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 مقدمه

حضرت متفكر فرزانه است از مباحث اوليه « شناسي موضوع»جزوه حاضر كه پيرامون 

است كه  الهاشمي)ره(  نيرالدين حسينيمرحوم استاد سيد ماالسالم والمسلمين  حجت

طرح شده است. استاد معموالً اين بحث را  10و اوايل دهه  6620اواخر دهه 

كردند. در بحث اجتهاد، روشهاي  مطرح مي «هاي اجتهاد روش»پس از بحث 

باطل و يا ضعيف همچون قياس، استصالح، استحسان، تأويل، ديناميزم قرآن و  

. نمودند نقاط ضعف آنها را براي مستعمين روشن مي اخباريگري را بررسي و

هاي آن را  آنگاه به فقه سنتي يا روش اصوليين مي پرداختند و قوت ها و مزيت

بندي آن مانند مستنبطه،  و دسته« موضوع»بر مي شمردند. سپس با توجه به 

كردند و تحقق كامل  عرفي و تخصصي، نگاه را متوجه موضوعات تخصصي مي

مند شدن اسالمي اين بخش  صحنه اجتماع را منوط به ضابطه اسالم در

 دانستند. مي

 «علومداري  جهت»و يا  «شناسي داري موضوع جهت» 10و  10هاي  استاد طي دهه

كردند و همين  را از زواياي مختلف و به استداللها و روشهاي گوناگون اثبات مي

طق نلسفه علوم، فلسفه و مه در فشناسي بود كه استاد را به مداقّ در موضوعدقت 

هاي فعلي فرهنگستان شد. اين بحث نيز  كشاند و پايه مباحث مهمي از اندوخته
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با استفاده از مطالب ايشان توسط يكي از شاگردان آن بزرگوار تنظيم شده است. 

اند و در  از بعضي جلسات اوليه استاد استفاده كردهاز آنجا كه تنظيم كننده محترم 

توان اين بحث را با مراجعه با ساير  فتر تنظيم شده است. ميسالهاي اوليه د

 مباحث استاد تكميل و عرضه نمود. 

هاي جديد علمي در اين مقوله براي  اميد است كه با طرح اين بحث، افق

 عالقمندان گشوده شود. 
 

 معاونت ارتباطات فرهنگي

 دفتر فرهنگستان علوم اسالمي

02/11/1831 

 



 

 

 

 

 يه و ضرورت بحث موضوع شناسديبخش اول: فا

هجوموسلطهکفارازراهعلم

ثر است. هرگز ؤاو م يزندگ در جهت و شكل يانسان از جهان هستشناخت 

جدا دانست. در  يرا از نوع نگرش آنها به هست يبشر يجاد تمدنهايتوان ا نمي

كه بخش و سازنده  تعالي ييل شده اند. تمدنهايتشك ياريبس يتمدنها ،خيتار

 ييدر مقابل تمدنهااند و  چون علو ارزشهاي انساني و عدالت داشته هم يصولمح

اند. حال  د آوردهيدپرا فساد و غارت و جنايت چون  يثارآكه ويرانگر و ظالمانه 

كسان ياست ن دو تمدن به كار گرفته شده يرا كه در ا يتوان ابزار مي ايآ

مذكور را به عنوان  يتوان تمدنها مي تر يكلبندي  ميک تقسيدانست؟ در 

توان فلسفه حاكم بر آنها  مي ايآ ن صورتي. در ادانستالحادي و  ياله يتمدنها

 علومپيدايش و رشد د است در يفلسفه توح يگريفلسفه كفر و د يكيرا كه 

 خواند؟ تأثير بي

 نبوده يق غارت اموال و تصرف اراضياز طرهميشه ن يسلطه كفار بر مسلم

تجربه شده است. آنچه نيز  نو راه مقابله با آشده ناخته ن حربه شيرا ايز ؛است

ق معادالت يكفار است كه از طر يحمله فرهنگ ،افتيد به ظرافت دريبا

 ،ياسيس ،يرد. نظام اقتصاديذپ يو در شكل ابزار صورت م يكيتكن ،يكارشناس

 ،ها طره فرموليتحت س يوقت ينظام خانوادگ يو حت يروابط اجتماع ،فرهنگي

جز هجوم كفر بر  يزيچ ،رديكفار قرار گ يو ابزار وارداتها  کيتكن ،روشها

 ين در بخش علوم انسانيت مسلميرياگر مد ،گريست. به عبارت ديد نيتوح
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 ،نبودهمحض  يعلم ين تحت فرمولهايمسلمريت يمد ،همانند اداره كفار باشد

 بود. خواهد ت كفار يريمد تبلكه تح

 ينيسنگ ،دين تحت تسلط كفار در آيلمول مسپواحد وقتي مثال به عنوان 

در  ين صورت نظام بانكداريكفار خواهد بود. در ا يبرااي  پشتوانه نآ يمال

ناخالص د يورزد و تول مي پول مردم مبادرت يبه جمع آور ،م تمركزيجهت تحك

ول كفار به گردش پدور  ين همچون قمريول مسلمپست كه ا يز به شكلين يمل

 شود.  مي تمام يبه نفع تمركز ثروت جهان يدر آمده و روابط ارز

ه يهمه ابعاد در كل كه در ياقتصادهاي  نهيحمله كفار اكنون نه فقط در زم

افراد در  ينداريت ديصالح ين وضعي. در چنگيرد مي علوم صورتهاي  رشته

مانند  .نخواهد داشت يجه كارشناسيحاصل و نتدر  يريتاث ،نياداره امور مسلم

در آثار  يريتاث با فرض ثبوت خط توليدسازي  ر كارخانه شرابيمدر ين كه تدبيا

ل انگور به شراب يفرمول تبد يرا وقتيز ؛آورد نمي وجودشراب به  يوضع

 يكردن سكرآور ير قادر به خنثين مديتد ،ت كارخانه باشديفعالاين اساس 

 شراب نخواهد بود. 

بودنعلومدارجهت

 زيبلكه جهت بخش ن ،دار هستند لوم جهتبر خالف ارتكازات عامه نه تنها ع

 ،رنديگ يمعلوم ساخته شده و مورد استفاده قرار براساس كه  يابزار يعني ؛باشند مي

يا دار  جهت ،نيبنابرا. ندينما يت ميعلم هداآن قاً به سمت فلسفه حاكم بر يبشر را دق

بوده و سرآغاز شناسي  زه طرح بحث موضوعيبودن علوم خود انگجهت  بي

 باشد.  يخن مس

 شوند:  يمم يعلوم به سه دسته تقس ،موجود در جهانهاي  بندي بعضي از دستهدر 
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 .اتياضيمانند ركمي  يمانند فسلفه و كالم و مالحظه نسبتها :اتيكل ـ 6

معقول علمي و را يز ؛نديگو يم يبرهان ن دسته از علوم را اصطالحاًيا

 هستند. 

 يباشند كه تمام يموق و حقبخش دوم علوم احكام  و حقوق: احكام ـ 5

از منابع موجود به احكام فهم و استنباط  يرا برادر آن و تالش  يسع

 . شود برده مي كار

است كه  يمجموعه تجارب يعلوم تجرب ،: در ارتكازات عامهيعلوم تجرب ـ 6

از ت ين ذهنيتوانند از آن استفاده كنند. ا يكسان  ميكافر و موحد به طور 

دانند كه صرفا  مي يرا جزو فنونمذكور علوم كه جا شكل گرفته است  آن

نداشته و  يت عقليچگونه سببيه يعني ؛اند از راه تجربه به دست آمده

 ستند. ين ييل جزيعلل و معال يجز بررس يزيچ

ها نعدم وجود سببيت عقلي براي علوم تجربي و برهاني ندانستن آپذيرش 

 ،ر اين صورت علومد .در شرايطي است كه اين علوم را فاقد جهت بدانيم

را نداشته آنها ابزاري هستند كه معارف فلسفي بشر حق دخالت و اظهار نظر در 

 باشد. مي و اين امر خود به منزله قبول جدايي علم از فلسفه

اما نتيجه اعالم استقالل علوم تجربي از معارف فلسفي اين است كه كافر 

فاه طلبي و حرص به محصوالت و ابزار اين علوم را در جهت بسط فرهنگ ر

بودن علوم سخن گفته و جهت دار  گيرد. اگر در اين ميان كسي از جهت مي كار

هياهوي فريادش در ميان  ،الحادي آن را هجوم كفر بر كلمه توحيد بداند

زيرا بر خالف  ؛برخاسته از ارتكازات حاكم بر ادراك غلط گم خواهد شد

 نمايد. مي نوسات ذهني جامعه حركتأم
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وجود نظام بانكي، نظام كارخانه، نظام مديريت و از اين دست نمونه  بهترين

بودن علوم، دار  باشد. نظامهايي كه با توجه به جهت مي نهاآابزار مورد استفاده 

سازند و با استفاده از  مي هدعد از آن آمابلكه براي بُ ،زمينه را نه براي قرب به حق

 دهند. مي سوقمادي جامعه را به سمت اميال  ،غفلت مردم

هاعلتپيشگويي

 6پردازد. مي در ارتكاز دانشگاهي، علوم تجربي به محاسبه كمي نسبت بين كيفيات

 كيفيات، معادالتي به دستبين محاسبه كمي نسبت و گذاري  از كميت

همانگونه كه مدلها  ؛آيد كه مسلما بدون مدلها و نسبتهاي فرضي نخواهد بود مي

 دستيابي نيستند.نيز بدون روشي خاص قابل 

داراي  ،پذيرند مي هايي كه با نسبت تقريب انجام به بيان دقيقتر پيشگويي

خارج از دستگاه عليت معنا  ،زيرا نسبتهاي تقريبي ؛علتي مطلق و حقيقي هستند

 با فلسفه، فرهنگ و نهايتا مذهب را اثباتشناسي  نيافته و اين امر رابطه موضوع

 د.كن مي

ا اگر به صورت يک احتمال هم باشد براي مسلمين ه پيشگوييداشتن علت 

هم اكنون خواهد بود. بزرگ زيرا محتمل آن بسيار  ؛نمايد مي ايجاد تكليف

به وسيله ابزار و محصوالت علم بر كلمه توحيد نظامي نيست بلكه هجوم كفار 

تعابيري از سازي و ابزار، در قالب تمدن تعالي قدرتهاي بشري، پيشرفت علوم، است

بي و نظري هر رگوناگون علوم تجهاي  پذيرد. ضمنا رشته مي ن قبيل صورتاي

 شند.خب مي خود ابعاد و دامنه رنگارنگ اين هجوم را وسعتهاي  يک با فرآورده

ـبز پررنـگ     ـ فرضاً  6 ـبز پررنـگ س تنـد و.... را در نظـر گرفتـه و مالحظـه      انسان رنگهاي سبز كم رنگ، س
سـازد.   ...( براي ذهن خود امكـان پـذير مـي    و 4و  6و  5و  6تغييرات رنگها را از طريق شماره گذاري آنها )

 گردد. در نتيجه محاسبه نسبت بين كيفيات از طريق محاسبه تغييرات اوصاف شيي قابل تحقق مي
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درامردفاعفقهااتفاقنظر

 ،فقها وقتي احتمالي بر نظر؟ بناچيستتكليف  ،احتمالدر مقابل اين اكنون 

 ،گردد مي يعني مسئوليت آفرين ؛است جز تكليفباشد منبزرگ بسيار محتملش 

تواند از كنارش به آساني بگذرد. همانگونه كه بيان  نمي به طوري كه ديگر انسان

اقتصادي شد اين احتمال هجوم كفر بر توحيد است كه در اشكال فرهنگي، سياسي و 

و هدفي جز محو توحيد و استقرار نظام باطل ندارد. حاصل است تجلي يافته 

واهد خكفار به دست ين حمله به هر صورتي كه انجام پذيرد اسارت مسلمين ا

 بود.

. حتي اگر در است فقهادفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمين مورد اتفاق كليه 

باشد، يقين حاصل نگردد، هيچگونه  مي موضوع اين احتمال كه تحقق تهاجم

يرا وجود احتمال به احتمال؛ يعني دفاع نخواهد گذاشت؛ زدر نتيجه ثيري أت

ذهني از قبيل اينكه آيا هاي  از طرف ديگر شائبه .كند مي ايجاد تكليفتنهايي 

باشد؟  مي راهي براي نجات مسلمين هست؟ و آيا ابزار كافي براي دفاع موجود

كه است  زيرا مسئله مهم هجوم كفر به اسالم ؛همگي وساوس شيطاني است

 ازي به يقين ندارد.نيز تكليف آور بوده و ني ناحتمال آ

حضرت نايب االمام امام خميني در اين باره چيزي باالتر از مسئله دفاع نظر 

)حكومت فرمايند: واليت فقيه و قيام براي اقامه حكومت اسالمي  مي ايشان ،است

عقل است. لذا مقلدين امام شكي در تكليف خود جهت ضروريات حق( از 

اقامه  ،ه مسئلهچمقلدين ساير آقايان نيز )چناناقامه حق و دفاع از اسالم نداشته و 

 حق هم نباشد( بنابر مسئله دفاع تكليف خواهند داشت. 

دفع تهاجم كفار و اقامه احكام اسالم و استقرار واليت فقيه در سه بعد 

فرهنگي، سياسي و اقتصادي تكليف همه مسلمين است. مسلمين مكلفند براي 
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به ساختن  به علومدادن ار با جهت در هم شكستن محاصره همه جانبه كف

بپردازند. همچنين بايد با  ،مناسب با تعريف وحي از انسان يابزارها

اسالمي نيازهاي غير الهي، كاذب و تحميل شده توسط كفار را از شناسي  موضوع

بين برده و با ابزارسازي خاص اسالمي در مقابل تهاجم تكنيكي كفار مقاومت و 

 براي پياده شدن احكام وحي آماده گردد. مقابله كنند تا زمينه

 

 



 

 

 

 

 اسالميشناسي  موضوع: بخش دوم

 

مطالب گذشته مويد اين مطلب است كه در حال حاضر هجوم كفار بر مسلمين 

عالوه بر ابعاد سياسي، نظامي و اقتصادي در بعد فرهنگي نيز با سرعت تمام رو 

را زمينه ساز تحريک و . كفار با ساختن ابزاري كه عينيت است به افزايش

 ،گرداند مي از حق نموده و فلسفه كفر را بر جهان حاكمدوري شهوات و 

. به طوري كه رفاه، اند داده قرار تأثير تدريجا فرهنگ الهي مسلمين را تحت

رشد، قناعت، تحرك، به جاي حرص، افزون طلبي، خوشگذراني، تجمل و.. 

 معيار شده است. و... ها  پذيرش سختي

بسزاي عينيت در ادراكات حسي انسان )كه بخشي تأثير با توجه به ،راينبناب

علوم ابزار سازنده اين عينيت كه چيزي جز همچنين ( و است از ادراكات او

آيا مسلمين موظف نيستند براي حل اين معضل  ،نيستتجربي حسي و 

قبول  كفار در واقعدست  به نآيا رها كردن عينيت و سپردن آانديشي كنند؟  چاره

 سلطه آنان نخواهد بود؟ 

عينيتجهتاجراياحكامسازيچگونگيزمينه

شناخت بدون ساز است و اين امر  زمينهعينيت جهت اجراي احكام و قرب به حق 

مصاديق عيني، موضوعات گوناگون موجود و ابزار مورد نياز انسان امكان پذير 

 يريم با ابزار ضد احكامبپذكه انگاري است  و بسيار ساده انديشي و سهلنيست 

 اجراء صحيح آنها رسيد.و توان به اهداف احكام   مي
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له اول بدون درك هضوعات جديد متناسب با احكام در وساختن ابزار و مو

بودن علوم و در مرحله ثاني بدون شناخت صحيح موضوعات دار  و قبول جهت

ا روشي خاص كه باست لذا جامعه اسالمي نيازمند كارشناساني  .ناممكن است

گوناگون علوم  هاي به كارشناسي اسالمي موضوعات پرداخته و در رشته

 تخصص صحيح كسب نمايند.

موضوعچيست؟

متعلق حكم است و  ،شود. به عبارت ديگر مي است كه حكم آن استنباطچيزي 

گيرد، به طوري كه هر  مي موضوع براي نسبت دادن به حكم محور قراريا 

و هستند عناويني كلي  ،. موضوعات مورد بحثاست حكمي تابع موضوع خود

و نبايدهاي  هايعني بايد ؛باشند مي احكام نسبت داده شده به آنها احكام شرعي

توانند اشياء  مي كند. اين موضوعات مي مربوط به اين موضوعات را شرع معين

شود  مي كه گفته زماني :مثالبه عنوان خارجي و يا فعل مكلف باشند.  ،عيني

شود  مي فعل خوردن است و در آنجا كه گفته ،ب خمر حرام است موضوعشر

 است. شراب نجس است موضوع شيء خارجي يعني شراب 

اقسامموضوعات

 شوند:  مي عناوين كلي به سه دسته ذيل تقسيم

ـ عناوين كلي مستنبطه : اين عناوين موضوعاتي هستند كه شرع آنها را 6

 .  كند معين مي

شود  مي زيرا وقتي حكم ؛باشد مي نماز يک موضوع مستنبطه :مثالبه عنوان 

ها از نخواند منظور اعمال خاصي است كه بايد نحوه اجراء و انجام آنماز كه بايد 

يک موضوع اجمالي شرعي به انجام دادن حكم  ةاقيموالصلواستنباط شود. منابع 
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راي دستيابي همچنين ب .باشد مي است و لذا تفصيل آن نيز به عهده شارع مقدس

 انجام گيرد كه فقيه براي به دست آوردن يک حكم انجامكاري به آن بايد همان 

 دهد. يعني استنباط و شناسايي موضوع در اين عناوين به عهده فقيه است. مي

عناوين كلي عرفي: اين عناوين موضوعاتي هستند كه براي عرف قابل  ـ 5

 است.تشخيص 

عرفي يک موضوع  «سگ نجس است»حكم در  «سگ»عنوان  :مثالبه عنوان 

شناسند و شناسايي آن نه از ناحيه شرع بوده و  مي زيرا همه مردم سگ را ؛است

شراب حرام خوردن گويند  مي نه احتياج به تخصص دارد. همچنين زماني كه

 است شناسايي شراب نياز به تخصص خاصي ندارد.

كه اصل بحث ما را (: اين عناوين عرفي پيچيدهـ عناوين كلي تخصصي ) 6

نه در  وكرده است دهند، موضوعاتي هستند كه نه شرع آنها را معين  مي تشكيل

باشند. مانند موضوعات همه علوم و فنون كه  مي عرف مردم قابل تشخيص

پذير نيست. براي روشن  امكان الزمهاي  ها بدون داشتن تخصصنشناسايي آ

 : آوريم مي شدن اين تعريف مثال

در حال فروريختن است و  نكه از طرفي سقف آبگيريد نظر  مسجدي را در

اما بودجه وقفي مساجد قادر به  ،به تعمير داردنياز از طرف ديگر دستشويي آن 

ها را نتعمير يكي از آ دتوان و تنها مينيست اين تعميرات هر دوي تامين مخارج 

يا . در مقابل اين مشكل و براي تشخيص اولويت تعمير سقف شود متقبل

 نها نظر بدهد. آكه درباره است  دستشويي نياز به مهندس يا معماري

بديهي است كه اگر محاسبات انجام شده نشان بدهد سقف مسجد چند 

بايست بودجه را صرف تعمير دستشويي و  مي ،داشتواهد خسال ديگر دوام 

بهداشت محل نمود و در مراحل بعدي به تعمير سقف پرداخت. اما اگر نتيجه 
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اسبات متخصص، سقوط قريب الوقوع سقف باشد بايد بودجه مسجد صرف مح

زيرا اگر درب دستشويي براي مدتي بسته بماند و مردم براي  ؛شودتعمير آن 

بهتر از اين است كه گروهي در زير آوار  ،از محل ديگري استفاده نمايندوضو 

 تلف شوند.

بامذهبشناسيارتباطموضوع

كنيم،  موضوعات با مذهب به دو فرض اشاره مي ارتباط كارشناسيدربارة 

فرض نخست اينكه: بين علوم و توضيحات گوناگون از كيفيات با فلسفه و نظام 

وجود ندارد. حاصل چنين تفكري اين است كه با اطمينان به اي  هيچگونه رابطه

وثوق و امين بودن كارشناس ملحد، استفاده از تخصص او در رفع نياز مسلمين 

بالمانع بوده و در اين مورد مسئوليتي متوجه مسلمين نيست. ريزي  رنامهبراي ب

با فلسفه و نظام ارزشي  ،علوم و توصيفات گوناگون از كيفيات  :فرض دوم اينكه

. حاصل چنين اعتقادي اين است كه در استفاده از وجود دارندارتباط تنگاتنگي 

امين بودن و عدم خيانت و تنها توجه شود كارشناس به مكتب اعتقادي او نيز 

بودن داراي روش اسالمي موحد يعني كارشناس بايد عالوه بر  ؛كافي نيست

 اصيل در كار خود باشد.

ارتباط  بي استپيرو آن كه جامعه اي  اگر علوم با فلسفه مبتني بر فرض اول

توان گفت: علوم و توصيفات كارشناساني كه معتقد به مرامها و  مي باشند،

انقالب در اين صورت  .مضراند مسلمين نيزبراي ختلف هستند مهاي  سفهلف

و در بخش علوم )اعم از شود  ميفرهنگي نيز به نظام ارزشي و فلسفي محدود 

علوم انساني و تجربي( رابطه ميان چگونگي توصيف از عينيت با نظام ارزشي و 

به توانند  مي قطع خواهد بود. بدين ترتيب علوم تجربي و حسيشناسي  هستي

 هاي مختلف قرار گيرند. در خدمت مقاصد نظاممشابه يک ابزار 
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الزم  ،در توصيفات علمي و تخصصي دخيل باشندفلسفه و ارزش اما اگر 

انساني( انقالب فرهنگي صورت  است در هر دو بخش از علوم )علوم تجربي و

 پذيرد. 

 بديهي است كه هيچ يک از علوم مانند فيزيک، شيمي، بيولوژي، جامعه

 شناسي، اقتصاد، رياضيات و علوم حسي از چنين حالتي مستثني نخواهند بود.

عنوان مثال پذيرش دخالت مذهب در توصيفات روانشناسي بدين معني ه ب

 و به عبارت ديگر حس و ادراكدارند است كه مذهب با حس و ادراك رابطه 

اين شود  مي مطرحالي كه در اينجا ؤس ،توانند از مذهب تبعيت نمايند. بنابراين مي

چرا در ساير موارد دخيل كه اگر مذهب در حس و ادراك دخالت دارد، است 

 نباشد؟ 

علوم تجربي با فلسفه و ارزش داراي رابطه بوده يا فاقد يا به بيان ديگر 

بخشها نيز الزامي  رارتباط است. اگر با بخشي داراي رابطه باشد، ارتباطش با ساي

د، فقدان ارتباط شامل همه بخشهاي علوم و فلسفه و اگر فاقد رابطه باشاست 

 د.شو مينيز 

ضهاوارتكازاتقلبيدرموضوعشناسيرفرابطهپيش

شناس  ها و ارتكازات موضوعفرض پيشبستگي به شناسي  نتيجه روش موضوع

اسالمي  ،تواند با باورهاي الحادي خويش و شخص كارشناس نميداشته 

و حرف است  يک شناس مان بودن موضوعنمايد. البته مسلشناسي  موضوع

يعني آنچه بيشتر  ؛نسبت داشتن فعل و عمل وي با مذهب حرف ديگري است

و نه ايمان او. اگر متخصصي  است، شناس باشد عمل موضوع مي مورد نظر

اما از  ،و عاشق اجراي احكام الهي باشدو قائل به واليت فقيه تقد عمسلمان، م
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د استفاده كند، شايستگي وي خاصيت روش را روشي كه ريشه در الحاد دار

 عوض نخواهد كرد.

صالح و فساد روش در تميز و استنباط كارشناسي ظاهر شده و  ،بنابراين

 كند. نمي جهل كارشناسان موحد به فساد روش، تكليف را ساقط

قطعا داراي نوعي  ،است دانشمندي كه دست اندركار ارائه تئوري تحقيقاتي

بر انگيزه و تئوري  داوري مسلماً و اين پيشباشد  ميه جهان پيش داوري نسبت ب

داوريهايي  شگذارد. همچنين در فرهنگ هر قوم و ملتي اعتقادات و پي مي وي اثر

و به نوبه خود است ارزشي و فلسفي آنها آميخته هاي  وجود دارد كه با پذيرفته

لذا هرگز  .ودذهني دانشمند موثر خواهد بهاي  در ارتكازات قلبي و پذيرفته

داوريهايي كه از درون قلب،  ها و فرضيات دانشمند را از پيش توان تئوري نمي

 گيرد منفک دانست. مي ذهن و باور وي سرچشمه

مطلق بودن علم مطرح است به معناي تفكيک كامل نوان عبه آنچه امروزه 

يد باشد در حاليكه با مي اعتقادات و باورهاي قلبي دانشمند با نظر علمي وي

ادراكات انسان را از يكديگر جدا نمود؟ اگر بخشهاي توان  مي پرسيد چگونه

هيچ گونه ارتباطي بين باورهاي قلبي و ذهني با مشاهدات عيني انسان وجود 

هماهنگي تواند بين دريافتهاي خويش از هستي  نمي وي هرگز ،نداشته باشد

 صحيح از هستي ارائه دهد.شناختي ايجاد كند و 

اييكمسلمانهفرضپيش

  :كنم تقديم مي تر شدن مطالب مثالي براي روشن

دانسته و خاص جهان را مخلوق و حركت اشياء را به طرف غايت  ،مسلمان

شمارد. وي هرشيء داراي حركت حتي  نمي خلقت هيچ چيز را لغو و يا ظلم
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اما كافر حركت را از باب  6داند. مي غايتآن حركات غير صحيح را به طرف 

ه ب .معني است براي وي بيعصيان و طاعت و كند  ميدنيا مالحظه  پذيرش

شهواني يک هاي  فرويد معتقد است كه چنانچه جواني در برابر وسوسهعنوان مثال 

فرهنگ قرآني چنان چه بنابر نگيرد بيمار است. در حاليكه  رقرا تأثير زن تحت

 باشد. مي رجواني تحت شرايط مذكور آرامش قلبي خود را از دست دهد، بيما
اصولموضوعه

شناسي  يد اين است كه موضوعؤممذكور گيري مطالب  بندي و نتيجه جمع

توان  نمي چراكه با هر روشي به هر هدفي ؛باشد مي اسالمي نيازمند روشي خاص

توان به اين منظور  نمي رسيد و اگر هدف اجراي احكام الهي باشد با روش كفار

 نايل آمد. 

مورد آن يعني اصول موضوعه ، ها ابتدا بايد پايگاه ،براي دستيابي به روش

سازنده و جهت دهنده روش بوده و  هعومطالعه قرار گيرد. زيرا اصول موض

صحت و سقم يک روش با اين اصول ارتباط مستقيم دارند. اما بايد ديد كه 

 اصول موضوعه خود معلول چيست؟ 

باورهاي ذهني  ،ها رفتهپذي پيش ،عه از ارتكازات و باورهاي قلبيواصول موض

باشد  مي فرهنگ و جريانات حاكم بر يک ملت كه ايجاد كننده عينيتي خاص

باشـد.   و غير صحيح در مستقيم و غير مستقيم بودنشـان مـي  ـ توضيح اين كه تفاوت ميان حركت صحيح   6
ـيكن    حق مستقيما به سوي غايت در حركت است و باطل نيز هرچند نا هماهنگ با غايت حركت مي كنـد، ل

و به عبارت ديگر به اين گونـه نيسـت كـه    شود  ميسرانجام پتانسيل وي به صورت غيرمستقيم متوجه غايت 
اثر منفي بگذارد. همچنين مسـلمان بـا مالحظـه قـوانين حركـت آنـان را بـدون        اختيار سوء بتواند در غايت 

بيند در حـالي كـه    هدف و مستقل از خدا نديده و حركت خود را در برابر جهان از باب طاعت و عصيان مي
 باشد. ديدگاه يک كافر كامال مخالف نظرات يک مسلمان مي
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گيرد. لذا براي دستيابي به يک روش صحيح بايد در پي اصول  مي سرچشمه

 .بود صحيح هموضوع

کارشناسياسالمي

نمونه عيني نيز به نوبه خود در  .است ابزار ايجاد كننده موضوع و نمونه ،روش
رسيدن به  ،بنابراين .باشد مي هاي آزمايشات حسي و تجربي موثرفرض پيش

شده  ريزي وحي جز با ساختن مدلهايي كه بر اساس روش صحيح پايهاهداف 
هاي جديد خواهند بود كه ضفر نيز سازنده پيشها  ميسر نيست. اين نمونهباشند 

ريه كه هر حال با توجه به اين نظآورند.  به وجود ميآزمايشات جديد را 
تواند مغاير با فلسفه حاكم بر آنها باشد بايد گفت  مين آزمايش و تركيبي
، در مطالعه كيفيت استخود قائل به وجود خالق  فرض پيشكارشناسي كه در 

حركت كه همان مطالعه عينيت است )موضوع شناسي( به تعاريف جديدي 
در جهان هستي يابد. به بيان ديگر اگر كارشناس براي هر موضوع  مي دست

كند. در  مي اش ربط پيدا وي با معارف فلسفيشناسي  حكمي قائل باشد، موضوع
توان  مي واقع مدل و نمونه عيني )موضوع( همان كيفيت حركت است. حال آيا

 كيفيت حركت را جداي از فلسفه حاكم بر حركت مطالعه نمود؟
حركت عيني را مجرد از جهت هاي  موضوع شناس قدرت عملكرد نمونه

باشد.  ميبا آن  اش در ربط كند. بلكه معيار صحت و اصول موضوعه نميبررسي 
قدرت عملكرد صحتش معيار  ،كه معتقد به اصالت حس استشناسي  موضوع

را  فرضهاي ذهني او كه مدل پيش يعني در صورتي باشد. عيني بشرط ال مي
مهر »رد مادي عنوان مثال براي يک فه صحيح و قابل دفاع است. ب ،اثبات كند

ذهنيات وي هماهنگ با به عنوان يک مدل و نمونه عيني به هيچ وجه  «كربال
معيار  سو غلط پنداشته و به بيان ديگر براسا دنيست. لذا وجود اين شيء را زاي

 كند. مي اين مدل را نفيخود صحت 
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در بحث روش موضوع شناسي، اصل مطلب چگونگي استفاده و به  ،بنابراين
يعني بايد  ؛باشد مي ، بلكه بحث بر سرخود ابزار تميزنيستبزار تميز كارگيري ا

ي است؟ منسوب به چه ارتكازات و فرض پيشديد اين ابزار منسوب به چه 
كفار توسط همين ابزار بر مسلمين مسلط  ،دانيد فرهنگي است؟ همچنان كه مي

يير داد. در اين را تغآن ابزار بايد و روشن است كه براي تغيير هر نظامي اند  شده
قابل مطالعه بوده و بايد ديد كه متخصص چگونه شناسي  صورت روش موضوع

بوده است؟ آيا براساس وحي چه وي  هيعني اصول موضوع ،تميز داده و ابزار
 اتخاذ روش نموده يا براساس مطلق عقل بشري؟

رجوعبهکارشناسملحد

تيم كه زمينه ساز قرب الهي نيازمند ساختن مدلهايي هس ،براي اجراي احكام الهي

و شود ها بايد از ابزار و روش خاصي استفاده نباشند. مدلهايي كه در ساخت  آ

 ايم نيافتهمهارتهاي الزم كسب گردد. ليكن تا زماني كه به اين ابزار و روش دست 

پيروزي انقالب پس از براي مثال . كنيم توانيم جريان امور مسلمين را متوقف نمي

دستور بازگشايي ادارات و سازمانهاي دولتي را صادر كردند. حضرت امام 

نقص بودن نظام ادارات نبوده بلكه به  بي روشن است كه اين دستور به معناي

علم و قدرت است و در هنگام  شرعي به ميزانتكليف اين معناست كه 

. اما رجوع به كارشناس ملحد كرد توان به كارشناس ملحد مراجعه مي ضرورت

كارشناسان اسالمي لزوم و فراواني آنها نيست ناي رفع تكليف از مسلمين به مع

 برد. نمي را از بين

واليتفقيهوکارشناسياسالمي

ورود به بحث هاي  عنوان يكي از بهترين راهه توان ب مي راشناسي  بحث موضوع

. بدين معني كه امروزه در دنيا كلمه توحيد در معرض كرد واليت فقيه طرح
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نكرده است به تسليم حكم تاكنون در مقابل اين تهاجم هيچ فقيهي وده و خطر ب

اما آيا اين قيام بدون داشتن نظام  ،القولند در قيام براي دفع تهاجم متفقهمه 

 حكومتي و استقرار واليت فقيه امكان پذير است؟ 

اما  ،است در حال حاضر بحمداهلل واليت سياسي در جامعه ما پياده شده

زيرا تحقق اين واليت با گرفتن ابزار  ؛هنگي هنوز محقق نگشته استواليت فر

با ابزار مطالعه عينيت بايد  ،پذيرد. به عبارت ديگر مي از دست كفار صورت

شناسي  نياز مبرم به موضوع ،احكام هماهنگ باشد و لذا تحقق واليت فقيه

 اسالمي دارد.

باشند.  مي ه دفع تهاجمهمه مسلمين براي تحقق امر واليت مكلف ب ،بنابراين

چه درغير اين صورت التزامات قلبي و معارف نظري مسلمين تحت واليت حق 

 آنها تحت واليت كفر خواهد بود.سازي  مديريت و ابزار ريزي بوده، اما عمل برنامه



 

 

 

 

 نگري كل بخش سوم: 

 

و يابيم كه شناخت موضوعات عيني  مياز مجموعه مطالب بخشهاي گذشته در

اما  ن كلي جهت ساختن عينيت و موضوعات جديد امري ضروري است.عناوي

باشد. براي  مي بايد ديد كه شناخت صحيح موضوعات با چه روشي امكان پذير

 باشيم. به تعبيري ساده بيان اين مطلب ابتدا بايد تعريفي اجمالي از موضوع داشته

 .«حال تغييركل مركب در »: موضوع يعني كرد توان موضوع را چنين تعريف مي

كه به دو  بندي و ساده نمودن اوصاف است دسته «كل»الزمه شناسايي 

 نگري ـ كل5نگري  ـ كلي6باشد:  مي صورت امكان پذير

نگريسادهنمودندرروشکلي

بدين معني است كه خصلت مشتركي نگري  ساده نمودن اوصاف در روش كلي

عنوان ه م كلي به دست آوريم. باشياء انتزاع نموده تا بدين وسيله يک مفهواز را 

ارتفاع،  ،مثال ما از ميان همه درختهاي عالم با خصوصيات گوناگون از نظر رنگ

 درخت انتزاعبه نام ، مفهومي را هغير ساختمان داخلي و ،جنس، ميوه، ريشه

نمايد. مفهوم  مي كنيم كه اين مفهوم كلي بر تمام مصاديق بدون استثناء داللت مي

كند.  نمي يگونه تغيير هيچ ،ت بوده و در عين تغييرات مصاديقمورد نظر ثاب

موضوعات كمک بندي  انتزاع مفاهيم كلي در عالم عينيات تنها به دسته همچنين

 نگري دهد. لذا با روش كلي نمي درباره مصاديق به ماديگري كرده و شناخت 

سايي در جهت شنانگري  توان به شناخت صحيح جزيي رسيد. در واقع كلي نمي
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كاري به مصداق نداشته و براي  ،يعني اين روش ؛باشد مي نسبت بين كليات

 باشد( به كار مي تسهيل امر قياس و برهان )كه خود نيز نسبتي در مرحله ثاني

 .رود مي

نگريسادهکردندرروشکل

پردازيم  مي به تعريف كل به عنوان مركب متغيرابتدا نگري  براي بررسي روش كل

 امتياز اين روش را بر ساير روشها دريابيم.تغييرات اهميت محاسبه   تا با درك

كه اند  دانيم كه كيفيات هستي بسيط نبوده و همگي از اجزايي ساخته شده مي

بعضي يا باشند. اگر بگوييم اجزا با يكديگر ربط نداشته  مي با يكديگر در رابطه

و عبث بودن اجزاء اعتراف اجزاء دارند و بعضي ندارند، در واقع به عدم كارايي 

 نموده ايم و حال آن كه چنين نيست.

يک مجموعه مركب است كه تغيير كوچكترين جزء آن يا تغيير رابطه  ،كل

روشن شدن براي  .دشو كل مجموعه مي بعضي اجزاء با يكديگر موجب تغيير در

 زنيم:  مي مطلب مثالي

باشد. در اين  مي يهقپان يک وسيله سنجش بوده كه داراي دو بازو و يک پا

 وزن كاال محاسبه ،وسيله با وصل كردن وزنه به يک بازو و كاال به بازوي ديگر

يعني  ،و كاال هوزندو بازو، د. قپان يک مجموعه مركب است كه درآن بين شو مي

كاال را اندكي سنگين تر كنيد، كفه وجود دارد. اگر شما  ياجزاي قپان ربطي واقع

مجدد بايد وضعيت مجموعه تعادل خورده و براي برقراري به هم تعادل دو بازو 

 زيرا تغييرات اجزاي يک بازو مستقيما در بازوي ديگر اثر ؛را تغيير دهيد

گذارد. البته در اينجا درخود اجزاء تغييري حاصل نشده و فقط ربط بين  مي

موجب  ،است. اما آيا هميشه همينطور است؟ آيا تغيير ربطخورده به هم اجزاء 

 شود؟  مي تغيير اجزاء
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و وقتي است اتومبيل يک مجموعه مركب به عنوان مثال پاسخ مثبت است. 

دهيد، ربط اجزاء تغيير كرده و  مي گاز تغيير شما فشار پاي خود را بر روي پدال

هاي ماشين  خچرگردد. ميزان فشار پاي شما و تعداد چرخش  ميزياد يا كم  سرعت

گونه نيست كه اين  بدينمتقابل دارند. اما تأثر  و تأثير ربط خاصي وجود دارد كه

 شود مي باشد. به اين معنا كه وقتي سرعت زياد تأثير بي تغيير در خود اجزاء

شده و حرارت در وضعيت مولكولي بيشتر اصطكاك بيشتر موجب حرارت 

مقاومت مولكولي  ،كند. تا جايي كه ممكن است اصطكاك زياد مي تغيير ايجاد

بينيم كه با تغيير ربط بين اجزاء درخود اجزاء تغيير  مي رهم بشكند.اجزاء را د

ربط را در كل مركب به دو دسته  توان تغييرات مي حاصل شده است. پس

 :. كرد تقسيم

 .شود نمي ـ تغييراتي كه موجب تغيير اجزاء6

 .كند مي ـ تغييراتي كه در اجزاء ايجاد دگرگوني5

هستيم؟ براي ساختن  اي چه نتيجه اما از بيان اين مطلب در پي كسب

باشد ناگزيريم تغييرات ربط و  مي موضوع جديد كه در واقع كل مركب متغير

. اگر نتوانيم به محاسبه تغييرات يک مجموعه كنيم تغييرات اجزاء را محاسبه

به  ساختن  قادر به شناسايي واقعي موضوعات نبوده و موفق ،دست يابيم

فلسفه ارزشها و معيارهاي صحيح باشد نخواهيم  هايي كه متناسب با مجموعه

 شد.

در سرعت بسيار باال اجزاء آن مثال اگر بخواهيم ماشيني بسازيم كه به عنوان 

 ،مجبوريم رابطه بين اجزاء با يكديگر ،دنمقاومت مولكولي متناسب داشته باش

به . ارزيابي كنيمتغييرات روابط در اوصاف اجزاء را  تأثير خصوصيات اجزاء و

بيان ديگر تغييرات چه در اجزاء و چه در روابط بايد محاسبه كمي شوند تا بتوان 
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احتمالي وتغييرات مخرب پيش گيري نموده و تغييرات مطلوب و هاي  از آسيب

 .كرد بيني و محاسبه پيش ،مفيد را در مجموعه

کلمرکبدرحالتغيير

در شناسايي اصل تغيير ه نباشد و يا بروشي  قادر به محاسبه تغييرات حال اگر 

 از موضوع داشته باشد؟  يتواند شناخت صحيح مي آياتوجه نكند، موضوعات 

 زنيم:  مي براي بيان مطلب مثالي

يک شيء بسيط و غير مرتبط با  ،پول به معناي قدرت خريدشايد در ابتدا 

س زيرا زماني با يک اسكنا ؛ينگونه نيستاكه  امور ديگر به نظر بيايد. در حالي

شد، حال آنكه هم اكنون با چنين  مي كيلو برنج خريداري 50توماني فرضا  600

اين امر به اين معناست كه  .آيد كيلو برنج نيز به سختي به دست مي 5مبلغي 

ارزش پول در حال تغيير بوده و به نحوي بين پول شما با رفتار كل واحد ارتباط 

 ولي به چه عواملي وابسته است؟ وجود دارد. حال بايد ديد تغيير اين رفتار پ

يعني مركزي كه  ؛بانک است. بانک ،يكي از عوامل تغيير در رفتار پولي 

تواند با روشهايي تغييرات  مي ونمايد  ميرفتار اعتبارات يک جمع را سازماندهي 

 ،جايزه مسابقه و ،ن واموپول شما را كنترل كند. مسلم است روشهايي همچ

 ،داران بزرگ كارخانه تباط با سرمايه داران و به خصوصار ،انداز تشويق به پس

مسائلي از اين قبيل در نظام  و كالنهاي  تحكيم نظام تمركزي توليد، اخذ بهره

 آن موثر خواهد بود. دافرادر نتيجه پولي جامعه و 

 فرضاً زيرا اگر ؛مجلس نيز در تغييرات روابط پولي سهيم است ،عالوه بر بانک

خورد. مثال  هم ميبه روابط  ،باال يا پايين بياوردپول )چک( را  مجلس اعتبار شبه

ماه 1سال افزايش دهد يا از  1ماه به  1محل را از  بي چکكشيدن گر مجازات ا
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ثرخواهد ؤممردم در اين كار روز تقليل دهد مسلما در ممانعت يا تشويق  1به 

 افتاد.

عنوان ه باشد. ب مي روابط اجتماعي يكي ديگر از عوامل موثر در ارزش پول

رف مردم ندانسته و اين امر را انباشتن سرمايه توان ساختن خانه را به صَ مي مثال

ن برخي افراد دارا أ. در حالي كه از طرف ديگر شكرد وراكد گذاشتن آن قلمداد

از سود گذشته و به خريد خانه آنها و لذا كند  ميبودن منزل شخصي را اقتضاء 

 ورزند. مي مبادرت

يعني اگر قدرت  ؛ي ديگر از عوامل تغيير در رفتار پول حجم توليد استيك

ه گردد، ارزش پول بيشتر شده ضفراوان عر طور و كاال بهرود توليد درجامعه باال 

و برعكس اگر حجم عرضه كاال پايين آيد شما با پول زياد قدرت خريد اندكي 

 خواهيد داشت.

گزيريم آن را به عنوان يک كل در براي تعيين ارزش واقعي پول نا ،بنابراين

ايجاد جلوگيري از آفات و  ،شناسي . همچنين براي آسيببدانيم حال تغيير

كه قدرت مطالعه و كنيم نگري استفاده  و مفيد بايد از روش كل تغييرات مطلوب

 محاسبه تغييرات مذكوررا داشته باشد.

ضرورتمحاسبهتغييرات

دهد تواند در مورد عينيت نظر  نمي تغييرات نباشد قادر به نظر دهي درباره ،اگر روش

خواهد سرنوشت مصاديق يعني عينيت و ابزار زندگي به دست كفار در نتيجه و 

تغييرات به ساختن موضوعاتي كه زمينه ساز محاسبه افتاد. كفار با مطالعه و 

يابند و مسلمين به دليل نداشتن ابزار براي  فلسفه مادي آنها باشد دست مي

تهاجم كفر بر توحيد نخواهند بود. به بيان از العه عينيت قادر به جلوگيري مط

مسلمين نداشتن ابزار و ضعف كفار نداشتن فلسفه الهي و انساني و ضعف ديگر 
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باشد. فرهنگ كفر به دليل آن كه علم را مستقل از  مي روش مطالعه موضوعات

شوم خود استفاده  از آن به عنوان ابزاري در جهت مقاصد 6داند مي فلسفه

خود  وكنند  نميتوجه دارا بودن علوم  كنند و مسلمين به دليل آن كه به جهت مي

تا كنون  ،ندارندمحاسبه تغييرات را در نظر  و كالًنمايند  نمياسالمي مجهز را با ابزار 

اند ابزار و موضوعاتي كه ياد آورنده و تذكر دهنده فلسفه الهي شان باشد  نتوانسته

حل تحقق عملي با موانعي كه معلول اين الذا هميشه احكام در مر ،بسازند

 باشد روبرو بوده است. مي دوعلت

 

 

ـتقل معرفـي       مي ـ البته كفار درعمل فلسفه خود را حاكم بر علم  6 دانند، اما در بيـان و تعـاريف علـوم را مس
 كنند. مي



 

 

 

 

 دالت حاكم بر كلابخش چهارم: كشف مع

 

  «متغيريمركبهاي »در بحثهاي گذشته به اين نتيجه رسيديم كه موضوعات عيني 

 محاسبه تغييرات براي شناخت آنها نيازمند روشي با قدرت مطالعه وكه  هستند

اشاره كرديم. نگري  به اين منظور كل را تعريف نموده و به روش كل .هستيم

و براي دهيم  ميرابيشتر مورد مداقه قرار نگري  در اين بخش روش كل اكنون

روش كشف معادالت و  ،روشن ساختن آن مطالبي پيرامون روش استقراء

 كنيم. ميمقايسه اين دو روش بيان 

روشاستقراء

 گيريم مي كه آن را براي شناخت كيفيات گوناگون عالم به كاردر روش استقراء 

 ،آزمايشيبايست يک يک مصاديق را مورد تجربه وآزمايش قرار داده و از هر  مي

عدم توانايي احاطه به دليل نگري  آوريم. اين جزييبه دست تجربه و اطالعاتي 

باشد. در اين روش تعداد  لتواند روش مناسبي جهت مطالعه ك نمي بر روابط

دهيم هيچ گاه كمتر از تعداد نتايج حاصله نخواهد  مي كه انجام تجربه و آزمايشي

 بود.

جهت اندازه گيري اي  آوريم: قپان وسيله مي براي روشن شدن مطالب مثالي

گذاري  را با روش استقراء عالمتقپان . چنانچه بخواهيم بازوي استوزن اشياء 

مختلفي را با ترازوي ديگري وزن نموده و با قرار هاي  بتدا وزنهناگزيريم اكنيم 

ميله قپان را در حالت تعادل  ،مخصوص كاالروي بازوي دادن هر يک از آنها 
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كيلويي در  2عالمت گذاري نماييم. به اين ترتيب كه فرضا در آزمايش اول وزنه 

را قرار داده  كيلويي 52كيلويي و در آزمايش سوم وزنه  62م وزنه وآزمايش د

همين ترتيب ادامه داده تا سراسر بازوي قپان ه نماييم و ب مي وعالمت گذاري

يابيم كه براي دريافت هر نتيجه نيازمند  مي عالمت گذاري شود. در اينجا در

همچينن در اين  هميشه برابر با تعداد تجربه هاست.ها  تجربه بوده و تعداد نتيجه

آيد،  مي گوناگون به دستهاي  تلفي براي وزنمخهاي  عالمت ،بندي نوع درجه

در نظر گرفته نشده و اين خود نقص روش است. ها  اما رابطه ميان عالمت

 باشد. مي روشن است كه چنين روشي براي مطالعه كيفيات عالم نارسا و ناقص

روشکشفمعادله

بهترين روش براي مطالعه كيفيات روشي است كه قدرت مطالعه و محاسبه 

يعني با كشف معادالتي كه رابطه خصلتهاي  ؛ط اجزاء يک كل را دارا باشدرواب

 .شود نياز مي بي مكرر و طوالنيهاي  انسان از آزمايشدهد  نشان مياجزاء را 

روش كشف معادله در مطالعه كل بدين معناست كه به جاي يک آزمايش 

كيفيات  گردد كه بر كل مصاديق و مي كشفاي  براي كسب يک نتيجه ، معادله

راه دوم عالمت گذاري ميله  ،بيشتر مطلب . جهت وضوحباشد مشابه قابل تطبيق

 :كنيم مي قپان را در مثال فوق بررسي

 چنان چه ما بين اجزاي قپان كه شامل كفه، وزن، بازو، شاخص وزنه وكاال

توانيم حالت تعادل بازو را در شرايط  مي كشف نماييماي  باشد، معادله مي

. كنيم را عالمت گذاري نبيني كرده و با اندازه گيري طول بازو آ مختلف پيش

 اين معادله عبارت است از: 

 نيروي محرك  نيروي مقاوم = بازوي محرك  بازوي مقاوم 
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توان بدون اين كه حتي نياز به يک آزمايش باشد  ميمعادله با كشف اين 

 اخت.گوناگون سهاي  ابعاد و جنس ،ها هزاران قپان با اندازه

آزمايش  طور جزيي مالحظه شود از يک معلول به ودر واقع آنجا كه علت 

قرار معادله آيد. ليكن اگرعلت و معلول در يک  مي يک قانون به دستفقط 

د كه مصاديق بسياري را تحت شمول خود يآ ميبه دست گيرد، قانوني شامل 

 قرار خواهد داد.

گفتند: چربي  مي شد، مي سوالدور وقتي درباره چربي اشياء هاي  در گذشته

شنيدند كه  مي پرسيدند، پاسخ مي اشياء از روغن است و اگر از چربي روغن

كه داراي اي  سخن به روغن و شيء ،چربي روغن از خودش است. بنابراين

اي  شد. اما بعد از كشف مولكول و اتم پاسخ تازه مي چنين اوصافي است ختم

شد كه لزوجتي كه نام آن  مي اين پاسخ اظهاردر  .آمدبه دست االت ؤساين  يبرا

ذرات و آرايش الكتروني خاص خاص گذارند وضعيت مولكولي  را چربي مي

روغن است. پس از آن و با كشف معادله آرايش الكتروني روغن، از هاي  اتم

و هد بود اخوقابل توليد و تهيه بسيار غليظ هاي  رقيق ترين آنها گرفته تا روغن

 پذيرد. مي اينكه نياز به آزمايشات مكرر و طوالني باشد انجام اين امر بدون

معاليلنسبيعللو

و گامي كنيم  ميتر  اكنون با توجه به مطالب و مثالهاي فوق دامنه مطالب را وسيع

نهيم. بدين معني كه اگر بتوانيم بين كيفيات گوناگون هستي معادالتي به  مي فراتر

 مجموعه مطالعه و محاسبه كنيم.آن ا در توانيم يک كل ر دست آوريم، مي

كشف معادله را در محاسبه كمي تنها صفحات قبل به عبارت ديگر، در 

، اما در اينجا رابطه كل را با كلهاي ديگر ايم كردهخصلت اجزاء يک كل بيان 

علل و  نناميده و در آنگري  اين روش را روش كل نماييم. ميمالحظه و بررسي 
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نسبي و در رابطه با يكديگر )نه به صورت منفک و مجزاي از معاليل را به طور 

 سنجيم. مي هم(

اين واقعيت است كه عالم هستي سيستم كاملي بوده و  يدؤمنگري  روش كل

از روي حكمت و عدالت پديدار شده اند. همچنين هستي ها  درآن تمامي پديده

اثر دل هر يک مستلزم وجود ديگري است و همگي با هم در ارتباط و تبا

 باشند. مي

مثال چنان چه بتوانيم نسبت بين نور و حرارت و صوت را محاسبه به عنوان 

واهيم توانست اين معادله و قانون را خكمي كرده و معادله آن را كشف نماييم، 

كار ببريم و چه بسا بتوان با ه نوري و حرارتي و صوتي بهاي  در تمام دستگاه

را تبديل يا تركيب صوت و گرما  ،نوربتواند ه ي ساخت كهاي اين معادله دستگاه

ميان حركت الكتريسيته و نيرو وجود اي  مانند اينكه در الكترو موتور رابطه .كند

توان از  مي دارد. چنان چه اين رابطه كشف شده و معادله تبديل آنها به دست آيد

ا مانند تا بزرگترين آنه هاي بسيار كوچک كوچكترين الكتروموتورها مانند پنكه

فكي داشته و آسيابي سيمان كه هاي  الكتروموتورهاي بسيار بزرگ كارخانه

كنند ساخت. يعني با كشف و محاسبه كمي رابطه  مي سنگهاي چند تني را خرد

آوريم كه بر  مي به دستاي  ميان چند كيفيت مختلف از عالم هستي، معادله

ـ معادالت قسم اول  ت آن ازيو شمولبوده مختلفي حاكم  مصاديق گوناگون و

 بسيار بيشتر خواهد بود.ـ كند  كه فقط رابطه اجزاء يک كل را محاسبه مي

رابطه  ،(ها يعني آرايش الكتروني پديده)همچنين با دستيابي به وضعيت اتمي 

 ميان كيفيات مختلف قابل محاسبه بوده و با كشف قوانين هر يک به آساني

بديل نمود. مثال با وارد آوردن انرژي مكانيكي توان كيفيتي را به كيفيتي ديگر ت مي
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با كشف تفاوت ميان  نور و صوت را به يكديگر تبديل كرده و يا فرضاً ،خاصي

  6به دست آوريم. الماس با ايجاد تغييرات مطلوب در ذغال الماس ذغال و 

با توجه به تعريف نگري  روش كليابي در  علتگيريم كه  مي نتيجه ،بنابراين

يعني  ؛ركب متغير است، بررسي علل ومعاليل نسبي )نه جزئي( استكل كه م

شوند.  مي صورت مجزا و جزيي سنجيدهبه عوامل در نسبت با يكديگر و نه 

استنباط  ،ها كشف معادالت حاكم بر روابط بيش از مقدار تجربههمچنين با 

گردد. به طوري كه الزم نيست براي به دست آوردن يک محصول  مي دريافت

 د تجربه انجام گيرد.چن

صحيحدرمصاديقگوناگونمعادالتصدق

با كشف معادالت گوناگون بين اجزاء يک مجموعه و همچنين بين كيفيات 

اي عيني بسياري ساخت. مدلهايي كه به هر ه توان مدلها و نمونه مي مختلف

در هر ي ا اما آيا هر معادلهدارند. تر  تر و شامل وسيعتر باشند معادله  كاملميزان 

 نسبتي صحيح است؟

گروه را به تحقيق 60صحت و سقم يک معادله فرضا و كشف براي بررسي  

تئوري دارند، چنان چه نتيجه بررسيها هماهنگ با تئوري باشند، موفقيت  مي وا

متناقض باشد، تحقيقاتي با تئوري هاي  گروهشود. ليكن اگر نتايج بررسي  مي محرز

ـيد   ـ نا گفته نماند همانگونه كه بشر در گذشته هاي دور در اطالعات پيرامون روغن بـه نقطـه اي مـي     6 رس
رسد سواالت بسياري وجـود دارد كـه    كه ديگر پاسخي نداشت، امروز نيز وقتي به آرايش الكتروني اتمها مي

نها فعال پاسخي پيدا نمي كند. ليكن بين اين دو فقدان پاسـخ تفـاوت زيـاد وجـود دارد. در اطالعـات      براي آ
ـين روغـن و        ـئله چربـي فقـط ب اوليه راجع به روغن سخني از معادله و قانون روغن در ميان نبود، بلكـه مس

آيـد، امـا در    ت مـي گفتيم چربي روغني است كه از كنجد به دسـ  گرديد كه مي فرضا كنجد و بادام مطرح مي
اطالعات بعدي قانون و معادله چربي به دست آمد و گرچه مجهوالت بسياري نيز در ايـن جـا وجـود دارد،    

 اما موضوع بر سر تفاوت بين اين دو روش شناسايي است.  
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ها تا آنجا ريزي دي رفت. اين برنامهيدنبال تئوري جدكار موفق نبوده و بايد به 

 تحقيقاتي هماهنگي ايجاد شود.هاي  يابد كه ميان تئوري و بررسي  مي ادامه

به بيان ديگر نسبتي كه ميان اوصاف يک مدل يا مجموعه وجود دارد جهت 

و نتايج بررسيها روشنگر دو شود  ميمحاسبه كمي به چند گروه تحقيقاتي سپرده 

 ب خواهد بود.مطل

 قرار گيرد.تأثير تواند مالك چگونگي نسبت مي تحقيقاتيهاي  ـ مشاهدات گروه6

صحت يا غلط بودن مدل يا تئوري ارائه شده را  ،ها ـ نتيجه تحقيقات گروه5

دارد وچنانچه مدلها بر اساس معادالت غلط ساخته شده و فاقد قدرت  مي اعالم

 براي يافتن معادالت صحيح ادامه داد. باشند، بايد تحقيقات راعيني عملكرد 

و تابع قانون نيست در مصاديق گوناگون اتفاقي معادالت از آنجا كه صدق 

و ربط آيد زماني كه ميان نتايج آزمايشات جزيي تناقض پيش  ،باشد مي عليت

ها  بايست به دنبال علت آن رفت. اگر عليت و رابطه مي مشترك كشف نشود،

گر قضيه ارا صادر كرد، اما اي  معادلهها  ي همه مجموعهتوان برا مي كشف گردد

توان معادله را در  يعني علت ارتباط خصلتها مجهول بماند نمي ؛را اتفاقي بدانيم

 به كار برد.ها  ساير مجموعه

 ،مشاهداتبندي  ريزي تحقيقاتي با انجام ده آزمايش و جمع كه در يک برنامه زماني

، در واقع پاسخ است يک مدل تاچه نسبت گردد كه قدرت كاربرد مي مشخص

يعني پوشش نسبت  ؛ال مختلف داده شده استؤسها  هزاران و شايد ميليون

 است. تاثيري كه به دست آمده بسيار بيش از آزمايشات انجام شده

صدها آزمايش انجام اي  البته گاهي نيز ممكن است براي يافتن پاسخ مسئله

مشخص گردد كه درچنين مواردي كار بسيار رتأثي شود تا تنها يک مدل و نسبت
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دست آمده ه ثير،  قلمرو  و عملكرد پاسخ بأباشد، ليكن درعوض ميدان ت مي مشكل

 بسيار وسيعتر از قبل خواهد بود.

نگريمجموعه

اكنون مقداري به درك مطلب نزديک شده و دريافتيم كه براي مطالعه كل به 

 ر دهد.روشي نيازمنديم كه دو نكته را اصل قرا

جزا و مجرد، بلكه در ارتباط با مـ روش مورد نظر بايد كل را نه به صورت 6

ساير كيفيات عالم شناسايي كند و در واقع به بررسي كل در يک مجموعه 

اي از  عالم الزم و ملزوم يكديگر بوده و هيچ ذرههاي  همه پديدهزيرا بپردازد. 

 يبراي مطالعه عالم هست عبارت ديگره ب .حيطه حكمت و عدالت خارج نيست

كه با آن هماهنگي داشته باشد و روش بست به كار را روشي بايد 

دهد  مي از آنجا كه واقعيت سيستمي بودن عالم را اصل قرارنگري  مجموعه

  هماهنگي الزم را با جهان خلقت در بر دارد.

ي تغيير و دگرگوني راه داشته و هيچ كيفيت ها ـ از آنجا كه در همه پديده5

رود بايد  مي به كارها  ثبات و يكساني ندارد، روشي كه براي شناسايي اين پديده

توجه دارد و در نيز به اين مهم نگري  اصل تغيير را در نظر بگيرد. روش مجموعه

آن كل در حال تغيير )نه كل منهاي تغييرات عوامل ايجاد كننده اين تغيير( مورد 

از اين جهت نيز با نظام هستي نگري  وعهگيرد. بنابراين مجم مي مطالعه قرار

 هماهنگي دارد.

(بامكتبنگري)مجموعهنگريارتباطکل

دارد؟ ربط به مكتب نگري  روش كلآيا كه  شود مي در خاتمه اين سوال مطرح

توصيف عينيت از فلسفه و مكتب و مذهب مستقل است يا مربوط؟ چنان چه 

وجوه داراي ينيت است كه روش توصيف عنگري  مربوط باشد، روش كل
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كه موارد مذكور به يكديگر  ، ولي در صورتياستاسالمي و غير اسالمي 

 مربوط نباشند توصيف ملحد از كل با توصيف مسلم تفاوتي نخواهد داشت.

يعني با معارف  ؛اسالمي و غيراسالمي داشته ،نگري بر فرض اينكه روش كل

مكتب در مورد مبتدا و غايت  باشد، بايد نظر و كليات موجود در فلسفه مربوط

 .حركت كل هستي در مطالعه پديده و سپس ساختن مدل و موضوع موثر افتد

منفک  نو انتهاي آابتدا از اصل حركت و  تواند مطلقاً نمي چگونگي حركت

باشد و سمت گيري حركت مدلها در جهتي است كه كل نظام هستي به آن سو 

 باشد. مي در حركت

تنازل و مفاهيم ارزشي واخالقي بالمآل  ،تعالي ،نكث ،كه معناي رشد زماني

مدلها، عينيت و روابط جامعه كه همگي زمينه تحقق معارف هستند دگرگون 

براي اهواء خواهد اي  يا در جهت ايجاد سعهعينيات صورت  ندر آشوند،  مي

 نمايد.  مي بود و يا براي تقوا ايجاد ضيق

قط در سطح كميات عيني كه در نه فسازي  و مدلنگري  ارتباط مجموعه

احكام مكتب اسالم در مرتبه اقتضاء و انشاء  نيز وجود دارد.سازي  بخش نظام

مجموعه احكام را به شكلي نظام دهيم كه به جاي ما داراي نظام است چنان كه 

به عبارت ديگر  .رشد براي مسلمين نكث ايجا كند به هدف احكام نرسيده ايم

ه يک يک احكام و فرامين الهي واجب الطاعه هستند هيچ كس در اين مسئله ك

اما اگر همين احكام به شكلي در كنار يكديگر قرار گيرند كه ، شكي ندارد

براي تسلط كفار بر مسلمين و يا تسلط اهواء بر تقوا باشند، اي  گاه زمينهآناخود

 صحيح نشده است.سازي  مسلما نظام

با تغيير نسبت ها، ايجاد نگري  با مجموعهنگري  نتيجه آن كه در روش كل

و در نظر داشتن عوامل گوناگون در شناسايي كل دگرگوني ها  نوع خاص رابطه
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خود داراي وجوه اسالمي نگري  گوييم روش كل مي دليلبه همين ايجاد شده و  

 و الحادي است.

 

 





 

 

 

 

 سازيمدل بخش پنجم:

 

موضوع شناس اسالمي گذشته مطالبي پيرامون موضوع و نياز به هاي  در بخش

نيازمند روش  ،. همچنين دانستيم كه كارشناسي اسالمي موضوعاتشد مطرح

را در مجموعه و با در نظر داشتن ها  خاصي است كه بتواند كيفيات و پديده

آن به لزوم محاسبه كمي تغييرات كه به دنبال اصل تغيير، مطالعه و شناسايي كند. 

هماهنگي اين روش ره شد. آنگاه به بحث از ضروريات روش مورد نظر است اشا

ناميديم. اكنون در اين نگر  مجموعهيا نگر  را كل يبا نظام هستي پرداخته و چنين روش

و كاربرد آن كه ساختن مدل و نمونه نگري  بخش به قدرت عملكرد روش كل

 .پردازيم مي عيني است

نگريبررسيعللومعاليلنسبيدرروشکل

ل ومعاليل جزيي يا علل و معاليل كلي مورد مطالعه علنگري  در روش كل

شود، مورد  مي بلكه نسبت بين كليات كه علل و معاليل نسبي ناميده ،نيست

 گيرد. مي محاسبه قرار  و بررسي

علل و معاليل جزيي به معني نسبت و رابطه بين جزييات يک پديده است. 

رادي كه تعين شخصيه بنابراين فقط صدق به يک فرد داشته و يا در مورد اف

خاصي را دارا باشند صادق است. لذا بررسي اين دسته از علل شموليت كافي 

و به علت همين محدوديت، موضوعات و روابط از دايره مطالعه و ندارد 

 ماند. مي محاسبه آن خارج
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نگري  روش كلمتفاوت با علل و معاليل كلي نيز مانند علل و معاليل جزيي 

اين دسته از روابط به ساختن مفاهيم كلي و انتزاعي در ذهن زيرا بررسي  ؛است

كمک ابزار عقل به گردد كه در يک ربط منطقي صحيح و به  مي انسان منجر

 شود.  مي شناسايي فلسفه هستي و درك مخلوقيت جهان منتهي

نگريفيزيكيوعينيباروشکلهايساختنمونه

الزمه روش  ،فسير جهاندستيابي به يک نظام فكري فلسفي صحيح در ت

نسبت بين كليات مورد بررسي قرار  ،است. در اين روش شناختنگري  كل

كشف معادالت تغييرات و  ،تا با توجه به تغييرات يک كل در مجموعهگيرد  مي

محاسبه كمي نسبت تاثيرها، توانايي ساخت موضوعات جديد هماهنگ با نظام 

زيرا ساختن مدل و نمونه عيني به  ؛شودوحي و احكام الهي در مسلمين ايجاد 

و موانع سازند دهد كه عينيت را به نفع احكام دگرگون  مي مسلمين اين امكان را

 تحقق احكام را از ميان بردارند.

 عيني وهاي  ساختن نمونهنگري  به عبارت ديگر عملكرد و كاربرد روش كل

 باشد. مي سازي يا به تعبيري مدل تجربي

( «دنيا»يت وجهان مصنوعات )به تعبير آيات و روايات برخي معتقدند كه عين

هر چه باشد مهم نيست و اين مسلمان است كه بايد خود را سالم و پاك نگه 

اسالم اما اين عقيده با مصارف و مختصات  ،قرار نگيردتأثير داشته و تحت

وسيله تقرب به عنوان زيرا توجه و ساختن و پرداختن به دنيا  ؛هماهنگ نيست

 دين است. قدرتي كه اسالم در بين مسلمين ايجاداين يكي از نقاط قوت دا خبه 

. به همين است در همه ابعادنيست و بلكه كند تنها در زمينه فكري و عبادي  مي

دليل ساختن عينيت به وسيله مسلمين نبايد با فلسفه الهي ايشان متناقض باشد، 

 نمايد.را در تقرب به خالق جهان ياري  ها نبلكه بايد آ
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دردركکلياتهستينگريکاربردروشکل

يا انتزاعي گفته شد نگري  در مباحث گذشته پيرامون ساده كردن در روش كلي

 را از نكه گاه در بين تعينات و مصاديق گوناگون خصلت مشتركي را كشف و آ

 كنيم.  مي خصلتها انتزاعساير 

خصلت مشترك ظرفيت مثال بين ليوان، بشقاب، زيرسيگاري و... به عنوان 

نماييم. مفهوم كلي ظرفيت كه از انتزاع اين خصلت  مي را از ساير خصائل جدا

باشد. مصاديقي  مي بر مصاديق بسيار زيادي حاكم ،گردد مي در ذهن انسان ايجاد

 كه درآنها قيود خصوصيات شخصيه در نظر گرفته نشده است.

تركي را مالحظه و انتزاع تواند خصلت مش مي در باب مفاهيم ذهني نيز انسان

و به يک مفهوم كلي برسد. اثبات مخلوقيت جهان و حقانيت معارف حقه كند 

شود. انسان در بين تمام تعينات و كيفيات،  مي الهي نيز از همين طريق حاصل

 نجا به مفهوم كلي نياز به يکآخصلت مشترك نيازمندي را انتزاع كرده و از 

 شود. مي بال آن نيز حقانيت وحي اثباتيابد و به دن مي نياز دست بي

ساختن مفاهيم كلي براي توان گفت كه روش ساده كردن مذكور  مي در واقع

هاي  ساختن نمونهتوانا به اما  ،در ذهن انسان و درك كليات هستي كاربرد دارد

و بايد به دنبال روشي ديگر جهت ساختن عينيت بود. نيست فيزيكي و عيني 

ر پرتو مفاهيم ذهني فلسفي صحيح انجام وظيفه نمايد، همان اين روش كه بايد د

 است.نگري  روش كل

نگرياصليوفرعيکردنخصوصياتدرروشکل

با ساده كردن خصوصيات نگري  ساده كردن خصوصيات كيفيات در روش كل

 و سپسخصوصيات را انتزاع نگري  در روش كلدر روش انتزاعي تفاوت دارد. 

 نماييم. مي يآنها را اصلي و فرع
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مرتباً مثال، فلز هادي الكتريسيته است. اگر فلز را حرارت داده و به عنوان 

كند. رنگ آن  مي درجه حرارت را تغيير دهيم، بعضي از خصوصيات فلز تغيير

با رنگ  كه كامالًبه حدي شود،  مي سرخ شده و هر لحظه دماي آن افزوده

لز تفاوتي نكرده و در هر خصلت هدايت در فاما شود،  متفاوت ميسابقش 

 نمايد. مي حرارتي آن را حفظ

ها در هر پديده اوصافي اصلي به شمار رفته و  يک سري از خصلت ،بنابراين

 مانند. به طوري كه ما پديده را به آن اوصاف مي در شرايط گوناگون باقي

شناسيم. اما يک سري خصوصيات اوصاف فرعي بوده و با تغيير شرايط تغيير  مي

 .شوند و يا كال حذف ميكنند  ميسوس مح

نگريمعنايسادهکردندرروشکل

به معني مالحظه ومحاسبه نسبت بين اوصاف نگري  ساده كردن در روش كل

 باشد. مي اصليمتغير اصلي براي يافتن 

تواند با ايجاد  مي اصليمتغيرهاي يا متغير كارشناس با كشف و محاسبه 

كند اقدام نگري  يندهآسيب شناسي، پيش گيري و تغييرات مناسب در پديده به آ

 و در نتيجه قدرت ساخت  مدل مطلوب را به دست آورد.

 به راحتي. يک خوار بار فروشي آوريم مي براي روشن شدن مطلب مثالي

پزد  مي نو يا كهنه است؟ زودآيا كه  ؛تواند جنس انواع نخود را تشخيص دهد مي

و در بازار مشتري دارد يا خير؟ اما اگر  ير؟ محصول كجاست؟ مرغوب بودهديا 

و آن را درمان كند يا طعم نخود را كشف فرضا بخواهد علت ناپز بودن نخود را 

تخصص مل و أبنابراين احتياج به تامر سهلي پيش رو نخواهد داشت.  ،تغيير دهد

 .كند داشته و بايد با شناخت مغير اصلي، كار خود را بر محور آن متمركز
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اگر كسي بخواهد براي بدنه كشتي يا هواپيما آلياژي بسازد رضاً فهمچنين 

به كه در درجه مشخصي از فشار و حركت داراي مقاومت مطلوب باشد، 

يعني او نيز بايد عوامل اصلي  ؛نخواهد بودكاري قادر به انجام چنين سادگي 

بين ايجاد تغييرات مطلوب را در انواع فلزات در يابد و با محاسبه كمي نسبت 

 آنها تغييرات الزم را ايجاد كند.

وحدتترکيبيبيناجزاء

توان اوصاف را  نمي يعني ؛اوصاف يک شيء با يكديگر وحدت تركيبي دارند

. به عبارت ديگر در يک كل رابطه كرد بدون در نظر گرفتن همگي آنها مالحظه

و د نداراست. به طوري كه كل بدون اجزاء معنا  هبين اجزاء مجموعه دوطرف

مجموعه اجزاء نيز بدون مالحظه وحدت تركيبي كه آنها را به صورت يک 

قابل مالحظه و شناسايي نيستند. همچنين در نظر داشتن اصل تغيير در  هگردهم آورد

 توان تغيير را جداي از تركيب دانست. نمي واست كنار تركيب ضروري 

وحدت تركيبي بنابراين با توجه به اين كه اوصاف از يک طرف با يكديگر 

و از طرف ديگر داراي قدرت تغيير و دگرگوني هستند بايد خصوصيات دارند 

 و سپس نسبت بين آنها را مالحظه نمود.كرد اصلي را تعيين 

سازيتاثيرارتكازاتکارشناسدرمدل

باشد، مسلما داراي  مي كارشناسي كه دست اندركار ساخت مدل و نمونه عيني

و اوست از جهان هستي شكل دهنده نظام فكري  تلقي او ؛ارتكازاتي است

 باشد. مي محصول آن عادات، مانوسات و در مجموعه ارتكازات خاصي
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شناس درعمل  تالش ما نيز در اثبات اين مطلب است كه نظام فكري موضوع

سي وي موثر بوده و در غير اين صورت ميان متخصص ملحد و اكارشن

 .متخصص مسلمان تفاوتي نخواهد بود

و روش كارشناسي با ارتكازات ارتباط داشته و سازي  مدل ،عبارت ديگر به

 باشد. مي ويعادات  مدلهاي ساخته شده توسط كارشناس مويد نظريات و

مثال منشاء ذهنيات كارشناس ملحد انكار خالق است. در نتيجه به عنوان 

ن امر وري هرچه بيشتر از هستي بوده و همي رفاه و بهرهتنها فلسفه زندگي وي 

گردد. باورهاي قلبي عادات و  مي موجب پيدايش ارتكازات وعادات خاصي

عيش و  ،نوسات فرد مذكور طالب مدلهايي است كه هرچه بيشتر ايجاد رفاهأم

طبيعت خوشگذراني نموده و در واقع اصول موضوعه او حرص در بهره گيري از 

 مادي است.

الحادي ه بعضي با باورهاي كارشناس ملحد مدلهايي وجود دارد كروي  پيشدر 

و نمايد  ميسازگار و بعضي ناسازگار هستند. كارشناس مدلهاي ناسازگار را جدا 

سازگار غور و بررسي كرده هاي  نها خواهد كرد. سپس درميان مدلآسعي در محو 

 فلسفه ذهني خويش را تحقق عيني بيشتري بخشد. ،تا با ساختن مدلهاي جديد

اصليمتغير

همه تأثير نسبت اما مسلماً ،ي در ايجاد تغييرات يک كل دخالت دارندعوامل بسيار

و در ميان آنها كرد را اصلي و فرعي تأثير واملعآنها يكسان نيست. بنابراين بايد 

. اما كرد اصلي تعيينمتغير به عنوان باشد تأثير عاملي را كه داراي بيشترين نسبت

 چه نيازي به اين كار وجود دارد؟ 

از كشف نسبت ميان كيفيات، شناسايي كل در مجموعه و هدف اصلي 

عيني و در هاي  كشف ارتباط كيفيات با يكديگر است تا بدينوسيله مدلها و نمونه
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واقع موضوعات جديد هماهنگ با فلسفه و مكتب الهي ساخته شود. بنابراين 

براي ايجاد تغييرات الزم جهت حذف تاثيرات مضر و ايجاد تاثيرات مطلوب و 

زيرا اگر  ؛و به كارگيريمكنيم را كشف متغير ماهنگ با هستي بايد عامل اصلي ه

، اما از سرچشمه آنها آگاه نگرديم، قادر به ارائه مدلي نماييم هتغييرات را مشاهد

 نخواهيم بود.دلخواه با تغييرات 

به تنظيم شماته و يا سر ساعتها هايي كه در زمان  توان به ساعت مي براي مثال

و به جاي آن ساعت هايي را كرد كنند اشاره  مي طور اتوماتيک موسيقي پخش

اذان و اذكار حضرت حق سبحانه تعالي را معين فرض كنيم كه نه تنها در مواقع 

بلكه فقط براي عبادت و تذكر آن تنظيم شوند. در بررسي آثار و كند  پخش مي

گوييم: ساعت موضوع  ميحاكم بر اين دو ساعت  اصلي و فرعي نمودن عوامل

به منظور تسهيل در  و براي نشان دادن زمان واست و ابزاري در خدمت انسان 

شود. وقتي عمر انسان بايد در بندگي حضرت حق  مي وي ساختهمحاسبه 

ساعت سبحانه تعالي و در خدمت تعاليم تعالي بخش وحي باشد، الزم است كه 

رت ديگر موجب قرب انسان به باري نيز تذكر دهنده معناي مذكور بوده و به عبا

لذا بكارگيري اين معني )تقرب الي اهلل( را در  .تعالي و نه بعد از بارگاه او گردد

 پردازيم. مي ساعت شناسايي كرده وبه ساخت اين مدل

چگونگيتعييناوصافاصلي

كارشناس براساس اصول موضوعه فكري خود فرضياتي در مورد مدلي كه در 

عينيت درباره دهد و آنگاه براي كشف صحت و سقم آن  مي هذهن دارد ارائ

باشد( وبراي يافتن  مي )عينيت به معناي مدلهاي عيني موجودپرسد  سؤالهايي مي

بندي  وي با آمارگيري و دسته .زند مي پاسخ آنها به تالش و تحقيق دست

بتهاي يا نسآپردازد كه  مي اطالعاتي از مدلهاي عيني موجود به بررسي اين مطلب
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تقريبي كه از بررسي مدلهاي عيني به هاي  مورد مدل با نسبتمفروض و ذهني در 

هماهنگي دارد يا خير؟ و در صورت وجود هماهنگي براي است دست آمده 

 زند. مي به آزمايشدست يافتن قدرت انطباق و مدل ذهني با عينيت 

 ،موجود اينجا كارشناس با اصلي و فرعي كردن اوصاف در مدلهاي عيني در

و اصول موضوعه در ذهن خود اصل  فرض پيشعنوان ه وصف يا خصلتي را ب

 كند.  مي قرار داده و ساختن مدل جديد را در پرتو اين اصل بررسي

به بيان واضح تر مدلهاي عيني داراي اوصاف بسياري هستند كه كارشناس 

 : كند مي نكته ذيل اصلي و فرعي 5آنها را با در نظر گرفتن 

 دت تركيبي اوصافـ وح6

 ـ متغير بودن اوصاف5

اصلي متغير سپس يک اصل را در بين اوصاف اصلي به عنوان اصل حاكم يا 

اصلي و اوصاف اصلي به متغير ميان هاي  و با محاسبه كمي نسبتكند  ميتعيين 

 پردازد. مي مطلوب در اوصاف اصليتغييرات ايجاد 

قدرتعملكردمدل

ال ؤس اصلي تعيين شده و موردمتغير عنوان عامل و  امر مفروضي كه در عينيت به

گيرد، چنان چه در همه آزمايشات تاييد گردد و معادله آن در عمل موفق  مي قرار

قدرت عملكرد خواهد داشت. همچنين استنباطي  ،تر از معادله قبلي باشد و كامل

 گيرد. مي شود استنباط كارشناسي نام مي كه توسط اين مدل از عينيت

ته روشن است كه هيچ تغيير و نسبت تاثيري بدون علت نيست. به اين الب

معنا كه اگر مدلي داراي قدرت عملكرد عيني )قدرت ايجاد تغيير و انطباق با 

 باشد. مي عينيت( است، تابع علتي بوده و فقدان عملكرد نيز داراي علتي
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وعدم ن آگوياي صحت معادله  ،مدل با عينيتانطباق علت به عبارت ديگر 

باشد. الزم به تذكر است كه معادله  مي انطباق نيزگوياي عدم صحت معادله

علتها نيست. بنابراين با كشف معادالت صحيح ارتباط چيزي جز محاسبه كمي 

توان مدلهايي با قدرت عملكرد عيني  مي علتهاارتباط و در واقع محاسبه  كمي 

 ساخت. 
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و اين كار با است كه تغيير عينيت با ساختن مدلهاي مطلوب امكان پذير دريافتيم 

به اين صورت  پذيرد. مي اصلي و فرعي كردن اوصاف در مدلهاي عيني صورت

مورد بررسي را اصول موضوعه و باورهاي ذهني مدلهاي سازگار  سكه براسا

يت در بين اوصاف وصفي كه خصوص .شود مي قرار داده و اوصاف آن مالحظه

 رود مغير اصلي و ميان ساير اوصاف نيز آنها كه نسبت مي اصلي مدل به شمار

شوند. سپس با كشف معادله  مي اوصاف اصلي تعيين نعنوابه قويتري دارند تأثير

غير، تغييرات مطلوب را در مدل عيني ايجاد نموده تبين اوصاف اصلي و منسبت 

 ني موجود بسازيم. تا مدل ذهني خود را كاملتر و قويتر از مدل عي

تعريفآنازدوديدگاهرشدو

براي درك بهتر توصيف از حركت شناسي  تمام تالشها و تحقيقات موضوع

، بايد گفت: نيستو از آنجا كه حركت بدون هدف و جهت گيرد  ميصورت 

توان رابطه حركت و  نمي د. لذاشبا مي به رشد نهمه حركات براي رسيد

توان گفت كه كار موضوع شناس  نمي يعني ؛كرد را از رشد منفک نتوصيف آ

 6، اما قادر به شناسايي مقصد اين حركت نيست. استتوصيف حركت 

و اين بـه دليـل وجـود و تعريـف     است ـ  وجود وجوه اسالمي و الحادي در بخش انساني امري روشن   6
ر از انسان است. اما آنچه در نظر اول روشن نمي باشد وجوه متفاوت اسالمي و الحـادي در علـوم   كامال مغاي

 گردد. است كه اين مسئله با درك رابطه حركت و جهت آن حل مي
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 .عينيت كامال با تعريف رشد انسان هماهنگي داردسازي در ساختار ،بنابراين

چه  تعريف رشد انسان است و چناناز عينيت تابعي ايجاد تغيير در بدين معني كه 

 يير كند مدلها نيز تغيير خواهند كرد. تغ فرض پيشاين 

كامال است كه تعريف رشد انسان در دو دستگاه اسالمي و الحادي روشن 

شهوات و اصلي حكومت  فرض پيشغرب شناسي  باشد. در انسان مي متفاوت

حركت انسان تنوع طلبي و حرص در خوشگذراني است. برنامه علت  ،اميال

و معتقد هستند كه تشديد كرده امل را ريزان غربي در مسئله توسعه اين ع

كند كه سنن و نهادها را متاثر است  پيدايش يک حالت رواني در جامعه ،توسعه

 و موجب رشد دائم التزايد توليد باشد.

در بين هر ملتي سنني وجود دارد كه با فرهنگ و منظور از سنتها چيست؟ 

فرهنگ و فلسفه نيز يعني همراه با تغيير سنن،  ؛فلسفه آن ملت هماهنگ است

ديگري اصالت ملت قناعت و سنت ملتي كنند. به عنوان مثال سنت  مي تغيير

جواهرات و  ،تعويض منزل، ماشين، مبلمان خانه، لباسزماني باشد.  مي مصرف

را سخت به خود  تطبيق آن با مد روز كه رهآورد تنوع طلبي غربي بود ما

با تغيير فرهنگ مصرف به فرهنگ  بايست مي ملت مااما امروز  ،كرد مي مشغول

قناعت به سنت ديرينه خود بازگردد. توسعه براساس تعريف رشد انسان غربي، 

باشد.  مي مستلزم شناخت هرچه بيشتر منابع و معادن طبيعي جهت افزايش توليد

عد متمركز شده و توسعه تنها در اين بُاين حول ها  لذا در ملل غربي تمام تالش

اصول موضوعه است و توسعه تقوا ن كه در جامعه اسالمي آمعنا دارد. حال 

باشد. براي مالحظه اين معني به الگوي  مي رشد مكارم و كماالت انسانيبراساس 

 كنيم. مي آمارگيري كفار توجه

 



 

  11 رشد و توسعه

الگويآمارگيريکفار

كامال مغاير اقدام به تهيه الگوي آمارگيري از  فرض پيشمسلمين و كفار با دو 

 نها در عملكردشان موثر خواهد بود.آهاي ذهني فرض پيش ؛يندنما مي عينيت

ذيل موارد باشد درباره  مي مثال سواالتي كه در الگوي كفر مطرحان وبه عن

 :است

 ـ سطح تحصيالت6

 ـ سطح در آمد5

 ـ سطح مصرف6

 دهند:  مي همچنين موارد مصرف را با جزييات ذيل مورد سوال قرار

 ـ آيا خانه ملكي داريد؟ 6

دانيد؟ وياليي؟  مي چه نوع منزلي را براي سكونت مناسب ـ5

آپارتماني؟ با نماي سنگي؟ با نماي آجري؟ در حومه شهر؟ در 

 ركز شهر؟ و...م

 ـ آيا ماشين شخصي داريد؟ 6

 پسنديد؟  مي ـ چه مدل ماشيني4

 كنيد؟  مي ـ چه نوع غذاهايي بيشتر مصرف2

 ؟ بينيد ـ براي مهمانيها چه غذايي تدارك مي1

ها  و بيشتر از كدام فروشگاهخريده ـ در سال چند دست لباس 1

 كنيد؟ چرا؟  مي خريد

ـ مبلمان منزل شما از چه زماني تعويض نشده و آيا همراه مد  3

 دهيد؟  مي روز مبلمان خود را تغيير
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 در الگوي آمارگيري كفار مطرحمذكور شماري از قبيل موارد  بي سواالت

زيرا نظام كفر  ؛استمگي پيرامون امور مادي زندگي گردد. سواالتي كه ه مي

دهد و  مي ، بلكه انسان را در خدمت ابزار قرارداند نميابزار را در خدمت انسان 

كه انسان تنها براي بهره است  سواالت آن از عينيت تحقق بخش اين امر ذهني

 مندي از ماده و آثار آن زنده است. 

الگويآمارگيريمسلمين

تعريف  سكند براسا مي از عينيت مطرحآمارگيري ه كارشناس موحد در االتي كؤس

به عنوان . موحد نه هواي نفس، بلكه اعتقاد را است انسان وي از هستي و

 و به بيان ديگر شدت حركت را تابع شدت ايمانشناسد  ميمحرك آدمي 

 گيري جهت ،ترين اصل را در تعريف انسان داند. كارشناس مذكور زيربنايي مي

 و ساير موارد را زيربنايي و فرعي قلمدادآورد  ميشمار ه بهستي وي نسبت به 

 سنجد. مي كند. لذا در آمارگيري ابتدا سطح اعتقادات جامعه را مي

 مثال كارشناس اسالمي پيرامون مسئله اسراف تحقيق و آمارگيريبه عنوان 

از اين مسئله در تا به ميزان حيف و ميل در جامعه پي ببرد. سواالت وي  كند مي

 موارد ذيل است: 

 به انجام واجبات و پرهيز از محرماتدر امور اقتصادي جامعه بندي  ـ ميزان پاي6

 ـ نوع و ميزان مصرف غذا و پوشاك5

 تجمالت و امور غير ضروري در زندگي مسلمينتأثير ـ ميزان6

 بازار مسلمين درـ نوع كاالهاي پرفروش 4

رسد كه اكثر  مي تنظيم پاسخها به اين نتيجه كارشناس موحد پس از تحقيق و

مسلمين از انجام محرمات اجتناب كرده و سعي در عمل به احكام و فرامين 

و تا آنجا كنند  ميالهي دارند. در مصارف غذايي از اكل و شرب حرام خودداري 
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يعني اضافه غذاي خود را  ؛نمايند مي كه ممكن است از دور ريختن غذا اجتناب

دارند.  مي آن را براي پرندگان و حيوانات نگهذرات رسانده و حتي ند ممستبه 

قيمت، لوسترهاي وزين،  گرانهاي  از قبيل مبلتجمالتي مسلمين هاي  در خانه

قيمت و  آالت گران و زينتها  مجسمه ،نفيستابلوهاي ظروف طال و نقره ، 

غير ضروري شود. در بازار مسلمين كاالهاي  نمي از اين قبيل ديدهاشيايي 

تجملي و ساخته دست كفار خريدار ندارد. بسياري از متخصصين مانند 

به  گيرند و نمي فقير مزديكنندگان  مراجعهاز و صنعتگران  مهندسانپزشكان، 

ثروتمندان و  .دارند اي همين دليل چه بسيار از آنها كه زندگي بسيار ساده

فراهم نمودن مقدمات  ،متمولين مسلمان در امور خير مانند ساختن بيمارستان

كه  فعال دارند. زمانيشركت و معالجه بيماران فقير جوانان ازدواج براي 

 آيد مسلمين به راحتي از مي جنگ و غيره پيش ،زلزله ،خطراتي از قبيل سيل

 گذرند. مي موال خويشا

يابد كه  مي كارشناس مسلمان با ربط دادن نسبتهاي موجود ميان پاسخها در

دور  ،خود را اسراف نكرده و به جاي مصرف در تجمالت مسلمين دارايي

 خير و مفيد مصرفكارهاي آنها را در  ،ريختن و يا كنز كردن و راكد گذاردن

 ،و در جوامع اسالمي، فقير، مريضدارد كنند. لذا زندگي آنان بركت خاصي  مي

 6شود.  مي محتاج و سرگردان بسيار كمتر از جوامع الحادي يافت

بـه   ـ البته بايد گفت: چنين وضعيتي انشاء اهلل با درهم شكستن هجوم كفر پيش خواهـد آمـد؛ زيـرا فعـالً      6
بـه علـت   مردم كه ياران هميشگي دين خدا و در اين زمان ياوران امام امت هستند، باقي جز مسلمانان واقعي 

ساله فرهنگ كفر بر اسالم دچار تجمل، تفاخر، حرص كنز اندوزي و توكل بـه مـاده بـه جـاي      5200هجوم 
ن را كسـي آنـا   رو بركت از زندگي آنان رخت بربسته و ترس از نـداري و بـي   اند. از همين توكل به خدا شده

به بخل و خست انداخته است. به طوري كه با فراموش كردن چشمه هـاي بركـت الهـي چشـم بـه دسـت       
 بيگانه دوخته اند.
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اصليمتغيرتعييناختالفدر

يابيم  مي بودند درمتفاوت كامال  فرض پيشكه داراي دو مذكور از آمارگيريهاي 

شدت حركت مادي بوده و به همين جهت سواالت  ،اصلي در نظر كفرمتغير كه 

باشد. در واقع نظام كفر با محاسبه نسبت  ميمتغير از عينيت پيرامون اين  ها آن

اما  ،نمايد مي سعي در ايجاد زمينه مطلوب، يربا ساير عوامل تاثمتغير اين 

اصلي را شدت حركت ايمان دانسته و سواالت خود را متغير كارشناسي اسالمي 

، انسان هم داراي غرايز حيواني و اسالميكند. در معارف  مي پيرامون آن مطرح

 باشد و در اين ميان با ابزار اختيار به انتخاب جهت دست مي هم صاحب عقل

. انسان مطلوب در دستگاه اسالم هوي را تابع تقوي قرار داده و سايه به زند مي

نمايد. همچنين حركت و  مي حركتاست  اكرم)ص( سايه اسوه خويش كه نبي

 متحرك در  ديد او يكي است و هردو تعلق محض به جلت عظمته دارند.

ضرورتوجوديكتعريفمنطقيازرشد

و كند  مينظر است جهت كه شرع مجاز دانسته گاهي انسان به اعمال، تنها از آن 

گذرد و گاهي نيز بر كلمه رشد متوقف شده و مدل  مي از معناي رشد به آساني

 كند. مي مطلوب را طلب

اين خوشبختانه براي مسلمانان كه رشد را قرب الهي و نمونه مطلوب را در 

گاهند كه آن اكرم)ص( وجود دارد. مسلمي ، اسوه حسنه يعني نبيجويند رابطه مي

رشد، شرط توان امور را براساس هوي دانست و  نمي در مدل مطلوب اسالمي

آن به اسالم است. اما اضافه بر اينها بايد دانست كه اگر تعريف بودن منسوب 

منطقي از رشد داشته باشيم، قادر به ارائه برنامه انتقال بوده وبا در دست داشتن 

بدهيم، اره تناسب و هماهنگي منطق نظر توانيم درب مي ي از رشدصحيح تفسير

 اگر قادر به ارائه تفسير رشد نباشيم، در منطق تفسير اسير خواهيم شد.اما 
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پايگاهارزشدرمياناقواممختلف

براي دستيابي به معناي صحيح رشد بايد ديد ارزشهاي موجود در بين جوامع به 

 ردند.گ چه خاستگاه هايي باز مي

يعني آنچه را  ؛باشد مي به معني ارزش «پسند دل» در ميان برخي جوامع

ين پسندها باشد، اسنني كه براساس و دانند و آداب  مي هواي نفس بطلبد اصل

صحيح و ارزشمند خواهد بود. طبيعي است كه جوامع مختلف داراي اميال 

محترم اين ديدگاه آداب و سنن تمامي جوامع از بنابراين باشند.  مي گوناگون

روشن است كه توضيح ندارد. شود. باطل بودن اين انديشه نياز به  مي شمرده

 اورا به نابودي خواهند كشاند.ها  مطلوبوقتي مقصد انسان هواي نفس باشد، 

پسندهاي عقل را اصل دانسته و عقالي بشري را جهت ديگر برخي 

 استعقال بگويند صحيح  هدانند. از نظر ايشان آنچه ك دهندگان حقيقي تاريخ مي

 ،توان آنها را هدف قرار داد و به سوي آن حركت كرد مي و بدون شک و ترديد

به بعضاً و در تشخيص صحيح از غلط نيست اما از آنجا كه عقل بشر مطلق 

 .است اثباتقابل افتد، باطل بودن اين انديشه نيز  مي خطا

 .دهند مي وحي را مبنا قرارتعاليم گروه ديگري ذكر شده در مقابل دو گروه 

تعيين صحيح عاجز بوده و جهت دهندگان تاريخ، از از نظر ايشان عقل و نفس 

منبع ارزشها در  .رسانند مي انبياء و جانشيان آنها هستند كه كالم وحي را به مردم

  اين ديدگاه ذات مطلق الهي است و بنابراين خطا در آن راه ندارد.

ايبزرگمغلطه،«پسنددل»

و كنند  ميعنوان پايگاه ارزش مطرح ه پسند وجدان را بدر اين ميان گروهي نيز 

معتقدند كه در ميان همه پسندها مسلماتي وجود دارد كه كليه افراد بشر در آن 

 ،داريامانتمطلوبيت  ،خيانت بديناپسند بودن و القولند. اين مشتركات مانند  متفق
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دي ظلم و احقاق حق، باصالت مذموم بودن حق كشي،  ،ارزشمند بودن ايثار

رنگ، آداب و سنن و  ،خوبي عدل بوده و از آنجا كه وجدان بشري در هر شكل

را قدر مشترك ها  توان آن مي معترف است،ها  و قبحها  مليتي به اين حسن

 ارزشها دانست.

بايد گفت: مفاهيمي چون بدي ظلم و خوبي مذكور در پاسخ به ادعاي گروه 

 در شكل كلي مورد اتفاق همه افراد بشر عدل، بدي خيانت، مطلوبيت امانت و...

به را مذكور و هر مكتبي مفاهيم نيست باشد. ليكن درشكل عيني اين گونه  مي

 نمايد. مي معناخاص اي  گونه

عنوان مثال آيا مصداق عيني حق كشي و احقاق حق در طرز تفكر ه ب

جنگ  را در آتشجهان كه هيتلر  امريكايي و اسالمي يكسان است؟ زماني

امانت؟ مگر نه اينكه آن را موجب يا نهاد  ميسوزاند، بر اينكار نام خيانت  يم

دانست. همچنين ماركسيستها جنايات لنين و استالين را ظلم و  مي رشد بشريت

اين  كنند و از يبه عنوان دفاع از حق محرومين ياد مآن ، بلكه از دانند نميستم 

 شود. مي راوان يافتدر تاريخ گذشته و جهان امروز فموارد قبيل 

يابيم كه پسند وجدان به دليل وجود اختالف در تشخيص  مي در ،بنابراين

داند،  مي تواند مورد اتكاء واقع شود. آن چه را كه يكي ظلم نمي مصاديق عيني

داند، ديگري  مي يگري عدل خوانده و آن چه را اين دفاع از حق محروميند

 شمارد. مي جنايت و خيانت به بشريت

عيارصحتدرتشخيصحسنوقبحم

مسلماتي كه حسن و قبح در مراحل عاليه دارند، امري فطري است كه با نظام 

رابطه دارد. بدين معني كه پايگاه حسن و قبح بايد پايگاهي ثابت و مطلق عيني 

 گيرد.به عهده ح عيني آنها را يباشد تا تشخيص مصاديق صح
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يعني آن  ؛رت عملكرد عيني استدر دستگاه الحاد پايگاه حسن و قبح قد

اما در شود.  ميچه در عمل موفق باشد و قدرت بيافريند امري صحيح قلمداد 

دستگاه اسالم، معيار صحت مصاديق و پايگاه ارزشها تناسب با كمال مطلق 

حسن و  ،داشته باشدتناسب جلت عظمته با تعاليم خداوند هستي است. آن چه 

بياورد قرب شود. آن چه به بارگاه الهي  مي هآنچه نامتناسب باشد قبح شمرد

از ديدگاه  ،ديگربه عبارت عد از او بيانجامد ضد ارزش است. ارزش و آنچه به بُ

پديد آورد غلط است، نه آنچه دچار شكست را سالم آن چه دوري از حق ا

اما به راستي  ،و يزيد پيروز شدخورد شكست به ظاهر شود. امام حسين)ع( نيز 

 صحيح انجام دادند؟ كدام يک كار 

گفتيم كه تعريف  .شود مي بدين ترتيب معناي كمال و رشد نيز مشخص

به زيرا رشد چيزي جز تغيير يک وضعيت  ؛رشد از تعريف حركت جدا نيست

و اگر ما وضعيت مطلوب و كامل را قرب نيست تر و كاملتر  مطلوبوضعيت 

د. كن مي ب درگاه الهيست كه انسان را مقراري مالهي بدانيم، رشد به معناي ا

بعد انسان از اين درگاه باشد. در اينجا همچنين نكث به معناي امريست كه مُ

انسان پيروز و انسان  ،كمال انسان به ميزان تقرب او بوده و به جاي انسان قوي

البته انسان مقرب، كامل،  درگاه الهي است.مقرب كامل بايد از انساني نام برد كه 

 واهد بود.قوي و پيروز هم خ

شويم كه ارائه برنامه سعادت براي بشر  مي متوجهذكر شده عالوه بر مطالب 

 .شناسد مي را تنها خداوندحقيقي زيرا رشد و كمال  ؛از عهده انسان خارج است





 

 

 

 

 اختيار فرض پيشنقش : بخش هفتم

اختيار،عاملتغييرجهتدرکيفيات

و آب و ساير  د رابطه چوب و آهناگر ارتباط انسان با كيفيات هستي را مانن

. ايم مواد با يكديگر بدانيم، در واقع وي را تحت يک نظام جبري دروني قرار داده

 نظامي كه با جهان خارج از خود كه آن نيز تحت قوانين جبري حركت

. نتيجه چنين طرز تفكري اين است كه: انسان است نمايد، داراي رابطه جبري مي

 طلوب در عالم را ندارد. قدرت ايجاد تغييرات م

و از سوي بود معتقد انسان هاي  نمي توان از يک سو به جبري بودن واكنش

افعال انسان را به اين ديگر وي را داراي قدرت خالقيت و نوسازي دانست. اگر 

فاعل آنها نسبت دهيم، نفس اين نسبت بيانگر اختيار انسان است. لذا چنان چه 

و وصف حركت منسوب به شود ل اختيار وارد توصيف كيفيت حركت، عام رد

توان با انسان همچون چوپ و آهن و آب برخورد  نمي فاعل فعل گردد ديگر

كيفيات عالم و  تغيير در دنمود. به عبارت ديگر اگر انسان را داراي قدرت ايجا

به نام اختيار را در بررسي و  جديد ساختن كيفيات نو و مطلوب بدانيم، عامل

 حركت وارد كرده ايم.توصيف كيف 

كيف همه افعال منسوب به  ؛ يعنيتكليف استدار   دنيا ،در معارف اسالمي

 باشند.  مي متصلآن به اختيار بوده و كليه افعال قلب، ذهن و حس 
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ايجادتغييرالزمهفشارخارجيواختالفسطح

توصيف كيف حركت اعم از كوچكترين حركات مانند  ،كارشناسي موضوعات
درواقع است.  دن شيء تا بزرگترين آنها مانند توليد نيروي برق از آبپوسيده ش

و به بيان ديگر زمان هر چيز برابر با ندارد منهاي تغيير وجود اي  هيچ پديده
براي ايجاد تغييرات مطلوب ناگزير بايد شناس  تغييرات آن است. پس موضوع

 كيف حركت و تغييرات پديده را ارزيابي نمايد.
 ايجاد تغيير بدون فشار و اختالف سطح محال است. است كه شايان ذكر 

ذاتي ماده باشد حركت  ،يابيم كه اگر فشار مي درمختلف در بررسي موارد 
و محدود دارد و انجام  ، آغازين استدالل كه هستي مادهاآفرين نيست. همچنين با 

شار متعلق به گردد. اما اگر ف مي اثباتنيز محدوديت تاثيرات وارده بر ماده  ،است
يعني  ؛خواهد بودغير باشد موجب حركت شده و جهت حركت نيز به سوي غير 

كشد. نكته دوم اين كه يكساني، يكنواختي  مي را به سوي  خودموضوع  ،جاذبه
و بساطت مانع ايجاد حركت است. لذا با مشاهد حركت و تغيير درعالم به 

 يابيم.  مي تغيير ناسازگارو بساطت را با بريم  ميوجود اختالف و تنوع پي 
بدانيم بايد به  ها كه انسان را داراي قدرت تغيير پديده بنابراين در صورتي
 نكات زير اذعان نماييم: 

 ـ در عالم اختالف وجود دارد.6
 و تعلق به غير دارد.است فشار خارجي ها  ـ فشار ايجاد كننده حركت در پديده5
 است.ناشي از اختيار بلكه  ،نيست ـ رابطه انسان با كيفيات عالم جبري6
 ـ حركت داراي جهت و هدف بوده و بدون آن محال است.4

اختيارنقطهبروزارزشهاوکماالت

بدي  وزيرا خوبي  ؛يابند مي با در نظر داشتن عامل اختيار است كه ارزشها معني

اه داشته و رشد و توسعه را در ديدگدركي كمال  در صورتي معنا دارند كه ما از
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نقصان و منهاي باشيم. به عبارت ديگر انسان و ادراكات او كرده خويش وصف 

ديگر معني و زايد هستند. از طرف  بي يي، ارزشهااست كمال كه بر اساس اختيار

توان عامل  نمي باشند مي با توجه به آنكه در معارف اسالمي زيربناي هستي كماالت

 اختيار را از دستگاه گيتي حذف نمود.

بودنعلومتجربيدارجهتعلت

و دسته دارد از افعال قلبي، ذهني و حسي انسان با قرب الهي تناسب اي  دسته

كه دسته اول ايجاد رشد است ديگر فاقد اين تناسب هستند. نكته قابل ذكر اين 

عنوان مثال اگر سجده انسان ه نمايند. ب مي ، ليكن دسته دوم ايجاد نكثكند مي

و اگر از روي ريا و نمايد  ميخدا باشد ايجاد رشد  با خضوع و براي رضاي

 براي غير خدا باشد، ضد كمال است.

آيا افعال انسان كيفيتي از كيفيات عالم نيستند؟ آيا ارزش گذاري اين افعال به 

باشد؟ بايد گفت:  نمي معناي دخالت ارزشها در توصيف بخشي از كيفيات

در واقع كيفي از كيفيات عالم  كند مي در اوصاف كيفيات ايجادانسان تغييراتي كه 

يعني اين تغييرات در جهت قرب  ؛باشد ميگذاري  و داراي قابليت ارزشاست 

عد از نمايند و يا برعكس ممكن است در جهت بُ مي و ايجاد رشداست الهي 

سبب پيدايش نكث گردند. لذا ارتباط انسان با كيفيات ايجاد تغيير در آنها و  ،حق

 داراي جهت و هدفدر نتيجه و است و كيفيات جديد باالختيار مدلها ساختن 

 .باشد مي

ساختن مدلهاي براي به عبارت ديگر از آنجا كه ارتباط انسان با كيفيات عالم 

و چون اين ارتباط كيفي از كيفيات هستي است ربطي باالختيار است  مطلوب

 را كه ايجاد تقرب از افعالاي  يعني دسته ؛توان آن را ارزشگذاري نمود مي است

باشند، نقصان ناميد. مدلها  مي آورندهبُعد كنند كمال دانسته و دسته ديگر را كه  مي
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 شوند نيز به دو دسته تقسيم مي تعريف از رشد ساخته وهايي كه با اين د و نمونه

گردند. مدلهاي اسالمي كه كمال آفرين هستند و در مقابل مدلهاي الحادي كه  مي

 باشند. يم سقوطزاينده 

را براي ايجاد تغييرات ها  بنابراين علوم تجربي كه بررسي اوصاف پديده

 د.قرار دامعيار باشند و نبايد كشفيات كفار را  مي دار عهده دارند، جهته مطلوب ب

 نمود. ريزي و علوم را بر آن اساس پايه

«علم»نامهب«جهل»ظهور

ام پذيرد، بايد براساس تعريف هاي كفار انج فرض ريزي با پيش چنانچه برنامه

 ،«توليدمتداوم پيدايش حالت رواني جهت رشد »يعني  ،و توسعه آنها ريزي برنامه

 صورت گيرد. ارزشهاي ارائه شده كفار كه در راس آنها تسلط اهواء بر انسان و جامعه

ا آنههاي  فرض پيشدر  ؛ زيرادهد مي را تحت الشعاع خود قرارها  باشد، كليه برنامه مي

، بلكه تنها به نيست «گزينش جهت حركت»وجه به معناي  چبه هي «اختيار»

باشد. قرآن كريم از  هم جهت هوي مي نآ «تعيين اولويت در يک جهت»معناي 

 نمايد. مي ياد «هيذ الهه هوخاتارايت من »اين مورد با تعبير 

بط توان اين واقعيت را انكار كرد كه كليه اطالعات از روا مي اكنون آيا

و ارتكازات ها  فرض پيشتابع  ،اند هستي كه نام علم بر آنها نهادهعالم كيفيات در 

ندارد توان گفت: فلسفه ذهني كفار هيچ تاثيري در دانش آنان  مي آنان است؟ آيا

ارتكازات مسلمين  با معارف ومتناقض ، آنهاو مدلهاي عيني عرضه شده توسط 

 است.ي چشم بستن بر حقايق ؟ روشن است كه انكار چنين واقعيتنيست

تواند با  نمي است. بنابراين «تر تر و نظام يافته آهن پيچيده»تعريف الحاد از انسان 

حاكم بر روابط انساني است  واست اصل اختيار كه از ضروريات معارف ما 

كه براساس تعريف انسان شناسي  سازگار باشد. علوم روانشناسي و جامعه
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ثير پذيرفته و تفاوت در زير بناي أت ،بول يا نفي اختيارشوند از ق ريزي مي پايه

سلمين و بروز جهات اسالمي و الحادي از همين نكته ماصلي علوم كفار و 

 شود. مي ناشي

و از آنجا كه است اصالت جبر  ،كفار در تفسير جهان فرض پيشدر حقيقت 

اما در  ،نمايد مي كنند، علوم انساني در پرتو جبر بروز مي نيز مادي تفسيررا انسان 

در نتيجه تكليف نخواهد بود و دار  ، دنياپذيرفته نشودمعارف مسلمين اگر اختيار 

 شود. مي مسئله قيامت دچار ترديد

از ديدگاه ما اند  دست يافته نتوان گفت: آنچه كفار به آ مي جرأتاكنون به 

 نها، تاست كفار كه حرص و طمعهاي  بلكه با توجه به برگزيده ،علم نيست

و  اند توان نام جهل بر آن نهاد. متاسفانه بعضي در اين نكته به اشتباه افتاده مي

 پندارند كه نسبتهاي بين كيفيات گوناگون هستي كه توسط كفار كشف شده مي

ديگر نيز اي  رسيدن به اعمال رحماني باشد. عده ياي برا تواند واسطه مياست 

كشف هاي  قدند كه استفاده از نسبتسته و معتنگري  با دقت بيشتري به مسئله

به توان  مي راها  يابد، ليكن اين نسبت مي شده توسط كفار به اعمال شيطاني راه

كه واقعيت  ازآنها در جهت مثبت استفاده كرد. در حالي وپذيرفت عنوان علم 

محض نيست يعني نسبتهاي كشف شده كفار علم  ؛هاست امر چيزي فراتر از اين

اقعي كه با روش منطقي وهاي  اه مسلمين منحل شوند. آنگاه نسبتدستگو بايد در 

 ردند.گآيندجايگزين آنها  مي هماهنگ با هستي به دست

اصالتاختيارمهارکنندهرفتارمادي

باشد. در اين فرهنگ  مي اصالت اختيار فرهنگ مسلمان، فرهنگ اصالت وحي و

ان داراي قدرتي به نام هاي پذيرفته شده اين است كه : انسفرض پيشجمله  از

تواند بر شرايط غلبه نمايد. به طوري كه رفتار مادي را  مي با آن واست اختيار 
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اعتقاد با مستقل اين قدرت ايمان خود در آورد. بديهي است كه سيطره تحت 

 باشد. مي بسيار متفاوت «اختيار»از  «رفتار مادي»دانستن 

اميال خويش  ،د، با قوه اختياريک مسلمان مومن پس از اختيار بندگي خداون

. به طوري كه اين اميال نتوانند آرامش وي را برهم زنند. در كند مي را مهار

 ، انسان نرمال و طبيعي بر اساس تنوع طلبي حركتكينزحاليكه در دستگاه پولي 

در اين دستگاه كسي است  (اقتصادي)كند. به عبارت ديگر انسان اكونوميک  مي

سالمي ااما در دستگاه  ،آورد مي وي را به حركت در ،بيكه حرص و تنوع طل

عنوان انسان حريص و ه طلبي تنظيم نمايد، ب بر تنوع كسي كه حركت خود را

باور دستگاه اسالمي، انسان بايد بر نفس  سشود. زيرا براسا يمطماع شناخته 

 شد.با مي خود حاكم گردد و بداند كه دنيا و استفاده از مظاهرآن، زمينه آخرت

اختياروحاکميتبررابطه

شناسي،  انسانتعابيري كه هر دستگاهي از انديشه، شناخت،  براي آگاهي از توصيفات و

هاي حاكم بر مجموعه و فرض پيشرفتار اجتماعي و فردي و ... دارد، بايد به 

 دستگاه رجوع نمود. نمدلهاي اوليه ساخته شده آ

قدرت اختيار و حاكميت بر رابطه  مذكور انسان دارايهاي  فرض پيشآيا در 

 باشد؟  مي بوده يا تابع آن

 حاكميت بر رابطه به معني داشتن قدرت حركت به طرف سوء يا حسن

نسبت كه اين حاكميت حذف گردد، به همان نسبت به هر همين علت . به است

و به هر نسبت كه تابعيت از قوانين مطرح باشد،  شود ميتابعيت از قوانين ثابت 

گردد. بنابراين به هر نسبت كه اختيار وجود دارد، حاكميت نيز  مي يار حذفاخت

 باشد. مي موجود
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كه در دستگاه  قابل قبول است. در حالياصلي در دستگاه مسلم، اختيار 

مذكور اصل جايي براي دانند  مين آماديون كه هستي را منحصر به ماده و قوانين 

 وجود ندارد.

مسلمانان و كفار متفاوت است. هاي  ء نيز ديدگاههمچنين درباره حركت اشيا

 ،داند مي بدين معني كه مسلمان حركت اشياء و رفتار ماده را تحت مشيت الهي

هدف بودن  بي شمرد. بديهي است كه مي ليكن كافر حركت ماده را مستقل

موجب تفاوت  ،داري جهان به طرف يک غايت هدفبا  فرض پيشحركت در 

 گردد. مي ركتدر مدل و شناسايي ح

 ،كه در مطالعه حركت انسان و نيز حركت اشياءشود  مي بدين ترتيب روشن

 فرضها به طور قطع دخالت دارند. پيش

حرکتهماهنگوناهماهنگباغايت

آيد، ممكن است اين سوال مطرح  مي كه سخن از اختيار انسان به ميان زماني
گر حركت جهان به طرف كه آيا جهان اقتضاي اختيار وي را دارد؟ و اشود 

 باشد؟  مي غايت است هماهنگي فعل مكلف در رابطه با اين حركت چگونه
پذيرفتيم كه انسان به علت دارا بودن اختيار به شناسي  پس از آن كه در انسان

باشد، بايد در پي كشف اين نكته بر آييم كه آيا اختيار انسان در  مي نسبتي ممتاز
 دارد؟ كه در خارج نيز زمينه بروز يا اين است  درون وي محبوس

حركات، از  اي اي دو دسته از حركات را دارا است. دستهضعينيت خارجي اقت
و دسته ديگر داراي تركيبات است مثبت و داراي تركيبات هماهنگ با غايت 

باشد. احكام ارزشي عالم انشاء هماهنگ با مقتضاي تكوين بوده و  مي ناهماهنگ
 نهفته است. ها  متن اشياء و چگونگي اقتضاي تكويني آن در
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ها، مطالعه تبديل وضعيتي به  ها، شناسايي وضعيت پديدهبنابراين توصيف 
كارشناسي وضعيت ديگر، مالحظه رابطه حاالت استنباط از كيفيات كه همگي اموري 

همچنين بدون  نيست.پذير  امكان ،هستند، بدون شناسايي فلسفه و ارزش
يعني تعريف  ؛واهد داشتخيف از حركت امكان نشناخت رشد و نكث، توص

و در تغيير و نيست بودن آن ممكن دار  حركت بدون در نظر گرفتن جهت
شود، الزم است  مي زماني كه سخن از تبديل وضعيتي به وضعيت ديگر ،حركت

 رشد و نكث در حركت شناخته شود.
رشد را توان از حركت حذف كرد و  نمي بودن رادار  به بيان ديگر، جهت

 باشند. مي گرايي غيرقابل تفكيک غايتو زيرا رشد  ؛تعريف نمود

بدين ترتيب كارشناس در شناخت مصلحت و مفسده، ضرورتا به شناخت 

خواهد  فرض پيشنباشند مدل نيز فاقد اين دو ارزش و فلسفه نيازمند است و تا 

ه نسبت به بود. پس ارائه تئوري، اولين نقطه ورود ارزش نسبت به دانش و فلسف

 باشد. ها مي چگونگي

فهسارتباطدانش،ارزشوفل

فرضهاي  پيشگفته شود: معيار صحت يک تئوري،  اگر در مقابل مباحثي كه گذشت،

توانند غلط  مي فرضها يعني پيشن است؛ عيني آتأثير ، بلكه نسبتنيستاوليه 

 چيست؟ كه نسبت تاثير، ربط عيني بين دو پديده است، پاسخ  باشند، در حالي

 رتباط با چه علتياو در است اينكه يک اثر چگونه اثري يعني  تأثير نسبت

را ناديده انگاريم، تعريف و اين كنيم نباشد؟ حال اگر علت يابي را حذف  مي

كه در تبديل اي  توصيف قانوني را نيز نديده گرفته ايم. به عبارت ديگر به رابطه

 ت ديگر وجود دارد، قانون گفتهوضعيتي به وضعي كيفيتي به كيفيت ديگر و
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نيز اي  بوده و رابطهتأثير شود و كيفيت اول و كيفيت دوم داراي دو نسبت مي

 ميان آنها وجود دارد.

و دارد دخالت  «بيان نتيجه» و« ضعيتمطالعه و» ،«توصيف رابطه»تئوري در 

 ها را ناديده انگاشت.فرض پيشتوان  نمي براي مطالعه وضعيت

اي  ر خالصه بايد يادآور شد كه توصيف كارشناسي امر سادهدر خاتمه به طو

شود، بدون جهت  و توصيفاتي كه به آنها استنباطات كاربردي گفته مينيست 

شود با  مي . به بيان روشنتر توصيفي كه نسبت به كاربردهستند كاربرد ممتنع

و حاصل كالم اينكه دانش، ارزش و فلسفه هر سه است جهت كاربرد هماهنگ 

 باشند. مي ه يكديگر مربوطب

عدمانفكاكاحكامارزشيبااحكامکارشناسي

انساني و علوم و ساير شناسي  ، روانشناسي، جامعهمديريتهدف علم اقتصاد، 

تجربي ساختن جامعه مطلوب است. اما آيا با تسلط فلسفه و نظام فكري كفار 

 نا متعادل روانيپذيرد؟ ملحدين حب الهي را تخيل و وضعيت  مي اين امر تحقق

توانند افعال مسلمين را كمال قلمداد نمايند؟ آيا  دانند. در اين صورت آيا مي مي

انگيزه هايي را توانند مشكالت مسلمين را بررسي و حل كنند؟ ملحدين چه  مي

روزه، جهاد و ساير دانند؟ آيا دعا،  مي شدت بخشيده وچه حركت هايي را رشد

برند،  مي رايب فني و ابزاري كه ملحدين به كاردانند؟ ض مي عبادات را كمال

 هايي است؟  بخشيدن به چه محرك تبراي شد

جامعه اسالمي با ابزار و  چه بسيار متخصصين و فارغ التحصيالني كه در

توجه به اصل مطلب ندارند.  وكنند  ميكفار توصيف كارشناسي هاي  تكينک

چه نار را به كار گرفته و به آيعني فقط ابز ؛كارشناسي ايشان فقط كاربردي است

هاي  بحرانكنند  مي باشد، توجهي ندارند. كارشناسان مذكور سعي مي زيربناي ابزار
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هاي  ندانسته انگيزهجامعه را با فرمولهاي كفار حل كنند و بدين ترتيب ناخواسته و 

افرادي متدين، مومن كه ممكن است  در حالي ،بخشند مطلوب كفار را شدت مي

 ي نماز شب خوان باشند.و حت

زيرا احكام ارزشي نيز  ؛بنابراين احكام كارشناسي جداي از احكام نيستند

ا احكام ارزشي بباشند. به عبارت ديگر احكام كارشناسي  مي توصيف كيف تغيير

موجود ميان هاي  ب فني كارشناسي )نسبتياتوان ضر و نميبوده در ربط 

ار رب اسالمي به عنوان اهرم و وسيله قرا براي رسيدن به جامعه مطلوعوامل( 

ارزشها عوامل جديدي  در مجموعه وارد شده كه موجب تغيير تغيير زيرا با  ؛داد

 گردد. مي ضرايب فني

ضرايب فني كارشناسي كفار از آنجا كه عوامل مورد نظر مسلمين را به 

 حكام كارشناسي خودابا  آنهااست. آورد، از نظر اسالم باطل  نمي حساب

و به ارائه راه حل بپردازند. البته كنند شناسي  بيتوانند جامعه اسالمي را آس مين

اما در جامعه  ،نتيجه دهد ممكن است كه مدلهاي ايشان موقتا درجامعه كفر

و به هر ميزان كه رفتار مسلمين به اعتقاد نيست مسلمين هرگز نتيجه بخش 

شناسي صحيح موضوعات بر اساس تقوي باشد، كارها  و حركتبازگردد ايشان 

از ديد كارشناسي فاصله خواهد داشت. طوري كه فاقد قدرت ارائه حكم 

 6كارشناسي و همچنين قدرت تميز مصداق خواهد بود. 

 

ـيش از پنجـاه مـدل را در تحليـل پيروزيهـاي امـت مـا          6 ـ پس از پيروزي انقالب اسالمي تا امروز، كفار ب
ه كفـار بتواننـد رفتـار اعتقـادي، معيشـت      بررسي كرده اند كه هيچ كدام موفق نبوده اند؛ زيرا محال اسـت كـ  

ـيبي وارد نماينـد. همچنـان كـه تـا كنـون نيـز در        كنند اقتصادي و ساير ابعاد مسلمين را شناسايي  و به آن آس
 اند.   سردرگمي و درماندگي دست و پا زده



 

 

 

 

 ساختار كيفيات  و تأثير نسبت: بخش هشتم

زآثارکمياوجودجهتدرتوصيف

توصيف نيز و توصيف از آثار است توصيف از كيف حركت  ،توصيف كارشناسي

داراي جهت توان گفت: توصيف از آثار كمي  مي باشد. بنابراين مي از كيف آثار

 است. 

به بيان ساده تر توصيف كيفيات مواد مانند كيفيت مس، آهن، گندم و... 

مثال زماني مورد مصرف مس در غذا به عنوان . مختلف استداراي وجوه 

اين مورد مصرف بسيار اندك اما امروزه  ،خوردن و به عنوان ظرف بوده است

نيز اخيراً شود.  مي جاي آن از اين ماده براي هدايت الكتريسيته استفادهبه و است 

قدرت ته شده كه سرعت و خي از سليس )شيشه( سايبراي هدايت انرژي، سيمها

. همچنين براساس جريان نسبت است هاي مسي كار با آنها بسيار بيشتر از سيم

 مت و حجم و وزن مخصوص آهني كه در قديم موردتاثيرها، وضعيت مقاو

ت دارد. البته ممكن واستفاده بشر بوده با آهني كه امروزه مورد استفاده است، تفا

امروز مشاهده گردد،  وهايي ميان موارد استفاده بشر در قديم  است مشابهت

توليد مروزه ا يابد. فرضاً مي ليكن اين امر در محصوالت مصرفي كامال تغيير

و تأثير يعني نسبت ؛محصوالت نفتي بسيار متعارف استاز ، ظروف شفرلباس، 

 حجم نفت در لباس، فرش و... به مراتب بيش از حجم نخ، پشم و كرك

 باشد. مي
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از موضع چگونگي نسبت  (آهن، مس ، گندم و...مواد )بنابراين بشر به 

آنها تأثير هت نسبتيعني نياز انسانها به مواد از ج ؛كند مي تاثيرشان در حيات نظر

انسانها نيز تغيير نياز و به ميزاني كه تعريف رشد تغيير يابد، است در جريان رشد 

 گيرد. مي مواد مصرفي نيز در همان جهت شكلدر نتيجه و كند  مي

توصيف اين  و با كند مي تفاوت ،پس ساختار كيفيات در جريان نسبت تاثير

در جامعه اسالمي و الحادي را د آنها انديشي است اگر نيازها و جريان رش ساده

يعني ازآنجا كه كيف حركت درجامعه اسالمي با كيف  ؛كنيميكسان فرض 

 حركت در جامعه الحادي تفاوت دارد جريان رشد نيازهاي آنها نيز متفاوت 

 است.

در جميع مراتب جداي از ارزش نيست. حركت در واقع توصيف از كيف 

متصل به صورت حجم و وزن  و چه كمّده آمامنفصل به صورت  چه كمّ حال

 مخصوص باشد. 

كند؟ آيا ساختار كيفيات )نه نسبت  آيا حجم مخصوص اشياء تغيير مي

تواند متفاوت باشد؟ مركب در فرض انحالل يكي از  كيفيات به يكديگر( مي

مثال تهيه يک كيلو حلوا نيازمند به عنوان شود.  مي اقسامش داراي ماهيت جديد

 ب، شكر، آرد، روغن، شرايط طبخ و ...آاصي از قبيل ميزان معيني عيارهاي خ

د كه نكته مهم دستيابي به فرمول و سبه ذهن بر باشد. ممكن است ابتدائاً مي

چه يک كيلو و چه صد كيلو باشد تفاوتي  ،كيفت حلوا )مركب( بوده و مقدار آن

د شد كه در اصل مطلب نخواهد داشت. ليكن در ادامه اين بحث روشن خواه

 كند. مي مقدار و كميت نيز تفاوتهايي را در امور ايجاد

 ،گردد مي كه يک مركب و يا ساختار تخصيص از رشد كمي برخودار زماني

مثال، در تهيه حلوا، سهمي كه به عنوان كنند.  نمي نسبت تاثيرها تغيير چنداني
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لكه مطلب مهم ، بندارددهيم، چندان اهميتي  مي آرد  و... قرار ،آب ،براي روغن

عيار خاص است. هر سهمي در ساخت مركب، برابر نسبت تاثيري  تعادل و

يري در ساخت نسبت يير نكنند، تغيتغها  است كه در كيفيت آن دارد و اگر سهم

 شود. نمي تاثيرها ايجاد 

 در عينيت حاصل يجديدچيز بر فرض عدم جريان رشد نسبت تاثير، هيچ 

ر فرض بر رشد تكنولوژي و پيدايش امور جديد اگ ،شود. به عبارت ديگر نمي

 و نبايد ثابت بماند.كند  ميتغيير تأثير عيني باشد )مركب تغيير كند( جريان نسبت

حال چنان چه بخواهيم تغيير در وضع مركب )نه ضريب كمي آن( بدهيم، با 

در عينيت نيز بايد مشاهده شود و با  شود كه سهم در رشد، مي مي دقت روشنك

و اهداف عيني نيز از اهداف نيستند به اين امر كيفيات عيني از ارزش جدا توجه 

 باشد. نمي ارزشي منفک

رابطهمحصوالتوآثارانگيزه

در يک نحوه برخورد، اشياء اصل و  است. برخورد انسان با اشياء دو گونه اصوالً

يء را به انسان ش ،اما در نحوه ديگر برخوردشود.  داشته ميآنها فرع تأثير نسبت

خواهد بلكه به خاطر نسبت تاثيري كه در زندگي وي  لحاظ موضوعيت آن نمي

 دارد طالب آن است.

عنوان مثال، انسان بخاري را به لحاظ حرارتي كه دارد و براي زندگي وي ه ب

خواهد. در اين صورت بخاري موضوعيت به قيد خصوصيات  مي ،استالزم 

گيرد. همچنان  مي ظ تبعي مورد توجه قراربه لحابلكه ، است شخصيه پيدا نكرده

بهتر از بخاري يافت شود، مسلما مورد انتخاب انسان قرار اي  كه اگر وسيله

خواهد گرفت. ليكن نكته مهم در اينجا اين است كه معيار انسان در بهتر بودن 

 چه چيز است؟ 
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. شود مي عينيت مشاهد مفهوم ارزش در ،با طرح معيار انسان در بهتر بودن

قائل به ماده باشد، شهوات را معيار بهتر بودن فلسفه طبيعي است كسي كه در 

دهد. و نياز وي به معني نياز بيشتر و تحرك مادي و شهواني است.  مي قرار

 شود. مي راين مفهوم رشد و گسترش و توسعه در عينيت تفسيرببنا

خواهد،  ميجا كه مناسبات زندگي را براي ارضاي نفس خود نانسان مادي از آ

مثال اگر فرد مادي، فيزيک به عنوان نيز در آن مسير قرار دارد. تجارتش  سير

خواند، قطعا به دنبال آثار بركات ليله القدر و يا بركات ايام معلومات  مي كيهاني

و براي تنظيم زندگي و حيات فردي و اجتماعي خود آنها را مد نظر  نيست

 ندارد. 

ان در بعضي ازمناطق كره زمين و در زمانهاي ما معتقديم همچنان كه گياه

برخوردارند، انسان نيز در بعضي مكانها و زمانها داراي بيشتري خاصي از رشد 

رشد بيشتري است. اما در تكنولوژي امروز، مناسبات انساني و تجارب بر اساس 

 گردند. نمي چنين اموري مالحظه

ظ گردد، كيفيات مركبي اگر براي نسبت تاثيرها، ساختار و جريان رشد لحا

كه الزمه اين جريان است، نيازهاي جامعه بوده و فيزيک كيهاني و اتمي بايد به 

 دنبال رفع اينگونه نيازها باشند.

با انگيخته كه در محصول عمليات نياز و يا  ؛بنابراين محصوالت و آثار انگيزه

 باشد. مي است، داراي ارتباط

، دو جهت شودبه عنوان نياز مطرح  به بيان روشنتر اگر دو نوع موضوع

انست كه تفاوت موضوعات تنها در اصول دو بايد شود  ميحركت ايجاد 

 موضوعه منطق و ابزار شناسايي رشد آنها نيست.
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وجودجهتدرساختارکيفيات

با توجه به مطالب فوق ساختار كيفيات )نسبت بين كيفيات در يک مجموعه( 

آوريم: در  مي نتر شدن مطلب مثال ديگريباشد. براي روش مي داراي جهت

 همجموعه اموال يک كشور مقدار معيني گندم، ذرت، پنبه، آهن  و... مشاهد

توان گفت كه بافت  مي دهند. حال آيا مي گردد كه بافت خاصي را تشكيل مي

يک بافت اقتصادي و توليدي به راستي گيري است؟  فاقد هرگونه جهتمذكور 

روشن است كه اگر توانايي يک كشور مصروف كاالي شود؟  مي چگونه تشكيل

 خواهد داشت. تأثير خاصي گردد، در كاهش توليد ساير كاالها

و نيرو به كااليي خاص، به همان نسبت وقت اختصاص ميزان معيني از 

شود. بنابراين  مي موجب كاهش ساير اشتغاالت و پيدايش نسبت تاثيري در آنها

و ساختار خاصي بافت آنها در يک كشور داراي مجموعه توليدات و نسبت بين 

و اين ساختار توليدات، تعيين كننده زمينه توسعه يا تضييق كاالهاي است 

 باشد. مي مختلف

رابطهمصرفوساختارتوليد

ت مصرف است. به عبارت ديگر اساختار توليدات يک كشور، تعيين كننده تناسب

و اين شدت دارد يفيات رابطه جامعه با ساختار كر موجود دهاي  شدت ميل

 باشد. مي الحادي وها و يا نحوه توزيع ثروت داراي وجوه اسالمي  ميل

زيرا در جريان ساختاري كه  ؛دانند مي عنوان مثال مسلمين انحصار را حرامه ب

سال افزايش و كاهش رشد كاالهاي  60گردد، فرضا ظرف  مي اعمال «انحصار»

كه بسياري از افراد آن اي  است در جامعهمثال ممكن  گيرد. مي خاصي شكل

، كولر گازي توليد گردد باشند ميو از نبودن آن در رنج هستند نيازمند كولر آبي 

و افراد نيازمند نيز قادر به خريد كولر گازي نباشند. اين امر به دليل وجود 
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يعني انحصارات و شبكه متمركز در امر  ؛انحصار ونحوه توزيع ثروت است

و از آنجا شود  ميخاص اي  توزيع موجب باال رفتن قدرت خريد طبقهتوليد و

اند، خط توليد بر محور تقاضاي  كه اين طبقه تقاضاي توليد كولر گازي نموده

 .دنك ايشان شروع به فعاليت مي

كه قدرت خريد طبقه خاصي را باال برده به نحوي  ،به عبارت ديگر انحصار

مورد محصوالت در سطح باالتري از  محصوالت رفاهي مورد تقاضاي ايشان

 گيرد. مي تقاضاي ساير افراد جامعه قرار

تاثيرروابطانسانيبرساختارتوليد

در حجم تناژهاي توليد شده يک كشور ها  در واقع وضعيت ساختار تخصيص

كه از روابط انساني جدا نيست. همچنين روابط انساني است داراي جرياني 

و نظام ارزشي نيز از باشد  نميارزي موجود جدا هرجامعه از وضعيت نظام 

يعني جريان رشد وضعيت  ؛وضعيت ايمان و يا شدت الحاد مردم منفک نيست

 .است زيربنا و اصول مسير جامعهنشانگر ايمان و يا شدت الحاد 

آن براساس پرستش آثار ماده  انكارشناسسازي  كه نمونه اي بنابراين در جامعه

ني، روحي و حركت عيني نيز چيزي جز پرستش آثار باشد، منشاء شدت روا

همين جهت خواهد بود. همچنين در  و ساختار تخصيصها نيز درنيست ماده 

رشد  يبراساس پرستش آثار ماده باشد، الجرم براسازي  كه نمونه صورتي

شدت رواني مادي در قشر خاصي ساختار نياز به تمركز و انحصاراتي است كه 

ابل ذكر است كه اين امر در نظامهاي غربي و شرقي اعمال . قايجاد كندخاصي 

ابزار رفع نيازمادي به عنوان شالقي برنده در راندن جوامع به سوي  وشود  مي

يعني نظامهاي غربي و شرقي به وسيله ابزار رفع  ؛شود مي ماديت به كار گرفته

 و از اينبخشند  مينياز مادي، درد هواي نفس و تالمات روحي را شدت 
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يابند. همانگونه كه آرايش الكتروني عناصر  مي رهگذر به مقاصد خويش دست

باشند، ساختار  مي باكم و زياد كردن مدار و الكترون قابل تبديل به يكديگر

كيفيات نيز قابل تبديلند. به عبارت ديگر با تبديل عناصر به يكديگر خاصيت و 

ا تغيير ساختار و آرايش آن ، نسبت كيفيات نيز بكند ميآنها تغيير تأثير نسبت

و است خود را دارا تأثير . منتها هر ساختار و آرايشي، نسبتشود مي متغاير

گردد. پس نه تنها ساختار  مي متناسب با هدف و مبناي خاصي تركيب و تنظيم

بلكه شكل ظاهري  خانه ها،  ،كند هاي مختلف فرق مي بتظاهري كيفيات از مك

 انسانها نيز متفاوت خواهد بود.بازارها، كارخانجات و حتي 

 

 





 

 

 

 

 تكنولوژي موجود ربخش نهم: بررسي ساختا

رکيفيتبازاراساخت

ليكن با توجه  ،دارند ارتباط تأثير مطالب قبل آمد، ارزش و نسبت كه در نهمچنا

است، مطلب  نوسأبه اهميت اين ارتباط بايد با استفاده از مباحثي كه به اذهان م

 قيقتري قرار دهيم.را مورد بررسي د

عنوان  هگاه ب قيمت بازارگاه به عنوان ارزش سوقيه و در مباحث حوزه،

و مسئله نسبت تاثير،  شده گردد. اما نظر به مباحث مطرح مي مطرح هالقيم علي

معني كه  مورد دقت قرار داد. بديناي  توان از ديدگاه تازه مي ارزش سوقيه را

بايد ديد اين امر در كدام سوق بوده و باشد، ليكن  مي بيان ارزش سوقيه صحيح

 چه نظامي بر سوق مسلمين حاكم است.

در مقدمه بحث فوق مختصرا مباحث مطلوبيت نهايي و مكانيزم عرضه و 

 گردد.  مي تقاضا مطرح

مكانيزمعرضهوتقاضا

آن، قيمت بيشتري را  هاي كه طالب شود مي كميابي يک جنس در بازار موجب

است اما جنس بپردازند. به عنوان مثال، ميوه نوبر گرانتر ن ايبراي دستيابي به 

آيد. به طوري كه اگر كاسبي ميوه را به نرخ  مي وقتي فراوان شود قيمت آن پايين

خودداري قيمت را پايين نبرد مردم از خريد  فراواني،پس از باشد و خريده گران 
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ل آن ممكن بنابراين جنس وي )خصوصا جنسي كه ذخيره يا تبديكنند،  مي

 گردد. مي نيست( ضايع

 قيمت آن گران ،اگر تقاضا را بيش از مقدار توليد جنس باال ببريمچنين  هم

قيمت پارچه كركي و يا  ،شود. مثال در زمستان با كمبود نفت و گازوييل مي

رود. بنابراين ميان عرضه و تقاضا ولو در سطح نازل،  مي وسايل گرم كننده باال

 .ارتباط وجود دارد

مطلوبيتنهايي

نياز بشر نسبت به هركااليي داراي حد ارضاء و اشباع و حد ما قبل آن  اصوالً

يعني فرضا نياز انسانها به حرارت و برودت، غذا، آب و... در شرايط  ؛است

 آوريم:  مي مختلف تا حد معيني است. براي روشن شدن مطلب مثالي

اي نيز  دد و كودك شيرخوارهاگر انسان در بياباني خشک و سوزان گرفتار گر

تومان  6000 به همراه داشته باشد، حاضر است براي يک ليوان آب فرضاً

بپردازد. اما اگر همان دم آب به وفور تهيه شود،  ديگر حاضر به پرداخت چنين 

 60ليوان  يتومان 6000مبلغي نيست. همچنين اگر در اين شرايط به جاي ليوان 

چند ليوان خريده و از اين هم  ،است به جاي يكي آب پيدا كند، ممكن يتومان

ن آريال براي هر ليوان بپردازد، امكان دارد بيست ليتر آب بخرد و  2كمتر فرضا 

 . كند را ذخيره

از طرف ديگر در صورت وجود كاالي مورد نياز، مطلوبيت نسبت به نياز 

و دارد د فرد تشنه جرعه اول آب مطلوبيت شدي ييعني برا ؛شود مي طبيعي كم

كه آخرين جرعه از  به طوري ،گردد مي بعدي از ميل وي كاستههاي  در جرعه

يعني  ؛خواهد بود. در اينجا مطلوبيت نهاييبرخوردار كمترين حد مطلوبيت 

 باشد. مي مطلوبيتي كه در آخرين جرعه وجود دارد مورد بحث ما
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حالتبحران

در  ودارد ا كليه كاالها همچنين حالت بحران حساسيتي زائد نسبت به بعضي ي

 ؛خورد مي بازار همچنان كه مطلوبيت نهايي وجود دارد، اين امر نيز به چشم

 يعني گاهي براساس عاملي خارجي طلب كااليي بيشتر شده و بحران ايجاد

و رو به سوي ارضاء گردد  ميدر زمان بحران،  مشاغل زيادي تعويض  .شود مي

ند. در حاليكه اگر حالت بحراني در هيچ يک آور مي موجود )كاالي كمياب(نياز 

نمايد. بنابراين برابر  نمي رفصَ (به معناي صنفي)از بخشها نباشد، تعويض شغل 

شود، تخصيص  مي مالحظه دتعادلي كه ميان دستجات و اصناف مختلف در تولي

پذيرد. به بيان ديگر متعادل با قيمت اشياء مورد نياز  مي معادن، منابع  و... صورت

 پردازد. مي ه تخصيص منابع نيروي انساني، مديريت  و... براي آنهابجامعه 

ثراجتماعيؤمطلوبيتم

 پس در فرض اوليه پيرامون نحوه توليد و استفاده از بهترين امكانات در جامعه

ساختار و  ،مطلوبيت نهايي به وسيله برخورد طلبهاي موجود در جامعه :گوييم مي

مطالعه نمود. بدين ها  توان بر روي تخصيص مي سش راسازد كه عك مي بافتي را

 ،علت تخصيص و به وجود آمدن ساخت و بافت خواهد بود ،ترتيب مطلوبيت

 ليكن آيا مطلوبيت نهايي علت است يا مطلوبيت موثر اجتماعي؟ 

ممكن است افراد زيادي احتياج به وسيله سرد كننده در تابستان داشته باشند، 

اقد قدرت خريد هستند، وسيله مورد نيازشان توليد نخواهد ليكن از آنجا كه ف

 باشد. مي شد. پس بازار و ساختار مكانيزم عرضه و تقاضا تابع مطلوبيت موثر

حكومتروابطاقتصاديبرقوانينعرضهوتقاضا

روابط اقتصادي به معني نحوه معامالت و قوانين كه در ارتباط انسانها با يكديگر 

اند، حاكم بر قوانين عرضه و تقاضا هستند. به عنوان  شده به رسميت شناخته
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گويند: از  مي به وياما  ،گيرد مي مثال فردي تصميم به تاسيس كارخانه كولر آبي

هزار كولر مشغول  10آنجا كه هم اكنون شش كارخانه، هركدام با ظرفيت توليد 

 ؛شود نمي صولي دادهندارد به شما موافقت ابيشتري به كار هستند و اين كاال بازار 

سازي  رلچنين امري هم موجب ضرر شما و هم ساير كارخانجات كو اقدام به زيرا

 كارخانجات رخ خوهد داد.و مشكالتي مانند تعطيلي بعضي از اين شود  مي

كولر آبي دارد پيشنهاد كارخانه به فردي كه قصد تاسيس ، سپس مشاور فني

علت اين پيشنهاد نيز تقاضاي موجود  و كند ميگازي وارد كردن كارخانه كولر 

، ليكن از آنجا كه صاحبان استگرانتر گازي يعني اگر چه كولر  ؛در بازار است

. دراينجا است سود آوراي  آن هستند، تاسيس چنين كارخانهطالب قدرت خريد 

كنند كه نيازمند كولر آبي  يزندگي م ياگر گفته شود كه مردم در نقاط گرمسير

 : آنان قدرت خريد ندارند.ين خواهد بود كههستند، پاسخ ا

يعني در واقع اين  ؛قدرت خريد برابر تقاضا و مطلوبيت موثر است ،بنابراين

كند و به عبارت ديگر  مي مطلوبيت موثر است كه وضع بازار را مشخص

 گذارد. نمي مطلوبيتي كه موثر نباشد تاثيري بر روي وضع بازار

گوناگون و مشاغل يص نيروهاي انساني به عامل تخصمسئله طرفداران اين 

دانند واين امر براي كسي كه قائل به اختيار  مي با حقوقهاي مختلف را مطلوبيت

داند، صادق است.  مي و رفتار انسان را مانند اشياء مادي تحت قانوننيست 

همچنين براي كسي كه قائل به اختيار نباشد، يک پله باالتر از مطلوبيت رشد 

از نظر وي قوانين طبيعي بر چگونگي رشد نيازها و پيدايش ابزار، ت. اسابزار 

 حاكم است.مطلوبيت وچگونگي قانون 
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قدرتخريدموجبانحصاردرتوليد

هم اگر انحصار در توليد به گروه معدودي داده شود، انحصار در قدرت خريد 
تياز تاكسي )الگوي مصرف( به آنها داده شده است. به عنوان مثال اگر ارائه ام

اتومبيلهاي كند و اگر رانندگان  مي قيمت امتياز تاكسي سقوط طبيعتاً ،گسترش يابد
نرخ حمل و نقل مسافر در نتيجه شخصي بتوانند از اين امتيازات استفاده نمايند، 

 ،كنند پايين خواهد آمد. ليكن اگر اتومبيلهاي سواري كه اقدام به مسافر كشي مي
داد مسافر زياد و تاكسي كم روبرو بوده و قيمت حمل جريمه شوند، شهر با تع

 و نقل شديدا باال خواهد رفت.
 دركيفيت رابطه انسانها با يكديگر را  ،كه انحصارشود  مي بدين ترتيب روشن
گر بر وضعيت انحصارو قوه خريد و تقاضاي دهد  ميقرار اختيار افراد انحصارگر 

يا فرد قشر  رفتن درآمد . همچنين انحصار موجب باالاست ثرؤعه ممجا
 شود. انحصارگر مي

بازارتابعروابطانساني

)نه مطلوبيت نهايي( ارزش تنها باشد موثر اجتماعي اصل مطلوبيت بنابراين اگر 
 كه خود تابع روابط انساني ، بلكه تابعي از بازاري استنيستتابعي از بازار 

 ؛رزش نيزبايد اسالمي گرددا سالمي باشد، قاعدتاًابازار چنانچه  باشد. حال مي
چگونگي  واسالمي تشكيل داده بازار را در  6يعني احكام نظام توزيع اختيارات

 . كند معامالت، نسخ آنها و ... را تعيين مي

جريانرشدتكنولوژيتابعنظامتوزيعواختيار

تحت روابط غير اسالمي باشد، نظام توزيع اختيارات تأثير نسبترشد اگر جريان 

وهمچنين تبعيت تخصيص تأثير زيرا جريان رشد نسبت ؛اسالمي نخواهد بود نيز

 ـ نظام توزيع اختيارات بر نظام عرضه و تقاضا و بر مطلوبيت موثر اجتماعي حاكم است. 6
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مثال، به عنوان و جهت تكنولوژي و اكتشافات در جهت روابط حاكم است. 

، است تحقيقات يک مركز تحقيق كه وابسته به شركتهاي بزرگ موجود در جهان

تقاضاي چرخد و به نياز افراد فاقد  بر روي تقاضاي صاحبان قدرت خريد مي

زيرا در دستگاه متمركز، نظام توزيع اختيارات به خواست  ؛نهد موثر وقعي نمي

 دهد. مي صاحبان قدرت خريد اولويت

موتور برق كوچكي كه فرضا يک اسب و نيم قدرت دارد از صداي ناراحت 

كه موتور اتومبيل بنز با قدرتي چند برابر آن  ست، در حاليادار ربرخواي  كننده

بر روي موتور برق و بالعكس تحقيقات باشد. علت اين امر عدم  مي فاقد صدا

باشد. همچنين فرضا برق  مي تحقيقات گسترده در جهت بهبود اتومبيل بنز

است، اما  اد صدقگردد، فا ميتوليد متمركز در نظام كه صاحبان قدرت خريد 

 ديگريت كيفيرسد، ژنراتور برق  نمي كه برق متمركز به آنها يا مردميروستا براي 

 .دارد

بنابراين جريان رشد تكنولوژي طبيعتا تابع نظام توزيع اختيارات بوده و 

 از نظام توزيع اختيارات جدا نيست.چه به صورت كمي و چه كيفي ارزش نيز 

ثيرأجريانرشدنسبتت

 قطعاتآالت و  صنعتي در جامعه باال برود، مصرف ماشينكاالي اگر مصرف يک 

 نيز باال خواهد رفت.  كاالن يدكي سازنده آ

جامعه تدريجا به هاي  مثال با باال رفتن مصرف فريم عينک، سرمايهبه عنوان 

توليد فريم و سپس به كارخانجات توليد ابزار ساخت اين كاال هاي  كارخانه

. همچنين دستگاه تحقيقاتي نيز فعاليت خود را بر محور رشد دنشو منتقل مي

 دهد.  مي ابزار توليد كننده فريم قرار
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يعني  ؛باشد مي در واقع هر كااليي داراي نسبت رشدي در مدت زمان معيني
فرضا مصرف فريم درعرض پنج سال بايد به مقدار معيني از رشد برسد تا 
متناسب با مصرف مواد غذايي، پوشاك، مسكن و.. باشد. حال چنان چه كااليي 

جامعه كه به امور اي ه به صورت بحراني از رشد شديد برخوردار شود، سرمايه
 مختلف تخصيص داده شده اند، متوجه كاالي مذكور خواهند شد.

 گذاري درگام نخست سرمايه ،كند بنابراين پولي را كه خريدار در مصرف خرج مي
باشد.  مي گذاري براي رشد ابزار توليد كاال در توليد و در گام دوم سرمايه

را  نوژي محصول و ابزار توليد آپول خريدار تكنولنيز در گام سوم  طور نيمه
يعني سنگيني  ؛دهد مي جهت داده و در اولويت نسبي قرارتحقيقات به سوي 

 گذارد. مي يک پرداخت مصرفي تا توليد تكنولوژي اثر
و كميت تأثير وجود رابطه ميان جريان رشد نسبتمذكور با توجه به مطالب 

از متأثر نيازها را  توان جريان رشد مي نرخ و قيمت روشن شده و همچنين
 دانست. تأثير جريان رشد نسبت

تمرکزعاملانحصار

تواند  نمي تمركز در توزيع نيز وكند  ميتمركز در توليد، تمركز درتوزيع را ايجاب 
شود  مي زيرا آنجا كه اختيارات به مركزيت سپرده ؛جداي از انحصار واقع شود

عمل نمايد. اي  نيز بايد شبكه بازار بايد انحصاري باشد و نماينده فروش كاال
ضرر يا  ،اگرچه ممكن است با نظر به جزء جزء مقررات مربوط به توزيع

 به چشم نخورد.اي  مفسده
به  سيكو را تساعفروش بعنوان مثال، ممكن است فردي متدين نمايندگي 

رسد و  نمي عهده گيرد. طبيعي است كه ساعت از اشياء فاسد و مضر به نظر
 ي دانستن وقت و تنظيم امور بوده و داراي منفت محلل مقصودهبرااي  وسيله

با خصوصيات و نرخ خاصي دارا  را باشد. فرد مذكورحق فروش ساعتها مي
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ا را شرط در معامله دانسته و روشن است كه هخصوصيات و نرخاين است. وي 
 . باشد نمي شرط در معامله مبطل آن

گردد. اما در  نمي وزيع ضرري مشاهدبه جزء جزء اين نحوه تبا نگاه ين ابنابر
معامله ساعت، طريق هجوم كفار بر مسلمين است، اين صورتيكه مسلم شود كه 

كنند. به بيان ديگر تكنولوژي كه موجب بسط يد  مي آن را باطل اعالم فقهاقطعا 
 ن كنارآو حكم تكليفي و وضعي ندارد ت محلله مقصوده عشود، منف كفار
امله در آن باطل است. همچنين اگر ساختار قيمتها در جريان معبنابراين رود.  نمي

تجاره عن »مادي درجهت كفر باشد، قيمت تأثير رشد نيازها و رشد نسبت
 نخواهد بود. «تراض

درشكلکميتأثيرقيمتبرابربانسبت

منفي مقررات جهان امروز در زندگيمان آگاه تأثير متاسفانه ما آنچنان كه بايد از
حاليكه اگر روشن شود كه الگوي توليد و توزيع غربي و شرقي غير  نيستيم. در

و است جهت سير تكنولوژي آنها نيز غير اسالمي  ،آنبه دنبال اسالمي است، 
باشد. بنابراين  مي بالطبع ساختار قيمتها، پول و واحد اعتباراتشان نيز غير اسالمي

و جهت اسالمي و  كميتي اعتباري است ،«قيمت»ديگر تصور نخواهيم كرد كه 
درشكل كمي تأثير بلكه قيمت برابر با نسبت ،باشد سالمي در آن دخيل نمياغير 

خاص جهت در بيشتر آن تأثير بوده و سنگيني قيمت يک كاال نشانگر نسبت
كه: تناسبات رشد و احكام كرد توان ادعا  نميذكر شده است. با توجه به مطالب 

عناي مصلحت، مفسده و ضرورت از احكام زيرا م ؛حاكم بر جريان، قيمت ندارد
  6حاكم بر جريان رشد و يا نظام قيمتها جدا نيست.

فـرد   بـرد؛ يعنـي فرضـاً    به فرمايش امام خميني: مشكل امراض نفس اين است كه انسان از درد لذت مي ـ  6
ناراحت كننده دندان نيست كـه انسـان بـه     دمغرور يا معجب از غرور و عجب لذت برده و اين درد مانند در

اسـت از قبيـل امـراض    وي از نيـ فكر معالجه آن بيافتد. در واقع جريان رشد نيازها و نسبت تأثيري كه پاسخ 
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وجود و ابتدا عبارت ديگر اگرچه در محاسبه حجم پول و قدرت خريد، ه ب

يابيم كه روابط انساني و  مي اما با كمي دقت در ،رسد لزوم جهت به نظر نمي

مثال صدق به عنوان باشند.  مي روابط توليد به طور حتم در نظام پولي موثر

 كه براساس شهوت حركتاي  معادله به معناي بيان توصيف از واقعيت درجامعه

 كند، قابل مقايسه با غير آن جامعه نيست.  مي

اين  و ازدارد رابطه  تأثير بنابراين تعيين قيمت اسكناس با بيان كمي نسبت

متفاوت الحادي تأثير تاسالمي با نسبتأثير توان دريافت كه نسبت مي مطلب

 است.

نرخشتاب

 نماييم:  مي در اينجا براي بيان بهترمطلب از مثالهايي استفاده

تغيير مايعات رفتار جريان عادي مايعات را تغيير دهيم، در جاذبه اگر ميدانهاي 

 ،شود مي كه آب توزيعاي  گردد. به عبارت ديگر فرضا در مجموعه مي ايجاد

ساير خصوصيات آب را ناديده گرفت و وضعيت را توان حجم گردش و  نمي

 ثابت انگاشت. 

كه قصد پيمودن مسير  كنيم همچنين در مثال ديگر اتومبيلي را فرض مي

مقياس طول و  «كيلومتر»براي سنجش سرعت اين اتومبيل معيني را دارد. 

ـتان لـذت مـي     و باشد. مثال انسان از هواي گرم بخاري در زمستان  نفس مي بـرد؛   هواي خنـک كـولر در تابس
يابد. بنابراين ما حتي احتمـال خطرنـاك    نمايد، شكل مي يعني ساختار نيازهاي انسان در جهتي كه حركت مي

گويند: تكنولوژي امـروز را اهـرم و    افرادي متدين  ميشود كه  بودن تكنولوژي امروز را نداده و گاه شنيده مي
ـتگاهي كـه تكنولـوژي     وسيله اي عليه كفار مي نماييم. در صورتي كه اين سخن خطاست؛ زيرا اگر تسليم دس

چـه از داخـل هـواي    نموجود را ساخته بشويم، در حوزه صاحبان آن بوده و نميتوانيم بدانها هجوم ببريم. چنا
ان هجوم برد. از طرف ديگر تكنولوژي امـروز بـا مصـرف امثـال مـا، قـدرت رشـد،        توان بد نفس هرگز نمي

 كند. قيمت گذاري و... پيدا مي
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گوييم سرعت اتومبيل در  مي كه فرضا به طوري ،باشد مي زمانمقياس  «ساعت»

 40كيلومتر و در ده دقيقه سوم  50كيلومتر، در ده دقيقه دوم  60يقه اول ده دق

طولي در هر ده دقيقه دو مقياسهاي كيلومتر است. در اينجا زمانها را ثابت، ولي 

سرعت( برابر قبل بوده و بنابراين يک معادله ثابت )در هر ده دقيقه دو برابر شدن 

يير گردد و فرضا بگوييم: سرعت شتاب نيز داري تغاگر باشد. حال  مي حاكم

كيلومتر و در ده دقيقه  50دوم ه قكيلومتر در ده دقي 60اول  هاتومبيل در ده دقيق

باشد، بدين معني است كه معادله ثابتي بر شتاب حاكم  مي كيلومتر 10سوم 

 نيست.

معادله در جايي كه معادله ثابتي بر وضعيت شتاب حاكم نباشد، بايد از 

به هم، نرخ شتاب را معين كرد. ها  سرعتبا در نظر گفتن نسبت  وكرد استفاده 

يرات شتاب يشود كه منظور مشاهده تغ مي بنابراين كلمه نرخ شتاب زماني گفته

 باشد.

 فلزي مانند مس پس از مدتي تبديل به اكسيد مس و سپس تبديل به خاك

به آن  گردد ديگر مي كه مس تبديل به اكسيد گردد. روشن است از زماني مي

ت. استغيير كرده اين فلز شتاب گوييم و در واقع  از همان زمان نرخ  نمي مس

، هرچند كه انسان كند مس در هر لحظه تغيير ميشتاب به عبارت ديگر نرخ 

 ادراك خويش را عوض كند. ،نتواند برابر با تغييرات آن

حضوريكاصلفلسفيدرمسئلهقيمت

باشد از قبيل شتابهاي مختلفي است كه در  يم نسبتي كه حاكم بر پوسيدگي مس

توان گفت: تغييرات نرخ شتاب يا  مي مثال سرعت اتومبيل ذكر گرديد. بنابراين

 زمان هرشيء برابر با تغييرات خود شيء است. 
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اشياء مادي به طرف هدف رشد يابد، پول تأثير چنان چه بنا باشد كه نسبت

هرگاه در  خواهد بود و اراي نرخ شتابد ،ثيرأبه عنوان تابعي از جريان نسبت ت

و در است گرايي انسان  ماديبه معني نرخ شتاب عامل اختيار لحاظ نشده باشد 

سالمي است. ضمنا از آنجا كه در انخست غير گام اين صورت محاسبه پول از 

به كارگيري اين محاسبات  ،، اصول مادي وجود داردپولنفس روش محاسبه 

 لمان موجب تنزيه آنها ونتايج الهي نخواهد شد.توسط افراد مومن و مس

در رسيدن به هدف جداي از تغييرات شيء تأثير به عبارت ديگر رشد نسبت

توان  مي نيست. البته اگر عمل انسان را مانند عمل اشياء و بدون اختيار بدانيم،

زيرا در معادله  ؛و معادله پول را قبول داشتكرد جدا تأثير قيمت را از نسبت

داراي اختيار ل، اختيار نهايتا در قوانين ماده منحل شده است. اما اگر بشر را پو

و به هرحال مشخص است كه يک اصل فلسفي خورد  ميپول قيد معادله بدانيم، 

 باشد. مي ضدر مسئله قيمت مفرو

مسيرالحادياقتصادکالن

مصرفي، ر كاالي همچنين اقتصاد كالن كه وضعيت تعادل  و عدم تعادل بازار پول، بازا

دهد، امري تجربي  مي بازار ابزار توليد و بازار نيروي انساني را مورد مالحظه قرار

مفاهيم و داراي وجوه اسالمي و الحادي است. اما در جايي كه ذهن آدمي به نيست 

شود  ميگرايي مبتال  و از ريشه كار آنها آگاه نباشد به مادييابد انس فلسفي كفار 

داند. به طوري كه از اقتصاد كالن آغاز  مي اجراقابل ن را علمي و و قوانين ايشا

 د.شو مي گرايي و به مرور در موارد جزيي و خرد نيز دچار ماديكند  مي

محاسبات فعلي سعي بر اين است كه حساسيت منفي  عنوان مثال دره ب

جوامع نسبت به ربا تبديل به حساسيت مثبت گردد. چنان چه در اين محاسبات 

 دو كليه قرار دادها  ماننشود نگاشته اع و مصرف اصل يبا در الگوي توليد، توزر
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سنجيده شوند تا كارآيي داشته ربا مضارعه و... بايد با معيار  ،مضاربه ،بيع، اجاره

يعني از نظر كفار روابط مردم در باب اقتصاد و معيشت بايد برپايه ربا  ؛باشند

رار نيست. در اين حال اگر مسلمين در ين صورت قابل استماباشد و در غير 

ند وش و جريان كفار حركت كنند حتما در آن منحل ميتأثير مسير ساختار نسبت

به عبارت ديگر اگر ساختار نيازهاي انسان بر اساس پرستش ماده قرار گيرد از 

 مسير اسالم خارج خواهد شد.


