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 ١جلسه: 
 

 سياسي التقاط: جلسه موضوع      
 شامل كه, است مديريت همان عام معني به سياست اينكه ي درباره بحث حاال: حسيني المسلمين و االسالم حجت

 قتصادا و فرهنگ با عرض هم كه اخص معناي به سياست تعريف اما. شود مي »سياسي اقتصادي، فرهنگي،« مديريت
  چيست؟ باشد

 كه برادران ديگر و بگوئيم را سياست در انحراف آثار و سياست, داريم قصد كنيم عرض خدمتتان: دانشمند آقاي
 ].؟, [كنند مي كار بيشتر را فرهنگ و اقتصاد
 نسبت رشد جريان: اقتصاد است، ارتكاز رشد جريان: فرهنگ كنيم؛ مي عرض مباركتان حضور ابتدا در چشم،) ج

 انشاء بيشتر توضيح در و دهيم مي بيشتري توضيح را اين حاال است، اعتماد رشد جريان: سياست و است مادي أثيرت
 داشته سيگار به تعلق باشد، داشته چايي به تعلق باشد، مادي شيء يك طرفش اگر تعلق يعني. شود مي روشن تعالي اهللا

 تعلق اگر. است اقتصادي تعلق مادي، آثار به نسبت است لقيتع اين باشد، داشته دوست را اينها تأثير نسبت باشد،
 گفته مادي تعلق آن به ابتدائاًً. باشد مادي فكر يك او فكر چند هر دارد، دلبستگي فكر يك به باشد، فكر يك به نسبت

 كه, شود مي ارتكازات به گاهي دلبستگي پس است، بودن مادي, فرهنگ آن وصف, فرهنگي است تعلقي. شود نمي
 آن در موضوعيت گاه حاال گوئيد، مي سياسي تعلق يا اعتماد آن به اشخاص، به تعلق گاهي. شود مي فرهنگي تعلق

 معصوم امام باب در ما. دارد موضوعيت وقت يك نيست، اين فردا و هست اين امروز كه هست پستي ندارد، فرض
 نيست، شدني جدا هستند، متعال خداي طرف از دو هر منصب صاحب و منصب كه هستيم قائل) عليه اهللا صلوات(
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 آن؛ از بعد. عام و رهبري معناي به تا خاص معناي به امامت امامت، ي مسئله در دارد موضوعيت معصوم امام گوئيم مي

 خصوصيات داراي كه وقتي تا شخص شود، تفكيك شود مي نه، گوئيم مي چطور؟ آن تر نازل مراتب كند مي سؤال
 كسي امام طرف از اگر حاال داريم، دوستش خيلي و داريم قبولش ما است، امام طرف از صوبمن كه وقتي تا است،
 باب من نه نيست، بود قبل مال كه اي دوستي آن ديگر كند، عزل را كسي خميني آقاي مبارك وجود اآلن شود، عزل

 منصب يك در شود مي عزل وقتي همان، است ممكن شناسيمش، نمي اصالً ما بگويد خواهد مي مادي،] توقعات«
 ديگر باب من! چه هر يا نبوده صالح يا باشد اينجا در كه نداشته شايستگي ولو است، شيعه است، مؤمن كه ديگري

 احياناً و نيست ها دوستي همان ديگر بردارد، اعتقاداتش از دست نخواسته خداي اگر كه بداريم دوست را او هنوز
 .شود مي هم دشمني به تبديل

 يك پذيرش گاهي پذيرش، يعني ارتكاز است؟ چطوري ارتكازات وضع بينيم مي ارتكازات؛ باب به آئيم مي حاال
 خاص بخشي يك گفتيم، ارتكازات رشد جريان كه فرهنگ ي مسئله خود در يعني است، فرهنگي ارتكازات فكر

 اين امور، شناختن اسلوب كردن، فكر اسلوب عنوان به را صوري منطق پذيرد مي آدم فرهنگ، خود به نسبت, هستند
 .دارند مختلفي اقسام پس هم، ارتكازات باب در هست وضعيتي يك

 اآلن مثال باب من. هست چيزهايي يك آثار كه, است مرتكز برايش مادي امور يك به نسبت نه، كه است اين گاهي
 يك هم اين هاست، شده  رفتهپذي جزء, جامعه در گوئيد مي شما كه اينها نظاير و هست آب اجزاء] ؟[ زمين، كرويت

 . است دست
 اينطور بايد مديريت  باشد، اينطور بايد كار تقسيم نظام، يك به نسبت ارتكاز گاهي اقتصاد، و مادي اينجا ارتكازات

 مديريت اينها، نظاير و, شود سه بر تقسيم بايد قوا باشد، وزيراني هيئت و بدهند بايد رأيي و باشد بايد مجلسي باشد،
 دوران در ايران سابق سياسي ارتكازات در شاه عنوان به منصبي سياسي، ارتكازات گوئيم مي آن به. باشد اينطور بايد

 تشريف عالم شاه كه رسيد مي نظرشان به شد مي اگر هم عصر ولي حضرت از تصور اهللا استغفر داشت، وجود طاغوت
 بقيه حضرت اعلي كنند، ذكر را حضرت القاب جزء تندخواس مي هم وقتي و بود اينطوري اذهان در هم اآلن آورد، مي
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 كه آدم. كردند مي ذكر اهللا ي بقيه حضرت براي, كردند مي ذكر سلطنت مقام براي كه را القابي همان كردند، مي ذكر اهللا

 در مديريتي ارتباطات معناي است، مختلف مديريتي مختلف ارتكازات در نهي و امر معناي كه بيند مي, كند دقت
 . است مختلف مختلف، ارتكازات

 ,حاال گفتيد اين به راجع كه بندي دسته از بعد) س
 يك در آيد، مي نظر در خوانين نهي و امر, ارتكاز يك در نهي،  امر، از ادراك به نسبت هستيم، همان دنبال) ج

 يك در باشند، تاريخ بزرگ رستمگ و باشد بيشتر قدرتشان هم خوانين از كه, آيد مي ذهن به جوابره نهي و امر ارتكاز
 جايرند، چند هر آيد، مي ذهن به ديگري چيز يك غرب) فرضاً( ي اداره نظام در نيست، نهي و امر سنخ آن اصالً ارتكاز

 يك در. است كرده حكم كذا يا قاضي يا شورا آيد، مي ديگري سنخ يك از ظالمند، چند هر هستند، طاغي چند هر
 مال اي نوشته يك باشد، آن از غير كه دانند مي محال اصالً شود، مي ديگري شكل يك و كار توزيع و مناصب ارتكاز
 آدمِ يك است، بيشتر حديث يك از ارزشش كه گفت شود مي اهللا معاذ, اهللا استغفر طاغوتي، ادارات دست, كل مدير
 فرق كه چيزي رسيد، نمي آخر به كه دنيا بود، كرده امضاء بود، نشسته آنجا طاغوت دوران در هم احمقي نادانِ جنُبِ

 تراش، ريش خور، عرق آدم نفر چند كرده؟ چه كشور امنيت خالف كه دادند مي تشكيل نظام دادگاه! كند نمي پيدا
 كرد مي ابد حبس تقاضاي كرد، مي اعدام تقاضاي شد مي بلند دادستان نوشتند، چيز آمدند چيز همه از دور, جاهل نادان،

 از بازگرديم كند، مي كار دارد ديگري مديريت روابط يك در كند، مي را كار دارد ديگري تكازار يك در اين! چه و
 . است عناصر روي كه هايي پذيرش روي بيائيم و ارتكاز

 را مطلب اين كه كسي آن بكند امضاء هم بعد بدهيد، رأي او باب در, است شدن نظامي دادستان اليق فالني گفتند
 مادي ارتكازات در است، ديگري ارتكازات يك طاغوت دوران در! شود چه شود، امضاء شود، ادپيشنه كند، تمام بايد
 پرستش راه در, پرستد مي را ماده چون است، اش مادي نياز رفع هست فرد براي كه اي انگيزه ،»الختم الي البدو من« كالً
 اينكه عاشق نيست، برود جلو نظامشان حتماً االح اينكه عاشق اال و, پرستد مي نيز را او به رسيدن هاي وسيله ماده

 اهواء اهواء، روابط و مديريت به شرقي شكل در چه و غربي شكل در چه گردد برمي نيست، بشوند چه و چه ديگري
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 به بيشتر خواهد مي هم ديگري و] بياورد دست به[ بيشتر خواهد مي اين است، نزاع علت اهواء شوند، نمي حب علت

 هم ديگر طرف و را غير ي الماده تحرك و بدهد قرار خودش براي ي وسيله بخواهد را غير تحرك اين ،بيايد دستش
 بگويند يعني بگذارند، كاله هم سر, بخواهند اش جوهره در كه, است اين بودن هواي از مطلب اين ي الزمه. همين عين

 آن به دستيابي قدرت و غلبه قدرت به, گردد برمي حقوق و حقّانيت است، او با حق شد كه هر پيروز »غلب لمن الحقّ«
 چيزي يك, بدهد رأي و بيايد وكيل و بگيرند رأي و بكنند اش دموكراسي غربي نظام روي حاال. مادي آثار آن مواد،

 اين ها كارخانه صاحب كارگرها، بين كرد تقسيم بايد هم را اين كه كارخانه صاحب به داد بايد را اين كه بشود معلوم
 آينده ي دفعه بفرستند وكيلي يك كه فكرند به كارگرها، همچنين و ايستاد پايش را اين بايد كه دانند نمي حقّي يك ار

 آن ساختن وسيله براي نيست، نظم آن به ايمان براي نظم از تبعيتشان بياورد، تر طرف اين خودشان نفع به را قانون كه
 رشد بگويند, كنند محاسبه ها كارشناس بيايند گوئيم مي, كنيم مي اش كارشناسي. است هوي بيشتر ارضاء براي نظم

. باشيد راضي مطلب اين به بنابراين شود، تقسيم نحو اين اينكه مگر, است ممتنع مادي تأثير نسبت رشد تكنولوژي،
 تنسب كه, شود پيدا ديگري تكنولوژي يك دارند مي دوست است، باالضطرار است، باالجبار رضايت رضايتشان

 دو ساعت هشت روزي در, باشد اتوماسيون, شود پيدا تكنولوژي يك خواهد مي دلش كارگر ببرد، باال را نفعشان
 كارگر دو كارگر ده جاي كه, شود پيدا اتوماسيوني يك خواهد مي دلش كارفرما ببرد، را فعلي منافع و كند كار ساعت

 .بكند تمام خودش نفع به را تايش هشت ببرد،
 از خيانت كه است اساس همين به كرد، حل را اين طوري يك بايد, باشد كار بي شود نمي دارد، اعياجتم مسائل

 وضع نشكند كه مادام اين به خيانت, حقوق بين فاصل حد تو، حقّ آن و تو حقّ اين گفتند و كشيدند كه را خطّي
. دانند مي درست را خيانت نرود، لهت يا سنگ زير است خائن كه كسي آن دست مادام يا) را جمعي روابط( را جمعي
 خودش افتادن تله به منجر يا شود جمعي نظام جريان رشد دوام به مضر اعمالش يا آدم كه شود مي اين خيانت تعريف

 موقعش به مان دادگستري وكيل كه, كنيم درست دفاعي قوانين سازي مجموعه قوانين، بندي جمع در بتوانيم اگر. شود
 گير فقط بدهد، ادامه خودش كار به نشود، تعطيل هم كارخانه ضمناً كند، محكوم را ما نتواند قاضي و كند دفاع و برود
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 من ،)كنيم فكر بيائيم باالتر خيلي اگر( نخورد اي ضربه هم اش تكنولوژي احياناً بيايد، كمتري سهم سرمايه صاحب

 ولي بدهند، كمتر ماليات بگيرند، وكيل كه, تاس متداول عمل اين غربي هاي نظام حتي در, دارم اطالع كه را آنچه
 اين از ببرد، جلو را كار توانسته كه, است كرده چكار نه، داده؟ رشوه. كند تمام را كار اين بتواند وكيل كه باشد طوري
 دبياي ديگري فرد مال سهم بخورد، مجموعه به ضرر نه و بخورد كرده اقدام كه فردي به ضرر نه نيفتند، گير! ساكتند
 آن كنند، مي درست محدود مسئوليت با تضامني شركت. فرد اين قدرت تحت در فرد اين مصرف در, بشود منحل

 سهام، صاحبان حقيقي اشخاص چون, شود مي خورده وسط اين در اي عده يك اموال شود، مي ورشكست شركت
 آبرو بي طرف كه قبيحي و بد چيز غرب اقتصادي نظام در اين است، شده داده ثبت ي سرمايه مقدار به مسئوليتشان

 و كردند درست آقايان اين تري بزرگ خيلي شركت يك ندارد، عيبي كرده ورشكست را شركتش فالن! نه شود، خوانده
 شان اجتماعي وجاحت كنند، مي پا سر و آورند مي را دوم شركت كردند، مردم از كه اي دزدي از حاال كنند، مي كار دارند

 . است خودشان جاي سر هم
 بد را اين گرفته، دست به را قدرت حال هر به آمده حزب يك است، قضيه همين عين هم سياست باب در

 مردم اعتماد به خيانت گرفت، دستش شود نمي كه گفته دروغ طوري ولي گفته، دروغ تبليغاتش در حاال دانند، نمي
 جنگ در بخواهد؟ مرتباً بايد مديريت شود؟ مي چه مديريتش در عمدي چنين ي الزمه است، اهواء تنازع است، كرده

 جدالي يعني سازمان؛ منافع رشد در فرد منافع كردن حل نفع به بكند، پيدا فرد منافع با را بهتري و درگيري هاي تكنيك
 خودشان، منافع خاطر به اال, را روابط و مناصب شناسند نمي رسميت به عناصر چون سازمان، و عناصر بين است

 سازمان ابزار طريق از كه دوباره خودشان منافع براي مگر را، افراد شناسد نمي رسميت به هستند سازمان تمسئولي
 به اجرايش قدرت گيري، تصميم ريزي، برنامه در فقط اهميتش, مديريت براي ريزي برنامه يك بنابراين كند، مي عمل
 چطور گردد، برمي قدرت توزيع به گردد، برنمي رتنظا حقّ به فقط هم كنترل قدرت گردد، برمي كنترل قدرت نظام

 خواهد مي امضاء دو خواهد؟ مي امضا دو هميشه كه بگويم يا باشد نفر يك دار صندوق بگويم كنند؟ تقسيم را قدرت
 از را داري حساب صورت ناظر. خواهد مي هم كنترل ناظر يك نه، كنم؟ مي اعتماد ديگر و هستند وكيل دو اين فقط
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 بايد باشد داشته بايد كه هم رشدي ميزان با مجموعه در را اين كه بگويم يا نه؟ يا بكنم اكتفا همين به ردآو صندوق

 و راست كه خواهد مي برنامه در كنترلي يك هست، اجرا و تأثير كنترل باشد، ديگري جاي هم اي برنامه كنترل يك
 .باشند نشسته هم] كنار[ دزد مجموعه يك انگار را افراد مرتباً اين بخواند، بتواند را حرف يك دروغي

 به را اينها تواند مي باشد، او در افراد نياز رفع كه ابزاري ي استفاده و ابزار كردن درست قدرت كيست؟ خوب مدير
 .كند كنترل خوب و بدواند خوب سازمان نفع

 .كند نمي فرق كل در باشد اقتصادي باشد، سياسي سازمان اگر) س
 نه) ج

 .باشد سياسي سياست، محور وتتفا آن) س
 .كند تمام خودش نفع به را كاري نتواند كسي كه, كند تقسيم طوري را اجتماعي هاي حيثيت, بتواند مرتباً بايد) ج

 را مديريت بحث خود در مطلب يك, كه شد صحبت كه مديريت اصل ي مرحله در است بحث يك: مرعشي آقاي
 در كند، مي پيدا صورتي چه اش مادي شكل به تنظيمي هر كه, فرموديد آلنا كه همينطور گفت, شود مي عام معني به

 بگوئيم خواهيم مي حاال, فرموديد كه را آنچه و باشد، داشته وجود اش جوهره آن در تواند نمي اعتماد اش مادي شكل
 با كه مديريتي با, اشدب داشته تواند مي تمركز و است متمركز گوئيم مي كه گفت, شود مي عام معني به كه مديريتي كه

 اقتصاد در تنظيم تواند مي تنظيم اين حاال گوئيم مي عام معني به را مديريت چون آيد، مي مديريت اين تحت كه سياستي
 غير يا تمركز كه مديريت، يا تنظيم اصل خود با سياست امر در تنظيم وقت آن باشد، فرهنگ يا سياست امر در باشد،
 كند؟ مي يتفاوت چه داشت را تمركز
 اعتماد رشد جريان در سياست, ارتكازات جريان آن فرهنگ در بود، آن مادي تأثير نسبت و اقتصاد در فرقش) ج
 چه كساني چه با بكنيد چكار هستيد، وزارتخانه يك در هستيد، سازمان يك در يا هستيد حزب يك جزء شما. است

 بدهد انجام شما براي تواند مي چه او وكيل، فالن تبليغ در دبكني داريد كه موضعي از خدماتي چه, بگيريد را روابطي
 نان كه كرديد سعي ولي! داده شما به پولي ي رشوه او نه و داديد پولي ي رشوه شما نه بيايد؟ باالتر منصبتان شما كه
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 چيزي چه براي مادي دستگاه در چيست؟ براي آخرش سياسي مديريت يك در). معروف قول به( بدهيد هم قرض
 مادي تأثير نسبت برود؟ باال رفاه نسبت شود؟ چطور كه جامعه ي اداره براي شود؟ ايجاد خواهد مي روابطش و اعتماد
 ,است اقتصادي, مادي مديريت مبناي شود؟ بيشتر

 غرب؟ در چه شرق در چه: دانشمند آقاي
 ,غرب در چه شرق در چه بله) ج

 گوئيد؟ نمي يا سياست ئيمگو مي را است شامل كه را مديريتي: مرعشي آقاي
 .خواهد مي را اقتصادي منافع سياسي، روابط موضع از را مديريت اين) ج

 ,اينكه فرض ما  شود، مي چطور دستگاه اين در كه كنيد معين را بودنش محور اينكه از قبل يعني) س
 سياسي؟ گوئيم مي هايي پست چه به) ج

 .باشد اقتصاد برنامه و سياست بر املش كه است امري يك تنظيم و مديريت اصل يعني) س
 شود؟ مي پذيرفته سياست چيزي چه براي جامعه در اقتصادي روابط اين نه،) ج

 سه هر تقسيمات بر شامل كه معنا اين به مديريت يكي, است مفهوم ٢ بر كه ببينيم، را تفاوت اين خواهيم مي) س
 خاصي خصوصيت چه مديريت يعني صوص؛خ چه است، سياست بخش خاص هم تنظيماتي يك و شود مي بخش

 شود؟ مي سياست كه خورد مي
 مستقيم غير هرگاه. است فرهنگي و اقتصادي مديريت شود، اعمال فرهنگ و اقتصاد باب در مستقيماً هرگاه) ج
 .است سياسي مديريت شود، اعمال
 ,سياسي مديريت پس) س
 باشد، استاندارد كشور خواهد مي چيزي چه ايبر حاال است، اقتصاد وزير پست از غير كشور وزارت پست) ج
 از چيست غرضشان اينها؟ كنند كار چه خواهند مي باشند، بخشداراني باشند، فرمانداراني باشند، استانداراني باشد، منظم

  مطلب؟ اين
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 يسياس مدير را كشور وزير آقاي اسم اينكه يعني. فرهنگ اقتصاد بخش و سياست بخش بين مرز: دانشمند آقاي

, كند مي معني مرز كه آنچه ولي, باشد جا همه تواند مي جامعه در چه گر فرهنگي، مدير گذاريم نمي گذاريم مي
 .اقتصادي بعد هم و دارد سياسي بعد هم كند مي كه حركتي اين و است سياسي فرد اين گوئيم مي

 .دارد را جامعه روابط تنظيمات) ج
 .است اين كننده تفكيك چيز چه. است بخش سه بر تأثيرش ينا و اقتصادي و فرهنگي سياسي، از اعم) س

 .گيرد مي را بخش سه هر صورت هر به كه جامعه روابط تنظيم امر: مرعشي آقاي
 اقتصادي امنيت احساس ندارد، جايي شهرباني كه وقتي شما يعني گيرد، مي را بخش سه هر اعتماد روابط تنظيم) ج
 چه تا دو اين. ببرد را آن و بيايد دزد ترسيد مي داريد، پول دليل اين به نداريد، پولي قدرت اآلن اينكه دليل به كنيد نمي

 .بشود معلوم اينكه براي پائين پائين آوردمش) خواهم مي معذرت( كردم اش ساده من دارند؟ فرقي
 .گيريم مي خصوصي پاسپان دهيم مي پول) س
 فرهنگي و اقتصادي حاصل اين از نشود، سرقت ويدئو كه گيريد مي خصوصي پاسپان و دهيد مي كه پولي هان؛) ج

 .خواهد مي
 سياسي؟ يا) س
  دارد؟ فرقي چه بكارد را آنجا بيايد كه, دهيد مي باغبان به كه پولي آن با اين) ج

  باشد، اسالم خدمت در اش همه داريم عمومي هدف يك بخش، سه هر است ممكن دارد؛ بستگي) س
 پاسباني اين است، فرهنگي چيز يك, خواهيد مي كه را فكر است، عيني چيز كه يونجه خواهد، مي كه را يونجه) ج

 ضبط يك برود خواهيد نمي خواهيد، مي امنيت حفظ فقط او از است، بپاچيانمان كه كنيد مي استخدام گيريد مي كه را
 .كند زياد و بخرد را صوتي

 .دارد مختلف ابعاد نتايجش: دانشمند آقاي
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 بوديم كاشته باغچه در كه گلهايي كرسه، تا دو بشود كاشتيم كه كرسه يك شود، بيشتر هايش يونجه گوئيد نمي) ج
 مأمور اين. است اقتصادتان بخش يعني تان كشاورزي  بخش مسئول كه دانيد مي كسي را آن مسئول باغچه، تا دو بشود
  شود، مي مالحظه سياست امر در كه نيست تنها امنيت فقط است، امنيت ايجاد

 ديگر مصداق يك امنيت فرموديد شما مصداق يك بگيرد، بر در را سياسي امور همه كه بگوئيم كلي بخواهيم) س
 ,كه اين

 تخلف طرف تواند نمي دارد، اجرا ضامن و بنديد مي كسي به قرارداد شما كه آنجايي است، اعتماد يك امنيت) ج
 .دارد امنيت بنديد مي كه قراردادي اين است، امنيت هم جاآن و اجرا گذاريد مي گوئيد مي كرد تخلف اگر كند،

 شود؟ حاصل اخالق ي وسيله به امنيت است ممكن) س
 را سياست ما پس. نيست كار در اخالقي كه كنيد فرض اآلن فعالً ندارم، اخالقش ي وسيله به كاري فعالً من نه،) ج
 ,شود مي بسته كه ارداديقر باب در هم يكي كرديم، مالحظه سرقت از حفظ باب در يكي

 ,سياسي يا اقتصادي جزء از اعم) س
 روي آورديد را امنيت اگر شما هم امنيتش و است اش ضابطه اين. بدهيم نظر فعالً اقتصادي به بود قرار نه،) ج

 در اسدف ي جامعه يك به متزلزل شما اعتماد نباشد او تا است، قدرتي و مسئله هم امنيت بين فكرها، روي و قراردادها
 نظامي يك اينجا گوئيد مي ولي نداريد آنها به قلبي اعتماد قطعاً كنيد، مي كار امريكا در رفتيد شما. است فسادش فرض
 چك من كه عصر,  خورد مي دار بانك اين را آن گوئيد نمي بانك داخل گذاريد مي را پولتان كنم مي عرض فرضاً دارد،

 ببرد را من كه, است فكر به اآلن اين گوئيد نمي شويد مي تاكسي سوار ت؟كار پي برو و چيست پول گويد مي كشيدم
 اين گوئيد مي اينكه معروف، قول به نيست هرت هم قدر اين شهر اين گوئيد مي بفروشد، ها فروش برده بازار داخل

  كنيد، مي اعتماد داريد اش همه كه است اين نيست هرت هم قدر
 ,است سياست منظورتان) س
 ,سياست يعني اعتماد له،ب) ج
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 ,سياسي روابط تنظيم شود مي پس) س
 بايد اش، اجتماعي شكل در دارد، مادي عمليات قدرت نه دارد، كردن فكر قدرت نه جامعه, نباشد اگر اعتماد) ج

 .باشند داشته را اعتماد اين
 با فكر تا دو به عتمادا شود، مي حاصل اعتماد مختلف هاي بخش كه فرموديد اشاره حضرتعالي خود اينكه) س

 ي رابطه يك عين كه صورتي در, شود مي سياست خودش اين حضرتعالي فكر به بنده كردن فكر اعتماد همديگر،
 ,يك موضوع در همينطور و اقتصاد موضوع در طور همين و فرهنگي موضوع در, است فرهنگي

 خواهيم مي ما بگوئيد كرديد نمي جرأت شاه انزم در شما بياورم؛ بيرون اقتصاد از مقدار يك را مثال من حاال) ج
 به برسد چه نوشتيد، نمي سطر چهار هم اسالمي حكومت حرف از كنيم، پيدا را اسالمي ريزي برنامه بنشينيم
 ندارد؟ نقصي يا دارد نقصي ببينيد بگوئيد كسي به اينكه قدرت ولي آمد، مي مباركتان مخيله در اش؟ ريزي برنامه

 شاه براي كه آمد مي كسي مخيله در موقع همان اگر حاال نيست، ساواكي طرف يعني حاال كنيد، يهمفكر و همكاري
 روم مي, بكند اذيتم خواست هم طرف اگر گفت مي كرد، مي اعتماد نظام به و بگويد راحت كرد مي جرأت, بگويد مدح

 كنيد، نواقصش رفع تا كنيد اش مباحثه ريديگ به بياوريد، زبان به را فكري اينكه قدرت. گويم مي حكومت ي ضابطه به
 اين باشيد، نديده را ديگرش هاي طرف است ممكن و ديديد را طرفش يك نداريد، شما كه مطلق ي احاطه دانستيد مي

 همفكري وقت يك حاال شود، پيدا آن روي همفكري به قدرت تا, باشد مطلبي به نسبت اي جامعه در خواهد مي اعتماد
 در و كنيد مي چاپ كه است اين حد در وقتي يك بدهد، جواب هم او و بگوييد كسي با ينيدبنش كه هست كوچك

 توانست مي داشت روزنامه كسي اگر وقت آن كنيم؟ برطرفش تا چيست؟ دارد كه نواقصي بينيم مي, جمعي هاي رسانه
 سرش ايشان گويند مي را؟ شما گيرند مي فوري است چكاري اين گفتند مي بياورد؟ انديشه بازار به را حرفي چنين يك
 درست سبزي قرمه خيراتش براي آنجا و گيرند مي را ختمش مجلس و كنند مي اعدامش يعني دهد، مي سبزي قرمه بوي
 .كنند مي
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 گفتند مي, بودند مادي نفع دنبال اقتصاددانان پس, بود طاغوت با باز حاكميت اين ولي نبود آنجاها هم اين اگر) س

 به اسالمي حكومت است؟ حرفي چه شود، مي حاصل طاغوتي حكومت ضوابط طريق از مادي نفع كه سيستمي اين
 .كنيم همفكري و كنيم همكاري برويم بخواهيم اينكه خورد، نمي دردمان
 ,حاال) ج

 ,را نتيجه همين هم اش اقتصادي بعد از) س
 هم اش فكري ي مسئله بعد در عينش باشد، داشته شود مي هم اش اقتصادي بعد در را نتيجه همين عين) ج

, زند مي حرفي يك آدم وقت يك الهي، اعتماد رشد جريان. است مرحله يك اعتماد وجود پس. باشد داشته توانست مي
 را مطلب اين بيان براي, الزم اجتماعي حيثيت بيند مي آدم كنند، مي اش مسخره كنند، مي حرف آن با سياسي برخورد

 حرف است، اصولي است، بنياني است، اي ريشه معروف قول به. است دقيق و حساس خيلي مطلب ولو ندارد،
 اسالمي حكومت كنند؟ مي تفكير چه يعني سازد، مي هم عامه ارتكازات با چرا؟ گويند مي است، منطق ي ريشه ي درباره

 ي محدوده يك در دولت! نه كند، حفظ را امنيت بايد هم دولت و بشود بايد طرفداري, باشد حسابي حرف حرف اگر
 ي حقه معارف با سازگار نيست، عاليه مفاهيم با سازگار حرف, حرف فالن كه كرد پيدا شيوع اگر دارد، قدرت خاصي

 امر كه, كشيد مي جار داشت جارچي كه گفت, نيست بدهكار گوشش كسي باشند، داشته استدالل چند هر, نيست الهيه
 نيستي االغ كه تو گفتند گريخت، مي داشت روباه كنند، جمع جايي به بردن بار براي هست االغ چه هر كه شده

 تحمل و كردن فكر به مهلت يعني. بردند و كردند بارم بار من نُه كنم ثابت بيايم تا گفت كنند، بارت چيزي بخواهند
 از عيتيوض يك با متناسب نسبتش هر آخر؛ الي و مناظره و بحث و اصطكاك و همفكري و تضارب و نشر و كردن

 يك بخواهد نفر يك يعني بگيرد؛ قرار سياست ي وسيله فرهنگي فكر است ممكن شود مي بالعكس گاهي است، جامعه
 .هست كار در هم اين را، هايي حرف و فكرها يك بكند ابزار بيندازد، راه سياسي گروه

 .استسي شود مي اعتماد، روابط تنظيم, بشود خصوصياتش اگر تنظيم كه فرموديد شما) س
 .بله) ج
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 و خواهد مي رابطه چون تنظيم يعني است، تنظيم اصل براي الزم ي جوهره اعتماد كه اينجاست ابهام وقت آن) س
 ,اعتماد به مگر نيست ممكن اش جوهره تنظيم اصل بنابراين شود، نمي اعتماد بي هم رابطه
 .احسنت) ج

 در رسد مي نظر در كه ابهامي اين نتيجه در. شود مي تسياس و اعتماد اش جوهره اعتماد روابط تنظيم اينكه نه) س
 كه كنيم استفاده خدمتتان بايد, تمركز قسمت در گوئيم مي تنظيم، عنوان به داريم چيزي يك ما كه, است قسمت همين

 تنظيم اين تنظيم، اسم به داريم شاملي امر يك ولي شود، فرصت ديگري وقت اگر اسالم با, كند مي پيدا صورتي چه
 حاال اقتصادي، و فرهنگي و سياست از كدام هر بشود موضوعش و بشود وارد خودش زير بخش سه در تواند مي
 تنظيم بگوئيد كه اگر سياسي؟ تنظيمات شود مي كه, خورد مي خاصي قيد چه تنظيم سياست امر در ببينيم خواهيم مي

 تا دو اين بر شاملي امر يك كه, بود تنظيم صلا اش جوهره كه اعتماد اين گوئيم مي. سياست شود مي اعتماد روابط
 شود، مي بخش سه آن بر شامل, شد اگر تنظيم اصل بر وارد اعتماد ي جوهره اين اعتماد روابط تنظيم اين پس شود، مي

 هم فرهنگي روابط تنظيم است، سياست سياسي روابط تنظيم بگيرد، قرار تواند نمي سياست خصوصيت قيد بنابراين
 اعتماد كه خواهد مي محوري و اعتماد يك هم آن سه هر است، سياست هم اقتصادي روابط تنظيم ،است سياست

 سياست نحو يك خودش كه فرهنگي روابط تنظيم از كند، مي مشخص را سياسي روابط تنظيم كه آنچه ولي, است
 چيست؟ آن است، گذاري
 تنظيم در بعد و كند پيدا مطلب به التفات برادران رخاط اينكه براي گويم مي لفظي جواب يك را اين ابتدائاً من) ج
  نه؟ يا دارد الزم تميز ي قوه آدم, سياسي روابط
 ,قطعاً چيست؟ سياسي روابط چيست؟ سياسي ي قوه) س
 .خواهد مي تميز تنظيمي)  ٢س
 خواهد؟ نمي يا خواهد مي هم ادراك) ج

 ,طبيعتاً بله) س



 ·····························································································  ١٩ 
 ببينيد ولي. همينطور هم اقتصاد تنظيم در  است، فرهنگي امري اينها ي همه پس خواهد، مي هم منطق  طبيعتاً) ج

 جريان يا است، ارتكازات رشد جريان است، مادي تأثير نسبت به رشد جريان تنظيم موضوع چيست؟ تنظيم موضوع
 ندارد، جودو اعتمادي هم ارتكاز بدون باشد، داشته اقتصاد يا فرهنگ كه نيست جامعه اعتماد بدون است؟ اعتماد رشد

 بگوئيم نيست كه پذيرش باشد، نداشته پذيرش بگوئيم, نيست ادراك بگوئيم كه همينطور نباشد، كار در پذيرش
 كرد؟ توان مي چه پذيرش منهاي مناصب، به و افراد به نيست اعتمادي

 !هست هم پذيرش ي ريشه اعتماد اين پس) س
 ,اينكه يا است پذيرفتن اعتماد شود، حاصلش اعتمادي كه باشد پذيرشي بايد) ج

 .كنم اعتماد بعد تا بپذيرم اينكه نه بپذيرم شما از تا كنم اعتماد بايد) س
 .شود مي متحير پذيرش بيابيد، بنده را مصداقش بپذيريد، را اجمالي ي مرتبه بايد) ج

 .بپذيرم را اعتماد بايد يعني است، اعتماد پذيرش موضوع با پذيرش) س
  است، اعتماد بر مقدم كه تميز يعني) ج

 .بله) س
 كرد؟ اعتماد شود مي هم تميز بدون نه، يا است تمام اينها) ج

 .است مقدم تميز) س
 سريان آيد مي بعد است، حافظه در پذيرش قدم اولين شود، مي پذيرفته آمد كه حافظه به حافظه، به آيد مي تميز) ج

 شود، مي عيني آثار گاهي حفظ شود، مي فكري امور هيگا حفظ مختلف، هاي دسته به شما ي حافظه در كند مي پيدا
 امر اين آبي، پارچ طرف بريد مي تشريف شود مي تان ي تشنه وقت هر است، شده تمام برايتان چيز همه ديگر شما

 مناصب، يا اشخاص و شخص به نسبت ربطي يك شود مي وقتي حفظ. شماست ي حافظه در عينيت به نسبت حسي
 هم پذيرش كدام، هيچ يعني  كنند، آغاز توانند نمي را كارشان ديگر باب دو از كدام هيچ باشدن تا پذيرش و حافظه

 حاال رود، مي حافظه به فرموديد ادراك اينكه از پس نقيضين، اجتماع امتناع پذيريد، مي هست، فرهنگ روي بازتابش
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 پذيرش نه؟ يا آن به خورد مي ببينيد نقيضين اجتماع امتناع ي خانه در بريد مي فوري آورند مي شما پهلوي كه چيزي هر

 .تميز ي قوه به كند مي بازگشت ادراك بحث اينكه كما. حافظه به حفظ قدرت با كند مي بازگشت
 ,شدن پذيرفته, شود مي اعتماد يعني) س
 جريان متنظي بنابراين. است آن از باالتر تعلق و است سه هر بر حاكم, حكم و خيزد برمي اعتماد پذيرش، از) ج
 كند مي فكر است؟ كردن فكر نفس چيست؟ فكرش موضوع چيست؟ به نسبت ولي فكري است امري اعتماد رشد

 هم فرهنگي تحرك نسبت اينكه كما رود، مي باال اقتصاد شديداً تأثير نسبت بيابد، افزايش اعتماد چگونه اينكه ي درباره
 .رود مي باال

 كنيم؟ تنظيم را اجتماعي روابط كنيم؟ تنظيم را چيزي چه بايد] ؟, [ماداعت جريان تنظيم بنابراين: مرعشي آقاي
 اينكه از اعم دهد، مي رابطه هم به را گوناگون هاي قدرت جامعه در كه ساختاري, شد اعتماد وقتي موضوعاً) ج

 اگر. باشد آنجا تنظيمش قدرت اين بايد باشد، اقتصادي اعتمادهاي و فرهنگي اعتمادهاي يا باشد اعتماد خود ساختار
 را ناماليم كند، مي حركت شديداً هم با هماهنگ, بدن يك سلولهاي مثل مردم ببرد، باال را اعتماد قدرت اين توانست

 شما شود، مي شديد خيلي جاذبه و تعلق شود، مي سخت خيلي تالشش شود، مي قوي بدن دفاعي ي قوه كنند، مي دفع
, است مستقل شخص يك اين ولو رسد، نمي زورتان ابيطالب ابن علي رتحض وجود از را سلمان كنيد جدا بخواهيد

 شما بفرمايند، امر ايشان خود كه باشد بابي در اينكه مگر] ؟[ شوند مي كشته اما است، مستقل شخص يك هم او
 حضرت از بشوند جدا اصحاب اين بخواهند كه عاشورا روز شد مي شديد شدت كه چه هر. كنيد جدا را او توانيد نمي

 ارتباط يعني ارتباطشان حقّانيت در ندارند شك هيچ است، قوي بسيار ارتباط شدت شدند، نمي جدا عبداهللا، ابا
 .عليه اهللا صلوات حسين امام جناب به نسبت تبعيتشان

 ,باز فرهنگ طريق از) س
 اعتمادي چنين يك اينكه است، ديگري بحث يك آن, شود مي حاصل چطور اعتماد رشد جريان اينكه حاال،) ج

 نظر از. شود پيدا شود نمي چيزي چنين يك شود، پيدا حكمي چنين تواند نمي, جور هاي دستگاه در شود حاصل
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 شديم پيروز كه هم بعد دارم، اعتماد شما به من ابالفضل يا بگويد يا لشكر كند تقسيم آيد نمي اينطور حضرت ظاهري

 زني، مي را گردنش و ايستي مي تر عقب ميدان يك شما كرد فرار نفر ٧٢ اين از كس هر هستيد، وليعهد من از بعد شما
 به ميدان، به بروند آخر ي رده مثالً كار اول حاال كند، درست خودش براي امني جاي يك هم بعد! نكرد را كاري چنين

 هم كمان و تير يدبين مي خودمان، دست به شدن كشته يا آنها كشتن يا مخيريد چيز دو بين شما كه بگويند هم آنها
 همين دقيقاً اداري نظام در. زنمتان مي شان بين از خودم بيايد سست دشمن، از برگردانيد را رويتان اگر چلّه، گرفتند
 و دهند مي آموزش كه اول از دهد، مي را همين ها تشويق و توبيخ دهد، مي را معنا همين پايه گرفتن و پايه معناي است،

 وقتي تا مرتباً امتحان، نمره، ي مسئله است همين طاغوتي و كفر نظام آن در آنجا، هاي هرهم براي, كنند مي پرورش
 بايستد، فوري ديد را رئيسش تا كه آورند مي بار را اين آنجا در طاغوت، دوران در افسري دانشگاه در را آنها برند مي

 اال و شود نمي جنگ در و دارد معطلي مقداري يك افتادن خاك به بچسباند، هم به را پايش فوري بدهد، سالم فوري
 خود دستگاه در نيست، حساب بي اين شاه زمان ارتش رؤساي آن دادند مي فُحش. كن سجده و بيفت خاك به گفتند مي

 به كه هايي مدال اين هويت فقط باشد، نداشته قومي و شخصي هويت اينكه براي دادند، مي را فُحش اين هم ها خارجي
 يك درجه، به نسبت غيرت بشود غيرتش نباشد، ديگري چيز به نسبت شدت، غيرت، يعني باشد، زنند مي يشان شانه

 بفرماييد توجه شما را اين. شد مي اينطور حالش بودند، كشته را او اينكه مثل شاه زمان گرفتند مي ارتشي يك از درجه
 ,  وقتي يك كه

 تصرف او در يشاء كيف بعد و بشود صلب مقاومتش ي روحيه و حس و منا تا بگيرند، خواهند مي را شخص امنيت
 گيرد مي خودش به غرور و غضب شكل اولش. خفت احساس شوند، مي سبك كسي وقتي. بگيرند را طرف ناي كنند،

 كار به قدرت ولي دارد همين قدر هم زور همين، مثل خورد مي نان. كند مي حيثيتي بي احساس شد تكرار اگر
 به اگر حتي است، حرام شرعاً هم استحضاء كه دانيد مي طبيعتاً شودو مي بازنشست و شكسته روحاً د،ندار را اش يگير
 را خودش بايد مؤمن باشد، بايد تجليل نظر باشد، حقارت نظر نبايد ديگري نظر به مؤمن نظر باشد، رمز و رمز

 داراي هم را ديگر افراد ي همه و] ؟[ نابراينب همه، از بزرگتر را خدا و باشد خدا به اتكايش و بداند همه از كوچكتر
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. ندارد هويتي هيچ پست، داند، مي قاذورات مثل بيند مي نجس را كافر كفار، خالف بر بداند متعال خداي نزد در احترام

 پليد چيز يك است، نجس است كافر كه آدمي ندارند، هويتي و ندارند احترامي الكفار، علي باشد اشداء تواند مي لذا
 . است

 از يعني درجه، شدت كردند مي قبل ارتش در را شدت اينكه خدمتتان؛ كنم مي عرض بيشتر بعداً را اين ديگر حاال
 انضباط اگر اين طرف آن از و دادند مي فالن و مادر ناموسي، فحش را، او ذهن در ارزشهاي كردند مي تحقير طرف اين
 بكنند، كوچكي اين جلوي بايد بودند نخورده فحش كه آنهايي و دادند مي درجه اين به كرد، مي پيدا ارتشي ي درجه به

 انگار را خودش حيات يعني است، اش باالتري دست به كه هاست درجه اين هويت اش اجتماعي هويت كه فهميد مي
 ارزش ستتوان نمي اش ارزشي نظام در اصالً. باال برود تا همينطور ديد، مي باالتري دست را اش اجتماعي حيات حيات

 طوري يك شدن، ضعيف همه اين حال به سوخت مي دلش چقدر آدم ديديد مي قبالً اگر را بيچاره هاي ارتشي ديگري،
 كرد، مي صحبت دارد پرستي بت ي درباره و آمده كافري يك كردند مي خيال كه) العالمين رب اهللا استغفر( زد مي حرف
 گوشش، به زده داده كه فحشي يك برابر در زد، گوشش به و ايستاد هفرماند روي به شود، مي تفوني خودشان به اصالً

 هويت. طاغوت دوران در آنها كردند مي غلطي همه كردند مي چيز همه و دين به نسبت اينكه يا! كردي غلطي هر] ؟[
 و خريدن پرتقال مثل جنسي منفعت برايشان ديگر هم را مادي منافع ي همه و خاصشان سازمان آن هويت شد مي اينها

 نباشد؛ اگر هست، هم جنسي تمتع هست، هم پرتقال هست، احترام هست، پول باشد درجه اين اگر كه شد مي خوردن
 نسبتي يك به جامعه در معنا اين متأسفانه است، جنس آن نه و است پرتقال نه است، حيثيت نه است، احترام نه

 اينكه تا داشت فرق خيلي اين خواستگاري براي رفت مي افسري جناب يا سرهنگ جناب وقتي بود، شده پذيرفته
 كند، دفاع است حاضر بيايد پيش هم مبادايي روز اگر و دارد دفاعي و رزمي لياقت قبالً، است بوده افسر ايشان بگويند

  چه؟ يعني بوده چيزي چه قبالً است گروهبان آقا گفتند مي. است گروهبان حاال ولي
  بركاته و اهللا رحمه و عليكم السالم و
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 چون باشد افراد ساير و فرد خود وضع ي مالحظه از جداي تواند نمي سياست بحث كنم؛ عرض حضورتان به
 و افراد رفتار شدن هماهنگ مديريت، هست، اشخاص بين هماهنگي سياست در بكند، شخص به اعتماد خواهد مي

 ادراك كه كند مي پيدا ادراكات با كه فرقي و اشياء با كند مي پيدا كه فرقي »محاله ال« بنابراين هستند، ها انسان اشخاص
 شيء يك يا باشد شمسي ي منظومه حركت اتم، يك حركت شمس، حركت باشد، شيء دركش مورد موضوع اگر

 مفاهيم باب در باشد هم علّي روابط اگر و. است كتحر حال در قانون تحت كه است چيزي حال هر به كوچك،
 مورد مستقيماً يعني كرد غفلت آن از مصامحتاً را شخص و كرد لحاظ شود مي فرد از مستقل را آنها باز نظري منطقي،

 ولي عينيت، به نسبت هم و منطقي روابط در نسبت ادراكات در هم شود مي لحاظ  حتماً مستقيم غير نباشد، لحاظ
 شخص شود نمي اينجا در سياسي، مديريت امر در سياسي، اعتماد در ولي. نگيرد قرار لحاظ مورد مستقيماً ودش مي

 .گيرد مي قرار لحاظ مورد مختار انسان يعني نگيرد، قرار لحاظ مورد
 بدانيم بايد ادراك التفاظ تحت هم سياست) س
 .انسان اختيار از است اكيادر. انسان رفتار از است ادراكي حال هر به ندارد، عيبي) ج

 شود مي سياسي ارتكاذ) س
 آگاهي كه است اين كنيم مي اعتماد نفس ي درباره كه را بحثي نفس در هم و بيايد تواند مي ارتكاذ در هم بله،) ج
 است، افراد اختيار موضوعش ارتكاذ، صورت به شدنش پذيرفته از قبل كند پيدا اطالع خواهد مي وقتي آنها به نسبت

 چون شود مي لحاظ آن در فرد، هويت شخص، هويت بنابراين. باشد ديگر تاي دو اين مثل موضوعاً تواند نمي عنيي
 شناخته چيز چه به انگيزه چگونگي هويت اين حاال. شود مي لحاظ آن در فرد اختيار شود، مي لحاظ آن در فرد ي انگيزه
 نظام اگر نيست، ارزشي نظام پذيرش از جداي طبيعتاً ،شدن پذيرفته سياسي، اعتماد رشدش؟ و قدرت و نقص بشود

 فاميل من، برادر من، خواهر من، پدر من، پسر بعد من، پرستش و شود مي طرح من اول باشد، خود پرستش شان ارزشي
 خون و خاك اصطالح به گيرد، مي قرار اصل نژاد گيرد، مي قرار اصل قوميت يعني ملت، و طوايف و اقوام بعد  من،
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 شود مي معين اندازه آن به شرافتش نسبت من گاهي هم خون و خاك در حاال ها، بيچاره آن قول به گيرد مي قرار لاص
 اينجا در طبيعتاً كند، مي پيدا ميهن به نسبت غيرت ،]؟[ و من ميهن گويد مي يعني كند، مي حفظ را من جمعي هويت كه

 برايش، بود اش خانواده عزيزتر طاغوت دوران در ارتشي ي درجه حاال. ميهن به نسبت ناموس بشود الشعاع تحت بايد
 . داد مي پرورش اينطور آنجا پرورش نظام يعني شد مي پيدا اينطور غالب نوع در

 گوئيد مي وقتي يك ببيند، اش درجه در منحل را خودش هويت شخص كه داد مي پرورش اي نحوه به پرورشي نظام
 و مادر و پدر هويت خير؛ گوئد مي وقتي يك بيند، مي اينها و فرزند و مادر و پدر به مربوط را خودش هويت نه، كه

 با هماهنگي در منحل را هويت گوئيد مي وقت يك بيند، مي عقيده طرز يك در منحل را ذلك غير و ميهن و فرزند
 داند، مي تعالي و تبارك به تعلقشان نسبت به را اشياء ي همه و خودش هويت باالتر ي رتبه يك بيند، مي عالم حقايق
 داند مي شرف و حمد و مجد و عظمت سزاوار كه را جايي تنها و داند مي غرور و باطل را ها عنانيت ي همه يعني

 نيست منصوب كه هم اندازه هر به است، قائل هويت برايش هست او به منصوب كه مقدار هر به است، متعال خداي
 اگر شود؟ مي چه باشد چنين اگر حاال؛. كند مي پيدا منفي هويت است مخالف هك هم اندازه هر به. نيست قائل هويت
 بغض، و حب به برگردد بايد پذيرشش پايگاه اعتماد شود، منحل بايد ها تعلق كه است اين معنايش شد منحل ها هويت

 جهت در رشپذي. نيست حقيقي پذيرش غير پذيرش است، صوري غير به اعتماد خود، حب به برگشت وقت هر
 نظام خواهد مي كسي هر چون است، آفت نظام يك شدن درست براي خود منافع جهت در پذيرش است، خود منافع

. شود مي واقع يكديگر نقض در عناصرش و افراد منافع با سازمان منافع لهذا. عناصر از كند حل از خودش نفع به را
 به و. است پذير رشد و است ساختاري يك داراي خودش كه تركيبي وحدت و منتجه و برايند معناي به سازمان
 رفتارهاي رفتارهايش از دسته يك دارد، مختلف رفتارهاي آدم سازمانيك، رفتار آثار بگوئيم توانيم مي ديگر عبارت

 . دهد مي انجام سازمان يك با ارتباط در كه كارهايي است، سازماني
 دهد؟ مي تشكيل سازمان) س
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 از مستقل و است سازمان يك هويت پيدايش مولد اين دهد، مي انجام سازمان يك با ابطهر در كه كارهايي) ج
 يك داخل را قند يك است، خودتان از مستقل و داريد شما كه ديگري آثار مثل  عمل، آثار مثل. هست هم ها انسان

 دلتان يا بشود حل بخواهد تاندل شما كه است اين از مستقل شدن؛ حل به كند مي شروع قند اندازيد، مي چايي استكان
 كه كند پيدا افزايش تأثيرش نسبت و باشد داشته كيفي و كمي رشد تواند مي صورتي در سازمان. بشود حل نخواهد

 سازمان خواهد نمي شد تعالي و تبارك به تعلق اگر باشد، تعالي و تبارك به تعلقِ تعلق نباشد، خُود به بازگشتش حب
 اش جمعي ي رابطه به نسبت خدمتگزار ببرد، قُرب طرف به را سازمان خواهد مي خودش، فعمنا جهت در كند حل را

 .شود مي اش سازماني ي رابطه به شود، مي
 .بكند خودش فرهنگ در حل) س
 در آثار چون كند مي پيدا افزايش مرتباً تأثيرش نسبت ،)ساختارش( هست فرهنگ از ي برخواسته كه سازمان) ج
 . شدنش شكسته جهت در نه است انسازم آن رشد جهت
 خواهيم مي خودش تحقق براي باز را سازمان) س
 كرده سجده سال هزار شش ظاهراً ابليس كرد، عبادت خيلي هم ابليس نيست، پرستي خدا پرستي قرب نه،) ج
 بيان عدم اظهار البته آخرتي، يا باشد دنيايي روزهاي از ها سجده اين كه باشند فرموده الموحدين مولي حضرت و باشد

 بياوريم، درست را مطلب طاقت توانستيم نمي ما مثالً شايد كه است اجمالي ابراز نداند، واقعاً كه نيست اينطور حضرت
 . كرده سجده را متعال خداي شيطان اينكه اال نباشد زمين از جايي ظاهراً! شود نمي چه و شود مي چه كه

 ]؟) [س
 كنيم مي خلقش امروز اينكه از كن سجده و پائين برو كه بود اين آزمايشش باال، يباال به را او بردند تا حاال،) ج
 دل، شدن كنده جا از پرستش ي مسئله اين هستم، اين از بهتر من »منه خير انا« گفت نكرده، عبادتي ظاهر در هم هنوز
 كنده زود كه آدم خود براي دل نشده، كنده دل هست، خودش به هواسش وقت هر دل، شدن تسليم دل، شدن نرم
 .شود مي كنده دير خدا براي شود، مي
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 قُرب كمال عين بودن تسليم كه باشد رسيده معرفت جهت در بگوئيم اگر) س
 از  كند، مي منزهش آنكه كه است گاهي پرستد، مي را كيف همين پرستد، مي را عمل همين خود گاهي باز) ج

 بعد ي همه با افتد مي سجده به گويد، مي تبريك برايش كند، مي زيهتن خودش ادراك از كند، مي تنزيه خودش پرستش
 متعلق است، حاالت آن به متعلق بيند مي را خودش روحاني حاالت حتي آدم وقتي تا. اش هستي ابعاد ي همه و وجود

 هر است، شرك بپرستد مسمي بدون را اسم كه كسي هر بپرستد، تواند نمي را خودش ادراك آدم. است ادراك آن به
 را خودش مدرك است، من ذهن مدرك شماست، ذهن مدرك مفهوم را، مفهومش بپرستد هم را مفهومش كسي

 متعلق وقت آن نپرستد كه را تعلق نفس]. ؟[ را تعلق نفس كه وقتي يك. است تعلق نفس باب در همين عين پرستيدن،
 مثل هاي ذهن به حدودي يك تا مطلب اين برايتان شايد آورم مي برايتان مثال يك من باشد چنين اگر او، به است

 دست و سراسيمه معروف قول به شما آوردند، تشريف اهللا بقيه حضرت آقا كه كنيد فرض شما شود، تقرير خودمان
 هستيد فكر به شما حاال كند، حمله حضرت به خواهد مي ملعوني يك حاال نشناخته، پا و سر زده، عشق شيفته، پاچه،

 به حواستان ديگر آنجا يا بدهد؟ شما به خدا ثوابي يك و بشود قبول اطاعت عمل يك عنوان به كنيد مي كه دفاع كه
 كه طرف طرف، ي سينه به و جلو دويد مي نيست، بيايد گيرم امروز ثواب كه بكنم كاري يك و خواهم مي ثواب اينكه
 حضرت ي خانه در آدم كه است گاهي بخورد، ماش به حربه كه اندازيد مي جلو را خودتان وجود با كند مي پرت حربه

 طوري خواهم، مي فهم خواهم، مي كسب خواهم، مي زن خواهم، مي خانه حاجتي، يك براي رود مي) ع( عبداهللا ابي
 نگاه همه به چطور؟ را ما جواب دهيد مي را همه جواب آقا كه كند مي گله نداد را حاجتش هم حضرت اگر كه است

 !چطور ما كنيد مي
 .نيست آخرت حساب در حتّي نيست، حاجت حساب در بالمرّه ديگر شكند، مي خوانند مي كه را مصائب گاهي

 را عمل نموده وصيت كه السالم عليه المؤمنين امير] ؟[ اين بشوم، نزديكتر باز اينكه براي خواهم مي معذرت) س
 هم همين كه رسد مي معني اين به يعني اينجا براي شود مي مخدوش اجر، براي
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 آدم سر است ممكن حالي يك گاهي شكند مي وقتي كه بفرماييد مالحظه شما خدمتتان؛ كنم مي عرض حاال) ج
 با را اين بود، نشده اينطور و بود آمده زمين به آسمان كه كاش »لالرض] ؟[ السماء ليت« بگويد دل ته از كه بيايد
 شما براي مهمي ثواب كه بگويد كسي حال آن در بعد حضرت، مصائب در شود مي تاب بي. گويد مي وجود ي همه

 است محال اينكه در شود مي واقع كه است كمالي ي مرتبه اين نيست، ثواب بند در اصالً حالتتان، اين براي نوشتند
 .بخواهد كنترلي و آن در باشد تزاحمي

 نوار دوم طرف
 كه آئيم مي نازلتر ي مرتبه يك اينجا از. خواهد نمي كنترلي خدمتش ديگر كند، مي كه نظام به خدمت ديگر يعني …

 آدم براي فطور است، كمتر شدتش او از هست، سعه دار در منحل خود ندارد، غير منافع با تزاحم قابليت خود منافع
 القدر جليل و ارزنده و عزيز برادران حالت گاهي كه آيد مي نظرم به من شود، مي حاصل شدت گاهي شود، مي حاصل

 شدت يك بايد اين رود، مي خطر در و گويد مي حسين يا ميرد، مي و گويد مي حسين يا باشند، اول حال در جبهه در ما
 ي دروازه شد، سعه دار در منحل كه است اين ترش نازل ي مرتبه باشد، شديدي تعلق اين باشد، شده ظاهر او از خاصي
 او ي يقعه پشت بخواهيد نتواند، دوستتان بكنيد خدمتي دتوانستي شما اگر حاال كه نيست طور اين است، بزرگ آخرت

 عالم در رفتن داخل مطهر صحن در از و رفتن داخل مسجد در از مثل برويد، را خودتان راه تا بكشيد و بگيريد را
 واقع تزاحم مقداري يك زيارت طرف به آورند مي هجوم كه ايام از باشد خاصي روز وقتي حال هر به كه ظاهر

 و شود مي واقع آن در تزاحم كه است چيزهايي به نسبت حب كه هستند مختلف ذاتاً دنيا حب با اينها ولي. شود مي
 باشد مادي ارتكاذ ارتكاذات كه جايي در سازي، نظام در حاال. است ضيغ دار شود، برداشته آن از تواند نمي تزاحم

 چكار آنجا در ما را اختيارات توزيع. است اختيارات يعتوز ي مسئله بگيرد قرار توجه مورد بايد كه مطلبي مهمترين
 ضيغ، دار در هست خودش شخصي منافع دنبال فرد سازمان، منافع گرفتن قرار محور اساس بر اختيارات توزيع كنيم؟

 .بدارد باز را او خواهد مي سازمان
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 بسيار باشد، قرين خودش تهوي با سازمان هويت كه شخصي به برسد و بشود منحل اختيارات بايد بنابراين

 به او مدير شخصي منافع. است بيشتر او مدير قدرت ي سعه باشد تر رشد با و بزرگتر سازمان چه هر باشد نزديك
 توزيع همين با متناسب افراد به كند مي كه هم اعتمادي شود، توزيع اينطوري بايد اختيارات است، بيشتر نسبت
 اين سازمان، تحرك قدرت در بشود صلب تحرك قدرت كه اي نحوه به كنند مي توزيع را قدرت چطور هاست، قدرت
 را خريد مسئوليت هم نفر يك به شود نمي كنند، محدود را قدرتهايش و كنند كاناليزه را مناصب و افراد هستند مجبور
 كس هم ناظر و دبكن ديگر نفر يك خريد و باشد يكي بايد دار صندوق بدهند، را داري صندوق مسئوليت هم و بدهند

 سازمان نفع اينها منافع جنگ در است، جنگ در هم با كه اينها منافع يعني كرد كنترلش بشود بلكه تا باشد، ديگري
 در است فرق بسيار سازمان با شدن هماهنگ براي مركزيت، نفع به شود مي حل اختيارات كه اينجايي در شود، تأمين

 نفع به اينها اينكه به نسبت خوف با را تحرك افزايش. پذيرد مي را سازمان ادافر تحرّك اختيارات كه آنجايي با آن
 چند آيد نمي زورش نفر يك چون زند، نمي قيد بكنند حل خودشان نفع به را سازمان منافع بكنند، سودجويي خودشان

 هم مقداري به نفر يك گويد مي كه آنجايي تا دارد فرق خيلي بدهيم قرار هايي معاون و هايي كمك برايش بكند، كار تا
 نفع به نه كند مي كار خودش نفع به بدهيم، او به مختلفي كارهاي نيست صحيح ولي بكند كار آيد مي زورش كه

 داديم، مي تنها خودش به را نفر سه كار رسيد مي زورش اگر رسد، نمي اين از بيش زورش چون اولي در. سازمان
 ديد به وقت هيچ هم ها معاون گذاريم، مي كنارش معاون هم نفر دو رسد نمي زورش چون حاال كرديم، مي وكيلش

 فرق خيلي اين همينطور، هايش معاون به نسبت هم او كنند، نمي بگيرند را جلويش كند خيانت خواهد مي اين اينكه
 بسيار اين است، زمال كارها هماهنگي و است الزم كار تقسيم نداريم، او به اعتماد قدرت تقسيم در كه آنجايي تا دارد

 خودشان منافع دنبال و عادلند اينها كه باشد اعتماد كه آنجايي يكي كردن، تقسيم نحو دو در بينش هست فاصله
 غلطي هر برسد دستشان اينها نخير؛ گوئيد مي كه آنجايي و ندارند، هم به تزاحمي كنند، مي كار خدا براي نيستند،
 . كنند مي بتوانند
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 و بگيريد وجوهات كه گويند مي و بالد در را خودشان وكالي كنند مي وكيل خميني، آقاي االمام نائب حضرت

 فالن در شما از كه اي نماينده ـ را بقيه دهم، مي شما به كل رسيد من را ثلثش دو يا و بفرستيد اينجا را نصفش
 رسيد ميليون سه شما فرستد، مي ميليون دو يا فرستد مي حضورتان ميليون سه كه كنيد فرض ماه در و هست شهرستان

 صورتي، حال هر به اين گوئيد مي كن، صرف] ؟[ كه مصالحي در گويد مي كند؟ مي چكار را ميليون يك اين دهيد مي
 بكنيد، دستگاه در شود نمي را كار اين. است عادل نه، گويد مي نخورد؟ را اين كه فرستيد مي را كسي بازرسي، حسابي،

 و را خودش داند مي موظف رسيد مي كه حدي در ولي نرسد، و باشد جاهل خاصي ردمو به نسبت است ممكن
 .كند مي عمل هماهنگ گوئيم مي آن به مالي مديريت اين دهد، مي انجام را اش وظيفه
 گيرند مي چطوري را او جلوي] ؟[ كه كسي يعني گرفت؟ شود مي چطور را ها دزدي جلوي) س
 اين نباشد، اسالم به مقيد ايشان اگر كه است اين معنايش بكند، دزدي اگر كه كنيد ازب را باب اين شما اگر اصالً) ج

  جلو؟ بريد مي كجا تا را اگر
 .نباشد قوي ايمانشان خيلي كه كنند زندگي طوري اسالمي حكومت در نباشد، معتقد شود مي) س
 به و دانستند عادل اشتباهاً تا دو يكي يدگوئ مي وقتي يك بريد؟ مي جلو چقدر اسالمي نظام در را اگر اين نه،) ج

 كنترل قدرت چيزي چه حاال پس ندارد، كنترل قدرت عدالت ي مسئله اصالً گوئيد مي وقت يك دادند، اجازه آنها
 دارد؟

 خودش كند، كنترل ديگري كس باال از خواهد نمي ديگر كند، كنترل كه شود مي منسجم كه باشد عادل اگر نه،) س
 نباشد عادل كسي اگر ولي ،شود مي كنترل
 دهند؟ نمي اجازه او به مالي امور در نباشد، عادل) ج

 ما جامعه در كسي اگر را، آنها آورد نمي كار سر چطوري) س
 ندهند شهادت هستيد، عادل شما كه دهند مي شهادت عادل نفر دو شود، مي رفتار ي مسئله به بازگشتش عدالت) ج
 دهند نمي
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  باشند؟ عادل بايد همه مسئولين پس) ٢س
 كنيم، مي وارد را عدالت قدم حاال كند، مي پيدا فرق پرسنلش خيلي كالً اش اداري شكل اسالمي، نظام در ما حاال) ج
 در است؟ چقدر نشود دزدي اينكه براي پردازيد مي كه را اي هزينه و شود مي درست اداري پرسنل چقدر ببينيد شما

 دارد، جاري خرج بيشتر يك كدام متوسط، ي جامعه همان در بيشتر، كدامش بينيدب كنيد اش محاسبه] ؟[تأثير نسبت
 شود مي عمراني خرج چقدر شود، مي كارمندان خرج كه خرجي يعني جاري خرج

  خرج آنها بشود دزدي اينكه از بيشتر يعني) ٢س
  عمراني، خرج براي كنند مي را جاري خرج) ج

 مجبورند آنها مادي يا الحادي مديريت در كه است اين فرماييد مي مديريت نحو دو در كه تفاوتي ي عمده اين) س
 نفع به و كنند سلب همديگر از حداكثر كنند مي سعي را تحرك قدرت است همديگر با تعارض در منافعشان چون

 ندك كار بيشتر كدام هر شود نمي سلب كسي از تحرك اينجا ولي كنند، حل سازمان نفع به و كنند حل خودشان
 اينكه براي گذاريد مي را تفاوت بنابراين و. بدهد خيرتان خدا برداريد برداريد، بار توانيد مي اگر هم بيشتر] ؟[ گويند مي

 حاال نيست، اينجا در ولي آنجا هست كه حقوقي غير هر حقوقي كنترل ي وسيله به شود مي افراد اختيار صاحب آنجا
 در شود مي داده تحرك اجازه خاص جهت يك در دستگاه دو هر در يعني م؛ه آنجا بينيم مي بكنيم بيشتري دقت اگر
 سرمايه، تمركز جهت در بردارم بار توانم مي بيشتر من كه بگويد كسي اگر مادي دستگاه در يعني شود، نمي داده آن غير

 به را سازمان خالف خواستيد يعني كنيد عمل را خالفش خواستيد اگر] ؟[ سازمان، منافع جهت در بردارم بار بيشتر
 ولي كنيد، دزدي نتوانيد شما كه چه هر گذاريم مي بازرس كنيم مي كنترل دهيم، نمي اجازه شما به كنيد حل خودتان نفع
 اضافه هم را تان اجتماعي منصب دهيم، مي افزايش را تان اجتماعي هويت آئيم مي كنيد، عمل برعكسش خواستيد اگر
 آئيم مي كه هم طرف اين. طرف اين دهيم، مي شما به بيشتر هم ارزش و دهيم مي ماش به بيشتري مسئوليت كنيم مي

 هر در شود مي داده سازمان افراد به كه تحركي قدرت شده، گرفته نظر در مسيري يك اسالمي ي جامعه رشد براي طبعاً
 مصداق در ندارد، شكالا بفرماييد گويد مي كند عمل اسالم ي جامعه اسالم، مسائل خالف خواست كسي هر جهتي،
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 اگر نه، گويند مي اينكه يا كنيد؟ نمي سلب را كسي تحرك قدرت شما گوئيم مي بيندازيم، راه را فحشاء مسائل روشنش

 طرف، دو هر در لذا بفرماييد، برداريد بار توانيد مي چه هر شما هست، اسالمي ي جامعه براي كه كمالي مسير اين در
 و شود مي متأثر او از مديريت ابتداء فرموديد كه ارزشي يا هست جامعه براي كه جهتي به مندهي مدخليت ما اگر يعني
 جهت يك در و اختيار سلب جهت يك در طرف دو هر در كه بينيد مي باشد، مان توجه را مديريت مكانيزم خود
 آيد مي نظر به طبعاً هيم؛بخوا كه اگر بنابراين تحرك، ي سعه جهت يك در و تحرك سلب جهت يك در اختيار، ي سعه

 اعمال اساس بر مديريت كه معيارهايي به يا مديريت جهت به را مديريت نظام در تفاوت كه نباشد شما نظر اين كه
 مديريتش مكانيزم ببينيد خواهيد مي بلكه كنيم، برقرار را مطلب حد اين بر دهند، مي جهت كه ارزشي نظام بر يا شود مي
 يعني هستي كه اختياري ي سعه حساب به هم طرف اين در اينكه آيد مي نظر به كه آنچه ولي ،شود ديگري مكانيزم هم

 آن خالف خواست كسي اگر و باشد خاصي گروه يا باشد خاصي فرد يا حاال] ؟[ كه غير به آن سپردن و اختيار سلب
 اسالمي نظام در طبعاً شود، گرفته جلويش كه است طوري روابط بكند، بخواهد كند مي معرفي سازمان كه را اختياراتي

 كار كه هست هنوز برسيم هم اجتماعي نظام از كمال مراحل به تازه دارد، خودش براي حقوقي نظام هست، هم
 ]؟[ جلويش بكنيم خالفي
 خصلت شود، تفكيك انگيزه خصلت و اش انگيزه از تواند نمي مديريت ساختار مكانيزم كه است اين اساس) ج
 يك پس باشد، تواند نمي مكانيزم خود خصلت از جداي مكانيزم ساختار و هست مكانيزم خصلت ،دقيقاً انگيزه
 انگيزه خصلت هست، خصلتي يك داراي هم آن كه داريم ساختاري يك هست، خصلتي يك داراي كه داريم اي انگيزه
 كه انگيزه آورد، مي را ديگري دستگاه يك آورد، مي را ديگري مدل يك يعني. باشد تواند نمي ساختار خصلت از جداي

 دو مادي انگيزه با متناسب ساختار با الهي ي انگيزه انگيزه، با متناسب ساختار انگيزه، اين با متناسب مكانيزم شد الهي
 آقاي ترس از ها رابطه خصلت. است به تعلق است، تعلق هم روابط علت باشد، به تعلق حركت علت اگر تاست،
 از بسيجي هاي بچه اين نيست، بكند تشويقمان ايشان اينكه براي بخوانيم نماز شويم بلند صبح ما كه نيست خميني

 ادارات در نشدن مستخدم و ندادن حقوق ترس از كنند، نمي جنگ بكشدشان پشت از ها فرمانده نكند اينكه ترس
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 بدهند، را خدمت خاتم برگه اين هستند مجبور بكنند بخواهند اي معامله هر اينكه ترس از نيايد، گيرشان شغل و دولتي

 به ايشان را تعلق كيف دارند، متعال خداي به تعلق است، واجب كه فرموده آقا گويند مي اينها. روند نمي اين ترس از
 رضايتشان و مادر و پدر اذن به نياز گفتند ايستم، نمي من گويد مي] ؟[ كرده، بيان جمعي ارتباط ي رسانه ي وسيله
 كند نمي مادرش به نگاه ديگر گذشت كه حدي يك از كند، مي گريه هم مادرش دارد، مي دوست را مادرش نيست،

 . شود مي سوار رود مي و شود مي بلند خداحافظ، گويد مي
 ربوي ي معامله بدهم، خدمتتان ملموس ي نمونه اينكه براي نظامي قضاياي در را اين آورم مي دقيقاً اينكه من

 ندهم؟ يا بدهم ربا خواستم مي ايشان فهميدم براي من فهمد، نمي كه خميني آقاي گويند مي] ؟[ دارد، هم پول كند، نمي
 كفر و فسق بر كسي گاهي را اش زندگي عمومي گيري جهت چه؟ يعني ربا هستم، متعال خداي محضر در گويد مي
 گذارد، نمي را حياتش جهت ولي ،گذارد نمي اينكه نه موارد، از بعضي در زند مي سر او از تخلفاتي گاهي گذارد، مي
 ولي حضرت عزيزش فرزند به بكنم مخالفت روم مي من وقت چه است، عبداهللا ابي آقا شفاعت به اميدمان گويد مي

 كنترل هست، دمادم كنترل ماده، به تعلق دستگاه در فساد، دستگاه در كند مي ايجاب اداره ساختار كه روابطي عصر؟
 زور به بكشيد، كرد فرار اگر كه گذارند مي را اي عده يك هم سرش پشت دارند، مي وا را جبهه مقدم خط است، لحظه

 مادي، حوائج به نرسيدن از ترس است، سرش پشت ترس مرتباً يعني دهند، مي تعليم زور به آورند، مي و گيرند مي
 .آخر الي مادي حوائج كنند، مي تحريك هم ميلشان
 يك گذارد مي كه مسيري هر در] ؟[ يا داند مي فسق را خودش كار محور كه است اين است روشن كه آنچه) س

 شكل بگذارد، فسق بر بنا را اختيارش خواست كه اگر اختياراتي، هر نه مبناست اين با هماهنگ خاصي اختيارات
 اين اب هماهنگ كه اختياراتي خالف خواست كه هر شد، فسق محور همه خواستند جمع در كه وقتي كرد، پيدا جمعي

 كه اختياراتي خالف خواست كسي اگر شد،] ؟[ محور كسي اگر طرف؛ اين آمديم گيرد، مي را جلويش بكند مبناست
 قرار جهت اين به را اختيارات گذارند، مي جمعي روابط با گيرند، مي را جلويش بكند عمل است جريان اين با متناسب

 ي جامعه كه است بنا چون مسير اين شوي، مي فالن و شوي مي خريآ نكردي كه بتوانند، كه اي وسيله هر به و دهند مي



 ·····························································································  ٣٣ 
 توزيع نحو اين در اجتماعي، روابط نحو اين در منابع، تخصيص نحو اين در هم كمالش كند، پيدا كمال اسالمي

 براي را شرايط گيريم، مي را جلويش بكند عمل را اينها خالف خواست كه هر برسيم، بعد چون] ؟[ است، اختيارات
 ما بكند عمل كسي خواست است، جامعه فعلي مصلحت با مخالف و است احكام با مخالف كه آنچه خالف عمل

 آن در هم همين عين برسيم، كمال به كه كرديم اختيار كه بوده اين بر اصل چون. گذاريم نمي گيريم، مي را جلويش
 .است طرف
 جلوي كه او به بشويد شريك بگيريد، را او تخلف يجلو نخواستيد شما اگر وقت آن بشود؛ روشن اينكه براي) ج
 روي مي شما اسالمي، ساختار عليه بر كند استفاده سوء به اختياراتش از بكند، خالف خواهد مي كسي بگيرد، را شما

 آقاي ديگري، گوئيم مي گيرد؟ مي را شما جلوي كسي چه بشويد او با شريك خواستيد شما اگر گيري، مي را جلويش
 تواند نمي شد فاسد سازمان اگر كه است اين معنايش باشد شريك شما با خواست مي اناركي آقاي اگر گيرد، مي اناركي
 مرتباً قدرت توزيع ساختار در  نيست، عدالت به اعتماد بخواهند كه آنجايي براي هست مجبور پس بچرخد، بالمرّه
 . كند لحاظ را اين مرتبه به مرتبه و قدم به قدم و لحظه به لحظه

 اصوالت خاطر به آيد، مي اسالمي مديريت و اسالمي نظام در هم اختياراتي توزيع اگر فرماييد مي يعني) س
 است؟ مادي مديريت

 فعلي حسب بر) ج
 كالً) س
 به رو منتجه بايد بكند، منحرف را جهت خواهد مي هست، جا اين كه دارد آقا اين اختياراتي اينطور گويم مي من) ج

 را جلويش هستند طرف اين كه اينهايي گوئيد مي شما طرف، اين به رو بگيرد زاويه خواهد مي اين شد،با طرف اين
 را جلويش ها بااليي ي رده گوئيد مي بشوند، شريك اين با هم خودشان ايشان هاي ارز هم اين گويم مي من گيرند، مي
 .هست هم اآنه براي انحراف فرض شوند، مي منحرف هم آنها گويم مي گيرند، مي

 ] ؟[ اسالم امت است، ضعيف خيلي احتمالش) س
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 جمع يك بدهيد، قرار فسق را مبنا اول فاسد، ي انگيزه در كنيد ضرب شما اگر كه جاست همين حرف حاال) ج

 هم به فسق در فاسق جمع كند، اجرا تواند نمي فاسق جمع گويند مي كنند، جاري را اسالم خواهند مي هستند فاسقي
 شوند، مي شريك
 جايي يك در را نفر يك يعني را، مختصر فسق اينكه براي يعني) س
 جمع، اگر حاال كند، مي پيدا هايي فرق چه ببينيم اول ما نگرفتيد، فسق را مبنا آن. است ديگري حرف يك آن) ج
 داشته هم را ما هواي شما اينكه براي گويم مي تو به كه يواشكي من كنيد مي خالف كه شما كه هست فاسقي جمع

 هم شما. شريك يعني ندارد عيبي گويي مي كه همين عيبي، گوئي مي كند، مي تغيير رنگت فاصله بال شما باشي،
 فاسد جمع شود، مي شريك ما با هم او آيد، مي پيش گاهي گوئيم مي باالتري به هم ما كنيد، مي كمك ما به يواشكي
 بخواهيم اگر كنيم، درست فاسق جمع براي سازماني تا چهار واهيمخ مي حاال شود، مي مختل ابتداء اش سازماني حركت
 اينجا ناظر، اينجا بگوئيم بايد بگذاريم، كنترل برايش لحظه به لحظه بايد بشويم سازماني چهار بكنيم اختيارات توزيع
 آن از بايد كنترل، تقدر و وظيفه تعيين اختيار، دادن فاصله بال پائينش رسيم، مي كه اختياري ي محدوده هر در ناظر،

 در يمان همه دست از نخ سر كه بكنيم تقسيم طوري بايد كنيم مي معين كه وظيفه يعني پائين، پائين تا بشود شروع باال
 .نرود

 دوباره مادي مديريت نظام) س
 به گوئيم مي كنيم؟ توزيع چطور گوئيد مي را اختيار باشد، اختيار با متناسب كه باشد طوري بايد سر، پشت بله،) ج
 معين كنترلش قدرت با متناسب را اختيار و وظيفه ما بشود پيدا كه كاري هر در! كنيد كنترل بتوانيد كه اي اندازه

  والسالم         .پائين پائين به بيايد تا كنيم، مي
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  حسيني المسلمين و االسالم حجت
 ٢٠٠٦ - ١٢٩١ - ٠١٠٨: نوار كد

 ٦٥/  ١٠/  ٢٨: تاريخ
  ناطقي حسيني باقر محمد سيد: كننده پياد

 ...»الها بار...الرحيم الرحمن اللّه بسم«
 الگوي بگوييم بعد بكنيم، تمام ثبوتش مقام در را صحبت آسمان، در ولو نكنيم فرض فاسق را جمع اگر ولي[...] 
 شود؟ مي چگونه مطلوب الگوي بطرف گيري جهت خوب خيلي گوييم مي ندارد، وجود مان مطلوب
 عادل جمع كه گوييم مي نكنند، تخلف همه و باشند عادل همه كه خاج در ندارد وجود مطلوب الگوي گوييم مي

  هست؟ متناسبشان اختيارات توزيع نحوه چه
 .است اينطوري روابط نحوه گوييد مي بعد را اختيارات و وظايف كرديد مشخص كه را اختيارات توزيع بعد

 را تقسيم طلبد مي كار كه اي دازهبان خواهد، نمي كنترلي دستگاه اصالً هست] ؟[ تعلق ي انگيزه انگيزه چون كنترلش
 كنترل جلو، ببرد اينها گرفتن افسار در را من اشراف قدرت كه ي اندازه به نه شدنش، محقق در خواهد مي كمك و

 عادل خودماست، شده كنترل اينها گوييد مي شما وقت آن ها، پايينتري بدهنه باالتر از است افساري كنترل چيست؟
 .هستند
 .بگذاريد پايين تا باال از وسيع شبكه يك را كنترلي سيستم نيست الزم ديگر هستند عادل اگر خوب خيلي گوييم مي
 ) [...]س
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 تنفيذ يا گيري تصميم ريزي برنامه برنامه، آقا كه اين باره در صحبت اصالً آن است، ديگري صحبت يك آن) ج
 مرحله در كنترل نه است، آثار كنترل است يزير برنامه از بخشي كنترل ريزي، برنامه براي آثار كنترل بعد اجرا

 .تصويب
 خواهد؟ نمي اختيار كنترل برنامه] ؟) [س
 يا بازار از كنيد جمع برويد شده ساخته كاالهاي از را هاي نمونه گويد مي كه است اين برنامه در كنترل ابداً؛) ج
 شد؛ چطور كشور كمي قدرت تأثير نسبت ببينيم من بگيريد قيمت
 است چند موكت است، چند راديو است، چند قلم است، چند تلفن نرخ العالمين رب هللا الحمد كشورمان بينم مي

 است يابي كم وفور.است چطوري بعد سال نسبت قبل، سال به نسبت وضعش اين كه ببينيم بعد كنم گيري معدل بعد
 .كردند چكار كنيم نگاه كه ها هكارخان به نسبت اين نداشتيم؟ يا داشتيم اقتصادي رشد مجموع در است، چطور
  خاصي اختيارات يك اش الزم اي برنامه هر) س
 كارها چه ها كي اينكه نه كند مي حاصل خارج از اطالع كه برنامه نفس خود براي دارد كنترل يك ريزي برنامه) ج
 ! كنم مي عرض چه كه داريد عنايت دارد، كنترل آثار به نسبت كردند
 كاري است، سبز اش پرزه چند ها باغچه ببينيم فرستم مي را نفر يك آيم مي من كه است تيوق يك زنم مي مثال من
 بعد االن، داريم چقدر ندارم، كاري كردن كار براي رفتند نفر چند ندارم، كاري شدنش سبز براي داديد پول چند ندارم

 !داريم بد يا داريم خوب ميگويم
 .كنيد مي اعمال وميعم ريزي برنامه يك شدنش خوب براي بعد) س
 در نظارت معناي به كنترل كه بگوييم آيم نمي وقت هيچ كلي خيلي بصورت عمومي ريزي برنامه يك بعد) ج

 اند، نگرفته تصميم و اند گرفته رشوه يا اند گرفته بموقع يعني اند گرفته درست تصميم مديران ها گيري تصميم مرحله
 .نداريم بالمره نظارتي كنترل اند، گرفته رشوه يا اند كرده اجرا مجريان
 كنند؟ مي عمل آنها كنيد مي كه ي توصيه زنيد مي كه حرفي هر دانيد مي ولي) س
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 است، شده حاصل اثراتي چه و است شده اينطوري تحركشان مردم ميزان چه به آثار كنترل. است آثار كنترل) ج

 هم آنها به نسبت را ضعفش] ؟[ نسبت چه به كنيم مي كنترل ار آثارش امسال پارسال برنامه در بوديم زده حرفي يك
 .داديم برنامه در كه هاي اولويت داديم، برنامه در كه هاي تخصيص به نسبت را ضعفش دهيم، نمي

! نشد هم نشد شد شد گوييم مي اينكه يا بشود اجرا ها برنامه اين كه كنيم مي تنظيم طوري را اجتماعي روابط) س
 !ندارد اشكال هم نكرد اگر و كند اجرا خواست كسي اگر ريزيم مي ما اي برنامه يك

 بكششان، نرفتند بترسند، بايد گوييم مي است مادي خوف و حب آوردن در اجرا در ابزارمان كه گوييم مي گاهي) ج
 قرص را شا تصميم كسي اگر هستيد، شما نكنيد خيال آنجا است انگيزه هم آنجا بيرون، بكششان خانه از نيامدند
 .را او ببريد توانيد نمي شما شود مي كشته بگيرد

 نشود كشته و باشد داشته را دنيايش خواهد مي چون ببريد، توانيد نمي شما آيم نمي شوم مي كشته بگويد كسي اگر
 كه هم جبهه اول ستون در گردد بر جنگ از دهد مي احتمال صد در پنج چون صدام، همراه بيايد كه شود مي تسليم
 جنگ براي دهد مي پيام امام كه كسي وضع با وضعش اين ايستد، مي دنيا از نشده قطع اميدش تا اندازد مي را تير هست
 لشكر مثل نتوانست كرد تصويب مجلس كه را وظيفه نظام قانون كند، مي پيدا جمعيت نفر هزار صد) ص( محمد لشكر
 ! جبهه طرف به بدهد حركت را مردم محمد

 آن برديد، زور به كه را آنهايي نه دارد تأثير نسبت اينها شدند بلند خودشان اينها كه داريد جماعت يك االن شما
 فرهنگ، و پرورش شود مي ركن درش تان ريزي برنامه برود؛ در كه گردد مي هم جايي يك برديد زور به كه را كسي

 .الهي فرهنگ
 تان ي بودجه سوم يك اقل ال. نيست اين است، الزم هم تبليغات ديگر چيزهاي كنار تشريفاتي چيز يك بعنوان

 .بيندازيد راه تبليغات بوسيله شما را قلبي حركت شود، مي تبليغات صرف
 ]؟)[س
 .شود مي عوض كالً توزيعش برداريد ازش را نظارت اگر اختيار نفي) ج
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 در مناطق در كه ماهنگيه جهت به سازمان سازمان، اختيار در كند مي حل را خودش اختيار يعني طرف اينجا)س
 مادي مديريت] ؟[در اگر حتي بوديد گفته بوديد فرموده كه هاي صحبت طبق بينيد مي هم اش مادي شكل در هم اينجا

 ]؟[ مديرانشان به بسپارند را اختيارشان افراد كه هم اختيار
 

 .دارد چرا بسپارد؟ خواهد مي چرا مادي مديريت در) ج
 .دانيم مي كه است ديگر چيز حركت رمعيا سپردن معيار اينكه) س
 .جايش به كند مي خيانت اش مادي نفع اگر سپارد، مي نفعش براي شود مي خودش براي شد ديگر چيز يك اگر) ج
 حركت كيف باشد؛ علت ناقض كيفش يا باشد، كيفش ناقض تواند نمي كه حركت علت نيست، حاضر جايش به

  باشد؟ علت نقيض شود مي
 را اختيارش آيد مي كه موقعي آن اين. شود نمي واقع كيف اين گويم مي من كنيد مي صحبت تحرك كيف در شما

 .پرستد مي دارد را خودش پرستد نمي را سازمانش سازمان، براي نه است، خودش براي سپارد مي
. بركاته و اللّه رحمت و عليكم السالم و  



 
 

 ٣جلسه: 
 سياسي التقاط - نظري گرو شاخه - شرقي مديريت: موضوع 

  حسيني المسلمين و االسالم حجت
 ٢٠٠٧ - ١٢٩٢ - ٠١٠٨: نوار كد

 ٦٥/  ١١/  ١: تاريخ
  ناطقي حسيني باقر محمد سيد: كننده پياد

 جوامع مديريت يعني, شرقي مديريت در, »الرحيم الرحمن اللّه بسم: «حسيني المسلمين و االسالم حجت
 براي يعني بگيرد؛ قرار امور تبيين محور, مكتب يك مردم براي ظاهر طور به كه شود مي اين بر سعي سوسيالستي

 خالف بر چيزي اگر و شود مي داده آن به بهاء و شود مي پذيرفته هست مكتب يك با سازگار كه چيزي هر شناسايي
 شود مي پيدا شان حرف خالف بر دقيقاً كه را حرف آن و است شده نقض, فلسفي صحبت كه گويند مين, شد پيدا آن
 يك عنوان به نه, بغرنج ي مسأله و سؤال يك عنوان به و است نشده حل هنوز ما آگاه در اين كه اين عنوان به عينيت در

 ي فلسفه كه حزب ي فلسفه اساس بر هستي ي همه كه است عنهي مفروغ كأنّه, شوند مي قائل نقص اين براي نمونه
 بنابراين. فهميد خواهيم فردا را آن ي مسأله يك و فهميم مي امروز را آن ي مسأله يك حاال, چرخد مي است مادي

 .است شان حزب مبناي همان اساس بر كالً تحقيقات
 اي مرتبه حب بنابراين،. داند يم اشياء باطن در ناسازگاري يعني تضاد؛ وجود را حركت علّت شان حزب مبناي: دو

 براي شما شود، مي بودن اصل ناآرامي آن گرفتن قرار اصل و تضاد ي نتيجه. گيرد مي قرار وسيله بغض براي كه شود مي
 .است ديگري ناآرامي مولّد دوباره آن خود كه داريد مي دوست را چيزي ناآرامي كردن برطرف
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 بر لذا و است غضب بر جامعه اين بنيان. شود مي مشاهده مرتباً ظن سوء و ستيز اخالق اين هم اجتماعي روابط در

 و ميل خاطر به, كرده پيدا دلبستگي قند دان قند اين به كسي يك. است پيروز, باشد خودش ي رتبه هم كه شهوتي
 كسي بر است روزپي باشد لدنيا براي چند هر دنيا ترك. كند ترك را آن خواهد مي ديگري دارد، آن به نسبت كه شهوتي

 كسي آن چون بردارد، را دان قند آن خواهد مي كه كسي به نسبت شود مانع تواند نمي كه اين در. دارد دنيا به اشتياق كه
, كنند توافق قندان اين سر بر هم با توانند نمي جامعه يعني شود مي تنازع علت مادي دلبستگي دارد، دلبستگي كه هم

 معتقد غربي دستگاه در الفت و انس. است ماده پرستش در ناسازگاري, اش جوهره در كه شد بيان قبالً كه طور همان
 موضع اين و كنند مي نزاع كنند پيدا آن بيشتر به دست كه اين براي. است ماده پرستش ذاتي تنازع ولي نيستند تضاد به

 شرقي برنامه در چون. است پيروز جاآن در شرقي ي برنامه وقت آن كند، مي ضعيف غرب ي برنامه در را شان اجتماعي
 .كردند قبول را آن زيربنا از آنها, شوند مي مبتال آن به بنا رو در اينها كه چيزي همان

 قصد[ و خواهد نمي كه آن شود، مي پيروز] يعني, [باشد متنازع باشد مقابل مادي شهوت با تراز هم اگر مادي غضب
 خودش براي و اش سالمتي براي خواهد مي را قندان آن كه آن. خواهد مي آنكه از است اقوا, كند را آن ترك] دارد
 شود، مانعش و بگيرد خواهد مي كه آن دست از تواند مي اش سالمتي براي خواهد نمي را اين كه كه آن و خواهد مي

 سر تنازع بلكه نيست بنا رو در تنازع يعني است؛ تنازع ماده سر هم غربي مكتب خود بين كه اين به توجه با خصوصاً
 .است شهوات
 انقالب در غربي هاي نزاع آن سوسيالستي هاي انقالب در لذا كنند، مي غلبه شهوت بر است غضب شان مبناي اينكه

 .شوند مي پيروز, دادن تغيير و كردن
 غضبيه ي قوه كه شويم قائل توانيم مي كنيم نگاه باال خيلي سطح در بخواهيم اگر اجتماع مديريت در, بنابراين

 تواند نمي است غضب بر مبتني كه نظامي, تأسيس در يعني است؛ ضعيف آن تأسيس ي قوه ولي دارد تخريب قدرت
 .باشد غضب تبلور كه هايي تأسيس مگر شود، موفق
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 كشد مي ضعف در را شان موضع گندم اين اينكه با گندم براي ولي دارند قدرت آنها دفاعي و نظامي صنايع در لذا

 .شوند مي ضعيف نيدبي مي ولي
 شود؟ مي درست نظامي چه صورت اين در, گرفت قرار اصل غضب, شرقي هاي نظام, جمعي رفتار در اگر, بنابراين

 اين است، خودشان به منظورشان موارد از بعضي در كه نامند مي دموكرات سوسيال را دموكراسي كه زماني طبيعتاً
 از اعم دموكراسي نه شود مي غضب اساس بر دموكراسي يعني د؛زن مي قيد را دموكراسي ذات دموكرات سوسيال
 بر كه كنند مي تحليل را جمع. باشد سازگار تضاد اخالق با و سوسيالستي اخالق با بايد مطلب يعني, شهوت و غضب
 .آخر الي است ناسازگاري دوباره هم جمع هويت در يعني, آيد مي وجود به ناسازگاري متقابل تأثير اساس

 اخالق متن در, ديگر يك به بدبيني ضرورتاً كه كرديم بيان شود مي ايجاد غضب اساس بر كه نظامي چنين, اينبنابر
 ].شد خواهد ايجاد بدبيني[ هم روابط خود به نسبت و آيد مي وجود به آن

 از قدرت سلب با حتماً بايد آن مكانيزم ساختار در و سازي تشكيالت در مديريت, گرفت شكل اي جامعه چنين اگر
 ي قضيه در ما كه اعتماد ضد درست يعني گيرد؛ انجام است مدير كه كسي دست در قدرت شدن متمركز و افراد
 ساختار هم شان انديشه] بلكه[ است انگيزه در فقط نه, اعتمادي بي اينجا كرديم مي را آن صحبت اسالمي نظام
 .دهند تحويل بايد را اعتمادي بي

 آنجا در اعتمادي بي اساس بر آن ي جوهره هرچند, ندارد مرحله اين تا ظهور و بروز دياعتما بي, غرب ي قضيه در
 مطلب اين جز راهي اصالً كه است اين باورش اينجا در ولي است شهوات ارضاء سر و شهوات سر تنازع خاطر به هم

 اختيارات تمركز و اختيار سلب به بايد ممكن حداكثر و است هماهنگ آن باور و انديشه اعتمادي بي در يعني نيست
 .كند كار بتواند آن مديريت تا كند، تكيه

 از بعد يعني كردند؛ اعتصاب كارخانه يك در روسيه انقالب ي قضيه در كارگر هزار هشت اعتصاب يك در وقتي
 كه وقتي گفت, دادند اطالع لنين به كه زماني. بودند كرده اعتصاب شان سوسيالستي اصطالح به انقالب پيروزي

! بروند بيرون كه نگذارند هم را آنها از يكي و بروند اعدام ي جوخه, كشيدند صف و آمدند كارخانه بيرون] كارگران[
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 قدرت تمركز معناي] مثال اين. [ببرند بين از مسلسل رگبار زير را صف تمام و بايستند صف طرف آن و طرف اين

 معرفي كارگران ي نماينده را خودش كه ديكتاتوري كه است اين معنايش. است آن روشن و بارز بسيار شكل در حزبي
 تان قيم من نداريد، زدن حرف حق شما و فهمم مي را شما مصلحت من, گويد مي كارگران به ظن سوء تمام با كند مي

 هب و دهم مي جواب گلوله با] مخالفت صورت در[ باشيد من تابع و بدهيد رأي من به كه است اين تان مصلحت هستم،
 .كنم مي تان تسليم مصلحت اين

 اينكه براي و دهند مي انجام حزبي تخلّف هر برابر در را كار اين] بلكه. [نيست كارگران برابر در فقط مطلب اين
 اعدام دستور اگر كه كنند توزيع طوري را قدرت توانند نمي, كنند گيري سخت و اعدام, حزبي تخلّفات به نسبت بتوانند

 .باشد نداشته اجرا قابليت ,دادند تسويه يا
 يعني شود؛ ايجاد وترس رعب و خوف ساختار كه كند توزيع اي گونه  به را قدرت بايد است اجرا ابزار كه ميكانيزم

 رعب دهي سازمان. نيست ممكن رعب سازماندهي طريق از جز غضبيه ي قوه و غضب مديريت و حكومت ميكانيزم
 به قدرت اگر باشد، نداشته تخلّف جرأت كه طوري به, ببيند ساختار در حلمن را خودش كسي هر, كه است گونه اين

 .ايستد مي حكومت آن مقابل در انسان اين پس, باشد داشته تخلّف قدرت كه دهند او به اي اندازه
 بايكوت نداشتند اعدام قدرت كه زماني را سازمان بود، خلق مجاهدين سازمان آن كوچك ي نمونه كه هم ايران در

 .گفتند مي قاطعيت با و ساختند مي اش باره در را افترايي رقم هر, كردند مي مترود هم را كسي وقتي كردند، يم
 جمع يك هاي شده  پذيرفته و ارتكازات حساسيت كه اتهاماتي بدترين به كنند متهم سياسي نظر از كه, روش اين

 از نباشد، گونه اين تواند نمي البته باشد، استوار برع اساس بر كه است نظامي متداول ي شيوه هستند، حساس آن روي
 گروي در بايد فرد آبروي يعني نكنند، را كار اين توانند نمي ذلك، و غيره و جاسوسي هاي اتهام تا اخالقي هاي اتهام
 .باشد محض انقياد و اطاعت بر آن حراست و شديد ترس

 ظن حسن كنارش در ولي »اهللا] ؟[ و اهللا اتقوا« داريد هيزپر اسالم در شما كنم، مي كوچكي اشاره يك حاشيه در من
 غضب بر را آفرينش, نداريد اهللا به سوءظن هيچگاه و داريد خودتان وضع به نسبت سوءظن داريد، مان برادران به را
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 ؤمنم, شماريد مي شديد را اسالمي دستگاه در حتي مؤمن حرمت و دانيد مي رحمت بر را آفرينش] بلكه[ دانيد، نمي

, داده انجام را باطلي كار كسي يك كه كرد پيدا قرائني يك شخص اگر. كند مي ديگر مؤمن بر امنيت و اعتماد احساس
 و كند صحت بر حمل حتماً بايد و است حرام دارد را آنها واليت كه خودش اهل به نسبت حتي كار، آن در تجسس

 نحوي به نه هم آن, بترساند بايد را او خدا از, يعني كند؛ تقوي به ي موعظه را او بايد برايش, كند بررسي كه ندارد حق
, شوق بايد هم خوف كنار در. باشيم مان بندگي مواظب بايد ما ي همه كه نحوي به بلكه, هستم تو از تر پاك من كه

 .كند مي حركت اميد با مؤمن, يعني كند؛ بيان او براي را الهي وتفضل لطف, احسان, رحمت
 شود مركزيت ي اراده در حل, اراده بي ي مهره مثل كه اين در فرد آبروي, شرقي مديريت ساختار يا ميكانيزم در
 جرمش جمع به خيانت ي مسأله شرقي مديريت براساس بنابراين. شود مي ضيق فرد اختيار قدرت و شود مي منحل
 در شما كه حالي در. شود مي گرفته محكم بسيار احتماالت حد در حتي و است مؤاخذه در هاي شدت و زندان اعدام،

 را او جا همه كه را عادلي, ديدند هم چشم با كه دهند زنا به شهادت عادل نفر دو يا عادل نفر يك اگر, اسالمي دستگاه
, باشد نفر چهار مگر چرا؟ نفر دو بگويي؟ بيايي گفته كي, بزنيد برايشان قذف حد گوييد مي اينجا, كنيد مي تصديق

 در يعني. است هم كتمان در الابالي] اهل[ كه است معلوم بينند مي نفر چهار را او زنا عمل حين در تيوق طرف يعني
 فردي زناي عمل خود اين, كند مي قيام دارد بدهد ترويج و كند شايع را زنا كه اين براي] بلكه ترسد نمي, [زنا به تظاهر
 احتمال صرف كه آنجا با است فاصله خيلي اين و صيشخ شهوت ارضاي نه است، حكم يك برابر قيام] بلكه[ نيست
 گيري پي بسيارسخت را اطالع آن, كرده كسب مأمورش يك گزارش ي وسيله به كه شان اطالعات خاص مسؤول رئيس

 مذنب نفر يك] كه حالي در[ باشد شخصيتش اعدام با توأم كه اعدامي هم آن, برند مي جلو هم اعدام مرز تا و كنند مي
 ولي كنند، مي توبه به دعوت را او و كنند مي سلوك رأفت با او با كنند اعدام اسالم دستگاه در خواهند مي كه وقتي را

 مانع آبرويش و. باشد آبرو با كه ترسند مي و دارند خوف هم اش مرده از آنجا كنند، مي كار ديگر اي گونه به آنجا
 هم و كنند مي شخصيت اعدام هم كه دستگاهي در شود يتشخص اعدام يعني بميرد آبرو بي خواهند مي. شود كارشان

 برقرار شديداً دستگاهي چنين. كنند مي سلب را توبه حق و برند مي جلو را اعدام, قدم آخرين تا هم و كنند مي اعدام
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 باشد خوفي چنين بر كه حاكميتي. آورد نمي دوام چيزي چنين, نسازد شديد تمركز با ساختاري و ميكانيزم اگر, شود مي

 .باشد نداشته را اضافه خوردن تكان جرأت كسي هيچ كه شود تقسيم اي گونه به روابطش, كه است اين, آن مناسب
 كه ساختاري بگوييم؛ توانيم مي, كنيم تعريف خصلت صورت به را آن ميكانيزم و ساختار بخواهيم اگر بنابراين

 رفتار در حزب تك يك را ساختاري چنين سپس. ستا فوق ما گيري تصميم جهت در فرد اختيارات حل با متناسب
 مطلب اين با سازگار كه شوند تقسيم اي گونه به بايد طبيعتاً. گذارند مي سازماني رفتار در دولت مسؤولين و جمعي

 صعودي ماشين حقيقت در, آورد در خاصي كنترل تحت را حزب افراد گزينش ماشين و ابزار بايد حزب آن البته. باشد
 هم حزب ي اداره. گيرد مي انجام كار آن, شده آن روي كه الزمي هاي دقت اساس بر گزينش و توزيع در بعد كه است
 به مطالبي يك خواهند مي آنها. دهيم قرار توجه مورد هم را آن بايد كه است جمعي رفتار ديگر ي مرحله ي اداره عيناً

 خواست كه را آنچه به نسبت منفي هاي تحليل و شود رهمذاك, درست اصطالح به شده القاء مطالب شود، القاء مردم
 آنها در است غضب دادن قرار اصل همين به مربوط كه گروهي خاص تعصب اصطالح به تا شود كوبيده هست اينها

 كه اي شده شايسته اكنون گويند مي بعد, شود غضب بر مبتني اخالق به حزب در فرد اخالق اول يعني شود؛ ايجاد
 ايجاب ماشين هم و بترساني خوب هم و بترسي خوب هم شوي، رعب ماشين در و غضب ماشين در ركا به مشغول

 .باشد شده كشيده ميخ چهار به درست ترسيدن اين در تو قدرت كه كند مي
 و ها وعده از كردن پيروي و انبياء تعاليم از بشر افتادن دور چقدر كه؛ اين آن و كنم مي بيان را مطلبي حاشيه در

 حزب يك جزء شهواتش هوس به كار اول كه آدمي يك. است آمده در بشر خود ضرر به, ابليس دهايوعي
 و بيند مي سوءظن با را عالم و كند مي پيدا غضب اخالق كه بعد و شود مي شوروي كمونيست حزب يا سوسيالستي

 از حقير نظر به بلكه, كند نگاه خوشي به را دنيا تواند نمي او, آورند مي كشور ي اداره غضب ماشين كار در را او كه بعد
 هميشه يعني بخورد، گوارايي با تواند نمي را گوارايي آب يك بدبخت اين كند، نمي پيدا بردن لذّت قدرت, چيز هيچ

 مشكالتي ايمان ضعف اثر بر ماها امثال و مؤمنين بين در اي مسأله يك در گاهي ناخواسته خداي. است اضطراب در
 آوردند چه نفهميديم ما ولي گويد مي, رسيد تان براي خبر فالن بوديد كه مهماني جا فالن كه گويد مي آدم ,شود مي پيدا
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 را آب ي مزه نه, كند مي مزه آدم مذاق در خوراك نه. آمديم شديم بلند هم بعد بوديم فكر به مرتباً بردند چه و

 واقع گوارا او براي آب كه اين نه, خورد مي برود پايين گلويش از لقمه االن كه اين براي زوركي هم را آب فهمد، مي
 مضيقه آن كه دهد مي قرار سازماني و روحي ي مضيقه يك در را خودش, شهوات رسيدن خيال به بيچاره اين. شود مي
 .رسد نمي هم شهواتش به و دارد مي وا كار به اي شده مسروع حالت يك با را او

 براساس گاهي اعصاب، طبيعي غير رفتار واقع در. است سرع نهايت بلكه روعمس يك مثل دقيقاً كند مي كه كاري
 آنها كه است صحيح يعني, است اجتماعي روابط ناهنجاري اساس بر گاهي و است شخصي اطالعات نظام ناهنجاري
 كه هم يشدت و تحرّك كنند، مي زندگي اجتماعي سرع حالت در ها بيچاره اين چون شوند ناميده اجتماعي مسروعين

 .است مسروع يك شدت, دارند
 .است آن در تمركز از ديگري شكل يك بلكه, ندارد تمركز از شكل اين به نياز غرب در مديريت ساختار اما
 اكل شهوت از شهوات اقسام و انواع. است استوار شهوت بر] واقع در[ هست شهوات به تحريك بر سعي آنجا در

 امور در تنوع تا, است اش ابتدايي مايحتاج بشر كه هايي قسمت ساير در تنوع تا تهگرف شرب و اكل در تنوع و شرب و
 .كنند مي تحريك را, عجب و ريا در تنوع تا جنسي،
 .كنم مي عرض سياست در سپس و اقتصاد يعني اش ساده مثال در ابتدائاً را اين من
 تنوع كه گفتيم مي و كرديم مي بحث تنوع امر در بود، غربي دستگاه آن ي شيفته كه افرادي از يكي يا ما وقتي يك

 در اگر كه است همين بر حقيقت و داريم يقين ما مثالً ـ اهللا استغفر ـ اينكه مثل نباشد تنوع اگر گفت مي. است باطل
 اين بر مبتني زمين برقراري يعني برد؛ مي بين از را خودش اهل زمين, »بأهلها االرض لساخت« نباشد حجت زمين
 و! باشد چه براي حركت پس نباشد تنوع اگر كه رسد مي نظرشان به, كنند مي خيال را همين تنوع در اينها است،

 ركود با مواجه نسبت همان به نباشد نيازها رشد اگر گويند مي شناسند، مي تنّوع بوسيله را نيازها رشد يعني حركت
 در كه است سال هزاران ماست, كه گفت مي ايشان. رود مي بين زا هم حركت, كنيم كم را تنوع كه نسبتي به و شويم مي

 گفت مي, است سفيد بگويند و بزنند مثال بخواهند كه را چيزي و است معروفي مثل هم رنگش و كنند مي درست اينجا
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 ماست ها آمريكايي كه نيست سال هشت از بيشتر) كرد مي صحبت او كه سالي( آنجا گفت مي. است سفيد ماست مثل

 يعني ماست؟ نوع ٢٥٠ چه يعني گفتم بود، ماست نوع ٢٥٠ آنجا در و ماركت سوپر يك در رفتم من و اند شناخته را
 .كنند مي درست هم اينجا كه را اينها و پرچربي؟ و چربي  ماست

 اين شمردن به كرد شروع...و سيب اسانس با ماست پرتغال، اسانس با ماست موز، اسانس با ماست, آقا نه گفت
 آنجا در. كنند مخلوط ماست با شود مي كه هايي مزه و ها چربي و ها رنگ انواع بيان به كرد شروع بعد و جات ميوه

 كه نوع هر از كسي هر, بگذارد سفره يك سر و بخرد ماست نوع بيست مثالً تواند مي شخص اينكه به كنند مي تحريك
 تا گويند نمي دانند مي صحيح رشد براي را ها ماست ي بقيه ريختن دور و دارد برمي از قاشق يك يكي دارد مي دوست
, بنابراين, كند جذب تواند مي بدن را خاصي حجم يك ولي دارد وجود مصرف به ميل گويند مي شود مصرف آخرش

, هست هم ديگر هاي خوراك انواع و هستند كه نفر بيست براي كيلويي نيم ظرف ده مثالً خريدند ماست كيلو ده اگر
. كنند مصرف رنگ يك از را ماست كيلوا يك نهايتاً نفر بيست اين, شود نمي مصرف ماست كيلو ده كه است عيطبي

 ده ي تهيه براي بيشتر حركت شما كه شود مي اين علّت شود مصرف كه مزه ده با كيلو ده اين كه گويند مي آنها ولي
 به و گوشت، كيلو ده ي اضافه به ماست، كيلو ده تواند مي كه اي معده شده شما ي معده اينكه مثل باشيد داشته كيلو

 هم روي شان خوراك و بودند آمده كه نفري بيست اين يعني دهد جاي خود در ديگر هاي خوراكي كيلو ١٠ ي اضافه
 براي كيلو ٢٥٠ تا ٢٠٠ توانستيد اگر را اينها شد، نمي بيشتر كيلو پنج و بيست نهايتش يا شد نمي بيشتر كيلو بيست

 را ها اين بتواند تا بدود بايد او كه شود مي اين علّت] ها خوراكي ديگر و[ گوشت اين ي وسيله به كنيد باز جا شان عدهم
 تا ببري بار بايد ولي, بخري جنس كيلو ٢٥٠ ندارد عيب گوييم مي بريم، مي را خودمان بار ما هم دويدن در. كند تهيه
 كشف در يعني, كن كار تكنيك قسمت در بيا كه گويند مي توانم نمي و شوم مي خسته گويد مي بدهند، برايت كيلو ٢٥٠

 .كردند حمال دنيا براي را بشر اين دهد، انجام را تو دويدن كار كه روابطي
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 هايت مكتب مبناي و باشيد داشته مكتب يك نبايد شما گويد مي است، گونه همين هم سياسي رفتار در آن با متناسب

 را شهوت اساس بر اضطراب باشد، مختلف هاي مكتب مرتباً بايد ولي باشد ماده صالتا و حس اصالت بايد
 .بدود بايد اش همه براي و دارد مختلف انواع هم رواني دكتر, دارد مختلف انواع كه نيست ماست فقط اين خواهند، مي

 حتماً شكل دو ليو, است تمركز هم آن و است تمركز هم اين, است اضطراب هم آن و است اضطراب هم اين
 گويند مي ابتدا در, است اضطراب منشأ اين و است شهر يك بر تلويزيوني پوشش هشتاد كشورها از بعضي در. دارد

 چند, شخص اين[ كه بعد ولي بگيرد پخش حال در تلويزيوني هاي كانال از بالفاصله تواند مي خواست دلش هرچه
 نسبت اضطرابي آگاهش ناخود ضمير در كند مي نگاه كه را آنها از كيي, داشت دوست روز هر را] تلويزيوني ي برنامه

 .دارد ها برنامه ي بقيه به
 در. كند مي ايجاد را خاصي اضطراب يك اين است، اجتماعي هاي وجاهت در و ها خوراكي در كه گونه همان

, اينكه آن و نيست خوف نآ از كمتر آورد مي بشر سر كه را كاري ولي نيست، خوف شكل آن شكل كه سياسي حيثيت
 اضطراب كمال در اخالق اين, است دنيا به نسبت شدت و حرص بر آن بنيان كه اخالقي برد، مي باال خيلي را حرص

 .است مردود آنجا در قناعت اصالً نيست، پذير سيري و است
 نه چرخد مي ذلّت اساس بر ولي چرخد مي آن سازمان كنيد، مي مشاهده دنيا برابر در را ذلّت آنجا در »قنع من عز«
 ].چرخد مي[ دنيا به نسبت طمع اساس بر بلكه خوف اساس بر ذلّت

 حيثيات دارد، وجود متنوع شهوات تحريك دارد، وجود متنوع تلويزيون كانال دارد، وجود متنوعي هاي روزنامه
 كند مي حركت شهر اين در حريصانه كسي هر يعني. شود مي آن قطعي يالزمه  يكديگر از افراد بيگانگي كم كم. هكذا
 .شوند نمي متحد شهوت از اينجا, شدند نمي متحد خوف از آنجا. باشد داشته ديگري با اتحاد بتواند اينكه بدون

 توانم مي كي مضطرب من نفع به بكنيد كاري يك بخواهيد شما و شما نفع به بكنم كار يك بخواهم من كه اتحادي
 بيشتري نفع برايم كه شود بند جا يك به خودم دست كه هستم اين فكر به اش همه نم بگيرم؛ را شما دست بيايم

 واقع جنايتي هر كنارش در اگر كسي كه است عادي, بنابراين. هستيد طور همين هم مضطرب شماي, باشد داشته
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 نيست، كار در بشر شرافت است شده حاكم اندازه اين تا طمع لذّت كه دستگاهي چنين در. نكند آن به هم نگاه بشود

 ندارد احترام حرفي هيچ كه شود مي اين معنايش دارد، احترام حرفي هر اينكه و رود مي دست از ارزش و شرف معناي
 .دارند احترام شان همه متناقض هاي حرف. كرد تكيه شود نمي حرفي هيچ به و

, احزاب و ها صنديك در آنها رفتن كه گيرند مي قرار حرص مكتب پوشش اين تحت اي گونه به اينجا در جامعه كل
 و كرد كاري يك شود را شان حرص كه است اين براي بلكه, دارند حزب آن به حقانيت به ايمان كه نيست اين براي

 .ندارد معنا اي جامعه چنين در حب. كنند پيدا دست, دارند كه طمعي آن به
 هاي شدت, ها لرزش آنها در[ بگيريد را شان رقص تا شان تفريحات از, بخوانيد را آنها مجالس گزارش وقتي شما
 به و هستند دنيا در حرص در غرق كه است كساني اخالق دقيقاً كنيد، مي مشاهده را ها زدن فرياد و عصبي حاالت

 .كشند مي زوزه دنيا عشق
 مثالً ضايار با همزمان طلبي جاه ارضاي فرماييد مي كه غربي سيستم اين در, خواهم مي معذرت آقا حاج) س
 حزب رئيس او به اينكه براي حزب در برود كه كند؛ نمي پيدا جا جنسي يا اي تغذيه شهوات و طلبي تنوع, مادي حرص

 بگويند؟
  است، حق حزب مرام و مبنا اين كه اين به ندارد اعتقادي ولي حزب رئيس همين) ج

 بگويند؟ رئيس او به كه آيد مي خوشش يعني) س
 مرام آن به معتقد اينكه عنوان به رود نمي حزب در هم اش اجتماعي اخالق در است، همين لبيط تنوع ي الزمه) ج
 .است

 طلبي جاه نباشد، اصل هم غربي نظام در است ممكن, خريد ي وسيله عنوان به پول فقط كه است اين منظورم) س
 ,دنيا از ديگري مظهر بعد يك عنوان به

 او براي اي زمينه اگر برسد قسمت فالن به تا حزب اين در رود مي كه االن نييع دارد وجود متنوعي مظاهر ولي) ج
 .برود آنجا به و كند خيانت است حاضر باشد داشته شهرت از باالتري ي رتبه ديگري حزب در كه شود پيدا
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 هم گاهي و دهند مي ترجيح را سياسي پست غربي نظام در و است سياسي پست يك بودن حزب رئيس يعني) س

 را سياست خواهد مي حتماً پول طريق از و پول دنبال روند مي اول از نه يا دهند مي ترجيح بيشتر بودن پولدار به حتي
 چيست؟ مادي پست و سياسي پست رابطه كند؟ جلب
 هم مقامي اينكه دوم نگيرد، قرار اصل پول تواند نمي اينكه اول شد شديد حرص كه آنجايي در كه كنم عرض) ج

 از شخص كه نيست گونه اين يعني نيست، ثابت مرام يك اساس بر گاه هيچ خواهد مي فرد دوم مرتبه در رماييدف مي كه
 در باالتري مقام پيشنهاد او به اگر لحظه هر كه است آمدني خوش بلكه بداند، حق را مقام اين و بيايد خوشش مقام اين
 .برود نجاآ به و كند خيانت است حاضر راحت او, شود مخالف حزب يك

 به بيند نمي بند را چيزي هيچ پاي چون, بيند نمي باشد بند جوري يك پايش كه شخصيت يك خودش براي يعني
 ,جز

 .شود مي بحث آينده جلسه در فكري ساختار شكل, تعالي اهللا انشا
»بركاته و اللّه رحمت و عليكم السالم و«  





 
 

 ٤جلسه: 
 ٦٥/  ١١/  ٢١:  جلسه تاريخ

 ٢٠٠٨ - ١٢٩٣ – ٠١٠٨: نوار كد
 ناطقي هادي سيد: كننده پياده

 ٨٥/  ١٠/  ١٥: تايپ تاريخ
 به كه بنويسيم بتوانيم را اي مجموعه چنين يك, باشد نظر مورد اين كه مبنا اين در كه آمد نظرمان به بعد) ١س
 يكي كنيم؛ قسمت دو را رفتار در مؤثر عوامل باشد، الزم آن رفتار هماهنگي براي فرد هويت شناسايي كه وقتي حساب

. شود آن جمعي شرايط و سازماني شرايط كه بيروني عوامل و شود اطالعات هماهنگي و اطالعات كه آن دروني عامل
 تنظيم بيروني و دروني مجموعه اين يعني مجموعه؛ دو اين است الزم كه هستند، مؤثر فتارر در اينها وقتي بگوييم بعد

 اينكه براي اطالعات، چه و اجتماعي و سازماني شرايط چه دو اين سازماندهي و تنظيم هم بعد. بشود سازماندهي و
 شود مي ايجاد كه هماهنگي وسيله هب و كنيم ايجاد آن در هماهنگي, سازماندهي وسيله به و كنيم سازماندهي بتوانيم
 و درون در تنظيم اين اعتماد بدون و دارد اعتماد به احتياج سازماندهي اين ي جوهره تنظيم دهيم، شكل را فرد رفتار
 و اسالمي خاص قيد اينكه بدون بحث ي مجموعه اين كه خواهد مي اعتماد محور هم اعتماد و گيرد نمي صورت بيرون

 اگر بگوييم بعد و كنيم عنوان سياست بحث در شامل مجموعه يك عنوان به باشيم، كرده پيدا آن ايبر را اسالمي غير
 در و شود مي وارد اختيار يا و شود مي عوض حركتش در مبنا را آن انسان, شود شناسايي است الزم كه فرد هويت كه
 اعتماد محور حساب به اعتمادش تا دخور مي اينها كل به قيدي چه يعني گذارد؛ مي تأثيري چه مجموعه اين كل
 .كند مي پيدا صورتي چه دستگاه در سياست آن نتيجه در و شود مي چه و رسد مي
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 باشد بيشتر اعتماد چه هر كه است روشن اجتماعي روابط هماهنگي در اعتماد تأثير و شد عرض كه سؤالي اين لذا

 تأثيري چه اطالعات هماهنگي و اطالعات درخود اعتماد اما .شود مي بيشتر ها انسان بين روابط در ارتباط و هماهنگي
 در تواند مي حب كه اين يعني رفتار؛ در حب تأثير كه بياناتتان در بوديد فرموده البته. نيست ملموس درست اين دارد
 اعتماد اينكه منتها. است اعتماد ريشه و محور حب كه فرموديد دوباره بعد. عمل در بعد و فكر در بعد بگذارد، اثر قلب

 .هستيم خدمتتان در مجموعه اين در حال أي علي. نيست روشن درست اين كند مي پيدا نقشي چه خودش
  الرحيم الرحمن اهللا بسم:  حسيني المسلمين و االسالم حجت
 دو هماهنگي اين. ها انسان رفتار هماهنگي از است عبارت سياست؛ چيست؟ سياست كارآيي يا تعريف اول سؤال

 هستي جهان حركت با كه است اي هماهنگي صادق هماهنگي. صادق هماهنگي و كاذب هماهنگي دارد؛ شكل
 اين و نيست آن از حذف قابل. است هماهنگي ي جوهره و هماهنگي موضوع قوام عنوان به رشد يعني باشد؛ هماهنگ

 اعتماد. است مرتبه ترين نازل تا بهمرت ترين عالي از اعتماد رشد. است اعتماد جريان رشد كيف دارد، كيفيت يك رشد
. باشد مي انسان رشد برسرپرستي او واليت پذيرفتن يعني او؛ به كار سپردن و است عاليه ي مرتبه در تعالي و تبارك به

 خير معدن و خير اصل و نعم اولياء به اعتماد جريان طبيعتاً آن تر نازل ي مرتبه. اند دانسته رشد اساس را او واليت يعني
 امام طرف از نايب يا فقيه ولي به اعتماد آن تر نازل ي مرحله در. است) اجمعين عليهم اهللا صلوات( معصومين انستند

 در. دارند فقيه ولي واليت به كه نسبتي به افراد و عناصر به نسبت اعتماد پيدايش آن نازلتر ي مرتبه در. است معصوم
 آغاز دلبستگي تعلق، و حب براساس اعتماد اين. است اجمالي نحو به جامعه به اعتماد پيدايش نازلترش ي مرتبه

 ترين نازل تا واليت ي نازله مراتب به حب ي نازله مراتب و است متعال خداي مخصوص حب شديدترين شود؛ مي
 متعال خداي سرپرستي به نسبت پذيرش اعتماد، ي مسأله در پذيرش رشد يعني, ارتكاز رشد. گيرد مي تعلق, مرحله

 گوييم، مي كه هم پذيرش گوييم، مي كه هم ارتكاز يعني است؛ بستگي دل جريان براساس اعتماد جريان اين. تاس
 است، سست پذيرش است، سست تعلق گاهي. تعلق مختلف مراتب و تعلق رود؛ مي بستگي دل طرف به آن  جوهره
 شدت اال و باشد سست آخرتش به تعلق شود مي! باشد سست تعلقش مطلقاً انسان توان نمي البته است، سست اعتماد
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 انزوا دچار است، شده خمود دچار كه كسي باشد سست تعلق اصل اگر شود؛ مي ضعيف خيلي »آ اجتماعي حركت

 برايش بكند، تواند نمي كاري اين. است شده ضعف يك به مبتالي آن پذيرش است، شده اعتمادي بي دچار است، شده
 غايت در هم اين است؛ استوار هوي بر اعتمادش يعني دارد؛ ناصحيح اعتماد كه هم كسي. است دنيا در عذاب بدترين

 گاهي پذيرش و اعتماد. است مضطرب برد، مي سر به ترديد ديگر شكل در و است خمود در كه آدمي همان نظير امر
 چه برسد ديدتر به اگر اعتماد. است واليت و سرپرستي آن موضوع گاهي است، معرفت و فكري موضوع آن موضوع

 درشكل و باشد سست چه مضطرب، شخص حركت ولي باشد حركتي يك داراي و باشد اضطراب درحال آن ترديد
 .دهد نمي نتيجه را هماهنگي دو اين از كدام هيچ باشد، خمود

 
. است معرفت به نه و واليت به نه معرفت، به نه و انسان به نه است شيء به تعلق و اعتماد و ارتكاز سوم ي مرحله

 به را اعتماد و ارتكاز پس. نيست اضطراب باشد تبعي اگر است، اضطراب آن نتيجه شود اصلي اگر شيء به تعلق باز
 واليت اين وقت آن. گوييم مي سياست آن به رسد مي كه واليت موضوع به و كنيم مي تقسيم كه است موضوع حسب

 »الطاغوت اولياؤهم كفروا والذين« باشد نار ي ائمه يتوال اگر. است صحيح واليت خوب كه باشد الهيه واليت اگر
 جريان آييم مي كه موضع اين از. شود مي ختم هم اضطراب به و است باطلي سير »آ سير طبيعتاً ؛ است وليشان طغيان
 .شد مشخص تقريباً اعتماد رشد

 ]؟) [١س
 گاهي است، شيء آن ضوعمو گاهي است، معرفتي موضوع, پذيرش موضوع گاهي. ارتكاز يعني پذيرش) ج

 فرد به فردي ربط وضعيت موضوعاً شد، ربط يعني انسان آن موضوع هرگاه. باال به و است نفر دو بين ربط آن موضوع
 يا بپذيرد را او ديگري كه كند مي دعوت يا. دهد مي را سرپرستي معني دهد، مي را واليت معني آن تعلق و ديگر

 .است واليتي ربط نفر دو بين ربط. پذيرد مي را ديگري خودش
 .سياسي شود مي كه دارد اعتماد به نياز بگيرد شكل بخواهد ها انسان بين رابطه در وقتي پذيرش يعني) ١س
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 طي را مقدماتي شما تا معرفت؛ باب مثل باشد داشته اعتماد بايد اول. شود نمي پذيرفته نباشد اعتماد تا يعني) ج
 بكند؛ اعتماد بعد بپذيريد، و داشته حب بايد اول. شود نمي پذيرفته تان شده ناختهش و كنيد نمي شناسايي اعالم نكنيد
 هم آن بالعكس و نيست اعتماد از جداي آمد، پذيرش و ارتكاز اگرهم و نيست ارتكاز از شدني جدا اعتماد يعني
 پذيرفتن. ستا پذيرش رشد شدن مشخص اعتماد رشد است، پذيرش شدن مشخص اعتماد جريان نهايت. طور همين
 .تعلق اصل به هم آن  سابقه ي مرحله در و شود مي فرع حب ي جوهره به نسبت شود، مي اصل اعتماد به نسبت
 !آيد نمي آن در كه واليت عالي مراتب ها، انسان بين رابط گوييد مي سياست بخش در اعتماد كه شكلي اين به) ١س
 هرحال به, است عينيت در ديگر انساني كه سرپرستتان و شما بين ي رابطه. آنهاست آن اساس نيايد؟ چرا) ج

 براي, باشد نداشته خدا اي ولي هيچ كه حالي در دارم مي دوست را خدا من. كند پيدا تحققي صورت بايد الهي واليت
 و خالق ي رابطه مان رابطه فقط. باشد قطع من با او ي رابطه) اهللا استغفر( او با مان رابطه كنم، او از اطاعت من اينكه

 .باشم نداشته تشريعي ولي گونه هيچ من سرپرستي در ولي باشد، من ايجاد اصل باب من مخلوق
 منتها شود؛ مي ها انسان بين ارتباط ايجاد و رفتارها هماهنگي همان سياست كار بگوييم كه است درست پس) ١س

 كند؟ پيدا اعتماد در ريشه اعتماد اين بايد سابقش شكل در
 .كند اين به بازگشت جا همه در قصد يعني) ج

 ,سياست موضوع اصل خود ولكن) ١س
 .تا دو نه دارد، پايگاه يك صدق و صحت كنم عرض خواهم مي) ج

 .سياست معيار تا شود روشن سياست كارهاي موضوع خود حاال) ١س
 دخالت را صدق معيار كه هستيد مجبور تعريفش در هم هماهنگي ي كلمه خود باز. ها انسان بين هماهنگي) ج
 .بدهيد
 ,چيست هماهنگي بگوييم بخواهيم) ١س
 .باشد جدا صدق از تواند نمي هماهنگي اين رشد) ج
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 .كند رشد بتواند تا باشد صادق بايد هماهنگيش اين) ١س
 سرپرستي جريان اين حاال. است استوار صحت به است، استوار صدق به هم آن بودن هماهنگ خود اينكه كما) ج

 كه تخيلي امر يك. كرد توان نمي باشد داشته وجود اي كننده هماهنگ كه اين بدون, خارج در شدن ماهنگه واليت، و
 كند؟ مي چه براي ها انسان بين ربط ايجاد يعني فرمايد؛ مي هماهنگ رشد به نسبت چيزي چه با كننده هماهنگ! نيست
 به را هماهنگي آن بالفاصله فرمود، مي المتع خداي را صحيح هماهنگي وقتي هماهنگي تعريف در پس. رشد براي

 .نباشد آن از جداي  است؛ صحيح واليت دهيد، مي تكيه واليت
 رسد، مي فرد به ترين نازل واليت. نه يا است سازماني جمعي، فردي، رفتار هماهنگي از منظور كه است اين آن الف

 ولي يعني است؛ حاكم رابطه بر مرتبه آخرين در راختيا ي قوه. است اختيار ي قوه همان آن خود بر فرد واليت يعني
 مختلف مراتب تا پذيرفت، را متعال خداي واليت يعني كرد؛ اعمال خوب را واليتش اين اگر. فرد رشد به نسبت است
 ربط بايد دهيد، مي آن به سياست لقب كه اي مرتبه در ولي. است الهي واليت تحت انسان اين كه گوييد مي آن به شما
 بر فرد واليت نه است، خارجيه واليت سياست واحد. نيست فرد آن واحد بنابراين, باشد ديگر انسان با نيانسا

 .خودش
 .بدهيد توضيحي فرد بر واليت مورد در) ٢س
 آن بعد جمع، آن بعد است؛ سرپرستي ي مرحله ترين كوچك كه شود مي آغاز خانواده از سياست بحث در) ج

 با ها انسان بين ربط از تر نازل ي مرتبه آوريد مي كه را واليت خود ي درباره غيرسياست ي مرتبه در ولي. است سازمان
 واحد خانواده است، او ي درباره سياست كه اجتماعي علوم موضوع. كنيد مالحظه را فرد واليت توانيد مي وقت آن هم،
 واليت شناسي روان در ولي. است آن ثالث ي مرتبه اجتماعي رفتار است، آن ثاني ي مرحله جمعي رفتار است، آن
 موضوع اگر كنيم، مي صحبت ما كه وقتي را انساني رفتار هماهنگي موضوعاً بنابراين. شود مي آغاز اختيار از و آيد مي
 گوييم مي. فردي پرورشي نظام ولي هستيم پرورشي نظام در شود، مي خارج سياست موضوع از گرفت، قرار فرد آن

 .است شناسي انسان و شناسي روان بحث موضوع عيني، نظري، ي،قلب رفتار هماهنگي



٥٦  ·································································································································································  
 رفتار يعني دهيم؛ شكل را فرد رفتار نبايد كنيم، تنظيم سازمان يا و جامعه يا و خانواده در را رفتار اينكه براي) ١س

 تا بگيرد كلش است الزم كه شكلي آن به خانواده اعضاي رفتار يعني خانواده؛ اعضاي رفتار از شده تشكيل خانواده
 .بگيرد شكل خانواده رفتار آن  مجموعه

 آن واحد رفتارهاست، بين هماهنگي سياست علم موضوع كه كنيم صحبت بخواهيم را سرپرستي جريان اگر) ج
. است ديگري چيز يك آن موضوع وقت آن سياست، ي درباره نه كنند صحبت رشد ي درباره اگر. است چيز يك

 افراد ي حافظه كنم، مي عرض مثل باب من. ببريم باال را افراد يادگيري بايد فرهنگي يتوضع براي بگوييد است ممكن
. كنيد مي صحبت جامعه ي درباره كه است چيزي آن از غير اين. ببريد باال را افراد استنتاج و انتقال سرعت ببريد، باال را

 گاهي كنيد، مي صحبت آنها ربط و افراد عنوان به ها انسان ي درباره گاهي زنيد، مي حرف انسان ي درباره كه وقتي
 را انسان ارگانيزم يك گاهي. انساني ي جامعه از غير و ها انسان از غير كنيد، مي صحبت انسان أنه بما انسان ي درباره
 د،نويسي مي شناسي روان علم نويسيد، مي طب علم دهيد، مي قرار بررسي مورد را انسان روح دهيد، مي قرار بررسي مورد
 و فرهنگ شناسي روان در داريد، اقتصاد و سياست و فرهنگ شناسي جامعه در. است شناسيتان  جامعه علم از غير اينها

, است خوب قلبيش رفتار قدر هر است، بد آن عيني رفتار گوييد مي. داريد عين و ذهن و قلب ندارد، اقتصاد و سياست
 درست آدم اين تواند نمي ندارد، تحرك آمادگي »آ عضالت گوييد مي چطور؟ گوييم مي. است خوب هم آن ذهني رفتار

 قدرت و عضالتش تا كند ورزش سري يك بايد مثالً گوييد مي  كنيم؟ كار چه گويند مي. بچرخد جنگ ميدان در
 را اش حافظه وضعيت گوييد مي, كنيد مي ريزي برنامه يك است، بد اش حافظه قدرت گوييد مي. برود باال تحركش

 گوييد مي و كنيد مي درست تهذيبي ي برنامه يك نيست، خوب او قلبي وضعيت گوييد مي. كنيم خوب واهيمخ مي
 تك آن و فرد تك آن و فرد تك اين فعل و آيد مي آثار شكل در كه است وقتي از غير اين. كنند را كارها اين ايشان

  جامعه براي و ستنده معتقد هويتي يك و هستند معتقد آثاري يك انسان افعال براي فرد
 براي جامعه ولي هستند، مكلف افراد يعني گوييد مي چه؟ يعني گوييم مي است، مكلف بالواسطه جامعه گوييد مي

  نه؟ يا كند مي درست رشد بستر آيا است، افراد رفتار از مستقل كه جامعه رفتار اين. كند مي درست ضيق و توسعه آنها
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 رشد بستر اين در. بله كند؟ مي حركت بستر اين در انسان اختيار. بله كند؟ مي درست رشد تضييق و ضيق بستر. بله
 ديگري چيزهاي يك كنيم مي مالحظه را جامعه آييم مي ما وقتي موضوعاً بنابراين. بله باشد؟ تقوا رشد بستر اگر كند مي
 .كنيم مي تقسيم را فرد خصلت آييم مي كه وقتي از غير كنيم، تقسيم بايد را

 , گردد برمي فردشناسي رفتار به آن  پايه يك چون سياست بحث پس) ١س
 همان عين اين كه نيست اين معناي به ولي گردد، برمي انسان رفتار به آنها پايگاه حتماً اجتماعي مباحث ي كليه) ج
 شما كه طوري همان .است انسان بر مؤثر هم و هستند انسان از مستقل هم رفتار آثار. است رفتار آثار است؛ انسان رفتار
 ي همه كف باشيد گرفته شلنگ اگر هم بعد است، مستقل شدن خيس شود؛ مي خيس فرش ريزيد، مي آب فرش روي
 .هستيد مضيقه در شود، نمي كنيد استراحت اتاق در و بياييد خواهيد مي خودتان هم بعد اتاق

 ,را سازماني و جمعي يا را سازماني و فردي رفتار وقت آن) ١س
 بر اثر خودشان كه آن سازماني رفتار از غير جامعه عمومي رفتار است، جمعي واحد ترين كوچك خانواده سپ) ج

 حركت آثار ي منتجه يعني پولي؛ رفتار گوييد مي كنم، مي عرض مثال باب من. كنند مي درست خصلت و گذارند مي هم
 پولي رفتار روي تأثيري نسبت يك كه پول ياستس كند، مي هدايت را اين سازماني رفتار گوييد مي بعد. امور پولي

 و جمع از نيز و دارد تأثير نسبت خانواده و جمع روي است، مستقلي امر يك هم سازمان كه حالي عين در. گذارد مي
 قرار خانواده ميليون ده را آن متوسط باشيم، داشته جمعيت ميليون چهل ايران در مثالً اگر يعني پذيرد؛ مي اثر خانواده

 اثر وضعيتشان خانوار ميليون ده اين هستند، نفر دو كه هايي خانواده و هستند شلوغ خيلي كه هايي خانواده از و دهيم
 موضع واليت ميليون ده اين كه داريم واليت ميليون ده يعني دارد؛ اثر سازماني رفتار روي و جمعي رفتار روي, دارد

 .است مؤثر سازمان و جمع بر يعني خانواده؛ از يرونب به نسبت است مؤثر خانواده درون در گيريشان
 كنيم؟ انتخاب را آن كدام جمع و سازمان بين) ٢س
 شود مي و دهد مي منتجه يك. شوند مي پولي رفتار مثل جمعي رفتار افراد  ي مجموعه رفتار آثار كردم عرض) ج
 ولي ميليون ده. ديگر طرف از هم ولي يليونم ده آن است، مؤثر جمعي رفتار اين بر طرف يك از سازمان. پولي رفتار
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 اعمال گويد مي. دارد وجود ولي ميليون ده ايران در گوييم مي بعد كنيم، مي فرض ولي را آنها يكي نفر چهار هر براي

 يك از نفر؛ پنج نفر، دو نفر، سه نفر، چهار بر كدام هر است، خانواده حد در گوييد مي است؟ حدي چه در واليتشان
 آن گوييد مي. دارد اثر واليتش اين اش، خانواده و است خودش كه اي خانه يك تا دارد بچه ده مثالً كه خانه, پدر

 عضو خودش كه فرد يك يعني جمعي؛ رفتار به نسبت است ميليون چهل گيري تصميم از غير ميليون ده گيري تصميم
 يعني است؛ مؤثر  است، مؤثر پولي رفتار در كه افرادي آحاد عنوان به خودش شخصي مصرف و خريد در  است، بانك
 ظهر كه وقتي با دارد فرق اثرش كامالً كه دارد گذاري سياست جايگاه موضع، مسند، يك پول گذار سياست آقاي

 با است مردم ساير رفتار در كه است جزئي بسيار رفتار يك اين. بخرد پرتقال پاكت يك و برود خانه به خواهد مي
 كند، مي تبعيت هم آن زن كه دارد خانه در آن كردن خرج در سياستي يك است، خانه در ولي يك نعنوا به كه وقتي
 .كند مي تبعيت هم اش بچه

 ]؟[ و دارد برنامه تحت را سازماني رفتار هم اين) ١س
 رفتار از حركت. است پايه خانواده رفتار و است آن تبلور  است، جمعي رفتار محصول هميشه سازماني رفتار) ج

 كه سازند مي منتجه يك مجموعه، يك همديگر روي سه اين و شود مي ختم سازماني رفتار به و شود مي آغاز خانواده
 گذارند مي طبيعت بر اينها كه تأثيري گوييد مي. كنيد محسوب خانواده و جمع و سازمان عمومي رفتار منحني توانيد مي

 نسبت به خانواده رفتار كه است اين آن معناي گوييد، مي اينطور اهيگ بود؛ خوب جمعي رفتار گوييد مي بعد  كالً،
. كند هماهنگ نتوانست نبود، خوب سازماني رفتار نسبت به ولي. است شده خوب هم جمعي رفتار است، بوده خوب

 خوب همرحل اين به اش خانواده رفتار ولي است، خوب جامعه در بسيار آن سازماني رفتار گوييد مي آن، بالعكس يا
 يا عيني عملكرد و سازمان اين ارتباطات و سازمان اين ادراكات اين كه گوييد مي شود؟ مي چطور گوييم مي. نيست

 عيني وضع همچنين و فرهنگ و فكر وضع همچنين و باطني تعلق ايمان سطح نظر از سازمان اين مادي يا اقتصادي
 و آفريقا براي بفرستيد رو اين از را افراد سري يك شما اگر كنم؛ عرض مثل باب من. است بيشتر رشدش خيلي آنها

 سازماندهي در ملت اين درد به افراد اين آقا بگوييد بعد. باشند آنجا در اسالمي حكومت نمايندگان و آنها مشاورين
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 رفتار اينها خود از بگذاريد هستند، ديگري ي مرحله يك در اينها اينكه براي گوييد مي چرا؟ گوييم مي. خورند نمي

 .باشد خانوادگيش رفتار و جمعي رفتار با متناسب بايد جا هر سازماني رفتار. بدهند تشكيل را سازمانيشان
 ]؟[ يا خواهد مي ريزي برنامه سازماني رفتار) ١س
 بكنيم؛ بايد را آن صحبت كامالً بخش آن در كرديد سؤال كه را ريزي برنامه اين معناي وقت آن چرا؛) ج
 ,اقتصادي, فرهنگي قسم سه به ررفتا آيا ـ ب
 ندارد؟ سياسي ـ اقتصادي ـ فرهنگي قسم سه رفتار آيا) ١س
 باشد چيزي چنين اگر. است عين و ذهن و قلب از غير فردي، غير رفتار يعني اجتماعي؛ رفتار البته. دارد چرا) ج

 ,تاررف هم و تأثير رشد جريان اقتصاد و ارتكاز رشد جريان فرهنگ اينكه به توجه با
 با سياست تفاوت است، دخيل انساني رفتار كه نيز اقتصاد و فرهنگ در اينكه به توجه با عالي حضرت) ١س
 بود؟ خواهد چه اقتصاد و فرهنگ

 امر سياست. دارند هم اختالف آنها وضعيت دارند، هم به تأثير نسبت كه حالي عين در اينها كه شد بنا موضوعاً) ج
 .است معرفت به تعلق نه ولي، به تعلق آن علقت از شد، سرپرستي و واليت
 در باشد، مؤثر فردي غير رفتار در يعني جمعي؛ رفتار در و رفتار اين هماهنگي در كه اي مجموعه هر يعني) ١س

 ايد؟ آورده سياست ي مجموعه
 حتماً و است سياست داراي اقتصاد پذيرد، مي سياست از تأثير نسبت حتماً و است سياست داراي فرهنگ) ج
 رشد جريان در را ها انسان بين اعتماد دهد، را واليت معني شد بنا سياست خود ولي پذيرد، مي سياست از تأثير نسبت

 رشد ولي كنند، مي رشد هم آنجا ارتكازات. شود مي معرفت رشد فرهنگ كار ي نتيجه كه است فرهنگ از غير. دهد
 .چيست كه ببينيد را فرهنگ صولمح چيست، كه ببينيد شما را محصولشان. است معارف
 !آيد نمي رفتار در ديگر كه معرفتي رشد) ١س
 !چرا) ج
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 دارد؟ تأثير رفتار در اين) ١س
 .دارد او بر تأثير هم رفتار و دارد رفتار به تأثير) ج

 .شود نمي رفتار از جزئي ولي) ١س
 فرهنگ يك يعني, شود مي مالحظه قابل آن تأثير وقت آن است، فرهنگي هميشه رفتار كيف كه اين عنوان به اگر) ج
 را آنها تفاوت هستند، چيز يك بعد سه! باشد صحيح اعتماد يك باشد، صحيح سياست يك رفتار كيف تواند نمي باطل

 حب خود كه آثاري يعني است؛ اختيارش در مادي مسائل بين و جوهره بين و كيف بين تفاوت كنيم، نگاه بخواهيم كه
 گذارد مي طبيعت بر كه تأثيري يعني دارد؛ ماده به نسبت كه مادي آثار دارد، تعلق كيف كه آثاري د،دار تعلق خود دارد،

 رفتن باال مادي، تأثير نسبت رفتن باال مادي ي بستره. شود مي درست كه اي بستره و گذارد مي او بر طبيعت بالعكس و
 حركتي. است وصف اين به موصوف قسمت اين براي باشد آن در كه هم حركتي است، اقتصادي امر مادي ي گستره
 .نيست محصول اين براي حركت سياسي رفتار در ولي. محصول اين براي هدف، اين براي است

 كنيد؟ مي دخيل را رفتار اقتصاد، و فرهنگ خود در يعني) ١س
 .حتماً) ج

 بخش در معرفتي يك اينكه يا شود مي اقتصادي و فرهنگي رفتار اقتصاد و فرهنگ محصوالت  جزء اين يعني) ١س
 .كنيد مي پيدا فرهنگ

 نيست، باشد تعلقي و حب يك داراي افراد آن اينكه بدون نيست، كنند فكر افرادي اينكه بدون او معرفت در) ج
 اينكه بدون نيست، فكر تبادل در بگيرند هم با ارتباط  بنويسند، بزنند، حرف فرهنگي، رفتار يك اينها اينكه بدون

 اآلن. نيست بشود اقتصادي و سياسي رفتار كيف بيايد معارف آن نيست، برود باال معارفي به نسبت ميعمو پذيرش
 نه؟ يا شود مي محسوب رفتار يك عنوان به حقير پاسخ نه؟ يا شود  مي حساب رفتار يك عنوان به شما گفتن سخن

 مدير اناركي آقاي تا اطاق در آن كوچك شكل در فرهنگي سازمان يك طريق از ها پاسخ و پرسش اين شدن هماهنگ
 جلوي چرا گوييد مي. كند صحبت فالني و نفرماييد صحبت ديگر شما حاال و كنيد صحبت شما اآلن گويد مي و باشد
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 رشد آنها دوي هر فكر اينكه براي, دهد اي نتيجه اينكه براي گيرد، انجام تبادل خواهيم مي گوييم مي گيرند؟ نمي را او

 .كند
 شود؟ مي سياست بخش شود، مي سياست جزء اقتصادي و فرهنگي تاررف پس) ١س
 به نسبت سياست كه تأثيري نسبت دارد، فرهنگ در سياست كه است تأثيري نسبت يعني فرهنگ؛ مديريت) ج

 كار مديريت قبالً كه گوييد مي مثالً. اقتصاد بر سياست تأثير نسبت فرهنگ، بر سياست تأثير نسبت. دارد اقتصاد
 فرهنگي سازمان يك حاال گوييد مي بعد. است گرفته نمي انجام جمعي عمليات است، بوده ضعيف بسيار يفرهنگ

 همديگر با را افكار ارتباط خواهم مي نه؛ بكند؟ خواهد مي فكر  بكنيد؟ خواهيد مي كار چه گويند مي. كنيم مي درست
 حفظه( اللهي آيت حسين سيد آقا هرچند آقاي كه ار احتمالي. علمي ي مجله بنويسم، خواهم مي مجله يك كنم، برقرار

 را ايشان احتماالت و برسانم قم در شيرازي حسيني مثالً به اوقات اسرع در خواهم مي, دهند مي جهرم در) اهللا
 تواند مي جمعي  ي رسانه گوييد مي. مديريتي خدمات بدهم، فرهنگ به خواهم مي خدمات. برسانم ايشان به خواهم مي

 بخش به فقط ما كه وضعيتي اين از گوييد مي  آوريد، مي باالتر مقداري يك. بدهد فرهنگ باب در ديريتيم خدمات
 يك در اللهي آيت حسين سيد آقاي اينكه براي گوييد مي چرا؟ گويم مي. نيست خوب, دهيم مي اجرائي خدمت فرهنگ

 ريزي برنامه و تئوري دستگاه يك در اگر نهااي دو هر كه ديگر باب يك در حسيني آقاي بودند، زده حرف ديگري باب
 اگر حسيني آقاي كه است درست. كنند استفاده هم از توانستند مي بهتر خيلي, شد مي مشخص جايش مشخصي

 انجام هايي مبادله يك كنند، مي ادراك چيزهايي يك بخواند، را ايشان ي نوشته هم ايشان اگر و بخواند را ايشان ي نوشته
 حرف نقض مواد. كنند مي برخورد بيشتري حساسيت با تئوري يك در بيايد اگر. است ضعيف خيلي ولي دهند مي

 هم منطقي يك با اگر تئوري اين حاال گوييد مي بعد. كنند مي نظر مطلب به بعد يك از آنها هركدام بينند، مي را همديگر
 آقاي. كنند كار توانند مي بيشتر خيلي يگرد باشند يكي كردن بررسي در هم آنها تاي دو منطق باشد، شده هماهنگ

 به مفاهيم به اعتماد شود، نمي فرد به اعتماد اش نتيجه. فرهنگي مديريتي ولي دهند، مي انجام مديريت دارند اناركي
 .شود مي آن حاصل معارف شود، مي آمده دست
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 ,جزء يا فرهنگ  جزء آوريد مي را فرهنگي رفتار اين) ٢س
 اين خود موضوع تواند مي. رود مي باال فرهنگي ارتكازات. است معرفت رفتن باال هم آن  هثمر. فرهنگ  جزء) ج
 بايد كه دهد نتيجه هم آن آخر. باشد مديريت بحث باشد، انساني رفتار و سياست بحث, فرهنگ موضع از آقايان بحث

. است چطور گيرد مي انجام راعتمادب كه مديريتي يا گيرد مي انجام برخودشان كه مديريتي حتي مديران رفتار كيفيت
 روابط كيفيت را، سياست كيفيت يعني هست؛ او از متأثر و نيست فرهنگ از و فكر از مستغني سياست گاه هيچ پس
 سياسي بخش بر فرهنگي بخش پس. كند مي معين دارد كه است فرهنگي بخش عمالً كند؟ مي معين كسي چه را،

 دارد كه موقع آن سياسي؛ بخش گوييم نمي فرهنگي بخش به يعني يست؛ن سياسي بخش ولي دارد، تأثير نسبت
 آن اسم رسد، مي هايي معرفت و نتيجه به سياست، درباب كند مي مباحثه سياست ي درباره  انديشد، مي سياست ي درباره
 ي ربارهد را آن فرهنگي كار كند، مي بحث سياست پيرامون كه است فرهنگي بخش آن اسم بلكه نيست سياسي بخش

 .دهد مي انجام سياست
 بگوييم اگر, سياست طرف يك از شود، روشن كمي يك سياست و مديريت مفاهيم اينكه براي جا همين) ١س
 واليت نحو يك هم مديريت يعني ؛ جزء آيد مي هم سياست يعني آيد؛ مي سياست جزء مديريت بحث واليت، جريان
 اقتصاد و سياست و فرهنگ بخش سه برهر تنظيم و مديريت بينيم مي, كنيم مي نگاه كه ديگر بعد يك از ولكن. است
 .شود مي حاكم
 دو اين در محصوالتي. نيستند هم از جداي و بريده دارند، تأثير نسبت همديگر روي اينها سه هر حتماً يعني) ج
 و داشتند مصرف برهم آنها محصوالت. دارد مصرف ديگر يكي هر در هم دو آن محصوالت دارد، مصرف ديگر تاي

 .است شامل از غير تأثير نسبت دهد، نمي را صوري منطق شمول معناي
 كنيد؟ مي تعريف را سه هر كه گوييد مي يعني) ١س
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 مؤثر مادي تأثير نسبت در اقتصاد است، مؤثر ساختار در سياست است، مؤثر جهت در فرهنگ هميشه گوييد مي) ج
 ديگران گيرد مي قرار شامل كه يكي كنيم مي خيال و انتزائي كردني جدا د،كنن مي جدا آيند مي گاهي را سه اين. است
 .شوند مي قائل اينها براي تأثير نسبت سه گاهي. هستند اين شمول تحت و اين ي شاخه
 كه احتمالي رشد جريان ارتكازي، رشد جريان گوييد مي كه اين كنيد، مي كدام هر براي كه تعريفي به توجه با) ١س
 تعريف اين از وقت آن. شود مي واقع تنظيم تحت رشد جريان آن يعني گوييد؛ مي كه رشد جريان مادي، يرتأث نسبت
 دارد؟ تنظيمي يك و دارد ارتكازي رشد يك كه آيد برمي
 را فرهنگ تأثير نسبت. است شامل سياست پس كه گفت و ديد توان مي سه هر در را سياست تأثير نسبت يعني) ج

, گفت و ديد سه هر در توان مي هم را اقتصاد تأثير نسبت. است حاكم فرهنگ پس, گفت و ديد وانت مي سه هر در هم
 .است انتزاعي برخورد برخورد نحو اين ولي. است حاكم اقتصاد پس

 گوييد؟ نمي آن بر شامل را مديريت پس) ١س
 پيدا انعكاس آن  نتيجه دهد، مي جديد ي نتيجه عمل در مديريتي هاي شيوه لذا, هم سياست تأثير نسبت. نه) ج

 به توانيد مي شما اقتصاد، در هكذا همچنين و شود مي كارگيري به قابل فرهنگي بخش در و شود مي بحث قابل كند، مي
 خيابان از ارتباطي وسائل اين. ارتباطي وسائل راديو،, تلويزيون ي مسأله چاپ، ي مسأله همين. برسيد چيزهايي يك

 اينها؛ مثل و روزنامه و تلويزيون و راديو مثل وسائلي تا است، ربط وسائل كه نقل و حمل ائلوس و اتومبيل و گرفته
 باشد، چاپخانه ولو كه است طبيعي, باشد سخت ها جاده نباشد، خيابان وقتي. است ربط ي وسيله اينها ي همه

 به قم از و قم به شيراز از ديافرا كنند مسافرت عينيت در هم اگر. كنند مسافرت كه است مشكل بسيار دانشمندان
 بر كه تحقيقاتي هست، هواپيما كه گوييد مي شما وقتي يك ولي. شود مي گرفته سفر راه در آنها زيادي وقت مشهد،
 فالن در و شوند مي جمع آنها  همه كنفرانس فالن در و است گرفته انجام واحد منطق يك با واحد تئوري يك اساس

 كنند، بحث نيست الزم رو در رو كه ديديد وقت يك. كنند مي بحث رو در رو و ندشو مي جمع شان همه مجموعه
 بالفاصله باشند داشته حضور اگر ولي كنند مي را كار اين زيادي حدود تا است، خوب مقاله گوييم مي. نويسند مي مقاله
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 آن. شود برطرف تواند مي سريع خيلي ها اجمال و ها ابهام  شود، مي گفته پاسخ المجلس في شود مي طرح كه سؤاالتي

 اينها  است، اقتصادي امر يك هواپيما است، اقتصادي امر يك ماشين است، اقتصادي امر يك خيابان گويم مي وقت
 .فرهنگي بخش در شود؟ مي روشن كجا آنها تأثير نسبت! است ماده ديگر

 .كنند مي ايجاد هم ارتباط) ١س
 .كنند مي ايجاد هم ارتباط) ج

 اطالق اين است] ؟[ ي ريشه فرهنگ اينكه يا است اعتماد ي ريشه پذيرش ارتكاز فرماييد مي كه ينا پس) ١س
 ندارد؟
 بودن اصولي معناي به نيست، صوري منطق داشتن اطالق معناي به اين. است حب است، تعلق اينها كل ي ريشه) ج
 دارد ترتيبي جريان نيست، آن ي رتبه هم رتأثي نسبت يك است؛ اصولي تأثير نسبت تأثير، نسبت يك گوييد مي. است

 مغناطيس پيچ سيم اين در من كه اي جاذبه ميدان مثالً به نسبت زمين ي جاذبه گوييد مي. دارد جايگاهي يك هرچيزي
 الكتريسيته جريان در بالفاصله شود پيدا زمين ي جاذبه در تغييري هر يعني است؛ اصولي آن گوييد مي ام، كرده درست

 اآلن من كه را كاري گوييد مي گوييد، مي هم را بالعكسش طرف آن از. دارد تأثير اينجا در ام كرده كه كاري ناي در و
 تأثير است، اصل بر فرع يك تأثير براي. باشد نداشته تأثير زمين جاذبه روي بالمره كه نيست طور اين دهم مي انجام

 ميليارديم صد يك گوييد مي كنم، مي عرض مثل باب من .است مالحظه قابل كوچك بسيار مقياس در. ندارد اصولي
 شما از آقاجان گوييد مي وقتي را زمين تأثير ولي باشد داشته اثر زمين ي جاذبه روي است ممكن كارخانه فالن تأسيس

 خدا كه كرد باز را مشتش و گفت نمرود به ابراهيم حضرت كه »المغرب من بها فأت« خورشيد اگر كنم، مي سؤال
 از را خورشيد هست، خدا طرف از كه اهللا بقيت حضرت آن بالعكس گاه هر گويم مي نيست، خدا طرف از و تنيس

 به ساختارش آن امثال و جاذبه اين ي همه گوييد مي. داد نشان حضرت اگر حاال! شود نمي گوييد مي آورد؛ مغرب سمت
 كند مي كار موتور كه صوتي ضبط اين از هيچي؛ يدگوي مي شود؟ مي چه خورد هم به وقتي حاال گوييم مي. خورد مي هم
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 اين. خورد مي هم به اوضاع ي همه هستند، زمين روي كه هايي آدم تا شود مي چطور وقت آن كه نيست معلوم گوييم مي
 .گوييم مي فرعي را آنها و گوييم مي اصولي را

 ي وسيله به رفتارها هدايت انسان، رفتار نبودن مند قانون نتيجه در و اختيار پذيرش به توجه با جيم؛ قسمت) ٢س
 مؤثر اختيار به بخشيدن ضيق و سعه در انتخابها به بخشيدن ضيق و سعه بر عالوه تنظيم آيا و دارد صورتي چه تنظيم

 نيست؟
 اگر! اختيار ضيق و سعه نه دارد، اثر رشد ضيق و سعه در تنظيم يعني دارد؛ ضيق و سعه در حتماً تأثير نحو يك) ج

 .است صحيح اختيار  ي سعه رشد، ي سعه. است صحيح اختيار ي سعه گوييد مي كه رشد سعه باشد، رشد ضيق و هسع
 ]؟) [٢س
 شده ايجاد ضيق آن نقيض براي است، شده پيدا صحيح اختيار براي سعه گوييد مي كه وقتي به نسبت وقت آن) ج
 سعه, رشد واليت براي! نبود؟ مگر رشد واليت بود، چه اختيار سمت واليت براي بينيم مي كنيد؛ تأمل مقداري و است
 ضيق؟ يا شد ايجاد

 يعني؟ والي ي سعه) ٢س
 داده اختيار بشر به خدا گوييد مي وقتي آيا, انسان بدن و روح در انسان بدن در نه انسان، بدن در اختيار  ي قوه) ج
 سعه است، شده حاصل رشد براي سعه وييدگ مي وقتي, وقت آن است؟ داده سقوط براي يا رشد براي را اين است،
 ضيق؟ يا است شده پيدا اختيار براي

 غير يا باشد صحيح اختيار جهت در باشد، خير درجهت كردن ايجاد سعه اين يعني حساب اين با. سعه) ٢س
 هستند؟ برابر هم با باشد، صحيح
 بشر به اختيار كنم مي عرض. بفرماييد مجددي تأمل يك عالي حضرت شايد كنم، مي تكرار را سؤالم من دوباره) ج
 رشد؟ براي است شده داده

 .نكند رشد تواند مي بكند، خواهد مي هركاري كه است شده داده اختيار) ٢س
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 اختيار اينكه يا است بوده اختيار رشد ي الزمه رشد؟ براي يا هدفي بي براي است شده داده اختيار اصالً. نه) ج
 تبع؟ رشد و است اصل

 ,كه بعد ولي افراد، رشد در دارد، جايگاه رشد در اختيار وجود اصل يعني) ٢س
 است؟ رشد اختيار از هدف شود؟ مي داده رشد به چه براي اختيار. كنم مي تكرار را سؤالم دوباره من) ج

 .است مؤثر هم آن رشد طريق در يعني) ٢س
 شود؟ مي كمتر يا شود مي بيشتر صحيح ي جامعه در آن برائي قدرت وسيله اين است؟ وسيله رشد براي اين) ج

»والسالم«  



 
 

 ٥جلسه: 
 ٦٥/  ١٢/  ٣:  جلسه تاريخ

 اسالمي و غربي مديريت سياسي، التقاط: جلسه موضوع
 ٢٠١٠. ٢٠٠٩ ـ ١٢٩٤ ـ ٠١٠٨: نوار كد

 ناطقي مهدي سيد: كننده پياده
 ٨٥/  ١٠/  ١٦: تايپ تاريخ

 فرصت اگر كه فرموديد آخر در شديم زاحمتانم شرقي و غربي مديريت به راجع سابق جلسة كه مبحثي در) ١س
 خالصة ما عمدتاً, زمينه همان در كه كنيم استفاده خدمتتان در بيشتر را شرق و غرب  مديريت ساختار, باشد ديگري
 داشتيم فرصت اگر بعد و كنيم مي استفاده را اش ادامه بعد باشد، يادتان كه كنيم مي فرض, فرموديد دفعه آن كه را مطلبي

 اگر باز كه كند مي كمك اسالمي مديريت در مديريت نحوة شدن روشن در كه ماند تمركز به راجع سابق از سؤال كي
 توضيح مختصري كردم عرض انسانها رفتار و انساني روابط رابطة به راجع خدمتتان در ديروز كه سؤالي شد فرصت

 . دهيد
 شرقي مديريت در كه شود اينطور شايد داشتيد يغرب و شرقي مديريت به راجع, سابق كه بياناتي ي خالصه

 و شود مي بغض تابع و شود مي غضب تشديد مديريت محور نتيجه در, دانند مي حركت علت را تضاد فرموديد
 هم بعد. است كمتر تأسيسش قدرت و بيشتر تخريبش قدرت كه است اين دارد حب به نسبت غضب كه اي ويژگي
 تمركزي مديريتشان ساختار كه شود مي اين اعتمادي بي نتيجة كه است انديشه در اقعو در و اعتمادي بي, غضب نتيجة

 .باشد مطلق كنترل و
 .باشد استوار ترس بر يعني  :حسيني المسلمين و السالم حجت
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 رفتار در حفظ وسيلة به جميع اقشار در را سازماندهي كه تمركزي يعني مطلق تمركز ي نتيجه وقت آن) ١س

 و بگيرد صورت مديريت نظام همين با متناسب دستگاه اين در هم پرورش و باشد متكفل دولت سيلةو به سازماني
 و تشنج, نتيجه در كه است شهواتشان به رسيدن و سازمان افراد گرفتن قرار روحي ي مضيغه در, پرورش اين ي نتيجه

 حركت علت, طلبي تنوع كه دفرمودي غرب مديريت قسمت در و بود شرق قسمت در مطلب اين آنهاست، اضطراب
 ها همين اساس بر اخالق پرورش, افراد هاي پرورش و شود مي شهوات تحريك, مديريت محور نتيجه در و است

 برايش نيازها كمي رشد شد طماع و حريص فرد كه وقتي گيرد مي انجام طمع و حرص اساس بر و گيرد مي صورت
 نيازهاي شدن برآورده براي, نتيجه در و آورد در حركت به را آن شود مي وسيله اين به و گيرد مي قرار اصل

 نسبت افراد اعتمادي بي و تفاوتي بي و بيگانگي, عمل اين نتيجة و شود مي واداشته تحرك به مديران توسط روزافزونش
 شدن  رآوردهب قابل مشتهياتشان از زيادي مقدار چون دارد پي در را افراد روحي اضطراب باز نتيجه در و است هم به

 هر در دهيد توضيح بيشتر مقداري نشد فرصت قبل ي جلسه كه آن قبل قسمت مخصوصاً قسمت دو اين در نيست،
 اين است مبهم كمي كه هم نكته يك و كنيم مي استفاده خدمتتان از باشد ممكن كه اندازه هر به را چيزي هر صورت

 بين روابط تنظيم سياست به بايد بيشتر مديريت بحث در فرموديد داشتيد قبل جلسة در كه بياناتي در كه است
 فرد از كه است اين است مشهود بيانات اين در كه آنچه. فرد اعمال تنظيم يعني فرد روابط تنظيم نه انسانهابپردازيم

 فرد حركت علت نظر اگر و شد فرد حركت علت, طمع اگر گوييد مي يعني كنيد مي ختم هم فرد به و كنيد مي آغاز
 و شد اينطوري اجتماعي ضوابط اگر و شود؟ مي چطور اجتماعي روابط يا كند مي پيدا صورتي چه مديريت نظام شد،
 مديريت بحث به نسبت اگر كه است اين كند؟ مي پيدا تشنجي و اضطراب چه فرد اش نتيجه در شد اعتمادي بي

 .باشد بهتر شود تر روشن
 »  الرحيم الرحمن اهللا بسم) «ج
 محدود مردم آيد مي نظر به مديريت اين در شود، مي فردي مديريت كه باشد اصل شهوات كه تيمديري در

 ببينيم اگر! نه ولي نيست، فردي متمركز مديريت مثل كه آيد مي نظر به يعني است، وسيع افراد اختيارات و شوند نمي
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 كه كنيم مشاهده اگر هستند كنترل تحت مردم كه بينيم مي شدند، كنترل خاصي روابط وسيلة به, ارضاء قدرت توزيع

 يك به دست بايد كند، پيدا دست بيشتري شهوت به بخواهد كه كسي هر ولي است حركت علت شهوات تحريك
 بزند خاصي رابطة
 در يك به كس هر كه نيست اينطور يعني دهند، مي خاصي افراد دست به و كنند مي متمركز را اختيارات روابط و

 عهده به را آن بر ارضاء قدرت را، شهوات كه است نظام همان قدرت توزيع نظام باشد، داشته قدرت ميزان روابط
 شدن اصل كه بينيم مي وقت آن بگيريم شهوات را مديريت مبناي و كنيم نگاه غربي دستگاه در ما كه وقتي يعني, دارد
 كسي هر نهايتاً. هستند دنيا شهوات ييعن دنيا پرستش حال در همه. است شهوات كمي رشد يعني, سرمايه كمي رشد

 وقتي كه نيست اينطور يعني شود مي پيچيده, تنازع  نهايتاً نباشد تنازع شهوات سر تواند نمي ضرورتاً نظامي چنين در
 را كسي سهم بتواند و نخورد آن به ضرر نشود، افشا كه وقتي وقت آن باشد ارضاء به ميل و باشد شهوت, فرد محرك
 زماني تا البته كند، مي غير سهم به تجاوز و دارد برمي كه است طبيعي است، شهوت فرد حركت علّت اگر ييعن بردارد،

 . نشود ضرري دچار مدت دراز در يعني باشد، نيفتاده خطر به خودش سهم كه
 آن لتع است، فرد نفع و سازمان نفع بين كه تنافي اين كند، مي پيدا تنافي فرد نفع با سازمان نفع هميشه پس

 و اجراء  گيري، تصميم ريزي، برنامه تشكيالتشان، در ركن يعني بشود، قرارداده, خارج از كنترل دستگاه كه شود مي
 تجاوز علت كه چيزي آن با پس نيست مبنايش, كنترل چون و كند مي پيدا تعميم كنترل اين. شود مي داده كنترل

 . است يكي, شود مي
 كوچك مديريت يك از بينيد مي آنجا مديريت دستگاه در شما يعني دهد، مي نتيجه ار تنازع كنترل خود, عينيت در

. دارد وجود است كارترها براي كه بزرگتري هاي دستگاه تا و دولتي بزرگ هاي دستگاه تا كنترل ُخرد، يا ميكروب
 دست بيشترش به كنترل الاعم بدون اگر كه بيابد دست شهوتي به كه اين براي كند؟ مي كنترل چه براي كننده كنترل
 . نخورد آن به ضرر كه است آن بر منوط كند، نمي اعمال را كنترل حتماً بيابد
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 سر بر نزاع و ماده سر بر نزاع حقيقت در يعني شود، مي نوسان دچار عينيت در كنترل شد، شهوت, انگيزه وقتي پس
 هر باشد، مستثنا امر اين از كه نيست آن از اي مرتبه هيچ ،كند مي پيدا نمود مراتب جميع در شهوتراني و ماده از استفادة

 و قانون خود سر تا گرفته دولت يك اعضاي و كارخانه يك سازماني شكل از تنازع. است مرحله همين با متناسب دو
 ابتدا در را نمودش آدم كه چيزي يعني. باشد اجرا و گيري تصميم و ريزي برنامه امر متكفل خواهد مي كه ضوابطي خود

 اين است، شهوات سر تنازع منشأ اين گويد مي كه است كنترل خود كه بيند مي مديريتشان مبناي چهارم بخش در
 اجرا در و گيري تصميم در و ريزي برنامه در بگوييم مثالً كه شود نمي متوقف كند، مي پيدا قبلي تاي سه آن در را جريان
 بعد و شود مي جاري تنازع ها اين تمام در بلكه است، سازمان كنترل بخش در منحصر فقط تنازع و نيست تنازع ديگر

 قرار خود براي هدف خودش كس هر كنيم، مي مشاهده را تنازع اهداف در نهايتاً و ها برنامه گذاري سياست در آنجا از
 خالف بر تدرس كه فرد اصالت از شكل اين است، خودش اهواء به رسيدن براي اي وسيله جمعي زندگي و گيرد مي

 . است بوده خود منافع اصالت و غضب اساس بر كه است سوسياليستي جمع اصالت
 مختلف اشكال در حب به تظاهر و اعتماد به تظاهر و شود مي  وسيله اعتماد سازد، نمي اعتماد و حب پيدايش با  ذاتاً

 كه ساالري] ؟[ نيست، مستثنا صلتخ اين از كنند مي درست كه هم را تشكيالتي تا چهار كه است طبيعي و شود مي
 را آنها تمنا به و است »يمنيه« اينجا در ابليس بگوييم اگر نيست، مستثنا امر اين از كنند مي كه تبليغاتي كنند، مي
 از ترس و غضب يعني دهد مي آنها به ي وعده »يعدهم« و سوسياليستي در چند هر كنند مي حركت اينها تا اندازد مي

 »يمنيهم« معني به هم اينجا در شويد، مي فقر دچار نكنيد چنين اگر كه اين به وعدة است »يعدهم« عيدو در دادن دست
 . باشد ثبات با و دوام با وقت هيچ تواند نمي اين است،
 اين دنبال بيند، نمي غلبه جز چيزي اساس بر را قانون حقانيت چون آورد نمي قانون به ايمان هم قانون در طبيعتاً و
 و سياسي احذاب از اعم. بدهد شكست را مقابل طرف وكيل بتواند كه باشد بلد تكنيكي يك اش وكيل هميشه كه است
 هم فرهنگ بر حاكم و سياست بر حاكم, سرمايه بايد آنجا در لذا هستند شهوات تابع دارند، كه مالي احذاب از اعم

 قسمتش هر در توضيحي اگر كند، مي مشخص شهوتش شكل در مادي منافع رشد را نيازها رشد جريان چون بشود،
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 سؤالي بنويسيد خواهيد مي كه اي مقاله به نسبت اگر است، روشن مطلب آيد مي ذهنم به كنيد، سؤال شما باشد الزم

 .هستيم خدمتتان در باشيد داشته
 شناسايي را نپايي چطور بعد و آيد مي پايين تا دستوري مثالً باال از چطوري غرب نظام كنترل، نظام خود) س

 ,اش سياسي نظام بندي تقسيم برسد، باال اين تا كنند مي
 باشد الزم امري تنظيم براي اگر كنم؛ مي عرض مثال براي يعني است، كنترل طبقه همان در اي طبقه هر يعني) ج
 به مناطق بعد و مناطقي به ها استان بعد و شود معين ها استان فرضاً بشود گذاشته اسم و شود مشخص مناطقي ست

 صورت تقلبي كه گذارند مي نظارتي دستگاه يك حتماً همين خود در شود، تقسيم هايي پالك به ها بخش و هايي بخش
 به ضوابطي طبق را اين كه هست بنا اگر بعد هست، شود اي استفاده سوء كه اين امكان, تقسيم اين در چون نگيرد

  گذارند، مي كنترل دستگاه سرش پشت هست، تخلف امكان, امتياز دادن خود در بدهند، را امتيازي بدهند، افرادي
 يك تازه بعد كنند، امضا نفر دو را چك اين گويند مي گذارند مي كه را داري صندوق كوچك شركت يك از خالصه

 بعد و كنند مي درست برايش هم حسابرس يك و كنند مي پيدا مشكل بعد گذارند، مي نفر دو آن سر باالي هم ناظر
 واحد هر در است، همينطور آيد مي كه هم باال, مختلف هاي قسمت در گذارند، مي ناظر كنترل يك هم حسابرس رايب

 كه واحدش چند شود مي كه بزرگتر هست، كنترل, كوچك ادارات سطح در حتماً شود مي اعمال مديريت كه كوچكش
 كنترل دوباره شود مي كه بزرگتر واحد تا چند رهدوبا و گذارند مي كنترل آن در دوباره كند مي درست بزرگتري واحد

 ندارد، وجود آن جاي هيچ در عدالت به اعتماد يعني گذارند، مي
 كنند؟ مي تقسيم موضوعي صورت به را غرب نظام در بندي تقسيم كه بوديد فرموده شما بحثي يك در) ٢س
 .نه) ج

 به آيد مي باال است، رهبري شوراي از شورايي صورت به ها تصميم و كنند مي تقسيم اي منطقه شرق در و) ٢س
  پايين، برسد تا آيد مي شوراها تر، پايين شوراهاي

 .است كنترل هم موضوعش در باز) ج
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 همينطوري اين داريم يخ آب وزارتخانة مثالً موضوع، يك باال از و كند مي تقسيم موضوعي, غربي نظام در) ٢س
 در مثالً غضب مبناي اين با را ها بندي تقسيم اين ربط آيد مي پايين اين تا باال آن از رشته رشته صورت به آيد مي پايين
 .بفرماييد غرب در طمع مبناي يا شرق
 نياز كنيد، مي نگاه را مردم نيازهاي را، مردم حوائج و داريم را مختلف موضوعات گوييد مي كه است وقتي يك) ج

 تهران در ها رشته اين با متناسب اينها از كدام هر براي دارند، شاكيپو مواد و غذايي مواد گوشت، نان، برق، آب، به
 از خائفيد كند، نظارت يا كنترل بايد را فارس يا قم غلة سهم, غله سازمان كل مدير گوييد مي گذاريد، مي كل ادارة
 موضوعات اين طريق از شود مي كه كلي هاي گذاري سياست و ها گيري تصميم هم آنجا تا باشند، مستقل اينها كه اين

 استان كه فدرالي هاي حكومت يعني كرد، عمل اين از غير هم غربي نظام در شود مي البته. كار آخر تا كند پيدا جريان
 كنترل سرمايه قدرت طريق از ترشان كلي امور در نهايتاً دهند انجام را كارشان هم آنها, هستند فدرال فدرال استان،
 .امريكا مثل برگردد، بانك آن به ها استان همة در پول چرخش كه باشيد اشتهد شما بانك يك يعني شوند،

 نوار دوم طرف
 است طبيعي وقت آن برند، مي كار به را پول يك اياالت همة ولي هستند اياالت ندارد، رقم ده دالر ديگر امريكا در

, هايي محدوده يك به نسبت ضوابطي يك در تواند مي بگيرد، انجام مركزي يك در بايد امريكا بانكي سياستگذاري كه
 همة تقريباً بزرگشان هاي شركت را، شركت كه اين عين رشد، به مشهور آزاد ولي بگذارد آزاد را عملكردشان ميدان

 اعتبارات قدرت توانسته كه شركتي آن سهام بازار. دارند كنترل تحت را، فعال سرماية اكثر نه را كشورشان سرماية
 هستند، آن به وابستة ديگر هاي شركت و است حاكم عمالً كه هست او  بدهد، تخصيص ودشخ به را بيشتري
 نگاه بخواهيم را اينها نظام اصلي هويت اگر, مجموع در است، همينطور دارند كه هم هايي دانشگاه هكذا، و ها دانشگاه

 در تواضع كه است اين اش الزمه طبيعتاً دباش تنازع اگر شان عمومي اخالق و است عام تنازع كه يابيم مي آنها در كنيم
 كدام هيچ هستند، متبكر و دشمن, همديگر با همةشان ي جوهره باشد، جاها از بعضي در تواضع به ظهور و نباشد آنها
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 و تكبر به مبتال, ديد الغير را خودش كه كس هر. مادي امر يك غرض به و ظاهر به مگر گيرد نمي تحويل را ديگري

 .شود مي غرور
 بفرماييد اين به راجع اي دقيقه چند باشد فرصتي] ؟[ كه اگر اسالمي دستگاه در مديريت شكل] ؟) [٢س
 ,من تا بدهيد توضيح را سؤال بفرماييد) ج

 بودن واقع] ؟[ با صرفاً رفتارها هماهنگ مديريت هم اسالمي جامعة در كه اين به توجه با اوالً كه شود عرض) ٢س
 هر اجراي الزمة كه پذيريد مي كه اين دوم است، كارشناسي برنامة محتاج بلكه گيرد نمي امانج مرئوسان و مديران
 زير احتماالت از كداميك تمركز مسئلة حل به راجع نظرتان است، تمركز و اختيار سلب از نسبتي يك اعمال اي برنامه
 . است

 اي جامعه هر در اي برنامه هر حتماً يستن نفي قابل, مطلق طور به اختيار خوردن خط كه اين به توجه با: الف
 توان مي وضع اين با اما شود مي ايجاد افراد به نسبت, اختياري محدوديت يك, شد ايجاد كه  جامعه شود، اجرا بخواهد
 بايد بود كدام هر اگر كه است احتمال يك اين نباشد، تمركزي كه داشت اختياراتي توزيع يا ريزي برنامه يا مديريت

 از ناشي تمركز, است وضعيت انتقال براي اسالمي جامعة در ريزي برنامه اساساً چون: ب. كنيم مي عرض را توضيحش
 ,هم برنامه آن

 است؟ انتقال زمان براي ريزي برنامه نوع چه) ج
  اي، ريزي برنامه هر) ٢س
 انتقال؟ زمان براي) ج

 اين ريزي برنامه مسئلة به نسبت نظرتان كه اول قسمت روي آيد مي نيست خوب كه نيست اگر و هست اگر) ٢س
 دارد، وجود ريزي برنامه از شكلي اما كند مي ايجاد اختيار در, محدوديت يك كه اين حين در ريزي برنامه كه شود مي

 از خاصي توزيع يعني كه برنامه خود مفهوم با اين نباشد، تمركزي كه دارد وجود اختياراتي توزيع كه شكلي يعني
 كنيد، مي معني غير دست به شدنش سپرده و اختيار سلب تمركز، را طرف يك از است؟ هماهنگ چطوري, اختيارات
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 خواست تا كه شود مي اين اش نتيجه بعد خاصي، نحوة به اختيارات توزيع يعني, ريزي برنامه گوييد مي هم طرف يك از

 هر اختيارات محدودة و اختيارات برخورد شكل كه شود پذيرفته اختيارات در محدوديتي كه اين يعني بشود اجرا برنامه
 .باشد كرده معين ريز برنامه آن را بخش
 حتماً را حمد كه كرد كنترل هم كسي وقت آن خوانديد؟ صبح نماز شما كنم؛ مي كوچك سؤال تا دو من حاال) ج
 نكرد؟ كنترل يا بخواني؟ نمازت در بايد

 .بفرماييد هم مملكت اقتصادي فرهنگي، ،سياسي ريزي برنامه مسائل در بيان همين در) ٢س
  خواندي؟ حمد نمازت در شما كه دانم مي من كجا از نكرد؟ كنترل را شما كسي) ج

 .خوانديم هم ما, بود گفته خدا) ٢س
 )خنده با( باشيد خوانده شما كه نيست هم الزم دانم، مي كجا از من) ج

 ,ريزي برنامه نهما در  عيناً را صحبت اين ببينم خواهم مي نه،) ٢س
 .است كافي هماهنگي و اطالع صرف نباشد، »النزاع به ما« اگر, حركت علت كنم عرض خواهم مي من) ج

  شود؟ مي چه دولت وظيفه) ٣س
 است اسالم نفع به كه كرديم برآورد كرديم، آمايش ما كه بگويند استاني هر به كه اين گفتن و كردن برنامه اعالم) ج

 تا. بالعكس يا ببافند كركي قالي نبافند، ابريشمي قالي قم، بافان قالي كه است اسالم نفع به كنيد، را كشت فالن شما كه
 ي جامعه در بشود، بافته ها نقشه اين كه است اسالمي نفع به بگويد بيايد، جزيي مرحلة در ريزي برنامه و كنند فُردش

 نماز كسي مثال؛ براي حاال كنند، مي نگاه نشود واقع كه مريا به تحقير ديد با مردم كند، نمي پيدا رونق غيرش, اسالمي
 اطالع صرف است، مقدم وقت اول نوشته رساله در تا نخوانده نماز كرده، ضرر  نيست، مدح قابل نخواند، وقت اول

 علت, انگيزه رشد و گيرد مي قرار هماهنگي وسيلة آگاهي و علم گاهي ريزي برنامه در كنم عرض خواهم مي. است
 داشته را هماهنگي قدرت كه باشد داشته ابزاري بايد آگاهي البته, بعد آگاهي است، اجراء علت ايمان رشد است، اجراء
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 تواند نمي بكند بتواند را ها نسبت مالحظة كه منطقي داشتن بدون آگاهي بكند، بتواند را ها نسبت مالحظة يعني باشد
 .شود پيدا

 ,يا مردم كساني؟ چه آگاهي) ٢س
 را كار اين منطقه اين كه است اسالم نفع به كه كردند اعالم و ريختند برنامه اگر ها كارشناس. ريزان برنامه آگاهي) ج
 شكل را مردم اگر كنند، تنظيم چنين را اوقاتشان بكنند، اينطور را شان نقشه ها اين بكند، را كار اين صنف اين بكند،

 ببينيد، روحي رابطة اعضاءشان، با را رابطةشان بلكه، لباس صرف نه ببينيد نيروحا را هايشان فرمانده و ببينيد ها بسيجي
 انجام هم شديد و گيرد مي انجام كار آن اعمالش، همة در كنند، مي خدا به دعوت كنند، نمي نفس به دعوت كه ببينند

 . گيرد مي سبقت خيرات در خودش كه ببينند گيرد، مي
 اگر نشيند، نمي امن جاي در رود نمي ميدان به اگر يا گيرد، مي سبقت ميدان به رفتن بر فرمانده ببينند مثل براي
 به بكند اعالم و بكند بندي جمع را اينها مرتباً و برسد اي لحظه اطالعات مرتباً كه بنشيند جايي يك كه است مجبور
 مغز اين روي كاسكت كاله كرده، برهنه گلوله برابر را سرش كه است مغزي ولي هست جمعيت اين مغز منزلة

 همه از تر علني جايش ببينند اگر است، مغز روي گذاشتن كاسكت كاله يك مخفي، و بام ضد خانة به رفتن نگذاشته،
 آنجا راسخ ايمان با فرمانده و بزند را فرمانده كه است اين هدفش همة دشمن و است همه از بيشتر خطرش و است

 معلوم جايش فرمانده ولي حركتند، حال در كه اين براي كند گيري نشانه واندنت دشمن را ديگران است ممكن ايستاده،
 خميني آقاي, االمام نائب حضرت مبارك وجود اگر بهمن ٢٢ شب كه آيد مي نظرم به. نيست حركت حال در و است

 را پايش كه ينهم كه بود اين رازش خورد، مي شكست من نظر بهمن ٢٢ بود، گذاشته بيرون را پايش رفاه ي مدرسه از
 فهميد، مي بازرگان آقاي كه چيزي آن خالف بر كرد، مي بمباران را رفاه مدرسة و آمد مي دشمن بود گذاشته بيرون
 او نتواند كه شود پيدا مردم روح در عمومي آشوب يك بعد بزند، را رفاه مدرسة بزند، را رييس كه بود خائف دشمن

 آقاي فاصله بال بعد و بزنند كه داد مي دستور وقت آن نيست آنجا مينيخ آقاي شد مطمئن كه همين كند، آرام را
 بمباران كه اش خانه, شما رييس گفت مي و برد مي تلويزيون پشت و كرد مي دستگير بود رفته كه منزلي از را خميني



٧٦  ·································································································································································  
 و شويد كشته كه خيابان به فرستاد را شما ايشان گرفتيمش، ما و بوده فرار حال در ايشان, آمديد هيجان به شما و شده

 انقالب و شكست مي خميني آقاي از باره يك عمومي اعتماد و بماند سالمت جانش و كند فرار خواست مي خودش
 .خورد مي شكست
 تكان اينجا از من گفت كنند، مي بمباران را اينجا گفتند چه هر مانم، مي جا همين من خير؛ گفتند خميني آقاي

 علت, ايشان بودن صحنه در. باشم اينجا در كه است اين, من بودن صحنه در و صحنه در ندبياي مردم گفت خورم، نمي
 ممكن مردم ولو است صحنه در خميني آقاي وقتي گفتند مردم كه شد هم همين و بود، ايشان ايمان و عدالت به اعتماد
 ولي كنند، تبيينش و تفسير انندتو نمي خودشان كه دارند اجمالي ادراكات يك ولي نباشند، وسيع محاسبة اهل است
 را من خواهد مي دشمن اگر كه بود اين معنايش ايستاد، آنجا اهللا حفظه خميني آقاي كه همين دارد اثر ادراك آن روي
 و خودش خانة در خميني آقاي نشستن بنشينند، خودشان خانة در توانستند نمي مردم شوم، كشته حاضرم من بزند

 براي حضور مردم كه شد مي علتي شوم كشته حاضرم من بكشي خواهي مي كه شمن،د به كردن مشخص را جايش
 دو و بيست رزم مسئلة در فقط اين بشكنند، و بيايند خيابان به همه و ننشيند خانه در كسي و كنند پيدا شدن كشته
 باز حركت از را تمل غيابشان و فرستد مي جلو را ملت مشكالت، در »عدل لوالت« و عادل رهبر حضور نيست، بهمن

 . دارد مي
 از است، جمعي رفتارهاي هدايت و عموم هدايت وسيلة, جمعي هاي رسانه گوييد مي شما گاهي, مطلب خالصة

 است كار كنار در ها جماعت نماز گوييد مي باالتر در و است ها برنامه اجراي علت, ها جمعه نماز و گوييد مي باالتر اين
 باشد اصل آخرت و نباشد آخرت سر نزاع و شود كنترل تقوا وسيلة به نفس هواي و بگيرد مانجا داخل از كنترل كه اين
 جبهه در اآلن كه هايي شهادت, كنيد مي مالحظه كه شود مي حبي و اعتماد يك موجب اين اهللا، في حب و حركت در

 .الشهداست سيد حضرت به نسبت حب اساس بر داريم جبهه در كه هايي شهادت داريم،
 ,در) ٢س
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 كه اين به تخيل حتي) عليه اهللا صلوات( عبداهللا ابا حضرت به نسبت شوند مي شهيد كه اينهايي از كس هيچ) ج
 خودشان كه بقيه مثل يا نادرشاه مثل مثالً باشد خواسته ايشان كه اين يا و كنند، نمي است جنگيده دنيا عالم براي ايشان

 كس هيچ را چيزي چنين آورده، مي در را پسرش چشم شده مي پيدا ومتشانحك براي خطري كه وقتي و خواستند مي را
 بتوانند كه دانند مي مقوله اين از باالتر را عبداهللا ابا حضرت شأن شوند مي شهيد دارند كه اينهايي همة بلكه گويد نمي

 اگر و نيست، »اجمعين عليهم اهللا صلوات« طاهرين ائمة در فقط اين. كنند ادراك را عبداهللا ابا حضرت اخالص و ايمان
 كه برادرت اخالص بگويند اين؛ از باالتر نه، گويند مي بفهميد؟ توانيد مي را رهبري مقام اخالص كنيد سؤال ها جوان از

 دعاي بركت به متبرك من كاش است، خوب خيلي برادرم وضع است بد وضعم من گويد مي فهمي؟ مي را جنگد مي
  شدم، مي برادرم

 خدا مخلوق را دنيا دانند، مي هيچ متعال خداي برابر در و آخرت برابر در را دنيا اين دارند كه تقادياع از همه
 چنين مردم هم اول اگر و آن با كند مي پيدا فاصله دادنش نظم خيلي اين در دانند مي وسيله را دنيا منافع و دانند مي

 خدا به ايمان حركت، علت انگيزه آگاهي، و انگيزه كه اشدب چيزي همچنين به اگر تان گيري سمت باشند، نداشته چيزي
 است، نادر موارد براي آنها كيفر و قضا باب مثل داريد كه هايي كنترل كند، معين را كيفّش آگاهي و حركت، علت
 و است لكنتر اصل و دزدي, اصل كه اين نه بكند دزدي كسي كه افتد مي اتفاق استثنايي افتد، مي اتفاق كمي بسيار موارد
 دزدي و كند دزدي آمده دستش كه است خوبي آدم اين بگويند كه بيايد در اميني آدم يك استثناء و احياناً او فرع

 .است نكرده
 معني دارد احترام ها عقيده همة گفتيد شما كه آنجايي يعني شود، مي مساوي شرفي بي با كفار دستگاه در شرافت

 شما است، تعارف قضية يك احترام كه است اين اش دومي معناي و ندارد احترام اي عقيده هيچ كه است اين اش اولي
 خدا كه گويد مي راست مسلمان هم نيست، خدا گويد مي كه كنيد مي احترام او به و گويد مي راست كافر هم گوييد مي

 شود مي صحبت بعد است، حق اسالمي نه و است حق كفري نه كه است اين معنايش اين. بگذار او به احترام هست،
 احترام حق، شود مي كردن زندگي پس كني، زندگي بتواني كه اين براي گويد مي كنند؟ مي چه براي را احترام خود كه
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 مطلق هستي به حقانيت بگوييد شما كه اين تا كند مي پيدا فرق خيلي برگردد تنازع به حقانيت اگر طمع، شود مي

 .گردد برمي
 نسبت مردم كه اعتمادي با منتهي شود، سپرده كارشناسان دست مردم واليت كه دشو مي اين آخرش خالصه) ٣س

 اختيار سلب كه بگوييم تمركز معني در يعني بزنيم قيدي يك را تمركز ما كه شود مي اين اش نتيجه دارند كارشناسان به
 آن به اعتماد مردم نباشند، آن به راضي مردم كه دهيد مي اختيار سلب يك بلكه دهد نمي نافذ معناي مطلق صورت به

 .حق گوييد مي باشند نداشته
 اختيار سلب و شود مي حق, ريزي برنامه در اختيارات گسترش جريان گفتيم كه داشت هم ديگري فرق يك اين) ج
 معناي اين است، اختيار سلب از غير اختيار گسترش وسيلة است، كارشناسان دست به اختيار گسترش وسيلة. نيست
 و كند پيدا تواند نمي وجود خارج در مطلقش هويت به كه اختيار  بشود، مالحظه بايد قضيه اين در كه ستا دقيقي

 جريان آيا كه معنا همين به. است متعال تقواي صرف به اختيار گسترش جريان باشد، بايد اختيار گسترش تعددش
 اختيار، تضييغ جريان شرقي، و غربي هاي تگاهدس در معتقديم ما است، اختيار تضييغ جريان يا است اختيار گسترش

 انسان و تر فشرده و تر دقيق ها كنترل  بشود، تر پيچيده تكنولوژي چه هر شود، مي تر ضيق مرتباً يعني, است تضييغ رشد
 امروز بكند خيانت تا پنج يا بكند خيانتي يك توانسته مي ديروز تا كه كسي يعني گيرد، مي قرار بيشتر منگنه در

 و فعل يك ايجاد براي بكند، را خيانت اين بتواند تا بكند پاخت و ساخت را بيشتري عدة بايد باشد، بايد تر يچيدهپ
 رشد جريان, حق دستگاه در بگذارند بيشتر, اطمينان سوپاپ تا پنج كنترلي، دستگاه تا پنج بايد هم كار يك انجام براي

 .كند مي پيدا فرق مثبت بعد در رشد با منفي بعد در رشد تضييغ، رشد نه است اختيارات
 ,ريزد مي را اش برنامه ريز برنامه كه وقتي يعني) ٣س
 .است اختيارات رشد برنامة, ريزد مي كه را اش برنامه) ج

  باشد، داشته اجرايي ضمانت يك بايد هايش برنامه بعد) ٣س
 .است مردم ايمان ضمانتش) ج
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 كند؟ مي تكيه فقط انايم صرف به يعني ايمان، بر عالوه) ٣س
 .بله) ج

 دهد؟ مي ميل خودش ي برنامه سمت به هم را اجتماعي امكانات اجتماع، مقدورات كه اين يا) ٣س
 قرض شما به پول كه بنده يعني كند، مي پيدا ميل مردم ايمان طريق از امكانات كه كنم عرض خواهم مي من نه) ج

 يك توماني است، زياد پول چون حاال گوييد مي شما گيرم، نمي من نگير، بار كه كنند مي مجبور را من كه اين نه دهم، مي
 پول اين در كنيم مي كاري يك ما خوب گويد مي بدهم؟ قرار چيزي من كه چه يعني شود، مي تلخ اوقاتم بده، قرار چيز
 ديگرم باراتاعت از كه است خاصي شيوة گرفتم، قرض بگويي كه بگيري قرض آيي نمي هم شما دارد، درآمد كه

 از مردم كه بياوريد اآلن را باب همين شما ندارد، دوست خدا و است مكروه قرض گويد مي بگيرم، بهره و كنم استفاده
 يعني نكنيد، اصل زندگي در را قرض يعني شود، مي] ؟[ گيرند مي كه هايي وام اين اكثر باشند، داشته ابا »اهللا ماكره«

 چرا؟ گويند مي سازم، نمي نه، گويد مي بسازد خانه خواهد مي طرف بگيرند، رضق كه نباشد اين بر اصلشان مردم
 است مكروه رسول و خدا نزد در اين گويد مي بده، قسطي هم بعد, بگير خوب گويند مي شوم، مي مقروض گويد مي

 است، باز دستش او !نه گويد مي فرستد، مي برايت و كند مي زنبيل در گويند مي برساند، كه است قادر خدا است، قرض
 . است بسته زنبيل به تو و من دست

 وام ميزان حاال شود، مي كم خيلي قرض آنجا كند، مي قرض مرتباً اما كند، مي قرض بخرد ماشين خواهد مي طرف
 ود؟ش مي توزيع چطور اعتبارات اينجا در ببينيد شما كنيد، زياد را ها دهنده وام ميزان طرف آن از كنيد كم را گيرندگان
 به يعني دهند، قرض او به و بخواهد پول كسي كه باشند داشته آرزو مردم. هست اآلن كه شود مي اين از غير چرخش

 خودم كه گويد نمي شناسم، مي را نفر يك من داشت احتياج كسي اگر گويد مي اش دستي بغل به آرام آيد مي مسجد
 .كند برطرف را مؤمني حاجت دبتوان كه دارد دوست شود، ريا كه اين از ترسد مي هستم
 جز هم طرف اين از بعد بخواهد، قرض كه گردد مي كسي دنبال طرف آن و طرف اين زند، مي سر ارحامش به

 قرض شان زندگي رشد بردن باال براي بلكه گيرند نمي قرض, احتياج براي مردم اآلن گيرد، نمي قرض كسي ها محتاج
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 شود، مي عوض اعتبارات جريان شكل! نه ماند، مي معطل آنجا در اعتبارات از قدارم يك, آيد مي نظر به ابتدا گيرند، مي

 اين بفروشد، گران را جنسش بكند، ال دو ال يك را پولش كه كند نمي تالش است، مردم به دادن قرض دنبال كه آدمي
 يك آمد مي مغازه كه بحص از اين كه ديدم اشرف نجف در زماني را ها كاسب از يكي من البته كه كند مي سعي آدم

 و يازده ساعت تا روزها بعضي فروخت، مي و كشيد مي جنس روي متعارف مقدار يك بعد فروخت مي كه را مقدار
  بقيه آورد مي كه وقتي آورد، مي در را اش بچه و زن و خود خرج ظهر، از بعد يك تا گاهي و ده ساعت تا روزها بعضي

 هيچ و فروخت مي كاري مايه همان به و داد مي ارزان بخرد جنس او از خواست مي كسي وقت آخر يا ظهر از بعد كه را
 كرده هم قفل برود، بود آمده بود، بسته را دكانش فرضاً يا  كرد، مي كار هم شب ده ساعت تا كشيد نمي آن روي چيز
 روشن امشب اين اغچر كه بچه اين خاطر به خواست، مي نفت شاهي سي او از بود، دستش شيشه يك اي بچه بود،
 را خودش چون بود، باز هم ديگر جاي و ديگر جاي برود بگويد توانست مي كه اين با ديگر، جاي برود نگفت باشد
 جور و جمع كه را چيزهايي و زد باال را كشو در كرد، باز را قفل كن؛ صبر گفت ديد، مي ثواب مؤمن حاجت رفع براي
 كه نيست اين بفروشد، نفت شاهي سي كه كرد معطل را خودش ربع يك رد،آو باال را نفت ريخت، هم به بود كرده
 .خواست مي را مؤمن حاجت رفع خواست، نمي اين در مادي سود هيچ خواست، مي شاهي سي اين در سود

  بوديم مشغول كه بحثي اين در ما اي دقيقه چند) ١س
 خانه روي و آوريد در اي محله از بياوريد اي محله در و آوريد در تمركزي شكل از را شهوي حوائج اين حاال) ج

 اين در آيا باشند، متكفل را خودشان حوائج خودشان را شان احتياجات كه باشند اين دنبال مردم كه شد بنا اگر بياوريد،
 آب جايي يك هم اي محله هر حال عين در و است بهتر بياورد در آب و باشد داشته تلمبه چاه يك خانه هر الگو

 و هستيد مالك يا تاجر شما فرضاً دارند، سبيل آب كه آنجايي از مثالً كه اين و است بهتر اين باشند، داشته سبيل
 حاال ما! نه گويند مي خودشان فقرا  فقرا،  خانة به ببريد خواهيد مي كه را آب اين كنيد، جاري صدقه و وقف خواهيد مي
 دوست ما گويد مي چرا؟ گويند مي است قادر خدا هم بعد و ريمآو مي آب ظرف ظرف, آنجا از شود مي كه مقداري تا

 در توانستيم هم ما و خواست خدا شايد كنيم مي متعال خداي به توكل هميشه، براي باشد گير مان زندگي داريم
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 سال ،امسال تدريجاً بعد اما بياورد، آب برايش او بخواهد كه بيند مي حزازتي يك خودش بر يعني بزنيم، چاه خانةمان

 چاه و برساند را آب كرد جمع اندازي پس اگر كند مي سعي باشد چاه اين از هم متر بيست يا متر پنجاه سالي ديگر،
 خط اين در صنعت اگر بيفتد راه برقش و آب خانه اين كه اين تا كند پيدا را اش تلمبه آورد را آب كه بعد و بزند

  كند؟ نمي پيدا مطلب اين زا تحصلي هيچ تلمبه و كني چاه وسيلة آيا رفت،
 نحو يك به باشد ُخرد توليد يا و انبوه توليد اگر, تأثير نسبت رشد جريان در بگويد كسي است مشكل خيلي

 ساده وقت آن كند مي رشد هم و اتوماتيك هم و دارد رشد جريان حتماً هم خرد توليد, بعد كند مي رشد تكنولوژي
 مگر كنم، جارو را كوچه كه دانم نمي خودم وظيفة وقت هيچ من اآلن يعني ،است غير حوائج در سعي و كردن زندگي

 كردن تميز و كردن جارو براي و بودم »اهللا مرضات« دنبال من اگر كنم، جارو را كوچه كه شدم شهرداري رفتگر من
 هم با و است ستشاند فراشي جارو يك كدام هر درآمدند هايشان خانه از همه بينيم مي صبح زماني، آمدم بيرون كوچه
 بيرون كوچه كردن جارو براي صبح محل اهل همة شود، مي جارو دقيقه پنج در كوچه. كنند مي جارو را كوچه دارند

 هست مسير گويند مي  شود؟ مي جارو كوچه اين چقدر خوب آيند مي بيرون نفر صد هست كه خانه صد مثالً و آيند مي
 .نكنيم كثيفش و نيمك تميزش »اهللا الي قربتاً« بايد ما و

 است، مشترك مسجد كه همانطوري كه, كنيد فرض كه كرد فرض شود مي اين به مشترك شيء يك ببينيد وقت آن
 درمانگاه، براي يا مسجد مثل كردند مي كرايه مردم را خانه يك اي خانه صد هر از قم در اگر كه كردم مي فكر من البته
 خودشان اينها و دارند كه حوائجي و كارها براي محلي و زايشگاه براي يمحل است، مشكل منزل در كه چيزهايي آن
 و روز و بردند مي ثواب و كشيدند مي بيداري آمدند مي و شد مي نوبتشان خانه تا دو يكي ماه در شبي هر »اهللا الي قربتاً«

 باشد شديد كه مريضي را، ديگري مريض چه و خودم مريض چه كنم پرستاري بخواهم من كردند، مي تأمين را شبش
 مسئول شما خانه چهل تا كه، اين اندازد، مي راه مردم بين عجيبي الفت چه اين. كرد عالج خانه مقدورات با نشود و

 هم مسئول را خودشان, هم خانه تا دو حتي كه آيد مي پيش كم كه آيد مي ذهنم به حاال  باشيد، نبودنشان يا بودن گرسنه
 كوپن بي كه نگرفت را كوپنش درست چرا بماند، نفت بي كه نكرد مصرف را ها نفت درست راچ كه نگويد اگر بدانند،
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 ما بر منت و بپرسد احوال ندارد؟ يا دارد نفت كه ببيند برود كه نيست حرف اين دنبال نگوييد اينطوري اگر بماند،

 از و باشد حاجت رفع در سعي اين از گيرم، نمي نه بگويد و باشد داشته ابا هم آن است خودتان براي نفت و بگذاريد
 .كند اكتفا دارد كه مقداري همان به كه اين او

 در روحي چنين يك اگر كردم، مي صحبت داشتم] ؟[ آقاي با و بودم فكر در من پيش روز چند انداختن، بمب اآلن
 باشد داشته ليست جا آن و كنند رجوع محله اين مسجد به شهر محالت همة از اندازند مي بمب كه اآلن كه بود مردم
 در آورم، مي كه دارم شيشه تا چهار مغازه در شهر طرف آن و بيندازم شيشه اهللا الي قربتاً خواهم مي بگويد بر شيشه مثالً

 ديگري عده يك هستم، آماده من بگويد نقاش هم و بنا و كنم تعمير را هايش پنجره خواهم مي كه بگويد ساز پنجره و
 رودخانه در كه بمبي در آيد مي نظرتان به شما  كنيم، كمك هستيم حاضر ما چيزها كردن جا به جا در كه بگويند
 و باشد شده شكسته اش شيشه منزل صد فوقش داشت، خرابي منزل چند گويند مي انداختند منتظري آقاي منزل نزديك
 باشد، شده رابخ هايش پنجره از بعضي و خراب ديوارهايش از بعضي هم منزل هشت الي هفت حدود
 درست نبايد متوالي كه هايي خرابي تمام روز يك عرض در كه آيد مي ذهنم به باشد، مطلب اين بر اي سعي يك اگر

 درست شود درست بايد متوالي كه هايي خرابي هفته يك عرض در و شود مي درست شود، مي درست دفعي و شود
 . شود مي

 بعد باشد، جاري آن در رقمي اين محبت و حب يك كه شهر اين كرد، بمباران شود نمي ديگر را شهر اين  اصالً
 هم محله آن براي اگر گويند مي و بروند شهر اين از توانند نمي ورزند، مي عشق محالت ساير به محله، اين اهالي

 و بزنند پالستيك كه كشيد طول هم هفته يك و شكست شيشه اگر ولي كنيم، خدمت برويم ما آمد پيش چيزي
 اگر نخوريد، سرما تا ما خانة به بياييد امشب كه نكرد دعوت منزلشان در را اينها كس هيچ و كنند درست را اش جرهپن

 بايد حتماً فردا خوب بكنند چه ندانند و بروند اي حسينيه در خواستند صبح تا شب اينها   نداد پناه را ديگران كس هيچ
 خراب چيزيش كسي وقتي هم با همه اگر پس نخوريم سرما كه شدبا جايي يك اقل ال گويند مي! بروند دهات به

 فرش تا دو و بوده رفته بين از كه فرش تا دو بيند مي آيد مي كه بعد يعني بفهمد طرف نگذارند و بكنند مدد شود مي
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 و است ماسال براي فرش اين آقا گويند مي است انداخته كسي چه بفهمد كه كند مي تالش چه هر انداختند، و آوردند

 زير خواهم نمي كنم كار چه من گويد مي جماعت امام به ببرند، نيستند حاضر هم را اسمش حتي كند نمي قبول كسي
 كه صندوقي به كن كمك خواهي مي خودت كه مقداري به است اينطوري اگر خوب؛ خيلي گويد مي باشم، كسي دين
 .كن رسيدگي مسلمين به خودت يا است مسلمين حوائج براي
 خانة انصار رفتند، مهاجرين كه وقتي است، بوده چگونه انصار و مهاجر در كه ببينيد را اسالمي ادارة اوضاع كل رد

 و دهند جا شان خانه در شد مي كه آنهايي نشستند، و زدند چادر صحرا در آمدند و كردند رها البيت اثاث با را خودشان
 مهاجر خانةشان در و نشستند و زدند چادر صحرا در رفتند داشتند مك جا كه آنهايي و دادند مي جا باشند هم خودشان
 شهر خود مهاجرين هيچ، هم مان جنگي مهاجرين هيچ، كه را افغاني مهاجرين كه شود نمي ما براي تفهم قطعاً نشست،

 بود الهي انگيزة و وظيفه به نسبت اطالع صرف اين! بكنيم كاري چنين  را ديگر محلة به محله يعني شهر داخل و
 ]؟[ تواني مي

 اختيارات رشد بستر جامعه كه فرموديد بعد وقت آن] ؟[ هم سياست در كه گفتيد بوديم خدمتتان كه بحثي) س
 افراد، براي است
 بله) ج

 اختيارات؟ به دهد مي توضيح كه است مادي امكانات بخشش يك جامعه بعد) س
 پيدا تخصيص, مقدورات نباشد اگر نيست، تنازع منشأ يا و است تنازع منشأ يا مادي امكانات كه است اين مهم) ج

 .شود مي داده تخصيص كه اين نه كند مي
 انساني روابط هم بخش يك و مالي امكانات كه است جامعه از اش بخشي يك بعد  ديگر؛ قسمت يك حاال) س

 جامعه در يعني گيرد مي كلش خانواده سازماني، فرهنگ، بخش سه در انساني روابط وقت آن هست، حاكم كه شود مي
 اجتماعي روابط هم تأثيري يك و دارد افراد رفتار بر مادي امكانات تأثيري يك وقت آن گيرد مي شكل خانواده و
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 در جامعه و خانواده بر باشد كامل مثالً شايد كه انساني روابط تأثير اين دارد، افراد بين روابط بر جامعه در موجود

 را افراد بين رابطه يا را اختيارات و دهد مي شكل و دهد مي توضيح چطور يعني ست،ا چطور ها انسان رفتار
 .برد مي وقت ذره يك از بيشتر چون گذارم مي ديگر جلسة يك براي را اش تكه اين) ج

 ]؟) [س
  آوريم، مي را بحثش اول را تكه اين ،)خنده) (ج

»اهللا رحمه و عليكم والسالم«  
 



 
 

 ٦جلسه: 
 .اعتماد ساختار در اعتماد پايگاه تأثير - فرد بر خانواده تأثير - سياست: موضوع
  حسيني المسلمين و االسالم حجت

 ٢٠١١ - ١٢٩٥ - ٠١٠٨: نوار كد
 ٦٥/  ١٢/  ١٢: تاريخ

  ناطقي حسيني باقر محمد سيد: كننده پياد
  حسيني آقاي حاج ينالمسلم و االسالم حجت

 ...»الها بار...الرحيم الرحمن اللّه بسم«
 به است، دار عهده را سقوط يا رشد جريان ديگري عوامل با سياست آيا ببينيم كه است سياست ي درباره بحث

 چيست؟ سياست جايگاه تغيير، جريان در ديگر عبارت
 .كنيم بررسي بايد را مطلب ندك مي درست را اعتماد روابط سياست بوديم گفته كه آن از بعد

 آن موضع يعني است جهت يك مسؤول تعريف، اين با ارتكازات رشد جريان. .. عنوان به فرهنگ، رشد، جريان
 نظري، قلبي، ادراكات شدن، پذيرفته از قبل است ادراك امر در بخش زير سه داراي خود هرچند است، جهت موضع
 آن به كه است هايي شده پذيرفته ساختار يكي شود مي حاصل سه اين زا كه نتايجي مجموع در لكن حسي؛ و عيني

 .گوييم مي فرهنگ شده پذيرفته ساختار
 سقوطي يا رشد هرگونه اثر نقطه جامعه در يعني. است گيري سمت در تغيير اثر دارد، اثري شده پذيرفته ساختار اين

 .دشو مي عوض جامعه گيري سمت شود، مي پيدا جهت در آن باره در
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 بعد يك در استقالل, فرهنگي وابستگي با فرمودند امام كه, كنيم مي عرض پاورقي در هم مطلب اين ذيل در حاال

 آن ظاهر اگر باشد اسارت جهت, جهت اگر كه اين براي, شود نمي پيدا شود پيدا كه است انديشي ساده ابعاد ساير يا
 موضع, سياست عامل موضع و. است جهت از متأثر رشد جريان در است، جهت در منحل ظاهر اين باشد آزادي هم

 سياست عهده به كه داريم روابط ساختار يك و. است فرهنگ دست به كه, داريم روابط جهت يك پس. است ساختار
 ساختار و شود مي جاري سرپرستي مراتب كليه در كه پرستي، سر به اعتماد واليت، به اعتماد عناصر، به اعتماد است،

 آوردن پايين يا بردن باال در انساني روابط تأثير, است مادي تأثير نسبت موضع اقتصاد، موضع و كند مي مشخص را
 .شود مي مشخص جامعه مادي تأثير نسبت
 مادي امكانات شدن تر گسترده يعني مادي تأثير نسبت رشد جريان كه است اقتصادي روابط كيفيت ديگر عبارت به

 . دهد مي هنتيج را شدن تضعيف بالعكس يا
 كوچكترين در شود مي مطرح جمع در كه واليتي از آن عيني واحد كنيم، مالحظه كه سياست واحدهاي در بنابراين،

 .است جمعي رفتار هويت تبلور كه سازماني رفتار و جمعي رفتار تا است، خانواده كه جمع
 مادي مقدورات و ارتباطي مقدورات ي،انسان مقدورات, است كه تأثيري نسبت كنيم مالحظه امر سه در بايد حاال

 اگر يعني. مادي تأثير نسبت قدرت و ارتباط قدرت انسان، قدرت گوييم، مي قدرت گوييم، مي خصلت عنوان اين به كه
 قدرت ارتباط، قدرت انسان، قدرت يعني, سه اين وصف به بعد و ارتباط امكان انسان به باشيم داشته توجه كار اول ما

 يك عنوان به تنها خانواده كه انساني قدرت شدن مشخص در هستند سهيم سازمان و جمع و وادهخان اين. مادي
 نداشته جهت هيچ كه حاصلي عنوان به خانواده حاصل عنوان به فرضاً يعني كند، نمي توليد را فرد تركيبي وحدت

 فرد، ذهني وضعيت, ردف رواني وضعيت يعني دارد، تأثير نسبت درش خاص قدرت يك با را اين, نيست, باشد
 است، خانواده در ها اين پيدايش و تكون مرحله اولين, فرد اعتماد فرد، حب فرد، واليت فرد، مادي تأثير وضعيت
 است توليدي مولد باشد، انسان جسد مولد فقط كه, كشي جوجه كارخانه يك نه ولي است مولد كارخانه مثل خانواده

 . كند مي توليد را قدرت يك هويت يعني, را انساني هويت كه
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, باشد انسان يك پيدايش طبيعي صورت به نتيجه و گيرد انجام خاصي عمليات خانواده در فقط كه نيست طور اين
 پيدايش بر سابق يعني تولد از قبل يعني كار ابتداي همان از باشد، متأثر مادر و پدر فعل از انسان اين روح كه اين بدون
 غير اين كه دو، اين ارتباط وحدت وضعيت] ؟[ وضعيت مادر، روحي وضعيت پدر، روحي وضعيت فرد، تكون اولين

 به دارند تعلق دو اين شي، دو مثل شود مي متغاير, دارند شخصيت دو مرد و زن هستند، متغايريين شخصين از
 محور بر را تعلق گرا است چيز يك كنيم، معنا پاورقي در صرف مادي اگر تعلق اين هم، به شي دو تعلق عين يكديگر،

 وجود جاذبه يك, دارد وجود خانواده در روح يك. گذارد مي فرق اول از را جاذبه تركيبي وحدت كنيم معنا اختيار
 ارتكاز تغيير صرف بدانند، غريزه از ناشي را اين و بدانند؛ جنسي جاذبه را آن كه است انديشي ساده بسيار كه دارد
 ولي گوييم مي حاشيه در( روانشناسي در اگر نفرت اصطالح به ريزد، مي هم به را تركيبي وحدت وضع طرفين احد
 ندارد، را او با آميزش قدرت مرد, زن وجاهت كمال با شد حاصل مردي و زن بين نفرت اگر) مطلب براي است مؤثر
 كه روحي ييجدا جدايي، تنافر، يعني روحي نفرت, شود نمي حاصل اصالً غريزي قدرت, شد پيدا نفرت اگر يعني

 .كند نمي كار غريزه شد حاصل
 كه ارزشي بي بسيار شي به نسبت شده نفرت دچار كه زني و شده نفرت دچار كه مردي جنسي غريزه است ممكن

 حاصل تحرك اين وجيهي بسيار زن به نسبت ولي شود آميز تحريك او براي جنسي نظر از ندارد جنسي امور به ربطي
 .شود نمي

 كند، نمي غريزي را خود شناخت كند، مي عوض را خود شناخت خانواده، شناختن امر در من رنظ به مسأله اين
 تواند مي حب و نفرت كه است محوري چه حول كه اختيار محور تحت برد مي را شناختش كند، نمي مادي را شناختش

 به تعلق و جاذبه محور هب. شود نمي تفسير غريزه به مرد و زن كشش وقت آن شد مطلب اين اصل اگر شود، ايجاد
 .شود مي تفسير دنيا پرستش يا متعال خداي
 مرداني بسيار بگويد تواند مي بياورد نمونه و كند تفحص آدم, كنند مي ذكر روانشناسي در كه را هايي نمونه اگر
 اختيار يعني باشد نداشته را همديگر با آميزش ميل كه اين نه ندارند، را همسرشان آميزش بر قدرت كه هستند
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 زن آن وقتي شود، نمي پيدا او براي جنسي آمادگي از اي مرحله هيچ ولي كند آميزش كه گيرد مي تصميم كنند، نمي

 قدرت گيرد مي تصميم كند مي اراده هرچه باشد زن آن وقتي شود مي پيدا آميزش آمادگي برايش خيال صرف با, نباشد
 .ندارد را كار اين به

 در متنفرند، هم از طرفين يعني كند، مي رنج و الم احساس آميزش از لذت اساحس جاي به زن همچنين و
 پذيرد، نمي كه است روح گيرد، نمي انجام شيميايي داروهاي با هم آن معالجه شود مي ذكر مطلب اين رواني هاي بيماري
 .شود روشن مطلب تا زنم مي مثالي اكنون
 كه اين با آورند مي غذا شما براي برسد كه اوج به گاه باشيد داشته انتظاري يا عصبانيت و دلشوره شما كه حالي در
 را غذا شود نمي گوييد مي رود؛ نمي پايين گلويم از گوييد مي, بخوريد را غذا توانيد نمي ايد نخورده غذا است مدتي

 . نيست خوردن بر قدرت اكنون دارد، جو ندارد، جو معده كه اين نه, بخورم
 كه شود مي گاهي بيايد، تلخ آدم دهان در غذا آدم, بيماري شدن تند و سرماخوردگي با قطف كه نيست چنين اين

 مزه بد آيد، مي نمك بي خيلي يا و شور خيلي يا است تلخ دهانش در غذا اين آورند مي غذا خورده سرما آدم براي
 اصرار بعد بخورم، توانم نمي گويد مي اين است، خوبي آش است خوشمزه گويند مي و خورند مي ديگران آيد مي
 ]؟[ بخورم توانم نمي و خوردم زور به قاشق يك گويد مي و كنند مي

 را خود كار بتوانند چشايي اعصاب و شود تركيب غذا اين با كه تركيبي با متناسب غدد ترشح كه است اين آن سرّ
 كند، مي ترشح ديگر طور غدد شود، نمي شود پيدا است لذت با متناسب كه را خاصي حالت آن مغز در و دهند انجام

 وارد كه ميكروبي آن كه چيزي آن با كند مي جنگ دارد شده عفوني جا يك بدن در است شده پيدا بيماري يك) غدد(
 ترشح او با جنگ در غدد است او با دعواي حال در بدن است عفوني بدن از قسمت يك كنيد فرض است، شده بدن
 صد در بينند مي كنند آزمايش اگر را خون وضع است، شده بدن ترشحات تابع ييچشا غدد وضعيت با لذا كند، مي

 ديگر كرده تغيير بدن مايعات وضعيت كه اين وجود با و است گرفته قرار است ميكروب ضد كه مايعي فالن از زيادي
 به چاي در اگر كه است اين مثالً شود، نمي پيدا مغز در بشود حاصل بايد كه اثري آن غذا اين با كنند كه تركيبش واقعاً
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 وجود به تركيبي شود مي كه غذا اضافه به بدن مايعات ترشح شود نمي خورده شود مي مزه بد بريزيد نمك قند جاي

 .است تلخ آيد مي نتيجه كند مي مخابره مغز به كه آنهايي چشايي اعصاب كه آورد مي
 تركيب در كنيد، مي ميل شما كه مايعي اين به است شده اضافه شده كه ترشحي آن گويد مي هم درست و راست

 غدد ترشح در جسم, حالت اين مثل. است تلخ دهانم در گوييد مي دهد، مي تلخي نتيجه كنيد مي مزه كه را غذايي
 با شود مي عوض غدد ترشح ترسيد مي وقتي كند مي عوض را غدد ترشح مختلف حالت در عيناً هم روحي وضعيت

 مباركتان رنگ و شود مي عوض مايعات وضع و غدد ترشح است، نشده بدن وارد ميكروبي ريد،نخو چيزي شما كه اين
 .كند مي تغيير

 باشند، طبيعي وضع در بدن مايعات و باشند طبيعي وضع در غدد است محال گرفت قرار نفرت در رواني وضع اگر
 .خورد مي هم به طبيعي وضع
 با كند مي تغيير مادي هاي تركيب با اعصاب و بدن مايعات توضعي كه گونه همان, است مهمي امر يك اين و

 طور. كند مي حس ديگر طور را بدن عمليات كه نفرت و ميل در رسد مي جايي به و, كند مي تغيير نيز رواني تغيرات
 اين از آنها دهرچن پرداخت كنند مي ذكر تجربي روانشناسي در كه هاي نمونه به توان مي زياد طبيعتاً دهد، مي نتيجه ديگر

 موجب روحي اختالالت گويند مي كنند مي ذكر مادي امر همين را شقوق آورند، نمي كنم مي عرض من كه موضعي
 دانيم مي اختيار قدرت به مربوط بلكه دانيم، نمي روحي اختالالت به مربوط را اين ما ولي, شود طور اين كه است شده

 قدرت, اختيار قدرت است، تصميم مرحله است انتخاب قدرت از بعد اراده است، اراده از غير اختيار قدرت كه
 حب ساختار و حب محور كند، مي معين را حب محور كه است او است، رابطه بر حاكميت است، جهت بر حاكميت

 .شود مي معين اختيار در
 تمام هم اولويت تعين كه حاال كند مي اولويت تعيين و گيرد مي انجام مغز كار اساس بر كه است انتخاب آن از بعد

 فاصله, اجرايي جزميت يعني, تصميم مرحله تا اختيار نفوذ, نگيريد تصميم يا بگيريد تصميم توانيد مي شما است، شده
 كيف, شود مي پيدا اختيار تعلق محور اساس بر كه است خاصي تركيبي وحدت خانواده, دارد جهت تغيير با بسياري
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 رواني وضعيت هم كه است محصولي مولد رابطه اين كيف, شود مي مشخص خاص ارساخت يك در مرد و زن رابطه

 .دارد قرار آن تأثير تحت تكوين از قبل تا تولد از قبل فرد عيني وضعيت هم و فرد ذهني وضعيت هم و فرد
 تحاال به خورند مي نطفه گيري شكل و خصوصيت, پيدايش از قبل مادر و پدر كه خوراكهايي جذب نحوه يعني
 دو خورد بر است، اختيار دو اين برخورد از حاصل كه تركيبي وحدت, شود مي مربوط اند كرده كه اختياراتي و طرفين
 در جمعي خصوصيت پيدايش بستر اولين تركيبي وحدت يعني, كند مي مشخص را وراثت و ژن خصوصيت اختيار

 .است خانواده
, رواني خصوصيت كه, است تركيبي وحدت ادامه اين باز, صيخا باساختار, خاصي شاكله با شد متولد طفل كه بعد

 در, گيرد مي تماس جامعه با فرد وقتي ديگر عبارت به. كند مي مشخص را فرد عيني خصوصيت و ذهني خصوصيت
 .است نماينده يك حكم در جامعه به تركيبي وحدت يك طرف از ديگر عبارت به, است يافته نمو خاصي بستر

, ذهني, رواني مختلف خصوصيات با كه مختلفي افراد از, جمعي رفتار. است مختلف تركيب باز جامعه وقت آن
 در آن تأثير نسبت مرتبه اين كه شود مي پيدا عظيم بسيار تركيبي وحدت يك باز آنجا در دارند، برخورد باهم عيني

 .ستا خانواده امر از بلندتر بسيار صواب يا سوء اختيار گستردگي عدم يا و گستردگي
 است آورده خانه از خام صورت به كه را چيزي آن آدم كند مي پيدا تري وسيع اجتماعي شكل, ارتكازات جا اين در

 ما مثل باب من اگر آورده خانه از كه را چيزي البته دهد، مي متناسب شخصيت و شكل و فورم آن به جا اين در
 ساختمان خواهيد مي شما كه است عناصر جدول در عنصري يك فلزي، يك, ماتريالي يك مثل بگوييم بخواهيم
 پيدا جا يك باشد آمده آجر, كند مي پيدا جا يك باشد آمده بيرون خانه از آهن نيمه جامعه ساختمان در كنيد، درست

 پيدا را جديدي خاص وضع جامعه در كردن رشد در ها اين مولكول كند، مي پيدا جا يك باشد آمده سيمان كند، مي
 مشخص آن تر دقيق و تر وسيع, تشكل جمعي هويت در است داشته كه را آنچه كند، مي پيدا را جديدي رمفو كند، مي
 .شود مي

 . كند مي مشخص سازمان در را خود جايگاه تواند مي و شود مي صادر سازمان به كه است جا اين از
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 يك حال عين در كند، مي توليد را انساني ورمقد يك كه اين در كرديم  مي بررسي را خانواده تأثير ما كه بود جا اين از

 .كند مي توليد را امكاني مقدور يك حال عين در كند، مي توليد را ارتباطي مقدور
 هم سياسي، است مقدوري هم فرهنگي, است مقدوري يعني, دارد را ارتكاز ساختار هم, هم ارتباط بخش در

 .اقتصادي است مقدوري
 فرق خيلي, كنيم نگاه مادي قدرت و ارتباط قدرت انساني، قدرت بر خانواده تأثير تنسب به جا اين از بخواهيم اگر

 بگوييد و كنيد مالحظه را ارتباط خود بخواهيد) كنم مي عرض دارم كه است مهمي نكته اين( از كه جايي آن تا دارد
 قدرت در گوييد مي بعد و دارد تأثير نسبت انساني قدرت در خانواده گوييد مي وقتي. اقتصادي و سياسي فرهنگ
 نه, است تمدن يعني اشياء در تأثير نسبت به, حاصل كنيد مي ذكر كه را آن مادي قدرت, دارد تأثير نسبت ارتباطي

 چطور ارتباطشان نحوه است چطور مان تمدن وضع است چقدر مان انساني نيروي پتانسيل گوييد مي اقتصادي، رابطه
 كه اين از اعم, است روابط جا اين بخش سه هر دارد، بخش سه باز خود رتباطا در گوييد مي كه وقتي ولي است؟
 امر در بودن امين مثل اقتصادي رابطه باشد، اقتصادي روابط يا باشد، سياسي روابط يا باشد، فرهنگي ارتكازات روابط
 در شود، مي اهرظ اشيإ كيفيت توليد در يعني تمدن در »تأثيرش« نسبت هرچند است، اقتصادي ربط يك مالي،
 كه ملتي با رشد نسبت باشند امانت داراي اقتصادي رفتار در كه ملتي يعني دارد، تأثير نسبت امانت, چيزها گيري فورم

 .نباشند امانت داراي
 است؟ صورتي چه به عوامل اين هماهنگي چيست؟ هم به نسبت انسانها رفتار در مؤثر عوامل) س
 .است اقتصادي و سياسي, فرهنگي دارد، بخش هس ارتباطي مقدورات قسمت حاال) ج

 .است ارتباط كيف بخش زير عامل سه اين پس
 اشيإ روي يعني تمدن روي تأثير نسبت دارد، هم انسان خود در تأثير نسبت ولي دارد، اثر, سه اين طريق از خانواده

 .دارد هم
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 را اختياري آن. است ارتباط كيف از اثر ميندو يعني, است سياسي اثر آن و است نظرما مورد خانواده از خاصي اثر

 كند مي معين اختيار يعني, كند مي معين را سرپرستي محور شود مي پيدا كه را واليتي ساختار كرديم عرض كه
 .دارد محوري ضرورتاً گيري سمت آن, را گيري سمت

 از تبعيت به رسد مي تا دشو مي معصومين از تبعيت خدا پرستش الزمه طبيعتاً شود، مي خدا پرستش آن محور
 .است داده قرار ما براي خانواده در متعال خداوند كه را مشروعي حد در واليت
 و پذيرد، مي را خود با متناسب ائمه خواه نا خواه, ماده پرستش, الحادي هم آن ضد كرد، اسالمي شود مي را جا اين
 صرف مادي تأثير نسبت شكل, خانواده در واليت كلش و. گيرد مي قرار مادي نيازهاي رفع اساس بر واليت ساختار

 . شود مي
 بر تواند نمي مادي ي خانواده سياسي روابط يعني, رابطه كيفيت, شود صرف مادي تأثير نسبت شكل آن شكل وقتي

 بر خواهد مي اين! شوند مي روبرو هم با چطور بگذارند هم سر كاله بخواهند كه اي بيگانه سفير دو باشد، استوار خود
, گذارند نمي خيانت اسم آن بر اصالً دانند نمي خائن ابداً را خود شدند غالب آنها كدام هر اين، بر هم او كند، غلبه او

 كرد مي خيال كه اين براي گويد مي چرا؟ گوييد مي برود، سرش كاله اين بود صحيح كه دانند مي اي مرحله در را طرف
 به كنيم، اداره ما بدهد را آن بايد, ندارد را قدرت اين كه شد معلوم عمل در ,دارد را چيزي چنين يك اداره قدرت كه
 مالحظه باشد، اين عهده بر سهم آن باره در گيري تصميم كه داند مي صحيح است كرده غلبه كه نسبتي همان به

 !كنم مي عرض چه فرموديد
 كه هستيد معتقد خاصي قانون به آيا كنيد؟ مي تقسيم نسبت چه به گوييد مي شود، مي تقسيم گيري تصميم عمالً يعني

 تكينك به غلبه، براي است وسيله قانون نه، گويد مي بكند معين تصميم در را تان سهم, كند معين را شما حد آن
 زن در مرد و زن شود مي پياده خانواده در همين عين! كنم مي عرض چه فرماييد مي عنايت كه، قدرتي به كه، برخوردي

 دروغ و كند مي تظاهر مرد براي زن هم كه است يقين آدم براي گذارند مي تلويزيون را فيلم گاه كه اروپايي مردهاي و
. هاست رفتار اين ابزارش بگذارد، او سر خواهد مي كاله نيست، باطني كند مي كه هاي محبت اظهار از ذره يك گويد مي
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 ظهور جامعه در كه هم آن تأثير نسبت. شود نمي مالحظه حب آن در ابداً يعني. بگذارد او سر كاله خواهد مي مرد همه
 دارند هم با سياست امر در هم جمعي رفتار در مردم كه برخوردي. باشد همين بايد هم شان سياست در, كند مي پيدا

 .شود واقع عصيان بر تعاون تواند مي, است عصيان اش جوهره در كه تعاوني است، عصيان بر تعاون
 كه چيزي چنين يك درد به كنند مي درست كه را روابطي شود؛ نيرنگ بر تعاون تواند مي كه است نيرنگ نآ نهاد در

 .كنند كار بايد چطوري كنند كار باهم بخواهند دزدها اگر
 ها، كامگي خود سازماندهي ها، نيرنگ دهي سازمان يك شود مي سازمانشان ،]؟[شان سازماني رفتار در همچنين و

 بهانه را ايثار اسم باشد، ايثار و حب اساس بر سازمانش كه است ممتنع خود، نفع به ديگري كردن فدا ماده، پرستش
 .نيست ايثار از خبري ذره يك كنند، مي

 ايثار بنام را ديگران بتواند خوب كه شود مي مدير كسي بگذارند، ديگري سر كاله خواهند مي نحوي به كدام هر
 يكي اين مقام آوردن بدست براي رفتن بين از اليق را آنها رفتند بين از تو ايثارگر دوستان بگويند او به اگر دهد؛ بازي

 خود قدرت فداي) را جانشان حتي( فداي را ها آن توانست كه نيرنگ اين در داند مي پيروز را خود و گوييم مي ما كه
 .كند

 واقعاً ها اين كه ندارد را اين فرض ذره يك, تاس ماده آثار پرستش, است ماده پرستش و ايمان كه, كفر دستگاه در
 براي چه براي خواهد، مي محور. ديگر براي ي كلمه, كنم مي عرض من ديگر عبارت به باشند آمده ديگري براي

 از كه همين كنيد مالحظه دقيق اگر كنم، ايثار ديگر براي را خود او براي كه پرستم مي را چيزي چه است؟ ديگري
 خود سياسي قدرت گاهي است خود تاريكي حيات است خود اسم گاهي نهايت است، خود, ذردبگ متعال خداي
 پرستش ادعاي, بپرستند را او و شوند اش شيفته ديگران كه است اين عاشق است، جمال در فرعونيت گاهي است،

 اين براي كند مي را جامعه هب عشق ادعاي دهد، بازي را ديگران كه اين براي كند مي را ديگران به شدن شيفته و ديگران
 كه برد مي لذت خيلي غير پرستش از كه داند مي خودش ولي امر، اين در كند مي هم تقال بپرستد، را او جامعه كه

 .كند مي را كار اين كه است خود براي بپرستند، را او ديگران
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 ايثار چه براي, كند مي ثاراي كه كسي گفت بايد شود، مي شخص خود فاصله بال نباشد متعال خداي محور اگر

 .دهد نمي بروز, خود ميل به گردد مي بر دارم مي دوست را ايثار گويد مي كند؟ مي
 دستگاه در هم شود، مي ظاهر كفر دستگاه در جمال فرعونيت اش خانوادگي شكل در هم, سياست در مطلب اين

 همراهش كه كند مجبور خواهد مي قلدوري با, است جالل فرعونيت يا, اش سازماني رفتار هم و اش جمعي رفتار
 جريان و غير به اعتماد و غير براي وقتي باشند، تسليمش خواهد، مي شهوت با خواهد، مي جذبه با اصطالح به. باشند
 برابر حضور برود، بيرون خود از محورش اول باشد، شده معين پرستي خدا محور اول كه كند مي پيدا معنا اعتماد رشد

 طبيعتاً وقت آن خدا خاطر به دارم، مي دوست را خلق, خدا خاطر به خلق طرف به برگردد آنجا از شد،با حق حضرت
 .احكام شود مي داشتن دوست اين كيف

 .سازمان در واليت احكام جامعه، در واليت احكام خانه، در واليت احكام احكام، شود مي روابط و اعتماد اين كيف
 نوار دوم طرف

 به اعتماد يا] ؟[ انساني روابط ساختار در باشد چه حب محور و ما محور كه اين تأثير بيشتر ديدفرمو كه بياني) س
 ].؟[ افراد روابط در گذارد مي تأثيري چه باشد كدام هر باشد، ماده به اعتماد يا باشد، خود

 روابط يك وييمبگ, بگذاريم مسكوت را, است اعتمادي محور چه زايده انساني روابط هر كه اين ديگر مطلب
 طرف آن از را آدمي اگر. است روابطي يك است هرچه است اعتمادي محوري چه زايده نداريم كاري, است اجتماعي

 هر به ها آدم روابط جامعه اين طبعاً كن زندگي مجموعه اين در كه گفتند گذاشتند، مجموعه اين در آوردند دنيا
 گويند مي و آوردند مي مجموعه اين در كه را فردي اين حاال است، كرده پيدا بافتي يك و شكل يك بوده كه صورتي

 است شده وارد تازه حاال كه آدمي اين رفتار در, دارند باهمديگر] ؟[هر به افراد كه روابطي اين, كن زندگي جا اين
 دارد؟ ديگر افراد با فرد اين ارتباط كيفيت در تأثيري چه است كي دست دنيا داند نمي
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 انساني كرامت بافت خود دهد مي هم به نسبت افراد يا فرد رفتار به كيفيتي چه يا رفتار در محدوديتي چه بينيم مي
 كه است مؤثر هم به نسبت افراد رفتار در انساني روابط اين از غير ديگري چيز هم اگر كه گوييم مي نه يا]؟[ به نسبت
 . ..بحث به مربوط
 ديگر اي منطقه به اي منطقه از ديگر جاي به جاي يك از يا ديگر هدستگا يك از را كسي شما قول به وقتي) ج

 هست، خيابان هست، فرش هست، تلفن هست، خانه دارند، وجود اشيايي و داريد وجود هايي انسان آنجا در بياورند
 كيفيت يك و هستند هايي انساني و است مادي اشيإ يك است ابزاري است ماشيني است، اي جاده. هست اشيايي
 رابطه اشيإ اين و انسانها اين با خواهد مي و آمد ايشان حاال كلي، بسيار بسيار ديد در كه اشيإ، اين با ها انسان اين ارتباط
 در كه شما براي كند مي مشخص را خاصي معادالت و تناسبات كه هست هم به افراد اين ارتباط كيف بينيد مي بگيرد
 .بندد مي امور از بعضي رد كند مي باز را شما دست امور از بعضي
  چگونه؟) س
 ارتكاز با موافق اگر ارتكازات آن كه دارند ارتكازاتي يك ها اين يعني است فرهنگ يك جا آن چيست؟ آن ببينيد) ج

 يك يعني دارند سياسي روابط يك. بندد مي رفتار در فرهنگ تأثير ارتكاز، باب در را اين دست نباشد فرد اين
 اين پذيري اعتماد وضعيت اين با باز شود مي هايي رابطه سري يك علت كه اعتمادها آن اگر ارند،د هم به اعتمادهايي

 در بخواهد اگر كه دارد هم را مادي تأثيرات يك ها اين شود مي بسته دستش و شود مي درمانده راه در نباشد جور, آدم
 خيلي ديگر نپذيرد هم ها آن شود مي مادي تتأثيرا يك علت كه دارند مادي روابط يك يعني, هم مادي تأثيرات آن

 .شود مي بسته دستش
 هم اشيايي يك, هستند هايي انسان يك فهميم مي, كنيم دقت جا آن هوشيارانه و آمريكا ببرند را عالي جناب يا بنده
 آن كه نسبتي هر به, دبپذير را جا اين ارتباط كيف كه بگيرد اختيار در را اشيإ اين تواند مي كسي كه بينيم مي بعد هستند،

 خوب تا بزنيم مثال چطوري، است كم ها انسان بر قدرتش است، كم مادي امكانات بر قدرتش نپذيرد را ارتباط كيف
 شود؛ روشن



٩٦  ·································································································································································  
 را كارخانه فرهنگ و باشد، آمده كه ديگري جاي از كارخانه مدير, باشد اين آقا اين نظر اگر مثل باب من گويم مي
 خوبش ديگر جاي يك برو. است بد گويي مي. آمدي خوش آقا گويند مي كار اول از نپذيرد را جاآن تكنولوژي و نپذيرد

 براي داده قرار حس را اصل كه منطق اين با و فرض پيش اين با و تئوري اين با و آزمايشگاه گوييد مي بياور؛ گير را
 با را نسبتش بايد من است بد كند مي قمطل را حس و باشد آن در حسي تأثير نسبت كه پذيرد مي را چيزي فقط علم

 بيايم خدا به ايمان دادن قرار اصل اساس بر هم را روحي حاالت كيف آن و ببينم روحي حاالت كيف با ببينم وحي
 .دانشگاه در نياور تشريف آقا گويند مي كنم، گيري اندازه

 سرپرستي در بخواهد كه قدرتي در ديگر؛ جايي يك بفرماييد, است نشده درست اساس اين بر هم كارخانه اين
 گويد مي آيد مي گيرد مي نديده و كند مي رد سبيلي زير را آن, ندارد هايش تكنولوژي به كاري حاال, دهد انجام هايش

 گويند مي, پذيرم مي است كه وضعي همين با را تكنيك همين حاال ندارد عيبي, شوم جا اين عامل مدير خواستم مي من
 است دستگاه اين مخصوص كه را خاصي هاي كنترل و خاصي هاي توبيخ و تشويق, خاص قيحقو اشل آن بايد

 مغفرت طلب آمد ديرتر كه هم كسي هر براي كنم، دعا آمد زودتر كه كسي هر براي خواهم مي من, نه گويد مي بپذيريد
 كارخانه عامل مدير من داردن عيب گويد مي باش، كارخانه عامل مدير گفتيم آقا؛ نيست مسجد جا اين گويند مي كنم
, برخورد ي نحوه در كه دهيد اجازه اقالً ولي كنم مي رعايت كنيد رعايت هم را حقوقي اشل كه گوييد مي, شوم مي

 هم كه شود مي موجب اين نه گويند مي, باشد طور يك اش رتبه عالي مهندس با كارخانه اين ساده كارمند با من برخورد
 به مهندس آقاي كه اعتمادي. كند كار ماشين تواند نمي اين با رود مي باال كارگر رواني أتجر هم, شود دلسرد مهندس

 سالم دربان با كه اين دليل به آمده كه وقتي از زدم، مي حرف ايشان براي داشتم من گويد مي شود، مي شكسته دارد شما
, آمده ما حرف وسط اجازه بدون دربان خود, گيرد مي گرم آشپز با گيرد، مي گرم رفتگر با گيرد، مي گرم كند مي عليك و

 يعني كنم صحبت خاصي طرح مثالً درباره آمدم من, دارم فوري كار يك آقا گويد مي, عليكم سالم گويد مي بالفاصله
 معذرت من از شد چطور جان بابا گويد مي مدير فردي، و شخصي مهم درباره او, است كارخانه مال است مهم
 گويم مي بود، آمده من قطار هم مثل دارم، فوري كار گفت مي بود آمده ديگر مهندس يك كه ينا مثل خواهد، مي
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 تلفن يك, دارد اورژانس به احتياج و است سوخته پايش, ريخته جوش آب آشپز بچه پاي روي گويد مي چيست؟

 تفن شركت بزرگ صاحبان اي نيست عامل مدير كه انگار اصالً هم ايشان خواهد، مي دكتر فالن براي را عالي جناب
 خيلي من از شد، مي پايين و باال شركت سرمايه كرد نمي رسيدگي اگر واقعاً يا كند مي قطع من با را حرفش كه زدند

 بنده اين بچه كه است كرده صحبت تلفن با دقيقه ده گيرد مي كه را اجازه اين حقي، چه به ولي گرفته اجازه مؤدبانه
 .دهد نجات را خدا

 اصطالح به كار سر آيد مي زود صبح كند، مي كار حب با كه است درست جديد عامل مدير اين با كارگر اين رابطه
 يك در شود مي عوض اش سازماني وضع, انتظارات شود، مي زده مهندس آقاي ولي كند مي قدرداني هم او خودمان،

 عامل مدير شما كه گويند مي برايش هم عدب, خورد نمي كارخانه اين درد به شخص اين گيرد مي قرار ديگر روابط
 در كه است قادر بزرگ خداي گوييد مي نشديد؛ خود قانوني وظيفه مشغول چرا شما امداد؟ مأمور يا هستيد كارخانه

 بود نزده تلفن فوتي فوري من اگر بود، آمده پيش مشكلي مخلوقاتش از يكي براي كند برابر صدها به را شركت آمد
 در كه را اي روحيه اين برسيد، شركت به شما مرد، كه مرد بميرد گويد مي كفر دستگاه در بميرد، حاال مرد مي اش بچه

 كار به وادار را ها آن, كنترل با كه هم وقتي از بيش كنند مي كار هم زياد كارگرها همه شود مي ايجاد الهي دستگاه
 به نيست الزم عامل مدير هم ديگر دفعه دارند، هم به تماداع و كنند مي كار هم دلسوزي روي از كنند؛ مي كار كنند، مي
 مديرعامل يعني, بپردازند دانند مي خود وظيفه ها بخش همه, پرداخت عامل مدير وقتي كه شود مي طوري] ؟[ بچه اين

 يسع آدم اين همسايه. دهد رواج را كارگر اين كار كند مي سعي بخش مدير كارخانه كل عامل مدير كه نيست الزم
 خودشان شود، عوض و بخورد هم به كارها تراكم وضع كه نيست هم طور اين يعني دهد، رواج را كارش كند مي

 .رود مي باال اعتماد رشد كنند مي كار باهم محبتي و ود يك با نخوابد، شركت كار چون گويند مي كنند نمي رجوع
 عامل يك از ما كه گويد مي اسالمي مديريت در كه است چگونه بعد] ؟[ انساني روابط تأثير كه است اين مهم) س
 ]؟[خودش بعد, شوند مي خوبي آدمهاي و دهيم مي پرورش, را اخالق فقط كنيم نمي استفاده
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 نه هستند او سازمان ملت همه ولي است، سازمان داراي دولت حتماً, نداريم بالمره سازمان ما كه اين نه ببينيد نه،)ج

 هستند حاضر ملت همه هستند، او كارمند متعال خداي به اعتماد دليل به ملت همه كمونيستي، حزب يك صورت به
 كنند مي مساعدت و معاونت جنگ بخش در چگونه ملت همه شوند، خدمت به حاضر كنند مي اعالم كه هايي بخش در
 ما باشد، طور همين, هم سازندگي بخش در بايد! گيرند مي سبقت هم بر شدن كشته براي و و جويند مي مسابقه و

 .اقتصادي كار و سياسي كار فرهنگي، كار باشند دار عهده مرحله هر در را كار سه اين از يكي مساجد كنيم مي فرض
 مسجد، پرورشي دستگاه براي كه مخارجي از غير و ها وقف از غير مردم باشد بنا اگر, كنيم مي آغاز اقتصادي كار از

 حوائج رفع براي, معصومين براي هم كه داند مي خود وظيفه هم كسي هر هندد مي محامد و مناقب ذكر و ها عزاداري
 مؤمن حاجت كسي، به بدهند و بگيرند نان كه بدهند صدقه صورت به نه. كند كمك خودش هم و كند نذر مسلمين

 بچه فالني چهب ببينيد بگردد افراد احترام حفظ با آرام آرام محل در مسجدي نفر يك كه است اين ها اين معناي است،
 به حتماً كه اش مريضي در, داد دست از را كارش يا بود، مريض مدتي دارد؛ كم چه شده بيكار آقا اكبر مشهدي
 او كه آورند دست به طوري كنند مي سعي احترام با هم حاال, اند كرده رسيدگي حوايجشان وقت آن به رفتند عيادتش

 كه اگر زديم، مي تراشكاري مغازه يك دوستان از نفر سه دو با شتيمدا تراشي ماشين اگر فرضاً دارد، حاجت چه به
 .خواهد مي خيلي اگر ولي اش، سرمايه كو اش، مغازه كو. است زياد خيلي

 االن كه خاصي ضوابط با ها الحسنه قرض در توليدي و مصرفي هاي وام, دهند مي وام االن ها اين كه دارد عيبي چه
 هيچ بخرند را اين روند مي كه اي خدمه به و كند وارد هم ارزان, بخرد تراش اشينم مسجد كه دارد عيبي چه هست
 بخش سه در اوقاف نهايت است، تعاوني اوقاف هستند، اوقاف خود اسالم در ها تعاوني من نظر به, ندهد پول وقت
 پول كه كسي از زدن سينه براي مردم چگونه است، اقتصادي اوقاف و سياسي اوقاف و فرهنگي اوقاف. است
 هم چيزي ظاهري نظر از كنند مي كمك هم ذوق با كنند مي و روند مي آشپز كمك آمدن و دويدن براي گيرند، نمي

 اجاق كه اجاق زير كند مي فوت زند، مي هم را) ع(حسين امام آشي ديگ رود مي حاجت قصد به شود، نمي حساب
 !السالم عليه حسين يا كن قبول خدايا يدگو مي آيد مي در اشكش و رود مي چشمش در دود شود روشن
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 كه است خوشحال هم بعد كن حفظ مرا جهنم آتش از گويد مي سوزد، مي پايش و دست روي افتد مي آتش احياناً

 .نسوزاند قيامت را من كه بخواهد السالم عليه حسين امام از بيفتد قيامت ياد تا سوخت،, زد مي هم را ديگ كه امروز
 چهار ماهي مثالً, توانند نمي روز، يك ماهي توانند مي كه كساني مسجد اين در, آقا كه گفتند مآد اين براي اگر
 براي گويند مي كنند، كمك توانند مي كه كساني, ساعت دو روز شبانه توانند مي ساعت، دو اي هفته توانند مي ساعت

 چهارده نام به نذورات صندوق مسجد در ما گويند مي السالم، عليه الفضل ابا حضرت خدمت در گويند مي چه؟
 قسمت است، حده علي هم مصارف مخصوص است حده علي كار ايجاد مخصوص اقتصادي قسمت گذاشتيم معصوم

 كه خواهد مي نفر گرفتيم هم ماشين حواله و گرفتيم هم فورم بازرگاني وزارت از هست هم پول جا آن است، كار ايجاد
 و رويش اند زده هم اتيكت يك كند، نصب را اين برود كه خواهيم مي هم فرن يك و بگيرد، تحويل را اين برود

 رفته آقا اين است اش ظاهري حيات زمان در شخصاً حضرت كأنه السالم، عليه الفضل ابا حضرت هديه كه اند نوشته
 نصب ورندآ مي فرستم مي را مستخدمين كه گفتند اند، فرستاده خودشان حضرت دارم حاجتي من است گفته خدمتش

 ماشين اين كه اول كن، وقف را ماشين اين, شد طرف بر شما احتياج وقتي آقا, كه گويند مي هم آقا اين به بعد كنند، مي
 به ذره يك كسي اگر بدرك، شكست هم اش قطعه حاال كه كند نمي نگاه كاري صاحب مال مثل كني، نمي خراب را

 ابا حضرت ماشين گويد مي ندارم، دين كه شد چطور گويد مي نداري، ندي اصالً تو گويد مي كند گري ابالي ال ماشين
 كنم؛ ماچش خواهد مي دلم شوم كار به مشغول, بگيرم را گردش آيم مي كه صبح به صبح من است، السالم عليه الفضل

 فقد نه گرداند مي بر را ماشين آقا اين هم بعد, كنم مي ماچ ها صبح حتماً اند نوشته كه السالم عليه اباالفضل حضرت اسم
 عليه اباالفضل حضرت] ؟[ را خودش هم كار آخر تا گرداند برمي كند مي كار آيد مي گيرش سرمايه گرداند مي بر عادي
 گويند مي است، السالم عليه ابالفضل مال ام زندگي من گويد مي كند، وصيت بخواهد كه عمرش آخر تا داند، مي السالم
 آقا اصغر حاج مثالً, ام گرفته كار به دست كه اولي روز گويد مي, رسد مي شما به ارث, ستا ما ملك نه, گويد مي چرا؟
 هفت مثالً نكشيد طول هم چيزي هللا الحمد دادند چيز همه, ماشين, مغازه, هستيم بيكار ما ديد گرفت احوال بود، آمده
. بدهم ببرم را السالم عليه ابالفضل تحضر مال ماشين بخرم، تراش ماشين بخرم، مغازه بتوانم من, كشيد طول سال
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 حتماً خودش آدم اين هم السالم عليه ابالفضل بركت از كند مي كار رويش فالني حاال ديگر، نفر يك دست دادم حاال
 را ساعت چهار اي هفته, نگذارد وقت ساعت يك روز دو, نگذارد وقت ساعت چهار روز بعداً كه شود مي هايي آن جز

 تحويل را مغازه كه اين بر عالوه كه بعداً شود مي آدمي حتماً آدم اين. دستگاه اين به كردن كمك ايبر گذارد مي وقت
 به بايد قدر اين ماهي دارم عمر تا من, كه كند مي درست مقرري خود براي ولي, است داده تحويل راهم چرخ, داده

 .بدهم السالم عليه ابالفضل صندوق
 صورت به ضريح، داخل بريزند بياورند را پول حتماً السالم، عليه موسي بن علي مبارك وجود صندوق حاال
 آقا خود اگر ولي, است بد كه گوييم نمي ما كنند ظاهري هاي زينت خرج هم هرچه البته, خرج مثالً هم جا آن متمركز
 بن علي حضرت صندوق جا آن برويد كه برزني هر و كوي هر در كه اين يا كردند مي امور اين خرج داشتند تشريف
 .را جا آن كنند مي اداره فرهنگ باب در سياست، باب در اقتصاد باب در جا آن كه است السالم عليه موسي

 اول از بخواهند را همه اگر, كه است اي اندازه به گويند مي و بوده فرهنگي بخش در فقط االن كه اوقافي اين حجم
 ها اين اگر است، رضا حضرت مال ها اين شهر، فالن شهر، فالن ضافها به قديم تهران چهارم يك گويند مي گردانند بر

 كردن خوب بيمار با آميخته شود، دادن شغل با آميخته فرهنگي، بخش شود جدا نرود فقط مردم، زندگي داخل بيايد
 بر اگر د؟بگذر شان دنياي امور خواهند نمي مردم، مگر شود ها اين رسيدگي براي آماده شود، هايي خانه مريض شود،
 اش خوبي سوسيالستي كشورهاي در مردم است؛ بهترشان خيلي كه بگذرد هستند شيفته آن به نسبت كه حبي محور

 .دهند مي را نيازها بعد هم دهند مي كار هم كه است اين
 حقيقت جا اين گويم مي من برود جلو غرب تكنولوژي مثل نتوانست آنجا تكنولوژي شد ركود باعث جا آن گرچه

 حركت شدت موجب حب شدت, شود نمي ركود موجب يعني چه؟ يعني مطلب حقيقت شود، واقع تواند مي طلبم
 .شود مي

 دارند، را محل آن محل يك اعضإ است، محل اين مال مسجد اين, نيست كار در متمركزي تسلط كه حالي عين در
 آتيه تأمين من, كه باشد اين فكر به و باشد خود كار به دست كس هر كه است اين از غير افتد مي راه بينشان كه ودي
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 است، راحت خيالت عمر آخر تا ديگر گويند مي كه, دولتي دستگاه در شدن استخدام بين, است فرق االن چطور كنم،
 .بگردي شغل آن و شغل اين دنبال خواهد نمي روز هر ديگر

 .است حاصل امور همه يبرا, شدت, است راحت خيال فقط نه گويند مي كه است بالعكس طرف اين
 بزرگ بستري چنين در كه آدمي شود، مي واقع اقتصادي روابط در, اقتصاد بخش در كه اعتمادي, گوييم مي را اين ما
 را خود كاله كه اين براي كند مي خيانت مردم به كه بگوييد آدم اين از توانيد مي شما ديگر) تعالي اهللا شإ ان( باشد شده

 رود مي آبرويم خورد مي وا چكم گويد مي است، تعجب است كفر ساختار در كه آدمي از كردنن خيانت بگيرد، محكم
 هم لبخند بيافتم كه روزي دارند، عليك و سالم من با همه هستم سرپا تا گيرد، نمي را دستم كس هيچ افتادم كه روزي

 . زنند مي
 روابط و است، دستگاه دو اقتصادي روابط است، رفته آبرويم هم جامعه در است، نرفته جامعه در آبرويم فقط
 بگويد هستند بلد را هايي شغل كه كساني از بخواهد محل روحاني, سياسي روابط كه دارد فرق بسيار هم اش سياسي

 هستيد؟ بلد چه شما. نماز وقت شد كه اذان اول از كه ظهرها از بعد باشد، تعليم و عبادت مسجد در ظهرها تا صبح
 آموزشگاهي مسجد كنار ما اگر است، السالم عليه ابالفضل حضرت مال هم تراش ماشين, هستم دبل تراشكاري من

 گويد مي ديگر يكي به. دهم مي ياد روز يك اي هفته گويد مي دهيد؟ ياد رسيد مي چقدر دهي؟ مي ياد را تراشكاري بزنيم
 .گذارد مي وقت هم او دهي؟ مي ياد چطوري را محاسبه تو

 آيد مي او حاال باشد، بايد كه عامي معناي به شود مي عام درس يا دادن؟ درس براي خواهند مي لپو ها اين ديگر
 را شما نوكري افتخار و گذارم مي ساعت اگر هم من است، السالم عليه ابالفضل حضرت مال كالس, ها بچه, گويد مي

 .ندهد گوش تواند نمي جا آن آيد مي كه اي بچه است، السالم عليه العباس ابالفضل حضرت براي دارم
 جلسه دو من كشم مي خجالت السالم عليه ابالفضل حضرت از گويد مي چرا؟ گويند مي آيد، نمي روز دو مثالً اگر
 سر حواسم چرا كه خواندم توسل نماز كنم، جمع را حواسم نتوانستم, آيند مي قربت قصد به آنها حال هر به آمدم،
 .شود نمي جمع درس
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 فهميد نمي را مطلب وقتي كردند، مي نقل ما براي سابق در كه طالبي كار مثل شود، نمي نمره ايمعن به امتحان

 .خواست مي خدا از و كرد مي گريه و شد مي متوسل
 به را ما گفت مي بكند، خدمت اسالم به بتواند و باشد بلد را معرفت اين خواست مي ؛ بگيرد نمره كه خواست نمي
, شود عوض كه اعتماد دهيد، قرار قابل مرا شما نيستم قابل و هستم بد هم اگر داد، مي مشانقس, كند نمي قبول نوكري
 در كه مفاهيمي چه آموزش، مراحل چه آموزش، نظام چه آموزش ساختار يعني, آموزش در چه فرهنگي روابط شكل

 .شود مي عوض است او
 آقا اين كه وقتي تا شود نمي ديگر افراد ستيپر سر و مديريت به شدن تسليم و است سياست براي كه هم روابطي

 شد خارج تقوا از اگر است مطيع تقوايش به است مطمئن كه وقتي تا باشند، او مطيع همه فالن اداره به است منصوب
 .اقتصادش باب در نه نيستند، مطيع
 .مباركتان خدمت كردم عرض را مطلب) خواهم مي هم معذرت حال هر به( تمثيل با

 )[...]س
 .كند مي تقريب زيادي حدود مطلب تا كردم عرض امروز كه مثالي در آيد مي من نظر به) ج

 . ..را ها تعاوني ساختار همين
السالم و«  




