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ب العالمین و الصوال  و السوالم سالم علیکم و رحمة اهلل و ی کاته یسم اهلل ال حمن ال حیم اعوذ یاهلل من الشیطان ال جیم الحمد هلل ر

و علی اهل ییته الطیبین الطاه ین السیّما علی یقیة اهلل فی األرضین ارواحنا آلماله الفداء و  القاسم محمدعلی سیّدنا و نبیّنا ایی

 عجّل اهلل تعالی ف جه الش یف.

عو   کو دم. تبیوین یه محضو  شوما را ساخت روز گذشته کلیتی از الگو) پ دازش اجتماعی یه عنوان ریز الگو) سوم الگو) در 

ترین مطلب مطرح در الگوی پردازش اجتماعی این است که باید چالش مشترک را بیابیم. تصمیمات جمعی از یک درد مهمک دم 

 ای تحلیل کنیم که نسبت آن با ترجمه ما واضح شاود؛شود. بنابراین اگر بتوانیم یک چالش مشترک را به گونهمشترک آغاز می

  ها مطرح خواهد شد.در واقع آن ترجمه به عنوان راه حلی برای آن چالش در ذهن

وگو را از یک مفهوم  مشت ک شو وع کنیود. مفهووم در یحث از الگو) استخ اج سؤال هم مط ح ک دم که شما یاید مباحثه و گفت

ن ارتباط یک پایه سؤال را یا ت جمه ی قو ار کنویم  کند. ینای این اگ  در ذهمشت ک یا پایه سؤال ی ا) فهم ت جمه ایجاد زمینه می

) آموختن و تأمل در آن ت جمه را پیدا خواهد ک د. اگ  یین یک پایه تصمیم یا یک چالش مشت ک و ت جموه مخاطبِ شما انگیزه

علت اصلی اینکوه  ت جمه یه عنوان راه حل مط ح خواهد شد. در واقع ینده در حال توضیح این مطلب هستم که  ارتباط ی ق ار شد

کند  این است که ارتباط فقه یا فضا) ذهنوی مخواطبین و مشوکالت جامعوه تبیوین فقه در زمان کنونی حالت کاری د) پیدا نمی

تواند مشکالت جامعه را حل کند. ولی یاید درایه داشته یاشیم؛ درایه در روایت و درایه در فقه یه ها) فقهی ما میشود. راه حلنمی

فضا) ذهنی گ وه هدف ی ق ار کنید. ع   ک دم قواعد ی قو ار) نسوبت الگوو)  ت که مسأله مط ح شده در روایت را یااین معناس

در روایت یه این معناست که ارتباط یین آن  یحث فقهی و یحث ت جمه را یا مشکالت جامعوه یحوث  )استخ اج سؤال است. درایه

» مشکالت جامعه را یحث نمایید. اگ  شما توانستید عوالوه یو  روایوت کوه ف موود کند. اگ  شما توانستید ارتباط یین ت جمه و می

ل لب ة   ر ُِ ة ِِ ل
ة  َّ  ُِ ر َث ةیل َر ِ ِ ِ ث در ِِ ل  ُ ة اِویر للاملةنمی ث  لرَّ ة   ِِ

ةِ لبر ِْ
ر
لأ لِنْ  ُ ة ر ض  ف ْ

ر
 ینکند ولوی ارو  روایوتش ایسوتادگی موؤمنکسی که روایت اهل ییت را روایت می«  أ

کنود یعنوی روایوت را در وجوود کنود؛ توالوت میالوت میرا ت کند. یعنی روایتروایت محکم می ها را یه وسیله ییانشود؛ قلبمی

ل»شخص  کند. اینشخص جار) می ة   ِِ
ةِ لبر ِْ

ر
لأ لِنْ  ُ ة ر ض  ف ْ

ر
هوزار نفو  توأری   شوخص یو  رو)ایون   یعنی اگ  قلب یک نفو  محکوم شود «أ

هوا) یوا یقوین خوود تموام ذهنیت  گیو ددر یک محیطی ق ار میگونه هم است. واقعاً وقتی یک آدمِ اهل یقین و همینگذارد می

ل»ف ماید: حدیث تش یفاتی نیست  می کشد.محیط اط افش را یه چالش می ة   ِِ
ةِ لبر ِْ

ر
لأ لِنْ  ُ ة ر ض  ف ْ

ر
گواهی یوک شخصوی فقوط خوودش « أ

جتماعی دارد. این فضیلتِ کند  یعنی تأری ات اها را محکم میکند؛ ولی گاهی یک شخصی که قلب محکمی دارد و قلبعبادت می

اگو  اهول درایوت  است. مقامی یاالت  از مقام روایت که اما در اینجا درایه یحث را مد نظ  داریم  کندکسی است که فقط روایت می

) یوا درایه یه این معنا که ارتباط فقه را یا دو چیز ی ق ار کنیم یکی یا فضا) ذهنی جامعوه و دیگو  ؟یاشیم چه اتفاقی خواهد افتاد

ا) یه عنوان راه حل طلقی شود. وقتی یک مسألهمشکالت عینی جامعه  اگ  این ارتباط ی ق ار شود فقه یه عنوان راه حل طلقی می

  شود.) اصلی اج ا) آن ف اهم میشد زمینه

ریز) تغییو  خواهود داد الگو) ساخت یا الگو) نظام ساز) اسالمی چه کار خواهد ک د در گام اول تبویب فقه را متناسب یا ی نامه

ریز دائمواً افتد. یعنی فقیوه ی ناموهساز یه جهت این اتفاق میو ت جمه جهت   جهتسازجهتسه اصطالح که ع   ک دیم در ذیل 

کدام یعد از شخصیت   یعد فط تکدام   عد فق کدام جهت ساز یعنی کدام یُ - سازکند: ق ار است کدام جهتاین سؤال را تک ار می

عد معیشتی را داریم یه دامن کدخدا رو) ییاوریم و او را جهت ق ار یه این یهانه که قصد پ دازش یُ . مثالً آیامت کدام جهتیه س -
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دهیم؟ دعوا) جهت هم دعوایی است یه کدام جهت؟ یا کدام ت جمه؟ یا کدام چارچوب؟ دعوا) چارچوب دعووا یو  سو  کارآمود) 

ساز را یه جهت ت جموه کنود. یایود تواند جهتیعنی معتقد هستیم که ه  چیز) نمی مکنیوقتی دعوا) ت جمه را مط ح می .است

گی ) شخصویت را یوه سواز ت ییوت و شوکلت جمه قایلیت ت جمه را داشته یاشد. یو ا) مثوال اگو  شوما یخواهیود جهوت ساختارِ

ت ین امور هسوتند. ام و مقام والیت جزء سنگیناالم  مع فهددر کالس درس الفاق نخواهد افتامسأله االمام ت جمه کنید. این مع فه

ل»ف مود:  حض ت  ٌ ْضةبر َ ر ْْ  ُ ل  ٌ ْْ ة لصر َنر ْْمر
ر
لرل»البته  «أ ل ل ل ل للکالیةیل  ٌ ْضةبر َ ر ْْ  ُ ل  ٌ ْْ ة یعد ف مودند سه طایفه این ام  ما را تحمول  .نیز آمده است« صر

«  نة لْملةُو  مة لقَ ة  ل») دیگو  هوم کوه دو طایفوه« نتمحة لا لبهةُلِال ةامةنمنل »ی از آن طوایف چه کسانی هستند؟ یک ؛خواهند ک د

 هم اهی یا امام خیلی مسأله سنگینی است. پس نهاد پ دازش کننده یاید قایلیت این مسأله را داشته یاشد. 

ه ما ی ا) اینک را داشتند.ونیم درصد ساز) سهقدرت غنی  ی ا) مثال یعضی از همین سانت یفیوژهایی که یه ی کت ی جام جمع شد

سواز)    شد. توا یوک حود) قایلیوت  غنوینسل جدید) سانت یفیوژ تولید می یایستمیساز) را ارتقاء یدهیم یتوانیم سطح غنی

 ع   ینده هم همین است که ساختارها نیز همین حالت را دارند. در جلسه سوخن انی آن .مثالً شتایشان محدود است  وجود دارد

توانید ت ییت را انجام دهید. ت ییت یک نمی اما توانید تذک  ایجاد نمایید و ایالغ مبین انجام دهیدمیتنها هم وقتی چهل روز یاشد 

ریوز) قو ار مقام ی نامه ساختار دارد آن هم نهاد خانواده است. عمده ساختار اصلی تزکیه  ساختار خانواده است. پس فقیهی که در

 . کندان و دینداران چالش ذهنی و سؤال ایجاد میریز) ی نامهگی د رو) سه موضوع  یین طایفهمی

ینود) تفاوت یاشند. این سه مسأله را مط ح و یعد یه یوک جموعنسبت یه این سه مسأله یی توانندکسانی که قصد اقامه دارند نمی

ه فکو  یوه عقول و توحیود االمام است. اقامه صالت نهاد ت جمده نهاد ت جمه ت ییت یه مع فهرسیم. مثالً خواهیم گفت که خانوامی

ل»است؛  ُِ ة ِِ ل
ة ر ِ

 ِ لمةیل  ُ ة ْر ل ال محةین  ل»ق شود. در این صورت یعود از عقول کافیست تعقل در وعاء فک  م دم تزری« لالرَّ ُِ ة ِِ ل
ة ر ِ

 ِ ل مةیل محةین    عبوادت « الرَّ

گ  س  ما کواله نخواهود رفوت در این صورت دییا یکدیگ  یه یحث پ داختیم؛ و ها را یافتیم ن اتفاق خواهد افتاد. وقتی ت جمهارحم

ها) اینها که عبوور و ) چالش. از همه اج ا شوند  که  مکتب نئوکینز)  مکتب نهادگ ایی و مکاتب مختلف دیگ ) که وجود دارد

 رسند و یه یویش ازنهایتاً یه پ دازش معیشت می اینکه همه آنها توان منک  شد.کنیم اما یک مسأله را نمیدر مقایل آن ن مش می

است. مگ  شخصیت انسان فقط معیشت است؟ لوذا کوار اصولی آن  البته یا یک پ دازش ناقص و ظالمانه آن هم نخواهند رسید که

ریز روی و شدید شما یه ده یا پون  ت جموه ها را ییاییم. یه ع   ام وز ینده دقت یف مایید. ه گاه یا یک فقیه ی نامهاست که ت جمه

 این مباحث نکات تکمیلی الگو) ساخت است.  هاست.ی  ت جمهم در فقه هدایت  تفاهم و تحفظ اهشد؛ اصالً تفمسلط خواهید 

کنیم. ینیان ح کوت نموییالهود) و هودایت  یوه دلیول اینکوه مشکل اصلی ما این است که درک از دین حق حداقلی شده اسوت

ل»پس ةِ َّ
 
ةِ لک َّّ ث لا ر َر ل  ُ ِهة ر ظ  اید حساسیت همه ما یاشد  این است که دین حوق تح یوف نشوود. یایود چیز) که یاتفاق نخواهد افتاد. آن «ِِ ث 

در  یک وجوود التقواطی خواهود شود ودین حق را دقیقاً یا ایعادش یشناسیم. زی ا اگ  دین حق در وجود کسی جا نیفتد  وجودش 

مات او ذیل آراء متشوتته اتفواق ها) مختلفی دیده است لذا تصمیوجودش مع کة االراء اتفاق خواهد افتاد. از مکاتب مختلف آموزه

ریز) یاید توجه کند که دغدغه الگو) اسالمی ای انی پیش فت چیست. ایجاد چالش در وعواء فکو  افتد. کارشناسان حوزه ی نامهمی

یگو  ها) مختلف از یحث کوتواه آمدیود  دو دلیل که ام وزه اتفاق افتاده درد اصلی است. وقتی یه جا) تسلط ی  دین حق یه یهانه

ل» ةِ َّ
 
ةِ لک َّّ ث لا ر َر ل  ُ ِهة ر ظ  شود کوه ها و مکاتب و تشتت آراء خواهد یود. حال چه چیز) یاعث میافتد و اتفاقاً تجمیع تمام دیناتفاق نمی «ِِ ث 

راهگشا و فنی سوره فتح  28افتد. این آیه دین حق جا نیفتد؟ عدم ح کت مع ال سول و یالهد) ح کت نک دن یاعث این اتفاق می
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ل»خواهید وعاء فک تان انسجام پیدا کند یعنی . اگ  میاست ةِ َّ
 
ةِ لک َّّ ث لا ر َر ل  ُ ِهة ر ظ  اتفاق ییفتد و در وعاء فک  شما مع کة اآلراء و تشوتت  «ِِ ث 

یوه خوویی جوا  ث نشودنباشد  حتماً یاید یالهد) ح کت کنید. البته دین حق هم الزم است ولی اگ  راجع یه دین حق یالهد) یح

 تواند پاسخ یدهد یا خی . دعوا س  این است که این مکتب می  س دعوا دعوا) دین حق استافتد. پنمی

و  دائمواً دوره چهول روزه گذاشوتهتوان فقط یا ییان دین حق را جا انداخت؟ مثالً ا) مط ح است؛ آیا میجا یک یحث فنیحال این

کنود. ینوده نو مش از دین افزایش پیودا می   درک اوذراندها را یگمعین کنیم و یگوییم ه  کس که این س فصلرا شش س  فصل 

توان درک از دین را ارتقا یخشید؛ منتها یک سؤال گویم ی  ف   که یا ییان چهل روزه ی ا) چهارصد نف  میکنم و میقه مانانه می

توا موا یتووانیم دیون را یوه صوورت  گذارندچهل روز زمان می نف  ا)که آیا هفتاد و نه میلیون و خ دهکنم و آن اینفنی مط ح می

آینود؟ آیند. حال اگ  خواستیم جهوانی فکو  کنویم چوه؟ مو دم جهوان میها ایجاد کنیم؟ پیداست که نمیحداکث ) در ذهن آن

 ها) یحثی نیست. آیند. ینای این روش جا انداختن دین حق ی گزار) کالس و دورهپیداست که نمی

سازها، ترجمه صحیح به سامت جهات صاحیح را بحاد کارد. یعنای تماا  د همه جهتباید در مورطور که ع   کو دم همان

ل»های هدایت را پردازش کنیم. وقتی این پردازش اتفاق افتاد برای دین حق زیرساخت ةِ َّ
 
ةِ لک َّّ ث لا ر َر ل  ُ ِهة ر ظ  اتفاق خواهد افتااد و اگار  «ِِ ث 

تارین شدن روابط انسانی اسات. زیارا مهمبود. نتیجه آن بهینهافزا خواهد این اتفاق بیفتد نتیجه آن تصمیمات منسجم و برهم

کشیده شدن وعاء فکر است. اگر این وعاء فکر به چالش کشیده شود هماه شدن روابط انسانی، به چالشعامل به چالش کشیده

توان انساجا  م نمیگیری هکه فکر منسجم نیست در مقا  تصمیمزیرا در این صورت به دلیل این شود.چیز به چالش کشیده می

که ما همیشه در تما  جلسات گفتیم قانون اساس اداره جامعه نیسات و هادایت اسااس ایجاد کرد. مشکل قانون این است. این

توان انسجا  در وعاء فکر ایجاد کرد. قانون به معنای مادرن چناین قادرتی اداره جامعه است به این دلیل است که با قانون نمی

 ث فنی راجع یه کارک د الگو) حفظ جهت یود. این یک یح ندارد.

تو  شوود  ایون خواهم ذهن شما درگی  مباحوث فنیکنیم. چون نمیرسیم؛ و مثالً ده ت جمه را یحث میهایی میپس ما یه ت جمه

افو اد را دارد.  کنم که ما در این دوره دو ت جمه را یحث ک دیم؛ ع   ک دیم اقامه نماز قدرت یهینه وعاء فک  درنکته را ع   می

یند) شده یحوث نوع فک  در کلمات و ارکان نماز موجود است. یاید این مباحث را طبقه پن ها) ه  نوع فک  داریم و مالک پن ما 

ها ها را هم تفصیلی یحث خواهم ک د. مالککنیم. یعدها که اس ار اجتماعی  اقتصاد) و ف هنگی و سیاسی نماز را یحث ک دم  این

کوه خلوق روایات اس ار سجده را مطالعه ک دید که سجده یعنی یادآور) م احل خلوق؛ اینحتماً شما است؛ یه عنوان مثال در نماز 

گو دم و دوم یعنی مون یوه خواک یو  می )ها ی  ایعاد سجده تطبیق شده است. سجدهشوید؛ اینمی ید و محشور میشوید  میمی

ها اس ار) است که راجع یه نماز گفته شوده اسوت. ییوان آن هوم شوم. اینبعوث میشوید یعنی من مدویاره از سجده که یلند می

شود وعاء فکر انساان ها باعد میدهد؛ این مالکهایی به انسان میمجموع این مباحثی که در نماز است مالکواضح است. حال 

گیرید زیارا قیامات، افاق مدت نمیمات کوتاهانسجا  پیدا کند. اگر وجود قیامت به وسیله ذکر در شما تثبیت شود، دیگر تصمی

کناد. اگار دهد. کافیست مالک کسی ابدیت باشد، تصمیماتش بسایار تغییار میسال به ابدیت تغییر می هفتاددید انسان را از 

هم یاید یگوویم این راجع یه اقامه صلوت یود.  راجع یه نهاد خانواده  مالک تغییر پیدا کند، نظا  تصمیمات تغییر پیدا خواهد کرد.

حتمواً ها را در حلقه صوالحین شوکل داد؟ ها را شکل داد؟ آیا یاید آنها را شکل یدهیم  حال کجا یاید آنخواهیم انسانکه  ما می
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ها پایین است. اگ  اصول حلقه صالحین رعایت شود  حداکث  محیط رفاقت خواهد دادن یه انسانظ فیت حلقه صالحین ی ا) شکل

 حیط رفاقت تأری گذار است اما تأری گذار) آن یه اندازه نهاد خانواده نیست. یود. البته م

ا) اسوت کوه پس ما دو ت جمه داریم؛ نهاد خانواده و اقامه صلوت. ده ت جمه دیگ  هم وجود دارد. یوه عنووان مثوال وقوف ت جموه

دوباره ایان بحاد ریز) است. این ش وع ی نامه کنیم؛ها و احکام حکومتی اسالم را لیست میکند. ت جمهتجمیع س مایه ایجاد می

خواهیم چه کنیم؟ اصالً نقطه شروع بارق و نظاا  موضاوعات مطرح نشود که در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت راجع به برق می

ها انسانکنید در نتیجه شما نیست. نقطه شروع، نظا  موضوعات حافظ بر روابط انسانی است. شما روابط انسانی را مدیریت نمی

 شوند. معلو  است که تأمین مایحتاج زندگی یک انسان مصرف، برای حکومت یک معضل و بسیار ساتت اسات.صرف میمُمثالً 

 ریز) کماً و کیفاً تغیی  پیدا خواهد ک د. اما اگ  روایط انسانی یهینه شوند  موضوعات مورد ی نامه

گرایان شاریک باشایم. زیارا بناده در نوشتن برنامه هفتم با توسعه حتماالًهای ما هستند. اریزی، نقطه شروع، ترجمهدر برنامه

گرا معلو  شود. ما باید به رهبر معظم انقالب تأسی کنایم و مادتی نارمش خواهم نهایت تدابیر جریان توسعهتدبیری دار  و می

گذاری خاارجی در ایاران جریاان پیادا رمایهشود و سها برداشته میگفتند که تحریمقهرمانانه کنیم؛ به عنوان مثال آقایان می

گرا اجاازه ها گفته شد. در اصل به نظریه سیاست خاارجی توساعهالملل شویم و خیلی بحدتوانیم وارد نظم بینکند و ما میمی

ا) تشوک  دارد کنم که یاالخ ه یکبار یه ص احت گفتند که ی جام نقض شده. واقعاً جینده از آقا) روحانی تشک  میاجرا داده شد. 

ها) زیواد) دیودیم  ریخته شد و خسوارتسیمان ا) ما و یاید از صداقت ایشان تشک  کنیم. ی جام نقض شد و در تأسیسات هسته

ساز) کنیم. در ی نامه هفتم هم ها) دیگ  هم غنیساز) شد. حال یاید این تج یه ملت ای ان را در حوزهولی تج یه ملت ای ان غنی

ها یا حکم ی نامه و یودجه و ها را حل کنند؟ آنتواند این چالشگ ا میخواهیم یبینیم ج یان توسعهدارد و ما میهایی وجود چالش

ساز یه جهت الگو) ها) جهتکنیم؛ یک قسمت آن ت جمهامکانات یاید این مشکالت را حل کنند. ی نامه هفتم را تقسیم ی  دو می

گ ا یوه معضوالتی اسوت کوه ها خواهد یود  قسمت دیگ  آن هم راه حل ج یوان توسوعهنو نحوه پ دازش آپیش فت اسالمی ای انی 

خواهیم دعوا راه ییفتود یلکوه قصود تواند این موضوعات را حل کند یا نه. ما نمیها میخودشان ایجاد ک دند تا یبینیم تدیی ات آن

ها هم جزو) از ملت ایو ان هسوتند کار کنیم. زی ا یاالخ ه این ساز) اتفاق ییفتد تا یتوانیم یا همها غنیداریم در حوزه ذهن انسان

تحت تأری  تفک ات غ یی ق ار گ فتند. چه یسا این اشتباه تقصی  طلبه نوعی مانند من هم یاشد که نظام مقایسوه را  که یه ه  حال

 ا ک د.دهم. یه ه  حال یاید جذب حداکث ) مبنا) کار یاشد و نباید دعومبنا) کار خود ق ار نمی

ها را نقطه ش وع ق ار دهویم. منتهوا ریز) شدیم  یاید نقطه ش وع خود را چه چیز) ق ار دهیم؟ یاید ت جمهینای این اگ  وارد ی نامه

ها) دیگ  مقایسه کنم تا نظام مقایسه اتفاق ییفتد و پو ورش پیودا کنود؛ ها را یا ساختارها) ی نامهخواهم ت جمهگویید که میمی

بعدها کاه برناماه ها یحث کنید. لذا را یا چالشخود ا مکانیزم الگو) استخ اج سؤال ورود پیدا کنید و نسبت ت جمه خیلی خب  ی

ای یاک پیوسات وجاود دارد و در آن شود، برای هر ترجماههایی که با نگاه الگو نوشته میهفتم را نوشتیم در آن و تما  برنامه

یعنی گازارش نظاا   ،شود؛ یکی ارتباط بین ترجمه با فضای فکری موجودمیبحد دو چیز  -هر چند صفحه که باشد  -پیوست 

کنیم تا وقتی کسی وارد بحد شاد، بفهماد پیوست بحد می را به عنوان های موجودمقایسه و یکی ارتباط بین ترجمه با چالش

تمام ع   ینده این است کوه ایون دو را  جامعه و تفکرات رقیب روبرو چیست. باید این دو را بحد کنیم.مشکالت ارتباط فقه با 

 لذا ی ا) آن الگو ساختیم.  .ناکارآمد هستیمما که  کنندی ا) همین ادعا میکنیم یحث نمی
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ها حکم هستند  حکم یعنوی حو ف محکوم و حو ف از سو  حکموت. احکوام یعنوی مجموعوه غفلت یزرگی اتفاق افتاده است. این

توانند یهت  از آن را ییاورند. حال دست و یال یه آن اشکال ک د و اگ  تمام یش  جمع نشوند نمی توانواقعاً نمیها) محکم که ح ف

  یوا مشوکالت هوم ارتبواط ی قو ار –کنیم یعنی مقایسه نظ ) نمی –نداریم که نظام مقایسه یه دلیل این اماما پ  از حکمت است 

ریز) را در شود. پس ح ف اصلی در حوزه ی نامهها یاز میو جا ی ا) آنشود ها) منکیو و دیگ ان تدریس میفلذا کتاب .کنیمنمی

کنیم. اگو  از شوما پ سویدند در جا ش وع میریز) است و از آنش وع ی نامه   نقطهنقطه جهت گفتیم و تمام شد. آن الگو) حفظ

سوازها یوه جهت ریز) نباید ت جموهی نامهنه تنها نظام  :الگو) پیش فت اسالمی یه دنبال چه هستید؟ خیلی س یع و روشن یگویید

ها) ی نامه  پیوست ا را هم ف اهم کند. این تمام ح ف ماست. اما در پیوستش آنهجهت را یه چالش یکشد   یلکه یاید زمینه پ داز

یحوث آن  کنیم.ها) عینی هم هست. ما این دو را یحث مویمقایسه نظ ) نظام مقایسه هست  پیوست ارتباط آن ت جمه یا چالش

 را هم در جلسات گذشته ع   ک دم. این الگو) ساخت است. 

حو ف  شاود.ها آغااز میسازی در اجتماع از اصالح ذهنیتهدف الگوی ساخت هدایت است زیرا نظا طور که ع   ک دم همان

ریز) مواد) کوه اصوالً ی ناموهپیامب ان این است. اگ  شما فک ها را اصالح نکنید نظم اجتماعی تغیی  پیدا نخواهد ک د. یوه خوالف 

ها ی ا) تصو ف ها اصالح شود  انساند اگ  ذهنیتنگویطبیعت است. می در افزار ی ا) تص فموضوع منطق سیستمی ارائه یک ن م

 سواز) داریوم؛ما تکنیکی یه نام غنیشوند. اجازه دهید ینده یک یحث فنی مط ح کنم؛ یه عنوان مثال در طبیعت پ  از تکنیک می

. یعنی تکنیک است تکمیل شده هم هایی نوشته شده و یعداًنامهاو آیین ع ک ده و از رو) ایداعشخصی ایدایک این را یاالخ ه خب 

کنند. یعنوی انتهوا) آن یوه یوک کنند و همان تکنیک را عملیاتی میها را اج ایی مییک شخصی پ وتکل شده و یقیه آن پ وتکل

افتود؟ در جوواب یایود اگ  توانستیم روایط انسانی را یهینه کنیم  چه اتفاقی می ؛کنمه سؤال میگ دد. حال یندانسان خالق یاز می

ها قایلیت ساخت تکنیک ساز فک  و معیشت و رفق ارتقا پیدا ک دند. پس تمام اینجهت –سازها ها از حیث جهتگفت تمام انسان

ممکن است تصوور ایون یو ا)  گویم.ن جلسه یک مقدار) سِ ِ مگو می! ینده در ایدارند. حال ما یه منطق سیستمی احتیاج داریم؟

کند. دائم یه ما نگویید که پس منطوق سیسوتمی را چوه ا) سخت یاشد. این مثالی که زدم آینده الگو) پیش فت را روشن میعده

قواعد ثابات بدهیاد. باه های غیر خالق، خواهید برای یک سری انساندر واقع میکنیم و چگونه در طبیعت تص ف کنیم؟ شما 

دهید و نا  آن را منطاق سیساتمی و روش تحقیاق ها خالق نیستند، قواعد انسان خالق را آموزش میکه تما  انساندلیل این

اگر این کاار را کردیاد، هماه  اکسیر آن بهینه روابط انسانی است،های ذوالفنون تربیت کنید که اید. اما اگر شما انسانگذاشته

ینده دیگ  یویش از ایون توضویح  - ها دیگ  خیلی موضوعیت پیدا نخواهد ک د.پس این سیالیس شوند.د تکنیک میصاحب و مول

  .استدهم زی ا این قسمت آخ  یک یحث یا یک پایه سؤال دیگ ) غی  از پایه سؤالی که ما در این چهل آغاز ک دیم نمی

؟ کنودمیچکار  هات جمه. تحفظ ی  دهدمیریز) ق ار را اصل در ی نامهها گ دم  الگو) ساخت تحفظ ی  ت جمهیه اصل یحث ی  می

إلوی اهلل پو دازش   ؟ ایعاد فقو افتدمیها یه جهت ت جمه شد چه اتفاقی سازجهت. اگ  همه کندمیرا یه جهت ت جمه  هاسازجهت

ش خواهد شد و یعداً در همین محیط مدرن هم لی اهلل پ دازش ک دیم  نتیجه آن تعادل  سکینه و آرام. وقتی ایعاد فق  را إشودمی

 یاشود. در هموین محویط مودرن هاانسوان تو  از سوای و روشودیافته ت متعوادل داشته یاشید که یه نسبت هاییانساناگ  شما یک 

 پیدا خواهد ک د. ارتقا کارآمد) 
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سی چهل هزار اخت اع اتفاق افتواده دفاع مقدس در دوران و دوران جنگ را زدم؛  در اول جلسات یه یاد دارید که مثال وزارت دفاع

کوه ایون  هواییآدماست  دلیل آن ایون اسوت کوه  اج اشدهها) دانشگاه است. دلیل آن این نیست که منطق سیستمی و پ وتکل

ک دنود  یودند. لذا وقتوی از هموین قواعود عموومی اسوتفاده  شدهغنیاخت اعات را انجام دادند  در کوره روایط انسانی جنگ یسیار 

 وگوهاییگفت  یک س ) کنممیکه ینده که یا شما صحبت  االنهمینتکنولوژ) یاال رفت. تولید س عت  مثالًاتفاقات مهمی افتاد. 

کوه  هواییینگاههموین  – ینیاندانش ها)ینگاهنی و) انسانی در همین  دهیسازمانیین وزارت دفاع و سپاه ی ق ار است که نحوه 

 ت )پوایین ور)یهو هیا مدی یت رسمی وزارت دفاع یک  دارد اما ور)یه هیا مدی یت جهاد) سپاه یک  - کنندمیتکنولوژ) تولید 

 ها)سیسوتمایون اسوت کوه حتوی یو  رو)  افتدمیاتفاقی وایط انسانی را یهینه ک دید  انسان را یهینه ک دید  ر دارد. یعنی وقتی

 خواهد رفت. حال این نقطه ش وع کار است.  خالقیت ما یاالت  مثالًموجود ار  خواهد گذاشت. 

دوره  تحول در  دانشگاه موا  ها)یحثاگ   – نوشت. ی ا) دوران استقالل دانشگاه گذار)) ی نامه یک ناتومیلذا یا الگو) ساخت 

 –عود دوره اقتودار اسوت دوره ی است  ؛ دوره اول دوره استقاللایمک دهدانشگاه چند دوره تع یف تحول در را دیده یاشید  ما ی ا) 

  نبایود اشوتباه راهبو د) کنیدمیکار  دانشگاه شما حتی در دوره استقاللِ وقتی –ه این دوره کنیم مرا ضمی هایحثیاید این  یعداً

ع  ییوت منوایی ا) تخصیص و ت ) اسالمی ای انی پیش فتالگو )ی نامهانسانی موجود استفاده کنید  اگ   ها)ریز)ی نامهو از  ک ده

 )افزایش خواهنود یافوت. ایون ی ناموه س عتیه ی ا) استقالل کشور موردنیازیعد س عت دستیایی یه اقالم  انسانی را اج ا کنید تا

که این موضوع  کنیممیرا غی متم کز تع یف  افزارهان ماهلل ءشاان آندوران گذار الگو خواهد شد. یک دوره دیگ ) هم دارد که در 

 . دیگ ) است ها)یحث

بهینه شدن روابط انساانی اسات و  هاترجمهو خاصیت  کندمیتحفظ  هاترجمهالگوی ساخت بر پس همه ح ف ما این است کوه 

دولتوی یوا در  ها)ی ناموهیه ش طی که وقتوی کسوی در  ق ار دهد. تأری را تحت  هایخش )ههم اآلن همین تواندمییهینه شدن روایط انسانی 

از یخوش قواعود  خصوصاً  نباید در یخش تخصیص منایع از قواعد موجود استفاده کند  کندمیر قسمت مدی یت کار عمل د هاینگاه ها)ی نامه

؛ اندشودهیوه آن مبوتال  متأسوفانهتح یک منایع انسانی. در حال حاض  یک س ) قواعد یسیار خط ناکی در حال حاض  وجود دارد که همه هم 

قو ار دهیود   هواآرمان. اگ  ایزار تح یوک خوود را کندمی یک ماد) یه یک مقدار مشخصی خالقیت ایجاد . تحکنندمیرا تح یک ماد)  هاآدم

 هواآرمان وسویلهیه کوه هاییانسوان  این را دانسته و یحث کنید  در این صورت دهندمیانجام  ا)خامنهکار) که آقا)  کند میکار) که امام 

  این موارد ایمدیدهما در خودکفایی موشکی این موضوع را  قیت آنها هم افزایش خواهد یافت.و خال ور)یه ه اصطالحیه شوندمیتح یک 

سطح چهارم کوه  هااستداللآن  ت ینمهمپن  نوع استدالل است که  هاح فاست. یبینید استدالل ینده ی  درستی این  شدهتج یه

  از ایسوتاده ا)پو وژهه  وقت یک مدی یت جهاد) ی  س  یک  م؛ما این موضوعات را امتحان ک دی . چهار دههیاشدمیتج ب است 

. ی نودمیکه یا تح یک ماد) همان موضوع را یوه جلوو  هاییانساناست یا  مقایسهقایلمختلف  ها)حیثحیث کیفیت و زمان و از 

ایون کوار  توانیدنمیاست. اما تعمیم دهیم  این همه ع   ینده در الگو) ساخت  هایخشاین تج یه را یه همه  خواهیممیحال ما 

 هاانسوانو الگو) پ دازش اجتماعی را جد) یگی ید. ی ا) چه  سؤالرا ش وع کنید اال اینکه الگو) استخ اج  –تحفظ ی  ت جمه  –

طاه ؟ نقداریم مسألهما چند مشکل و ؟ یینندنمییین دردها) خود را یا پیشنهادها) شما  یاید یا شما همکار) کنند وقتی ارتباطِ

در طرف مقابل و مباحد منجر باه  تأملایجاد منجر به  است. زیرا ما دو نوع مباحد داریم؛ مباحدشروع مباحثات منجر به اجرا 

  .برقرار کند با ترجمه شما نشدهحل مسألهبین را  هاذهن ارتباط وباشد باید مسائل  اجرا. نقطه شروع
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انتخاب پایه تصمیم یود  در یخش اول یوین  الگو) پ دازش اجتماعی ید. گام اولالگو) پ دازش را ی ا) اج ا جد) یگی استفاده از 

گوییم می یین پایه تصمیم و ت جمه -گوییم پایه تصمیم می چالش مشت کیه  -کنید. ارتباط ی ق ار می یک چالش و یک تصمیم 

. نتیجوه کنیودمیرا یحوث  کندمیحوالتی را ایجاد تحقق ت جمه را که چه ت ها)چالش  در گام دوم موانع و کنیمارتباط ی ق ار می

 توانودمیدیگو  . این کار منج  یه ف آیند تدی  خواهد شد. یعنی طو ف مقایول ط ف مقایل ق ار دهیدتصمیم خود را نیز در جلو) 

ل » که ف مودند: تصمیم یگی د. این حدیث پیامب  ْمة ر ر ل ذالَهر ل ِةمْْم   ُ ة َر ْ لبِبر ِر ة  یوک معنوا)  دارد؛ غی  از ظهوورشیک مفهومی هم « تفر

بنابراین الگوی پاردازش یگیو د.  تواند تصمیم درستمی  را وادار یه تدی  کنیم ه کسیهم دارد که یه این معناست که  ت )عمیق

  راهب د) ش ح خواهم داد که مفهوم آن چیست. تا این قسمت ها)گزارش. این موضوع را در تدبر شود منجر به نوعیبه تواندمی

الگوو) سواخت ایجواد  مسوألهینده یحث الگو) ساخت را تمام خواهم ک د. اولیات آن یود که آن را یحث ک دیم تا یک آشنایی یوا 

 شود.

 خواهممییاشد. غی  از یکی دو جلسه آخ  که   یحث همین تا آخ  دوره آیدمیحال یک یحثی را از ف دا آغاز خواهم ک د که یه نظ  

موا یوک دور  کوار کنویم؟ریز) کشوور چی ناموهدهم. آن یحث این است که حاال ما یوا سوازمان مودی یت و ی گزارش ی نامه ششم را

جلسه در حود حسون االسوتماع مفهووم  وسهسیسوم است. ما در وجمالی ییان ک دیم  ام وز جلسه سیا صورتیهخود را  ها)یحث

یک آزمون یوزر  در پویش را انجام داد. حاال  کارهاییچهکه یاید  یمیا نگاه الگو) اسالمی ای انی پیش فت را توضیح داد ریز)ی نامه

 گ اتوسعهکشور را اصالح کنیم. این دوستان  ریز)ی نامهنظام  خواهیممی آن آزمون یزر  هم این است که یا این فک  رو) ما است.

که مکتب نهوادگ ایی چوه گفتوه اسوت  اموا یو   دانندمیچه گفته است   کینزکه  دانندمی. این دوستان کنندنمیکه مانند ما فک  

  ها) الگو) اسالمی ای انی پیش فت مسلط نیستند. یحث

شوما را تودریس کنویم!  ها)کتابدانشگاه را تعطیل ک ده و  ها)یحث ما یک روز یکی از این دوستان یه ینده گفت که انتظار دارید

ا توفیق این کار را نداشته یاشیم این اتفاق ی ا) الگو خواهد افتاد. یکی دیگو  ینده یه ایشان گفتم که این اتفاق خواهد افتاد. اگ  شم

گفته یودند که مگ  الگوو  اما وقتی پیگی ) جد) شد که ما یاید چند جلسه ینشینیم و یحث کنیم   پیغام داده یودنداز این دوستان 

  آنهوا هوم زدممویحو ف  آمدمیو یعد  خواندهدرس کمب ی ر منک  هستند. اگ  ینده د کلییهاین یندگان خدا  اصالًهم وجود دارد! 

که تحصیالت دانشگاهی ینوده توا دوم دیی سوتان اسوت   دانیدمیکاال هم  – امآمدهکه ینده از قم  اآلن  اما ک دندمییحث را دنبال 

. امنخواندهاین تحصیالت کالسیک درس در  وقتهیچاما  امیودهخدا را شک . گ چه ینده زیاد یا دوستان دانشجو و کتب آنها محشور 

ما در اینجا معتقد یه یک نگواه  ا) است دیگ .مسأله یکرا چکار کنیم؟  مسألهاین ی ا) آنها سخت شده است.  امآمدهحاال که از قم 

هیم این است که یین ) که یاید انجام دیک نگاه دیگ ) هستند. اولین کار هستیم  اما آقایان معتقد یه ریز)ی نامهدیگ ) در حوزه 

 گ اتوسوعهتفک  الگو) پیش فت اسالمی و تفک  توسعه غ یی یک ادییات تخمینی قایل تفاهم ایجاد کنیم. یه دلیول اینکوه دوسوتان 

دوره مدی یت شه ) ما را مطالعه کنند  مثالً منکیو را یخوانند اما حاض  نیستند  ها)کتابرا یخوانند   کینز ها)کتاب هستند حاض 

خیلوی توفیوق ندارنود  ینوده  البتوه د مبانی نظ ) الگوو را یخواننود.ما را مطالعه کنند  حاض  نیستن ریز)ی نامهض  نیستند دوره حا

که ما یک ادییات جدال احسنی میان تفک  الگو و تفکو   کندمی ت سنگینوظیفه خود ما را  مسألهکسی را اجبار کنم. این  توانمنمی

این موضوع را در شش هفت جلسه توضیح دهم که این ادییات جودال  خواهممی ینده ر جامعه راه ییاندازیم.د ناکارآمد توسعه غ یی

این است که اگ  کسوانی  سؤالش وع خواهیم ک د.  یحث را از این نقطه ف دا اهللءشااست. ان ا)نظ یه یکآناحسن چیست که خود 
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یو ا) آنهوا  هایحثغلط فعلی را اصالح کنند  این  ریز)ی نامهنظام  توانندیمدوست دارند که در جمهور) اسالمی یدانند که چطور 

 آن را یحث خواهم ک د. شاءاهللنجذاب است. إ

 .  این موضوع تکمله الگو) ساخت اسوتایمدادهرا ارائه ما یک تع یفی از نظ یه  یک نکته آخ ) را هم ف اموش ک دم که ییان کنم؛

که ما هو  ایمک دهکه ییان  ایمک دهما یک یحثی را مط ح  -ییان کنم.  یافاصلهرا  مسألهور هستم این گ چه ینده یادم رفت و مجب –

نظریه از نگاه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چیست؟ به دلیل اینکه باید نظریه مبنای عمل باشد. باا توجاه باه الگاوی النظ یه؟ 

باا افکاار آن ن تحفظ بر ترجمه خواهد شد، بتش پرورش یا مقایسه ساخت نظریه دارای سه بتش است؛ بتش حجیت که ثمره آ

منجر به هدایت را بحد کنید، باید این سه بتش را  یروز. وقتی خواستید نظریه هایچالشرقیب، بتش پردازش یا تطبیق آن به 

یه هدایت منجو  نخواهود شود. لذا اگ  یه کسی ی خوردید که یحث او فقط قسمت اول را داشت  هیچ شکی نکنید که  داشته باشد.

ا در دوران غلبوه تمودن مودرن را قبول کنویم  مو هاواقعیتیاید یک نظام مقایسه داشته یاشد. یاید  حتماًحکومتی  یک یحث فقهیِ

تطبیق ت جمه یه مسوائل عینوی  یعنوی ارو  اجو ا) یاید یتوانید یاید یه شکل مفصل نظام مقایسه داشته یاشیم.  حتماً هستیم  پس

  نظ یه شما کاری د) خواهد یود. هو  دیگ  دیدید یاهمه ی ا) حل مسائل عینی را نیز تصوی ساز) کنید. اگ  این سه یخش را ت جم

 سه آنها الزم است. 

ییشت  هوم هسوت  مسسائل. این ایمک دهده نظ یه را مط ح  حالتایه. لذا ما تا یه این معنا شدمیلی یود که یاید ییان یماین نکته تک

را یوه  سوازجهتییان کو ده کوه کودام  این نظ یه ؛سازجهت سؤاالتنظ یه یانک  مثالًکه مط ح کنیم.  ایمنک دهوقت  حالتایهما اما 

کدام جهت  را یه سازجهتکدام  متکفل ت ییت؛ ی نهادها)  فضاها) حاکم مَستَ. نظ یه یهبود مُی سانید کدام ت جمه کدام جهت و یا

کدام ت جمه.  را یه کدام جهت و یا سازجهتکدام  ؛در آن معلوم است ج م که پیشگی ) ینیادین اسالمی ازکدام ت جمه. نظ یه  او ی

را یه  سازجهتکدام  گ ا؛ جمه. نظ یه سیاست خارجه جهتکدام جهت و یه کدام ت را یه سازجهتکدام  محور؛وقف ها)ینگاهنظ یه 

یعنوی هسوت   همآنهست  یخش پ دازش  همآناین موارد است  نظام مقایسه  کدام ت جمه. در داخل این نظ یات کدام جهت و یا

خوود الگوو)  شواءاهللانتوضیح تکمیلی یود.  یک اینه  سه موجود است. در اصل الگو) ساخت  الگو) تنظیم و تولید نظ یه است. 

 از این یحث کنیم.  ت تفصیلی دورهمیعد) یک  ها)دورهساخت را یاید در 

در دو سال گذشوته فقوط یوه   شودمیکه ف دا اشاره  هایییحثیه این ینده  –خیلی جذاب خواهد شد.  هایحث شاءاهللاندا اما از ف 

ایون موضووع را  خواهممیحاال از ف دا  -. تشکیل شده است و ی نامه ششم گ اتوسعهعلیه ج یان  ا)جبههکه یک  امک دهآنها عمل 

که اگ  یه این یحث ف دا توجه شود  موا  فهمممی طوراینرا یه چالش یکشیم. ینده  ریز)ی نامهم تش یح کنم که چطور) ما یاید نظا

کنویم  توا هموه  انوداز)راهم اکوز) در قوم  تووانیممیسی را یه چالش یکشویم. موا  نگتن د)یها) واشتا خود اندیشکده توانیممی

یحث یسیار شی ینی است و هوم یهجوت در آن اسوت و هوم یسویار  دنیا) مدرن را یه چالش یکشند. هم سازتصمیمها) اندیشکده

 یوه خووییدر کشوور موا یوه دلیول اینکوه  گ اتوسعهکارآمد است که چطور) یحث را ش وع کنیم. در یاد داشته یاشید که دوستان 

ت هسوتند  لوذا یایود صوب  الگو) اسالمی ای انی پیش ف مسأله) فهم ا   دارا) کمت ین ظ فیت یاندک دهتوسعه را مطالعه  ها)یحث

 را  در مقایل آنها داشته یاشید.  حض ت نوح

 ی سیدنا و نبینا ایی القاسم محمدو صلی عل
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لقَْمیتلازلمَ  :
هایی کاه باا نگااه الگاو نوشاته بعدها که برنامه هفتم را نوشتیم در آن و تما  برنامه

هر چند صفحه  -ای یک پیوست وجود دارد و در آن پیوست شود، برای هر ترجمهمی

شود؛ یکی ارتباط بین ترجمه با فضای فکری موجود، یعنی دو چیز بحد می -که باشد 

هاای موجاود را باه عناوان گزارش نظا  مقایسه و یکی ارتباط بین ترجمه باا چالش

مشاکالت کنیم تا وقتی کسی وارد بحد شد، بفهمد ارتبااط فقاه باا پیوست بحد می

لیست. باید این دو را بحد کنیم.جامعه و تفکرات رقیب روبرو چ
 

  

 

 


