرده ايد. ارتباط موقعي و تكليف و ارزش را به صورت كامل مالحظه نكرده ايد. حاال اگر گفتيم كه 
ولي وقتي كه مي آيد قدم مي گذارد در ادراك از  .علم اصول ولو براي ابزار فهم مفاهيم روابط مفاهمه هستند

يفي و ارزشي و مي خواهد جمع بندي كند طبيعتش اين است كه نه شما مي توانيد كلمات توصيفي و تكل
ا هروش اخباريين جدا مي كند اين  مي كند به صورت مطلق كه ظاهراً راحت با ابزار ارتكازي كه اين ها را جدا
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 غيرت عقلي را مي توانيد تمام بكنيد و نه مالزما و مالزمات عقل آن را نمي بيند نه با آن [ادامه صوت] را

مرتبط ببينيد از ابزاري كه اين مالزمات را نگاه مي كند و مي شناسد. با اشاره اي كه قبال شد كه متوقف شد 
البته ممكن است كسي بگويد نه تفريع فروع بر اصول  ،رشد كفر اين كه ابزار شما مرتباًه تفريع فروع بر اصول ب

عرض مي كنم كه نحوه تطبيق بر مصاديق  .كلي بر مصاديق استهمچنين چيز را نمي خواهد و از قبيل تطبيق 
 ،اگر نحوه اي است كه قدرت تبيين را مرتبا گسترش بدهد يك حرف است و اگر نه خودش را راحت مي كند

احتياط جاري كن هر چيزي كه برايت مشتبه شد اين را بهتر  آن گويد شبهات تحريميه در مثل اخباريين مي
في كل حال ـ به اصطالح ـ  بحث هايي كه اختبباريين برش متمسم مي شوند آقايوني است االحتياط حسن 

كه اطالع دارند بر اين مطلب. در خاطرشان هست بحثي را كه مرحوم شيخ رضوان اهللا تعالي و گستران جواب 
ر مقام چون احتياط د ،يك وقت احتياط بر خالف احتياط است در ترك احتياط است .اخبارييون را مي گويند

اري را مي كند در مقام التزام است كه آدم مي تواند بگويد احتياط. في مقام العمل مرتكب كعمل كه آدم يك 
بحث را در جلسات آنيده عرض مي كنيم كه بنابر اين فرض ما مي  ةبقيديگري است. حاال ـ ان شاء اهللا تعالي ـ 

ريع بيان كنيم يك وقتي است كلي و مصداق مي گيرد توانيم بگوييم كه رد فروع بر اصول اگر بخواهيم خيلي س
منطقي  كه مفاهيم كلي را به آن مالحظه مي  و آدم مي گويد كه كلي و مصداق نحوه اي كه در منطق فرضا 

كنند منطق صوري در همان شكل كافي است. يك وقت هم مي گوييد رد فروع بر اصول يعني مالحظه 
بشود رد كرد يك وقتي مي بينيد كه مالحظه لوازمات عقليه هم بدون مالزمات عقلي است تا فرع جديد را 

مالحظه نسبت بين وصف و تكليف و ارزش نمي شود اين سه احتمال قاعدتا حداقل احتماالتي است كه پيدا 
 مي شود.

»بركاتهوالسالم عليكم و رحمة اهللا و «  





 

 ٣٥جلسه: 
١٢/٠٧/٦٨ 

انه خير ناصر و معين و صل اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد  ،نستعين بسم اهللا الرحمن الرحيم و به
المعصومين المنتجبين المكرمين علي اعدائهم و اعداء اهللا  هو علي اهل بيت(اللهم صل علي محمد و آل محمد) 

 من االن الي يوم الدين. 
اي  آنچه و عده به وليت دادهاز زمين بركن. بارالهي كلمه حق را در سراسر جهان بگستران. كلمه باطل را 
را مؤيد و منصور بدار. لشكر رشيد اسالم اي  هرچه زودتر عنايت بفرما. نايب رشيد وليت حضرت آيت اهللا خامنه

شهداي انقالب اسالمي با حضرت فرما. ل مخذو. لشكركفر درهمه ابعاد گردان پيروزة جناح ها و ابعاد در هم
معلولين انقالب اسالمي شفاي عاجل عنايت فرما. بار الهي انتقال مارا از اين عالم به  سيدالشهداء محشور فرما.

اي قرار ده كه تو راضي باشي.  به گونهلك عالم ديگر تفضالً به وسيله شهادت در راه خودت و براي خودت خالصاً 
صالحين امت، علماي حياً و ذوالحقوق اموات و ري و باطني ما را شفاي عاجل عنايت بفرما. علل و امراض ظاه

. و علي بگردان مند فرمايي ايشان را بهره مي ميتاً خاصه پدر و مادر غريق رحمت بفرما. از خيراتي كه نسيب
غريق سرّه القدوسين  خيرشان در حق ما قرار بده. روح رهبر كبير انقالب حضرت آيت اهللا خميني قدس اهللا

فرمايي حض  مي يبصخيراتي كه ناز رحمت واسعه خودت بفرما. روحش را از ما شاد و حقوقش را بر ما حالل 
عنايت خاص وليت،  تبا تفضل و كرمبار الها وافر برايشان واصل و عايد بفرما. دعاي خيرشان را نصيب ما بفرما.  

بفرما. عناياتش را بر قلب، نيت، ذهن، فكر و اعمال و ها  يب همه ماولي اعظم تو حضرت بقيه اهللا ص و عج را نص
بدار كه حضرتش راضي باشد. آنگونه ببر كه حضرتش راضي باشد. گونه  گفتار ما جاري گردان. خدايا ما را آن

و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و عجل «محشور ساز كه حضرتش راضي باشد. گونه  آن
من باب افتح علينا اللهم  ،و اكرمنا بنور فهماللهم اخرجنا من ظلمات الوهم «. »لدنك سلطناً نصيراًلي من 
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صلي اهللا علي محمد و آل ». علومك برحمتك يا ارحم الراحمين و به محمدخزائن رحتمك و نشرنا علينا 

  محمد. (اللهم صل علي محمد و آل محمد)
يك در احكام كلي التزامي بود و عرض كرديم كه گاهي مالحظه  ير زمان و مكانأثبحث درباره مالحظه ت

بدون لحاظ لوازم عقلي. عقل حداقل فعاليت را در فهم نقل دارد. كما اينكه در روش اخبارين شود  مي حكم
شده است. در روش اصوليين مالحظه لوازم شده هست تا  نمي همه مالحظهالوازم عقلي اين ابزار روابط مف

 حدي. 
م توصيف و ارزش را هم بايد لحاظ كرد و تكليف هر سه تا با هم طبيعتاً معنايش اين است كه يگر بگويحاال ا

صف و تعاريف . به عبارت ديگر اوصاف هم تميز ومالزمات عقلي در يك حد وسيع تري مورد توجه قرار بگيرد
ه طوري در موضوعات متنسبطه چ ،كانه .هم اسالمي باشد منتسب به توصيف باشد. نه اينكه تعاريف عرفي باشد

به پايدار نماز را. صل نماز  »اقم الصلوه«صريح بود كه هم حكم از ناحيه شارع است و هم معرفي موضوع حكم. 
 بخوان. خواندن يك امر تكليفي است. بخوان بپا بدار. چه چيز را؟ نماز را. نماز چه چيزي است؟ 

مان  ي اين دستور براي اين فرمان موضوع حكم دستوريت حكميه برابكه موضوع قرار گرفته براي اين نس
 هست؟ و انحصار ندارد به اينجا ياطور  شود گفت كه همه جا همين مي بود، حاال آيااي  هم موضوع مستنبطه

شود گفت؟ عقل قدرت مالحظه تغاير را دارد. اين ميكروفن غير از اين ميز است، غير از اين زير سيگار  نمي
اگر حساس باشد نسبت بهش.  ،اين سيگار است. غير از اين كبريت است. عقل اين قدرت را دارداست. غير از 

متغاير با خيلي چيزها. شما نسبت به كند. توجه ندارد. خيلي چيزها در عالم هست.  اگر حساس نباشد غفلت مي
يد يك كاري كرد كه آن غفلت داريد. پس شرط اينكه لحاظ تغاير بشود التفات است. در نظام حساسيتها با

ود و اال توجه ندارد. چه گذشت از مالحظه نسبت بين امور كه تعريف حاصل هم لحاظ تغايري شالتفات حاصل ب
هم لحاظ نسبت تا يك نتيجه حاصل بشود بنام تعريف . خوب نسبت بين امور كه ديگر واضح هست كه در آن 

چقدر است ارزشش؟ دارد فايد دارد يا ندارد؟ اي  براي چه كاري تا بگويم چه فايده ،شود مي بتصرف مطلو
 ،اي كه متناسب با يك هدف هست آيد در يك مجموعه مي چقدر ارزش نيست. اگر براي چه كاري تمام شد اين
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يك تعريف است. به عنوان تعريف آب به عنوان اينكه طاهر كننده هست  به اميد خدا پيدا مي كند.حاال تعريف 
شود خوب يك  مي خاص شيميايي دارد و در بيوشيمي و شيمي حياتي مطرح كه يك مصارف ميك شيء ه

نه. شما وقتي تعريف آب را برديد در طاهر  ؟تعريف ديگر است. حاال بگوييم هر دو تايش با هم يك جا هستند
گفتيد، خدا توفيق داد در حين آشاميدنش بسم اهللا گفتيد الحمداهللا الذي سقاني ـ انشاء اهللا تعالي ـ ها  كننده

اين اش  اين معناي اين آب، آن آب نيست. اصالً تشنگي را شما برطرف كنندهالحسين گفتيد سالم اهللا علي 
 بيني و عطش را هم در يك مراتبي يك چيز ديگر مي بينيد. برطرف كننده تشنگي را خداي متعال نمي جسم

بنابر بحث اصالت تعلق در پاورقي يا در پرانتز كنيد.  مي اش مطلب ديگري مالحظه بيني و حاال در مرتبة نازله مي
تواند خارج از اين محدوده باشدو سير شدن  نمي بخواهيم بگوييم، اگر هر حركتي اين آثار تعلق باشد تشنگي كه

خوب اين با بسم اهللا و الحمداهللا الذي سقاني و سالم اهللا الحسين  ،شود مي هم معنايش رسيدن به مرتبه باالتر
خورد و عاشق خود مزه مادي به  مي شود. حاال آبي را كه يك كافر مثل حيوان مي تمامها  صحبت(ع) و اين 

شود. اين آب با آن آب زمين تا آسمان فرق دارد. اصالً خاصيتش هم فرق دارد.  مي معناي دنيا پرستي حيواني
گوييد به آب آب  مي لهي رانه فقط بسم اهللا. اسماء متعددي از اسماء ا ،خوانيم مي بهتر آب را بهش دعا هم

خوانيد و بعد هم شفا  مي گيريد و در يك ز مان خاص و بعد هم دستوراتي دارد و به آن دعاهايي مي نيسان را
كند، برايش طهارت در يك مراتب باالتري قائل هستي. حاال اين را از آن كسي كه اكسيژن و هيدروژن  مي پيدا

گوييد اول آب  مي كنيد شود. به آن كه نگاه مي مي عريفش به آن ختمت ،گويد آب هستند مي را اين حرفها را
گويد مرتباً بدهي به آن  مي خورد. خوب آبي نيست. به آن نمي باران، ميزان چيزش و چيزش زياد است و به درد

 به حضورتان  عرض كنمـ  كند. سوم اينكه نگهش داري فاسدتر از فاسد و بعد هم مي اين به اصطالح فاسدترش
گويد كه يكي دو تا قطره به آن الكل اضافه  مي خوريد. اگر از آن سؤال كنيد مي اين چه چيزي است داريدـ كه 

 كنند اين طوري هست ديگر يك درصدي از الكل اضافه كني حفظش مي كنيد انواع شربتهايي كه درست
يست از اين دنيا. خوب حاال رود. سهمش ن نمي كند. آب طاهر ازگلويش پايين مي كند از فاسد شدن نجسش مي

واقع شد همه افرادش مشترك است. يعني براي طاهر  ياين را دقت بكنيد كه آيا اگر در يك مجموعه ديگر
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تر  بينيد؟ آيا آب مقطر را ولو قليل باشد طاهر كننده مي ورطكردن شما آب قليل و اب جاري و آب كر را يك 

را هايي  آيا فقط در آب اين مطلب هست؟ در مكان ها، يك مكاننيست؛ طور  دانيد از آب جاري؟ خوب اين مي
شويد حرم مطهر حضرت علي بن موسي عليه السالم گرچه همه عالم  مي دانيد. شما مشرف مي شما خيلي خوب

بدن ظاهري ايشان در آنجا  ،آنها است ولي خوب يك جاهايي خصوصيت خاصي بيشتر داردها  كون در دست
نه  ،منور ايشان كه احاطه دارد زمين در دست معصوم است واال روحدفن شده است. بدن مبارك ظاهري ايشان 

گوييد و في بيوت اذن اهللا ان ترفع و يذكر في السمه. كانه همه جا اذن است كه آدم  مي نجاآمعصوم در زمين. 
به بركت ان مكان. حرم معصومين كانه موانع خود فرد ديگر مانعيت ندارد.  ديگر. درطور  يا اهللا بگويد. آنجا يك

 ةيك جا هم ،رود. يك جا اذن اهللا ان ترفع و يذكر فيه السمه يشود معصيت و باال نم مي نعصداها يك جا ما
كنيد به  مي دانيد. سالم مي دانيد محل نزول مالئكه مي ا را شما طبيعي است كه مباركجرود. آن مي صدها باال

ممكن از ديد يك نفر كه نها هستيد. آكه آنجا حاضرند. معقتد به پاسخ آنها هستيد. معتقد به كمك اي  مالئكه
آيد و  مي دانم يك نفر جنوب و نجسي كه جسد ناپاكش در آنجا توريسيتي و يا يك نفر شرق شناسي و يا نمي

 شود.  مي وارد ي همكدزد
هوا خيلي  اين باشد كه عكس بگيرد و تهيه گذارش كند يا كذا بگويد اينجا ن بيايد و يواش هم مثالً دنبالآ

روند بيرون. شما آنجا را جزء  مي شوند از اينجا كه نمي شود. اينها چطور مريض مي كثيف  است. آدم مريض
يك و كند آنجا  مي دانيد و آن بيچاره هم خيال مي شود مي بزرگي كه ابتهاج و سرور بندگي حاصلهاي  مكان

دست هم يك وقتي كه  بوسد نمي آيد مي شريفهاي  شد كه وقتي كه از زيارت حرم كسي بود بيچاره نقل مي
 ديگرطور  خوب اين بيچاره يك .بزند مقيد است كه بيايد اول دستش را صابون بزند كه آلوده و ميكروبي نباشد

بوسد به عنوان آستانه بيت  مي ا حرم مطهر راآستانة صحن يرا. كند آن جا  مي آيد استشسفا مي يگريدبيند،  مي
نبي  ةدر، دربار ةزيارت هم هست. بوسيدن عتبه يعني بوسيدن آستاندر آداب گويد براي بوسيدن كه  مي نبي،

ـ به حضورتان كه عرض  ذكر شده، بيوتي هم كه منسوب به ايشان هستاكرم كه به صراحت ـ به اصطالح ـ 
بيند آب و هوايش بد است.  مي آيد قم، مي م را كرد و بوسيد. بيت نبي دانستشود قصد نبي اكر ميكنم كه ـ 
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سازد آنجا خيلي شلوغ است. از چه چيز شلوغ است؟  نمي به مزاجمانها  نزديك حرم هم كه زائر رو هست كه ما

 گوييم اين مي خواهم كمي اشاره بكنم و بعد بيايم در مطلب ببينيم كه آيا اين چيزي كه ما مي طبع بشر را را
شود قياس؟ در شلوغي يك  مي شود قياس يا ضدش مي شود ديناميزم؟ اين مي شود دنياميزم يا صدش مي

د اند كه در آنجا علم قطعي است نه علم  مي دهم به آن چون آدم مي چرا لقب مفسق را ،مقسق، پارك، شلوغ
شود. گناه در  مي واقعنظر به اينجا به اين كه بين جوانهاي عقب زياد وزن و مردي كه هستند است اجمالي 

كنند. تفريح به التفات به عالم دنياست اين تحت  مي كهكه تفرج و تفريحي  داند مي شود حتماً. مي اينجا واقع
كنند. اگر ديديم كه  مي معناي سرور عارفين است. سرور با ذكر و دعا كه نيست اينجا. از توجه به دنيا تفريح

هايي  است. نفس كه ديگر حيواني است مثل بره كه در علف باشد. كاري ندارد به خوشينفس مان به آنجا راغب 
. خوشي مالئكه اطراف حرم معصومين هست و اطراف بيت هست كه كه براي مالئكه درست شده است در عالم

ب بينيد عاشق آ مي هم مثل بره كهها  متناسب با رشد ملكوتي است اين خوشيها  و مسجد هست و آن خوشي
كه شكل پارك هم داشته ترش  انسان يك شكل پيچيده ترش، دقيقخب نهايت  .و درخت و همين هست ديگر

باشد غير از مكانها، زمانها هم همين طور، زمانهاي هم ليالي مبارك قدر، ماه مبارك رمضان، ايام مبارك شعبان، 
عليه و آله و سلم (اللهم صل علي محمد مولود عزيز وجود مبارك نبي اكرم ـ صلي اهللا رجب، ايام معلومات شب 

يك  .آورد. در خود شبانه روز مي متناسب با خودش اين زمانهاي مختلفهايي  ) خوب يك توصيفو آل محمد
بشتابيد به طرف عبادت خدا  ؛شودبداد زده شود، پيام داده ها  كه در آن وقتهايي  را قرار دادند وقتهايي  وقت

وقتهايي را باز بين خود آنها ترجيح داده اند بين مغرب و عشاء وقتش غفليه يك  .خصوصيتي دارد اين مطلب
 ر نماز غفيله، خود وقت، وقتي است كه غفلتطاست. مورد فراموشي است مورد غفلت است. نه فقط به خا

 ز نماز مغرب تا يك سه ربع سا عتي بعدش. يا مثالً، شايد بعد اكنند مردم از آن و التفات ندارند به آن مي
بشود. مثالً اگر كسي يكي از احتماالت است مثالً در باب قم  ٢قسمتي بعد از نيمه شب شايد حدود ساعت 

باز بين طلوع فجر تا اينها، الليل اال قليال شايد مثالً اين باشد كمي از نصف آن طرف تر، باز نزديك طلوع و فجر 
 ةكند به حركت وضعي و انتقالي كر مي محدوداينها يك فرصتهاي مهمي است. يك كسي عالم را  بطلوع آفتا
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باشد گرمي و  مي ز نزديك و دور شدن آن با خورشيد فرقشوگويد فرقي هم ندارد شب و ر مي زمين و بعد هم

 قمري تكرارهاي  سال يك بار كل ماه ٣٣سري تابستان و زمستان. يك احتمالي هم اين است كه بگوييم هر 
 ممكن است يك محور ديگري در عالم فرض داشته باشد كه ما آن را درستد. اگر حساب بكنند اين نشو مي

يعني به  ،نيستبند  گردد در سال شمسي و پايش هم جايي مي آيد مي كه به نظرمانها  و اين ماهشناسيم.  نمي
است. ايام بند  پايش به جاي بهتري [...] نيستبند  كنيم در عالم حيوانيت مي گرما و سرمايي كه ما حس

يا شديد القوي و يا شديد  پناه جستن به خدا و معصومين است.باركش را مثالً ماه صفر هر ادعايش در م
شود دعايي كه مربوط به ماه رجب  مي المحال و اينها. ولكن دعايي كرد مرتبه مثالً در روزهاي ماه صفر خوانده

د نسبت به هرگونه خير. يا ماه رو مي شود وقتش وقتي است كه اميدي مي است يا من ارجو لك خير معلوم
آيد كه بعضي از اسماء جالله، بعضي از اسماء  طور مي گاهي به نظر اينـ به حضورتان عرض كنم ـ مبارك كه 

صحبت از بركت اش  شود. ماه مبارك دعاهايش همه مي جالل در تناسباتي كه نسبت به زمان و مكان مشاهده
يك خصوصيت در آن است. حاال يك سال در  ،و فضلته علي الشهود آن ماه هست. و عظمته و كرمهته و شرفته

رو به افتد خوب عيبي ندارد. يك سال كره زمين نسبت به آن محورحين تابستان قرار گرفته باشد  مي تابستان
آن وي ك سال هم در زمستان قرار بگيرد. خوب حول ان محور چه آن بگردد متناسب با آن محور رو آن يك 
ن هم در نزد خدا و معصومين است. ممكن است احتمالي به ذهن بيايد كه خوب است كه همه آ ثابت نباشد

 ةش، گرمش، متوسطش و خصوصيتي داشته باشد در پاك شدن همردطاعات در همه اوقات انجام بگيرد. س
بهرحال قصد اين است كه زمان و مكان و اگر بخواهيم وارد كنيم در توصيف گاهي  .روح آدم انشاء اهللا تعالي

بينيم و گاهي است كه اينها را  مي كنيم. گاهي نسبت بين تغايرها هم مي يك توصيف را صرفاً تغايري مالحظه
به  .شود مي كنيم. اگر در يك مجموعه ديگر مالحظه كنيم تعاريف عوض مي در يك مجموعه ديگر مالحظه

بكنم خدمتتان تعاريف كاربردي اگر بگوييم علوم ما چيزي ماوراء تعاريف بندي  عبارت اخري حاصل را جمع
گوييد كه علم به شيء عين همان مطلبي در خارج است  دهد. يعني يك وقتي است كه مي نمي كاربردي تحويل

شود براي ذهن و علم هم كه  مي لدارد كه عين خود ان شيء صورتش حاصاي  اهي. آدم قوهمبينم گ مي كه من
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 ،گويند نه همچين عينيت تطابقي قطعي در كار نيست مي كند گاهي مي كند يك رابطه را عيناً مستقل مي پيدا

شويد بصورت مطلق.  اش مي گاهي هم باز مدعي هماهنگي ،و در نسبت داشتن به خارج .نسبتي دارد به خارج
 ديگريطور  شود. و مي كند آن نسبت عوض مي اددراك ما رشد كه پيشود ا گوييد نه اين عوض كه مي مي گاهي

اگر ما هستيم  .شود به تعريف كاربردي مي توانيم پيدا كنيم تبديل مي توانيم به آن كار كنيم. كاربرد جديدي مي
 يرد.تواند هرگز بدون معناي فلسفي انجام بگ نمي خارجي و تعاريف كاربردي نسبت به عينيت، تطبيق به موضوع

توجه به شيء تغايري تعريف يك مبناي فلسفي دارد. شود آدم غفلت داشته باشد از اينكه جامعه براي اين  مي
بيند و متناسب با آن نسبتي كه به هدف  مي بعد براي يك هدفي آن را در آن يك نفعي و نسبتي ،كند مي كه

كه اگر هدفش عوض بشود بدليل اينكه مبناي دارد عنواني برايش قرار داده است. اسمي برايش قرار داده است. 
بينيد و يك  مي هدف ديگري، يك كارآيي ديگري از آن از هستي عوض شده است. اين را براي كياش  فلسفي

 دهد. مي نسبتي با اشياء ديگر و يك تعريف ديگري
بدهيم اين معناي ما براي اشياء  ،ر بگوييم تعاريف كاربردي جديديگشود. حاال ا كاربردي جديد مي عاريفت

 شود پرستيد.  نمي را كه ءتواند در اينجا سند بشود و اهوا نمي تطبيق به مصداق باشد. عرف كه
 مثل حكومت دموكراسي در امور سياسي اين هم كه يك همچين تعريف دموكراتيك عرفي كه درست در

، تا عينيت. و انشاء اهللا تعالي تغيير آخرين مرحله تا كه بتوانند اين نسبت را بياورنداي  آيد. تعرف متشرعه نمي
متناسب با اعتقادات الهي،  ،بدهند عينيت را. يعني تصرف كنند بر زمان و مكان. تصرف كنند در تغييرات

تواند تطبيق به مصداق باشد. حاال اگر ما در اينجا مالحظه  مي تصرفات الهي بكنند نماينده موال بشوند. اين
كنيم در راه پرستش  مي ا، وحي را، در توصيف و ارزش و تكليف با هم مالحظهكنيم كه لوازم عقلي خطاب ر
د براي اندازه گيري عينيت كارشناسي اسالمي وش مي كه براي عينيت معرفيهايي  خدا تا تغيير عينيت. شاخصه

از كجا آمده است؟ نسبت به چه تغايرهاي حساس هستيد؟ نسبت به چه ها  كند. اين شاخص مي معرفي
كنيد  نمي از آنهايي است كه ديگر به آن توجه [؟] حساس هستيد. و از چه چيزهايي غفلت داريدبندي  دسته

 .كنيد از آن نمي گيرد برايتان ضرر هم دانيد؟ كدامش است؟ اصالً گاهي هم مورد غفلت قرار مي نمي .قابل ذكر
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ي و شراب نيشكر چه هست؟ ضرر كرديد يك ذره ضرر بگر ندانيد كه فرق بين شراب سيب و شراب گالاشما 

آنها جايي ندارند. ندانيد كه شما نكرديد. اطالعش نفي برايتان ندارد. التفات به آن نفي برايتان ندارد. در دستگاه 
خواهيد بدانيد اين چيزها را آن وقتي است كه بخواهيد حركت كفار را مثل يك  مي مثالً شما وقتي هم كه

آسيب بزند به طور  شناسد كه خوراكش چه هست. و چه مي دم مبتال شده است به درگيري با آن.حيوان كه آ
طور  كند كه ببينيد چه مي جميع خصوصياتش را مالحظهـ به اصطالح ـ آن از راه خوراكش يك حيواني موذي 

 مهار كند. آن را تسليم كند ـ كه  ض كنمربه حضورتان عـ آسيب بزند، چگونه كنترل كند و چگونه 
پرچمدارهايشان نجات شان و  امتچگونه آنهايي راكه ممكن است از حيوانيت رو برگردانند از دست اركان و 

بدهد آنها را. آنهايي را كه مستضعف هستند چگونه خارج كند از دست آنها. آنهايي كه مستكبرندو استكبار بر 
مقابله بكند. به آن  ،نها را به اصطالح ريشه كن كندآاند اصل درحياتشان. چطور  ادها و رسول خدا قرار دخد

و اال از موضع اينكه بگوييم براي ما علم  .دليل شما ممكن است برايتان حساس باشد از داخل دستگاه خودتان
خواهد باشد همچين چيزي نيست. يعني چه علم علم است. تعاريف  ميلم است. هرچه عمحترم است، علم، 

قبالً بردي است. رتعاريف كا ةاگر دقت كنيم يك قدم باالتر از مسئل ،جه در وجه ديگردر يك و ،كاربردي است
ذهني. هاي  شود با فعاليت مي شود باحاالت قلبي همچنين پرستيده مي هم عرض كرديم. خداي متعال پرستيده

نه اينكه ذهن يك هوت مستقلي در قبال ايمان داشته  ،برهان كيف پرستش خداي متعال هست در مرتبه ذهن
شود  مي كنيم و بعد بپرستيم اين نمي باشد. و هيچ وقت ايمان زائيده ذهن نيست. استغفراهللا مطلق سازي ذهني

شود. و سبحانه و تعالي از اينكه آن قياس بشود با  مي اين مصنوع شمانيست خداي ذهني، قابل پرستش 
توانند هادي قرار بگيرند براي شما به طرف خدا، شما پا روي اينها  نمي عينيهاي  فيتمصنوع ذهني شما. كي

توجه به اينها اگر توجه الهي نباشد  .قرص باشند كه بتوانيد خدا را به اينها بپرستيدهمچين بگذاريد و اينها 
عالم كه اين را  ءبه اشياتوجه مادي است و توجه مادي به اينها مضل است. نه مهري، اگر توجه مادي كسيبكند 

 ذهني هم بكند همينهاي  اگر توجه استقاللي به كيفيترساند فرد را محال است به خدا برساند.  نمي به خدا
بهش و تكيه زدن  بتواند حج نمي ذهني هم توجه الهي الزم است. و حاالت قلبي همهاي  است به كيفيتطور 
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فه هم اين را قبول دارند در كلماتشان در خيلي از سخود آقايان فالبه آن شما را برساند به خدا پرستي. هرچند 

آ ورد. مسكت است خصمش. ولكن از آن طرف كه برعكس  نمي جاها كه استدالل ايمان و يقين و حالت روحي
بگوييد كيف پرستش خدا. نحوه پرستش خدا چرامي تواند طريق واقع شود حاالت قلبي،  ،نگاه به آن بكنيد

نظري و فعاليت قوه ذهني اگر نظر الهي د اشته باشد آن هم بستر هاي  تواند مالحظه نسبت مي نهكذا همچني
واب دارد. شايد تفكر يك ساعت بهتر از سالها ثخيلي هم صحيح اين كيفيت پرستش بشود  ،شودبپرستش 

تفضال قرار بدهد دا ختعالي عبادت جسمي باشد. طبيعتاً با حالت خوب، با اخالص همين كاري را كه انشاء اهللا 
كار شما برادران را وما هم در خدمتتان به بركت نيات خالصه شما و تصدق حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه 

نيست كه بدون روايت باشد. جزء طور  اين ،عليه. تفكر در حل معضالت مسلمين روايت در آن زياد است
شان هم چين چيزي هست كه روزها مشغول كار هستند تفكرات ممدوح است. ظاهراً اصحاب حضرت در وصف 

خدا  .هم قلمداد شدهاي  يعني عبادت شايستهها  اين قسم عبادت را دارند اينها در شب ،كنند مي و شبها فكر
از پرستش است. يك كمي هم در آن اي  شود با فعاليت قوه عقل وقوه نظر ذهن و لذا برهان مرتبه مي پرستيده

 آورد جزميت كه مي جزميتهايي  گوييد مالحظه بين نسبت مي م هست اين مطلبدقت كنيد طبيعي ه
در هو گويند العلم  مي است. جزميت يعني يقين  اينكهبند   نباشد پايش كجابند  شود پايش روي ايمان نمي

يقين است به خود بند  شود پاش مي تعريفش اعتقاد به نسبت اعتقاد و جزمي را كه دو برهان و روشن شدن ذكر
 ،تواند بفهمد نمي آوريد. كافر مي . لذا در يك مرتبه شما برهانتاسبند  التست. پايش به حابند  پايش به ايمان
فهمند مهم قلو من ال  نميخواهيد بشنويد آن را هم آنها را بفهماني هم آنها  مي رگفرمايد ا مي سعي هم بكند.

ل بر ند زمين شوره، سنبگوي مي بقول معروف[؟] توانند  نمي يسمعون بها، ابصار ال يبصرون هذا ال يسمعون.
چسبيده به زمين وارونه شده اين خوب در كنار دست  ،قلب بيماري كه متوقر در پرستش دنيا هست .نياره

برهان وحي باشد كه اعظم از براهين اولين و آخرين را شما جمع بكنيد محال است برابر برهان معجزه باشد 
از پرستش هست نازلتر اي  حاال اگر برهان مرتبه .فورا براي يك عده ديگر مازاد هم اال تثبيتاولي مازاد هم اال ن

از پرستش است تا مرتبه تعاريف از اي  گيرد. انها هم آنجا مرتبه مي شود در شكل مالحظه لوازم خطاب قرار مي
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مراتبش هم ادراك وحي حاكم تغييرات را الهي كردن. بر جميع و عينيت و تا مرتبه تصرف نسبت به تغيير 

نيست. تازه ادراكي هم كه شما از كلمات وحي داريد حاكم است بر كار عقالنيتان ها  هست و از سنخ اين ادراك
كند اين به معناي  لگيرند. اينكه كسي خيا مي ديگر هستند. باال قرارهاي  اين دسته از ادراك اشرف از ادراك

از عقول بشري، خادم كه براي عقل فرض بشود  يا ل، عالي ترين درجهتعطيل كردن عقل است، نيست. علو عق
شيطنت است. سقوط در طغيان است. تبعيت از است هر وقت افسارش گردن خودش باشد  يبودن براي وح

شيطان است. حاال ممكن است بصورت تغايري اين مطلب قابل فهم نباشد  ابتدائاً خاصه كه ارتكازات عرف جور 
شيطنت است، سقوط در طغيان است. تبعيت از شيطان ست. حاال ممكن است بصورت تغايري ديگري باشد. 

اين مطلب قابل فهم نباشد ابتدائاً خاصه كه ارتكازات عرف جور ديگري باشد. شيطان هست و همراه غذا اگر 
 فر از غذاكه كااي  شود. اين چه هست معنايش؟ چه عيبي ندارد بگوييم كه مزه مي بسم اهللا نگوييد وارد

شود بسم اهللا  مي مرد با زن هم بستر .فهمد مي ذاغكه مؤمن از اي  فهمد مزه شيطاني است و فرق دارد با مزه مي
كند  مي يجري مجرم الدم جريان پيدا .كند مي همراه مرد شيطان آميزش ،د يواقع المرء كما يواقع الرجلينگو

د همه جا ي بدن دست بگذاريد، زخم بشود خون دارشيطان در بدن مثل جريان خون. همه بدن، دگير هرجا
بينم در آزمايگشاه  مي اينكه من ،فرق پيدا كند و حساسيتش فرق كنداش  كاربردي فطبيعي است كه تعاري

اگر ما  .خواهد ببيند مي بيند يعني چه؟ مگر عالم محسوس نه با چشم و گوش و حواس مي كنم او هم مي تجربه
شو اين امر حقيقت است و بر اين بحو اهللا وقوه ايمانمان را خدا راسخ قرار  مي گفتيم مبناي تعريف كه عوض

شود كه عالم محسوسش يكي باشد.  مي هست حركتش. چطورطور  بدهد كه اين عالم مخلوق خدا هست و اين
به حسش و نسبت بين  عالم محسوسش حتماً فرق دارد. خود حسش و نحوة حسش و حساسيت نسبت

فرق اش  محسوسات و تناسبشان به هدف و تعاريف حاصله شان و تعاريف كاربري شان و سير تصرفاتشان، همه
هست كه هايي  ن مال آدمآ ددارد. اين جور نيست كه شما يك بحث داشته باشيد مال عرفان علي حده بگويي

ر يك گوشه و جداي از جامعه دكنند.  مي از هويكنند. نهي نفسشان  مي كنند.مواظبت بر نفسشان مي تهذيب
 ،فرضا نصاري و اينهاهاي  فرق دارد با رهبانيت راهبهاي  كنند با يك رهبانيت خاصي كه يك درجه مي يگزند
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خواهي  مي هم هر كدامش علي حده موضوع كار خودش است. اگر بحث عرفاني ااين عرفان مال اينها. بقيه كاره

سوزد. و عالم  مي سوزد و عالم مثال هم در آتش عالم معقول مي در آتش عالم مثالبكني بگو عالم محسوس 
خواهي بكني آن  مي معقول هم در هجران و دوري تا اين سير تدريجا طي بشود ولي اگر بحث كارشناسي

 نجا همآخواهي بكني بايد بيايي به لوازم عقليه روابط مفاهمه بپردازي و اگر  مي نيست. اگر بحث فقهها  حرف
را ببوس، احترام بگذار. صبح تا صبح هم اگر ها  بيايي صحبت كارشناس است اين آن صحبتتر  خواهي پايين مي

 ديگر خوب است؟  ،دوست داري يك بار هم زيارتش بكن
ولي بگذار روي تاقچه اگر اومدي پشت ميز اداره نشستي ضريب فني كارشناسي هست و مدل حسي هست 

 آن عرفاني كه دارد ،گويد خير مي د ادن كه وضعيت چنين است. اين دو تاست. يك وقت و اندازه گيري و نظر
سوزد. بيا نشان بده كه در عينيت عالم محسوس چگونه در عالم  مي گويد عالم محسوس در آ تش عالم مثال مي

 ؟ و چگونه داردسوزاند مي ينيت رازد. اين آتش عالم مثال چيست كه عسو مي سوزد در آتش عالم مثال مي مثال
توانيد بگوييد جهت ندارد. تعاريف كاربردي مگر مالحظه  مي دي رارن وقت ببينيد آيا تعاريف كاربآسوزاند؟  مي

را، بندي  يك تغايرها و نسبت بينشان در عينيت نيست؟ مگر چيز ديگري است؟ مگر پايگاه ديگري دارد؟ دسته
را باال و پايين بكني و بگويي اين در ها  بكني. نسبت را عوض بكني يك ظرفش را عوضبندي  دستههاي  طرف

 كه درستاي  كند. مجموعه مي فرق پيداها  است. خوب ضريب فنيتر  فالن طبقه است و اين در طبقه پايين
وي اوليه سؤالهايش را هم بايد درست كنيد براي اين گكنيد براي اين مقدمه باشد يا مقصد ديگر. خوب ال مي

دهيد براي شكر و  مي دهيد يك تناسبات مي . شما بخواهيد حلوا درست كنيد. يك عيارمقصد يا آن مقصد
چطور  ،دهيد مي يروغن و آرد. بخواهيد سوهان درست كنيد از همان شكر و روغن و آرد يك تناسبات ديگر

 شود مگر ضريب فني جز تناسبات چيز ديگري است. شما گوييد تناسبات عوض نمي مي است كه شما
يد تغييرات الهي بشود خوب بايد مناسبات را هم الهي مالحظه هخوا مي ديگري بشود عالم.طور  اهيد يكخو مي

يارهاي خاصي، يك تناسبات كنيد با يك ع مي كنيد تغييرات را هم الهي مالحظه كنيد. وقتي كه حلوا درست
ود.ش مي خرابخاصي، يك مرحله كه برسدبگوييد قوام آمد بيشتر از اين پخت نخورد حلوا 
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اهللا  يبسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلاستاد حسيني: من همزات الشياطين 
علي اعدائهم اعداء واللعن المعصومين المنتجبين المكرمين  هعلي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد و علي اهل بيت

 اهللا من االن الي يوم الدين. 
 ... فرموده تا آنچه و عده به ولياز زمين بر كن. جهان بگستران. كلمه باطل را سراسر بر بارالهي كلمه حق را 

را مؤيد و منصور بدار. لشكر اي  حضرت آيت اهللا خامنهولي ات عنايت بفرما. نايب رشيد وي به چه زودتر  هر اي
هداي انقالب اسالمي شبار الهي . گردانمخذول . لشكركفر درهمه ابعاد فرماپيروز جبهه ها رشيد اسالم در همه 

معلولين جنگ را شفاي عاجل عنايت فرما. بار الها انتقال ما را از اين فرما. ببا حضرت سيدالشهداء را محشور 
قرار ده تو راضي آن گونه لك ديگر تفضالً به وسيله شهادت در راه خودت و براي خودت خالصاً عالم به عالم 

صالحين الحقوق، ذوي اموات و ني ما را شفاي عاجل عنايت بفرما. علل و امراض ظاهري و باطبار الها باشي. 
شان خيردعاي از ما را . از خيراتي كه نصيب مي فرمايي بهره مند بگردانامت، حياً و ميتاً خاصه پدر و مادر 

سره قدس اهللا ـ خميني  نائب االمام، امامرهبر كبير انقالب حضرت پرفتوح روح بار الها . مستفيض بفرما
قرار بده. دعاي خيرش را نصيب ما روحش را از ما شاد  بار الها .مستقر در بهار رحمت خود بگردانقدوسي ـ ال

قرار بده. بار الها عنايت خاص و عائد و واصل براي ايشان  يقرار بده. از خيراتي كه نصيب مي فرمايي حض وافر
الشريف و روحي لتراب مقدمه الشريف فرجه ـ صلوات اهللا و سالمه عليه و عج اهللا تعالي مخصوص ولي اعظمت 

با رضايت بدار، بار الها خاطر شريفش را از ما راضي گردان. بار الها ما با رضايت حضرتش نصيب ما بفرما. فداه ـ 
و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق «بدار محشور ببر و با رضايت حضرتش حضرتش 
رحتمك و افتح ابواب و اكرمنا بنور فهم اللهم للهم اخرجنا من ظلمات الوهم من لدنك سلطناً نصيرًا. اواجعلني 
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اللهم صل علي «الطاهرين  صلي اهللا عليه و آلهبرحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد خزائن علومك نشرنا علينا 

 »محمد و آل محمد
حال ببينيم آيا قسمت عين  و دردر رابطه با الگو و امور متغير چيست؟  آن حاال ببينيم زمان و مكان بحث

مي شود؟  گونهفرق بين موضوع شناسي و حكم شناسي در اين بيان چببينيم دوم هم ـ ان شاء اهللا تعالي ـ 
وصف و احكام توصيفي بايستي و احكام تكليفي و مطلوب گفتيم حاال بحثي بوده در باب احكام كلي التزامي كه 

يايد. خود اين، يك نحوه به كار بستن الگو است. صحيح است كه يك و ارزش، اينها بايد از لسان شرع به دست ب
حاال اگر بنا هست  آن هم به چه دليل توصيف و تكليف و ارزش. ثانياً ٣سؤال بشود كه به چه دليل تقسيم بر 

اول ؟ براي بحث اين مطلب چگونه است تقسيمي هم بشود اين تقسيم شرعي است؟ يا عقلي استچنين يك 
قلي مي گوييم بعد هم ببنيم آيا اين مطلب ربطي هم با شرع دارد؟ ندارد؟ در چه حد ارتباط مي يك مقدمه ع

تواند داشته باشد؟ در مقدمه عقلي ما خيلي ساده مي گوييم خب در توالي شما يك وضع فعلي داريد و يك 
دارد، يك وضعيت  چيزي كه متغير است يك وضعيت موجود دو تا . عقالًاينها وضع آتي داريد يك ربط بين 

ساده تر است يعني نمي شود شيء متغير را گوييم  مينحوه ارتباطي ك يك وضعيت ثاني دارد و ي ،مطلوب
و وضعيت موجود ندارد. نمي شود هم بگوييم وضعيت دوم يا مطلوب ندارد . نمي شود هم  بگوييد متغير است

ييم كه هر مخلوقي براي دارد و اگر قائل شديم مي گو آن بگويم ربط بين اينها دو تا نيست. يك قدم دقيق تر
ها،  هاست خالقي دارد خب خدا لغو خلق نكرده كه بگوييم تغيير بنفسمخلوق كه حق هم همين است كه عالم 

براي  بدون هيچ براي اي مطلوب به ذات است. لغو مي شود ديگر. خلق چيزي كه در حال تغيير هست حتماً
ند؟ خب يك هدفي را معرفي مي كند خلق اين حركت شود براي چه چيزي؟ دارد. تغيير براي چه چيزي بك

يچ همقصدي. و اال نفس حركت اگر هيچ براي اي نداشته باشد معناي لغويت همين است. حركتي كه براي يك 
مجهول است. حركتي كه ماديين مي است، كور كه حركتي ـ به اصطالح ـ گونه مقصدي را دنبال نمي كند 

حركتشان كور است. عنايت كنيد به آنها يچاره ها مي گويند متألهين حركت شان كور است. خود گويند اين ب
ـ به اصطالح ـ  با اينكه سزاوار دهن كجي هستند و سزاوار لعن و به آنها باب كه مي خواهم اينكه من مطلب نه 
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باطل است.  انها ي بگوييم حرفدگويب برائت هستند ولكن اآلن در موضعي نيستم كه بخواهيم ـ به اصطالح ـ  با

سزاوار بدگويي هستند. وقتي كه مي گويند كه حركت ماده مستقل باشد از خود ماده باشد خب مقصدي را ولو 
وانيد تماده مستقل است. نمي وقتي  كه نمي توانند كنند. كمال و ارزشي را هم كه براي ماده تعريف مي كنند.

موهومي هم يك چيز ـ به اصطالح ـ  كمالي را هم نسبت داد. كمالي  نمي شود ،مقصدي را به آن نسبت بدهيد
مي شود. و اال چون اين خاصيت را دارد اين حركت را مي كند. ديگر اينكه بگوييد اين خاصيت را دارد و اين 

كه ندارد اين مطلب. خاصيتي دارد حركتي مي كند. آنكه مستقل است حركت را مي كند به طرف كمال 
. و نسبت به مقصد و معاد هم آن گويند نسبت به مبدأ مجهور هست الزم نيست برويم دنبال ميبيند  مي

سطح كلي جواب در است كه همين . ولي اين معني حركت كور آن مجهول هست الزم نيست برويم دنبال
درباره  عالم گفتيد آقاي انيشتين در نسبيت شمابراي ورديد شما آندارد هرگاه در مقياس بزرگ، خيلي بزرگ 

؟ چيستد ولكن مبدأ آن يتبديل كيفيت صحبت مي شود. آقاي ديگري درباره حركت و تغيير صحبت مي كن
مجهول است. علم بشر نمي رسد. بايد بالفاصله به آن گفت تو كه گفت ؟ قصد آن چيستنتوانست جواب بدهد. 

هم آنها كت هاي اجتماعي را قطع مي كني درباره كمال نمي تواني حرف بزني. در حر آن مبدا و مقصد
 ،لقب متعصب مي دهند ،دهند مياست. اينكه اينها در حركت هايي كه گاه مسلمين دارند لقب كور گونه  همين

. اين آن چيستلقب اين مي دهند كه اينها يك كاري را مي كنند از روي يك حركت عاطفي نمي دانند مقصد 
را آنها نمي توانند  دبا قصد تقرب با قصد غربت. آن قص پيداست.هستند. مسلم كه حركتش  گونه خودشان اين

راست است كه نمي توانند بفهمند مقصد مسلمين را. و لذا آنها بفهمند. اين را راست مي گويند. اين يك كلمه 
امرك من اشهد و انك كنت علي بصيرة «گيرد و صحيح است آدم بگويد  ميحركتي را كه از روي بصيرت انجام 

پس بنابر اين الگو هاي مادي مطلقاً مقصد را نمي توانند در نظر آنها كور است.  »الحين متبعا النبينمقتديا بالص
وضوح مقاصد نسبي را بكنند اگر مقصد نهايي اگر جهت ادعاي جهتش را معرفي كنند لذا مطلقاً كورند. هر قدر 

اهداف نسبي. كسي كه  نهايي حذف شد. اين حذف قابل مشاهده و نبيين هست در مقاصد نسبي و در
واضح است. اما اين طرف  او سستي مطلب »كان امره فرطاء«هوي هست.  او مقصديش هوي هست كسي كه اله
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واضح است از نظر عقلي در مقدمه اي كه داريم عرض مي كنيم اينكه آدم همين كه گفت مخلوق خداست، 

را كه  آن وضعآن وضع و مقصد. به بين يك ربط مستقل نيست اين يك وضعي دارد و يك مقصدي دارد و 
د تعريف كنيد صحيح است يكنيد صحيح است بگوييد توصيف. به آن مقصدش كه بخواهشما تعريف بخواهيد 

وضعيت و مقصد كه بايست اين گونه ـ كه بگوييد ارزش. و آن ربط بين اين ـ به حضورتان كه عرض كنم كه 
در يك مرتبه مي رسد به عالم تكليف مي شود بايد. اين يد كه حركت كند تا برسد به اين مقصد. مي توانيد بگو

خب اين مقدمه  ،مي شود تكليف ،طلب واليت و طلب تصرف مي شود واجب و حرامرتبه بايستي كه برسد به 
از  لدر كلي ترين وجه در اجمالي ترين مرتبه اين آيا متخذ از عقل مستق ٣عقل. حاال ببينيم اين تقسيم بر 

مي آيد حداقل بنابر  ظركه به ن گونه متخذ از عقل تابع وحي است يا متخذ از وحي است. آن وحي است. يا
ما سه تا را اين گونه چه، چرا؟ مبناي اصالت تعلق اين سه تا از ايمان و يقين و وحي به دست مي آيد. يعني 

. است فقط عرف متشرع ما مي گوييم متقين نه فقط شيعه، نه فقط مسلم، متقين متألهين است نه ؟مي گوييم
ـ به اين متقن خدا پرستان است. كه اين عالم مخلوق است به طرف غايتي است و يك كيفيت ارتباطي هم دارد 

غايت. كه آن كيفيت انتقال به انسان و عالم دنيا كه مي رسد صحيح است به آن  فاصطالح ـ  انتقال به طر
كه ايمان يك دسته خاص از  يدد به يقين و ايمان. ايمانبگويند عالم تكليف. پس ريشه اين تقسيم بر مي گر

لها ذلك  وم است. ولممتشرعه به شرع مقدس و انور اسالم نيست. ايماني كه متيقن بين همه مذاهب و همه ا
اگر اين امر نباشد بعثت انبياء براي چيست؟ اگر اينجا عالم تكليف نيست بعثت چرا؟ اگر وضعيتي نيست كه آن 

بستري صيف مي كنيد به اينكه انساني هست و داراي اختيار هست و مخلوق هست و جهان هم وضعيت را تو
مورد اتفاق همه اديان در حد  خرت ظاهراًآهست براي اين ـ به اصطالح ـ  رشد. اين تكليف براي چه؟ دعوت به 

ي هيچ يك از ارباب در حد اجمال قابليت نفي ندارد. از سو متيقن است. يعني في الجملهآن اين كه اجمالي 
. قائل به منمي توانند بگويند ما قابل به آخرتي نيستيم. قائل به دعوت انبيائي نيستيامم . هيچ يك از امم

داريم كه اين  ييك يقينما وضعيت و شايستگي، انسان ، توصيف انسان و جهان براي عالم تكليف نيستم. پس 
جلوه يقين و ايمان است كه در رتبه عالم سنجش و معقول از آن به دست مي آيد. در حقيقت مطلب يقين اين 



 ····························································································  ٢٠٥ 
ست بگوييم هيچ چيزي هيچ ااين سه دسته را تحويل مي دهد. در عالي ترين مرتبه از اجمال و كليت. صحيح 

او از وجود داشته باشد ولكن هيچ گونه خلتقتي درباره اي موضوعي مورد لحاظ در نزد و متأله نيست كه نحوه 
نيست. اين ترديد . بعد از اين مخلوقات براي چيزي هم خلق شده اند. اين هم قابل هستندنباشد. مخلوق 

يك كيفيت ربطي دارد. اين را هم نمي شود نفي كرد. كه مخلوقات از اين جهان به جاي كه مي خواهند بروند 
يي دارند توصيفي از به انساني كه مي رسد و اين عالم دنيا و عالم تكليف مي رسد. مي گوييد كه يك تكيلف ها

وقوع اين مطلب هست. بستر انسان مي دهيد داراي هوي است. داراي تقوي است عالم اختيار است. اين جهان 
يك تكليفاتي دارند براي اينكه بروند يك جايي. براي اين كه به طرف يك  آن حاال هم متناسب از آن و بعد

م باز مي شود دقت كرد و نسبت داد به شرع. بگوييم اين مقصدي بروند. في الجمله اش. حاال از ايجا بيشتر ه
هيچ روايتي چيزي كه در متيقن به بين المذاهت هست اين واقعا هيچ گونه متني ندارد. يعني هيچ آيه اي  

هيچي در باب قيامت و عالم عند اهللا حسن المأب نيست. يا اينكه مي گوييم پر هست. پر است روايات و آيات از 
داراي اختيار است، انسان ه دعوت به يك مقصدي است. پر است از اينكه توصيف مي كند اينكه اين مطلب ك

داراي تكليف است، داراي هوي است، داراي تقوي است. داراي جهان ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ بستر 
ف طغيان حركت يا فعاليت ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ كسي كه بخواهد به طراست براي فعاليت الهي. 

. باز از اين بيشتر هم مي شود. نسبت به شرع داد. همين امر را كه نحوه ارتباط عالم تكليفاز پر است باز  و كند
؟ مي گوييد بله. ديگر يعني مي شود گفت كه درحوزه ها هم اين بحث ها مي شود ؟اجمالي ترين رتبه هست

ست. بحث هاي اث هاي فقاهتي بحث هاي تكليفي ست. بحامي گوييم بحث معارف معرفت بحث هاي توصيفي 
اخالقي، بحث هاي ارزشي است. كه رذائل و محامد اخالق را ذكر مي كنند. اين ها درباره ـ به اصطالح ـ  در 

مي شود . از اينجا يك پله باالتر و دقيق تر هم مي شود مشاهده نشود گفت  نميمشاهده مي شود. ها  حوزه
ند. يا ين مخصوص به كار ما هست. نتا را به صورت مركب باز در حوزه مشاهده مي ك گفت كه بگوييم اينها سه

ما اين  ادعاي ما اين است كه در حوزه مركب مشاهده مي كنند. سؤال اين است كجا مشاهده مي كنند؟ عرض
رتبه مي خوانيد علي حده، علم اخالق در ماست كه شما يك وقتي علم كالم مي خوانيد علي حده، علم فقه 
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يك وقت است. يك وقتي است شما مي رويد تا عرفان و از موضع براي مي خوانيد علي حده. اين آن نازله 

از موضع عرفان نظر مي كنيد به  ،از موضع عرفان نظر مي كنيد به اخالق ،عرفان نظر مي كنيد به احكام فقه
كه هوي نفس بد است. مي گوييد هوي ييد بگوييد آكه نمي دهيد از موضع عرفان وقتي بخواهيد نظر  ،توصيف
 آن و همه چيز آن و هويت آن اسم بد است. مي گويد اگر هوي با علم و ايمان تركيب شود اصالً آن انحراف

ميل بود وقتي نارس  آن مي شود طلب كمال مطلق. آن چيزي كه اسم ،مي شود طلب كمال ،عوض مي شود
وتي پيدا نكرده، اين ميل، صحيح است به آن بگوييد ميل. هست وقتي هنوز شكل صحيح پيدا نكرده، شكل ملك

ميل گرفت، الهي شد. ديگر نگو به آن ميل. بگو حب في اهللا. همان فرم اين ميل وقتي مهذب شد پاك شد، 
شده  ،حاال اين ميل مهذب شده. آن . آن وقت ميل بوده به كمال هايي را كه توهمي بوده آن كمال براياست

حب في اهللا، بغض في اهللا. بگو هل االيمان اال الحب و البغض. از بگو ه كمال، مي گويد كمال صحيح. ميل ب
فرق مي كند تا وقتي كه در فقه نگاه به آن مي كنيم.  آنها مطلوبيت موضع عرفان كه نگاه بكنيم تكاليف كالً

عاشيقي را كه سير . ولي طريق بندگي، طريق است گيطريق بندگويد  ميآنجا هم مطلوب است. آنجا هم 
صوت آن، آن . در فقه فقي مي گوييد عبادت را شرط خود مالحظه مي كند، جدا نمي بيند از مطلوب و كمال

شرط كمالش اين است كه با  بياوريد حضور قلب كمالش اين است كه با است كه به قصد قربت بياوريد شرط 
تو سالك هستي و اين سبيل  ،اين تو را مي رساند مي گويد اگر اينها را با هم بياورياخالص بياوريد. در عرفان 

هست. دارد مي برد تو را به طرف مقصد. مي گويد مبادا در راه  تو سير تو هست. تو رونده راهي و اين راهبه 
. از مقصد باز مي ماني . در عرفان وقتي بخواهد نگاه ماني مياز راه باز  ،به راه زياد جلب بشود تو  و توجهبماني 
. مي گويد عالم محسوس در آتش عالم مثال مي سوزد، و عالم مثال در آتش عالم معقول مي عالمبه بكند 

؟ مشكالت جهل و مشكالت عدم چيستمشكالت  ،سوزد. توصيفي كه مي خواهد بكند از عالم كه نارسايي
ت حاصل شده يعني مي گويد اين هوي اين عالم محسوسي را كه مي بينيد اين مشكالتهذيب را ذكر مي كند. 

 نواقصي كه در تهذيب آن ورده است. نواقصي كه در اطالعآاين ميلي كه مهذب نشده است اين گونه بر سر بشر 
هست اين ميل را اين گونه كرده است. اگر اين ميل وضعش درست باشد گلستان مي شود. بعد مي گويد  آن
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اشي از عالم معقول و عالم ايمان و عالم حاالت عالم مثال هم، عالم صور هم، عالم نمونه ها هم، نارسايي اش ن

قلب است. نقص حاالت قلب است كه نمونه هايي، نمونه سازي هايي را كه مي كند، نسبت هايي را كه به هم 
 آن درست مي كند و صور و سنجش هايي را كه درست مي كند، ناقص در مي آيد. اگر عالم ايمان و قلب

كنم كه ـ عالم مثال و نمونه سازي و نسبت ها و شكل يافتن ها و تصور ها  درست بود، ـ به حضورتان كه عرض
  و تصديق هايش هم درست مي شد.

شدند  شكل صور هستند اينها آتشفشاني كه آن معلومات در معلومات ـ به اصطالح ـ  ] ٢٩:٤٢[قطع صوت 
ل در آتش هجران و دوري از هوي را جايي كه تهذيب كنند، مي سوزانند. بعد عالم معقوو كه عالم محسوس 

درست مي شود و وقتي درست شود آثارش پيدا مي شود در عالم مثال و  مقصد دارد مي سوزد. در سير تدريجاً
تا را با هم عرفان مالحظه مي كند  ٣هر و تكليف آثارش پيدا مي شود در عالم محسوس. پس توصيف و ارزش 

عرفان تبديل شده باشد به مثال و تبديل شده باشد به در وجه كلي. نه در شكل گسترده خاصي كه همان 
آيات و روايات مي فهمد كثرات محسوس. و تالش شما اين است كه همان چيزي را كه به صورت كلي حوزه از 

و متكثر به كثرت و مشخص كردن خصوصيات و اين را بياورد تبديل كند به صورت ـ به اصطالح ـ  تفريع فروع 
چگونه ست؟ اين ضعف يمي سوزاند عالم محسوس را. ضعف تصرفات در عينيت چچگونه ين نشان دادن اينكه، ا

و آن ضعف چگونه مثالً حد مربوط شده به ضعف عالم محاسبات و سنجش ها و نمونه سازي هاي ذهن بشر. 
فسر و شما در حقيقت مبين و مشود؟  شود، اگر ايمان بگذاريم چه مي اوليه را اگر بداهت عقل بگذاريم چه مي

و باز  ٣بنابر اين مطلب مي توان گفت كه تقسيم بر  .وجود داردآن مشرع و شارح چيزي هستيد كه يك مرتبه 
تجزيه و تركيبي كه دارد به نحو اجمالي در اديان خاصه شيعه، خاصه حوزه هاي يعني در  ٣وحدت تركيبي اين 

اآلن بحث اي كه تبه نازل شايد هم تا ين اندازه علميه وجود دارد. حاال براي ـ به اصطالح ـ  پرورش فرد در مر
نبوده است. البته واليت خب باز لسان عرف حاال نهايت اين است كه بعضي از  آن مي شود ضرورت تبيين

قبل از آشنا بودن به  شان هاي ) اينها اذن ندادند كه مطالعه بشود كتابتعالي عليهمعرفاي بزرگ (رضوان اهللا 
ب هست. ولكن از لسان اينها اين مطلب كه واليت اصل است به معنايي كه به يك معنا مطالبي كه در اين با
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ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ ما ايشان كه عرض كرديم باز آمده در فرمايشات  يتشريح شده در عرايض

را بخواهيم  نمي كنيم براي اين كه نام كتابش. تأكيد دكردنبزرگان اين توصيه را ـ به اصطالح ـ چون خود آن 
ذكر كنيم و ـ به اصطالح ـ  رجوع بدهيم به آن كتاب ها. ولي في الجمله همين قدر اشاره مي كنيم كه اينكه 

و خدا مي دانند و ـ به اصطالح ـ  مقام واليت را مقام واسطه بين متعال اينها را صورت هاي پرستش خداي 
ح آن هم يك مقداري به اندازه اي كه الزم بوده در تشريحاال مام است در آنجا. تدانند. اين مطلب  خلق مي

بنابر بياني كه شد، عقلي به معناي عقل مستقل  ٣پس تقسيم بر  .عرض شده است حضور مباركتان مطلب قبالً
 وحدتآن است  و متخذ از وحي هست. نه فقط تقسيماز شرع نيست. عقلي به معناي عقل تابع نسبت به وحي 

ست. حداقل مورد ادعا اقابل لحاظ و قابل مالحظه آن و كثرت تركيبي  دت تركيبيت. يعني وحآن هم باز اس
قابليت انكار ندارد وجود هماهنگي بين نحوه تقسيم و آن چيزي كه هست در حوزه ها هست. يعني  كه قاعدتاً

آن  اين قدر متيقن كه اين نحوه تقسيم كردن هماهنگ با مرتبه اجمال ادراكات حوزه هست و نمي شود در
تابع ايمان به خدا و قيامت و عالم تكليف و واليت  ما اين است كه اين عيناً يكه ادعا آن ترديد كرد. حداكثر

. ممكن است اين حداكثر را كسي مثالً گفته شدآن چيزي هست كه در بحث واليت  آن، هست يعني حداكثر
حوزه، اينكه همه چيز عبادت است و هر نحو حركتي قبول نداشته باشد اال في الجمله از عرفاي  در حوزه احياناً

و علت بحث  توصيف را ـ به اصطالح ـ  در حوزه جا نيفتاده باشدآن نحو مطلبي است.  ،است نحو مقصدي است
مطلب بشود بحث وارد هم همين باشد كه اين تبيين اگر درست ـ به اصطالح ـ  عرضه بشود و بحث شود 

پرستش اجتماعي جواز ، آن ، انكار واليت مفوضه است. انكارآن ت ربوبيه است. انكار، انكار واليآن واليت، انكار
، در هيچ مرتبه از مباحث حوزه براي غير خدا قبول نشد. اي غير خداي متعال است. و پرستش در هيچ رتبه

كه  ها، ولكن اگر اثبات شداينبگذارد يك كسي بگويد پرستش نيست فرق ممكن است تعريف از پرستش را 
پرستش در هيچ مرتبه اي براي غير خداي متعال جايز نيست. حاال اگر چنين  ،پرستش هست شكر منعم واجب

شد موضوع شناسي و حكم شناسي و واليت ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ اينها سه چيز هست. يا دو چيز 
ينده باز آبه ياري خدا در جلسات كه ـ انشاء اهللا الرحمن ـ است؟ بحث واليت را چگونه ست؟ است يا يك چيز ا
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را مي گذاريم براي  آن مطلب باز هم توضيح به هم زياد هم به نظر مي آيد كه اشاره شده است يدر عين حال

آيا ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ بحث احكام التزامي و روش كاري  جلسه بعد. حاال اينكه اولش اينجا فعالً
م با موضوع شناسي اين دو تاست يا يكي هست. اگر دو تاست، ينباط مي گويكه در علم اصول مي گوييم و است

به بنحوي است كه مطلقاً از هم جدا شان مي كند و هيچ ما به االشتراكي ندارند يا اينكه هم ما به  آنها دوئيت
اما ـ كنم عرض مي ـ  . اين را بحث مي كنيم چيست، آن هم ما به االشتراك دارند فصل مميز ،االختالف دارند

من اول مي آيم امور حسي و ادراكات حسي را مالحظه كه احكام التزامي، يك وقت است كه شما مي گوييد 
 را مي شناسم.مي كنم پيش داوري درست مي كنم بر اساس يك مقاصد نفساني و پرستش غير خدا اشياء 

عالم ديگري شناسايي مي كنند  خرت وآتقل از عالم سكه در علوم تجربي حسي انجام مي گيرد. م گونه همان
براي آن خواص و آثار اشياء را روي هم تعاريف كاربردي نحو مقصد و مطلوب انساني به معناي انساني مادي 

بعد هم مي گويند اين مدل رشد و توسعه هستند بشر بالطبع از فرق، مرض، جهل بدش مي  ،مي كنندمعرفي 
و  ممدلي را كه درست كردآيم  مياصطالح ـ  رفاه طالب هست  آيد. بالفطره نسبت به قدرت، علم، صحت ـ به

. چه چيزي را استنباط ماستنباط مي كنآيم براي امور تعريف تعاريف كابردي، بر اساس اين مي  متعريف داد
؟ توصيف و تكليف و ارزش را. اين مي شود چه چيزي؟ مي شود ديناميزم. اصالت حس، غالت شدن ممي كن

يمان. غالب شدن گرايش به دنيا، مطلق گرايي مادي بر تعاريفي را كه به عنوان معرفت حس بر اعتقاد و ا
واضح شد، است. اين يك، دو اينكه بگوييم مي  كامالً آن هم بطالن مذهبي طرح شود. كه اين باطل است و قبالً

كنيم و مي گوييم هر  تمام كرده باشيم مشخص مي بنابر يك معنايي كه عقالً آيم نسبت بين توصيف ها را عقالً
 ؟ چيستاشياء ديگر گذشته و آينده به نسبتي كه بتوانيم  مبه تما آن چيزي نسبت

قياس چيزي نيست جز  اينجا سر از قياس در مي آوريم. يعني دقيقاً ربا يك معيار عقلي طبيعي است كه د
كه آدم جهل به علت و اقتضاء  اينكه تمام علت حكم را بيان كردن و حكمت را به جاي علت قرار دادن در حالي

دارد. بياني از شرع نرسيده است علت بيان نشده است از ناحيه شرع. شما بخواهيد بر يك اساسي، چه مقايسه 
چه با يك گونه ديگري باشد بخواهد اقتضاء را در تمام احكام بيان  ،كردن صبر و تقسيم و تمثيل منطقي باشد
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ست جز نسبتي كه بين كيفيت هاي مختلف در زمان و مكان به طرف ؟ اقتضاء چيزي نياقتضاء چيستكنيد. 

را به تمام  آن را نسبت هوجود دارد. اين اعالم استغناي از وحي مي شود. شما اگر توانستيد يك مهر سمقد
به قبل و بعد و زمان و مكان و تا ارزش وصف كنيد. اين معنايش اين  آن را رسم كنيد. نسبت آن مهره ها خط

اعالم  آن را توانستيد جنس كاري بكنيد معناي ها در آن مهره مستغني از وحي هستيد. اگر تمام مهره است كه
عقل خودش و هم اين است كه آدم از دريچه  آن هم قياس است. معناي آن ست. و معنايااستغناي از وحي 

يست اينكه يك حكم را ن نآ فهم خودش بخواهد علت جهل احكام را بيان كند اين باطل است. قياس فرقي در
ن علم يا اينكه بخواهد يك مبنايي را در تمام اين احكام ببرد. قياس است ديگر. وببرد روي موضوع ديگري بد

اين را مي گيرد. و دالئل  »ابعد شيء به عقول الرجال«مي گيرد آن را.  »دين اهللا ال يساوق به عقول الرجال«
است و نمي الحصول  او تدريجيكه قبول دارد كه عمل آدمي خدا، داليل افترا نسبت به است  نفي قياس كالً

هست. مالحظه مالزمات خطاب، نه مالزمات كيفيت. لوازم خطاب را ديدن يعني آن هم [؟] اين هم رد استتواند 
خدمت خطاب بودن. تبعيت عقل نسبت به وحي هست. در روش اصوليين تبعيت هست هر چند در آن در عقل 

را معاني غير از كار لغوي است. غير كار يك اديب هست. يك اديب مي آيد فقط بر اساس زبان روش كار اصولي 
، مي بيان بخواند، بشود يك اديب در زبان و ادبيات عربمعاني ارائه مي دهد. كسي صرف بخواند، نحو بخواهد 
ص است، نمي شود اينها را يم ناقوياستفاده ها را مي گولي اين تواند يك استفاده هايي از كتاب و سنت بكند 

مالزمات عقلي بين براي اينكه نسبت داد. نمي توانيد اينها را نسبت بدهيد به شرع. مي گوييد چرا؟ مي  گوييم 
ست از طرف يك حكم ارا جدا جدا دقت كرديد. اين ها يك مجموعه  ها اين ها را مالحظه نكرديد. اين صفات

مالحظه نسبت هاي بين خطاب را بايد كرد. خب، مالحظه اين  ،اختالف نيست آن آمده، قولي است كه در
نسبت ها را در فصل فقه علي حده، در فصل كالم علي حده، در فصل ارزش علي حده و اخالق علي حده مي 

مالحظه هر  تشريف بياوريد،باالتر ، يك پله ديگر هم بايد قدم بگذاريد جان ست مي گويد نه آقااكنيم. گاهي 
اين است كه نظر به اقتضا كردن، و  خطاب را دقت عقلي كردن، اين غير از تم بفرماييد. مالزماسه با هم را ه

عقلي رفع كردن است، دقت مي كند ببيند نسبت بين اين كيفيت ها را اساس مباني نسبت بين كيفيات را بر 
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بات شرعي چه چيزي در مي آيد. از لوازم خطادر شرع چگونه بيان كرده است. از لوازم فرمايش شرع چه چيزي 

آن يك پله  ؟بودآن چگونه مي آيد. باال بردن وقت و ميزان حساسيت و نسبت بين خطاب ها را ديدن يك پله 
آن يك پله  ـ در صورتي كه در خاطر مباركتان باشد در چند جلسه قبل از اين عرض شدـ اين بود كه بگوييم 

ود اين را فقط معناي خطاب بگيريم. ابزار خطاب علم صرف و گوييم ابزاري كه با آن مفاهمه مي شكه باين بود 
نحو و معاني بيان تمام مي كند كار را. اديب بودن در لسان عربي تمام مي كند. ولكن بگوييم اين الفاظ پشت 

بر آن روابط مفاهمه. و آن روابطي كه شكل مي دهد  هستند سرش يك معاني و مفاهيمي است كه اينها ابزار
و حال بياييم نسبت بين امر و نهي را مالحظه كنيد و مفهوم و كرد ، بايد نسبت بين آنها را مالحظه مفاهمه را

مالحظه كنيد و الي آخر. يك پله دقيق تر نگاه مي كنيم. مي گوييم نظام اينها، از اين خطابات چه منطوق را 
ال «قبول.  ،در اينها هست. همه اموررا نمي توانيم بفهميم آن مي آيد. حاال مي گوييم كه ما همه در نظامي 

قبول. ما نمي توانيم بفهميم. مي گوييم به هر اندازه مي توانيم آن كتاب مبين هست اال اينكه  »رطب و ال يابس
بعد بيا آن را قرا بده الگوي گزينش براي مراتب ترين وجه بفهم  چند در سادههر نظامي نظام ساده بفهم. يك 

را نتوانستي بفهمي به وسيله آن  آن يعني آنهايي را كه نظام ؛وي گزينش كه مي گويمبعد. بعد يعني چه؟ الگ
بكني بين اين خطاب ها براي برسد تنظيم يك نظام گزينش كن. چرا؟ براي اينكه مجبور هستي يك آرايشي 

ريح فرع به مرحله عينيت و ابتالء، براي تعريف كاربردي دادن مجبوري تف آن به مرحله عمل. براي رساندن
من «ينكه در دست ارا از خطاب، كما  آن بكني. اگر مي توانستي كل آن نظام را در دست داشته باشي و روابط

هست. كما اينكه در نزد خانواده اي كه به آنها اين كتاب خطاب شده هست. خب خيلي راحت  »خوطب به
كتاب هست و تصرفاتي كه بعدًا اين ر كجا هست؟ دآن همه  ،كه بگوييد تفريح فروع تا نازل ترين مرتبهاست 

عرض مي كنيم شأن موضوع هست. واضح هست در اينكه چه كارش بكني. نحوه تطبيقي هم كه هست تبيق 
. ما الحصولتمام. ولي ما هستيم و علم تدريجي در آن اين . آن گونه كه بايد باشد هست يكاربردي حقيق

به حقايق عالم علم ما تكليف، هيچ چيزي نداريم حاال كه يا اهللا هستيم و فاصله با اين مطلب. بگوييم ما اصالً 
حاال حاال كه اين كتاب را همان گونه كه در لوح محفوظ هست ما نمي توانيم ادراكش بكنيم  رسد، نميكماهي 
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وانيد بكنيد كه خدا يك مقدار از حض از كتاب را تپس ما هيچ تكليف نداريم. اينكه نمي شود. شما انكار نمي 

به تو عطا كرده است. حض از ايمان و اختيار و قدرت تصرف را  يحض از ادراك را يك مقدار ،به تو عطا كرده
را هم از شما نمي خواهيم. گونه  عاليه آندر مرتبه تصرفات نازله حاال تصرفات ولو به تو عطا كرده است. حاال 

كار علم اصول مي گوييد كه خيلي خب ما  در ،تالشدر تكليف واقعي تكليف ظاهري غير از گوييد  چگونه مي
حاال تالش را تا نهايت به كار برديم براي فهم دستور. به اين مرتبه اآلن رسيديم. با حالت ابتهال و زاري و پناه 

. آن حالت را براي ما همه آن چيزي كه ما را وسوسه مي كند و ضرر داردو نفس و جستن از خدا از شر ابليس 
يكي بر ديگري و رجحان به هر حال شما مي رسيد به گزينش يك احتمال،  از آن  بعدپيدا كرديم و لي 

ترديد بكنيد بگوييد ولي شايد بيايد بعد  مالحظه وجه راجعي، حاال نظر شما اصابه كرد و يك رجحان را ديديد.
كه علم من تدريجي حاال كه اين به نظر من راجح مي آيد قوي هم مي آيد اين احتمال. شايد به دليل اين باشد 

يا يك چيز ديگر شود  مياين رتبه شكسته شود  مياست اگر من جلو تر بروم بعد ها اين احتمال شكسته 
اين احتمال. اآلن مكلف به اين هستي نمي شود بگويي كه شده خب حاال اين در نزد تو راجح شود  ميرجحان 

مي شود . خب اين افترا مي شود بعدش افتراء دست به نسبت دادن نمي زنم به عمل نمي زنم، دست من حاال 
. در مقام مولي بدهيدنسبت به  دو بعد بي تكليف بودن را مي خواهي دشما مي خواهيد بدون تكليف زندگي كني

مي گويي كه ـ اين اينكه شما به قصد افترا نمي گويي. اين ين افترا است. عالوه بر اعمل. آن افترا كه بزرگتر از 
من سعي ام را بذل كرده ام بيش از ين ديگر ادراكي ندارم. اين معناي تسليم بودن محض در به اصطالح ـ  

اين كه عيبي ندارد. اين كه بايدهم اين كاري را بكني. در اينجا هم شما معناي نظامي كه از شويد  ميبرابر موال 
. شما مبتال به گزينش مي كنيد الگوي گزينشهمان را در كلي ترين وجه شويد  ميمالزمات خطاب متوجه 

چون مبتالي به عمل هستيد مبتالي به تعريف در مقام عمل هستيد نمي شود كاري بكنيد نمي شود  .هستيد
كنم يا عمل مي كنم و تعريف كاربردي نمي دهم. يا تعريف كاربردي مي كنم و نظام  گفت كه من عمل نمي

درست مي كنم ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  يا ،درست نمي كنم بين تعاريف تكليفي و ارزشي و توصيفي
چگونه به شرع. عمل نمي كنم پس  آن ولكن بر اساس يك نظامي كه آن نظام في الجمله واضح است انتساب
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به  دنظام كلي را استخراج كنيشويد هر رتبه اي كه موفق  رنظم مي دهيد. در حقيقت پس بنابر اين شما د

ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ براي اينكه احكام را از حالت  دشوي نزديك تر ميرتبه همان رتبه يك 
گزينشي در بياوريد در مدل قرار بدهيد جاي خودش مالزمات عقليه بين پنج تا حكم را ديديد آن پنج تا شد 

 ـ به حضورتانآن ، توسعه آن شد پنجاه تا خب مدل قدرت تبيينبعد ـ ان شاء اهللا تعالي ـ شما الگوي گزينش 
بهتر. خب پانصد تا خوب ـ ان شاء اهللا ـ شد آن بيشتر بشود. و بعد آن ، گزينش آن كه عرض كنم كه ـ تطبيق

اين احكام اينكه همه بكند به طرف سير تا اينكه ـ ان شاء اهللا تعالي ـ  ،بعد شد پنج هزار تا ،بعد شد مثالً هزار تا
دوم را كه عرض مي كرديم فاصله بين موضوع شناسي و  را در مالزمات عقليه بتوانيد درست كنيد. حاال قسمت 

فهميد  مياگر بگويم كه آن اركاني كه شما مي فهميد نظامي را كه حاال  ؟ كجا پيدا شدچيستحكم شناس 
درست كردن يك نظام. اجتهادي را پيدا حد حكم شناسي مالزمات بين خطاب را فهميديد در واضح است كه 

در كدام اجتهاد؟ در  نسبت به پنج تا حكم. آن شده الگوي گزينش.ولو ن هست. كرديد كه زمان و مكان در آ
اجتهادي كه نتوانستيد اين كار را بكنيد. بر اساس آن آمده ايد شكل داده ايد بقيه احكامي را كه نتوانستيد 

و مكان آن  جاري كنيد. زمان پيدا كنيد. توانستيد به يك نحوه اي عمالًآن توصيف و تكليف و ارزش را همه 
مي شود تا فروع متغير از نظر چه چيزي؟ از نظر مصداق. شما پنج تا دانه را در بقيه. حاال تفريح فروع الزم براي 

يعني چه؟ يعني رسيده ايد به عالئم و مشخصاتي كه با آن عالئم وقتي مي آييد سؤال از عينيت مي كنيد 
آن عالئم تغيير مي كه با تصرفات شما چه مي شود؟ درست تعاريف كاربردي است ولي نسبت به شيء متغيري 

تغيير مي كند؟ خود آن عالئم؟ آن يك بحث علي حده است. آن چيزي كه با عالمت شناخته  آن كند؟ چه چيز
خود برنامه اين از عينيت مي گفتيد وضعيت چنين است. فردا كه خود لذا در تعريف كاربردي و مي شد امروز 

تغيير . پس  از ؟داردس تعاريف كاربردي در دستگاه كه برديد. كه قدرت توصيف از چه را پياده كرديد بر اسا
موضوع شناسي. موضوع  دآنجايي كه مي رسد به عالئم خاصي كه قدرت كنترل تغيير را دارد صحيح است بگويي

كنيد شما رسيده بر اساس يك تعاريفي كه با آن عالمت كنترل مي دست ؟ متغير. عالئم خاصي چيستشما 
مطلق گرايي حسي. ـ عرض كرديم ـ به آن  آن تطبيق عقالني كه قبالًنه عينيت را. اينجا تطبيق است ولي 
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چرا؟ چون تصرف در تغيير را به نحوه الهي مي كند. شاخصه هايي است كه امكان تصرف در عينيت را به نحوه 

ظام اوليه اي كه فقيهي كه آشناي به كجا بند است؟ به آن ن آن الهي مي دهد. اين گونه موضوع شناسي پاي
ان قلت كسي تا حكم مالحظه كرده است. حاال  ٥و ارزش را. ولو در  فزمان و مكان هست يعني توصيف و تكلي

كه نيست. عرفان  آن عيبي ندارد تخمين بشر كه هست. مرتبه دقتبگو نيست؟  كسي فعالًچنين يك  ندبگوي
ند در كگفتيم كه حوزه هم مركب نظر مي  كه نيست. ما كه قبالًتا اين مرحله  آن خرد كردنهست مرحله 

هست. شما خيال مي كنيد كه وقتي كه ترازوي دقيق  گونه همينشما مرتبه عرفان. شما در همه كار هاي 
؟ مردم بايد از گرسنگي بميرند؟ نمي شود ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ بيع نباشد معامله باطل است شرعاً

هم وسط آن يك بندي ترازو هاي قديم نمي دانم ديده بوديد يا نديده بوديد يك چوب وسط بوده  انجام داد؟
چوب بسته بودند و دو طرفش هم دو تا ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ زنبيل، بعضي وقت ها در عراق 

گذاشتند اين  ميرا هم،  ييك سنگ هايي خاصخب گاهي دو تا كفه خاص بود و  .زنبيل در اينجا دو تا طشت
بياييد محاسبه بكنيد اين سنگ ها را اگر دو سانت اين طرف تر بگذاريد يا آن طرف تر شما حاال طرف آن 

مي دانم ـ به حضورتان كه عرض كنم نفرق بكند آن نحوه انتقال انرژي  بگذاريد يا وسط بگذاريد ممكن است
اين يا چگونه شود نه زياد بشود  ،الً كم بشودسيب زميني و پيازي كه آن طرفش ريخته ايد مثفرض كنيد كه ـ 
يك سر سوزن نه اين طرف برود نه تا شما وزن كنيد كه الكترونيكي باشد چشم كه نيست. بايد حتماً با گونه 

ننوشته روي آن . تازه وقتي هم كه چشم الكترونيكي بگذاريد و الي آخر چيزيچنين آن طرف. مگر مي شود 
. شما با يك مقدار كه بدهد تو عرض كنم كه ـ برابري يقيني صد در صد تحويلاست كه ـ به حضورتان كه 

تقريب مي گوييد مي شود معامله كرد. حاال ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ سيب زميني خريده ايد. يك تن 
اين مي گوييد قبول دارم. حاال همه دهد به شما  ميرا آن ه سيب زميني خريده ايد. خب يك مقدار از مستور

سيب درصد  ١ به نسبت مثالًشما يك كيلو سيب زميني را ديده ايد ـ مثالً عرض مي كنم ـ يك تن. يك دندانه 
بوده يعني همه اين بار سيب  گونه آندرصد  ٤٠ ،بوده گونه بوده و درصد آن آناين اندازه درشت و زميني 

به يك باباجان  در آن. نهاست اينكه غرر  يا ست. معامله باطل است، مجهول است؟ا گونه ، همينآنزميني، همه 
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نسبتي ديگر اطالعات تخميني خيلي كار مي كند. تمام سر و كار صبح تا شام شما با اطالعات تخميني است. 

 ،يك چيزي نيست كه حاال من در آورد باشد. حاال ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ بگوييم ياطالعات تخمين
ب است كه آدم منضبط باشد يعني الزم وكه دقت شود و جاي دقت هم داشت خبود  آن بله آنجايي كه ابزار

چند سال صرف مي كنيد ولكن تا مدل بسازيد مثالً حاال است منضبط باشد و دقت كند. ولكن همه تالش را 
بگويند واليت باطل هر كاري مي خواهد بكند، بكند.  زنگ تعطيل بزنند براي واليت حق و طول مي كشد. فعالً

ست. كه آدم بگويد چون دستم به حقايق نمي رسد پس بنابر اين اين مثل زنگ تعطيل زدن براي عبادات ا
را برد باال در برابر كفار، بايد  آن تخميين كه مي شود واليت حق را نسبت تاثيرخب به هر نسبتي تكيف ندارم. 

كرد، بايد كرد. استفاده ان كارشناسي كه اآلن بايد از همديديم برد. اگر در شرايطي بوديم كه الزم هم بود 
است كه امري مقصدي هم بود آن هم يك چنين استفاده از آن ابزار. نهايت التفات به اينكه بايد دنبال يك 

 آن ؟ دنبالچيستهمه مي گفتند اقتصاد اسالمي قولي است كه جملگي برآنند. اگر نبودند گفت به يك معنا 
 مي خواهم عرض كنم خدمتـ عليه چنين چيزي بناء ما كري نداريم به  . يك دسته مي گفتند آقاكه نبودند
ير مي كند يا يخود الگو، يعني خود شاخصه ها تغ كه يك مرتبه از كار قابليت انجام بالفعل هم دارد. شما ـ

 اتغيير نمي كند طبيعتاً به دليل تدرجي بودن ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ ، آگاهي، حتماً مرتبه كمال دار
 هست.

»سالم عليكم و رحمة اهللا و بركاتهوال«  
»اللهم صل علي محمد و آل محمد«  





 

 ٣٧جلسه: 
١٧/٠٧/٦٨ 

و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا و الحمد هللا رب العالمين، و به نستعين انه خير ناصر و معين ... استاد حسيني: 
المكرمين. واللعن المنتجبين و علي اهل بيته المعصومين (اللهم صلي علي محمد و آل محمد) ابالقاسم محمد 

 اعدائهم اعداء اهللا من االن الي يوم الدين.علي 
 ،ت فرموده ايا آن چه وعده به ولي !را از زمين بر كن[ ... ]  !كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران بار الها!

 !ت حضرت آيت اهللا خامنه اي را مؤيد و منصور بدارا نايب رشيد ولي !هر چه زودتر به حضرتش عنايت فرما
شهداي انقالب اسالمي محشور  !لشكر كفر در همه ابعاد مخذول گردان ، ولشكر اسالم در همه جبهه ها پيروز

عالم از اين انتقال ما را  ا!بار اله !معلولين انقالب اسالمي شفاي عاجل عنايت فرما !حضرت سيد الشهداء بفرما هب
و امراض  لعل !يا اهللا !قرار ده لكبه عالم ديگر تفضال به وسيله شهادت در راه خودت و براي خودت خالصاً

خاصه  و ميتاً حياً ،علماء ،صالحين امت و اموات و ذوي الحقوق !رحمت فرمامعاجل ظاهري و باطني ما را شفاي 
بركات دعايشان ما را از ايشان را مستفيض و  ،از خيراتي كه نصيب مي فرمايي !غريق رحمت بفرما ،پدر و مادر

 ،شاد) از ما لقدوسياهللا سره ا پر فتوح حضرت نايب االمام امام خميني (قدسبار الها! روان  !بهره مند گردان
ايشان را بهره مند و  ،از خيراتي كه تفضال نصيب مي فرمايي ،دعاي خيرش را در حق ما مستجاب ،غريق رحمت

صلوات اهللا و سالمه عليه و عجل اهللا تعالي (نظر خاص و عنايت مخصوص ولي اعظمت بار الها!  !تفيض بفرماسم
نيات و افكار و اقوال و رفتار  !خدايا !فرد ما بفرمافرد  بنصي ه)شريف فدااللتراب مقدمه فرجه الشريف و روحي 

با رضاي و  ببر!با رضاي حضرتش  !ما را با رضاي حضرتش بدار !خدايا !تفضال قرار ده شي حضرتضما را مر
 !نااواجعل لي من لدنك سلط قي مخرج صدنو اخرج قو قل رب ادخلني مدخل صد« !حضرتش محشور بفرما

 نصيرا. 
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خزائن ك وانشر علينا تابواب رحمافتح علينا اللهم  ،خرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهماللهم ا

 .الطاهرين محمد صلي اهللا عليه و آلهراحمين و ببرحمتك يا ارحم العلومك 
شد . اين ها [ ... ]نهايتا در قسمت اجتهاد و موضوع  و حاال بحث در باب زمان و مكان و احكام التزامي و الگو

جمال ، و بااله تقسيم بندي اش مبناي الهي داردكدر جلسه قبل اشاره شد  ».تكليفي و ارزشي ،توصيفي«احكام 
. بعدش هم عرض شد كه تناسباتي بين اين ها يكي در مرحله است بلكه همه مذاهب الهي ،جزء متيقن مذهب

و ما آن  ،ي كه بين اين ها بر قرار باشدست. يكي نظامه آن جا[ ... ] كه دست ما به آن نمي رسد. هست، اقتضا 
آن ـ  يارن است كه احكام وسيله مي شوند بيمعنايش ا ،گفتيم اگر عقال هم شد كه نظام را عقال لحاظ بكنيم

باشند، چه تكليفي، چه ارزشي. بنابر اين چه توصيفي  ،حاكم بر كار نداحكام نمي شو ،به اصطالح ـ  كار عقلي ما
يك  .به صورت خالصه اشاره مي كنيمنباط بشود. چگونه استنباط بشود؟ كه عرض شد، بنا شد كه نظامي است

پشت اينها هست، مفاهيم يكي روابطي كه هست؛ مقدماتي داريم ادبيات عرب را آدم بداند كه زبان ابزار مفاهمه 
كه ه مي دانيد روابط مفاهمه، كه در آن مرحله هم مالزمات عقليه را مالحظه كند. در مرحله مالزمات عقلي

كلمه را در سبك  ،نهايت ، ها!ست؟ در خدمت كلمه هستييعني عقل در خدمت چ ؛استنباط دارد مي شود
اين طوري نيست كه  .نه اين كه چيزي را اضافه مي كنند از جيب خودشان ،هاي مختلف آدم مي تواند ببيند

ـ به حضورتان ـ  از جيب خودشان چيزي   و آن ها، بگوييد شما اخباريين متدين تر از اصوليين هستند مثالً
و بگويد اين ها چيزي اضافه مي  ،افترايي را به اصوليين ببنددچنين كسي  ا،و پناه به خد ،اضافه نمي كنند

ي م كم به كار ،وقت در رتبه پايين هست ، يكعقل در مراتب مختلف تسليم بودن !اين طوري نيست ،نه ؛كنند
هم تسليم هست. تمام دقت هم مي كند براي و باز  ،قتي كمال دقت را دارديك وهست. و تسليم  ،رود عقل

بيشتر تبعيت كند، اطاعت كند.  ،استفاده بكندبيشتر  ،براي اين كه از اين كلمات بفهمد ، ها!تسليم بودن
درست است كه اين كار لغوي نيست،  ،كه در روابط مفاهمه و روابط خطاب هستاي مالحظه مالزمات عقليه 

كه حكيم به اينو دقيق تر و يقين داشتن لكن كار اصولي هست من باب تسليم بودن بيشتر ، ور اديب نيستكا
 . خطاب مي كند ،اشراف به همه لوازم وجه كالمش دارد و حرف مي زند ،علي االطالق
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. ببيندرا هم  »توصيف و تكليف و ارزش«نجا گفتيم يك پله باالتر اين است كه روابط بين ايحاال از  خب،

نه از عينيتي كه متغير است زمان و  ـ يادمان نرودـ  ،نه از پايين ،اجتهاد آمد شد كه زمان و مكان در اينجا
و رطب و در يك مرتبه هيچ  ،بلكه از امر ثابتي كه گفتيم در يك مرتبه كتاب است ؛مكان وارد دستگاه شد

همه مراتب رشد و كمال در  ،در آنجا هست يعني همه زمان ها و خصوصياتش ؛اال هست ،نيستآن  ي درسياب
ساده اش مشاهده مي  هاي يعني چه؟ يعني همان گونه كه در مثال ؛از آنجا شما استنباط كرديد ،آنجا هست

معنايش اين است كه دو وضعيت  ؛مكلف هست ،بعد از بلوغ ؛بشر مكلف نيست ،مي گوييم كه قبل از بلوغ ،كنيد
براي نه دو وضعيتي كه با هم  ،لي هم، يعني دو وضعيت زماني هم لحاظ شده. دو وضعيت متواديگرلحاظ شده 

يك مثال در زمان است. اين لحاظ معنايش هست، كه دو وضعيت متوالي گفتيد اگر  !باشد هيك فرد وجود داشت
بعدش رضا است  ،بعدش تسليم است ،مثال اول صبر است ،كوچكش است. حاال بگويند مثال در مطالب ارزشي

اول آدم بايد  ،ـ به اصطالح ـ  مكارم اخالق. يا فرضا در مثال قسمت هاي ديگر گفته بشود در تكليفمحامد در 
نه ها!  ،در همه اش هست اًبعد نماز بخواند. اين ها همين طور متوالي ،دهدبمقدمات نماز را انجام  ،وضو بگيرد

 .ترتيب را هم مالحظه مي كنيد ،حظه مي كنيدتوالي را مالاينها، . در تمام استيك قسمتش براي اين كه فقط 
برو بچه اي كه افتاده  ،چه كار كن؟ نماز را االن نخوان ،صلوهاگر نفس محترمه خواست حفظش مزاحم بشود با 

 !را نجات بدهاو برو هست، ها حرف و آتش و اين  يا خطر احتراق ،حوض يا در آب مي خواهد خفه بشودداخل 
نماز  !نمازت را بشكن ،خب ،از بين مي بردي را يك بچه ا ،مرتبه منفجر مي شودسماوري آتش گرفته و يك 

 ،نجس است و نماز نزديك است قضا بشود ،مسجد يـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ولي اگر رسيد وان!نخ
يا به  .هستبعد مسجد را تطهير كن. پس يك نحوه توالي و يك نحوه ترتيبي در خود احكام ، اول نماز را بخوان

بِأي  ،مثال واجب هست كه آدم دفاع بكند ،االسالم ةلو خيف علي بيض«؛ اسالمحفظ صورت خيلي كلي اش، 
به  )اللهم صلي علي محمد و آل محمدمام خميني (نايب االمام اممكنه و آلي آخر نظر مبارك حضرت  ةٍوسيل

باره اش رمسلمين را هم همين طوري د عراض و اموال و سياستحتي ايشان اَ ،ذهنمان مي آيد در فصل دفاع
ـ به  ،پس اين اصل اسالم و اصل كيان مسلمين و ،حاال را.كه ضرورت دفاع و اين حرف ها فرموده باشند 
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ـ به اصطالح ـ حضورتان كه عرض كنم كه ـ  هويت و اعتبار سياسي مسلمين و اعتبار اقتصادي شان و اعتبار 

حفظ دم،  مثالً،مثال مقدم است بر دماء بعد مي فرمايد كه احكام  .مقدم مي شود ،مختلف همسلمين در وجو
 ؛ي هم بينش بر قرار مي كنيميبعد يك نسبت هاعراض مقدم است بر اموال. عراض،  و اَمقدم هست بر حفظ اَ

»از دفاع بكند  ،اگر احتمال قدرت دفاع را بدهدكه خير، مي گوييد  ،»فهو شهيد هماله دون عرضدون تل ن قُم
در اين ها هست، طبقه بندي اي پس يك طبقه بندي  ،خب حاال .مي شود هم شد شهيداگر كشته  ، واين ها

زمان و مكان است در معناي اين  ؟معنايش اين است كه اين ها مثل امور متغير تغيير مي كنند ،كه هستاي 
مكاني در آن در نمي مانيد كه  كه هيچ زماني و هيچ ،يك جدول راهنماي بزرگي شما داريد ،يا نه ؟باب اجتهاد

كه بشود قياس و استنباط  ،نه به واسطه عقل ،»توصيف و تكليف و ارزش«در اينجا نباشد مطلبش. اگر نظام 
يا اصل كار است ي تراشيد كه اصل م نه به وسيله عقل مي رويد اقتضاء را معين كنيد يك معيار ؛نسبت و علت

هست، خير، مثال يك چيز ديگري  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  يا اصل  ،يا اصل فالن استاست سرمايه 
يا از طريق اقتضا آمدن ن، حكم پيدا كرد ن و. نه به وسيله لحاظ اقتضا و از طريق اقتضا آمدخيرچنين چيزي 

طوري مالزمات عقليه را استنباط نسبت از خطابات شارع. چبلكه از طريق  ؛نسبت پيدا كردن و نظام پيدا كردن
با همان ابزار اصولي. ابزار  فرماييد،مي هم استنباط حاال  ،گاه مي كرديد استنباط مي فرموديد در يك رتبهن

اين  »كمال دقت و استفراغ وسع در مالحظه مالزمات، مالحظه مالزمات روابط مفاهمه«اصولي چه چيزي بود؟ 
همين است. حاال اگر يك اصل در تمامش  ،از بحث لغوي كه خارج بشويد .هست جامع بين همه قواعد اصول

 !روش اجتهاد باطل بوده؟ ابداً ؟معنايش اين است كه اصول باطل است ،اصول اضافه بشوداين جديدي براي 
رويه شيخ  !نه ابطال ،يل كردهمتك !نه بابا ؟كه اضافه كردهرا خ مثال ابطال كرده علم اصول را با قواعدي يش

يه ابطال فقه سنتي و روش صاحب جواهري بوده با اين كه قواعد بزرگي را رو )رضوان اهللا تعالي عليه(انصاري 
هست و  )رضوان اهللا تعالي عليه(شيخ شاگرد مرحوم صاحب جواهر  .اين طوري نيستنه،  ؟در علم اصول آورده

مالحظه مالزمات عقليه در مرحله ادق كه به تأسيس اصل هاي جديد  .را كار صاحب جواهرتكميل كرده 
كمال تسليم عقل « ،كنه روش فقر سنتيروش، چرا؟ چون  .اين معني ابطال روش فقه سنتي نيست ،مدبيانجا
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 يجايز نم است. خطاب را در مرحله عالي هم تسليم هست. سهل انگاري و اهمال را ابداً »نسبت به خطاب

وي برخورد كند و احيانا مثل اخباريين اكتفا نمي كند به اين كه عقل فقط با يك كار لغمرتبه نازل شمارد. در 
ولي همه اش  ،كمال تالش، كمال كوشش ،از خطاب بدهد. استفراغ وسعبعض يك نظرات ابتدايي نسبت به 

آن و اين الفاظ براي  ،مالحظه مي كند مفهوم و مفاهيمي كه پشت سر اين الفاظ هستند ،نوكر خطاب هست
 !بكنداين كه چيزي را اضافه  هد كه دقت بكند برايمي خوانولي  ،مفاهيم به نحو ابزار به كار گرفته مي شود

 ،م. چيزي به دست بياورد از تكليفييعني مرحله باالتري از تسل ؛د از تكليفمي خواهد چيزي به دست بياور
  .هست. معني مرتبه باالتري از تسليم است به خطاب بر خطابيزي را حمل بكند چغير از 
ن هم مي شود اال ،م تكليفي كه تقريبا واضح هستبين احكا يعتاًببينيم كه يك نسبت هايي هم طب ،حاال

طي  ،ربط به خود رساله دارد. خب ،بندي كرد و گفت اين ها ربطي به عقل ما نداردطبقه كرد و  يدسته بند
مكروه و حرام مباح و حب و تكه در آن واجب و  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  مساي تقسيمات پنج گانه 

بعضي ها مهم است در  ،را اهم ذكر كردند ها بعضي از واجب د،دقت كنيكه باز در خود اين ها هم  وليهست، 
بعضي تأكيد  ،هم بعضي مؤ كد هستند حباتخود مست در، اين هم يك تقسيماتي هست، خب ،اب تزاحمب

ترتيبي هايش  ،ترتيبي دبكني ديعني طبقه بندي كه بخواهي ؛يعني خودشان دسته بندي هست ند؛چناني ندار آن
، مكرر در طاعت، شايد بعضي هايش را بشود نسبت هايش را با مي بينيد كه چيز هايي اين طوري هست. مكروه

واب ث، اقل وه در عبادترحتما فرق دارد. مكهم ديد. مكروه در طاعت با مكروه كه ذاتاً مكروه هست، همديگر 
اين نمازش كامل است. مكروه  ،خب .اقتدا مي كنيد مسافر هستيد و بر يك امام جماعتينماز تان . شما هست

مكرو  !اين فرق دارد. اين طور نيستبابا! نه  ؟قبل از غسل با زن حائض است خوابگي فرضاًمثل هم ،بودن اين
 ي آن، يك محرماتي هست كه خيلي روبعد باز در بين محرمات ،فرق دارد .ي كه خودش كراهت شديد داردتها

ايش داده شده. يك محرماتي هست به آن شدت حرمتش ذكر رعذاب آخرتي ب وعده ،شديد است. شدت دارد
اين ها  ،اقامه فساد ،اشاعه !فرق دارد ديگراين  .ار شرك و كفر استوبه ديديوار نشده. يك محرماتي هست كه 

ه ه هر حال يك طبقبا هم. بديگر خب اين ها فرق دارد  .حرام استخب حرام است. خود آن عمل فاسد هم 
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در  ،هم مي تواند يك طبقه بندي ببيند ين. در كلمات اخالقيببيند بي آدم مي تواندبندي اي اجماالً ترتي

. ببيند رااي مي شود يك ـ به اصطالح ـ  طبقه بندي ، آنها هم كه بحث معرفتي هم مي كنندآقاياني كلمات 
يك فعالً ك حرف ديگر است. حاال در قسمت اخالقي اش يا در قسمت توصيفي اش اجتهاد نشده، اين ي

باز در بعضي از قسمت  ،مالحظه نسبت بين اين ها همهست.  اختياراطالعات اجمالي الاقل نسبت به آن ها در 
شما به هر  ،بحث دوم است. براي مقام عملآن ها آدم مي تواند پيدا بكند. براي مقام عمل چه كار بايد بكنيم؟ 

ـ به حضورتان كه عرض كنم  ،خواهيم كرد ضعربيشتر ا هم توصيفش را كه بعداندازه كه قدرت داشته باشيد 
له أديگر تكليف رها مي شود. باز مس ،يد. اين طور نيست كه اطالعات شما وقتي كم مي شودهست فلكه ـ  مك

 بايد در بحث واليت ـ ان شاءرا آن  ،نمي دهد ابتدائاًتحويل اي كه تك تك اين ها را كه بگيريم زمان و مكان 
ـ ان شاء اهللا تعالي ـ در آينده عرض كنيم. سرپرستي  و، اهللا تعالي ـ يعني زمان و مكان و تولي زمان و مكان

اين به حسب  ،حسب آن قاعده مي شود بيان كرد هاما آن چيزي كه بم يرا مشروح تر بگويزمان و مكان 
ست. هتا، تا يك حدودي بر قرار  اين است كه نسبت بين اين سه ،كه قبال عرض شده مي شود گفترا مطالبي 

كه ما در اختيارمان هست. حاال ممكن است اي وجود دارد در حد اطالعات موجود معرفتي  آن يعني مدلي در
و التفات به اين كه اين چه جايي را دارد  ،ه فقاهت كار فقهي بكندتكسي عنايت به اين مدل نكند. فقط در رش

و كار در اخبار  ،يا يك نفر اخالقي التفات نداشته باشد ،باشد نداشته ،يك نظامي كه مستنبط از وحي باشد رد
تناسبش را با اوصاف مالحظه نكند. يا يك نفر  ، ياتناسبش را با احكام مالحظه نكند و ديگر ،اخالق كرده باشد

هم در  مالحظه نكرده باشد تناسباتش را. ولي يك چنين چيزي از همان چيزي كه االن ،در قسمت معارف باشد
الگوي شما، جدول راهنماي ثابت  ،مي شود به دست آورد به نسبت. هر قدر اين كامل تر بشود ،حوزه ها هست

 حاكم بر تغييرات زمان ومكان براي شما كامل تر شده است. 
اين كار را ي شود م و ،به هر حال يك قدر متيقني دارد ،ناقص تر باشدهم تان  هر قدر اين جدول راهنماي

ب به دست توصيف كيفيت را و نسبت هاي كيفي را ما مي توانيم از خطا ،تعطيل بردار نيست. حاالكرد. 
از قدر متيقن گرفته تا كيفيت  ،ه كيفيت ها هستندكاصولش  ،هنماي زمان و مكانبياوريم. جدول و مدل را
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مي شود تان ينيد. اين مدل همه را مي توانيد شما در اين مدل بب ،هايي كه باالجمال ما مي توانيم لحاظ بكنيم

. حاال بعضي »جدول راهنماي سعادت«اين الگوي تان مي شود  .»تناسبات مكاني و زماني ؛استنباط تناسبات«
احكامش هم احكام  ؛اجتهادي ،ن باشد. كار در آن هم كار فقاهتيبيبعضي جاهايش م ،مجمل باشدجاهايش 

رشد ادراك و معرفت و  ،تغييرات پيدا بشود ،قبال بحثش شده ،گفتيم از لحاظ ،تغيير در آن هم ؛ثابت ،التزامي
در تان در اينجا مدل  . وليدر باب زمان و مكان و نفس خود عمل اجتهاد قبال شدهقبالً صحبت هايي كه آن 
جود دارد. ولي به آن هنوز مي گويم وو تناسبات اين ها  ،يعني ترتيب و تبديل هست ؛زمان و مكان هست ،آن
خود قوانين رشد نمي گوييم . اما قسمت اخيري كه اگر ما يك قسمت در  ،»كم بر جريان رشدقواعد حا«

 ،طبيعتا نزديك مي شود به قياس در نسبت بين موضوعات ،مان باشد تناسباتش را جاري بكنيم بر بقيه دست
ض كنم كه ـ  جايز رار  ـ به حضورتان كه عرطضعند االجزء [ ... ]  مستند به موضوعات كه روابطش را داريم.

بايد به ابزار  ،نداريمابزار بعدا عرض مي كنيم كه در وقتي كه ما بله، ين كاري را بكند. ننيست كه آدم يك چ
از آن بهتر اين است كه  ،خب. كه ـ به اصطالح ـ  قطع بكنيمگونه نيست اين  ،حتي مادي تجربي هم كار بكنيم

 ي رااز آن بهتر اين است كه بتوانيم مدل ،ما بقي احكام ،حكامبعضي ا زبتوانيم يك مدل كوچكي درست كنيم ا
 م كه همه احكام روابطش مالحظه بشود. يدرست كن

با عينيت متغير چه طوري هست. تا اينجايش گفتيم عكس از كل زمان و اين اين كه ارتباط ماند حاال باقي 
كه  ،به آن گفتيد كتاب ،تا آخر در آن هستكه آن تابلو كه از اول عالم  ،شما گرفتيد در يك تابلويي ،مكان

بي نقشه نيست  ،كال در آن هست صيلشهم تف ،زمان و مكان و هر چه در آن هست به نحو هم خالصه اش
احاطه دارد به اول و آخر و وسط و همه آن چه كه  )تعاليو تبارك ( هو علم همشيت بالغه الهي ؛دستگاه خدا

ست در ههمان در يك مرتبه كتاب  ،امر ثابتي كه حاكم بر حركت هستواقع مي شود و بعد هم گفتيم همان 
هم ها و در حد ما  ،باشند م اجمعين)اهللا عليه(صلوات كه معصومين  ،اهلش كه به آن ها خطاب شدهآن نزد 

حسب  هثابتي باشند. جدول راهنماي ثابت كه البته بم التزامي، كه آنها التزامي گفتيم بايد برسيم به يك احكا
؛ رود از اين جدول مي ادراكش مرتبا باالتر ،چون علمش تدريجي است ،خود انسان هست يرشدي كه برا
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ر مباركتان طن اگر خايباالتر هم گفته بوديم امقداري يك رتبه يك  ركه د ،راهنماي سعادت بشر، راهنما جدول
، اللهم صلوات اهللا و سالمه عليه(، كه مي توان گفت كه اين ابزار واليت نبويه هست ،آن بحث اول يبرا ،باشد

و ابزار واليت و سرپرستي ايشان است. حاال در مرتبه حق طريق اعطاي حضرت  صلي علي محمد و آل محمد)
براي تغيير عينيت. حاال  ،نقش همان احكام ثابت را دارد ،نها مي كنديولي فقيه گفته بوديم استنباطي كه از ا

مي كجا رابطه اش با عينيت  ،حاكم بر توالي و ترتيب هست ،داريم يك جدوليسراغ تغيير عينيت آمده ايم. ما 
تابع هست نسبت  ،فهسكه هر چند از نظر فل ،خواهيم همين جا مشخص بكنيم كار موضوع شناس را مي .شود

آن بايد از نظر فلسفي  هست،اگر تقسيمات سه  كه شما آن جا به دست آورده ايد. فرضاًرا به جدول تغييري 
ايشان چه  ،كرد و استنباط مي كرد از موادمي او هر چند عوض دقت هايي كه  ،طقش تابع باشد از اينمن
داده را مشخصي هاي عنوان  ، يكيت ها به آن داده اندفزي دارد؟ يك عالمت هاي مشخص شده اي از كييچ

پس هم روشش، روش عقلي به آن تحويل داده اند.  ،؟ از دستگاه فقاهت استنباط شده، آن هم از كجا آمدهاند
 ،كه دارد به صورت شاخصه هاي عملرا و هم موادي  ،مستقل از وحي نيست، عقل در خدمت وحي است

آن هم دارد. ولي تناسبات را بايد سعي  ،شاخصه هاي كيفي اش، آن ها هم چه چيزي هست؟ مستنبط است
نسبت به هر بخش از هاي ريب فني ي. يعني چه؟ يعني ضبا تجربه حسي به دست بياورد به صورت كمبكند 

كه بگويند  ،يك عياري مي خواهد ،يك ضريب فني ،حلوا درست كنيد دطبيعتا شما بخواهي ،كاري كه داريم
بخواهيد سوهان درست  ،يك تناسباتي دارد ،چند كيلو ـ به اصطالح ـ  روغن ،چند كيلو شكر ،چند كيلو آرد

مي شما در بعضي از موارد ، تناسب اين نسبت ها هم احياناً آمدهعالمت هاي كيفي  ديگر.  اتيك تناسب ،كنيد
تبديل به  ،مانده شولي يك چيزي ا ،ست آورددنه اين كه نمي شود به  ،دياز منطق آن را به دست بياور دتواني

عينيت را وقتي مي شود  .زي هستيچه چ ،تجربه نشود، نمي شود گفت عينيت كجا هست ،واحد اگر نشود
كه يك اخذ واحدي داشته باشيد و بعد مالحظه آن شاخصه هاي كيفي تان با اخذ واحد و  ،كنترل و مهار كرد

آقا! كه اين آمدن و گفتن  ،و بعد جمع بستن آن ها ،حاال بيرون چه چيزي هست ،ن اين كه خبدمحاسبه كر
 سبت ها نيست. آن نبا اسب با آن نسبت ها هست يا متناسب ناين مت
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قت هست در باب دبهتر واضح بشود. يك اينكه يك مقداري اينجا يك توضيح مختصري الزم هست براي 

بياييم  ،اين كه فرض مي شود در اينجا كه اصال ما يك مدل كمي ديگري بر يك اساس ديگري درست كنيم
اين است كه اين توالي خاصي را  حتما هم نتيجه اشباطل است. اين كه  ،قرار بدهيم اين كيفيت را اشپوشش 

 ،سيد مطلوبيت هاي كمي. مي خواهيد تخصيص بدهيد امكانات رايكه اينجا گفته اند در نمي آيد. اول بياييد بنو
بنويسيد مطلوبيت هاي كمي. ما مي خواهيم در ده سال آينده يا بيست سال  ئاًسراغ كيفيت ها اصال نرويد. ابتدا

پس بنابر اين بايد يك تنظيم خانواده  ، وي باشندنيناين آدم ها در چه س ،اشيمآينده، چند تا آدم داشته ب
شد ر ،وض بگيريدرمفمي آييد كنيد. يا مي ييد اين ها را درست مي آمتناسبي را ما درست بكنيم. شما اول 

 ،يا نبوده بودهها  متناسبات با توصيفكه جمعيت به طور متوسط در گذشته اين قدر بوده. حاال اين گذشته اش 
در گذشته اين قدر بوده. اگر بخواهيم همان را معيار قرار بدهيم براي اين كه چاره ديگري  ، ها! يعنيكاري ندارد

رشد كه خيلي فرق دارد كه شما بگوييد اين است كه بگوييم در آينده هم مثال اين طوري هست. اين ، نداريم
شي رشد يا تقليل جمعيت چه هست؟ ضوابط كيفي نا، ممتناسب با مدل اسالمي چه طوري مي شود ،جمعيت

بخواهيم بنابر اين اگر آن ها را و كه داريم چه چيزي را مي گويد؟ تضييق مي كند يا توسعه مي دهد؟ اي 
؟ حاال ما مي توانيم محقق كنيم يا نمي توانيم؟ موانعي داريم از نظر عينيت يا محقق كنيم چه طوري مي شود

اييد از كيفيات نظر ياول شما بمي شود  يك حرف ؛. اين دو تا حرف مي شودهست يگرنداريم؟ اين يك حرف د
يك وقتي مي آييد از خود كميت مي خواهيد كيفيت  ؛و بگوييد نيروي انساني چه قدر باشد ،به عينيت بكنيد

اهد ن است كه شيء متغير مي خويمعنايش ا ،خواهيد كيفيت در بياوريدمي در بياوريد. از عينيت وقتي 
معنايش اين است كه يك امر ثابت ديگري،  طبيعتاً.باطل است اين و اين معنايش  ،حكومت بكند بر امر ثابت
آن،  كارتان هست،شما معين كرده ايد. آن چيزي كه حاكم هست محور استراتژيك يك جهت حركت ديگري 

، بعد مي گوييد كه هر يك چيز ديگر هست. خيلي خب ،آن ـ به اصطالح ـ  جدل راهنماي الهي نيستبر 
د كمي ياين قدر هم توليد داشته باشد. اين ها را همه اش مي آي ،شخصي بايد مثال اين قدر مصرف داشته باشد

اين چيزي كه متعارف ـ مثال عرض مي كنم ـ اطالعاتش بايد اين قدر باشد. نيازمند به اين قدر  .دين مي كنيمع
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نيازمند به اين  يم،ر جمعيت نيازمند به اين قدر دكتر هستح هست عرض مي كنم. براي اين قدلهست مصط

يم از يهمه اش مي آ ،مينيازمند به اين قدر چه  هست يم،نيازمند به اين قدر معلم هست يم،قدر مهندس هست
. اين حكومت مان خودش را به احكام متناسبِهاي طرف عينيت ديكته مي كنيم به چه چيزي؟ كيفيت 

ا از احكام يعني مشاخصه ها را خير، يك وقتي است كه مي گوييد  .ه چيزي؟ بر احكامكارشناسي مي شود بر چ
حاال مي گوييم اطالع اصال  ،ده ايمرزمان و مكان با هم دارد را آو ،از آن چه كه حاكم بر زمان و مكان هست

ف مان تمام يرهمه تعا ،ايده مند بودن را داريمفمعناي  ،معنايش چه هست، چه نسبتي از اطالع مفيد است
شما مي آييد معيار درس [؟] يك وقت ـ من باب مثال به گونه ديگري صحبت مي كنيم. ـ مي آييم  ،است

نوشتن مي گيريد، بعد هم مي گوييد كه جميعت ايران چه قدرش با سواد و خواندن  ،خواندن و سواد داشتن را
ما به  !معيارش خواندن و نوشتن نيست ،نيستگونه اين  خير،ا مي گوييد ني، چه قدرش بي سواد است ،است

علتش اين است كه در مدل خودشان  ،ذهنمان مي آيد كه حتي كفار هم نمي توانند مسلمين را كنترل كنند
اجتماعي و  ،اين مدل عاجز از اين مطلب هست. يك وقت مي گوييد كه انضباط به ضوابط فردي .نگاه مي كنند

واني هست كه راخالق است. توسعه  ،معيار من در سواد دي چه؟ مي گوييد يعننواليتي در حد اعاليش. مي گوي
كنم بخواهم بدقيقا در خود تعابيري كه دسته بندي در، حاال من ـ توسعه ذهني و توسعه عيني را دنبال دارد. 

بحث درباره  ؛كنمباجمال مطلب را مي خواهم خدمت شما برادر ها عرض  ها! كنمبنمي خواهم دسته بندي 
 ،در مدل كه بگيرند سواد يعني خواندن و نوشتن ،خبـ سر جاي خودش هست ي رگييك بحث د يلشصتف

 دارسواد  ،نوشتن و خواندن بلد نيست به آن تعبير ،ولكن بي سواد است ،تواند بگويد شاعري كه شعر خوب مي
وييم اين آدم احكام احيانا با سواد است. مي گويند چرا؟ مي گ ،مي گوييمما كه اي نيست. در مدل اخالقي 

و  ،به نفع انقالب مي گويدهم شعر  ،مي خوانددارد را هم كه از حفظ و اينها قرآن  ،دينش را كه بلد است
نسبت تأثيرش هم نسبت  هنگران براي رزمنده ها خوانده اند.آقاي آشعرش را  اًضشعرش هم مؤثر واقع شده. فر

بدون اينكه  ،سواد دارمي گوييد سواد داري كه شما به آن  ،تهشعر را اين آدم بي سواد گف .هتأثير بااليي بود
شده ابزار اين برايت! آمده التماس كرده كه شعرت را بخوان تا من بنويسم  قشتياابا كمال سنار از ين بنويسد، 
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 و دارد ،و فرماندهي عواطف را دارد ،آن هم كه مبلغ هست در سطح عالي !د رتبه اش پايين تر استيكه مي گوي

ال بي هم دارد از اين آدم فرضا نجار يا بقاو  ،شدت رواني پيدا مي شود ،كندمي ش كار يعمل توسعه رواني را رو
اين آدم را نمي شود گفت كه نسبت تأثيرش كمتر است از آدمي كه  .تغذيه مي كند ،دارد بهره مي گيرد ،سواد

خرج و  ،گيرمدي كه مي مزمن  !ي گويد هيچه استفاده اي مي كني؟ مچاز سوادت آقا مي گويند  ،سواد دارد
ام، اين گرفته خريده ام، اين قدر بادمجان قونويد تومان  ٢٠دخل روزانه ام را با آن تنظيم مي كنم. نوشته ام 

نمي توانند اين خرج را  ،آنهايي كه مثال سواد ندارند حاالاين سر جمعش را به دست آورده ام. چيز، قدر هم  
سواد به معناي رابطه اجتماعي و انضباط كه موجب گسترش و توسعه روحي  ؟! اينرا بكنند اين زندگي ؟بكنند
كه سواد شان نسبت  ،اديخيلي ز ،خيلي ها هستند !چنين حرفي كه نيست !ابدا ؟در جامعه هست ،بشود

ته اند جبهه رفمي هللا حزب اللهي و از اين پيرمرد هايي كه  كم تر هست از آنهايي كه الحمد بتأثيرش به مرات
ولكن حرفي كه مي زدند يك آدم با سواد را متحول مي كرد. نه در  ،تند بنويسندسو اسم شان را هم نمي توان

آن يك حرف زايدي است. ما  ،مي توانست كار كند ، بهترحاال بگوييد اگر اين آدم مسلح به نوشتن بود ؛باب
هست يا نه. اين را مي شود و خواندن نوشتن  فسنان درباره اين است كه موضوع تجزيه و تحليل مان مصحبت 

در روايت مي فرمايد كسي كه چهل روز خدا را با اخالص عبادت  ؟گفت اين بي سواد است آن با سواد است
از قلبش  ،چشمه جوشان حكمت را ،چشمه هاي جوشان حكمت را ،تمع حكيجاري مي فرمايد خدا مناب ،كند

حاال  ،ولي شنيده ام، بدهم توانمنظري نمي  ،چون نديده اميعني يده ام، ندن آن را مر كه فيك ن .به لسانش
فقط  ،ولكن خودم نديده ام كه بتوانم تصديق بكنم ،مي گويم اسمش را ،م نيستهست، ذچون ذكر مدحش 

براي ما  هآن طوري كه گفته شد ،گويند يك آقاي حاج آقا اسماعيل دوالبي هست تهران يمي كنم. منقل قول 
شنيده و ـ به حضورتان ـ  سعي  ،ولكن همين حديث شريف را كه عرض كردم ،كه ايشان عامي هستست ااين 

و آن عبارت است  ،هدو  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  بعدش به يك مطلبي رسي ،كرده در انضباط خودش
و آدم منضبطي بود و  ،يك طلبه اي كه مدت ها درس خارج خوانده بود از اين كه شده يك استاد بزرگ اخالق.

گفتم نه،  ؟شما ديده اي !فالنيكه يك روز براي من تعريف كرد و گفت  ،زيادي را هم ديده بود هاي اخالقي
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بود. اين ها هم خيلي دوستشان داشتند. گفتم ـ ي عليه لرضوان اهللا تعاـ قا مصطفي آگفت دوست مرحوم حاج 

حاالهم كه مي رويم  !نخوانده آن گونه كه درسخدا، بنده رد اگفت استاد ند كيست؟ درس چه؟كه استادش 
شروع مي  ،وقتي معنا كرد .اول از آدم مي خواهد كه يك حديثي را برايش بخواند و معنا كند ،آنجا پهلويش

حرف هم همه اش  ،ساعت حرف مي زند ٥ ،ساعت ٤گاهي مي بينيد كند توضيح دادن اين حديث. بعد 
دقيق اسفار را  ثم ديدم ايشان مباحيك دفعه آنجا بودكه من واهللا گفت  ؟سطحگفتم در چه ها!  ،استفاده دارد

يك ذره اسفار خوانده هم ن اين كه وـ بدكه ـ به حضورتان كه عرض كنم و دارد بيان مي كند ذيل صحبت  
 يك ذره هم [؟] بدون اين كه  ،باشد

تعريفش با نوشتن و  ،ي رسد باشدم بنا به تفسيري كه از اخبار ،اگر علم و جهل .برگرديم ،به هر حال
كافي نيست. چه بسيار  ،قدر متيقن اين است كه اگر حتي نوشتن و خواندن الزم باشد .خواندن تمام نمي شود
عباد  لآن ها يي كه به اضال، ها! در متن جهل ،دكه عينا در متن جهل قرار مي گير خواندن و نوشتن هايي

حسد را در جامعه زياد مي  ،حرص را در جامعه زياد مي كنند ،ندوو وسيله شيطان مي ش ،مبتال مي شوند
ي جا زبيچاره بد بختي كه آن هم باز ما ا ،ي نويسندكتاب ضالل م ،فحشا را در جامعه زياد مي كنند ،كنند
هست.  ،ولي نمونه هايش را شما در جامعه بگرديد ،اشاره مي كنيمشنيديم ـ به اصطالح ـ  نقل قولش را  ديگر
؟ مي گويد اين همه اش ترجمه كتاب هاي ، مي گويم چه كردهپيرمرد هست ، وين زبان بلد هستچند

 كمونيستي كرده به فارسي. 
رديد در كمال ت ،در آخر پيري !عين جهالت است ؟!چه سوادي است كه دارد اين بد بخت بدبخت، اين اين

ير مثبت بگوييم دارد؟ منفي ثعالم؟ و نسبت تأمي گويند او بند نيست. اين را به  زندگي مي كند. پايش هيچ جا
را باب علم و جهل كافي  ،در جهل اگر علم و جهل ،دارد. در خير و سعادت بشر نقشي اين ندارد. در اضالل بشر

 رهم چنين اگر شما دقت بكنيد د .و معارف و حقايق ،نه در دانش بشر، اين در جهل بشر كار كرده ،بينيدب
زخرف قول مي بينيد آن ها را. متاع غرور مي  ،خيلي از نوشتن هاها و لي از خواندن خيو خيلي از سواد ها 

در دستگاه دشمن و مخالف و كافر و  زهالاقل در دستگاه شما به آن ها سواد گفته نمي شود. تا ،بينيد آن ها را
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يعني تعريف بشوند به  ؛ببينند ،اگر اين ها به منزله نسبت تأثير در گسترش روحي ولو در جهت باطل ،ملحد هم

و اال نفس موضوع خواندن و نوشتن موضوع سواد  ،قابل تحليل هستند ،اخالق خاصيمنضبط شدن بر يك 
در الگوي  هابلكه چيز ديگري در پشتش هست. حاال آن ،قاعدتا نمي تواند بشود در مديريت و هدايت و رهبري

چرا؟ چون بلوغ اين ارتباط اجتماعي را گرفته اند  ،وقتي معيار را قرار داده اند خواندن و نوشتن ،خودشان
چنين  ،اده را بر انسان گرفته اند. خبمقواعد آخرش يعني حاكم بودن  با بشر؛ت ارتباط مثال تكنولوژي يكيف

در مدلش نتوانسته متوجه بشود  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  وقتي مي خواهد  ،آدمي انسان را نشناخته
تحت  ،بنابر اين تحت تسليم ما هستند ،گويد اين ها اكثرشان بي سواد هستند مي ،ي بكندايران را شناساي

 ،و با آن ابزار ها نمي تواند اداره شان كند ،ولكن مي بينيد نه فقط تحت اختيارشان نيستند !اختيار ما هستند
  خودشانبه اصطالح او ند. و مستضعفين جهان را اداره مي كنبلكه اين ها دارند فوج فوج از ملت هاي اسالمي و 

آن ها مقابل اين ها ـ به اصطالح ـ  درمانده  ،% بيشتر بي سواد نيست ٥در كشورشان فقط كه مثالً با سواد ها 
 مي شوند. 

يك  سبر اسا حتما ،اگر ما مطلوبيت هاي كمي را اصل گرفتيمر اين مطلب! ـ خب حاال عنايت بفرماييد ب
م آن مطلوبيت هاي كيفي مادي را اصل قرار يو بعد آمد ،چه نخواهيم ،خواهيمچه ب ،بيت هاي كيفي هستومطل

بحث زمان و مكان  ،يعني در حقيقت ؛فرع قرار داديم ؟كيفي الهي را چه كار كرديمهاي داديم و اين مطلوبيت 
 ،رار بدهيمخواستيم زمان و مكان الهي را تابع ق ،آمديم با يك مهره واسطه كميت ،الحادي را اصل قرار داديم

بلكه  ،ما مطلوبيت كمي قرار نمي دهيم ،اين باطل. اما اگر بگوييد كه نه ،منقلب كنيم جامعه را به آن طرف
مي شود  ،خب مي شود ضريب فني الهي ،تالش مي كنيم تناسبات كمي اين كيفيت ها را به دست بياوريم

ما تالش مي كنيم كه اخذ  ،يل ما دادهاين كيفيت هاي الهي را فقيه استنباط كرده تحو .كارشناسي الهي
و تجربه كنيم و آن كميت را اصالح كنيم تا نسبت هاي متناسب با اين  ،مقياس كنيم و اين را كمي اش كنيم

تناسب با ولي م ،يبيتهم تر ،هم تبديلي ،با تناسبات اين كيفيت ها، اين ها يك تناسباتي داشت ،كيفيت ها را
هست كه تابع اي ي پيدا كنيم. اين تناسبات كمي ما، كار عيني كارشناسي يك تناسبات كم ،اين تناسبات
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كه تناسبات كم اش آن جايي  ،تابع تناسبات كيفي است. خب ،اين تناسبات كيفي است. تناسب كميبه نسبت 

تي را كه تعريفش را از فقيه يولي عين ،كارش با عينيت است طبيعتاً،كارش با تجربه هست  ،به دست مي آيد
ترتيبي و تبديلي. ترجمه كمي و تناسبات در شاخصه ها. تعريفش را از فقيه گرفتيم در تناسبات  ،رفتيمگ

لغت نامه اي كه صحيح مي كنيم ست. همان  كه از كيفيت در دسترا كرديم عينيت را بر اساس لغت نامه اي 
اين كارشناسي اسالمي  .اين شد كارشناسي اسالمي ،مان هست. خب در جدول راهنمايي كه از كيفيت دست

گيري بكند. اين هم شدت رواني را مي آورد جلو تا بشود به  هم طبيعتا گسترش تأثير مادي را مي تواند اندازه
و مرتبا هم اندازه گيري مي كند و  ،اين كيفيت و قدرت تأثير اين كيفيت را برابر كافر و حل معضالت داخل

د نا خالص ملي در دستگاه يكردن و باال بردن. پس اگر رشد تول كمي ،رشد اين را مي خواهد قدرت عيني  را
همان اش ضريب فني  ،تسولي ريالش آن ريال ني ،كفر هست، در دستگاه ما هم رشد توليد ناخالص ملي هست

آن كيفيت رشد نيست. بعد در باالي دستگاه مي توان گفت كه ما  ،و كيفيت رشدش هم ؛ضريب فني نيست
يعني با پشتوانه  ؟كه در دستگاه مادي باال مي رود. يعني چهرا ولي نه باال رفتني  ، رفتمان باال قدرت ارزي

تيم عينيت را ستوان ،تعاريف خودمان كه مستنبط از دستگاه وحي بودبر اساس  ،ش روحي و ايمان الهيرگست
 ،س اين گونه ضريب فنيديگر هرگز بر اسا ماده [ ... ]كنيم در بدهيم و نسبت تأثير اسالم را متجلي بتغيير 

رشد تأثير ـ به اصطالح ـ  رشد توليد ناخالص ملي هيچ گاه و هرگز با جنگ با كفار كه ديگر مقابل قرار نمي 
گيرد. بلكه مي تواند بگويد كه پتانسيل هاي مهمي االن ايجاد شده، دست به يك ذخاير عظيمي پيدا كرده ايم 

عيني و بتوانيم بياوريم در عينيت، يك شبه ره صد ساله مي رود. اگر  يم به نسبت تأثيرانكشكه اگر اين ها را ب
نيروي انساني  ،)در دستگاه كفار( زده باشد، دانشگاه زده باشد، نيروي  انسانينكارخانه  ،كسي خرج كرده باشد

به يك گسترش روحي خاصي كه، سعه صدر  سرمايه انساني اش رسيده باشد ،متخصص زيادي داشته باشد
كه براي كفار هست، به حسب آن تعبيري كه در قران، شرح صدر را براي كفار هم به كار برده شده، آيا خاصي 

يا  ؟هستيم ما فقيركه اينكه اينها اين قدرت را هنوز جريان در ماده پيدا نكرده باشد، اين دولت مي تواند بگويد 
هر چه هزينه كرديم ده برابرش را داريم  كه ،انساني عظيمي هستيمنيروي اين كه مي گويد ما داراي سرمايه 
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توليد انسان هاي قدرتمند كرديم در اداره ابزار و اداره  ،سيگاري و فالن مواد مصرفيزير االن. جاي توليد ميز و 
مي گوييد بعد از انقالب  ،. شما در دستگاه مدل الهي هم نگاه بكنيدهردبباال اش را جامعه. سرمايه انساني 

به يك سطح بسيار  ،يك سطح ديگري كه قابل قياس نيست زاصال ا .نه كم ،عجيب باال رفت يسرمايه انسان
رضوان اهللا ـ مام، امام خميني االا رهبري حضرت نائب بمطلب در اين بعد عظمت جنگ را  ،گام گذاشترفيعي 

 .مي بينيدـ تعالي عليه 
نمي شد به عنوان  طرحكنم كه ـ  ، شهادت  ـ به حضورتان كه عرض ٤٠و قبل از  ٤٠مي بينيد كه سال 
شديد ترديدهاي بقيه  ،معدودي از علما و مردمجز  ،در كار مرحوم نواب صفوي هم !ابدا ،مطلوب براي جوان ها
به بعد، يك چيز  ٤٠بعد از قيام حضرت امام  ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  از سال  .و سنگين مي كردند

دلش مي اش عاميانه  الي كه آدم مثالً دلش مي خواهد به قول، مثل مثالجزء عمل و آم ي،نآرزويي دست نيافت
حسن علي منصور را ترور  ،است. وقتي كه مرحوم بخارايي يخيال و خواب، [ ... ] [؟] پرواز بكند واه رخواهد د

ثنا هايي اين ها به عنوان يك است ،شهيد شدنداينها  )رضوان اهللا تعالي عليه(كرد، يا مرحوم طيب حاج رضايي 
ولكن اين  ،و  جا افتاده بود دچون حضرت امام فرياد اين مطلب را فرموده بودن ،كه ديگر شهادت قبول شده بود

 ،چيزي شد كه قابليت حصول به مشكل دارد ،نه ،بعدش يك چند سال گذشت، ينآرزويي است دست نيافت
مي آيد خون بر  نم به نظر ،خر هم پيروزيكه تا آ ،بعدش حاال در اين دوران انقالب و پيروزي خون بر شمشير

اين واضح كرد كه شدت روحي مردم را از يك سطح ديگر برد يك سطح ديگر. اصال فرهنگ  ،موشك بود
مردم. اين يك گسترش روحي ديگري است. چه قدر هزينه خوب است اخل را آورد دو اينها شهادت و شهيد 

آخر و چه، چه و چه و رفتن دانشگاه و چه  و خوان د! ثمره درسزيا ؟بلوغ برسنداين شده باشد تا يك ملتي به 
 »وانيرتغييرات «االن  !با سرعت رساند به تغييرات روانيكه خب، . اين »پيدايش تغييرات رواني«كار مي گويند 

م براي اداره تغييرات در جهت يحاكم است بر اين كه من و شما اينجا بنشينيم و فكر كنيم و راه پيدا كن
  .تش خداي متعالپرس
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تان كه عرض كنم ـ  هرگاه نسبت هاي كمي را پيدا كنند متناسب با تناسباتي مبارك  اين  ـ به حضوربنابر

ي. در عين حالي كه زمان و ينآنجا مي شود عمل كارشناسي و موضوع شناسي ع ،كه بين كيفيت ها هست
 و خود نفس آن احكام ت رشدش و هم درهم در كيفي ؛مكان در اجتهاد مشاهده شد در احكام التزامي كلي

بينش و مالحظه كرديد تعارضي  ،روش فقه سنتي هم محفوظ ماند ،در عين حال ،طبقه بندي اش و نظامي اش
حاكم كند بر اين كيفيت ها. كسي كه  ؟ارض مي بيندكه بخواهد عينيت را چه كار كندمتعنيست. كسي 

حاال ـ ان شاء اهللا تعالي ـ در فصل بعد كه ببينيم آيا در  .بيندچنين تعارضي نمي  ،بخواهد عينيت را تابع كند
و  ،و موضوع شناسي را در سطح عالي بداند ولي فقيه ،اما اين كه فقيه بايد باشد ،ـ به اصطالح ـ  دستگاههمين 

به ده و مكان، اين را در جلسه آيني مالحظه زمان نحوه اجتهادش هم اجتهادي باشد كه قدرتي داشته باشد، برا
 عرض مي كنيم.ياري خدا 

سالم عليكم و رحمة اهللا و بركاتهوال  



 

 ٣٨جلسه: 
٢٢/٠٧/٦٨ 

استاد حسيني: اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين، بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير 
ناصر و معين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد و علي اهل بيت 

 يا اهللا.  .ن اآلن الي يوم الدينالمعصومين المنتجبين الكرمين و لعن علي اعدائهم اعداء اهللا م
هر اي  كلمه حق را بر سراسر جهان بگستران، كلمه باطل را از زمين بركن، آنچه وعده به وليت فرموده اباراله

 دراي را مويد و منصور بدار، لشكر اسالم  رشيد وليت حضرت آيت اهللا خامنهچه زودتر به وي عنايت فرما، نائب 
 ،شهداي انقالب اسالمي محشور به حضرت سيد الشهدا بفرمابفرما،  لكفر مخذوپيروز لشكر ها  همه جبهه

 الهي آمين. معلولين انقالب اسالمي را شفا عاجل عنايت فرما، 
قرار ك لانتقال ما را از اين عالم به عالم ديگر تفضالً بوسيله شهادت در راه خودت و براي خودت خالصاً بارلها 

علماء  ،صالحين امت ،ي الحقوقوذو اموات باطني ما را شفاي عاجل عنايت فرما. علل و امراض ظاهري و بده، 
فرمايي حظ وافري عائد و واصل بر روانشان  مي خاصه پدر و مادر غريق رحتم بفرما، از خيراتي كه نصيب

مام امام ، بارالها روح پر فتوح رهبر كبير انقالب حضرت نايب االفرمابگردان، دعاي خيرشان در حق ما مستجاب 
ر خيرات و رحمت و بركات خودت بگردان، بارالها روح شريفش دخميني قدس اهللا و سره القدوسي را مستقرغ 

فرمايي بهره وافري عائد و واصل بر روح  مي را از ما راضي بگردان، حقوقش را بر ما حالل، از خيراتي كه نصيب
عنايت خاص و لطف مخصوص  بارالها، الهي آمين شريفشان بفرما، دعاي خيرشان را در حق ما مستجاب گردان

افكار اقوال رفتار ما جاري بگردان، خدايا ما نيات را بر  (صلوات اهللا و سالمه عليه(ولي اعظم ات حضرت بقيه اهللا 
قرار ده كه با رضاي ايشان در دنيا به سر بريم، با رضاي ايشان وارد عالم برزخ و با رضاي ايشان گونه  را آن
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و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و جعلني من لدنك سلطاناً «گرديم، الهي امين. محشور 

 . »نصيرا
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بالنور الفهم، اللهم افتح علينا ابواب «بسم اهللا الرحمن الرحيم. 

ل اهللا عليه و آله و سلم. اللهم صل رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد ص
 علي محمد و آل محمد. 

در باب الگو يعني در سه قسمت بنا بود بگوييم، يكي در باب احكام  آن بحث دربار ة زمان و مكان بود و تأثير
 التزامي يا احكام كلي و ثابت و يكي در باب الگو و يكي هم در باب واليت. 

كنيم و بعدش هم وارد  مي عرضاي  مت رابطة بين كم و كيف يك مقدمهما براي اين قساي  حاال يك مقدمه
 شويم.  مي بحث

ممكن ، است خيلي خيلي قبلهاي  در صورتي كه در خاطر شريفتان باشد اين مقدمه مربوط به بحث
شته تشريف نداها  احياناً در آن بحث اينكهد يا مته باشد و به ذهن شان نيافبعضي از دوستان از خاطرشان راست

كه است كردند، خب اين مقدمه را في الجمله الزم هايش شركت  باشند، بعضي از برادرهايي كه اخيراً در بحث
 به آن شود و اشاره هم يك مقدار بيشتري از حد كه اجمال كامل داشته باشيم. اي  اشاره
آييم يك  يم يك حبة قند مااست كرديم كه يك وقتي  مي قبالً عرضـ به حضورتان كه عرض كنم ـ 

فرض كنيد است ، گچ هم سفيد است بريم از اوصاف ديگرش، مثالً قند سفيد كنيم مي مي را انتزاعاش  اوصافي
آييم سفيدي را از يك  مي ،است نمك هم سفيدـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ ، است كه برف هم سفيد

كنيم اين  مي . در يك وصف آن را جداكنيم مي دانيم در يك وجه جدا مي اشياء متعددي كه اينها را مشترك
كنيم. قند وزن دارد، گچ و نمك و برف و الي آخر آنها هم وزن دارند وزن را  مي ، و روي آن حكماست يك وقت

كنيم.  مي كنيم عالوه بر اين چيزهايي هم كه سفيد نيستند باز وزن دارند، وزن را هم انتزاع مي هم علي حد نگاه
كنيم بنام  مي يك خصلتي انتزاعـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ يي كه حجم دارند ارد باز با چيزهاحجم د

 ول و الي آخر.طمثالً حجم و 
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را به آن نزنيم و  موادا قند را در سير توليدش فالن يشود شكر را  مي گوييم مي بعد هم در مباحث فسفي هم

را  آن شود پخت مي زد يااصالً رنگ به آن  شود مي كرمي رنگ باشد ياـ فرض كنيد ـ رنگ سفيد نداشته باشد 
سفيدي هميشه با همديگر نيستند. عالوه بر اين و بيشتر كرد شيرين باشد ولي سفيد نباشد، لزوماً شيريني 

هست و سفيد هم نيست. رنگ خرمايي دارد يك وقتي با هم باشند مقارن هستند عرض هستند. خرما شيرين 
اهيات مختلف يك مقوم ماهيتي ذكر كرد يك اعراضي ذكر كرد در شود يك براي م مي رنگ خاص خودش.

شود هم گفت كه اين  مي شود برايشان يك جوهري فرض كرد يك هستي مالحظه كرد و هكذا مي خارج
مي شود  گردد به ما به لذات اين را هم مي ا باالرض برماحتمال را كه تغيير در عرض تغيير در ذات را دارد. 

  گفت.
كه در امر تغيير صحبت شد قبالً، گفته شده كه در خارج شيء چيزي نيست جز تركيبي از در مباحثي 

هم بحث شده وصف يعني چه؟ يك تر  ، خوب يك قدم دقيقاست اوصاف، هر شيء خارجي مركبي از اوصاف
وعه ء مجميگفته شده كه پس بفرماييد ش اينجاخوب از  .شيء در رابطه با چيزهاي ديگر دارد ينحوه اثر خاص

از اشياي ديگر هم روابط تنهاي يك شيء بريده كه روابطي هستند، بعد يك مقدار بيشتر دقت شده گفته شده 
 كند. مي صخكه معنا ندارد! روابط دروني و بيروني و يك كيفيتي را مش

عني جريان ي  توانند بدون مكان باشند نمي صحبت شده گفته شده كه اين تركيباتتر  بعد يك مقدار دقيق
كه  اينجاشود. به  مي مكاني تعريف و در يك جدول زماناي  توانند بدون زمان باشند پس هر شيء نمي ترتيب و

هم كشيده و  اينجارسيده جاي اين پيش آمده كه بگوييم كه رياضي چيزي جزء تعريف كمي اوصاف نيست به 
گوييم  مي كهاست ر يك وقتي شود پس بنابراين ما براي بش مين سنجش و محاسبه هم براي بشر بدون واحد

دارد يعني جايگاهي دارد در نظام عالم، زمان و مكان و جاي و واحد دو تا هم اي  كه هر چيزي قدر و اندازه
اين امر بدون اتخاذ واحد و مالحظة اين اوصاف به  ما نيست. يك وقت گفتيم براي شناسايي تدريجي الحصول

توجهي به آن يك بوده كه به عنوان مقدمه براي اين بحث الزم كه شود. خوب اين بحث بحث گذشته  نمي واحد
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كنم در مباحث سنجشي في الجمله غير قابل انكار است و در مباحث زمان و مكان اينها  مي بشود، من گمان

 قبالً داخل كتابهاي سابق نوشته شده اين بحث.
و عارف به حقيقت اشياء الحصول نبود گوييم؟ در باب الگو اگر علم ما تدريجي  مي حاال در باب الگو چه

اي  گفتيم كه خوب قدر و اندازة همة اشياء كماهي از ناحية وحي آمده براي خانواده مي هي االن همبوديم كما
كه به آنها اين كتاب خطاب شده براي اهل بيت نبوت براي معدن رسالت براي آنها يك حضور اين رقمي هست 

 يء.نسبت به زمان و مكان نسبت به ش
كند  مي كه تدريجاً رشداست گفتيم كه ما استفاده ما از كتاب با ادراك تدريجي الحصول هست با ايماني 

كند در قدرت سنجش ما و تجلي مرتبة دوم پيدا  مي هست، براساس موهبت الهي ايمان كه انعكاس پيدا
 ن ارتباطآه يك نسبتي به ين چيزي ما بنكند و ايمان و مرتبه سومش هم در محسوسات ما، گفتيم يك چ مي
كاربردي در جهت پرستش خداي متعال است ما علم به  يتوانيم پيدا كنيم در حقيقت تعاريف ما هم تعاريف مي

 توانيم پيدا كنيم كيفيت بندگي ما هست البته هرچه انشاء اهللا تعالي خدا عنايت كند نمي حقائق اشياء كماهي
 شويم.  مي نعم خب انشاء اهللا تعالي بهتر متوجهولياء قرب بيشتر بشود به ساحت آستان ا

 است كه از امر ثابت حاكم بر تغييرات واقعاي  كنيم گفتيم استفاده مي از كتابما را كه اي  حاال آن استفاده
صورت كامل و تام مشيت بالغة الهيه از اول خلقت تا آخر است و تغييرات، تحت اين مشيت  ،شود، كتاب مي

ل مي شود و جاري است خيلي خب استنباط از آن شد احكام توصيفي و تكليفي و ارزشي حاصبالغه هست كه 
معرفي كرد يك جدول راهنماي سعادتي را، اين جدول راهنماي سعادت به حقيقت وصف متحداً روي همديگر 

ياد ديگر، خيلي اجمالش زخب كنيم  مي اين كاغذ و اين قندان و قند را هم دارد ولي به ميزاني كه ما استفاده
شد كاربردي نسبت به اموري پيدا  ناب، از اين اوصاف يك تعاريفي است ، رشد ادراك ما كماست اطالع ما كم

ما مقدور هست در هر زمان  كنيم البته تعاريف ثابتش و حاكمش بر جريان رشد تا كجا؟ تا آنجايي كه براي
رض شده كه اين مغايرت با علم اصول ندارد قبالً عبذل وجود مبارك ما وظيفه داريم دقت كنيم. بذل وسع 

، در است معناي تكميل شدن با معناي تغيير كردن و متحول شدن و جهت گيري ديگري نمودن خيلي زياد
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در دو جلسة قبل تأكيد بر اين بوده كه علم اصول مالحظة لوازم خطاب هست در يك  از آن تر جلسة قبل و قبل

بخش از موضوعات عناويني كه حكم آمده روي آن ولي ديدن احكام موضوع خاص يا فوقش در يك فصل يك 
روي هم و لوازم خطاب را در كل خطاب مشاهده كردن، اين يك بذل  يتوصيفي احكام تكليفي احكام ارزش

مثالً تكاليف را تغيير  اينكهشود ولي نه به معناي  مي وسع جديدي است كه طبيعتاً منجبر به قواعد جديد هم
گوييد تكليف نماز مسافر قصر است تكليف نماز حاضر هم  مي نه بعداً شما ،كه نخورد با اين حرف اساسي بدهد

، است مسافرت واجبهايي  گوييد كه سرجاي خودش كه چه موقع مي گوييد، مي قصر است يك چيز ديگر هم
، ت حرام استمسافرهايي  ، چه موقعاست مسافرت مكروههايي  چه موقعاست مسافرت مستحب هايي  چه موقع

گوييد چه موقع يعني  ولي يك قسمت تبييني ديگري به آن اضافه شده وقتي مياست اين همان نماز مسافر 
 ؟ چه

 كمكـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ براي وصف مواقع و موضوعات  يعني داريد از احكام توصيفي
انشاء اهللا تعالي ـ دي چه خصوصياتي را گوييد آن وقتي كه واجب است عطيان آن براي چه افرا مي گيريد يا مي
 كنم. مي من باب مثال عرضاش  آورد. حاال اين چه خاصيتي دارد من داخل پاورقي مي روحو از نظر قرب ـ 

زده بودم گفته بودم اگر كسي تكليفش اين شد كه در دستگاه اطالعات جمهوري اسالمي از طرف ولي  المث
ي هم آنجا ثلم و فاسد و مهاجم عراق در يك رستوراني رفته افسران بععادل برود در كشور مثالً جائر و ظا

 افراد. هاي  هستند و در عين حال افسرهاي اطالعاتي مواظب هستند نسبت به آمد و شد افراد و حساسيت
شود كه هر  مي واجببر او اين در شرب خمر چه بكند؟ گفته بوديم كه كه حساس هستند  جايي حاال آن

بدهد نقشه را باطل كند ترك كند بنابراين ترديد نبايد بكند و عادي بايد وقتي هم لو اهد او را حركتي كه بخو
كه نتواند كارش را  نرساند يآورند مشروب بخورد طوري كه سعي كند كه مثالً خودش را به سكر مي مشروب

بتوانند بفهمند كه قضيه  انجام بدهد و لكن هم نبايد در حالي باشد كه آنها بتوانند دستش را بگيرند آنها
چيست و دستش رو نبايد بشود. حاال اين خصوصيات توصيف اسمش هست، توصيف را بايد پيدايش بكنيم و 
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پيدا بشود، كدام ابزار را براي چه مصارفي به چه مقياسي؟ بلندگو هرچه تقاضا  اينكه آن در داخل جدول نهايت

 يك مقدار خاصي وارد كنيم بايد در داخل جدول معلوم بشود. بود ميكروفون هرچه تقاضا بود وارد كنيم يا به
 احكام باشد ولي احكام كه توصيف و ارزش را هم متحداً با همبندي  حاال اين جدول گفتيم بايد جدول طبقه

 توصيف و ارزش و تكليف، يعني وحدت تركيبي اينها بايد مالحظه بشود. .بينيد مي
بنا شد مراتب ترتيبي و تبديلي شان و توالي شان پشت سر هم و موضوعات بندي  ن جدول طبقهيحاال ا

استنباطي هم داريم طبيعتاً آنها هم بايد باشد فرض كنيد هاي  ترتيبي شان نسبت به هم از شرع باشد. يك كم
شود  شود خمس يك دهم از فالن نصاب مي مي كه يك كميتيهايي را خود شرع بيان كرده، يك پنجم از مال

 شود. خوب طبيعتاً استنباط ميكه كه از شارع هم هست هايي  كمذكات، اين 
د بشود بيايد تا راين عناوين كه حاكم بر زمان و مكان هست بايد خ ،حاال جدول رسيده به يك عناويني

بندي  تا برسيم به يك جدول طبقهجزئي ترش كنيم كنيم ترش  جزئي ،كنيمترش  يعني جزئيبشود اوصاف 
توانيم ببينيم،  نمي اوصاف هست در همان عناوين ما اوصافش رابندي  حقيقت جدول طبقهاوصاف، باال هم در 

شود در پايين، اينها را وصف  مي اوصاف كهبندي  حاال اين جدول طبقه است. از اوصافاي  نماز هم يك مجموعه
ما در اينجا ببينيم، گاه بينيد؟ نه! اوصاف استنباط شدة از همان لوازم خطاب را بايد  مي شان را به نحو اقتضاء

گوييم تالش در اين جهت الزم هست كه ما از  مي شود ديد، نمي اشكال بشود كه به صورت وصفاست ممكن 
قياس سنجش بكنيم وصفي را خودمان بار كنيم عقالً بر اينها، تا  اينكهلسان خطاب استنباط وصف بكنيم نه 

مالك  اينكهتيري در تاريكي، الكي بدون  »رجماً للغيب«معنايش اين باشد كه يك اقتضاي عقلي درست كرديم 
 شود نسبت داده به شارع. هكذا وصف را در توصيف نمي حجيتي باشد نسبت به شارع بدهيم و علت حكم را

شود نسبت داد به شارع، اال الزمة خطابات توصيفي شارع اين مطلب را برساند. البته الزمة خطابات توصيفي  نمي
ديگر! توصيف كه از وصف جدا نيست مثل است توصيف  ،وصفهاي كلي باشند ،وصفها وصف هست هرچند

گوييد متحداً بايد ببينيم بايد از لوازم  مي تكليف كه از فرمان جدا نيست توصيف هم از وصف جدا نيست، وقتي
ت به شارع داد. توان نسب مي را كه از اين كلماتهايي  خطاب توصيف را بتوانيم بياوريم تا پايين، ولي توصيف
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 جزئي را، خوب به نسبتي كه شماهاي  شود، اگر ما نتوانستيم بفهميم توصيف مي حاال يك سؤال ديگري مطرح

شود البته اذا داراالمر بين  مي توانيد مدل داشته باشيد، تصرفتان در عمل هم به همان نسبت كلي مي فهميد مي
جاري كنيد در بقية احكام به عنوان اضطرار، اين اضطرار  شما اين مدلي را كه از شرع به دست آورديد اينكه

نيد كه به عنوان دا مي ، وليشمايا حس محض باشد مدل  شما باشد مدلمحض مقدم است بر آنجايي كه عقلي 
كنيد، مدلي بايد جاري شود كه مستنبط از ما انزل اهللا باشد، طوري كه  مي ين مدل را جارياضطرار هست كه ا

حاال هر قدر هم ريز بشود [؟] بت حاكم بر جريان رشد. آن نكند تا كجا؟ تا اوصاف كلي ثافه به عقل چيزي اضا
هرگاه با يك نسبت خاصي  اينكهگوييم بله. چرا؟ براي  مي گذاريد؟ مي اين اوصاف باز هم اسمش را كلي

بيرون آمده و  گوييم كه از حالت وصف مي متناسب با همين جدول تركيب شد و تبديل به شيء شد آن وقت
 همان جدول هست. پس كم واسطهبه تعقلش ن به چه چيزي هست؟ آتعلق  ،شده آن شيء متعلق متحرك

آن اوصاف تركيب شوند متناسب با جدول شيء را تحويل بدهند، شيء به يك معنا عين  اينكهشود در  مي
 مرتباً منحلو ر جريان تعلق تحقق چيزي است كه در آنجا وجود دارد به يك معنا شيء چيز ديگري است كه د

 شود به هويت جديد. مي شود و در وحدت تركيبي جديد و از آن هويت اولي وارد مي
عين  اينكهاز قبلي و نه  گيرد كه نه  هويتي كه منفصل باشد مطلقاً مي حق قرارو از هويت سابق در هويت ال

شود متناسب با وحدت و كثرتي است  يم خصلتش هم كه ظاهر ،گيرد مي قبلي باشد جزء مجموعة جديد قرار
 به سمع مباركتان رسانديم. ،كه در وحدت تركيبي ما عرض كرديم قبالً حضور مباركتان

ما. چه چيزي از كم رابطه شد؟ كم خودش  بت ما و اشياء متغيركم رابطه شد بين مدل ثادر حقيقت 
 قيقت جدول كيفي شما يك تركيبيدر حبود. اوصاف و كيفيتها بندي  برخاسته از تناسبات جدول طبقه

كه خود شيء معرف است تر  يكي پاييناست همديگر، يك وصفي باالتر  به گوييد دارد يك نسبتي دارد مي
شما، آنجا در يك شكل ثابت واحدي ذكر شده  اينجافلسفة يك كمي است، ولو آنجا به نحو واحد ذكر شده و 

د كمي بكنيد. آن وحدت آن نقشه را وحدت و كثرت آن واح تناسبات اين اتخاذخواهيد براساس  شما مي
براساس تناسباتش بياييد اتخاذ يك واحد كمي بكنيد اين واحد كمي  دخواهي مي را كه ثابت هستاي  نقشه
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خوانيد بياييد اوصافي را در خارج محقق بكنيد و يك  مي را متناسب با زماني را كه براساس آن جدول بازخود 

به مستند كه از نظرفلسفي هايي  ارجي را درست بكنيد به عبارت اخري يك ضريب فنيكيفيتهايي متغير خ
خواهيد  ها مي جدول كيفي شما هست و جدول تناسبات اوصافتان هست به دست آورديد به آن ضريب فني

در خارج از خواص متعددي كه در خارج است چيزهايي را درست كنيد به مقدار كمي بياييد تجربه كنيد 
كمي خاص برسانيد كه آن سقف كمي خاص نمود عيني جريان كردن در تحت آن سقف برسانيد به  خاصي

 . دجدول كيفي باشد. حركت كردن در تحت آن جدول كيفي باش
كه داريم سعي بايد بكنيم براي بقيه اش؟ بله سعي اي  ر ما نداشتيم همة آن جدول راهنما را تا اندازهگحاال ا

تيم بيشتر از رابطة فرضاً سه تا حكم توصيفي و سه تا هم تكليفي و سه تا ارزشي را به بايد بكنيم، ما نتوانس
ن مدل يبا احاال بينيم  مي ا متيقن داريم كه آن سه تا متيقن را لوازمش را ابتدائاًتهمديگر برقرار كنيم، سه 

ولو تقويمي و ولي تخميني  را هم جا بدهيدكوچكي كه داريد بقية احكام را فعالً جا بدهيد و بقية توصيفات 
، به عبارت است است عقلي كه يك نسبت تقريبي دارد به جدول اصلي شما كه عند االضطرار حجيتش تمام

شما بتوانيد ـ انشاء اهللا آن است كه ـ نه طاعت. طاعت است تجربي نسبت به موال نيست انقياد  ،آقايان در اصول
حجتي داشته باشيد كه كل آن را چه كار كنيد؟ نسبت به مولي بدهيد، اش  تمام جدول را تكميل كنيد در همه

در ـ به اصطالح ـ كنيد بعد كه يك  نمي را توانستيد، االن هم كار را تعطيلاش  ولي خب يك مدل كوچكي
همة اين  رآيد د ميـ  انشاء اهللاقدم بعدي آن ـ عينيت توانستيد اصول تغييرات عيني را كنترل كنيد 

مي توانند همه جدول  پردازند در تبعيت از وحي و مي كوششو افرادي به اجتهاد و دقت و تالش  هايش قسمت
 كنند.اعتباري را 

 حسي كه هست هرهاي  زنگ تعطيل بزن نداريم، االن هيچ كدام از اينها را نداشته باشيم خوب با همان مدل
گوييد اينجايش ديگر تكليف نداريم  نمي اكنيم كه كار را جلو ببريم. در هيچ جا شم مي كه هست سعي يطور

 . است ديگر اينجا زنگ تفريح
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به دنيا قطع باشد كشتي شما متالشي شما و رابطه اي  هرمثالش را بخواهيم بزنيم، شما رفتيد در يك جزي

كنيد با ادراكي كه از قرآن داريد  مي شده و آنجا در جزيره است هيچي نيست جز قرآن، خوب طبيعتاً سعي
هاي  ال كتاب كافي هم گيرتان آمد بعد از مدتي يك قسمتي از بسته بندياعت كنيد خداي متعال را، حاطا

و قرآن به اضافة كتاب كافي  شويد مي بارتان را آب انداخت بيرون و آنجا كتاب كافي نور علي نور خوشحال
ييد گو مي خواهد مي حجت كنم، آن مي توانيد برويد بگوييد طاعت دارم نمي هست، نسبت به موال دست شما

 م سعي دارم يك طوري بشود كه انجام وظيفه كنم.هست كنم تسليم نمي مخالفت ،ارمانقياد د
هيچ كس از فقها نگفته آنجايي كه رساله دستتان نيست و كتاب خبر و قرآن تنها هست آنجا نه نماز بخوان 

اد هستي، گفته يك نسبت از تكليف را كه يقيني آزاد آز و اشته باشبرو و نه كاري به حرمات الهي دو نه روزه 
نسبت بده، عمل  اينكهعمل بكن نه ـ خواهم  مي معذرتـ تواني ادراك كني نسبت بده.  مي شود مي وت براي

سائل هم رسيد ديگر بهتر، من ال يحضره بكن به آن يك نسبت. حاال كتاب و مقيد ،بكن خودت را منضبط بكن
گسترش پيدا كند اش  تان زمينه ولي هم رسيد ديگر بهتر، هرچه كه شما اطالعهم رسيد ديگر بهتر، كتب اص

شود. قدرت شرط اطالع بود اگر يادتان باشد حاال اگر ما  مي فعليبراي شما يك تكليف متناسب با همان 
نور « احكام توصيفي و با همة احكام ارزشي به صورت نظام واحد استنباط كنيم. هتوانستيم همة رساله را با هم

 دهد، خوب االن همين مقدار كه به تو ارائه مي ما هستيم و اآلن آن چيزي كه حوزه به ما ارائه »علي نور
خطاب هاي ا در بخش معارف اجتهادي عمل شده روي قگوييم آ مي .مكني مي دهد، خوب همين را استفاده مي

 معارف قرآن و معارف اهل بيتته شفالن محقق نو ،گويند نه. ولي كتاب معارف فالن موسسه مي شارع؟
انشاء اهللا تعالي ـ تا  اينكهرا فعالً استفاده كنيم، نه حاال بيايم برويم دنبال ها  گوييم نور علي نور، خوب همين مي
تعطيل كنيم كار را! نه حاال آييم سراغ مدل، پس حاال چه كار كنيم؟  مي معارف توصيفي اجتهاد شود آن وقتـ 

شود هر بخشي هميشه مكلف كار خودش  نمي هيچ بخشي تعطيلبراي شود.  نمي عطيلاين طوري نيست كار ت
 هست. 
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توان با يك مدل كوچك متيقن از توصيف و متيقن از تكليف و متيقن از ارزش را به دست آورد  مي بنابراين
مسلمين در جدول راهنماي سعادت بشر شد و تنظيم كرد آن را و استنباطي را كه فعالً درست كردن و مشغول 

را كشيد به منزلتي كه تغييرات را كنترل كند به نفع پرستش خداي متعال، سعة  اختيار دارند همان ها
 شود در تصرف در تغيير. مي بيشتري پيدا شد در اطالعات؟ البته سعه بيشتري پيدا

وط به موضوع مربفقيه به تنهايي شد يا مربوط به شده واليت  ضحاال آيا بنا بر آن چه كه تا كنون عر
نكه بايد واليت دست كسي باشد كه جامع موضوع شناسي و حكم شناسي و وصف يشناسي به تنهايي يا ا

خواهد در  مي ،خواهد تصرف واقع بشود اي مي شناسي و ارزش شناسي در سطح كلي باشد، چرا؟ در هر رده
اين تصرف است كه تصرفات ديگر  كليات در قوائم قدرت نظام اسالمي در برابر نظام كفر تصرف بشود. در دل

كند كلية تصرفات  مي كند دارد سرپرستي مي اليه را هر كسي كهعگيرد طبيعتاً اين تصرف در مربتة  مي شكل
كند،  مي جزئي را تناسبات كيفي كلي نظام هم كه زمان و مكان را در يك واحد بسيار بزرگ دارد مالحظه

اتش خيلي كلي است و در عين حال اصولي و يضياتناسبات چه ر كند، آن مي مالحظهدارد درشكل بسيار كلي 
كلي است به عبارتي هاي  ر عين هست يعني جهت گيريدسرنوشت ساز نه كلي و معناي اجمالي، تصرف 

كنند مي ديگر تبعيت از آن محور لزوماً هاي  استراتژي نظام هست محور جريان تبديل هست، سياست
يد نتوا مي آيا از نظر علمي شما اً؟ علماست ولي فقيهبراي كنند،  مي حورديگر تبعيت از آن مهاي  تخصيص

اصالً آنجا حلقة  گوييم، مي ،د كه اين رابطه هم دارد به شناختن زمان و مكان و اوصاف در شكل كلييبگوي
 اتصال اينها است.

آيد كه  مي دارد؟ به نظر بگوييد حاال كسي مقلد باشد شخصاً در تمام فقها اين تصرف كلي را بكند  اين عيبي
آييم سراغ مسئلة  مي از آن كنيم بعد مي از نظر نفس اطالع صحبت يخالي از اشكال از چند جهت نيست، يك

 جزميت.
شود گفت آدم مقلد باشد  مي كنيد از زمان و مكانش بكنيد جدياش  از نظر نفس اطالع اجتهاد را اگر تجزيه

كند بعدش بيايد متصرف در  مي آن مواردي كه تقليد رد ،تقليد به و تصرف در كميات كلي بكنددر اجتهاد 
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ن آلكن اگر گفتيد ما درتعريف اجتهاد زمان و مكان را وارد كرديم. و كليات باشد در جهت گيري كم باشد 

شناسد زمان و مكان را براساس كليات التزامي يعني مجتهد است در شناختن وحي در استنباط از  مي كسي كه
 اينكهصحح به يدهد جدا نيست. يعني  مي شارع و همان اجتهاد هست كه تصرفات كلي را نشاني خطاب ها

در مرحلة  كهاست  اينكه كيف حضور دارد، نهايت طور  كم حضور دارد هماناي  بگوييم در هر مرتبه و مرحله
كم تان متكي به لسفة گوييد ف  نمي ، آن حلقه ارتباط اينها دو تا هست با هم، مگر شمامتحد استاش  عالي

تناسبات كيفتان هست، شناخت كلي وضعيت كفار و شناخت كلي وضعيت مسلمين براي اين آقا در آن مرتبة 
گوييد ضريب فني پول  مي جزئي را ندارد، خب ندارد! به شماهاي  بخشمربوط به ست. ضريب فني اكلي حاصل 

شما فني متالوژي  بگويند ضري مي دهند. مي كنند در تحويل مي گوييد متخصصين كار مي اسالمي چيست؟
گويد اين از  مي خواهيد، مي خواهيد نسبت به اين فلزي كه مي براي تبلور آن اوصافي كه ،براي درست كردن

اشته باشد تا به فعلي مسلمين، چه وصفي را بايد د يگمعين بشود تناسبات زند اينكهگذرد تا  مي چندين مرحله
 كند كه چه آلياژي ما مي كند با جدولي كه اينها را تركيب مي نها را هم معينآن بشود گفت قدرتمند؟ آ

خواهد. استفاده از منابع و  مي و براي چه توليدي؟ ضريب فني خودش را يخواهيم براي چه ظرفيت از توليد مي
هست؟ معادن ما آنجا يك ضريب فني متناسب خودش را دارد تا به متغيري كه در مسئلة معدن ما هست چه 

ايشان كه مربوط به است گوييد اين مخصوص قسمتي  مي ست؟يست؟ وضعيت مطلوبش چيچاش  ضريب فني
 هست. 

فقيه است در همة مراتب؟ نه، چرا؟ فقاهت يك  ،ناس هم مجتهد استشبگوييم موضوع است حاال صحيح 
نحو  ،زبان عربي از صرفآدم اول  كهاست  ايناش  مقدماتي دارد موضوع شناسي هم يك مقدماتي، فقاهت الزمه

بلد باشد  راابزار مفاهمه را بلد باشد بعد مفاهيم و لوازمشان را بلد باشد علم اصول بيان اينها را بلد باشد معاني 
چه گفتيد؟  ساندر خطاب شارع. براي موضوع ش دبعد گفتيم بتواند زمان و مكان را با همديگر مالحظه كن

 را ها خواست اينجا شاخصه مي كه آنجا يبشناسد مثل علم لغت را كه تعريف شدههايي  گفتيد شاخصه
مدند بر آفيلسوف رياضي اسالمي  اي خواهد الزم بداند؟ نه، اگر يك عده مي را هم آن  خواست. فلسفة رياضي مي
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واحدي كه به آن  ذاخات .داديم رياضياتش را تنظيم كردن، الزم نيستآنها تحويل ما كه بندي  اساس طبقه

 را پيدااش  رود ضريب فني مي دهند مي هايي را كه دادند به آن وصف اسالمي دادند باو هاي رياضي فيلسوف
 تواند جدا باشد مقدمات. مي آيد مي كند، پس در بخشهايي كه پايين مي كند بعد هم كار با آن مي

بياورد هم  از آن  ن بعداول ادبيات عرب را بخواند تا مجتهد شدبيايد حاال اگر كسي از اين سير بگذرد، يعني 
هم كه تناسب و اتخاذ واحد و  از آن بعد ،بعدش هم فلسفة رياضي متناسب با آن رابحث خردش بكند تا آن را 

كسي دانست معنايش اين نيست كه دو اگر حاال مي گوييم تجربه و درست كردن عينيت همه اينها را دانست، 
شناسايي كيفيات عيني اش  ، يكياست اف از لسان خطاباش شناسايي اوص ! موضوعاً يكياست تا علم يكي

 . است ، دو تا كاراست متغير متناسب با آن اوصاف
رسد بين مرتبة عالية اينها با مرتبة نازله شان هست، كه در كلي ترين وجه  مي پس يك فرقي بين به نظر

گاهي و آنظر موضع علم و  از ،شوند، پس ما از نظر علمي مي شوند ولي در وجه كثرتشان متعدد مي دحمت
اريم يك مرحلة افتراق داريم آنجايي كه زمان و مكان بايد به شكل كلي مالحظه دشناخت يك مرتبة اتحاد 

هاي كلي زمان و  بشوند رياضي هم تبديل بشود به نسبت تأثيرهاي كلي باز در بيايد در شكل در حقيقت و صف
لي و نظر به خطاب در وجه بسيار كلي و مالحظه نسبت بين مكان از عينيت، نظر به عينيت در وجه بسيار ك

 عالوه بر اين يك نكتة كوچكي را اينجاافراق است. و در مراتب نازلش است اين دو در يك مرتبه حلقه اتصال 
 .است خواهيم عرض كنيم كه اين قابل اهميت مي

كنم نكتة حساسي  مي ا كهخوب عنايت كنيد، اين عرض رـ ش رجي الحصول و گستيما هستيم و علم تدر
ما هستيم و علم تدريجي الحصول اين مقدمة اول، دو گسترش وحدت و كثرت كه مي گويم  كه دارماست 
گوييد وحدت و كثرتي در كار نيست  مي يكند اشراف يك فرد را بر هر دو علم در همة ابعاد، يك وقت مي ممتنع

شود، دائم التزايد بودن  مي يد رشتة علوم مرتباً اضافهگوي مي كند، يك وقتي نمي و يا اگر هست گسترش پيدا
تدريجي الحصول اگر بخواهد تدريجاً كلية علوم ادراك وقت براي  نپذيريد. آ مي اين كثرت را توأم با وحدتش به

 بايد علوم به يك سقفي برسد كه احاطة تدريجي براي به آنها براي فرد ممتنع باشد، يعني فرد ،رامالحظه كند
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اين را ببينيد بعد آن را ببينيد بعد آن را ببينيد بعد آن را ببينيد بعد آن را ببينيد، كثرتي كه  واهد متوالياًخ مي
ا داريد مرتبًا پذيريد و تخصص ر مي يعني شما كثرت را كه داريد مي شود نه اينكه؛ كند تخصص الزمه مي پيدا
ارد سياستي را اتخاذ حاال چه كسي از اينها حق د شود. مي دانيد اشراف بر آن محال مي را ضروريآن ش رگست

ولي، خود او  يمگوي مي ،كندكه همه با هم دنبال او بيايند؟ نقش محور استراتژيك براي رشد اطالعات بشر دارد
در جزئيات نيست، الزم نيست در  او ، علماست در كليات او ولي علم ،علمش تدريجي الحصول نيست؟ چرامگر 

ين نشود چ نمي در ساير احكام عبادي فردي يا احكام اجتماعي يا آن ماز مجتهد باشد در مثالده هزار مسئلة ن
 ية كثرت داشته باشد، بلهلتوانيم بپذيريم كه اين اشراف به ك نمي ، اگر بپذيريم وحدت و كثرت راكه چيزي

در  ب،ت در تمام مراتتواند متصرف در كل كثرت باشد، يعني موضع گيري او اثر بگذارد روي رشد ادراكا مي
گوييد كه كليات لوازم  مي الهي هست؟ حتماً، چرا؟ چون شما آن بگوييم رهبرياست همة كثرات. صحيح 

ت تأثير كفر بر ببيند، كليات نس مي توصيف و تكليف وارزش دارد ،خطاب را در شناسايي زمان و مكان و تكليف
شود  مي مقابلة مسلمين در مقابل كفار را هم متوجه اسالم و اسالم بر كفر، هجوم كفار نسبت به مسلمين و

كند ولي در  له ميبوضعيت تغييرات زمان و مكان را، آن وقت از نسبت تأثيري كه آنها بر مسلمين بگذارند مقا
) دربارة كتاب سلمان رشدي رضوان اهللا تعالي عليه(كه حضرت امام اي  بسيار كلي. يك مقابلههاي  موضع گيري

حاال متأثر ساخت كليه سياستهاي داخلي دستگاه د [؟] اندازه نفع به اسالم دارد خدا مي داند كردند مي شو
برنامه و ارتباطات را چه در بخش ارتباطات سياسي چه اقتصادي چه فرهنگي، خوب بايد بكند متأثر، چرا نكند 

  آنها. بايد جهت بدهد به همةاست ي رهبري همين امتأثر! معن
 كنيم از نظر علمي اين دو تا در عالي ترين منزلت ديگر از شكل ضريب فني و كم در مي بنابراين عرض

با آن زمان و مكان كه  آن و تناسباست آنجا متجلي ها  رسد به جايي كه فلسفة آن كم مي آيد ابتدائاً يعني مي
 ]٢٥٢٧[ادامه جزوه از صورت شوند.  مي ند با همديگر كه حلقة اتصالهست متحد

عددي و شماره چند تا اين يك ميكروفن هاي  از ضريب فني از كميتتر  سادههاي  تي از كميتدر پايين ح
 شود بعد مي از اين شماره ساده كم را از پايين كه بخواهيم برويم باال، كم آغاز ،اين چهار تا ،سه تااين  ،ن دو تاآ
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شود ضريب  مياست  آن بخش نسبتي كه بين اين بخش و ،رود در شكل كلي تناسب اين بخش به آن بخش مي

اين اوصاف بندي  شود تناسبي كه بين طبقه مي كند مي رود باالتر خود رياضي هست دارد سير ميفني از آنجا 
ديگر، يعني ما است بندي  متأثر از همان طبقها م  دهد اين اوصاف، كميت مي كه نشان مارا اي  هست فلسفه

 ان را. كار رياضي مبندي  استنباط كرديم عزم طبقه
باالتر تا آنجايي كه  ،رويم باالتر بگوييم تناسبات آن اوصاف را در عينيت جاري كرديم مياست لذا صحيح 

جدا شما شود از فلسفة حاكم بر رياضي  بينيم زمان و مكاني كه هست نمي مي شوند مي متحدمي شوند اينها 
بسيار كلي، هاي  بينيد ولي در شاخصه مي كند تصرفاتي است كه عينيت را دارد مي كه تصرفاتي هم .تانسد

بسيار اصولي و كلي، كه همان عمل رهبري باشد. اساساً از مقام هاي  نسبت تأثيرهاي بسيار كلي سياست گذاري
، رفته بودند است بيايد در جزئيات بساز محصوالت بدهد تحويل ما، اين حرف بي ربطي اينكهرهبري خواستن 

امام، گفته بودند كه اين سرود اول مثالً پهلوي براي زيك و اركستر و هنر و اينها اينهايي كه مواز اي  يك عده
سرود انگليس هست و شما يك است مربوط به دانم چه چيزي  نمي زدند اين مي كه دورة طاغوت مارش اخبار

سب ي متناقديگر بلد نيستم آن طوري، يك دستگاه موسيرا اسمش من سرودي ،يعني يك چيز موسيقي حاال 
است  اينبا جمهوري اسالمي به ما بدهيد كه ما مثالً كار كنيم، معنا ندارد اين حرف را از رهبر بخواهيم، مثل 

فرض كنيد ـ هم براي آشپزي اسالمي به ما بدهيد يا فالن اي  فالن آشپز برود بگويد آقا لطفاً اين يك قاعده كه
دارد مهندسي كه در متالوژي ـ فرض كنيد ـ ، يا فالن شودمعنا ندارد اين حرفها گفته اين را آخر. و الي كه ـ 

ست؟ معنا ندارد اين را از يخورد چ مي كند در تركيبات بگويد آقا لطفاً فلزي كه به درد االن مسلمين مي كار
آيد، اين  مي حتماً اين مطلب در و، ولكن از سياست گذاري كلي ا، معنا ندارد از ولي سوال كردفقيه سوال كنيد

 كنند. مي زند، يك كار ديگري مي ي نيست كه بگوييد كه نسبتش قطع و بريده است آن يك حرف ديگرطور
 [قطع صوت]

كه ما استنباط كرديم از هاي  اضافه بفرماييد اين ارتباط علمي را در اتحاد بين رياضي و اتحاد بين كيفيت
تواند منسوب نباشد هرچند  هايش نمي هدر  پاياست سوب نهم در اينجا رياضي الهي و مخطاب ،كه رياضي ما 
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، يادمان نرود توصيف است هم باز توصيف كاربردياش   يكشد ولكن تجرب مي در كاربردش به تجربي بودن

به نتيجه برسد و ضريب فني ـ انشاء اهللا تعالي ـ كاربردي اين مكتب هست يعني رياضيات شما در پايان كه 
كارش را هم درست كنيد با رياضيات دستگاه كفار ابتدائاً به تا كم و  بدهيد و رياضي متناسبش هم درست كنيد

كنيد آنها  مي شود از هم، آن چيزي را كه شما اتخاذ واحد مي رسد كه وجوه مشترك دارد نهايتاً جدا مي نظر
هم كه  راهايي  سوال نيست. حلآنها  خواهند براي نمي خواهيد آنها مي كنند تناسباتي را هم كه شما نمي حداو

او خواهيد يك چيز پيدا بشود كه شدت رواني جامعه باال برود،  مي خورد، شما نمي كنيد به درد آنها مي شما پيدا
 خواهند كه شما مي آنها يك چيزهايي را ،كه پيدا شده در مردم ديوانگي استاست هيستريك يك گويد  مي
بي حيواني در اشد مرتبه، براي شما مطلوب روند دنبال رقص و عشرت طل مي گوييد ديوانگي است، آنها مي

 نيست. 
رد و يك عات تا يك منزلت وحدت تركيبي دااطال ياطالعات در يك فصل حاال عالوه بر وحدت تركيبي

را كه اي  از زمان و مكان و نسبت بين اينها و آن مرتبه د. منزلت وحدتش در عالي ترين وصفمنزلت تعددي دار
د، شخص هم گفتيم جزميتش، جزميت اشخاص وش خب نازلش مرتباً تقسيم مي ،است عرض كرديم قتل واليت

داي متعال گفتيم در مرتبة وحدتش به ركيبي برسد كه همان پرستش خبايد باز به يك مرتبه وحدت ت هم
در جلسة آينده اميدواريم بيشتر به همين ـ ان شاء اهللا تعالي ـ دست ولي هست كه قبالً هم توصيفش كرديم 

زمان و مكان و واليت وارد بشويم حاال مگر اينكه سواالتي باشد در همين قسمت الگو كه الزم باشد كه قسمت 
 تا اين قسمت يك مقدار بيشتر تأمل كنيم.

»سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاتهوال«  
 اللهم صل علي محمد و آل محمد 





 

 ٣٩جلسه: 
٢٤/٠٧/٦٨ 

، بسم اهللا الرحمن الرحيم من همزات الشياطين بسم اهللا الرحمن الرحيم استاد حسيني: السيمع العليم
اللهم صل (و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد.  ،ه خير ناصر و معينانّ ،و به نستعين الرحمن الرحيم.

لعن علي اعدائهم اعداء اهللا من الكرمين و، و علي اهل بيته المعصومين المنتجبين الم)علي محمد و آل محمد
 اآلن الي يوم الدين. 

اي  فرمودهات وليآنچه وعده به  !كلمة باطل را از زمين بركن !كلمة حق را بر سراسر جهان بگستران !بارالها
اسالم لشكر  !را معزز و منصور بداراي  آيت اهللا خامنه حضرتات وليهرچه زودتر به وي عنايت فرما، نايب رشيد 

محشور به حضرت  شهداي انقالب اسالمي !مخذول گردانها  لشكر كفر در همة جناح ،پيروزها  در همة جبهه
 ب اسالمي شفاي عاجل كرامت فرما!معلولين انقال سيدالشهداء بفرما!

اي  ونهو براي خودت خالصاً لك به گ تانتقال ما از اين عالم به عالم ديگر تفضالً به وسيلة شهادت در راه خود
 جميع مراتب شفاي عاجل عنايت فرما!علل و امراض ظاهري و باطني ما را در  !قرار ده كه راضي باشي

 از خيراتي كه نصيب ،علماء و خاصه پدر و مادر ،و ميتاً صالحين امت حياً ،اموات و ذوي الحقوق !بارالها
 ! بارالها! روح پرفتوح رهبر كبيربده در حق ما مستجاب قراررا دعاي خيرشان  !فرمايي بهره مند بگردان مي

  !دربهار رحمت خودت قرار دهـ مستغرق قدس اهللا سره القدوسي ـ نقالب حضرت نايب االمام امام خميني ا
روانش را از  !ايشان بفرمابر عايد و واصل  سهم وافري نصيب ايشان و ،فرمايي مي از خيراتي كه نصيب !بارالها

 ي خيرش را در حق ما مستجاب گردان!دعا بگردان!ر ما حالل حقوقش را ب !ما شاد بگردان
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با  !با رضايتش در اين عالم بدار[...] صلوات اهللا ـ اعظم ات  عنايت خاص و دعاي مخصوص ولي بارالها!

لدنك سلطاناً اجعل لي من و اخرجني مخرج صدق و  عالم ببر! با رضايتش محشور فرما! [...]رضايتش از اين 
 نصيرا.
 »هم افتح علينا ابواب رحتمك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمينالل«
اللهم اخرجنا في ظلمات الوهم واكرمنا بالنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحتمك وانشر علينا خزائن «

حمد و آل اللهم صل علي م(. الطاهرينعلومك برحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله 
 ).محمد

و بحث دربارة مدل مقداري انجام گرفت كه حاال  ،تأثيرش در مدل و واليت بودو بحث دربارة زمان و مكان 
را كه در واحد شده بود، حاال هايي  كنيم به حسب صحبتي و بحث مي باز بيشتر عرضرا يك مقداري توضيحش 

 دهيم. مي حاال يك مقدار بيشتر توضيح ،نكه ما استفاده كرديم از فرمايشات برادرااي  به اندازه
در بحث دوستان گونه اين  ؟ظاهراً سوالي كه طرح شده بود كه آيا اين مدل بايد عقلي باشد يا نقلي باشد

 بوده.
شود از لسان خطاب،  مي استنباط ،بحثي را كه در جلسه مطرح شده بود خدمت برادرهاي عزيز اين بود كه

با روش اصوليين و معناي روش اصوليين گفته بوديم هم  بشود بر خطاب شارع. مل، حنه اينكه به وسيلة قياس
 كشف علت ؛هم لوازمش را ،كنيم مي هم خطاب را مالحظه ،مالحظة لوازم خطاب ؛هم توضيح داده بوديم را

اه در كه گ ،بينيد ديگر. حاال اين لوازم ديدن مي ولكن لوازم را، كند نمي كشف اقتضاءبدهد، حكم  ،كند نمي
و گاهي  شود ميچند مسئله گاهي در باب  انحصاري كه از كلمات ،شود مي يك جمله اي مي شود، سطح مسئله

محل كالم اين كه آيا اين لوازم را با  هم در باب چند فصل مي شود، هر گاهي هم در باب كل اش مي شود.
و هر سه فرضش قابل مالحظه  ،دارد عقل بايد ديد؟ از نقل بايد گرفت يا از حس بايد گرفت؟ هر سه تا فرض

چه عيبي داردكه ما بگوييم لوازم حسي و تجربي فرمان  .كنيم مي آييم بحث مي رااش  حسياش  هست. اولي
ممكن آدم مالحظه بكند و بگوييم منطق منطق  هبه دو نحو ،ديدنرا خود لوازم حسي  بينيم؟! مي شارع را
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ـ به شكل همين علوم متعارف در ١ :شود مالحظه كرد مي وهحسي است، مثل روش علوم، اين را به دو نح

 ،كند؟ علوم تجربي مي ببينيم علوم تجربي چه كار ،خود حستر، ـ يك مرتبه نزديك ٢دانشگاه علوم تجربي 
براي انگيزه و ايمان  ؛در تمام مراتبش هم ،انسانبراي تعريف دارند  .تجربي دارند ،تعريفي كه از انسان دارند

تعريف دارند با آثار مادي، براي حركت انسان و هم براي شناخت و فهم  ،دانند مي رند، آثار ماده همتعريف دا
شود گفت ماده گرايي مطلق،  مي يعني ؛شدت حركت انسان هم باز تعريف دارند بر مبناي ماده تعريف دارند

كه بگوييم  ،دهد مي معني دو تايش يك ،ديگر هم باز بيانش كردگونة  شود هم يك مي ،ماده پبرستي مطلق
قاً هرچه كه هست مطل ؛دانند مي مطلق را حسي ،نهايت ،مطلق گرايي حسي، آنها هم قائل به مطلق هستند

از  ،از رشداخالق،از  ،تعريف شان از اديان ،هست ماده هست و الغير. بنابراينكه چه  هر ؛هست و ال غير حس
يا  ،كه يا محسوس مستقيم هست ر! مادي اي مي شودديگ شود مي شود؟ مادي مي همه چه چيزي ،سعادت

 ،كه جاذبة زمين و فرض كنيد امواج راديو و اشعه و غير و ذلك محسوس هستگونه همين  ،محسوس بالواسطه
ولكن  ،تحليل بالواسطه دارند ،ولي محسوس بالواسطه هست. اينجا هم دربارة ايمان و همه چيز تحليل دارند

 ،معنا ندارد كه مقصد را ماوراء حس فرض كنيد ،است تحليلشان. در چنين فرضي مادي ،است تحليلشان يحس
اباطيلي گويند ديگر اين كفار،  مي ذهن بشر ندانيد، اين كفرياتي كه ةمعنا ندارد كه خالق را ساخته و پرداخت

 گويند. مي كهاست 
ربطش از بودن علوم مفصالً  ، بحثش هم در جهت دارخيرحاال آيا اين مطالبشان قطع از تجارب شان هست؟ 

از طريق پيش فرضهاي مدل مالحظه، يعني وقتي گفتند اين اش  ربطش از طريق، ربط منطقي ،طريق انگيزه
پس مدلي كه يكي از پيش فرضهايش  .حسي است ،يعني پيش فرضهاي مدلمدل علمي است، يعني چه؟ 

 ؛دهند كاربردي براساس فلسفة مادي مي ريفيخارج هست. تعا ،بيانبنا به ؟ است از علميت چطور ،حسي نباشد
جميع مراتب، و از مرتبة تواند خالف بگويد در جميع مراتب و منكر بشود در  مي آدمي زاد هست و دار اختيار و

 .شربمرايش هم بكند كارهايش را بر همين مقصد و همين آو حس، تنظيم و  قلب و ذهن
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پرستش حيواني  ،گفتيم اينها هم پرستش خدا هست ،رديمخيلي خب، كه ما از دستگاه اصالت تعلق نظر ك

پست و در ازل و ادني مرتبه و  ،كفران است نسبت به آن چيزي كه به آدم عطا شده ،كه مناسب انسان نيست
نحوه حركت ـ اصطالح ه بـ ترين مرتبة حيوانيت هم هست، هيچ يك از حيوانها به اين شيطنت و به اين 

دلشان بخواهد يا  ،استجبري آن  ،حركت هست به طرف عالم قيامت ،عالم معاد فحركت هست به طر ؛ندارند
جايشان ، روند، در نظام آفرينش هم جايي دارند مي آيند در اين دنيا روزي، روزي هم از اين دنيا ينخواهد، م

از رحمت كنند خودشان را  مي هم دارند در آخرت ديگر! دور طبيعتاً عذابخب، جاي پست ترين حيوان هست. 
 الهي. حاال آن بحثش هم جدا هست.

شود. اين حسي با آن  مي »ارزشي ،تكليفي ،توصيفي«نظر به آثار حسيِ احكام  ،يك وقت مدل حسي است
 . اين هم شما آثار تجربي رااست خيلي فرقشاست، فرقش  گويند گزي هفت سنار مي به قول معروف ي،حس
 .اگر اجاره كنم ،چقدر در آمد دارم ،گوييد كه اگر بيع بكنم مي ولي ،ينيدب نمي نه اينكه آثار تجربي را ،بينيد مي

گوييد كه من پولي كه  بعد هم مي ،توانيد نگاه بكنيد مي همين احكام چقدر در آمد دارم، در آثار حسيِ ،خانه
نجا هم نظر به كاربردهايش آخب  ،آيم بيرون براي كارهايي كه دارم مي خواهم بدهم صبح مي تخصيص ،دارم
 ،كنم مي كهاي  بگويد هزيه ،بگيريد ارزش و از شرع باشد، كه توصيف از كنيد. اينجا اگر مقصد الهي مي شما

گذارم براي مثالً رفتن  مي را شانشاء اهللا تعالي ،اين قدر ،گذارم براي سفر مشهد مي را شبراي مثالً اين قدر
 ،الكمال الكمال كلّ ز،براي چيقدر بله، اين  ،براي خيرات اين قدر ،گذارم براي كتاب خواندن مي اين قدر ،احياء

التفقه في الدين والصبر  ـ صلوات اهللا عليهم اجمعينـ عبارت شريف منسوب به اهل بيت طاهرين آن حسب 
 كند تا اندازه گيري مي اندازه معين كردن براي معيشت، اين نظر به آثار حسي ؛تقدير المعيشه علي النائب و

 كنيد.  مي
ما گونه، كجا چه اي  كنيد، حاال در چه رتبه مي در مدلتان كه اين كار را ،رسيدمي ضرورتاً يك جايي هم 

فرماييد، توجه به تغييرات و زمان و مكان و  مي ولي توجه به عالم محسوس هم ،كاري فعالً به آن بحثش نداريم
 فرماييد. مي اين حرفها هم
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 ؛»ارزشي ،تكليفي ،توصيفي« حاال براي تنظيم احكامِـ  ؟!كنم مي خوب عنايت بفرماييد چه عرض ، ـحاال

بعد از آن استخراج فرمول  ،آثار را ببينيم ،م اول حسييبياي ،خواهيد منظم كنيد مي را كهها  يعني براي كيفيت
نيم برويم منظم ك ،كشف كرديم ،در عالم محسوسديديم را كه اي  با همان قاعده ،استخراج قاعده بكنيم ،بكنيم

اي  را با قاعدهاش  بياييم تنظيم ترتيبي و تبديلي ،كتاب معارف را ،كتاب اخالق را ،كيفيت دستورها را، رساله را
فرض است. ظاهر مطلب اين اين يك  .يم با اين منظم كنيمدكه چه كار كرديم؟ در تجربه و حس به دست آور

ولي آن چيزي كه  ،ثار حسي احكام فرموديددرست در نيايد. چون هر چند شما توجه به آ است كه اين فرض
يا دو تا  ،مطلق شدن حس هست. شما نسبت بين دو تا تكليف، دو تا توصيف ،اصل قرار گرفته در تقسيمات

براساس آن  ،كنيد مي فرمولولي وقتي كشف  ،آيد كه قياس نكرديد مي به نظر ،بينيد مي ارزش را وقتي حسي
حاكم كرديد بر  ،كه آن محسوس خودتان رااست معنايش اين  ،دستگاهن آريزيد در  مي احكام را ،فرمول
و بطالنش و اش  به اقتضاء ،يعني كاربرد احكام را تابعي قرار داديد از ادراكات حسي تان ؛تانبندي  طبقه

يك مقدار  ؛نيست ،كرديد مي هم كار يبه اندازة آن شكل از حس كه اول با فلسفة حس ،مخالفتش با شرع
گوييد  مي خواهد، فرمول تان هم شما وقتي مي مدل فرمول ،مدل هست ،ولي به هرحال ،از آن هستر ت پيچيده

گوييد كه من  نمي ابتدائاًحسي هستند. هاي  حتماً پيش فرضهايش  يعني پيش فرض ،آورم مي دستتجربي به 
و  ي و همه، حسي هستار و انسان شناسهيچ چيز را قبول ندارم جز محسوس ،نمي گوييد ايمان و علم و اختي

كنيد با  مي فرمولي را كه شما درست .كنيد همان خاصيت را دارد مي ولكن كاري كهاين را نمي گوييد،  ،ال غير
محسوس  ،در پيش فرضهاي آن مدل ،كنيد بندي مي كنيد و دسته بندي مي آييد احكام را طبقه مي آن فرمول

بخش حسي از اطالعات  ،براي عمل كردن ،شود مي حاكم چيزي كه آن ،كأنه در عالم ه،شما اصل قرار گرفت
 هم داريد.  معارفهرچند اعتقاد به  ،هست

 شود با كسي كه اطالعات را منحصر ميواضح  مغايرتش ،آيد كه اين اگر تأمل در آن بيايد مي به نظر ما
 كند به اطالعات حسي.  نمي
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 ،را بياييم نگاه بكنيماش  فرض عقلي ،بندي ر طبقهگوييم اگ مي ،آييم باالتر مي ، از اينجا يك قدمخبخيلي 

كنند عقل براي مالحظه كردنش  مي كنيم، سؤال مي مالحظه آييم عقالً مي يعني بگوييم كه لوازم خطاب را
توانيد مثل  مي خواهد. در اينجا هم شما باز به دو شكل مي قاعده ،گوييم چرا مي خواهد؟ نمي خواهد يا مي قاعده

مقتضاي  ؛فهمد مي احكام را هممقتضاي بگوييد كه  و ،يكي عقل را مطلق بگيريد در ادراك ؛دقبل عمل بكني
 ،ديده بشود »ارزش ،تكليف ،وصف«نسبت بين بنا شد فهمد را هم تفسير بفرماييد به اينكه اگر مي احكام را 

را خط هايش  اند رابطهتو مي كند كه مي معينبه گونه اي ديگر جايگاه يك چيز را  ،ديگر روش اصوليين نيست
رود به  مي عقالً نهأ! كديگر را خط كشي كرد يعني چه؟ يعني اقتضاهايش را گفتههايش  كشي بكنيم، رابطه

شود. چرا؟  مي قياس را در پيچيده ترين شكلش نسبت همة احكام مدعي ،كهاي  سراغ يك تحليل پيچيده
شود  مي تركيب ،خواهيد بگوييد توصيف مي شما !رندفرقش با كار اصوليين چيست؟ آنها كه كاري به توصيف ندا

را اش وصف معرفتي  ،كنيد مي جايگاه يك حكم را كه معين ،داخل اين تابلوشود با ارزش،  مي تركيببا حكم، 
بيان كنيد. اگر كسي در سعادت را كنيد كه منزلت و قدرش را و جايگاهش را و تأثيرش  مي دي بيانحهم به 

و چه وصفي دارد يعني چه نسبتي به ساير كارها دارد ار چه تأثيري در سعادت دارد، توانست بگويد اين ك
اين را معين كند، اقتضاء چه بود؟  است كه عقالً توانسته اقتضاءمعنايش اين  ،معرفي بكند اين كار را با روابطش

 ،ن كه منشأ جعل حكم شدهگوييم آثار واقعي و حقيقي اي مي وقتي !و حقيقي اين بود ديگرآثار واقعي  ،اقتضاء
جايگاهش نسبت به ساير چيزها.  ،نسبت به سعادت بشر، تعريف خود اين ،يعني جايگاهش نسبت به عالم آخرت

و با  ،احكام ارزشي با و متحدشان بكن ،گوييد احكام توصيفي را متحد بكن با احكام تكليفي مي شما وقتي
كه كليه تناسباتي كه اين است معنايش اين  ،يك مدل عقليدر  شبياور ،عقلي هم اين كار را بكنبندي  دسته

يعني عالم و تكليفش را هم مشخص كند،  ،و تناسبش را با آخرت تعريف كند ،را تعريف كند و خاصيتش را
كه حس گرايي مطلق يا مطلق گونه  هماناست. اين هم باطل خب. اقتضايش را پاكيزه بگذارد جلوي شما، 

 ديگر! است اين هم باطل  ،باطل بودحسي گرايي 
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كه تعريف عقل و تعريف برهان را است و اين معنايش اين  ،آيد نمي چنين كاري از اوحاال كسي بگويد عقل 

اين كار هم  ،نظري اگر كسي چنين كاري را بكندهاي  گوييم با سنجش مي بيان بكند. ما ياز يك منطق خاص
 باطل است. 

ومي را كه براي حس گفتيم دكه اين هم از قبيل همان شكل  ،يك شكل ديگري دارد مدل سازي با عقل
اگر جايگاهي را هم  .كنيم مي ما به لوازم خطاب شارع دقت به تعبد هست، اين كه بگوييدتر  خب خيلي نزديك

يك وقتي  .كنم نمي چيزي را اضافه به خطاب شارعدر صورتي است كه از خطاب بر بيايد،  ،دهيم مي نسبت
سه تا الزمة حرفش گاهي آدم دو سه تايش  ،تا دو تا الزمة حرفش ، خبزند يحرف ماي دي يك آدم عااست 
بيند به  مي خواهد انجام بدهد، همان مطلب را مي بيند همان كاري را كه دارد مي يك الزمه ،بيند نمي را هم

چيزي چنين ن گويد م مي اين بود، ا خودت چون فرمودي اين مطلب الزمه اشد آقنگوي مي طوري كه بعدش
اي، نه قصد بيان مطلب  د، به قصد كنايههمان ظاهر لفظي را كه گفتم همان مورد نظرم بو . مننظرم نبود مورد

 دانشمند اصولي نفر ، يكاين كالمخير، د كه يفرماي مي كهاست نداشتم. گاهي ديگري، نه قصد هيچ چيزي 
بيند  مي همرا لوازم حرفش  ،نويسد مي يك حكيم ،كند كه اين كجا هست مي لوازمش را هم مالحظه ،نويسد مي

توانيد شما لوازم نمي باز  ،تر دو تا پرده آن طرف ،تر يك پرده آن طرف ،ولي تا كجاي حرفش ،سته تا كجا
اين گونه علي الطالق. است، حكيم نه حكيم نيست ديگر! حكيم علي االطالق  .را نسبت بدهيد به آنبعيدش 

ر پيش برود و احتماالت جديد دربارة الزمة خطاب اين آقايي كه اين جمله را گفته نيست كه هر چيزي عين بش
خطاب كرده، گونه  و اين ،را هم مالحظه كرده و حكم دادهها  دم نسبت بدهد بگويد كه اين الزمهآبشود  ،ببينند

فرض به ـ نسبت  ،گمثالً يك عارف بزر اي مي شود گاهي براي بعضي از شعراء يك معاني .حرف زدهگونه  اين
 كند كه آدم بعدش واقعاً در آن مي يك معنايي ،نسبت به شعر حافظـ كنم  يمن باب مثال عرض م ،كنيد كه

اين معاني مورد نظر حافظ بوده گفته اين همة واقعاً  ،ماند كه واقعاً مثالً اين چند تا معنا كرد براي اين شعر مي
دو تا معنايش هم مورد نظرش بوده ولي ديگر حاال هرچه بشر فكرش  ،يا اين كه مثالً حاال يك معنايش ؟شعر را

اين همة  ،بكند به آنهاحمل ببيند و بتواند اين كلمات را تر  و لطيفتر  و بتواند مطالب دقيق ،برود جلو در عرفان
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شود آدم  مي اش را علي االطالق كه نيست كه حافظ! تا يك حدودي گفته؟ اين حتماً خير، حكيماينها را ديده و 

شود نسبت داد.  نمي اين تا اين حدشنه بابا! گوييم  مي ديگر ،كه گذشتاش  نسبت بدهد، از يك حدود خاصي
يا در  )اللهم صل علي محمد و آل محمدـ (صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ ولكن در باب روايات اهل بيت طاهرين 

من  به گردش برسد كه بگويداست محال  ،بروديقيني است كه هرچه ذهن بشر جلو  ،باب كلمات خداي متعال
اينها را علم آن طرفي هم كه است، علم اين تدريجي الحصول  !را و همة لوازمش رااش  معاني ةفهميدم هم مي

ارد به همة لوازم كما هي؟ ربطي دارد به علمي كه احاطه د ، چهخب علم تدريجي الحصولاست؛ مطلق گفته 
 ،ارزش«به  ،شود نسبت تناسبات يك شيء يا يك موضوع را مي رموديد كهف مي شما نبود كه همين گونه

 ،خطاب را ؛ديگراست هم خودش يك چيز خطاب هم ديد، با يعني همة لوازمش را  ؛كردرسم  »تكليف ،توصيف
 ،رسد نمي دستمان اشبينيد، اقتضاء مي كه اقتضاء همة لوازمش راگونه بيند، همان  مي همة لوازمش را شارع

 ها! نه اينكه به صورت مطلق. نسبتبه  ،رسد مي به لوازم خطاب به نسبت دستمان ولكن
كما اينكه اصوليين هم  ،كند براي مالحظة لوازم خطاب شارع مي مدل درست ،حاال كسي بگويد عقل

ر كار اصوليين است د ؛براي مالحظة لوازم خطاب شارع، منافاتي با كار اصوليين ندارد ،كنند قواعدي درست مي
قواعدي را  ،عقلي نيست. قواعدي را كه براي امر و نهي گفتند عقالًخير، گوييم عقلي است مدل،  مي مرتبة ثاني.

ي علم اصول گفتند، اينها بگوييم نيست لكه براي مفهوم و منطوق فرمودند، قواعدي را كه براي ساير امور عق
 .عقلي باشد ،استدالل، نه اينكه الزمة همة قواعدبراي اين است كافي  ،هم باشداش يك دانه  ،هستخب ! ؟اصالً

 خير.؟ كسي جرأت دارد بگويد به همان نسبت قياس شده؟ خير استنباط هست يادر موثر  ،آن يك دانه
گويند  ميخير. تواند بگويد به همان نسبت، نسبت گزاف داده شده به موال؟ افترا داده شده به موال؟  مي كسي

 ،حوزه را هم كه نگاه بكنيدهاي  با قواعد عقلي. سير بحث ،كنيم، نهايت مي ده داريماستفا است از كلمات خودش
 صرف و نحو و معاني بيان، يك علمي را هم ،به زبان عربي خوانند مربوط به اطالع نسبت مي يك علومي را

هم حكمت خوانند، اگر  مي شوند اصول مي خوانند مربوط به امور عقلي، منطق. بعد از منطق هم وارد مي
 خوانند. مي كهرا حداقل منطق  ،نخوانند
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مواد از نگويند اگر در شكل برهان تعريف شدة در منطق نخواهند نسبت بدهند قواعد علم اصول را، درست، 

 از چه هست، نگويند امور كليِ چطور نظري هست، نگويند از اوليات است، نگويندامور مثالً ضروريات عقلي يا 
بر مثالً هست يا خير، صحت سلب چطور  دليل ،د، تبادرنكن را كه برقرار ميهايي  سبتچه نحوه هست، ولي ن

! مي شود آدم بي استفاده و بي ربط مطلق به منطق عقلي كه نيست كه ،آورند مي را كههايي  ! دليلخير يا است
لوازم عقلي علم الاقل در مالحظة نسبت تأثيري  ،بگويد، بگويد كه پس قواعد عقلي در منطق صوري اينگونه

آيد لسان مخاطبه و لوازمش  مي و آن قواعد هم ،كه آنجا شده به صورت يك قواعدي در علم اصول ،اصول دارد
 ،شود مي شما بگوييد ابتهال بعدش پيدا .رود مي در مقدمات استنباط به كار ،كند مي را به صورت عقلي بررسي

ين اگويم اين احتماالت با  مي همه روي سر، وليآنها شم گويم چ مي ،شود چه پيدا مي ،شود هار پيدا ميظاست
و راجع و مرجوع شده و اينها. اينجا هم  ،جرح و تعديل شدهـ به حضور ـ و  هشدبندي  قواعد پيدا شده و دسته

شودگفت كه در اينجا اگر مخالفت قطعيه نداشته  مي تعريف از عقلي.به اين  ،عقلي است را بگوييمبندي  دسته
شود هم اشكال  مي از مطلب هست،اي  رتبهمشود گفت  مي حداقل .لسان خطاب، اين هم عيبي ندارد باشد با
يعني توصيف  ،به زمان و مكان و تكليففهمد خطاب را نسبت  ميو اصولي كه انسان بندي  بايد دسته بله. گرفت

 از خود لسان شرع در بيايد.  ،و ارزش و تكليف
 ،مشكل بودخرده يك اش  بود دوميتر  خيلي آساناش  اولي ،نها دو تا هستآاز تر  كمي مشكل ةالبته يك ذر

گويد بهتر اين  مي ،بيند مي وقتي از دوررا . حاال يك وقتي كار مشكل است مشكل ترخرده ديگر يك اش  سومي
در احكام اي بندي  دستهچنين گويد اگر  مياست،  راه آن كارش هم آسان .كه اصلش را منكر بشويماست 

شود هم خوب دقت كرد و گفت كه حاال ببينيم واقعاً علي  مي اعدش بود تا حاال صد بار استنباط شده بود،قو
 بحث كرد درباره اش.  ؟هستگونه قابليت استنباط دارد؟ ندارد؟ چه  ،فرض ضرورتش

 كه بنا نيست كه ،شما در حين بحث ،بگذاردخب،  ،گذارد مي علي فرض كه ثابت بشود اثر در استنباط
روش سلف صالح را تغييرمي ـ كه عرض كنم كه  به حضورتانـ گوييد  ذارد اصالً ميگبگوييد كه اثر نبايد ب

كه در آن بوده پرستش خداي متعال اي  دهد؟ جوهره چه كسي گفته تغيير مي ،كند مي گوييم تكميل دهد، مي
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اقرب است به  ،بتوانيم حمل نكنيم چيزي را حمل نكنيد هرقدر ،پيش داوري نكنيدخب، و اين كه  ،بوده از اول

 ةن روش هم هست. اگر يك فقيهي آمد يك قاعدآبا يك دقت بيشتري ادق از  ،نهايت ،روش سلف صالحين
و خصوصيات زمان و مكان را هم بيان كرد، اين ادق بودن معنايش تخلف از  ،دقيق تري در علم اصول آورد

ثارش هم در احكام كم آ و ،راي آ قايان اصوليين پيدا شدهمسير سلف صالح هست؟ اين همه دقت نظرهايي كه ب
ولي ما در آن روي سر! گوييد شما ضروريات دين دست نخورد،  مي البته يك جا يك وقت ،و بيش ظاهر شده

كنيم. اگر بنا بود كه اين نحوه  صحبت داريم مي ،بنا هست داده بشود رويش ايي كه فتواباب نظرياتش و آنه
 ،مسيرهمان احتمال ادق باشد در هر چند بالمره احتمال جديد مطرود باشد،  ،قضيه كه برخورد بشود به

كنم كه چه در باب  مي رفت. من گمان مي بسياري از فتاوا هم كنار ،رفت مي از قواعد علم اصول كنار يبسيار
از وحي در اختيار از همين منابع كه  ،استفادة فقها از همين روايات ،چه در باب طهارت و نجاست ،معامالت

 گفتند نجس مي يك وقت هم ،شود مي گفتند آب چاه نجس مي يك وقتي ،شيعيان هست ،مسلمين هست
 دانند آن چيزي كه آنها واجب يا حرام مي دانند يا مكروه مي مستحب مثالً ، قاتل به حبس نيست.شود نمي
كه هست كه! يا در باب يك مطلبي پيدا بشود كه شما بگوييد كه در اين مطلب اصالً نظري  . ايندانستند مي

در اين مسئلة مستحدثه نظر دارند فقها، يا اين كه بگوييد اين موضوع  ،شما بگوييد در اين مطلب . بعدنداشتم
خون مثالً آن وقت براي فروش  ،به عقاليي قديم نداشته جز يك مصارف خاصي كه حرام بوده منفعت معتد

 ؟است يا براي تزريق كردن هم حرامآنجس و حرام ولي خب آشاميدن مسلماً و خون را خب براي خوردن 
شود از لوازم خطاب،  مي موضوعاً نبوده به هرحال، حاال اگر كسي ادعا بكند كهخير، شودكسي بگويد؟  مي

 در باب اخالق ارزشيهاي  يف، خطابتكليفي در باب تكلهاي  توصيفي در باب معرفت، خطابهاي  خطاب
شود از اول كار مطلقاً  مي كرد،بندي  شود متحداً يك قواعدي را استنباط كرد كه با آن قواعد بشود تقسيم مي

 نسبت به مذهب؟ زمان و مكان را هماست بيشتري  دظاهرش انقيا خير،يا  ؟گفت كه اين مغاير با مذهب هست
و  ،سي بالعكسش را بگويد،بگويد اگر نبينيد توصيف و تكليف و ارزش راكاست بلكه ممكن  .بيند متحداً مي

براي  .تواند در عمل جاري بشود نمي احكام كلي التزامي ،نه از عقل ببينيد و نه از شرع ببينيد ،قواعدش را هم
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 ،و روايات براساس اصالت حسي بياييم سراغ آيات ،اين كه فرقي ندارد بين اين كه ما مدل را از عينيت بگيريم

 يا مدل را از عينيت حسي بگيريم بياييم سراغ احكام.
تناسباتي كه در  ،تان وقتي مادي باشد شود براي آن مدل شما، ابزار گزينش مي ابزاري ،احكام ،به هرحال

جدول راهنمايي كه شما  ،جوهرة آن جدول ضربياش  جوهرهاست، رنگش رنگ مذهب  ،شود مي عمل تان حاكم
استغناي از وحي اعالم گونه ، بگويد چه است بگويد عقل هم همين طور ،قدم باالترش بزند[...]  درست كرديد

 ي،پوششگونه  محض مطلق رو باز بدون هيچ اين بود كه اصالً حسيِاش  يك مرتبه ،كردن مراتب مختلف داشت
اين روباز بود،  ،نيست از آثار ماده هست و چيزي جز ماده ،همة معارفو اعالم بكند كه ايمان و عقل و دين 

كند. تاريخ اهل بيت طاهرين تاريخ علي بن  مي مادي تفسير ،كسي بخواهد بيايد تفسير بكند قران راچنين 
 نظرمادي  ،رااش  را بخواهد وصف كند زندگيـ صلوات اهللا عليها ـ صديقة طاهره  ،ابيطالب بخواهد وصف كند

حاال به قصد خدمت  ،مادي فالن جامعه شناس .هم مدعي بودند كما اينكه به اصطالح خودشانآنها. كند به  مي
نظر اش  اين خيلي راحت در باره ، خبشناسي كردهاسالم آمده نظر كرده به تاريخ اسالم و  ،خاص مادي ديگري

گوييم  مي جامعه شناس بوده، مادي گويند شاگرد فالن فيلسوف مي گوييم آقا شاگرد چه كسي بوده؟ مي .دادند
گوييم  مي د بله،نگوي مي لسان دانشگاهي، علمي آيا خواسته تاريخ اسالم را و اسالم را شناسايي بكند؟ علمي به

ربطي  است كه مادي تفسير كره، اصالًمتد حسي معنايش اين  ،گوييم خب مي بله.گويد  مي يعني متد حسي؟
 كه اين زده!خ ندارد اين حرفي را تاريـ به اصطالح ـ يين آبه قرآن و دين و پيغمبر و 

بگذاريد، خاصيت  آيد ديگر! اسمش را هر كسي نمي تفسيرش چيزي درخب  ،مادي بخواهد تفسير كند
گوييم متد حسي يعني مطلق گرايي  مي ما ،متد حسي ،گوييد روش علمي مي ابزارش .ديگراست ابزارش اين 

اش  ، تا تعريف دانشگاهيتوند غير حسي وارد بشود نمي ،حسي هست ،مدل ةرضهاي اوليفحسي، يعني پيش 
كند. اگر  مي با همان دوربين نگاه ،كند مي از همان عينك نگاه ،اين نظر به هر چه بكندخب علمي باشد، 

 ،بعد بگوييد اين انعكاس ، خبگذارند مي را كههايي  شيشهدر انعكاس  ،انحرافي در شيشة خود دوربين بود
گوييد ايشان خيلي قصدش با دل  مي .ين چيزي ديگرشود چن نميخب گوييم  مي صاف، مستقيم رد بشود،
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حاال انشاء اهللا تعالي شما قصدش را هم بگيريد  ،خيرن ،گويم با دل سوزي مادي و ابزار مادي مي سوزي بوده،

ارد ديگر! فكري ند گري تحويل بدهد. ابزارش خب مادي استتواند تعريف دي الهي محض، با ابزار مادي كه نمي
 عرق سازي و انگور بريزند داخلش چطور ةباالي سركارخان شديگر، بنشانند خوب است كه. سلمان فارسي

متد و روش متدلوژي علومش  !خورد كه نمي شود عرق شما بگوييد اين آدم خوبي بوده كه به درد مي شود؟ مي
ـ لي شد اگر عق ،تواند تفسير برايش بكند. عين همين مطلب جز مادي نمي معنويات راخب علومش حسي بوده 

اگر خواست كشف فرمول  ،بيند مي در طبقة باالترش كه لوازم اثر حكم را به صورت ماديـ خواهم  مي معذرت
گفتيد  مي شماگونه بكند و فرمولش را بيايد تحميل بكندعين همين خاصيت را دارد يعني چه؟ يعني چه 

دهد،  مي ماده گرايانه يتحليل ،تاريخ را ،هآي ،آيد روايت مي ،آنجايي كه روش مادي باشد مطلق گرايي مادي باشد
كه به يك معناي ديگر هم صحيح  ،شود در تعريفش و تحليلش از امور و قضايا مي تعاريف كاربردي مادي اصل
خير، هم  يكند، خب در قسمت دوم حس مي را حملهايش  آيد پيش داوري مي بود بگوييم با پيش داوري

 از آنها كشف فرمول ،كند مي آيد نظر به آنها مي لكن آثار مادي احكام راو ،آيد نمي چيزيچنين گفتيم نه با 
و فرمول را وقتي حمل بخواهيد بكنيد بر امور  ،كند، باز هم در مقدمات علم تان جز حس چيزي نبوده مي

ان هم ،بيشتري. حاال اگر عقلي هم شد ،تري] و دورتر و پيچيده٥٠:٤٣ همان خاصيت را دارد با يك [؟ ،مذهبي
 ،اش قياس به معناي اصطالحي .به معناي اصطالحي اشالبته نه قياس  ،گيرد مي كاري كه در قياس انجام

چرا بد است؟ چون شما داريد يك  آييد، آنجا مي ولي شما اينجا ،اصطالح حكم از موضوع به موضوع ديگر هست
! ديگر طبيعتاًاست باطل  ،بريد يم يك ا قتضاي ديگري رابه يك اقتضاي ديگريبراي يك حكم  ،ديگري اقتضاء
 به موال هست.  افتراء

حكم را نسبت به موال الكي شما حاال يك افتراء به موال كه اصل هست در حرمت قياس اين افتراء به موال 
ع حكم وموض ،يعني وصف ،وها  كه تمام اقتضاء ،كنم عقالً مي شما بياييد بگوييد كه من يك مدلي درست ،دادن

كه بايد انجام  يعني حركتي ،به ارزش و نسبت بين اينها دو تااش  و رابطه ،نسبت به كلية موضوعاتاش  رابطهو 
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 .عالم دهد. شما كه اشراف نداريد به كل مي معناي قياس ديگر ، اينتوانم عقالً تمام بكنم مي بگيرد، اين را

 دهد. مي معناي استغناي از وحي
ولكن باز هم همين ا بتالء را به نحو  ،هست] ٥٢:٠٣[؟ اه بكنيد، حاال همين را بياييد در شكل دومش هم نگ

 شود اول كار اين را يك نكتة ظريفي هست نمي ها! ظاهراست  ، نه اينكه بگوييم در آن حددضعيف تري دار
 اينجا، نكته را عنايت بفرماييد! خواهم عرض كنم مي

در مقياسي مالحظه  ،دا جدا مالحظه كندكند اگر ج مي عقل و آدم عاقلي كه مالحظه اموري هست كه بر
مثالي ساده بزنم براي اين  .شود مي تواند مالحظه كند خصوصيتش را در آن حد، دچار اشتباه نمي كند كه عقل

 با هندسه اقليدوسي ،اتمي بشود گوييد كه رياضيات اگر بخواهد كيهاني بشود يا اگر بخواهد مطلب، شما مي
گوييد براي اين كه هندسه اقليدسي ضريب نسبت تقريبش به آن حد الزم نيست  مي گوييم چرا؟ مي شود. نمي

فوق فوقش هم خيلي آدم دقيقي باشد ] ٥٣:٣٠[؟ آيد  مي هم هست، ابزارشها  باال باشد، براي ساختن اين اتاق
د من طول بگوي !آورد كه نمي وميكرومترند، ديگر كسي كه براي ساختن اتاق، كوليس با سانت هم بخواهد كار ك

 .كند نمي كاري كه كسيچنين  ،سانت و مثالً دو ميليمتر و يك ميكرون تر و سهگيرم مثالً هفت م مي اتاق را
 قطع بكنم.را هن آخواهم بيايم برايش تير  مي بعد هم بگويد باابزار دقيق آزمايشگاهي من

ر نظري بحث بكند بگويد با همين خواهد از نظب برند. حاال كسي نمي اين ابزار را براي ساختن اتاق به كار
 بگويد با همين ابزار .اين ابزار برويبا تواني  نمي گويند آنجا مي خواهم بروم براي فيزيك اتمي، مي ابزار من

كنيد ميزان  مي تواني، اينجا خط مستقيم را فرض نمي گويند با اين ابزار مي ،خواهم بروم براي فيزيك كيهاني مي
؛ اختالف شته باشدندانحني با مستقيم ميزان اختالفي نيست كه كاربرد عملي براي شما اختالفي هم كه دارد م

 آيي دقت مي ، عقالً هم كهاست يا بيشتراست كمتر  يا ،درجه نيست ٣٦٠زواياي مربع در عينيت  دارد مجموع
فرض وجود تعلق  .ارتباط نيست ،ارتباط بين دو نقطه اگر فرض وجود تعلق نداشته باشدخب،  بيني مي ،كني مي
 شود. گوييد بدون انحناء نمي كنيد مي مي فرض وجود جاذبه است در عينيت، فرض جاذبه را هم بحثش ،هم
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گوييد كه كاربرد ندارد آن  مي ،رسيد مي يا فيزيك كيهاني كه ،رسيد مي اتمي كه كخب شما در باب فيزي

بايد بياييد بحث شما در نسبيت  ،يل كيفيتقواعد و تعاريفي كه در كم متصل هندسة اقليدوسي بود، در تبد
حكمش  را جدا جدا بخواهيد لوازمها  كنيم اگر حكم مي عرض !كنيم ـ خوب عنايت كنيد مي بكنيد، ما هم عرض

شود كه بشود گفت اين هم از ماهيت قياس در آن هست. ولي  نمي قدر حساساين ضريب تقريبش  ،را ببينيد
حكام كل ا ،بينيم نمي تكليفي تنها رااحكام بگوييد كه ما فقط  ،جموعة احكاماگر بخواهيد اين را ببريد در م
اين را به اضافة كل  ،بينيم نمي ، آن هم تازه به عنوان يك واحد تنهامي بينيم تكليفي را به عنوان يك واحد

خودتان  ،رفانبينيم. آن وقت در ع مي احكام توصيفي و معارف و به اضافة احكام ارزشي و اخالق همه را متحد
 شود قياس. اين كه مي يد عرفاء بزرگي كه تعريف داده اند اين حرف براساس آن تعريفدتعريفي را كه دا

سوزد عالم معقول در  مي عالم مثال در آتش عالم معقول ،سوزد مي گوييد عالم محسوس در آتش عالم مثالم مي
قول كجا هست، نواقص عالم بينيد نواقص عالم معب ،بكنيداش  خواهيد پياده مي هجران و دوري، اين را وقتي

است؟ از اين موضع هرگونه  ارتباط اينها به همديگر چگونه سوس كجا هست،نواقص عالم مح مثال كجا هست،
معني طغيان  ،فرض داشته باشد نيت در برابر موال، در هر رتبه اي اشو انا ،كه استقالل در مقابل موال استقاللي

شود كه اينها منطق را وقتي بخواهند از نها! گفته  ،روش اخباريينبا دهد. بسيار فرق دارد  مي در همان مرتبه را
 ها! ، شود عمل اخباريين مي عملشان ،خود خطابات شارع در بياورند

لوازم و نديدن كه آدم بگويد كه است غير از آن  ،و ديدن تمام لوازم ،كمال تسليم بودن عقل نسبت به نقل
، سخت باشد! تا وقتي سخت شاز اين رتبه حاال كار، كار سختي هست در آ وردن مدل .ر خطاباكتفا به ظاه

 تكليف را انجامترش  كنيم، تكليف داريم؟ بله در مرتبة نازل مي كارش تر در مرتبة نازل ؟ما چه كار بكنيماست 
 عبادت خدا انجام ، وردنداضرري و هيچ هم  ،و منضبط به آن هم هستيم ،و مقيد به آن هم هستيم ،دهيم مي
حاال از  ها! شدن هستتر  ها! سير عبادت در حال كامل ،گيرد مي بينيم عبادت ناقص انجام مي گيرد، ولي مي

كنيم.  مي هم به مسئلة واليت فقيه در كنارشاي  ما يك در ميان يك اشاره ،فراينجا كه بخواهيم بياييم به ط
 ؟ بله.است شود گفت فقاهت غير از موضوع شناسي مي ،نگاه كنيم اييماگر در اين منزلت بخواهيم بي حاال اينجا
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كه  به حضورتانـ يا  ؟بدون فقاهت و در فقه مقلد باشد يا موضوع شناس باشد ،والي ،شود گفت كه فقيه مي

 كنيد چرا؟ عرض مي سؤالخير. گوييم  مي فقيه باشد بدون اطالع از موضوع شناسي؟ آن راـ عرض كنم كه 
منطقة منطقي در ارتباط بين اينها  ،بين نظريه كلمات و بين نظر به خارج ،گوييد مي اين كثرتي را كه كنيم مي

 تگاه شما؟دو تا هست يا نيست در دس
در هر چند اين علم و اطالع به هرحال يك جا جامعش  ،موضوع شناسييكي فقيه يكي اگر دو نفر شدند 

تا آخر حفظ را كثرت  ؟ اگرشود مي اينها كثرتشان تا آخر حفظ، خيريا اين كه  ؟فرد و احد والي هست ،كليات
كه است شود وحدت تأليفي نه تركيبي، معنايش اين  مي بكنيد و بگوييد دو نفر باشند ضرري ندارد معنايش

بعد كنار هم  ،كثرت را يك معنا كرديد در حد اوليه تان، وحدت را هم يك معنا كرديد در حد اوليه تان
و حال اين كه در حد  ها! همين در باب مخلوقات .كثرت عين وحدت ،گوييد وحدت عين كثرت گذاشتيد مي

توانيد  نمي كه با وحدت تأليفي ك رسيد،اوليه ما بحث كرديم اول كار در خدمت برادرهاي عزيز به عرض مبار
 ،شود مي هرفقط در جزميت نيست كه ظا ،اثر وحدت تركيبياست، اگر وحدت تركيبي  .تعريف تحويل بدهيد

 ادراك هم چيزي نيست جز حركت همان جزميت.  ،يعني در حقيقت ؛در ادراك هم بايد ظاهر بشود
گوييد حاال اين جا در تمام مراتب نظام به  مي .در اينجا هم بايد يك جايي داشته باشد كه متحد باشد

اثبات چه چيزي هستيم؟ اين كه ، ما فعالً اولش دربارة است گوييم آن بحث دوم مي باشد،گونه  همين ،نسبت
نه جزئيات هر چند  ،يك نفر كه والي هست هم موضوع شناس باشد در كليات هم حكم شناس باشد در كليات

گوييد باز آن سر و كار  مي اين موضوعات را بداند.هاي  نه جزئيات ضريب فني ،احكام را بداند به عنوان اجتهادي
 ،كننداش  و با ضريب فني مقايسه ،بكننداش  فنيج بروند آمار بگيرند ضريب كه بايد از خارها  دارد با ضريب فني

چه؟ مي گوييد يعني  !گويم نه خير مي حالت بحران و غير بحرانش را تميز بدهند و گزارش بدهند بيايد باال؟
كم  يك .خود كم قابليت لحاظ در سه رتبه را دارد ؛قابليت لحاظ در سه رتبه را دارد ،خود كممي گويم 

بعد  ،دارد از خارج مي ، هان ! بردده مي راهايي  كند، نمونه مي رود كار مي آمارگر ،منفصلي است كه در امارگيري
شود كه اين قدر درصد مردم اين چيز را مصرف  مي گويد تخمين زده مي كند ميبندي  آيد جمع مي با فرمولي
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تناسب اينها را  ،. يك كم ديگري كه داريماست كماين قدر درصد مردم آن چيز را مصرف كنند، اين يك  ،كنند

 مختلف، اولي بدون ضريب فني، فايده ندارد چيز قضاوتي را تحويلهاي  قسمتبراي سنجد  مي با هم ديگر
است بين آن كميات ساده و اي  است و رابطهاي  فاصله ،اش ضريب فني، ضريب فني در حقيقت دهد، دومي نمي

 كيفيت.
، است باالترخرده از تخمين رياضي نسبت به عينيت د اريم، كه از ضريب فني يك مرتبة خب، يك يلي خ

آن هم حرفش قابل ترجمة به كم هست، قابل ترجمة به ضريب كمي هم هست،  ،آن هم نظر به عينيت دارد
 ي ها. ولي حكومت دارد بر ضريب فنّ

 سنسبت تأثيري است در مقيا ا كمدهد. او به نظر م مي وضعيت را تغيير ،مارگيري راآكند مدل  مي عوض
امام خميني ـ قدس اهللا كنم حضرت نايب االمام  مي ماند آن. من باب مثال عرض مي مثل فلسفة رياضي ؛بزرگ

 ؛ اينبايد كشته بشود گويد سلمان رشدي ميسه مرتبه  )اللهم صل علي محمد و آل محمد(ـ  سره القدوسي
كند  مي بيند مقابلشان نطق مي كند نطق سران كفر را مي قعيني اسـت، بعد دنبالش نط يك موضع گيري

 داد، داشت نسبت تأثير را باال مي زد، آقا هم جوابش را مي زد طاغوت حرفمي شاه حرف  ،دهد مي اعالنيه
كنم يك  مي كند، خوب عنايت كنيد براين حرفي كه دارم عرض مي برد، اين اصل فضاي محاسبات را عوض مي

! حرف. ببينيدداخل گردم  مي بر ،زنم مي جزئياز آيم پايين يك مثال  مي زود تقريب بشودمثال براي اينكه 
ريال ما  ،از اين طرف رودخانه آمد اين طرف قيمت ،مد اين طرفآاز اين طرف يك شط در جنگ  ،مالشكر 

 شد؟ مي ،قيمت پول ما را عوض كندنجاري خواست با بقالي و  مي تغيير كرد، حاال اگر كسي
توليد ناخالص سطح تالش بكنند و  ي چطوري فالن و زيادانجام بگيرد، و كهاگر يك برنامه ريزي كم ،بله

گوييد  مي شما ،يا پايين آورد، اين با يك حركت سياسي ،باال برودسنار مثالً فرض بكنيد كه بشود  ،ملي برودباال
ضعيت روحي او را، ريال شما سنگين عقب راند وكه به نسبتي ، آن طرف را يك قدم عقب راند وضعيت رواني

 غرض از كم !برتري سياسيكند به قدرت و  مي سياسي، گاهي تبديلثبات شد تزلزل سياسي را تبديل كرد به 
 ،شود. كاربردش مي كند اصالً وضع قيمت كاالي شما عوض مي اين هست، برتري سياسي پيدا ينسبت تأثير
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نه اينكه كار  .شود مي نسبت به كار شما عوض ،اجتماعيت اسشود. طلبي  مي هم عوض شهمه چيز ،فروشش

گوييد  مي ،آيد گوييد يك تكنولوژي جديد مي مي وقتيگونه چه  .شود مي اجتماعاً الزم كارگران شما عوض
گيري در مقياس كند كار را، يك موضع عوض مي ،شود در منابع نيروي انساني و منابع طبيعي تان مي ضرب

هميشه بايد حاكم باشد نه  ،و اين موضع گيري ،كند مي آن فضار ا، معادالت را عوض كلّ كند عوض مي ،رهبري
بايد خودشان را وفق بدهند به اين كه در اين بستر رهبري كار بكنند،  ها از پايين بيايد باال. كارشناس ،محكوم

 !بقال ها يز در بسترنه برنامه ر ،بايد خودشان را وفق بدهند در اين كه در بستر برنامه ريزي كار كنندها  بقال
 ، ولي ريگان نطقاست نظر به عينيت ،عينيت است .باالمي رود نه از اين طرف  آيد، مي آثار عمل از آن طرف

حيات را رو خواهد  مي او ؛اين هم پرچم دار نور ،تلدار كفر و ضال او پرچم .كند مي آقاي خميني نطق دكن مي
 كنيم، ايشان مي فالن ،كنيم كنيم، حصر اقتصادي مي مي كند، ما چه مي چه ،دده مي بيانيه مدان نمي ،بشكند

 ؟كند مي يك دزدي آمده يك سنگي انداخته يك جا، روحيه را درست !توانيد بكنيد نمي گويد هيچ غلطي مي
 نقل وقت از حضرت نايب االمام ، يكطول عمر بدهد به آقاي خز عليـ ان شاء اهللا تعالي ـ اين قضيه را خدا 

 ،عصر آقا را ديدم. آقا گفتند كه با اين اعالنيه روحيه مردم را خراب كرده ،داده بوداي  م اعالنيهلَكرد كه ع مي
خوب گوش  ، ـاين حكومت دارد. شما كه توسعه .روم منزل يك جوابش را بدهم روحية مردم را اصالح كنم مي

دانيد در توسعة عيني، رهبري عينيت  مي ني را اصلشما كه توسعة روا !عنايت بفرماييد به عرض بنده ،كنيد
كه بعد از اي  و قابل قياس هم نيست با مراتب نازله اش، كه طبيعتاً اولين مرتبه ،ني استارهبري توسعة رو
 هست كه بايد تبعيت بكند تا برسد الي آخر. ترش  هاي نا زل مسئلة تنظيم استراتژي ،رهبري قرار دارد

به حضورتان كه ـ و  يكنم بحث اخالق مي اضافهـ به اصطالح ـ ديگر هم من  ةتا جمل دو سه ،حاال يك جمله
 انشاء اهللا تعالي تا فردا. ،كنيم صحبت امروز را مي تمامـ عرض كنم 

وقتي كه قدرت روحي گونه شما دربارة رهبري عالم ملك و عالم ناسوت كه مرتبة نازله هست، اين كه چه 
در عالم تكوين و را اين  ،بينيد مي راهستند بقيه تابع  ،قدرت روحي را به دست داردي رهبررهبر و ، رود مي باال

فرج حضرت ولي عصر  ةنيست كه قضيگونه  خيلي باالترش هست عالم ملكوت و ما فوقش، اين ،مراتب باالتر
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آب برداريم برويم از اينجا يك پارچ  ،بكشيم مثل اينكه ما يك زحمتبرگردد به عمل و اختيار من و امثال من، 

ب آايران چهل ميليون استكان ! نه آقاجان! گر به تعداد نفرات در اقيانوس اطلسي بريزيم كه آب دريا زياد شد
يك قطار  بكنيد ،هر نفري يك ليتر هم بريزيد ،خيرند، يهم شما ـ به اصطالح ـ براي هر نفري صد گرم آب بريز

ندارد، دستگاه خدا تأثيري برايش  وس اطلب و اقيانوس اطلس،د در اقيان، بعد بريزيخير، يك محمولة كشتي
 )،اللهم صل علي محمد و آل محمدـ (صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ رج آل محمد خمعناي  خيلي وسيع است،

براي وجودمبارك نبي اكرم  ،يك مرتبة از قربي در عالم ما فوق ملكوت ،يكمرتبه، بنا بر بحث اصالت تعلق
همه عابد باشند يا همه كافر،  م،عال ،شود. شما مي پرتو او در عالم ناسوت ظهور حضرت واقعشود و  مي حاصل

كند؟ البته حاال نورانيت و ظلمانيتش فرق دارد به  مي وبش و نظمش فرقي پيداعزطلوعش و  ،آفتاب صبح
است ك كسي گوييد اين مثل ي مي .گوييد اين قابل اثر نيست مي سرجاي خودش محفوظ، ولي ،حسب بحث ما

 ؟هم خوردبه هم خورد، بگويندچرا ه باش  مثالً سنگي بردارد ببرد بگذارد سر كوه دماوند بگويد كرة زمين موازنه
سنگي را كه تو بردي آنجا  !هااست گويند عجب حرفي  كردم. ميتر  بگويد براي فالن كوهش را من سنگين

شما  !نيست كه ي اين كه موازنة زمين به هم بزن، ولنه اينكه وزن ندارد ،كه وزن دارداست گذاشتي درست 
آيد  مي قضيه از باال[باخنده] خورد.  نمي كه آنجا تشريف داشتيد موازنه به همهايي  خودتان هم با همان سنگ

كند، تغييري كه  مي ظرفيتهاي انساني عالم تغيير ،شود مي وقتي ظهور واقع ؛گردد باال مي نه از پايين بر ،پايين
تحمل ديدنش را تاب تواند ببيند االن،  نمي بيند كه مي ي ما قابل محاسبه نيست. چشم ما چيزهايي ران برااآل

آنجا عالم  ؛گوييد در عالم برزخ ميگونه صداهايي را كه تحمل شنيدنش را ندارد، شما چه مان و گوش ، ندارد
ظهور حق علي  .شود مي اضحييري مهمي است كه در عالم وتغچنين ولي يك  ،همين عالم هست ،برزخ نيست

البته قبل از ظهور ما بايد فعاليت  بله، ،اگر از آن باال شما نگاه كنيدكه ـ كنم  به حضورتان كه عرضـ يديه، 
ولكن خيال ، براي خودمان هم خيلي انشاء اهللا موثر هست ،خيلي هم تالش كنيم ،كار خودمان را بكنيم ،بكنيم

، ميد بيضاء پيا كنيـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ و خيلي  ،كنيم مي ير و روكنيم كه عالم را حاال ما داريم ز
در طلوع آفتاب يك روز هم اثر ندارد، آن وقت  ،كنيد مي كارهايي كهشما  !از اين حرفها كه نيست كهخير، 
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نيست چنين  ند.ز مي يك روز نيم ساعت ديرتر افتابزند امروز، يا امروز  مي بگوييم يك روز صبح زودتر آفتاب

قابل به اين حرف نيست كه ما در  ،يك حساب ديگري است ،خورشيد عالم تكوين ،و وجود مبارك امام !كه
كه ـ به حضورتان كه عرض كنم  بله، ـ ،علت را مثالًفالن اينجا به سادگي رد بشويم بگوييم كه مثالًً عمل 

مراتبي كه عدمحاصلها  به اين باشد كه تشرف براي بعضياي  شارها ، لعلّا كه بعضي از بزرگان گفته اندمنّ ه 
 شويم. ها نمي وارد آن بحثما آنها  ،هست يك حرف ديگر هستغيبت آنهايي كه برايشان  ،شود مي

سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته.وال  
للهم صل علي محمد و آل محمد)ا(  





 

 ٤٠جلسه: 
٠١/٠٨/٦٨ 

بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير  ،استاد حسيني: اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين
و علي اهل  ـ محمداللهم صل علي محمد و آل ـ ناصر و معين و صلي اهللا علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد. 

 بيته المعصومين المنتجبين المكرمين واللعن علي اعدائهم اعداء اهللا من اآلن الي يوم الدين. 
وعده به ولي ات آن چه  بار الها كلمة حق را بر سراسر جهان بگستران! كلمة باطل را از زمين بركن،

اي را معزز و منصور بدار،  آيت اهللا خامنه اي هرچه زودتر به وي عنايت فرما، نايب رشيد ولي ات حضرت فرموده
ها مخذول فرما! شهداي انقالب اسالمي محشور به  لشكر كفر در همة جناح ،ها پيروز لشكر اسالم در همة جبهه

 حضرت سيدالشهداء، معلولين انقالب اسالمي شفاي عاجل عنايت فرما. 
اي  ت در راه خودت و براي خودت خالصاً لك به گونهانتقال ما از اين عالم به عالم ديگر تفضالً به وسيلة شهاد

قرار ده كه تو راضي باشي! علل و امراض ظاهري و باطني ما را شفاي عاجل عنايت فرما! اموات و ذوي الحقوق 
فرمايي بهره مند بگردان! دعاي  صالحين امت حيا و ميتا علماء و خاصه پدر و مادر از خيراتي كه نصيب مي

ما مستجاب قرار بده! بارالها! روح پرفتوح حضرت نايب االمام امام خميني ـ قدس اهللا سره  خيرشان را در حق
القدوسي ـ محشور به اجداد طاهرينش بفرما! بار الهي! روح شريفش را از ما راضي، و از بركاتي كه تفضالً نصيب 

ير ايشان را در حق ما مستجاب و فرمايي حظ وافري عايد و واصل بر روح ايشان بفرما! بار الها! دعاي خ ما مي
 ايشان را از ما راضي قرار ده! 

بارالهي نظر خاص و عنايت مخصوص حضرت بقيه اهللا و لي اعظم ـ صلوات اهللا و سالمه عليه و روحي لتراب 
 ما در خلوت وجلوت جاري بفرما! خدايا حيات ما را مرضيو رفتار مقدمه الشريف فداه ـ بر نيات و افكار و اقوال 
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قرار بده! با رضايت حضرتش باشيم و با رضايت حضرتش منتقل به عالم ديگر شويم، و با رضايت  شحضرت

 حضرتش محشور گرديم!
 . »و قل رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا«يا اهللا، 

وانشر علينا خزائن علومك رحمتك لينا ابواب اللهم اخرجنا في ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح ع
 برحمتك يا ارحم الراحمين و بمحمد صلي اهللا عليه و آله الطاهرين. 

 اللهم صل علي محمد و آل محمد
منتقل به اين امر شديم، و وحدت تركيبي، در مرتبة آن جا  بحث دربارة زمان و مكان و الگو بوده و از

 وضعيت در مرحلة ادراك آن چه هست؟قلبي و تغيير شناسايي بين احكام التزامات كلي 
يعني در حقيقت مدلي كه واسطة بين التزامات قلبي كه احكام فقهي بود و بين تغيير وضعيت بود، اين يك 

ن طبيعتاً به يك منزلتي آدر رتبه وحدت  .كه از وحدت تركيبي سابقاً گذشت رتبة وحدت داشت، بنابه تعريفي
 توانيد دو برايش بگوييد وحدت است ولي وحدت تركيبي. ه ديگر نميرسد در عالم كون ك مي

احتمالي را كه تقويت كرديم در جلسة گذشته اين بود كه غير از جزميت كه در علم معارف يا احكام 
رسد و باز همين هم در سه مرتبة قلب و  تكليفي و احكام ارزشي هست كه اين جزميت به وحدت مي ،توصيفي

رسد در جزميت، و در يك فرد واحدي كه واليت امر و امامت اجتماعي مسلمين در  حدت ميذهن و عين به و
اين عالوه بر جزميت  ،رسد دستش هست حداقل در كليات اين سه مرتبه در سه مرتبة نازله آن به وحدت مي

بي در وحدت تركي .شود جمع تأليفي كه گفته بوديم بايد مصداق عيني خارجي داشته باشد واال جمعش مي
شود مگر اين كه شخص واحدي اين سه تا را داشته باشد در مرتبة جزم و در هيچ يك از  عينيت محقق نمي

در مرتبة علمش كه هم صورت دوم جزميت هست بايد همين مطلب را  ،اين سه تا در كليات مقلد نباشد
 بتوانيم به شكل منطقي تمام كنيم كه بيان شد. 
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معناي  .خواهيم بگوييم امروز عرض كنيم، توضيح همين وحدت و كثرت را ميخواهيم  حاال چه چيزي را مي

كند، نه به نحو  كند، همين طوري كه وحدت را هم قبول مي وحدت تركيبي، اين است كه كثرت را هم قبول مي
 تأليفي. 

اش در وحدت و كثرتش براي كسي هست كه علم كتاب  عالي ، حااليك مرتبة عالي دارد كه مرتبهخيلي خب
يعني اگر كتاب را فرض كنيد مثل يك  ؛علمش حضوري نسبت به تمام كتاب باشد ،در نزدش حاضر باشد

گاه بر آن آ ،اي كه از اول عالم خلقت تا آخرش در آن هست، ولو اين مرتبة از كتاب را كسي جز معصومين نقشه
 ياتش. همه با همة جزئ ،نيست

كنم نه  در پاورقي اين را عرض ميـ خدمتتان. به حسب حديثي عرض كنم حاال من يك چيزي يادم آمد 
شود كه صديقه طاهره ـ صلوات اهللا عليها ـ اللهم صل علي محمد و  به حسب حديثي نقل مي ـ درمتن استدالل

وقايع و قضايايي را كه بربني  ،ده بودآل محمد ـ ايشان در صفحة اول آن مطالبي را كه جبرئيل براي ايشان آور
روي حديث باشد به حسب آن حضرت ظاهراً اين طوري كه  .اش در صفحة آن بود همه ،گذرد تا قيامت دم ميآ

اول اين خود  .يك صبح تا ظهر مشغول مطالعة اين كتاب شدند وقت شريفشان صرف در مطالعة اين كتاب شد
دم اگر بخواهد يك قضايايي مال تاريخ را براي يك برهة كوچك از اين آ .توانيم بفهميم اين مطلب را ما نمي

گيرد. اگر بخواهد همة جزئياتش را  انقالب را نگاه كند، صحبت از يك صبح تا ظهر نيست، ماه ها وقت مي
و آن اين كه اوراق ديگر است اشراف پيدا كند. ايشان از اول تا آخر قيامت، حاال بعدش يك چيز ديگر مشكل 

در  ،و طبيعي است كه كل آن علمي را كه به ايشان داده شدهآن ها  چه خبرها هست داخل آنمگر ن مطلب اي
اللهم صل  ،طور نيست كه نبي اكرم آن علم را نداشته باشد، ـ صلوات ا هللا عليه و آله و سلم كتاب هست. اين

 علي محمد و آل محمد ـ 
كنند  هللا علم اين كتاب در نزد ماست. بعضي از روايات تعبير مي. و اكه فرمايند ظاهراً به حسب روايات كه مي

اين مرتبة از  .شدهآن ها  اين كتاب نازل شده، خطاب بهآن ها  اي كه بر كه علمش منحصر است به خانواده
اين مرتبه همه چيز در ان هست  .كنيم اش صحبت مي خطاب را بايد فرق گذاشت با مراتب ديگري كه ما درباره



٢٧٢  ······························································································································································  
ها مورد اين خطاب  چه بعدي ،ها چه قبلي ،مان و خيلي از باالتر از ماها م طبيعتاً مورد خطاب هيچ كدامو ما ه

يعني از آن مرتبة ما فوق  ؛در همة مراتب هست ،گوييم همه چيز هست اين مطلب نيستيم. در آن جا وقتي مي
هرج و مرج نيست،  ،سازماني دارد اينآن ها  خود اين كه مثالً سازماندهي دستگاه ،عالم ملكوت هست در آن

 يدانيم مالئكه مقربين هستند، حمله عرش ما به صورت كلي مي ،ها هست تنظيماتي كه در دستگاه مالئكه
را متوجه هستيم كه به صورت كلي مثالً اين ها  كه ـ گاهي هم مأموريتهاي كليـ به حضورتان  هستند، ـ

ـ مأمور قبض ارواح هستند يا فرضاً هر كدام از عرض كنم ـ كه  ـ به حضورتان جناب عزرائيل ـ عليه السالم،
مقربين يك تكليفي دارند به حسب آن چيزي كه به ما فرمودند كه طبيعتاً اگر اطالع را نفرموده بودند هم ما 

 اطالعي نداشتيم. 
من ذي الذي « آيد پايين تا آنجايي كه روايت هست كه دربارة ذيل آية مباركة خب طبيعتاً اين دستگاه مي

كه تركيب شدن هر چيز را در عالم، ملك همراهش هست، و تجزيه شدن آن ملك » يشفع عنده اال باذنه
چه دستگاهي؟ خب دستگاه خيلي مهم ملكوت عالم هست، ملكوت عالم مسلط بر اين عالم،  ،همراهش هست

متعال، نايب خدا نماينده خدا حتماً ولي تكويني خدا هم همة عوالم را دارد تنظيم مي كند از طرف خداي 
 تا فرمايد. اين كتاب هم نقشة كلي اين قضايات هست، خليفه اهللا هست ديگر، همة عوامل را تنظيم مي

للناسي كه هست اين مرتبة ديگري از اين  ولي طبيعتاً از اين كتاب بيانٌ ،هستآن جا  اش در اش همه جزئي
ها هست، اين غير از آن مرتبه هست. اگر بخواهيم يك تعبيري  اش براي تكليف ما كتاب هست مرتبة نازل شده

نه به آن تعبيري كه در اصول بحث  ،بد نيست بگوييم كه ارادة جديه را اگر آقايان طالباين جا  بكنيم در
اگر ارادة جديه را اراده و مشيت حضرت حق بگيريم برابر با خود اين كتاب صورت كتبي مشيت باشد.  ،شود مي

اين صورت كتبي در آن هيچ چيز نيست كه نباشد. خدا يك چيز جديدي اطالع پيدا كند،  ،غة ربوبيهمشيت بال
كسي كه  .مزاحم اختيار و امثالش هم نيستشد، از قلم افتاده  ،يا خالقيت نداشته باشد نسبت به يك چيزي

ودش محفوظ خرجاي بحثش هم س .كند به مطلب مزاحم ببيند، براي اين است كه مطلب را درست عنايت نمي
 اش هم دست اين آقايان . هست، صورت كتبيهآن جا  است، همه چيز از اول تا آخر در
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ادميزاد تشريف ندارد؟ چرا، آدم هم هست و عقل آن جا  حاال در خود همين صورت كتبيه مشيت خب در

همد ان هم ف تدريجي الحصولش هم هست و اين كه در مراتب مختلف عقل هم از اين كتاب چه چيزي مي
 هست. 

كتاب يك ارادة استعمالي هم دارد متناسب با رشد ايمان و ادراك اينهايي كه از اين كتاب بگوييم حاال 
 كنند در مرحلة نازله.  استفاده مي

اش براي معصومين چه چيزي هست؟ خب طبيعتاً نه حاالت قلبي  نماز در ارادة جديه در مرتبة اعلي ،صلوه
شان هست در نماز خواندن، و نه آن حالتي كه  نه آن حالتي كه براي انوار مقدس ،شان نه ادراكات شريف ،شان

آن اسم تكويني هم حاالتي دارد  ،اند براي اسم تكويني اي كه به آن اسم برگزيده شده اند و تخصيص داده شده
كه حضرت  همراه نماز .همان هم با خداي متعال، آن حقيقت هم، آن حقيقت هم يك حاالت بندگي دارد

كه ـ به حضورتان  خوانند از نظر عالم ظاهري يك مرتبه اندام مبارك شان در عالم ناسوت و عالم ملك و ـ مي
دهد، يك وقتي شما  گويد و حركاتي را انجام مي ـ عالم ماده هست كه دارد كلماتي را ميعرض كنم كه ـ 

ت قلبي شان هست، پشت آن حاالت ادراكات شريف پشت آن هست، پشت اين حاالاين گوييد كه پشت  مي
با هم دارند اين ها  همه ،باالترش شان هست در عالم انوار، روح مطهرشان هست. باالتر از آن حاالت نور مبارك

شود آن اسماء  تا حقيقت وجودشان كه مي ،كنند كنند خدا را، با حقيقت وجودشان دارند عبادت مي عبادت مي
 با همديگر. ل عبادت هستند خدارا، متصالًهم در حاآن ها  و آن حقايقي كه

آن ها  اي برصالت باطل است. مبطالت آن ها  در غفلت باشد، خب نمازاين ها  اي از خب حاال اگر يك مرتبه
براي ما اين است كه خب همان نيت بگوييم صالت شود، مبطالت  براي من و شما ميصالت غير از مبطالت 

 .ـ نماز را يا نيت داشته باشيمـ به حضورتان  آوريم ـ به قصد قربت به جا ميكنيم مي گوييم  اول كار تلفظ مي
آيد، حاال گاهي هم به لفظ گاهي هم به  خب از اول تا آخرش هم شصت تا حال و فكر و ذكر در ذهن مان مي

درمرتبة باالتر اين ها  خب همة .گيرد ميقرار در نمازمان مثالً  ، گاهي هم به بعضي از حاالت مثالًبعضي از معنا
بري هستند از آن ها  ب اينخچه بسا عصيان، و عصيان گناه كبيره اصال مالحظه بشود، شرك مالحظه بشود، 
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اين مطلب. اين نماز باطل است براي آن مرتبه. حاال براي مرتبه ما چطور مبطالت نمازمان بنويسيم همين 

شكل بذل و جهدش كه شكل قضيه را مثل يك كودك با تمام است طوري مفصل يا مبطالت نماز ما همين 
ما عارف بر وضع خودمان هم نيستيم ديگر! كيف به اين كه عارف باشيم كه كتاب چه  .قضيه را در بياوريم

گويد دربارة نماز؟ ما اگر بخواهيم خودمان را هم بفهميم كه آيا اين دچار ريا، عجب، چه، چه از امراض  مي
اش كه گذشت خيلي زياد زحمت  ير، حسد، و الي آخر امراض نفس وظاهري، بايد از يك مرتبهنفسي شديم يا خ

پس خودمان هم حاضر در نزد خودمان  .بكشيم كه بفهميم كه خودمان در اين عمل چه طوري بوده كارمان
هم در ما خودمان  .نيستيم. اين غفلت است كه كسي بگويد كه ما خودمان در نزد خودمان كه حاضر هستيم

قلب خودمان هم در نزد  ،مان حاضر نيست نزد خودمان حاضر نيستيم، نفس خودمان هم در نزد ادراك
كه بناشد اگر  .مان حاضر نيست. كيف به اين كه چيز ديگري در نزد ما حاضر باشد و به حضور حقيقي ادراك

د. تدريجي معنايش اين شو تدريجي حاصل مي ،اشدنحضور آن رقمي بنباشد چيز ديگري در نزد ما حاضر 
با تكليف با خطاب متناسب با رتبة  ،نهايت دريجي حتماً با تكليف سازگار است.نيست كه تكليف نباشد، ت

خطاب برايش در اين جا بگوييم يك ارادة استعمالي دارد، خب به هرحال بگوييم كه بايد بيان عرفي را  .خودش
ا بفهميم و مثالً آشنا به ادبيات عرب بشويم و آشناي به يك ببينيم لغت معناي عربي و فارسي و اين چيزها ر

همين هم براي ما تكليف است،  ،شود ابزار بشويم و اصول لفظيه پيدا كنيم و الي آخر، اين در مرحلة نازله مي
گونه چيزي را  پيش داوري عقلي هيچ ،پيش داوري حسي ،همين هم براي ما اگر بذل جهد كامل انجام بگيرد

نه اينكه از  ،بخواهيم نظر بكنيم به همة عالمآن جا  از ،اضافه، با تسليم شدن محض برويم ي كار نگذاريممايه رو
 گيرد.  ناحيه خودمان و يا از ناحية مشتهيات نفساني مان، خب اين تكليف انجام مي

ظرف خودمان باز متناسب  ،گيرد تكليف گوييد انجام مي اما خب ال ريب فيه باز شكي ندارد كه اين كه مي
 آن هم بحول اهللا و قوته.  ،گيرد تكليف گيرد متناسب با سعة قدرت خودمان انجام مي تكليف انجام مي

يالت قلبي و وكند از ـ به اصطالح ـ تأويالت حسي يا تأويالت عقلي يا تأ پس بنابراين يكي ادم دوري مي
رسيم  ها مي وري كرديم از همة اين تأويليك حرف اين است كه حاال وقتي كه د است. نظاير آن، اين يك حرف
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خورند گرز گفت سعه؛ ن چه كه وظيفه ما االن هست، تكليفي به اندازة آبه حقيقت  ،مثالً به حقيقت مطلب؟ نه

اي كه در مرحلة تعلق  سعه ،به اندازة اي كه سعة وجودي كه داريمعرض كنم كه ـ كه ـ به حضورتان  يا پهلون،
طبيعي كه ما اگر خب  .بينيم به نسبت ـ به اصطالح ـ تعلقي كه واقع شده در خارج به همين نسبت مي ،داريم

اگر گفتيم  .تعلق مان به تسليم بودن نسبت به كتاب باشد بايد دست خالي برويم، چيزي را نبايد از پيش ببريم
داريم. اين ادراكاتي  صطالح ـ تسليمـ به ااين معنايش اين نيست كه  .شود دو تا چيز هم اين هم آن، خب نمي

كه از اين كتاب داريم بر ساير ادراكات مان حاكم است، ولو خود اين ادراكات در مرتبة خودش هزاران هزار 
هزار درونش نقص داشته باشد. بو و رنگ و ـ به اصطالح ـ خاصيت و مزة مرتبة ايمان ما را بدهد و اين هم 

اش بكنيد، آخرش ادراك خودتان  كنيم. به هرحال شما هر كاري ه نگاه مينقص باشد نسبت به مراتب كامل ك
 هست، از چه چيزي؟ از كتاب 

اي داريم كه مرتبة تدريجي الحصول هاست، مرتبة  گر چنين چيزي آدم بگويد، بگويد كه يك مرتبهاحاال 
بفهمند  ،ل لفظيه از خطاباصولي پيدا بكند اصو ،را بكندجهد تدريجي الحصول از لوازم خطاب ولو كمال بذل 

اصول مفاهيم  ،اي هم تنظيم و تبويب بكند برايش خطاب را در حد وسع خودش، الفاظش را و اصول لفظيه
اي در بياورد. باز از چه چيزي؟ از لوازم خطاب، نه با پيش داوري،  روابط مفاهمه را هم به صورت اصول عقليه

فلت نسبتش كمتر بشود، ـ ياورد كه حاالت هم بايد چنين باشد تا غاي را هم در مرتبة باالترش در ب اصول قلبيه
خوانند، يك نفر سطر اولش زياد مورد  گاهي دو نفر يك نوشته را مي .كنم را كه دارم عرض مي ات اين نكته

خواهد كلمه به  به حسب حساسيتي كه دارد آدم مي ،كند از سطر دوم و سوم گيرد غفلت مي اش قرار مي توجه
از همين نوشته هم استفاده بكند، ولي يك جايش را زياد درشت مي بيند، كانه خيلي با خط درشت كلمه 

شود، ده بار هم بر گردد كلمه كلمه  يك جايش را اصال غافل غافل مي ،بيند نوشته باشند كه چشم خوب مي
ين نيست كه با چشم نبيند بيند معنايش ا كند. نمي اش اين مطلب را ايجاب مي حالت روحي ،بخواند تا آخر برود

غفلت دارد از تناسب معنايي اين با تناسب معنايي آن سطر  .تلفظ نكند ،سياهي و سفيدي را، نبيند آن لفظ را
ي را كه نظرش را گرفته، متناسب با حالت روحي اش، بقيه را دارد از آن ـ ريك سطهمان باال، محور كانه شده 
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صائنا لنفسه، حافظاً لدينه «گوييد طرف بايد  كند، يك وقتي مي شاهده ميبه اصطالح ـ سطر از آن زاويه دارد م

كنيد  ، مي گوييد بايد اين خصوصيات را داشته باشد. يك اصولي را پيدا مي»مخالفا لهواه، مطيعاً المر مواله
كند به اموري و  اي از ايمان، اين التفات پيدا مي گوييد كه حاال در يك رتبه دربارة وضعيت نظام قلبي او بعد مي

يعني چه؟ يعني مي بيند . تناسبات را با عينيت مي بيند تناسباتي ولي در رتبة باالتر تناسبات را با عينيت هم
معنايش نيست كه تفصيال  .شود اجماالً تبديل به مدل ميـ يادتان نرود.  ، ـشود اجماالً تبديل به مدل مي

 به. شود عين مدلي كه براي كساني هست كه خوطب مي
خود دستگاه  و بلندگو را جلدش راو فهميم تا درست كردن آلياژ ميكروفن  گوييم از كتاب مي يك وقتي مي

ـ به پخش ـ به حضورتان  همه چيز را تا بلندگو ـ ،صوتي قرار دارد و تبديلشارتعاشات حساسي را كه برابر 
چه كه قبالً درست شده و  نآاش و  بيند اين همه تمام مسيري را كه دارد همه را مي ،كنش برسد امپلي فايرش

اش در كتاب هست، وجود  كه كفار بسازند، همهآن چه  ،كه مسلمين بسازندآن چه  آنچهكه بعد درست بشود و
ويني و واسطة تك مخلوق خدا هستند، ولياين ها  نيست، همةاين ها  مبارك امام معصوم جاهل به هيچ كدام از

اين عالم به مقصد خودش دخالت دارد در همه اش، خب طبيعي عرض كنم كه ـ كه ـ به حضورتان  در رساندن
است، ولي تطبيق علم تدريجيِ شما به آن مطلب كه تطبيق يك به يك نيست، تطبيق مرحله اجمال به تبييني 

چيزي هم نيست. چنين  ،فهميم مطلب را يهم كه شما بخواهيد بگوييد كه ما در تبييني مثل امام معصوم م
 ،سعة اين مطلب را نداريد ،ظرفيت اين مطلب را نداريد .شود علم تان مطلق نمي ،شما هرچه سير برويد تا آخر

خواهيد برسانيد  شود؟ شما مجبور هستيد هر مرتبة اجمالي را وقتي مي اشراف اين مطلب را نداريد. پس چه مي
شود به وسيلة مثالً ما  تبيين مي طرف صحيح است بگوييم اجمال تر، از يك ن كاربرديتا به مرتبة ثاني تعاريف

آن ها  امديم اصول مطلب را از كتاب به دست آورديم، كتاب و سنت. همة آن چه كه در سنت هست، قطعاً همه
به اصطالح  توانيد بدون به ـ چيزي نيست كه نباشد ولي شما مي ،م وحي هستندجائمه هم ترا ،در كتاب هست

 را از كتاب در بياوريد؟ نخير، هيهات!آن ها  ،ـ سنت
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توصيفي و «حاال از كتاب و سنت روي هم رفته شما آمديد و به دست آورديد تا احكام توصيفي و تبييني و 

را توانستيد ـ به اصطالح ـ يك تناسباتي از آن را استنباط بفرماييد، ا ستنباطي را كه  »تكليفي و ارزشي
اش مجبور هستيد يك ـ  فرموديد خيلي اجمال دارد نسبت به اين ساختن اين فرمول. خيلي خب، حاال واسطه

در مدل  ،ن تانل مطلوب ساختدهايي بكنيد، مجبوريد در م به اصطالح ـ ظرفيت كمي اي بگذاريد، يك آزمايش
هاي كوتاه  بعد از آن برنامه برنامه ،اجمالي نسبت به مطلوب ساختن، مجبوريد برنامة دراز مدتي را اجماالً بسازيد

، بعدش تا برسيد به تان را مثالً تنظيم بود جه و تخصيص بودجه برنامه تر، بعد از آن كوتاه مدت ،ترش را مدت
خورد واسطه  چه چيزهايي كشف بشود و دائماً مرتباً واسطه مياين كه مطلوب مان حاال در عينيت يك، 

به هر نسبتي كه واسطه بخورد از يك جهت صحيح است بگوييم تبيين دارد  ،خورد خورد، واسطه مي مي
در تغييرات عيني. از يك جهت صحيح است  ااي تصرف شمركند ب يعني دارد به عينيت سرايت مي ؛شود مي

خورد در نسبت. واسطة چه چيزي  آيد واسطه دارد مي كه ازاجمال دارد به تبيين مي بگوييم دارد به هر نسبت
كه ادراك ما از اول هم بدون پيش داوري رفته بود و سعي داشت  ديگر. درست استرا ورد؟ ادراكات شما خ مي

كه حاال تناسب اين با  دتا آخر هم كه دائماً مجدداً ادراك را بياوري ،از آن كلمه بودبود ولي به هرحال ادراك ما 
ضريب فني و غير ذلك، ـ ح البه اصطـ تناسبش با اين  ،آلياژ چيستاين حاال اين تناسب اين با  ،عينيت چيست

نمونه سازي براي ساختن مثالً بلندگويا ضبط صوت. خب بين اين مدلي كه شما به ، به مدل سازي دتا برس
واهد يك كارايي داشته باشد با آن مدل اجمالي كلي تان خ دست آورديد براي شيء متغيري كه در نهايت مي

كه آن ثابت هست ديگر! است اي كه هست اين  كه از آن كتاب به دست آورديد خيلي فاصله هست. اولين فاصله
سال ديگر بلندگوي يك رقم ديگري  ،، امسال بلندگوي اين رقمي داريماست اين متغير ،يعني ثبات نسبي دارد

سال ديگر مثالً يا  ،ل ديگري بايد برايش تنظيم كنيم. فرض كنيد امسال بلندگوي المپي داريمداريم كه يك مد
پنج سال ديگر يا ده سال ديگر يا بيست سال ديگر بلندگوي چه داريم؟ ترانزيستوري، بعدش بلندگوي فرضاً با 

مطلقا  ،اين فرق داشته باشدبا  . بعدش شايد چيز ديگر درست بشود كه اصوالًيخواهد كار كند و سيليس نور مي
هيچ چيز ديگر از آن استفاده  ،گوييد كه فالن مدل اصال متروك شد آن وقت بعد مي ،نباشد. خبسنخ از اين 
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شود و همه چيز آن منحل شد در يك تكنيك جديد. خيلي خب  اش استفاده مي شود، اصالً نه از كارخانه نمي

آن مدل اصلي مان تغيير كرده؟ نه. خود اين مطلب چه چيز را آيا  ،حاال كه منحل شده در اين تكنيك جديد
 اي كه بين آن اجمالي و اين عينيت هست، يعني فاصلة بين علم تدريجي الحصول و عينيت. رساند؟ فاصله مي

تدريجي علم بگوييد كه اش و مكان،  چه در مراتب ترتيبي ،چه در زمان ،مراتب تدريجي كه براي علم قائليد
الحصول نسبت به كتاب، علم تدريجي الحصول نسبت به مسائلي كه و نظامي كه آن مسائل دارد بعدش 

برسد به مدل اداره تا برسد به برنامه تا برسد به برنامة كوتاه مدت تا برسد به درست كردن آن تا ترش  پايين
 .است چيزي كه وسيلة كاربردي تان

ولي پايه اين تعاريف به ظرفيت ايماني تان  ،در علم تدريجي الحصولبنابراين تعاريف كاربردي اسالمي داريد 
تان  ايمان شما كه ظرفيت ادراكميزان نه اينكه پاية اين تعاريف برگردد به خود كتاب بدون واسطه  ،گردد بر مي
ست همة اين تغييرات را در آن ه ،. البته اين كتاب براي آن كساني كه خطاب شده به آنهااست اساسبر آن 

 ولكن آن هم محل كالم ما در اين جا نيست. 
يك نظر به كتاب براي علم تدريجي  ،چيزي شد كه يك نظر به عينيتي داريمچنين حاال علي فرض اين كه 

ن اين وحدت تركيبي متناسب با آي واليت وحدت دارند. در مراتب ادني الحصول كه اين دو تا درمرتبة اعال
شود ولي كثرت  كه متكثر به كثرت هم مياست مرتبة خودش معنايش اين  مرتبة خودش هست، تناسب آن به

آن چه كه بحث حسب هست يا نه؟ به ميز خب در اين ميكروفن آيا اثري از اين قندان يا دفتر يا  .تركيبي البته
كه اختالف آن هم است تعين تحت رابطه شده بايد اثري باشد، ولي اثري باشد يعني عين اين مسأله در 

هست كه اين جا  غالبيهست يك وجه اين جا  غالبيداشته بشود، بشود مثل قندان؟ يا نه، يك وجه بر
ـ به اصطالح ـ را شان  هايي هست و نسبت تأثيرهايي كه اشتراكات يك رابطه ،كند شان را درست مي تغايرهاي
رند نه دا دارند ولي حضور هايي دارند و ربط . اگر گفتيد يك ما به االشتراك يك ما باالختالفكند ظاهر مي

طبيعتاً دو هم عينيت با شناختن كتاب  نكه امور شناختاست معنايش اين  ،نحوه حضوري كه عين هم بشوند
اش هميشه در كليت بايد يك وحدتي دا شته باشد بسيار خب، در همة مراتب  شود، مرتبة سرپرستي تا علم مي
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اي كه  د علم كتاب هست و سرپرستي عالم كون هست تا مرتبههم اين را بگيريد. از مرتبة اعالي اعلي كه خو

گوييد كه  شته باشد. بعد ميدا اصول اين سه تا را بايد ،گوييد واليت اجتماعي گوييد واليت اجتماعي بعد مي مي
آقا مال فالن منطقه يا فالن بخش هم بايد متناسب با منطقة خودش و بخش خودش اين را داشته باشد تا 

ديگر جدا شد، شد كار ضريب فني كاركردن و در آپاراتور اين جا  ،گوييد نه ه آن جايي كه ميرسيد ب مي
هم شد فصل مثالً بحث كردن در قواعد مثالً آن جا  اش كاركردن، آزمايشگاه كار كردن و در آن فصل مهندسي

از همديگر، وحدت حاصل شدة از استنباط، اين جا دوئيت دارد ولي نه دوئيتي كه منفصل بكند هر دو را 
 به نحو مرتبة اجمالش باشد.  اين وحدت ولو يتركيبي هم دارد و بايد هم در شخص خاص

افتيد كه بگوييد موضوع شناسي  ، ديگر نه از اين طرف بام ميبكنيدرا تعقيب احتمالي چنين حاال اگر يك 
افتيد كه بگوييد  از آن طرف بام مينه  .. ما هستيم و كتاب و علم فقهاست علم فقه كافيهمان ديگر الزم نيست 

عرض كنم كه ـ به حضورتان  كه موضوع شناسي همه كاره است، واليت هم مال موضوع شناسي، ديگر فقه اصالً
 اش الزم داريد نه حتماً شما در جميع مراتبش مراتب سرپرستي ،شود علي حده كنار، ادارة امور تعطيل ميكه ـ 

. يعني مثالً اگر مشاور اين مطلب را، وحدت تركيبي را، و همين طور در همه مراتبش هم، كثرتش را الزم داريد
در چه سطحي؟ در  ،خواهد ولي مشاور در باب موضوع مي ، همخواهد ولي الزم باشد هم مشاور در باب حكم مي
 يات. داشته باشد؟ بله در سطح كلدادن سطح كليات. خودش بايد قدرت نظر 

آيد مراتبش  دائماً مي .در سطح اجمال ،شداب با وصف و همه چيز الي آخرهم ديگر  زمان و مكان بايد با
هايش، بعد  قسمتاين خواهم در مديريت جامعه در  گوييد كه ضريب فني كارشناسي مي يك جا مي ،تر پايين

ريب فني علوم انساني نداريد بعد خواهم براي هر قسمت خاص خود، يعني كاري به ض گوييد ضريب فني مي مي
 خواهم براي درست كردن اين شيء خاص خارجي.  فرمول معادله مي !گوييد كه آقا د تا آنجايي كه مييرس مي

شوند وحدت  در مقام وحدت هم مالحظه مي ،شوند مطلب در مقام كثرت مالحظه مي دويبنائاً عليه هر 
  .تركيبي شان
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 ـ ان شاء اهللا تعالي ـ بارا كنيم قسمت زمان و مكان و بحث واليت  عرض مي ،بعد از اين قسمت، قسمت الگو

اي اگر مثالً در هفته آينده خدمت  اين مقدمات ديگر قاعدتاً سهل شده آن بحث واليت. بعدش ديگر چند جلسه
 ،اين فصلشتعالي ـ ان شاء اهللا ـ شود  برادران باشيم و آخر هفته به پرسشها پاسخي باشدو ديگر بحث تمام مي

 توفيق بدهد بعدها. خدا ردة باالترش را اگر ـ ان شاء اهللا ـ بحث را اين رده از 
هاي گذشته هم بايد از  بنا بر بحث .ضوابطش به صورت كلي طبيعتاً بايد از كتاب و سنت در بيايد] ٤٣:٥٧[

هم بايد  ،هم بايد بحث احكام تكليفي ضابطه بدهد ،كتاب و سنت در بيايد نسبت به بحث معارف توصيف بدهد
هم به نحو خاص بگويد در زمان  ،هم به نحو عام ضابطه بدهداين ها  بحث ارزشي ضابطه بدهد، و باز هر سه

 اي دارد و هم بايد در مثل زماني كه ما قرار داريم بتواند ـ به اصطالح ـ مشخص بكند. غيبت چه ضابطه
قلبي التزامي بشويم. حاال اگر كسي فقيه شد فقط در احكام  الي را وارد بحثصل اولش يك احتمفحاال 

احكام نه يعني  ؛ارزشيعرض كنم كه ـ كه ـ به حضورتان  تكليفي كلي بدون احكام معرفتي و بدون احكام
خالقي احكام ا داند و ارزش تكليف را ميـ خواهم  معذرت مي ، ـآيد و نه تكليف از آن در مي معرفتي كه توصيف

خودش هم از او  ،خب طبيعتاً اين آدم بنا به تعريفي كه از زمان مكان شده قبالً ،نيستمتبحر را هم آن طوري 
 ؟به او بگوييم كه ايشان ولي فقيه باشدمثالً تواند  سوال بكنيد عارف به وضعيت زمان و مكان نيست. اين آيا مي

ناي اصطالحي هم دارد كه فهم خاصي كه نسبت به يك معناي لغوي دارد به معناي فهم، يك مع ،فقه ،خب
 احكام تكليفي است. 

يادمان نرود اين مطلب كه كهولت علت اين  .گويد من قدرت ادارة امور را ندارم مي ،خودش هم مقر هست
اين را ديگر همه ما  .گوييد فالن مرجع چون سنش باال هست قدرت ادارة امور را ندارد مي !شود ها مطلب نمي

امام پيرمرد بود ـ قدس اهللا سره القدوسي ، رضوان اهللا تعالي عليهامام ـ اهللا خدا رحمتش كند ء ماشا .مديدي
 !شود كه كهولت نمي . اين كه برايشتدا از جوانها هم خيلي بيشتر فهمش را ،داشترا ديگر، فهم اين مطالب 

 نسبيجوان  ،ولي در شناخت زمان و مكان ،در احكام تكليفي فقيه باشدفقط و  ،يك نفر جوان باشد گرپس ا
زمان  ولي درداير، قرص،  ،پنجاه شصت ساله باشد، شصت ساله باشد درس خارج فقه بدهد خوب !اهگوييم  مي



 ····························································································  ٢٨١ 
گاهي هم مثالً حاال در  ،نظر عرف و نظر مثالً متعارف هم اينطوري را ،كنم گويد من نظر به عرف مي و مكان مي

گاهي هم  ،مشربهاي ديگرعرض كنم كه ـ كه ـ به حضورتان به  گاهي تمايالت ،بعضي تمايالت به دموكراسي
است كه كسي حاال يك وقتي  ؛شناسد دشمن را هم نمي ،شناسد ها را هم نمي ديگر هيچ كدام از آن مكتب ،نه
شناسد و مقابلة به او را هم الزم  دشمن را مي ،كه نهاست يك كسي  ،گيرد جاي دوست مي يشمن را عوضد

گويد مثل  گويد، مي شناسد، خودش هم مي نه دوست را مي ،شناسد داند، يك كسي ديگر نه دشمن را مي مي
 ها! گاهي ،ها كنند. من گاهي در حوزه نوعاً از بازار هم كمتر نظر مياين ها  .كنيم عموم مردم مثل بازار نظر مي

[اين كه] ه نكه است سرش هم اين  ؛از مردم عادي هم كمتر ،از بازار هم كمتراين ها  افراديبرخورد كردم به 
يك حالت اين طوري پيدا شده  ،ذهن متمركز در يك دسته از مسائل به نحوه بريدة از آن دو بخش ديگر بوده

كسي بريده است ممكن كسي خوب بداند، بريده! ارزش را هم است معارف را هم بريده احياناً ممكن  .برايشان
 ،كند تواند بكند، نظر به جامعه كه مي برقرار نمياين ها  سنش هم حاال جوان باشد، يك ربطي بين .بداندبريده 

بگويد آقا دارد  نزدشكسي خصوصي برود  .واهللا اسالم در خطر است گويد نظرش مثل نظر امام نيست نمي
، فهميم چيزي را نميچنين گويد واهللا نيست ما  مياست. طر گويد واهللا اسالم در خ خرداد مي ١٥گويد در  مي

يك كاري را ـ ان شاء اهللا ـ گويد كه مردم را تحريك احساسات كند با اهرم احساسات  من باب خطابه مي ايشان
توريه اي، آيد كه امام در اين مطلب  به نظرش مي ،گيرد من باب تعارف ميرا . اين براي اسالم صورت بدهد

حاال از احساسات مذهبي مردم  ،خواهد فالن منكر از بين برود يك مصلحت اهمي در نظرش هست مي ،تعارفي
گويد واهللا  م روي منبر مياحضرت ام .خطر است رگويد واهللا اسالم د خواهد تا آخر فاز استفاده بكند مي مي

اين  ؛كردن هوردو نسبت كبيرخ قسم واهللا ميـ  !خوب عنايت فرماييدـ مرتكب كبيره است كسي كه فرياد نزند، 
 ـها!  ،عنايت كنيد به اين مطلبخوب  ـ شوند گويد ديگران هتك مي نسبت را كه مي

الزمة حرفش را كه  .كنندكه كسي كه مرتكب كبيره شده سلوكي مي ومردم به ا اگر كسي مرتكب كبيره بود
در جامعه اين ها  شأن ،ي اينهاافتد يعني آبرو به خطر مياين ها  فهمد كه خب عرض آقاي خميني خوب مي

گويند يا اين كبيره را از  يعني مردم مي غشود كم اثر ميشان حرف  ،شود، شأن شان كه مهتوك شد ك ميومهت
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دهد كه  دهد اين قابل اعتماد نيست براي ـ به اصطالح ـ مسلمين يا از روي عمد انجام مي روي غفلت انجام مي

ا اخذ كرد. در آخر ردين معالم  ونماز خواند ،كيف به اين كه بشود از اشود پشت سرش  اصالً عادل نيست نمي
گويند متحجرين! اين  ، اواخر عمر شريف و مباركشان هم مياست كلمة آخر انقالب، غلط ،انقالب هم اواخر

ه زند ك بعد داد مي ١،واهللا مرتكب كبيره است كسي كه فرياد نزند«فرمايد  مطلب را همان وقتي كه ايشان مي
ـ به  گويد: متحجرين و ديگر! و هم در آخر كار ميهست ها  در نوشته ،برد علما و همه را نام مي ،مراجع

ازم حرف ايشان را كه كند، لو اي را هتك مي اين يك عده ،ا و الي اخرمقدس مآبهعرض كنم كه ـ كه حضورتان 
كه گويد. اين اگر ما بوديم و فقط همان تفسيري كه اين آقايان كه دارند  دارد چه ميكه د فهم خودش مي

تحريك احساسات را  رقمهر  ؛ مگرخواهد تحريك احساسات بكند گويند غرض ايشان قصد جدي نيست و مي مي
يك عده دانستند، تحريك احساساتي ولو مثالً عرض و آبروي يك عده اعتباري اجتماعي  خود ايشان جايز مي

را؟ آن ها  در هر شأني هم كه آن عده باشند ولو در شأن ـ به اصطالح ـ رهبري وزعامت بدانيد ؟صدمه بخورد
؟ چطور استشايستة رهبري و زعامت اين ها  را در نظر مبارك حضرت اماماين ها  كهشود  واضح مي .قطعاً نه
گر هم سرجاي خودش بحث اين ها  جا هست. ؟ بيچطور استكنند  مياين ها  مردم تبعيتي را كه از .نيستند

بيند و متصرف در  نمي شأن به دليل اينكه زمان و مكان را أفي در فقاهت برايشان ا ثبات بشود، آنبشود، ش
تواند بكند، نبايد كارهاي اجتماعي بكنند اينها، نبايد تبعيت بكنند در كارهاي  عينيت نيست مقابلة با كفر نمي

كه ساير ارباب فنون بلدند و بايد اي مثل كارهاي اجتماعي  ،توانند به دست بگيرند را نمياجتماعي شان، واليت 
ولو  ي اسالم. پس بنابراين فقه دانستنبايد تبعيت بكنند از واليت، تبعيت بكنند از واليت اجتماع ؟چه كار كنند

است جواني كه يعني قصدمان اين  ؛ه در سن جواني باشدچ ،چه در سن كهولت باشد ؛دقيق يدر سطح استدالل
 به تنهايي كافي براي اين مطلب نيست. ،كه سني كه جوان نسبي باشد

                                         
١ 
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يعرف هذا من كتاب اهللا؟ هل بياييم يك درجه اين طرف تر، بگوييم آيا اين كه مي گوييد كافي نيست، حاال، 

است كسي بگويد كه خب آقاي ابتدائاً كه صحيح  ؟ خب،فهميد اين را ميشما از خطاب آقاي خميني را اين 
صلوات اهللا عليهم ـ نسبت به كتاب خدا و احاديث نبوي و احاديث ائمه طاهرين اين ها  خميني را ما اعلم از

ها  هد اين بحثايك نفر كسي كه نخواست كه اين را كسي بگويد، صحيح است صحيح  ،دانيم، بله ميـ اجمعين 
دانم و  در خود همين رأي، اين رأي را رأيي منسوب به اسالم مي، در خود همين فتوامن را وارد بشود بگويد 

شناي به مشكالت آبايد كسي باشد كه  ،رادر دست بگيرد زعامتكنم. بنابراين كسي كه بايد  تقليد از ايشان مي
يا جوان باشد يا پير  ،ند بدهدارف اين كه درس خارج كسي بتوصبه  ،و معضالت زمان و مكان باشد، بنابراين

 خورد.  به درد اين مطلب نمي ،اش باال باشد يا پايين باشد باشد اعتبار اجتماعي
هايي از مذهب  بخواهيم بحث را استداللي بكنيم و بنا را بر متيقن ،حاال آيا بنا به مباحثي كه قبالً گذشته

اين ها  و اتحاد ،ها هست سه تا كردن ظاهرش جزء متيقنبه متيقن از مذهب كه گفتيم كه اين تقسيم  ،بگذاريم
اش اگر چنين چيزي باشد.اگر كسي نتواند رهبري زمان را در دست بگيرد به نسبت در جامعه  و وحدت تركيبي

تواند به دست بگيرد؟ عرض  كه به چه دليل اين نمياست خورد. سؤال اين  آن اجتهادش به درد رهبري نمي
كند و درس  مي سدر فروع هم تدري ؛از عينيتجداي  ،كنيم جدا جدا. در اصول اعتقادات كتاب نوشته مي
 نويسد جداي از عينيت و هر كدام از در احكام ارزشي هم كتاب مي ؛گويد جداي از عينيت دهد و درس مي مي

و اين ها  كند از هم. ارتباط قيچي شان ميآنها، برد از  كند. آن چه قشنگ مي هم جدا ميهم ديگر  را ازاين ها 
 يخوب عنايت كنيد اين نكتة حساسـ تحويل ندادن مدل را  .دهد نميتحويل تبديل شدن شان به يك مدل را 

عرفاني هيچ كدام را  ي و نه در مرتبة تخمينينيتحويل ندادن مدل را نه در مرتبة تب ـ كنم كه دارم عرض مي
اللهم صل علي محمد و آل  ،دوسيـ قدس اهللا سره القدهد. يك وقتي حضرت نايب االمام امام خميني  نمي

برند كه از موضع عرفان هر سه تاي اين اطالعات مذهبي را  ايشان تا اين رتبه كار را جلو ميـ مرتبه)  ٣محمد (
هاي نسبت به  بينيد تخلف يعني اگر مي ؛سوزد گويند عالم محسوس در آتش عالم مثال مي مي ،بينند با هم مي
آن براي هايي كه  ه در باب فكر انجام گرفته در عالم خيال انجام گرفته و تخلفهايي ك تخلف ، برايشود دين مي
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ان و سوزد، عالم معقول هم در هجر قول ميهاي عالم مثال، عالم مثال هم در آتش عالم مع عالم هست تخلف

 دوري. 
شوند  جه ميكنند، متو ايشان در يك جمله خالصه مي ،اين بحث زمان و مكان با اين مبسوطي را كه گفتيم

، ولي اين آقايي است كه بنابراين جنگ و درگيري را در تمام مراتب بايد با كفار راه انداخت واال اسالم در خطر
 ،نده اهايي پيدا شد فرقه ،گويد بله گويند آقا خطر براي اصول اعتقادات هست يا نه؟ مي فهمد مي دا جدا ميجكه 

چهار تا جوان دانشگاهي  ،برايشان، يك مقدار ذهن او بيشتر بكشدنويسد  را نوشت، كتاب ميآن ها  بايد جواب
كنم كه رد فالن  احساس وظيفه مي مي گويد هم بيايد دو تا اشكال از دو تا كتاب جامعه شناسي و غير ذلك،

علميت ندارد براي اين كه اين آن ها  خواهد بگويد خواهد بنويسد مي را كه ميآن ها  رد ؛كتاب جامعه شناسي و
ويد آن مي گ .كند به آن حرف هاي طلبگي مياين اشكال  ،چطور است مدان اين نمي ،ستقراء تام است يا ناقصا

 زني يا بر گويد كه حاال اين برغير ما وضع له حرف مي اين مي .است اين معناي علم ،برم جلو من كاربرد دارم مي
را اين ها  د كه يك طوري كارهايرس كه ميكند در بخش محسوس  زني؟ بعد هم سعي مي وضع له مي ما
 ديگر باشد يا چه،مسأله مثالً حاال بانك باشد يا مسأله ش يآورند برا مي ،اش بكند بگويد عقاليي است سالميزها

برد از باالترش و رابطة خود معارف  است كه عقال درست كردند رابطه محسوس را مينظاماتي اين ها  رااين ها 
خودش بر خودش مشتبه شده است ممكن  .ست كه اين ادراك از زمان و مكان نداردپيدا ،برد از هم را هم مي

ـ محمد و آل محمد  اللهم صل علياي رهبر باشد، ... ـ  ضرت آيت اهللا خامنهباشد بگويد كه اگر بنا باشد كه ح
حضورتان  ـ به هست خيلي جلوتركه ها هم چيزي كم نداريم از ايشان، چون ما هم بحث فقه و اصول مان   ما

كه ـ به حضورتان  ،ي هم كه چيز نوشتيمقامور اخال ، دردر اصول اعتقادات هم چيز داريمعرض كنم كه ـ كه 
اش هم برايمان به صرف يك رجوع  و بقيه ،دانيم ها را مي مطالب دانشگاهي چهار تا كلمه همعرض كنم كه ـ 

. التفات ندارد !مشتبه شده بر خودشامر اين  .توانيم به دست بياوريم مختصري قابل فهم هست و مطلب را مي
هايي را كه حضرت  اين هرگز حمله ،را كار عقاليي بداند و جلو ببردآن ها  كه سعي داردكه كارهايكسي اين 

حملة به آمريكا عرض كنم كه ـ كه ـ به حضورتان  فرمايند در باب اي مي آيت اهللا نايب االمام آيت اهللا خامنه
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يك بار حضرت نايب االمام امام خميني خيلي قويتر از شما بود رفت ميدان است؟! ه كاري پسندد. اين چ نمي

پا روي دم  چه كار داريد اين چه كاري است؟! !زنيد؟ داريد زور مي يد حاال شما چراوگ نشد، مي ،اين مطلب
دم سگ  گفتند چرا پا روي گفتند، قبل هم در قضيه شاه مي را ميهمين خب قبل هم  !؟سگ بگذاريد

كه ما داريم است كار راه دارد، راهش همين كارهايي خب  !اندازيد؟ چرا خودتان را به درد سر مي !گذاريد؟ مي
بعدش هم  .داد اثرش بسيار ضعيف بود، معناي واليت نمي ييعن ؛شد ها هم چيزي حاصل نمي راز ان كا .كنيم مي

همين قضيه را هم  ،توانند حاال باز هم خب نمي ،كه از راه ديگري بياييم بهتر هست دانقالب پيروز شد و ديدن
 توانند بكنند؟  چه كار مي ،توانند تحليلش كنند نمي

بگويد كه اصل دانستن عقل در رفتن به طرف وحي  ،كسي اين جا احتمال بدهد اين مطلب رااست ممكن 
كند در  چه در باب ارزشي همان را ايجاب مي ،ـ احكام تكليفيچه در باب ـ به اصطالح  ،چه در باب اعتقادات

 باشد.است چيزهايي ممكن چنين اش هم يك  باب امور اجتماعي و عيني، الزمه
در اين هفته ديگر تمام ـ ان شاء اهللا ـ دهيم و  تعالي جلسة بعد بيشتر توضيح ميـ ان شاء اهللا ـ حاال 

 كنيم اين مطلب را.  مي
 ل محمد.آمحمد و آله الطاهرين. اللهم صل علي محمد و وصلي اهللا علي 

 اي بفرماييد.  يك صلوات ديگر هم براي سالمتي و توفيق حضرت آيت اهللا خامنه
 اللهم صل علي محمد و آل محمد. 





 

 ٤١جلسه: 
٠٢/٠٨/٦٨ 

و السالم علي  ةالصالو، بسم اهللا الرحمن الرحيم الرجيماعوذ باهللا السميع العليم من الشياطين آقاي معلمي: 
 (اللهم صل علي محمد و آل محمد)سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد، 

تي كه برادران داشتند پيرامون بحث مطرح بشود سؤاالشاء اهللا ـ آن  قرار بر اين شد كه از اين جلسه ـ
 شاء اهللا ـ بحث روشن تر بشود در نظر دوستان.آن  و پاسخ هايي ايشان بفرمايند كه ـ ،دمت حاج آقاخ

را ـ به اصطالح ـ مدل ي كه مطرح مي كنيم اين مطلب هست كه در جلسات قبل فرموديد كه سؤالاولين 
موردي كه احكام آن  در لوازم خطاب را ببينيم چه هست ،كلمات وحي استنباط بشودـ به اصطالح ـ هم بايد از 

دو تا صحبت در جلسات واحد مشترك مطرح مي شد،  ،به چه صورت به همديگر ارتباط دارند. بعد در اين مورد
قانون كلي را آن  و ،به اين ترتيب كه يك صحبتي بود كه مي گفتند كه در مدل بايد يك قانون حاكم باشد

از نظر ما داشته باشد كه اي مدل يك هماهنگي آن  ،يريمبه كار مي گـ به اصطالح ـ وقتي ما در همين مدل 
گفتند كه اگر اين كه  ] ...[  كهبتوانيم هم اين ، جمع بندي و تقسيم بندي بكنيمـ به اصطالح ـ هم بتوانيم 

باعث  ،مدلبر جاري نباشد، جاري و ساري ندانيم  ،مدل حكم نكندـ به اصطالح ـ قانون حاكمي و واحدي بر 
مي شد كه اگر اين كه ما  هاز طرفي ديگر گفت .نتوانيم با مدل درست كار كنيمـ به اصطالح ـ مي شود كه 

يك قانون واحدي حاكم هست و ما مي توانيم يك قانوني را پيدا كنيم كه جاري و ساري  ،بگوييم كه در مدل
، جعل احكام را پيدا كرديماين به معناي اين هست كه ما علت و فلسفة تنظيم احكام را پيدا كرديم، علت  ،باشد

كه اي قانون كلي آن  و بعد گفته مي شد كه اگر ،در موارد مشابه اش بتوانيم خودمان مثالً حكم جاري كنيم كه
تقسيم آن  قانون و به كار مي گيريم و همة احكام را طبقآن  ،پيدا مي كنيم كه مثالً در اولين تقسيمات ما

دو مرتبه مي توانيم طبق همان قانون تقسيم بندي است، ع برقرار موضوآن  تا موقعي كه ،بندي مي كنيم
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آن  يا ،بعد نمي خواهيم تقيسم بندي كنيمآن  ولي اگر كه در يك جا از تقسيم بندي ديديم ديگر از ،بكنيم

 ديگر دليلي ندارد كه اين قانون را بخواهيم جاري كنيم. ،موضوع برقرار نيست
هم آن  ،يك قانون واحدي داشته كه احكام را فرمودند با اين نظام ،ي داشتهالبته در نزد شارع حتماً يك علت

در يك جايش تقسيم بندي  و در نظر ما اشكالي ندارد كه مدل مثالً ،سر جاي خودش ،كه به دست ما نمي آيد
 و مثالً ،شده باشد ٣شده باشد، يك جايش تقسيم بندي بر  ١١يك طرفش تقسيم بندي بر  ،شده باشد ٩بر 

 ٣مثل همين چيزها، و الزم نيست كه بگوييم كه ما يك قانون پيدا كنيم كه مثالً هميشه قانون تقسيم بندي 
دسته،  ٣يم كنيم بگوييم اينها هم بايد بشوند سيم تقستبنابراين فرض مي كنيم اگر كه مطهرات هم خوا ،هست

هر چه خير،  دسته، مي گوييم ٣ايد بشوند اگر خواستيم مثالً نجاسات هم تقسيم بندي كنيم بگوييم اينها هم ب
الزم  ،يك قانون از اين لحاظ حاكم ،تقسيم بنددي مي كنيمهمان گونه در آنجا دسته بندي كردند، ما هم كه 

نيست پيدا كنيم، ولي گفته مي شود كه اگر از لوازم خطاب به دست آورديم كه مثالً هميشه مبدأ اي هست و 
مي گوييم در  ،كه مي گوييم پس اين يك نحوه حركت را نشان مي دهد ،تا ٣شد غايتي هست و ربط بين آنها 

ولي اگر يك  ،ساري هستو جاري ـ به اصطالح ـ تقيسم بندي سه گانه  اين ،هر جا كه بحث حركت بود ،مدل
تقسيم ـ به اصطالح ـ و بحث تغيير نبود ديگر صحيح نيست كه بگوييم اين قانون  ،جايي بحث حركت نبود

كه در مورد اين دو تا احتمال يا چيز ديگر اگر به نظر حضرتعالي صحيح مي  ،دي را مي خواهيم رعايت كنيمبن
 تا سؤال بعد را مطرح كنيم. ،رسد توضيح بفرماييد

استاد حسيني: ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ مقدمتاً ابتدائاً يك مقدمة كوتاهي را عرض مي كنم و بعد وارد 
حتي كفار  ،كه اطالع از عينيت ،اين مطلب تمام شده به حسب بحث هاي قبل. اء اهللا ـ شآن  بحث مي شوم ـ

خودشان اين اعترافات را مي كنند  ،طالع داريم از عينيتاهم كه دارند و مدعي هستند و ادعا مي كنند كه ما 
هماهنگ مطلق با خارج ـ اين اعتراف را مي كنند كه علم شان ٢ .علم شان برابري يقيني با خارج نداردـ  ١كه 

مقاصدشان و مقاصدشان هم آن  در جهت ،ـ اعتراف مي كنند كه علم شان تعاريفي است كاربردي٣ .نيست
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اين ديگر زائد بر قول آنها ما داريم از موضع خودمان نظر مي كنيم به آنها، تعاريفشان هم به طرف  ،نيست

 اريف شان مرتبة عيني ماده گرايي آنهاست.تع ،يعني در حقيقت ؛اال طرف دنيا پرستي ،مقاصدي نيست
اين شكل از  ،تحقق خارجي پيدا مي كند ،كيف عيني پيدا مي كند ،تعلق مادي وقتي متكيف مي شود

اين تصرفات حيواني را ايجاد مي كند در زمين. حاال ما دنبال چه  ،حركت حيواني را نقش مي كند بر زمين
ير ايجاد كنيم، چه نحوه تغييراتي؟ ما تعاريف كاربردي الهي مي يتغ ،چيزي بوديم؟ دنبال اين كه تصرف كنيم

كه به نسبت هماهنگ باشد با جهت عالم، اين مقدمه. قسمت دوم اين كه مفروض قطعي ما بود كه  ،خواستيم
گونه كه هست آن  نمي توانيم داشته باشيم، عالم راآن  گونه كه هست ما ادراك ازآن  متيقن است كه ،كتاب را

تاريخ عالم خلقت در مراتب مختلف  ،الي آخر]  ٨:  ٤٢من [ ؟ و تاريخ را  ،داشته باشيمآن  ي توانيم احاطه برنم
 گونه كه هست حاضر بشود عوض كند. آن  را نمي توانيم

به حضور تام و  ،كه كسي خيال كند خودش هم در نزد خودش حاضر استاست عرض كرديم كه اين اشتباه 
همة رياضياتي را كه  ،م حاضر در نزد خودمان به نحو اتم نيستهكيف نفساني مان  ،روح ،اتم، ما حاالت نفس

و  ،يعني زوايايي برايشان از خودشان روشن نيست ؛مرتباً دنبال تهذيب هستند ،عرفا مي كشند ،علماء اخالق
ن معذرت مي و از رتبة قبل كارخودشا ،احساس قصور و تقصير مي كنند، مرتباً كه روشن مي شودمرتباً 

كو زادش در بهاران مرگ وي  هبزرگوار مي گفت پشآن  اين فرمايشي كه! حتي از عبادات خودشان ،خواهند
، خود نفس هم حاضر است اندر وي است، از كجا داند كه اين باغ از كي است، اين دربارة خود نفس هم صادق

مي گفتيم يك معيار صحتي  ،بت با عالمنيست. براي هماهنگ شدن حركت مان به نسبه نحو اتم در نزد آدم 
كه هر معيار صحتي را تعريف  ،اشكالي را كه به شناخت مي كردندآن  لذااست، كه او خارج از شناخت  ،هست
چون شما ابتدائاً براساس يك  ،مبتني بر خود شناخت هست و اثبات صحت و فساد را نمي تواند بكند ،كنيد
همان امري است كه بر حد تعريف نشدة  ،و معيارتان در صحت و فساد ، [ ... ]كرديديك حدي آغاز  ،امري

نمي توانيد بگوييد كه اين تعاريف ما [ ... ] نسبت بدهيد كه تعاريف ما،  ، نمي توانيدبنابراين .خودتان قرار داده
ارج از ير بدهيد. ما عرض كرديم كه اگر معيار را خفساز صحت نتوانستيد ت ،صحيح است ،تعاريف تمامي است
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صحت را ادعا كنيم، ولي قدر متيقن از صحت چه از قدر متيقن  ،مي توانيم ،اين نحوه شناخت تدريجي گرفتيم

د حخير  كه پايش روي متيقن باشد، ،فرق است بين صحت تبعيت ؛صحت اشرافخير  ،چيزي؟ صحت تبعيت
مگر در راه تبعيت  ،گر به تبعيتماست اگر گفتيم عقل قاصر  .متيقن مي شود حداقل ،ايمان شدمبناي اوليه، 

 ،در تبعيت از وحي ،متيقن ادراك متيقن ما از وحي،و متيقن ما از وحي  .يقين حاكم بر او مي شود ،قدم بردارد
 نتيجه هم مي دهد صحت تبعيت را به نسبت. .مي شود حد اوليه حركت مان

يم با اين يحاال مي آ يت.صحت شناخت اشياء، صحت تبعخير  ،صحت شناختخير  يم سراغيحاال مي آ
قدرت تقسيم و  ،فرض سراغ اين اشكال. ما اگر قانون ساري و جاري نداشته باشيم در كلية مراتب ادراك

و  ،يم شدسچند رقم تق ،اگر چند تا طبقه شد .تجزيه و تحليل نداريم. قدرت تصرف در عينيت نداريم ،تركيب
مبناي جمع ـ مثالً عرض مي كنم ـ اگر يك جا  ي كند.داشت، قدرت جمع بندي پيدا نمهيچ كدامش جامعي ن

اين وقتي كه بخواهيم  ،خب ،يك جا پنج بود ،يك جا چهار بود ،يك جا سه بود ،بندي و تقسيم كردن دو بود
اگر جمع هم نداشته  .نمي توانيم اينها را جمع كنيم ،اگر مباني شان جمع نداشته باشند ،جمع اش بكنيم

يك  ،يك مرتبه با سه ،يك مرتبه با دو تقسيم شود ،صرف كنيم. اگر در مراتب مختلفنمي توانيم ت ،باشيم
نتيجه  ،باز اينها را نمي توانيم جمع ببنديم ،جامعي نداشته باشد اين مراتب ،يك مرتبه با پنج ،مرتبه، با چهار

كه اگر شما بخواهيد  استاين آن  اين مطلب يك نقض بزرگ دارد، و .اين تمام .گيري واحد نمي توانيم بكنيم
و  ،جعبه هايي درست كرديد، يك قوطي قوطي، جعبه اگر اين مبنا عقلي باشد ،بشناسيد. امور را با يك مبنا

و  ،يعني يك چهارچوبه درست كرديد براي گزينش عقالً د؛دادي لمات وحي را داخل اين قوطي ها جاو ك ،عقلي
وحي شده وسيله براي كار  ،معقول خودتانآن  غني زدن بهآمديد وحي را استفاده كرديد براي يك رنگ و رو

قياسي است كه  ، نهايت قياس خفي است؛و قياس هست ،عقل شما شده وسيله براي وحيخير  ،عقلي شما
نائب  ،نظام مي سازد ،تناسباتآن  تناسباتي را كه برقرار مي كنيد و .آشكار نيست كه داريد قياس مي كنيد

يعني با  ؛قدر و منزلت هر چيز هست ،و بيان جايگاه هر چيز ،بيان اقتضاء هستد! ـ ـ خوب عنايت كني منابِ
و هر كدام را سر جاي خودش قرار  ،به نحو اتم مي دانيم ،احكام راما مقتضيات كه شما اعالم كرديد  ،اين كار
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ي كنيد. وصف ها را ف ميعني خاصيت هاي هر حكم را با بقيه وص ؛و رابطه اش را با تمام وصف مي كنيد ،داديم
؛ معنايش اين ارزشها را رسم مي كنيد .مي كنيد رسميعني معرفت نسبت به حقيقتش را داريد  ؛مي كنيد رسم
 ،يعني شيء را كما هي داريد مي بينيد ؛با هم مي بينيدشان .كه آثارش نسبت به مقاصد را رسم مي كنيد است

وييم ما مي آييم يك تقسيم بندي را از وحي به دست شك در بطالنش نيست. حاال اگر بگ ؛و اين باطل است
و موضوعات جريان مي دهيم. اين، هم باز قياس مي شود، تقسيم را در كلية احكام  ،راآن  و فمي آوريم

 .موضوعٍ آخر، نهايت در شكل نظام سازي الي معنايش اين است كه ريان مي دهيد اسراء حكم من موضوع
واضح  ،ن يك حكم نسبت به موضوع ديگري از موضوعي به موضوع ديگريگاهي اين جريان و كشيدن وبرد

و روي اين يك حكم  ،جا يك شما مي خواهيد بگوييد علت اين يك حكم چيست به حسب عقلآن  در ،هست
ل طبا ،هم كاري را نمي تواند بشودآن  ،حاال اگر در نظام سازي هم مبتالي به قياس بشويد .مي بريد يديگر

لف از لسان خطاب مي فهميم و دسته ت؟ آيا بگوييم موضوعات را به حسب دسته بندي هاي مخهست. چه كنيم
از دست مان  ،و جمع كردند ،قاعدة اوليه اي را كه در باب شناسايي گفتيمآن  كه ،مختلف مي كنيمهاي بندي 

جا گفتند مثالً يك  ،دسته ٢يك جا گفتند  ،دسته ٣يك جا گفتند  ،دسته ٥يك جا گفتند  در مي رود ديگر!
به  ،٣بعضي هايش اصالً به  مطهرات چند تا هستند، يك جا گفتند نجاسات چند تا هستند، خب اينها تعدادش

علت پيدايش فالن صفت مي شود. حاال يكي اش  چهار چيز مثالً !قابل تقسيم نيست ،١٠ر مبناي دخصوصاً  ٣
يا اين  ،ييم كه اين ها دو تايش يك حرف را مي زنديا يكي اش را در يكي ديگر تعديل كنيم بگو ،را كم كنيم
ـ  معذرت مي خواهم ، ـ ديگر برخورد كنيم، حاال در خارج درگونه يا اين كه يك  ؟چه كارش كنيم ،كه بگوييم

اآلن دو رشته سيم آمده براي اين روشن  است. در خارج در عينيت هم همين طور .اضافه كنمرا دنبالش  ،
و اال تا  ،المپ روشن مي شود كه اين ،ييم كه اين دو رشته نيست و سه رشته است حتماًبگو ،كردن اين المپ

و يا  ؛رشته سيم بكشيد حتماً ، دسته٣يا بياييم بگوييم كه به حكم تقسيم به  ؛رشته نباشد روشن نمي شودسه 
هم دسته هاي  ،كند فرقي ندارد هم دسته هاي كفر را تقسيم مي داريمتقسيماتي كه ـ مثالً ـ بگوييم المپ 

المپ الحادي اش با دو  ،اسالمي را ديگر. يعني نمي توانيد بگوييد المپ اسالمي اش با سه سيم روشن مي شود



٢٩٢  ······························································································································································  
، چه كار مي كنيد؟ در اشياء خارجي هم مي بينيد شما همين طور استـ به اصطالح ـ آنجا هم  ؛سيم

چه چيزي را بگوييم؟ بياييم ، الي آخر ،تپنج هس ،چهار هست ،سه هست ،ست، دو هستهتقسيمات متعددي 
] مي شود  ٢٣:  ١٥ ؟ معناي تركيب واقعي هم برسد هم [ ،بگوييم تغيير بر سه تقسيم بند است، اين مي شود

بگوييم؟ يا اصوالً بياييم سراغ يك مطلب ديگري، بگوييم اين كه عالم همه اش داراي يك مبناي اين گونه 
و حقايق همة اشياء  ،نيست يدردتآن  اين در ،و به طرف يك هدف هست ،و يك دستگاه هست ،تقسيم هست

يكي  ،بگوييم اسمي كه اشراف بر همة اسماء دارد كأنه .هم حرفي نيستآن  ،قرار مي گيرد ،امر هستآن  هم بر
ا ت ،تا همة اشياء ،و كل عالم وجود و همه جا ،در كل اسماء هم جاري هستآن  و پرتو ،اعظم همة اسماء ،است

 . من و شما نيست دستآن  ولكن ،همة كيفيات
را به دست آن  چون اگر امور را؛ و نحوه چرخش در آن ،را هم نمي توانيد به دست بياوريدآن  ،از لسان وحي

براي  چنين چيزي كه ممتنع است ،ف پيدا مي كنيد به حقيقت اشياءاشرا، بياوريد و نحوه چرخش در امور را
تعاريف  ما شد مقصد نابيعني پس ما نمي توانيم عمل كنيم؟ يا  ، بالمره؛دا نمي كنيمو ما اشراف پي، ما. هست

قانون چه ضرري دارد؟! وقت يك قانون باشد، آن  ،كاربردي اسالمي باشد، قانون تبعيت از وحي را پيدا كنيم
قانون اشراف  خير ،جامع باشد در جميع مراتب تبعيت از وحي، و يك تقسيم بندي هم بخورد ،تبعيت از وحي

تعاريف كاربردي و عمل كاربردي داشته  ما اگر بنا هست موضوعات عيني خارجي هم .بر موضوعات و امور
هست. كافر تعريف كاربردي مي خواهد داشته آن گونه  ه كهكآن  كما ،اشراف حقيقيخير  ،باشيم درباره اش

هيد داشته باشيد كه تصرفاتتان الهي مراتب مي خواباشد در شدت طغيانش، شما قانون كاربردي در جميع 
 ،قانون به كار مي رودآن  در همة كتاب طبيعتاً، يك قانون واحد هم هست ،قانون را به كار برديدآن  اما ،بشود

با  ،تمام قرآن با همان حروف الفبا نوشته مي شودـ من باب مثال عرض مي كنم، ـ كه حروف الفبا همان گونه 
شته مي شود. از اول تا آخرش هر كلمه اي از اسماء الهي را شما بخواهيد تلفظ همين بيست و هشت حرف نو

كه اي يعني همين حروف عربي ، همين قانون تجوريد و همين قانون است، بربه هر حال بر همين چيز  ،بكنيد
وجود  را كهتوحيد ، باشد! سورة معاني شان در مراتب مختلف، مختلف استدر اختيار مان هست همين. اينها 
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معناي حقيقت اخالص و » اللهم صل علي محمد و آل محمد«مبارك علي بن ابي طالب قرائت مي فرمايند. 

كه بگوييم اين است اين غير از اين  .و ما عاري هستيم از اين مطلب، اصالً نمي توانيم برسيم ،توحيد را مي دهد
در حد كاربردي اش هم به ما  ،سباتي دارد آنجا، اين هم يك نحوه تناقطعِ قطع است ربطش بالمره قطعِ ،الفاظ

 ؛هر كس در رتبة خودش، عالم هست ،تبعيت در رتبة خودمان .به ما مي رسدآن  در حد تبعيت از .مي رسد
يك وقت خداي نخواسته جسارت به ، خيلي بزرگ، من اين مثالي را كه مي زنم ،مراتب بزرگي دارد ،عالم

 مي كنم عرض مي كنم حضور مباركتان. به حسب چيزي را كه دركمن  ،برادران ارشد خودمان نباشد
صدايي دارد، در عالم  ،جست و خيزي دارد ،روي كثافات يك نشاطي دارد ،، مگسي در مزبلهاين مگس

هم يك آن  خب ،ب سرما مي خوردخ ،زمستان كه مي شود !ست از او نشاطه خودش تحركي دارد ديگر! پيدا
ولكن وقتي  ،از او ؛تحركش گرفته مي شودآن  گرفته مي شود ديگر. يشو اينهانشاطش آن  حالت افسردگي و

 ،چيزي رد بشود ،يك ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ چهار پايي ،هوا مساعد باشد برايش ،كه بهار باشد
 .كندذوق شاعرانه اي پيدا مي  ،صدايي پيدا مي كند ،اين جست و خيزي پيدا مي كند ،فضوالتي در مزبله بيفتد

پيش پاي خودمان  .ي دارد، ما احترام به خودمان مي گذاريما چهچه ،هم بهار يك ذوقي داردآن  ،حاال بلبل هم
» بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه ،بلند مي شويم مي گوييم هر كس به زباني سخن از وصف تو گويد

آن  پشة مزبله اگر بيايد دراصطالح ـ  ـ بهآن  ،، ولكن پشه، براي مجالس خواص استبلبل و قمريآن  وليكن
به  ديگر، مزبله مي گذارند باشدآن  ولي خب داخل ،بيرونش مي كنند كه صدايش مزاحم نباشد ،محفل خواص

ـ شما مي گوييد كه مناجات علي بن ابيطالب  كنند در همان جاي خودش. يك وقتي است او لطف هم مي
 ، كه ما تحمل شنيدن، خاص ما فوق عالم ملكوت استيگر هستخاص يك جاي دـ آن عليه الصلواه و السالم 

آقايي كه مي فرمايد جبرئيل در باغ كوچك ما از ميوه هاي آن  حاال .كه باشد نمي توانيم داشته باشيم گونهآن 
مناجاتش چه ربطي دارد به مناجات انسان؟ ولي آن  از ميوه هاي كال، جبرئيل امين، ،كال معرفت نصيبش شده

حالي كه با يك الفاظ در عين  .به خدا !هااست اظ مناجاتش براي ما ذكر شده، اين هم باز خيلي نعمت خب الف
د. خب اين معناي دست يافتن به نبخواآن گونه  حاال مثالً ،معنا، ظرف معاني متناسب با ايمان و ادراك خودمان
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گفت  .در يك رتبة ديگر ما هستيم ؟!حقيقت مطلب كما هي چه ربطي دارد به آن !حقيقت مطلب كه نيست كه

درازتر از گليمش بكند، نمي تواند. در سعة ظرفيت هستي هم كه نمي توانيم هم اگر كسي هم بخواهد پايش 
چه ربطي دارد به ما؟ ما اگر نزديك » لود نوت الحترقت« جايي كه جبرئيل مي گويد آن  اصلش .اش هم نيست

ت هستيم، اين چه ربطي دارد به اين كه عالم ما و ما فوق عالم عالم برزخ هم بشويم قبل از وقت، الحترق
خب  .براي ما خيلي نفع دارد ،ة نازلش هستاين كه حتماً اين كتاب نازل مرتب ؟!صحبتش را بكنيم راملكوت 
معرفي كرده، به ما  ، خودش را باشترشخص بزرگآن  به فرمايش ،نيست. اين كه خدا خودش راآن  شكي در

ولكن اين كه حقيقت همين مرتبة نازل شده را هم ما بفهميم است، خيلي هم نفع  ،است همين هم براي ما نفع
را كسي حقيقت وجودش را مي تواند ادعا بكند كه حاال ما نمي توانيم بفهميم، حاال واقعاً شتر  ،خير، كما هي

خيلي خيلي پايين ترش هم شما يك دانه ذره را موجودات  ،ي دارد، شتر كه هيچبيعجافهميديم شتر چه 
 ،تعريف كردماين گونه وقت مي گوييد با يك تئوري امروز اتم را آن  ،كوچك تر نباشدآن  د كه ازيدرست بگير

ديگر تعريف مي كرديم، چه زماني مي  گونهو ديروز  ،ديگر تعريف مي كنيم گونهفردا يك  رگيا يك تئوري دب
سعي در تبعيت كه  ،را نمي تواند بشناسدآن  مي شناختيد؟ حاال اگر كسي هيچه گونه چرا، كجا؟ آن  شناسيد

كه در جميع مراتب تبعيت بتواند جامع باشد، تبعيت را  ،يك قانون واحد در تبعيت مي كند بايد داشته باشد.
يم، نمي نداشتاين كه معرفت و شناخت احاطه را، احاطه كه خير  جمع و تفريق كند، ،بتواند در همة مراتب

اليصائب بعقول الرجال، القران ال يصائب « ؛علم حقيقي كه دور بود از ماتوانستيم داشته باشيم كه! [ با خنده ] 
را كه شما نمي توانيد احاطه پيدا كنيد، حقايق اشياء هم كه آن  ؛»ابعد شيء بعقول الرجال ،بعقول الرجال

كجا  .را هم اليصائب بعقول الرجالآن  ،را پر كرده ءهمه اشيااسمائي كه همه اركان و  »اركان كل شيءمألت «
 ،از مرتبة حكم توصيفي و تكليفي و ارزشي گرفته ،تبعيت قانون ساري و جاري در جميع مراتبما... پس ما يك 

تا مرتبة تصرف در عينش گرفته كه تمام مراتب تبعيت را  ،گرفته گمشتا مرتبة  ،تا مرتبة تناسباتش گرفته
چه چيزي؟ به تبعيت از وحي. به حسب  ،تا مستند به او بتوانيم نسبت بدهيم كارمان را ،الزم داريم ،ندبپوشا

شما است ممكن  ،به حسب مراتب تبعيتگفتم موضوعات ـ معذرت مي خواهم  ، ـ به حسبموضوعاتي كه
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فيات پيدا كند، يك يك جا كيفيت نسبت بين كي ،عددي پيدا كند يك جا كيفيات كم ،كيفياتش فرق پيدا كند

 .است حاكم ، ولكن يك قانون بر آنكيفيت هاي مختلف پيدا كند ؛جا كيفيتش
و با ادراك اجمال به تبييين  ،از اين برويم سراغ كتاب و سنت ،حاال اگر يك چنين چيزي ما عرض بكنيم

اگر ، ا، هم اصول لفظبشود يك جآن  طبيعي است كه بايد متفرع از سعي كنيم كه پيدا كنيم چنين قانوني را،
اآلن هم در حوزه ها به كار  ،الزم هست »لبيهق ،عقليه ،لفظيه« اصول ،قائل شديم كه براي فهم كتاب و سنت

تهذيبي را كه براي فقيه شرط مي  ،هم اصول قلبيه اش هم به كار مي رود، اين را عرض هم كرديم !مي رود ها
كنيد فقط به باين خيال ، حافظاً لدينه باشد ،صائناً لنفسه باشد ،كنيد كه بايد مهذب بشود تا بشود تقليدش كرد

ادراك فقيهي كه داراي اين اوصاف  ،خير؛ خيانت نكند ،درد اين مي خورد كه فقيه دروغ نگويد مثالً معاذ اهللا
 ،زدم خدمتتان اين را مثال !ها ،حتي از همان الفاظ ،التفاتش نسبت به خصوصيات كتاب و سنت ،قلبي باشد

خب يك  ،يك مقاله اي مي دهند دستش ،يك روزنامه مي دهند دستش خاصي است، روحيِ حالتآدم در يك 
آن  ديگري ،آن و استدالل مي كند به ،و اشاره مي كند ،يك تيتر خاص از اين روزنامه را مي بيند ،تكه خاص

ين چيزي، طرف مي خواندش نچ نمي بيند. در فرمايشات مبارك امام خيلي وقت ها پيش آمده بود تكه را اصالً
ولكن به حسب ، كلمه به كلمه هم قرائت مي كرد، عبور نمي كرد ،قرائت مي كرد ،تا آخر هم مي خواندش ،هم

و بقيه حرف را هم همه اش از زاويه  ،مي گرفتـ به اصطالح ـ يك تكه اي از اين صحبت او را  ،وضع روحي اش
 اش با همديگر.، بعضي همه يك بعضي يك تكة ديگرش .شودند كه چطور مي يهمان يك تكه مي خواست بب

هكذا اصول  ،در التفات به همان الفاظ ،در استنباط ،اگر بگوييم حاال قواعد اصول قلبيه هم اثر داشته و دارد
دد به يك قانون، رولي به هر حال همه اش بايد برگ ،ليه و لوازم خطاب اثر دارد، هكذا اصول لفظيه اثر داردقع

هم در كيف استفادة از خطاب در مرتبة احكام  ؛قانون بتواند كيفيت تسليم بودن و تبعيت را متكيف كندن آ كه
فرمول تبعيت ساري و  ؛فرمودل شناساييخير  ،كلي التزامي، پس ما يك در حقيقت فرمول تبعيت مي خواهيم

اتب كارشناسي مان با از همان تبعيت را از كم و كيف و جميع مر، تناسباتآن  كه با ،جاري در جميع مراتب
از همان چشمه  ،ما، معرفت در تبعيت ما تپيدا كند آبشخور اين درخت معرف دو رش ،ريشه و مبنا آب بخورد
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احكام كلي از همان چشمه هست. از يك سرچشمه بايد بيايد، يك در  ما باشد كه آبشخور درخت استنباط

قاعدتاً بايد نحوة تبعيت را يك اشاره كوتاهي در پاورقي  شد.، يك حيات بايد جاري باتقسيم بندي بايد بيايد
 كنيم.ب

معنا ندارد كه بگوييم كه من نحوة حكمراني و اشراف  ،نحوة توالي به واليت .ديگراست نحوة تولي به واليت 
آن  باشد. باالي باال كه خود ولي فقيهبه ما چه اين امر، از ما نيست كه! حتي از مراتب  ،بر حقايق را مي خواهم

اين كه نيست خير  ،هستآن  ،مرتبه اي كه مرتبة اشراف هست و نيابت اعظم الهي است براي ادارة همة عالم
علم حقيقي اش را هم دارد، اداره هم مي فرمايد و ـ به حضورتان كه عرض كنم  ،مش را هم داردلع .در دستگاه

 ،همه كائنات »ك و ما كان عطاء ربك بمحضوراًهذا اعطاء رب فامنن او امس«كه ـ كسي به او خطاب مي شود 
در همة ، شدنشو همة مراتب تكوين و بودن ، در هستآن  و متصرف در ،تحفة خدا هست به او ،همة عوالم

 ،و به واسطة او فيض جاري مي شود ،به او داده شده ،به طرف مقصداين و همة مراتب سير  ،مراتب شدنش
 خب اشراف دارد به همه مراتب [ ... ]  آن ،پذيرفته مي شود و به واسطة او ،هستي جاري مي شود

در مرتبة عاليه كه كسي  ،كه صحبت مي كننداست در مرتبة نازله اي آن  ،علم امام را هم ذكر مي كنند
شيء آن  و عالم به ،نمي تواند ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ بگويد كسي واسطة در ايجاد شيء هست

خارج از  كه هر چند شد من يك اشارة كوچكي هم از مطالب حاشيه اي بكنم مم امانيست. حاال صحبت عل
را اين  ،اين كه مي گويم مسئله پشة در مزبله دان !اين عالم خيلي مرتبة نازله اي هست ها بحث مطلب است.
كه  ،ستهآن  قدر بوي گند و تيرگي درعالم اين اين كرديم؛ اهانت خيلي اهانت بزرگي خب خيال نكنيد كه 

ين عالمي است، اين بايد خيلي در مرحلة پستي باشد، دنيا هم خودش از پست نخدا انكار مي شود، يك چ
 بودن است ديگر! 

خاصِ با بيانات ، هللا رب العالمين ديگر معلوم شده واضح شدهرا كه يك مدتي بود و حاال الحمد اين بحثي
 هللا رب العالمين.، الحمديي براي اين حرفها باقي نگذاشتندجا مبارك خود امام و بيانات عرفاني شان كه اصالً
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صلوات اهللا و سالمه ـ سيد الشهداء حضرت يك وقتي صحبت مي شد دربارة اين كه حضرت وجود مبارك 

سال آن  علم تفصيلي كه ، وعلم اجمالي داشتند كه شهيد مي شوند )،اللهم صل علي محمد و آل محمدـ (عليه 
 مخالف است. صريح خود قرآن هم نصبا  ،ما به ذهن مان مي آيد كه اين مطلب !نداشتندا رجا اينها آن  ها و

، كه در ليله القدراست اين  ،ظاهر خطاب در سورة مباركه قدر ها! گفتيم ظاهر خطاب بخواهيم استفاده بكنيم
دارند، اين در مرتبة و امور را بر حضرت عرضه مي  ،زمان مهمه مي آيند خدمت اما ؛»تنزل المالئكه و الروح«

حتي  ،خود اينها نازل مي كنند مطلب را. مالئكه فوق اينها قرار ندارد ،عاليه اش در مرتبةها! نازل مطلب هست، 
ست كه اينها جلوتر هستند از ه آنجا پيدا ،»فقاب قوسين او ادني«هم باز از خود قرآن آن  ،در مرتبه .ملك روح

مي كنيم. علم را در همين را حاال اين مرتبة نازله را بحثش  ،واهيم بكنيمرا نمي خآن  عالم ملكوت، حاال بحث
بزرگترين حادثة عالم خلقت  ،كه اين حادثه ،هست واقع بشود در يك ساليبنا مرتبة نازله، يك حادثه اي 

يك چنين چيزي مي  ،»ما اعظم ها و اعظم رزيتها في االسالم و في جميع السموات و االرض ةًمصيب« ؛هست
، تواتر يعني چه؟ يعني هر زيارتي را مالحظه كنيد از است خواهد واقع بشود بر اين مطلب هم ظاهراً تواتر

اين گونه هست، آن  اين مطلب به نحوه اي در ،زياراتي كه براي حضرت سيد شهداء از طرق مخلتف رسيده
و  چه كار بكندـ نمي دانم ـ و  ،دسند اين حديث را كسي پيدا كنـ نمي دانم ـ نيست كه كسي بتواند بگويد كه 

 اعظم مصائب ،كه اين مصيب ،تواتر اجمالي وجود دارد بر چنين مفهومي ،، تواتر بر قدر متيقناين حرف ها
اين قدر  ،اين مفهوم ، ونيست ،ر عزاداري بر حضرت سيد الشهداءد، از كلية رواياتي كه از انبياء سلف هست است

ـ به حضورتان  ،كه آدم وقتي مي خواهد توبه كند ،خلقت الهيت در دستگاه اين يك امر عظيم هسكه متيقن، 
و رواياتي  ،به اين اسماء مي رسد ،كه عرض كنم كه ـ به شفاعت اينها توبه اش قبول مي شود. در بهشت هست

در باب حضرت  ،قسمت هست، رواياتي كه در باب حضرت نوح هست، در باب حضرت ابراهيم هستآن  كه در
هست، رواياتي ـ علي نبينا و عليهم السالم ـ ، موسي بن عمران و عيسي بن مريم ـ هست عليه السالمـ عيسي 

تواتر بر اين قدر متيقن و اين  ،جمع اينها را ببينيد ،زيارت برايبا روايات  ،جمعش را نگاه كنيد ،كه هست
هست. اين  شبيشتر ،اد هم بگيريدتواتر هفتعدد اجمال يقيني بودنش تمام مي شود و جاي ترديد نيست. اگر 
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يه ادعو  ،كه باز زيارت حضرت ولي عصر را هم كه بگيريديك حادثه اي است كه اين حادثه است مطلب تمام 

يك تواتر بر قدر متيقيني داريد كه  ،جموعمدر  ،باز به همين مطلب مي رسيد. به هر حال، اي را هم كه بگيريد
اال اين كه قضية  ،آشناي به اين مذهب باشد، بلكه به اسالم باشد، نداردجاي هيچ گونه ابهامي براي كسي كه 

 قضيه بسيار عظيمي است. ،كربال
حاال اين مسخره نيست كه كسي  .رخ بدهد هواقعآن  امسال هم بنا هستاست، حاال شب قدر  ،خيلي خب

نم كه ـ مش و كل حسين و ـ به حضورتان كه عرض ك قضاياي جزئي زندگي مش حسن ،بگويد شب قدر
ولكن قضيه اي كه آسمان ها و زمين ها و تاريخ خلقت و دستگاه  ،به امام زمان وقت گفته مي شود ،قربان

شاهد به اين  ،صريح كتاب ! ايناين گفته نمي شود. اين ديگر چه چيزي؟ اين معنا دارد؟ هست،خلقت خدا 
مي شود عظيم ترين  ،اي گفته بشود اگر بنا هست شب قدر نازل بشود قضيه .هست كه حضرت اطالع داشته

اين چه  ،داده بشود كوچك ها شرحقضيه عالم خلقت گفته نشود به امام زمان وقت؟ ولي خرد ريزهاي كوچك 
ـ اين سالم اهللا عليها  ،صلوات اهللا عليها ـ امام؟ حاالت وجود مبارك حضرت زينب كبراوجود عرضه اي هست به 

 ،امور گفته نشود، اين شدني هست؟ تقديراتي كه كل تاريخ را متأثر ساخته ، اينقضايا گفته نشود ،گفته نشود
چنين چيزي نيست! بشوند، چيزهايي ـ به حضورتان ـ خرد و ريز جزئي گفته آن  ولكن ،آنها گفته نشود

 !كه حضرت مي دانست ديگرواضح مي شود  ،اگر كسي التفات جزئي داشته باشد به همان ظاهر آيات ،بنابراين
كيف به مراتب عاليه اش كه ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ باالتر از اين هست كه ـ  ،ن در مرتبة نازله اشهما

حضرت مي فرمايد دنيا در نزد ما مثل قطرة  ؛به حضورتان كه عرض كنم كه ـ چيزي از نزد آنها مخفي باشد
نهايت اين كه آنها محال  ،،يمهر گونه بخواه ،آن يم درهست متصرف ،»يقلبها كيف يشاء« ،آبي كف دست هست

چييزي را كه خدا گفته. يك جايي كه كسي مثالً علم امام را شبيه آن  تصرف نمي كنند اال ،مشيت اهللا هستند
 مناسب همين عالم هست. ،انقالب ماها و اين تعابير و اينها بكند مثالً ما ها و كارهاي ماها و مثالً

قانون را استنباط كرديم به روش اجمال و آن  اگر ما ،ديگر نمي شود قياس ،، بنابرايناصل مطلببرگرديم به 
و  ،و قانون و نحوه تبعيت و استنباط از كتاب و سنت را ،با يقيني كه داريم آمديم سراغ كتاب و سنت ،تبيين
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دسته بندي خود موضوعات كه مربوط به  ،طرفآن  تبعيت در جميع مراتب را از كتاب به دست آورديم، از

الگوي  ؛ چونهم ديگر مربوط به ما نيستها آن  يق خود آنها و ارتباطشان و قدرشان و منزلتشان هست.حقا
نمي خواستيم! الگوي تبعيت مي خواستيم. روش تبعيت، غير از روش احاطه شناسايي حقيقت اشياء را كه 

اريف كاربردي، بعد هم تع ،كما اينكه اول بحث گذشت ،در قسمت تغيير است. چرا؟ چون تصرفاتي كه مي كنيم
است كيف تعلق  ،تبعيت .گسترش تعلق ديگر ،صحت و فسادش در تبعيت مورد لحاظ هست، گسترش تبعيت

 ] ٥٥:  ٣٤[ ؟  ديگر. اين به ذهنم رسيد كه قسمت اول
، خودش قاعدة در مورد تبعيت هستآن ]  ٥٥:  ٣٧را هم [ ؟  س: [در همين قسمت به نظر مي رسد مطلب

 ] ... ٥٥:  ٤٤[ ؟  قلي هستعا ي ،هست نقلي
 استاد حسيني: خود اين كه ...

 ] ... ٥٥:  ٤٨س: [ ؟ 
استاد حسيني: خود اين كه ما اين را با يقين مي رويم سراغ كتاب و سنت از اجمال به تبيين، طبيعي است 

كه سليم بودني كه، اجمال به تبيين مرتبة اول ايمان و مرتبة ثاني ايمان غرض هست، تسليم بودن اوليه و ت
در همة مراتب هم تا  ،تسليم بودن تبيين داريم ،تسليم بودن اجمالي داريم .تسليم بودن هستمتكيف به كيف 

ولكن  ،آخر هم همين طور، تسليم بودن اجمالي اين كيفش مشخص كامل نشده، فقط روح تبعيت محض هست
و قاعده را از  ،ه آمديد سراغ كتاب و سنتتسليم بودن مرتبة ثاني ك .بدون كيفيت كه نمي شود ،اين تبعيت

براساس تبعيت  ،يعني متناسب با ظرف ايماني خودمان پيدا كرديم، پس قانون مي شود نقلي ،كتاب يعني نقلي
 ،اين قانون را كه پيدا كرديم .طبيعتاً متناسب با ظرف ايماني خودمان هست ،نقلآن  نهايت ادراك از ،از وحي

قانوني كه عام آن  ،شفهميدن نحوة پياده كردن ، دربعيت را در فهميدن دستورات وحيوقت مي آييم نحوة تآن 
كه تعاريفي است  اين ،ثمرة آخري كه دارد ؛فرمول احاطهخير شد،  فرمول تبعيت ،و شامل در همة مراتب شد
عينيت را؟ نسبت به عينيت و تصرفاتي كه در اين تبعيت هست، چگونه تابع بسازيم  ،كه نسبت به تبعيت هست
اين كه آگاه بشويم به خير  ،اين كه مشرف بشويمنه  ،كه در تبعيت پيدا كرديم اي براساس تعاريف كاربردي
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وصف شان و زمانشان و مكانش و اينها چه  و خودشان ،اين كه آگاه بشويم به اين كه موضوعاتنه  ،حقايق اشياء

مقصد حاصل مي شود. و زمان و بعيت در مكان كيف ت .تبعيت را در زمان مي فهميم در تمام مراتب ؛هست
يا سجودها يا همه اش سجود  ،خير خب در تبعيت به ما گفتند نماز يك ركوع دارد دو تا سجود، مي گوييم

تا ، نماز صبح دو ركعتش بشود سه ركعت يا اين كه مثالً ،تا تقسيم به سه بشود ،باشد كه بشود سه تا سجده
تا  ٣نمي گوييم كه اوقات نماز اين گونه ه نماز ظهر و عصر هشت ركعت نباشد، يا اينك ؛تقسيم بر سه بشود

اين وسطش مثالً فرض كنيم كه اول روز باشد و آخر روز كه مغرب، اول شب و اول روز و مثالً  ،بيشتر نباشد
نمي  چيزي ، چنينمغرب و عشاء نمي خواهيم ،كه تقسيم اين رقمي كه بگوييم ظهر و عصر نمي خواهيمگونه 

 گوييم كه.
 ] ٥٩:  ٤٦ ؟ س: [

را ساختند به ما آن  ،فرمودل آنجا را ما نبايد بسازيم ،، راه به دست آوردن فهم از كتاباستاد حسيني: خير
و يك فتوايي  ،يعني مي گفتيد يك سندي داريم ؛روش استنادآن  علم اصول مي گفتيد بهگونه دادند. چه 

كه اين متكي است اين نسبت دادنمان به يك  ،به فتوا به سند استن دادنسبت  ،يك استناد فتوا ، وداريم
يك مرتبه اش هم مرتبة نسبت دادن  ،شما يك قاعده اي در تبعيت مي خواهيد است، روش استناداستناد يك 

مي خواهيد  يا نفس ارزش هست، يك مرتبه اش هم كمياتي است كه ،يا نفس وصف هست، نفس حكم هست
است كه مدل غير از اين  ،نقلي باشد ،مدل تبعيت .اين قاعده طبيعتاً نقلي مي شود آخر. نسبت بدهيد و الي 
را كشف بكنيم، شما نمي توانيد كشف بكنيد نسبت بين امور را و موضوعات را، آن  نفسه ماتقسيم موضوعات ب

 هكه كلي ،ست بياوريدواحدي را به د ،به شما تحويل دادند، ولي مي توانيد روشي را آنها دست بندي شده اند.
وحدتش را  ضعمراتب تبعيت تان را هماهنگ بكند. يك قانون هم بيشتر نباشد. در اين جا ديگر باز وقتي كه مو

موضوع شناسي هم كار فقها  ،شد ، پس موضوع شناسي رهاحذف شدآن  خيال نكنيد كه كثرت از ،مي گوييم
سر آن  ،شد كار فقها، هست اينها در كتاب كماهي و ضريب فني ميكروفون و بلندگو به دست آوردن هم ،شد

جاي خودش محفوظ، شما مأمور به چه قسمتي اش هستيد؟ به نسبت كاربردي اش هستيد. تعاريف در مراتب 
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همه اش هم تحت يك قانون مي  ،خصوصيات مختلفي دارد، همه اش تعاريف كاربردي ايمان هست ،مختلف

مختلف مي شود. يك جايش كار يك  ،ضوع، اختالف مراتبي كه دارداين كه به حسب اختالف مونهايت  ،آيد
 ،مي گوييد فقيهآن  و يك جايش كار يك دسته هست كه به ،مي گوييد موضوع شناسآن  دسته هست كه به

 ،ديگر گفته شده ديگرآن  ،كه سروكارشان با كلمات است. كه ظاهراً اگر دو جلسة قبل را دقت فرموده باشيد
 ]  ٦٣:  ١٠باشد [ ؟  يسؤال مگر يك هدتكرار نمي خوا

 ] ٦٣:  ١٦ ؟ س: [
ديگر من وقت نمازآقايان را هم ضايع  ،دقيقه بيشتر نمانده ٢٠است اآلن؟ اگر  استاد حسيني: ساعت چقدر

 شاء اهللا تعالي ـ جلسة آينده خدمتتان مي رسيم.آن  نكنيم و ـ
»وصلي اهللا علي محمد و آل محمد««  
» و آل محمداللهم صل علي محمد «  





 

 ٤٢جلسه: 
٠٨/٠٨/٦٨ 

الصلوه و السالم علي سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد بسم اهللا الرحمن الرحيم  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.
 »اللهم صل علي محمد و آل محمد«

كرديم اگر پاسخ در ادامه جلسه قبل كه سواالتي را كه دوستان مطرح فرموده بودند خدمتتان عرض 
 .نشاء اهللا تعالي خدمتتان عرض مي كنيمبفرماييد چند تا سوال هم در اين جلسه ا

كسي كه ولي هست بايد ـ  به اصطالح ـ  يك بحثي در مورد اين بوده كه در آن جلسات گفته شده كه آن
 جزميتش بالواسطه نباشد و بر طرفين مطلب خودش جزميت داشته باشد.

 چيز جزميت داشته باشد بر همهيك سوالي مطرح شده است گفتند كه بنابراين آيا فقيه يا ولي بايد بر همه 
مثالً در ادبيات عرب و غيره هم كه موضوع كارش  ،هستند ابزار كارشـ  به اصطالح ـ  آن چيزهايي كه ي

در آنجا يعني هست بايد جزميتش بالواسطه نباشد خودش در آنها هم اين قواعد دستوري هم جزميت دارد، 
 جزميتش بالواسطه هست؟مثالً ند و در اينجا ككار مي  ديگر يك قواعدي را قبول مي كند و به وسيله اش

بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم  ،بسم اهللا الرحمن الرحيم ،اعوذ باللله من الشيطان الرجيماستاد حسيني: 
اخرجنا من الظلمات الوهم و اكرمنا بالنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك 

 »اللهم صل علي محمد و آل محمد«ارحم الراحمين و به محمد صلي اهللا عليه و آله برحمتك يا 
گاهي  ،كه مورد نياز منزلتي كه كار فقيه هست اگر گفتيم بايد يك همچين جزميتي برايش باشدميزاني به 

ادبيات كار اي را كه عرض مي كنم خوب عنايت بفرماييد گاهي كه مي گوييم كه موضوعا  كه مثالً اين نكته
ـ  به  كتابشما در همان  ،يعني علما فن ادبيات موارد اختالفي دارند در بيان اقوال ؛آوردتاخر جزميت نمي 

صرف و نحو كه مي خوانيد يك مواردي مي گويند در نزد فالن قوم اين طور هست در نزد فالن قوم اصطالح ـ 
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آن اين مل بر اقوام مختلف هست اين معناي اين طور هست. اين را وقتي مستند به يك زبان مي كنند كه شا

ولي يك متيقن هايي دارد  .كه درباره همان زبان در دخالش يك چيزهايي هست كه مختلف مورد اختالفاست 
ديگر اين طوري نيست كه حاال معنايش اين باشد كه نشود از يك زبان چيز فهميد و نشود فهميد كه بابا آن 

تيقني مطلبي كه نمي شود بگوييم كه نمي فهمد مردم همين زبان ها را با متكلم مرادش چه هست؟ يك قدر م
. حاال شما يك دهمين اختالف هايشان مي خوانند بعد مفاهمه مي كنند و حوائج شان را بر طرف مي كنن

اري اختالف نظر دارد اين دليل بر اين كه مفاهمه ابزارش را از دست داده و ابزاين ها  جاهايي پيدا مي كنيد كه
 ندارد نمي شود كاري كرد نيست.

حاال ما هستيم و منابعي كه ما را مربوط مي كند به كلماتي كه مستقيما از طرف وحي نازل شده كه خود 
كريم باشد قران مجيد باشد و يا آن هايي كه ائمه معصومين تراجم وحي نبي اكرم و ائمه معصومين [؟] كتاب، 

ر حاصل يعني با يك مقدار كاصريح، نفي تيقن شده هست مي گوييم فرمودند. يك حدي است كه خوب قدر م
ر كاري كه حاصل مي شود جزم بر آن بگوييم جزم بالواسطه هست، يعني جزم مي شود. حاال ببينيم مقدا

شود مي ذكر كرديم قبال تا چه مرتبه آييني مي شود ادامه داد؟ تا كي  ]...[تقليدي است كه حاصل شده؟ يعني 
 ن ...آبه يك معنا در گذشته فوق قر ]...[اين را 

ل كه ي اجزا مركب به صورت منفصنسبت به همه  ،بگوييم كال وقتي مي گوييم تقليد نه جزميت روحي بله
كه اين لفظ به اضافه معنايش به اضافه مي گوييد  ،ي يا اينكه خيرل بشود به وحدت ائتالفي و انضمامتبدي

ما اآلن براي خودمان هم كه اين جا  .ت تركيبي متيقن مي شودحالت قبلي اش يك مقداري اش در وحد
جنس بازي كه در انگلستان رسميت به آن دادند  نشستيم يقيني است كه يعني يقين قطعي هم هست كه هم

يقين مان هم قرص تر از آن يقيني است كه در بحث برهان در مسائل بعيد فلسفي پيدا اين در اسالم نيست، 
اين را هم خوب عنايت كنيد اين نكته اي را كه عرض مي كنم يك موادي را داريم كه  .سوفمي شود براي فيل

در آن هيچ ترديد عقال نيست، اين موادش، قياس شكل اول هم ابزار اموري كه در نزد عقل بديهيات اوليات 
به آن مسائل دهم رسيد ي سوم طبقه ي دوم طبقه ي باشد بياييم با اين ساختمان بسازيم طبقه اول طبقه 
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اختالفي منطق و بعدش هم باز همين طوري ادامه داديم و رفتيم در فلسفه و رسيد به مسائل اختالفي فلسفه، 

اگر  ده است كه در آن لوازم چه طوري هست؟يحاال اين دستگاه ما به يك جاهايي از لوازم آن حد اوليه رس
برهاني است، تعريف كرديم از اين كه برهان  به تعريف، بنا بگوييم برهاني نيست غلط برهاني است بنا به تعريف

با اين دو قيد تمام كرديم اين  ،چه چيزي هست؟ مقدمه اش عقلي باشد يك روشش قياس شكل اول باشد دو
لوازم بعيد، ي دو برهان را. برهاني هست و يقين نمي تواند بياورد و به ترديد مي كشد در مراتب مالحظه 

. در مي شودنه فقط در علماء فلسفه كه در علماء منطق هم اختالف  ،يه مي شودبرهاني هست و مختلف ف
علماء منطق هم شما مي بينيد كه به بعضي از قسمت ها كه مي رسيم طرفين را صحبت مي كنند قول مختلف 

ان با بگويند اصال بره ،ترديد در لوازم بعيده موجب نمي شود كه اصلش را منكر بشوندآن وجود  .ذكر مي كنند
 .عقلي و قياس شكل اول درست نمي شود. اين مثال زدم براي اين كه مطلب را يك مقدار دقت كنيدي مقدمه 

ما مي دانيم يك چيزهايي را اسالم  ،از اين يقيني را كه در اين مراتب داريم خيلي شديدترش در مثال قبلي بود
ال اله اال اهللا «و تقرب مي دارند، ايمان به  جزء فواحش مي داند يك چيزهايي را جزء ابزار و وسايل بندگي

بر اساس عقائد حقه واليت حضرت مولي الموحدين و  )اللهم صل علي محمد و آل محمد( »محمد رسول اهللا
در احكام مي رسيد همين فروع مي رسيد نماز روزه همين حتي  )صلوات اهللا عليم اجمعين(ائمه معصومين 

] ١٢:٥٢ اين ها چيزهايي كه در آن يك قدر متيقن قطعي دارد ولو لفظ [؟نماز صلوات خمس نماز پنج گانه 
يك مقدار در اين مذهب كه تقليدا شما نمي گوييد نماز پنج تاست براي كسي قدر متيقن تقليدي ندارد ها! 

اگر هيچ هيچ هيچ مطلع نباشد كه نقل قولي ذكر كند مطلب را ممكن بگوييد  ،وارد باشد يقين حاصل مي شود
مثل كسي كه هيچ هيچي از زبان بلد نيست روز اولي كه مي خواهد زبان ياد بگيرد  ،ين دارد تقليدي مي گويدا

 ـشروع مي كند حفظ كردن به آب مي گويند ماء فرضا به نان مي گويند خبز، روز اول اولي كه حاال مي خواهد 
مرتبه  ولكن كمي كه وارد شد به يك .نشروع بكند به كار و به ياد گرفتـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ 

به يك مرتبه اي از بلوغ نسبت به معنا كه رسيد كسي كه به او مناظره بكند مي  اي از ادراك معنا كه رسيد
سرش حاضر كشته هم بشود و از اخالصا هم كشته بشود. اآلن مي ايستد گويد نه، اين طوري نيست محكم 
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دفاع از  مال خود اسالم و شما در موضعاين ها  ت بدهد به اسالم بگويدبارز غرب را نسبفواحش كسي كه بيايد 

به نظرتان هم مي  .هستجانوري آدم ديگر چه ساحت مقدس اسالم باشيد حاضريد سرش كشته بشويد اين 
آيد كه از بديهيات عقل بديهي تر، اين چه چيزي را مي خواهد داخل اسالم بكند؟ خيلي هم به او مي گوييد 

شك و ترديد باشد اول ـ ـ  به اصطالح ـ  ـاين احمق هست كه نمي رود سراغ يك چيزهايي كه قابل كه آقا 
فرضا در اسالم نكاح معاذ اهللا مرد با مرد داريم، مثل قانون يا نداريم، در اسالم  نكاحيد در اسالم وكار آمده مي گ

اول اين كه بخواهد بتراشد حرف هد اگر كسي بخوا .انگلستان مثال زدم يك وقت حاضريد پايش كشته بشويد
بعد اگر خوف اين پيدا شد كه واقعا مورد  ،مي گويد كه اين مطلب مورد اعتناء احدي از مسلمين نمي شود

اعتناء واقع بشود مي ايستيد مقابلش، پيغام بدهند خصوصي كه آقا خالصه اگر تو خيلي سرسخت بايستي مي 
كشته مي شوم در راه دفاع از اسالم كشته مي شوم. اين چه نحوه  كشند تو را، مي گويد خوب در راه اسالم

يقيني است در اينجا؟ يقين تقليدي است؟ يا اين كه مي گوييد آشنايي با يك مذهب آشنايي با يك زبان حتي 
حالت قبلي هر سه تايش با همديگر تركيب شد ـ  به اصطالح ـ  ا ونيك حد از يقين را بعد از اين كه لفظ و مع

ديگر صحبت از تقليد در آن صحيح نيست، ديگر نمي گويند ايشان چون مقلد فالن عالم ويل مي دهد و تح
ـ  به  ـگويد در اسالم  هست يا كوفيين هست يا اهل مجاز هست يا مقلد نمي دانم كذا هست مي؟؟؟ زبان مثالً 
 ....ـ اصطالح ـ 

 ... ]دهد و سكنات بشر نشان مي حيات معرفي مي كند و كيفيت عبادت را در همه حركات[... 
فلسفي هم قرص تر اين طور نيست كه يقين حاصل نشد ممكن بنا به تعريف شما اسمش رانگذاريد برهان، 
ممكن بنا به تعريف شما اسمش را نگذاريد يقين يا يقين را برايش بنا به تعريف اعتبار عقلي قائل نباشد، مگر 

رار بدهد بنا بر حد اوليه خارج بكند يك دسته ازامور را از يك دسته مي شود؟ مي شود كه آدم يك حد اوليه ق
 مور را در يك دسته بندي شدني است ولي بنا به تعريفبندي و داخل بكند اين دسته از ا

زبان هم پس يك متيقني داريم كه تقليدي نيست كما اين كه در باب اصول و نسبت روابط مفاهيمي كه در 
مه انجام مي گيرد داخل آنها هم يك دسته متيقن مي تواند حاصل بشود براي كسي كه ابزار مفاهي به وسيله 
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اهل دقت در لوازم خطاب باشد، و هكذا در باب حاالت قلبي هم مي تواند يك مراتبي متيقن بشود براي 

ن ن نيست ولو شخص التفات به آدشخص، اين يقيني كه حاصل مي شود كه طبيعتا به وسيله جدا جدا جدا دي
و  دچه كه واقع مي شود در عمل جريان جزميت، خودش نظر به خودش نكند عيبي ندارد كسي كه مجتهد باش

ي چيز واقعا هم فقيه باشد فتوا هم بدهد، ولي اگر برسد به يك نفر كه دارد تأويل مي كند و يك مجموعه 
بحث اجتهاد نكند و خودش  خوب مثل آن تقسيم بندي كه شما مي كنيد و در تأويلي درست كرده برداشتيد،

هم دقت نكند كه اين دائما مرتبا بگويد اين حرفي كه اين مي زند علمي نيست كدام فقيه همچين حرفي زده؟ 
 اين حرف خيلي حرف بي ربطي در اوائل كه مباحث التقاطي يك دوره اي مد شده بود.

داده صدر بود، كتاب اين را به او به يكي از مجتهدين برخورد كردم كتاب يك كتابي كه كتاب ظاهرا بني 
يك ذره حرف  نخدمتش تازه آن را خوانده بود خيلي ناراحت بود دائما مي گفت كه ايبودند بنده وقتي رفتيم 

حديثي از اين ايه اين ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـعلمي ندارد همه اش لفاظي كدام عاقل از اين 
يك نحوه  .بزرگوار بوداين چه رقم فهميدن؟ اين يك نحوه خوب برخورد طوري مي فهمد كه اين فهميده؟ اين 

يك وقتي ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـمي شد [؟] مسلم شكي هم نيست شل هم خوب گاهي هم 
اين صورتي كه اآلن برادران زحمت  هم هست كه ما مي آمديم دسته بندي مي كرديم ولو به صورت ساده نه به

راه استحسان است يك راه راه  ،ت يك راهسراه، راه قياس ايك جان  مي گفتيم باباكردند يش كشيدند تنظيم
تأويل اهل تصوف يك راه هم تأويل حس گرايي ـ  به اصطالح ـ  استصالح است يك راه راه تأويل باطني است و
ن طوري كار مي كند تأويل حسي مي گفتيم آدر خدا مي كرد ي و بعد هم مي برديم آن را كاري كه اين بنده 

اين طوري نمي تواند اعالم استغناي از وحي، بعدش هم مي آمديم مي گفتيم يك راه راه اخباريين يك راه هم 
راه اصوليين، عمال همان چيزي كه آن آقا همان كاري كه خود آن آقا مي كرد همان را ما داشتيم نگاه مي 

كاري كه خودش مسلط بر آن هست آن طوري تقسيم ممكن بود آن آقا كرديم و داشتيم عرض مي كرديم و 
در مباحثه هم ـ  به اصطالح ـ  آن .كردن روش اجتهاد به كار نبرد ن نحوه اشراف را در معرفيبندي نكند و اي

با يك ـ  به اصطالح ـ  ممكن بود كه مثالً كسي كه با آن آقاي بزرگوار بحث مي كرد درگير بشود كه آقا اين آقا



٣٠٨  ······························································································································································  
انقالبي هست يا غير انقالبي نمي  ، بحثخواهد مفاهيم انقالبي را رد بكند، اسم اين كه بحث لجاجت خاصي مي

از افرادي كه آن طرف خيلي مشهور شده يكي اين كه  ي گاهي مي شد درباره .بحث روش مي كرديم ديگر[؟] 
نمي برديم ولي كسي كه بود در دانشگاه و اين تيپ ها در تمام مدت بحث بحول اهللا و قوه يك بار هم نامش را 

گاهي هم سوال مي كردند كه مثالً فالني چه طور  .مسلط مي شد به اين مباحث خودش ديگر عدول مي كرد از
ي آدمي؟ مي گفتيم ما كه كتاب هايش را نخوانديم واقعا هم خوب نخوانده بوديم ولكن اگر روشش روش حس

روشش چنان اگر روشش فالن باشد چنين اگر دارد را باشد در شناختن اسالم، متد علمي باشد اين اشكاالت 
مي گفتيم يا عليه حرف خاصي  يباشد طرف هم احساس هم نمي كرد كه حاال ما بخواهيم موضع عليه شخص

حاال قصدم از اين نكته چنين هست كه مي شود  .اين در روش دارد بحث مي كند معقول هم حرف مي زند
ن خاص حاصل بشود و آن يقين و جزميت پيدا بشود ولي شما اگر به كسي برايش وحدت تركيبي و قدر متيق

اگر ما  .اين اشكال هست به روش برخورد ،روش تجزيه اي به آن برخورد كنيد ديگر در اين قسمت هايش مقلد
از دست مي دهد نه وحدت تركيبي برخورد بكنيم زبان كه ازموضع روش برخورد تجزيه اي كه وحدت تأليفي 

يدي است، ولي اگر بگوييم زبان چه چيزي هست موضعش؟ ابزاربي هست كه اين ابزار جداي از همه اش تقل
رت يك مجموعه عمل مي كند آن وقت وبه صاين ها  يمفاهيم و آن مفاهيم نهايتا جداي از حاالت و مجموعه 

جزميت حاصل  مي توانيم بگوييم جريان جزميت در زبان هست و تقليدي نيست در قدر متيقنش در ميزاني كه
 شده.

پس بنابراين مي تواند يك بخثش هميشه تقليدي باشد آن بحثي آن قسمتي كه هنوز در آن جزء وحدت 
زعامت مسلمين منعي حاال اين آقاي مجتهد فقيه يا كسي كه متصدي مقام  ،تركيبي ادراك اين بنده خدا نشده

اللهم صل علي محمد و آل «و سالمه عليه و پرچمداري به نيابت وجود مقدس حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا 
اين آقا ممكن در اين كه فالن لغت خاص بومي مال فالن طايفه عرب را در فالن جا چطوري به  ،دارد» محمد

ي هم خب من هيچ سكار رفته و حاال معناي ادبي چه ربطي دارد به آن كاري كه مي كند؟ در زواياي لغت فار
قسمت هايش ما هيچي هچي بلد نيستيم. دليل نيست كه ما نتوانيم با شما  خيلي ازدر هيچي نه در زوايايش 
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. حاال يك وقتي هم كسي مثالً ي باشدكه يك مقدارش هم مال تقليدبفهميم حرف بزنيم و يا حرف شما را 

تلويزيون هم باز باشد و ما ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـسي احيانا صحبت بكند و رمحقق در زبان فا
داشته باشد كه حالي ش بدهيم و خيلي برايمان تازه باشد كه اگر يك همچين چيزي هم فالن جايي وم گه

بگوييم اين را مثالً يك چيز را ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ر ـگوش بدهيم و دقت كنيم مثل اين امو
ر فالن قسمت لطيف را چه طوري در زبان فارسي نمي دانستيم فارسي اين طوري مثالً يا فالن شاعياد گرفتيم 

 [؟] بيان مي كند.ـ  به اصطالح ـ  دبيان مي كنمثالً 
حاال قصدم از اين نكته اين هست كه پس زبان يك مقدار قدر متيقن اش مي تواند جريان جزميت باشد و 

كه يك قدر  تقليدي نباشد و آن مقداري كه براي تولي مسلمين الزم هست اگر شرط بكنيد در آن و الزم بدانيد
در آن جايي  .سطوحي نسبت به همه نه خودش ي متيقن هايي را در تمام مطالب نسبت به موضوع كار اداره 

موضوع شناسي و حكم شناسي و جريان جزميت بايد در كل آن باشد ضرري ندارد كه مي گوييم وحدت بين 
ـ به حضورتان كه عرض  ـيقن در يعني متيقن در لفظ داشته باشد مت ،هيچ، تقليدي نباشد در هيچ قسمتي

ـ به حضورتان كه عرض كنم كه  ـداشته باشد متيقن در حاالت روحي داشته باشد متيقن در ـ الزم كنم كه ـ 
نحوه تغييراتي كه در خارج واقع ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـحكمش را داشته باشد متيقن در ـ ـ 

كليات داشته باشد. نظر به عينيت مي كند عرض كردم به حضور مي شود متناسب و نسبت بين آنها را در 
مباركتان ولي نه نظر كمي كارشناسي به حضورتان عدد و رقمي خاص تصرف در عينيت هم مي كند نه با آن 

امام خميني هم حرف  ، خبعدد. عرض كردم حضور مبارك امام آن ملعون هاي كفار اولش شاه حرف مي زند
عينيت ي مالحظه  ف در عينيت داشت مي كردعالنيه مي دادند ايشان اعالنيه مي داد تصرمي زد مقابلش آنها ا

م اندازه يهم مي كرد ولي نه آن مالحظه خاصي را كه شما در مراتب مي گوييد با فالن ضريب فني كمي بياي
ود اين را تبديل اين كه ما اآلن در مباحثه باشيم در خدمت شما، حين البحث بعدا مي شي كنيم مثالً مثل گير

بگوييم كه آقا يك كالم كه گفتند حاال صبر دائم رياضي اين يك حرف، ولي حين البحث ي كرد به معادله 
باال بردن نسبت تأثير در  .كنيد تا من محاسبه رياضي اش را بكنم بعدش جواب بدهيم بحث كه نمي شود اصالً
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رخورد مي كنند اين شرطش حتما تبديل شدن ب «عيني ،ذهني ،روحي»يك برخوردي كه نظام حساسيت هاي 

چون هويت رياضي را هم كه تعريف كرديم سر جاي خودش اين كه جميع مراتب نيست. چرا؟ به رياضي در 
شما در يك منزلت آن را تبديل به واحد مي كنيد يك منزلت تناسب و نسبت بين كيفيت ها و طبقه بندي 

بله ت تأثير اين مجموعه با آن مجموعه چه طوري عمل مي كند. موضوعات اين مرحله باالترش مي گوييد نسب
بنا عليه مي تواند تقليدي در آن موضوع كارش نباشد و مبتني بر جريان جزميت باشد در آن ـ به حضورتان ـ 

 ه.لب فرد
[يك سوال ديگر كه نزديك به همين بحث هست اين كه فرمودند اگر به علت تدريجي الحصول آقاي س: 

كماهي شناخت و لذا بايد به وحي مراجعه كرد آيا قواعد ادبيات عرب و يا راك نمي توان هيچ چيز را بودن اد
قواعد هر ادبياتي و اصوال هر قاعده اي را بايد مستقيما از وحي استنباط كرد؟ يعني آيا الزم نيست كه ما اول به 

آن قواعد حاال ي بعد به وسيله  ،آوريم شنا باشيم كه آن قواعد بشود هم عقال به دستآادبيات عرب قواعدش 
هر جمله اي چه چيزي مي فرمايد يا برويم سراغ كتاب و سنت مي خوانيم بعد متوجه مي شويم كه هر آيه اي 

كه بايد ما هم همين قواعد و ادبيات عرب را هم مثالً از خود كتاب و سنت استنباط مي كنيم كه به چه صورت 
 هست].

معرفت احاطه نسبت به غير؟ پيدايش حالت  ياز ما ببينيم صحبت چه چيز؟ معنااينجا باستاد حسيني: 
... و هم با مباحثه اي جور در بيايد كه نشود يك بحث يك ] ٣٠:٤٥[؟ نفساني جداي خود متناسب با غير 

 و قوه خدا پيش برويم.اهللا جانبه اي بشود و بحث انشاء اهللا تعالي پيش گرفت سريع تر بحول 
در باب اين كه اگر ما بخواهيم از وحي چيزي ـ حضور مباركتان ـ من در اين قسمت مي زنم يك مثالي 

پس  ،شد قواعد هر چيز حتي وحي را هم از كتاب و سنت در بياوريم ناببفهميم بايد قواعد عربي بخوانيم و اگر 
راي كتاب و سنت خواندن اي ياد گرفتن زبان عربي بايد كتاب و سنت خواند ببربايد ما براي دور در مي آيد 

به شكل منفي هم مي شود ذكرش كرد نمي ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  . ـبايد قواعد عربي ياد گرفت
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نمي شود كتاب و سنت  ،دا كند مگر آن كه كتاب و سنت را مسلط باشدپيشود آدم دست به قواعد عربي 

 مگر اين كه اين قواعد را خوانده باشد.مسلط باشد 
ال نمي شود اين كار را انجام داد گوييد كه چون متوقف هست به همديگر اصبنابراين راحت آخر كار پس ب

 راحت.
 از مسائل اختالف.در پاره اي منطق بين علماي اين در آن اختالف مي شود يعني 

اصطالح ـ  ـ  به حاال آيا شعر نو اگر كسي بگويد داراي قواعد است تدريجا كه با آن قواعد اوزاني را كه در
ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـشعرهاي لطيفي هست  ،حاال به آن مي گويند شعر كهنه ولي آن شعرها

قواعد ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـبا آن شعرها جور در نيايد آنها يك وزن خاصي علم عروضي دارد و 
... مي دانم كه شود گفت اختالف از روش ؟؟؟]  [آن ميمي كنم از قواعد است [؟] شعر نو تركيبي . خاصي دارد

وجود مبارك امام يا شعر نو شعر كهنه باشد با شعر  رشعر نو با شعر كهنه فرق مي كند شعر حافظ فرضا اگر شع
... تا چه [ مفهوماگر شعر كهنه باشد با شعر نو كه مي گويند فرق مي كند، هر دو آنها هم ممكن قدرت انتقال 

 ... ]ست تا چه مقدار غير بديهيمقدارش بديهي ا
 اگر كسي گفت هر گاه ادبيات همه شعرهايتان برگشت شبيه شعر نو شد ما چه كار كنيم؟

خوب عنايت كنيد بر اين مسئله كه عرض مي كنم كتاب هاي فارسي كه سابق نوشته بودند مثالً كليله و 
د كه همان مطالبش را بتواند بفهمد دقيق كه مي خواند بايد زحمت بكش واقعا هر وقتاين ها  دمنه و نظيرش

نه اين كه خيال كند مطلب علمي مهمي در آن هست، البته از فاصله زباني دارم عرض مي كنم ولي مثالً فرض 
 .است كنيد روزنامه اي كه بخواند خيلي راحت مي تواند بفهمد يا ادبياتش پيداست اين تغيير در ادبي

فرض  .شده تا حدودي از راه همين زبان موجود آغاز مي كنيد شمانفي محاال براي خواندن آن زباني كه 
كنيد اگر گفتند زبان فارسي درسي مال نمي دانم دوره كذا كه اآلن اكثر مطالبش فرق پيدا كرده گاهي مي 

ـ به حضورتان كه  ي ـيعني وسيله آب نوشيدن و وسيله  ،شود اكثر موضوعات خارجي اش هم فرق كرده باشد
كار كردن و اينهايش فرق پيدا كرده باشد. خوب يك محققين و مثالً مي آيد اين را تحقيق ـ م كه ـ عرض كن
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؟ از همين زبان كه خودشان مفاهيم را به دست مي آورد. از كدام زبان آغاز مي كنندآن زبان و آن مي كند 

 بل.بان امروز مي آيند يك نظري مي كنند به زبان هاي قزيعني از  ،شروع مي كنند
كارش؟ يا براي آن كسي كه ممهز مي شود بعد نهايي م در اين كه آيا اين مطلب حل مي كند حل الحاال ك

از مدتي مي فهميد كه آن معناي اولي كه كرده بود براي فالن ... سطر كه روي فالن سنگ حجاري شده غلط 
 بود خوب دست بر مي دارد از آن معناي اول ضرري كه ندارد!

اين معنايي را كه كرده براي اين يك سطر خط ميخي اين غلط بود، عوض رسيد كه به اين جا ادراك ايشان 
 مي كند. به چه وسيله پيدا شده بود؟ به وسيله ممارست روي همين خط ميخي.

عنوان مبادي شروع كانه بحث تغايري اش نه بحث وحدت تركيبي اش، از كجا آغاز شده بود؟ از همين به 
[؟ ايمانش نهايت نه ي بين كيفيات براي بشر حاصل مي شود به سعه  نسبتي د. مالحظه زبان شروع شده بو

واضح. همان گونه كه اگر كسي بر اساس اصالت عقل بخواهد نظر بدهد نه بر اساس اصالت ايمان، ] اين ٣٧:٥٦
مي گيرد عقال  مي گويد مالحظه اين يك سطر خط ميخي بعد از يك مقدار زياد تتبع و مقايسه هايي كه انجام

آن مي گويد عقال مي گويد طرف خبره مي شود مي فهمد اين بر اساس اصالت عقل شما بر اساس اصالت ايمان 
كند و مي فهمد يقين برايش كه حاصل مي شود نسبت بين اين كيفيات را مالحظه مي  يمي گوييد تمحض

حاال يك طور  ،حاصل مي شود مبتني بر يقين سابقش و ميزان ظرفيت يقيني اش ظرفيت ايمانش رشد كرد
دقت و حساسيت خاصي برايش پيدا مي شود كه آن چيز هايي را كه آن نسبت هايي را كه ديروز از آن غافل 

مي شود. پس براي مبادي مقدمات چه كار مي كنيم؟ رد مي شد امروز با دقت نظر به آنها مي كند و متوجه 
قواعد عربي مي خوانيم. از اول كار واقع نمي شود آن چيزي كه در آخر كار حاصل مي  ،زبان عربي مي خوانيم

مفاهيم كلي و ادراكاتي داريم يك تغايري و تمييز نازله داريم، يك مرحله رسيدن به يك اي شود يك مرحله 
حاالت قبلي منعكس مي شود در فهم، براي يك مجتهد  روغ پيدا شد بحمد اله ديگيد بلمرحله اي هم مي گوي

عارف مي گوييد قدرت شناختن پيدا شد برايش مي گوييد مزاق شارع دستش هست بعضي از بزرگان يك 
از [كه هست ادراكي است كه ما صرف اين كه روايت ديني وارد قبل از اين كه سندش را بگيرند، آشنايي روحي 
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... آنها در يك مرتبه از وحدت تركيبي رسيده كه مي توانند بگويند كه اين حديث بر كلمات وحي داريم كه] 

مي آيد كه از كلمات شريف معصوم باشد يا نه نمي آيد همچين چيزي. هنوز سندش را نديده ها! در امورحسي 
كه زياد كار كرده در انواع درخت ها  يك باغباني نازل مثال بزنم مرتبه  زپايين من عرض كنم باي مرتبه 
بي برگ درخت را قيچي بكنند بدهند دستش شاخه هاي مختلف را و از او سوال كنند كه آقا اين مال ي شاخه 

ويد اين چوب فالن درخت. اين چوب انار هست اين چوب درخت زردآلو گمي كند مي  ينگاه ؟چه درختي
مو هست اين چوب درخت چطور هست. چوب هايي كه  هست اين چوب درخت گالبي هست اين چوب درخت

خيلي شبيه به نظر شما و بنده اي كه وارد نيسيتم و به اين مي رسد كه به نظر نمي آيد كه به آن ممكن چيز 
كه مثل مو يا انجيز يا هست بكنيم كه از كجا مي دانيد كه اين چوب در فالن جا رفته حاال يك درخت هايي 

] اهل فن هستم يا مي فهمم يقين هم دارم. با كمي دقت مي گوييد يقين هم برايش پيدا ظاهر [؟اين ها  انار
يعني حالت روحي و ذهن و حسي اش همه تأييد مي كند شما نمي توانيد او را به شك بياندازيد.  !مي شود ها

هم از اين شاخه تصويري ـ  به اصطالح ـ  حاال كسي كه تئوري فقط خوانده باشد در كتاب فقط خوانده باشد و
يك مقدار به آن بحث ممكن بكنند به ترديد مي افتد خصوصا در درختي كه شبيه  ، خبها نديده باشد

صرف اين كه مي گيرد در دست لمس مي كند نگاه مي ولي او . است واقعا كدامشحاال همديگر باشد مي گويد 
رخت. گاهي كه باغبان ها خيلي مسلط كند همه چيزش مي فهمد كه اين مال فالن درخت. آن هم مال فالن د

 درختي است كه پيوند كردند هر دو هم مركبات پرتقال هست و ليمو خيلي ... ي شاخهباشند 
 مي گويد.راحت هم آن چيز يك درخت هم بريدند آوردند دادند دستش آن وقت يك نگاه مي كند اين چيز 

شما برويد و آن زبان را ياد بگيريد و برويد  ما عرض مان اين كه در مقدمات امر يك زبان ضروري هست كه
 ...] ٤٦:١٦تا  ٤٤:٣٠هم ياد بگيريد [قطع صوت قواعد همين موجود را هم نگاه بكنيد و همين 

ي به كار نمي رمعصومين اين طوـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـچطوري به كار نمي رود، در ادبيات 
ي اصلي و استغفراهللا معاذاهللا اين طوري كه بعضي از شياطين توهم مي عربكرديد رود حاال اگر شما برگردانيد 

معجزه واقعي تر آن ما يقين داشته و داريم هست  ،پوچ و به هيج جا هم محال كه برسدتوهم شان كنند به اين 
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از جهات هم اصطالحات در همه جهات از جمله فصاحتش. مي آيند عربي اصلي درست مي كنند كه در بعضي 

اعد همه چيزش را اين قدر تغيير بدهند كه بتوانند نسبت بدهند به اين كه بگويند فصيح قران بوده براي و قو
چيز ـ  به اصطالح ـ  آنها را رساندند نبايد هم اينبوده زمان خودش حاال فصيح نيست، البته بر اين معاني كفار 

نيم. ولي اگر كسي بخواهد دقت كند براي آن اين فصاحت را ما نمي دانيم اين را ضاللت مي داداشته باشد را 
ن نازل شده براي آن رشد و هدايتي و سرپرستي كه پيدا شده هم مشرف بر اين طرف هم مشرف آجهتي كه قر

كه شيطان او را ـ  به اصطالح ـ  بر آن طرف هست و آن هيچ چيز باالي فصاحتش قرار نمي گيرد ولو يك آدم
عربي اصلي كه معنايش ي ن بكند به وسيله آاشد بخواهد ترديد در فصاحت قربه ديوانگي دنياپرستي رسانده ب

در يك رسانه.  شيطاني مي شودـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـلسان شهوات و لسان ضاللت و لسان 
مردم عرب خداي نخواسته به جايي كه از آن عربي بايد شروع كند بسيار خوب اول آن را  حاال شما رسيد كار

د بعد مي يد بعد ما قبل خودش را مي خوانيبعد مي آيد به وسيله او عربي ما قبل خودش را مي خوان ،خواند مي
آن حالت روحي و با يات و روايات و بعد هم آبه آن جايي كه مي آييد انشاء اهللا تعالي وارد بحث در رسيد تا 

كشيد روي ادراك هايي كه از زبان در ذهني و حسي مي رسيد به يك يقين و كه بعد مي آييد خط بطالن مي 
 قبل داشتيد هيچ ضرري ندارد و اين معنايش اين نيست كه معناي تقليدي بودن را بدهد.

كودكي مي ـ  به اصطالح ـ  [در همين زمينه آيا مي شود گفت كه همان طوري كه وقتي كه يكآقاي س: 
بلكه يك  ،قواعد و قوانين را ياد او بدهندح ـ ـ  به اصطال خواهد يك زباني را ياد بگيرد اول كار نمي آيند

د بدون اينكه نجمالتي و يك كلماتي بعدا جمالتي به او ياد مي دهند بعد هم در چندين سال صحبت مي ك
 مي تواندباالتر برود كه سنش كند دقت ـ  به اصطالح ـ  و بعد اگر خودشچه چيزي است. روي قواعد قوانينش 

د و قوانيني را به دست بياورد حاال در سن هاي مختلف با ادرارك هاي مختلف قواعد يك قواعـ  به اصطالح ـ 
] مي كند با آن قواعد و قوانيني كه به دست آورده جمله هايي را خودش بسازد كه هم سنخ آن ٤٧:٤٩ [؟

به  ـ  در ادبيات هم مي شود هميچن تصوري كرد كه از روي همان جمله بندي هايي كه در .جمله ها باشد
ـ  به  كتاب و سنت وجود دارد طبق همان قاعده استخراج مي شود كه ادبيات متناسب مان با هماناصطالح ـ 
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مخالف قواعد  خارج از آن قواعد ياـ  به اصطالح ـ  داشته باشيم و قواعدي داشته باشيم كه چيزياصطالح ـ 

 گفته نشود به عنوان [...]
اگر روحشان روح ـ  به اصطالح ـ  ز مي كند مي گويد اگر بخواهنديا قواعد قبلي را هم چياستاد حسيني: 

 پرستش دنيا باشد بايد آن طوري صحبت كند ...
كسي كه ـ  به اصطالح ـ  يك سوال ديگر كه بود اين هست كه در چند جلسه قبل فرموديد كهآقاي س: 

هم در بحث موضوع شناسي و  ،باشد شناآامور دو طرف ـ  به اصطالح ـ  منصب واليت را دارد بايد به كلي ترين
بعد به نظر مي رسد كه در بحث موضوع شناسي اين مطلب صحيح هست . هم در بحث استنباط استخراج حكم

چون وقتي كليات را تعيين مي كند جزئات  ،خالصه ولي در جزئيات هم وارد باشدكه الزم نيست ولي فقيه يا 
ـ   ي نمي توانند خارج بشوند به وسيله تعيين كليات جزئيات همكل ي حيطه جزئي از حيطهـ  به اصطالح ـ  از

ولي در بحث احكام و نظام احكام به نظر مي رسد كه يك مقدار فرق مي كند به  .تعيين شدهبه اصطالح ـ 
لحاظ ـ  به اصطالح ـ  خاطر اين كه ما مي خواهيم نظام احكام را به عنوان مدل يا به عنوان كليترين مدل مورد

بعد نمي شود يعني مدل مجهول باشد و  ،مطلب مجهول باشدـ  به اصطالح ـ  بدهيم اگر در گوشه هايي قرار
بنابراين به نظر مي رسد كه در منصب ] ٥٠:٢[؟ كليات و جزئياتش هم مشخص كنيم چون جزء و كلش [؟] 

در بحث موضوع شناسي واليت بايد گفت كه در مورد استنباط احكام بايد هم كلي و هم جزئي را بشناسد ولي 
احتياجي به جزئيات ندارد. يك چند سوال در همين زمينه ديگر فقط كليات را بشناسد كفايت مي كند و 

 ... ] عرض كنم٥:٢٦اجازه بفرماييد [؟ هست كه اگر 
اين موضوع باز يك مطلبي هست كه غرضمان از احكام به ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  استاد حسيني:

در تمام مراتب جزئي اش چطوري باشد؟ يك وقتي كه شما مي گوييد كه در تمام فروض احتمالي كه مراتب و 
بلند شود و نماز بخواند. يك نفر حاال بشود براي شكيات مي شود يك نفر است بايد حتما مسلط به آن باشد تا 

و اهل شما و عرض كرديد برخورد كرده به يا اين كه مكلف شده ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـتازه 
اول يادش داديد و صبح تا ظهر هم تمرينش داديد و از برش شده اول، خب حاال اگر از روز  ،اآلن نماز شده
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به زحمت كسي كه نماز نخوانده باشد اگر ـ ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـاين ها  الحمد و قل هو اهللا و

 كه از اول تا آخر ...شما مسلمان بكنيد روز اول هم مشكل بگوييم 
اول يك ؟ مي كنيچه كار كرديد حاال نماز دارد قضا مي شود شما مي دانيد همه شكيات را بلديد اگر شك 

بعد دائما شروع مي كنيد فروع دقيق ترش را گفتن اين دارد نمازش ... خورده از شكيات براي آن مي گوييد 
اگر اين شك واقع شد بعد مي گويد مي گوييد، خب شما مي نشينيد حاال بعد  .قضا مي شود چه كار مي كنيد

ها واقع نمي شود اول كه امروز شما بلند شو اآلن همين اآلن نمازت را بخوان همين كه ياد  نوعا از اين شكآقا 
احتمالي دقيقش هم سر جاي هستند، اين فروض اين ها  بعد هم نوعا هم اين شك هاي مبتال به ،گرفتي

 خودش.
ـ  به اصطالح  ما بياييم يك ،ه فقيه داريم ما كه مي خواهد واليت امر مسلمين را به دست بگيردحاال يك دان

ـ  به اصطالح  مليون فرع فرض كنيم فرع هايي كه ببينيم مبتال نمي شود بشود بگوييم اگر نذر كرد اين كه ازـ 
ر كرد حاال يك احتمال كسي كه كتب فقهي همين كه مثالً اگر نذـ  به اصطالح ـ  راه فرض درست كردن درـ 

كنيم؟ حاال اين بايد همه اين اگر نذر كرد حاال اينجا چه كار  ،نوع مردم همچين نذري نمي كنند[خنده استاد] 
 كه نذر ...

به ـ شما حق ايستادن براي اقامه نظام را نداريد مي گوييد كه آقا جان من كليات مسائل را در آن مجتهدم 
مان و مكان هم درش مجتهدم مي توانم به دست بياورم شرطي اين مطلب هست يا اين تصرف در زـ حضورتان 

ـ  به  كه مي گوييم آقا يك شرط تحققي داريم يك شرط كمال داريم. شرط كمال اين كه انشاء اهللا تعالي
» محمد اللهم صل علي محمد و آل«آدم زمان ظهور حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه باشد اصطالح ـ 

صد ميليارد هم باشند بنشينند بيش از اگر هر فرضي هم هر كسي سراسر اين مردم دنياي چهار ميليارد  كه
فكر كنند صبح تا غروبشان فرض ببافند، و بعد بگويند اگر در يك همچين فرض نذر كرد حضرت در جواب 

به يك قدرت  ه يكننداعطاء صال خودش را اـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  نسبت به همه شان در آن واحد
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هست از طرف خداي متعال براي رساندن اين احتماالت قول شان در نزد ايشان وسيله يعني  ،ذهني آنها هست

 نيست اين كمال مطلوب اين كه اشراف ...حرفي حاضر باشد 
اركان آن  جزميت را توحيد ايشان هم كهـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  مراتب باشدي با هم در همه 

 توحيد است ركن توحيد هست اين يك حرف يك حرفي هست ما هستيم و علوم تدريجي الحصول و بنا هست
ادا تكليف كنيم آيا حاال همه فروع فقهي را كه مي گوييم اين به چه قصد ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ 

ـ  به اصطالح ـ  اب و سنت به نحوهمي گوييم؟ فروعي كه به ضرب فرضيات در بيايد يا فروعي كه از خود كت
 مطلب. ي اين كه ما بخواهيم حاال يك فرض زيادي بكنيم و يك احتماالت، خالصهبدون 

 تدريجا گسترشش در همه قسمت هاي ...باب ابداع احتماالت 
را بخواهيد حاصلش را بنويسيد براي غير معصوم اگر به نحو متعارف اين ها ي  همهبه اگر اشراف به مطلق 

خيلي  ، خببخشش دست يافتند و نظر دادند غرضتان اينـ  به اصطالح ـ  كه حاال مثالً آقايان مراجع به يك
خوب كه كسي كه متصرف در زمان و مكان مي شود و در آن قسمت باشد مثل حضرت نايب االمام امام 

ولي باز خود  .شدسه مرتبه اعلم در آن قسمت هم با )اللهم صل علي محمد و آل محمد(خميني آن قسمت 
اجتهاد كرده باشند نوشته باشند [؟] اين ها  ايشان هم بگوييد كه حاال هر فرضي را كسي كرده باشد تو رساله

شوراهاي استفتاء براي همين درست شده. براي فروضي كه مي آيد بعضي  هيچ كدام از مراجع هم ندارند، اصالً
ا داده باشد رويش، آنهايي كه فتوا داده باشد كه بالفاصله هايش ممكن جزء آن فرض هايي نباشد كه ايشان فتو

هر مي شود، آن فرض هايي كه مبتال به هايي پيدا شده يا فرض هايي پيدا شده كه مي نويسند و مجوابش را 
ـ به حضورتان كه عرض  احيانا قبال با اين خصوصيت شخصيت چيزي فتوا داده نشده. خوب طبيعي اش اين كه

اند قدرت داشته باشد كه ابداع احتماالت پيرامون اين فرض هم بكند جواب بدهد. در مجموع بتوكنم كه ـ 
دارد همان اشراف و به كليات، يعني نمي شود اگر گفتيم كه يك  تجمع بندي مي كنيم براي شروع كار ضرور

جزميت هايش ن ها ايي  مجتهد اعلم در فقه سنتي و اعلم در فلسفه و اعلم در تصرف در زمان و مكان در همه
 نمي شود هم گفت كه وقتي كه مثالً يك رهبري .پس حكومت اسالمي تعطيل ،هم در آن مرتبه ما هم اگر نبود
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دارد قدرت شناختن زمان و مكان و دارد قدرت فقه سنتي هم در حدي كه خب شكي نيست ـ  به اصطالح ـ 

كه اگر واقعا نبود » م صل علي محمد و آل محمدالله«درباره آقاي خامنه اي كه اگر حاال صلوات را بفرستيد 
اصال ايشان انقالبي بالمره نبود علي فرض محال، در بالمره نظام واليتي هم نبود ايشان به صورت يك مدرس 

ـ به حضورتان كه عرض كنم  نسبت به مدرس هاي كفايي كهكفايي فقط بود، اين خوب، شكي نيست كه اآلن 
تضي حائري و ديگران تربيت شدند سوال بكنيد از حوزه ها كه ملكه اجتهاد دارد يا زير دست مرحوم آقا مركه ـ 

نه؟ همه مي گويند دارد، حاال وقتي كه ايشان پرچم دار مسلمين شده اند مي خواهند ترديد بكنند ترديدهاي 
ه حضورتان ـ ب نيش غولي، خوب ترديد نيش غولي اگر بخواهي بكني همه جا مي شود ترديد نيش  غولي بكني.

اجتهاد به همان معنايي كه در حوزه وقتي آن  كجا هست كه نمي شود ترديد كرد، ولي اگركه عرض كنم كه ـ 
مي رسد آدم پاي درس يك مدرسي چهار روز، سوال مي كند آيا آقا مجتهد؟ همه مي گويند مسلما مجتهد 

به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ـ شاگرد فالني هم بود خوب ايشان مجتهد هست. جرمش كه اين نيست كه
بگوييم ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  مسئول نظام هست بنابراينـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  چون

 نه ايشان چون مسئول نه نيست، اين چه حرف بي ربطي!
ي آن چيزي را هم كه در تصرف از زمان و مكان مي شناسد كه خوب آنهاي ديگر نمي شناسند. ممكن بعض

آدم ـ  به اصطالح ـ  مشتبه بشود كه نه ما مي شناسيم، خوب اين تعارف مي كند.ـ  به اصطالح ـ  ها برايشان
ند به اين بين خود .و خدا اين حرفي را كه مي زنم اين من اعتقادا مي گويم به شما، مي گويم در قيامت مي توا

گمان مي كنند كه مي شناسند زمان و مكان را  من چيز بكنيد، به حضور خيلي از افرادي كه از مجتهدين حوزه
نمي شناسند، يك مقدار حرف مي زنند مي بينيد بوي دموكراسي حرفشان مي دهد، يك مقدار حرف مي زنند 

مت هاي مي بينيد كه نه سرا ميدهد. يعني در قمديريت بومي چه نحوه مديريتي ـ  به اصطالح ـ  مي بينيد در
غالب، مجتهد نيستند آنها. از آن باالتر خود اين كه در تصرف زمان و مكان كسي  آن جاها ارتكازات عرف برايش

دوره ـ به اصطالح ـ استغفراهللا ـ  به اصطالح ـ  دستيار يك رهبر بزرگي باشد، خوب اين هم مطلب ديگر،
اب كارآموزي يك مرحله اش هست كه ديگر مي گويند كه مثالً همراه فالن سفير يا همراه فالن ديگر كت
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اين اثرش هم خواندني نيست، اين بايد باشد در مجالس او ببيند كه او چه طوري برخورد مي كند، مي گويند 

خوب ايشان در عمل هم بعد از انقالب هم بعد  .بيشتر از آن كار تئوريكي كه اين ديگر خوانده، در عمل بار آمده
بوده در تبعيت ولي متصدي بوده نه اين كه از  از انقالب خوب اين مدتي در عمل بوده و در تبعيت عالم اعلم

 روي غفلتش شاخ شانه كشيده، يا از روي جهلش مقابله كرده يا خداي نخواسته از روي ضعف بعضي از امورش
مبتالي به اين امراض قلبي شده، نه آدم مي بيند كه ايشان صحبت فرمودند ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ 

كه افتخار بگويد ضع ايشان هم حرف زدند، ايشان حاضر شد بيايد داخل نماز جمعه بعد امام حرف زدند ضد مو
ا هست كه شما. ما رفع نواقص كار ما را شما بكنيد، معني تسليم بودن را نشان ميدهد ديگر، اين آدم چيز مي م

آن مربي كار بگيرد تواند بفهمد پهلوي استاد، پهلوي مربي. پهلوي مربي بزرگ اين اگر باشد اين مي تواند ياد 
ـ به حضورتان كه  جهش هست. حاال ما آمديم خارج از بحث كليدو و را، وقتي چيز ياد گرفت خوب آن داراي 

ولكن حاال مصداق را آمديم و اين سزاوار نبود كه حاال بياييم در مصداق اواخر بحث سزاوار بود عرض كنم كه ـ 
 بياييم [؟] بحث را ديگر جمع كنيم بحث مصداق.

به حضورتان كه عرض كنم كه در مجموع ما اين طوري به ذهن مان مي آيد كه امر مسلمين نبايد زمين 
بماند، براي شروع كار به حضورتان در هر مرتبه اي اش كه دارا باشيم بايد در همان مرتبه تكلف امر مسلمين 

رش وضع مطلوب درجه اعلي اش باشد باالت . وضع مطلوب اين كه اعلم در جميع جهات در علوم تدريجيباشيم
 اعلي مي شود.عالي اين كه اصال علمش از قبيل علوم تدريجي نباشد، اين حد 

كاري كه در قسمت ـ  به اصطالح ـ  [من در اين زمينه هم كه عرض كردم صحبت اين بود كهآقاي س: 
ارد و تفاوت عمده استنباط احكام مي شود با كاري كه در قسمت موضوع شناسي مي شود يك تفاوت عمده د

اش هم اين است كه بر اساس صحبت هايي كه اآلن بحث كرديم آن قسمتي كه در استنباط هست حكم مدل 
بنابراين از اين جهت كه گفته اند كه الزم هست كه در جزئيات هم وارد بشود كه در همين زمينه  .پيدا مي كند

ن وضع موجود تفاوت دارد. ... حاال اگر در اضطرار قرار هم سواالت ديگر هست مثالً البته اين بحث هم باز با اي
 گرفتيم يكي از جزئيات را نمي داند و كليات را مي داند ...
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 مدند در قسمت موضوع شناسي مثل شرايط اآلن.آداشتيم يا علوم حسي نيا كه مدل استاد حسيني: 

مثل بعضي از  ،ان الزمه قبول نداشت[بله يا اين كه مثالً يك كسي يك قسمتي از كليات را به عنوآقاي س: 
 آقايان كه داخل مثالً حاال آشنايي ...

حاكمي در اين شرايط انتخاب بكنيم فقيهي را كه كليات را مي داند در همه جزئيات وارد نشده يا  [؟]
در  حاالفقيهي كه يك كسي را مي داند با جزئياتش و بقيه كليات را التفات ندارد كدام را انتخاب مي كنيم 

 بحث هاي ـ به اصطالح ـ چيزي هم اآلن سؤال ما نبود.
بعد يك سوالي هست كه مثالً وقتي كه آن جزئيات هم داخل در مدل هستند وقتي كه آنها غائب هستند 

مثالً بعضي سوال كردند كه اگر اين طوري شد يك  ،مدل ناقص مي شود و بعد نمي شود به آن عمل كرد
... جزئيات را نگفته بود و خودش هم نمي دانست و يا مي دانست و عمل نكرده بود ] ١:٠٥[؟ فقيهي كلياتي را 

 مردم مقلد يكي ديگر بشوند يا به آن جزئيات كار نداشته باشند.آيا 
 به آن جزئيات كار نداشته باشيد.استاد حسيني: 

 آن جزئيات در زندگي پيش مي آيد بايد بروند مقلد كس ديگر بشوند ...آقاي س: 
همان گونه كه مي فرماييد در وضع مطلوبش اين كه اعلم باشد و مدل را هم كامل كامل اد حسيني: است

كامل كرده باشد در هيچ يك از علوم بشري به  لالبته اين كامـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  كرده باشد
ي كه بستيم جدول هايش را معناي نهايي اش واقع نمي شود نمي شود كه مثالً ما بگوييم كه حاال كه ديگر مدل

ـ به حضورتان كه  فروع ديگر لطفا زحمت نكشيد كهي اجتهاد و ابداع احتماالت درباره آقا  ديگر تمام شد ديگر
يك چيز اضافي دوباره در آن وارد مي شود تغييرات جديد دوباره پيدا مي شود در اين مدل عرض كنم كه ـ 

علينا بيان ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  ه اي بين اين كههمين تناسب. بلكه الاقل يك تقسيم و تجزي
احكام فرعي فقه را در ـ  به اصطالح ـ  اين كه حداقش اين كه اصول را و نظام» االصول و عليكم تفريح الفروغ

ضوابط حتمي اش را دستش هست. حاال بر اساس آن هم مدل مي سازيم اين البته يك بحثي كه به ذهن من 
درباره اين كه يك تجزيه اي الزم هست بين احكام و گفتن مي خواهد يك مقدار بيشتر اآلن وقت مي آيد كه 



 ····························································································  ٣٢١ 
اين كه يك قواعد اصلي از احكام داريم و يك قواعد فرعي از احكام داريم كه اين قواعد فرعي هميشه تفريح مي 

ن كه اجتهاد نيست كه در بحث اجتهاد مي شود نه اي ال غير از اين كه در خود آن اصول همشود از آن اصول حا
دخالت زمان و مكان و رشد علم و ادراك در بحث اجتهاد در جلسات قبل فكر كنم هفت هشت جلسه قبل 

ولي اين طرفش ظاهرا تمام باشد كه ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  گفته شده باشد اين مطلب اشارتا ...
شود اين احتماالت اين غرض مدل نيست، اثر بگذارد احتماالت اين طوري كه بسته بي فروع و همه ي همه 

يك اصولي را هم حتما بايد از احكام در آن باشد آن هم شكي در آن نيست.  رشد مي كند سر جاي خودش،
از همان اصول هم اگر در موضع اضطرار بوديم كه بعضي از آن اصول ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ  اين كه

ستم همان بعضي هايش وارد. اگر باز در شأن اضطرار بوديم كه قوه اجتهاد هست را توانستيم بكنيم يك سي
ش مقام واليت و اين طوري هم ولكن تخميني مجبوريم جمع بندي باز آن مرحله هم ساقط نمي شود و هست

 من آخر صحبت هم بكنم. اين طوري نيست كه اگر آدم يك نفر مثل حضرت نايب االمام رضوان اهللا تعالي عليه
اگر  ،تر باشد و بگويد در خانه خدا به اين تكليف حتمي تر تمام مي شودسفت باشد، رهبر وظيفه اش تبعيت 

مثالً يك درجه پايين تر شد بگوييد كه من هم يك درجه شل تر [؟] نه خير در تبعيت در عمل پرده بردار 
ايب االمام مي فرمودند كه اين نيعني وقتي كه حضرت  ؛بايد عين وقت حضور معصوم داشتقرب اين را نيست 

جنگ برويد به حضورتان ثواب چنين و چنان دارد مثل زمان معصوم آدم بايد قرص حاضر باشد يعني اطاعت از 
مبارك خود امام هم باز هست اين مطلب در امور حكومتي فرقي بيان نه اينكه مثالً اين را در است ايشان الزم 
دستور نبي اكرم يا ائمه طاهرين يا ولي فقيه كه خوب اين هم كه ـ  ـ به حضورتان كه عرض كنم نيست بين

 انشاء اهللا تعالي يك وقت مبسوط تر عرض مي كنيم.
»اللهم صل علي محمد و آل محمد«و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين   





 

 ٤٣جلسه: 
١٠/٠٨/٦٨ 

آقاي معلمي: اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم الصالة و السالم علي سيدنا و نبينا 
 ][اللهم صل علي محمد و آل محمداباالقاسم محمد 

خدمتتان اول آخرين بحثي كه در جلسه قبل داشتيم نزديك است آن دو تا را   دو تا سوال هست كه به
يك سؤال ديگر هم اين است كه آيا همه  ؟ودند تأثير شرايط در مدل چيستعرض مي كنم. يك سوال فرم

  ؟احكام در مدل جا دارد يا بعضي از آنها
اما ـ به حضورتان كه عرض كنم  ـ استاد حسيني: اعوذ باهللا من همزات الشياطين بسم اهللا الرحمن الرحيم

زمان و مكان اثر در اجتهاد بگذارد و نهايتاً در در باب اينكه شرايط چگونه اثر بگذارد يك معنايش اين است كه 
هر اينكه ايمان بايد مرتباً رشد بكند و در ادقش مدل به آن بياني كه ادراك در حال رشد هست و به بيان 

ظرفيتي كه ايمان رشد مي كند طبيعتاً ادراك هم متناسب آن رشد پيدا مي كند و لذا استنباط هم رشد پيدا 
دراك با هم يعني وقتي ايمان رشد پيدا مي كند ادراكات قلبي، نظري، حسي هر سه رشد مي كند همه مراتب ا

پيدا مي كنند و طبيعي است كه مدل هم در اين كه تابع رشد ادراك هست از كلماتي كه ما بعد از اينها از 
ـ عليهم اجمعين و اهل بيت طاهرين صلوات اهللا و سلم ـ صلي اهللا عليه و آله ـ وحي و تراجم وحي نبي اكرم 

كه شكي ندارد كه مدل هم رشد بكند و لكن به ـ به حضورتان كه عرض كنم اهللا ـ عليه و عليهم الصلوات 
معناي اين باشد كه خارج تصرف در مدل بكند نه خارج سؤال جديد مي تواند طرح كند ولكن پاسخ و تصرف 

واسطه شد بين آن التزامات  ،مدل وسيله شد .يعني مدل حاكم بر تغيير خارج هست ؛در مدل نمي تواند بكند
پيدا مي شود يعني يك  سؤال از خارج گاه .تبديل كردن تغييرات به تغييرات الهيو قلبي و تصرف در خارج 

كرد در مدل به وسيله دقت در كلمات آن اجمال را برطرف كرد نه  اجمالي مشخص مي شود كه بايد دقت
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تغيير يد كه ما بخواهيم آن جواب را داخل كنيم در مدل. اين در قسمت دست بياه اينكه يك جوابي از خارج ب

رسد. حاكميت ايمان به عبارت ديگر بر  ميآيا تغيير در مدل هست يا نه در ساده ترين وجه اش به عرض است 
البته خود ايمان به عنوان يك  ،تغييرات هست نه حاكميت ماده و خصلتهاي ماده و جريان عينيت بر ايمان

يان حاكم هم كه نگاه مي شود در رتبه باالتر از رتبه ماده طبيعتاً تغييرات در او موجب تغييرات در مدل مي جر
شود. اين قسمت اول. اما قسمت دوم كه آيا احكامي كه در مدل هست كليه احتماالت بايد باشد آن روز عرض 

و يظهر ثمرتا في النذر باشد دائماً بنشيند و يعني صرفاً ول ؛كرديم كه اين ممتنع است كه بگوييد كليه احتماالت
فروع جديد و فروع جديدي كه ولو احتمال ابتالء مرتباً را كه كرديم  يابداع احتماالتمرتباً ابداع احتمال بكنيم و 

بهتر  .چنين چيزي نيستاين هم بخواهيم در مدل بگذاريم نخير مرتباً به آن هم به هيچ وجه نباشد و اينها را 
اصلي و فرعي داريم يك رتبه حكم بگوييم علينا بيان االصول و عليكم تفريع الفروع بگوييم سه رتبه  است كه

كه معصومين كه تراجم وحي هستند آن احكام را بيان مي كنند از كتاب و سنت و اخبار و آثار معصومين به 
يك قواعدي عام كه مدلمان را اصول اين اين يك. مرحله دوم استنباط مي شود از  ،دست ما مي آيد يك اصولي

با اين قواعد مي سازيم نه احتماالت و فروضي كه دائماً ما ابداع احتمال بكنيم و يك فروض خاصي را كه غير از 
نه اينكه جا نداشته باشد ولي اصول و اركان مدل قرار نمي احتماالت ـ به اصطالح ـ آن آنها هم آن اصول است 

قبالً تعبير مي كرديم ـ به اصطالح ـ ي تغيير هست كه اين فرع سوم هست كه يكي هم تغيير و مدلها يم.گير
يك مدل جزئي هست كه حاال مثالً ضريب فني فالن  ،كه مدل اجرايي يك مدل هست حاكم بر جريان اجراء

بر مي گردد به تناسبي كه بين  ،درست است كه اين بر مي گردد بالضروره بنا به بيانهاي قبل مطلب چه باشد
گردد بين مسائل زمان و مكان و احكام توصيفي و تكليفي و  بر مي ،طبقه بندي موضوعات در مدل هست
بر مي گردد و لكن ضريب فني غير از آنهاست ضريب فني تبديل به اين توصيفي و ارزشي كه در مدل هست 

مي گويد  شيء عيني خاص خارجييك واحد كمي شده است ديگر يك الگو و طرح خاصي هم براي ساختن 
 ،ضبط صوت چه چيزي است ، ايناين بلند گو نقشه اش چه چيزي است ضريب فني اش هم چه چيزي است

سياست پولي براي اين دوره اين گونه تنظيم شده بر اساس اين مثالً دقتي كه شده در ـ به اصطالح ـ اين 
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 نبعد از آ .بين اينها مي شود خب اينجا تبديل به واحد و كميت و ضريب فني و عيار و معيار ،وضعيت پولي

طبيعي است كه يك فرعهايي هم بر اساس اين ضريب فني مي آيد يك برنامه اي را تحويل مي دهد با ضريب 
بكنيد و يك خود فني اندازه مي گيريد وضعيت موجود را و سيري را كه مي خواهيد بر اساس سياست كلي 

بكند و از زير به آن ين مقررات را ابتدائاً كه كسي نگاه برنامه خاصي را يك مقررات خاصي نشان مي دهيد ا
هستند و ـ به اصطالح ـ تحت پوشش باشد به نظرش مي آيد كه اينها قوانين  ،دستگاه باشد از تحت چتر باشد

هيچ تغييري هم نمي كنند و لي آن كسي كه يك مقداري كه باالتر هست در بانك مركزي هست مي داند كه 
كه از اين مرحله رد بشويم با همان ضريب فني اندازه گيري بكنيم ببينيم حال جامعه تغيير  اين قوانين همين

يك قوانين ـ به اصطالح ـ يم و يك ضوابط ديگري بگذاريم بنابراين براي دوره دوم يوضع در بيا اين كرد بايد از
است اين برنامه  قانون ديگريضابطة ديگري است ديگري چون برنامه ديگري است تخصيص ديگري است 

به اينجا هم كه مي رسيم  .كمي و كيفي هستضوابط مراحلش فرق بگذاريم در مراحلش هم حتماَ  طبيعتاً
بنابراين  ؛تفريع فروع در مرتبه تصرف در عينيت استـ يادتان نرود ـ تفريع فروع است. ولي اينجا تفريع فروع 

اينها ديگر تغيير  ,مثالً ساله دوم ٥مي كنيد به برنامه  اين همراه عينيت از اين مرحله برنامه، انتقال پيدا
ضبط صوت يا بلندگوي المپي تبديل مي شود ـ فرضاً عرض مي كنم ـ كنند مثل اينكه ساخت ضبط صوت  مي

غير ذلك ـ به ضبط صوت يا بلندگوي ترانزيستوري يا فرضاً به حضورتان كه عرض كنم كه يك مدار آي سي يا 
نقشه اي بوده در  .عدش ديگر آن نقشه قبلي را بياوريد آن نقشه ديگر به درد نمي خوردبـ اين پيداست كه 

اين غير از مدل است كه براي احكام ثابت حاكم بر همه مراحل تاريخ  ،زمان خودش براي مرحله خودش خوب
 است. 

ي داريم كه يعني ما يك كلماتي از وح ؟غير از احكامي است كه تازه حاكم بر خود مدل است يعني چه
تازه ادراك از آنها وقتي تغيير پيدا مي كند بر اساس ظرفيتهاي مختلف ايمان و جريان رشد ايمان آن وقت 

آن بيان  هثابت هستند چون آن كلمات بناب ؟كند ولي خود آن كلمات چطور هستند مدل هم تغيير پيدا مي
مور و علمش شامل بر همه امور و به بيان عرض كرديم كه از طرف كسي آمده است كه مشيت اش بالغ بر همه ا
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تحويالً يا لسنه اهللا ديگر گفتيم امر ثابت حاكم هست و در آن هيچ وقت تغييري حاصل نشده است ولن تجد 

آن در يك مرتبه به صورت كتاب باشد در يك حاال يك امر حاكمي است آن تبديالً نمي آوريم ثابت است 
ـ اهللا مصل علي محمد و آل محمد ـ الي يوم القيامه حالل ا و حالل محمد مرتبه تا آنجايي كه برسد به دست م

كردن دقيق كه حاال بياييم دقت ] حاال ديگر [اللهم صل علي محمد و آل محمدو حرامه حرام الي يوم القيامه 
ـ به اصطالح ط تا شر ١٠تا يا  ٤تا يا  ٥را ببينيم مثالً باب اجاره ضوابط جزئي اش را معين بكنيم و قواعد فقهي 

فرضاً عقل و بلوغ و شرايطي  ،جزء شرائط عامه همه معامالت هست. چهار تاي آن هم مثالً خاص اجاره هستـ 
ديگر خب را شرايط عامه اش با شرايط خاص اين نحوه معامله اينها ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ را كه هست 

مي شود يك ـ به اصطالح ـ كرد در مراتب ديگري  در يك مرتبه مي شود آنها را معينـ به اصطالح ـ آنها 
مقداري مشخص تر معين اش كرد ولكن آنچه كه مسلم است اين است كه اينگونه نيست كه كليه ابداع 

آنها  .بيايد در مدل قرار بگيردهمه آن احتماالت ولو احتماالت بعيده اي كه مرتباً ابداع احتمال بكنيم اينها 
ضروري هم هست و فرق بين  ،الزم نيستـ به اصطالح ـ ر جاي خودش نه اينكه فروعي است كه احياناً س

كه تصرف در كليات و تصرف د هم در هفته آينده بنا شد عرض كنيم ياموري كه ما بعدها عرض مي كنيم شا
سياستهاي كلي و وحدت تركيبي عام جامعه با بين تكاليف جزئيه شخصيه عباد هر چند آن ـ به اصطالح ـ در 

م متأثر هست به از ميزان قدرت داشتن و قدرت هم بر مي گردد به همين نظام كه عرض شد و تصرفاتي كه ه
مبتال به جز ولي مي كند اين سر جاي خودش محفوظ ولكن اين به اين معنا نيست كه آن جزئيات عيناً 

 تا اينجا خب اين بله  .حكومت هست
ت كه آيا بحث واليت كه در اين مدت داشتيم نتيجتاً اين اس هآقاي معلمي: سؤال ديگري كه مطرح بود

 را؟ واليت فقيه را اثبات نمود يا واليت فقه
به ـ و كه كنم به حضورتان كه عرض ـ هيچكدام آن معنا استاد حسيني: من به ذهنم مي آيد كه به يك 

ي كه غرض از واليت حاال توضيح مي دهم. يك وقت ،كاملتري را بيان كردكاملي را هم اين مسئله معنا يك 
آغاز مي كنيم در ذهن غرب زده ها اين آن را فقيه نه واليت فقه در ذهن اين غرب زده ها ما از بدترين شكل 
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مي استبداد سياه آخوندي را مي آورد و بيچاره ها خيال  ـ معاذ اهللا ،استغفر اهللاـ است كه اين استبداد است 

 مند و بشر به يك بلوغي رسيده است كه اداره كارش را خودشكنند كه خودشان همه چيز را مي توانند بفه
مي كند اين حرفها براي سابق بوده است آن احمق مي گفت وقتي كه واليت فقيه را در قانون اساسي همان 
دفعه اول باورش شده بود مي گفت ما قيم نمي خواهيم بيچاره خيال مي كرد كه بدون قيم مي تواند حيات 

زنده باشد اين يك معنايش كه آنها البته اين دسته هم احتمال مسلمان بودنشان هست و آدم  داشته باشد اصالً
كسي كه مي گويد قيم نمي خواهد دعوي خدايي مي  .نمي تواند زود بگويد كه لوازم حرفشان را مي فهميدند

د حيات نمي تواند داشته باشنمي تواند كند مي گويد ربط نمي خواهد اين بيچاره نمي فهمد كه اصالً وجود 
 داشته باشد هيچ چيز ندارد.

دنيا نمي دانم عقل بشر چنين و چنان شده اصالت انسان و اصالت كذا از اين اباطيل  .قيمخواهد  چيزي نمي
خودمان هستيم و جامعه هم كه  .و دل خوش مي شوند به اينكه ما خودمان هستيمبه همديگر هم مي بافند 

چنين حرفي نيست در  ،مي توانند تمايالت اجتماعي همه كار همه غلطي بكنند امثال خودمان هستند روي هم
اين ريشه اش در الحاد است ولو اين بيچاره ها از دست آنهايي كه اين حرف به دست آنها رسيده است  ،كار

كه اين دسته هم نوشته هايشان احياناً به  اين يك دسته هستند .نفهمند كه ريشه اين حرف چه مي شود
ها هم  حتي شيطنت مي كنند به شكلي حرفشان را در حوزه ،ورتهاي مختلف مي نويسند و وسوسه مي كنندص

هستند براي اداره بشر. عقال اداره مي كنند زحمت هاي عقلي كشيده شده است هزاران عقال نشر مي دهند 
براي روح و امور دين ند هزار دانشمند دارند االن زحمت مي كشند نظام دنياي مردم را دارند اداره مي كن

آن نافهم هم مي گفت كه اصالً دين نمي شود بگوييد كه كه ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ پرورشي هست و 
دليلش هم اين بود كه مردم به دنيهاي مختلف گرايش دارند مي گفت كه در همين ايران محور باشد براي اداره 

مي گوييد اداره بكنيم به دين شما به كدام دين كه ت هم كه مردم دينهاي مختلف دارند يك دين كه نيس
اقليت ها را مي شمرد خب اينها معتقد نيستند به مرتباً شروع مي كرد شمردن داخل ايران هم مي آيد مرتباً 

به حضورتان كه عرض ـ اعتقاد داريد نحوي شما درباره كلمات معصومين يك  .اين اعتقادي كه شما مي گوييد



٣٢٨  ······························································································································································  
اعتقاد شما هست حق است شما براي  ،اقليت اعتقاد ندارد بايد مجبورش كرد چون اعتقادفالن ـ كنم كه 

اين معنايش اين است كه مي خواهد قيد همه چيز را بزند و قبالً هم در بحثها  آن هم، خودتان برهان داريد
، در مقام انكار عرض شده است كه اين معنايش اين است كه اصل آن ارزش و راست و دروغ و همه چيز را انكار

و تسليم شدن و تبعيت از فهم يعني پاي حقانيت مطلب را از ريشه قطع مي كند پاي  ؛است خودش نمي فهمد
ست. يك حرف هست ا واالي پاي حقانيت را كه استوار نيست كه بفهمد يا فهم غير، مستقل از اينهارا حقانيت 

يلي اشكال است واليت فقيه را تفسير مي كند شبيه خبر آن تر هست ولي باز  يككه خير يك درجه از اين نزد
طبقات، اقشار بقاطلشان ذكر مي كنند يعني در طبقات آن اولي حس گراها  ،واليتي را كه براي اقطاب متصوفه

هندي و گرايش به رياضيات روحي تصوف كنم ريشه اش بازگشتش به  بودند اين دومي كه دارم عرض مي
در طريق باطل و عقايد فاسد اين به نظرش مي آيد كه قطب وقتي كه واصل هست آن هم نه در طريق صحيح 

صلوات اهللا عليهم اجمعين ـ و رسيد به فالن مرتبه اين ديگر استغنا دارد از نبي اكرم و اهل بيت معصومين شد 
ند كم و زياد مي توابخواهد  گونهوحي مي شود و هر چيزي را هر شاين بيچاره خيال مي كند كه به خودـ 

ربوبيت هست نهايت در يك شكل حسي اش نيست در يك شكل ـ به اصطالح ـ اين هم همان دعواي  .بكند
ديگري از آن هست و اقطاب اين رقمي و متصوفه اين رقمي كه عرض كردم ريشه اش در تصوف هندي است 

تناسب با هيچ شرعي را مـ به اصطالح ـ اينها ديگر خودشان را در آن رتبه فعال مايشاء هم مي دانند عبادات 
انواع مختلفي   طبيعتاًـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ هم نمي كنند خودشان را ديگر شارع شرع مي دانند 

حاال اين هيچ فرقي ندارد كه عبادت خداي متعال را در شكل اجتماعي هم كسي قائل اش باشد به  .هم دارند
يك دسته ديگر در مقابلش واليت فقيه را  .الن هم هستاين شكل و اين هم فاسد است باطل است واضح البط

نمي گويند و واليت فقه را مقابل واليت فقيه ذكر مي كنند اين دسته فقه را يك كتاب قانون مي گيرند كه 
سرپرستي پياده كند اينها معني رئيس باشد رئيس جمهور باشد فتوي را از اين فقيه بگيرد و  ،موضوع شناس

ندارد اين دسته از آن دو دسته ديگر طبيعتاً جمعيتشان خيلي بيشتر است قابل  تآن التفاجريان رشد را بر 
. اين دسته كه مي گويند واليت خدمتتان اين را من يك مقدار لذا توضيح بيشتر مي دهم .قياس با آنها نيست
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. موضوع ٢ .ن يك. تعريف فقه را استنباط نسبت به احكام تكليفيه منحصر مي كنند اي١فقه به اين معنا 

شناسي را ربط منطقي اش را هم جدا مي كنند جزء امور تجربي  . موضوع٣ .شناسي را مطلقاً جدا مي كنند
ست. نه فقط جدا مي كنند براي اينكه بگويند احكام تكليفي ارزشي و توصيفي از همديگر است و علي حده ا

يك باب ديگري است جزء امور آن مي گويند آن را جدا هستند بلكه از اين ريشه استنباط و اينها هم مي برند 
مي شود حكومت كارشناس. كه فقه است آنها پياده بكنند. اين اسمش حكومت  ،ست علي حدهاتجربي 
بخوانيم. عدول مؤمنين عادل است كه بگوييم كه بهتر است اين شكل را به نام حكومت عدول مؤمنين  تر نزديك

مني كه ؤمؤمنين نمي شود به آن چسابند. م لستند ديگر و اال عدوكه هستند خب تابع يك رساله اي ه
يك اضافه اي عرض كنيم ما قسمت در همين . حاال مبخواهد عادل باشد خب بايد منضبط به احكام هم باشد

حضور مباركتان اينها عيناً مثل مكلفها كه وقتي رجوع بكند كه آقا من فرش فروشي بكنم يا مثالً بلندگو 
لباس فروشي بكنم يا توليد خودم را كردم مي گويند هر ـ من باب مثال عرض مي كنم  ـ م يا فرضاًفروشي بكن

قت كن برو در بازار ببين اهل خبره اش چه د ،كدام را كه براي شما صرف دارد بكن از اهل خبره اش سوال كن
نه است چه نيازي دارند برو وضعيت بازار و جامعه هم چگو ،مي گويند چه كاري از شما مي آيد بيشتر و بهتر

توليد فرض يا الزم است توليد لباس يا است چيزي را معين نمي كنند كه حاال فالن كار يعني الزم  .انجام بده
مي گويند هر چه مورد نياز مسلمين هست برو بازار از اهل چه، بلندگو يا الزم است ـ فرضاً ـ توليد الزم است 

در عينيت فرد، افراد هآ. در عينيت شود  رها ميه اينكه سرپرستي جريان رشد اين ن .خبره اش بپرس انجام بده
جامعه صبح كه از خواب بلند مي شوند مي خواهند تصرفي بكنند در آن چيزي را كه دارند اضافه اش كنند هر 

كسي صد هزار تومان پول دارد اهل تجارت هست اين صبح صد هزار  ـ فرض بكنيدـ كسي به يك نحوي 
پيدا بشود براي اي  افزودهاين يك نحوه كاري بكند كه يك در بازار مي خواهد تا عصر در نش كه مي آيد توما

 ،فعل بدون قصد كه انجام نمي دهد خود، از كار كردندارد سرمايه اش تا به آن معيشت بكند يعني قصدي 
به سرمايه ا اينكه اضافه بكند حاال مازاد آن را بخواهد صرف در خيرات بكند يا صرف در معيشت خودش بكند ي

قصدي دارد به دنبال يك حاصل شدن يك قصدي مي آيد يعني مي خواهد يك تغييري در عينيت اش اش 
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مقصد خاص يك رشد را در نازلترين مرتبه اش عام است فهم از آن مي گويد كاري مي كنم براي  .واقع بشود

عمل بكن من به شما نمي گويم اجاره بكن يا مضاربه اين واليت فقه مي گويد در چارچوبه فقه  .حاصل بشود
مساقات بكن يا تجارت بكن من مي گويم اگر خواستي اين كار را بكني اين قوانينش هست اگر خواستي بكن يا 

ص در يآن كار را بكني اين قوانينش هست در اين چارچوبه ها حركت كن ديگر تخصيصي نمي دهد تخص
آيا در  .معين مي شود اين مقاصد به طرف مطلوبهايي است يا دنياي يا آخرتيعينيت انجام مي گيرد مقاصدي 

آن سياستهاي شامل باالي  ؟مقاصد دنيايي يا آخرتي كه كار بخواهد بكنند چه چيز مؤثر است در اين تخصيصها
ي داده عرض مي كنم اينكه تسهيالتي نسبت به كشاورزمثالً بر  يعني سياست نظام قرار گرفته است ؛سر اينها

خب طبيعي است چه آن كسي كه مي خواهد مقصد آخرتي داشته  ،بشود تضييقاتي نسبت به فرضاً تجارت
باشد درآمدي پيدا بكند صرف در امور آخرتي بكند چه كسي كه مي خواهد صرف در امور دنيوي بكند وقتي 

راين اينها تخصيصهاي جزئي رفتن ثروتش خب مي رود دنبال زراعت پس بنابباال ديد يك راهي باز هست براي 
سياستهاي كلي نظام وقتي بريديد آن را از شرع و گفتيد كارشناس  .كه دارد تابع سياستهاي كلي نظام هست

محض بنا بر بياني را كه در جلسات قبل عرض شده است مي شود اصالت حس سياست گذاري ها چيزي كه بر 
عمالً واليت سپرده مي شود سرپرستي جريان  .تپرستش ماده اس ،آن حاكم مي شود در منطق اصالت حس

قوانين ابزار قرار مي گيرد واليت فقه نمي شود اين در باطن  ،رشد به گرايشات مادي در شكل قوانين الهي
مي گوييم واليت عدول مومنين كنه آن را اثبات مي كنيم كه واليت عدول مؤمنين هم نيست به آن اولش 

رنگ آن رنگ مذهب  ،واليت گرايش مادي هست بر عدول مومنين ،مومنينواليت روش مادي هست بر عدول 
بلكه قليلي ممكن  آنها هم زيات است ولي توجه به الزمه كالمشان قطعاً عده كثيرآنها است اين دسته عده 

ان و التفاوت داشته باشند قطعاً اكثريت نزديك به اتفاقشان ملتفت به مسأله زمان و مكبه ما است لوازم كالم را 
و آنچه  و نحوه گسترش و اينها نيستندتوسعه و اين حرفها نيستند. ملتفت مباني و پيش فرضهاي روش تجربي 

ست. ارا كه در خاطرشان هست از عقل و عقال و نظام عالم غير از آن چيزي است كه در خارج و واقع محقق 
كلي هم نوعاً گفته مي شود نه اينكه اين را به صورت  ديك دسته ديگر ممكن است اين فرض باشد كه چرا ما
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ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ فقط جزء احتماالتي است كه در دفتر طرح شده باشد كه آقا اسالم فقط كه 

احكام تكليفي ندارد و اخالقيات هم دارد و احكام توصيفي و جهان بيني هم دارد و بايد همه اينها را ديد و بعد 
بايد با هم كه اينجا بيشتر در دفتر بحث مي شود اين است كه ديدن معارف و اخالق  البته چيزي را .اداره كرد

اين كساني كه در جامعه نوشته هايي   . نوعاًخطابو لوازم خطاب ابزار علم اصول باشد يعني با ابزار شناسايي 
اصوليين ش روسه دسته ولي نمي گويند كه با آن  دمي نويسند و آدم گاهي به گوشش مي خورد مي گوين

 .استنباط بشود فقط تمسك مي كنند احياناً به كلياتي كه خودشان از اخالق يا توصيف يا تكليف ذكر مي كنند
يعني اين  ،اين دسته هم .ولي باز كارشناسي را مستقل مي كنند .كار اجتهادي را در آنجاها نشر نمي دهند

به حضورتان كه عرض ـ فهم از دين را  ،كرده احتمال هم كه تعريف فقاهت را به صورت ضعيفي در آن تصرف
منحصر به فهم از احكام تكليفي نكرده ولكن فهم از دين را در توصيف و در ارزش هم اجتهادي و ـ كنم كه 

استنباطي نكرده است اين دسته باز كارشناسي را مي سپارند به روز اين هم باز واليت فقه هست نهايت فقه 
 ز همان فرض قبل فرض ديگري هست كه اين فرض، ظاهراً فرض ششم مي شودناقصي كه سر در مي آورد ا

اين فرض ششم اين است كه بگوييم نخير واليت فقه به معناي اين باشد كه كليه احكام توصيفي، تكليفي، 
ارزشي استنباط فقاهتي بشود حداقل در اصول آن و به وسيله آن مدل هم ساخته بشود ولكن اين كار را كسان 

 ؟ندكي بكنند اسم آنها فقها باشد مردم رئيس جمهوري هم معين كنند آن رئيس جمهور هم اين را چكار ديگر
هر چند در اينجا زمان و مكان به نحو خاصي كه بايد در مدل طرح شده باشد در  ،پياده كند با ابزار كارشناسي

در اينجا طرح مي شود ولي باز تصرفات عيني بنا به بحثي كه گذشت وحدت تركيبي پيدا نمي كند با مدلي كه 
م كسي براي حاال اگر ما اين واليت فقيه را بخواهيم نگاه كنيم در فرض هفتم و بگويي .نزد كسي كه فقيه هست

نسبت به خط  ،نسبت به سياستهاي اصولي امور عيني ،او جزميت پيدا مي شود نسبت به كليات امور عيني
مشي هاي هدايت كننده امور عيني اين شخص بايد همان باشد كه در جريان جزميت در امور ذهني و قلبي 

چگونه در باب قاضي  و كوچكش يار نازلهم براي او مطلب تمام باشد اين واليت فقيه بگوييم از قبيل مثال بس
مي گوييد به هر حال قضا براي كسي است كه فقيه باشد ولي در آنجا لزوم اينكه خودش حتماً خبره باشد شما 
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ضامن بودن نسبت به رشد  ،را نمي آوريد در اينجا مرتبه اعلي هست و مرحله سرپرستي است نه فصل خصومت

دنبال ايجاد رشد به اين معنا نيست موثر هست ولي را ديگر جدا بكند است و اصل خصومت مي خواهد طرفين 
قاضي مثل پدر خانواده نيست كه بخواهد  .دستگاه كنترل يك نظام براي رشد آنكه بسيار خوب حرفي نيست

اين پولي كه دستش هست در آن يك تصرفي بكند كه يك رشدي در آن پيدا بخواهد صبح كه مي آيد بيرون 
قاضي مثل متولي يك موقوفه نيست كه مسئول باشد كه اين درآمدي كه هست  .اموريتي نداردبشود چنين م

اگر در آن قيد شده است در اين وقف رشد خود موقوفه در آن بخواهد كار بكند و ولي رتبه اش از همه اينها 
ايد رشد پيدا كند ايمان عموم مردم بايد در اين بستر ب .يعني متكفل رشد نظام هست ؟باالتر است يعني چه

هر كسي به حسب ظرف خودش شرح صدر پيدا كند شرح صدر الهي و تصرفاتي كه در عينيت مي كه براي 
كه قبالً در آن بحث شده كه جريان  .كندايجاد اش مي خواهد يك چنين تغييري اصولي شود در محورهاي 

هم قلب حاصل شده باشد و هم هم ذهن و و جزميت بايد در آن در هر مرتبه مختلفش هم مرتبه عينيت 
جريان جزميت در شكل علم و هم در شكل تصميم گيري و عمل براي او پيدا شده باشد در عالي ترين رتبه. 

نه واليت فقيه به معناي  ،امور عيني را هم مالحظه كند خب اين مي شود واليت فقيه ولكن واليت مقنن فقيه
حاال اين رتبه اي را كه مي گوييم واليت الهي  .اليت الهي فقيهصحيح است بگوييم و .اينكه هيچ قانون ندارد

در تعريف واليت تصرف  .ن زمان و مكان بحث شدآفقهي كه در  ،بله ؟شده استفقيه آيا در تعريف فقه تصرف 
آن واليتي كه بخواهد توجه به جريان رشد نداشته باشد فقط انطباق به عينيت باشد مقابله با  ،بله ؟شده است

اد را كاري نداشته باشد رشد ايمان را كاري به آن نداشته باشد اين نيست. از قبيل واليت غيب و قصر الح
ـ خوب عنايت كنيد در اينجا ـ است نيست از قبيل واليت اموال بال صاحب و از قبيل اين امور نيست محدود 

نمي گوييد بخشي ـ خوب عنايت  شما .به انفال و اخماس و خراج و اينها نيستاو معدود اختيارات اقتصادي 
مي  ،بفرماييد ـ شما نمي گوييد فقيه بر بخشي از منابع و بخشي از درآمد سرانه از نظر اقتصادي حاكم است

گوييد گسترش ارتباط مادي بايد در جهت بندگي خدا  مي .گوييد آن يكي از زيربخشهاي كار ولي فقيه است
، مصارف شما روابطشما هدايتي بكند كه صنايع نحو ي بايد يك يعن ؟باشد زمين بستر بندگي بشود يعني چه
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همه اش هم در باب اقتصاد، هم در باب فرهنگ، هم در باب سياست همه اش الهي بشود. اينكه نمي شود شما 

شما مي  ؟مثل اينكه در مثال ساده كوچكش بگوييم انسان مطلوب كيست .كه مقيد بشود به قيد خاصي كه
مي گوييد يعني نماز  ؟ب آن است كه همه حركاتش به طرف خدا باشد. مي گويم يعني چهگوييد انسان مطلو

 ،مي خواند براي خدا بخواند، كسب هم مي كند براي خدا، انتخاب هم مي كند موضوع كسبش هم براي خدا
في  ورد واحد و حالي«بايد  او مي گوييد همه حركات ،مي كند براي خدا خود تالش هم در رشد موضوع كار

نيد كخوب عنايت ـ باشد همه حركاتش بايد توحيدي باشد. نمي شود جامعه را تجزيه كرد  »خدمتك سرمداً
گفت كه عيبي ندارد در يك قسمت از كارها الهي باشد در يك قسمت از كارها ـ در اين قسمت از عرض 

هر نحوه از  .پرستش است اي وهبنا بر بحثي كه اول كار اشاره شد نح[قطع صوت] الحادي هم باشد مانعي ندارد 
پرستش ولو موسوم به پرستش نشده باشد به اسم خاص تعريفي اگر پرستش غير خدا واقع شد آثار سوء 

گوييم كه خاص  خودش را دارد ديگر. ممكن است بگوييد اين خاص معصومين هست اين رتبه. ما هم نمي
كه الگو و لكم مي گوييم ما الگو براي گوييم  يكه جهت به ان طرف باشد، ما ممعصومين نيست ما مي گوييم 

صلوات اهللا ـ داده نگفت كه همه شما پيغمبر شويد كه. حضرت مولي الموحدين را قرار اكرم شما خدا، پيغمبر 
اعينوني بورع و «ايشان مي فرمايد كه شما نمي توانيد مثل من عمل بكنيد و لكن ـ افضل صلوات  مصلين 

سياست گذاري  .همان بخواهد واقع بشودعين تالش در اين راه غير از اين است كه ، تالش بكنيد. »اجتهاد
عمومي جهت آن به آن طرف باشد غير از اين است كه بگوييم حاال همه مردم معصوم مي شوند. معناي رشد و 

گاه مطلوب بايد معلوم بشود و حركت جامعه به طرف انسان مطلوب باشد. در هر دستانسان توسعه و معناي 
توسعه اي هم كه برويد همين طور است. آن كفار هم براي دستگاه خودشان انسان اقتصادي مطلوب معرفي مي 

معرفي مي كنند بعد مي گويند كه ما اين انسان اجتماعي اقتصادي را بايد الگو  ، اقتصاديكنند انسان اكونميك
 .هيچ هرز روي نداشته باشد ،د به آن طرفقرار بدهيم يك كاري بكنيم كه روحيات مردم همان گونه بشود برو

فرضاً ضبط صوت را بخرد همان آن پول طرف در بانك هست مي گويند الزم نيست پول بگيرد بيايد دم مغازه و 
را نشان بدهد اين هم از همان جا از اين حساب پول واريز بشود كامپيوتري به آن حساب جا چك يا كارتش 
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كنترل آن هم  .اعتبارت آن بايد سازماندهي اش دست خودشان باشداز آنجا خود پول لحظه اي بيرون نيايد 

مادي محض بشود به يك نفر يك وقتي بود كه قبلها زمان دولت طاغوت ما صحبت كرديم كه در قم تعداد 
كساني كه مثالً پول گذاشته اند در صندوق يكي از همين بانك تعاوني اسالمي به ـ حاال يادم نيست ـ يك رقم 

هزار دفترچه بود يا بيشتر بود حاال يادم نيست و ميزان پولي هم كه آنجا هست از چند  ١٥زرگي نمي دانم ب
گفتم نه دوباره مي گفت كه  ؟نمي خواهنداينها ميليون باال مي زند اين ماتش برده بود مي گفت هيچ چيز سود 

 .گفتم نخيربيايند پول بگذارند؟ مي شود اينها اين پوئن سياسي، چيزي وعده اي از جايي چيزي به آنها داده 
پول مي گذارند براي اينكه قرض بدهند به خب گفتم  ؟مي گفت خب اينها به چه اميدي پول آنجا مي گذارند

گفتم كه اينها قربة الي اهللا مي گذارند  ؟مي گفت چه چيزي گير خود آنها مي آيد شخصاً از اين قرض .مردم
كاري اينگونه بكنند اين را يك  .گفت كه خب اينكه اقتصادي نيست ابداًمات مانده بود بعدش هم آخرش 

دانست خالصه آخر كارش اين بود كه اينها از روي بي عقلي دارند اين كار را مي كنند  هم ميمزاحمت باطلي 
مي  خب اينهايي كه ربا را درست مي دانند و اصلكه. اگر اين آدم عاقلي كه باشد كه چنين كاري كه نمي كند 

به اين اين را دانند كه ريشه قرار بدهند در همه امور اين را درست اين را منطقي مي دانند مي گويند خب 
حضور مباركتان كه كنيم  ميعرض  .وسيله رشد درست مي شود براي جامعه در دستگاه خودشان. برگرديم

بنابراين بياني كه عرض شد آن  بنابراين واليت فقيه هست با بياني كه عرض شد هم در فقه هم در واليت و
وقت صرفاً واليت فقيهي كه فقط احكام تكليفي را بلد باشد محدوده تصرفاتش هم فقط محدوده خاصي از انفال 

 .مسئول رشد هم نباشد اين اصالً نه آن واليت هست و نه آن فقه كه ما عرض كرديم ،و اخماس و زكوات باشد
عبارتي وقت باشد خدمتتان باشيم و آن ـ اگر انشاءاهللا ـ ل بعدي را يك توضيح كوچكي هم اضافه كنيم و سؤا

 است كه ساعت ما خوابيده 
 آقاي: [؟]يك ربع ديگر

كنيم اين است كه در خاطرتان باشد كه  كه عرض ميديگري سؤال ضابطه كوچكي استاد حسيني: بله. 
فعليت خارجي پيدا مي كند. ولو ممكن  ،تقدرت عباد و مبتال به شان قبالً اثبات شده است به وسيله اين والي
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لتفاوت كم بكند به اين مطلب خيال بكند كه خير هر كسي مالك پول خودش هست و كار خودش ااست كسي 

ولي نخير پول سبك بشود، سنگين بشود در اين موضوع خرج  ،مي داند و انجام مي دهد كارهاي خودش را
اين بهتر بودنش وابسته به سياست گذاري هايي است كه انجام بشود و يادر آن موضوع خرج بشود بهتر باشد 

يعني قدرت ابتال و ميزان رشد قدرت عباد و اصالً موضوع ابتالء مكلفين در داخل نظام  ؟مي گيرد يعني چه
خود نظام و در حقيقت ولي فقيه مسئول نسبت به رشد ايمان و توسعه ريشه دارد در سياست گذاري هاي 

هم قدرت ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ ينيت هست كه تأثيرش تبديل بشود به قدرت تأثيرات او در ع
 شود.  خدمتتان عرض ميكه از واليت فقيه است اين آن چيزي  ،روحي و هم قدرت ذهني و هم قدرت عيني

و يعني احكام تكليفي  ؛آقاي معلمي: يك سؤال ديگر فرموده اند كه آيا فقيه به علت آشنايي با سه بخش
 ؟توصيفي و ارزشي، آشنا به زمان و مكان است يا به علت تسلط بر علم اصول يا مطلب ديگر

 ياستاد حسيني: عرض شده زمان و مكان به بياني كه قبالً گفته شده است يكي زمان و مكان را در مدل
ديم كه اين ] بر جريان تاريخ كالً كه عرض كر٥٤: ٣٢[؟ديدن هست كه به دليل اشراف كلماتي كه از طرف 

پس به دليل توجهش به آنها مسلط  .جريان در امر ثابت تعلق به امر ثابت گفتيم ديگر، جريان تعلق به امر ثابت
يعني بنا شده  ؟يعني چه .بر زمان و مكان و متصرف است بر آن اساس در زمان و مكان ؟چه چيزيبر است 

يادمان نرود تعريف كاربردي اگر پايه ـ ته باشيد تعريف كاربردي داشته باشيد بنا شده است علم حقيقي نداش
هم اعمال آن پشت سر داريد اش بند باشد به اين معرفت ها به آن چه كه ما انزل اهللا از تعاريف كاربردي الهي 

كاربردي داريد و سرپرستي رشد انجام مي گيرد اين فرق دارد تا اينكه شما بگوييد كه به دليل مثالً عينيت، 
قدرت تحليل  ،ايشان تصرف در عينيت مي كند نظر به عينيت مي كند تعريف دارد براي آنشود يت نظر به عين

عينيت را دارد در دستگاه خودش و تصرف مي كند تصرف الهي در عينيت، اينكه قدرت تعريف عينيت را 
و مكان را مي  قدرت تحليل عينيت را در دستگاه الهي داشته باشد اين مي شود فقيهي كه زمان ،داشته باشد

اگر چنان شد چنان  ،اگر فقيه فقط احكام التزاميه عمل را داشته باشد اگر چنين شد چنان دستور است .شناسد
 ،و ابداً در توصيف و ارزش نيايد قدرت اينكه توصيف از عينيت بدهد نظر به عينيت بكند ولو در وجه كلي
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پس بنابراين علت  .اين مرحله خاص اين را نداردمطلوب معين كند براي عينيت ولو در وجه كلي نسبت به 

علت اشرافش به زمان و مكان اشراف آن كلمات است به زمان و مكان. البته مقدماتي دارد مسلط فقيه، تصرف 
را در هر خطاب بودن به علم اصول تا بتواند استفاده از اينها بكند بعد اصول در مرتبه عالي اش كه گفتيم لوازم 

چيزي واقع  نرا به صورت يك وحدت در بياورد اين علت مي شود حاال قبل از آن چني و اينها سه فصل ببيند
به هر  .تخمين و قدرت استنباط اجمالي مطلب را داشته باشدـ به اصطالح ـ نشده است خب به نسبت قدرت 

ردي الهي نظر كند حال نهايت كار اين هست كه مي تواند امور عيني را كه نظر مي كند بر اساس تعاريف كارب
نسبت به آنها ولو در وجه كلي و بعد مي تواند اين را حل كند و تعيين مطلوبهاي كلي بكند و بعد انتقال بدهد 

اين غير از وقتي است كه فقط احكام التزامي تنها را عالم  ؟و تصرف بكند از اين وضع به وضع بعد يا نمي تواند
 باشد سؤالي است.
 ]٥٨: ١٨[؟همان آقاي معلمي: 

زمان و مكان اشراف امر ثابت بر زمان و بر استاد حسيني: بنابراين ما به ذهنمان مي آيد كه علت اشرافش 
وحدت تركيبي كردنشان و تبديل  ،التزامات قلبي توصيفي، تكليفي، ارزشي ،مكان هست در مرتبه عاليه

 ثاني. در مرتبه يا مي كنند  شدنشان به يك واحد در مرتبه واليت انسانهايي كه تدريجي الحصول كار
آقاي معلمي: بله، يك سؤال ديگر فرموده اند كه آيا فقط علم در واليت اصل است يا امور و عوامل ديگري 

 ؟ اين ظاهراًدر پذيرش واليت موثر مي باشدنيز 
تعريف استاد حسيني: حاال ما در واليت واقعش اين است كه به ذهنمان آمد ايمان اصل است نهايت ايمان و 

در ارتكازات عادي يك  .از عرفان را باز در آن هم يك تصرفات جزئي واقع شد در بياناتي كه عرض مي كنيم
رياضيات در  آنها عده كه مشغول كار استنباط احكام تكليفي هستند به آنها گفته مي شود فقيه يك عده كه هم

البته از كتاب و سنت ولي در عين حالي كه به دست مي آورند ـ ح به اصطالـ نفساني هست و معارفي را كه 
هم بخوانند و هم درباره  ،احكام ارزشي ،هم بخوانند و هم به كار ببندند ،هم عرفان علمي و هم عرفان عملي

يك قيد هم شما وارد به  .خودشان به كار ببرند تزكيه كندن تهذيب كنند اينها را به آنها گفته مي شود عارف
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ث. قيدي كه در اين نسبت به اين دسته وارد بحث شد كه نمي توانيم بگوييم واليت اين دسته كرديد در بح

به حضورتان كه عرض كنم كه ـ پرچمدار كفر بايستد و  ،عارف و آن اين است كه گفتيم كه بايد مقابل ولي كفر
گرفتن در امور  سرپرستي به دست گرفتن معنايش در امور فردي تنها و صد نفر يا پنجاه نفر تحت تأثير قرارـ 

به حضورتان ـ و ناب و درجه يك و  تهذيب نيست حاال ولو عرفانش هم عرفان صحيح و خوبو شخصي شان 
يك ذره هم بوي تصوف را ندهد و لكن واليت اجتماعي و عبادت خدا در شكل اجتماعي را ـ كه عرض كنم كه 
ك عرفان ناقصي به حساب مي آوريم عرفان اين را ما ي .تصرف در زمان و مكان نمي كند ،ادراك از آن ندارد

اي كه عرض شد يك فقه در عين حال يك مرتبه از  كامل به حساب نمي آوريم همانطور كه فقه را در آن مرتبه
ـ نقصان را دارد همان طوري كه فلسفه را هم آن فسفه اي كه نتواند مقابل فالسفه كفار در عمل بايستد آن هم 

يك نقصي دارد ولي اگر عرفان به اين معنا باشد كه بگوييم كه محقق شدن ه ـ كبه حضورتان كه عرض كنم 
و ظرفيتي كه مقابل كفاري كه شرح صدر در كفر پيدا صدر يك مطالبي در قلب و روح و پيدايش يك سعه 

خب اين هم معناي عرفان در آن تغيير پيدا مي شود و هم فقه و هم جلو كرده اند بايستد و جامعه را ببرد 
ادراكات قلبي هم ادراكات نظري هم ادراكات حسي و كارشناسي اگر هر سه تا را در كارشناسي هر سه تا، هم 

مي گوييم تجربه بر اساس  ،آن در تعاريفش تصرف بكنيد بگوييد ما كارشناسي را نمي گوييم كارشناسي تجربي
 ماسم كارشناسي شود. فقاهت هم بگوييرا تعاريفي كه آن تعاريف منجر شود به منتهي شود به ما انزل اهللا. اين 

عرفان را هم  ،نظر به احكام توصيفي، تكليفي، ارزشي ثابتي كه آن هم باز منتهي مي شود به ما انزل اهللا
بفرماييد كه عرفاني كه معرفت و ايماني كه منجر بشود به جاري شدن معرفت در همه ابعاد حيات بشر نه بعض 

در حيات اجتماعي  .باشد ت فردي اش را بپوشاند در حيات اجتماعي كاري نداشتهاز ابعاد حيات انسان نه حيا
حاال جلوي كولر هم نشسته است كاري هم ندارد كه اين كولر را از خارج آورده اند يا از داخل آورده اند يا 

ينكه اين چطور شده است يا چه چيزي شده است سوار ماشين مي شود فرضاً مي رود زيارت يا ديدار دوستان ا
سوار شدن آن چه رقمي است كاري به اين كارها ندارد اينكه ببريد آن را و بگوييد در كجا چه چيزي ماشين از 

خب پس در تعريف عرفان و فقه و كارشناسي هر سه تا،  .يك بعد آن بله و در يك بعد آن نه اين ناقص مي شود
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است، البته از ايمان  ؟واقع مي شودـ به اصطالح ـ يعني از كجا چيست؟ ريشه اين مطلب  .سه تا تغيير كرد

 ،تحقق آن گسترش ايمانـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ گسترش ايمان هست كه اينها را به دنبال دارد و 
 بله و تحقق اينها هم تأثير در جامعه را. .تحقق اينها را به دنبال مي آورد

دند اين را به صورت عام گفته اند اگر كه ما به آن آقاي معلمي: چون در اين سؤالي كه مطرح فرموده بو
ذكر شده است باز هم  ي آنبگوييم كه مثالً در واليت ادراكات قلبي، ادراكات حسي و ادراكات تجربي هر سه تا

 معناي اينها شد ادراك 
 استاد حسيني: شد ادراك پايه اش مي شود ايمان.

يعني  ؛يا فقط ادراكاتآرتبه به قوت خودش هست كه است يعني دو م آقاي معلمي: بله باز سؤال همين
اطالعات حاال مي گوييم اطالعات در سه بخش اصل است در واليت يا كسي كه ولي هست غير از اينكه بايد در 

بايد يك  ،هم موضوع را بشناسد ،سه بخش يا بخشهاي مختلف اطالعاتي داشته باشد هم فقه را بشناسد
داشته باشد شرط ديگري هم غير بايد شخصات جسمي يا مشخصات ديگري هم مشخصات روحي يا مثالً يك م

 بوده است. مطرح اين سؤال بيشتر شايد  ؟از ادراك و اطالعات هست
استاد حسيني: ببينيد من دوباره تكرار مي كنم حضرتعالي نظرتان اين است كه ادراكات كارشناسي و 

 را..  ت قلبي هر سه تاادراكات فقاهتي به معنايي كه گفته شد و ادراكا
 آقاي معلمي: ادراك هست.

 ههمه مرتبه نازلنه و هر سه را دارد آيا چيز ديگري اصل هست من مي گويم است استاد حسيني: ادراك 
اينها قوامشان به چيز  ،ايمان بلوغ پيدا بكند بعد اينها به تبع آن رشد پيدا بكند اول بايد اختيار و .ايمان هستند
اينها به عبارت ديگر اين را نمي توانيد هم عرض قرار بدهيد با ايمان كه بگوييد اين هست د خوديگري است 

اگر گفتيم اصالت تعلق هست اول بايد ايمان گسترش پيدا بكند پس  ،اگر گفتيم بنا به تعريف .ايمان هم هست
د از او بايد گفت كه قلبي اش بع شنظام حساسيتهايش، نظام ادراكات ،از گسترش ايمان آن وقت حاالت فرد
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قرار عاليه نظام ادراكات بعد از آن بايد گفت نظام تأثيرات عيني اش و تصرفات عيني اش اينها بايد در مرتبه 

 بگيرد.
اگر هم باز بخواهيم بگوييم كه اصل در واليت ايمان است بعد دو مرتبه همين سؤال را بايد اما آقاي معلمي: 

جلوه ايمانش فقط بايد در ادراكاتش در امور قلبي يا ف بكنند آيا اثر ايمانش و همين مبنا هم بخواهند تعريروي 
 نظري و امورحسي ديد يا ـ به اصطالح ـ و امور 

 استاد حسيني: خير در تأثير عيني هم بايد ديد ديگر ...
 موثر است.روحي اش هم در تأثير عيني هم مثالً آقاي معلمي: 

ها، رفتارهاي قلبي اعم از ادراك كه ذكر شده است و اينكه نظام استاد حسيني: بله در كليه رفتار
حساسيتهايش را بگوييم شايد بهتر باشد از ادراكات قلبي يعني اينكه كجا غضبناك مي شود كجا فرحناك مي 

به هر حال حساسيتهايي كه دارد نسبت به چه چيزي چقدر بها مي دهد نسبت به چه چيزي چقدر  ،شود كجا
رفتار ار، آن بلوغ را پيدا كند معنايش اين است كه رفتار قلبي وقتي هر حال بايد اين ايمانش  بهبه نمي دهد 

تغيير پيدا مي كند نسبت تأثيرش گستره تر مي شود و قدرت سرپرستي در اين سه تا او رفتار عيني او، ذهني 
باالشاره مي شود گفت كه در آن بدست آوردن همه اش همه اينهايي را كه ما گفتيم هر چند كه بالعنايه و را 

به معناي اكتسابي محض نيست مقدماتش ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ است موهبت هست يعني ايمان 
كما اينكه فطرت هم اعطا است همه اش، همه است سيري است كه شما به حول و قوه خدا ولكن آن اعطاء 

اين است كه براي كسي كه يك مقدار تأمل بكند  چيز اعطا است و لكن اعطاءهاي خاص اينها واضح هم هست
محال است عمر  .بي سبب و بي جهت هم واقع نمي شود اگر قالبي اش هم درست كنند خدا رسوايش مي كند

 ؟عمل كرد كه دست اينها چطور شدگونه و ابوبكر و كذا قالبي اش بود خداوند نگذاشت يعني خدا ولي الهي آن 
عرض كنم باشند براي تبعيت از دين من هم  عه اسالمي دنبال مطلب اين رامحال هم هست كه جام .رو شد

بله اگر  ،يعني مردم در امور واليت اجتماعي همين گونه ؛يد ندارد فردي را براي اين مطلبؤخداي متعال م ،خدا
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اهللا  مردم همه رو برگدانند آن يك مطالب ديگري واقع مي شود ولي مثالً ما شخصاً درباره خود حضرت آيت

 خامنه اي براي ما واضح است گمان مي كنم للهم صل علي محمد و آل محمد 
استاد حسيني: من گمان مي كنم براي ديگران هم واضح باشد مگر اينكه كسي بخواهد انكار بكند اين نحوه 

اين  ،خودشايشان خدماتي انجام داده و اينها سر جاي قبل پذيرش و اين نحوه به اصطالح توفيق البته حاال در 
ست كه كار خدايي بوده است خب كسي كه خودش و دوستانش وقتي كه وارد مجلس خبرگان مي شوند ا پيدا

چنين مطلبي واقع مي شود ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ احتمالي را ندارند وقتي بيرون مي آيند چنين 
ثالً خداي متعال بر قلوب مسلط باشد نمي شود بگوييم كه كار خدا نيست و نمي شود مـ به اصطالح ـ اين كه 

اولي اش ولو مردم با اخالص هم بيايند ابداً بنا بر مباحث اخالقي بعد هم بگوييم امر واليت را هم كاري ندارد 
چنين چيزي كه نمي شود به نظر ما مي آيد كه واليت ايشان با تأييدات خداي متعال انجام گرفته است با 

و «انجام گرفته است و پيروز هم مي شود ان شاء اهللا تعالي ـ وات اهللا و سالمه صلـ عنايت حضرت بقية اهللا 
 .»صلي اهللا علي محمد و آل محمد

][اللهم صل علي محمد و آل محمدحضار:   



 

 ٤٤جلسه: 
١٣/٠٨/٦٨ 

آقاي معلمي: اعوذ باهللا السميع العليم من  الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم الصاله و السالم علي 
 لقاسم محمد [اللهم صل علي محمد و آل محمد] اسيدنا و نبينا اب

ين زمينه هم ري هم دركنم كه سؤاالت ديگ مي عرض ،در ابتدا دو تا سؤال هست در مورد بحث جزميت
تواند  مي يك سؤال كه فرموده اند كه گفته شده است جزميت .شود ين دو تا سؤال خالصه ميهم در ههست ك

چرا كه جزميت نسبت  ،رسد چنين تقسيمي درست نباشد مي تقليدي باشد و حال انكه به نظرتقليدي يا غير 
كه جزميت تقليدي حال آنكه نسبت به اموري ،به يك موضوع زماني است كه فرد براي آن استدالل داشته باشد

يك سؤال هم فرموده اند كه آيا  ؟شوند مي شكستهاي  شوند چنين نيست و با اندك شك و شبهه ميتلقي 
اگر آري علت  ؟تواند ا ز مراتب مختلف برخوردار باشد يا نه مي نسبت به يك موضوع خاصاسالم جزميت 

 گردد.  مي اختالف جزميت آنها به چه بر
 .بسم اهللا الرحمن الرحيم [؟] ، السميع العليم من همزات الشياطيناستاد حسيني: اعوذ باهللا

 ةبه يك تعبير شايد تعبير عيان و مالحظ .بحث جزميت يا يقين كه به يك معنا كه گذشته فوق برهان است
كنيد از يك دكتر يا متخصص يا فقيه براي  مي خود آن مطلب مورد بحث باشد كه طبيعتاً وقتي شما تبعيت

آن سخن تا برسد به چرايي معداي معانيه با عيان آشكار است كه اين دكتر اين سخن را گفت نه اينكه شما بال
 شود روشن مي شود، آشكار مي در لوازم خطاب براي شما عيان .اينكه چرا اين را گفت اين براي شما عيان باشد

ت يقيني است. حالت نفساني نسبت به شود فهميد كه اين الزمه را تا اين حد از اطالع ما دارد و قطعي اس مي
لي اينكه علت اينكه چرا چنين گفته اند اين حتمًا شود و مي نسبت به لوازمش پيداشود  مي كالم پيداداي عم

اش  دانيم اين حق است يقين بر حقانيت مي .شد مي شود براي آدم و اال علم به حقائق امور حاصل نمي پيدا
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 توانيم علم به مقتضيات نمي آن را در احكام تكليفي ؟چيستاش  را و علتداريم ولكن اينكه اين حق است چ

حاال اگر واسطه بخورد باز به همين درجه از يقين هست يا  .شود مي توانيم پيدا كنيم. تبعيت براي ما يقيني نمي
 يم ديگركن مي اينكه نه واسطه كه خورد ميزان جزميت وحدت و كثرتي كه بعداً در قسمت دوم هم بحث از آن

و جريان جزميت كه جريان يقين هست جريان  .گيرد مي تواند به نحو تام انجام بگيرد به نحو ناقص انجام نمي
رد از اينكه شكسته بشود و وحدت تركيبي پيدا نكند در ا، اين ابا داتعلق هست جريان ايمان هست به يك معن

دم نظرش تغيير پيدا كرد به نظرش ن كه مقلد آكنيم صرف اي نمي آنجايي كه تقليدي است وحدت تركيبي پيدا
 م اين تغييريكند كه بگوي نمي ثباتش و بازگشتش به اراك خودش و يقين خودش ،كند مي اين هم تغيير پيدا

كند مگر اينكه ادراكش به يك مرتبة باالتري ارتقاء پيدا كند. مثال: در مسأله شطرنج وجود مبارك نايب  نمي
مرتبه] در فرض خاصي كه شطرنج  ٣ني فرمودند [اللهم صل علي محمد  آل محمد االمام امام خميحضرت 

جزء آالت قمار نباشد درچنين فرضي كه صرفاً يك ورزش فكري باشد عيبي ندارد با آن خصوصيات و شرائط و 
د جايي شو حاال خارجاً هم در كازينوهاي دنيا اينگونه كه گفته مي .ظرائف و دقائقي كه در بيان شريفشان بود

طائفه ديگري است از آن حالت كه سابقاً داشه است به  ي يككنند شطرنج مخصوص يك دسته ديگر نمي يباز
 ،حاال يك وسائل و ابزار ديگري براي قمار درست شده است ،عنوان وسيله قمار بوده است تغيير پيدا كرده است

اربردي احياناً برايش كساني بتوانند كار كنند و حاال برعكس شايد مثالً در قانون احتماالت و مباحث رياضي يا ك
حاال ما بگذريم از اينكه اين بازي خوبي هست براي فكر يا بازي خوبي نيست براي فكر آن يك بحث  .پيدا كنند

معارفه حقه الهيه در كه اصالً بازي كرد يا اينكه رشد فكري در تأمل د فكري بهتر هست شديگري است براي ر
 ،معنايش اين است كه بازي مكروهي است ،حاال اگر بازي خوبي هم نباشد نبال رشد ايمان وليشود بد پيدا مي

از آخرت كه اشتغال به دنيا مكروه است همه  ةمثل ساير مسائل رياضي مثل ساير دقت كردن در امور دنيا بريد
شود مرحله كاملترش هم  مي شود شدت تأثير عيني هم پيدا مي آن شدتش كساني كه به دنيا اشتغال دارند پيدا

شود فرض دارد همه اينها باشد و بريده هم  مي شود ولي الهي هم مي شود اختراعات و صناعات هم مي پيدا
در همه مراحل هم بريده نباشد هم در اصل انگيزه و هم دركيف انگيزه و  .الهيه ةاز اعتقاد ات حقاش  نباشد پايه
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اينها جاري باشد ان شاء اهللا تعالي مدل اسالمي را  ةايسه و در همهم در كيف تأملو هم در كيفيت سنجش و مق

آوريد و بعد هم طبيعتاً نسبيت اسالمي و تناسباتي كه بين كيفيتها هست و بعد از آن هم لزومًا  مي به دست
 مو نهايتاً هم ايمان متكفل اداره عالاش  رياضي و رياضي اسالمي بعد از آن هم ساير ابواب كاربردي ةفلسف
كند و كيفيت عبادت را در همه حركات  مي شئون حيات معرفي ةيعني تبعيت از انبياء سعادت در هم ،شود مي

 فرمايد يا مقلد مي موضوع بحث صرف اينكه ولي اما حاال فعالً .دهد اين  غايت مطلوب مي و سكنات بشر نشان
پس جزميت براي يك نفر  ،كند مي نظرشان تغييرضي مقلدين بالفاصله رفرمايد جايز است در چنين ف مي

 .مي كنند كنند و تغيير مي گوييم تبعيت نمي شود كه جزميتهاي نازله كه ما آنها را جزميت به آنها مي موجب
اگر كسي بگويد كه وجود مبارك حضرت بقيه اهللا صلوات  ،حاال يك چيزهايي را  هم داريد كه تقليدي نيست

حمد و آل محمد ـ و جعل اهللا روحي لتراب مقدمه الشريف فداه اگر كسي اهللا و سالمه عليه ـ اللهم صل علي م
 ،كنيد نمي براي خودتان است قبولاش  بگويد كه ايشان ظهور كرده اند و اين مطلب يگر نيست اين يقين اولي

كسي بگويد كه رسالت حضرت ختمي مرتبت صلوات اهللا و سالمه . يك ربط است ياين حرف بنه، گوييد  مي
كند از  نمي و علي اهل بيته الطاهرين ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ خاتم نيست كسي قبولعليه 

يكي از آن مستقيم پس؟ كنيد تا برسد به توحيد چه چيزي است  نمي كند شما قبول نمي شيعيان كسي قبول
شش تا يا  ضروريات مذهب صلوات خمس كسي بگويد نخير نماز دز شيعه .هست يكي از آن بالواسطه است

ركعت است سي  ٢٠تا يا فرضاً بگويد عدد ركعات نماز صبح  ٥هشت واجب هست نه اين كه در هشت موقع نه 
 پس شما يك اموري داريد كه خودتان حس ؛كند نمي ركعت است كسي قبول ٣ركعت است  ٨ركعت است يا 

ه وسيله نظر غير نيست ولي يك است كه امكان شكسته شدنش باي  كنيد كه در آن يقين به مرتبه و منزله مي
اگر كسي بگويد كه آن  .اموري است كه به وسيله نظر غير قابل شكسته شدن هست اينها در يك حد نيست

منصب رهبري نبايد در آن پيروي جز از مرتبه باالتر اخذ بشود سرپرست تحت سرپرستي معصومين است ولكن 
باشد كه اتكا به غير خودش داشته باشد در موضوع كار  اي شود آنجا جزميت نحوه نمي فوق سرپرستيهاي مادون

 خودش در سطح كلي گذاشته شده است در نفس خود همان ةخودش در موضوع سرپرستي كه بر عهد
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در آن مقياس كلي را خودش بايد شخصاً دقت بكند و تناسباتش  ٠٠/١٦اطالعات  .شود متكي به غير باشد نمي

يني رضوان اهللا تعالي عليه ـ اللهم صل علي محمد و آل محمد ـ كه پرچمدار حضرت نائب االمام خم .را ببيند
راديوهاي  ،فرمودند مي از راديو استماع اسالم بودند برابر پرچمداران كفر صداي ان پرچمداران كفر را خودشان

كه هايي  اعالنيه ،گويند مي كردند كه فرضاً ريگان يا آن مردك كارتر يا آن، اينها چه مي خارجي را خودشان دقت
چون ادراك اين رهبري نسبت به  .كردند مي داد ايشان خودشان شخصاً دقت مي طاغوت آن محمدرضا خاان

گويد  مي كه دارداي  رهبري كفر و الحادي كه مقابلش قرار دارد سايرين آن ادراك را ندارند اين با يك كلمه
بنابراين چه نسبت به عينيت آن،  .چه بايد بكند ،كند ايشان هم مقابلش چه مي ،خواهد با ارواح چكار بكند مي

ال در مقياسي كه موضوع ابسيار بچه نسبت به نحوه برخورد در مقياس چه نسبت به كلمات كما اينكه گذشت 
به عهده شان هست بايد براي خودشان مستقالً حاصل بشود تا بتوانند اش  سرپرستي و مسئوليت سرپرستي

يكي  :كنيم مي و معني براي اين ضعف و شدتددوم كه آيا يقين ضعف و شدت دارد  حاال سؤال .اداره كنند
ضعف و شدت را بنا به منطق تجريدي كه بگوييم همه از مراتب يك مطلب هستند مثل نور شمس و نور يك 

گوييم بنابر مباحثي كه  نمي كبريت، يك شمع بگوييم مشكك هست كه ما چنين چيزي رايك چراغ قوه يا 
البته مثالي را  ،شد ضعف و شدت به معناي گسترش كثرت و گسترش وحدت، تركيبي نه تأليفي هستعرض 

مقلدين گفتيم نسبت به بعضي از هم كه زديم تا يك حدودي از آن براي برادرها روشن هست كه براي بعضي 
اً يقين بالواسطه ي از آنها يقين بالواسطه هست خاصه در امور كلي كه قطعضاز امور يقين هست نسبت به بع

ان هست آنجايي كه شدت ايمان گوييم امور اصولي را غرضم مي در امور كلي هم كه .هست يقين مستقل نيست
ه تعريفي كه شد از عرفان و فقاهت و زمان و مكان و عينيت در هر سه تا با هم هست آنجا بزرگترين بنا ب

شود هر قدر كثرات ممكنه زيادتر  مي بالواسطهدر وحدت و كثرتهاي نازله چون  ،وحدت و كثرت وجود دارد
باشد ولكن ارتباط و وحدت و انسجامشان بالواسطه هست انسجامشان آن وحدت و كثرت شان با همديگر 

 .باالتري است آن هست كه دارا هست ةمتحدا در نزد باالترين مقام مسئول سرپرستي كه ايمانش از مرتب
شود هم در  مي به تعريفي كه بيان شد كه موجب وحدت و كثرت باالتري بنابراين شدت ايمان و ضعف ايمان بنا
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اكات حسي م ادراكات نظري و هم در نظام ادراحساسات و نظام حساسيتها و نظام ادر اكات قلبي و هم در نظا

هماهنگي شان و انسجامشان و پيوستگي شان در مرحله اتم درم قام مسئول و متكفل رهبري هست و مراتب 
به نظرش اي  ممكن است عرض كردم كسي در يك مراتب نازله .طبيعتاً وحدت و كثرت كمتري را دارداش  نازله

كه رهبر گذاشته است اي  كثرت بيشتر است ولكن كثرتي كه وحدتش بالغير است با استراتژيبيايد كه اينجا 
منهاي آن استراتژي  تواند جزئيات كارش را با همديگر به وحدت برساند نمي خودش ،كند مي وحدت پيدا

 .سؤالتا منهاي آن موضع گيري رهبر اين دو 
آقاي معلمي: يك سؤال فرموده اند كه اگر مالك صحت ساير ادراكات ادراك از وحي است آيا مالك صحت 

شد منطق مقدم بر شناخت است ولي  مي يك سؤال ديگر هم فرموده اند كه قبالً گفته ؟ادراك از وحي چيست
باشد در اين  مي ابطي توام با مواد خاص بدانيم هر رتبة از منطق توام با شناختي درهمان رتبهاگر منطق را رو

شود ثانياً آيا تصور از منطق صوري به  مي صورت اوالً آيا ابتدايي ترين رتبه از منطق يا شناخت چگونه تمام
فوق از منطق چگونه سازگار عنوان قواعد هستي شناسي يا علم اصول به عنوان قواعد حكم شناسي با تعريف 

 است؟
 استاد حسيني: سؤال اول اين بود كه ... 

  ؟چيستاگر مالك صحت ساير ادراكات ادراك از وحي است مالك صحت ادراك از وحي آقاي معلمي: 
دهيم كه منهاي اين روشي را كه در  مي استاد حسيني: بله، اول اصل اشكال را بجاست يك مقداري توضيح

البته جاي مباحث كاملش در خود بحث شناخت كه بحث شناخت شناسي را  ،كنيم مي مصرفيشناخت شناسي 
حالت نفساني پيدايش  ،معناي معرفت نسبت به غير است ؟آدم بحث بكند بگويد اصالً معناي معرفت چيست

تاً عرض را اشاراي  توانيم اينجا خالصه مي بالجمله ؟براي خود متناسب با غير است يا اينكه چه چيزي است
بنابر اشاراتي كه قبال شده است تعاريفي كنيم تا در موضوع خودش و خودش بخواهيم بحث مبسوطش بكنيم. 

براي شما  كه شما داريد كال تعاريف كاربردي است چه متألهين و چه [؟] علم به حقيقت شيء كما هي حاصل
 به وحي علم هماهنگ و متناسبباشد  داشتهتوانيد بگوييد مگر اينكه تكيه  نميهم  علم متناسب ،شود نمي
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 و اين اشكال بر كليه منطقها هست كه شما اگر معيار صحت را از حد تعريف نشده اوليه خودتان .شود گفت نمي
شود بديهي  خواهيد تعريف كنيد كه صحت آن حد به كجاست خاصه كه آن حد در ابتداي كار گفته مي مي

بينيد آن  مي لوازم آن حد را كه ،توانيد بگوييد بديهي است نمي و منتهيتوانيد در نهايت  نمي است در غايت كار
فرضاً در منطقي صوري كه حد اوليه هستي  .لوازم بديهي نيست ولذا آن علم خواندني و فرا گرفتني نيست

 خواهيد حمل بكنيد به نحو قضيه حمليه بر حد اوليه تان در آن مي را كه شما در منطقاي  هست لوازم بعيده
از مسائل اختالف است و حال آنكه هم ماده يكي هست اي  يعني بين علماء منطق در پاره ،شود مي اختالف

توانيد  نميتوانيد بگوييد كه براساس اختالف ماده اين اختالف پيدا شده است و هم روش يكي هست  نمي
 ه با هم اختالف دارندبگوييد براساس اختالف روش اين اختالف پيدا شده است و هم علماء فن هستند ك

توانند اين ماده و مواد را درست در اين دستگاه و اين صورت  نمي توانيد بگوييد كه جاهلها هستند نمي
از مسائلش اي  شد در اختالفي كه در مسائل منطقي در پارهتواند با مي پس سه چيز كه منشأ اختالف .بچرخانند

شود  نمي شود گفت اختالف از روش است و نمي ز مواد استشود گفت اختالف ا نمي ،شود ادعا كرد نمي هست
گفت اختالف از ضعف و جهل طرف هست در بكارگيري روش مع ذلك اختالف هست. معنايش چه چيزي 

همين كه گفتيد لوازم ذاتش بديهي نيست  ،است معنايش اين است كه لوازم بعيدة آن حد اوليه بديهي نيست
ود. بنابراين از هستي ش مي هي است تا چه مقدارش غير بديهي مورد اختالفحد بين اينكه تا چه مقدارش بدي

اثبات براي هر تعريفي هست  ةگوييد هستي قابل تعريف نيست و واسط مي دهيد ولو مي تعريفي در نهايت شما
شود كل اين قضاياي  حمله مي ةكنيم كه بحث منطق كال لوازم همان هستي هست به نحو قضي مي ما عرض
مسائل فلسفي كه موضوع بحثشان هستي شناسي است به  .و باالتر از آناش  را حمل كرد بر حد اوليهمنطق 

عنوان الزم مرتبه دوم كه مرتبه اول آن لوازم منطقي است قابل حمل هست به ادراكي كه از هستي علماء فن 
د اند و هر دو هم  مي داند يك كسي اصل در هستي را وجود مي دارند يك كسي اصل در هستي را ماهيت

دهيد كه مورد اختالف  مي گوييد و تعريفي را كه براي بداهت مي پس بنابراين حد بديهي را كه .همزمان هستند
گر لوازم ذات است معنايش اين است كه ذات هستي به دو كيفيت ا ،نباشد مورد اختالف قرار گرفت در لوازم
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 كند بناء عليه ت ميي منطقي و فلسفي بحث از لوازم ذاثهامورد لحاظ و توجه قرار گرفته است كه طبيعتاً بح

اشتراك حد اوليه با يك مقدار دقت  ،فهمد مي فهمد ان فيلسوف ديگر اين جوري مي فرماييد اين اين جوري مي
گويند در عين حالي كه هردو عالم  مي از دو فيلسوف درست يصحت اينكه كدام يك .گيرد مي مورد ترديد قرار

ا هم مبادله فكري هشود اين  نمي گوييد مي ي اين فهم اند داراي اين فن هستندبا اختالف فهمشانهستند دارا
 فهمد وقتي اين جور شد معنايش اين فهمد آن هم اينگونه مي بكنند و به يك نقطه واحد برسند اين اينگونه مي

توانيد بگوييد كه يك مابه  مي شما ،بله .تواند مورد اختالف قرار بگيرد مي شود كه حد اوليه در ايده اشياء مي
 ،رود مي االشتراكي هم ما بين آنها هست و اال اگر بگوييد يك قدر يقيني از بداهت تعريفتان از بداهت زيرسؤال

آن وقت  .عيبي هم ندارد ،اگر بگوييد كه يك ما به االشتراكي هست كه آن كافي است آن بازگشت به ما هست
گوييم معيار صحت در مابه  مي ينجا باالتر يك پله هست و آن اين است كه ماگوييم از ا مي ما بالفاصله

معيار صحتي معين بشود بايد قدر  ستخوا مي اگر ،بايد از قبيل اين علوم تدريجي الحصول نباشدها  االختالف
برابر اش  برابري يقيني باشد نه غير يقيني و علمي كه برابرياش  يعني برابري ،هر شي كما هي در آنجا باشد

اشراف براي علوم تدريجي الحصول گونه  آيد اين نمي يقيني باشد جز از طريق حضرت حق سبحانه و تعالي
يك چنين اشرافي كه اندازه يك چيز را در كل نظام آفرينش معين بكند حاال موضوع باال باشد  .طبيعتاً نيست
 يا ما حاال دستمال حاال هيچ چيزي دستمالشود آ مي سؤال .استبعد كند اين مخصوص به  نمي يا پايين فرق

اگر بنا شد بيان  ،دهد چرا؟ شما ادراك از وحي داريد اين ادراكتان ا ز وحي حاكم است بر كليه ادراكاتتان نمي
يعني جايگاه شيء را پايگاه يك مفهوم را جايگاه يك موضوع منطقي را مشخص بكند موضوع  ،رابطه اشياء باشد

چه از قبيل حاالت باشد جايگاهش معرفي  ،چه از قبيل اشياء  عيني باشد ،ذهني باشدچه از قبيل مفاهيم 
بشود حق و باطل بودن آن احاطه به آن را خداي متعال از طريق وحي به انبياء خودش عطا فرموده است كه 

] و اهل بيت عليه و آله و سلم [اللهم صل علي محمد و آل محمداهللا مرتبه اتم و كاملش به نبي اكرم صلوات 
 ،حاال ادراك از كتاب و فرمايش تراجم وحي اين ادراك .طاهرينش صلوات اهللا عليهم اجمعين عطا كرده است

آيا  .پس معيار صحت ادراكي است كه ما از كلمات وحي داريم ي،ادراكات انسان ةشود حاكم بر كلي مي يادراك
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ين ابتداء آن فطري است مخلوق خداي متعال هست توان پيدا كرد همانگونه كه يق مي اي اين را به چه نحوه

 ،مراتب رشد و كمالش هم افاضه حضرتش از طريق ولي نعمت حضرت بقيه اهللا صلوات اهللا و سالمه عليه است
كند و بعد كيفيت كيفيت برهان  مي يعني كيفيت حالت پيدا !شود يامان نرود مي البته تعيين متكيف به كيف

شد پيدا كند يقيني كه نتواند اين كيفيتهايي را كه عرض  .كند مي حركت عيني پيدا كند و بعد كيفيت مي پيدا
 يقين هماهنگي خودش را در جريان جزميت در جميع مراتب سير .آن هم تخيل است اعطاء موال نيست

و گويند مذاق عرفاني  مي گوييد مرتبه ادراك لطف عرفاني است كه اش مي يك مرتبهپايين آيد  ميدهد و  مي
شود به مالحظه عينيت كه مستدل  مي ذوق عرفاني است ولي همان تبديل به برهان فلسفي و همان تبديل

در همه مراتب دارد و اين بسيار فاصله دارد حرف متصوفه كه اباي از استدالل دارند هماهنگي اش  هماهنگي
 نيست كه بگوييد صرفاً ادراكاينگونه كه. عالم بدون ربط و نظام كه نيست  ،كيفيات هست نظام دارد عالم

برهان از همين جا نشأت  ،كند يقيني دارد و ديگر از او سوال نكن و برهاني نيست و اين قضيه فالن، نخير مي
يك ايماني كه هماهنگي هست با  .گرفته است بايد نازل بشود بتواند نظام كيفيت نظري خودش را نشان بدهد

شود ادراك از آن وقتي  مي هماهنگ سازي همة مراحل هست چگونه نظام آفرينش كه ما معتقديم وحي معيار
و به عبارت مرتب نازلتري كه عرض كنيم برهان چيزي  .از آن استدالل بخواهند بگويند استدالل بي استدالل

تواند  مي كند هم مي نباشد نباشد بنا به مباحث گذشته جز كيفيت پرستش ذهني حضرت حق. ذهن هم عبادت
تواند ذهن عبادت كند در  مي معارف و حاالت خودش و محاسبه و مراقبه و تهذيب نفس و هم تفكر كند در

و صحت مالحظات را مالحظه بكند و هم نسبت به عمل و ضعف و صحت عمل را  تهذيب مالحظات و ضعف
كند  مي حاال اين حركتي را كه ايمان دارد تا عينيت مبدأ آن هم يقين هست اولين نظري را كه .مالحظه كند

كند از اين كلماتي كه  مي را از كجا اخذاش  اولين مدل منطقي و روش ،كند به كلمات وحي است مي به كجا
علم اصول شود و اينگونه هم نيست كه بگوييد  مي هست. بنابراين اينگونه نيست كه بگوييد علم اصول رها

را هايي  رضوان اهللا تعال يعليه كه اصلشدن غير از اين است كه شما مرحوم شيخ تر  كامل ؛شود نمي كاملتر
 دارندهايي  دارند تأسيسهايي  فرمايد يا فرضاً احياناً مرحوم آخوند يا بعضي از متأخرين كه اضافه مي اضافه
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از فرمايش مرحوم صاحب معالم و قبل از صاحب معالم مرحوم  !گوييد خب مي گوييد اصول را از بين بردند يا مي

قق حخاطرمان نيست كه از تاريخ علم اصول كه رجوع بكنيد از آنجايي كه بخواهيم م فرض كنيد كه حاال در
تا برسد به كفايه و بعدش برسد به مرحوم كمپاني و ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ باشد از آن جا كه بياييد 

تغيير كرده اند ه گون هم باز همينها  ، بعضيمرحوم نائيني و مرحوم آقا ضياء خب اين خيلي تغيير كرده است
امام و ساير بزرگاني كه درعلم اصول زحمت كشيده اند از بين نبرده اند حضرت مرحوم حاج شيخ و همچنين 

رشد در ادراك  .بشود آن حرف درست استتر  تكميل كرده اند بگوييد قواعد الزمش كه تكميل كنند تكميل
شود ولي بگوييم  مي استداللهايي اضافه ،خب رشد در ايمان حتمي هست همراه رشد  ايمان و رشد ادراك هم

شود از اين حالت تجريدي بعد نسبت بين امور  مي هكذا منطق بگوييم تكميل .كار ديگر تمام شد رها شد نخير
 .شود به معناي تكميل منطق هست مي خب اين بسيار شود مي شود و از كلمات هم مالحظه مي هم مالحظه

شود در اينكه شما حد اوليه را عوض كنيد از بداهت به يقين و  البته تغييري اصولي در منطق صوري پيدا مي
ريف منطق صوري كه ظني بيان كرده اند بنا به تع شود و چه بسا اموري را مي ايمان تعريفمان دربرهان عوض

عقلي اش  نه مواد اوليه ،ن را نگاه بكنيدداند تعريفش را اگر تعريف برها مي كه  استنباطهاي يك فقيه را ظني
شود در  مي خب اينها تغييرهاي اين رقمي پيدا ،شود مي جاريگونه  است و نه قياس شكل اول در آنجا به آن

حاال بگوييد كه تناسب بين مقدمات الزم ولي شود  مي همهايي  منطق صوري بيشتر در اصول شايد كمتر اضافه
اسب بين مقدمات الزم ا ست مالحظه بشود با يك حد اوليه ديگري با يك تن ،نيست مالحظه بشود نخير

در بعضي از جاها استفاده از منطق صوري هم مجموعه ديگري. حاال بگوييد براي رفتن آن سير ممكن است 
ا بشود مطلقا رد نشود اين امكان هم دارد كه يك چنين چيزي هم بشود غير از اين است كه پايگاه مطلق ر

اشيد بحث اگر قسمت ديگري از آن باقي مانده توضيح بيشتري خدمتتان عرض منطق صوري قرار د اده ب پايگاه
دهيد من  مي بكنيم. پس امور يقيني از كتاب و سنت را شما در اصل تعاريفتان و در حد اوليه تعاريفتان دخالت

تعريف عقل، تعريف  ،ريف علمبكنم قبل از وارد شدن فرض كنيد كه تع هم حاال ر اينجا عرضاي  يك تكمله
اي  آيد كه هر كسي به ادني مالحظه مي من به نظرم .كهاي  جهل اينها پر هست ديگر در كتاب و سنت به گونه
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بينيد كه فهم را فهم مصطلح عرفي به كار برده نشده است بلكه فهم خاصي است كه ما  مي بكند  اين مطلب را

بيند  مي فرمايد كه ربا را مثل بيع مي .ح عرفي بكار برده نشده استدانيم عقل را عقل مصطل مي اين را صحيح
 از بيع همتر  كسي كه شيطان او را خل كرده باشد حاال همه مردم، مردم مثالً مادي ربا را مثل بيع و قرص

ش گويند آقا نرخ سود مي بينند كه براي پيشگيري از تزلزلش مي يعني بيع را مثل يك چيز متزلزلي ؛دانند مي
دهند ربا  مي يعني اصل قرار ،دهند مي را ربا قراراش  تبعيت بكند از نرخ ربا [...] قاضي طرفين را براي آن ضابطه

 گذاريد عقالي عالم. بنا به بياناتي كه هست  [...]  مي دهند بيع را و اسمش آنها را هم شما مي قرار آن را فرع
 آقاي [؟]: [؟] 

 استاد حسيني: چطور
 س: [؟]

دانيد به حسب لسان  نمي دانند. متفكرين دنيا را شما عاقل مي را متكفرين دنياها  اين ،د حسيني: خباستا
چون خدا آنها را  عاقل نداند ديگر يعني چه  ،فرماييد عاقل نيستند ديگر مي شرع حتماً همينطوري است كه

دانيم كه شيطنتهاي  مي جزء شياطين ما ،دانند مي ولي خود كفار آنها را جزء عقالي خودشان .شما عاقل بدانيد
گاهي كتابهاي در مدح ربا مدح  .اند هضعيف را مبتالي به ضاللت و گمراهي كردپيچيده  كرده اند و افراد 

دانيم شيطنتهايي است كه  نمي طبيعتاً آن كتاب را ما ديگر علمي ،فرمولي مدح به اصطالح علمي نوشته اند
مري ا بگويد كتب ضالل. كتابي كه يك اخته اند. لذا صحيح است كه آدم به آنهبراي اغفال بشر در آنجا راه اندا

ين جز قدر برايش دائماً مدح تراشيدن ا گويد اين پيام جنگ با من و رسول ام هست اين را اين مي را كه خدا
ر حاال اگكه. شيطنت چيز ديگري نيست. جز هياهوي ابليس براي فريب دادن مردم كه چيزي ديگري نيست 

اگر جهل را آن  .حتماً اينها عاقل نيستند ،عقل را ما عبد به الرحمان و اكتب به الجنان  اين تعريف بكنيد خب
و جهل و جنود عقلي را كه در جنود چيزي بدانيد كه همراه با ترس از غير خداست اميد به غير خداست آن 

حتماً اينها جهل هستند خب، را ببينيد فرمايد اگر آن  مي اول حديث در اول كافي حديث شريف مبارك نقل
ها به حسب حد اوليه پس تعريف علم و آگاهي و جهل تعريف معرفت و جهل و تعريف عقل و اين .علم نيستند
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شد سازگار هست با اين بيان شما حد اوليه را ايمان قرار بدهيد ايمان باهللا و اليوم اآلخر آنوقت اين اگر ايمان با

 .بينيد كه اين با حد اوليه ايمان كامال هماهنگ است مي كافي را مطالعه بفرماييدحديث شريف عقل و جهل 
ولي حد اوليه را بگذاريد بديهيات عقليه و عقل را هم همين كه كافر و ملحد و مؤمن همه در آن مساوي 

است، جهل كه  گويند جنود جهل، جهل كه امر عدمي ميچرا؟  اينها رامي گوييد بعد بياييد نگاه بكنيد  ،بگيريد
حاال ديگر دائماً توجيه بكنيد اين  .اينها يك چيزهاي وجودي، امور وجودي را اينجا بيان كرده اند ،جنود ندارد

گوييم اين  مي ما ،ترس هست يك بخش هست ولكن صحت انضمام ندارد بايد ترس از خدا بشود چطور است
ترسد و اين  مي . اين امر عدمي نيست كه اينحالت هست در يك آدميزاد كافري اين حالت ترس از مرگ هست

ترسد  مي شود البته اين را هم توجيه كرد كه اين آدم هم از چيز ديگري مي رادارد اين تحرك را دارد حاالحالت 
ولي به هرحال بازگرديم حد اوليه كه عوض  .ترسد و الي آخر مي خودش التفات ندارد به اينكه از چيز ديگري

كنيم بحثش  مي اكتفااش  شود كه در اينجا به همين اندازه مي نظام محاسبات و سنجش پيدا راتي دريبشود تغي
متد براي شناخت الزم هست روش براي شناخت الزم هست حتمًا  .در شناخت شناسي بايد مفصلتر بشود

 از عقل شمامگر چگونه  ،چگونه از كتاب بگيريم ،تناسبات را بايد از كجا بگيريم از كتاب ،تناسبات [؟]
 كرديد و روابط بديهي را بگيريد اينجا يقينيا و روابط يقيني را نمي مگر در آنجا بديهيات را مالحظه ،گرفتيد مي
است كه تر  خب اينجا كه واضح ،گفتيد كه ماوراء حد اوليه را الزم نيست كه سؤال كنيم نمي آنجا مگر .گيريد مي

ل برو نيست اساس مطلب هست خاصه براساس فلسفه اصالت كسي بگويد كه اين ايمان باهللا ديگر زير سؤا
رسيديد اينجا هماهنگي  نمي كرديد اصل است و به تالئم هم مي تعلق، آنجا شما تالئم عمومي منطقتان را ادعا

دهيد با آن به اصطالح  مي عمومي را قطع داريد در وحي هست و در ادراكات خودتان هم اين را معيار قرار
 كنيد مي آوريد د ائماً اول يك روابطي را به صورت يقيني در كتاب مالحظه مي ي به دستمدلي كه از وح

را براي بار دوم در كتاب از اجمال به تبيين يك وحدت و كثرت جديدي پيدا ميشود مرتباً هي آن برديد  مي
 شود مدلتان. بله. مي پوشاند و بزرگتر مي كند و دائماً مي گسرتش پيدا
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[؟] ه يك سؤال در همين زمينه هست كه تا آنجا كه مربوط هست به يك مقدار هم فرموديد آقاي معلمي: بل
عرض ميكنم يك سؤال فرمودند آيا وحي معيار هست يا ادراك از وحي يكي هم فرموده اند تر  حاال اينجا روشن

 علوم تدريجي الحصول باشد. كه چرا معيار صحت نبايد از قبيل علوم 
صحت را اگر پايش به حد اوليه عقلي برگشت جاي اشكال را همانگونه كه عرض كرديم  استاد حسيني: معيار

امري گويند اين شرح االسمي است شما كانه از قبيل  مي ،گويند اين بنا به تعريف شما مي كهماند  مي باقي
اهيت را بعدي مكردند  اصالت  مي مدتها درك .كنيد مي فرمايدشما فعالً اينگونه درك مي اعتباري كه اعتبار

خب حد تعريف كرد. حد اوليه تغيير پيدا كرد تعريفتان از وجود، تعريفتان از وجود  ،هاآمدند گفتند اصل وجود
هر چند لوازمش را هنوز نرسيده باشيد كه در  ،كه تغيير پيدا كرد طبيعتاً لوازمي هم در مسائل فلسفي داريد

اين است كه وقتي كه اش  رهمان اصل تبيين بكنيد ولي الزمهمسائل منطقي ببريد و مسائل منطقي تان را هم ب
در فلسفه تنها محدود نماند و بتوانيد ببريد آن را در مسائل آن ادراكتان از هستي فرق پيدا كرده است بايد 

گوييد حد اوليه برگشت  مي پس بنابراين گاهي است كه .منطقي تان هم ا ين را جريان بدهيد و نشان بدهيد
شود اين حد تغيير پيدا كند و زير و  مي خود انسان وفهم انسان و مرتباً هم كه دائم فهم انسان كامل بكند به

شود اول. همين كه گفتيد نسبي هست معنايش اين است كه  مي زبر بشود آن وقت دستگاه تان از ارزش تهي
اين ترش  قدم دقيق .ري نگويدبه چه دليل كه در زمان آينده چيز ديگري پيدا نشود و حق و باطل را جور ديگ

اما اگر  .گردد كه متزلزل هست مي چون پايگاه صحت تان به امري بر ،شود مي است كه از صحت هم تهي
دهيم اصل شناخت غير تدريجي حاكم هست كما هي بر  نمي گفتيدكه ما آن نوع شناخت تدريجي را اصل قرار

اهل عالم منكر بشوند و  ةچه هم ،ومت او تمام استعالم كه ما چه تصديقش بكنيم و چه تصديقش نكنيم حك
 ،بر همه  عالم جاري استاش  علمش عين سطلنت ،چه موافق بشوند حكومت او تمام است اشرافش تمام است

خب صدور  ،يك چنين ادراكي كه از طرف يك چنين مصدري باشد .چه همه بپذيرند چه هيچ كس نپذيرند
پس وحي ديگر  .يقين به تمام اشياء داردام و حقيقي و با برابري وحي از طرف كسي كه اشراف قطعي و ت

 شود همانگونه كه معصومين هم مي چيزي نيست كه بگوييم كه اين يك امري است كه در آن اختالف واقع
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فرمايند اگر از طرف  غير خدا بود  مي در قرآن اختالف نيست بيان .فرمايند كه در كلمات ما اختالف نيست مي

ك رفيه اختالفاً كثيراً در قرآن اختالف كثير بود اختالف در آن نيست اين عدم اختالفي كه در بيان مبالوجدوا 
يعني ايمان وقتي تعلق پيدا كند  ،گيرد پايگاه براي معرفت مي وحي هست و تا آخر هم همينطور است اين قرار

ادراك هم كه سايه ايمان  .تحولي شود نه مي به وحي تعلق به جهت ثابت است و تغييراتش تغييرات تكاملي
شود  مي كند تكاملي مي هست ظل ايمان هست در سايه تعلق ايمان به اين جهت ثابت ان هم جهت ثابت پيدا

بخشد بر همه  مي شود بر كليه ادراكات و آن جهت تكاملي را حكومت مي ادراك از كلمات وحي حاكم ي.نه تحول
 شود جهت ثابت پيدا مي قرار بگيرد وحي، ديگر آن عدم ثبات از آن برداشته بنابر اين حد اوليه وقتي كه .ادراكها

شود يعني هماهنگي عمومي  مي كند و هم بافت با فطرت عالم و فطرت انسان مي متيقن مشترك پيدا ،كند مي
كند  اطمينان و آرامش حاصلش هست هم آرامش قلبي و هم آرامش ذهني، تشتت ذهني در آن  مي پيدا

ظل ايمان وقتي شد حال مضطرب باشد  ييعن ،شتت ذهني هميشه پايگاهش اضطراب روحي استت .نيست
ماهنگي عدم مسانخت با فطرت، عدم مسانخت اول با فطرت انسان و بعد ، ذهن هم متشتت است يعني ناهخب

 شود مرتباً . مي با فطرت جهان موجب اضطراب
 ل در استنباط باشد ... سؤال فرموده اند يك سؤال فرموده اند اگر ايمان اص

 بله. .شود بر كليه ادراكات ديگر مي استاد حسيني: ادراك از وحي حاكم
تواند استنباط خود را استدالالً به  نمي اگر ايمان اصل در استنباط باشد فقيه با ايمان باالترآقاي معلمي: 

 همد. ف نمي هم حرف باالتر راتر  از خود اثبات بنمايد و فقيه پايينتر  پايين
شود براي همين است كه كسي كه  مي اتفاقاً برعكس است. سرپرستي، سرپرستي كه واقعنه، استاد حسيني: 

تواند بشود معصوم صلوات و سالمه عليه ـ اللهم صل علي محمد و آل  مي باالتر است واسطه در فيضاش  رتبه
 اضه واقع بشود به نسبت معلمتواند واسطه در فيض و اف اش مي محمد ـ سرپرست هست در اين سرپرستي

شد اگر تعلق البته متعلم بايد حالت تعلق به حق را داشته با .گر معلم باشدواسطه در فيض واقع بشود اتواند  مي
پيغمبر اكرم كه بزرگترين معلم اولين و آخرين هست كنار دستش  ،اشته باشد نخيرنداشته باشد اعراض د
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وست آن سياهي فوق سياهي فوق سياهي تاريكي در تاريك در تاريكي وحتي از نظر عالم ظاهري همبستر با ا

سنگ كوچك، امام معصوم كرده در  ،ريگ، سنگ .تواند استضائه بكند از يك چنين نوري نمي عايشه هست و
خواهم عالم بشوم به زبان و در  مي دهان مباركش داده است به كسي كه آمده سؤال كرده است كه آقا من

كنم آنجا معارف اسالمي را هم در حدي كه بلد هستم  مي رند تجارتم به زباهاي مختلف داور مي جاهايي كه
 ،ين در دهانش گذاشته و در آورده استهان مبارك امام به آن بوده است ابگويم تبليغ بكنم ريگي كه آب د

آب دهان امام  را بمكيد يعني حضرت ريگي در دهان مباركشان گذاشته اند و در آورده اند گفتند اين ريگ
 خورده بود به آن اين مكيد.

مده است در آ ،ه كندلولي آمده است استضائه كند آمده است نوراني بشود نيامده است استغفراهللا مقاب
توانستم حرف  مي خورد از خدمت امام بلند نشدم اال به هفتاد وچند زبان مثل زبان مادي مي خواست كند قسم

خواند وجود مبارك حضرت موال رسيدند به ايشان و اسمشان االن در  مي عرشت شآن ايراني كه دابزنم يا 
هم دورش جمع شده بودند و صداش  هخوانم يك عد مي خواني گفت آقا شعر مي خاطرم نيست گفتند كه چه

ن چيزي بلد نيستم جز الحمد و قل هو اهللا براي آخواني گفت آقا من قر نمي بعد گفتند چرا قرآن ،خوب بود
ن را از بر شد تا آخر عمر آخواندن حضرت به او گفتند بيا آمد چيزي در گوشش گفتند دفعتاً همه قرنماز 
پيدا بكند حاال خب اين با يك كلمه شنيدن يا يك ريگ يك چنين بركتي را آدم  .خواند مي را قرآناش  همه

دنيا كه دارد يك لحظه شبانه روزي در خانه پيغمبر اكرم باشد ولكن روي شدت پرستش اي  اين بدخت شقي
اگر يك لحظه درخواست حقيقي پيدا شده بود  ،درخواست حقيقي براي روحش نسبت به نبي اكرم حاصل نشد

اگر پرستش خداي متعال در عالم و متعلم هر دو باشد تعلق  .ديرس مي كرد به سعادت مي از شقاوت نجات پيدا
لم از طريق خودش شايد طريق تصرف تكويني جز طبيعتاً دستگيري عالم نسبت به متع ،به يك جهت باشد

از اولياء خاص نباشد ولكن طريقي كه جاري اس اين است كه همان مطلب وقتي نازل  يوم يا بعضصبراي مع
 شود براي رشد متعلم و متعلم مي در ظرف ذهن و نازل شد در ظرف ادراكات حسي و بيان كرد ظرفشد 
نسبت به حضرت حق گويا بشود و از خدا بخواهد اظهار فقر خودش را  تواند لسان استدعا و لسان تقاضايش مي
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كند   مي جديد اظهار نياز به خداوند متعال كرد رشد پيدانسبت به خداوند متعال بهتر بكند و وقتي كه در ظرف 

يه ولكن اعالم عجز و اظهار فقر از ناح ايمان، ايمان خودش موهبت خداي متعال به وسيله ائمه معصومين هست
ود تا اعطاء از آن طرف بيايد و خضوع شبنده هست پرستش بايد از اين طرف حاصل بشود خضوع حاصل ب

 مرتبه باالتر.
تواند به  نمي ايمان باالتر داردكسي كه منظورشان از اين سؤال اين نبوده است كه به اصطالح آقاي معلمي: 

 مورد بود كه فرموده اند فقيه با ايمان باالتر بلكه صحبت در اين ،از خودش را رشد بدهدتر  اصطالح پايين
 ؛فهمد نمي هم حرف باالتر راتر  يه پايينقاز خود اثبات نمايد و فتر  استنباط خود را استدالالً به پايين تواند  نمي

تواند  نمي كند اين مي ر مثل كسي كه به خاطر ايمان زيادش يك مطبي را از قرآن استنباطگيعني گفته اند ا
تواند اين استنباط نزد خودش باشد و ديگران اگر بخواهند از او  مي الالً اين حرف را براي ديگران تمام بكنداستد

تر  تواند به پايين نمي گويد اينگونه انجام بدهيد ولي اينكه چرا اينگونه انجام بدهيم استداللش را مي تبعيت كنند
 .از خودش بفهماند

همين مورد بود. حرفها اين بود كه اين ايمان فرم و كيفيت استداللي هم  اين حرفها در ،استاد حسيني: نخير
شود  ميشود برهان و ظللش وقتي  مي فهمم و تمام بيا نيست. اين ظلش مي فقط اين كه من ،كند مي پيدا

شود و معناي واليت هم همين است كه بستر رشد را گسترش بدهد در  مي براي غير بستر براي رشدبرهان 
دم امكان آگوييد در بستر خوب براي  مي بعد ،دهد مي گوييد بستر رشد را گسترش مي آيد مي هم كه اجتماع

ل و ذخضوع بهتر حاصل هست اصالً حكومت اسالمي براي همين [؟] كه بستر رشد را گسترش بدهد و بستر 
رش چطوري در برهان مثل مكان، مكان صالح هست براي پرو .خزي دنيايي و عذاب آخرتي را تضييق بكند

شويد حرم مطهر بي بي  مي شما وقتي مشرف .شود مي رويد عبادتتان وضعش عوض ميشما  مكان صالح كه
 فاطمه معصومه صلوات  اهللا عليها سالم اهللا عليها آنجا حال ديگري داريد برهان همين كار را در يك مرتبه ديگر

شود  مي ست آنجا برايش خضوع بهتري پيدايمان طرف هست و بستر رشد آن كسي كه ميهمان هكند ظل ا مي
در مطلب خودش حل بكند تواند اين را  نمي فهمد كه مي فهمد اين مطلب را ولي نمي فهمد كه مي و همين كه
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شود و بعدش زمينه پرورش و اتضائه به نورش ايمان رشد  اين براي كسي كه حق گرا هست ظرف خضوع مي

 گويم خدمتتان مي من يادم آمد آخر وقت استاي  حاال يك قضه .فهمد مي كند رشد كه پيدا كرد پيدا مي
گويند آقايي سيد محمد حسن شيرازي، ميرزاي حجت االسالم ايشان در شيراز عالم بود و به او سخت  مي

شد  نميكار مثالً حاضر سر درسها  يگرفتند و بد سلوكي كردند و ا يشان از شيراز رفت نجف، رفت نجف و ابتدا
يخ و وقتي آمد ديد شند كه سزاوار هست كه اينجا درس شيخ انصاري بيايد و اين هم آمد سر درس و بعد گفت

متوسل شد به حضرت  آمدفهمد اين ناراحت شد  نمي ن قدر سطح درسش باالست كه هيچ چيزآعجب شيخ 
يراز بدسلوكي مديم در اين راه و براي خدمت گذاري شآبه هرحال عمري  ،مولي الموحدين كه آقا ما شيراز خب

خواستيم برويم  نمي اينجا هم كه آمديم رفتيم پاي درس اول كه ،كردند و از آنجا آمديم نجف در خدمت شما
شويم اصل بحث. به قول معروف از زندگي خودش  نمي م متوجهيبين مي االن هم كه آمديم رفتيم پاي درس

وات اهللا عليه و آله و  سلم را ـ اللهم صل سير شد خيلي اصرار كرد شب خواب ديد وجود مبارك نبي اكرم صل
دادند به اين، اين  ة آشعلي محمد و آل محمد ـ ظاهراً حضرت مولي الموحدين هم تشريف داشتند و يك كاس

هست دا دن مشغول خوردن شد ديد خيلي خوشمزه است ديگر حواسش به اينكه در محضر آقا ش آ هم كه
شد سرش پايين انداخت تند اش  بخورد مشغولتر  قا باشد يواشخورد چشمش به آ مي مثالً هر قاشقي كه

كه گفتند حاال كه كرد تشكر بكند يك مرتبه صدايي شنيد از پشت سر آقا  نمي خوردن نگاه به آقا هماش  تند
رامتر، رعايت كن حضور آقا را نگاه كرد ديد عجب شيخ انصاري هست پشت سر آقا تا حاال آست آقا لطف كرده ا

دستش هست ولكن شيخ حواسش به خودآقا هست هر از گاهي هم يك اش  ود يك قدح بزرگي از هميننديده ب
 فهمد ديد خوب امروز خوب مينه پاي درس شيخ آمد ديد كه  ،خورد فردا صبح آمد پاي درس شيخ مي قاشق

گذاشت  نمي ينفهمد شروع كرد اشكال كردن هرچه شيخ خواست برود جلوتر ا مي فهمد انگار اشكالها را هم مي
بعد شيخ گفت  ،كرد نيم ساعت از وقت طالب همين طوري حاج و واج چه كار بكند امروز سر درس مي اشكال

بعد حاال صحبت اين است كه اين احساس ذل اظهار ضعف در يك  .م به شما آرامتر [خنده حضار]تمگر نگف
خب  .اهللا تبارك و تعالي باشد خيلي نافع است ر الي اهللا تبارك و تعالي باشد فقر اليگجاهايي خيلي نافع است ا
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مستقًال خودش آيد كسي كه   مي مسلماً هو الغني الحميد هرچه كه حمد هست هرچه كه هست از آن ناحيه

حضورتان كه عرض ه بـ شد. نهايت اين است كه تواند داشته با نمي اشته باشد و چيزي ندارد وچيزي نبايد د
كند و  مي كند شكل استدالل پيدا مي پيداپس تنازل  ،شود مي عني بستر اينشود ي مي بستر رشدـ كنم كه 

كند شكل برخورد با كلمات، يعني برخوردهاي روحي در قالب كيفيت برخورد  مي تنازل به كلمات و اينها پيدا
وت به شود براي التفات به خداي متعال و دع مي شود ولكن هردو حق گرا باشند اين بستر مي به كلمات با هم

 . بله.كند مي و سجود در برابر خداي متعال و خدا هم عطاخداي متعال و خضوع 
كه بعضي از برادران همين جور كه فرمودند دو سه سؤال البته  چون كه با اين سؤاالتي ،بلهآقاي معلمي: 

ران نيستيم. مگر يك جلسه يا دو جلسه ديگر بيشتر [؟] خدمت برادا م  شود مي تمامتقريباً ندادند سؤاالت هم 
برادران زحمت بكشند و نسبت  ربه هرحال اگ .اينكه بقيه هم كه سؤاالت دارند سؤاالتشان را بنويسند و بدهند

باشد بهتر است حاال تر  به اين سير بحثي كه بود يك فهرستي تهيه بكنند به هر صورت كه حاال هرچه تكميل
ن كار كنند تا اينكه مطالب به چه صورت اگر پشت سر ضمن اين هفته يا هفته آينده هم فرصت باشد روي آ

 كند و به اصطالح صحيح است. مي رسد كه مطلب را تمام مي هم ديگر باشد به نظرشان
 استاد حسيني: يا اگر ابهامي در نظرشان باشد آن ابهام را ... 

توانيد استفاده  مي همها  آن زفهرست دارد و ااش  هم كه خودش اول آن همهها  آقاي معلمي: آن وقت جزوه
 كنيد اگر چنين كاري را انجام بشود و بتوانيم يك فهرست دقيقي در بياوريم براي آن برادراني كه بعداً

شود  مي اهند اين بحث را خالصه كنند و به صورت يك كتاب در بياورند اين مقدار زيادي كارشان راحتوخ مي
 و رحمه اهللا و بركاته  والسالم عليكم

  علي محمد و آل محمد يني: و صلي اهللاستاد حس
 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 





 

 ٤٥جلسه: 
١٥/٠٨/٦٨ 

آقاي معلمي: اعوذ باهللا السميع العليم من  الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم الصاله و السالم علي 
ريزي لقاسم محمد [اللهم صل علي محمد و آل محمد] يك سؤال اين است كه آيا در برنامهاسيدنا و نبينا اب

 رفتن نسبت تأثير يا اجراي احكام؟ ،مدل اصل است يا باال
  .حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمداهللا رب العالمين و صل اهللا علي محمد و آله الطاهريناستاد 

يعني احكام و احكام  ؛صحبت اين است كه اگر دقت شده باشد به تعريفي كه قبالً شد كه احكام تكليفي
وقت اولين صحبتي را به وحدت تركيبي برسند آن در مدل اخالق هر سه بايد  ،توصيفي، معارف و احكام ارزشي

براساس مدل  چرا ،شود نمي در مدل ما باال رفتن نسبت تأثير مشاهدهبگوييم شود كرد اين است كه  نمي كه
باال رفتن نسبت همان گيرد  نمي شود گفت كه اخالق مورد توجه قرار نمي رود و مي هست كه نسبت تأثير باال

شود گفت كه احكام آيا  چه در عين و نه ميو ب و چه در ذهن باال رفتن تأثير اخالق چه در قلاين تأثير يعني 
در مقابل مدل يا در مقابل اخالق، براي اينكه  در اولويت هست و آن را قرار داد به آن بها داده شده است و

 ابتال و بريده نيست از آن دستگاهي كه داريد مالحظهبه شود قدرت  مي مبتالبه حكم در مجموعه مالحظه
شود قدرت هست ولكن اگر در مدل نگاه بكنيم  رسد كه آنجايي كه گفته مي ر حقيقت به نظر ميكنيد د مي

چگونه شما در تزاحم بين  .قدرت نيست اين معنايش اين نيست كه ما درست فهميده ايم و قدت بوده است
گوييد كه  مي حفظ نفس محترمه و خواندن صاله اگر آدم در آخر وقت ببيند كه بچه در رودخانه افتاده است

 كه بچه را بايد نجات داد شد مي مشخصتيان نماز نبود با وجود وظيفه و تكليفي كه در تزاحم اقدرت  
كه گذشت در مسأله اقتضاء و اينكه گفتيم تكليف چيزي نيست گوييد قدرت بر هر دو بود بنا بر بحثهايي  نمي

توانيد در يك آن هر دو  نمي بگيرد هر دو يعني شما تواند قرار نمي وقت مقدور شما ابتدائاً نآجز جريان قدرت 
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اال به  ،شود در نمي فعل را با اهم انجام بدهيد و لحاظ حكم تكليفي هم به لحاظ جداي از قدرت قبالً گفته شد

شود كه آدم  نمي يك بار توجه به فرضمان نداشته باشيم واال ،تسامح يعني مفروض گرفته باشيم يك بار قدرت
ي مطلق قدرت حاال تكليف چيست قدرت جزء مقومات ذات اقتضاء فرض شد بنابر بحثي كه گذشت بگويد منها

 كساني كهقول در جاي خودش. اقتضائي نيست اگر وجودي نباشد در هيچ مرتبه اي، ولو وجود ماهيت بنابر 
يزي ندارد كه، هيچ كه هيچگونه نسبتي به چبر آن كرد شود كه تكليف  نمي گفتند اگر هيچ نباشد كه هيچ مي

 كند بنابراين تكليف نيست آنجايي كه شما مي شود تا نسبتي پيدا مي فرضي لحاظي ،فرض قدرت ،فرض وجود
الغريق، غريق را  ذگوييد تكليف نسبت به هر دو هست به لحاظ مورد كه نظر بشود يك تكليف هست انق مي

گوييم موردي كه به  وقت مي عاصي آن بشود ولو براي شخص براي مشخص عاصي تكليف ثاني ثابت بگير ولو
ندارد اي  اضافه عصيان هست چه كارش بكنيم واال ابتدائاً همان تكليف اهم تكليف هست والسالم هيچ مواخذه

اتيان در حال اطاعت موال بوده از او خواند و هيچ مصلحتي هم فوت نشده  مي رود نمازش را قضا مي بعد هم
. هكذا در در امور نيست كه دستگاه موال كه گزاف و جراف ز او فوت شود.اشود مصلحت آزاد  مي است چگونه

د حاال اگر از مدل نگاه كنيم در يگوي مي گوييد قدرت هست و ابتالء هست بعد مي اجتماعي آن وقتي كه شما
احاطه به مطلب  ،فرموديد كه قدرت هست مي گويم پس قدرت نبوده شما تخيل مي مجموع قدرت نيست

 كرديد قدرت هست توهم بوده است. مي يالنداشتيد خ
توهم قدرت بوده است نه خود قدرت پس بنابراين اگر بنا شد كه در مدل مالحظه بشود نسبت تأثير و قدرت 

به اتم مراتب شده است. نه اينكه خيال بشود كه خير تكليف شود و رعايت  مي طبيعتاً مبتال درآنجا مشخص
توانيد بگوييد اين  نمي دين بودو ا كه مدل تبعيت از خدا و رسول تكليف رعايت نشده است پس مدل شم

تبعيت قرار بگيرد يك طرف و احكام هم قرار بگيرد يك طرف حاال كدام يك از آن مقدم است تبعيت تا نباشد 
گيرد  مي گيرد و اگر بخواهد حكمي انجام بگيرد بوسيله تبعيت انجام نمي شود حكمي انجام نمي خب اطاعت

فقط واسطه در اجراي حكم هست بلكه ـ نه ـ در اجراء هست اين تبعيتي كه ذكر شد در مدل بله  واسطه
و آن هم در يك وحدت مالحظه كردن  هم توجه معارف و هم توجه به اخالقواسطه در هم اجراي حكم و 
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و خواستيد باز  اگر اشكال مبهم است.اني كه گذشت ـ بله ـ جواب داده شد ديگر. شان، وحدت تركيبي بنابر بي

 هم توضيح دهيم.
آقاي معلمي: يك سؤال ديگر كه در رابطه با بحث جلسه قبل هم بوده اين است كه فرموده اند آيا حجت 

يك  ياوليه فطري است يا عقلي يا نقلي يعني در جلسات قبل كه صحبت شده است كه نبايد اول ما يك مدل
سنت و احكام را مبتني بر آن شكل بدهيم يا حتي در مورد  كتاب ومنطقي را عقلي تمام بكنيم بعد بخواهيم 

را از كتاب استنباط كنيم گفته اش  منطق اصول يا منطق شناخت شناسي هم بايد حدهاي اوليه و قوانين اوليه
شود. اگر صحت همه چيز به صحت ادراك از كتاب و سنت هست آن  مي اند حجت اوليه پس چگونه تمام

 شود آيا فطري هست يا عقلي يا نقلي؟  مي حجت اوليه كه پيدا
اينگونه توهم كرده اند اي  اگر بنا بود كه ايمان به وسيله عقل حاصل بشود كما اينكه  عدهاستاد حسيني: 

فيلسوف  آدممي شود دانند مباحث فلسفي  مي ولي نوع عرفا و نوع علماي اخالق ايمان را غير از مباحث فلسفي
شود من ياد بگيرم يك علمي را در علم مثالً  مي فاقدش باشديك چيزي را بكند  باشد خوب يك چيزي را اثبات

ن ورزش را انجام نداده باشم و آن مطلبي آصحبتهاي مفصل بكنم ولي به عمرم يك بار هم اش  ورزش در تئوري
 دمي كه ترسو باشد تحليل بكندآشود  مي شود چنين چيزي. مي گويم براي من حاصل نشود مي را هم كه

حي و قلبي آدم وخصوصيات ر ـ من اآلن خدمتتان هستيم ـشجاعت را در تمام خصوصيات حتي باالتر از 
 چنين چيزيشود  ميصحيحي باشد  تعريف هايش هم تعريف هاي شجاع را هم تعريف ذهني براي آن بدهد و

ولي خودش خصوصيات ذهني فرد شجاع را هم تعريف بدهد خصوصيات عيني فرد شجاع را هم تعريف بده 
در ما  ايمان بنابر بحث .شود چنين چيزي واقع بشود مي انسان ترسويي باشد يك ترقه زمين زده بشود بپرد باال

ش در مرتبه بسيار نازلش فطرت يهست در ادراك و ابتدا اصلبحث اصالت تعلق كه به عرض مباركتان رسيد 
در اي  ـ ممكن است بعضي از فطرتها يك زمينه ممكن است ـ اين را عنايت بفرماييدهست. همه عباد بر توحيد 

نفس فطرتشان باشد كه دعوت نسبت به خداي متعال ولو در همان مرتبه اجمال شديد و ضعيف داشته باشد 
هستند تر  خب ظروفي كه در رتبه قوي .شدت و ضعف ظرفيت ممكن است باشد ،بنابر بحث وحدت تركيبي
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شود قبل از اينكه بلوغ هم پيدا بشود  مي لوغ اختيار و آگاهي با هم محقققبلي االختيار هم ـ قبل از اينكه به ب

ولي اين به باشد مراتبي طبيعتاً در عالم هست تر  خب وحدت و كثرت در آنها بيشتر باشد كسي هم پايين
باز  .معناي اين نيست كه آنهايي كه ضعيف هستند فطرتشان فطرت الهي نباشد بافت و سرشتشان نباشد الهي

نحوه تركيب فطرت جوري باشد كه به يك نسبتي تمايل بعضي هم براي ها  مكن است در بين ضعيفها و قويم
با شد كه از جهت ديگري تر  يا ضعيفباشد آنها شديدتر در در دنيا در آنها شديد يا با التر بگويم تمايل به انقياد 

حاال نسبت به وضعيت تغيير داريم كنيم آن وقت تقسيم در مراتب ترتيبي بود  مي داريم االن تقسيم
كنيم ولي باز معنايش اين نيست كه كافر ولو در شديدترين رتبه باشد حجتي بر خداي متعال د  اش مي مالحظه

 اشته باشد.
توانستم بكنم چنين چيزي  نمي كه من جز عصيان كارينحوي و بتواند بگويد كه تومن را خلق كردي 

ت اينگونه نيست كه نباشد ولي آيا براي ظلمات عالم ظلمات هيچ نوع نيست. البته جعل ظلمات و نور هس
توانست و كرد و ماوراءش و  مي كه عالم نوراي  توانستند بكنند هيچ نوعي تسليمي يا آن نحوه نمي طاعتي را

يقيني است و حتمي است كه خب اينها ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ باالترش در طاعت خداي متعال اين 
 تبي بود كه باالاختيار خودشان باالتر حركت كردند سير كردند به هر حال برگرديم. هم مرا

پس از اختيار ايمان كه شكل گرفتن همان تعلق هست با ياري خدا يعني با آن طلب واقعيت مرتبه 
آورد افاضه  نمي شود حتي طلب صرف استحقاق زائد هم نمي بعداالختيار صرف طلب علت وقوع به هيچ وجه

قادر به ت صرف طلب به طرف خداي متعال شكر است آن هم شكر در مرتبه خود ان موجود هم خودش اس
كنيد به لسان ديگر تشكري است نسبت به خداي متعال در  مي كنيد اظهار نيازي كه مي اظهار فقري كهظلم، 

شتري، لطف او كريم هست كه ظرفيت بي كند مي او عطاكه آورد نمي بندگي سجودي است. اينكه طلبي 
شكر  كنيد اين موفق بشويد نسبت به مرتبه باالتر هم باز شكرـ انشاء اهللا تعالي ـ عطاء بيشتري شما بيشتري 

را كه نگاه بكنيد همان اظهار فقر است و اين سزاوار هست كه فقير است كه نبايد تكبر داشته  نآ كنهمنعم 
ب فقير هستيم ديگر، اعتراف فقر چنان هنري نيست باشد برابر غني مطلق بگويد كه نخير من فقير نيستم خ
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كه ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ يك طلبكاري بياورد براي فقير اعتراف به عظمت و جالل حضرت حق و 

كس عاست طبيعي است كه بايد چنين باشد خالفش خالف است يعني براش  سجود در برابر او خب اين وظيفه
اكرم اكرمين هست ارحم الراحمين هست خير آن شود نهايت من باب اينكه  مين اين نبايد بكند چيزي طلبكار

 حاال با آن عطا هست كهمي فرمايد.  اجود من اعطا هست خب عطا .اكرم من سئل هست ،من سئل هست
 به طرف كتاب و سنت پس به ايمانرفت شود  شود مالحظه كرد به لحاظ عقالني با آن عطا هست كه مي مي
ت راغ كتاب و سنت البته ظل ايمان كيف تحرك ايمان دريك رتبه كيف قلبي است آن حاالشود رفت س مي

 در يك رتبه كيف نظري و مالحظات برهاني هست در يك رتبه هم كيف رفتار عمل هست بنابراين اينكه است
است كه اعطا شده است يعني حجت  كه اول كار حجت به چه چيزي است حجت به همان چيزيفرماييد  مي

 حجت را گاهي به كاركه حجت چيزي كه جز وحدت تركيبي ادراك در مرتبه عاليه نيست  .به ايمان هست
برند حجت را به معناي برهان عقلي گاهي براي وحدت يافتن حاالت  مي برند براي عينيت. گاهي به كار مي

به حضورتان كه عرض ـ نه به ايمان و يقين برنگردد چگواش  كه ايمان است اگر پايهاش  روحي ولي حجت پايه
و كنه آن پايه هم باشد تواند كه پايه نداشته  نمي خواهد مي توانيد بگوييد يصح االحتجاج پايه كه ميـ  كنم

 ن تعلق اگر به آن امر ثابت واقع بشود و رشد پيدا بكند كسب ثباتآهمان تعلق به طرف جهت غايي است كه 
كنيد بك عرفتك و انت دللتني نگاه بكه است مبدأش را  تكامليش گيرد كه جريان مي كند در جرياني قرار مي

روم باال خدا يكي او هم  مي گذارم و مي كند كه بگويد من روي آن پا نمي پيداكسي چيز قرص تري را  عليك،
از محكم است خب تو خودت و آن چيز ممكن الوجود هست ديگر. محكم گذارم روي آن  مي يكي حاال پا

ممكن است او هم ممكن حاال در دو رتبه از امكان باشد قيوميته تبارك و تعالي  ت خودتنيسهم خودت او 
تواند بدون  نمي افاضه او هست كه مبدأ قوام شما هست در همه مراتبش ،در همه مراتب حياتتان حيات معقول

اعوذ باهللا السميع «د. شته باشد ثباتي داشته باشداتولي به واليت الهي و بدون ايمان حياتي داشته باشد بقايي 
بريم به خدا  مي پناه »العليم من همزات الشياطين ، بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين.

فهمد كه مطلب  مي ن وقتآرسولش در نزد خداي متعال اگر براي كسي بيماري شك پيدا بشود حرمت به 
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فهمد كه آن سالمت اعطاء  مي تواند بگيرد. نمي قلب راها بت كه هيچ چيز از آنها صح فهمد مي ،استگزي چند 

حاال يك ولو خارج از موضوع است حاال گرچه بگذريم اين  .احسان او بوده است ،كرم او بوده ،خداي متعال بوده
د را به هرحال تكيه به لوازم ماهيت و لوازم ذات و اين صحبتها بنا بر يك مباني فلسفي يا بر مثالً مراتب وجو

شود تكيه كرد تعلق بودش به اين  نمي بنابر يك مبنا يا بنا بر مبنايي كه عرض شد بر تعلق بر چيز ديگري كه
باالتري از تعلق عادي كه گفته شده است و به همين قوام دارد حجت و چيزي اي است كه ايمان باشد مرتبه 

ت كه به حد امور نظري هم برسد از وحدت تركيبي نيست البته گسترشش اين اساي  جز اين نيست مرتبه
د در دستگاه ذهن هم شده است اينها وحدت  و كثرتشان ركيفيت جاري هم بشود كليه كيفياتي كه وا

ن صحبتها آانسجامي پيدا كند قوامي پيدا كند آن تعلق جاري بشود بعدش حاال در اعمال و بعد در آثار عيني و 
 ؟گردانيد در حالي كه گفتيم فطرت توحيد است نمي به فطرت چرا بر .گردد به ايمان مي بنابراين حجت اوليه بر

، اختيار ربايد مالحظه كنيد آنچه كه فطرت هست در عين حالي كه توحيد است اگر اختياشما بعد االختيار 
 »كال نمد هوالء و هوالء«ن هم آفاسد شد طلب واليت حيواني كرد خواست تصرفات حيواني در عالم بكند خب 

 فهمد مي شود با آن حالت بيايد سراغ كتاب و سنت وارونه مي شود و كيف تعلقش كيف تعلق حيوانات مي امداد
گردد كه يك چيز پيدا بكند براي اينكه تمتعات  مي »يضل به كثيراً و يهدي به كثيراً«تواند بفهمد. مثالً  نمي

خدا كند را بندگي ـ به اصطالح ـ ين خواهد ا مي حيواني ببرد حتي از كتاب اصالً دنبال اين مطلب نيست كه
اين در همه مراتب هست. االن خود آيه را ممكن  »واتخذت ايمانهم جنه ليصدوا عن سبيل اهللا«اين مطلب كه 

است درست در ذهنم نباشد كه بخواهم دقيقًا عرض كنم  اين در همه مراتب هست گاهي است كه آدم حرف از 
خواهد برود بگردد يك  مي استطور  رود همين مي ال مطلب هم كهزند گاهي است كه دنب مي دين خدا را

خواهد بر مردم مشتبه كند. غرضش تحريف كلمات  مي راه خدا را »ليصدو عن سبيل اهللا«چيزي پيدا بكند كه 
نيست كه شما به چيزي جز اعطاي گونه  دنيايي برسد. اينبخس تا به يك ثمن  »ليشتروا به ثمناً قليالً«است 

متعال بتوانيد تكيه كنيد نه به عقل بنابر مباحثي كه گذشت نه حتي به كلمات وحي اگر ايمان وضعش خداي 
طلب باطل باشد هرچه كه در كتاب و  ،طلب الهي نباشد طلب ،درست نباشد اعطاء خداي متعال نباشد طلب
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نش يك چيزهايي بزرگ بيند آن چيزهايي را كه بايد ببيند. در ذه ينم شود، اصالً تر مي سنت بگردد تيره

 كند تجزيه و تركيب صرفي و نحوي را مي شود يك چيزهايي اصالً عبور مي شود يك چيزهايي كوچك مي
را ببرد ولي آن گاهي يك لطائفي را فرضاً بعضي از  آنلزوماً ممكن است در قواعد علم اصول هم هآ كند  مي

د آن كسي كه خيلي متبحر هم هست آن التفات به بين كنند كه آدم مي مي افراد زحمت كشيده در اخالق بيان
شود خير اين  نمي ماند اين برهاني مي باقيگونه  گوييد كه همين مي اين لطيفه ند اشته است. گاهي است كه

گوييد همين توجهي كه دارد اين قا بل تبديل شدن به قاعده و برهان و نظام يافتن در  مي گاهي ،ضعف است
تواند باشد. بله  مي نظام عملي پيدا كردن و بعد از آن زمينه و بستر پرورش غير شدنشكل نظام فكري و بعدش 

 در خدمتتان هستيم.
[؟ قطع صوت بحث شده تر  آقاي معلمي: يك چند تا سؤال در مورد فرمول تبعيت است كه در جلسات قبل

ست رابطه ا كي است اگر دو تافرمول تبعيت فرموده اند آيا فرمول تبعيت با تناسبات و نظام احكام ي] ٣٠:٠٦
آنها با هم چيست يا فرموده اند كه آيا فرمول تبعيت هم خودش مراتبي دارد و تقسيماتي دارد يا اينكه يك 

تعدد وجود دارد رابطه ـ به اصطالح ـ هست و در آن  رد و خودش يك مدلمطلب هست اگر خود تناسباتي دا
 شود؟ مي اينها با نظام احكام چگونه

كه جهت الهي باشد در ابتداء كار كه حد اجمال اين فرمول تبعيت است  مرتبه داريم حسيني: يكاستاد 
 رااش  اراده هم در مرتبه نازله .اراده كرده باشد »خالصاً لوجه اهللا«به آن بگويد كه آدم تواند  مي خب حاال

پيدا شدن شدت خاص آنها  .الطلبصرف اش  مرتبه نازله را نمي گوييم، اش توانيد بكنيد اراده مرتبه عالي مي
مراتب بعد است شدتي كه ناظر به عمل قلبي باشد و متصل به عمل قلبي بشود يا عمل ذهني بشود يا عمل 

حاال به هرحال برگرديم .  ،است شدت در آنتر  هاي قلبي سخت عيني بشود هر يك از يك مراتب هرچند عمل
پيدا بشود با حول و قوة الهي ابتدائاً آن چيزي كه بايد شدت در، شدتي كه اراده الزم دارد آن نيست آن بعدها 

قدرت طلب است، طلب الواليه است اينكه از مرتبه تعلق به تعلق كه نسبت به اشيا بلوغش به انسان داده شود 
در اش  ترين مرتبهدر ادني تصرف طلب طلب الواليهب الواليه بكند صرف شود باالتر آمده باشد طل مي گفته
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خب اين طلب از قبيل طلب اشياء غير مكلف نيست حاال اين اجمال از چه موجودي مرتبه اش پايين ترين 

وحدت و كثرت نفس  .آن بياني كه قبالً عرض شداست با است حتماً از موجود مركب است و به وحدت تركيبي 
گوييم  مي آيد سراغ ادراك كه حاال مي كه تاساي  مرتبهاش  كند يك مرتبه ب هم مرتباً افزايش پيدا مياين طل

قواعدي پيدا كرده است  ،در اينجا يك وحدت و كثرت خاصي پيدا كردهطبيعتاً بحث فرمول تبعيت از كتاب. 
 مطلبي ياد گرفته است مدل مرتبة دوم است خب حاال با فرمول تبعيت آمده است از كتاب هماش  يك مرتبه

 آيد برنامه درست مي كه خب سازد آن هم باز فرمول تبعيت است مگر آن فرمول تبعيت نيست تا مرحله اي مي
كند ضريب فني  مي تصرف در خارج هم كه ؟كند خب باز هم برنامه براي تبعيت است براي چه چيزي است مي

پس فرمول تبعيت در مراتب مختلف مورد  .ل تبعيت استكند آن هم فرمو مي هم كه دارد مالحظه عينيت هم
نجا هم طبيعتاً مركب است آنجا هم طبيعتاً آكه مرتبة ادراك و فهم هست اي  گيرد در اين مرتبه مي لحاظ قرار

كند حاال از اجمال به تبيين بايد اين تعلق در خود همين مسأله  نمي بسيط نيست واال تبعيت كيفيت پيدا
تواند از اجمال به  مي شود در گسترشش هست كه اين فرمول مي واقعاش  تحقق ،با مسأله علم واليت كه توأم

اهللا  ـ قواعدش انشاءكه عرض كنم به حضورتان كه  .بشود وتر  و ظاهرتر  تبيين بيايد وحدت و كثرتش مرتباً بارز
كند  مي ن بعداً خودش رشدشود متناسب با رشد ايما مي الرحمن تبيين بشود هرچند قواعدي هم كه تبيينـ 

آن در كند  مي اينگونه نيست كه رشد نكند متناسب با ظرفيتي كه دارد نه اينكه خيال كنيد كه قرآن رشد پيدا
 كه از آن . آن در كمال اتقان خودش هست. شما استضائه اي»الدين القيم ذلك«كمال قوام خودش هست 

پس بنابراين آن فرمول هم در  ؛كند در استفاده مي تباً رشدانسان ظرفيتش مر ،شود ميبيشتر كنيد مرتباً  مي
بله سير از اجمال به تبيين هم  ،شود فرمول تبعيت و وحدت و كثرت هم دارد طبيعتاً مي مراتب مختلف طرح

 براي طلب الواليه هم طبيعتاً هست.شود عين همان سير مي دارد سيري را كه براي تعلق عمومي گفته 
موضوعات كلي خارجي با موضوعات كلي فقه چگونه  كه ؤالي هست كه فرموده اندعلمي: يك سمآقاي 

 كند؟ مي ارتباط پيدا
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مثالً شما در يك  .اصولي گفتن بهتر است تا كلي گفتنكلمه استاد حسيني: درباره موضوعات خارجي 

بيم آهن ها  حفظ بقيهبراي بستيم گوييد ركن است اين ديوار يا اين ستون يا اين مثالً پلي كه  مي ساختماني
كند اين وقتي كه شما نقشه ساختمان را بخواهيد و بگوييد كه  مي بقيه يعني يك خطوطي را مهندس رسم

گويد اينها قوائمش هست بعد هم  مي ميخواه يم اصول ساختمان را ميخواه مي حاال نقشه قوائم ساختمان را
را در اين ها  دهد كه شالوده مي ذهن بهتر بيايد دستور فرضاً من باب مثال براي اينكه تقريب بهدهد  دستور مي

 گويد نخير لزومي ندارد مي بريزيد چه كنيد پايه را چگونه ببنديد قسمتهاي ديگر راروي آن صلح قسمتها مثالً 
خواهد آن  نمي گويد اصالً مي يك قسمتهايي را .گويد كه بار چنداني روي آن نيست مي گويند مي ؟گويند چرا مي
اين هم طريق ارتباط انتقال اين ها  شود به آن پايه مي گويد اين نيروي آن منتقل مي ،ببنديد برايشرا ها  هپاي

طور  اين فقط در ساختمانها هم نيست در ماشين هم همين ـ بعد مي خواهي بنويس ـيا نيرو ثقل سنگيني يا 
است. طبعيتاً در عينيت يك گونه  همين اش همهها  است در سيتمها و مجموعهطور  است در همه قمستها همين

فقه و احكام شود احكام كلي  مي آن وقت گفتهخب شود احكام كلي فقه  مي د كه آن را سؤالياصولي دار
كنيم اگر  اش مي توصيفي و احكام ارزشي در مدل به صورت يك مجموعه به عنوان مالزمات خطاب مالحظه

يد به آن معناي كليت نتوا نمي و حاكم بر جريان عينيت است ولي توانيد بگوييد ثابت مي است ديگرگونه  اين
آن تعبير كليات  .گوييد حاكم است بر جريان عينيت ياسم آن را بگذاريد كه بگوييد مصداقهاي متعددي دارد م

 كند و تجريد مي كند و مجرد مي عينيت اين بيشتر به منطقي كه تجزيهرا احكام كلي الهي و تعبير كليات  ،فقه
 سوال كند. نميبه يك معنا  . موضوعيتكه عرض شدرا اين بياني به است تا تر  كند به آن تعبيرات نزديك مي

بحثي فرموده اند ابزار حكم شناسي و موضوع شناسي با توجه به مطالب گذشته چه يك آقاي معلمي: 
 ؟كنند مي پيدا ديگرتفاوتي با هم

گفت بعد از آنچه كه گفته شده است آدم اين  ،واضح است استاد حسيني: اما ابزار موضوع شناسي كه پر
به حضورتان كه عرض ـ جاللت و عزت تان را هم زياد بكند ـ انشاء اهللا ـ جاللت دوستان خدا در سؤال را دقيقاً 

 اين استمثل  الي واسطه براي جريان واليت الهي،تعـ انشاء اهللا  و قرارشان بدهد ـدر نزد اولياء نعم ـ كنم كه 
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گفت صبح كه شد  مي گويند كسي است سر شب تا صبح داشت قصه ليلي و مجنون مي زنند مي كسي مثالكه 

حاال بعد از اين كه گفته شده است كه بابا جان  ؟داد گفت حاال ليلي زن است يا مرد است مي طرفي كه گوش
كه علم نسبت به عينيت شده است  مي اين تعاريف كاربردي است علم نسبت به عينيت نيست يك وقتي تصور

بعدها فهميده شد كه نخير چنين چيزي يقيني دارد هست و علم بالمطابقه هست برابري صد در صد دارد 
نسبت به آن كه برابر  يرا هم علم يقينها  اين ته سيگار و يك ذره از اين خاكستررا نيست و ما اين چوب سيگار 

پس اينكه صورت عالم خارج در  شد خب هماهنگ نيست.رج هست نداريم گفته در خانسبت به آن باشد كه 
بله نسبت به كساني در كار نزد شخص متفكر حاضر بشود جهان علمي و عيني برابر باشد چنين چيزي نيست 

اهللا تبارك و تعالي باشد و علم به حقيقت شي كماهي داشته باشد علمشان از قبيل علوم ان كه علمشان 
باب در يك مورد هم  علم هيچ  ،عتاً هست. آن غير از ما هست ما در هيچ بابتدريجي الحصول ما نباشد طبي

تواند داشته  نمي تواند داشته باشد برابري حقيقي مي نداريم كه آن علم برابري حقيقي داشته باشد جهت حقيقي
ري يقيني اعظم امور كه فوق علم هست كه ايمان است شما بگوييد ايمان من ديگر ايماني است كه براب .باشد

را كماهي فهميده ام اين غفلت نفس هست كه چنين چيزي بگويد يك  تمن اين معرفآن اعتقاد  دارد با طرف
كند از آن اعتقادي كه قبل داشته است درباره معصومين خوب است  مي مقدار رشد ايمانش باالتر برود استغفار

 كوچكيو باشد اعتقاد حقه باشد ادب  كه داراي اعتقاد بگوييم كه اظهر من الشمس هست كه يك آدم كه
ـ گوييم ايشان ولي بال فصل حضرت نبي اكرم  مي شناسيم مي كند ولي حاال ما مثالً علي بن ابيطالب را مي

هست ما نه نبي را شناختيم نه ـ صلوات اهللا (اللهم صل علي محمد و آل محمد) و علي اهل بيته المعصومين 
حد معرفت خودمان ديگر به هرحال كار به هست خب  اي ه اين چگونه وليو وصايت را شناختيم نه اينكوصي 

درست است ولي حتماً در ادراك همه اينها و در اعتقاد اين اين، در جهت بفرماييد در جهت آن حقائق هست 
 .هستاي  مرتبة باالتر از مرتبهاين باالتر از مرتبة اي در همه اينها و در ايمان در همه اينها رشد دارد و مرتبة 

گويم  مي است ياين بديهي عقل »الكل اعظم من الجزء«گوييد  مي معقوالت هم .هستگونه  معقوالت هم همين
اعظم بودن تعريف آن يكي  ؟جز در نزد همه تعريفش يكي هست ؟حاال كل در نزد همه تعريفش يكي هست
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يا ما فوق او بگيريد و جزء اوليات به لحاظ عقالني به هرحال هرگونه عنواني را كه شما مالحظه كنيد  ؟هست

كه حتي از  گري دارد در جلسه گذشته عرض كرديمتعريف دي ض كردم تا ايمان اين مرتبه باالتر آنبگيريد عر
كند اينگونه  مي همه قضايا هست ادراك نسبت به آن و لوازمش حتماً رشد پيدا وجود كه واسطه براي اثبات

گردد به چيز ديگري  مي خواهيد براي برهان آن ثبات بر ميشما اتي را كه ثب .نيست كه شما بگوييد رشد ندارد
 آن راـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ گردد كه كنه تعلق هم به جهت ثابت است  مي به جهت ثابت بر

كنيم كه اگر بنا شد كه هر  مي به هرحال برگرديم عرض ،آن جااز شود گفت كه بله  مي ، آن راگفت شود مي
را كه شما در باب معرفت يا امور عقلي بگوييد رشد پذير باشد و دور از رشد نباشد آن وقت مسلماً در چيزي 

ماند و ثباتش به جهت هست نه  مي جهتش ثابت ،بينيد همين مطلب را بايد مطرح بكنيد مي اين بحث هم كه
 است در خدمتتان هستيم. ـ اگر توضيح بيشتريبله ـ آن مطلب و موضوع بگيريم هست  اينكه ثباتش به خود

يك  .كنيم مي گرديم و بيشتر دقت مي خوانيم بعداً بر ميسؤال ها را  يك مرتبه] ٤٧:٢٥[؟ آقاي معلمي: 
معين كند آنچه در اين مباحث در مورد واليت  يبايست مي اند اگر خصوصيات ولي را شرعـ سؤال هم فرموده 

  ت چه ارتباطي با وحي دا رد؟گفته شده اس
شود  مي مذهبي عالوه براينكهادراك هاي بحث واليت هست كه شما متيقنهاي  ،حسيني: يك بحث استاد

در خالل بحثهاي مان گاهي اشاره اينكه چيزي را بيان كند ولكن كما اي و آيه  يروايتآدم بيايد احياناً در اينها 
به  ـبوده است اشاره استنادي و  هم اشاره تأييدياشاره ها گاهي اشاره شده است ولي آن  ،شده بر خالف مسير

شود و حق است و تقريب و تأييد و اين چيزها بوده است.  مي كسي خيال نكند كه به آنها مطلب تمامـ اصطالح 
مطلق هست الهيه اينكه واليت  ،شود گفت نيست اينها جزء دين نمي خصوصيات ولي يك متيقنهايي دارد كه

متيقن بين همه مذاهب باشد يعني اينگونه نيست كه شما بگوييد  اين ظاهراً ،حضرت حق رب العالمين هست
نقل قولي هم كه از همه انبياء شده است در دعاهايشان  .قائل باشد و آن را رب نداندكه خداي متعال را كسي 

ر يعني اين ظاهراً مورد اتفاق همه اديان باشد مقام ربوبيت الهي، سرپرستي خدا و د »ربنا«يا  »رب«با كلمه 
واليت تكويني در استفاده بكنيم  »هذا عطاء ربك«از مسلمين مقام واليت نبي اكرم در شئون مختلف حاال چه 
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واليت نبويه هم ظاهراً مورد اختالف كه نيست  ،واليت تشريعي رابكنيم لمؤمنين استفاده اچه از نبي اولي با  ،را

صلوات اهللا عليهم ـ الهي است واليت معصومين  قنها و از اموري كه جزء اعتقادات حقهو مورد يعني از متي
به ـ در بحثها از زيارات و از ادعيه و از باز يد از اشاره هم قبالً هم شده است آ مي باز به ذهنـ اجمعين 

حاال يك روز هم ما  .عرض شده است كه اينها متيقن هستكه همه آنچه ـ حضورتان كه عرض كنم كه 
به  »انا انزلنا«درخاطر مباركتان باشد در سوره مباركه اگر درباره علم كرديم  »انزلناهانا «به آيه مبارك اي  اشاره

؟ چنين شود گفت كه تكليف نداريم مي هرحال واليت كه متيقن نيست تا معصومين اما بعد از معصومين آيا
د براي اين است كه گوين مي باز متيقن بين همه مذاهب هست اصالً بقاء مذاهب را كه اهل مذهبها چيزي ظاهراً

 .شود كه بگوييد تكليف نيست مذهب هست يك نحوه تكليفي را قائل هستند نمي قبول دارند كه تكليف باشد
شود خدا را پرستيد بعضي  مي جاهابعضي شود گفت كه  نمي اين كه پرستش خدا تخصيص بردار نيست

ابراين اگر بخواهيم يك توضيح مختصري هم بن .شود دنيا را پرستيد اين هم ظاهراً متيقن باشد مي را يشجاها
 ،شود در تعريف نيايد نمي پرستش كه ،به تعريفنكند شود سرايت  نمي باز نسبت به سؤال قبل بدهيم جهت كه

فرمايد موضوع شناسي چه تغييري كرده  مي خوب عنايت كنيد اينكهـ براي خدا واقع شد حمد بعد هم بگوييد 
 جهت كه گفتيد يكي است .در اين قسمت از جوابـ باذن اهللا تبارك و تعالي ـ است من توضيح را تكميل بكنم 

براي غير خدا تعريف كار بردي دنيايي واقع بشود مد حخواهم  مي رسيم مي شود گفت كه به صنعت كه نمي
نگاه كنيم تعلق الهي هست حمد هم براي حيواني كه  ةهرچند در يك رتب ،شود براي غير خدا مي واقعحمد 

 گويند مادي گرايي مي بينند اين را حمد براي خدا نميـ  به اصطالحـ دا واقع شده است ولكن كفار كه خ
 هست در پيش فرضهاي اوليه موضوع شناسي شان غلطماده گويند  مي ،گويند متد حسي علمي است مي
 ،ربطي دارد به امر حسي چه گويند اصل فلسفه مي دانند شما مخلوق بودن ماده را قرار بدهيد مي دانند باطل مي

است كه به ذهن اين بيچاره آمده است كه  ش اينتعلق حيواني است معناي ،اين معنايش اين است كه تعلق
اين مطلب شود تعريف حالوت دنيا را كرد  مي تعريف مزه دنيا را كرد . مي شودشود مي غير خدا واقعبراي حمد 

شود گفت موضوع شناسي  مي ي همه جاري است آن وقت چگونهانساني تا علوم تجرب عرفاني در علوم از علوم
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شود تا آخر كار بايد  نمي حمد براي غير خدا واقعكه بر اين هست شما فرق ندارد اگر پيش فرضهاي اوليه 

ببينيد اين مطلب را آن وقت كيفيت تسبيح و تحميد و تكفير را بايد شما نشان بدهيد نه اينكه بگوييد كه 
خدا داده است به بشر كه اين صنعت را كرده است. اگر كسي بخواهد كفر بورزد به خداي  عجب فكري واقعاً

الاقل اين است كه بگوييد كيفيت تحميد  ؟گوييد تحميد مي نآمتعال و كلمات باطل بگويد آن را هم به 
مطلب اين است انصاف  از آنها به مراتب بدتركند بلكه بدتر است  مي ملكوتي نيست مثل حيوانات دارد وق وق

 كردم كفران مي كه حيواني كه مثال زديم حق اعتراض دارد در قيامت بگويد من به لسان خودم داشتم تسبيح
خب اين طبيعي  .استتر  كند به عالم از او پست مي اين انسان دارد به شكل او توجه ،كردم موالي خودم را نمي

 .ل سيبال هستضاز عقل حيوان است اتر  او هم پست اعمال است هآتر  پستطور  است كه اعمال او هم همين
 شويم مي چيزـ به اصطالح ـ شويم باز از سؤال و  مي يك مقداري دوركه حاال اگر بخواهيم زياد توضيح بدهيم 

 به هرحال واليت اگر گفتيد پرستش در همه شئون بايد پرستش الهي باشد .شود به مطلب نمي تطبيق
شما وحدت هم توانيد  مينطلب الواليه الهي بايد باشد و كه بكنيد از واليت اش قطع توانيد اين پرستش را  نمي

از لوازم  ،گوييم از شرع مي رااش  گوييم عقلي آن طرف مي و كثرتي ايجاد بكنيد كه ولي نباشد اين امري كه
حمداهللا رب ال«گوييم  مي »ال يرضي لعباده الكفر«كفر در هيچ جا  گويد مي گوييد چه چيزي؟ مي خطاب،

متيقن عرفان را ذكر بكند و و البته بحث اينكه آدم متيقن مذهب  .هر حمدي است براي خداست »العالمين
استناد ـ به اصطالح ـ لوازم خطاب را جمع آوري بكند و ـ به اصطالح ـ و  يبيان بكند يك حرفي است تطبيق

واجب است  مطلب اين است كه شكر منعم تيقن ازآيد كه م مي ما به ذهنمان .بدهد آن يك حرف ديگر است
معنايش اين است كه واليت  ،گويند اين متخذ از كتاب و سنت است و اين استثنا بردار نيست مي را كهاين 

به ـ هايي از  هاي عيني و تعريف تعريفبناشد كه گفته شد اشاره طبيعتاً اگر ها  شود اما شاخصه مي اثبات
خواهد  نمي حركتي باشد و سرپرستي بگوييدمتعال به طرف خداي  ه ادراكات ماـ كليه تعاريف ما و كلي اصطالح

 .كنيم به لوازم خطاب در همه مراتب سرپرست بيان شده است نه اينكه قياس بكنيم جريان را مي باز ما عرض
يشه هم مطرح كرد ولي رديگر شود در جلسه  مي اين بحث راـ انشاء اهللا تعالي ـ يد كه آ مي حاال به ذهن
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روايات و آثار ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ در خود  .عرض شده است حضور مباركتانما  پاسخها به ذهن

صلوات اهللا و ـ ن چه كه از وجود مبارك حضرت بقيه اهللا آشود استناد كرد باز چه  مي هم كه ظاهراً آن هم
شود به  مي آيد كه تمسك در رتبه اول مي نقل شده است ولكن من به ذهنم ـ سالمه عليه و علي آبائه الطاهرين

يعني هم  ؛بيان كردهستند خود كتاب كرد بعد در توصيف دستور كتاب بيان مبارك حضرت را كه تراجم وحي 
» والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته«آيد جزء متيقنها با شد  هم از سنت اين مطلب را به ذهن مي ،از كتاب

 [اللهم . ... ] 



 

 ٤٦جلسه: 
١٧/٠٨/٦٨ 

آقاي معلمي: اعوذ باهللا السميع العليم من  الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرحمن الرحيم الصاله و السالم علي 
 سيدنا و نبينا ابالقاسم محمد [اللهم صل علي محمد و آل محمد] 

تغيير ساير اي  وحدت تركيبي تغيير در هر مرتبه ةاولين سوال اين است كه فرموده اند براساس حد اولي
شود و  مي يعني افزايش يا كاهش كثرات، افزايش و كاهش وحدت را موجب ،تب را نيز به همراه داردمرا

است كه تغيير و تأثير هميشه يك طرفه است اي  بحث در قسمتهاي بعد به گونه ةبالعكس. در حاليكه جوهر
ود براي عالم معقول ش مي ظرف رشدعالم [؟] شود براي عالم  مي براي مثال گفته شده است عينيت ظرف رشد

ديگري در مباحث مالحظه استداللهاي شود براي عالم رشد و تصرف به عالوه  مي و عالم معقول ظرف رشد
است كه مثالً قلب يا ايمان را اصل دانستن در ساختن منطق فرموده گونه  شود كه جوهره همه آنها به همين مي

 ها حضور دارد. در كجابودن خالصه دو طرفه يا يك طرفه اين اند كه 
بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد اهللا رب  ،استاد حسيني: اعوذ باهللا السميع العليم من همزات الشياطين

گوييم وحدت تركيبي  اهل بيت الطاهرين . صحبت درباره اين است كه وقتي ميمحمد العالمين و صلي اهللا علي 
شود ولي اينكه كدام طرف اصل  مي جام هم زيادترمعنايش اين است كه هرچه كثرت زيادتر بشود وحدت و انس

يا به تعبيري بگوييم  .يعني بگوييم واليت و مولي عليه هر دو برابرند ،يا برابر هستندآشد كدام طرف رهست در 
تصرف با آن شيء متصرف هر دو كه بستر رشد متصرف هست هر دو برابر اين برابري وقوعي است خواست 

گيريم  مي گاهي است كه منشأ  اينكه اين دو تا را با هم .اينكه رتبتاً در يك رديف هستندوقوعاً با هم هستند يا 
تواند وحدت  مي . نهديگر چون مركب است ،شوند مي مسئله وقوعشان است وقوع وحدت و كثرت با هم واقع

تواند كثرت  مي در وحدت تركيبي گفته شده است و نهبحثي كه وي داشته باشد وقوعاً از كثرت بنا به ر پيش
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شوند.  مي اگر وحدت، وحدت تركيبي است اين وقوعاً درست شد با هم واقع ،پيشروي  داشته باشد از وحدت

رسد كه حال مطلب يك مقداري قابل توجه  مي ولي صرف طلب االيجاد اين را يك عنايتي بكنيد كه به نظر
شد در يك رتبه و در يك رتبه خود اختيار را حاال طلب ايجاد از قوه اختيار اگر به معناي طلب الواليه با ،باشد

پس طلب  ،كند براي چه چيزي براي پرستش مي يعني بگوييد طلب واليت ؟در تعلق منحل ببينيد يعني چه
كه وحدت و  يعني در مرتبه اي ؟طلب پرستش خداي متعال در مرتبه باالتر يعني چه ،كنيد مي پرستش باالتر

د خداي متعال را به كلمات مختلف اسماء مختلف حاالت مختلف بپرستد... خواه مي .كثرتش بيشتر باشد
همزمان هم بپرستد هم در شكل مختلف و هم شكل مختلفي كه مربوط به هم هستند و همه يك جهت دارند 

يعني امكان  ؟شود مي شود يعني چه افاضه مي افاضه ،و همه وحدت يافته اند و همه مرتبطند به اعظم اسماء
 ،واليه در رتبه تعلق كه خودش را دقت كنيملطلب ا .كه در آن وحدت و كثرت بيشتر استشديدتر پرستش 

يعني طلب پرستش طلب سرپرستي گفته هم شده است كه سرپرست به لسان همه افرادي كه تحت 
تصور و بينيد در قرب و قابل  مي پرستد. در رتبه باالتر ابتهاجهاي مختلف را مي هستند خدا رااش  پسرپرستي

 بهاش  در همه هستي يفرماييد يعني چه؟ اگر خداي متعال شخصي را موفق به يك تعلق خاطر تام مي لحاظ
شما اين (اللهم صل علي محمد و آله محمد) و سالمه عليه وجود مبارك حضرت بقيه اهللا قرار داده صلوات اهللا 

ب شوم، يگوييد فدا مي لماتش با هم يك جاكند همه ك مي خوانيد در آنجا حالت تحقق پيدا مي زيارتهايي كه
از ظل و كوچكي برابر حضرتش ها! خواهد  مي درم قربانت برود حقيقتاً همنت برود ماقربانت بروم، پدرم قربا

كنيد يك جا طلب  مي يك جا مدح .بريد ابتهاج و سرور خاص خودش را دارد و قرب خودش را دارد مي لذت
كنيد يك  مي كنيد به كلمات مختلف صحبت مي به لسانهاي مختلف صحبتي كنيد كه جزء يارانت باش مي اين
من گوييد  نمي گوييد جعل اهللا روحي لتراب مقدمه الشريف فداه. روح من فداي خاك پاي تو اين را دروغ مي جا

ت به لوازم كنيد ولي بدون التفا نمي [؟] دروغزيارات باب البته دروغ كه انشاء اهللا هيچ وقت من باب تعارف حاال 
گاهي مراتب خيلي ـ به حضورتان عرض كنم كه ـ خب  ،گويد اين كلمات مبارك را مي خواند يا مي گاهي انسان

بارد صحبت فداي خاك قدم  مي رسد سستي و فشل از روح و جسم مي خيلي خيلي خيلي متفاوت با اين امر
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و اينها آدم  اهري چه معنوي چه حاالتشدن نيست صحبت باالتري است آثار ظاهريه اسباب حاال اسباب چه ظ
در هر روز مي گويد بروم  ،زند ديگر مي مأنوس است خاطرش به او و دلبسته است و حرفهاي بزرگ بزرگ هم

حاال طبع ذلت در  .ند هر حرف بزرگي را بزنداتو ميانسان  ،شود زد و هم در باب همه چيز مي باب اظهار ارادت
شود اگر يك  مي رود طعمش عوض مي هست ولي ماللش حين التعلق از بين او رغم نف در آن سختي و ماللت

شما  ،عزيز بزرگي منزل شما بيايد دفعتاً و از شما يك چيزي طلب بكند آب خنكي بخواهد ظهر تابستان باشد
 د با دويدن بدون اينكه يادتان باشد كفش پا كرديد يا نكرديدييخي ـ يخچال چيزي در اختيار نداشته باش

آوريد و حين دويدن و حين رنج و حين تعب التفاوت  مي خريد و مي يخرويد تا برسيد به محل فروش يخ و  مي
آييد به محضر آن بزرگ باز التفات  مي و بعد هم كه ،فهميد پاي تان برهنه بود و زخم شد نمياصالً ندا ريد 

روح  ةرفتيد التفات نيست هم دينكه تنيد يا ادنداريد كه پاي تان زخم شد يا شما عرق ريختيد يا نفس نفس ز
كند بدون التفاوت به خودش و آنچه را كه  مي محضر آن بزرگ دارد و در راه اطا عت او دارد حركت رحضور د

حاال  .بيند تمام وجود پر است مي بيند عزت نمي بيند ذلت نمي ذل ،داند مي ل را عزگذارد اين ذُ مي به خودش
ا تطبيق بدهم. اگر گفتيم به همه اشكال بندگي خدا را پرستيدن سروري كه در خوب عنايت بفرماييد مثال ر

است سروري كه در شكل عز است سروري كه در شكل برابر خالفهاي ـ آن بزرگوار شما چنان از ظل شكل 
به ـ انواع و اقسام اش  هستيد به بزرگي آقايي كه داريد در همه[؟] زنيد و باز  مي موضع قدرت و عزت حرف

م كسي كه صاحب واليت تامه مطلقه هست به خواست او ياگر بگوي .سرورهاستـ حضورتان كه عرض كنم كه 
ود جشود وحدت و كثرت [؟] نه اينكه چيزي به عنوان بستر قبال و مي ـ خوب عنايت كنيد ـ به خواست او ايجاد

با هم ديگر  بود. و تمام مراتش ميكند به بركت خواست او ايجاد  دارد و اين تقاضاي تصرف درآن بستر را مي
شود هم وحدتش و هم كثرتش و باالتر هم اختيار در مراتب نازلتر و هم اختيار جوري است كه علي  مي ايجاد

افع است اين را باز براي خواست او نكنند شقاوت  مي ولكن يك عده اختيار .گيرد نمي التعين كسي شقي قرار
كنم براي خواستي كه كرده است چرا؟ چون درگيري با دشمن يك  مي كه دارم  عرضاي  اين نكته تف اسيظر

نحوه ثناي دوست هست يك نحوه ابتهاج با دوست است يك نحوه عشق بازي با دوست هست يك نحوه قربان 



٣٧٦  ······························································································································································  
 دارد كه هم فدا بشود دوست مي دوست ،گويد من فدات بشوم مي گويد نمي صرفه دوست رفتن هست دروغ

حاال اگر گفتيم ذل شدت تعلق هم عالم و ممكنات هست  .برخورد بكند با كافرقدرت دارد هم با عزت و  مي
تابع  ،خواست او هست سايه تقرب او هست ةخواست او هست ساي شدت تعلق ولي عصر حتي مراتب اختيار ذلّ

د قرب اشتداد ولي اعظم الهي رشد ممكنات است و وحدت و كثرتشان هست ودر حقيقت او هم واسطه در ايجا
از واليت را كه گفتيم اي  كند هم واسطه در شفاعت است هم براي مرتبه مادون احياناً اين مرتبه مي با طلبي كه

بستر باشد به تعلق او ايجاد نشده است اين حيوان و اين زمين واليت اعظم را گفتيم مرتبه مادون ممكن است 
شود  مي طلب الواليه در مرتبه اتم آن كه نگاه بكنيدپس خود  .شود مي واقعاو بر اينها و اين وصفها ولكن تولي 
 از طرف خدا در رتبه ايجاد به ولي اعظم كه به جميع مرابت هستياي  يعني افاضه ،طلب ايجاد و طلب ايجاد

بنابراين هر دو با همديگر وقوعاً هستند طلب ولي  ،شته باشد قرب الي اهللا داشته باشدتواند ابتهاج الي اهللا دا مي
تا چه مراتب بعض مراتبش ـ بعض ـ  .رتبتاً مقدم است حاال اين طلب ولي اعظم كه واليت تكوينيه هست اعظم

اي  ايد گير موجود مختار هم آمده است به طلبش يك تصرفات جزئيه مي خب گير شما هم ،اش مراتب نازله
شما هم يك اثري بكند اثرهاي  شود بحث اينكه الدعا يرد قضاء المبرم و نظير ذلك بحث اينكه مثالً طلبهاي مي
متناسب ما متناسب با مرتبه تحقق آن هست عوضي كار را نگيريم دستگاه كائنات ما لنگر آسمان وزمين  هالبت

نيستيم بشر تدريجي الحصول در تمام مراتب علم و معرفت اين مسأله قطب عالم مكنات نيست آن يك موجود 
و بكم «ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ همه عوالم آن هست كه تواند محور باشد در  مي ديگري است كه آن

بحثي هم كه چندي قبل  اشاره  ».يمسك السماء ان تقع علي االرض اال باذنه بكم ينفس ا لهم و يكشف الضر
كرديم كه مسأله ظهور اعظم از اين هست كه فرج آن محمد صلوات است [اللهم صل علي محمد و آل محمد] 

باشيم  خيلي عز و شرف است هر قدر شدت تقاضا داشتهما ت كه وابسته با ما باشد البته براي اعظم از اين اس
قدر همه اهل ارض كننده ولي همه اينها ما خلقت سماء مبنيه وال ارضا مدحيه ... الي اخر  هر وايشان نسبت به 

ماز نخواندنشان يك روز صبح  اال الجلكم به خاطر آنها ايجاد شده است. به خاطر نماز خواندن اهل نماز و ن
زند همه عالم كافر بشوند در مرتبه انسان يك روز آفتاب صبح مثالً بگوييم كه حاال ديگر  نمي آفتاب دير يا زود
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ولي خب آنها يك حرف ديگري است ما  .تر يا زودتر بزندرخواند يك دقيقه دي نمي چون مردم هيچ كس نماز

اين در ـ شير باشد شكل شير ـ گفت كه در نوشتن  حقاًـ نم كه كه عرض ك به حضورتانـ يك حرف ديگر 
نويسيد ما انسان هستيم يا مثالً نبي اكرم صلوات اهللا عليه و آله وسلم هم انسان  مي خب به هرحال شما ،نوشتن

هست [اللهم صل علي محمد و آل محمد] ولي آن اسم اعظم تكويني است ما چه؟ ما به وسيله متمسك شدن 
هم هايي  سماء در مراتب نازله ادراك خودمان و موهبتي را كه آنها عطا كرده اند اگر مثالً يك توفيقن اآبه 

حاصل بشود امر ظاهراً امر فرج از اموري است كه مربوط به خود نبي اكرم و عنايت خدا به ايشان هست و به 
يه نباشد. ظهور خارجي كه پيدا و لعل مساله فرج براي آنها هم مساله اين ظهور خارجاهل بيت طاهرينشان 

شود و آن از اين قبيل نيست كه در به اصطالح ما بگوييم كه يك فسفه  شود ظل آن هست كه پيدا مي مي
مشيت خدا را از اول تا آخر شما  ،تاريخ مشيت خدا را بگو نه قربان تاريخي داريم براي تاريخ اختيارات انسانها

گويد براي هر امتي يك  مي در آوردن امم و بردن امم و خودشـ كه  مبه حضورتان كه عرض كنـ مالحظه بكن 
اجلي قرار دا دم و مثل براي انسان يك اجلي قرار دا ده است كه دست شما نيست همه دواها و دكترها و 

البته صدقه به اصطالح صله ارحام اينها موثر بميرد، روز ديرتر يك را بياوريد كه بخواهي حاال اين ها  بساط
مشيت دستگاه كند خوب است ولي يادمان نرود نه اينكه دردستگاه  مي ست انشاء اهللا اجلهاي معلق را برطرفه

 در اين عالم كه هيچ در آن عالم هم كسي ادراك هرا به هم بزند  اسباب هم زن كه نيستيم. نهايت اين است ك
هللا عليهم اجمعين نه اينكه در رتبه مثل تواند بكند از ماها حقيقت نبي اكرم و اهل بيت طاهرين صلوات ا نمي

تواند درك بكند  نمي ماها در رتبه خيلي خيلي باال باال برو جناب سلمان خوب است ديگر ده درجه ايمان او هم
نبي اكرم در حقيقت و جودش صلوات اهللا ـ به حضورتان كه عرض كنم كه  . ـچه ربطي دارد به درك كردن

لو دنوت ال  :گويد اش مي جبرئيل درباره :گويد مي ودش ما وراء ملك مقرب آنكهحقيقت وجو عليه و آله و سلم 
گوييد و كنتم انوراً فجعلكم بعرشه محدقين تا آخر كار  اش مي آنكه درباره .توانم جلوتر بيايم نمي حترقت ديگر

ضورتان كه عرض كنم به حـ انوار اينها مقدم است و اين به حضورتان به مشيت الهيه واقع شده است اين امر و 
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كه عرض  به حضورتانـ به هرحال برگرديم روي بحث و  .گردد نه بالعكس مي قوام همه چيز به آنها برـ كه 

 دهيم خدمتتان. نمي اطاله كالمـ كنم كه 
در مقام طلب نسبت به ولي اعظم متأخر از طلب او هستند و  ،تحققوحدت و كثرت با هم هستند در مقام 

 .مايندگي معنايش ايجاد تعلق خاصي است كه بتواند طلب بكند طلب ايجاد بكند قبل التحققطلب در مرتبه ن
شود به اذن هست كه  نمي معناي خالفه اللهي اين است كه ولو شاء ش بدون اذن اهللا تبارك و تعالي ايجاد

جاد وحدت و كثرت، شود ولكن سابق بر ايجاد هست. سابق بر اي مي شود با عنايت خدا هست كه ايجاد مي ايجاد
ادم غرضم اين بود يشان هم يادمان نرود توضيحي كه دشديدتر و به تبع خواست ايشان كه خواست ا

 ؛نه خواست اينها هست براي لحاظ خودشان كه در اينها تصرف كنند ،خواستشان عين خواست عبادت است
ب مختلف دارد همانگونه كه كيفياتش خواستشان خواست رتبه قرب باالتر و عبادت برتر است. عبادت برتر مرات

كلمات مخلتفي هست گونه  كن آنگونه كه ما بفهميم همين مي مثالً عرض ،كنيد مي از نظر ظاهري كه نگاه
به شئون كه دارد  مي دوست .هستطور  مختلفي هم هميناشياء اسماء مختلفي هست حاالت مختلفي هست 

شود و  مي قت عطا خداي متعال اين است كه كل اينها ايجادشدت قرب آن وخداي متعال را، بيشتري بپرستد 
يعني به طلب او ايجاد شده است و تصرف ما ولو به  ،مثل ما طبيعتاً بستر هستاي  البته براي مراتب نازله

او طلب در چيزي است كه ايجاد شده است به خوب كنيم ولي تصرف  مي نمايندگي از موال تصرف خوب هم
واليت در مرحله  ،پس بنابراين واليت سبقت دارد ،سبقت دارد طلب در وحدت و كثرت ولي براي ولي اعظم

دت سابق است و نه كثرت وح نهو شود  طلب واليت درمرحله تحقق آن طلب و حدت و كثرت با هم محقق مي
 پاسخ  .سابق است

پيدا ت و شدت چيزي وحدبنام خواستيم [؟] فرموده اند كه چون قبالً  مي آقاي معلمي: يك سؤال ديگر هم
 .وحدتهايي كه بين وحدت و كثرت لحاظ كردولي را تواند  نمي در اينجا همو نو رسيده است 

 اين هست كه آنچه كه ايجادترش  وحدت و كثرت تفسير و تبيين دقيق حاستا حسيني: اصالً به اصطال
وحدت و گوييد دارد،  مي رتشود داراي مرابت است بي مرتبه نيست تعلق ايجاد ميشود ديگر وحدت و كث مي
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 .رداين را داگفتيم زمان و مكان  مي يعني جريان به اصطالح ترتيب و تبديلي كه قبالً ؟كثرت دارد يعني چه
يعني شما وقتي مثالً عرض كنم حاال باز اين مثال  ؟ند سير از وحدت به كثرت نباشداتو مي حاال جريان ترتيبش

بندي  خواهم جمع مي فرموديد كه مي به اصل موضوع سؤالـ به اصطالح ـ يم كنم يكبار تا دوباره برگرد مي ساده
كنيم يادآوري مباحث گذشته براي  مي بكنيم تعداد زيادي را يك اجزاي يك مركبي را يك در مربته نازله عرض

ا هم مركب اجراي مختلف يا روابط مختلف دارد كه بعد كدام از آنه هگفتيد كتقريب زودتر كرد اين كه بشود 
 بكنيد با آمارهايي كه آورده بوديمبندي  خواستيد جمع مي حاال بعد وقتي ،در ارتباط با كل دارندكيف خاصي 

حاال تقسيماتش كاري  ،تدريج بايد واقع بشود براي شدنشان يكي ،شود يكي نمي گفتيد دفعتاً همه اينها مي
تا دو تا باشد هرچه تقسيم، اين بايد جمع بشود  نداريم كه حاال سه تا سه تا باشد يا پنج تا پنج تا باشد دو

 گفتيم همان تدريجي را هم در مكان هم قابل لحاظ باشد تا بشود وحدت دفعتاً مي جي كه در زمانيتدر
ممكن است گفته بشود در مباحث يك مقدار جلوتر ممكن اش  هرچند در مباحث مقدماتي .شود نمي گفتيم مي

خواهم فقط به عنوان مثال از آن استفاده بكنم نه عنوان  مي لي من براي اينجااست با اين تعبير گفته نشود و
گوييد كه طلب واليت هست  خواهم عرض كنم كه شما وقتي مي مي خواهم عرض كنم. مي تمثيلي ،استدالل

ن آشويد كه ولي نسبت به مولي عليه اگر تصرفش تصرف از طرف موالي  مي طلب نيابت هست و مراتب را قائل
خود انگار اگر ممحض شد خالص شد آن وقت معنايش اين است كه نماينده موال در تصرف هست  ،لي باشدو

اش  ي علي االطالق داريد حضرت رب االرباب يك ولي دارد اين وليالخواست اين تصرف را بكند يك مو مي موال
ف فرموده است نهايت به خواهد عيناً عين اين است كه خدا تصر مي كند همانگونه كه خدا وقتي تصرف مي

كند نماينده موال  مي نظام واليت ولي تصرفي را كهاي  وسيله يك سببي به وسيله يك اسبابي در هر مرتبه
شوند اال با تصرف  نمي شود گفت كه آن تغييرات واقع مي حاال ببينيم آيا .هست در آن مرتبه و در آن تصرف

قيوم هست موجود هست  ايجاد  ،صرف خداي متعالبدون تصرف هيچ تغييري نداريم تصرف چه كسي؟ ت
در زمان رتبه ب چه رتبه ب الف را در لحظه  الف براي انتقالش براي تحققش در رتبه  ةفرموده است رتب

در بشود و تغييري پيدا شود اي  است بايد افاضه يبه يك تغييربگيريم نيازمند اش  ش بگيريم چه زمانيا يمكان
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گوييد در نظام واليت ولي است بنا به مقدمه اول. واسطه در تغيير اگر ولي باشد  مي يردر اين تغياين. واسطة 

شود اال  شود تجزيه نمي تركيب نمي »من  ذالذي يشفع عنده اال باذنه«يعني  ،واسطه در تركيب هم ولي است
كند كه در  مي خيال اال به سبب و سبب حقيقي واليتي است. گاهي آدم ،آيد اال از طريق سبب نمي اذن ،به اذن

گاهي است كه ديگر. ند دا مي سبب اين را ،شود مي تبخيرآب شود در شرايط فالن  مي شرايط فالن آب تبخير
گويد سبب واليت است تصرف است سبب طلب متصرف هست كه اين  مي كند مي نسبت به حقائق عالم  نگاه

اين تغيير تا حقيقت  ،شود مي غيير حاصلواقع شده است و از طريق خود او هم به بركت همان هم اين ت
بنابراين صحيح است كه  .رود مي ودن تا حقيقت شيء جلوبرود ا ين واسطه بودن و سبب  مي موجودات هم جلو

يعني به اينها فتح اهللا و به  ،رسد نمي ين سبب به رشدشود و بدون ا نمي بگوييم بدون اين سبب اين تغيير واقع
اينكه ما  .رسد مي بعد ةشود به رشد مرتب مي رسد و به وسيله اينها شفاعت قبول مي يضاينها يختم. به اينها ف

عرض كرديم حقيقتش اين است كه وحدت اين كثرت وحدت تركيبي اين كثرت به واليت هست قوامش به 
سببيت در تغيير و تركيب اگر بنا شد  ،وحدت تركيبي است و وحدت تركيبي قوامش به نظام واليت هست

آن كثرات  واليت باشد اين سببب باشد آن وقت واضح هست كه در همه جا حاضر هست نه حضوري كه خود
بلكه كثرات صحيح است كه بگوييم كه عرض كردم كه به طلب اينها ايجاد شده است  ،ارندبه لحاظ خودشان د

شديدترش را  ،گوييم نخير مي يك بار ،كه ظل تصرف هستگوييم  مي يكبار .و قوامشان به اينها هست
در عين حال توضيح بيشتري بخواهيد ما خدمتتان هستيم . بله، اگر گوييم كيف پرستش اوست مي راترش  دقيق

 بگوييد تا توضيح بدهيم.گويم بله اگر مثالً هنوز نخير هست  مي يك وقتياگر من 
[؟] بر روي هم [؟] موضع گيري كنند كالً معين و مشخص اند  س: سوالي كه كرده اند آيا موضوع هاي كلي

يا بعضي مشخص اند و بعضي متناسب با شرايط زماني و مكاني مشخص مي شوند به هر حال اين موضوعات 
 ونه تعين مي شود.چگ

استاد حسيني: البته در آن فصلي كه از واليت صحبت مي كرديم فاز ديگري بود و در واليت تكفيني بود، 
 اين فازي كه االن سؤال شد اين االن واليت اجتماعي است كأنّه [؟] استراتژي و اينها.
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 آقاي معلمي: بله.

استاد حسيني: خوب حاال! به حضورتان كه عرض كنم در اين سطح هم كه بخواهيد شما مالحظه كنيد البته 
مدت آن نمي تواند تغيير كند محور، محور اصلي جريان تبديل آنچه معيار هماهنگي سازي سياست هاي بلند 

متناسب با ـ به اصطالح ـ حوادث، حوادث عيني آن مي تواند تناسبات عيني اش مختلف باشد در حقيقت 
استراتژي ولي امر اجتماعي مسملين حتماً درگيري با كفر هست و كفر است. نهايت اين درگيري با كفر مي 

كه مشت دشمن را باز كند؛ يعني شكل سياسي به خوشد بگيرد تواند در يك جا الزم ببيند صلح را به معناي اين
و شكل نظامي به خودش بگيرد. اگر اين مثالي كه گفته مي شود اين مثال يك واقعيت قطعي است مي گويند 
اگر صلح وجود مبارك حضرت امام حسن از نظر عالم ظاهري نبود زمينة قيام براي وجود مبارك حضرت سيد 

ات اهللا عليهم و علي اوالدهم معصومين پيدا نمي شد، واقعاً پيدا نمي شد اين مصلحت الشهداء آن نحو صلو
درگيري مي گويد االن صلح كن بهتر است. االن جنگ كن بهتر است ولي مصلحت چه چيزي؟ مصلحت حذف 
كفر نه مصلحت بقاي خدا م مصلحت حذف كفر گسترش ايمان. خوب پس بنابراين تاكتيك شان مي تواند 

هاي مختلفي داشته باشد در زمان هاي مختلف و لكن استراتژي اش آن خط مشي اصولي تغير ناپذيرش شكل 
حذف بايد و بنابراين كفر را اينكه شكر منعم در همة مراتب واجب است. از اقسام شكر هم درگيري با كفار است 

يك حرف ديگري است آن  كرد در جميع مراتب حاال كدام مرتبه را مقدم بر كدام مرتبه قرار بدهند آن
صلح كه بشود صلح استراتژي با متناسب با شرايط عيني زمان و مكان است. پس صلح تاكتيكي داريم استراتژي 

 نخواهيم د اشت. نخواهي كفر  و كفران نعمت حضرت حق 
 بيشتر مورد نظرشان اين بوده است كه در موضوعات كليحاج آقا ايشان سؤالي را كه كرد آقاي معلمي: 

 عيني كه گفتيم كه به اصطالح ولي امر [...] 
 فرماييد مي استاد حسيني: موضوعات اصولي را

ن بود كه آيا آن موضوعات اصولي از قبل مشخص شده يموضوعات اصولي را منظورشان ا ،آقاي معلمي: بله
 .شودب چگونه مشخصبايد است و بعد از آن مثالً به تبع شرايط زماني و مكاني هم به هرحال 
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كنم بگوييم كه ما كشاورزي را مثالً مقدم  مي موضوعات اصولي كه بنا باشد مثالً عرض ،بلهاستاد حسيني: 

 برداريم يا صنعت از اين دسته مورد نظرتان هست.
اين كه آيا كشاروزي و صنعت بايد مورد  دد خونشو مي : اصال اين موضوعات چگونه مشخصآقاي معلمي

 مر باشد يا ... ت و به اصطالح نظر ولي اقد
 يا مثالً تجارت استاد حسيني: 

، يعني يعني كلي ترين موضوعاتي كه ولي فقيه بايد آنها را مواظبت داشته باشد ،يا تجارت مثالًآقاي معلمي: 
 براي آن برنامه بريزد و چك بكند آنها، 

دهيد ولكن حول آن آن طبيعتاً متناسب با شرايط زمان و مكان بايد شما تغيير باستاد حسيني: بله، 
 ميكه آنهارا صحيح است كه بگوي ،البته در آنها داريد شما نه اينكه نداريدبندي  تان يك طبقه استراتژي درگيري

خب  ،امور اصولي كه داريدـ به اصطالح اين ـ رسد  مي كهيا در يك كل جا دارند و لكن نسبت به عينيت  كلي
به استنباط از اگر گفتيم بنا  ؟شود مي اما چگونه تطبيق داده .كند به حسب شرايط مي مسلما گاهي فرق پيدا

توان عينيت را مالحظه كرديد در چه حالي حاال هستيم تعريف  مي بعد براساس مدل ،شود مي وحي مدل معين
گويم من باب نمونه است نه  مي كنم اين حرفي را كه حال مي وقت گفت كه از باب مثال عرض . آنت از آنشدا

يعني اگر  ،خب االن نيروهاي مسلمان بحمداهللا در تكنيك توليد قالي صنعتشان باال هست ؛ا ستداللاز باب 
امريكا بخواهد قالي ببافد كه مردم امريكا يا ژاپن بخواهند خودشان قالي بافي بكنند اين تعداد مثالً عالم به اين 

كنيم صنايع دستي نباشند ما را انتخاب بي ا ع خاص كارخانهياگر ما مثالً بخواهيم يك صنا سفن ندارند بالعك
ن را بخوانند تمرينش آتكنيك آنها را بلد نيستيم آنها اگر  بخواهد قالي بافي را خوب ياد بگيرد بايد سالها درس 

ما هم  .بكنند تا ذوقش هم پيدا بكنند. يك چنين چيزي هم رسم بشود جزء فرهنگشان هم بيايد موفق باشند
ن چيز كنيم كارخانه خصوصاً در مقياس بزرگ بايد مدتها بروند دانشگاه و درس بخوانند و بخواهيم كارخانه اال

ممكن است بگوييم بالفعل ما قدرت گسترش دادن صنعت  .تا بروند خارج و دوره ببينند تا بتوانند مسلط بشوند
م كه محدود كنيم كه اگر مثالً از باب مثال تا ده برابر هم داريم يك وضعي داريها! گويم  مي قالي را فرضاً دارم
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كم كم پانصد هزار تا كمكم بشود در روستاها و شهرستانهاي يك ميليون نفر مشغول قالي هستند محدود بشود 

هست در جنب ساير صنايع و اينها هم مرتبًا اش  صد هزار تا اين محدود يك وضع، وضع عادي و رشد عادي
ير توسعه بدهيم تزريق بكنيم پول ،پول ريالي البته نه پول يك وقت صحبت اين است كه نخ .شود مي محدود

ن بشود سر آارزي به اين بخش تا اينكه ده برابر شود ممكن است يك مالحظاتي كه بشود محاسبه همه جاي 
آن ولي همزمان  .اين ممكن است با قدرت ريال قالي تا ده برابر فرضاً توسعه پيدا كند ،در بياوريم از اينكه بله

گوييد با اين  مي ؟شود ظرفيتش را ظرفيت موجود كشور تا ده برابر رشد داد مي كنيم آيا صنعت را مي سؤال
 شآوريم كه در شرايط شما مثالً صنعت فر مي سر در .توانيم نمي ريال كه حتماً با ارز هم محدوديت ارزي داريم

بكنيد در فرهنگتان و ع صوت] عزم [قطآن وقت بعد  بيشتر بزنيد را كه تكنيك ان را كه براي خودتان است
گوييد قالي  نميديگر  آنوقت منحل بكنيد و صنايع متناسب با رشدتان هم ايجاد كنيد انشاء اهللا الرحمان لزوماً

 در فرهنگ اقتصاديها! كنم  مي من باب مثال عرض .] در ايران هستقطع صوتجزء امور اصولي اين تغيير [
ديگري را كه توفيق  لي را بايد به نسبت شروع كرد جمع كردن و اين صنعتحاال ديگر قا ،گوييد كه نخير مي

پس بنابراين امور خارجي متناسب با تغييراتي كه  .برآن يافتيم و ركن هست اين را شروع كنيم گسترده كردن
ناشد يك شما ب ؟داديد شربطتواند از اولويت بيافتد يا اولويت پيدا بكند حاال اين را چگونه  مي شود واقع مي

تأثير عيني مسلمين را رجوع  ،تأثير عيني براي كفر االن ترسيم بكنيد در عينيت يك تأثير عيني براي مسلمين
در وجه اقتصادي  ؟در وجه فرهنگي چه هست ؟به عينيت كرديد ديدي كه در وجه سياسي چه چيزي هست

آورد اصولي  مي كه اصولي رات هست اينها هست، خب پس نظر به عيني  صنايعي را كه االن مسلط برآن هستند
كنم  مي البته اضافه .به تبع اينكه گفته بوديم نسبت تأثير رشد ايمان باال برود ؟برد. البته به تبع چه چيزي مي را

سازگار گونه  گوييد كه هرچند قالي تشريفاتي است يك امر خاصي است كه با شدت ايمان آن مي خدمتتان شما
نها هست براي آكي فرش براي صادرات و يكي اينكه فرضاً فالن تكنولوژي براي خود ي[؟] نيست ولي بين دو 

ير ضررش كمتر است أثگوييد كه ما ا الن ما اين نسبت ت ميـ  رض كنم كهـ به حضورتان كه ع !خب .صا درات
وتاه معناي به اصطال خاص كهاي  رسيد در سياست گذاري مي آيد كه در يك جا كه مي به نظر ،بله .تا آن صنعت
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بايد معين بشود يا مثالً سياست البته كوتاه مدت شما در اقتصاد هاي  اصولي هم پيدا بكند چون سياست گذاري

بريد در مراحل بسيار باال نسبت به  مي فرعي را در خاطرمان باشد به صورت نسبي به كار اصولي و ةاين كلم
در صادرات حتماً تر  در الگوي توليد بعد بياييد پايين ن در اقتصادآزير بخش فرضاً شود در  مي رهبري يك چيز

 ييد براي اداره كل فالن قسمت هست.شود حاال ولو بگو مي اصوليهايي  يك سياست
 س: سؤال در حوزه رهبري

سؤال در حوزه  .بله آن يك صحبت ديگري استهآ! سؤال اگر در حوزه رهبري باشد  ،استاد حسيني: بله
گفته  ،داده بشود و به آن گفته بشود سياستهاي اصوليهمين نظر اش  بسار كلي وجه رهبري ممكن است در

برد  مينسبت تأثير كفر را در اينجا باال اي  بشود كه سياست بگذارد رهبر بگويد كه كليه صنايعي كه به گونه
بتواند باال ببرد فرهنگي، سياسي، اقتصادي اين بايد مثالً محدود بشود و كليه صنايعي يا اقتصادي يا چيزي كه 

يك  را حذف كند آنها را بايد به اصطالحها  ير بين مسلمين را نسبت به كفر و بتواند آنأثبه حضورتان نسبت ت
بخواهيد سياست گذاري اقتصادي باز ترش  صورت كلي ،دسته را بايد حذف كرد يك دسته را بايد ايجاد كرد

د ما در جميع شئون با كفر.  آن بحثي را كه حضرت امام كه به حضورتان درگيري اقتصا دتواند بگوي مي بكند
اشاره فرمودند كه در بحث انزوا بود چند روز پيش از اين نقل چيز گذاشته بودند اين از قبيل سياست 

دهد  ميدهد براي انزوا و تعريف  مي عليه تعريف يچقدر قشنگ ايشان رضوان اهللا تعالاصولي است هاي  گذاري
. ارتباطي كه طرف هر وقت دلش طبيعتاً داند انزوا هست مي باط از موضع ضعف را عين انزواارت ،براي ارتباط

تواند به سرمان بزند  مي معنايش اين است كه منزوي هستيم كه !خواست بتواند بيايد بر سرمان بزند خب
ز موضع قدرت كه تمام ي يا ظاهري اظتواند بر سرمان بزند و ارتباط از انزواي لف مي كهدر دنيا هويتي نداريم 

 تو همشوند بگويند بابا ما به شما حق وبه ما بدوزند و در نهايت هم آن كفار حاضر بمستضعفين جهان چشم 
ارتباط با قلوب، ارتباط با نفوس در عالي ترين  .ما برداريد  اين انزوا است يا مطرح بودن دهيم دست از سر مي

اسمش را بگذاريد محدوديت ولي مگر همين آبرو و همين ارتباط با مرتبه اين، اين اسمش را بگذاريد انزوا، 
قلوب نيست كه كيان سياسي آنها ولو در شكل فاسدش بر آن بار است يعني مگر آنها روي خوف و طمع مادي 
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شكنيد ولو هيچ چيزي از آن  مي آييد اين را مي خب شما كه ،تمام بساط مديريت شان در عالم به پا نكردند

شما جيره نوري  ،را كه االن در اختيار آنها هست سهم به شما ندهند مواد جيره نوكري به شما ندهند قدرتهايي
يخرجون «كنيد كه آنها حساب ببرند از شما و تسليم بشوند و  مي از شما قطع شدند انزوا نيست قدرتي پيدا

به آيد كه ارتباط  مي ما به ذهنمان .را به هم بزنند شانهاي ستگاهدخودشان  »بيوتهم بايديهم و ايدي المومنين
ظاهر بود اين تعريف ـ به اصطالح ـ تعريف كه از فرمايش مبارك امام آنكه گفتيد گفته بشود ارتباط اين گروه 

اين از قبيل تعريف عوض شدن تعريف فقر و غناست استغناي طبع پيدا بشود اين غناست  ،بسيار عالي بود
ود د مي  نسبت همه محبين اهل بيت طاهرين در سراسر عالم مثل سگالو بكه مرتباً مضطرب هست اي  بيچاره

دانم كذا هست يا  نمي دانم چيز مدير عامل فالن شركت بزرگ بين المللي نمي تا آخر عمرش حاال اسمش
كارها اين شما خيال نكنيد اين راحت نشسته است روي مبل و  .ر فالن شركت چند مليتي هستسرمايه دا

باال برود اي  هم اينكه فالن شركت يك خردهكند تو مي د بيچاره از نظر ذهني خودش را دارد خردچرخ مي دارد
گذارد  مي آيد براي اين خواب آرام مي از اين يا اينكه فالن جا نتواند كارش را انجام بدهد مگر به نظر مان

كنند كه بلكه  مي ور مشغولاروهاي مخدر و به اصطالح مسكرات و امـ دطالح صبه اـ خودشان را به اقسام 
 گويند آنها نيست مي شما خيال نكنيد كه اگر .كند نمي نجات پيدا كنند از اين اضطراب و اين اضطراب رهايش

ها  هيچ مثل شماـ به اصطالح ـ گويند چه اينها  ميمرگان گويند  مي دانم كه نمي گويند ميرادياتور گويند  مي
عرض عن ذكر نافله معيشه ضنكا ابراي آنها راحتي نيست من اي  لمحه ،دتوانند زندگي راحت داشته باشن مي

سوزند كه هيچ فقيري  مي سوزند در آتش حرص و در فقر قلبي مي معيشت آنها خيلي تنگ است چنان در فقر
 استتر  از گرسنگي جان دادن به مراتب سهل .افريقا كه در آن آتش بسوزندهاي  كنيد از گرسنه نمي را شما پيدا

تا از گرسنگي قلبي زنده ماندن اينكه ال يموت فيها و ال يحيي واقعاً براي آنها موت به يك معنا ولو وارد شدن 
به ـ ولي به يك معني تمام شدن اين شدت يافتن خاصي است كه طريق در يك اضطراب ديگري از اين 

آرامش او اصالً  ،ن عارف آرامش داردكند ولي استغناي قلبي فال تر مي را زياداش  دارد مرتباً عطشـ اصطالح 
 كنند بعد از ظهر مي كه صبح تا  غروب كارهايي  كنيد كه اين بيچاره مي شما خيال .قابل فهم برايش نيست
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به حضورتان كه عرض كنم ـ روند  مي روند آنجا به مثالً حاال دانسينگ يا چه بعد هم به  عرق خوري بعد هم مي
كنند كه از عذاب در بيايند و  مي آورد اينها خودشان را مشغول مي برايشان تفريح كنيد كه مي اينها خيالـ كه 
چون قابل ادراك برايشان نيست تا اينكه بتوانند بفهمند  ،رامش ندارندآآيند و روانشاسان هم تحليلي از  نمي در

 خواهم  آرامش يعني چه؟ خيلي معذرت مي
يا  »قلب و ذهن و عين«رتيب در انسان سه رتبه دارد آقاي معلمي: يك سؤال ديگري هم هست كه آيا ت

 ن در قلب و ذهن و عين. آچهار رتبه دارد اختيار، قلب و ذهن و عين را دو رتبه دارد اختيار و تجلي 
ني انسان يع ،حتماً جزء بسترها هستند »قلب و ذهن و عين«يك صحبت هست كه  .استاد حسيني: بله

ي و عالم حسي اينها مرتبه شان مادون مرتبه اختيار هست حاال خود اختيار ارد نظرحاالتي دارد سنجشهايي د
هم باز خودش به ها  ن سطحآآنجا بين آن فاصله بخورد تا اين مراتب يعني سه تاسطح داشته باشيم هم 

 كند اينها را اينها غير از آن مي اصطالح اجزايي داشته باشند آن خارج از محل بحث است ولي اختيار واليت
ممكن است در رتبه مثالً عالم اختيار هم فرض كنيد كه چيزهاي متناسب  ،رتبه نازله هستندرتبه هستند 

 كه هست آن  غير از اين رتبه هست. خودش گفته بشود
 آقاي [؟]: اين به نظر ميرسد جايگاه ايمان [؟] با اينها ...
 استاد حسيني: ظاهراً پس از اختيار ايمان در قلب است 

 اين حالت قلبي [؟] آقاي : 
 شود و لذا كسي از آنجا از مبدأش از وحدتي است كه در قلب پيدا مي ،يعني بله ،استاد حسيني: يقين

 با فرد، هر كدام از اين سه تا هم رشد گنباشد هماهناي  شود كه در آن برهانهاي نظري هم آنگونه پيشرفته مي
 حاال اين رشد كه در ذهن پيدا .شود رشد يقين است ا ميشند البته رشدي كه در قلب پيدتوانند داشته با مي
بيايد در اش  تواند خداي نخواسته در قلب يك ضعفهايي باشد كه آنها جلوه مي شود لزوماً رشد يقين نيست مي

وحدت يقين به رتبه اي نرسيده باشد كه ذهن و حس را هم به وحدت بكشاند به ذهنب تشتت باشد يا الاقل 
 ،ذهني ،قلبي«در ادراكات، ادراكات برود شود  شود و به حس ختم مي مي اين سه رتبه از قلب آغازهر حال رتبتاً 
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يقين هم وحدت و  ،ند و منسجم هم باشند ظاهراً كمال مرتبه يقين هستوو سه تا با هم مركب كه بش »حسي

اين است اش  كثرت عاليهوحدت و  .تواند پيدا بشود مي در خود قلباش  وحدت و كثرت نازله ديگر، كثرت دارد
و اينها ظاهراً مثالً كه هر سة اينها را بتواند تحت سيطره در بياورد و باالترش اين است كه بكشد به امر جامعه و 

رند با ي اينگونه نيست كه آن ديدي كه دايعن ،رسند مي اكثر عرفا شايد در اين سه تا شايد به يك وحدتي
ن اينكه حاال برسد توسعه پيدا بكند همين تا امور اجتماعي و الي آخر متناسبش آن استدالل را نبينند ولك

 نخير اينگونه نيست.
 شود اين [؟] پيدا نكنند بعد بگوييم.. : ايمان  غير منسجم هم تا ميس

هست مراتبي است كه شدت اين نتوانسته است برسد به مراتب [؟] البته به اش  حسيني: مراتب نازله داستا
 اينگونه نيست كه حاال بگوييم بلوغ همه در يك حد است و همهها! مختلف هستند حسب ظرفيت هم 

براي ولي مطلب. رتبه را پيدا كنند گاهي است كه براي همه نيست آن سه توانند و حدت و كثرت در هر  مي
وحدت و ولي هم امور اجتماعي و هم امور همه ادراكات را تا برسد به ادراكات قلبي همه را به  ،حتماً هست

انجامش وحدت  .استتر  ضعيف ،رساندولي لزوماً حاال همه بگوييم همه مؤمنين هرجا كه هستند مي كثرت
خد ا رحمت  .شود نمي شكستهاز رود زود ديگر  مي آورد كه قدرت استقامت آن شخص باال مي تركيبي خاص را

يچ چكش خوري ندارد به اصطالح اين كنند حضرت امام را پيدا بود كه كأنه مثل [؟] شده ديگر به حضورتان ه
روي مطلب خودش ايستاده است حتي در پيام قطعنامه هم كه دادند محكم شود  نمي جايي ترديدي وارد

باريد يك ذره فتور و ضعف و به اصطالح فتور در مباني واقعا در ان يك لمحه هم  مي از اول تا آخرشمحكمي 
داشته باشند يا از  يشان حالت استغفار و معذرت از شروع جنگكه ا يدن نديدآشما يك جاي اش  در يك كلمه

 ادامه جنگ داشته باشند هيچ.
آقاي معلمي: همانطوركه خدمت برادران عرض كرديم اين جلسه آخر بود برادران اگر باز هم سؤاالتي در 

 ن برادراني كهداشته باشند به ما [؟] فردا بدهند تا به جزوه آخر اضافها كنيم و براي آمورد اين بحث 
كنند و بعد هم [؟] برادران يك زحمت بكشند يك فهرستي از  مي بكنند اينها را لحاظبندي  خواهند جمع مي
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اين  .شود مي كنند بحث را كار آسانتربندي  جمعمي خواهند كل بحث در بياورند به ما بدهند براي آنها كه 

آخر روز شنبه به ما بدهيد تا بدهيم چاپخانه براي  جزواتي هم كه خدمتتان هست ضمن حداكثر تا روز شنبه تا
 »اللهم صل علي محمد و آل محمد«سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته شما جلد بكند و ال

 »عليكم و رحمه اهللا و بركاتهوالسالم «
 




