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العوالمین و الالوالو و    هلل ربذ یاهلل من الشویاا  الو جیم الدمود   سالم علیکم و رحمة اهلل و ی کاته یسم اهلل ال حمن ال حیم اعو

و علی اهل ییته الایبین الااه ین السیّما علی یقیة اهلل فوی اررضوین ارواحنوا     القاسم مدمد السالم علی سیّدنا و نبیّنا ایی

 آلماله الفداء و عجّل اهلل تعالی ف جه الش یف.

فوق اررض و من تدت الث ) الالدیق الشهید  ال ضا الم تضی االمام التقی النقی و حجتک علی من موسی ین اللهم صلّ علی علیّ

 صالو کثی و تامة زاکیة متواصلة متوات و مت ادفة کأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک.

) این الگوو را یوه صوورت اجموالی یدوث کو ده و عو ض         گانه در جلسات گذشته یدثِ الگو) استخ اج سؤال و اصاالحات سه

ینیا  است، منتهی الگوو) تفواهمی    ریز) و الگو) تفاهمِ هدایت ) تفاهم در حوزه ی نامهنمودیم که الگو) استخ اج سؤال، الگو

کوه الگوو) پوشوه  و ارزیواییِ      -که نظام مقایسه را یه رسمیت شناخته است. یعنی درست است که ما در الگو) حفظ جهت 

ریوز یو  اواعود     ریوز و نظوام ی ناموه    ی ناموه  کنیم ولی اینکه شوخ ِ  ریز) دست پیدا می یه اصول ی نامه -ریز) است  حوزه ی نامه

ریز) مسلط یاشد، یه این معنا نیست که این تسلط در ذهنیتِ مدیطِ همکار و در ذهنیت جامعه ج یوا  پیودا    ) ی نامه گانه سه

را  - ایوم  کوه اسوتنباک کو ده    -ساز یه جهوت   ) جهت فعالیت تع یف کنیم تا ت جمه  شود. لذا یاید یک م حله ک ده و سار) می

 تفاهم کنیم. 

کنالی  امالا    بندی پیالدا مالی   یک جمع -ریزی  ما به معنای نظام برنامه -در مرحله اول که همان الگوی حفظ جهت بود خودِ ما 

بندی را قبول ندارند. لذا در اینجا دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول ایالن اسالت کاله بالدون      کسانی وجود دارند که این جمع

هالای   های ناشی از ایالن مخالفالت   ریزی شوی . در اینصورت اصطکاک ریزی، وارد حوزه برنامه های برنامه توجه به این مخالفت

دهد. احتمال دوم این است که سعی کنی  فه  خودمان را با نظریات رقیب  ریزی را کاهش می نظری، سطح مشارکت در برنامه

 تر است. ای  و طبیعتاً احتمال دوم عقمیی استهریزی ک تفاه  کنی . در اینصورت ما از اصطکاک در حوزه برنامه

شود؛ یعنی نظ یه مختار  طور که ع ض ک دم تفاهم از نظام مقایسه ش وع می حال سؤال این است که چاور تفاهم کنیم؟ هما 

را ما ح ک دند ) کاری د)ِ یا نظ یه رایب مقایسه شود. اگ  آنها در حوزه مبانی نظ ) ح فی  یاید از حوزه مبانی نظ ) تا حوزه

هایی که موا اینجوا    ما یاید ح ف خودما  را در حوزه مبانی نظ ) در مقایل ح ف آنها ما ح کنیم. یه عنوا  مثال یکی از یدثی

که یه تفکو  تج یوی آ     -ما ح ک دیم، یدث ساوحِ وعاء فک  یود و ینده م تباً در طول جلسات معنا) فک  در تمد  مدرنیته 

طور که عو ض کو دم    را یا ]معنا) فک  در تفک  اسالمی مقایسه ک دم.[ هما  -ک د  اختالاص پیدا می هم یا معنا) خاص خود

شود، ی خالف تج یه در نگواه دینوی کوه مکمولِ      تج یه در نگاه پوزیتیویستی، نقاه ش وع داللت یه سمت حقیقت مدسوب می

یتیویستی یود؛ یعنی چوو  در ایون دیودگاه، داللوت در     ت ین اشکالِ تج یه یه معنا) پوز داللت یه سمت حقیقت است. این مهم

افتود؛   شود ینای این داللتِ یه سمت عالمِ ماوراء و دالت یه سمت امور غی  حسی اتفاق نموی  روش تج یی و استق ایی مندال  می

ک  تج یی یه معنا) کنند. ینده ]تفک  اسالمی را[ یا تف ها) عالم اایلیت درک پیدا نمی یعنی یا روش تج یی ساوحی از وااعیت

مقایسه کو دم و   -هایی که میا  تفک  تج یی و تج ّب یه معنا) ساح چهارم تفک  وجود داشت  یا وجود تفاوت -پوزیتیویستی 

توانستند انتخاب کنند که آیا تد یکِ وعاء فک  را در پنج حوزه یپذی نود یوا در    این مقایسه در مقایل مخاطبین ا ار داشت و می

 شد و این ساحِ نظ )ِ نظام مقایسه یود.  مباحث یا نظام مقایسه ما ح مییک ساح. این 

تحقق رفاه است و مالا رفالاهِ    ،ترین حرف توسعه به عنوان مثال کاربردیالبته نظام مقایسه یاید تا ساح کاری د ادامه پیدا کند. 

ایساله نمالوده و افالراد را دعالوت کالردی  تالا       دانست مق الرفاه می شده در ادبیات توسعه را با رفاهی که خانواده را جزء تعریف

گویند به دنبالال ایجالاد رفالاه     خودشان قضاوت کنند. این نیز یک نوع مقایسه است، منتهی مقایسه در سطح کاربرد. آنها می

م آن هستی  و ما نیز مبتنی بر همین معنا، رفاهِ بدون توجه به روابط انسانی را با رفاهی مقایسه کردی  که روابط انسانی مقالو  
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تالوانی  رفالاهِ بالدون     است و تقاضا کردی  که افراد به این مقایسه فکر کنند. بنده سؤالی پرسیدم مبنی بر اینکه آیالا مالا مالی   

کنالد. پالک کلماله نظالام در      ی روابط انسانی را رفاه بدانی  یا خیر؟ مشخص است که ذهن مخاطب به این سؤال فکر می بهینه

ی کاربرد ادعا کرده است  که باید تمام آنچه تفکر رقیب از حوزه مبانی نظری تا حوزه به این معناست "نظام مقایسه"عبارتِ 

   را با تفکر خود مقایسه کنی .

کشد؛  ) تد یک وعاء فک  را آماده ک ده و اختیار را نیز یه چال  نمی ینیاد تفاهم، نظام مقایسه است، اصالً نظام مقایسه، زمینه

ایت را ی  موعظه ا ار دهید یاید این ینیاد را ی  نظوام مقایسوه او ار دهیود. البتوه موعظوه نیوز        در وااع در عوض اینکه ینیاد هد

موعظه نیز نظام مقایسه ش ک است. یه ه  حال کار خویی نیست که ما یه شویم، البته در خودِ  جایگاهی دارد و ما منک  آ  نمی

 داور) وارد یدث شویم.  است. الزم نیست یا پی  ها تالمیم گ فته و تدلیل کنیم، این ح ف ینده جا) انسا 

) الگوو)   گانوه  ا) اشاره کنم. ینده در ش ح الگو) حفظ جهت تعبی ) را یه کار ی دم و گفوتم اصواالحات سوه    همینجا یه نکته

ه ، اصاالحاتی خنثی هستند. شاید این تعبی  نیاز یه توضیح ییشت ) داشته یاشد. معنوا) ایون حو ف آ  اسوت کو      حفظ جهت

ها یاید از ]نقاطی خاص[ ش وع شود. در عالم مفاهیمی وجود دارنود کوه فهومِ آنهوا ارتبواطی یوه        ساح اول تفاهم یا تمام انسا 

شووند. اینکوه ینوده عو ض کو دم اصواالحات        یود  ندارد و این مفاهیم ی ا) هموه درک موی   یود  و منافق کاف یود ، مسلما 

یاشند یه این معناست  خنثی می -) الگو) ساخت اینگونه هستند  گانه اصاالحاتِ نُهالبته تمام  -) الگو) حفظ جهت  گانه سه

للنوا    شود که ییا ُ  ) این اصاالحات ی  ساحِ اول تفک  سوار هستند، یعنی در الگو) ساخت یدث از جایی ش وع می که همه

 است و درک آ  ی ا) تمام اف اد یدو  توجه یه ایما  آنها میسور است. 

اهلل را جوزء آیوه    کند. البتوه اگو  یسوم    شود و اولین آیه از حمد صدبت می وا  مثال در سوره حمد یدث از حمد ش وع مییه عن

شود و رحمت و رفق و مدبت اایل درک هستند. نقاه شو وع   یدث از رحمت ش وع می -که یه نظ  ما جزء آیه است  -یدانیم 

یاشند و اهول   ها) عالم اایل درک است، یدو  اینکه نیاز) یه ایما  داشته   در اینجا مدبت است و این موضوع ی ا) تمام انسا

شوند و روزانه ستای   شهود یاشند. این سوره از حمد و ستای  ش وع شده است، چو  تمام م دم مفهوم ستای  را متوجه می

) سوتای ، یوک    . اصوالً مسوأله  گویند: چه غذا) خویی! چه همس  خویی! چه یدث خویی! چه هووا) خوویی و ..   کنند و می می

گوید حمد) کوه   کنیم. لذا آیه اول سوره حمد از ]مسأله ستای [ ش وع ک ده و می ) فا ) است و همه آ  را درک می مسأله

یه موجود)  ،گوید حمد کند و می ساز[ را یدث می العالمین اختالاص دارد؛ یعنی جهتِ ]این مفهومِ جهت فهمند یه ربّ همه می

گوید که حمود، ]یوه خداونود[     مید ک دید اختالاص ندارد. آیه ا آ  جهت را تغیی  داده و یه ییا  آاایا  ندو) میکه آ  را تد

) ش وع، مفهوم حمد است کوه اایول درک    کند ولی نقاه اختالاص دارد. در وااع درست است که یک جهت جدید را یدث می

 یاشد. ها می ی ا) تمام انسا 

ی شروع فلسفه نیازمند تبیین اسالت و ابتالدا    های فلسفه و عقل در همین است که نقطه تفاوتهمینجا عرض کن  که یکی از 

ی شالروع مباحالث عقلالی درک دارنالد، یعنالی شالما        ی شروعِ آن معلوم شود؛ اما تمام افراد از نقطاله  باید بحث کنید تا نقطه

اند بروید و از رفق و محبت صحبت کنید و رفق  دهای را ندی نوع بحث علمی یک از افرادِ آن هیچ توانید به روستایی که هیچ می

اند؛ یعنی نقطاله شالروع را    کردند و روایات و آیات ما عقلی بحث شده عقلی بحث می و محبت را پایه قرار دهید. پیامبران

خت؛ چوو   نباید نقاه ش وع را سوا  های مه  عقل و فلسفه است. تفاوت فهمند. این یکی از اند که همه می آن چیزی قرار داده

یاشد این است کوه نقواک شو وع آ      شود. اصالً علت اینکه فلسفه، اجتماعی نمی در اینالورت تفاهم یا مشکالت جد) روی و می

اایلیت درکِ عمومی ندارند. لذا در جلسات ابل ینده گفتم سه اصاالحِ الگو) حفظ جهت خنثی هستند. معنا) این ح ف آ  

عقلوی   ،کنند؛ زی ا موا در مباحوث خودموا     ها آ  را درک می الاص ندارد، یلکه همه انسا است که درک آنها یه اهل ایما  اخت

 ایم.  یدث ک ده
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) این اصاالحاتِ عقلی، مسأله نظام مقایسه است. ینوده همیشوه ایون     در الگو) ساخت نُه اصاالحِ عقلی وجود دارد و از جمله

رِ  »گویند  ه میام: دوستانی ک و گفته  الک سی تذک  داده نکته را در آیة َ  ِی هِدی ن راه
ْ
ْ  »کننود کوه چوو      ، یه این نکته توجه نموی «ال ِإک َق 

ر ن ی    ی  ت  ب   ِ
ر   ْْ ُر ِن  ه ْشر رِ  »افتد،  اتفاق می «هلری َ  ِی هِدی ن راه

ْ
کننود و یوک اسومت آ  را     گی د. این اف اد همواره آیات را عضین موی  صورت می «ال ِإک

خواهیود طو ف    کنیم نیاز) یه اکو اه نوداریم. شوما موی     . در حقیقت واتی نظام مقایسه میخوانند خوانده و اسمت دیگ  را نمی

تبیین کنید و یه همین دلیول نیواز) یوه اکو اه نداریود. ی خوی از       غیّ  ا ازرتوانید رشد  کار می مقایل را هدایت کنید و ی ا) این

رِ  »دوستا  نیز  َ  ِی هِدی ن راه
ْ
َ  »ک د ِ ا آ  است. اصالً  ها، عضین د. دلیل این نظ یات و دیدگاهدهن را یه احکام اختالاص می «ال ِإک راه

ْ
ال ِإک

رِ   گوید اگ  تبیّن یوا اواعودِ آ     کند و می ی ا) مقام هدایت است و خدا) متعال در آیة الک سی ادرت هدایت را یدث می «ِی هِدی ن

ندارد؛ چو  دیون، تبویّن دارد. نظوام مقایسوه یوه هموین        انجام شود اصالً نیاز) یه اک اه نیست. اصالً جنسِ اک اه در دین وجود

معناست؛ یعنی شما در ذهِن ط ف مقایل دائمًا ح ف غّی را یا ح ِف رشد مقایسوه کنیود. یوه عنووا  مثوال شوما یوه مخاطوب         

ء فک  در کنید تد یکِ وعا شود؛ اما واتی یا کف  ح کت می ساح از فک  تد یک می ال سول ح کت کنید پنج گویید واتی مع می

خواهیم  یک ی ت  است. این کار، نظام مقایسه است. پس ما واتی می خود شما اضاوت کنید که کدام، شود یک ساح مندال  می

 تفاهم کنیم یاید نظام مقایسه را اصل ا ار دهیم. 

 ض اسوت و اگو  موا    فو  گی د؛ ما نظام مقایسه را چگونه آغاز کنیم؟ اصل نظام مقایسه پوی   حاال یک سؤال فنی و ریز شکل می

خواهیم هدایت کنیم نباید اختیارات را یه چال  یکشیم، یاید همه را یه فک ک د  دعوت کنیم و زی ساختِ فک ک د ، نظام  می

شود؟ این ع ض اصلی ینده و نکته مهم الگو) اسوتخ اج   مقایسه است؛ ولی سخن در این است که نظام مقایسه چگونه آغاز می

 سؤال است. 

انید نظام مقایسه را از ساح مبانی نظ ) تا ساح کاری د) یه صورت آموزشی ما ح کنید. مثالً یگویید توسعه دارا) تو شما می

یند)ِ آموزشی درست کنید و در ادامه نیز یگویید الگوو)   مجموعه مبانی نظ )، اواعد کاری د) و نتایج است؛ یعنی یک تقسیم

اواعود کواری د) و حووزه    حوزه د) و نتایجی دارد. سپس در حوزه مبانی نظ )، پیش فت اسالمی نیز مبانی نظ )، اواعد کاری 

 نتایج، مقایسه تشکیل دهید. ظاه  این موضوع این است که در آ  نظام مقایسه وجود دارد.

روش دیگر نظام مقایسه این است که شما یک سؤال را برای تفاه  پایه قرار داده و سپک حول پاسخگویی باله آن سالؤال، از   

ا)  یه عنوا  مثال ما در نظ یات نقشه راه الگو) اسالمی ای انی پیش فت نظ یوه  نظری تا حوزه کاربردی وارد بحث شوید.حوزه 

 وجیِ الگو) حفظ جهتِ موا  اسالمی از ج م است که خ نیادینیرا ی ا) حوزه پیشیگ ) از ج م داریم. نام این نظ یه پیشگی ) 

سازا  کشوور   ی  رو) میز تالمیم 0931ایم. در حال حاض  و در سال  الگو استنباک ک ده ما این نظ یه را یه وسیله این ،یاشد می

ا)، ساختار)، مدیای و کیف ). هو  کودام از ایون نظ یوات      ) رایب ی ا) این نظ یه وجود دارد؛ پیشگی ) توسعه چهار نظ یه

  مثال در حال حاض  پیشگی ) مدیاوی در نیو و)   شوند. یه عنوا ط فدارا  و کتبی را دارند و در جایی از نظام نیز اج ایی می

شود. پیشگی ) ساختار)، پیشنهاد) است که مبنا) تأسیس شورا) عالی  انتظامی و پیشگی ) کیف ) در اوه اضائیه اج ا می

 شود. اند. راجع یه ه یک از این نظ یات یدث می ا) نیز فیلم ساخته پیشگی ) از ج م ا ار گ فته است. ی ا) پیشگی ) توسعه

ا)، پیشوگی ) سواختار) و    اگ  نظام مقایسه را یه شکل اول جلو یب یم یاید مبانی نظ ) پیشگی ) ینیادین، پیشگی ) توسوعه 

پیشگی ) مدیای را توضیح دهیم. اگ  یخواهیم طبق این روش عمل کنیم یاید تمامِ ساوح حاکم ی  نظ یات رایب را یا تموام  

 ه کنیم، این یک مدل است.) خودما  مقایس ساوح حاکم ی  نظ یه

خواستیم از الگو) استخ اج سؤال ش وع کنیم  ایم و می ما در جلساتی که ی ا) تبیین پیشگی ) ینیادین اسالمی از ج م داشته

دانید؟ ینده این  ام که شما ریشه ایجاد ج م را چه می یک سؤال را پایه ا ار دادیم. ینده در جلسات از دوستا  سؤال ک ده
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د ی ا) پاسخ د یه این سؤال پاسخ دهخواه نظ یاتِ ]چهارگانه[ واتی میایم. ه یک از این  نقاه ش وع یدث ا ار داده موضوع را

یه تمام  ستاد، مجبور ه و مدیط تست خود را نیز نشا  دهیاید یه مبانی نظ ) خودش اشاره ک ده، اواعد خود را ییا  نمود

) سؤال، سؤالِ پایه در تفاهم است. تع یف  ی ا) تفاهم یاید از پایه سؤال یاشد. پایهیعنی ش وع یدث ، داین ساوح اشاره کن

حتی اگ  در فضا) نظام  -وگو را ش وع کنید  خواهید گفت پایه سؤال چیست؟ مدورِ مورد تفاهم یین ط فین یدث. واتی می

مثال ف ض کنید دارید یا کودک خ دسالی وگو را از یک نقاه مشت ک آغاز نمایید. یه عنوا   یاید گفت -د یمقایسه نباش

شود، هیچ ارتباطی میا  شما و آ   کنید. اگ  شما در ش وع تفاهم خود یگویید اصالت وجود یه تشکیک منج  می صدبت می

. کند گ دد. مثالً شما یاید از مفهوم یاز) ش وع کنید، یاید از جایی ش وع کنید که ط ف مقایل آ  را درک می کودک ی ا ار نمی

تواند در فضا) نظام مقایسه یاشد؛ اما اگ  در فضا) نظام مقایسه ا ار گ فت،  این تع یف پایه سؤال است، منتهی پایه سؤال می

اند را شناسایی کنید و  پایه سؤال، سؤالِ پایه است؛ یعنی یاید سؤالی که تمام نظ یات ی  رو) آ  سوار شده و وارد یدث شده

ها را پایه قرار داده و نظام مقایسه را شروع کنید، این نقطه آغاز  تمام دستگاه سؤالِ موردِ پذیرشِباید مورد یدث ا ار دهید. 

تواند یگوید من سؤال  ا) هیچ راه ف ار) از پایه سؤال وجود ندارد؛ اگ  صاحبِ نظ یه عالم یاشد نمی ی ا) هیچ نظ یه بحث است.

شده از آ  نظ یه را  شده است که صاحبِ یک نظ یه یاید سؤالِ ط ح دهم، چو  یین عقال) عالم پذی فته شما را پاسخ نمی

شود و نتیجه تمدض است، یاید تمدض کنید  این دیگ  جزء فتانت ف د مدسوب میو شما یاید سؤال خوب یپ سید . پاسخ دهد

ک دم ما در حوزه طور که ع ض  چه سؤالی را مدور ا ار دهید تا نظام مقایسه ش وع شود. مثالً هما  کهتا مشخ  شود 

 شود.  پیشگی ) تقاضا ک دیم همه نظ یات ییا  کنند که ج م یه چه شکلی متولد می

گویند یاید  شود می جالب است یدانید که در نظ یه پیشگی ) مدیای در پاسخ یه این سؤال که ج م یه چه شکلی متولد می

مدالول مدیط است. یا این ف ض، این نظ یه در  ،مو نگذاریم ج م متولد شود. طبق این نظ یه ج  کنیممهندسی معکو  

اگ  گفته حال که ریشه یک ج م، مدیط است.  کند میشود و یا ییا   مورد این سؤال که ریشه ج م چیست؟ یا ساکت می

ها هوا) نفس  ها که ما یه آ  ها و هوا) انسا  زی ا خواسته خورد؛ یست می که ریشه یک ج م مدیط است، یه ین گویدی

یاید مدیط را کنت ل ک د تا ج م کنت ل شود، یعنی معنا) ح ف شما یگویید  یم در ف ایند ج م دخیل هستند. اگ  شماگوی می

ا)  مانده مدت م نی و) انتظامی مالاحبهاست که مدیط، ریشه ایجاد ج م است و یا مدیط یکی از متغی ها) مؤث  است. ف  این

یعد در گزارش . پیشگی ) مدیای وارد میدا  شدیم اسا  ما ی  ندگفت و -م این مالاحبه را در شبکه خب  دیدینده  -ک دند 

توانستیم مسأله را کنت ل  نمی و ک دیم ااعات ماشین را دنبال می گفتند: ما ابالً دزدا ِ خود که خیلی گزارش جالبی یود می

خ یدارا  ااعات دزد) را یه  لیلا یه چال  یکشیم و یه همین دکنیم، یعد یه این نتیجه رسیدیم که مدیط تدقق ج م ر

آید. یعد از مدتی ینده  ها یی و  می انجام ج م را ناامن ک دند. از پیشگی ) مدیای این تکنیکیعنی مدیطِ  چال  کشیدیم؛

یک گزارش دیگ ) از این موضوع مشاهده ک دم؛ همین اف اد) که مثالً ضبط ماشین و ااعات ریز ماشین را یه س ات 

تخلف انجام  ته و در آنجا و در یک موضوع دیگ ها را ناامن ک ده یودند، یه یک مدل دیگ ) رفآنط خ ید ی دند و مدی می

میل به  کنند. شما در این نظریه بافت دیگری را برای انجام جرم ایجاد میکنید، اما مجرمین  شما اینجا را ناامن میدادند.  می

 اید. تخلف را کنترل نکرده

 هوا  شوفافیت هوم یکوی از آ    ه مثالً ک -ارت و اوانین و مق رات یازدارنده فقدا  نظ کند که میساختار) ییا  یا مثالً پیشگی ) 

یک پایگاه الکت ونیکی ایجاد  یگویید مثالًاوانین و مق رات را یازدارنده تع یف کنید، یاید عامل انجام ج م است. شما  - یاشد می

یوه   جو م  نتیجه این رویک د این اسوت کوه  صورت ی خط اعالم کنند.  آنجا یه را درخود  ها) تا همه مسئولین، دریافتی کنیم می

ک دنود، نووع    الموال سوءاسوتفاده موی    هایی که ابالً یه دلیل فقودا  شوفافیت از ییوت    اراده فتاد؛ اماآشکار اتفاق نخواهد ا صورت

هموه   و روز جامعوه ماسوت   ء مباحوثِ کنند؛ زی ا این میول وجوود دارد. ایون مباحوث جوز      المال را عوض می سوءاستفاده از ییت
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ها را یه چوال  یکشویم، ااعوًا حاضو  نیسوتند کوه در ایون         خواهیم این واتی ما می اما ها یه این موضوع مبتال هستند. دستگاه

جلسات حضور پیدا کنند تا شما یگویید که مبانی نظ ) حاکم ی  نظ یه پیشگی ) مدیای این است و یا مبانی نظ ) حاکم ی  

 ) ساختار) چیز دیگ ) است و یا مبانی نظ ) حاکم ی  نظ یه پیشگی ) ینیادین نیز چیز دیگو ) اسوت؛ اداره   نظ یه پیشگی

اگو   الگو) استخ اج سؤال است؛  نکتهآموزشی تبیین کنید. این اولین  تجامعه، کال  در  نیست که نظام مقایسه را در حال

است که یوک سوؤال را تثبیوت کنویم و حوول آ ، نظوام        اینداریم در حال نظام مقایسه ی ا) جامعه هستیم، تنها ف صتی که 

این ت جمه  گویم ینده میام؛  ا) دست پیداک ده یه ت جمه ]در الگو) حفظ جهت[ گویید من . شما مینماییما) را ایجاد  مقایسه

امعوه حو ف یزنیود،    خواهیود یوا ج   شود؛ اما زمانی که می مدسوب می شماخداوند یه  ست که رزقِشماو در الب  ماشدر دست 

الگوو) اسوتخ اج سوؤال     ایون الگوو را  د؛ ینای این نام آ  د پایه ا ار یگی نیا جامعه سؤال خوب است؛ سؤالی که یتوا مدور ارتباکِ

 الگویی ی ا) ایجاد سؤال.  ،ا اردادیم

ت از حوزه مبوانی نظو ) توا حووزه     زی ا نظامی از این سؤاال ؛کنید می طور ف اوا  مشاهده دست سؤاالت را در نقشه راه یه این از

ایال    مثال همیشه پرسیده  عنوان کن . به چند نمونه از این سؤاالت را جهت یادآوری عرض میکاری د در این نقشه وجود دارد. 

 ریالزی  فلسفه، کاربردی نبوده و مانع برناماله  نقشه راه است؛ چون که آیا عقل با فلسفه برابر است؟ این یکی از سؤاالت خوبِ

 یوا  اصوالت  م اگو  و یگووی  میگوذار کال  فلسوفه   ی ا) نقد فلسفه توانم من می ازی ندارد.س صدرایی قدرت نظام ی فلسفهت، اس

اشکاالت مبنا  ی ا) نقد در ادامه نیزرسیم و یا وحدت مدض، ح کت، یدو  تدلیل خواهد شد.  مدض می وجود یاشد یه وحدتِ

وجوود  و همه کسانی که در فلسفه اائل یه اصالت  ناق نداردماصالت وجود توانم یگویم  مثالً می ا ار گ فتن وجود را یدث کنم.

آ   شوود کوه مناوقِ    در مناق اائل یه اصالت ماهیت هستند؛ این موضوع یک ضعف ی ا) دستگاه فک ) مدسوب موی  هستند

یوه   وفنوی اسوت   جزء مبواحثی   و این سؤال شود. این یدث ا) یاشد که در وعاء فلسفه یه چال  کشیده می مبتنی ی  حد اولیه

در فضا) فلسفه، همه  این سؤال ی ا) اداره جامعه مفید نیست. اما ،اند فلسفه گی  افتاده کمک کسانی خواهد آمد که در طلسمِ

وجوود   واتی اثبات شد کوه اصوالت یوا   ع هستند که اصالت یا ماهیت نیست ولی ها اائل یه این موضو فیلسوفا  ازجمله صدرایی

موا  کنند. این موضوع یک مشکل مهم ی ا) دستگاه صدرایی اسوت.   ماهیت استفاده می مدض ورود یه مناق از اصالت است، یه

که  کنید پس چ ا از مناقی استفاده می ستااگ  اصالت یا وجود  هیکشیم کموضوع را یه چال  یه این صورت  یار یکتوانیم  می

 . ندنک ی ا) اداره جامعه کفایت نمیها  ماهیت است؟ اما این روشآ   ) حد اولیه

سواز) و   ا) که اودرت نظوام   کنید که یتوانید پی امو  آ  سؤال ی ا) دستگاه فک ) ؟ سؤالی را ما ح مییاید چه کار کنیدشما 

کنیم کوه آیوا عقول یوا      دائماً سؤال می آنکه معایب فلسفه را یگوییم جا) یهدر وااع ادرت اداره جامعه ندارد چال  ایجاد کنید. 

های عقالل   توان تفاوت ؛ در این صورت میستندهگویند عقل و فلسفه برابر  وجود دارد: یا می سه احتمال؟ ستندهفلسفه ی ای  

گویند عقل و فلسالفه دو   می اینکه اشکال کرد. یابه آنها نوع سطح فکر بحث و  5صورت نقلی و تجربی و در هر  و فلسفه را به

وع به نفع ماسالت و مالا وارد قواعالد تفالاه  عقلالی      و باه  برابر نیستند؛ در این صورت موض یکدیگر هستندمسأله جدای از 

فلسالفه اسالت را بحالث     از ما بخشی از عقل که غیالر  صورت گویند فلسفه بخشی از عقل است؛ در این میاینکه شوی . یا  می

کنیم، یک فضا) یدثی سال یدث فلسفی  11ت. یدو  اینکه خاصیت سؤال خوب این اس بری ؛ نموده و کار خودمان را جلو می

ایون سوؤاالت را از   مون  مبانی نظ ) اسوت.   ) کنیم. این سؤاالت جزء سؤاالت حوزه ب ساخته و مسی  صدیح را تبیین میمناس

گفوت شوما انسوا      ایم و حتی ی خی از اف اد ینده را تشویق ک دنود. یکوی از ایون یزرگوا  یوه ینوده موی        یزرگا  فلسفه پ سیده

 ایشوا   احتماالً اگ  اما سؤال پ سیدم؛ یک و فقط دایقه یا او صدبت ک دم 01ینده  این در حالی است که فک ) هستید؛ خوش

ک د . این موارد  یه نالیدت ک دند ف مودند تقوا) الهی پیشه کن و ش وع می دارم می  یا فلسفه مشکل من چقدر دانستند که می

 است. چ ا یاید چال  اضافه در جامعه ایجاد کنیم؟  جزء هن ها) الگو) استخ اج سؤال
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تدوالت یسیار مؤث  است آ  است که آیا فلسفه منج  یه هدایت خواهود شود؟ زیو ا     که در حوزه مدی یتِیکی دیگ  از سؤاالتی 

فلسفه منجر به هدایت  گویند ر پاسخ به این سؤال یا میدمسأله هدایت یسیار مهم است. نسبت یین فلسفه و هدایت چیست؟ 

فلسالفه باله هالدایت کمالک      گوینالد  میاینکه یا و  –ت یک شکاف بسیار عظی  وجود دارد البته بین فلسفه و هدای -شود  می

جالدای از   ،فلسالفه  گوینالد  اینکه می . یاکنی  کند را بحث می ز هدایت که فلسفه به آن کمک نمیابخش دیگری  پک کند؛ می

  شود. هدایت است؛ در این مورد ه  راه کاممً باز می

م سواز) و نظو   سواز) دارد؟ نظوام   آ  است که آیوا فلسوفه اودرت نظوام     پ سیم سؤال مؤث  دیگ ) که در حوزه مبانی نظ ) می

یدو   عقلی دارد و ها) و ض ورت آ  کامالً روشن است. ااعاً تغیی  نظم اجتماعی نیاز یه دیالوگ یاشد میاجتماعی کامالً واجب 

 کشید  حوزه مبانی نظ ) مناسب است.  سؤاالت ی ا) یه چال  دست توا  این کار را انجام داد. ازاین ینیا  نمی گفتگوها) عقل

خواستیم یوه   یافته عدالت وجود ندارد؟ اگ  می مثال چ ا در کشورها) توسعه عنوا  تی وجود دارد؛ یهدر حوزه کاری د) نیز سؤاال

ک دیم و در انتها  سپس راسیونالیسم و مفاهیم پایه را نقد می ،ک دیم شیوه آموزشی ح کت کنیم یاید ایتدا لیب الیسم را نقد می

اگر طرف مقابل بگویالد خروجالی   دادیم.  سؤال ا ار ) عنوا  پایه الت را یهجا) این روش، عد یهما رسیدیم.  یه چال ِ توسعه می

مطلق در آمریکا چیست؟ اگالر بگویالد    میلیون فقیرِ 07استریت چیست؟  پرسی  که جنبش وال توسعه عدالت است آنگاه می

الت باشد مورد اقبال ای که ضد عد جریان فکریدر حک  تیر خمص برای توسعه است؛ چون خواهی ، این پاسخ  عدالت را نمی

کشیدن فکر غلط باید به  برای به چالش .شود یمچالش جدی در حوزه کاربرد ایجاد  . بنابراین با این سؤالگیرد مردم قرار نمی

 نظامی از این سؤاالت مجهز باشید.  

ر ف وپاشوی شوده   یافته خانواده دچا سؤال دیگ ) که در حوزه کاری د) ما ح ک دیم آ  است که چ ا در همه کشورها) توسعه

ار واضوح اسوت؛   یاال  این پاسوخ یسوی   خانواده ام  مالویی نیست که گویند این سؤال نیز عین سؤال عدالت است. یا می است؟

سوت؛  گویند خانواده از دست ن فتوه ا  رفتن خانواده یعنی از دست رفتن رفاه و ه  آنچه مالوب انسا  است. یا می از دست چو 

ینوای این راه یو ا) یوه     ت ین کشورها) دنیا خانواده دچار ف وپاشوی شوده اسوت؛    یافته در توسعهاست؛ پاسخ این مورد نیز واضح 

 چال  کشید  توسعه یاز است. 

 پ سید. سؤال، ایزار نظام مقایسه اسوت؛  سؤال می چ ایاید یدانید که شما سؤال در نقشه راه داریم.  249یا توجه یه این موارد ما 

پایه یاشد. در الگو) اسوتخ اج سوؤال، یوک مدوور       اما ط ح سؤال یاید دارا) یک ؛یسه، ط ح سؤال استینای این روش نظام مقا

یودانیم   یایود  ا) که مورد وفاق است ش وع کنیم؛ اموا  پایه یاشد. یاید از نقاه  گو و مباحثه یاید دارا) یکو گوییم گفت داریم؛ می

گو یعنوی طو ح و   و گو نباید حالت نظ ) یه خود یگی د. گفتو ما گفتکنیم ا گو را از یک نقاه ش وع میو درست است که گفت

کنید یاید یک سؤال ایجاد کنید. یه همین علوت   گو میو ینای این واتی گفت شود؛ گو یا ایجاد پ س  آغاز میو ش ح سؤال. گفت

اموا خوودِ    گیو د؛  ا) آ  شکل موی گو ی  مبنو پایه یعنی سؤالی که گفت ا) پ سیده شود. سؤالِ کنم که یاید سؤالِ پایه ع ض می

نخست الگوو)   ینای این اصاالحِ پایه داشته یاشد. این پایه یه معنا) مفهوم مشت ک یین اط اف یدث است؛  سؤال پایه یاید یک

 استخ اج سؤال، پایه سؤال یود.

ا یاید یه یک رکن ختم شود؟ گاه و رکن ختم شود. چ  گو) شما یاید یه یک تکیهو این الگو، رکن سؤال است. گفت اصاالح دومِ

کنویم. یوه    گو را از یک نقاه مشت ک آغاز موی و ط ف مقایل یفهمانید که فک  او اشتباه است. گفت زی ا مقالد شما آ  یود که یه

کنویم و سوپس آ  را یوه یوک      سؤال آغاز می ) پایهکنیم. سؤال پایه را از یک  عبارتی در ذهن ط ف مقایل یک سؤال، ط ح می

بود که چه نسبتی بین نظامالات اجتمالاعی و    ینامثال در ده جلسه گذشته، پایه سؤال  عنوان بهکنیم.  ومی ختم مینتیجه مفه

محالور هویالت    عنالوان  های هویت اسممی وجود دارد؟ در انتهای جلسه به این نتیجه رسیدی  که نظامات اجتماعی به شاخص
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از این جلسه یوه   ."رکن"شود  سازد. این نتیجه، می ها را می نظام اجتماعی سبک زندگی و اعتقادات و هویت و ستندهجامعه 

ا) کوه در یدوث یوه آ      ی یم. درنتیجوه رکون سوؤال یعنوی نتیجوه      یعد ی  رو) همین رکن تکیه نموده و یدث الگو را پی  می

شوود.   اد موی گی ) خاصی در ذهن ط ف مقایل ایج نتیجه ، یعنیکنیم آ  رجوع می دایت، دائماً یهدورا  ه ایم و در طولِ رسیده

اعتقادات و اخالق هستند. واتی این موضوع تثبیت شد، در تموام   ) سازنده ،در این دوره، رکن ما این یود که نظامات اجتماعی

کنیم. البته این رکن دارا) یک نقاه ش وع یود. آ  نقاه ش وع یا سؤال این یود که آیوا   ج یا  الگو) پیش فت یه آ  رجوع می

ها) هویت اسالمی و اعتقادات و اخالق جامعه وجود دارد یا خی ؟ در ایتدا سؤال یوود   اجتماعی و شاخ  ارتباطی میا  نظامات

گواه   خواهد تفاهم کند یاید یداند که درنهایت یایود در مباحثوه یوک تکیوه     گاه تبدیل شد. کسی که می اما درنهایت یه یک تکیه

 ایجاد نماید.

مفهومی است که پایه سوؤال را یوه رکون سوؤال متالول       ) ارد. ش ح سؤال زنجی هاصاالح سومی نیز یه نام ش ح سؤال وجود د

جا ی ای  نبوده و یستگی یوه ظ فیوت و اسوتعداد جلسوه دارد. گواهی اواوات در        کند. ش ح سؤال کامالً نسبی است و در همه می

ی اواوات یایود مقودمات را    شوود شو ح سوؤال. گواه     رسیم؛ همین مثال موی  ا) یا یک مثال، از یک سؤال یه یک رکن می جلسه

ینای این، ش ح سؤال، آ  مجموعه مقدماتی است که پایه را یه رکن متالول   ت  ک د تا ط ف مقایل یا یدث ارتباک یگی د؛ طوالنی

 کند. ف اموش نکنید که روش نظام مقایسه، الگو) استخ اج سؤال است. این موارد جزء تقسیمات یوک سوؤال خووب اسوت.     می

مجموعه مقدماتی است که پایه را یه رکن وصول   ،ت  کنید تا ط ف ارتباک یگی د. پس ش حات را یاید طوالنیگاهی اواات، مقدم

 کند. می

سؤال خالوب،  ؛ است ها تقسیمات یک سؤال خوب است. اصمً این هنظام مقایس الگوی استخراج سؤال که ولی فراموش نکنید

الگالوی اسالتخراج سالؤال،     و فکر کند کاله  رد. نباید کسی اشتباه کندسؤال خوب، رکن دادارد، سؤال خوب، شرح پایه دارد، 

دهد؟ خروجالی  آن چه اتفاقی رخ می از دانید بعدبری . وقتی به فکر فرورفت، می طرف را به فکر فرومیما فقط . است آموزش

جلسه الگو) اسالمی ای انی شود که چهل واتی پاسخ یک سؤال را دادید، انگیزه ایجاد می .خواهد میشما را  جهتِ الگوی حفظِ

 کند.  خودش پیگی )   سؤال را در ذهن ط ف ایجاد کنید تاپیش فت را ش کت کند. فقط یاید آ

 هوا) تمام رفتار حکومتی نداشتند. حشمِ و  خدمک دند؛ لذا یه این شکل عمل می را رحمت کند. پیامب ا  خدا پیامب ا 

؛ رفتار او یو خالف عو ف   ز نوع زندگی تا نوع ییا  تا نوع رفتار در روایط انسانی. اک د یم، ی ا) اط افیا  ایجاد سؤال پیامب 

واهد تمود  ف عوو  را   خخدا) متعال واتی می کنید؛و تدی   تفک در ا آ  کشید. شما  میهمه را یه چال   زما  خودش یود و

ْ ِإَل  ِفر»ف ماید: می دهد. یه موسییه موسی مأموریت می یه چال  یکشد ر   هْذَه   َ ُر  ر ن  ِإنَّ ْ هم که یوک نفو     حض ت موسی« ْاَع 

دهد. هارو  را کنار و) ا ار می کند وگوید: وزی ) ی ا) من ا ار دهید. خدا ابول میشود. میاست، مقدار) ی ا) او سخت می

 - ندارند وحشم خدم یا خود هم اه ندارند ولشک   خیلی خا ناک است؛ چو این ورود  - شونددو نف ) که وارد کاخ ف عو  می

 خواهد می را یب م. یعنی آنهاخواهم می اس ائیل را تدویل دهید،ینی :گویدمی موسیکند. یعد تأمل ایجاد میآنها ندوه ورود 

ایون نووع رفتوار و     شودت  یوه ی یزد.  یه همخواهد همه تمد  را  یعنی می آ  تمد  خارج کند، ) م دما  یک تمد  را از حوزه

 کو د ِ یه اجی   )دارد، نیاز را کشد. معلوم است که واتی یک نف  ادرت ایجاد تفک  در ط ف مقایلا یه چال  میهمه ر ،گفتار

کنیم یا ینیا  عمل می که ما هدایتاین است  ها)ند. یکی از عالمتنیا و) هم اهی ک دهد کهیپول  دیگ ا  ندارد، نیاز) ندارد

پ وژه فک ) است،  نام کار، خودش یک عالمت است.کنیم، این خ ج می کنیم، میزا  پولی است که ی ا) یک پ وژه فک )،نمی

کنید؟ را خسته می فک ) نیست. چ ا خود ،است که پ وژه ود. معلوم یند تا این پ وژه جلو نکدالر خ ج می ،از صدر تا ذیلولی 

اهلل، ایون  یینی و یوین  ا مالحظه کنید؛مت جمهور) اسالمی رحکو  شماروند. حاالمیو  کنندها را ی دارید، همه ف ار میپولاگ  

شوود  هوا موی  را سواعت  اسوت  داده رخهایی که علیه این حکوموت  . ط احینبوده استرو) هیچ حکومتی  و ط احی مقدار فشار
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این حکوموت مجبوور    سنگین شد که م دمِیه ادر) فشار ، یعنی ) عجیبی یودپدیده ،ی رسی ک د. آ  هشت سال دفاع مقد 

 گ فتوه  شوکل ا) است ی ا) اینکه این حکومت ی  چه پایوه  یشاخال این موضوع دهزینه کنند. خورا و مال و آی و جا  شدند می

مسوائل   یو  رو) ، یوا  استوار یوود تد یک مالی  اگ  پایه آ  ی  خورد؛ اماشکست نمیپایه آ  رو) اعتقادات م دم است اگ  است. 

وارد  -  هوا) درخشوا  یوا ایون تج یوه    - در این حکومت اتی امام خمینیوشما یبینید؛ . شود یم د یود، یه چال  کشیده خُ

 ایشا  را کننده چقدر استقبال رفتنداز این دنیا  واتی داشتند وکننده  استقبالچند میلیو   شدند و حکومتشا  را ش وع ک دند

 ا   ییستم، زنودگی کو د، ولوی مو دِ     گ چه آاا) خمینی درا» . یه اول آ  اندیشمند غ یی:و از این دنیا رفتند مشایعت ک دند

ی ا) ا   آینده خودش یود. خب، یک چنوین آدموی را موا دیودیم، درک کو دیم. در       یخ  الهامیعنی  «ا   ییست و یکم یود.

شود، م اود  کنند. البته چهارده خ داد هم که میخواهند کار کنند، یا تد یک ماد) کار می میواتی ا) جمهور) اسالمی، عده

ینکوه  یو ا) ا  سوتند همناسبی همه شاخ  ارزیایی  ها اینکنند. می کارکنند، یا پول ش افی زندگی میولی اَد رونم میه امام

الگوی اسممی  کن اینکه بنده عرض میسرّ  است؟ امام را فهمیده است؟ آیا فهمیده ط ف مقایل وااعاً این انقالب راآیا یفهمیم 

 توانالد مالی اسالت و  الگوی تحریک وعاء فکالر   این الگو، همین است. چون رود،میایرانی پیشرفت تا نصف جهان اسمم پیش 

تنها و تنهالا بالا    وجود داشت و، ده تا پانزده سال مطالعه برنامه شش  در پکِ . به نظرمکندها را درگیر کند، چالش ایجاد ذهن

یوود، تق یبواً هموه     شوده  منتش ی نامه ششم گفت این گزارشی که دریاره یکی از این کارشناسا  می هجده سؤال از پا در آمد.

ارد. خوب، ایون خوودش یوک     این ی نامه چه ایعاد خا نواکی د  ی د که راجع یه این موضوع یه فک  ف و میرا ها) اجتماعی حوزه

 ایون الگوو،   کنم. ولی همه ح فم ایون اسوت کوه   شاءاهلل شنبه راجع یه الگو) استخ اج سؤال صدبت میاست. ا  روش و مناق

 ا)،لهیو ا) مسوأ  دهید. این الگو ی ا) این نیست که شوما  پاسخ یه سؤاالت ا ار نیست یا این الگو  ) استخ اج سؤال است والگو

و داوت او ار    مورد توجوه خ وجی الگو) حفظ جهت کنید؛ تاما ح می ساز زمینه یک سؤالِیا این الگو جوایی ما ح کنید. نه! 

وجود در الگو) استخ اج سؤال  یسیار)نکات دایق  البته. چگونه صورت گی دء فک  تد یک وعاکند که  این الگو یدث می. گی د

 کنم.یدث می آنها را اًمن یعد دارد که

گو وه هودف را    کنیم، وعاء فکو ِ در الگو) استخ اج سؤال ش وع می کنیم.را استنباک می ما  نظ یهپس در الگو) حفظ جهت، 

سواز)  آید و رو) میز تالمیماز کتایخانه یی و  می گی د،ا ار میو ی رسی  توجه وردملذا نظ یه و  کنیم میرو) نظ یه تد یک 

یوا الگوو) اسوتخ اج سوؤال آ  نظ یوه را      و  پ ورش پیدا ک د اصاالح یها) اگ  نظ یه وات آ گی د. ا ار می وگو گفترو) میز و 

خوود آ    - کنود ستخ اج سؤال این کارها را میالگو) ا -نشا   دادیم  آ  را ادرت و توانمند) ف آور) ک دیم و و داده پ ورش

. ایون  شوود  یدث موی در الگو) پ دازش اجتماعی  نیزرسد. م احل اج ا نویت یه اج ا) آ  می گی د وا ار می توجه موردنظ یه 

یوه   قالب در دورا  جمهور) اسالمی این اسوت کوه  ها) نی وها) انیسیار) از ط ح ع ض ینده را مغتنم یشمارید. علت شکستِ

او ار  رو) میوز اجو ا   نظ یوه را  دوره پوشوه  تموام نشوده،    هنوز یعنی  د؛شون منتقل میاز پشوه  یه پ دازش  صورت مستقیم

 دروااوع . لذا الگو) اسوتخ اج سوؤال،   شده استنساز) چو  نظ یه، درونی خورد،ااعاً آ  ط ح شکست میدر نتیجه  دهند. می

شده از الگو) حفوظ جهوت اسوت. حوال توضویح ییشوت ) را مدضو  یو ادرا  و          نظ یات استنباک ساز)ِالگو) پ ورش و درونی

 خواه ا  گ امی ع ض خواهم ک د. 

 دمدالقاسم مُییبینا اَیدنا و نَلی سَعَ اهللُ صَلی وَ
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 پرسش و پاسخ

 پایوه   یوک گواهی یوا   شوود و  الگو) استخ اج سؤال، گاهی یا یک سوؤال آغواز موی   آیا این درست است که  :(1یکی از حاضرین)

 شود؟ مشت ک ش وع می

د یوه  نشوو که ما ح موی  یسؤاالتاز خواهید ما ح کنید، یاید پایه داشته یاشد، ولی ی خی که می ؤاالتیس تمام :استاد کشوری

ولی یدت  از اینکه سؤال یه غ ض نظوام مقایسوه    این آ  مالبی یود که در اسمت اول ع ض ک دم.. ندغ ض نظام مقایسه نیست

 . ایون یودت ین نووعِ   یدانیم -یگوییم  ط ف  یهیه معنا) اینکه همه مالب را  -را جا انداختن  وگو گفت هدفِ ت کهنباشد این اس

 آموزش است. 

 مشت کی ندارد؟نقاه یعنی هیچ  (:1یکی از حاضرین)

 س اغ مالب ییایود؛  ط ف یه فک  وادار کند تا کند. ولی یجا) اینکه ط ف رانه اتفاااً از نقاه مشت ک ش وع می :استاد کشوری

 نوع فعالیوت  ینپایه نشود و ا تواند، منج  یه سؤالِ. پس ینای این، پایه سؤال میی ا) ط ف توضیح دهدهمه مالب را خواهد  می

 د. نیاید سؤال پایه داشته یاش ،پایه ها) سؤالغلط است ولی همه 

ثوالی کوه   در مست که یک الگو را یه چوال  یکشویم.   ن ادهیم ی ا) ایزمانی که یک سؤال را پایه ا ار می :(2یکی از حاضرین)

علووم   موا یایود   پسخودش یی و  آمده است.  علوم انسانیِ این الگو از دلِ زدید، در نی و) انتظامی شما ی ا) پیشگی ) از ج م

کوه از دل   را الگوویی  نوه  یکشیم، یه چال از آ  یی و  آمده است را   انسانیکه علوم  ا) شناسیت ، انسا عقب حتییا  انسانی و

 آید؟یی و  میپیشگی ) مدیای آ  

 شناسی هستیدارد، مبانی  شناختی انسا  ا) یک س ) واایعِه  نظ یه کنم؛من دایقاً همین یدث را ما ح می :استاد کشوری

 سوتفاده ا - ارآمود اسوت  که یه نظو  مون ناک   -ها) موجود مدل از دارد. ولی در حال حاض  ی ا) نقد آنها متدولوژ)دارد، مبانی 

ویستی این مشوکل را  یتیپوز متدولوژ)ِ گویند می مثال عنوا  یه. کشند میها) مختلف را یه چال  مبانی تئور)یعنی کنند،  می

همه این نظوام مفواهیم را احالواء     ینده در عوض اینکه گوییدمیشما  وات یکاما  کشند. این دسته مبانی را یه چال  میدارد. 

  داد  یه سؤال من عاجز شدند ... از جوابهمه آ  نظام مفاهیم  پ سم و واتییک سؤال میم؛ اشکال کن وم کنم، تق ی  کن

در  [،]عامل جو م اسوت   گویید نفسدر مسأله ج م میشما  مثال عنوا   یهمهم نیست.  هاآنجواب ما ی ا)  :(2)یکی از حاضرین

-اصالً نفس را نمی - که این الگو از آ  نشأت گ فته -ویستی یتینیست. در الگو) پوز ابول  اایلِی ا) آنا  اصالً  حالی که نفس

 مسأله نفس را درک کنند.  ها ایناز علوم انسانی ش وع کنیم تا  یاید یه عنوا  مثالد. نشناس

یعنی  پایه داشته یاشد؛ یاید سؤالِ ،پایه . ع ض ک دم مسألهیودالی حض تعپاسخ  را ع ض ک دم که ا) نکته ینده استاد کشوری:

ابول داشوته یاشوند.    هاآناز جایی ش وع کنید که یاشد، یاید وجود داشته ک نقاه مشت ک یین اط اف یدث و سؤال پایه ییاید 

موا از  شویند.  نس  کال  موا ی  را شاگ د خودما  کنیم تاخواهیم ط ف نمیکنیم ش وع می ازآنجا واتی ولی توجه داشته یاشید

یوه پیگیو )    منود  عالاوه او را  ،ناشی از این سؤال ) این ولوله وایجاد کنیم  سؤالی در وجودش تاکنیم ش وع می نقاه مشت ک

وجوود  هوا  که در همای  وگوهایی گفتدر همه  ه حال یه. یدث پایه سؤال را یه خاط  همین مالب شما ع ض ک دم یندهکند. 

-ی ا) همین هم ارتباک ااع مینقاه جذایی ی ا) ط فین یدث نیست.  ،یعنی نقاه ش وع یدث حاکم است؛، اشکال شما دارد

مون از ج یوا     مثوال  عنووا   یه کند.[ سؤالی که ما پ سیدیم، جذاب یاشد ]ماج ا تفاوت می مثل همینسؤال شما شود. ولی اگ  

 دیتوانو  سؤال، سؤالی نیست که کسی شوید؟ اینمنک  میرا در رفاه  شما وااعاً نق  خانوادهآیا ام که همیشه پ سیده گ ا توسعه

 یه چال  کشیده نشود.  اشو دستگاه فک ) آرامی یگذرد یهآ   از کنار
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 خوریم؟یه مشکلی ی نمی ،سؤال جوابِ ) در ادامهآیا  :(1یکی از حاضرین)

وگوو  سوؤال گفوت   ایوه پیب یم ولی ااعاً یا لداظ  خودما سمت نتیجه  در ادامه یاید یدث را یه سمت رکن و یه :استاد کشوری

ریوط   یوی ط ف مقایول نگویود کوه شوما سوؤال      وگو ش وع شود و خواهیم گفتخواهیم، مین را میو ما هم همیشود ش وع می

 خواهم داد.  ). حال انشاء اهلل شنبه توضیح ییشت که ع ض ک دم است ا) ااعدهاین سه  وگو وع گفتناین اواعد عام . پ سید می

 مدمد علی مدمد و آل صلّاللهم 

 


