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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 الصالة و السال  

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

 اهلل تعالی فرجه الشریف.عجّل 

ری در مختص]در جلسات قبل[ سازی اسالمی اختصاص پیدا کرد. و تبیین نیمه تفصیلی الگمی نظا  هفته ششم مباحث به شرح

شاءاهلل امروز را خدمت شما شرح داد . ان سؤالالگمی استخراج  راجع بههمچنین مقدماتی  ممرد الگمی حفظ جهت بحث شد.

ریز الگمی دو  الگمی  سؤالطمری که عرض شد، الگمی استخراج خماهم داد. همانرا تمضیح بیشتری  سؤالتخراج الگمی اس مسأله

، بحث را به سمت شرح الگمی پردازش سؤالحمل الگمی استخراج  اتشاءاهلل بعد از اتما  مباحثسازی اسالمی است. اننظا 

 اجتماعی هدایت خماهم کرد. 

 خواهدمییعنی اگر کسی  ابزار نظام مقایسه است.، سؤالالگوی استخراج ل مطرح شد؛ در واقع طمر که در جلسات قبهمان

را متوجه شود، باید جایگاه نظام مقایسه را در ذهن خود تصویر کند. نظام مقایسه در تفاهم دارای  سؤالجایگاه الگوی استخراج 

نظام مقایسه را مدیریت  تواندمیالگویی که اهمیت به تبع  به پذیرش برسدم مقایسه در تفاهم چه اهمیتی است؟ اگر جایگاه نظا

 واضح خواهد شد.کند، 

نظا  مقایسه چیست و چه نیازی به آن وجمد دارد؟ مقدماتی الز  است تا جایگاه نظا  مقایسه تبیین شمد. اولین مقدمه این است 

. بنابراین ما در مقا  کنندمیهستند، از مجرای ارتباط با یکدیگر افکار خمد را منتقل رتباط به دلیل اینکه دائم اال هاانسانکه 

ریم، بلکه همیشه وقتی بحث الذهن نداسازی، یک جامعه خالی از تفکرات یا یک جامعه خالیتحمالت و در مقا  جامعه مدیریتِ

 قبالا در جامعه ما حضمر دارند، که  هاییانسانر این مطلب را داشته باشیم که باید تصم ،به عنمان پیش شمدمیریزی مطرح برنامه

الذهن یا فرد غلط و یا درست. پس نکته اول این است که ما جامعه خالیحال و تفکرات و نکاتی در ذهن خمد دارند،  هاایدهیک 

 یمقداردر گا  اول این تمضیحات بنده الذهن نداریم و باید با تمجه به فرض وجمد تفکر در جامعه وارد بحث شمیم. شاید خالی

، کنیممیو مقاالت را مرور  جلسات درس ،هاسخنرانیو برخی از  کنیممیبدیهی به نظر برسد، اما وقتی به جامعه اطراف خمد تمجه 

 به صمرت مستقل بحث خمد را مطرح کرده است. ،که گمینده آن بحث شمدمیو انسان متمجه  شمدمیتلخ نمایان  یک واقعیت

خمدش وجمد دارد، بحث را در جامعه مطرح کرده است. بنابراین باید  فکرِبرابر و تفکرات رقیبی که در  هاآسیببه  تمجهبدون  یعنی

 تفاهم و هدایت جامعه ایجاد کرد که اگر پاسخی برای تفکرات رقیب پیدا نشمد، اگر طرحِ  این تمجه را به صمرت دائمی در مقا 

ناظر به تفکرات رقیب مطرح نشمد، معلم  نیست که جامعه به تفکر شما تمجه کند. پس ضرورت نظا  مقایسه به ضرورت  ،بحث

هرچند با استدالل کامل، با بیان شیما و با همه  –. به این شکل نیست که اگر شما یک فکری را گرددمیمدیریت تفکرات رقیب بر 

مطرح کنید بعد انتظار داشته باشید که آن فکر در ذهن طرف مقابل شما اثر کامل داشته به صمرت کامل  – مؤخراتمقدمات و 

روه هدف خمدتان کنید. یعنی اگر برای این اشغال نظامات ذهنی گعالجی انتظار عقالئی نیست. باید یک فکر و باشد. این انتظار، 

تازه زمینه برای پذیرش تفکر شما آماده خماهد شد.  تفکرات رقیب خارج کنید، در گا  بعدستید ذهن طرف مقابل خمد را از نمات

عهده گرفتید، در ذهن طرف مقابل پس بنابراین به این شکل نیست که شما فکر کنید که اگر بیان یک ممضمعی را به نحم دقیق به 
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را درک  را از محیط اطراف خمدشان هاانسان تأثیرپذیری، فطرت و کندمیشما اثر کند. هرکس بیان را بدون نظا  مقایسه مدیریت 

 نکرده است. 

ما با یک سری  باید ممرد تمجه قرار گیرد. حال سؤالفرض برای الگمی استخراج ظا  مقایسه در واقع به عنمان پیشبنابراین جایگاه ن

باید بحث را از کجا شروع کنیم؟ در این  در این صمرت ستیم،ذهن نیستند روبرو هالکه خالی ی، با یک گروه هدفمشغمل هایذهن

ت، بلکه حتی الذهن نیس. وقتی طرف مقابل خالیکندمیممضمعیت پیدا  سؤالقسمت است که جایگاه اصطالحی به عنمان پایه 

مشترک آغاز شمد، بحث باید از یک خمد او صاحب نظریه و صاحب تمجه به یک فکر و دیدگاهی هست، بحث باید از یک ممضمع 

تمجهی برای بحث شما باقی  یشروع نکنید، دیگر هیچ نمع زمینه سؤالمشترک آغاز شمد. اگر شما نقطه آغاز بحث را از پایه مهره 

پس  ات رقیب اشغال شده است،تمسط تفکر هاذهنشروع کنیم، به دلیل اینکه  سؤالا باید بحث را از پایه نخماهد ماند. پس چرا م

نقطه شروع بحث باید ممرد وفاق طرفین باشد، نه تنها ممرد وفاق طرفین باشد، بلکه حساسیت نسبت به نقطه شروع بحث هم  حتماا

 باید حساسیت باالیی باشد. 

، بحث را از جایی شروع شدندمیدر مجامع روایی نقل شده است که حضرت وارد هر مجلسی  اکر در ممرد سیره پیامبر 

 تمانستندمیدارای جایگاهی بمدند که  شده بمدند. با اینکه پیامبربحث از قبل وارد آن ، مجلسحلقه یا که اهالی آن  کردندمی

خیلی  گاه الهی بمدند، دائم المعجزه و الکرامه بمدند، جامعه به پیامبربحث را از ابتدا آغاز کنند. ایشان رهبر جامعه و دارای جای

. شما تصمر ین شکل نبمد که اصطکاک ایجاد شمد، به اکردندمیشروع  هم خماستندمی ، اگر بحث را از جایی که خمدتمجه داشت

معظم انقالب اسالمی در نزد  ب جایگاه رهبرخُرهبر معظم انقالب اسالمی وارد شمند.  مثالا یید که همین االن در همین جلسهبفرما

. پس کاک با ایشان نخماهیم شدکدا  از ما وارد مخالفت و اصطای کنند، هیچمسألهما به شکلی باال است که اگر شروع به طرح  همه

 را از پیامبر تثبیت شده است. همین االن بعد از هزار سال وقتی یک روایتی مسألهدر این  به طریق اولی جایگاه پیامبر

. با اینکه گیردمی، حدیث ایشان هم ممرد تمجه قرار ، به دلیل حضمر تاریخی و جایگاه تاریخی پیامبرکنندمیبرای ما نقل 

خمد ایشان نقطه شروع جدیدی برای بحث آغاز کنند، که داشتند و ممرد پذیرش بمد  هاذهناین جایگاه با عظمت را در  پیامبر

به آن  قبالا حاضر شروعی که جمعان نقطه شروع بحث خمد را از نقطهاین طمر آمده است که ایش پیامبراما در سیره 

 . کردندمیآغاز  ند،روع رسیده بمدشنقطه

که بحث بر  –این حدیث خیلی معروف است  – کردندمیاز یک محلی عبمر  حدیث معروف این قضیه هم آن است که پیامبر

بزرگ را  یهاسنگ، ندددامیبرداری را انجا  یک نمع وزنه هاامروزیمردمان کیست؟ به اصطالح  ترینقمی سر این ممضمع بمد که

 . وقتی پیامبرشدمیمحسمب  تریقمیببرد، او فرد خمد باالی سر  را در تریبزرگتمانست سنگ میکس و هر کردندمیبلند 

َب  َم  انّلاس   وَقَی  أ»فرممد:  مرد  شروع کردند؛ ترینقمیشروع بحث خمد را از است، نقطه ترینقمی ،دیدند که ممضمع بحث « ََهاه   ََغَ

شروع کردند، چرا؟ به دلیل اینکه جامعه هدف و  ترینقمیشروع را از ست که بر نفس خمد غلبه کند. نقطهقمیترین مرد  کسی ا

که قمیترین مرد   ریختندمیرا  ایبرنامهیک و  کردندمیبا یکدیگر محاجه  ترینقمیدر ممرد مفهم   ممرد خطاب پیامبر

 حاشیه درست نکند. دیگران را به چالش نکشد،  ،طه شروعمشخص شمد. خیلی مهم است که آد  حتی به اندازه یک نق



 

3 

 

ع به که راج اندپذیرفتهممضمع مشخصی است و همه هم یک  وقتی ممضمع جلسه، برخی از افراد هستند که حتی ،گاهی در جلسات

به این افراد  . به دلیل اینکهکشندمیبه صمرت بیانی و یا غیربیانی جلسه را به چالش  دهند ومیاجازه  به خمدآن صحبت کنند، 

اجازه  همه به خمد ال سرایت است. یعنیفرض در جامعه در حشمد، اصطکاک به عنمان یک امر پیشداده نمیتذکرات جدی 

شده است. آن وقت هر کدا  از این  لضدر جامعه تبدیل به یک مع مسألهدر بحث و غیر بحث، خمد را مطرح کنند. این  دهندمی

 هم ،مهمی است که ما مسأله. این کندمی ایجاد هم ، چالش بیشتریکندمیجایگاه بیشتر و باالتری هم پیدا  ،بدون تمجه افرادِ 

به یعنی از یک نقطه مشترک بین اطراف بحث شروع کنیم و هم به خمد اجازه ندهیم که  شروع کنیم، سؤالبحث خمد را از پایه 

عمیقی  هایمماظبتمیان یک جمعیتی را به چالش بکشیم. این ممارد  یبه تمافق رسیده شروعِنقطه ،شکل بیانی و یا غیر بیانی

 آن را تمضیح دهم، مراعات شمد. را که بنده سعی دار  اینکتهیافتد. حال شما تصمر کنید همین ق بدر جامعه ما اتفاباید است که 

 ]در این صمرت چه اتفاقات خمبی در جلسات خماهد افتاد[.

مبتنی بر  هانشستالگمی اسالمی ایرانی پیشرفت آماده کرده و اصرار داریم همه گفتمانی  هاینشستکه ما برای  اینامهآیینآن 

ممضمع  ا. ابتداکندمیدر واقع یک چنین هدفی را دنبال  -نامه برگزار شمد یعنی بعد از اجرای این آیین -شمد نامه برگزار این آیین

سازی همع نشست را در ذهن گروه هدف آمادممض ،ت مرحله آن هم قبل از نشستشو بعد در واقع در ه کندمیجلسه را معلم  

گم است. این وآغاز نشست و گفت از قبل ،ممضمع مشخصسازی بر روی یک نامه به دنبال ذهنیتبه اصطالح آیین . یعنیکندمی

چالش  ،و اشتغاالت خمد است، مسائل فکری و غیر فکری زیادی برای افراد هاگرفتاریاست. جامعه دارای  ایجدی ، نکاتنکات

نقطه حساسیت جامعه، نقطه را بر عهده بگیریم، اگر  ایجامعهمدیریت فکری یک  خماهیممیکه در آن زمان ما . کندمیایجاد 

یعنی در  -ن یک مشکلی در جامعه امروز قطع خماهد شد. ایطرف مقابل  ینباشد، طبیعی است که ارتباط ما با جامعهشروع ما 

 است که ما به آن مبتال هستیم. – 1395سال 

نماز جمعه  اندکردهاین را که بیان  هم همین مشکل است، شاید سرّ هاجمعهدر برخی از نماز هم بگمیم که  بنده در همین جلسه

به  تمانمیروز را  مسألهوجمد دارد، یعنی  ایقبلیراجع به مسائل روز یک ذهنیت  مسائل روز بپردازد، به دلیل این است کهباید به 

 این نکته بسیار فنی است که باید به آن تمجه کرد. تبدیل کرده و از آنجا بحث را شروع کرد.  سؤالپایه 

شروع کنیم. اگر  سؤالکه بحث را از پایه  رساندمیبنابراین نظا  مقایسه که در واقع تمجه به تفکرات غلط است، ما را به این نتیجه 

است،  در دوران کمدکی مثالان است، الذهطرف مقابل خالی مثالاکه  –بتمان تصمر کرد  رخی از مماردالبته شاید در ب –تصمر کنیم 

که از محیط اطراف  ایجدی تأثرو  تأثیراین ممضمع را تصمر کرد، به دلیل اینکه کمدکان هم به دلیل  تمانمیالبته به سختی 

 تمسط یک تفکر و ذهنیت غلط هاذهنیتهم که  مماردیدر یک  کنیممیهستند، اما فرض  ایاولیه، دارای یک ذهنیت گیرندمی

نقطه آغاز بحث را از یک نقطه مشترک شروع کنیم. شاید در چنین که اشغال نشده است، باز در آنجا هم ما ممظف هستیم  کامالا

 عبارت از مالحظه درک و حساسیت طرف مقابل باشد. سؤالمماردی، یعنی در دوران کمدکی نقطه آغاز بحث یا پایه 

باید نقطه آغاز بحث، خماهید طرف مقابل را به فکر فروببرید، است که اگر می سؤال ایناستخراج ترین تمصیه الگمی مهم به هر حال

. ، یعنی آمادگی ذهنی برای او باشدداشته باشدذهنیت راجع به ممضمع او  همبا میزان درک طرف مقابل تناسب داشته باشد و  هم

نمان نقطه آغاز بحث قرار بدهد، از طرف گروه هدف به چالش عرا به فالن ممضمعداند که اگر بخماهد برخی اوقات انسان میلذا 
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سازی ذهنی ممضمع کامالا بین اطراف بحث مشترک است اما باید پیش از آغاز بحث یک عملیات آمادهزیرا اصل شمد؛ کشیده نمی

مقایسه را به رسمیت کامالا مهمی است. به هر جهت کسانی که نظا  ممضمع ، آن ممضمعانجا  بدهد تا طرف مقابل بفهمد که 

نقطه مشترک بین  پایه سؤال قرار دهند. پایه سؤال به معنای عنماندانند که نقطه شروع بحث را بهشناسند، خمد را ممظف میمی

 مباحثات باید از پایه سؤال شروع شمد.  است و همیشه اطراف بحث

کند. فرض کنید ما در دو مشترک استفاده می نقاطِ ریت برای مطرح کردن بحث خمد از یک سجبهه الگمی اسالمی ایرانی پیشرف

ریزی در یک کشمر، بین کارشناسان فصل تدوین برنامه مفصل شروع کردیم. طمرسال اخیر از طریق برنامه ششم، مباحث الگم را به

 :گمییدیجه وقتی میدیگر نقطه شروع ممرد انکار طرف مقابل نیست؛ درنتعبارتو مدیران کشمر کامالا ممضمع مهمی است. به

تماند بگمید این ممضمع، مهم نیست بلکه بالعکس مالحظاتی را در ممرد برنامه ششم مطرح کنم، طرف مقابل نمیخماهم می

ریز باید راجع به این ممضمع، حساسیت به خرج بدهم و شما به برنامه منِمدیرمسئمل روزنامه،  منِ نماینده مجلس، منِ گمید می

 . این نقطه شروع بحث است.نیدکبنده کمک می

ریزی شهری داریم. با زاویه دید الگم نسبت به برنامه مالحظاتیما بحث مدیریت شهری را مطرح کردیم؛ ما ، دیگر مثالعنمانیا به

هرسازی و مدیریت شهری و معماری، ]متملیان[ های شرشتهدانشجمیان کسانی که در شمرای شهر یا شهرداری هستند و یا همه

کنند. این ممضمع جزء همان به آن تمجه میطبیعتاا کسانی که با ممضمع مرتبط هستند و همهونقل و ترافیک و رسانه حمل

آرامی تمضیح تأنی و به ممضمع را با. به همین علت است که بنده این آیدالرسمل به دست میمعاز طریق هایی است که تمصیه

ن  آن است که  دهم، تمصیه رسملمی ی 
کَراَه ِف  ادلِّ  إ 

َ
 . ، این مصداقش استجنس اکراه را نباید در تفاهمات دینی وارد کنیم .َل

دهد مقایسه کنید؛ مقصمد ای که دنیای غرب تحت عنمان افزایش آگاهی انجا  میهای رسانهشما این ممضمع را با فعالیت

د. نحساسیت جامعه را آغاز بحث قرار ده د. نه آنکه نقطهنکندیل میداران را با کمک رسانه به حساسیت جامعه تبسرمایه

الق وجمد دارد؛ واقعاا مرد  در اذیت و آزار هستند که و دو درصد طدر همین شهر تهران در حال حاضر چهل مثالعنمانبه

ها به شان و محیط گسترده پیراممن آندر حال طالق و فرزندان در حال فروپاشی است. پدرها و مادرها و زوجینِ های آنهاخانماده

کند؛ به بحث نمی شروععنمان از این نقطه، هیچشمد بهگرا وارد بحث میگرا و غربشمد؛ اما وقتی جریان تمسعهچالش کشیده می

. نقطه بحث را عنمان محل بحث قرار دهد؛ بااینکه نقطه شروع و پایه سؤال مناسبی برای بحث استخماهد این نقطه را بهاصالا نمی

های جامعه برقرار کنند. واقعاا کنند ارتباط بحث را با برخی از حساسیتپسندند قرار داده و سعی میای که خمدشان میگمنهبه

خماهند این هدف را تبیین وقتی می است. اما دارانداری حل مشکالت مرد  نیست بلکه افزایش سمد سرمایههدف نظا  سرمایه

 دهند. دار را با ایجاد شغل در جامعه ارتباط میدر اصل سمد سرمایه شغل ایجاد کرد. تماندار نباشد نمیگمیند اگر سرمایهمی ؛کنند

داران، سرمایه ملی یک کشمر اند که سرمایهبیان کرده های خمدکتابداری در آقایان تئمریسین در حمزه اقتصاد سرمایهاز برخی 

داری و سرمایهنظا  شدنداستان، فربه اصلِ .شمدنباشند، برای افراد جامعه شغلی ایجاد نمیدارها یهسرمازیرا اگر  ،هستند

کند با بحث داری میای جریان سرمایهکاری که دستگاه رسانه .دهندداران است اما این ممضمع را به نیاز جامعه ارتباط میسرمایه

گمید: نقطه حساسیت واقعی جامعه را شناسایی کنید و آن را ت است. پایه سؤال میکنیم بسیار متفاوپایه سؤالی که ما مطرح می
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باالخره  – حتی اگر ممرد وفاق باشد -بحث را آغاز کنید  شروع فرعیمجبمرید که از یک نقطهدهید؛ یا اگر آغاز بحث قرار  عنمانبه

 . این ممارد جزء مالحظاتی است که در بحث پایه سؤال باید به آن تمجه جدی کرد. کنید به نقطه حساسیت جامعه ختم آن را باید 

ازآنکه تفاهم اکنمن از پایه سؤال بحث را به رکن سؤال هدایت خماهیم کرد. پس .رساندبنابراین نظا  مقایسه، ما را به پایه سؤال می

ترجمه  -خروجی الگمی حفظ جهت خماهید شما می کنیم.ایجاد  هاگاهی در ذهنخمبی واقع شد، باید از بحث صحیح، تکیه

گیری شخصیت به که ترجمه وعاء فکر به جهت تعقل و تمحید بمد یا مانند ترجمه دوران شکل ساز به جهت مانند اقامه صالتجهت

دیگری  ییافته به گمنهسعهذهن بنده و شماست اما جامعه تم را ارتقاء بدهید اما این خروجیِ –االما  با نهاد خانماده جهت معرفه

 کند. دیگری فکر می یای که غربی شده است به گمنهکند؛ جامعهفکر می

اللهی فرزند خمدش را صبح فرستاد مهدکمدک؛ فرستاده بمدند: یک خانم حزببرای بنده یکی از دوستان یک پیا  مطایبه انگیزی را 

شناسی را از دست ندهد. دقت کنید! جامعه تا کالس غربرساند لمع با رنج و زحمت خمدش را به مؤسسه ط دهساعت بعد سرِ 

کند. وقتی جامعه هدف به این صمرت، شناسی هم شرکت میدر کالس غربو  کندغربی عمل میحتی ای دارد؛ شدهذهنیت تثبیت

تمجه به وقتی را تبیین کنید. ده تا بتمانید بحث ش شما باید با آداب و قماعدی وارد بحثاست پس  ذهنیت سنگین غربی پیداکرده

کنید، پایه سؤال، مثال وقتی با مادران صحبت میعنمانپایه سؤال آغاز کنید. بهبحث شما وجمد ندارد درنتیجه باید بحث را از یک

شدن چه بالیی بر سر فرزند شما خماهد آمد؟ چند ساعت راجع به آثار سمء مهدکمدک بر کم  هااین ممضمع باشد که در مهدکمدک

گم صمرت وعمق رفق در کمدکان بحث شمد. این ممضمع یک پایه سؤال برای مادران است؛ باید برای این پایه سؤال، بحث و گفت

به صمرت آهسته های تفصیلی گفته شمد تا این ممضمع های کمتاه تملید شمد، بحثگیرد، مستند ساخته شمد، عکس و نمشته

افتد و اصطالحاا اتفاق می اول سالهفت ها در الش عاطفی در کمدکان تمسط مهدکمدکایجاد چ تبدیل به یک پایه سؤال شمد.

شمند؛ هرقدر هم درودیمار مهدکمدک زیبا شمد و برای کمدکان، همبازی پیدا شمد بازهم وابستگی کمدک به ای میکمدکان عقده

 . کندها در وجمد کمدک، یک حس نگرانی ایجاد شمد که دوری از آنسال اول ممجب میهفت والدین و خصمصاا مادر در 

ها و تاب و ... رها بازیبین اسبابدر کنم این آزمایش را انجا  دهید؛ فرزند خردسال خمدتان را به پارک ببرید و او را می تمصیهبنده 

زند. این ممضمع کند چند بار مادر خمد را نگاه کرده و او را صدا میازی میای که بدقیقه پنجکنید تا بازی کند؛ زمان بگیرید؛ در 

تمجه  خمد عالمت مناسبی است که فرزند شما حتی در یک محیط جذاب و با حضمر همساالن و فضای مناسب بازی بازهم به مادر

در هنگا  بازی، مادرش از کنار او دور کند. این ممضمع حاکی از آن است که اضطراب پنهانی در درون کمدک وجمد دارد که می

برخی هم ممکن است این افراد باید این آزمایش را انجا  دهند. البته  پمزیتیمیستی راضی کرد، صمرتنشمد. برخی از افراد را باید به

این چالش و دوگانه را در  شمند که چنین خطراتی وجمد دارد. بنابراین وقتیها نیز قانع اگر فکر کنند، قطعاا بدون این آزمایشکه 

شمد که مباحثه با این طیف از مادران آغاز شمد؛ برند ایجاد کردید، ممجب میذهن مادرانی که فرزندان خمد را به مهدکمدک می

های اکمنممیک ترجیح دهد. این مباحثه باید به این نقطه ختم شمد که مادر، حضمر در نهاد خانماده را نسبت به حضمر در محیط

گو و بیان در ذهن گروه هدف وگاهی است که پس از مباحثه و گفترکن سؤال تکیهرکن سؤال است. به معنای این اتفاق افتاد، ر اگ

]تمجه  حفظ نهاد خانماده ، مثالا بهشمداگر این رکن ایجاد شد، طرف مقابل به خروجی الگمی حفظ جهت هدایت می شود.ایجاد می
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تدابیر منجر به تقمیت نهاد خانماده همراهی  یهمهایجادشده است، با  فردی که رکن سؤال در ذهن اودر این صمرت   خماهد کرد.[.

 .کندمی

گاهی است که پس از طرح سؤال تکیه گمنه که از نا  آن مشخص است، رکنِبنابراین مباحثه باید به یک رکن ختم شمد. همان

 ته بسیار مهمی است. گذاری شده است. این نکسؤال در ذهن طرف پایه

شمد؛ این ها نیز مختلف است. گاهی با تالوت یک روایت یا آیه امکان ایجاد ارتباط در ذهن طرف مقابل ایجاد میالبته شرح سؤال

ها، تابع اقسا  تفکر است و . شرحبرخی نیاز به شرح تجربی دارند و برخی هم نیاز به شرح تدبیری دارندشرح، شرح فقهی است. 

تحمالت در این بخش باید هم شرح تأملی، هم شرح تعقلی، هم شرح تدبری و هم شرح تجرّبی و هم شرح تفقهی داشته باشد. مدیر 

ای برای من به خداوند متعال عرض کردند که آیه ای که پیش از جلسه، قاری محتر  تالوت فرممدند، حضرت ابراهیمدر این آیه

نَّ َقْلب  بگذار تا  ْطَمئ   ی  های اطراف ها را در کمهآنقطعات قطعه نممده و ند متعال به ایشان وحی فرممد که پرندگانی را قطعهخداو. ل 

برای دستیابی به درجات ایمان،  ها مانند حالت اول شمند. دقت کنید! حضرت ابراهیمها را بخماند تا آنبگذارد و سپس اسامی آن

تردید در ایمان  برخی از مراتب باید از طریق تجرب به دست آیند. حضرتیعنی حتماا از خداوند متعال تقاضای تجرب نممد. 

نَّ َقْلب  دانستند که قیامت وجمد دارد، تعبیر ایشان نداشت و می ْطَمئ   ی  است. برخی اوقات، تثبیت مسائل در برخی درجات ایمان نیاز به  ل 

 . ه باشیدنیز داشت یشرح تجربشما باید  ، لذامدیریت تجرب دارد

دست انسان در ایجاد سؤال در ذهن طرف مقابل کاماًل  و گیردها را در برمیاست که همه شرح یترین شرح، شرح تفقهالبته مهم

نوع شرح، بحث را به سمت رکن سؤال  پنجشود. بنابراین الگوی استخراج سؤال بحث را از پایه سؤال آغاز نموده و با باز می

شود. نظام مقایسه اشید که نکته اول آن است که این بحث در فضای نظام مقایسه ایجاد میاما توجه داشته ب .کندهدایت می

  عنوان اصل قرار دهیم.کند تا این سه اصطالح را در مدیریت فکر جامعه بهاست که ما را وادار می

. سمال شرح داردو شمد ختم می رکنسمال به یک ، است پایه ست که این ممضمعات ابعاد سؤال هستند. سؤال داراینکته دو  آن ا

است. معنای این عبارت آن است که باید از وجمد طرف  "الگمی استخراج سؤال در ذهن طرف مقابل"نا  تمامی این اجزاء نیز 

های سؤال در طرف مقابل وجمد دارد و دستگاه عقلی، نقطه شروع بحث را ایجاد مقابل، سؤال را ایجاد کنیم. دقت شمد! چمن زمینه

ها بیند که آنداد را میشمد؛ یعنی در ظرفیت گروه هدف این استعکند بلکه نقطه شروع بحث از حساسیت طرف مقابل آغاز مینمی

صرفاً هدف مدیر تحوالت به فکر فروبردن طرف  اصطالح فنی در نقشه راه ما،بهشمد. واقع فطرت فربه می را به فکر فروببرد؛ در

صورت مستمر، استخراج سؤال از ذهن طرف مقابل است. طرف مقابل مانند معدنی است که از وجود او به مقابل و استخراج سؤال

سن  الّسؤال »کردند. دلیل این ممضمع آن است که طمر مداو  چنین کاری میبه پیامبران او را دائماً به فکر وادار نماید. کند و ح 

صف  اجلَواب  
ها را به چالش بکشیم؛ اگر کسی را مجبمر به کاری کردیم باید انتظار داشته باشیم که در ما حق نداریم اراده است.  «ن 

یعنی خیلی جدی وارد بحث   –کنم، دعما کنیم تأکید می - کنیمی نکند. حتی جا دارد که دعما بل با ما همراهمدت، طرف مقامیان

  حثات غلط را در جامعه اصالح کنیم.نحمه مبا تا این شمیم
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 ی شماگمید اگر در بحث شرکت کنید ممجب ارتقاء رتبهنا  آن بحث علمی است اما مدیر برگزارکننده پیش از بحث میمثالا 

رود. انگیزه حضمر در بحث را تحریک منافع مالی قرار داده افتد که جامعه به فکر فرو نمیشمد. عجیب است!! همین اتفاقات میمی

اگر جلسه هم باکیفیت برگزارشده لذا یابد. جلسه حضمر می آن شمد دراش تأمین میاست. طرف مقابل نیز تا زمانی که منافع مالی

وقتی کسی به فکر فرو  .چیز دیگری است. طرف مقابل به فکر فرونرفته است واقعیت فیلم مناسبی باشد، بازهمو دارای عکس و 

نرود و با شما همراهی نکند، ضمانتی برای استمرار کار وجمد ندارد. این ممضمع، ذیل نهادهای جمهمری اسالمی در حال اتفاق 

کنند. طرف مقابل وقتی اند و با نمره و کنکمر، دانش آممزان را ارزیابی میادهد راست. در مدارس، انگیزه تحصیل را کسب نمره قرا

یک از ما اطالعات کامل دوران تحصیلی کند؛ کدا شده در وجمد خمدش احساس نمیداده اش را گرفت هیچ نیازی به اطالعاتِنمره

تمجه به این  نبمده است، الرسملریت دوران آممزشی ما معرا به یاد داریم؟ چرا چنین فاجعه و خیانتی اتفاق افتاده است؟ زیرا مدی

آممز تا جایی که از کنکمر عبمر کند و به هدفی که شما به خاطر ها را به فکر فروبرد. دانشنکته صمرت نگرفته است که باید انسان

شخصیت و فطرت  ممضمع را بایک ارتباط  کردید، با شما همراهی خماهد کرد. اما اگر مانند پیامبران آن هدف او را تحریک

نیست به ممضمع دیگری اکتفا  برقرار کرده و به سؤال اکتفا کردید، دیگر نیازی -ها همراه است که تا همیشه با انسان -طرف مقابل 

وجمد دارد و  اید. تا زمانی که آن فرد و فطرت او حاضرند، این بحث نیز در اوارتباط بحث را با طرف مقابل برقرار کرده کنید زیرا

 درنتیجه با بحث همراه خماهد بمد. این ممضمع، نکته مهم و جدی بحث ما است. 

فرماید جنس اکراه در دین خماهیم اختیار طرف مقابل را به چالش بکشیم زیرا اصالا نیازی به این کار نداریم. آیه میدقت کنید! نمی

رن  وجمد ندارد؛ برخی  ی 
کرَراَه ِف  ادلِّ  إ 

َ
گمیند نباید در دین اکراه کرد؛ معنای آیه این نیست؛ اگر به لحوا  نحومی کنند و میتلقی میامر  را َل

َ اْلرَ  زیرا  ،فرماید جنس اکراه در دین نیستنیز مرور کنید آیه می ر   م  ْْ َن اُّش رئ  َ گانوه وعواء فکور،  پونجتماند با تحریوک دین می یعنی  ََقْ ت َب 

اشمند ازآن، افراد به دودسته تقسیم میالبته پس رشد و غی را جاری نماید. هایتفاوت را کرا    مَّ ا َإإ  راکر 
َْ را  مَّ این مهم اسوت کوه دسوتگاه  إ 

َ اْلرَ   یعنی بتماند هدایت و دستگاه حکممت، کار را تا این سطح باال بیاورد، ر   م  ْْ َن اُّش رئ  َ را در جامعه تالوت، قرائت و ابالغ نمایود.  ََقْ ت َب 

دو  الگمی استخراج سؤال بمد. به عبارت بهتر، حد تفاهم، حد ایجاد سؤال است نه حد ارائه پاسخ! بگوذار خومدش این ممضمع، نکته 

در  کنیم. امیرالموؤمنینالرسمل و تفقه بشناسیم، آنگواه بوه ایون نکتوه تمجوه مویبه دنبال پاسخ بیاید. اگر فطرت را از طریق مع

الکرسوی از دسوت سی را به من آممزش داد تاکنمن، هیچ فرصوتی را بورای قرائوت آیهالکرآیه حدیثی فرممد از زمانی که پیامبر

ها طاغمت است د؛ کسانی که اولیاء آننبرشمد. دو طایفه را در این آیات نا  میالکرسی به داستان والیت ختم میداستان آیه .ا نداده

رونود. شده و بوه سومت ظلموات میاء خمد برگزیدند از نمر خارجعنمان اولیها خداست. کسانی که طاغمت را بهو کسانی که ولی آن

َل »گیری همین فقره مهم است که نتیجهقبل از این  ولی شمند.اند، از ظلمت به سمت نمر خارج میکسانی که والیت اهلل را پذیرفته

رراَه 
ْ
ک رن   ِف   إ  ی 

َن  ادل ّ رئ َّ ب َ ر    ََقْ ت َ ْْ َ  اُّ ّ رَ  ّ م  ْ »خماهیود مقوا  والیوت را کوه می حتی وقتییعنی  .«الْ راَ   لَ َ ب  ر ي  ر    ء   ب َشْ يَ
َلَ َ وْ ََ ا    

 راه آن ،جوا بیاندازیود« َكرَا و 

 .اگر تحریک وعاء فکر را در دستمر کار قرار ندهید مجبمر خماهید شد به اسم والیت ضد فکور عمول نماییود .تحریک وعاء فکر است

کنم اینها نکات مهمی است که بنده پیشنهاد موی .دهندق منحرف این کار را انجا  میرَفِ از ق صمفیه و بعضیرَکما اینکه بعضی از فِ

بوا  البتوه ی امیرالموؤمنینتأسی بفرمایید به تمصویهالکرسی را مرور بفرمایید، ر آیتهای زمانی مناسب با تدبعمر با فاصله تا آخرِ

ها اگر گزاف نباشد به نظر  در صمرت آماده بمدن بعضی این آیه نهفته است. در خصمص بعضی از بحث عجیبی در ، نکات بسیارتدبر
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اگور حکمموت  .الکرسی بحث نمومدآیت کات حکممتیِجع به نتمان رااز جلسات به آن مقدار که ما فهم داریم سی یا چهل جلسه می

  .. والیت کسی است که قدرت هدایت داردممکن نخماهد بمد هدایتهدایت بنیان است بدون مقا  والیت، 

فهم غیر معصم  است آن هم یک طلبوه سواده ه این تاز .یک گنج به تما  معنی است ؛تمان اینها را بحث نممدحال اینکه چگمنه می

خیلی مهموی در  یهابحث .الکرسی را شرح و تفصیل دهندقهای ما باید راجع به این مسأله بحث کنند و داستان آیتف .غیر معصم 

 . ها را مطرح کنیمشفاهی یا کتبی این بحثتا ما شاءاهلل امیدوار  خداوند متعال تمفیق دهد این آیه وجمد دارد که إن

با مالحظه آداب نظا  مقایسه و هم حود  البته ،باشد در فضای مقایسههم  ،تفاهممان عرض بنده این است که ما باید مماظب باشیم

مل شمد. نه اینکه بخماهیم به اسم ایجاد تفاهم به طرف مقابل جماب دهیم. بنده همیشه در جلسات تأایجاد وگم محدود به حد گفت

ا » ا  که برخی در ممرد این روایتِاین مطلب را عرض کرده همیشه باید نصف دیگر  که کننداینگمنه فکر می «الجلنال فاصناحسن السسنللنا  

جوماب شوخص مقابول را نصف  ،کند که اگر شما تمانستید سؤال ایجاد کنیدبیان کنیم. در حالی که روایت این را بیان می را نیزآن 

کرد. در این روایات یوک مقوداری بایود درایوه به دنبال نصف دیگر خماهد رفت و مسأله را بررسی خماهد  اید و خمد اونیز به او داده

  .وگم این استپس حد گفت .ها جلم برودگم ایجاد کرد تا بحثو. باید تأمل و گفتکرد

ابماب فقهی است. قماعد خیلی تفصویلی دارد کوه ترین عرض کرد  نظا  مقایسه یکی از پیچیدهدر جاهای دیگر گمنه که البته همان

عرض کردیم مقایسوه از  –فکر غلط با یک فکر درست  ی یکمثالا ما حق نداریم که به اسم مقایسه .کنمیآن را بحث م بنده اجماالا

یوک فکور مورده را زنوده کنویم. یعنوی بوا ایون بیوان کوه  - شمدغلط و طرفدران فکر درست آغاز میبین طرفداران فکر پایه سؤال 

نیافته را به این بهانوه طورح یک فکر غلط رواج های بین آنها،شدن تفاوتخماهیم یک فکر غلط را با یک فکر صحیح برای معلم  می

َهرَر   »که در روایت وجومد دارد  طمرمانه ؛کنیم که بعداا مقایسه نماییم. خیر َذا ظ َ رَ     إ  کنود یعنوی وقتوی بودعت ظهومر پیودا موی «اْْل 

رَ    »رواج پیدا کرده است در این صمرت گسترش و  ْ  ْ رال    ََ
ْ رر  اْ ه 

ظ ْ در مقابول ظهومر بودعت ظهومر را  از سمی دیگر عالم باید علمش «فَْلی  

بخماهید در مقایسه  باطل را ابتدا رواج دهید بعد همشما به اسم نظا  مقایسه  ؛باطل مطرح نیست نه اینکه در حالتی که بحثِ .دهد

  .است آن را رفع نمایید. نظا  مقایسه مربمط به مقا  ظهمر

 جیه بیه اینکیه در دانشیگاه شیریا و سیایرهای بنیده در ایین دوره بیا توکه عرض کردم یکی از مواظبت طورنبرای مثال هما

اینجیا  لی  کیه درکردم بین فکیر غلذا مدام سعی می ؛های ما فکر به شکل غلطی به سطح تجربی آن محدود شده استدانشگاه

ببینیود وقتوی  دهیم. مقایسه انجیام  شودصحیح که شامل پنج سطح فکر کردن میفکر  و محدود شدن فکر به فکر تجربی است

دیگری نیز دارد کوه البته عرض کرد  که نظا  مقایسه قماعد  .مقایسه نمایید فکر غلطبا شیمع داشت شما می تمانید فکر صحیح را 

 تر بحث خماهد شد. لیکنیم به شکل تفصیهای بعدی که بحث الگمی ساخت را مطرح میدر دوره شاءاهللنإ

شما برای تحقق رکن سؤال بوه خروجوی الگومی  مقابل آخر بحث این است که طرف بکارگیری الگمی استخراج سؤال است،انتهای 

سواز بوه الگمی حفظ جهت بوه شوما ترجموه جهوت .کنیدیاما جماب را مطرح نم ؛پس شما جماب دارید .کندحفظ جهت رجمع می

ساز تربیت بوه جهوت ترجمه جهت جلسه خماهم چهلشما برای تفاهم اینگمنه بیان نخماهید کرد که من می جهت را گفته بمد ولی
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ایجواد  اسوتعدادآمواده و خمد را برای پوذیرش حورف خومد  یذهن جامعه ،بلکه با الگمی استخراج سؤال ؛بحث کنمرا ما  االمعرفت

 . کنیدمی

سیازی آمادهشود. یعنی عیب دیگر فلسفه این است کیه قیدرت می واضحهای عقل و فلسفه خیلی با این توضیحاتِ بنده، تفاوت

اگر اشوکاالت بنوده بوه فلسوفه و  .ولی مدعی مدیریت حوزه فکر است ؛کندها را بحث نمیسازی ذهنقواعد آماده .ها را نداردذهن

زیورا موا  .ما در حال سکمالرتر شدن اسوت یشمد که چرا جامعهآرا  آرا  معلم  می ؛تجمیع نمایید را در این دورهتفاوت آن با عقل 

. این کتواب بسیار ناراحت هستم شده استدر مدرسه برای فکر گذاشتهبنده بابت این کتابی که  .قدرت مدیریت حمزه فکر را نداریم

غربوی و روش . بوا روش محدود خماهد کورد  -نه به معنای سطح چهار  از تفکر –ربی غلط تج فکر را به فکر تجربی آنهم به معنای

 ،رویومجلوم مویهم کوه های فلسفی با روش .آیداین مشکالت به وجمد می ؛رویمجلم می (Maria Montessori)امثال ممنته سمری 

دلویلش  ؟ا  که چرا فلسفه طرفدار اجتماعی نداردیدهسؤال پرسساده بنده همیشه به عنمان یک طلبه  .شمداصالا ارتباط ما قطع می

برند ای تفکرات خمدشان را جلم می. مرد  به یک شیمهشمدل ممرد حساسیت مرد  وارد بحث نمیزیرا ناظر بر مسائ ؛یک کلمه است

 نها نکات مهمی است. یا .کندو فلسفه هم بحث خمد را بیان می

آن  .تفیاهم کنییم الگوی حفی  جهیت را یکند تا خروجسازی ذهنی ایجاد مییک آمادهدر واقع این الگوی استخراج سؤال ربناب

گیوی گاهی برای بحیث خیود پییدا کردیید فرآینید الهمین که یک تکیه .، پذیرش رکن سؤالسازی ذهنی یک کلمه استآماده

پیس  رسید و شما از این پس به آن تکیه خواهید کرد و آنگاه وارد بحث حف  جهت خواهید شد.استخراج سؤال به اتمام خواهد 

گاه آغاز بحث تکیه با این تفاوت که نقطه مشترکِ نقطه مشترک است امایک نیز نقطه مشترک است و پایان بحث  یک آغاز بحث

گاه بیرای طیرح خروجیی اند تکیهتوخروجی الگوی حف  جهت شما نیست ولی نقطه مشترک انتهای بحث با اسم رکن سؤال می

گاه نیست بوه نقطوه . از نقطه اشتراکی که تکیهاز یک نقطه اشتراک به یک نقطه اشتراک ختم کنیم الگوی حف  جهت قرار بگیرد.

 إ .اشتراکی که تکیه گاه است

یعنوی  ساخت رین ریز الگمیشاءاهلل فردا راجع به الگمی استخراج سؤال یک نکات تکمیلی عرض خماهم کرد و بحث را وارد مهمتن

 .کرد  الگمی پردازش اجتماعی الگمی عینیت بخشویدن بوه یوک فکور اسوتکه عرض  طمرهمان .کنمپردازش اجتماعی می الگمی

شواءاهلل إن که مراحل و نقطه آغاز عینیت بخشیدن به یک تفکر بر اساس تفکر اسالمی چیستکند که تفکر اسالمی بیان میببینیم 

 د.شرح خماهم دا

    القاسم مصطفی محمدوصلی اهلل علی سیدنا و نبینا ابی 
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