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 1جلسه 

 بسمه تعالی

 موضوع بحث: مدل )ظرفیت، جهت و عاملیت(

 13/9/71تاریخ: 

 

رود ظرفیيت تعلي     ، هر دو به كار ميی ی: غرض از ظرفیت كه در تنظیم جدول كیفی و كمّینیاستاد حس

رود، ظرفیت یک مجموعه  فاعلی به فاعل باالتر است كه برای جامعه هم كه به عنوان یک مجموعه به كار می

؛ یعنی در حقیقت شما نظام والیتی را دارید كه این نظام والیيت  ک مجموعه فاعلیت باالتر استیفاعلیت، به 

كند، مگر در نظام تكوین و در نظام تاریخ. یعنی باید یک مجموعه باالتری فرض شود و ایين   توسعه پیدا نمی

را فرض كنید  یترباید یک مجموعه بزرگ ]جامعه[ داخل آن مجموعه باشد. آن وقت در خود آن تكوین هم،

 قابل طرح باشد. كه در آن

 كند. كند، ظرفیت نظام فاعلیتش توسعه پیدا می ی كه این ظرفیت پیدا میاتوسعه

ت از فاعلیت است، ابتدائاً یک شدت تعلقيی از  یک ظرفیگوییم دارای  ، وقتی میییدرباره خود فرد به تنها

ن فاعيل، بعيد خيود ایين     یي د اجایم در اییگویک فاعلش را میت، اول یفاعل به فاعل باالتر است. بعد خود فاعل

فاعل كه به وسیله فاعل دیگری ایجاد شده است، در رابطه خودش با فاعل باالتر، یعنی در تعلقيش بيه فاعيل    

؛ یعنيی  «جهتِ فاعلیيت »گوییم  می« جهت»كند  باالتر قدرت تصرف دارد. كه به این تصرف و فاعلیتی كه می

شده كمتر قرار بدهد، بعد متناسب با این تصرفی را كه این  تواند میزان تعلقش را از مقداری كه اول خل یم



8  ································································································································································  

در فاعلیتش كرده، یعنی فاعلیت كرده است در قدرت تعل  خودش، موضيوع عاملیيت ایين رتايه از فاعلیيت      

 «.تقاضا»شود  تعل  فاعلیت است كه این می»موضوعش همان 

 كند. این، چیز دیگری را ایجاد می كند و متقوم به فاعلیت حاال بر اساس این تقاضا، مولی فاعلیت می

 خل  شده، یت مولین فاعل به فاعلینكه اینجا، بعد از ایت ایصدوق: سه مرتاه فاعل یآقا

: بعد از اینكه این فاعل خل  شده، ظرفیتی خل  شده كه خود این ظرفیت به ذات از جهت ینیاستاد حس

اسيت آن عميل و دارای    یل، دارای یک جهتي عمل مولی، دارای یک ظرفیتی است آن عمل در ایجاد این فاع

خيواهیم   كه ابتدائاً حامل است. حاال در مرتاه ثانی كه می یین سه تایجاد نفس آن. اییک عاملیتی است در ا

 اش كنیم )كه مرتاه اول ]عمل خود این فاعل[ است(،مالحظه

 ت خودش است.یمالِ فاعل یعنیصدوق:  یآقا

این ظرفیت در یک منزلتی خارج از قدرت خودش ایجاد شده اسيت.   : یک ظرفیتی دارد كهینیاستاد حس

 تواند این فاعلیت بكند در تعلقش به فاعل باالتر. حاال در این منزلت می

 ف عمل كند.یا ضعیت خودش، كم یتواند در نفس قدرت اعمال فاعلیم یعنیصدوق:  یآقا

اند به كند از منزلتی كه ایجادش كردهتواند در نفس قدرت فاعلیت خودش، خودش را ب : میینیاستاد حس

 تر.منزلت پایین

 صدوق: كه اختالف منزلت در اصل قدرت است. یآقا

 ت است.ی: در اصل فاعلینیاستاد حس
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 رود. ا باالتر مییتر پایین« اصل فاعلیت»كه نتیجه این فاعلیت این است  

ایش این است كيه نسياتش بيه ميولی را     آورد، معن تر میگویید فاعلیتش را پایین در همین رتاه وقتی می

تر شدن؟ خودش. چه كسی به تمام ظرفیت فاعلیيت  دور یكند، چه كسی فاعل است در این تقاضا دورتر می

كند به همان طرفی كه مولی قرارش داده بود تا تولی پیدا كند؟ خودش. بین تمام ظرفیت تولی كردن به  می

ل است )اگر فاعيل تصيرفی باشيد.( كيه بعيدًا در فاعيل تاعيی        مولی و كمترین حدِ تولی به مولی خودش فاع

تير  گردد؛ یعنی اوصاف او به تاعیت از فاعيل تصيرفی بياالتر و پيایین     گوییم كه به فاعل تصرفی ملح  می می

 شود. محق  می

اش را كيه  آورد، رتايه ین میین خودش را پایدرست كه ا یعنیخواستم آن سه مرحله، یصدوق: من م یآقا

 ن،ییآورد پا

توانيد خيودش را بیياورد. تقاضيای      ن آوردن دارد. ]فاعل تصرفی تا خوش نمیییپا ی: تقاضاینیاستاد حس

 تر شدن را دارد.پایین

 كند. تر آمدن میالاته در درون خودش، خودش را شایسته پایین

رونيش را كيه   ن را بدهيد. د ییمزتاة پيا  یدهد تا تقاضایت انجام میدان از فاعلین سه میصدوق: بله. ا یآقا

 یک عمل است كه سه بُعد دارد. یعنیاست، « تیت، جهت، عاملیطرف»د ید فرمودیم كنیم تقسیبخواه

خود این عمل مقداری از ظرفیت و فشار را داراست، معمولٌ به او )كه خودش است(،  یعنی: ینیاستاد حس

 كند. در خودش تصرف می
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 كند.یدا میک بعد هم پیصدوق:  یآقا

 كند.یدا میپ ین عملش به مولیا یک نساتی یعنی یک بعدی: ینیاستاد حس

 جهت. یعنیصدوق:  یآقا

: عمل فاعلیتش دارای یک جهتی از قرب و بعد است، دارای یک ظرفیتيی از فشيار اسيت و    ینیاستاد حس

 عاملیتی است در خود. این سه تمام شد. یعنیدارای یک تصرفی است در خود، 

د. یآین اشكال به نظر میت تمام شده، ایگر تحق  عاملین دو مطلب اول دد به آیآیصدوق: به نظر م یآقا

 آید كه با دو بعد اول دیگر بعد سوم هم انجام شده است[. به نظر می

ز است، نه سه تا كار است. سه كار نیست تيا بگيوییم بيا كيار اول و دوم     ی: سه بُعد از یک چینیاستاد حس

شيود. ایين روشين شيدن را تعریيف       ر است. مثالً المپ روشين ميی  تمام شد. این عمل یک طرفش دارای فشا

گویید دمای حاصل از آن هيم ایين قيدر     این برق این قدر است. بعد می« شدت جریان»گویید  كنید و می می

دهد.  با هم آن دمای خاص را نتیجه می« ط خاصیشرا»با این « شدت جریان»، این «ط خاصیشرا»است در 

 كنید. بنابراین یک عمل بیشتر نیست، ولی سه بُعد دارد. ا هم ذكر میبعد یک خصوصیت دیگرش ر

یک میزان از فشار فاعلیتی را دارد، یک مقدار از ظرفیتِ فاعلیتی را دارد و یک نساتی هم به قرب و بعيد  

 دارد و یک معمول هم كه خودش باشد نسات به خود عمل، موضوعش خود فاعلیت است.

به تاع فاعلیت اسيت و ایين امير بسيیار     « كیفیت»اهیم عرض كنیم و آن اینكه خو ای را میحاال یک نكته

باشد، معنایش این است كه مطرح نیست در نظام والیت « فاعلیت»به تاع « كیفیت»مهمی است. اگر بنا شد 
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اشیاء  ییبشود. كارا یئیگیرد تا چه ش ؟ این مطرح است كه چه موضعی در برابر او می«كه این شیء چیست»

اشیاء مربوط به فاعلیتی است كه شما نسات به آنها دارید، اما نيه فاعلیيت    ییبوط به ذواتشان نیست، كارآمر

 نظامِ فاعلیت. ییبلكه كارآ ییشما به تنها

-توانید بگویید یكی از ابعاد اشیاء حركت است، تا نتیجه بنا به تعریف، هرگز حركت، بعد شیء نیست. نمی

دارد یيا ارتفياعی و    یحركت است. طولی دارد و عرضيی و عمقي  « د چهارم شیءبع»اش این باشد كه بگویید 

دارای حركتی است و حركت هم ذاتی آن است، همان گونه كه ابعاد سه گانه ذاتی آن اسيت، بلكيه كیفیيت،    

 شود. است و حركت هم به فاعلیت تعریف می« ابعاد»بُعد حركت است؛ یعنی حركت علت به وجود آمدن 

 شود نه به مكانیزم. ر اینجا حركت به مادأش توصیف میصدوق: د یآقا

ها حركت هم به فاعلیت تعریف بشود، : بنابراین اگر كیفیت بُعد حركت باشد در همه قسمتینیاستاد حس

 «. ظرفیتِ نظامِ فاعلیت»ا ی« ظرفیتِ فاعلیت»گوییم  فاعلیت با ظرفیت برابری دارد؛ یعنی می

تِ یي م ظرفییگيو یم مییگویت نمیت فاعلیفیشود هر چند ك، حدِ تعریف می: بنابراین ظرفیتینیاستاد حس

فرقش با كیفیت این است كه فاعلیت در ظرفیت، « كیفیت ایجاد شده»جاد شده، آن وقت یت ایفیجاد، نه كیا

قدرت تحرك دارد. ظرفیتی از فاعلیت است كه آن فاعلیت به فاعل باالتر تعل  دارد، در اینكه فاعلیت كند در 

 ظرفیت فاعلیتش و ظرفیت فاعلیتش را توسعه باخشد.

 بُعد فاعلیت است.« تیظرفیت، جهت، عامل»صدوق: پس  یآقا
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اسيت.  « قرب و بعدش»: بُعد فاعلیت است، اما نه بعد كیفی كه برای آن كیفیت بسازد، بُعد ینیاستاد حس

 سازد؟ ندازد نمییت را از كار بیرا كه فاعل یا كیفیت ثابتیآ

د را یي ت جدیي ت فاعلیفید، كیكه فرمود یاندازد اما در همان سه بعدیت را از كار نمیق: نه. فاعلصدو یآقا

 كند.ید مشخص میجد یكند، تقاضاین میمع

 كند. یت نمینكه سلب فاعلیكند، نه این می: میدان عملكرد فاعل را معینیاستاد حس

ت یت. در هر صورت بعد فاعلیفینه ك ت اصل باشدیكند، چون قرار شد فاعلیت نمیصدوق: سلب فاعل یآقا

شيود  یت نمیي شود، برابر با فاعلیت برابر با حد مید ظرفیت، كه فرمودیت، هم جهت و هم فاعلیاست، هم ظرف

 كند.یت حكومت میت بر ظرفیچون فاعل

ت اول حيد اسيت، نسيات بيه جهيت و      یظرفیت حد است نسات به ظرفیت دوم ظرف ی: ولینیاستاد حس

ا تضیی  پیيدا كنيد بيه ظرفیيت اول     یو نتیجه عاملیت هم این است كه فاعلیت توسعه  عاملیت هم حد است

 شود. تعریف می

 شود. صدوق: به نفوذ فاعلیت مولی تعریف می یآقا

 : ای احسنت!ینیاستاد حس

 شود.یف میتعر یت مولیز به بعد فاعلیصدوق: همه چ یآقا

جاد فرموده، یحد ا یكه برا یتید، ظرفینیایم تیظرف یمنها یهم گاه یت مولیفاعل یعنی: ینیاستاد حس

است، خود ظرفیت اولیيه بعيد    یشود، بُعد فعل مولیف میتوص یفعل مول یكه برا ین حدید اولییگویم یگاه
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نيه كیفیيت ثابيت، بلكيه      یكیفیتی است كه به وسیله فعل مولی ایجاد شده اسيت ولي   یعنیفعل مولی است، 

 ظرفیتی از فاعلیت.

فاعل مخلوق، فاعلی است محدود، فاعلی بالغیر اسيت، فاعيل مطلي  نیسيت.      یچون برا صدوق: بله. یآقا

ت، چون محيدود اسيت. مشيخص اسيت كيه      یحجم و ظرفیتی از اعمال فاعلیت است، نه اِطالق از اعمال فاعل

اعمال فاعلیتش چه ظرفیتی دارد، حاال كه خل  شده، هنوز هيم خيودش عميل نكيرده اسيت، یيک ظرفیيت        

دهيد   كند تقاضا می یک جهت )یعنی قرب و بعدی( دارد و یک عاملیتی هم دارد كه شروع می دارد. یمشخص

 ست.یت نیكند، بدون عامل و در خودش تصرف می

اسيت و  « حيد »م، ظرفیتِ فاعلیت نسات بيه جهيتِ فاعلیيت    یرا كه گفت ی: پس قسمت اولینیاستاد حس

چند مانای این حد در هر سه تای اینها و اصل در  ت آن و نسات به ظرفیتی بَعد، هرینسات به عاملیتِ فاعل

شيناخته  « ظرفیت، جهت و عاملیت»این حد، فاعلیت است، ولی اصل در تعاریفی كه داریم بعد از فاعلیت به 

 شود. می

 بندی در كیفیت؟صدوق: یعنی اولین دسته یآقا

ز جهت فاعلیت، هم از خودِ بندی اولیه كیفیت از سه جهت است، هم ا: احسنت! یعنی دستهینیاستاد حس

 و هم از جهت نسات تأثیر و عاملیتش.« قرب و بعدش»جهت 



19  ······························································································································································  

قسمت دیگر مطلب این است كه عاملیت چیزی نیست جز عمل فاعلیت در فاعلیيت خيودش، متقيوم بيه     

كند،  كند؟ دوباره فاعلیت را در ظرفیت جدید ایجاد می كند چه می فاعلیت مولی؛ یعنی وقتی فاعلیت عمل می

 «.متقوماً»لی و

بنابراین در جامعه، موضوع عاملیت جامعه توسعه فاعلیت خودش است و حاصل این توسعه )اگير ملكيوتی   

 تر است.دارد؟ نزدیک یچه فرق یت قالید با ظرفیت جدیباشد( قرب خواهد بود. ظرف

ی از نظيام  حاال باید خود همین را در بخشهای مختلف تشریح كنیم، باینیم بر این اسياس چيه سياختمان   

شدند. اوصاف اصيل نشيدند تيا بگيوییم یيک      « حركت و فاعلیت»شود؛ چون اوصاف، حاصلاوصاف حاصل می

ذواتی داریم و این ذوات این اوصاف را دارند، بلكه آن ذوات حاصل حركت هستند هر جا كه باشيند، اوصياف   

ف شد، هم خاصیت و یتعرن گنه یهر جا باشند حاصل حركت هستند و حركت هم حاصل فاعلیت است. اگر ا

ها و فاعلیتهای  ها؛ یعنی كیفیتها، ظرفیت هم كیفیت اشیاء باید این گونه توصیف شود و هم روابط و هم انسان

است و فاعلیتهای مرتاه باالتر است؛ هم قالی به معنای  یهای قال تصرفی هم به نوبه خودشان حاصل فاعلیت

 یک به محور.زمانی و هم قالی به معنای رتاه، یعنی نزد

كه داریم از تعاریف مراحل توسعه ظرفیت است. هر گاه تعياریف اساسيی ميا توانسيت      یا بنابراین تعاریفی

توسعه ظرفیت در سطوح مختلف تعریف بدهد، آن وقت تصرف در اشیاء و روابط و انسيانها را توصيیف كيرده    

ه سيه دسيته اول كيه ظرفیيت بيه آنهيا       است. حاال یكی از مطالای كه ما داریم این است كه بحث كنیم دربار

 است.« نظام تولید، نظام توزیع و نظام تخصیص»شود كه آن  تقسیم می
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د، عاملیيت  یست؟ اگر بنا شد تولیغرض ما از نظام تولید چیست؟ اول خود تولید چیست و بعد نظامش چ

تقوم به فاعلیيت ميولی در   ظرفیت به اضافه جهت و م یعنیاش تولیدِ فاعل باشد؛  در فاعلیت باشد باید نتیجه

ت را اضافه كرده است؛ یعنی فاعل دیگری را متعل  بيه خيودش ایجياد كيرده     یفاعلیت عمل كرده است، فاعل

است. در نظام كه نگاه كنیم نظام فاعلیت توسعه یافته است؛ یعنی فاعل دیگری به آن اضافه شده است. پيس  

د گفتیم بيه معنيای تولیيد فاعلیيت     یاست. هر جا تول« منظا»، تولید توسعه فاعلیت در «جزء»ر تولید فاعل د

 است.

، چه حساسیت روحی، چه ذهنيی و  «حساسیت»این تولید فاعلیت در نظام به چه معناست؟ یعنی توسعه 

 چه عینی.

كيرده   كه این نظام فاعلیت قياالً حيس نميی    ییهر گاه ظرفیت حساسیتِ نظامِ فاعلیت باالتر رفت، چیزها

ميورد تصيرف قيرار بدهيد،     « تمثل»توانسته در ساختار  اش نم را كه حِدَت ذهنی یییزهاكند. چ حاال حس می

-را كيه نميی   ییهيا  توانست مورد عمل قرار بدهيد، رابطيه   را كه نمی ییدهد. چیزها حاال مورد تصرف قرار می

به خيودش   توانست به خودش ملح  بكند، حاال ای را كه نمی های تاعی توانست با جهان ایجاد كند و فاعلیت

 كند. ملح  می

 پس توسعه حساسیتی فاعل، یعنی توسعة تحرك فاعل، یعنی توسعة فاعلیتِ فاعل.

گياارد،  شود و نه اثر می د نسات به یک چیز واكنش ندارد، حساسیت ندارد، نه متأثر میییگووقتی كه می

د نسات به ییگویم یست. وقتیست و آنجا نگهاان ندارد. عامل و متصرف در آنجا نیكأنه در آن قسمت فاعل ن
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كه  یدا شده است. همان طوریر پین با غیدان برخورد ایآنجا هم م یعنیآن دسته از روابط هم حساس است، 

گویید حساسیت، در قسمت دیگر برای فاعيل تصيرفی میيدان عميل      شود و شما می ک قسمت متأثر مییدر 

شنود، احسياس نیياز بيه     را كه حساس است و میشنود پاسخی برایش ندارد. صدایی  را كه نمی ییاست. صدا

 كند از مولی كه مولی او را در مقابله با آن صدا و پاسخ دادن به آن صدا امداد كند. كند، تقاضا می فاعلیت می

 بنابراین یک توسعه حساسیتی داریم،

 صدوق: كه همان توسعه تمایالت در جامعه است.  یآقا

گیری نسيات   و در موضع ییشود در تقاضا، در پاسخ گو یت اصل می: بله. این توسعه حساسینیاستاد حس

 به آن.

ای بيا آدم برقيرار كيرد، آدم در برابير آن رابطيه       ای با شیء پیدا شد و شیء یک رابطيه  حاال اگر یک رابطه

ود. ت دارد؛ اما اگر آن رابطه فاعل را متأثر نساخته باشد، میدان فاعلیت این فاعل هم نخواهيد بي  یتقاضای فعال

توسعه میدان فاعلیت یعنی توسعه حساسیت، از توسعه حساسيیت نیياز بيه توسيعه فاعلیيت و فعالیيت پیيدا        

 شود. می

حاال اگر توسعه نیاز پیدا شد، یعنی تقاضای فعل پیدا شد، یعنی تعل  زمانی جدید پیدا شده است. معنای 

ش ایين اسيت كيه ميولی بيا      انفعالی اسيت، یيک منيزلتش هيم معنيای      یتوسعه حساسیت یک منزلتش معنا

های دیگری هم با عاد ارتااط پیدا كرد كه حاال عاد، نیازهای جدیدی بيه اميدادهای جدیيد از جانيب      طری 

 مولی دارد و تقاضاهای جدیدی دارد.
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كه حضور تصرف مولی در عاد است و ایجاد یک خصلت جدید در نظام عااد اسيت،  « حساسیت»بنابراین 

اد است، فاعلیت متناسب با این میدان ایجاد شده، ولی هنيوز متصيرف نیسيت.    ایجاد یک عطش جدید در عا

نفس پیدایش تأثر یعنی پیدایش فاعلیت، پیدایش طلب جدید، پیدایش خواست جدید، پیدایش فاعل جدیيد  

كه در فعالیت است و متعل  است و اینكه فاعل در تعریفش به نیازمند، به متعل  كه تعل  دارد بيه ميتعلقش   

 ولی باشد، این یک دقت جدید شده است در معنای فاعلیت.كه م

گوییم این فاعلیت هيم خيودش در چنيد    گفتیم فاعلیتی است متعل  به فاعلیت مولی، حاال می تا حاال می

اميا نيه نیازمنيدی چیيز سياكن، بلكيه نیازمنيدیی         منزلت است. یک جا معنی تعل ، معنای نیازمندی اسيت، 

كنیيد.   خورید رفع عطيش ميی   تقاضامندی كه قدرت تصرف در نفس تقاضای خودش را هم دارد. شما آب می

آب كنهش احتیاج شما به رحمت خداست. اگر این طلب در وجود شما نااشد و در وضعیت این طلب فاعلیت 

كه به تقاضای شما باید داده شود، اصيالً ميورد توجيه فاعلیيت      یخنداشته باشید، متصرف در آن نااشید، پاس

گیرد كه تقاضا را بدهند و شما را هيم   ت شما وقتی قرار مییشما نیست، مورد عمل شما نیست. موضوع عامل

بر تقاضا حاكم كنند. توسعه نیازهيا، توسيعه فقير، توسيعه احتیياج بيه ارتاياط از شيئون مختليف اسيت و از           

لف است و از در میدانهای مختلف است به فاعل باالتر؛ یعنی توسعه قرب است، چيرا؟ چيون   مخت یاجهایاحت

وقتی كه شما توانستید به جای ده زبان خدا را خواندن و به ده زبان تقاضا كردن و ابراز فقر كيردن، بيه صيد    

 زبان این كار را بكنید و در این عامل بودید و سهیم بودید در نحوه تقاضا.

 : در اضافه شدن وحدت و كثرتش.صدوق یآقا
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 د،یم هستیشما سه ی: در اضافه شدن وحدت و كثرتش وقتینیاستاد حس

 د.یكه ده تا تقاضا دار ید تا وقتیتر هست ش شاین است كه نزدیکیمعنا 

ای است.  ای است. درك احتیاج او درك احتیاج ساده مثالً تقاضای بچه كوچک از پدر و مادر تقاضای ساده

تير بیشيتر، انتظيارات و توقعياتش بیشيتر و       بچه بزرگ یای است. ]...[ وابستگ اش هم وابستگی ساده وابستگی

شيوند بيه    ای میهر كدام از حوائج رشته ،احتیاجاتش هم بیشتر است. پس هر چه فهم از احتیاج بیشتر شود

 تعل  به مولی.

 شود. میشود و قرب بیشتر  صدوق: وحدت و كثرت تعل  به مولی بیشتر می یآقا

كنيد.   : وقتی كه سهیم باشد در این وحدت و كثرت، یعنی قربش به مولی افزایش پیيدا ميی  ینیاستاد حس

]...[ 

اسيت، یعنيی حاصيل عميل      یاگر بنا شد بگوییم توسعه فقر، خودش حاصل عاملیت متقوم به فاعلیت مول

نسات، مربوط به عايد و بيه   و فاعلیت عاد است كه این سهیم بودن هم، در قسمت سفارش به  یفاعلیت مول

ت گاشيته بيود(. لكين توضيیحی كيه بيرای آن       یاست )كه قاالً بحث آن در نظام فاعل ینسات مربوط به مول

توسيعه ظرفیيت یعنيی توسيعه وحيدت و       یعنیت كه باال رفت، یت فاعلیم ظرفییگویدهیم این است كه م می

عتاً ظرفیت فاعلیتش هم متقوم به یكند طا می كثرت در فقر پیدا كردن، در عین حالی كه در فقر توسعه پیدا

 شود. در میدان جدید واقع می یمول
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كنیم كه این توسعه فقر همیشه كیفیتی دارد كه كیفیت آن مربوط به جهيت اسيت.    بعد از این عرض می

جهت فاعلیت قالی موجب وضعیت توسعه فقر فعلی شده است. پس اگر نظام فاعلیتی حیيوانی بيود، جریيان    

گردد. توسعه تحرك او هم در میيدان فاعلیتهيای حیيوانی     توسعه نیازهای آن هم نیازهای حیوانی می رشد و

شود. توسعه نیاز، توسعه میدان فعالیت فاعل است كه جدای از فاعلیت فاعل نیست. فاعلیت فاعل بيه هير    می

ی فاعلیت نماید، در آن روابط هایش بیشتر شود و در روابط بیشتر تواند رابطه میزان توسعه پیدا كرده باشد می

هيا و   تواند در جهت حیوانی یا الهی حركت كند. اگر جریان توسعه نیازها الهی باشيد، میيدانها، رابطيه    هم می

برای او ایجاد شده است و حتی انسانها و اوصيافی بيرای او و متعلي  بيه او ایجياد شيده اسيت كيه          ییتعلقها

تعل  داشته باشد. حاال اگر این حیوانی باشد، یک لات جدید ميادی   یتواند به مول فاعلیتش از طری  آنها می

برایش طرح شده است و اگر الهی باشد یک بهجت الهی جدید برایش طرح شده است، كه در این بهجت و در 

 این كیفیت جدید و راه جدید و ربط جدید، قدرت فعالیت جدید دارد.

اط جدید، قدرت تعل  جدید، فقر جدید برابر با قدرت پس قدرت فعالیت و قدرت فاعلیت یعنی قدرت ارتا

 [ است.یجدید در تعل  و وابستگی ]به مول

توانيد دو جهيت ميادی و     حاال باینیم اگر این تولید، تولید نیاز، حساسیت و فقر جدید است و آن هم ميی 

و تعل ، شما مالحظه ا ظرفیت فقر یالهی داشته باشد و ظرفیت را به معنای ظرفیت فاعلیت یا ظرفیت ارتااط 

م قدم ینی، بایا جهت الهی یكردید، الاته تعلقی كه میدان فاعلیت است، تعل  فاعل است، حال در جهت ماد

 شود. بعد آنچه می
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قدم بعد آن این است كه این حساسیتی كه توسعه یافته است و یک جهتی هم شما در آن داشتید و حاال 

شيود كيه    اش عاملیت در آن فقر و تصرف در آن فقر می باشید، ثمره توانید یک جهتی را در آن داشته هم می

 توانید آن را توسعه بدهید. می

ت یي ع ظرفیيت فاعل یي وقتی كه این مالِ نظام شد و گفتیم ظرفیتِ نیازهای نظام، توزیع هميین فقير و توز  

ی نظيام ایجياد   مسئله مهمی است، توزیع آنچه تولید شده است مسئله مهمی است. چگونه به فقری كيه بيرا  

دهید. سازمانش را، تقسیم و توزیيع ایين فاعلیيت و     دهید و چگونه این را تخصیص می می« نظام»شده است 

 حدود توزیع قدرت این فاعلیت را، یک ساختاری قائل هستید.

 صدوق: یعنی مناصب؟ یآقا

 : یعنی مناصب.ینیاستاد حس

شود كه  ها كدامند؟ در نظام مادی چگونه دیده میدر بعضی از منصاها بعضی از لاتها قابل طرح نیست، آن

رسيد   دهیم، به مدیران این سهم ميی  گویند ما تخصیص و توزیع ثروت را بر اساس اصالت سرمایه قرار می می

)مدیران سیاسی، فرهنگی، اقتصادی(، به كارمندهای متخصص این سهم، فوق تخصص ایين سيهم، آموزشيی    

 ن در سطوح مختلف تفاوت دارد.های مادیشا ن سهم و اینها رشتهیا

گر موضوعیت ندارد، پشت سرش یبرای یک افرادی مطرح است كه برای افرادی د ییاگر گفتیم یک لاتها

شود حرص و فعالیت و حساسیت خاصی هم برای آن قشر مطرح است كه بيرای اقشيار دیگير قابيل      گفته می

هم  ین در بخش الهیكند. ادیگر فرق پیدا میطرح نیست. نوع احساس حقارت و احساس جالل آنها با اقشار 
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طایعتاً همین طور است. نهایت ممكن است نحوه توزیع این حساسیت در آنجا ]نظام مادی[ بير اسياس ميال    

داشتن باشد و در اینجا ]نظام الهی[ تولی به والیت مولی در شكل سیاسی آن باشد. آنجا تولی حیوانی باشيد،  

رص مادی باشد و در اینجا ایثارهای الهی باشد. اما در اینكه اینجا هم سطوح لاات و حرص آن هم، لاات و ح

 د فاعلیتها با هم فرق دارد، شكی وجود ندارد.ید حساسیتها و تولیمختلف تول

كند كه  تكفیر می یگویند چنین شخص شكنند و می درجه حمل كنند او را می 4درجه را به  10اگر ایمان 

 8نسات به  4كند و تحمل ایمان ده درجه را ندارد؛ به همین صورت  یرجه حمل مد 4درجه را به  10مان یا

 درجه )این هم یک قسمت از بحث(. 10ن ی، در ا7نسات به  8و 

این توزیع، اثر زیادی در سازماندهی خود نظام دارد؛ یعنی در آنچه بعداً به نام جهت خيواهیم نفيس ایين    

ثر است. درست است كيه جهيت معنيای تصيرف در خيود اینهيا را       كنیم مؤ تركیای را كه در ظرفیت ذكر می

آورد،  نماید و ظرفیت جدیيد را ميی   ، تصرف در ظرفیت مییآید متقوم به مول دهد، یعنی جهت می بالمآل می

را نمود تا چگونه نیابت و عاملیتی  ییها گیری را دارد كه بتوان در او چه جهت یولی اینكه ظرفیت چه وضعیت

 م، منوط به این است كه توزیعی قدرت و توزیعی نیازها را و قدرت فاعلیت را بشناسیم.ییعمال نماا یرا از مول

دیدیم، گر چه از « قرب و بُعد»جهت را بعُدِ « ظرفیت، جهت و عاملیت»صدوق: در مرتاه اول یعنی  یآقا

است. اینجا هم « عدقرب و ب»شود دید، اما شاخصه اصلی جهت  طری  ظرفیت و عاملیت هم این مطلب را می

در توزیع كه جایگاه جهت را به عهده دارد، كیفیت و ساختار توزیع قيدرت را چگونيه قيرب و بعيد اجتمياعی      

 د،یح دهین را توضیدهد ا نشان می
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ای؟ یعنی تخصیص، كيه ایين    دهد، بعد از آن چه برنامه : چه ساختاری از جامعه را نشان میینیاستاد حس

ايات، نظيام و وضيعیت ظرفیيت را مالحظيه      یكند؟ شما در این مرتاه دارید ترك می ماشین چگونه فعالیتی را

 د.یینما می

ک یظرفیت دارای چه روابطی است؟ ظرفیت خود دارای وحدت و كثرتی است. در این دستگاه، تولید نیازِ 

ر این گر. به صورت كلی دیک حرف دیک حرف است و تخصیص نیاز ین دستگاه یحرف است، توزیع نیاز در ا

كننيد و  یشود و چگونه اینهيا فعالیيت م   دستگاه اینكه چه نیاز جدیدی، برای چه مناصای و چگونه مطرح می

 كنند ]با دستگاه مادی متفاوت است.[تخصیص پیدا می

تخصیص یعنی موضوع عمل و میدان عمل آنها چگونه است؟ كانه آن نیاز برای هميه یيک گونيه نیسيت،     

توانید بگویید بیشتر شده است، لكن  گونه نیست، هر چند[ به صورت منتجه میبرای همه جای ظرفیت، ]یک 

 به درون آن كه توجه شود، باید دید كه هر سهمی چگونه تقسیم شده است.

د كه آن سیر از الحادی تا نیازهای یک سیر فرض كردیش یی كه در جامعه هست برایمثالً اگر برای نیازها

رود، نیازهای الحادی چه سهمی از توسعه نیازها را در بر دارنيد؟   حل پیش میالتقاطی و اسالمی، در همه مرا

چه سهمی را در بر دارند؟ نیازهای التقاطی چيه سيهمی را دارا هسيتند؟ حتيی در دسيتگاه       یاسالم ینیازها

رسيد در   ا فاعلیت تصرفی ميی یرسد؟ چه سهم به قوه تصرف  به رهاری می یالهی، در تخصیص نیاز چه سهم

به تاعی؟ یعنی وضعیت تولی نسات به والیت چگونه اسيت؟ اگير توسيعه نیازهيایِ      یب مادو و چه سهممرات

را بيرای   یكه او احساس كند ضيرورت نیابيت ميول    یدر جامعه اصل نااشد و سهم الزم، سهم« ولی الی اهلل»
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د نسات بین نظام والیت تر از عااد نااشد، یا عااد در وضع بدی هستند یا نظام والیت. بای خودش توسعه یافته

ب و گرایش و تمایل به طرف ولی باشد؛ یعنی هر چه به ولی یو نظام تولی در مراتب مختلف معین باشد و ش

تر شد، ارتااطش با خدا  کینزد یتر است، احساس احتیاج و افتخارش به خدا بیشتر باشد. هر چه به ول نزدیک

شيود؛ وليی اگير نیابيت در بعضيی از سيطوح        سمت خدا ميی بیشتر باشد، نظام والیت زمینة پرورش عموم به 

مختلف شد، آنكه بسیجی است در ظرف بسیجی بودنش حاضر به قاول انتحار الی اهلل و شهادت و استشهاد و 

د ایين را سرپرسيتی كنيد. توسيعه     یي توانیند نمي یگویست، مین شدت نیفناء است؛ ولی در یک رده باالتر به ا

ید بیشتر از آن ]بیسجی[ باشد و توسعه نیاز مافوق باید بیشتر از فرد مادون باشد. در نیازهای این ]فرمانده[ با

 رده باالتری باال باید تمام فقر و تمام نیابت باشد.

 صدوق: یک مقدار راجع به تخصیص هم توضیح دهید كه چه فرقی با توزیع دارد. یآقا

در اختیار قرار دادن « تخصیص»تصرف، لكن ، نفس اختیار است، از نظر منصب و «توزیع: »ینیاستاد حس

فاعلیت تاعی به نسات، در هر جا به فاعلیت تصرفی است. مثل این است كه بگویید این قدر ميال در اختیيار   

آن را، هيم  « ميال »كنيد و هيم    فاعل تصرفی قرار دادم برای این كار، بنابراین هم موضوع فعيل را معيین ميی   

گویند این قدر مال در اختیار آقای صيدوق   د. یک وقت مییینما معین میمتصرفٌ فیه و هم موضوع تصرف را 

قرار دادم اما موضوع آن را یا معین نكردند یيا موضيوع دیگيری معيین نمودنيد )ایين كيافی نیسيت(، یعنيی          

 شود. بندی اوصافی كه موضوع تصرف شما هستند، تخصیص معین می طاقه
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اختیارات اسيت  « توزیع»شود، وقتی  شما وظیفه معین میشود و گاهی برای  گاهی به شما قدرت داده می

 ف است.یاست معنای آن تعیین وظا« تخصیص»]معنای آن توزیع قدرت است[ و وقتی 

بندی اینكه[ چيه وصيفی    ف و اوصافی كه مورد تصرف نظام است طاقه بندی دارد، یعنی ]طاقهیخود وظا

 مورد تصرف چه فردی باشد.

آییم سراغ مسئله جهت كه صحات پیرامون آن كيامالً مربيوط بيه     تعال تمام شد، میاین سه كه به یاری خدای م

د حساسیت ]باید انجام بپایرد.[ قايل از وارد شيدن بيه ایين بخيش،      یگفتیم تولید فقر و تول ساختار است. در آنجا می

ی كيه  یعه در آنجاالت جامعه و فاعلیت جامیبخش قال را به صورت دیگری تمام كنم پس اساس حركت جامعه و تما

شود؛ یعنی احساس نیاز به حركت، وجود تعل  جدید، وجيود فاعلیيتِ دارای تعلي ِ    یشتر مید فقر بییگویمادی است م

ای بيرای روشين كيردن     جدید، وجود ربطی جدید و فاعلیتی جدید، به هر بیانی كه بگویید كه هر كيدام قیيد اضيافه   

د عليت تحيركِ   یي ن فقير جد ید و این ارتااط جدید، ایاز جدین نیا د،یدان جدین مید، ایت جدین فاعلیمطلب است، ا

 جدید است.

گویم یقیناً یک  گویید مخترعین چیز جدیدی را اختراع كردند، مثل تلفن، تلكس، فاكس. می حاال شما می

 نیاز و فقری قال از آن برای جامعه در نظام جامعه طرح شده بود كه موضوعی را برای انگیزه و اندیشيه ایين  

ایين   یفرد طرح كرده است. این انگیزه در یک زمینه اجتماعیی خاص طرح شده است كيه در جامعية دیگير   

گویید ممكن است هزار یا دو هزار سال قال از ایين   ن فاعلیت و این امكانات قابلیت طرح ندارد، مییانگیزه و ا

مثالً در شكل ریاضتهای خاصی كه  دادند، هم، یک كاری نظیر این كار برای رساندن صدا به یكدیگر انجام می
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گوییم ولی این كار اجتماعی ناود و برای هر كس قابل دسترس ناود؛ یعنی كياری بيود    كشند. می هندوها می

ع آن یي كرد. این كار، نحوه تخصیص و توزیعش با نحوة توز در جامعه كه تخصیص به یک عده خاصی پیدا می

آن هم با او  یییک سری فعالیتهای اجتماعیی خاص است و كارآ كند. این محصولِ از زمین تا آسمان فرق می

شود؛ چون موضوعاتی كيه بيرای یيک جيوكی طيرح       برای اداره نظام پیدا نمی ییفرق دارد، چرا كه با او كارآ

اداره امور است، نیست. روی یک مسائل سياده حساسيیت داشيت، اگير بيرای       یشود، با موضوعاتی كه برا می

ای است. چیزی كه برای اداره جمع  واهد یک چیزی طرح كند، آن هم یک موضوع سادهجالل و قدرت هم بخ

و به وحدت و كثرت رساندن جمع باشد و جمع را در یک پوشش و جریان قرار دهد و توسعه نیازهای جميع  

تادیل كند نیست. جامعيه از افيراد    یت و تولیرا تحویل بدهد و جمع را به یک وحدت، حول یک محور و وال

 ست.یت ایجاد كند نیبسازد و تمایالت آنها را حول یک محور و تول و وال

كند كيه قايل از اختيراع یيک      ن مطلب هست. معلوم مییای كه گفتم در مورد اختراع جدید، ا این مسئله

 گردد. ای در جامعه به وجود آمده است و بعد از آن هم، خود این منشأ توسعه انگیزه اجتماع می انگیزه

تاً چیست؟ این یه در اینجا قابل توجه است، آن است كه این شدتی كه در بشر پیدا شده است نهاسؤالی ك

كيه در جامعيه    یتلفن، تلكس، وسیله رفت و آمد و الی آخر و تحركی كه در جامعه پیدا شده و ابتهياج مياد  

معيه و لياتها و   شود، كه نیازهيای ميادی جا   كه در جامعه حاصل می ییشود این جریان رشد نیازهایحاصل م

ن به این معنی است كه ما باید در تنظیمات اميور و توسيعه، حتمياً    یا ایسود و رفاه مادی در آن اصل است، آ
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توانیيد   توانید حساسیت را روی ماده قرار دهید و می دهیم خیر. شما میاقتصاد را اصل قرار دهیم؟ جواب می

 .حساسیت را روی نظام تولی و والیت سیاسی قرار دهید

در جامعة شما، اگر رفاه و لات مادی اصل قرار گرفته باشد، ظرفیت فقر شما، فقر ميادی را ایجياد كنيد و    

ثانی را ایجياد   یكند در ظرفیت مادی، حساسیت ماد یجهت شما، جهتش مادی باشد، طایعتاً عاملیت هم م

توسيعه هيم الهيی     ،الهی باشدولی اگر در جامعه شما حساسیت برد؛  یرا باال م یمادت یكند، نظام حساس می

 خواهد بود و نه مادی.

 و السالم



 2جلسه 

 بسمه تعالی

 ()كمیت و استداللهای فلسفی آنموضوع بحث: مدل 

 19/9/71تاریخ: 

1896 

 

توان نساتهای ریاضی، یا نساتهای منط  را به گونيه ای تنظيیم    نمی حجت االسالم و المسلمین حسینی:

 كرد كه هماهنگ نااشند، كلیه نساتها باید خصوصیات را در بر داشته باشند.

دو، دو برابر یک هست عالوه بر اینكه یک به عالوه یک دو شده است، ولی « یک، دو، سه»شما اگر گفتید 

عین همین نسات بین دو و سه برقرار نیست، یک به دو اضافه شده و سه شده اسيت وليی سيه دو برابير، دو     

 نیست.

ا یكيی، یعنيی   برایش به عنوان یک واحد اصل بشود، نه دو ت« دو»یعنی اگر سه را تقسیم به دو بكنند كه 

مثيل  « دو»دو را برایش یک وحدت تركیای قائل باشید، نه اینكه دو تایش چیزی مفصل كنار هم باشد، اگير  

گوییم سنگ یک كیلوئی یک دانه داشته باشیم و سنگ دو كیلوئی هم یک دانه، كه  می كم متصل باشد، مثالً

قپان وبگوییم به وسيیله بيازوی گشيتاور،     در عین حالی كه وزنش دو برابر یک هست، یعنی اگر بگااریم روی

كنيیم، یعنيی    ميی  ده، فاصله را كه كم می كنیم نشان می جنس را بلند كند، یعنی وزن را ضرب در رابطه اش

 دهد. می كنیم دوم نشان می فاصله را نصف

كنید و برایش وحدت تركیايی قایيل هسيتید و بيرایش      می به هر حال گاهی هست كه كم و متصل فرض

 ه قایل هستید.جموع



28  ······························································································································································  

 گاارد و اضافه كمی را بدون در نظر داشيتن وحيدتهای تركیايی جدیيد انجيام      می كم، را كنار هم»گاهی 

شيود   نميی  دهید اگر بخواهید مجموعه بسازید و سیر سیر حركت مجموعه و توسعه یافتن مجموعه باشيد  می

شود به خالف كه دو  می 9/1كنید، دو تا  نسات بعدیتان بر دو قابل تقسیم نااشد مثالً اگر سه را بر دو تقسیم

شود دو واحد، یعنی از نوع یک، دو تای آن در دو قرار دارد، وحدت تركیای برابير   می را تقسیم بر یک نمائید

است با دو برابر عدد قال خودش، ولی خود عدد دو نسات به سه كه مالحظيه كنيیم ایين دو برابيری در آن     

ل م یتوانند بایندش ولی اضافه كمی متصلی كه حفظ نسات شده باشد، اضافه كمی منفصحفظ نشده است، 

یعنی مجموعه سوم دو برابر مجموعه دوم باشد، همانجوری كه مجموعه دوم دو برابر مجموعه اول است و این 

در صورتی است كه بخواهیم برایش نرخ شتاب بنویسم و بخواهد حركتش از نرخ شتاب واحد تاعیيت بكنيد،   

و نرخ شتاب تشكیل نشده باشد و بخواهد جمیع خصوصیات ونساتی كه بيین یيک و دو هسيت    حركتش از د

 بین دو و عدد بعد هم حفظ شده باشد.

 گویی غیر از این باشد ناهماهنگی خواهد داشت. می برادر صدوق: یعنی

 .خواهم عرض كنم كه این ناهماهنگی.. می حجت االسالم و المسلمین حسینی: حاال این ناهماهنگی

 كند. می گویید جریان پیدا می برادر صدوق: یعنی

شيوید تفسيیر كنیيد مجموعيه      ميی  حجت االسالم و المسلمین حسینی: این ناهماهنگی منطقی را مجاور

هایتان را به دو پایه. یكی دو برابر شدن ي یكی، یک و نیم برابر شدن، كه در عدد چهار دیگر رابطه تيان یيک    

گيوییم دو دوبرابير     ميی  اینجوری حركتی را سیر بكند بگوید یک، دو، سه، چهار، برابر و نیم نیست. اگر كسی

 توانید بگوئید چهار یک برابر و نیم سه است، دارد مرتااً نسات خيرد  نمی یک سه یک و نیم برابر دو، اما دیگر

نظر گرفته شود.  كند در چهار باید نسات به سه در می كند.( سیر نزولی پیدا می شود )س: سیر نزولی پیدا می

رسيد چهيار بيا پينج      می شود یک هفتاد و پنج صدم. دیگر به پنج كه می هفتاد و پنج صدم( شود  می )س:

آیيد(   ميی  پيایین  یا یک و بیست و پنج صدم، )س: یعنی مرتب  شود  می شود كه می سنجیده

كند اگر حركتتان برای توسعه كمیيت   می آید. نرخ شتاب نرخ منفی پیدا می گ حركت مرتااً نزولی پایینآهن
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 دهد توسعه كثرت آنجيائی  نمی باشد یعنی نسات بین وحدت و توسعه كثرت باشد این توسعه  كثرت تحویل

 بعيد   9ي   2ي   1ییم گيو  ميی  توانیم بگوییم كه مرتااً نرخ شتابتان قابل ضرب شدن در خيودش باشيد، ميا    می

 بعدش ضرائب بعدی كه در خاطر مااركتان هست.  32ي  29ي  16گوییم  می بعدش 8ي  9ي  2گوییم  می

حفظ نسات منطقی توسعه یافتن مجموعه است و اینكه   9ي   2ي   1پس بنابراین اصل بحث این است كه 

فظ نشده است و یک آهنگ بر نرخها مجموعه با نرخی سلوك شد كه آن نرخ را در مالحظه و مطالعه بقیه ح

 كنیم؟ )ج: بله(. می استوار ناوده است دقت فرمودید چه عرض

گویید یک آهنگ بر نرخها حاكم نااشد معنایش این است كه مرتااً آهنگ را عوض نمائیم نسات  می وقتی

 به سیری كه داشته اول صعودی بود و بعد نزولی شد.

كنیم بيدون   می شود، عرض نمی ه بدون محور وحدت و كثرت یكیگویید ك می آنوقت همانجوری كه شما

توانید نسياتهای ریاضيی خيود را تنظيیم      نمی یک قانون ثابت حاكمی كه بتواند همانگیش را حفظ كند شما

 نمائید.

 برادر صدوق: یعنی، نسات ریاضی ثابت ما الزم داریم.

اگير آن نسيات را   وری الزم داریم كيه  حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی ما یک نسات ریاضی مح

باید كلیيه ضيرائب برگيردد روی     4،  3،  1گوییم  می شود یعنی وقتی می عوض كنند نرخ شتاب كلش عوض

 این.

باشد یا  9،  2،  1برادر صدوق: ولی به معنای این نیست كه جهت عوض شده، جهت ثابت است یعنی اگر 

را، توسيعه محيور را نشيان     فرمودید نرخ شتاب یک جهت خاص باشد همانجوری كه االن استدالل 4،  3،  1

 میدهد.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: احسنت و این استداللی كه فرمودید كه تقوم بایستی به نفيع محيور   

توانید قدرت را به نفيع   می باشد بر اساس این مطلب هست، برای این كه شما آن مطلب را وقتی حفظ كردید

 محور حل بكنید.
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 9/0كرد پاسخش هم این گونه باشد اگر مثالً بگيوییم   می برادر صدوق: یک چیزی كه در ذهن من جوالن

 باشد. 9/1اول نااشد  9/1از اعشار شروع كنیم یا 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: حفظ این نسات را بكنید و آن را دو باربر بكنیيد دوميی آن را عيین    

جموعه فرض كنید، این مجموعه را هر چه داخلش بخواهید بگاارید )س: در واحد بگیرید یعنی اولی را یک م

شما هم در منزلت خودش واحيد اسيت، اینجيا    « دو»هر صورت واحد است( این واحد هست اما این مجموعه 

هم واحد است، یعنيی یيک مجموعيه اسيت. )س: یعنيی یيک وحيدت        هم واحد است، این مجموعه سه شما 

 خواهید چه عيددی بگااریيد. )س:   می این دو عدد، اگر اینجا را گرفتید نیم این راتركیای هست.( نسات بین 

گيویم هميین    ميی  گویم نسات بین یک و نیم، دو برابير اسيت و   می گیرد من می شود یک( این را كه یک می

 نسات را بایستی بین این دو عدد بعد هم فرض كنید.

 .9شد  می كرده بودیم نسات آن 2ودیم و نیم را گرفته ب 9برادر صدوق: اگر اینجا مثالً نسات را 

 شد؟ می باز هم دو برابر 2حجت االسالم و المسلمین حسینی: در تادیل نیم به 

 بود. می 8شد و عدد بعد  می برابر 9برادر صدوق: 

 8شيود   ميی  شود دو پيس اینجيا هيم    می حجت االسالم و المسلمین حسینی: اجازه بفرمائید، چهار تا نیم

شيود. روی   ميی  9شود؟( نرخ شتاب اینجيا    می این نساتی را حفظ كنید )س: حفظ اینكه چهار برابر بایستی

 توانید پیاده كنید. نمی نویسم اما این را اول كار می 9كلش 

 «9،  2،  1»برادر صدوق: چرا؟ چرا از ابتدا بفرمائید، 

ست نه بیشترین تغییير یعنيی ميا    حجت االسالم و المسلمین حسینی: مطلوب مرحله اول كمترین تغییر ا

فرمایند حركت ابتدا و آغازی دارد( مهمش چیز دگیری  می گااریم )س: چون می فرضاً مطلوب را، مرتاه دهم

است در صورتی كه ضریب نرخ شتاب مرحله چهارم به عنوان مطلوب مرحله اول اخا شود اگر شما حركتيی  

و جامعه هنوز به نرخ شتاب یک نرسیده باشد )س: یعنيی   باشد 9خواهید شروع كنید با نرخ شتاب  می را كه

دهد. سرش این  نمی جواب 9گوییم اینجا نرخ شتاب  می منفی باشد( یعنی شتاب به نفع التقاط وكفر باشد. ما
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خواهید یک فلز كه بایستی چند مرحله تغییر را طی كند تا فوالن شود مستقیماً بيه فيوالد    می است كه شما

شود( احسنت، بارك اهلل، یعنی در بحث حركت این معنای  می شود )س: حركت دفعی نمی ینتادیل كنید و ا

خواهید طفلی كه االن در شكم ما در هست و باید یک دوره بلوغ هم  می دهد. یعنی شما می انفصال مطل  را

یش تميام  كند، این ممتنع است این یک دوره بایيد بیایيد دوره شيیرخوارگ   بگاراند، در شكم مادرش عروسی 

شود دوره كودكیش هم تمام شود برسد به دوره بلوغ آن وقت بتواند ازدواج بكند. شما اگر در حركت بخواهید 

و از  در تغییر نرخ شتاب باید تدریج پایرفتشود.  نمی نرخ شتاب را پشت سر هم قرار ندهید و تدریج نپایرد،

 شود. می دیل به واحدواحد باید حركت كرد، مطلوب اولیه واحد است عدد منفی تا

 + برگردد.1ي بود، باید اول به  20ي بود یا  1برادر صدوق: یعنی اگر 

باینید چيه  گوییم شما  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: تازه اگر جامعه وضعش خیلی خراب باشد

 عدد منفی است تدریجش را از آن عدد منفی قرار بده و واحد را باال بیاور.

شود در منفی ها رفت و منفی ها را به طرف مثات تغییير جهيت    می شود رفت؟( می هم )س: در منفی ها

 داد و آورد و لكن آهنگی كه بر نرخ شتابش حاكم است بایستگی یک آهنگ باشد.

االن وضع بد اسيت )منهيای   « نیم»اگر بنا شد یک آهنگ باشد فرق نداشته باشد هیچ فرقی ندارد بگویید 

اسيت. شيما    2باز نساتی كه بین آنها حاكم است نرخ شيتاب  « 2،  1،  9/0»شود  می یک نیست( اعداد شما

بگو وضعیت جامعه كه بد است با نرخ شتاب  1مجموعه سوم را بگاار  9/0مجموعه دوم را بگاار  29/0بگاارد 

 .9،  2،  1گاارم  می كه رسیدیم 1بعد از  1آورمش به  می آهنگی كه دوام 2

 تواند متغیر باشد. می باشد این ثابت نیست این 29/0یا نیم یا  1كه اولین عدد ما برادر صدوق: پس در این

شود آنچه را  نمی حجت االسالم و المسلمین حسینی: ولی نرخ شتاب همیشه بایستگی آهنگش ثابت باشد

، كنید عین همان نسات در مجموعه سوم رعایت نشيود  می كه بین مجموعه اولتان با مجموعه دومتان تصویر

برابر است. مجموعه سيوم بایسيتی    9/1شد مجموعه دوم گفتید سیر  1كنم اگر مجموعه اول  می فرضاً عرض
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ي آنچه كه درش ثابت و غیر قابل تغییر است نيرخ شيتاب واحيد      29/2شود  می بشود. 29/1برابر ضربدر  9/1

 باشد.می

گياهی اسيت نسيات بيین     چون سرعت ما نسات بین واحد كمی و كیفی در شكل تكوینی نیسيت یعنيی   

واحد مكانی، این طيول ضيربدر   × زمان( واحد زمانی × كنیم به نسات بین كم و )س: طول  می سرعت را معنا

گیيرد   ميی  كنید یک سياعتی را  می گیرید یک فاصله ای رسم می مكانی شود یک واحد می زمان معنایش این

گویید، حركت در نسات فوق برابر با سيرعت   می گیرد و حركت در این نسات را سرعت می نسات بین آنها را

 است.

تصيرف بكينم یعنيی حركيت مين      خيواهم   می منگویید خیر، حركت در جامعه وجود دارد  می خوب شما

 موضوعش خودش حركت است، )س: یعنی حركت علی الحركه( یعنی حركت ایجاد حادثه در یک جریان.

بيین سيه مجموعيه اسيت. )س: ایين را یيک        بنابراین نسات به سعه شما حركت اولیه تان همین نسيات 

گویید حركت در یک مسافتی ضربدر یک یعنی شما در محاساه حركت نمیمقداری بیشتر توضیح بفرمائید( 

زمان بلكه حركت از یک مجموعه ای به یک مجموعه دیگر دارای یک نرخی است این تناسب معنای سيرعت  

گویید من به میزان یک ونیم به این مجموعيه   می شما ر مجموعه، یعنیدهد. سرعت تصرف شما د می شما را

گویم پس مقداری كه شما تصرف كرده اید. یعنی  می دهم، می به مجموعه دوم بها 9/2دهم و به میزان  می بها

میزانی كه پایرفتید نسات بین دو مجموعه را چقدر هست؟ دو برابر بودن مجموعه دوم نسات بيه مجموعيه   

كه هر تصرفی را شيما در مجموعيه اول بكنیيد دو برابير آن      شود می ای واقعبه گونهاول است، تصرفات شما 

كنم( این حركت شما را  می تصرف را و آن سنخ را در مجموعه دوم خواهید كرد )مالحظه فرمودید چه عرض

« ثابيت »نیسيت. )س: یيا   « سياكن »نشان میدهد یعنی شما وضعیتتان نسات به دو مجموعه، یيک وضيعیت   

 ثابت هست یا یک نرخ شتاب. نیست.(

 گوییم. می گااریم و جهت ثابت به آن نمی برادر صدوق: كه دیگر اسم ثابت بر آن
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حجت االسالم و المسلمین حسینی: یک حركت بيا یيک نسيات ثابيت اسيت، در مجموعيه سيوم هميین         

شيما دارای  گیرد، یعنی تصرفات شما دارای سيرعت اسيت والیيت     می نساتهایی كه هست در حركتتان انجام

مجموعه تصرفات شما در مجموعيه  سرعت است كه وضعت تصرفتان در این مجموعه نشأت گرفته است، اگر 

اول بود در مجموع دومتان نیز یک بود در منجموعه سومتان نیز یيک بيود. مين صيحیح بيود بگيویم كيه در        

رابير بيا هميه یيک حاليت      شود در مجموعه مختلف، ب نمی تصرفتان هیچ تفاوتی و هیچ حركت و تغییری پیدا

دارید. انگیزه شما فعل شما تصرف شما یک وضعیتی دارد كه بی تفاوت است كه مجموعه اول باشد یيا دهيم   

 باشد یا دوم باشد یا سوم باشد هیچ حركتی درش نیست.

آورم آن هيم در فعيل    ميی  آورید من در فعل شما می عین اینكه چه جوری شما بحث سرعت و نرخ شتاب

 سرپرستی.

باشيد یيا در مجموعيه    « چهيار »یعنی چه؟ یعنی كانه شما برایتان بی تفاوت است كه كسی در مجموعيه  

 باشد.« یک»

 كنید. می برادر صدوق: به یک سرعت بهش برخورد

كنید، كسی مسلمان یا كافر باشد به یک نحو  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: به یک نحو برخورد

خورد و والیت شما و حركت و فعل شما نسات به جمیع جهيات مسياوی باشيد،    كنید اگر نحوه بر می برخورد

یعنی اگر یک ولی ای پیدا كردید كه گفت من نه روی اعتقادات برایم فرق دارد نه روی كارائی ميادی بيرایم   

 گویم شيما پيس   می فرق دارد. نه روی كارائی ذهنی برایم فرقی دارد هیچ نحوه كارائی برایم هیچ فرقی ندارد

كند ولی  می كند یعنی تصرف می خواهید بفرمائید. )س: الاته دارد موضع گیری نمی سرپرستی به هیچ طرفی

كند و همه موضع هایش مساوی است، از موضع های مساوی سرپرستی و حركت  می اسمش...( موضع گیری

ی دارد نه آنكيه تحيت   آید یعنی نتیجه اش پرورش نخواهد بود حركتی است كه نه در انگیزه شما فرق نمی بر

سرپرستی شما هست برایش فرق دارد، استغفراهلل اگر گفتی كه چه بگوید خدا هست من یک اندازه بيه شيما   

كارائی ذهنیتان بياالی بياال باشيد یيک     گاارم، قدرت  می گاارم بگوئی هم نیست یک اندازه احترام می احترام
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خواهیيد   نميی  این معنایش این است كه شيما گاارم،  می امگاارم پائین پائین یک اندازه احتر می اندازه احترام

هیچ گونه حركتی ایجاد شود. هر قدر شما بیشتر بها دادید، معنایش این است كيه نسيات تيأثیر والیتتيان را     

 دهید. والیتتان را كه توسعه دادید در فعل شما، معنای حركتی دارد. می بیشتر توسعه

شود  می دارای تغییر است، متصرف فیه شما هم طایعتاً متغیر فعل شما یكسان نیست دارای حركت است

كند مجموعيه دو هيم    می گیرد مجموعه یک تدریجاً تمایل به مجموعه دو پیدا می یعنی تحت سرپرستی قرار

كند یعنی مرتااً درش اوصافی متناسب با چهيار و   می كند. معنای تمایل پیدا می تمایل به مجموعه چهار پیدا

 شود. می یک جهت خاص و یک مقصد خاص ایجادمتناسب با 

برادر صدوق: روشن شد. تا حاال معنای سرعتی كه در ذهن ما بود كه یک واحد مكيانی را ضيرب در یيک    

گوییم طيول ضيربدر    می دیدند. وقتی می كردند یعنی ساكن می كردیم كه تقریااً آن را قفلش می واحد زمانی

 سانتی متر. گوییم می زمان این تحرك ندارد مثالً

حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی نسات بین واحد زمانی و مكانی را كه نگاه بكنیم دیگر حركتی 

اندازید بعدش هيم   می بینم مگر اینكه حركت مكانیكی درست كنید كه زور در آن است ماشینی را راه نمی را

انیک و بعد وارد دینامیک...( به نرخ شتاب شتاب، نرخ شتاب، از مكانیک به اصطالح )س: از استاتیک وارد مك

 گوییم، ولی بعد ول می شود یک شكل این است هک )آن را برای تقریب به ذهن می بیان كردن به این شكل

 گوییم معلوم شد كه تغییر، تغییرات تغییر تغییر تغییرات تغییر سه تغییير را  می كنیم( می كنیم آن را رها می

كت یک ماشيین در یيک جياده، حياال اینهيا را رهيا كنيیم، باینيیم در موضيوع          مالحظه كرد در حرشود  می

 شود. می سرپرستی و والیت چگونه

 شود دید. نمی خواستم این را بگویم كه اصالً حركت را بدون والیت و فاعلیت می برادر صدوق:

و بالياات سياكن   حجت االسالم و المسلمین حسینی: بله، اگر حركت را بعد شیء بگیریيد و شيیء را اوالً   

فرض كنید بعد حركت هم بعدش باشد مثل اینكه ده خاصیت دارد طول عرض، عم ، ارتفاع، شیرینی، ترشی 

آدم اول شروع كند از نسات چه چه ... یكی از آنها هم حركت باشد. اگر حركت بعد شیء باشد بهتر است كه 
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شود)س: یعنی  می اصل شد مطلب دیگری بین فاصله زمانی و مكانی را مالحظه كند ولی اگر حركت در شیء

فاعلیت اصل شد( یعنی فاعلیت اصل و به تاعش حركت اصل شد بعد از حركتی كه معنای فاعل تادیل شيد  

گیریيد   ميی  كنید اصيل  می به فاعلیت، حین فاعلیتی كه معنای حركت را دارد. حین فاعلیت كه شما مالحظه

كه معنی حركت به معنی حركت از یيک مجموعيه بيه     خواهید كیفیت درست كنید، طایعی است می بعدش

مجموعه دوم و از مجموعه دوم به مجموعه بعدش خواهد بود )س: خوب خیلی ممنون اجركم الی اهلل( جزاكم 

 اهلل خیر الجزاء این سیر را كه ما نگاه كنیم عین مقابل این سیر بایستی سیر پیدایش اوصاف باشد.

شود یعنی اگر كسيی روی   می در همین جا پیدا« كم»كه ریشه فلسفی  برادر صدوق: این نكته مهمی بود

 شود... می از كجا پیدا« كم»این مطلب دقت نكند كه 

 نسات بین مجموعه هاست )س: یعنی اگر رفت در مقیاس ...(« كم»حجت االسالم و المسلمین حسینی: 

اسها نظام فاعلیت در پیدا شيدن نظيان   یعنی نظامی در كل عالم هست. و قال از ینكه بخواهیم برویم در مقی

شيود كيه در    نميی  نساتها ریاضیات و غیر را تعریف كنید لياا خواهید با نظام  می نساتها اصل است چون شما

 نظام نساتهای كمیتان فاعلیت اصل نااشد.

 آید روی مقیاس ... می برادر صدوق: من حاال آن چیزی كه استفاده كردم این است كه نوعاً كم

 گیرند یک طولی یا یک وزنی یا یک ... می السالم و المسلمین حسینی: مقیاس را هم ساكنحجت ا

 برادر صدوق: بله اگر بیاید روی معنای حركت و حركت بیاید به فاعلیت تعریف شود دقیقاً در مانا تعریف

 كند. می عوض« كم»شود و دید را روی  می

 هميین جيور كيه دیيد را روی مجموعيه ای كيه      حجت االسالم و المسلمین حسینی: همین طيور اسيت.   

 كند. می خواهید درست كنید عوض می

گویید هر كدام  می آید كه مثالً تناساات اعدادی كه در یک مجموعه است وقتی می آن وقت ما به ذهنمان

از اینها را اصل بكنید و واحد قرار دهید و آن را به صورت یک مجموعه مالحظه بكنیيد و درونيش نسياتهای    



36  ······························································································································································  

 ل مجموعه را بیاورد آ، وقت معناش این است كه دیگر سیر اعداد اعشاری نیست )عنایت دارید چيه عيرض  ك

 كنم( می

 آید. می برادر صدوق: آنها به علت همان ریشه ساكن بودن مطلب غلط در

بگیيریم،  « توان»گویید مثال ما همین جور  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: آن وقت مسئله هم كه

گیيرد، در داخيل    نمی خواهید بروید دیگر توان می گیرد تا این اعدادتان تمام شود ولی وقتی داخلش می توان

 گیرد )س: مطلب روشن شد( می رود زیر یک بخشش. چون مرتااً به عنوان واحد می كل دستگاه توانیتان

بشيود عيین هميان    یت حاال بیائیم سراغ بحث فلسفی اش اگر در نظام والیت، تولی باید منتهی به یک وال

 توانید انجام دهید. می «نساتها»و در « كم»بحث را در 

 اگر به نحو والیت بخواهد تمام شود 9و  2و  1برادر صدوق: یعنی 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: بله یعنی حفظ نسات شد )س: حفظ نسيات برابير بيا جهيت محيور      

عنی خود نرخ شتاب دو، محور این ضيرائاتان اسيت. )س:   است( برابر است با محور قرار گرفتن همان نسات ی

... تيا آخير )س: یعنيی     8و  9و  2ي   9و 2و 1محور دو هست( از اول تا آخير د و هسيت    9و  2و  1یعنی در 

توانید این نرخ را عوضش كنید یعنی در حقیقت یک  نمی رساند( یعنی یک نرخ دارید شما می حضور محور را

ی كل نساتهایتان هست چون یک محور برای كل نساتهایتان داریيد و میتوانیيد در   نسات دارد كه محور برا

تواند به نفع محور تميام   می عمل نساتها حول یک محور قرار بگیرید. یعنی اگر كسی سئوال كند چرا تقوم را

 و رهاير گوییم چون در كلیه نساتها یک محور اخا شده است، همان نسات را كه در جهيت محيور    می كند،

 شود. می قرار بدهید همان نساتها جهت رهار

 برادر صدوق: چه الهی باشد چه الحادی

 خواهد باشد یعنی وجود یک نسيات اسيت كيه امكيان     می حجت االسالم و المسلمین حسینی: هر چه كه

 دهد كه ما جهت مجموعه را به طرف یک محوری باریم مطلب روشن است. می
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 3*  3=  4در عرض و در طول بوده است، كه ميا   1و  2و  9جدول  برادر صدوق: بله، بحث دوم پر كردن

 شود. می 3كه هر كدام از اینها تقسیم به « ظرفیت جهت معاملیت»گوییم  می وصف كیفی داریم كه ما

و  «اخيالق احكيام، عليوم   »شود جهتمان می« نظام تولید، نظام توزیع، نظام تخصیص»شود ظرفیتمان می

تيا را   4ل مقدورات، كارائی فرعی مقدورات جامعه، كارائی تاعی مقدورات جامعه، ایين  كارائی اص»عاملیتمان 

 خواهیم در خانه ها به صورت تلقی و عمودی پر كنیم به چه صورت ممكن است؟ می كه

بيه  توانیم مجموعيه را در عینیيت    نمی حجت االسالم و المسلمین حسینی: اگر نسات واحد نداشته باشیم

یم، و ابزار ما برای اینكه مجموعه به طرف یک ولی و سرپرسيت و فاعلیيت واحيد باشيد     طرف واحد جهت ده

 حفظ نسات واحدی است كه آن نسات را به نفع ولی قرار دهیم

شود كه تمام اجزاء و تمام تناسااتی كيه در   می اگر این نسات را در همه سیر حفظ كنیم، نتیجه اش این

 قم عدد هست جهت همه آنها به طرف رهار باشد.یک مجموعه بزرگ وجود دارد، اگر صد ر

 برادر صدوق: خود این معنای ضرب است 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: بله خود این حفظ نسات واحد به معنای ضرب اسيت، حفيظ نسيات    

كنيد بيه نيزول     می كند و بعد شروع می گیرد ولو اینكه در جمع اول یک صعود پیدا نمی واحد در جمع ا نجام

 2»است، ولی ا ین نسات بین « یک»دو برابر « دو»افتن كه عرض شد صعودش به این است كه گفته شود ی

 شود.  نمی و ... حفظ« 9و 9»یا « 9و  3»یا « 3و 

 آیداستدالل زیربنائی است  می این استداللی است كه به نظر ما

اارت از این است كه اساساً توسعه كنیم و آن ع می اما قسمت دوم را هم )كه از آثار این مطلب است( ذكر

را داریيد و در طيرف دیگير    « الف و ب و ج»مجموعه چگونه است؟ شما فرض كنید كه در یكطرف سه وصف 

وصف « الف، ب، ج»گوییم  می رید فرض این است كه اینها دو دسته هستند مثالًرا دا« د، و، ز»هم سه وصف 

خواهیم اینها را جمع كنیم و نيه ضيرب، اميا شيكال      می كهوصف مكانی باشد فرض كنیم « د، و، ز»زمانی و 

 جمع این است كه جمع توانائی شمول و فراگیری كلیه صورتهائی كهاین دو مجموعه ا مكان دارد راندارد.
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تواند با هر یک  می «ب»جمع شود و همین طور « د، و، ز»تواند با هر یک از  می «ح»یعنی اگر گفته شود، 

جمع شود این نحوه جمع به معنی همان « د، و، ز»تواند با هر یک از  می هم« الف»ود و جمع ش« د، و، ز»از 

 6بيود جميع شيود بایيد     دهد، كه اگر بنا  می صورت تحویل 4، چون اگر شما آنهار ا جمع كنید «ضرب است

و صفها مطرح است « تعداد»شد )كه حاصل جمع سه وصف به عالوه سه وصف بود( چون در جمع  می وصف

بین آنها، اما اگر بخواهیم نسات بین اوصاف را بیان نمائیم باید هر كدام را به تعداد اوصاف دیگر « نسات»ه ن

 شود. می وصف 4تكرار نمائیم و این 

شيود )ایين قسيمت روشين      نميی  شود، یعنی درجمع اساساً مجموعه درست نمی پس در جمع بیان نسات

 شد؟(

به همین شكل از جمع استفاده كردیم، چون اگر خود نساتها را  برادر صدوق: خیر، چون در تركیب اعداد

 شود. می موضوع قرار دهیم جمع كارائی دارد هر چند تركیای واقع

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: تركیب نسات بین اوصاف است نه اضافه كردن اوصاف به هم.

 برادر صدوق: شما در اینجا اضافه فرمودید.

 6حالت پیدا كرد چون به وصف به عالوه سه وصيف   4لمین حسینی: به این ترتیب حجت االسالم و المس

 دهد. می وصف تحویل

 برادر صدوق: اما جمع در مجموعه اینگونه نیست.

گویند جمع در مجموعه اینگونه نیست یعنی در جميع   می حجت االسالم و المسلمین حسینی: همین كه

 شود. می 6معمولی نیست، سه بعالوه سه،  مجموعه باید چیزی را وارد كنیم كه درجمع

 كردید و آن تكرار جمع بود. می شما در آنجا غیر از جمع یک كار دیگری

 ضرب شده است.« و»در « ج»برادر صدوق: یعنی غرض من این است كه در جدول مطلوب 

ع، ممكين  حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی مرتب جمع را تركار كردیم اما بدون حفظ قانون جم

مثل ضرب باشد بدون قانون ضرب، پس سئول مهم ایين اسيت كيه چيرا در درسيت كيردن       است تكرار عدد 
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شود كه هم اعداد تادل به یيک   می آن است كه در جمع فرضتوان از جمع استفاده كرد، پاسخ  نمی مجموعه

موعيه بيه مجموعيه    واحد شده باشند و در اضافه شدنشان تكرار واحد مطرح است نه مالحظه نسات یيک مج 

تكيرار  « افزایش»شود یعنی  می شود واحد و نسات هر دو فرض می دیگر. در تكرار واحد نسات مساوی فرض

پایرد، و این امر هیچ یک از دسته جات و مجموعه را بياالتر یيا پيایین تير      می یک باید نسات سماوی صورت

گویید این عدد را در آن عدد ضيرب كين تيا     می یدهد یا الاقل معرف باالئی و پائینی نیست، آما وقت نمی قرار

 كند كه اولی واحد عدد دومی نیست، و یک نسات واحد تكرار شدهاست. می واحد این عدد بدست آید معلوم

)كيه   9فرق است كه بگوئید نسات آن یک نسات كیفی است یا بگوئید تكرار یک كمیت است، مثالً عدد 

بدسيت  ( 2×  1=  3دو برابر است( با افزایش كميی تكيرار واحيد )    مجموعه سوم شماست ونسات آن دو برابر

نیامده است بلكه با یک نسات دیگری بدست آمده است، اگر چهار در مجموعه بزرگ شما دارای یيک حجيم   

در مجموعه شما باشد )مثالً غیير اصيلی باشيد( و دو امير     مخصوصی باشد كه آن حجم مخصوص معرف وزن 

تواند غیر از این باشد( آن وقت اگر ميا صيرفاً    نمی ی باشد، )كه طایعتاً در مجموعهدیگر هم مغیر فرعی و تاع

حالت درست كردیم یدین معنی است كه جع را در جائی بكار بردیم كه  27یا  4اینها را با هم جمع كردیم و 

 وصف. 6شود  می وصف بعالوه سه وصف گویند سه می باید ضرب نمائیم و حال آن كه قانون جمع

وصف به وسیله عملیات جمع نوشته ایم  4رادر صدوق: این روشن است اما سئوال ما قسمت بعد آن است ب

 « د، و، ز»به عالوه « ج»و گفتیم 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: آیا این به معنای آوردن جمع به جای ضرب نیست یعنيی كيالً مگير    

شود و مگر ضرب تكيرار در حيد هير یيک از دو      ینم 3+  3= 6جمع تكرار واحد و حفظ نیست مگر در جمع 

 طرف ضرب نیست؟

 برادر صدوق: هست، یعنی ضرب یک عدد را در همه حاالت دیدن است.

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: این به معنای ضرب است یا به معنای جمع؟
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 3گيردد، وليی اگير     سه مرتاه تكرار 3این آنجائی است كه بنا باشد كه  3*  3=  4گوییم  می یعنی وقتی

 گردد. 6جمع شود باید حاصل جمع  3بخواهد با 

 شود تا عملیات جواب ندهد. می كه باید در آنجا ضرب شود موجب حاال بكارگیری جمع در جایی

 فرمائید هم باید نسات بین خانه ها ضرب باشد و هم نسات بین اعداد ضرب باشد. می برادر صدوق: یعنی

 حسینی: باید یک نسات در كل آن باشد  حجت االسالم و المسلمین

برادر صدوق: یعنی همان چیزی كه در فلسفه تمام كردیم، یعنی در اینجا هم سئوال من همین بيود كيه   

 گردد.  می شود یا با آن جمع می ضرب« و»در « ج»

 خانيه  4آید جدول ميا   می غلط در« و = ج»خواهم عرض كنم كه  می حجت االسالم و المسلمین حسینی:

خانه مساوی با كم مساوی و منفصل بایيد   6شود پس  3+  3=  6است در حالی كه قانون جمع این است كه 

شود كه جمع را به جيای ضيرب بكيار     می آورید معلوم می حالت بدست 4تحویل دهد، وقتی شما از جمع آن 

وئیم اوصاف مكانی )د، و، یعنی در حقیقت اگر بخواهد جمع شود باید بگ 3+  3است نه   3*  3=  4برده اید، 

وصيف مسياوی    6ز( اوصاف زمانی هم )الف، ب، ج( در جمع بین این دو باید مجموعه درست شود كه دارای 

 است.

بایيد  « ج»وصف بود، چون در درونش خيود   4برادر صدوق: سئوال من در قسمت بعد مربوط به درون آن 

 ضرب شود، استدالل این را بفرمائید.« د»در 

خانه داریم سه در سه ضرب شده  4خانه داریم، وقتی  4خانه تحویل دهد و حال آنكه ا  6بین یعنی جمع 

خانه جمع كه مساوی است( این عيددهای   6است نه جمع هم هست چون نساتهای مختلف دارد )به خالف 

 اسيت وليی اگير    6و  9و  2داشته باشيیم جميع    9و  2آید با جمع یا ضرب؟ یعنی  می مختلف چگونه بدست

 ، استدالل این مطلب را بفرمائید.8شود  می ضرب شود

حجت االسالم و المسلمین حسینی: اگر شما خواستید همان نسات اولیيه را در ایين جریيان دهیيد بایيد      

 كند، تا آن موقعی كه می خانه ها ضربآورد و در كلیه  می توان جمع كرد یعنی نسات نمی حتماً ضرب كنید



 ·····························································································  91 

ه بیرون بیایید، یعنی ما فقط در یک جا جمع داریيم كيه آن در آخيرین مرحليه     خانخواهید از داخل یک  می

شود(، در جمع مورد نظر این است كه هر كدام از خانه ها چه نسياتی از   می ي393است )كه كوچک شده آن 

خيواهم   ميی  خواهيد جميع شيود،    می مجموعه را دارا هستند، یعنی به عاارت اخری در آخرین مرحله ای كه

نیسيت كيه   شود، لاا صحیح  می به صورت یک واحد مالحظه« كل»نمائیم، « تقسیم به نسات»كل  نسات به

 بگوییم اینها را ضرب نمایید.

رعایيت شدهاسيت،   « 9، 2، 1»برادر صدوق: یعنی در واقع فقط نساتها مورد نظر ما هست، چون بین آنها 

خانه با هم  4عین همین نسات وقتی  رعایت شده است« 9و  2، 1»(، نسات 128و  296و  912»یعنی بین 

رعایت شده اسيت،  « 9، 2، 1»خانه درون خودش مجدداً  4خانه مجاور خودش و  4شود نسات بین  می جمع

 بنابراین اگر نساتها برای ما سهم است جمع زدن هم الزم نیست یعنی خودش دارد نشان میدهد.

دهد، حاال خوب عنایيت كنیيد مگير اینيه كيار      حجت االسالم و المسلمین حسینی: اما منزلت را نشان می

« »دارد « 2»بدهیم و به خانه ای كه ضيریب  « »دارد « 1»دیگری كنیم، بگوییم به خانه ای كه ضریب 

تقسيیم بيه   »را بدون این « 9، 2، 1» شود می بدهیم. حال آیا« »دارد « 9»بدهیم و به خانه ای كه ضریب 

 آورد.« هفت

 است یعنی در اینجا جمع است. و  و  هم همان « 9، 2، 1»برادر صدوق: حقیقت نساتها در 

هيم در یيک مجموعيه مقایسيه      خواهید نسياتها را بيا   می حجت االسالم و المسلمین حسینی: غیر از این

خواهید نسات، یک واحيد مالحظيه كنیيد، اگير واحيد       می كه سیر حركتی شما بود« 9، 2، 1»نمایئد، یعنی 

 شامل را )كه كل واحدهای شما را در بر بگیرد( بخواهید مالحظه نمائید بدون جمع ممكن است نیست.

، ایين  از  از  یا سه بار تكرار كنیيد و بگوئیيد    از  بنابراین در مراتب بعد اگر بخواهید بگویید 

كند. چرا این مشكل پیدا شد چون تفاوت منزلت اینخانه  می شود كه كار شما را مشكل می منجر به تقسیمی

 9است در اینكه این خانه چهار برابر بزرگتر است نیست، بلكه  از  از  زلت خانه دیگر كه نسات به من
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است كه همان « 1×  1×  1»بزرگتر است، چون منزلت آن خانه حاصل ضرب مرتاه  69مرتاه یعنی  9×  9× 

 آید. می ند لاا اگر این نحوه محاساه شود اختالف در منزلت هم بدستما می یک باقی

تيوان جميع    ميی  آن وقت اگر خواستید نسات بین اجزاء مجموعه را با كل مالحظه كنید كيل را همیشيه  

كرد،اما نه جمع بین اجزاء مساوی، بلكه جمع اجزائی كه با اختالف نسات وجود دارنيد، اخيتالف نسياتها بيا     

 حاصل جمع اجزائی است كه اختالف نسات دارند.آید در حالی كه كل شما  می ضرب بدست

انجام  2شود، چون ضرب بر مانای  نمی 1+2+9=  7جمع نمائیم،  2برادر صدوق: ما اگر بخواهیم بر مانای 

 پایرفته است.

سيطح   عوض كنید، باید متناسب بيا حجت االسالم و المسلمین حسینی: اگر بخواهید معنای آن را مطلقاً 

تقسیم كنید،بعيد   393)كه مجموع كل است( قرار دهید و آنر ا به  393را به جای  69عوض شود، مثالً عدد 

دهید، با دیگران اگر دارای دو واحد  می را به خانه بزرگتر سهم بدهید فرق بین منزلتی كه در سطح اول 

در رده دوم  9قرار دهید و بيه جيای    69در ردها ول،  9اگر بجای  شود مثالً نمی باشد نسات بین آنها بر قرار

در  9قرار دهید و به جای  32در رده دوم  9قرار دهید و به جای  16در رده سوم  9قرار دهید و به جای  32

 شود( نمی را قرار دهید )این 16رده سوم 

اسيت   18ین كننيده اسيت هميان    در صدوق: بله این اشكال وارد است، به هر صورت آن چیزی كه تعیبرا

فشار از یک واحد در آن خانه است، یعنی ختالفتش در اعدادش است، اگر بخواهیم آنرا بگوییم قابل  16یعنی 

 تادیل به هم و قابل محاساه نیست.

آئید برای اینكه یک روال كامالً حفظ شيود )آن   می حجت االسالم و المسلمین حسینی: عالوه بر این شما

گویید در یيک سيطح   گویید یک معنای دیگر دارد در این سطح درست ا ست( می می رتعالی كهفرمایش حض

 كنید. می شود و در داخل آن عمل می بصورت واحد خامطلب كامالً تمام شد، حاال هر تک دانه از این اعداد 

كه كثرت بيه   تقسیم و منها از نظر فلسفی برای ما قابل طرح نیست چون از نظر فلسفی ما معتقد نیستیم

 طرف بساطت برود.
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 برادر صدوق، یا اگر جهت غایی را تناقصی بگیریم تقسیم و منفی جایگاه دارد اما فلسفه ما این دو را اجازه

 دهد. نمی

اسيت، در ایين صيورت آن     برادر صدوق: ... اگر فرض شود كه نرخ شتاب والیت دو است و نيرخ تيولی   

فرمودید نسات بین والیت و تولی و ضعیت نظام را تحویيل م یدهيد، در بیيان كميی بيه چيه        می مطلای كه

 آید؟ می صورتی در

اسيت، و بایيد    ونرخ تولی  2الاته در همین فرضی كه خدمتتان عرض شد توضیح دهید كه نرخ والیت 

را پایین آورد تا مولی علیه ظرفیيت تيولیش را    بتدریج به هم نزدیک شوند اعم از اینكه ولی ظرفیت والیتش

باال بیاورد تا به نقطه توسعه برسد، بیان تقوم در رابطه با این دو نرخ شتاب، چگونه است؟ آیيا ایين د و عيدد    

( و ایين عيدد مانایتقسيیمات    2 - =  9/1)اسيت؟   9/1باید از هم كم شود و گفته شود نرخ شيتاب نظيام   

 ضعیت در جامعه قرار گیرد یا امر دیگر است؟و

داریيم كيه ایين    حجت االسالم و المسلمین حسینی: مطلب دو قسمت دارد یكيی اینكيه یيک نسياتهایی     

 69تيا   1شود و در پایيان یيک نسيتاهائی را هيم از      می آغاز« 9، 2، 1»نساتها، نساتهای مطلوب است كه از 

 هيم كيه  دارد، كه آیا جامعه چه نحوه والیتيی دارد، در جامعيه    دهد، دوم اینكه جامعه یک وضعتی می نتیجه

باشد یعنی اگر بنا شد « 9، 2، 1»باشد محال است تولی غیر از « 9، 2، 1»آئیم اگر والیت در همه سطوح  می

مادونش داشته باشد منزلت نیابت او نسيات بيه    نسات به خودش وهر كس در منزلت خودش موضعی را كه 

شود و اال اگر فقط یک نفر یعنيی شيخص    می « 9و  2و  1»ه باشد در این صورت است كه ولیش به تمام وج

را داشته « 9و  2و  1»نیست، اگر نظام در سرپرستی كردن كامالً آهنگ باشد نظام والیت « 9و  2و  1« رهار

خواهد، دسيتور  تولی دارند، یعنی اگر فرمانده سپاه ب« 9و  2و  1»باشد معنایش این است كه مردم به صورت 

 مافوق را عیناً انجام دهد به معنی این است كه تولی و والیت برابر باشد. 
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می شود شما بگوئید كه در نظام والیت این نسات برقرار نیست و تولی به والیت جور، وجيود دارد یعنيی   

مسيلمین  به طرف ولی ح  نیست بطرف ولی جائر است مثل زممان طاغوت یا زمانی كه « 9و  2و  1»جای 

 سست هستند.

 وشد. نمی «9و 2و  1»برادر صدوق: در آنجا هم دقیقاً 

« 9و  2و  1»خواهم عرض كنم اگر بگوئید التقاطی اسيت یعنيی    می حجت االسالم و المسلمین حسینی:

 آن ...

شود با ضرائب مطلوب ه نساتی كيه بيا مقيدورات     می یعنی جریان منفی است، آن وقت تصرفاتی كه واقع

 كنید یعنی جامعه خودتيان را شيامل كيل وحيدت و كثرتيی كيه یيک عنيوان سیاسيی دارد          می شروعدارید 

كردند  می تابع داشتند، جامعه ای را كه رهاری 91گیرید یعنی امام وقتی كه یک عده محدودی در سال  نمی

یيا   90000نفير بيود تيدریجاً ایين زیياد شيد و        9000یيا   900آن به دست ایشان بود فرضياً  « 9و 2و  1»و 

خواهم عرض كينم كيه    می نفر شد كه كم كم به یک اوجی رسید كه توانست كشور را تسخیر كند 900000

 مسئله والیت و تولی همیشه یک بخش از آن روی یک نساتی هست.

ناودن آن به معنی منفی بودن است، آن وقت « 9و  2و  1»هر وقت به والیت را به معنای عام توجه كنید 

بنيدی موضيوعات را بير    اوالً اهمیت طاقه ی را اتخاذ كنید كه آن را به طرف مثات سوق دهد. باید سیاستهائ

 دانید چه قسمتی برای كفار و چه قسمتی برای شما حساس است می شناسید، می مطاوبتان 9،  2،  1اساس 

نقطيه آنهيا    طایعی است كه اگر آسیب پيایر تيرین  خواهید با والیت كفار به نفع والیت ح  درگیر شوید  می

 وقوی ترین نقطه د ستگاه خودتان را بشناسید، بیشترین قدرت خودتان را متوجه آسیب پایرترین نقطه آنها

كنید آن وقت باید به نسات، تادیل یا تغییر جهت واقع شود یعنی سیری كه پشت به شما منفی و نسات  می

یعنی با هزینه كردن و صرف كيردن قيوی   شود  می به آنها مثاتب بوده است با این موضعگیری شما بر عكس

ترین نقطه قوت خودتان در ضعیف ترین نقطه دستگاه آنها باید بتوانید آنهيا را بيه صيورت تاعيی بيه دنايال       
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شيود بيا ایين     ميی  خودتان منحل كنید و به این ترتیب در ظرفیت دوم توسعه، قدرت جدیدی برای شما پیدا

 قتی كه عدد منفی را به سمت مثات بكشانید.كنید تا و می قدرت جدید هم مثل قال عمل

برادر صدوق: سئوال حقیر این بودكه در یک دستگاه مثات یعنی دستگاهی كه والیت و تولی الهيی در دو  

اسيت نيرخ شيتاب مجموعيه چگونيه       و ظرفیت تيولی   2ظرفیت متفاوت جریان دارد، مثالً ظرفیت والیت 

 شود. می محاساه

 ت االسالم و المسلمین حسینی: این فرض برای فرد قابل تحق  است اما برای نظام ممكن نیست.حج

برادر صدوق: باید از بین این دو )نسات تولی و والیت( نظام را تعریف كنیم، و اما شما نظيام را یيک قيدم    

اسيت، بيین دو نيرخ     جلو بردید. حتماً در برخورد دو نظامی كه در مقابل هم هستند و یک الهی و یک مادی

آید دو نرخ شتاب مثات وجيود نيدارد )اسيتاد:     می شتابی كه یک مثات و یک منفی است اصطكاك به وجود

درست است( یعنی اگر فرض كنیم كه در افغانستان یک جامعه ا لهی داشته باشیم حتماً عضيو مجموعيه ميا    

دارد روی هم یک پیكيره را تشيكیل م    از نظام ما نیست چون با نظام ما یک جهتشود، و بریده  می محسوب

 یدهد.

پس در اصطكاك بین دو نظام الهی و مادی، نرخ شتاب یكی مثات و نرخ شتاب دیگيری منفيی اسيت، و    

بتدریج باید در اصطكاك بین هم آن منی به مثات تادیل شود، در اینجا صحات از اینهک تقوم این دو نيرخ  

سئوال حقیر راجيع بيه مسيئلهای بيود كيه در جيدول ميدل         شتاب جامعه دیگری را تحویل دهد نیست ولی

آن چه در مدل فرمودید در اصيطكاك  آید  می فرمودید كه یک سیر والیت داریم و یک سیر تولی، كه به نظر

 بین دو نظام الهی و مادی نااشد بلكه ما یک نظام سرپرستی است.

 شود و تا خيود مليت اداميه    می شروع حجت االسالم و المسلمین حسینی: كه این نظام سرپرستی از رهار

یابد، چون خود احاد ملت به یک نسات در تولی به یک نسات در والیت قابل مالحظه هستند الاته ممكن   می

شيود، سينجیدن نسيات بيین      می مشخص« تقسیم»است گفته سرعتی كه نسات بین تولی و والیت دارد با 

 بلكه به معنی نسيات مقسيم و تقسيیم اسيت، چيون شيما       تولی  والیت نه معنی جمع دارد و نه معنی منها،
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گوئید حركت مكانیآن )مافوق( یک چندم دارای قدرت و شدت است، نسات بین تولی و والیيت بيرای ميا     می

 است و نرخ شتاب تولی یک درجه كمتر است. 2مهم است، مثالً نرخ شتاب نظام والیت روی 

تواند روی  نمی ابر باشند دراین فرض باید گفت نظام والیت تهمالاته درنظام كه بیائید باید هر دو با هم بر

 عمل كند. 2

برادر صدوق: باید ولی شیب والیت خودش را كمتر كند تا مادون به او برسد یعنی ممكن است سرپرستی 

 كند. نمی واقع شود اما جریان پیدا

د تا مراتب پيایین نظيام وقيوع    حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی والیتی كه متناسب با تولی نااش

 كند. نمی پیدا

كند كه  می را معینرسد كه برخورد دارد و برگشت دارد، یعنی ضوابطی  می برادر صدوق: یعنی به یک جا

گردد )استاد: بله(  می كند و بر نمی گیرد كه در ظرفیت افراد نیست لاا اثر می پایرش آن نیست یا تصمیماتی

 كند. می و جریان را به هم نزدیکولی این رفت و برگشت ها د

« والیيت »باید تقسیم شود یعنی اگر صورت تقسيیم را  حجت االسالم و المسلمین حسینی: همیشه تولی 

 آید. می قرار دهیم نسات بین تولی و والیت بدست« نظام تولی»قرار دهیم و مخرج تقسیم را 

 دنزدیک شو« یک»برادر صدوق: كه این نسات به تتدریج باید به 

با حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی اول باید یک نسات مطلوب داشته باشیم كه اول خود والیت 

این نسات مطلوب سنجیده شود)س: چون ممكن ا ست این نااشد( بعد بگوئیم سیرتان را جوری قرار دهیيد  

 كه به این تطای  كند.

 نزدیک شود.« یک»برادر صدوق: یعنی به عدد 

اسيت   نزدیيک شيود یعنيی اگير     «9، 2، 1»المسلمین حسینی: یعنی باید به تناساات  حجت االسالم و

 مرتب دو برابر شود )س:تولی او هم به همین ترتیب تغییر كند( احسنت مناساات آن باید عوض شود.
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وجود داشت، « یک» است( نزدیک گردد یک سئوال دیگری در باره 2برادر صدوق: یعنی باید به مانا )كه 

نيداریم، در سيعه غیير    « یيک »كه آیا به این ترتیب عدد مساوی در دستگاه ما وجود ندارد؟ یعنی نرخ شتاب 

معصومین برابر مساوی نداریم، و ما از اینكه در سعه معصومین اگر نرخ شتاب توسعه آنها برابر یک باشد و یيا  

 یابد. نمی جایگاه« یک»كی نداریم، ولی در دستگاه ما كه كند، در می عین اضافه برابر باشد چه معنائی پیدا

كنيد كيه وجيود آن بيه      نمی حجت االسالم و المسلمین حسینی: نرخ شتاب یک به این دلیل جایگاه پیدا

 معنی حاف شتاب است، كه در این صورت نظام خواهید داشت.

واحدی هست به واحدهای دیگير   گیرد، در هر جای نظام كه یک نمی پس در دستگاه ما تكرار واحد انجام

شيود كيه ریاضيیات آن در     می نسات دارد نه اینكه چند برابر تكرار آنها باشد، اگر تركار واحد اول باشد معلوم

 سطح جمع كمی است نه جمع كیفی، جمع مجموعه شدن وقتی است كه تكرار واحد نااشد.

قيرار دهيیم، و    ب مجموعيه اول را  برادر صدوق: غرض من این است كه فرض كنیم اگر االن نيرخ شيتا  

 قرار دهیم این جواب ...« یک»بخاهیم نرخ شتاب را به جای آنكه دو برابر یا سه برابر قرار دهیم 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: نرخ شتاب این وضعیت اگر نیم بوده است، نيرخ شيتابش نسيات بيه     

 است.« نیم»دو برابر « یک»ست چون ا« دو»نیست، بلكه « یک»، «یک»

 شود. می اگر یک برابر شود خود  برادر صدوق: حال اگر بخواهیم مجموعه را حساب كنیم، 

دهيد   نميی  حجت االسالم و المسلمین حسینی: این به معنای تكرار كم منفصل است ه مجموعيه تحویيل  

بیاورید « دو»نفس عدد یک معنی تكرار مساوی نیست؟( یعنی هر گاه نرخ شتاب را به كمتر از )س: آیا وجود 

شيود،   ميی  معنای آن انتقال از ریاضیات مجموعه به ریاضیات كم منفصل است، یعنی تادیل به جمع عيددی 

 موضيوعاً « یيک »)س: یعنی عدد  هزارنفر هزار تک نفر هستند مثل هزار كیلو كنار هم مثل هزار متر كنار هم

 احسنت.« تواند مجموعه را نشان دهد نمی

 و السالم





 3جلسه 

 بسمه تعالی

 ظرفیت، جهت، عاملیت در ظرفیت، جهت عاملیت برضكیفیت حث: موضوع ب

 19/9/71تاریخ: 

1897 

 

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم...

برادر صدوق: جلسه قال بحث درباره ظرفیت، جهت، عاملیت بود ظرفیت را به نظام تولید و نظام توزیيع و  

 نی كردیدنظام تخصیص مع

حجت االسالم و المسلمین حسینی: ظرفیت مقداری از فاعلیت در جریان توسعه است، كه این مقدار، قدر 

 و اندازه اش قدر و اندازه كمی نیست. قدر و اندازه منزلتی و كیفی است. قدر و اندازه قرب و بعدی است.

 نائی توزیع و تخصیص خود ظرفیت. شود به توانائی تولید خود ظرفیت و توا می بنابراین ظرفیت تعریف

كنید، به این معناست كه دارید ساختار تركیای خود فاعلیيت را   می یعنی ظرفیت را كه به خودش تعریف

 كنید. می كنید، یعنی ظرفیت كه بنا بوده فاعلیت باشد، حاال این فاعلیت را به نظام فاعلیت تعریف می تعریف

مناسااتی دارد كه نهایتش كل جدول كه تا آخر پر شود برابير  تولید حساسیت روحی، نظری و عینی یک 

گوییم. بعداً تقسیمات جهتی را )كه الاتيه آن هيم   شود. كه ما اولین تقسیمات را داریم می می با یک ظرفیتی

گیيرد.   می كنیم الاته توصیه جهت وسیله توصیف بیشتر ظرفیت قرار می شود( بیان می منحل در این ظرفیت

 شما از جهت نخواهد بود و منطقع از قدرتعملیاتی كه دارد نیيز توصیف ما از ظرفیت منقطع از لی توصیف ش

باشد. عاملیتش هم در توسعه همین ظرفیت است در باال رفتن قدرت حساسیت، قدرت فقر قدرت تأثیر و  نمی

 قدرت تولی و نیابت و توسعه وحدت و كثرت همین فاعلیت است.
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وییم كه تولید، تولید حساسیت است در عین حال صيحیح اسيت كيه در یيک     به هر حال اگر بخواهیم بگ

معنای دیگر بگوییم قدرت تولید واحدمان است و در پایان هم باید تصرف كنیم و واحيدمان را عيوض كنيیم.    

 شود. می یعنی در آخر كار مقیاس در همه قسمتها عوض

توانسيته ایيد مقیياس را عيوض بكنیيد       هيزار قسيمت   10هزار قسمت یيا   20گویید مثالً در  می وقتی كه

معنایش این است كه در سطح باالترش نیز این مقیاس عوض شده تا برس به سيطح خيود جامعيه. هير گياه      

تادیل شده معنایش  3به  2گفتید مقیاس حركت نسات به خود جامعه عوض شد یعنی نرخ شتابش مثالً از 

شيتری یافتهاسيت. پيس بنيابراین تيوان تولیيدی       این است كه این جامعه واحدش عوض شده است، تقرب بی

 جامعه، تولید حساسیت نیاز، قدرت و تولید والیت و تولی )تولی كل جامعه به ولی باالتر( بیشتر شده است.

رود، وقتی كه حساسیت در همه سطوح، تيا   می شود. واحد هم چه وقت باال می تغییر واحد، اصل در تولید

 د.آخر كار افزایش پیدا كرده باش

 توزیع و تخصیص هم باید واحدش عوض بشود،

بنابراین در توضیح ظرفیت روشن شد كه ما ظرفیت را به اوصاف ظرفیتی تعریف كيردیم ظرفیيت كيه در    

دستگاه نظام والیت به معنای ظرفیت فاعلیت بود سه وصفی را كه متناسب با خيود ظرفیيت بيود را توضيیح     

 دادیم.

آیيد كيه    ميی  وصف قرار بگیرند كه به نظرماناریم كه باید برای جهت حاال سه تا وصف برای جهت الزم د

از اوصاف وحساسیتهائی را دارد كيه  ، معنای انگیزه و حساسیت را دارد و یک ساختاری «الخالق»اگر بگوییم 

 گویید اخالق را تهایب كنید یعنی در جهت الهی حركت كنید. می این یک جهتی را نشان میدهد. مثالً وقتی

جهت انگیزه تان را اصالح كنید یعنی انگیزه و تمایالتتان را الهی كنید پس اولین چیزی را كيه در   یعنی

گوییم اخالق جامعه چگونه است الهيی یيا الحيادی اسيت؟ یعنيی       می كنیم می فاعلیت در باب جامعه صحات

درت تمایالت عمومی، برابر است با قگوییم فاعلیت  می كنیم و می تمایالت عمومی كه در ظرفیت آن را بحث

 كنیم. می دهیم اخالق آن فاعلیت را بحث می در اینجا جهت آن فاعلیت را مورد بحث قرار
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شود اما این ابتهاج بيه چيه نحيو     می شود این میل روی به كدام طرف دارد، ابتهاج پیدا می در اینجا گفته

 ندگی و قرب است.ابتهاجی است. آیا ابتهاج به لاتهای اكل و شرب است یا ابتهاج به ب

جامعيه  «. نظام ارزش»شود  می پس بنابراین ما یک نظام حسایتی داریم كه این نظام حساسیت در جامعه

روی یک چیزهائی حساس است برای جامعيه یيک چیزهيایی ارزش دارد چيه ارزش اقتصيادی و چيه ارزش       

مسئله شهادت بيرای كسيی   فرهنگی و سیاسی. چیزهایی برای جامعه ارزش و چیزهایی ضد ارزش است مثالً 

كه توجه به آخرت دارد یک ارزش و قدر و منزلتی باالتر از چیزهای دیگر دارد كه عین ایين ارزش را محيال   

ارزشمند باشد نيه فقيط   « شهادت»است در یک نظام الحادی پیدا كنید. بی معناست كه برای جامعه الحادی 

ه دنیا به حداكثر برساند و اصالً معنی جنگ و غلايه را از  ارزش ندارد بلكه سعی دارد به اینكه میل انسان را ب

شكل خاصی بیرون بیاورد و شكل خاصی بدهد. او حاضر نیست ریسک بكند و در سینه خطر بيود لياا كلیيه    

گوید دید را و  می گیرد می كند سنگر خاص، دوربین خاص شكل می وسایل امنیت افرادش را در جنگ تأمین

 بيرای چيه؟ بيرای اینكيه كشيته شيدن      كه در آن تأویل افراد اصل باشد ای باال بارید قدرت عملكرد را بگونه 

را از بيین بايرد. طيرف مقابيل هيم      خواهد طرف مقابل  می تواند برای او ارزش باشد و هدف قرار بگیرد او نمی

نيد  خواهد طرف مقابل را حاف ك می شود. نه یک مزاحم معنوی می طرف مقابل مادی و مزاحم مادی تعریف

نيد   ميی  تا به یک مادیت باالتری دست پیدا كند. اگر هم یک وقتی برای سربازهایش یک غرورهایی را تالیي  

 ات سيعادتمند هوادكينم، خيان   ميی  گوید اسيمت را مشيهور   می دهد. می آخرش مانای این تالی  را مادیت قرار

و آن در صد خیلی كم احتمال از  كنم می كند اول تمام وسایل حفظت را فراهم می شود، فرزندت را تأمین می

شيود،   ميی  كنم. از آن طرف هم اگر نروی برای جنگ اینگونه مجيازات  می بین رفتنت را با این چیزها تدارك

كنم تا اینكه فرد را مخیر كند بین بقای مادی  می شوی و اینگونه همه چیزت را از تو سلب می اینگونه تحقیر

 كند و بیاید در میدان جنگ. می یح پیداو فنای مادی و برایش بقای مادی ترج

 گوییم. می برادر صدوق: چرا به نظام ارزشی جامعه اخالق
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تواند بدون نظيام حساسيیت قابيل طيرح باشيد؟       می حجت االسالم و المسلمین حسینی: نظام ارزشی مگر

اوصياف  شود نظام حساسیت و نظام حساسيیت تناسيب بيین     می ارزشها با حساسیتها گروه خورده است، پس

 است.

 گردد. می برادر صدوق: پس ریشه ارزشها به تناساات نظام اوصاف بر

درجه تعل  دارد، به  10به چیزی حجت االسالم و المسلمین حسینی: و اوصاف هم به تعلقات، مثالً كسی 

 دهد كه این بافت حول محور شهادت یعنی می درجه یک بافتی را نشان 2درجه و به چیز دیگر  9چیز دیگر 

اولویيت در جيه   »گوییيد او   ميی  گوییيد.  نمی حول محور پرستش خدا ساخته شده است. اما این را برای كافر

در چه چیزی؟ در  ریاست مادی و در جه است و نفوذ و حكمرانی مادیش برایش اصل است حكمرانی« یكش

 این همه لاتهای مادی، تحقیقات مادی و بعد از آن لاتهای مادی است.

رزشی در جامعه دارید كيه حياكی از وضيعیت اوصياف جامعيه اسيت. یيک طيرفش نظيام          پس یک نظام ا

دهد كيه زیربنيای   ارزشهاست و یک طرفش نظام تمایالت. تمایالت عمومی یک بافت و ساختاری را نشان می

سيازد. تميایالت     می این ساختار نظام اوصاف و حساسیت ها تولی افراد است. تولی افراد نظام حساسیت ها را

 دهد. می ظام عمومی ارزشهای جامعه را شكلن

 برادر صدوق: وجه تسمیه آن به اخالق را بفرمائید.

جامعيه  یعنی اوصافی كيه دارنيد. اوصياف عميومی     حجت االسالم و المسلمین حسینی: خل  و خوی افراد 

ل  آن جامهع تناسای كه دارد یک ارزشی با ارزش دیگر یک میل و جاذبه ای با میل دیگر. تعلقات جامعه و خ

ونظيامی را كيه   دهد. احكامشيان هيم هميان دستوراتشيان اسيت بير اسياس آن میلهيا و ارزشيها           می را نشان

شود. حاال چه استنااط بشود از وحی و بعيد، از نسيات    می حساسیتهای جامعه دارد فرمانها و دستورها تولید

بشود و به احكام « حكم»سالمی و بین عینیت و وحی استنااط بشود و آخرش هم بیاید توی مجلس شورای ا

و رامین و دستورهای جامع تادیل شود. این دستورات و بایدها را اگر از جامه حاف بكنید بایستی هيا یعنيی   

شيود حكيم. یيک نظيام از      ميی  شود. بها دادن جامعه به تصيمیم نسيات بيه عميل     می ارزشها از جامعه حاف
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سياختار  »برد یعنيی میلهيا بایسيتی در یيک      می ابطیدستورات است كه نحوه حركت جامعه را روی یک ضو

شود كه بتوانند تحیي  بكننيد یعنيی بتواننيد      می ساختار فرمانی جریان یابند نتیجه اش این« بایدی، در یک

 نفوذ بدهند. تا نیتجه اش پیدا شدن یک علومی باشد.« مقدورات طایعی شان»اراده اجتماعی را در 

است به یک ابزارهای تصيرفی در طایعيت و در   « نظام باید»نسانی كه پس میل از طری  یک رابطه های ا

 شود. می مقدورات طایعی، تادیل

 گاهی جامهع و گاهی اشیاء است. هير موضيعی كيه ميورد تصيرف قيرار      « انسان»حاال آن مقدورات گاهی 

گویید  می شود می گیرد چه انسان باشد كه فاعل تاعی می شود. تحت سرپرستی قرار می گیرد تاعی نامیده می

این كارها و این ورزشها برای افراد باید باشد تا برسد به عليوم كياربردی و توصيیفی كيه ابيزار تصيرفی شيما        

 درتوسعه قدرت شماست.

 جریان پیيدا « نظام علوم»و « نظام احكام« »نظام اخالق»به وسیله این سه ساختار « جهت»پس بنابراین 

 كند. می

ب با ظرفیت، جهت و عاملیتاسيت نظيام ارزش برابير بيا جهيت ضيرب در       برادر صدوق: هر كدامش متناس

 و جهيت را در عاملیيت كيه ضيرب    « فرمانها»شود نظام  می ظرفیت است و جهت را كه در جهت ضرب كنیم

 «.علوم»تصرف در فاعلها تاعی یا شود نظام  می كنیم می

اصلی فرعی و تاعی یعنی خود آید در كارائی های  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: احسنت سپس

شيود، یيا    می عاملیت را در ظرفیت، جهت و عاملیت ضرب كنیم. حتماً عاملیت اصلی جامهع در یک جا طرح

جامعه آمریكا علیه دین « عاملیت»گویید  می كنید و می در خدمت دین یا علیه دین. شما یک ارزیابی عمومی

كه به میزان تخصیص ساعات افراد )از تحرك روحی تا تحرك گویید برای این می گوییم چرا؟ می شود. می طرح

ذهنی وعینی شان( و به میزان فاعلیتها و حساسیت ها و نسياتهائی كيه در تميثالت دارنيد و فاعلهيایی كيه       

 شوید كه مه اش دعوای سر دنیاست. توسعه نفيوذ ميادی را   می گیرند توجه كنید، متوجه می روبروی هم قرار

بینیيد دارنيد از اميور     می یید بیا در بازار بورس نگاه كن، در قسمتهای مختلف كه لحاظ كنیدگو می بینید می
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برد دناال این است كه یک نفوذ جدید بيه   می برند. در تحقی  هم به دلیل یک امر مادی لات می مادی لات

 نفوذ لدت مادی در ماده ایجاد كند.

كنیيد ابتيداً حاليت     نميی  داً حالت تسلیم در آنها پیيدا استكاار است. ابت است،« كلمه كفر» می گویید این

 شود. نمی سرسپردگی به وحی در آنجا پیدا

در جهيت خداسيت كيارائی    « بسیج»گویید كارائی اصلی  می است.گویید بر عكس  می اما در مورد بسیجی

د، تفنگ و لااس شون می تاعی اش در مقیاس خیلی كم ابتالی به كار كفار است. به هر حال اینها سوار ماشین

این قدر موتور سیكلت « تویوتا»گویید این قدر  می آید می دارند، مصارفی دارند كه بازار مصرف كفر بهحساب

كيه نفيع تاعيی اش    شد  می گویید كه اینها به گونه ای به كار گفته می برای جاهه خریداری شد اما بالفاصله

فرق است بین مسجد ساختن شمال شهر تهران با لااس  برای كفار بود. نفع اصلی اش برای اسالم بود. خیلی

گویید آن قدر تجملش زیاد گویید نفع تاعی اش برای كفار است زیرا می نمی بسیجی در میدان جنگ. آنجا را

دانشيمندان  اش نقل قيول از  گویید مناری اش همه می است كه نفع تاعی اش برای اسالم است و در آخر هم

 كنند. می هایش هم فرهنگ غرب را نشخواكند، پامناری  می آنها

 كنید. می برادر صدوق: چرا عاملیت را به كارائی تفسیر

در خارج تصرف كند این تصرف وقتی با « متقوم به مولی»خواهد  می حجت االسالم و المسلمین حسینی:

ر از این زور در درجه زور دارد چقد 10شود یک سهم اصلی دارد و یک سهم تاعی. مثالً اگر  می جهت مقایسه

 برد و در چه جهتی باال می برد، چقدر ظرفیت جامعه را باال می جهت الهی است یعنی ظرفیت های الهی را باال

 برد. می

 كند متقوم به موال فاعل دیگری را به خودش منحل كرد است. می فاعلیت به میزانی كه توسعه مكانی پیدا

 م را باید دیدبرادر صدوق: آیا در عاملیت اصطكاك دو نظا
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 بینیيد اول  ميی  حجت االسالم و المسلمین حسینی: شما قال از اصطكاك دو نظام توسعه خود ظرفیيت را 

مالحظيه اش كنيد، نيه در دو    شود خود فاعلیت توسعه پیدا كند، اول در یک جهيت   می گوئید عمل باعث می

 جهت.

 شود.برادر صدوق: یعنی كارائی اش باید اصلی باشد كه منجر به توسعه 

 گویید كيارائی در توسيعه ظرفیيت در ایين جهيت خيرج       می حجت االسالم و المسلمین حسینی: احسنت

شود یعنی موضوع كارائی را خود فاعلیت بگیرید یعنی از طری  جهت در توسعه ظرفیت خرج بشود. یعنی  می

تم بشيود تيا بتوانیيد    كند، پس باید به عاملیت خ می معمول به عاملیت خود فاعل است. كه فاعل توسعه پیدا

 این نتیجه را بگیرید.

 گویید اگر بنا باشد عاملیت در مالحظه اثر در توسعه فاعلیت اصل بشود )كه متقوم به مولی عمل می حاال

كنید باینید این عاملیت به نفع این جهت است یا آن جهيت؟ بيه دلیيل اینكيه عاملیيت در       می كند( نگاه می

ید با میزان جهت نگاه كرد و دید كه فاعلیيت را در كيدام جهيت توسيعه داده     شود، با می توسعه فاعلیت واقع

 شود. می است وقتی سخن از جهت شد این جهت و جهت مقابل طرح

شود. كه باینید فاعلیتی كه در اینجيا منحيور اسيت تياریخی      می سپس بر اساس اصلی فرعی وتاعی پیدا

 شود اگر الحدی شد الحادی. می التقاطیاست اگر اسالمی شد اسالمی است و اگر التقاطی شد 

را به معنای كارائی گرفتیم و ظرب در ظرفیت و جهت و عاملیيت كيه بكنيیم    برادر صدوق: یعنی عاملیت 

 كند. می اصلی، فرعی و تاعی معنا پیدا

گیرید ولو همه اش هم الهيی   می حجت االسالم و المسلمین حسینی: آن وقت بعضی از كارائی ها را اصلی

یعنيی در  « و ما نودی بشیء مثيل الوالیيه  »گویید  می ، یعنی برای این نسات تأثیر بیشتری قائل هستیدباشد

 نظام رهاری، محور اصلی است.خود جدول عاملیت نشان دادن وضعیت والیت به 

در نفع كیست. مثالً كنیم تا باینیم بیشترین میل و فشار و تعل ، كاراترین عمل به  می كانه در موازنه نگاه

شيود،   ميی  بینیم كه تمایالت ماهای تدریجاً به نفع تكنولوژی حيل  می این برنامه ای كه به هر حال هست ما
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یعنی جنگ با اخالق فاسد و مشكالت انسانی رتاه دوم یا رتاه سوم را پیدا كيرده اسيت جنيگ بيا مشيكالت      

تحقیير  « حيزب الهيی  »یروهيای  طایعی رتاه اول را پیدا كرده است الزمه چنین استراتژی ای این است كه ن

بشوند چرا كه این نیروها همشان در درگیری باطایعت این ناوده تا اختراعات و اكتشافات متناسب را داشيته  

باشند. اگر همشان در اختراعات مادی )الاته به دلیل مادی بودنش نه به دلیل برای خدا بودنش( قرار بگیيرد  

آنها اصل قرار بگیرد، آگر اینگونه شد دیگر ایين حيزب الهيی     معنایش این است كه پرستش لات مادی برای

 نیستند.

كند. به عاارت دیگر ضرب شيدن هميه    می پس بنابراین محور استراتژی، در عمل موازنه، عاملیت را معلوم

برای این است كيه در پایيان باینیيد    « اخالق، احكام و علوم»در « تولیدی، توزیع و تخصیصی»ظرفیت های 

كدام جهت و طرف است آیا طرف تعل  كارائی روحی، ذهنی و عینی بشر به سمت خيدای متعيال    كارائی در

است آیا بشر در همه كیفیات مشغول پرستش خدا است كار اقتصادی اش هم حول محور پرستش خداسيت  

یرد پا می كار سیاسی اش و فرهنگی اش هم هیمن گونه است؟ یاخیر، محاساه این امر با نساتهای فوق انجام

 دهد. می این امكان اینگونه محاساات رادر تعریفها اصل قرار گرفت «والیت، تولی و تصرف»الاته اگر 

كنيد   ميی  مومی چه تصرفهائی را در جامعه ایجاداست، رهاری ع عاملیت متقوم به رهاری و تولی عمومی

هی روابيط و گياهی هيم    انسانها است گا: گاهی خود دارد و موضوع تصرفش چیست؟ )جواب چه كارائی ها را

الحمد هلل مقدورات اصالح شد، گاهی مقدورات انسيانی  گویید اشیاء است یعنی گاهی كه رتاه انسان است می

كنیيد اميا مقيدورات     ميی  مقدورات انسيانی را اصيالح  اصالح شد، گاهی  یالحمد هلل مقدورات انساندر اصالح 

گویید مقدورات اجتماعی هم كيه سياختار فعالیيت     می گاارید، اما یک وقت هم می ارتااطی و طایعی را كنار

شيوند ميثالً    ميی  عینی انسانها با هم است نیز باید مورد توجه قرار گیرد. یک مقدار ازاینها را مردم زود متوجه

پيایرد وسيایل ارتاياط را     می با هم به وسیله بی سیم، تلفن و امثال آن صورتگویید ارتااط انسانها  می وقتی

بینند اما مقداری كه  می شوند، یک مقدار از ساختار ارتااطی را در همین ساختمانها، خیابانها یم خوب متوجه

شود توجه به آن مشكل است كه آیا مثالً ایين كارخانيه    می مربوط به ابزارها و تناسای كه ابزارها به هم دارند
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ن، هميه اینهيا مقيدورات ارتاياطی     متمركز باشد یا كوچک باشد؟آیا در ابزارهای جنگی ما این اصل باشد یا آ

علمی جامعه است كه باید متناسب با ظرفیت حساسیت ها، توزیع حساسیتها و تخصیص آنها یعنی متناسيب  

انسان دیگری داشته باشیم كه نحوه خاصيی از  با اخالق احكامتان و علومتان درست شده باشد، اگر یک علوم 

 م تجربی دیگری داشته باشیم یک چیز دیگری داریم.صرفه جوئی در مقیاس تولیدر ا بگوید و یک علو

خوب حاال اگر مدلتان درست شود ولی كارشناسی كه این مدل را بلد باشد نداشته باشید مقدورات انسانی 

تان ناقص است، كارشناسش را داشته باشیداما ابزار متناساش را ولو در سيطح كليی نداشيته باشيید تصيرف      

 شود. نمی شید، یا اینكه مقدورات طایعی متناساش را نداشته باشید،توانید داشته با نمی متناسب

مقدورات هم شامل مقدورات انسانی، مقدورات ارتااطی یا اجتماعی و مقدورات طایعی اسيت و مقيدورات   

طایعی ما روبرو هستیم، آیيا فرضياً   طایعی هم دررتاه خودش برای ما مهم است كه با چه دسته از مقدورات 

 خوانند یا نه؟ می دارند به هممكانات انسانی ما چه نستای به هم عی ما با امقدورات طای

گوییم همین گونه است یعنی چه علوم انسانی باشد چه علوم اترابطی باشد و چيه   می س: در علوم هم كه

 اخيالق  گوییيد  ميی  گوییيد،  می علوم نسات به اشیاء همه اینها باید با هم هماهنگ باشد یعنی شما اخالق كه

گویید اخالق كارائی، اخالق ضربدر مقدورات  می كنید و می اشسیاست، اخالق فرهنگ و اخالق اقتصاد جزئی

 )یعنی شیء( تأثیر روی حساسیت و خل  شما دارد.

آورد و روی اخالق اثر دارد مثل تریاك، هروئین.  می شوید كه عادت می شما یک چیزهائی را راحت متوجه

شوید  می آورد دیر متوجه می شوید یا كولر اخالق می آورد دیر متوجه می تومایل اخالقاما اگر به شما بگویند ا

یعنی چیزی نیست كه شما نسات به او بی تفاوت محض باشید در كارائی اش اگر كارائی اشیاء مورد نظر شما 

 نااشد چه نحوه ارتااطی با اشیاء دارید.

رائی دارد كه به لحياظ آن ظرفیيت از كيارائی كيه دارد     شما مثالً این شیء در حمل و نقل برایتان یک كا

 حتماً حامل یک نحوه اخالقی است.
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شما اگر بگویید مردم كه ما اگر بخواهیم با آمریكا بجنگیم باید تصمیم بگیریم كه یخچال و كولر و جارو و 

 نيار گااشيت و قفيل   شيود ك  نمی گویند می رسد به جائی كه می ماشین لااس شوئی و ... اینها را كنار ذگاریم

 شود. می

اگر بگوییم حمل و نقل هم الزم نیست در وضعیت خوراك به چیزهای بسیار ساده باید اكتفا كنيیم نظيام   

توانیم در  نمی توانیم همه ما نمی شود مثالً باید به نان تنها اكتفا كنیم یا در گزینش مسكن می مصرفی عوض

گوید این دیگر چگونه جنگی  می گر اینها را به كسی بگویید، طرفشهر باشیم باید عدهای از ما بیرون برویم، ا

 خواهید راه بیاندازید؟ معنایش این است كه تعل  دارد، میلش به اینهاست. می است كه

الاته شما الزم نیست همه اینها را قطع كنید اگر الگوی تخصیص كلی را بيه گونيه ای عيوض كنیيد كيه      

كند سب با توسعه خودش را ایجاد كند یعنی صنعت و علوم خودش را ایجاد تدریجاً بتواند این مقدورات متنا

 كافی است نه اینكه بگویید این یک مرتاه از كل اینها دست بردار.

 و السالم



 4جلسه 

 بسمه تعالی

 )تقسیمات كیفی(موضوع بحث: 

 موضوع بحث: نظام تولید، نظام توزیع، نظام تخصیص و نحوه تركیب ابعاد جامعه با هم

 16/9/71تاریخ: 

1898 

تولید، توزیع و تخصیص به عنوان تقسیمات و ابعاد تشكیل »: بحثی را كه داشتیم درباره نظام قبرادر صدو

 د.دهنده نظام ظرفیت بو

بيه عنيوان نظيام    « احكام»به معنای نظام ارزشی و « اخالق»و در قسمت دوم ابعاد جهت عاارت بودند از 

 «.علوم»فرمانها و دستورها و 

گوییم نظام تكلیف، )مثيل اخيالق    می عنوانی است كه مقابل اخالق و علوم است و در توضیحش« احكام»

 كه نظام ارزشی بود(.

ئی اصلی مقدورات كارائی فرعی مقدورات و كيارائی تاعيی مقيدورات. بعيد دو     در عاملیت هم فرمودید كارا

 سیر والیت و تولی نحوه ضرب اینها را فرموده بودید.

كارائی « نظام تولید اخالق»آید مرحله بعد از  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: حاال سیری كه ازباال

 ید اخالق.بینیم، خوب كارائی اصلی نظام تول می اصلی آن را

 وصف جدول را پر كنیم؟ 4آید كه باید  نمی برادر صدوق: به نظر حضرتعالی

نظيام تولیيد اخيالق    »وصف تمام شده است یعنی در حقیقت  4حجت االسالم و المسلمین حسینی: االن 

ین توانیم تقسیمات پایین تر هم می باز« كارائی اصلی، فرعی و تاعی اخالق»و سپس « احكام دستوری و علوم

را هم باینیم مثالً یک ظرفیت دارد یک سیاست دارد انسانی هيم دارد كيارائی اصيلی اش ظرفیيت سیاسيت      
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تواند به تنهائی یعنی كه ما بتوانیم برابرش شی معرفيی   می انسانی آیا كارائی اصلی نظام تولید اخالق، خودش

 كنیم بدهد؟

 برادر صدور: كارائی اصلی اش مقدورات ...

المسلمین حسینی: آن وقت مقدورات را باید جميع بانيدیم و اخيالق را هيم جمعانيدی      حجت االسالم و 

 كنیم و به صورت كلی آن باال بنویسیم.

شود یا نه؟ اگر جدول در سه طاقه پر شيود فيرض    می سئوال مهم این است كه اگر بخواهیم پایین بیائیم

وع كنیم به پير كيردن و بياال بیيائیم یعنيی      بشود باید از پایین شر 27*27داریم و  27االن  720كنید بشود 

سهیم این است یعنی باید پایینی را  393نسات به  69گفتیم  می جمعاندی كنیم مثال درمورد اعداد كوچک

 پر كنیم و بعد برای باالئی جمع كنیم و سهم باال را محاساه كنیم تا معانی آنها روشن بشود یا از هميان بياال  

 اوصاف قفلسفی ا ست یعنی اوصافی هستند كه به یک معنيی زیير بنيای مالحظيه     توانیم معنی كنیم. باال می

خواهیم آن را به وصف  می پاییینی ها هستند اینهاهم زیر بنای مالحظه پایین تری ها هستند چیزی را كه ما

 بشناسیم موضوع خورد است یا موضوع درشت؟

گوییم بازار كيار، بيازار كياال،     می ر مثل اینكهتای باالی باالست به عاارت دیگ 27كلی ترین مطالب ما آن 

بازار پول و بازار مثالً سرمایه به هم نسات دارد. در بازار كاال همه چیز هست از نفت تا كاغا، همه چیز درش 

هست، انواع پولهایی كه در كشور هست هم در آن هست چه اسكناس باشد چه در جریان باید چه به عنيوان  

پولی باشد همه اینها هست كه ار هم از كار ساده تا تخصص و مدیریت درش هسيت،  سپرده باشد و چه چک 

سرمایه هم همین است حاال شما اوصافی كه دارید اوصاف توسيعه اسيت و اوصياف كيالن اسيت و شيما چيه        

آیيد كيه یكيی از دو تيا      می خواهید درمقابلش ذكر كنید كه به عنوان شیء باشد چون به نظر می چیزهایی را

چيه چیيزی اسيت    را در سیر مدل قالی داشتیم یكی تعیین اشيیاء بيوده كيه چيه موضيوعاتی برابير       مشكل 

 شود شیء در برابرش معین كرد. نمی موضوعات اگر در شكل اوصافی كلی جامعه باشد
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تازه اینجا هنوز در اخالق اینكه اخالق سیاست اصل است یا اخالق سیاست شده است كما اینكيه كيارائی   

ه كارائی اصلی مقدورات انسانی و غیر انسانی نشده است یعنی در انسانی هایش باید دیيد چيه   اصلی تادیل ب

 شود. می رقمی

گوید پول، كاال، كار، سرمایه باید اشیاء كالن را در همین  می برادر صدوق: در هر صورت مثل آن ظرف كه

د بشيود و انسيان و چیزهيای دیگير     مفاهیم فلسفی اولیه بدست بیاوریم و بعد باید آنها در قسمت پایین خور

 بشود.

كنم اخالقی كيه شيما در اینجيا داریيد یيا نظيام        می حجت االسالم و المسلمین حسینی: حاال مثالً عرض

مردم چيه  »گویید باید این مسئله كه  می دهد كه روی آن امار بگیرند چیست؟ مثالً می ارزشی جامعه دستور

عمومی جامعه اعم از سیسی، فرهنگی و اقتصادی اش سئوال شيود  در تمایالت « دارند می چیزهایی را دوست

 تا كارائی اصلی اش را بدست بیاورد باینید كارائی اصلی اش چه تناسای دارد با نظام تولید اخالق.

یعنی چه؟ یعنی اخالق چگونه در جامعيه  « نظام تولید اخالق»این یک سئوال، سئوال دیگر این است كه 

ام تالیغات )مثالً( مولد اخالق است یا ... مولد اخالق چیسيت؟ توسيعه میيل در جامعيه     شود. آیا نظ می تولید

شيود یيا اینكيه سيازمان، اخيالق       می شود؟ خود نظام والیت )سازمان( آیا ماشین مولد اخالق می چگونه واقع

 اندازد. می بدست آمده را در جریان

 باشد آن مؤد اخالق است.« درگیری»ی كه مثالً آیا درگیری با مستكارین یعنی جریان جامعه در جهت

 توانیم پایینی ها را پر كنیم. نمی تا( مشخص نشود 27برادر صدوق: تا مفاهیم كلی )

حجت االسالم و المسلمین حسینی: غرضمان از تولید توسعه واحد است توسيعه اخيالق، توسيعه احكيام،     

مایالت جامعيه اسيت توسيع تميایالت بيه      توسعه علوم. توسعه اخالق، توسعه حساسیت های جامعه توسعه ت

گیرد به عاارتدیگر تولی به مولی  می وسیله موضعگیریهایی كهه نسات به مستكارین در سطوح مختلف انجام

برابر است با اعراض از غیر او. این اعراض از غیر او و تولی به مولی )كه برای توسعه در شيئون مختليف اصيل    

توانيد بيه    ميی  سطح از تولی به سطح دوم بیاید، چنانچه در اخالق فردیاست( سطح دارد باید جامعه از یک 
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سطح باالتری بیاید كه در درگیری با كفر ارتقاء سطح برایش پیدا شود )ولو در شرك خفی باشد( و بيه یيک   

 شود چنین چیزی واقع شود. نمی سطح دیگری برسد یعنی بدون اعراض بدون تاری و تولی

« نظام درگیری با كفر به نفع ایمان»گوییم نظام تولید یعنی  می آید كه وقتی كه یم بنابراین ما به نظرمان

كنيیم در   ميی  در حقیقت نظام تولی به مولی به وسیله عدم تولی به دشمن و دوری از او یعنی احسياس فقير  

 خواهید. می شود بعد از درگیری و اینكه نتوانستید، از تولی كمک می احساس فقر حقیقت تولی واقع

حتماً كمک خواهید شد تقوم شما به مولی در موضوع توسعه نیابت مولی موجب شكسيت دشيمن اسيت.    

رود چه كشته بشيوید و چيه نشيوید. اینكيه      می اولین مرحله شكست دشمن اینكه ترس از وجود شما از بین

« منيیهم یعيدهم و ی »كرد چیزی جيز   می ترس از شما بیرون رفت اولین كار دشمن كه این همه گرد و خاك

خاست در وجود شما توسعه پیدا كند تا متولی به او بشيوید، و ایين    می خواست شما را بترساند یعنی می ناود

 واقع نشد وقتی نشد یعنی اینكه عمالً شما یک درجه جلو بردید.

پس بنابراین نظام تولید )به حسب مراتب مختلف( )تولید حساسیت( با نحوه درگیيری هيای مختليف در    

گیيرد.   ميی  الاته مخفی نماند كه نظام تولید در جامعه اسيالمی تيا كفيار را    تلف امكان پایر است.سطوح مخ

آینيد   ميی  كنند، درگیری تاعی مثالً درگیری با طایعت، یعنيی عميالً آنهيا    می نهایت آنها درگیری های تاعی

نی كيه ميا حياكم شيده     كنید )الاته به میزا می خواهیم برای سود مادی خودشان درست می صنایعی را كه ما

باشیم(. ود رگیری التقاطی ها به صورت فرعی است یعنی تولید اخالق برای آنها بيه صيورت فرعيی اسيت. و     

 باشد. می برای اسالمی ها مستقیماً درگیری با كفر

پس شد كارائی اصلی، فرعی و تاعيی جامعيه، گفتيیم كيارائی اصيلی بایيد اسيالمی باشيد كيارائی فرعيی           

 شد و كارائی تاعی الحادی. شما به وسیله درگیری اعتقادی به وسیله اعتقاد با مستكارین روبروبایدالتقاطی با

شوید تا علوم  می رویم باعث می گویید به كربال می خدا با كفر دارید )وشوید همین درگیری كه شما برای  می

 بیرونی(.آنها به را نسات، خدمت بگیرید )الاته ملحدی كه توی دستگاه شماست نه ملحد 



 ·····························································································  63 

كنیم كه مجموعه از افرادی است كيه در آن مسيلمان هسيت، التقياطی      می جامعه را یک جامعه ای فرض

هست، الحادی هم هست. شما باید بتوانید به نحوی برخورد كنید كه آنها هم برای شما كارائی تاعيی داشيته   

درگیری آنها را هم هميراه خودتيان   كنید باید در یک مقدار از  می باشند، وقتی درگیری با ظلم وف ساد پیدا

 «تحيت ذميه  »توانم او را همراه كنم معنيایش ایين اسيت كيه      نمی حاضر كنید. اگر بگویید در هیچ مرتاه ای

 توانید آنها را بیاورید. نمی

شما كه هستند باید به یک نساتی از آنها كار بكشيید. بایيد از ملحيدین داخليی هيم علیيه       « تحت ذمه»

 بكشید. استكاار جهانی كار

یعنی جامعيه  « نظام تولید»آید تولید قدرت بدون تولید حساسیت در همه سطوح محال است.  می به نظر

حساسیتش، فقرش باال برود یعنی ولید تولی تنها در درگیری با دشمن موال امكان دارد تولید تولی بيه ميوال   

شما در بریدن از غیر هست كه نیابت اعالم  یعنی« ال اله اال اهلل»ممكن نیست مگر با دوری و اعراض از غیر او 

است. این قايل از ایين   « مولی»كنید. نیابت و والیت در هر سطح ممكن مساوی با مقابله با دشمن  می حضور

گوییم اخالق در درگیری با دشمن این است كه  می شویم. سپس« اخالق و ارزش»مرحله است كه وارد بحث 

 ایتان واجاات است. پیدایش این نحو روحیات است.« است ترك گناه»فعلمان فعل دشمن نااشد 

شيوند. میلهيا از رذیليه بيه      ميی  كند و اوصاف با عوض شدن میلها عيوض  می ارزشها با تغییر اوصاف تغییر

كنند. از میل به دشمن ومیل به رفتيار و سيلوكهای    می شود، یعنی میلها تولی به مولی پیدا می حمیده عوض

 شود. می دیلاو، به میل، مولی تا

 نظام تولید اخالق عین نظام تولید احكام عین نظام تولید علوم است.

 خود این ساختار تولید به نفسه وقتی داخلش برویيد « ساختار تولید تولی»گویید  می به صورت بسیار عام

 و تاعيی، كارائی اصلی، فرعيی  »شود  می باز داخلش كه یک پله دیگر بروید« اخالق، احكام و علوم»گویید  می

 شود. می

 نظام تولید تولی، نظام توزیع تولی و نظام تخصیص تولی
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سيپارید چيه    ميی  روید وقتی كه آمده در میلهيا بيه افيراد    می وقتی كه در جامعه والیت در نظام اختیارات

 سرپرستی سیاسی چه فرهنگی و اقتصادی باشد چون تولی را تولی عمومی ذكر كردید...

بدسيت بیياوریم و بعيد    بكنیم و سه مفهوم « اخالق، احكام و علوم»ولید را ضربدر برادر صدوق: اگر نظام ت

 كند یا نه؟ می برگردیم. در نظام توزیع ضربدر اخالق، احكام و علوم بكنیم باینیم فرقی پیدا

سيپردن  « توزیيع »ایجاد تولی است در صورتی ه غرضمان از « تولید»حجت االسالم و المسلمین حسینی: 

، هزینه كردن آنچه تقسیم شده است یعنی «تخصیص»توزیع تقسیم آن چه كه ایجاد شده است. تولی است. 

شيود یعنيی در توزیيع     می كنید كه به اضافه موضوعات می گیرد. مصرف می اختیارات را شما در جایی به كار

كنید،  می زینهقدرت توزیع نیروی انسانی و توزیع امكانات اجتماعی و توزیع منابع طایعی است، درتخصیص ه

شيود و آن   ميی  شود سپس تقسیم می تولید ایجاد»كنید یعنی  می به اصطالح آن را در موضوعات خاص خرج

 «.شود می گاه هزینه

سپردن به دست جنابعالی است )توزیع اختیارات(... یعنی در حقیقت این تخصيیص نسيات بيه    « تقسیم»

نیسيت، در هيیچ یيک از مناصيب     « امكانات اختیيار »چیز توزیع شده مطرح است. اختیارات بدون هیچ گونه 

دولت اینگونه نیست كه بودجه و امكان و مقدوراتی به شما ندهند و فقط سازمان و یک تعداد انسان به شيما  

تحویل دهند و سفارش كنند كه شما از ایشان اطاعت كنید. بگویند در چه چیزی؟ بگوید فعالً چیزی نيداریم  

 بعداً هم نخواهیم داشت.

برادر صدوق: خود توزیع اختیارات همراه با مقدوراتی است. پس در تخصیص موضوع هزینه و برناميه هيم   

 شود.مشخص می

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: درست است.

برادر صدوق: در عین حالی كه سازمان هست، انسانهائی هم مكلف به تاعیت هسيتند و مقيدوراتی را هيم    

 ف كن.گویند كجا صر می داده اند
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حجت االسالم و المسلمین حسینی: پس اختیارات هم شامل انسانی شد و هم كياال و هيم طایعيی، بعيد     

گویند آن قيدرت و امكانيات را در ایين موضيوع      می دهند، می موضوعات هزینه و موضوعات تخصیص را به او

 خرج كن.

كه این اختیارات را برای رسیدن  وظیفه دارید« گویند می كند مثالً می اختیارات و وظائف را معین»حدود 

 شود برنامه. می گویید می ، در اینجا این وظیفه ای كه«به هدف خاصی بكار گیرید

 ، ایين وظیفيه ای كيه   «وظیفه دارید كه فرمان مافوق را در این حد و مرز اطاعيت كنیيد  »حاال اگر گفتید 

كند. برای طاقه پایین  می پایین را معین گویید عین خود اختیار است كه اختیار طاقه باال نسات به طاقه می

دهید باید پایین را هم موظف كنید كه  می كند. هر گونه اختیاری كه باال می نسات به طاقه باال ایجاد وظیفه

 آن اختیار را تاعیت كند.

اسيت كيه در نظيام    « تولی و والیت»گویید دو طرف یک قضیه است، یعنی  می این وظیفه و اختیاری كه

تعایر كنید، به خالف اینكه اگير گفتیيد وظیفيه بيرای     « توزیع اختیارات»توانید از آن به  می اختیاراتتوزیع 

 اعمال اختیار برای رسیدناه یک هدفی است.

پس اگر وظائف در قاال اختیارات شد به معنی تولی است و اگر وظیفه به معنی اجرای یيک كياری بيرای    

 « .رت نسات به ایجاد تغییری در یک موضوعقد»شود برنامه مصرف. یعنی  می هدفی شد

 برادر صدوق: حاال نحوه ضرب آن را همراه با دسته بندی را توضیح بفرمائید.

كيه در قسيمت اولیيه    « تولید، توزیيع، تخصيیص  »حجت االسالم و المسلمین حسینی: بنابراین به نظر ما 

سه هم باید توسعه اختیار گردد، یعنيی   است. نتیجه این« ظرفیت، جهت، عاملیت»وجود دارد درست برابر با 

 باشد.وقتی این تمام شود باید اختیار افزایش یافته 

وجه ضرب نمائیم و مثالً گفته شيود هير یيک از تولیيد      27شود كه این را در  می این كار در صورتی تمام

 شكل قابل وقوع است. 4توزیع و تخصیص در 
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تولیيد اخيالق كيارائی    « »تولید اخالق كارائی اصيلی »عد از آن تولید اخالق، تولید احكام و تولید علوم، وب

 «تولید اخالق كارائی تاعی»و « فرعی

 آیا اخالق یعنی تغییر خل ؟« ایجاد تولی اخالق»برادر صدوق: فرمودید تولید یعنی 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: بله، یعنی شهادت جزء ارزشها ناود و جزء ارزشها شد، یک ارزش دور 

 دست و سمالیک كه قابل وصول ناود تادیل به یک ارزش قابل وصول و عینی برای جامعه شد.

 كند. می كند و یک تغییر در احكام ایجاد می یک تغییر درخلقهایی ایجاد« تولی تولی»برادر صدوق: این 

برد.  می باالحجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی تولی روانی در تمایالت وجود دارد كه حساسیتها را 

رود  می رود یعنی ادراك قانونی و ظرفیتهای قانونی باال می و در یک بخش هم حساسیت نسات به قانونها باال

 رود. می و در یک بخش ظرفیتهای علوم یا حساسیت نسات علوم باال

مثالً كسی كه نسات به راهنمائی و رانندگی و بكارگیری قوانین آن مسلط است یيک حساسيیت خاصيی    

 یدا كرده است كه فردی كه در چنین جامعه ای نیست چنین حسیاستی هم ندارد.پ

)چون آنها هيم  مثالً شما یک وقت به قوانین مالی بسیار ساده و غیر متحرك و غیر حساس مواجه هستید 

 باالخره مجاورند كه قانون داشته باشند، ولو قوانین ماتنی بر ظلم باشد، بيی قيانونی و حيرج و ميرج مطليب     

گوییيد هيرج و ميرج نيدارد،      می شود( اما یک وقت با قوانین چک و قوانین بانكی موجود مواجه هستید و مین

مثالً سهم كارخانه آمریكا را هر جای دنیا باشد محفوظ است حتی اگر برای تفریح چنيد روز موقتياً بيه یيک     

گویيد   می دهد، می لفی را شماكشور سفر كرده اید، مثالً هتلی كه در آنجا اقامت كردید صورت چیزهای مخت

اگر غاا خواستید به این شماره تماس بگیرید، اگر ویدئو خواستید به این شماره و اگر خواستید سيهم بخریيد   

بالفاصله لیست شركتهائی كه در آنجا سهم زنید  می به این شماره زنگ بزنید، شما به مركز فروش سهام زنگ

مقدار از سهام ژنرال موتور را خریدارم بالفاصله بيدون تحویيل پيول از    گویید این  می دهد می دارند را به شما

كند كه در فالن ساعت این تعداد سهام به اسمشما شد آن را تيا دو سياعت بعيد     می شما، از پشت تلفن ثات

كنند، پول آن را هيم الزم نیسيت    می بایست تصویری به شما تحویل و پول را به واسطه مسئول هتل دریافت
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 زنید می مارید كافی است كه شماره حساب و شماره پاسپورت خود را ارائه دهید، بعد از پنج روز زنگشما بش

 فروشد و سهم داللی خود را هيم بير   می وشم فوراً به نرخ بازار برای شماخواهم سهام خود را بفر می گویید می

فر هسيتند اميا یكيی سيرعت     شيود هير دو كيا    نميی  دارد، مسلماً چنین سرعتی داخل هندوهای كافر پیدا می

 حساسیتش نه فقط در تمایالت بلكه در قانون هم باالتر است.

 گوید احتمال تقلب آن یيک در هيزار اسيت، و چيون     می شود كه این فرد تقلب كند؟ نمی كنید می سئوال

زینه گیرد و ه می داند هک با فاصله هزار میلیمتری تحت كنترل این شركت است و پلیس بین الملل او را می

 كند. نمی كند دیگر این كار را می گیرد و او را زندانی می و جریمه كل مخارج را هم از او

یافتن خود قوانین مسئله مهمی اسيت. شيما در اسيتفاده از    باال رفتن حساسیت نسات به قوانین و توسعه 

وژی و رانندگی هم عین كنید، تكنول نمی كنید و با هرج و مرج به آن برخورد می ضاط قوانین خاصی را رعایت

 همین است.

 بياال « عليوم »و هيم در  « قيوانین »هيم در  « روان»كند و حساسیتها هيم در   می تولید تولی« احكام»پس 

 یابد. می آن هم شتاب بیشتر كند و نساتهای می رود، واحد پیدا می

شيود   می رمائید روشنتربرادر صدوق: تا اینجا روشن است، اگر در مقیاسه با نظام توزیع هم تفاوت آن را بف

 «.اخالق، احكام و علوم»گوییم نظام توزیع  می كه آیا در آنجا هم

شود شما حساسیت داشته باشید  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: بنابراین تولید تا علوم آمد یعنی

صوت تادیل كنید یا كه مثالً بتوانید كمترین دما را به این ضاط صوت بدهید یا از او بگیرید حركت آن را به 

 شویم. نمی بر عكس و الی آخر كه وارد بحثش

گوییيد   می پایرد یک وقت می ، در جواب اینكه توزیع اختیارات بر چه اساس صورت«توزیع اختیارات»اما 

گویید خیر، كمترین محاوبیتی كه در روزنامه ها پیدا  می دهیم، یک وقت می ما فقط به حكومتی ها اختیارات

 شود آن چیزهایی كه معنی محاوبیت سیاسی در ساختار جدیيد  می گویید می ئی سیاسی دارد، بعدكنید كارا

 دهد كامالً با جاهای دیگر فرق كند. می
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كنید كه قدرت اقتصيادی   می عین همان مطلای كه درباره تولید گفتیم در توزیع قدرت هم شما مشاهده

باره تشكیل و تشكل سرمایه )یعنی شركت( گفتيه شيد،   چگونه بدست چه افرادی بیافتد؟ االن قوانینی كه در

خواهیيد   ميی  توانید مالحظه نمائید، شما در یک شيهر آمدیيد   می همین قوانین را در توزیع قدرت سود آوری

توانید از امكانات مالی كه دارید یک اختیيارات جدیيد بدسيت آوریيد، و در      می فقط پنج روز توقف نمائید آیا

از طری  یک رابطه ای بيه نيام   « قدرت»توانید هزینه كنید، چون در توزیع سرمایه و  می تولید سهیم شوید و

 خرید سهم به شما تخصیص داده شده است.

شود كه قدرت مصيرف   می كنید، احكام وسیله می یک انضااط به قانونی دارید، كه در احكام آن را بررسی

ه شما اضافه شده است، شما هم در تولید سهیم به دست شما برسد، در ظرف پنج روز پانصد تومان به سرمای

 بودید و هم قدرت سرمایه گااریی با پانصد تومان اضافه به شما تخصیص یافته است.

گویید شما به وسيیله   می گویید سرعت چرخش و قدرت قوانین افزایش یافته است، یک وقت می یک وقت

شوید، وقتيی   می ه وسیله قوانین در درآمد سهیمگویید شما ب می شوید و یک وقت می قوانین در تولید سهیم

شود یعنی سرمایه شما پشتوانه تولید یک كارخانه شد و شيما در یيک تولیيد سيهیم      می سخن از تولید گفته

كنید كه قوانینی باعث شد كه شما بتوانید برای پنج روز هم كه شده است چنین  می شدید و یک وقت توجه

خواستید چند روز تحقی  كنید كه این فرد معتمد باشد هیچ گياه   می بود كهكاری را انجام دهید اگر جوری 

گویید در آمد پیدا كردیيد و بيرای    می توسعه قوانین است. یک وقت شماگرفت این عالمت این كار انجام نمی

 شما توزیع ثروت انجام گرفت یعنی قدرت حاصل شده از پول شما به عالوه پول دیگران، بین شما و دیگيران 

 تقسیم شد.

گویید توزیع میل، میالً در این سفر دو  می كنید گاهی می شما در توزیع، گاهی از توزیع اقتصادی صحات

خوراك آمریكائی جدید توانستید میل كنید كه اشتهای جدید برای شما پیدا شده است در دعوای با طایعت 

ید و خالصه نیاز جدید پیيدا شيد، ميثالً    تمایالت شما توسعه یافت، یعنی احساس نیاز به شرب یا شكالت جد

شوید كه ترشيی آن غیير از انيار اسيت كيه قياالً        می قاالً توت فرهنگی نخورده بودید حال كه خوردید متجه
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كند و با تكرار آن و وارد شدن در الگوی مصرفی شما یک  می خورده بودید، و برای شما یک میل جدید ایجاد

 د.كن می اخالق جدید برای شما ایجاد

یک میل جدید و اخالق جدید است، آن هم در سه بخيش  آییم كه گاهی توزیع، توزیع  می حاال سراغ این

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، است. و گاهی توزیع احكام است، یک دسته از احكام ميورد ابيتالی شيما نايود     

 )حاال هست(

حكام، یعنی این فردی كه در هتيل  برادر صدوق: بنده قسمت اول را توزیع اخالق حساب كردم نه توزیع ا

شود و  می كنند، برایش یک نیاز جدید و یک خل  جدید ایجاد می برایش چنین امكانی را برای مطالعه فراهم

 این تولید تولی است.

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: اگر فردی هیچ گاه به چنین جائی نرود چنین قيدرتی بيرای او پیيدا   

ی كه مسئله سرمایه و سود را جهانی نمائید( فرض كنید كه فردی كيه بيه آن كشيور    شود )الاته در فرض نمی

چنيین سيهمی   خارجی رفته است نماینده كارخانه بیک است، اما برای كارمند كارخانه بیک در توزیع قدرت 

ز او شود، اما برای چنيد رده بياالتر ا   نمی شود، حتی سهم درمكه و مشهد رفتن هم برای او منظور نمی منظور

سهم مسافرت به مشهد، مكه و اروپا هم وجود دارد. این فرد )اگر مادی حساب كنیم( اگير مشيهد هيم رفيت     

 گیرد. می خورد، اما آن فرد دیگر چیزهای بیشتری در اختیارش قرار می هلوی آنجا را

مثل توزیيع  شود، لاا توزیع اخالق هم  نمی بنابراین اخالق تولید شده در سطوح مختلف به یک نحو توزیع

 مال و ثروت خواهد بود چه اخالق مادی و چه اخالق الهی پس توزیع در بخش اخالق هم وجود دارد.

 شود توزیع، با اخالق جمع شود و چه معنایی دارد؟ می برادر صدوق: سئوال این كه چگونه

 رسد. می معنایش این است كه حساسیتی به این منصب حجت االسالم و المسلمین حسینی: 

 كنیم. می درك« اخالق، احكام، علوم»ادر صدوق: یک وقت است كه تولید تولی را در سه بخش بر
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حجت االسالم و المسلمین حسینی: آیا تولید تولی در همه سطوح به یک صورت است؟ اینكه حجيم كيل   

یيع  تویدات در كشور چه اندازه است یک مطلب است، نحوه توزیع آن مطلب دیگری است، كه ایين نحيوه توز  

دهد و هم آن را  می كند. پس توزیع هم معنی توزیع قدرت سیاسی را می جهت آن و نحوه اخالق آن را معین

علوم، مثالً در توزیيع عليوم، بعضيی     آورد و هم در احكام و هم در می آورد هم در اخالق می در نظام و جامعه

ک وسائل رفاهی یا یيک وسيائل كيارائی    رسد، ی نمی علوم است كه علوم است كه بهره مستقیم آن اصالً به ما

سیاسی و فرهنگی و اقتصادی وجود دارد كه ماتال به ما نیست، گر كسی هم آن را كادو آورد، نهایتاً بایيد آن  

را بفروشیم. مثالً اگر مااحث ما به سطح فعلی نرسیده باشد و در حد پنج سال پیش بود كامپیوتر برای افيراد  

شد یک وقت هم مثل زمان حاصر در هميه   نمی شود، چون از كارائی آن استفاده می این مجموعه وسیله بازی

كند كه این كامپیوتر را  می ادارات و مؤسسات رسم شده است كه هر كدام یک كامپیوتر بخرد، و انسان تعجب

نيد  داد ميی  خرد؟ )س: چون هم جا دارند( بقالی ها باسرعت زیاد چورتكه محاساات خود را انجام می برای چه

شود در حالی كه ماشيین حسياب را    نمی اما حاال همه ماشین حساب ژاپنی دارند، وچورتكه در مغازه ها دیده

شيد و نيه در    ميی  كرد، نه خراب می جای چورتكه قرار دادن غیر اقتصادی است، چون چورتكه نه برق مصرف

 انداخت. می جزو مجموعه واردات كشور بود و كار بقال را هم راه

 شود. می خوب« اخالق، احكام، علوم»وق: چگونه نظام تولید در برادر صد

گیرد، یعنی مثالً سه حجت االسالم و المسلمین حسینی: اینها باید به صورت قید اضافه پشت سر هم قرار 

 نوع تولید داشته باشیم.

 تولید اخالق ي تولید احكام ي تولید علوم 

ست، یعنی تولید تولی بدون تغییر اخالق و تميایالت ممكين   برادر صدوق: یعنی اخالق بعد از تولید تولی ا

 نیست.

« درگیيری »، یعنی شما بيه وسيیله   «تولید تولی در تمایلها»شود  می حجت االسالم و المسلمین حسینی:

 كنید، اعم از اینكه این درگیری با ماده باشد یا با انسان باشد. می حساسیت جدیدی را در میلها تولید
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توسعه تولی )یا توسعه نیابت و والیت( حيول محيور ملكيوتی یيا حیيوانی اسيت. گياهی        هدف از درگیری 

 شود و گاهی موضوع پرستش تولی به خدای متعال و ائمه طاهرین می درگیری با امور مادی موضوع پرستش

 شوید ولی درگیری شما حول ماده نیست. می درگیرشوند و به خاطر آن احیاناً با طایعت هم  می

وق: قسمت اول كه معنی ضرب شدن نظام تولید در اخالق بود تمام شد یعنيی توسيعه تيولی از    برادر صد

 پایرد. می طری  نظام ارزشی انجام

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی در حقیقت یک سئوال این است كه آیا تولید چند بخش دارد؟

 پایرد؟ می و سئوال دیگر این است كه آیا تولید در هر بعد چگونه انجام

آیيد و بيه    ميی  بعد آن اسيت، بعيد پيایین   « تولید، توزیع، تخصیص»برادر صدوق: ما یک نساتی داریم كه 

است یا اینكه یک بعد در بعد دیگر ضرب شده « تولید»شود، موضوع تقسیم  می تادیل« اخالق، احكام، علوم»

 است؟

بایسيت یيک   رض شود )كيه نهایتياً(   حجت االسالم و المسلمین حسینی: اگر جامعه به صورت یک واحد ف

دهنيد یعنيی در    می واحد فرض كنید( اینها ابعاد و اوصاف جامعه خواهند شد و نظام اوصاف جامعه را تحویل

و همه اینها جزو ابعاد درونی جامعه خواهيد بيود، هير    « ظرفیت، جهت، عاملیت»توانید بگویید  می كل جامعه

. ولی اگر خواستید تخصیص دهید و متوجه شوید كه باید كجيا را  چند مرحله كه پایین رویم معنی بعد دارد

 كم و زیاد نمائید، باید معنی مجموعه ها و زیر بخشها مشخص باشد...

 و السالم
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حجت االسالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم... بحث درباره این است كه آیا از نظام توزیع، 

نه باالتر بیائیم بگيوییم  اینكه یا « ، التقاط، الحادالسالم»تولید، تخصیص بحثمان را آغاز كنیم یا اینكه بگوییم 

باشد به عاارت دیگير   می توسعه وحدت و انسجام عمومی و توسعه كثرت، یعنی عناوینی، كه مخصوص والیت

اینها اولین تقسیمات جامعه است، وقتی نظام فاعلیت اصل باشد تيولی وصيف   « والیت، تولی، تصرف»بگوییم 

 ملكوتی فاعلیت كرده است یا حیوانی؟شود، كه آیا  می فاعلیت

خواهم بگویم والیت و تولی و تصرف كه بنا شده، در كلیه اميور و تعياریف اصيل     می یعنی به عاارتی دیگر

شودگفت جامعه را اصل بگیریم و برایش یيک اوصياف ذاتيی     نمی باشد، خواه آن امور ریاضی یا كیفیت باشد،

اعلیت باشد بنابر اصالت والیت یا كیفیتی از آن وصف تولی باشيد، و  اولی قائل بشویم و كیفیتی از آن وصف ف

خيورد بایيد    ميی  عشود اولین تقسیمی كه به موضو نمی یا كیفیتی از آن وصف تصرف باشد. این چنین چیزی

شود وليی هميین كيه شيما یيک       می والیت باشد، جامعه خود هم به عنوان وصفی از والیت تكوینی محسوب

 گوییيد،  ميی  بررسی كنید فرض كنید شما آمدیيد سيراغ میكروفيون، اوليین چیيزی كيه       موضوعی را بخواهد

آییم  نمی گویید چه والیتی، چه نفوذ اراده ای و چه تولی و چه تصرفی علت پیدایش این میكروفون است، می

هيم  دش آن را در رده سوم بكار باریم، قرار است كه ما اگر بخواهیم بگوییم نظام تولید، توزیع، تخصيیص بعي  

رسيد كيه بگيوییم     ميی  اخالق، احكام، علم، بعدش هم كارائی اصلی، فرعی و تاعی، در رده دوم نوبت بيه ایين  



79  ······························································································································································  

كنيد یيا تيولی و یيا تصيرف       می اسالمی باشد یا التقاطی باشد یا الحادی، و بعدش بگوییم، والیت توسعه پیدا

 توسعه پیدا كند. بنابراین جایگاه اوصاف را باید تغییر بدهیم.

باشد این تقسیم بنيدی را   می فرمایید وصف می آید كه این اوصاف، همین طور كه می ادر صدوق: به نظربر

باشد. كه موضوع مورد مطالعه چه جامعيه باشيد چيه     می فرمایید، شالوده حقیقی وجودی موضوع می كه شما

باشيد،   ميی  تولی و تصرفای آن والیت، فرد باشد یا هر چیز دیگر باشد، دسته بندی اصلی و حقیقی و جوهره

 وجه والیت هست... 27وجه،  27آن وقت آن 

آید كه همین طور تقسیم هيا در همیيدگر ماننيد     می حجت االسالم و المسلمین حسینی: باز من به نظرم

 گوییم جهيت سیاسيت، فرهنيگ، اقتصياد     می گوییم والیت، تولی، تصرف، بعد می شوند، اول می عددها ضرب

وجه، كه خود این تقسيیمات در هميدیگر    27كنیم  می ه رده كه رد شد آن وقت شروعشود بعد از این س می

تای دوم ما ی شود نظام تولیدی، نظيام تيوزیعی، نظيام     27دهند  می به ما تحویل« تا 27»شوند و  می ضرب

 باشد. می تخصیص تا برسد به آخرش، اینگونه به ذهن نزدیكتر

مایالت جامعه باشد و فرهنگی كه تمثالت یا پایرشها یا ادبیات به عاارت دیگر اوصافی مثل سیاسی، كه ت

باشيد   ميی  آن جامعه باشد و اوصافی مانند اقتصاد كه تصرفات جامعه باشد اینها باالترین رده عاملیيت جامعيه  

 جویيد در نفيس تيولی، تيولی     ميی  كند ادبیات و تصرفات را، تيولی  می كند تمایالت را، والیت می یعنی والیت

كند در تمایالت، متقوم بيه والیيت، و    می جوید در تصرفات و همچنین تصرف می تولیدر ادبیات و  جوید می

كنيد در موضيوع تصيرف جامعيه یعنيی در محصيوالت جامعيه و در         ميی  كند در ادبیات، و تصيرف  می تصرف

جامعيه  كنتد، حال اگر این سه دسته را بنویسیم یعنی بگوییم سطح اول در مقیياس   می تشكیالت آن تصرف

اگر بخواهیم عمل بكنیم، كه جامهع در اینجا یک نظام والیتی مفروض ما هست كه خود او را بایيد در جيای   

شویم، در هر موقعیتی، و در هر مقیاسيی كيه    نمی خودش مفصلتر بحث بكنیم، فعالً االن وارد در جزئیات آن

منطقه كوچک باشد، در هر حدی  بخواهیم جامعه را مالحظه بكنیم چه مقیاس جهانی باشد چه مقیاس یک

رسد والیت، تولی، تصرف، این  می كه فرض كنیم، جامعه اوالً به سه سطح باید تقسیم شود، سطح اول به نظر
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آیيد   ميی  كند، باز یک سطح پيایین تير   می شود در اسالمی، التقاطی، الحادی، كه جهت را معین می سه ضرب

ت عمومی است( ج: به تميایالت عميومی، ادبیيات عميومی، و     سیاست )برادر صدوق: منظور از سیاست تمایال

تصرفات و رفتارها، این را سطح اول تقسیمات فرض كنید سطح دوم عاارتند از: نظام تولید، نظام توزیع، نظام 

 تخصیص و اخالق، احكام، علوم

دهم، جامعيه   گوییم كارائی اصلی، كارائی فرعی، تاعی، حاال باید در مورد سطح دوم توضیح می سطح سوم

باشد. )برادر صدوق: در تاریخ ج: بله در تاریخ( زمانی كه جامه را به عنوان یک واحيد   می دارای رشد و توسعه

كند یيا نيه،    می كند آیا این چیزهایش توسعه پیدا می گوییم این مجموعه دارد توسعه پیدا می كنیم و می نگاه

توانیم بگيوییم همياهنگی عميومی جامعيه      می كند یا می داتوانیم بگوییم وحدت جامعه توسعه پی می یعنی آیا

كند، یعنی یک جامعه ضعیف با جامعه توسعه  می توانیم بگوییم كثرتش توسعه پیدا می كند یا می توسعه پیدا

گویید جامعه توسعه یافته دارای یيک شيدت بیشيتری اسيت یعنيی دارای       می یافته در تاریخ چه فرقی دارد؟

چه وقتی جامعه قيربش بيه محيور تكيوینی     یعنی قربش به محور تكوینی بیشتر است.  ظرفیت واالتری است،

توانيد كثيرتش توسيعه نیافيت باشيد و       می شود؟ به والیت محور تكوینی، به حور تاریخی. یعنی آیا می بیشتر

م قربش بیشتر شده باشد؟ بنابر بحث فلسی ما نه. یعنی جامعه ای توسعه یافته كه دارای كثرت بیشيتری هي  

توانیم بگوییم گسترش كثرت، این گسترش كثرت اگر انسجام و هماهنگی عمومی نداشته باشد  می باشد، پس

 تواند وحدت داشته باشد و تحت والیيت رهايری باشيد یيا یيک جمعیيت متشيتتی هسيتند؟ طایعتيًا          می آیا

ه محور زیيادتر شيده   گویید باید هماهنگی اش افزایش یافته باشد. )برادر صدوق: یعنی شدت این كثرت ب می

باشد( یعنی باید اول تعداد اوصاف بیشتر باشد دوم باید این تعداد هماهنگ هم باشيند، انسيجام و همياهنگی    

شود این تولیها شده باشد و یگویید كه وحدتش )رهاری اش( توسعه  می شان اضافه شده باشد. سوم اینكه آیا

باشد، توسعه رهاری، هماهنگی پیيروی، گسيترش عليوم،    نیافته باشد؟ نه پس باید رهاریش هم توسعه یافته 

شيود كيه رهايری     ميی  )برادر صدوق: اگر والیت، تولی و تصرف را اینگونه معنا بكنیم...( معنای جامعش ایين 

توسعه یافته باشدو تولی هم توسعه بیابد، تعداد هم كثرت داشته باشد. تا بگوییم جامعه بزرگ شد )س: پيس  
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شود توسعه رهاری، ... خوب این سطح باید باشيد   می بله(، بنابراین در اینجا والیت شود كثرت؟ ج: می تصرف

شود كيه آیيا جهيت     می توانیم در تاریخ معنا بكنیم. پشت سر این سطح جهت این، تعریف نمی و اال جامعه را

 سر این، نشانرساند، پشت  می رهاری اسالمی است یا التقاطی یا الحادی كه حیوانی بودن و ملكوتی بودن را

گيوییم   ميی  باشد یا مادر هر تصرفی می دهد كه متصرف فیه اش، كه نتیجه اش باال رفتن ظرفیت خودش می

 كنيد. یعنيی همیشيه سيیكلی را كيه      ميی  برابریش چیزی خلقمی شود دوباره ظرفیت پرستش توسيعه پیيدا  

است بيرای بيار دوم یعنيی    گوییم فاعلیت جهت، تصرف، همیشه نتیجه تصرف افزایش فاعلیت  می چینم و می

شود در حقیقيت انگيار ایين     می دوم فاعلیت ایجادهمین كه تصرف كرد و تابعی را بخود ملح  كرده ظرفیت 

سیر از اینجا كه آمد به جهت و از جهت به تصرف یا عاملیت، حاصل عاملیت این شده كيه برگيردد ظرفیيت    

 دوم قوی تر بشود.

ودید توسعه رهاری، هماهنگی عمومی، گسترش كثيرت، ایين بيا    برادر صدوق: در این قسمت اول كه فرم

شود و اگر اینهيا حيول    می هماهنگی عمومی و تمایالت عمومی چه نساتی دارد چون هماهنگی به تولی معنا

 شود هماهنگی. خوب به نظر من این هماهنگی عمومی بيا تميایالت عميومی یيک معنيا      می یک محور باشند

 دهد. می

 خواهیم باینیم تولی عمومی با تمایالت عميومی چيه فرقيی    می سلمین حسینی: حالحجت االسالم و الم

تواند داشته باشد. اگر گفتیم یک نظام داریم نظام والیت، انسان هم تولی دارد هم والیيت، ایين آیيا عيین      می

 عیيت همان تمایل است یا اینكه تمایل مفهومی است كه با تيولی فيرق دارد. در تيولی وقتيی كيه از ميوال تا      

كنم حاال اگر تولی شما در موضوع والیت شد، یک وقتی اصوالً منهای تولی  می گویید دارم تاعیت می كنید می

بینید كه میل عمومی شدید هسيت یيا ضيعیف، ميثاًل حساسيیت كيه در بحيث اخالقيی گفتيیم           می ووالیت

افزایش پیدا میكنيد یيا نيه.     كند با تصرف جامعه می تواند افزایش پایر باشد، وقتی افزایش پیدا می حساسیت

یعنی میل اول با میل دوم چه فرقی دارد یعنی این سومی همیشه، یا عاملیت همیشه موضوع تصرفش همان 
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 شيود. در نظيام تقيوم وقتيی تصيرف      می قویكنید فاعلیت اولی باشد یعنی وقتی كه شما تصرف می می اولی

 تصرف باید در حوزه توسعه یافته تری مالحظه شود. شود؟ یعنی این والیت، تولی، می كنید نتیجه اش چه می

برادر صدوق: یعنی وقتی كه فرض كنیم تمایالت عمومی یک امری هست كه، جدای از آن تولی، اگير در  

 كنیم یا در رفتار عمومی كه تصيرف  می شود توسعه تولی، ادبیات را وقتی عوض می آن تصرف بشود حاصلش

 شود و انجسيام بیشيتری حاصيل    می ی است و گسترش بیشتری حاصلكنیم حاصلش توسعه یافتن رهار می

 شود. می

انيدازد.   ميی  آید با كفار جنيگ راه  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: به عاارت دیگر امام خمینی)ره(

شود خوب این در یک سطح است در  می كنید، یک گسترشی پیدا می كنید، تصرفاتی می شما به او تولی پیدا

 شود در وصيف، اگير   می یگر از بر رسیمان در همین مطلب دارای یک وصفی است یعنی او ضربیک سطح د

شود در اسالمی، التقاطی، الحادی، یعنی اگر شيما   می ، ضرب1، 2، 9گوییم والیت تولی، تصرف به معنای  می

 9سيتی رهايری   بدهید، بهاء بيرای مسيئله سپر   2بگیرید بهای برای هماهنگی و تولی را  1بهای تصرفتان را 

باشد. حاال پس سه وصف در جامعه هست  می باشد. پس عالوه بر اهمیت تولی و تصرف محور اصلی والیت می

گوییيد والیيت اسيالمی در تميایالت عميومی       می والیت اسالمی، والیت التقاطی و والیت الحادی، بعد دوباره

شيود   نمی ادبیات جامعه تغییر بكند، مگرشود كه نظام ارزشی  می كند تمایالت را، حاصلش این می سرپرستی

موضوع والیت تمایالت قرار بگیرید، سرپرستی بكند تمایالت اسالمی را و سرپرستی بكند ادبیيات اسيالمی و   

 كنيد در ادبیيات و در تصيرفات، میيل و حساسيیت فيرد       می تصرفات اسالمی را. به عاارت دیگر تولی اسالمی

كنيد   می میل« ولی»( یک وقتی تولی موضوعش میل است به طوری رود دناال حساسیت امام خمینی)ره می

 كنيد، یيک فيرد    ميی  كند، گاهی تولی در لغيت  می تولی در میل« جعل هواه هوا علیاً»كند و  می این هم میل

آورد دیگير   نميی  برد، دیگر لغيت كيارگر را   می كند و همان لغات امام خمینی را بكار می تولی در لغاتآید  می

ند در رفتار، امام مرگ بير   می آورد. و یا تولی می آورد بلكه كلمات امام خمین)ره( را نمی اقاتی رالغت تضاد ط

 گوید بنابراین تصرف فیه در سرپرستی ميوال میيل قيرار    می «مرگ بر آمریكا»گوید این شخص هم  می آمریكا
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مليه تميایالت   ج 27عد از ضيرب  آید كه ب می تواند میل قرار بگیرد. حاال به نظر می گیرد موضوع تولی هم می

شود گفت عموم تمایالت و عموم تمثالت یا پایرفتيه   می تصرفات عمومی، داریم كهعمومی، ادبیات عمومی، 

 شده ها.

 كند؟( می )برادر صدوق: چه فرقی

خورد. اطالق كلميه تميایالت    می «عموم»شود تمایالت كه قید به  می اگر گفتید تمایالت عمومی، موضوع

شود. بلكه تمایالت صنفی، فيردی و خيانوادگی    می د به وسیله عموم، پس تمایالت خصوصی حافشو می كم

شود، مثالً خیابان جاده ایی است عمومی، ولی راهروی خانه شما حتماً جاده است اطاقهای شيما را   می حاف

گویم مگر معار به  یم گاارید. من نمی كنید ولی اسمش را اصالً جاده می كند، و شما از آن عاور می بهم وصل

گویید نيه   می كنید؟ ولی می شود كه شما از آن عاور نمی معنای عامش شامل راهروی از حیاط به اطاق خانه،

 گویید.  می شود این جاهای خصوصی را به آن راهرود می عاور فقط به راههای عمومی اطالق

ت كيه متصيرف فیيه والیيت تكيوینی      آورد این تعایر كه بعضی از میلها هس می برادر صدوق: اشكال دیگر

است، موضوعاً قابل تصرف اجتماع نیست. میلهای تكوینی موضوع بحث ما نیسيت اصيالحش، ميثالً میيل بيه      

 خداپرستی.

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: تهایب در جامعه در جامعه مگر نیست؟

ضوع ميا اجتمياع اسيت، فيرض     شود ولی مو می برادر صدوق: چرا، از طری  تمایالت اجتماعی تهایب واقع

خوانم نحوه  می شود وقتی هم كه دارم نماز می آیم یک نحوه دارم تهایب می كنید من در محیط سازمانی كه

 شوم، خوب آنجا رفتار من سازمانی نیسيت و حكيومتی نیسيت وليی وقتيی در سيازمان       می دیگر دارم تهایب

شود. روی هميدیگر هيم اثير     می انی و حكومتی به آنآیم آن كار بر روی تهایب اثر دارد ولی اطالق سازم می

 دارند.
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پوشاند و لكن وقتی عموم را از آن  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: تمایالت اجتماعی اطالق دارد و

یا بگوییم تمایالت جامعيه( یعنيی   آوریم )برادر صدوق:  می كنیم و اجتماع را جای آن به عنوان قید می حاف

 عه مورد توجه هست خوب تمایالت اجتماعی بهتر است یا تمایالت عمومی؟رشد فرد در جام

 فهمند. نمی برادر صدوق: تمایالت عمومی در ارتكازات باالتر از اجتماع چیز

حجت االسالم و المسلمین حسینی: تمایالت اجتماعی، پایرفته شده ها، تمثالت در ادبیات ميا ادراك بيه   

ای درك كردن از چیزی، )برادر صدوق، پایرفته شده ها به جيای ادراكيات   معنای ابزار تصرف است نه به معن

 و رفتيار اجتمياعی، پيس دیگير رفتيار فيردی را      خوب است( خوب سومی هم عملیات و عملكردهایی عمومی 

 پوشاند. نمی

وز فهماند، هنوز ما كلمه نظام را اینجا به كار ناردیم یعنی هن می حاال كل این تقسیمات روی هم رفته چه

دهد.  نمی هویت ساختاری نداریم والیت، تولی، التقاط، ادبیات ... در اینجا ساختاری نیست و یک نظام تحویل

باشد یعنی نظام تولید، نظام توزیع ونظام تخصیص، نظام الخاق، نظيام   می به خالف قسمت دوم كه نظام مند

 گفت.شود می آید. حاال باینیم آیا نظام كارائی می احكام، نظام علوم

باشيد كيه    می برادر صدوق: نه آن عمومی است، شما چون اصلی و تاعی فرعی اتان اسالم و التقاط و الحاد

 آنجا آورده شده است.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: حاال جابه جا كردن اصلی، فرعی، تاعی با تمایالت، تصرفات، ادبیيات،  

نظام رفتار عمومی حاال اینها اینجا بیاید آن وقت كارائی  تا بشود نظام تمایالت عمومی، نظام فرهنگ عمومی،

 اصلی، فرعی، تاعی برود باال،خوب این به نظر شما چگونه است؟

 برادر صدوق: نه آن اصالً غیر از این معنای اسالمی، التقاطی الحادی چیز دیگری نیست.

عه چیست؟ )بيرادر صيدوق: یيا    خواهیم باینیم پتانسیل اولیه جام می حجت االسالم و المسلمین حسینی:

گوییم اصل پتانسیل قابل جمع بندی و تقسيیم بيه اصيلی و     می اسالمی یا التقاطی و یا الحادی( خوب گاهی

شود اول باینیم اصلی، فرعی كردنی هست یيا   می گوییم اصلی اش صرف كجا می فرعی وتاعی نیست و گاهی
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شيود   ميی  سته بندی كنیم مثالً پولهایی كيه خيرج  گوییم پس قدرت را د می نه اگر اصلی فرعی كردنی هست

گوییيد   می بیشترین پول كجاها هست معنای بیشترین یک حرف است موضوع بیشترین یک چیز دیگر است،

را باید صرف اسالم كرد حاال اگير   9و « 1، 2، 9»% بودجه را بكنیم 60موضوع بیشترین را عوض كنیم یعنی 

فرهنگ، اقتصاد كيارائی اصيلی اسيالم كجاسيت     ی بیاید باال بین سیاست، بگوییم كه كارائی اصلی، فرعی، تاع

جنگ است یک وقت فرهنگ و یک وقيت  كارائی فرعی كجاست، مثالً كارائی اصلی والیت اسالمی یک وقتی 

كنيیم اميا نيه بيه      ميی  اقتصادی است گاهی جنگ هست مانند جنگ االن لانان و فلسطین كه آن را حمایت

باالخره عناوین اصلی، فرعی، تاعی كه حتماً برابر فاعلیت محوری برای جامعه و فاعلیيت   عنوان كارائی اصلی،

 تصرفی برای جامعه و فاعلیت تاعی برای جامعه است. 

برادر صدوق: یک وقت با تركیب كارائی مورد نظرتان است و یک وقت خيود اصيلی، فرعيی و تاعيی یيک      

 تقسیم بندی مستقلی است.

مین حسینی: موضوع صحات را اگر بخواهیم خیلی كلی قرار بدهیم آن وقت مجاور حجت االسالم و المسل

هستیم در این سه تایش معنای اصلی و فرعی تاعی بكار باریم. یعنی بگوییم كيارائی اصيلی انسيان، كيارائی     

كيارائی   فرعی انسان و كارائی تاعی انسان، مثالً كارائی اصلی انسان را ما قرار دادیم در جنگ سیاسی و ميثالً 

فرعی اش را قرار دادیم در كار فرهنگی، و كارائی تاعی اش را در اقتصياد قيرار دادیيم. كيارائی اصيلی اش را      

گااشته ایم مثالً در جنگ با كفار پس بنابراین كارخانه هایتان باید تولیدش عوض شود و اسلحه جنگی بسازد 

وسیله ارتااطات هستند مثالً بروند دنايال فیلمهيای    بروند دناال اسلحه و صدا و سیما كهو آزمایشگاهها باید 

 جنگی،

برادر صدوق: خوب این اصلی، فرعی و تاعی اگر بخواهد باال بیاید باید ضربدر آن دو تا دسته بنيدی دیگير   

 بشود، كه اسالمی، التقاطی، الحادی باشد.

سالمی در كيارائی اصيلی،   حجت االسالم و المسلمین حسینی: بله همینطور هست ما باید بگوییم والیت ا

سرپرستی اسالمی كارائیهای اصلی، سرپرستی اسالمی كارائیهای فرعی  سرپرستی اسالمی كارائیهيای تاعيی.   
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آن وقت آیا جای اینها فرض اگر اینها را برداشتیم سنخیت اینها بيا ایين جيدول اول كيه تميایالت عميومی،       

 فرهنگ عمومی تصرفات عمومی هست.

آید كه نظام تولیيد اخيالق كيارائی     می خورد؟ به نظر من می بزرگترین سطح بیشتركدامش به ظرفیت در 

گوییم كارائی اصيلی اش چیسيت؟ كيارائی ميثالً      می شود می اصلی بیشتر نزدیک است یعنی تولید اخالق كه

اخالق شهادت فتح الماین است خوب كارائی فرعی اش انقالب كردن مثالً هست، تاعی اش جهاد سيازندگی  

 این را باریم در سطح باال. ه. این روش اولی ا ست تا اینكاست

برادر صدوق: در مورد این دسته بندی سوم تمایالت عمومی و رفتار و ادبیات بیشتر معنيی موضيوعی بيه    

تا تقسیم بندی پایین كه كيامالً مشيخص    4آید تا وصفی، یعنی كمتر وصفند در صورتی كه آن  می ذهن من

آیند و اوصافند و در ایين قسيمت اول كيه دو تيا      می ید و توزیع اخالق، آنها به نظراست نظام تخصیص و تول

تمایالت عمومی، ادبیات و رفتار اینها شيكل موضيوعی   دسته بندی داشت، والیت، تولی تصرف و دسته بندی 

ه گوییم كه موضوع تصرف تولی میل است یعنی شیءای است ني  می روند وقتی كه می دارند، كمتر وصف بكار

 وصفی.

تصرف است نه حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی هر وصفی كه توی عاملیت قرار گرفت به عنوان 

به عنوان ظرفیت )برادر صدوق: یعنی شكل موضوعی دارد( باید شكل موضوعی پیدا كند، عاملیت است یعنی 

اینجا موضوعات خیلی كليی   كند و متصرف فیه دارد )برادر صدوق: موضوع معین میشود( بله نهایت می عمل

نسات به جامعه باید معین بشود، جدول سوم باید موضوعش خاص ریز معيین بشيود )بيرادر صيدوق: یعنيی      

كند؟( موضوع نه، موضوع در سيطح هميان جيدول یعنيی در      می عاملیتها همراه با وصف موضوع را هم معین

 می ای در این سطح موضوع تصرفند كههمان مقیاس، اگر قید در موضوع باشد اگر وصف هست وصفهای عمو

توانند ظرفیت قرار بگیرند در آن سطح، وصفهایی هستندكه آن وصفها نسات به اینجا حاكمند، هير چنيد    می

 خودشان در اینجا محكوم هستند.
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آید این خوب است كه در قسمت بدوم به جای كارائی اصلی تاعيی و فرعيی    می برادر صدوق: من به نظرم

ایی انسان، كارایی رابطه، كارای امكان، یعنی موضوع آن كارائی اصلی تاعی فرعی را معین كنيیم  بگااریم، كار

 وصفش هم وصف كارائی باشد.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: نه، اگر آنجا بگوییم كارائی اصلی جامعه كيه موضيوع كثيرت جامعيه     

م كارائی اصلی انسان، خوب آیا بيرای انسيان   است این یک حرفی است اگر بخواهد بیاید بشود انسان، و بگویی

 كارائی فرعی فرض داریم یا نه؟

 برادر صدوق: یعنی انسان در جامعه كارائی فرعی ندارد هر جا انسان هست باید كارائی اصلی داشته باشد.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی اگر انسان را در درون خودش مالحظه كنیم بیشيترین نیيروی   

گاارد آیا در جامعه این مطلب قابل طرح هست یا نه؟ )برادر صدوق:  می گاارد نفرت را كجا می ی را كجاانسان

این از تقسیمات پایین است( پس اصالً بگوییم كارائی را حاف كنیم، اگير بگوییيد حياف بكنيیم بيد حرفيی       

ایعيی. اگير ایين بخواهيد     اجتماعی و كارائی محصوالت طنیست كه بگوییم كارائی انسان و كارائی محصوالت 

خواهید بگویید رابطه ای كه بین انسانها با هم  می كمی توصیف بیشتر شود شما به وسیله چه رابطه ای این را

خواهیيد   ميی  خواهید بگویید یا رابطه ای كه باجامعه دارد. اگر رابطه با جامعيه را  می هست در احكام، علوم را

ای قانونهاست یا به وسیله اشیاء هست مثل انسان كه یک شیء اسيت  بگویید به معنای ادبیات است یا به معن

انسان، محصوالت اجتماعی و امكانات طایعی، خوب حاال اگر این را جدول دوم فرض كنیم جدول سوم بایيد  

 شيود خيوب ميا وقتيی     می رویم پایین تر دارد خاص تر می بینید كه پله پله هر چه می چه باشد؟ خوب اینجا

م تولید اخالق انسان، نظام تولید اخالق محصوالت و نظام تولید اخالق امكانات، اخالق امكانيات  گوییم نظا می

 یعنی چه؟

 گياارد بيا هيم خیليی فيرق      می برادر صدوق: فرض كنید آیا آن آثاری كه خرما و عسل و اینها روی انسان

كند كه این مواد  می ادكند. خود آب كه طایعی است اجتماعی نیست، آب یک خل  خاصی در انسان ایج می

گاارد یا بالعكس آن توی میوه جيات در آن چیزهيایی كيه آنهيا      نمی شوینده ای كه اینها بجایش گااشته اند
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تكیه دارند موز و آناناس كه طایعی است خوب چیزهای طایعی را كه دین سفارش كرده است به عنوان غاا، 

 الاته ظاهراً در بحث اجتماع نااید این بحث بیاید.

آیيد انسيان، محصيوالت اجتمياعی،      ميی  حجت االسالم و المسلمین حسینی: بله همینطور است، بيه نظير  

گوییيد معنيای    ميی  آید هنوز وقت جدول دوم باشد كارائی كه نمی امكانات از امور جدول سوم هستند به نظر

صلی نظام تولیيد اخيالق،   نسات تأثیری دارد، نسات تأثیر حتی اگر باالی تولید هم بیاید، یعنی نسات تأثیر ا

دهد زیاد تند نرفته ایم، چون كارائی اصالً  می حتی تا این مرحله هست كه اگر بگوییم كارائی معنای ظرفیتی

گوینيد   می گویند این ماشین كارائی اش چقدر است و مثالً می آید. مثالً می در عرف معنای ظرفیتی از آن در

كنند. مثالً من باب فرض یک دستگاه تولید بيرق دارد   می ا بیاناسب این معنایش كارائی ر 10اسب یا  100

 گویید كارائی اصلی این دستگاه برای كارخانيه هيای بيزرگ اسيت و     می كند می هزار مگاوات برق تولید 100

باشيد، تابلوهيای    ميی  گویم كارائی تاعی اش تزئینات می گویید كارائی فرعی اش برای مثالً روشنائیهاست، می

شود، در ایران االن بالعكس است برق كيارائی اصيلی اش در    می سایل زینتی و امثال آن بالعكس همنئون و و

تزئینات است و تابلوهای نئون در خیابانها و فلكه ها همه تزئینی هسيتند شيما در فلكيه سياالریه اگير شيب       

صطالح چراغانی چراغانی غیير  بینید برق را برای تئین بكار برده اند نه برای روشنایی، به ا می تشریف بیاورید

استفاده به میزان لزوم است معنایش اصراف در تنظیم نور هست كه این هم خودش یک نحوه تجميل اسيت   

گویید در ایران در خانه ها برق، به عنوان كاری مصرف شناخته شده یا به عنوان ابزار تولید یيا   می خوب حاال

گویند در ایران برق یيک   می شود یا كارخانه های تولید، می كنیم بیشترین مصرف برق صرف خانه می سئوال

 كاری مصرف است و كاری به تولید ندارد كه تولید یک بخش جزئی و تاعی آن هست.

 برادر صدوق: بلكه كارائی از اوصاف شامل و عامی است كه یا باید در طاقه اول بیاید یا در طاقه دوم

آید در جای نظام؟ آیا كارائی  می طاقه دوم، جای ظرفیت حجت االسالم و المسلمین حسینی: آن وقت در

گیرد؟ یعنی بگيوییم كيارائی اصيلی تميایالت      می اصلی، فرعی، تاعی باالی نظام تولید، توزیع،  تخصیص قرار

عمومی، بعد بیاید بشود اخالق، احكام، و علوم در نظام تولید، یعنی كارائی اگر بخواهيد بیایيدب اال در هميان    
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دهيد،   نمی ا دوم است چون وصف هم هست و موضوع كه نیست. كارائی اصلی موضوع به ما تحویلرده اول ی

در رده سوم موضوع معین كنیم پس باید بیایيد در رده اول یيا رده دوم؟ در قسيمت اول هيم دیگير      قرار شد 

 شامل تر از اینها نیست.

شود )كارائی  می شود؟ می باشد چطور حجت االسالم و المسلمین حسینی: بنابراین اگر بخواهد در رده اول

اصلی، فرعی، تاعی( )اخالق، احكام، تكنولوژی( )نظام تولیيد، توزیيع، تخصيیص( )بيرادر صيدوق: دیگير بایيد        

گویید اخالق بیاید پيایین. )بيرادر صيدوق: بليه چيون بيا آن معنيایی كيه          می معنایش هم عوض بشود( یعنی

 تها شد و آن وقت آن هست كه نظام ارزشی را تحویل میدهد.(فرمودید نظام تولید تولید نیازها و حساسی

حجت االسالم و المسلمین حسینی: پس بنابراین كارائی اصلی، فرعی و تاعی بیاید كجا؟ )ج: همان اولی( 

 اتفاقاً خیلی هم خوب شد.

 اول نظام تولید، توزیع، تخصیص و بعد اخالق، احكام، علوم

و دسته بندی، نظام تولید ي توزیع ي تخصیص با اخالص ي احكام ي علوم رسد این د می برادر صدوق: به نظر

 كند یعنی هر دو باید در عاملیت قرار گیرد. می هر دو یک موضوعاتی را معین

كنيیم اخيالق آیيا     ميی  حجت االسالم و المسلمین حسینی: تولید اخالق و توزیع اخالق و تخصیص اخالق

 گیرد یا نه؟ می خودش به عنوان موضوع متصرف فیه قرار

برادر صدوق: اخالق خودش موضوع عاملیت است، نظام ارزشی كه در جامعه است خودش موضوعی اسيت  

 كه به عاملیت تناسب دارد.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: نظام ارزشی كه در جامعه است به وسیله یيک نظيام تولیيدی ميرود     

ند متصرف فیه بشود و هم همین نظام به معنيای سياختار   توا می گویید هم نظام می گیرد شما می تصرف قرار

تواند معنی جهتيی هيم    می زیاد است لاادهد خوب الاته معنی ساختار نظام خیلی  می جهت خاصی را نشان

داشتهب اشد خوب اخالق، احكام، علوم هم معنای ساختاری دارد )برادر صدوق: لاا در جهت هم مطرح شده 

ی دارد )برادر صدوق: لاا در جهت هم مطرح شده است( جهت به معنيای كيل   ساختاراست( جهت به معنای 
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اگر جهت معنای كل باشد اشكال ندارد عاملیت هم معنای ساختاری بدهد، همان طوری كه جهت هم معنای 

 ساختاری مید هد فقط یكی از آنها حاكم بر دیگری است.

توسيعه  « تولیيد »درگیری با نظام كفر بنا شيد   برادر صدوق: معنائی كه برای نظام تولید كردیم، بر اساس

 حساسیتها باشد توسعه حساسیتها خودش بافتی را نشيان میدهيد آن بافيت معنيای اخيالق و معنيای ارزش      

آیيد كيه    ميی  آید كه تولید تولید حساسیت است و به نظر می دهد با معناهائی كه فرمودید اینگونه به نظر می

 شود می موضوع

لمین حسینی: اگر اینها را جای اینكه بیاوریم تو ظرفیت در جدول اول قيرار دهيیم   حجت االسالم و المس

دهيد،   ميی  قال از اسالمی، التقاطی، الحادی قرارش بدهیم به این معنی كه اینها معنای نسات تأثیر جامعه را

تی اصلی آیا یعنی نسات تأثیر والیت و تولی و معنای ساختاری ندارد، معنی ظرفیتی دارد، ظرفیتی هم ظرفی

تواند نشان بدهد. اگر ما بگوییم نسيات   می اسالمی یا التقاطی یا الحادی به عاارت دیگر جهت ظرفیت كلی را

تأثیر برداری را نشان میدهد یعنی بردار اصلی جامعه كجا هست؟ بيردار فرعيی آن كجاسيت؟ حتيی قايل از      

 اسالمی هست یا التقاطی یا الحادی هست.شود رهاری كارائی اصلی جامعه،  می اسالمی، التقاطی، الحادی

این سه تا در موضوع والیت معنای ظرفیتی دارد والیت، تولی، تصرفی مگر معنيای ظرفیيت اول فاعلیيت    

شود به فاعلیت ائمه، پس اگر والیت، تولی، تصرف با هم معنی  می جامعه نیست یعنی فاعلیت جامعه تشكیل

فرض كنیم، موضوع بوجود آمدهاز یيک فاعلیيت بسيیار    عنوان واحد  فاعلیت جامعه را بدهند جامعه را هم به

گوییم رهار، پیرو، تيابع   می كه اگر بخواهیم تقسیم كنیم و توی نظام برویمبزرگی است در یک نظام فاعلیت 

یک سيه  « جهت»شود فاعلیت جامعه. یک سه تای دیگر هم باید نشان داده شود  می دارد این سه تا روی هم

 «.عاملیت»م باید نشان داده شود تای دیگر ه

 برادر صدوق: این موضوع اولین مرتاه جامعه است؟

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: این موضوع است یا خود جامع )ج: جامع( 
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جامعه مثل یک انسان، یک انسان دارای فاعلیتی هست، انسان خودش دارای یک رتايه فاعلیيت اخالقيی    

باشيد   ميی  یک فاعلیت تصرفی هست كه تناظرش تقسیم رهاری پیرو، تيابع هست یا فاعلیت تمثلی هست و 

یک جهتی هم دارد كه آن جهتش را مثالً بگیریم كارائی اصلی، فرعی، تاعی و متصرف فیه آن جهت رهاری 

دهد رهار، به اسالمی، الحادی، التقاطی است یا جيور دیگيری اسيت ميثالً یيک       می یعنی بیشترین بهائی كه

توانید بگوئید وجود ندارد. یعنی یک محدودیتهای عینی  نمی ی بیشترین بهاء را به مورد الحادیرهاری اسالم

در برابرش هست بخواهد یا نخواهد. عكس آن هم رهار كافر هم نسات به اسالم یک محدودیتهایی دارد چيه  

 بخواهد و چه نخواهد.

كند در توسعه اسيالم   می لیت باشد عملبگیریم تا نتیجه اش عام« اسالمی التقاطی الحادی»سومی را هم 

كنيد در توسيعه متناسيب. ظرفیيت      ميی  اگر كارایی اصلیش اسالمی باشد اگر التقاطی و یا الحادی باشد عمل

فاعلیت آن باید بعداً با عاملیت آن مشخص شود كه چه ظرفیت گسترده ای در چه جهتی در چيه رابطيه ای   

و تابعی دارد و یک ظرفیتی االن دارند كارایی اصلیشان را روی چیز  است، مثالً در جامع آمریكا رهار و پیروی

خواهیم باینیم در  می آید توی ظرفیت. می كند می كارایی آنها مثالً الحاد توسعه پیداگاارند نتیجه  می خاصی

می  می ،شود می در آن بیشترتای ظرب ما اسالمی را باال بگااریم یا كاریی را، و كارایی معنای منتجه ای  27

كنید اگر گفتیم معنای عاملیتی دارد بگوییم رهاری اسالمی كارایی اش چیسيت یيا اینكيه بگيوییم رهايری      

 اسالمی. كاریی اصلی اسالمی كارایی التقاطی، كارایی اصلی الحادی.

بنا رسد، یكی اینكه رهار پیرو تابع كه میدان عملكرد فاعلیتها هست  می برادر صدوق: دو تا اشكال به نظر

شود وصف نیست خودش تعیین موضيوع شيده    می آید در عاملیت موضوع معین می به بحث قالی كه داشتیم

به این كیف معین كنیم كه در این سطح رهاری در این سطح پیروی و در این سطح تابع توانیم  می است دوم

 ر سه سطحآید بهتر باشد. رهار، پیرو تابع د می ضربدر یک اوصافی بشود این كار به نظر

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: اگر بگوییم محور یا رهار اینجا هم پیروی یا متصرف اینجا هم تابع
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وصف كارایی  4یعنی محور دارای  3*4=27وصفند یعنی  4برادر صدوق: آن وقت هر كدام از اینكه دارای 

ع هم همینطيور یعنيی موضيوعات را    پیرو هم همین طور، تاباصلی، فرعی، تاعی )اسالمی، التقاطی، الحادی( 

 وصف بشود. 4اینجوری تقسیم بكنیم تا پایین آنجا هم كه بگوییم تمایالت ادبیات، رفتار هر كدام ضرب در 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی جای )فاعلیت، جهيت، عاملیيت( رهاير، پیيرو، تيابع باشيد )ج:       

 شود( می میدان سه مرتاه از اعمال فاعلیت

دهیيد. اميا خیير     می السالم و المسلمین حسینی: والیت، تولی، تصرف را شما از این طرفی قرارشحجت ا

شيود   می 27كه ضرب در عین حال كه هر دو طرف هست  1و  2و  9بایستی از هر دو طرف باشد. مثل عدد 

 اینيیم چيه  كنیم باید بگوییم ظرفیت، جهت، عاملیت، اینكه بگوییم فاعلیيت محيوری، پیيرو تيابع ب     می عرض

محور، »این هم یک تعایر دیگر « ظرفیت، جهت، عاملیت»شود، اینجا والیت، تولی، تصرف این یک تعایر،  می

شود گفت فاعلیت محوری، فاعلیت تصرفی، فاعلیيت تاعيی، بایيد     می هم یک تعایر دیگر كه هم« پیرو و تابع

 باینیم كه اینها با هم چه فرقهائی را دارند.

 دهد. می دهد جریان یک نظام را نشان می ت، تولی، تصرف جریان یک فاعلیت را نشانبرادر صدوق: والی

حجت االسالم و المسلمین حسینی: فاعلیت محوری تصرفی، تاعی چطور؟ والیيت فاعلیيت محيور اسيت     

شود فعل والیت،  می تولی فاعلیت تصرفی و تصرف افعلیت تعای، مگر اینكه بگوییم این توجه به فعل دارد كه

عل تولی، فعل تصرف اگر والیت تولی تصرفی را بگيااریم شيماره یيک، فاعلیيت محيوری تصيرفی تاعيی را        ف

 بگااریم شماره دو چه فرقی اینها با هم دارند.

آید والیت تولی تصرف، جریان اعمال یک فاعلیيت هسيت كيه از     می برادر صدوق: چیزی كه به نظر حقیر

یت و نیابت است اما فاعلیت محيوری، فاعلیيت تصيرفی، فاعلیيت     شود و تولی نسات بین وال می والیت شروع

 تاعی سه مرتاه از فاعلیت هست.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: فاعلیت تصرفی منزلتی است كه همیشه یک گونه تيولی بيه فاعلیيت    

 محوری دارد چه ملكوتی باشد چه حیوانی.
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 رد.برادر صدوق: فاعلیت تاعی هم به فاعلیت محوری تولی دا

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: نحوه تولی اش یعنی تصرف در درون خودش هست پس تاعی هست.

دهد، یعنی سه دسته فاعلهيا را در   می برادر صدوق: فاعلیت محوری، تصرفی و تاعی طاقات نظام را نشان

ات بيین فاعلیتهيا   دهد، جریان اعمال یک فاعلیت نااید باشد، تا بگيوییم فاعلیيت تصيرفی نسي     می نظام نشان

محوری و تاعی هستند اینجوری نیست كه بگوییم حتميًا نفيوذ فاعلیيت محيوری بایيد از طریي  فاعلیتهيای        

 تصرفی باشد.

 تواند. می حجت االسالم و المسلمین حسینی: چرا مگر مستقیم هم

اساش برادر صدوق: بله فرض كنیم شمشیر آقا دستش هست و هیچ فاعلیت تصرفی ای واسطه نیست، یا 

و انگشترش و تمامی فاعلهای تاعی كه تحت تصرف ایشان هست اینگونه نیست كه فاعلیتهای تصرفی واسطه 

 باشند.

گویید  می شود دید )برادر صدوق: نه( چطور می حجت االسالم و المسلمین حسینی: والی را بدون تولی هم

 شود دید. می آنجا

دون هميدیگر باینيیم، بيدون هميدیگر قابيل روئیيت       شود بي  نمی برادر صدوق: در اینجا یک جریان هست

 نیست،یعنی والیت و تولی با هم هستند ولی آ،جا نه

 باشد و بدون تولی تصرف بكند.شود والیت  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی آنجا

شيود دیيد و    ميی  برادر صدوق: حمل این مطلب آنجا درست است از جهت تناظر، ولی فاعلیت تصيرفی را 

شود مستقل مطالعه كرد، مستقل نه به معنای اینكه جدای از نظام باشند ولی فاعلهای  می فاعلیتهای تاعی را

، الاته اگر بخواهیم در درونش برویم والیت تولی، تصرف، را در درونيش  توانند باشند می تاعی موضوع مطالعه

 شود مورد مطالعه قرار داد. می ی راباینیم دیگر والیت و تولی از هم بریده نیست ولی خود فاعلیت تاع



 ·····························································································  84 

والیيت، تيولی   شود مورد مطالعه قرار داد، توجه باید داشيته باشيیم كيه در درونيش      می فاعلیت تصرفی را

شيود فاعلیيت    می تصرف از هم بریده نیست ولی خودشاه سه طاقه بندی مراتب نظام فاعلیت هستند یک جا

 ولی فاعلیت تاعی نااشد.تصرفی با فاعلیت محوری را ارتااطش را دید ا

شوند مگر تصيرف بيدون تاعیيت ممكين      می حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی چه موجب تصرف

 «.تاعیت»، «تولی»، «والیت»شود  می «خیر»است 

 برادر صدوق: در اینجا تصرف خودش نیابت است

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: تصرف نیابت است یاتولی نیابت است

 صدوق: تولی تاعیت است.برادر 

خواهیيد بگوییيد بيرای     ميی  كند، تصرف را هيم  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: بعدش تصرف كه

خواهم بگيویم   می دهد، می همین منزلت هست كه در اینجا نیابت هست تاعیت و نیابت اینها كالً یک معنا را

تولی ووالیت از طرف موال تصرف از  ن تولی هست.توانید بیاوریم اینا بگوییم همه اش از شئو می تصرف را هم

طرف موال نیابت از طرف موال این رتاه آخرش باید تاعیت بكند یعنی باید فاعلیيت تاعيی داشيته باشيد كيه      

 تصرف را بپایرد.

 رود. می گوییم فاعل مادون )ج: بله( اگر بشود فاعل مادون دیگر از این دسته بندی بیرون می برادر صدوق:

كنيد )ج: بليه( تيولی و تاعیيتش      ميی  سالم و المسلمین حسینی: تقوم در وقتی هست كه تصرفحجت اال

شود آن جمع، چيه   می این فردفرمایید  می خواهیم باینیم شما كه می لزومی ندارد كه تقوم داشته باشد، حاال

)بيرادر  « نیابيت »ا در فاعلیت یي « تاعیت»والیت، تولی به والیت هم داریم »فرقی م یكند. یک ولی ای داریم 

صدوق: نیابت دیگر معنای عاملیت دارد( به تعیت كه رسیدیم بایستی بگوییم تقوم و بعيد بگيوییم نیابيت یيا     

آورد ولی در تاعیت و تولی برای این صيعود و بيرای ميوال     می ، در تصرف هم برای ولی بسط مكانی«تصرف»

 مكانی هست.توسعه 

 ، هنوز موضوع سوم را طرح نكردیم.«تصرف یا نیابت»، «تولی»، «والیت»بنابراین اگر بنویسیم 
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 برادر صدوق: یک موصوع را معین كردیم یعنی والیت را هم متناسب با تولی مطرح كردیم.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی در حقیقت اینها به هم متقوماً معنا شده اند تا این نیابت نتیجه 

 یت در اینجا آیا هست یا نه؟اش شده است معنای ظرفیت جهت عامل

بيه  « عاملیيت »، «جهيت »، «ظرفیت»، معنا شده است «عاملیت»، جهت «ظرفیت»برادر صدوق: بر اساس 

معنای تقاضائی هست كه بر اساس تعل  یا فاعل به فاعل باالتر كه تصرف كند در فاعلیت خود و برای توسعه 

معنای بعدی دارد نه سه مرحليه از  « ت، عاملیتجهت، ظرفی»خود معنا شده است فقط چیزی كه دارد دیگر 

اعمال فاعلیت باشد )حجت االسالم و المسلمین حسینی: سه بعدی از هر مرحله هست( ولی در قسمت اوليی  

 شود سه مرتاه از اعمال فاعلیت است. می معنا« والیت، تولی، تصرف»كه 

 ت است.حجت االسالم و المسلمین حسینی: كدام یک سه مرتاه اعمال فاعلی

كند به موال این غیر از وقتيی هسيت كيه     می یعنی وقتی تعل  پیدا« والیت، تولی و تصرف»برادر صدوق: 

 كند در مادون. می تصرف

 سه بعد از فاعلیت هستند.« ظرفیت، جهت و عاملیت»حجت االسالم و المسلمین حسینی: 

چه در مرحله والیت لیت در هر مرحله اگر سه بعد از فاعلیت هستند بایستی مقدم بر این باشند یعنی فاع

داشته « ظرفیت، جهت و عاملیت»داشته باشد تولی را هم كه نگاه كنیم باید « ظرفیت، جهت و عاملیت»باید 

 شود اصل در تفسیر این. می باشد، نیابت را هم كه نگاه كنیم همین طور، این

توانيد قيرار    نميی  بیاید پيایین رتايه اول   معنی موضوعی دارد بایستی« والیت، تولی و نیابت»برادر صدوق: 

شيود   ميی  بعد باشد كه ضرب در طاقه سوم كه 6تا وصف باشد یعنی  6بگیرد، یعنی در دو طاقه باال بایستی 

بشود. خود این هم قابل بحيث هسيت، كيه آیيا در      27بعد از سه موضوع را مشخص كند كه نتیجه  4بتواند 

تا وصف باشد در طاقه باال و در طاقيه سيوم موضيوع باشيد      6ند جدول عام شامل كلی دو دسته اوصاف باش

 همراه با یک وصف دیگر؟

 اصول هر وصفی در قسمت سوم موضوع است برای فعل وصف قالی حجت االسالم و المسلمین حسینی:
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 یعنی به عاارت دیگر اگر تعایر وزن مخصوص حجم مخصوص را بكار باریم مثل آهن كه روی چيوب اثير  

ه دلیل وصفش، نه به دلیل اینكه موضوع است آن موضوع نسات، وصف آهن سختر از چوب هست. گاارد ب می

شود. نه اینكه الزم است پایین  می وصف چون سستر است، اوصاف نسات به همدیگر یكی بر دیگری متصرف

ال همه ایين  گاارید موضوعات و ا می كنید عنوانش را می مووضوع باشد الاته در پایان یک اجسامی را مالحظه

اوصاف موضوع هستند، موضوع در نسایت هستند هیچ وصفی نیست كه موضوع نااشد. حتی خيود ظرفیيت،   

 ظرفیت چرا موضوع به حساب نیاید.

برادر صدوق: اگر در اینجا بتوانیم مقداری درباره وصف و موضوع و تفاوتش صيحات كنيیم كيه فرمودیيد     

 است. اشكال مدل قالی هم همین بوده است خیلی خوب

حجت االسالم و المسلمین حسینی: صحات این است كه فاعلیت اصل است و هیچ كیفیيت را نسيات بيه    

موجود بین فاعلها در فاعلیت « نسات»توانید بگویید مگر نساتی كه بین فاعلها با هم هست كه این  نمی فاعل

بت و هیچ وصف ثيابتی نيداریم   شود، فیكس نیست. یعنی هیچ كیفیت ثا می كند، باز كم و زیاد می ظهور پیدا

شوند. )برادر صيدوق: جریيان نسياتها( اگير بگيوییم جریيان نسياتها         می ها به وسیله فاعلیتها ایجاد« نسات»

شود كيه ایين ابهيام بيرای      می شود باعث ابهام می كند خود كلمه جریان باعث اجمال می مقداری اجمال پیدا

توانید بگوییيد ایين جریيان     نمی یک اعداد مشخصی برسید خواهید به می نتیجه گیری بسیار مضر است. شما

توانیم تعریف كنیم، كاری از  نمی است. این قابل مالحظه نیست، مجمل است این عین این است كه بگوییم ما

 ما ساخته نیست.

 شود آن را كنترل كرد. به هر حال آخر كار صحات می باید نستاها بین جریانها را باینمی و بگوییم چگونه

شود. این عدم تعین و اجميالی   می گوییم به تاع فاعلیت مشخص می از كنترل، برنامه و تصرف هست. منتهی

شود، ولی تعینی كه حاصل نسات فاعلیتها  می ماند، تادیل به تعیین نمی كه در رتاه فاعلیت هست ابتداً باقی

 باشد. می به هم
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شود یكی در منزلت باال  می م هست كه منزلت سازیشود نسات تأثیر فاعلها بر ه می اولین چیزی كه پیدا

ن در وحدت و گیرد و دیگری در منزلت پایین تر، یكی در منزلت محور واقع شد می یا در منزلت محوری قرار

گیرد و یكی در منزلت پایین تر یعنی این یكی سعه و تصرفش به اندازه محور  می كثرت هر چند حیوانی قرار

 لت تابع بودن.نیست و یكی هم در منز

شود یک جا تصيرف، فياعلی    می نسات بین تاعیت و تصرف بر حسب منازل مختلف یک جا تاعیت بیشتر

كه خودش را در پایین پایین قرار داده تابع یک نظامی هست به نسات بسیار زیاد و نسات تأثیر هم دارد اميا  

ات بسیار زیادی متصرف است هير چنيد بيه    به نسبسیار بسیار كم و آنی كه در باال نظام خودش را قرار داده 

 نسات بسیار كمی هم مجاور است تابع شرائط باشد.

كند، چیز یكه در طاقه باالتر وصف اسيت   نمی حاال صحات در این است كه وصف و موضوع مسئله را حل

 یک وصيف موضيوع  شود، مثالً در یک جا عاملیت نسات به یک وصف داریم، یعنی  می در طاقه دیگر موضوع

گویید سیاست گااری كلی در وضعیت وام دادن ها، در عيین حيالی كيه ایين      می عمل است، عین اینكه شما

شيود   نمی سیاست گااری كلی كه موضوع تصرف شما هست برای پایین ها نه فقط به عنوان موضوع شناخته

ئط برای موجوداتی خواهید، شرا می شود. مثالً شما هوای سرد برای اطاق می هم شناخته« وصف حاكم»بلكه 

شود، اگر به دستگاه تلماه و الكترو موتور نگاه كنیيد، اینهيا موضيوع تصيرف شيما       می كه اینجا هستند عوض

كنيد،   ميی  هستند. هوا و خنكی آن موضوع تصرف شما هست در حالی كه هوا برای كسی كيه از آن اسيتفاده  

كنيد او تحيت ایين شيرائط      ميی  وا استفادهشود نه شرائط محكوم. كسی كه از این ه می شرائط حاكم شناخته

هست كه متصرف هوا هست فوق این شرائط است. هوا برای ما شرائط حاكم است بيرای او موضيوع محكيوم،    

 موضوع متصرف است.

 برادر صدوق: با این حساب دیگر تقسیم به وصف و موضوع موضوعیت ندارد.

م كه چرا باید وارد بحث وصف و موضيوع  خواهم عرض كن می حجت االسالم و المسلمین حسینی: من هم

شود از این لحاظ درست است ميورد بحيث    می بشویم، بلكه اگر بگوییم این وصف در جای دیگر موصوف واقع
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 حاال ایين موصيوف ميا خيودش    « موصوف به وصف»واقع بشود. یعنی یک وصفی داریم و یک موصوفی یعنی 

تواند وصف برای مرتاه بياالتر   می ف به وصف در یک مرتاهتواند وصف قرار بگیرد برای سطح باالتر، موصو می

گویید این نحول تولی كه به نحوه خاصيی وصيفش كيرده انيد و      می گوییم این نحوه تولی، بعد می باشد، مثالً

وصف باشد برای قست باالتر. یعنی نسات بین وصف هيا و موصيوف   تواند  می توصیف واقع شده است خودش

 ها.

تواند پایین تر موصوف واقع بشيود و   می یفیت نیستیم، اصالت ذات نیستیم یک وصفاگر گفتیم اصالت ك

گوییم وصف فاعلیت اسيت. وصيف در هير     می یک موصوف در باالتر وصف واقع بشود تا برسیم به باالترین كه

 مرتاه ای از فاعلیت موصوفش همان مرتاه فاعلیت است.

 شود. می ف واقعبرادر صدوق: آیا غیر از واقعیت هم چیزی موصو

 كنيد، وصيف بيرای نظيام بيه حسياب       ميی  حجت االسالم و المسلمین حسینی: وقتی فاعلیت توسعه پیيدا 

شود گفت فاعلیت هیچ گاه موصوف  نمی شود، می آید؟ یعنی فاعلیت هم یک جا به صورت وصف مشاهده نمی

توسيعه فاعلیيت هيم همیشيه     شيود آیيا در    می شود كی؟ وقتی كه در نظام توسعه فاعلیت نگریسته نمی واقع

كند و از یيک منزليت    می كند، توسعه پیدا می فاعلیت در یک شكل ثابتی هست؟ )ج: نه وحدت و كثرت پیدا

خواهیم بگوییم كه همان فاعل بود كه توسعه پیدا كرد، تیكه بر موضوع داریم  می رود ولی می به منزلت دیگر

گوییم این تيا قايل از    می فاعل در حال توسعه مثالً وقتی گوییم، نه فاعل ساكن، می چون توسعه یک فاعل را

سی سالكی فاس  بود و حاال توسعه پیدا كرد این همان فاعل است، تكیه بر موضوع واحد است نه بر موضيوع  

خواهیم بگوییم یيک جریيان واحدنيد نيه یيک       می ثابت، برای این كه فاعلها را و جریان آنها را مشخص كنیم

 ورد.( می خره همین آقاست كه بهشتجریان ثابت، باال

 خواهید چكار كنید. می حجت االسالم و المسلمین حسینی: در نظام

برادر صدوق: درنظام هم اگر افراد پایین و باال بروند، توسعه پایر باشند یک نساتهائی مثيل مناصيب كيه    

 خورد. نمی بهم
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كنیيد  كنیم، توصیف نساتها را می می حجت االسالم و المسلمین حسینی: االن شما دارید توصیف مناسب

شيوند   می كسانی كه صاحب منصبدهید، اصالً كاری ندارید كه چه  می یعنی دارید برای نظام فاعلیت تعریف

كنند؟ از موضوع صحات شما اینها خارج است  می شوند )ج: بله( و با چه نرخ شتابی حركت نمی و چه كسانی

شود به لحاظ خود منصاها  نمی نند به لحاظ صاحب منصاها به آن نگاهك می )ج: بله(. مناصب اگر توسعه پیدا

 شود؟ می است اگر این گونه باشد بیان حضرتعالی چگونه

گيوییم نظيام    می خواهم بگویم توسعه خودش مضر به واحد بودن محور نیست، وقتی كه می برادر صدوق:

 ه هيم توسيعه پیيدا كنيد بيدون محيور      یک محور دارد نه به این لحاظ است كه چه كسی محور است، هر چي 

 شود. نمی

آیيد   ميی  حجت االسالم و المسلمین حسینی: درست است اما موضوع منحل شد در اینجا یا نه، به نظر ما

تواند وصف خودش  می كه همیشه موضوع وصف برابر با موصوف وصف است اصطالح باید معلوم باشد موصوف

دهید، حاال خيود   می گویید این سفید است، سفیدی را وصف این قرار یم در رتاه دیگر قرار بگیرد یا نه؟ مثالً

گوینيد   ميی  این گچ و كاغا سفید، وصف است برای یک نحوه از حركت اتم، اگر اتم اصيل قيرار بگیيرد ميثالً    

شيود تيا    می شود. تولید كاغا اینگونه است، این تجزیه و تركیب واقع می اینگونه حركت اتم باعث ایجاد كاغا

شيود و وصيفی بيه نيام صيیالن و       می دهید، آب می آید، شما بخار را در شرائط خاصی قرار می به دست كاغا

گویید از مرتايه ميابع یيه گياز      می كند، یک جا می كنید وصف دیگری پیدا می كند، تجزیه اثر می جریان پیدا

یالن كيه بيرای آب   گوییم بنابراین پس وصف سي  می گویید تشعشعات شده است می كنید می رسیده داغترش

است.  است خود آب هم وصف برای یک مولكویل خاصی است كه از تركیب اكسیژن و هیدروژن درست شده

خود آن اكسیژن و هیدروژن هم یک كیفیت خاصی از چیز دیگر یاست كه وصف است برای االتر از خيودش.  

اینجا گفتیيد فاعلیيت و تيولی    چیست و در شود كه  می بنابراین شما اگر گفتید كه مجموعه در ربط مشخص

شود،  نمی فاعل به فاعل باالتر، هیچ گاه موصوف كه برابر با موضوع است به معنای یک كیفیت اصلی مشاهده

كنيد   می تابع فاعلیت است یعنی مووضع یا موصوف تابعی است از فاعلیت، تازه خود فاعل هم كه توسعه پیدا
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 یعنيی اسيت،   وسط او ایجاد شده است، كيه بيرای او ایجياد شيده    شود كه ت می موصوف برای فاعل باالتر واقع

گویید این ظرفیت برابر با تقاضا و تقوم... فاعل باالتر اسيت   می گوییم ظرفیت فاعل فالن رتاه چقدر است، می

گویید یک فاعلی قااًل بوده كه نحوه تقاضيائی داشيته و آن تقاضيا اميدادی شيده اسيت ایين فاعيل          می یعنی

ب با وصف فعل اوست )قال از اینكه خودش اعمال فاعلیيت كنيد( یعنيی صيحیح اسيت كيه       ظرفیتش متناس

خواهم عرض كنیم كيه هيیچ    می بگوییم ظرفیت این وصفی است نسب به فعل او كه متقوماً ظاهر شده است.

گیرد درتعریف بلكه خيودش نسيای    نمی جا موصوفی نداریم كه اصل قرار بگیرد. موضوع و موصوف اصل قرار

باشد و نسایت هم منسوب بيه   می و منسوب است به منزلتش، هر موضوع و موصوفی منسوب به نسات است

فاعلیت است. بنابراین در این مرتاه باید توجه داشت كه نااید این دو بهم قياطی بشيود. وصيف و موصيوف و     

یيال كنيیم معنيای    توانیم جدول درست كنیم، آنجائی هيم كيه خ   نمی موضوع را اگر بالمره قاطی بكنیم اصالً

گیرد، بلكيه او را   نمی شود و فكر كنیم كه خودش برای جای دیگر وصف قرار می موضوع از وصف مطلقاً بریده

یک كیفیت ثابت به حساب بیاوریم نیز پر كردن جدول ممكن نخواهد بود. به اهمال و اجميال گارانيدن نیيز    

 شيود. پيس ميا    نميی  ش كه ابهامی است مسيئله حيل  برد. با لغاتی مثل جریان دارد و امثال نمی كاری از پیش

گویید این فاعل چقدر  می خواهیم بگوییم كه هر موصوفی منسوب به نسات است، منسوب به جایگاه است می

گوییيد   ميی  باشد، می گویید تا دارای چه منصای باشد منصاش معرف قدرت نفوذش می در نظام قدرت دارد،

گيویم قيدرت    ميی  گوییيد سيردار هسيت    می س این میزان قدرت دارد،گوییم پ می منصاش )مثالً( افسر است

گوییم باز قدرت برتر و باالتری دارد. اگر بگویید بسيیجی اسيت    می كل هستگویید فرمانده  می باالتری دارد،

 شود كه دارای این حد از قدرت است. می خوب مشخص

از طری  جمع بندی كردن به هميین   آید این است كه ما شناختمان می برادر صدوق: سئوالی كه به ذهن

نحو و از طری  نسایت امكان ندارد، این یک مطلب، مطلب دوم اینكه ما هر چقدر جلوتر برویم كنه و حقیقت 

اشیاء را دریافت نخواهیم كرد حاال اگر كسی بپرسد فاعلیت چیست؟ این سوال از حقیقت اسم فاعلیت است، 

 ی نفوذ فاعلیت باالست.كه این هم منسوب به ظرفیت باالست یعن
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 آید وقتی بپرسند، فاعلیيت چیسيت؟   می حجت االسالم و المسلمین حسینی: خود فاعلیت باالست به نظر

خواهید تعریف كنید اگير فاعلیيت را بيه خيود فاعلیيت       می خواهند بپرسند كه شما فاعلیت را به چه چیز می

كیفیت معنی كنید دست برداشيتن از فاعلیيت    ترعیف كنید این یک معنی است و اگر بخواهید فاعلیت را به

 است.

برادر صدوق: كسی به فاعلیت خاص كه نفوذ فاعلیت مولی است، نفوذ فاعلیت باالتر است هیچ وقت به آن 

كنيد یعنيی بنيده هيیچ      نمی كند از طری  فاعلیت خودش به این اسم هیچ نحوه اشرافی پیدا نمی اشراف پیدا

كنم چرا؟ چون نفوذ فاعلیيت ميولی اسيت     نمی حقیقت اسمش اشراف پیدا وقت به حقیقت فاعلیت خودم به

 همان گونه كه فرمودید وصف برای اوست.

رسید كيه دیگير فاعلیيت ميا در      می رسید، به یک جائی می در مراتب نظام فاعلیت به یک بطنی از مطلب

 آنجاها نفوذ ندارد.

كنیم )ج: حقیقت  نمی یم كه به آ، دست پیداخواه می حجت االسالم و المسلمین حسینی: ما چه چیزی را

شود، حقیقتی دارد دیگر صحیح نیسيت،   می نظام فاعلیت( حقیقت نظام فاعلیت كه به وسیله فاعلیت درست

ما هم متصرف فیه ما به دست خود ماست جيایی  شود. در منزلت  نمی یعنی حقیقت به وسیله نساتها درست

توانیيد   ميی  . شما به جایی كه در حوزه اختیارات شما نیست چه كاركه متصرف فیه ما نیست ما كاری نداریم

 آید. نمی داشته باشید موضوعاً سئوال در اینجا

كننيد سيئوالی اسيت كيه در میيدان       ميی  خواهم بگویم سئوالی كه مرتااً از حضرت عالی می برادر صدوق:

 اختیارات امثال ما نیست. وقتی نیست سؤال هم موضوعاً منتفی است.

 االسالم و المسلمین حسینی: شما االن برای درست كردن مدل چه سؤالی دارید؟ )ج: هیچی( حجت

اگر سئوال نیست بیائیم باینیم موضوع باید اصل قرار بگیرد یا وصف و تناسب اوصياف بهميدیگر. تناسيب    

نيد،  ك ميی  دهد كه این موصيوف را موصيوف دیگيری    می اوصاف به هم دیگر وصف و موصوف را آن قدر تغییر

یعنی موضيوعیت موضيوعات منسيوب    ع مربوط به این است كه در كجا قرار بگیرد. ویعنی موضوع بودن موض
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شيود كيه چيه     ميی  كند كه این چه نساتی با دیگران دارد معليوم  می است به جایگاه: جایگاه است كه معرفی

ند، نيه اشيیاء و   هسيت وصيفها هسيت   « جایگياه »وصفی را داراست به عاارت دیگر اصل در تعریف موضيوعات  

 موضوعات تا بگوییم این موضوعات دارای این خصلتها هستند.

برادر صدوق: در دستگاه ما شیء دیگر رها شده است. دسيتگاه فاعلهيا اسيت. و فاعلهيا هيم تيابع نسياتها        

 نیستند بلكه حاكم بر نساتها هستند )ج: احسنت( اعم از اینكه فاعل تاعی باشد یا تصرفی یا محور.

گوییيد   ميی  سالم و المسلمین حسینی: در نظام كه نگاه كنید در لحاظ نسات اینها بيه هميدیگر  حجت اال

اینها چقدر قدرت دارند نه اینكه به صورت فیكس برای ذات اینها بیان قدرت كنید. نسات فاعلها بهم در نظام 

كننده خود فاعلهاسيت.  فاعلها )فعلشان( معین گوید هر فاعلی چقدر قدرتمند است. یعنی فاعلیت  می فاعلیت

یک فاعل در چه منزلتی است؟ اگر فاعلیت ملكوتی كرده در منزلت ملكوتی و اگر فاعلیت حیيوانی كيرده در   

 است.« پایین»و اگر نه « باالست»منزلت حیوانی. در مرتاه توسعه فاعلیت كرده است 

 بيه تعيین جایگياه فاعلهيایی    اوصاف برادر صدوق: نكته ای كه من استفاده كردم این است كه ما از طری  

اوصاف را كنند بلكه فاعلها به نفوذ فاعلیشان  می بریم، و این بدین معنی نیست كه اوصاف فاعلها را متعین می

خيواهیم منزليت فاعلهيا را     ميی  كنند )حجت االسالم و المسلمین حسینی: ای احسنت( ولی ما كيه  می معین

 م.شناسی می از طری  اوصافشان آنها رابشناسیم 

گوییم سه رتايه وجيود دارد    می حجت االسالم و المسلمین حسینی: حاال ما در این جدول مدل وقتی كه

 گویید كجایش موضوع قرار بگیرد؟ می شما در اینجا« ظرفیت، جهت، عاملیت»

 برادر صدوق: ظرفیت، جهت، عاملیت قرار شد سه بعد باشد.

ت اسيت ایين جهيت عاملیيت و ایين هيم عاملیيت        حجت االسالم و المسلمین حسینی: این ظرفیت فاعلی

دهيد، نتیجيه اش توسيعه     می فاعلیت است یعنی سه بعد است این سه تا بعد از عمل توسعه فاعلیت را نتیجه

 باشد. می ظرفیت، جهت و عاملیت
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ایين  فرمودید اخیراً  می دو تعایر داشتید قاالً در ساختار مدیریت اینها را به سه مرتاه از فعلبرادر صدوق: 

 دهد، كه مثالً تقاضای پایین آمدن باشد، این خودش دارای سه بعد هست. می تقاضای جدیدخودش یک 

توان ظرفیت را مشاهده كرد یكی ظرفیت در  می حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی در چند مرتاه

ت در مرتايه فعيل   تمثل یک ظرفیمرتاه تقاضا یک ظرفیت در مرتاه نظام حساسیتها یكی ظرفیت در مرتاه 

خارجی، یک ظرفیت در مرحله نظام اجتماعی ظرفیت عنوانی نیست كه بگوییم مخصوص این قسمت اسيت،  

 ه به صورت فاعل تاعی هست تا آخر.جهت باز در كل اینها هست از قال از اینكه در نظام تصرف بیاید بلك

دهيد اخیيراً فرمودیيد     ميی  فاعلیيت  دهد، یا معنای اعمل می خواهیم باینیم معنای بعدی می برادر صدوق:

شود یک شدت نوری دارد، یک شيدت   می دهد، مثال هم فرمودید كه المپ وقتی كه روشن می معنای بعدی

 جریانی دارد و مقداری هم حرارت.

شوند، وقتی  می خواهم بگویم اینها خودشان هم در همدیگر ضرب می حجت االسالم و المسلمین حسینی:

تيوانیم بگيوییم هير فعيل دارا      ميی  تواند بعد یک فعيل قيرار بگیيرد یعنيی     می د، اینهادر خودشان ضرب بشون

باشد، هر ظرفیتی را كه فرض كنیم از فاعلیت به نفسه دارای ظرفیت، جهت و  می «ظرفیت، جهت و عاملیت»

هيت و  عاملیت مرتاه فوق است. یعنی هر ظرفیتی از فاعلیت كه ایجاد شود در هر مرتاه ای دارای ظرفیت، ج

عاملیت است، باز صحیح است كه بگوییم این ظرفیت ایجاد شده یا نزدیک است بيه ميولی یيا دور اسيت بير      

حسب نزدیكی و دوری اش دارای یک ظرفیت، جهت و عاملیت است. بگوییم این یا به جهت فياعلی حیيوانی   

فاعلی الهيی خلي  شيده یيا      این را خواسته است یا الهی و ملكوتی بگوییم آن ظرفیتی كه ایجاد شده یا برای

شده است و « ظرفیت»توانیم بگوییم یک عاملتی علت پیدایش  می برای فاعلی حیوانی باز دارای جهتی است.

دارای یک ظرفیت و توانائی ای از عمل را داراست به هر حال آیا ما ظرفیت جهيت و عاملیيت را بگونيه هيای     

 شود در هم ضرب كرد یا نه؟ می مختلف

اال )مكان(، ارتااط به سیر تاریخی )دوری و نزدیكی، كثرت كم و زیاد( و به مادون حاال بيا ایين   ارتااط با ب

 كنید؟ می ظرفیت، جهت و عاملیت چگونه برخورد
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 وصف الزم داریم( 4)برادر صدوق: پس ما در هر مرحله سه طاقه از اوصاف یعنی 

ه در مرحله ای كه متكیف بيه كیيف اسيت و    توانیم بگوییم. چ می ما سه طاقه از اوصاف را در همه مراتب

كه جریان جاذبيه هيای میانيه و حيد     تعیین خارجی پیدا كرده باشد تجسد پیدا كرده باشد چه در مرحله ای 

شود. به صورت یک جریان تحت تصيرف   نمی وسط باشد و چه در جایی كه دیگر بالمره به صورت جسم دیده

 شود كه تحت فاعلیت بياالتر اسيت هميه جيا     می بزرگ دیده شود به صورت یک مجموعه بسیار نمی هم دیده

توانیم آن را مالحظه كنیم در همه جا هم معنای وصفی است نهایت متناسب با منزلت. الاته وصفها بيین   می

 خودشان بزرگ و كوچک، مؤثر و متأثر دارند نسات تأثیر وصفها بر همدیگر اصلی و فرعی دارد.

 توضیح عاملیت است  برادر صدوق: مسئله ای كه هست

كنیيد عيین    می حجت االسالم و المسلمین حسینی: عاملیتی است در یک وصفی مثالً شما در امیال عمل

دهید، حاصل عمل شما لزوماً عيوض   می كنید و یک حوزه مغناطیسی را شدت می عمل كردن در جاذبه عمل

زیاد بشود، وصف « كشندگی»ف شود فرم یک میدان عوض بشود، یک وص می باشد. نمی شدن فرم یک جسم

 یا آهن، سختی اش، سستی اش زیاد شود، در حوزه مغناطیسی قدرت كشش و جابش باال برود.

حاال باید باینیم وصفها اصلی كه باید موضوع قرار بگیرد ظرفیت جهت و عاملیت است یا فاعلیت، اصيلی،  

و عاملیت ظرفیت یا به عاارت دیگير  هست. ظرفیت و جهت ظرفیت تاعی و تصرفی است. از این دو یكی اش 

كنيد، چيه فعيل     ميی  بگوییم فاعل ظرفیت فاعلیت، جهت فاعلیت و عاملیت فاعلیت. این فعل را دارد توصیف

در هر مرحله ای برای هر یک « چه رهاری، چه پیروی و چه تاعی»محور باشد، چه فعل تصرفی یا پیرو باشد 

شيوند ظرفیيت، جهيت و عاملیيت      می را بنویسیم، چه اینها باشند توانیم، ظرفیت، جهت و عاملیت می از اینها

كرد و چه كل اینها را بخواهیم یک واحد بگیریم و بگوییم نظام فاعلیت، نظام فاعلیت هم ظرفیت، جهت ذكر 

توانیم بگيوییم موصيوف ميا ميثالً رهايری       می توان گفت كه آیا می و عاملیت دارد. حاال آیا بالعكس آن را هم

ین سه وصف هست، )برادر صدوق: بله( یعنی به نساتی رهار ا ست، به نساتی پیرو است و متولی بيه  دارای ا

 باال تر است و به نساتی هم تابع است.
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خورنيد یيا    ميی  شد كه مثالً حضرت امام وقتی دارنيد غياا   می از بیانات جنابعالی هم استفادهبرادر صدوق: 

ند. در این قسمت دیگر تاعی هستند و رهار نیسيتند رهايری   پوشند تابع نظام مصرفی جامعه هست می لااس

كردن ایشان همان تعیین سیاستها در مقابل آمریكا است و هجومی كه ترسیم كردند، نزاعی كه در داخل بيا  

 كنند. می منافقین برقرار

بيه  حجت االسالم و المسلمین حسینی: پس بگوییم هر فاعلیتی در هر مرتايه ای از نظيام دارای نسياتی    

باشد )نسات به نظام فاعلیيت( هميان گونيه كيه ظرفیيت،       می رهاری و نساتی به پیروی و نساتی به تاعیت

 جهت و عاملیت را گفته بودیم )برادر صدوق: اگر اینگونه نااشد تفسیر فلسفی ما ناهماهنگ است(

عین هم هسيتند یيا    تواند ضرب بشود. حاال در عین حال می پس بنابراین همه اشكال كامالً در این سه تا

 توانند سه بعداز آنها بشود و سه بعداز خودشان. غیر هم؟ اینها می

باشد،  می معنای جهت مگر جهت تولی نیست؟ یعنی میزان پیروی و تاعیت، هر چند توجه ما به جهت آن

 )قرب و بعد تولی(

ید دارای یک ظرفیت، جهت دوق: این عمل كرده و فرضاً باال یا پایین رفته است در این حالت جدبرادر ص

 باشد. می و عاملیت جدیدی

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: سئوال این است كه اینها هویتاً با هم چه تفاوتی دارند.



 6جلسه 

 بسمه تعالی

 «بررسی سه نوع دسته بندی مختلف در مورد تنظیم جدول كیفی مدل»موضوع جلسه: 

 27/9/71تاریخ: 

1890 

 مقدمه: بررسی موضوع

 ي بررسی اصل فاعلیت از دو جهت 1

بعنوان وضعیت هر كیفیت اعم از فاعل و فاعلیت فاعل، جهت اول « جهت، ظرفیت، عاملیت»ي  1-1

 بررسی فاعلیت 

 فاعلیت، سه جهت مالحظة فاعلیتي توجه به خود فاعل، به موجد آن و نظام  1-1-1

 ي ظرفیت برابر شدت، جهت برابر قرب و بعد و عاملیت برابر عمل در شدت، معنای سه بعد 2-1-1

 ي مالحظة سه بعد فوق برای نظام بدلیل كیفیت بودن آن 3-1-1

 لیتبعنوان ساختار فاعلیت، جهت دوم بررسی فاع« محور )والی(، تولی )پیرو(، تابع»ي  مالحظة  2-1

 ي معرف مراحل توسعة جامعه بودن ابعاد سه گانه 2

 ي اصل بودن توسعه در مالحظة جامعه بصورت كلی 1-2

 ي تركیب ابعاد سه گانه در نظام، معرف زمان و نرخ شتاب آن 3

ي ضرب ابعاد سه گانه در فاعلهای محوری، تصرفی و تاعی چه در درون نظام و چه در بیرون آن و  9

 بصورت جداگانه

 ي برتری زمان نظام نتیجة باال بودن قدرت تغییر ابعاد سه گانه  1-9
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و برابری ظرفیت با صغری، جهت با كارای و نتیجه با « تمثل»ي امكان مالحظة ابعاد سه گانه در  9

 «قیاس»عاملیت در 

 ي  ...... بودن هر نوع نظام كوچک و بزرگ در صورت ناود یكی از اجزاء ساختاری  6

 ن تصور نظام تكوین بدون فاعل تصرفی بنابر اصالت شئ بر خالف نظام والیتي امكا 1-6

ي قطع سیر تعل  فاعل تاعی به تصرفی و تصرفی به محوری بمعنای قطع تقوم و انفصال زمان از  2-6

 مكان

 ي محالیت حركت در صورت عدم تعل  فاعلهای مادون به ما فوق و به فاعل مطل  1-2-6

 متناسب با سطوح مختلف اوصاف جامعه« والیت، تولی، تصرف»فتن معنای ي ضرورت در نظر گر 7

سیاست، »، «اصلی، فرعی، تاعی»، «والیت، تولی، تصرف»ي معنای ظرفیت دادن هر یک از سه دستة  8

 و مجموعاً با هم نسات به جامعه« فرهنگ، اقتصاد

 سیاست« اصلی ،فرعی، تاعی»ي بررسی فروض مختلف  1-8

 ام ظرفیتی داشتن فرهنگ و اقتصاد همانند سیاستي معنای ع 2-8

اخالق، »، «اسالمی، الحادی، التقاطی»ي معنای جهتی دادن طاقه دوم و شمولیت آن نسات به عناوین  4

 «احكام، علوم

 «اصلی، فرعی، تاعی»ي معین شدن جهت در نفس ظرفیت بوسیله اوصاف  1-4

« بجای نظام تولید، توزیع، تخصیص« )تكوین اولیه(شكل گرفته، شكل پایر، فطری »ي قرار گرفتن  2-4

 در ابتدای بخش سوم جهت

بعنوان اوصاف عاملیت قال از « مقدورات انسانی، محصوالت اجتماعی، معنابع طایعی»ي قرار گرفتن  10

 «نظام تولید، توزیع، تخصیص»

 سازمان والیت به « مقدورات انسانی، محصوالت اجتماعی، منابع طایعی»ي اختصاص داشتن  1-10

 ي تأثیر نحوة آرایش امكانات در توسعة آنها 1-1-10
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 «نظام تولید، توزیع، تخصیص»در « كارادی اصلی، فرعی، تاعی»ي بررسی چگونگی ضرب  2-10

در « ساختار مدیریت نظام والیت، ساختار مدیریت اجتماعی و ساختار والیت خانواده»ي قرار گرفتن  11

 قسمت ظرفیت

ار والیت خانواده بعنوان كوچكترین و عمومی ترین و كارخانه مادر و تولید كننده مواد اولیه ي ساخت 1-11

 نظامهای دیگر

 ي پرورش دادن مواد تولیدی نظام خانواده توسط نظام اجتماعی 1-1-11

 در قسمت جهت« نظام تولید، توزیع، تخصیص»ي قرار داشتن  2-11

صف فوق به دلیل عاملیت بودن آنها نسات به جهت و جهت ي معنای نیابتی و جهتی داشتن سه و 3-11

 نسات ظرفیت

 در هر دسته بندی« ظرفیت، جهت، عاملیت»ي وجود معنای  12

با « اقتصاد»و « پایرشهای اجتماعی»با « فرهنگ»، «تمایالت اجتماعی»با « سیاست»ي برابر بودن  1-12

 «عیاصلی، فرعی، تا»و ضرب این سه در « تاثیرهای اجتماعی»

ضرورت عمومیت خاص داشتن اوصاف جهتی و ضرب اوصاف باالئی جدول در پائینی آن و بدست  – 13

 وصف  720آمدن 

شكل گرفته، شكل پایر، »نتیجة ضرب اخالق در « ملكه، نزدیک به ملكه شدن، ملكه نشده» - 1-13

 «تكوینی اولیه

بدلیل ضرب « ادبیات،»بجای « گسیاست، اقتصاد و فرهن»برای « فرهنگ»وصف قرار گرفتن  – 2-13

 اینها در یكدیگر و عدم عمومیت ادبیات 

 اختصاص داشتن اوصاف عام جهتی به بخش فرهنگ – 3-13

 قرار داشتن تكنولوژی )اعم از نظام مدیریتی و محصوالت عینی( در قسمت تاعیها – 1-3-13

 ي عام و اولیه بودن اوصاف ظرفیتی،، جهتی و عاملیتی جامعه 19
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 ضرورت مالحظة امور عام در قسمت سیاست، فرهنگ، اقتصاد – 1-19

ضرورت بیشتر بودن ارزش كمی و نه عنوان كیفی مقدورات انسانی نسات به محصوالت  – 1-1-19

 اجتماعی  و منابع طایعی



 

 موضوع بحث: مدل )سه دسته بندی در مورد جدول كیفی(

 6جلسه: 

 27/9/71تاریخ: 

 

 بسمه تعالی

سالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم ... صحات درباره این بود كه چگونيه  حجت االمقدمه: 

آید كه روی اینها باید دقيت كنيیم اول اینكيه ميا یيک       كیفیات را ضرب در هم كنیم به نظر چند قسمت می

 ای داریم  عناوین اولیه

 دانیم:  می قابل لحاظ مثل اصل خود فاعلیت را از دو جهت

هر رتاه، همان طور كه بعيد  یكی از جهت ظرفیت و جهت و عاملیت، كه اینها سه تا بعد فاعل هستند در 

اینیم چگونه است به ظرفیت، جهت و عاملیت آن كیفیت فاعلیتند، یعنی وضعیت هر كیفیت را كه بخواهیم ب

این كیفیت اعم از این كه یک فاعل باشد خود فاعل در هر مرتاه، و اعيم از اینكيه    باید آن را مالحظه كنیم. 

 عمل فاعل باشد یا فاعلیت فاعل.

عيل در  یيک زميان هيم حركيت ایين فا     خود فاعل را به عنوان چیزی كه با فاعلیت غیر ایجاد شده اسيت  

یكيی  فعالیتی كه انجام می دهد. یک زمان فاعل در مرتاه ای كه بوسیلة فاعل باال و شاملتر ایجاد شده است. 

 .كند می راای  هم عمل فاعل یا فاعلیت فاعل در هر مرتاه كه ایجاد رابطه
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كنيیم و گياهی از جهيت آن كيه      ميی  توجه به فاعلی كه ایجاد شده است از جهت خودشپس یک وقت  

فاعلها به هم و پیدایش یک فاعلیت به عنوان نظام فاعلیت، یعنی برخورد سوم كنیم  می كند نگاه میایجادش 

تليف  در سيطوح مخ  یكیفیت فاعلی، كیفیت فاعلیتهای فاعلها با همدیگر و پیدایش یک نسایت یا نظام فياعل 

 .نازل مثل نظام جامعه در سطح جهان یا در سطح منطقه و یا یک بخش كوچک ةمثل نظام تكوین و در مرتا

 .بنابراین هر كیفیت از فاعلیت دارای سه بعد است: ظرفیت، جهت، عاملیت

ظرفیيت یعنيی شيدتی یيا     معنای شدت نه كمیت. به عاارت دیگر شدت در كدام جهت اسيت  ظرفیت به 

برگشيت  باشد و عاملیت در شدت یعنيی   می قرب و بعد ،جهتوحدت و كثرت می شود توانائی كه نتیجه آن 

 كنيد، و ملحي  بيه خيودش     ميی تصرف غیر را كند. یعنی  می كند. عمل در غیر می كند و خودش را قویتر می

 شود. می د و خودش بزرگتركن می

گيردد شيدت اولیيه     ميی ظرفیيت  قدرت تصرف در غیر كه اثرش به تاعیت در آوردن غیر و موجب توسعه 

چقدر است جهتش چطوری است، تصرفش و توسعه یافتنش و بزرگتر شدنش چگونه است. این سه بعيد هير   

 كیفیت هست.

از این جهت كه كیفیتی نظام پس بنابراین  باشد. هر فاعلیتی چه در شكل فردی باشد و چه در شكل نظام

 باشد دارای سه بعد فوق است. می از فاعلیتها

. خود این قابل بررسی اسيت بيه عنيوان    است یعنی عمل فاعلها با همدیگر موجب پیدایش یک نظام شده

 ابعاد نسایت یک نظامخود این باشد.  می... كثرت و شدت و جهت و  یک وحدت كه دارای چقدر از وحدت و

 شود. می ظرفیت، جهت، عاملیت است كه
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دارد، ای  ارد یعنی والین خود نظام بیائیم محوری دواز جهت دوم كه فاعلیت قابل لحاظ است وقتی كه در

 دهد،  می تولی یا پیروی دارد و تابعی دارد. از این جهت ساختار او را نشان

دارد كه معرف مراحل توسعه است، توسعه جامعه قریب است یا بعیيد اسيت، شيدید    ای  یک ابعاد سه گانه

 بد. یا ضعیف جهتش خوب است یااست 

یند كلی جامعه، از نظر توسعه. یعنی اگر بخواهیم جامعه را در تاریخ باینيیم. و باینيیم از جهيت    آیعنی بر

سنجیم. از این سه بعد میيزان توسيعه یيافتگی     می توسعه یافتنش یا توسعه نیافتن چگونه است، با این سه تا

 این یعنی چه؟  .گیرد می جامعه مورد بررسی قرار

خواهیم به صورت كلی جامعه را مالحظه كنیم مجاور هستیم مسيئله توسيعه را در آن    می یعنی وقتی ما

ایين   ،ميثالً تيولی  یا والیت تعریف كنیم، اصل قرار دهیم اگر چیز دیگری را اصل قرار دهیم مثالً جامعه را به 

 .كنیمشأن توسعه جامعه را نتوانستیم پیدا 

جامعه یک ساختاری دارد كه ساختارش حتماً یک محوری دارد حاال این محورش یا توسعه یافته است و  

یافته است این در بحث توسعه باید پیدا شود. كالً جامعه، جامعه شدیدی هست، زميانش چطيوری   نیا توسعه 

هیم معین كنیم باید سه بعدی كه اكل را كه بخواهیم كنترل كنیم، نرخ شتاب كه برای كل بخوهست، زمان 

باید  ،شود می شود مورد لحاظ قرار دهیم ولی الاته ساختار درونی كه علت پیدایش آن ابعاد می همه را شامل

ت، جهيت چيه   است. ایين جهي  باینیم این ظرفیت، ظرفیت چه چیزهایی است، از چه چیزهایی تشكیل شده 

چه چیزهایی را تغییر دهیم تا امكيان  باینیم به عاارت دیگر این جهت را اگر خردش بكنیم، چیزهائی است؟ 

اینكه تمام ظرفیت فعال باشد وجود داشته باشد. زمان كل یعنی مقایسه این كل در تاریخ: قرب و بعدش ولی 

 است. مربوط به ساختار داخلی خود جامعه شود  می كند و چه رقمی می علت اینكه این زمان چگونه تغییر



108  ···························································································································································  

گیریم بلكه به عنوان سه بعد از فاعل است نمی بنابراین ما ظرفیت، جهت، عاملیت را به عنوان سه تا فاعل 

ه آن فاعل ما، فاعل تاعی باشد فاعل بسیار ضعیف، یک فاعل تصرفی باشيد كيه خیليی    كه هیچ فرقی ندارد ك

اینها یک هر سة باالتر از تاعی است و یا یک فاعل محوری كه خیلی، خیلی، باالتر است یا اینكه تركیب عمل 

 گیيری انيدازه نظام را به وجود آورده باشد و آن نظام در حال ضعف یا در حال قدرت باشد با این سه بعيد ميا   

 كنیم. می

 برادر صدوق: سه بعد نرخ شتاب است.

رساند كه  می كند تا آخر كار تركیب این سه بعد می : احسنت، یعنی این سه بعد زمان را برای ما معرفیج

 زمان این خوب است یا بد. 

 باال هست.زمانش طایعتاً یت و قدرت اصالح جهت و قدرت اصالح عاملیت باال باشد اگر قدرت تغییر ظرف

بندی دیگير  دو دسته« ظرفیت جهت، عاملیت»آید اگر متناسب با این مفهوم از زمان یعنی  می : به نظرس

نيدی دیگير   بدو تا دسته« اسالمی، التقاطیالحادی، »یا را هم بیان كنیم مثالً فرض كنیم بگوییم كارائی این 

 شود. می هم بگوییم كه متناسب با توسعه باشد، كامل

یعنيی  فاعلیيت اسيت    چيون ایين موضيوعش   د كه هیچ چیز نااید با ایين سيه بعيد    آی: ما به نظرمان میج

اول اسيت.   ةاوصاف فاعلیت هستند نه اوصاف چیز دیگری. موضوعش موضوع درج« ظرفیت، جهت، عاملیت»

 جای از فاعلیت.یعنی اگر فاعل اصل است. هیچ 
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مرحله ای كه خيودش در فاعلیيت   هست. در « ظرفیت، جهت و عاملیت»در مرحله ایجاد در فاعلیت اولی 

بینيیم. در تمثيل    می را« ظرفیت جهت، عاملیت»آید  می نظام هم كهمی كند،ظرفیت، جهت، عاملیت هست 

یعنی پشت سر این كلمه فاعلیت آن سه تا شاخصة اصلی ما ظرفیت، است « ظرفیت، جهت، عاملیت»آید می

گوییم صغری برابر بيا ظرفیيت، كايری     می كاری، نتیجه هم باز ماگفتن صغری، جهت، عاملیت است. لاا در 

 است.در ظرفیت یت برابر با جهت، نتیجه برابر با عامل

 گيردیم و  ميی  بعد از این قسمت كه چیزی را كه معرف سه بعيد فاعلیيت اسيت معرفيی كيردیم حياال بير       

ه نظيام كيل   گوییم نظام یک ساختار دارد كه آن هم باز عمومی است در هر جا كه نظامی فرض شيود چي   می

تواند محور نداشيته باشيد یيا     نمی هیچ نظامیباشد جهان باشد و چه نظام بسیار كوچک. یعنی نظام یک آدم 

متصرف نداشته باشد یا تابع نداشته باشد هر گاه این سه تا را پیدا نكرد و یكيی از اینهيا شيد از نظيام بيودن      

رستی باشد، یک پیروی باشد و یيک نسياتی كيه    توانید بگویید نظام كه سرپشود. در جائی شما می می خارج

بكند. و اال اگر فاعلیت تاعی نساتی از تاعیت، نساتی از تصرف، نسياتی از محيور    متصرف او را تمایا تاعیت 

شيود. یعنيی    می را جمع نكنید و سه تا نسات تحویل ما ندهید پیدایش نظام محالنمودن بودن و سرپرستی 

آن فاعلیت تاعی باشد و هیچ فاعيل تصيرفی در آن نداشيته     ةباشیم كه هم اگر ما یک مجموعه مركب داشته

 شود. یعنی به نظر ما بریده از فاعل تصرفی نظام تكوین محال است.  می باشیم نظام تعطیل

آن تصور است كه بریده از اینكه فاعلیت تصرفی داشته باشد، خيدا   نظام تكوین بر اساس اصالت شی قابل

 شيود و اگير نكنيد    ميی  كرده است. اگر كسيی تصيرف در آن بكنيد متصيرف    رهایش كرده است و  را ایجادش

تواند اینها را نگاه دارد و اینها تعلي  بيه او    می كهای  شود، این قابل قاول در فلسفه ما نیست یعنی جاذبه نمی

 شود اینها تعل  به چیزی نداشته باشند و انسجام داشته باشيند و  نمی آن هم متصرف در اینها هست، دارند و

شود بدون تعل  پاره پاره نشوند. یعنی ربط اینها با هم ربط اعتااری و خیالی كه نیست، ربط واقعی است.  نمی
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ند( به دلیل هميین تعلي  نافيا در    یعنی تعلقی باید داشته باشد متعلقشان )یعنی آن كسی كه به او تعل  دار

ی تكوینی الزم دارد. اگير ایين تاعيی داشيته باشيد،      اینها هست. یعنی متصرف در اینها است، یعنی تكوین ولّ

 تصرفی هم داشته باشد ولی باز تصرفیهای ما هماهنگ كننده نداشته باشد، محور نداشته باشد، نظام متشتت

كشد و طرف دیگر از آن طرف. پس طایعيی   می را از این طرفتصرف می كند و شود، یک طرف تصرفی،  می

كيه گفتيیم   تصرفی و تاعی. عالوه بر این همان طيوری   ،داریم از فاعلیت محوریای  است كه ما یک مجموعه

صرفی در تاعی، خود تصرفی هم باید بيه  تتاعی باید تعل  به فاعل تصرفی داشته باشد و تصرف شود از طرف 

 گوییم و تحت تصرف باشد از طيرف او اشد و به جای دیگری كه به آن فاعل محوری مینساتی تعل  داشته ب

 در هماهنگی كه محور برای آن می شود.

معنایش این است كه تقيوم را قطيع كردیيد،     توانید قطع كنید، هر جا قطع كردید، نمی یعنی این سیر را 

 توانستیم تعل  را به یک فاعلیت برگردانیم. ناز هم بریدید و معنایش این است كه زمان و مكان را 

كنیم. اگر شما فرمودید كه فاعلیت باید تعل   ای می در همین جا من بر اساس دستگاه خودمان یک اشاره

به فاعل دیگری داشته باشد و اگر نداشته باشد حركت محال است یعنی حركت از تعل  فاعل به فاعل دیگير  

تواند از فاعلیيت   نمی یک محور تعل  نداشته باشد و آن محور هم تواند به نمی شد در نهایت كل نظام طایعتاً

تعل  نداشته باشيد و اطيالق را بشيكنید، از شكسيته شيدن       اگر در پایان به مطل  تاعیت نداشته باشدمطل  

تيا   گویید محور است یعنی او علت حركيت اسيت.   می شوند چون وقتی می فاعلیتها با هم شكسته ةاطالق هم

گویید خودش هم در فاعلیتش تعلي  بيه    می حاال خود محور كل عالم را یا اینكه به محور كل عالم می رسد.

 گویید تعل  ندارد و ذاتی خودش است كه تغییر داشتنش محيال  می گویید تعل  ندارد اگر می فاعلیت دارد یا

شود. )بگاریم  می مكنمگر بگویید تعل  دارد به كسی كه او فاعلیت دارد ولی تغییر ندارد در اینجا اشود و  می
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است سياختاری كيه سياختار    ای  سئلهمحوری، تصرفی، تاعی ماین مسئلة و سراغ بحث خودمان بیائیم( پس 

ی، تيولی یيا   توانیم بگوییم: والیيت یيا رهاير    می كند حاال این را به این صورت هم می مجموعه را معیندرون 

 پیروی، تاعیت یا تاعی.

 شود. نمی اوبا تاعی برابر  ،تصرفی ،: فكر نكنم این مطلب را برساند، یعنی محوریس

 شود یا نه؟  یم : محوری آیا به عنوان سرپرستیج

 س: بله.

 شود؟ نمی تولییا تصرفی ج: این سرپرست 

 س: خیر.

از تولی نیست؟ حاال چه حیوانی باشد و چه ملكوتی ای  كند به نحوه می هرگونه تصرفی كهتصرفی مگر ج: 

 از تولی باید باشد یا نه؟ای  در هر صورت تصرف گونه

عنا كردید فرقش با تاعی این بود كيه تقاضيایش   فاعل تصرفی را كه م در نسات بین محوری و تاعی، :س

 ساب  بود. 

باشيد یعنيی كیيف تيولی بيا تصيرف       معین می شيود  به اختیار خودش او : اینكه ساب  است یعنی تولی ج

شود لياا   می كیف تولی با فاعلیت خودش معین .شود، یعنی اینجا تولی دارای كیفیتی است می خودش معین

 خواهید بگویید؟  نمی را مگر همین .در نظام سهیم است

 . یعنی همان معنا را می خواهیم در تصرفی برای تاعی هم فرقی ندارد.: بلهس

كند كه چگونه تاعیت  می متقوماً معینكه نسات بین تولی و والیت است چیزی كه واقع یعنی همیشه  ج:

اعيی بيه نسيات بسيیار زیيادی      ت .كنند می را معین هپیدا شود یعنی با همدیگر اینها دو تا وضع نظام و جامع

شود  می كنیم: آیا این نساتها، نساتهای درونی ساختار می خوب حاال یک سئوال مهمی در اینجا .همراه است

 ؟شود نمی یا
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كنیم  می تعیین هاوصافی كه در مراتب مختلف جامعبرای  فرضاًیعنی اگر ما بخواهیم سه تا ستون بكشیم  

آئيیم   می باشد، در سطح دوم هم كه« والیت، تولی، تصرف»در هر سطحی، چه در باالترین سطح باید اوصاف 

باید اوصاف )نه خودشان( والیت، تولی و تصرف باشد و در پایین ترین سطح هم چه سطح ظرفیتيی باشيد و   

عاملیتی نسات به كل جامعه باشد در هر سطحی از سطوح بیائیم بایيد معنيای    چه سطح جهتی و چه سطح

 .والیت، تولی و تصرف را متناسب با همان سطح تحویل دهیم

رسد كه در هر سطحی كه بخواهیم بیائیم مجموعيه ایين سيه تيا بایيد معنيای        می اته این نكته به نظرال 

ظرفیيت دارد و  « تولی»، ظرفیت دارد. «والیت»ظرفیتی را تمام كند نه یكی از آنها. نسات به كل هر كدام از 

رفیييت دارد. هييم ظ« تاعييی»ظرفیييت دارد، « فرعييی»ظرفیييت دارد، « اصييلی»هييم ظرفیييت دارد. « تصييرف»

هم ظرفیت دارد و لكن نسات به كل جامعه بایيد  « اقتصاد»ظرفیت دارد « فرهنگ»ظرفیت دارد، « سیاست»

 تا روی هم یک ظرفیت را معین كنند. 4این 

ظرفیتی را در آن باینید ولی سه تا كه توانید معنای  نمی ممكن است فرضاً اگر یكی از آنها را از همه بارید

یعنی چه؟ یعنی مقدار اصل بودن، فيرع بيودن، تاعيی بيودن، روی همیيدگر یيک        بینید. ظرفیت را می باشد

یعنيی در   ؟اسيت معین شيده  توانیم بگوییم كالً اینگونه  می ظرفیتی از كار را نشان میدهد. حاال آیا ین سه را

 بیائیم والیت، تولی، تصرف.  بخش اول كه

سرپرسيتی اصيل نسيات بيه     یعنيی  « والیت اصلی، والیت فرعی، والیت تاعيی »نسات به موضوع سیاست 

 گویید: محور ما در امور سیاسی درگیری با اسيتكاار اسيت در شيكل نظيامی. بعيد      می سیاست چیست؟ مثالً

 گوییم سرپرستی فرعی شما چیست؟ می
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مان با كفر، مثالً دستگاه تحقیقاتیمان است كيه  می گویید در امر سیاسی درجه دوم ما متناسب با درگیری

گویید نظام جنگی ميا   می گویید نظام اداری ما یا می كنید می امر سیاسی كه نگاهدر چگونه كار كنیم یا مثالً 

آییم نظام جنگی را اصل قرار دهیم حتی اگر منجر بشيود كيه بيا كفير      نمی در درجه دوم واقع شده است. ما

دهيد، آن   ميی  كنم كسی ماشین نظامی و جنگیش یا ماشین اداریش را اصل قرار می رضع جنگ نكنیم. مثالً

 گویند اگر بخواهی جنگ بكنی باید سه برابر دشمن قدرت داشته باشی و سه برابر قدرت هم حاصيل  می وقت

جنگ آمریكا باشی! پس بنابراین جنگ با آمریكا تعطیل و جنگی شود مگر اینكه تابع نظامی دستگاههای  نمی

 گویید: اگر بخواهیم ایين تجهیيزات را داشيته باشيی ایين تجهیيزات پیيدا        می گوییم: چرا؟ می فرانسه درست!

این ماشین نظامی یک پول  ،شود مگر با همكاری با آمریكا. به دلیل اینكه درست كردن فرضاً این موشک نمی

شود چون اصل  نمی گوییم: این می شود با آمریكا جنگید!! نمی خواهد كه دست آمریكاست، پس می و تكنیكی

بود و متناسب با او من ابزار جنگی الزم دارم. سیاست استراتژیک ما، سیاست محوری ميا  استكاار ما جنگ با 

بزرگترین مستكار است و بر اساس او  ،نسات به امور سیاسی و مدیریت و اداره جامعه و درگیریها مثالً جنگ

رفياه شيود یيا توزیيع     ویید: سیاست تاعی ما، مثالً اگر بنا هست كه توزیيع  گ می كنم. می سازماندهی كارها را

 روشن شود.« اصلی فرعی وتاعی»خواهیم معنای  میقدرت شود این قسمت آخر هست 

والیت و سرپرستی ما در این است كه خود والیيت  « سیاست»گویید نه،  می هست كه شماوقتی حاال یک 

زنم برای اینكيه اصيلی،    می تكاار است )اینها نمونه هایی است كه مثالاصل قرار گیرد فرعیش درگیری با اس

گویید اصلش خود مسئله والیت است حاال ممكن است برای والیت درگیيری   می روشن شود(« فرعی و تاعی

گیيری را از  هم الزم باشد، این معنایش این است كه درگیری را اصل در خود والیت فيرض نكردیيد بلكيه در   

-گیری و شاقول اندازه. هكاا تولی هم همین طور است تولی را گاهی وسیله اندازهفرض كردید وسایل والیت

 ،بینید كه در ماارزه چقدر همراه ولیتان هسيتید، گياهی نيه    می گیری و معیارش را مثالً در ماارزه با استكاار

چيه سيهم    ميثالً  نكيه دهيی ای  نميی  دهی و گاهی هیچ كيدام را اصيل قيرار    می خود والیت ولیت را اصل قرار

یا اینكه در نهایت چه سهمی از رفاه بيه متيولی    مثالً در وجه دمكراسی به والیت برسد، ،ازاختیارات به متولی
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باال آید برای  می آید و آنكه برای دنیا می شیآید برای دنیا می برسد، یعنی اینكه )در دموكراسی( دناال والیت

گيوییم تيولی دارد    ميی  گوییم این چه سهمی از تيولی را داراسيت   یم آید آن وقت می رفاهشبردن باال بردن 

كند، تصرفات فرعی سیاسی را  می باز تصرفات اصلی سیاسی را مشخص این كه مشروط بر این كه رفاهش باال

 كند،  می كند و تصرفات تاعی والیت را مشخص می مشخص

اینهيا  « سیاسيت، فرهنيگ و اقتصياد   »، «اصلی، فرعيی وتاعيی  » درباره فرهنگ و اقتصادش هم همینطور.

عناوین ظرفیتی عامی هستند كه در آنها قید اسالمی و الحادی نیست. ظرفیت هستند در غیر مقیاس جهانی 

گيوییم   ميی  ت اصيلی د اسالمی باشند یا الحادی. یيا در والیي  نتوانند داشته باش می شدت دكه حسابش را بكنی

یعنی چه؟ یعنی ميا تكلیفميان   والیت اصلی سیاسی بخش اسالمی والیت اصلی سیاسی بخش الحادی، اصلی 

به هر حال به كفاری كه تحت ذمه ما هستند چه كار باید بكنیم، باز سیاست محوری كه معین شد، سیاست 

ممكن است در سیاستهای تاعيی بيه    فرعی آن هم باید معین شود، سیاست تاعیش هم باید معین شود مثالً

نسات راه به حرف كفار هم بدهیم این طور نیست كه به صورت مطل  هیچ چیز را نپيایریم بلكيه مجايوریم    

 پایریم حتماً باید از دید خودمان تاعی باشد. می یک چیزهایی را از آنها بپایریم اما چیزهایی كه

 شد بلكه اصلی باشد این سطح اول )ظرفیت( هر چند از دید آنها احیاناً ممكن است تاعی ناا

سطح دوم كه ساختارها و جهت است حتماً باید فرقش با این سطح این باشد كه آخر كار معین بكند كيه  

باشد باید باز روی اینها « اخالق، احكام، علوم»تواند  می اشاست لاا عناوین اولیهجهت قرب و بعد كدام طرف 

طاقيه  اینكه نه، این باز درون خود جهت، معنی بگااریم یا « الحادی، التقاطیدقت شود كه اوّل باید اسالمی، 

« الحادی اسالمی، التقاطی،»كه است جهتی معنای دومش معنای  ،اول همیشه ظرفیتی است، درون خودش
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معنيای  « والیت، تولی و تصرف»در ظرفیت هم ي باز این مطلب را هم اضافه كرده باشم در قسمت قال  باشد 

 .دهد می ظرفیتی در خود بخش ظرفیت

چه والیتی اصلی است خودش جهت را  گیرند و می اینكه چه چیزهایی اصلی قرار «اصلی، فرعی و تاعی» 

كند. یعنی اولویتها برای ما چه چیزهایی هسيتند ایين خيودش یيک جهتيی را در       می در نفس ظرفیت معین

 كند،  می ظرفیت معین

شكل گرفته، »نااشد بلكه  «تولید، توزیع و تخصیص« نظام»رسد این  می سوم بخش جهت به نظر قسمت

این شكل گرفته معنای جهتی را بیشتر نشان میدهد برای این كه باشد.  «شكل پایر و فطری یا تكوینی اولیه

، احكيام  شكل گرفتيه گوییم اخالق اسالمی شكل گرفته، اخالق الحادی شكل گرفته، اخالق التقاطی  می مثالً

 اسالمی شكل گرفته تا آخر.

 ش بیشتر است.یدر اینجا معنی جهت

 یعنيی « الحيادی تكيوینی   اخالق»خواهید بگویید  می ایم برای اینكه شماتكوینی گااشتهفطری اینجا كه 

 توانید هم بگویید یک احكام تكيوینی هيم   می توانید بگویید هوای نفس یک اخالق تكوینی است. آن وقت می

 دارد مثالً زنا مناسات با الحاد دارد، و در اقتصاد ربا مناسات دارد با الحاد یک احكامی هسيت كيه ميا بيه آن    

این معنایش این است كه یک حكم «فاذنوا بحرب من اهلل »گوید  می گوییم حرام است خدا در رابطه با ربا می

همین علومی كه در خدمت ایين اخيالق    رسد ي  می اقتصادی الحادی، جنگ با خداست. علوم هم ي به نظر ما 

الحادی و احكام الحادی هستند اینها علومی هستند كه روابط تكوینی هستند نه این كه ما بخواهیم بگيوییم  

كنیم كيه كيدام    می تكوینی نیستند و لكن اقتضایش الحادی است. خوب در اینجا از حضور مااركتان استفاده

ام تولید، توزیع و تخصیص را اول بگااریم و بعد از آن سياختار والیيت   یک را بهتر است در صدر بگااریم؟ نظ
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نظام »شود و بعدش مقدورات انسانی، محصوالت اجتماعی، منابع طایعی، یا اینكه  می كه در نتیجه سه شكل

 را جای شكل گرفته بگااریم.« تولید، توزیع و تخصیص

معنيای ظرفیتيی دارد. آن وقيت نظامهيا،     « عیمقدورات انسانی، محصوالت اجتماعی، منابع طای»: این س

 معنای ساختاری دارد. « نظام تولید، توزیع، تخصیص»

 شود؟ می : معنای ساختاری دارد كه پس از ساختار والیت، ساختار اجتماعی و ساختار خانوادهج

 آنرا من خیلی منتقل نشدم.معنای : الاته س

مقدوراتی داریم مخصوص نظام والیت، محصوالت اجتماعی داریم مخصوص نظيام والیيت، دیگير ایين     : ج

دهد. آخرین قسمتش  می دهد، تجسد را نشان می تصرفش را در شیء نشانآخرین قسمتی است از جامعه كه 

عاملیيت  « ظرفیت، جهت، عاملیيت، »را تحویل ما دهد و تصرف در آن را یعنی ر یک شكل از اجسام باید دیگ

 در ...

 را به ما ملح  كند. ئیباید فاعلهایعنی : س

را اگر در همین جا « منابع طایعیو مقدورات انسانی و محصوالت اجتماعی »: احسنت. خوب اینجا این ج

شود: مقدورات انسانی ساختار والیيت در   می شود كه می بدهیم، آخرین آنها نظام تولید معنای ظرفیتی به آن

مقدورات انسيانی سياختار والیيت در نظيام توزیيع، مقيدورات انسيانی سياختار والیيت در نظيام           نظام تولید، 

ا بياالتر  تخصیص)مثالً( این یک معنایش، یک معنای دیگرش این است كه این چون از طاقه باالتر بود ایين ر 

بگااریم و مقدورات انسانی را پایین بگااریم یا نه ساختارهایی كه در موضيع تصيرف قيرار دارنيد آنهيا را بياال       

 بیاوریم ساختار والیت، ساختار اجتماعی، ساختار خانواده، ساختارها غیر از خود والیت است.

 قتصادی : یعنی نظام مدیریتهایی كه هست؟ مثالً نهادهایی كه هست فرهنگی، اس

 .همهج: یعنی نمادهائی كه فقط مدیریتهای سیاسی نیست. مدیریت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
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در جامعه ه ولی فقیمربوط به « مقدورات انسانی و محصوالت اجتماعی و منابع طایع»این ساختارها چه  

هست یعنی چقدر نیروی انسانی در سازمان والیت وجود دارد و سازمان والیت چيه مقيداری نیيروی انسيانی     

 ید قدرتی دارد. لدارد غیر از این است كه چه نظام تو

كنم ما در فرهنگستان  می كند مثالً عرض می آرایششنحوه او یک می دهید  یک مقدار امكانات شما به او

اصل مقيدورات انسيانی و محصيوالت اجتمياعی و منيابع      »یک مقدار امكاناتی داریم صحاتی كه داریم درباره 

آید  می چگونه باشد كه به نظر مااینها  نیست، بلكه صحات در رابطه با این است كه نحوه آرایش« طایعیمان

شود كه خود اینها افزایش پیيدا كننيد، یعنيی     می در خود اینهاد و تصرف چون نحوه آرایش اینها موجب تولی

شيود توسيعه    می شود این است كه چگونه می همه حرفهایی كه اینجا زدیم چیزی از آن كه در آخر كار ظاهر

 پیدا كند.

 توسيعه پیيدا كنيد و در اختیيار قيرار بگیيرد بيرای       یعنی : انسان و مقدورات به سمت این جهت بیاید، س

 افزایش دوباره ظرفیت اولیه.

 .آخر كار تحت تصرف استحقیقت : یعنی نظام تولید نظامی است كه در ج

م تولیيد  صيفت نظيا  « مقيدورات انسيانی  »كه ای  حال نظام تولید مقدورات انسانی بگااریم بگونه آیا این را

مقدورات انسانی، نظام تولید محصوالت اجتماعی نظام تولید منيابع طایعيی،   یعنی بگوییم: نظام تولید  ؟شود

معنایش این است كه یک نحوه ساختاری را ما ميدعی هسيتیم كيه موجيب تولیيد مقيدورات یعنيی توسيعه         

والیت را جيای ظرفیيت بگيااریم،    اگر این طوری بخواهیم قرار دهیم باید ساختار  . در اینجاشود می مقدورات

سه تای كلمه نظام را هم از  ؟یعنی بگوییم ساختار والیت، نظام والیت خودش دارای چه وصفی از تولید است

ساختار والیت نساتش به تولید چگونه است؟ نساتش بيه   .«تولید، توزیع و تخصیص»آن برداریم و بنویسیم 
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كيارائیش را برداشيتیم شيد    « رائی اصيلی، فرعيی و تاعيی   كيا »توزیع و تخصیص چگونه است؟ یعنی چگونيه  

گوییم  می توانیم چنین كاری را بكنیم می دهد. در اینجا هم ما می سرپرستی اصلی كه معنای كارائی اصلی را

ساختارهای اجتمياعی،   ،آن وقت ساختار والیت« تولید، توزیع و تخصیص»نویسیم  می نظامها را بر میداریم و

 ،دهد ساختار والیت در نظام تولید، ساختار والیت در نظام توزیع می شود نتیجه میكه ضرب ساختار خانواده 

 اینجيا « نظام والیيت »شود عوضش كرد و نوشته شود  می ساختار والیت در نظام تخصیص یا ساختارها را هم

  ؟ تخصیص كه معنای تادیلی را می دهد.تولید و توزیع و تخصیص

هستند یا نظام والیيت، سياختارهای   « مقدورات»خواهیم باینیم ظرفیت در عاملیت  می آن وقت در اینجا

 ظرفیت در نیابت. خانواده؟ ، ساختاراجتماعی

 قدورات ....س: ظرفیت حقیقی در عاملیت همین مقدورات انسانی م

 ج: اینها مورد تصرف هستند یا ظرفیتی اند؟

 س: ظرفیتی. یعنی نهایت مطلب در عاملیت.

 ج: در موضوع نیابت

 س: یعنی در خود منتجه اگر این یكی سیكلی را طی كند اینكه بخواهد زیاد بشود.

 ج: یعنی نیابت مگر مورد عملش توسعه اینها نیست؟

 س: توسعة اینها است.

یک ساختار والیتی اینجا داریيم، نظيام   سعة اینها است چرا اینها نیایند، یعنی بگوئیم عمل نیابت ج: اگر تو

 والیت نه والیت و نه سرپرستی اصلی كه آنجا هست، بلكه یک نظام والیتی داریم.

 : یعنی نظامهای ساختاری مدیریتی؟س
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آن وقت اگير   «.تار مدیریت تخصیصساختار مدیریت تولید، ساختار مدیریت توزیع، ساخ»: بله، بگوییم ج

 ساختار مدیریت نوشتیم، ساختار مدیریتهای اجتماعی داریم.

كلیيه   ،گیيرد  ميی  هيای كوچيک را  گیرد تا ميدیریت كارگياه   می رااوقاف كه مدیریت اجتماعی از مدیریت 

سيت و  كوچيک كيه یيک شياگرد ا     ها، مدیریتهای اجتماعی تا یک بقيالی مؤسسات غیر دولتی، كلیه میكانیزم

 استاد، همه را می گیرد.

خيانواده اسيت. آن    ،آید كوچكترین نظام و مجموعه و عميومیترین  می و ساختار والیت خانواده كه به نظر

فرق آن تولید دو تا اینست كه اینجا تولید همة شئون ابتدائی. بيه عايارت   دهد  می وقت تولیدی كه در اینجا

جسد »دهد هم از نظر  می دهد. یعنی فرزندی را كه تحویل می نیروی انسانی را تحویلای دیگر كاالی واسطه 

ا آدم تحویل میدهد و هم عواطفش را در سطح اولیه تحویل میدهد و هم حساسیتهای سطح اولیه ر« و جسم

ایش را ایين  با والیت، تولی و تصرف و تا اینجا هست در شكل واسطههد همه شئونی را كه دربارة تحویل مید

آدم بایيد بگيوییم ایين    سياختمان  هایی ميا داریيم در   كند. در حقیقت اگر بخواهیم بگوییم كارخانه می تأمین

شود كه موادی را  می گفتهای  ر به كارخانهمادر است، )كارخانه ماد ةكارخانه اولیه به اصطالح امروزیها كارخان

 .دهند كه هزاران كارخانه مصرف كننده آنها هستند( این باید بخش دوم را بدهد می تحویل

خانواده باید كار اولیه یعنی  مندی كامل را این باید انجام بدهدپرورش دهد، بهرهدر جامعه یک مقدار او را 

شيده  یيا  را بكند و این كار ثانی رویش بكند مثالً مدارس تا یک حيدودی پيرورش بدهنيد، ایين حياال طلايه       

گر بخيواهیم هميه رانگياه    اشود. كه این سیكل را  می شود یک عنصر الی  می دانشمند شده و در اینجا جاب

 این بخش سوم. ،این بخش دوم ید،تولكنیم كه همه در خدمت والیتند این بخش اول 
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گیيرد و مقيدورات انسيانی كيه      می جهت قراردر گیرد و تخصیص  می : خوب، پس این در ظرفیت قرارس

 حاصل اینها هست در عاملیت.

شود گفت خانواده  نمی حصوالت اجتماعی: بله، نهایت خانواده درباره اصل انسان چنین هنری دارد در مج

 یک چنین موضعی دارد.

 كنند، تولیداتی می كند. در خانه یک كارهایی می اشد، در نظام ما فرض كنید قالی تولیدداشته ب: شاید س

كنند، اینجوری نیست كه نداشته باشند، در نظام ما بچه تا قال از بلوغ در اختیار پدر و مادر اسيت خيوب    می

 د تولید داشته باشد. این بای

 : یعنی تولید تكنولوژی و ...ج

 : نه، تولید ساده س

شود، اهل محايت بيه    می های اولیه هست در خانه: تولید عاطفه، احساس، تولید این چیزهایی كه ریشهج

توانيد رشيد    ميی  شود اهل دینداری و ... یعنی همه چیز در مقیاس كوچكش كه بعداً می در خانه« اهل بیت»

 شود. می درخانه كند

 اجتماعی.خوب اینجا اگر بگااریم نظام مدیریت والیت 

 توانید نظام مدیریت سازمانی هم بنویسید، الاته والیت بهتر است. می :س

 گیرد. نمی : خوب حاال نظام مدیریت كه بگاارید فقط یک عیب دارد كه سیاستگااری كلی و ... راج

 ائید درگیری با كفر یعنی سیاستهای اصولی آنجيا پيی ریيزی   فرم می گیرد، وقتی می : خوب در ظرفیتس

 شود. می

 .: یعنی ضرب كه بشود مدیریت سیاسی سطح باال را مثالً نظام مدیریت والیت اجتماعیج

 س: آنجا دیگر حالت اجرائی دارد.

 ، معنای عاملیتی.: درست است، معنای نیابتی هم داردج
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معین كنیم، مثل هیئت دولتی كه االن داریم. خوب خالصه دولت،  نامه اجرائی را: یعنی دیگر باید آئینس

 كه قاالً گاشت. جمع، خانواده

 اینجا تولید، توزیع و تخصیص هم اینجا.: ج

ارتاياط   ، معنای توسعه. یعنيی چگونگيه  انیدر نظام والیت اجتماعی تولید چه چیزی؟ تولید مقدورات انس

تولید منابع هم ما در  نیروی انسانی قوی تر داشته باشد. بعد محصوالت اجتماعی. این هم منابع برقرار كند تا

. یعنی نفت به شود می گوییم كه منابع طایعی با كار اجتماع هست كه اولویتهایش معلوم می اینجا به این معنا

یيک كارهيای دیگيری انجيام     اگر اجتماعی باال آمده كه چه بسا فعالیت ی كه به دلیل عنوان یک مناع طایع

یک كسی چیزی را ارائه اگر مثالً بیفتد. بگیرد معدنی كه در رده پایین است او باال بیاید و نفت از موضوعیت 

 .كنند او به نحو باالترش را تحویل دهد می دهد كه بتواند انرژی كه االن از نفت استفاده

 كنند. می : از طایعت چه نحوه استفادهس

ای هست ام مثل سیم كشی با سیم مسی، از سیمهایی كه شیشه: بله، مثالً االن اینطوری كه من شنیدهج

شيود بعيد هيم آنجيا نيور روی دسيتگاه       شود برای انتقال نيور اسيتفاده ميی    می ولی همین طور نرم است و تا

 و راندمان آن خیلی باالتر است خوب وارد آن بحث نشویم. به ذهن كه ظرفیتكند جوری  می كامپیوتری كار

دهيد ایين رده آخيرش عاملیيت در اميور       ميی  املیيت عاش از اول تا آخرش معنای رسد كه این حتماً همه می

توان توسعه داد موضوع بحثمان اسيت   می طایعی است. یعنی اینجا حتی مقدورات انسانی را از این جهت كه

 كه خودش والی و سرپرست توسعه است. نه ازاین جهت 

حاال ممكن است خود این مقدورات انسانی یک بخشش ظرفیيت خيود والیيت باشيد وليی از ایين جهيت        

خيواهم عيرض كينم كيه معنيای       می كند.می پیداموضوع است كه موضوع تصرف خود والیت است و توسعه 
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نیابتی را كامالً در این رده آخر باید متوجه شویم. آن وقت اینجا هم باز معنيای جهتيی را دارد وليی جهتيی     

شود، مجموعه اینهيا   می كه حاصلش تصرف در این خردیتصرف در این، اینجا هم والیتی را دارد ولی والیت 

 و مجموعه اینها جهت است نسات به این ظرفیت. عاملیت است نسات به این جهت

 بعد اسالمی « اخالق، احكام و علوم»: در مسئله جهت اگر س

قانون اجمالی كه پیيدا بكنیيد یيک معنيای      را كه احساس كردم در دسته بندیها یکاالن من یک چیزی 

 تی در هر دسته بندی هست ظرفیتی، جهتی، عاملی

 ج: درست است

 معنای جهتی را نشان میدهد، « اصلی، فرعی و تاعی»گوییم والیت، تولی و تصرف بعد  می وقتیس: 

 دهد كه. می یک موضوعاتی را نشان« سیاست، فرهنگ و اقتصاد»بعد 

گوید تمایالت اجتماعی تحت سرپرستی قرار گرفته  می می گوید.یک اوصافی مورد تصرف والیتی را در : ج

ستی است. یا مثالً پایرشهای اجتماعی تحت سرپرستی قرار گرفته یا اقتصاد یا تأثیرهای اجتماعی تحت سرپر

ها، تولی سیاسی چطوری است؟ تولی فرهنگی چگونه است؟اصالً تولی در ، یا تولیاست به نحو عام قرار گرفته

گیيرد ي    ميی  متقومياً انجيام  تمایالت، تولی در پایرشها، تولّی در اقتصاد چطوری است؟ یا تصرفهایی كه بعيداً  

اصيلیش، فيرعیش و   »م از اینهيا بخيش   تصرف در تمایالت، تصرف در پایرشها، تصرف در اقتصاد ي هير كيدا   

 «...تاعیش

شيكل گرفتيه، شيكل پيایری و تكيوینی      »عاملیيت  سه بندی آید در بحث جهت این دسته می : به نظرس

دیگری مثل ارتكازات، ادبیات و چیزهایی این گونه قرار گیرد. یعنيی اخيالق،   باید به جای آن چیزهای « اولیه

 المی یک ارتكازاتی را تحویل دهد.احكام، علوم كه مثالً انگیزه های اس
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ج: من اینجا یک سؤالی دارم. می خواهم بگویم كه این اموری كه باز اینجا می گوئیم، در بخش جهت می 

 د.گوئیم باید یک عمومیت خاصی داشته باش

 س: اشكال و غرض من این است كه یعنی معنی عاملیتی ندارد.

یعنی كلیه خصوصيیاتی   .دهد می تا را تحویل 720شود و  می دهد ضربدر این می تا را تحویل 27: اینها ج

آید  اگر همه اینها خواستند در پایین بیایند مثالً اخالق اسالمی شكل  می كه در این باال داریم همه در پایین

آورد  می و احكام اسالمی شكل گرفته، بخشی را كه در اینجاآورد  می ته آیا بخشی را كه در نظام مدیریتگرف

توانیيد بخيش    ميی  است؟ در بخش علومش آیيا  یچه چیزو بخشی را كه علوم اسالمی شكل گرفته می آورد 

در اسالمی شيكل گرفتيه    آید ي یعنی علوم اسالمی شكل گرفته. علوم  می ادبیتان را حاف كنید ي وقتی اینجا 

مقدورات انسانی، محصوالت »نسات به « شتولیدش، توزیعش و تخصیص»والیت ونظام مدیریت و خانواده در 

 21ایين معنيا كيه اوصياف     ميی خيواهم بگيویم كيل     آید یا نه؟  می آیا زبان در آن« اجتماعی و منابع طایعی

 سه هزار تا جمع اینها می شود. هزارتایی كه داریم

 ، اینها باید بیاید.س: بله

مثالً اگر ميا ادبیيات را تعریيف     شود یا نه؟ می آید اینها عناوین عامی است كه ادبیات را شامل می وقتیج: 

 كردیم.

كه شكل گرفتيه و شيكل پيایر و    بكنیم خواهم اشكال  می خواهم اشكال بر ادبیات بكنم بلكه نمی : منس

به معنيای عاملیيت،   « سیاست، فرهنگ و اقتصاد»د ما اینجا فطری معنای عاملیتی در جهت ندارد االن باینی

 سیاست به معنای ...

تواند از آن جيدا   نمی : در اینجا شد والیت اصلی فرهنگ و والیت فرعی كه ساختار فرهنگ است ادبیاتج

 شود.
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ی آن . این عین چیزی است كه اینجا والیت می گوئیم. بعد معنای اجزائپوشاند می : فرهنگ به نحو عامس

 اینجا می آید.

 هيزار بيار تكيرار    14ایين سيه تيا     ؟آید می چقدرتا اینجا شوند  می خواهم بگویم وقتی در هم ضرب می ج:

 شود. می

نيدارد. فيرض كنیيد هيیچ     عياملیتی  در این قسمت معنای یعنی خواهم بگویم در شكل گرفته  می : منس

است سئوال كنیم در سياختار شيما جيای     اشكالی نكنیم كه ادبیات و غیره جایش كجاست؟ یک وقت ممكن

گیرد و این حيرف درسيتی اسيت وليی      می آید پایین و همه را می گوییم این به نحو عام می ادبیات كجاست؟

 معنای عاملیتی در جهت را ندارد. گوییم این سومی می وقتی

 كنیم در جهت،  می : حاال عرضج

اگير  وقتيی كيه شيكل گرفتيه باشيد      دهيد.   نمی اگر اخالق بخواهد در جهت تصرف كند مگر ملكه تحویل

بنویسیم ملكه ي این هم نزدیک به ملكه شدن ي این هم هنوز ملكه نشده و غرض از شكل گرفته یعنيی ایين      

یيک مجموعيه نظيام     .ن هنوز شكل پایر است. ميثالً ایين اخيالق اسيالمی    تادیل به یک هویت شده باشد ای

باشد، ایين شيكل   « اسالمی، الحادی و التقاطی»شود  می گاارید كهحساسیتهایی را شما اسمش را اخالق می

رسيد كيه اسيالمی     ميی  شود، احكام هم به نظر ما می ملكهآن شود؟ شكل گرفته  میچیزی  گرفته اخالق چه

 د، اسالمی شكل پایر دارد و اسالمی تكوینی اولیه دارد.شكل گرفته دار

كنیم با آن چیزی  می : این اوصاف تقسیمات درونی است. یعنی ما وقتی اخالق اسالمی را در هم ضربس

 تواند باشد.دهیم اگر ضرب كنیم این سه وصف از اوصاف درونی او می می كه حاال در اینجا ابداع احتمالش را
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تميایالت شيكل گرفتيه را كيه      ؟...رسد كه من مقایسه كنم می به ذهنتانغیر از اینها ی : شما چه اوصافج

دهد ولی فرهنگ اقتصاد را نشان میدهد، فرهنگ سیاسيت را   نمی دهد اقتصاد شكل گرفته را نشان نمی نشان

 دهد. می نشان

 د این پایین.آی می اش را نازل كنیدیک جهتی یک مرتاهدر : یعنی این سیاست فرهنگ، اقتصاد س

دهد یک تعدادی قطعاً فرهنگ هست  می را 720دهد. اگر  می را 720و  ایناینها همه ضرب در نه. مگر : ج

 ی هم سیاست و تعدادی هم اقتصاد باید باشد.و تعداد

 دهد. می معنای سیاستگااری رامثل : این در آن سطح س

كنم كه اینجا ادبیات، اینجا هم  می من فرض نه. باینید تعدادی كه در جدول می آید چند تعداد است. :ج

 فرض كنیم كه هنر اینجا هم فرض كنید یک چیز دیگر ولی سئوال مهم من این استبنویسیم 

بدليل « ادبيات،»بجاي « سياست، اقتصاد و فرهنگ»براي « فرهنگ»وصف قرار گرفتن  – 2-13

 ضرب اينها در يكديگر و عدم عموميت ادبيات 

كنیم بنابراین ادبیات سیاست همان فرهنگ سیاست است،  نمی ا را كه ضرب در كل اینهاكل اینهمگر كه  

شود، یعنيی فرهنيگ را در    میدر این  شود فرهنگ خودش ضرب می ادبیات اقتصاد هم همان فرهنگ اقتصاد

تيا   4تيا فرهنيگ داریيم     4تا سیاسيت داریيم    4كنیم بر حسب ضرب خودش ما حدود  می اینجا كه مالحظه

تيا هيم بيرای     293داریيد  بيرای فرهنيگ   تا  293كنیم كه  می 27رسیم ضربدر  می صاد داریم به اینجا كهاقت

عمومیتی كه كيل اینهيا را   گویید  می تا هم برای سیاست آن چیزی كه شما از ادبیات، هنر و ...  293اقتصاد 

 بتواند بپوشاند ندارد.

 : حاال ارتكازات را بگویید.س

 خيواهم بگيویم آن چیيزی كيه اینجيا      ميی كه امير فرهنگيی اسيت.     در ارتكازات می خواهم عرض كنم :ج

فرهنگ، سیاست، اقتصاد اوصافش قرار گیرد هم از این طرفی هم بر عكس در حالی كه اگر بتواند نویسید  می

توانيد بياال قيرار بگیيرد      نميی  شيود وليی اینهيا    می فرهنگ در اینها ضربآن از این طرفی  گرفته شود ادبیات
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در آنها ضرب شود. جهتهای كلی جهتی باید باشند كه هر سة اینها بتوانيد وصيف   ت، فرهنگ و اقتصاد سیاس

جهيت اینجيا را   آید عمومیت سطح  می به نظر من هر كدام از اینها قرار گیرد موصوف هر كدامشان قرار گیرد

 عام بودنش را بگیرید، 

گرفتن برای جهت است مثالً جهت تا وقتی كه شكلی پیدا نكرده باشد مردد باشد یک حرفی هست،  شكل

آن بيا شيكل   شيود، تصيرف در    ميی  ساختار پیيدا  ،شكل كه گرفت یک حرف دیگری است كه از شكل گرفتن

اولیه باید وجود داشته باشد یعنی یک جهت « تكوین اولیه»شود برای تصرف در آن باید مایه اولیه  می پایری

 كه شمابرایش فرض كنید یک نسات انعطافی فرض كنید یک راسخ شدنی فرض كنید بعد مثالً فرض كنید 

سيئوال  را نمی توان تغییر داد به باال  90یا 60سنّ از این دسته گویید  می حوزهمقدورات انسانی رسید به  می

گویید نه در ميیلش نيه در فكير و نيه در      می توانید كار كنید در فرهنگش؟ نمی میكنیم در چه چیزی از آنها

 توانم كار كنم. می گویید با اینها كامالً میساله را  7یک دسته دیگر مثالً نوجوانان  .اشعمل اقتصادی

آنهيا كيار   توانم كار كنم هم روی تمایالت سیاسيی   می می گویید اینها دست نخورده هستند از هر جهتی

آیيد كيه    می رود به نظر می جهتی، اینها را بگااریم عمومیت ضرب از بین خواهم بگویم مفاهیم عام می كنیم.

 فرهنگ باشد.است كه یک بخش مربوط به اینها 

 : حاال اگر بجای اینها تكنولوژی بگااریم.س

یعنيی  اسيت.  پیيدا شيده   بر محصوالت ت؟ تكنولوژی شكلی است كه هسچه چیزی : تكنولوژی خودش ج

یيا یيک    اسيت.  درست شدهمیكروفن  این است كه مثالًگوییم تكنولوژی قصد ما  می وقتی كه در بخش تاعی

 نظام مدیریتی درست شده است یعنی در قسمتی كه تصرف كردیم او را تاعیتی ایجاد كردیم ما به ذهنميان 

 ینجا هست.كالً اتاعیها آید  می

 آید. می : پس معنای تكنولوژی به نظر شما پایینس
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 چه رابطة  فالن باشد. مدیریت اسالمی باشدچه حاال  چیزی را درست كردیمبله در تاعیها می آید كه : ج

تولیيد  نظيام   گوییم بایستی عام باشد غیر از شكل خاصش كه تايدیل شيده باشيد در    می در اینجا علومی كه

كار بگیرید برای درست كردن تولید میكروفون یا تولید نیروی انسانی الزم. الاته پافشاری من فرمول فالن را ب

 شود. نمی دلیل برعدم دقت شمامطلب روی 

چون من گفتم درست هست، خصوصيیت اضيافه گفتيه شيود هيم در       نه بعنوان این كهخوب دقت كنید 

 نوشتن هم در تنظیمش، 

گوییم جهت باید چیزهای عام جهتی گفته  می است وقتی كه هجامعكل عمومیت بخشهایی كه مربوط به 

از تعهد فرض كردیم التقاطی را كلیيه  باالی سطح را مثالً ما اسالمی التقاطی ، الحادیرا اسالمی،  هاشود، این

د كه تسلیم به اسالم نشدند الحادی آن كيه  نشرك را به همراه دار ای آید كلیه ادیان نحوه می ادیان به نظر ما

خواهیم تقسیمات اخالق، احكام، علوم را  می بعد از اینكه انگیزهست در امخالف هست، این یک مطلب جهتی 

بيه خلقيش یعنيی حساسيیتها،     جامعيه  ظرفیت اولیه می شود. شود یعنی امر جهتی  می مثال بزنیم امر اولیه

كلی، احكام كلی، چه احكام كلی الهی باشيد )رسياله(    ،طالح دستورها و فرمانها به نحو عمومیحكمش به اص

چه عليوم  كند  می را امضاءو فرمانهای عمومی چه احكام كلی انسانی باشد فرض كنید جامعه یک احكام كلی 

ن اساسيی، قيانونی   شود قانو می شود عاملیت می ولی وقتی تادیل به ساختار مدیریتیرا در سطح فنون كلی. 

در پيائین بایيد    كنيد  ميی  هائی كه آنها را به اجرا تادیلاست عام، قوانین مجلس قوانینی است عام و بخشنامه

كند به نحو عام است مثالً این كه الكتریسیته در فالن درجه، فالن خاصیت  می علومی را كه كشف دیده شود.

رد این خاصیت را بیاورید ضاط درست كنیيد یيا پنكيه ایين     كه فالن خاصیت را داای  را دارد ولی الكتریسیته

 كلی عام نیست.امور دیگر جزء 

 .دهد می اینها امور عامی را تحویل
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د. یعنی اگر كه بتوانند به فرهنگ، سیاست، اقتصاد تقسیم بشونكنیم عام را ما بخواهیم نگاه امور حاال اگر 

بتوانید است با طاقه باال كه برای را اقتصاد دست روی هر كدام كه بگاارید بایستی معنی فرهنگ، سیاست و 

اگر هنر را  .اقتصاد ادبیات ،بنویسید سیاست، ادبیات، فرهنگ ادبیاتباید یعنی مثالً اگر ادبیات داشتید باینید 

، اقتصاد هنر اینهيا هميه از زیير بخشيهای فرهنيگ اسيت       نوشتید بتوانید بنویسید سیاست هنر، فرهنگ هنر

یعنيی هير كيدام     .اینها نیستهیچكدام از اینها هیچ كدام از موضوعات خاص بخالف موضوعات ادبی، هنری، 

 را« شيكل گرفتيه  »ازاینها صحیح هست كه بنویسیم روی یيک برگيه بگيوییم كيه سيه تيا فيرض دارد ميثاًل         

 شيویم كيه ميثاًل اخيالق، احكيام، عليوم ضيرب        ميی  ه فرض برایش قائلرا س« شكل گرفته»نویسیم، خود  می

اینهيا  وقت نویسیم سیاست، فرهنگ، اقتصاد آن  می مثالً و الی آخر. اینجا شكل گرفته راكنیم در اسالمی  می

تيا   .گیرنيد  ميی  كننيد شيكل لغتيی بيه خودشيان      ميی  رسند معنای تخصیصی كه پیدا می به بخش پایین كه

به عاارت دیگر آیا ادبیات خود محصولی از محصوالت نظام  .دهند نمی طایعتاً آن معنا راتخصیصی هم نشوند 

 باشد.  نمی والیت اجتماعی در بخش فرهنگ

گيوییم محصيوالت    ميی  كيه یعنی در ضرب شدنها بایستگی معنای ادبیيات را بدهيد یعنيی اینجيا      ج: بله.

شكل گرفته شيده اسيت ایين قيانون ادبیيات یيا اینكيه         اینجابگوییم تا اینجا اجتماعی باید بچرخد آنها بیاید 

شيود نزدیيک    ميی  كيه  720*27یعنيی   .هزار تا تكيرار كنیيد   14بچرخد بیاید در بخش فرهنگ كه بایستی 

آنجيا  تا مقدورات انسانی  6000مثالً حدود ستون آخر تماماً از این سه تا درست شده است. یعنی تا،  20000

تا منيابع طایعيی    6000تا محصوالت اجتماعی و  6000ن قیدهای باالئی آن با تغییرات ای نوشته شده است،

 هر چیز دیگر.و هنر  ،شود فرضاً ادبیات میقیدها توانید بگویید كه مثالً بر اساس این  می كه شما آنجا

 باشد. بیشترباید ( مقدورات انسانی 1 ،2 ،9الاته بر اساس ): س
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بایسيتی داشيته    ییعنيی ارزش بیشيتر   اش حكومت بیشتری داشته باشيد كارایی باید : مقدورات انسانیج

 باشد. ارزش كمی، نه اینكه عنوان كیفی آن بیشتر باشد.

پیچیيدگی آن بایسيتی   عنوانهيای آن،  خيود   باشيد،  1و  2و  9متناسيب  بایستی : عنوان كیفی آن هم س

كنيیم خيود    ميی  سه تا هست تقسيیم بيه سيه   چون تا كه داریم نااید بگوییم  18000معنای آن را برساند ما 

 دارای ارزش بدانیم وهم دارای تعداد بیشتر بدانیم.هم باید عناوین را 

 گویید اختیارات ایين بخيش   می نیآورید یع می و محكومحاكم گیرید به معنای  می : تعداد كثرتی را كهج

آورید به عنوان اینكه تعداد آن از نظر تكرار واحد بیشتر هست وليی از نظير    می آید زیر چتر اینجا یا اینكه می

 حوزه اختیارات مساوی هست.

 همان معنا را برساند هم از نظر ارزش هم از نظر اختیارات. 1و  2و  9باید در همه ابعاد نه. : س

كنیم چهار، دو، یک  می یعنی مثالً عرض ؟ارزش و اختیارات درست هست ولی واحد كمی چطور: از نظر ج

هستند یا اینكه قدرتی بیشتر از آن دارند  هكنید تعداد نفراتی كه در نظام والیت هستند بیشتر از جامع می كه

عه هست یا اینكه تيأثیراً  تعدادی كه در اختیار ولی فقیه هستند از نظر عدد بیشتر از جام عرض می كنممثالً 

 .باالتر است

كثرتياً و وحيدتاً    هست یعنی ما بایستی آدمها را بیشتر باینيیم، حيول جاذبيه وليیّ    اینگونه تأثیراً  س: هم

بیشتر هميین  آنها نظام كفر كه االن طایعت بیشتری حول محور بوش هست، بالعكس بیشترند نه محصوالت 

ن به قول حضرت امام فرمودند آقای بوش بیاید سوار یک ماشيین بشيود   آدمها تعلقشا .تا آدمها خواهند می را

افراد هيم بيه   یعنی كنند؟! دوستش ندارند  می چقدر مردم اظهار دوست داشتنخودشان راه بیافتد در خیابان 

 به خاطر محصوالت اجتماعی دوستش دارند خودش را دوست ندارند. ، طایعت و امكانات وساب استكان

، 1،2،9به نظر شما مقدورات انسانی یعنی تعداد افراد. اینكه تعداد افيراد دورن خيودش بيه    ج: حاال یعنی 

 تقسیم بشود این یک حرف است.



130  ···························································································································································  

بیشيتر باشيد یيا    بایيد  آید مثالً عناوینی كه مربوط به اخيالق هسيت    می به نظرگونه : عناوین هم این س

 عناوینی كه مربوط به والیت هست.

هيا،  گویید نسات بین مجموعه می كه نسات به والیت، تولی و تصرف داریم شماكالً این عناوینی یعنی : ج

كیفیت هم باالتر  ،باالتر شدكمیّت یتاً باالتر باشد، اگر گویید كمّ می سهم تأثیر باالتری را نشان بدهد یا اینكه

د چهيار ضيربدر   شيو  ميی  شود كه معنای آن می نسات تأثیر هم باالتر شد اینكه مجموعش باالتر از چهار ،شد

 چهار ضربدر چهار باشد 

 ( بشود. 1×1×1( باشد پایین تر هم )2×2×2پایین هم )س: 

كنيد؟ الاتيه در    می نساتها فرقرا بگوئیم یا  9،2،1بعد از آن باید نسات بین پایین كه بیائیم  پایینِج: نه، 

گوئید ضرب كنید در ایين؛  ضرب خودش به نظر می آید كه یک مقدار معین می كند. یعنی این را وقتی می 

 تا بشود چگونه می شود؟ در یک مورد آن معلوم می شود. 27اوّل خود اینكه ضرب كنید 

 فرهنگ، نه تا برای سیاست و نه تا هم برای اقتصاد. ایه تا عنوان بر: یعنی نُس

فرعيی و   ،یگویید سه تای آن برای والیت هسيت كيه اصيل    می شوند شما می از آن نه تائی كه پیدابله. : ج

الّا دهد و نساتها را نشان می 1و  2و  9سه تای آن برای تولی و سه تا هم برای تصرفی سیاست والیت، تاعی، 

 بپرسیم.بایستی  اولیة عین همین سؤال راباشد در همان ضرب اینگونه اگر 

 .شود نمی تا 3تا  3كند  می : اگر این طور باشد چینش اوصاف با هم فرقس

 ت نساتهایش را كه بین آنها قرار می دهید را چكار می كنید.ج: نه. آن وق

 تا یک جا و یكی هم یكجا داشته باشیم. 2داشته باشید چهار تا وصف در یک جا باید یعنی  س:



 8و  7جلسه 

 بسمه تعالی

 «جدول كیفی»موضوع جلسه: 

 17/4/17ـ  82/4/17تاريخ: 

 1892و  1891

جهت و عاملیت بخش ظرفیيت در ظرفیيت بخيش    آیا ابتدائاً باینیم  .بسم اهلل الرحمن الرحیم استاد حسینی:

این سه تایی  «اصلی، فرعی و تاعی»، «والیت، تولی و تصرف»یعنی به نحو اجمال مندرج است یا نه؟ ظرفیت 

این سه تا به  ؛ یعنیاز اوصاف والیت و اوصاف تولی و اوصاف تصرف ذكر شودحوی میتواند به نكه جهت است 

اصلی، فرعی »اول حتماً مندرج است. هر والیتی كه مالحظه می شود  «والیت، تولی و تصرف»نحو اجمال در 

ی به معنای فرعی ترین امر قرار دارد، و تولترین امر و محوریخودش هم در منزلت اصلی ، دومدارد «و تاعی

آن هر سيه  منزلتش هم نسات به  ،دارد« تولی فرعی و تولی تاعی ،تولی اصلی»باز در عین حالی كه خودش 

 ،تصيرفات اصيلی  »منزلت فرعی است و منزلت تصرف نیز منزلت تاعی است در عین حالی كه در آن »والیت 

نگاه كنیم، سیاست بيه  « هنگ، اقتصادسیاست، فر»اگر به منزلت  فرض دارد.« تصرفات تاعی ،تصرفات فرعی

 معنای تمایالت؛

بایيد بگيوییم منزليت سیاسيت،       شود؟ مثالً« ظرفیت، جهت، عاملیت، تعریف»ها نااید به آقای صدوق: منزلت

 منزلت ظرفیت است، منزلت فرهنگ، منزلت جهت است و منزلت اقتصاد، منزلت عاملیت است.

 استاد حسینی: بله.

ظرفیت، جهت، »تعریف كنیم به همان « اصلی، فرعی، تاعی»ها را به جای اینكه منزلت آقای صدوق: یعنی به

 تعریف كنیم.« عاملیت

 باز از نظر منزلت؛« ظرفیت، جهت، عاملیت، درون، ظرفیت، جهت، عاملیت»استاد حسینی: 
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ار هم مجدداً یک ب ،است« عاملیت»و عاملیت به معنای « تولی»و جهت به معنای « والیت»معنای به ظرفیت 

نسات دوم نسات  ،«ظرفیتی»را كنار هم قرار دهیم كه نسات اولی نسات « ظرفیت، جهت و عاملیت»سه تا 

« عياملیتی »است. در عین حالی كه از جهت دیگر می گوییم هر « عاملیتی»و نسات سومی نسات « جهتی»

 باشد.به صورت اجمالی می«  عاملیت»شامل « جهتی»به صورت مجمل وجود دارد، بنابراین هر « جهت»در 

را در سطح اول ظرفیت نگاه كنیم تصرف به نحيو اجميالی   « تصرف، تولی، والیت»یعنی میخواهیم بگویم اگر 

 در تولی و والیت است و تولی به نحو اجمال در والیت مالحظه میشود.

هایی اسيت  مصادیقش بخش را به منزله یک كلی اجمالی در نظر بگیریم كه از جمله اجزاء و« هاظرفیت»اگر 

تنها را مالحظه كنیم و بگوییم نظيام  « والیت»ایم. اگر می شود حرف صحیحی زده« عاملیت»و « جهت»كه 

 ،اصيلی »هيم بایيد    روی «تصيرف  ،تيولی  ،والیيت » . حالوالیت باید بتواند به صورت مجمل شامل اینها بشود

مطلای كه بخش ظرفیت را تمام می كند باید  3، را بپوشاند و مفاهیمش شامل یا مشمول باشد «تاعی ،فرعی

مفهومی كيه بيه    4بخش عاملیت شود نتیجتاً  27بخش جهت هم باید شامل  4بخش جهت شود و  4شامل 

قیدی است كه به صورت مخلتف اشیاء را در نظام والیت تایيین ميی    4دناال روشن كردن یک مطلب است 

 كند.

نظيام  »در « اخيالق »چگونه است؟ اگر چه « علوم ،احكام ،اخالق»در قسمت دیگر می خواهیم باینیم نسات 

 تواند بالمره منفک باشيد و آن را در تميایالت مالحظيه   در عین حال از تمایالت نمیولی است « هاحساسیت

وصيف   سهدر این صورت و همچنین احكام را در فرهنگ، و علوم را در اقتصاد نمی توان مالحظه نكرد.  نشود

وم، مندرجنيد، اخيالق، احكيام،    علي  ،احكيام  ،اخيالق »در عین حالی كه در كيل   قاطی و الحادی،اسالمی، الت»

یعنی اخالق را به معنای اخالق اسالمی مالحظيه   ؛كه در مقیاس كالن در كل جهان مورد نظر است «علومی

را شيامل   پایری تكيوینی اول و همچنین شكلهر سه این اوصاف  ،نكنید بلكه به معنای خل  مورد نظر باشد

 می شود. 
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نظيام  »نظيام برناميه تولیيد    »بيه  « نظام مدیریت خانواده ،های مدیریت اجتماعی نظام مدیریت دولتی، نظام»

محصوالت اجتمياعی و  »مقدرات انسانی »، و بعد از آن شامل شامل است «نظام برنامه تخصیص .برنامه توزیع

 .است «منابع طایعی

 ای وجود نداشته باشد؟ كه آیا عنوانی وجود دارد كه در اینجا به نحوهبعد از این مطلب دناال این هستیم 

ای در این عناوین مندرج است. به نظر می رسيد   هایی كه در اینجا وجود دارد به نحوه نوع عنوان آقای صدوق:

گسيترش  و وحدت، هماهنگی عمومی »انسجام مسئله  ؛ یعنیبندی جلسه قال نیز در اینها وجود دارد تقسیم

 .«رتكث

 «والیت، تولی و تصرف»ي معنای سه وصف ظرفیتی 

را در اینجيا   «والیيت »كنیم كه بحث دیگر ما این است كه شروع به نوشتن معانی این اوصاف  استاد حسینی:

را به معنای گسترش « تصرف»را به معنای هماهنگی و « تولی»ایم،  به معنای رهاری و نفوذ و وحدت گرفته

 ایم. كثرت گرفته

تيولی،  »صدوق: اگر صالح بدانید امروز روی نسات بین ظرفیت و مفاهیم بحث كنیم. مثالً فرض كنيیم   آقای

را معنيی  « سیاست، فرهنگ، اقتصياد »به مقداری مشخص است كه معنای ظرفیتی دارد ولی « والیت، تصرف

ملیت یا نسات كنید سپس نسات در عالمیت و آنچه كه هست را نسات به عاملیت بیان كنید؛ یعنی نسات عا

 را به تمایل معنی میكنند.« سیاست»در قسمت اول  مفهوم جریان دارد؟ مثالً 4جهت و یا نسات ظرفیت در 

از طيرف وليی و   « هيای عميومی   فرهنگ پایرفته شده[ »8:24استاد حسینی: تمایالت عمومی از طرف ]؟[ ]

 رفتار  عینی از طرف ولی سرپرستی میشود.« اقتصاد»

هيا را   سد اگر نخواهیم وارد این بحث شویم، بحث دوم این است كيه معنيای هير یيک از واژه    حال به نظر میر

 شروع به نوشتن كنیم.

آقای صدوق: بله. از نظر منطقی در معانی اینها دوری شود زیرا ممكن است معنایی را كه برای نظام تولید در 

ین است كه والیت بحث محور جامعه جلسة فرمودید عوض شود زیرا جایگاه آن عوض شده است. اشكل من ا
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است. توسعة نفوذ رهاری به یک معناست و گاهی آثار توسعة نفوذ رهاری را در هویت حقیقی خيود جامعيه   

بحث میكنیم كه میگویید قابلیت هدایت، اطاعت و اثر بعدی آن كه توسعة نظام است فراگیر باشد. میخيواهم  

 را معنا میكنند. بگویم این چندین مطلب است كه آثار همدیگر

ترین و كيدامیک معنيای    استاد حسینی: عیای ندارد. چندین مطلب را تک تكجدا كنید و سند كدامیک اصلی

والیت به معنای توسعه وحدت در جامعه كيه توسيعه محيور و نفيوذ     دوم و كدام یک معنای سوم است. مثالً 

 رهاری در سطوح مختلف جامعه می باشد.

ي اینكه این والیت محوری اگر در نظام تكوین باشد نظام خواسيته یيا     2وری است ي والیت یک فاعلیت مح  1

در نظيام اجتمياعی ميی شيود     و گونه نیسيت   ناخواسته به بركت او ایجاد می شود ولی در نظام اجتماعی این

 محوری باشد ولی از او كم تاعیت شود.

د چه در حالتی كه تاعیت كم و چيه در  آقای صدوق: در هر صورت میخواهیم چگونه محور توسعه پیدا میكن

 حالتی كه زیاد باشد.

ه نفوذ رهاری یعنی توسعه محور در جامعه چیزی جز توسع ؛توسعه محور به توسعه نفوذ استاستاد حسینی: 

 نیست. 

اش بير میگيردد   آقای صدوق: یعنی رشد و توسعة این فرد كه منضب رهاری را به عهده دارد به بدن و پیكره

 تاعیت كند. كه از آن

در وجوهی پایرش نداشته باشد )در هر وجهی از وجوه( به هميان نسيات آن    استاد حسینی: یعنی گر جامعه

 جامعه تضعیف می شود.

 آیا با این حال رهار به قرب مطلوب خود می رسد یا نه؟حتماً جامعه تضعیف میشود.  آقای صدوق:

نيام جامعيه   ه موجودی بي فعالیت به این كار داریم كه  در ابتدا كاری به شخص رهاری نداریم استاد حسینی:

یک وقت است كيه سيراغ فاعلیتهيا ميی      كه این جامعه حاصل عملكرد یک عده انسان است. چگونه می شود

هيای ميورد بررسيی یيک     از این كیفیيت  .می رویم ،رویم یک وقت سراغ كیفیاتی كه حاصل فاعلیتها هستند



 ····························································································  139 

هایی نیز كه در این جامعه وجود دارد و درون آن وحيدت  اصب و نسات، مناست كیفیت بزرگی به نام جامعه

ترین باشد و نفيوذش روی هميه   است چگونه است؟ اگر حوزه مغناطیسی این مجموعه روابط مغناطیسی قوی

ها به آن تولی داشته باشند این جامعه دارای انسجام و وحدت و یكپارچگی است و ها بوده و همه بخشبخش

روی هميدیگر  ه بي  ه وحدت پیدا نكرده باشد جز تشتت چیز دیگری حاصل آن ناوده و نیروهيا رو اال كثرتی ك

یعنی عدم هماهنگی به ناتوانی شيدید و   ؛اش عدم اعتماد و امنیت استقرار گرفته و خنثی می شوند و نتیجه

ارهيای ميؤثری   بحران و بیماری تادیل می شود مانند انسان مجنونی كه دچار اضطراب های داخلی است و ك

 های زیادی شود.یک جامعه نیز میتواند دچار اضطراب نسات به خارج نمی تواند داشته باشد.

[ هرگاه یک بعد از جامعه را به عنوان محور سه بعد جامعه هستند؟« تصرف ،تيولی ،والیت»]آیا  آقای صدوق:

 توضیح دهیم، سهم تأثیر اصلی جامعه،

مناصيب سياختاری    «تصرف ،تولی ،والیت» بعد شد ولی« جهت، عاملیتظرفیت، »استاد حسینی: بعد نیست 

ها قابل مالحظه هستند و لكن این سه وجهی درونی جامعه هستند كه هر سه تای اینها برای هر یک از فاعل

 باشد به معنای ابعاد ذكر نشده است. «فتصر ،تولی ،والیت»كه به عنوان 

اساس بود كه اشكال كردم و توصیفی را كه من گرفتم توضيیحی   آقای صدوق: دقیقاً سؤال این من بر همین

 بعدی بود.

این چوب نمی تواند بعد آن خیمه باشد، معنيای بعيد خیميه    كه محور ساختار مانند چوب وسط خیمه است 

 ای برپا نااشد.خیمه هارتفاع خیمه است، چه اینكه برپا باشد و چه اینك ،عرض ،طولیابعاد سه گانة مثالً 

به خالف ساختار كه می گيوییم یيک    ؛ابعاد در آن قابل مالحظه باشد ،آن است كه نسات به هر جزء آنبعد 

 یک خیمه به محور آن است. قیامی وحدتی دارد كه مثالً می گوییم وحدت 

 آقای صدوق: حال می خواهیم بگویم أوز جامعه چیست؟

پا بدارید ه ی كه بتوانید چوب وسط خیمه را بمحور جامعه، توسعه نفوذ رهاری است، به میزاناستاد حسینی: 

درجيه روی   120به آن میزان محور است. اگر این چوب با یک زاویيه  و ه بقیه اجزاء خیمه به آن باشد یو تك
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به میزان نفوذ رهاری در  .زمین باشد نیم متر از پارچه را بلند می كند و بقیه پارچه چادر روی زمین می ماند

وحدت به معنای یكيی شيدن واحيدهای متعيدد      ؛اصل می شود و وحدت پیدا می كندجامعه توسعه محور ح

های متعدد وقتی به وحدت می رسد كه نفوذ رهاری فراگیر باشد و به هير نسيات    است، آثار اعمال این فاعل

 كه این نفوذ باال برود به همان نسات این وحدت پیدا می شود.

 می شود.آقای صدوق: پس والیت به این معنا تعایر 

 استاد حسینی: بله. اگر معنای دیگری در عین حال در خاطرتان است، بگویید.

 ای داشتم كه به معنای بُعدیمی گویید. آقای صدوق: خیر. من از اینكه به آثار توضیح می دادید، تلقی

ه اگر بخواهیم بگوییم جامعه یک وحدت تركیای است كه به صورت كثرتی تادیل به یكی ميی شيود، چگوني   

تادیل به یكی می شود به آن میزانی است كه یک اراده واحد در هماهنگی افراد اثر بگاارد، نفوذ اراده محيور  

 در كثرت موجب تادیل شدن كثرت به وحدت می شود.

گاهی است كه توسعه وحدت در همه ابعاد شخص وجود دارد ولی ابعاد توسعه نیافته است. یک شخصی است 

اش نیيز   محدود است و فكر و تمثالتش نیز بسیار محيدود اسيت و عملكيرد عینيی    هایش بسیار  كه حساسیت

محدود است معالک نسات به یک رییس قوم یا یک قطب، رویش بسیار متعصب است، در اینجا به هر میزان 

كه نفوذ آن افراد را محدود فرض كنید به همان میزان نفوذ رهاری در آنهيا محيدود اسيت. در یيک جامعيه      

های تاعی عالم تأثیر گااشته و استفاده می  فته كه كثرت تأثیر دارد؛ یعنی از جهات مختلف در فاعلتوسعه یا

كند، باد، آب، معادن، نفت و تأثیرهای مختلفی كه از آن می گیرند به این معناست كه كیفیت تأثیر آنان بير  

ت زیياد دارد وحيدت ذهنيی و    عالم بسیار زیاد است و از آن طرف حساسیت افراد نیز باال اسيت؛ یعنيی كثير   

 گوییم توسعه نفوذ رهاری در آنها شدید است.رفتارشان نیز باال است در اینجاست كه می

بنابراین والیت به معنای توسعه نفوذ رهاری در جامعه یا وحدت در نظام فاعلیت اجتماعی، توسعة محيور در  

 جامعه است.

 ي تولی:
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 ه معنی توسعه اطاعت از رهاری در سطوح مختلف می باشد.به معنای توسعه هماهنگی انسجام عمومی ب

در معنای تولی نیز به نظر می رسد كه هماهنگی امور و انسجام به وسیله تولی در جامعه پیدا می شود؛ یعنی 

همان گونه كه محور باید در جامعه توسعه پیدا كند الاته توسعه مكانی، تولی نیز باید توسعه زمانی پیدا كند 

-ميی « هماهنگی انسجام عمومی و اطاعت متناسب با منزليت »هنگی محق  شود بنابراین معنای تولی تا هما

 باشد.

 آقای صدوق: چرا به آن انسجام عمومی می گوییم؟

 استاد حسینی:

به عاارت دیگر، جامعه یک به هم پیوستگی دارد كه یک طرفش وحدت و یک طرفش مناساات وحدت است؛ 

ت بسیط نیست و وحدت در نسایت و ساختار است. مثال سياده در تعيویض دنيده    به این معنا است كه وحد

ميی زنيد بيه هميان      9ماشین معنای وحدت این نیست كه چرخ دنده همان میزان دوری را كه اآلن در دنده 

را دور بزند، بلكه برای اینكه به ماشین فشاری وارد نشود باید بتوانید با تعویض دنده، حركت  3میزان در دنده 

متراكم كرده و موانع جاده را پشت سر بگاارید. هماهنگی به معنای وحدت به این معنا نیست كه اگير چيرخ   

اش در ایين   دور بزند. وحدت رهاری قال از ذكر مناسياات نفيوذ اراده   9زند چرخ پنجمی هم  دور می 9اولی 

وسط و با آخر ماشین به یک  است كه ماشین حركت كند و حركت ماشین به این معنا است كه حركت اول با

گونه نیست بلكه وحدت در تناساات و انسجام   گونه باشد در حالی كه می خواهیم بگوییم در قسمت دوم این

است و هر كسی باید سر جای خودش متناسب با منزلتش تاعیت كند و با حفظ اختالف منزلت یک آهنيگ،  

عملكرد رهاری متناسب با مناساات نظيام فيرق پیيدا    پایرش و مقصدی داشته باشند و وحدتی را بپایرند و 

هيا بایيد    می كند. پس وحدت رهاری یک طرف قضیه به این است كه همه یک رهاير را بخواهنيد، خواسيتن   

درجه اطاعت كنند، از نظر وحدت تاعیيت یيک محيور دارنيد      9همه نمی توانند و ها باشد  متناسب با منزلت

و لاا هماهنگی حاصل نمی شود؛ یعنی اگر سرعت چرخ دنده در دنده  ولكن رعایت مناساات نظام نشده است
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موضوعیتی پیدا نمی كند و یا ممكن نیست میزان حركت پیسيتون   9باشد دیگر اساساً دنده  1اندازه دنده  9

 به اندازه حركت چرخ باشد. پس انسجام همیشه به وسیله مناساات و وحدت به وسیله رهار به وجود می آید. 

 آید. صدوق: یعنی آن وسیلة اختالف آن به وسیلة وحدت به وجود میآقای 

 استاد حسینی: احسنت! یعنی این انسجامی در كثرت است و آن وحدتی در این انسجام است.

ي تصرف: به معنای نیابت در توسعه تأثیر جامعه در ارتااط جهان كه به معنی توسعه توانایی جامعه در تياریخ  

 می باشد.

را كه انجام می دهيیم، روی  « تولی و تصرفی»مرتاه این است كه توسعه كثرت هم ایجاد شود،  حال سومین

اثر داشته  10ها بیشتر شود و اگر امروز این رهاری و پیروی  دهند كه باید دائماً كثرت هم تقومی را نتیجه می

وسعه نسات تيأثیر هيم بازگشيت    اثر پیدا كند؛ یعنی نسات تأثیرها توسعه پیدا كند الاته این ت 12باشد فردا 

 دارد و هم در انسجام و هم در رهاری اثری دارد؛ یعنی كل وحدت جامعه توسعه پیدا می كند.

 بحث به وجود آمدن جامعه و بحث توسعه یافتن جامعه است.« والیت و تولی»یعنی در حقیقت بحث 

 آقای صدوق: یعنی بحث والیت و تولی، بحث ایجاد جامعه است.

 سینی: بحث تصرف، بحث توسعة آن است.استاد ح

بنابراین تصرف در جامعه به معنای افزایش تاعیت درآوردن فاعلیت تاعی نسات به یيک جامعيه اسيت. اآلن    

جامعه آمریكا مرتااً فاعلیت تاعی جهان را در خودش منحل می كند كه مرتااً هم قدرت رهاریش بیشتر می 

 ت به او بیشتر می گردد.شود و هم قدرت پیروی و تولی جامعه نسا

ي اصلی: به معنای دارا بودن نسات تأثیر اصلی در جامعه كه بيه معنيی دارا بيودن بیشيترین اثير مسيتقل در       

 موصوف خود می باشد.

 ي فرعی: 

به معنای دارا بودن نسات تأثیر فرعی در جامعه كه به معنی دارا بودن كمترین اثر مستقل در موصوف خيود  

 باشد. می
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  ي تاعی:

به معنای دارا بودن نسات تأثیر تاعی در جامعه كه به معنی دارا بودن اثر غیر مستقل در موصوف خيود ميی   

 باشد.

 تواند موضوع میل: ي سیاست: به معنای تمایالت عمومی كه می

 های تصرفی یا محور قرار گیرد[ ي شخص ]با فاعل 1

 ي مفاهیم.2

 عی[ها اجتما ي رابطه ]نظام فاعلیتها یا نسات 3

ي شیء ]كاالهای اجتماعی و محصوالت طایعی[ باشد؛ یعنی هر كیفیتی در هر مرتاه از فاعلیت می توانيد    9

طرف میل باشد. در ضمن با همین بیان مشخص می شود كه تمایل عاد نسات بيه ميولی حتيی نسيات بيه      

 ای از فاعلیت كه باشد جزء تعریف سیاست است. فاعلیت مولی از هر مرتاه

های پایرفته شده اجتماعی است چه كیفیت اعتقادی باشد چيه غیير اعتقيادی ]كيه هميان       یفیتفرهنگ: ك

 های اجتماعی؛ پایرفته شده»های اجتماعی در مراحل توسعه جامعه می باشد.[  نسایت

آقای صدوق: چه فرقی با تمایالت دارد؟ وقتی می گوییم تمایل دارد؛ یعنی به یک اعتقياد رابطيه و فياعلیتی    

 دارد.

استاد حسینی: در میل محات و تعل  به یک چیزی است اما پایرش لزوماً محات ندارد. ما اآلن پایرفتیم كه 

تر است؛ یعنی این احسياس عجيز در برابير یيک مسيتكار در یيک موضيع خياص          قدرت تكنیكی آمریكا قوی

میليی هيم بيه او     شيویم و  ایم، هر چند در موضوعات دیگر احساس قدرت می نماییم و تسيلیم او نميی   نموده

هيا و   تواند باشد. عالوه بر ایين ماهیيت پایرفتيه شيده     نداریم؛ یعنی هر گونه تعجیز و تحایای علت تعل  نمی

ها تحلیلی كیفیتی و نسایتی است و از اثر میل است نه خود میيل و موضيوع آن خيود میيل و تعلي        كیفیت

محات داشتن است. الاتيه تحلیيل شيما بيه      نیست. شما خود موضوع محات را تحلیل می كنید و این غیر از

وسیله محاتی است كه به یک ولی دارید و یک مقصدی را هم دناال می كنید و تحلیل بدون انگیزه نیسيت،  
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وسیله است ولی ابزار جریان تعل  شما است نه نفی تعل  شما. به عاارت دیگر، تحلیل هدف تعل  نیست بيه  

دهيد. دوسيت داشيتن، ربيط شيما را بيه طيرف         ه میل را نشان ميی خالف اینكه میل هدف و مقصد متمایل ب

دوستیتان معین می كند اما پایرفتن یک كیفیتی طری  را نشان میدهد نه موضيوع و هيدف. گياهی ممكين     

است كه شما یک تحلیل را دوست بدارید؛ یعنی آن را ح  دانسته و به آن محات دارید و گاهی ممكن است 

زید. و بگویید ناح  می گوید مثالً تحلیلی كه اثاات می كند كه عالم در دسيت  به یک تحلیل دیگر بغض بور

دارید و از تحلیلی كه عالم را مادی تفسیر می كند تنفر دارید. و  ماارك حضرت ولی عصر)ع( است دوست می

اد یک [ است و راه نیست و با آن مقابله می كنید. ممكن است رسا بودن فری38:22می گویید این باطل ]؟[ ]

 كافر را از نظر ابزار نتوانید منكر شوید ولی محتوای آن را انكار می كنید.

ها مرتكز نیست از تناظر آن یک قوم جلوتر رویم و باینيیم آیيا كلميه     چون معنای پایرفته شده آقای صدوق:

 برای فرهنگ می توان مطرح كرد؟ « هاپایرش»بهتری از 

سنگین تر اسيت ولكين دیرتير از پایرفتيه     « هاپایرش»از « اجتماعیتمثالت »اگر گفته شود  استاد حسینی:

 را هم عنوان كرد.« ابزارهای اجتماعی»توان  ها به ذهن می رسد و می شده

 چیست؟« های اجتماعی قابلیت»فرق این با  آقای صدوق:

ابلیيت آیيا   ها به معنای قاول سرپرستی است كه سهمش در تولید كم است. در بحث ق قابلیت استاد حسینی:

 كیفیت تنها حاصل والیت است یا اینكه كیفیت حاصل والیت و تولی است؟

ها مطرح نشده بود؛ یعنی نسات بین تولی و والیت و اصالً مفياهیم   آقای صدوق: در آن موضع هنوز این بحث

 ها همانند تمایالت موضوع است. اثااتی مطرح ناود و طرف این پایرفته شده

دهد. در فاعلیت فردی تمثالت را  های اجتماعی را نشان می ها نسایت قت پایرفته شدهاستاد حسینی: در حقی

های اجتماعی را می تيوان   پیدایش نسایت معنا كردیم و نسایت فرد در نظام فاعلیت تمثل بود. حال نسایت

 به معنای فرهنگ نام نهاد. آقای آقای صدوق: بله. نسایت اصل در فرهنگ است.
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هيای نظيام    یرفته شده های اجتماعی كه همان نسایت نظام اجتمياعی اسيت. آیيا نسيایت    استاد حسینی: پا

 اجتماعی است و یا ساختار نظام نسایتی است؟

 معنی فرهن را بدهد، اشتااه محض است.ها های نظام اجتماعی است و اینكه خود نسایت آقای صدوق: نسایت

[ را نشان می دهد و می خواسيتیم  93:10مان ]؟[ ]های اجتماعی از نظر معنا لغوی ه استاد حسینی: نسایت

 تر شده است؟ مقداری واضح تر شود، معلوتر شد ولكن سؤال دیگر این است كه آیا دقی 

 داد. ها نشان می آقای صدوق: پایرفته شده

 های پایرفته شدة اجتماعی، كلیة مفاهیم روابط و مناصب چگونه است؟ استاد حسینی: نسایت

 شود و فقط روابط نیست. الت را نیز شامل میآقای صدوق: محصو

استاد حسینی: فرقش در همین است. محصوالت وقتی شیء می شود این نسيایت دیگير بيه عنيوان قيوانین      

 نسایت نیست.

 ها مثل تمایالت می تواند موضوع و مشخص قرار گیرد؟ آقای صدوق: آیا طرف پایرفته شده

هيای   های پایرفته شده اجتماعی است كه هميان نسيات   كیفیت»استاد حسینی: ]بنابراین فرهنگ به معنای 

 «اجتماعی در مراحل توسعه جامعه می باشد

گیيرد زیيرا محصيوالت     باشد و روابط و كیفیات را دربرميی  های اجتماعی شامل محصوالت جامعه نمی نسایت

 اجتماعی شیء است و نسایت شییی نیست.[

است؛ یعنيی دارای مقيام و اطالعيات اسيت. خيود مقيام        های اجتماعی شخص منسوب به نسایت در نسایت

سیاسی یک نسایت اجتماعی است و این مقام سیاسی كیفیت است كه یک اطالعاتی دارد كه به این شخص 

توانایی ورود در چنین منصای را داده است آن نسایت اطالعات نیز به وسیله جامعه پیدا شده بعد عملیاتی و 

 خود نسایتی است تا مرتاه ادبیات. ای دارد كه آن هم  برنامه

ها در نظری و گاهی عینی و گاهی سيازمانی اسيت و در مراتيب مختليف      آقای صدوق: بنابراین گاهی نسایت

 است.
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« ارتكيازات »ترین لغت برای فرهنگ  ساده« های اجتماعی پایرفته شده»استاد حسینی: پس به نظر می رسد 

 است.

 معنی نشود، اولی است. آقای صدوق: اگر به كیفیت و نسایت

 های پایرفته شدة اجتماعی باشد؟ استاد حسینی: بهتر نیست كیفیت، كیفیت

های اجتماعی ضرب در اوصاف بعدی  می شود؛ یعنی اخالق، عليوم و احكيام    آقای صدوق: خیر. پایرفته شده

ت اجتمياعی اسيت نيه    پایرفته شده داریم. حال اقتصاد به معنای عملیات اجتماعی، رفتار اجتماعی و تصيرفا 

 رفتار شخص. حال آیا رفتار عموم و یا خانواده را می گوییم؟

 شود، آن معنا را پیدا می كند. آقای صدوق: بعد از اینكه در عینیت ضرب می

استاد حسینی: آیا رفتار اجتماعی خانواده را می گوییم و یا رفتار خود خيانواده را در درون خيودش نیيز ميی     

بگوییم این اآلن جدول جامعه است، شيما رفتيار اجتمياعی را بگوییيد سيپس بيه جيدول        گوییم؟ مگر اینكه 

 مخصوص واحد دیگری می رسید كه آن را به صورت خصوصسی تعریف كنید.

تواند موضوع یيا مفعيول آن فعيل، میيل یيا پایرفتيه شيده         ]اقتصاد: به معنای رفتار و اعمال اجتماعی كه می

 قرار گیرد.[و یا خود فعل و رفتار « رابطه»

 آقای صدوق: اینجا تماماً قید اجتماعی زده شده است و موضوع آن جامعه است.

استاد حسینی: معنای رفتار: رفتار به معنای عملیات، كارهایی كه انجام می گیرد. آیا كارها مااشرت نسات به 

 است؟گاار سد نیز جزء رفتار اجتماعی  شیء مثالً سد ساختن است یا طرح سد و یا سیاست

 آقای صدوق: انسان نیز می تواند موضوع آن باشد.

می خواهم بگویم سر شیئی عینی است كه بوسیلة آن مانع آب می شوند. اگير اقتصياد در ارتاياط انسيان بيا      

هيا باشيد،    را شامل شود و یا اینكه موضوع اقتصاد می تواند حاكمیت بير انسيان  « سد»جهان است باید بتواند 

 ها كارهای دیگری را انجام دهند. ها را مدیریت كند و بعد انسان است كه خود انسان این« اقتصاد والیت»
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آقای صدوق: فرقی نمی كند و می تواند هر دو را بپوشاند. وقتی می گوییم جهان، هم انسان، هم شیء و هيم  

 ای معنا كنیم. پوشاند و باید اقتصاد را به گونه رابطه را می

ها و تمایالت باشد. ولی گاهی از باب میل، گاهی از باب پایرفتن  مانند پایرفته شدهكه اشیاء را دربربگیرند و 

ها صحات می كنیم؛ مثالً می گوییم اخالق ملت نسات به هم مؤدبانه است، در  و گاهی از باب عمل و فعالیت

جيایی كيه ميی    اینجا منظور فعل مردم است. مردم ایران به هم احترام می گاارند و كمک می كنند و به هر 

رویم مشاهده می كنیم رفتار مردم ایران كامالً فرق می كند. اوالً تنهایی رفت و آمد نمی كنند و بيه صيورت   

اجتماعی می روند؛ یعنی مؤمنین به همدیگر مأنوس هستند و در رابطة تا هم آداب خاصی دارند و وقتيی بير   

 ن و هم شیء واقع شود.روی فعل رفتارشان كه صحات شود، طرفشان می تواند هم انسا

 استاد حسینی: آیا موضوع رفتار خود ارتااطات است؟

آقای صدوق: موضوع رفتار ممكن است خود ارتااطات هم باشد؛ یعنی گاهی فعليی صيورت ميی گیيرد بيرای      

ها و خود رفتار باشيد و معنيی عياملیتی ميی      اینكه ربطی برقرار شود. بنابراین رفتار روی امیال، پایرفته شده

 د.ده

 آیا كار سیاسی را می توان رفتار اقتصادی نامید؟ استاد حسینی:

 آقای صدوق: كار سیاسی یعنی چه؟

 استاد حسینی: یعنی روی میل مردم فعالیت و سخنرانی می كند.

 آقای صدوق: زمانی كه صحات می كند فعلش است.

 استاد حسینی: یعنی گاهی بر روی مردم اثر می گاارد؟

وصف عاملیت را در برگیيرد؛ یعنيی متنياظر     4ای باشد كه آن  مولیت اقتصاد باید به گونهبله. ش آقای صدوق:

 تصرف است.

 بنابراین تعریف اقتصاد: استاد حسینی:
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خود فعل »و یا « رفتار و اعمال اجتماعی كه می تواند موضوع یا مفعول آن فعل، میل، یا رابطه پایرفته شده»

 «.و رفتار قرار گیرد

 «اخالق، احكام و علوم»صف جهتی ي معنای سه و

ها مطرح كيرد و غيرض از سیاسيت خيود      اخالق: می توان اخالق را به معنای نظام تمایالت و نظام حساسیت

تمایالت است. به عاارت دیگر، میلها حول كدام محور است تا معلوم شود اخالق جامعه چگونه است؛ به طيور  

دارند، بنابراین اخالق آن جامعه دنیاپرسيتی اسيت و یيا اینكيه     ها یک بافتی حول محور دنیاپرستی  مثال میل

گرایی است كه خداپرستی است. بنابراین نظام یا ساختار تمایالت در اخالق اصل  ها حول محور ح  بافت میل

 می شود.

 آقای صدوق: اگر اجازه دهید به جای نظام، ساختار بنویسیم كه معنای بافت بودن بیشتر شود.

 های جامعه و یا تملیالتشان. ساختار حساسیت استاد حسینی:

بنابراین اخالق: ساختار تمایالت اجتماعی است كه معرف نظام ارزشيی آن جامعيه ميی باشيد؛ یعنيی قيدر و       

ها متفاوت است و تابع اخالق آن جامعه می باشد. مثالً درجه بهيایی كيه    منزلت موضوعات مختلف در جامعه

خمر می دهد یک مؤمن نه تنها آن درجه را بر مسكرات قائل نیست بلكه  یک فاس  به پیدا كردن مسكرات و

ها متفاوت است؛ مثالً در اینجا بازارش شيلوغ اسيت    متنفر نیز می باشد. همچنین در چیزهای مشترك قیمت

 ولی در آنجا این گونه نیست و بازار چیز دیگری شلوغ است.

 اعی گفته می شود.احكام: به كلیه ساختارهای دستوری و قوانین اجتم

ها و دستورها باشيد آثيار آن    ها و قوانین به دو معناست و اگر ساختار فرمان آید فرمان به نظر می آقای صدوق:

 ضابطه می شود.

در جامعه شكل قانون پیدا می كنند. قوانین اجتماعی كه هميان قيوانین دسيتور ميی     ها استاد حسینی: فرمان

 باشد.

 ام تعریف شود.آقای صدوق: حال به خود احك
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 استاد حسینی: كلیة ساختارها، دستوری اجتماعی كه قوانین می باشند.

 ها بریده نیست بلكه دعوتی را به جهتی می كنند. آقای صدوق: یعنی فرمان

 ها جزء احكام محسوب می شود؟[ استاد  ]آیا فرمان

ن كه شكل ضابطه به خيود بگیيرد   فرمان، به خالف قانونگااری فرمانده می خواهد؛ یعنی فرما استاد حسینی:

همان قانون است. مجلس طا  یک برنامه خاصيی قانونگيااری ميی كنيد و ضيابطه ميی گياارد، خيود ایين          

گااری به معنای این است كه یک جمع از طری  قانون و ضابطه فرمان می برند ولی شكل فرماندهی و  ضابطه

ه است. به عاارت دیگر، قوانین ابزار اداره و ابيزار  فرماناری در شكل فرماناری یک جمع از طری  تنظیم ضابط

شود و این غیر از فرماندهی و دستور یک  فرماندهی نسات به جمع است و فرماناه صورت خاص مشاهده نمی

 فرمانده نظامی است كه در آنجا دستور مشخص است.

باشيد، و ابزارهيای اداره    بنابراین احكام: كلیه ساختارهای دستوری اجتماعی است كيه قيوانین اجتمياعی ميی    

 جامعه هستند.

حال باید تعریفی از علوم دهیم كه معنایی را كه مورد نظرمان اسيت، ابزارهيای تصيرف اجتمياعی شيود كيه       

 ابزارهای تصرف در شیء هستند و احیاناً گاهی انسان هم می تواند علوم انسانی باشد.

 راساس آن تصرف صحیحی عمل می شود.آقای صدوق: یعنی اگر تصرف صحیحی از انسان داده شود ب

استاد حسینی: در آنجا قوانین ساختارهای دستوری و در اینجا ساختارهای تصرفی است و دستور تيولی الزم  

 است.

 آقای صدوق: توصیفات تصرفی است.

 استاد حسینی: چرا؟

 آقای صدوق: ساختارهای توصیفات.
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اجتماعی كه همان ابزار تصرف است. فرق بین ابزارهيا  استاد حسینی: می توانیم بگوییم ساختارهای توصیفی 

این است كه در اینجا هم ابزارهای اداره است ولی در اینجا دستور فرماناری به نسات شرط است و در اینجيا  

 علم فرماناری شرط نیست و اگر تصرف كردند، تاعی می شود.

 آقای صدوق: یعنی ملح  كردن است.

هایی كه داریم این است كه اخالق چه نساتی با احكام دارد؟ اخالق را همان  ثاستاد حسینی: بله. یكی از بح

هيا، قيدرها و    ها بگیریم )نظام ارزشيی(؛ یعنيی جامعيه حيول محيور پرسيتش، ارزش       تناساات نظام حساسیت

ها را به رسمیت می شناسد و اگر نظام سیاست را كمال وضع اجتماعی در نظر بگیریم این تمایالت كه  منزلت

شيود. هير   اختار پیدا كند اخالق آن جامعه است، كه این )اخالق( اساساً بر قيوانین و دسيتورها حياكم ميی    س

گویید عميل بيه احكيام موجيب     دستوری باید ناشی از اخالق باشد و مناساتی با اخالق داشته باشد؛ مثالً می

رفتاری از او سر می زنيد، درسيت   گونه  پیدایش اخالق حمیده است یا اینكه اگر اخالق رذیله باشد انسان این

است كه احكام در یک جا وسیله تهایب اخالق است ]ولی[ برعكس آن نیز قابل مالحظه است. غرض از جعل 

ها نیز در هر جامعيه عليت    ها و حساسیت ها و این تغییر فرم احكام چه چیز است؟ اخالق حمیده، و تغییر فرم

ای اسالم را نپسندند و نظام تمایالت جامعه  ل اگر در یک جامعهپیدایش احكام همان جامعه است. به طور مثا

« بایيدهای »در آن جامعه رواج پیدا می كنيد؟ طایعيی اسيت كيه     « بایدهایی»دینی باشد چه  حول محور بی

گیری و مقننه كه ضابطه درست می كنند آیا می توانند  همان اخالق در جامعه رواج دارد. این مجالس تصمیم

ای درست كنند؟ خیر. همان طور كه نمی توانند ضابطه معین كنند، اگير كسيی    ت ملت ضابطهبر علیه خواس

هایی را پیش بگیرد كه اخالق عمومی را عوض كنيد، چيه در    بخواهد تغییر در جامعه ایجاد كند باید سیاست

چيه   هاست و گااری كه اخالق در سیاست« كالن»كه عمل اخالق در فرد است و چه در سطح « خرد»سطح 

گیری بزرگی است كه منشأ تغییر اخالق جامعه می شود. اخالق منشيأ پیيدایش    كه روی موضع« توسعه»در 

آن را نمی پایرند « باید»احكام است و تمایالت اساس پیدایش بایدهاست. اگر مردم چیزی را شایسته ندانند 

 منوط به پایرش اخالق است.« بایدها»و پایرش 
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اختار تمایالت را در نظام قوانین و هم بالعكس آن را فرمودید، فرمودید كه غيرض  شما هم اثر س آقای صدوق:

 ای به وجود بیاید. از جعل احكام این است كه اخالق حمیده

الاته احكام نسات تأثیر دوم را دارد نه نسات تأثیر اول؛ یعنی اگر شيما بخواهیيد تميایالت را     استاد حسینی:

ارهایی شروع كنید ولی این اثر دوم را دارد. در اثر اول بایيد بتوانیيد یيک    اصالح كنید ممكن است به یک رفت

گیری در سطح توسعه و كالن داشته باشید كه اخالق جامعه را تكان دهد كه بعد از این امر، قوانین آن  موضع

تولی  به راحتی پشت سر آن می آید. اثر اول مربوط به اخالق است كه ظرفیت خوانده می شود و اثر دوم كه

گیيری یيک    به او دارد مربوط به احكام است، در عمل هم همین كه كسی تصمیم می گیرد در ایين تصيمیم  

ای در خودش به  مرتاه از اخالق اجمالی وجود دارد؛ مثالً كسی كه تصمیم بگیرد كه یک صفت اخالق حمیده

ود، اگير اخالقيش مطلقياً    وجود بیاورد، كسی كه می خواهد تصمیم بگیرد در پیدا شدن اخالق حسينه در خي  

گیری برای او  مخالف باشد )نه اینكه اخالقش در محور همراه و در جزییات همراه نااشد( امكان چنین تصمیم

نیست و چنین كسی اساساً به دناال اصالح نیست تا به دناال كیفیت رفتارش باشد. همین قدر كه كسی بيه  

 ای با شما همراه است. یک درجه دناال اصالح خود می شود به این معنا است كه تا

با توضیح این مطلب سؤال دوم نیز حل می شود وقتی كه نظام تمایالت منشأ جعل قوانین ميی   آقای صدوق:

 شود قعطاً جای محوری را می گیرد و آن هم جای تصرفی را به عهده دارد.

 حال اگر ممكن است مقداری نسات بین احكام و علوم را هم شرح بفرمایید.

شوند )الاتيه آثيار عليوم( توسيعه     اگر كمی دقت كنیم علوم مطلقاً در روابط اجتماعی حل می تاد حسینی:اس

قدرت علوم، توسعه روابط اجتماعی را در پی دارد. یک روز قانون راهنمایی و رانندگی ناود حاال هسيت، اآلن  

 هم نمی شود قوانین راهنمایی، رانندگی را برای هواپیمایی پیاده كرد.

العكس آن نیز صادق است اگر بگوییم علوم تابع روابط اجتماعی توسعه پیدا ميی كنيد و حاصيل توسيعه آن     ب

متناسای در روابط اجتماعی است؛ یعنی قوانین اصلی احكام كه آیا تمركز یا انسيجام اسيت، چيه    « بایدهای»

است. روابط اجتمياعی،  « ادسیاست، فرهنگ، اقتص»مصرف و یا « و یا»محوری اصل قرار بگیرد. تولید، توزیع 
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علوم را شكل می دهد و علوم باز می گردد و بایدهای خرد و جزیی را معرفی می كند. علوم در احكام نسات 

 تأثیر دارد ولی نسات تأثیر خرد دارد.

 احكام بر علوم نسات تأثیر كالن را دارد و اخالق نسات تأثیر توسعه را داراست.

 تماعی می باشند.علوم: علوم ابزارهای تصرف اج

ساختارهای توصیفی اجتماعی كه ابزارهای تصرف اجتماعی می باشند، و تفاوت آن با ابزارهای دسيتوری، در  

این است كه در ابزارهای تصرف اجتماعی دستور فرماناری شرط است. اميا در احكيام عليم فرمياناری شيرط      

 نیست.

 ی اجتماعی اصل است.ها اسالمی: می خوهیم بگوییم تاعیت از مولی در فاعلیت

شود بنابراین معنای اسالمی، محور قرار گرفتن تولی به  تولی محور قرار می گیرد و از طری  تولی منسوب می

محيور توسيعه تياریخی    »های اجتمای كيه اصيل در نسيایت یيافتن جامعيه بيه        والیت الهی در كلیه فاعلیت

 «.باشد می

هيای اجتمياعی كيه     تولی به والیت الهی در كلیيه فاعلیيت   در« شرك»التقاطی: به معنای محور قرار گرفتن 

 معرف وضعیت جریان جامعه در تاریخ است.

الحادی: محور قرار گرفتن عدم تولی به والیت الهی كه به معنای تولی استكاار حیيوانی بيه فاعلیيت تاعيی و     

 باشد.سقوط از منزلت نیابت انسانی می

آید كيه یيک چنيین چیيزی در اینجيا       داریم به نظر می« لتقاطیاسالمی، الحادی، ا»حال یک بحث دیگر در 

وجود دارد كه الحادی مرتااً باید در التقاطی حل شود و التقاطی در اسالمی حل شود. معنای جهتی را بيرای  

ترین مرتاه باید مراتب ذكر  ترین تا نازل عالم تكوین و برای خارج مشخص می كند. طاعاً برای اسالمی از عالی

ترین مرتاه اسالم ]است[ كه شيرك را ميی پيایرد،     ترین سطح كه نزدیک به پایین و التقاط نیز از كاملكنید 

، شرك نیز از مراتب خفی آنكه نزدیک به اولین مرتاه اسالم است تا مراتب باالی آنكيه  «الحاد، شرك، اسالم»

 ی كنید.گیری جامعه مالحظه م شرك جلی است كه نزدیک به الحاد است این را در جهت
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فاعلیيت در توسيعه را   « كارآميد شيد  »شكل گرفته: كارآمد شدن یک كیفیت )فاعلیت( در جهت خاص است 

 گویند.

بير   ای كه نتوان آن را عيوض كيرد.  ای مراد نیست بلكه باید در توسعه شكل گرفته باشد به نحوهكارآمد وهله

 را عوض كنید. پایر كه در توسعه جا نگرفته است لاا می توانید جایشخالف شكل

انيد كيه   انيد و اسيتوانه ای نشيده   ملكات راسخ مثل قوائم یک ساختمان هستند ملكاتی كه هنوز شكل نگرفته

سال، كه در جریان توسعه حاكمیت و والیت راسيخه و   90بتوان بر آن تكیه كرد. مانند بعضی جوانان قال از 

هر چه كه شكل هم بگیرد به یک نسات تاعی منصب پیدا نكرده است، جای محكمی پیدا نكرده است. الاته 

 1بسیار فرق دارد مثالً شما ها توان استفاده كرد با شكل نگرفته ها می است و لكن نساتی را كه از شكل گرفته

 60درصد از كافر شكل گرفته می توانید استفاده كنید )به نفع اسالم( ولی از آن كيافری كيه شيكل نگرفتيه     

كنید و چنین كافری تحت تالی  ممكن است مسلمان شود. وليی امكيان مسيلمان    درصد می توانید استفاده 

 شدن یک كافر یهودی كه در این راه سنی از او گاشته و پیر شده بسیار كم است.

شیء و رابطه را هم بایيد هميین معنيا    « اند هایی كه در توسعه منزلت والیی پیدا كرده كلیه فاعلیت»بنابراین 

 كنیم.

ای شيده باشيد    اند؛ یعنی این شیء باید یک وسیله هایی كه در منزلت والیت استقرار پیدا كرده كلیه فاعلیت»

های سلطنتی كه متناسب با هيیچ منزليت دیگيری نیسيت؛ در      كه به درد جای دیگر نمی خورد مانند تریاون

سيتفاده  عدد باند دارد در یک مسجد كوچيک بايریم قابيل ا    20شكل حقیقی اگر بلند گوی مسجد جامع كه 

 نخواهد بود.

اند لكن در آن منزليت اسيتقرار    هایی كه در هر مرتاه از نظام والیت منزلت پیدا كرده پایر: كلیه فاعلیت شكل

 اند. نیافته

هایی كه عین وارد شدن به نظام والیيت نيه منزليت یافتيه و نيه اسيتقراری پیيدا         تكوینی اولیه: كلیه فاعلیت

 اند. كرده
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هسيتند؛  « اخالق، احكام، علوم»عاملیت « تكوینی اولیه»، «پایر شكل»، «شكل گرفته»آیا می توان گفت كه 

 این است كه چیزی شكل بگیرد. « اخالق، احكام، علوم»یعنی عاملیت 

گفتیم اخالق اسالمی كه در نظام والیت وارد شده هم منزليت و هيم   « شكل گرفته»در تعریف  آقای صدوق:

 استقرار پیدا كرده است.

هيا و   ، باید تكوینی اولیه را در ظرفیت آورد، و گفت ظرفیت«پایر شكل»، «شكل گرفته»یعنی  سینی:استاد ح

 های شكل گرفته ]؟[ شكل گرفته، مثالً سیاست

باشد؛ یعنی آنجا كه گفتید مقيدورات  « اخالق، احكام، علوم»های جهت نمی تواند غیر از  توانایی آقای صدوق:

 معنای ظرفیت و عاملیت است؛

اخيالق،  »آیا عاملیتش به چیزهای شكل گرفته بر می گردد؟ تصرف می شود. ظرفیت جهيت،   تاد حسینی:اس

است و ظرفیت عاملیت، مقدورات انسانی محصوالت اجتماعی، منابع طایعی كه هر سه اینها را « احكام، علوم

 می كند؛ كه مالحظه كنیم وقتی یک واحد باال برود یک جامعه به طور كلی ظرفیتش تحول پیدا

هيای   توانیم اینها را با هم جمع كنيیم اینكيه بیياییم كلیيه ظرفیيت      ای دیگر نیز می ما به گونه استاد حسینی:

 جامعه را در باال قرار دهیم.

 فرق عاملیت با تصرف:

 های تاعی باشد ولی عاملیت نیابت از مولی است. تصرف را در جایی می توان به كار برد كه تصرف در فاعل

قاالً فرق تصرف و عاملیت را این گونه می فرمودید كه تصرف، تصرف در خود است و عاملیيت،   دوق:آقای ص

 تصرف در غیر است.

 این مطلب در موضوع جامعه مطرح نیست. استاد حسینی:

. این مطلب در جامعه شناسی كه می آید غیر از در اینجا اثر عاملیت توسعه خود به وسیله نیروی مولی است

 انسان شناسی در مرتاه اول است.
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و در آنجيا  « ظرفیيت، جهيت و نیابيت   »اگر نیابت گفته شود معنای تقوم هم در آن وجود دارد.  آقای صدوق:

 معنای تقوم را می رساند.« نیابت»باشد « والیت، تولی و عاملیت»

ضور مولی را نمی رساند و ممكن است كسی نیاب كسی باشد؛ تقيوم در  نیابت خیلی معنای ح استاد حسینی:

 نیابت و عاملیت متقوم كه باید حضور مولی باشد. 

نیابت در والیت هر چه تولی پیدا می كند نائب « والیت، تولی، نیابت»اگر جایشان را عوض كنیم بهتر نیست 

 شود. می

ست و لغت نیابت هم نیابت و هيم عاملیيت اسيت كيه     خوب! اینجا تقوم عاملیت است. می گوییم یک ظرف ا

 حضور مولی را دیگر ذكر نمی كنیم و نایب او هست. حال آیا او هم خودش هست و حضور دارد؟

نااید گفته شود در عین حالی كه اصل دستگاه تقوم است. چيون  « ظرفیت، جهت، عاملیت»در  آقای صدوق:

بریده از نظام نیست ولی چون آن درون نظام است و می گویید شما سه بعد از یک فعل را می فرمایید و این 

باید این را در آنجا نشان دهیم؛ یعنی فرق بین بعد بيودن و سياختارهای درون نظيام    « والیت، تولی، تصرف»

 باید كامالً در آن اخا شود.

چون تيولی پیيدا    سؤال اینجاست كه نایب را قرار دهیم درست است. اول تولی پیدا می كند و استاد حسینی:

شود. اما این كه نایب شد حال شیء را ملح  می كند. آیا توسعه تيأثیر را   كرده است، نایب به میزان تولی می

 می توان جای نیابت قرار داد و گفت نیابت، یعنی توسعه تأثیر؟

 ری است.توسعه تأثیر، یعنی ملح  شدن فاعل تاعی، یعنی معنایی كه از تولی كردیم همان اطاعت از رها

 نیابت از مولی در توسعه تأثیر این نیابت در تصرف است. آقای صدوق:

 «والیت، تولی، تقوم»توان گفت: چیز دیگر جای آن مثالً  حال می استاد حسینی:

 تقوم یک امر شاملی است؛ چون در والیت هم تقوم است. آقای صدوق:

ف می شوند؛ یعنيی چطيور ميی شيود. یعنيی      حال مهم این است كه وقتی هر دو با هم متصر استاد حسینی:

فاعلیت تاعی ایجاد می شود و یک فاعل تاعی متعل  به آنها و آن دو حاضر می شوند و تصرف می كنند. اگر 
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تصرف می كنند باز لغت تصرف رساتر می شود. )تصرف یک بخش دیگر مثل تصرف یيک مملكيت كيه ميی     

 كنند اینها تصرف یک اثر دیگر می كنند(.

وقتی تصرف می گوییم، دیگر تقوم را نشان نمی دهد؛ یعنی دو فاعلیيت را نشيان نميی دهيد و      وق:آقای صد

 وقتی نیابت می گوییم دو فاعل را نشان میدهد. 

تصرف عام است و اجمال دارد، هم از اینكه دو فاعل است تصرف واقع شده است والیتی، تولی  استاد حسینی:

هر كس دیگر. خوب! ضرب در هم می شود؛ یعنی والیت تولی تصرف و تصرفی است. حال این تصرف ولی یا 

ضرب می شود. مثالً ضرب می شود در سیاست ي اخالق و ... یا اسيالم و غیيره یيا     « اصلی، فرعی و تاعی»در 

حتی مدیریت اجتماعی و برنامه تولید. در ضرب شدن مطلب حل می شود؛ چون مثالً اگر ایين تصيرف شيود    

 ماعی در برنامه تولید اسالمی كه شد كارش تصرفی اسالمی می شود.های اجت تصرف نظام

های شكت را تأمین نمی كند جز در خود تعریفش؛ یعنی شما حتماً بيرای تصيرف    اما آن غرض آقای صدوق:

یک معنایی را می نویسید كه یا خود مفهوم تصرف است كه آن معنایی كه می نویسیم اطالق دارد یا ندارد؟ 

 است.این یک بحث 

و یک بحث دیگر آنكه آن معنایی كه در آنجا نوشتیم آیا غرض ما را می رساند یا نمی رسياند؟ بيه نظير ميی     

 رسد اگر اینجا بنویسیم نیابت در توسعه بهتر است.

 باید آن را تقوم مولی و ولی در توسعه بگوییم. استاد حسینی:

 و ولی است؟ اینكه می گوییم نیابت هم به معنای تقوم مولی آقای صدوق:

خیر. نایب، یعنی كسی را وكیل می كنید كه فعلی را از جانب شما انجيام دهيد؛ یعنيی شيما      استاد حسینی:

 ضرب كردید و بالواسطه عمل می كنید. آیا شما عمل بالواسطه را در والیت قائل هستید یا حضور؟

واسطه مين اسيت در صيورتی كيه     به نظر می آید خود فعلی را كه من نایب می شوم فاعلیت بال آقای صدوق:

 های دیگر در خود این شیء هم هست؛ یعنی فاعلیت من هیچ می شود. حضور مولی از طری 
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حال می گوییم وقتی شما در نیابت عمل می كنید حضور مكانی مولی و حضور مكيانی شيما    استاد حسینی:

ما در منزليت دوم و حضيور   است و هر دو منزلت است و حضور مكانی مولی در منزلت سوم است و حضور ش

 زمانی و تعل  زمانی و فاعلیت تاعیت هم نسات به شما هست هم به موالی شما.

در نفس خود منزلت من مولی نیست ولی در منزلت دیگيری كيه فياعلیتی را خلي  ميی كنيد،        آقای صدوق:

 هست. 

حضور قدرت او از طریي   گویید در منزلت من نیست شما كه متعل  به او هستید و چطور می استاد حسینی:

تعل  شماست. نه اینكه از طری  فاعلیت شما بلكه از طری  تعل  شما؛ یعنی فاعلیت شما كه به هير صيورتی   

تعل  به آن دارید. چون تعل  به او دارد شما در كیفیت آن شریک هستید و اال در اصل فاعلیيت او در تعلي    

 شما حاضر است.

 كه برای هر فاعلیتی موضوعیت دارد هیچ كس غیر از مولی نیست. یعنی در اولین منزلتی آقای صدوق:

باالتر می گوییم؛ یعنی وقتی می گوییم فاعلیت تعل  به او دارد بيه وسيیله فعيل شيما ذاتياً و       استاد حسینی:

محدود می شود و حدش به وسیله فعل شما است و اال اصل ذاتش تعل  به اوست یعنی جزء اوست و عضوی 

 طرف و دارد، ایجاد كرده است. به عاارت دیگر، نفوذ اراده او در نفس كشش حضور دارد. را كه كشش به

من می گویم او اصالً موضوع كارها نیست؛ یعنی هست ولی به تعایر شما در دایره كیفیات است  آقای صدوق:

 را می رساند. كه فاعلیت ما حضور پیدا می كند. یعنی بنویسیم نیابت در توسعه چون این همان معنی تقوم

یعنی بنویسیم تصرف = نیابت در توسعه تأثیر جامعه در ارتااط با جامعيه. حيال سيراغ فصيل      استاد حسینی:

 رویم[. بعدی به نام عاملیت ]می

 ي معنای سه وصف عاملیتی )نظام مدیریت دولتی، نظام مدیریت اجتماعی، نظام مدیریت خانواده(

 نظام مدیریت دولتی:

ام همان نظام اراده است، ولی مدیریت دولتی از جهت نظامش مورد نظر ما است نيه از نظير   منظور از این نظ

اش؛ یعنی ساختار نظام )ساختار نظام والیت اجتماعی كه به معنيی سيازماندهی نظيام؛ یعنيی كیفیيت       برنامه
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لیيات مسيئله   دار ميی باشيد.( و عم   سازماندهی نظام و اداره امور جامعه را به صورت مستقیم و مستقل عهيده 

 دیگری است.

 رساند. الزم نیست ساختار بگوییم خود دولت بگوییم و دولت مطلب را می آقای صدوق:

دولت نظام اداری را نمی رساند و ممكن است دولت را هیچ تغییری ندهی اميا نظيام اداری را    استاد حسینی:

ست كه یک وزارتخانه مركزی باشيد و  وزارتخانه را داشته باشی و لكن این طور نی 29تغییر دهی؛ یعنی حتی 

وزارتخانه  29ها این طور و غیره باشد و از مركز نصب شوند. شما می گویید وزارت عیای ندارد؛ مثالً  مدیر كل

وزیر باشد و دولت تشكیل بدهند، ولی آیا الزم است كه یک وزارتخانه متمركزی در تهران  29داشته باشد، یا 

های آب و برق شيیراز و اصيفهان و غیيره در اختیيار او باشيد یيا او        ای وزارتخانهه گیری باشد كه كلیه تصمیم

 گااری كلی را بكند و در سطح كل كشور بگوید وضعیت نیرو باید چگونه باشد؟ سیاست

 پس نویسیم نظام اداری كشور. آقای صدوق:

ل بایيد دقيت كنیيد سيازمان     نظام والیت اجتماعی، یعنی نظام اداری، سازمان نظام اداری. حا استاد حسینی:

مدیریت اجتماعی را سازمانی برای فرم دادن درست می كنیم؛ یعنی سازمان بيه معنيای سياختن كيل نظيام      

 باشد.است. یعنی سازمان به معنی سازمان تشكیالت نظام اداره امور می

 های مدیریت اجتماعی: نظام

 داره جامعه سهیم می باشد.كلیه ساختارهایی كه به صورت غیر مستقیم و غیر مستقل در ا

بیان این مطلب: ما می گوییم از یک دكان بقالی گرفته تا یک مؤسسه خیلی بزرگ تيا اوقياف    استاد حسینی:

ای باشد نداریم چه در جامعيه الحيادی یيا اسيالمی؛ یعنيی       گرفته و غیره و كاری به جامعه آن كه چه جامعه

 دولت را افراد منصوب می كنند یا نه؟

 مان ساختارهای اجتماعی است.ما منظور

 خانواده:

 خانواده را این گونه تعریف می كنیم:
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بيه هير حيال    «. كلیه ساختارهای اجتماعی كه كمترین سهم تأثیر مستقل در مدیریت جامعه داشيته باشيد  »

 نظام دولت است. « كالم»است نظام « خرد»خانواده 

 امعه دارد؟آیا می توان گفت خانواده آثار مستقل در ج آقای صدوق:

خیر. زیرا خانواده در جامعه معنا پیدا می كند؛ یعنی جامعه است كه نكاح را به رسيمیت ميی    استاد حسینی:

شناخت ولی خودشيان دارای   شناسد و اگر مثالً گفتید جامعه خانواده علی ي علیه السالم ي را به رسمیت نمی  

 و مستقل بودند.ای كه درون آن جامعه بودند یک والیتی داشتند  یک جامعه

 بنابراین تعریف خانواده این گونه است.

آیا « كلیه ساختارهای اجتماعی كه دارای بیشترین سهم تأثیر خرد و مستقل را در مدیریت دارای می باشد»

 ها؟ در سهم تأثیر خرد مغازه دارها اثر بیشتری در مدیریت دارند یا خانواده

 اقتصادی نیست.موضوعاً خانواده در این بخش  آقای صدوق:

بنابراین خانواده نه در بخش سیاسی و نه در بخش فرهنگی و نه اقتصادی است. در حالی كيه   استاد حسینی:

ها حتماً اثر دارند ولی بیشترین اثر را ندارند بلكه كمترین سهم تأثیر خيرد را در جامعيه خيانواده بيه      خانواده

 عهده دارد.

 رسد كه تأثیری فطری باشد.تأثیر خانواده به نظر می  آقای صدوق:

خیر. اینگونه نیست. در نظام استكااری تعریف خانواده بيدین صيورت نیسيت در آمریكيا تيک       استاد حسینی:

 والدینی زیاد وجود دارد فقط ما در وجود دارد و پدری نیست و تشكیالتی بدین گونه ندارد.

عریف كرد و نمی تيوان تيأثیر خيانواده را تيأثیر     خانواده را باید در جامعه استكااری و در جامعه اسالمی نیز ت

تكوینی مطرح كرد زیرا در آن عدل و ظلم مطرح است. در تكوینی نمی توان عيدل و ظليم را آورد، خيانواده    

قاضی دارد، ح  شكایت دارد، مانند متعاملین، به عنوان یک مجموعه ولی دارد، مولی علیه و حقوق دارد، لاا 

ت بلكه قوانین تشریع در آن است. خانواده یک واحد كوچكی است كه هيم ميدیر   نمی توان گفت تكوینی اس
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های مختلف دارد كه در جوامع مختلف نیز مختلف است؛ درسيت ماننيد نظيام اجتمياعی. از      دارد هم فعالیت

 گویید می تواند خانواده بپوشاند؟فطری چه تعریفی را دارید كه می

ای اسيت نيه    نااشيد نيه مغيازه   « واحيد »یک جامعه است اگر ایين   خانواده واحد تشكیل دهنده آقای صدوق:

 شركتی، هیچ چیز نیست.

ها بدین گونه بود كه زن و مرد با هم آمیزش می كردند، فرزند نیز تولید می  در روسیه تا مدت استاد حسینی:

فيرض كيرد    توان اشيكال مختليف بيرای آن    شد مانند مرغداری و دامداری و گاوداری. بنابراین همین كه می

معنای فطری اولیه را نمی دهد. نظام فطری آن است كه والیت اجتماعی در به وجود آمدن و از بین رفتنش 

درجه فطری است و شما می توانیيد از آن بهيره    90هیچ گونه سهم تأثیری ندارد؛ مثالً میعان آب در حرارت 

برداری كنید، سد درسيت كنیيد و از    توانید بهرهبگیرید اما نمی توانید آن را معدوم كنید، از این رودخانه می 

توانید به آب بگویید روان نااشد آب به صورت فطری در این درجه از دما میعان برق آن استفاده كنید اما نمی

دارد. به صورت فطری اولیه دارای شهوت و دارای تقوی شود، گرایش به ح  و باطل دارد این پتانسیلی است 

كار كنند شهوتش را شدت می بخشد و اگر مؤمنین روی آن كار كنند تقوایش را شدت  كه اگر كفار روی آن

ای قوی باشد تقوی را و اگر اراده بيد داشيته باشيد هيوی را در خيود       می بخشند و یا اگر خودش دارای اراده

طيری اسيت.   دهد و نمی توانید بگویید تقوی و هوی را نداشته باشد و یا یكی را نداشته باشد، این ف شدت می

غرض ما از كلمه فطری آن چیزی است كه از دستگاه تصرف اجتماعی خارج است و لكن به عنوان یک بستر 

و غیره همه یک امكان فطيری  « آدم»، «آب»یک امكان فطری است، « نفت»در اختیار نظام اجتماعی باشد، 

رد ولی تيأثیراتش بیشيترین سيهم    هستند. خانواده چیز دیگری است كه در نظام وجود دارد و تأثیراتی هم دا

 تأثیر نیست؛ یعنی اگر شما بافت نظام توزیع كشورتان عوض شود خانواده عوض می شود.

من از این طرف سؤال می كنم كه اگر جامعه یک هویت انسانی داشته باشد و انسان در آن اصل  آقای صدوق:

 شد، تحق  جامعه واقع نمی شود.باشد اگر همین آمیزش كه در اشكال مختلف وجود دارد در آن ناا
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آمیزش هیچگاه معنای خانواده را نمی دهد؛ آمیزش امری فطری است و ربطی هم به خانواده  استاد حسینی:

ای محقي  نميی شيود.     ندارد نه تنها آمیزش بلكه همه چیز ربط به جامعه دارد و اگر هوا هيم نااشيد جامعيه   

اینكه طی یک شرایط خاصی آمیزش را بپایرند؛ یعنی بگویند بنابراین بحث توالد و تناسل بحث تكوین است 

سار می كنیم و اگر فالن رقم باشد می پایرم، اگر زنيازاده شيد ار     آمیزش اگر به آن گونه خاص باشد سنگ

ندارد، اگر نشد ار  دارد. اینكه به وسیله یک حدود و قیودی یک سازمان كوچولو درست می كنید و این غیر 

است. عمل آمیزش عملی است فطری كه نمی شود در عيالم تيرك شيود اسيم ایين سيازمان        از عمل آمیزش

يي  1خانواده است نه اسم عمل آمیزش، این سازمان كوچک كمترین سهم تأثیر را در والیيت اجتمياعی دارد:   

ایين  این خودش متأثر از والیت اجتماعی است كه اگر والیت جایز باشد كلیه قوانین خانواده فرق می كنيد و  

 اولین تأثیر است.

 19ي متأثر از رفتارهای جمعی است.؛ یعنی اگر توزیع ثروت درست انجام پایرد، جيوان مجيرد هميین كيه     2

ساله شد می تواند ازدواج كند اگر توزیع ثروت باطلی شد جوان مجاور است تا سی سال زن نگیرد و به فساد 

 كشیده شود.

و در عین حالی كه كمترین سهم تيأثیر مسيتقل را در اداره كلیيه     بنابراین خانواده واحد تشكیل جامعه است

جامعه دارد هم خودش تحت عنوان مدیریت نظام والیت اجتماعی قرار می گیرد و هم به نسات تحيت نظيام   

را در لااس خوراك، مسكن در « مد»لاا « فرهنگ، ثروت، قردت»مدیریت جمع قرار می گیرد؛ مثال ًدر توزیع 

دیگر می شود. نميی   ای دهد و در یک جامعه اسالمی به گونه ایی یک چیز دیگری تحویل مییک جامعه اروپ

شود خانواده را با كتک مجاور كرد كه فالن لااس خارجی را نپوشد، شما كيه نظيام اجتماعیتيان یيک نحيوه      

د كه ایين  توزیع ثروتی را می دهد و یک نحوه ژورنال را هم می فرستد یک نحوه شرایطی را هم مهیا می كن

كنید، توزیع ثروت را هيم   های شما می گاارند. در آنجا هیچ ممانعتی نمی می شود كه در بوتیک« مد»لااس 

ها اینها را نپوشيند، ایين خيانواده یيک واحيد       ای قرار نمی دهید، بعد نمی توان تالی  كرد كه خانواده به گونه

ح كنید این حتماً اصيالح خواهيد شيد. بنيابراین     كوچكی است كه دو باال دست قوی دارد آن باال را شما اصال
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های دیگر در  خانواده واحد مستقل است كه كمترین سهم تأثیر را داراست واحدی مستقل است، كلیة سازمان

 جامعه بیشترین سهم تأثیر را دارا هستند ولی این )خانواده( كمترین سهم تأثیر را مستقالً داراست.

ها است منتهی با كمترین سهم پس چيرا آن را از آن سيازمان    ده همان سازماناگر خانواده در ر آقای صدوق:

 جدا می كنیم؟

های دیگر جدا می كند این جدایی باید بيا یيک قیيد دیگير غیير از       چه قیدی است كه این بخش را از بخش

 ها جدا شود. كمترین و بیشترین از بقیه سازمان

ا تقسیم می كنید چگونه اسيت كيه نميی تيوان كمتيرین و      همان طور كه شما خرد و كالن ر استاد حسینی:

گااری می  های كلی و سیاست بندی بیشترین قید را برای تقسیم قرار داد؟ كالن به معنای این است كه دسته

 كنند لزوماً هم بحث توسعه در آن نمی شود بلكه بحث رشد می شود.

عین كرد كيه از چيه طیفيی كيالن و از چيه      در هر صورت برای خرد و كالن هم باید شاخصه م آقای صدوق:

 طیفی خرد نامیده می شود.

بندی كلی امور اجتماعی را موضوع بحث قرار ميی دهيد،    های كلی كه در دسته گااری سیاست استاد حسینی:

 كالن نامیده می شود.

 های بخشی موضوع بحيث قيرار ميی دهيد بخيش      بندی هایی كه كارهای اجتماعی را در دسته گااری سیاست

 شیالت، بخش كشاورزی این خرد است.

بحث ما در اینجا بحث عاملیت است، منظور از عاملیت ساختار نظام اداریاست. مثالً فيردی ميی    آقای صدوق:

 خواهد استخدام شود می گوییم تا این حد فرد تحت نظام اداری كالن قرار می گیرد.

بازار پول یا بازار كاال وقتی كه همه كاالهيا را   استخدام در دستگاه یک امر خرد است نه كالن استاد حسینی:

دربربگیرد به معنای كالن است، بازار سرمایه مدیریت كالن هم به این معنا است كه به چه نساتی به واردات 

توانيد   بها بدهیم، آیا برای واردات قرض بدهم یا نه؟ این مدیریت كالن است ولی یک تياجر ایين كيار را نميی    

جر می تواند در بخش خودش بگوید صادرات امسال شركت ما خوب باید باشد و نمی توانيد  انجام دهد یک تا
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های كالن، آن است كه در مقیياس بيزرگ    گیری بگوید نسات صادرات كشور به وارداتش چگونه باشد! تصمیم

« خيرد »های آن را معین می كند ولی مقیياس   كل، كشور را به عنوان یک واحد در نظر گرفته و وضع بخش

یک بخش است. حال می تواند آن بخش بسیار بزرگ مانند شركت بافت باشد ولی موضوع كارش یک بخيش  

از كار است الاته گاهی آن بخش به قدری بزرگ می شود كه می گویند تأثیرش تأثیر كلی است؛ مثالً بياالتر  

كالن مطرح می كنند و  های درصد از تولیدات یک كشور را به خود اختصاص می دهد؛ این را در بحث 60از 

های كلی نگاه می  بندی در صادرات و واردات نفت به عنوان یک موضوع، مطرح می شود. ولی گاهی در دسته

های كلی شامل اموری می شود  بندی ها صادرات فرش و غیره قابل طرح نیست. دسته بندی كنید در این دسته

كار، نیروی كار )نه كار در یک بخش مثالً دستگاه دولتی(  ها را می پوشاند؛ مثالً می گویید بازار كه همه بخش

سيواد   هيای بيی   این را كالن می گویند ولی خرد به این معنا است كه مثالً ما در فالن سازمان ميزد را بيه آدم  

هيا   هيای داخليی بيازار كيار را مالحظيه ميی كنیيد بعيد هيم نسيات بيه ایين             چگونه بدهیم. در خيرد بافيت  

« خيرد »می كنید بعد هم می گویید تأسیس فالن شركت یک امر خرد اسيت پيس    های خرد گااری سیاست

های كلی اسيت   بندی مربوط به جمع« كالن»های كلی كار می كنند و  مربوط به اموری است كه درون بخش

هيای   گیيری  هيای بيازار تصيمیم    گیيری  را تصمیم« خرد»كه موضوع كار حكومت است. بیشترین سهم تأثیرها 

هيای خيرد همیشيه زمینيه      گیيری  هم خیلی مهيم اسيت تقریاياً تصيمیم    « خردها»، جمع این روحانیت دارد

های كالن بوده و بستر برای باالتر است كه آن باالتر با تصرف در این بسترها وضع را  گیری های تصمیم فعالیت

 نامید.« كالن»را بستر فعالیت « خرد»تغییر می دهد در حقیقت می شود 

های  نامید و خانواده جزء فاعلیت تاعی نیست زیرا خانواده جزء فاعلیت« خرد»ز بستر فعالیت ها را نی و خانواده

 ای است كه سهم تأثیرش سهم تأثیر كمترین است.تصرفی

 اجتماعی بودن خانواده

گوییم یک نفر متصرف در كل است، یک جامعه در هر مقطعی مثالً یک رییس دارد كه آن رییس از یيک  می

، نهایتاً صد سال حكومت می كند، كه این یک نظام است، یا حتی باالتر از حكومت فرد مطيرح  سال، ده سال
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های امم را عنوان كنید؛ مثالً بگویید دوام تاریخی امت موسی)ع( از اول پیيدایش داخيل آن    كنید و بقاء نظام

صير داخليی آن را ذكير    اند را ذكر كنید. در داخل مسيئولیت آن مسيئولین عنا   امم مسئولینی كه در آن بوده

ها برسد و از آن خارج شده و به ساختارهای اجتماعی ميی رسيد، ميثالً     ها و عزل ونصات كنید، تا به زیربخش

امروز مدیر اقتصادی بوده فردا ورشكسته شده و مدیریت اقتصادی ندارد در تميام اینهيا سيهم اول از والیيت     

ای است كه اميور اميت در دسيت اوسيت؛ ميثالً       به ولیتاریخی است و اصلی را هم داراست. سهم دوم مربوط 

های درونی است و سهم چهارم مربيوط   حضرت موسی ي علیه السالم ي سهم ]سوم[ مربوط به رییس حكومت  

به عناصر اصلی آن نظام است و سهم پنجم مربوط به شاكه بدنه نظام و سهم آخير مربيوط بيه خيود جامعيه      

 است.

شد اگر در جامعه یک نفر آدم خل  شده باشد این آدم متعل  به رییس خل  یعنی در صورتی كه تقوم اصل با

شده و فاعلیت شخص این آدم در ارتااط با رییس خودش اصل است؛ یعنيی ایشيان مكليف نیسيت و اخيالق      

اش، به نظر می رسيد از مهمتيرین مطاليب در مااحيث ایين اسيت كيه در         خاصی ندارد مگر در ارتااط با ولی

ها  ولیه سهم تأثیری از فاعلیت خود فرد در آن قرار دارد. این گونه نیست كه گفته شود انگیزهپیدایش اخالق ا

هيای   اند لاا این گونه عمل ميی كنيد! نيه ایشيان منزليت      مربوط به ذات است و این فرد را بد ذات خل  كرده

 مختلفی را می تواند پیدا كند و می تواند طال، نقره، مس و غیره شود.

 می خواهیم باینیم كه باالخره تاریخ از كجا شروع می شود. آقای صدوق:

های تاریخ تكيوین، دنیيا اسيت!     یک وقت سؤال شما در مورد تاریخ تكوین است، یكی از بخش استاد حسینی:

یک وقت از تاریخ دنیا سؤال می كنید، تاریخ دنیا غیر از تاریخ تكوین است. در تاریخ دنیا نیز یک وقت سؤال 

انسان می نمایید كه بعد از خل  دنیا و مالئک، كه خل  این دنیا بستری برای پرورش و نیابت بيرای  از تاریخ 

 عالم پایین بوده؛

غرض من این است كه ما االن احتیاج به یک تعریف تاریخی و اجتماعی برای این دنیيا داریيم؛    آقای صدوق:

 یعنی تاریخ حیات بشر.
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كنیم. این آغاز تاریخ انسان است  را از خلقت حضرت آدم )ع( شروع می ابتداء تاریخ حیات بشر استاد حسینی:

های دیگر نیز متعل  بيه   اما آغاز تاریخ اجتماعی بشر نیست، آغاز تاریخ اجتماعی بشر از زمانی است كه انسان

حضرت آدم )ع(؛ مثالً همسرش حضرت حوا و فرزندانش نیز خلي  شيدند و كيوچكترین جامعيه ممكين كيه       

ه از ولی و مولی علیه پیدا شود كه بعد از این هم این جامعه كوچک از رجال و نساء بسيط كثیير   تشكیل شد

پیدا كرده است. زبان هم از آن وقتی پیدا می شود كه حضرت آدم )ع( به نسات تعل  به حضيرت حي  ميی    

كرم )ص( كيه  شود. ادراك حضرت آدم )ع( نسات به اسمایی كه تعلیم به او می دهند با ادراك حضرت نای ا

آن اسماء را ایجاد فرموده زمین تا آسمان فرق دارد. حضرت آدم )ع( جارییل در مورد اسماء سؤال فرمود ولی 

 نای اكرم )ص( معلم خود جارییل بود.

پس اصوالً از اینجایی كه می خواهد زبان محاوره شود مورد نظر است و اگر منظورتان ملكوت باشد كه زبيان  

 ی اكرم )ص( است كه عین محل مشیت خدای تعالی قرار گرفتن است.متناسب با تولی نا

كنید كه این زبان حضرت آدم )ع( است. زبان در مرحليه اسيماء را   اما یک وقت زمان ادبیات قوم را عنوان می

در مرتاه متنازلش می توانیم متلفظ به آن باشیم و اال تلفظ در مرتاه عالی آن را نمی تيوانیم ميتلفظ بيه آن    

ای را كه ما داریم و ابزار تصرف ما هست متناسب با نسایت ما اسيت. از   شیم. تلفظ به كلمات و زبان محاورهبا

آنجایی كه به آن زبان انسان می گویید حتماً نحوه عاادت انسان نیز در آن سهیم است، چشم انسان كه ميی  

رتی بیش از آن مقدار را نمی تواند بیند به نساتی است كه حالت روحی و بندگیش ایجاب می كند، و اال بصی

داشته باشد؛ به هر حال بسته به میزان تقوم است. كه الاته پیش از پیدایش زبان پیدایش حاالت بوده اسيت  

كه در این صورت روشن است كه حاالت متقوماً پیدا شده است. بعد از آن تمثالت است كيه آن نیيز متقومياً    

در جوارح دست، گوش، چشم، همه اینها متقوم است و اگر متقوم است  پیدا شده است بعد از آن نیز تصرفات

پس تصرف انسان در آن وجود دارد و دیگر نمی توان آن را طایعی خواند، قاعدتاً آن چیيزی كيه بيا تصيرف     

 انسان نااشد باید آن را طایعی خواند.
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واسطه اسقاء رحميت حي  بدانیيد.     تان را مثالً شما می توانید خودتان را محتاج رحمت ح  دانسته و خانواده

حتی وقتی مردی همسرش را می بوسد احتیاج او به بوسیدن احتیاج به رحمت ح  است. و التااذ را احتیاج 

یيک  « سياب »به رحمت خدای تعالی می دانید؛ و چون شما مجرد از اسااب قدرت اسقاء ندارید. یيک وقيت   

ماء از اسماء متجسد باالتر می رود و یک نحوه تجسد دسته از اسماء است، اسماء متجسد است و یک وقت اس

تری دارد مانند تجسد در عالم القياء و رحميت حي  كيه      دیگر دارد مانند عالم بهشت و یک وقت تجسد عالی

برای اولیاء خدا است. غرق در یک خوشی خاصی می شود كه خودش نیز نمی تواند از آن توصیف متجسدی 

ما حاالتی را با خداونيد متعيال   « ان لنا مع اهلل حاالت...»حضرت می فرمایند: بدهد و می رسد به آنجایی كه 

داریم كه هیچ ملک مقربی طاقت آن حاالت را ندارد. آنها طایعتاً اسقاء رحمت را بالواسيطه ميی نماینيد ميا     

یک وقت بالواسطه نمی توانیم اسقاء رحمت كنیم، كه در این صورت وجودی برای ما باقی نمی ماند.  گفتند 

خدمت حضرت سلیمان )ع( آمدند و شكایت از باد داشتند كه ایين بياد زنيدگی ]؟[ ميا را بيه هيم       « ها پشه»

ها، همسر و خانه و زندگی ما را از بین می برد، تو سلطانی و بياد تحيت فرميان توسيت، حضيرت       ریخته، بچه

گفت اگير بياد   « پشه»او سؤال كنم، هم بیاید تا از « باد»فرمود كه من نمی توان یک طرفه قضاوت كنم باید 

 اینجا بیاید كه نمی توانم من اینجا بایستم.

حال اگر رحمت حضرت ح  بخواهد بالواسطه بر ما نازل شود ایستادن ما در اینجا ممتنيع اسيت. چنيد نفير     

خدمت حضرت صادق )ع( آمدند اصرار كردند كه به ما اسم اعظم را بیاموزید، حضرت فرموند شما طاقيت آن  

را ندارید. وقتی اصرار كردند حضرت یک نفر از میان آن چند نفر را انتخاب كردند، وارد اطاقی شدند در یيک  

ای را در گوش او گفتند بقیه دوستان وارد شدند دیدند رفیقشان نیست دیدند بيه جيای او یيک     لمحه، كلمه

سم اعظم را نداشت. شيما ميی   های برآمده نشسته است، روحش تحمل ا پیرمردی با موهای سفید و استخوان

توانید اشاره به اسم اعظم كنید، خدا را به آن اسمی كه به موسی تكلم كرد، ولی ابداً نميی تيوانم آن اسيم را    

 بدانم.
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ما چگونه می توانیم بگوییم یاد خدا در اراده پدر و مادر هنگام آمیزش در روح فرزند اثر ندارد در عین حيالی  

ی كه خورده، فكری كه داشته و شروعی كه داشته است، مؤثر است و تمام حاالت كه در وقت آمیزش، لقمه ا

و دوران حمل مادر بر فرزند اثر دارد؛ چگونه می توان گفت این یک موجيود طایعيی اسيت. بيه ميادر شيیخ       

انصاری ي علیه الرحمه ي گفتند فرزندت هر روز شرفیاب خدمت حضرت ولی )عج( می شود، جيواب داد ایين     

م است زیرا من در تمام مدت شیر دادن او یک بار بدون وضو بدون توجه و یاد خدا به او شیر ندادم، خیلی ك

اول خدا یک توفیقی به پدر و مادر چنین شخصی عطا می كند كه بتواند حاضر باشند. به هر حال نوع ميردم  

ه شیعه كيه فرزندانشيان را در   در نمازشان حضور ندارند چه خواسته در موقع شیر دادن بچه، اال اینكه خانواد

مجلس ورضة امام حسین )ع( كه می برند خود این دل سوختنی كه دارند حضور پیدا ميی كننيد، احیانياً در    

همان موقعی كه بچه شیر می خورد و گریه بر امام حسین )ع( می كند و این شیر دادن بچه همراه با گریه بر 

الی است. بنابراین اگر یک نحوه تقومی در ایجادش نداشته امام حسین )ع( خود یک رحمتی از جانب ح  تع

باشد از محصول طایعی بودن خارج می شود به خالف اینكه خیلی از چیزها را مالئكه متقوماً بيه نايی اكيرم    

)ص( در عالم ایجاد می كنند، از باران، كوه، دشت و غیره. حال سؤال این است كيه اگير تقيوم وجيود دارد و     

ها به هم دیگر اجتماعی دانستیم می توان سؤال كرد  یست اگر ربط پدر و مادر را در این دورهموجود طایعی ن

چه نحوه سیاستی یا فرهنگ و اقتصادی بيه ایين پيدر و ميادر رسيیده      « سیاست، فرهنگ، اقتصاد»در توزیع 

 است؟ تحت چه نحوه والیت قرار داشته اند؟

ه به جامعه هستند و بریده نیستند؛ مثالً به ما كسيی تكلیيف   پدر و مادر خود و سازمانشان از هر جهت وابست

كنم نان حالل واقعی چیست؟ آیا واقعاً من به آن مكليف   كند كه نازل حالل واقعی را به خانه بارد، سؤال می

می شوم یا نه؟ گفته شود كه ما كاری به عالم تكلیف فرد نداریم بلكه به عالم وضعی او كار داریم نااید در این 

ای حرام وجود داشته باشد. اگر كسی به دناال اجرای احكام بدین صورت باشد در اول كار سؤال ایين   نان ذره

است كه به هر حال گندمی را كه كشاورز می آورد و در بازار به فروش می رساند بياالخره آیيا از هير جهيت     

ید كند، شرعاً هیچ اشكالی نيدارد.  گوییم این درست است ولی فقیه چون آن را تأی مورد تأیید است؟ حاال می
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ها به دست آمده است حكيم ایين    اند و با وام این گندمحال ممكن است بپرسیم كه این كشاورزان وام گرفته

 وام چگونه است؟

ما نمی گوییم هیچ محاوری وجود ندارد، االن نظام پولی این گونه است كه در شرائط فعلی تكلیيف بيیش از   

طلب غیر از وقتی است كه نظام پولی هم اسالمی شده باشد و درست شده باشد. مين بيه   این را ندارید، این م

مان تميام   خدمت یكی از آقایان رفته بودم، سؤالی داشتم، ایشان گفت سعی كنید كه تمام خصوصیات شرعی

این غياا  باشد بعد نقل كرد كه فالن بزرگوار در فالن جا رفت غاا را نخورد، صاحب منزل ناراحت شد، پرسید 

چه عیای دارد كه نخوردید. پاسخ داد: كسب تو حالل است، مال تو آغشته به حرام نیست. پرسید: اگر كسب 

من حالل است چرا نخورید، پاسخ داد: آیا آن نانی را كه همسرت پخته بيود دسيتش را نیيز طياهركرده بيود      

د نان ظياهر اسيت، مين هير چيه      همسرت در حال حیض این نان را پخت و اثر حیض بودن پزنده نان در خو

خواستم این نان را بخورم دیدم با نان خودمان خیلی فرق دارد. به نظر می آید كه اولین تكلیف روی والیيت  

اجتماعی می آید و والیت اجتماعی نمی تواند مزاحمت با فروع پیدا كند و اگر كسی بخواهد بيه دنايال ایين    

كالیف اجتماعیش نمی رسد ما به دلیل اینكه به نظرمان ميی رسيد   گونه عمل به احكام برود دیگر به امور و ت

تكالیف والیت اجتماعی اعظم امور است خیلی از چیزها را بالمره در تزاحم ندیده می گیریم و امیدواریم كيه  

 خدا هم ندیده بگیرد.

اش هم بدون  فرهنگیبنابراین اقتصاد خانواده نمی تواند تعریفی جدای از جامعه داشته باشد اعتاار سیاسی و 

 اجتماع نیست.

در یک جامعه فاسد خود مرد وقتی با زنش به مهمانی و دانسینگ می رود، مرد كه به مرد دیگر می رسد و با 

او گرم می گیرد، همسرش را به او معرفی می كند و اگر این كار را نكند به این معناست كه همسيرش ميورد   

 پسند كسی نیست و این برایش بد است.

كی از دوستان ما برای معاجله چشم به اسپانیا رفته بود می گفت هر جا رفتم كه یک اطياق دو تختيه پیيدا    ی

ها سه تخته بود، شب هم یک زن و مرد دیگر را آنجا فرستادند، آنها مشغول بودند و ما  كنم ناود و همه اطاق
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بگارانید. با این گونه ارتااط اجتماعی ای خوابیده بودیم و به ما ناسزا می گفتند كه چرا نمی آیید با ما خوش 

كه در غرب وجود دارد آیا می توان گفت فرزند مولودی طایعيی اسيت، نيه بلكيه فرزنيد موليودی اجتمياعی        

متناسب با عقود و ایقاعات جوامع است؛ یعنی فرهنگ به وجود آمدن خود خانواده، اقتصاد بيه وجيود آميدن    

ی كند در جامعه پیدا می شود، هیچ كدام نیست كه منيوط بيه جامعيه    خود خانواده و كلیه شئونی كه پیدا م

نااشد، نان از كجا به پدر و مادر می رسد تا این بچه از آنها متولد شود! قدرت سیاسی از كجا می رسد، نحوه 

ارتااطشان در چه فرهنگی به رسمیت شناخته می شود، در چه فرهنگی ایجاد می شيود و در چيه فرهنگيی    

ای قيرار دارنيد در    ی شود، اینها در چه نظام ارزشی اینها قرار دارند، در چه نظام حقوقی اجتمياعی نگهداری م

 چه نظام توصیفی می توان اینها را توصیف نمود.

خانواده یک مولود طایعی نیست، همین كه برای خانواده تكلیيف قائلیيد بيه ایين معنيا اسيت كيه موليودی         

امیری دارد و اگر كسی تخلف كند، دستگاه جامعه متخلف را مجازات اجتماعی است، حقوقی و حدودی دارد، 

 می كند.

پس اینكه می گویند در نیازهای طایعی ما و كفيار هيیچ فرقيی نداشيته و مشيتركیم، در آب خيوردن، نيان        

ت خوردن، نكاح، زنا و غیره این اشتااه است، در كلیه این امور ما با آنان مختلفیم حتی در زنيا، زنيا در ممكلي   

ریزی می شود، بعد از آن هم حاالتشان با آوازهای خاصی شكل ميی   كفار در دانسینگ و كازینو مقدماتش پی

گیرد تا برسد به عملیات زنا كه جمعی انجام می گیرد با زنا در مملكت اسالمی كه یک نفر، كسی را آهسته و 

قابل قیياس نیسيت. در آب خيوردن نیيز     ای زنا كند زمین تا آسمان فرق داشته و  پنهانی برداشته و در گوشه

همین طور است، آبی برای ما پاك است كه در آن الكل وجود نداشته باشد با آبی كه كفار آن را ایزوليه ميی   

كنند و حتماً درصدی از الكل را به آن اضافه می نمایند بسیار فرق دارد. عالوه بر همه اینها اگر درجه اهمیت 

های اجتماعی باال و پایین كنید كه درجه اولویت آب را مشخص نموده هزینيه  نیازهای مشترك را در ساختار

ای كه صرف تهیه و تولید تكنولوژی آن می شود حتماً فرق دارد، پس هم در تولید هم توزیع  تهیه آن، هزینه

 و هم در تخصیص با كفار تفاوت پیدا می كند.
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 صول اجتماعی دیگر فطری اولیه نیست.فطری اولیه در محصوالت اجتماعی به چه معناست؟ اگر مح

اند اما نه منزلت و نه اسيتقرار  هایی كه وارد نظام والیت شده فطری اولیه به معنای كلیه فاعلیت آقای صدوق:

 اید. اند. از محصوالت اجتماعی هنوز تعریفی نداده یافته

ت كيه كياال شيده باشيد،     حال سؤال در اینجاست كه اگر غرض از محصوالت اجتماعی آن اس استاد حسینی:

كاالیی كه در نظام فاعلیت اجتماعی هیچ جایی را پیدا نكرده باشد آیا به این معنا است كه قیمت ندارد یا در 

گویید یک فاعلیت اجتماعی قانونی را ایجاد قیمت آن تردید است؟ یعنی محصول اجتماعی در موقعی كه می

 می كند و غیره ثمره آن این كاال باشد.

وقتی كه كاال به نظام والیت ملح  شود، محصول اجتماعی می شود اما بعضی منزليت یافتيه و    صدوق:آقای 

بعضی نیافته است و بعضی استقرار پیدا كرده؛ یعنی مثالً یک تكنوليوژی جدیيدی اسيت وارد شيده وليی نيه       

 استقرار پیدا كرده و نه منزلت.

یی آن در جامعه مشخص نشده است؛ یعنی در مراحيل  یا اینكه تولید هم شده ولی هنوز كارآ استاد حسینی:

پایر باشد. در یک جا خود اصل صنعتش می تواند شكل پیدا كند و در یيک جيا ایين     مختلف می تواند شكل

صنعت چه كارآیی داشته باشد و در یک جا هم ظرفیت كارایی آن تثایت شود؛ یعنی در سيه مرتايه تثایيت    

 می شود.

های مختلف قابل تعریف است. یک جا  می گوییم محصولی اجتماعی است در ردهانسان هم در عین حالی كه 

ای تولد شده و وارد نظام شده است ولی هنوز خیلی كيار دارد، در   فطری اولیه است كه در عین حالی كه بچه

د؛ عین حالی كه در نظام اقتضاء قاالً یک بار فاعلیتش سهیم بوده كه در این خانه و این مملكيت متوليد شيو   

یعنی كسی كه به عنوان ولدالزنا متولد می شود و با نان حرام رشد پیدا می كند و در بالد كفر متولد می شود 

بسادگی نمی توان گفت كه درباره آن ظلم شده است بلكه چون در عالم اقتضاء ایشان به دناال سر انایاء دیر 

ونه دیر حركت كند و مثالً همراه اهل زنا باشد حركت كرده، نسات او این شد. كسی كه به دناال انایاء این گ

حتی بعد از پدر و مادر زنا كارش حركت كرد این بچه سهم این پدر و مادر ميی شيود. ایين در منزليت ایين      
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فرزند، بعد از این قضیه نیز باز هنوز فرصت بازگشت و اعاده و توسعه دارد؛ یعنی هنيوز چيون فاعيل تصيرفی     

تر است چون اقتضای خودش را یک بار در  در خودش متصرف باشد، الاته سخت است می تواند برای بار دوم

ترین رتاه قرار داده و در اینجا بازگشت سخت است ولی چون فاعل تصرفی است باز می تواند برگردد و  پست

این غیر از فاعل تاعی است. فاعل تاعی نسات تحت تسخیر بودنش بیشيترین حيد اسيت اميا نسيات تحيت       

ن فاعل تصرفی كمترین حد است تازه محور در ایجادشان فاعلیت محوری اسيت كيه سيهم تيأثیر     تسخیر بود

اصلی منوط به اوست و بعد سهم تأثیر اجتماعی و بعد سهم تأثیر خانواده متناسب با اقتضاء و تقاضيای خيود   

قتضاء مثالً یک درصد این فاعل. تقاضایی را كه این فاعل در عالم تقاضا داشته كه تقاضای این فاعل در عالم ا

از اقتضاء را ساخته است. بنابراین مقدورات انسانی می تواند در عین حالی كه اجتماعی است مرحليه ورودش  

به تصرف دارای سیر باشد، یک سیر آن فطری باشد )تصرفات هنيوز میيدان بازگشيت دارد( و یيک سيیر آن      

 وره كهولت باشد كه شكل گرفته است.پایر باشد كه مثالً دوره جوانیش باشد. یک سیر آن د شكل

پس با این توضیحات آنچه را كه می فرمایید تعریف مقدورات انسانی است نه خيانواده، خيانواده    آقای صدوق:

 حتماً امری به تاع اجتماعی است.

خانواده به نظام تعریف می شود درست است كه مولد انسان است ولی نظام است تيا سيمپات    استاد حسینی:

امی باشد. الاته گاهی انایاء )ص( زمان سالطین جائر هم كه بودنيد نظيام خيانوادگی خاصيی را بيرای      چه نظ

اند؛ یعنی اجتماع الهی بسیار كوچک و درجيه یيک خيانواده بيوده اسيت، و انایياء )ع( نيه در         خودشان داشته

لكه به عرف انایاء قايل  شان نه در ازدواجشان و نه در هیچ یک از امور به عرف عمل نمی كردند ب خواستگاری

از خودشان عمل می كردند و یا اگر خودش رسول بوده، به عرف رسالت خودش عمل می كرده است. اینكيه  

جناب موسی بن عمران )ع( گفت دختران شعیب پشت سر من راه بروند و با سنگ انداختن راه نشان دهنيد  

به عرف فرعون نیست، بلكيه بيه عيرف جنياب      این به عرف فرعون ناود و بعد هم مهریه قرار دادن شعیب نیز

شعیب و دستگاه ناوت آل یعقوب است؛ یعنی انایاء چه اینكه جامعه زندگی در اختیارشان قيرار ميی گرفيت    

مانند وقتی كه سلیمان حاكم شد چه وقتی كه یک جامعه مهجور و كوچک بودند و ميثالً جنياب شيعیب در    
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اش زندگی می كردند و عمالً خارج از شهر زنيدگی ميی    و خانوادهكوه و بیابان تعدادی گوسفند داشت و خود 

كردند، به عرف متناسب با ناوت عمل می كردند. حوائج اجتماعی نیز در آن زمان بسیار ساده بود؛ مثالً یيک  

چوپان می توانست همه حوائجش را خودش تأمین كند. لاا تولیدات به نحو خانوادگی تولید می شده اسيت،  

ی كاشتند، و گوسفندی را خود ذبح می كردند و اموراتشان سپری می شده اسيت و ارتااطشيان   گندمی كه م

بسیار ضعیف بوده و فردی انجام می گرفته است؛ مثالً یک كسی كارش آهنگری بوده شما گوسفندی را ميی  

 دادید و آهن می گرفتید به شكل توسعه یافته اآلن ناوده است.

به صورت غیر مستقیم دارای چه گونه اثری است؟ آیا كمترین اثير را دارد یيا   حال آیا می توان گفت خانواده 

 اینكه می توان گفت خانواده در یک بعد دیگر دارای بیشترین اثر است؛ مثالً در تولید نیروی مصرفی.

ضرب می شود خود این وضعیت آن را مشخص ميی كنيد؛   « اصلی، فرعی و تاعی»وقتی كه در  آقای صدوق:

به امر اداره ]؟[ به صورت غیر مستقیم كمترین اثر را دارد؛ چون شاخصه این طاقيه نظيام اداره    یعنی نسات

 است.

 یعنی در حقیقت تولیدش محكوم نسات به اداره است. استاد حسینی:

انيد. خيود كلميه خيانواده      در عین حال خود خانواده و مدیریت اجتماعی و دولت قیودی واضيح  آقای صدوق:

 سی آن را نشناسد.چیزی نیست كه ك

«و السالم علیكم و رحمه اهلل و بركاته»  



 9جلسه 

 بسمه تعالی

 )توضیح جدول كیفی(موضوع بحث: 

 3/9/1371تاریخ: 

7281 

 

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم ...

در  رنامه است. یک برنامه ای داریم كيه یا ایجاد قدرت است یک ب« ساختار برنامه تولید»بحث درباره توضیح 

ابزارهایی كه آدم پیدا كرده به صيورت كليی نشيان ميی      یاحقیقت فعالیت روی منابع را به وسیله محصوالت 

مقيدورات اجتمياعی اش نسيات بيه     دهد، یعنی در حقیقت برنامه عملیات و فعالیتهای انسيان در بكيارگیری   

این ابزارها و ملحي  كيردن آنهاسيت. ایين برناميه كيه       مقدورات طایعی و تصرف مقدورات طایعی به وسیله 

آن نظامهيا  « عميل »ا نظام مدیریت اجتماعی یا نظام خانواده است بحث درباره مدیریت یطایعتاً غیر از نظام 

 است ساختار عملیات نظام است.« عملیات نظام»است، نظام 

نگاه می كنیم، حتماً قید موضوع دارد، مثالً برنامه كشاورزی قید موضوع كشياورزی را دارد،  خود برنامه را كه 

سانتی متر باید شخم زد، بعد دیسک بزنید و كلوخها را خورد كنید و  60وقتی كه می گویید زمین را تا عم  

 بعدش هم مثالً باید بار ریخت، كود پاشید و ... برای ایجاد یک مزرعه.

اما وقتی كه یک ساختار كلی دارید كه قید موضوع ندارد مثالً اگر برنامه تولید صنعتی هم بيود، آن قواعيد و   

 ایت شود. اگر برنامه تولید وسایل زندگی هم بود باید آن قواعد رعایت بشود.زیر ساختها حتماً می بایست رع
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اعم از نظامی یا تولید یيا  بنابراین غرضمان از نظام یا ساختار برنامه تولید، قواعد عامی است كه كلیه عملیاتها 

ر كار جمعی موفقیت مراعات كند، اگر نكند دفرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی باید این قواعد و زیرساخت ها را 

 ندارند، یعنی در حقیقت قواعد عملیات سازمانی است بعدازآن متناسب با موضوع قید موضوع را می خورد.

بگویید الاته نه مدل سازمان تولید. مدل سازمان الگوی نظيام  « الگو یا مدل تولید»بهتر است به برنامه تولید، 

ات است نظام رفتارها است نه نظام اختیارات و توزیيع آن و  نیست كه تولید را انجام می دهد بلكه مدل عملی

سازماندهی كردن قدرت، یعنی یک وقت می گویید چه كسی ح  عزل و نصب دارد، چه كسی چقدر نظارت 

دارد، این ساختار ماشین است، وقتی ساختار ماشین مشخص شد حاال بحث درباره برنامه این ماشین اسيت و  

اش هم نظمی دارد و از قواعدی تاعیت می كند یيا نيه؟ یعنيی برناميه تولیيد و      نامهسئوال این است كه آیا بر

 الگوی تولید را مشخص می كند.

پس دو بحث است یكی ماشین تولید، یا سازمانی كه اختیارات افراد را در مقابل هم توزیع می نمایيد، یعنيی   

محدوده اختیارات معاوین این قدر است. اگر  میزان فرماندهی و فرمانارداری را تعیین می كند مثالً می گویید

می گویید تشخیص برای رده سوم « تأمین، تنظیم و تشخیص»گفتیم از نظر نظام سه تا عملیات وجود دارد 

است كه مااشرها هستند معاون ها ح  تشخیص این سطح را ندارند. یعنی این سطح سطح تطای  ضوابط به 

و یا   30سانتی متر یا  10برو زمین را خویش بكن این رفته مثالً به عم  انجام مأموریت است مثالً گفته اند 

سانتی متر زمین را شخمز ده است این را ح  ماارشرت می گوییم نه ح  معاونت. این می آید نگاه ميی   60

ه كند بایند طرف كار را خوب انجام داه است یا بد؟ آیا كار از نظر عم  صحیح است یا نه؟ این ضيابطه را كي  

 60سانتی متر باشد را شخص دیگری گااشته و این باید تشخیص دهد كيه آیيا شيخم هميان      60شخم باید 

سانتی متير دیيده اميا تشيخیص      60كرده مصلحت را در سانتی متر است یا نه؟ شخصی كه ضابطه را تعیین 

 اینكه به این ضابطه عمل شده یا نه به عهده مااشر است.

سيانتی   60ز مااشر را كه مدیرت است و تنظیم ضابطه كرده و مثالً عم  شخم را معاون می آید )رده باالتر ا

مدیر ميی گویيد   متر معین كرده است( نسات به ضابطه او اظهار نظر می كند و می گوید بد كاری كرده ای؟ 
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مقداری كار چرا؟ معاون می گوید )مثالً( ماشین ما كواتا است و كواتا هم اگر بخواهد این قدر زور بزند بعد از 

روز بیكار می شوند و در نتیجه وقت زميان كاشيت ميی     2سرسیلندر می سوزاند واشر می سوزاند و كارگران 

سانتی متر تعیین كردی درست نیست، مدیر می گوید  60گارد مقدورات ما محدود است پس این ضابطه را 

را متناسب بيا امكانيات انسيانها و    سانتی متر هم بد است باید عم  شخم  20سانتی متر معاون می گوید  20

 بازدهی زمین مشخص كنی تا درست باشد.

پس اینكه ضابطه خوب است یا بد تشخیص الزم دارد، بكار گیری ضابطه هم تشخیص می خواهد. تشيخیص  

 در حد مااشرت یک گونه است و تشخیص در رده تنظیم و سازماندهی تشخیص دیگری است.

بگوید آیا این آرایش درست است یا نه می گوید در سطح كالن در شرائط سطح باالتر تشخیص این است كه 

خيرد، كيالن و   »فعلی با امكانات موجود چه سطح آرایش سازمانی مناسب است، اگر سه سيطح قائيل باشيیم    

و بگوییم كه سطح توسعه باید به عنوان محور اصلی و سطح كالن به عنوان فرعی و سيطح خيرد بيه    « توسعه

 «.توزیع اختیارات»ناخته شود می گویید عنوان تاعی ش

پس ما یک توزیع اختیارات داریم كه مثالً مااشر درباره تنظیم ضابطه ح  نظر دادن ندارد نظرش نظر پيیش  

تنظیم نظام سيخن بگویيد و بيالعكس هيم     نهادی است تا چه برسد به اینكه بخودهد درباره استراتژی تنظیم 

ای  ضابطه نظر بدهد مگر از راه قرار دادن ضوابط و تنظیم هائی كه مدیریت ح  ندارد در مورد تشیخص تط

بتواند از راه آن تشخیص مااشر را كنترل كند این عمالیت نظام و سازمان است نه برناميه. داریيد نظيام ميی     

نفری است این نظام اداره شما است كيه قيدرت در    4سازید می گویید اینس ازمان مشخص دارای یک گروه 

می شود فالن منصب این قدر اختیار دارد محدوده اختیاراتش این است به منصب پایین تری هيم   آن تقسیم

 می گویند شما موظفید در این محدوده از ایشان دستور بپایرد.

پس در آنجایی كه از وظیفه و اختیار بحث می شود موضوع فعل سازماندهی و آرایش است، و آنجائی هم كه 

اسيت. جيایی كيه شيما اتومایيل ميی       « برنامه»ه چه كاری انجام بدهد موضوع می گویید ماشین درست شد

به آن می گویید ماشین یا نظام اداره، شما نظام حمل و نقل را توضیح می دهید می گویید یک تریلر سازید، 
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این تن بار را حمل كند ولی وقتی كه شما می گویید  90باید این گونه باشد مقاومت ها چنینب اشد تا بتواند 

تن سیمان را از اینجا به فالن جا بار برنامه عملیات است، این هم نظام دارد حمليش، توقفياتش از كيدام     90

 جاده رفتنش نظام دارد.

را « نظيام ميدیریت دولتيی   »قید « نظام مدیریت اجتماعی»می باشد « موضوعات»پس قید نظام برنامه حتماً 

 بخورد.

ید موضوع را دارد چه به نحو عام و چه به و نحو خاص قید عملیات را برادر صدوق: پس برنامه به هر صورت ق

 دارد.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: قید عملیات را دارد ولی قید موضوع خياص را نيدارد یعنيی ميی تيوانیم      

 بگوییم برنامه عملیات تولیدی.

موضوع خاص داشيتن را از  ام قید می شود كلمه زیرساخت را هم به ساختار برنامه عملیات اضافه كرده تا ابه

سياختار زیير سياخت برناميه     »آن برداریم )برادر صدوق: اگر كلمه زیر ساخت آورده شود بهتر است( بگيوییم  

 «.ساختار زیرساخت برنامه عملیات تولید»و « تولید

ه عهيده دار  )س: قید تولید را هم توضیح بفرمائید تولید، توزیع، تخصیص( تولید به معنای فعالیتهایی است ك

تادیل منابع طایعی به محصوالت اجتماعی می باشد، تولید گاهی تولیيد قيدرتی محصيوالت سیاسيی اسيت      

 گاهی محصوالت فرهنگی و گاهی محصوالت اقتصادی است.

شود، یعنی نظام توزیع قدرت به وسیله ساختار زیر ساخت عملیات توزیع قدرت نظام كالن در جامعه پیدا می

 برای عملیات درست می شود.م عملیات غیر از نظام سازمانی است كه آن نظام سیاسی یعنی نظا

اگر معلوم شد كه سازماندهی یک كاری است و سازماندهی فعالیتها برای یک موضوع خاص هم كيار دیگيری   

است، خود سازماندهی یک زیر سات جداگانه می خواهد و عملیات هم یک زیر ساخت جداگانه الزم دارد. زیر 

ت یعنی عین الگوئی كه برای توزیع قدرت الزم دارید برای سازماندهی نظام حركت و فعالیت عملی هيم  ساخ

الزم دارید )برادر صدوق: یعنی خارج از قید موضوع(. بله خارج از قید موضوع و خيارج از قیيد سيازمان. یيک     
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و بر عملیات حكومت می  قواعد عامی بر خود سازماندهی حكومت می كند یک قواعدی هم بر رفتار سازمانی

كند. آن وقت هر كدام از اینها قید موضوع می خورد و خاص می گردد، تادیل ميی شيود بيه سيازمان دارای     

 فالن موضوع و عملیات دارای فالن موضوع.

قواعد عام نظام سازی را نظامهای اجتماعی، نظام مدیریت می نامیم و نظام عملیات را سياختار برناميه تولیيد    

یا قید نظام توزیع قدرت فرهنگی و نظام توزیع قدرت « نظام مدیریت خانواده»م تولید می تواند قید می نامی

دارید، یک نظام مدیریت اجتماعی و یک نظام ميدریت خيانواده   اقتصادی، به بیان دیگر نظام مدیریت دولتی 

د اختیيارات و وظيائف در   كه اینها ساختارهای مدیریت ها هستند و قرت فرمان دادن و فرمان بردن یيا حيدو  

سطح دولت و جامعه و خانواده را مشخص می كند. پس هم یک برنامه ای ذكر می كنید و هيم یيک تعیيین    

می نمائید كه منشاء پیدایش اختیارات حدود را مشخص می كند اما نه به شكل خرد بلكه به شيكل   9حقوق

هم صحیح اسيت نظيام حقيوقی گفتيه شيود كيه       سازمانی و كلی به نظام توزیع )به معنای نظام تولید كالن( 

 منشاء پیدایش قدرتها می گردد.

وقتی كه می گویید بانک مركزی این حدود را برای وام مشخص كرده و بانيک كشياورزی در اولویيت اسيت.     

عل حقوق می كنند یعنی جزء برنامه هست كه اینگونه وام بدهیم این جزء عمل است غیر از وقتی است كه ج

وقتی كه تنظیم نظيام حقيوقی ميی كنیيد داریيد      و می گویید سندهای مالكیت كشاورزی اینگونه باید باشد. 

توزیع قدرت می كنید، توزیع ثروت می كنید، توزیع اختیارات در سطح كالن می كنید آن هم نيه در سيطح   

 خرد بلكه در سطح توسعه.

ست می شود و در سطح كالن تصمیم گیریها كلی است یعنی به كار توزیع اختیارات در سطح خرد نظامها در

 گیری اختیارات است و در سطح توسعه تغییر نظام حقوقی یک كشور است.

 برادر صدوق: اگر این دو دسته بندی )آرایش سازمانی ي عملیات( روشن بشود خیلی خوب است.

یكی هم برنامه عملیات  اما سه تا عميل در  حجت االسالم و المسلمین حسینی: یكی آرایش سازمانی است و 

 سه سطح هست.
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ي عملیات تخصیص: عملیات تخصیص خود برنامه است، چیزی را برای چیز دیگری مخصوص داشتن، شاید  1

بتوان گفت كه این )عملیات تخصیص( باید توضیح این )برنامه( باشد چون كه ساختار زیير سياخت عملیيات    

نه؟ تخصیص یعنی مخصوص داشتن چیيزی را بيه   ا مال برنامه است یا است. تخصیص آی «مصرف»تخصیص 

 چیزی.

برادر صدوق: در خود معنای برنامه، عملیات هست، وصف اضافه بر موضوع این طاقه كه االن توضيیح دادیيم   

 نیست(

ميی   ، زیر ساخت این می شود الگوی برنامه، الگوی برنامه غیر از خود برنامه است وقتی«ساختار»اگر گفتند 

 گوییم ساختار زیر ساخت یعنی عملیات تخصیص یا الگوی برنامه ریزی.

برادر صدوق: این دیگر زیر ساخت نااید باشد خود برنامه است یک جا می گوییم الگو یک جا هم می گيوییم  

برنامه و وسط هم باید چیز دیگری معرفی بشود دیگر تولید، توزیع، و تخصیص برداشته می شود سه مرتاه از 

 برنامه می شود.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: این الگوی مصرف است برنامه مصرف است یا زیر ساخت برناميه مصيرف   

دیگير یيک   است، الگوی مصرفی جامعه است، چه مصرف خانواده و چه مصرف دولت باشد، دولت بيه عايارت   

اهیم یا نه؟ برای تولید هم برناميه  بودجه های جاری دارد و یک بودجه عمرانی. آیا برای مصرف برنامه می خو

 «یا الگوی مصرف(الگوی تولید، الگوی توزیع، الگوی تخصیص )»الزم داریم می شود 

تادیل محصوالت اجتماعی به مقدورات انسانی حاصل مصرف است، مصرف برای رشد انسان است حساسيیت  

 های روحی و فكری )مقدورات انسانی( شما باال برود.

تعریف از مصرف و این قید این جا الزم نیسيت، ایين جيزء ذات تعریيف ميا هسيت در هير         برادر صدوق: این

 عملیاتی توسعه نظام واقع می شود.
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حجت االسالم و المسلمین حسینی: بله پس الگوی مصرف یيا سياختار تخصيیص الزم اسيت چنيد درصيد را       

قرار می دهید « تفریح»الحاد برای مصرف امور ورحی قرار می دهیم برای زیارت قرار می دهیم یا در دستگاه 

 مختلفه.و چقدر را برای تغایه و بهداشت چقدر را برای كتاب و شئون 

ساختار، زیر ساخت عملیات توزیع حقوق را معین می كند یعنی توزیع قدرت می كند چه قدرت سیاسی، چه 

یون تومان را به فالن بدهید قدر فرهنگی، و این غیر از الگوی مصرف است در الگوی توزیع می گویید یک میل

و الگوی مصرف می گویند مثالً این یک میلیون تومان نااید صرف كنار دریا رفتن كند باید بيا آن بيه مشيهد    

برود می گوید باید محدودیتهائی برای افراد قرار دهید كه پول خود را در جائی كه ما درست می دانیم خيرج  

 نمایند.

فلی و پروانه كسب الزم است كارت بازرگانی می خواهد با ایين كيار داریيد    وقتی می گویید برای كاسای سرق

اختیارات را ازعهده زیادی به نفع عده دیگر سلب می كنید یعنی با این قیدها از همین تولیدات كشيور عيده   

میلیون بشكه تولید نفت داریم پول این سه میلیون بشكه چگونه مصرف  3ای ثروتمند می شوند، فرض كنید 

 شود.ب

یک نظامهای تولیدی داریم كه شامل نظام مدیریت دولتی، نظامهای مدیریت اجتماعی و نظام خانواده اسيت  

 بعدش هم این نظامها كه برنامه فعالیت تولیدی هستند یک نظام توزیع هم دارند.

ه چيه كياال   درباره نظام توزیع اولین سئوال این است كه نظام توزیع درونی است خود نظام توزیع )مربيوط بي  

باشد یا مربوط به چه چیز دیگر( چه چیی را عهده دار است؟ نظام توزیع در شكل خيرد ميی آیيد آنچيه كيه      

تولید شده است به دستمزد تادیل كند و بین افراد خودش تقسیم كند و بگوید هر یک از شما چه سهمی از 

در كل كشور تولید می شيود چگونيه    و در شكل كالنش هم می خواهد بگوید كه آنچه را كهاین تولید دارید 

 اختیارش به دست افراد سپرده شود.

 بفرمائید.اخالق، احكام و علوم بیان »در « احكام»برادر صدوق: لطفاً فرق اینجا را با 
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یک بار شما احكام را در شكل كلی می گویید و یک وقت از احكام یک نظام خاص حقوقی برای تنظیم اميور  

وقتی شما احكام را در شكل كلی الهی می گویید یک بار هم احكيام را بيا   یعنی یک كنید، جامعه درست می

علوم تركیاش می كنید از خالق، احكام و علوم یک مجموعه متناسب با عینیت بر حسب مراتيب رشيد ميی    

سازید كه نظام توزیع را تحویل میدهد، یک وقت شما حقوقی را برای موجر و مستأجر می شناسید یک وقت 

سال سابقه داشته باشد اگر بپرسند كه چرا این تصيمیم   10می گویید اگر كسی بخواهد تهران بیاید باید هم 

را گرفته اید؟ می گویید برای اینكه نمی خواهم جمعت تهران افزایش پیدا كند، در عین حالی كه احكام كلی 

می شود برنامه توزیع در سطح  شما اجازه مهاجرت به تهران را می دهد اما شما قید خصوصیت می زنید این

 عینی است نه در سطح كلی.

در سطح عینی هم گاهی یک احكامی را با تشوی  باال می آورید بعضی اش را با توبیخ محدود می كنید. ميی  

گویید هر كس می خواهد تهران بیاید مانعی ندارد اما ما چون مجاوریم به دلیل مشكالت حمل و نقل متيرو  

میلیون یرا كه با چیز دیگری نمی شود حمل ونقيش را میسير كيرد و بيه سيازمان       10درست كنیم جمعیت 

رساند هر كس می خواهد تهران بیاید باید در خرج مترو سهیم باشد. مثالً چون جمیعت ایين گونيه متيراكم    

ن هزار تومان بابت هزینه مترو بپيردازد ایي   100شده است می گویید هر كس كه می خواهد خانه بسازد باید 

حرف را معنی ندارد كه برای فالن روستای خلوت جعل كنید و بگوییيد سياكنین ده بایيد بيرای متيروی ده      

حسن آباد فالن مقدار پول بدهند، می گویند ده حسن آباد مترو برای چه می خواهد برای اینجا لطف كنیيد  

برود و بیاید تا چه برسيد بيه    یک اتوبوس خط واحد قرار بدهید تازه اتوبوس هم پر نمی شود باید با چند نفر

تومان برای استهالك  100سهیم باشد باید نفری مثالً مترو. اگر بخواهید آنجا هم مردم در خرج حمل و نقل 

 اتوبوس بپردازند.

ساختار زیر »است كه بی شک جزء احكام كلی نیست بلكه بیانگر برگردیم یک توضیح درباره نظام توزیع این 

میب اشد یعنی ساختار نسات بین در آميد هير فيرد    « كه آن دستگاه تولید كرده استساخت توزیع آنچه را 
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نسات به درآمد مجموعه را معین می كند و اینكه توسعه دستگاه حول چه محوری قرار دارد  چه تناسيااتی  

 باشد.در بین آن برقرار است، اعم از اینكه توزیع محصوالت مربوط به محصوالت سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی 

زیر سياخت  »و بعد هم می گوییم « زیر ساخت توزیع»این جا هم می گوییم « زیر ساخت تولید»آنجا گفتیم 

قطعاً اینها بگونه ای است كه احكام در آن نمی آید و در عین حال به یيک معنيی هيم الزم داشيته     « مصرف

اسيالمی،  »و بعيدش هيم در   « اخالق احكام، عليوم »باشیم در شكل سوم بگیریم سرش این است كه شما در 

یا اوصاف كلی ای را ذكر كرده  «شكل گرفته، شكل پایر، تكوینی و اولیه»و بعدش هم در « التقاطی، الحادی

 را درش نمی دیدید.« توسعه و كالن و خرد»اید هر چند معنای برنامه 

تعریيف سياختار تولیيد )بيه     را نزنیم، یعنی توسعه را از « توسعه، كالن و خرد»الاته می شود مادر اینجا قید 

معنای زیر ساخت برنامه فعالیتهایی كه موجب توسعه قدرت در موصوف خود می باشد( حاف كنیم و بگوییم 

موجب تولید قدرت در موصوف خود می باشد، یعنی خود دولت وقتی كه می خواهد تنظیم بكنيد اداره اميور   

اید دید این مال كل جامعه یک بار هيم تولیيد را در   جامعه یک اداره توسعه ای است كه تولید را در توسعه ب

شكل كالن باید دید و یكی هم در شكل خرد. در خرد آن كه می خواهد مالحظه شود در آمدی خود دوليت  

دارد كه خرج خودش می شود و درآمدی هم مردم دارند كه خرج كارخانه خودشان می شود، و درآمدی هم 

 بگوییم خوب است.ند، اگر به این شكل كمین می خانواده دارد كه مصرف خودش را تأ

 را الزم نیست اینجا بیاوریم.« خرد، كالن و توسعه»یک سوال دیگر این است كه آیا معنای 

 است.« تولید، توزیع و مصرف»برادر صدوق: نه چون قیدش اول 

حيی باشيد، چيه    حجت االسالم و المسلمین حسینی: هر گونه قدرتی كه از انسان لحاظ بشود چيه قيدرت رو  

هر « تمایالت اجتماعی، تناساات اجتماعی و تصرفات اجتماعی»ذهنی و چه عینی به عاارت دیگر اگر بگوییم 

 كدام در رتاه خودش یک قدرت اجتماعی را برای جامعه ایجاد می كند.
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نی كردیم برادر صدوق: اگر به همان معنائی كه تمایالت، تناساات و تصرفات در سیاست، فرهنگ و اقتصاد مع

حساسیتهای روحی، ذهنی و فعالیتهای عینی معنی كردیم باشد خوب است »و مقدورات انسانی را به معنای 

 اش را بگوییم. لطفاً بفرمایید كه منظور شما ازمحصول چیست؟یعنی انسانی تعریف كنیم ناظر انسانی

 لیت در پیدایش آن دخیل است.حجت االسالم و المسلمین حسینی: محصوالت یعنی كیفیتهائی كه نظام فاع

 كلیه فاعلیتهای تاعی ای كه به وسیله فاعلیتهای اجتماعی تولید شده باشد محصول نامیده می شوند.



 11جلسه 

 بسمه تعالی

 )بعد برابر با ظرفیت ي جهت ي عاملیت و ساختار برابر با محوری ي تصرفی و تاعی است(وع بحث: موض

 6/9/71تاریخ: 

7284 

 

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم و صلی اهلل علی محمد و اله الطاهرین...

كه این سه وصف ابعاد فاعلیت هستند و سه تا وصيف  « تظرفیت، جهت و عاملی»سه وصف اصلی داریم بنام 

كه این سه تا هم ساختار هستند تعریف اجميالی سياختار ایين اسيت كيه      « والیت، تولی و تصرف»هم داریم 

گوییم دارای سه مرتاه كنیم مثالً می می گوییم نظامی را از جهت نسات هایش مالحظه می وقتی كه ساختار 

 تيوانیم بسيازیم. هميه فاعلیتهيا     نميی  اگر سه تا فاعلیت نداشته باشيیم نظيام  « یمحوری، تصرفی  تاع»است 

شود هميه فاعلیتهيا بيدون تصيرف      نمی شود همه فاعلیتها بدون محور باشند یا نمی توانند محور باشند و نمی

تيابع   شود همه فاعلیتها بدون تاعیت باشند اگر بگوییم هزاران فاعل تصرفی بدون محور و بيدون  نمی باشند و

شود. اگر بگوییم میلیاردها فاعل تصرفی بدون اینكه امكان تصرف برایشيان باشيد یعنيی     نمی داریم نظام پیدا

شيود. همچنيین اسيت اگير بگيویی       نمی بدون اینكه فاعلهای تاعی باشند و بدون اینكه محور باشدنظام ایجاد

شيود درسيت شيدن نظيام      نميی  نظام ایجادمیلیاردها فاعل محوری داریم اما فاعل تصرفی و تاعی نداریم باز 

كنید یعنی ایجاد شدن یک فاعلیت دیگير   می خواهد یک مرتاه ای كه در نظام فاعلیت ذكر می طایعتاً مراتب

گيوییم   ميی  ای به آن داریمآن گاشته است. بنابر بحثهای گاشته كه اینجا اشارهمتعل  به آن فاعل كه بحث 

فی الزم دارد و هم فاعلیت تاعی و گفتیم كه تصيرف، فاعيل تصيرفی را    اشتداد فاعلیت محور هم فاعلیت تصر

تيوانیم بگيوییم، توسيعه     ميی  توسعه داده و هم به نسات فاعل تاعی را ملح  كرده و توسيعه میدهيد. یعنيی   
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 عه هيم فاعلیيت محيوری را توسيعه    سي محوری است بدون فاعلیت تصرفی و تاعی، پيس تو مخصوص فاعلیت 

رفی و هم فاعلیت تاعی را. بنابراین موضوع توسعه كه در هر سه مرتاه از فاعلیت در دهد و هم فاعلیت تص می

ظرفیيت، جهيت و   »دهيد. اميا خيود توسيعه چیسيت؟      چرخد ساختار را مورد توجه قرار ميی  می نظام فاعلیت

نیم آن را در یيک فاعيل   تيوا مقداری قدرت و اشتداد است كه ميی « ظرفیت»كند،  می آن را معرفی« عاملیت

الحظه كنیم دوربین را روی یک فاعل زوم كنیم روی فاعلیت محوری یا یک فاعيل تصيرفی یيا یيک فاعيل      م

 تاعی.

موضوع ارزیابی و آسیب شناسی كه آیا این بخش یا بخش دیگر هماهنگ هست یا نه؟  این در ركود مانده یا 

مقایسيی الزم داریيد مثيل     هماهنگ است، چیزی است كه بتواند فاعلها را نشان بدهد، در كل نظام شما یک

طول، عرض و ارتفاع تا هم حجم كل سیستم را بتوانید محاساه كنید. طول و عرض و ارتفياع را معیيار قيرار    

سالگی این قدر وزن دارد، قدش ایين قيدر اسيت طيول وعيرض و       2گوییم این كودك در سن  می میدهیم و

نید گفتید بد است باید آسیب شناسيی كنیيد،   گویید خوب است یا بد، فرض ك می ارتفاش این قدر است. بعد

اگير شيما   كند،  می باید بخشهای مختلف بدنش را شناسائی كرده تا پیدا كنید كه كدام بخش است كه بد كار

توانید اعيالم عليت سيیب     نمی را با آن اندازه گیری كنید« كل و اجزاء»شاخصه های الزم را نداشته باشید تا 

 بكنید.

مسافر را دارد بعد برای تكنولوژی مربوط به این ماشيین   90اشین اتوبوس ظرفیت حمل گویید این مشما می

توانيد   می بزرگترین حجمی را كهگویید كه قانون پیستون )یعنی تكنولوژی(  می كنید می ذكر« ظرفیتی»نیز 

ری ميثالً  گویند بایيد سيراغ چیيز دیگي     می پیدا بكند حجم پیسوتن قطار است، اگر سرعت باالتری را بخواهید

خواهیم، اصالً پیستون  می شود، اگر بگویید سرعت بسیار باالتریهواپیما بروید كه با یک تغییراتی ساخته می

گوینيد، آن دیگير پیسيتون     ميی  خيواهیم،  ميی  خواهم بلكه برای تراكم هوا نمی را برای تراك بنزین و سوختن

فرستد  می بزرگ كشیده و در یک مجرای كوچک نیست، بلكه توربین است، توربین مثالً هوا را از یک مجرای

توانيد   نميی  آید حاال همه اش بخواهد وارد یک لوله دو اینچی بشيود  می مثالً آبی كه از یک لوله شش اینچی
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زند  می كند و پس می آورد و اگر یک خمره ای و ظرفی جلوبیش باشد آن ظرف را پر می وارد بشود فشار وارد

گيااریم تيا ایين     می شود. حاال اینجا یک چراغی می را تنگ گرفتیم هوا متراكماین هم وقتی مجرای خروجی 

شود اما در اینجا با یک  می شد با یک جرقه شمع محترق می هوا منفجر شود. بنزین وقتی در پیستون محترق

 كند اميا میيزان حيرارت    می درجه حرارت ایجاد 800تا  900توانید سوختن ایجاد كنید جرقه بین  نمی جرق

خواهد تا احتيراق ایجياد بشيود و     می الزم برای اكسیژن متراكم شده مثل بنزین نیست حرارت بسیار باالتری

موتيور بسيیار   « جيت »گویید دیگر برای حركيت   می اناساط ایجاد شده حركت بسیار شدید و تند ایجاد كند،

داشيته  « انجيین »ندارد كه شما  گویند برای راه اندازی توربین مانعی می خواهد كه به آن توربین می قوی ای

كه آن تيوربین را  باشید الاته موتور اصلی برای حركت توربین است انجین شما استارت است، موتور كوچكی 

اش ظرفیتيی دارد، قطعياتش   اندازد پس بنابراین ماشین اتوبوس خودش یک ظرفیتی دارد، تكنوليوژی  می راه

توانید بگویید كيه  تواند سوارش بشود. شما نمی می ه انسانظرفیتی دارد در عین حال كه یک وحدتی دارند ك

شود كه قاول نداشته باید همه ظرفیيت هيا را بيا هيم     گویند نمی می من ظرفیت متالوژی اش را قاول ندارم،

بار ظرفیت متقوم را مالحظه كنید ظرفیت متقوم نه منتزع. االن ظرفیت این  10توانید مالحظه كرد. شما می

و با ظرفیت متالوژی اش و با ظرفیت های دیگرش متقوم است. این مثال را برای تكنیكش فیت ماشین با ظر

، یكی از ابعادی است كه شما در سطح های مختلف باید بتوانیيد  «ظرفیت»چه گفتیم برای اینكه بگوییم كه 

هيم آن را  كنید، در سيطح پیسيتون    می مالحظه كنید، در سطح كل ماشین برای حمل و نقل آن را مالحظه

 آورید. در همه اینها ظرفیت را مالحظهاش نیز آن را میكنید در سطح تكنیكش و در سطح متالوژی می لحاظ

تواند بيه حركيت در    نمی كنید. با همین آلیاژ اگر بخواهند دهنه پیستون را كوچک بگیرند دیگر اتوبوس را می

ر سیكلت خوب است، اگر خیلی بزرگ بگیرند مثالً آورد آن دیگر متناسب ماشین ژیان است یا مثالً برای موتو

شوند، باید هماهنيگ باشيند پيس    توانند آن را تحمل كنند. خورد می نمی به اندازه قطار دیگر قطعات ماشین

 ظرفیت را باید در جاهای مختلف به صورت متقوم مالحظه كرد.
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قابل مالحظه اند و نسات به كيل  امری است كه نسات به هر یک از مراتب نظام « ظرفیت، جهت و عاملیت»

 نظام نیز قابل مالحظه است.

گوییيد سيلول هيم     می نكد و دستگاه تنفسی هم دارد بعد می گویید انسان خودش تنفس می مثال دیگر: شما

كنند اگير اآم   می گویید خود دستگاه تنفسی انسان هم دارای سلولهائی است كه تنفس می كند بعد می تنفس

روند. پس تنفس از چیزهائی است كه برای  می رود سلولها هم اگر تنفس نكنند از بین می اتنفس نكند از دنی

شود، موجود بزرگ باشد به عنوان ارگان مثل خود انسان باید تنفس كند  می موجود زنده به عنوان بعد مطرح

 اگر موجود كوچک هم باشد كه جزء این بزرگ است آن هم باید تنفس كند.

كنیم و اسم آن را  می كنیم برای این است كه وحدتی را كه ذكر می ذكر« جهت و عاملیت ظرفیت،»وقتی كه 

این وحدت دارای ظرفیت قدرت است، یعنيی  بگوییم «. جامعه»گااریم یک وحد است یعنی  می نظام فاعلیت

یت اسيت.  تواند توسعه نفوذ پیدا كند، وحدت و كثرتش باال برود، و همچنین دارای جهت  عامل می چه؟ یعنی

توانیيد بگوییيد    ميی  اش كنیيد. را در اجزای جامعه هم باید بتوانید مالحظيه « ظرفیت، جهت و عاملیت»حاال 

 توانید همین ظرفیت را بارید. می والیت دارای چه ظرفیتی است روی فعلش هم

وقتی است كيه شيما فاعيل را از جهيت وحيدت،      « ظرفیت، جهت و عاملیت»موضوع صحات ما این است كه 

كنید، حاال این وحدت چه یک وحدت بزرگ به نام جامعه ونظام باشيد و   می عنی، یک واحد دیدن، مالحظهی

چه یک وحدت كوچک به نام فرد باشد كه تازه ایجادش كرده اند ایجاد یک فاعل شده است. ایجاد یک فاعل 

مرتايه ایجياد شيدنش     گوییيد در  ميی  كه شده است و هنوز هم وارد نظام از نظر فاعلیت و تصوف نشده است

گوییيد عمليش هيم دارای یيک      ميی  كنيد  می و یک جهت و عاملیتی است عمل هم كه« ظرفیت»دارای یک 

گویید ورودش دارای یک ظرفیت، جهت و عياملیتی   می وشد می ظرفیت، جهت و عاملیت است، وارد نظام كه

 قائيل « یت، جهت و عاملیتظرف»تک تكش هم شوید. برای  می است برای كل، ظرفیت جهت و عاملیت قائل

 شوید. می
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چه تفاوتی دارد، چون خیلی « یت، تولی و تصرفوال»كنید با  می اشكلمه عاملیت یا نیابت وقتی كه مالحظه

آید.این عمودی ها در جدول بیان ساختاری هستند كه دست روی هر كدام آنها كه بگاارید  می شایه به ذهن

را دارا هستند تا واحد را چيه چیيز بگیيریم اگير واحيد را كيل،       « لیتظرفیت، جهت و عام»آن ابعاد سه گانه 

ظرفیيت،  »اسيت دارای  « منيابع طایعيی  »نوشته ایم تا آن آخری كه « والیت»بگیریم یعنی از این باالئی كه 

« ظرفیت، جهت و عاملیت»كنید دارای  می هزارتائی را كه نگاه 14است یعنی یک مجموعه « جهت و عاملیت

 است كيه « جهت و عاملیتظرفیت، »آییم در هر یک از بخش ها، بخش ظرفیتی اش نیز دارای  می است. بعد

كه معنای جهتی را « اصلی، فرعی و تاعی»معنای ظرفیتی دارد نسات به « والیت، تولی و تصرف»گوییم  می

یت در كليی  كه وال« سیاست، فرهنگ و اقتصاد»دارد، یعنی تعیین اولویت ها یک جهتی را نشان میدهد. بعد 

گوییيد خيود    ميی  آییيد بخشيهای پيایین تير     ميی  كند بعد می ترین وجه در اینها تصرف كرده و در اینها عمل

 گویید این تولی به والیت اسيت كيه معيین    می است« ظرفیت، جهت و عاملیت»هم « والیت، تولی و تصرف»

نی تولی چگونگی تصرف وليی را  كند نحوه تصرف متقوماً چگونه باشد. این جهت عملی را نشان میدهد یع می

كند چون توسعه مكانی والیت باید در تولی ظاهر بشود و توسعه زميانی   می در جهت والیت به نسات محدود

كنيد امكيان توسيعه والیيت و توسيعه       می تولی هم به والیت معلوم بشود به همان گونه كه شخص تولی پیدا

حركت مكانی مولی در عاد و حركيت زميانی عايد در     شود یعنی متقوماً، تقوم می نیابت خودش نیز مشخص

دهد. خوب در اینجا الیت به معنای ظرفیت و تيولی بيه    می را متقوماً نتیجهتولی اش به مولی حركت خاصی 

 معنای جهت و ظرفیت هم به معنای عاملیت است.

ش و نسات به سياختار  اگر در كل، این را تمام شده بگیرد، بعد اینن مطلب باید نسات به كل و نسات به بخ

 خواهید چه بكنید؟ می كنید می معنای بعد« والیت، تولی و تصرف»هم جریان یابد وقتینسات به 

واحد فرض بشود « والیت، تولی و تصرف»روی هم رفته اگر اینسه را به عنوان یک واحد مالحظه كنید یعنی 

ی و عاملیتی، اگر تک تيک اینهيا را هيم    باید یک معنای جهتی برای این واحد ذكر بشود و یک معنای ظرفیت

است. حاال نسات بيین اینهيا خيود    « ظرفیت، جهت و عاملیتی»باینید، همین طور است، هر كدام دارای یک 
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توانیيد معنيای ظرفیتيی    ساختار است، عمل است، عمل كه ایجاد یک فاعلیت تاعی است آیا برای این هم می

كنيد، یعنيی بيه     می عین حال كه جایگاه والیت و تولی را معین عین حال كه ساختار است، درذكر كنید، در 

معنای ساختاری اش با معنای بعيدی اش اشيتااه نشيود آن    « والیت، تولی و تصرف»این توجه دارم كه نااید 

 را به چه معنيی و در كجيا بكيار   « ظرفیت، جهت و عاملیت»چیزی كه باید خوب معلوم شود این است كه ما 

توانیيد بگوییيد كيه نسيات تصيرف       می آورید می كه« نسات»ای بعدی باشد حتی در نفس گیریم اگر معن می

گوییم برای این كه آخر كار كه توسيعه پیيدا كنيد     می گویید چرا،است، می« ظرفیتی»همیشه نسات « ولی»

 گيویم در چيه جهتيی    ميی  گویید ظرفیت والیت افزایش یافت، می ا كرده استچه چیزی توسعه اصلی را پید

 گيویم در نظيام چيه را اصيل     ميی  یعنی توسعه اش مقید بيه نظيام اسيت   « نظام« »تقوم»گویید در جهت  می

 گیریم. می را اصل« تولی»گویید  می گیرید؟ می

-همین است كيه ميی  « ظرفیت، جهت و عاملیتش»برادر صدوق: وقتی كه كل را به عنوان یک واحد بگیرید 

 عمل همان مجموعه است.  فرمایید. حاال عمل جدای از مجموعه نداریم.

حجت االسالم و المسلمین حسینی: عمل یعنی ساختار بین والیت و تولی و تصرف. حاال واحيد آیيا اجيزایش    

 هم معنای بعدی دارند یا نه؟

كنیم بياز   می كنیم كه دارای ابعاد است و یک بار هم تک تک را لحاظ می برادر صدوق: یک وقت كل را لحاظ

 دارای ابعاد هست.

و در سياختار آیيا   ت االسالم و المسلمین حسینی: آیا منزلت والیت همیشه منزلت والیتی اسيت یيا نيه؟    حج

 منزلت تولی همیشه منزلت جهتی است یا نه؟ و همچنین در منزلت تصرفی منزلت نیابتی است یا نه؟

اختار، منزلت والیيت  آید كه برای ساختار باید اوصاف دیگری گفت مثالً بگوییم در س می برادر صدوق: به نظر

-برای ابعاد سه گانيه تعریيف ميی   چنین است صفاتی كه مختص خود ساختار باشد، مثل اینجا كه منزلتی را 

 كنیم.
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شاخصه اصلی تعیین ساختار است. ولی توسيعه  « والیت، تولی و تصرف»حجت االسالم و المسلمین حسینی: 

برای تقسیم بنيی ذكير   « بعد»شود، توسعه ذكر میهمشه برای « بعد»كنید؟ ساختار را به چه چیزمعرفی می

برای این است كه بگوییم ظرفیت و جهت و عاملیتش در این زمان چگونه است و زمان بعدی « بعد»شود نمی

چگونه، اگر بخواهیم سه وصف را جدا كنیم عمل رهاری ي عمل تولی ي عمل تصرف بگیریم كه كلمه والیت ي 

 بیاوریم، در این صورت منزلت اصلی نیز منزلت والیت است، )نسات به فرعيی  كلمه تولی وكلمه تصرف را باال

باشد، اخالق هم منزلتش، منزلت والیت باشد، منزلت اسالم نیز  می و تاعی( منزلت سیاسی هم منزلت والیت

انی نیز منزلت والیت و شكل گرفته نیز منزلت والیت را دارا باشد، منزلت نظام دولتی و تولید و مقدورات انس

 منزلت والیت باشد، ولی آیا در عین حال آیا نسات بین این منزلتها قابل توسعه است یا نه؟ ما كليی اینهيا را  

توانیم به عنوان یک واحد فرض كرده و برای آن توسعه را لحاظ كنیم. برای بخشی از آن نیز توسعه فرض  می

تک تک این اوصاف و حتی برای نسات بین اینها نیيز بایيد بتيوان    و برای  كنیم، برای هر سطر از این اوصاف

توسعه فرض كرد چون بین این اوصاف نسات های كمی براقرار است، اندازه گیری توسعه در اینجا كمی است 

ه خود نساتها هم قابل مالحظه باشد به عاارت دیگر بعد آن است كيه  وسعبازدید ظرفیت جهت، عاملیت در ت

دهد، كه به تعریيف  بینید و ساختار آن است كه مراتب را نشان می می دارد و آن را دو جریانسخن از توسعه 

 بریم.و ساختار معنای مكانی دارد. كه این اصطالح را حاال بكار نمیساب  توسعه معنای زمانی 

توسيعه  فرمایید كه یک سطح هم چون قابل برادر صدوق: چیزی كه برای بنده مفهوم نیست این است كه می

 بعد آن است.« ظرفیت، جهت و عاملیت»است 

حجت االسالم و المسلمین حسینی: یعنی وقتی عددها را جمعاندی كردیم، در خيودش نگياه نكيردیم آن را    

گوییم كل والیت ها چه شماره ای را دارد، كل تولی ها چه شماره ای را دارد كل تصرف  می باالی باال آوردیم

  ها چه شماره ای را دارد.

گوییم این نسات هم  می كنیم و می برادر صدوق: این چه فرقی دارد با آنجائی كه نسات بین اینها را مالحظه

 قابل توسعه است.
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 گیيریم و در زمانهيای مختليف    ميی  حجت االسالم و المسلمین حسینی: كيل آن را بيه صيورت یيک منتجيه     

پرسيیم كيه تقسيیر از    وسعه اش بد است میگوییم ت می سنجیم باینیم كه توسعه اش چگونه است و مثالً می

 بینیم مثالً تولی یا تصيرف بيد بيوده بعيد     می كنیم می های داخلی اش را مالحظهكدام بخش بوده است. نسات

پرسیم كه چرا این تک دانه )تولی( بيد بيوده اسيت درون     می كنیم و مثالً می آئیم روی تک دانه اش دقت می

گوییم تولی خوب بوده اما والیت، والیت همه جانايه ای نايوده اسيت. از     می كنیم، یا مثالً می این تک را نگاه

گوییم در جاهه ها بسیجی مثل یک  می یک نیروی بسیار عظیمی بهره گیری كمی شده است. به عنوان مثال

نداشته  پاره آتش، فرمانار بوده است. اما فرماندهی قدرت سازماندهی ای كه بتواند از این نیرو استفاده بكند را

است چون نداشته است این آتش را برد در ماشین ارتشی جای اینكه بر افروخته ترش كنيد شيروع كيرد بيه     

مالیم كردنش، مرتااً بخشنامه كرد كه چرا چنین كردید، چرا چنان شد. چرا نظرم ندارید ... الاتيه ایين نظيم    

 دیگر حلش كند.الزم داشت اما نظمی كه آتشش را بیافزاید نه نظمی كه در دستگاه 

حاال در قسمت آخری با این فرض كه باید دسته بندی های ما بگونه ای باشد كه ابعاد را در همه جا بیياوریم  

مالحظه كنیم. چرا ابعاد را الزم است بیاوریم؟ برای اینكه در آسیب شناسی بتوانیم آسیب شناسی كنيیم. در  

گفتند این آقا مریض است و تيب دارد ميا بایيد    قتی كه هر قسمتی بتوانیم آن قسمت را آزمایش كنیم مثالً و

بتوانیم هم درجه تب او را اندازه بگیریم و هم خون او را برای آزمایشگاه بفرستیم تا باینیم علت تب چه بوده 

گویید باید  می گویید باید باینیم كادش چیست؟ می است. ممكن است كسی بگوید این عیب از كادش است

 ا آخر تا بتوانم مریض این آقا را درمان كنم.آسیب شناسی كنم ت

 حاال در اینجا قال ازاینكه بگوییم ظرفیت، جهت و عاملیت باید باینیم كه این چیست جایگاه اینجا چیست؟

والیت، تولی و »برارد صدوق: اگر اذن بفرمائید مروری كنیم قال از این بحث برای قسمت اول خوب است كه 

 باشد.« محوری، تاعی و تصرفی»ابر توصیف منطقی مان باشد و اوصافش بن« تصرف
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حجت االسالم و المسلمین حسینی: عیای ندارد اوصاف ما هم در این قسمت اوصاف شامل باشيد، مهيم ایين    

شيود روشين شيود؟ یعنيی بيه عايارت        می است كه در اینجا معنای توسعه را در این كه سه بار در هم ضرب

 ره اش دقت كنیم.این را باید دربا 3ریاضی توان 

ظرفیت، جهت و عاملیت در سيه چیيز دیگير باشيد. در     »پایرید كه اگر آید كه شما خودتان می می به نظر ما

محوری، تصرفی، تاعی نسات به هر واحدی اگر واحد تكوین باشد محورش نای اكرم صلوات اهلل علیيه اسيت   

در برای هر واحی محور متناسب با خودش. اجتماع باشد محورش ولی اجتماعی و اگر خانواده باشد محورش پ

دهد، یعنيی تغییير    می هر گاه سه مرتاه این سه بعد نساتشان مالحظه بشود امكان توسعه را در اولین مرتاه

یيک  « تغییر تغییر تغییير »و « تغییر تغییر»ي « تغییر»گوییم  می شود؟ یک وقت می موضوع چه موقع حاصل

 كدام فلسفه تمام كرده اید. تغییر و تغییر تغییر و تغییير تغییير تغییير كيه    گوییم پایه این را در  می وقت هم

چه رابطه به بحيث فلسيفی شيما دارد.    دهد عوض شدن موضوع این یک تمثیل است از حركت  می گفتید می

گویید بحث فلسفی ما این بود كه توسعه محال است پیدا شود مگر اینكيه فياعلی بيرای او پیيدا      می یک وقت

ن فاعل ایجاد شده دارای ظرفیتی است باید یک نحوه تولی بكند تا بعد تقوم پیدا بشود یعنيی ایجياد   بشود ای

 كند.تولی و تقوم. اگر این سه تا انجام گرفت یا مرتاه فاعلیت باالتر در فاعلیت پایین تر توسعه پیدا می

 برادر صدوق: لطفاً ایجاد، تولی و تقوم را بیشتر توضیح بفرمائید.

 شيود اميا بالفاصيله    ميی  السالم و المسلمین حسینی: گفتید كه این فاعيل بيرای فاعيل بياالتر ایجياد     حجت ا

شود مگر اینكه یک فاعلی متعل  به او  نمی گویید كه توسعه یافت. چرا؟ چون گفتید كه فاعل باالتر اضافه نمی

 دش را طليب كنيد. آن وقيت   خل  بشود كه او فاعلیت كند و با فاعلیتش فاعلیت فاعل باالتر در فاعلیيت خيو  

 آید. می گویید به زور طلب این فاعل نفوذ اراده آن فاعل پایین می

، قايل از  «اليف »برای توسعه فاعلیت « ب»شود فاعلیت شماره  می ایجاد« الف»وقتی كه برای فاعلیت شماره 

برایش ایجاد شده  این كه این فاعلیت بكند تغییری حاصل شده است اما این تغییر توسعه ای نیست. متعلقی

مجموعه از نظر كمی بزرگ شده است، اینگونه نیست كيه بيه مجموعيه    است كه هنوز متصرف فیه او نیست 
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حاصيل  « اليف »هیچ چیز اضافه نشده باشد فاعلی متعل  اضافه شده است اما هنوز توسعه كیفی در فاعلیيت  

 نشده است چه در محور و چه در سطح پایین تر.

شود گفت این هیچ تغییيری نیسيت،    نمی كند می كند یعنی در خودش تصرف می علیتفا« ب»حاال فاعلیت 

تغییری هست فاعلیتی كه هست در كیف رابطه اش هست در میزان تعلقش به فاعل بياالتر، در منيزلتش در   

تواند مانع تعلي    می كند، چون این در مرتاه تقاضا كه فاعلیت می«الف»دوری و نزدیكی اش نسات به فاعل 

یعنی خودش را دور كند هر چند تحق  دور شدن بعد از تقوم باشد ولی خودش بشود، تعلقش را حاس كند 

شود گفت در نظام تغییری به هیچ وجه حاصل نشيده   نمی این با اقتضای خودش این رابطه را كم كرده است

ه نشيده اسيت وليی    درجه عالقه وليی االن وليو منيزلتش دور رانيد     20است چرا؟ یک فالی خل  شده بود با 

 20ند كه تعل  خيودش را از   می ارتااطش شایه كسی است كه در رتاه دوری واقع شده است، چون فاعلیت

درجه ولكن در عيین حيال جایگياه و     10درجه برساند، مثل كسی كه خل  شده است در تعل   10درجه به 

در « الف»ود نظام، این بار فاعلیت و متناسب با خمنزلتش هنوز دور نشده است. متناسب با وضعیت فاعلیتش 

كنيد. حياال كيه    )متناسب با نظيام( فاعلیيت ميی    به میزانی كه تعلقش را كم كرده است متقوماً« ب»فاعلیت 

 20توسعه یافت یعنيی درسيت اسيت كيه قياالً      « الف»كند دیگر صحیح است كه بگوییم فاعلیت  می فاعلیت

ده فقط كشش او نسات به این بوده است حاال حضيور ایين   درجه خل  شده بود و لكن آنجا حضور ایشان ناو

درجه ای فاعلیت ب در فاعلیت او بسيط و   10در فاعلیت اوست ولو در رده درجه فاعلیت الف به قدرت تعل  

 توسعه پیدا كرد.

درجه قرارگرفت خوب عیای ندارد كه آنجيا   10درجه رفت در  20دور واقع شد از « ب»حاال منزلت فاعلیت 

اسيت  « اليف »هم حضور دارد ظرفیت د وم برای فاعلیيت  « الف»اما رفته است در درجه ای كه فاعلیت برود 

كند خودش تقاضا دارد و هم برای فاعلیت  می تقاضا« الف»یعنی ظرفیت توسعه یافته پیدا شد. حاال وقتی كه 

گی برای ایجاد فاعلیت سيوم  كه در درجه دهم، تعل  به او دارد و متقوم به او هست، این بار تقاضا آماد« ب»

 شود.بتواند در آن فاعلیت سومی حضور داشته باشد این تقاضا آغاز می« ب»است كه با فاعلیت 
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برای ورود بيه نظيام در شيكل    « ب»، تغییر دوم را بگیریم فاعلیت فاعل «ب»تغییر اول را بگیریم ایجاد فاعل 

 كنيد  می را ایجاد« الف»توسعه فاعلیت كه طایعتاً در نظام متقوم « ب»تصرفی، سومین تغییر حضور فاعلیت 

توانیم بگوییم  می كند. یعنی چه وقت می تا تغییر است كه فاعلیت اول توسعه مرتاه دوم را پیدا 3باشد، با  می

باشد. آنچيه كيه قياالً    « ب»متقوماً با فاعلیت  10توسعه یافته است وقتی كه در منزلت « الف»ظرفیت تعل  

كند، طلب فعليی اش طليب توسيعه یافتيه اسيت       می كند و بیشتر از آن هم طلبال طلب میكرد حاطلب می

 خواهد ایجاد بشود برایش باید همین سه تغییر صورت بگیرد. می چیزی كه

كه فاعلیتش در تولی حضور دارد قدرت فاعلیتش افيزایش  تابع است و به نساتی « ب»به نساتی كه فاعلیت 

ییر و تغییرات تغییر و تغییرات تغییرات تغییر  مثيالی اسيت كيه متناسيب اسيت بيا       كند. بنابراین تغ می پیدا

است. ظرفیت اول، جهيت گیيری دوم، اول   « ظرفیت، جهت و عاملیت»ممثلش كه بحث فلسفی شماست كه 

كنيد كيه هميان نیابيت اسيت، و      شود سپس دارای جهتی است بعد عاملیت متقوم پیدا می می ظرفیتی ایجاد

شود یعنی به عاارت دیگر ایجاد یک ظرفیت، تولی یک ظرفیت و نیابت یک ظرفیت  می حاصل توسعه ظرفیت

 از فاعل باالتر تقوم در عاملیت است.

 است.« ج»شود به ایجاد فاعلیت  می : توسعه كه ایجادبرادر صدوق

وسيعه  حجت االسالم و المسلمین حسینی: نه، توسعه اش به ملح  شدن خودش به فاعل بياالتر اسيت هيم ت   

 شيود، یعنيی تحقي  در اوصياف روحيی اش     برای باالتری است و خود این هم فاعلیت در خودش تثایت نمی

 تواند پیدا كند قال از اینهک متقوم به حضور موالیش باشد یعنی تقاضيائی كيه دارد در نفسيش محقي      نمی

نظيام حساسيیتها    شود، عوض شدنخواهد تعلقش كم باشد محق  نمی می شود، تقاضای كم كردن است نمی

شيود كيه تقاضيائی متقومياً بيه      حاال آماده ميی اال اینكه متقوماً با كسی كه برایش خل  شده است عمل كند، 

 موالیش داشته باشد كه فاعل جدیدی برای این ایجاد شود و توسعه پیدا كند.

ظرفیت برنامه، گردد به  می متصرف فیه شما همان چیزی است كه اول قرارش میدهید یعنی ظرفیت عمل بر

تواند انجام بدهد، هر برنامه توسعه یافته ای مال  نمی این یک حرف است كه بگوییم هر برنامه ای را هر كسی
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هر كسی نیست. توسعه برنامه كالً )با حاف تولید، توزیع و تخصیص( یک امری است كه توسيعه عاملیيت را   

لت جهت بیاوریم بگوییم توسيعه توسيعه برناميه،    نشان میدهد، یک حرف دیگر این است كه برنامه را در منز

مدیریت است یک وقت هم ممكن است بگوییم توسعه برنامه مقدورات انسانی است. یعنی بگوییم مقيدورات،  

 برنامه تولید، نظام مدیریت.

بعد باید دقت كنیم باینیم منزلت كدام یک منزلت ظرفیتی است و كدام یک جهتی یا عاملیتی است برناميه  

وقت جهت این برنامه چیست؟ جهتش آیا توسعه قيدرت انسيانی اسيت.    اگر منزلت ظرفیت قرار بدهیم آن را 

 شود.اگر توسعه قدرت انسانی باشد معنایش این می

شود و محصيول اجتمياعی مقيدور انسيانی اسيت.       می می خواهیم بگوییم كه منابع طایعی محصول اجتماعی

گویید اول منابع طایعی براساس قدرت جامعيه یيک چیيزی    میسیرش مثل تاعی، فرعی و اصلی است، شما 

سال قال مناع قابل اهمیتيی نايود منايع     900شود كه قاالً مناع ناود. مثالً مناع نفت در  می مناع شناخته

مس خیلی مهمتر بود حتی یک منابعی بر نفت اولویت داشت كه در شرائط فعلی قابل مقایسه نیسيتند حياال   

 6000شيود االن از نفيت    نميی  گوییيد  ميی  كنيیم  می كنیم و جایش چوب را بیشتر می كم اگر بگویند نفت را

شود؟ محصوالتش در اختیار انسان قرار میگیرد. انسان  می گیرند. محصوالت این منابع طایعی چه می محصول

انسيان بهيره    گیرد. حاال پوشاك باشد، مسكن باشد، ابزار باشد. هر چه كه باشيد نحوه بهره هائی از این ها می

گیرد. محصوالت اجتماعی محصوالتی هستند كه هر یک بگونه ای در بهره مندی بشر سيهیم  هائی از آن می

عه سچیست؟ حاصل اینها روی هم توآورند. این بجهت ها حاصلش  می هستند یک نحوه ابتهاجی را برای بشر

س توعه مناساات ذهنی و توسيعه  حساسیت های روحی است، توسعه نیازها است، توسعه تعل  ها است و سپ

یعنی در حقیقت منيابع طایعيی در محصيوالت اجتمياعی و محصيوالت اجتمياعی در       شود.  می در عمل پیدا

 شود. می مقدورات انسانی منحل

 بینید كه یک شكلهای خاصی در جامعيه گرفتيه و بعيد هيم مسيتهلک      می راشما یک حجم از مناع طایعی 

كنند اینگونه نیست كه هیچ سائیده نشيده و هيیچ    می م بعد از اینكه ذوبششود بهر حال آهن اتومایل ه می
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آن روزی هيم كيه بيرای    بگوییم آن توانیم  نمی مستهلک نشده باشد. فرضاً اگر از اول كار وزنش یک تن بوده

دهد ولی معنی تادیل به  نمی رود همان یک تن داغ شدنها و سرد شدنها هر چند كه معنای تاخیر را می ذوب

گوییيد   ميی  دهد به هر حال مستهلک شده است، مصرف شده است، غیر از علمكرد كه می چیز دیگر شدن را

سال كم شده است، این كم  20خورد آن مقداری كه بعد از  نمی سال كار، دیگر این ماشین به درد 20بعد از 

ر كنيار تايدیل شيدن    شدن فقط در ماشین نیست در همه محصوالت اجتماعی است. شما یک ابتهاجاتی را د

گویید  می بینید. می معدنی به یک چیزهائی و دوباره تادیل شدن آن چیزها به مواد مصرف شده ای در زمین

شود ایين اسيت كيه عملكيردش      خورد و یک مقدارش جاب می می راندمان این مصرف مثل غاای كه انسان

 است. عه توسعه یافتهگویید این جامتغییر كرده، قدرت تمایالتش تغییر كرده است و می

 و السالم علیكم 

 

 




