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هلل رب امعتاممین و امالتمو و   ذ باهلل من امیتیاا  امت جیم امدمتد   سمم یلیکم و رحمة اهلل و ب کاته بسم اهلل ام حمن ام حیم ایو

و یلش اهل بیته امایبین امااه ین السیّما یلش بقیة اهلل فتش اررضتین ارواحنتا     امقاسم مدمد مم یلش سیّدنا و نبیّنا ابشامس

 آلمامه امفداء و یجّل اهلل تعامش ف جه امی یف.

دهتد. از منظت  اومتین     ساز را در سه م حله به ما آموزش مش روش پ دازش یک جهت ،سازی اسممش ی ض ک دم که امگوی نظام

ساز پ دازش شود. امگوی  دهیم تا یک موضوع جهتانجام سه م حله فعامیت جمعش  باید ما پیی فت ای انش نقیه امگوی اسممش

ی  ت جمته  یدِقوا. 5 تع یف ک ده است.ساز  جهتیک موضوع  ی مورد نیازِ پ دازشِ ب ای ه  م حلهقوایدی را سازی اسممش  نظام

و امگوی  خ وجش پژوهش" . چگونگش ایجاد نظام مقایسه میا 2ِ در امگوی حفظ جهت بدث شده است ،جهتساز به  یک جهت

. در 9 در امگوی استخ اج سؤال متورد بدتث قت ار گ فتته استت      ،"ی در جامعه یافته نظ یات رقیب شیوع"و میا   "حفظ جهت

شده در امگوی پ دازش اجتمتایش بدتث    سازی نظ یات استنباط تئوریک ب  نظ یات رقیب چگونگش پیاده ی پایا  نیز بعد از غلبه

 شده است. 

حتول  بایتد   - ساز استت  در واقع امگویِ پژوهشِ حول موضویات جهتکه  -ک دم که ب ای فهم امگوی حفظ جهت  دی وز ی ض

شتود کته در    بعد از فهم این سه اصامح یک یبارت کلیدی در ذهن شما متومد متش  تفاهم کنیم.  سه اصامح به ینوا  مقدمه

 دهد. ساز را در م حله اول به شما نیا  مش دی روش پ دازش یک موضوع جهتواقع این یبارت کلی

سالاز را باله    ساز است. موضوعات جهالت  موضوعات جهت ه معنای آن باید واضح شود، اصطمحِعرض کردم اولین اصطمحی ک

یا یک مسأله غیر قابل حذف  فطرت ازی غیر قابل انکار  ابعاد فطرت و ابعاد شخصیت تعریف کردیم؛ یعنی اگر شما یک مسأله

کالنم باله    ساز خواهد بود. خواهش می غیر قابل انکار یک موضوع جهت ی ه، این مسألرا در عالم ذهن تصور کنید از شخصیت

خواهم توضیح دهم. ما در جلسالات گذشالته عالرض     ی بسیار دقیقی را می این قسمت از عرائض بنده دقت مضاف کنید، نکته

هالای   از میان انسان؛ یعنی کسی پذیر نیست امکان به صوت تامّ و کامل ]برای غیر معصومین[ کرده بودیم که فهم ابعاد فطرت

توانم فطرت انسان را از صفر تا صد شرح داده و تبیین کالنم. ایالن موضالوع را در     معمولی وجود ندارد که بتواند بگوید من می

توانیم با یکدیگر بر روی مسائل غیالر قابالل انکالارِ     رض کرده بودم ولی این حرف به آن معنا نیست که نمیجلسات گذشته ع

 ،در فطالرت  مسائل غیر قابل انکالارِ برخی از ی را بشناسیم ولتمام ابعاد فطرت توانیم  درست است که نمیفطرت تفاهم کنیم. 

ها نیاز جنسالی وجالود دارد    و فطرت ها در همه شخصیتاینکه موضوع تفاهم من و شما قرار بگیرند. به عنوان مثال توانند  می

ندارد. پس اگر زیادی  این موضوع نیاز به استداللِبات اثتوان بر روی آن خط کشید و  یک موضوع غیر قابل انکار است و نمی

همالین بخالش از   ایم و مالا   ی غیر قابل انکار در فطرت را تصور کنیم، یک بخش از فطرت را موضوع بحث قرار داده یک مسأله

 .  نامیم میساز  یک موضوع جهت را فطرت

ز فا ت، به این معناستت  گوییم بخیش ا با بخیش از شخالیت تفاوت دارد؛ وقتش مشبخیش از فا ت ی ض ک دم که همچنین 

بخیتش از شخالتیت استت یعنتش      ،یک موضوعگوییم  اما وقتش مش ؛ایم متالورشده را بدث ک ده ی خام آ  بخشِ ماده که اصلِ

هتای   اما کمّ و کیتف آ  در شخالتیت   ؛ها نیاز جنسش وجود دارد به ینوا  مثال در تمام فا ت کنیم. اوصاف آ  را نیز بدث مش

کنیم در واقع کمّ و  غی  قابل حذف از شخالیت تع یف مش ساز را به یک موضوعِ ش موضوع جهتمختلف، متفاوت است. پس وقت

ی روبنتایش   یافتته  و کتمّ و کیتف    یافتته  ایم؛ چو  شخالیت فعلیت ف ض در تع یف خود مداظ ک ده کیف آ  را نیز به ینوا  پیش

 مسائل فا ی است. 
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در اث ِ مدیط، دیا و  فا ت کند؛ های مختلفش پیدا مش یفمش به نام فا ت وجود دارد که در اث  سه موضوع کی خا در واقع ماده

های مختلف تدتت   دهند؛ یعنش شخالیت ها مش های مختلفش به فا ت کند. این سه یامل، شکل ای مختلفش پیدا مشه رزق کیف

 تأثی  این سه موضوع هستند. 

و مادر  رشود، پد مثمً وقتش پدر و مادر انسا  به ینوا  مدیط اصلش پ ورش فا ت متفاوت یمل کنند شخالیت نیز متفاوت مش

. در را بته ندتو احستنت انجتام ندادنتد     گیت ی شخالتیت    در شتکل بسیار تأثی  دارند. حاال ف ض کنید پدر و مادر وظایف ختود  

مکِن »اینالورت آیا راه بسته است؟ خی ؛ در حدیث آمده است که  انِن انِن یِن ِِن اا آیتا  باشتد.   ؛ این دیا، دیایش بستیار فنتش متش   «اللُهم َّ 

هتایش در انعقتاد    بتود مواظبتت  قت ار   به ینوا  مثال – چیز از دست رفته است همه رسند و بست مدض مش ها به بن وقتش انسا 

د. متذا در  دهت  چیز را تغیی  مش راه بسته است؟ خی ؛ دیا همه–سال اول، دوم و سوم انجام شود اما انجام نیده است  نافه، هفت

مکِن »ید گوی این دیا مش انِن انِن یِن ِِن اا ؛ یعنش خدایا! خودت مستقیماً دخامت ک ده و مسی  را تالدیح کتن. ایتن دیتا، دیتای     «اللُهم َّ 

تواند بتا دیتا    . اگ  یقل کسش کم است مشدهد ظ فیت یقل را افزایش مشو م است دیا بسیار مهباشد.  شکنش مش بست بسیار بن

 توانتد در ایتن دنیتا    متش  جزء اشقیاء باشتد  رّهای یامم زَ به دمیل انتخابیقل خود را افزایش دهد. اگ  کسش شقش متومد شده و 

هتای دیگت  هستتند     های امهش نیتز کته مبتنتش بت  دیتا و حکمتت       سعید شود و طینت او از شقاوت به سعادت تغیی  کند. رزق

دهند. این بدث، یک بدث بسیار پیچیده در تکوین یامم است که باید مفالل به آ  بپ دازیم. در تمام این  شخالیت را تغیی  مش

مسأمه رزق درست مانند مفهوم کف  یک حامت شعاری پیتدا کت ده و یمتن آ      مدور است. امبته متأسفانه ،مباحث معنای رزق

مفهتوم رزق هستتند کته بایتد شت ح داده        ِمَت قَ به ینوا  مدور است و مفاهیم دیگ ی ،بدث نیده است. به نظ  ما مفهوم رزق

سببیّت و قواید جتاری   از ،شوند. مفهوم تقدی ، دیا و ... از این دست مفاهیم هستند. اگ  این مفاهیم به خوبش ش ح داده شوند

 شود.  مشت ی ارائه  روشندر یامم تالوی  

کنم تا پ ونده این موضوع در ذهن شما باز بماند و بدانید که شخالتیت تدتت تتأثی      مقدار اکتفا مش در این بدث به همینبنده 

م. به ینوا  مثال در روایت آمده است که وقتش سه یامل است و ما دستور داریم که مدام ب  این سه یامل مواظبت داشته باشی

 ،مدیط انسا  است و مواظبت ب  مدتیط  . چ ا؟ چو  همسایهشما کیست ی همسایهببینید ابتدا  ای اختیار کنید خواستید خانه

تواند  طور که ی ض ک دم یک انسا  شقش مش های تفالیلش وجود دارد و هما  باشد. در مورد دیا نیز بدث یک توصیه دائمش مش

هاستت. بنتده حتاال     با دیا به انسا  سعید تبدیل شود. مسأمه تقدی  و رزق امهش نیز یک یامل بسیار مهتم در تغییت  شخالتیت   

 بود. نخواستم این بدث را تفالیلش بدث کنیم، بلکه غ ض فتح باب

و کیف با ابعاد فا ت تفاوت دارد. بنده معموالً  ب یم این اصامح از حیث کمّ بناب این وقتش ما کلمه ابعاد شخالیت را به کار مش

دارم کته بگتویم   کنم ه  یک را در جای خود استفاده کنم. وقتش در بدث به این نیاز  اما سعش مش ؛ب م کلمه را به کار مشه  دو 

و کیتف آ  را نیتز بدتث کتنم      خواهم کمّ زما  مش جزئش از فا ت است؛ اما وقتش همگویم  ای وجود دارد مش اصلِ چنین مسأمه

 گویم جزئش از شخالیت است. مش

گالردد.   ساز آغاز می وعات جهتپردازش موضهدایت از خواستیم بگوییم  ساز بر روی چه بود؟ می بحث ما در موضوعات جهت

ایالن  فربه کند باید را  - دانیم شدن آن هستیم و آن را بنیان اداره جامعه می که ما به دنبال فربه -هدایت خواهد  هر کسی می

شناسایی کنید تا به میزان شناخت نالاقص  قاط را به صورت ناقص درست شناسایی کند. کافی است شما این نبه موضوعات را 

ه ابعالاد  دانید کال  یا نمیتصویر ندارید که غریزه جنسی برای چه چیزی در انسان قرار داده شده مثمً  - ساز جهت یک موضوعِ

ز نقالاط را  . برخی نیکنداهی ایجاد و گمرباشد ی فکر طرف مقابل  کشاننده شما به چالشرفتار  -معاش یا جایگاه رفق چیست 

و مدیریت آن بحالث تفصالیلیِ خالوبی    اما این شناخت بخشی است. به عنوان مثال راجع به غریزه جنسی  ؛شناسند خوب می
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مخاطال  شالما از    د. در نتیجه فکالرِ شو صیلیِ خوبی ارائه نمیوجود دارد اما راجع به معیشت و چگونگی تأمین معاش بحث تف

 شود. بنابراین حرف اصلی ما بر روی همین موضوع است.   معاش به چالش کشیده می ی همین عدم مدیریت مسأله

ابتدا باید تالتوی  درستتش از   که  دهم گونه ش وع کنیم؟ بنده پاسخ مشیک جامعه را چ پیی فتِ که مدی یتِ کنید سؤال مششما 

شخالیت داشته باشید. اینها نقاه ش وع بدث هستند و اگ  کسش تالوی  درستش از مسائل غی  قابتل   مسائل غی  قابل حذف از

به درستش انجتام  را  - انسا  است مدور رشدکه  - تد یک ویاء فک  تواند نمش حذف از شخالیت و ابعاد شخالیت نداشته باشد

هتا   خواهید آ  را تد یک کنیتد تتا انستا     ایم که نقاه اصلش هدایت، ویاء فک  است و شما مش دهد. ما در مباحث گذشته گفته

فتاق  دهد که از کجا ش وع کنید تا تد یک ویاء فکت  در تمتام ستاوح ات    دائماً فک  کنند. امگوی حفظ جهت به شما توضیح مش

فک  ف و بب یتد  به ساز ش وع کنید. وقتش خواستید ف دی را  گوید که باید بدث را از موضویات جهت بیافتد. این امگو به شما مش

هتا بته    د. چت ا؟ چتو  تمتام انستا     مسائل غی  قابل حذف از شخالیت باشساز و  ی ش وع تفاهم شما باید موضویات جهت نقاه

کنند را نقاه ش وع  ها به آ  فک  مش توانید چیزی که تمام انسا  کنند. پس شما مش از شخالیت فک  مشمسائل غی  قابل حذف 

شتود   کنند. وقتش ف دی از خواب بیدار مش خود به این موضویات فک  مش ها خودبه تد یک ویاء فک  ق ار دهید؛ چو  تمام انسا 

فک  کند، الزم نیست جایزه بگذاریتد تتا فکت     ست شما به او بگویید کند و الزم نی به مسأمه غ یزه جنسش و معاش خود فک  مش

 ساز ش وع ک د.  از موضویات جهتد کند. تد یک ویاء فک  را بای

ستاز آغتاز    که تد یک ویاء فک  باید از موضویات جهتت  وی این موضوع بسیار تأکید داریمبانش نظ ی نقیه راه ب  رچ ا ما در م

دهش حوزه فک  هستند،  مدیش ساما  فلسفهو  مناندانید که  مش ای که در جامعه ما وجود دارد. ؟ به دمیل بیماریِ فلسفشگ دد

کنند؟ نقاه ش وع ایتن دو،   اما فلسفه و منان بدث خود را از کجا آغاز مشاز حیث مدتوا.  منتهش یکش از حیث روش و دیگ ی

 اند.  د یک ویاء فک  ق ار دادهرا مدور ت ساز یا اگ  هست بخیش از موضویات جهتساز نیست  موضویات جهتیا 

گت دد. ایتن نتزاع، یتک نتزاع       در فلسفه یک دیوای تاریخش وجود دارد مبنش ب  اینکه صدق قضایا به کجا باز مشبه ینوا  مثال 

کته  در پاسخ به این ستؤال  این گ وه اصل تناقض است.  ،امقضایای مقام ارتسام گویند که امّ باشد. میهور مش جدی در منان مش

ب   قضایاگویند دمیل این موضوع آ  است که  مش ،دانیم اند و چ ا ما قضیه را موجب تالدین مش قضایا ب  چه مبنایش شکل گ فته

ی  امقضایا و نقاته  د که هما  اصل تناقض است. بناب این اصل تناقض امّدارناول  ات ابتناء دارند و بدیهیات نیز یکش بدیهشِیبدیه

  است که تمام فک ها مبتنش ب  آ  هستند.  ای مدوری

ایتن  و منکت   منکت  بتدیهیات بودنتد    بودنتد کته    ای طایفته سابن یونا   ؟ دمیل این است که دراما دمیل ش وع این نزاع چیست

ات صادق هستتند. مناقیتو    یبدیهگفتند چه کسش گفته است  به ینوا  مثال آنها مش هستند. شدند که قضایا دارای صدق مش

ضتوع نیتز   ختودِ ایتن مو  اند.  از اصل تناقض استفاده ک ده  دتوا  یک بدیهش را انکار ک شنم و ب ای اثبات اینکهاند  نیز بدث ک ده

 ش راگویند اگ  کسش بتدیه  متأخ  مش ی جایش که بعضش از فمسفه باحث فک ی بسیار زیادی را به خود اختالاص داده است تام

یعنتش   - بایتد ایتن مستأمه بتدیهش     طبن نظت  ختودت   توانید بگویید  فت شما مش  گفت دردم گو را کتک بزنید و اگر ک د اانکا

ت را از مقام ارتسام بته یلتم حضتوری    پایگاه اثباتش بدیهیا این یده یعنش ت؛سدردم نگ فته ا انکار ک ده و بگویشنیز را  -"درد"

 زاعِندارم و غ ضم این استت کته بگتوییم ایتن موضتوع یتک نت        ها به این بدثاند. بنده کاری  منتقل ک ده و در آنجا بدث ک ده

کند، جوابش فنش نیست؛  مش ایجاد مشهیات و اومیات چایلسوف معاص  به کسش که در صدق بدیپ دامنه است. امبته جواب این ف

 چو  باید در مقام ارتسام او را به چامش بکید نه در مقام یلم حضوری.

مدتال  اجتماع متناقضین حکم کنیم و بگوییم ارتفتاع و اجتمتاع متناقضتین     اند قبل از اینکه به ارتفاع یا جمعیت دیگ ی گفته

متناقضتین بت  اصتل     تِمتناقض دو چیز هستند و یک چیز نیستند. پس اصل دیگ ی به نام دوئیّ دو موضوعِباید بگوییم  ،است
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دوئیتت  . پس یقتل ابتتدا   عا تفالیجتمعا  و ال ی گویید  ه و پس از آ  مشاقضین را تالور نمودم است. شما ابتدا متنتناقض مقدّ

دوئیتت آنهتا را    دو چیزی که یقل قتبمً  در واقع کند. فعا  حکم مشتاین دو موضوع را بدث ک ده و سپس به الیجتمعا  و الی 

گویند پاسخ کستش کته    این یده مش اصل تغای  است نه تناقض. ،امقضایا درک ک ده است الیجتمعا  و الی تفعا  هستند. پس ام

هتا بته ستمت و ستویش      استت. متذا بدتث   ب  تغای  مبتنش منک  بدیهیات است، توجه به تغای  است نه تناقض؛ چو  خود تناقض 

ی   یتن خیلتش بتد استت کته یمتده      کنند و ا آ  فک  مشبه  - دو درصد نیز زیاد استامبته  - امعهرود که دو درصد از ذهن ج مش

در ما به سمت و سویش ب وند که اقلیت جامعه در آنجا میغول هستند. اکث یت جامعه در کجا میغول هستتند؟  فک یِ مباحث 

مت دم   ی ب ای همهدر حوزه فک  چیزی که  آ ه  در واقعدانند؛  خالیت را غی  قابل انکار مشش حذف ازغی  قابل ویاء فک  خود 

 ی چقدر تکلیف حوزه با این رویک د . ببینیداستاز شخالیت  حذف غی قابلو موضویات  ساز جهتاست، موضویات  انکار غی قابل

اصتل تنتاقض    ابتد بتدیهیات  که  کنم مش را ما ح این بدث در ویاء فک  گویید من مش؛ گاهش اوقات شما کند مشفک  تغیی  پیدا 

  .است یا اصل تغای  پایه

بته نفتع چته کستش تمتام       - 5اصل تغتای   اصل تناقض باشد یا ،ام امقضایای مقام ارتسام -نکه این دیوا از ای فارغگویم  مشبنده 

 ،ایتن استت کته در ویتاء فکت       هتم  آ حقیقتت ستوم چیستت؟     آ  جتود دارد. یک حقیقتت ستومش در ایتن وستط و     ،شود مش

ردپتایش از موضتویات    هتا  آدممن در ویاء فک  بگوید  تواند نمشیعنش کسش  هستند؛ انکار غی قابل ،از شخالیت های حذف غی قابل

دارد. اف اد در ذهن فک ی از شخالیت باشد، یک پ ونده  حذف غی قابل. ه  موضویش که کنم نمشپیدا از شخالیت  حذف غی قابل

ویتاء فکت  را متدی یت کنتیم، آیتا نبایتد تکلیتف ایتن          خواهیم مش؛ اگ  ما کنم مش سؤامش   فمسفه و مناطقهحاال بنده از ب ادرا

 را است گ فته کلش ساز جهتحول موضویات  ها آدمفک ی که در ذهن  های پ وندهامقایده باید  یلشرا میخص کنیم؟!  ها پ ونده

 . دنپ داز نمشمنان و فلسفه به این موارد  اما ،کنیممدی یت 

حالول   هالای  پرونالده ؟ افتالد  مالی چاله اتفالاقی    دهند تشکیل نمی پرونده ساز جهتحول موضوعات ما  ی منطق و فلسفهوقتی 

ک مالاه  یعنی ی - روم میطلبه یک ماه رمضان منبر  منِ مثمًباقی خواهند ماند. بدون مدیریت  ،وعاء فکر سازِ جهتموضوعات 

 هرچنالد  -حتی اگر نیاز مخاط  را بشناسالم   را نشناسم ساز جهتوقتی موضوعات  اما - زنم میرمضان با مخاط  خود حرف 

وارد  شالده  مالدیریت و  شده بندی طبقه - شویم میوارد بحث  طور همینکه برخی از ماها خیلی با نیاز مخاط  کاری نداشته و 

بایالد حالول موضالوعات     ایالن تحریالک   ،واستیم وعاء فکر را تحریک کنالیم خ هرگاه. پس این حرف اول است. مشو نمیبحث 

تحریک  از نظر فکر اسممی پرسید میشما حرف اول نقشه راه ما است، این اصل و قاعده اول است.  ،این .شود آغاز ساز جهت

از  تحریالک وعالاء فکالر   الفکالر،   از پایگالاه فقاله   گالویم  و می کنم میبنده از پایگاه تفقه بحث  ؟شود میاز کجا شروع وعاء فکر 

از  حتذف  غی قابلرا یک موضوع  آ ش وع  ی در واقع نقاهامنکاح،  فقهگوییم  مشس وقتش پ .شود میشروع  ساز جهتموضوعات 

. در یتم ا هحذف از شخالیت ش وع ک دبل ابدث را از یک نقاه غی قفقه اممعییة،  گوییم مش وقتش مثمً. یا ایم دادهشخالیت ق ار 

 . زنیم مشجامعه ح ف  نیاز موردِقاع نخواهد شد، به دمیل اینکه ما در  گاه هیچارتباط فک ی ما با جامعه  صورت این

امتا مت دم    ؛کننتد  متش خوب است که ب خش از دوستا  فیلسوف ما به این موضوع فک  کنند که چ ا چهارصد جلسه فلسفه بیا  

 هتای  بدتث  یلت این استت کته   ؛این موضوع همین مالبش است که بنده بیا  ک دمدمیل  ندارند. آنهاجلسه چهارصد کاری به 

از  حتذف  غی قابلموضویات  در حامش کهاز شخالیت ندارد  حذف  غی قابلرباش به موضویات  است وشما در یامم انتزاع فلسفش 

 آ ویتاء ذهتن ختود    رباش به  ب ادرا  فمسفه موضویات گویم مشبنده ی ض حتش هستند. در تفک  همه م دم  اصلِ ،شخالیت

                                                            

م بت  اصتل   در حدود هفت جلسه با یکش از ب ادرا  صدرایش راجع به اینکته اصتل تغتای  مقتدّ     ک دیم مشامعه زمانش که فلسفه را ما آ ما در  متأسفانه .1

 موجود باشد.ما  پژوهشدر آرشیو دورا   آ است مناظ ه داشتیم، باید نوارهای  تناقض
 انتقال از متن
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را بتا فلستفه تدلیتل     آنهتا دارد که  شاز شخالیت حذف غی قابلب ادر فیلسوف هم موضویات  آ  فیلسوف ما هم ندارد. خودِ  ادرِب

ی ض بنده این استت کته امگتوی     است. مذا مسأمهاص ار ما ب  س  این  یلتِ ،. ایناده استدتدلیل دیگ ی را ارائه و  است نک ده

 کجاست؟ ریزی ب نامهکجاست، نقاه ش وع  تفاهمکه نقاه ش وع وجود دارد ا  با این ینوبدثش سازی اسممش   نظام

؟ کنیالد  مالی فقط راجع به معیشت صحبت چرا شما  .زنیم میرا  ها حرفهمین نیز جریان دانشگاه و جریان توسعه غربی  بهما 

 آن یعنالی معیشالت   ، در آمریکالا وجالود دارد   . وقتی هفتاد میلیون نفر فقیالر مطلالق  کنید نمیمعیشت را نیز حل  البته همین

ناقص و همالراه   یعنی معیشت به شکلِ ،آید میبه وجود  استریت والبه اسم  ای پدیدهاست. وقتی  نشده  حلهم  میلیونهفتاد

برای بخشی از جامعه حل شده است. حال که معیشت را حل کردیالد،   دیگر ی مسأله ها دهطبقاتی و همراه با ظلم و  ی بافاصله

افراد را چکالار   محیط زندگیِ مسأله؟ کنید میرا چکار  ها آدمغریزه جنسی  ی مسأله؟ کنید میچکار  را  ها انسانفق ر ی مسأله

شهرسازی و مدیریت شهری، شالهر را طالوری    های رشتهدر حال حاضر در  .؟ در محیط زندگی باید سکینه اصل باشدکنید می

مالا مطالرح اسالت.     های دانشگاهآخرین نظریاتی است که در  نوانِع ،گری شود. اینکه تبدیل به پایگاه گردش کنند میتحلیل 

اصل باشد. قواعالدی   آندر  ها انسان را طوری تحلیل کنیم که آسایشِ نآ بایدشهر را بحث کنیم  خواهیم میوقتی  که درحالی

 این موضالوعات  اما در حال حاضر ؛کنند ها خانواده یسکینهد که شهر را تبدیل به محیط نباید قواعدی باش کنیم میکه بحث 

 در فلسالفه نظالریِ  و  دهند میرا محور توسعه قرار  ساز جهت. در توسعه غربی به شکل ناقص تنها یک موضوع دنشو نمیبحث 

مالردم باله    بنالابراین . کنند میو یا حداقل یک موضوع را بحث  کنند نمیبحث  ساز جهتراجع به موضوعات  اصمًهم صدرایی 

مردمی که نظامات اجتماعی تحریالک  چطور انتظار دارید ؛ کنم می سؤال. من اند مانده لحاظ تحریک وعاء فکر بدون سرپرست

 تالوانیم  نمالی ایجاد خواهد شد. ما  آنهارشد کنند؟ خ  با این روش صدها مشکل برای را بر عهده نگرفته است  آنهاوعاء فکر 

 تحریک وعاء فکر را رها کنیم.

 ستت، ایتن  آنهااز شخالتیت   حذف غی قابلمسائل  ها انسا فک  ک د   ِ ش وعنقاه  گوید مشبه ما  اسممش سازی حال امگوی نظام

در ذهتن  آ  را  ختواهم  متش بپ دازم و فقتط   آ به ش ح  خواهم نمش  و اآل کنم مشاین موضوع را بعدها بدث  نقاه ش وع است.

در  گاه ساز هستند؛ یعنش هستند نیز موضوع جهت مؤث از شخالیت  حذف غی قابلهمچنین مسائلش که ب  مسائل  داشته باشید.

کته بت     تتأثی ی امتا بته دمیتل     از شخالتیت نیستت؛   حتذف  غی قابل موضوع  آ خود ساز که جهتای گفتیم  مسأمهنقیه راه به 

 صتورت   به ساز جهتراجع به موضویات  وقتش اًبعد. گوییم مش ساز جهت موضوع آ به  دارداز شخالیت  حذف غی قابلموضویات 

اهش اوقتات  یکش از قیدهایش که ما داریم این است که گ. کنم مشرا بدث  ساز جهتانواع و اقسام موضویات  تفالیلش بدث ک دم

 اثت  از شخالتیت(   حذف غی قابلرمسائل  ساز جهتموضویات  پ دازش  یدمِب  روی پ دازش یا  تاریخشدورا  یک موضوع یا یک 

را موضتوع   آ دوره و بتازخوانش   ختود  گذاشته استت  ساز جهت اتموضویب   ای هویژ تأثی دوره  آ به دمیل اینکه داشته است و 

ستازندگش   ی . دوره"بتازخوانش گفتمتا  ستازندگش   " نوشتته شتده استت     نقیته راه  4/4/4ی  خانه در مثمً. ایم دانسته ساز جهت

متا بته ایتن دورا  موضتوع     و  - بوده است آ دوره بعد از جنگ تا هیت سال بعد از  دقیقاً -سال به طول انجامیده است  هیت

دورا  سازندگش، ابتدای اند اف در پ دازش موضتویات  ؟ به دمیل اینکه ایم گفته ساز جهتموضوع  آ چ ا به  .ایم گفته ساز جهت

همتین  بته   توسعه غ بش ممک ق ار گ فتته استت و   ،بعد از انقمب اسممش است. در دوره سازندگش به بهانه سازندگش ساز جهت

هم که ما در حال حاض  داریم در آنجا است. متذا   هایش چامشاین  . نقاه ش وعِاند شدهناقص پ دازش  ساز جهتموضویات دمیل 

کته وارد ابعتاد و اقستام     بعتداً شتده استت.    آغتاز ویژه بازخوانش ک د تا میخص شود اند اف از کجا  صورت  بهباید این دورا  را 

 خواهتد  متش  هت کس  .کتنم  متش به همتین معنتا اکتفتا     فعمًصدبت خواهم ک د،  آنهاشدیم بییت  راجع به  ساز جهتموضویات 

 است. ساز جهتموضویات  ریزی ب نامهنقاه ش وع کند باید بداند که  ریزی ب نامه
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کلش نوشتن ب نامه هفتم  صورت به بدانید که شما کنیم.[ بنویسیم ]طبن همین روش یمل مشما ب نامه هفتم را  وقتششاءاهلل  ا 

شتاءاهلل ایتن    ا  - کته  کتنم  مش. بنده به سازما  مدی یت ایمم خواهد گ فتدر اختیار تفک  امگوی اسممش ای انش پیی فت ق ار 

یتم هتم   به نظ  بنده این ب نامته ش  و ندشکست خورد آنها همهو  اید نوشتهیازده ب نامه را شما  - کنیم مشایمم ایمم را رسمش 

بنویستد.   ب نامته را  امگوی اسممش ای انش پیی فت تفک ِ بار یکاجازه دهید   شماحاال شکست خواهد خورد.مانند ده ب نامه قبلش 

 استت   نوشتته شتده  هتا   در ب نامته  ؟چگونه است ها ب نامهدر حال حاض  تقسیمات ؟ کنیم مشرا از کجا ش وع  ها ب نامهما نوشتن 

 تقستیمات متا   امتا در کل تقسیمات بته ایتن شتکل هستتند.      .اقتالادی، ف هنگش دفایش، قضایش، حقوقش، –امنیتش  –سیاسش 

 . بودخواهد  ساز جهتیعنش تقسیمات ب نامه، تقسیمات موضویات  هستند؛ ساز جهتحول موضویات  و متناسب با امگوی ساخت

فت اسالت، اگالر زیالر    اولین نقشه راه الگوی اسممی ایرانی پیشالر  نقشه راه، اصلی داریم. ساز جهته موضوع ما در نقشه راه نُ

مرحلاله  -الگالوی پیشالرفت اسالممی   تولیالد  نقشه راه " است در آنجا نوشته شده بینید که می مطالعه بفرمایید را راه ی نقشه

ه موضالوع را  را انتخاب کرده و نُال  تایی نه بستهاز شخصیت یک  حذف غیرقابل از همه موضوعات  ،اول ی در نقشهما  ".پیدایش

پالس نقطاله   . بالود امر هدایت خواهالد   شدنِ فربه نآ خروجیه موضوع را پردازش کنیم، که اگر این نُ ایم دادهقرار  بحث مورد

تحریالک وعالاء فکالر     منجالر باله   ما ریزیِ برنامهزیرا قرار بر این است که  بود؛خواهد  ساز جهتموضوعات  ،ریزی برنامهشروع 

تد یک ویاء فکت    خواهیم مشبلکه مدض؛  فک یِ های بدث اما نه از ط ین ؛ما به دنبال تد یک ویاء فک  هستیم شود. ها انسان

غ یزه جنسش  امنکاح مدی یتِ پایه فقهامنکاح،  گوییم فقه مش وقتش ما مثمًنیازهای شخالیت انجام دهیم. در واقع  را از پایگاه رفعِ

ساز  به ینوا  ت جمه این جهت خانوادهنکاح و که  شود مشمدی یت  شکلش اما به  ش وع خواهد شد؛ اینجا ازاست و بمشک بدث 

جنستش   همین تد یک غ یزه ،اما نقاه ش وع ؛آید شمبی و   و ایثار اذ  و سازندگش ربوبیت و توحید و آ و از دل گی د  مشق ار 

 را چاتور متدی یت کنتیم، پیتامب      مسأمهکه ما این  شود مش سؤالاول یامم  از یقلِ است. غ یزه جنسش وجود دارد و وقتش

 ،ستاز  جهتت  ایتن موضتوعِ   مسلط شود، از دلِابعاد نکاح و ابعاد خانواده  بهکسش نهاد خانواده است. اگ   ،آ  ی ت جمه  ف ماید مش

 اًبعدمام اتفاق خواهد افتاد. ا فهم ربوبیت اتفاق خواهد افتاد، از دل نهاد خانواده فهم مقامِ آ سازندگش اتفاق خواهد افتاد، از دل 

  هم ک د. پس این نقاه ش وع ماست.اموضویات را بدث خو این

 کنیتد  شما ستؤال متش  ک ده باشد.  ت  واضحرا  مسأمه، دهم مش ساز جهتموضویات  اصامح بهتوضیداتش که بنده راجع امیدوارم 

گاه اسممش باید به تد یک ویاء فک  ختم شتود. اگت  ویتاء فکت      از ن ریزی ب نامهبه دمیل اینکه  ؟کنید مشچ ا از این نقاه ش وع 

ش وع ب ای تد یک  ی . نقاهاتفاق خواهد افتاد و هدایت تد یک شد، رشد - جلسات قبل های بدثطبن  -در پنج ساح  ها آدم

 ساز را گفتیم. است و تع یف موضویات جهت ساز جهتموضویات  ،ویاء فک 

است که مالا بایالد باله آنجالا بالرویم.       ای نقطه نآ معنایجهت به داریم.  "جهت"به نام اصطمح دیگری   جهتدر الگوی حفظ 

طاناارلجمیااوعذابهلل»اهلل است.  الی ،جهتگفتیم  بحث اولِ که در جلسات  طوری همان ی  ا ٰیاا ناالش 
َّ
اأ اُسا ایَّ نلّٰ ا اَّ ْنُتُ

َّ
اُ ا أ ٰ مرَّ ُ لْف  ا اَّ لَّ ا إِن ِن هللّٰ

ببینیالد خداونالد    ؛«اَّ

ا ٰیانفرمود یا ایها المومنون بلکه فرمود 
َّ
مأ ماُسا ایَّ نلّٰ  رالی اهلل است، باید به سمت خدا رفالت تالا فقال    جهت فقرِ فرماید میآیه این . در اَّ

فقر خود را بر طرف کننالد   خواهند میمردمانی که  همهندارد.  مؤمنینبرطرف شود، ناس هم باید این کار را بکنند و ربطی به 

 آن بیشتر وجود نالدارد و  جهت  یک نیزجهت است. در عالم الی اهلل حرکت بحث است.  ی این نکته ید الی اهلل حرکت کنند،با

ا ٰیا ُقمْ ا» .توحید است نیزجهت  ْهم َّ
َّ
ْلا أ اکاَّ ا ٰتما ِن ْ ٰعماوَّ ٰلا ت َّ م إِن َّ الکِن ا ة  ا   ٰٰ م َّا سَّ اب  مای  ٰ ا َنَّ َّا وَّ ماب  ای  ، نسبت به ربوبیتت امهتش   مؤمنو غی   مؤمنهمه ما از  نسبتِ؛ «ْکانَّ

همه ب ط ف شده و تبدیل به غنش خواهد شد. اگت  هتم بته ستمت      مساوی است. اگ  همه به سمت توحید ح کت ک دیم، فق ِ

کاف  به این شکل هستند،  های انسا . گ فتننیازی  بش  ی قیافهتوحید ح کت نک دیم، به استغنا روی خواهیم آورد. استغنا یعنش 

 هتایش  مزیتت این اف اد را رصتد کنیتد دنبتال     زندگشِِ دائماًبه این شکل هستند. اگ   دکه به سمت خدا ح کت نک دن هایش انسا 

ست. وقتش آدم امتش اهلل  هستم. این کار به معنای استغنا من از دیگ ا  ب ت  گذاشته و بگویندمزیت دست  آ که روی  گ دند مش
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کته   کنتد  مشو به تعبی  ق آ  احساس  کند مشاگ  به خود نگاه کند احساس فق   است وح کت نکند فق  او از ظاه  و باطن پید

مزیتتش بت ای    مثمً داشته باشد.غنش ب ای خود  یظاه  کند مشمذا سعش  ندارد. گاهش تکیهن در آسما  و زمین است و هیچ معلّ

. امتا اگت  از حیتث    چند دکت ا دارم من گوید و مش دهد مشرزومه خود را ارائه  مثمًمن ب ت  هستم. بگوید  کند تا مشخود درست 

بتا ایتن متوارد ضتعف ختود را بپوشتاند.       خواهد  مشدرونش دارد و  که او احساس ضعفِ بینید مشروانیاناسانه او را ب رسش کنید، 

مجلتس   ی ن نقاته دوستت دارد ب تت ی   شتود  متش مجلستش  د اینکه وقتش واریا . کندایمال کند، طلب ب ت ی  ءاستعم خواهد مش

کته   مجلس ه  مکتانش  مجلسش شود در اولِ وقتش وارد مؤمندر روایت دارد که . دهد مشنیا  در این کارها  بنییند، خودش را

آداب  بت ای ختود   شوند، باید با ماشین وارد شتوند،  مقدس هممکا  وارد  خواهند مشوقتش حتش اما بعضش  ؛نییند مش کندپیدا 

قتتش کلمته   دوا نخواهد شد. پس وتا این فق  به شکلش دوا شود اما ه گز هم  کنند مشتع یف  ویژگش، ب ای خود کنند مشتع یف 

 هتا  جهتت که بقیته   شود مشگفته   توحید است. به این دمیل به این موضوع جهت ،به این معناست که جهت جهت را بکار ب دیم

 ک د، قابلیت جهت ق ار گ فتن ندارند.  آنهاهدف به  اطمقِ توا  نمشجهت نیستند، یعنش  واقعاً

این قضیه باید به چته شتکلش اتفتاق بیافتتد؟ از      م.یبب  -جهت یعنش توحید  -را به سمت جهت   ساز جهتم یخواه مش ما حال

ن کار را جهت را بدث کنند، ای خواهند مشکه ب خش وقتش  حتماً دیدیدها به جهت اتفاق خواهد افتاد. ساز جهت ی ط ین ت جمه

شت وع   دائمتاً نظت ی استت،    کمً آنها خداپ ستشِ ،آورند مشادمه نظ ی  ،آورند مش ینیقب ها  صد ،دهند مشنظ ی انجام  صورت به

امتا وقتتش از مستا      ؛خدا به این شکل است خدا یکش است، خدا به این شکل است، اوصافِ مثمًبه استدالل ک د  که  کنند مش

یکش از کلیدهای رفتع  دیا  مسأمهدر اصل در دیای جوشن کبی  آمده است.  مثمًکه اوصاف خدا  بینیم مش کنیم مشروایات نگاه 

 را نظ ی مع فش نک ده است. نیاز مدفوف ک ده است، یعنش خودش خدا مع فش خود را به رفعِنیاز است و 

را بت ای چته    شتما دیتای یَستَیتی  را بخوانیتد؛ دیتای یستیتی        مثال  ینوا  بهیعنش خدا خودش را نظ ی مع فش نک ده است. 

. شتما  شود مشوارد مع فش خدا  دیا که بینیدخوانید؟ مشچه مش در این دیا اند. شماگفته اند؟ این دیا را ب ای رفع حاجتش گفته

استت ومتش نظت ی     شده  مع فشرفع نیاز، خدا  ط ینِو در دلِ  مع فش شده است ط یقش ب ای رفع نیازهای شمانیازهای دارید و 

نتاظ  بته رفتع آ  موضتوع     هتا  ایتن ت جمته   طت ف  در واقع یتک  وجود دارد کههایش ت جمههمییه وارد بدث نیده است. حاال 

 شود. ختم مش جهت میخص یکبه  هم آ  ط ف یک است و ساز جهت

 شما حتمالاً  باشد. میساز معاش مردم را حل کنید؛ مسأله معاش یک موضوع جهتخواهید مشکل وقتی شما می مثال عنوان به

معرفت  توحید، وابستگی به ربوبیت الهی و فهم ی حل کنید که از دل آن خداپرستی، معرفی خدا،به نحو معاش را خواهید می

. اسالت مسأله وقالف   ،ه معادمعاش ب ی ترجمهگویند سمت حرکت کنید. مثمً به شما می اینباید به  به روبیت الهی متولد شود،

در هفته وقف هالم قالرار   اآلن  شود.فع نیازهای مسلمین ایجاد میبرای رواقعاً وقف  طرف یک ازمسأله وقف یک ترجمه است. 

 و حبس مال برای رفالع مشالکمت مالؤمنین    ،فوقف، مدل تجمیع سرمایه از منظر اسمم است. اصمً وق و باید بدانیم که داریم

از طریالق  ایالن تجمیالع سالرمایه    برای تجمیع سرمایه کنید؛  خواهیدمی ،برای حل مشکمت مردمشما مشکمت مردم است. 

. فتالد امی شود؟ با تحریک ایثار اتفاقکجاست؟ یعنی از کجا به خدا وصل می وقف خداپرستیِحال کنید. وقف اقدام  ی ترجمه

بستگی  احتسابشانیزان ایثار افراد به میزان حالت احتساب ایجاد شود. اصمً م دهد که حالت زمانی در افراد رخ میایثار هم 

اصمً نظری هم نیست. یالک   و است طور اینکند. در عالم واقعی کند، بیشتر ایثار می. هرکسی خدا را بیشتر احتساب میدارد

کسالی خالدا را بیشالتر    در طرف دیگر نیالز  دنبال دودو تا چهارتاهای خودش است. دائماً  کند وکسی کمتر روی خدا تکیه می

، پس به خدا وصل شد. خالدا و روبیالت   ایه گسترش وقف، مفهوم احتساب است،پس پ اهلل. یَسبِحَگوید: میکند و یحساب م

ایالن میالان    در احکام دیگالری هالم   از نیازهای حوزه معیشت است.بخشی  ی کننده مدیریت ،وقف ی جهت قرار گرفت. مسأله

 .  استاز موضوعات  ینظام ،ترجمه ،در بعضی از موضوعات وجود دارند که ترجمه هستند.
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ستازها بته جهتت را بدانتد. مگت       بایتد ت جمته جهتت    ریتزی کنتد  خواهد ب نامته مش وقتش کسشپس ح ف اول ما این است که 

ایتن استت کته     ریتزی حوزه ب نامته  سؤال اولِ از شخالیت را مدی یت کنید! حذف غی قابلسازها و موضویات جهت خواهید نمش

حتوزه  کته منتقتدی    دیتدم متش  را و؟ همتین امت وز یتک ویتدئ    صورت گی د ایاز ط ین چه ت جمه مدی یت این موضویاتد باید

خ  نگاه ک دم بته  ویدئو را تا آبنده  پ ورش جامعه ما فم  ییب را دارد.وآموزش گفت و مش ک دوپ ورش جامعه بدث مش آموزش

غی قابتل حتذف از    یکتش از موضتویاتِ   آموزی یلم ی خ ه قبول داریم که مسأمه؟ باآلچیستآموزش ت جمه  غ ض اینکه  بفهمم

شتود. متن   های مختلف متفاوت مشو کیف آ  در شخالیت ، کمّحااله فا تاً به دنبال کسب یلم هستند و هم و شخالیت است

ایتن فتیلم را نگتاه کت دم تتا      دهد. ومش انجام نمشویاء فک   تد یکموزشش ما، نظام آموزشش غ بش است و قبول دارم که نظام آ

بته ستمت جهتت امهتش      حتوزه یلتم   ی کته ت جمته   بود، حواسش شده بوداللح وارد بدث منتقد و مُ ینوا  بهدوستش که  مببین

پت ورش در   خواهید جامعه را پ ورش دهیدوقتش مشکه  اید  سیدهپ. هیچ از خود این موضوع مسأمه بسیار مهمش استچیست؟ 

 ؟ افتد اتفاق مش چه نهادی

چارچوب  این آن نهادی که اگر ما درونِ رکیک اصطمح بهیا  شده تعریف چارچوبترجمه یعنی آن  نیز توضیح دهم.ترجمه را 

است. ترجمه  تعریف ساده این، آید.شود که از دل آن ربوبیت بیرون میتأمین می ساز ما به شکلییا نهاد قرار گرفتیم، جهت

 وپالرورش  آموزشبنیادین در نظام  تحولخواهیم  ها را پرورش دهیم و میانسانخواهیم حوزه فکر را مدیریت کنیم و  می حاال

 کاله  اید دیده اآلنلذا  شود.بحث نمیدر حال حاضر  این موضوع ریزان چیست؟ اصمًبرنامه نظر ازآن  ی انجام دهیم. ترجمه را

نبالال ایالن هسالتند کاله از طریالق      آمده است. برخالی باله د   وجود بهها برای پرورش انسان - به نظر من -نهاد انحرافی  ها ده

 پالیش  باله تربیالت را  بازی بازی و مدیریت اسبابخواهند از طریق اسباببرخی می ،ببرند پیش بهو رسانه تربیت را سیما صداو

مسالجد را سالاختار    و ببرنالد  پالیش  بهرا پرورش  - اجازه دهید من صریح باشم -مسجد  خواهند از طریقمیهم برخی  برند،

شود جایگزین را نمی چیز هیچ خانواده است وها نهاد که ساختار اصلی پرورش انساندرحالی ننددا میها اصلی پرورش انسان

هالم  مالن  ساز است و ها یک موضوع جهتکردن انسان گیری شخصیت و عالم گویید: شکلمی این ترجمه است. شماآن کرد. 

ایالن   خواهیم میمدیریت کنیم و این فقر را ا لی اهلل  خواهیمحال میمسأله مهمی است. ولی که قبول دارند  همه قبول دارم و

 باید بحث شود.   موضوع ؟ اینانجام شود ایطریق چه ترجمه کار باید از این فطرت را ا لی اهلل مدیریت کنیم. بخش از فقرِ

ستاز  یک جهت ه کدامها کنیم که اینب نامه هفتم را نوشتیم، در ب نامه هفتم، ده ت جمه پیینهاد مش مثال ینوا  بهپس اگ  ما 

روی  بت  معاش به معاد استت.   ی ت جمه کنیم؛ زی امش تأکیدگوییم، روی وقف مش ثالم ینوا  به. کنند مشت جمه  جهت یکرا به 

نمتاز   طور که در جلسات قبل ی ض ک دمهما است.  ربوبیتویاء فک  به سمت  ی ت جمه نماز ؛ ب ای اینکهکنیم مش تأکیدنماز 

آیته اول  کتنم.   بنده ب ای این ح ف به چند آیه استتدالل متش  گویم؟ دانید این را از کجا مشفک  است. مش ی کننده نهاد مدی یت

جممی ا» ف ماید  مش اارل  طانِن می 
َّ االش  ْ اأوعُذاابهللانِن ُ م َّ ْ ماُ اب َّی  َّ َّ َُ ا َِن ما

ااْلُر َّ َّ اُ الَّ مکَّ اِن
َّ
اأ َُ م عَّ ََّ ا َممَّ ِن

َِّ ا اوَّ ِن ُسمُٰ ااهللَّ ََّ ا مک  مَّ ت بتا  معیّت  ک دیم ما ح هایش کهبنا ب  بدث .«ُُمَّ

در  اصتلِ  کننتد، ست که مع ام سول ح کت متش اصل در کسانش ا ،رسول یعنش تد یک پنج ساح از فک . پس تد یک ویاء فک 

ا»کننتد. در آیته دیگت ی از قت آ  ف متود       های کسانش است که مع ام سول ح کت مشب نامه م  َّ ٰاااالةَّ م َُ ُ
َّ
اأ َْ ِن

َّ ْ
ااَ ا ِن ْ

ُْ ما نَّ کَّ ََّ ْنا اإِن َممَّ
َِّ  ؛«ا

نماز است. پیداستت اقامته نمتاز     ی کنند، اقامهاختیارات و قدرت پیدا مش کنند وفعل کسانش که تمکین در ارض پیدا مشاومین 

 . وقتتش نماز در مقابل و در یوض فلسفه و منان است. به ینوا  اومین کار مع فش شده استمؤث  در تد یک ویاء فک  است که 

بته صتورت   اگ  خواستید یقل و ویتاء فکت     که دشومعلوم مش بدث ک دماس ار سیاسش، ف هنگش، اجتمایش نماز را  در جلساتش

  فکت  ی های حتوزه مختال اً باید ممک ه روزها روزانه متم کز شوید. انسا  روی اقامه صمتِب  باید  ،روزانه و دائماً تد یک شود

همته در نمتاز    مثتال  ینتوا   بته  .در نمتاز وجتود دارد  هتم تتدب    ل، هم تعقل و هم تأم ؛استدر نماز  ی اینها همهرا م ور کنند و 

میَّ ا»گویند   مش ْسمقَّ ُ
ْ
ااْل اطَّ ااِّصلر َنَّ ِن ِْ ماا َّ ا َّااالة  ْ اوَّ مْمِن

َّ ََّ ا مٰ ِن
ُ ة  ْ   َّ
ْ
ااْل مْلِن
ْ ر  ْ ا َّ مْمِن

َّ ََّ ا ْمم َّ عَّ ت ْ
َّ
اأ َممَّ َِّ اا اطَّ اِصِن نَّ ي  و  نمتوده در نمتاز مت ور    ایتن مفتاهیم را  شما ؛ «الر

م»به یاقبت  کنید که درخواست مش نض  ا»یاقبت و  «الي  نََّ مٰیي  ة  تدب  را بیا   ی گی ی حوزههای تالمیمیعنش ممکمبتم نیوید؛  «  
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ایتن  هتا غافتل هستتند ]متدام     چتو  انستا    تدب  یعنش فک  قبتل از تالتمیم.   بنده ی ض ی ض ک دم که تدب  چیست. کند. مش

نا» شوند.[ م ور مشدر نماز ها  شاخص مٰیي  ة  نا»، «ََّ   مالي  اأ»و « ض  مات عمم َّ ایتن  بایتد دقتت کنیتد کته     . هستندتدب  سه شاخص « م ََّ

ْ ا»را به  شماتالمیم  مْمِن
َّ ََّ ا ْمم َّ عَّ ت ْ

َّ
نا»را به  شمارساند، این تالمیم مش« أ مالي  نا»به یا راسند  مش« ض  مٰیي  ة  هیتدارهایش   جمله . مذا از«ََّ  

یعنتش   هستتند،  هتا  ایتن امت من نباشید که مغضتوبین   این است که جزء یهودیا  و مسیدیا ِ دادهبه مؤمنین  که پیامب 

ا» نََّ مٰیي  ة  ا»گوییتد   شما متش  از ممک تعقل است،نم های تدب  است،ف ماندها  اند اف هستند. نماز ممک «   نَّ ي 
َّ
االْعماْل ََّ ر ا ِن َّ َّْممُکاهللِن

ْ
 ؛«اْل

ا»کنید کته همته حمتدها بته     م ور مشاین موضوع را در همه نمازها ها دائم امدمد هستند و شما ه  روز همه انسا  اََّ م   نالعَّ  «اْلي 

سنجش بین همه امور و مسأمه رحمانیت و روبیت امهتش. اگت     ل به چه معناست؟ یعنش نسبتشود. ی ض ک دیم که تعقّختم مش

کستش کته   د. ومتش  نت آی متش  دستت  به فقهتها از ط ین ت جمه کنیم، پیداها را خواهیم ویاء فک  را تد یک کنیم باید ت جمهمش

 نظت م  بته . آورد متش  دست بهها را ت جمه کنندمباحثه مش باهمکند، یا خودش فقیه است یا به کمک فقیهش که ریزی مشب نامه

را ب ای این قت را   گست ش دهیم. اصمً خدا اقامه صموتوانیم در جامعه فک  را مش ی های حوزهکنیم، دائماً ممک اگ  اقامه صمو

در جلسته  شتاءاهلل  حوزه تأمل، تعقل، تدب ، تج ب و تفقه بهینه شوند. این داستا  اصلش است. حال ا های ممک داده است که

امگوی حفتظ جهتت    باید بگویم ی ض خواهم ک د. ومش در یک جملهتوضیح تکمیلش درباره امگوی حفظ جهت مدض تا  آینده 

بتا نهادهتای   ها کنیم که ت جمهمدافظت  ریزیهدر ب نام. ما باید سازها به جهتبه اسم ت جمه جهت دهد مش به ما یک خ وجش

 ریزی در امگوی اسممش ای انش پیی فت است. ب نامه اساسِ ،. اینجایگزین نیوندهای جعلش جعلش با چارچوب

 امقاسم مدمدیلش سیدنا و نبینا ابش اهلل صلشو 
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 و پاسخ: پرسش

فک ، منان  ی فه ب ای تدول در حوزهفمس استخ اج سؤال است و منانِمنان شما ب ای تدول در فک ، امگوی  آقای دادمرزی:

فهمند، مسائل ما ح در امگوی استخ اج سؤال را هتم  نمشطور که منان صوری را کمت  از دو درصد جامعه وری است. هما ص

 .فهمند مشکمت  از یک درصد 

 . یعنتش امگتویش استت کته    هستتند ام سول مع امگوی ح کتِ ،سازی اسممش نظامخ اج سؤال و امگوی امگوی است :استاد کشوری

ام ستول  معاگ  کسش از این امگو استفاده کند . کننداز این امگو استفاده ب وند باید اداره جامعه  سوی بهخواهند  خواص مش وقتش

یک ویاء فکت  در  تد  تا ب  روی چه موضویاتش دست بگذارد، ندککجای جامعه را حفظ  کند که ببینید دقت مشح کت ک ده و 

ستازی را نبایتد بتدو  پت دازش     شما هیچ موضوع جهت گوید در پاسخ به این سؤال مشجهت  امگوی حفظ پنج م حله رخ دهد.

درستت   ستاز بته جهتت را    جهتت اگت  ت جمته    دهتد. از ط ین حفظ ت جمه آ  رخ مش ساز نیز موضوع جهتبگذارید و پ دازش 

، کنتیم با امگوی پت دازش اجتمتایش پیتاده     پس از آ و  کنیمف اوری  این ت جمه بعد با امگوی استخ اج سؤال و شناسایش کنیم

م یاتهتا   تعالتم »خواهد  . منان صوری مشبسیاری داردتفاوت  با منان صوری این موضوعشود. پس پ دازش مش ماساز جهت

 کند. یمومش بدث  خواهد به صورت اتفاق بیافتد و این یعنش مش« ن امخااء فش امفک امذهن ی

 رانظامات اجتمتایش  که تدت تأثی  امگوی ساخت  کسانش همه. است سازیام سول ب ای جامعهمعح کت  ]امگوی ساخت[دقیقاً 

 رسند. مشام سول مع ح کت ظ فیت وسازی ظ فیت جامعهبه د، یمدتاً نکنیف مشتع 

کننتد و قابلیتت   فلسفه خود را در قامب انیمییتن بیتا  متش   ها قدرت تفاهم ندارد ومش خارجش اآل ما  ی فلسفه آقای دادمرزی:

 را یمومش کنیم؟ ما ایم فلسفهکه نتوانسته ماستخود ضعف  م بوط به بییت  اردتفاهم دارد. اینکه فلسفه ما قابلیت تفاهم ند

دیتوای امگتوی استممش ای انتش      اشیماگ  هم داشته ب اجتمایش نداریم و ی فلسفه – رکیک اصامح به -فعمً که  استاد کشوری:

ایتن  بب یتد؟   پتیش  بته  ی صمو د یک ویاء فک  را بدو  اقامهخواهید تمششما هاست. س  ت جمهب  موجود  ی پیی فت با فلسفه

هتای حتوزه یلتم را مت ور کننتد. حتال       متمک  حامیا ها متناسب با انسا  ه روزکه  است چیده را یختارسا. خدا امکا  ندارد

 ت  شود.واضح کنم تامش ت  ما ح تفالیلشرا شاءاهلل ف دا بدث  ا 

 یلش مدمد و آل مدمد املهم صل

 

 

 


