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 تعاليبسمه 

 ١موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

كنيم, بحث موضوع شناسي است. يك نسبت حكميه اي هميشه داريم,  مي بحثي را كه خدمت برادران شروع
يك حكمي داريم و يك موضوعي. حاال اين حكم گاهي يك حكم منطقي است درباره درستي, غلطي, منتج 

 بودن, منتج نبودن و نظير اين مطلب.
شرعي است نسبت به يك موضوع, و آن موضوع گاهي خود نفس عمل مكلف است. مثالً گاهي يك حكم 

 شرب خمر, شرب توتون يا نظيرش. يك وقتي هم درباره يك عين است.
مثالً فالن چيز نجس است, فالن چيز طاهر كننده است. هميشه حكم شرعي ناظر بر عنوان كلي است. اين 

مصاديق تميزش گاهي براي عرف مقدور است گاهي مقدور نيست و عنوان كلي داراي مصاديقي است كه اين 
 اهل خبره ميخواهد.

تومان در آمدش باشد, چند مغازه در  ١٠٠،٠٠٠اگر يك مسجدي موقوفه اي داشته باشد, در سال به فرض 
تومان.  ١٠٠،٠٠٠تومان يا باغي موقوفه مسجد است كه در آمد ساالنه اش بشود  ١٠٠،٠٠٠آمد سالش باشد 

 م طاق مسجد شكست برداشته, هم وضو خانه اش خراب شده حاال ابتداً اين پول را خرج كدامش بكنيم؟ه
تومان به كدام يك از اين دو حاجت صحيح است؟  ١٠٠،٠٠٠اين تخصيص دادن يعني مخصوص ساختن اين 

يك وضعش گوئيد يك اهل خبره اي بياوريد معماري, مهندسي كسي را بياوريد ببيند كدام مي در اينجا
خطرناك تر است, معمار يك وقتي نگاه ميكند به طاق مسجد, ميگويد نه, اين طاق امسال خراب نميشود, 
عيبي ندارد, هنوز به اندازه اي فاصله پيدا نكرده كه اگر برفي بيايد مهلت ندهد برفش را بيندازند و بيايد 

 پائين روي سر مردم.
را نروبند تا صبح بيايد پايين نه هنوز چنين چيزي نيست. اگر مثال شب زمستان برف شروع شود و برف 

ميگويد امسال ميتوانيد اين پول را خرج وضو خانه كنيد. گاهي نه بالعكس ميگويد اين طاق بسيار خطري 
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است. اگر يك برف و باران بيايد طاق فرو ميريزد. بايد در وضو خانه را قفل كنيد و به مردم بگوئيد در خانه 

گيريد و طاق را تعمير كنيد. چون اگر طاق فرو بيايد براي قسمت هاي ديگر مسجد هم خودش وضو ب
 خطرناك است.

كنيد, نبايد هم قبول كنيد, ولو بقال  نمي اين كارشناسي را يك ادراك عرفي كه بقال محل بگويد شما قبول
از صبح هم تعقيبات اهل تحجد باشد هر شب هم از نيمه شب مشغول عبادت و نماز شب باشد و بعد از نم

 داشته باشد و آدم كامال مورد اعتماد باشد.
و آن آدمي هم كه اهل خبره است فقط وثوق به قولش است يعني قولش موجب اطمينان است ولو خيلي هم 
 اطمينان نداشته باشيم كه شكيات, سهوياتش درست است يا نه. حاال اگر مجتهدي هم باشد در مسجد,

دهم بر قول اهل خبره. خوب يك وقتي است  مي خص را كه اهل تحجد است ترجيحگويد من قول آن ش نمي
 كه آن بقال هم اهل تفرسي است در مسئله معماري. آن يك حرف ديگر است.

كند, خبره در ماست درست كردن است. ولي  مي اما نه, يك وقتي است كه بقال فقط ماست خوب درست
لمره آدم ساده خوبيست. اهل نماز هم است و همه چيز. اين شود. با نمي طاق مسجد و اين حرف ها سرش

گوئيم موضوعاتي كه مصاديقش تخصصي هستند. يعني آدم ها بايد اطالع خاصي را بداند,  مي قسمت اخير را
 اطالع عرفي برايش كافي نيست.

قم الصلوه گويند ا مي البته گاهي ممكن است موضوع تخصصي باشد, اما مستنبطة شرعي باشد. مثل اين كه
حكم است و آمده روي صل يعني دستور اقامة نماز آمده روي صلوه, صلوه چيست؟ ال صلوه اال بفاتحه 
الكتاب... الي آخر موضوعش هم مستنبط است. فقيه بايد استنباط كند هم موضوع را و هم حكم را. فقيه بايد 

حكم را بايد در بياورد. تخصصي است و  استنباط كند, هم عنوان كلي را كه صلوه چيست بايد در بياورد, هم
تواند فهمد ولي شرع گفته و بايد  نمي تخصصي شرعي است يعني موضوعش هم موضوع مستنبطه است عرف

 هم از شرع گرفت.
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گوئيم موضوع  نمي گاهي نه موضوع مستنبطة ما استنباط از شرع نيست, كارشناسي است به آن ديگر

 شود, نيست, اين كار فني, كارشناسي مي كه خودش استنباط گوئيم تخصصي. موضوعي مي مستنبطه,
باشد. يعني موضوع شناسي. يعني آيا آن اموري كه موضوع كار فقيه در  مي خواهد كه موضوع اين جلسه مي

خواهد. آيا وضع اين ها چه جور است؟  مي تواند تميز بدهد متخصص نمي گيرد عرف هم نمي استنباط قرار
 رسد كه پيرامون آنها صحبت خواهيم كرد. مي به ذهناين جا چند احتمال 

يكي اينكه بگوئيم موضوع شناسي رابطه اش با دين و مذهب و فلسفه اينها قطع است نه كاري به بايد و نبايد 
شود آورد و استخدام كرد  مي دارد نه كاري به هستي شناسي دارد يك موضوع شناس ملحدي كه وثوق باشد

به طاق مسجد بكن ببينيم چه بايد كرد؟ همين قدر كه اطمينان برايتان حاصل شود كه و مثال بگوئيم نگاه 
خواهد عوضي بگويد برايتان كافي است. كما اينكه پزشك در امر طبابت نسبت به زن  نمي خائن نيست و

عاينه اجنبي چه حكمي دارد؟ مرد نا محرم بدن زن اجنبي را ببيند حرام است, حاال آيا براي اينكه دكتر م
 كند ضرورت پيدا شده است يا نه؟

تواند معين كند, و لو پدر يا شوهر اين زن باشد. در صورتي كه علم طب را بلد نيست چه  نمي اين را فقيه
جوري تشخيص دهد كه االن رسيده به حد ضرورت يا نه؟ دكتر هم يك سري دستور آزمايش داده است. بعد 

گويد ضرورت ندارد. حاال وقتي ضرورت پيدا  مي كند مي ت دارد يا نگاهگويد ضرور مي كند مي اين ها را نگاه
گويد اگر  مي شد, دختر يك مرجع هم باشد, بيايد پهلوي پدرش بگويد, آيا براي من جايز است يا نه؟ فقيه

ضرورت دارد جايز است و اگر ضرورت ندارد, جايز نيست. كما اينكه در قصه تخصيصي كه اصالح مسجد 
 گويد اگر طاق مسجد وضعش خطير است, بايد خرج طاق بشود, اگر نيست, نبايد بشود. مي گفتيم كه

شود در, بايد عينيت را مطالعه كرد. اين جا  نمي از باب تفقه در بدست آوردن حكم كلي مطلب در اين جا حل
باشيم كه  بايد نظر به عين كرد, مصداق چيست؟ مصداق كدام حكم ست؟ حاال اگر اين نظر را قبول داشته

توان نزد پزشك يهودي, مسيحي, كافر و...  مي شود رابطه اش با دين و مذهب قطع باشد, مي موضوع شناسي
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رفت. (البته عند الضروره) همين قدر آدم بداند كه پزشك اهل خيانت و فساد نيست, ولو در صلوه و صوم ال 

 ابالي باشد.
ق جزئي, عنوان كلي اي كه حكم به آن تعلق گرفته گوئيد موضوع شناسي يعني شناختن مصدا مي يك وقتي

 در قضيه مسجد حفظ مصلحت بود براي وقف, در قضيه زن اجنبيه رسيدن به حد ضرورت بود. گاهي هم
گويند كه نه, موضوع شناسي با مذهب رابطه دارد. با فلسفه و نظر انسان در هستي شناسي رابطه دارد. نه  مي

ن باشد, اين حرف ديگر است. آن فعل و عملش بايد ربط داشته باشد, كاري اينكه موضوع شناس بايد مسلما
كند, براي تميز دادن آن كار بايد ربط داشته باشد با مذهب. اين يك فرض است,به عنوان يك احتمال  مي كه

قابل طرح است. خودش اگر آدم فاسقي هم باشد, مورد اطمينان باشد اگر كارش, نحوه كار, روش كار براي 
 ميز, براي شناسائي اگر اسالمي باشد, يعني منسوب به اسالم باشد,ت

منطقاً قبول داريم اگر اسالمي نباشد. يعني خود فعل منسوب به اسالم نباشد, طرز كار به نفسه منسوب به 
شود. حاال اگر فرض رابطه  مي اسالم نباشد و منسوب به الحاد باشد, در اين فرض دوم نظر موضوع شناس رد

, اگر يك موضوع شناس مسلمان, متعهد, متحجد, قائل به واليت فقيه, عاشق اجراي احكام الهي و بشود
برد, روشي را كه بلد است, آن روش اگر ريشه  مي تبعيت از ولي فقيه, خيلي خوب, ولي روشي را كه به كار

كند؟ اين  مي عوض برد, خاصيت روش را مي در الحاد داشته باشد, خوب بودن شخصي كه آن روش را به كار
كنيم. مسئله روش در تميز, آيا آثاري دارد؟ اگر كسي منطق را بلد نباشد, روش  مي جا كمي بيشتر تامل

 مخالطه را به جاي برهان به كار ببرد, خوب بودن آدم در اثر روش نسبت به تميز و نتيجه و استنتاج اثري
 كند يا نه؟ مي

» سلمان فارسي«يد يك كار خانة مسكر سازي داشته باشيد اگر شما يك كار خانه مشروب سازي داشته باش
هم باالي سر اين كار خانه به كار گرفته شده با تبديل كردن انگور به خمر تناسب دارد. اين خاصيت و 
خصلت و قانون مندي اين روابط به اين كه آدم با نيت صالح بيايد پشتش بنشيند خيلي هم مخالف درست 

آدم با نيت فاسد بنشيند و بخواهد حتما هم مشروب شود. نيت در آثار وضعي هيچ  شدن مشروب باشد يا
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شود. حاال اين مطلب مثال براي منطق نيست يعني وقعا اگر آدم  مي تاثيري ندارد. آن اثر فاسد حتما ظاهر

فتد آدم؟ ا نمي روش مخالطه را به جاي برهان به كار ببرد و آدم خيلي خوبي هم باشد نتيجه حاصله به غلط
 فهمد چون روشش غلط است. مي نيتش هم اين نيست كه مطلب را غلط بفهمد اما غلط

عدد را خودتان انتخاب كنيد. اين اعداد دو رقمي و سه رقمي را منظم و مرتب جمع نبنديد.  ٨يا  ٧مثالً شما 
رات را قاطي جمع كنيد, آحاد و عش مي فرضاً آحاد و عشرات را جايشان عوضي بنويسيد, دقتي كه جمع هم

آيد پائين, نه اينكه عدد به پائين نيست, ولكن عدد صحيح نيست يعني تناسب ندارد با آن  مي كنيد. عددي
اعدادي كه جمع فرموديد. فقط شما ترتيبيش را در جمع كردن عوض كرده ايد. واال هيچ كار ديگري نكرده 

اگر كسي بگويد روش موضوع شناسي اسالمي و  ايد. فقط روش جمع كردن را صحيح به كار نبسته ايد. حاال
غير اسالمي دارد. معنايش اين است كه آن روش را اگر مسلم متحجد هم ياد بگيرد و نبايد به كار ببندد. من 

 حيث ال يشعر نتيجه فاسد خواهد داشت.
ند كه روشش, شود و چه بسا آن مسلم هم اصالً ندا مي يعني فساد روش در تميز و استنباط كار شناسي ظاهر

روش باطلي است در جمع بستن استنتاج. روش را رفته خوانده ياد گرفته يعني چه جوري ياد گرفته؟ فلسفة 
روش را خوانده است؟ نه؟ خود روش را خوانده است. مثالً چه چيزي را بايد در عينيت سئوال كرد؟ آمار 

 گويند تعادل چه نسبتي داشته باشد مي نوشت مقابل چه چيزهايي بايد گذاشت. چه نسبتي اگر داشته باشد
گويند وضعيت بحران؟ حاال اينكه اگر ما اين دسته را عوض  مي گويند رشد؟ و چه نسبتي داشته باشد مي

گويد براي اينكه  مي گوئيد چرا؟ مي شود خواندش نمي گويد اصال مي شود؟ مي كنيم چه تغييراتي حاصل
رد. يعني من فرمولي نخوانده ام, همچ و فرمولي تا به حال به من فرمولي ندارد براي جمع بستن فرمولي ندا

شود بدست آورد. خوب, آنروزي هم كه اين فرمولي كه ايشان خوانده بدست نيامده بود, آن  مي گفته نشده كه
 روز هم فرمولي نداشته.

د به آن اهداف كند كه رابطه هايي را بدست آورد كه بتوان مي بشر براي رسيدن به اهدافش سعي و تالش
 كند. اگر بخواهيم خيلي ساده اش كنيم. مي شوند كه انسان با آن كار مي برسد. آن رابطه ها بعداً روشي
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دهد كه بتوانيم به اهداف  مي گوئيم روش راهي است كه استنباط هايي را به ما مي گويند روش چيست؟ مي

گاهي در عينيت رسيدن به آن اهداف  مان برسيم. مقاصد گاهي در منطق رسيدن به درست از غلط است
توان به هر هدفي رسيد  نمي برنامه است. اگر كسي گفت روش اسالمي و غير اسالمي دارد يعني از هر روشي

 شود موضوع هر حكم ارزشي را تميز داد. نمي پس با هر روشي هم
يد براي شناختن علي فرض اين كه چنين چيزي تمام شود, حاال اگر چنين چيزي فرض شود, آن وقت با

مصاديقي كه آن مصاديق عرفي نيست به يك معنا بديهي نيست, بايد متخصصيني داشت كه آنها ابزارهاي 
شود چنين فرضي را به نظر بياوريم؟ آيا شدني  مي متناسب با جريان احكام را داشته باشند. حاال ببينيم آيا

ه روش ها خودشان داراي يك اصول موضوعه است؟ يا نه؟ اگر در اين جا يك فرض ديگري داشته باشيم ك
گوئيم آزمايش ها كه براي پيدا كردن يك  مي اي هستند, يعني خودشان يك پايگاه هايي دارند چه جوري؟

آيد, پيش فرض يعني اينكه  مي گيرد. آزمايش ها يك پيش فرض دارند. ابتداً به نظر نمي روش ساده انجام
 , از اين طرف برويم منتج است, و السالم.آيد مي خوب, يك چيزي را به نظر طرف

خواهيم ديد, نه خير, پيش فرضش يك مقدار از اين بيشتر است پيش فرضش نتايجي است كه بوسيلة يك 
 كند. مي آيد مدل نمونه عيني كه آدم درست مي مدل بدست

 كنيم در كار تميز دادن؟ مي نمونة عيني را چه جوري درست
دو خصلت معين كنيم يك مجموعه داشته باشيم آشنائي به... است. حاال اگر بنا  نمونة عيني بايد نسبتي بين

شد از حركت يك نمونه اي بسازيم و بخواهيم براي پيدايش يك آسيب علت ذكر كنيم يا يك رشد. آن را چه 
خواهد. يك پايه  مي خواهد يك اصول موضوعه اي مي جوري درست كنيم؟ آن هم يك اصول مفروضه اي

خواهد و دربارة حركت بايد نظر داشته باشيم, آن نظرها را از كجا بدست بياوريم آن اصول مفروضه؟  يم هايي
تواند چيزي را فرض كند و بالمره به ذهنياتش ربط نداشته  نمي كنيم كه از ارتكازات, فرد كه مي آن را فش

 است.باشد. به نحوه اي به ارتكاز مربوط است به پذيرفته شده هاي ذهنش مربوط 
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تواند از فرهنگ يك ملت مطلقا متاثر نباشد؟ از اعتقادات و فلسفة آن كسي كه اين  مي پذيرفته شده ها آيا

مطلب در ذهنش پذيرفته شده مطلقا قطع باشد؟ كان لم يكن پس چه جوري اين پذيرفته شده در ذهن اين 
نش يك اصول مفروضه اي دارد فرد پيدا شده؟ يك تئوريسين يك طراح برنامه ريزي براي تحقيقات در ذه

شود اين پذيرفته شده ها رابطه  نمي كند مي آنها چه جوري پيدا شده است. اگر قانون عليت در همه جا صدق
آيد مفروضات  مي گوئيد گاهي يك تئوريسين مي هايش مطلقا قطع باشد با اصول موضوعة يك تئوريسين.

گوئيم نحوة آزمايش كردن و ربط  مي ك آزمايش است.دهد اين خودش ي مي اعتقادات مخالفش را اصل قرار
 تواند با فلسفه اش مغاير باشد. نمي دادنش به همديگر

است قدرت » بشرط ال«داند فسق را بيعتا معيار صحتش قدرت عمل كرد عيني  مي هر گاه فلسفه اش اصل
شد صحيح است. قدرت عملكردش اينكاري كه من كي كنم اصبات بشود در عينيت. به هر نسبتي كه اثبات 

تاثير عملي اش به هر مقدار كه در عينيت ثابت شد. صحيح است, گاهي كه نه, معيار صحتش طبيعت به 
 »,بشرط ال«گويد:  مي ؟ آنكه»بشرط ال«گوئيم اصالت حس  مي نيست, چرا» به شرط ال«است » شرط شيي«

يك يعني آن چه قال آزمايش است گويد: حس اصل است. از فلسفه اي كه اصل روي محسوسات روي فيز مي
آيد كه قدرت عملكرد عيني  مي داند. آثار اين فلسفه در معيار صحتش در ميزان صحتش در مي اين را اصل

گويد هستي منحصر به حس نيست, هستي منحصر به  مي اصل است. آنكه حس را هم قبول دارد ولي
فيزيك و تجربه و آزمايش باشد. خوب اين  محسوسات نيست واقعيت هستي انحصار ندارد به آنچه كه تحت

حتما قابليت دارد كه امور ديگري را هم كه در هستي است ناظر به فعلش و حركتش باشد و چه بسا كه آنها 
 در حركت اصل باشد.

كنيم يك موحدي كه قائل است به اين كه هستي در هيچ مرتبه اي قابل فرض  مي اين جا در حاشيه عرش
اوند تبارك و تعالي جلت عظمته نباشد. هستي در همة مراتب مخلوق حضرت حق نيست كه مخلوق خد

جلت عظمته است هيچ حد و مرز و هستي اي نيست كه مستقل از حضرت واجب جلت عظمته باشد و قائل 
به طرف » اليه المصير«هم هست كه براي عالم هستي هر چه را كه هست از مخلوقات خدا غايتي است, 



١٤  ······························································································································································  
و براي حركت فلسفه دارد. اين هم در اصل پيدايش حركت و هم در » حركت«گويد  يم اوست, اين هم
گويد كه در باب اصل هستي. اصل  مي تواند نظر بدهد. در اصل حركت همان چيزي را مي كيفيت حركت

توانيم مستقل ببينيم. به همان جهت است كه به  نمي گويد خدا خلقش كرده, حركتش را هم مي هستي اشياء
 غايتي كه خدا اقرار داده است.طرف 

نمي شود كيفيت حركت را جداي از حركت مطالعه كرد. بحث مطالعه عينيت بحث كيفيت حركت است, 
شود يك بحث است عليحده, مباحثي كه در  مي بحث اصل حركت نيست. مباحثي كه در اصل حركت

شود؟ چه كار  مي ونه پيداشود؟ نه كس چگ مي چگونگي هاي حركت است, مثل اين كه رشد چگونه پيدا
 بكنم كه رشد حاصل شود؟ اين بحث در كيفيت حركت است.

كسي كه در پيش فرض هايش اينست كه خدا هست و براي هر نحوه هستي حتي مثالً ادراكات ذهني غايتي 
هست, چه بگوئيد در ادراكات ذهني حركت هست چه بگوئيد حركت نيست, همين كه گفتيد هست, هر 

شود هيچ نحوه اي با غايت تناسب  نمي هستي باشد, يك نحوه تناسب با غايت در او مالحظه شود,نحوه از 
خواهد كه هيچ  مي شده باشد يا لغو نسبت... يا بدون علت بودن اين را» هست«نداشته باشد. يعني بيجا 

اي » براي«گر يك خواهد. ا مي اي» براي«شود. يك نحوه نيستي بايد داشته باشد با غايت, يك  نمي كدامش
 كند. ربطش قطع مي پيدا كرد, يك حكمتي پيدا كرد, با آن كيفي كه شما مورد نظرتان هست, رابطه پيدا

كند با معارف  مي شود. اگر ربطش قطع نشد, پيش فرش يك تئوريسين نسبت به تغيير كيفيت ربط پيدا نمي
 فلسفه اش.

ته اند هماهنگ با آنچه كه ارشادات شارع فرموده است مي گوئيد معارف حقة الهي را فلسفة متالهين توانس
بدست بياورند. و بعد به جامعه آموزش بدهند. وقتي چنين چيزي است بايد به يك نحوي در ارتكازات كسي 

 گوئيد چگونه اثر مي كند. مي خواهد در باب كيفيت حركت مدل بسازد و بخواند عينيت را اين اثر مي كه
كند. شدن را برايش شدن  نمي عملكرد را به تنهائي مجرد از جهت حركت مطالعه گوئيم قدرت مي كند؟ مي

 كند. مي شود. رشد و آسيب را حتما برايش تعريف جديدي پيدا مي اين گونه و شدن آن گونه معلوم
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 شود كه اين متخصص چگونه تميز داده است؟ مي اگر چنين باشد آن وقت روش موضوع شناسي قابل مطالعه

 ار را خوب به كار گرفته يا بد به كار گرفته؟يعني ابز
 نه, يعني ابزارش چي هست؟

 ابزارش منسوب چه پيش فرضي است؟ به چه ارتكازات و فرهنگي است؟
در اين فرض دوم كه موضوع شناسي اسالمي و الحادي داشته باشيم, من باب اضطرار واجب است بر ما كه تا 

شود كه دست روي  نمي هر آنچه در عينيت داريم استفاده كنيم. وقتي كه موضوع شناس اسالمي نداريم, از
 دست گذاشت.

كند كه از كار شناسي و لو الحاي فعال كارتان را بگذارنيد. همان طور كه در  مي اضطرار عيني شما را مجبور
تواند بگويد حاال كه نيست بايست تا  نمي باب مريض عرض كردم وقتي كه روش اسالمي اش نباشد فقيه

تواند روي قدرت نيايد. تكليف روي علم و قدرت است (شرايط عامة تكليف)  نمي مرض ترا بكشد. تكليف كه
رسد در هر قسمت موضوع, هر بخشي اش كه باشد. البته اگر تخميني هم  مي به همان اندازه كه وسع ما

ر جاي خودش بگوئيم مثال اين نحوة كارشناسي چنين است يا آن نحوه چنان است ولي اصل مطلب س
محفوظ است كه اين اضطرارراً به موضوع شناسي, كار شناسي الحادي در فرض پذيرشش تن در بدهد. ولي 

شود كه حتما برويم و روش موضوع شناسي اسامي را بشناسيم. اين امر خصوصا  مي براي انسان تكليف پيدا
 كند. مي رسد بديهي پيدا مي در امور اجتماعي آثارش ظهور به نظر

ض كنيد نظام ادرات دوران طاغوت بر اساس يك مدل سازي, يك نمونه سازي, كما اين كه نظام برنامه فر
ريزي, نظام تنظيم و تدوين امور حاال شما بحول و قوه خداوند متعال و رحمت خدا بر مردم مسلمي كه از 

 ٢٤ند. مثال وقتي آقا روز ولي فقيه شان تبعيت كرده اند و حركت كردند براي اقامه احكام الهي و پيروي شد
 شد امر كنند ادرات باز نشود؟ كشور هرج و مرج شود؟ بايد باز مي بود كه امر كردند ادرات باز شوند. آيا ٢٥يا 
شد. حاال در تغيير نظام ادرات مدت هاست كه مجلس سعي كرده كه اين نظام را عوض كند, اما ابزار  مي
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شود فرمش را عوض كرد,  مي تواند چيز ديگر جور كند. نمي بزارنيست. خودشان هم متوجه اند كه با آن ا

 شود تقسيم كار كرد. نمي خواهد, همين طور كه مي جوري كه اسمش نباشد همان. به هر حال ابزاري
اين كه از امور بديهي و عرفي نيست كه يك بقال را آورد و گفت: آقا لطفاً بگويد ما چند دسته بكنيم كارها 

ي رتبه اش باالتر است كه دراهم قرار گيرد و چه چيزهائي مهم است, چه تخصيصي بدهيم؟ را, چه چيزهائ
شد. بعد از سعي بسيار چيزي را تحويل دادند, ولكن كه خودشان هم اين را معترفند  نمي همچي چيزي كه

شته باشي و شود بدون ابزار. حاال اگر كسي بگويد شما مسئول بشو, تئوريسين كه فلسفه مديريتي دا نمي كه
 گويد اينكه براي كار اجرائي مي بعد هم مدلي و بعد هم آزمايشي بكني و بعد هم دانشكده ها در اختيار شما.

شود. خوش انصاف اين يك كار تحقيقي است. بايد رويش كار كنند كه بدست بيايد. ديگران هم, مثل  نمي
بنويسند, پيش از ظهر هم نتيجه اش خمره رنگريزي نيست كه صبح تصميم گرفته باشند مدل مديريت 

 بدست آيد. كارهائي كرده اند, تجربه و قدرت عمل كرد و... را مالحظه كرده اند تا نتيجه اش پيدا شده است.
شود تخميني  مي حاال فرضاً از حوزه علميه بخواهند كه شما بگوئيد ما ادارات را چگونه درست كنيم. البته

 لي اگر بناست كه ربط منطقي قضيه بدست بيايد اين جوري بدستنوشت اگر آدم خوش ذوقي است. و
آيد. اگر هم بگويند مطلب ربط منطقي ندارد. آن وقت بايد سئوال كرد اين امر جزو امور بديهي است؟ يا  نمي

افتد. در بحث هاي نظري  نمي خواهد آيا بدون ربط منطقي طرف به خطا مي خواهد. اگر دقت مي تامل و دقت
تواند تشخيص دهد كه اين احتمالي كه برايش پيدا شده  نمي رود مي اگر منطق نباشد انسان به خطاو فلسفي 

شود تا  مي تمام است يا نيست. در مباحث بدست آوردن حكم هم قواعد اصولي و زحماتي كه در حوزه كشيده
 خواهد؟ نمي حكم بدست بيايد. حاال چطور اين كجا كه رسيد ديگر چيزي

 امور مسلمين جزو بديهيات است؟واقعا تدبير 
 شود هر كسي از عرف را برد و ارزش خواست كه اين كار را بدست بگير؟ مي يعني
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تواند  مي يا مثال مثل ذوق شعر است كه همين كه آدم ذوق داشته باشد نحوه تركيبي در قوة تخيل آدم

ابزار شان مسلط شده اند و اقامه كرده گوئيد كفار بوسيله  مي ايجاد, كند اين هم از همان قسم است؟ يا اينكه
 شود؟ مي اند باطل را. يعني استعمار در عالم به چه وسيله اي واقع

آورد. امريكا با همين ابزارش  مي آورد بر كلمة توحيد؟ با همين ابزار هجوم مي امريكا به چه وسيله هاي هجوم
اندازد و در ابزار  مي ة توحيد را به خاطرآورد. كلم مي است كه به سياست و اقتصاد و فرهنگ مسلمين هجوم

هم وقتي ملحد باشد و معارفش معارف حقة الهي نبود هيچ فرقي بين ابزار روسيه و امريكا و چين و... نيست؟ 
 و اين ها همگي تهاجم بر كلمة توحيد دارند.

ن جاها است. اگر از اين اگر كسي از اين باب وارد بشود براي اثبات نظام و واليت فقيه, بحث واليت محكم تري
شود در دنيا كلمة توحيد در معرض خطر است واحدي از فقها از زمان غيبت تا االن  مي باب وارد شود معلوم

هيچ كس نگفته اگر كلمة توحيد در خطر قرار گرفت آدم براي بر طرف كردن خطر قيام نكند. اين قيام بدون 
يست (واليت فقيه هم بصورت سياسي و هم فرهنگي اش) داشتن نظام حكومت و واليت فقيه امكان پذير ن

كنيد در ايران حاصل شده, فرهنگي اش چيست؟ اين است كه  مي سياسي اش همين كه الحمد هللا مالحظه
 ابزاري كه دست كارشناس است با معارف و احكام ولي فقيه سازگار باشد.

ه مرتبه نظر و التزامات قلبي. مرتبة نظر ابزارش در مطالعة عينيت واال شما واليت فرهنگي مرتبة عمل ن
معارفي برايتان الحمد هللا پيدا شده, التزامات قلبي هم ايمان داريد كه اين احكام الهي حق است. از اول تا 

دانيد. ولي عمل و برنامه و  مي آخر رساله و استنباط فقيهي كه آن را اعلم و اعدل و متصدي امر مسلمين
 شود مشكل حاصل مي ا تحت واليت معاذ اهللا كفر باشد. در عمل تستت حاصلمديريت و تميز عينيت شم

گويد بايد به يك چيز هايي وفا  مي شود. ايمانتان مي شود. به عبارت ديگر, ربط بين انگيزه و عملتان قطع مي
. شود يا چون تميزتان خارج شده است مي شود آن عمل خارج مي دار بود. در عملتان مجموعه اي كه درست

 چرا؟ چون ابزاري كه تميز بوسيلة آن حاصل شده, خارج شده است.
 





 
 بسمه تعالي

 ٢موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

خواد. يك فرضي  مي خواهد و اهل خبره مي عرض شد موضوع شناسي در قسمت تخصصي كه كارشناس
بگوئيم اسالمي و غير اسالمي ندارد, يك فرض اينست كه بگوئيم اسالمي و غير اسالمي دارد. حاال اينست كه 

تونه  مي اين موضوع شناسي را يك خرده بيشتر بررسي كنيم, توجه بهش بكنيم, ببينيم چي جي هست كه
 اسالمي و غير اسالمي برش فرض بشه؟ يا اينكه فرض نداشته باشد اسالمي و غير اسالمي؟

توان شناخت اال با روش كل نگري. براي اين كه ببينيم  نمي خواهيم بگوئيم موضوع را مي براي اين مطلب
غرضمان از روش كل نگري چي هست, بايد هم كل مشخص بشه, هم روش مشخص به, هم نگرشي كه 

ي, موصوف به روش كل نگري است, مشخص بشه. حاال قسمت اول يعني روش موثر است, ولو خيلي اجمال
كنيم كه غرضمان از كل  مي قبالً عرض شده خدمت برادر ها. حاال كل را بصورت خيلي اجمالي, امروز عرض

 چيست تا بعد بگيم روش كل نگري.
يك وقتي است كه حقيقي نيست. اين » اضافه«برادران عزيز و ارشد ما التفات به اين مطلب كامالً دارند كه 

چه؟ اضافه اش كنيد, نسبت به سقف. باالست, باالي چه؟ نسبت به  ميكروفون پائين است. پائين نسبت به
اين موكت. حاال اگر يك حقيقي مصالً فرض بكنيم كه, دقت بكنيم بگوئيم آيا يك مركب هم, اندام من كه 

شه گفت ربطي است كه حقيقي  مي تشكيل شده است از دست و بدن و پيكر, آيا ربط بين دست و بدن هم
گيم, اين اضافه هم يك اضافه غير حقيقي است؟ يا اين اضافه حاكي از يك ربط  مي هك» دست من«نيست؟ 

حقيقي است؟ يك نحوه ارتباطي است واقعي بين دست من با من. حاال يك مركب اجزائش با يكديگر چه 
شوند, مثل اجزاء  مي نحوه ارتباطي را دارند؟ ممكن است بگوئيد كه خوب, اجزائش گاهي كه منضم به هم
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شود, همين مركب انضمامي را يك  مي صالح يك ساختمان, به اقسامش كار نداريم كه حاال چند قسم ديگرم

 دهيم. مي خرده اي مورد توجه قرار
 كنند اشياء را يك بازو دارد. يعني يك ميله ايست كه آن ميله را بر پايه اي وا مي يك قپان كه بهش وزن

خواهند بكشند. قپان  مي رند و يك طرف ديگرش هم كاالئي را كهگذا مي دارند و آن وقت يك طرفش وزنه مي
 را بعنوان يك كل, يك مركب انضمامي, مورد توجه قرار بدهيم.

دانيم كه  مي كيلوئي هست. ١من چوب يك طرف اين قپان است و يك طرفش هم يك وزنه  ١٠فرض كنيد 
تصال و ارتباط اين هيزم ها را به اين بازو آن اگر بخواهد بازوي اين قپان به حالت افقي بايستد, بايد جاي ا

 ١كيلوئي را آن قدر تغيير بدهيم تا وقتي كه وزنه  ١قدر تغيير بدهيم تا وقتي كه, معذرت ميخوام, جاي وزنه 
بازوي آن طرف قپان. قپان دو تا بازو دارد ديگه. يك  بازو برابر شود با وزني كه آن طرف هست  كيلو 

اي كه مثالً سبدي كه چوب ها توش هست, زنبيلي كه چوب ها توش هت, كفه اي كه بازوش جنس و حلقه 
زنند به اين قپان, به آن طرفش كه بازوش كوتاهتر  مي چوب ها توش هست, كاال توش ميذارن, حلقه را

 كنند به مركز ثقل, گاهي دور مي كنند حركت دادن. گاهي نزديك مي هست. در طرف ديگه وزنه را شروع
 ند تا وقتي كه برابر در بيايد.كن مي

حاال اين يك كل, يك مجموعه, يك مركب انضمامي, هر گونه تغييري هم كه پيدا بشه در هر يك از دو بازو, 
در بازوي ديگر انعكاس دارد. در نحوه ايستادنش انعكاس دارد. ربطي كه بين اين ها دو تا هست يك ربط 

آيد, به حالت  مي ريم به طرف مركز ثقل, از حالت ايستا بودن درواقعي است. يك مقدار كم اگر وزنه را بيا
آيد. يعني حالت تعادل,  مي آيد. يك خرده هم دورتر ببريم از مركز ثقل, باز هم بگردش در مي گردش در

 رود. مي برابري شان از بين
عني هيزم ها باال و كنيم كه از تغيير اجزا, ي نمي كنيم, چيزي مشاهده مي در اين مورد خاص وقتي كه نگاه

آيد كه هيچ گونه تغييري نكرد. كفه يا سبد يا زنبيلي هم كه چوب ها توش  مي پائين كه ميشن به ذهنمان
آيد كه حاال يك خرده باالتر قرار بگيره يا يك خرده پائين تر قرار بگيره تغييري نكرده.  مي هست به نظرمان
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آيد كه نه در حجمش, نه در وزنش, در خود  نمي يك تر, به نظركيلو را دورتر ببريد يا نزد ١آن طرف هم وزنه 

دانيم كه تغيير ربط كه پيدا بشه, وضعيت مجموعه تغييرمي كند. از  مي شه. ولي نمي اجزاء تغييري حاصل
 شود. آيا در همه مركب هاي انضمامي همين طور است؟ مي حالت ايستا بودن يا افقي بودن خارج

هم كه اون هم يك مركب انضمامي هست, وقتي شما پا را فشار بدهيد روي پدال  يعني آيا در يك اتومبيل
گوئيد  مي شود؟ در حالي كه آنجا نمي گاز, روي گاز ماشين, سرعت زياد شود, در اجزاء باز هيچ فرقي حاصل

چرا, وضعيت مجموعه ممكن است تغييراتي درش قابل لحاظ باشد. فرضاً ميگيد اگر سرعت بيشتر شد, 
دهد. احياناً بعضي از  مي شود. حرارت يك تغييراتي تو وضعيت ملكولي اجزا مي كاك بيشتر موجب حرارتاصط

مواقع ممكن است مقاومت مولكولي اين ها را ما بيائيم در سرعت كم محاسبه كنيم و د سرعت باال چطور 
و قطع شود. يك  بشه؟ ماشين خراب شود, برسد به نقطه اي فرضاً بريده شدن, شكسته شدن, قطع شدن

 همچي چيزي ميشه فرض كرد.
خواهيم درست كنيم. كلي كه در شرايط مختلف, مقاومت هاي  مي خواهيم ماشين بسازيم. يك كل را مي حاال

خواهد. حاال براي مطالعه درست كرده اين كل فقط روابطش را نگاه كنيم يا بگوئيم سرعت كه  مي مختلف
كند. وضعيت اجزائي ه براي انتقال نيروي  مي تناسبات ديگري پيداشود, وضعيت رابطه ها يك  مي بيشتر

 كند. مي حركتي بكار رفته اند, يك وضع ديگري پيدا
خواهيم  نمي كند. اونها فعالً كاري ندارم. بحث را مي هر چند وضعيت دستگاه برقش و غيره ذالك هم تغيير

رب باشد مبعد بشه. همين قدر بصورت اجمال, ببريم تو فني بعضي از قسمت ها كه مثال به جاي اين كه مق
براي ساختن يك ماشين بايد حالت هاي مختل سرعت را مورد توجه قرار داد. اگر قرار ندهيم, غير از روابط 

كنيم كه فشاري كه از سوخت  مي كند و غير از روابط اوليه اي كه توجه مي اوليه اي كه انتقال نيرو را ايجاد
آيد, اين چه جوري منتقل بشود براي حركت انتقالي و بتواند ما را منتقل كند  مي دستبنزين, تبديل بنزين ب

 به جاي ديگر.



٢٢  ······························································································································································  
دهد وضعيت  مي اگر وضعيت سرعت را در محاسبات مان نياورده باشيم كه تغييرات سرعت چه نتيجه اي

شود. آن نتيجه  مي بتواند بكند, خرا نمي روابطي كه اين ماشين را بوجود آورده است؟ اين ماشين خوب كار
 دهد, مگر در يك شكل خاصي از سرعت. نمي خواستيم براي انتقال, بدست مان مي اي را كه

مورد توجه است, ابزاري كه براي شناسائي اين كل بعنوان يك مصداق » كل در حال تغيير«حاال اگر گفتيم 
 الزم است, بايد ابزاري باشد كه بتواند تغييرات اين مصداق را ببيند.

داد. مگر در يك  نمي پس در مثال قپان, تغييرات, تغييراتي در اجزائي كه منظم به هم شده اند, چندان نشان
فرض خاصي اش. در نوعش كسي كه تو ميدان براي بار فروشي, حاال هيزم باشه يا ميوه باشه يا هر چي باشه, 

دهد. هر چند آن جا م تغييراتي هست,  مي بيند, كارش را هم انجام نمي كند, تغييرات محسوسي مي داره كار
گذرد. ولي همه كل ها اين جوري  مي شود كامالً. كار اون بنده خدا نمي منتها حاال حداقلش اين كه منعكس

نيست. كلي را كه مثل يك اتومبيل بود, ديديم موثر در وضع اجزائي است. تغيير روابط در تغيير اجزاء موثر 
 شود, بعد انعكاسش را ديديم در چي؟ در اجزا. مي كه در رابطه ها واقعاست. سرعت بعنوان يك تغييري 

مجموعه مركبي كه اون مجموعه مركب در حال تغيير باشد در عين اين كه مصداق است, مصداق يك عنوان 
كلي است. حاال گيرم كه آن عنوان كلي شما شامل بر برخي از مقاطع تغيير بشود, يا بر همه اش بشه. به هر 

توانيد دقيق مالحظه اش كنيد, مگر اين كه بتوانيد تغيراتش را  نمي خواهيد ببينيد, مي مصداق را كهحال 
 بتونيد ببينيد.

خريد, قدرت خريد شماست. نماينده اعتبار  مي مثال سوم: پول, اسكناس, يك واحدي است كه شما بهش كاال
 نيم با اين امثال بسيار ساده بر خوردك مي اقتصادي شما براي خريد كاالست. بر خوردي كه به اين ها

كنيم, براي اين كه انشاء اهللا تعالي برادر ها كامالً احاطه پيدا كنند. غرضمان آن نيست كه االن تو بحث  مي
فعلي, بحث پول يا بانك را بكنيم. غرضمان چيز ديگريست. غرضمان تعريف از كل نهايت كل را برايش مثال 

 كنيم. مي هاي مختلفي عرض
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ول قدرت خريد شماست. ديگران هم اين قدرت خريد را, هر كسي يك مقداري در دستش هست. يك پ

كند پول را بعنوان بانك. ولي نه پول شما بصورت خاص, بلكه  مي مركزي داريم كه آنجا پول را سازماندهي
باط حقيقي هست يا كند. حاال آيا بين پول شما و پول ديگري, ارت مي رفتار اعتبارات يك جمع را سازماندهي

 نيست؟ بحث نيست كه فعالً
شد. صد توماني  مي شود, قدرتش كم نمي دانيم كالً كه گاهي پول قدرت خريد ما, كاغذش عوض مي اين را
سال قبل باهاش يك چيزهائي بخريد, امروز عين همان چيزها را ممكنه فرضاً نتونيد  ١٠تونستيد  مي داريم,

حوه رابطه اي دارند. گاهي عينش دست شما هست, اون برگه كاغذ, ولي حامل بخريد. پولها به همديگه يك ن
قدرت خريد قبلي نيست. قدرت خريدش كمتر ميشه. گاهي عين همان پول دست شماست, قدرت خريدش 

شود قدرت خريدش, گاهي كمتر ميشه قدرت خريدش, يك نحوه ربطي  مي بيشتر ميشه. ايكه گاهي بيشتر
 گردد. مي تومان شما به ارزش ريال و تومان باز ١٠٠ر كل واحد پولي هست. يعني ارزش بين پول شما با رفتا

كنه قدرت خريد شما, به چه چيزهاي مختلفي وابسته است كه آن  مي حاال اين رفتاري كه داره تغييراتي كه
تغييرات پول تواند  مي دهند, از جمله چه سازماني؟ بانك. بانك مي چيزهاي مختلف را سازمان هائي جهت

شما را چكار كند؟ كنترل كند. چگونه ميتونه كنترل كنه؟ ما دنبال چگونگي اش نيستيم. همون جور كه 
دهند, تو اون بحث نيستيم. ما فقط  مي دنبال اينكه چطور ميشه سرعت ماشين باال ميره, وقتي گاز را فشار

 اهيم كل را شناسائي كنيم, نه بيشتر.خو مي خواهيم بزنيم, مي خواهيم بزنيم ديگه. مثال كه مي مثال
تواند اين كار را بكند؟ يا اگر مجلس قانوني گذراند و شبه پول, چك را  مي گوئيم كه آيا فقط بانك مي حاال

اعتبارش را خيلي باال برد؟ چه جوري؟ حاال اگر كسي چك بي محل بكشد, فرض مقررات خاصي از مراحل 
سال. وضعيت چك  ٦ماه بكندش  ٦كنند. آن وقت بيايد جاي  مي ني اشماه زندا ٦خاصي بگذره, ميگن فرضاً 

روز  ٦روز, بگه هر كي كه چك بي محل كشيد فقط  ٦ماه را بكند  ٦كند. اگر بر گرداندش  مي كشيدن تغيير
 كند. مي زنداني ميشه, باز وضعيت چك كشيدن فرق پيدا
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است؟ قانون جعل اسكناس را مجازاتش را آيا در چك فقط اين مطلب است يا در خود پول هم همين طور 

رود. يا بيائيم  مي روز زندان ٢٠سال زندان فقط  ٢٠بياوريد پائين, بگيم هر كس اسكناس جعل كند, جاي 
مجازاتش را شديداً باال ببريم, كيفرش را باال ببريم. بگوئيم هر كس جعل اسكناس كند خودش و وابستگان 

يم تغيير روابط اجتماعي چه تاثيري در قدرت خريد پول شما دارد. اگر بين مي شوند. مي طبقه اولش اعدام
گفتن خودش و وابستگان طبقه اولش اعدام ميشن, كسي كه بايد پول بخواد تقلب كند و بر عله يك كشور 
قيام كند, پول او را بسازه, بر عليه روابط اقتصادي اش قيام كند ديگر تو خون نميتونه اين تقلب را بكنه. 

گيرد, زن و بچه و فرض كنيد پدر و مادر و برادر تحت  مي ن فقط خودش نيست كه تحت مواخذه قرارچو
دهند ديگه.  مي كنند؟ اطالع مي گيرند. بنابراين هر كدام از اينها كه بو ببرند, ميروند چكار مي تعقيب قرار

هيچ, در مواردي هم ممكنه دهند كه  نمي روز زندان, هيچ كدام از اينها كه اطالع ٢٠بالعكسش اگر شد 
 كمكش كنند.

خوب, روابط اجتماعي همان گونه كه بانك به كه روابط سازماني پول بود دخالت داشت, در قدرت خريد پول 
 شما, روابط اجتماعي هم در بخش هاي مختلف ارتباط دارد.

شود.  مي شما تاثير پيداحاال اگر يك قوانيني پيدا شد كه حجم توليد را باال برد, باز در قدرت خريد پول 
بالعكسش اگر يك قوانيني پيدا شد, قدرت توليد را پائين آورد در كل جامعه, نه در شكل تمركزي اش, باز 

 كند. رفتار تغييرات پول شما وابسته شد به روابطي كه اين قدرت را ايجاد مي قدرت خريد پول شما تغيير
كنيم. اگر كفتيم حتمًا  مي كنيم يك كل را داريم مطالعه نمايد. حاال اگر بخواهيم آن روابط را نگاه مي

؟ كل مجرد از »يك كل ثابت«را بايد ببينيم يا » كل در حال تغيير«شد, ان وقت آيا  مي تغييرات هم پيدا
 تغيير؟

كند, هر چند حاكم بيع يا اجازه  مي اگر گفتيم در شرايط مختلف روابط اجتماعي در عمل و تحقق تغيير پيدا
كند االن بروند منزل بسازند,  نمي گوئيد براي مردم صرف مي به شرايط است. يك وقتي هست كه منوط

 مسكن بسازند, توليد مسكن. توليد فرضاً چيزهاي ديگر صرفش بيشتر است. يك وقتي بر عكسش است,
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ند, مسكن كند كه پول از بانك. خوب عنايت بفرمائيد به عرض بنده, قرض بكن مي گوئيد براي مردم صرف مي

بسازند. يك نفر ميگفت كه با يكي از بانك هاي قرض الحسنه كه مثالً پول ميگيره و سپرده ثابت ميگيره بعد 
گفت: پولي  مي دهد, اين كار را تكرار كرده چندين بار و منزل ساخته است. بعد اين را مي پول دو برابر قرض

اله است. پولي را كه به بانك پرداخت ميكنم, س ٨هزار تومان هست. ولي  ٥٠٠كه به بانك بدهكار هستم 
هزار تومان روزي كه گرفته نيست, خيلي كمتر است. چون قميت منزل مرتباً داره ميره  ٥٠٠قدرت خريد 

 آيد پايئن. مي باال, قيمت پول هم مرتباً داره
كل در », «كل«خب, حاال غرضمان چي هست؟ غرضمان اينست كه بصورت اجمالي و في الجمله غرض از 

خواهيم  مي گوئيم: روشي را هم كه مي گيريم, مي در حال تغيير است. حاال نتيجه» مركب«است. » حال تغيير
 براي شناختن كل, بعنوان مصداق, روش مطالعه تغيير بايد باشد.

تغيير به چه معنا؟ به معناي تجريدي اش, به معناي حركت. بدون قيد خصويت چگونگي؟ يا تغيير در عينيت 
 بعنوان تغيير مصداق؟ غرض ما دومي است.

پس بحث در حركت, غير از بحث در چگونگي حركت است. بحث در اصل حركت مربوطه به فلسفه است. 
خواهيم بكنيم, بحث در مصداق شناسي است,  مي فلسفه هستي, فلسفه حركت. بحثي را كه در اين جا

 چگونگي حركت.
, بعنوان مالحظه تغييرات مصداق عيني. انشاء اهللا تعالي در جلسه خواهيم مالحظه كنيم مي بنابراين كل را

بينيم آيا ريشه اين روش كل  مي كنيم, مي آئيم يك مقدار دقت بيشتر در اين امر مي آينده در خدمت برادران
گردد؟  مي نگري يعني مصداق نگري (ولي كل در حال تغيير, مصداق در حال تغيير) چي هست؟ به چي باز

گرده, بنا بر آن چه مرا كه قبالً عرض شد به پيش فرض هائي كه مربوط به معارفي باشد كه از  مي واقعاً بازآيا 
گرده به معارفي كه از احكام توصيفي كه از فلسفه گرفته شده؟ آيا خود درست  مي مكتب گرفته شده؟ آيا باز

تواند در خدمت تحقق احكام  مي نهكردن يك كل, تنظيم يك امر, تنظيم يك مجموعه, تنظيم يك نظام چگو
 باشد؟
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آيا جريان احكام بدون در دست داشتن ابزاري كه عينيت را بشود بهش مطالعه كرد ممكن است؟ يعني در 
عينيت وجود مانع باشد و بر شما مخفي باشد. به هر نسبتي كه مانع مخفي باشد, احكام شما در اجرا به بن 

اشد. به هر نسبتي كه مانع نباشد؟ مقدورات براي شما نيست براي خورد؟ يا مانع در جهتي نب نمي بست
 شود مطالعه كرد؟ مي جريان؟ و آيا بدون ابزار اين امر را

اگر ابزار اسالمي و غير اسالمي برايش فرض بشود, اگر منطق و روش اسالمي و غير اسالمي برايش فرض 
كار اقامه امر حكومت اسالمي, نظام جمهوري  بشه, ان وقت شما به هيچ يك از عناصري كه االن دست اندر

شود بهتر از اين كار كرد. چون نسبت  نمي توانيد ايراد بگيريد. يعني خوب با آن ابزارها يا نمي اسالمي هستند,
 سازد. نمي تغييري كه بخواهند به آن ابزارها بدهند, با آثار وضعي آن ابزارها

 شود, اشكالش بر نمي ي و غير اسالمي, آن وقت اگر ديديم اسالم اجرااگر واقعاً فرقي نداشته باشد ابزار اسالم
گردد به انگيزه و غرض. آنچه را كه در بحث اشاره شد  مي گردد به روش. يعني بر نمي گردد به عناصر. بر مي

ردد. گ نمي در جلسه قبل اينست كه ظاهراً اون جور كه تا كنون براي ما تمام شده اينه كه اشكال به عناصر بر
 گردد. مي اشكال به ابزار بر

خواهم, باز هم ربع ساعتي كه بنا  مي در عين حال يك هشت دقيقه اي هم خدمت برادرها, امروز من معذرت
بود خدمتتون براي پرسش و پاسخ باشه, كم شد يك خرده, يك خرده هم از اولش كم شد. انشاء اهللا تعالي از 

براي پرسش و پاسخ هم ربع ساعتي مقيد باشيم خدمتتان. در  آيم كه بشه مي اين به بعد, هم سر وقت
 خدمتتان هستيم.

 سئوال
استاد حسيني ـ در قپان هم محسوس نيست, نه اينكه نيست, فرق است بين نبودن و محسوس نبودن. 

درجه, اين در هندسه مسطحه  ٣٦٠شود  مي كنم, مجموعه زواياي مربع كه مي ممكن است شما مثالً عرض
شود, در فضاي موهوم يا اعتباري درست ميشه, خب, اين شكي نداره  مي ضاي مفروض ذهني درستكه در ف

كند برش. يعني قابل استدالل  مي كه صحيح است اين و حكم هم حكم درستي است. روابط عليت هم حكم
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نوان نقطه, و كنيد بع مي دهيد بعنوان امتداد, و سلبش را مالحظه مي منطقي است. تعريفي را كه از فرضاً خط

دهد  مي كنيد, بحضور تان عرض كنم كه تعاريف تان را نتيجه مي نسبتي را كه بين سلب و ايجادش مالحظه
 درجه است. ٣٦٠و بعد از تعريف زاويه و مربع حتماً نسبتي كه بينشان بر قرار است, مجموعه زواياي مربع 

 اهيم بسازيم, خب, به همان حسابدر عمل هم خوب محسوس نيست. اين به اصطالح اطاق را كه بخو
سازند. ولي اگر عمل  مي سازيم. يا فرضاً اين كاشي را كه بخواهند قالبش را درست كنند, به همان حساب مي

دقيق شد و حس را از حس عادي باالتر برديد, در عينيت كه محال است هيچ امتدادي قابل فرض باشد 
 يت منهاي ربط. عينيت در منهاي ربط اصالً وقوع عينيشود عين مي منهاي جاذبه. عينيت منهاي جاذبه

 تواند پيدا كند. نمي
در عينيت حتماً جاذبه هست و حتماً خط مستقيم شما محال است داشته باشيد. پس زواياي مربع تان محال 

 درجه باشد. يا حتماً بايد كمتر باشد يا بيشتر باشد. يا خط ها انحنايش داخل يا بيرون. شما ٣٦٠است 
توانيد خط منحني باشد با پرگار. به عبارت ديگر, با پرگار شما نميتوانيد مربع درست كنيد كه زوايايش  نمي
درجه باشد. چهار تا پاره خط منحني را كه به هم بزنيد يا بيشتر است يا كمتر است مجموع زوايايش. يا  ٣٦٠

 تان را از مربع عوض كنيد.شكل مربعي اش را بايد از دست بدهد, وضعيتش را عوض كند. تعريف 
گوئيم يك چيزي محسوس نيست, مقدمه است  مي در مجموع من عرض كنم حضور مباركتون, يك وقتي كه

شود.  مي شود. تو قضيه ماشين فقط سرعت هم نيست كه علت مي براي آن چيزي كه نه, حتماً محسوس
شينتون جوش نمياره. داغ كردن رونيد, ما مي سرعت هست, شرايط اطرافش هست. شما تو زمستان ماشين

قطعاتش فرق داره. حاال اگر تغييرات دروني و بروني نسبت بينشان را بنا شد مالحظه كنيم كه انشاء اهللا 
 تعالي اين ها سر جاي خودش بايد مفصالً صحبت كنيم.

ر كه صاحب كنيم دو نف مي سئوال ـ فرموديد كه در آثار وضعي اين نيت هيچ تاثيري ندارد. حاال اگر فرض
بينيم در اعمال شان تاثيرات, اون مطلبي كه  مي يكي معتقد به خداوند است, يكي عقيده الحادي دارد, اين ها
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شود. پش خود روش تنها نيست  مي گذارد. يعني نيت در كارهاي فرد موثر واقع مي در ذهن هست تاثيراتي

 موثر باشد.برد, بلكه نيت هم هست كه  مي كه فرد را به يك مسير خاصي
گيم هر دو تا آمدند,  مي استاد حسيني ـ خب, اين دو تا يك كار انجام داده اند و به دو نتيجه رسيدهاند؟ مثالً

 دو نفر با دو نيت مختلف هر دو تا آمده اند انگور را در فرمول خمر ريخته اند و يكي اش سركه در آمده؟
مثالً در نظام جمهوي اسالمي, همان فردي كه صاحب  سئوال ـ مثالً دو نفر آمده اند در دو نظام مختلف

بينيم نتيجه اش يك چيز ديگر است و يك فردي كه با  مي كند, مي عقيده خاص هست, اين در اين نظام كار
 همان عقيده است...

 كنند يا يك كار؟ مي استاد حسيني ـ دو كار
 سئوال ـ يك كار.

كنند و دو  مي گيد يك كار را مي دهد؟ اگر جناب عالي مي كنند و دو نتيجه مي استاد حسيني ـ يك كار را
كنيد. يعني عليت چه در امر ربط بين كليات نظري نفي شود, معنايش  مي دهد, عليت را داريد نفي مي نتيجه

آيد چون آدم  مي كنند, با يك مواد, مثالً نتيجه يك اش صحيح مي اينه كه از شيوه مخالطه هر دو استفاده
ماند.  نمي آيد چون آدم بدي است. آن وقت براي مخالطه و برهان هيچ فرقي مي ك اش هم غلطخوبي است. ي

شود بحث كرد. آيا برهان و مخالطه خاصيتش يكي  مي اگر ملتزم به لوازم فرمايش تان اگر باشيد, آن وقت
 است؟

 سئوال ـ خير.
ما و حضرت عالي نتيجه ندارد. استاد حسيني ـ تمام شد. چون اگر يكي باشد, آن وقت دگر صحبت كردن 

 عليت از بين بره ديگه فايده اي نداره صحبت.
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 



 بسمه تعالي

 ٣موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

اينست بحث دوباره موضوع شناسي بود و موضوعات تخصصي غير مستنبطه. گفته شد كه يكي از فروضش 
كه اسالمي و الحادي داشته باشد و بنا شد ببينيم آيا موضوعاتي عيني, يعني مصاديق عناوين كلي كه آن 

شوند؟ تا آنكه بشود گفت كه اسالمي و  مي عناوين كلي متعلق به احكم شرعي است, آنها آيا چگونه شناسائي
 الحادي دارد يا ندارد.

شوند, با روش كل نگري  مي ارشناسي به اصطالح شناختهشد, موضوعات كه با كار ك ضدر بحث دوم عر
شوند. روش كل نگري را مورد بررسي قرار داديم و عرض كرديم, ببينيم كل و مجموعه به چه  مي شناخته

كه عرض شد حضور مبارك تان هر چند همه اين ها », كل«گيم  مي شود, يا الاقل ما به چه چيزي مي گفته
كنيم به ساده ترين نحوي كه ممكن است عرض كنيم تا اينكه يك  مي بحث سعيرا در الاقل اين دوره از 

مشتركات به جاي تعريف دادن پيدا كنيم كه آقايان در مقام مفاهمه التفات بتوانند بكنند به عرايضي كه ما 
ده كنيم, تا بعد در مقام استدالل و مالحظه ربط مباحث ساده تر بشود, عمل مفاهمه سا مي خدمت تان عرض

 تر بر قرار شود.
اشاره اي در بابش شد و حساسيت روش هم گفته شد, حاال » كل«كنيم كه بعد از اين كه  مي حاال عرض

 گيرد؟ مي شود؟ آيا با روش استقراء انجام مي چگونه واقع» ادراك از كل«
استقراء تان يا استقراء ناقص. غرضمان هم از استقراء اينست كه دانه دانه مصاديق را برويم ببينيم, حاال يا با 

در استقراء ناقص هم باز اين جوري نيست كه يك ربط علي قابل مالحظه باشد. همان گونه كه در استقراء 
شود.يعني مثل برهان نيست كه ربط علي مالحظه بشود.  نمي شود, ولي ربط مالحظه مي تان هم كشف كلي

اهي گفته شده, شما آقايان مستحضريد كه مثالً هر حيواني كنيد كه مثالً, مثالي را هم كه گ مي شما شاهده
كند, شايد مثالً براي استقراء ناقص باشد به اصطالح  مي در وقت مثالً غذا خوردن فك فك اسبش مثالً حركت
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بيان كرده باشد, كل حيواني كه با تعريف منطقي اش قابل مالحظه نيست. فرض عقلي را داريم مراتبي را كه 

 اشراف بر كلش را تمام شده بداند. آدم نتواند
كرديم در باب كل, قپان را مثال زديم, اگر بخواهيم با  مي حاال ببينيم همان مثال هائي را كه دروز عرض

تجربه و استقراء مطلب را تمام بكنيم, خيلي هم اطمينان نداشته باشيم كه شكيات، سهوياتش درست است 
سجد، نميگويد من قول آن شخص را كه اهل تحجد است ترجيح يا نه. حاال اگر مجتهدي هم باشد در م

 ميدهم بر قول اهل خبره. خوب يكوقتي است كه آن بقال هم اهل تفرسي است در مسئله معماري.
يكوقتي است كه بقال فقط ماست خوب درست ميكند، خبره در ماست  ،آن يك حرف ديگريست. اما نه

 ها سرش نميشود.درست كردن است. ولي طاق مسجد و اين حرف
بالمره آدم ساده خوبيست.اهل نماز هم است و همه چيز. اينقسمت اخير را ميگوئيم موضوعاتي كه مصاديقش 

 تخصصي هستند، هستي آدم بايد اطالع خاصي را بداند، اطالع فرعي برايش كافي نيست.
ميگويند اقم الصلوه البته گاهي ممكن است موضوع تخصصي باشد، اما مستنبطة شرعي باشد. مثل اينكه 

حكم است و آمده روي اصل يعني دستور اقامة نماز آمده روي صلوه و صلوه چيست؟ ال صلوه اال بفاتحه 
 الكتاب... الي آخر موضوعش هم مستنبط است.

فقيه بايد استنباط كند هم موضوع را و هم حكم را. فقيه بايد استنباط كند، هم عنوان كلي را كه صلوه 
بياورد، هم حكمش را بايد در بياورد. تخصصي است و تخصصي شرعي است يعني موضوعش  چيست بايد در

 تواند بفهمد ولي شرعي گفته و بايد هم از شرع گرفت. نمي هم موضوع مستنبطه است عرف
گوئيم موضوع  نمي گاهي نه موضوع مستنبطة ما استنباط از شرع نيست، كارشناسي است. بآن ديگر

كارشناسي ميخواهد  ،خصصي. موضوعيكه خودش استنباط ميشود، نيست، اين كار فنيمستنبطه، ميگوئيم ت
 كه موضوع اين جلسه ميباشد.



 ·····························································································  ٣١ 
تواند  نمي يعني موضوع شناسي. يعني آيا آن اموري كه موضوع كار فقيه در استنباط قرار نميگريد عرف هم

تمال به ذهن ميرسد كه پيرامون تميز بدهد متخصص ميخواهد. آيا وضع اينها چه جور است؟ اين جا چند اح
 آنها صحبت خواهيم كرد.

يكي اينكه بگوئيم موضوع شناسي رابطه اش با دين و مذهب و فلسفه و اينها قطع است نه كاري به بايد و 
نبايد دارد نه كاري به هستي شناسي دارد يك موضوع شناسي ملحدي كه مورد وثوق باشد ميشود آورد و 

وئيم نگاه به طاق مسجد بكنيم ببينيم چه بايد كرد؟ همينقدر كه اطمينان برايتان استخدام كرد و مثال بگ
 خواهد عوضي بگويد برايتان كافي است. نمي حاصل شود كه خائن نيست و

كما اينكه پزشك در امر طبابت نسبت به زن اجنبي چه حكمي دارد؟ مرد نامحرم بدن زن اجنبي را ببيند 
نكه دكتر معاينه كند ضرورت پيدا شده است يا نه؟ اين را فقيه نميتواند معين حرام است، حاال آيا براي اي

 كند، ولو پدر يا شوهر اين زن باشد.
در صورتي كه علم طب را بلد نيست چه جوري تشخيص دهد كه االن رسيده به حد ضرورت يا نه؟ دكتر هم 

ضرورت دارد يا نگاه ميكند ميگويد  يكسري دستور آزمايش داده است. بعد اينها را نگاه ميكنيد ميگويد
ضرورت ندارد. حاال وقتي ضرورت پيدا شد، دختر يك مرجع هم باشد، بيايد پهلوي پدرش بگويد، آيا براي 

 گويد اگر ضرورت دارد جايز است و اگر ضرورت ندارد، جايز نيست. مي من جايز است يا نه؟ فقيه
كه ميگويد اگر طاق مسجد وضعش خطير است، بايد كما اينكه در قصه تخصيصي كه اصالح مسجد گفتيم 

 خرج طاق بشود، اگر نيست، نبايد بشود.
بايد عينيت را مطالعه كرد. اينجا  ،از باب تفقه در بدست آوردن حكم كلي مطلب در اينجا حل نميشود در

باشيم كه  بايد نظر به عين كرده مصداق چيست؟ مصداق كدام حكم است؟ حاال اگر اين نظر را قبول داشته
موضوع شناسي ميشود رابطه اش با دين و مذهب قطع باشد، ميتوان نزد پزشك يهودي، مسيحي، كافر و. .. 

 رفت.
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(البته عند الضروره) همينقدر آدم بداند كه پزشك اهل خيانت و فساد نيست، ولو در صلوه و صوم ال ابالي 

 باشد.
ئي، عنوان كلي اي كه حكم به آن تعلق گرفته در يكوقتي ميگوئيد موضوع شناسي يعني شناختن مصداق جز

 قضيه مسجد حفظ مصلحت بود براي وقف، در قضيه زن اجنبيه رسيدن به حد ضرورت بود. 
گاهي هم ميگوئيد كه نه، موضوع شناسي با مذهب رابطه دارد. با فلسفه و نظر انسان در هستي شناسي رابطه 

اشد، اين حرف ديگر است. آن فعل و عملش بايد ربط داشته دارد. نه اينكه موضوع شناسي بايد مسلمان ب
 براي تميز دادن آنكار بايد ربط داشته باشد با مذهب. ،باشد، كاري كه ميكند

اين يك فرض است، بعنوان يك احتمال قابل طرح است.خودش اگر آدم فاسقي هم باشد، مورد اطمينان 
اي شناسائي اگر اسالمي باشد، يعني منسوب به اسالم باشد اگر كارش، نحوه كار، روش كار براي تميز، بر

 باشد، منطقاً قبول داريم اگر اسالمي نباشد.
يعني خود فعل منسوب به اسالم نباشد، طرز كار بنفسه منسوب به اسالم نباشد و منسوب به الحاد باشد، در 

موضوع شناس مسلمان،  اين فرض دوم نظر موضوع شناسي رد ميشود. حاال اگر فرض ر ابطه باشد، اگر يك
خيلي خوب، ولي روشي  ،متعهد، متحجد، قائل به واليت فقيه، عاشق اجراي احكام الهي و تبعيت از ولي فقيه

را بكار ميبرد، روشي را بلد است، آن روش اگر ريشه در الحاد داشته باشد، خوب بودن شخصي كه آن روش 
 ي بيشتر تامل ميكنيم.را بكار ميبرد، خاصيت روش را عوض ميكند؟ اينجا كم

مسئله روش در تميز، آيا آثاري دارد؟ اگر كسي منطق را بلد نباشد، روش مغالطه را بجاي برهان بكار ببرد، 
خوب بودن آدم در اثر روش نسبت به تميز و نتيجه و استنتاج اثري ميكند يا نه؟ شما يك كارخانه مشروب 

هم باالي سر اين كارخانه  "سلمان فارسي  "باشيد اگر  سازي داشته باشيد يك كارخانه مسكر سازي داشته
كند روابط علي كه در اين كارخانه بكار گرفته شده با تبديل كردن انگور به  مي بنشيند، باز هم خمر توليد

 خمر تناسب دارد.
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 اين خاصيت و خصلت و قانون مندي اين روابط به اين كه آدم با نيت صالح بيايد پشتش بنشيند خيلي هم

 مخالف درست شدن مشروب باشد يا آدم با نيت فاسد بنشيند و بخواهد حتماً هم مشروب شود.
نيت در آثار وضعي هيچ تاثيري ندارد. آن اثر فاسد حتما ظاهر ميشود. حاال اين مطلب مثال براي منطق 

اشد نتيجة حاصله نيست يعني واقعا اگر آدم روش مغالطه را به جاي برهان بكار ببرد و آدم خيلي خوبي هم ب
 افتد آدم؟ نيتش هم اين نيست كه مطلب را غلط بفهمد اما غلط ميفهمد چون روشش غلط است. نمي به غلط

عدد را خودتان انتخاب كنيد. اين اعداد دو رقمي و سه رقمي را منظم و مرتب جمع نبنديد.  ٨يا  ٧مثالً شما 
جمع هم ميكنيد، آحاد و عشرات را قاطي جمع  فرضاً آحاد و عشرات را جايشان عوض بنويسيد، دقتي كه

 كنيد. عددي ميآيد پائين، نه اينكه عدد بپائين نيست، ولكن عدد صحيح نيست.
يعني تناسب ندارد با آن عدديكه جمع فرموديد. فقط شما ترتيبش را در جمع كردن عوض كرده ايد. واال 

 هيچكار ديگري نكرده ايد.
نبسته ايد. حاال اگر كسي بگويد روش موضوع شناسي اسالمي و غير  فقط روش جمع كردن را صحيح بكار

اسالمي دارد. معنايش اين است كه آن روش را اگر مسلم متحجد هم ياد بگيرد و نبايد بكار ببندد. من حيث 
 ال يشعر نتيجه فاسد خواهد داشت.

 ،هم اصالً نداند كه روششيعني فساد روش در تميز و استنباط كارشناسي ظاهر ميشود و چه بسا آن مسلم 
روش باطلي است در جمع بستن استنتاج. روش را رفته خوانده ياد گرفته يعني چه جوري ياد گرفته؟ فلسفة 

 روش را خوانده است؟ نه؟ خود روش را خوانده است.
اگر مثالً چه چيزي را بايد در عينيت سئوال كرد؟ آمار نوشت مقابل چه چيزهايي بايد گذاشت. چه نسبتي 

داشته باشد ميگويند تعادل چه نسبتي داشته باشد ميگويند رشد؟ و چه نسبتي داشته باشد ميگويند وضعيت 
بحران؟ حاال اينكه اگر ما اين دسته را عوض كنيم چه تغييراتي حاصل ميشود؟ ميگويد اصال نميشود 

 لي ندارد.خواندش ميگوئيد چرا؟ ميگويد براي اينكه فرمولي ندارد براي جمع بستن فرمو
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يعني من فرمولي نخوانده ام، همچو فرمولي تا بحال بمن گفته نشده كه ميشود بدست آورد. خوب، آنروزي 

 هم كه اين فرمولي كه ايشان خوانده بدست نيامده بود، آنروز هم فرمولي نداشته.
بآن اهداف برسد. بشر براي رسيدن به اهدافش سعي و تالش ميكند كه رابطه هايي را بدست آورد كه بتواند 

 آن رابطه ها بعداً روشي ميشوند كه انسان با آن كار ميكند. اگر بخواهيم خيلي ساده اش كنيم.
ميگويند روش چيست؟ ميگوئيم روش راهي است كه استنباط هايي را به ما ميدهد كه بتوانيم به اهدافمان 

ينيت رسيدن به آن اهداف برنامه برسيم. مقاصد گاهي در منطق رسيدن به درست از غلط است گاهي در ع
 است. 

اگر كسي گفت روش اسالمي و غير اسالمي دارد يعني از هر روشي نميتوان به هر هدفي رسيد پس با هر 
 روشي هم نميشود موضوع هر حكم ارزشي را تميز داد.

تن علي فرض اينكه چنين چيزي تمام شود، حاال اگر چنين چيزي فرض شود، آن وقت بايد براي شناخ
مصاديقي كه آن مصاديق عرفي نيست به يك معنا بديهي نيست. بايد متخصصيني داشت كه آنها ابزارهاي 

 متناسب با جريان احكام را داشته باشند.
حاال ببينيم آيا ميشود چنين فرضي را بنظر بياوريم؟ آيا شدني است؟ يا نه؟ اگر در اينجا يك فرض ديگري 

يعني خود شان يك پايگاههايي دارند  ،اراي يك اصول موضوعه اي هستندداشته باشيم كه روشها خودشان د
 چه جوري؟ ميگوئيم آزمايشها كه براي پيدا كردن يك روش ساده انجام نميگرد.

آزمايشها يك پيش فرض دارند. ابتدائاً بنظر ميآيد، پيش فرض يعني اينكه خوب، يك چيزي را بنظر طرف 
 ت، والسالم.ميآيد، از اين طرف برويم منتج اس

خواهيم ديد، نخير، پيش فرض يك مقدار از اين بيشتر است پيش فرضش نتايجي است كه بوسيله يك مدل 
 بدست ميآيد مدل نمونة عيني كه آدم درست ميكند.

 نمونة عيني را چه جوري در ست ميكنيم در كار تميز دادن؟ 



 ·····························································································  ٣٥ 
شت باشيم آشنائي به. .. است. حاال اگر نمونة عيني بايد نسبتي بين دو خصلت معين كنيم يك مجموعه دا

 نباشد از حركت يك نمونه اي بسازيم و بخواهيم براي پيدايش يك آسيب علت ذكر كنيم يا يك رشد.
آن را چه جوري درست كنيم؟ آنهم يك اصول مفروضه اي ميخواهيد يك اصول موضوعه اي ميخواهد. يك 

باشيم، آن نظرها را از كجا بدست ميآوريم آن اصول  پايه هايي ميخواهد. دربارة حركت بايد نظر داشته
مفروضه؟ آن را فرض ميكنيم كه از ارتكازات، فرد كه نميتواند چيزي را فرض كند و بالمره به ذهنياتش ربط 

 نداشته باشد. به نحو ه اي به ارتكاز مربوط است به پذيرفته شده هاي ذهني مربوط است.
رهنگ يك ملت مطلقا متاثر نباشد؟ از اعتقادات و فلسفة يك ملت و از فلسفة پذيرفته شده ها آيا ميتواند از ف

آن كسي كه اين مطلب در ذهنش پذيرفته شده مطلقا قطع باشد؟ كان لم يكن پس چه جوري اين پذيرفته 
شده در ذهن اين فرد پيدا شده؟ يك تئوريسين يك طراح برنامه ريزي براي تحقيقات در ذهنش يك اصول 

 ي دارد آنها چه جوري پيدا شده است. مفروضه ا
اگر قانون عليت در همه جا صدق ميكند نميشود اين پذيرفته شده ها رابطه هايش مطلقا قطع باشد با اصول 

 موضوعة يك تئوريسين.
ميگوئيد گاهي يك تئوريسين ميآيد مفروضات اعتقادات مخالفش را اصل قرار ميدهد اين خودش يك 

تواند با فلسفه اش مغاير باشد. هر  نمي حوة آزمايش كردن و ربط دادنش به همديگرآزمايش است. ميگوئيم ن
 گاه فلسفه اش اصل ميداند فسق را. 

است قدرت عملكردش اينكاري كه من ميكنم اثبات  "بشرط ال  "طبيعتا معيار صحتش قدرت عملكرد عيني 
عملي اش به هر مقدار كه در عينيت بشود در عينيت. بهر نسبتي كه اثبات شد صحيح است. قدرت تاثير 

نيست،  "به شرط ال  "است  "شرط شيي  "ثابت شد. صحيح است، گاهي كه نه، معيار صحتش طبيعت به 
، ميگويد: حس اصل است. از فلسفه اي "بشرط ال  " :؟ آنكه ميگويد"بشرط ال  "چرا ميگوئيم اصالت حسن 

آزمايش است اين را اصل ميداند. آثار اين فلسفه در كه اصل روي محسوسات روي فيزيك يعني آنچه قابل 
 معيار صحتش در ميزان صحتش در ميآيد كه قدرت عملكرد عيني اصل است. 



٣٦  ······························································································································································  
آنكه حس را هم قبول دارد ولي ميگويد هستي منحصر به حس نيست، هستي منحصر به محسوسات نيست 

 آزمايش باشد.واقعيت هستي از انحصار ندارد به آنچه كه تحت فيزيك و تجربه و 
خوب اين حتما قابليت دارد كه امور ديگري را هم كه در هستي است ناظر به فعلش و حركتش باشد و چه 

 بسا كه آنها در حركت اصل باشد.
كنيم يك موحدي كه قائل است به اينكه هستي در هيچ مرتبه اي قابل فرض  مي اينجا در حاشيه عرض

جلت عظمته نباشد. هستي در همة مراتب مخلوق حضرت حق نيست كه مخلوق خداوند تبارك و تعالي 
جلت عظمته است هيچ حد و مرزي هستي اي نيست كه مستقل از حضرت واجب جلت عظمته باشد و قائل 

بطرف  "اليه المصير  "هم هست كه براي عالم هستي هر چه را كه هست از مخلوقات خدا غايتي است، 
 حركت فلسفه دارد.و براي  "حركت "اوست، اينهم ميگويد 

اينهم در اصل پيدايش حركت و هم در كيفيت حركت ميتواند نظر بدهد. در اصل حركت همان چيزي را 
ميگويد كه در باب اصل هستي. اصل هستي اشياء ميگويد خدا خلقش كرده، حركتش را هم نميتوانيم 

 مستقل ببينيم. به همان جهت است كه بطرف غايتي كه خدا قرار داده است. 
نميشود كيفيت حركت را جداي از حركت مطالعه كرد. بحث مطالعه عينيت بحث كيفيت حركت است، بحث 
اصل حركت نيست. مباحثي كه در اصل حركت ميشود يك بحث است عليحده، مباحثي كه در چگونگي هاي 

اصل حركت است، مثل اينكه رشد چگونه پيدا ميشود؟ نكس چگونه پيدا ميشود؟ چكار بكنم كه رشد ح
 شود؟ اين بحث در كيفيت حركت است.

كسيكه در پيش فرض هايش اينستكه خدا هست و براي هر نحوه هستي حتي مثالً اداركات ذهني غايتي 
هست، چه بگوئيد در ادراكات ذهني حركت هست چه بگوئيد حركت نيست، همينكه گفتيد هست، هر نحوه 

ظه شود، نميشود هيچ نحوه اي يا غايت تناسب نداشته از هستي باشد، يك نحوه تناسب با غايت در او مالح
 باشد. 
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شده باشد بالغو نسبت. .. يا بدون علت بودن اينرا ميخواهد كه هيچكدامش نميشود.  "هست  "يعني بيجا 

 اي ميخواهد.  "براي "يك نحوه نيستي بايد داشته باشد با غايت، يك 
د. با آن كيفي كه شما مورد نظرتان هست، رابطه پيدا اي پيدا كرد، يك حكمتي پيدا كر "براي  "اگر يك 

ميكند. ربطش قطع نميشود. اگر ربطش قطع نشد، پيش فرض يك تئوريسين نسبت به تغيير كيفيت ربط 
 پيدا ميكند با معارف فلسفه اش.

ست ميگوئيد معارف حقة الهي را فلسفة متالهين توانسته اند هماهنگ با آنچه كه ارشادات شارع فرموده ا
بدست بياورند. و بعد به جامعه آموزش بدهند. وقتي چنين چيزي است بايد به يك نحوي در ارتكازات كسي 

 كه ميخواهد در باب كيفيت حركت مدل بسازد و بخواند عينيت را اين اثر ميكند. 
كند. شدن  نمي ميگوئيد چگونه اثر ميكند؟ ميگوئيم قدرت عملكرد را به تنهائي مجرد از جهت حركت مطالعه

 را برايش شدن اينگونه و شدن آنگونه معلوم ميشود. رشد و آسيب را حتما برايش تعريف جديدي پيدا ميكند.
 اگر چنين باشد آنوقت روش موضوع شناسي قابل مطالعه ميشود كه اين متخصص چگونه تميز داده است؟

 يعني ابزار را خوب به كار گرفته يا بد بكار گرفته؟
 ش چي هست؟نه، يعني ابزار

 ابزارش منسوب چه پيش فرضي است؟ به چه ارتكازات و فرهنگي است؟
در اين فرض دوم كه موضوع شناسي اسالمي و الحادي داشته باشيم، من باب اضطرار واجب است بر ما كه تا 
وقتي كه موضوع شناسي اسالمي نداريم، از هر آنچه در عينيت داريم استفاده كنيم. نميشود كه دست روي 

 دست گذاشت.
اضطرار عيني شما را مجبور ميكند كه از كارشناسي و لو الحادي فعال كارتان را بگذارنيد. همانطور كه در باب 
مريض عرض كردم وقتيكه روش اسالمي اش نباشد فقيه نميتواند بگويد حاال كه نيست بايست تا مرض ترا 

 بكشد. تكليف كه نميتواند روي قدرت نيايد. 
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م و قدرت است ( شرايط عامة تكليف ) بهمان اندازه كه وسع ما ميرسد در هر قسمت موضوع، تكليف روي عل

هر بخشي اش كه باشد. البته اگر تخميني هم بگوئيم مثال اين نحوة كارشناسي چنين است يا آن نحوه چنان 
الحادي  است ولي اصال مطلب سر جاي خودش محفوظ است كه اين اضطراراً به موضوع شناسي، كارشناسي

 در فرض پذيرشش تن در بدهد. 
ولي براي انسان تكليف پيدا ميشود كه حتما برويم و روش موضوع شناسي اسالمي را بشناسيم، اين امر 

 خصوصا در امور اجتماعي آثارش ظهور بنظر ميرسد بديهي پيدا ميكند.
كما اينكه نظام برنامه فرض كنيد نظام ادرات دوران طاغوت بر اساس يك مدل سازي، يك نمونه سازي، 

ريزي، نظام تنظيم و تدوين امور حاال شما بحول و قوه خداوند متعال و رحمت خدا بر مردم مسلمي كه از 
 ولي فقيه شان تبعيت كرده اند و حركت كردند براي اقامه احكام الهي و پيروز شدند.

ا ميشد امر كنند ادرات باز نشود؟ كشور بود كه امر كردند ادارات باز شوند. آي ٢٥يا  ٢٤مثال وقتي آقا روز 
هرج و مرج شود؟ بايد باز ميشد. حاال در تغيير نظام ادرات مدتهاست كه مجلس سعي كرده كه اين نظام را 

 عوض كند، اما ابزار نيست.
خودشان هم متوجه اند كه با آن ابزار نميتواند چيز ديگر جور كند. ميشود فرمش را عوض كرد، جوريكه 

اشد همان. بهر حال ابزاري ميخواهد، همينطور كه نميشود تقسيم كار كرد. اين كه از امور بديهي و اسمش نب
عرفي نيست كه يك بقال را آورد و گفت: آقا لطفًا بگوئيد ما چند دسته بكنيم كارها را، چه چيزهائي رتبه اش 

 يم؟ همچي چيزيكه نميشود. باالتر است كه در اهم قرار گيرد و چه چيزهائي مهم است، چه تخصيصي بده
بعد از سعي بسيار چيزي را تحويل دادند، ولكن كه خودشان هم اين را معترفند كه نميشود بدون ابزار. حاال 
اگر كسي بگويد شما مسئول بشو، تئويسين كه فلسفه مديريتي داشته باشي و بعد هم مدلي و بعد هم 

ا. ميگويد اينكه براي كار اجرائي نميشود. خوش انصاف آزمايشي بكني و بعد هم دانشكده ها در اختيار شم
 اين يك كار تحقيقي است. بايد رويش كار كنند كه بدست بيايد.
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ديگران هم، مثل خمره رنگريزي نيست كه صبح تصميم گرفته باشند مل مديريت بنويسند، پيش از ظهر هم 

را مالحظه كرده اند تا نتيجه اش  ٠٠٠ نتيجه اش بدست آيد. كارهائي كرده اند، تجربه و قدرت عملكرد و
 پيدا شده است. 

 حاال فرضاً از حوزه علميه بخواهند كه شما بگوئيد ما ادارت را چگونه درست كنم.
البته ميشود تخميني نوشت اگر آدم خوش ذوقي است. ولي اگر بناست كه ربط منطقي قضيه بدست بيايد 

 اينجوري بدست نميآيد.
ربط منطقي ندارد. آنوقت بايد سئوال كرد اين امر جزء امور بديهي است؟ يا تامل و اگر هم ميگويد مطلب 

افتد. در بحث هاي نظري و فلسفي  نمي دقت ميخواهد. اگر دقت ميخواهد آيا بدون ربط منطقي طرف به خطا
تمام تواند تشخيص دهد كه اين احتمالي كه برايش پيدا شده  نمي اگر منطق نباشد انسان به خطا ميرود

 است يا نيست.
در مباحث بدست آوردن حكم هم قواعد اصولي و زحماتي كه در حوزه كشيده ميشود تا حكم بدست بيايد. 

 حاال چطور اينجا كه رسيد ديگر چيزي نميخواهند؟
 واقعا تدبير امور مسلمين جزو بديهيات است؟

 بگير؟ يعني ميشود هر كسي از عرف را برد و ازش خواست كه اين كار را بدست
يا مثال مثل ذوق شعر است كه همين كه آدم ذوق داشته باشد نحوه تركيبي در قوة تخيل آدم ميتواند ايجاد، 
كند اينهم از همان قسم است؟ يا اينكه ميگوئيد كفار بوسيله ابزارشان مسلط شده اند و اقامه كرده اند باطل 

 را. يعني استعمار در عالم به چه وسيله اي واقع ميشود؟
آورد. امريكا با همين ابزارش  مي امريكا به چه وسيله اي هجوم ميآورد بر كلمة توحيد؟ با همين ابزار هجوم

 است كه به سياست و اقتصاد و فرهنگ مسلمين هجوم ميآورد. 
اصال كلمة توحيد را به خطر مياندازد و در ابزار هم وقتي ملحد باشد و معارفش معارف حقة الهي نبود هيچ 

 ين ابزار روسيه و امريكا و چين و.... نيست؟ و اينها همگي تهاجم بر كلمة توحيد دارند.فرقي ب
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اگر كسي از اين باب وارد بشود و براي اثبات نظام و واليت فقيه، بحث واليت محكمترين جاها است. اگر از 

از زمان غيبت تا  اين باب وارد شود معلوم ميشود در دنيا كلمة توحيد در معرض خطر است واحدي از فقها
 االن هيچكس نگفته اگر كلمة توحيد در خطر قرار گرفت آدم براي بر طرف كردن خطر قيام نكند.

اين قيام بدون داشتن نظام حكومت و واليت فقيه امكان پذير نيست (واليت فقيه هم بصورت سياسي و هم 
حاصل شده، فرهنگي اش چيست؟ فرهنگي اش ) سياسي اش همين كه الحمد هللا مالحظه ميكنيد در ايران 

 اين است كه ابزاري كه دست كار شناس است با معارف و احكام ولي فقيه سازگار باشد.
ابزارش در مطالعة عينيت واال شما واليت فرهنگي مرتبة عمل نه مرتبه نظر و التزامات قلبي. مرتبة نظر 

 داريد كه اين احكام الهي حق است.معارفي برايتان الحمد هللا پيدا شده، التزامات قلبي هم ايمان 
از اول تا آخر رساله و استنباط فقيهي كه آنرا علم و اعدل و متصدي امر مسلمين ميدانيد. ولي عمل و برنامه 

 و مديريت و تميز عينيت شما تحت واليت معاذ اهللا كفر باشد.
ه و عملتان قطع ميشود. شود. بعبارت ديگر، ر بط بين انگيز مي در عمل تستت حاصل ميشود مشكل حاصل

ايمانتان ميگويد بايد به چيزهايي وفادار بود، اما نه، در عملتان مجموعه اي كه درست ميشود آن عمل خارج 
 ميشود. چون تميزتان خارج شده چرا؟ چون ابزاريكه بوسيله اش غير حاصل شده، خارج شده است. 

 والسالم.
 



 تعاليبسمه 

 ٤موضوع شناسي 
 ٣٠/٧/٦٥(اصل نوار) 

بديهي نيستند،صحبت شد كه آيا الحادي و اسالمي در باره اش » موضوعات تخصصي« بعد از اينكه گفته شد
فرض دارد يا نه؟ دو فرض بود يكي اينكه اسالمي و الحادي ندارد و يك فرض اينكه اسالمي و الحادي دارد، 

 نتفي ميشود.اگر نداشته باشد موضوعاً بحث م
رويم تا ببينيم آيا اين احتمال احتمالي هست كه محتملش  مي حال با فرض صحت احتمال دوم مقداري جلو

با آن قوتي كه دارد منجز تكليف باشد يا نه؟ اگر موضوع شناسي اسالمي و الحادي داشته باشد ولو در بعضي 
مسلمين باشد آنوقت آدم منجز برايش باشد خصوصاً اگر آن موضوع از اهم امور  ،از موضوعات مبتال به

 دنبالش دقت بكند.
كل را اول  ،براي اينكه ببينيم موضوع شناسي چگونه انجام ميگيرد بنا شد توجه كنيم روش كل نگري را

تعريف كرديم چه ادراكي از كل داريم، كل در حال تغيير چگونه است؟ بعد ادراك از كل را موضوعاً مورد 
. يعني تمام بحث را بطور اجمال براي اينكه مانوس بشويم از نظر ذهني تا بعد بشود استدالل توجه قرار داديم

 كرد.
 حاال ببينيم بصورت ساده و اجمالي روش كل نگري يعني علل و معاليل نسبي بعنوان ادراك از كل بود.

و نه علل و معاليلي كه حاال روشي كه علل ومعاليل نسبي را بخواهيم مال حظه كنيم نه علل و معاليل جزئي 
نه عليت را درباب نسبت بين كليات مالحظه ميخواهيم بكنيم و نه در باب  ،كلي بود، يعني نسبت بين كليات

كنند يا افرادي كه آنها تعين شخصيه خاص دارند بلكه حاال  مي نسبت بين جزئياتي كه صدق فقط به يك فرد
مصنوعات و...  ،هاي مختلف، مثل باب صوت، نور، حرارتاين علل و معاليل نسبي را كه عرض ميكنيم تعين

 كند. مي محصوالتي كه در هر كدام يك از ابواب به جوري كه فرضاً آنها را از روي افراد يك صنف خارج
شود گفت مثالً اينها همه شان افراد يك صنف هستند و يك جور هستند. خوب حاال امروز ميخواهيم  نمي
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كنيم كه روش كل نگري چه كار مثالً ميكند؟ عرض ميكنيم مدل و نمونه بحث را در اين باب شروع 

ميسازند. مدل فيزيكي، مدل تجربي،نمونة تجربي و نمونة فيزيكي. ( فيزيكي كه در اينجا بكار ميبريم بمعناي 
 حس و تجربه است)

و چنان كردم چيزي كه  در بحث اقتصاد هم شما اگر بخواهيد مثالً معادله اي را تجربي بگوئيد رفتار را چنين
قابل تجربه است تحت فيزيك شمرده ميشود ماوراي تجربه نيست. اتم را هم كه با يك نسبت تقريبي 

 بشناسيد، يك همچي چيزي است.
خواهيم عرض كنيم اين است كه چه تفاوتي هست در نحوة ساده كردن در  مي اولين قسمتي را كه در اينجا

نمايد. آنجا چه جوري  مي منطق صوري) كه نسبت بين كلمات كه مالحظهآن كاري كه در منطق انتزاعي ( 
 كنيم.  مي كنيم و اينجا چه جوري ساده مي ساده

كنيم و  مي مقوالتي را مالحظه ،كيفياتي ،در نظر مباركتان هست كه در آنجا خصلت مشترك اشيائي
يعني فرضاً آنجا كه انتزاع از عينيت باشد  ،مفاهيمي مالحظه ميشود و آن را كه ميكنيم از ساير خصلت ها

كَنيم ). حاال اين  مي اين زير سيگاري، اين كاسة آبخوري، ظرفيت يك خصلت مشترك انتخاب ميكنيم.(
ظرفيت خود اين زير سيگاري وزن، حجم دارد، مثالً وهم از جنس خاصي است، متعين ميشود در خارج با 

چه كارخانه اي هست؟ نواست؟ كهنه است؟ اگر بخواهيم همة خصوصيات شخصيه. فرض كنيد كه مال 
كنيد اين  مي كَنيد، جدا مي كنيد، بعد مي بشماريم اين زير سيگاري ظرف جاي سيگار با ظروف ديگر مالحظه

 خصلت را از ساير خصلت ها.
سته گاهي هم در باب مفاهيم آدم ميتواند وجه مشترك را مالحظه كند و خصلت هاي كلي تري را در يك د

از مفاهيم مالحظه كند، طبقه بندي كند بگويد اين مفاهيم جزو اين دسته هستند، آن مفاهيم جزو آن دسته 
 هستند. حاال ما فقط يك قسمتش را كار داريم.
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انتزاع،  ،ساده كردن در منطق صوري يعني جدا نمودن يك خصلت وخصوصيت مشترك از ساير خصوصيات

تواند تجزيه و تحليل كند، بعد هم بصورت سلب و  مي مجردي را دارد، كَندن. عقل يك چنين قدرت مالحظة
 ايجاب ميتواند باز از آن چيزي را كه بدست ميآورد، باز چيزي را بكند، خصلتي را بكند، وصفي را بكند.

حاال خصوصيت مشترك را ديديم و كَنديم و ساده شد تا اينكه رسيديم به كلمة هستي و بحث كرديم دربارة 
ه هستي ممكن است چنين باشد و چنان. نسبت داديم و كم كم آمديم باال و نسبت داديم اثبات كرديم اينك

معارف حقة الهي را، اين يك كار. يك كاراست نسبت بين خصوصيات را مالحظه كردن براي چه؟ براي 
اين كاسب كيفيت تشخّص، اين در شكل ساده اش خيلي بديهي انجام ميگيرد. همه  ،مالحظه كيفيت تعين

ارزد، مظنه بازار  مي چند ،تميز ميدهند كه چه جنسي است ،هايي كه كسب ميكنند،جنس كه ميخرند
ميخورد باين يا نه؟ فرض همين زيرسيگار را كسي بخواهد بخرد ميفهمد، سبك است سنگين است؟ چه جور 

چيزي نيست كه  چه جور است؟ ،است؟ چقدر وزنش ميشود؟ نوعش چه جوري است؟ آبكاري كه رويش شده
 برايش يك روش خاصي بخواهد تعبيه شود، بخواهد كشف بشود.

نخود و لوبيا هم كه ميخرند همينطور. كسي كه اهلش هست دست زير نخود ميكند ميگويد: كهنه است، نو 
پسندند  مي است، چه جور است. مال كدام قسمت است. وضعش چه جور است. در بازار مشتري دارد؟ مردم

خود و لوبيا را يا نه؟ ولي اگر خواست آسيب شناسي كند و بگويد اين نخود علت ناپزا بودنش اين نوع ن
خواهيم از اين به بعد برنامه ريزي كنيم اينجوري طعمش را  مي چيست؟ علت فالن طعمش چيست؟ و ما

خواست بگويد تغيير بدهيم. اين هم ميتواند؟ يا اين الاقل مقداري تامل ميخواهد. اگر اين زيرسيگاري را 
جنسش را ميخواهم تغيير بدهم ساده است. از آهن است بكنم برنج. ولي همينكه يك قدم باالتر باشد بخواهد 

يك خرده مشكل تر ميشود. حاال اگر خواست يك آلياژ جديدي يك ترتيب جديدي را  ،آلياژي را درست بكند
هواپيما در تحت فشار فالن مرتبة از فشار  پيدا كند خصوصيات جديد داشته باشد، بدنة فالن كشتي يا فالن

مثالً با فالن مرتبة از حركت مقاومت داشته باشد، اين هم به همين سادگي است؟ كه امر يك زير سيگار 
تن داشته باشد. ميخواهد چنين كوره  ٣٠٠٠ميگذرد. گفتند كورة پخت سيمان درست كنيد كه از آن توليد 
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متر آنهم فرض كنيد مذاب سيمان است كه  ٥با سطح مقطع مثالً  متر و ٢٠٠اي را درست كند با طول 

 داخل لوله ميچرخد توي اين كوره. آنجا را هم ميتواند يك همچي كاري بكند كه بگويد كه حاال امتحان
كنيم از همه فلزات اگر امتحان كرديم و به بن بست رسيديم، حل بن بست چه جور ميشود؟ تركيب  مي

ي ميگويد استقرا، مرتب شروع ميكند به آزمايش تركيب ( قديم اينها كه به نام علم جديد پيدا كردن، گاه
شيمي هي مرتبا آزمايش ميكردند ) يا اينكه نه يك راههاي ديگري هم دارد؟ يك صحبت هست كه بگوئيم 

نيست. بنابراين مقدمة استدالل ورسيدن از  ٢جزئي با حفظ خصوصيات جزئي اش و شخصي اش صادق بر 
تواند قرار گيرد. بايد اين را بصورت علل و معاليل جزئي مرتباً آزمايش كنيم تا  نمي ي به جزئي ديگرجزئ

برسيم تجربه كنيم. آزمايش كنيم تا برسيم اين يك راهش. يك راه ديگراين است كه بايد بتوانيد آن را ساده 
را درش اصلي و فرعي قائل  بكنيد. چه جوري ساده بكنيم؟ خصوصيت مشترك ببينيم؟ نه. بايد خصوصيات

 بشويد.
اوصاف اصلي است. لذا شما در  ،در حال تغيير درست است كه اوصاف تغيير ميكند، ولي بعضي از اوصاف

». المفهوم ان امتنع فرض صدقه علي كثيرين فجزئي واالّ فَكُنّي « دسته بندي انتزاعي تان ميگوئيد نوع كلي
خصوصيات اصلي است  ،داشته باشد. پس بنابراين يك خصوصياتيميگوئيد: فرض صدق بر كثيرين ميتواند 

كه در حال تغيير هم آنها تغيير ميكند، ولي مطلقا حذف نميشود.خصوصيتشان هست. من باب مثال، اگر فلز 
هادي الكتريسته باشد، گفتند در حال سرخ شدن هم باز هم هدايتش را دارد، رنگش كه از بين رفته حاال كه 

در اين فلز تغييرات زياد  ،وصف قبلي نيستش ،رنگ سابق نيست در حرارت رنگش از بين رفتهسرخ شد ديگر 
است. البته نحوة هدايت الكتريسته اش هم فرق پيدا كرده، ولي بعضي از خصوصيات اصلي اش هنوز باقي 

گوئيد فلز است. كه شما ميگوئيد فلز سرخ با چوب سرخ فرق ميگذاريد. آنرا ميگوئيد چوب سرخ، اين را مي
 ميگوئيد چوب برافروخته، چوب درحال تركيب، اين را ميگوئيد فلز. ،سرخ

خصوصيات اصلي را چگونه بشناسيم و تغييراتش را چگونه كنترل كنيم؟ اصال چرا خصوصيات را اصلي و 
ت فرعي كنيم؟ براي اينكه ميخواهيم مطالعة تغيير كنيم. چرا مطالعة تغيير كه ميخواهيد بكنيد، خصوصيا
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اصلي را كه ميخواهيد بشناسيد، جدا جداي از هم نميشناسيد؟ براي اينكه در عينيات يك شيء مركب است، 
وحدت تركيبي دارد. پس مطلبي كه در قدم اول مالحظه ميشود، شئي متغير را شئي مركب ميدانيم، فرض 

 ميكنيم، تغيير جداي از تركيب نميشود.
ك بحث فلسفي است كه آيا اجزاء بسيط ميتوانند به همديگر حاال ممكن است بذهن برسد، اين خودش ي

ربط داشته باشند؟ يا اينكه اين ذاتاً مركب است؟ اينكه ميگوئيد به تحليل عقلي ( يك پاراگراف خيلي كوتاه 
فعالً بحث تمثيلي جلو ميرود براي آشنائي با مفاهيم) اينكه  ،بعد بر ميگرديم ،توبحث فكري اش ميرويم

چيز داراي طرفين باشد، عقال قابليت قسمت شدن را دارا ميباشد، الي ال نهايه ال يقف. از راه  ميگوئيم هر
يعني هستي اش بي  ،ديگر اگر بيائيم، بگوئيم هر چيزي كه داراي كيفيت است هستي اش مطلق نيست

پذيرش اثر  تواند مطلق باشد، اگر مقاومتش در نمي كيفيت نيست و هر چيز كه داراي كيفيت است مقاومتش
 هستي اش را مطلق بگيريم. ،مطلق باشد بايد خوب

متكيف است، از طرف  ،هستي اطالقش با محدوديتش سلب وابجاب است. از يك طرف ميگويند محدود است
تواند جمع شود. اگر هم فرض شد كه مقاومتش مطلق نبود، فرض شكسته  نمي ديگر مگوئيد مطلق است،

ه شدن برايش بود، نميتوان گفت ذاتاً اثرناپذير است. اگر گفتيم كه ذاتاً شدن برايش هست. اگر فرض شكست
نميشود گفت اثر ناپذير است، ذاتاً بايد اثر پذير باشد. بيائيم توي متن. تغيير از تركيب جدا نيست. شيء 

 بسيط را نميشود گفت تغييركرد.
هم نسبت دارند تا وحدت تركيبي را اوصاف اصلي شيء متغير را ميخواهيم ببينيم. ولي اوصاف اصلي كه ب

تواند مستقل از اين اجزاء مركب باشد مطلقا، و نميشود بگوئيم اجزء يا  نمي بوجود آوردند، وحدت تركيبي
عوامل اصلي هيچ گونه نسبت تأثيري ندارند در وحدت تركيبي. و بالعكس بگوئيم مركب تغيير ميكند، عوامل 

تركيبي همين اجزاء است، مركب از همين اجزاء است. حاال در اصلي هيچگونه تغييري نميكند. وحدت 
اوصاف هم ميشود چنين چيزي را گفت؟ اگر گفتيم فرضا وزن جزو وصف اين است، حجم جزو وصف اينست، 
ميشود در باب حجم مخصوص هم همين را گفت؟ در نسبت بين وزن و حجم هم ميشود همين را گفت؟ 



٤٦  ······························································································································································  
ت، يك چنين احتمالي را بدهيم، آنوقت كلمة ساده كردن را ميتوانيم زود پس اگر بگوئيم ميشود همين را گف

بهش منتقل بشويم. ساده كردن يعني نسبت بين اوصاف اصلي را مالحظه كردن. حاال از كجا اوصاف اصلي را 
نمونه ساختن داراي روشي است. آن روش كليت  ،ببينيم؟ واز كجا نسبت بينشان را ببينيم؟ مدل ساختن

آن روش براي ساختن يك كل كه آن كلي را كه ما  ،روش كل ساختن ،باشد. روش نمونه سازيداشته 
ميسازيم بصورت يك پيش فرض قرار ميگيرد نسبت به عينيت. يعني كل مفروض است كه بعد اگر قدرت 
 عملكرد عيني اش تمام شد، يعني توانستيم با آن تغيير وضعيت خارجي را كنترل كنيم، كل منسوب ميشود

 نه مفروض.
خوب حاال بايد در باب تغيير يك پيش فرضي داشته باشيم وتغيير را بتوانيم برايش توي روشم بعنوان يك 
اصل شناسايي كنم. اگر موفق شدم چنين كاري را انجام دهم، يعني نظري نسبت به تغيير داشته باشم، 

؟ يعني سؤاالت خاصي را نسبت به آنوقت اول كار يك الگوي تجزيه دارم، يك روش تجزيه دارم، يعني چه
يك عناوين خاصي كه آنها را در نظرم بايست عوامل اصلي باشند، بايد آن سؤاالت را از عينيت بكنم، آن 
عناوين خاص بين آن عوامل خاص بر اساس فلسفه اي كه نسبت به تغيير دارند، يك نسبت هاي مفروضي 

 دارند.
جدا جدا آمار ميگيريم از عينيت. مشاهده ميكنند، تجربه ميكنند، سؤاالت را ميكنم، ميآيم مينويسم آنجا 

هر سؤالي ما نسبت هاي مفروضي هم دارم بين اين امور و عوامل واوصاف.  ،روي سؤاالتي كه من دادم. نه
خواند. اگر نسبت ها با يك نسبت تقريب با اين نسبت  نمي خوب سؤاالت آمد نسبت ها ببينيم ميخواند يا

من همراه بودند، آنوقت عمل آزمايش را اينجا نسبت به تغيير شروع ميكنم ببينم آيا در مرحله هاي مفروض 
بعدي هم كه اين شئي تغيير پيدا ميكند؟ فرضاً فلز سرخ ميشود. من در آن عوامل اصلي اوصاف يك امري را 

 مفروض قرار دادم كه در تغيير چنين ميشود؟ ببينم اينهم آيا باز همينطور ميشود؟
آنوقت پيشگويي ام درست درآمد. پيشگويي نسبت به  ،اگر توانستيم تغيير را شناسايي كنيم بر اساس مدلم

عينيت با يك نسبت تقريب. البته ميگويم اين مدل اين نمونه سازي قدرت عملكرد دارد. استنباطي هم كه از 
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شناسي با تك مركزي وضعيت عينيت بوسيلة اين مدل شده بهش ميگويند استنباط كارشناسي. ميگوئيم كار

پول را ببينند چه جوري است؟ علل مثالً اينكه وضعيت پول سبك شده يا سنگين شده يا هر چي مشخص 
كنند. نسخه بدهند براي معالجه اش. نسخه اسمش چيست؟ اسمش برنامه است. پس در اينجا ما يك چيز 

 مهم را تمام ميكنيم.
ري ذوقي بصورت سياست مدن وتدبير منزل سابق نيست. برنامه در شكل كارشناسي تخصصي فعلي كا

كاريست كه با يك ابزار خاص انجام ميگيرد. ممكن است در اينجا قدم به قدمش بگوئيم برهانا داللت عقلي 
ندارد. جزميت هايي كه حاصل ميشود جزميت هاي منطقي نيست. ولي يك چيز را نميتوانيم انكار كنيم. 

 بي خارج از دستگاه عليت نيست.قدرت عملكرد هر چند تقري
همين جور كه در علل و معاليه جزئيه خارج از دستگاه عليت نيست. با هرنسبت تقريبي كه فرض شود، اگر 
مدل توانست جهت را تغيير بدهد، نميتوان گفت عليت در اينجا تشريك مساعي ندارد. ميشود گفت عليت 

بينيد وجود ندارد. نميشود گفتن قضيه  مي س شكل اولبآن معنائيكه نسبت بين مقدمه و تالي را در قيا
 تمثيلي است، خطابي است.

تا اينجا بحث دربارة اين بود كه روش كل نگري روشي است كه تابع قانون عليت است. نتيجه ايكه حاصل 
كه شد از بحث اين ميشود، ولو بسيار بسيار ساده گذشتيم كه امري قابل مطالعه است. قابليت اين را دارد 

آدم دقت در باره اش كند. اگر در باب رشد و سعادت نظري پيدا شد و معرفتي حاصل شد و بنا شد در پيش 
فرض كنيد اگر در نهايت قرار شد دو عامل باشد، سه عامل باشد، چند تا عامل را دستگاه كفر  ،فرض هايي كه

 در مدل سازي اش معرفي كرد. 
ك از اينها عامل اصلي نيست؟ و چه نسبتي بايد بين اينها برقرار براي تغيير كداميك عامل اصليست؟ كدامي

باشد؟ اين در روش مدل سازي تمام ميشود. چه سؤاالتي را بايد از عينيت بكنيم؟ چه نسبتي بين اين 
و چه نحو عملكردي و قدرت تأثيري را بهش » مطلوب فرضي« سؤاالت بايد باشد تا بهش بگوئيم 

؟ آيا همه عملكردها را مساوي ميگيريم در سمت گيري؟ يعني تغيير باعث سمت »قدرت تأثير خوب«ميگوئيم
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هيچ ارتباطي ندارد؟ اگر  ،گيري نيست؟ يا تغيير در وضعيت با ابزاري كه ميخواهد آن تغيير وضعيت را بدهد

و بعد ربطي باشد بين پيشگويي نسبت به عينيت و ابزار پيشگويي، ربطي باشد بين ابزاري كه مدل را ساخته 
بوسيله مدل وضعيت را شناسائي كرديد وبعد به وسيله تغييراتي كه در نسبت ها داديد تغيير جهت داديد. 

 اگر ربطي فرض شود، اينها عموميت دارد؟ يعني اين شيوة مدل سازي ديگر اسالمي و غير اسالمي ندارد؟
شد در باب انسان در دستگاه آنچه كه مسلم و محرز است و جزو فرض تسليم است، اينست كه تعريف از ر

اسالمي الحادي دوتاست. امكاناتي كه براي رشد هست چطور؟ آنها هم امكانات عيني دارند، ما هم داريم. 
فرضاً يك مشتركاتي هم درش مالحظه ميشود. يك ما به االختالفاتي هم درش مالحظه ميشود. آن امكاناتي 

ا جا دارد ولي آنها در دستگاه رشد شما جا ندارد. يك كه مورد اختالف هست، در دستگاه ابزار رشد آنه
 چيزهاي ديگر جا دارد. من در اينجا نتيجه گيري ميكنم و كالم را تمام ميكنم تا جلسات بعد از ماه صفر. 

رشد با جهت تغيير قابل تفكيك نيست، و جهت تغيير با ابزاري كه عامل اصلي و فرعي را معين ميكند. اصل 
حرص  ،ناسي غرب بر اصل بودن حكومت شهوات و اميال است. علت حركت را تنوع طلبيدر مدل انسان ش

انسان اقتصادي، انسان رفاه « نسبت به اين عالم ميدانند. باكي شان هم نيست كه بنويسند توي كتابهايشان، 
 دتچنين و چنان است. در توسعه هم يك فرد برنامه ريز غربي اين عامل اصلي را ش» طلب، تنوع طلب

بخشد. يعني تعريف هايي كه از توسعه هست از متن كتابهاي خودشان قابل ترجمه است و ترجمه هم  مي
ميگويند پيدايش يك حالت رواني  ،توسعه اقتصادي وقتي مينويسند ،شده در اختيار آقايان هست، توسعه را

 شد.در جامعه كه سنن و نهادها را متأثر كند و موجب رشد دائم التزايد توليد با
گويند يك سنت هايي هست كه دريك ملت هايي وجود دارد.  مي مي گوئيم كدام سنت ها را كم وزياد كند؟

گويند مثال اين قناعت را توصيفي كه آنها دارند، توصيف غير اجتماعي است، توصيف فردي  مي مثال چي؟
 لباس را امروز در يك مجلس ديديد كه مصرف زيادتر از االن بود. يك مي است. در زمان طاغوت اين را شما

آمدند. بعد براي مجلس دوم سختشان بود بپوشند. لباسهاي نونو را دور ميرختند. حتي دركيسه  مي پوشند مي
كردند. اين با آن اقتصادي كه ميگويد قناعت كه اين لباس هنوز كارآئي  نمي ريختند. ال اقل انقاق مي زباله
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اثاثية منزل، خراب كردن منزلي كه هنوز ميشود خيلي درش زندگي  دارد بپوشيد، خيلي فرق دارد. اسباب و

 كرد. عوض كردن ماشين و. ..
دانستند و  مي اين اصالت مصرف است. خيال نكنيد اصل قرار گرفتن تنوع، خيال نكنيد كه آنها چيز بدي

ديل ميشود به يك ببينيد از اينجا تب ،گفتند شما اين زمين و معادن و هر چي دارد مي فراري بودند ازش.
ريزد دور. اگر اين وسط در بين اين كانال شدت رشد تكنولوژي حاصلش  مي چيزهائي كه مصرف ميشود

 شناختيمش يا منبع به اين پر استفاده اي نمي باشد، يعني تسلط بيشتر براي اينكه چيزهايي كه قبالً منبع
نولوژي مان باال رفت. گفتيد شدت تحرك فهميديم؟ وقتي تك مي دانستيمش. مفيد بودن نفت را كي ما نمي

رواني الزم براي شدت رشد تكنولوژي به اين ميشود كه شما مصرف كنيد مرتباً. حركتت مرتباً تحرك داشته 
 باشي.

توسعه در دستگاه اسالمي حتما با توسعه در دستگاه الحادي عامل اصلي اش فرق دارد. اينطرف تقواست، 
نه حب و چسبيدن و حرص بدنيا. اينجا يك شدت ديگري است كه بر اينجا هم شدت روحي هست، ولي 

اساس اصل قرار گرفتن يك چيز ديگري بعنوان عامل اصلي ميشود؟ حاال آيا مقسم و تقسيمات هم بهم 
ميخورد؟ يا فقط معادالتي كه نسبت بين اينها را معين ميكند و اصلي و فرعي را معين ميكند، بهم ميخورد؟ 

 است. اين بحث بعدي 
 والسالم





 بسمه تعالي

 ٥موضوع شناسي 
بحث درباره اين بود كه شناختن مصاديق عناوين كلي كه آن عناوين موضوع احكام الهي هستند، اين ها 

يم آيا روش شناختن اين مصاديق كه اسالمي و غير اسالمي دارند يا ندارند؟ و بنا شد در اين قسمت ببين
خودش موضوع كار كارشناش هست، اين داراي روش خاصي است؟ روش موضوع شناسي دارد يا نه؟ و اگر 
روش دارد و ميتوان از معلومات به مجهوالت رسيد، آيا مثالً ديگر خود روش هم، خود آن منطقي كه بهش 

 شته باشد؟كنند هم اسالمي و غير اسالمي ميتواند دا مي كار
گفتيم كه نظام يك كل  براي اينكه مطلب روشن تر شود، روش كل نگري الزم شد مورد توجه قرار گيرد.

است، يك مجموعه است، مصاديقي هم كه دارد، در موضوعات احكام كلي، در حقيقت اجزائي هستند كه آن 
بيانيكه در جلسه سوم عرض شد،  حاال آيا ببينيم كل چي هست؟ كل را با آن كل بوسيله آنها ساخته ميشود.

كل در حال تغيير مورد نظرمان هست، مركب در حال تغيير مورد نظرمان هست. بنابراين اگر يك تصويري 
تواند منهاي تغييرش باشد. يك نكتة آخر جلسه  نمي بخواهيم از آن رسم كنيم، تصوير تغييرش هم بايد باشد.

آن نكته مهم است كه در يك جلسه يك مقدار بيشتر بهش  چهارم عرض شد كه تقريباً نتيجة بحث بود و
 ميپردازيم.

گفتيم كل را وقتي بخواهيد مالحظه بكنيد روشي دارد و نهايتاً به اينجا انجاميد كه با يك نسبت تقريبي 
ميتوان پيش بيني كرد آينده را و ميتوان امري را كه بديهي نيست، عرفي نيست، تميز داد. اين نكته را 

ميتوان آسيب شناسي نمود. ميتوان برنامه ريزي كرد. آنجا يك اشاره كوچكي كرديم، گفتيم  بفرمائيد. عنايت
كه اين جداي از اين بحث روش و اينها، تو دستگاه منطق صوري كه بيائيم، شئ كه بدون علت محال است 

بت تقريب، هر نسبتي باشد كه. علت اين قدرت آسيب شناسي چيه؟ علت اين پيشگوئي نسبت به آينده با نس
 كه فرض شود.



٥٢  ······························································································································································  
شود  نمي اگر بنا شد يك ابزاري باشد، يك عينكي باشد كه با يك نسبت تقريب چيزهائي را كه بدون اين آلت

ديد بشود با اين آلت ديد. چه در شناختن آسيب، چه در پيشگوئي آينده. شما ميگوئيد صد در صد نيست. 
منطق تطابق حقيقي فرضاً برايش مالحظه ميشود، يعني الزمة يك برابري يقيني ندارد. مثل مباحثي كه در 

شود؟  نمي شي اگر نفي شود، الزمه عقلي اش باشد و الزمه ذات باشد، اصل آن ذات نفي ميشود؟ اينجا نه نفي
ميگوئيد برهان به چيزي گفته ميشود كه مقدماتش بديهي  به آن درجة از تطابق نيست؟ ما هم حرفي نداريم.

كنيد، نفيش برابر با نفي آن مقدمه اول باشد. الزمه حقيقي مطلب  مي ي باشد و لوازمي كه مالحظهاست عقل
اگر شد و الزمه عقلي هم بود و بحضورتان كه عرض كنم كه برهان هم برش تمام بود، بايد اينجور باشد كه 

 نشود نفيش كرد.
بكنيد، ( هر قضيه اي اش باشد، چه يك كنم: قضاياي منطقي را وقتي بخواهيد نفي  مي من باب مثال عرض

قضيه بديهي اش باشد، فرض كنيد مثل قياس شكل اول باشد، چه يك قضيه اي باشد كه يك مقدار نظري 
 باشد) نفيش بر ميگردد به آن حدهاي اوليه تان.

جابش را اگر هستي را مثًال حد اوليه بگيريم در منطق صوري و نفيش را، نيستي را هم و نسبت بين سلب و اي
شروع كنيم. بعد با مالحظه كنيم كه مثالً چه نسبتي هست بين عدم و وجود مثالً امتناع اجتماع نقيضين، 
اولين حكم موضوعه تان باشد و بعد ش هم بخواهيم به اصطالح مالحظه كنيم و كشف كنيم، ببينيم اين 

كه ارتباط آن قضيه بديهي باشد، يعني آنوقت در آنجا نفي هر يك از قضايائي ،ساختمان منطقي را تا آخر كار
خواهم عرض كردم بديهي ) برهاني باشد به حدود اوليه و احكام اوليه تان  مي ارتباطش برهاني باشد ( معذرت
 شود نفيش كرد. نمي بايد گروه احكامتان بهم بخورد،

يا بگوئيم اثبات اين الزم آنجا فرضاً برابري، برابري تطابق نظري بهش بگوئيم يا بگوئيم برابري يقيني است 
براي مقدمات برهاناً انجام گرفته. نفيش، نفي رابطه علي است ديگر. شما هر جا كه دست بگذاريد و نفي 

 شود همچنين چيزي. نمي بكنيد، ميگوئيد عليت نقض ميشود، وجود و عدم برابر ميشود،
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شود كاري اش كرد.  نمي يشود.آنچه كه مفروض در باب وجود داشتيد و نقيضش را عدم دانستيد نفي م

 سازيد. مي آنوقت منطقتان را
حاال در اينجا بفرمائيد كه اينجا برابري يقيني ندارد. ما هم ميگوئيم چشم ندارد. با يك نسبت تقريب، آسيب 

كند، بسيار خوب، حرف ما سر همين خود  مي كند. بسيار خوب. با يك نسبت تقريب، پيش گوئي مي شناسي
است كه اينرا من عدم بگيرم؟ بگويم هيچ نيست؟ كسي ممكن است بگويد اين دستگاه منطق نسبت تقريب 

كند كه باالتر از آن نسبت تقريب است ( نسبت تقريب يعني صد در صد  مي نيست، زيرا مادة نقضي كه پيدا
 % ميشود.٦٠شود) خيلي خوب، فرض كنيد كه  نمي گفته شما عين واقعيت خارجي

% است، من ميگويم كه ماده نقض نقضش هم ٤٠ه شما ميگوئيد ماده نقض منطقتان آن كنيم ك مي ما عرض
را كه شما داريد كه با يك نسبت تقريبي از  ٥٠% اضافه از ١٠شود گفت كه همين  نمي % است. يعني١٠اين 

 حد ترديد خارج شده و رجحاني پيدا كرده، اين رجحان خوب چطور است؟
% ١٠د؟ اين اطالع بدون علت است؟ بحث عليت اينجا برداشته ميشود؟ سر اين رجحان چه جوري ثابت ميشو

 خواهد؟ عليت كه استثناء بردار نيست. نمي % علت١٠كه رسيد، 
عليت يك ميليونيم در صدش هم استثا بردار نيست. به هر نسبتي كه عليت را استثنا بخواهيد بزنيد همان 

 شود اين را كاري اش كرد. نمي آيد. مي ترديد در امتناع اجتماع نقيضيش پيش
توان آن را تميز داد. بصورت عرفي و  نمي اولين سخن در اين جلسه در اين باره است كه ببينيم آيا چيزي كه

تواند كار بكند. اين كه  نمي بديهي نيست، امر حسي نيست، كه تمام بشود با بداهت. تميز بودن جمع بندي
ان كه مسائل روي هم ببينيد، اين روي هم ديدن يعني چه؟ نسبت اشاره هم هست در فرمايش بعضي از بزرگ

بين امور، نسبت بين اوصاف، نسبت بين خصوصيات كه تشخص يك عين را در يك زمان و مكان خاص 
نتيجه ميدهد، اين اگر تميز نتواند بدون جمع بندي نظر بدهد، برايش مجهول باشد، نيازمند به يك مالحظه 

و اثبات بشود كه اين رجحان  ،% رجحان بتوانيد بوسيله يك ابزاري بدست بياوريد١و تعمقي باشد و شما 
 توان آن را نفي كرد. نمي واقعاً هست، تمام بشود كه
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شود كرد. ابزار نمونه سازي تان از آن شئ خودش كلي  نمي ابزار جمع بندي تان خودش كلي باشد، كاري اش

% بدون ١ار داريم بهش و مهم ميدانيم در مطلب اين است كه اين آنچه را كه ما ك باشد، ما كاري اش نداريم.
توان به  نمي علت پيدا شده؟ علت ندارد؟ فرض، مفروض اين است كه بدون ابزار يعني بدون جمع بندي

 % را ميدهيم؟١% دست يافت، كدام ١همين 
ميكرده قبل از اينكه آن يك در صدي را كه زائد بر قدرت تميز معمولي هست. ميگوئيد بشر كارهايش را 

منطق برنامه ريزي داشته باشد. ميگويم بله كارهايش ر ا ميكرده، با منطق برنامه ريزي يك درصد اضافه 
سياست مدن قبالً انجام ميگرفته اين حرف ها نبوده. عرض كنم با  % صحبتمان است.١اين  كند. سر مي كاري

 خواهد؟ اگر علت نمي % چه كاره است؟ علت ميخواهد يا١% قدرت عملكرد تان باال رفت. اين ١اين حرف ها 
 خواهد نسبتي دارد تميزش با اين ابزارتان يا نسبتي ندارد؟ مي

حاال علي فرض اينكه در اينجا مالحظه بكنيم كه يعني اينجا ديگر حد مفروض و فرض و اين حرف ها نيست، 
 تا بعداً هم انشاء ا.... برويم جلوتر ببينيم چه فرض ها براي اين بود كه نزديك شود ذهن به اين مطالب حاال

 شود؟ مي
شود تميز داد. اطالعاتي را بايد از  نمي % بدون اين ابزار١علي فرض اينكه اين مطلب تمام شود كه اين 

عينيت گرفت بعد به طرز خاصي جمع بندي كرد، آن طرز خاص هم دخالت دارد. حاال آيا ديگر اسالمي 
قانون عليت است، عليت كه قياس شكل اول كه نميفهمد كه اسالمي و غير اسالمي، تو بدون يعني چه؟ اگر 

 رياضيات هم كه بكار ببريد حكمش را ميداند.
لزوم به تعبد به وحي كه در اينجا نيست، جاي تعبد كه فرضاً نميآيد. شما ميگوئيد كه بسيار خوب، عليتي 

 سي هم، چنين قدرتي را در اين حد دارد.داريم در اينجا و معلوم ميشود كه ابزار كارشنا
بسيار خوب، وقتي معلوم شد دارد، كفار بدست بگيرند ميشود، مسلمين هم بدست بگيرند ميشود. اهرمي 

 است چه دست كفار، چه دست مسلمين.
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كنيم كه خود اين معنا يك تامل كوچكي ميخواهد كه پس بنا بر اين شما نميتوانيد وسيله رسيدن  مي عرض

علومات به مجهوالت را منحصر بكنيد به اينكه بديهي عقلي باشد. شما ميگوئيد ما از اول هم منحصر از م
 نكرديم. 

% نتيجه داد ميشود برهاني. ميگوئيم نه بهمين سادگي ديگر ١٠٠% نتيجه نميدهد، اگر ١٠٠گفتيم بايد مثالً 
 ما اينجا ازتان قبول نميكنيم.

در تعريف جزئي هم بصورت بسيار ساده اش و خالصه  "اسباً و ال مكتسباً الجزئي ال يكون ك "ميفرموديد كه 
 ."المفهوم ان امتنع فرض صدقه علي كثير بن فجزئي و اال فكلي "اش ميگفتيد كه 

ما عرض ميكنيم كه سئوالي كه از عينيت ميكند مفهومي حاصلش هست كه درباره همين جزئي هست و 
ان هست. اگر وزن و حجم اين شئ را شما نسبتش را پيدا كرديد و هكذا، خصوصاً نسبتي كه بين دو تا سئوالت

خصوصيات ديگر شخصيه اين را، حاال ولو چند خصوصيتش باشد، كه صدق نكند بر يك ميكروفون ديگر در 
 مكان ديگر يا در زمان ديگر، يعني مفهوم جزئي. 

 مفهوم جزئي جز اين نيست ديگر. صدق نكند بر دومي.
شود اينها را قيد ذات مفهوم گرفت و كلي مالحظه اش كرد و  مي كند، مي نه صدق، صدق عقلي شما ميگوئيد

گفت: در هر جا و هر مكان كه چنين چيزي واقع شود. عرض كنيم خيلي التفات به مطلب مجدداً بفرمائيد. 
تواند  نمي دو اگر در حال تغيير قيد حركت درش بگيريد، رابطة مكان و زمان را نسبت بهش مالحظه كنيد،

 فرض داشته باشد.
اگر  ،ميگوئيد فرض عقلي اش ميگوئيد ممتنع است. ميگوئيم بله اگر مالحظه زمان و مكان را اگر بفرمائيد

حذف بكنيد، زمان و مكان را بسيار خوب، حذف كرديد خصوصيات شخصيه اش را. خصوصيات شخصيه است 
بكنيد. خوب، بسيار خوب بر ميكروفونهاي ديگر هم كه. .. هم بله حذف بفرمائيد و لحاظ قدر مشتركش 

 صادق است.
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با قيد زمان و مكان اگر مالحظه بنا هست بشود، مالحظه عينيت بنا هست بشود، با اموري كه عوامل اصلي، 

اين مصداق را، اين نمونه عيني را و اين را با حفظ خصوصيات ديديد، ديگر دو  ،اصول اصلي قوائم اين جزء را
 ندارد.

حاال اگر تصميم گيري درباره يك مصداق از مصاديقي كه جزء مصداق يك مصداق مالحظه ميشوند نسبت به 
موضوعات كلي كه آنها عناويني هستند كه احكام تعلق به آنها پيدا كرده، اين خود اين مصداق به قيد 

اسي نسبي داشته باشد، هم خصوصيات شخصيه نشود تميز داد، اال با اين ابزار و اين ابزار هم قدرت آسيب شن
 قدرت برنامه ريزي و پيشگوئي نسبت به وضعيت تغييرش در آينده را داشته باشد.

 "الجزئي ال يكون كاسباً و ال مكتسبًا  "خورد كه آن حكم يعني  مي اگر هم چيز تمام شد يك حاشيه كوچكي
 در باب كسب نتايج كلي صادق است.

 تواند قرار بگيرد، راست نمي خاص، در مقدمات برهان براي كلياتتوان از مفهوم جزئي شخصي  ، نميبله
 شود استفاده كرد. در آن ميدان راه ندارد. نمي گويد. تو بحث هستي شناسي ازش مي

توانيم همان نظر را بدهيم، بگوئيم جزئيات قابل مالحظة  مي ولي آيا ببينيم در اين ميدان عينيت، آيا بالفاصله
 چه اين حرف؟ برهاني نيستند؟ يعني

 يك پاورقي من اينجا يك توضيح باز ميدهم براي اينكه يك خرده روشن تر بشود مطلب. گاهي در اذهان
آيد كه معناي اينكه بايد براي فالن مشكل اجتماع طرح بدهيد. آدم هاي خوش ذوقي، خوش فكري الزم  مي

د و بعد هم بحضورتون كه طرح بنويسند مثل هستند كه بنشينند و نيازها را ببينند و آرمان ها را با هم ببينن
نيست كه آدم شعر ميتواند بگويد تو باصطالح، حاال شعر هم به اين در و دروازه اي نيست كه گاهي طرح ها 

 را ميگويند.
گويند. اينجور نيست مطلب. از اين يك  مي آيد كه اينجور نظر هست. يك عده اينجور مي ولي آدم به ذهنش

خواهد و  مي بعضي ها هم ميگويند، نه، اين كار، كار فني است و بايد ابزار متناسبيكمي جلوتر است. 
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كارشناسي هائي دارند و بايد كارشناس ها بيايند با ابزار خود شان كار كنند. ولي ديگر ابزار اسالمي و غير 

 اسالمي ندارد.
ار بيايد، آرمان هاي ما را هم بداند. كارشناس متعهد، متدين، مؤمن، صالح، نماز شب خوان بار بيايد، معتقد ب

گيرند كه ديگر استداللي  مي خوب، با اين ابزار تجربي كه دستش هست اين كار را بكند. اين ها را جز فنوني
 و برهاني هم نيست در كار باشد.

ي اسالمي آيد از اولي ها جلوتر باشند. ولي اگر اثبات شود كه كارشناس مي خوب اين ها يك درجه ابتدائاً بنظر
 و غير اسالمي دارد، اينها هم در عمل همان نتيجه را ميدهند.

بينيم نظر درباره عينيت اصوالً با نسبت تقريب است يا با  مي آئيم در متن صحبت. مي بنديم مي حاال پاورقي را
نسبت تقريب نيست؟ يعني بحث غير نسبت تقريب در باب خارج دچار اشكال هست، هر چند حد حقيقي 

توانيم بهش دست بيابيم.  مي توان گفت، حد حقيقي اش را. ما ها نمي اشياء تو خود باب مفاهيم هم بسادگي
 حتماً حد حقيقي دارند، شكي ندارد. عينيت هم همينطور.

گيرد. اول تو پرانتز است،  مي روش ترش و مبين ترش و رشد در ادراك نسبت به آن مفهوم مورد سئوال قرار
چطور؟ از علومي كه درباره عينيت  ،ين صحبت را. ولي در اين باره خاص، درباره عينيتكاريش نداريم ا

صحبت ميكرده، يكي اش هندسه مسطحه بوده. هندسه مسطحه ميدانيد بوسيله برهان، از حدود اوليه اش 
 كند كل ساخته انش را. يعني حد اوليه اش، امتداد و سلب امتداد. مي استنتاج

ت. طرف خط نقطه است. نسبتي بين خط و نقطه در هندسه مسطحه مالحظه ميشود و خط داراي امتداد اس
حكم اوليه بدست ميآيد. بعد هم كلية قضاياي ديگر اعم از تعاريفي كه هست و احكامي كه هست، ناظر بر 

 درجه است ديگر، مجموع زواياي مربع. ٣٦٠دانيد زواياي مربع  مي اينها. حاال در هندسه مسطحه همه تان
 خواهم نتيجه بگيرم. مي كنم ازش مي خوب عنايت بفرمائيد اين عرضي كه

خواهيد اسمش را بگذاريد،  مي صدق اين مطلب در خود دستگاه هندسه مسطحه، يعني در فضاي اعتباري
خواهد مالحظه بشود  مي خواهيد بگذاريد، من كاري ندارم. در آن ظرف ذهن كه مي فرضي و موهومي رياضي
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انكار بشود يا بايد حدتان تغيير پيدا كند و حد را هم يك امر بديهي مالحظه كرديد، امتداد اگر بخواهد 

 تواند آن را مالحظه كند.  مي مطلبي است كه عقل
تواند مالحظه كند و نسبت بين اينا بايد دستگاه را بسازد. درست هم هست كه قضايايش،  مي سلبش را

ميتوان تك تك تعاريفش را يعني كلمة مربع را، يك مفهومي دارد، قابل استدالل است.  ،درست است برهاناً
 شود با قياس مالحظه كرد. مي اين مفهوم ساده پيدا نشده، ارتباط دارد به مقدماتش و ربطش را هم

و هكذا كلية اشكال ديگر به اصطالح تعاريفي كه دارد و همچنين قواعدي كه دارد مثالً مساحي مربع مجذور 
عدد پي × ش، يا يك ضلعش را در ضلع ديگري ضرب كردن يا فرضًا مساحي دايره مجذور شعاع مثالً يك ضلع

 نصف ارتفاع و الي آخر كه برادران عزيز از من بهتر اطالع دارند.× الي آخرش. فرضاً مثلث قاعده 
صدقش را نسبت به خارج در ارتكاز اقليدسي صدق صد در صدي است. يعني بديهي است صدقش. روش 

 ساختند. مي تمان همساخ
 حاال صدق اين در دستگاهي كه يا يك خرده بزرگ شده باشد يا كوچك شده باشد خيلي، آنجا صدق

 كند، يعني چه؟ ( يعني در هندسه نا اقليدسي و فضائي من كاريش ندارم. نسبت به خارج صحبت نمي
نمي توانيد  مي د در خارج شماگوي مي كنم). در هندسه نيوتوني نسبت به خارج كه ميخواهد حرف بزند، مي

 يك خطي را فرض كنيد كه اين درون جاذبه نباشد، خارج از جاذبه باشد.
توانيد  نمي يك امتدادي را فرض كنيد، حتي فرضي ها، خوب عنايت كنيد، ميگويد فرض نسبت به خارج

 توانيد بكنيد در خارج. نمي گويد رسم نمي بفرمائيد.
گوئيد دو تا سطر كنار  مي توانم روي اين ديوار بكشم. يك وقتي نمي طگويم خ مي يك وقتي است كه من

توانيد مگر  نمي گويد در خارج شما مي همديگر است به خط مفروض جدا ميشود كه هيچ قطري نداشته باشد.
اينكه خارج را ببريد تو فضاي ذهني تان منهاي جاذبه باشد. اگر خارج شد نسبت بين دو شئ منهاي جاذبه 

 نيست.
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كنم. هر چه ميگوئيد نسبتشان، ربطشان، ارتباط  مي كنم، بگو با اشعه نگاه مي حاال شما بگو با دوربين نگاه

بين دو شئي، به هر نحوه ربطي كه شما بخواهيد فرض كنيد، اگر جزء فرضتان جاذبه را هم بگيريد، ربط بين 
 دو شي در خارج محقق ميشود.

 گوئيم آقا جان در جهان ماده، يك قيدي بهش ميزنيم، مي گوئيم. نمي حاال خارج را ما ميآئيم خارج از ذهن
 گوئيم در اين جهان مادي خارج از ذهن انسان بين اشياء مادي.  مي

 خوب شد؟ همه حدود و ثغورش را شما ببنديد. قيد، هزار تا قيد بهش بزنيد، تا متعين بشود در عينيت خارج.
امتدادي را فرض كنيد كه آن امتداد در خارج باشد، فرض همان خارج توانيد  نمي گويد در خارج شما مي

باشد، نه فرضي انتزاعي از خارج باشد، به يك خارجي ساخته باشيد درون ذهنتان، باز آن ذهني باشد، كه 
 منهاي جاذبه باشد.

كه حتماً انحنا هر گاه منهاي جاذبه نباشد، چطور ميشود؟ ميگويد حتماً انحنا وجود دارد. حاال اين قانون 
توانيد بگوئيد كه جاذبه ممكن است ايجاد انحنا  مي كند. شما ال اقل مي وجود دارش را او در عينيت اثبات

 بكند. اينش كه ديگه تمام است عقالً. 
 كند كه. مي و وقوعش را تحويل ميدهد، شما فرض امكان ديگر، وقوع كه زمينه را براي فرض كه درست

ارج فرض دارد خط مستقيم امكان داشته باشد، فرض هم دارد كه نداشته باشد. به شود در خ مي حاال پس
صرف اينكه احتمال وارد شده صدق قضاياي هندسه اقليدسي به خارج بالفاصله احتمالي ميشود، و آثار عملي 

يگويد كه از هندسه نيوتوني گرفته ميشود، براي وجود اين احتمال كافي است. در دستگاه هندسة نيوتوني م
 درجه است يا كمتر است. ٣٦٠اصالً نسبت به خارج كذب است، صادق نيست. مجموع زواياي مربع يا بيش از 

تا پاره خط منحني را چه مقعر رسم كنيد، چه محدب رسم كنيد، ميگويد نتيجه اش اين است كه  ٤يعني 
 درجه نباشد. ٣٦٠بحضورتان كه عرض كنم مجموع زواياي مربع 

گويد كه فرض در خارج ندارد. يكي از فرض هاي در  مي ئيم كه اين حرف بيجاست كه ايشانگو مي حاال ما
خارج هم اين است. اگر يكي از فرض هاي در خارج اين باشد به دليل قدرت عملكرد عيني اي كه نشان 
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ست درجه ا ٣٦٠ميدهد، بديهي بودن اينكه مجموع زواياي مربع برهاناً تمام ميشود كه در خارج هميشه 

 شكسته ميشود. اگر شكسته شد چطور ميشود؟
توانيد درباره تميز اشياء بدهيد. ال  نمي طوري كه ميشود اين است كه نظر صد در صدي ديگر درباره خارج

 اقل يك جا شكسته ميشود.
كنم قضيه را بديهي ميگرفتند.  مي بگوئيد حدود اوليه اش درست نبوده. جرئش بايد مثالً جاذبه باشد. عرض

تا. گمان ميكنم هيچ بديهي را  ٤=  ٢×  ٢كند ديگر و هنوز هم شما به مردم بگوئيد  مي رتكاز اينجور كارا
تا. در فضاي رياضي محض،  ٤=  ٢× ٢كنند. حاال اگر بگوئيد  مي اينقدر در ذهن عموم نباشد. رويش كار هم

كاني بسر ببرد، و اين همين شما نداريد كه در وحدت زماني و م ٢فضاي فرضي صادق است، ولي در خارج 
 شود. مي كه مكاناً هم متعدد شد، خصوصيات شخصيه اش هم متعدد

حاال پس نتيجه گيري بحث امروز، صرفاً اينكه نظر نسبت به خارج در اموري كه نظري باشد، جا دارد كه 
كه بگوئيد برهانش  بگوئيم، معنا ندارد، كه بگوئيد برهاني نيست. بدليل عليت قسمت اول بحث، و معنا ندارد

 صد در صدي باشد، به دليل قسمت دوم بحث.
 و السالم عليكم و رحمه ا... و بركاته.

 :پاسخ به سئواالت
 . ... ( نا مفهوم ):ستوال
از قبيل فرض عقلي كه درباره فضاي خارج بكنيم كه جاذبه نداشته باشد؟ يا فرض عقلي نسبت به  :جواب

تواند از خارج بكند. يك  مي شود. انتزاع كه ذهن حتماً مي در خارج، بلهخارج كه ارتباطي هم داشته باشد 
جزئي را ببيند و خصوصيات شخصي همين جزئي را قيد يك كلي قرار بدهد و بگويد بينهايت تعداد از اين 

 شخص من ميتوانم مالحظه كنم.
و مكان در خارج قيد است. در ذهن اگر بخواهد اين را قيد قرار  اين را كه ميشود اينكار را كرد. ولي زمان

والسالم.      تواند باشد. نمي تا ٢بدهد، قيد شخص است ديگر، كه 



 
 بسمه تعالي

 ٦موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

بحضورتان كه عرض كنم بحث دربارة اين بود كه آيا كارشناسي اسالمي داريم يا نه؟ اول چند نفر از برادران 
سئوال كرده بودند كه خاصيت اين بحث چه هست؟ من يك كمي دربارة فايدة اين بحث را ولو چند روزي 

 ولو تصوراً حاصل بشود. ،گذشته ولكن مقدمات الزمي است تا التفات به فايده اش
هر چند من گمان ميكردم كه تو خود حين بحث فايدة روشن هست و نيازي نيست كه حاال تكرار هم بكنم 

آيد كه حاال اشاره  مي آيد كه حاال اشاره صريحي هم باشد به مطلب. ولكن به ذهن مي را. ولكن به ذهن مطلب
صريحي هم باشد به مطلب، چند دقيقه اي بد نباشد. فايدة بحث، چندين فايده است كه مترتب برهم هستند 

 و بر ميگردند بهم.
داشته باشد تو اين بحث ها، اول پيرامون تصور يكي اين است كه اگر موضوع شناسي اسالمي و غير اسالمي 

اين مطلب است. تصور مطلب هم آنگونه كه بايد بصورت يك مجموعه مالحظه نميشود نوعاً. نوعاً خيلي 
راحت عبور ميشه به حسب مأنوسات ذهني و طبقه بندي خاصي كه ذهن نوع ما ها بهش انس دارد، ميگيم 

ليات است و آن بخشي را فلسفه و كالم خيلي هم اينطرف تر يك بخش علومي داريم كه بحث دربارة ك
 بخواهيم بيائيم، رياضيات.

 رياضيات را هم آنقدر نميگوئيد، ميگويند واسطه بين علوم است.
گويند آن برهاني است. تمام بقول ما طلبه ها، علميت دارد. اگر ما  مي بهر حال يك بحث، بحث كليات است،

 معقول است. نسبت هاي عقلي را ،م در باب طلبگي، ميگويند علميت داردهم جزو مبتديان محسوب شوي
 شود مالحظه كرد. مي
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پردازيم به  مي يك بخشش هم، بخش احكام هست كه بوسيلة منابعي كه در اختيار هست، تمام وسعمان را

نگاه كنيم به كار  آوريم. يادمان نرود كه از موضع منطق اگر مي اين فهم و استنباط از اين احكام را هم بدست
 آقايان علماء فقه و اصول، اكثر مباحثش علم آور نيست، علمي هست نه علم آور است. 

خورد نسبت به علم بودنش، علم قائم شده بر اينكه اينها را بايد انجام داد. نه اينكه خود اينها  مي يعني واسطه
 ست.هم نسبت بينشان تمام بشود. مثل مباحثي كه در قضاياي معقول ه

مثل بحثي كه در باب فرضاً امكان و حدوث و قدم و اين حرف ها هست، نيست. و لذا از همين باب هم خيلي 
ما ظننا هستيم نه علما  "فرمايند:  مي از آقايان و لواز آقايان بزرگ، در بعضي از كلماتي كه ازشان نقل ميشود

 ظن بر آنها حاصل ميشود."
كه اگر "يك علت و معلول جزئي  "علوم تجربي را جزو فن ميدانند. نوع انس هاي ذهني كه وجود دارد. 

واسطه بخورد، ديگر قابليت اثبات ندارد: همان علت و معلول جزئي هم، واسطه اي در اثبات عقلي ندارد كه 
 امتناعش را تمام كند.

يست و با آن اين كبريت را اصطكاك ميدهيم شعله روشن ميشود. شرايط احتراق است و الي آخر. موانع ن
كنند احتراق حاصل ميشود. مقتضي باشد و مانع نباشد و شرايط هم باشد و حاصل  مي خصوصياتي كه ذكر

 تا واسطه خورد.  ١٠ميشود، آن محلول از علت. حاال اگر 
من يك فعلي انجام بدهم و مثالً من باب مثال، اين ضبط صوت را بخرم. اين سيگار را بكشم. اين ساعت را 

ين عبا را بخرم، اين لباس را بپوشم. اين دكمه را به اين لباس بدوزم. اگر كسي مثالً قائل شود بگويد بخرم، ا
 اين تهاجم به كلمة توحيد است، ميگويند اين مثل اينكه عقلش اختالل پيدا كر ده است.

معناي هجوم به اگر شور بزند به قضيه. يعني اگر ديدند كه قاطع است در اينكه اين دكمه گذاشتن به لباس 
كلمة توحيد است، ساعت خريدن و بستن بدست معنايش هجوم به كلمة توحيد است، عينك خريدن و زدن 

ميگويند مثل اينكه اين  ،بچشم معنايش هجوم به كلمة توحيد است. يك خرده اگر تكرار شد، هي شدت ازش
 كند. نمي آقا ادراكاتش درست كار
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ديدند كه  مي ع هاي متعارف نيست. هر گاه اين قطع ها را قطع هاي عقلكند، قط مي قطع هايي كه دارد پيدا

 زدند. نمي همچي حرفي
مجموعة قضاياي فلسفي را، كسي رو تك تكش اعالم قطع بكند. دليل بر تبحرش است. تسلطش است. اصالً 

اگر كسي اينكه رفتار بانك يا رفتار پول، چي هست؟ رفتار كارخانه چي هست؟ رفتار مديريت چي هست؟ 
 ،خيلي قرص روي اينها، ادعاي قطع بكند، خوب دفعة اول ميگويند كه آدم با تعصبي است نسبت به دينش

 نسبت به مذهب، زياد متسلط بر اعتقاداتش است.
كند. حاال ولو ربطش هم معلوم نباشد. اين دليل بر نسبت به اگر يك  مي او را ناراحت ،احتماالت بعيده هم
رد روي كار، ميگويند، نه صحبت از جهل و قصور و تعصب و اين حرف ها نيست. چون خرده اي فشار بياو

 قطع هائي كه برايش حاصل ميشود متعارف است. 
عقال اين قطع ها را قبول ندارند. يك خرده بيشتر فشار بيايد. اگر ايشان بندة خدا، بهرحال ميگن چي شد، 

 حيف شد.
ي است كه وجود دارد با ارتكازاتي است كه وجود دارد. تعاريف بداهت، اين كه اين حرف را ميزنند، با مأنوسات

كنيم هستي و نيستي  نمي تعريف هستي، تعريف نيستي ( اينها تعريف دارد سر جاي خودش) ميگن تعريف
تعريف بردار نيست. چون بهر چي بخواهيم تعريفش كنيم، خود هستي واسطه است. خود نيستي واسطه  ،را

ايجاب. ولي حتماً ادرائي را كه براي يك فيلسوف بديهي است از هستي با براي يك بقال از  است، در سلب و
 هستي، قدر مشترك و متيقن انتزاعي هم داشته باشد، ولي نفس آن درك، درك خاص است.

اي علم علم به معن ،بنابراين، نوعاً وقتي كه ميرسند به علوم، بنا به ارتكازات، علوم تجربي، ميگويند كه اينها
كند، هيچوقت سببيت عقليه برايش قائل نيستند. تعريف از  مي معقول نيست. وقتي سبب به مسببي را نقل

 پذيرد اين مطلب را. نمي سببيت عقليه را جور ديگر قرار بدهد. برهاني نميدانند قضيه را. تعريف از برهان
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رد كه شرقي و غربي باشد. سببيتي ندارد وقتي نپذيرفت، خوب راحت ميشوند، اول علميتي ندارد. سببيتي ندا

تواند بكار بگيرد.  مي كه الحادي و اسالمي باشد. مجموع تجاربي است كه ميشود از آن منقطع شد. هم مسلم
 تواند بكار بگيرد. مي هم كافر

حاال بعضي از تجاربش كه تجارب نسبت به يك رفتار و حركاتي كه آن افعال است يا به لحاظ نفس فعل، يا 
 آن را بايد شناخت و طرح كرد. ،بسبب آثارش، بله، آن چيزي كه سببيت داشته باشد، واسطه نداشته باشد

ولي مجموعه سازي، چه ربطي به اين حرف دارد؟ نسبت بين امور را ديدن. حاال اين ارتكاز را داشته باشيد در 
تصور هست. ارتكازي كه آقايان يك كنار. يك ارتكاز ديگر هم كه مردود باشد، قابل مالحظه هست، قابل 

گوئيد قابل محاسبه نيست. آنها  مي دانشگاهي دارند. ميگويند قابل محاسبه است. آن چيزهائي را كه شما
 نسبت بين كيفيات را قائل هستند كه بله، نسبتي دارند.

غير از كم  شود كرد. نمي فرمائيد كه سبز و سبزتر، آبي و آبي تر، ولي هيچوقت كمي اش مي رنگ را شما
متصل كه تو هندسه هست، هندسه مسطحه، و كم منفصل كه تو رياضيات فيثاغورثي اعداد دهدهي باشد، 
غير از اين را نسبتش را شما بخواهيد بر گردانيد، بگوئيد من رنگ كم رنگ و پر رنگ را نسبتش را با كم نام 

 يك خرده شرح بدهم.كنم اعتباراً. نسبت دارند واقعاً. نسبتش، اين را  نمي گذاري
نسبت گذاري اعتباري معنايش اين است كه من مثالً اين رنگ آبي را كه تميز ميدهم از رنگ آبي سيرتر، 

مثًال. مقدار جوهري را كه فرضًا  ٢٠مثالً . اسم آن رنگ سيرتر را بگذارم شمارة  ١٠اسم اين را بگذارم شمارة 
مثقال  ٢براي رنگ كردن پارچه ها، يك مثقال ميريزم، گاهي ميريزم توي يك مقدار آب، توي مثالً ليتر آب، 

 ميريزم.
و اسم آن را هم  ١٠يعني اعتباراً ميشود و ميگويند عيبي ندارد كه اعتباراً اسم اين را بگذاريم، رنگ شمارة 

 . ولي نسبتي اين رنگ ها بهم داشته باشند، آن نه.٢٠بگذاريد رنگ شمارة 
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كرده اند تو هندسه. وقتي كه از شيشة سليس بسازيم، حاال مختلف است،  شكل منشور را آقايان مالحظه

تجزية نور را موجب ميشود و فرضاً اگر ما بتوانيم قوسي ايجاد بكنيم هم، فلزي باشد تو قوس الكتريكي قرار 
 بدهيم، ميشود مثالً تعريفهاي مختلفي، رنگ ها ر ا نسبتش را بهم ديگر سنجيد.

خرده. ديدتان را قوي تر كرديد. ابزار حسي پيدا كرديد كه مثالً تميزي را كه ميدهيد حاال ميگويند شما يك 
 نسبت به دو تا رنگ، بياريدش تو طيف هاي مختلف. اين چه ربطي دارد كه نسبت داشته باشد؟

تا حاال يك كيل بر ميداشتيد، ميگفتيد كه، كيل اول، ميريختيد تو يك ليتر آب و باهاش پارچه رنگ 
 كنيد و مي تابيد و بعد تجزيه مي يد، بعد كيل دوم را بر ميداشتيد ميريختيد. حاال فرضاً نور بهشميكرد

 گوئيد، فرقي نكرد مطلب.  مي
نسبتي پيدا نكرد اينها با هم. حاال اگر كسي يك قدم را جلوتر بگذارد. بگويد تو دستگاه تجربي، آمدند اصلش 

اهاي مختلف، مالحظه كردند. چطور ميشود فالن رنگ اصالً پيدا تغيير رنگ ها را در حرارت هاي مختلف، دم
ميشود؟ فالن انعكاس پيدا ميشود؟ باز هم مطلبي را مگر اينكه بيائيد نسبتي را بين خود اوصاف شئ اي كه 

 داراي رنگ است مالحظه كنيد.
ينها يعني حجمشان فرضاً اگر مس رنگ قرمز باشد يا آهن سياه باشد يا چه، تو حاالت مختلف نسبت بين ا

شود؟ وزنشان چطور ميشود؟ رنگشان چطور ميشود؟ نسبت بين اينها را مالحظه كنيد. حاال اين از  مي چطور
اول اين قصه كه پيدا ميشود كه نسبتي دارند اينجا بهم، آنوقت بايد يك اصولي ( نه يك كلياتي) يك نسبت 

 كنند. مي ي را بايد پيدا كنند، آنها پيداهاي اصلي و يك نسبت هاي تبعي، عامل مغير و عامل تبع
بهر حال من سريع بگذارم از آنچه كه با مأنوسات عامه چندان آشنايي ندارد. بصورت بسيار ساده نتيجه 

 بگيرم.
آنها كيفيت هاي مختلف را كه ما اندازه گيري و نسبت بين اندازه ها را، برهاناً قائل نيستيم، در عمل توانستند 

برش را پيدا كنند و معادله ها بدون مدل ها، بدست نيامده. بدون نمونه سازي ها، و بدون  معادالت حاكم
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نسبت هاي فرضي و عوامل فرضي، بدست نيامده. براي خودشان يك روشي دارند، من آن روش را هم االن 

 كاري ندارم.
شود. شدت جريان برق آن چيست كه قابل اندازه گيري نبوده است، اندازه گيري شده است؟ و بهش كار مي

ماشيني كه تو رياضيات  :شد اندازه بگيرند. آزمايشگاه به فيلسوف رياضي گفت نمي را، با كم متصل و منفصل
ماشين به معناي نسبت هايي كه بين يك دستگاه رياضي  ،ساختي ( نه ماشين به معناي ماشين حساب)

ست شد براي اين مطلب، كشف شد و بعد هست) اين ماشين نميتواند ما را كمك كند؟ ماشين نسبيت در
 توانستند محاسباتي بكنند و فيزيك كيهاني و فيزيك اتمي ازش استفاده بكنند. 

تواند باشد اين معامالت و محاسبات را  نمي نسبت تقريب كه در جلسه قبل عرض كردم كه خارج از عليت
 ر ارتكازات دانشگاه هست؟خواهم بگويم د مي پيدا كردند و رويش كار كردند. چه چيزي را من

كند كه همان چيزي كه دستگاه منطق صوري روي آن است،  مي شما علمي بدانيدش يا ندانيد، عليت حكم
كند كه اين پيشگويي هاي اينها كه با نسبت تقريبي  مي همان چيزي كه دستگاه فلسفه روي آن هست، حكم

 شده است بدون عليت نيست.
كند  مي كنيد در كشف منطق صوري، حكم مي انون عليت كه بهش تمسكقانون عليت، نه علت العلل، ق

 كند قضيه را. از اين چي بدست نمي استنباط عليت، محدود به نسبت بين مفاهيم نظري، نه، تنها تمام
 آيد؟ از اين يك احتمال پيدا ميشود. مي

نجا كامالً پياده است و احتمال طلبگي خود موني. تو دستگاه فقه و اجتهاد و مباحث خودمون، كه در آ
 بحمدا.. شما آقايان سوار بر مطلب هستيد و مشغول هستيد.

يك احتمال پيدا شد كه محتملش بسيار بزرگ است و به حسب فرمايش فقها، هر گاه احتمال ضعيف باشد، 
محتمل بزرگ باشد، تكليف چطور ميشود؟ منجز ميشود ديگر: تمام احتياط هاي وجوب روي چي ميگردد؟ 

كند، موجب اين است كه حتماً شما تصديق  مي خواهم بگويم عليت در عينيت چيزي را كه تمام نمي من
 بكنيد. 
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كند كه برايتان منجز تكليف باشد. حاال براي كسيكه حاال براي كسي كه محرز بشود آن  مي احتمالي را ايجاد

 يك حرف ديگر است.
لشكر فرستادن و گرفتن اموال تجاري آنها نيست. بوسيلة  كنند، بوسيلة مي سلطه اي كه كفار بر مسلمين پيدا

گرفتن اراضي آنها نيست. آنها تو معادالت كارشناسي، اقتصادي و توي تكنيكشان هست كه سلطه بر نسبت 
 گذارند. مي تأثير مادي مسلمين در تاريخ جهان

مادي كفار كه قدرت  يعني قدرت مادي مسلمين كه همان قدرت اقتصادي شان هست، بوسيله نسبت تأثير
 مادي كفار هست، مورد هجوم قرار ميگيرد. 

كنند، متناسب با ارزش ها و  مي خواهم وارد بشوم در بحث اينكه نفس آن روابطي را كه آنها كشف نمي اآلن
جريان رشدشان متناسب با جريان رشد الحاد هست و تك تك محصوالتشان معنايش هجوم به كلمة حق 

 است.
خواهم بگويم، بحث كنم. اينكه رشد تكنولوژي و رشد علوم تجربي در چه جهتي است؟ سمت  نمي اين را اآلن

گيري اش بر عليه روابط و عقايدي است كه شما آنها را معارف حقة الهي ميدانيد، اين را االن نميخواهم 
 بگويم.

و بخش تجربي علوم انساني.  مي خواهم عرض كنم حضور شما برادران عزيز، كه اگر آنها در كار، نه، ما بوديم
كنند، تحت ادارة آنها هستيم. نه تحت فرمول هاي علمي كه  مي اگر ما همان نحوه اداره كنيم كه آنها اداره

 بي جهت باشد.
اگر يك همچنين فرضي را براي آقايان، به نحو احتمال، قابل فرض باشد كه بابا جون آنها، به كشور هاي 

 كنند براي اقتصاد و سياست و فرهنگ آنها را بدست بگيرند. نمي مختلف لشكر كشي اآلن
باشد و شما هم اين را بپذيريد و پول شما، واحد پول شما، معني اش، معني تبعيت نسبت به پول آنها 

پشتوانه آنها ميشود، يعني سطح توليد نا خالص ملي شما، در يك كانالي  ،ميشود. زورش، سنگيني مالي اش
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چرخاند پول شما را دور پول آنها. ولو روابط ارزي تان را هم هر چي دلت  مي ل قمركند كه مث مي حركت

 كنم. مي ميخواهد دقت بكن، بگو من چنين و چنان
كند  مي كنيد نباشد؟ مجبور مي تواند روابط ارزي خارج شما، تابع معادله اي كه در داخل بهش كار مي مگر

كنيد. روابط ارزي تان هم  مي عامله اي كه در درون داريد كارشما را كه روابط خارجي تان تبعيت كند از م
وقتي رفت تحت آن معادله، شما مجبور ميشويد كه نظام پولي تان دور نظام پولي قطب الپول جهاني بچرخد 

 و به نفع تمركز ثروت آنها تمام شود.
و بگوئيد از اول شب تا صبح  حاال سلمان فارسي را هم شما پيدا كنيد، باال سر كارخانة عرق سازي بگذاريد

ولي روابط عليت حكم كند كه اين انگور كه اينور ميريزند،  ،بنشين قرائت قرآن بخوان باالي سر اين كارخانه
 عرق آنور در بياد. خوب عرق در مياد.

سلمان فارسي هم تو قنوت نماز شبش از اول تا آخر دعاي ابا حمزه را بخواند، همه اش هم در حال گريه 
 شد، مگر اينكه تصرف در كون به دستش سپرده باشد كه روابط عليت بنا باشد تغيير بكند.با

 خورد؟ براي چي هست؟ مي كنيم كه اينجا و اين مباحث چه بدرد مي اگر چنين باشد، درباره بحثي سئوال
ن هم بكار اگر اينجور باشد كه كارشناسي اسالمي و غير اسالمي داشته باشد و آن معادالت را اگر مسلمي

 بگيرند، بدست خودشان امضا كرده اند چيزيرا كه نميخواهند، قلبشان.
آدم بدي هم نباشند. آدمهاي خيلي خوبي هم باشند. قبح تجري هم نداشته باشد. ولي  ،حاال از جهل باشدها

 باالتر كه ديگركند آدم را. معذور هم باشد تكيفاً، ديگه از اين  مي خورد، خوب عرق مست مي خوب دارد عرق
خورد. خوب آثار وضعي اش كه روابط عليت است ديگر.  مي شود. خيال كرده اين عرق نيست دارد نمي

 داريمش ديگر.
اگر چنين باشد آنوقت معنايش اين است كه، احتمال ضعيفش هم كه در ذهن آقايان منقدح بشود، به 

ست كفار، هم اسارت اقتصادي شان، هم مالحظه عينيتي كه در دنيا وجود دارد، در اسارت مسلمين بد
 سياسي شان، هم فرهنگي شان.
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احتمال هجوم بر كلمة توحيد است. اگر تا مرحله فرهنگي اش را مالحظه كنيم. اگر تا مرحلة سياسي اش را 

 مالحظه كنيد، احتمال سلطة كفار بر مسلمين است، يعني اقامه باطل.
تمال تصرف كفار و سبيل كفار بر اموال مسلمين است. هر يك از اگر در مرحلة نازلترش را مالحظه كنيد، اح

 اين سه احتمال باشد منجز تكليف است.
بحمدا... خداوند منت گذارد. بر نبي اكرم (ص) و ائمه طاهرين، و ولي ا... اعظم حضرت بقيه ا... (عج) و روحي 

لمان ايران كه يك ظهور مهمي كه لتراب مقدمه الشريف فداء و حضرت نايب االمام، امام خميني و ملت مس
اين ظهور، غير مترقبه و غير منتظره بوده، پيدا شده، نه فقط در اينجا هم پيدا شده، از اينجا با رقه اش به 

 تمام جهان رسيده.
الحمدا... رب العالمين. يعني حاال با وجود اين نعمت معنايش اين است كه ما وظيفه نداشته باشيم نسبت به 

مسلمين؟ يا اينكه تازه حاال كه مقدمات تكليف تمام شده قدرت حاصل شده سعي فكري در اينجا مثالً امر 
 شديدتر الزم ميشود؟

يك وقتي يكي از، من صحبتي را نقل ميكنم از جلسه اي كه چند نفر از بزرگان بودند. صحبت شد سر( حقير 
كند.  مي ه همين كارهائي كه فرهنگستانكنم ) صحبت شد از اينكه، سعي دربار مي آنجا نبودم، نقل بواسطه

آنجا يكي از بزرگان گفته بود كه اگر مسلم بشود كه يك امر عقاليي است يا الاقل معتقد، به است ما هم 
 دنبالش را ميگيريم. 

 يكي از بزرگان ديگر تند شده بود، گفته بود خير احتمال اين مطلب هم باشد كافي است.
 ز همين باب گفته بود.احتمال ضعيف هم كافي است، ا

كنيد، احتمال راه نجاتش كافي است براي سعي كردن. نه اينكه الزم  مي اگر خطر را، خطر كفار را شما حس
هست كه ما حتماً بدانيم اگر آمديم ميتوانيم نجات بدهيم، وقتي يقين كر ديم، آنوقت به فكر باشيم كه حاال 

يم؟ يعني ابزاري هم هست حاال كسي هم دعوتمان گرفته؟ يا قدرتي هم داريم كه يقيناً بتوانيم نجات بده
 اينكه دعوت نشده ايم هنوز؟ مسئله، مسئله اي است كه احتمالش تكليف آور است.
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براي كساني كه مقلد حضرت نايب االمام امام خميني باشند كه مسئله بنظر من استدالل عقلي اش خيلي 

فرمايند: واليت فقيه و حكومت داشتن نظام اسالمي  مي ه ايشانكمتر الزمه. مسئله تمام ميشود به صرف اينك
 اين از ضروريات عقل است. ،و قيام براي اقامه اش

براي كسي كه مجتهد باشد، يا مقلد ديگر آقايان باشد، اينكه موضوعاً اين موضوع دفاع است يا نه؟ چون حكم 
خدمتتان هستم، كه اگر هجوم بر كلمة توحيد، يا دفاع را همه آقايان متفقند، از زمان معصوم تا االن كه من 

 فرمايند اذن از امام در زمان حضور هم نيمخواد. مي اصالً در مقابل دفاع
كند اگر مقلد آقايان ديگر هستند به د فاع، و دفاع هم اگر مالحظه داشته باشيد  مي اين جور از اقامه تغيير

 فرمائيد.  مي موضوعش احراز
ديد، متحمل بزرگ است. موضوعش چي چي است؟ موضوعش اين است كه  مي موضوعاحتمال نسبت به 

 شرايط دفاع هست يا نه؟ يعني شرايط تهاجم است؟ تكليف منجز ميشود، مبتال به ما دفاع است؟ يا نه؟
ظ در باب مسئله آقاي خميني ايدا... تعالي به نصره، ايشان موضوع باالتر از اين است، اصل اقامه را مورد لحا

توانند  نمي كنيم. حاال فرض كسي هم مقلد آقايان ديگر باشد. آقايان كه مي قرار ميدهند. ولي حاال ما تنازل
بگويند در امر دفاع، دفاع از اسالم، دفاع از كلمة توحيد، دفاع از سياست و اقتصاد اسالم، اين يك چيز 

 مستحبي است كه يا منوط به زمان و دون زماني است.
دانند. حتي در فتاواي قدما هم هست، كه حتي با امام جائر هم بايد همراهي كرد. و من  مي واجبهمة آقايان 

 ترديد ،كنم از كساني كه در جنگ با صدام مي كنم و كمال تعجب هست در اين حاشيه كالم عرض مي تعجب
 كنند و اهل علم هم هستند.  مي

ند. تهاجم امروز كه مثل تهاجم مغول نيست كه بيايند متأسفانه من بنظرم ميآيد موضوع اصالً دركي ازش ندار
سر كوچه بايستند و بگويند دست از خدا بردارد، كه يا مالت را بده، كه. تهاجم با ابزار خاص و معادالت خاص 

 گيرد، معذورند از اين مطلب. مي است. فقط آقايان بدليل اينكه كامالً ارتكازاتشان، توي دستگاه ديگر شكل
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كنم، صرف احتمالش، منجز تكليف ميشود، اگر مقلد آقايان ديگر هم باشند.  مي شما برادرها عرضولي براي 

 ولو مقلدشان، التفات نداشته باشد به موضوع و مطلب را نبيند، مطلب ترديد بردار نيست.
نيستم،  اينقدر نص فتاوا، و نظريات فقها در آن چيزي را كه جمع آوري كرده بودند ( من كه اهلش ،نمي شود

نه قابليت دارم كه بخواهم جمع آوري كنم، نه اينكه تدبر كنم و جمع بندي كنم) كانه از ضروريات مذهب 
 بيند مطلب هست. مي آدم

گويند اين از ضروريات دين  مي كنند. مي هر چند بزرگان دعواي ضروريات دين كردند. نوع نظرياتي را كه نقل
بله، آقايان خوب التفات ندارند بهش. اين هم يكي از ابتالئات  ،است، نميگويند ضروريات مذهب. موضوعاً

 است.
گويند ديگر مطلب ر ا ختم كنم. كاري را كه اينجا دنبالش هستيم بياري  مي بهرحال بر گرديم. من، اذن

خداوند متعال، اين است كه هم دفع كنيم انشاءا... تعالي تهاجم كفار را نسبت به اسالم و كلمة توحيد و 
سلمين و هم اقامه كنيم انشاء ا... تعالي احكام اسالم را در روابط اجتماعي، چه فرهنگي و چه سياسي و چه م

يا هر  ،اقتصادي اش و ابزاري كه االن آقايان بايد دستشان باشد، بعد تشريف ببرند توي سياسي ايدئولوژي
رد بروند، الزم است بروند، يك نسبت چند االن من باب ضرورت، كساني هم كه ابزار دستشان نباشد عيبي ندا

 تأثيري دارد.
 آورند و جسله مي كنند مي ولي اگر نخواهند آنجا ماشين امضاء بشوند براي كساني كه چارت مديريت در ست

 گيرند. مي
گيريم تو فالن نهاد انقالبي، فالن آقاي محترم هم كه حاال نماينده فرضاً نايب  مي به من گفته شده كه جلسه

در بعضي آنجاهائي كه به من گفتند يا نماينده حضرت آيت ا... منتظري يا سايرين من  ،ام، امام خمينياالم
 گويند آن آقا هم آنجا تشريف دارند.  مي كاري ندارم،

گويند و ما  مي كنند، سطحي، مي آراء شخصي خودشان را خيلي، گاهي هم به نظر آنها كه كارشناسي كار
 كنند اول كار. مي م، حاال ديگر كارشناسان هم بلد شده اند، اين اصرار راگوئي مي بهشان اول كاره
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اين طبقه بندي اسالمي اش را لطف بفرمائيد. وقتي كه بهر حال آقا، يك خرده من  :كنند كه آقا مي اول اصرار

كنيم، حضرت عالي اصالح  مي و من كرد. يك خرده دست بدست كرده، آنوقت ميگويند: خوب ما درست
 كند. مي شود بعد هم زير همين چارت را هم آن آقا امضاء مي مائيد. اينبفر

حاال هيچ فرقي ندارد. حاال هيچ فرقي ندارد كه اشل حقوقي باشد، ساختار حقوقي باشد كه ساختار پرورشي 
نظام مديريت است تو دستگاه مادي. يا اينكه فرض كنيد كه نظام توزيع قدرت باشد كه شبكه خود نظام 

 ي را نشان ميدهد.ادار
شود و ماشيني  مي اصالً التفاتي به اينكه اين يك ماشين است و متناسب با يك كارت اطالعاتي خاص ساخته

 آيد و چه ميشود، بالمره در كار نيست. مي است كه ازش يك كار آئي متناسب با روابط عليت ازش بر
كرد اينجا. فقط ظاهرش اسالميزه  نمي اين امضاء راو بعد همان چيزي ميشود كه بدست اگر احياناً اين آقا هم 

ميشود. يعني ظاهرش رنگ ميشود كه ديگر كسي هم توحشي نداشته باشد ازش كه اين غير اسالمي است. 
 حاال جهت گيري و سمت گيري اش كدام طرف است؟ آن را كاري ندارند.

آنچه را در اينجا با برادران، همكاري انجام ميگيرد و بحث هائي كه ميشود، براي اين است كه تسلطي بر 
مطالبي حاصل بشود كه انشاء ا... اگر روزي متصدي اين امور شدند، قدرت جهت دادن به يك مجموعه را 

 داشته باشند. 
راه عالجش چيه؟ بطرف اسالم بردن جامعه را قدرت اينكه نظام طرح سئواالت آنها را و شناختن دردها را و 

 و السالم.    داشته باشند. اين حاصل مطلبي است كه در اين جلسه بحث شد.



 بسمه تعالي

 ٧موضوع شناسي 
 (اصل نوار )
رد؟ بعد ببينيم اسالمي و غير اسالمي دارد يا ندا ،بحث درباره اين بود كه آيا موضوعات بخش تخصصي اش

 شوند؟ مي آيا موضوعات، چه جوري شناسائي
ديديم كه فرق پيدا ميكند با مالحظه اي كه نسبت به تجارب در علل و معاليل جزئي بود، و در اين قسمت 

 مورد توجه است.  "كل "عرض كرديم، 
ل مالحظه نسبت بعدش يكي درباره اينكه ك ،كل در حال تغيير مورد توجه است. دو قسمت را شرح داديم

پيشگوئي نسبت به  ،بين اوصاف است( اوصاف در حال تغيير ) و بعد از طريق نمونه سازي يا مدل سازي
 عينيت ميكند، و گفتيم كه نكته حساس اين مطلب است كه اين پيشگوئي ولو با نسبت تقريب باشد،

 ،ميشود علت داشته به حسب عليت كه اساس بحث منطق است اثبات ميشود كه استنباطاتي درعينيت
 نسبت تقريبش. 

شود، و اين امر در احكامي كه صادر ميشود به  نمي بنابراين از معلوم پي بردن به مجهول، منحصر به كليات
 شكسته ميشود. "ال يكون كاسباً و ال مكتسباً"اينكه مفهوم جزئي 

 بعد نقض پيدا ميكندن با قانون عليت و تعريف بايد تغيير پيدا كند.
ري كه ابتدائاً بذهن ميرسد اينستكه معلومات جزئي نسبت به استنتاج هاي نظري هست كه نميتواند تغيي

در مقدمات برهان، نه فقط نميتواند قرار  ،كاسب باشد و نميتواند مكتسب باشد و لذا به حسب اين دستگاه
 بگيرد، بلكه شما مواد را جزو صورت كلي نميتوانيد دسته بندي كنيد. 

 به قوه تميز باز ميگردد.  ،چي هست؟ اينرا به قوه تميز واگذار كنيد. يعني شناختن مصداق ،ماده اينكه اين
 به حسب اين دستگاه نظري محض.  ،كليات است كه منطق درش جاري است
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و لذا وقتي هم كه اختالف فرضاً ميشود بين استدالل هائي كه علماي فلسفه دارند، وقتي در نتيجه اختالف 

گويند: يا بدليل بد بكار گرفتن منطق است يا اختالف از مواد است. چون بزرگان فن منطق هستند ميشود، مي
 شود گفت: اشتباهي به كار گرفته اند. نمي اينجا ديگر ،و بزرگان فن فلسفه هستند

 اختالف در موارد، كه نتيجه مختلف شده.  :ميگويند
مگر كلي  ،ينه ميگويد: قابل تميز نيست اين مصداقهايعني مصاديق را به ع ،بنابراين منطق صوري مواد را

 قابل مالحطه است.  ،باشد كه چرا قابل تميز است
 نسبت به خود منطق ميشود.  ،يكقدم كه باالتر ببريم مطلب را و بگوئيد بحث در بين علماي منطق

گر ماده مختلف يعني درقضايائي كه بديهي نيستند، اختالف در خود قضاياي منطقي ميشود. آنجا كه دي
 نست. ماده هستي است و سلبش. 

 كه در لوازمش ظهور پيدا كرده.  ،بر ميگردد به اينكه ارتكاز نسبت به هستي مختلف شده
آنچه را كه از اين قسمت اول بحث، يعني يكء اختالف داريم در فلسفه ميگوئيد ماده اي كه تو اين ماشين 

 ريختيد.ريختيم، مختلف بوده با ماده اي كه شما 
تو اين ماشين هم ريخته ايد، اصل فرضًا  ،آنورش در آمده ،است "وجود "لذا اينورش در آمده مثالً اصل، فرضاً 

 است يا هر چي.  "اصل ماهيت "
اختالفي كه هست بين آقايان فالسفه و بنا بود منطق كم بكند خطا را، يعني حتماً طرفين نقيض نميشود 

و ن عليت. يعني نميشود هم اصالت وجود صحيح باشد مطلقاً و هم اصالت صحيح باشد، بحكم منطق و قان
 ماهيت صحيح باشد مطلقاً. 

مگر يكء جمعي بينش داشته باشد. واال نميشود هر يكء از اينها را به تنهائي مطلق كرد و هم عرض هم قرار 
 داد. اين اشكال هست. 

تا اينجا ش  ،"قانون عالي تقي رعاتيه" ،"صم مراعاتهامنطق آله قانونيته تع"تا اينجا ش ميتوانيد بگوئيد: 
 ميتوانيد بگوئيد كه مواد مختلف شد، خوب، نتيجه هم مختلف شده، تقصير ماشين كه نيست. 
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يعني قضاياي منطق، همه اش قضاياي اتفاقي و قضاياي  ،اشكال در آمد ،ولي اگر تو ساختما ن خود ماشين

 بديهي و ضروري و قضايايي كه مورد اتفاق علما باشد، نيست. 
 همه اش مثل قياس شكل اول نيست.

 ميرسد به بعضي از جاهاش كه ميبينيد كه حاشيه دارندن به اصطالح خودمان. 
گاه اختالف شد، ديگر آنجا نميتوانيد بگوئيد: خود  حاال چه در تعاريف باشد، چه در احكام باشد يكي است. هر

 اين ماشين دو تا مواد برايش استفاده شده در ساختنش. اال اينكه بفرمائيد دو تا ارتكاز بوده.
منتها دو تا ماده تو اين بديهيات ريخته شد نسبت به كل  ،از بديهيات منطق استفاده شده :سئوال
 فرمايش قابل تصديق است.،منطق

 د حسيني: همون، نسبت به كل منطق گفتم. استا
اختالف در ماده است، خودش هيئت است. قانون  ،من حيث المجموع را ديگر نميشود گفت ،مجموع :سئوال
 مجموع من حيث المجوعش را ديگر نميشود بگوئيد اختالفش به لحاظ ماده است. ،هيئت

 ،به لحاظ كيفيت. استنتاج از بديهيات منطقي اما يك قانوني كه قانون بصورت است، اختالف درش پيدا شده
 در كيفيت استنتاج هم اشكال در اخذ ماده است. 

اگرهردو از صورت اول استفاده ميكردند و موادي هم كه ميريختيد تو اين صورت، يكء ماده بود، به يكء 
 نتيجه ميرسيدند، در همان قصود به نظريه منطقي. 

 سيدن به قصود به نظريات منطقي هم هست.صورت براي ر ،يعني بديهيات منطقي
سئوال همينجاست كه آيا بديهيات در منطق به حد اوليه اش بازگشت ميكند؟ يا حدود  :استاد حسيني

مختلفي دارد؟ يعني منطق، وقتي ميگوئيم باز ميگردد كليه احكامش به حكم امتناع اجتماع تفيضين و حكم 
 ،حد امتناع اجتماع تفيضين باز ميگردد به دو

آيا كليه قضايايش را باز ميگردانيد به اين حد اوليه؟ يا باز نميگردانيد و براي هر  ،يكي هستي وديگري نيستي
 قضيه اش يكء ماده ديگري ميآوريد؟
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 اين اختصاص به منطق هم ندارد ديگر. ،باز اين روشن نيست :سئوال

ببينم تعريف از هستي و نيستي متعدد براي اينكه  ،من بحث درباره خود منطق دارم ،نه :استاد حسيني
 است؟ به حسب ارتكازات متعدد؟ يا واحد است؟

تعريف از اينها متعدد نيست. گيرم كه در تشخيص مصداقش اختالف باشد، ولي مفهوم به ما هو  ،نه :سئوال
 مفهوم محل اختالف نيست.

مباحث دفتر نوعاً مباحثه  ،اگر مفهوم برفرض اينكه اختالف نداشته باشد (من معذرت ميخوام :استاد حسيني
كار آموزشي نباشد و دقت درش  ،اي هست تو جلسه، اين هتكء نشود، تو بحث قاعدتاً بنظر ميآيد كه اگر كار

وقتيكه يكء جانبه  بيشتر از آموزش اهميت داشته باشد، اگر آقايان بخود مباحثه هم دقت كنند، بيش ا ز
 گفته ميشود، موثر است.

 لذا هتكء ساخت آقايان نباشد. بهر حال ما يكء طلبه پياده ايم در خدمت شما مشغول بحث هستيم )
باصطالح در قدر متقين در مرحله  ،خب، حاال سئوال ما دقيقاً همينجاست كه وقتيكه ميگوئيد كه هستي

بهش نيست، قياس شكل اول هم كه الحمد... همينطور، يعني  بداهت، هيچگونه اختالفي در ارتكاز نسبت
طريق نسبت دادني پيدا كرديد در قياس شكل اول و يكء ماده يقيني هم پيدا كرديد  ،شما يكء باصطالح
 بنام جناب هستي. 

اند حاال من از حضرتعالي سئوال ميكنم، اگر بر اين ماده با اين ابزار سير كنيم، تا هر جا كه برويم، ميتو
هستي است  ،اختالف وارد شود؟ نه به دليل اشتباهات، به دليل استنتاج از اين ماده؟ حد اوليه اين ساختمان

 كه تعريفش بنا به فرمايش حضرتعالي مورد اتفاق است 
و اينجور نيست ك ارتكازات مختلف باشد نسبت به هستي. چون خوف از اين هست كه اگر اين  "كليت"در 

خورد، ديگر چي چي رو چي چي بند ميشود؟ ما هم عرضمان اينست كه اين سنگ كه سنگ ديگر تكان ب
 ميگوئيد،تمام.
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اينوسيله نسبت دادن هم كه ميگوئيد، تمام است. از همينجا آغاز ميكنيد، ميرويد باال. هر چه برويد به لوازمي 

  ،كه نسبت به اين ميدهيد، به حكم تطابق نظري
شكل اولتان برود جلو، ولو هزار واسطه بخورد، لوازم اين هست يا نه؟ يعني ماده  آيا اگر مطابقش با اين ابزار

 ميخواهم ببينم عوض ميشود يا نميشود؟
 يعني اگر همه مواد برگردد به اصل تناقض، به كيفيت شكل صورت اول. :سئوال

ار گرفتن منطق نسبت به صورت شكل اول، درباب منطق. خوب عنايت كنيد، ما نميگوئيم بك :استاد حسيني
 در فلسفه. 

 نميگوئيم بكار گرفتن منطق در رياضيات.
در ساختمان خود ماشين منطق، بايد كليه اش برگردد به اصل موضوعه اولي كه امتناع اجتماع تفيضين است 

 و اصل موضوعه اوليه هم بايد برگردد به حد اوليه ك هستي و نيستي است. 
از نگردد. وسيله بازگشتش هم بايد بتوانيم اشكال مختلف قضايا را در نمي توانيم در ماشين منطق بگوئيد ب

 كار منطقي انجام نداده ايد. ،صورت برگردانيد به قياس شكل اول. اگر برگردانيد
 نظريات منطقي بايد با شكل اول، از بد يهيات، از آن بديهي اولي استنتاج بشود همه اش.  :سئوال

امتناع اجتماع نقيضين بر ميگردد، به خود هستي.  ،از يكء بديهي ،جمع نبنديد ،از بديهيات :استاد حسيني
 تحليل عدم، تحليل عقلي است.

 ،نسبت سلب است، واال برگردد به يكي. تما صحبتمان اينستكه اين اختالف اگر برنگردد به اختالف در ارتكاز
 شما چه جوري ميتوانيد اين را تبيين كنيد منطقًا؟

عليت كه حاكم است بر قياس شكل اول، چه جوري شما ميتوانيد بگوئيد كه منطقيون، در يعني به حكم 
منطقيون منطق صوري در ساختن منطق به دو حد بر ميگردانند، دو ساختمان يا يكء  ،ساختن منطق

 ساختمان؟ منطق داريم ميسازيم ها.
 ، عليت كار ميكند؟. "اعاتهايعصم مر" ،منطق، آيا احكامش اگر بر نگشت به امتناع اجتماع نقيضين
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 نه.  :سئوال

 ،پس بنابراين كار كردن عليت، يعني نسبتهاي حكميه را بتوانيد بگوئيد به حكم تطابق نظري :استاد حسيني
 الزمه همين حد اوليه. ،مطابقت دارد با اين

هستي و نيستي  . شما ميخواهيد بوسيله منطق نسبت"يعصم مراعاتها":در اينصورت است كه ميتوانيد بگوئيد
 بعدها بيان كنيد. ،را به شكل هاي مختلف ديگر

 اگر در خود اين ماشين نتوانيد به يكء حد برش گردانيد، ميتوانيد چنين بكنيد؟
 درست است. ولي خوب مطلب باز هم تمام نميشود. اين موجب نميشود كه ما... ،سئوال: نه

من جمع بين درست فرمودن حضرتعالي و تمام نشدن را هنوز دركء نكرده ام. اگر شما  :استاد حسيني
 توضيحي بفرمائيد كه من دركء كنم، خيلي ممنون ميشوم.

 يعني اگر همه اصول برگردد به اين اصل تناقص، با شكل اول. :سئوال
 اگر بر نگردد منطق است؟ :استاد حسيني

 .آنجا كه برنگردد منطق نيست :سئوال
 اي احسنت. آنجاهائي اش كه علماي منطق ميگويند منطق است و طرفين قول است، چي؟ :استاد حسيني

يكء طرفش منطق هست، ولي بديهيات منطقي اكثر از نظريات منطقي است. آنكه علماي منطق هم  :سئوال
برگشتش به  ميگويند اينست، ميگويند نوع قضاياي منطقي يا بديهيات منطقي است يا نظرياتي است كه

 بديهيات باز به بداهت است و اختالف هم در قضاياي منطق كم است.اال در نظرياتش آنهم نادر، خيلي كم. 
 حاال به حكم عليت، يكء دانه اختالف كافيست.  :استاد حسيني

 يكء اختالف. ،بله :سئوال
 موجبه جزئيه نقيض سالبه كليه هست يا نه؟ ،يكء اختالف :استاد حسيني

 ك همه قضاياي منطقي درست نيست؟ :سئوال
 اين حكم اگر نقص بشود، خودتان ميدانيد كه يك ء حكم منطقي است كه نقض شده. :استاد حسيني
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 كدام حكم؟ :سئوال

 :اينكه نقيض موجبه كليه، سالبه جزئيه است. اين يكء حكم منطقي است يا نه؟ هرگاه بگوئيد :استاد حسيني
 حكم نقض ميشود يا نه؟  يكء مورد اختالف پيدا شد، اين

 من ربط اينها را نميفهمم. سالبه جزئيه نشود، اين قضيه نقض شده.  ،نه :سئوال
از  ،منطق ميگويد: بصورت ايجاب كلي كه به حكم عليت من ميتوانم تا هر جا كه بروم :استاد حسيني

 من حالل اختالفم.  ،بديهيات به نظريات، از بديهيات به نظريات، تا هر جا بروم اختالف را حل كنم
 بشرط اينكه به شكل صحيح بروم. :سئوال

شما فقط اگر اشكالتان اين باشد كه در شكل صحيح نرفتن، از اشتباه كردن آقايان منطقيين  :استاد حسيني
 است.

ميتوانيد اين صحبت را بكنيد. حاال من سئوال ميكنم ازتان: اشتباه براي كسيكه متمركز است و متوقل است 
 يگردد به ارتكاز يا بر ميگردد به اينكه مثالً اين آقا سرش نميشده؟بر م

 نه الزم نيست برگردد به ارتكاز. ممكن است غفلت از يكء قاعده منطقي باشد. :سئوال
 اي احسنت، اين غفلت براي افراد يكه احاطه نداشته باشند، تمام است. :استاد حسيني

كسي هم كه احاطه دارد، احاطه معنايش اين نيست كه علم بالمستفاد دارد. االن همه قواعد  ،نه :سئوال
 منطقي بصورت ملكات برايش حاضرند.
 بطوريكه بصورت ملكه تطبيق ميكنند.

هر گاه كسي غفلت داشته باشد از قواعد ممكن است  ،خيلي خوب، تا اينجا رسيديم سر اينكه :استاد حسيني
 ال قول طرف مخالف را ميبيند.اشتباه كند. حا

تسليم نشدنش روي غفلت است؟ اين يكء منطقي است. قول منطقي مقابل را ميبيند، استداللش را هم 
ميبيند. تسليم كه نميشود، از روي غفلت است؟ يازاز روي خداي نخواسته غرض است؟ يا به ارتكاز بر 

 ميگردد؟
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 ميگردد. الاقل همه جا نميشود گفت به ارتكاز بر :سئوال

همينقدر كه يكء مورد را بفرمائيد به ارتكاز بر ميگردد، براي ما كافيست كه بگوئيم كه  :استاد حسيني
 نقيض...
شما بايد دليل بياوريد كه به ارتكاز بر ميگردد. ما الزم نيست كه بگوئيم به ارتكاز برميگردد. يعني  :سئوال

 ز بر ميگردد. كسيكه نافي است بايد دليل بياوريد كه به ارتكا
 يعني شما ميخواهيد زير آب منطق را بزنيد.

 نقي و اثباتش در حد وجود هردوتاش هر دو تايش بر ميگردد به وجود. :استاد حسيني
 اگر ذهن جنابعالي هست از قضاياي نظري منطقي كه بر ميگردد... ،سئواالت: حاال يكء نمونه اي

همان را ميخواهم توضيح بدهم. شما تكرار  ،كردم جلسه قبلحاال من يكء نمونه اش را عرض  :استاد حسيني
 بفرمائيد بيان مباركتان را تا ضبط شود.

گردد، از قضاياي نظري كه درش اختالف  مي اگر بشود يكء نمونه اي از آ ن مواردي كه بر :من گفتم :سئوال
 هست كه برميگردد به ارتكاز وجود، بفرمائيد.

 كه. .. استاد حسيني: بنده عرض ميكنم
يكء عرضي را هم من بكنم. حصر عقلي را اول حضرتعالي اثبات بفرمائيد كه اينجا حصر عقلي است  :سئوال

 از بديهيات مختلف باشد.  ،يا بايد به ارتكازات ذهني برگردد كه ارتكازات ذهني
ايد به غفلت منطقيين بنابراين بديهي اصالً يكء معنا ندارد در ذهن مردم. يا بايد به اين برگردد يا حتماً ب

 برگردد. اين حصر منطقي بايد ثابت بشود.
علي فرض اينكه ثابت شد، شما بايد در يكء موردي بفرمائيد كه حتماً بر ميگردد به اختالف در ارتكازات. 

 يعني دو معنا از خود اصل تناقض ميفهميم ما.
يكء مقدارش را اينجا بحث  ،سه آيندهبله، من يكء مقدار از اين بحث را ميگذارم براي جل :استاد حسيني

 ميكنم. چون مقدمه ايست بر. 
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آقايا ن پافشاري شديدي كه روي منطق دارند، طبيعي است، بايد هم داشته باشند. سرش اينستكه ميگويند 
شما اگر قشر را توانستيد كمترين خدشه اي توش وارد كنيد، ما يكء معارف حقه الهي داريم كه به آن 

 بوسيله اين ابزار راه ميرود. ،پيدا كرديم بوسيله عقل، قوه تميز و عقلمعارف را ه 
شما اين تمام تعبد ها را زير سئوال ميبريد اگر اين كار را بكنيد.اگر اثبات شد ه كه حقايقي در عالم هست، با 

 همين ابزار اثبات شده. با همين دستگاه اثبات شده. بنابراين باصطالح عربها ميگويند:
پا، حواست پرت نباشد، كجا ميروي؟ آمدي چشم و ابروش را درست كني؟ آمدي دنبال اينكه جريان يعني ب

 احكام را درست كني؟ حاال يا علي مدد.
ابزاريكه آدم راه به حقايق ميبرد، آنها را مورد ترديد قرار ميدهي؟ اين چه رقم كار كردني است؟ شدت آقايان 

قابل تمجيد است، بوسيله دعا كردن به آقايان كه خداوند انشاءا...  در اين قسمت، اين از جهتي و از طرفي
 تعالي توفيقات را زياد بكند، هيچگاه هم كم نكند و تفويض و ال تنقيض.

آنچه را كه عطا كرده الحمدا. .. الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لوال ان هدانا ا... از خدا بخواهيم كه خداوند 
 ا كه به ما عطا فرموده از معارف.سلب نكند از ما آنچه ر

اين از جهت بسيار قابل دعا كردن است كه همديگر را دعا كنيم و همديگر را تكريم كنيم. اين از شدت ايما 
 ن است.

از ناحيه ديگر، نه. از ناحيه اينكه مأنوسات ارتباط پيدا ميكند به هوبات شخصيه. يعني در عين حال ما تنزبه 
 ند متعال را از ادراك خودمان.و تكبير ميكنيم خداو

رشد ادراكء مالحظه نشود در ،حال ما به آنچه را كه دستمان هست، مطلق است؟ ولو درمالحظه اطالقش
 امور عيني تا آنجائيكه هيچ دركي از هيچ فردي نميتواند پر بكشد به طرف ادراكي كه از ناحيه وحي ميآيد.

نه از بعد از فالسفه و عقول بشري نميتوانند  ،قبل از فالسفهنه از  ،يعني هيچكس در هيچ رتبه اي از علمي
ادراكء ما تند ميزند و برابر است با آنچه كه از ناحيه حق جلت عظمته بر قلب مباركء نبي اكرم  :بگويند كه

 (ص).
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توجه نسبت به يكء بخش موجب غفلت از بخش ديگر شد و انس ذهني مبداء خطراتي شد براي سالم. باز 

 ،بهش بچسبيم و بگوئيم همين انس ذهني را هيچيهم سفت 
الجزئي ال يكون كاسباً و ال مكتسباً. مصداق عيني خارجي "گوشه اش ر اهم نميسابيم. به حكم منطق گفته 

 مجزئي است و از ادراكء جزئي از هم نميشود جائي رفت. 
جدا جدايي كه كارشناس ها با برنامه ريزي يكء امز ذوقي است يا يكء امر كارشناسي و فوت و فن هائي 

 تجربه بد ست آورده اند.
 "نفهميدم كه  ،سئوال: البته من ربطي بين آن قضيه منطقي و ذوقي بودن برنامه ريزي هم، هر چه فكر كردم

 الجزئي ال يكون كاسبًا و ال مكتسبًا، چه دخلي دارد به اينكه برنامه ريزي ذوقي باشد؟
يح كنم و كمال تشكر را هم دارم براي اينكه گاهي يكء چيزهائي بسبب پس من اين را تشر :استاد حسيني

تمركز و انس خاطري آدم بنظرش ميآيد كه بديهي است، اين توضيح نميخواد و اگر برادران يكء همكاري 
 بكنند، يكء بزرگواري بكنند، تذكر بدهند كه ربط اين قضيه چي هست؟ خيلي خيلي خوب است.

را، ما بنظرمان ميآيد كه آقايان هم انتقال پيدا كرده اند كه اين تمام است پس چرا اين يعني اگر نفرمائيد اين
 طرفش را تصديق نميكنند؟
شمول بردو تا مصداق ندارد. چون شمول ندارد نميتواند مقدمه قرار بگيرد براي  ،مفهوم جزئي، بما انه جزئي

 استدالل و استنتاج. 
 

ترين حد از بيان عرض ميكنم كه خاطرتان مستحصر است، بنابراين، بنابراين اين به صريحترين و ساده 
 ."ليس بجزئي "الجزئي ال يكون كاسبا، اين حكم منطقي صحيح است يا قدر ت شمول بر مصاديق دارد كه 

اينرا نميگيريد يا شممول ندارد؟ اگر شمول نداشت، خوب در مقدمه استدالل بايد  ،تعريفي كه داريم از جزئي
 ر بگيرد كه شمول داشته باشد. وقتي قرا

 چه جوري ميتوانيد ازش استنتاج كنيد؟
 د ر عين حال، تو خود منطق هم به تمثيل و استقراء و اينها تمسكء شده. :سئوال
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 برهان گفته نميشود. :استاد حسيني

 هيچوقت علم به غير نميآورد. ،ني علم آور نيست. سير از جزئي بما هو جزئي ،برهان ،نه :سئوال
 علم به غير، يعني از معلومات به مجهوالت رسيدن، به حكم عليت. :استاد حسيني

 يكء باز بحث تجربه است. خوب تجربه را برگرداندند به برهان. ،يعني از يكء جزئي بما هو جزئي :سئوال
 يعني استقراء معلل ازش تعبير ميكنند. يكبار صرف استقراء است. مشاهده جزئيات بم هو جزئيات بدون

بله، استقراء تام هم حتي بر ميگردانند به قياس  ،خوب ،كشف علت، بدون اينكه برگردد به قياس منطقي
 مقسم.

 در همينجا عرض ميكنم، اگر كار به استقراء باشد، فرمايشتان تمام است.  :استاد حسيني
عرض كردم، تمام  بحث در علل و معاليل نسبي ر اكه من آنروز ،ولي اگر جزئي را نبريم تو باب استقراء

 قضيه استقراء نيست.،صحبتم اين بود كه قضيه
نسبت بين دو خصلت و دو صفت را مالحظه كردن، مدل درست كردن، اين بحث استقراء نيست. استقراء تا م 

 و ناقص اينجا نميآيد. 
هم يكدانه، آن ،غير از اينست كه اين يكء دانه ،اگر چنين باشد كه نسبت بين اوصاف ر اكه مالحظه ميكنيم

 آنهم يكدانه، آنهم يكدانه، اين يكء كار ديگريست.
ميتوانيد شما بيائيد سعي بكنيد كه اين را توجيه استقرائي بكنيد.يعني بگوئيد چون در اينجا پياده شد، مدل 

 درستت در آمد، چون در آنجا پياد ه شد،درست درآمد.
ت، توجه به نسبت بين اوصاف است. نه اينكه ولي خير، علت آن طراحي مدل و علت سنجي كه در آنجا هس

 يكء جزئي را عليحده ديدن و يكء جزئي ديگر را عليحده ديدن و ازش كلي بدست آوردن. 
آنوقت مسئله برنامه ريزي هم مقدمه دوم، جزو اينكا ر باشد،  ،اين با آن تفاوت دارد. اگر تفاوت داشته باشد

 دانستن است.اصل ،يعني كاريكه مجموعه را مالحظه كردن
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نسبت بين دوعامل را يا چند عامل را مالحظه كردن. اگر چنين باشد، خوب يكء چيز جديد يكء امري غير 

 از آن علوم تجربي سابق ك به جزئي نگاه ميكردند و استقراء ميكردند، پيدا شده.
 در اينجا عرض كردم كه در بحث استقراء تعداد مشاهده اكثر است تا استنتاجات.

 در تجربه، اينطور نيست. در استقراء معلل اينطور نيست. :سئوال
گيرد؟ استقراء معلل كه حضرتعالي ميفرمائيد  مي علت هم كشف علت چگونه در اينجا انجام :استاد حسيني

كشف علت، علت جزئي است يا علت نسبي؟ عالوه بر اينكه علت جزئي است يا علت نسبي، آيا اصوالً ت وآن 
 ا در ابزار ديگر؟ابزار كار ميكند ي

خوب، باز اين ربطي به كسب از جزئي ندارد. بما هو جزئي يعني جزئي، بما هو جزئي هيچوقت ما را  :سئوال
 به قانون كلي نرسانده است باز هم. 

توانم ربطش را در كء بكنم. ولي در علل كلي  نمي در استقراء هم يكء علل نسبي داريم كه من االن خيلي
درجه تحت اين شرايط به جوش ميآيد، اين استقراء ١٠٠گوئيم: آب در دما ي  مي تجربه ١٠كه مثالً ما با 

 نيست. 
استقراء بمعني اينكه صرف مشاهده باشد، حكم تعميم داده شده. تعميم هم به لحاظ سير از جزئي به ماهو 

 جزئي به كلي نيست. 
منطق ارسطو اينها ميگويند: اينجا يكء حاال ما در اينكه چه جوري ما ميرسيم به اين قاعده كلي؟ مثل 

 قياسي تأليف ميكنيم كه در آن قياس ما تصادقي بودن را نفي ميكنيم. 
 بعد كه تصادفي بودن را نفي كرديم، ميگوئيم اينجا في الجمله علتي است، ولو هويت آن علت را نشناسيم.

 علل و معاليل جزئيه؟ :بهش ميگوئيم :استاد حسيني
 يعني در خصوص اين مصداق؟  يعني چه؟ :سئوال

 درجه بخار ميشود، اين را يكء ربط علي جزئي ميدانيد؟ ١٠٠اين مصداق آب در  :استاد حسيني
 ربط علي جزئي است. مقصود از علي جزئي برايم روشن نيست. :سئوال



 ·····························································································  ٨٥ 
ا فرق درجه به جوش ميآيد، با يكء قاعده امتناع و امك١٠٠يعني بين اين قاعده كه آب در :استاد حسيني

ميگذاريم يا نميگذاريم؟ يعني بعبارت ديگر، تعاريفي كه از اين قانون بدست ميآيد، حاصلي كه ازش بدست 
 بدرد آهن ساختن وچوب ساختن و در ساختن و ديوار ساختن هم ميخورد؟  ،ميآيد

 نه.  :سئوال
هست اگر توانست اگر علم، يكء وقتي توانست يكء همچنين كاري بكند، همه حرف همين  :استاد حسيني

بگويد كه من وقتي مدل فرضاً فيزيك اتمي را ميسازم، بعد ميگويم در قوانين نور اين تغييرات را بدهيد،در 
قوانين صوت آن تغييرات را بدهيد، در قوانين مثالًحركت اني تغييرات ر ابدهيد، در دما آن تغييرات را بدهيد، 

 اين يكء چيز جديد قابل تامل هست؟
 ولي... ،هبل :سئوال

 من يكء چيز ديگر را ميگويم خدمتتان. رشد ادراكء را شما قبول داريد يا نه؟  :استاد حسيني
 بله. :سئوال

 يكيء روزي هم منطق صوري نبوده، بپذيريد كه احتمالش... :استاد حسيني
بشر بوده.ذهن  بصورت قواعد ارتكازي نبوده؟ به صورت اصطالح نبوده، بصورت ارتكازات ذهني قهراً با :سئوال

 بدون منطق فكر نميكند.
خواندن و نخواندنش  ،وجود داشته درارتكازات ،بدون اين قواعد و اصطالحات ،اگر بدون منطق :استاد حسيني

 فرقي دارد؟
 در چي؟  :سئوال

استاد حسيني: در ملت، وقتي ميخواهند نتيجه بگيرند، استنتاج بكنند؟ من ميخواهم عرض بكنم اينرا اگر 
 ميخواهيد بگوئيد: منطق بديهي است.

نه، همش بديهي است. هر بديهي الزم نيست كه همه همه اش را بدانند. منطق في الجمله اش  :سئوال
 بديهي است. 
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 في الجمله اش ميگوئي م اينجا في الجمله علتي است، ولو هويت آن علت را نشناسيم.

 استاد حسيني: بهش ميگوئيم: علل و معاليل جزئيه؟
 يعني چه؟ يعني در خصوص اين مصداق؟ :ئوالس

 اين را يكء ربط علي جزئي ميدانيد؟ ،درجه بخار ميشود ١٠٠اين مصداق آب در  :استاد حسيني
 سئوال: ربط علي جزئي است. مقصود از علي جزئي برايم روشن نيست.

ده امتناع و امكان فرق با يكء قاع ،درجه به جوش ميآيد ١٠٠يعني بين اين قاعده كه آب در  :استاد حسيني
ميگذاريم يا نميگذاريم؟ يعني بعبارت ديگر، تعاريفي كه از قانون بدست ميآيد، حاصلي كه از ش بدست 

 ميآيد، بدرد آهن ساختن و چو ب ساختن و در ساختن و ديوار ساختن هم ميخورد؟
 نه :سئوال

ه حرف همين هست اگر توانست اگر علم، يكء وقتي توانست يكء همچين كاري بكند، هم :استاد حسيني
 بعد ميگويم در قوانين نور اين تغييرات ر ابدهيد، ،بگويد كه من وقتي مدل فرضاً فيزيك اتمي را ميسازم

در دما آن تغييرات را  ،در قوانين صوت آ ن تغييرات را بدهيد،در قوانين مثالً حركت اين تغييرات را بدهيد
 بدهيد، اين يكء چيز جديد قابل تامل هست؟ 

 بله، ولي. .. :سئوال
 من يكء چيز ديگر را ميگويم خدمتتان. رشد ادراكء را شما قبول داريد يا نه؟  :استاد حسيني

 بله.:سئوال
 يكء روزي هم منطق صوري نبوده، بپذيريد ك احتمالش... :استاد حسيني

اعد ارتكازي نبوده؟ يا بصورت يكء سلسله اسم و اصطالح نبوده؟ به صورت اصطالح نبود، بصورت قو :سئوال
 بصورت ارتكازات ذهني قهراً با بشر بوده. ذهن بدون منطق فكر نميكند.

خواندن و  ،وجود داشته در ارتكازات ،اگربد ون منطق، بدون اين قواعد و اصطالحات :استاد حسيني
 نخواندنش فرقي دارد؟
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 در چي ؟  :لسئوا

استنتاج بكنند؟ من ميخواهم عرض بكنم اينرا اگر  ،درملت، وقتي ميخواهند نتيجه بگيرند :استاد حسيني
 ميخواهيد بگوئيد: منطق بديهي است.

نه، همش بديهي است. هر بديهي الزم نيست كه همه همه اش را بدانند. منطق في الجمله اش  :سئوال
بصورت  ،همه رعايت ميكنند بدون خواندن. يعني همه در مقام استداللبديهي است. في الجمله اش را هم 

 منطقي استدالل ميكنند. 
هر چند التفات نداشته باشند؟ آنوقت نيازي به علم منطق و تخصصي شدن كار، معناش اين  :استاد حسيني

 هست كه آن دسته از اوساط ناس با اين دسته فرق دارند؟
ت منطق يا -بله، معناش اين نيست كه همه قواعد منطق بديهي است. معناش اين است كه كه نظريا :سئوال

 بد يهياتي هم از منطق كه در ارتكازات عمومي است، ياد ميگيرند.
 خوب حاال اگر چنين شد كه فرموديد كه قواعد... :استاد حسيني

نشد كه باالخره ربطش به اينكه الجزئ ليس ولي باز باالخره باز هم در آن استنتاج كلي روشن  :سئوال
 يكاسب و ال مكتسب چيه. 

 آ ن روش استنتاج كل نگري چه ربطي دارد به الجزئي ليس. .. در منطق.
 به حكم منطق از تجزيه آب نميتوان در و ديوار ساخت.  :استاد حسيني

 ١٠كرديم، ولو از طريق ديدن  بما هو آب، بله. اما اگر يكء عنصر مشتركي بين آب و غير آب پيدا :سئوال
 مورد آ ب و يكء واقعه كما اينكه ما دو تا مورد آب را ميبينيم. 

بار تكرار شد، پي ميبريم به  ١٠اين آب غير از اين آب است. اما از ديدن اينكه اين واقعه دو بار تكرار شد، 
 ست.يكء عامل مشتر ك است. اوني كه ما تعميم ميدهيم به لحاظ عامل مشتركء ا

از آب وآهن يكء خاصيت مشتركء را ديديم، پي ميبريم به عامل  ،حاال اگر همينطور آب و آهن را ديديم
 مشترك. اين تكرار هم شد، تصادفي هم نبود.
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بار ديديم كه اين خاصيت مشتركء از آهن و آب سر زد ميبريم به ١٠٠٠يكبار هم نبود، دو بار هم نبود، 

به قانون آهن بما هو آهن  ،جزئي بما هو جزئي نيست. يعني از آب بما هو آبعامل مشترك. اين باز سير از 
 نرسيديم. 

يكء عنصر مشتركء بين اين دو تا كشف كرديم، كشف عنصر  ،يعني ما از تكرار اين واقعه بين آب و آهن
 مشتركء هم از آب بما هو آب باز نبوده.

ن حيث بود، قطعاً در آهن نيست. مال اين يعني اگر حيث تشخيص آب بما هو متشخص، خاصيتي مال اي
 حيثيت معين است.

معني الجزئي ليس بكاسب اين است. يعني اگر جزئي را مال با تمام تشخصاتش نگاه بكنيم، حكمي كه مال 
اين تشخص، بما هو اين تشخص است كه حيث تشخص درش دخيل است، قطعاً ديگري نميتواند داشته 

 باشد. 
 تشخص درش دخيل نيست. اين معني الجزئي ليس بكاسب و ال مكتسب است. واال اگر ديگري داشت،

ببينيم چه جوري ميشود اين مطلب را در عين  ،بسيار خوب، حاال ميآئيم يكء قدم خدمتتان :استاد حسيني
حال كه وقت كم است، برادرها ميخواهند براي نماز تشريف ببرند، بصورت خيلي خالصه و فشرده عرض 

 ميكنم.
 اين نسبتي را خوب عنايت كنيد مطلب را چه عرض ميكنم.حاال 

نسبتي راكه در دسته بندي و تقسيم، تو مقوالت عشر ميگوئيم، كم متصل و كم منفصل و كيف و اينها، هر 
 تغيير درش پيدا شود،  ،گاه اين تعاريف، به دليل همين علل و معاليل نسبي كه ما ميگوئيم

يگوئيم تغيير پيدا ميشود يا نه؟ يعني شما ميگوئيد: تشخص رنگ بعنوان در تعاريفي كه ما براي شخصيات م
كيف است. آن كسي كه تو علل و معاليل نسبي كا ر ميكند، ميگويد بعنوان كم است. تعريف شما را نقص 

 ميكند.
 يعني از كم و كيف تعريف جديد ميدهد؟ يا با حفظ همان تعريف نقض ميكند؟ :سئوال
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يعني يكء وقت ميگوئيئ: بيايد تو دستگاه منطق صوري و بعد حرف بزند و بعد ه هر جايش ر  :استاد حسيني

رنگها را قابل متر كردن و  ،نبيند. وقتي از تو منطق صوري ميآيد ،اهم منطق صوري قدرت ديدن نداشت
 اندازه گيري نميداند. 

ميكنم نسبت به آينده. مرتباً احتمال و از تو منطق صوري بيايد معنا ندارد كه شما بگوئيد كه من پيشگوئي 
برنامه بريزيد  ،امكان را كنارش ميبينيد و اصالً اينكه بتوانيد يكء نظام بسازيد و نتيجه بگيريد نظام بعدي را

 اين در كار نيست. ،براي ارتباط اين نظام به آن نظام
 به چه دليل، به چه برهان از منطق صوري استفاده نميشود؟ ،نه :سئوال

 ،اگر استفاده ميشود، همينجا بيايد تعاريفي را كه فاصله ميدهد، قسيم قرار ميدهد، نه قسم :ستاد حسينيا
 كيف و كم را قسيم قرار ميدهد. البته من معذرت ميخوام. 

من خيال ميكردم همان جلسه قبل هم كه بصورت مثال اشاره كردم به رنگ و رد شدم، اينكه امروز خو ب 
بت كردند، من خيال كردم كه آقايان همه منتقل شده اند به اينكه پس بنابراين يكء ماده شد برادرانمان صح

 نقض است.
 پس بنابراين بايد توجه كرد.

حاال با بيانيكه برادرمان ميفرمايند، حداقلش اينست كه بعضي از افراديكه درمجلس بودند بصرف اشاره به 
 اينكه رنگ كمي شد، انتقال به چيزيكه مورد نظر حقير بود ه پيدا نكرده اند. 

هوا  بنابراين مفاهمه اي برقرار نشده كه بعد نتيجه ما هي پشت سرش ميگرفتيم. آن نتيجه هم، پايش رو
 محو ميشود.،ميمانده
باز البته اين مطلب هم قابل بحث است. اگر دو تعريف از رنگ بدهيم، ماهيت رنگ را دو جور :سئوال

 بشناسيم، ميفهميم اينها اشتباه كرده اند. 
رنگ واقعيتش اين نبوده، يكء حرف اين است. تعريف كم و كيف نقض نميشود. كم چنين چيزي است، كيف 

 مفهوم كلي اش.  ،چنين چيزي است
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اينجا اينها رنگ را كيف ميدانستند. واقعاً يا خواص كمي بوده. اصالً كيف نبوده واقعاً، نه  ،حاال اينجا ما ببينيم

 هيچوقت ّكم بما هو كّم نميشود. ،اينكه كيف كم ميشود، كيف بم هو كيف
 ه تبديل به كم ميشود.گفتيم فقط رنگ نيست ك ،اگر اينجا يكء پله باالتر رفتيم :استاد حسيني

 يعني چه تبديل به كم ميشود؟  :سئوال
استاد حسيني: در برنامه ريزي اصالً شرطش اينست كه قدرت تبديل كيف به كم و كم به كيف داشته باشيم 
تا بتوانيد وضعيت موجود، يكء كيفيت است، در جامعه تان ميگذرد، وضعيت مطلوب هم يكء كيفيت است، 

 تصرف كنيد؟چه جوري ميخواهيد 
اينرا تغيير بدهيد بكنيد ش آن؟ بايد شما قدرت تبديل كيف به كم و كم به كيف را داشته باشيد. نه فقط در 
كيفيت جامعه و روابط انساني. بايد شما بگوئيد من گچ و سنگ و آهن و پرده و شيشه و مس و هر كيفيت را 

 كه بدهيد...
 نم؟تبديل به كّم ميكنم، يعني عددش ميك :سئوال

 من پارچه.٥نه،نه، يعني ميكشمش ميشود  :استاد حسيني
تبديل به كم ميكنم، آخه همين است. اوني كه تو منطق ميگويند اينست كه اين دو تا هويت، تباين  :سئوال

 بالذات دارند. 
ه يا بفهميم ك ،اني معناش اين نيست كه ما نميتوانيم همانطوري كه فرموديد يكء معيار سنجش قرار بدهيم

چه كم از عناصري اين كيف را ميسازد؟ يكبار محاسبه ميكنيم، چه كم است؟ چه عناصري اين كيف را  ،نه
 ميسازد؟ 

 تازه آنهم اصالً بحث منطقي نيست. اگر بحث منطقي باشد، از بديهيات منطقي نيست.
 ست.آيا مقوالت عشر از بديهيات منطق نست؟ اين بحث تو فلسفه بيشتر از تو منطق ا :سئوال
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بعد به اينجا رسيديم، بنا شد اگر تو اونجا نظريات  ،استاد حسيني: ما قبلش درباره منطق عرض ميكرديم

اگر يكء اختالفي پيدا شد، اونجا را صحبت كنيم. در مجموع  ،در نظريات منطق ،نه بديهيات منطق ،منطق
 انشاءا... تعالي حضور مباركتون هستيم.

 بيش از اندازه ميخواد كه زود برسيم به نتيجه.بنظر ميآيد بحث يكء كمي دقت 
 انشاء ا...واقعاً برسيم به نتيجه. :سئوال

ولي زود هم نميشود رسيد. تدريجاً حاال انشاءا... تعالي حضور مباركتان هستيم. ببينيم چه  :استاد حسيني
حقايق در جميع مراتب  جوري ميشود. در مجموع سعي و مساعي ما را خدا قرار بدهد انشاءا... براي دفاع از

 انشاءا...تعالي. 
حوصله و دقت و اينها را هم انشاءا... تعالي داشته باشيم و سعي هم بكنيم به ياري خداي براي اينكه علل 
 ،اينكه مثالً مسلمين مورد هجوم هستند، كلمه توحيد مورد هجوم است، غفلت است گاهي نسبت بهش

 كه ذكر ميكنيم تو دستگاه منطق صوري خبري را انجام نميدهد. حداقل گاهي. آنوقت اين احتماالتي هم 
ولي تو دستگاه ديگرخبري را انجام ميدهد. درعينيت خبري را انجام ميدهد. كما اينكه در باب كم و كيف 
تعريف نظري محض دادن قبول است. ولي آن تعريف را همانجور كه در هندسه اقليدسي گفتيم مثالً نسبت 

 به عينيت چه بكند؟ بنا بود كليات تمام بشود. 
كم و كيف دو حقيقت متباين  ،و ابزاري هم نخواهد. اگر بنا شد در كليات تميز مصداق به عهده عقل باشد

بود در نظر رياضي محض، ولي در خارج، از قضاي فلكء همچين  ٣٦٠باشد، مثل مجموع زواياي مربعي كه 
حثش مربعي پيدا نشد، آنوقت آيا ما ابزاري الزم داريم براي اين جريان كلي در عينيت؟ يا ابزار الزم نداريم؟ ب

 بماند براي جلسه بعد انشاءا...
 والسالم 

 





 بسمه تعالي

 ٨موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

 بحث درباره موضوع شنا سي هست اجماالً، كه اسالمي و غير اسالمي داره؟ اسالمي يا الحادي داره يا نه؟
بنا باشه ادراكء از مصداق عيني خارجي نياز به تأمل داشته باشه و بديهي نباشه، و گفته شد كه اگر 

باصطالح در موضوع شناسي، اگر آسيب شناسي داشته باشيم و اگر پيشگوئي نسبت به آينده و برنامه ريزي 
ه مطلب را بتون ،و روشش هم اگر با نسبت تقريب ،داشته باشيم، اين روش ميخواهد و بدون روش نميشه

 مقداري از نسبت را.  ،هميشه در حد نسبتش يقيني تمام كنه، يا در حدي از نسبتش
% هست كه فرق داره يا نقيضش. اين تابع اصل عليت نيست كه ٥٠% آنچه واقع ميشه باال ي ٨٠فرضاً گفته 

 منطق نيز بر همان اصل استوار است؟ و عرض شد اين نسبت تقريب هميشگي است نسبت به عينيت.
 به بحث تطابق نظري، شما يكء همچي فرضي هست كه بگيد: نسبت

مطلبي را كه موضوع قرار ميدم و عقالً بديهي هست و مالحظه اش ميتونم بكنم و درش هيچگونه ترديدي 
نيست، لوازمش را هم بالمطابقه يا بالتضمن با التزام بر ميگردانم بهش بوسيله يكي از اين حاالت. ميتوانيد 

 بگيد:
 زمه عقلي اگر الزمه ذات باشه انكار آن ذات موضوعه، ميشه همچي چيزي گفت.انكار ال

ولي نسبت به عينيت، اطالع ما، بگيم بالمره تبعيت از قانون عليت نميكنه)؟ كه آنوقت برنامه ريزي حساب 
% را ميگيم، واال عرض كرديم كه با يكء نسبت ١% بدون علت (فرض ١ميكنه و تخطي پذير نيست، اون 

 هر چه هست) اين بدون علت ميمونه. ٥٠يبي بيش از تقر
با علت هم باشه، تابع قانون عليت هم باشه، بحضورتون كه عرض كنم كه منطق متناسبش ر اميخواد و 

 ميخواهيم بگيم هيچوقت هم صد درصدي نميشه نظر داد نسبت به عينيت.
 يز خصوصيات شخصيه؟در چه قسمت عينيت؟ خوب عنايت بفرمائيد. درتميز مصداق، يعني تم
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در غير امري كه جميع خصوصيات را در بر دارد كه وارد بحث انتزاعش ميشويد و احكام كلي صادر ميكنيد؟ 

 اين نوع معرفت اين صدر صد ي نميشه مصداق عيني خارج چي  ،نه، اين
 حاال براي اين مطلب يكء مثالي زديم.

حظه ميكرد، قضايائي كه چه تعاريفش و چه احكامش گفتيم كه رياضيات اقليدسي كه امتداد و سلبش را مال
 باشه، صدقش نسبت به خارج، اونجور نيست كه نسبت به مصاديق نظريست.

ميليون مربع نظري شما مالحظه بفرمائيد، در فضاي موهومي رياضي يا اعتباري، هر فضائي  ١٠٠يعني فرضاً
و متناسب با همان احكام. حكم هم برشان صادق كه به هر نامش بگذاريد، اينها متناسب با هما ن تعريفند 

 است. 
ولي به يكء دانه مربع خارجي اون حكم صادق بصورت مطلق نيست. با يكء نسبتي هم كه بفرمائيد هست، 
يعني بگيد ما اين اطاق را ميسازيم، اگر نسبت دقت كم باشد، اگر نسبت محاسبه و دقتتون زياد شد، عرض 

 را درست ميسازيم. هم كرديم كه ميآئيم اينجا
حاال امروز ميخواهيم يكء نكته كوچكي را اضافه بكنيم در اينباره و عرض كنيم حضور مباركتون، احكام 
نظري ميتونن وقتي ميگيم دو مطلب متباين است، مثل كم و كيف، بنا به تعريف جامع نداشته باشد و 

 تقسيمات ما كه مقدمه براي تعاريف ديگر ما هستند،
آيا از قبيل صحت تعاريفي كه در  ،ز اونها نسبت به ديگري قسيم باشند. ولي اين امر با تمام صحتشهر يكء ا

 باب مربع و مثلث ميگيم، نيست؟
از قبيل كه عرض ميكنم، نه بمعناي اينكه رياضيات هم قرصيش به قرصي منطق هست. بلكه رياضيات نظر با 

اتصال و انفصال، حتمًادوتا مطلب هستند در مالحظه نظري،  ،محاسبه عينيت دوتاست. يعني بعبارت ساده تر
 كه نميتوانند يكي فرض بشوند.
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به حسب قيدي كه براش قرار  ،حاال كّم اگر اضافه اش بكنيد، كم متصل، كم منفصل، باز دوتا ميشوند ديگه

ديد، متصل، يكبار داديد، قيد موضوعتون، قيد ذات موضوعتون. ذات موضوعتون كم، قيد ذات موضوع قرار مي
 قيد ذات موضوع قرار ميديد چي؟ منفصل. يكبار اتصال، يكبار انفصال.

 طبيعي است كه احكامش مختلف است. 
 توجه به دو چيز ميكنيد. يكبار به ابعاد و امتداد ش توجه ميكنيد، يكبار به ثقلش توجه ميكنيد. ،حجم و وزن

مخصوص؟ دوتان؟ اصالً در عينيت، خوب عنايت  حاال در عينيت آيا حجم مخصوص منفصل است از وزن
 كنيد اين نكته كوچكي را كه عرض ميكنم، در عينيت ميتوانيد بگيد كه انفصال جداي از اتصاله؟

منفصل است، جداست از اون ضبط صوت؟ حتماً هم  ،مثال، اين بحضورتون عرض كنم كه زير سيگاري
 جاذبه عمومي يكء ربطي شامل بر هر دو هست.خصوصيات شخصيه دارد و جداست. ولي آيا اينها تو 

 يكء پا باالتر بگذاريد.
در كيفيت ،اگر جائي يكء همچي مطلبي ثابت شد كه تغييرات در اين كيفيت، تغييرات در اون رو الزم مياره

 ها.ديگه اي رو الزم مياره و تغييرات اينها بهمديگه مربوطند، اگر بعدها گفته شد، اوصاف اصالً نسبت به تعين
بعد از او باالتر پا برداشته شد گفت و اينجور گفته شد كه و اوصاف منسو بند به نسبتهائي كه بين اشياء 

 هست و نسبتها به نسبتهاي حركت.
هي هر پله اي كه ما ميريم باالتر ميبينيم يكء چيز شاملي را ممكنه پيدا كنيم كه احياناً مصاديقي را كه 

مختلف، يكء ارتباطاتي پيدا كرده اند. غرض نيست از اينكه وجود ربط نفي  قبالً اموري ميدانستيم كامالً
 ميكنه اختالفات شخصي را. 

غرض اينكه اگر پايگاه اختالفها به يكء امر جامعي بازگشت، اون وقت تبديل كيفيات بهم يا تبديل كيفيات 
چي چيزي مثالً ممكن هست يا به كميات، به لسان مصاديق خارجي نه بنا به تعريف تجديد منطقي. يكء هم

 نه؟ 



٩٦  ······························································································································································  
خالصه كنم مطلب را، يكء نتيجه اي اينجا ميخواهم بگيرم، بيام بعد سراغ يكء مثال تا برگرديم دوباره به 

 بحث.
آيا منطق برنامه ريزي پيش فرضهائي داره كه پيش فرضها نهايتاً به بحث تجريدي مربوطه؟ يعني معارف 

 تصرف ميكنه در محاسبات يا نه؟ اين يك ء سئوال. 
 سئوال دوم، خوب عنايت كنيد.

شه، و سئوال دوم كه از سئوال اول از جهتي حساستره و امروز در اين بخض كه اگر بشه مثالً توجه بيشتري ب
در تميز مصداق خار جي بازگشت ميكنه به شبهه در  ،اون اينكه نشناختن مصداق، شبهه در مصداق خارجي

 عنواني كه موضوع حكم كلي است؟
شبهه در مصداق، آدم تميز نتواند بدهد، شبهه  ،يعني بازگشت به شبهه حكميه ميكنه)؟ دوباره تكرار ميكنم

 مصداقي كه در خارج است؟ ،ر موضوع خارجبازگشت به شبهه حكميه ميكنه) شبهه د
يا اينكه نه، ميشود حكم در موضوع عنواني كه موضوع همان حكم است، روشن و مبين باشه و شبهه اي 

 نداشته باشه، ولي واسطه در اثبات نسبت به مصداق عيني خارجي بخواهد؟
هست و اين حكم ناظر بر آن مفهوم ميشود حكم نسبت به عنوانش روشن، و معنَوني هم كه اون معنون كلي 

 هست، اونهم روشن باشه، در عين حال مصداق عيني تميز داد منشه؟ 
 بعبارت ديگه اينجور ميتونيم منطقي بيانش كنيم، هر جا شبهه مصداقيه باز گشت به شبهه حكميه نميكند.

 بديم. مواردي پيدا ميشه كه حكم و موضوع حكم روشن است ولي مصداق رو نميتونيم تميز
 اگر چنين فرضي تما م شد، واسطه در اثبات ميخوايم.

ابزار ميخوايم كه بكمكءآ ن ابزار بتونه مصداق عيني خارجي را تعيين كنه. به اين ابزار كه واسطه در اثبات 
. به اون عملي كه تميز ميده مصداق خارجي را، "ابزار موضوع شناس  " :براي مرحله ثاني هست، ميگيم

 ."وضوع شناسيم " :ميگيم
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بر پيش فرضهائي تكيه داره  ،يعني مثال براي اونجائيكه ميگيم موضوع شناسي ،مثال براي قسمت اول سخن

كه از طريق اون پيش فرضها متكي به معارف هست. اگر مال كفار باشه، اونها كه معرفتي ندارند نسبت به 
 نسبت به انسان.  ،عالم

ي؟ معرفتي ندارند نسبت به هستي. دستشان خاليه. اونچه كه اونها ملحدين چه معرفتي دارند نسبت به هست
اخذ ميكنند پوكء هست، باطله. از پوكء هم كمتر، نميشه كه كلمه پوكء را هم بهش گفت. پوكء يه 

 چيزي هست توش، اگر محتوائي نداره. 
ن مشخص كردند و اونها اگر آمدند عواملي را در انسا ،فرض ميكنيم براي موضوع شناسي ،باطله ،هيچي

نسبتي را بين عوامل، يعني كل درست كردند، مجموعه درست كردند، و عامل مغير را چيزي اخذ كردند، 
 مثالً هوي، ميل، ميل مادي، و وضعيت رشد را تعريف كردند به شدت ميل مادي.

ه، بعد ميگيد پيدايش حاالت رواني كه موجب رشد متداوم توليد بش :تو تعريف برنامخ ريزي و گسترش ميگن
اخالق، نهادها. ذكر هم ميكنند، نمونه ميزنند: نهاد  ،آداب ،اين حاالت چطوري پيدا ميشه؟ تغيير سنن

 چه، چه.  ،خانواده، چه
يعني اونها ارزشهاي ثابتي را نميپذيرند. همه ارزشها زير پاي هواي نفس، نهايت هواي نفس شكل اجتاعي 

 بهش ميده، شكل جمعي بهش ميده.
 مينكه پيش داوريتون نسبت به انسان فرق كرد، گفتيد:شما ه

هوي و تقوي و اختيار، اونها اصالً معناي كلمه اختيار را بمعناي تعيين اولويت د ر يكء جهت، يعني در همان 
 يعني همه را تركء الدنيا اللدنيا ميدانند. ،جهت هوي

تغييري محوري جهت را اصالً ممتنع ميدانند. شما در تعريف انسان، ميگيد: نه آدم ميتونه، ميگيد: يكء 
 تعيين اولويتي است، انتخابيست در يكء جهت، هم مومن داره و هم كافر. 

تركء كنه مطلبي رو براي يكء مطلب ديگه، و هم تغيير جهت داريم كه اصالً مطلقاً اون جهتي رو كه او 
 اون نيست. مومن يكء چيز ديگري را تسليم ميشه.  "اتخذت الي هو هواه"ت ميكنه حرك
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اينها رو داره،  ،شدت رواني، حدت روحي ،رشد حركت رواني ،قنود نداره ،ركود نداره ،مومن منشاء شدت داره

 نه اينكه نداره، رشد هم ميكنه اينها. 
گرفته بود، شما تغيير داديد. چيزي را كه او عامل  ولي در يكء سمت ديگه اي. يعني عواملي را كه او عامل

 نه من يكء مغير ديگري دارم بنام تقوي، نه بنام هوي.  :مغير قرار داده بود، شما گفتيد
 معناي ميل را او مادي محض كرده بود، شما گفتيد: نخير، مادي نيست اصالً. تعلق به اين جلت عظمته است. 

بود: پيدايش حاالت خاص مادي كه حركتش دائم التزايد باشه. همون حبه، حب و لذتي را كه او معنا كرده 
 غضبش هم غضبي است كه بدليل او ن حبه، وجه مادي. 

اين بهجت هست و سرور هست و چيز ديگه است. او نچيزي كه تو گفتي باطله، دوام  ،شما اصالً گفتيد: نخير
 زود هم ميشكنه. ،هم نداره

فرمول و معادالت محاسبه نحوه گردش پول رو دستش  ،خوب درجه يكء حاال يكء مسلم آمده، شيعه
ميدهند. اين اگر بخواهد تو معادالت كينز كار بكنه و محاسبات ملي را بكنه و محاسبات گردش پول را بكنه، 

 اون امر او را به غفلت مياندازه.
انسان عاقل، آدم عرفي درد ستگاه  انسان طبيعي، ،انسان اقتصادي ،چرا؟ چون انسان نرمال، انسان اكونوميكء

 آدميست هوي پرست، تنوع طلب، حريص.  ،كينز
ميگه اگر تنوع طلب نيستن يه كاري بكن حتماً تنوع طلب بشن. بكشونيد به لذات مختلف تا حتماً از اين 

 حالت در بيان.
 من يكء نمونه عرض ميكنم.

امر پول، و لذا اونوقتها هم كه ما گاهي تماس كار بانكهاي قرض الحسنه تو معادالت كينز اخالل هست در 
 داشتيم با بعضي از اينها، صحبت بود كه بيايم يه كاري كنيم كه تعطيل بشه.

نميذاره نظام پولي درست كار كنه، و قبل ترش در دوره طاغوت من يكء صحبت ميكردم با يكي از اين 
ميليون ١٦ميليون تومان (آنوقت  ١٦م حدود اصالً اين براش حل نشد آخر االمر كه چرا مردم ق ،متخصصين
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بود، حاال الحمدا... رب العالمين خيلي بيشتر از اين حرفهاست) پول گذاشتن توي بانكء قرض الحسنه؟ آيا 

 اگر راست باشه اين خبري رو كه شما ميگيد؟
وي اين فكر بود كه ميدونيد براي چي براش قابل حل نبود؟ براي اينكه ت ،چرا اينها اينكار را ميكنن؟ اينها

 اينها اگر عاقل نيستند، ديوانه هستند چرا پول دستشان افتاده؟
اگر عاقالنه نميكنند؟ اينها چرا اصالً پول رو ميذارن توي قرض الحسنه؟ براي او قابل تبيين نيست. معالجه 

خ ربا را باال ببرند، ميگه ميگه نرخ ربا را با ال ببريد تا پول از جامعه جذب بشه. خب نر ،تورم وقتي بخواد بكنه
نرخ ربا را باال ببريد تا پول از جامعه جذب بشه. خب نرخ ربا را باال ببرند، تو جامعه مسلمين پول جذب 

 نميشه.
سستي وفتور ايجاد كنه در ايمان مسلمين و  ،مگر اينكه خداي نخواسته ابزار و الگوي رشد تونسته باشه

ن را، بهمون نسبت حرف اونا صادقه. يعني اين مدليست براي رفتار شدت، تضعيف كنه روحيه اسالمي مسلمي
 انساني كسانيكه اختيار كرده باشند باطل را.

هم عواملي را كه انتخاب ميكنند، هم مقسمي را كه انتخاب ميكنند، اصالً تو دستگاه اونا نميشه اين معنا را 
اره ك اين آهن نداره. ميگن انسان آهن پيچيده شما وارد كنيد كه اختيار حاكميت بر رابطه و انسان چيزي د

 يعني فعل را تحت قانون ميدانند. ،تره، نظام يافته تره، لذا تو روان شناسي
يعني عليت حاكم است بر اين فعلي كه واقع شده حاال اختيار ناقض عليت نيست تو دستگاه معارف خود اونها 

لجمله اختيار اگر نباشه، اگر نباشه في الجمله اختيار مورد تا موجود مختار خلق كنه يا حاكم قرارش بده، في ا
 قبول نباشه، ديگه دارتكليف و همه چي برداشته ميشه.

اين امر جزو امور ضروري معارف ما هست، تمام شده هست، براي كسيكه اين عالم و عالم آخرت خداي 
تحضريد تمام شده است كه حتماً ظلم اون معارفي رو كه مس ،متعال و مطلق و اين عالم مخلوق او و الي آخر

 نيست، لغو نيست، اختيار هست، اين تمام شده است.
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اونجا اينرا بعنوان ذكر ميكنند. انحراف از معارف كه كسي قائل باشه به جبر و عليت را آن اندازه جلو ببره كه 

 جائي براي هيچ نسبتي از تكليف و اختيار باقي نمونه. 
 ن چيزي را كه شما انحراف ميدانيد، اونها صحيح ميدونن، نه انحراف نميدونن.اينرا انحراف ميدونن. اي

نه اونهم جبري كه از ناحيه خدا باشه، جبر ماده حاكم ميدونن، خب، اين وقتي اخذ شده باشه در ريشه 
مدلشون، خب پيدا ست عواملي را كه انتخاب ميكنند، تقسيم بنديهاش، تقسيم بنديهاي شما نيست. 

 ي را هم كه بينش قرار ميدهند، نسبتهائي نيست كه متناسب باشه با معارف شما، مطالعه اي را هم.نسبتهائ
هيچ ندونه. فقط نسبت بين عوامل را بهش  ،حاال اين معادله را مسلم از بركنه، ندونه ريشه هاي فلسفي اش را

صالً چرا اين ماشين راه ياد بدهند كر بردي. يه وقتي يه كسي ماشين ساختن را بهش ياد ميدهند كه ا
 ميافته؟ تبديل انرژي چرا واقع ميشه؟

و از ريشه ميان صحبت ميكنن تا يه روزي هم رانندگي يادش ميدن يه فردي هم هست كه نه هيچي يادش 
 فقط كاربرد اينكه اين فرمون رو اگر بپيچونيم چي ميشه؟،نميدن. ميره تعليم رانندگي

طور ميشه؟ اينرا فقط يادش ميدن. كارشناس هاي مسلمان متعهد خوبي كه يا رو كه از پدال گاز ورد اريم چ
ما داريم يا اگر متد ينيني برن بخونن بخش علم اقتصاد به فلسفه مدل اقتصادي گفته نميشه. فقط بهمون 

 ياد گرفتن آئين نامه و ياد گرفتن كاربردي ماشين روندن را يادش ميدن. 
 . ولي سر حرفها طبيعتاً پافشاري ميكنه.پشت اين مطلب چي چي هست؟ نميدونم

و عرض ميكنيم كه اينها اگر بنا باشه ماشيني رو كه اونها ساختن براي انسان و براي رشد انسان سوار اون 
ماشين اگر بشيد، اين ماشين ماشيني نيست كه بشه فرمونش رو بچرخونيد و بهش بگيد از اينطرفي حركت 

 كن. 
يكء راه آهن است توي ربل خاص. به يكء رشدي ميبرتتون كه اون رشد را شما ميگيد سقوط. شما ميگيد 

 سقوط در رذائل. اون شدت حركت روحي پيدا ميشه، شكي نداره، تمام. 
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ولي به اين شدت حركت شيطاني شما بهش ميگيد: عقل؟ تقسيماتي كه براي عقل و جهل ميكنيد، اون 

صافه كه منسوب به جهل است، شدت نداره؟ لقب جهل بهش ميديد، واقعاً شدتي در بخشي را كه ماله او
 اونجا نيست؟ يعني حرص وقتي جزو جنود جهل ميشمربد، حرص شدت نيست؟ 

بگو اصل آگاهيش عيبي  ،حركت نيست؟ آگاهي نسبت كيفيتهاي مختلف طغيان، حاال بيا تو بحث انتزاع
 نداره.

نجا يكء نكته لطيفي هست كه بنظر من مياد كه قابل دقيقه: اگر در دستگاه بله، من ميگم كه اگر، خب، اي
 معارف حق بنشينيد كه بتونيد علت حركات جهل را بشناسيد، معرفت است. 

يعني كار كفار در مدل اسالمي معرفت است نسبت به اموري كه واقع ميشه از ناحيه كفر وباطل. ولي در 
 ت كه قضيه.دستگاه خود اونها كه اينجوري نيس

بعضي در اين نكته به اشتباه ميافتند، خيال ميكنند نسبتي بين كيفيتهاي مختلف هستي، حاال اونها كشف 
كردن، واسطه است براي رسيدن به اعمال شيطاني. بعضي ها كه اصرار دارن ك نه، بشه واسطه براي رسيدن 

 به اعمال رحماني.
التره. ميگن نه، ما قبول ميكنيم كه نه، اون كارها به رفتار خب، بعضي ها دقتشون از اين حد يكء خورده با

شيطاني ميكشه و بنابراين نميتونيم اونها را اهرم قرار بديم براي موضوع شناسي اسالمي. ولي ديگه اينرا قبول 
 كنيد كه علم است.

 نخير، علم نيست. :ميگم
نطرف، از اينجا شما ميتونيد نگاه به اون تعاريف و نسبتهائي كه اونجا ميدن بايد منحل بشه در دستگاه اي

 بكنيد. هم نگاه ميتونيد به دستگاه خودتون بكنيد، هم نگاه به دستگاه او ن بكنيد.
تا نتونيد هم نگاه به دستگاه او ن بكنيد، دستگاهت ضعيف هست. ميگيد: چرا؟ ميگم: براي اينكه كنترل 

 ه مرتباً.حمله حريف رو بايد داشته باشي. او هجوم ميكنه ديگ
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همينطوري كه اگر آدم نشناسه صفات رذيله چي چي هست، ابليس مبتالش بكنه به صفات رذيله و نميدونه 
جهاالً ميافت در اون صفات شما در رفتارهاي اجتماعي هم بايد بتونيد بشناسيد اونها رو و موضع آُسيب 

 پذيري اونها رو.
ميدونيد فالن كار رو اگه بكنيد نظام پولي اونها فرو ميريزه در حمله هم كه ميخوايد بكنيد از مبناي خودتون، 

 و اونها دستتون رو نميتونن بخونن.
 االن در امر جنگ همين كار رو شما ميكنيد. ولي در امر اقتصاد و مديريت و غيره و ذالكء اينكار واقع نشده. 

ميبينن كه جمعيت بطرف جبهه  ولي در امر جنگ اونها واقعاً نميتونن دست شما رو بخونن. او ن وقت هي
 مدل روز يرو رو كردن.  ٥٠بيشتر ميشه. جامعه شناسها شون تا حاال بيشتر تر از 

از بعد از پيروزي انقالب تا حدود دو سال قبل كه من اطالع داشته. اين مدل را زيرو رو كردن معناش اين 
وهائي، اطالعاتهائي آمدن فلسفه هائي آؤشي ،جمعيتهائي ،نيست كه يه طرح ذوقي و عاديست. يعني مغزهائي

 را بهم زير و رو كردند كه اين چه وضعيه؟
چرا اين جوري در اومده؟ تو دستگاه اونها كه نگا ه بكنيد ميگن كه وجود مباركء حضرت نايب االمام، امام 

تونه راه خميني از ناحيه ما البته با ميگن ايشون قدرتي داره كه موجو هيستريكء يعني موج ديوانگي مي
 بيادازه. 

 يعني چي اينحرف تو جامعه؟ اين چي چي هست كه ما نميتونيم بشناسيم و كنترل كنيم؟
من خالصه ميكنم را و اون اينكه تميز مصداق هاي عيني با ابزار اونها بدليل اينكه مفروضات قبلي شون چه 

 درباره عوامل،
مغير، فرق داره و بر مبناي ديگر بست و بر مبناي چه درباره نسبتي كه بين عوامل هست و چه درباره عامل 

 باطل است و اون را علم هم ما نميتونيم بهش بگيم. يعني باطله.
در دستگاه حق ميتونيم بگيم آدمهائي كه مبتالي به باطل ميشي وصفشون كنيم، آسيب پذيريشون رو 

 لي آخر.رشدي كه اسالم ميتونه دست اونها رو بگيره مشخص كنيم و ا ،مشخص كنيم
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در قسمت ديگر سخن هم اينكه آيا شبهات حكميه، شبهات موضوعي مصداقيه هميشه باز ميگرده به شبهات 

 حكميه يا نه؟ يا اينكه نه، لزوماً اينجوري نيست. 
مصداق عيني خارجي باشه، غير از مصاديقي است كه در باب نظر ما ميتونيم مالحظه كنيم. اين  ،اگر مصداق

 بحثهاي بعد. انشاءا... تعالي
 سئوال: يكء نكته براي ما روشن نشد قبالً، ربط اين مطلب به نقض منطق ارسطوئي را ما نفهميديم، خالصه.

يعني من كالً حاال با اجازه عرض ميكنم، وقت هم گذشته. من در مجموع به ذهنم رسيد كه حضرتعالي دو 
 يات به كميات كه اين. ..نقض اسا سي نسبت به اون منطق ميفرمائيد. يكي در تبديل كيف

ما دردمان را اول بگيم، بعدش دنبال اين باشيم كه بخاطر اين درد اصل مطلب، اصل اينكه  _استاد حسيني 
به چه خاطر است كه ما سراغ اينحرف ميريم؟ اصل مطلب اينكه ما ميگيم كفار براي رفتار جمعيشون و 

 سازمانيشون تدابير و شيطنتهائي دارن.
تهاي اونها مسلمين آسيبهاي زيادي خوردن. نه اسالم، مسلمين آسيبهاي زيادي خوردن. اسالم برابر شيطن

 هميشه اعلي است.  ،آسيب نميخوره
نميشه آُسيب مسلمين رو از ارتكازات و ادراكاتشان بيگانه محض دانست. چون اگر اينجور باشه بايد با همه 

 ل هم نكنند.بفهمند راه حل را. ال اقل يكء جمعي بفهمند و عم
يعني دقيقاً اينجا من ميخوام بگم كه التزام طرف نقيضين است. اگر مومن هستند، صالحين از امت و 
دانشمندان امت صالحند و مومن، پس چرا آثار اين ايمان در ادراكاتشان منشاء رسوا كردن كفر در حمل آنكه 

 نشده؟ ،داره
ادراكات مسلمين ميپذيريم درش اين ضعف رو، اين ضعف رو گاهي خيلي احترام ميذاريد  ،اگر بفرمائيد كه نه

بگيد شدت احتمال نسبت به اين بخش نبوده، گرفتاري بوده، اين  ،به ادراكات مسلمين، تو همون امور پائين
 مثل تعارفه.
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د لطفاً شما اول از در بفرمائيد مثل اينه شما بگيدر سال م ا... عليه و من بشما بگم سالم ا...عليه. شما بگي

 بيرون تامن بعد بيام.
من  ،من بگم نه، شما بفرمائيد. تعارف نميكنيم. دقت ميكنيم كه مطلب، آخه وقتي بختوان تعارف بكنن

 خدمتتون عرض ميكنم تعارف چه جوري ميكنن.
ن؟ چه بر سر ما آوردن تعارف اينكه مشكالت خيلي زياد بود، نميرسيدن. شما ببينيد كه اهل باطل چه ميكن

 در اينمدت؟ نذاشتن اصالً. ولي خودموني ها كه ميدونيم كه ما شأن فقه، اصول و معارف بسيار بلند است.
زحماتي كه كشيده شده اگر در يكء بحث صالة تنها كه االن چندين كتاب روش بحث است، وليكن حق 

التفات بهش بود، در كنار كارهاي ديگه به  مطلب اينكه اگر اين باصطالح پيش گيري از اين تهاجم را هم
 هيچ ميگرفتن؟

 من باب مثل عرض ميكنم.
شبهه مبد عيني كه اهل بد عتند يا شبهه ملحديني كه در ادوار مختلف بودند؟ چه جوري مسلمين پا شنه 

 پائين تشريف ببريد يه ،كشي در مقابل اين كردند؟ شما در هر قسمتي اش ك دست بذاريد تو كتابخونه
 بالفاصله چندين رد براش هست، ،رد فالن فرقه ،قدري هم تو كتابخونه بگيد آقا

اينكه اعتقاد ايجاد ميكنه براي فرد و بعد هم عمل  ،كه اين مسئله علوم انساني كه خطرش ا ز همه اونها بدتره
د ميگيد، ولي را ميده دستش و كار را خراب ميكنه. اينكه شما كتاب ضالل به فالن كتاب مبدع ميگيد، ملح

 حتي جامعه شناسي و روانشناسي كتب ظالل نميگيد.،نوعاً به كتب دانشگاهي
من يكء جمله را عرض ميكنم. يكئ بحثي تو فيزيولوژي با يكء فردي داشتيم در، اين استادش اين حرف را 

ان، جواب من ميزنه وقتي من ميگم كه (مقدماتش را حذف ميكنم) وقتي من ميگم بر نميگرده به الحاد و ايم
 را نميده كه بر نميگرده.

اكرديم كه وقتي تغيير ميديم، فرد رفتار منطقي اش باقي ميمونه، ولكن -ميگه ما جاي ايمان را تو مغز پيد
 اتش عوض ميشه.-اعتقاد ،ملحد ميشه
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ثل اين ميخواد بگه كه ايما ن مادي محض است. ميخواد بگه اثرات ماده است. ميخواد بگه تركيباتي است م

فالن اينحرفها. تركيباتي هست روش اينجور ميشه، اينزمان اينجوري  ،تركيبات كه پيدا ميشه، درخت ميرسه
 اعتقاد پيدا ميكنه.

آنوقت همين طب و همين اعصاب اينكه در خدمت برادرها عرض شد( بحول ا... و قوه) ما اون حرف را نقض 
ت حس آمدي. اصالت حس كه قدرت عملكرد عيني كرديم سر جاي خودش، و اثبات كرديم كه توي با اصال

 معيار صحتش باشه، بايد هم همينو جواب بده. چون مبناش اصالت ماده هست.
هماهنگي عمومي باشه، نميتونه اين جواب رو  ،درصورتيكه منطقي كه مدل ميسازند، اگر اصالت حس نباشه

ينرا ميره به بچه ها درس ميده، نميگه بده. اين سر جاي خودش باشه اين مطلب. هيچكس به كتاب طب كه ا
 كتاب ضالله. 

به روانشناسي كه ايمان رو مادي محض تمام ميكنه، اين ايمان اون يقين و جزميتهاي كفاره. اين عموميتتش 
 كه ميگيد، دروغه اين حرف.

صادق نيست اين حرف نسبت به مسلمين. ولي خب بچه مسلمونها ميخونن و معتقد ميشن و بعد هم با 
همين كار ميكنن روي درد هاي مسلمين رو كسي نميگه كتب ظالل. كتاب نظام پولي كينز رو كسي نميگه 

نه، اينرا كتب ظالل. جامعه شناسي رو كه پيدايش دين رو دنبال اين هست كه تحت قوانين مادي ذكر ك
 كسي بهش نميگه كتب ضالل. چرا؟ 

 خوب عنايت كنيد به نكته اي رو كه ميخوام نتيجه بگيرم. 
چرا به يكء شبهه نظري و به يكء شبهه و يكء مبدعي كه يكء چيزي رو ابداع ميكنه به باطل، او را شدت 

اينها. اين در مرحله تعارفش  احتمال مياد رو برويش، روبروي اينها نمياد. خواهيد گفت: اشراف ندارن براي
 هست.

در مرحله دقيقترش اينه كه بايد بپذيريم كه رشد ادراكء هست، بايد بپذيريم كه حرفهائي كه ما داريم، 
همش مطلق نيست. قضاياي منطق صوري اونچه اش كه در نظام قدر متقين تمام ميشه راه داره به واقعيت و 
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ظري محض خارج ميشه و نظر به عينيت داره، هر چند بحث از راه داره به عليت و اون چيزبش كه از ن

 عينيت هم كه شما ميخواهيد بكنيد، ميتونيد بگيد ما رو از بحث در عينيت ببريد تو بحث انتزاع.
كاري نداره كه شما بيايد مفهوم رو به حضورتون عرض كنم كه مفهوم انتزاعي محض بگيريد و از اونجا شروع 

 مفهوم كّم غير از مفهوم كيفه. متباين هم هست، حتماً درسته.  كنيد كار كردن. زيرا
 بنابه تعريف هم حرف تما م ميشه.

به  ،ولي من عرض ميكنم كه عليت فقط در مفاهيم نظري نيست. مقداريش كه يقين هائي كه در اونجا مياد
 نسبتي كه د ر نظام قدر متقين تمام ميشه.

حاصل ميشه، نقض نميشه. بلكه نسبتي بين دو يقين. اينهم به نسبت يعني اون يقين با يقيني كه در عينيت 
 خودش در بخش راه به واقع يافته. هم با نظام هستي هماهنگه. 

به نسبتي اش كه با يقين بعدي اصطكاكء پيدا كنه. حاال ميشه تو خود يقين بحث كرد و گفت يقيني كه 
يقين نيست وآمد بنا بر منطق صوري اينها رو  نسبت به خارج پيدا ميكنيد، مثالًعرض ميكنم، همه اش

 بررسي كرد.
بهش گفت همه اين حرفها رو كه ميزني درسته، كفار تا كجا آمدن جلو؟ ميشه باز اينرا، سفت و ايستاد تو 

 يكء با اينورتر نيامد و گفت: اين ابداً تقصير اين مطلب نيست.  ،كرس ي انتزاع
كخوره تأمل كرد كه مبادا واقعاً يكء مطلب ديگه اي اضافه بر آن قاطي نكنيد مطلب را. ميشه همين را ي

مطلب الزم باشه كه اون مطلب رو كامل كنه، الزم باشه و ماالتفات بهش نداشتيم تا حاال؟ و اگر التفات 
 داشتيم، من نميگم قيام براي حكومت تا شما بگيد بعضي از آقايان قائل هستند و بعضي قائل نيستند.

براي دفاع در مرحله عمل، كه شما باز در اينجا (در حاليكه در دفاع كسي نميتونه اين حرف را  نميگم قيام
 هجوم هست يا هجوم نيست يا چطور ه. ،بزنه ) باز كسي بگه كه آراء آقايا ن مختلفه
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من ميگم دفع شبهه اي را كه اهل شبهه كردند از موضع عمل. اين شبهه دفع نشد و اين ريشه اش يكجا بر 
ميگرده؟ اين عرض من هست. انشاء ا... و خب، بعضي از جلسات را ما كمتر صحبت ميكنيم كه بيشتر 

 استفاده كنيم از حضور مباركتون. 
اين منطق براي حل مسائل عيني كافي نيست. يعني اين مدل براي حل است. ولي خب در موضع  _سئوال

 خودش كه موضع تفكر در مسائل كلي هست. 
حتماً در نظام قدر متقين جا دار ه و نسبتي كه در اون جا هست هم راه به يقين، يعني راه  _استاد حسيني 

 به حقيقت پيدا ميكنه و هم متعاضد هم هست يا اينها.
بعبارت ما هماهنگه. اينجور نيست كه در موضع نقض بكنه  ،يعني هماهنگه، بعبارت ديگه ،اينجور نيست كه
 اينها را بالعكس. 

ي نيست كه شما بگيد معاذا.. معارف را كه ما حقيقي ميدانيم و از حقايق عالم ميدانيم راهي يعني انيجور
 بهش نداشتيم يا او ن راهي كه رفتيم اصالً دست بهش پيدا نكرديم. 

ممكنه بگيم ادراكات قويتر و بهتر و روشنتر پيدا خواهيم كرد، تعاريفمون روشنتر خواهدشد. از اجمال 
 ها سر جاي خودشون هست.درمياد، بلكه اون

ولي اين قسمت را، يعني نظر نسبت به عينيت را، نسبت بهش يكء ضعفي كه در خارج ميبينيد، اين ضعف 
 را تا توي ادراكء ببريد، تو روش دسته بندي ادراكء هم ببريد. 

 نترسيد از اين معنا. خبري، والسالم عليكم و رحمه ا...
 نيست كه چه جوري اين نقض او ميشه؟ او اصًال كار به اين معنا ندارهباالخره اين براي من معلوم  _سئوال

اشاره به شبهات حكميه و مصداقيه را من عرض كردم خدمتتون، حاال انشاء ا... جلسه آيند ه  _استاد حسيني
 بيشتر صحبت ميكنيم. 



 



 بسمه تعالي

 ٩موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

بحث درباره شناختن موضوعات بود، ولي نه عناويني كه موضوع احكام كلي الهي هستند و طبيعاً اين 
 موضوعات هم كلي هستند.

اين  ،بلكه بحث درباره شناختن مصاديقي بود كه آن مصداقهاي كلي، به قيد عينيت و خارجيت از ذهن
خشش كه تخصصي است، نياز دارد به يكء ابزار و منطق و وسيله اي يا نه مصداقها، آيا شناسائي اش در آن ب

 ؟ 
 و اگر نياز دارد، آن ابزار اسالمي بر اسالمي دارد يا نه؟

در اين قسمت به عرض برادرها رسيد كه اگر ما بتوانيم آينده را با يكء نسبت  ،در اين قسمت گفته شد كه
در  ،ميز عادي خارج باشد، يعني بگوئيم اگر فالن تصرف را بكنيدتقريبي پيشگوئي كنيم و اينكار از عهده ت

 شود؟ مي چگونه ظاهر ،آينده ثمره اين تصرفي كه در مقدمات بعيد ه انجام گرفته
اين پيشگوئي با خارج و واقع يكي در بياد، ولو يكء درصد، تابع  ،گفته شد كه هر گاه با يك؟ نسبت تقريبي

 عليت هست و بايد اين ابزار را به رسميت شناخت، كه ميتواند يكء همچين كاري را بكند.
ميتواند اطالعا را بگونه اغي تقسيم بندي كند و بگونه اي جمع بندي كند كه حاصل اين تقسيم كردن و 

 جي باشد نسبت به آينده. يكء استنتا ،جمع كرد ن اش
 سخني را كه بيان ميكنيم، هميشه با يكء نسبت تقريبي صدق ميكند. ،بعد هم عرض كرديم نسبت به آينده

 صدقش به معناي تطابقي كه الزمه صدق قضاياي نظري محض هست،نيست.
 بعد هم عرض كرديم، در اينجا هم يكء مثال زديم براي نمونه. 

ض، حتي اگر در رياضيات هم باشد، نسبت به عينيت، با يكء نسبت تقريبي گفتيم كه قضاياي نظري مح
درجه ميدانستند و اثبات  ٣٦٠روبرو ميشود. يعني مثال زديم، گفتيم در هندسه، مجموع زوايا ي مربع را 
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درجه، در دستگاه هندسه اقليدسي كه امتداد و سلبش را، حد اوليه  ٣٦٠ميشود كه در فضاي رياضي محض 

 يدهد، هست، قابل اثبات است.قرار م
اين مطلب را آنجا ثابت ميكنند و قابل ترديد نميشناسد و لي اين  ،يعني عليت در مفاهيم نظري محض

 وقتيكه ميخواهيم نسبت به عينيت نسبتش بدهيم، اين همچين اختالفي درش ظاهر ميشود.
آنچه كه قابل ترديد نيست، اينستكه براي مالحظه عينيت، عواملي را  :حاال در جلسه گذشته عرض كرديم كه

كه بصورت پيش فرض، مفروض مينمائيد، اين عوامل و نسبتهاي بينشان كه نتيجه ميدهد ساختن يكء مدل 
 ساده، يكء نمونه ساده از عينيت را، اين پيش فرضها با فلسفه شما، با معارف شما، ارتباط دارد. 

يكه اين دنيا را في الجمله مذعن است كه دار اختيار و ابتالء و آزمايش است، اين آدم عرض كرديم: كس
 نميتواند انسان را مطلقا تحت قوانين ماده، مجبور ببيند.

يعني التزام به طرفين نقيض در پيش فرضش نميتواند بكند براي شناسائي انسان. يعني ارتكازات از فرهنگ و 
مروز، اينرا ميخواهيم عرض كنيم كه اين استفاده تاثير ميگذارد نسبت به استنباط از فلسفه استفاده ميكند. ا

 و تعريفي كه نسبت به عينيت دارد.
هر چند آنروز هم تاحدودي اين عرض را عرض كرديم، امروز هم يكء كمي دقيق و روشنتر تا آخر جلسه 

 انشاءا... تعالي ميخواهيم عرض كنيم. 
فر مادي، يكء نفر كه توفلسفه قائل به اصالت حس باشد و اصل، قدرت عملكرد شدت حركت را يكئ ن :گفتيم

مادي را بداند محض، ديگه هيچ قيدي بهش نزند، اين آدم حركتهائي كه مبتني بر هوي هست، نرمال ميداند 
 ديگه.

 براي اينكه براي مطلوبهاي محسوس است ديگه حركتي كه از روي هوي هست، مطلوب محسوس دارد ديگه.
 مطلوبش
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ماده است، آثار ماده است. همه آن صحبتهائي هم كه درباره ارتقاء وجدان بشري و اين حرفها ميكنند، آخرش 
مادي ختمش ميكنند ها. كسي يكوقت خداي نخواسته براي ش مشتبه نشود، خيال كند كه وقتي صحبت از 

 ادراكات قلبي مثالً عرفاي ما را ميگويند.صيانت و ارتقاء وجدان و از اين صحبتها ميكنند، خيال كند كه مثالً 
عجب و ربا را ميگويند. تاريخ پرستي را ميگويند تاريخ پرستي را هم باري پرستش يكء ربا بسيار بزرگ، ،نه

 دل خوشي به اين عالم ميگويند.
. تو اصالت حس نميخورد ،غرض ديگري ندارند. اگر غرضشان غير از اين باشد، آنوقت ديگر تو دستگاهشان

 قانونمند دانستن درست نيست.  ،آنوقت ديگر قانون مادي باريش كشف كردن، درست نيست. آنوقت
 رشد. ،بنابراين آنها شدت حركت مادي كه پيدا ميشود، ميگويند: توسعه

يعني  ،اين شدت حركت، طبيعتاً ظهور در يكء زندگي متناسب با اين حركات ميكند كه غلطت را شديدتر
اي ر اايجاد ميكند در خارج كه اين اهواء بهتر در دسترسشان قرار بگيرد. اين تنوع طلبي  گستره اي و زمينه

 و حرص شديد تر بشود.
 اين تمايل به دنيا، محكمتر. خيلي خوب، حاال ميخواهند اينها الگو درست كنند، براي آما ر گيري. 

 ،ا ء فرمودند: ان لم تكن لكم دينربطي به مومن بودن و كافر بودن از ندارد. حضرت سيد الشهد _سئوال 
 فكونوا احراراً في دنياكم. 

 اينرا يكء جمله فقط پاسخ ميدهم به حضرتعالي.  _استاد حسيني 
هستي بدون  ،ولي تا وقتيكه اذن ندادم از آقايان اجازه ميخواهم كه صحبت كنم. يكء جمله را عرض ميكنم

حركت متعلق به تباركء و تعالي  ،و حركت صحيح هستي غايت ممتنع است. يعني لغواً و ظلماً خلق نميشود
 است.

 حاال تا بعداً. هواي نفس كه الكي خلق نشده.  ،اين يكء جمله باشد
سطح تحصيليش چقدر است؟ سطح در آمدش  :در الگوئي كه براي آمار درست ميكنند، ميگويند بنويسيد كه

 صرفهاي مختلف. چقدر است؟ سطح مصرفش چقدر است؟ اينرا خرد ميكنند تو م
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از كليه خرجهائي كه يكء انسان دارد. بعد مالحظه ميكنند كه اين  ،از خانه، از ماشين از لباس، از خوراكء

آقائي كه دكتر است، چرا در آمدش كم بوده؟ چرا مسكنش بد بوده؟ علت اينكه اين آقا بشود دكتر اين بوده 
 كه وضع زندگي اش در رشد باشد.

سب با رشد ذهني اش. حاال اگر در آمد ش خوب بود، خرج نميكند. اينرا هم نرما ل متناسب با چي؟ متنا
 نميداند.

حاال همينجا شما به اين سئوال آماري يكء نكته كوچكء، يكء عامل جديد را وارد كنيد، بگيد قبل از اينكه 
ه هستي؟ مسلم است يا مرقوم بفرمائيد، تحصيالتش چقدر است، مرقوم بفرمائيد كه اعتقاد به چه دارد دربار

 ملحد است؟
اين سئواالت را هم بكنيد كه واجبات را مقيديد؟  ،سئواالتي را هم كه ميخواهيد بكنيد از زندگي شخصي او

تا چه اندازه مقيديد؟ از محرمات، يعني سئواالتي كه يكء روانشناس اسالمي ميكند. از محرما تبد ميآيد؟ ول 
 وبه. ..........مبتال شوي؟ حاال اين سئوال را ما اضافه ميكنيم.

 صورت بدهيم كه نمونه برداري كنند، مجبور هي اضافه ميشود؟ ديگر تو جمعيتها كه ميخواهيم ،چي چي
شويم، اگر اين سئوال را قرار داديم، يكء عامل را وارد كرديم، جمعيت را قيد بزنيم كه آيا جمعيتي كه  مي

 نزديكء محل زيار ت است؟ نزديكء مسجد است؟ يا نزديك مفسق است؟ ،تراكم پيدا كرده
رد، در جامعه اسالمي محل فسق. اين جمعيت در حضرت جمعيتها را ديگر يكء جور نميبينيم. وجود ندا

 عبدالعظيم هستند؟ يا در كنار شهر نو هستند؟
 ميآئيد و ميرسيد به كسياني كه بله تحصيالت عالي هم فرضاً دارند.  ،بعد حاال داخل اينها

 ندگي نيستند. آنوقت نگاه ميكنيد تو دسته مومنين كه نگاه نكنيد، اينها مثل دسته غير مومنين مسرف در ز
كند براي مسجد ساختن. خرج ميكند ولي براي كمكء به ضعفاء. در آمدش كم  مي ها، خرج ،خرج ميكند

 است براي اينكه ويزيت نگرفته از مريض ضعيف، حق طبابت نگرفته. 
 اگر مثالً حقي باشد، حاال من كاري ندارم به آن صحبتش. 
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 بعد تو معادله كه نگاه بكنيم، ميبينيم كه شدت تحركء هست. 

 رشد حركت و رشد ادراكء هم هست، ولكن نه بر اساس يكء جاذبه مادي. 
موجب  ،اگر در بالد كفر باشد، شدت حرص :آنوقت وقتي بخواهيم تعريف گسترش و رشد را بكنيم، ميگوئيم

رشد، آن موقعي است كه شدت براساس ايمان بخدا شدت حرت است. اگر در بالد اسالمي است، ميگوئيم 
 باشد. 

اين يكء استثنائي كه  :به هر نسبت بگوئيد جامعه، نه همه اينجور نيستند، اين دكتر استثنائي است. ميگوئيم
 دارد، نزديكء به رشد و نرمال است؟

يند: ما بايد تغيير يا دور است؟ چه جوري آنها به جوامع عقب افتاده كه ميرسند باصطالح خودشان ميگو
 وضعيت بدهيم. زمينه رشد به طرف آن شهوات درست كنيم. 

خانه نميتوانند بسازند، اال از حصير. مگر مثالً استاد  ،اينها :يكي از دوستان از بنگالدش آمده بود ميگفت كه
تي و شركتهاي دانشگاه باشد كه دوتا تيغه بكشد، براي يكء اتاق و روش حصير بياندازد. مگر خانه هاي دول

 خارجي كه خوب، نه اونا خيلي خيلي مجهز است.
بعد ميگفت: نوع مردم فقير و متوسط خانه هائي را كه ميسازند با حصير است و طولش را نميتوانند به 

 يكء كار گر نميتواند طول خانه اش را به اندازه اي كه توش بايستد بگيرد. براي اينكه باد مياندازدش. ،اندازه
سانت از  ١٢٠بايد چوب بزند، پول هم ندارد چوب بزند. حصير را در سقفي كه حدود  ،واهد با د نيندازداگر بخ

 زمين ارتفاع دارد، بصورت يكء طاق ميزند.
نفر نشسته ميخوابند.  ١٠در يكء فاصله، اينجور كه ايشان ميگفتند، قريب مثالً به چهار متر در دو متر هم 

ر ضعيف، امريكا برايشان شركتهاي مختلف درست كرده . ويدئو با رقص هاي اين خانواده آن كارگ ،آنوقت
 امريكائي با قيمتهاي ارزان ميبرند تو اين كلبه ها، تما شاي فيلم ويدئو ميكنند.
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براي  ،شدت رواني الزم را ،چرا اينكار را ميكند؟ ميگويد: اينها تحركء الزم را ،از نظر جامعه شناسي امريكا

كت بكنند، اونجور كه من ميخوام، ندارند. تو حال خمودند. حركات شهواتي شديد را در اينكه درست حر
 منظر آنها قرار ميدم، كم كم كم. .. اينها تأثير در فرهنگشان بكند.

چه جوري آنها سعي ميكنند، ملتهاي باصطالح خودشان عقب افتاده را ببرند در دستگاه خودشان؟ شما هم 
 مردم همه بر اساس تقوي حركت نميكنند.  ،يكنيد براي مطالعه. ميبينيد، نهآمار را نمونه برداري م

هر چند در انسان شناسي شما، غرائز بايد محكوم عقل بشود، ابزار عقل بشود، وسيله عقل بشود، وسيله تعلق 
 حركت و متحركء هر دو يكي است و محض تعلق است.  :به جلت عظمته بشود. شما تو معارفتان ميگوئيد

هوي بايد تابع تقوي باشد؟ در انسان باصطالح  :نوقت چطور ميشود كه تو انسان شناسي تان نگوئيد كهآ
 ولكم في رسول (ص ).  "كه "اسوه ". باصطالح حقيقي اش "مطلوب ". باصطالح فني "مطلوب"خودتان، 

ود مباركي ميگوئيد: جامعه وقتي در حال رشد است كه مرتباً نسبت تقريبش را بطرف يكء همچين وج
 اول كار نميشود. ،نزديكء كنيم. بله

چگونه انجام ميگيرد. و چه جوري در  "سرپرستي "مي دانم كه نميشود. از وضع موجود شروع ميكنند. ولي 
 برنامه ريزي اعمال ميشود؟ بي تفاوت است نسبت به معني رشد؟ اصالً برنامه براي رشد است.

 ت. كاري را ميكنند براي اينكه قصدي دارند، به آن مقصد برسند. تو دستگاه كفار هم برنامه براي رشد اس
فرق پيدا  "عوامل " ،اگر چنين چيزي شد، خو ب عنايت بفرمائيد به اين نكته اي كه عرض ميكنم ،خوب

مخصوصاً فرق پيدا ميكند، چر؟ چون عامل مغير جهت تغيير را بايد مشخص كند  "عامل مغير "ميكند. 
 ديگه.

 "غرايز حيواني  ". هم داراي "تقوي  "است، هم داراي  "هوي "فرض ما هم براينست كه بشر هم داراي 
 را طي كند.  "سقوط  "را طي كند و هم ميتواند راه  "صعود"است، هم ميتواند راه  "عقل "است، هم داراي 

م در الگوي برنامه ريز حاال اگر بنا شد جامعه بستر يكء همچين چيزي باشد و يكء همچين فرق مهمي ه
اين مثالي كه آنروز هم عرض  ،در مدل سازي مان باشد، عنايت بفرمائيد بر اين مطلبي كه عرض ميكنم ،بمان
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كردم، باز تكرار ميكنيم مثال را براي نتيجه جديدي كه ميخواهيم ازش بگيريم: يكنفر اقتصاد دان مسآيد 

 بشه ازتو جامعه بياد بيرون.ميگويد: نرخ را را باال ببريد تا بلوها چطور 
اين حرف براي جامعه ملحد خوب است، آثار وضعي هم دارد. خوبه كه چه عرض كنم، به حسب موضع آنها 

 عرض ميكنم. واال از دستگاه الهي كه نگاه بكنيم همين كار بد است.
 براي جامعه خودشان، براي ثبات خودشان هم بد است. 

ا بال ببرند و آن جامعه هم در حال رشد باشد، معنا نندارد اثري بكند. نرخ ربا ر ،ولي تو جامعه اسالمي
براي  ،ميگوئيد: آقا تبديلش ميكنيم به تشويق. هما ن كار را ميكنيم با تشويق. عرض ميكنم كه بفرمائيد

 ها.  ،مراحل ابتدائي انشاء ا... تعالي اينكار خوب است. ولي براي نهائي نميتوانيد بگوئيد
بچه كوچكء كه  ،بت به حركت انسان بايد يكء جور ديگر سازگار باشد. البته ممكن است آدمالگوتان نس

صبح بلند ميشود نماز ميخواند، دو تا گرد و هم بهش بدهند. ولي اگر يكوقتي خداي نخواسته به كسيكه مثالً 
 بگويند: ،مكلف باشد و سني ازش گذشته باشد و اينها

بحها بهتون يكء تشويقي مثالً ميدهيم تا بلند بشويد. خوب اينكه قصد خوب، شما نماز كه ميخوانيد م ص
 قصد قربت نميكنم. اين همون ميشود ديگه.  ،قربتش خراب شد كه. بقول آن بنده خدا ميگفت: تا پول نسونم

 حاال خوب عنايت كنيد. ،خوب
خصوصاً در وضعيت كارشناسي  ،نتيجه اي را كه ميخواهم بگيرم امروز، اين نتيجه است: استنباط ما از عينيت

بعنوان مواد آورديد تو اين  ،يكء توصيف ساده نيست. توصيفي است كه با مواديكه شما از معراف فلسفي تان
 . "توصيف عينيت" :بهش گفتيد ،دستگاه و اين استنباط بدست آمد

توصيفي كه  ،يفشاصل توص ،"بايد چه بكنيد يا بايد چه نكنيد" :منهاي ارزش كه بگويد ،كار كارشناسي
ميدهد كه جامعه بيمار است، سالم است، اينگونه است، آنگونه است، خود توصيف و ضعيتش با پيش 

 فرضهاي اوليه اش رابطه دارد. 
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تعاريف كارشناسي هر چند تعاريفي است تجربي، با تعاريف فلسفي شما ارتباط دار. اگر ارتباط پيدا  ،بنابراين

بگوئيد امور بهم ديگر ارتباط ندارد، اين يكء دسته، آن يكء دسته. از جهت كرد، حتماً ديگر نميتوانيد 
 خاصي ميتوانيد بگوئيد، مربوط نيست. من جهت ميتوانيد بگوئيد مربوط نيست.

ولي مطلقا ربط ندارد؟ نه، نميشود گفت: مطلقا ربط ندارد. اگر بنا شد يكء نحو ه ربطي بينش باشد، يكء 
 نحوه تأثيري بهم بگذارند، طبقه بندي در ادراكات كلي باري شما درست ميشود. 

كند به  صرفاً براي اينكه يكء درجه نزديك ء ،حاال اين طبقه بندي كه براي صرف مثال ما در اينجا آورديم
 درباره اش توضيح نميخواهيم. ،ذهن

فقط ما جائي بعضي از قسمت هاش رو نشون ميدهيم. ميگوئيم اگر ،بدهيم. نموداري كه آوردند خدمتتان
 اينجا را عوض كنيم، چه جوري ميشود؟ اگر آنجا را عوض كنيم چه جوري ميشود؟ 

ي كه بين مفاهيم كلي هست در يكء نظام مالحظه بفرمائيد روي نمودار، اي يكء پيش نويس هست از نسبت
 فكريي. 

صرفاً اينرا هم فرضي بگيريد، هم بدون استدالل بگيريد. فقط براي از بحث نيست. استدالل دارد. ولي جاش 
 اينجا نيست.

فلسفه تاريخ. يعني زير  ،٣/١صرفاً براي اينكه يكء تقريب بذهن بشود، شماره اي را كه اينجا گذاشته اند 
 بعد از فلسفه هستي و بعد از فلسفها ارزش.  ،تزاعمنطق ان

اين تو دستگاهي كه بر اساس اصالت حس باشد، نميتوان چنين كاري را كرد، چرا؟ آنجا فلسفه را يكء ملود 
 مادي محض ميداند. ارزش را يكء مولود مادي محض ميداند.

قرار بگيرد  ٣تجربه. يعني بياد جاي  بياد جاي منطق ،پس بايد چكار كنيم؟ بايد جاي اين بخش منطق انتزاع
 قرار گرفت، چه ميشود؟ ٣حاال اگر  ،منطق انتزاع. خوب

، آنجا بايد بنويسيم فلسفه تاريخ. يعني ٣/٣ ،بجاي اينكه دريگه ما بگيم: فلسفه استنباطات كاربردي ،هيچي
 فقط منطق تجربي هم اين باال نميآيد. بخش سوم از منطق تجربي مينشيند جاي فلسفه هستي. 
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آنوقت فلسفه علمي اش ميشود، فلسفه تاريخ. آنوقت معاذا. .. وقتي به دين ميرسد، طبيعي است كه اگر يكء 

نوشته اند، بگيريد، يكء رودخانه كه بيآيد به اينجا، اين طرفي كه  ١/١جريان آبي شما از اينطرف صفحه كه 
 "منطق  "درست ميشود.  "فلسفه "درست ميشود.  "دين "طرف فشار هست، ميشود ماده اينجا كه ميرسد، 

 درست ميشود و الي آخر. 
 شما يكء چيز ديگري معتقدند.

د. بشر پي به يكء حقيقت مستقل از خودش باش "انعكاسي از ادراكات بشر  ،دين"شما معتقد نيستيد كه 
 ميبرد. راه به ادراكء نسبت به واقع دارد. نسبت به حقايق، نسبتي از ادراكء را پيدا ميكند.

اساساً بر پا بودن  ،سير همه اشياء ،گوئيد: كيفيت همه كيفيات مي اونها حق هستند و حقانيت و حتي شما
ميدانيد، پيدا ست كه طبقه بندي تان در مفاهيم كلي مطلقاً  "صفت فعل "سماوات به عدل است و عدل را 

 فر ق پيدا ميكند. چ
كه هر كدام از اين خانه ها سر جاي  "ساختار وضعيت "ميشود  ٣/٣/١قسمت  ،حاال ميآئيم در فلسفه تاريخ

يتش ميشود، عين خود كل نمودار كه االن من ساختار وضع "نمودار"خودش تبديل به دوباره يكء باصطالح 
 . "فلسفه منطق  "دستم هست. ميشود، اين ساختار وضعيت ميآيد اين باال، جاي 

 صرف تمثيل بود كه آورديم.  ،اين يكي دست آقايان نيست. اين لزومي نداشت
وضعيت ايمان تأثير ميذارد  ،اينجا امكانات مصنوعي است. يعني مقدورات رواني ،اينجام يعني مقدورات رواني

چگونگي حيات. حاال من يكء اشاره اي در اينجا ميكنم. نتيجه اي از اين مثال فقط من  ،به چگونگي زندگي
 باب مثال آورده بودم اينرا خدمتتان. 

اسالم برنامه سعادت را در جميع شئونات حيات آورد و نسبت به فعل معصوم صلوات ا... عليه  :شما ميگوئيد
 معاذا لغو هم ازشان سر نميزند، ظلم كه :ميفرمائيد كه

 داريد. اينجور نيست كه شما خداي نخواسته از رشد تعريف نداشته باشيد. "حيات و رشد"تعريف شما از 
 پاشيد بريد حقوق بين الملل بنويسيد. ،تعريف نداشته باشيد "حق و باطل"از حيات تعريف نداشته باشيد. از 
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واژه ها را اينجوري بهش نگاه نميكنيد اصالً.  آنرا تكالب سر جيفه دنيا ميدانيد، آن كاري را كه آنها ميكنند.

يكء مثال ديگري ميزنم و مطلب را ديگر  "عرضه و تقاضا "خوب عنايت بفرمائيد، مكانيزم  ،شما هيچگاه
 تمام ميكنم.

شوند. واال يكء توضيح مختصر در كنارش  مي اونا، كسانيكه آشنا باشند به اصطالحات اقتصادي زود منتقل
 ا ل خدمتتان عرض ميكنم.باندازه يكء مث

ها، هواي نفس ها ميل  "مطلوبيت "اونا ميگويند: مكانيزم بازار، تخصيص منابع را بنحو مطلوب ميدهد. يعني 
چقدر تخته الزم  ،ها بهم ميخورد ميكند، يكء ساختمان بزرگ درست ميكند. اون ساختمان معين ميكند

 هست در سال درست بشود؟
 ج بشود؟ چقدر. .. يعني بهترين تركيب را اين بوجود ميآورد براي رشد. چقدر الزم است آهن استخرا

انسان  ،نخير :اول اينكه آنها اين امكانات مصنوعي را ميگذارند صدر كه اثر ميگذارد در انسان. شما ميگوئيد
 حاكم است. يعني چه انسان حاكم است؟ يعني هر چه بذهن بشر آمد مطيع ذهن است، ال بشرط؟ 

هم قانون خمر درست كردن  ،استفاده از امكانات؟ تركيب كردن و. .. انگور را هم ميشود خمر كرد نحوه ،نه
هست، هم قانون سركه درست كردن هست سركه درست ميكند نه خمر سركه موجب بركت است. خمر، 

 موجب نكبت است. 
 انسان را شما حاكم ميدانيد

عال فرستاده حاكم ميدانيد، نه مقداري كه آن رابطه ها حاال . در مكانيزم بازارتان هم روابطي را كه خداي مت
ميگوئيد: وضعيت رواني  ،با اهداف بسازد، تغيير بدهيد. خوب اين نكته را عنايت بفرمائيد. پس بعد از انسان

 بعدش كيفيت ارتباط انسانها را معين ميكند. ،انسان
ي آخر. نحوه ارتباطات است كه مشخص ميكند كه بيع چه جور باشد؟ باشد. اجاره چه جور باشد؟ ال ،ميگوئيد

نحوه تخصيص چه جور باشد. بسيار بينش فاصله پيدا ميشود. تا اين اندازه مثال كافيست فعالً در اينباره 
 عرض كنم. 
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بي ارتباط به ساير تعاريف نيست،  ،حاال فعالً درباره اين نتيجه از اين بحث كه تعاريف و استنباطات از عينيت

 يكء چند دقيقه اي حضور برادر ان عزيز هستيم. 
اگر اشكالي باشد، در محضرشان هستيم و بعدش هم يكء چند دقيقه اي جناب آقاي شرعي گفتيد كه 

 ميخواهند صحبتي بكنند، ديگه من مرخص ميشود. 
درجلسات آينده ربطش هم با آن دو سه تا بحث جنجالي اين نتيجه گيري كه گرفته شد، انشاء ا...  _سئوال

كه داشتيم كه آيا جزئي كاسب هست يا نيست و امثال اينها و آن مسئله بعدي كه. .. چه ربطي پيدا ميكند 
 منطقًا؟

 تا حاال بريم جلوتر ببينيم چه جور ميشود.  ،حاال بي ربط باشد نسبت به آن _استاد حسيني 
 ..و بركاته.السالم عليكم و رحمه. 

 
 





 تعاليبسمه 

 ١٠موضوع شناسي 
يعني  ،بحث درباره موضوع شناسي بود و آن دسته اي از موضوعات كه مصداق باشند براي موضوعات كلي

 ،يكء دسته اش الاقل ،ين مصاديقكه آن عناوين كلي موضوع احكام كلي الهي هستند، حاال ا ،عناوين كلي
 شناسايي اش بديهي نبود و اين دسته اي كه شناسايي اش بديهي نبود و اهل خبره و كارشانس

 ببينيم آيا چه جوري موضوع شناسي ميشود؟ اسالمي و الحادي دارد؟ يا ندارد؟،خواست مي
 بعد مالحظه كرديم كه آيا روشي دارد براي شناسايي اين مصاديق؟

بله روشي دارد و بايد يك عواملي را مالحظه كنند و نسبتي بين آن عوامل يعني چه؟ يعني بايد نمونه  ديديم،
 اي تصوري درست كنند.

نمونه اي فرض كنند و اون چيزي را كه، تصوري را كه از انسان دارند يا تصوري را كه از جامعه دارند، آن را 
 بايد ساده اش كنند،

توانند، اگر، خوب، شما همه  نمي ا از بين كليه عوامل انتخاب كنند، همه اش رابصورت اينكه يكء عواملي ر
 خصلت هاي يكء شيء را بياوريد، قدرت اينكه بينشان نسبت برقرار كنيد،

حداقل در قدم اول نيست اينجور. آخر كار است كه بعد از طبقه بندي بين خصلت ها، براساس آن عواملي را 
گيد و نسبتي را برايش فرض ميكنيد و  مي كرديد، كم كم هر كدام را جايي برايش كه اول گزيديد و انتخاب

 كنيد. مي محاسبه اي
پيش فرض ها يي دارد كه اين پيش فرض ها را  :سپس درباره اين نمونه سازي و مدل سازي گفته شد كه

 كنيد.شما براي توجه كردن و التفات فرمودن و بخاطر سپردن ميتوانيد چند قسمت كار را ب
 بگوئيد اينكه عوامل را ساده ميكنيم، يعني بايد انتخاب كرد بعضي از عواملي را بعنوان عوامل اصلي.-١

 ،بعد بايد نسبتي بين اين عوامل با همديگر فرض كرد، تا يكء مجموعه شود. يكء نمونه شود به اصطالح
 نمونه ساده. 
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 بعد بايد قدم سوم،عامل مغير را مشخص كرد.

سئواالت را نسبت به عينيت مشخص ساخت براساس اين مدل، و نمونه اي كه درست شده و اين آنوقت آمد 
توانم به عرض برادران  مي ساده ترين طرزي بود كه ميشود مثالً مطلب نمونه ساختن از عينيت را، يعني بنده

 عزيز برسانم.
اق، توصيف يكء مصداق، وقتي استنباط از يكء مصد ،حاال، تا اينجا آمديم كه، چون استنباط از وضعيت

توصيف كارشناسي است كه با اين ابزار بروند به سراغ آن مصداق عيني و شناسايي بكنند، اگر شما تعداد 
 عواملش را تغيير بدهيد.

خواهند معرفي كنند، مدل نرمالش را اين ميگيرند، مدل طبيعي اش را  مي يعني فرض كنيد: آنها انسان را كه
 براي هوايش كاربكند. :نه سالمش را اين ميگيرند كهاين ميگيرند، نمو

 كند. مي شما نمونه ساده را ميگيريد: تقوا، براي تقوا كار
 كنيد. آنها اضافه مي پذيريد كه هوايي هم هست، براي شناسايي انسان ها.پس يكء عامل را اضافه مي ولي
شود، كسي انكارش  نمي داريد كه اصالًكنند همچي چيزي را. شما درمعارفتان يكء قدر متيقن ها يي  نمي
 كند.

به هيچ گونه اختيار وجود ندارد و عالم، عالم تكليف  ،گيد: اينكه بگوئيد مي انكارش را برابر با انحراف ميدانيد.
 عالم ديگري نيست يكء انحراف است. ،نيست و دنبال اين عالم

كنيد. ولو نسبتش حاال خيلي كم  مي شما "حاكميت بر جهت گيري و سمت گيري "به معناي  "اختيار "
علتش برگردد علت افعالش به  ،اگر همه اش ،گيد: انسان مي باشد، يا خيلي زياد باشد، ما كاري اش نداريم

 شود.  نمي نكند، "اختيار"چيزهاي ديگر، بطوري كه در هيچكدام از اعمال باز گشت به سمت گيري و 
هم  "نرمال "كند. تو بيان  مي هم فرق پيدا "رشد"كند. تو  مي پيداسازد. لذا، مدلتان فرق  نمي با معارف ما

 كند.  مي فرق پيدا
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در اين دنيا بناست  "بد"دهد، شكي ندارد. مگر كار  مي نتيجه "بالد كفر"سازند در  مي هايي كه آنها "مدل "

 كار نيست. "صحت"بر  "دليل "با واقع  "مطابقت "تو اين دنيا نتيجه ميدهد.  "كار بد "نتيجه ندهد؟ خوب، 
 "رشد"كه بعداً خواهيم گفت از طريق احكامي كه حاكم بر جريان  "غايت"تناسب آن ثمره اي كه دارد با 

 است، مشخص ميشود، آن مالكء است.
، دور بكند از "رضوان "اگر ما را نزديك بكند به  ،"نار"، دور بدارد از "جنت"اگر نزديك كند كار ما را به 

 ،"منحط"
توانيد مالكء  ، نمي. صرف اثر داشتن و قدرت تأثير عيني"عمل صحيح "گيد،  مي ءا... تعالي اين راانشا

قدرت عملكرد عيني، اصل قرار گرفتن در معيار صحت، تو فلسفه اصالت حس، نتيجه  :حقانيش نيست كه
 ميدهد كه هر غلبه اي صحيح باشد در جاي خودش. 

رد.حاال، در جلسه قبل درباره تعاريف صحبت شد و گفتيم: توصيف، ب مي از بين "ارزش"اين اصالً معناي 
هست، و مدلشان هم عواملي را كه دارند و مغيري را كه در  "مدل "توصيف هاي كارشناسي بدليل اينكه از 

 عوامل اصل قرار ميدهند، و نسبتي كه بينشان هست، اين باطل هست، اين توصيف باطل هست؟
اين احكام باطل  ،گوئيم: نسبتي كه بين توصيف قرار ميدهند. يعني احكام كارشناسيخواهيم بيائيم ب مي حاال

 است.
تواند بدهد كه جامعه مسلم، قيد داشته باشد، ها. چه شد كه جنس توش گرون شده؟ اگر  نمي تشخيص-١

 ل تغييركنند و نرخ ربا را كه تغيير بدهند، وضعيت چرخش پو مي ببرنش تو اروپا كه همه براساس هوي كار
 كند. مي

اونجا مدلش درست در مياً د به حسب اون كاربردي كه ميخواهند. هر چند اونهم بايد حل بشود تو مدل 
 اسالمي و آسيبش مطا لعه شود، كه چه شونه، اين مردم؟

ولي در جامعه ما، يعني در جامعه اي كه اسالمي باشد، مردمش رفتارشان برگردد به اعتقادات اسالمي، 
 بر نگردد، به حركت براساس هوي. حركاتش 
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تواند  مي به هر نسبتي كه حركت، حركت اسالمي باشد، به همان نسبت فاصله دارد از ديد كارشناس. نه

تواند حكم كارشناسي بدهد براي اينكه چه بكنيد؟ نسبت بين اين وضعيت و  مي مصداق را تميز دهد، نه
 وضعيت دوم.

تواند برقرارب كند. اينجا دقيقاً مطلبي است كه  نمي وصيف دوم رانسبت بين اين به اصطالح توصيف و ت
 توصيف از چگونگي حركت است. 

تواند  مي را كه مدل اين مناسب با آن هست تا حدودي به صورت موقت اين "كافر  "بله، چگونگي حركت 
 تواندن بكند. نمي همچي كاري را ،نسبت به جامعه اسالمي ،شناسايي كند. ولي

 مجموعه اول داراي حركت بود،ها.  ،"حكم كارشناسي"از چگونگي حركت كه ميشود، توصيف 
لحاظ ميشد. اينجا مبان تر ميشود. وضعيت اول را  "رشد"لحاظ ميشد  "حركت"توهمون شناسايي اش هم 

 شناسايي كرده، سئواالتي داده به آمار. جمع بندي كرده. تعادل، يا عدم تعادل يعني چه؟
وضعيت متعادلش  "هاي مفروض مطلوبي كه بين عامل ها بود، مثلالً اگر سه تا عامل باشد، يعني اون نسبت 

گويند:  مي كنند، مي اون وضعيت مفروض مطلوب را مالحظه ميكند، فاصله اش را هم با عينيت مالحظه "
 است.  "متعادل"اين حركت

ايران كه برسد بگويد وضعيتشان  طبيعي است.، خوب عنايت كنيد، يكء كارشناس، در مطالعه وضعيت مردم
 ها.  ،است. ولي، نه اينكه اونجوري كه اونها هستند، اين ميتوانيد بشناسه "غير متعادل"

نه ازباب اينكه شاسايي و استنباط از عينيت، با نسبت تقريب با عينيت فاصله دارد، نه. از باب اينكه اصًال 
است، نسبت هايي به اين نسبت هايي كه بين  كارشناسي اش يعني اون مدلي كه دستش "جهت گيري"

 ."ضرايب فني  "گويند مي گذارند، مي عوامل هست، اسمش رو اصطالحاً
خواهد ببيند كه با آن ضرايب فني فاصله دارند يانه؟ اين اصالً بد دارد  مي كند كه مي اين دسته بندي كه

 كند. نخواهد شناخت. مي قضيه را تا
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توانند  نمي هيچوقت "كفار "كنم) مي را شما يقين داشته باشيد كفار، تو پاورقي عرضلذا بحمد... والمنه، اين 

 را بشناسد.  "مسلمين "
ساخته ذهن  "خدا"، اونكه در پيش فرضش اينه كه معاذا... "انتم اال علون "توانند آسيب بزنند،  نمي و لذا

آردش تحت قوانين  مي يا تو روانشناسي ،تحت قوانين ماده ،آردش تو جامعه شناسي مي بشر يا جامعه است يا
بشناسد؟ ادراكء  "اختيار تقوا"و يا  "مواهب حضرت حق"تواند عامل مغيري به نام  مي ماده، اين بدبخت كجا

 تواند بكند. نمي اين مطلب را
مدل جامعه شناسي را زياد  ،مدل جامعه شناسي ٥٠من اونجوري كه اطالع داشتم تا دو سال پيش حدود 

كنند، ها، خيال نكنيد كه همچي يكء چيزي باشد كه مثال يكنفر يكء مقاله بخواهد  مي ارروش ك
 كشند روش. مي كار زحمت فكري زياد ،نه،بنويسدها

 خواهند بكنند، درست است ك پيشداوري فلسفي حتماً جهت ميدهد، مي گزينش بين عوامل كه
بعنوان  "تعصب"،"باور"خاب كنند، بعنوان يكء است انت "حق "را به اين عبورتي كه  "ايمان "توانند نمي

 كنند. مي هي محاسبه،اينها ،دانيد مي دانيد، جهل مركب مي اموري را كه شما فاسد
مدل جامعه شناسي كه براساسش مقاالت تحقيقي، اونها يكء مدل  ٥٠سال قبل اطالع داشتم كه  ٢من تا 

ند، پشت سرش عده زيادي مشغول به جمع كن مي وقتي درست ميكنند پشت سرش برنامه ريزي تحقيقي
 كنند.  مي آيد و يكء قضاوتي مي شوند، تا آخر كار عصاره اش در مي شوند، جمع بندي اش مي آوري نمونه ها

، تو مجالتي كه فقط مثالً مقاالت علمي اونها رو "سند رسمي "يكء ،اين قضاوت ميشود، يكء مقاله علمي
پنجاه تا درباره ايران ارائه شده بود و همه اش شكست خورده بوده الحمد كنند.  مي كند، اينها طرح مي طرح

ميليونش هم باشد، شكست خواهد خورد، تا وقتي كه مردم  ٥٠ا... رب العالمين و هر چه هم از اين به بعد 
 كنند.  مي انتخاب كردند بندگي خدا را و در اين سير حركت
ها، نه اينكه اينايي كه. امور ميشوند بروند يكء مسئله اون فيلسوفها شون تئوريسين هاي بزگشون، 

 از يكء برنامه بزرگ تحقيقاتي اونارو برند نمونه برداري كنند به اصطالح كار تحقيقي بكنند.،تحقيقاتي
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كار كارشناسي ما اينجوراست ديگر.دكترا در اين حد است ديگر.اينها رفتار اقتصادي و معيشت و حيات 

حال است بتوانند به آن نسبتي اش كه تحت اشراف قوانين نوراني اسالم هست و تحت اقتصادي مسلمين روم
 اعتقاد به خدا و يوم آخر هست بتونند اندازه گيري كنند و آسيب بزنند. 

و لذا به سردرگمي مهمي هم مبتال ميشوند.البته آن مقدارش كه ما تن بدهيم به كار كارشناسي اي كه 
 خوب بهرحال تحت سيطره اونها هستيم. ،ون نسبتتوهمون مدل ها هست، به هم

توانيم كاري بكنيم. ولو حاال من باب اضطراب مجبور باشيم كه اون افكار  نمي آسيب از آنجا وارد ميشود. اونجا
شناسي ها رو،فعال تا وقتي كه نظام سازي اسالمي رو بر اساس احكام نوراني الهي بدست نياورديم، مجبور 

 عمل كنيم فعالً.باشيم تحت اونها 
آيد،  نمي كارخانه عرق سازي ازش سركه در ،ولي اونها هم آثار وضعي خو دش رو دارد. كارخانه عرق سازي

 شود كاري اش كرد. نمي كند. مي كليه مامورينش باشد. روابط عليت اينجوري حكم ،هر چند سلمان فارسي
خواهم خدمت برادران عزيز عرض كنم  مي ،خوب حاال، امروز يكء خرد. روشن تر به مقداري كه وقت باشد

 نيست. "رشد"كه توصيف از حركت است، حركت منهاي  ،حكم كارشناسي :كه
يكء معناي كه پرويايي نداشته باشد، نيست. اگر اين بحث رو در اين جلسه و جلسه آينده تمام  "رشد"و 

حداقلش در علوم انساني كه معني شود. و  مي رابطه غير قابل انفكاكء "دانش "و  "ارزش"رابطه  ،بكنيم
در نظر آنها هست، در بخش تجربي اش هم محرز  "رشد"، در نظر آقايان محرز است كه غير از معني "رشد"

 ميشود كه مطلب غير از مطلب اونها هست و جدايي ندارد.
يكء وقتي است كه  :كنيم مي عرض ،براي مقدمه اين مطلب :كنيم كه مي براي اين مطلب عرض

 ميدانيد. "پسند هوي "ميدانيد،  "پسند ميل"،دانيد مي "پسند دل"روشما"زشار"
 پسندند. مي مي گيد: يكء عده اش شور ميپسند ند يك ء عده اش كم نمكء،يكء عده اش ترش

پسندند آن سنن را داشته  مي پسندند، اين سنن را داشته باشند، يكء عده مي همين جوري هم يكء عده اي
 پسندند آن نحو آداب داشته باشند. بعد مي پسندند اين نحو آداب داشته باشند يكء عده يم باشند. يكء عده
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گيد  مي هاي وجدان، يكء مسلماتي است كه همه درش متفقند، و "پسند"گوئيد: در بين اين  مي آئيد مي
 رو همه درش متفقند.  "حسن امانت"رو همه درش متفقند  "بدي خيانت"مبدأ ش اونجاست.  :كه
اين در شكل كلي اش، همه متفقند، در شكل عيني اش چه  :گيم كه مي كنيد. اونوقت مي همين جاختم به

 نسبت به مصاديق، مصاديق عيني خارجي.  "امانت"جوري ميشود؟ توصيف 
نسبت به مصاديق عيني خارجي. جنايت هايي كه بويسله اين ابر مستكبرها واقع ميشود  "خيانت "توصيف

 كنيد، كر كارشناسي ندارد؟ توصيف كارشناسي ندارد؟ مي اينها شما خيال ،جهان نسبت به ضعفاء در
گويند:  مي كنيم. مي بشريت داريم كار "رشد "گويند: براي  مي است و انجام ميدهيم؟ "بد"گو يند: اين  مي و

يد هست گويند: اختالل در الگوي تول مي واحد سنجشمان، از سنجش محدود، يكء منطقه كوچكء رفته باال.
 با گاو آهن فرضاً، زمين شخم بشود،  ،كه فرضاً بنا شود با روش هاي سنتي

و از  "انحصارات "توليد جامعه بشري كه اينها رو محدود كنيم به  "رشد"اقتصاد بشر  "رشد"كند مي ايجاب
 دستشان بگيريم.

ارد، ديگه در اونجا، اونهام شما ممكن است بگيد: اين عيبي ند ،حاال، يك حيله هايي رو كه در جنگ احياناً
 ميگن: در مقياس بزرگ جهاني كه برسد عيبي ندارد.

اونهام صحيح ميدانند مطلب را. من يكء وقت به يكي از اينها بر خورد كردم، در سطح بااليي به اصطالح 
 تحصيالتش بو د. 

ب داد. به من سا ل تحصيل تنهاش بود. بهش صحبت كردم درباره ضعفاء، خيلي حرف بدي جوا٣٠شايد 
مگه اونا زنده  :بله. گفت :گفت: شما گاهي شده كه امشي بزنيد و اتاقتان را تميز بكنيد از حشرات؟ گفتم

 نيستند؟
رو مثل  "بشر"خواهد  مي كنند؟ چطور نيست؟ فالن نيست؟ من ديدم اين احمق نمي جاندار نيستند؟ تغذيه

 حساب كند. "حشرات"اين 
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ري براي جنگ (قبل از پيروزي انقالب بود) و چطور و فالن و اين حرف ها، اگر تصميم گي :مي خواد بگه

 امريكا ميگيره يا روس ميگيره، اينجوريه. 
آورد؟ طغيان علي ا... چه جوري سراينها مياره؟  مي رو ببيند چه جوريه؟ چه به سراين بيچاره ها "تفرعن"اين 

خواست اين مطلب را به اصطالح  مي خاصي هم آمد يعني با حالت عاطفي و جرميت مي واقعاً هم بنظرش
 حالي ما بكند،ها.

كنيد؟ شما كه اول صحبت  مي وقتي ديد كه من اوقاتم تلخ شده موضع گرفتم. شما چرا اينجور برخورد
 برخوردتان يكء برخورد منصفانه علمي بود، چطور شد؟

صحبت  ،انقالب به او برخورد كردم ادراكء آنها يكء جور ديگر است. يكء بنده خداي ديگرش بود ك بعد از
 كردم درباره ربا، دو شب بيچاره خوابش نبرده بود. 

تواند زندگي كند.  نمي ناراحت بود، بمن گفت: اگر ربا نباشد كه جامعه ،همينجور سيگار ميكشيد و بيدار بود
 اصل در بيع را ربا قرار ميدهند، ميگيد برابر هم نميدانيد.

آيا پايگاهش فقط قدرت عملكرد و باال رفتن  "ارزش " :ود تو يكء نكته كهمن هم صحبتم خالصه ميش
 است و السالم؟ "رشد"قدرت عملكرده؟ اين معناي 

هر  ،"قبح"و "حسن"تونه توي اول مسلماتي كه براي عقل هست نسبت به  مي اونوقت مبناش ،اگر اين باشد
ت اين است كه اين عده را مثل حشرات از به بشري "امانت":كسي يكء تفسيري براي ش بكند. كسي بگويد

 بين ببرد.
كند، يعني معناي خيانت و امانت و وجدان، همه چي اصالً اين معنا درش اين  مي به بشريت ايجاب "امانت "

 يكء جاي قرصي بند نشده است.  "ارزش "هنوز پايگاه  :مطلب هست كه
كند،  مي خصم را اسكات ،كالم، مسكت خصم استاگر جاي قرصي بند بشود، همونجور كه توي فلسفه، تو 

 فهم. مي فهميد، اون ميگه نه من اونجور مي اون ميگه كه شما اينجور
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ولي، حاال يكء پله، كمي بريم دقيقتر بشيم. اگر شما گفتيد كه اينكه حسن و قبح عقلي در مرحله عاليه اش 

 ملسماتي دارد، رابطه دارد اين امر فطري به نظام هستي. 
يعني چه رابطه دارد به نظام هستي؟ يعني هستي اين ادراكء، جدايي از هستي اين يقين جدايي ندارد، از 

 نظام هستي.
پايگاهي ميخواد هر چيزي كه يناسب به "حسن " :بگيد كه ،بريد مي بعدش يكء پله باالتر شما تشريف

 هستي مطلق، اين حسن دارد.
تعريفش بازگشت  "عدل "ارد. اگر تناسب به جلت عظمته، يعني قبح د ،هر چيزي كه ال يناسب، بعد از او

 بازگشت كرد ،يعني عدل، تعريفش
بي جهت، بدون غايت،  "رشد"و  "كمال "توند معني  نمي اونوقت ،به تناسب كرد به تناسب سير به طرف او

 بدون تناسب رها و ول بشود.
 "حركت "جداي از تعريف  "رشد"؟ تعريف از براي بحث "ما نحن فيه"چه خاصيتي دارد براي  ،اگر ول نشد

 نيست.
، معناش تغيير وضع به وضع ديگر،به وضع بهتر نيست؟ به وضع نزديكء تر به نيست؟ به وضع "رشد "مگه 

يكي ميدانيد، آنوقت اين ديگر كامالً مطلب فرق  "قرب "را با تعريف  "رشد "كامل تر نيست؟ اگر تعريف 
 كند.  مي پيدا

شما ميگوئيد: اصالً  ،را "رشد "شود جداش كرد در علوم انساني. كه  ، نمي"دانش "و  " ارزش"اونوقت 
 برنامه اش را خدا بايد بياورد، خدا بايد بفرستد. ،سعادت و رشد بشر

 تناسبات مختلفي ك در مراحل مختلف ما داريم، در عوالم ديگر، اصالً قابل آوردن و آزمايش كردن نيست.
كند. اگر چنين فرض بشود، چي نتيجه اش است؟ نتيجه اش اين است كه تغيير  نمي احاطه كسي برش پيدا

 يعني حكم كارشناسي. ،وضعيت
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فقط در معارف نسبت به انسان، تمام نباشد،  ،براي مرتبه دوم مشخص ميشود كه مدلمان بايد رابطه اش

 هم تمام نباشد. يعني چه؟  "رشد"نسبت به 
 است، بعد يكء الگو معين "انسان  "يكء نمونه اي ميسازيم ك موضوعش  سازيم، مي يعني وقتي كه نمونه

 سازيم. مي . يعني نمونه مطلوب"رشد "كنيم براي  مي
، آنوقت بر اساس عامل "مطلوب "نسبت و فاصله اي ك بين وضعيت موجود است به  ،كنيم مي بعد مطالعه

 گوئيم چه تغييراتي را بايد داد. مي مغيرمان،
اين جوري  ،دارد تو دنيا. كارشناس وقتي ك ميگويد: علت گراني اين است "بايد"حتماً  "ي كارشناس"پس 

 نيست كه هيچ جهتي نداشته باشد، اين گفته اش. 
بعد هم كه ميگه نرخ ربا را باال ببريد تا وضع بهتر بشود، باز هيچ جهتي نداشته باشد، اين گفته اش. صرفًا 

 فالن مطلب عالج بشود، ربا را باال ببريد. ،يدخواه مي يكء توصيف باشد، كه اگر
خواهيد هم نبريد، دست خودتان است. اينجوري  نمي خواهيد كاال ارزان بشود، ربا را باال ببريد. اگر مي اگر

 نيست قضيه !
كشيد، مجبوريد ببريد باال، نرخ برود باال. دقيقاً بر  مي "سقوط  "كارشناس ميگويد، اگر نبريد آخرش به 

 را.  "قوانين مادي"انسان و رفتارش حاكم ميداند 
شوند، تغيير  مي قانونش اين است كه اينها قدرت مقاومت در اين قسمت ندارند، مجبورند شكسته :ميگه

خواهيم  نمي هست كه نه ربا خواد اينجوري عمل كنند، دستگاه ارزششان اينجوري مي ميدهند. اينكه دلشون
 كند اين حرف را. نمي و ادامه هم ميدهند و به رشد ميرسند، او قبول

افتند. وقتي به سقوط افتادند، مجبورند. يعني براي ادامه حركت و  مي رسند، به سقوط نمي ميگويد به رشد
 كند. مي ادعااستمرار حركت، حتي الزم ميدوند كه تبعيت كنيد از اين قانون مادي كه او را 
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برنامه ريزي، رابطه مستقيم پيدا كرد، برنامه ريزي كه مجموعه احكام كرشناسي است، رابطه مستقيم  ،حاال
آيد كه جريان  مي نمونه مطلوبش، و محكم هم، مطلب را بنظرش،كند به مدلش و الگوي مطلوبش مي پيدا

 كند. مي حركت، اين حكم را
 كند كه هر كسي ربا را بدست بگيرد، شكست مي ريان حركت حكمدرست برخالفش هم، يك مسلم ميگه: ج

اما الزيد "است،  "زبد" ،يكء قدرت بسيار بي ثباتي است. شكننده است ،خورد. قدرت دنيايي اش هم مي
 شكند. مي اجتست، من فوق االرض مالها من قرار. ميگه پس فردا اين تئوري ات "،"فيذهب جفاء

 "حق"ري ديگري، دوباره توي يكء چاه ديگري بيفتي. تا وقتي تسليم بعد مجبور ميشوي كه يكء تئو
نشدي، تا وقتي تسليم حقايقي كه جاري در اين عالم است نشدي، محال است قدرت رشدي داشته باشي و 

 محال است يكء همچي چيزي.  "اصلها ثابت و فرعها في السماء"شجره اي باشي كه 
با  ،را افزايش بدهي با اين تنوع طلبي "اضطرابت"تو ميتواني  مرتبا ،در روانشناسي هم بهش ميگي كه

 بيني.  نمي رنگش را هم تو "آرامش "پرستش ماده 
 "شفا"شود،  نمي كه "زهر"، فقط با توجه به خداوند متعال، تمام ميشود، حاصل ميشود. از "آرامش "

شود مطلبي را خواست،  نمي كه " ابليس "كه ! از  ،خواست "آرامش "شود  نمي كه "هوي"خواست، كه ! از 
 كه ! مطلبي كه دستش نيست كه. 

جداي از احكام  ،احكام كارشناسي :خالصه ميكنم مطلب را، عرضم اينه كه ،احكام ارزشي ،پس بنابراين
 اينها بار ارزشي دارد. ،"رشد"كلمه  ،"مطلوب  "ارزشي نيست. چون الگوي مطلوب دارد كلمه 

 . روابطي را كه ادعا"مطلوب "و تعريفش از  ،"رشد "رتباط دارد با تعريفش از و آسيبش ا "بحران "تميز 
 كند پيدا كردم، ميگه قوانين ارزشي را عمالً پيدا كردم. يعني نسبت هايي كه حاكم است. مي

 نيست. "رشد ". يكء تعريف ساده اي از حركت و تجريد شده از"رشد "به  "نقصان "براي رسيدن از 
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كارشناسي وسيله و  "ضرايب فني "آيا ميشود ديگه  :باشد، اونوقت بايد تدريجاً مالحظه كنيد كهاگر چنين 

؟ يا اون عواملش را بايد اول عوض كرد كه كًال "جامعه مطلوب اسالم"اهرم قرار بگيرد براي دست يافتن به 
 عوامل ميشود. هم ول ميشود؟ يكء ضرايب ديگري ميشود، يعني يكء نسبت هاي ديگري بين "ضرايب "

جديد، توجه به الگوي مطلوب جديد داشت، نمونه مطلوب جديد داشت، نمونه  "ضرايب فني"بعد هم روي 
مطلوب جديد داشت. بعد نسبتي را پيدا كرد و يكء رابطه بين هستي اين و هستي او مالحظه كرد، و اقدام 

 كرد.
 انشاء ا.. تعالي در جلسات آينده دنباله بحث را ميگيريم.  ،وقتي بحث ما تمام شد فعالً

اگر ما آمديم معيا ر را در فلسفه احكام را مطلق هم قرار داديم، اونجا هم در تشخيص مصاديق عيني  :سئوال
 شود. نمي شود بگيد، اختالف نمي اين اختالف پيدا ميشود، ديگه يعني باالخره تشخيص مصاديق عين

چه به اصطالح  ،چه بسند عرف ،گفتيم هر چيزي را كه ما معيار قرار بديم براي حسن و قبحاگر ما آمديم، 
در تشخيص  ،مشهورات عامه قرار بديم. چه اينكه مالكء را قرب به ذات حق جلت عظمته قرار بدهيم

 مصاديق عيني اش جاي اختالف هست. 
 اختالف در جهت؟ چ :استاد حسيني

 اين مقرب است يا آن مقرب است؟ اختالف در تشخيص كه  :سئوال
بيش از اين انتظار از توجهتان هست. فرق است بين  ،عرض بنده را عنايت بفرمائيد حضرتعالي :استاد حسيني

توانند بگويند اعالميه حقوق بشر بنويسند:  نمي اختالف در جهت يا نه؟ ما همين را اساس مطلب ميدانيم كه
 احترام دارد. "عقيده"

اونم احترام دارد، حقش را رعايت كنيد. اگر بنا شد اينجوري باشد كه اصالً احترام  ،گه دروغه يم اوني هم كه
يعني پله اولش عقيده بي معنا ميشود. احترام به عقيده باطل ميشود. پله دومش خود احترام  ،بي معنا ميشود

 زير سئوال ميرود.
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يكء چيز ديگر است. اين مطلب به عينه در اين فرمايش قابل قبول است، منتها عرض من  ،يعني :سئوال

اينكه ما معناي حسن وقبح را ما مشهورات هم قرار بديم هست. اونجا هم باالخره جهتش محفوظ است ديگه، 
 در تشخيص مصاديقش.

 حاال، مشهورات در جامعه بشري واحد نيست. :استاد حسيني
 برش هست. "تباعي عقال"ون چيزي كه كنند به ا مي نه مشهورات كل عقال. حاال ازش تعيبر :سئوال

رو تو جلسه آينده يكء مقدار بيشتر خدمتتان  "تباني عقال"حاال من همين رو انشاءا. .. تعالي، :استاد حسيني
در اينجا خالصه اش  ،كنم مي گم. يكء مقدر بيشتر خدمتتان عرض مي در اينجا خالصه اش را ،كنم مي عرض

 گم.  مي را
مولود مراحل مختلف  "دين "و  "ارزش" :عتقد به فلسفه ما ركسيست اند و ميگوينداون كساني كه االن م

 كنيد؟  مي كنيد، يا داخل مي است، اونها رو يا با تعريفتان خارج "نسبي "محه اند و 
جاي اعتقادات را هم در مغز  :گويند كه مي گويند و مي اون عده از روانشناساني كه قدرت عملكرد عيني را

يا اونها رو هم  ،ايم جاي اعتقادات را هم در مغز پيدا كرده :گويند كه مي گويند و مي قدرت عملكرد عيني را
 كنيد؟ مي داخل كنيد يا اونها رو مي خارج

 ،ت پرستيعده اي مطلقا هر ديني را، هر ديني را ها، اين قديم نبوده اين مطلب، مردم ولو به ب :خالصه مطلب
 مثالً يا حسن يا قبح يا كذا. ،گفتند كه عقيده مي يكء جامعه مشتركي بوده كه به اون احترام ميگذاشتن

توانند  نمي را يك عده پايه اش را زدند، حاال ولو شما بگوئيد تو عمل زندگي شان اينها "اخالق "اگر بنا شد 
 كنند. مي چرا؟ دچار پوچي ميشوند؟ خود كشي :گوئيم مي بزنند.
عيبي ندارد، ما مامور شما هستيم، حتما اينها  ،شه اينها رو در تعريف كاري كرد كه گفت ديوانه است مي حاال

يادمان نرود يكء ريشه اش اينجان،  ،"تباني عقال"اين مسئله  دانيم، حتما اينها رو عاقل نميدانم. مي رو فاسد
كنيد، عقال اين را قبول دارند. اين ريشه دارد ديگر  يم يكء ريشه ديگرش اينكه وقتي شما با اسكناس معامله

 شما رو اين صادق نيست.  "حواله "در مطلب. اين را اگر قبول فرموديد، ديگ اون بحث 
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 ديگه اون بحث اينكه خالف است، صادق نيست. حداقل ربا پايه همه چيز اقتصاد نيست، او ن صادق نيست.

با همديگر ربطي ندارند. قطعاً اينها  "احكام ارزشي  "با"كام دانشي اح :عرض ما خالصه اين نبود كه :سئوال
 يكء ربطي با هم دارند.

سازيم قطعاً آن چيزي كه ما هدف قرار ميدهيم. تأثير دارد در مدل سازي مان و  مي بنابراين در مدلي كه
 مختلف بشود. ،قرفتار اقتصادي. اما عرض من اين بود كه در اونجا هم تعاريف ممكنه نسبت به مصادي

 ولي در يكء جهت باشد.  :استاد حسيني
 ولي در يكء جهت باشد.  :سئوال

استاد: در يكء جهت باشد، وجود در يكء جهت خيلي تغيير ميدهد مطلب را. يعني اولين تغيير مهمي را كه 
 ميدهد اين است كه ديگه اعتقاد به حضرت حق جلت عظمته و به خير محض و هستي محض ديگه اين

معارفي هم كه منسوب بهشان است مستقل از  ،تونه ساخته اي باشد از ادراكات ما. مستقل از ما هست نمي
 مااست.

وحي هم ديگه ساخته ما نيست كه. ساخته جامعه هم نيست و ساخته اصالً بانمره اينها تحت اون جريان 
 حركت ميكنند. نه اينكه خداي نخواسته اين مولود باشد نسبت به آنها.

 والسالم عليكم و رحمه ا...و بركاته 
 



 بسمه تعالي

 ١١موضوع شناسي 
توانند  نمي در باب اينكه كارشناس و اسالمي و غير اسالمي دارد و بحث به اينجا رسيد كه: احكام كارشناسي

 جداي از احكام ارزشي باشند.
كنم  مي روش صحبت شد كه اين جلسه يك مقدار بيشتر عرضو اين را در يك حد اشاره اي جلسه قبل 

 خدمتتان.
يك حركتي كه » جريان«اگر بهش بگيم نسبت به يك » تغيير «حاال ببينيم و توصيف كارشناس نسبت به 

توانيد سمتش را تغيير بدهيد و وضعيت جديد يك تغيير ديگري باشد يك جورد  مي وجود دارد و شما
 ديگري باشد.

ئيد و يك رودخانه اي هست و كارشناس بتواند يك تغييراتي در اين واقع كند كه جهت و سمت فرض بفرما
 گيري اين آب را تغيير پيدا كند.

آيد كه بايد سدي از خارج بزنند. گاهي نه در درون آب هم اگر وضع سبك و سنگيني  مي گاهي آدم بنظرش
ت جريان ممكنه درش يك تغييراتي پيدا وضعيت جريان و كيفي ،آب تغييري پيدا كند قسمت هائي اش

 بشود و مسير و بستر حركت عوض بشود. سمت گيري عوض بشود.
 اين امر بسيار مهمي است در اينجا. ،انشاء اهللا الرحمن بايد يك خرده بيشتر دقت بكنيم«حاال در اين مطلب 

 آن چيزي است كه مناسب است به تبارك و تعالي.» خوب«گفتيم: 
 ي است كه مناسب است با بطرف خداي متعال.آن چيز» كمال«

 مساوي ميشود.» عدم كمال«و » كمال«و اال » و پايگاهش هم بايد مطلق باشد «خواهد  مي يك پايگاهي
ميگم: تو  مي »اين زمان«را ميگريم براي » كمال«گيريم  مي بهر نسبتي كه شما فرض بكنيد كه ما نسبي

به كمال مطلق و يا نه؟ و اين هم حرف تمامي نيست كه «عال همون نسبت و انتسابي دارد به خداي مت
 گويند.  مي ملحدين
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روي نسبي بودن و در همون نسبتش هم مطلق نيست. نخير و اونها هم در فلسفه شان » ارزش «پايگاه 

 ». كمال«و هم در » انتزاع«در » اطالق «مجبورند تكيه بكنند نهايتا به 
در ميآورد. كما » پوچي«خطاست و سراز » آثار ماده«است. مطلق گرفتن خط» ماده «نهايت و مطلق گرفتن 
 اينكه در آورده در آنها.

 حاال در اينطرف و اول يك مقداري سعي بكنيم انشاء اهللا تعالي. 
را مالحظه كنيد و براي حركت بخواهيد آن » حركت«بكنيم و استفاده بكنيم از محضر برادران عزير اگر شما 

 و اين حركت به آن سمت است، اين حركت ديگر به آن سمت نيست.  را توصيف كنيد
 توانيد وصف كنيد. مي كه دارد حركت را» غايتي «شود نسبت به  مي كلي و آثاري كه پيدا» سمت گيري«در 

است، ضعيف است و چه است و نرخ شتابش چنين » شديد«شود مطالعه كرد و گفت  مي را» حركت«خود 
 است و چنان است. 

 شود باشد. نمي لكن و حركت كه بدون جهت و بدون فشار و بدون تعلق كهو 
به اصطالح كساني كه بخواهند به نزديك به اصطالحات متداول صحبت بكنند بدون فشار و بدون اختالف 

 شود. نمي سطح
ت تواند باشد براي ماده و و اال حرك نمي دروني و ذاتي» اختالف سطح«يك خرده عميق تر دقت كنيد و 

 بايد باشد.» تعلق«شود. مي محال
شود  مي خواهد برود پايين و جاري مي شما يك سدي را مالحظه بفرمائيد جلوي يك آبي بسته اند. اين آب

 روي زمين و حاال شما جلوش سدبستي و آب سبكتر از هوا است و به اصطالح. 
 و لكن شما جلويش را بسته ايد.

و آن زمين پستي كه نسبت به اين آب كه حاال در بلندي قرار گرفته نمي گذاريد جريان پيدا كند. پشت سد 
 است و طبعش اين است كه آب جاري بشود.
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گوئيد وقتي كه در بلندي  نمي گوئيم: اختالف سطح دارد. اين را فقط به آب مي آنجا در اينجا مثال ساده اش
 قرار دارد و نسبت به پستي. 

خواهد بيايد باال و بالعكس  مي خواهد بيايد كجا؟ مي د و ببريد زير آب وشما اگر يك توپ را هم پر از هوا كني
 خواهد بيايد رو.  مي گوئيد اين سبك است مي خواست برود پائين. يعني مي آب كه
خواهد برود چكار؟ اونجا كه پست هوا هست و جاري بشود برود  مي گيد سنگين تر از هوا است و مي آب را
 آنجا.

آمديم يه چيز ديگري ميريختيم كه وزنش سنگين تر از آن بود و فرض  مي قتي پشت سد راو اال و اگر يك و
 يا بره... ،خواست برود روي جيوه ها نمي اينكه اونجا جيوه ريخته بشه و آب كه ديگه

خواستم از اينجا  مي بريم. زود هم من مي پس بنابراين و توجه بفرمائيد كه اختالف سطح را كه اينجا بكار
 نيست.» حركت«اگر نباشد » فشار«دهم، اين فشاري كه،  مي رم و چون فرموديد توضيح بيشتربگذ

 آورد. نمي »حركت«اگر باز ذاتي ماده باشد و به ذاته و براي خودش و از خودش و اين هم » فشار«
دروني اگر سيرش اين است كه حركت كند كجا برود؟ اختالف سطح با كجا دارد؟ ولي اگر فشار » فشار«ولي 

 و تعلق به غير باشد و حتماً حركت ميآورد.
 كشدش. اگر گفتيد: وجودش صرف همين  مي ي كه اين متعلق به اوست. اين جاذبه» غير«به طرف آن 

حاال و اين مقدمه را ما بصورت » او«اش باشد و حركت كردن به طرف » ذاتي «تعلق است و طبيعي است 
را نسبت به حركت. اين » ارزش» «كلمه «ن قرار است كه بيائيم االن فرض تنها و اشاره كرديم. مطلب از اي

 موضوع بحث است.
 ثابت شده نيست.«سئوال: پس اين فعالً فروض است 

 گيريم. براي اينكه بتوانيم اين موضوع خاص صحبت را پي گيري كنيم. مي استاد: اين را فعًال مفروض
بعد هستي ممكنات است و مفروض اين باشد كه براي و ». هستي«عين » حركت«اگر مفروض اين باشد كه 

 ايجاد شده باشند.» لغوا«توانند منهاي آن غايت نه  نمي غايتي است اشيائ و
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و حتما بايد به طرف يك طرف يك غايتي باشند و حتما حركت بعد هستي شان است تعلق بعد هستي شان 

نيم به يك چيزي كه اون حركت جداي از ك مي شود؟ نگاه داريم مي هست و حاال و اين حركت چه جوري
 هيچ مرتبه از هستي اش نيست.

 كنيم حركت كردن او را. مي مفروضمان فعالً اين است. خب و وصف
را بدون كيفش مورد مطالعه قرار » اصل حركت«آئيم  مي شود؟ يك بار كه ما مي اين وصف و چند نحو

 ميدهيم.
ريم. اين وقت. به اين قسمت هم االن بحث نداريم. يعني و نه كنيم حركت را و كاري به كيفش ندا مي توصيف

خواهيم صحبت كنيم و نه درباره  مي درباره اينكه و اين وجودش عين تعلق است و حركت بعدش است و
 خواهيم صحبت كنيم. مي »هستي حركت«بحث 
 ».كيفيت حركت«خواهيم درباره چي صحبت كنيم؟ درباره  مي بلكه

و گاهي » چگونگي حركت«حاال ». چگونگي كيفيت «و » كيفيت«عزيز متمركز باشد و در پس خاطر برادران 
» نا شايست«و » شايست«و » ناسزاوار«و » سزاوار «كلمه » اختياره«است و گاهي به اضافه » اختيار«منهاي 

 و ببينيم ربعلي دارد به كيف حركت؟
و آيا يك كيف از » كار«است. » خوب«ن كار است. فال» بد«فالن كار  :گوئيد مي به چگونگي حركت؟ شما

 گوئيد و اين كيف خوب است؟ مي نيست؟ كه شما» شدن«
» خير«تواند نسبت نداشته باشد به مقاصد خيري و  مي شدن باشد و» كيف «اون كيف بد است؟ اگر و كارها 

و ولو باالجمال نداشته را نشناخته باشيم و هيچ نحوه دركي از ا» كمال«توانيم معناي  مي تعبير بشود ازش؟
 باشيم و وصف كنيم.

؟ يا اينكه و يك نحوه ادراك يك »بدي«را به » از شدن«؟ يا يك نحوه »خوبي«را به » شدن «و يك نحوه از 
است و در اينجا بحثي ندارم كه وجداني است يا وجداني » وجداني «قدر متيقن از درك و بگوئيد درك 
 اين موضع بحثي ندارم كه فطري است يا فطري نيست. نيست. بگوئيد: درك فطري است و در
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و يك كيفيت » شدن«باموضوف نمودن يك نحوه » كمال«از ». مصلحت«از » خير«نفي مطلق ادراك از 

و » مي پسندم«و به خوبي يا بدي و ممكن نيست. بايد يك نحوه درك را داشته باشيد و چون » شدن«از
كند و  نمي يد داشته باشيد. بگوئيد، هيچ نحوه دركي و بالمره دخالتيك نحوه درك را با ،»برم مي چون لذت«

 شود. نمي همين چيزي
اگر هيچ دليل ديگري بنا نبود پشت سر مطلب، ولو به نحو احتمال و اشاره بشود و به خاطر آقايان بيايد و 

 صرف اين مطلب كافي بود در اينكه و توصيف كارشناس نسبت به رشد و توسعه جهت داره.
 و اين هيچ نبود. ،»تقوي«يعني يا بايد با مالئمات نفس و نفس اماره بسازي و يا با 

شود؟اين جمله را تو پرانتز ذكر  مي كنيم و ببينيم چي مي يك كمي بيشتر دقت ،حاال ما اين را و يك خرده
 مي داشته باشد.شود رسيد به اينكه كارشناسي بايد اسالمي و غير اسال مي كرديم در باب اينكه از همين جا

حاال و صحبت درباره اين است كه: وصف حركت و وصف چگونگي شدن و اگر بگيم: اين چگونگي يناسب به 
 كه با خود پرستي باشد و اليناسب به قرب. » نيتي «قرب. 

شود به اصطالح نسبت به مطلبي. در يك مرتبه شايد و معني  مي كه دل آدم كنده» حالت روحي«پيدايش 
كند  نمي را به همراه داشته باشد و نهايت خوب به ظاهر آدم سجده» سجود«تو مراتب عاليه اش و » خضوع«

 شود.  نمي براي امور دنيوي و ظاهر حركت اندام حاصل
 پسندد و حاال هر چه باشد و هر كدام از مشتهيات نفس باشد و بنظر مي يك چيزي را كه آدم از امر دنيا

» سجده «را گذاشت روي زمين و سر را گذاشت به زمين و سجده كرد و ولي آيد كه آدم افتاد و دستش  نمي
 شود. نمي شود كه آدم به ظاهر هم سجده ميرود و سجده واقع مي واقع شده. گاهي هم

 حواسش پهلوانيد كه ديگران التفات به سجده اش دارند و يا الي آخر و حاال بماند اين مطلب.
و گاهي يناسب به قرب، گاهي اليناسب به قرب. وصف تغيير و شدن  اين نحوه حركت باطني و حركت روحي

 و از فعل قلب گرفته تا حركت ذهني گرفته تا حركت عيني. 
 را وصف كند.» فعل«تواند  مي آدم
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 است.» خوب«فعلي كه براي خدا واقع شده باشد و «بگويد: 

ار كلي اش در عين حال و همانجور كه است. اين در مرحله بسي» بد«فعلي كه براي غير خدا واقع شده باشد 
 ،توانيد بگيد: سجده براي غير خدا عبادت خداست و بايد جهتش بطرف خداي متعال باشد نمي در فعل قلب

هر چند او در يك معناي ديگري كه بعدها عرض خواهيم كرد و در معناي تعلق و اونهم طوعاً و گرهاً و به 
 كند. مي طرف خداي متعال حركت

 ن بحثش نيست در اينجا و فعال در كيف حركت هستيم در اينجا.حاال او
 كيفيت ها و بعضي اش يناسب به يك نتايجي و بعضي اش اليناسب. 

و نسبت خوب، يا سزاوار، يا شايست دادن به حركت و اون » خوب«وصف كيف حركت مساوي است با كلمه 
، ناشايست و بيهوده و بي خاصيت و »بد«كيفيت حركت. وصف كيف حركت در پاره اي ديگر مساوي است با 

 الي آخر.
 و سخت و سرخ و سبز«: ميگيد وقتي شما و گوئيم مي –كنيم در مطلب  مي حاال و يك كم بيشتر دقت

 نيست؟ حركت اوصاف اونها مگر و » سست
به كنيم و خارج از  مي اونا اوصاف حركت هستي است. شما ميگيد و فرض كنيد و تو پاروقي اين را ذكر

 اصطالح و مأنوسات ذهني آقايان و صحبت نكرده باشيم.
شود. براي اينكه وقت گرفته نشود بخواهيم بگيم و بصورت  مي كند و پوسيده مي مي گيد: حركت شيء تغيير

يعني سرعتي كه در پوسيده شدن دارد و برابر با » زمان هر چيز برابر با تغييرات خود اوست«خيلي اشاره: 
 ست.تغييرات خودش ا

 كنيد. مي كنيد كه و ذكر مي شما در اوصاف ديگه هم داريد و اوضاف حركت
مگر اينكه در مرحله انتزاع بخواهيد كار كنيد. نسبت به عينيت و نسبت به كلي كه در عينيت در حال تغيير 

از يك  فرمائيد مي است و نسبت به مجموعه اي كه در خارج و در حال تغيير است و نه انتزاعي كه حضرتعالي
 كنم. مي كنيد و كه من سبز و مفهومي است كه از عينيت انتزاع مي وصفش. يك وقتي شما صحبت
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گيد و سيب چگونه سبز است؟ چگونه زرد شد؟ آهن در دماي فالن چگونه قرمز شد؟ چگونگي  مي يك وقت

 خواهيد بدهيد، خوب وصف حركت داريد ميفرمائيد. مي حركت را نسبت به عينيت كه
 ار به اينكه خوبي و بدي دارد يا ندارد در آهن و سبز و قرمز ما نداريم در اينجا.حاال ك

 بحثمان در آن بخش نيست. بحثمان در كجا است؟
 متمركز بفرمائيد.

 بحث درباره كيف شدن را كه اختيار و اضافه بهش شده مثل جماد نيست.
 يعني صف و منسوب به فاعل فعل و در نسبيت اختيارش هست.

و براي فاعلي كه به يك نسبتي و به هر نسبتي كه فرض كنيد و ما كاري نداريم فعالً و به يك نسبتي حاال 
 شود مطلقا فعل او را فعل گل و سنگ و چوب و آهن و غير ذالك تلقي كرد. نمي حاكم بر فعلش است و

است و » دار تكليف«قدر متيقن از بحث كه مفروض متيقن است و اينه كه در معارف ما تمام شده كه دنيا 
 هست و اختيار في الجمله و پذيرفته شده.» دار تكليف«اگر 

تا ذهن و تا  ،اگر اختيار پذيفرته شده و كيف فعل في الجمله منسوب به اختيار است. افعال و از افعال قلب
هيچگونه گيرد و به نحوي كه  مي عينيت و حركاتي را كه ما داريم و مطلقا بگيم تحت قوانين جبري انجام

 دخالتي از ما و درش نيست، مثل فرض كنيد كه آهن و سنگ و چوب، اين جوري نيست.
هايي كه اختيار شان و هم سو و هماهنگ با سمت گيري به طرف حضرت » شدن«اگر چنين باشد آنوقت 

 است.» خوبي«حق هست و وصف حركتش 
تواند ارتباطش قطع باشد و  نمي طلق واگر دقت كنيم كه كمال و با كمال م» كمال«و » خوبي«خود معناي 

 يعني كمال با هستي. 
 سازد. نمي »خير«را في الجمله و تو معناي لغوي اش هم كه نگاه كنيم و با » نقص«

را هم دوست ميدارم، زجر به خودم را دوست ميدارم، اون دوست داشتن را » نفس«اوني كه ميگه: من 
 :گويد مي كند. مثل اينكه مي تفسير» كمال«
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 دوست دارم كه رياضت بكشم و جسماً 

 ضعيف بشوم.
شود  نمي و في الجمله قطع» كمال«ميدانيد. مفهوم » كمال«خوب و اين ميفرمائيد كه: پس ضعيف شدن را 

 گويد: ضعيف شدن را دوست ميدارم و در آن ضعفش كمالي و يك نحوه هستي مالحظه مي از هستي.
 كند. مي

تواند منسوب به هستي  نمي الجمله معني كمال با هستي و كمال محض اگر چنين باشد و جدا نشود في
 مطلق نباشد.

هر شدني و هر كيفيت شدني هر كيف حركتي كه تناسب داشته باشد به تناسب به كمال دارد. عدم تناسب 
 داشته باشد و حاال ولو به دليل وجود اختيار و اينكه اختيار بايد به طور برسد.

تواند دوام و بقا و ثبات  نمي شود در طرف مقابل مي هم ظاهر بشود مطلب اين منحل براي يك مدت كوتاهي
 شود نسبت داد بهش. نمي »رشد«داشته باشد. 

 خواهيم نتيجه گيري بكنيم خدمتتان. مي در دو سه دقيقه آخر صحبت
 ند و چگونه شدتحاال و اوصاف كارشناس و نسبت به رفتار جامعه و رفتار و مردم و مجموعه حركاتي كه دار

 يابد؟ مي
 چگونه نسبت تأثيرش باال ميرود؟

كند. اين وصف و حكمي را  مي چگونه قابل شدت نيست؟ شدتش اگر هم پيدا بشود. مرحله اي است. سقوط
گويد:  مي شود. نمي »رشد«كه جداي از » صالح«كند كه مصلحت در اين است. شناختي  مي كه كارشناس

 توانيد نكنيد اين كار را و ساقط مي گويد: مي شود؟ مي گويند اگر نكنيم چه مي .دهد مي بايد چنين كرد. حكم
 پاشد. پاشيده شدن را اگر بخواهيد. مي شويد نظامتان از هم مي

توانيد مقاومت كنيد. تا  نمي گويد: ولي مي دانيم. مي مي گويم: خيلي خوب و همان پاشيده شدن را ما كمال
 وقتي برگرديد. مرگ همه افراد جلو ميرود تا
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بله و اگر پايگاه حركت هم يعني انگيزه و انگيزه هوي باشد و اختيار كرده باشد بشر و هوي راه اختيار حاكم 

 است بر هوي و تقواها و اختيار حاكم است بر انگيزه تو پرانتز اينجا عرض كنم.
مناسبات هوي را نپذيرد و خوب  اگر اختيار كرده باشد هوي را و روي هوي بخواهد يك دنده باقي بماند. اگر

 شود بپذيرد. مي افتد و بعد مجبور مي تو فشار
حب دنيا علت «منحصر به هوي نشد » گيرد  مي عواملي را كه شما علت حركت«ولي اگر مبداً او چيزي كه 

 فرض ديگري هم الاقل داشته باشد. نه اينكه من اهلش هستم ها.» حركت نشد 
 باشد. ٠٠٠ ١ب في فرض اينكه حركت ناشي از ح

و خوب عنايت  ٠٠٠١ميگه: حب في «شود؟ از ديد كارشناس يگي  مي اشتداد اين حركت من چه جوري پيدا
شود يعني از اصالت حس و  مي كنم و از مشاهده آغاز مي كنيد و علم در روشش و روش كلي علوم دارم عرض

علوم انساني و كشف قوانين است و نه  بعد مدل سازي و فرض و تشكيالت و اينها. مفروض در علوم و حتي
قوانين الهي و نه قوانين هستي غير محسوس و نه قوانين روحي و غير ذالك و عالم برزخ و الي آخر و نه. 

 كنند. مي و يعي آثار اصالت حس و آثار اصل شمردن ماده و اين را اونا طلب» قوانين محسوس«كشف 
ي ملحدين بخواهي نگاه بكني و به كيف حركتي كه براساس تو اين قاعده باشد و براساس مدل كارشناس

انگيزه حب الهي آغاز شده و خود انگيزه حب الهي را ميگه دچار خيال شده و وضعيت رواين اش متعادل 
 نيست.

عدم «بينيد اينها را  مي جامعه شناس ها و در بحث قبل هم اشاره شد و وضعيت جبهه را كه ،روانشناس ها
 د.ميدانن» تعادل 

 شكندش. مي اين پندار و اين تخيل و واقعيت :گويند مي شود. مي مي گويند: اين حتماً هم شكسته
پس كارشناس با ابزاري كه دارد ممكنه حاال كارشناس هاي ما، البته توپرانتز من اينرا عرض كنم. وفلسفه 

ئوريسين مديريت نباشند و علومشان را مدل علومشان را پيش فرضهاشون يعني تئوريسين اقتصاد نباشند و ت
 فلسفه اش را نديده باشند.
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 نشيند و گاز مي كاربردي فقط خوانده باشند. تعادل ها را فقط مثل يك راننده اي كه فقط پشت ماشين

كند و ابداً نداند كه اين معناي اينكه اين  مي گيرد دنده ها را عوض مي چرخاند كالج مي دهد و فرمان را مي
كند و اين چي چيه؟ لذا و اگر بهش بگويند و به  مي ل افراد را دارد و اين حركتي اين پيداماشين قدرت انتقا
 اون راننده بگويند:

اگر بخواهيم ماشين بهتر از اين درست كنيم و فرضا با سوخت ديگري كار كند شما چيزي بذهنت ميرسد؟ 
 رد.گي مي اصالً التفات ندارد به كارهايي كه اين ماشين در آنجا انجام

را بكار بگيرد و سئوال بدهد براساس اونها راه معين بكند و » ضرايت فني«شود ابزار را يعني  مي كارشناس هم
 بايد بگه و بايد اين كار ها را بكنيد و بالمره نداند كه پشت سر اين ضرايب فني چي چي هست؟

 خواهند شدت ببخشند تا بحران جامعه حل بشود؟ مي چه انگيزه اي را
وه حركت هايي بايد كم و چه نحوه حركت هايي بايد زياد و چگونه كيفت حركت تغيير كند؟ ممكن چه نح

 است اصالً اطالح نداشته باشد.
و لذا آدم مقدسي ب اشد و متدين باشد و نمازخوان باشد و نماز شب خوان باشد و اهل روزه باشد و اهل دعا 

 باشد و اهل گربه باشد.
گيرد و نسبت هايي را كه تو منحني  مي اي رو كه به كار» ضرايب فني«نكه ابزار و اين منافاتي ندارد با اي

 كند و اين نسبت ها و بازگشتش به يك پيش فرض هايي باشد كه الحادي باشد. مي رسم
بهر حال و توصيف كارشناسي و درباره تغيير كه احكام كارشناسي است. جداي از احكام ارزشي نيست. زيرا 

 نيز توصيف كيف تغيير است.احكام ارزشي 
 اگر سئوالي باشد در خدمتتان هستيم. و السالم عليكم و رحمه...

حسن و قبح و يك مفهوم اخالقي دارد يك مفهوم غير اخالقي دارد. به مفهوم اخالقي اش و فقط  :سئوال
 شوند ديگه. مي متصف به اون افعال اختياري

 شود متصف كني به حسن و قبح به معناي اخالقي. نمي يعني هيچوقت غير فعل اختياري چيز ديگري را
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گيم: نگاه كردن به اين  مي يعني فرض كنيد و ما بگيم: اين كتاب خوب است و خوب اخالقي و خوبي كه

 شيء خوبه يا بده؟
شرب خمر خوبه يا بده؟ اتصاف شرب خمر به خوب و بد و يك بار به مفهوم اخالقي اش است و يك بار به 

ديگري است. اگر ما ميگيم: اين كتاب خوبه و معناش اين نيست كه اين كتاب با صرفنظر از تعلق يك مفاهم 
 گيم اين منظره خوب است. اينجا همين مفهوم خوبي و همان مفهوم است كه ما مي فعل من به كتاب و يا

 گيم مثال نماز خواندن خوبه يا دو مفهوم است؟ مي
وانيد تفكيكش بكنيد و در عينيت از غايت و اونوقت ممكنه يك مبدأ استاد حسيني: اگر خوبي و بدي را بت

ديگري برايش ذكر كنيد كه پسنده مثال منظره رو بگيد اين آدم از ديدن اين منظره آبشار و باغ وجه و آدم 
 كند. مي شود و يك بهجتي پيدا مي شود و مسرور مي خوشحال

دانم و خيلي وقت گذشته و مسلم شما مسلط  نمي حاالآيد كه روايتش  مي همين مطلب رو ظاهراً به ذهنم
 هستيد بر مطلب.

پرده اي ظاهراً جايي بود حضرت نبي اكرم (ص) مالحظماش كردند و امر فرمودند: كه مثال كنار بزنند و 
 كند. مي من را متذكر به دنيا» ذكر تني الدنيا«فرمودند: 

تجريد و آيا مناسباتي هست براي حركت يا نيست؟ اين اينكه هنر و زيبايي شناسي در عينيت و نه در مقام 
شود گفت: تكليف تا تو اين مراحل سخت  مي حداقلش مطلبي نيست كه سادگي بشود گفت: نه و نيست.

 است كه بر عباد بيايد.
 كنند؟ يا مي سئوال: عرضم اينه كه خالصه خود عينيات خارجي و توصيف به حسن و قبح اخالقي پيدا

 صرفنظر از تعلق فعل اختياري به آنها؟ كنند؟ با نمي
استاد: هستي در اين عالم كه عالم دنياست با صرفنظر از دنيا بودن و محل آزمايش بودن و آنوقت هستي 
همان دنياست و يا هستي در فضاي موهومي رياضي است به قول آقايان؟ يعني يك هستي انتزاعي داريد در 
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كه عالم تكليف نيست و در بابش صحبت كرد؟ ميشه فرض كرد كه به  اين عالم؟ ميشه اين عالم را فرض كرد

 اضافه اينكه عالم تكليف باشد و اون وقت من همه سؤالم اين است كه براي چه هستي دارد؟
كنيد. يك نحوه ربطي دراد  مي كنيد تا هستي اش را تمام مي اگر ارتباطي ندارد و يك جايي ارتباطش رو تمام

 حتما نيست. و آخه اين لغوًا كه
 است.» عصيان«است يا زمينه » خير«هستي غير لغو را مورد بحث قرار بدهيد. او نوقت يا زمينه 

خود آن شيء و جداي از آن چيزي كه زمينه طاعت باشد يا زمينه عصيان و فرض تجريدي اش فقط ممكن 
 است. فرض تجريدي اش را ميشه بحث كرد.

كه و البته راست است و در فضايي كه امتداد و يعني نسبت ربط بين شود  مي از قبيل همون هندسه اقليدسي
دو چيز باشد و جاذبه نخواهد و يعني ربط عيني اگر شما بخواهيد باشد و بين اين دست من و اين ميكروفون 
و لو مفروض هم بخواهيد بگيريد ها و ربط بين اين و اين و نه اينكه يك نخ بكشيد و ربط بين اين و اين 

 شود. نمي اينكه هيچ رابطه اي باشد و بدون
 يعني فرض ربط عيني و پذيرفتن رابطه در عينيت است و رابطه در عينيت منهاي جاذبه ممكن نيست.

 شود اين را كرد. مي شود ارتباط نداشته باشد و بعد شما مفروض بكنيد. البته تو انتزاع نمي يعني
اط و جاذبه باشد و حتما بايد اون خصوصيات حركت و انحناً را و اگر ربط داشته باشد و ربط اگر به معني ارتب

 داشته باشد.
او نوقت ما ميگيم: احكامي كه در هندسه نظري محض بدهيد و هر چند صادق است و نسبت به اون اصول 

كند و نسبت به حدود اوليه اش هم تعاريفشان درست  مي موضوعه اش احكام درست در مياد و عليت حكم
 در مياد.

آيد.  نمي درجه و اين جور در ٣٦٠ولي اين تو پياده كردن و بخواهيد بگيد كه: مجموع زواياي مربع در خارج 
گيد جداي از اختيار و منهاي تعلق اختيار و خارجي كه زمينه اختيار نباشد در  مي شما هم اون خارج رو كه

 .دنيايي كه دار تكليف است. اون خارج خارجيتي ندارد و اال انتزاعاً
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خواهيم  نمي حاال و البته اين بحث اشاره است به بحث در علوم تجربي غير انساني كه االن به گستردگي

 واردش بشويم و آخر اين مباحث ميرسيم.
 فعال همان در باب علوم انساني.

ت يا كند و فعل مناسب با اين اس مي سؤال: حاال عرضم اين است و باالخره در اين جا هم اوني كه اتصاف پيدا
خود اوست؟ يعني واقعا خمر بد است؟ خمر بد نيست و خمر يك موضوع خارجي است. فعل من كه به او 

 آورد و اال فعل من در قرب و بعد او موثر نيست. مي گيرد بعد از حق مي تعلق
استاد حسيني: فعالً در باب چه قسمتي صحبتمان هست؟ در باب فعل حضر تعالي. يعني چگونگي كه قيدش 

يار باشد. اين چگونگي حركت مورد بحث است. توصيف كارشناس هم نسبت به رفتار جمع يا روانشناس اخت
نسبت به رفتار فرد در اين قسمت است. اين قسمت از صحبت را شما صحبتي نداشته باشيد. اونها هم وقتش 

 هست و ميرسيم انشاء اهللا...
 در حسن و قبح هم مالك حسن و قبح و كمال است يا قرب است؟ :سئوال

 آورد و حسن است؟ مي قرب از آن جهت كه كمال
 تواند كه چيزي كه مناسب كمال. نمي استاد حسيني: از آنكه قرب و حتما قرب به كمال و

 پس اون چيزي كه مالك حسن است و كمال است. :سئوال
تواند باشد كه. اگر گفتيم پايگاه كمال و حضرت حق جلب  مين استاد حسيني: كمال كه جداي از قرب

 عظمته است و بعد ازش كه تناسب با كمال نيست كه.
 تناسب اشتداد نسبت و اشتداد قرب است.

انشاء اهللا تعالي سجود در همه ابعاد هستي و خداوند نصيب بكند تفضالً بر هر كدام از ماها و اينكه در همه 
 بعد هستي ساجد باشيم و اين قرب ميآورد انشاء اهللا تعالي و كمال ابتهاج هم ميآورد. 

 سرور است.هم چيزي جر كمال اتكا داشتن نيست. اصالً حال اونجا و حال ابتهاج و » سرور«معني 
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سئوال: بنابراين شما بايد خود ذات حق را متصف كنيد به حسن اخالق استاد حسيني: حسن، پايگاهش 

 شود. مي اونجاست. حسن به خدا تعريف
 شود. مي خوب عنايت كنيد اين نكته را و نه خدا به حسن و حسن به خدا تعريف

هست كه اول ما بگيم خير محض و كمال  شود تو باصطالح تقريب ابتدائي نازل مي كمال به خدا تعريف
 شود وجود داشته باشد جز به جلت عظمته. نمي شود شناخت و نمي محض. تو تقريب نهايي و اصًال خير را

سؤال: روايت هست كه ممكنه گناه قرب بياورد. ابزار چيز بدي است، فعل هم به چيز بدي تعلق گرفته و اما 
 خود همين قرب ميآورد.

مثل مقدمات را ميفرمائيد مثالً چيزي بشود. مثالً توبه اي حاصل شود و برگرد از آن گناه. و  :استاد حسيني
گوئيد معناش  مي اال مثالً شقي ترين همه ابليس است و اين رجيم نيست بنابراين بيان. بله و اگر امكان را

 اينه كه بعدش اين تائب بشود و بعدش منفعل بشود و بعدش خودش را هيچ نداند.
ماها به حسب صعفي كه داريم ممكنه خودمان را چيزي بحساب بياوريم. او و نه و خودش را مثل يك آدم 

بيند. مفلوج چيزي ندارد كه و به چي چي اش بنازد؟ يك مفلوجي كه مسخ شده باشد در صورت  مي مفلوج
مان نيست و دلمان حيوانيت و شايد صورت برزخي امثال ما هم همينطور باشد ديگر و نهايت خودمان حواس

خوش است به جاي ديگر.اگر صورت برزخي ما مسخ شده باشد بصورت حيوانات مفلوج هم باشد و قدرت 
هيچي نداشته باشد و اين ديگه حاال آدم التفات پيدا كند به حال برزخي اش و ديگه حاال پزدادني دارد؟ديگر 

اينكه نه و وقتي آدم گاهي غفلت دارد از كنم و يا  مي التفات به اينكه مني هستم و من چنين و چنان
فقرنهايي اش و اگر تعلق محض و توجه باشد بهش بايد التفات به فقر و يعني در هيچ مرتبه از هستي اش 

 خودش را و خودي و كاره اي نداند و بفهمد كه خالصه. بله.و السالم عليكم و رحمه اهللا. ...
 



 
 
 تعاليبسمه 

 ١٢موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

تا مقدمه داشت. مقدمه اول اين بود  ٤استدال حضرت عالي براي جهت دار بودن كار شناسي و سه  :سئوال
 كه مالك حسن و قبح و قرب به ذات حق است.

 كنيم. مي استاد: هنوز البته نرسيديم به استدالل و به اثبات ها مقدمتا همينجوري داريم صحبتي
خواهم عرض كنم كه ما نفهميديم به  مي يك استداللي بود و اون استدالل به لحاظ غايت بود. آن را :سئوال

 جايي اش رو.
 كنيم. مي استاد: بفرمائيد و استفاده

يكي اينكه مالك حسن و قبح و تقرب به ذات حق است. يعني هر چه كه قرب ه ذات حق بياورد  :سئوال
 خوب است.

شود. يعني جهت از مقدمات حركت است و  نمي شود و بدون جهت مي خارج واقعيدگه اينكه حركي كه در 
 اينهم دو.

 شود. مي تواند داشته باشد و اال حركت متعدد نمي سوم اينكه: يك حركت دو جهت هم
كنيم و تحت عنوان قانون و اين در مرحله تحقق و  مي با فرض اين سه مقدمه و يك توصيفي كه ما از عينيت

 ركتش در جهت قرب ذات حق است.يا نيست.يا جهت ح
كنيم و يا بار ارزشي دارد به همين مالك و يا خوب است. يا بد  مي بنابراين و هر توصيفي كه ما از عينيت

است. چون در مرحله تحقق يا در جهت قرب است و يا در جهت بد. اگر فرمايش حضرت عالي اين باشد. 
 بفرمائيد.آنوقت يك سؤالي به ذهن ما ميرسد كه 
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 كنيم. مي استاد: بفرمائيد و استفاده

اين در مرحله جزئيت... است. يعني هر توصيف عيني در تحقق مصداقي اش اين مصداق خاص از اين  :سئوال
توصيف عيني و يا در جهت قرب است و يا در جهت بعد. اما چه مانعي دارد كه يك توصيف كلي از عينيت و 

گوئيم:  مي به ذات حق باشند و بعضي هاش در جهت بعد؟ فرضا و اگر ما بعضي از مصاديقش در جهت قرب
شود ازش. اين يك توصيفي است از عينيت و بعضي مصاديقش در  مي اگر تشنه آب بخورد و رفع عطش

 جهت قرب حقه و بعضي مصاديقش در جهت قرب حقه و بعضي مصاديقش در جهت بعد حق.
شد و قطعاً در جهت بعد از حق است و نه اگر آب حالل باشد و حتي اگر اين آب خوردن و مثالً آب غصبي با

 در شرايطي واجب باشد برش و در جهت قرب حق است.
يعني و اين كيفيت تمام است كه حتما بايد حركت جهت دار باشد و جهت هم يا در قرب است يا نه. اما 

 .اينكه توصيف عيني در همه مصاديقش و يك جهت دارد و يك توصيف كلي
صادق  ٢كنيد و اگر توصيف و قيد خصوصيت شخصيه بخورد و كه بر  مي استاد: همينجوري كه مالحظه

 نباشد و او نوقت ديگر يا جهت قرب دارد و يا جهت بعد دارد.
توصيف هاي كارشناسي و مدعي هستيم كه از اين قبيل هست يعني برنامه ريزي كارشناس ها و براي يك 

كنم و بخواهم من مصداقي اش بكنم و به اصطالح ملموسش  مي كه مثال عرض جامعه و در يك سال خاص و
 و نظام مبارك جمهوري اسالمي و سؤال ٦٥كنند از در آمد سال  مي بكنم و با يك مثال: سؤاالتي را كه

كنند و اونوقت و اين  مي و نظام مبارك جمهوري اسالمي و سؤال ٦٥كنند و او نوقت اين در آمدي سال  مي
در اين سال اين دوره مالي اين شرايط و چقدر نفت مثال كه يكي از معادن  :گويند مي گويند: مي مدي كهدر آ

 هست و قدرت استخراج برش را داريم.
 گويند شرايط جنگي است و فالن منطقه ها جنگل است. مي فرضا و

شود مثال نفت در آورد  مي توانيم بصورت تقريب ذكر كنيم كه مي اين منطقه هاي جنگل و نسبتي را كه ما و
 و اينقدر است.
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 شود پااليش كرد و اينقدر است. مي شود آن را صادر كرد و اينقدر است. نسبتي را كه مي نسبتي را كه

 هكذا و اين مثال را شما ببريد در مس و در جنگل و در شيالت.
كردم و تو قرار دادهاي بين  من باب مثال و روزانه به حسب آن چيزي كه يكوقت من در گزارش و اطالع پيدا

كيلومتر از مرزها و اختصاصي است كه بايد طبق قرار داد و اذن بگيرند و اگر  ١٢المللي ميدانيد كه تا 
 بخواهند بيايند ماهي بگيرند.

 تا از مرز اينطرف و اون وسط و ديگه ١٢تا از مرز او نور بيائيد جلو  ١٢تا كه برويد و يعني  ١٢باالتر از 
 شود. مي ند جزء قرارهاي بين المللي محسوبگوي مي

 شوند. مي شوند و تو خليج ها جمع نمي تو اقيانوس ها و ماهي ها جمع
 ٠٠٠/٣٠به حسب اون چيزي كه من شنيدم حاال و يادم نيست كه مثال و روزانه چيزي قريب به 

 بگيريم و نيستيم.تن را  ١٠٠٠گيرد. ما خودمان قادر بر  مي تن ماهي امريكا از خليج فارس
حاال و با ابزار فعلي كه در دستمان هست و مقدورات فعلي و داشتيم و خوب برايمان خيلي سخت نيست كه 

 خوب بريم بگيريم ديگه.
بينند كه اصال فوج هاي عظيم و كجا هستند و بعد هم دستگاه ها  مي اونا ظاهرا بوسيله هايي هست كه از باال

 بلعند. مي ميروندارنها رو
 كنند. مي صيد

كنيم و با مخارج  مي توانيم ببينيم. و اون درآمدي را هم كه ذكر مي ما با مقدورات امسالمان درآمدمان را
كند و احيانا و يك نسبتي  نمي توانيم ببينيم. با خصوصيات شخصيه و كه برسال گذشته صدق مي امسالمان

 تغيير كرده.كند و يك نسبتي  نمي تغيير كرده و در سال آينده هم صدق
 خورد. نمي خورد و براي پاكستان به درد نمي براي افغانستان اين بدرد

ساله باشد و براي  ١ساله باشد و يا بودجه بندي  ٢٠ساله باشد يا  ٥لذا و برنامه اي را كه ميدهند و فرضا 
 نسخه چاپ كنيد. ١٠٠شود كتاب نسخه كتاب بودجه اينجا را داد و گفت آقا از اين  نمي اينجا بد رد ميشه.
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 كشور اسالمي بفرستيد. بگيد: آقا شما هم عمل كنيد و طبق همين. ١٠٠به 

خوب، اين را بفرستيد به بنگالدش و اين مطلب را ندارد كه شما بگيد و يه چيز ديگه اي دارد. حفظ 
 خصوصيت شخصي در تغيير وضعيت و ضرورت دارد.

رنامه ريزي و در تحقق مصداقي اش جهت دار است. اما ابزار كند كه ب مي عرض ما اينك كه اين اثبات :سئوال
كارشناس و اون قواعد كلي و در همه مصاديق تحققي اش بايد يك مصاديقي باشد كه در جهت بعد از ذات 

 شود. نمي حق باشد و اين ثابت
 استاد: آنچه را كه فعال دنبالش هستيم و توصيف عينيت است و قيد دارد.

 شود. مي بشود و اين توصيف و به قيد توصيف عينيت و به فرمايش حضر تعالي متفاوتاگر عينيت متفاوت 
پذيريد كه توصيف مصداق و بما انه مصداق و  مي ابزار توصيف و هنوز وقتش نرسيده. توصيف عينيت را شما

 چيز مهمي هم نيست.
موضوعه خاصي برخاسته است. كند. اين توصيف از يك اصول  مي فقط چيزي است كه امور مسلمين را اداره

گويم: اگر مسلمين باشند و حتما هم  مي تواند مشترك باشد؟ مي اصول موضوعه اش :گوئيد مي حاال و شما
جهت اند و مشتركند اصول موضوعه شان. ولي اگر ملحدين باشند و مسلمين كه در دو جهت باشند و نه. 

 اصول موضوعه شان مشترك نيستند.
 شود. همينقدر ثابت نمي تا اين حد از برهان و جهت دار بودن قواعد كلي علوم ثابتيعني فعالً  :سئوال

 شود كه برنامه ريزي اش در مصاديق جزئي اش بي جهت نيست. مي
 برنامه ريزي بي جهت نيست و اين تمام؟ اين يكي؟ :استاد

 بله :سئوال
 تبعي مغير و اصلي مغير اثبات و هستند مغيرها كه منتخب عوامل يعني و منتخب مغيرهاي اينكه – ٢استاد: 

 داريد؟ قبول هم اينجاش تا و باشد داشته جهت دو تواند مي اينهم و
 بله :سئوال
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 استاد: خيلي خوب و براي ما تا همين اندازه اش فعال تا اينجاي صحبت كافي است.

بايد بكنيم. يك روشي چيز است ها. بحث منطقش رو آخر كار  ٢ها. اين «منطقش و غير از ابزار اين هست 
گيرند كه درش لحاظ شده در آن روش و اصول موضوعه. به اصطالح و روشي كه درش  مي است كه بكار

لحاظ شده اصول موضوعه و آيا در نظر حضرتعالي اسالمي و الحادي داره يا نداره ابتدائاً؟ به قيد لحاظ اصول 
شود نسبت به  نمي ي نخواسته و حاال معارف كهتوانيد بفرمائيد كه و درش و اگر از خدا نمي موضوعه و

ملحدين گفت كه و اگر از اون تخيالت و اوهام اونها باشد و فرقي ندارد و با اينكه اصل موضوعه اش از معارف 
 حقه الهي باشد و اين تا اينجاش.

يت و يكي باالخره عرض ما شده حضر تعالي از دو جهت ميفرموديد كه اين جهت و يكي به لحاظ غا :سئوال
 كنند. مي به لحاظ اون عواملي كه و عامل مغير انتخاب
كنند. خود اون قواعد هم بازگشت كند به اصول موضوعه و  مي استاد:اگر اون قواعدي كه عامل مغير انتخاب

 شما در اونجا همراه هستيد با ما.
بين ارزش و دانش اول يعني اصول موضوعه و اونچه كه تاكنون گفته شد اينه كه تو مقدمات بحث ربط 

هستيم و اين را عنايت بفرمائيد و نه تو اواخرش و خاتمه اش. فعال اينجا اصول موضوعه را ميفرمائيد و نه تو 
 كه» ابزار«اواخرش و خاتمه اش. فعال اينجا اصول موضوعه را ميفرمائيد و متعدد است و با ابزار شرقي و 

و اون چيزي كه از پيش » عوامل«يعني نسبت بين عوامل. » ضرائب فني». «ضرائب فني«گيم و يعني  مي
 فرض ها گرفته شده است.
 شود. مي گوئيد و الحادي است و طبيعتا اينها همه اش ملحق به اون مطلب مي اون و پيش فرض ها را كه

ن خوب و حاال به اندازه اي كه وقت باقي هست و بيائيم يك نكته مختصري را عرض بكنيم خدمت شما برادرا
و عرض كنيم كه گفته شد: وصف كيف حركت و وصف كيف حركت رو هم عرض كرديم كه گاهي كيف 
حركت موصوف به خوبي است و گاهي بدي و خوبي نهايتا بايد بازگردد به اون چيزي كه خوب بودن به او 

 شود. مي شناخته
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 هم به اينكه انحراف از اون داشته باشد.» بد بودن«به اوصاف فعل برگردد و 

حاال و اين مطلب را خيلي زياد و تو باز بخش فلسفي اش و يعني فلسفي كه ما اطالعي ازش نداريم و شما 
 كنيم. مي مطلع تر از ما هستيد و ولي بهر حال بهمين نحوه اي كه با هاتون صحبت

داريم تو كنيم و تو اون قسمت هاش فعال نميرويم و فعال اون خاص قسمتي رو كه بنا  مي مطالبي را كه عرض
كنيم حضور شما برادران عزيز كه:  مي كنيم. عرض مي اين جلسه روش صحبت كنيم و اون مطلب رو عرض

 گاهي و اين غير از غايت نهايي است كه اتصاف وصف را داريم ميگيم ها. 
نسبت به شقاوت و سعادت. گاهي نه و آثارش » وضع رشد«شود روي  مي گاهي و آثار كيف حركت مالحظه

 كنيم. نمي سان هست ولي در اون درجه مالحظهرو ان
كند به غايت نهايي. ولي فعال  مي البته و هرگاه آثار ف عل رو نسبت به شقاوت و سعادت ببنيم و ربط پيدا

 شود در مراتب نازل تر و غايات نزديك تر غاياتي كه در مقدمات هم هست ببينيم. مي اين آثارش
 بينيم و خود انسان. مي رو و روي انسانگاهي يك آثار كيف فعل و كيف حركت 

بينيم. هر  مي بينيم. گاهي آثارش رو نسبت به عين خارجي مي گاهي آثارش رو نسبت به غير و ديگر انسان ها
 شود برايش تصور كرد كه و آثار مختلف و الاقل درباره مصاديق مختلفش هست؟  مي بينيم آيا مي حركتي

شود. آثاري كه نسبت به غير خودش از آدم هاي ديگه. آثاري كه  مي يداآثاري رو كه نسبت به خودش آدم پ
شود هميشه آيا متصف بشه به حسن يا قبح؟  مي شود. اون كيفيتي كه پيدا مي نسبت به جهان خارجي پيدا

 كنيم و كيف آثار حركت. مي نه كيف خود حركت و مرتبه دوم مالحظه
 كند؟ مي كند. نه اتصاف مستقيم و اتصاف بالواسطه پيدا مي اين را هم ميشه مثالً ما بگيم: اتصاف پيدا

 ميدهد.» توسعه«يا » تضيق« من باب مثال بگيم: نسبت به خارج اگر نسبت پيدا كرد و 
كند. يك مثال خيلي  مي كند و تضييق مي متناسب است با رفتاري كه براي تقرب باشد و يا اينكه مشكل

عرض كنم و تا بعد از اون مثال مثالً بريم توي بحث هاي يه خرده كمي ساده اي اگر من بخواهم در اين باب 
 دقيق ترش.
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سانت هم طولش  ٦٠سانت عرضش باشد و  ٢٠فرض كنيد كه و اين چشمه توالت و مستراح محله تخليه و 

 باشد طول دهنه توالت باشد.
بعد يك مسلم بخواهد بيايد از اين اگر اين را دقيقاً رو به قبله و قبله نما بگذارند روبه قبله نصب كنند و 

توالت استفاده كند و اين چنانچه بخواهد بر عكس بنشيند يعني طول را به جاي عرض ازش استفاده بكند و 
 بر اين ضيق است نشستن.

تواند راحت خودش را آزاد كند: و تخلقه  نمي الاقل براي جمع اگر باشد و ضيق است نشستن. حداقلش اينكه
و تطهير كند اوقاتش تلخ ميشه و نجس و بايد بروم حمام و اين چه بساطيه؟ كدام احمقي اين كند: و بشويد 

را اينجور درست كرده؟ براي كسي كه معاند باشد و عليه يك حكم بخواهد كار كند و براي اون اگر رو به قبله 
د برايش مشكل بوده خواست عينا همين حكم را مخالفت كند و بالعكس اين مطلب اگر واقع ميش مي نبود و

شويم و كه بگويد آقا خارج از  مي ممكنه يك آدم متدين اصال به جوري نارحت بشود بگه كه آخرش نجس
 كنم و درست به قاعده و مثل روي زمين و ولو زمين سخته و بعد هم خودم را طاهر مي توالت من تطهير

 گه راحت ترم. مي كنم و مي
 :شرف دارد بر اينجا ١٠٠٠گويد: تو بيابان  مي كردي؟ مي بودي چه كاركه بهش بگويند و تو بيا بون اگر 

بيابان كه زمينش سخت و اينجور نيست كه موقع تخليه احتمال ترشح و اينها داشته باشد كه اين چيه؟ اين 
به اصطالح اين عزامونده چيه درست كرده براي روح پدرش؟ فخش ميده آدم بهش. در نوع اكثر غالب من 

. نه اينكه يك آدم معين باشد ممكن است فحش ندهد بگويد كه اينها و بيچاره ها در جهالت اند ميگم ها
 دروند از حقايق.

اگر همه توالت ها را آمدند رو به قبله نصب كردند و با اين وصف براي اكثر رعايت اين حكم با حفظ طهارت و 
نجاست راحت است يا مشكل؟ ممكنه بعضي از افراد داراي يك توطين نفس باشند و يك حالت اطميناني بر 

 ست؟ا جوري –روحشان حاكم باشد و در هر شرايطي بتوانند. ولي براي اكثر چه 
 اين مثال چون مبتال به است و توجه بهش هم يه خرده ساده است 
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 آثار فعل به روي هم اثر«زود به ذهن ما ميآيد و ولكن اگر مثال يك خرده كمي دقيق تر شد كه خوب 

 سازد. مي »تمدن«گذارد و يك مجموعه اي به نام  مي
شود و  مي يج بعدي. اون وحدت تركبيي پيداكنم و براي نتا مي اونها به فرض و اينجا را مفروض دارم صحبت

شود كه: اگر  مي ون وحدت تركبيي هم داراي يك رشد و جريان است. او نوقت فرض اين مطلب قابل تصور
 تواند بستر ايجاد مانع براي جريان احكام باشد. مي يك همچي چيزي باشد و عينيت

 طرف مسجد مبارك جمكران راه هاي متعدديمثال ساده اش را عرض كنم: شما در عالم ذهن از اينجا به 
 .هست ها جاده و ها كوچه و ها خيابان بصورت عينيت در كه هائي راه –توانيد فرض كنيد و غير از  مي

كنم و از اينجائي كه نشسته ايد به هر نقطشه اي از شهر و  مي توانيد و من باب مثال عرض مي همانگونه كه
 مانعتان نيست.راه هائي فرض بفرمائيد و هيچكس 

توانيد شما راه فرض كنيد و هيچكس  مي به خط مستقيم و بدون هيچ انحراف و» بيت النور«از اينجا مثال به 
خواهم به خط مستقيم بروم براي اينكه زودتر برسم  مي مانعتان نيست ولي اگر كسي خواست بگويد حتما من

 گوئيد: نخواهي زودتر رسيد. مي و بهش در عينيت
مستقيم بايد از اين ابزار كوهنوردها رو دست بگيري و از پشت بام منازل و حياط منازل و اينها و چون خط 

 .النور بيت به برسي تا و پايين بيايي و باال بروي راه –كوچه هائي كه تو را است و از اين 
 شود. مي مزاحم همه هم

خواهم  مي »يا اهللا «هي رعايت هم بكني و شوي و بخوا مي شوند و اينكه تو منزلشان وارد مي همه هم ناراحت
 وارد بشوم و كسي اجازه نميدهد.

در خارج شما تو خيابان هايي كه كشيده شده تو اين جاده هايي كه كشيده شده و كوچه هايي كه هست و 
 متوانيد حركت كنيد.

 اگر نقشه شهر و نقشه جامع و به فرض محال و نظير اون چشمه توالت.
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د و كه محل رفت و آمد به ب عضي از اماكن و در بعضي از بالد و اماكن فاسد و تسهيالت بشود و تنظيم كر

برايش باشد و رفتن به اماكن صحيح و تضيقات باشد و اگر جمعيت شهر را شما درست كرديد كه راه بيفتند 
 يك نحوه ايشود و  مي شود و يك تجمعي مي و بروند به طرف محل عبادت و يك به اصطالح امروزه ترافيكي

 شود حركت كنيد. نمي شود كه اصالً مي
شود. اينجوري نيست كه بافت و ساختار يك نقشه جامع شهر و وقتي كه  نمي اصالً قدرت رسيدن به آنجا

 كنند و هماهنگ بر برنامه ريزي ها نباشد. مي نيازها را تعيين
 برند؟ مي خواهيد و مردم را كدام طرف يم بروند بگويند آقا نمونه برداري بكنيد ببينيد مردم كجا ميروند؟

خواهند بكنند كه پل روي رودخانه اينجا زده شود يا آنجا؟ محاسبه اي دارد براي خودش.  مي وقتي تعيين
خواهد تخصيص بدهد امكاناتي را و بگويد مخصوص اين بخش اينقدر و سهم بخش ديگر اينقدر و  مي وقتي

 بيند. مي نسبتي را بين دو بخش
گويد كه حاال و مثل اينكه اهالي اين محله بيشتر هستند و بگذاريد اينجا  مي نشيند و مي اينكه همينجورينه 

 باشد.
تدابير جزئي و البته حالش چنين است و لكن وقتي كه ميرود تو بخشهاي ديگر اينجور نيست. اگر به اين 

شود. اين مختص به اين  مي احكام ظاهر وصف نگاه بكنيم و آثار برنامه در عينيت بصورت موانع عيني اجراي
 بخش هم نيست. كه بگوئيم بخش شهرسازي تنها چنين است.

من يك مثال ميزنم و اين يك مقدار كمي ممكنه بر عكس مثال اول از ذهن يه خرده كمي فاصله داشته 
 باشد.

كنيم خدمتتان و ولي اين  مي اگر آقا يان همراه مثال بيايند. ولو اينها احتماالت و تمثيل است كه ما عرض
 تعثيل ها به غرضي است خالصه.

 مقرب به اون مطلب هست. بهر حال مفاهمه اي بايد بشود و اينها.
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اقتصاد دان و تئوريسين اقتصادي ميرسد به اينكه صرفه جويي در مقياس توليد. ظاهر مطلب اينكه صرفه 

يا نشه و ولي خوب مقدماتش رو ميگيم هر  جويي در مقياس توليد. حاال اينونميدونم چقدري هم وقت بشه
كنيم خدمتتان. ابتدائاً كار اينه  مي چند خود بحث رو بنا بود امروز عرض كنيم و جلسه آينده انشاء اهللا عرض

 كه آقا رشد كمي مورد نظر است.
 رشد كمي كه ديگه كاري به مكتب ندارد.

كه اشارتاً بصورت ساختن شهر و اينها عرض  مثالي رو كه ميزنم اولين قدم هست و بعد از مسئله تخصيص
 كنم.

براي اينكه بگيم آيا ربط بين كميات و كيفيات هست يا نه؟ اونوقت اگر ربط باشد و خوب يه خرده و كمي 
 دقيق تر بايد نسبت به عينيت نگاه كرد.

 بعد هم اونوقت نسبت به روابط جمع و بيائيم روي فرد انشاء اهللا تعالي.
مقياس توليد به ساده ترين وجه من بخواهم بيانش كنم و معناش اينه كه و شما اگر و هزار  صرفه جرويي در

 ١٠٠٠نفر و هزار تا يك سير و نيم گوشت بگذارند توي يك ظرف كوچك و ديزي بخواهند درست بكنند و 
خواهند  /. ساعت براي پختش اسير٥تا  ١٠٠٠نفر هم و  ١٠٠٠خواهد و  مي تا ظرف ١٠٠٠خواهد و  مي چراغ

خواهد و دو سه  مي تا ديگ بزرگ ٢تا را اگر يك جا بپزند و طبخ كنند و خوب يك ديگه و  ١٠٠٠شد و اين 
 نفر هم براي پختنش كافي است و آبگوشت درست كنند.

 ٥٠٠/. ساعت بود به ٥تا  ١٠٠٠تا  ١٠٠٠ساعت. ولي اون  ٢٤ساعت كار كارگر ببرد و به  ٨تا  ٣فرض كنيد 
 ساعت خيلي فاصله دارد. ٨تا  ٩ساعت با  ١تا  ٥٠٠٠ساعت  ١تا 

شود حدود و  مي تاش هم باز ٦نفر هم بگيريد براي درست كردن طبخش و  ٦شما خيلي جمعيتش را 
برد از نظر نيروي انساني  مي به يك وقت ١٠ساعت  ٥٠٠ساعت تا محاً بگيرند. باز با  ٥٠حاال  ٤٨بفرمائيد 
زير اين ديگ ها بياوريد و مقدار سوختش را متمركز بكنيد و يك نسبتي تا چراغتان را هم شما و  ١٠٠٠٠

 كند در تقليل پيدا كردن. مي پيدا
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شود پرتش كمتر است. و ظروفتان را و  مي صرفه جويي در مقياس توليد و يعني كمتر نفت مصرف

 آيد. مي شود كه ارزانتر در مي خصوصيات رو كه دقت بكنيد و مجموعاً نتيجه اش اين
آيد. ارزاني و گراني و صرفه و زيان و جز و امور كمي است. ربطي به كيفيات ندارد. بر اساس  مي نظر اولب

دهد كارخانه. كارخانه را فرض عقلي  مي كنند كارهاي مختلف را و نتيجه مي همين قاعده هست كه متمركز
تا  ١٠هر قطعه اي اش هم  تا قطعه دارد و ١٠٠اش هست كه بگيم كه و اگر اين ساعتي كه اينجا هست و 

جاي  ١٠٠٠تا عمل  ١٠٠٠شود فرض كرد كه اين  مي گيرد تا اون قطعه درست بشود و مي عمل روش انجام
 شود همچي فرض را كرد؟ مي جداگانه انجام بگيرد و بدون مديريت واحد و بدون متمركز شدن يك جاه

بيايد. همه اينها را بايد چه كار كنيد؟ بايد گويد: اگر بخواهيد ارزان در  مي صرفه جويي در مقياس توليد
 دهد. مي بياوريد يك جا و متمركزش كنيد. تا چقدر اين را بياريم يك جا؟ اونهم يك نقطه مطلوبي قرار

گويد: اگر بياوريد يك جا از اين نقطه مطلوب رد شود و ضرر دارد. يعني مثالً اون ديگ را اگر بخواهيد  مي
نفر خوراك يا بيشتر درست كند و اين به جايي ميرسد كه هم نگهداري  ٠٠٠/٠٠٠/١خيلي بزرگ كنيد كه 

 كند. مي حرارتش و هم نگهداري ديگش و هم نگهداري اش تا توزيع اش و همه اينها به مشكل برخورد
مي گويند: بايد تو يك نقطه مطلوبي و يعني تو يك سطحي كه نه از اون جا بيشتر برود دوباره گران بشود و 

 شود و بايد توي آن نقطه نگهداري بشود. مي ين تر هم مياد و دو باره گرانپاي
شود به اينكه ببينيم براي چه منطقه اي؟  مي اين نظر را كه بصورت كلي و كارشناس ميدهد و مياد تبديل

 گيرد. براي اينكه نقطه مطلوب بايد معين بشود. مي مناطق مورد نظر مورد توجه قرار
  مثال روز در كه اي خانه –آيند كار  نمي شود و هيچوقت مي اي مناطق مالحظهبعد و وقتي كه بر

٠٠٠/١٠ 
كند و اين را ببرند در جايي كه جاده ندارد و جمعيت ندارد و معدن هم نيست. فاصله  مي تن سيمان توليد

ندارند و آنجا اش هم با جاده هاي بين المللي و به اصطالح محل انتقال خيلي زاد است. مصرف هم آنجاها 
 بروند اين كارخانه را بزنند.
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تن در روز به  ٢٠گويند: ديگ پخت  مي كنم و مي كنند. مثالً عرض مي ميآيند در ظرفيت هاي مختلف درست

 ٠٠٠/٢٠٠خورد كه فرضاً  مي درد منطقه اي
 ٠٠٠/١٠٠تا جمعيت دارد در آنجا. ولي ديگ مثال 

 خواهند سيمان ببرند و اين بايد آنجا باشد. مي تي و كشتيتني را و آن را ببريد تو فالن كشور كه كش
  ٠٠٠/١٠بعد و از اين حرف هايي كه ميزنم و همراه و تصورات ما بياده بعد و همين كه گفتند ما از 

تني  ٢٠٠كنند كه اگر بخواهيم ديگ  مي خواهيم و مهندسين طراحي ميروند حساب مي تني را ٢٠٠تني تا 
 گ بايد چقدر باشد؟بسازيم و دهنه اين دي

 ٠٠٠/١٠طولش بايد چقدر باشد؟ موتورش بايد چه دوري داشته باشد؟ 
 تني اش بايد چقدر باشد؟

كنند و سختي و سستي فلزات مختلف و تو  مي اونا جدول دارند كه سختي و سستي مصالحي كه توش كار
 اون جدول معين است كه چقدر اين مقاومت دارد.

 ٠٠٠/١٠ما نگاه كرديم براي ديگ  :گويند كه مي و كنند مي تو اين جدول نگاه
دهد. مهندسي طرح و طرحش را  نمي گويد: مقاومت مصالحمان اجازه مي گويند: چرا؟ مي توانيم. نمي تني و

 داد و يك همچي چيزي بسازيد.
 مي گويند: خوب از متالوژي و مهندسي كه مخصوصي آلياژ درست كردن است و به رجوع كنيد.

گويد: اون چيزهايي كه تا حاال  مي يك جدولي دارد. او هم دستش باز بصورت مطلق باز نيست. او هم باز
كشف شده اينها هست. ما آخرين آلياژي كه درست كنيم. اينقدر مقاومت دارد. اين چيزي را كه ايشان 

خواهيم.  مي گويند: بفرستيد به ميز يك اتمي و بگوئيد ما يك همچي چيزي را مي شود. نمي خواستند و
حركت هاي اتمي را چه جوري تغيير دهيم؟ چه كاري بكنيم؟ چه وضعي را بوجود بياوريم كه يك همچي 

 جنسي در اين مرحله سختي بدست بياد؟
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كنند  مي اين را براي چي چي من اين داستان را عرض كردم؟ براي اينكه عرض كنم كه نيازهايي را كه تعيين

 ارد با آن حرفي كه آن آقا در صرفه جويي در مقياس توليد زد...براي فيزيك اتمي و ارتباط د
كند؟ انشاء اهللا جلسه آينده  نمي كند؟ مي حاال درباره اينكه اين حرف و آيا ارتباطي هم به مسئله ارزش پيدا

 شويم به ياري خدا. مي درباره آن مطلب وارد بحث
كند؟ و موانع اجراي احكام  مي ي و توالت را ايجادبعد ببينيم آيا جريان عينيت واقعاً مسئله همان دستشوي

گوئيم و باقيمانده دستگاه طاغوت  مي و وقتي» رسوبات تمدن غرب«گوئيم  مي االن بالفعل هست؟ يعني وقتي
 مشكالتي را كه برابر مسئولين هست.

او نطرف ميدهند و يعني اينكه گاهي آدم ميگه كه و يك عده اي بدون توجه به عينيت و نظر از اينطرف يا از 
 كنيم. مي اين معناش يعني چه؟ اين را يك خرده و كمي بيشتر تشريح

آثار كيف حركت نسبت به عينيت و يك خرده در اين مثال دوش. بعد بگرديم به انشاء اهللا تعالي آثارش 
 نسبت جمع و نسبت به فرد و نهايتش پرورش و دوباره برگرديم ببينم حاال بايد چه كرد؟

راين و فعالً اين جلسه و يك مثال فقط در حقيقت گفته شده در اين مثال توجه داديم كه يك ربطي پس بناب
هست بين به اصطالح نياز ها و اكتشاف ها اگر سئوالي باشد چند لحظه اي خدمتتان هستيم و بعد جلسه 

 بعد. مثل اينكه وقت هم تمام شد...
 والسالم 

 





 
 

 بسمه تعالي

 ١٣موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

بحث درباره اين بود كه آيا احكام ارزشي رابطه اي با توصيف كارشناسي دارند و و بالعكس؟ احكام كارشناسي 
 نسبت به توصيف حركت و يك حكم ارزشي است؟ ولو به لسان توصيف بيان بشود يا نه؟

ره وصف حركت بيان شد. بعد درباره اينكه آثار حركت اگر بخواهد توصيف بشود و يعني غايت يك بحثي دربا
اگر بخواهد توصيف بشود و چگونه؟ او نوقت اون غايت هم اگر كمي باشد و يعني بگوئيم براي ثروتمند تر 

آيا توصيفي كه  شدن و براي باال بردن رشد توليد ناخالص ملي و براي اينكه كم قدرت خريد باال برود و
نسبت به يك همچي حركتي هم باشد و كه كمي محض باشد و اينهم باز وصف كارشناسي اش براساس 

 اصول موضوعه ميآيد؟ و نهايتش اينستكه اسالمي و غير اسالمي داشته باشد و يك همچي كارشناسي؟
كمي و كيفي و يك مقدمه اي يك مقدمه اي براي توجه حركت به لحاظ آثار مترتبه بر او و يا به لحاظ غايت 

عرض كرديم خدمتتان و در باب اكتشافات و رابطه اش با يك اصل كلي كه مثالً و صرفه جوئي در مقياس 
كنيم خدمتتان و اگر عنايت بفرمائيد در  مي توليد باشد. حاال دنباله اون رو يك مثال انشاء اهللا تعالي عرض

 خواهيم عرض كنيم. مي اين مثال و يك چيز ديگري رو در اينجا
كنيم خدمتتان و در يك كارخانه اي كه شما تشريف ببريد و از در كارخانه كه وارد بشويد ميبينيد  مي عرض

 خوب مطالب ديگه در وجه تعين كلي نيست و يك خصوصيات شخصيه اي مربوط به آن كارخانه ميبينيد.
ل بكنيد از دربان كه اين كارخانه درهاي شويد و اگر سئوا مي فرض كنيد از درب ورودي كارخانه كه وارد

گويند: بله. در بي كه براي ورود كارمندان و مراجعين هست و غير از در پي است كه  مي ديگري هم دارد؟
 شوند. مي مخصوص وارد كردن مواد خام هست و با ماشينهاي بزرگ وارد
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گوئيم: در يك مراتب كه ميرسد  مي ؟حاال و آدم ميگه كه فرض عقلي دارد كه كارخانه دو تا درش يكي باشد

 شود. مي كه ديگه كارخانه وسعتش خيلي است و اختالل در كار كارخانه پيدا
 كند و يك امكانات متناسبي هم مي وقتي مواد مرتباً بخواهد و وارد شود و زيان وارد شود و اين فرق پيدا

اد باشد و درب ورود مراجعين هم با درب ورود خواهد براي ورود اين بارها. بلكه در كارخانه اگر وسعتش زي مي
 كارمندان يكي نيست. دفتري را كه بنا هست مراجعين بيايند و يك نحوه ديگر است.

كنيم كه اين حفاظت كنترل اين حياط اين كارخانه، اين فضاي اين كارخانه، كساني  مي خوب حاال سئوال
 گويند: بله. مي برايش معين شده اند؟

گويند:  مي گوئيم: واسه جي به اينها پول ميدن؟ مي تكنسين برق هست و دو تا شاگرد است.مثالً يك نفر 
 براي اينكه تأسيسات اين كارخانه و ساختمان هاي اين كارخانه و برق رساني اش تحت كنترل باشد.

اونها كه گويند: خير و  مي برق دستگاههاي خود كارخانه؟ پرسها و مثًال؟ كميرسورها و مثًال؟ :مي گوئيم
متخصصي عليحده دارد. دستگاه برقش و اينها هم عليحده است. تاسيساتي كه اينجا اداره اين كارخانه را دارد 

 و اتقاق مديري هست و حسابرسي هست و درباني هست و حياط و فضائي هست و اينها يك نفر.
شد و اختالل در امر همان كه گويد: خوب و اگر نبا مي شود؟ مي مي گوئيم: حاال مثالً اگر نباشد و چطور

گويد: كه بله و اگر چراغ روشن نباشد و وقتي  مي گوئيم: چه ربطي دارد؟ مي شود. مي پرسورها و كارخانه ها
كنند و مجبورند متوقف كنند عمل محاسبه شان را و دفتر موازنه ورود و خروج  مي كه دارند حسابرسي

 شود توكار. مي اجناس را. همانقدر كه متوقف كنند و اختالل
بايد يك همچي دفتري حتماً باشد تو اين كارخانه و اگر بنا هست  :گويند مي شود. مي تو مديريت اختالل پيدا

 باشد و بايد اين آقاي مهندس هم باشد تا اين دفتر بتواند كار كند.
ه گفتيد و پس مي گوئيم: خوب و حاال كه خيلي اهميت دارد و اينجوري كه نقش مديريت را در اين كارخان

 ،نه :گويد مي تا مهندس بگذاريد و براي برق اتاق مدير. ٥٠بنابراين جاي يك مهندس براي اتاق مدير و مثالً 
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شود. اين الزم نيست و اونا بيكار هستند؟ استهالك برق فضا و چند تا اتاق تأسيساتي كه دارد اين  نمي اينهم

 د.كارخانه و متناسب با هاش بايد نفر استخدام كر
چرا من از اينجا شروع كردم؟ براي اينكه اينجا ملموس هست برايمان كه يك ظرفيتي داريم. مقابل اون 

كنيم. تو خود كارخانه هم كه تشريف ببريد و همينطوره. كارها مختلف است و  مي ظرفيت يك نفري استخدام
صوت و اين هر كدامش مربوط با ظرفيتهاي مختلف. عملياتي كه بايد انجام بگيرد و روي اين قطعات ضبط 

 به يك بخش است. هر قسمتش و هر جزئش مربوط به يك بخش است.
كنيم  مي اگر يك چيز ساده تر را كه. ... در ذهن آقايان باشد و مثالً يك دانه خودكاري را مثال بزنيم و عرض

تناسبي دارد و شود. يك چرخ م مي و اين از قطعات مختلفي تشكيل شده كه هر قطعه اش يك جائي درست
 يك ظرفيت متناسبي دارد. پس بنابراين ظرفيتي كه نفر هم بيايد پشت اين چرخها و متناسب با آن ابزاري

 شود كه اونجا با كار بايد بكنند. مي
ولي همه اينها بصورت يك مجموعه هماهنگ بايد كار بكنند. مثل دستگاههاي توليدي منفردي كه جدا جدا 

 يست.بخواهند كار بكنند و ن
يعني اينجوري نيست كه يك بخش نيايند افرادش و دير بيايند و يا بيايند خيلي كار بكنند و اين بنفع 

 كارخانه باشد. اينها بايد بيايند و هماهنگ هم كار كنند.
بنابراين اگر بيائيم بگوئيم: مديريت سازماني و سازمان و يعني تقسيم كار و هماهنگ كردن فعاليتهاي مختلف 

 يك غرض. در كارخانه يك وضعي دارد عينيتش كه بايد تقسيم بشود كار و هماهنگ بشود آن كارها.براي 
اگر همان نوك فرضاً خودكار و يا اين جوهر خودكار رواون بخش كه مامور است درست كند و درست نكند و 

و اينها مياد  اون بخشي كه مامور است كه جداره خود كار را درست كند و اون زيادتر كار كند و خوب
 شود. مي وضعشان مختل
خواهد برود مونتاژ بشود و برود تو انبار تركيب بشود و درست بشود و با همديگر متصل  مي يك بخشي اش

 شود. نمي بشود و برود توي انبار و
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نمي شود خود كارهائي را كه بدون جوهر باشد و اينها را بزنند كارتن و تو انباري كه جنس را بايد خارج 

 كنند.
نمي شود هم بگيد كه: اينها را يك انبار كوچولوئي هم اونجا درست كنيد كه هي زياد بشود و زياد بشود و 

 اينها همينجا باشد.
چرخد. پس  نمي به يك نسبت خاصي ممكنه پيش بيني كرد و لكن اگر اختالالت وسيع باشد و كارخانه

 و متمركز كند به دست مدير عامل. مديريت كارخانه نياز دارد كه اختياراتي را سلب كند
خواد؟ اگر توزيع  مي حاال و كارخانه منظم كار كرد و توليد كاركرد و در بخش توزيعش و آيا توزيع سازماني را

شود كار ديگه اي  نمي گوئيم: بله و مي سازماني نباشد و كارخانه احتمال توقف و ركودش هست؟ يا نيست؟
گوئيم: حاال و مثالً اگر  مي جاهاي مختلف و با يك مديريتي اداره بشوند. كرد. بايد نمايندگيها بزنند در

گويند: اين مثل چرخهاي  مي اينجوري نشد و گذاشتيم هر كسي هر مقداري آمد برد و برد و نبرد و نبرد؟
 گيرد. نمي كند و وضعيت رشد بازار مصرف تحت كنترل قرار مي كارخانه كه دارد كار

دهند و يك جائي ارزان ميدهند. اونجائي كه گران دادند و كاالي جانشيني اش  مي رانيك جائي خودكار را گ
 كند. مي تو اون منطقه رواج پيدا

كنند. يك جا و  مي يعني ماژيك مردم فرضاً ميخرند و يا قلم ديگري ميخرند. يك نوع قلم ديگري را استفاده
 د دست كارخانه باشد و از دست كارخانه در ميرود.نه و ارزانتر ميفروشد. به جوري كه كنترل قيمتي كه باي

 گويند: بايد انحصار را بپذيريد در اينجا. مي خورد. مي مي گويند: وضع بازار بهم
نمايندگيها و انحصارگر توزيع يك كاال هستند. بصورتيكه شما اگر برويد از يك نمايندگي و مال يك شهر 

فروشيد و نماينده اي كه در آن شهر دوم است و حق اعتراض ديگري بخريد و توي يك شهر ديگري بياوريد ب
 به شركت را دارد.

 من مثال ميزنم: يك ماشين ژاكت بافي يا خياطي يا تكثيري شما خريديد.
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از كدام نمايندگي؟ از نمايندگي قم. برديد و فروختيد در اراك. نماينده اراك وقتي ميبريد براي قطعه يدكي 

كه كوپني هست و ها. اونوقت هم همينطور بودها. اين قانون نمايندگي هست) وقتي بگيريد (نه اينكه حاال 
گويد: اون فرم خريدتان را لطف كنيد تا ببينيم چه شماره اي است و رو  مي ميبريد قطعه يدكي بگيريد و

نمايندگي به كند و ميبيند اين شماره ماشين از اين  مي دفتر نگاه كنم و قطعه بدهم بهتان. حاال فرم را نگاه
كند به شركت كه تو منطقه كار ماشين شماره فالن اومده.  مي اين منطقه فروخته نشده. بالفاصله اعتراض

 ماشين شماره فالن را شما به كدام شركت فروختيد؟
گويند:  مي خواهند. مي اينجوري نيست كه بسادگي سلوك بكنند. چون كنترل بازار و كنترل بازار مصرف را

توانيم رشد كارخانه را و توسعه كارخانه را و كنترل شده باال  نمي بازار مصرف دستمان نباشد واگر كنترل 
 ببريم.

 توانم بدهم. نمي گويد: اگر نتوانم باال ببريم و قرضهائي كه گرفته ام مي مي گويد: حاال نتوانيد باال ببريد.
اعتبارات كشور و يعني نظاميكه پولها را از  گويد: اصالً سيستم مي حاال مگه شما قرض گرفته ايد؟ :گوئيم مي

مردم ميگيرد و پس اندازهايشان را و بعد قرض ميدهد و قرض ميدهد براي اعتبارات توليدي. همينجوري كه 
گيرند براي قرض دادن. اين وامي را كه شما داديد به اين كارخانه و به اين شركت و براي وارد  نمي تصميم

رج و اين وام به حسب يك برنامه اي بوده كه رشد و توسعه اين كارخانه را نشان كردن مواد و قطعات از خا
 ميداده.

چرخد. پس  نمي شود. كارخانه چرخهايش مي اگر اختالل در توزيعش باشد و اختالل در پرداخت وامش ايجاد
كند از  مي تيارتوليد متمركز و الگوي توزيعش نيز متمركز است. متمركز به چي چي ميگيم؟ به اونكه سلب اخ

 عده اي و اختيار تصميم گيري را ميسپارد به عده خاص ديگري.
ميليون تومان پول مردم  ٥٠٠حاال و يك بانك قرض الحسنه داريم در اينجا. اين بانك قرض الحسنه فرضاً 

 برده اند و گذاشته اند اونجا.
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 ٠ ٠٠٠تومان  ٢ ٠ ٠٠٠تومان  ١ ٠٠ ٠٠٠كند به اينكه ببيند مردميكه احتياج دارند براي مصرفشان  مي نگاه

 تومان و گره گشائي از كارشان و پول بهشان ميدهد. ٥
 كند؟ مي كند و چرا اعتراض مي كارشناسي متمركز اعتراض

ميليون است و بايد من محاسبه بكنم و ببينم  ٥٠٠گويد: اين پولي را كه  مي مي گويد: اخالل در نظام پولي.
بارات توليدي؟ چه سهمي اش بشود اعتبارات توزيعي؟ چه قدرش را بدهم قرض چه سهمي اش بايد بشود اعت

به نمايندگيها براي فروش هستند و بهش ميگيم توزيع. چه سهمي اش را بدهم به كارخانه هائي كه ارز نياز 
؟ اگر دارند كه نخوابند؟ شما چرا نيازهاي نيازهاي فردي را نگاه كرديد و نيازهاي اجتماعي را نگاه نكرديد

 شود. نمي كارخانه ها ما ارز نداشته باشيم بهشان بدهيم و مواد خانم واردشان
شود. همين افرادي را كه شما بهشان قرض داديد و  مي خوابد. اختالالت درش پيدا مي الگوي توليد كشور

صميم گيري ا ش را كنند. بايد بدهيد به ما اين پولها را ت مي نظيرشان هزاران نفر دوباره احتياج به قرض پيدا
 بدهيد به ما. ما ببريم تو الگوي متمركز نگاه بكنيم كه چه جوري بايد توزيع بشود اعتبارات.

گوئيد شركتهاي سهامي  مي پس وقتي قانون شركت را در بخش قانون تجارت و مورد مطالعه قرار ميدهيد و
ميدهيد براي اينكه شركتها بصورت عام و خاص و تضامني و با مسئوليت محدود و امثالش و داريد اذن 

 سازماني عمل كنند.
 شوند. مي فرمائيد كارخانه هاي مختلفي درست مي يعني الگوي توليد كشور را سازماني و متمركز

شود. اگر نشه و چرخ  مي الگوي كشور را كه سازماني فرموديد و الگوي توزيع كشور هم سازماني بالطبع
شود. اگر الگوي توزيع كشور را هم سازماني فرموديد و اونوقت با  مي پيدا خوابد و اختالل درش مي كارخانه

دونم بدتر  نمي گويند كه اقتصاد اسالم مي اون فرع مبارك تحرير الوسيله كه كساني كه التفات بهش ندارند و
مبارك كه  شود و التفات ندارند به نظامش و التفات به آثارش ندارند و اون فرع مي از اقتصاد سرمايه داري

 شود. مي باشد و اين در عمل غير قابل اجرا ٦٠٥و قاعدتاً مسئله » انحصار و حرام است« :فرمايد كه مي آنجا
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گويد: قرض الحسنه و قرض و وام و براي گيرنده مكروه است و وام يك كار خوبي نيست كه  مي اونجائي كه

 گيرد. مي عمل مكروه از طرف مدير عامل انجامآدم مرتباً مبادرت بكند به وام گرفتن. نه و در اينجا يك 
از او نطرف يك نيازمندي كه واقعاً شرعاً بايد بهش رسيد و بايد قرض بهش داد براي رفع نيازش و حل 

 مشكلش و اون وام بهش نخواهد رسيد.
 است.» حفظ. .. محترمه«شود و  مي يعني گاهي قرض دادن واجب

خواهد. حادثه اي برايش پيدا شده. او نوقت شما قرض را  مي و قرضخانواده اش و بچه اش زير جراحي است 
خواهند وام بدهند از  مي آورديد و متمركزش كرديد در يك سازمان اعتباراتي و اختيارات را از كساني كه

 طريق ثسبيب اسباب اجتماعي به نسبت كم كرديد.
گيري اش توجه دارد به الگوهائيكه در  بعد هم اون رو حل كرديد توي يكدستگاه متمركزي كه اونهم تصميم

 توليد و توزيعش هست.
شود؟ خوب و رشد كمي در دستگاه متمركز يك  مي خوب و حاال رشد كمي ببينيم آيا وضعش چه جوري

كند. در دستگاهي كه هماهنگي اش به قول خود آنچه كه آنها در جوهره حرفشان هست و  مي جور حكم
». مديريت در دست داشتن ابزار رفع نياز مردم« :گويند مي بخودشان و صحيح هم هست اين حرفشان نسبت

گيرد كه  مي اون مديريتي كه براساس ماده باشد و اينجوري است. يعني مديريت مادي اينجور طبيعتاً قرار
كند در مردم. در غرب اينجوري  نمي بنام خدا و بنام حب خدا و بنام حب معصومين (ع) حركتي را ايجاد

 در شرق اينجوري است.است. 
 ولي مديريت الهي چطور؟ اون كه نه به دليل رفع نياز مادي اش و بلكه به دليل رفع نياز انساني اش تبعيت

كند براي رفع نياز معنوي اش و  مي كند از امام خميني و از حضرت نايت االمام و امام خميني و تبعيت مي
تعالي فرجه الشريف ميداند و اينكه ديگه  ٠٠٠ ١عج  ٠٠٠ ١تخلف از ايشان را و تخلف از نايب حضرت بقيه 

 الزم نيست كنترل رفاه مادي اش رو دست بگيرند كه اطاعت كند.
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فالن امام جمعه در فالن جا عادل نيست و من عزلش «االن حضرت نايب االمام و امام خميني بفرمايد كه 

خواند. اينجور نيست كه قضيه اداره  نمي هم و ديگه كسي پشت سر اين امام جمعه و نماز ظهر و عصر» كردم
 مردم و جهت دادن به رفتار مردم منحصر باشد به رفع نيازهاي مادي.

خداي خودشان را ماده و آثار ماد و ارضاي هواي نفششان و اين » اتّخذّ الهه هويه«جز در دستگاه هائي كه 
 حرفها قرار داده باشند.

و عمالً وقتيكه ميرسد به اينكه » صرفه جوئي در مقياس توليد«اون بحث حاال و شما مالحظه بفرمائيد و 
تواند بجز در قالب متمركز  مي كارخانه حجمش بايد چقدر باشد؟ تا صرفه جوئي بشود در مقياس توليد و مگه

 نظر بكند؟
رك احكام الهي عمالً و خود صرفه و معناي ارزشي پيدا كرد يا نه؟ (برگشت نوار) ت» صرفه «حاال ببينيد آيا 

هل ننُبئكُم باالَخسرينَ اَعماال و الذَينَ ضل سعيهم «باشد و صرفه در نظر يك مسلم نيست و خسران است. 
 ». في الحيوه الدنيا و هم يحسبونَ انهم يحسنونَ صنعاً

اش و در سلب  شما اون رو يك تخيل ميدانيد كه كسي صرفه را در باطل ببيند و در ربا ببيند. در شكل پولي
دانيد و صرفه هم بمعناي اينكه  نمي اختيار از غير و محدوديت و انحصار ببيند در شكل توزيعش. اينرا صرفه

 اينها بستر بشوند براي رشد و قطعاً نيستند.
 رابطه انسانها به يكديگر و توزيع اموال و قوانين مالكيت كه توزيع اموال را به عهده دارد و متناسب با قوانين

 تونه بهش دست بيايد. نمي رشد و سعادت است. يعني همون چيزي را كه ميگيد بايد بشه خودش
 تناسبات رشد را سعادت را و پيدا بكند و مگر از ناحيه وحي و چرا؟ چون مسير را منحصرباين عالم دنيا

و اگر » تأثير باال رفتننسبت «دانيد و تازه اضافه عرض كنم خدمتتان و  مي دانيد. اينرا يك قسمت از راه نمي
 غرضتان است و قطعاً در راه الهي اش هم هست.

» تقوا«نباشد. اگر عالم بستر رشد » تقوا«باشد و بستر رشد » كفر«يعني اينجوري نيست كه عالم بستر رشد 
 نباشد و معناش اينه كه عالم و عالم امتحان و دار و دار تكليف نيست.
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درست كرد. هم نسبت تأثير براي پرستيدن دنيا » خمر«ت كرد و هم درس» سركه«عالم بايد و همه بشه 

زمينه رشد خارجي اش قابليت تحقق » بغض في اهللا «و » حب في اهللا «قابليت رشد داشته باشد و هم 
 داشته باشد.

سه شود و تا انشاء اهللا بحث جل مي گيريم و ديگه بحث امروز تمام مي خوب و حاال برميگرديم يك نتيجه كوتاه
 آينده.

هم مختلف » آثار «به حسب » غايت مادي«با كيفيت رسيدن به يك » غايت الهي «كيفيت رسيدن به يك 
شد. يعني رشد كّمي و هم رشد كمي الهي داريم و هم رشد كمي مادي و هر كدامش و روابطي را كه بخواهد 

 آنرا درست بكند و بايد مختلف باشد.
 كنيم و انشاء اهللا تعالي توضيحش باز براي جلسه آينده. مي سريعحاال و يك لحظه يك نتيجه گيري 

كند بندگي خدا را و فقط و فقط سنگ توالتي نيست كه اون رو رو به قبله نصب  مي امكانات مادي كه ضيق
 كنيم. مي كردند. يك پله بيائيم در شكل الگوي توليد هم اون رو مالحظه

گيد عيبي ندارد و شرط بكنند  مي ازد بقائش. وقتي هم و شماس نمي »عقد شركت«كارخانه با مجاز بودن 
 متعاقدين و شرط بكنند به اينكه عقد و عقد الزم باشد. شرط ضمن العقد و اين راه دارد.

مقتضاي عقد را ببين و برابر با مقتضاي عقد و ابزار بساز. نه اينكه مقتضاي كارخانه را ببين و برابر با مقتضاي 
فار براي اهداف مادي ساخته اند و بيا عقد را برايش و خصوصيت شخصيه درست كن و بعد كارخانه اي كه ك

كه خوب » عقد شركت«كنم و از مسائل مختلف جوري مياورم و ميگم كه مثالً  مي بگو كه من تركيب جوري
 و به قتضاي طبعش جايز است.

شرط كنيد و تا تركيب بين اون با ولكن ميگم بيائيد اين دستمال كاغذي را كنارش بفروشيد و ضمن اين 
يك مقتضائي در روابط انسانها بهمديگر بدهد كه با اين كارخانه » عقد الزم «و اين » عقد جايز«صطالح 

 بسازد.
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و كارخانه هم كه جاي رشد كمي هوي بود. پس در تنظيمتان اصل قرار گرفت » كارخانه«شود  مي اينكه اصل

 ». لذت مادي«شد  و سعادت» هوي «و مصلحت شد » هوي«
كنيم كه توزيع ثروت  مي توانيد ببينيد؟ نه و بعدها عرض مي پس موانع جريان احكام را شما در كارخانه تنها

 كنيم و باز بايد بر همين اساس باشد. مي هم و اشل هاي حقوقي هم كه معين
ب با اين اشل محصوالت هم كه پي اش ميروند و ببينند چه جوري هست؟ تخصيص هائي هست كه متناس

حقوقي هست. بعد نهايتاً ميبينيد كه تالشهائي كه براي حل مشكالت هست و تالش براي حل مشكالت 
 »توسعه حرص «و » توسعه شان«هست و معناي » حرص مادي بشر«مادي در جهت شدت بخشيدن به 

 شود. و السالم مي
 ما اگر و رشدش كند مي فرق اسالم و الحاد دستگاه دو در هم كمي لحاظ از كه فرموديد اينكه –سئوال 
 و بگيريم واحد ما را »كم« تعريف اگر ولي. بگيم چيزي همچنين ممكنه و بكنيم عوض را »كم« تعريف

ت و كيفيت را هم حاال داريم دو هس يكي كم تعريف حاليكه عين در دستگاه دو در بگيم توانيم مي چطوري
واحد است و » كم«گوئيم  مي دهيم و مي يا ما كيفيت را تغيير تغيير بدهيم؟» كم«گيريم و باز هم تو  مي تا

كنند و اين يك بحث است. يك بحث حتي تو خود مقياس  مي كيفيت مختلف است و دو دستگاه دارند تغيير
 دهيم. مي كيف هم و كم را هم تغيير

. خدمتتان بكنم حل را مطلب مثال يك بوسيله و بزنم باب اين در مجبورم مثال يك من –استاد حسيني 
 نايب حضرت و عج اهللا بقيه حضرت و) ص( اكرم نبي بر رحمتش و متعال خداي قوه و بحول اسالمي انقالب

 .شد پيروز اينها و بودند كرده پيدا پذيرش تعالي اهللا انشاء كه ملتي و االمام –
دانيد. ارزش اينها در نزد  مي بود از اعياني را كه شما نجس» ويسكي«وقتي پيروز شد و يك كشتيهائي از 

 كفار و خوب پيداست كه زياد بود.
توانند تبديلش كنند به چيز ديگري فرضاً بكنندش الكل طبي و براي مصرف هائي كه تو  مي در نزد مسلمين

 بيمارستان هست.
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 كند و چيزيكه قبالً مي وقتي تبديلش بكنند به الكل طبي و به نظر يك اقتصاد دان اسالمي و ارزش پيدا

ميارزيد  :گويند كه مي ارزش مالي نداشت. يك صرفه جوئي است. از نظر اونها و از بين بردن مال است. اونها
ارزيد  نمي گويند: اين هيچ مي ميليون و پس ضرر كرده. از نظر اسالمي ١٠ميليون و اينها كردنش  ٥٠٠فرضاً 

ريد و فروش و ارزش پيدا كرده. او ارزش فوقش يك كاالي واسطه اي بود براي الكل طبي. حاال شده قابل خ
 كند ديگه. مي بيند و واحدش هم تبعيت از همون مي را در شدت رواني مادي

 بينيد. مي بينيد و واحد رو هم اين مي شما ارزش رو بالنسبه به تاثيرش در بندگي خدا
جايگاه اون واحد نسبت به خواهيد بسنجيد و  مي گوئيم كه: يك وقتي كه كاالها رو با يك واحد مي بعدها

 شود؟ تا من عرض كنم كه چي هست؟ مي ساير واحدها در چه مجموعه اي معين
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته





 بسمه تعالي

 ١٤موضوع شناسي 
ست و درباره كيف حركت صبحت شد مستقالً ابتدائاً. بعد بحث درباره توصيف كارشناسي نسبت به حركت ا

كند. بنا شد در  مي درباره اينكه اين كيف نظر به غايت و آثار كه داشته باشيم و وصف كيفي و كمي پيدا
 وصف كمي اش امروز صحبت كنيم.

و به خواهيم بگيم كه وقتي يك كارشناس ميگه كه: وضع كميات متناسب نيست و يا كميات ر مي يعني
نقصان است و يا كميات روبه رشد است و اين توصيف مثالً ثروت اين ملت رو به زوال است و يا ثروت اين 

گويد: االن و اينقدر قدرت مالي و  مي دهد و مي ملت رو به رشد است و ثروت را هم با عدد و رقم هم نشان
 اين ملت. .. هستند.

آورند. اگر اين مسير را نداشته باشند و  مي چقدر قدرت مالي بدستاگر اين مسير را داشته باشند و مثالً بعداً 
 فالن مسير را داشته باشند و چقدر. اين چه جوري هست؟

شود گفت كه اصول موضوعه در بيان كميات نيز موثر است؟ تا بگوئيم: كميات هم اسالمي و  مي آيا اين هم
 مالي و در تميز كم و ديگه موثر نيست. الحادي دارد. يا اينكه بگوئيم و اصول موضوعه در كميات

ابتدائاً بذهن ميآيد كه كميات و خوب و من باب مثال و يك مقياس هائي عيني داره كه حاال وضع كرده اند و 
 اعتبار كرده اند و هر چه و و از آنطرف هم و يك قيمت كمي هم دارد و اينها بالمره ديگه درش دخالت

 يا ملحد.كند كه كارشناس مسلم باشد  نمي
 و من باب مثل و صادرات از يك كشور.» توناژ«كنيم حجم  مي فرض

از اين كشور فرض كنيد يك ميليون تن و فرضاً مويز و يا يك ميليون تن گندم يا يك ميليون تن ساير 
 محصوالت. 

كنيم خوب و اين تن كه يك حجم خاصي است و اين اسالمي و غير اسالمي ندارد. حاال چه به خروار ذكرش ب
 و چه به تن ذكرش بكنيم و چه به هر چيز ديگر.
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توناژ صادراتي يك كشور و اينجوري نيست كه مثالً مربوط باشد به اينكه طرف مسلم است يا ملحد و 
همينقدر كه ثقه باشد در بيان مطلب و دروغ نگويد و اصل تميزش و تميزي نيست كه اسالمي و غير اسالمي 

 ر اينستكه ميگه و قيمت مثالً گندم هر تني اين مقدار است.داشته باشد و هكذا مترتب ب
ارزشش در مثالً بازارهاي جهاني يا در بازار د اخلي و اين مقدار است. اگر به نرخ بازار خارجي بخواهيد و 
مجموع حاصلي كه شما داشتيد در يك سال و برابر است با اينقدر: به نرخ بازار داخلي هم بخواهيد و مجموع 

آيد كه كميات درش فرق نداشته باشد الحادي و  مي كه داريد اينقدر است. بنابراين و ابتدائاً بذهن ثروتي
 اسالمي اش. 

 خصوصاً اضافه بكنيد به اين تصور كه آدم در معيشت خرد و يعني در حجمهاي كوچك و وقتيكه مثالً
 س خوبه.گويند: امروز بازار فالن جن مي خواد ميزان ثروتش را باال ببرد و مي

توانيد چنين چيزي توليد بكنيد. راه توليدش هم فرضاً اين هست. حجم در آمد  مي شما اگر چنين بكنيد و
 توانيد باال ببريد. مي ساليانه تان را اينجوري

حاال يا توزيع باشد يا توليد باشد. كاريش فعالً االن نداريم به اين كه كدامش باشد. پس ابتدائاً بذهن ميآيد 
حل عيني براي باال بردن رشد كميت يا اوالً تميز كميت و مقدارش و اين كاري به اسالمي و غير  كه راه

اسالمي و در اين مثال مذكور ندارد. حاال و خود همين مثال را موضوع بحث قرار ميدهيم و ببينيم آيا واقعًا 
قيقتري هم كرد؟ اگر شود يك مالحظه د مي همينطور است؟ يا اين ديد ابتدائي بود نسبت به مطلب؟

 بخواهيم مالحظه دقيقتري بكنيم و چگونه؟
كنيم بحث را براي تصور كردن و تقريب كردن و نزديك كردن به ذهن  مي بازهم اينجا هم بوسيله مثال شروع

شويم. تغيير قيمت و ارزش پول كه يك واحد اعتباري هست و صرفاً به اعتبار جديد ممكن  مي از مثال وارد
 ثابت است؟ مثالً اگر گفتند يك تومان برابر است با اين در و مثالً يك هزارم گرم طال و يك فرضًا هست/ و اال

 يك مقدار طال را معين كردند و گفتند: اين يك تومان برابر است با اين.
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ئره گذرانيم درباره ريال و تومان و قانون دارد ديگر و اگر رجوع كنيد به دا مي كنيم و يك قانون مي اعتبار

 كنيد. مي المعارف ها و پيدا
قانون مصوب مجلس دارد كه مثالً در قديم تصويب شده و اعتبار شده و تومان برابر با چقدر طالست. پر 
واضح است كه اگر دوباره جلسه اي بگيرند و بگويند كه اين تومان را نام گذارديم براي دو برابر آن مقدار طال 

 بايد و نرخ اسكناس و يعني قدرت اعتباري اسكناس تغيير پيدا كنند. آن مقدار طال و طبيعتاً ٢/١و يا 
 گفتيد كه چند تا سكه طال اينجا هست. فرض كنيد پنج تا سكه طال اينجا هست. تا حاال مي شما تا حاال

 برگ كاغذ باشد.  ١٠٠گفتيد كه برابر اين پنج سكه طال و  مي
برگ كاغذ باشد و پنج سكه يك  ٢٠٠اين پنج سكه طال  حاال االن حجمش را دو برابر كنيد. بگيد برابر

شود اعتبار كرد و با يك همچنين اعتباري تغيير  مي مثقال باشد. ٥٠مثقالي. يا بگيد برابر اين پنج سكه طال و 
 داد.

 شود؟ يعني وقتي مي شود و چطور مي گيرد و پول ارزشش كم نمي او نوقتي كه همچنين اعتباري انجام
و آيا اينها خودشان اعتبار كرده اند كه قدرت خريد ما كم » درت خريد يك مملكت كم شدق«گويند:  مي

و اينها آمده اند خودشان اعتبار كرده اند كه » قدرت خريد يك كشور اضافه شد«گويند:  مي باشد؟ وقتي
ود و اين شد ثروتمند بش مي قدرت خريد ما اضافه باشد؟ اگر به صرف قرار دادن و وضع نمودن و يك كشور

 ديگه آسان بود.
گفتند: مثالً  مي گرفتند و نه گاهي مي ديگه همچنين مشكلي نداشت. هيچيك از كشورهاي دنيا نه گاهي وام

گفتند: ما  مي كردند و مي اقتصادمان وضع موازنه ارزي اش بد است. كاري نداشت كه و يك جلسه اي درست
 ميبريم. از امروز قدرت اقتصادي خودمان را و مثًال باال

 كنيم كه تومانمان قدرت خريدش ده برابر باشد. همچنين چيزي نيست. چرا نيست؟ مي اعتبار
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و ارتباط به يك چيز ديگه اي دارد. شما حجم توليداتتان را اگر » كم«سرش اينكه كه آثار وضعيه اين 

يك تغييرات منفصل و شود و اينرا  مي بصورت يك جريان ببينيد و يعني تغييري كه در مقدار توليد حاصل
 بريده مالحظه نكنيد و اگر اين تغييرات و حجمش افزايش بيابد و طبيعي است.

كه قدرت خريد شما افزايش مييابد. يعني اگر پنج سكه طالي شما بشود ده سكه و قدرت خريد اون 
 كند. مي اسكناسهائي كه برابر اين طالها بود و افزايش پيدا

قطعه اسكناس كاغذي را كه برابر با پنج مثقال و پنج سكه بود و  ١٠٠بار كرديم الزم نيست كه بگيد: ما اعت
 بگيد اعتبار كرديم كه پنجاه ورق كاغذ برابر اين پنج سكه باشد تا قدرت خريد اسكناستان دو برابر بشود.

ان را ثابت بالعكسش هم اگر عمل بكنيد و يعني اگر حجم طالتان را بكنيد و بله و دو برابر و حجم اسكناست
تا نشود و اين بدون اينكه شما بخواهيد  ٢٠٠برگ كاغذ شما  ١٠٠نگهداريد و طال ده سكه باشد و ولي 

اعتباري بكنيد و اعتبار جديدي بكنيد و حجم دارائي شما كه افزايش يافت و حجم اين كاغذهائي كه قدرت 
 شود. مي شود قدرت تأثيرش. قيمتش گرانتر مي خريد بود و بيشتر

و قدرتي كه مقياس شما دارد. قدرتيكه » قدرت توليد«ال و اگه يك همچنين رابطه اي باشد و بين حا
اسكناس در دست شما دارد. براي اسكناسها هم خوبه يك جريان فرض كنيد و فقط اينطرف را داراي جريان 

 ندانيد.
گر حجم اسكناسها و در بگيم اسكناسها گاهي چرخشش زياد است. گاهي چرخشش را كد است و بعد بگيم: ا

 شود. يعني آثارش از قبيل انتشار مجدد است. مي يك سرعت شديدي باد و آثارش عوض
و يعني » حجم اسكناسها سرعتشان «حاال و دو تا كانال در خاطر مباركتان تصور كنيد: يك كانال و كانال 

 كيفيت جريان اعتبارات. 
 توليدتان و يعني جريان توليداتتان را. يك كانال هم و حاال مالحظه بكنيد كيفيت قدرت 

گوئيم هرگاه اين جريان اعتبارات هماهنگ باشد با  مي گذاريم و مي حاال اينها دو تا كانال را روبروي هم
 جريان توليدات شما و قدرتش با قيست.
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 هرگاه شروع شد، جريان شديدتر شد و جريان اعتبارات و بدون اينكه محتوائي اضافه بشود و قدرت

 شود. مي اسكناسهاي شما كم
 شود. مي هرگاه بالعكسش و جريان توليداتتان بيشتر بود و او نوقت بگيد كه اسكناس گرانتر

گراني و ارزاني و باال رفتن و پائين آمدن قدرت خريد اسكناس و كافي است براي اين مطلب كه ما را به يك 
 جدا باشند.» كيفيات«گونه نيست كه مطلقاً از هم و اين» كميات«تصور نزديك كند و اون تصور اينه كه 

كميات هم داراي يك جرياني هستند كه مشخص شدن قيمت يك واحد مربوط به اين است كه در چه 
 جرياني قرار دارد. در چه وضعيتي است وضع چرخش اين اسكناسها.

با وضعيتي كه دارد توليدها جرياني كه دارد اعتبارات و ساختاري كه دارد و يعني وضعيتي كه دارد آن جريان 
و اينها به صورت مطلق و منفك از همديگر و فقط در مسئله نرخ و قيمت نيستند كه بگيم ما جز در مسئله 

 قيمت و ديگه كاري نداريم به مواد كيفيات.
ا شود قدرت خريد يك كشور ر نمي فقط فعالً چيزي كه برايمان تقريباً ظاهر هست بوسيله اين مثال و اينه كه

 باال و پائين بكنيم به صرف اعتبار نمودن و هيچ چيز ديگه اش در كار نباشد و آيا فقط همين است؟
و يك واحد اعتباري فقط وابسته است يا يك چيزهاي ديگري هم هست؟ ساختار » كمي«يعني ارزش 

 تا ساختار. ٢اعتبارات و با ساختار توليد و ببينم آيا رابطه اي دارد؟ 
تا كانال بود.  ٢تا تو  ٢كرديم؟ اينكه گفتيم: جريانش شديد باشد. جريان اين ها  مي بحث قبالً چي چي رو

 گفتيم.
تا جريان و وضعيت  ٢ببينيد و جريان شدتش چه جوريه؟ بعد گفتيم و اگر عدم تعادل و توازن باشد بين اين 

 پول ناهماهنگ است و جور نيست.
تا كانال. بگيم: اين سطح مقطعي يا كه از  ٢ا برش بزنيم به اين ت ٢تا سطح مقطع و  ٢خواهيم بيائيم  مي حاال

كنيم و يك ساختاري دارد. يك شكل تنظيمي دارد. اين ورهم و مسئله توليد هم و يك  مي اين كانال نگاه
 شكل تنظيم دارد.



١٨٠  ···························································································································································  
 بهم؟ببينيم و آيا اينها هم به همديگر ربطي دارند؟ يا اينكه اين ساختارهايشان ديگر ربطي ندارند 

به يك نفر فرضاً همون مثالي رو كه عرض كردم به يك نفر كارشناس كه شما بگيد مثالً و بانك قرض 
تومان  ١٠هزار نفر و كساني كه احتياج داشتند از  ٢٥ميليون تومان را داده براي وام كساني كه  ٥٠٠الحسنه 

 گويد: اختالل در نظام پولي ايجاد كرده.  مي تومان ٥٠تا 
چرا؟ چرا اختالل ايجاد كرده؟ ميگد: براي اينكه بايد از اين پول ما يك نسبتي اش رو در اعتبارات  :مي گويم

توليدي قرار بدهيم و تخصيص بدهيم. يك نسبتي اش رو هم براي اعتبارات توزيعي و يك نسبتي اش رو هم 
يعني و اگر ما پول دهد كارشناس ميگد  مي گوئيد: يعني چه؟ ميگد كه جواب مي براي اعتبارات مصرفي.

ندهيم به كارخانه ها براي وارد كردن مواد مورد نيازشان و پول ندهيم به كارخانه ها براي وارد كردن قطعات 
 شوند. مي يدكي شان و او نوقت اين كارخانه ها تعطيل

د و كنند. در هر دو صورت و چه در ظرفيت كمتري كار كنند و چه تعطيل بشون مي يا در ظرفيت كمتري كار
 شود. مي شود؟ كم مي شود كه سطح توليدات به نسبت چطور مي نتيجه اش اين

 شود. مي شود و كم مي سطح توليدات كه به نسبت كم شد و ميگد قدرت خريد اسكناس به نسبت متأثر
كارشناس ميگد و آقايي كه شما  :خواهيم بگيريم چيه؟. نتيجه اش اينكه كه مي بنابراين و نتيجه اي كه

» نياز مصرفي«ميگيد بايد پول براي قرض الحسنه است و قرض الحسنه هم درش اولويت نياز هست. نبايد 
 افراد را توجه كنيم.

بايد رد شكل كلي ببيند و جامعه ابتدائاً به چه چيز نياز دارد؟ به چه چيز نياز ندارد؟ شما جواب ميدهيد و 
خواهيم براي ضعفا و  مي صاحبان و مالك اصلي پولي هستند اينها را داده اند و گفته اند ماميگيد: كساني كه 

براي كساني كه احتياج دارند و براي افراد و شخصيت هاي حقوقي و فالن شركت و فالن شركت و نظر ما 
 نيست.
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آيد كه  مي قا به نظرشميگه: كارشناس و در دستگاه اصالت تمركز و كارشناس ميگه: نخير اين پول كه اين آ

توماني اش را ايشان اگر داشته باشد و نرخ پول بيايد  ١ ٠/  ٠٠٠تا بسته  ١٠خودش مالكش هست و حاال 
 تواند يك كاري بكند كه بگيردش و نگذارد اين مالش قيمتش پايين بيايد؟ مي پايين و آيا

اينجوري نيست كه بدون قيد باشد ميگه اين سلطه اي ندارد بر اين مطلب. تسلطش و تسلط مالكانه اش 
 نسبت به جمع. اين آقا و مالش و قدرت و سلطه بر مالش و تابع هست نسبت به وضعيت اموال ديگران. جدا

 توانيد مالحظه اي كنيد. نمي
 خواهم بدهم به اين دسته و ندارد. مي حق اينكه بگه: قرض الحسنه هم و فقط

 ون باشيد كه ضرر هم به خود اين زديد و هم به ديگران زديد.اگر همچي حقي را بخواهيد بهش بدهيد. بد
پس بنا براين بايد يك بانك درست كرد. يك مركز تمركزي درست كرد كه كل اعتباراتي را كه به مردم از 

 يك دست ميدهيم.
ياد در حقوق كارمند باشد و كارگر باشد و ثروتمند باشد و كم در آمد باشد و پر در آمد باشد و همه اينها ب

 يك جا.
كند. متناسب با رشد توليد و اجازه توزيع اعتبارات را ميدهد.  مي اونجا هست كه نسبت بهش تصميم گيري

گويد هر چقدر و خاص چه قسمتي؟ ميشه تخصيص. چقدر از اين پول را ميدهم  مي اجازه تخصيص اعتبارات
 براي اعتبارات توليدي؟

 م براي صنايع مادر؟در اعتبارات توليدي و چه قدرش را بدهي
در اعتبارت توزيعي و چقدرش را بدهيم به نمايندگي ها؟ چقدرش رو بدهيم به غير بازاري هايي هم كه 
ناينده هم نيستند. كشوراني هم كه نماينده نيستند؟ چه كار بكنيم؟ ميگه پس بنابراين و قدرت خريد كمي 

 پول بستگي دارد به قدرت توليد و ساختار توليد.
بشود. معناي تعيين اولويتش هم تو همين » تمركزي«شده مقابلش اعتبارات هم بايستي » تمركزي « ساختار

 شود. مي دستگاه تمركزي شناخته
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و » كم«آمد هيچگونه الحادي و اسالمي ندارد و حاال كم كم و در توصيف  مي بنابراين و كمي كه ابتدائاً بنظر

بينيد كه از معادله شناسايي پول خارج  مي كنيد و ضرورتاًكه نگاه ب» كينز«چي هست؟ خوب و تو دستگاه 
 نيست.

كم. واحد پولي تان تابع آن معادله است. يك اعتبار صرف نيست. حاال و يك نكته بسيار ظريفي را و يك 
 كنيم از مطب و تا بجاي خودش انشاء اهللا تعالي برسد. مي كنيم و عبور مي اشاره مختصري

 شود. مي تاري كه متناسب با آن شدت باشد و موجب شدت تحركشدت رواني و اگر در ساخ
 كنم و شدت تحرك اگر در زمينه هماهنگشي قرار بگيرد و شدت تاثير را مي تو پاورقي اين مطلب را عرض

 آورد. مي
 و شدت تأثير و معني شدت توليد است در باب اقتصاد. حاال و اگر وضعيت رواني را تو همان پاورقي عرض

دهيم اگر وضعيت رواني رو موجب حركت و شدت رو فقط هوي قرار بدهيم و والسالم و  مي دامهكنم ا مي
و انساني كه استغفرا اهللا و معاذاهللا من » و به اصطالح خودشان و انسان اكونوميك» انسان منطقي«گفتيم: 

اً ترسيم مادي كند حركتش؟ دقيق مي نباشد و چه جوري شدت پيدا» خل«چون از قول اونهاست انساني كه 
 داديم.

كنيم. هر چند تصميم گيري  مي كنيم؟ توصيفي متناسب با اين مطلب مي براي معالجه پول و چگونه توصيف
دهد. يك  مي كنيم و هيچ چيز ازش پيدا نباشد بالمره به اينكه اين دارد الحادي نظر مي ها رو تو روبنا كه نگاه

 تدابير عقاليي دارد انجام ميدهد.
و اين قصد و غرضي ندارد كه. هر چند برگرديم و يك نفر اگر آمد و گفت نه آقا منحصر نيست كه  نه اينكه

 حركت مردم اين رقمي شدت پيدا كند.
بينيد. شما  مي گويند: نه آقا جون و حاال كه مردم مالئكه كه نيستند. همين هايي هستند كه مي برميگردند

 معصومين نيست كه شدت هايي كه هست همين است.كه جامعه تان همه اش پر از انبياء و 
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بينيد و عرض اين است كه سمت گيري براي تغيير  مي مصرف هايي كه هست همين جوري هست كه

وضعيت و اون چه كار بايد بكند؟ او بايد شديدتر بكند اگر خداي نخواسته مردمي به يك نسبتي مبتالي به 
 اد كند؟هوي هستند و بايد زمينه گسترش هوي را ايج

بايد توصيفات جوري باشد كه بحران را نهايتاً برگرداند به همان يك نسبت كم ايماني كه مردم دارند؟ و تيشه 
 بردارد و تيشه كار شناسي براي كندن آن قسمت؟ يا قضيه بالعكسش است؟

را ببيند و شود توصيف كمي و كلمه تعادل بگويند و بخواهند دو چيز را برابري و نابرابراش  مي چه جوري
 نسبت بين اينها آسيب شناسي بشود و باز گشت نكند به اصول موضوعه كارشناس؟ يك وقتي است كه فقط

 گويند: آقا حجم توليدات اين دسته اينقدر تن است و السالم. مي
 تواند اين حرف را بزند. مي اينكه توصيف كار شناسي نيست كه. اينكه اون باسكول چي هم

گويد: متعادل نيست. چرا؟ چرا اين كاال بايد از اين بيشتر باشم و اال  مي كند و مي ا برقرارنسبتي كه بين اينه
شود به اصول موضوعه اي كه  مي كند و دقيقاً مربوط مي متعادل نيست؟ نسبتي را كه در عدم تعادل ذكر

 دارد.
 دهي نشده. سازمان ،بينيم. ميگه: اعتبارات مي عين همين عكس را تو بخش اعتبارات هم ازش

آيند قرض الحسنه بدهند. اونهم قرض الحسنه اي كه اختيارات مطلق باشد براي بانك  نمي مردم هم كه همه
خواهند دارد گسترده  مي خواهد تصميم بگيرد. پس چه كار بكنيم؟ مردم نفع مادي را مي تا اينكه هر نحوي

 كند. مي و اين را دارد درست» عادت به ريا«طلبي و گستره » نفع مادي«
خواهد و من با اسمش كاري ندارم و  مي بعد اول كار ميگه: حاال در شكل هر جوري كه اسمش را شما دلتان

هر اسمي كه شما. اينجور بايد بوشد بايد پولها جمع شود، اينجوري هم بايد و با اين معادله هم بايد حساب 
 بشود.

كند و تو ساختار كميت است كه واحد كمي  مي اينجوري هم بايد توزيع بشود. ساختار براي كميت درست
 گيرد. مي شكل
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و به اعتبار اينكه اين برابر با چقدر طال يا چقدر » ن«و » الف » «م«و » ت«و » ت«ارزش واحد كمي فقط به 

 فالن فلز نيست.
 حجم پول برابر با حجم توليد ناخالص ملي. آيا سنگين است؟ سبك است؟

 ساختار است؟ تو كدوم جريان است؟وضعش چه جوري است؟ تو كدوم 
اين بخش كميت در رابطه با كيفيت و انشاء اهللا تعالي در جلسه آينده هم و حاال ببينم آيا كميات در غير 

شود گفت كه توصيف كارشناسي در بابشان جهت  مي اموري كه مربوط به روابط انساني هم باشد و اونها هم
 تعالي. و السالم عليكم و روحمه اهللا و بركاته. دارد؟ يا نه. جلسه آينده انشاء اهللا 

اينكه فرموديد توصيف كارشناسي از قبل ارتباط دارد با ارزشها و مثالي كه فرموديد درباره عدم تعادل  :سئوال
 و اين مثال عدم تعادل خودش توصيف از كم نيست. توصيف از كيف است.

ميدانيد يا نميدانيد؟ بله و همون اولش كه » كم» «اون روهم«اسكناس و» قيمت«استاد حسيني: اولش و 
گويند خوب رابطه اگر ندارد واقعاً كه نبايد  مي كند به اين تعادلي كه آقايان مي قبول بكنيد اونوقت رابطه پيدا

 رابطه پيدا كند.
ن شود آيا مردمي بنشينند دور همديگر اعتبار بكنند كه قدرت خريدما مي رابطه كه فرضي نيست كه. يعني

باال بشود و ثروت ما چندين برابر بشود؟ يك صبح بنشينند در مجلس مبارك شوراي اسالمي اعتبار بكنند كه 
 برابر است. ١٠قدرت خريد ما امروز به بعد 

اين اگر بود كه خيلي آسان بود. براي همه مردم دنيا آسان بود. منحصر به ما هم نبود. يا اينكه بايد يك ربطي 
 طلبي باشد آنجا.داشته باشد؟ يك م

 شود به نظر شما كه اين بواسطه كيفيات است كه ارتباط پيدا مي سئوال: يعني اين فرمايش شما و قبول
 كند؟ مي

 است. صفت چيز ديگري نيست. بله.» كيف «و صف » كم«يعني اصالً  :استاد حسيني
 و السالم عليكم



 
 بسمه تعالي

 ١٥شناسي موضوع 
 (اصل نوار)

 بحث درباره اين بود كه توصيف كارشناسي و توصيف از كيف حركت است.
خواد كنه و حتي آثار كمي و توصيف از كيف آثار كمي  مي و بعد عرض كرديم و وقتي هم توصيف از آثار

 ك جهتي بود.است. يعني به لحاظ اثر هم كه مالحظه كنيم به اثر كمي و بنابر بحث جلسه گذشته و داراي ي
 خواهيم عرض كنيم كه آيا خود كيفياتي را كه گفتيم كه در آمار و ارقام و اينها وزنش مي حاال اين جلسه

تن از آن كاال و آيا در  ٢٠٠تن از اين اين بود و از اين كاال بود و  ١٠٠گويد: مثالً  مي كنند و مثالً قپانچي مي
 خواهيم بياوريم. نمي »ها«فيت را بدون ساختار كيفيتها (نه ساختار كيفيت و ها و كي

خواهيم ببريم. ساختار كيفيت ها و يعني نسبتي كه كيفيتها به يكديگر دارند و در يك مجموعه )  مي جمع
توانيم بگيم: جهت دارد؟ يعني مجموعه اموال يك كشور را كه جمع بزنند و بگويند كه فرضاً  مي آيا اينهم

ن ذرت هست و اينقدر تن پنبه است و اينقدر تن آهن هست و اينقدر تن و اينقدر تن گندم هست و اينقدر ت
بحضور منور حضرتعالي كه عرض كنم و چوب هست و اينقدر تن... اين آيا بافتي را كه بوجود ميآورد و آيا 

 توانيم بگيم: هيچگونه درش جهتي و چيزي نيفتاده؟ مي اين با فت
شود؟ يا مثالً هر  مي شود؟ اتفاقي پيدا مي نه يك مجموعه پيداشود؟ چگو مي حاال و چگونه يك بافت پيدا

تواند بدست بياورد؟ و نميآورد؟ يا اينكه  مي كشوري و به هر مقداري بخواد و از هر جنسي رو و از هر راهي
 اگر بنا شد نيروئي كه يك كشور دارد و آن نيرو را و يعني آن قدرتي را كه دارد و آن توانائي اي كه دارد در

 توليدات اين اشياء و در يكي بيشتر صرف كند و المحاله از بقيه به نسبت بايد يك تأثيري بپذيرد.
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دهيم و اگر يكساعت وقتمان را بيشتر در يك كار صرف  مي چطور شما ميفرمائيد كه ما در كاريكه انجام

يم كار و ممكن است اطالق كرديم و خوب بايد به يك نسبتي از كارهاي ديگر (حاال و از اشتغاالت ديگر و نگ
 نشه به همه اشتغاالت) از بعضي از اشتغاالت ديگرمان بايد كم كنيم.

خواهم يكساعت  مي نميشه شما بگيد كه من تخصيص و يعني مخصوص قرار دادن و مخصوص مثالً طاعات را
ن خواندني و توسلي و را اضافه كنم و بيشتر مثالً در عبادات فردي و مناجاتي و ذكري و نمازي و دعائي و قرآ

 شود. نمي خوام اضافه كنم و از ساير اشتغاالت و بالمره كم مي يكساعت
 ممكنه بگيد: نسبت اثري كه ميگذاره رو اونها و منشاء ميشه كه رشد اونها كم نشود و اون عيبي ندارد.

ب اين ميشه كه مثًال كنم و بها به مغير اصلي ميدهم. شدت حاصله از مغير اصلي موج مي مغير اصلي را پيدا
 شود. مي چند ساعتي رو هم كه اشتغال به تحصيل داشتم و نسبت تأثيرش يعني جريان رشدش بيشتر

 ولي كميتش رو ما فعالً داريم و كار داريم و نه در باب كيفش هستيم.
نه كم كنيم. نهايت  مي كيفيت مخصوص داشتن ها رو و در اين جلسه بهش كار نداريم. كمش رو داريم نگاه

گفتيم كه مثالً كل قدرت مالي يك كشور در سال اينقدر مقدار تومان است. نه و  مي انتزاعي در شكلي كه
مقداري را كه مخصوص ميداريد در توليداتتان براي يك كاال و اگر اون مقدار از نيرو و  :گيم كه مي حاال داريم

يريد كه بهمان نسبت از بقيه كارها و اشتغاالتي اون مقدار از ساعت و وقت رو ضرف بكنيد و بايد اين را بپذ
 كه داشتيد كم شده و نسبت تأثيري تو اونها پيدا كرده.

كنند و بخواهيم نسبت توليد اتشان را بهم بسنجيم و  مي حاال اگر مجموع و كل آنچه را كه يك ملت توليد
شود؟ يعني اين كيفيت تخصيص يك ساختاري ندارد؟ يك بافتي ندارد؟ يا المحاله يك بافتي  مي غير از اين

 دارد ديگه. حاال اين بافت را هر كسي بگونه اي صحبت كند درباره اش. 
 خوام زياد بپردازم. نمي كنم و چون بهش مي اينرا تو پاورقي اين مطلب را عرض
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» مطلوبيت اجتماعي«يكي بگه: ». چيز ديگري علت شده «بگه: يكي ». مطلوبيت نهائي علت شده«يكي بگه: 

و يكي بگه:. .. هر كسي يك چيزي بگه. آنچه كه محرز است و تمام شده است و اينه كه اين نسبت هاش به 
 توانيد بگوئيد: ساختار ندارد. نمي همديگر و يك ساختاري را تحويل ميدهد.

تحويل ميدهد و بايد براي يك چيزهائي و متناسب توسعه اي و يك كيفيتي را تحويل ميدهد. اگر كيفيتي را 
 براي يك چيزهائي و تضييقي و در مجموع اينرا بايد تمام بكند كه يك حدودي را براي مصرف ها معين

 كند. مي
تواند كشوريكه مجموعه توليدات خودش را مالحظه كند  نمي كنيم. يعني مي تناسباتي را براي مصرفها معين

 اين مجموعه و اين ساختار و بهش اجازه نميدهد مصرف يكچيز را باال ببرد.و ببيند 
اگر بخواهد از خارج هم تامين كند و بفروشد چيز ديگري را باز جاي آن نقطه را يا ميپذيرد خالء اش را و يا 

كل و  خوام از خارج وارد كنم و يك چيز ديگري را جاش عوض كنم. بهر حال در مي آنرا هم ميخواد بازبگه
 اين مطلب هست.

گفت  مي كند كه حجمي را كه قپانچي هم مي پس نظر كردن به ساختار كيفيتها و ما را به اين مطلب هدايت
 و بدون كيفيت نيست و جداي از همديگر نيست.

الهي و الحادي دارد يا ندارد؟ نحوه » شدت ميل ها«يك نحوه بوجود آمده و شدت ميل هائي بوده در جامعه . 
 ع ثروتي بوده در جامعه و الهي و الحادي دارد يا ندارد؟توزي

و رشد اين ساختار را و يعني جريان اين ساختار را » انحصار«حرام است و خوب » انحصار«گوئيد:  مي اگر شما
ساله كه مالحظه كنيد  ١٠و يعني اين ساختاري را كه شما ديديد در نسبت بين كيفيتها بهم و در يك دوره 

 كند. نمي كند به رشد كردن در استخراج. يك چيزهاي ديگر نه و چندان رشدي هم مي ئي شروعو يك چيزها
بينيم هست  مي كنم كه توليد كولر آبي و مي اگر در قالب يك مثال من بخواهم مثالش رو عرض كنم: عرض

 در يك كشور. در عين حال توليد كولر گازي هم هست در كشور. 
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مصرف كولر گازي هم هست. آيا همه مردم كه نياز طبيعي به كولر دارند و يا خريد كولر گازي هم هست. 

يعني رنج ميبرند از حرارت گرما و از حرارت گرماي تابستان و آيا همه و كولر دار هستند و بعد كولر گازي 
 شود؟ مي پيدا

و به مشكل ميافتند و  شوند مي گوئيد: نه و يك عده احتياج دارند. از گرما احياناً بچه هايش هم مريض مي يا
توانند كولر آبي تهيه كنند. يك عده ديگر و از صرف اينكه هواي كولر  نمي كنند. ولي مي احساس احتياج

 آنجور كه برايشان مطبوع هست و نيست و قدرت خريدش را دارند.
ه در امر و يعني وجود همان شبكه متمركزي را ك» انحصارات«آقا و  :گويند كه مي كنيد و مي بعد سئوال

توليد گفتيم و در امر توزيع گفتيم و قدرت خريد اين طبقه را باال برده و به نحوه اي كه محصوالتي كه رفاه 
 كند و اينها قدرت دارند بااليش را تفاضا بكنند. مي آنها را تامين

و تو توزيع و كتشان بسته شده » انحصارات«از مرحله كولر آبي هم بگذرند. يك عده ديگري هم بدليل همين 
 رسد بمقداري كه از يك حد عادي ضرورتي بگذرند.  نمي ثروت و بهشان

رسد و بهمان نان بخور و نميري و بقول  نمي شوند. باندازه كولر مي گاهي در ضرورتش و اونها هم در مانده
 معروف ميرسد.

 كنيم. مي بعد ميآئيم توي حجم توناژهاي توليد شده كشور نگاه
اختار تخصيصي ها و اين جرياني دارد و جريان از ربط انساني جدا نيست. آن روابط مي بينيم وضعيت س

انساني هم و از وضعيت نظام ارزشي آن جامعه جدا نيست. آن نظام ارزشي هم از وضعيت ايمان و يا شدت 
 الحاد و جدا نيست.

 دهد. مي يعني آنها هم يك جريانهاي رشدي دارد كه زير بنا و اصول اين سير را نشان
پس بنابراين اصل ساختار تخصيص و يعني رابطه اي كه بين كيفيتهاي توليد شده يك كشور هست و وقتي 
بخواهيم وصفش بكنيم و بگيم: اين ساختار و اين نحوه تخصيص خوب است يا بد؟ مدلي را كه يك كارشناس 

حركت جز براساس پرستش آثار كند و اگر اصل قرار داده باشد كه  مي و نمونه سازي اي را كه يك كارشناس
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ماده و براساس چيز ديگري نيست و منشاش شدت رواني و شدت روحي و شدت حركت عيني و چيز ديگري 

خواهيد  مي جز پرستش آثار ماده نيست و اگر همچي چيزي باشد تو مدل و نتيجه اش اينست كه بگيد كه:
وجود بياوريد و تا در يك قشر خاص و شدت هاي ساختار رشد كند و بايد درش اين تمركزها و انحصارها را ب

 رواني مادي حاصل بشود و عده ديگري را بتوانند برانند به آنطرف.
 خوب اينرا عنايت كنيد ها. اين اعم است از نظام شرقي و غربي.

با چي  :گوئيم مي مي گويند: بايد يك عده اي بتوانند غلظتي را پيدا كنند كه بقيه را بتوانند برانند و آنطرف.
 چي برانند؟ مردم كه آزاد هستند.

گوئيم: چه  مي مي گويد: نه و با بدست داشتن ابزار رفع نياز مادي. اين شالق و از همه شالقها براتر است.
كند؟ ما اين درد را از  مي كند؟ مگر درد نمياورد كه طرف را تسليم مي گويد: مگر شالق چكار مي جور؟

گويند و شدت ميبخشند. درد تألمات روحي را  مي و را هم راست» هواي نفس«كنيم. درد  مي درونش ايجاد
 شدت ميبخشند.

تواند پيدا بشود و ساختاري كه  نمي بينيم كه رشد و توسعه مي خوب و حاال در اين موضع كه نگاه بكنيم و
امروز هم باز اين  بين كيفيتها هست و تغيير نكند و يا قابل مطالعه نباشد. حاال و اين يك پله ديگري هم و

 كنيم. مي هم انشاء اهللا تعالي بشود عرض كنيم. اينهم و اين مطلب تمام شد. مطلب بعدي را آغاز
كيفيت مس و آهن و گندم هم و خودشان و نه نسبت بينشان و نه وزنشان و نه حجمشان و كيفيت بين و 

 كيفيت خود اينها هم فرق دارد؟
 شود؟ مي دارد؟ در دو دستگاه طرح توصيفش باز و اسالمي و غير اسالمي

گويم: قبالً مس و  مي گوئيد: يعني چه؟ مي بينيد؟ نمي بينيد يا مي كنيم: اونها را هم تو جريان رشد مي عرض
استخراج مس و يك معنا داشت كه در نظر مردم مس براي چه بوده؟ براي ظروفي كه مصرفش و نسبت 

 تاثيرش و براي غذا خوردن بكار ميرفته.
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بينيد كه شما ظروف مسي را استفاده كنند براي  مي ال خيل ياين مصرفش و مصرف پائيني شده. يعني كمحا

بوسيله فلزات يا شبه  :فرمايد كه مي غذا خوردن. حاال چه براي طبخ باشد و چه براي مصرف غذا باشد. نوعاً
سيله آنها هست كه مسئله غذا شود و بو مي فلزات و يا اشياء ديگري و مواد ديگري كه ظروف باهاش ساخته

 گيرد براي غذا خوردن. نمي گيرد. مس و در آنجا وسيله استفاده قرار مي خوردن و وسيله استفاده قرار
پس و از اين موضع و از اين لحظه و در تبييني كه داريم و نام گندم و جو و مس و ذرت و برنج و فرش و 

چگونه باشد در حيات. جريان نسبت تاثيرها و كيفيتهاي  گوئيم: نسبت تاثيرشان مي اينها را نميآوريم.
 كنيم. مي متناسب با جريان را نگاه

برند و در هدايت برق  مي مي بينيم و بله و مس وضعش فرق كرده. مس حاال و آنرا در هدايت الكتريسته بكار
خوب عنايت بفرمائيد بعرض برند و خب استفاده هاي مختلفي دارد.  مي برند و تو اين هدايت هم بكار مي بكار

حقيره فرض كنيد كه در بعضي از جاها اينرا تا پنج ميكرون و سطح مقطع سيمي كه پنج ميكرون باشد. زير 
دستگاه ميكرومتر كه ميسنجيم (يعني از نخ عادي محاسن من و شما خيلي باريكتره ميكرومتر و تو پاورقي 

 كنم. مي عرض
ميكرون نشان  ٣ميكرون و  ٢نجا آن ميله ميكرومتر را ببندد و گاهي او«چربي و آدم دست بكشد روي چربي 

 شود.  مي ميدهد. نه اينكه چربي غلظت داشته باشد و ها. چربي عادي كه فرضاً روپوست صورت پيدا
ها. ببندد. يعني باندازه اي كه چرب بشود يك فلز ) خوب و حاال سطح مقطع «نه و مقداري قله به بشود آنجا 

 شود. مي وني كه جدار هم دارد و يعني پوشش هم دارد و تو شعله كبريت كامالً ذوبپنج ميكر
 خيلي از دور بايد بگيرند كه بتوانند پوششش را بسوزانند و خودش نسوزد. كاربرد هم دارد.

 خوام بيام تو پاورقي و يك نكته ديگر بگم و بگردم. مي حاال اين من و خوب دقت كنيد و از اينجا
كنيد. سليس يعني شيشه. ازش سيم ساختند براي هدايت. ازش دستگاه  مي گويند با سليس كار مي حاال و

كنند خيلي با سيم هاي سليسي و  مي ساختند براي هدايت. هدايت چي چي؟ انرژي. ولي ديگه با او كاري كه
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 بارهاي الكتريكيبا دستگاه هاي سليسي و خيلي سرعت و كارش قوي تر از كاري است كه با الكتريسيته و 

 كردند. مي كند و در شكلي كه با مس مي
كردند. و خيلي بطي هست. مثل سوار در شكه شدن است. كار سليس مثل سوار  مي اون شكلي كه با مس كار

 هواپيما شدن است.
آيد تو  مي كنم: هرگاه كه مس از رده مصرفي و صنعتي خارج بشود و حتماً دوباره مي حاال من سئوال

ت غذايي؟ يا لزوماً و نه؟ مگه در سابق كه شمع و پيه سوز و چراغ هاي نفتي بود و حاال مثالً اگر از محصوال
اين رده نفت خارج شد و رفت تو يك رده ديگر و الزمه اش اينه كه حتماً نفت را بيارند. حتماً بسوزانند يا 

 خواهد در جريان رشد. مي حتماً. بشر اينها را براي نسبت تاثيرش
كنيم: اگر جريان نسبت  مي آئيم تو متن مطلب عرض مي آئيم. مطلب را از اين. مي درجه پايين ترشيك 

گرفتيد و همان آهني است كه االن  مي تاثيرها هست و هيچ دليل ندارد كه آهني را كه سابقاً شما تو نازش را
 توناژش را بگيريد.

خورد به آن. ممكنه كسي احياناً  نمي اش نه مقاومتش و نه حجم مخصوصش و نه وزن مخصوصش و هيچ چي
 بينيم.  مي بگه در موارد اوليه و ما يك مشابهت هاي

كند. لباس هاي نفتي و االن بسيار متعارف است. فرش هاي نفتي  مي ولي در محصوالت مصرفي كامالً تغيير
 بسيار متعارف است.

اتب حجمش بيشتر است تا حجم نخ و يعني نسبت تاثير نفت در لباس و فرض و ظروف و غير ذالك و بمر
توانيم بگوئيم آهنمان يا لباسمان يا به اصطالح و اينا  مي پشم و كرك. حاال آيا ساختاري كه مادر كل داريم و

 همان هست و با همان وزن مخصوص و حجم مخصوص؟ 
 ه كشتقدم هاي اوليه كارشان اينكه سعي كنند و فرض كنيد اصالح بكنند و وضعيت محصوالتي را ك

 كنند و تركيب و خصوصياتي را بوجود بياورند. مي
 يعني بذرها را چه كارشان بكنيم؟ كه اين بذرها وضعيتشان تغيير پيدا كند؟
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ميوه ها را چه كارشان بكنيم كه اين ميوه ها در تركيب بهتر بشوند؟ اين قدم هاي اوليه است نه قدم هاي 

آيا ما ديگه آهني را كه در نعل اسب به  :برادرها مالحظه كنند كهآخر. قدم هاي آخر پاسخ اين سئوال را بايد 
بريد براي اتومبيل و اين  مي كنيد فوالدش را براي ابزار دقيق و يا مي كار ميبردند و با آهني را كه رده بندي

 ها را يك سنخ من آهن بدانم؟
رند؟ يا وزن مخصوصش را توانند يكي بپذي مي يك حجم مخصوص بهش بدهم؟ يعني اين را توي متالوژي

مختلف ميدانند؟ پس حجم مخصوصش هم مختلف است. پس حجم خودش هم مختلف است. بنابراين 
 در جريان نسبت تأثير و بايد فرق كند.» ساختار خود كيفيت ها«

حاال اگر فرق كرد نيازها و جريان رشد نيازهاي اسالمي و مثل كفار است؟ اگه مفروض و اين هست كه كيف 
است كه در اينجا » ساده انديشي «تواند نياز آن كيف حركت و يكي واقع بشود. اين يك  نمي تاست ٢ حركت

 و يكي مالحظه بشود.
كم «و نيست. چه » ارزش «دهند در جميع مراتب و جداي از  مي پس بنابراين و توصيفي كه از كيف حركت

اينكه حجم مخصوص را بخواهيم ذكر باشد به صورت  ،»كم متصل «و باشد بصورت آمار و چه » منفصل 
 كنيم و وزن مخصوص را بخواهيم ذكر كنيم.

 



 بسمه تعالي

 ١٦موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

بحث درباره اين بود كه توصيف كارشناسي، توصيف حركت است و اگر وصف حركت شد، نميتواند نسبت به 
منفك مالحظه بشود با تقريري كه نسبت به ارزش بصورت بسيار اجمالي اشاره شد.انشاءال... در بحث  ،ارزش

 آينده مفصلتر درباره اش صحبت بشود.
كه در باب آثار هست، يعني به لحاظ كيف حركت نيست، به لحاظ آثار مترتبه بر  ،بعد، آن توصيف كارشناسي

ر توصيفي كه به لحاظ كيف حركت باشد، به لحاظ آثار كيف كيف حركت است. به لحاظ اهدافه. آنوقت د
حركت باشد، گاهي اثر، كمي است، در يك مرتبه، كه براي آشنائي به مطلب، نوعاً براي تقريب به مطالبي كه 
با ارتكاز فاصله داشته باشد، مجبور هستيم كه براي آشنايي ابتدائي كه تو اين دوره از بحث تا آخر هست، يك 

ا مثَل مطلب را نزديك كنيم، تا بعد از اينكه نزديك شد ذهن آقايان، آنوقت ببينيم آيا مطلب بررسي مقدار ب
 اش چطور ميشود؟

ولي در عين حال در همين سير هم كه بيشتر بيان مطالبش و مفاهمه اش تمثيلي است، به يك قدر متيقن 
 ورد ميكنيم.هائي كه آن قدر متيقن ها، قابل انكار نيست هم درعين حال برخ

آمديم سراغ ساختار كيفيت ها، يعني مجموعه كيفيتها يك ساختي را دارند،  ،بعد از توصيف جريان كميات
 يك تخصيصي را دارند كه اين تخصيص متناسب است با رسيدن به يك اهداف خاصي.

ك ساختار يعني همان كاري كه قيانچي ميكند، كسي كه مامور مالحظه كميات هست، اگر دو تا كم در ي
تن  ٨٠٠، ٠٠٠تن امسال توليد گندم داشتيم،  ١٠٠٠نسبتي را بهش بدهيم، نسبت به دو كيف بگوئيم، مثالً 

 توليد ذرت، اينرا پولي اش نكنيم.
همان كميت هائي كه توليد شده است، همانها را بگيم. اين متناسب با يك ساختار جريان توليدات و 

 واند پيدا كند، در يك دستگاه روابط انساني ديگري.تخصيصي كه پيدا ميكند و تغيير ميت
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مطلوبيت  ،در اين قسمت، هر چند مسئله تخصيص، خودش يك مسئله اي است كه علت تخصيص، آيا فرضاً

موثر اجتماعي هست، يا مطلوبيت طبيعي هست؟ انسان اختيارش در اينجا چه دخالتي دارد؟ اينها بحثهائي 
 فاً براي تقريب، فعالً اشاره اي شد.است كه بايد بعدها بيايد و صر

حاال ميگيم كه قسمت اخير بحث را يك مقدار دقت بكنيم كه آخر جلسه قبل بود و آن عبارت بود از اينكه: 
آهني كه بعداً اين الزم ميشود، آن آهنها  :ببينيم خود حجم مخصوص اشياء هم عوض ميشود؟ يعني ببينيم

است؟ و از آن پله باالتر، اينكه توصيف از آهني كه الزم است در  مسش هم مس ديگري ،هم يك آهن ديگري
يك دستگاه فقط عوش نشود، بلكه كيفيت ساختار خود يك كيفيت نه كيفيت ها نسبتشان بهم، نه حجمي 
كه در يك مجموعه نگاه ميكنيم، ميگيم اينقدرش مواد غذائي است، اينقدر پوشاك، اينقدر چه) ببينيم خود 

 يشود گفت كه فرق پيدا ميكند؟آنها را هم م
براي اين مطلب اگر چه جلسه قبل صحبت شده، ولي يك مقدار توضيح سعي ميكنيم تو اين جلسه بدهيم. 

مركب در فرضي كه يكي از اقسامش انحاللي باشد، يعني منحل بشود، باصطالح  :ابتداء توضيح عرض ميكنيم
 يك ماهيت جديدي بوجود بيايد.

ي با هم بجوشانند، يك چيز ديگري بشود، يك چيز جديدي بشود. اكسيژن و هيدروژن سركه و شيره را وقت
 را وقتي تركيب ميكنند، يك چيز ديگري بشود.

يك خاصيت ديگري بشود برايش نوشت. نه اينكه اكسيژن جدا، با هيدروژن جدا،آن خاصيت را نداشته باشد. 
 شته باشد.سركه جدا، و شيره جدا، آن خاصيت سركه و شيره را ندا

اينها يك تغييري در ذراتشان، در مولكولشان بوجود بيايد. اگر يك همچي چيزي باشد در مقدمه تصور 
مطلب، خوب، آنوقت وقتي كه شما ميگيد يك تركيبي درست شده، يك داروئي، يك معجوني ( يك مثال 

هست، درست ميكنند و  ساده ترش كه شايد بشود مثالً گفت عام تر التفات بهش هست ) بگيم يك حلوائي
 عيارهائي دارد.
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نسبت به كيلو حلوا، چقدر بايد مثالً آرد باشد، من باب مثل؟ چقدر بايد شكر باشد؟ چقدر بايد آب باشد؟ 
چقدر بايد روغن باشد؟ بعد اين بايد در چه شرايطي طبخ بشود تا اين حلوا حاصل بشود؟ يعني يك فرمولي 

ختلفي را بيان كرد براي يك مركب، شرايط خاصي را هم ذكر كرد براي شما اگر درست كرديد كه عيارهاي م
كنم كه حاال اگر كسي دستگاه داشته باشد، جاي يك كيلو حلوا،  مي پيدايش اين مركب، بعد من ازتان سئوال

خوب فرقي ندارد، شرطش در پيدايش اين كيفيت اين بود كه اين فرمول  :كيلو درست كند، ميگوئيد ١٠٠٠
 م باشد.برش حاك

كيلو. ممكنه در آخرهاي بحث معلوم بشود كه يك تفاوتهائي  ١٠٠كيلو باشد، چه  ١٠چه يك كيلو باشد، چه 
 دارد، ما االن التفات به اين قسمت ثاني نميخواهيم بكنيم. تو قسمت اول مطلب هستيم.

وقتي رشد كمي تنها اگر يك مركب را ببينيد، يك ساختار تخصيص را ببينيد،  :تو قسمت اول مطلب، ميگيم
 ميكند، نسبت تاثيرها، تغيير چنداني نميكند. 

يعني سهمي كه بر اي اين مركب قرار ميدهيد، براي شكر، يا سهمي را كه قرار ميدهيد براي روغن، يا سهم 
 فرقي نميكند. ،تاثيري را كه قرار ميدهيد براي آب يا آرد و غير و ذلك

اً ميتوانيد تصور كنيد. سهم در تاثير، براي اين مركبي كه داريد، پس يك ساختار نسبت تاثيري را ابتدائ
درست است كه منحل شده است ولكن حجم كمي اش را ميگيد: مهم نيست. آن چيزي كه مهم است، تعادل 

 خاصي است.
فرض كنيد  ،روغن باشد، يا فرضاً ٠٥/٠؟ ٣٥/٠؟ يا ٣٠/٠فرضاً شكر باشد يا  ٠٥/٠عيار خاصي است كه مثالً 

در صد روغن باشد؟ ميگيد: آن سهم را برابرش يك نسبت تاثيري برايش قائليم، در اينكه كيفيت  ١٥ه ك
سهم ها را تغيير ندهيد، وقتي بيائيم سراغ حلوا، تغييري در ساخت نسبت  ،مركبمان چگونه باشد؟ هرگاه

 تاثيرها پيدا نميشود.
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به فرض  ،: جريان رشد نسبت تاثير الزم استحاال، اگر محل كالم مطلب ديگري باشد، اگر بخواهيم بگيم

اگر افتاد؟) اگر گفتيم كه رشد الزم نيست، رشد در ادراك باشد  :افتد، گفتيم نمي كالغ تو چاه :محال. ( گفتند
 و ملكات انساني، آن ربطي به عالم تكليف و ابزارش ندارد.

كه. ما ميگوئيم بفرض محال كه رشدي ما فعالً كه محل بحثمان اين مطلب نيست  ،بسيار خوب :ما ميگوئيم
ثابت  ،در جريان نسبت تاثير الزم باشد، اين فرض را بايد چه اش كرد؟ اگر ساختار سهم ها و نسبت تاثيرها

 نگه داشته بشود، چيزهاي جديدي هم پيدا ميشود؟ يا ديگر نسبت به عينيت قفل ميشود مطلب؟
كه عمالً رشد نياز هاي عيني را داريد بيان ميكنيد، چه  "رشد تكنولوژي  "به عبارة اخري، وقتي ميگيد: 

درش نزاع لفظي بكنيد و بگيد كه غرضمان رشد تكنولوژِي نيست از پيدايش چيزهاي جديد، غرضمان اينه 
 كه بشر تو فلسفه و معقول جلو برود.

مفروض باشد،  تو امور نظري محض جلو برود، چه نگوئيد اين حرف را، بهر حال، پيدايش جديد عيني، اگر
 بايد جريان نسبت تاثير، تغيير بكند. نبايد اون ثابت باشد.

حاال در صورتيكه بخواهيد تغيير بكند، يعني چه؟ اينرا يك خرده دقت بكنيد، يعني مركب ما عوض بشود. نه 
كيلو، وضع آن مركب عوض بشود،  ١٠٠ضريب كمي اش، بمعناي اينكه اگر يك كيلو حلوا بوده، حاال بشود 

 يعني بشود يك حلواي ديگري.
اگر مفروض شد كه براي  ،با اين تقريب اگر يك مقدار عنايت بشود به مطلب، واضح هست كه سهم در رشد
 عينيت هم، ربطش قطع محض نيست، آنوقت بايد ما رشد را تو عينيت هم ببينيم.
يا در چنين فرضي ميشود همينجا يك پاورقي مختصر يك كلمه اي، بر ميگرديم دوباره توي متن. آنوقت آ

 جداست؟"اهداف ارزشي "از،"اهداف عيني "جداست؟ "ارزش "، از "كيفيات عيني  "گفت: اصوالً 
خود شان را اصل قرار بدهيد و نسبت تاثيرشان  ،حاال ميآئيم دوباره توي متن. عرض ميكنيم كه اگر اشياء را

ما به خود اشياء به لحاظ موضوعيت خودش كه كاري نداريم كه. به  :را فرع، يك نحو برخورد است. اگر بگيد
 لحاظ نسبت تاثيرش در زندگي مان، به آن لحاظ، كار بهش داريم.
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بخاري ما ازش حرارت الزم، تاثيري كه در شرايط زندگي ميخواهيم، آنرا كار بهش داريم. اينجور نيست كه 

 كه ما بالمره حاضر نيستيم دست از اين بخاري برداريم.حاال موضوعيت داشته باشد. اين موضوع را بگيم 
وسيله ديگري هم بيايد، خيلي هم مثالً عرض ميكنم، بهتر باشد براي رسيدنمان به اهداف آنرا هيچكاري اش 

 نخواهيم داشت.
ما آن غرضمان از آن تاثيري كه دارد، هيچ كاري اش نداريم. ما خود فرش  ،من باب مثل عرض ميكنم، فر ش

ا كار داريم. اين يك وقته بر خورد. يه وقتي است كه خير، ميگيد نسبت تاثير در رشد، نسبت تاثير در  ر
زندگي، نسبت تاثير در حيات من، اگر جوري شد، آنوقت فرش، موضوعيت به قيد خصوصيات شخصيه پيدا 

 نميكند.
ميگم: و اگر  ،من سئوال ميكنم ازتان بلكه به لحاظ تبعي، توجه بهش ميشود. چون اين تاثير را دارد. بالفاصله

تاثير بهتري و نسبت تاثير بيشتري از چيز ديگري پيدا شد، شما اين را حفظ ميكنيد؟ ميگوئيد: نه، خوب 
آنوقت، معناي بهتر از كجا معلوم ميشود؟ از رفاه و راحتي؟ از سهولت؟ از  :دومي را انتخاب ميكنم. ميگويم

 چي؟
، دارد ميآيد تو چي چي؟ تو عينيت، ها. "مفهوم ارزشي  "تري؟ عنايت بفرمائيد.چه چيز معيارتان است در به

را "شهوات "طبيعي است كه كسيكه در فلسفه بگويد: ماده است و ال غير، معاذا... و كفر بورزد، اين طبيعتاً 
 اصل قرار ميدهد.

يشتر. شدن شدت شهوتش و هواش است. شدتش ر ا هواش. نياز كه برايش مطرح ميشود، يعني نياز ب ،االهش
 تحرك مادي و شهواني اش. لذت كه برايش مطرح ميشود. لذت استمرار گسترش لذت مادي ر ا ميخواد.

مفهوم رشد و توسعه و گسترش دارد ميآيد تو خود عينيت تفسير ميشود، تبيين ميشو د، مشخص ميشود. 
زندگي را براي ارضاي نفساني اش ميخواد.  اين آدم سير تجاربش بايد به كدام طرف باشد؟ اين آدم مناسبات

جريان نسبت تاثير را كه ميخواد، براي همين مطلب ميخواد. اگر فيزيك كيهاني ميخواند، دنبال اين نيست 
 . "آثار "كه ببيند آثار بركات ليله القدر را. آثار بركات ايام معلومات را، علت جعل حكم را نميخواهيم، ها، 
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ندگي اش را جوري كه حيات فردي و اجتماعي اش بطرف اين باشد كه آنها مد نظر تا تنظيم بكند وضع ز

فطره ا... التي "باشد. ايام معلومات نميخواد كه. ارتباطي كه جهان، اصالً بذهن يك كافر ميآيد اين مطلب كه 
ر رشد ؟ همچي چيزي ميآيد در آنجا به ذهنش؟ بگويد: اين مسي"ذلك الدين القيم "؟"فطر الناس عليها

 "است؟ بگويد: احكامي را كه در باب ايام معلومات و احكامي كه در باره شب قدر و احكامي كه درباره اوقات 
و احكامي كه براي اوقات هست، اين بايد حاكم باشد بر جريان رشد؟ همچي چيزي ميآيد در  "صلوت خَمس 

ه هر حال تغييراتي كه درعالم هست، يك ذهن آنها؟ يا مثالً احكاميكه براي مكانهاي مختلف هست؟ اينكه ب
 منطقه هائي رو تو زمين ميگيم منطقه معتدل قرار داده.

يعني فرضاً گياه آنجا بيشتر رشد ميكند. فرضاً يك زمان هائي را زمان رشد گياه قرار داده. اصالً بالمره در 
مكانها، در آن ساعات  تكنولوژي جديد همچي چيزي هست كه يك مكانهائي هم هست كه رشد انسان در آن

بيشتر است؟ و بعد مناسبات انساني بايد بر اساس اين امور مالحظه بشود؟ و بعد بگوئيم: عينيت را بر اساس 
 اين امور برويم توش تجربه كنيم؟ اصال ً صحبت اين حرفها نيست كه.

و جريان رشد  ،حظه بشه( و نه شي داراي نسبت تاثير) اگر نسبت تاثيرها، ساختار براشون مال ،نسبت تاثير
مالحظه بشه، كيفيات مركبي كه الزمه اين جريان هست، طبيعتاً نيازهاي آن جامعه ميشه، اونوقت، فيزيك 

 كيهاني و فيزيك اتمي بايد برند دنبال اينكه اين مسائل رو پيداش كنند.
ه است و آثارش و نسبت سئوال، البته از اين طرف ازتان سئوال ميشه، ها. يه وقتي است كه حاكميت بر ماد

تاثيرهاي نسبت به انسان، يه وقتي حاكميت نيست. مغير در جهت، شما مفروضتان هست كه اختيار است و 
دونيد و تا اينكه  مي دار ابتالء است، و بعد از اينكه مغير در جهت بود، مغير در كيفيت هم فرضاً ساختار

 مثالً جريان نسبت تاثير رو مشخص كرد. ،بعدش بشود
حاال، در جلسه قبل به سادگي عرض كرديم كه: يك سري از اشياء عيني، االن بال استفاده هست، كه در 

 تغيير پيدا كرده. ،شده. يك سري استفاده هاش مي سابق استفاده هاي خاصي ازش
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شده استفاده اش.مثال "عوض "واقع شده. يك سري از موضوعات "متروك "يعني يك سري از موضوعات، 

ي كه عوض شده بود، عرض كرديم كه، مس را قديم ميكردند، استفاده ازش ميكردند بصورت ظروف، اون چيز
درست كردن ميدان هاي متناسبي كه در دستگاه  ،كنند و براي مثالً مي ميكرون ٥حاال سيم را سطح مقطع 

 هاي الكتريكي هست.
ه مراتب بيشتر از مس شد، ( كه تو بعد، گفتيم كه حاال، اگر سليس، اگر شيشه، كار آيي اش در هدايت ب

 ورزد كه خيره من مس را از سابق استخراج ميكردم، حاال هم مي صنايع جديد چنين است) آيا بشر اصرار
 خواهم استخراج كنم؟ يا اينكه نه، ميگه: من نسبت تاثيرش رو ميخواستم. مي

نه، من حتماً همان ظرفهاي قبل را  كه جديد هست، اين نبوده. حاال بگه ،فرضاً ظروف مالمين و ظروف ديگه
ميخوام، يا اينكه، االن، البته ميشه اين حرف را زد، ولي تو جريان رشد را اگر مفروض باشد، به راحتي نميشه 

 آهن، يا تعريف شما از شيشه، همان تعريف سابق ميشه؟ ،اين حرف را زد. اونوقت، تعريف شما از فرضاً
ين مطلب كه نسبت تاثير، جريانش رشد دارد، مالحظه ميفرمائيد كه دو تا كيفيت جديد رو در مفروض ا

، اين ربط مگر توصيف عيني "ب "به كيفيت "الف "اخيراً پيدا شده باشد؟ چگونگي تبديل اين كيفيت 
اين نسبت تاثير رو تو اين  ،تا ٢اين  :كنم؟ اگر گفتيد مي كارشناسي نيست؟ تو كدام مسير، خوب من سئوال

خورد آنجا؟  مي موضوعاً نيست، شما باز ميگيد: علمش به كار ،ن نسبت تاثير الهي نيست اصالًمجموعه جريا
 شه؟ مي شيد كه نه، موارد خاصي درش استفاده پيدا مي باز حساس

كند، در مقياس بزرگ وقتي بخواد درست بكند، دستگاه كنترل  مي كارخانه و ابزاري كه اين رو درست ،حاال
گر اصالً در مقياس كوچك بخواد براي دارو درست بكند، براي آن مورد نادره اي كه در خواد، كه ا مي خاصي

 نظر مبارك حضرتعالي هست.
اون دستگاه كنترل  ،ورزيد، ميفرمائيد كه مي خواد. شما باز اصرار نمي خواد، آن كنترل نمي اصالً آن كارخانه را

 اين كارخانه هم، باز هم اينهم جزو علومي است كه شايد يه وقتي 
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نه، احتمالش هست،  ":استفاده شد؟ اين شايد نظري است يا شايد عملي است؟ اين احتمال كه ميگيد كه

 چه نحو امتناعي است؟"شود  نمي عقالً ممتنع
نه در  ،خوام مي ينيت نه در شكل كمي اش، معذرتخواهيم عرض كنيم كه توصيف ع مي بنابراين در اينجا

شكل كيفيت حركت توصيف كيفيت حركت، بلكه، نه فقط اونجا، نه اينكه نه، نه فقط اونجا، تمام هست كه 
ما  ،فرض اسالمي و الحادي براش هست، در توصيف آثار هم، كمي اش، نه فقط كمي اعتبارش اش، كه البته

ت داريم كه آيا اينها اعتبار هست؟ نيست؟ ما به ازاء دارد؟ ندارد؟ انتخاب در اونجا هم، سر جاي خودش صحب
 است يا اعتبار است؟ انتخاب يك رابطه است يا اعتبار است؟

تو اين دوره از بحث بنا نيست كه با شما بشيم. معلوم شد كه نه، نميشه،  ،خوب، حاال، وارد اين بحث ها اصوالً
 برابر باال برود، به صرف اين امر محقق بشه. ٥خريدش  قدرت ،بنا بگذارند كه پول ايران

از آنجا هم  ،بلكه يك مناسباتي هست در شدت جريان اين پول و شدت جريان به اصطالح توليدات. بعد
آمديم سراغ كيفيت هايي كه در عينيت ها هستم. يعني، اونوقتي كه ميگيد: شدت جريان عيني، يك كيفيت 

 كنند. مي نند، تبديلك مي هايي را دارند توليد
ساختاري پيدا كرد، ساختارش هم تخصيص پيدا كرد. اون تخصيص هم، ابتدائاً گفتيم نسبت بينشان، يعني 

بعدش آمديم گفتيم:  ،چند تن مثالً اين محصول، چند تن اون محصول، توناژها متناسب هست با يك مسيري
كند.بعد باالتر از اينها آمديم  مي حجم مخصوصش متناسب هست. توصيف از حجم مخصوصش فرق پيدا

 عرض كرديم.
سخن امروزه درباره اين بود كه صحبت از توصيف نيست. خود آن عينيت، در يك دستگاه جا دارد، در يك 

كه "انگيخته "يعني نياز، با "انگيزه "دستگاه جا ندارد، بالمره. اين غير از توصيف است. يعني محصوالت و آثار
 رتباطش منفصل نيست و ارتباط دارد.محصول عمليات است، ا

 ٢دسته از موضوعات درش مطرح ميشه و به  ٢تا موضوع،  ٢تا مسير شد و  ٢حاال، اينكه اگر ارتباط داشت و 
 كند، آيا ابزار شناسايي ر شدش، يعني منطقش، فقط و فقط اصول موضوعه اش فرق ميكند؟ مي جهت حركت
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سنجند و خود ابزار منطقي اش فرقي ندارده. يعني جدول  مي اصول موضوعه اي كه با اين ابزار منطقي

ضربش فرقي نداره، فقط اون چيزهايي كه محاسبه ميشه بوسيله اين جدول ضرب، اون فرق پيدا ميكند، تا 
 نتيجه اش اين بشه كه: روش مدل سازي، روش نمونه سازي، بگيم اسالمي و غير اسالمي ندارد.

، غايات خاص، اين فقط "غايات "كنيد از معارف و توجه هم داريد به  يم فقط خود مدل است كه شما اخذ
 كند. مي فرق

پردازيم. حاال اگر سئوالي باشد، چند دقيقه اي  مي اين انشاءا... تعالي تدريجاً در بحث هاي آينده ديگه بهش
 م.دقيقه اي حداقل بشه خدمتشون باشي ٥شايد  ،امروز زود آمديم و برادران، چند دقيقه اي

سئوال: بين اين است كه اينطرف مبناش اهواء است. اونطرف مبناش قرب الهي. اين را از چند جهت ميشه 
خيلي اهواء را در دايره واجبات و محرمات كه بيائيم، شرع اصالً مجاز دانسته،  ،مورد سئوال قرار داد. اوالً

 خوب، من اگه دلم بخواد زندگي ام به احسن وجه، در چارچوبه اي كه به محرمات برخورد نكند.
هوا هم يك زندگي به نحو احسني داشته باشم. در خيلي جاها به ذهن ميرسد كه، اينها مشترك ميشوند. لذا 

ها، بعضي ها، كه بر مبناي  ،كنم مي يك كافر هم برنامه بريزد كه زندگي اش را، در استدالل عرض اگر
خوام كه زندگي ام بر مبناي هواي نفسم برم جلو، تا جايي اش كه به محرم برخورد  مي اهواست، خوب من هم

 نكند، طبعاً مشترك كثيري پيدا خواهيم كرد.
ات هم همين استدالل را اگه شما بخواهيد صحيح باشه، بر ميگردد به اين در مرحله ثبوت. در مرحله اثب

ال اقل در فقه من خيلي كار نكرده ام. ميفرمائيد  ،شرع. در معامالت شما نگاه كنيد. حاال اينطور مشهور است
 عرف را عرف، عرف جاهلي بوده. ،تأئيداتي است كه شارع چيز را انجام ،كه اكثراً معامالت
خيلي هاش رو قطع كرده، نفس استدالل، كه اونها زندگيشون بر مبناي  ،هاش رو قبول كرده يعني يك خيلي

ولي نفس همين  ،اهوا بوده، ولو خودشون توجه به برنامه ريزي نداشتند ول خودشون اصلي و فرعي نكردند
قدم رو اهواء برداشته و اينها، خوب اونوقت اين چطور ميشه كه در يك  ،استدالل، كه باالخره او زندگي اش رو
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دستگاه اسالمي جا دارد؟ اگر استدالل هست كه نميشه پس چرا شروع تائيد كرده؟ اگر ميشه پس استدالل 

 بايد كرد.
... تعالي. كنيم. انشاءا مي ببينيم چه جوري ميشه؟ خدمتتون استفاده ،استاد حسيني: خوب، حاال تدريجًا، اين

گذريد. گاهي رو كلمه  مي قسمت اول فرمايشتان، گاهي ميگيد كه شرع اجازه داده و رشد را هم سهل ازش
 الزم است."مدل مطلوب "رشد متوقف ميشيد، ميگيد: 

كه چطور بشه؟ چي چي بشه؟ چي جوري بشه؟ بعد  ،رشد را هر وقت بخواهند بيان كنند، بايد بگيم رشد
در جهت قرب الهي ما رشد را ميدانيم، پشت سر اين كلمه گفته ميشه كه خيلي  ،يدشما يك جهتي رو ميگ

فقط جهتش رو شما گفتيم. بايد يك ساختار متناسب با رشد در بعنوان نمونه،  ،خوب در جهت رشد الهي
براي ما معرفي كنيد، ولو نمونه ذهني. اونها كه دستشون نميرسه ميگند: ولو نمونه فرضي و خيالي رسم 

 بكنيد، بايد مدل مطلوب بدهيد، نمونه مطلوب بدهيد.
كنيم، نمونه  مي تعريف ،ما بحمدا... و المنه، نمونه مطلوب داريم.يعني ما وقتي انسان مطلق را، رفتار مطلق را

اليشاوون اال ما يشاء ال... "گيم اينها الگو هستند كه  مي در صد مطلوب را داريم. كساني رو داريم كه ١٠٠
 يم: نبي اكرم (ص) اسوه حسنه است. بهترين الگوست..مي گ"

تونيد بگيد بعضي از كارهائي بر اساس هوي است؟ جواز و ترخيص اينور رو فعًال  مي آيا در مدل مطلوبتان هم
كاري اش نداريم. ها. اول براي رشد تعميع آن را تمام بكنيم. بعد برويم سراغ اين كه خيلي خوب، حاال سير 

 چه جوري باشد؟
يعني  ،خوام رشدم را فقط مي كند. من مي با رشد مستحبات فرق ،سئوال: آخر رشد دايره واجبات و محرمات

خوام كه جامعه امام زمان سالم ا...عليه. ايشان خودشان تشريف  نمي برنامه اسالمي قرار داده باشه ديگه.
خواد بكند و بيش از اونش  مي ه كارخواهيم يك مسلم را ببينيم چ مي بياورند هر جور كه دلشان ميخواد. ما

 تونه. نمي حرامه و كمتر از اونش واجبه،
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و اون تعريفتان را  ،"رشد "،شرط اين هست كه تعريف بشه"رشد "كنيم كه در مي ما عرض :استاد حسيني

 بتونيد منسوب به اسالم بكنيد. آيا شما اگر حتي، من گفتم اگر در عينيت نداشتيم معاذا... مجبور بوديم
 فرضي يك ساختار، يك مجموعه اي رو درست كنيم و اون را منسوب به اسالم بكنيد. حاال كه داريم.

 اون حد اعالست. :سئوال
 عرض بنده همين است كه تعريفتون رو از رشد ر ا معين كنيد. :استاد حسيني

رشد هستند،  فرض همونطور كه نبي اكرم (ص) در حد اعالي ،سئوال: ر شد، فقط به حدي كه يك انساني
كنيم كه اين واسه عامه الزم است. يعني اين يك قدري است كه فقط واجب و  مي يك رشد متوسطي فرض

 محرم را.
غير از تعريف رشد هست. رشدي را كه  ،،الاقل. مراحل رشد"مر احل رشد"اين را بفرمائيد  :استاد حسيني

درصدش  ١٠٠مرحله اش ميدونيد؟ يا برابر با آن  برابر با ،بتوانيد نسبت به اسالم بديد، خود مفهوم رشد را
 ميدانيد؟

 كنه، رشد كه در تعريفش مراحلش نخوابيده. نمي سئوال: فرقي
گوئيد اين كيف االن تاب آن مطلب ر ا ندارد، براي اين همينقدر  ، ميببينيد، مراحل رشد ،نه :استاد حسيني

پس در اين مرحله اول قرار دارد. يا در مرحله دوم قرار گم: خوب،  مي كنيد. مي قيد ،"براي اين  "كافي است. 
فاصله هست.  ،ميلياردها، حاال كلمه بينهايت صحيح نيست ،گيد: فاصله ما با نبي اكرم (ص) ميليارد مي دارد.

 خيلي ايشان نزديكند درباره ايشان هست. درباره ديگران كه صحبت اين حرف ها نيست، خيالش هم
 عيبي نداره. محال باشه.  :گم مي ون.محاله براش ،كنند نمي

شما  ،ريزند مي انتقال ،ما بيائيم تعاريف منطقي مان را تمام بكنيم. بعد بگيد تو مرحله اولي كه برنامه ريزي
گيد: نه  مي تعريف براش، قدرت ر يختن برنامه انتقال داريد. گاهي كه ،وقتي كه داشته باشيد مسئله رشد را

 جانب داريم. ٢رشد در  :نميشه :د را اصالً توجه بهش ند اشته باشيم. برنامه انتقال. ميگمتوانيم رش مي اصالً ما
 جامعش را براي من بگيد. ،گم: جامع داره يا نداره؟ جامع دارد مي
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خواهيم بگيم در يك مرتبه اش ميشه و اون اين  مي كنم. مي را عوض ،هماني كه فرموديد: نميشه :سئوال

كنيم كه هيچ مستحب و حرامي نيست و معاذا... اصالً نبي اكرمي نيست. اصالً انسان  مي است كه اصالً فرض
كند، همين. اگر اين  مي كند محرمات را ترك مي رشد يافته عندا.... همان كسي است كه واجبات را اعيان

 باشد.
 كنيد؟ مي اين را اونوقت منسوب به اسالم :استاد حسيني

 ن را انجام بدهد.بله، همين. اگر كسي اي :سئوال
تا حرف است، بعنوان  ٢٠ ،اين را بعنوان ر شد، نه بعنوان اينكه اين وظيفه اش را انجام داده :استاد حسيني

 كنيد؟ مي رشد، اين را منسوب به اسالم
خواهيم. يعني به همين كه رسيد، بعنوان يك  نمي سئوال: عرض كردم در برنامه انتقالي ما چيزي بيش از اين

 توانيم بگيم. مي منفر مسل
 ما هنوز برنامه كه راه خيلي داريم تا بريزيم. :استاد حسيني

 نه، االن فرموديد: ما، آن را بايد در نظر بگيريم تا برنامه انتقالي بريزيم. :سئوال
 توانيم بعد بيائيم مي "رشد "خواهيم تفسير اگر داشته باشيم از  مي نه، ابتدائاً منطقش هستيم. :استاد حسيني

هماهنگ هست؟ نيست؟ ما اگر  ،خورد؟ چه كارش بكنيم، منطق مناسب مي بگيم، حاال اين منطق بدرد
افتيم. ما سئوالمان دقيقاً اينه كه رشدي را كه  مي گير "تغيير  "تو منطق  ،تفسير بدهيم ،نتوانيم براي رشد
چه  ،امعه، اين چه چيزيكنيد، با حذف من و شما و اين به اصطالح جامعه و آن ج مي منسوب به اسالم

 معاذا.... نداريم. ،مدل، فرضاً :مدلش را بگيد. ميگيد :گيد: قرب است. ميگم مي مفهومي براي شما رشد هست؟
گند: نسبت ها بايد،  مي كنند. مي ترسيم مفروض،كنند آنها مي خب، اينكار را ،ترسيم مفروض بفرمائيد :ميگم

گويند:  مي پس انداز در توليد با پس انداز، بعد ،ز با مقدار مثالً توليدمقدار پس اندا ،باشد ١معادله اش مثالً 
بالمره نيست اينجوري. خوب، حاال چه كار كنيم كه از اين مرحله يك  ،خوب، حاال جامعه نيست اينجوري
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اگر بخواهيد فرض درست بكنيد، بايد مفروضتان را در تعريف رشد نسبت  ،ذره بريم باالتر؟ شما مدل مطلوب

 به اسالم بدهيد.
ميدهيم رشدي كه واجبات و محرمات را رعايت كند، غايت هم همين را ميگويد. همه برنامه ها را هم :سئوال

 كند. نمي متوجه اين ميكند. هيچ چيز هم اضافه
 اين را نسبت به مفهوم رشد يا نسبت به رشد خاص، اين را نسبت ميدهيد؟ :استاد حسيني

 نميشه، اگر كه بخواهيم رشدي كه حضرت عالي ميفرمائيد، خيلي خوب. سئوال: خوب، در اصطالح كه
راست  :گاهي با قيد خصوصيت شخصيه ميگوئيد: منسوب به اسالم ميكنم. ميگويم ،نه، ببينيد :استاد حسيني

ميگوئيد. عيبي ندارد. قيد خصوصيت شخصيه، وقتي كه قيد داخل در موضوع شد، مفهوم رشد، مفهومِ از اول 
 يشود. وقتي ميفرمائيد كه نه، قيد را ميخواهيم داخل در اصل موضوع نكنند.مقيد م

 كنند رشد يعني رشد. نمي سئوال: آن مرتبه اخيره اش را هم ديگر داخل
 رشد يعني چه؟ :استاد حسيني

 ."قرب "سئوال: حاال بفرماييد 
موعه شناسي كنيد. بايد اينجا خواهيد مج مي جهت را فقط بيان ميكنيد. يا مدل ميدهيد، اگر :استاد حسيني

مجموعه تحويلمان بدهيد. زير كلمه رشد، فقط نميشه بگويند كه كلمه ايست كه از آن هيچ ادراكي جز 
 يعني نميشه. ،جهت قرب ندارند و ميخواهند تغيير به آنطرف بره

هست. ولي مدل دو مراتب بدهيم چطور؟ يعني هيچكدام هم قيد نيستند خود ش باالي همه اينها :سئوال
 يك قيدش، قيد اخيرش است و يك قيدش قيد ابتدائيش.

عرض من اينست كه اگر شما بخواهيد مجموعه را با رشد تفسير بكنيد و بگوئيد كه اين معني  :استاد حسيني
 رشد است، اين ميتواند الگو باشد براي اصل منطق سازي ما. آنوقت آن تعبير مشكله كه بشود كرد كه

 عالي، مگر اينكه افاضه بفرمائيد تا استفاده بكنيم از خدمتتان. فرمائيد حضرت مي
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ميفرمائيد كه شارع همان چيزهائيكه در عرف بوده همان ها را تأييد كرده، آنچه كه ما  ،اما بيان دوم اينكه

ائي يقين داريم كه اوامر شارع لغواً صادر نشده. اگر معامالت و امثال معامالت ( يعني روابط انساني ) مقتض
باقي ميماند كه اين اصرار و اين تاكيد به يكي از دو مطلب بخورد. يا امر نفس طريقتش الزم  ،نداشته باشد

 طريقش موضوع باشد. ،باشد. مثل امري كه به حضرت ابراهيم شد، در قضيه حضرت اسماعيل
اين  "فأذنون بحرب من ال... "يعني يا بايد در قضيه ربا كه ميفرمايند كه:  ،يا اينكه ميفرمائيد آثاري هم دارد

واقعاً حرب نباشد، ولو به اين سفتي گفته باشند. غرضشان مصلحت سلوكي هست و اون  ،آثاري نداشته باشد
 هم فقط امر تعجيزي هست. 

چون اگر طريق هم درش آثار مالحظه بشه و مقتضي مالحظه بشه. نميشه همچي حرفي را زد. مگر اينكه 
 چي ديگه پشتش نيست. آنوقت من ميگويم براي رسيدن به تعجيز چطور؟بگويند فقط تعجيزي، هي

باز هم هيچي پشتش نيست. اين فصل از حركات بشر يا منقطع هست از رشد، منقطع هست از آثار يا نه 
 منقطع نيست؟

شود كه اين  مي آن اثبات دليل :خواهم بگم مي عرض من اين است كه اين بحث در مقام ثبوت است. :سئوال
 يا هماني است كه عرض كردم.  ،بوت يك جائي اش خلل دارد. حاال، خللش چيه؟ يا بايد فكر كردث

 آيه اي. ،يعني روايتي :استاد حسيني
گفتش كه اين اصول عقاليي است. يعني آيات و  مي نه، در فقه، ما مكاسب سر تا سره اكثر مباحث :سئوال

كنند، عقال كدام  مي كنند، عقال چنان مي شد. عقال چنين يم روايت دارد، ولي اكثرا به اصول عقالئيه تمسك
 عقال هستند؟ اعم از كافر و مسلم.

 تواتر عقال، موجب صحت مطلوب است. :استاد حسيني
 علي اعتراف خود عقال. ،خوابد مي كه اگر اصول عقاليي را بردارند، كتاب معامالت :سئوال

نتيجه نگيريد. بيائيم اول اينطرف قضيه را ببينيم. ببينيم واقعًا زود  ،نه، يعني اين را نفرمائيد :استاد حسيني
در  "احل ا... البيع و حرم الربا "خوابد مطلب؟ يعني اگر اينها را بردارند كه معناي  مي اگر اينها را بر دارند،
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كند؟ ارتكاز چي چي هست؟ صحت سلب چه كاره هست؟  مي چي چي حكم ،"تبادر " :بخش اين كه بگيد

 خوابد كه؟  نمي ا كهاونه
 گويند؟ مي بيع چي است؟ ميگويد: خوب، عقال، ببين به چي بيع :نه، تا ميگيم :سئوال

كنيم، با آن ابزار تو معامالت  مي من عرضم اينه كه اگر ما بيائيم با ابزاري كه تو عبادات كار :استاد حسيني
 كار بكنيم، آيا واقعاً نميشه استفاده كرد؟

يعني آنقدر كه آنجا روايت و آيه داريم، اينجا نيست. اينجا اكثراً از  ،خوام بفهم كه اكثرا ندارد مي نه، :سئوال
 كنيم. مي قواعد عقاليي است. معني هم از شارع نرسيده، ردع نشده، اثبات

 بفرمائيد، استنباط عقلي از تعداد معدودي از نصوص كه داريم، اينجور يفرمائيد. :استاد حسيني
 ثيري از آن قواعد عقاليي.سئوال: و ك

 اين باز هم عقلي ميشه ديگه. :استاد حسيني
 سئوال: طبعًا، منتها، جعل حكم مماثل ميشه ديگه، چون ردعي از شارع نرسيده.

نه، عقل حكم ميكند كه از عقال بگيريم، عقلي ميشه  ،عقلي ميشه مطلب، نقلي كه نشده :استاد حسيني
 مطلب.
 بگيريم. ،شرع حجت دانسته كه اگر از سيره عقاليي كه مردوع نباشداونوقت اين را هم  :سئوال

 نه، تو خود اين مطلب، دركي است عقالئي يا نه؟ :استاد حسيني
 همه چيز، دركش عقالئي است. ،سئوال: خوب

 بله، حضرتعالي براي عقل هم رشدي قائل هستيد؟ :استاد حسيني
 -و السالم عليكم و رحمه ال...  -
 

 





 بسمه تعا لي

 ١٧موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

بحث درباره اين بود كه آيا موضوعهاي غير مستنبطه كه موضوعات عرفي باشند، آن بخشش كه تخصصي 
اسالمي و  ،ديم كه آيا كارشناسياست اسالمي و غير اسالمي دارد يا نه؟ و در بررسي اين مطلب برخورد كر

غير اسالمي دارد يا نه؟ بنا شد ببينيم بررسي كارشناس چگونه است؟ عرض كرديم كه با روش مالحظه 
نسبت بين موضوعات با هم يعني كل نگري و مجموعه نگري است و در اين باب شروع كرديم به بعضي از 

 به ذهن.  نمونه ها و مثالها براي اينكه يك مقدار تقريب بشود
و پس از آن وارد شديم در باب اينكه آيا احكام توصيفي كارشناس ها و آيا در آنجا هم وصف از حركت و 

 كيف حركت است يا نه؟
شود؟ البته براي اينكه اينها تقريب بشود به ذهن  مي و سپس اينكه آيا خود كيف حركت به لحاظ آثار چگونه

اقل آشنائي همه برادران عزيزي كه ما در محضرشان هستيم به شود تا حد مي بيشتر بوسيله تمثيل بيان
شود تا بعد بشود روش يك دقيت دقيقتري و  مي مطلب تقريباً نزديك بشود به ذهن آقايان مطالبي كه عرض

 بررسي مجددي كرد.
بعد از آثار و مطلوبها و مطلوبيت هاي كمي و بعدش هم كيفي و بعدش هم كيفيت نسبت تأثير بيان شد. 

كنيم در معني و نسبت تأثير و كه ببينيم آيا ارزش و  مي حاال امروز يك مثال ديگري را خدمتتان عرض
در باب توصيف  ،نسبت تأثير ربطي دارند و همديگر تا بعدش بشود يك جمع بندي كرد به ياري خدا تدريجاً

 هاي كارشناسي.
دوباره برمي گرديم روي تطبيق به كنيم  مي سپس بعدش هم روشش را يك مالحظه اجمالي خيلي كوتاه

گويد و  مي گويند مثالً اقتصاد خرد و اقتصاد كالن و مثالً تعادلي را كه كينز مي مصاديق كه ببينيم آيا اينكه
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گويد اينها بالمره درش مطلبي است كه في الجمله بدرد بخورد و يا اينكه مطلقاً اينها چيز ديگر  مي كانترويج

 است و مطلب ديگر است.
در نظر برادران عزيز مسلماً هست كه خيلي از موارد در بحث هاي حوزه مأنوس است بخاطرتون ارزش سوقيه 

 يعني قيمت بازار (توي بازار قيمت جنس چند است) در باب تلف شدن چيزي يا الي آخر.
 شود ارزش سوقيه. مي شود علي القيم و گاهي گفته مي گاهي گفته

 ارند قيمت بازار است مظنه نرخ بازار است. حاال اگر اين صحبتي را كه داريميكي از مواردي كه بآن توجه د
كنيم تمام بشود و رابطه داشته باشد هم كامالً به نسبت تاثير طبيعاً ارزش سوقيه يك مورد دقت جديدي  مي
ين گيرد در خاطر مبارك برادران. صحيح است بيان ارزش سوقيه و لكن در كدام سوق؟ سوق مسلم مي قرار

 برش چه نظامي حاكم باشد؟
كه چند بار هم اشاره » مطلوبيت نهائي«براي مقدمه اين مطلب خيلي مختصر بحثي را كه معروف است بنام 

 رسانيم در اينجا. مي شده (باز مختصراً) و مكانيزم عرضه و تقاضا را بعرض برادران
عرض كنيم خدمتتون. اينها يك بررسي هاي  كنيم انشاء اهللا تعالي كه با ساده ترين مثالها بشود مي سعي هم

برد آنها سر جاي خودش انشاء اهللا  مي دقي قي دارد و اثبات اينكه الحادي است و جامعه را به طرف ديگر
 تعالي ولي فعالً يك مقدار تقريب بذهن بشود مطلب براي اين مرتبه از بحث كافي است.

نترلي هم روي نرخ قيمتش نباشد همه شرايط را درباره مالحظه بفرمائيد جنسي كه توي بازار كم بشود و ك
شود كه مردمي كه طالب هستند بيايند  مي اش مقروض داشته باشيم كه ثابت است خود كم يابي علت اين

 شود. مي با نرخ بيشتري بخرند يك كاال را، بخالف وقتي كه و فوري پيدا
رگرانتر است ديگر. فرضاً خربزه و هندوانه اول مثال شايد ساده نزديك بذهنش اول فصل ميوه ها و اول كا

 فصلش نوبره گرانتر است.
 گندد بايد بريزد دوره در آن وقت مي ولي وقتي و فور زياد داشته باشد كاسب هم بييند كه اگر نفروشد خوب

ن گوئيد مجبوره كه نرخ را بياورد پائين تر و حتي كاسبي كه بنرخ گرا مي شود قيمت؟ مي گوئيد چطور مي
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خريده باشد، بعد نتوانسته بفروشد يا فروش نرفته بهر دليلي حاال خربزه قيمت ارزان وارد شده اگر اين 

خرند وقتي نخريدند همان  نمي خواهم همان قيمت قبلي بفروشم مردم ازش مي لجاجت كند و بگويد من
 شود جنس. مي آيد ضايع نمي قيمت ارزان هم بدستش

ه نتواند آنرا تبديل كند و نتواند آنرا ذخيره كند و نتواند آنرا نگهداري كند و خصوصاً جنس اگر جنسي باشد ك
 رسد مطلب. مي اين بذهن نوع ماها زود

اين جوري نيست كه كاسبها يكي يك سردخانه داشته باشند يا نظير اين حرفها و خوب بهر حال همين 
 ،خرد بايد تا غروب بفروشدش مي كه جنسكاسبهائي هستند، بابائي كه چرخ دارد و چرخ دستي دارد و صبح 

 آيد بگويد حتماً به قيمت گران نمي اين اگر يك مقدار از جنس باقي مانده باشد و جنس ارزان وارد بازار شد
 شود. هيچكس نخرد و گنديده بشود و بخواهم دوره بريزم. مي فروشمش و لو اينها له مي

كه اينجوري سلوك كنند ولي حداقل آن فردش كه كاسب حاال احياناً ممكن است افرادي هم پيدا بشوند 
 آيد. مي باشد و اينجوري نيست و اين به ذهن ما زود نزديك

وقتي بالعكسش هم باشد تمايل مردم به يك جنسي زياد باشد (حاال براساس هر عاملي) و آن جنس در اينجا 
كنيم باال بردن و  مي تقاضا را شروعكنيم ولي مقدار  مي و فور نيست ها و مقدار توليد فرضاً ثابت فرض

 زمستان است و نفت نيست و بدليل مسائل جنگ و الي آخر.
كند يا كاالي نه جانشين  مي بحضورتون عرض كنم كه پارچه كركي وسايل ديگر گرم كن مشتري زياد پيدا

 كند. مي كردند مشتري زياد پيدا مي آن كاال
بينيم كه وقتي تقاضا را هم باال ببريم پيش از يك  مي س مارود و خوب پ مي گازوئيل قيمتش فرضاً باال

 رود. مي شود و قيمت آن جنس باال مي مقداري كه از يك كاال توليد
 فرمائيد. مي پس يك نسبتي يك رابطه اي ابتدائاً بين عرضه و تقاضا ولو در سطح بسيار نازل مالحظه

 اشباع دارد يك حد ما قبل اشباع دارد.حاال نياز بشر نسبت به هر كاالي يك حد ارضاء و 
 خواهم. نمي گويند اصالً مي توانيد تحمل كنيد، بيشتر از آنرا مي من باب مثل شما حرارت را تا يك حدش را
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خواهم. نيازتون به  نمي گويد مي توانيد تحمل كنيد در تابستان و بيشتر از آنرا مي برودت را تا يك حدي ازش

شود خوب اين مقدار  مي سافرتي ماشينش خراب شده و توي بيايان است و تشنهآب و آدم مثالً در يك م
كند كه چقدر از آب را الزم دارد. حاضر است فرضاً در بعضي از موارد فرض كنيد كه  مي تشنگي اش تعيين

 شايد اگر ديد يك بچه مشرف به موت است.
گذاريد كه بچه  نمي دهم، شما كه مي تومان آب ١٠٠گويد من ليواني  مي گيرد و مي كسي هم هست و سخت

 تومان يك ليوان آب نخريد. ١٠٠شير خور تلف بشود بخاطر اينكه 
 خريد شما بگو ئيد و بله.  مي تومان ١٠٠ولي حاال اگر همين آقا بگويد كه شما ليواني 

هزار ليتري  ٥٠تومات هم داديد و يك ليوان خريديد و بالفاصله بيايد شهر و يك تا ذكر بزرگ مثالً  ١٠٠يك 
گوئيد كه  مي تومان به بنده بدهيد و شما ١٠٠هزار تا  ٥٠را پر از آب بكند و بياورد پهلو شما بگويد كه 

آئيم شهر  مي افتيم و مي بينديم راه مي ماشين ما رفته اند شهر مثالً فالن قطعه يدكي اش را بياورند و
 خودمون و صحبت از اين حرفها نيست.

تومان همان اول كار  ١٠٠خواهيم چكارش كنيم و حاال اگر گفته اند كه نه  مي ر ليتر آبهزا ٥٠احتياج به 
تومان و خوب شما ممكن است براي خودتون و دوستانتون كه هم پاتون هستند و هم يكي  ١٠نگفت و گفت 

براي  خريم. كمتر گفت، ممكن است يك خورده هم بگيريد مي يك ليوان آب بخريد و فقط نگوئيد براي بچه
 ليتري ٢٠گوئيد خوب پس بنابراين حساب بكنيد يك ظرف آب فرضاً  مي ريال ٥ذخيره تون و گفتند ليواني 

 چيزي نيست. ،خريم باشد همراهمون مي
 گوئيم نياز طبيعي، بعدها ممكن است رويش صحبت بشود فعالً مي مطلوبيت در برابر نياز طبيعي (ابتدائاً

يك  ،نسبت به يك چيزي ،مرتبه از بحث) مطلوبيت نسبت به نياز طبيعي گوئيم نياز طبيعي براي اين مي
 شود. مي كند آن نياز را، از يك حدي كه بگذرد كم مي شيء اي كه آن ارضاء

شما وقتي كه تشنتون هست ميل به آب نوشيدن داريد، خوب جرعه اول را ميلتان بيشتر است جرعه بعد 
 كمتر است سرسفره غذا هستيد.
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تا پارچ آب يخ درست كند بگذارد آنجا؟ براي  ٥آيد  ، نميآدم سرسفره غذا كه مثالً دو سه نفر است چرا مثالً

بيند خوب يك ليوان اول را ميل كرد و ليوان دوم ديگر چندان ميلي نيست نسبت بهش. اگر ليوان  مي اينكه
 خواهد. نمي تواند بخورد، نمي شود مي سوم و چهارم باشد اصالً حالش بد

گوئيد ميل ندارم  مي اول رويش مطلوبيت است ولي مطلوبيت شديد است. جرعه آخر را هم كه ديگر جرعه
آب و كمترين حد مطلوبيت رويش است. بعدش ديگر طلب نيست. اين جرعه آخر مورد توجه مون است. 

 مطلوبيتي كه در نهايت وجود دارد نه مطلوبيتي كه در جرعه اول وجود دارد.
شود كه  مي يعني حساسيت زائد نسبت به ساير كاالها. گاهي هم نسبت به همه كاالها خوب و حالت بحران

 آنهم باز بحثش جدا است. اآلن نبايد بهش بپردازيم.
شود و  مي كنيم تا. .. رويش توجه كنيم. مطلوبيتي كه در آخر كار در نهايت پيدا مي كنيم و جدا مي تجزيه

 يت در حالت بحران هم در بازار است. بحران كدام دقت است؟اين مطلوبيت در بازار هم هست و مطلوب
براسا س يك عامل خارجي و آن نظامي كه دارند مطلوبيت ها نسبت بهم و يك چيز طلبش بيشتر بشود مثالً 

 يك كاال نيست و نفت نيست و كم است.
 شود. مي بنابر اين پارچه پشمي و گازوئيل و غير ذلك طلب نسبت بهشون بيشتر

كنند براي چي است؟ براي ارضاء نيازها است و زيرا نيازها بهم برخورد دارند.  مي روند توليد مي ينكهعلت ا
 كند. هر كسي مشغول توليد چيزي است. مي آنوقت يك تعادل ابتدائي پيدا
 بخشهاي مختلف جامعه است.

آدم شغلش را عوض  كند كه نمي در صورتيكه روي هيچكدام از بخش ها حالت بحراني نباشد و چندان صرف
بكند. اصناف شغلشان را عوض كنند. نه يك نفرها و يك نفر ممكن است يك وقتي بهتر باشد از يك صنفي 

 برود توي صنف ديگر.
ولي كل يك صنف يك دسته را مورد توجه قرار بدهيم. اكثر قريب باتفاق يك دسته كه يك شغلي دارند 

 پذيرد نفر اضافي. نمي گر بشوند. نه شغل ديگر آنقدر هاشغلشان را تعطيل كنند و بروند وارد شغل دي



٢١٤  ···························································································································································  
آيد  مي خرند همه آنها را به قيمت قبلي قيمت پائين نمي يعني توليدات اگر زيادتر از. ... طلب بشود. مردم

 كند. نمي صرف
كنيد در  مي خوب و پس بنابراين برابر اين تعادلي را كه بين دستجات مختلف و اصناف مختلف مالحظه

شود به استخراج منابع و معادن، اشيائي كه اينها بايد تبديل بشوند تا  مي ليد. يك تخصيصي و عمالً دادهتو
 رفع نياز بكنند.

آهن بايد استخراج بشود از سنگ آهن و يك جرياني بر آن بگذرد و مراحلي را بگذراند تا تبديل بشود به 
 كذا چوب و هكذا الي آخر.لوازمي كه شما در زندگي تان به آن احتياج داريد و ه

بينيد.  مي قسمت هاي مختلفي كه در زندگي تان هست. اينها عين اين تعادلي كه اين طرف روي قيمت
 دهد. مي انعكاس اين را روي تخصيصي كه جامعه

دهد چند نفر بروند براي استخراج آهن؟ و چه مقدار پول برود آنجا؟ قدرت  مي عواملي را فرض كنيد تخصيص
كنند؟ چه مقدار مديريت برود؟ يا هر چي. چه مقدار ابزار  مي مايحتاج براي آنهائي كه دارند استخرااجخريد 
 برود؟

شوند به نسبت هاي  مي آن چيزهائي كه وسيلة از استخراج تا رساندن به مصرف است. اينها مخصوص
 مختلفي. نسبت به آن چيزهائي كه مواد اوليه هستند. پس چه مقدار چوب ببريم؟

 يا توليد كنيم؟ چه مقدار تخته توليد كنيم؟ كه از آن به بهترين نحو استفاده بشود؟ ابتدائاً در فرض اوليه
 گوئيم مطلوبيت نهائي و بوسيله برخورد طلبهائي كه در جامعه هست و يك ساختار يك بافت درست مي
 توانيم مطالعه كنيم. مي كند كه آن باقت عكسش روي آن تخصيص مي

 يت علت تخصيص است. علت بوجود آوردن يك ساخت است يك بافت است.پس مطلوب
خوب و حاال يك سئوال است كه حاال مطلوبيت نهائي طبيعي علت است؟ يا مطلوبيت اجتماعي؟ مطلوبيت 

 موثر اجتماعي؟
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گوئيم مثالً مردمي احتياج دارند به وسيله گرم كننده به وسيله سرد كننده در  مي مي گوئيد يعني چه؟

 ابستان.ت
مكانيزم «ولي اينها قدرت خريد ندارند. بازار و (ساختار مكانيزم عرضه و تقاضا) تابع مطلوبيت است واقعاً؟ 

و بافت عرضه و تقاضا تابع مطلوبيت است. طبيعي است؟ تابع برخورد ميل هاي طبيعي است؟ » يعني ساختار
 نيست.شود؟ يا اينكه خير اينجوري  مي و انعكاسش در تخصيص مالحظه

شناسيد و در ارتباط انسانها با هم. اين قوانين  مي قوانيني كه بر سميت ،روابط اقتصادي يعني نحوه معامالت
 حاكم است بر عرضه و تقاضا، چرا؟

گويند مثالً  مي آيد كولر آبي را توليد كند، مي خواهد كارخانه توليد كولر درست كند. مي فرض كنيد كسي
 هزار كولر و مشغول توليد هستند و ديگر بازار ندارد. ٦٠كدام فرض كنيد، شش كارخانه با ظرفيت هر 

 دهيم. نمي بشما موافقت اصولي
گويد اگر شما  مي موافقت اصولي فرضاً مركزي كه پروانه ميدهد براي اينكه شما چه كارخانه اي بزنيد و

 كارخانه بزنيد هم به ضرر خودتون است هم به ضرر آنها.
خورد  مي شود و ضرر مي شود و يكي از كارخانه ها تعطيل مي شود و يك مشكلي پيدا مي ابعدش بيكاري پيد

 به مملكت و حاال چه به شما ضرر بخورد چه به ساير كساني كه كارخانه دارند.
 توانيد كارخانه اش را وارد كنيد. مي گويد كه شما كارخانه كولر آمونياكي مي بعد مشاوره فني همانجا به شما

 كنيم. مي يش هست توي بازار و از خارج هم داريم واردتقاضا
خواهم بياورم و براي تابستان هم  مي آيد، من جنس ارزانتر را مي مي گوئيد چرا كولر آمونياكي؟ گرانتر در

 گوئيد توي بازار ندارد. مي بياورم. شما
 ندين برابر آنها كولر آبيمي گويد كساني كه حاضرند كولر را به قيمت ولو قاچاق شده باشد و بخرند پيچ

 خرند. نمي
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آنهائي هم كه داراي قدرت خريد هستند براي خريد كولر آبي شما حجمي را كه دارند به اندازه همان تعدادي 

 شود. مي است كه تقريباً با يك نسبت تقريبي كه توليد
و آنجاها مناطق گرم  گوئيد مردمان فرضاً الرستان و بوشهر و طرف جنوب فرض كنيد كه بندر عباس مي شما

 گويد ولي آنها قدرت خريد ندارند. مي زياد هست در مناطق گرم و همان كولر آبي هم كافيه.
 شود تقاضاي موثر، مطلوبيت موثرو مطلوبيت موثر است كه وضع بازار را مشخص مي پس قدرت خريد

 گذارد. نمي كه تاثيري روي وضع بازار ،كند. مطلوبيتي كه موثر نباشد مي
 شود؟ مي شود كه قوانين از كجا پيدا مي ئوالس

 گويند و همان حرف مطلوبيت را يك پله بياورش باالتر. بگو چرا مردم مي باز طرفداران مطلوبيت نهائي
گويد  مي شوند؟ تخصيص نيروهاي انساني به شغل هاي مختلف با حقوق هاي مختلف. مي روند دكتر طب مي

 كند. مي خود مطلوبيت اين كار را
خوب و عنايت بكنيد، براي كسي كه قائل به اختيار نباشد. يعني رفتار انسان مثل اشياء مادي تحت قانون 

 باشد.
 طبيعتاً مسئله مطلوبيت صادق است و يك يا باالترش.

كند كه نيازها چگونه رشد  مي شود رشد ابزار. قوانيني طبيعي است كه محكوم مي يعني باالتر از مطلوبيت
اري پيدا بشود و چه مطلوبيتي پيدا بشود و چه قانوني داشته باشيم. اين براي كسيكه قائل به كند و چه ابز
 اختيار نباشد.

 كنيم. مي كنم به يك نكته كه بعدها توصيفش مي تو پاروقي يك مطلبي اشاره كوتاه
م اينكه علم وجود ندارد اگر اختيار نفي بشود و عنم و انگيزه نفي شده است. يعني تابعيت از قانون برابر با اعال

آيم تو خود متن  مي و اين ممتنع است. اين پرانتر را ميبندم تو پاورقي» حتي باينكه علم وجود ندارد«و 
بحث. فقط اشاره كردم كه اگر كسي آن مطالب را مطالعه كردهب اشد به ذهنش نيايد كه ممكن است آن 

 آيم تو متن صحبت.  مي حرفها صحيح باشد. حاال
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كنيم حضور مباركتان. اگر انحصار را بدهيد. به عده معدودي و چه در توليد و چه  مي ن صحبت عرضتو مت

 در توزيع و عمالً انحصار را در قدرت خريد و يعني در الگوي مصرف به آنها داديد. وزنه آنها را سنگين كرديد.
را يك روز و يك مرتبه ده برابرش مثال ساده اش را عرض كنم. هرگاه امتيازي را كه به تاكسي ميدهند و اين

 كند. مي كنند و در قم. طبيعتاً قيمت امتياز تاكسي شديدًا سقوط
پشت سرش عام شدن امتيازاتي را كه به تاكسي ميدهند و وقتي كه تا ده برابر گسترش يافت. ديگر اينهايي 

بالفاصله از آن امتيازها استفاده آورن اين طرف و آن طرف و از آن امتيازها برخوردار نيستند و  مي كه مسافر
 نمايند.

 وقتي از آن امتيازها استفاده كردند. نتيجه اش اين ميشه كه نرخ حمل و نقل مسافر تا مقدار زيادي پائين
 آيد. مي

 حاال اگر بالعكسش عمل بكنيد.
كنيم و  مي كنم و پياده مي اگر بگويند كه هر ماشيني سواري ديديم كه و ايستاد مسافر سوار كرد تفتيش

 كنم خدمتتان. مي براي آن صاحب ماشين هم يك قبض پانصد توماني جريه تقديم
شود لب خيابان و تاكسي ها كم. به تاكسي ها هم اجازه بدهند كه نرخ  مي خوب مسافر ها تعدادشان زياد

 كنيم و قيمت حمل و نقل بالفاصله شديداً باال ميرود. نمي خاصي را تا معين
نحصار را وقتي شما ميدهيد يك فرد يا يك قشر و بهمان نسبتي كه روابط كيفي يعني كيفيت پس بنابراين ا

رابطه انسان ها با هم انحصار را داده به آنها. به همان نسبت خريد و قوه خريد و تقاضاي اينها را موثر ساخته 
 بر جامعه. آنوقت به همان نسبت قدرت درآمد اينها را باال برده در جامعه.

براين اگر مطلوبيت موثر اجتماعي اصل است و مطلوبيت نهايي. ارزش تابعي از بازار نيست. تابعي از بازار بنا
 است كه آن بازار تابع روابط انساني است. اگر بازار و بازار اسالمي باشد و بايد قاعدتاً ارزش بشود اسالمي.

ارات شان نظام توزيع اختيارات اسالمي بازار اسالمي باشد نه اينكه مسلمين باشند و نظام توزيع اختي
تواند  نمي تواند فسخ كند و در چه شكلي مي نباشدها. احكام و نظام توزيع اختيارات است. اينكه در چه شكلي
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فسخ كند. مرتباً اختيارات را توزيع كرده است. در چه شكلي معامله (رابطه) صحيح است در چه شكلي باطل 

 است.
اكم است بر نظام عرضه و تقاضاء حا كم است بر مطلوبيت اجتماعي و اثر هم دارد. اگر نظام توزيع اختيارات ح

كنيم تا حاال توصيف  مي چنين شد حاال يك نحوه اشاره ديگر و كه وقت نيست و اشاره اي مطلب را عرض
 بعدش انشاء اهللا تعالي بحثش باشد براي جلسه آينده.

شد كه آن رابطه ها اسالمي نيست و نظام توزيع اختيارات جريان رشد نسبت تأثير اگر تحت روابطي با
 كند و جريان رشد نسبت تأثيرها. مي اسالمي نيست. طبيعتاً نسبت تاثيرها هم به همان طرف حركت

 كند. مي تخصيص هم تبعيت از همان
يك كاال  كند. چرا؟ شما وقتي كه پول ميدهيد براي خريد مي تكنولوژي و الكتشافات هم همان جهت را پيدا

كنيد در توليد. وقتي طلب يك جامعه حساس شد روي خريدن فرضاً كولر  مي ضمناً داريد سرمايه گذاري
آمونياكي و يعني قدرت تقاضاي موثر آمد روي آن. تكنولوژي ميرود دنبال اينكه يك چيزي آنجوري پيدا 

 كند.
ه آن شركت دنبال باال بردن سودش يعني يك مركز تحقيق فرضاً داريم وابسته است به يك شركت بزرگي ك

 است.
 اگر ديد آنهايي كه پول دارند تقاضاي موثر دارند.

خواهند. اگر يك چيزي بهتري باالتري كشف بشود و آن را حاضرند به ده برابر قيمت  نمي آنها كولر آبي
 بخرند.

كولرها هواش دم دارد فرضاً پا  بيند آنها ناراحتند از اينكه اين مي ميصرفد تحقيقات برود سراغ اينكه و فرضاً
كند مركز تحقيقات كه آن جماعتي كه تقاضاهايشان موثر  نمي آورد چه و الي آخر. هيچ وقت نگاه مي درد

 نيست.
 كنند بسرمايه ريزي و تحقيق كردن و دنبال تقاضاي موثر هست. مي براي آنها شروع
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اختيارات اولويت را ميدهد باين دسته. ارضائ نياز كند. نظام توزيع  مي چون نظام توزيع اختيارات اينكار را

 گيرند. مي اين در اولويت قرار
آنوقت دنبال اينكه كاالي ارزان تهيه كنيم براي آن افراد، در همين سطح تكنيك بوجود يا پائين تر، همچي 

 چيزي دنبالش نيست اصالً. تمركز خصلتش چنين هست.
د و ماشين نيز ميسازيم (قدرت ماشين مطلقاً در خاطر مباركتان اگر نظام توزيع اختياراتتان متمركز باش

موتور «هست كه قابل قياسي با اين موتور برق كوچك نيست، موتور برقي كه يك اسب قدرت دارد اين كجا 
كند گوش راه كسي هم دنبال  مي كنيم كه صداش ناراحت مي بنز كجا) اين موتور را و موتور برق را مالحظه

 صدا ندهد، نيست. اينكه يك كم
مثالً فرض كنيد كه آن لوله خاصي را بيشترش كنيم اين  ،آورند كه اگر يك وسيله اي بگذاريم مي دليل هم

 شود. مي شوند فالن مي كند و چه مي گرم
 چون مركز تحقيقات. .. براي اينكه صداي اينرا كم بكند.

رضاً قدرتش ده برابر اين بيشتر هست. آن اين ماشين يك اسب و نيم است و يك اسب است. آن ماشين بنز ف
 دهد. نمي هيچي صدا

 كند. مي مركز تحقيقات رويش كار
 چون توجه دارد باينكه نياز كسيكه باصطالح نظام توزيع اختيارات بهش اولويت داده شده آنرا بر آورد.

ال و آنوقت مثل دهد، صداش بره با مي خواست صدا بده به نسبتي كه اين ماشين صدا مي اگر ماشين بنز
 ماشين هاي فرضاً تريلي هم بدتر صدا ميداد.

 شود ديگر و تو نظام تمركزي.  مي برق اين عده متمركز توليد
شود. اين ماشين برق  مي آيد به محل كار اين. وسيله حمل و نقلش هم بدون صدا نمي صدائي اصالً از آن برق

رسد، آن يك چيز ديگر است. اين يك چيز  نمي ز بهشونبراي فرضاً فالن روستا يا فالن مردميكه برق متمرك
 ديگر است.
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تواند  نمي وقت^^^^^^^^^^^^جريان رشد تكنولوژي طبيعي است كه تابع نظام توزيع اختيارات است. آن

جرياني نسبت تاثير و درست كردن مركب ها و كشف شان و سيري كه دارد اكتشافاتشان و تابع اين اصل 
ارزش، كماً و كيفاً جدا فرض بشود از نظام توزيع اختيارات. حاال ديگر بعدش انشاء اهللا تواند  نمي نباشد و

 كنيم. مي تعالي توصيف كارشناسي را در اين باب عرض
 و السالم عليكم و رحمه... و بركاته.

 
 
 

 
 



 
 بسمه تعالي

 ١٨موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

 قيمت و نسبت تاثير بود. حاال يك مقداري اين قسمت را بيشتر بررسي كنيم. بحث در باب رابطه
كنم (هر چند مثال مفروض  مي اگر بازار يك كاالي صنعتي مصرفش زياد بشود و ابتدائاً با مثالي كه عرض

كند به ذهن مطلب را ) فرض بفرمائيد كارخانه اي  مي هست و با فرض ذهني هست و ولي يك مقدار نزديك
 كند و اين بازار مصرف زيادي پيدا كند. مي فرام عينك را درست كه

كرده و حاال بخواد بشه صد هزار تا. اگر چنين باشه و اون ابزاري كه براي  مي مثالً در روز ده هزار تا توليد
 بينيد مصرفش باال ميرود. مي ساختن فرام هست و قطعات يدكي اش

كند براي ماشينهائي كه اون ماشينها  مي چرخي كه قطعه درست كند و يعني مي اون چرخي كه اينرا توليد
 كنند و اون چرخها بايد زيادتر كار كنند. مي فرام عينك درست

خواد مراد پالستيكي را  مي خواست اهميت بدهد به اون پرسي كه مي تا حاال يك دستگاه تحقيقاتي فرضاً اگر
خواد اين پرس را و اين ابزار را رشد بدهد و  مي اه تحقيقاتييا ماده ديگري را بشكل فرام در بياره و اين دستگ

عمالً امكانات بيشتري در اختيارش قرار ميگيره در زمان كمتري و وقتيكه بازار مصرف فرام ده برابر نسبت به 
كاالهاي ديگر رشدش افزايش داشته باشد. يك تناسبي داشت. اگر نسبت رشدش ها يادمان نره ها كه خود 

 يگيم مثًال حجم فرام مثالً برابره حجم گندم مصرفي يا گوشت مصرفي. حجمش. نم
ميگيم يك نسبت رشدي داره و بايد مثالً در عرض پنج سال فرام به اين رشد برسد تا متناسب با اون مصرف 

پوشاك و خانه و غيره و ذالك و در اين پنج سال به يك همچي رشد متعادلي و متناسب با اين  ،مواد غذائي
 يده باشد.رس

 فرضاً اين يك كاال بصورت بحراني رشد شديدتري پيدا كند.
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سرمايه هائي را كه براي خريد و براي  ،بهمون داليل و اموري كه امر تخصيص مورد توجه شما قرار گرفت

 مصرف فرام و جامعه تخصيص داده و اين سرمايه ها منتقل ميشه تدريجاً به اون كارخانه اي كه توليد فرام
كنند و  مي ند و از اونجا منتقل ميشه به اون كارگاهي كه و كارخانه اي كه ابزار توليد فرام را دارن توليدك مي

 از اونجا هم منتقل ميشه به بخش تحقيقاتي كه دارن پاسخگوي نيازها هستند.
كه نگاه كند در مصرف و در يك قدم ابتدائي  مي خوب اينجا دقت بفرمائيد. پس پولي را ه مصرف كننده خرج

 كند در توليد. مي كنيد و داره سرمايه گذاري
توليد خود كاال. در قدم دوم كه نگاه كنيم و داره سرمايه گذاري ميكنه براي رشد ابزار توليد كاال. در قدم 
سوم كه مالحظه كنيم داره تكنولوژي هم محصول كه خود فرام ساختن باشه و هم ابزار توليد محصول را 

ه تحقيقات يعني وزن ميده و تو اولويت نسبتي قرار ميده. نسبت به وقتي كه بها كم ميداد داره جهت ميده ب
به مصرف فرام. داره يك تخصيص ميده در تحقيقات. پس سنگيني يك پرداخت مصرفي تا توليد تكنولوژي 

 اثر ميذاره.
دا كرد يا كميت نرخ و حاال جريان رشد نسبت تاثير (كه در چند جلسه قبل درباره اش صحبت شد) رابطه پي

 كميت قيمت.
متاثر است از » جريان رشد نيازها«تونيد بفرمائيد كه  مي تونيد مالحظه كنيد. مي بالعكسش روهم شما

 يعني چه؟ اين را ابتدائاً تو پاورقي يك مثال ساده عرض كنم.». جريان رشد نسبت تاثير«
ر اسالمي داره و ولي بالمره نشناسيمش و ميل ما و ما بفرض اينكه آخر كار ثابت بشود كه كاال اسالمي و غي

 ميل اجمالي است يا ميل مبين هست؟ اجمالي است.
 نميدونيم چي چي روبريم بخريم.

اگر هم تمام شد كه همه اين كاالهائي كه رشد كرده و اينها همه اش در جهت كفر بوده و در مفروض و تو 
 كنيم كه ما و خوب پس خيلي از احساس نيازهائي كه مي اونوقت مالحظه ،كنيم مي پاورقي داريم عرض

 كنيم و متناسب با سير در جهت ديگريست. مي
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يعني بستر و گستره اي كه براي رشد نيازها در عينيت هست و كه آدم تو محل زندگي فردي اش يه احساس 

جتماعي اش يه احساس نيازهائي داره و تو زندگي خانواده گي اش يه احساس نيازهائي داره و تو زندگي ا
سازد و در  مي نيازهائي داره و همه اينها گسترده بودن و مطرح شدن اشيائ متفاوت كه نظام نسبت تاثير را

 برابر حركت شما هست.
 يعني در برابر نسبت تاثير انسان است.

هم  »جريان رشد نسبت تاثير انسان«مفروض شد كه جهت داره و » جريان رشد نسبت تاثير اشياء«اگر 
كند و متناسب با بستري كه وجود ندارد و  مي كند. متناسب با يك بستري امكان تحرك پيدا مي جهت پيدا

 بسيار ضيق هست نسبت تاثير.
كنيم كه چنانچه يك كاالهائي فرضاً در دستگاه كفر بصورت  مي حاال ميائيم تو متن مطلب. حاال عرض

جريان رشد «تونيد نسبت تاثير و  نمي پيدا كند و شما آيا مختلف رشد بكند و همراه با اون هم نيازها جهت
جريان رشد «يك ساختار ببينيد و مقابلش هم «را بصورت يك نظام » نسبت تاثير مادي در دستگاه الحادي

 را ببينيد؟ اينها دو تا با همديگر متناسبند؟» نيازها و تمايالت
گيد: نه حاال چطور؟  مي عت الكترونيكي و ميكرد؟مثال ساده: آيا صد سال قبل هم كسي هوس فن كوئل و سا

كرد؟ هواي خنك چرا. رفتن ييالق چرا. ولي چيزهائي را كه بستره عيني  مي پنجاه سال پيش كي هوس كولر
گفت:  مي اش و بعد از عمل تحقيقاتي انجام ميگيره و پيدا هميشه و محقق ميشه و اگر كسي هم مينشست و

گفتن: بيچاره دچار جنون شده. يك چيزهائي را  مي ي اينجوري باشه برم بخرم وكه من ميل تو بازار چيزهائ
 ميگه كه در عالم خارج وجود نداره. ميگه ميل دارم برم اونها را بخرم و چيزيكه نيست ميخواي بري بخري؟

ه روابط اين عرضي را كه دارم ميكنم اين عرض را توجه بفرمائيد و ضميمه بفرمائيد بهش صحبتي را كه دربار
اگر بدهند بدست يك طبقه » انحصار« :اجتماعي و تاثير اونها در توزيع قدرت خريد عرض شد. گفته شد كه

شود كه  مي اي و اختيارات را به نسبتي از طبقه اي بگيرند و بنفع طبقه ديگري امضاء كنند، اين معنايش اين
 نيازهاي اون دسته در اولويت و در عمل تحقيقاتي قرار بگيره.
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اگر توليد متاثر » توليد متاثر از قدرت خريد ميشه.«چون قدرت خريد را بهش سپرديد و معنايش اين شد كه 

 شد و معنايش اين استكه نيازهاي او در اولويت قرار گرفته تو جامعه و جريان رشد نيازهاي او.
بالً درباره كارخانه و صرفه حاال در خاطر شريفتان باشه و بحث ضميمه بفرمائيد به اين بحث و بحثي را كه ق

تمركز در «را و » تمركز در توزيع «كرد  مي ايجاب» تمركز در توليد«كه  ،جوئي در مقياس توليد عرض شد
 واقع بشود.» انحصار«توانيد جداي از  نمي »توزيع 

نيست و انحصار درست «فرمايد:  مي تحرير الوسيله ٦٠٥حاال شما بگوئيد: انحصار حرام است. مسئله مبارك 
 »حرام است.
 برند ديگه تو نظام توزيع اختياراتي كه اسالم معين كرده ديگه. مي چون دست

يعني رشد بر خالف جهت احكام ممتنع است براي بشر ». حاكم بر جريان رشد«يك نظاميست » احكام «
 حاصل بشود.

انسان رو مادي محض  حاال كارخانه را سفت گرفتيم. كارخانه هم به حكم يك قانون اقتصادي كه حركت
فرض كند و علت حركت را هوي و متمركز كردن را و سلب اختيار سپردن اختيارها را به مركزيت بنفع رشد 

 دانيم. مي مركزيت و اين را الزمه شد تكنولوژي
بشه. نماينده هاي فروش كاالها بايد شبكه اي عمل كنند. اگر كسي » انحصاري «حتماً بازارش هم بايد بازار 

بگه: آقا فالن فرد هست از آدمهاي متدين و متحجد و نماز  ،ورت جزئي و تجزيه اي برخورد كند به اينبص
 شب خوان و متوسل و ايشان نماينده فرضًا ساعت بفرمائيد كه سيكو را دارند و شغلش حرام است؟ نه.

 چيزيكه ميخره ميازه و ساعت هست كه از مايحتاج ما هست براي تنظيم كارهايمان. 
ساعت بد چيزيه؟ آدم ساعت نداشته باشد، خب وقت از دستش در ميره. نظم كارها الزم هست. نظم هر چه 

 ابزار دقتش بهتر باشه و امكان عيني موفق شدنش بيشتره.
ساعت آدم نداشته باشه و دوستش هم ساعت نداشته باشه و با حرف شروع ميشه يه بحثي و خب ده دقيقه 

 يشه سر ساعت بيايم.دير ميشه و زود ميشه، نم
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 ها. عينك سواد نهياره.«كند  نمي حاال ساعت هم آدم را منظم

ولي خب و اين مطلب هست حاال كه اگر كسي خواست منظم بشه و منظم بود و ابزار كنترل وقتش هم 
 باشد.

به  ساعت پس بنابراين چيزي هوي نيست. منفعت محلله مقصوده داره. نمايندگي هم و ايشان كه نميره بگه
ديگرون حق نداريد بفروشيد كه خواسته ساعت با صطالح بفروشد و وارد كند و گفتن ما ساعت فقط به 

 دهيم. مي نمايندگي در ايران
تونيد از اون بگيريد. اون هم با يك خصوصياتي و ساعت را بما سپرده و با يك نرخ خاصي حق فروش  مي شما

 ت.داشته باشيم و از اينها و شرط در معامله اس
شرط در معامله كه مبطل معامله نيست. شرط فاسدي كه نكرده. گفته: من بتو ميفروشم و مشروط بر اينكه 

 كند. نمي جزئي اش را نگاه بكنيم و هيچ ضرري نداره و به هيچ جا برخورد ،به اين قيمت بفروشي. اين جزئي
ما به شما نيفروشيم. قطعات هم به شما گفتم: حاال اگر اينكار را نكردم؟ گفته: آنوقت نماينده ما نيستيد، 

 نميدهيم بعدش. شرط ضمن عقد هم بوده و صحيح است.
حاال البته يك مزايائي داشته باشه كه بانك هم به كسي كه نماينده هست و يه اعتبار خاصي بده ديگه و 

بگيريد و قصد دادن براي وام دادن. اون مزايايش هم اگر ضرورتي پيدا كرده راه داره استفاده ازش شما قرض 
 ربا نداشته باشيد. اون ربا را بستونه و گناهي كه بر شما نيست كه.

اال ان تكون «اگر بخوايم با يك مالحظه ابتدائي نگاه بهش كنيم. هيچكدام از اينها اشكال نداره. قيمتش هم 
كدام از اينها مبداء خب شما راضي بوديد و رفتيد به اين قيمت خريديد. عيني داره؟ هيچ». تجاره ان تراض

نيست و كيف به اينكه از نظر وضعي و معامله صحيح «اينكه معامله را از نظر تكليفي مورد اشكال قرار بده 
 انجام بديد.

حاال البته را اگر كسي به يك صورت ديگه اي پهلو فقيه مطرح كند. بگه: در صورتي كه مسلم شد كه اين 
 و ميگه: قطعاً باطله.ساعت طريق هجوم كفار به مسلمين است 
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اگر كسي توانست اين را هم تمام بكند كه عينيت تكنولوژي و تكنولوژي هست كه بست يد براي كفار ميده و 

 ديگه منفعت محلله مقصود را نداره.
 ديگه حكم تكليفي اش كنار نه يره. حكم وضعي اش هم كنار نميره. ديگه معامله باطله.

قيمتها و ساختار قيمتها در جريان رشد نيازها و رشد نسبت تاثير مادي در جهت حاال اگر بحث قيمت و نظام 
هست؟ ميشه گفت كه بحث كمي كه » تجارة ان تراض «كفر باشد و ميشه آيا گفت كه اين قيمت و قيمت 

 ديگه اسالمي و غير اسالمي نداره رسم منحني كه ديگه اسالمي و غير اسالمي نداره. يه وقتي بود كه اينرا
گفتيم كه چطوره كه پول تو جيب شما هست و قدرت  مي كرديم و مي نقضي خدمت برادرها مثالش را عرض

 خريدش را ممكنه كم بشه و زياد بشه؟
بينيم اصالً معناي قيمت چيه؟ معناي  مي كنم به مطلب. مي يه وقتي يه خورده و يه كمي از اين دقيقتر نگاه

كند مطلب. اين ديگه  مي چه جهتي جريان داره؟ اين خيلي فرق پيداقدرت خريد چيه؟ كجا شكل گرفته؟ در 
روشن ميشه كه چون مانوس به ذهن ما از اول كار بوده و كه خب و جامعه اسالمي هست و ما ميرفتيم تو 

 داديم. مي حسينيه و مسجد و حرم اينا و بعد هم ميآمديم و خب و بهر حال زندگيمون رو انجام
هم داشتيم و اينا و ذكر نشده بود كه مثالً اينا ممكنه يك آثاري داشته باشه تا اونوقت  زندگي اجتماعيمون رو

كه غفلت داشتيم مثالً اينا انس برامون پيدا شده و حين غفلت با ما شون و حاال كه اآلن نظام اسالمي هم و 
جود مبارك حضرت بحمداهللا و المنه بوسيله زحمت خداي متعال بر نبي اكرم (ص) و ائمه معصومين و و

نظام «نايب االمام و اخالص شهداء موجب گرديد نظام اسالمي پيدا شده و حاال هم مثالً وقتي بما بگن 
و چون مانوس نبوده به ذهن فوري اشكالش كه اي اين شرقي هست و اگر كسي برامون روشن كله » تعاونيها

 و كه اين شرقي هست و مياد توي اين غير اسالمي است.
وليد غربي هم غير اسالمي است. الگوي توزيعشون هم غير اسالمي است. جهت سير تكنولوژيشون هم الگوي ت

 غير اسالمي.
 است. قيمتها هم هكذا و ساختارش و ساختار غير اسالمي است. پولش هم و واحد اعتباراتش هم همينطور.
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هت اسالمي و غير اسالمي گيم: قيمت كميتي است اعتباري كه بالمره درش ج نمي اونوقت ديگه هيچوقت

 دخيل نيست.
 بلكه صحيح است يك عبارت ديگه بگيم.

برابر است با نسبت تاثير در شكل كمي. يعني » قيمت«بگيم: قيمت و خوب عنايت بفرمائيد اين جمله را و 
سنگيني قيمت يك جنس باال هست و يعني اين نسبت تاثير دارد بيشتر از كاالي ديگر در جهت فساد. 

آنوقت از غايت جدا شدني بالمره نيست. «ميشه ساختار كمي نسبت تاثيرها در جهت فساد » ر قيمتهاساختا«
 از جهت جدا شدني بالمره نيست و ذاتاً.

اونوقت نميشه گفت كه تناسبات رشد و احكام حاكم بر جريان رشد و اسالم نداره؟ اگر بگيد نداره پس چي 
 يان رشد هست.داره؟ احكام تكليفي و احكام حاكم بر جر

كنيد. نظام رشديست كه  مي نظام حاكم بر جريان رشد است. تركيباتي كه براساس مبتال به شما مالحظه
متناسب است با اون نظاميكه حاكم بر جريان رشد است و مربوط به يك مبتال به و دو مبتال به و حاال و سال 

 ديگه و دهسال ديگه نيست.
 ن و مكان خاصي نيست. قيد مجموعه اي كه تحت اين نظام شكل پيداعام است. قيد احكام اسالم و زما

 كند و مبتال به هست. مي
احكام حاكم بر جريان. «و آيا ميتونه جدا واقع بشه از » ضرورت«و » مفسده«و » مصلحت«حاال ديگه معني 

اقتصاد كالن و خواندن ؟ با اين بيان ديگه ميشه بوسيله اقتصاد خرد و »نظام قيمتها«؟ يا جدا واقع بشه از .»
كارشناسها بيايم مفسده و مضرت مسلمين را حل كنيم؟ يا اينكه البته حين الضطرار بايد توجه داشت كه 
وقتي كه تكنولوژي اسالمي و وقتي علوم و فنون اسالمي هنوز كشف نشده باشه و من باب اضطرار ميشه 

 هتمام بر معالجه اش.دست به اين ابزارها برد و به قدري كه ضرورت هست و با ا
فرمودند توي بحث اخالقي و من اينها تو پاورقي مطلب بد نه يدانم  مي يه دقت وجود مبارك امام يه بياني

عرض كنم خدمتتان و يادآوري كنم فرمايش مبارك ايشان را. فرمودند: امراض نفس مشكلش اينه كه انسان 
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عجب از عجب لذت ميبره. اگر مثل دندان درد بود و مثل از درد لذت ميبره. آدم مغرور از غرور لذت ميبره. م

 سردرد بود و كه آدم رنج ميبرد و بفكر معالجه اش ميافتاد.
جريان رشد نيازها و نسبت تاثير مقابلش و نظام نسبت تاثيري كه پاسخگوي نياز است. از همين قبيل است. 

 كند. مي ژ يا فن كوئل ايجادشما ها لذت ميبريد از هواي گرم كه در زمستون بخاري يا شوفا
 لذت ميبريد از هواي خنك كولر و پنكه و فن كوئل و غيره و ذلك.

كنه. چگونه ساختار مصرفش شكل  مي كند توي اين جهت كه حركت مي ساختار نيازهاي آدم شكل پيدا
 نگيره؟ چگونه الگوي مصرفش شكل نگيره؟ احتمال مشكل بودن هم نسبت بهش داده نه يشه. احتمال
خطرناك بودن هم نسبت بهش داده نه يشه. احتمال رفع خطر مياد هميشه بذهن آدم. اين تكنولوژي را 

 كنيم مثل اهرم و بر عليه كفار ميتازيم. مي وسيله
 اگر معين شد كه اين تكنولوژي در چه دستگاهي بوجود ميآيد.

تونيد بهش ببريد؟  مي د كجا هجومكند و شما اگر تسليه ش شديد كه در حوزه اونا هستي مي و اينگونه سير
 مگه ميشه از داخل هواي نفس و هجوم به هواي نفس برد؟ هواي نفس عمومي هم همينطوره.

اهواء عمومي هم همينطوره از داخلش كه نميشه بهش حمله كرد. از داخل كه مغلوب هستيد در همون 
كند و قدرت  مي مثال ما قدرت رشد پيداكنيد. تكنولوژي غرب يا همان مصرف شما و ما و ا مي وقتي كه قبول

 قيمت گذاري و الي آخر.
درها هستيم و اميدواريم كه فرصت ^^^^^بله و حاال انشاء اهللا تعالي ديگه براي جلسه آينده خدمت شما برا

بشه كه بتونيم بياري خداي متعال مالحظه كنيم كه آيا اين توصيف كارشناس با احكام ارزشي امكان جدائي 
يا ممتنعه و يك تخيل است. انگيزه و انگيخته و جريان رشد انگيزه ها و انگيخته ها از هم منفصل  اش هست

 نيست.
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته.



 
 

 بسمه تعالي

 ١٩موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

تواند با اصول موضوعه اش  نمي حركت است وبحث در اين باره بود كه توصيف كارشناس و توصيف از كيف 
تواند از روشش جدا باشد. و بعد هم عرض شد كه نظرش نسبت به آثار و باز  نمي جدا باشد و همچنين

 توصيفي است كه داراي همين خصلت و همين خاصيت و جهت است.
اسكناس در گردش ضربدر حجم «گويند:  مي كنيم و ببينيم آيا مثال اگر مي حاال باز يك مرتبه ديگر دقت

و با بحثي كه در جلسه قبل عرض شد كه قيمت و برابر است » كند قيمتش رو مي سرعت چرخش او و معين
رسد و در  مي با بيان كمي نسبت تاثير و اين چه ربطي دارد؟ اين مباحث فعالً بصورت تمثيلي به عرض آقايان

 شود. مي عين حال اشاره اي هم به مواضعي كه دقت الزم دارد و
شود به اين سادگي تصديق  نمي خواهد و و مطلب مي شود كه دقت بيش از اين حدود مي در نهايت معلوم

 كرد كه جهت ندارد توصيف كارشناسي.
حاال بنا به بحث جلسه گذشته و قيمت ارتباط پيدا كرده با نسبت تأثير. اگر اينجوري باشد و حتماً نسبت 

. در حاليكه تو معادله محاسبه حجم پول و محاسبه قدرت خريد پول و تاثير اسالمي و الهي فرق دارد
 رسد. نمي همچنين چيزي به ذهن ابتدائاً

آيد و يا فرضاً  مي آيد كه مثل گفتن اينكه طول ضربدر اتفاع و مساحت فرضاً مستطيل بدست مي ابتدائاً به نظر
 نين چيزي است كه جهتي ندارد.آيد يك همچ مي مساحي دايره و مجذور شعاع ضربدرو اين به نظر
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بينيم كه آيا واقعاً سرعت چرخش در ساختارهاي  مي كنيم و هر چند تمثيلي. مي حاال يكخورده و كمي دقت

شود گفت كه آنچه كه معلوم شد اين شد كه  مي شود اصالً فرض بشود كه يكجور هست؟ مي مختلف پولي
 وضعيت نظام پولي. روابط انساني و روابط توليد و حتماً موثر است بر

اين در جلسات قبل بصورت تمثيلي گفته شد. حاال در اينجا هم بصورت تمثيلي يك خرده برخورد كنيم و 
ببينيم آيا معادله پول صادق هست؟ اگر معلوم شد كه هر نسبت تاثيري متناسب با يك نحوه چرخشي است 

صادق نيست و صدقش به معناي بيان  وي ك نحوه مجموعه اي است و يك نحوه جهتي است و گاهي معادله
توصيف از واقعيت در ممالكي كه حركتشان براساس شهوات هست و نبايد قابل مقايسه باشد با صدقش در 

 غير آن جوامع.
به عبارت ديگر مفروض در ذات فرمول و چيز ديگري شده كه تو آن جوامع آن فرض صحيح است و تو 

 راساس همان روابط مادي هست و تمركز صادق است اين حرف.جوامع مادي و كه ساخت نظام پوليشان ب
حاال اگر اينجور باشد و ببينيم آيا ما يك جريان عادي داريم و جريان مايعات و كه آن جريان را حتماً اگر از 

 ميدانهاي جاذبه اي در بياوريم و توي يك ميدانهاي جاذبه ديگري قرار بدهيم رفتارشان فرق دارد.
 حجم فرضاً جيوه در حال ميعان در كف دست و با حجمش سر كوه فرق دارد. گوئيد: مي شما

كنم: حاال اگر دمايش را ما فرض كنيد و مشابه  مي گوئيد: دما رويش اثر دارد و بعد من سئوال مي حجم آب
 فرض كرديم اگر چه اين فرض درش يكخورده ترديد هست و ها.

شود وقتي بياريد تو  مي يش را كنترل كنيد و اون هم متاثرخواهيد شما دما مي چون ميزان الحراره اي كه
 شرايط ديگر) و آنوقت آيا به فرض حفظ دما و وقتي ببريد سركوه و جيوه حجمش فرضاً كمتر يا بيشتر اگر

 شود و حجم آب يكي است؟ مي
از آن حذف  شود وضعيت جريان مايعات را نمي گويد: مي كند. مي گوئيد: نه و حجم آب هم فرق پيدا مي يا

 كند درش. مي كرد مسئله حجمش را و سرعت گرد شش را و در يك سيستمي كه آب دارد حركت



 ····························································································  ٢٣١ 
شود اين جا فرض كرد كه  نمي شود و ميچرخد و برمي گردد مي در يك مجموعه اي كه آب دارد توزيع

راي وضعيت گرد شش (چه حجمش بيشتر بشود و چه كمتر بشود) وضعش ثابت است. اين مثال اول و ب
 آئيم سرخط. مي گذاريم مي تقريب. اين مثال را نقطه

خواهد برود تهران. هرگاه سرعتش روي هر ساعت ده  مي كنيم خدمتتان كه و اتومبيلي از قم مي عرض
 گوئيد: يك ساعت و ده كيلومتر. مي كيلومتر فرض شود و در سرعت مقياس زمان ضربدر طول

مقياس زمانتان هست و تا اينكه بگيد: خب و سرعتش را اندازه كيلومتر مقياس طولتان هست و ساعت هم 
بگيريد. حاال اگر ما چند تا سرعت را بخواهيم اختالفش را مالحظه بكنيم و در زمانهائي كه آنها را ابتدائاً 
مساوي فرص كرده باشيم و بگوييم در ده دقيقه اول و سرعت اتومبيل هر ساعت ده كيلومتر و در ده دقيقه 

 كيلومتر. ٤٠كيلومتر و در ده دقيقه سوم هر ساعت  ٢٠ر ساعت دوم ه
خواهد بپيمايد در زمانهاي مشابه و  مي پس بنابراين زمانها را ثابت فرض كرده ايم ولي مقياسهاي طولي را كه

 آيد. در اينجا مي گوئيم: شتاب از تغييرات سرعت بدست مي غير مشابه هست. سرعتش داراي تغيير است.
د شتاب اين اتومبيل فرضاً در هر ده دقيقه دو برابر قبل هست. خيلي خوب و ولي در اينكه يك فرمائي مي

 معادله حاكم هست و معادله اينكه در هر دقيقه دو برابر شدن.
كيلومتر و ده دقيقه  ١٠حاال اگر شتاب را هم داراي تغيير كرديد و بنابراين عنايت بفرمائيد. ده دقيقه اول 

كيلومتر. ده دقيقه سوم بجاي اينكه  ٦٠ :گوئيد مي كيلومتر ٤٠و ده دقيقه سوم بجاي  كيلومتر ٢٠دوم 
يك معادله ثابت بر شتابش حاكم نيست.  :گوئيد مي كيلومتر. ١٥٠گوئيد:  مي كيلومتر ١٢٠بفرمائيد مثالً 

 شتاب او را بايد با يك منحني رسم كنيم.
اي متعددي با منحني هاي متعددي مختلفي باشد و حاال حاال و خوب عنايت بفرمائيد و اگر بنا شد ماشينه

گوئيد كه ديگر بحثش از  مي گرديد مي توانيم حاكم كنيم بر اين اختالف منحني ها؟ بر مي آيا چه نسبتي را
 كند. مي شود و نسبت منحني ها به هم نرخ شتاب هر يك را معين مي منحني ها خارج

 ه تغييرات خود شتاب را بخواهيم ببينيم.مال آن وقتي است ك» نرخ شتاب«پس كلمه 
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گذاريم. ميآئيم سر سطر. اميدواريم كه برادرها حواسشان متفرق نشود  مي آئيم سر سطر. نقطه مي حاال دوباره

گوئيد:  مي گويم: زمان پوسيدنش حتماً فرق دارد با زمان آهن؟ مي تا تمثيل بتواند نتيجه خودش را بدهد من
 گويم: خوب و وقتي عنوان در نظر شما صادق نيست بر آن و يعني مي گوئيد: بله. مي بله. با زمان روي؟

توانيم بگوئيم: مس و  نمي گوئيد مس تبديل به اكسيد و نهايتاً تبديل به خاك شد و ديگر به اكسيد مس مي
كند تا  مي راين همان موقع تغيير كرده نرخ شتابش و يعني حتمًا حاال يك اكسيد مسي اينجا داريم و باز تغيي

پوسد تا بشود  مي تبديل بشود به خاك و يك مس ديگري هم االن آورديم بيرون از توي بوته و آن هم تدريجاً
 اكسيد مس.

 توانيد بگوئيد نرخ شتاب اين دو تا برابر است كه. باز اختالف دارد. آيا از وقتي كه عنواني را كه ما نمي ولي
دايت الكتريسته دارد و تا وقتي كه چكش خوار است و تا وقتي كه گوئيم مقوم ذات هست تا وقتي كه ه مي

دانيم عنوان مس را تلقي كنيم و آيا واقعاً حركت و تغييرش هم به همان  مي چنين است و ما به آن صحيح
 گوئيم مقومات ذاتش و بستگي دارد؟ مي عنواني كه ما

 كند؟ مي كند و نرخ شتابش فرق پيدا مي ق پيداو وقتي ديگر اين عنوان بر آن صادق نبود و دفعتاً زمانش فر
يا توي مراحل پوسيده شدن نيز هر مرحله و هر به اصطالح و هله زماني و هر لحظه زماني اش يك فلز 

 ديگري است؟ ولو مقدمات ذات در نظر ما محفوظ باشد.
دقتمان كم هست و خوب كنيم ديگر. ما به دليل اينكه ميزان  نمي چون با ابزار محاسبه دقيق محاسبه اش

اول كار كه مس را از بوته آورديم بيرون با قبل از اكسيد شدنش برايمان يك چيز است. حاال آيا واقعاً خود آن 
شود و هر چند من  مي دانيد كه بگوئيد نرخ شتاب اين مس در هر لحظه دارد عوض مي چطور؟ يا صحيح

 كنم. نتوانم برابر با تغييراتش و ادراكم را از آن عوض
شود كه بين منحني هاي  مي حاال نسبتي كه حاكم هست بر پوسيده شدن مس و تغييراتش از قبيل نسبتي

 متعدد سرعت شتاب داشتيم.
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شتابهاي مختلفي داشتيم درباره اتومبيلهاي مختلف كه منحني هاي مختلف برايش رسم كرديم. و جامع 

 برابر با تغييرات خودش هست.اينها صحيح است بگوئيم كه هر چيز زمان تغييراتش 
نرخ «گويد. يك جمله معلوم شد كه  نمي آيد كه اين خاصيتي اصالً ندارد. چيزي را به ما مي ابتدائاً به ذهن

 ولي اين اگر در مجموعه بياوريم و چطور؟» شتاب هر چيز در تغييراتش برابر با خودش هست.
جريان نسبت تاثير و رشد نسبت تاثير در رسيدن «كنيم  مي آئيم سر سطر. عرض مي باز براي قسمت چهارم

شود قيمت را تجزيه كرد و جدا  مي بنابراين چه جوري» تواند جداي از تغييرات شيء باشد. نمي به هدف كه
 كرد از نسبت تاثير قيمت براي هدفي كه دارد و گفت كه فرمول بدست آوردن پول اين است.

انسان به گونه اي فرض كنيم كه اراده و انتخاب انسان هميشه بوسيله جز اينكه قانون ماده را حاكم بر رفتار 
 دواعي در حال اضطرار هست.

يعني عمل آدم منطقاً مثل عمل اشياء باشد. اگر چنين باشد و آنوقت وضعيت قيمت را براي آدمي كه 
 ت.اختيارش را حل در پرستش ماده كرده و رفتارش آنگونه هست كه قوانين ماده حاكم برش اس

شود معادله پول را معادله پول دانست. پس اخذ شده در معادله پول اينكه اختيار  مي در اين فرض است كه
 در نهايت منحل است در قوانين ماده. پس باز يك اصل فلسفي مفروض هست در مسئله قيمت.

و خب و حتماً » ر استاختيار منحل نيست و بشر داراي قدرت اختيا«حاال اگر شما اختيار را آورديد و گفتيد: 
 گوئيد در چه ساختاري با چه نسبت تاثيري؟  مي خورد. مي معادله پولشان قيد

 بخشيد بحث اين با آن نرخ شتاب برايمان روشن نشد. مي سئوال:
اگر بنا شد كه پول هم تغييراتش داراي يك نرخ شتابي باشد و اگر بنا شد نسبت تاثير اشياء  :استاد حسني

 دف جريان رشدي داشته باشند.مادي به طرف ه
 پس حتماً يك نرخ شتابي دارند. پول به عنوان تابعي از آن جريان نسبت تاثير ضرورتاً نرخ شتابي پيدا

كند. اين نرخ شتاب هرگاه عامل اختيار بالمره توش نباشد و معنايش اين است كه در فرض فلسفي  مي
 ت و ال غير.محاسبه پول و اين مطلب اخذ شده كه انسان مادي اس
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تواند باشد از اول كار. وقتي كه  نمي آنوقت پس بنابراين اون معادله پول و محاسبه پول شما و اسالمي بالمره

كنيد و اين معادله آيا صرفاً توصيف ساده اي است كه بالمره  مي يك معادله را براي توصيف عينيت مالحظه
ر نگرفته اين چيزها؟ يعني فرقي ندارد كه مسلم درش دخالت ندارد امور فلسفي؟ اصول موضوعه برش قرا

كنم خدمتتان) و همينكه آدم مسلمان باشد و معادله را  مي باشد يا كافر؟ نه اينكه (باز اينجا تو پاورقي عرض
كند و ها. يكوقت خيال نشود اگر آدم خيلي خوبي باشد و متحجد باشد و اين معادله را  مي از بر كند فرق پيدا

كند با اينكه اگر يك كافري باشد. نه و نفس خود محاسبه و  مي گيرد و آثارش مثالً فرق مي روقتي كه بكا
 نفس خود روش و در نفس خود اين روش اخذ شده اين مطلب.

گيريم. اگر گفته شد كه در محاسبه كالن و يعني محاسبه هاي بسيار  مي گرديم يك نتيجه دومي مي حاال باز
زار كاالي مصرفي و بازار ابزار توليد و بازار نيروي انساني و اين چهار چيز را بيايند و بزرگ بايد بازار پول و با

وضعيت تعادل و عدم تعادلش را مشاهده كنند و اسم مالحضه نسبت بين اينها را گذاشتند اقتصاد كالن و 
جربي؟ البته خداي شود كرد كه اقتصاد كالن اسالمي و غير اسالمي ندارد و امري است ت مي آيا ديگر مفروض

 نخواسته اگر ذهن آدم به مفاهيم آنها پيدا كند و قبل از اينكه ريشه كار آنها بدستش باشد و اين مبتال
 آيد كه هر چه هست همين هست ديگر. مي شود ديگر. به نظرش مي

ديك شود. ولي اگر يك مقدار با تامل بيشتري نز مي آنوقت ديگر تو اجزاي خردش هم باز همينجوري فرق
كند تو روابط اجتماعي به آثار بهره  مي بيند كه اصل قضيه باطل است كه بعدش تكيه پيدا مي شود و آنوقت
 يعني آثار ربا.

 عرض ،من اينجا از آن مثالها براي اينكه خسته نشيد يكخورده و بيائيم مثالهائي كه مانوس باشد به ذهن
ينكه در جوامعي كه نسبت به ربا حساسيت مثبت شود برا مي كنم خدمتتان: در محاسبات فعلي سعي مي

ندارند و يا حساسيت منفي دارند و آنها را بياورند به جايي كه حساسيت مثبت داشته باشند. يعني ربا را اصل 
كنيم اين حرف را. تقريبش اين است كه  مي دانند. تقريب مي در الگوي توليد و الگوي توزيع و الگوي مصرف
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يگر اعم از بيع و اجاره و مضارعه و مضاربه و ديگر و بايد با معيار و واحد ربا سنجيده شوند كليه قرار دادهاي د

 تا بتواند كار كند.
كلهي جريانهايي كه در باب اقتصاد و معيشت مردم هست و رابطه هايي كه مردم با هم دارند. اگر بر پايه ربا 

 استمرار نيست و دوام ندارد.شود و قابل  مي نباشد و بنابر مبناي كفار اين ساقط
سازد و بنا بگذارد كه فروش كااليش را باالتر از  مي گويند: كارخانه اي كه فرضاً اين ضبط صوت را مي چگونه؟

 نرخ ربا قرار بدهد.
مي گويند: اين قابل استمرار نيست. سودش از اين كارخانه را باال ببرد و نه اينكه باال ببرد و بعد پائين بياورد 

 خيلي باال ببرد و بخواهد استمرار بدهد در اينكه هميشه يك برابر و نيم قيمت ربا باشد. ها.
 توانند بيايند بازار ايشان چكار كنند؟ بگيرند. مي مي گويند: كارخانه هاي ديگر كه رقيب ايشان هست و

ند و ضبط صوت خر مي روند كارخانه مي چون پول در مراكزي كه محل تجمع پول است وجود دارد و ديگران
توانند به نرخ ربا با يك كمي اضافه و بيارن وارد بازار بكنند و بازار اين ضبط صوت فروش  مي كنند و مي توليد

 بشكند.
مي گوئيم: خب حاال لزومي ندارد كه باالي نرخ ربا باشد و ما پول مال خودمان هست و الحمداهللا رب 

گويند: شما قدرت  مي ما پائين نرخ ربا هميشه ميفروشيمكنيم اينجوري است ديگر و  مي العالمين و فرض
كنند  نمي دهيد. ديگران ضبط صوت اول درست مي بدست آوردن تكنولوژي باالتر را در ضبط صوت از دست

 كنند با نرخ ربا. مي روند چيزهاي ديگر درست مي و
رسد  مي د و به يك مرحله كهدهن مي بنابر بحثهائي كه در دو جلسه قبل گذشت و پولهائي را كه خريدارها

 شود. مي سرمايه گذاري در توليد تكنولوژي
كنيم آن تكنيك را در  مي كنيم. حاال بسيار خوب و وارد مي مي گويند: تكنيك باالتر از ترانزيستور را كشف

ديگه  توانيد ديگر كارخانه تان را نمي آوريم به ميدان بازار. شما قدرت مقاومت نداريد كه و مي ضبط صوت و
 نگه داريد.



٢٣٦  ····························································································································································  
مي گويند: ساعت فنري يا ساعت فرضاً خودكاري كه و ساعتهاي مكانيكي كالً و اينها فرضاً يكوقتي سوئيس 

كرده و لكن حاال ساعتهاي كامپيوتري و بازار آن ساعتها را جمع و جور كرده فرستاده  مي خيلي ساعت درست
 آنور.

كند و نشويد. جدا نشدن از آن مجموعه  مي وعه اي كه توليدمي گويند: بايد يكجور بفروشيد كه جدا از مجم
توانيد  مي شود بهره اي كه متناسب با زمان مي خواهد. نرخ رشد مجموعه مي يك نرخ براي رشد مجموعه

داشته باشيد. پس زماني كردن نسبت تاثير مادي در دستگاهي كه اصل بر حركت مادي بشر بر هواء استوار 
 ه.شود نرخ بهر مي است

يعني اين حرف راست است. ما اگر بخواهيم توي ساختار نسبت تاثير و جريان كفار حركت كنيم و حتمًا 
منحل هستيم در آن راه. اگر بخواهند مسلمين دست از تقوي بردارند و براساس هواء حركت كنند و دور كفار 

و رفتار او متناسب با هواء خيلي تندتر هست تو هواء يا دور با مسلمين؟ خوب مسلماً آن كسي كه كافر است 
 كند. مي شديدتر رشد پيدا

كند. يعني شما عبد ماده  مي چون شما به هر نسبتي دست برداريد و باز به نسبت ديگري تقوا شما را كنترل
 پرستيد. نمي نيستيد و آثار ماده را

نياز مادي كفار و آن براي  شود و براي رفع مي آن ذوق خاصي و آن حالت خاصي كه در برابر آثار ماده پيدا
 شود. نمي شما پيدا

مگر اينكه معاذ اهللا ساختار نيازهاي شما و يعني نيازها را اگر بشماريم و يك مجموعه و يك نسبت با هم 
داشته باشند و يك بافت درست كند و ساختارهاي نياز شما اگر براساس پرستش ماده قرار گرفت و آنوقت 

 شود. مي رجديگر آدم از مسلم بودن خا
دانيد.  مي دانيد و جز و اخالق رذيله مي »بد«دانيد و  مي »حرص«شما به هر حال يك نحوه برخورد به ماده را 

 جنس ممكن است ارزان بشود و شما مصرفتان را باال نبريد. رفتار شما تابع ارزاني و تنوع و الي آخر نيست.



 ····························································································  ٢٣٧ 
هم احيانا تو دستگاه كفار جايگاهتان جايگاهي باشد جنس ممكن است ارزان بشود و متنوع هم بشود و شما 

كه قدرت خريدي به شما داده باشند كه هر روز بتوانيد يك دست لباس را دور بياندازيد و يكدست لباس 
توانيد سفره مفصلي درست كنيد و بعد كمي از  مي كنيد. هر روز نمي ديگري بخريد و شما همچنين كاري را

 كنيد همچنين كاري را شما. نمي همه را بريزيد به سطل زباله.هر كدامش بخوريد و بعد 
دهم. يعني نسبت حركت آن  مي روم به مستحق مي گوئيد: اگر بخواهم نپوشم به فرض حتماً مي شما لباس رو

گويد: اگر شما مصرف كرديد و  مي كنيد. اين عمل خالق هست در دستگاه اصالت ماده. اون مي مستحق را كم
هم دور ريختيد (نه اينكه داديد براي مصرف يك طبقه ديگر و از بين برديد) و آنوقت آن كسي بقيه اش را 

كند بچه اش درس بخواند و بيايد توي الگوي  مي كه تخصص ندارد و تكنيك ندارد و كارگر ساده است و سعي
كارگر متخصص و از نظام پرورشي ما و بشود متخصص. از كارگر ساده بشود كارگر فني و از كارگر فني بشود 

 كارگر متخصص برود باالتر توي مرتبه عالي تكنولوژي كار كند.
كند. به هر نسبتي  مي خواهيم رشد مي مي گويد: اگر اين شدت در جامعه باشد و تكنولوژي به آن شدتي كه

 كه اين وسط بخواهيد اخالل بكنيد در اين طبقات خاصي را كه الزمه اين حركت هست و نسبت سرعتشان
 كم شده است.

دانم و فوق دكترا كه داشت و روي همين  نمي گفت پي اچ دي و مي يكوقت من يكي از اين آقايان كه مثالً
گفت: مگه (دكتر هم آمار بود و هم اقتصاد داشت)  مي تنوع صحبت كردم و اصالً وحشت گرفته بودش و

 شود بدون تنوع اصالً جامعه را اداره كرد. مي ناراحت بود كه مگر
گفت: ماست را خارجيها بلد نبودند و از ايران ياد گرفتند و من در سفر دوم كه  مي زد براي من و مي بعد مثل

كرد ايران را و ايرانيها را  مي نوع ماست در فروشگاه هست. و بعد يكخورده تنقيد ٢٥٠رفتم به امريكا و ديدم 
از بقالي ماست ميخريديم و حاال همان نوع است. كه اينها همان نوع كه از اول كه ما بچه بوديم و ميرفتيم 

گفت:  مي نوع ماست چه بود؟ ٢٥٠حاال يك مقدار كمي فرق كرده كه ماست كم چربي و پرچرب را. گفتم: 
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به رنگهاي مختلف ماست را درست كرده بودند. اسانسهاي مختلف بهش زده بودند و مزه هاي مختلف درست 

 ار را بكنند؟ براي اينكه يك رقم آنرا نخرند و ببرند سرسفره. كرده بودند. براي چي چي خوب اينك
 پنج رقم و ده رقم را ببرند ضيافت و از هر كدامش يك قاشق خورده شود و بقيه اش دور ريخته شود.

داند.  مي كند به نعم الهي و نعمت را از ولي نعمت مي شود. مومن وقتي نگاه مي »حرص«منشائ حركت 
كند به  مي د نعمت را. مثل ساير امانات الهي است. زياد آمد و نگهيدارد خودش مصرفشمار نمي سبك اصالً

 دهد مصرف كند. مي ديگري
 داند. مي داند و بد مي اينكه بريزد دور و اهانت كند و اين را ناشكري

ه گويد و براي كسي ك مي آيد. راست نمي شود كه اگر اخالقشان اين باشد و آن شدت حركت بوجود مي اين
ماده پرست باشد و اينجوري هست. براي يك كسي كه انسان هست و مشرف شده و به ياري خداوند تعالي و 

 شود رفتارش. مي به انسانيت ولو در بادي امر باشد و غير از اين
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته. 



 
 بسمه تعالي

 ٢٠موضوع شناسي 
 نوار)(اصل 

بحث درباره اين بود كه آيا شناسائي موضوعات تخصصي كه در عينيت هستند و مصاديق آن موضوعات كلي 
و اين اسالمي و غير اسالمي دارد يا ندارد؟ و بحث به اينجا رسيد كه توصيف كارشناسي و توصيف كيف 

كه اين توصيف به لحاظ  تواند از غايتش جدا بشود و از جهتش جدا بشود. بعد عرض شد نمي حركت است و
 تواند بدون جهت باشد. نمي آثار و به لحاظ آثار كمي هم نيز

؟ و بعد به ساختار يك »ساختار كيفيت ها «و چه ارتباطي دارد به » آثار كمي «بعد مالحظه كرديم كه 
دون جهت كيفيت و كه نهايتاً تا ساختار نسبت تاثير بيان شد و بعد نتيجه گرفته شد كه نسبت تاثير و ب

معادالت محاسبه «كه واحد كمي نسبت تاثير هست و بعد مالحظه شد كه » قيمت «ممتنع است و بنابراين 
 و» ساختار جريان پول«باشد. بر اين مطلب متفرع شد كه » ساختار جريان پول«تواند جداي از  نمي و» پول 
 شود اسالمي و الحادي نداشته باشد. نمي

بنابراين محاسبات خرد. و كالن حتماً داراي جهت هستند و اسالمي و غير دنبال اين مطلب عرض شد و 
 اسالمي دارند.
خواهيم عرض كنيم كه بنابراين اطالع بر محاسبات خرد و كالني كه در دستگاه الحادي  مي حاال و امروز

 ؟تواند داشته باشد با اطالعي كه در محاسبات اسالمي بايد باشد مي هست و اين چه نحوه ربطي
دهد كه  مي دهد. بلكه علم به رفتن بطرف فساد و طغيان علي اهللا را نمي مي بينيم خواندنش و علم به چيزي

شود كه روابط جهل و جهل جنودي  مي اين را با تعريفي كه از علم و علم فاسد و از علم صالح بشود و روشن
ار دارد و روابطي دارد و اينها و اينها وصف كيف حركت اند و كيف حركت ساخت» بخل«و » حرص«دارد و 

 اين روابط هستند.
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روابط انكار هستند نسبت به حقيقت هستي و مثلشان و مثل كتب ضالل است. كتب ضالل معناش اين 

 نيست كه حرفي نداشته باشد براي خواندن.
مياندازد. نه اينكه سياهي بر سفيدي نباشد. مفهومي نداشته باشد و به غلط نيندازد. نسبت به حقايق به غلط 

وجود ندارد. صرف خواندنش آسيب ميرساند و صرف انس بهش. صرف انس بهش و يك مرتبه از پذيرش 
آثار و با علت ». آثار«خواهيم بگيم و ها. من باب  مي است. ولذا كتب ضالل و نه اينكه من باب علت خودش

 ال براي رد.دوتاست. نهي اي كه شده و اال براي ردش. نظام پولي كينز هم ا
براساس مباني خود اصالت حس؟ » رد«كنيم.  مي را يك كمي امروز درباره اش صحبت» رد«حاال و خود 

ردي كه بيائيم مثالً يك اقتصاد دان ديگر ملحد را برابر يك اقتصاددان ملحد ديگري بگذاريم؟ يا تو آثار 
رف بزنيم؟ يا نه و براساس مبناي حسي براساس اصالت حس و حاال خودمان بنشينيم جاي يك نفر ملحد ح

 اسالمي نشان بدهيم فساد هاي آنرا و و نشان بدهيم كه آن منتج نيست.
شود و قدرت استمرار و بقاء ندارد. روش قيم و هماهنگ با  مي منتج نيست و يعني چه؟ يعني بگيم كه منحل

 فطرت و سرشت حركت جهان نيست.
ه نسبت خاصي كه اين اختيار را ميدان بهش داده اند. غرور است تخلف اختيار است و طغيان اختيار است و ب

 به اختيار. اين هست مطلب. منتج نيست يعني اين.
معني » جهل«شود اصالً و  نمي گفته» علم«اگر چنين فرض بشود. اگر چنين فرض بشود به علوم جديد 

 كند. نمي پيدا» عدمي«
زگار با قوام و فطرت هستي ممكنات است. آنوقت آيا اين نبود اطالع نيست. نبود عينيت نيست. روابط ناسا

فقط در باب همين مثالي را كه ما در امر اقتصاد زديم و جاري است؟ يا اينكه نسبت تأثير عيني و تو فيزيك 
شود؟ چه ميداني  مي اتمي و تو فيزيك كيهاني و كه ريشه هاي فرضاً مكانيك و ساير امور هستند و واقع

رعتي از حرص است؟ اين تفسير و تبيين جديد و شناسائي جديد و در رابطه با محور قرار متناسب با چه س
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را داشته باشد. اين تغيير تو اصول موضوعه و تغيير در اصول » رد«دادن يك چيز ديگر است تا قدرت 

 هست كه اين نتيجه را ميدهد.» مدل«موضوعه 
ده اي عنايت بفرمائيد از اين جلسه انشاء اهللا تعالي ولو حاال و آيا روش مدل سازي يعني چه؟ اينجا را يك خر

تواند روش مستقل از  نمي ساختار روابط عليت است.» روش«خواهيم بشيم.  مي تمثيلي باشد و وارد اين بحث
كنيم اين معنا را و بعدش  مي نسبتي كه بين كيفيتها هست و مالحظه بشود. براي تقريب ابتدائي بذهن عرض

 دهيم. مي تفصيل بيشتر
خواهيم اينها را  مي . حاال٧و  ٥و  ١٧و  ٢خواهيم با هم جمع بكنيم و  مي فرض بكنيد كه چند تا عدد را و ما

و ستوني  ١٧را بنويسيد باالي سر يك  ٢جمع بكنيم. جاي آحاد و عشرات و مكان و دهگان را عوض بكنيد و 
باره جايش را بياريد اينطرف و بگذاريد زير يك را دو ٧و  ١٧را بنويسيد زير هفت  ٥و زير هم جمع كنيد و 

 و حاال جمع كنيد. ١٧
 باشد. بترتيب ستوني جمع ٧و پنجمان بنا شد زير  ٧داريد و  ٥داريد و  ١٧داريد و  ٢چهار تا عدد داريد و 

و  ١مينويسيم پائينش و ده بر يك و يك را ميآريم باال تو ستون دهگان و  ٢و  ١٢=  ٥و  ٧كنيم و ميگيم  مي
 باشد. ١باال سر  ٢. بنا بود ٣ميشه  ٢

 .١١هم پائين داشتيم و ميشه  ٧و  ٤و  ٤ميشه  ١٧باالي  ١و  ١و  ٣و  ٣ميشه 
 .١١٢و ميشه  ٢را ميگذاريم كنار آن  ١١

شما ميگيد اين جمع غلط است. توي جمع چي چي فرق كرده؟ فقط يك نكته كه نسبت بين مواد و نتيجه 
 يك قسمت از عملياتمان.بوده رعايت نشده و در 

در وقت عمل جمع كردن و ستوني جمع كرديم. ده بر يك را باال برديم و گذاشتيم رو ستون دهگان و جمع 
 . ١١٧كرديم. يك نكته و تو يك مرحله از جمع و رعايت نشد و شد 

نه  حتماً جزو آحاد است و نه جزو عشرات. جز و يكان هاست و ٢شد و چي چي ميشد؟  مي اگر رعايت
 هم جزو يكان ها هستند. ٧و  ٥و  ١٧و هفت  ٧شد باالي سر  مي گذاشته ٢دهگانها و 
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ميشه  ١٧و هفت  ٢گفتيم كه  مي . در اينصورت كه جمع ميكرديم و١٧شدند زير هفت  مي اونها هم گذاشته

و  ٣ميشد  ١٧و يك  ٢را باال ميبرديم و  ٢نوشتيم و  مي را ١و  ٢١=  ٧و  ١٤و  ١٤ميشه  ٥و  ٩چقدر؟ نه. 
 .٣١ميشد 

 ٢و  ١٧هست و  ٢پس بنابراين صورت مراحل عمل كردن و تناسبي بايد داشته باشد به مواد. اگر مواد شما 
محسوب  ١٨و يك نهم  ٢بود و  ١٨. اگر عدد مفروضمان مثالً ١٧است و نه اينكه بزرگتر از  ١٧كوچكتر از 

 ميشد. شما جاش رو كه عوض كرديد و تغيير ميبينيد.
گونه ميشد در تعدل مجموعه نسبت بين اجزاء مالحظه نشود؟ و هماهنگ نباشد روش مجموعه سازي با چ

 نسبتي كه بين اجزاء مجموعه وجود دارد؟
چطور ميشه ما بگيم روش مجموعه سازي ديگه اسالمي و غير اسالمي ندارد؟ روش مدل سازي و اسالمي و 

حت و قدرت عملكرد به جهت خاصي هست. به طرف غايت غير اسالمي ندارد؟ و حال آنكه معيارتان در ص
 خاصي هست.

شود اين دو اعتدال را تفكيك  مي بينيد و مگر مي بينيد و با اعتدالي را كه در مواد مي اعتدالي را كه در نتايج
از نسبتهاي ». عينيت«و امري نيست كه جدا باشد از » منطق«كرد از اعتدالي كه بين نسبتهاش هست؟ 

يقي اي كه بين نسبيت ها و كيفيتها وجود دارد. اگر جدا باشد و نتيجه ها و نتيجه اي كه سازگار با عيني حق
 نتايج عيني نخواهد شد.

 گرديم در اصل موضوعه روش سازي. يعني ما يك مدل سازي داريم كه با آن مدل چكار مي بنابراين باز
 كرديم امور را. مي گيريآمديم اندازه  مي كرديم؟ با آن نمونه سازي از عينيت مي

و كه اون اصول موضوعه اش خيلي عام تر هست از » چگونه مدل بسازيم«يك روشي داريم براي اينكه 
 گيريم و فاصله اش خيلي زياده. مي موادي رو كه در مدل از عينيت
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درت شمول عام تر است يعني چه؟ يعني انتزاعي است؟ نه و يعني اصولي تره. اصولي تره و يعني چه؟ يعني ق

بر كيفيت ها و تغيير مراحل رو دارد. يعني جزو قوانين شامل بر مراحل تغيير است. جزو روابط موجود بر 
 مراحل تغيير است و در مراحل تغيير است.

 نيست دقت از خالي كه است هائي –حاال و علي فرض كه همچي چيزي گفته بشه و طبيعتاً اينها از قسمت 
 بايد كه هست منطق اين در فقط صحت معيار و بشه فرض چيزي همچي اگر. االترهب تمثيل از مقداري يك و

 باشد؟ داشته رو شرطي همچه يك
 يا اينكه در هر روش سازي بايد و در هر جا كه مالحظه ميشه و يك همچه قيدي رو داشته باشد.

 اين قيد از كجاست؟
صحت و عمل كردن به منطق و معيار صحت مثل رابطه و خوب عنايت كنيد كه اين نكته و رابطه بين معيار 

توانيد در منطقتان و چرا؟ چون تعريف از صحت خود منطق رو ميسازه. هم  نمي پلي است بين منطق و مواد.
و اساسي » معيار صحت«سازه. يعني  مي منطق رو ميسازه تعريف از صحت و هم صحيح و فاسد توي نتايج رو

ه قرار بگيره. اگر اينجوري بشه و هماهنگي شناسائي ها و در خودش چه ترين قسمتي است كه بايد مورد توج
 چيز معيار صحت قرار ميگيره؟ يعني چه بخشي اش و مغير اصلي است؟

كنيم براي اينكه اگر الزم باشد و برادرها دقت بكنند در اين حد از مطلب. جريان  مي اينجا را تو پاورقي عرض
نسبت به استنباط از وحي اصل ميشه و مبناي صحت شناسائي و  رشد ارتكازات و درش رشد ارتكازات

و » منقول«كند مطلب را و اين امر مهمي است كه  مي تبعيتش از قوانين حاكم بر جريان رشد هست كه تمام
 ».معقول«اصل باشد در 

 ».نقل «كند و معرف بازگشت به  مي »عقل«اين غير از حجيت هست و كه حجيت بازگشت به 
بحث و يك مثال ميزنم خدمتتان. با منطق ديالكتيك مدل عملي و عيني سازگار با تبعيت از احكام و تو متن 
 شود. نمي درست
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نميشه منطق رو ديالكتيك قرار داد و علت حركت رو خواص متضاد در ماده دانست و اونوقت بيائيد حكم را و 

 وع را به اين وسيله بشناسيد.حكم الهي را بوسيله اين بخواهيد اجرا كنيد و يا بخواهيد موض
شود كه شناخت هم رشدش ديالكتيكي ديگه ميشه. معيار صحتتان هم  مي منطق ديالكتيك نتيجه اش اين

 متناسب با جريان رشد ابزار ميشه ديگه.
 ارزش و كه استغفراهللا و البته نسبت به اونها كه استغفار ندارد و ارزش و مرزشي كه اونها ندارند بالمره.

انكار ارزش هست. در قول و در اولين قدم قول به تضاد و انكار ارزش است و نه در آخرش. تاثير متقابل  اصالً
هم حالت نفساني » خوب است«شود.  مي كند و ارزش يعني چه؟ حركتي واقع مي است و جهتي را پيدا

نفساني هم خوب هم همينطور. يك حالت » بد است«شود.  مي خاصي است كه متناسب با اين مرحله پيدا
 كند و متناسب با رشد ابزار. مي تغيير

معناي ايماني را كه ما ميگيم ». گرايش به ابزار«و » گرايش طبقاتي «تحليل از خود وضعيت ايمان هم ميشه 
 دهد. اوصاف حميده و اوصاف رذيله هم معناش عوض ميشه. نمي بالمره

را » حكم«ديالكتيكي شناخت؟ چرا؟ چرا نميشه شود احكام را بصورت  نمي توانيم بگيم كه مي چرا ما
شناخت؟ به حكم منطق ديالكتيك و تاثير عين در ذهن و يعني تاثير جهان بر انسان و انسان بر جهان است 

 را ميسازد ديگر.» بايد و نبايد«كه حكم 
هست و وحي بايدي آمده باشد و وحي اي باشد و اين حرفهائي كه در كار نيست كه. اعتقاد به اينكه خدا 

 فرستاده و اين حرفها كه نيست در آنجا كه.
طبيعي است كه اجتهادش اول پيشداوري بكند. يعني اول چيزي را تميز بدهد بصورت باصطالح خودش 

 و بعد بياد بخواد به يك نحوه آنرا توجيه قرار بده براي آن مطلب.» علمي«
ارگيري منطق ديالكتيك را در استنباط از احكام آيه و روايت را توجيه قرار بدهد. ظاهر الفساد بودن بك

و هر چه مثال بزنيم ديگر در » الشمس في رابعة النهار«و روشنتر از » ادين من االمس «كنيد و  مي مالحظه
 اينجا واضح است ظاهراً براي برادرها اين مطلب.
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ا حكم را كاري نداريم. تا خوب و حاال آيا با منطق ديالكتيك ميشه عينيت را شناخت؟ ميگيم ما و نه و ت

حكم نميشه رفت نزديكش. ولي براي علم مبارزه و براي تغيير رفتارهاي جمعي و براي توزيع ثروت و بيائيم 
علم ديالكتيك را بكار گيريم. خوب اونهم نميشه. ابزار جريان احكام و ابزار جريان عدالت الهي و نخواهد شد. 

كل ديگري بياريد و اونهم همينه ديگه. فرقي در جوهر قضيه كه هكذا و شما بيائيد اصالت حس را در ش
 اصالت حس است و ندارد. فرقي در معيار صحتش ندارد.

 را حسي غير. بشرط ال و » ال بشرط كرد –قدرت عمل «در منطق ديالكتيك چي چي است؟ » معيار صحت«
 اون با. كه ندارد ديالكتيك به ارانحص اين. ال بشرط يعني و علم محدوده در آورند نمي حساب به عملكرد
 .ادراك از و حس از فقط نه و فرمائيد مي تنزيه هم را مغير محور و ميدانيد ،شي شرط به شما چيزيكه

مي گوئيد مشيت اهللا تبارك و تعالي. جلست عظمته حاكم است بر عالم. تعلق به است علت حركت همه 
 طرف او. از چنگ او چيزي در نميرود. ممكنات. كيفيت حركت و تناسب كيف است به سير به

 است.» ربوبيت حق«و استمرار رحمت است و » رحمت«علت خلقت 
اين اصالً بينش قياس واع نميشه. بين اين دو تا مطلب قياس واقع نميشه كه بگيد اين بهتره يا اون بهتره و از 

 اسالمي داريم و يك علم الحادي داريم. دو صنف اند اصالً. نميشه بگيد اينا دوتاش و دو تا علم داريم. يك علم
 از علميت ميافتد الحادي اش.

يا درست دن تو كه ديگر هاي شناسي –نه اينكه يك جامعه شناسي مسلمين بيايند درست كنند كنار جامعه 
شده. يك علم اقتصادي درست كنند در كنار اون علم اقتصادها. يك علم پرورش و روانشناسي درست كنند 

 ن علم ها. هم اون هست و هم اين هست.در كنار آ
كند همه اونها را. اگر اين در جوهره اش نفي علميت آنهاست و همانگونه كه آنها نفي  مي نه بابا و اين نقض

 علميت اينطرف را الزمه بكنند.
ت چه چوري ميشه يك مسلم بگه علم است اين و حرف مال كفار. مگر التزام به لوازم نداشته باشد يا التفا

 نداشته باشد كه درباره چي دارد حرف ميزند. نقل چي چي ها را محكم ميدهد.
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 نوعاً در ذهن ماها هست و خوب بهمان نسبت به آن تصوري كه داريم حكم هم» علم «يك تصور خاص از 

 كنيم و عيبي هم ندارد. آن تصور باطلي است و حكم هم نسبت بهش. مي
از افراد نسبت به علم هست و اون وقوع خارجي ندارد. همچي  اون چيز خيالي كه در ذهن مبارك بعضي

 علمي نيست در دنيا.
اون روابط كيفيت هم وجودي ندارد جز در ذهن خودشان. تخيلي است و توهمي است و نسبت به آنچه كه 

كند. نسبت تإثير فرد را در جهت  نمي در خارج است. اون تو هم به تصديق و تكذيبش هم جائي را خراب
 رف قرب اون را از بين ميبرد.بط

كنم تا  مي كنم و مرخص ميشم از خدمتتان و كالم را تمام مي حداقلي را كه در اينجا بعنوان توصيه عرض
جلسه آينده و اين نكته است كه رشد در ادراك را كه ديگر همه قبول دارند و اينكه مورد اتفاق است. آدم 

(چون ارتكازات شخصيت دوم فرد است ديگه و كيف شخصيت  كند به حدي كه مي انس به ارتكازاتش پيدا
تواند اين انس را بياد بيرون ببيند چي چيه قضيه. مأنوسات و مشتهيات علت  نمي است و كيف تعلق است) كه

 به خطا رفتن و مشتبه شدن امور است.
ان سير هماهنگ و و اال اخذ به نظام قدر متيقن و هماهنگي نظام قدر متيقن و با يك نسبت تقريبي امك

 بينيد كه انشاء اهللا تعالي بعدها بايد عرض مي پذيرش رشد را در ادراك ميدهد و و ثبات را در امر ديگري
 داند. نمي داند. ادراك خودش نمي كنيم حضور مباركتان و علت ثبات را خالصه خودش تو پاورقي

يحش كنيم و خود اين بحث رو برادرها اگر اين بحث و حاال انشاء اهللا تعالي در آينده يه خرده بيشتر تشر
فرصتي بكنند و دقتي بكنند و كمك بكنند و ما استفاده كنيم از فرمايشاتشان و انشاء اهللا تعالي درش نكاتي 

 عرض شد.
 و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته. 



 
 بسمه تعالي

 ٢١موضوع شناسي 
 (اصل نوار)

در قسمت تخصصي اش. بنابرين ،اسالمي و الحادي داره يا نداره،درباره اين بود كه آيا موضوع شناسي بحث
گذشته،اساسا خود موضوع بنفسه اسلمي و الحادي پيدا كرد،كيف به موضوع شناسي.يعني وقتي گفتيم 

كت زمينه اي جريانش در خارج بدون جهت نيست سعني اشياء حركتش را كه دارند،يا اين حر،نسبت تأثير
است براي ((زندگي))و با زمينه اي است براي ((عصيان)).يعني سعه و ضيق شاه،مساوي نيست.خصوصا اگر 

تصور ابتدائي از ،مجموعه نسبت تأثرها را مالحضه كنيم،كه مالحضه يك نسبت تأثير هم جداي از مجموعه
ينيت. اونوقت كيفيات خارجي نسبت تأثير است،و جزيان رشد نسبت تأثير يعني جريان رشد مجموعه ع

 درااي سعه و ضيق مسشوند براي ((بندگي))و ((عصيان)).
با اين بيان عالم ابتدائي عالم دنيا خلقند خب زمينه ميشه براي مخلوق مختار.تغييراتي هم كه درش پيدا 

جود مختار ميشه بر همين مطلب هست.مستقل از موجود مختار،عالم دنيايي نداريم،بعد اضافه بهش بكنيم مو
يه چيز مجزاي از حركت خودش و ،را.بعبارت ديگر دنيا بدون علت لغوا و يا ظلما خلق نشده و ((براي ))اش

كيفيتش و تناسباتش نيست.اونوقت،با يان عنايت و توجه،بايد اعمال اختيار را در جريان كيفيت تأثيرها و 
 بت تقريب.جريان خواص ما مشاهده بتوانيم بكنيم،حاال هر چند با يك نس

نميشه گفت كه ما هستي را ميخواهيم شناسائي كنيم جداي از كيفش. عنايت بفرماييد به مطلب.  ،آخر
مطلقا،هستي كه جداي از كيف نيست،كيف هم كه ،هستي متعلق است به او،ولي كيفيت متعلق نيست به او

جريان جدا نيست از  جداي از هستي نيست. كيفيت را هم خصوصا((زماني))كه مالحظه اش كنيد،كيفيت
تمدن الحادي))،دو تا ساختار كه همه چيزيش با هم ،(تمدن اسالميهستي. پس بنابراين ما وقتي ميگيم

 فرق دارد.
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يك پاورقي انيجا خارج زا موضوع اشاره ميكنيم. ((خير و ((شر))در مرحله رابطه شان با اسنان كه مياد,با 

كنه و يك تعريف بالواسطه اي پيدا ميكنه كه نبايد قاطي بشه با موجود مختار كه مياد , يك معنائي پيدا مي
((خير))ي كه بدون واسطه قرار ميگيره.هستي و كيفيات هستي,كال در مرتبه تعلق,كه منهاي , يعني منهاي 
اختالف پتانسيل ,منهاي جاذبه,منهاي حجركت,منهاي ((براي)), جود نداره اصال.تو اين مرحله كه مرحله 

ا ست , هستي و كيف هستي بازم ميگردد به مشيت الهي و طبيعتا ((خير))است.زيرا شما نميتوانيد تعلق به
((صفت فعل ))را هم غير از عدل ذكر كينيد.يعني ((كال نمد هواالء و هوالء))اين متناسب با 

ميكند  ((عدل))است,چيزي از جهت اصلي كم و كاست نميشه.نهايت اينه كه گاهيه كه الزمه قرب را مالحضه
و ميگيد((ختيار))است.اين كار را ساده ميكند در اينكه بگيد كه ,با يك فرد ديگه,كه بگيد((دا چون كامل 
است و كمال مطلق است حلت عظمته,موجود كامل خواسته خلق كند.))چرا خواسته خواسته هم ,ديگه 

موجود ميخواد خلق كنه , و  :يگيدنميگيد,تناسب به قرب دارد,تناسب به فعله دارد.به وقتي يكي حرف را , م
((اقدار العاجز علي القدره من كمال القدره )) ,قادر ساختن عاجز , از كمال مطلق است.ولي چرا اينكار را 
ميكند؟انرا ديگه برنميگيرد انيد به ((قرب )) و ((رحمت )). گاهيه كه نه , خود همين را هم سئوال ميكند, 

رميگردانيد به قرب و رحمت. اگر برگردانيد به قرب و رحمت , اونوقت (( چرا اينرا خلق كند؟ و ب :ميكيد
اختيار )) از لوازمي است كه نميشه ,ناقص است اگر (( اختيار ))اعطاء نشه اصال , بعد تناسب به فعله ندارد , و 

ه , طرح نشه. اونوقت ,الزمه بعدي اختيار را مالحضه ميكنيد كه نميتوانيد در اينجا ديگه خير و شر بالواسط
خورد, با اختيار هماهنهگ با جهت قرب است با در مرتبه بالواسطه  مي خير در مرتبه ثاني حتما واسطه

هماهنگ نيست. در مرتبه بالواسطه هماهنگ نبودن ,غير از اينه كه منحل در هماهنگي نشه , اين دوتاست. 
ه , ظالم باشه يا عادل باشه , آمد و رفتن ((اختيار تكويني )) , را شخص نسبت به حيات و ممات خودش ندار

خودش , دست خودش نيست. فاسد باشه يا مومن باشه , منحل است اين جريان ثاني در جريان اول.ولي 
حتما خارج از نسبت هم نيست. اين جوري نيست كه منتجه هيچ به نتايج نداشته بادشه و بالعكس. هر چند 
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زماني اش هم قابل انكار نيست. دوئيت كيف حركتش هم قابل انكار  در د و مرتبه مالحظه ميشود و و دوئيت

 نيست.
اگر  :حاال ميآئيم توي متن صحبت به مقداي ,پاورقي را ميگذاريم براي بعداها. عرض ميكنيم حضور مباركتان

شه بنا شد كه عينيت در مرتبه ثاني كه تحت اختيار است , قابليت اينكه تحت اختيار قرار بگيره داشته با
,نميتونه بي تفاوت باشه. قابليت تحت اختيار قرار گرفتن , يعني قابليت تحت تسخير قرارا گرفتن جريان آثار. 
اشياء نبايد هويت مستقل از جريان آثار داشته باشد , جريان نسبت تأثير داشته باشد. بنابراين نفس 

يشه و ما حاال چكار بكنيم با او. شما چه موضوعات و مبتال به , اسالمي پيدا ميكنه , به مبتال بهي پيدا م
 ابتالئي براي وهله ثاني خودتان تدارك ميبينيد؟ 

لوازم فعل , فقط در عالم نفس باقي نميماند. لوازم فعل داراي آثاري است كه مستقل از ديگه مرحله ثاني , 
و طبق آن قوانين هم عمل  مستقله ديگه بعدش , از اينكه شما بگيد كه من اختيار ميكنم انگور را بكنم خمر

 ميكنم , وليكن بعدش اختيار ديگري هم ميكنم كه خمر نشود. آخه اون دست شما نيست.
البته در مرتبه باالتر كه نگاه بكنيم , دست خداي متعال بسته نيست به اين قوانين. او بخواهد تصرف بكنه 

است , در عينينت هم دستش باز است , ((كيف يشاء به ما تشاء)),همانجوري كه در امر مغفرت دستش باز 
در هيچ مرتبه اي از كيف هستي نيست كه دست او بسته باشد.ولي تو محدوده اي كه اختيار شما هست , 

 شما كه قدرت نداريد كه روابط عليت را بگيد كه من ميخواهم بهم بزنم ,خالق باشم , كيف يشاء. 
مطلب را بيارمش تو مثال , شايد يك مقدار از اجمالش و حاال كه , خالصه يه همچي آثار واقع ميشه , من 

ابهامش كم بشه. آثار تنوع طلبي و ماده پرستي كفار نتيجه صده بصورت اضطراب براي وضع نفساني شان , و 
تحرك هاي فاسد رو براي وضعيت عيني شان. بعد شما بگيد كه نه , من ميخوام وضع زندگيم ,زندگي كفار 

مش صلَحا باشد , آرمش جامعه اسالمي , رشد جامعه اسالمي چيدا بشه. نميشه همچي باشه , آرامش , آرا
 چيزي ديگه. چه جوري ميشه همچين مطلبي؟ 
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من ميخوام چشمم چيزهائي رو ببيند كه تنوع را , تحريكات دمادم نسبت به عالم دنيا باشد , پشت سر هم , 

ذائقه ام هم ميخوام چنين  :در مسئله ديدن. بعد بگيدتوهمه لذات , و رو به رشد باشد احساس نيازهاي من 
 باشد.

نوع ماست رنگ به رنگ  ٢٥٠در مجالس غربي ,اگر گفتند كه  :من باب مثال من عرض ميكنم حضورمباركتان
 ٢٠نوعش را تهيه بكنند , فرش كنيد براي يك مهماني  ٢٠درست كرده اند , خوب اين معناش اينه كه 

كيلو ماست سر  ١٠كيلو ماست كه فقط  ١٠كيلو. اين  ١٠فرضا ماست ,اين ميشه  تا نيم كيلو ٢٠نفري , 
تا نوع ديگه ام غذا هست  ٢٠سفره نيست. غذاهاي ديگر هم هست. ماست پا سفره اي اش است ديگه. فرضا , 

تا يك كيلوش را كه بيشتر  ٢٠نفري كه هستند كه  ٢٠كيلو غذا سر يك سفره هست.خوب اين  ٢٠٠, جمعا 
خورند. اين يه چشيدن مرتب خودشان را سير ميكنند, معده را چر ميكنند. يعني تحريك پشت سر هم, نمي

نه فقط براي تغذيه و تأمين نياز بدن.اين تحريك پشت سر هم موجب ميشه ( بقيه غذا را هم كه دور 
رضا جذب توانند ف مي نفر هستند , گنجايش را كه , حجمش را كه ٢٠ميريزند)موجب ميشه كه شخص , 

كنند كه خيلي كم است. جذب بدن , اون مقداري كه تبديل به انرژي ميشه بو بدنشون كه خيلي كمه. 
مقداري هم كه ميتواند اصال سرد مصرف كنند , اونهم اين مقداري استس كه خريده اند. ولي كَاَنه , خوب 

كيلو شده , براي  ٢٠٠رص با ادندازه عنايت كنيد , كَاَنه , گنجايش معده اينها به دليل پيدايش اين حالت ح
كيلو بايد بدوند ديگه. خوب حمالي ميكنند براي دنيا , حمالي اي كه هم كه طمع مياره , كمتر  ٢٠٠تأمين 

 از خوف مادي نيست. 
در دستگاه شرق با خوف كار ميكنند , بر اساس غضب كار ميكند نظامشان. ولي در غرب , بر اساس شهوت 

ا نتيجه ميده ((بد بيني و غضب )) و در انيجا نتيجه ميده ((حرص)). در اينجا وضعشون هست. تضاد در آنج
حرصه.اين حرصي كه پيدا ميكنند ,آرامش كه نميتونه بياره كه اين حرص. اين در كل چي هاشون هم هست 

تا كانال  ٨٠ها, شما نه فقط خيال كنيد كه نا آرمي در مسئله اكل و شرب شان هست. وقتي ميگويند 
چوشش تلويزيون داره , اين موجب ناآرمي ميشه. اول آدم خيال ميكنه كه هر چه را كه ميل داشته باشه , 
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همان را ميتواند انتخاب كند.ولي بعد تمايل هاي مختلف در وجودشپيدا ميشه و نميتونه با يكي اش راضي 

 بشه و در يك آن هم نميتونه همه اش را اخذ كنه. منشاء اضطرابش ميشه.
((اعرض قنع.  :اونقت نظام مديريتشان هم , درست برخالف باصطالح اون حديث مبارك شريف كه ميفرمايد

...))اون عزت ازشان گرفته ميشه.آدميكه با طمع , با ذلت حاضره بدود , ذلت حرص, اين آرامش نميتونه پيدا 
بشه درش.محبت به غير كه ممتنعه , اين آدمي كه در اضطرابه كه دست يك ديگر را نميتونه بگيره كه. وضع 

 جور ديگه ميشه در اونجا.
اين تحريكات باشه در الك , شرب ,امور جنسي , امور حسيات اجتماعي , باشه  حاال شما بگيد كه من ميخواه

ميخوام رشد تكنولوژي در فرم غربي اش :و ثمره اخالقي اسالمي را بده. خوب نميشه به همچي چيزي. بگيد
باشه و اين تحريكات نباشه. خوب اينهم ممتعه. چه جوري رشد تكنولوژي باشه؟ علت حركت اينها چي چي 

بشه؟ خب في ا...باشه؟ حب ا...از تو اين در ميا؟ با اينكه اينگونه حرص محاله به بغض نسبت به حقايق با
نيانجامد. سرش اينه كه اول زير پاي خودش را قطع كرده. متفرق شده وضع قلبي اش. پرسش آثار مختلف 

ا داره كه يك منافق داره. در دنيا رد كردهه.ظاهرش را ممكنه آرام بگيره , ولي ظاهرش دقيقا همان آرامشي ر
قلب محتله آرامش واقع بشه.سران سياسي اونهبا تو صحبت كردن , حرف زدن , حركاتشان گاهي , گاهي از 
اوقات تو يك آرامشي , آدم بذهن كسيكه با سادگي بخواد نگاه بهشون بكنه , هست. ولي انيجوري ,نسيت. 

ا نيست. آنچه را كه انتخاب كرده اند در رابطه شان با جهان شديد در اضطرابند.و اين نظام اجتماعي شان تنه
, و تغيير نسبت تأثير ها , يعني دست زدن به قواعدي كه جريان نسبت تأثيرها را تو اون قواعد ببرند جلو 

 الزمه اش اينه.
ن پيدا حاال مسلمين هم تا اندازه اي كه با اونها ,مبتال بشوند به برمانه اونها , همين خاصيت برايشا

ميشود.يعني بهمان اندزه اي كه بروند اونطرف ,خالصه التقاط تو عملشان , ولو تو اعتقادات بگند ما كاري 
نداريم , ولي جا چيدا ميكند مطلب , اثر ميگذارد رويشان.ابتدائا ميكند كه خوب استفاده از ميكروفن و ضبط 

و اينهام كه جزء چيزهائي نيست كه ابتدائا حرام صوت و اينها كه بد نيست ], خوبه.از برق و شوفاژ و كاشي 
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باشد. اينها خوبه , انيها , شك هم آدم درباره اش نميكنه. ولي تدريجا اثر ميگذاره تو پذيرفته شده هاي 
ذهني. بعد ديگه دلبستگي قلبي از آثارش هست. يا واقعا اگر كسي به فرض محال , ما كه همچي چيري 

دمتتان عرض كنم , به فرض محال اگر كسي بگه كه مثال خوبه آدمي گاهي هم نميگيم , ما اين را اوال خ
 مثال با چهار پا يا مسافرت بكند, همه ازش ممكنه بخندند ديگه قطعا. 

ما انس داريم با آنچه را كه باهاش هستيم. اين انس ميدانيد چي سو آدم مياره؟ آدم در ذهنش خلبان چيدا 
دوران نبي اكرم (ص) و اينها بد بود , ها. خدا كنه دوران  :باشه. ميگه ميشه , بدون اينكه خودش متوجه

 :حضرت ولي عصر نگند كه يه وقتي ماشين ها تعطيل , يكوقتي كار دنيا , اگه بگند كه خيلي سخته. ميگيم
از  آقا شما آمده بوديد براي اصالح دنيا , آمده بوديد براي اصالح آدمها.حاال ميگيد دست بردار از مسائل؟

اونطرف ضدش را هم بگم. ممكنه ايشون تشريف بيارند , اموري را در اختيار بشر قرار بدهند كه , كما اينكه 
 انجور بذهن ميرسه كه شما در اختيارتان قرار بدهند انشاء ا.. تعاليو

ودمان ما جاذبه اي كه داريد با زمين , يعني حاال طي االرض باشه يا چيري ديرگ , تعبير نزديك به اذهان خ
خواهيم صحبت بكنيم از مطالب عالي , به اذهان خودمان داريم صحبت  مي مجبور هستيم ,و قتي هم

ميكنيم. اگر آدم حاكي بر جازه خودش بشه با زمين , با به جاهاي ديگه , خوب ميتونه حركت بكنه , بدون 
ا داشته اند اين طط االرض را , اينكه وسيله اي الزم داشته ,باشه, اين يك طرف. ولي خوب , ائمه كه حتم

پياده ميرفتند , مثال از مدينه به مكه. فكر هم نبودند كه از كارهامون ميمانيم و به كارهاومن نميرسيم و اين 
چه رقم ادب كردني هيت براي رفتن به مكه و حاال كه چهار پا هم آورديم و مثال به اندازه اي كه افراد فقيري 

ر بكنند كه عليحده ميبردند , مخصوص خودشان هم ميبردند , باز هم پياده حرككت كه توراه ميبينند , سوا
ميكردند. اگر به فرض محال يك مرارتي , در يك صاعتي خوب باشه براي آدم , همه جا , در اين نباشه كه 

ك جايي آدم اگر مثال با يك طرفه العين برسه مثال زيارت بكنه و برگردد , همه جا اينجوري خوب باشه , ي
 هم ممكنه انيجوري اش خو باشد.
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كنم نه اونطرف. سراغ فقط يك جا هستن. كه تو ارتكازات , چه چيزهايي انس  مي من نه اينطرفش را عرض

پيدا ميكند به ذهن؟ بعد كم كم با قلبم دلبستگي پيدا ميشه براش. بعد كم كم اگر يه منظقي پيدا بشه كه 
يد رفت سراغ يك چيزهاي ديكگه , ولو يقين داشاه باشيم كه چيزهاي ديگري خونه , با نمي بگه اينها با اسالم

حاال نقد را ما ول كنيم , دوباره  :ر ا هم ميشه كشف كرد پس فردا , ولي آدم دلش نمياد قبول بكنه. ميگه
كه بريم زحمت بكشيم كه يك وقت به دست بياد؟ آيا بشه , آيا درست نشه اصال اين حرف ها. برگرديد بگيد 

آقا دنيا دار امتحانه , نميشه براي يك عده نسبت تاثير , براي يك جهت گيري از اختيار , رشد داشته باشد , 
 براي جهت گيري ديگه نداشته باشد رشد. اين معنايش محكوميت در عينيت است. 

 ن مياد , چون دلكنيد , استفاده زمان انتقال باشد , بازم سخته به ذه مي پس بنابراين استفاده اي كه حاال
آيا ناهماهنگ با ممياد تو دستگاه پرورشي اش ! محاله شما ((قناعت )) را , كه جزو  :پسندد ديگه. بگيم نمي

اخالق حيمده ميدانيد و حركت را بر اساس حب الهي صحيح ميدانيد , با دستگاه تكنولوژي غرب تلفيق 
كنم. سلب اختيارات به اين شكل غربي يا  مي اداره بفرمائيد. نظام مديريتش را , بگيد با اخالق اسالمي من

شرقي اش , در دستگاه پرورشي اسالم جور در بياد. او در نفس حذف اختيار , ايجاد حب و به رسميت 
شود , با  مي اين اختيار را , اين پست ندارد , اينجوري كنترل :گيد مي كند. همينكه مي شناختن ماده را ايجاد

 ه آثار اين روابط حاصل ميشه. نفس همين حب نيست ب
نظام پرورشي , فقط مباحث اخالقي نيست. روابط اجتماعي هم هست. يعني يك اداره , ماشين اخالق است. 

كند خوب. دلبستگي اگر نياد تو  نمي شرايط عيني , ماشين پرورش اخالق است , دللبستگي هاست. واال كار
توند الهي باشد , روابط , روابط مادي حرص  نمي , حب كهتونه بشه كه  نمي روابط خاصي كه اعمال عيني

 باشد. خوب , روابط مادي اش هم بايد تناسب داشته باشد با اون حب الهي. 
شما تو روانشاناسي نگاه بكنيد. ميشه البته آدم بياد , بشريه همچي قدتري را دارده در عالم اختيار , بياد (( و 
اتخذوا ايمانهم جنّه )). بياد اسمان به خدا و قيامت را روكش كارش قرار بده. بگرده با يك كشف االيات , 

نفس هست , جمع بكند , رواياتش را هم جمع  آياتي را كه براي چيز شخصيت هست , ميگفتند , اعتماد به
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بكند با اينكه اينها گفته اند كه ((ذلت )) سزاوار مومن نيست. ولي جمع بندي نكند با اينكه چه عزتي هست , 
در برابر كي هست؟ چه جوري است؟ آيا ((ع ُجب )) را هم ميپذيرند يا نه؟ عجب معنايش چي چي است؟ 

جب است ديگه. آيا آنكه عملش را خوب ميداند , حمد را مال كارشپذيرش عمل يا پذيرش نفس , ع 
داند؟ يا حمد را مال خودش ميداند؟ اين را شما با الحمد. ...رب العالمين , سارگار ميدانيد؟ حمد  مي

 مخصوص پرورش الهي است. 
نيد به قدرت من درخت را پرورش دادم. من اين ميكروفن خوب را ساختم. احساس اعتماد ميك :شما ميگيد

فعل خودتان. تعريفي ميدانيد فعل خودتان را , پرورش خودتان را. نه اينكه تعريفي ميدانيد , فعله تبارك و 
تعالي را. خودتان را صاحب قدرت ميدانيد , صاحب حمد ميدانيد. كجاش اصال جور در مياد با اخالق ها 

و بزگواري تان هم با تعريف ((في عزته , يا من هو عينيات اسالمي؟ خودتان ر ابزگوار ميدانيد در يك مرتبه 
في عزته مجيد , و يا من هو في مجده حميد)). براي خودتان هم عزت قائليد تو اعتماد بنفس , هم مجد 

 قائليد , هم حميد ميدانيد كار خودتان را. 
ت كه بگد قدرت دنيا علّي ((كمال افتقار )) , را بد ميدانيد روانشناسي جديد. روانشناسي مادي دنبال اين هس

خواد نسبت بده به اين اوصاف. شما اين اوصاف ,  مي خواد كه نسبت بده بهب يكي ديگه , خودش را نمي )).
توانيد  مي اسما ء الهي را بينيد توي دعاي مبارك جوشن و تطبيق بكنيد به روانشناسي ببينيد يك دانه اش را

دانند كه  مي ) را , من برگردم از اين مرحله پائين ت, ((عفت )) را اينشما در آنجا به كار ببريد؟ اونها ((عفت)
عمل جنسي مضر به رشد نسبت تأثير اجتماعي نشه. نه اينكه خيال كنيد كه عفت رو به اون معنايي كه شما 

ينكه غير دانيد , كار براي مالحضه غير كردن. اگر لذت برديد از ا مي ميگيد ,قبول دارند. ((ريا )) را شما باطل
كنيد. (( و قل رب اغفر و ارحم و انت خير الراحمين )).  مي كند , همين كه متوجه شديد استغفار مي مالحضه

 لغزشي بود از بنده عاجز. ولي آنها كه اينجوري نيستند كه. 
را  چه جور ميتونند اونها چنين باشند در حالي كه معيار علمي بودن , معيار صحت , يادتان نرود اين عرضي

كنم , ممعيار صحت كم چيزي نيست. معيار صحت ربط بين نتيجه و منطق هست. معيار صحت  مي كه
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قدرت عملكرد عيني به شرط ال , نه ال بشرط ,در همين حدش كه درعينيت رو متعلق است , مگر ميتوانيد 

گويند و  مي مفروض باشد درش كه امر غير مادي را دخيل بداند در رشد ملكات؟ اونها هر چي معنويت
گويند و كذا , همه اش ماديت محض است , نهايت در يك مرتبه ديگر , در يك غلظت  مي صيانت نفس

كنند , فرعونيت را از يك  مي كنند. لذت ((ريا )) , براي تاريخ را مطرح مي شديدتر.((لذت رياست )) را مطرح
خوام تو تاريخ  مي م , گاهي ميگه فرعونزمان , گاهي آدم قائل ميشه كه من فرعون معاذا... يك زمان باش

خوام جلب كنم. اين داره مبپرسته ديگه ] از اين بدتر ديگه. اين شديدترين خيانت  مي باشم. ستايش تاريخ را
 را ميكند به عالم بشريت. 

يك وقتي اون زمانه هايي كه الحمد ا.... حاال ديگه اين زمان اسالميه و اين حرفها بر طرف شده , يك وقتي 
اون موقع خيلي درباره ((گاندي )) و ((چه گوارا )) , و اينها خيلي حرف ميزدند , كه يكي اش تو دموكراسي و 

به بشريت و گدشت كرده و فشار تحمل يكي اش هم تو سوسياليزم , چنين و چه كار و فالم , خدمت كرده 
 كرده و اينها. 

چزا؟  :براي ما سئوال شد. ما گفتيم واقعش كه ما در نظرمان ((اشرف پهلوي )) بهتر از اون دو تا سات. گفتند
براي اينكه اين كه قدرت ندار , كه كسي را شيفته خودش بكند , جز در مرحله  :, اين حرف چطور؟ گفتم

. ولي اون ملعون ها براي اذهان ضعيف , شيفته كردند نسبت به راه خودشان. يعني اونها يك زن فاسد روسپي
محور كردند , ديوانه كردند , عقل را ضايع كردند. مانع نشر كار انبياء شدند , اين كه قدرتي نداره كه همچي 

بر اديان الهي است. غلطي را بكند جاذبه اس نداره , اون مرارت هايي كه ميكشد , مرارت هاي قيامي برا
تونه بياد در ركن ,  نمي مرارات ابليسي است. ولي اينكه چيزي كه , ازش كاري ساخته نيست كه. به حساب

ركن فساد هست. ولي ركن بودن اين كجا , ركن بودن يك مردكي كه جوان هاي مسلم به فكر بيفتند , تو 
اسوه باشه , اسوه حسنه راه نبي اكر م هسن , ذهنشان يك همچي خيال باطلي پيدا بشه كه ميشه را اونها 

 (صلوات اوووعليه و آله و سلم ). 
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كند كه در اقتصاد , كه در جامعه شناسي. وقتي  مي معيار صحت با لجمله در روانشناسي هما ن كاري را

كنيم.  مي ما در علوم انساني اشت قبول :كند, و انحصار هم ندارد كه شما بگيد مي مادي شد , همه را مادي
در غير انساني اش چي ميشه؟ مگه شما فقط انسان را ميگيد علت خلقتش چنين است و بقيه چيزها را علت 
براي خلقش قائل نميشيد؟ يا جزياني , يا حركتي , يا كيف حركتي و اينها براش قائل نميشويد؟ يا اونها هم 

 بستر رشد همين انسان هستند ديگه. از هم تفكيك شدني نيستند. 
لسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته. ا  



 بسمه تعالي

 ٢٢موضوع شناسي
 (اصل نوار)

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
اون ،يعني موضوعاتي كه بوسيله تخصص هاي متداول شناسايي ميشه،بحث درباره اين بود كه تخصص

ايا اون تخصص ،ثانيا حاال اگر تخصص هم الزم است شنناختش اول ضرورتي دارد كه با تخصص باشه يا نه؟
 ها اسالمي و الحادي داره؟ يا اسالمي و الحادي نداره؟ 

. بعد "كل عيني در حال تغيير "الزم هست براي شناختن  "مجموعه نگري"دنبال اين مطلب عرض شد كه 
د از عينيت و نسبت تغييرات سازن مي كنند؟ گفتيم يك نمونه اي مي مجموعه نگري چه كار،گفته شد كه حاال
كنند. بعد از اين قسمت صحبت شد كه ايا فقط اصول موضوعه در نزد متخصص براي  مي را با هم مشاهده

 ايا همين است كه مورد ترديد است يا نه؟،ساختن نمونه اي از عينيت
زحمت دادم به شما  خواهم مي اينطرف بفرمايند اينجا بنشينيد براي امروز حال من من معذرت،اگر برادر ها

 برادر هاي عزيز ببخشيد. 
احكامي كه ،داره يا نداره؟ گفتيم كارشناس "به ارزش هم"كارش ربط ،صحبت درباره اين بود كه ايا كارشناس

يا حكم است ،گرده به اصول موضوعه اش. احكامش هم مي تعاريفش فقط بر،غير است اينكه خيال كنيم،داره
در حكم ارزشي كارشناس. يا حكم ميكنه نسبت ،توصيفي اش منحل استنسبت به كيف حركت يعني حكم 

 كند.  مي يا اثار كيف حركت را بيان،به كيف حركت
اثار كمي را در مثال هايي عرض كرديم. بعد اثار كيفيت هارا در مثال "حاال بعد از اينكه اثار را هم گفتيم 

اختار فقط در نسبت بين كيفيت ها نيست. خود هاي عرض كرديم. نسبت بين كيفيت ها. بعد. اثار اينكه س
نسبت نسبت تا ثيرها را با ارقام ذكر ،كيفيت ها هم نسبت تاثير دارند. و بعد از اينكه نسبت تاثير ها را گفتيم

 در مثالي را كه درباره پول عرض كرديم. ،كرديم
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اونهم ،سازيم مي منطقي كه بهش مدل :شود گفت مي اصال،اگر چنين باشد ،بعدش امديم در باب اينكه حاال

 جهت دارد؟ ،جهت داره؟ يا فقط مدل ساخته شده
كنيم در باب علوم  مي است. ابتدائا اين را عرض "معيار صحت  "واسطه بين موا و منطق  :عرض كرديم

 " تا حاال بعد ها ببينم ايا اين واقعا اين قاعده يك قاعده كلي است؟ كه "تخصص هاي متداول "متداول 
 يعني با مواد اوليه اي كه بهش منطق ساخته شده؟  "معيار صحت با مبناي منطق هماهنگه 

با حدود اوليه منطق سرو كار داره؟ همچين چيزي را بگيم؟ ميشه گفت يه همچين  :به عبارت ديگر بگوئيم
 "دل سازي شد اگر در روش م "معيار صحت "چيز ي يا نه؟ اين باشه براي بعدا. فعال در باب اينكه ايا 

بدست ،تونه خود منطق مدل سازي نمي غير محسوس را نپذيرفت. طبيعتا ديگه "ماهيت به شرط ال
 بهش مدل اسالمي بسازد.،مسلم

 پس خوب محل بحث را مورد عنايت قرار بدهند برادر هاي ارشد و عزيز ما. 
گيم: نه فقط حكم  مي قتيگيم: حكم كارشناسي باطل يك بحث يه و مي ببينيم چه جوري ميشه؟ يه وقتي

شه حساب پول مسلمين را كرد.  نمي بلكه با اين معادله پولي ،گه ربا را چنين و چنان بكن باطل مي كه
 كيفيت جريان پول را كرد. كه بخواهيم بعدش راه اسالمي پيشنهاد بكنيم. 

اس او حل بده حلي را كه او داده امر تورم را بايد سپرد به كارشن،اقا :ممكنه كسي ابتدائا در مرحله اول بگه كه
دهيم. وقتي هم مضطر شديم خوب تن  نمي تن در،مادام مضطر نشيم :گوئيم مي ما،اگر مبانيت با احكام داشت

 "حفظ مصلحت شرط است ،اضطرار شرط نيست "دهيم. در خود اينجا خرج ديگه ام هست ها. كه  مي در
وقتي مريض دم  :گفت كه مي برد به طرف اضطرار و هي يم نظام را كه نبايد،صرف اينكه نظر داد كارشناس

 جون رسيد اونوقت بهش دوا بدهيد. 
در ش اصل قرار بگيره. لزومي ندارد به  "حفظ مصلحت  "نظام مسلمين بايد  :اين در باب احكام فرعيه

گه از اول كند دي مي اضطرار برسه مثل فرد. كارشناس نظر ميده و شما هم تصويب كنيد. اين يك نظر راحت
 كار هيچي از اين دردسرها هم نداره. 
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اگر به اضطرار رسيد يك كمي درد سري ايجاد ميشه يه چهار روزي مردم ناراحتي  :نظر دوم كه خوب ميگه

 كنند .  مي ظاهري تحمل
خيلي خوب ؛ ،راه حل كارشناس نداريم. او توصيف بكند عينيت،نظر ديگه اينه كه نه ما كاري به راه كارشناس

شما بگرديد يك راه هاي ديگري پيدا كنيد براي معالجه مطلب. شما بياييد به مسلمين اعالم بكنيد پشت 
 واجبتان است كه بياييد پول بريزيد تو بانك. مسلمين ميارند ،مردم وظيفه مستحبتان است :تريبون و بگوئيد

طرفدار ممكنه  "به اصطالح  "ريزند ديگههم چي حاجتي نيست به ربا. اينه كه اين نظريه ديگه خيلي  مي
 داشته باشد. 

تابع ساختار و نظام پولي هست و اون ساختار و نظام ،اصال وضعيت جريان پول را ،بنا بر بحث هاي گذشته
مدل موجودي كه در دست دارد. با  متناسب با ساختار جريان نسبت تاثيره. پس كار شناس با ،پولي هم

تونه اين را بشناسه. اين اشكال بر خود معادله پوله. نه اينكه اشكال  نمي معادالت موجودي كه در دست دارد
 تونه بكنه.  نمي است بر نحوه معالجه اي را كه ميگه توصيف اصال

 مول سازي انها هم (روش معذرتگفته شد كه منطق و روش فر :: اينجا يك پله با التر بحث امروز هست كه١
نمي شه دست ،خوام فرمول گفتم ) روش نمونه سازي كه بعد منجر ميشه به كشف فرمول . اون روش هم مي

 بهش برد.
در منطق مدل سازي در روش  "معيار صحت  "اين منوط بر متوقف بر اينه كه اين مطلب اثبات بشه كه 

ا نه فرمول ها) معيار صحت در انجا ماهيت بشرط ال باشه مدل سازي ( خود اصل روش مدل سازي نه مدل ه
ضديت داشته باشه منع داشته باشه نسبت ،جزء مقدمات معيار صحتش باشه. ذاتا،غير محسوس را نپذيرد ال

  "به غير محسوس 
 باطل× ) روش ضربدر (  ،ثابت بشه سر جاي خودش پيداست كه ديگه كارشناسي مطلقا ،اگر اين مطلب

 خوره. مي
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عرض ميشه حضور مباركتان براي روشن شدن باز مجبور هستيم تو اين دوره از مباحث نوعا با مثال مطالب 
را عرض كنيم. ولي در مثال ها هم اينجور نيست كه چيزي نباشد. عنايت اگر بهش بفرمائيد سعي ميشه بر 

مثال يه خورده نزديك بشه  اينكه اصطالحي يا يه خورده كمي نحوه استدالل نرود تو يه شكل ديگه با همان
 مطالب به اذهان مبارك آقايون. 

 :گيم مي فلسفه و مذهب و علم در تعريف ما مسلمين چه نسبتي به هم دارند؟ و :يك وقتيكه كه ما ميگيم
 ،نه درش ،علم در دستگاه مسلمين ماهيتش ال بشرطه. نه درش شرط اينه كه براي مسلم قرار بگيره هست

 ر بگيره هست.شرط براي كافر قرا
 خوب مسلمين نزديكش نشوند. اموري كه منهي است جايز نيست مسلم،اموري كه منهي از طرف شرعه

حاال قيد حاللش را اونا ندارند  "منفعت محلله مقصوده  "تونه نزديك بشه.  مي تونه نزديك بشه كافر هم مي
 كه نيست كه.  "سفهي  "ولي قيد مقصودش را كه دارند كه قيد نفعش را كه دارند كه بيعشان 

كاري نداريم به اصل خود اين قسمت فقط كار داريم به تفاوت بين تعاريفي كه و جود داره و ببينيم اين چه 
نشينيم. يعني علوم تخصصي  مي ريم در مبناي علوم اونها مي اد در اين مقايسه يك وقتي مي خاصيتي ازش در

كنند؟ يا نه. حاال توصيف نكنند. حقيقت علم كه  مي نگونه توصيفمتداول روز. ببينم ايا اونها هم علم را همي
 گيم.  مي شه همانجوريه كه ما نمي عوض
كنند دخالتي هم داره در معيار صحتشان؟ دخالتي هم داره و در  مي كنم ببينم ايا اين توصيفي كه مي عرض

من كاري ندارم  "نيد بگيد كه توا نمي منطق روش مدل سازيشان؟ اونوقت اگه دخالت داشته باشه ديگه شما
توصيفي كه قدرت عملكرد عيني را داراست تا اينجاش چه  ،دهندعلم مي به اين مطلب. اونها تعاريفي را كه

 ضرري داره به حرف ما؟ چه برخوردي داره با حرف متالهين؟ 
 :يعني اگه بگوئيدكنيد؟  مي حاال اگه اونها اين قدرت عملكرد عيني را مطلقش بكنند شما چه كار :مي گيم

دين  :بايد كليه واقعيت ها را توصيفي نمود كه قدرت عملكرد حسي و عيني را داشته باشد. يعني اگ گفتند
نفس فلسفه و اعتقادات شما هم همينطور. اين هم جزو واقعيات  :را همينجوري توصيف كنيد. اگر گفتند
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ايمان هم همينطور فكر هم همينطور  :گفتندعيني هست كه فالن قوم فالن فلسفه را معتقد است. اگر 

شناخت شناسي هم قرار دادند. روانشناسي هم قرار دادند. جامعه شناسي را هم قرار دادند. سنن و نهادهاي 
 توصيف از اينها هم براساس اصالت حسن باشه.  :اجتماعي را هم خواستند بشناسند. و گفتند

اگه اونها گسترده  "كيفيت هاي خارج از ذهن  "كرديم به عنوان  يم يعني قلمرو واقعيت را از تعاريفي كه ما
رفتارهاي قلبي شما حاالت رواني شما ؛ اينها واقعيت هايي ،نخير كيفيت هاي ذهني شما :كردند گفتند

تونيد بفرمائيد كه  مي هستند كه بايد تو قدرت عملكرد حسي براشون تعريف داد توصيف داد. اونوقت هم باز
دهيم و اونها در معيار صحتشان دخالت ندادند اصالت حس به شرط ال را؟ به  مي ال اونها را ابزار قراربله ما مث

 عبارت اخري. 
يه خورده نزديك كنم تقريب كنم تا درست  "كنم مثال را ببرم تو همان دستگاه نظري اقايون  مي من سعي

  "اين مطلب باز بشود
نه به ان تعريف بيان كنند  ،كند /؟ اگر علم را نمي ين نقيض پيدااگر نفي جميع اضداد بشه بازگشت به طرف

گيد اطالع از حقيقتشه. معناي  مي همانجوري كه شما ،كه جداي از فلسفه و دين باشد. اطالع از واقعيت باشد
كنيم همه كيفيت ها را به محسوسات و  مي واقعيت را گسترده بكنند. اونوقت ديگه ميشه گفت كه محدودش

 دهد؟  مي حسي و حس است كه تعريفاثار 
كنيد و  مي كنم گاهي شما هماهنگي حس و نظر و قلب را بيان مي اينجا يك پاورقي كوچكي در ذيل عرض

دهيد در ارتباط با عالم با نظام  مي دهيد. نظام قدر ميتقن را اصل قرار مي هماهنگي نظام هستي را اصل قرار
كنيد حس را مع قيد الوحده به  مي عينيت و حس با انجايي كه مطلق عالم . اونجا خيلي فرق داره تعريف از

او ميخواد از اثار محسوسات بداند  ،تنهايي اونوقت ديگه هر گونه بيان و استدالل و معرفت فلسفي را بياريد
 اين تعريف شما را به عنوان خواص ماده. ..



٢٦٢  ····························································································································································  
هايت در جريان رشد ان ادراك بت گويد؟ ن مي همين جوري كه نسبت به يك ملحد و كافر و بت پرست

داند و ادراك شما را منسوب به يك مرتبه ديگر و مرتبه كاملش  مي پرست را منسوب به يك مرحله از جريان
 داند.  مي را ادراك علمي

 كند به رسميت شناختن قدرتي را كه حس احاطه برش را مي خوب اگه اينجوري بشه اصالت حس نفي
تسبح شما نسبت به حضرت حق جات عظمته حضرت رب العالمين اين در ان تونه پيدا بكنه. پس  نمي

 كنم منزه است. مي دستگاه معنا ندارد كه شما بگوئيد از انچه كه من درك
 :گويند كه روانشناس هم گفته مي كنم گاهيه كه اشتباهي ميشه مي حاال يك پاورقي ديگري من اينجا عرض

 برق و چي چي الزم است. اعتقاد به خدا براي زندگي مثل اب و 
اون مطلق را بساز و تلقين  :گه مي مصنوع ذهنت را بپرست. :گه ساختگي ذهن بشر. ميگه مي او يك خدايي را

اين باطل است.  "من عبد االسم بال معنا  "گيد  مي بكن. او همه اش مادي است او همان چيزي است كه شما
 من عبد. ..

هم باطله. مصنوع ذهن توست. خدا را بپرست و منزهش بدان از انچه كه اون،مثال اون چيزي كه در ذهن است
تونه بكنه اوهام ؛ عقول؛ كنه معرفت الهي در  نمي برش فائق بيايد. درك "حست  " "نظرت  " "قلبت"شما 

 بزرگتر از اينه كه من بتونم انرا وصف "اهللا اكبر ان يوصف  "گيد  مي ايد. شما اينجوري نمي تحت احاطه شما
تونه پيدا كند اين با اون خداي  نمي است. احاطه "ممكن  "كنم نه من هرچه هم باال بره هر كس هم باشه 

 اين كيه.  :گويند خيلي فرق دارد. اصال يعني چه كه كسي بگويد مي كه تو روانشناسي
بينيد  مي اونوقت اگه شما معيار صحت را در منطق اصالت حس مالحظه كنيد و جميع اضدادش را ببينيد

نزع  "اد براي وقت  مي اد عالم قيامت مي هيچ علمي را قبول ندارم جز انكه حسي باشد. عالم برزخ :اين ميگه
فرمايند به اذن الهي است. شب  مي قبض،اورند مي ملك مقدس الهي جناب عزرائيل (س) ايشان تشريف "

 شود امور. مي ليله القدر مقدر
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م بگئيم نسبت به اين مطالبي كه پيدا ميشه اين اخيرا و اينها و لو وقت حاال تو حاشيه هم يكي دوتا كالم ه

گرفته ميشه. اين اضطراب از اين صدام و اينها و اين اضطراب از ضعف ايمان ما ظاهر ميشه واال صدام سگ 
 كيه؟ قادر به قبض روح باشه؟ قبض روح را خدا بدست ملك مقربي سپرده تقدير افراد الكي نيست كه. 

تكويني بدست خداي متعاله غير از امور تشريعي است كه در محدوده اختيارات من و شما باشد اذت و  امور
تونيم طريق رسيدن به اين  مي المي كه بايد به ادم برسه يه ادمي خواهد رسيد اينجوري نيست كه حاال ما

 از اصل قضيه كم و زياد "تو "لذت را عوض كنيم. طريق ملحدين باشه يا طريق مسلمين و اال چيزي اضافه 
 شه.  نمي

تونه كار ملك مقرب الهي را در قبض روح بكنه؟ همچي نيست  ، ميجنبي ،حاال مثال واقعا يك باباي نجسي
 محاله اون لحظه اي را كه مقدر فرموده باشه. 

خود محض بال خدا انشا اهللا تعالي ايمانمان را ثابت قرار بده بحق محمد وال محمد تزلزل و ترديد را در عين 
از قلب ما بزدايد و دور كند و شر ابليس را از ما دور كند ما را تحت لواي محمد و ال محمد قرار بدهد در 

 "ال حول و ال قوه اال باهللا العلي العظيم  "تحت لواي وجود مباركشان باشيم و همان وقت هم حس بكنيم كه 
همانوقت هم  "س لك حتي تكون هو المطهر لك الغيرك من الظهور ما لي "همان وقت هم حس بكنيم كه 

 "متي غبت حتي تحتاج الي السوال  "حس بكنيم كه 
كشيم و همچي بدن هم ارام است خبري هم نيست  مي خوريم و سيگار مي اينجوري نباشه كه وقتي كه چاي

 "يا رب  "و  " يا اهللا "بخواهيم ،حواسمان پرت بشه،حرف هاي گنده گنده خوب بزنيم وقتي هم كه فشار بياد
 بينيم هيچي هم مثل اينكه يادمان نمانده همه اش مفاهيمي بود كه رفت. مي بگيم. "يا علي  "و 

ملكات راسخمان ما نوساتمان است اين سيگار و كبريت و چراغ و ضبط و بله فرش و چاي و اينها ملكات 
محمد جوري قرار بده كه همه اورد ديگه چه كنيم؟ خدا خودش به عزت محمد وال  مي راسخ است. ملكه

اينهارا وسيله لطف و احسان و ربوبيت و عنايت خداي متعال بدانيم و ببينم و بيابيم و اين را راسخ قرار بده تا 
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 انشاهللا تعالي. بر "واجعل في لقائك الراحه و الفرج و الكرامه ،الاجل له دون لقائك ،و ارزقني ايمانا "وقتي كه 

 گرديم به بحث.  مي
تونه از اين مطلب جدا باشه  نمي "روش علمي  "اگر بنا شد كه اصالت حس در خود تعريف علم جا پيدا بكند 

با حد اوليه اي كه اخذ شده  "معيار صحت  "تونه  نمي تونه از اين مطلب جدا باشه نمي "روش مدل سازي  "
 براي يك منطق سازگار نباشد بر اون مبنا نباشه. 

فرمائيد كه: سلب و ايجاب نسبت به  مي گردانيد به هستي و بعد مي د اوليه را برشما در منطق صوري ح
كنيد به تحليل عقلي و بعد نسبت بين وجود و عدم را و بعد هم ديگه  مي وجود و عدم و مالحظه "هستي 

 ايد. از همين حدتان نشات گرفته ناشي شده.  مي كليه قضايايي كه دنبالش
، تو خود حد تعريف شده تان حس را دخالت داده ايد "وجود محسوس "،"حس "اگر حاال اولش گرفتيد 

براش درست كنيد كه اين پاه نباشه؟ اونوقت بر خوردتان با فلسفه و  "معيار صحتي  "تونيد  مي چگونه
 تونه غير از اونجوري باشه كه مادي ها بر خورد كردند. مي مذهب چگونه

جوري كردند كه اين تعريف دخالت در روششان كرد و روششان دخالت پس بنابراين تعريف علم را اگر كفار 
فرمائيد در تعريف علمه  مي تونيد استفاده بكنيد شما تصرفي كه نمي اصال از ان روش شما ،در مدل سازيشون

كنيد در حد اوليه روش علمي است اگر اين تصرف را بفرمائيد ديگه معيار از اول به شرط  مي يعني تصرفي
 حاال ال به شرط هم ايا ميشه؟ ،ت نه به شرط الشيء اس

 اورند هم به درد كفار بخورد هم بدرد مسلمين. مي يا ال به شرط نميشه؟ كه ما علومي كه مسلمين به دست
 كنيم به درد اونها مي خوره حاال علومي هم كه ما درست نمي صحبت اين بود كه علوم انها به درد ما،تا حاالش

خوره؟ انشاهللا تعالي در جلسه ديگه صحبتي را به همين صورت مثال و اينها  نمي د اونهاخوره؟ يا به در مي
 دقيقه اي مانده باشدبه ظهر اگر فرمايشي باشه در خدمت برادرها هستيم.  ٥،٦عرض ميكنيم. حاال شايد يك 

 خواهيم سوال كنيم.  مي در رابطه با اين مسئله جنگ و اينها :سوال
 حاشيه عيبي هم نداره. ،شيهتو حا :استاد حسيني



 ····························································································  ٢٦٥ 
امور تكويني تقدير انسان در جهان اين تقديرات  :بله خدمتتان عرض كنم كه قسمتي كه فرموديد كه :سوال
 رسد؟ ولو... مي كنيم؟ مثال المي كه بخواهد به ما برسد حتما مي شه بوسيله نوع عملي كه ما نمي عوض

كل يوم هو في  "شه قاچاق اونجا ممنوعه درسته  نمي ردچي وا ،كه تو دستگاه خدا،استاد حسيني: قاچاقي
تونه  مي كند هر ان نمي ولي اين به معناي قلچاق نيست . يد خدا مبسوط است هيچ چيز او را مغلول "شان 

 كنه.  مي بخشه و تفضل مي كنه در وعيدش انشاهللا تعالي به رحمتش مي ببخشه در وعده اش حتما وفا
يال بكنيم كه مثال حضرت حق جلت عظمته برايش اينده و گذشته فرقي دارد اين و لكن اينجور نيست كه خ

 مطلب. 
 تفنگ بكشه. ،كه كسي تفنگ بيندازد،ولي اسباب و مسببات را خودش گذاشته مانعي ندارد :سوال (نفر دوم )

 مانعي نداره كه؟  :استاد حسيني
اچاقي هم نيست. ولي خودش گذاشته خارق سوال: كه تفنگ ادم را بكشد چون اسباب از او مخفي نيست. ق

 معمولش همينه. ،العدتش در واقع كمه
 ايستد جلوي تفنگ؟  مي استاد حسيني: معمولش اينه كه خدا اطالع هم داره كه ادم

خوام بگم يه وظايفي هم در مقابل اينها داره يعني عرض من و فرمايش شما منافاتي با اينورش  مي نه :سوال
 . "تكوينا "نداره. قاچاقي نيست ولي يك اسباب و مسبباتي هم هست مه خود خداوند جعل كرده 

 پرستيد.  شه نمي استاد حسيني: بله اين اسبابي را كه خداي متعال جلت عظمته قرار داده خود اسباب را كه
 كنم.  نمي صحبت پرستش را عرض :سوال

براي نفس  ،دهيد مي كنم شما جوابي را كه مي نه اول من براي نفس ضعيف خودم دارم سوال :استاد حسيني
 ضعيف من جواب بدهيد. ايا اسباب را ميشه پرستيد؟ 

ها يك طرف. ولي اينكه اين نه توكل كه بايد باشه امكان داره هيچ كدام از اين اسباب عمل نكند اين :سوال
 اسباب يك مسبباتي هم دارند و....



٢٦٦  ····························································································································································  
ائيم. من وقتي  مي نه حاال اون جواب را من عرض دوتا قدم همراه ما بيائيد ما هم همراه شما :استاد حسيني

بينم  مي رم طرف اسباب دلم كنده ميشه واسه اسباب اب مي گم وقتي مي نفس خودم را "من ضعيف  "كه 
 دانم.  مي بينم نان را منشاء سير شدن مي دانم. نان را مي رفع عطش اب را منشاء

زنم زبانه  مي دلم واسه اينها كنده ميشه ! واسه مسبب االسباب كنده ميشه ! حرف مسبب االسباب را خوب
 من ميتونه بلند كند كاري نداره. ٠٠٠/١٠٠زبان قپان خداست. دست كم  :گفت مي ديگه زبان يكي بود از اقوام

داند.ايباب چه  مي داند و سبب و اسباب را هيچكاره مي حال،تو مقام توصيف ادم سبب االسباب، را كاره اي
گردد به قدرت او. اين  مي بر،تاثيري كه دارند،گردد به مسبب االسباب مي كاره هستند؟ اسباب،قرصي شان، بر

دنبال ،افتد و ليوان مي لوله اب كه چشمم به شير،تو وقت توصيفه. ولي ظهر كه ميرم خانه تشنه ام كه هست
 كند.  مي گرسنگي را بر طرف،كند. نان مي اب تشنگي را بر طرف،كند مي اين هستيم كه اين اب سير

يك جور حركت به عنوان وظيفه،ميريم سراغ اسباب. به ما گفته ،اگر دلمان نرفته باشد دنبال اسباب.نپرستيم
كنم. ولي حاال هم همين طورم؟ اگر مثل  مي كنم،تفنگ را بلند مي تفنگ را دست بگير. مثل چوب كه بلند:كه

 كنيد تفنگ را عيبي نداره بلند كنيد.وظيفه را عمل كنيد. او گفته انجام بده. چشم عمل مي چوب بلند
گم  مي گيرم به اسباب. نه من باب اينكه دلم دنبالش كنده ميشه. من مي دست،كنم من بابي كه او گفته مي

چه جوري گفته؟ اگر تمسك به  ،اينها هستند ديگه. او چه رقمي گفته؟ تمسك به اسباب ،حال خوب به هر
 شكي نداره.،در حدي كه دستور داده،حتما ،اسباب در اين شكل باشه كه مضربه پرستش خداي متعال نشه

يد ديگه. كلمات را اونها را هم نميشه پرست ،خود كلمات، كه بزرگتر از همه چيز،تو عالم هستند،خود نماز ،واال
يه ،اد كه تا وارد قلبم بشه مي شه پرستيد؟ اونها را هم نميشه پرستيد.خوب،حاال اين مطلب،به ذهن مي كجا

 كمي طول داشته باشه. زود نشه.،خورده
بحث از تكليف،زود ادم موافق با نفسه،خيلي زود ادم ميگه  ،كنيد مي هم عرض بحث از اينورش كه ،بنابراين

كه تكليفي است كه نخير،وايسه ادم زير ،انجام بدهيم. حاال،اگه يه جايي هم در امد ،اون جاست كهتكليف  :كه
گلوله. اين جورم نيست كه هميشه تكليف،از اينوري اش باشه. گاهي تكليف در اين اينه كه ادم شهيد بشه 
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در شهر. شهر را خالي استقبال بكند از شهادت ،حاال تو جبهه. گاهي يك تكليفه كه اگر حفظ اسالم باشه

 خواست دشمن واقع نشه.،نكنند
اگر ترس از مرگ را از نظام اسالمي بر داريد، خوب در تكنولوژي واسباب ظاهري كه امريكا جلو است. بايد 

اول موشك قاره پيما درست كرد،بعد به حريفي كه موشك قاره پيما ،به حسب عالم اسباب ،نشست
بعد بريم ،درست كرد،اون بزرگترش چيه؟ مال جنگ ستارگانه،را يادم رفت اسمش،چيزه،جنگيد. اول بايد،دارد

 دنبال اين.
اگر قدرت "قدرت شرط تكليفه"شد كه اقا مي در باب مخالفت با طاغوت هم اين حرف گفته،اول كار

اين خواهيد با شاه بجنگيد؟ با كدام عده؟ با كدام اسلحه؟ شما ديديد كه  مي نباشه،تكليف منجر نمشه. با چي
 چه جوري او را در كرد از كشورش؟ !،ايستادن مقابل ان مردك ملعون

اسباب عادي نيست. اين ،تراشه كه،اين اسباب مي حاال،اگه اسباب از اين وري شروع شد. نفس هزارو يك دليل
شكنم؟ اوهم  مي من با كشته شون،حريفم را:كه بگيد ،سببيت عاديه نداره براي جنگ.اين چه رقم جنگيه

برم تا روحيه او بشكند. يا روحيه مردم جهان تحريك بشه. اومديم وحاال نشد.  مي تعدادش در اينقدر هم باال
سبب اون كه (خصوصا سبب عقلي اگه بگويند) سبب اون كه جداي سبب عقلي اش نشه. خوب اين كه جدا 

 ميشه !
هاي ديگره ممكنه اين ها هم واقعا حاال، اگر تو مجموعه نگري باشه و يك بحث هاي ديگري باشه و يك جور 

با ،سببيتش تمام بشه و اينها ويك بحث ديگر. به هر حال فاميدوارم كه ان شاءاهللا خداوند خودش با عنايتش
 عنايت بكند.،در راه انجام بندگي اش،توفيق به همه ما ها ،رحمتش

 والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته 





 بسمه تعالي

 ٢٣موضوع شناسي 
 (اصل نوار )

بله، بحث در باب موضوع شناسي به اينجا رسيد كه موضوعات تخصصي، هم خود آن موضوعات و هم آثارشان 
، يا جهت دارند و اين طبيعتاً غير از شناساي ما از موضوع بود.واقعيت خود آنها، يا بستر هستند براي طاعت

وسيله شناسائي چيزهائي كه بسترند براي عصيان هم، مدلهاي يا نمونه سازي ،بستر هستند براي عصيان.بعد
روش نمونه سازي  :متناسب با اين مطلب بود، بنابر بحثهاي گذشته. و در بحث اخير گذشته هم عرض شد كه

ميسازيم و پس از آنكه نمونه را  هم، اسالمي و غير اسالمي دارد. يعني نفس منطقي كه با آن منطق نمونه
آزمايش ميكنيم و قاعده و قانوني كه رابطه بين دو كيفيت هست، ميشناسيم. هم منطقش جهت دار ،ساختيم

و هم رابطهاي را كه بين  ،شد؛ الحادي و اسالمي داشت. و هم مدلش و نمونه ساخته شده بوسيله آن منطق
 دو كيفيت مالحظه كرديم.

ما منطقمان جهت نداشته باشد؟ منطق كفار چنين  :اين بود كه حاال، ميشود گفت كهبعد، صحبت درباره 
 است،بسيار خوب."ال"است كه براساس اصالت حس است. بشرط 

حاال، ما يكء منطقي داشته باشيم براي علوم كه آن منطق جهتي نداشته باشد، هم مسلمين بتوانند بوسيله 
توانند حوائجشان را كشف كنند. نفس خود آن منطق، ذاتاً درش اش، حوائجشان را كشف كنند، هم كفار ب

 جهتي اخذ نشده باشد. اگر اين مطب، ممتنع شد، نفي شد، اونوقت مطلب يكء درجه دقيقتر ميشه.
حاال، اينكه ميگيم: جهت نداشته باشه، يعني چه؟ بعد از اين بحثهائي كرديم. بعد از اينكه براي برادرها، اگر 

، "عينيت "شند به مطالب قبل، ولو بصورت تمثيلي، تصوير اين مطلب حاصل شده باشه كه عنايت كرده با
 نفس خود رابطه كيفيتها، با همديگر جهت دارند، يا جهت الحادي و يا جهت السالمي.

آيا منطق ميتواند (منطق عينيت، منطق شناسائئ كيفيت تغيير) ميتواند با آن روابطا عينيت، هيچگونه 
كار ذهن است و اونهم عليحده است، نسبتي ندارند با همديگه، يا لزوماً  :اشته باشد؟ كه بگوئيممناسبتي ند
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نسبت بايد داشته باشد حتماً؟ اگر بنا شد نسبت داشته باشه، چگونه نسبتي دارد؟ يعني معيار صحت، اگر 

مونه سازي براي يا روش ن ،ساخت و كيفيت ارتباطاتي كه در يكء منطق وجود دارد؟، در موضوع شناسي
موضوع شناسي، با ساخت روابطي كه در عينيت هست، اگر بنا شد تناسبي داشته باشد، آنوقت بگيم: اسالمي 
پيدا ميكند؟ و يكء منطق عليحده هم الزم هست براي غير اسالمي اش؟ يا اسالمي از موضوع باالتري است؟ 

الحظه ميكنه. غلط و صحيح را، معيار صحتش آنگونه كه هست، با يكء نسبت تقريبي م ،و روابط تغيير را
 نشان ميدهد، و نشان ميده چه كيفياتي تناسب ندارد؟

. "شامل"ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاين، يكء نكته لطيفي هست در اينجا، كه قاطي نشه. يكوقت ميگيد: منطق اسالم، منطقي است 
عرفي ميكند كه غلط است. مثال بخواهند بزنند، ميگيد: تو هم غلط را نشان ميده و هم صحيح را، و غلط را م

 را. "برهان"را نشان ميده، همانگونه كه  "مغالطه"منطق نظر، 
 

 ،. نه درش شرط صحت است، نه شرط غلط. منطقي است بي تفاوت"ال بشرط"گاهي ميگيد: منطقي هست، 
ما ميتونيم دست  :يكوقت ميفرمائيد كهنه درش اسالم شرطه، و نه درش الحاد. اين دو تا هست، ها. يعني 

بيابيم به يكء منطقي كه نسبت به اسالم و الحاد هيچ نظري نداشته باشد. معيار صحت داشته باشد، نه اينكه 
نداشته باشد. هم بتواند ابزار بشود براي مدل سازي اينها، هم بشه ابزار، براي مدل سازي آنها. شايد در نظر 

از اين قسم بنظر برسد. يكوقت ميفرمائيد:خيره منطق، منطق اسالمي، بشرط "رياضيات"ابتدائي سطحي،
. ولكن غلط را نشان ميده كه اين غلط است، رفتار الحادي است، "بشرط ال"و نه  "ال بشرط"شيء است. نه

 سقوط مياره و صحيح را هم نشان ميده،ميگه:صحيح، اين است.
خواهيم فعالً بپردازيم. بحث امروز در قسمت اينه  نمي قسمت اين االن، از موضع كالم ما خارج است. به اين

باشد؟ هم كفار بتوانند ازش استفاده كنند  "ال بشرط"كه: آيا ميتوان منطقي را براي عينيت بدست آورد كه 
 براي حوائج الحادي شان. هم مسلمين بتوانند ازش استفاده كنند براي حوائج السالمي شان.

شد بر اساس اصالت حس، خوب معلوم شد كه منطق آنها بدرد ما نميخوره. منطق بحثي را كه روز گذشته 
آنها به درد ما نخوره، كار شناس آنها بدرد ما نميخوره. غير از اينه كه بگيد: منطق ديگه اي هم فرض نداره 
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قت اولين كه براي طرفين قابل استفاده باشد. اين يكء حرف ديگه است. اگر بخواهيم اينرا دقت كنيم، اونو

سئوال اينه كه: مقدماتي را كه قبالً گفتيم، بخاطر مباركء آقايان بيايد. يكي گفتيم: نسبت تأثير، يعني 
كيفيات عيني، اسالمي و غير اسالمي دارد. اگر كيفيات عيني اسالمي و غير اسالمي داشته باشند و تناسبي 

نگيخته، مطلقا جاش نيست، وقتي گفتيد: هم باشد بين كيفيات، پس ديگه بحث مستقل بودن انگيزه از ا
نسبت تأثير جهت دارد، انگيزه هم جهت دارد، خواستي را كه شما داريد، مناسبت دارد با يكء نسبت تأثير 
خاصي، مخصوصي، و آن نسبت تأثير خاص، متعين ميشه در يكء كيفيت مجموعه خاصي. اون كيفيت 

ه يعني نسبت بينشان، شايد جهت دارد، ولي نهايتاً اگر در مجموعه هم، ابتدائاً بنظرمان ميامد كه ساختار
در جريان رشد نسبت تأثير، هويت آن اشياءو " :خاطر مباركتان باشد در مباحث گذشته، گفته شد كه

.لحاظ باال ستقالل ندارند اشياء، لحاظ به آثاردارند و لحاظ باآلثار اگر "كيفيات،منحل هستند در آن جهت
د در آن جهت. جريان رشد نسبت تأثير ميدهد كيفيت خاصي را كه براي آن دستگاه باشه، آنوقت منحلن

 خوب باشد.
حاال، براي اطالع نسبت به دو مرحله از رشد نسبت تأثير، كيفيت اول، وضعيت اول و وضعيت اول و وضعيت 

كه معيار صحتش، ثاني، منطق متناسبش را ميخواهد. واال نميشه، تو نميتواني مالحظه بكني اينرا. منطقي 
 انحراف از نسبت تأثير را نشان بدهد، بگه: غلط رفتي.

پس معيار صحت، نميتونه منفكء بشه از جهت جريان نسبت تأثير. جهت جريان رشد نسبت تأثير، دوباره 
اين قيد را يادمان نره. اگر چنين باشه، معيار صحت نقش يكء واسطه را پيدا ميكند. از جريان رشد.نسبت 

به حد اوليه منطق. يعني اول مياد به اصل موضوعه، بعد از اصل موضوعه  ،در عينيت، به مبناي منطقتأثير 
ميره به حد اوليه، اگر چنين شد، مالحظه بشه اين مطلب، مسئله منطقي كه ال بشرط باشد براي شناسائي 

 فته نميشه.عينيت كنار ميرود. مگر اينكه انتزاع محض باشد كه اون ديگه، منطق عينيت بهش گ
حاال، آيا انتزاع محضش هم ربطي به فلسفه دارد؟ يا نداره؟ يعني تعاريفي را كه ما در فلسفه ميدهيم، ربطي 

بحثي نيست كه بخواهيم االن بهش بپردازيم. فعالً اينجا كه هستيم،  ،دارد به حد اوليه منطق يا نداره؟ آن
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ار بودنش تمام شده در مباحث گذشته. به شكل نسبت تأثير، جريان رشد دارد و جريان رشدش هم جهت د

تمثيلي البته، براي صرف آشنائي برادرها. ولي مالحظه اين مطلب، آيا اين تصور را بوجود نمياره كه ممتنع 
،نسبت به دنيا، محصوالت متناسبي را "حرص"جريان نسبت تأثير رشد  :است كه معيار صحتمان بگه كه

نتزاعي كه كاري به عينيت نداشته باشه، نيست. ميخواد رابطه عيني اينرا ميخواهد در عينيت. منطقش هم، ا
 ببيند. كيف حركت را در رشد تأثيرها، مورد نظرش هست، نه خود شئ.

خود زير سيگار را نميخواد نگاه كند. رشد اينرا ميخواد مالحظه كند. اگر رشد اينرا بخواد مالحظه كند، نسبت 
يح بايد داشته باشد، و غلطش را نشان بده، بگه كه دور شدي با يكء نسبت به اين نقطه دوم، و غلط و صح

تقريبي، برگرد تو اين راه حركت كن. صحت و فساد را، دوري و نزد يكي را ميخواهد نشان بده، نميتونه جهت 
 جريان رشد نسبت تأثير ربطي نداشته باشه به معيار صحت.

گفتيم كه نسبت تقريب را، بصورت مطلق  مي رابطه ها، مطلب انتزاعي محض بود در مالحظه ،اگر مطلب
مالحظه ميكند، نه كيف خاص حركت. نه قيد خصوصيت در جهت. اگر بنا شد كه، نه، ساختار آن روش 

بگه كه چه چيز را بمن  ،تناسب علي داشته باشد با اين جريان، اونوقت نميتونه صادقب باشه، نسبت تقريب را
 ميدهيد تو ايندستگاه؟ تا بگم: چه نسبت تقريبي به كجا دارد؟ بلكه نميتونه هر چيزي را محاسبه كند.

چه جوري ميگفتيم تو اصالت حس، در تعريف علم دخالت ميشه، اينجا در تعريف صحت ميخواهيم بگيم، 
حد ا وليه را جوري قرار دادند كه جز ماده و دخالت ميشه. در تعريف نسبت تقريب داره دخالت ميشه. اگر 

آثارش اصل نيست، خوب، يكء چيزي ازش بر ميخيزه. اگر حد اوليه اش را قرار دادند كه، نه، جهان ماده 
انا هللا و انا اليه "مخلوق خداي متعال است، جهت صحيح حركت هم، جهتي است كه بطرف او باشد،

ه را، حاال، به مناسبت همين قضايائي كه واقع ميشه تو، آدم ميهينه در . اينهم تو پرانتز، ما يكء نكت"راجعون
، اين كلمه مباركء، براي نفوس ضعيفي مثل ما،مثل من "انا هللا و انا اليه راجعون"عرض كنم.كلمه  ،خارج

.نه، از ماندن خوشمون مياد. "اي واي،نقل رفتن است و بد شد"خودم را عرض ميكنم، فوري تداعي ميشه كه 
القه اي نيست ديگه به رفتن ديگه. آدم سه تا احتمال (من يكبار ديگه ام گفتم خدمتتان، حاال بازم تكرار ع
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ميكنم تذكرًا، ياد آوري)سه تا احتمال در باب اين كلمه شريف، ابتدائاً بذهن مياد. حاال البته، اون چيزي را كه 

تي كه تو ذهن ضعيفي مثل ذهن من مياد، رسيده باشده از معصومين كه وراي اين صحبتهاست، به احتماال
 يكي اينكه آدم بگه كه: مجبر هستيم. تو آمدن و رفتن اختياري نداريم.

 در كف شير نر خونخواره اي غير تسليم و رضا كو چاره اي؟ 
مجبوريم تسليم بشيم. يكي ذيگه اينكه، نه، از مجبور بودن يكء خرده اي آدم بياد دقيقتر دقت كند. بگه: 

بهرحال، چه چيزي بهتره براي يكء مملوكء كه مملوكء خدا باشه؟ مملوكء دنيا بودن كه خيلي بده. خوب 
به قرب او  ،پهلوي سيد و موالش هم بخواد بره، بطرف او، به رحمت او ،حاال پهلوي آقاش هم بخواد بره

 نزديكء بشه، خوب اينهم مرحله دوم است كه قابل قياس نيست با مرحله اول.
، اگر آدم وارد در قلبش بشه اين معناي دوم، نه اينكه "انا هللا و انا اليه راجعون"اد در اينجا، ديگه از بذهن مي

حرفش را بزنه مثل من، اونوقت نبايد ناراحت بشه. بايد خيلي خوشحال باشه.دلخوش باشه كه من خدا دارم، 
يد براي آدم باشه. چه بشارتي از مالكم خدامه، بطرف رحمت او حركت ميكنم. از مبشمرات برزگء قرآن با

 ، او پرورش دهنده عالمين است.»هو رب العالمين«اين بهتر؟
آدم وقتي كه در اين مطلب، يكء خرده كمي تامل ميكنه، در همان عالم ذهن و احتماالت، ها، نه اينكه در 

باب مثال، من اينجا تو  عالم واقع قلب كه فاصله مان زياده با اين حرف ها.ولي خوب، گاهي هم آدم مثالً من
پرانتز، بيام تو پاورقي، ميبينيد شرح چيزهاي لذيذي مرده، باز خودش يكء مرحله اي از لذت را مياره ديگه. 
لذت هم كه ما ميگيم، همه اش دنيا در نظرمان مياد، ها. مگر اينكه تدريجاً با لطف خدا طوري بشه. اگر 

احسان و تفضل، خوب هر چي كه پيش بياد، چه تو اين ربوبيت مال خداست و آنهم با كمال رحمت و 
عالمش، چه توي عالم آينده اش، ذره اي كه ظ لم نيست كه. ذره اي عدم تناسب با لطف و مهر و فضل، 

 نيست كه، خيلي خوبه.
، "ا هللان"مرحله ديگه اي كه بذهن ميرسه ابتدائاً كه از اين، بنظر ميرسه با اين خيلي فاصله داره، اينه كه اصالً

ديگه خودي نيست كه بگيم كه اين، افتخارش هست كه خدايي داشته باشه، موالئي داشته  ،خوب ما ارزشي
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باشه، كه مثالً مملوكء او باشه. پيدايش و از بين رفتنش. مرتبه تعلق به او هست. هر چي كه هست و هر 

دارد. از باب مملوكء بودنش  ارزشي كه دارد. همان ارزشي است كه منسوب به اوست. از اين باب ارزش
اش هم كه  "اليه"ي دارد و از باب مملوكأ بودنش، اونوقت  "بود"ارزش دارد. و از باب مملوكء بودنش، 

خيلي خوب ميشه ديگه در اينجا ديگه.همه اش اعطا، همه اش تفضل، همه اش رحمت ميشه. بهر حال 
معارف باالتري را كه معصومين صلوات ا... عليهم  برگرديم. آنوقت اگر اينجوري خدا در قلبمان وارد كنه و

اجمعين آورده اند، اونوقت ديگه، وقتيكه مثالً آدم خبري از مرگ و اينه پيش مياد، اونهم احتمال، ها، مرگ، 
چيزي پيش نمياد، خبري نيست. همچي ام مفت نيست كه حاال مثالً مفت مفتي آدم شهيد بشه. اينجورم 

ست. من از اين ميترسم كه تا آخر كار، عمر تمام بشه و يكء كلوخ هم بسر ما نخوره نيست. از اين خبرام ني
 براي اسالم. همچي، همچي ام نيست كه حاال براي هر كس هم از راه برسه، هر نعمتي را بده.

نهايت اينه كه ما شد تمان نسبت به اين عالم، در حديست كه هيچكدام از اين صحبتهائي را كه ميكنيم وارد 
نشده در قلب، وارد در روح نشده، اونوقت يكء ترقه اي كه صدا ميكند يكء جا، در ميخوره بهم ور ميجهيم، 

 خيال ميكنيم كه اي واي، مثل اينكه خراب شد چيزي. خراب شد رابطه ما با عالم دنيا، چه ميشه كرد؟
واب و اينها، ذكر ميكنند، ما در نوع مصائب، به حسب اون چيزهائي كه گاهي آقاياني كه بلد هستند تعبير خ

كه قطعيم، ميگويند كه مثالً اگر كسي بصورت آرايش كرده باشه، اين مصيبت برش وارد ميشه. معناش اينه 
كه مصيبت آرايشه. مصيبت، ظاهرش، اون تندي و تلخي و كذا هست، باطنش آرايشه. ولي ما كه ميگيم، 

وسيع است كه ميشه كه حاال بدون سختي هم آرايش بدي،  خدايا از اين آرايشها به ما نده. تو كه دستگاهت
چه ضرورتيه كه حاال سختي بدي؟ همين را هم، اگه من باب چسبيدن به دنيا نباشه، خدايا ميتونه اين 
آرايش را بده وميده. ولي چون چسبيديم، خوب عالجش را چكار كنيم؟ وقتيكه كنده نميشيم، با كلبتين، 

؟ چسبيدن از ماست كه سفت چسبيديم، واال دستگاه خدا وسيع است. ميشه بدون ميكَنَد ديگه، چكار كنيم
اون هم حاصل بشه. نه اينكه نشه هيچي. ولكن، سفت چسبيديم. خوب اونوقت چسبيديم، خوب راهش اينه 
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كه كَنده بشيم، كَنده شدن درد مياره. درد تعلق به اين دنياست كه ظاهر ميشه در ما. وقت مصائب و اينها، 

 درد تعلق به اين دنيا ظاهر ميشه.
برگريم تو متن بحث. از حضورتون معذرت ميخوام از اينكه حاشيه رفتيم. اگر بنا شد نسبت تأثير ربط داشته 
باشد، شناسائي اش در منطق عينيت، در شناسائي عينيت، اينكه اين كيف جريان، يا اون كيف جريان، به 

اينكه من ميخوام چه مطلبي حاصل بشود و صحيح است يا نه، ربط حدود اوليه اش ربط داشته باشه. تميز 
داشته باشد به جريان نسبت تأثيره رشد نسبت تأثيره خوب، اين اصالً ماهيت ال بشرط نميخواد داشته باشه، 
بحث انتزاع نيست. بحثي كه شامل برد و جريان بشه و دو مط لب بشه نيست. اال اينكه يكي اش را غلط اعالم 

 و آسيب پذيري هاي مهمش را نشان بده، كه اينه اركان در غلط بودن اين مطلب هستند.بكند 
ادراكء تدريجي الحصول ما كه مبتني بر حد اوليه است، كسي اينرا، و اختيارات ما كه جهت ميده به كيف 

اينجا كه رسيد  نسبت تأثيره كسي اينرا، با علم الهي، جلت عظمته قياس نكنه. هكذا بفعله. اگر اين، بگيم به
صحيح و غلط نداره، چون فعل ا... است، نه بابا جون اين هنوز خيلي راه مانده. غلط و صحيح در عينيت، در 
تناسبي كه سازگار هست براي همكاري كردن و براي برسيم به يكء رشدي، يا اينكه مقابل همديگه 

اري كردن فرض نداره در اونجا كه. اينكه ايستادن. اين در اختيارات ما فرض دارد. در اختيارالهي كه همك
بگيد: همكاري نكرد و مانه هم شد، ظلم كرد، اين عباد نسبت بهم فرض داره. واال كسيكه نميتونه ظلم بخدا 
بكنه كه. آدم ميتونه ظلم به نفس خودش بكنه يا تعدي بكنه از اينكه مانع ديگري بشود. باز مانع رشد او هم 

بحث منطقي اش نمياد، نسبت به اختياره تباركء و تعالي. به مشيته تباركء و تعالي،  نميتونه بشه. اين اصالً
 به فعلِه تباركء و تعالي.

خوب، اگر اينجوري هست، در يكء محدوده بسيار نازلي، جريان رشد نسبت تأثير را داريم صحبتش را 
خواد بگه كه اين رابطه هست يا نيست اينجا. ميكنيم و اين جريان رشد نسبت تأثيره ربط دارد با ابزاري كه مي

 هستي يا نيستي نسبت تقريب است، نه هستي و نيستي محض انتزاعي.
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هستي و نيستي با قيده، با قيد كيف خاصه. معني درستي و غلطي در اينجا با هستي و نيستي كيف خاص از 

 ت هاي مختلف.حركت ربط پيدا ميكنه. نه با هستي، بصورت مجرد و منتزع شده از كيفي
 بنابراين نتيجه ميگيريم تو اين چند دقيقه آخر بحث:

نه فقط تعريف علم بر اساس اصالت حس الزم مياره كه حد اوليه را متناسب با منطق الحادي اخذ بشه، بلكه 
معيار صحت جدا شدني نيست از كيف حركت در منطق الحادي اخذ بشه، بلكه معيار صحت جدا شدني 

و نمونه سازي اي كه ميكنه، نميتونه بگه كه من حدي را كه ضد حد منطقي ام هست  نباشه مدل سازي
ميخوام داخل بكنم در موضوع، يعني چه؟ يعني حد اوليه روش مدل سازي تان بايد تناسب داشته باشه با 

؟ موضوعاتي را كه انتخاب ميكنيد براي مدل. اون موضوعات جزو معارف شماست؟ انسان را مختار ميدانيد
حركتش را ناشي از ماده نميدانيد؟ منطقتان بايد اين مطلب را بپذيرد تا بتواند بگويد: اولين نمونه را ساختم، 
ولو نمونه فرضي. اگه منطقتان اين مطلب را نپذيرد كه نميتونيد بگيد: من اين سه موضوع را انتخاب كردم، 

با منطق  ،كردم. همانگونه كه مثال واضحشاين چهار موضوع را انتخاب كردم، اين ده موضوع را انتخاب 
شود روشي را درست كرد كه بياد بگه كه من مدلي را ميسازم كه درش يكء نيروي غير  نمي اصالت حس

 مادي حاكم باشد. عين همين مطلب در نفس خود اون منطق، در معيار صحتش هست.
به كيفيت و خصوصيت كيف، صحت ال بشرط وقتي فرض داره بشه ك منطق انتزاعي محض باشه، نسبت 

نظري نداشته باشد. اگر كيف حركت را شما ميخواهيد كنترل كنيد، منطقي را كه معيار صحتش نسبت به 
كيف موثر باشد، بايد برداريد، بدست داشته باشيد، وسيله تان باشه براي شناسائي. الزمه اين مطلب اينه كه 

 اشته باشند با همديگه، در باب شناسائي كيف حركت.نسبت تأثير، معيار صحت، حد اوليه منطق رابطه د
بنابراين بحث، علم بدون جهت نه فقط ممتنع شد در باب كيفيات عيني، روش شناسائي يا مدل سازي 

باشه. حاال ديگه بحث بشرط شيئش چه خصوصيتي را بايد داشته  "ال بشر ط"عينيت هم، اينهم نميتونه
 عد در خدمتتان هستم.باشد؟ انشاءا... تعالي براي جلسه ب
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مثالً عده اي نيستند شون تو شهر و اينها، خيلي بده. خيلي خيلي بده. آثار سوء هم من گمان ميكنم، 
 باشه كه خيلي ضرر بهش ميخوره. كسي عن الطفات اينجوري تصور ميكنم كه كسي اگر از عن الطفات

وارد مسجد االقصي شد و جسارت كرد متوجه باشه كه چندين سال قبل، اون ملعون يهودي نجس و خبيث 
.اون نجس ملعون گفت و خودشون گفتند "محمد مات و ال يبقي منه اال البنات"به نبي اكرم(ص) و گفت كه: 

كه ما به تالفي قضيه خيبر اينكار را كرديم. حاال الحمد... رب العالمين بركت از آسمان ميباره كه اسرائيل 
وزي ايدئولوژيكء است. اين يكء امر مهمي است، كم نيست. يعني ملعون نجس بگه داره پيروزي، پير

 پيروزي نبي اكرمه، پيروزي اسالمه. اينرا دشمنان شما دارند اعتراف ميكنند. 
حاال توي اني پيروزي، اونوقت آدم اگر مثالً خداي نخواسته، نعمت نبي اكرم نعمتيه كه خدا براي هيچي منت 

نعمتهايم را، ها. وظيفه ما هم شكر هست در حد توان. ولكن عظيم ترين  نگذاشته سر بشر. گفته: بشماريد
نعمتي را كه شكرانش يا كفرانش خيلي خيلي مهمه، نعمت نبي اكرم و اهل بيت طاهرين سالم ا... عليهم 

 اجمعين است.
اونوقت آدم برابر يكء همچي ظهوري، يكء همچي به اصطالح لطفي، يكء همچي احساني كه خداوند 

ركء و تعالي فرموده و نبي اكرم راد و باره بين ماها باز گرانده و انشاءا... تعالي از پرتو نور فرزند عزيزش تبا
قم خلوت بشه، بعد كه خلوت شد،  ،بهره مند بشيم، خوب اين اگر كساني اين موقع ول كنند، اصالً برند از قم

بذهن مياد از قبيل جنگ احد ميشه كه  نتيجه اش اين بشه كه ديگه نشه نفر فرستاد جبهه، اين دقيقاً
مسلمين پيروز شدند. حين پيروزي توجه به دنيا پيدا كردند و يكء نكبتي انيجوري گرفتشان كه مثالً تو 
جنگ چقدر بدن مباركء و شريف نبي اكرم(ص) صدمه وارد شد. به علي ابن ابيطالب عليه الصلوه و السالم 

 صدمه مهمي به اسال م خورد اونوقت.
اينكه اگه كسي خداي نخواسته بره و تو حين پيروزي كه تمام كفار دست و پاشون را گم كردند. امريكا و رو 
س االن حاضرند اسالم را بعنوان ابر قدرت بشناسند، منوط به اينكه اون اسالم براي آنها ارزشي قائل بشه و 

وزي عظيمي خدا عنايت كرده كه همه بحول ا... و قوته اسالم ارزش قائل نخواهد شد. اين يكء همچي پير
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اينها به دست و پا افتاده اند، اينها بو ببرند كه ا شهرها ديگه پشت كار نيستند، ديگه چه لزومي داره كه سعي 
بكنند تو جبهه بجنگند؟ پشت جبهه. از قضاي فلكء اون عده اي هم كه سر كوه احد بودند، اونها هم پشت 

ما تو شهر هستيم، اونا كه تو جنگ نبودند كه، اون باال نشسته بودند و اونا طمع جبهه اي بودند، مثل حاال كه 
 نسبت به دنيا براشون پيدا شد و اين يكء خطره.

البته اميدواريم كه بحول ا...و قوته در اينبار كه بنا شده انشاءا... خدا تفضل فرموده، آثار رحمتش ظاهر هست، 
شه و ديگه همچي چيزي پيدا نشه و مهلت رحمتي باشه كه فراگير ديگه ظهور رحمتي باشه كه فراگير با

باشه و ديگه همچي چيزي پيدا نشه و مهلت ابليس قطع بشه. ولي عوض اينكه تظاهرات شديد در شهر را 
بيفته، قضيه بمباران تهران بعد از اينكه تظاهرات قدس در آن ماه رمضان شد، ول شد ديگه كالً. اينجا اگر هر 

تا را برداشته بود آورده بود، گفته بود: كجا نشسته ايد؟ قم  ١٠بود به دهي، يكء نفرش رفته بود، كسي رفته
را هم بزنند؟ و جماعت راه افتاده بود اينجا، تظاهرات شده بود مثالً، مثل همان تظاهراتهائي، روزهائي، كه 

قم داشت، شده بود، من يقين دارم براي مثالً تشريف فرمائي امام بود، نظير اون تظاهرات هاي سنگيني كه 
كه ماهواره ها اطالع ميدادند، ميگفتند كه خشم مردم سنگين تر ميشه و خطر داره، نرويد. و قم معلم ميشد 

 نسبت به ساير شهرهائي كه بهشان حمله شده. 
ي يكء نفر را كشته ميدهد. مگه توي جبهه يكء مرتبه تو ٥٠٠حاال مثالً خوب بمبي هم مياندازند، مثالً

تا، ميگويند: آقا اونجا جوان رشيد كشته ميشه،  ٥٠٠تا كشته نميشوند؟ خوب  ٥٠٠حمله وقتي ميروند جلو 
اينجا بچه كوچكء كشته ميشه. خوب بچه كوچكء را ميخواهي بزرگ كني كه بعداً بره بجنگه؟ خوب االن 

سال  ١٥،١٦بجنگه. زحمت سال بشه، بره بجنگه؟ خوب همين حاال  ٢٠بجنگه. مگه نميخواهي بزرگ بشه،
براي بزرگ شدنش هم پيشكشتان. مريضي و رفتن و آمدن و همه اينها هم پيشكشتان. خدا هم ثواب آن را 

 عنايت كند، دستگاه خدا كه اينجوري نيست كه.
اونوقت گاهي كشته شدن يكء بچه از كشته شدن يكء مرد جنگي اثرش بيشتره. وجود مباركء علي اصغر 

، شهادت ايشان اثرش كمتر نبود از شهادت آقازاده هاي رشيدي كه اونجا شهيد شدند. سالم ا...عليه
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مظلوميت، يعني اگه شما جنگي كه با دنيا داريد از همه ابعاد با همديگه هست، اين در اين جبهه هم شما با 

 ي. ..(برگشت نوار)مظلوميت تان ميجنگيد با دنيا و نشان ميديد به دنيا كه اين اخالق را اگر رهبري،سرپرست
بهرحال اميدواريم كه هر كس تا حديكه ميتونه صحبت بكنه با مردم از طعنه و طنز و اينها هم كه بزنند 

 رنجيده نشيد و محكم صحبتتان را داشته باشيد. انشاءا... تعالي خداون اثر ميدهد.
 والسالم 

 
 

 




