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سالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته بسم اهلل الرحمن الرحیم اعمذ باهلل من الشیطان الرجیم الحمد هلل رب العالمین و الصوال  و السوالم 

و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین السیّما علی بقیة اهلل فی األرضین ارواحنا آلماله الفداء و  القاسم محمدعلی سیّدنا و نبیّنا ابی

 اهلل تعالی فرجه الشریف.عجّل 

اختصوا  داشوت. همینوین ارتبوان بوین الگومی  و مفهمم نظوام مقایسوه سؤالبحث جلسه گذشته به نسبت بین الگمی استخراج 

بوه محمریوت  سوؤالکه فرآیند استخراج  کندمیو اختیار افراد را بحث کردیم. عرض کردیم که نظام مقایسه ایجاب  سؤالاستخراج 

. در این صمرت اگر شما ایون سوه ممضومع را در سؤالو محمر رکن  سؤال، محمر شرح سؤالی شمد؛ محمر پایه سه ممضمع سامانده

پایه اسیت،  سؤال، شروع فرآیند سؤالپایه در ذهن گروه هدف ایجاد خماهد شد. پس را  ایپایه سؤالجدی گرفتید، یک  وگمگفت

ایجیاد اییت تأمی   گییرد، بیدون پایه قیرار می به جهت سازجهتکه برای فهم ترجمه و تأملی  سؤالاز  است پایه عبارت سؤال

بوه "خروجوی حفوج جهوت بوه بومدی در یوک خوط  به سمت جا انداختت خروجی الگوی حفظ جهت خیود برویید   توانیدنمی

باید یوک  ،بیندازیم آن را جا  خماهیممی، این خروجی الگمی حفج جهت بمد که حاال "ایترجمهی به به جهتی و با به سازجهت

الگمی حفوج  آن مطلبی که در اندازهبهباید طرف مقابل این ممضمع درست کنیم. یعنی  انداختن جاپایه برای  تأملپایه، یک  سؤال

که این بحث ارتباطی به من ندارد. شما استنبان خمبی انجام  گمیدمیاستعداد پذیرش داشته باشد. وگرنه ، آوریممی دست بهجهت 

، به کدام جهت و با کدام ترجمه، تمانستید این ممضومع را پاسوخ دهیود، اموا آیوا طورف سازجهتدادید و تمانستید بگمیید که کدام 

وجمد داردی اگر گفتید کوه آمادگی الزم  ،گروه هدف شما برای پذیرشدر یا شما را درک خماهد کردی آ یهابحثمقابل هم ضرورت 

 ایجاد کنید. این آمادگی را در طرف مقابل خمد سؤالالگمی استخراج  وسیلهبه، پس باید آیدنمیبه وجمد  ، به خمدیِ خمدآمادگی

اما جامعه از  اندکردهیک بحث خمبی را تدوین  مثالًکه  گله کرد وگمگفتآنها در مقام گاهی ، امرسیدهبنده خدمت برخی از بزرگان 

. شومیدمیمبوتال  هواییعاقبتاستفاده نکنیود بوه بنوین  سؤالاگر شما هم از الگمی استخراج  ،. ببینیدکندنمیاین بحث استقبال 

ش هدایت را هم خمد او ایجاد کند. نه اینکه فقط بحث را استنبان کنود که به دنبال هدایت جامعه است باید آمادگی پذیر کسیآن

 . فرابگیرندو شمق این بحث را  باذوقو بعد انتظار داشته باشد که دیگران بیایند و 

نکته خیلی واجب است؛ نکته مالحظه دو  ،یموبر –در جلسه گذشته عرض کردم  – هاذهن سازیآمادهحال اگر خماستیم به سمت 

  ایمکیردهنظام مقایسیه االیال  به فرآیند مدیریت رقیب در نقشه راه ایت است که شما باید تفکرات رقیب را مدیریت کنید  اول 

. او یک فکری را پذیرفته است، وقتی شوما آن فکور را بوا بوالش شمدمیغلط شروع  یعنی آمادگی از ایجاد بالش در تفکرات رقیبِ

اختیار افراد را در نظر  ،سؤالالگوی استخراج ، این آغاز آمادگی است. نکته دومی که دیروز عرض کردم این است که کنیدمی روبرو

که خود آنها بیه سیرا   کندمیکند، بلکه افراد را تحریک  یابیپاسخافراد  جایبهافراد فکر کند و  جایبه آیدنمی  یعنی گیردمی

 ایجاد کنید  ی منجر به تفاهم ایت است که شما تأم وگوگفتحست السوال است، حد  ،سؤالپاسخ بروند  لذا حد الگوی استخراج 

 . این ممارد را در جلسه گذشته عرض کردم. ، خمد او به دنبال پاسخ خماهد آمدفرورفتاگر طرف مقابل شما به فکر 

؛ نکتوه اول کنممویعرض  سؤالدر ممرد الگمی استخراج  -که این دو نکته هم بسیار مهم است-دو نکته تکمیلی  در این جلسه هم

 سیؤالپاییه  سیازجهتمرتبط با یک موضوع  دارد؟ به همه موضوعات سازجهتچیست و چه نسبتی با موضوع  سؤالپایه اینکوه 

تلقی کنیم. بنده یک تمضیحی بدهم  موا  سؤالپایه  تمانیممیرا  سازجهتاز ممضمعات مرتبط با یک ممضمع  هرکدام  شودمیگفته 

ممضومعات  کوه اصلی سازجهتاولیه و یا ممضمعات  سازجهت؛ ممضمعات ایمکرده را تحلیل سازجهتدر نقشه راه بهار نمع ممضمع 

اصلی بمدند مانند نیاز به غذا، مانند نیاز به تفکر، ماننود نیواز  سازجهتممضمعات  ، جزءاز شخصیت هستند. این ممارد حذفغیرقابل
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ممضومعاتی هسوتند کوه  سوازجهتاولیه هسوتند. دسوته دوم ممضومعات  سازجهتبه علم، مانند نیاز به رفق، این ممارد ممضمعات 

دارند،  تأثیر سازجهتی همه ممضمعات مسائلی بمدند که بر رو سازجهت. مسائل ایمکردهتعبیر  سازجهتاصطالحاً از آنها به مسائل 

 گیریشوکلاسوت، بوه بوه دلیول دوره  سوازجهت مسوألهشخصویت یوک  گیریشکلدوره  مثالًاست.  سازجهتاین تعریف مسائل 

 گیریشوکل مسوأله دارد. خمدِ تأثیر اولیه سازجهتبر همه ممضمعات این دوره استی به دلیل اینکه  سازجهت مسألهشخصیت یک 

از  دیگور . یوک سوریدهودمیقورار  توأثیرای است که همه ابعاد فطرت و شخصویت را تحوت مسألهاست اما  مسألهیک  ،شخصیت

زمانی خا  به دلیل  هایبازهو  هادوره؛ بعضی ایمکردهتعبیر  سازجهت هایزمانیا  هادورهکه از آنها به  هستند سازجهتممضمعات 

 توأثیربر همه ابعاد شخصویت  هااین –تحلیل کنم که برا به این شکل است  خماهمنمی ناآلکه  –شرایط خاصی که در آنها هست 

که عورض کوردم دوران سوازندگی یوک دوره  طمرهمان. مانند دوران سازندگی، تأثیرگذارند سازجهتدارند، بر روی همه ممضمعات 

ماننود دوران  موثالًاست. یا  پیداکردهتغییر  تمجهیقابلدر این دوره به شکل  سازجهتاست اما نحمه پردازش ممضمعات  سالههشت

هسوتند. یوک دسوته دیگور از  سوازجهت، این ممارد هم یک دسته از ممضومعات است سازجهت زمانیک ،انتخابات، دوران انتخابات

ر هندسوه مفواهیم ، یک مفهمم بمدند اما به دلیل جایگواهی کوه دسازجهتهستند؛ مفاهیم  سازجهتمفاهیم  ،سازجهت ممضمعات

دارند. مانند مفهومم تعوادل، ماننود مفهومم جامعوه، ماننود مفهومم قوانمن،  سازجهتروی همه ممضمعات  زیادی بر تأثیرفعلی دارند 

 است.  سازجهتدر نقشه راه وجمد دارد. این تعاریف ممضمعات هم از مفاهیم  دستازاین

 سوؤالبومدی پایوه  بوه  سوؤالدر بحث قرار گیرد. تعریف پایه  سؤالپایه  ماندتمی، سازجهتمرتبط با این ممضمعات  مسألهحال هر 

قورار  سوؤال. حوال موا بوه بیوزی را پایوه شودمیعبارت بمد از آن مهره بحثی ممرد اتفاق طرفین بحث که بحث از آن نقطه آغاز 

ارتبان داشته باشود. همیشوه  سازجهتتمافق ایجاد کردی هر ممضمعی که با ممضمعات  تمانمیی یعنی بر روی به مماردی دهیممی

 مسوألهرفوق یوک  مسوألهاصول  موثالًشمد؛  ترواضحتا  زنممیمثال وجمد دارد.  از ممضمعات ایشبکهیک  سازجهتحمل ممضمعات 

والیوت کوه ، شفقت، ممدت و محبت مثالً انماعی است؛ارای ق دهای اولیه است. حال خمد رفسازجهتاست، یعنی جزء  انکارغیرقابل

محبت، به معنوای رفوق قلبوی و رفق عملی، اما  ممدت، یعنی  مثالًاست.  شده هدر همه این ممارد مفهمم رفق به ودیعه نهاد نمعیبه

 ایهدیهکه فالنی به من محبت دارد. محبت یعنی این. اما گاه  گمیدمی، گیریدمیرا تحمیل کسی  وقتی شما  مثالًابراز زبانی است. 

که در روایات آمده است که به همسران خمد ممدت کنید. البته در سومی دیگور هوم  گمیندمیممدت به این کار  که کنیدمیتقدیم 

هستم و تم را دوست دارم، همسر او تا آخور  مندعالقهکه من به تم  گمیدمیکه وقتی یک مرد به همسر خمد با زبان  اندکردهتمصیه 

که به همسران خومد  اندکردهتمصیه  هرحالبهزیاد است، اما  تأثیر محبت تا این اندازه عمر این حرف را فراممش نخماهد کرد. یعنی 

ند تا به این احادیث عمل شمد، زیرا عمل به احادیوث باعوث حال امشب برادرانی که دارای همسر هستند، ممدت کن – ممدت کنید.

 تومانیممیکه خداوند متعال قلب انسان را باز کند تا بیزهای جدیدی یاد بگیورد. حواال  شمدمی، زمینه لعهم اهلل لعم مای عملکه  شمدمی

. گمینودمیت که شدت در محبت را ممدت یک نمع خا  از محبت است، محبت عملی است. یا شفق بحث را از ممدت شروع کنیم،

 قٌیودر تعریف اموام در روایتوی فرمومد  اموام رف ااست. لذا امام رض مادر شفیق است، یعنی دائم المحبه و الممده که گمیندمیلذا 

با بستر شوفقت بوا توم شدن هستی، تم را رها نخماهد کرد و کشیده اگر دید که تم در حال به بالش یعنی ، امام شفقت دارد، شفیقٌ

والیت؛  مثالً. یا کندمیامام دوباره به تم ابراز محبت مل کردی و به امام ظلم کردی، اگر تم خالف قاعده عحتی برخمرد خماهد کرد. 

زیرساخت محبت است. والیت به معنای سرپرستی همراه با محبت است و در آن ایون مفواهیم والیت که اساس دین است، در اصل 

 است. شدهندهگنجا
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از شخصیت است اما صدها مطلب مرتبط پیدا خماهد  حذفغیرقابلو  انکارغیرقابلبر روی یک ممضمع داستان حال درست است که 

حواال  – شومندمیوقتی که وارد حمزه روایات  افراد بحث را از همه این صد مطلب مرتبط شروع کنید. لذا برخی تمانیدمیکرد. شما 

. نقان شوروع در کنندمیپیدا  سردرگمیدر تحلیل روایات یک  –در اصمل فقه احکام حکممتی بحث خماهم کرد  بعداًاین مسائل را 

ییدا ، یک نسبتی با یک بخش از شخصییت پکندمیکه شروع  اینقطهامام از هر ی کنودمیهستند و امام از کجا شروع  روایات به

 سازجهتحول یک موضوع  توانیدمی بعداًید ایت موضوع را تشخیص دهید، لذا نقطه شروع آنجاست  یعنی باید بتوان خواهد کرد،

فورض  موثالً اسیت  سازجهت مسألهحیث در حال بررسی یک  هادهروایت است که از  هاده مثالًتشکی  دهید   «خانواده روایت»

کرده است، نقش پدر را بحث کرده اسوت، را بحث است، امام نقش مادر  سازجهتشخصیت یک دوره  گیریشکلبفرمایید در دوره 

]در روایوات  موثالً، نقش فیزیک و کالبد خانه را بحث کورده اسوت. نقش رفیق را بحث کرده است، نقش محیط را بحث کرده است

 گیریشوکل مسوألهوسیعی باشد. نقش خانه را هم بحث کورده اسوت. ببینیود مرد این است که دارای دار  هایسعادتاز آمده که[ 

بحث کرده است. لوذا در فقوه حکوممتی یوا فقوه هودایت، معنوای را نیاز ممضمع مرتبط با آن  هادهصیت را بحث کرده است اما شخ

کلموات از بعضوی بوا در فقه ممجمد اسوت. در فقوه ممجومد  «خانماده روایت»از معنای  تریافتهتمسعهو  ترتفصیلی ،«خانماده روایت»

نباشند و یا  معناهمهم لفج و  ،اما در این روش ممکن است کلمات، دهندمی، خانماده روایت تشکیل معنا هم لفج و هم ،خانمادههم

صالت که ترجمه وعاء  مثالً. اندشدهارتبان دارند، بحث  سازجهت اما همه از این حیث که به ممضمعکلمات از معانی مجزایی باشند، 

. اما راجع به صالت از لباس نمازگزار بحث شده است، از نحمه وضم گرفتن و طهارت بحث کنیدمیفکر به جهت تعقل است را بحث 

نسبت صدها ممضمع با صالت بحث شده اسوت. پوس خوانماده روایوت تشوکیل  از نسبت غصب با نماز بحث شده است وشده است، 

 قرار بگیرد. سؤال پایهیک عنمانبه تماندمیاست  سازجهتز این ممضمعات که مرتبط با ا هرکدام. پس دهیممی

شروع کنیم، اموا از جاهای مختلف بحث را  تمانیممیمختلف  هایآدمو  هاگروهخیلی باز است، لذا با  سؤالدست ما در انتخاب پایه 

هور امور شدی به   سازجهتبا ممضمع  سؤالست. پس نسبت پایه ا سازجهتباید حماسمان باشد که آن نقطه مرتبط با یک ممضمع 

قرار دهیم. این عرض اول بنده و نکته تکمیلی است که باید راجوع بوه  سؤالپایه  عنمانبه تمانیممیرا  سازجهتمرتبط با ممضمعات 

 آن بحث کنیم.

از  تمانمیدر ذهن همه مردم استی یعنی یک الگمیی است که  سؤال، الگمی ایجاد سؤالنکته دوم این است که آیا الگمی استخراج 

در ذهن خما  استی در روایات  سؤالالگمی ایجاد  ،سؤالالگمی استخراج یا آنکه ، استفاده کردی در ذهن همه  تأملبرای ایجاد آن 

ااا مل امل ا اادق   وقهل    ام»باشد،  یک بحثی با این عنمان است که بیان باید ناظر به مالحظه ظرفیت طرفین أرمان أن مل امل »یا  «أان معاا  ا ب ی
 جاهوایی یوکروایات است. باید عقل را بسنجیم و به اندازه عقل وارد بحث شمیم. در در به یک تعبیر دیگری که « ا اادق   وقهل    ام

بیانی استفاده کنیم. لوذا موا  هایم مکانیزاز  تمانیمنمیممجمد نباشد. پس در آنجا  وگمگفتظرفیتی  هایزیرساختممکن است که 

در اولین نقشه الگمی اسالمی ایرانی پیشرفت گفتیم که تفاهم با عامه مردم از پایگاه پردازش است و نه از پایگاه پورورش. یعنوی راه 

 ،هم بیان بعداًحال اگر  .فروبردآنها را به فکر باید کارهای عملی انجام داد و  ، از راه بحث نظری نیست بلکهدر عامه مردم تأملایجاد 

پایین است که شما باید از تعجیز  قدریبهاین کار را کرد. اما گاهی اوقات ظرفیت  تمانمیضمیمه این ممضمع شمد، مانعی نیست و 

 عینی شروع کنید تا طرف مقابل به فکر فرو رود. کارآمدیبحث را شروع کنید، از  ،عینی

ن »  -اسوت عصورولیمومرد ظهومر حضورت  این آیه درالبته  -لذا تعبیر آیه قرآن این است که  هللا ما  ِبا
ذو ا أُعو ا اهللَّ و  ُ ن َب ا ءن ن  میاإ َذن اانا اََّّ ا  

َّ الش 
اًء  ن   

ن
ا أ ْاها اهللَّ ِا ِا   

وِفنن نو  ُ ا ْن اادقن  َْن ا َّ ا  ْ
ن
أ هلن ُو ون اْ   ن ال فب اًء »تثبیت شد ی پیروزی تمام شد و کار یعنی وقت    «ون ن   

ن
ا أ ْاها اهللَّ ِا ِا   

وِفنن نو  ُ ا ْن اادقن  َْن ا َّ ا  ْ
ن
أ هلن اما جایی کوه  . «ون

ِن »  دستمر آن است که ،هنمز پیروزی و غلبه دستگاه حق بر دستگاه باطل به دست نیامده است ا روادن ا ن ون ا ثن  َّ اِفا هللا مو
ن  تن و
ن
سخت است که   «أ
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 توماننمی. حتی در برخی مماقوع نندقیام کو  و یک نفر یک نفر به میدان آمدهدو نفر دو نفر ابتدا باید  و بیایندهمه مردم به میدان 

 .شمندمیاضافه  هاییجمعیت آرامآرام بعد کنی؛قیام  تنهاییبهمطرح کرد و باید خمدت  باکسیممضمع را 

وی ، مکم  الگیگفت که ایت الگو توانمیدر مورد عامه مردم بنابرایت الگوی استخراج سؤال، الگوی تفاهم با خواص است؛ حداکثر 

 ریزیبرنامیهپردازش اجتماعی است  الگوی پردازش اجتماعی، الگوی تحقق یک فکر است؛ بنابرایت ابتدا باید فکری را در حیوزه 

تا بتوانید آن را محقق کنید؛ سیس  آن را محقیق کنید  یار و رفیق پیدا ،فکر آنبرای  استنباط کرده و با الگوی استخراج سؤال،

اًء »و بعد از تحقق  کنید ن   
ن
ا أ ْاها اهللَّ ِا ِا   

وِفنن نو  ُ ا ْن اادقن  َْن ا َّ ا  ْ
ن
أ هلن باید بدانیم سطح بحث کجاستی سطح  .آورندمیمردم قبمل کرده و ایمان     «ون

کوه  گمنههمان. به همین علت باشیمعمممی  هایپرورشالگمی استخراج سؤال در پی انجام دادن همه  وسیلهبهبحث این نیست که 

تأکید شده است کوه نمواز را از مسوائل روز آغواز  جمعهامام جمعه یک ساختار حکممتی عمممی است بهنماز در دیروز عرض کردم 

ارائوه نقطوه شوروع، عینوی اسوت.  هایبالشهستند. نقطه شروع،  ل عینی که مردم به آن مسائل مبتالمسائل روز یعنی مسائ .کند

 نظوری بحوثاینکه از یوک  جایبه برای مسائل عینی است. این ممضمع برای مردم بسیار ملممس است و بحث ریزیبرنامهو  حلراه

در مومرد الگومی اسوتخراج  سطح بحث مطرح شد. این دو نکتوه تکمیلوی عنمانبه. این ممضمع شمدمیآغاز  جاهمیناز  ،شروع شمد

 سؤال بمد. 

امروز روز سی و دوم  –البته بحث در ممرد الگمی استخراج سؤال کماکان باقی است اما بمن زمان زیادی به پایان دوره نمانده است 

خماهیم کرد. بنوده یکوی  ترشفافرا بر مبنای آن مباحث  ریزیبرنامهما مباحث بسیار مهمی در پیش رو داریم که مفهمم و  – است

تمازن خماهم شد و معنوای  هایهستهتبیین نظریه دو جلسه نیز در ممرد الگمی پردازش اجتماعی گزارش خماهم داد و سپس وارد 

بحوث الگومی پوردازش . گراسوتتمسعه. این بحث در فضای نظام مقایسه با جریوان کنممیبحث  ریزیبرنامهعدم تمازن را در حمزه 

 را گزارش خماهم داد. ریزیبرنامهتمام بشمد، مغز بحث برای حمزه  اجتماعی که

پایه تصمیم، تصویر تصمیم، نتیجیه دارای سه اصطالح است؛  ،الگوی ساخت دیگرِ الگوی پردازش اجتماعی هم مث  دو ریز الگویِ

پایه تصمیم عبارت از یک چالش پایه تصمیم چیست؟ است کوه گمی پردازش اجتماعی است. سؤال این ال . این سه اصطالحِتصمیم

  پایه سؤال، مفهیوم شودمیمشترک شروع  هایچالشبا نگاه فکر اسالمی از  ریزیبرنامههمیشه  است  مشترک بیت افراد جامعه

دیگران را بوه  خماهیدمیوقتی اینجا نقطه آغاز پردازش اجتماعی است  پایه تصمیم، مشک  و درد مشترک است   مشترک بود؛ اما

اتخاذ تصمیم در ممرد ممضمعی دعمت کنید، اشتباه است که بحث را از یک مفهمم مشترک آغاز کنید. برخی بنین کاری را انجوام 

اجازه بده مون بحوث را بورای شوما تمضویح   گمیندمیو به او  گیرندمیمدیری وقت یک از مثالً ؛ امدیدهبنده این ممرد را  .دهندمی

و مبوانی نظوری و  گذارندمییا برای مدیر، کالس درس . شمدمیارتبان مدیر از همان جلسه اول با بحث قطع ن صمرت در ایبدهم؛ 

خومدش دوسوت دارد کوه ایون  اما در نهانِ دهدمیاین مباحث را گمش  ،هربند مدیر با احترام .کنندمیالگمی روشی و ... را بحث 

این ممضومعات  ای به این مسائل ندارد.مجممعه خمدش بکند. زیرا اصالً عالقه هایلشباتمام شمد تا فکری به حال  سرعتبهجلسه 

بحث را از کجا آغاز کنند. اگر قصد دارید  دانندنمی متناسب حرف بزنند و یا صمرتبه تمانندنمی هاانساندر حال اتفاق است؛  هرروز

مطلبی را تبیین کنید، نقطه شوروع، پایوه سوؤال  خماهیدمی، مفاهیم مشترک نیست. وقتی گیریتصمیمتصمیم بگیرید، نقطه آغاز 

 د باید از پایه تصمیم آغاز کنید. دیگران را دعمت به همکاری پیراممن یک تصمیم کنی خماهیدمیاست اما وقتی 

نقطه شروع کار را قبمل داشته باشوند. عرض کردم که پایه تصمیم، بالش مشترک بین همکاران یک طرح و برنامه است. همه باید 

سوطح اول   تحمل در حمزه سه سطح بحثی دارد؛کنیم؛ نباید بگمییم عملی متحمل  صمرتبهرا  علمیه حمزه خماهیممیفرض کنید 
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اً بوا هیچ تحملی اتفاق نخماهد افتواد؛ نهایتو]زیرا در این صمرت[ تحمل، سطح سمم  نتایج تحمل؛  هایروشمبانی تحمل، سطح دوم  

البته این روش نیز بورای  بحث کردن پیراممن تحمل مناسب است.؛ این ممضمع برای برندمیشنیدن حرف شما به معنای تحمل پی 

 بحث کردن غلط است زیرا گفتیم بحث باید از یک پایه سؤال و ممضمع مشترکی آغاز شمد. 

از بند پایه سؤال شوروع کوردم؛ تقریبواً در  ، بحث رار هر جلسهداشتیم، دعلمیه قم  هایحمزهسه جلسه در که ما امروز برای مثال 

این سؤال مشوترک را در آنجوا مطورح طالق شهر تهران را بگمنه حل کنیمی  ودو درصدبهلکه  پرسیدم هاطلبهاز تمامی جلسات 

وی فروپاشوی آنکوه ر محضبوهبرای حل مسأله نبمد بلکه به دنبال یک نقطه مشترک برای بحث بومدم؛  هاآنکردم. قصدم دعمت از 

هموین اتفواق افتواد زیورا هم در هر سه جلسه  اری انجام دهیم.به وحدت رسید که باید ک تقریباً، جلسه نهاد خانماده دست گذاشتم

  .پایه سؤال قرار دادم عنمانبهکه فروپاشی نهاد خانماده به عمارضی دارد. حفج نهاد خانماده را  فهمندمیهمه 

از مفهمم و سؤال مشترک، کار را آغواز کورد.  تماننمیبرای یک ممضمع عملیاتی دعمت به همکاری کنید دیگر  خماهیدمیاما وقتی 

کتابی را لحاظ کنیم که هم سوماد  کفایه به جایبهآن است که ، بالش مثالعنمانبهبحث را آغاز کرد؛  باید از یک بالش مشترک،

. در ایمایسوتادهدر یک نقطه عینی م ذهنیت طلبه را به سمت استنبان حکممتی هدایت کند. کفایه را داشته باشد و ه هایو مزیت

طورف  !کفایه را تغییر دادی شمدمیمگر  گمیدمی طرفیکغمغا خماهد شد؛ ممافق و مخالف شروع به بحث خماهند کرد؛  این صمرت

 .کنیدمیو شما بحث را مدیریت  شمدمیبحث آغاز و انجام داد و ...! بله! این اتفاق باید بیفتد؛ بگمنه باید این کار را  گمیدمیدیگر 

بورا کتواب منکیوم را  گمییدمیو  رویدمی . به دانشگاه امام صادقکنیدمیتحمل در دانشگاه را شروع خماهید می مثالعنمانبهیا 

 هوایتئمریا و حر  را تئمریزه کورده اسوت و از دل ایون نظریوه، ها است و در کتابش، ربی منکیم پیرو مکتب نئمکینزیخمانیدمی

 به نظریه هاآنعلم، فرض بر آن است که ما از تضارب مکاتب و بررسی  در بعضی مکاتب تملیدِ اندگفته. برخی آیدنمیاسالمی بیرون 

و بعود شوروع  !یرسویممییوع ت بِیَلّا به حِکه بطمر از حر  به ایثار و یا از حرمت رب کنممیرسیم. بنده سؤال جدید و اسالمی می

 صومرتبه. وقتی این اتفاق افتواد و کتواب دیگوری را معرفوی کوردیم، تحومل کشیممیکتاب و نظریات منکیم را به بالش کنیم می

 .شمدمیبحث از این نقطه آغاز  ک پیدا کرده و آن را مدیریت کنیم،. دقت کنید! باید یک بالش مشترشمدمیعملیاتی آغاز 

قصد مفهوم مشترک، ایجاد تحول نیست؛ بلکه قصد آن پرورش فکری تفاوت بین بالش مشترک و مفهمم مشترک مشخص شودی 

جلسوه بهول  خوماهیممی مثالعنمانبه؛ چالش مشترک، اقدام عملی استاما و ایجاد استعداد خواهد کرد   هاذهتو همراه کردن 

در حال تدریس کتاب منکیم در دانشوگاه اموام  هاآنکنیم. به کسانی حاضرند کمک کنندی نقد  منکیم را در دانشگاه امام صادق

 بنابراین تفواوت ایون دو مؤلفوه معلومم شود. حوال، ،شدهستند و این اتفاق باعث ایجاد بالش و سپس آغاز تحمل خماهد  صادق

سوؤال بیسوتی ایون  هایپایوهساز و همینوین با ممضمعات جهت هابالشنسبت ی از بالش مشترک. شمدمیپردازش از کجا آغاز 

 هست.  هاآنممضمع را در جلسه بعد تمضیح خماهم داد؛ قطعاً نسبتی بین 

  اصطالحی یمی است که قصد اتخاذ آن را داریمنکته دومی که در پردازش اجتماعی باید به آن توجه کنیم، داشتت تصویر از تصم

از اتفاقات ناشی از تحولی کیه  بینیپیشبه نام تصویر تصمیم وجود دارد  تصویر تصمیم یعنی داشتت در الگوی پردازش اجتماعی 

تفکیوک بوین  خماهیممی مثالعنمانبهاین اتفاقات ممکن است سیاسی یا فرهنگی یا عینی و اجرایی باشد.  قصد ایجاد آن را داریم 

معتقدم که بانک اسالمی مانند شراب اسالمی است. اصالً ما پملی و مالی برداریم. بنده از بن دندان  هایسیاستارزش و اعتبار را در 

اسالمی کرد؛ زیرا بانک مبتنی بر تفکیک ارزش از اعتبار اسوت. واقعیوت آن اسوت کوه پومل،  تماننمیبانک اسالمی نداریم. بانک را 

ارزش واقعی، تملید ناخالص ملی و یا طالسوت؛  .کندمیواقعی، نسبتی پیدا  اارزشباعتبار است و این اعتبار در معادله نشر اسکناس، 
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. اساس بانک ایون اسوت. کنندمیواقعی را تبدیل به اعتبار  هایارزشدارای ارزش است. حاال با یک نسبتی،  خمدخمدیبهبیزی که 

پایوه مبوادالت قورار  ،واقعوی یک امور ارزشومندِ جایبهار را شما اعتب کههمین. دهندمیسپس اعتبار را در اقتصاد، پایه مبادله قرار 

 تریپیییودهربوا معنوای  ا حجم نقدینگی افزایش خماهد یافت،اتفاق خماهد افتاد؛ مثالً پایه پملی افزایش خماهد یافت ی هادهدادید، 

را بیزی که واقعاً ارزشمند اسوت قورار دادیود،  ابزار مبادله ن ارزش و اعتبار را از بین بردید واگر تفکیک بی کهدرحالی. کندمیپیدا 

  سیستم پملی از بین برود. هایآفتکه بسیاری از  شمدمیممجب 

تفکیک ارزش از اعتبار را بپذیریم زیرا غیر از  تمانیمنمیپملی و مالی بحث خماهیم کرد که  هایسیاستاین بحث را بعدها در بخش 

ک اسوت؛ خوب در حوال مسکم نقره، زکات، روی طال و مثالعنمانبه. کندمیآفات ممضمع شناسی، بخشی از احکام ما را بالممضمع 

ت نودارد. ممضومعی ، بنین بیزیمسکمک و در حال حاضر مسکمک یعنی ارزشِ حاضر طال و نقره مسکمک وجمد ندارد؛ طال و نقره

جوای ارزش  ،ایجاد استعداد برای مسأله هدایت و رفع فقر است اصالً قابلیت اجرایی ندارد زیرا اعتبوار ،آن زکات که ممضمعِ درنتیجه

برای رفع فقر ایجاد شمد. اصوالً سواختار مودیریت  ایسرمایهما مسکمکی نداریم که زکات بر آن حمل شمد و تجمیع  .را گرفته است

 احکام اسالمی دبار بالش شده است. فقر در نظام 

که ممضمعات زکات را در عصر حاضر نسبت به  اندگفته - که قریب به اجتهاد هستند -؛ برخی آقایان دیگری هم هست هایبحث

حکم زکات را تعمیم  خماهندمیبه بالش کشیده شدن زکات را مدیریت کنند،  یآنکه ریشه جایبه مه تعمیم بدهیم. آنهاعصر ائ

تفکیک ارزش از اعتبار را  خماهیدمیفرض کنید  البته این مباحث، فنی است و در جای دیگری باید بحث شمد اما اجماالً دهند.

و همه این ممضمع را قبمل دارند و مردم و نخبگان  کنندمیواقعاً برای مردم مصیبت درست  هابانکیک بالش بحث کنید.  عنمانبه

کسی  نه از اصالح عقمد که حاال، کنیدمیآغاز  تفکیک ارزش از اعتبارکنند. شما بحث را از اضرند در ممرد این ممضمع همراهی ح

ت این کار را تح ببرد.حت به عقدی، معامله را پیش را با بانک پیش ببرد، ت ایمعامله خماهدمیو  کندمیکه به بانک مراجعه 

فعلی، ارتبان بین بانک و  بانکداری اسالمیِ یهبا پیش ببردی آقایان با این الیحاقات یا شرکت یا ریا تحت مس مضاربه پیش ببرد،

آن است  ،این ممضمع یک بحث فرعی است، بحث و بخش اصلی کهدرحالی کنندمی دهیسازمانرا تحت عقمد مختلف  رجمعارباب

کنیم که آیا جایز است که در مبادالت اقتصادی، ارزش از اعتبار  در اینجا باید بحث فقهی است. شدهتفکیککه ارزش از اعتبار 

رو، تصمیر داشته باشد. را پیش ببرد باید از اتفاقات پیشبنین تحملی  خماهدمی. کسی که شمدمیغاز آ ازاینجاشمدی بحث تفکیک 

باید در ذهن  مثالعنمانبهسمار است.  اهبانکدر حال حاضر تمام سیستم پملی و بانکی جمهمری اسالمی بر روی همین معادله غلط 

پملی و مالی  هایسیاستزیرا زندگی مردم متأثر از همین  یکه بگمنه اعتبارات ممجمد را به ارزش تبدیل کنید باشیدآمادهخمدتان 

بنابراین . شمندمی ها مانع پردازشِبعداً همه آن حمادث و بالشاست؛ اگر تصمیر درستی از حمادث ناظر بر پردازش نداشته باشیم، 

که بر سر راه پردازش  هاییبالشو مشکالت و  هاآسیبممانع، معنای تصمیر تصمیم را باید متمجه باشیم. تصمیر تصمیم یعنی 

عرض کردیم نهاد خانماده، ترجمه جهت ساِز  مثالعنمانبهتصمیم متصمر است. باید درک درستی از این ممضمع داشته باشیم. 

به احیاء نهاد خانماده بپردازیم. باید تصمیر درستی داشته باشیم که به عمارضی  خماهیممیاست. حال  االماممعرفهتربیت به جهتِ 

بر اساس این  هاآنزندگی  یبرای مثال اگر شما به این حمزه ورود پیدا کنید با بانمان شاغل به خماهید کرد به وجمد خماهد آمد.

 دوقطبینادیده خماهند گرفت و در جامعه  را شمانیز پردازش  هاآنی خب گیریدمیرا نادیده  هااینآیا  .است گرفتهشکلمشاغل 

تصمیر تصمیم  فقدانبه علت  شمدمیبسیاری از تصمیماتی که به بالش کشیده  ،تصمیر تصمیم خیلی مهم است شمد.میایجاد 

[ بمد، البته کاری با این هاتصمیمالت ]نسبت به سایر به عد نزدیک که یک تصمیمِ هایارانهبرای مثال در همین بحث  .صحیح است

یارانه  تممان هزار و پانصد وپنجبهلپرداخت  با .کنندمیگسترش فقر معنا گرا ندارم که پرداخت یارانه را تفکرات پمچ جریان تمسعه
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پانصد را بدهیم  هزار را وپنجبهلگمیند این بعد میو  گیرندیم بنانیآنهای و حقمق هاوامبه مردم مخالف هستند ولی خمدشان 

حال کاری با این  ؛کنیم جمییصرفه تمانیممیبرابر این یارانه  هادهاگر ما برای مثال انضبان مالی داشته باشیم  .تا تملید تقمیت شمد

که  گمنههمان لذا .دقیق نبمدپیش روی آن  هایبالشاینکه تصمیر  ؛یک مشکلی داشت هایارانهندارم ولی این مسأله  هابحث

تنها هشت  تممان، در حال حاضر هزار و پانصد وپنجبهلمبلغ  ،طبق محاسبات .به بالش کشیده شد هایارانهمسأله مشاهده کردید 

که دیگران یا این هببینید وقتی بالش یک برنامه را ندید .است یافتهکاهش قدراینهزار تممان ارزش دارد یعنی نسبت به آن زمان 

 تبعیضطبقاتی و ضد  فاصلهبعد یک اقدام ضد  - البته بنده اآلن قصد ممشکافی ندارم که به کسی ندید - ؛این بالش را ندیدند

حدود هشت هزار تممان ارزش دارد یعنی تممان هزار و پانصد  وپنجبهلاآلن  شمد.میولی بعد به بالش کشیده  کنیدمیشروع 

تصمیر  جاهمهشما باید  ؛است گمنهاین جاهمه .است یافتهکاهشعدالت در آن  کنندهتقمیتآن اثر  نییع .است یافتهکاهش قدراین

 .اصلش در ذهن شما ثبت شمد فعالًتصمیم داشته باشید که بعداٌ قماعد تصمیر تصمیم را عرض خماهم کرد. ولی 

قبل از تصمیم باید تعریف کنیم که قرار  .قرار گیرد نتیجه تصمیم است ممردتمجهسممین بیزی که در یک پردازش صحیح باید 

 جاهمینبه  خماستیممیگمیند که بله ما که رسیدند می هرجاییاست به کجا برویم. خیلی از مدیران بعد از گرفتن تصمیم خمد به 

ما  سازینظامما باید یک قطعه از پازل  ه تصمیمِآنگاه نتیج کنیم.میبدانیم به کجا ختم  دقیقاًباید  .خماهد شد گمنهاین .برسیم

نتایجی که منجر به تغییر در نظم  ،امضاء کرد تماننمیرا  مدتکمتاه هاینتیجه ؛را امضاء کرد اینتیجههر  تماننمیپس  .باشد

باید  کندمیدازش دعمت یعنی کسی که دیگران به پر ؛باید این سه ممرد را تعریف کنیم .برای ما مطلمب هستند شمندمیاجتماعی 

این  دهدمیکار دومی که انجام  .یعنی تصمیر کند که درد مشترک من و شما این است د مشترک بیستیبیان کند که در اوالً

که این درد  گمیدمی .ما هستند هایترجمهالبته همیشه راهکارهای ما  کند.میاست که راهکاری را برای رفع آن درد پیشنهاد 

ایجاد اعم از مثبت و منفی حال باید تصمیر ایجاد کند که اجرای ترجمه به شرایطی را  شمد.میمشترک است و با آن ترجمه حل 

این سه سؤال را برای یک مدیر بیان نممدید آن مدیر با شما تصمیم خماهد  هرگاه یخماهد شدبیزی  به آنو بعد نتیجه کند می

  .گرفت

 کردیممیذهنی  سازیزمینهبرای اجرای ترجمه  باریکمنتهی  هاست.ترجمهاصل بحث اجرای  ؛فراممش نکنیدببینید اصل بحث را 

م نسبت پایه سؤال با سازی ذهنی را داشتیآن زمان که قصد زمینه .دادیممیاجرایی انجام  سازیزمینههم برای ترجمه  باریکو 

و  کردیممیاز یک نقطه مشترک شروع  .که این بحث مرتبط است کردیممین بیا گمنهاین .کردیممیساز را بحث ترجمه و جهت

خمد تمام  حلراهاما برای اجرا باید ارتبان آن بالش را با  ؛کردیممیهمینین با ترجمه و جهت برقرار  وساز ارتباطش را با جهت

 .یک درد مشترک است واقعاًخب این  ؛بانی روبرو هستیمما با پدیده کمدکان خیاگمییم می مثالً آغاز نماییم. اینجا ازبحث را و کرده 

با ترجمه شما معلمم ممضمع حال باید نسبت این  .کنیممیشروع  ازاینجاخب  ،کنندمیکمدکان کار و کمدکان خیابانی همه را متأثر 

 . البته ممضمع بحث وشمدمیمدیر برای همراهی با شما قانع  ،هرگاه تمانستید نسبت پایه سؤال با تصمیم را تمام کنید ؛باشد

  .همه هستند ،در این مسأله گیرانتصمیم

الگوی استخراج سؤال که  مانند ؛کندمیرا آماده  هاترجمهی پیاده شدن عینی برا هایزیرساختالگوی پردازش اجتماعی پس 

بعضی خلط مبحث  ؛ البتهوردیمآ دست به هااستنباطدر  نیزاص  بحث را   کردمیرا آماده  هاترجمهاستعداد ذهنی برای تفاهم 

 ؛آمد دست بهدر همان الگوی حفظ جهت  ح راه  ارائه بشود ح راهدر الگوی پردازش اجتماعی قرار است  کنندمیفکر  کرده و

پس نسبت بین   عینی امکان ندارد سازیزمینههمان ترجمه ماست ولی پردازش ترجمه بدون استعداد ذهنی و بدون ما  ح راه

در عالم عینیت نسبت مشکل را با  ؛مشخص است کامالًپذیرش ترجمه  .کنیدمیل و ترجمه خمد را در عالم ذهن آماده پایه سؤا
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که به ترجمه بحث ختم  کنیدمییعنی شما بحث را از یک جایی شروع  ؛همین معناست . پایه تصمیم بهکنیدمیترجمه خمد برقرار 

جهت  به سازجهتاصطالحی را که عرض کردم باعث آماده شدن زمینه برای پردازش ذهنی و عینی برای ترجمه  9 درواقع ؛شمدمی

 به الگمی ساخت تمامفردا نکات تکمیلی برای الگمی پردازش اجتماعی و  ؛اجمالی از الگمی پردازش اجتماعی بمد این .شمدمی

  .محضرتان عرض خماهم کرد

سازی از و اگر دقت فرممده باشید این تعریف ما که نظام دهدمیرا نشان  سازینظامی ساخت روش که عرض کردم الگم طمرهمان

است که از بن دندان به آن  لذا این هم جزء آن بیزهایی ؛لحاظ شده است هامهرهاین  همه در شمدمیسازی ذهنی آغاز نظام

جایی است که  شمدمیاست. آنجایی که مشکل ایجاد  حلراهر از پمعتقد هستم. معتقد هستم که دست فقهای ما برای اداره جامعه 

 کنیممیصحبت  باهمکه  در حال حاضر .خمد ایجاد کنند عینی برای پردازش پیشنهاد سازیزمینهتمانند نظام مقایسه و ینم هاآن

 یکندنمیبرا وقف کارآمدی نهایی خمد را پیدا  .و هم فقه آن ممجمد است است جاریای که هم مسأله ،در دهه وقف قرار داریم

که  -انجام داده بمد  ایمصاحبهسال گذشته یک  ،حتی یک مدیر محترم ؛شمدنمیدیگر تجمیع سرمایه مقایسه  هایمدلبمن با 

بمدند که ما  ایشان گفته - اگر ایشان را مالقات کنم این مطلب را گزارش خماهم داد ؛بنده خیلی برایش ناراحت شدم و غصه خمردم

بانک به معنای تجمیع سرمایه حمل تحریک حر  است اما وقف به  اصالً ؛خماهد شد گمنهاینببینید  .باید بانک وقف درست کنیم

ی یعنی با تحریک حر  بخماهیم شمدمیبانک وقف درست کنیم بگمنه معنا  حال اگر ،معنای تجمیع سرمایه حمل تحریک ایثار

وقف  اصالًبانک وقف!  .شمدمیاز این مزخرفات هم گفته  افتدنمیوقتی نظام مقایسه اتفاق  حل کنیم!مشکالت تحریک ایثار را 

و یا  مدل تشکیل سرمایه استدر تفکر اسالمی وقف  اما مدل تشکیل سرمایه است داریسرمایهدر تفکر بانک است. بانک جایگزین 

مشکالتی  هااین .نسبت بین مشکالت و ترجمه خمد را بحث کنند ندتماننمییا اینکه . بخش عمده مدل تشکیل سرمایه است حداقل

 .کندمیلذا الگمی ساخت به اجرایی و منقح شدن فهم دینی ما کمک  .آیدمیاست که پیش 

با سازمان  که که وعده کرده بمدم بحث را به این سمت طمرانهمشاءاهلل فردا یک نکات تکمیلی محضرتان عرض خماهم کرد و إن

 یکار کنیمهکنیم خماهم برد. باالخره این را ب کاربه -کند هر اسم و هر شکل آن هر دقیقه تغییر میکه  – ریزیبرنامهمدیریت و 

روزی را ببینیم که این سازمان غربی در جامعه ما دیگر وجمد خارجی نداشته باشد و مردم ایران از شر تمسعه و  شاءاهللإن

ی برای مدیریت نرم سازمان مدیریت بیستی بگمنه این سازمان برنامه پیشنهاد حال .اندرهاشدهمبتنی بر آن  هایریزیبرنامه

با نگاه الگم  ریزیبرنامهاز آن به مدل  درواقعآخر بحث جلسات ماست که  هایقسمتممضمع این  ،را به بالش بکشیم وبمدجهبرنامه

وقتی سازمان مدیریت به تاریخ پیمست مدل  ریزی در شرایطی که سازمان مدیریت وجمد دارد،. اما مدل برنامهایمکردهتعبیر 

ما باید یک مدل ریزی تمسعه، ایی و عینی با برنامهبه دلیل غلبه اجر . در حال حاضرمدهمان الگمی ساخت خماهد ب ریزیبرنامه

 ایمکردهتمازن تئمریزه  هایهستهعرض کردم ما آن را تحت نظریه کنیم که  ای با این مدل ممجمد ایجادمقایسهنظام ممازنه و مدل 

 .آن را بعداً شرح خماهم داد شاءاهللإنکه 

خماهم داد که در به وضعیتی است و به اتفاقی برای آن ارائه گزارش تفصیلی برنامه ششم را خدمت شما  نیز آخرسه یک یا دو جل

ارائه خماهم  ممضمعات اینیک تصمیر اجمالی از  شاءاهللإن یرا باید انجام دهیم کارهاییبه هابمدجهو برای  افتاد. برای برنامه هفتم

 .داد
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