
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

کد  ۳۸







 



 
 
 
 

 فهرست:
 ٧ ..................................................................................................................................................................................... ١: جلسه
 ١٩ .................................................................................................................................................................................. ٢: جلسه
 ٢٧ .................................................................................................................................................................................. ٣: جلسه
 ٤١ .................................................................................................................................................................................. ٤: جلسه





 
 

 ١جلسه: 
 موضوع: مفهوم استراتژي 

 ١٤/  ٨/  ٦٨تاريخ: 
اي بايد يك مبنا داشته  . به نظر ما هر برنامه : بسم اللّه الرحمن الرحيم حجت االسالم و المسلمين حسيني

 باشد و بر اساس آن مبنا يك هدف و يك محور جريان تبديل داشته باشد.
پردازيم، بحث ما روي همان محور جريان تبديل است. كه به نظر ما  ضيح زياد مبنا و هدف نميفعالً به تو

 محور جريان تبديل مساوي با استراتژي است.
ي امور اصولي،  هاي دراز مدت، درباره و اگر بخواهيم اين مطلب را توضيح بيشتر بدهيم اين است كه سياست

هاي  سازي سياست ي هماهنگ ماهنگ بشوند. كه به آن ابزار كه وسيلهاصولي يك برنامه به وسيله يك ابزار ه
 تواند باشد. شود، بنابراين استراتژي متعدد نمي اصولي دراز مدت است استراتژي گفته مي

همان طور كه براي يك برنامه يك هدف نهايي و يك مبنا بايد باشد، يك راه هم فقط وجود دارد نه چندين 
كند و يك  شود ابعاد مختلفي است كه روي هم يك مجموعه را درست مي كه ذكر ميراه. آن وقت اهدافي 
 دهد كه آن يك منتجه، هدف نهايي است. منتجه را تحويل مي

خواهند، در  گوييد در دستگاه مادي غرضشان رفاه دائم و تزايد اجتماعي بشر است اين را مي مثالً شما مي
 باب زندگي و حيات مادي.

گوييد غرض نهايي تقرب به حضرت حق تعالي سبحانه هست. آن وقت اين تقرب در  لهي ميدر دستگاه ا
 شود. ابعاد مختلف با يك حركات مختلف، با يك كارهاي مختلفي حاصل مي

گيرم  خوانم به قصد قربت، روزه مي گوييد نماز مي هدف غايي در تمام اعمال كوچك و بزرگ حضور دارد، مي
كنم،  كنم به قصد قربت، رسيدگي به مستضعفين مي وم به قصد قربت، حكومت بر پا مير به قصد قربت، حج مي

كنم و اين مطلب را  هرجا كه دست بگذاريد قصد قربت هست. يك جا نيست كه بگوييد قربه الي اللّه كار نمي
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ت بر دارد، تواند از پرستش خالقش دس دستگاه عرفاني شما پذيرفته باشد. اگر عالم مخلوق است، مخلوق نمي

كند در راه پرستش خالق هست، كار كوتاه مدت بكند در راه پرستش خالق هست، همه  كار دراز مدت مي
 امورش در اين راه است.

اگر مبنا را ما در اينجا پرستش بگيريم و هدف را تقرب بگيريم آن وقت طبيعي است كه يك محور ما 
 هنگ كند.خواهيم كه همه سياستهاي بلند مدت ما را هما مي

بيند. هماهنگ سازي همه ابعاد را  اي، ابعاد مختلف را متشتت و جدا جدا نمي به عبارت اُخري ديد مجموعه
 اي كه در حال جريان است. داند، درست كردن يك مجموعه آن هم مجموعه الزم مي

مغّيرهاي تبعي داريد  اش چند تا باشد. تواند مغّير اصلي اگر ما يك مجموعه داشته باشيم در حال جريان نمي
ي مراتب رشد، و اعراض از غير خدا، خالص شدن  و يك مغير اصلي داريد. درگيري با پرستش غير خدا در همه

تان داريد. يعني اخالص را در اعمال فردي، خانوادگي، اجتماعي همه جا  لوجه اللّه اين را در همه ابعاد انساني
شود، اصالً خالص  شود، بدون درگيري با غير خالص نمي فس] نميآوريد، اخالص بدون درگيري با هوا [ن مي

ي مراتب تهذيب  ساختن، اول تهذيب خود است و آخر هم تهذيب خود است، نظام اجتماعي هم در همه
آيد كه اين مطلب  ي مراتبي كه پرستش غير هست آن را ترد بكند. ما به ذهنمان مي خواهد كه از همه مي
 در حقيقت محور توسعه و فن توسعه است.» محور جريان تبديل«ر كند تواند رشد را تفسي مي

اگر ما بگوييم كه توسعه يعني كثرت بيشتر توأم با وحدت بيشتر، كثرت تأثير، بيشتر بايد باشد، و وحدت 
 هم بايد بيشتر باشد تا امكان اين باشد كه توسعه پيدا بشود شدت جز با كثرت و وحدت بيشتر نيست.

آيد كه بحث وحدت و كثرت از نظر فلسفي  يم چنين چيزي را كه طبيعتاً بر اين مبنا به ذهن مياگر گفت
اش قرار داد، كثرت تأليفي و كثرت  شود ضميمه جزو ضمائم اين بحث بايد باشد. كه آن هم ظاهراً وصل مي

وحدت، كثرت بيشتر شود اال به  تركيبي، وحدت تأليفي و وحدت تركيبي و بايد گفت اين كه شدت بيشتر نمي
ي كثرت و وحدت، وحدت و  و اين به نظر ما معناي توسعه است. در يك برنامه هم همين طور است برنامه

كثرت را شما خواستيد لحاظ بكنيد آن وقت در برنامه تان، اگر در فلسفه نظرتان اين باشد در هدف و برنامه و 
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شود به اين كه هدفمان يكي است و مبنا يكي  وحدت پيدا ميتواند نظرتان اين نباشد، بايد بگوييد كه  مبنا نمي

 شود كه ابعادش مختلف است. است. كثرت پيدا مي
اي از تغيير متكفل وحدت جريان باشد. وحدت  برا چه محور دارد؟ براي اين كه در هر زمان و در هر مرحله

مر بسيط نيست، وحدت تركيبي جريان را از اول تا آخر سير بدهد. در حقيقت پرستش كه مبنا هست يك ا
كند باز  پرستد يك شئ بسيط بدون حركت نيست. تا آخر هم كه تقرب پيدا مي است، پرستنده، كسي كه مي

كند. در تمام اين مراحل، در تمام اين راه بايد تغييراتش حول  كند تغيير پيدا مي مركب است، تقرب كه پيدا مي
هاي بلند مدت خود را بايد بتوانيد هماهنگ  ار هماهنگي بود، سياستيك محور باشد. محورِ هماهنگي شما و ابز

هاي بلند مدت بايد بتوانيد  هاي كوتاه مدت را هم حول سياست گوييد سياست كنيد، همانطور كه بعداً مي
 هماهنگ كنيد. 

بگوييد  اگر گفتيم درگيري با كفر اساس هماهنگي است، استراتژي شما است، اين دقيقاً عين اين است كه
گوييد اخالص، تهذيب، (كنار زدن از  اخالص در همه مراحل رشد اساس هماهنگي است. چگونه در فرد مي

شويد، اثر اخالص در تواضع چه  هاي مختلف برايش قايل مي تمايل به غير خداي متعال [است]؛ و بعد شكل
به غبطه چيست؟ اثر اخالص در است؟ ضد تكبر. اثر اخالص و توحيد در پيدا شدن غبطه و تبديل شدن حسد 

شناسي) چگونه كيفيات مختلف را حول  اين كه لوجه اهللا كار بكند نه مرئاً الناس در اخالق فردي، (انسان
هايتان هم بايد جاري شدن اخالص  كنيد؟ برنامه اخالص، حول توجه به خدا و اعراض از غير خدا هماهنگ مي

 درگير شدن با كفر است. در آن، يعني درگير شدن با الحاد است، در
گوييم كه جريان بندگي خدا در همه شؤون اجتماعي [بايد باشد] معنايش اين است كه  بنابراين اگر ما مي

ي شؤون اجتماعي درگيري داريم، و  هيچ نحوه سازشي با كفر در هيچ يكي از شؤون اجتماعي نداريم. و در همه
 شود.  اين درگيري موجب رشد ما مي

مدت در اقتصاد با كفار درگيريم، در نسبت تأثير عيني با كفار درگير هستيم. در دراز مدت در در دراز 
پذيريم،  فرهنگ با كفار درگير هستيم، در دراز مدت در سياست با كفار درگير هستيم، واليت كفر را نمي
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واضح است، كه اسالم ابا  اش تقريباً پذيريم. اين نپذيرفتن سرپرستي كفر، در شأن سياسي سرپرستي كفر را نمي

اش هم تا حدودي روشن  دارد در هيچ يك از شؤون از اينكه سر پرستي را بدست كفار بدهد، در شأن فرهنگي
رسد كمي مبهم است، كما اينكه فرهنگ هم آنجا كه به  اش آنجايي كه به تكنولوژي مي است. در شأن اقتصادي

ي دولت  آيد در حيطه نكه در سياست آنجايي كه به نظر ميرسد مقداري مبهم است. كما اي فرهنگ تجربي مي
اسالمي نباشد حاال با نسبت غير مسلم هم بايد واليت داشته باشيم در حالي كه ما واليت را حق خودمان 

دانيم. واليت حقه كه دوتا نيست. واليت حقه يكي است، نسبت به همه افراد بشر هست. كافر ذمي هم تحت  مي
دانيم، چون رشدي را  ي زمين ما واليتي جز واليت خداي متعال را صحيح نمي يد باشد، روي كرهواليت اسالم با

شناسيم، چون براي عالم جز مخلوق خدا بودن هيچ گونه تفسير ديگري قايل  جز به طرف خدا رسميت نمي
فقط از اين راه نيستيم. اگر عالم همه مخلوق است همه سزاوار است كه خداي متعال را بپرستند و رشد همه 

 است.
توان] اين لغت را استفاده كرد و از  كنيم، البته [مي بر اين اساس ما يك تفسير خاصي از استراتژي پيدا مي

شود هم در آن معنا اصالً حرف نزنيم و  معناي خاص خودش درآورد و در معناي فلسفي هم حلش كرد و مي
هاي اصولي دراز مدت ولي غرضمان از آن روشن  سياستهاي دراز مدت،  سازي سياست بگوييم ابزار هماهنگ

 باشد. 
آيد كه استعمال يك لفظ گاهي به مشابهت  رسد، به نظر ما مي حاال اين تفسيري است كه به ذهن ما مي

كنيد به دليل يك  شود. يعني گاهي كه يك لغت را شما استفاده مي مصداقي و گاهي به مشابهت فلسفي مي
مثالً اگر بگوييم استراتژي فن هدايت لشكر يا جايگزين كردن در برترين مواضع قبل از مشابهت مصداقي است 

شروع جنگ هست شما يك مشابهت مصداقي درست كنيد كه ما در اقتصاد و سياست هم تخصيص نيروها در 
 برترين مواضعي كه ممكن هست در اقتصاد.

غرض از اين كه در برترين مواضع مستقر  اش باالتر است، گوييد يك مشابهت، مشابهت فلسفي گاهي مي
كنيم چه هست؟ تبديل شدن وضعيت جنگ از يك وضعيت به وضعيت فتح و پيروزي، رسيدن به يك هدف 
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هايمان بدون هماهنگ شدن  گوييم. ابزار هماهنگ سازي سياست است. ما هم محوري را يك نوع تبديل مي

 رسيم. رسيم بلكه به تشتت مي دف واحد نميكند و به ه هاي دراز مدت پيروزي حاصل نمي سياست
ي واحد يا مورد نظر هست بايد مركبي كه  بنابراين، اگر نسبت تأثير واحد يا هدف واحد در منتهاي منتجه

هاي دراز مدت تان را با اهداف  تواند آن هدف واحد را تحويل بدهد آن را شما بتوانيد ترسيم كنيد. سياست مي
ي همگي آنها هست بايد مشخص كنيد، و در حقيقت محور  هدف مطلقتان كه منتجه نسبي كه دارند نسبت به

گويند  كند. يعني مي هماهنگ سازي است كه به عنوان مغير اصلي در كلش جاري است و همه را هماهنگ مي
ن شود اي گويد؟ سياست درگيري با كفر، درگيري با كفر هيچ جا از دست داده نمي در فرهنگ سياستتان چه مي

طوري نيست كه در فرهنگ بگويم صلح داريم، آشتي داريم، در اقتصاد بگوييم دعوا داريم، اگر در فرهنگ آشتي 
 توانيد دعوا كنيد. توانيد دعوا كنيد. اگر در اقتصاد آشتي كرديد در سياست نمي كرديد در اقتصاد هم نمي

هاي نظري و ذهني را مورد توجه  رفته شدهو اگر فرهنگ را جريان رشد ارتكازات ذهني جامعه بپذيريم و پذي
هاي مختلف و  هايي كه موضوعش درك است ادارك اجتماعي است، دربخش قرار دهيم. يا باالتر، پذيرفته شده

هاي كه موضوعش اشياء است. [مورد توجه قرار  هاي كه موضوعش انسان است و پذيرفته شده  پذيرفته شده
 دهيم]

دانيم، كاذب  ها را ما باطل مي گوييد اين درك شوند، مي شوند و يا نمي ته ميادراكات عمومي كه يا پذيرف
اينها را ما باطل » انّهم اال يظنون«گويد:  ي آنها مي دانيم، قرآن در باره دانيم، اينها را تخّيالت و اوهام مي مي
 رود. ها كنار مي دانيم، و اين پذيرفته شده مي

دانيد، چه  دانند ولي شما معارف حقه مي كفار قبول ندارند و تخّيلي مي هاي ديگري را كه يك پذيرفته شده
دانيد يك حاالت و صفاتي را  دانيد و علم نمي قلبي، چه ذهني و چه حسي. يك كارهايي را شما شيطنت مي

 دانيد.  دانيد، يك افكاري را افكار شيطاني و باطل مي صفات شيطاني مي
ها) تا برسد به عناصر  جوييد به خداي متعال (در انسان ا تقّرب ميدر عناصر، يك عناصري را به آنه

گوييد اين طرفدار حكومت است. و يك عناصري را بد  تان به بقال محلتان كه مي تان و تا عالقه حكومتي
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از جويم به خداي متعال و به شما از اينها و  من دوري مي» برئت الي اهللا و اليكم منهم«گوييد و  دانيد و مي مي

اتباعشان و اشياعشان و از كساني كه قول و فعلشان را بشنوند و به مطلب راضي باشند، نسبت به طاغوت 
دانيد اينها فرق  دانيد، اشيايي را مبارك مي دانيد، مردود مي گوييد. نسبت به اشيأ هم، اشياء را شما ناپاك مي مي
تكنولوژي هم طبيعتاً زير تأثيرات عيني هستند.  كند. نسبت به تأثيرات عيني ابزارها، هم همينطور هست، مي

 ي فساد در ارض هست، يك ابزاري از ابزار صالح و فالح است. يك ابزاري ابزار و ابنيه
تان از درك و پذيرش درك و تعريف  تان از انسان و پذيرش انسان تعريف شما در درگيري كه داريد تعريف

كند و معنايش متفاوت  كات در جريان رشد مرتباً تقليل پيدا ميكند مشتر تان از اشياء مفيد فرق پيدا مي
 شود. مي

گويند ما يك  ها مي كنم. بعضي كرده و بحث را تمام مي رسد اشاره مي ها مي به مثالي كه گاهي به ذهن بعضي
ك ربط است شما براي نكاح ي مشركاتي داريم، كفار نكاح دارند و ما هم نكاح داريم. اين حرف، خيلي بي

گوييد كه بايد  شرايطي را قايل هستيد كه كفار آن شرايط را قايل نيستند. يعني چه؟ شما نسبت به نكاح مي
گوييد كه در نزد ناظر  زن در عده نباشد و... عقدش با اين شرايط خاص خوانده بشود. بعد يك احكام داريد، مي

كند آميزشي كه دوتا زن و مرد تك باهم  شان نميگويند، كفار ارضاء  محترم نبايد باشد و...كفار ضد اين را مي
كنند، دسته جمعي تحريكات را آغاز  كنند. يعني دست جمعي آميزش مي باشند، اينها اطالق درست مي

دانيد در عباداتتان است، شما يك عبادات دسته  اش را صحيح مي كنند آن كاري را كه شما دسته جمعي مي
شود، مجالس سوگواري داريد (و من يعظم  ش موجب شدت بيشتر ميجمعي داريد كه خود دسته جمعي بود

شعائر اللّه فانها من تقوي القلوب) عبادات جمعي داريد، حج داريد، هردو حركت است، حركت انسان است 
انگيزه دارد كيفيت خاصي دارد، عمل جمعي است ولي اين عمل جمعي به مقصد ديگري است در هر دو ترشح 

 و هيجانات شديد هست، در هر دو لرزش هست ولي در دو بعد.غدد هست، در هر د
گوييد حركت نكاح جرء  گوييد حركات جمعي در شكل خاصي حركات الهي بايد باشد. مي شما مي

 هاي جمعي نيست اين نبايد در حضور هم انجام بگيرد. حركت
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اريد. يك حركاتي را فردي [...] شما حركات جمعي داريد، حركات خصوصي هم داريد و حركات فردي هم د

قايل هستيد و يك حركاتي را خصوصي قايل هستيد و يك حركاتي را هم جمعي قايل هستيد. در دستگاه شما 
هم هر كدامش سر جاي خودش است. ميزان شدت تحركات روحي هم در هر كدامش متناسب خودش هست، 

ها  هاي به تعبير بلرزان و بجنبان در همان ر رقصكنند؛ آنها د آنها اين گونه نيستند، آنها بر عكس شما عمل مي
كند، اين شدت  ها شدت انعكاس پيدا مي شوند. چون حركت دسته جمعي به طرف دنيا است. تحريك انزال مي

 انعكاس را شما در مجامع مذهبي داريد، آنها به طرف دنيا دارند و شما به طرف آخرت داريد.
شود! آن ارضايشان  ي غرب اصالً زنا حساب نمي براي دستگاه توسعه بنابراين، اگر كسي در پستو زنا كند

كند، حاال يك بدبخت بيچاره جا گيرش نيايد يا پولش را نداشته باشد برود در دانسينگ يا پولش را نداشته  نمي
رضاء اند پولش را نداشته باشد كه برود با بدبختي خودش را ا هاي خاصي كه درست كرده باشد برود در عشرتكده

رسد توي دلش هست. همينطور اگر يك متدين دستش به نماز جماعت و  كند. آه حسرت اين كه دستم نمي
كند همان جا عزاداري حضرت ابا  جمعه حج وزيارت نرسد مجبور باشد كه در باغي و جايي كه دارد آبياري مي

تش در دلش هست كه امسال نشد به عبداهللا را بر قرار كند و خودش هم نوحه بخواند و گريه كند. بعد آه حسر
گويد كه نشد  كند و مي خواستيم آبياري بكنيم نشد ما جايي براي عزاداري برويم، گريه هم مي دليل اين كه مي

شب قدر ماه رمضان من مجبور بودم كه در صحرا آبياري كنم و نتوانستم بروم مجلس احياء بنشينم. اين 
 و آن طرف هم هست.پيداست كه آه حسرت اين طرف هم هست، 

تبرج براي غير، براي يك مؤمن هيچ لذت بخش نيست كه زنش را به ديگري نشان دهد، ديگران بيايند با 
شود آن يك چيز ديگر  زنش جلوي خودش دست بدهند و او را ببوسند. كسي به زنش نگاه بكند. ناراحت مي

 است و اين يك چيز ديگري است.
شود  م كه دو دستگاه است اين مشتركات وقتي در توسعه نگاه ميخواهم عرض كن در مجموع من مي

شود. اولش كه اجمال است ،اجمال بله، ما متكلم به  وحدت، كثرت بنا است باال برود و مرتباً ما به االفتراق مي
لم خوانند، ما با چشم به عا خوانيم و آنها چه مي لسان هستيم آنها هم متكلم به لسان هستند، ولي ما چه مي
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كنيم،  بينيم؟ ما با گوش استماع مي بينند و ما چه مي كنند، آنها چه مي كنيم و آنها هم با چشم نگاه مي نظر مي

كنند ولي آنها گوششان بدهكار چه حرفي است و ما گوشمان بدهكار چه حرفي  آنها هم با گوش استماع مي
 است؟ 

خواهيم بگوييم يعني اگر  يقات استراتژيك ميي سازمان تحق س) در مجموع اين مطالبي است كه در حوزه
ي آخري كه فرموديد برسانيم، كه در توسعه به دليل اين كه مرتب  ما بتوانيم اين مطلب را به همين جمله

شود در جهت تقرب، هم در جهت خدا و هم در جهت دنيا  كثرت و وحدت در يك جهت خاص دارد زياد مي
، وحدت بايد حول محوري كه بتواند در جهت خدا پرستي تمام ابعاد بينيم و كثرت مرتب چون در توسعه مي

ها بيشتر  مختلف نظام اجتماعي را جمع بكند و ببرد جلو، حول اين محور رشد پيدا بكند عمالً روز به روز تفاوت
 شود و روشني ما اين است. مي

 كنيم. ه ميحاال بحث استراتژيك را به معناي محور جريان تبديل كثرت به وحدت مالحظ
حجت االسالم و المسلمين حسيني: نه كثرت به وحدت، باال بردن وحدت كثرت تركيبي. آن وقت ابزار 

 شود. مي» محور جريان تبديل«ها آن  سازي سياست هماهنگ
 ها؟  سازي سياست س) ابزار هماهنگ

يك » تقرب«كنيم  را مالحظه مي» هدفي«ام يانه؛ يك  س)من خالصه كنم بحث را ببينيم متوجه شده
 ،»محور جريان تبديل داريم«فرماييد يك  بعد مي» پرستش«فرماييد  را مي» مبنايي«

حجت االسالم و المسلمين حسيني: تقّرب را توضيح بدهيد و بگوييد شدت پرستش و شدت پرستش را باز 
 معنا بكنيد باال رفتن وحدت و كثرت.

رستش را به باال رفتن كثرت وحدت؟ بعد خود پرستش س) تقرب را معنا كنيم به شدت پرستش و شدت پ
 را چه معنا كنيم به عنوان مبنا؟ 

 حجت االسالم و المسلمين حسيني: تعلق.
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را تقرب » هدف«را بگوييم تعلق، تعلق به خداي تبارك و تعالي. بعد » مبنا«س) پس يك مبنا فرموديد، 

 تعلق يكي است.شود شدت پرستش، شدت پرستش با خود  گذاريم كه مي مي
 ي باالتر است. حجت االسالم و المسلمين حسيني: دقيقاً يكي است همان چيز اولي در مرتبه

آن وقت شدت پرستش چيست؟ پس بنابراين باال رفتن وحدت و كثرت را در تعلق ببينيد معنايش اين است 
 كه شدت پرستش حاصل شده است. 

 استراتژي شد ،»محور جريان تبديل«آن وقت محورش چه شد؟ 
 س) محور جريان تبديل را فرموديد جريان تبديل كثرت به وحدت نيست؟

حجت االسالم و المسلمين حسيني: خير، تبديل وضعيت موجود به وضعيت مطلوب. تعلق اولي به تعلق 
 ثانوي.

به كثرت،  كنيم رود! كه ظرفيت باال رفتن را توصيف مي س) ظرفيت يك به ظرفيت دو، يعني ظرفيت باال مي
 وحدت.

 شود. استراتژي محور جريان تبديل به ابزاري يا فنون هماهنگ سازي مي
آيد سرپرست است،  حجت االسالم و المسلمين حسيني: آن وقت خود اين در شكل برنامه و واليت كه مي

ت اول را به خواهد وضعي اي الزم دارد، كه مي خواهد آن تعلق عمومي را رشد بدهد پس يك برنامه سرپرست مي
 وضعيت دوم برساند. آن وقت بايد داراي يك ابزار هماهنگ سازي باشد.

كند اين اختيار يك ابزاري دارد كه آن ابزار اين كار را انجام  س) يعني اختياري است كه اين كار را مي
 دهد؟ مي

(ب) به وسيله يك حجت االسالم و المسلمين حسيني: سرپرستي تعلق اجتماعي از مرتبه (الف) به مرتبه 
سازي كه همان آقاي  يا استراتژي است. ابزار هماهنگ» محور جريان تبديل«گيرد كه همان  ابزار انجام مي

خواهد  كند كه چه چيزهاي را؟ ابعاد مختلف جامعه را (كثرات را ) يك چيزي مي استراتژي است هماهنگ مي
 كه بتواند هماهنگ بكند.



١٦  ·································································································································································  
 كند كه به وحدت برساند؟ س) يعني كثرات را هماهنگ مي

حجت االسالم و المسلمين حسيني:كه به يك تركيب متعادل برساند، ببينيد هر گاه شما هماهنگ نكنيد 
شود هماهنگ وحدت نيست، وحدت تركيبي است. اگر هماهنگ هم نكنيد وحدت تركيبي انجام  تشتت مي

 هست شما بخواهيد يا نخواهيد.گيرد ولي وحدت تركيبي مناسب داريم، وحدت تركيبي در دنيا  مي
 س) وحدت بسيط كه نداريم؟

تان اگر بخواهد متناسب با هدف باشد يك معاير تناسبي  حجت االسالم و المسلمين حسيني: وحدت تركيبي
 خواهد. هميشه مي

 خواهد و اين معيارش استراتژي است. س)جريان تناسب وحدت تركيبي با هدف، معيار مي
شود؟ و اگر ضرب  شود؟ ضرب در اقتصاد بشود چه مي اين ضرب در تحقيقات بشود چه مي حاج آقا حاال اگر

شود؟ يعني اين جايي كه االن اين تحقيقات استراتژيك را ما گفتيم آيا اين فرق  در سياست بشود چه مي
 كند با اين كه ما بخواهيم باصطالح سياست سياست استراتژيك، مي

توانيد باصطالح اين كار انتقال را انجام بدهيد مگر اين كه اين  ي: شما نميحجت االسالم و المسلمين حسين
 ابزار متناسب سازي و ابزار تنظيم را داشته باشيد.

دهد. اين بدون  حاال كه ابزار تنظيم داريد ابزار تنظيمتان، سياستتان، فرهنگتان اقتصادتان همه را سامان مي
 تواند انجام بگيرد. تحقيقات نمي

مطلب هست كه بايد شما ضرورتاً يك مركز تحقيقاتي پيرامون اين مطلب داشته باشيد بدون تحقيقات  اين
توانيد بكنيد؟ شما يا بايد علمتان، علم لدني باشد، كه ابزار در اختيارتان به صرف رجوع هست، بلكه  چه كار مي

يك مركز تحقيقات داشته باشيد  خواهد ،حاضر است در نزدتان. يا علمتان حصولي است، بايد رجوع هم نمي
 براي اين كار يانه؟ طبيعتاً بايد داشته باشيد.

 آيد در عين حال اين توضيحي را كه دادم تا يك حدود مختصري بحث روشن است. به ذهنم مي
 س) بله. يعني االن مفهوم استراتژي را ما در دستگاه فلسفي خودمان فهميديم
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دهيم در دستگاه فلسفي  و مهمش همين است كه تعريفي را كه مي حجت االسالم و المسلمين حسيني:

 خودمان ربطش معلوم باشد.
دهد ما دو نحو استراتژي داريم، يعني دستگاه فلسفي ما [را] آنها هم تعريف  س) دستگاه فلسفي ما نشان مي

كنند، آن تصرفي  يف ميكنند به اين كه استراتژي فن اداره و هماهنگ سازي است آنها هم يك اجمال را تعر مي
گوييم چون اداره كردن و هماهنگ كردن بر دو مبنا ممكن است صورت  كنيم مي كه ما در دستگاه منطقي مي

توانيم اين را در بحث، تفاوتش  كند ما مي كند به دو سمت هم سوق پيدا مي بپذيرد، دو جهت هم پيدا مي
 ست بگويند فن هماهنگ سازي.رانشان بدهيم و بگوييم اجمال استراتژي، همه ممكن ا
گويد اصل  ها بر اساس اصالت ماده است يا مي گويد حركات ج) در كدام هدف؟ چه شناختي از عالم دارد؟ مي

 كار تعلق است.
 خواند. زنيم با مباني فلسفي مان با بحث واليتمان بهم مي يعني ربط اين حرفي را كه مي

فرماييد اختياري است براي  ش را سرپرستي يعني ولي ميس) خود اين براي اين كه مشخص بشود نسبت
خواهيد مطرح  اداره كردن بايد اين ابزار دستش باشد حاال آيا اين سازمان تحقيقات استراتژيك را شما مي

كند يا يك نسبتش را با واليت اگر بخواهيم تبيين كنيم چطوري  بفرماييد كه خود اين دارد هدايت مي
 ؟] بفهمند جاي خودشان را نسبت به،شود؟ يعني آقاي [ مي

اي هستند. ابزارهاي نظام كه  ي نظام جزء ابزار آقاي خامنه اي هستند، همه ي آقاي خامنه ج) ايشان جزء امله
 شود ابزار يك كس ديگري باشد. نمي

 گيرد؟  س) اين كه درست است، منتها هماهنگي با واليت از نظر منطقي چگونه صورت مي
كن است ايشان بگويند ولي، رئيس جمهور را تأييد كرده و رئيس جمهور من را براي اين كار قرار ج) مثالً مم

 داده است.
 شود؟  س) نه ازلحاظ سياسي، از لحاظ فرهنگي چگونه هماهنگ مي
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دهند بايد براي اين دستگاه، براي تحقيق كردن اصل قرار  اي مي ج) يعني رهنمودهايي كه آقاي خامنه

گويد چه موضوعاتي را  خواهند جنگ با كفار بكنند چه موضوعاتي را بايد اولويت بدهند، رهبر مي ال ميبگيرد. حا
 [بايد اولويت بدهند].

اش  خواهد بدهد در محاسبات فلسفي شود. مشاوره مي خواهد بدهد به رهبر يك حرف ديگر مي مشاوره مي
 نجا رسيديم.گويد از نظر فلسفي ما به اي كند و مي آيد بررسي مي مي

 تر از اين است و بايد به اين بها بدهيم. س) كه اين مهم
 تواند بدهد. ج) نظر مشورتي مي

 شود سه فرض بگيريم. تعريف را مي
 شود تعريف را بر اساس تعاريف مصطلح ذكر كرد. مي -١
 شود تعريف را به صرف مشابهت و تغايري معني كرد و شرح االسمي قرار داد. مي -٢
 شود تعريف را متناسب با فلسفه و دستگاه نظام فكري بيان كرد. و مي -٣

 ولي همه تعاريفمان باهم بخواند.
شرح االسمي يعني اين كه مثالً ما بگوييم چون آنجا در جنگ بكار بردند. [؟] تعاريف مصطلح هم اين كه 

 اند ما هم همان را بگوييم. ببينيم ديگران چه گفته
 كه برسانيم ما در دستگاه فلسفي خودمان استراتژي را چه تعريف كنيم.س) مهمش اين است 

شود؟ احكامش چه  مان كه اصالت تعلق هست تعاريف در اينجا چه مي ي تعريف ج) يعني بر مبناي حد اوليه
 شود؟ مي

طريق  گوييم ضرورتاً براي بدست آوردن چنين ابزاري ما بايد از س) بعد كه اين را گفتيم تحقيقات را مي
شود اما رشد  تحقيقات اين كار را انجام بدهيم. در يك حدي اآلن باالخره سيستم به يك معني هماهنگ مي

 همين هماهنگي را در يك مركزيتي بتوانيم سامان بدهيم.
 و السالم عليكم و رحمت اللّه و بركاته
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داريم، كه » محور جريان تبديلي«: بحثي كه هست اين است كه يك  حجت االسالم و المسلمين حسيني
» محور جريان تبديل«بايد به وسيله آن تصرف كردن در وضعيت موجود و تبديل كردن آن به وضعيت آينده 

 انجام بگيرد، اين يعني چه؟ 
ها و شكل دادن و جهت دادنشان نقش معيار را دارد. آن هم نه يك معياري  يعني در بها دادن به سياست

براي يك چيز ساكن بلكه در كليه مراحل تغير و تبديل معيار است. در حقيقت آن چيزي كه مراحل مختلف را 
كند و آن چيزي كه  هاي دراز مدت است كه سياست كوتاه مدت را هماهنگ مي كند, سياست گ ميهماهن

ي عامل مغير است (مغير  كند استراتژي است. عنصري كه در مجموعه هاي دراز مدت را هماهنگ مي سياست
يتي متناسب هاي دراز مدت كيف هاي هر كدام از سياست شود گفت كه ساير كيفيت اصلي). و به يك معني مي

 با يك بعد از همان محور هستند. 
هاي مربوط به استراتژي داريم، اگر گفتيم درگيري با كفر اصل  هاي استراتژيكي، سياست پس ما يك سياست

شود. يعني  است، اين كه كدام سياست نسبت به كدام سياست اولويت دارد ديگر اين بر همين اصل درست مي
 اد حائز اهميت بيشتري است.اينكه كدام يكي از اين ابع

هرچند در سياست كوتاه مدت به صورت تاكتيكي ممكن است به يك بعد بنابر ضرورت شرايط و جريان 
رشد بهاي كمتر يا بيشتر داده شود، ولي سير مجموعه به اين طرف است كه مثالً اگر گفتيم سياست اصل است 
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ي  هم نفي مطلق تبعيت از كفر, اصل است تا مرحله بنابراين درگيري سياسي اصل است. در درگيري سياسي

 شود. اين كه نفي هرگونه پذيرش كفر و استكبار اصل است براي ما جنگ با استكبار استراتژي اصلي مي
حاال در يك شرايط تاكتيكي جنگ نظامي با كفار را (كه به معني نفي عيني و فيزيكي استكبار از عينيت به 

يك جمع است به داليلي گفتيم فعالً تعطيل است، ولي دقيقاً معنايش اين است كه اش بر  يك منطقه و سلطه
ي دوم  بار جنگ با كفر برود به طرف آنجايي كه يك نارسايي بوده و آن نارسايي برطرف بشود و براي مرحله

وجيه هاي فرهنگي وجود داشته است و مردم براي آن ت جنگ تمام عيارتري آغاز بشود. مثالً يك نارسايي
 اند. نبوده

گفتيم كه نواقص فلسفي وجود دارد كه دقيقاً علم تغيير وضعيت را مشخص نكرده است. بحث در حركت 
اند ولي نه هر بحثي كه بتواند تبيين استراتژي بكند، اين همه كتب فلسفي قوي و خوب ما داريم، در  كرده
ت است نشده است، اصالً بحث از تغيير عينيت كدامش بحث از استراتژي كه اركان اصولي تغيير در عنيني هيچ

اند، بلي بصورت كلي واليت معصومين، لزوم وجوب اطاعتشان  نشده است در بحث كالم بحثي از حكومت نكرده
 اند. ي واليت عامه كه كه در زمان غيبت چه كار بكنيم بحثي آن طوري نكرده اند ولي درباره را بحث كرده

اند كه مثالً پيشگيري از تخلفات به دست حاكم باشد، مثالً اين مقدار از  كردهيا در فقه در جزئيات بحث 
مجاري االمور بيد العلماء للّه «اموال بدست حاكم باشد، بيان حالل و حرام به دست حاكم باشد. ولي اينكه 

د؛ سر پرستي اينكه كسي كه امين بر حالل و حرام است مجاري امور به دستش باش» االمنأ علي حالله و حرامه
امور، جريان امور دستش باشد، متصدي جامعه باشد، بحث مبسوطي كه از آن استراتژي به دست بيايد نشده 
است. باالتر بگوييد، بگوييد: استراتژي درگيري با كفر است، اصل استراتژي و تغيير عينيت به صورت عام بحث 

 اتژي است.نشده كه بعد بصورت خاص گفته بشود كه درگيري باكفر استر
 كردند. اش اين شده است كه در جنگ ترديد مي هاي فرهنگي بوده نتيجه يك ضعف

كرد؟ براي ايجاد ارعاب؛ اگر مردم مرعوب بشوند به نسبتي كه مرعوب  دشمن براي چه شهرها را بمباران مي
 شوند مقصد دشمن حاصل شده است، و در درگيري با كفر ما عقب نشيني كرديم.
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ز علما تقريباً خلوت بشود، همه رها كنند و بروند به مشهد، اين به علت يك ضعف فرهنگي است، اينكه قم ا

گري و  به هر حال اگر كسي مبنايش اين بود كه بايد پناهگاه بسازيم، اگر با چنگ و دندان هم بود، اگر با مغني
ش اين بود كه خير، شهادت افتخار ايستادند، و اگر كسي مبناي چاه درست كردن هم بود هرچه بود برابر كفر مي

 سازد. ماست كه محكم در منزلش بنشيند، اين با هم نمي
و ابا داشت از اين كه » من در كنار شما هستم«چنانكه از بيان امام در همان موقع اين طور بر آمد كه 

 شخصاً در يك پناهگاهي بروند، قرص ايستاده بودند.
شود و خود اين  ناهگاه بسازيم يا نسازيم اين در استراتژي معلوم ميمطلب اين است كه خود همين كه ما پ

ي استشهاد و شهادت تا چه اندازه بها بدهيم، يعني برويم براي اينكه خون بر شمشير پيروز است  كه به مسأله
 براي اين كه آن طرف بيايد و براي عالم قساوتش واضح شود، و به مظلوميت ما دنيا حكم كند.

ديديم كه گاهي ملبسين به لباس  شوند، ولي خوب ما مي ثهايي است كه به تبع استراتژي پيدا مياينها بح
گفتند كساني كه در ميدان هم شهيد شدند اينها شهيد نيستند. باالتر كه گاهي  شدند و مي روحانيت پيدا مي

حق نداريد برويد مثل  گفتند شما داخل خاك عراق شدند كه مي بعضي از ملبسين به لباس روحانيت پيدا مي
اين كه مرزها، مرزهايي بود كه خدا گذاشته بود مرزهايي نبود كه در سازمان ملل درست كرده بودند، مرزهاي 

اي كه مستكبرين دنيا براي مديريت خودشان بر مستضعفين تحميل  سياسي, جغرافيايي يعني تقسيمات منطقه
گوييد اصفهان كجا، شيراز كجا، مشهد  ا داريد است، ميكردند، اين درست كردن مثل تقسيمات كشوري كه شم

دارهايي  كنيد استان كنيد و بر اساس آن تقسيمات استانهايي كه درست مي كجا وبروجرد كجا و...تقسيماتي مي
كنيد، تقسيمات جهاني را اينها درست كردند براي اين كه دنيا را اداره كنند حاال اين بنده  گذاريد اداره مي مي

 گفت كه پايتان را از تقسيمات آنها بيرون نگذاريد, كه نمازت باطل است! اين يعني چه؟ ميخدا 
زدند و  دانستند آنها به چه حساب اين حرف را مي واليت صدام را واليت الهي بر ملتشان و سرزمينشان مي

 هاي فرهنگي در حوزه بود. اين حرف باطل بود و لكن اينها به خاطر ضعف
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كردند، و معني  اش بر ابزار و جنگ ابزار تكيه مي در دانشگاه هم كمتر از اين ضعف نبود همهضعف فرهنگي 

 كردند.  خون بر شمشير پيروز است را ادراك نمي
به دليل اين كه استراتژي » جنگ در رأس امور است«هايي كه امام فرموده بود:  از طرف ديگر هم سياست

ماهنگ بكنند كه توليد, توليدي باشد كه بدرد زمان جنگ بخورد. توزيع، درگيري با كفار اصل نبود قدرتي كه ه
 توزيعي باشد كه بدرد زمان جنگ بخورد، مصرف همينطور نبود.

برد، انتظارات و توقعات درست  داريم، هزينه مي گفتند كه شهرها و پشت جبهه را عين زمان صلح نگه مي مي
هاي هماهنگي با جنگ اينجا هم شناخته شده  ن بود كه سياستگذارد. اي كند؛ مديريت را تحت فشار مي مي

 هاي عملش شناخته شده نبود. نبود در عمل، نه تئوري فلسفي و نظري، نه تئوري عملش و نه شيوه
كرد كه متناسب  هاي فرهنگي، فرهنگي را به جامعه ديكته مي هاي فرهنگي بسيار زياد بود. اين ضعف ضعف

گذاشت، انقالب يك كاري در فرهنگ  شهادت يك تأثيراتي بر فرهنگ عمومي مردم مي با زمان صلح بود، البته
 گذاشتند. كرد، ولي اين طرف هم اينها بودند و اثر مي مي

ها را  رسد كه اگر ما تاكتيكي يك كاري را يك قدم عقب گذاشتيم براي اين است كه اين ضعف به ذهن مي
ي ابعاد, قدرت درگيري  ظيم, نظامي اسالمي در بياوريم كه در همهاصالح كنيم كشور را به صورت يك نظامي ع

 با كفر را داشته باشد و بتواند رقابت كند.
شود در يك مرحله, جنگ از شكل نظامي در بيايد و در بعد فرهنگي يا اقتصادي برود. ولي اين سير  پس مي

جنگ سياسي اصل است، به تبعش بايد  اي است و براي درازمدت, نيست، دراز مدت, بايد بدانيد كه مرحله
 جنگ فرهنگي و به تبع آن بايد جنگ اقتصادي انجام بگيرد.

ي اصل بودن جنگ  ها به خود مسأله ها، ميزان اهميت دادن به سياست ها، ساختار نسبت پس مكانيزم نسبت
را خوب عنايت كنيد)  دانيد يك حب و بغض دارد (اين نكته كند، جنگ نظامي را هم مي و درگيري بازگشت مي

كه اين منشأ اساسي درگيري است. (صفا كأنهم بنيان مرصوص يحبون اللّه و يحبونه) حب خدا دارند، و دوري و 
ي جنگ سياسي است. ولي خود اين حب از طريق يك نحو عملكردي,  برائت از اعدا خدا دارند، اين جوهره
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اده از يك امكاناتي ولو امكاناتش نفري باشد اقتصادي كند و آن نحو عملكرد با استف كيفيت ذهني پيدا مي

اش بخواهيم تجزيه بكنيم باز در آن سياست به معناي  شود، مثالً اگر خود جنگ سياسي را در شكل نظامي مي
حب و بغض هست، فرهنگ به معناي كيفيت جريان اين حب و بغض، يعني كيفيت درگيري هست، اقتصاد به 

 ني در جنگ هست.معناي مقدورات مادي عي
ولي بهاي كدامش از همه بيشتر است؟ مقدورات مادي؟ نه، كيفيت جنگ به نسبت بيشتر از مقدورات مادي 

 كشاند حب و بغض است. كند يا به شكست مي ولي هنوز نه، اصلي كه جنگ را پيروز مي
ض را مشخص اش سياسي است. تبعي درجه يك آن فرهنگي است كه كيفيت جريان حب و بغ پس اصلي

ي اينها بها و  گويم كه درجه سوم را بها ندهيد، همه كند و اقتصادي اش در درجه سوم است، البته ما نمي مي
 اي كه داريم. كنند ولي به تناسب سلسله و رتبه گسترش پيدا مي

هاي درازمدت داديم مثل سياست به معناي حب نسبت به نظام  تعريف مختصري از موضوعات سياست
ت و عناصري كه سرپرستي را به دست دارند مناصبي كه متكفل سرپرستي هستند، از حضرت حق جلت والي

عظمته و مقام ربوبيت مطلقه تا برسد به واليت نبي اكرم (ص) و واليت ائمه معصومين (ع) تا برسد به ولي فقيه 
ها  طاغوت، تابع آن طاغوت در زمان غيبت، به اينها در مقابل كفار كه نسبت به سران خودشان شديد هستند.

 هستند.
بنابراين تعلق گاهي به انسان، گاهي به ارتكازات و ادراكات است، گاهي نسبت به اشياء، است تعلقي كه 

گوييد من از فالن  گوييم اعتبار سياسي، شما مي سازد. به آن مي موضوعش عناصري باشد كه نظام واليت را مي
ام را قطع كردم،  گويد طرفدار انقالب است. با فالن بقالي رابطه يم چرا؟ ميگوي خرم مي بقالي جنس هايم را مي

زد. ارزشمند بودن افراد به نظرتان به چيست؟ تقوي، يعني چه؟ يعني حب  چرا؟ چون عليه انقالب حرف مي
ها است. حب علت شده است كه نسبت به يك مقدار از مشتهيات  خداي متعال يك علت يكسري پرهيز شده

 ساني دوري بجوييم.نف
 (و الذين آمنوا اشد حبا للّه) اين حب شديدتر آمده و حب نسبت به شهوات مادي را كنترل كرده است.
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اين در نظر شما اعتبار و احترام دارد. پس بنابراين يك اعتبار سياسي دارد، يك اعتبار فرهنگي داديم، 

هاي  تعاريف نظري و كابردي عيني شما يعني يافت ها و ها در جميع مراحل حساسيت ارتكازات, پذيرفته شده
 قلبي پذيرفته شد است,

هايي را شما نپذيرفتيد، اعتبار ندارد، احترام  دانيد آنها را پذيرفتيد. يك اخالق هايي كه شما خوب مي اخالق
ارد، هيچ وقت ندارد در نزد شما. متهتك بودن زن در برابر مرد اجنبي در نظر شما يك ذره احترام و اعتبار ند

ها را  تعريف ازمتهتك بودن زن نسبت به اجنبي تعريف شهامت و شجاعت و اجتماعي بودن نيست و اين حرف
بندوباري است. يا هيچ وقت نسبت به يك مرد نظر بازي ولو در  گوييد زن بي دهيد و مي شما لقب برايش نمي

صي مشغول نيست، رفته در پارك ولي چشمش ساعات تفريحش، ولو در ساعاتي كه به كار اجتماعي منظم و خا
بندوباري است،  گوييد يك آدم بي كنيد؛ مي دنبال زن مردم است، اين را هيچ وقت يك آدم سالم تعريف نمي

تان مبتال به يك حالي  ايد، اگر خداي ناخواسته يك لحظه از ساعات اين حالت را به عنوان حالت خوب نپذيرفته
كنيد و اين را به عنوان يك حال  ورهاي ظاهري و باطني شديد خود را سرزنش ميشديد, دچار يكي از اين فج

 پذيريد، اين را به عنوان يك ذنب و گناه رها پذيريد. نمي
هاي قلبي, نظام دارد نظامش هم در نزد شما معتبر است، و نظام حساسيت كفار هم  پس بنابراين حساسيت

ي  كند براي اميالش همه اش را فدا مي ي شرافت انساني براي پول همه گوييد اين در نزد شما اعتباري ندارد. مي
گوييد حتماً  گوييد آن اخالق استكبار بر خدا و رسول است. مي كند، مي هاي انساني خودش را فنا مي شرافت

عي اش، حتماً منجر به مظالم اجتما شود و در نهايت در شكل اجتماعي منجر به استكبار بر بندگان خدا هم مي
 شود. مي

هاي ماديين يك ذره ارزش و اعتبار حقيقي  طور بر اساس تعاريف فلسفي نظري تان براي شما مغالطه همين
 ها احترامي ندارد. شود، آن مغالطه و علمي ندارد بلكه بمعناي يك شيطنت تلقي مي

كر نيست شيطنتي گوييد اين فكر, ف كند به كسي كه اين را بلد باشد، مي مثل يك حيوان موذي نظر مي
اش را كتب ضالل  كند حرفهاي مضري است كتاب و نوشته خطرناك است، حرفهاي اين مبتال و آلوده مي
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گوييد. و براي كتب ضالل ارزشي بالمره قايل نيستيد در خريد و فروش و نگهداريش مگر براي ردش. اما  مي

شود در عينيت, اينها را شما علم  يهاي فرهنگي كه موجب مسلط شدن مستكبرين م تعاريف كاربردي شيوه
ها و ترفندهاي  هاي ابليسي شياطين است، شيطان بزرگ آمريكا، را به عنوان نيرنگ گوييد نيرنگ دانيد، مي نمي

 دهيد. دانيد، هرگز لقب علم به آن نمي شيطنت آلود مي
هاي نظام  پذيرفته شده هايي در سطح بنابراين شما تعلقي به يك ارتكازاتي داريد و به يك پذيرفته شده

ي سوم  ي دوم نظام فكري و ادراكات نظري و دسته هاي قلبي و اخالقي و حاالت روحي داريد و دسته حساسيت
 دانيد. نظام تعاريف كاربردي عيني عملي را محترم مي

ه رشد پيدا ايد و دوست داريد ابزار متناسب با آن دست اي از اشياء را پذيرفته در قسمت اقتصاد نيز يك دسته
كنم  گوييد تالش اقتصادي، تالش عيني مادي، من نسبت به آن احساس تعلق مي كند. [...] در حقيقت مي

 اش؟ نه خير، آنهايي كه بتواند نياز مسلمين را بر طرف كند.  گوييم عمومي اش؟ مي گويم چه دسته مي
ينها بستر پرستش خدا بشود، اگر اشياء پس نظام اشيايي را كه داريد دوست داريد، و لكن به لحاظ اين كه ا

ي كلمه توحيد در زمين باز بدارد يا كمك نكند  و اسبابتان وسائلي باشد كه شما را در راه پرستش خدا و توسعه
دانيد مگر آنها را نشناسيد، و گاهي عوضي هم ممكن است كسي خيال كند كه اين وسيله  ها را درست نمي اين

از آن نفع الهي برد درست است، قطع ندارد كه اين از كجا پيدا شده است، در چه شود  اي است كه مي وسيله
 كند.  نظامي و در چه دستگاهي و در مصرف, اين وابستگي به چه كساني را ايجاد مي

به هر حال در مجموع در اين سير، باز آن مقدورات عينيت گاهي مقدورات مال دستگاه نظام سياسي هست، 
طي، مثل صدا و سيما و روزنامه, گاهي ابزار نظام فرهنگي است، مثل از آزمايشگاه گرفته تا مثل ابزار ارتبا

 هايشان. گاهي هم ابزار و مقدورات اقتصادي است. دانشگاه و كتاب
آييد، مسجد را دوست داريد، مسجد يك مقدور عيني است و لكن مقدور  در جمع شما وقتي كه مسجد مي

پرستند، يك مقدورات  آيد. در آنجا صبح و شام خدا را مي ياما و قعودا) در آنجا ميعيني كه (يذكرون اللّه ق
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بينيد.  بينيد آ الحمد هللا كه االن ديگر در ايران نيست ولي در ساير بالد كه مي مادي, عيني را شما وقتي مي

 اه است و الي آخر.گويند اينجا دانسينگ است و اينجا مفسد است و اينجا محل گن شويد، مي سخت ناراحت مي
 



 
 

 ٣جلسه: 
س) به اين جا رسيد اگر ما سعي بكنيم يك مقدار بيشتري روي مصاديق هنري توجه و روي اينها سؤال 

كنيم، هم اين  بكنيم و ما هم [؟] بحث را بكشانيم به وادي مباحث هنري هم يك مقداري ما بيتشر استفاده مي
فهميم متمركز بكنند و [؟] بكنند. اين  ان كانالي كه ما مي كنند مطالبشان را در كه جناب حسيني فرصت مي

ها حاال مطرح است يك مقداري ما در زمينه خودمان معناي هنر وغيره  است كه اگر سؤاالتي در اين زمينه
خدمتشان مزاحم بوديم و صحبت كرديم راهنمايي فرمودند ولي خودم يك سؤالي در معناي هنر دارم در كل 

ها طرح بكنيم و شروع بكنيم به صحبت كردن  رح كنم اگر سؤال ديگري هست كه در اين زمينهتوانم مط كه مي
گذاريم براي  كنم اگر كه احساس كرديد و نياز به بحث مفصلي دارد آن را كنار مي من سؤال خودم رامطرح مي

ري داشته اين كه روي يك مثال بيشتر صحبت بكنيم چون ممكن است اين مباحث هنوز بحث فلسفي و فك
باشد. من در مشكلي در ذهنم پيش آمده بود براي هنر تعريف هنر را ، كيفيت بروز اختيار در فرمودند آقاي 

ي اعمال يك ادم مؤمن را  حسيني، و اين مشكل براي من پيش آمده بود براي فهم اين مطلب اگر ما همه
خوردنش عبادت است، بيدار بودنش گوييم حتي [؟] بودنش عبادت است، غذا  كنيم، و مي عبادت فرض مي

عبادت است، اما در تعاريف كه داده شده است يك معنا براي ما يك معناي خاصي دارد، گرچه مي شود كه 
وقتي كه آدم كامال وصف مي شود همه اعمالش عبادت باشد اما وقتي عبادت را مي خواهيم تعريف بكنيم 

نيت، به اين ترتيب و با اين خصوصيات انجام بشود، اين را من گوييم عبادت اين نوع اعمال است كه با اين  مي
فهمم  خواهم، در هنر هم مشكل من اين است كه درست است معناي كيفيت بروز اختيار انسان را مي مي

ي آب به هر حال از خصوصيات دروني انسان يك  كيفيت تمام معني، حتي حركت كردن به طرف يك چشمه
تر  دهم، ديگري چشمش را سريع طور بروز مي عه شرايط كه من اين اختيارم را اينمقداري متأثر است و مجمو

كنم  زند، يا مسائلي شبيه به اين. اما اين كه ما بخواهيم معناي هنر را كه همان ارتباطي كه عرض مي بر هم مي
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مال انسان عبادت است توانيم بگوييم تمام اع در رابطه با عبادت، ما اگر بخواهيم عبادت را تعريف بكنيم، نمي

توان اين پرانتز  اگر كه متصل باشد. مي گوييم آن نوع عملي است با اين نيت و اين خصوصيت. در مورد هنر مي
تواند كيفيت بروز اختيار باشد،  را برايش باز كرد، اين به اصطالح درست است كه هنر در معناي عام خودش مي

اي در صورت ظاهر مطرح بشود. اين به يك  ن مطلب دريافت شدهاما عمل هنري آن عملي است كه به قصد بيا
ترتيبي تعريف بكنيم و خط به آن بزنيم. و از آن حالت عمومي و عام آن خارج بكنيم كه يك مقداري مشخص 

هاي  ها و واكنش ي كنش تر باشد. فرموده بوديد كه تعريف هنر به آن معنا يك انقالب و يك دگرگوني در كليه
جاد مي كند من هم دقيقا اين را قبول دارم. اگر تعريف هنر را به كيفيت بروز اختيار بفهميم در خيلي انساني اي

از مسائل مان كه االن به جهت اين كه هنر را محدود كردند ما زياد ضرورتي به [؟] در آنها نمي بينيم در آنها 
م و اين مسائل خيلي مسائل، يعني واقعاً كني ما دقت خواهيم كرد و در آنها توجه مي كنيم و تغيير حاصل مي

مي تواند هنر را از آن محدوده غلطي كه در آن قرار گرفته است، سعي بكند كه فوائد اجتماعي بسيار عظيمي 
دارد، اصالً به يك معنايي هنر مجدداً زنده مي شود. در بستر تمام ذهن و عين مردم زنده مي شود. اما از آن 

ه يك وجه تمايزي بين اعمالي كه اآلن يك مقداري اآلن حتي هنرمندان متعهد و طرف هم اين مشكل است ك
فمند، با كليه اعمال انساني كه وجه تمايزي حدفاصلي پيدا نمي شود در  مسلمان ما به عنوان مسائل هنري مي

يم ودر آن خواستم ببينم كه آيا اصراري بر اين است كه ما آن تعريف را در آن حد نگه دار اين مورد من مي
شود آيا آن گونه است؟ راهنمايي بفرماييد، اگر برادرها  دهم به عبادت تكليف قضيه چه مي شباهت كه من مي

ها است مي توانند اين را كنار بگذارند  احساس اين را دارند كه اين موضوع هنوز مبحث تئوريك و دور از مصداق
تر شروع بكنيم، و  هاي كوچكتر مصداق و مسائل عيني و در جلسات ديگري از آن بيايند، ما بيشتر روي مثال

دانند، اول شما بگوييد،  البته كليات را شايد بين مباحث بتوان راجع به آنها صحبت كرد. آقايان چه صالح مي
 خواهيد برويم در اين مباحث يا نه، آقاي [؟] نظر شما چيست؟  مي

 ) [؟]١س
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جواب بدهيد كه سراغ اين كليات برويم يا اين كه دو سه تا آقاي [؟] شما نظرتان چيست؟ فقط همين را 

 تر مطرح بشود. سؤال كوچك
 ) [؟]٢س

 پس خود آقايان در اين زمينه سؤالي مطرح بكنيد، مقياس كوچكتر و در حد بحث [؟]
) جلسه گذشته مطرح شد كه معيارهاي زيبايي شناسي [؟] يك معيارهاي [؟] يك مقدار [؟] فرمودند ١س

 نظر من [؟] ال اقل [؟] مطرح بشود. و به
 ) [؟] ٢س

ها در مقياس كوچكتري بيان بشود  كند، روش اين است كه اگر سؤال ها تعيين مي س) مقياس بحث را سؤال
تر و قابل دست رستر  هاي كوچك پردازيم، يعني سعي ما بر اين است كه اول به سؤال طبيعتا اول به آنها مي

كنم در تعريف آنها، اگر همه  د معناي زيبايي و معيارهايي براي زيبايي من عرض ميگوين بپردازيم، اآلن مي
 ها در همين زمينه باشد طبيعتاً بايد در مورد آنها صحبت كرد،  سؤال

 ) [؟] ١س
س) شما معتقد هستيد كه بحث كلي است. شما اگر سؤالي داريد كه اگر بتواند اين مقياس صحبت را 

 بشكند. 
 ) [؟] ١س

 س) آقاي حسيني شما [؟]
؟) صحبتي داشتيم در مورد خود اين معنا و هنر كه قبالً نتيجه گرفته نشد، و آن اين بود كه اگر هنرمند از 

ها و وحي چه مي شود. يعني اينجا  طريق دريافت مستقيم [؟] و مي خواهد اينها را بروز بدهد رابطه دريافت
 ه اين معنا نرسيديم. نقش وحي چيست؟ [؟] يك صحبتي كرديم و ب

[....] 
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س) وحي ارتباط انسان با ماوراء است، ارتباط رسول با ماوراء ارتباط ما با وحي منزل درحقيقت از طريق 
قرآن است، اگر هنرمند ادعاي اين را مي كند كه خودش هبوط مي كند و خودش اين ارتباط را برقرار مي كند 

ها چقدر مجاز  كنار آن را با ماوراء باز كرده است. يا نه و اين راه يعني در حقيقت باي پس هست، يعني راهي
است آيا اصالً توصيه مي شود كه اين نوع ارتباطات باشد، و يا هر ارتباط انساني بايد از طريق آنها باشد. اينها 

د و يا يكي مكمل يكديگر هستند،مؤيد يكديگر هستند و يا نه اصالً دو راه هستند كه هردوي آنها صحيح هستن
 ها به كلي باطل است، اين هم خودش [؟] آقاي حسيني شما بفرماييد لطفا.  از آن

 ) عرض كنم كه ديشب كه بحث [؟] ١س
شناسيد. خانم انصاري همسر شهيد آقاي انصاري هستند،  س) شما خانم انصاري و خانم و آقاي ساعي را مي

 كنم كه شما [؟] درست بكنيد. [؟] اين نظر عرض مي البته ايشان قبالً همسري نداشتند، ولي ايشان از
) [؟] گوشه اي از بحث را براي [؟] پيدا شد كه [؟] گوشه اي از بحث را براي به اصطالح [؟] پيدا شد ١س

كنم مربوط به معاني [؟] رفتارهاي هنرمند و جامعه امروزي هنر است  كه [؟] آن چه كه معرفي به تعاريف مي
هايشان و طرز فكرشان و رفتار ذهني و انتخابشان، برخوردشان با مسائل [؟] اما [؟]  و شيوهدر اين كشور [؟] 

ارتباط تنگاتنگ به اصطالح تعادل [؟] ارتباط بين آنها با هنرمندهاي مختلف يك مقدار براي من زمينه روشني 
ترتيب كه من نمي دانم  است كه [؟] ارتباطش را هنوز نمي دانم كه چه طوري به آن شكل عملي بدهم به اين

طور بعد شخصي ، چقدر بايد در  كه اختيار من و در واقع ببينيم كه ارزش گذاري يك هنرمند يك مقدار به
طور  اجتماع حاكميت داشته باشد، حاكميت كه چه عرض كنم، حكميت داشته باشد. به اظهار نظر آنها نگاه به

نم كه چگونه با آن برخورد بشود مي دانم كه در ارتباط با آن دا فردي بشود. در اين ساختار، در اين مقطع نمي
دانم كه تا چه عمقي مي تواند دخالت بكند، تا  وحي و منبع وحي الهيات بايد داشته باشد ولي شكل آن را نمي

تواند [؟] اصالً اجازه دارد كه جدا از اين قضيه اظهار نظر بكند و سؤال آخر اين كه اصوالً چه  چه جايي مي
آورد كه جناب عالي [؟]  طوري به قضيه نگاه بكنيم. اين نگاه كردن تبيين بشود و سرنوشت را بحثي را پيش مي

كرديم حاال مي خواهيم آن دو چشم مان را از  مي كنيد. در واقع دو چشم داشتيم كه قبال اين كاررا با آن مي
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ني اين [؟] ديگر جستجو را قطع بكنيم يا [؟] پس زمينه كاري كه قصد داريم انجام بشود با شما چكار بكنيم يع

 چكار بكنيم [؟]
 كنم مشكل شما و آن دوستاني كه مشكل [خنده]  فكر مي

حجت االسالم حسيني: [؟] ما به چه چيزي و از چه موضعي نگاه مي كنيم اسالمي نگاه كرده باشيم. اگر 
را به آن نگاه وادار بكنيم. فرض بر اين كه نگاه بگوييم چگونه بايد نگاه بكنيم يا اسالمي چي است [؟] جامعه 

ها به دوريشه باز مي گردد [؟] يعني نگاه كردن كسي كه [؟] را مي پرستد و نگاه  كردن شما [؟] نگاه كردن
ها بخواهد كسب مي  كردن كسي كه ماده را مي پرستد، هر لذتي كه بخواهد كسب مي كند، هر [؟] را از رنج

ه نمي خواهد لذت از ماده نمي خواهد، طلب عالي رحمت مي كند [؟] به ذهن رسيد كه كند [؟] پناه از ماد
هر كس كه نگاه كند به سوي جهان مادي نابينا مي شود. و هركس به ...» من احضر اليها. « بحث منزلت وحي 

يار بد را [؟] غيرمادي نگاه كند بينا مي شود. [؟] حاال [؟] سالي [؟]تمام هنرمندان دنيا را يك احتمال بس
گذاريم  هاي بد كه يك فرضي مي كساني كه بدنشان تزكيه شده باشد نه خودشان [؟] حاال مي رويم سراغ آدم

با انگيزه مادي نجات پيدا نمي كنيد.بعد مي گويد كه اينها استفسار مردم » افسر اليها«... هاي  ي آدم روي همه
گوييم كه [؟] خواسته به دام همين استفسار به دنيا مي نشدند موجب نشدند مردم گمراه بشوند بعد ما مي 

شود اگر كيفيت [؟] دنيا را نشناسد. حاال چطوري مي خواهيم كيفيت گذاري بكنيم براي يك هنرمند ازنظر 
دنيا به صورت ترسيدن باز گرديم به نظر [؟] ديدن آيا وقتي كه اختيار پر پيچ و خم شد شما حتما بايد يك 

اشيد كه با اين دستگاه بگوييد راه كجاست؟ چاه كجاست؟ [؟] واال حيات و زندگي هم جداي از دستگاه داشته ب
هنر جداي از زندگي جداي از [؟] جداي از عاطفه نمي تواند باشد. [؟] شما يك دستگاهي [؟] اخالقي تان را 

يم كه وضعيت تطبيق بدهيد با شرايط و اين به هر حال يك مدل داشته باشيم يك دستگاه داشته باش
هاي ايران نوعا اين  موجودمان [؟] مطالعه كنيم كه كدام يك از رفتار انسان كه در ايران هستند فرضا جوان

طوري هستند، پيرهايشان اين طوري هستند، كهن ساالي آنها اينطوري هستند، كار اين طوري هستند [؟] ما 
ت كه ما بگوييم [؟] بلكه اينها را در يك جرياني هم اين را منتقل مي كنيم به محصول، وقتي محصول [؟] نيس
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وارد كه [؟] وضع بهتري محسوب مي شود. مطلقا مدلي به دستگاه شما [؟] و اين رشد طبيعتاً تكاملي است اما 

طور  كنم، شما اگر يك اين كه مرتبه هم مرتبه كمال [؟] است [؟] حاال من يك قدر ديگر مطلب را باز مي
نيد اگر به مادي نظر داشته باشيد من و شما و [؟] و يك هنرمند روسي بگوييم هنر از زاويه استبصار به دنيا بك

اصالت ماده چه چيزي است، او يك دستگاه دارد بايد بگويد در دستگاه وضعيت موجود يعني وضعيت مطلوب، 
پذيرد، نه اگر  مي اگر شما چيز خوبي بياوريد يعني به درد فهميدن [؟] فئوداليستي مثالً كسي از اين شخص

ها به وضعيت مادي به جامعه سوسياليستي روسي [؟] يك چيزي مي  چيزي را بياوريد مال دوران سوسياليست
رويد در مدرسه براي فرض يا مي رود در  خواهد كه بتواند با اين دستگاهش، مي خواهد، يعني يك هنر مي

نه اين طوري كه شما مي فرماييد آزاد نيست در تلوزيون برايش برنامه مي ريزد [؟] در دستگاه غربي [؟] 
دستگاه مادي مقيد است كه از نظر اين كه [؟] يعني دقيقاً روي اشاره به [؟] اگر ما مي گوييم تعريف هنر 
كيفيت بروز اختيار است، براي اين كه جناب عالي رفتار ما را هم اصالح بكنيد و هنرمند معنايش يك معناي 

واند تشخيص بدهد وضع ما چه چيزي است؟ هنرمند حوزه اختيار را كيفيت صحيح به قوي مي شود. كه مي ت
آنها نشان مي دهد. دستور اخالقي اسالم را سبك آن را نمي شناسد غرب داراي يك مدل و منطق است كه بر 

ب ها بيايد يك زندگي كه مثل اين كه آقا سيد بد باشد [؟] پرورش نيافته است، روي حسا اساس آن ارزش
پرورش نيافتنش مي گويد كه من اگر برنامه ريزي اين طوري بكنم براي مسكن ايشان، يك طوري انجام دهم 
براي لباس ايشان، يك طوري بكنم براي كليه اموري كه [؟] مي كند به اصطالح به محملي مي تواند ايشان 

براي كل جامعه، يعني بستر رشد را  تماس بگيرد با عاطفه من بايد همه اينها را به كار بگيرم نه براي خودم،
كنم. و اين فرم و محتوايش حتما ، به اين آقاي طبيب [؟] مي رساند كه [؟] اگر چه هنرمند در اين  درست مي

هاي هنري داشته باشيم كه بتوانند اين گونه مباحث [؟] و يك به هر حال  جا ممكن است يك فيلسوف
ترش را، تتبعي ترش را تا تعيينش را تا به كار گيري اش را ، آن  كلي همكاراني داشته باشند كه بتوانند مراتب

وقت فلسفه هنر غير از اين است كه شما بگوييد فلسفه اشياء [؟] فلسفه اي است كه درباره اين كيفيت [؟] 
گرايي در [؟] كه كسي صحبت نمي كند. يك كاري در دستگاه هست كه جنسش چه چيزي است. [؟] اگر 
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رنگ سبز را بخواهيم با هم در بياوريم اين رنگ و حالت خزان را بدهيم به اين برگها تأثيري كه در رنگ سبز و 

گذارد چه چيزي است؟ خدمت به چه كسي مي كند و از رشد و يا [؟] چه چيزي است؟ يعني  يك بيننده مي
جامعه شناسي [؟] و مي خواهم عرض كنم كه شما هنر را مي توانيد از روانشناسي جدا كنيد؟ و همان [؟] 

روانشناسي [؟ ] و جامعه شناسي امپرياليسم، اگر بنا باشد پرورش فرد را [؟] يك منطقي مي خواهد هر كسي با 
هاي خودشان بخواهد، [؟] جلو بزند، [؟] دريافت يك به دستش رساند، رساله مثالً اخالقي فرض كنيد  دريافت

ا بگيريد دستتان، [؟] براي كليات تا تطبيق نسبت خيلي فاصله كه [؟] مي گوييم مقامات عليه مال [؟] آنها ر
دارد [؟] بگوييد وقتي تخليه اي وجود دارد كه دوتايش درست در بيايد دوتايش درست در نيايد، [؟] و مضافًا 
كه نگوييد در كارهاي هنري منطق راه ندارد چون حتما يك خط كش دارد كه در كادر مي كشد [؟] به هر 

ن جا شروع مي كند به اين جا ختم مي كند. اين يك نحو غير عملي در اين دكوراسيون يا فرضًا حال از اي
دهد را حاال در اين حال  كنم يك تناسبي كه [؟] به چشم متمركز شدن منظور از منظر شكل مي عرض مي

چ حرفش ارتقائش مي دهيد كه [؟] چقدر باشد چطوري باشد يك حدودش را اول مشخص مي كنيم. ديگر هي
را در هيچ شكلش مشخص نمي كنيم، اين را ما عرض مي كنيم [؟] بشود و در حقيقت حاكم هست در امر 
هنرمند و هنرمند از اين مسائل كيفيت بروز اختيار و به اين شكلش هم معالجه مي كند هم پيش گيري مي 

اين نيست [؟] شايد دوباره بحث كند هم رشد، هر چند كار را به اصطالح وظيفه اش است [؟] كه خوب [؟] راه 
كلي شروع بشود درباره [؟] در عين حال [؟] به اصطالح اهل هنر و اينها نيستند كه كجايش اشكال داشت [؟] 
ولي [؟] كه نگاه مي كردم كه به اصطالح [؟] طبيعتاً اگر خيلي جاهايش هيچ چيزي از آن نفهميدم به دليل 

ر حال بعد از كار صبح تا غروب مي آمديم [؟] نظر به نظر مي آمد در اين كه [؟] خيلي جاهايش كه [؟] به ه
آقاي بروجردي كه عرض كنم كه [؟] بروز كرد. لذا بدون اين كه علم زياد داشته باشد [؟] حرف هايي مي زند 
حرف هايي به اصطالح برخاسته از جوهره جانش [؟] به نقطه اي مي رسد كه استداللش خيلي خيلي مفصلش 

ولي برش دارد ولي به آن نمي شود گفت استدالل مي شود گفت ارائه ايمان و اخالص اين آدم، در  نيست،
مقابلش [؟] مي بينيد كه [؟] و [؟] خودش را بطلبد يك اشكالي هم مي كند [؟] هنر خيلي كارش [؟] چيزي 
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ه مذهب، اين عاطفه كه [؟] مي گويد كه مذهب اسالم برادر زالو نيست، ولي چه بخشي از مذهب، بخش عاطف

تا چه اندازه به آن استدالل متصل است. اين عاطفه ادركات مذهبي خودش را ثبت مي كند و [؟] بالفاصله 
خيزد عاطفه  بحث عاطفه مطرح مي شود [؟] شعور و آگاهي اسالم طرف ظالم را گرفته است [؟] از اسالم بر مي

ديان ديگر مي توانيد پيدا كنيد، شكلش فرمش، فرم بود كه مقابل ظلم قرار گرفت. [؟] اسالم مظهر در ا
مقدسات اسالمي ايراني اين است يا مقدسات مذهبي [؟] يا مقدسات مذهبي مسيح [؟] مي شود. ولكن آن 

اي كه قيام كرده است، سنجش احساس آنها است. از همان صدر اسالم، از يك [؟] ديگر ارزيابي مي  جوهره
مي كنيد ببينيد كه از اول تا آخر اين ببيند كه قيام اين كار را به چه چيزي بر شود. بعد حاال يك نگاهي شما 

مي گردد؟ هم از مظالم، هم از چه راه [؟] از گرسنگي محرومين صحبت مي كند. اين خيلي لطيف همراهان 
هم  شرك را ريشه و انگيزه مادي بدهد و رسول اكرم اين طوري نبوده است كه بسيار نسبت به مسلمين [؟]

ها ممكن است ولي  خودش [؟] و هم مذهب، ولي هيچ وقت در استدالل از نبي اكرم [؟] نيست. در تشجيع
هاي [؟] مدينه ايشان پشت سر آنها رفت. آنها كه  فردايي كه يك نفرمسلم مي شد، مثال مهاجرين رفتند به كوه

مت كنند، پيامبر قبول كرد. گفت به هاي خودشان قس رفتند آنجا انصار چه مسلم چه يهودي خواستند از خانه
ها مزارع بدهيد، خب مضاربه را [؟] درست كرد. گفت با اين قرارداد ببند، اين بيان با بياني كه در گرفتن  اين

آشتي پيش مي گرفت، حاال بعضي هايش جلف هست كه آنها را خارجشان كرد مي گفت كه حمله مي كرد 
ج مي شد. يك هنرمند نبايد [؟] حاال يك مسئله اي كه خيلي با شعار سوسياليستي مي داد از جامعه خار

 ظرافت و با لطافت انجام مي گرفت.
وقتي جهل مردم مي خواست نشان بدهد. نسبت به خودش، نسبت به سخنراني كه كرد [؟] نسبت به ابراز 

يخي را گاهي مي دهند ي تار خشنودي، نسبت به آدم از اول تا آخر را كه مي بيند يقين مي كند كه يك واقعه
ها [؟] يا به هر شكل تغييرات، الهي مي دانيم و  دست يك نفر كه قانون حاكم بر تبديل كيفيت و بعضي وقت

كسي ستم نكند، مادي بودن ريشه اش به چه چيزي بر مي گردد به اين كه بشر مختار نيست، آن وقت اين نفر 
م انقالب مادي را تشديد مي كند آن يك صحبت ديگر به نام مذهب تعظيم مي كند [؟] به نام مذهب گفتي
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است. اين كه نياز اقتصادي تبديل بشود به [؟] احساسات يك قشر، بعد معناي آزادي ظلم را در امور اقتصادي 
بفهميم، عمالً الگوي به تفسيرمادي به آن تفسير مادي [؟] رسيد آن وقت نماز نمي خواندند، چه كسي نماز 

ي كارشان، اين نماز مي خواند آن حاجي حمزه بود كي بود، ابو حمزه بود او هم اهل  وهرهنمي خواند، ولي ج
نماز نيست ولي برخورد جناب عالي با برخورد او خيلي فرق مي كند. اگر ما بگوييم يك جامعه شناسي، بيايد 

كوه برايش يك اي اين تحليل را در يك  تحليل مادي مادي بكند در يك نمودار مذهبي گرچه يك نويسنده
هاي مصور، مصورات ذهني [؟] بعد هنرمندان [؟] البته بعضي از جاهايش اضافه بود حذف كنيد. الزم  صحنه

 نبود[؟] 
ها مثال دارند يك جاهايي تفسير مادي مي كنند  ي االن را مالحظه كنيد ببينيد اين هنرمند آن كه جامعه

تواند اسالمي نباشد جامعه شناس اسالمي نباشد در طب  يتفسيرها را برگدانيد يعني هنرمند روان شناس نم
هم همينطور [؟] مي گويند آقا يك واحد جامعه شناسي هم بگذرانيد، يك واحد روان شناسي بگذرانيد كنار 

 كارهايتان نه به صورت دسترس [؟] 
ي كه، يك بار شما مي ها بايد بدانيد كه [؟] البته در جامعه هاي اين هم مي خواهد طبيب بشود نسبت به فرم

گوييد كه كارش حرفه اش هنر باشد اين را من راحت نمي گويم، يه حرفه اي را شما شخصا [؟] جامعه را [؟] 
اجتماع شما بسنده [؟] شما توانستيد زيبايي شناسي عمومي را تغيير بدهيد. آن وقت [؟] كلي مجبور است 

] فرموديد اين است كه زيبايي شناسي را نظام اين كه به براي رسيدن به معيشتش آن چه را كه انتظار است [؟
اصطالح فرم بدهد به كل احساسات وجود كيفيت اختيارها عوض بشود.حداقل برنامه ريزي بشود. حداقل 
كلياتش را بگوييد، حداقل بگويد از اين طرف بايد وصل بشود، آن را به صورتي [؟] موفق شدند. اين طرف [؟] 

چيزي نيست كه زندگي يك ‹ ردم [؟] يعني آن چيزي كه جوان سر مرز تحويل مي دهد آمن ، مادي زندگي م
[؟] استفاده بشود بايد اينجا برعكس بشود [؟] پيشگويي از [؟] مي كنيم [؟] شما [؟] اسالمي مي شود اين باز 

[؟] اسالمي باشد [؟] در بشر [؟] حاال [؟] با چشم سر نگاه نمي كنند با چشم دل [؟] حاال برسيم به اين جا كه 
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اين را هم بيشتر [؟] بيشتر [؟] افرادش رو روان شناختي [؟] وارد كنند كه بتوانند به عنوان يك صنعت 

 سفارش [؟] اين طوري مي شود.
]؟] و اسالمي است از چه جايي مي فهميم [؟] براساس [؟] شما  )؟ ] مدل سازي اش را شما در [؟] اول ٢س

اريد انسان شناسي اسالمي يا [؟] براي يك انسان ديگري در اينجا به او اختيار داده شده شناختي كه از انسان د
است و به او آموخته مي شود [؟] وسوسه اي وجود دارد [؟] انسان شناسي اسالم را مي شناسند جامعه را مي 

د است مثل يك شناسند [؟] پشت سرش كي هست احكام اخالقي مي گويند آقاي مثالً [؟] اين كه سوء ظن ب
قانون جايزه است [؟] به حساب [؟] يك قتل حس ظن به وحي، حسن ظن به حب [؟] اخالقي كه ذكر شد نه 
آن كه [؟] اينها احكام [؟] است. اين بايد شما بر اساس يك برويد مي توانيد بر اساس اين يك فلسفه هنر 

گيرد موضوع اين چي هست چه جوري هست آن برسيد بعد حاال مي توانيد بگوييد حاال علمي كه [؟] قرار مي 
را استخراج كنيد؟ يعني فورياتي كه علت اين كه اين فرم اثر را دارد جايش خوب است چه طوري است؟ بايد 
كنترل بشود [؟] شما فاصله تان [؟] بخواهد زياد فاصله بگيريد [؟] نقاشي كند يا عكس اين خانه را بكشد فرق 

ها فهميده اند اين طوري اصال پيدا شدن  ژي [؟] خيلي سال طول كشيده است تا آنمي كند. در دستگاه تكنولو
فلسفه جامعه شناسي و مثالً فلسفه جامعه شناسي و روان شناسي و شناخت شناسي و اينها [؟] اينطوري 
نيست كه اينها زحمت نكشيده باشند خيلي زحمت كشيده اند حاال مثال طوري شده است كه مسلط شده مي 

اي بياورند.منظورم اين است كه شما بايد اسالم پناه مسلمين باشد در اين حوزه هنري در [؟] يعني  انند بهانه تو
 علوم هنري را شما مي شناسيد. شما بايد علوم [؟] 

[مكالمه عادي بين آقايان] [؟] اتفاقات بهتر از [؟] حداقل انصاف داشتيد فكر كردم مي خواهيد بگوييد يك 
] ببخشيد بفرماييد بفرماييد بگوييد شما مسائل را اگر مي خواهيد تمام بكنيد بعد كه من به هر حال شهر را [؟

 يك ماه انتظار [؟] 
كنم، فكر  كنم حضورتان كه من يك سوال صريح دارم كه فقط به صورت سؤال عرض مي س؟) عرض مي

اما از همه آنها رد مي شوم به سرعت كنم كه بحث مفصلي داشته باشد، مي خواستم راهنمايي بفرماييد.  مي
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كنم آن چه كه عيني گفتم اگر با يك سري  رسم قضيه را به بعضي مسائل عيني حاال هم احساس مي مي

مصداق عيني شروع بكنيم به صحبت كردن چند درصد [؟] مي رسد همه اين مباحث را شما صريح تر 
كنم و بعد مي رسيم به آن نتيجه نهايي. يكي اين  ميتوانيد براي ما روشن كنيد. آن مسائل اصلي را عرض  مي

كه تفاوت هنرمند با معلم اخالق در جامعه چيست؟ آيا مثل يكديگر هستند يا نيستند؟ از نظر تعريف يا از نظر 
آن چيزي كه ما حس مي كنيم هنرمند نتيجتاً مي تواند معلم اخالق باشد ولي بالذات نمي توانيم تاييد كنيم 

الق باشد. حاال من درست مي گويم يا غلط مي گويم مي خواهم حرفم را بزنم، آن هم اين است كه كه معلم اخ
يك موقع شما مي گوييد اصال به مني كه مي خواهم كار هنري بكنم مي گوييد كه تو معلم اخالق هستي، من 

كنم به  ين اساس شروع ميها و. .. كجاست بر هم ها و نيازمندي كنم مي بينم كاستي مي روم جامعه را نگاه مي
يك كار هنري انجام دادن كه اين كار يك كار معلم اخالق است كه ببيند كه آقا فرض كنيد دزدي در اين 
جامعه زياد است روي دزدي تكيه بكند اگر مثال فرض بكنيد كه نگاه حرام، در هنر فرقش با آن معلم اخالق 

ا نمي تواند منتقل بكند با آن نيازهاي جامعه يعني سفارش اين است كه انگيزه و موتور درونيش براي حركت ر
گيرنده نيست، معلم اخالق مي تواند سفارش بگيرد، دزدي هست سفارش مي گيرد راستي را توصيه مي كند، 
اما هنرمند نمي تواند سفارش گيرنده باشد يك مقدار زيادي از درون خودش اين مسائل [؟] بر حسب 

 دارد نسبت به بعضي چيزها گرايش پيدا مي كند. خصوصياتي كه يك هنرمند 
مثالً مباحث اجتماعي براي حافظ موجب گفتن اين مسائل مختلف نيست. ولي ممكن است يك مسئله 
عمده اجتماعي اين را بر نيانگيزد ولي يك روز صبح زود كه از خواب بلند مي شود، اين طلوع آفتاب را و اين 

ه برايش مي شود همان چيزهايي را بگويد كه به درد جامعه هم مي خورد اما لطافت را مثالً مي بيند انگيز
انگيزه آن موتور حركت آن براي او آن مسائل اجتماعي نيست. اگر ما اين مسائل را در نظر بگيريم هنر ما خيلي 

ي دانم نزديك به هنر سوسياليستي خواهد شد به يك معنا يعني آن طوري كه سفارش را از جامعه بگيريم، م
ها را اگر انگيزه اخالقي الهي بگيريم، و در همان سطح  راجع به اين مي شود خيلي صحبت كرد كه ما آن انگيزه

هم حركت بكنيم انتزاعشان به جامعه برسد اشكالي نداريم، قبلش مجاز است كه به هر حال جامعه بايد از ما 
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و يك تعبير سوسياليستي برايش نيست كه آن  منتقل بشود معلم اخالق هم مشكالتش را از جامعه مي گيرد

هاي انگيزش معلم اخالق  تابع جامعه است بلكه به جامعه نفع مي رساند اين يك مسئله است. به هرحال تفاوت
 و هنرمند كه هنرمند كه از كجا بر انگيخته مي شود براي انجام كارش و معلم اخالق چطور؟

ها  ها من ماه عسل آنها را نوشته ام، يك نحوي به اين صحبت حبتمطلب ديگري كه ما داريم راجع به اين ص
مربوط مي شود البته جسته گريخته است، مسئله تدريس تاريخ هنر بود در دانشگاه كه ما در عمق به اين 
مشكل برخورد كرديم االن اگر ما اجازه بدهيم كه تاريخ هنر در دانشگاه، يعني درسي را بگذاريم به عنوان تاريخ 

نر در دانشگاه بخواهيم درسش بدهند هيچ معلمي راهي ندارد به جز اين كه اين را با تحوالت سوسياليستي ه
ها بكند بعد بگويد  هاي انقالب صنعتي بعد فئوداليسم بعد... از اين صحبت تعبير بكند تا بيايد جلو يعني انگيزه

ها برگشت  تند اين نوع نگاه را كردند كند ذهنطور شد يك مرتبه اينها برگش حاال كه در رنسانس در اروپا اين
طور مي آيند و مي گويند كه هيچ  به اين مسائل بنابراين نگاهش دقيق هم مي گويند نه حاال به زعم همين

طور كرديم تاريخ و هنر را كرديم هنر در تاريخ توجه  حرفي، (االن هم داريم) االن هم در دانشگاه ما اين را اين
نر در تاريخ در شرايط [؟] هست كه هنر در تاريخ ما مي گوييم اين جور هست چرا اين جور بفرماييد اين ه

هاي اجتماعي پشت ان را كه در هنر تحوالت  طور شد؟ يعني آن انگيزه هست ديگر نمي گوييم چي شد كه اين
ين طوري مي پيدا كرد آنها را نمي گوييم ولي مي گوييم يك موقعي اين طوري مي ساختند يك موقعي هم ا

ها را كه هر  ساختند يك موقع ديگر هم اين طوري ساختند، چرا انقدر الكم مي گوييم. چرا نگفتيم اين زمينه
معلمي حتي خود بنده بخواهم بروم سر كالس تاريخ درس بدهم از نظر سلسله مراتب مي خواهم توجيه بكنم 

اين را كه آن زمينه و معيار و مالك كه ما بتوانيم  يك مقدار زيادي سر به داران را، نداريم نداديد شما به ما
تحوالت تاريخي را پشت سر هم بگذاريم تا با يك موتور حركت تاريخي اسالمي قضيه را بررسي بكنيم. موتور 
حركت تاريخ هميشه قيام مستضعفين است در مقابل مستكبرين و فالن و دادخواهي و حق خواهي و آن هم با 

ا حاال اين الگو در دنيا روشن براي درس دادن درسر تا سر دنيا تاريخ هنر و و معقوالتي كه زمينه مادي، يعني ت
هاي  در آمريكا هم درس داده مي شود بر اين مبنا استوار است يعني آنها تحوالت اجتماعي را با زمينه
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يد به يك طرف خصوصيت فرض كنيد مردم، متمولين غير متمولين... يك طوري توجيه مي كنند. نه خيلي شد

ولي اگر در كنه حساب بكنيد آنها دقيقاً تحوالتي را منتج از تحوالت اجتماعي چه تحوالت اجتماعي تحوالت 
ابزاري و توليدي و فالن مي دانند، نهايتا اگر يك كمي با آنها بحث كنيد كشيده مي شود به آن جا كه اين 

ر مي فرماييد ما يك راه ديگري پيدا بكنيم در تحليل مسائل پيش مي آيد. بنابراين مي خواهم عرض كنم كه اگ
حركت سر به داران و بخواهيم آن را با يك معيارهاي اسالمي بگوييم كه شما بايد به ما، ما براي شما مصداق 
عيني را روشن مي كنيم يك كمي راهنمايي بكنيد كه مي خواهيم بگوييم كه ادامه بوده يا نبوده در مردم. 

اهيم بكنيم نه اين كه دو عامل با هم قيام به قسط را تعريف مي كنند. مي خواهيم بگوييم اين اش مي خو عيني
مردم قيام كردند تا مي خواهيم از آن صحبت بكنيم عيني اش بكنيم مي رسيم به اين كه نان و گوشت و. .. 

ي كه البته اين اآلن فهمم يك كمي كه مي شد كه البته نمك بيشر طور مسائل معنوي را من يك قدري مي اين
جنبه مادي پيدا كرده در اين [؟] مي توانست از اين معنوي تر باشد. يك قدري ده درصد مي تواند بيشتر باشد 

هاي تاريخي بر مبناي بينش اسالمي كه چطور  ي تبيين حركت ها را كه واقعا ما يك فلسفه نداريم ما آن زمينه
ميت خدا بر زمين اين را مي خواهيم عمل بكنيم اين را بخواهيم از عالقمندي به معنويت، اسالمي عدالت و حاك

اين صورت تحوالت اقتصادي تاريخ خارج بكنيم ما االن نداريم. اين مثال تاريخ و هنر را عرض كردم براي اين 
ن كه اين بتواند روشن بشود ما االن در دانشگاه به اين گرفتار هستيم بايد راهنمايي من به صراحت براي اي

كنم عرض كردم كه من صالح نمي دانم تاريخ هنر درس بگوييم. استاد مي رود سر  هيئتي كه براي آنها كار مي
ها را مي زند و نداريم و به عنوان مثال با مباني تحوالت اقتصادي بررسي مي كنند بعد از آن  كالس همان حرف

آيد. در تحوالت ايران هم باز يك مقدار هم به همين ترتيب، باز هم به همين ترتيب يعني همين طوري مي 
زيادي همين مسائل. اين است كه ما آن موقع گفتيم كه ما هنر را بگوييم، هنر در تاريخ نه تاريخ هنر، هنر در 

سال پيش هم اين  ٢٠طول تاريخ، هنر در هزار سال پيش اين طوري بود، در صد سال پيش اين طوري بود، در 
هايش را نگوييد اين هم بنابراين يك سوژه است بنابراين همين مختصر به آن  نگيزهطوري بود. بگوييد چطوري ا

مي پردازيم بعد مفصل به آن مي پردازيم كه چه معيارهايي است انعكاس آن هم در آنجا پيدا مي شود. مسئله 
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دمت شما تحولي كه فرموديد در ستاد كه تحول در آن بوده در گروه هنر من مي توانم به عنوان مسئول خ

ها و عالقه هايي  عرض كنم كه عيني ترين حالت سليقه جامعه يا آن كيفيت بروز اختيار در جامعه ما از سليقه
ها يعني پسند در تئاتر ما  بود كه زيبايي شناسي جامعه ما را متحول كرده بود به سمت پسنديدن سليقه غربي

صالٌ دستور زبان ما، دستور زبان هنر ما كه خود هنر را فرم تئاتر غربي بود، فرم سينماي ما فرم غربي بود، و ا
اگر زبان تصور بكنيد، دستور زبان هنر ما از غرب آمده بود يعني ما فعل و فاعل و مفعول را به سبك غربي كنار 
هم مي چيديم و بعد مي خواستيم از فلسفه اسالمي صحبت بكنيم. اگر آن موقع مي خواستيم. اآلن هم كه مي 

اين كار را بكنيم بحثي نيست راجع به اين دارم چاپ هم شده اين را اصال باز كردم كه دستور زبان هنر خواهيم 
چطور بايد مبتني بر آن معاني اسالمي و مكتبي خود ما و اين دستور زبان نمي شود متخذ از ديگران باشد و ما 

ق نتوانستيم برسيم كه تحول بدهيم. اما كنيم ما چيزي را كه خواستيم در اين عم االن داريم همين كار را مي
 يك مطلبي 

 والسالم 



 
 

 ٤جلسه: 
 ٦٨/  ٩/  ٧تاريخ جلسه : 

 موضوع جلسه: استراتژي تحقيقات
 ٨٥/  ٩/ ٢٩تاريخ تايپ: 

گذاريم، كه بايد  ) [...] پس به اصطالح اصول اسالم ناب محمدي (ص) را موضوع انديشه اسالمي مي١س
ا براي هر كسي كه بخواهيم طرح كنيم، شود اين است كه م بتوانيم تبيين كنيم، اولين سؤالي كه مطرح مي

گويند شما تبيين اين اسالم را (يا به عبارتي انديشه اسالمي را) در چه مراتبي، چرا در اين مراتبي كه  مي
خواهيد توضيح بدهيد قائل هستيد؟ يعني چرا براي تبيين قائل هستيد كه بايد در اين سه رتبه تبيين شود؟  مي

هاي ما را سؤال خواهند كرد كه چرا شما از اسالم به  بندي ي دسته ود، ابتدائاً فلسفهدر اين پنج رتبه تبيين ش
خواهيد مالحظه بفرماييد كه به تعبير  ي اسالمي را در اين سه رتبه مي كنيد، چرا انديشه اين صورت تلقي مي

هاي  بندي ي دسته ن فلسفهاي كه بتواند تمام شؤون حيات را در بر بگيرد. بنابراي بندي حضرت عالي به يك دسته
خواهيم اين طور انديشه  ما شايد تقدم پيدا كند، براي اينكه ما بتوانيم با ديگران مفاهمه كنيم كه چرا ما مي

ي دسته بندي شايد  اي كه بگوييم، فلسفه بندي اسالمي را در تمام شؤون مديريت كنيم. بنابراين هر دسته
بندي كه شويم چند نوع به  ا ديگران بتوانيم عرضه كنيم. حاال وارد دستهترين چيزي باشد كه در ارتباط ب مقدم

توانيم داشته باشيم كه اينها را  هاي مختلفي مي هاي فرهنگي، بحث رسد كه بر اساس بحث ذهن ما مي
 گويم و بعد از خدمتتان استفاده كنيم. وار مي فهرست

» فرهنگ، سياسي، اقتصاد«بندي  را، روي دسته رسد كه ما بسيجِ دانشِ طلبه بندي به ذهن مي يك دسته
طراحي كنيم » سياسي، فرهنگي، اقتصادي«توانيم در ابعاد  آورديم و گفتيم موضوعات اسالم ناب محمدي را مي

كه تقريباً فرمايشات حضرت امام را به اصطالح فرمايشات منطقي و فلسفي و اينها را در بعد فرهنگ آورديم، 
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بندي به اين  در بعد سياست و مسائل اقتصادي را هم در بعد اقتصاد آورديم. يك دستهفرمايشات سياسي را 

هاي حوزه و دانشگاه را به صورت منطقي در فرهنگ آورديم، مباحث دفاعي و سياسي  صورت كرديم؛ يعني بحث
بندي اجمالي  تهرا هم در موضوع سياست و اقتصاد هم كه مربوط تكنولوژي و اقتصاد است، آنجا آورديم. يك دس

ي اسالمي را از موضع نظام حكومتي، ابعاد  بندي كه نسبت انديشه نيز به اين گونه انجام داديم اين يك دسته
 مختلف نظام حكومتي در سه بعد بخواهيم تقسيم كنيم.

اي است كه روش كار فرهنگستان به اينجا منتهي شده است؛ يعني يك  بندي يك دسته بندي ديگر دسته
مباني، «توان گفت  باشد. به عبارتي مي سازي و يك بحث در كاربرد مي در مباني و يك بحث در مدلبحث 

اين ». مباني، روش، تعاريف كاربردي«تر كنيم بگوييم  ؛ يعني شايد بتوان آن را دقيق»روش، تعاريف كاربردي
ي  مالحظه كنيم كه عمالً نتيجه بندي كه ما بايد بتوانيم در اين سه قسمت، نسبت آن را با اسالم هم يك دسته

 بندي را مالحظه كنيم. كار خود فرهنگستان به اينجا رسيده كه ما توانستيم اين تقسيم
بندي، توصيف و تكليف و ارزش است، كه شايد به يك معنا درست بود كه در  بندي ديگر، دسته يك دسته
تواند منطق  اش رفت بوده، كه اين مي جوهرهكرديم، اما به يك معنا موجود مطلوب در  بندي مي احكام دسته

شناسايي آسيب را از توصيف نتيجه بدهد، و بعد شناسايي الگوهاي مطلوب را از ارزش نتيجه بدهد و شناسايي 
تواند جريان پيدا كند، تا به عينيت برسد. يك تقسيم  هاي انتقالي را از تكليف نتيجه دهد؛ يعني باز مي حل  راه

آيد كه  اي است كه از روي مدلي كه حضرت عالي در نامه به حضرت امام نوشتيد در مي بندي بندي ديگر تقسيم
هايي است كه مربوط به مقدورات انساني  هايي است كه مربوط به مقدورات ارتباطي است، انديشه گفت انديشه

مجموع چهار بندي است كه در  هايي كه مربوط به مقدورات مادي است، اين هم يك دسته است و انديشه
ي اسالمي را به منطق ارتكاز، منطق تجربه و  بندي هم از موضع منطق انديشه شود. و يك دسته بندي مي دسته

توان  ها وجود داشت. در واقع مي اي بود كه سابقاً در بحث بندي منطق نظر دسته بندي كنيم، اين هم باز دسته
توان ارائه  رسد كه مي جديدي را در بحث به نظر شما ميبندي را مالحظه كرد كه اگر حضرتعالي سير  پنج دسته

 داد يا چيزي غير از اينها، خالصه خدمتتان هستيم.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم و قل رب ادخلني مدخل الصدق و اخرجني «حجت االسالم و المسلمين حسيني: 

هم و اكرمنا بنور الفهم اللهم افتح اللهم اخرجنا من ظلمات الو» «مدخل الصدق واجعلني من لدنك سلطاناً نصيرا
علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك به رحمتك يا ارحم الراحمين و لمحمد صلي اهللا عليه و آله و 

اي خوب است گفته شود كه بحمدهللا، نقصي  كنيم كه طي يك مقدمه شويم؛ عرض مي اما وارد بجث مي». سلم
تصرّف رهبري را در شوؤن كشور از طريق قانوني مشخص نكرده بود، و لذا ي  كه در قانون اساسي بود و نحوه

فرمودند كه يك قانون اساسي داشت يك تنگناهايي كه  بارها رهبر فقيد انقالب (قدس اهللا سره القدوسي) مي
 موجب اين شد كه مواردي را خالف اين قانون عمل كنيم. اين مطلب تا حدود بسيار زيادي برطرف شد، از اين

هاي كلّي به رهبر داده شد و جايگاه شوراي مصلحت به مراتب بهتر از قبل معين شد و  گذاري  طريق كه سياست
(بحمدهللا با تعيين حضرت آقاي رفسنجاني به اين مركز تحقيقاتي كه استراتژيك كار كنند تعيين شد)، بازوي 

را اين طور كه مستفاد شد، (اين را طي  بسيار نيرومندي براي شوراي مصلحت تهيه و تأمين گرديد كه كارها
اي در پيشگفتار (فصل دوم)) بحمدهللا مركز تحقيقات استراتژيك تعيين شد كه نيرومندترين بازوي  مقدمه

گذاري كشور است كه ثمرات آن انشاء اهللا تعالي به شوراي مشورت منتقل شد و به  تحقيقاتي براي سياست
عنايت ايشان به اين مسئله، معضالت كشور حل شود. خاصه كه اضافه  محضر مبارك رهبري تقديم شد تا و با

اين مركز طبيعتاً از طريق شورا به آن و يا از طريق   فرمود كه چيزهايي را كه ايشان سفارش تحقيقاتي بدهند،
ارائه هاي آن را دربياوريد و  شود كه روي اين موضوعات دقت شود و پاسخ آقاي رييس جمهور به آن پيشنهاد مي

 بدهيد.
 ) رفت و برگشتي؟٢س

گويند روي آن بررسي كنيم و بالعكس! اينها  دهند و مي ج) يعني رفت و برگشتي، سؤالي كه پيش بيايد، مي
دهند، اين يك سيكل  ي آن را به آنها مي براساس خطوطي كه قبالً معين شده تحقيقاتي انجام دهند و نتيجه

شود كه بر حسب آنچه را كه اين مركز به  بعد از اين مطلب، مقدمه وارد مي كامالً جديد و بسيار مباركي است.
و فرهنگ اسالمي است و اينجا   پردازد، دفاع از انديشه پردازد، يكي از كارهايي را كه مسلماً به آن مي آن مي
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شود،  ات نميكند، تا استقالل فرهنگي نباشد، استقالل در ساير جه ذكري از فرمايش امام در دو، سه كُد مي

 كند. اسالم ناب محمدي و چند كُد را ذكر مي
 رساند. ) كه اهميت كار فكري و فرهنگي را مي٢س

گوييد اكنون ما خود را در برابر احتماالت مختلفي قرار  ي اسالمي معين شود. آن وقت مي ج) كار انديشه
مت، چگونه فعاليت فكري، قدرت تبيين دهيم، بگوييم آيا چگونه انديشيدن و چگونه كار كردن در اين قس مي

 ي اسالمي را دارد.  اسالم ناب محمدي يا دفاع از انديشه
كنيم. چه  توانيم، احتمال اول را ذكر  دهيد، كه آيا چطور مي ي اسالمي را خاصاً موضوع كالم قرار مي انديشه

ي  است، شما كار كنيد مثالً دربارههاي ديگر بشري يك طرز انديشه  ي اسالمي در كنار انديشه بگوييم انديشه
هاي ديگران را هم بياوريد و در دستگاه هم  چيزهاي مختلفي، نظرهاي مختلفي داشته باشيد و احياناً انديشه

عرض قرار دهيد، در اين صورت كارآيي اين چقدر است؟ و صحت آن چقدر است؟ آيا اگر ما در اين احتمال 
ي شركي داريم، يكي از  ي مادي داريم، يك فلسفه ريم، يك فلسفهي اسالمي دا بگوييم كه ما يك فلسفه

هاي مختلف انديشيدن را در كنار  ي اسالم است كه فكر كردن را بشر اصل بگيريم و گونه ها هم فلسفه فلسفه
هر دستگاهي هم طبيعتاً مدعي اين باشد كه اين طرز فكر كردن من، حق است. اين روش   همديگر قرار بدهيم،

ي الهي را در روش كار انكار كرده است  رات مآبانه كه اين طور بگويد، معنايش اين است كه معارف حقّهدموك
روش كار آن كه دموكراسي است، برخورد (به اصطالح) باز و آزاد به افكار هست؛ معنايش اين است كه معلوم 

گويد من حق هستم!  مي گويد من حق هستم، آن هم نيست حق چه كسي و باطل چه كسي است؟ اين هم مي
گويد من حق هستم، او يك ميدان عملكردي دارد، او هم يك ميدان عملكردي دارد و من هم يك  او هم مي

ميدان عملكردي دارم. اين را شديداً مورد تحقيق قرار دهيد؛ معنايش اين است كه ارزش فكر كردن، حقّانيت 
اصالً فكر كردن احترامي نداشته باشد، اگر گفتيد فكر رود!  فكر كردن، ارزش انديشه كردن را زير سؤال مي

كردن در راه خداشناسي خوب است، محترم است، فكر كردن در راه باطل هم خوب است، آن را هم شما از 
گوييد، ولي از موضع خود فكر كردن، فكر كردني است و كارآيي و كاربردي دارد  موضع اين فكر به آن باطل مي
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احترام و ارزش را زير سؤال برديد و منكر   وب است، معنايش اين است كه خوبي و بدي،و در دستگاه خودش خ

گوييد نيست، بگوييم  گوييد خدا است را به او بگوييم فكرت محترم است و هم آنكه مي شديد. هم آنكه مي
 كني، اين را شديدًا مورد تحقيق قرار بدهيد. فكرت محترم نيست، چون فكر مي

 شود شروع كرد؟ گفت اين انكار ناپذير است و اين را هم ميتوان  ) مي٣س
ي اخالق و از نظر  ج) نه! اصالً وارد آن بحث نشويد، فعالً فقط در فكر كردن ارزش است يعني از نظر فلسفه

ي استكبار به خداي  فلسفه خوب و بدي، شما حق و ناحق بگوييد معنايش اين است كه ظلم به نفس در رتبه
است، هيچ حقي، در هيچ » جلت عظمته«ها است. به هر حال ما معتقديم كه حضرت حق  أ حقّانيتمتعال، مبد

ها و حقوق و همه است. حقانيت كه  ي امور و تناسب تواند باشد، موجد همه اي مستقل از ايشان نمي رتبه
 اش كجا بند باشد. شود خود او را زير سؤال ببرد، پايه نمي

 آن را با حقانيت بتوانيم، ) صحت و سقم را، نسبت ٢س
اي كه خيلي طوالني شود و خود  كنيم، ولي نه به اندازه ج) بله. يك مقداري در اين باره مختصر صحبت مي

كنيد كه اين طرز فكر، طرز فكر اسالم ناب محمدي  كنيد و اشاره مي انگيز بشود، يك مقداري عبور مي آن بحث
اسالمي   هيچ ندارد، قدرت هجوم به افكار ديگر ندارد، دفاع از انديشه تواند باشد. قدرت دفاعي هم بگوييد نمي

ي انديشه  تواند واقع شود. يك نحو ماده پرستي امريكايي يا دموكراسي خاص در مرتبه روي اين دستگاه نمي
اسالم ي اسالمي است، در اين بحث  شود، اين كنار. احتمال دوم اينكه بگوييم بعضي از امور، ميدان انديشه مي

آن سؤال كرده است، ربطي به اسالم ندارد،   حق است و حق با اسالم است، ولي بعضي از امور هم اسالم درباره
به واليت الهيه » جلت عظمته«اين را هم تخطئه كنيد، اين هم ظلم به رسالت است، اولين ظلم به حضرت حق 

ل نيست، معنايش اين است كه يك است و دومي ظلم به رسالت است، معنايش اين است كه رسالت كام
ها اگر سعادت و شقاوتي فرض كنيم، هدايت ندارد، بايد  هايي از حيات بشر است كه ما در آن گوشه گوشه

اش هدايتي ندارد، اين  خودمان جستجو و پيدا كنيم، هدايت اسالم محدود به يك مرزهاي خاصي است، بقيه
با رسالت است؛ يعني نقص رسالت، اعالم نقص در رسالت  از شرك، مخالفت مهم آن  شرك است و اين رتبه
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هايي كه محدود  پذيري از قسمت آن محدود است، به درد محدود بودن و آسيب  است. اين هم قدرت دفاعي

كند، اين را توضيح دهيد، وارد شويد كه  تواند بخورد، آن آسيب آثار خود را در مجموعه منعكس مي است مي
يأكلون الطعام «، ما هم »يأكلون الطعام«خود با كفّار مشترك هستم، آنها   ر امور زندگيوقتي كسي بگويد من د

گوييد، در  كم مي ما هم يك رقم است، اگر گفتيد در مشي زندگي كردن، ما مثل آنها هستيم و بعد كم»  و طعام
در روش گسترش مديريت گوييد،  كم مي مديريت مثل آنها هستيم، اگر گفتيد در مديريت مثل آنها هستيم، كم

آيد، اين را به ميزاني كه مناسب اين قسمت باشد  آن تا اعتقاد هم جاي آن مي  پذيري مثل آنها هستيد، آسيب
توضيح دهيد، در عين حال مرتباً تذكر دهيد كه اينجا جاي پرداختن اين گونه مطالب نيست، در حد بررسي 

ن (به اصطالح) طرز تفكّر و انديشيدن قدرت دفاع همه جانبه، ي نظر خودمان در اينكه اي يك احتمال، و ارائه
 دهد. تام و تمام و شامل، تحويل نمي

 توان به روابط انساني آورد. ) هجوم تكنولوژي را مي٣س
ج) هجوم تكنولوژي، هجوم روابط انساني، اين را در روابط انساني، در مديريت آوردند، بعد هم خيلي زود 

و ال «دند كه ما غرضي از وارد شدن نسبت به خود اين مباحث نداريم، ذكر مثال بود بست و جمع و جور كر
آورد و دفاع همه  كنند، محدوديت دفاعي را مي اين محدوديتي را كه دارد اينجا ذكر مي» مناقشه في المثال

 ي دوم است. آورد، اين هم رتبه جانبه را هم مي
ي اسالمي بر مبناي معارفي كه دارد نسبت  است كه بگوييم انديشه احتمال سوم را بگوييم؛ احتمال سوم اين

ي  هاي مصنوع تمدن بشر بايد نظر دهد، به عبارت اُخري؛ بايد نسبت به همه ها و تمام كيفيت به تمام انديشه
ريف ي اين تعريفشان با تعا كنند؟ رابطه تعريف داشته باشد، چرا اين گونه تعريف مي  ها در چند وجه انديشه

ديگر چيست؟ از كدام؟ از پايگاه خودمان. و كاربرد آن چيست؟ يعني چه؟ يعني براي هر تعريفي، تعريف 
مجددي از موضع مبناي خود داشتن، و آن تعريف را توصيف نمودن كه جايگاه اين تعريف كجاست؟ اين يك 

اينكه وارد شويم به اينكه بايد هر  توان اين طور گفت؛ قبل از امر مهمي است، براي تنظيم و بيان اين مطلب مي
چه را كه هست تعريف كنيم، بايد برگشت و گفت كه اول بايد نسبت تعاريفي را كه داريم به هم مشخص 
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دانيم، و او  اي را كه مغرض و غير قابل انكار مي دهيم، يا يك حد اوليه اي كه قرار مي باشند؛ يعني يك حد اوليه

بايد يك حدود قابل انكاري را پيدا كنيم، بعد يك نظام تعاريف داشته باشيم كه هر  دانيم، را متيقّن اسالمي مي
تعريف نسبت به هر شيئي، هر موضوع منطقي، هر موضوع ذهني، هر موضوع عيني، نسبت به همه بايد تعريف 

كنم)،  مي ها را نكرد، در داخل احتمال سوم است، (در طرز نوشتن عرض توان صحبت از ويژگي داشته باشد، مي
توان اول كار گفت كه تعاريف بايد يك نظام داشته باشد، صحبت آن را از حدش نكنيم، تعاريف بايد يك  مي

نظام داشته باشند، تناسباتي داشته باشند، معرف جايگاه خودشان و نسبت آنها به ساير تعاريف باشند و قدرت 
 شمول اين نظام تعاريف بايد باال باشد. 

توان تعريف داشته  ي اموري را كه مواجه به آن مي بتواند يك نظامي را دهد كه براي كليه اي كه انديشه
باشد، جايگاه معرفي كند، اين انديشه توان دفاعي دارد، بگوييم نظام تعاريف طبيعتاً در موضع دفاع ما را 

نسبت به امور قلبي دارند،  ي (حتي) ادراكاتي كه عرَفا كند. تعاريف منسجم و هماهنگي كه كليه قدرتمند مي
بتواند جايگاه فرمايشات اينها را در نظام تعاريف مشخص كند. تعاريفي را كه فالسفه دارند در نظام تعريف 
بتواند مشخص كند، تعاريفي را كه علماي علوم رياضي در نظام تعاريف دارند بتواند مشخص كند، تعاريفي را كه 

را مشخص كند. جايگاه اشياء را بتواند مشخص كند، روابط انساني را بتواند در عينيت دارند بتواند جايگاه آن 
ي معارف  گوييد چنين نظام تعاريفي كه شمول بر كليه زنيد، بعد مي مشخص كند، اينها را يكي يكي، مثال مي

ين نظام تعاريفي تواند چن داشته باشد، قدرت اينكه پايگاهي براي دفاع از يك انديشه شود، را دارد و طبيعتاً نمي
پذيري را داشته باشد،  اي كه اين گسترش پذيري و اين وحدت به وجود بيايد، مگر يك نظام فكري بر يك پايه

هاي ما بايد قدرت شمول داشته باشد، تعاريف ديگرما  خواهيم؛ تعريف زير بناي آن باشد، پس ما نظام تعاريف مي
آن و هم در فصل   آن و هم در فصل جايگاه و چيستي  راييرا بايد در خود حل كند، هم در وجه فلسفي و چ

آن در اين سه قسمت بايد قدرت داشته باشد، هر چيز يا هر تعريف را مشخص   كاربرد آن و نسبت تأثير عيني
كند، يا هر مقوله، يا هر مفهوم، يا هر حال، يا هر ادراك قلبي، اينها را بايد بتواند مشخص كند، اگر توانست 
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تواند دفاع كند؛ يعني اين قدرت وحدت و كثرت و شمول آن هست كه قدرت دفاع را به  ند اين ميمشخص ك

 آيد. ي يك نظام فكري به دست نمي دهد، چنين چيزي هم جز بر پايه آن مي
هاي آن نظام فكري شروع  كنيم، از ويژگي حاال فصل ديگري را بعد از احتمال سوم را كه ما انتخاب مي

هايي بايد داشته باشد تا اين احتمال سوم كه نظام تعاريف  خن گفتن، نظام فكري چه ويژگيكنيم به س مي
 پذير باشد؟  هست امكان

) حاج آقا ببخشيد! ما قبل از اينكه وارد اين مبحث بشويم، پس يك نظام تعاريف و يك نظام فكري ٢س
 فرماييد؟ مي

كري ما كه روش درست كردن اين تناسبات و ج) بله. نظام تعاريف ما محصول معرفتي است و نظام ف
خواهيد، يك ماشين، يك  ي ثمره است، شما يك ابزاري مي مالحظه تناسبات است. تعريف هميشه به منزله

خواهيد تا بتواند يك محصولي را تحويل بدهد، اگر اين  خواهيد، يك موادي مي توليدي مي كارخانه 
ي نسبت تأثيرها بتواند حضور داشته باشد، قدرت دفاع در  در همهمحصوالت شما باال باشد و شمول  تكنولوژي

ي نسبت تأثيرها دارد. اگر در همه جا نتواند حضور داشته باشد، هر جا كه حضور نداشته باشد دشمن  همه
 تواند حضور پيدا كند.  مي

اي  ه حتماً يك فلسفهآن نظام فكري چه چيزي بايد داشته باشد؟ در نظام فكري، ما نيازمند به اين هستيم ك
بندي را تحويل دهد، كه خود آن فلسفه بايد بر اساس يك اصول  داشته باشيم كه بتواند ابتدائاً روش دسته

ي اول، بر شكل نظام  موضوعي اوليه و نهايتاً به يك امر متقن ختم شود، در حقيقت جزميت يا ايمان در مرتبه
؛ يعني وحدت كه پيدا كرد روش آن متقن بود، تناسبات آن با هم شود ي دوم مي آيد، ايمان در مرتبه فكري مي

ي سوم پس از تعاريفش است، وقتي كه كلي تعاريف پيدا  شود، ايمان در مرحله ي دوم مي هماهنگ بود. مرتبه
 كرد، وحدت كه پيدا كرد، وحدت برابر است با جزميت [...]

تان و يقين  خواهيد بگوييد بين آن يقين اولي گويند روش و خصوصيات روشي را كه مي ج) در اينجا مي
بينيم كه يك دوئيتي است و يك ربطي،  شود؛ يعني اينجا هم دوباره يك جريان ترتيبي مي دومي واسطه مي
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اي قرار دارد و اگر اين پايه در جريان رشد هماهنگي  يك امر بسيار گسترده و عظيمي است كه بر يك پايه

كند؛ يعني قدرت برخورد  دهد و گسترش يقين شما را ايجاب مي شما را تحويل ميداشته باشد، آن نظام خاص 
كند. حاال در اينجا خصوصياتي را كه بايد براي نظام فكري بيان كرد، پس ما يك دليل يقين  شما را تأمين مي

ز يك فصل در بندي موضوعات داريم، يك به كار گرفتن آن را داريم، تا تعاريف ما ا اول داريم، يك روش دسته
  بيايد و تعاريفي شود كه قابل مالحظه نسبت تأثيرش در جوانب مختلف است، چرا؟ همين كه ارتباط و كارآيي

آن يقين اولي است،   خواهيم بگوييم كه پايه دارد. پايه آن را در تعريف، توانستيد تمام كنيد، در اين قسمت مي
خواهيم بگوييم كه اينجا يك  و بعد ثمره تعاريف دارد، بعد ميشود  آيد و خودش كار كُن مي بعد نظام فكري، مي

ي تعاريف و تأثير  اش به كليه آن؛ يعني رابطه  هايي كه بين تعاريف مختلف آن است كه چرايي و چيستي نسبت
مان را در  خواهيم بگوييم اين در يك هدف كاربرد دارد. پس كاربرد عيني يقين قلبي كند، مي آن را مشخص مي

 گيري باشد. يت به اين وسيله بايد قابل مالحظه و اندارهعينّ
 ي نظام فكري؟ ) به وسيله٣س

ي اسالمي را به كار گيريم، بايد قدرت  ج) نظام تعاريف به نظام فكري بيايد، بعد قدرت كنترل، اين انديشه
بنديم. و  مين طور ميكنترل ايمان قلبي نسبت تأثيرش را در عينّيت خارجي به ما تحويل دهد اين فصل را ه

 شويد. در فصل ديگر وارد مي
 بود؟ » هاي نظام فكري ويژگي«) پس مباحث اين فصل ٣س

استوار شده   اي ي روشي كه بر خود پايه يقين فلسفه هاي نظام فكري كه از يقين اوليه به وسيله ج) ويژگي
كند، تعريف  بندي مي ضوعات را دستهآورد، مو شود، روش را تحويل دهد، روشي را به دست مي باشد آغاز مي

دهد،  دهد، چرايي و چيستي و كاربرد را، نسبت تأثير عيني را تحويل مي ي بين آنها را نشان مي دهد، رابطه مي
بنابراين نسبت تأثير عيني هر معرفت و يقين قلبي را نسبت به خارج بايد مثل و معين كند. اينجا را كه تمام 

ي  گيري جريان رشد دفاع انديشه  سمت«نويسيد  شويد؛ عنوان فصل بعد را مي يكرديد و وارد فصل بعد م
 ».اسالمي
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 ي اسالمي، بله؟ يا دفاع انديشه؟ ) دفاع از انديشه٣س

 ».چه چيزي نوشتيد«ج) مرقون كنيد، 
 ».ي اسالمي گيري جريان رشد دفاع از انديشه ) سمت٣س

 ي اسالمي. ج) قدرت دفاع از انديشه
 ي اسالمي؟ رت دفاعي انديشه) قد٣س

اين را شروع ». گيري آن ي اسالمي در جريان رشد و سمت قدرت دفاعي انديشه«فهميم به اينكه  ج) مي
ي ادراك بشر است، احتمال اول: كه برابري يقيني با  گوييد كه چند احتمال درباره كنيم، يك مقدمه مي مي

تغيير و جريان نه به صورت تحولي و نه به صورت تكاملي نپذيرد.  خارج داشته باشد و تطابق داشته باشد و ابداً
اگر ما جريان رشد را در عينّيت، در نسبت تأثيرها بپذيريم و پذيرفته باشيم، اينكه نسبت تأثيرهاي عيني يك 

 موجود بايد در جريان رشد نيز رشد كند.
 ) نسبت تأثيري عيني هم باشد، رشد كند.٣س

يني هم بايد رشد كند، نپذيرفتن اينكه ايمان قلبي و ادراك نظري نيز بايد هماهنگ آن ج) نسبت تأثير ع
آن اين است كه قدرت دفاع آن را از دست داده، عينيت در حال رشد كردن است، نسبت تأثير   رشد كند؛ معني

شود،  كه منزوي مي شود، شيئي گذارد، آهسته آهسته منزوي مي پذيرد و اثر هم نمي كند، اثر نمي او رشد نمي
معنايش اين است كه قدرت تهاجم ندارد، قضيه معلوم شد! پس اگر ما بپذيريم در خارج تغييراتي است، نسبت 

آيد  كند، ولي نسبت تأثيري كه از قلب به عين مي كند، يك گونه رشدي پيدا مي تأثيرها هم گسترش پيدا مي
ت است، بايد بپذيريم كه اگر يك چيزي را در تاريخ ثابت هاي اسالمي فيكس و ثاب كند، چون انديشه رشد نمي

كند مرتباً در حال انزوا است؛  كند، نسبت اثر اين به آن چيزي كه رشد مي گرفتيم و يك چيزي هم رشد مي
 روند كه به آنجا يعني آنها مرتباً، ولو اين اثر هم نپذيرد، روي آنها هم اثر نگذارد، ولي آنها مرتباً يك جاهايي مي

 كنند كه اين لزوماً در آنجا حضور ندارد. هايي پيدا مي تواند برود، آنها دارند يك گسترش نمي
 ي اسالمي در بعضي از شمول است. شود اينكه انديشه ) اين احتمال دوم مي٢س
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د گوييم اين قدرت دفاعي همه جانبه ندارد چون قدرت رشد ندارد، اگر بگويي كنيم، مي ج) بله. اين را رد مي

ها هم باز اين طوري است كه برخي از آنها ثابت است و بعضي ديگر متغّير است، باز همين  بعضي از انديشه
 شود. شود احتمال دوم مي شود كه مي اي ديگر تكرار مي فرض به گونه

 ) اين در صورتي كه ادراك برابري با خارج داشته باشد؟ ١س
هاي  دوم اينكه احتمال دوم آن را هم ذكر كرديد كه بعضي ج) تطابق و برابري حقيقي داشته باشد. قسمت

 هاي آن ثابت باشد، اين هم همان اشكال اول را داراست. آن رشد كند و بعضي
 ) يعني بعضي تطابق حقيقي داشته باشد و بعضي نداشته باشد؟١س

بعضي كه تطابق شود و  كند، منزوي مي ج) بعضي نداشته باشد و بعضي كه تطابق حقيقي دارد رشد نمي
 شود.  حقيقي ندارد رشد آنها از آن دسته بريده مي

فرض سوم؛ اين است كه بگوييم اصالً ايمان و انديشه و عمل هر سه در جريان رشد هستند و ادراك نسبت 
تواند ثابت باشد، نتيجه بدهد تكاملي بودن را  گيري است كه مي به هر سه هم در جريان رشد است و سمت

گيري هم متحول باشد و نسبي بودني نتيجه بدهد كه با تكامل سازگار نيست. حاال جهت  د يا سمتنتيجه بده
ثابت جهت رشد است و مسير انديشه تكامل است. اگر چنين چيزي شد، آيا تعاريف هماهنگ با جريان رشد 

 است؟
 ) اگر چطور شد؟١س

ي هماهنگي را  ، آيا در اينجا صحيح است كلمهج) اگر ادراكات قلب و نظر و حس بنا شد با جريان رشد باشد
به كار ببريم؟ هماهنگ با جريان رشد است؟ يا تعاريف كاربردي است؟ در هماهنگ بودن نسبت به ادراك از 

گويد كه تناسبات آن حقيقي است، تناسب اين انديشه با  خارج يا از حاالت، يا از حركت ذهن، معناي آن مي
 خارج حقيقي است. 

 ني هماهنگ است؟) يع١س
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ج) تناسبات اين فكر و خارج برابري حقيقي دارند، جهان خارج با جهان ذهني و جهان قلبي و جهان حسي، 
روابط آن روابطي است كه برابري حقيقي دارد هر چند خود آن مفاهيم برابري ندارند، ولي نسبت آنها نسبتي 

فرماييد اين هماهنگي نيست، تمام نيست. زيرا است كه اگر يك شيئي را از خارج به ذهن ببريد مرقون ب
هماهنگي و حفظ تناسب در اين مرتبه اشراف به حقيقت اشياء را كماهي الزم دارد، و يا ال اقل اشراف به جريان 

 ي سوم است. كماهي الزم دارد. اين مرتبه
 ي هماهنگي قلب و ذهن و عين است؟ فرماييد كه در رتبه ) اين هماهنگي را مي٣س
 ) بله.ج

 ) يعني اگر ما بياييم و بگوييم به اصطالح يك،٣س
ي نسبت به خارج، هماهنگ است و تناسبات آن دقيقاً برابر است؛ يعني فعلي را كه من  ج) اگر گفتيد انديشه

اي كه دارم عين آن است كه بايد داشته باشند؛ يعني رشد با من،  كنم، عين آن است كه بايد بكنند، انديشه مي
آن   گفتيد اينجا نسبت به رابطه ري يك به يك دارد؛ يعني عين اشياء اولي آينه نسبت به خود شئ ميبراب
تواند پيدا كند، چون  تواند وجود پيدا كند، گسترش و آگاهي هم نمي گوييد؛ يعني خطا در اينجا نمي مي

 تناسبت شما يك به يك است. 
 ) يعني حداكثر ظرفيت به كار گرفته شده؟٣س
 حداكثر ظرفيت رشد به كار گرفته شده.ج) 
 فهمم ـ منظور حضرتعالي اين است كه، ) يعني اگر قرار بود ـ من اين طور مي٣س

گوييم شما تعاريف كاربردي الهي داريد، تعاريف كاربردي الهي داريم و  ج) صحبت اين است كه ما مي
 تواند حفظ كند. تعاريف كاربردي ابليسي هم داريم، هماهنگي حقيقي ما را نمي

 شود؟ ) اگر كاربردي شود براي دو طرف مي٤س
ج) قسمت آخر اين است كه اين احتمال وجود دارد كه بگوييم تعاريف كاربردي، تعاريف كاربردي است. حاال 

گيري الهي كه واقع شود، شما سعي در تسليم بودن نسبت  گيري و سمت اگر تعاريف كاربردي شد كه در جهت
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ي  گيريد و در همه يتان را در آن راه به كار مي كنيد، انديشه نيد، سعي در اينكه توصيف كنيد ميك به وحي مي

گيريد، ولي محصل آن اين است كه در اين مرحله براي شما كافي است، در اين مرحله  مراتب هم به كار مي
ولي حقّانيت آن مثل وحي  دهد، به طرف مقصد است، به طرف پرستش است. قدرت دفاع از اسالم را به شما مي

شود؛ يعني نه علم معصوم نسبت به جايگاه  شود و مثل عمل معصوم در جريان رشد به وحي هم نمي نمي
ي  ي ثانيه حقيقي اشياء كماهي كه تطابق يك به يك دارد، الي آخر، براي شما حاصل است! و نه علم مرتبه

ه عاري از خطا و اشتباه است، اين را هم براي شما ي هماهنگي در جريان رشد است، ك معصومين كه مالحظه
كنيد،  آن كه تعاريف كاربردي است، كه نه فقط شما عين موضوعات خارج را ادراك حقيقي نمي  ندارد. سومي

شما در جهت خاصي كه ثابت شده   شود، فقط ادراك آن هم صد در صد تمام نمي  بلكه ادراك شما هماهنگي
گيري از ميزان  د اينجا هم بايد هماهنگ باشد، ادراكات شما سه تاي با هم، تا پيشاست. كارآيي دارد هر چن

خطا شود. ولي سه دسته از ادراكات انسان با هم هماهنگ است، نه اين سه دسته با خارج هماهنگ است، به 
و در جريان رشد طوري كه شما بگوييد بنابراين ديگر غفلت، نصيان، اشتباه، نارسايي علم معنا ندارد، علم است 

 شما مثل علم معصوم در مقام عمل است.  ي عالم، شما به آن رسيديد و علم است و عين مسير رشد همه
ي كائنات و علم كتاب، مثل علم معصوم است و نه علم شما در مقام  شما در مقام توجه به همه  پس نه علم

تاي آن با هم  ، رشد ياب، صحت آن هم در سهشما، علمي خطاپذير است  عمل مثل علم معصوم است، بلكه علوم
دهد در يك مسير  كنيد، ولكن تعاريفي كه مي كنيد، كنترل صحت آن را هم از اين جهت مي هماهنگي مي
 شود. كاربردي مي

 ) يعني توانسته ايمان قلبي را در يك زمان و مكان جريان به نسبت دهد؟٣س
 ج) به نسبت خود آن.

 گويد. اني كه مي) به نسبت همان ايم٣س
 ج) احسنت، نه اينكه به تناسباتي كه در كل عالم جاري است.

 ) به نسبتي كه ظرف وجودي دارد.٣س
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توانيد  ي كلّ عالم، هماهنگ با جريان رشد كل عالم نمي ي خود آن و نه در مرتبه ج) احسنت، در مرتبه

 بگوييد، هماهنگ با جريان رشد خود آن است.
 ت آن ايمان قلبي خود آن در اين رتبه است.) يعني امر ثاب٣س

 ج) احسنت.
 آن هماهنگ باشد.  ) اگر اين ايمان قلبي٣س

ي ديگر رشد پيدا كرد، اين خطي كه  ج) به نسبت ظرفيت خود آن هماهنگ است، فردا ايمان آن در درجه
 گيرد. ي قرار ميرود، هماهنگي حول يك محور جديد آن كشيده بود يك درجه باالتر مي  براي ردگيري

 ) كه آن هم نسبت به نظام تبعت و مشيت در اين رابطه ايمان بايد رشد كند تا،٣س
ج) احسنت. حاال يك چيز ديگري را اينجا عرض كنم؛ اينجا از تعاريف نتيجه بگيريد، كه پس تعاريف 

ا در پاورقي ذكر كنيد و ي ايمان به خدا و معصومين ر ي مسئله شود مقدمه كاربردي است، البته در اينجا مي
گوييم  بگوييد توضيح مشروح آن را از پايگاه نظام فكري، جاي ديگري بايد بدهيم، ولي آنچه را كه ما مي

ي بشري سه احتمال وجود دارد، يكي تطابق يقيني، يكي هماهنگي  ي نفس انديشه است، درباره انديشه درباره
حقيقي براي انسان داريم و نه هماهنگي حقيقي، هماهنگي باشد. نه تطابق  يقيني و يكي ديگر كاربرد مي

 ادراكات خود انسان داريم، ولي هماهنگي ادراكات انسان با خارج به صورت يقيني براي ادراكات انساني نداريم.
 شود؟ ) اينجا تطابق حقيقي نمي٥س

 شود كه تطابق در جريان است. ج) نه، اين طور مي
 م آن كه تجريدي است،) يعني اول تالش كن و دو٥س

توانيد اين طور بگوييد كه  دهيد مي بيند، احسنت. توضيحي كه مي ج) تجريدي است و اين تغيير را هم مي
كرديم، مثالً ما آهن را فقط   شناختيم، قبالً آنها را معرفي كم معلوم شد كه ما بعضي از خواص اشياء را نمي كم

كم معلوم شد كه  كرديم، كم ي خاصي تعريف مي را به يك گونه كرديم، روغن ي خاص تعريف مي به يك گونه
توان از چيزهاي ديگر روغن گرفت، اگر  توان روغن را در درجات مختلف ساخت، مي يك طور ديگري است، مي
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زنيد و  هايي را مي ، مثال ها، تبديل انرژي ها، كميت كم اين كيفيت توان چه كار كرد! كم روغن نداشته باشيم. مي

كم معلوم شد كه ادراك بشر برابري نسبت به خارج ندارد. بعد بنا شد كه بگوييم هماهنگ است،  گوييد كم يم
هم معنايش اين است كه اشراق به جريان پيدا شود؛ يعني برابري   ي اخير اين است كه هماهنگي بعد مرحله

ها در جهت  اين است كه تعريفيقيني جريان پيدا كند و باالتر آن اين است كه كاربردي است. كاربردي 
دهد به مقداري كه مؤثر در مقاصد  ها مؤثر است. (اين را بنويسيد) بگوييد علوم اآلن با حالي كه بشر مي مطلوب

شود، بر اين اساس  هاي تحقيقي كه درست مي گوييد، بنابراين تئوري شويد و مي آن است، از اينجا وارد مي
سد؛ يعني انگيزه در روش فهم مؤثر شد، در تئوري، در تنظيم آن بعد شود كه به مقاصد خاصي بر درست مي

هاي مفروضي كه آنها  گوييد در متد علوم حسي قرار گرفت و متدولوژي حسي در خدمت اكسيوم آييد مي مي
 هايي حسي در جهت مقاصد حسي باشد، تحويل داده شد. اي كه كارآيي هم حسي مالحظه شوند، به گونه

تواند كاربرد داشته باشد، مگر اينكه  گوييد؛ بنابراين تعاريف آنها براي ما نمي كنيد و مي آغاز مي اينجا حمله را
 حل در دستگاه ما شود، و ما خود آن تعاريف را براي آن تعريف داشته باشيم. 

 ) اگر جايگاه آن مشخص شده باشد.٥س
ي برخود به آن را  را مشخص كنيم، نحوهج) احسنت، تا جايگاه آن مشخص شود، كاربرد و نسبت تأثير آن 

معين كنيم، متناظر به آن را در دستگاه خودمان ببينيم چيست، قدرت دفاع داشته باشيم. آنگاه كه قدرت 
تهاجم پيدا كرده باشيم، اگر قدرت دفاعي ما ضعيف باشد، نتوانيم هجوم ببريم و در دستگاه خودمان منحل 

گوييد متأسفانه عدم توجه به اينكه  رسيد، مي رود. به اينجا كه مي ال ميما با  پذيري آسيب  كنيم، حتماً
شود، علت اين شده كه اسالم آمريكايي در  ساختارهاي انساني، رياضي، تجربي، در فرض تجريدي نظر به آن مي

ربردي كنيد، كه گفتن علوم دقيقه يا علوم فالن كا بين مسلمين رسم شود در و اينجا شروع به حمله كردن مي
ها زياد نپردازيم و  بندي منطق تجريدي است. البته ممكن است به اين قسمت نيست، اين نظر به علوم در طبقه

گيري خود ما  گوييد تعاريف بايد منحل شود و تعريف الهي در جهت طرف مقابل را نگزيم. تا همين جا كه مي
گيريم به اينكه استراتژي  بنابراين نتيجه مي كند، گوييد اينجا قدرت دفاعي شديد پيدا مي داشته باشيم، مي
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ي مراتب بايد  ي الحادي در همه ي اسالمي است؛ يعني جنگ با انديشه تحقيقات. اگر استراتژي دفاع از انديشه

باشد، زيرا كاربرد و مقصدي را كه آنها دارند، مقصد استكبار بر خدا و ظلم به خلق كه استكبار بر خلق است. در 
ي الحادي  خواهيم بگوييم؛ فصل اول: اينجا تبليغي بنويسيد؛ فصل اول در باب اينكه انديشه ل مياينجا سه فص

ي استكباري اگر  آن رذالت اخالقي و استكبار بر خلق است. فصل دوم اينكه انديشه  استكبار با خداست و ثمره
آييد و گريز  تند. مرتباً ميآن قابل حذف نيست. تعاريف كاربردي هس  به رسميت شناخته شود كاربرد عيني

 خورند. ي خاصي هستند، به درد ما به عنوان ابزار نمي زنيد، چون تعاريف كاربردي هستند و ابزار انديشه مي
 ) تعاريف انديشه كفر؟٣س

گويند ما معرفت داريم، اينها كاربردي در جهت خاصي و براي رسيدن به  ج) تعاريف و معارفي را كه آنها مي
 ي هستند.مقصد خاص

 ) نهايتًا ما تعاريف خودمان را كاربردي در جهت خاصي تعريف كرديم.٣س
ج) در جهت خاصي؛ تعاريف آنها هم در جهت خاصي است، آنچه را كه از مشتركات ما و آنها تشخيص داده 

رد دهيد، مشتركات معني جايگاه مشترك داشتن نيست، معني كارب شود اينجا را در فصل دوم توضيح مي مي
مشترك داشتن نيست، معني درون نظام تعاريف جايگاه مشترك داشتن نيست. و اگر جايگاه آنها را عوض كنيد 

شود، اگر آن تعريف را حفظ كنيد، كه جايگاه خاصي دارد و  و تناسبات آنها را عوض كنيد، تعريف جديدي مي
ر منحل در دستگاه خودتان كنيد، كاربرد و كارآيي خاصي دارد و ثمره آن هم در دستگاه ديگري است، اگ

شود و  شود، به تناسب جايگاه آن و به تناسب كاربرد آن كه هويتش تبديل مي قيودي به آن اضافه يا كم مي
اي  تعاريف خودتان است، نه تعاريف آنها، در جهت مقصد خودتان است. بنابراين مشترك نيستند، دو مجموعه

عضو مشترك ندارند، اين شباهت براي كسي كه ديدش اصالت شيء كه عضو مشابه داشته باشند است، ولي 
 آيد.  است به نظر اشتراك مي

 ) رجوع كنيم به فلسفه،٣س
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خواهد بگوييد اصالت وجود)،  ج) بله. اشاره كنيد، اين شباهت براي كسي كه اصالت ماهوي داشته باشد (نمي

شود، ولي اين شباهت براي كسي كه قائل  ت ميآيد و دچار غفل اصالت ما هوي باشد، به نظر آن مشترك مي
شود و با نسبت تأثير و جايگاه و  اي كه نظام تعاريف را به صورت مرتبط مالحظه كند، منحل مي باشد به فلسفه

كند و مفهوم جديدي را پيدا  خورد، توسعه قيد را مي خصوصيات آن و نسبت به خصايص و تعاريف قيد مي
آيد، استراتژي نظام تحقيقات  و كاربرد جديدي است كه از حالت اشتراح كالً بيرون ميكند، و داراي كارآيي  مي

 به دليل اينكه در تبيين اسالم ناب محمدي در جميع شؤون است.
»والسالم«  

 
 
 




