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 اهلل الرمحن الرحمیبسم
 . تبیین جاخگاه هداخت در اداره جامعه و فقه حکومتی1

در چنطد البیان را سطاتتار مباحطف فقطهشاءالله اگر توفیقی حاصط  شطد طور که اعم  کردند انبسم الله الرحمن الرحیم. همان
 دهم. گرامی گزارش می ۀمحضر اعزجلسه 

البیان، خکطی از کنم. نکتطه اول اخنکطه فقطهعنوان مقدمه عطر  مطیالبیان شو ، چند نکته را بهخنکه وارد اص  بحف  فقهقب  از ا
گانۀ فقه هداخت است. در واقع فقه هداخت، مدل پیشنهاد  ما برا  بحف  فقه حکومتی است که در حال حاضطر ابواب فقهی نه

اخم، در کشور پانزده قرائت راجع بطه مسطهله فقطه ع به فقه حکومتی مطرح کردهمح  بحف است. با احتساب گزارشی که ما راج
هطاخی را هطا  علمیطه بحفها  دخگر  نیز در حوزهحکومتی وجود دارد. البته اخن بنابر تحقیق و بررسی ماست، شاخد جمعیت

ِ  متتطنم تطدمت شطما دارخطم، . پس در واقع اخن ُمباحثاتی که ما در اخاستکرده باشند که به دست ما نرسیده مطرح  ن جلسطا
صورِ تیلی جطد  از حطوزه گزارشی از وضعیت فقه حکومتی در حوزه علمیه قم است که بعد از انقمب اسممی مطالبۀ آن به

در ابتدا  راه است. طبیعتًا چون جلساِ ما چند جلسۀ محدود است، به  بگوخیم کهعلمیه انجا  شده است و اآلن شاخد بتوانیم 
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کنم آراء مختار تودمان را محضر فضم و اعزه گرامطی گطزارش آراء دخگران در مسهله فقه حکومتی نپرداتته و سعی می گزارش  
 دهم.
ا  کطه تطرخن مسطهلهاخم؛ خعنی از نظر مطا مهمطور که عر  کرد  ما فقه حکومتی را به محورخت  مفهو  هداخت بحف کردههمان

اداره شود، مسهله هطداخت  جامعطه اسطت. کلمطه هطداخت در لسطان آخطاِ و رواخطاِ فطراوان باخد مورد توجه قرار گیرد تا جامعه 
ولی تلقی حقیر اخطن اسطت کطه  ؛حوزه علمیه و منابر نیز کثیراالستعمال است تبع آن، در مجالس درسی  استعمال شده است و به

ها  علمیه مورد بازتوانی قرار نگرفته است. حوزه التأم  هستیم و عمق اخن مفهو  درکثیراالستعمال، قلی  راجع به اخن مفهو   
هستیم اخن است که به محورخت تأمط  در مفهطو  هطداخت،  آن لذا آن کار  که به فض  الهی در حوزه علمیه قم در حال پیگیر 

ارًا و فقهًا مطورد کنم که به نظر  اگر مفهو  هداخت استظهعر  می کنیم. من مؤکداً هاخی را برا  اداره جامعه مطرح میپیشنهاد
ّر اخنکه ما فقه حکومتی و قرائت  ما عصر   ها  اجتماعی  بازتوانی قرار گیرد، پاس  بسیار  از چالش روشن تواهد شد. پس س 
 گردد.به آثار مفهو  هداخت در اداره جامعه بازمی ،اخمگذار  کردهتودمان از فقه حکومتی را به فقه هداخت نا 

اخن مطلب  .اندالله امثالهم از مفهو  هداخت و اثر آن در آترِ زخاد بحف کردهر فقها  عظا  شیعه کثّ  اخن نکته را عر  کنم که
  ِ اسطت. در  قطرار گرفتطهمطورد بحطف  وابسطته اسطتخافتگی و تروج از واد  ضملت در آترِ به میزان هداختفرد  که سعاد

شناسی محط  دقطت فضطم و اثر مسهله هداخت در حوزه روان هداخت در آرامش فرد  و اصطمحاً  ۀاثر مسهل نیزها  اتیر دوره
اثر مسهله هطداخت ، بازتوانی قرار نگرفته کر است و تفصیًم مورد  فقها  عظا  شیعه قرار گرفته و بحف شده است. چیز  که ب  

 اخم.در اداره جامعه است. اخن، آن حرف جدخد  است که ما در فقه هداخت مطرح کرده
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 هداخت . تبیین معنا 2
کنم در چنطد جلسطه بطه آن آخد، سرفص  اصلی  بحف است کطه مطن سطعی مطیحاال اخنکه هداخت چیست و چگونه به دست می

گانه فقه هداخت هست مطورد بررسطی البیان را که خکی از ساتتارها  ُنهصورِ اتتصاصی مسهله فقهشاءالله بهبپرداز  و بعد ان
ها  مؤثر بطر تصرف در نظا  نگرشاخم که عبارِ است از ما به تعرخفی دست پیدا کرده دهیم. در مسهله چیستی هداختقرار می
  گیر  فرد.تصمیم

هطا هطم اخم، از کلمطه نظطا  نگرشدر تعرخف  هداخت از کلمه تصرف استفاده کرده ما چند کلمه تلفیق شده است؛ اوالً  در تعرخف  
اخم. مستظهر از آخاِ و رواخت اخن است که ما باخد نیز مورد استفاده قرار داده گیر  فرد راتصمیم ۀاخم، همچنین کلماستفاده کرده

ا»در فراخند هداخت، اتتیار افراد را به رسمیت بشناسیم.  ن ّ راً  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إ  ا شاک  م ّ  إ 
بی   ْخناُه الس ّ د  ُفوراً  و   ه  ا ک  م ّ  «إ 

موارد  مستظهر، همین آخه شرخفه است که هداخت  سبی  از طرف دسطتگاه ربطوبی اتفطا  خکی از آن  (.سوره مبارکه انسان 3آخه )
ورزنطد. دهند و خا نسبت به هطداخت کفطر میافتد ولی افراد در نهاخت خا شکر  اخن فراخند هداخت را در دستور کار تود قرار میمی

 مورد توجه قرار گیرد.هاخی است که باخد پس اخن خکی از آن بحف

ّ  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ال»فرماخد خه دخگر میدر آ
طی  طن  اْلت  ْشطُد م  ْد تبطّین الُرّ خن  ق  ی الد ّ ْکراه  ف  سطوره مبارکطه  256آخطه ) «إ 

کراهی در پذخرش دخن نیست. به چه دلی ؟ به اخن دلی  که هداخت اتفا  افتاده است و تبّین  رشطد از یطّی  .(بقره صطورِ گرفتطه  ا 
گرا اخن آخه را عضین کطرده و فقط  بطه رهطور همطان قسطمت اول در زماننا هذا، جرخان روشنفکر  و جرخان توسعهاست. البته 

خن   ال»د که کنمیاستناد  ی الد ّ ْکراه  ف  ْشطُد »که وقتی شما اخن قسمت از آخه را در کنار قسمت تکمیلی که درحالی«. إ  ْد تبطّین الُرّ ق 

 ّ
ی 

ن  اْلت  خن   ال»، ]قسمت دو  آخه[ در حکم استدالل برا  بخش اول است. دهیداست قرار می« م  ی الطد ّ ْکراه  ف  بطه اخطن دلیط  « إ 
ّ »است که 

ی 
ن  اْلت  ْشُد م  ْد تبّین الُرّ ؛ خعنی دخگر نیاز  به اکراه نیست، چون فراخند  تبطّین رشطد از یطّی وجطود اتفا  افتاده است «ق 

کنید، در فراخند هداخت وجود دارد. البتطه ن در موارد  مانند امر و اجبار دنبال میآن اثر  که شما برا  گسترش اخما ۀدارد. هم
 آخاِ و رواخاِ در اخن حوزه فراوان هستند.

فطرد را بطه رسطمیت  گیر   هم اخنکه در فراخند هداخت، تصطمیمخک حکم را استنباط کردخم و آن ،پس ما از رهور  جمعی  اخن آخاِ
یال شما باشد، فرزند شما باشد. به میزانی که شما برا  طرف مقاب  تودتان آزاد  اتتیطار قائطبشناسیم؛ ولو اخنکه اخن ف   رد ع 

 خم.اهاخد. لذا ما در تعرخف هداخت، اخن قسمت را بخش اصلی قرار دادتر ورود پیدا کردهخافتهدر فراخند هداخت، هداخت ؛هستید
روز  را به چالش بکشیم، اساسًا اخن کار امکان ندارد؛ چون هطر فطرد  در ططولافراد  گیر   تصمیم قرار نیست به اسم دخن، نظا   

ِ  فرد حرکت مید و ممکن است صدها تصمیم بگیر خک  کنید، باخد در هر سطح از تصمیم  وقتی شما به سمت مقابله با تصمیما
محطور اسطت کطه یکمانطه گفتطه حبه صورِ کند و لذا شرخعت مقدس، فرد دتالت کنید. لذا عمًم اصطکاک گسترش پیدا می

 .استگیر  فرد دتالت در نظا  تصمیم عد  اصلی  هداخت،
کنم همیشه در فضا  مدرسه اخطن معنطا را تکطرار ها  علمیه مباحثه میجا تعرخضی عر  بکنم. من وقتی در حوزهحاال همین

اند. اخن کار تواسته خطا حضور و ییاب رفتهشدِ به سمت که مدخران ما بهبا حجیت  قول  طلبه است. درحالی ،کنم که اص می
برد. علت مطلب اخن است که اساسطًا محورخطت دادن بطه امرونهطی، ضطد ناتواسته عمقۀ طلبه را به حضور در درس از بین می

. بطه زن و شوهر نیطز همطین اثطر را دارد ۀانانگیزه و ضد عمقه است. در محی  تانه نیز همین اثر را دارد، در رواب  فو  صمیم
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شود که رفق، پاخۀ مدخرخت قرار نگیطرد. اخطن قسطمت  اول کند و باعف میجا ضد محبت عم  میچالش کشیدن اتتیار در همه
 است.

ِ  یل  مقابله کنیم؟ باالتره علی المبنا  رهور   تصمیماِ، خطا مصطدا   ؛رواخاِ حاال سخن در اخن است که چطور با تصمیما
در  به اخن سمت بطروخم کطه جلطو  تیطر و شطر   که دانیما  که اشاره کرد  مصلحت نمیر ادلهشر هستند خا مصدا  تیر. ما بناب

تصمیماِ را در موقع اتخاذ تصمیم بگیرخم. پس چطور باخد با شر مقابله کرد؟ چطور باخد با باط  مقابله و حطق را اقامطه کطرد؟ 
ها به عالم اتفا  گیرند ذخ   نظا  نگرش  آنماتی که افراد میتصمی .افراد تصرف کرد گیر ها  مؤثر بر تصمیمباخد در نظا  نگرش

تحصی  و شت  به رسند که ازدواج را به تأتیر بیاندازند و مؤتر از ها  ما به اخن نتیجه میمثًم اگر در زماننا هذا جوان ؛افتدمی
صمیم مخالفیم و تأتیر در ازدواج را مصدا  اتخاذ شده است و اگر ما با اخن ت ،اخن تصمیم تابع  خک نگرش ؛سمت ازدواج بروند

 ها را اصمح کنیم.دانیم باخد نظا  نگرششر می
بار حدود ده جلسه در دوره اول مبانی چیست را آترخن -گذاردکه بر تما  تصمیماتش تأثیر می-ها  خک فرد اخنکه نظا  نگرش

ها  فرد در آخاِ و رواخاِ ما وجود دارد که نظا  نگرشنظر  الگو  پیشرفت اسممی توضیح دادخم. خک بحف بسیار تفصیلی 
 چگونه است. 

ْن »فرماخد فرد به تود است؛ تعبیر شرخف رواخت می ها، اصمح  نگرش  اولین سطح اخن نگرش طهُ  م  ف  رب  طر  طه فقطد ع  ف  نفس  طر   «ع 
شناتت نسبت بطه نفطس و ماهیطت  . حتی عرفان و شناتت نسبت به ربوبیت، از مسیر عرفان و(251، ص 6)بحاراالنوار، ج 

ها راجع به تودشطان تعرخفطی انسان-تر از تودشان برسانید ها را به خک تعرخف  تکاملیگذرد. اگر شما توانستید انساننفس می
 د. اختما  تصمیماِ آن فرد را تحت تأثیر قرار داده؛ نیدها نسبت به تودشان دارند چالش اخجاد کو در تعرخفی که انسان -دارند

ها به تودشطان تتییطر ها از تودشان و نگرش انسانالبته بعدًا در شرح کلمه تصرف تواهم گفت که چطور باخد در تعرخف انسان
تلقطی  افراد کنم که بیانی  محض نیست، کما اخنکه مشهوراخجاد کنیم. اخن کار خک مکانیزمی دارد و من اخنجا با تأکید عر  می

صورِ نظر  وارد شطوخد، نطه؛ اخطن گاه خک فرد به تودش را تتییر دهید باخد او را موعظه کنید و بهاگر قرار است ن که کنندمی
هاسطت نگرش تر بحف شده است که به اخن موضوع تواهیم رسید. اخن سطح اول  موضوع در لسان رواخاِ و آخاِ بسیار پیچیده

 گوخیم. که ما اصطمحا به اخن نگرش، نگرش بنیادخن می
تصمیماِ اوست و تقرخبًا تمطا   ۀداشته باشد و منشأ هم تواندهاخی است که خک فرد میترخن دستۀ نگرشادخن، اصلینگرش بنی

کند و به نیازها  تطود نگطاهی هاخش پیدا میشود. فرد نگاهی به تودش و آرمانبنیادخن زائیده می تصمیماِ فرد از اخن نگرش  
کرد و به خکی از علما گفته بود که چیز  از من بخواه. آن عالم در ه فیضیه عبور میکند. نق  است که رضاتان از مدرسپیدا می

گوخطد، بطراخم ترجمطه کطن. ا . رضاتان از آتوند  دربار  پرسیده بود چطه مینی رسیدهجواب رضاتان گفته بود من به حالت ی  
احساس نیطاز نطدار . واقعطًا اگطر نگطاه انسطان بطه ست به چیزهاخی که در دست تو گوخد خعنی من اصمً اخشان هم گفته بودند می

 شود. نیازها  تودش تتییر کند، اساسًا تیلی از مسائلی که برا  دخگران نیاز هست برا  او نیاز محسوب نمی
  ِ ما رواختی در اخن زمینه دارخم که حرف چه کسی را اسطتماع کنیطد؛ -ُحسن االنتخاب و ُحسن انتخاب استاد  لذا در باب رواخا

اولین شاتصی که برا  خطک معلطم تطوب  - (434، ص 6)الکافی، ج  یلی توصیه شده است که پا  درس هرکسی ننشینیدت
اند که اگر علم کسی زخاد شد ولی زهد او زخاد نشد، آن علطم بطرا  باشد. در رواخت فرمودهزاهد اند اخن است که در زندگی گفته

ها اخن است که اگر انسان عالم شد و علم او زخاد شطد، نطوع نگطاه او بطه تصخکی از شا (239کنزالفوائد، ص ) او وبال است.
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افتد. اخن مسهلۀ تیلطی مهمطی داند و تحرخکاِ دخگر  در او اتفا  میشود و اصًم تود را چیز دخگر  مینیازهاخش عو  می
 است.  فرد ها نگرشاول است. اخن سطح 

ن أخن  و  »اخم: نگاه انسان به تودش، ردهنیز سه قسمت را بحف ک ها  فرد تود  نگرشدر   ج ،یفاولطا) «.إلی أخطن   و   فی أخن  م 
وقت اگر شود و البته رواخاِ دخگر  نیز هست. آنبسیار چیز مهمی است و اخن رواخت در اخنجا معنا می مسهله اخن (116 ص ،1

ن أخن  و  فی أخن  » کند و نظطا  اهطداف او نیطز تتییطر ر میها  او نیز تتییبرا  کسی تصوخر جدخد  پیدا کرد، آرمان« إلی أخن   و   م 
شطود. امطا کند. وقتی شما اخن دنیا را مح  استقرار بدانید، احتمااًل کسب درآمد  باال برا  شما آرمان مطلوب محسطوب میمی

شطوخد. تر حیطاِ مند هستید که زودتر از اخن دنیا عبور کرده و وارد مراحط  جطد اگر تلقی دخگر  به دنیا داشته باشید، عمقه
 اند.ها  جد  است که همه اعزه رواخاِ آن را دخدهها بحفتب اخن

فرد وقتی ها  اجتماعی خعنی چه؟ ها  اجتماعی وجود دارد. نگرشحاال نگرش اخن فرد که تتییر کرد، الخه دومی به نا  نگرش
کند. مثًم در همطین گران اصطکاک پیدا میصورِ طبیعی با اعتقادها  دخکند در مقا   عم  به اعتقاد تود، بهاعتقاد  پیدا می

ترخن امطر در عطالم، نحطوه برگطزار  شدِ معتقد شطدخم کطه پیچیطدهرواخاِ بهللبحثی که ما در اخن جلسه داشتیم، ما استظهارًا 
ِ   همین آداب   وجلساِ فکر   المرخد است، تیلطی پدخطده سطنگینی اسطت. حضطرِ فرمطود منیة تعلیم و تعلم و عم  به رواخا

ي » ة   إدرخس   ُسمِّ ثر  ته   لک  راس  و جزء انبیاء  (51، ص 2تفسیر قمی، ج ) حضرِ ادرخس اآلن در آسمان چهار  ساکن هستند«. د 
ّر موضوع اخن است که اخشان در نحوه تطدرخس بسطیار مواربطت می هطا در اصططمح  امروز کردنطد و بهبسیار مقرب هستند. س 

 جد  اخشان نیز شد.  ربرکتی داشتند و لذا علت تقرب  درس پُ  ۀودند و جلسخی بانتقال مفاهیم، آد  بسیار مّم 
در ابواب رواخی مطا تیلطی جطد  اسطت. مطن علطت افطول فعلطی حطوزه علمیطه و اضطمحمل قطعطی  ،علمۀ خاِ باب مذاکرروا

  بحطف نیسطت و در دانم. اصطًم اخطن رواخطاِ محطعلطم مطی ۀدارسطه و مطذاکرهاخمان را عم  نکردن به باب رواخاِ مُ دانشگاه
ها  عرفی توس  حوزه و دانشگاه شک  گرفته است و کمتر مستظهر به رواخاِ اسطت. قطبًم بیشطتر وگوها  علمی، مدلگفت

 هرحال باب اخن رواخاِ تیلی پیچیده است.بود. به
صورِ طبیعی ندارند. به نشینم که دخگران چنین اعتقاد ا  میپیدا کرد  و حاال در جلسه  حاال فر  کنید من چنین اعتقاد

تواهد جلسطه را پوزختیوخسطتی و عرفطی و تجربطی تواهم جلسه را بر اساس قواعد رواخاِ برگزار کنم و طرف مقاب  میمن می
که چگونه از اخن موانع عبطور کنطد.  باخد پیدا شودها  دخگر  برا  فرد آخد. لذا مهارِبرگزار کند، تب اصطکاک به وجود می

هطا  د. اخطن هطم تیلطی مهارِنطکنهاخی که به مدخرخت اصطکاک بین دو نگرش کمک میماعی خعنی مهارِها  اجتنگرش
  ِ بینید در خطک مسطجد بطین هاست و لذا شما میاخن مهارِ ما تقرخبا فاقد   ۀجامع ما بحف شده است. مهمی است و در رواخا

چهطار  ،دخطن اتتمف است؛ خعنی در خک واحد پردازشطی  امنا و تاد  مسجد، رئیس هیهت اما  جماعت مسجد، فرمانده بسیج  
هاسطت. مهارِ طور است مطا نیطاز  بطه دشطمن نطدارخم. اخطن همطان فقطدان  اند و وقتی وضعیت اخنگروه به اصطکاک رسیده

ا هطرسطیدخم. مطا اسطم اخطن را سططح دو  نگرشها را داشتیم باخد در اخن قضطیه بطه خطک همگراخطی میکه اگر آن مهارِدرحالی
 ها  اجتماعی. اخم، نگرشگذاشته
توانیم به افراد بگطوخیم بطه اعتقطاد افراد. ما نمی ها  بنیادخن  اصطکاک نگرش هنگا   شوند؟ ها  اجتماعی کجا متولد مینگرش

ها  فرد است. طبیعی است که افراد تابع علم تود تصطمیماِ مختلفطی گیر تود عم  نکنند. اخن، مصدا  دتالت در تصمیم
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ها  متفاوِ را چگونه مدخرخت کنیم؟ اخن قواعد  دارد کطه بعطدًا باخطد بطه آن گیرند و سخن در اخن است که اخن نظا  نگرشمی
 ها  تمدنی هستند. ها  اجتماعی هم نگرشبپردازخم. پس نگرش

اجتمطاعی هطم بسطیار هطا  ما از حیف نگرش ۀجامع شود.ودو درصد طم  میآن چه  ۀنتیجها را آموزش ندهید اگر شما اخن
است. لذا وقتی نیازها  کنیم و فردگراخی در جامعه ما در حال گسترش فقیر است و ما دارخم به سمت لیبرالیسم شیفت پیدا می

کند که حقو  همطدخگر را رعاخطت کنطیم. اگطر اساسًا دعوا به اخن سمت هداخت پیدا می ،ق فرد موضوعیت پیدا کردندخفرد و عم
اخطن اسطت کطه  -نطه عمئطم دوران رهطور-عصر ارواحنا فداه را دخده باشید از جمله عمئم قب  از رهور ولی رواخاِ باب رهور

 (24 ص ،صاصطتتالا)کنند؛تقبط  میها  اقتصاد  همدخگر را هطم کنند که هزخنهقدر  به خکدخگر اعتماد پیدا میشیعیان به
و واجب النفقه تلقی کنیم، اخطن از عمئطم رهطور تلقطی  خکدخگر بنیادخن برسیم و همدخگر را رحم   وقتی توانستیم به خک همگراخی  

اخطن اسطت کطه  (601 ص ،8 ج ،ةعیشطلا  ئاسو) تلقی شده،تر از زنا شود. خا مثًم حکمت اخنکه خک ییبت هفتاد برابر شنیعمی
کنید جامعطه شطما دهد. وقتی شما فق  به همین خک حکم عم  نمیها را افزاخش میییبت خکی از عواملی است که اصطکاک

تر هطا  پیچیطدهشطود بطه بحفتوان جلو  نطزاع را گرفطت و نمیشود و در فضا  گسستگی نهاختًا فق  میشدِ گسسته میبه
س علی هطا  اجتمطاعی اسطت. تطا هذا تعالیم دخگر. مثًم همین حکم ییبت که بطه آن اشطاره کطرد ، جطزء نگرشپرداتت. و  ق 

باخد افراد را به عبور از ییبت  -که در فقه بحف شده استتاص  مستثنیاِ ییبت است که مورد  جواز آن، فق  موارد -شود می
که اگر مؤمنی در ییاب بطرادر  آمده استگیرد. در رواخت فر  قرار میعنوان پیشتکلیف کرد، در ییر اخن صورِ اصطکاک به

علطت اخطن  (72 ص ،1 ج ، اّر و ةعطومجم) شود.کند، به دلی  همین خک فع  بهشت بر او واجب میمؤمن تودش از او دفاع 
وقتی خطک نفطر مطورد اتهطا   که ساز است. همین خک فع رود؛ خعنی نظا ساز  هم جلو میتمدن س اخن فع  تااست که انعکا

شطود بحطف نمی لیها مناسکی دارد وکند. اخنها را به پیوستگی تبدخ  میگسستگی؛ کنیدشود بمفاصله از او دفاع میواقع می
 گیرد.ح  دقت قرار میصورِ اتبار  و بدون دراخه مشود بهخا اگر بحف می

هطا را دهم. عطر  بنطده اخطن اسطت کطه نظطا  نگرشها  تارخخی که من آن را توضطیح نمطیهاخی نیز دارخم به نا  نگرشنگرش
توانیطد نظطا  ها تصرف کنیم خا نه؟ اگر پاس  شما آر  اسطت، پطس شطما میتوانیم در نظا  نگرشکنیم خا نه؟ میکنترل  توانیممی

توانید تتییر دهیطد ها تصرف کنید، نظا  تصمیماِ را نیز نمیتوانید در نظا  نگرشرا هم تتییر دهید. اما اگر نمیتصمیماِ افراد 
ها بطه محورخطت قطانون اسطت و در ها  افراد را تتییر دهند نظم آنتوانند نظا  نگرششود همین جوامع مدرن که چون نمیو می

جبر توابیده است. پس نظم به محورخت قانون، خعنطی نظطم جبطر  کطه  ،اطن قانوندان آمده است که در بکلماِ آقاخان حقو 

 اند. فر  به ما توصیه کردهعنوان پیشرعاخت آن را به اتتیار  است که انبیاء مسهله ضد
ولطی  ؛تصوخب قوانین پارلمان درسطت نکنطیمشوخم. البته ممکن است ما در حوزه علمیه و مسجد، برا  طور میماها نیز همین

شطود تیلطی زخطاد البتطه اخطن تطا می-شطود شود. همۀ هنر اخن است که تا میتاص منتهی می عمًم مدخرخت ما به خک نوع جبر  
گطوخیم هطداخت؛ قسطمت دو  اصطمح ما بود. وقتی ما می ها بروخم. پس اخن هم قسمت دو   نظا  نگرش به سمت تتییر   -است
 تفصیلی بدهم. بنده باخد آن را در خک جلساتی توضیح   هاست کههمین اصطمح نظا  نگرشآن، 

گیطرد، اخطن انطد راجطع بطه شطراخ  تطود میکطه در شطراخ   مشطابه او بوده یها  تارخخی الهاماتی است که فرد از دخگرانطنگرش
برگطزار شطد و  آن را بزنم؛ در همین مراسم رونماخی که برا  کتاب لشگر توبان ها  تارخخی است. من مثال تیلی روشن  نگرش
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کنم کطه ملطت مطا در اخن مراسم را برگزار کردند فرمودند من به اخن دلی  رو  دوران دفاع مقدس تکیه می ا الله تامنهآخت
ِ  خک شراخ  مشابهی حضور دارد و من می بطه اخطن  م.مشطابه اسطتفاده کطن آن دوران برا  عبور از اخطن دوران   تواهم از تجربیا

حسُن القصصی هستند که در قرآن بحطف مطیگوخند. لذا نگرشتارخخی می نگرش، اصطمحًا نگرش کنیم؛ ها  تارخخی همان ا 
کنیطد. اخطن گیطرد و عبطور میها الهطا  میشراخ  هستند و شما از آن داسطتانبخش برا  کسانی که با شما همها  الها داستان

 .ه مهمی استتیلی نکت
ها صرف همطین اهمیتی تلقی نکنید، تقرخبًا تما  ررفیت انساناجتماعی را چیز کم کنم مسهله اصطکاکمن تاضعانه توصیه می

شود که چطور رواب  تود را با همسرشان مدخرخت کنند، چطور روابطشان را بطا همکارانشطان مطدخرخت کننطد، روابط  معنا می
هاست. لطذا اصلی انسان ها تقرخبًا مشتولیت  خنتود را با فرزند تود مدخرخت کنند، رواب  تود را با پدر و مادر مدخرخت کنند. ا

که شراخ  او با شما مشابه بوده است را  ر هداخت خک نفراز س   عبور   باالترخن نوع هداخت است که شما داستان   ،احسن القصص
 ورِ اجمالی.صها  تارخخی بهزمانی که فرد به آن احتیاج دارد و در شراخ  مشابه قرار دارد به او بگوخید. اخن هم نگرش



 /  مباحث دوران تحلیل ذهنی1396 هامرهم 1/ ناهفصا غابراهچ هیملع هسردم | 8

 

 

 گیر  افرادها  مؤثر بر تصمیمهداخت و تصرف در نظا  نگرش گانهنه ها . تبیین زخرساتت3
گیر  فرد. آخا اخن تصرف از طرخق  وعظ و بیطان اسطت ها  مؤثر بر تصمیماصطمح سو  را هم بحف کنم؛ تصرف در نظا  نگرش

اخم بخش انطدکی اخم اخن است که گفتهمباحف فقه هداخت به سمت آن رفته ها  ییر بیانی هم دارد؟ آن چیز  که ما درخا مکانیز 
ها  ییر بیانی است و در واقطع بیطان در ییطر  بیطان ها، تصرفها  بیانی است و عمدۀ تصرف در نظا  نگرشاز تصرف، تصرف

 شود. نگرش اخجاد می وشود ضرب می
ها مطدخرخت نشطوند اخم که اگر اخنها را در فقه هداخت بحف کردهظا  نگرشعام   تصرف در ن 9استظهارًا للرواخاِ و اآلخاِ، ما 

]خکطی از اخطن  ،کنمدر هیهت  شهید بهشتی مططرح مطیاآلن دار  شود. مثًم همان بحثی که ها  یل  در جامعه اخجاد مینگرش
 گانه تربیت. گیر  شخصیت خا مدخرخت مراح  پنجعوام  است؛[ مدخرخت  دوران شک 

قًا اولین مرحله آن نیز مرحله انتخطاب همسطر و انعقطاد نطفطه و دوران حمط  تطا تولطد اسطت. تطأثیر  کطه اخطن دورۀ اول در اتفا
ساز اسطت دهی به شخصیت دارد، تا آتر عمر با افراد هست و اگر شما اخن دوران را جد  نگیرخد تود  اخن دوران، نگرششک 

شطود آثطار بطا هطیچ بیطانی نمی اخن نیز صاد  اسطت و سوء را مدخرخت کرد. برعکس ها شود آثار اخن نگرشو با هیچ بیانی نمی

 عملکرد صحیح پدر و مادر در شک  دادن به اخن شخصطیت را اخجطاد کطرد. مطثًم در رواخطت دارد کطه حضطرِ رضطا مثبت  
 شما اخن اگر (23 ص ،6 ج ،یفاکلا)شدن فرزند است.مصرف کند و فرمودند اثر کندر زکیدر دوران حم  کندر  ،فرمودند مادر

مدخرخت کنید، فرزند  متولدشده، فرزند بسیار باهوشی تواهد شد. البته ترجمه زکی به کلمطه  -که خک رواخت فنی است-کار را 
تطوان تفطاهم تر میشود. تب با اخن فطرد راحطتباهوش خک ترجمه ناقص است. حاال شما فر  کنید چنین فرزند  متولد می

گیر  شخصیت خا تربیطت، رود. پس شک که اگر زکی نباشد، اساسًا زمینه بیان هم از بین میوگو شد. درحالیکرد و وارد گفت
 کند.شود و نگرش اخجاد میدر بیان ضرب می

ساز و هداخت است. فق  و فق  اگر نفی سبی  شکسته شود ها  نگرشطور است و جزء زخرساتتالمل  نیز همینرواب  بین
کشد. علت تأکید انقمب بر استکبارستیز  اخن ها را به چالش میک فع  و تسل  کفار، نگرشو کفار مسل  شوند، تود اخن خ

ها  یل  در جامعه تطود بطاز است که تسل  استکبار و کنار آمدن با او به اخن معناست که شما دروازه را برا  گسترش نگرش
ته شدن نفی سبی  دو فضا  نگرشی دارنطد. خکطی در ا  در فضا  شکسبا فضا  نفی سبی  با جامعه کنید. لذا خک جامعهمی

ها  ه نسبت به سطوح باالتر دخن. پس نفی سبی ، جزء زخرسطاتتمقا  تدافع و رفع شبهه است و دخگر  در مقا  تعمیق و تفّق 
 هداخت است.

تودمطان کطه  اخم، آن فهمطیها  هداخت را منتشطر کطردهها  هداخت است. ما جدول زخرساتتنظم اجتماعی جزء زخرساتت
ما مترصطد . زخرساتت وجود دارد 10ها  طلبگی شما استظهارًا بگوخید در بحف که اخم. البته منافاتی ندارداستظهارًا پیدا کرده

  ِ صطورِ مسطتق  چطار کطرده و در مرتب  با اخن ُنه زخرساتت  هطداخت را به اخن هستیم که در آخنده به فض  الهی رواخاِ و آخا
 خان علما قرار دهیم. قطعًا اخن ُنه موضوع، کثیر الرواخة و کثیر اآلخه هستند، خعنی تیلی اهمیت دارند. اتتیار حضراِ آقا

شک  گرفطت   knowledge is powerها  هداخت است. دخشب عر  کرد  که اگر در ذهن کسی مثًم علم جزء زخرساتت
هطا  تطود نگطاه ا  مطهر  اخن بوده که چرا اخشطان در کتابهمیشه اشکال بنده به مرحو  آق-و نگاه بیکنی به علم را پذخرفت 

شود. حتی اگر آن را قرائت کنطد، طبیعی است که دخگر سوره ذارخاِ برا  او علم محسوب نمی -اندبیکنی به علم را امضا کرده
خک قسمت آن ترافطاِ و از باب ثواب است. خکی از اساتید دانشگاه به خکی از اساتید ما فرموده بود ذهن من دو قسمت دارد: 
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ِ   PHDها بود. چون واقعًا قسمت دخگر آن علم است. مراد او از ترافاِ نیز همین مناسک دخنی و اخن گرفتطه بطود و در ادبیطا
 knowledge isها علم نیستند. چرا؟ چون گفت اخنصراحت میآمیز  مدرنیته مّم بود و اخن برا  او اص  شده بود و بهضملت

power پذخرد. علطو  پاخطه، علطو  بند  دخگر  از علم را میپذخرد، طبقهذخرفته بود. تب او خک روش تحقیق دخگر  را میرا پ

لُم »معتقدخم که ما داند درحالیبند   اصلی علم میانسانی و علو  تجربی را طبقه  أبطي البطن البمیطة نهطج شطرح )«.ُسلطان   الع 
رهطور زخاد استفاده شطده وگو  هیهت عر  کرد  کلمه سلطان که در رواخاِ من دخشب هم در گفت (319 ص ،20 ج ،الحدخد

در رواب   انسانی دارد و اص   سلطان و سلطه مربوط به رواب  انسانی است که خک نفر مسل  بر کطس دخگطر  باشطد. بعضطی 

لُم »اند اند و گفتهاخن رواخت را یل  ترجمه کرده است و سلطه را به قطدرِ معنطا  knowledge is powerهمان « ُسلطان   الع 
کند که حضرِ دارند راجع به روابط  انسطانی و که با دقت در مفهو  سلطه و سلطان، اخن معنا وضوح پیدا میاند؛ درحالیکرده

لُم »کنند. نظا  رواب  انسانی صحبت می رواب  انسانی است و نظطا  روابط  انسطانی را  بند   خعنی علم، ابزار طبقه« ُسلطان   الع 
ن»کند. در آخه شرخفه فرمود: تعرخف می  إ  ال  ت 

ان  ُفُذون  ُسْلط   ب 
توانیطد از اقططار خعنطی شطما نمی (نمحرلا هکرابم هروس 33 هخآ)«.ال ّ

تسطل  نظطا  ربطوبی بطر سطاخر  ،سماواِ و أر  عبور کنید مگر به اذن کسی که بر اخن رواب  تسل  دارد، خعنی در واقع اخن آخه
 رد. هذا آخاِ و رواخاِ دخگر  که در اخن حوزه وجود داکند. و قس علینظاماِ انسانی را بحف می

ها  تودمطان بند  کنم. بنابراخن علم نیز زخرساتت هداخت است. تیلی مهم است کطه مطا بطه طلبطهبنده عراخض تود را جمع

م ما ُک   »بگوخیم  خُرج ل  ن خ  ا م  یت   هذ  ُهو   الب  ها تیلی مهطم هسطتند. مطن اخن بحف (130 ص ،27 ج ،الشیعة وسائ  )«.باط     ف 
ُنه امطا  بطا  -ا اند ولی من ندخدهحاال شاخد بقیه ائمه نیز فرموده-که  ا تود  تصحیح سند  اخن رواخت را از ُنه اما  بررسی کرده

ث ة  »اند که تأکید فرموده ْلُم ث م  ا اْلع  م  ن ّ انطد، اند و با حصر نیز اخن کطار را انجطا  دادهبند  علم را بررسی کردهدر اخن رواخت طبقه«. إ 
: ست. ا، العلم سلطان کندمنتها علمی که اما  بحف می ث ة  ْلُم سلطان  ث م  طة  ع  »اْلع  خض  ر 

ْو ف 
 
طة  أ م  ة  ُمْحک  طا آخ  طة  و  م  م  ائ 

ة  ق  ْو ُسطن ّ
 
طة  أ ل  اد 

ْض    ُهو  ف  ُهن ّ ف  م  رو  آن تأکیطد  رواخت، صحیح السند و رواختی است که همه ائمه معصطومین (32 ص ،1 ج ،یفاکلا) «.ت 
ما هو فرخضة عادلة؟ ما هو  اند.ها  ما وارد بحف نشدهفانه حوزهاند. حاال ما باخد بحف کنیم که ما ُهو  آخة المحکمة؟ متأسکرده
 القائمه؟ تود اخن، ساتتار دارد که بعدًا باخد به آن بپردازخم.  ةالسن

کننطد. اجطازه بدهیطد لذا تیلی مهم است که ما در جامعه تودمان با پوزختیوخست درگیر شوخم. واقعًا متدخنین، تجربی فکطر می
دانند گوخند اصالت با تجربه است، خعنی اصطمحًا تجربه را آیاز داللت به حقیقت میها مینم؛ پوزختیوخستا  را عر  کنکته

هاسطت. پوزختیوخست گوخند اگر کسی بخواهد به حقیقت دست پیدا کند اخن موضوع در تجربه منحصر است، اخطن دخطدگاه  و می
داند. خعنی خک نفر  که چه  سال نماز  با اقبطال ، بلکه مکم   داللت میداندکند ولی آیاز داللت نمیاسم  تجربه را امضا می

دهطد. در آخطه توانده، خقین او نسبت به کسی که پنج سال نماز  با اقبال توانده متفاوِ است. حتمًا تجرب، خقین را افطزاخش می

د، حضطرِ در پاسط  اتفطا  افتطا که آن امتحطان تطاص و تقاضطا  تطاص حضطرِ ابطراهیم معروف حضرِ ابراهیم

ن ّ »ی فرمودند تعالبار  ه  ْطم  ی  ي ل  ْلب 
کطه دهطد درحالیب، اطمینطان قلطب را افطزاخش میتجطّر  (هرقطب هکطرابم هروسط 260 هخطآ) «.ق 

کننطد. لطذا اگطر شطما پوزختیوخسطت را در گوخند فق  تجرب، موضوعیت دارد و انواع دخگر  تفکر را امضا نمیها میپوزختیوخست
اخطد. هم به شک  یل ، خعنی آیطاز  داللطت محسطوب کردهاخد، آنیت عق  استفاده کردهپنجم  ررفجامعۀ تود امضا کنید از خک

هطا را در جلسطاِ آخنطده اگطر فرصطت شطد که ما پنج نوع فکر کردن دارخم: تأم ، تعق ، تدبر، تجرب و تفقه. حطاال اخندرحالی
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گیر  دارد. کند دو نطوع تروجطی و تصطمیممی ا  که خک نوع فکرکند با جامعها  که پنج نوع فکر میدهم. جامعهتوضیح می
ند، حتی در انتخاب همسر. ثمره اخن کمیها  یل   فراوان و لذا انتخابنیستها  تدبر را بلد ما مهارِ 1396مثًم اآلن جامعه 
. چطرا بلطد ها  تدبر را بلد نیستودو درصد طم  در شهر تهران است. انسانی که انتخاب یل  دارد، مهارِموضوع نیز چه 

دهد. اخن تیلی مسهله مهمی اسطت. وقتطی مطن عطر  نیست؟ چون نظا  آموزشی ما فق  تجربه و پوزختیوخست را آموزش می
همین شود شرح مختصر آن، کنم داستان علم و تصحیح علم را جد  بگیرخد در ییر اخن صورِ هداخت به چالش کشیده میمی

 چیز  است که عر  کرد .
هداخت، مسهله بیان است و مراد ما از بیان، نحوه تخاطب است. تخاططب و بیطان، ذخط  چطه  ه  گانهها  نُ اتتخکی از اخن زخرس

دهد، نحوه بیان البیان است. خکی از موضوعاتی که هداخت را افزاخش میکند؟ اخن، موضوع  سرفص   فقهقواعد  موفق عم  می
ن، خک باب فقهی جد  است. اگر به دنبال هداخت هستیم، بیان باخد در است. چطور وارد سخن با دخگران بشوخم؟ به نظر ما اخ

شطود. اخطن عنطوان جلسطاتی اسطت کطه ها  علمیه فقیهانه مورد بررسی قرار بگیرد. الزامًا هر نوع بیانی به تفاهم تتم نمیحوزه
گانطه ها  نهخکی از زخرساتتالبیان، قهفالبیان را توضیح دهم. تواهیم بحف کنیم. همه اخن توضیحاِ را داد  تا جاخگاه فقهمی

 هداخت است.
توانیم هداخت را فربه کنیم. کثیطر  از ها، فقه الفرقان خا فقه ارزخابی است. ما بدون فقه ارزخابی نمیخکی دخگر از اخن زخرساتت

  ِ ب کنطیم؟ اول همسطاخه را ما در مقا  بیان شاتص هستند و اخن مسهله تیلی مهمی است. تانه را با چه شاتصی انتخا رواخا
اند. اگر کسی بطه تواسطتگار  دتتطر شطما برا  انتخاب تانه شاتص داده (24 ص ،8 ج ،یفاکلا)نید و بعد تانه بخرخد.ببی

آمد، با چه شاتصی امضا بکنید؟ اخن در رواخاِ بحف شده است. اگر تواستید به کسی اعتماد کنید، به طول رکوع و سجود او 
صورِ برخده بطر سطر منبطر ها را بهآقاخان علما اخن (105 ص ،2 ج ،یفاکلا)تماد کنید.با شاتص دخگر  اعاعتماد نکنید، بلکه 

اخم و جامعه ما تیلطی بطه فقطه ارزخطابی نیطاز الفرقان گذاشتهها را در خک باب تجمیع کرده و نا  آن را فقهکنند و ما اخنبحف می

هطا صطورِ مفصط  در اخطن دوراهیبه بیطتتواهند تصطمیم بگیرنطد و اه ها دائمًا بر سر دوراهی هستند و میدارد. انسان
 الفرقان را بحف کنیم.اند. واقعًا اگر ما به دنبال گسترش هداخت هستیم باخد فقهها را بحف کردهشاتص

از اخن ابواب فقهی است.  -در حوزه قوه قضائیه-خکی از اخن ابواب فقهی است. فقه عبرِ خا فقه پیشگیر  از جر   ،فقه قانون
دقیقه تدمت دوسطتان گطزارش داده و از  45الی  40شاءالله بنده اخم. فردا جلسه است و ان  را بحف کردهه سرفصدر مجموع نُ 

 شوخم. و الحمد لله رب العالمین.البیان میشاءالله از فردا وارد مسهله فقهکنم. پس انمحضرشان استفاده می
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 پرسش و پاسخ:
نده چند نکته کوتاه بگوخم تا استفاده کنیم. در بحف هداخت، شخصطًا فضطا  بسم الله الرحمن الرحیم. ب (:1خکی از حاضرخن )

ن ّ »توانیم در جامعه هداخت داشته باشیم که جامعه بلوغ فکر  پیدا کرده باشد. شاخد آخۀ فکر  بنده همین است که ما زمانی می ا 

ْو   
ق  ا ب 

ُر م  ّ
ی 
رواْ  الله  ال ُخت  ّ

ی 
ی ُخت  ت ّ ا ح  مأب   م  ه  ها شکی ندار  کند. لذا اصًم در اخنی از آخاتی باشد که جرخان هداخت را بیان میخک« نُفس 

 و تود من اعتقاد راس  دار .
ها و شاگردان آقا  سید منیرالدخن و کسانی مانند جنس علی آقا  کشطور  نکته دو  اخنکه اآلن مشهور است که فرهنگستانی

شود که هر چیطز  از مجطرا  ییطر قطرآن و اخن حرف تیلی شنیده می. ندبا تمدن یرب چه بکن تواهندمی -پسافرهنگستان-

باط  است. اشکال ندارد، اما آخا ما برا  استنباط درست از فضاخی که دارخم، نیاز دارخم به اخنکه بطدانیم آدمطی بطه  بیتاه 
هطم بطا ها  مختلف آناخن دخدگاهبا دارد؟ کرده است؟ آخا شناتتن نگاه او اصًم ضرورتی نچطور دنیا را نگاه می Zخا  Yخا  Xنا  

کار تواهیم چهمی -آن باالست که اآلن البته ترک تورده است و داد  -اند هرحال به تمدن یربی رسیدها  که بهعقبه پانصدساله

نوان خطک عرا بطه تواهند اما  صطاد زده مواجه هستیم که حتی نمیمشت روشنفکر  یربطرف، ما با خککنیم؟ خعنی در آن
طرف را ببیننطد، خعنطی حطداق  تواهند آنطرف  ااّلکلنگ هم مواجه هستیم با فضاخی که نمیشخصیت و دانشمند ببینند. در اخن

ها را ببینید و بحف تواهید اخندهند. آخا نمیگیر  و نگرش تارخخی که شما گفتید را در دستور کار قرار نمیهمان جرخان عبرِ
کنم، هگط  و هطا رفتطار مطیگوخند من هم با شوتی و اخنها نیز هر وقت میدانم و بچهها را نیز تیلی نمینکنید؟ حاال من نا  آ
 ها. اخن هم نکته دو  بود.نیچه و میچه و اخن
 نکته سو  اخنکه ...
 شود من خک نکته در تکمی  بگوخم.می (:2خکی از حاضرخن )

 رماخید.بله، بعد از پاخان اخشان شما بف استاد کشور :
معنطاخی دارد کطه  بار   نکته سو  هم اخنکه کلمۀ فقه در بیرون از حوزه معناخی دارد. در درون حوزه هم خک (:1خکی از حاضرخن )

گوخید همان است خا چیز دخگر  کند. آخا چیز  که شما میتود از فضا  کم  و اتم  و فضاها  دخگر جدا میشما را تودبه
 است؟

کطه چهطار  هرحال ما بعضی از رواخاِ را دارخم مانند اخن رواخت سفت و محکم  اما  حسن عسگر نکه بهنکته چهار  هم اخ
فرماخند اگر نطفه معیوب، لقمه حطرا ، میا صرخحچیز در شخصیت انسان مؤثر است: نطفه و لقمه و محی  و رفیق. بعد اخشان 

آن سه تا درست باشطند و رفیطق ناسطالم باشطد شطما بطه شطقاوِ ترخد. اگر محی  فاسد ولی رفیق سالم باشد به سعادِ نزدخک
ها را نیز ببینیم. اخنجا چیز  فراتر از فقه و اتم  است؛ چون اگر مطا فضطا  هرحال باخد اخن تعار تر هستید؛ خعنی بهنزدخک

ۀ بدبخت معلطو  نیسطت از گوخد اخن بچجنین کند و با توجه به مباحف شما میتواهد سق شما را بپذخرخم خک بنده تداخی می
رو  گوخد اخن بدبخت است و برا  چه باخد بگذار  به اخنجا بیاخد، من جهنم  او را هم مطیکجا آمده است و دقیقًا رواخت شما می

 کنم. خعنی در اداره چنین موضوعاتی ممکن است عاجز شوخم. و بدبختش نمی
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کشد و مطا زخطر چتطر تمطدن یطرب هسطتیم؛ خعنطی س میف  عالم در آن ن  پاخان صحبتم اخن است که ما در حال و هواخی هستیم که 
توانم سرتاپا  تطود  و شطما ده نمطاد یربطی بشطمار  و پطاخین اخم درگیر با اخن موضوعاِ هستیم. من میجا هم که نشستههمین

عنی به هم رخختن همه آن، مطا بیاخم. البته ما معتقدخم که انقمب اسممی اخن چتر را سوراخ کرده است و سوراخ شدن خک چتر خ
معتقدخم که تمدن یرب در حال نشستن رو  نقطه گرانیگاه خا قرار  تود بود و انقمب او را ُه  داد و اآلن متزلطزل اسطت، خعنطی 

ن گوخم که مطکار کنید؟ بازهم میتواهید چهفهمیم ولی به تعبیر  حال و هوا، حال و هوا  دو نفره است و شما میها را میاخن
 1500ا  نیسطت و نامطهپذخر است، خعنی فرماخشی و بخشهمان اعتقاد اول را دار  و حتمًا هداخت، با بلوغ و عبور  جامعه امکان

ها وگو و تفاهم است، به تعبیر آقا  دوالبی. بعضی وقتباشد. حتمًا و حتمًا مبنا  هداخت گفتمسهله در رساله نوشتن نیز نمی
د معرفی شدند. مثًم اخشان خک جمله دارند کطه ها به تاطر بعضی از آد والبی و اخنمن معتقد  امثال آقا  د ها  دوروبرشان ب 

ها  معتقد  به اخن تفکر، اصًم نسبتی با آقا  دوالبی ندارند. من اخن جمله، تما  حرف من و شما در اخنجاست که بعضی از بچه
هاسطت تواهید کار درست شود؟ باخد مبدأ می  تتییر کند. اخطن از آن جملهمیگوخند دانم که اخشان مینسبت را در اخن جمله می

که اگر بخواهیم تما  حرف  امروز را فشرده کنیم، همین جمله است؛ اگر مبدأ می  و نظا  فکر  آد  تتییر کرد، تما  اتفاقاتی کطه 
گیرد و شاخد اخنجا هطم جطا  بحطف نیشگون میها چیزهاخی است که بحف را تواهم بگوخم اخندهد. خعنی میگوخید رخ میمی

شطود ولطی گفطتم قبط  از اخنکطه وارد ها  دخگر مططرح میبیان و آنجا بحف روخم در خک باب تاص  باشد. فردا میاخن موضوع 
 د.کار کنیها چهتواهید با اخنزند که میگیرد و سوزن میشوخم هم جلسه قب  و هم اخن جلسه، خک مقدار ما را نیشگون می

قد  بطاالتر بطرو  و جسطارِ بیشطتر  بکطنم و کنم، حاال تکمی   فرماخش اخشان بنده خکعذرتواهی می (:2خکی از حاضرخن )
تواهم بگوخم آن فقه نارر به معطّذرخت و تواهید با قواعد فقه راخج سراغ مسهله بروخد. البته نمیبگوخم شما تا حدود زخاد  می

کنید؛ اما مواجۀ شما با رواخاِ و منابع دخنی راهرًا همان مواجه فقه مرسطو  دستگاه رفتار میمنجزخت است و شما نیز در همان 
کنیم را واقعطًا پاسط  و معمول است. مواجه فقه مرسو  چقدر کشش دارد که اخن نوع رهور  که اآلن در مورد آن صطحبت مطی

صورِ فقهی به آن نگاه شود نیطاز نطدارد کطه در دسطتگاه به دهد؟ خعنی آخا اخن بحف نیاز به اصول متفاوِ ندارد و اگر قرار است
تواهند از شوند و میها  مختلفی که وارد اخن مقوله میکنم شخصیتها حس میاصولی تحولی اتفا  بیافتد؟ من بعضی وقت

ها ارند نظم و سیاقی به آنا  از رواخاِ را جلو  تود گذاشته و با ذهنیتی که دها مجموعهدخد فقاهتی نگاه بکنند، هرکدا  از آن
کطرد؟ شطاخد فقطه کار میرسیم که بفهمیم اگر معصو  امطروز بطود چطهدهند. در واقع سؤال اخن است که آخا ما به اخن نقطه میمی

هطا آنتوانیم در مواجهه با آخاِ و رواخطاِ دانم چقدر میهاخی دارد که نمیمرسو  ما را به اخن نرساند و مسائ  امروز  ما پیچیدگی
را استنباط کنیم. به نظر  اخن خک مسهلۀ مهم است که شاخد مقطدار  از آن نطارر بطه روش اسطتنباط باشطد. البتطه حصطر آن در 

 دستگاه فقهی نیز شاخد خک مسهله باشد.
ت، مثم فرماخید نارر به حکم ارشاد  اسبسم الله الرحمن الرحیم. به نظر  تیلی از مباحثی که شما می (:3خکی از حاضرخن )

ها را رعاخطت کننطد ططم  در جامعطه کمتطر اتفطا  گوخید اگر اخن مؤلفطهرسیم شما میدر حوزه هداخت وقتی به مقوله طم  می
سططح ه  در حطوزرسطیم. خطا مطثم ها میها بطروخم بطه همطین مؤلفطهافتد. اگر با همین اصول  روانشناسی یرب نیز به دنبال آنمی

کنم تفاوِ ما با یرب در اخنجاست کطه زنند، منتها فکر میها را میحوزه فرهنگ نیز همین حرفها  مختلف نظرخه، هانگرش
از گوخیم تجربه از حدومرز تود تجطاوز کطرده اسطت، خعنطی یطرب بطیش دانند، ولی ما میها تنها منبع تولید علم را تجربه میآن

به دارد را به رسمیت بشناسیم، ولی جاخگاه عق  ناب و جاخگاه نقط  اندازه به تجربه بها داده است و ما باخد آن جاخگاهی که تجر
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توانیم به نتیجه برسیم و حتمًا نیاز نیست کطه ها  یرب هم میها  نظرخهرا نیز در استنباط به رسمیت بشناسیم. ما با همان نگاه
وگو مطن اشطکالی در گفتمطان و گفطت وگو  تود با یرب را هم ببندخم.ما چارچوب جدخد  برا  تودمان برخزخم که باب  گفت

اند، عالم به زمان بطودن و فهطم  مطرد  داشطتن اسطت. پیطامبر اعظطم تأکید کرده بینم، ولی خکی از مسائلی که ائمه هد نمی

وگو پرداتتند و فرهنگ اسممی را عملیاتی کردند. ائمطه وقتی کار را شروع کردند، با همین فرهنگ مشرکین به گفت اسم 

[ پیشطرفت ها  مختلفی که بودند همینهم در جاخگاه هد    
ططور بودنطد؛ خعنطی بطه رسطمیت شطناتتن علطم موجطود و ]ذ 

هطا را بطه شناسی کردنطد و آن جاخگاهیل  مطرح شده بود؛ آسیبکه بحف قیاس به ازاندازه تجربه. در زمان اما  صاد بیش

کننطد بطه اخطن دلیط  بعضی از علو  را تقبیح می جاخی که ائمه هد حق تجاوز ندادند و آن ،رسمیت شناتتند و بیشتر از اخن
شته است، اما در جاخگاه تودش رسطمیت دارد. رواختطی کطه مشطهور اسطت و علمطا  ست که اخن علم از حدومرز تودش گذا

ث ة  »اند که امامیه و علما  اه  سنت نق  کرده ْلُم ث م  اخطد، ممکطن ما تجاوز کردهفرمودند ش همینطور است. پیامبر اکر « اْلع 

انحصار در اخطن علطو  را کطه براخشطان تیلطی جطذاب بطوده مطذمت  ها  قشنگ و زخباخی بزنید ولی گوخا پیامبراست حرف
معنطا   با آن تعبیر  که در استظهار  -اند. وااّل محدوده توبی است و شاخد تفننی هم باشد ولی اخنکه بخواهد عممه باشد کرده

گفتنطد مطا اخنجطا کردنطد و میمراجعطه می ها به پیامبر اکر کند. در مدخنه خهود امبر عممه بودن را نفی میپی -لتو  دارخم
هطا فرماخند من چیزهاخی بطه اخنکنند، پیامبر اکر  میکردخم، عالم بودخم، اه  کتاب بودخم و ... ولی اآلن مراجعه نمیطبابت می

 کند.ها را رد نمیاز ندارند. خعنی پیامبر، اص  علم طبابت آنآموتتم که به علو   مرسو  شما تیلی نی

لُم  (:1خکی از حاضرخن ) : الع  لمان  لُم  ع  ، ع  لُم  و األدخان  . ع   األبدان 

، تقبطیح بیطترسد که رفتار عملطی  حضطراِ اه هرحال به نظر میاست. به از آقا امیرالمؤمنین(: 3خکی از حاضرخن )
ها را دور برخزخم. در مورد اخن رواخت که علم فق  باخد از اخطن بیطت ه دنبال علم جدخد هستیم و باخد اخنعلم زمانه نیست که ما ب

ناراحت بودند. علمی بطوده  بیتو حضراِ اه  بیرون بیاخد، باخد ببینیم که چه چیز  رواج پیدا کرده بود که اما  صاد 
ت. ما اآلن در اصول به اخن دلی  با فقه اه  سنت درگیر هستیم کطه فقطه که بر مبنا  قیاس بوده و اساسًا برتمف عق  بوده اس

]را تقبطیح  علطم کردنبرداشت هتواهد اخن نحوکنیم. حضرِ میها بر اساس عق  نیست، همین اآلن نیز آن علم را تقبیح میآن
فرماخند اعوذ بالله اخن قیاس رود، میگوخد اگر دو تا انگشت برود خا اگر سه تا انگشت بشمارد و میکند.[ خا جلو  حضرِ می

 گردد و جا  عق  نیست که شما بخواهید ]قیاس کنید.[است. اخن موضوع اصًم به نق  برمی
ث ة  »ببخشید، شما تأکید  دارخد بر اخنکه  (:1خکی از حاضرخن ) ْلُم ث م  ا اْلع  م  ن ّ تواهید بفرمائید نظا  فقه هداخت ؛ خعنی شما می«إ 

اخد؟ تعبیر علم را برا  رخاضطی، نجطو ، عطدد، علطم بطدن، علطم دخطن بقیه را نیز دخدهخا اخد؟ را بر اساس اخن سه چیدهو فقه نظا  
 اند.کاربردهبه

 ها نیست.ها را باخد جزء ساتتار آن رواخت قرار داد، خعنی کنار آناخن استاد کشور :

 اند.کاربردههدر اخنجا نیز ب بیتکلمه علم را اه  (:1خکی از حاضرخن )
کنطد. بنطده دو نکتطه را هطا تفطاوِ میمثًم جزء ساتتار  آخُة محکمة است، وقتی رواخاِ را جمع کنیم معنا  آن استاد کشور :

گوخم. نکته اول اخنکه اصطول موجطود، قابلیطت اسطتظهار  البیان اخن نکاِ را تفصیلی میعر  کنم. البته در فراخند جلساِ فقه
دهد. بنده صرخح بگوخم کطه نطه حطق الطاعطة را قبطول دار  و نطه محورخطت معطذرخت و و رواخاِ را به ما نمیحکومتی از آخاِ 
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نه اخنکطه -دهم. به نظر من اخنکه ما کشف  معذر و منجز را محور قرار دهیم منجزخت را. حاال بعد وارد بحف شده و توضیح می
کنم که باخد چه کنیم و بحف چیسطت. هکطذا حطق د در ادامه عر  میقاب  دفاع نیست. حاال بع -منجز و معذر را انکار کنیم

ها را بحف کنیم. خا مثًم به نظر مطن اند مح  تدشه است و باخد اخنالطاعة و بعضی از مباحف دخگر  که بعضی از اعزه فرموده
علم اصول پذخرفته شطده اسطت. حکومت و ورود، قاعده اصلی  جمع بین ادله نیست و برتی دخگر از مشهوراتی که احتمااًل در 

حاال فق  تواستم سرفص  آن را بگوخم. ولی نکته مهم اخن است که استظهار از رواخاِ، قاب  عبور و قاب  عدول نیست، خعنی 
هرحال باخد رهور از رواخاِ را فهمیده و لواز  عرفی، عقمخی و عقلی آن را بحف بکنیم، منتها سخن در اخن است که دامنه ما به

 پردازخم. اخن خک نکته است.البیان به آن میبند  کنیم که در همین فقهنظا  رهور رواخاِ را چطور با خکدخگر جمعو 
فرماخند اخن است کطه مطا هنطوز خک نکته دخگر نیز عر  کنم که درون قواعد جدخد است، منشأ سؤاالتی که دوستان مطرح می

اخم کطه از جملطه شطروط بیطان  منجطر بطه شوند. ما بحف کردهها تفصیًم ح  میاخم، اخنقواعد  استظهار تودمان را بحف نکرده
ّ »باخد هداخت اخن است که باخد در فضا  نظا  مقاخسه باشد. اصطمحًا 

ی 
ن  اْلت  ْشُد م  ن  الُرّ ی ّ ب  ْد ت  اتفا  بیافتد. خعنطی اگطر تبطّین  « ق 

خافته، حتمًا ضرورِ گسترش پرداتتن به نظرخاِ یربی از بابت بدعت  وقت افتد. آنرشد از یی اتفا  نیافتد، هداخت اتفا  نمی
ها چطالش اخجطاد نکنطیم، نباخطد انتظطار داشطته کند. خعنی اساسًا اگر ما نفهمیم هگ  چه گفت، رب  خعنی چه و برا  آنپیدا می

که در نقشطه راه مطا افتطاده اخطن  باشیم که طرف مقاب  از اصالت رب  عدول کرده و به مبنا  فکر  ما نزدخک شود. پس اتفاقی
 است که نظرخاِ یربی را به صورِ مفص  ...

 خعنی شما حتی از باب اک  میته ... (:1خکی از حاضرخن)
 نه از باب اک  میته استاد کشور :

 شناسید ...خعنی شما اصًم به رسمیت نمی (:1خکی از حاضرخن)
ها  علم موجود هستیم. حطاال مطن ه ما مورف به بررسی همه حوزهخافتاز باب ضرورِ بررسی بدعت گسترش استاد کشور :

ا ، بطه دلیط  تعارضطی کنم ولی متعر  انیشتین و نظرخه نسبیت آن شدهگوخم که دار  معرفة االما  بحف میدر منبر تود نیز می
انیشطتین  ت  یوخد. نطه اخنکطه نسطبتوانید از باب نظا  مقاخسه وارد مباحثه فیزخک هطم شطکه با قواعد ربوبیت دارد؛ خعنی شما می

. من در اخن مورد بحف نمی ُه کارُبرد  سر اخن است بر کنم، بلکه دعوا کاربرد  نیست، بنده با کاربرد آن کار  ندار . ُربِّ باط    و  ل 
اخطن را بحطف  تطوان چالشطی اخجطاد کطرد؟که آخا تصوخر  که انیشتین از نظا  قوانین عالم ارائه داده درست است و بطرا  آن نمی

ا . در حطوزه رخاضطی نیطز تطأممتی طور است. مثًم من در حوزه بیوتکنولوژ  نیز حطرف زدهکنیم. در حوزه زخست نیز همینمی

ِ   إذا»برا  ما پیدا شده است، ولی همه از باب لواز  حکمی است که فرمود  طر  ه  عُ  ر  طد  تطي فطي الب  طر   ُام  لُیظه  ُم  ف  طهُ  العطال  لم   ؛«ع 
-خافته است. در ییر اخن صورِ رواخاِ مطا مسطلم اسطت کطه از باب تکلیف  مقابله با بدعت گسترش (54، ص 1ج  )الکافی،

م ما ُک   » -توان جمع کردرهور اخن رواخاِ را با هیچ توجیه عقلی نمی خُرج ل  ن خ  ا م  یت   هذ  ُهو  باط     الب  کنند کطه تصرخح می«. ف 
. خا همه رواخاِ فراوانی که در اخن حوزه وجود دارد و همه قاب  بحف هسطتند. هر آنچه از اخن بیت تارج نشده است  ُهو  باط    ف 

م دو راه بیشتر ندارخد؛ خا اخنکه سند اخن رواخاِ را به چالش بکشید خا اخنکه رهور اخن رواخطاِ را عطمج شما به عنوان طلبه و عال 
 خک از اخن دو راه امکان ندارد.کنید که به نظر ما هیچ

اخن مقا   استظهار و حجیت بود، خک بحف دخگر  وجود دارد مبنی بر بیان مبتنی بر ررفیت. من دخشب بعضی از جممتطی کطه 
گفتم تطمف ررفیطت بطود و چطالش صراحت میها را قبول نداشتم. ولی اگر اخن مطلب را بهسر منبر گفتم در مقا  تقیه بود و آن
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ها نق  کردخد. ططرف در فضطا  ختیالمثلی که شما از قول لُ ی عبور کنیم، همین ضربشد. ما نباخد از ررفیت عمومدرست می
از کسی که فضا  ذهنی، روحطی و زنطدگی او در شطراخ  تاصطی اسطت با ما شرعًا مورف هستیم تاصی یر  شده است و آخا 

ر   إّنا»بحف کنیم؟ به رهور  رواخت  امور متعالیه  عاش  یاء   م  رنا األنب  م  ُنک   أْن  ُام  لی الّناس   لِّ در   ع  م ق  ه   (23، ص 1)الکطافی، ج  «ُعقول 
صورِ مفص  بحطف شاءالله از فردا قواعد بیان را بهگردد. اگر انما مورف به تمف آن هستیم. پس اخن هم به مقا  بیان بازمی

أکید کنم اخطن اسطت کطه بطرا  شود؛ ولی آن چیز  که ماخلم در همین جلسه اول رو  آن تکنم تکلیف تیلی از چیزها معلو  می
 100عنوان نمونطه در نقشطه راه توانیم از رواخاِ و آخاِ استظهار نظرخه بکنیم، کما اخنکه بهصورِ مکفی میمواجهه با مدرنیته به
اه ه بطا دسطتگهرخز  کشور در مواجاخم و اخن بحف خک ادعا نیست، ما از حوزه بیوتکنولوژ  تا حوزه برنامهنظرخه را بحف کرده
ه از ررفیطت وارد اخم. اگر ما ییر معقول حرف زده بودخم امکان نداشت بحف تا اخنجا جلو بیاخد. اگر مطا برخطدمدرنیته قرار گرفته

نشین شطده گیرد تانهنشین شده بودخم، مانند جرخانی که ررفیت تفاهم را نادخده میمانند جرخان تفکیک تانه، تفاهم شده بودخم
آخطد و علیطه مواجهه میشود که جرخانی بهرهنگستان برا  ما نیز چالش فکر  اخجاده شده بود. چطور میبودخم، مث  دستگاه ف

کنم. در همطین جلسطاِ نیطز اخطن قواعطد را بودن قواعد  است که عر  مطیشود؟ اخن عمئم کاربرد او اتا  فکر طراحی می
 کنیم. تفصی  بحف میبه

باخد ذخ  اخن نه دسته قاعده منظم شود. فهم بنده اخن است که اما  هم در مقا  تخاطب با ُنه دسته قاعده وجود دارد که تخاطب 
مخاطب تود، ذخ  اخن ُنه دسته قاعده وارد تفاهم شده است. البته در مورد تخاطب اما  معصو  بطا عطرف زمطان تطود و عطرف 

تر  لی قطعًا بیان و تخاطب  اما  تابع قواعد پیچیطدهتارخخی تود، اخن ُنه دسته از قواعد تخاطب در بیان او وجود داشته است و
فرماخیطد کنم. شطما میاست که امثال ما شاخد به آن دست پیدا نکنیم. بنابراخن اتفاقًا دار  راجع به خک اصول جدخد صحبت مطی

 مشک  تکنولوژ  را چگونه ح  کنیم؟
عنوان خطک آد  بطا گوخیم. وقتی در حوزه علو  انسطانی بطهمیها را ما مطلبی باالتر از بحف مقاخسه و اخن (:5خکی از حاضرخن)

ُه با خک زاوخه دخد  سراغ شناتت تود  رفتم و حرفی را هم زد  اگر از اول طرف مقاب  بگوخطد مطن  فس  ف  ن  ر  ن ع  همان قانون  م 
ا  و اآلن سطراغ ود را تما  کردهشود که من بحف تگوخی تا تو را قبول کنم. خعنی از همان اول احساس میدانم چه میاصًم نمی

 بندد.وگو میوگو و فهم را در فضا  اجراخی و فضا  گفتا . اخن عمًم باب گفتتو آمده
ططور نیسطت. بنطده تطتم اخطن قسطمت بینیطد اخناخم. اگر اجازه دهید وارد بحف شوخم میها را بحف کردهما اخن استاد کشور :

 داستانی را عر  کنم.
 استظهار صحبت شما همین بود. (:5)خکی از حاضرخن

نه، بنده داستانی را نق  کنم. کسی از مرحو  آقا  بروجرد  وقت ممقاِ تواست و کشاورز بود. اخشطان نیطز  استاد کشور :
لله اخد؟ اخشان هم گفتند بله.کشاورز برآشفت و گفت واوقت ممقاِ دادند و آن کشاورز محتر  به آقا گفتند شما اخن فتوا را داده

کنند کطه خقطین آن کشطاورز نق  میعصبانیت تارج شدند.  اخن نظر پیامبر نیست. اخن شخص کشاورز بود و از جلسه با حالت  
انطد. خعنطی اتفاقطًا مرحو  آقا  بروجرد  را به تأم  واداشت و اخشان رفتند ادله و مبانی را بررسی کردند و دخدند یل  فتطوا داده

ا  از اخمان درکی اعطا کرده است که بیان و قواعد بیان دارخم اخن است که تدا  متعال به هر درجههاخی که ما در خکی از بحف

کمة   ُتذ»اتفاقًا اخن درک، منشأ برهم افزاخی است و حتی باالتر رواخاتی وجود دارند که  و الح  ن ول  فا    أه    م   80)حکمطت  «النِّ
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لّناس  »خا مثًم  نهج البمیه( یان  ل  توانید اساسًا الز  نیست طرف اه  اخمان باشد و شما می عمران(سوره مبارکه آل 138ه )آخ «.ب 
 تخاطب تود را با تود  بشر ییر مؤمن هم شروع بکنید.

 شود؟گراخی نمیآقا! اخن منجر به نسبیحاج (:5خکی از حاضرخن)

ر   إّنا»شود که عر  کرد ؛ منجر به همین چیز  می استاد کشور : عاش  یاء  األ م  رنا نب  م   أْن  ُام  لِّ لی الّناس   ُنک  در   ع  م ق  ه   «.ُعقول 
 تب اخن هم قاعده دارد. (:5خکی از حاضرخن)

اخم. خعنی شما باخد بیان تود را تابع ررفیت طرف مقاب  تنظیم کنیطد. اگطر او بشطر  بله ما قواعد آن را بحف کرده استاد کشور :
بحف کرده است، اگر در ررفیت اسم  است، نقطه تفاهم با او مشطخص شطده اسطت،  ییر مؤمن است، دخن نقطه تفاهم با او را

اخد که ما باخطد خطک فر  گرفتهکند. سؤال من اخن است که اصم چرا شما پیشاگر در ررفیت اخمان است نقطه تفاهم تتییر می
فرماخطد بینیم حضطرِ میررسطی کنطیم مطیبیان داشته باشیم تا اخن اشکاالِ نیز بطه وجطود بیاخطد. اگطر رهطور اخطن رواخطت را ب

رنا» م   أْن  ُام  لِّ لی الّناس   ُنک  در   ع  م ق  ه  کنیم بیطان نیطز تطابع اخطن پس هر میزان درجه و طبقه که برا  قدر عقول فطر  مطی«. ُعقول 
ِ  عقول متفاوِ می به اخن معنطا موفطق  من مفتخر  به اخنکه تدا  متعال ما را-شود. منتها اتفاقی که افتاده اخن است که طبقا

لی»گوخم وقتی میمثم اخم. ها را اتبار  بحف نکردهما اخن -کرده در   ع  م ق  ه  اسطتظهارًا للرواخطاِ بطه دهم که توضیح می« ُعقول 
ها شده است. وقتی تفصیلی شد، عطمج اخطن نسطخه تفصیلیاخم و بحف، ها را نیز بحف کردهنظر ما پنج درجه عقلی دارخم. اخن

 شود.پیدا می
شوخم ولی استظهار  جرخان شما اخن است که طرف مقاب  را اصًم ما در توضیحاِ با شما کامًم همراه می (:5خکی از حاضرخن)

 شناسید.به رسمیت نمی
 ا ، خعنی من مطلقًا فرهنگسطتانی نیسطتم ودانید که بنده از فرهنگستان عدول کردهکنیم، میاخن را بعدًا بحف می استاد کشور :

کنیطد هاخی که شما بحطف میگوخم اخن است که بنده با چالشکنم. ولی آن چیز  که اآلن میدستگاه فکر  دخگر  را بحف می
 شو .روبرو نمی

روز خکی از دوستان نوبت گرفت تا صحبت کند و بعد هم صحبت نکرد. بنده گفطتم چطرا صطحبت مثًم آن (:5خکی از حاضرخن)
تواست از همین فضا  تعرخض زدن وارد شود و گفت اساسًا شود. چون میمن شنیده نمی نکرد ، گفت احساس کرد  حرف

شطنوند بطه اخطن جهطت اسطت کطه اگطر چیطز اند و اگر حرف من را نیز میطرف را بستهشود. چرا؟ چون اخنحرف من شنیده نمی
 گیرخم ....دردبخور  داشت میبه

خم و به آن توجه کنید. بنده زمانی که تصمیم گرفتم از مبنا  فرهنگسطتان عطدول ا  را به شما بگوبنده خک نکته استاد کشور :
داد . به ن را درس میکرد ، جدول جامعه فرهنگستان، جدول فلسفه فرهنگستان و جداول مختلف آبکنم، در آنجا تدرخس می

ار داشطته باشطند کطه سطؤال ییطر فنطی را فرماخند. منتها دوستان نباخد انتظطتمف معناخی است که دوستان میمسهله برنظر من 
کنم؛ ما اآلن الگو  تخصیص تکنولوژ  دارخم. اگر مواجهۀ ما بطا تکنولطوژ  مثط  مواجطه بپذخرخم. بنده تیلی روشن بحف می

موضطوع شد. راه اخطن کطار به تولید الگو  تخصیص تکنولوژ  منجر نمی، خا مانند مواجهه جرخان صدرا بود جرخان تفکیک بود
گوست. پیشنهاد بنده اخن است که روز عاشورا هم بحف باشد و چند روز بعد از آن نیز بحطف بکنطیم. حطاال یطروب  روز وگفت
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وقت تیلی از اخن مسائ  در اخطن قواعطد بحطف تر  بحف کنیم. آنها تما  شده است، خک فرصت تفصیلیعاشورا نیز عزادار 
 شوند.می

 اخم. نبه هفته آخنده اخن هشت روز را اعم  کردهما که از امروز تا ش (:5خکی از حاضرخن)
اگر الز  شد من حاضر  هشت روز دخگر نیز بحف را ادامه دهم تا بحف جا بیافتد و ح  شود. چون اخن سطؤال،  استاد کشور :

ی بطر ررفیطت همین داستان حجاب با بیطان مبتنطکار کنیم. مثًم اآلن خک سؤال تیلی جد  در کشور است که ما با مدرنیته چه
 ]قاب  ح  است.[
. هسطتنداللطه مهطدو  آقطا  ططاهرزاده خطا آختفضا  حاجدر هاخمان، توجهی از فضا  طلبهجمع قاب  (:5خکی از حاضرخن)

ها بطرا  ورکشیدهتوجهی از پاشنهآقا  مهدو  را نیز پیگیر  کنید. ببینید بخش قاب ، اخدآقا  طاهرزاده دخدار داشته شنید  با
همین است که مواجهه شما با مدرنیتطه چگونطه فضا  آقا  طاهرزاده دقیقًا سؤالشان ها هستند. اخن، در وس  میدانو انقمب 

ث طة  »همطین بحطف   -تطدمت اخشطان برسطیمآقطا که احتمااًل با حاج-است. فضا  آقا  مهدو   ْلطُم ث م  طا اْلع  م  ن ّ اسطت کطه از « إ 
وده است و معنا  صحیح از اخن سه علم. چون آنجا بحف اعتقطاداِ و احکطا  و ها  جد  اخشان از همان اول طلبگی بحرف

شود و برکاِ بسیار  ا  است که در اخن شهر آزاد میاتم  مشهور است و ح  شدن اخن خکی دو گره، مانند خک انرژ  تفته
شان در اخن فضطا ها  ذهنیخا پانزده روز گره ا  اگر اخنجا ده خا پانزده نفر در طول اخن دهها به دوستان گفتهدارد. من بعضی وقت

 کند. چه کسانی با شما همراه هستند؟ا  از نیرو  انسانی با اخن فضا انس پیدا میباز شود، عمًم خک هزاره
 کنیم، و الحمد لله رب العالمین.شاءالله بحف میحاال ان استاد کشور :
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بخشی از متن:
 

هداخت، مسهله بیان است و مراد ما از بیان، نحوه تخاطب اسطت. تخاططب و بیطان، ذخط   ه  گانها  ُنهخکی از اخن زخرساتت
دهطد، خت را افطزاخش میالبیان است. خکی از موضوعاتی که هداکند؟ اخن، موضوع  سرفص   فقهچه قواعد  موفق عم  می

نحوه بیان است. چطور وارد سخن با دخگران بشوخم؟ به نظر ما اخن، خک باب فقهی جطد  اسطت. اگطر بطه دنبطال هطداخت 
شطود. اخطن ها  علمیه فقیهانه مورد بررسی قرار بگیرد. الزامًا هر نوع بیطانی بطه تفطاهم تطتم نمیهستیم، بیان باخد در حوزه
البیطان، فقطهالبیان را توضیح دهم. تواهیم بحف کنیم. همه اخن توضیحاِ را داد  تا جاخگاه فقهیعنوان جلساتی است که م

 * گانه هداخت است.ها  نهخکی از زخرساتت
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