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 شناسنامه:
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سال  علیکم و رحمة اهلل و برکاته بسم اهلل الرحمن الرحیم اعمذ باهلل من الشیطان الرجیم الحمد هلل رب العالمین و الصوال  و السوال  

و علی ا ل بیته الطیبین الطا رین السیّما علی بقیة اهلل فی األرضین ارواحنا آلماله الفداء و  القاسم محمدعلی سیّدنا و نبیّنا ابی

 عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف.

سازی اسالمی اختصاص خما د داشوت. الگومی در جلسات گذشته عرض کردیم که  فته ششم مباحث به شرح اجمالی الگمی نظا 

سوازی اسوالمی ساز اسوت. الگومی نظا سازی اسالمی در واقع در حکم روش  دایت نظامات ذ نی و پردازش ممضمعات جهتنظا 

 ای گذشته را مرور کرده باشید، متمجه خما ید شود کوه در . اگر مباحث  فتهد دساز را به ما نشان میمراحل پردازش یک جهت

که روابا  به دلیل این الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتاز نگا  . انسانی قرار دادیمشدن روابط پایه سؤال را بهینه ،این سلسله جلسات

یشرفت و هر فعالیتی که برای پ تأثیرگذار است، – های فنیهای آموزشی تا بخشز بخشاعم ا –های جامعه انسانی در تمام بخش

پیشرفت کشور باا  رواب  انسانی به چالش کشید  شوندزیرا اگر  ید رواب  انسانی را به چالش بکشد؛نبا شودادار  کشور انجام می

شمد. اگر اقدامی میخل روابط انسانی باشد پیشرفت محسمب نبنابراین  یچ اقدامی به اسم پیشرفت که مُ مشکل روبرو خواهد شد.

شدن روابط انسانی بسنجیم؛ اگر آن اقدا  مخل روابط انسوانی بومد شمد باید نسبت آن را با بهینهبرای پیشرفت کشمری طراحی می

آن اقدا  در تقمیت کرد،  را  او پیمستگی بین آنانسانی  روابط مدت ضد پیشرفت است و اگر اقدامیدمدت و بلنمدت، میاندر کمتاه

شودن روابوط ند. اساساً در این دوره مالک پیشورفت کشومر را بهینهکمدت به پیشرفت کشمر کمک میبلندمدت و مدت، میانتاهکم

تعریف کردیم.  مچنین اگر بخما یم  ر بخشی را به  - لسه گذشته مطرح شدج بیست و پنجکه در  با استدالالت مفصلی –انسانی 

خوما یم یوک ه روابط انسانی آن بخش را بررسی کنیم؛ به عنمان مثال فرض کنید که میناظر ب یپیشرفت برسانیم، ابتدا باید بسته

اگر قصد داشتیم در  مچنین تحمل صنعتی ایجاد کنیم، بنابراین ابتدا باید تحمل در روابط انسانی در بخش صنعت را بررسی کنیم. 

ت منتهی به تحمالت روابط انسانی در بخش آممزش را بررسوی نظا  آممزشی  م تحمل ایجاد کنیم، باید ابتدا بسته اقدامات و تدبیرا

 گمنه است. این پایه بحث بمد. ا  مینکنیم. در تما  بخش

 – ا ساختار فرعی را  وم بحوث کوردیم  ا ساختار ای اصلی  ستند، ذیل  ر ساختار دهالبته این –در مهره و ساختار دو  مباحث 

ساازی کنایم. پیشارفت را درونی گانهای سههرواب  انسانی این است که شاخصه شدنکه تنها را  بهینهبحث به این سمت رفت 

بشمد مسیر ساخت یک قطعه صنعتی را با ابالغ چند پروتکل تعریف کرد؛ یعنوی طمر که در جلسات گذشته عرض کرد  شاید  مان

گواه بوا ابوالغ دسوتمرالعمل و بوا نمشوتن نظوامی از تم شمد تا قطعه صنعتی تملید شمد اما  یچجا خجا شروع و به اینبگمییم از این

 ای نواظر بوه روابوط انسوانی و از سوازی شاخصوهتمان روابط انسانی را بهینه کرد. روابط انسانی فقط از طریق درونی ا نمیپروتکل

ها به پذیرش افراد جامعه شود شاخصهاز فرایندی که باعث مییعنی  شمند. ای روابط انسانی بهینه میسازی شاخصهفرایند درونی

با مکانیز  ذکر تا افراد راجع به  افراد سطح از وعاء فکر پنجکردن افراد یعنی تحریک .  دایتایمبرسند به فرایند هدایت تعبیر کرد 

کات برجسته شاخصه  میوت اسوالمی را درک کننود.  ا تأمل ایجاد شمد و از طریق تأمل ن ا به فکر فرو روند و در آننظا  شاخصه

سوازی ای حواکم بور بهینگوی را درونی سانی را بهینه کنیم، باید شاخصوهاین  م ساختار دو  مباحث بمد؛ اگر ما بخما یم روابط ان

انی را بهینه فرض تمان روابط انسکنیم. این  م حرف دو  بمد. ذیل این ساختار بحث کردیم که سه شاخصه اصلی داریم؛ یعنی نمی

شدن روابط انسانی و پیمستگی روابط رفق وجمد نسبتی بین بهینه از حیث رفق باشند. کرد در حالی که افراد جامعه دچار گسستگیِ

ای  وم کوه روابوط بوین تر خما د بمد،  ور جامعوهمتعادل با  م ا تر باشد، روابط انساناز حیث رفق پیمستهکه ای دارد.  ر جامعه

گسستگی و پیمستگی بوین  به عبارت بهتر پایه [.متعادل نخما د بمد ای آن باشد]روابط انسان  ای آن از حیث رفق گسستهانسان

 ا به  مان شمند. انسانتر می ا را تعریف کنید به  م پیمستهطمر نیست که اگر انسانپایه آن آگا ی نیست. این  ا رفق است،انسان

شدن محبت روابط انسوانی را گسسوته و زیواد شودن آن روابوط کم شمند وکنند پیمسته یا گسسته میمیمیزانی که به  م محبت 
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 ای انسان را در روابط انسانی مسأله رفق است. حتی اگر بخما یم آگا ی کند. پس پایه گسستگی و پیمستگیِانسانی را پیمسته می

  ا باال نخما د رفت. وگرنه سطح آگا ی باال ببریم باید این را با عسل محبت و رفق مخلمط کنیم

ر »فرمایند:می طمر که عرض کرد  پیامبران مان ّنُك   م
َ
رأ َم ُك ٌّ رَ  َ رَُكُكُم 

َ
رَأأ ّيغ َِ ّ ر

َ
ُكات ََ ِّ ر ُكُم  ُ َبِّلغ

ُ
اصرار داشتند به مرد  طرف خومد  پیامبران« أ

رر»جامعوه اساسواً . بدون احساس متقابول و دلسومزی نسوبت بوه  ا  ستندبفهمانند که خیرخماه و ناصح آن ّيغ َِ ّ ر
َ
ُكات ََ ِّ ر ُكُم  ُ َبِّلغ

ُ
اتفوا  « أ

شما احساس کند شما خوانن در منوافع  یزیر مجممعه رود. کافیست کهنخما د افتاد. یعنی ابالغ  م در بستر نُصح و امانت جلم می

نصوح  –دو وصف است؛  م باید در کار محبت و نصح وجومد داشوته باشود  این .[ مکاری با چالش روبرو خما د شد]  ا  ستیدآن

ر » م باید عد  خیانت و امانت در میان باشد.  –حبت است نمعی از م ّنُك   م
َ
رأ َم ُك ٌّ رَ  َ رَُكُكُم 

َ
رَأأ ّيغ َِ ّ ر

َ
ُكات ََ ِّ ر ُكُم  ُ َبِّلغ

ُ
و دار  وم امانوت پیوامبران« أ

تری ایجاد کنود. پوس شاخصوه اصولی پیمسوتگی یوا تر است که بستر رفق فربه ا ممفق. کسی در ارتقاء آگا ی ستند  م خیرخماه

تمانید تحریک وعاء فکر را انجا  د ید، با این وجمد مقاومت طرف مقابل در مقابل مسأله رفق است. اگر رفق باشد شما می گسستگی

تمان وارد فرایند  دایت و تحریک که محبت شما به طرف مقابل اثبات شده است. لذا با این کار میشما صفر خما دشد. به دلیل این

تمان وعاء فکر طرف مقابل را تحریک کورد، سوطح  ا است. به  مان میزانی که میمعادل رشد انسان وعاء فکر شد. تعریف وعاء فکر

آمومزان محمر است. در آممزش و پرورش دانشکند. یعنی نباید مانند نظا  آممزش و پرورش ما باشد که حفظرشد او ارتقاء پیدا می

د. این عمل با رشد  مراه نخما د بمد. آممزش و پرورش موا نبایود ماننود د نو امتحان می حفظ کردهفقط سال مطالب را  پانزدهده

اموا ایون تحریوک در  آممزش و پرورش غرب باشد. بنده قبمل دار  که در نظا  آممزش و پرورش غرب، تحریک وعاء فکر وجمد دارد

کنیم، به لحواظ نواقی یوک سوطح از کند. اگر اشکاالت ما به فکر تجربی را لحاظ یک سطح است و فقط فکر تجربی را تحریک می

که تحریک وعاء فکر به سطح تجربی تفکر محدود اسوت، رشودیافتگی کند. پس در تمدن غربی به دلیل اینوعاء فکر را تحریک می

عورض  – ایی کوه از دل معیوت بوا رسومل حرکت کنیم، مکانیز  الرسملمعیک رشدیافتگی بسیار محدودی است اما اگر بخما یم 

ر»زیورا اسوت،  مان معیت با فراینود  ودایت  معیت با رسمل به معنای کردیم که ُك َ ُ َُ َِ ر ََ ُك ََ  ِ
َ
يرأ ّ

راََلغ ََ  ُُهَ ُك ُ رسومل بالهودی حرکوت « ِّبْل 

سوطح اتفوا  پونج تحریک وعاء فکور در  –حرکت کند در واقع مع فرایند  دایت حرکت کرده است  الرسملمعکند و کسی که می

شمد و نه تحریک وعاء فکر در سوطح تجربوی بوه محمری منجر به رشد میکرد. نه حفظ افتد. پس رشدیافتگی ارتقاء پیدا خما دمی

سطح اتفوا   پنجکرده است. باید تحریک وعاء فکر در  ر  گذاریصمرت ناقی که تمدن غرب بنیاد خمد را بر این سطح از تفکر پایه

معه طریق ارتقواء رشود اسوت، روی بنیوان رفوق سطح که در جا پنجبیفتد تا رشد محقق شمد. تمجه کنید که تحریک وعاء فکر در 

بینیود. رسومل شوما از رسومل میسوطح، محبتوی اسوت کوه  پونجکردن بوا رسومل در ایون ساز  مرا یشمد. زمینهگذاری میپایه

کننود بوه میوزان مودارا و الرسمل حرکت میشمد که حاضریم با او  مرا ی کنیم. کسانی که معللعالمین است و این حس میرحمه

 تمانند تحریک وعاء فکر ایجاد کنند. این دو معادله اصلی  ستند؛ رشد ضرب در رفق. ق و محبت میرف

ر»باید برای این معادله یک سپر  م درست کنیم؛ حال  َ ََ ر ُُ ا َغ ّشُك
َ
ر أ ِّ ُكا

باید جلمی نفمذ کفار را بگیریم زیرا کفار وعاء فکر را محودود  «اُكُكفغ

الرسومل که کفر یعنی ندیدن رفق و عد  تمجه به چهار سوطح مهوم فکور، کسوی کوه معبرند. به دلیل اینو بستر رفق را از بین می

مبوارزه بوا و دلیول برد. منطق ن میکند در مخالفت با کفار شدید است. تبعیت از کفار معادله رشد ضرب در رفق را از بیحرکت می

شمد. کفر خومد را بوه ه میزیرساخت بهینگی روابط انسانی چالش کشید و آیداز دل کفر ترحم بیرون نمی ت زیرااستکبار  مین اس

الرسومل د د. لذا کسانی کوه معکند آن  م به صمرت ناقی، پس سطح رشدیافتگی را  م کا ش میچهار  تفکر محدود می سطح

ر» ا در حد کنند  میشه حساس  ستند و حساسیت آنیحرکت م َ ََ ر ُُ ا َغ ّشُك
َ
ر أ ِّ ُكا

 - ا با کسانی که معادلوه اصولی عوالم است. آن« اُكُكفغ

رفوق ضورب در  –کنند. حال حرف بنده این است که ایون معادلوه را متمجه نیستند برخمرد شدید می -معادله رفق ضرب در رشد 
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فهوم  ،. افراد باید بور اسواس ایونستمرالعملی نیست و باید درونی باشدابالغی و دکار را باید درونی کرد. این  –رشد ضرب در تمازن 

 سانی است. ا، ابزار اصلی بهینه روابط ان ا  م معنا شد؛  دایت حمل شاخیحمل شاخی پیدا کنند. بنابراین  دایتِ

یا عمامل غیر بیانی  م در این  دایت تأثیر دارد؟ این  م ساختار نظری و کالمی محض است  ،ین  دایتحال سؤالی پیش آمد که ا

استدالل کرد ؛ به اسوتناد ظهومر آن دو آیوه و بوه  سؤال به ظهمر دو آیه از سمره نحل د ی به اینسم  مباحث بمد. بنده برای پاسخ

داری را در سورمایهمری اسوالمی و جمهو ای نظوا  استناد ده جلسه ابتدایی مباحث که از باب تجرب مطورح کورد ؛ یعنوی تجربوه

 ای  میت اسالمی را بررسی کردیم. پس  م به استناد تفقه و  م به استناد تجرب یعنی  وم چهارد ه گذشته و اثر آن در شاخصه

. گیری کردیم که عمامل غیر بیانی  م در  دایت موؤثر  سوتندیجهو  م به استناد سطح چهار  تفکر نتبه استناد سطح پنجم تفکر 

گیری شخصیت یا دوران تربیت بمد. مسأله قانمن یا نظاموات اجتمواعی و نفوی دوران شکل ،به عنمان مثال یکی از عمامل غیر بیانی

گیری شخصیت ضرب علم یا بیان ضرب در دوران شکلخروجی . پس ندبمددو مثال دیگر از عمامل غیر بیانی مؤثر بر  دایت سبیل 

گمنه نیسوت کوه شدن امر  دایت بمد. یعنی اینفربه ساز،ت جهتتماعی و ضرب در باقی ممضمعادر نفی سبیل ضرب در نظامات اج

 ای  میت اسالمی فقط قدرت بیان داشته باشید اما نظم اجتماعی، دو د ه را بوه مثالً شما برای تعریف پیشرفت اسالمی و شاخصه

مانید بحث کنید، نظم آممزشوی خودمات مربومط بوه بخوش ت ای متناسب با بخش خدمات و تملید اختصاص د د. شما میآممزش

ای که برای آممزشی کنند و  مان نظمِ ا در مباحثات خالف نظم رایج، شرکت نمیخدمات و تملید را اصل قرار داده است لذا انسان

ان فقیهانوه داشوته باشوند  ا فقوط بیوکه انسوانکنند. پس باید نظامات اجتماعی تغییر پیدا کند. این ا گذاشته شده را طی میآن

 عی این فرصت را از شما گرفته اسوت،شمد برای طرف مقابل بحث را جا انداخت اما نظم اجتماکند. اگر فرصت باشد میکفایت نمی

مطالعات حمزه خانماده وی قمی است اما نظوم اقتصوادی  اداره ا ل خانه خمد را متکفل شمد زیراتماند تربیت فرزندان و یک پدر می

خانماده خمد زمان بگذارد. نظم اجتماعی باید ضرب در بیان و علم شمد تماند برای ری کرده که او باید دو شیفت کار کند پس نمیکا

 این  م حرف سم  بمد. تر شدن امر  دایت شمد.تا باعث فربه

، موضاوعات هادایتهای نام زیرسااختدر اولین نقشه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،  که به این عنمان یک تعبیری انجا  دادیم

هدایت هام یعنای عوامال  هایزیرساختهدایت،  هایزیرساختیعنی  سازجهتموضوعات  کنیممیساز است. وقتی بیان جهت

نباشاد،  هازیرسااختزیرساخت برای هدایت هستند. یعنی اگر ایان  –رسا است  همین صورتبه تعبیر  – بر هدایت مؤثربسیار 

و به دلیال اینکاه زیرسااخت  کالمی یا غیرکالمی باشند هازیرساختکند که . فرقی نمیشودمیهدایت به چالش کشید   مسأله

 ،. لذا در واقع در اولین نقشه الگاوی اساالمی ایرانای پیشارفتمگوییمی سازجهتموضوع   آنعمد  بر هدایت دارد، ما به  تأثیرِ

 این  م ساختار سم  مباحث بمد. .است، معادله ایجاد هدایت سازجهتپردازش موضوعات 

؟ اگر بیوان و علوم یوک ممضومع گیردصمرت می چگمنه سازجهتپردازش ممضمعات . شمدمیاز امروز ساختار چهار  مباحث شروع 

؟ آیوا بوه روشوی کوه مناطقوه و فالسوفه بیوان پرداخته و آن را پردازش کوردبیان و علم ال باید به چه شکلی به است، ح سازجهت

مختصری که در چنود روز گذشوته بوه قوم  آفرین است؟ بنده در این سفرِبیان فلسفی  دایتآیا بپردازیم؟ آن به پردازش  کنندمی

دیگور برابور از ایشان پرسید ؛ آیا فلسفه و عقل بوا  وم سؤالیحمزه علمیه قم رسید ،  بزرگمار ت یکی از آقایانرفته بمدیم، در خدم

بگمیم کوه بیوان عقلوی غیور از بیوان  کرده و سازیزمینه نزد این عالم بزرگمار این بمد کهدر  سؤال ستند؟ غرض بنده از طرح این 

ا دارد، باید قماعد بیان خمد را نیز بحوث کنیود. کمو تأثیر  در ایجاد  دایت که بیان و کال گمییدمیفلسفی است. باالخره وقتی شما 

 میشه گفتیم که بیانِ منجور بوه  مثالًبرخی از قماعد حاکم بر بیان منجر به  دایت را بحث کردیم.  اینکه ما در حاشیه این جلسات

باشد، بیان  رفق. بیان منجر به  دایت باید محفمف به حاکم باشد آنبر  ذکر  ایویژگیباید باشد، یعنی  ذکر دایت باید در فضای 
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ر»باشد، یعنی  مقایسهنظام دایت باید در فضای  منجر به ُكر َق  َ رت َب  ر َ ر   َُ ُك ش  ر َارلُّ ُكَ ر ّمَ باشد،  م باید طرف رشد بحث شمد و  م بایود طورف « َاُك 

مقایسه را ایجاد کنید که  البته در آنجایی باید د شد.مقایسه ایجاد نخما بحث شمد، در ذ ن طرف نظا  طرفهیکی بحث شمد. اگر غَ

وقتوی شوما در دانشوگاه  موثالًرا رواج د یود.  [ی که شایع نیست]مقایسه فکر باطل فکر باطل شیمع یافته باشد، نباید به بهانه نظا

در دانشوگاه شوریف یوک فکور غلوط ممضومع تجربی است و این  ،دتُبه دلیل اینکه در دانشگاه شریف مِ، خب کندمیشریف صحبت 

و بیان کرد ابتنای یک تمدن بر فکر تجربی یعنی ابتنای یوک تمودن  بحث شده یافته است، در این صمرت باید با صراحت واردرواج

 . [شمدنمی دایت ایجاد مقایسه نباشد ]سطمح فکر انسان. اگر نظا  پنجمیکبر تنها 

ای را مسألهیک  تمانیدمییک بحث دیگری است، بله شما ، نقد کنندمیاشکاالت فکر تجربی را بیان  مثالًو  شمندمیبرخی وارد نقد 

که تحریوک  کنیدمیبیان مثالً  .داریدمیمقایسه اعم از نقد است، یعنی شما فکر برتر را در روبروی فکر غلط نگه نقد کنید، اما نظا 

، معنوای کنیدمیرا به قضاوت دعمت شنمنده  وعاء فکر در پنج سطح بهتر است و یا تحریک وعاء فکر در یک سطح؟ با این کار خمدِ

، مشکالت جامعه علمی کشمر ماسوت؛ افورادی کنممیمقایسه غیر از نقد است، این مماردی را که عرض مقایسه این است. نظا نظا 

کاالت را ، اشد ندمینقد انجا   دارندوامی – م وجمد دارد  در جبهه علمی فر نگی انقالب متأسفانهاین مشکل  – شمندمیکه وارد 

زموانی را کوه بوه برجوا  اشوکاالتی وارد ا به اشکاالت شد، طرف مقابل ]از این فضا استفاده خما د کورد.[ . وقتی اکتفکنندمیبیان 

فرممدند؛ بیان کردند که برجا  یا نمد درصد فایده دارد  ایجملهیکبعد آقای ظریف  – شدمیبه برجا  خیلی اشکال وارد  – شدمی

ببینید، نقد کردن بدون  که برای برجا  جایگزینی نیست. گفتندمیاستفاده کنیم.  آند، اما در  ر دو صمرت ما باید از و یا پنج درص

 اصوالًو  دانممیکه ما را ی نداریم و من مشکالت را  کندمیرا ایجاد خما د کرد. یعنی طرف مقابل بیان  تأثیراتاین ارانه جایگزین 

 ]اما را ی جز قبمل برجا  نداریم.[ درصد  م است. نمدوپنجدر حدود  آناشکال 

 موان وزن و حجوم و بوه  انودازهبهو  م  آنمقایسه یعنی  م نقد به فکر و گفتن اشکاالت مقایسه برویم، نظا ما باید به سمت نظا 

و فلسوفه مطورح در منطوق  کنیممویکوه موا در اینجوا بحوث   واییبحثاین بیین کردن.  مان میزان حرف جایگزین را بحث و ت

 .کنندمیبحث  غلط، البته اگر نگمییم قماعد بیان را کنندمی، منطق و فلسفه قماعد بیان را خیلی حداقلی بحث شمدنمی

بیوان اسوت، خوب بوه چوه شوکلی بایود  سوازجهتیوک ممضومع  مثالًداریم؛  سازجهتپس یک بحثی با عنمان پردازش ممضمعات 

به دلیول اینکوه بیوان که چطمری راجع به بیان بحث شمد،  گمیدما میسازی اسالمی به ی نظا بیان را بحث کنیم؟ الگم  ایویژگی

شخصویت  وم یوک  گیریشوکل، دوران آییمموی. حال به سراغ دوران تربیوت است سازجهتیک زیرساخت  دایت و یک ممضمع 

پدر و مادر  - کما اینکه در روایت آمده - مثالًند؛ انعقاد نطفه اشتباه کن مسألهزیرساخت  دایت است، کافی است که پدر و مادر در 

حین انعقاد نطفه، لحظه انعقاد نطفه تکلم کنند. زیرا در حین انعقاد نطفه یا باید سکمت حاکم باشد و یا باید ذکر خدا حاکم باشود. 

این ممضمع را خما م شکافت که چرا این  داًبعبنده  –. فرزند را کا ش خما د دادعادی سطح تکلم   ایتکلمکه  شدهبیاندر روایت 

از حیوث تکلوم  آنهادر این صمرت فرزند  عد  آگا ی این کار را انجا  د ند؛پدر و مادری در اثر  یدفرض کنحال  –. گذاردمیاثر را 

خما ود کورد. دچار مشکل خما د شد. وقتی از حیث تکلم و یا حیث ذ نیت دچار مشکل شد، یعنی قمه فراگیوری او کوا ش پیودا 

بیان کند. پس دوره  را شمابا شما شده و اشکاالت  وگمیگفتوارد  تماندنمییعنی  ر چه  م شما بیان خمب داشته باشید، او حتی 

را  ت حضورت ابمالحسون رضوااگر مادری روایو مثالًاست. یا  غیرکالمیو  غیر بیانیشخصیت یک زیرساخت است اما  گیریشکل

ایون  انوددادهکه در این روایوت  ایوعده کندر مصرف کند؛ ما ایی که حضرت فرممده است آنت کرد و در رعایت کرد، یعنی مراقب

ممجومد  در علوم  البتوه. کنودمی فعوالبیشفرزند را   اروانشناساست که کندر ذکاوت فرزند را افزایش خما د داد. به قمل رکیک 

کوه  شدهشمردهع میک خانماده این ممض  ایبختیخمشوایات ما که جزء . به خالف رشمدمییک ممضمع منفی تلقی  فعالی دریشب
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فعال باشد. اگر یک مادری این ممضمع را رعایت کرد، فرزند او زکی خما د شد. وقتی فرزنود یشب -رکیک اصطالحبه – آنهافرزندان 

خما د شد. یعنی وقتی در جلسات  دوره استقالل بیانِ درضرب است شخصیت گیریشکلمحصمل دوران  ی کهاوتین ذکزکی شد، ا

 خما د شد. ببینید وگمگفتوارد  نیست و فمری مطلب را گرفته، تجزیه تحلیل کرده و دیرفهمقرار گرفت، دیگر این فرزند  وگمگفت

شخصیت خما د شد که این ممضمع را در جلسات قبول عورض کورد . حوال خومد ایون دوره  گیریشکل درضرببیان  در این حال

 ا را سوازجهت خوما یممیبه دلیل اینکه بحث ما به ایون حود رسویده کوه  - شخصیت را به چه شکلی پردازش کنیم؟ ریگیشکل

 سم  که  سازجهت سازی اسالمی، روش پردازش را به ما نشان خما د داد.الگمی نظا  -پردازش کنیم ]باید به این ممضمع بپردازیم[ 

قوانمن و  سوازجهت. کنیممویسازی اسالمی استفاده م؟ باید از قماعد عا  الگمی نظا زش کنیپرداشکلی نفس سبیل است را به چه 

الگاوی . سازی اسالمی این ممضمعات را به ما خما ود گفوتا چگمنه پردازش کنیم؟ الگمی نظا ر آنکنیم و  کاررا چ اجتماعینظم 

 هنُا اگاراین الگو نُه قاعد  دارد کاه است.  سازجهتسازی است، روش عام پردازش موضوعات سازی اسالمی روش عام نظامنظام

را پاردازش کردیاد،  ساازجهترا پردازش کنید و اگر یاک موضاوع  سازجهتیک موضوع  توانیدمیرا مسل  باشید،  آنقاعد  

 لذا بحث بسیار مهمی است. اهد شد.هدایت افراد ظاهر خو شدنفربهدر هدایت و  سازجهتموضوع  آنخروجی پردازش 

الگومی سواخت را بوا بتمانیم که ما  نج سال گذشته، در کمتر فرصتی بمددر طمل این پرا مطرح می کردیم،   ابحثخمد ما که این 

اصولی سور معادلوه  ، یوا بورایمزدهنخبگان تفا م کنیم.  مه حرف ما این الگمی ساخت است، به دلیل اینکه  ر حرفی را تا به حال 

 م وابسته به ایون الگومی سواخت  سازجهترسیده است، پردازش ممضمعات  سازجهت دایت و یا معادله اصلی پردازش ممضمعات 

نظریه  ست،  مه خروجوی ایون الگومی سواخت اسوت. ایون الگومی   ادهکه  ایمکردهاست. این نظریاتی که ما در نقشه راه مطرح 

بوه نظور  ته بحثی که ما در نقشه راه داریومصد بس مثالً. از حدود شمدمیشه راه محسمب بحث در بین مباحث نق ترینفنیساخت، 

را در دو  ریزیبرناموهسوازمان  آنبنده حدود بیست بسته به این الگمی ساخت اختصاص دارد و این الگم  مان چیزی است که ما با 

اندیشویدن بوه   ایمودلاسوت، جوای  پژو یآینده  ایلمد جایبهو  swotن الگم جای . ایایمکشیدهسال گذشته به چالش جدی 

کوه  کنممویبحث بسیار فنی است و بنده از خودا تقاضوا است.  قرارگرفتهاستراتژیک غربی که در حال حاضر  ست، رکیک معنای 

، در شومدمیلط سازی اسالمی را مسمضیح د م. کسی که این الگمی نظا اجمالی ت صمرتبهتمفیق د د این ممضمع را در این  فته 

و بعود  وم نتیجوه پوردازش یوک ممضومع  شومدمییعنوی آشونا  .شومدمیرا مسلط  سازجهتحقیقت چگمنگی پردازش ممضمعات 

امر  دایت  م بهبمد روابط انسانی خما د شد و بهینه شودن روابوط انسوانی  شدنفربهامر  دایت است. نتیجه  شدنفربه، سازجهت

  ایکتاباست. غرب با  مه ادعا ایی که در الگمی تمسعه غربی انجا  داده، با  مه رجز ایی که در  پیشرفت اسالمی ایرانی پایه م

مختلوف.   ایحمزهدر یا ، در تحلیل روابط انسانی دچار مشکل است؛ چه در حمزه خانمادگی، در حمزه اجتماعی و است خمد خمانده

بحوران  کشومر دنیوا سوه چهوار ترینیافتهتمسعهو در حال انفجار است. امروزه را حل کند، بلکه جامعه ا مسألهنتمانسته  تنهانهیعنی 

اسوت کوه در ایون کشومر ا در حوال اتفوا  افتوادن اسوت. خبور  ایطلبانهتجزیه  ایجنبش مین  آنهاامنیتی جدی دارد. آخرین 

دارد. ببینیود، ایون  ایجدی م اخبار  نژادپرستیضد   ایجنبشاست، در آنجا  شدهشروع قبالً م که  استریتیوالضد   ایجنبش

 در آن. چین  م یک کشمری است که روابط انسوانی کندمیما  مین را اعال    ایبررسیو  اتفاقات خما د افتاد. در چین  م اخبار

 وم  مه بودتر به  مین شکل است و البته از  یافتهتمسعهدر  مه کشمر ای  تقریباًدو د ه آینده در حال انفجار انسانی است.  یکی

و سوایر دوسوتانی کوه در دانشوگاه شوریف  ایون نظور از]جالب اسوت کوه[  .در کشمر ای حمزه اسکاندیناوی این اتفا  افتاده است

بوه ایون ممضومع  حران روابط انسانی روبرو  ستیم.با بدر کل یعنی  ستند.  ترپیشرفته کشمر ااین  اتفاقاً، د نددرس می  ادانشگاه

 روابط انسوانی را نادیوده بگیوریم. بوه تمانیمنمی، ما باالخره شمدمیختم  وجمد دارد  ادانشگاه  ایدپارتمانکه در  پاسخیبی سؤال



6 
 

سوازی جوماب ایون الش کشیده خما ند شد. الگمی نظوا  م به چ  ابخشنادیده گرفته شمند،  مه  مان میزانی که روابط انسانی 

 .د دمیممضمع را 

 و حواال ایمکردهجلسه قبل را خالصه کرد  که ما تا به حال چه چیزی بیان  وپنجبیستی این جلسه یک دوره مباحث بنده در ابتدا

 ، کنیم.ایمکردهجلسه گذشته بیان  وپنجبیسترا سمار بر ممضمعاتی که در خما یم این ساختار چهار  می

شاءاهلل در طمل این  فته این ممضمع را تبیوین خوما م م و انسازی اسالمی چیست؟ بنده یک سری مقدمات را بیان کنالگمی نظا 

، دارای سوه ریوز "الگومی سواخت"سازی اسالمی و یا به تعبیر مخفوف که در جلسه گذشته عرض کرد  الگمی نظا  طمر مانکرد. 

سازی در نگاه موا ن است که نظا ای . معنایشکنیممیسازی اسالمی بیان الگمی نظا  عنمانبهالگمست. یعنی ما مجممعه سه الگم را 

 ستند. یعنی اگر شما الگمی اول را مسلط نشومید و مراحول  یکدیگرو این سه مرحله  م مترتب بر  گیریدمیصمرت  ایمرحلهسه 

بوه  د. اگر الگمی دو  را  م به سورانجا  نرسوانید، نخما یود تمانسوتننخما ید رسید، زیرا ترتب دار  را طی نکنید، به الگمی دو آن

الگاوی اساتخرا  »است. ریز الگمی دو  الگمی سواخت  «الگوی حفظ جهت»خت؛ ابرسید. ریز الگمی اول الگمی س الگمی سم 

کوه اگور کسوی  کنمموی تأکیوددوباره  نا  دارد. «الگوی پردازش اجتماعی»نا  دارد و ریز الگمی سم  الگمی ساخت  م  «سؤال

 اسالمی ایرانی پیشرفت داشته باشد، باید این الگمی ساخت را مسلط شمد. با نگاه الگمی ریزیبرنامهقدرت  خما ممی

 . این چهواردهما در زمینه الگمی اسالمی ایرانی پیشرفت چهارده مرکز فعال داریم – کنممیبنده این ممضمع را با صراحت عرض  –

تنها چهار را با تمسعه تمضیح د ند. اما  ت پیشرفتتفاو تمانندمیو فهمیده جریاناتی  ستند که فر  بین تمسعه و پیشرفت را  مرکز،

بسیار به الگم وای  آنهاالگمی ارانه د د. از این چهار ممرد، یکی از  خمد، شدهتعریفبرای تحقق پیشرفت  تماندمیاین مراکز  از مرکز

. زیرا فر  است اندنرسیدهتی[ الگم بقیه جریانات  نمز به ]چیس سه مرکز باقی خما د ماند زیرا  مرویغربی شبیه  ستند، یعنی بر 

یعنی بوه الگومی خومد نرسویده  ،تماند از الگمی پیشرفت خمد دفاع کندتمسعه و پیشرفت را دانسته اما نمی که فر ِ ایمجممعهبین 

فقط در روبنا بوا م و  کنندمی. دو تا از این مراکز  م یک حرف را بیان اندرسیدهسه مرکز وجمد دارد که به الگم  فعالًاست. بنابراین 

 یکیآن. کنیممیرا بحث  آنهاسازی است که ما الگمی نظا  آنهاکه یکی از  داریماختالف دارند. پس حداکثر ما دو الگم در این وسط 

بوه سوازی الگومی نظا قضاوت کنید که  مید و بعدرا نیز مسلط ش آنخمد شما باید در یک جلسات دیگری وقت بگذارید و  بعداً م 

خمد  بعداً. کندمیاین کار را  –به اسم تنظیم برنامه در مجممعه فر نگستان است  –الگمیی که  آنیا  کندمیفت کشمر کمک پیشر

 خماسوتممیالگوم اسوت. بنوده  آنفر نگستان را نیز ببینید. این الگم موا در مقابول  الگمی تنظیم برنامه خانه و فتبیستشما باید 

 مهمی است. تمجهِقابلعرض کنم، یک بحث  خما ممیاین بحثی که بنده ه نظر جایگاه بحث را مطرح کنم که ب

در دو را تبیین خما م کرد.  آنهاو فردا  کردهاشارهبنده این سه اصطالح را  –برای فهم الگمی حفظ جهت باید سه اصطالح را بفهیم. 

، مفهوم  «ساازجهت». مفهوم  -را شورح خوما یم داد  سوت  الگمی سواخت این الگمی حفظ جهت که الگمی اصلی جلسه آینده

اگر کسی الگوی حفظ جهات را . این سه اصطالح اصلی الگمی حفظ جهت است. «به جهت سازجهتترجمه »و مفهم   «جهت»

 نتاریمهماولین نقشه الگوی اسالمی ایرانای پیشارفت،  نظر ازبه جهت را یاد بگیرید و  سازهاجهتترجمه  تواندمیمسل  شود، 

ساز ا به جهت را اساساً اگر شما ترجمه جهت ها به جهت است.سازجهتاید بداند ترجمه ب ریزبرنامهعامل و متغیری که یک مدیر 

حفظ این ترجمه مهم اسوت. یعنوی آغواز حفوظ یوک  ی،در دو ریز الگمی بعد پس .کرد اسالمی معنا نداردو عمل ریزیبرنامه ،ندانید

؟ کدا  ترجمهترجمه اصل است.  الگمی پردازش اجتماعی است. پس ،کردن یک ترجمهیالگمی استخراج سؤال است و اجرای ،ترجمه

را و جهوت سواز جهوت بنوده چیسوتیِ د.ریزی برای او خما د بمساز به جهت. اگر کسی این را بیاممزد نقطه آغاز برنامهترجمه جهت
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قصود دار  ایون آینوده ز دو سوه رو در .ساز به جهت واضح شمدترجمه جهتمعنای ساز و جهت چیست تا د م که جهتتمضیح می

  .مطلب را بحث کنم

بورای  ابعواد فطورت اسوت.سواز جهوت کرد  در اولین نقشه الگمی اسالمی ایرانی پیشرفت معنای اولیه گمنه که عرضببینید  مان

یوک  ا را به اولین مقدمه این است که خداوند متعال  مه انسان ؛کنم به این دو مقدمه تمجه بفرماییدتقاضا می ،این مطلب تمضیح

رر»به تعبیر قرآن  .فطرت مشخصی خلق کرده است ّ َ راَلغ ََ ُك ط  ُك ف ّ ُكاراَُكغ َ  َ َ ََ ُكاَ ر راَنغ ََ َطُك َ فِطْورَتَ یعنوی  اسوت قَلَوبه معنوای خَ در این آیه رَطَفَ «ِّترف 

ببینیود  اسوت. اول مقدموه . اینکه از اول تا آخر تغییر نخما د کرداست ی خلقت خاص . فطرت به معنایالنَّاسَ عَلَیْهَا الَّتِی خَلَقَ اللَّهِ

ر» :که است تعبیر این ّ َ راَلغ ََ ط  ُكار ف ّ َ  َ َ ََ ُكاَ ر راَنغ ََ َطُك َ ُكِّترف  ایوران مورد  بور ایون  ، ژاپون وکمبا در برزیل،؛ اندخلق شدهبر آن فطرت  مرد یعنی رررر«اَُكغ

 زار سال آینده  م بر این فطرت خلق خما ند شد و  م سال پیش بر این فطرت خلق شده بمدند؛   زار ؛ مرد ِاندفطرت خلق شده

ایون  شمند. این مقدمه و حرف اول است. پس این فطرت که عرض کوردیم مواده اولیوه اسوت واکنمن  م بر  مین فطرت خلق می

را اینکه چه چیزی خلق کرده است ا زیر ،اد فطرت تنها برای خالق ممکن استتسلط به ابع .خلق کرده است فطرت را خداوند متعال

 موان  از آلیاژ بسیار پیچیده است.فطرت انسان یک  .زیاد است -به اصطالح رکیک  - آلیاژ این پیچیدگی در .دانیمخمدِ ما  م نمی

یعنی برای تحمل یک زندگی ابودی م دیگری خلق شده است عالَ ند که بسیار پیچیده است و برایادر باب روایات ما تذکر داده ابتدا

نروید، ایون شوناخت جوزء  فهمیم[ میابعاد انسان را] ما  مه بگمییدکه فکر  گفته شده که به سراغ این لذا به  مه .خلق شده است

بمد. یعنوی از  از طریق تفقه خما د شمد و ممکن است،مقدار کمی از آن فهم میشمد. اگر  م می  ا محسمبمحال برای انساناممر 

پس یوک بحوث فطورت  .ایمسانل را در جلسات گذشته بحث کردهالبته این م .تمان ابعاد فطرت را بحث کردطریق فهم تجربی نمی

برای مثال  مه ما  .فعلیت فطرت است ،شخصیت .دهدشخصیت را شکل می ،و فطرت ضرب در سه مسأله محی ، دعا و رزقاست 

و دیگور  ای متفاوت موا  ای خاص، شعمر ای متفاوت و تحملاخال از  ابعاد شخصیت متشکل م اکنمن دارای شخصیت  ستیم. 

ر و یک شخصیتی کم یک شخصیتی با سمادت ؛تر و یک شخصیت دارای تحمل بیشتر استخما د بمد. یک شخصیتی کم تحملاممر 

شخصیت فعلیت فطرت است اما مماد خا  یکی  .تر استتر و یک شخصیتی دارای شعمر پایینیک شخصیتی شعمر باال ؛سمادتر است

د د کوه البتوه رز  و شخصیت را شکل می و شمدآید ضرب میرزقی که از باال میمیزان دعا و  در محیط و است ولی این مماد خا 

 دارند.  ا  م نسبتدعا نیز ب

برای مثال در حدیث  ست که عقل اکتسابی نبمده بلکه اعطایی است لذا اگر کسوی   ای شخصیت مسأله عقل است؛از جمله متغیر

عقل جوزء اقسوا  عموده  .باید سر به سجده نهاده و متضرعانه از خدا عقل طلب نماید برد به بیان اما  صاد از عد  عقل رنج می

رد بکم خمد ب عقلِبه عقل است و این اکتسابی نیست. اگر کسی با عالنمی پی بع میزان  ا تاشخصیتعمدتاً نید که دارز  است. می

حمصوله  کنند و اصالًکمتر مدارا می ،تر ای کم عقلح صدر و عد  مدارا است. یعنی آد عد  شر ،ن عالمت برای عد  عقلیترمهم -

 یم اصوالًبگیوربورای کموک بوه پیغمبور قرار است نصف جهان اسال  را گمییم به اینها می یعنی وقتی مثالً .معیت با رسمل را ندارند

عقول  ؛ه اندازه است باید به سراغ میزان شرح صدر و مودارای خومد بورودبفهمد که میزان عقلش چو  – حمصله این کار ا را ندارند

  .آن دعا است عالنمی دارد. اگر کسی متمجه شد که کم عقل است راه

شومد و فطورت را بوارور کورده بوه آن فعلیوت پدر و مادر خمب محیط محسمب می . رفق، ا تأثیر دارد، در شخصیت آد حیط  مم

الهوی  مبتنی بر میزان دعا و  م مبتنی بر حکموت نهواییِ ، م به عنمان متغیر آخر  ست که . رز دعا، محیط و رز . پس د دمی

به  ر حال یک فطرت داریم کوه تحوت توأثیر یوک  .شمد ای الهی لحاظ میدر حکمت  م البته یک متغیر ای دیگر شمد.نازل می

از  . یکویداننودرا محویط مویفطورت بوه شخصویت  تبودیلمتغیر اصولی در روانشناسی غربی  .شمدعماملی به شخصیت تبدیل می
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دی گرفوت. بوه  ور حوال قش عمالم باال، رز  و تقدیر را جگیری شخصیت باید ندر شکل .تما  آن ای اصلی محیط است نه متغیر

م و این شخصویت کوه فعلیوت فطورت اسوت؛ یعنوی  ای شخصیت محیط است. حال ما با یک شخصیتی روبرو  ستییکی از متغیر

یوا ابعواد  .نیاز وایی بورای آن متصومر اسوتای مختلف پیدا کرده است. شخصیت ابعوادی دارد و  شکل ؛فطرت در آن است جم ره

 ،به دلیل مدل تغذیوه و دیگور عمامولبه عنمان مثال  .اندفطرت  ستند که کم یا زیاد شدهنیاز ای شخصیت  مان ابعاد و نیاز ای 

فطرت است ولی وقتی در محیط و شرایط مختلف  اصل نیاز جنسی جزو .تر و بعضی سردتر  ستندبرخی از حیث روابط جنسی گر 

 .ی مختلف روبرو  سوتید ابا ده سطح از نیاز جنسی در شخصیتبا این شرایط شما مثالً کند و طبع انسان تغییر می شمدضرب می

 وا روبورو شما با یک چیزی مثول نیواز جنسوی انسوانمسط باشد. پس متیکی خیلی ضعیف و ممکن است یکی  یکی خیلی شدید

حجم، سطح و شودت آن . مدیریت کنیم ریزیدر برنامه آن راخما یم میما  وابعاد فطرت است  جزو بدانید که این نیاز ، باید ستید

به دلیل محیطی که در آن  برای مثال یک کسی شخصیتاً .شخی به  مین شکل است تابع شخصیت فرد است.  مه نیاز ای دیگرِ

ید برای این فکر قماعد حال ما با ،ا ل فکر است این شخی مثالً ؛فکمر شده است ،دلیل عقل اعطایی از جانب خداهقرار داشته و یا ب

  ریزی کنیم.فکر برنامه رای حمزهبو بیان کرده  یریتمد

برای مثال وقتی شما در دانشوگاه شوریف بوا  . ا متفاوت  ستند اصل فکر ثابت ولی سطمح فکر فراوان استشخصیتدلیل اینکه به 

پوس بایود  جربی تمرکز دارنود؛ح فکر تتجرب و سط محیط  مه روی ،تمدن غرب غلطِکنید به دلیل محیط دانشجمیان صحبت می

تجربی است به وعاء فکر در سطمح باالتر ارتقواء د ویم. ایون در فکر چگمنه کسانی را که تمرکزشان که یک فکری به حال این کرد 

. ماست. پس اصل نیاز به تفکر و مدیریت حمزه فکر ثابت و جزء ابعاد فطرت است اما شدت وضعف آن توابع شخصویت اسوت مسأله

در  ای اموا  خامنوهاهللما شخصیت دوستانی که پای درس آیتکز شدن بر وعاء فکر تجربی است ادوستان شریف متمرشخصیت 

    کنند. گر  م تمجه میبه سطمح فکری دی اندحمزه تفقه نشسته

ای را برگزار پس باید دید که وقتی مثالً در حمزه علمیه یک جلسه .به تجرب کمتر تمجه شمد البته ممکن است در حمزه تفکر فعلی

شودت و ضوعف،  .یعنی سطح تجرب را نیز تحریوک کنیود ؛وعاء فکر در سطح تجربی کنیدکنید باید یک فکری به حال تحریک می

در چهوار سوطح دیگور فکور تحریوک  یت دانشگا ی دارد و نیاز داردیک کسی شخص ؛کمیت و کیفیت آن تابع شخصیت افراد است

ریزی نممد تا بیشتر برنامه ه باید مثالً برای دو سطح دیگر اوشخصیت حمزوی دارد ک یفرد دیگر ریزی کرد.برنامه باید برای او ،شمد

ساز را راجع به چه چیزی به کوار ما اصطالح جهت ه نیاز ای دیگر را در نظر بگیرید،ند. این نکته مهم است. حال  مبه آنها تمجه ک

شخصویت خما ود بومد.   وای کموی و کیفوی آن ابعوادراجع به  مین ابعاد فطرت. اصل آن ابعاد فطورت اسوت و ویژگوی ؟بریممی

 ای ما را  م مرور کنید و  ور جوا متمجوه شودید ا اشتباه به کار برد. این بحثحث الگم آنها راصطالحات دقیق است و نباید در مبا

بر ؛ وقتی راجع به اصطالح ابعاد فطرت را به کار می کنم  تذکر د ید. وقتی راجع به اصلش صحبت میابنده  م اشتباه به کار برده

خما ود بومد. که قصد داریم آن را بررسی کنیم معه کنم که اآلن چیست مثالً این ابعاد شخصیت آن مجمفعلیت آن بخش بحث می

ه این بخاش از نیااز کاه اکنون وجود دارد. حال چرا راجع ببریم یعنی این نیازی که همساز را به کار میوقتی اصطالح جهتپس 

ق سااز الاالجهات از نیاز در اصطالح نقشاه را  نیاز جنسی باشد یا نیاز فکری و یا نیاز غدایی، چرا ما به یک بخش ممکن است

و جهات  منشاأ فکر است و فکر هم نند. چون منشأکها به هر آنچه که به آن نیاز دارند فکر میبه این دلیل که انسان کردیم؟می

فکرساز است. خاوب اسات آقایاان  ساز است زیراساز است؛ جهتجهت خواهند بروند. پس آن منشأها میراهی است که انسان

بایاد بدانیاد کاه وعااء فکار باه محوریات خواهید راجع به وعاء فکر تحلیل کنیاد وقتی می ؛ها فکر کنندفالسفه به این حرف
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کاه ماا باه آنهاا  ها هساتندشود همین نیازهای انساانهای که فکر در آنها زایید  میچشمهگیرد. سرهایی شکل میسرچشمه

  گوییم.ساز میجهت

کننود  ا به  ر آنچه فکر می به این دلیل که آد ؟گمییمساز میمدید که چرا به آن جهتدر ممرد نکته ترمینملمژیک قضیه دقت فرم

 ان فکر حرکت خما یود کورد. مشما به  ر شکلی که فکر کنید در راستای  .شمدشان به وسیله  مان فکر ا معلم  میجهت زندگی

ساز ساز بمد جهت ستند. پس  ر آنچه فکرساز ساز است و اینها فکرفکر جهت ساز  ستند.ز  ستند پس جهتسااین ممضمعات فکر

موا  این یک تقریر جدید از فطرت است لذا موثالً - ماند؟گمییم در ذ ن شما میساز مینکته اینکه چرا ما به آن جهت -خما د بمد. 

یوک آد  روی  د د. اصل آن کوه وجومد دارد،هت مییعنی اینکه فکر شما را راجع به حمزه نیاز جنسی جفقه نکاح داریم. فقه نکاح 

کره زمین پیدا نخما ید کرد که به مسأله نیاز جنسی فکر نکند. پس ما با فقه نکاح به آن فکوری کوه اصولش ممجومد اسوت جهوت 

سواز . پس مفهم  جهتگمنه  ستند م  مین ابعاد ر نکند پس فقه معاش داریم و باقیفک معاشبه د یم.  یچ فردی نیست که می

 ساز به جهت معلم  شمد.ترجمه جهتکنم تا معنای شاءاهلل فردا مفهم  جهت را بحث میإن .معلم  شد

          القاسم مصطفی محمدو صلی اهلل علی سیدنا و نبینا ابی 

 

 


