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 23/9/98جلسه اول 

 مقدمه ورود به کار در مساجد

کنند نیازهاا را خاوب راهنمایی میافراد را  وقتیبه لحاظ محتوا و کتاب و  شوند، دست پر وارد شوندکسانی که وارد فضای مسجد می

رفی کنند. وجود را معمچه امکاناتی وجود دارد. خوب تشخیص دهند و بعد بتوانند امکانات  ،تشخیص دهند و بدانند که ما به ازای آن

 بنابراین باید در خصوص دو بحث صحبت شود: 

 نیازشناسی مساجد  .1

 امکانات موجود .2

هایی است که باه کشد، مرحله بعدی شناسایی کمبودهای موجود و آماده شدن گروهطول می شش ماهبعد از این جلسات که حدودا 

تاوان بارای نیازهاا عادا میبها را ببینایم و نیازهاا را بشناسایم ند. همین مقادار کاه بتاوانیم داشاتهکنطور تخصصی در این حوزه کار می

 ریزی کرد. برنامه

 چند نکته مهم 

 د در اینجا مطرح شود : چند نکته خیلی مهم که بای

 ر ایان حاوزهدمفصالی  تحقیقاات که در خود و جامعه دیده شد، به بحث قران و روایات )ثقلین( سوق پیادا کاردیم. نیازیبواسطه 

ران و یم باا خاود قاشویم ساعی کارد یدیگر . قبل از اینکه وارد کتاب و مطلبخوانده شد روایات و قرانانجام شد و بارها و بارها 

یای را والگاعالماه  رفتیم. در ابتدای این تفسیر حضارت تفسیر المیزان روایات مرتبط شویم. وقتی وارد تفسیر شدیم به سراغ کتاب

قاران را ت موضوعاود. بمطرح کردند، با توجه به اینکه فضای آشنایی با قران داشتیم، الگوی مطرح شده از سوی عالمه برای ما جالب 

 در هفت بخش تقسیم کردند، توحید، انسان در دنیا و بعد از دنیا و.....

ن چیازی کاه جامعاه و آ به ذهنمان رسید که باید یکسری در مورد خود انساان و داشتیم، برگشتی که بین قران و المیزان و در اثر رفت

 بدنبالش هستیم مطالعات کلی و احکامی داشته باشیم. 

ا شد. کم کم که استخراج شد، اختالف نظار باین افاراد ربر روی آن بحث می محافل علمیه مطالبی بود که در مطالب بدست آمد 

دند هام تی در مورد چیزهایی که بدیهی بوح .رفت اختالف نظری بودندبودند. مباحثی که جلو می نظریه دیدیم. برخی از این مطالب

ر تفکار واهیم چنین فکری داشته باشایم خاودش یای شایوه و مکتاب جدیاد دمثل تفکر حرف و حدیث زیاد بود بطوری که اگر بخ

طارح مهاا مثال علام و فضال و عقال و ...هام مطاالبی کاه است. اینها را در مواجهه با افراد مختلف متوجه شدیم. حتی در بعضی بحث

 دی به آن ندارند. شود بقیه یا به آن اذعان ندارند یا اعتقامی

ر هنر دهای مختلف روبرو شد. بخشی در رسانه بخشی ه افتاد این بود که با تعدد و تنوع نظریات در بخشاتفاقی ک فضای مدرسهدر 

 و درگیر شد.  شد مماسمطرح می دانشگاهتی که در شد، تقریبا با همه نظریاو ...چون به صورت متنوع و پراکنده هم کار می
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ست. اما یای کنیم، به مناظره و مباحثه کارمان ختم نشده ای با کسی بحث نمیاست و سلبی و نقد ایجابیالبته به دلیل اینکه بحث ما 

ای تادوین شاده موعاهمرتبه مدرسه قرانی که برای قران آمده بودند با پنجاه شصت نظریه در ابعاد مختلف مواجهه شدند که توسط مج

فاق افتااد کاه تایارگیری برای نظریات  اسند. بطور طبیعی ییشنآیند از این خبر ندارند و آنرا به عنوان نظریه نمیای که میاست. بقیه

لای از وبار ندارناد خت خیلی خوشایند نباشد و یکسری افراد حول نظریاتی باشند که خودشان هم از این نظریات در بدو امر ممکن اس

گویند ممکن است از نظریه د و میخواننحوزه رشد نظریات زیادی وجود دارد. افرادی که آن را می کنند. مثال درمی طرفداریآن 

یجااد لای مشاکلی ابودن آن خبری نداشته باشند و همین نظریات دیگران را ممکن است باه مخااطره بینادازد. ایان در ابتادای کاار خی

های خاود کنناد باا ایان رشاته خواساتند آنارا واردتری شد و دانشجویان مختلف کاه میکرد ولی وقتی کم کم وارد فضای جدینمی

 شود.اثبات رخورد مواجهه شدند که این نظریات باید ب

دهناد. و حااال ف آنرا تاروی  میهای مختلمواجهه شدیم که چه افراد مکتبی و چه غیرمکتبی در حوزه پردازینظریهبا جریانی بنام  

ل دهناده آن باه ماهیات که افراد انتقاکند گوییم مثال کودک باید اینگونه باشد و این خطری ایجاد میبا شیوه ایجابی در این بین می ما

مشکل این است کاه  افهمند و دوممی دگاه نظریهدیشوند که این مطالب را با اوال با کسانی مواجهه مینظریه بودنش واقف نباشند. 

و  داشاته باشاند تحقیق و تفحصشان نسبت به این ماوارد کنند باید خودبحث نظریه است افرادی که از آن طرفداری می ،اگر بحث

شود که فرد از عهده پاساخ هایی میشوند مثال از آنها سوالخودشان آنرا پذیرفته باشند. در عرصه عمل وقتی با اندیشمندان مواجهه می

 ممکن است برنیاد. 

و در  ز غارب اساتا با تمدن غرب قرار داده است. چون ریشاه نظریاات موجاود جنگ تمام عیاربنابراین اتفاقی افتاد که ما را وارد 

 . هاستها و علمجنگ امروز جنگ تخصصایم. ها وارد شدهایم و در همه حوزهروبروی او ایستاده

م چهاار پان  ای در همه اینها وجود نادارد چاون هار کادادارد. برای کسی امکان تسلط نظریه وجود در مواجهه با دیگران نیاز به تدبیر

ت از این موضاوع راه برون رف باشند، باید بدنبال مسلطندارد که همه افراد بتوانند بر همه نظریات سال کار نیاز دارد. این امکان وجود 

 ایم. بود. دلیل این جلسات را برای همین موضوع قرار داده

 :  اولنکته 

ند کاه اینهاا نظریاه اسات، در انشاککنیم و افراد هم به این سمت میرا تقویت میها داری زمانی نظریهدر مقام ابالغ و تبلیغ دین و دین

نی است که مبناای اتشخص دادن به کس آن اند و دلیل درست شدناست. اینها را درست کرده های امروز جهان علمبازیحالیکه اینها 

د واهاخطارف مقابال می ها جای سوال دارناد.این نظریهالهی ندارند. به خاطر این بوده است که جلوی حاکمیت دین و اهلل را بگیرند. 

زنیم و هرچاه کنیم. ما حرف قران مای پرهیزگویی ولی ما باید از این جریان به شدت نظریه جدیدی می شما را ببرد به سمت اینکه تو

چیزی نیست که بتوان راجع به آن تشکیی کارد و  . قران و روایت نظریه نیست، حقیقت است.گوییم بر اساس قران و روایت استمی

اگر خواسته باشیم چنین کنیم بایاد ماثال از رشاد چیازی را تبلیاغ  اثباتش در درون و ذات خودش است.ات کند. کسی بخواهد آنرا اثب

ما نظر قران راجع به تفکر را تبلیاغ کنیم. کنیم. ما کتاب تفکر را تبلیغ نمیکنیم که آیه و روایت داشته باشد. ما کتاب رشد را تبلیغ نمی

دهد که نظار قاران در شته است ولی آن کتاب فقط ایده میییم کتابی در حوزه تفکر آقای اخوت نو. بنابراین ممکن است بگوکنیممی
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های فالنی مورد آن موضوع چیست. در قران تفکر منفی نیست و برآیندش هدایت است. کاری به کتاب فالنی نداریم. ما مدافع کتاب

کنیم. ایان شابیه بحاث تادبر اسات. وقتای در کنیم و از کتاب تبلیاغ نمایمیذار و مدرسه قران نیسیتم. صحت کتاب را به نویسنده واگ

گوییم بیایید تدبر کار کنید. تدبر یعنی فهم گویید که بیایید کتاب تدبر را کار کنید، میگویید افراد تدبر کار کنند، نمیحوزه تدبر می

ناوع بیاان و تبیلاغ شاما مهام  .فروعااتدهیم نه به سوق می اصل هافراد را ب. کنیم نه کتاب تدبرما دفاع از تدبر میعاقبت هر چیزی. 

گویید فهم قران در دبستان یعنای ایان شاش جلاد کتااب، یکباار اندازی شود یکبار میشود. مثال فهم قران در دبستان قرار است راهمی

د. روی یکای از موضاوعات کلیادی ساوره گویید فهم قران یعنی اینکه معلم سوره بخواند و معانی سوره را برای دوساتان بیاان کنامی

تمرکز کند و بر اساس آن موضوع فعالیتی در نظر گرفته شود و ابداع کند. قران را وارد زندگی افراد کند. ایان فهام قاران در دبساتان 

اصال هماانی  در واقع در حد پیشنهاد اسات و که بخواهد این کار را انجام دهد،است. کارهای انجام شده در مدرسه برای کسی است 

خواهی تروی  دهی برو تروی  بده و اگر بیشتر از کتاب بلد هستی پیشنهاد بده، موضوع فهم قاران اسات ناه است گفته شد. قران را می

 کتاب آن. 

ها ها بپردازیم و اگر ایان کاار را کنایم وارد فضاای نظریاهخواهیم تدبر در قران در مساجد شکل بگیرد. الزم نیست به تروی  کتابمی

و از آن اساتفاده  کنادکناد و بساته بساته میزناد و باه ناام میشاده اسات، مطالاب را تشاخص می ایم. همان کاری که غرب واردشده

 دهیم. و البته ما این کار را انجام نمیکند اقتصادی می

 خوانیاد بایاددر کتااب می توانید بر اساس حرف کسی زندگی کنید و اگراین حرف من و شما نیست. حرف قران است. شما که نمی

ن اسات قاد شاما ایابفهمید که حرف خداست. متاسفانه خودمان دچار چنین داستانی شدیم. تبلیغ کتاب شده است. در منظومه رشد اعت

ایاد. اینهاا تاوان در اقتضاای غیار آن مطارح کارد. اگار چناین کنیاد او را تلاف کردهکه هر دوره اقتضائاتی دارد و مطالب حق را نمی

 ها مختلف شود، این اختالف ها باید بر مبنای چیزی اثبات شود. تندات روایی دارد. در جزییات ممکن است حرفمس

شاویم اینهاا را ه مارتبط میکابا دانشگاه  بحث تبلیغ کتاب و نظریه و مدرسه را داشته باشیم.نباید بنابراین حواسمان باشد به هیچ وجهی 

 ا نداریم. گویند و ما کاری به اینهنظریه می

 . باید برویم به سمت اینکه نظر خدا و اهل بیت را در خصوص سبی زندگی و مسائل مختلف به مردم ابالغ کنیم

 :  دوم نکته

ی زماان را خیلای زیااد کنایم. چاون افاراد ممکان اسات در یا رجوع به مطالبو  سرعت مطالعهدهیم که ما کارهایی انجام می

ن ثال وقتای بارای نوجاواماد. هایی که وجوه مختلاف دارصحبت کنند. حضور در کارها و جمع های مختلفبخواهند در مراتب و الیه

زیه و تحلیال کنیاد تاا را بتوانید تج یهم باید اقتضائات سنی را بدانید هم از تفکر بدانید هم از تعقل و ...باید وجوه مختلف کنید،کار می

اریم، البتاه عاد کتااب نادببتوانید کاری را ابداع کنید و در مورد آن صحبت کنید. قدرت رجوع به منابع یعنی قران و روایت از این باه 

یاد و خاودت بارا شما باید از قران و روایت بررسای کنای  موضوعات مختلف دهد ولی کتاب اصل نیست.ها به شما پیشنهاد میکتاب

 .داللت به آیه داشته باشی
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یان اسات کاه یااد یرادهاای ماا ااز ادهی باید زیاد شود. هر کسی به همان اندازه که نیاز دارد باید بتواند ارجاع دهد. این قدرت ارجاع 

گی کنید که اگار خاالف م زندتوانید بدون ثقلین هسال که می 1400اند در طول به زور به ما گفته ایم بدون ثقلین زندگی کنیم.گرفته

  کنند.آن گفته شود همه تعجب می

روایات  وگوید مگر باید برای هر حرفای اساتناد باه قاران می ؟بگوییم استناد این حرف شما به قران و روایت چیستمثال اگر به کسی 

ات بدون خادا یگای از لحظات زندشما بر چه اساسی به خودت اجازه دادی که در لحظهداد؟ پاسخ این است که 

ینکاه ا اناد کاه بارای ماا احتماال وقاوع نادارد.ما را آنقدر از این موضوع دور کرده ؟چه کسی به تو اجازه داده است ؟زندگی کنی

خطاب قارار  را ا الناسیا ایهکند باید مستند باشد به آیه یا روایت. در سوره بقره برای این موضوع هر آدمی هر کاری که می بگوییم

 شود. اند اصال امکان ندارد و نمیدر حالیکه در طول تاریخ به ما گفته دهد.می

جریاان الئیای و ی سال است و از سویی در حال مبارزه باا یا 1400کنیم که عمق نفوذ آن تقریبامیمقابله ما با یی جریان تاریخی 

است. همه ساازوکارهای ماا  ها چنبره زدهرشتهر همه ها و موسسات مختلف نسوج کرده است و داهزده هستیم که در همه دانشگغرب

 ر وساطاختمان و...دهمه بر اساس تفکرات غربی است تا تغذیه و طب تا معماری و ساوزشی های مدیریتی گرفته تا نظامات آمدر نظام

 . دهیم آنرا شکست وارمابراهیجریانی هستیم که فقط باید 

دا کنایم. ماا در وع به منبع را پیباید قدرت رج خواهیم کار کنیم.ا دیکته شده است نمیبر اساس آنچه به م را انجام دهد. قیامفرد  باید

اسات بارای سوق دادن هماه م انقالبِهستیم و نباید عجله کنیم. در مطلع یی انقالبی هستیم که در واقاع  انقالبشروع یی 

ایان اسات کاه بایاد کام کام در ایان کاار  زماهالکند مبناای کاارش ر ی و نظار خادا باشاد. هر کاری می عبودیت صرف خدا.

 کنیم.  خود را زیاد مسلمان بودنهایمان طبق این نظام های خودمان هر کدام در زندگیگفتمان

هادیناه ناست. این رجوع باید در ما  رجوع به ثقلینالبش در واقع کنیم، شروع یی انقالب است. انقدر واقع کاری را که شروع می

شاته باشاد ریان را داا با این دو منبع عجین کند توسط هر کسی که باشد خریدنی است و هر کسی بتواند این جشود، هر کاری که ما ر

 کند. باید یی جبهه تشکیل داد با این مبنا. فرقی نمیدر این جبهه قرار داد، 

ل و باا ایان ون به این شکیان باشیم. چگفتن برای اینکار انشاهلل جزو السابقون این جر بسم اهللگرفتن برای همین موضوع و  تصمیمبا 

اند. حاال یا به دلیل اقتضای جامع بوده است یا هر چیاز دیگاری. ایان یای شاروع بارای حرکتای های ما وارد نشدهحجم گسترده قبلی

 مقدس است که انشاهلل بتوانیم آنرا ادامه دهیم.

این محرومیت تاریخی از ثقلین است. هر جا باوده قاران  خارج کردنبدانیم که یی بعد آن  حرکتی مقدساین حرکت را  بنابراین

بوده که در واقع نبوده است یا هر جا بوده روایت بوده که نبوده اسات چارا کاه ثقلاین بایاد باا هام باشاند. در غیار اینصاورت تصانعی 

شاویم کاه بینیم متوجاه میسیار عجیب است و هرچقادر بیشاتر مایحضرت امام ب وصیت .اصرار داریم بر ثقلین بودن این دوشود. می

اند کاه در ابتادای اند و چقادر اعتقاادات راساخی داشاتهچقدر حضرت امام انسان درستی باوده اسات و چقادر محکام قادم برداشاته

نظیار اسات کاه او چناین نامه خود به این حدیث اشاره دارند و همه حرکت خودش هم بر همین اساس بوده است. شخصیتی بیوصیت



8 
 

هاای رهبار انقاالب بار مبناای وحای اسات و کنیم و از رهبری. خیلی عجیب اسات کاه تحلیلدر واقع از او پیروی میکرده است و ما 

خواهد به مردم امید دهد. ولی او ناور کنند چون او رهبر است میانداز او دست پیدا کنند. فکر میتوانند به افق و چشمگران نمیتحلیل

 ای مستند است. ه تفصیل خواهد گفت که هر حرفشان به آیهبیند و اگر از او پرسیده شود، بمی

 مسونکته 

ترین زماان باه در ساریع کنیم. برای اینکاه بتاوانشده مطالب را مطرح می بندیطبقهو ساختاری برای اینکه این رجوع اتفاق بیفتد 

لختگی بندی در ماا ضاعیف اسات. شانظامات طبقهز مشکالت ما این است که ابندی وجود داشته باشد. نتیجه رسید حتما باید این طبقه

ه باکنید برای پاساخ باه ساواالت باه راحتای به موضوعات نگاه می ایشبکهوقتی به صورت در مطالعه و تفکر از آداب ما شده است. 

ا باه شاما لد هستید، آیه ردهد. تدبر را بها شما را به آیه داللت میرسید. کتابترین زمان به پاسخ میکنید و در کوتاهکتب مراجعه می

دهی را در خاود ایجااد باه جاواب کنیاد. اجتهاادگویی را خودتاان پیادا میکند و مسیر جوابدهد و قدرت کشف را شما پیدا میمی

خورد. مثل خط مقدم است که خود فرد باید تصمیم بگیارد. ماا در کنید. هر کسی به سمت تقلید برود شکست مینمی تقلیدکنید. می

دهاد غییر میصر آن را تکارمان مقلد به هیچوجه نداریم. چون اگر مقلد باشد و ارد صحنه و عرصه شود، شیطان آنرا تزیین و عنا فضای

 دهد. یمها و سوال فرد قدرت پاسخ را از دست . چرا که با تغییر مؤلفهنیرو باید مجتهد باشد نه مقلدکند. می عکسو دقیقا آنرا 

. ت بپذیریاداید بار اسااس قاران و روایااداریم. مشمول الذمه هستید که اگر چیزی را که به آن یقین پیدا نکردهرجوع به ثقلین  وظیفه

ع دارید راجع باه بینید که با آن موضییه یقین شما قرار گیرد و اگر مشنوید در الوظیفه شما این است که از همان ابتدا که حرف را می

شاود. برخای مای تر میلغزد و سساتدر مورد یکی اعتقاد نداشته باشید همینطور که باالتر بیاید می آن تحقیق کنید و بعد بپذیرید. اگر

 ریزد.شود، این خیلی بعدا فرد را بهم میگویند ببینیم بعد چه می

 نکته چهارم :

حت سااآماده اسات یاا در  بندی که انجام دادیم، دیدیم کاه آیااتی کاهدر کارهای ساختاری از تفسیر المیزان و آیات قران موضوع

م جازو هار ساه . ساحت قران و امام را از اینها جدا کاردیم. قاران و امااساحت هستیاست یا در  ساحت جامعهاست یا در  انسان

دن سازی است. اساسا فلسفه وجاودی اماام تماو تمدنسازی محتوای آن برای جامعه ولی برای انسان آمده است قران و امامهستند. 

ر ارتبااط سو هام بایاد باا هساتی د و از آن مده استآ سازیبرای فرد نیامده است برای تمدنامام بود. است و اگر تمدن نبود امام نمی

او  ر یاد قادرتدصار هساتی باشد. اگر ارتباط نداشته باشد اصال امکان ایجاد تمدن وجود نخواهد داشت. مثل حضرت سلیمان که عنا

 بودند و در سوره نمل آمده است. 

ب است تاا باه مراتب کتا مهمترین وجه ارتباط این سه خود امام و قران است. منظور از امام چهارده معصوم هستند و منظور هم از قران

 ده است. ای که به صورت کتاب در آمد. وحیاین بحث لفظی برس

وش قاران رایم هرچند در قران این موارد به صورت مجزا مطرح نشده است و ا به صورت مجزا در آوردهاز آیات قران رابطه این سه ر

 کنیم. جدا می کند. اما چون ما به دنبال نگاه ساختاری هستیم برای فهم خود این سه رااین است که همه را با هم مطرح می
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ی دارد و اختار توجهی و عااطفسحال انسان یی ساختار اداراکی دارد و یی دانید چیست. بهراید و میساختار انسان را همه کار کرده

ی بارای ایان افتد. بر اساس آیات قران این را باید گفات. اگار کسایی ساختار رفتاری و عملی دارد. از ادراک تا عمل او اتفاقاتی می

آن بارای ماا مهام اسات.  بندیهشابکضوع گیر ناداریم. پذیریم. ما سر این موعد ایمان میبای آورد و مثال اول عمل بود ساختار آیه

ارد. پاس فهمیم اراده و شاء و ...دارد. اگر کسی جای آنها را خواسات تغییار بدهاد مشاکلی نادادراک، عمل، توجه و بعد در قران می

وارد مابرای تی تی این های مختلفی وجود دارد. ادراکات و عمل هم دارد و بین این دو ستونرکن اصلی ساختار انسان توجه است. 

ال بگاو هایی نوشته شد. فعل، عمل، صفت و...نوشته شد. انسان را به صورت ساختاری ببین و وقتی به صورت ساختاری دیدی حاکتاب

ار آموز شما کدام بخشش مشکل دارد. نقص در عمل دارد، نقص در ادراک و یا...هر چه گفتاه شاود در یای بساته قاراین دانشمثال 

تواناد ن میهای کودک مثال با یی کتاب داستاگیرد باید مثال تفکر بنیادی او درست شود. اصالح گزارهدر بسته که قرار می گیرد.می

ها براحتای ا پرسشانامهباماه افساردگی دیادیم کاه ناشکل گیرد و این موارد خیلی اثر دارد. این موضوع را در هنگاام انجاام کاار پایان

 د. توان مشکالت را مشخص کرمی

قاران  اصلی بررسی کرد و نظار با نقشه آنرا توانشوید میوعی که مواجهه با هر موض داشت خوانینقشه مطالعاتی به سبی اگر بتوان

اند و باه هار کسای آماوزش است. علوم ساختاری را در دنیا قدغن کرده علوم ساختاریرا در خصوص آن گفت. این خصوصیات 

 دهند. نمی

گاویم مهام قادرت خاوانش داشاتن های آن را میکنیم و مان پایاهو جامعه و هستی را یکبار باا هام مارور مایساختار وجودی انسان 

ند تا ککند باید حس و عمل کار دهیم. حاال کسی که کودک کار میشماست و بعد از آن هر کاری که انجام دهیم از نقشه انجام می

یاال خریب به خاطر فربه شدن ارهای عجیب غو انجام ک ت و زود وابسته شدنپرها پر شود. نوجوان یعنی حواسبعد کم کم این وسط

شاود، پاساخش  های عقلی و خیال او ارتباط برقرار کرد. اگر مبنای تو قرانی باشد وقتای ساوال باه آن دادهاوست. حاال باید بین گزاره

ها را باه آن ارجااع والباید ساختارها را بدسات آورد و ساتواند قرانی باشد. دهد میقرانی است و به این ترتیب هر کاری که انجام می

گویی کودک، قران کودک ندارد ولی در ساختار کودک توجه و عمل توانی به قران رجوع کنی. میداد. اگر چنین کاری نکنی نمی

اینگوناه  هاای نوشاته شاده.کتابباشد. ذهن باید روی آیه قران و روایت باشد نه  ساختار متقنباید وجود دارد باید آنرا تبدیل کنی. 

حات ر اسااس سااختار خیلای راجواب دادن با های ساختاری کار را پیش ببریم.شود. بناست بر روی بحثد فعال میافرا قوه اجتهاد

 شود. می

 و ین جلسااتتشاکیل چنا . آرزوی اهل بیات این جلسه بهترین جلسه عمر ما باشد، اهل بیت چنین جلساتی را دوست دارنادانشاهلل

 قاران و یاا احوده است یکی حضور خودشان در آن جلسات است. اگر به سراغ این نوع علم برویم از چند جهت آرزوی اهل بیت ب

شود مادادالعلما یهای غیرالهی است. سومین مورد هم این است که هر کسی در این مسیر باشد مبا تمدن مقابلهعترت است و دیگری 

بینید باه سارعت در و بعد می های جامعه استمدادالعلماء افضل من دماء الشهدا چرا که اقامه کننده نظامیعنی جریان قلم در جامعه که 

یان جلساات شاود. اشاود و وارد جامعاه میگذارد همین که علمی از آسمان نازل شود، مثال بهمنای گارد میهای مختلف اثر مینظام

 آورد.مباحث را پایین می
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ا خواهاد چیازی رخدا وقتی می است و انسان به آن احساس تعلق دارد ولی نظریه مربوط به سیستم غریزی است. فطرتحقیقت برای 

ماا  گوید این حرف از زمان موسی و ابراهیم بوده است یعنی در کتاب آنهاا هام باوده اسات ولای وقتایبگوید که خیلی مهم است می

ساازی ست که ما کشف کرده ایم. در صورتی که ما بایاد روی ناوآوری جریانگوییم این حرف نویی اخواهیم حرفی را بزنیم میمی

اند. خیلی خطرناک است که اگر بگویناد فقاط ها آنرا فهمیدهتر باشد بیشترین آدمن هستی نزدییکار کنیم. هر چقدر حرف حق به بُ

از  فهمناد و هماان چیازی اسات کاهکه همه می سمت برویم چقدر به اینفهمید این خطرناک است. در حالیکه هر شمایید که آنرا می

ت. ماا اسا بدعت . حقیقت چیز نویی نیست مثل خود خداست. هر کسی حس کند چیز جدیدی آورده استبهتر است قبل بوده است

 چرا ما دیر فهمیدیم.  ، پساندکردهچنین فکر میهم امام صادق در این موضوع گوییم می

ت نادن و روایاااست که باور داشته باشد ایان مطالاب چیاز جدیادی نیسات. ماا بار اسااس قاران خواباور فرد در این حوزه خیلی مهم 

هایی خواهاد ن برداشاتهار کسای از ایان ماتایم. خوانند و بر اساس آن به یی ساری نتاای  رسایدهفهمیدیم که آنها چگونه قران می

 های است. ما روی حداقل فهمداشت. بحث 
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 30/9/98جلسه دوم 

 به علما  و مقام علم احترام

شان باشاد سان به یادشهدا و انبیاء و صدیقین انجام داد. ار بین افرادی که خوب است ان نیت خیلی خوب است که کارهای خوب را به

. داشتند ه امروزبن تشیع تا بعد از غیبت امام زمان است که این افراد نقش اساسی و محوری در ابالغ پیام امام زمان به جها علما  شیعه

باطباایی و عاد عالماه طبانشاهلل به صورت خاص و ویژه این سلسله جلیله که از نواب اربعه هستند تا بعدش به شیخ مفید و سید رضای و 

رات که هم هر چه خی هرچه ثواب دارد عاید و واصل به روح این بزرگواران شود و از طرف آنهااین جلسه حضرت امام رسید، انشاهلل 

 اند عاید و واصل به این جمع شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ن زمان دریافت داشتهاز امام زما

ارند و تابع داست باالخص علمایی که روحیه انقالبی فرض و واجب حی و میت آنها در سطوح مختلف برای ما  احترام به علما 

 مقاام علامه با خداوناد الکه داریم به علم آنها احترام بگذاریم. و امر ولی هستند و کسانی هم که در این زمینه نقصی دارند، ما وظیف

جااری شاود و باا  ای کرده است و باید از خداوند ادب احترام به علم را یاد بگیریم. انشاهلل برای اینکه ایان موضاوع در ماااحترام ویژه

 ت ختم بفرمایید. ع خالصانه برخورد کنیم صلوااضکسانی که سبقه علمی دارند با مهر و عطوفت و تو

 ساختار وجودی انسان و جامعه 

ران اصلی کاه قا بحث جلسه قبل به قواعدی در مورد کارهای خودمان گذشت و اصل موضوع این بود که دوستان هر چیزی را به منبع

اشد کاه این صورت ب ها بهدهند. و مباحث مطرح شده در مدرسه با منابع دسته اول پاسخ دهند و نگاه به کتاب ارجاعو روایات است 

 دهد. چگونه آنها را به منبع دسته اول سوق می

کناد ممکان اسات ص در این شرایط که هار کسای هار کااری میخبین ادب داشتن و زرنگ بودن در پاسخ باید بتوان جمع کرد. باال

 ایرادهایی از او گرفته شود که خیلی هم درست نباشد. 

یااد بگیریاد. نقشاه باشاد و روی  ایسااختاری و شابکهگیرید به صاورت ی را که یاد مینکته دوم که گفته شد این بود که مطالب

 هاایاست با توجه به متن قران و تفسایر المیازان ابتادا کاار شاد. باه کتاب ساختار وجودی انسانهای ساختاری که اصل آن کتاب

گویاد انساان یای ای دارد. ایان نقشاه مییش یی نقشهدیگر شیعی هم رجوع کردیم برای اینکه دارای وفاق باشد. این کتاب در انتها

پروراناد کند و میکند با یی حواس باطنی مثل خیال دریافت میشنود یا با چیزی تماس پیدا میبیند یا میساختاری دارد که وقتی می

ثال کااری کاه معاده در بادن انجاام کناد. مهای عقلای و ...میپزد و بعد برخی از آنها تبدیل به گزارهو در جایی مثل قلبش آن را می

تواناد اراده کناد و باه کناد و میدهد. خداوند در ساختار فهمی انسان هم یی سیستمی را قرار داده است که در مواجهاه درک میمی

بی نیست ایم و فعال با این جزییات کاری نداریم. ساختار عجیها، عقل و...را در ساختار مشخص کردهعمل برساند. حس، خیال، گزاره

شاود و هاایش ضاعیف میگزارهشناسند ولی مهم است که بدانند هر کدام در کجاست و اگر فرد سراغ چه چیزی نرود و همه آنرا می

ای را که خواندید ببینیاد ها را از قران بفهمد. از این به بعد هر سورهاین شود و باید فناش ضعیف میادهکاری انجام ندهد اراگر چنین 

فهماش و  گونه باید ادراک کند و چگونه تحلیل داشته باشد و چگونه باید عمل کند. باید بین مواجهاات و تجزیاه و تحلیال وانسان چ

ای هام ممکان اسات یای احاطه بر این فهم و انجام عملش ارتباط برقرار کند. هر سوره درست و غلط آنارا گفتاه اسات و هار ساوره

 وجهی را گفته باشد. 



12 

 

اش شود باید در سااختار ادراکایخوانید، انسان با وسواس خناس مواجهه میتا بلند چنین است. سوره ناس را می یهای کوچاز سوره

ها ایان شاکل وجاود دارد. ورهکاری انجام دهد. در همه س ،قلی داشته باشد ،پناه ببرد به رب و ملی و اله و بعد باید ابرازی داشته باشد

دهاد. ممکان را به ساوی عملای ساوق میهم آندهد و یی فرایند ادراک و تجزیه و تحلیل و بعد ها شکل مواجهه را میدر همه سوره

 گوید صدر ممکن است دچار وساواس شاود در ایانگوید مثال در سوره ناس میاست این موضوع مختل شود و در سوره اینرا هم می

ای که هر سورهی است که قرار است صدور اتفاق بیفتد. مل است و جایتواند الهی باشد. صدر بین ادراک و عصورت عمل دیگر نمی

 ها را فهمید. شود باید ورودی و خروجیکار می

خواناد کتااب را ب در این کتاب کل قران مطالعه شده است و جای هر کدام از این موارد مشخص شده است. حاال هر کسی بتواند ایان

جاام ودش بارای اناگار انساان از عهاده خاضی در خصوص آن مشاهده نشده است. یا کل قران را بخواند. هنوز بعد از ده سال نقطه نق

دهاد و قادرت دلیل نیست و باید برگردد ببیند کجاای کاارش ایاراد دارد و ایان مثال یای نقشاه نشاان میآید بیدادن گناهی بر نمی

 کند. گویی در فرد ایجاد میپیش

لاب داشاتن، شانیدن و ق ست مثل دیدن ون ساختار مربوط به ساختار ادراکی انسان ابنابراین یی ساختار در مورد انسان وجود دارد. ای

 الهام شدن و...

خواهاد دارای اجزایای اسات. ماثال یای ده میشاود خاود ای کاه تشاکیل می. جامعهجامعهساختار دیگری وجود دارد در خصوص 

د شادند قاانون عاد کاه زیااب و ستد داشاته باشاند. د و تناسل و دادها بیایند توالدرست شود. باید اول یی خانواده باشد و سایر خانواده

اد زیااد شاد کند. قوانین مدنی مربوط به زمانی است که تعداد خانوارها از یی حدی بیشتر شده باشد. وقتای تعادگذاشتن معنا پیدا می

ی چیزهای اولیاه وجاود خواهاد داشات. ماثال شود. در ساختار اجتماع هم یکسرجاد میها و قوانین و ...اینیاز به مشخص شدن مالکیت

ها وابساته باه تعاداد اسات. خیلای از ها و حزبانواع گروه همچنین تشکیلشوند. های جدید که تشکیل نمیهاداگر ازدواج نباشد خانو

ر لای سااختاپیچیدگی دارد و یامعه چون خارج از ساختار انسان است قدرآید. ساختار جموضوعات در اثر کثرت جمعیت بوجود می

، ده نباشد در کدخدا. کدخدا اگر یی یت یی ولی و ریش سفیدمهمان است یعنی تفکر و تعقل در آن حاکم است. تعقل یعنی حاک

یاد باه او ه اسات و باتساشود. رهبر به جای عقل نشاشد نمیافتد و اگر جمعی ولی نداشته بعالم اگر در مسجد نباشد آن مسجد راه نمی

های شما بهام ن تا ایمانا را با او یکی کرد. ایمان هم دارید، ایمان در ساختار جامعه یعنی همگرا و هماهنگ شدهرجوع کرد. و حرف

ی انجاام شود. باید مقدمات را فراهم کرد تا کاارت. در اثر اختالف کاری انجام نمیشود و این واضح اسکاری انجام نمیگره نخورد 

 شود. توصیف کردن کاری انجام نمی با ود و رخدادی در بیرون شکل بگیرد.ش

در ساختار جامعه چند نقشه وجود دارد که یکی بر اساس روابط است روابط برادری ایمانی. یکی بر اساس شهر و قاوانین اسات یکای 

ازی ساتوان از کارهای اجتماعی بیرون بارای آنچاه در درون انساان اسات مشابهبر اساس روابط شبیه ساختار وجودی است. گاهی می

تفکار یای نحاو حرکات باه ی بیرونی را اول فهمید و بعد همان را اجرا کرد. وان ما به ازاتمی ،کرد. مثال برای آموزش تفکر به کسی

کنیم گوییم کاری را انجام دهناد و بعاد ساعی مایکنیم و به هر کدام میسمت مطلوبی است. در حرکت جمعی افرادی را انتخاب می

گوییم ایان شود و بعد به او میافتد و در اثر مشارکت کاری انجام میایجاد حرکت جمعی اتفاقی در بیرون میآنها یکی شوند. در اثر 

تواناد از خورد. خوبی ایان کتااب ایان اسات کاه میتفکر است. در واقع با دانستن این موضوع خیلی از اتفاقات درونی بیرون رقم می
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های مشاوره موجود است که به جای حارف زدن باا فارد و از بهترین شیوهی آن را پیدا کند. بیرونی درونی را بسازد اگر بتواند مابه ازا

 سپاری به صورت گروهی. یی کار را به او می

یت اول اسات یاا اگر کسی گفت ب. شویدشوید برای جامعه هم ساختاری قائل میبنابراین همانطور که برای انسان ساختاری را قائل می

ت آنارا باه عهاده کند ولای اثباالی ندارد چون با قران خواندن باید استنادات را داد. در واقع اینها پیش فرض تولید میفالن چیز ...اشکا

کنند ما اینگونه فکار گذارد. مثال اگر در آیه دیدید که گفته شده است لقوم یتفکرون یعنی قومی که تفکر میخود شما و متن قران می

اند و در اثر قوم شدنشان ایجااد یای جبهاه کنند با هم یی قوم شدهشود اینکه افرادی که فکر مییکردیم ولی جور دیگری هم ممی

ای اگار در محلاهتواند جریانی ایجااد شاود. اند و در اثر جبهه شدنشان اتفاقی در جامعه افتاد. در اثر به هم پیوستن افراد متفکر میکرده

نند یعنای باا هام کبعد قیام  وتوانند آن محله را تحت تأثیر قرار دهند. هم با خبر باشند می ده نفر متفکر باشد بشرطی که قوم شوند و از

سات یعنای امش یشاکرون پیمان ببندند که بخواهند کاری را انجام دهند. قوم یعقلون و یشکرون و ...اینها فقط درونی نیست. بلکاه قاو

توانیاد راه کنناد. جریاان شاکر را بادون قاوم نمیدر جامعاه ایجااد میشوند جریاان شاکر را کسانی که شکر دارند با هم که جمع می

های هار ساوره را کشاف کنیاد شناسیتوانید جریانبیندازید و با قوم باید راه انداخت. جریان درست کردن است و بر اساس همین می

ها به صاورت سااختاری چگوناه باا این جریان کند وگذاری میهایی را نشانهکند و چه جریاناینکه هر سوره کدام مردم را معرفی می

 شید. های ساختار را در ذهن داشته باشید و برای این ساختار نظامی در ذهن داشته باهم در ارتباط هستند. به شرطی که واژه

ها را دیاد. باید واژهای دیدن جامعه . کتاب اینگونه است که برگویندها سند میای باشد و به این کتابهای ساختاری باید گزارهکتاب

 ست. اها را معرفی کرده ها داده شده است و واژهدر ساختار وجودی انسان هم اینگونه است که گزاره

سات تاه شاده ار ذکر و انثی گفولی جایی اگ باشدمی االنسان در قران به زن و مرد بودن ربطی ندارد و شامل حال هر دوبه عنوان مثال 

احت دید. گوید باید انسان را در این سگوید ناس از ساحت اجتماعی انسان سخن می. اگر جایی میر استنقش اجتماعی انسان مد نظ

در  شنوی و تبعیت و ...است. انساانمالکیت ساحت قلمروداری و الوهیت به معنای حرف در ساحت اجتماع ربوبیت ساحت سرپرستی،

قاران ماؤثر  ی در خوانادنبا رزاق و رحماان و ...هام کاار دارد. ایان ماوارد خیلاجامعه با این سه اسم کار دارد ولی انسان بماهو انسان 

 شود. می

خوانیاد را در ایان سااختار هاایی کاه میاز این باه بعاد کتابترسیم کنند. را هر کدام از دوستان برای خودشان ساختار انسان و جامعه 

 آرشیو کنید. 

 های عالمه طباطباییکتاب

اختار ه انسان دو ساشده است برای معرفی اینها اول در ذهن داشته باشید ک باالی بیست جلد عالمه طباطباییهای کتاببرای مثال 

کنم. البتاه یکساری هام بار اسااس هساتی اسات و آنهاا را هام جادا ها را بر این اساس جدا میفردی و اجتماعی دارد. پس اول کتاب

دهیم. ماثال توحیاد ذات و هاسات را یای جاا قارار مایگذاریقانوندر ساحت  هایی که مربوط به قوانین هستی است وکنم. کتابمی

 . است تکوین عالماسماء، مالئکه، شیطان، حقایقی از هستی و از خلقت تا بعثت و...که در مورد 
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شاود. می های زندگی اجتماعی است یا سبی زندگی و دین و حکومت مربوط به جامعهها مثل جاهیلت مربوط به اختاللبرخی کتاب

مرباوط باه ها مثل زندگی حقیقی انسان یا اخالق در زندگی و معنویت و خودشناسی و از علم تا عمل از تفکر تاا علام و...برخی کتاب

 انسان است. 

تاوان آنهاا را هام جادا گذاشات. دهم و البتاه میرار میاست و آنرا در حوزه هستی قهایی هم وجود دارد که در خصوص قران کتاب

روناد چاون آنهاا در ماورد های علاوم انساانی بااالتر میهای علوم پایه از رشتهکند و رشتهدر اینجا خیلی معنای متفاوتی پیدا می یهست

شود چه برسد به اینکاه داشته باشد تمایز اینها را متوجه می ی. وقتی ساختار وجودزنند که بر انسان و جامعه تفوق داردچیزی حرف می

ای باشند که او جلودار شود. تناظرها مهام گیرد چون باید بقیههم داشته باشد. امامت در ساحت اجتماع انسان معنا میاین ساختار تناظر 

ها و تفکیی آنها است و دیگری تناظرهاست. کتاب یوسف پیامبر کتابی است که ساحت اجتماعی دارد چارا کاه شود. یکی مؤلفهمی

ت بارای انساان کند و این شأن اگار نباود بعثات و نباواجتماع مفهوم عظیمی پیدا میمعنا ندارد.  تا افرادی نباشند خبر آوردن برای آنها

 موضوعیت نداشت. 

اقول شاباه عناوان  بر اساس موضوعاتی که از ساختارها بدست آمد به سراغ المیزان رفتیم و نظرات عالمه را مشخص کردیم و از آن

ه باهماان موضاوع  . .و از ساویی در ماوردمطمئن شدیم و دیدیم خالف نظار عالماه نیساتبا این کار درستی نقشه را تفاده کردیم. اس

دهد چراکه با ساختارهای کشایده شاده انطبااق هم ایده می کتاب فهرستگاهی خواندن صورت تفصیلی نظر عالمه را جویا شدیم. 

پاردازد و از رواباط باین های ساختار انسان و جامعه و هستی قرار گرفته است و به تبیین آنهاا میها بر اساس مؤلفهمجموعه کتابدارد. 

خواهم کار اضافی باه شاما تحمیال ها ممکن است یی سال بیشتر طول بکشد. نمیاین کتاب سیر مطالعاتیکند. ها صحبت میمؤلفه

ر خصاوص دکه مبنای فکری شما در خصوص جامعه چیست، در ذهن داشته باشید که یکساری کتااب کنم ولی اگر به شما گفته شد 

توانید نظر عالمه را پیدا کنید و پاسخ دهید. بنابراین هر چیزی که به شما گفته شاد، اولاین کااری ها میبا نگاه به فهرستجامعه هست. 

 د به خرج دهایمت یا جامعه یا هستی یا قران و امام است. بدلیل ادبی که بایساکنید تجزیه آن است به سه یا چهار بخش یا انسان که می

خواهیاد وقتی می کنیم وگرنه آنها را هم باید جزو هستی قرار دهیم. شأن کلمه اهلل بودن امام در هستی است ولیجدا می قران و امام را

 شوید. های حضرت بگویید وارد هویت جامعه میاز جنگ

هاای دانید که سوال مربوط به جامعه است در کتابشود که آیا جامعه هویت مستقل دارد یا خیر؟ فقط میشما پرسیده میمثال وقتی از 

های جامعاه را داده کنید. ایان کتاب باه قادر کاافی شابهکنید و از فهرست آن موضوعات مرتبط با این بحث را پیدا میجامعه نگاه می

ت .و این به مندتر از سیرمطالعاتی عالمه نیسسخگویی به شبهات را دارد هیچ سیر مطالعاتی قدرتاست تا ده بیست سال آینده قدرت پا

 باشد. های ساده میدلیل استناد به آیات و داشتن ساختار و استفاده از گزاره

. خط قرماز میزان صحبت کنیمدهیم و ما نباید جلوتر از الدر ابتدای کار برای خود قرار می خاکریزهای عالمه را به عنوان یی کتاب

سات زان آمده است؟ خیر مشاخص ایپرسد یعنی هر چه در مورد رشد و سایر مطالب می گویید در المیکی میشود عالمه. برای ما می

خاود را  د. برداشاتگوییاد بایاد بارای المیازان باشااینکه انسان پشتوانه داشته باشد دلیل بر این نیسات هماه آنچاه میکه چنین نیست. 

 . دهیمرا برای صیانت فکر خود انجام می گوییم و این پشتوانه داشتنمی
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ول بخوانیاد اکنیم کاه سااختار هساتی را و البته ما پیشانهاد نمای فهمدهر کسی ساختار هستی را بفهمد ساختار انسان و جامعه را هم می

گویند خیلی متفاوت است و سیطره دارد. کساانی بایاد باه رود. این ساختار با آنچه فالسفه میمی فلسفه قرانیچون به سمت مباحث 

 سراغ آن بروند که طبعشان فلسفی باشد. 

گیارد. بار می کنیم و هستی بار ایان دو سایطره دارد و آنارا درمی گیریم و بعد جامعه را روی آن سوارانسان را به عنوان پایه اصلی می

 رسد. در نهایت به جامعه می وشود و به انسان رت آدم ساختارش از هستی شروع میداستان حض

 ایم.ایم و فقط عنوان زدهنکرده بر اساس نظام فکری تدوین شده است و هیچ چیزی را کم یا زیاد ی عالمههاکتاب 

هاایی تنمورده اسات. شده است و تیتر خ خراجرات عالمه از کل المیزان استکار جالبی است ولی کسی تا بحال آنرا نخوانده است. نظ

ناد اند. این بیست و چند جلد کتاب شاید حدود هزار صافحه هام نشاود ولای چاست که حضرت عالمه در مورد آنها نظر قطعی داشته

رح مهمای را مطانکاات چاه ها سورهالمه ذیل عحضرت فهمد که می ،زند، چون سوره سوره استرا برای فرد رقم می اتفاق خوب

اند ماثال بارای ایماان، فطارت و ...خیلای کااربردی دهد. همچنین تعاریفی که دادهاز سوره هم می بندی اولیهدستهاند. و یی کرده

دارد. ایان نسابت باه هساتی را بیاان مای اعتقاادات عالماهبخش است و هر بخش که خوانده شود گاویی  ها بخشاین کتاباست. 

هاا سایر ایان کتابوی آنها فکر کند خیلی خوب است. رت شده خیلی مناسب است و اگر بخواند و بر های پرها برای پن  دقیقهکتاب

بارای  ، چونبمب اعتقادیی شود به یشود تبدیل می نصبها در او به این معنا ندارد و اعتقاد ما این است که اگر کسی این گزاره

تواند موضوع تفکری انسان شود. در واقع این کتب فرایناد تفکار را ها میهر موضوعی مطلبی به صورت عصاره آمده است و این متن

رای فهام کند. برای هر چیزی یی گزاره دارید قبل از ورود به قران. به این ترتیب یی خاکریز دارید یی پایگااه محکام بافراهم می

 . نزدیی است نظرات عالمه و امام خیلیدهد. و ید. این عقبه محکم به شما در مناظرات اطمینان میمطالب قران دار

ران خوانادن کنید بگویند ما قها که صحبت میممکن است با خیلی .ماست میثاق مشترکهای ساختار وجودی و کتب عالمه کتاب

م در کشاور خاالف ایشاان هامو البتاه جریاان شیعه قبول دارد هم اهل تسانن. شما را قبول نداریم، اما تفسیر وزینی مانند المیزان را هم 

 وجود دارد که بعید است با آنها مواجهه شوید. 

حااظ اتقاان های عالمه در ایجاد پایگاه اعتقادی بسیار غنی است و الزم است هر کسی در خودش این نظرات را داشته باشد. باه لکتاب

ایال ه ایان بحاث عادم تمبادلیل عدم رجاوع و تا صد سال دیگر بعید است چنین اتقانی داشته باشیم. رسد هیچ تفسیری به این حد نمی

 ماا پایگااه هماهشاف کنناد و بفهمناد. خواهناد از اول حقاایق را کها میانساان .اساتهاای درونشاان افراد برای محکم کاردن گزاره

 ایم. این مباحث قرار داده را های خودجوالن

 ارزشمندی است.  گنجینهریزی شود که برای این کتب برنامه مشخصینظم بد نیست با 

وناه از اهیم گفات و اینکاه چگ. در مباحث تادبری نحاوه پاساخ را خاوسازی کنیمباید یاد بگیریم که از مفاهیم تفسیری چگونه مفهوم

 آیات برای پاسخ به سواالت مختلف می توان استفاده کرد. فعال در خاکریز اول هستیم. 

 دقیقه آخر جلسه ( 20)توضیحاتی در خصوص حکومت و والیت فقیه در 
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 7/10/98جلسه سوم 

 ای اولاین نکتاهشود، موضوعی تبدیل می نقشه ساختاری دیدن انسان، جامعه و هستی و همچنین متناظر دیدن آنها که به یی

ای ناین نقشاهمهام داشاتن چ ولایبود که مطرح شد. این نقشه ممکن است با توجه به آراء و نظرات دیگاران متفااوت شاود، 

 است. 

  ای را بارای خاود سااختیم. علات عقباه نظارات عالماهدومین نکته که مطرح شد این بود که بر اساس این نقشاه از آراء و

 داد. را پوشش می تند و همه آنچه در نقشه به دنبالش بودیم حداقل اصول کلیانتخاب ایشان این بود که متکی به قران هس

 های جدید ظهور عرصه

را پایش  خواستیم انواعی از مباحثنکته سوم که امروز مطرح خواهم کرد و بسیار مهم است این است که با مشکلی مواجهه شدیم، می

مات ساؤال باود. هار اینها عال ی که نوعا با انقالب اسالمی متولد شده بود. برای ماببریم ولی با مسائلی در جامعه روبرو هستیم و سواالت

از سویی با  ؟شد در سربازخانه ها و مساجد و ....کار کنید. چه می توانستیم انجام دهیمگذاشتیم مشکل بود. پیشنهاد میجایی دست می

هاای غربای شابیه کتاب باه آنهاا شاویم خواهیم وارد پاسخگوییشویم که اگر کم کم بسؤاالت بسیار جزیی از سوی مردم مواجهه می

محور و ساؤال مسائله های غربیکتابشاویم کنیم متوجه میسی میوقتی برردهند. ای کتابی میشد که برای هر مسئلهباید عمل می

شاود پاساخگویی یخیلی از مشکالتی که برای جوامع ایجاد م است و ریز و جزییبه سواالت پاسخ محور هستند و اتفاقا سبی آنها 

 به سؤاالت ریز و جزیی است. 

 کلای و عمیاقدهند که در آنها هم مباحاث خیلای های علما ارجاع میاو را به کتاببرای پاسخ به سؤاالت  های دینیکتابدر 

ت. در هایی که بوده است این کتااب نوشاته شاده اساورتاست و این اواخر کتابی مثل مفاتیح الحیات نوشته شده است. به واسطه ضر

گاوییم. هماین االن هام ایان مشاکل وجاود دارد. اگار ساند میها عرصاهها ایجاد شد که به آن اینجا خالئی در حوزه زندگی انسان

د؟ ه بایاد کارس چایست؟ سر کالآموزش پرورش را نگاه کنید محور سند حیات طیبه است، حیات طیبه با تقواست، حاال خود تقوا چ

اند و سوال پشت سوال اسات و در مقاابلش تمادن غربای اینگوناه شود و تفصیلی نشدهرا چه باید کرد؟ در اینجا مطالب کلی میعلوم 

هاا هساتند و قانون هستند و احکام حقایق و کلی و کالنکه خیلی  مسائل بنیادید بنام شدهد. بخشی پیدا کند و پاسخ میزندگی می

شاد  لی برای ماا مهامبین باال و پایین وجود دارد و این خی ایحلقه مفقوده. دیدیم که وجود دارد سواالتبه عنوان  یی بخش هم

 که بتوانیم مطالب را از باال به پایین بکشیم. 

احث بنیاادین خیلای شود. نوعا در مبکنید. در متون غربی تفکر نقاد، استراتژیی و...ایجاد میمثال در مورد تفکر در متون دینی کار می

هایی که در دست مردم است در همین حوزه است. مثال وقتای در حاوزه شان. ولی کتابهای فلسفیکنند مگر در کتابورود پیدا نمی

دهناد و البتاه ایان خیلای خاوب احترام گذاشتن به هام را یااد میدهند. بعد اد میکنند اول روش سؤال کردن را به آنها یتفکر کار می

 دهد. تفکر را شکل میکنند. بعد روی جزییات هم کار می حتی است و

تواناد از یداند که تفکار چیسات و نمو...بعد در آخر نمیبه معلوم مجهول شود حرکت از شویم تفکر میوقتی وارد منطقه اسالمی می

 های غرب جزیی است در این سمت کلی است. بحث بد و خوب اینها نیست. آن در زندگی استفاده کند. هر چقدر کتاب
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کشاانیم و باه از بااال ب اگر بنا باشد در مورد موضوعات در حوزه زندگی حرف جدی داشته باشیم، باید حتما بتوانیم حقاایق بنیاادین را

 د جزیی برسانیم. ارمو

ای که ایجااد شاد ایان باود گوییم و کلیات آنرا بیان کردیم فرد بتواند تفکر کند و آنرا ابراز کند. در گام سوم دغدغهز تفکر میاگر ا

ای بگاوییم کاه دم دسات باشاد و افاراد توانیم حقایق و قوانیی که خداوند به انسان گفته است از قران و روایات به گونهکه چگونه می

 اده کنند.بتوانند از آن استف

ی فلسفه برای مطرح شد. برخC4P (Philosophy for Children )موضوع را تفکر در نظر گرفتیم. همزمان با این کار در کشور بحث  

باه آنهاا  های مرتبط به سؤال رامثال گفتند اگر در مورد سوال مطلبی بود روایتکودک را گرفتند و با مباحث دینی ممزوجش کردند. 

 صوص کار کردند و کارهایی که انجاام شاد ارزشامند اساتخهای مذهبی در این مهای بدی نزنند، خیلی از آد. حرفکنیماضافه می

و  دکاه باه غاربولی در واقع ماکت غربای را از آن ساو گرفتناد و روایاات را اضاافه کردناد و برخای هام اینکاار را نکردناد و گفتن

وص ست و مربوط باه حاوزه انساان اسات و در ایان خصاتفکر دینی ا ها را بزنیم.های آنها متعهد هستیم و باید عین همان حرفحرف

 مقاالتی هم دارند و سرسختانه در آن ایستادند. 

اختاری دیم و در سبه سمت فرایندهای عملیاتی سوق دهیم. تعریف تفکر را درآور ات و روایات در خصوص تفکر راما گفتیم باید آی

اختار ساریزی باا هام بارادر هساتند. بار اسااس مهمی که به آن رسیدیم این بود که تفکر با برنامه از نکات. که گفته شد ضرب کردیم

شاود. کناد، عیناا عازم و قصاد فعاال میانسان دو بخش ادراک و فعل و عمل وجود داشت. از جایی که تفکر شروع به فعال شادن می

م تفکر را دو نیمکره و این برای ما جالب شد که اگر جایی خواستیز هستند در ریزی یعنی فعال شدن عزم و قصد. گویی یی چیبرنامه

 دهد. شود و طبق نقشه جواب میریزی یاد دهیم. و به این ترتیب خود به خود تفکر فرد فعال میآموزش دهیم، برنامه

 ها بندی کتابدسته

اسااس روایاات و قاران بدسات آوردیام. بعاد بایاد  به همین دلیل اولین کاری که کردیم این بود که یی معنای کامل از تفکار را بار

گذاشاتیم.  کتاب بنیاادیهاا را های کلی آن در بیاید. اسم این کتابقوانینش را از کتاب خدا و سنت بدست آورد و احکام و شیوه

ا و قاوانین به یی موضوع از حیث کشف قوانین، تعریف آن موضوع و احکامش از منظر خاد هایی که در این حوزه وجود داردکتاب

موضاوعی ماثال . آوردمایچیستی و چرایی و چگونگی تحقق و قوانین احکامی یی موضوع را از قران بدست . پردازداحکامی آن می

آید در بین افراد در جوامع دینی مشهور باشد. مثال ما تفکر را حرکت از مجهاول باه داریم به نام تفکر، الزاما این معنایی که بدست می

گرفتیم، به معنای صیروریت نفس در هنگام مواجهه با یی ساوال باه سامت حاق اسات.  1ایم. فکر را مرآت صافیهتعریف نکردهمعلوم 

کناد. کاافی اسات ساوال را ببیناد و در جهات حاق بایساتد و ساوال در منظارش حالت کشف و شهود دارد و مثل یی آینه عمال می

کنیم ساعی ند، روی همان تعاریف مفهوم باالتر درست کردیم. چون بنیادی کار مایککند. قبلی را نفی نمیاست،پاسخ را دریافت می

تر باشند امکان ریزش این مفاهیم به پایین و به سطح ساواالت بیشاتر کنیم دقت مفهوم را باال ببریم. هرچقدر این مفاهیم بنیادی قویمی

 است. 

                                                           
 رِهْتَهُ لِغَیْرِکَقَالَ علیه السالم الْفِکْرُ مِرْآةٌ صَافِیَةٌ وَ الِاعْتِبَارُ مُنْذِرٌ نَاصِحٌ وَ کَفَى  َدَباً لِنَفْسِیَ تَجَنُّبُیَ مَا کَ 1
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دی و . بناابراین کتااب بنیااشویم که کار هنوز تماام نشاده اساتمی اگر زمانی موضوعی را کار کردیم و امکان ریزش نداشت متوجه

شوند که موضاوع بنیاادی را هایی میهای راهبردی کتابکنند. کتابرا ایجاد می کتب راهبردیشوند و ساختاری در هم تنیده می

 کنند. تر میهای اجرا نزدیییی قدم به مخاطب و شیوه

 کنند. در کتب مهارتی تمرین وجود دارد. یمرا تولید  کتب مهارتیروند و میها های راهبردی به سمت سؤالکتاب

مشاترکی باا موضاوع  ممکن است یی موضوع بنیادیشود. کار می موضوعاتبه صورت بنیادی، ساختاری، راهبردی و مهارتی روی 

گیارد. اقتصااد های راهبردی قرار میکتاب بنیادی موضوع تعاون، تفکر اجتماعی است و اقتصاد اساسا در کتابمثال دیگر داشته باشد. 

 اشته باشد. شود. ممکن است چند کتاب بنیادی ددر هویت اجتماعی متولد می

ارتی هاای مهاکتاب تفاده کارد.تا از آنهاا اسا توان از یی یا چندداریم که بسته به موضوعات می پنج کتاب ساختاریبنابراین فعال 

اختاری و ساهای مهارتی سن اهمیت دارد ولی در کتب بنیادی دیگر سن اهمیتی ندارد. در کتاب تواند تعداد زیادی داشته باشد. درمی

تاب کراهبردی هم سن اهمیت ندارد ولی در مهارتی باید مشاخص کارد کاه بارای چاه سانی نوشاته شاده اسات. فارض کلای ماا در 

ضاوعی ت کاه در موالی بیست سال را دارد. کسی اساساختاری، بنیادی، راهبردی عالم اندیشمند است و عالم اندیشمند سن حداقل با

 کند. به طور تخصصی کار می

باه  هاای راهباردی راکتاب در واقع پشتیبان کتب بنیادی هستند. و رئوس مطالاب آن از المیازان جلاو نازده اسات. های عالمهکتاب

 کنیم.ها واگذار میمتخصصین آن رشته و مهارتی را به عرصه

ای است و آنقدر ساده است که ممکان اسات افاراد را فریاب دهاد. ولای اگار کسای بسیار ساده جدول ت.جدولی بدست آمده اس 

شود یای مطلاب ا میتواند از این جدول استفاده کرد. زمانی اینکار یی آرزو بود که آید روی موضوعی کار کند، براحتی میبخواه

وع فی اسات موضاکار کرد. جوابش این است که بله کاا رتی روی آندر حد مها بنیادی آنقدر ریزش کند که با یی دقت ویژه بتوان

 آن را مشخص کنید. 

اند. بعد از کنار هم قرار دادن بنیااد ها بدست آمدهنقشه به دست آمده و بعد موضوعات آن در قران کار شده است و بنیادی ،از ساختار

آیاد، از رابطاه باین های مختلفی باین موضاوعات بدسات میگیرد رابطهشود. بنیاد که کنار ساختار قرار میو ساختار، راهبرد ایجاد می

 آید. موضوعات راهبرد بدست می

نیاا عجیاب دهای بنیادی گرفته شده اسات. و ایان در بلوغ با هم بودن، خیرگزینی و کتبی که در الیه مهارتی نوشته شده است از کتاب

 د مسائل پایین آورد و تبدیل به کتاب کند. ر حنیادی دارد بتواند مطالبی را داست که کسی که ذهن ب

، مثال تعانوا علی البر و تقاوا کاه یای قاانون اسات بناابراین قاوانینی در داریم  در قران و روایات حقایق و قوانینی در خصوص زندگی

قران باه ایان معناا کاه  کنیم. اخالق درهای مختلف در قران به صورت صریح وارد شده است. موضوعات را در ساختار نگاه میحوزه

شود اهمیت ندارد و به جای آن فعل مهم است. حاال اگر کسی اخالق خواست کار کند باید برود سراغ کتاب فعال. در فعال گفته می

های آنها و...گفته شده است. بنابراین خودش یی نظام مستقل بنیادی موضاوعی مبتنای بار قاران دارد و راجع به قلب و صدر و بیماری
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. اخالق از جایی وارد شده است و اگر در قران دهیماجازه نفوذ هیچ کتاب شرق و غربی را به آن نمیکنیم و ورد آن دخالتی نمیدر م

کند ناه آنچاه از اخاالق در ذهان خلق عظیم را داریم برای پیامبر به ظرفیت وجودی ایشان برای رحمت للعالمین بودن ایشان اشاره می

ماورد موضاوعاتی وارد کردند. در قران چیزهایی هست که در موردش حرفی زده نشده است و به ازای آن در ماست. جبر و اختیار را 

های مختلفی ایجاد شده است. بنابراین باید برگشات باه قاران موضاوعات آن را دیاد و آنارا باه عناوان مطالاب لهکه در قران نیست نح

 گیرد. اخالق و جبر و اختیار ذیل فعل قرار میمثال گیرد. بعد کم کم سایر موضوعات ذیل این مباحث قرار میبنیادی قرار داد. 

کاه اگار  کنند. ممکن است کاری که انجام شده است دقت کمی داشته باشد ولی به این فکر باید نمره داد. چراموضوعات جا پیدا می

تواند مرتبط کناد و بعاد های بنیادین نمینظام مسائل را با نظام پیچد.زندگی را بهم می دشمن تمام باشیدبرای این بخش فکری نداشته 

برقارار  ها و سواالت جدی زندگی و حقایقی که در قران آماده اسات اتصاال. باید بتوانید بین برنامهکندشروع به توجیهات خاصی می

سام خارد اشایم. باه اندگی را به شیطان بسپاریم و در ذهان خداپرسات بکنید. زندگی باید کرد نه اینکه فقط در ذهن مطالبی داشت. ز

شاود و بارای شود. روز قیامات از عمال انساان بااز خواسات میجمعی، تفکر فعال، آزادگی و فطرت و....کارها را در زندگی رها می

 اعمال خود باید مبناهای الهی داشت. 

شاود . باین کتاب ها مشاخص میساته. الزاماات و بایشاودسائل با بنیاد ایجااد میسند از اتصال مدهیم. را در ساختاری قرار می سندها

ساتقل مشاود. ساندها را بعادا راهبردی و بنیادی است. وجه تولد آنها به خاطر نظام مساائل اسات. اصال ساند از خاود قاران گرفتاه می

 گوییم.می

گاردد. القاای محیطای آن ن باه ایاران باساتان برمیاست، منشااء آ کنیم. مناسبتیشروع به تهلیل عرفی میشب یلدا ای را مثل هر مسئله

اسات. یای بساتر فعاال  گرایی و آبا است و یی محتوای درونی به نام دورهمی دارد. محتوای دورهمی متنوع به سالیق یا ذائقهباستان

کار فدورهمای باه ت کتاب بنیادی برساد.دارد. هر کدام از این موارد ممکن است به یی شدن نفوذ شیطان دارد که بستگی به موقعیت 

رسد. اگر کسی بخواهد در این خصوص کار کند باه راحتای گردد. القاء محیط به رسانه میگرایی به امّت و ...باز میاجتماعی، باستان

 ها کار کند.تواند با این کتابمی

 راه خروج از حکومت طاغوت

هاا منتقال شاد، در غیار اینصاورت در حکومات فرعاون و نیادهاا باه مهارتنیاز اسات از ب طاغوتبرای خروج از حکومت فرعون و 

ها ها و توسط عترت مهارتشود عالم باشد یا عامی و دلیل حدیث ثقلین هم همین است. توسط کتاب بنیادمی هالکطاغوت غرق و 

  شود.پدیدار می

باا شاهادت اسات.  فقاطت را پیدا کنی باید امام حسین را ببینی کاه نجااتش از چنگاال یزیاد توانی راهم در کربال با قران نمیبدون اما

در نظام مسائل باید بتوانی آنها را به بنیادها متصل کنی در غیر اینصورت محکوم به ضااللت خاوانی. وگرنه آیات را جابجا می

ا آنها انس داشته باشد که هر زمانی یی آیاه خواناد بیسات یی راه نجات این است که هم قران خواند و هم روایت و آنقدر ب هستی.

بارای ایان کاار بایاد از ناه ساالگی حااف  کال شاد و یای دور هام اش را بر اساس روایات بچیند. تا روایت در ذهنش بیاد و زندگی
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مان به نیست برای ما که زندگی بحاراالنوار را خواند و هیچ اشکالی هم ندارد. انشاهلل یی دوره برسد که چنین کنیم. االن این وضعیت

 شود. بر میها میانبر قرار داده است و این کتابفنا رفته است خدا برای ما راه میان

 تحلیل کند و که درگیر آن است و دوست دارد که حلش کند را موضوع مسئله محور جزئیتا شش ماه آینده یی هر کدام د نیست ب

رویاد تاازه متوجاه تواند به بنیادها برسد. چون باا ساؤال مینی آنرا پیگیری کند تا ببیند چگونه میها را بگیرد و به صورت تفنرد کتاب

نشیند به دلیل این اسات کاه در منطقاه ها نمیهای کلی به جان خیلیدلیل اینکه حرفکند. مینها چه کارهایی که شوید این حرفمی

 عملیات نیست. 

 ها خوانده شده باشند. شود که سوره. خیلی از روایات وقتی فهم میکندمی داشتن قران و روایات ایجاد افق دید

ائل ساازد. نظاام موضاوعات از قاران اسات کاه گاهاا در تااریخ ایان نظاام باا نظاام مسانظاام مساائل را می ،سیر تحول مکانی و زمانی

هایی از تاریخ جزو نظام مسائل هرومطرح است در دم موضوعات ما االن نوان نظاعآمیخته است. مثال موضوع جبر و اختیار که به درهم

 اند. قاید شدهولی بعد جزو اصول عاند آنها بوده است. بعد در آن دوره افراد به آن جواب داده

 ست.در زمان حاضر هر جایی که جبر و اختیار را مطرح کنید گویی برای همه به نوعی حل شده است. و مورد سؤال نی

د نظاام شناساید و بعاباگر نظام مسائل بخواهد درست عمل کند باید انطباقی با نظام موضوعات داشته باشد. بایاد موضاوعات قاران را  

 مسائل را روی آن قرار دهید. 

انای شود که در قران وجاود دارد. اضاطراب باه خاوف و نگرمثال اگر کسی بگوید دچار دلشوره هستم، دلشوره تبدیل به اضطراب می

بینم نه در ای مثل حجرات میشود. ضعف ایمان را در سورهشود و ترس به عدم ثبات و عدم ثبات به ایمان مربوط میوترس تبدیل می

رد را بیشتر دچاار فای مثل محمد که ایمان را باکفر مقابل کرده است. عدم ایمان با کفر فرق دارد. اینکه باید مراقب بود در اینجا سوره

 آموزیم. ها بعدا میاز خود سوره مشکل نکرد را

کند به همین دلیل واژگانی ا زبان ما صحبت میبقران  کنم که برسد به نظام موضوعات.های نظام مسئله را آنقدر قرانی میهبنابراین واژ

 است. مکه در قران آمده است همان واژگانی است که در زندگی روزمره ما ده ها بار با آنها عجین هستیم. مشکل جهل 

ایین اسات ال به پبا در نظام مسئله یا نظام موضوعات دیده شود، در نحوه خواندن آن مشکل است که یکبار از تفاوت اینکه یی مشکل

وع باه مسائله کباار از موضااستفاده خواهیم کرد.ی دو روش مطالعهو بار دیگر از پایین به باال. که در جلسات بعد از این دو به عنوان 

اگار واژه را درسات نشناساید وضاوع اسات. مها از مسئله به که مهارتی مطالعاتی داردرسید و زمانی از مسئله به موضوع. دو ماهیت می

 امکان انتقال پیدا نخواهید کرد. 

شود با فکرهای جدیاد مواجهاه شاویم و اگار در جاایی وارد بحاث شادید ها را بشنوید. این باعث میبا نظر نقد و نپذیرفتن این حرف

یت هدف خروج از وال. هدف از بنیاد به مهارت رسیدن استکنید. هدف را گم نکنید، اید صحبت میبدون پیش فرض اینکه پذیرفته

ه او شاود، بایاد دیاد کادهم، باه او نگاوییم ناه اینگوناه نمیهای رهبری انجام می. اگر کسی گفت من اینکار را با حرفطاغوت است

دهد و از او یاد بگیریم. چه بسا به راه سریعتر وبهتری برسایم. اگار نگااه ساوگیرانه نداشاته باشاید خداوناد کار را انجام می چگونه این
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مساجد بیات تر هساتند، نفای نکنایم خادا بنادگان مخفای خیلای زیاادی دارد. شما نشان می دهاد کاه در ایان کاار قاویافرادی را به 

کناد آورم و اینکار را هام میها را مثال از داستان آدم در میگوید تمام این حرفعبادالرحمن است و یکی در همین مسجد به شما می

 واقعا. باید از او یاد گرفت. 

یای درخات  گویند نقشهیست. مینال تناظر دارند و به ریز و درشتی آنها گویند اشک. میهاستفرکتالدینی شبیه مبانی  قاعده مبانی

احاد گوید یعنی تناظر دارند و فقط خداست کاه احاد ودر یی برگش وجود دارد. کل عالم وحدتی دارد و در قران به آن مثالت می

م هاولاد و کفاو در کلیاات شابیه باه ید و تایی احد، صمد، یلادر نظام پن است و لم یکن له کفوا احد است که خاص خداست و بقیه 

 . کنندشوند و تناظر پیدا میمی

یل بار تفصا اصال روایااتشود که قران با اینکه خودش محکم است در درونش احکام و تفصیل وجود دارد. استفاده می تناظراز این 

در زماان  یگاری تفااوت دارد چارا کاهباا دهر اماامی  و روایاتها بوجود آمده است چون روایات در نظام مسائل زندگی انساناست 

ی عاالم شاکل روایات در متن زندگی شکل گرفته است و قاران در ماتن اِحکاامسؤاالت و مسائل متفاوت مردم بوده است. دستخوش 

نطباق ن میلی خاود قارااین اِحکام و تفصیل بر نظام اِحکاام و تفصاولی در همین روایات هم اِحکام و تفصیل وجود دارد.  گرفته است.

وانش خاایان باعاث  است. اما این اِحکام و تفصیل که در تفصیل است با اِحکام و تفصیلی که در احکام است بساتری متفااوت دارد و

  کند.شود. اساس تحقیق را خوانش متن در یی بستر به شکل اِحکام به تفصیل ایجاد میمتفاوت آنها می

تر است. سیره و قاول هار دو حجیات دارد شود تاریخ و متشابهشود. سیره میاز روایت میتر قران، روایات و سیره را داریم. سیره پایین

 است.  شود اقوال علما که برداشت از روایات و سیرهها میتر است. بعد همینی کشف سیره سختول

ایق سایاری از حقاپنهانی را بسیار کم خواهد کرد و امکان کشاف ب هایزاویهقدرت دیدن یی موضوع در چند الیه اِحکام و تفصیلی 

از احکاام باه بارد. اال میاین موضوع یی ادعاست ولی اگر درست باشد مقام فهم مجتهد را به اندازه علم معصاوم با کند.فراهم میرا 

ها فرسانگ عاالم لم فاصاله شاما باا کالها در کل عاتوان به علمی دست یافت که در همه حوزههای مختلف میتفصیل کردن در الیه

دو منبا   فقط کافی است به قران و روایاات باه عناوانوجود دارد فقط سواد خوانش آن وجود نادارد و جلوتر است. اینها همه 

. فقط کافی اسات اشته باشیم در این صورت در کوتاهترین مدت در همه علوم از همه دنیا جلو خواهیم زددبدیل اعتقاد بی

شاده ه ماا داده باگنجش را در دست داریم و قدرتش خیلی فاصله داریم ولی موضوع خواهد. ما با این زد. یی مبدل فکری میتبدیل 

 است الحمدهلل و زمینه آن را هم داریم الحمدهلل. عنایت آن هم وجود دارد. 

ر را ظااه اعجااز قاران ر عالم برساند کاهای در عالم به قدرت خوانش قران داست. بایستی عده عالئم ظهورها از تحقق این وعده

ا مار ظهاور اسات. پذیرش عمومی پیدا کند و ایان مقادم باکند در تبادر عمومی خود را به قران منسوب می امام زمانکنند که وقتی 

ان کاه ثقال اکبار اسات قردهند به قران )امام زمان امامت خود را به باید بتوانیم اعجاز قران را نمایان کنیم که وقتی امام زمان استناد می

آماد تاا قاران را شود نه قران بوسیله امام زمان. اگر معکوس بود باید اول اماام میدهند( یعنی امام زمان بوسیله قران اثبات میاستناد می

 کرد. آشکار می
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  14/10/98جلسه چهارم 

 ای نگاه منظومه

و بوده اسات. نقه شیعی هم در دایره واژگان ما نبوده است و حتی در دایره فبه برکت قران با کلماتی در حال آشنا شدن هستیم که قبال 

در ادبیاات علمای  ساختار شویم. ماثال واژهها آشنا میشود با آن واژهجهه و روبرو میهایی که حکومت دینی با آن موابنا به ضرورت

شاناختی  ایم. اگر این کلمات در ادبیات ما مرسوم نشود وو....را نداشته منظومه، سند وراهبردی ، بنیادی هایما نبوده است. واژه

کنیم تاا های فکاری ورود پیادا مایتوانیم کاری نسبت به آنها انجام دهیم. بر این اساس به دستگاهنسبت به آنها نداشته باشیم اساسا نمی

 تر بکند.  در مواقع عمل ما را چابی

ها یاا کتاب د موضوعات،شاز انسان در ذهن باشد هر چند خیلی ساده و یی ساختار در حوزه جامعه. بنا  بنا شد تا به اینجا یی ساختار

وجاود دارد  شوید را در این ساختار جا دهید و ذهن را بر اساس آن ساختار منظم کنید. ساختار هستی هاممسائلی که با آن مواجهه می

 که البته کمی پیچیده است. 

ظاام نشود. که ایان کنید و رابطه آنها با هم تبدیل به یی نظام میدر پیوستگی با هم مشاهده می را موضوعاتیی سری ، ساختار در

داشتن باه  ایظومهنگاه منین توان مسائل را در این ساختارها دید و تجزیه کرد. اکه میاختالل دارد و... ارتقاء دارد، قبل و بعد دارد.

بینیاد. می و مختصات را در ساختار ارتباطاتت ولی شبیه به ساختار اس .، بلکه با هم در ارتباطندموضوعات تی نیستند. یعنی است دین

. نگااه امعاهاختار انساان و جسا. مثال تالقای بینیادرا می با هام بساازندساختارها  توانندهای مختلفی که میای، شبکهاما در نگاه منظومه

ن اسات ی تا مهاارتی و ممکانیادبتواند متفاوت باشد. از می هاسطح بررسی آن کند.می فوق العاده مشکالت ما را حلای داشتن منظومه

 به سمت سند برود. 

ایاد انجاام شاود بنویسم که بسیجی باید تن سالم و روان شاد داشته باشد و مثال با نحوه اینکه چگونه بایاد اینکاار یکبار گزاره کلی می

پس باید سالم  گویم که مثال چون نبردهای سنگینی را در پیش داریمایی آن را هم به شما میکاری ندارم. این در ناحیه بنیاد است. چر

فاالن غاذا را گویم شوم و میاید و در عمل شما وارد میکنم این موضوع را فهمیدهباشیم. این در ناحیه بنیاد است. اما زمانی فرض می

شد کاه  موضوعات هم بنافهمد. بیان کنید خود فرد میادی بروید احساس میبخورید و ورزش کنید و ...در واقع هرچقدر به سمت بنی

 سطح داشته باشد. 

ها، راهبردهاا قاعادهرید. بتوانید دربیاو های سطوح مختلف راشنوید، حرفمنظم باشد که تا سخنرانی آقا را می باید نقدرآذهن یا مثال 

هاای مهاارتی یای ملع. و طبیعتاا بایاد قواعاد بنیاادی باا ای دیدمنظومهو اعمال توصیه شده را بدست آورد و البته باید دریی شبکه 

  .خوانی داشته باشدسخنرانی هم

دانیم کاه میکنیم. ما یر دیگری مدهیم به خاطر این است که به چیزی اعتقاد داریم ولی کاانحرافات و کارهایی که انجام می خیلی از

نگو. همه به ایان  هیچیدیدی  نگهدار باشد، هر چی نگهداری و ما باید به آن پایبند باشیم، رزمنده باید سرّ اصلی وجود دارد به نام سرّ

های خود همه اطالعاتی که در هفته با آن مواجهاه باودیم را شویم در دورهمید ولی بعد وقتی وارد سلوک و زندگی او میاعتقاد دار

 دانیم این حرف زدن در واقع همان سرنگه نداشتن است. ایم. باالخره اعتقاد داری یا خیر؟ یکی از دالیل این است که نمیلو داده
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حقیاق و تختالفات را ااگر در محتوا کسی اختالف دارد باید گوییم صول قابل پذیرش برای همه را میهمانطور که قبال هم گفته شد، ا

ا هاای خودماان ربررسی کند. این موارد بدیهی علم است. اینکه سااختار و منظوماه چاه باشاد اخاتالف وجاود دارد کاه بایاد گرایش

 مشخص کنیم.

خواهیاد ی بگذاریاد یاا در وساعت بااالتری مییاا سایر مطالعاات کاری انجاام دهیادخواهید بندی در علوم مختلف که میهرگونه طبقه

ها دارید. بر اساس ایان سااختار و منظوماه از بنیااد تاا مهاارت در هار ها را اسالمی کنید نیاز به این ساختارها و منظومهدانشگاه یا حوزه

ها را به شما دادند و گفتند انقالب فرهنگای اسات. ای همه دانشگاههحوزه باید ببینید به چه محتوایی نیاز دارید. فرض کنید در یی باز

گوییاد چاه موضاوعاتی بایاد مطالعاه کنید و بعاد میای را مشخص میحاال چه باید کرد؟ باید موضوعات با هم مرتبط باشد، هر رشته

تر باه سامت دانشاگاه و هار چاه بنیاادی هاگیرد. هر چه کتابیکی از آن چهار سطح قرار می ها هم مشخص است که درشود و کتاب

 ها. تر به سمت دبستانکتب مهارتی

م یای رشاته را است که گویی در ما نفوذ کرده است و چاون ذهنماان سااختار نادارد حتای نمای تاوانی زدگیغربهمه بدبختی ما 

 ساختاری کتاب نوشته شده است.  طراحی کنیم. برای هر مؤلفه

های ظااهر کاار ساختی ایم وگرنه شکسات دشامن در میادانن را در فکر و باور بشکنیم او را شکست دادهاگر توانستیم نرم افزار دشم

اعتقااد ها در بیرا دانشاگاه بزرگتارین خیانات خواهاد.نیست ولی اینکه بتوانیم دانشگاه را از چنگ او در بیااوریم واقعاا مجاهادت می

  ای معیوب نوشته شده است.نی هر چیزی بر پایه یی تفکر معیوب و محتوهای علوم انسادهند. در رشتهکردن افراد انجام می

 تدبر 

حاث در بنباود.  مورد غفلت واقع شده است. در ابتدایی که ما کار را شروع کردیم اصطالح تادبر هام رایا  تدبریی موضوعی بنام 

و تاذکر پیادا  است. همانطور که باید تقوا خواسته ساختار وجودی انسان بر اساس آیات قران متوجه شدیم که خداوند از انسان تدبر را

م کام متوجاه کاای بنام تدبر باید در او فعال شود. اغلب منباع تدبر را نوعی تفکار معناا کارده بودناد. کند و تفکرش فعال شود، مؤلفه

ر نیست و نبود آن در زندگی انسان وارد بیشتر نباشد کمتمرسد اهمیتش از بقیه دار و مهمی است که بنظر میشدیم که تدبر بحث دامنه

بویژه در  کندها را متفاوت میمیزان تدبر متفاوت، میزان تشخیصسی شود. های اشتباه در زندگی بویژه در مسائل سیامنجر به تشخیص

 مسائل سیاسی. 

این بناابر .قوه بیناایی انساان و عماق رصاد اوسات ؛تدبر. و نزدیی اسات رد انسان هست که مربوط به دیدن دوگوهری در وجو

رد و کاایجااد  نظامی را بادون تادبر تواننمی سازی.اری و نظامگذتدبر، تدبیر، مدیریت، سیاستای ایجاد شد به این صورت که مقوله

 .مدیریت کرد

 ر، ایمان، عمل...فکر، عقل، علم، ذک د.نوردساختار وجودی انسان را در میتدبر همه ها مشخص شد، در بررسی

با ذکار  اییا با علم،  تواند با تفکر همراه شود، یا با تعقل،است که می توجه نفسانیتدبر نوعی شود گفت تدبر نوعی تفکر است. نمی

 و...
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 شود؟ چگونه تدبر درگیر با عمل می

ایاد زماانی بسان ، عاقبت زماانی بایاد انادیش،عاقبتزمانی باید اش مورد نیاز است: است. در هر جایی یی مرتبه مراتب تدبر دارای

 بود. نگر و...عاقبت

 م خاداکاالایان  . اما در تادبر بایاد بگاویی در اثار مواجهاه بااشرح متن است! تفسیر مثل تفکر است واست.  فعل نفسانیتدبر یی 

سن  شدم یاا در اثار مواجهاه باا و عاقبت ین عاقبت را کشف کردم. در مواجهه با کالم خدا آنرا مالک قرار دادمام فعال شد و ااندیشه

 دهم. کنم و آنرا در دستور کار خود قرار میگرا شدمو ایمانم فعال شدم. از متن عاقبت را خوانش میاین کالم عاقبت

 تدبر در قران

ا بیشاتر ماد و ساوی چشام شوبتوانید بگویید چگونه تدبر در ما قوی میای واجهه با هر متن و حادثهاگر فهمیدی تدبر چیست باید در م

فارد  نوعی سوی چشم است... به خصوص اگردبر را در وجود انسان پروراند و تقویت کرد و آموزش داد. تشود. چه باید کرد که می

البتاه  کناد.آن تادبر میکند. چون دارد طبق ماتن قاردر حد علم معصوم فرد تحلیل و علم پیدا می قدرت انتقال به آیات را داشته باشد.

ن ساطح وناه طهاارت. چا ای به معصوم شبیه شود، از ناحیه تدبر است.اگر قرار باشد انسان از یی ناحیهاین به همین راحتی نیست ولی 

یشاان ر رهباری باه ااین افتخار سردار سالیمانی باوده اسات. انگاا داشتن است وانطباق رویت با ولی  مهمطهارت حتی اگر یکی باشد، 

 ه باشد.چی سفید امضا داد

روایاات قارب  آنقادر باا قاران و اگر کسای با دیگری کند و گویی یکی کند. همگراتواند یی نفر را این خاصیت تدبر است که می

باا بیند از آن بگیرد و باا قاران و روایاات انطبااق دهاد کانّاه دیاد خاود را های موجود بتواند هر چه را که میداشته باشد که در عرصه

  گوید و بالعکس.گوید که معصوم میاو همان را می یکسان کند،معصوم 

رانبهاا در ثال درّی گمتادبر  تواند با قدرت تدبرش به شرط اینکه قدرت نفوذش را زیاد کند، این توان را در خود فعاال کناد.انسان می

 بتبدیل کنیم.  فرایند آموزشیدست ما قرار داده شده است و باید بتوانیم آنرا به یی 

گذشاته اسات  بود. بد نیست کتاب را ببینید. ده دوازده ساال از عمار آن تدبر چیستی، چرایی و چگونگیاولین پژوهش جدی ما 

بیات  وگی و قاران و هساتی تاوان تادبر در تااریخ، زنادشود. میولی بهترین کتاب مجموعه است. تدبر در قران بعد از تدبر مطرح می

 و...داشت.

هاا و چاون غایت کناد.خود تدبر را فعال می دهد واز همان ابتدا انتها را نشان می روید. وقتی به سراغ قران میتدبر باید در چیزی باشد

مهاه هغایت و کتاب غیر تدبر نیست. چون  قرآن، کتاب تدبر استاصال کند. هایی که خداوند برای آن موضوع دارد را بیان میغرض

 را گفته است. چیز

اینکاه  ه آن عمال کنیاد. بارایباشروع کردیم، اینکه بفهمید خداوند در سوره از شاما چاه خواساته و بعاد بایاد  ترین حالتاز ابتدایی

غرض در  مواجهاه باا  زمینه را بشناسید، قالب ادبی را بدانید،کلمه را بشناسید، ... اینها لوازم کشفبخواهید ببنید خدا چه گفته باید پس

 م که خدا از ما چه خواسته است. خواهیم بدانیگوییم خیر، ما میکنیم میشما تفسیر کار می گویندمتن هستند. در اینجا برخی می
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کنید و روایات یای ه میشما اگر بخواهید در تاریخ هم تدبر کنید، باید به سراغ متن بروید و موضوعی را بررسی کنید. روایت را نگا

 پس زمینه و سیاق و واژه دارد. 

تواند غیر قران به قران و غیرروایی باشاد. چاون یاا . تفسیر نمیتشود ولی قران به قران کار شده استدبر استفاده میدر تفسیرها نوعا از 

فسایر پاس تتر از ماتن باشاد، تواند مقامش پایینشارح نمیآن متن باشد. عِدل شارح باید در مقام آن قران باید خودش را شرح دهد یا 

 اهل بیت. ازن باشد یا حقیقی قرآن یا باید از خود قرآ

 های تدبر دو حسن دارد: خواندن روش

 فعال شدن تدبر در قرآن  .1

 فعال شدن مطلق تدبر. .2

ای و قاران باه ای و ساورههای تفکر، کلماهخواند باید در هر اتفاقی کتاب مقدمات تدبر، روشهای تدبر را میبنابراین کسی که روش

 قران را متوجه شود. 

 دهی. بخواهی نظر و دایره واژگان آن برای تو اصال وجود ندارد که ب ن رهبر است و برای تو صرف نشده است.أها در شبعضی واژه

 فعال شود. شما در تا تدبر در قرآن ،سازی تدبر به وسیله قرآن استبه نوعی فعال هااین کتاب

 تدبر راه دستیابی به انطباق با رویت ولیّ

کناد. دا میشوند. چون نگاهشان روی رهبری افتاده است. پس دایاره واژگاان خاصای پیام میرزمندگان خیلی سفت و محکم شبیه ه

اه ها خااص اسات. در نگاشود. نه زیاد است نه کم. برای همین دایره واژگان شهدای هشت سال دفاع مقادس در وصایتنامهمحدود می

ایان  باوده اسات. ان علم دین... علمداری برایشان مهمآنها منظرهای خاصی وجود داشته است. بحث والیت فقیه، بحث حجاب به عنو

ر منظرشاان ددند. چیازی ده تا واژه را داشتن و زیاد نبودن و کم نبودن همه شان را در مقامی جمع کرده بوده است. پس مالزم شده بو

 نسبت به رهبر، کمتر یا بیشتر نبوده است.

. یی کار است و تدبر نکردهاش پیدا نکند اکسی تدبر در قرآن بکند و قرب به ولی هر. اما با قرانکننده پیچ فرد با ولی اش تدبر تنظیم

 رد. دهد که در ذهن ولی قرار دااهم و مهم را آنی قرار می آفرینی با ولی است.خاصیت تدبر قربدیگری کرده است! 

ساازی تادبر در رای فعالبکند! قرآن سبب است رق میکنیم به وسیله قرآن. این با تدبر در قرآن فما داریم تدبر را در خودمان فعال می

 .کند. که او را منطبق با ولیّ می وجود انسان

 شود.می والیت کند چون خط قرمز ماها ما را حف  میدانستن همین

شاود. افاق میخوانید و چشم شما با چشام رهبار همشما و رهبر یی متن را می باشد. تدبر باید وضعیتش طوری باشد که شاقولش ولیّ

شوی امر او می  مطی شوی و چونسو هستی مطیع او میو چون همشوی. خیلی دورتر را می بیند اما تو هم با او هم سو می چشم ولیّ

 کنی. پذیری و در آن شی نمیاو را می
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نلرزیاد ایان  ت باه ولایّاگر وضع ما اینگونه شد که توسط حکومت دستگیر شدیم و حکم اعدام برای ما صاادر کردناد و دلماان نساب

 گیری. گیری و بر اساس نفع و ضرر جامعه تصمیم مییعنی اینکه بر اساس نفع و ضرر خودت تصمیم نمی اطاعتشود اطاعت. می

 ارتباط تدبر و ودّ

 گذارد بر روی محبت. . تدبر دست میدرجه باالتری از اطاعت دارد . محبتگذارندحضرت امیرالمؤمنین دست بر روی حب می

کناد باا لی فرق میاز داالن فهم قرآن. این ارادت خی است مقام والیتسنجش اینکه کسی تدبرش را خوب خوانده یا نه، ارادتش به 

نشاود یعنای  رتر و بیشاتالقائات و... . این ارادت پایدار است چون متکی به قرآن است. اگر کسی ارادتش به واسطه تدبر در قارآن بیشا

 ست.یی اایستاتدبرش در حال 

 ر هام در خاناهممکن است عکسی از رهبایعنی پیوند آن خیلی اهمیت دارد. ممکن است دلتنگ هم نشود، : محبت از جنس پیوند. ود

 مثال دلم تنگ شده است و دوست دارد.  حبدر  نگذارد.

 وابساتگیحاب  د و باه کوفاه بارود.اش از ولای جادا شاو با ودّمهمتر است. چون مسلم توانست  زیاد است اما ودّ تعلقشحب جنبه 

ه ساین باه سارعت باحمسلم به فرمان امام  .در آن قوی است اتصال و پیوندشدت  دارد. ولی ودّ تعلق مکانی و زمانیحبّ آورد. می

 ندارد. وقفه  و حبش وقفه ایجاد میکند. حب ممکن است وقفه داشته باشد اما ودّ به کوفه روددنیال امر می

 هایشان.فرمانده ان قوی بوده است نسبت بهش در شهدا، ودّتعلق به کسی ممکن است مانع او شود.  .الزمه تدبر، ود است، نه حب

 شود. ولی وقتی میخواهیم متمایز کنیم، منظورمان به ود است در تدبر.البته بعضا به ود، حب گفته می

ن النیات در انساامحصول ایمان و عمل صالح اسات کاه منجار باه فاوران عق ودّدر قرآن. عقل شهودی با  شود.ود با عقالنیت زیاد می

 شود.می

اگار  های ولایّشود. دوست داشتنها خوش یمن است بعضی بد یمن. اگر در راستای اطاعت باشد، خوش یمن میبعضی حب عاقبت

 کند.به ود تبدیل نشود انسان را گرفتار می

ل. هرجاا است بهرحا است در روایات. به عنوان یی پله تر از ودّبا شیعه فرق دارد. محبت سطح پایین محبین اهل بیت سطحی است که

 خواهند بگویند حب است. چسبندگی را می

 ود: عهد پذیری. پایبندی و التزام به عهد.

شاترکی اق ما هم میثابیادتان نرود در الیه حب است.  و هر زمانی که شوید بینید شاد میشود و وقتی هم را میهر جا دل آدم تنگ می

 ایم.هآموزش ود ندیدرود در مقاصد پیوند داشته باشیم. نوعا ما ود ضعیفی داریم و یادمان می .است ودداشتید و مقصد داشتید 

گویاد آیاد اماا خادا میماان نمیامام بسته ایم! ماا یادباید ود داشته باشیم. ما یی پیمانی با  امام زمانرود با ما خیلی وقتها یادمان می

 اید. برای این کار باید عادیات شوی. پیمان بسته
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 خاصیت ود استمرار در مقاصد است.

 ایم با هم که بارهای این ممکلت را بلند کنیم. عهد شدههم . قول میدهم به فالن جا برسم.امکان ندارد تدبر بدون ود ود مقصدگراست.

  شود اما دیگر حبش چسبنده نیست.ن حب نمیود بدو

در غیار ایان  حاکمیات عقال بار محبات در آن عقل حاکم است وباشد.  شخصیتواند بیشتر از محبت به محبت من به امر خدا که نمی

 .شدندصورت آدم ها در گرو هم می

ر عمارا هاای غیار تادبشود هم عهاد شاد. و باا آدممی های اهل تدبرشود و با آدمکشاند و مثل پرنده سبی بال میتدبر ما را به ود می

 رباید. یی حواس پرتی و یی تعلق او را میشود هم عهد شد. چون نمی

 ایم.موتور تقوای اجتماعی که اصل تقواست، هم سو کردن نگاه با رهبر است و اسمش را تدبر گذاشته

 ؟کنیم وقتی این را پذیرفتیم، حاال چگونه تدبر

 کنیم.شویم و قدرت تحلیل پیدا میخوب کار کنیم، هم سو با والیت میاگر روی تدبر 

یای  رود مثل ولی فکار کناد.ای میشود و در عرصهمنظورمان از تدبر یی آدمی مثل شهید حاج قاسم است. تا وقتی از ولی جدا می

 .و و هم جهت کرده باشدهایشان بر اساس یی ساختاری هم سکند بر اساس یی متن واحد. برداشتسازی فکری مشابه

ی قابال یاادگیرا آموزش اما تدبر را بممکن نیست برای ما که ای جبلی و شاکلهای یا آموزشی باشد. ممکن است بعضی جبلی و شاکله

 ی مان چاه کااراگار آقاا باه جاای مان در مساجد بودناد، باه جااما باید در صدد آموزش تدبر قرار بگیریم.تدبر یعنی ایان کاه  است.

 کردند؟می

 خاصیت تدبر این است که فرد شبیه به ولی زندگی کند و شبیه به او بمیرید.

 و ما خیلی فاصله داریم.

 تواند به آن مقام و جایگاه برسد. اما آموزش نیاز دارد.اولین مرحله این است که انسان ببیند می
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 21/10/98جلسه پنجم 

حکم موانید اتکاء کنید و تکند. بعد از آیات خدا به چیزی میکوچی می ها را بزرگ و حوادث راتدبر به شیوه شهدا وعده -

را  کناد و اینهاادر این صورت انسان فقط نگران خودش است که کم نیاورد و مشکالت و مسائل او را کام ایماان ن بایستید؟

 گذاریم.برای نماز شب و سحرها می

 اهمیت تدبر در قران

تواناد شاد نمیاگار انساان تادبر نداشاته با م تا رسیدیم به تدبر. متوجه شدیم تدبر خیلی مهم است وهای خود را گفتیوضعیتی از برنامه

ماام زماان ببینید. این ولی یا ولی فقیاه اسات یاا ا منظر ولیتواند مسائل و موضوعات را از پای ولی برود. نمیباشد و هم شناسولی

 رسد. در نهایت به خود خدا می شوند واست یا خود رسول گرامی است و اینها طولی می

باوده معناا خیلای ماورد توجاه ن توصیه شده است و مطلق تدبر باه ایان تدبر در قران. در قران وجود داردهای مختلف برای تدبر راه

ا باه ضارورت ، یتقلیدید نه نگاه داشته باشی تاسیسیگویم که شما نگاه م )اینها را به این دلیل میخواهیم در قران تدبر کنیاست. می

تااب چیساتی ماا دالیال خاود را در کآوریاد و تاان را میشاما دالیلگویید این حرف درست نیست برید. اگر بنمیبرید یا آن پی می

ا آیاات و یان اسات کاه بایاد با. مهمترین و اولین کاار ابه تدبر در قران هستیم موظف از این به بعدایم( چرایی و چگونگی تدبر گفته

 خواهم تدبر کنم. ات و حروف قران آشنا شوید. حتما باید با این موارد ارتباط داشت تا بتوان گفت میها و کلمسوره

ضای را و مردم نظرش چیست و باید چاه غر یط زیست، راجع به خودش، پیامبرش، مسائل پیرامونی، محسانخداوند نسبت به جامعه، ان

ایاد ب؟ جهت زنادگی ود چه باید کرد؟ طاغوت کیست؟ زندگی باید به کا برسدشاگر رخدادی میدر برخورد با هر کدام دنبال کنیم. 

 چه باشد؟ غرض زندگی و مرگ چیست؟ باید همسو شد با نظر خدا. 

 اهمیت داشتن روش در مطالعه قران 

ا خواساته اسات. باه هر سوره چه چیزی از م .هاکنیم به خواندن سورهسوره دارد. شروع می 114آیه و 6000اصل الواحد،  1700تقریبا 

هایی را بکاار تاوانیم شایوهرویم. در اثر مرور مکرر متوجه شدیم که برای اینکه بتوانیم غارض خادا را زودتار بفهمایم میدنبال آن می

بارای توساعه  شاود.با روش سارعت بیشاتر می. را زودتر متوجه شویم رود که بخواهیم سورهببریم. اسم روش و شیوه جایی به کار می

تاوان کال نکاه میوه بار ای. ارائه فهم و قرار دادن فهم به صورت تعاونی هام روش دارد. عاالو کشف ارتباطات روش وجود دارد فهم

ها نادن ساورهو....بارای خوا 2حماد  1توان از روش استفاده کرد. یکبار در قالب جزوات حمدقران را با ترجمه و تفسیر و ...خواند می

دارد نا مخاطب متوسط الحال که خیلی هم وقتها را منظم کردیم، بعد با فرض یی آوردیم و بعد کم کم این روشروش بدست می

مات تادبر ر کتااب مقاددهایی کردیم که کل قران را با آن بخواناد. بعاد واژه و المیازان و ....را تلفیاق کاردیم. شروع به نوشتن کتاب

ها دادیام. متناساب باا مخااطبی کاه و به صورت خرد خرد شروع به آموزش در قالب کتابواژه قرار دادیم.  1700واژه از  200حدود 

 های روشی بدست آمد. گذارد کتابقران مینهایت در هفته ده تا پانزده ساعت وقت برای 

 هامنطق کلی نگارش کتاب

 های روشی سه کار به صورت همزمان است. قصد کتاب
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 انس با سوره و فهم غرضچگونگی  -

یلی مهام کردن فهم خ چگونه با خواندن یی سوره در یی هفته یا دو هفته بتوانم فهمم را به واسطه آن سوره زیاد کنم. زیاد -

 شود.  بویژه در کارهای آموزشی خیلی اهمیت دارد.  نه تنها یادش نرود بلکه رب زدنی علما توسعه فهماست و 

هم رش فهم بسیار مترین زمان که خود آن در گستانتقال مطالب در کوتاه. دهد انتقالآنرا  فهمیدچگونه وقتی یی سوره را  -

ها برای مخاطبی د. این روشا توسط افراد سینه به سینه منتقل شهشکل گرفت و سوره ولی این اتفاق نه در حد عالیشود. می

شاکل  تواند به مدت ده تا پاانزده سااعت در هفتاه وقات بگاذارد و قاران بخوانادکه سن حدود هجده تا سی سال دارد و می

 شود. ها و آیات آشنا میها و واژه. به تدری  با کل سوهگرفت

هاای پاژوهش و ای در آماوزش روشویاژه قدرتها م کم دیدیم که سورهرار گرفت. بعد کمحور توسعه و انتقال روی محور انس ق

کناد و بارای  ا هم تلفیقب...دارد. دوره مکی یا مدنی کارش این است که فرد به سمت تفکر ساختاری برود و بتواند چند ایده و فکر را 

ن مای داد. ایا ساختار فکرید. و به فرد کن متحولتواند علوم مختلف را داشته باشد. اتفاقا این می طراحیساختاری نظامی و یی 

به بعد یای  از اینگشتند. کسی که بتواند نقشه یی نظامی را طراحی کند. هدف جانبی ما بود ولی همه جامعه به دنبال افراد طراح می

ساد یعنی فرد به حدی بر خواست تخصص بگیرد.هایی که میردن متدبر در حوزهها پیدا شد و آن هم ورزیده کسطح جانبی در کتاب

ها این موضوع به عنوان مدل اتفاق افتاد ها و رشتهرا به جای نظام غربی جایگزین کند. در بعضی از گرایش نظام توحیدیکه بتواند 

ر مصامم شاوند در ار را انجام دهند. اگر پنجاه نفر به این کااها هم یی تعدادی بیایند و این کها و گرایشو منتظر هستیم در بقیه رشته

نشاجوی خاود های دانشگاهی غربی را بیرون بریزند. فکر کنید دانشگاهی داریاد و بایاد مطاالبی را باه داتوانند تمام کتابپن  سال می

ده وی غرب درست شسبه عنوان علم از  آموزش ببیند. بتی کهمکتب قران باید از را بدهید. این مطالب و بلد بودن کارهای مختلف 

 است فقط با این منطق قابل شکسته شدن است. 

ده کنون کاه نشااینها محورهای اصلی انقالب اسالمی است. ممکن است انقالب بتواند زندگی اقتصادی مردم را درست کناد ولای تاا

گفتناد خاوب اسات شاد میأمین میو اگار تا شادیمهای کاذب میشد ما دچار وضعیتاست و البته خداروشکر چون اگر درست می

 ر و ایاده و سااختارکاشد. اسالم شایعی اساالم طراحای و فمستقر می اسالم شیعیبه جای  اسالم امویاسالم یعنی همین و کم کم 

چشام  ببینناد بااای این است کاه عاده ن مشروط براش در ظاهر است. ایاست. ولی اسالم اموی اسالم در ظاهر است. عدالت اجتماعی

تر است و تجربه بشری ممکان اسات آید خیلی دقیقرا دید و فقط تجربه بشری نیست و آنچه از قران بدست می حقایقتوان قران می

 کند. خطا کند ولی قران هیچوقت خطا نمی

 بررسای کاردیمشناسی بود که در آیات قران آنرا این موضوع برای ما اثبات شد. افسردگی موضوعی در روان تحقیق افسردگیدر 

، در عین نابااوری هار آنچاه از پر شد مردم فرم پرسشنامه توسط 1500بندی کردیم و انواع مردم را از حیث افسرده بودن حالشان دسته

طبااق د در صاد انناقص خود استخراج کرده بودیم با آنچه در بیرون مشاهده شاد باه صاورت صا ان در مورد انواع افسردگی با علمقر

های افسردگی رفتیم. و اولویت داده شد به آنها. بار اسااس سابقه بود. به سراغ مؤلفهای بیرصد در کل ساختار پرسشنامهداشت و این د

 افزاری فوق العاده بود. های نرمآیات شمایی کشیده شد و نتای  در بررسی
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وی تدبر قرار ر. اصل را بر هاستاجههاصل قران هدایت در مو. روش فکر کردن و روش مواجهه با علوم مهمتر از هر چیزی است

ریزی کان و ایان هاا برناماهها و آیاات و واژهتوانی برای سورهگوییم هر طور میشود به او میایم و هر کسی وارد این ساختار میداده

 . رتبط کنیمبتوانی با قران توانی آیات را بلد باش تا روش برخوردت با موضوعات و مسائل زندگی را هر جور میموارد را یاد بگیر. 

باا مسائله را  روش برخوردگوییم این هم هست. باید از قران دهیم و میریزی کند. ما برنامه خودمان را نشان میخود فرد باید برنامه

شاف ه کای بتوانی غرض خدا را از پدید آمدن آن مسئله و نقش خودت نسابت باه آن مسائلیعنی در مواجهه با هر مسئلهبدست آورد. 

هادایت بارای  ا باه عناوانکنی. روز قیامت خدا از هر مسلمانی این را خواهید پرسید. قران کتاب پیامبر است و پیامبر قران و عتارتش ر

رد یاا کام عمر را صرف بقیه علوم کرد. و صرف قاران نکا ید و این همهها را نخواند و ندکتابشود که این انسان قرار داده است. نمی

 کرد. صرف 

ب قاران کتا. به این دلیال کاه کسای کاه در ایان مین سیر کتب را ادامه دهمها در آمد. بنظرم رسید این شد مبنای فکری و این کتابا

کنیم بارای ها بیشتر شود تا زمان شهادتش. کم کم داریم فکار مایرود دقتش و عمقش نسبت به واژهخواند همینطوری که پیش میمی

و البتاه  جاداان باید از قرند و انشاهلل خدا توفیق بدهد که برای بعد از آن فکر به ذهنمان بیاید. ولی ما توان کرچه می بعد از شهادت

 از اهل بیت در هیچ جا و در هیچ موقعیتی شویم. 

ان بیشاتر قار بااشوی. اگر کتاابی تاو را بنا را بگذار بر اینکه همیشه آنجا هستی و دیگر جدا نمی ان موقع که به قران رسیدی رسیدیهم

ای یعهشاست برای اینکار و این وظیفه هر اها پیشنهادی کنیم، این کتابهدف اصلی را گم نمیقدر آن کتاب را بدان.  کند،مأنوس می

 است. 

سوره و  114گو با بگوییم قبول شما ها حجاب است، میبگوید این کتاب ها. حال ممکن است کسیاین شد منطق کلی نگارش کتاب

ت کاه دهیم و اتفاقا خیلی خاوب اساتوان کار کرد و مفاهیم آنرا بدست آورد. هر جوری که بگویید ما انجام میچگونه میآیه  6000

 توان سریعتر به مفاهیم رسید. زمانی بیاید که افراد بگویند چگونه می

 های تدبر در قران  )رویکردهای مطالعه(روش

هار کادام هام بارای ای ماا مهام اسات و کاه هار ساه بار باشادمی انتقالو  توسعه و فهم دارای سه کارکردهای تدبر در قران روش

کنند. سه کارکرد داریم با رویکرد دادن. رویکرد ها نگاه شما را باه ها رویکرد ایجاد میهایی وجود دارد که پیاده کردیم. روشروش

 قران تغییر می دهد. 

ای بدسات آوریاد خوانید از آن نکتاهای را که می. هر سورهبرای طهارت نفساستخراج اعمالی ، مطالعه قران به منظور رویکرد اول

 ندارد.  شما باشد. نوعا چنین نگاهی نسبت به قران وجود طهارت نفسکه بتوانید با آن عملی انجام دهید که مربوط به 

وان تان ایان کتااب نشاانه خواناداسات.  رکتاب مقادمات تادبتوصیه ما این است که این اتفاق باید بیفتد و پیشنهاد ما برای اینکار 

ایم و برای هار کادام یای ای که خیلی ساده بوده است را استخراج کرده. نه سورهاستخراج نکته طهارتی از کتاب و عمل به آن است

 اد. د افتها این اتفاق برایش خواهاگر کسی در این نه سوره بتواند این کار را انجام دهد در همه سورهایم. نکته قرار داده
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جو یاا طهاارت اسات. اگار کسای طهاارت رکلیاد تادبای که رسیدیم این باود کاه در حوزه روش در رویکرد اولمان به اولین نکته

ه طهاارت و بتدبر در قران بدون رویکرد  . درِبرای او قفل است هارت بدست بیاورد به طور طبیعی تدبرخواه نباشد و نخواهد ططهارت

ر شود. در تجربه هم این موضوع دیده شاد. هار چقادر در طهاارت تقویات شاویم قادرت فهام بااالتبدون توجه به عمل اصال باز نمی

 رود. می

رار رت را اساتمفهماد وقتای طهاا. وقتی انسان به سمت طهاارت بارود میشودهر کدام از رویکردها در فهم، توسعه و انتقال ضرب می

 گیرد.خواهد حرفی بزند، انتقال صورت میبکند بدون اینکه شود. وقتی طهارت تحقق پیدا میدهد به طور طبیعی فهم زیاد میمی

 تدری  و سیر تدبرها خیلی مهم است.

. اسات مساائل پیراماونیقایق و انتقال باه حمطالعه قران به منظور استخراج های تدبر خیلی مهم است که در روش دومین رویکردی 

بینی با رویکرد مسائلی که باا آن در ارتبااط . جهانمنطبق شود بینی ما بر یی سورهبینی و ارتقاء آن است یعنی جهانبیشتر فضای جهان

ینیم. بمای کنیم رسول خدا را با مساائلی کاه دارد مثال جناگ، عباادت، تبلیاغ و تعلایم و....راهستیم. در این رویکرد دوم کاری که می

ر تفکااست. بعد فهمیدیم کاه  تفکر دکنیم. اسم این رویکربینیم که درگیر با زندگی است و از آن حقایق را استخراج میانسانی را می

 است.  عامل شروع تدبر و استمرار آن است و نقطه آغاز تدبر تفکر

دهاد. دیادن و شانیدن را آید که تفکر را ساامان مییولی در اینجا شنیدن و دیدن و گزاره نوشتن و ....م طهارت هم نوعی تفکر است

ال و تفکر حالت سیر دارد. بستگی باه سارعت انتقای حرکت ماشین تدبر است. کند. تفکر مثل تدارک سوخت برابرای تدبر آماده می

فئاده و ادر طهاارت باا گردد. سرعت انتقال دیدن و شنیدن به عنوان هوش مطرح است. استخراج دارد. تیزهوشی به سرعت انتقال برمی

 یدن و خوب شنیدن.های خود کار دارید. خوب دقلب کار دارید و در اینجا با ورودی

کند. حتی شنیدن حسی را بیشتر درگیار ها درگیر میهایی که برای تفکر انتخاب شده است، شنیدن و دیدن را بیشتر از بقیه سورهسوره 

کند یمفرد را جمع  حواسدر واقع این رویکرد  شود.است که آزمون دیدن و شنیدن ما میها اینگونه در واقع کار این سورهکند. می

ها مشخص است می تواند مجلدات بیشتری داشته باشد. مقادمات کند. چون کار هر کدام از این کتابمی متمرکزو او را در مشاهده 

 یی، مقدمات دو و....تفکر یی، تفکر دو و.....

آورد. ای و تفکر شنیداری قبل از این کتاب تفکر است. حواس جمعای مایدیدن و شنیدن باشد، تفکر مشاهدهاگر رویکرد قوی شدن 

شود. هر لب میجلهام و وحی الهی او به ابعد قوای . بسازد خواهدو چه چیزی باالتر از قران که بتواند انسان را مطابق آنچه که خدا می

ای کاه هسات همانجاایی اسات کاه خادا شنود، چنین مومنی در هار لحظاهمت باالست میهایی که به سگذارد با گوشجایی قدم می

 که خدا خواسته است و گوش او به سمت غیب است.  کند همان کاری استخواسته و هر کاری می

ود. چاون خاصایت شاها فارغ نمیها از قبلیو کتابرا دارد.  همه پن  تا کتاب قبلی مششکتاب . ها در دیگری هستهر کدام از کتاب

هستند و هر کدام همه قران هستند، در هر کدام کاه وارد شاده اسات بقیاه را باا خاود دارد و چناین  مثانیها این گونه است که سوره
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شود اینگوناه کاار کارد و نکتاه جالاب ایان اسات کاه هار کتاابی را توانید ببینید و فقط در قران میدر هیچ طرح درسی نمی را چیزی

 وع کنید بدون اینکه کتاب های قبلی آن را خوانده باشید. توانید شرمی

خاوانیم کاه در ران میقاچاون انتقال آن حقایق به مسائل پیرامون اسات. دوم مطالعه قران به منظور استخراج حقایق و رویکرد بنابراین 

 خود کم نیاوریم و مطابق نظر خدا عمل کنیم و این کار تفکر است.  مواجهات

هاا مساائل . خیلای وقتاساتتر نسابت باه مساائل گویی تفصایلیعمیق شدن در حقاایق و پاساخالعه قران به منظور مط رویکرد سوم

سات. فهام ا عقلو این کاار کارش عمق دادن و مرتبه دادن است لمات را کار کنیم. واژه تنیده هستند و راهی ندارد جز اینکه کدرهم

 شود. است. کسی که کتاب کلمه را خوب بخواند عقلش حاضر می احضار عقلو  فهم مراتبمراتب است. 

گیاریم. در یگیریم، برای هر کدام از این سه بخش هم مجددا، مقدمات، لوازم و آثاار مدر نظر می برای کلمه مقدمات و لوازم و آثار

لفاه را مجاددا مؤ هار مؤلفاهبارای کنیم و کنیم و ترکیاب مایکلمه را از حالت بسیط خاارج مایکتاب اینگونه البته نوشته نشده است. 

کنیم. ایان سازی شروع به برداشت مطالب میکنیم و بواسطه شبکهای به هر جای سوره خواستیم حرکت میبعد از هر کلمه گیریم.می

ع در سوره شود. مثل سوره طارق. برای بررسی یی موضودهیم و این موضوع خرد خرد وارد آموزش میکار را خیلی روان انجام می

 باید از شبکه واژگان آن سوره استفاده کرد. 

واناد آنارا به معنای اینکه وقتی کسی با موضاوعی سار وکاار دارد بت پژوهشدر واقع سرآغاز یی مدل پژوهش است.  کتاب کلمه

 حل کند. 

کنیاد. تبادیل می افازارنرمی افزار فکری و معنوی یا ذکری. زمانی سوره را به یاکشف نرمقران،  مطالعهبرای رویکرد چهارمین 

ای الزم زومش کلیادهنصب برنامه مثال فوتوشاپ به شما امکان طراحی یی پوستر را می دهد. کافی است آنرا بلد باشید و در موقاع لا

اسات.  نگاریجز در عاین  نگریکلکنیم. در واقع را بکار بگیرید. از همه آیات یی سوره برای رسیدن به یی مقصد استفاده می

هر دو دیاد  جایی باشند بایدرهبر شویم. این خیلی کار بزرگی است. افرادی که بنا دارند در اینجا کم کم وارد کارهای ساختاری می

و را دشوند. طبعش به سمت اجتهاد است زیرا مجتهد کسی است کاه هار می اجتهاد هایکل و جزء را داشته باشند و اینجا وارد بحث

کاام جزئای از تواند متجزی باشد و باید در عین گفاتن احاجتهاد نمیها قائل به اجتهاد متجزی نیستند. مین دلیل بعضیهداشته باشد. به 

 سایر احکام هم باخبر باشد. 

خوریم بخاطر است. عرف قران خیلی مهم است. خیلی از لطمه هایی که می کشف عرف قرانمطالعه قران برای  پنجمین رویکرد

گویاد یاا حسانه از چاه گوید. وقتای از واژه خیار میان است. قران برای اینکه بخواهد درجه بلوغ را بگوید با چه مینشناختن عرف قر

اسرائیل کیست؟ در این بحاث هار کااری گوید؟ منظور از بنیگوید. در عرف قران عقل چیست یا یهودی و نصرانی را به به که میمی

 جاد ساختار برای ادبیات الزم است خواندن این کتاب ضروری است. که بخواهید برای ساخت یی پیکربندی و ای
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گزینی مربوط به عرف قران است. خیرگزینی مربوط به عارف قاران اسات و ها بر اساس همین عرف بوده است. طیبگذاری کتابنام

عرف قران باه چاه کسای ی دارند. م جایگاهشود. ایمان و صدق هر کداط به دوره نوجوانی میتر است و مربوسطح آن از حسن پایین

 خواهد از آن پیروی کند؟صادق می گوید، اگر انسان اینها را نداند چگونه می

 طرح سوال و پاسخ 

 تواند فقط با یی رویکرد زندگی کند؟ بله آیا کسی می -

 انجام دهد.  خواهدآیا الزم است هر کسی همه رویکردها را داشته باشد؟ خیر اما این بستگی به کاری دارد که می -

 کار کند.  با این اسلوب دهد؟ خیر باید برود در کل قرانها را به او میآیا خواندن کتاب پیکربندی -

شاده شاری تعریاف نبآیا اگر انسان عمرش را در این بخش بگذارد ارزشش را دارد؟ بله چراکه هیچکدام از اینها در ساختار  -

یان ماوارد مسالط باشاد در ه اباای کاه باشاد، ت. اگار یکای در هار رشاتهاست و گمشده بشر است. و حلقه مفقوده علوم اس

 های غیرقابل تصور خواهد رسید. از نظر ارتقاء قابل تصور نیست.ترین زمانی به قلهکوتاه

از  ه هر کدامه باشد، چراکالزاما خیر ولی از نظر بهتری بهتر است که پیوست وجود دارد؟آیا الزامی به مطالعه پیوسته این کتب  -

 شود. این موارد فتح بابی است برای دیگری و باعث افزایش سرعت می

ها وجاود ه کتابتواند. هیچ الزامی برای اتکاء بها را یاد بگیرد؟ بله میها رجوع نکند ولی آنتواند اصال به کتابآیا انسان می -

 ندارد. 

اند؟ جوابش بله است. اگر پیادا شود تلمذ کرد خدمت کسانی که روی یکی از این موضوعات خیلی خوب کار کردهآیا می -

 کردید حتما اینکار را بکنید. 

 آیا هستند چنین افرادی؟ بله این فقط یی نقشه است و ممکن است بهتر از آن سرراه شما قرار بگیرد.  -

 دهناد بهتار اسات خودشاان جازوه تاسیسایمی توانند طراح شوند. اتفاقا کسانی کاه درستوان طراح شد؟ بله همه میآیا می -

کند و اصالت روی اهداف است و نه قالب. اصاالت شود ذائقه های بیشتری را تحریی میداشته باشند و وقتی ایجاد تنوع می

 بلد باشد را انکار کنیم. ه این موارد را لدنی کند و ممکن است کسی کاگر روی قالب باشد ایجاد جمود می

  ن اینکه خوانده باشد؟ بلهودها را بلد باشد، بکسی همه این کتابشود آیا می -

 جایگاه روایات در تدبر و استفاده از کتاب بحاراالنوار

کناد عیانش را در شاود، مطاالبی کاه از قاران اساتخراج میاگر منطق تدبری به فرد حاکم شود، چون نگاهش باا نگااه ولای یکای می

ی . اگار کسارده اسات، امتحان اینکه تدبرش درست است یا نه پیدا کردن عین روایت برای مطالبی است که کشف کیابدمی روایات

 شود. عدی نمیبگیرد. ولی اگر این مرحله تدبر را نگذارند او وارد مرحله از اهل بیت یاد می روایت را پیدا کند تازه تدبر کردن را

ایم. تعدادی که نیامده اسات یاا تکاراری باوده اسات یاا ها آوردهبحار را در کتاب هشتاد جلددر کارهایی که انجام داده ایم حدود 

بندی بحاار اسات. چاون تماام حسان نده کردن و فصلزم از افتخارات این کار ایبندی مطابق بحار رفتهاز نظر موضوعشبیه بوده است. 

 ان بندیعنوبندی آن است. در کتب شیعی بحار خیلی عالیست، هرچند روایات بنا نبوده با دقت کار کند ولای بحاراالنوار در عنوان

 دارد. بسیار دقیقی دارد و اگر کسی بر روی این عنوان بندی کار کند خیلی نکات جالبی 
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تید راهکاار اگار قباول نداشاکنیاد. کنیاد یاا نمیدر شماست. یا این را قبول می ایجاد نگاه تاسیسی و اجتهادیهدف از این دوره 

 دهید. پیشنهاد می

 بندی کتاب بحار االنوارعنوان

باا مقدماه  اسیاهش قاخباار و نکاو تیاهاا، حجعلم و علما و طبقات آن لتی( کتاب العقل و الجهل؛ کتاب عقل و جهل، فض2و  1)ج

 باب. 40مصادر ومطالب سودمند در  قیمفصل درباره مصادر کتاب و توف

 دیاتوح ،یلهاذات ا یو صافات خداوناد و اساماء حسانا دیاشامل کتااب توح ؛یو الصفات و االسماء الحسن دی( کتاب التوح4و  3)ج 

 باب. 31مشتمل بر  لجهیمفضل، رساله اهل

متحاان، ضااللت، ا ت،یدااراده، قضاا، قادر، ها ت،یو االرادة و القضاء و القدر؛ شامل کتاب عدل، مش ةیعدل و المش( کتاب ال8تا  5)ج 

 باب. 59توبه، علل احکام، مقدمات مرگ و مؤخرات آن در  ثاق،یم نت،یط

 باب. 83( کتاب االحتجاجات و المناظرات؛ احتجاجات و مناظرات در 10و  9)ج 

 باب. 82و سرگذشت آنها در  امبرانیو قصصهم؛ احوال پ اءیاحوال االنب ی( کتاب ف14تا  11)ج 

ز پادران آن ا یاکارم)ص( و جمعا غمباریاالکارم)ص( و احاوال جملاة مان آبائاه؛ شاامل احاوال پ نایاحوال نب ی( کتاب ف22تا  15)ج 

ان از بزرگ رگید یعمار، مقداد و برخ ،یسلمان فارس ،یاعجاز قرآن، شرح حال ابوذر غفار یمعجزه و چگونگ قتیحضرت، شرح حق

 باب. 72در 

ها و شئون آن تیوال یامامت و چگونگ طی)ع(؛ در مشترکات احواالت ائمه)ع( و شراةمشترکات احوال االئم ی( کتاب ف27تا  23)ج 

 باب. 150 ظرات علماء دراز منا یاپاره آنان و هیذر لتیها و فضآن یثواب دوست ن،یشیپ امبرانیها نسبت به پآن یو برتر بهیغر

هاا اتفااق ه در روزگاار آنخلفا و آن چ رتیداد، س ی)ص( روامبریکه بعد از پ ییها)ص(؛ فتنهیالفتن بعد النب ی( کتاب ف34تا  28)ج 

 )ع(، شارحنیرالماؤمنیاز اصاحاب ام یاز اطراف عراق، احوال بعضا هیمعاو یجنگ نهروان، غارتگر ن،یافتاد، جنگ جمل، جنگ صف

 باب. 62آن امام)ع( در  یهااز نامه یو شرح برخ شانیاز اشعار منسوب به ا یقسمت

هادت، سرگذشات شامؤمناان)ع( از والدت تاا  ریاشاهادته؛ احاوال ام ی)ع( مان والدتاه الانیرالمؤمنیاحوال ام ی( کتاب ف42تا  35)ج 

 باب. 128وارده در امامت ائمه)ع( در  اتی)ع( و روانیرالمؤمنیاز اصحاب ام یاو و گروه مانی)ع( و ایابوطالب پدر عل

ضارت )ع(؛ احاوال حنیعباداهلل الحسا ی)ع( و ابایالحسان المجتبا نیالهمام نیالنساء)س( و االمام دةیاحوال س ی( کتاب ف45تا  43)ج 

 باب 50از قتله کربال در  یو خونخواه ی)ع(، خروج مختار ثقفنیفاطمه)س( و امام حسن)ع( و امام حس

)ع(، اماام نیالعاباد نیمام زا یعنی نی)ع(؛ احوال ائمه چهارگانه بعد از امام حسنیاحوال االئمة االربعة بعد الحس یاب ف( کت48تا  46)ج 

 باب. 46ها در از اصحاب و فرزندان آن یکاظم)ع( و جماعت یمحمد باقر)ع(، امام جعفر صادق)ع(، امام موس
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رضاا)ع(،  اماام یعنایع ( ة المنتظر)ع(؛ شرح حال چهار امام قبل از اماام زماان)احوال االئمة االربعة قبل الحج ی( کتاب ف50و  49)ج 

 .باب 39ها در از اصحاب آن ی)ع( و شرح حال بعضی)ع(، امام حسن عسکریامام جواد)ع(، امام هاد

 باب. 36احوال الحجة المنتظر)ع(؛ احوال امام زمان)ع ( در  ی( کتاب ف53تا  51)ج 

 وان،یاحجان، انساان،  فرشاتگان، ات،یاها مانند فلکها، اجزاء آنآن شیدایالسماء و العالم؛ آسمان و جهان و پ ی( کتاب ف63تا  54)ج 

 باب. 210و کتاب طب الرضا در  یو تمام کتاب طب النب هایدنیو آشام هایخوردن وانات،یکشتار ح قی. طردیعناصر، ص

 و عهیهاا و فضال شاو فضال آن نیو شرط آن و صفات مؤمن مانیر سه بخش: او کفر د مانیو الکفر، ا مانیاال ی( کتاب ف76تا  64)ج 

ر کاه جمعاا د لاهی. سوم: کفر و شعب آن و اخالق رذاستیت آدم از مهالی دنها. دوم: اخالق حسنه و آن چه موجب نجااوصاف آن

 باب آورده شده است. 108

شاب  ،اتیعمال عطراست دن،یو تجمالت، نظافت، سرمه کش نتهای، زاآلداب و السنن؛ در آداب و سنن یو التجمل ف ی( کتاب الز77)ج 

 باب. 131در  رهیو گناهان کب اتیخواب، سفر، منه ،یزنده دار

 باب. 73( کتاب الروضة؛ مواع  وحکم در 88تا  78)ج 

صد و شصات و  الطهارة و الصالة؛ در دو بخش: طهارت که مشتمل بر شش باب است. و بخش دوم: صالة در ی( کتاب ف91تا  89)ج 

 .یقم لیشاذان بن جبرئ« ازاحة العلة»باب بعالوه رساله  یی

 ریتماام تفسا نیقارآن و آداب آن و ثاواب و اعجااز آن. همچنا لیفضائل القرآن و الذکر؛ در دو بخاش: فضاا ی( کتاب ف93و  92)ج 

ر د رهیاو غ سیاادر فهیدردها، صح یباب. بخش دوم: درباره ذکر وانواع آن و آداب دعا و شروط آن، حرزها، دعا برا 130در  ینعمان

 باب. 131

 باب. 122الزکاة و الصدقة و الخمس و الصوم؛ اعمال سال در  ی( کتاب ف96تا  94)ج 

 84 در رهیاو غ ناهیداز منکار، احاوال شاهر م یاد، امر به معروف و نهاالح  و العمرة، شامل ح  و عمره، جه ی( کتاب ف100تا  97)ج 

 باب.

 باب. 64نقل شده است در  نیکه از ائمه معصوم ییهاارتیالمزار؛ ز ی( کتاب ف101)ج 

 باب. 130در  قاعاتیعقود و ا قاعات؛یالعقود و اال ی( کتاب ف103و  102)ج 

 باب. 48در  اتیتا کتاب د یاحکام شرع ة؛یاالحکام الشرع ی( کتاب ف104)ج 

 خاانیعل دیسا "ساالفة العصار"منتخب کتاب  ،یراز نیمنتخب الد خیاالجازات. اجازات و تمام فهرست ش ی( کتاب ف110تا  105)ج 

 [17آن.] ریغ واول و دوم  دیو اجازه شه "زهره یبن" یبرا یعالمه حل رهیبن طاووس، اجازه کب دیکتاب اجازات س لیاوا ،یمدن
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 28/10/98ششم جلسه 

 سازی قران در زندگیپیاده

 . درلاف زنادگی اساتدر ابعاد مختسازی قران های تدبر فهم و پیادهمنطق روشسازی قران در زندگی است. منطق تدبر در قران پیاده

 وجود دارد که هر کدام روش دارد. سه سطح های تدبر در قران، روش

 فهم -

 گسترش فهم -

 انتقال فهم   -

 سه بحث مهم وجود دارد:  سازیپیادهدر 

 ن در ساختار انسان : بیشتر در نظام باوری انسان است تحقق قرا  -

 تباطات : تعامالت و داد و ستدها و ارتحقق قران در ساختار روابط اجتماعی و جامعه و اثر آن سوره در جامعه -

 ان در جامعه آمده است. هاست. قران برای انسسازی و طراحی نظامقران بوسیله حاکمیت : در نظامتحقق   -

شاود هام در سااحت جامعاه و هام قران هم در سااحت انساان تعریاف میاینگونه است.  ماهیت قراندلیل این حرف این است که 

 حکومت. 

د، شود در مورد حاکمیت در قاران کاار شاواین منظرهای مختلف از جهات مختلف مورد غفلت قرار گرفته شده است. وقتی گفته می

تاوان در ها را میتوان در مورد حاکمیت کار کرد. همه ساورهرود در حالیکه همه قران را مینوعا به سراغ آیات خاصی می ذهن افراد

 خصوص جامعه بکار برد. شأن کل قران این سه شأن است و قابل جدا شدن نیست. 

اش. و خدا رحمت کناد مختلف زندگیمخصوص انسان است در ابعاد هدایت موضوع کند، قران رسالت خود را هدایت معرفی می

ها نسال کاه کارد باه متوجه کرد و هم توسط انقالبی ،حضرت امام را که این حقیقت را در الیه فهم متوجه شد و در الیه گسترش فهم

 منتقل کرد. حکومت یی بعد الینفی نظام انسانی است. 

 ماماا شاود. کاار عتارت حاکمیات اسات. ائماه را باه عناوانمی تارعد حااکمیتی از بقیاه مهمحاکمیت قران است. اتفاقا بُ عترت کار

 غیرحاکمیتی. ابعاد خواهیم در ابعاد حاکمیت نهمی

 کند. این سه جریان سه مدل مطالعه را بر روی ما باز می

 سازی مطالعات معناشناسی، فرایندشناسی، نظام

کنند. و البته در فکر و عمل گیرند و نظام باورها را اصالح میمطالعاتی هستند که در ساختار انسان صورت می مطالعات معناشناسانه

گوییاد باا خوانادن ساوره هم اثر دارد. مثل اینکه گفته شود سوره کوثر را بخوانید و یی نکته طهارتی از آن بدسات آوریاد. ماثال می

تاوان محبات پیاامبر را بوسیله کارهایی کاه میرود و رسول اکرم زیاد نشود بیم ابتر شدن ما میکوثر متوجه شدیم که اگر محبت ما به 

گیرد. برای اتصال به کوثر باید شاان نباود و بارای مقارب خواهیم ابتر نشویم. این در نظام معنایی سوره شکل میدر قلب زنده کرد می
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باودن و کاوثر باودن را  عمال و فکار و ابتارشدن باید اقتدا کرد و صل و نحر داشت. این در الیه اول و در سطح ساختار انسان اسات. 

 کنیم. مشخص می

نان الزم گوییم؛ مصادیق مختلفی که برای دوری از شامی فرایندشناسیدر روابط اجتماعی بر پایه معناشناسی فرایند تحقق آن را که 

دهاست کاه یاا از اند فراینرسکنیم. هر چیزی که ما را به کوثر میآوریم و فرایندهای اتصال به کوثر را پیدا میداریم را از قران در می

اما گساترش  معناشناسی است قران در نظام معناشناسانه خود هم کاربرد دارد. در فرایندشناسی همان. آیدبدست می یا از روایات آیات

یاات بدسات یابد. ابعاد مختلف کوثر و ابتر و صل و نحر را استخراج می کنیم و فرایند هر کدام را بر اساس آکند و تفصیل میپیدا می

کااری کنایم های بعدی برای دیگران چه باید کرد که ابترهای روزگار برچیاده شاوند، آوریم. در نظام کار این است که برای نسلمی

آوریم کاه باه آن نظاام یممورد توجه است. راهکارهای ایجاد ساختار را بدست سازی نظامکه کسی ابتر نشود. در اینجا راهبردهای 

اعاث بسازی خیلی مطالعات دقیقی هستند و حساسند. باید حکم بدهند. بگویناد ماثال مدارسای کاه چناین باشاند نظامگوییم. مطالعات 

ها زیاد شوند. سند بیست سی شان ساز و دشمن پیاامبر سااز اسات. چارا کاه مساائل جنسای را زودتار از بلاوغ فکاری باه شود شانمی

تواند به ساراغ کارهاای خاوب شود و دیگر نمیاش با تفکر قطع میر گرفت، رابطهکند. وقتی در مسائل جنسی قراآموز القاء میدانش

 شود. ها تشخیص آنها هم سخت میبرود. کارهای ساختاری در این زمان بسیار زیاد است. خیلی وقت

بتوانیاد گساترش دهیاد و هام  ید تا هم بتوانید بفهمید همهای تدبر دارسازی هم نیاز به روشدر حوزه معناشناسی، فرایندشناسی و نظام

رسد و از یی وجه هم باه ساه های تدبر در قران از یی وجه به یی سه وجهی فهم و گسترش فهم و انتقال فهم میانتقال دهید. روش

 های دیگار هام اگار کسای بکاار بارد اشاکالیحاال برای این سه وجه اسامسازی متصل است. وجهی معناشناسی، فرایندشناسی و نظام

شناسی را بگوید حااکمیتی، اینهاا مهام نیسات. حااق شناسی، فرایندشناسی را بگوید راهبردی و نظام. معناشناسی را بگوید، انسانندارد

 کند. مطلب این است که زمانی این کار در خود انسان است یکبار در روابط اوست و زمانی هم نظام درست می

عناای مو اساتخراج  همه افراد است. خوانادن باا دقات آیاات و اساتفاده از ظااهر آیااتهمه باید به سمت معناشناسی بروند و این کار 

هاا و کاربردهاا و بایش از آن شاوند باه مهارتو عمل به آن. کسانی که در فراینادها وارد میرسیدن به حاق آیات  کلمات و سعی در

گاوییم چگوناه دشامن ثال وقتای مییلی مهم اسات. مابرایشان خ تنوع نسخهها دارند باالخص توجه دارند و سعی در استخراج نسخه

دهی دهد. کسانی کاه فرایناد شاناس هساتند قادرت تفصایلآورد. مسیرهای مختلف را نشان میپیامبر نباشیم بیست تا نسخه برایتان می

شاناس هساتند و اغلاب راهها رایندشاناسهای متناسب با هر فردی را بدهد. فتواند نسخهشناسد میخوبی دارند. چون فضای قران را می

گیرد. تحقق فرایندها در بستر اجتماع است. مثل آیات سوره مبارکه ماعون، بحث نماز را باه دع یتایم متصال ها در اجتماع شکل میراه

ه ه قارار داداصالح انسان را در متن جامعا. گیردزه غوغایی است که اصالح نفس در دل جامعه صورت میکند. در قران در این حومی

کناد و آنهاا را ماذمت کنناد را باه عناوان بادعت در دیان معرفای میحتی در سوره حدید کار کسانی را که رهبانیات پیشاه می است.

یلی عجیب است. چرا که . و این خگیرداست و حتی اصالح نفس آن هم در جامعه صورت می اجتماعیساختار قران کامال کند. می

 خواهد خود را از جامعه حذف کند. مینوع انسان برای دستیابی به حقایق 
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توانند مشخص کنند که چه کارهایی در جاایی شاود چاه تاأثیرات دارند. می قدرت طراحیسازی افرادی حضور دارند که در نظام

ر حالیکاه دانیم. ددهیم یاا آنارا نشادنی مایدر ذهن ما چنین کارهایی نیست. یا به خود اجازه نمیمثبت و منفی در افراد خواهد داشت. 

دهد این اسات کاه چگوناه بتواناد خاودش را از ایم. از کارهایی که خداوند به انسان یاد میها قرار گرفتهخود ما در دام و سیطره نظام

چاون در حاال ساازی دارد. سازی طراحی نظام است. انقالب اسالمی االن نیااز باه نظامها مصون کند. وظیفه بخش نظامانحرافات نظام

ساازانه های مختلفی برای آموزش پارورش و ...بدسات آورد. ایان نگااه نظامهای عالم است. باید از قران و روایات نظامنظام برائت از

 نرا تبدیل کنید به یی نظام. آخوانید بتوانید روش دارد که وقتی آیه را میخودش نیاز به 

طح نیازهاا ساها با توجه به تغییر نیازها و نظاملیلش این است که ها را نگفته است؟ دممکن است پرسیده شود که چرا قران خودش نظام

قاران بتاوان  را از قران بدست آورد و با همین سازیروش نظامباید  ساخته شود. از نو ها بایدمتنوع و متغیر است و خیلی از این نظام

 ها را طراحی کرد. نظام

سازی بروند بزرگترین کاری است که در حوزه انقاالب اساالمی الزم اسات کارد. ای به سمت نظاماینکه با تدبرها کاری کرد که عده

 شوید. ها میچون اگر این کار انجام نشود مجبور به تقلید هستید یا مجبور به آزمون و خطای روش

ه ایان ماانی. نیااز باو هام بتاوانی بفهبفهمی، هم قدرت توساعه داشاته باشای نظام ایجاد کرد باید هم خودت  اگر بناست بر اساس قران

 موضوع منجر شد که کتب تدبر سه سطح پیدا کند :

 جلد یی تا پن  این کتب نوعا در حوزه معناشناسی هستند.  -

 جلد شش تا ده در فرایندشناسی است  -

 گیرد. سازی قرار میو از جلد ده به بعد در حوزه نظام -

دهای هار ورو مکای و دساتا تفکیی سوره مدنی فرایندشناسیمعناشناسی از جلد یی تا پن  را صحبت کردیم. در حوزه در حوزه 

ساازی دارد. در فرایندشناسای بایاد و های بنیادی باا نظامسازی است ولی تفاوتکدام مهم است. ظاهر فرایندشناسی خیلی شبیه به نظام

 شود. یی منظومه و یی ساختار رهبری می سازینبایدهای ساختاری است. و در نظام

ها و آیاات ماورد رهاست. در فرایندشناسای موضاوعات ساو ترموضوع محوراست و فرایندشناسی  محورمسئله سازیدر واقع نظام

 ئل و ارتباطات آنها با قران است.سازی نیازها و مسانظر است و در نظام
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زماانی هام  کند برساند. به این معنا که اطالعاتش کامل باشد. ییدر مورد آن تحقیق میسازی فرد باید خود را به محیطی که در نظام

در ذهان افاراد بارای  یعنی هار ساوالی کاهشناسد. می به طور کامل گویند خانواده، خانواده راگیرد. وقتی میاز خود قران مسئله را می

ها مطرح شود. مثال فارد د در الیه تخصصاست. این قسمت حتما بای سازی خیلی در کف زندگیشود را بداند. نظامواده تصور میخان

شاود ساازی کناد. اماا میشود کسی در حوزه تخصصی بدون شناخت بتواند نظامتخصص رسانه داشته باشد. تخصص سینما باشد نمی

از  سای مساائل رااسات کاه هار ک توصیه من ایننقدر قدرت داشته باشد که بحث سینما را از خود قران بشناسد. آکسی در حوزه قران 

 خود قران بفهمد. 

 مراحل فرایندشناسی

ها خیلای متفااوت هساتند. اولین گام در فرایندشناسای اسات. بساترهای وقاوع ایان ساوره مدنی و مکیهای تفکیی سوره -

ه از شاما ساؤال شود. حتای در مواجهاه باا افارادی کاهایشان بسیار متفاوت میزمینهها خیلی متفاوت هستند. پسفضای سوره

خاوانم. بایاد ببینای کاه ایان فارد از پایاه در گوید که اصال نمااز نمیپرسند باید آنها مکی و مدنی کرد. کسی به شما میمی

خواناد. تشاخیص خانواده اش بحث نماز بوده است یا خیر، یا زمانی فرد پدر و مادرش مسجدی هساتند و خاودش نمااز نمی

د در بایاتاه اسات. یا مدنی مهم است. جالبی کار این است که االن این فضاها در هام آمیخ فضای ذهنی افراد که مکی هستند

م متفااوت مورد افراد و فضاهای آنها شناخت حاصل کرد. توهین به والیت در مکی و مادنی متفااوت اسات. حکام آنهاا ها

فاقات سال اول مکه جامعه مدنی از اتشود. و در یی دنی با هم ممزوج میهای مختلف مکی و ماعتقاد داریم در دورهاست. 

ماانی ز. مدنی یعنی کرد. مکی و مدنی اصطالح استداشته باشی تا سال هفتم بعثت. باید بر اساس کدهایی این موارد را جدا 

نهاا فضااهای مکی یعنی حاکمیت غالب با ظاغوت است و دین ظاهرا مغلوب است. و ایکه حاکمیت در جایی با دین است و 

 کنند. درست میممزوج هم 

 های اشتباه را حذف کرد. رای اصالح، برخی نظامشوند. یعنی الزم است بها مهم میسازی برخی جاها حذفدر نظام

دهید باید های روشی در حوزه تدبر در قران هستیم. در حوزه تدبر هر کاری که انجام میکتاب فلسفه تنوع و تعدددر حال بررسی 

شودکه بایاد ایراد داشته باشد مثل علمی می مراحل دهید و هم بتوانید به دیگران جواب دهید. اگر یکی از اینبتوانید بفهید و گسترش 
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تواند حل کند. در ایان ساه الیاه برخای از مطالعاات معناشناساانه اسات و برخای از در سینه خودتان بماند چون دردی را از کسی نمی

 مطالعات فرایندشناسانه است. 

توانیم جواب دهیم. اماا در کنیم. اما اگر سؤال کمی بپیچد دیگر نمیپیدا می هامفاهیم سورهدر مطالعات معناشناسانه تسلط خوبی به 

گیری در حاال یااد تواند از بقیه آیات هام اساتفاده کناد.فرایندشناسی چون قدرت جوالن و رفت و آمد در آیات ایجاد شده است می

 ها اول باید بتواند بستر را تشخیص دهد. که مکی است یا مدنی. گرفتن قاعده برای یاد هاست.قاعده

دا در قاران عرف قران یعنی اینکه مثال اگر خاست.  عرف قرانقسمت بعدی در فرایندشناسی که خیلی مهم است، شناخت  -

 شانوی متفااوت اسات.می گوید تفکر از این تفکر یی معنایی را اراده کرده است کاه باا تفکاری کاه در جاهاای دیگارمی

ت کند. عقلیدن برای قلب با محبت اسات. ایان در قاران اسات ولای در ادبیااادبیات خاص قران است. در قران قلب تعقل می

ر گویید عقل و عشق با هم در جنگ هستند. حتی عرف قران در کلمات و حروف هم همین است. الم و مان و اال و ....هامی

مات هم د. حتی در استعمال کلند یی متن اختصاصی دارد که برای فهم فرایند بایستی آنرا فهمیرود. خداوجایی به کار نمی

گویند. در عارف قاران یتایم کیسات؟ مساکین همین است. اب در قران پدر و سرپرست است ولی در عرف عرب به پدر می

 کیست؟ بنابراین عرف قران را باید در مطالعات فرایندشناسی شناخت. 

باشند امکاان است. یعنی فهم اینکه اگر اهل بیت ن ارتباط کالم وحی با کالم معصومبعدی در فرایندشناسی قسمت مهم  -

 فرایندشناسی برای شما وجود نخواهد داشت. 

سازی مقوله جدیدی اسات کاه نتیجاه نظامیز متوجه شود. تواند تقدم آیات را نحضرت عالمه حتی با توجه به عرف قران می

سازی خاوراک اولیاه آراء اماام سازی شناخت. در قدرت یافتن در نظامرا باید برای نظام امام خمینی. ستنیازهای جدید ا

شوند. ماثال کتااب والیات فقیاه ایشاان چناین اسات. اصاال وارد اساتدالل است باالخص کسانی که وارد حوزه حکومت می

رای توحیاد باند. والیت فقیه نیاز به استدالل ندارد مگر داند. مثل توحید با آن برخورد کردهشوند چون عرف قران را مینمی

ختاه شاده موضاوع پردا در کتاب یقین باه ایان .استدالل نیاز دارید. موضوعات یقینی مثل توحید و معاد و ...استداللی نیستند

 است. 

هاای آنهاا هاا و روشیر اسات. کتابپاذضا را برای ما رویایی کند. زمانی اینها رویاا باود ولای االن امکانفها ممکن است این صحبت

 بدست آمده است. 

تواند جریان مردم، اساماء، حاق و شناسی میهاست. این جریانشناسیجریانقسمت مهم بعدی در فرایندشناسی انواعی از  -

 شود. سازی گفته نمیسازی بر روی تحقق است. تا کسی نتواند حاکمیتی را ایجاد کند به آن نظام....باشد. نظام

 . دوم روش های تدبر در قرانپن  کتاب  همان شوداین موارد می

 سازیمطالعات نظام

ایم ولی تا کسای آنارا اجرایای است و قواعد آن را با سختی تمام بدست آورده سازینظامهایی نوشته شده است که در حوزه کتاب

 سازی است. توان گفت نظامنکند، نمی
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مشاکل داشاته  نویسایگزارهساازی اگار نویسای اسات. در نظامدر گزاره شود و آن دقتدر اینجا چند چیز خیلی مهم می -

 شود. چون محل ساخت نظام و عمل است. باشد، خیلی بد می

ی شاد باه معناادهاد بایاد عامال باه آن باای را برای هر کسای میشود. هر نسخهدر این بخش خیلی مهم می عمل به قران -

 شود فقط حکم کرد باید مجری آن هم بود. واقعی. نمی

 شناسی.شناسی، مسئلهد. قواعد عملیات یعنی موضوعشوعملیات هم خیلی مهم میقواعد  -

 کند. شناسی خیلی اهمیت پیدا مییابی و موقعیتشناسی، داللتعرصه -

دهید و رفع محرومیت و پیوند مسااجد باا منااطق یا انجام مکند. مثال در کاری که شمدر اینجا اهیمت پیدا می سازیعرصه -

کنیم. اساتفاده مای سازینظام منطقه را درمحروم شما در حال ایجاد عرصه و تولید جریانی هستید با یی غایت مشخص. دعا 

 سازی. شود برای این نظامدعا یی حمایت غیبی می

سازی کردیم. االن هر کسی بخواهد در همین حوزه کاار حث نظاممباای بود برای ما از زمانی که شروع به کار عطیه صحیفه فاطمیه

کناد و جهات سازی مثل یی ستاره قطبی عمال میسازی و جریانکند فقط ادعیه حضرت صدیقه برای او کافی است. واقعا در عرصه

 کند. مشخص می

 کنیم. تا اینجا تدبر بما هو تدبر گفته شد. بریم و یی بعد به آن اضافه میمی رشددر ادامه همه این مطالب را بر روی نمودار 
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 5/11/98جلسه هفتم 

 نظام موضوعات و مسائل

ی جامعه و هسات وجودی انسان وساختار در این جلسات به طور خالصه مطالب مختلفی مطرح شد. بحث را از اینجا شروع کردیم که 

کنناد.  می پشاتیبانیا به شدت شود ذیل این چهار ساختاری است که یکدیگر رهایی که میموعه صحبتان و امام داریم. که مجو قر

حادتی و دارای و تواناد وارد شاود و ایان چهاار سااختار از هام جادا نیساتندبطوری که هر کسی از هر کدام وارد شود به بقیه هام می

 . باشندمی

هایی اسات ایم( مؤلفاهوضع کارده اصطالحش را آنها، اصطالحا )که خودمان وعاتموضهر کدام از این موارد موضوعاتی دارند که 

 دارند که مورد نیاز و سؤال انسان است.  مسائل که توسط خداوند تعیین شده است و یکسری

ات باشاد آی ستی استهمه این ساختارها اگر تفکر باشد، تعقل باشد یا در جامعه زن باشد مرد باشد حاکمیت و حکومت باشد و اگر ه

 و اسماء و اگر قران و امام و....هر کدامشان یی نظام موضوعات دارند و یی نظام مسائل.

 هاایی در ماورد تفکار زدهحقایقی را تبیین کرده اسات. ماثال در قاران حرف موضوعیعنی اینکه خداوند در مورد  نظام موضوعات 

 سؤال دارد.  وبه چیزهایی نیاز  بییندکند میوقتی تحقیق میان وجود دارد که در آن انس نظام مسائلشده است. و یی 

کناد. می لم و قادرتع. اتصال بین این دو ایجااد شوداگر بین این دو نظام رفت و برگشت برقرار شود، محل نزول علم و قدرت می

ه زنادگی کردی و نتوانساتی آنارا با اه خدا نگاهفقط به دیدگ ،های آن مربوط به هستی استلذا اگر شما در مباحث اعتقادی که خیلی

ناد انی کاه خداوها و دستاوردها و تجربیات انسانی مد نظر قرار گیرد و ندخواهد ماند. یا اگر فقط سؤال ابتربشر ربط دهی این مطالعه 

 ابتر خواهند ماند.  در خصوص آن چه گفته است، این هم

ل ایجاد گذارد در اثر ارتباط نظام موضوعات و نظام مسائحیات طیبه می گوید و بعدا اسمش رامی حیاتعلم و قدرتی که خدا به آن 

 شود. می

ن درگیار آزنادگی باا  کنند و هم نظام مسائل. نظام مسائل همان چیزی است که دربنابراین این ساختارها هم نظام موضوعات تولید می

یان ابهره است و البتاه ایان باه ب از نظام موضوعات بیهستیم و نظام موضوعات همان چیزی است که توسط رسل بیان شده است. غر

از  تحریاف شاده اسات. و اتفاقاا برخایکاه چند  ت هراش انجیل و تورات آمده اسدر کتاب آسمانیآنرا نداشته باشد، معنا نیست که 

صاورت مخفای و ضامنی لوم اجتماعی ولی مرسوم نیسات و باه های مدیریتی و عدهند باالخص در حوزهعلمای آنها به آن ارجاع می

 . نظام موضوعات حتما باید متصل به وحی باشد. ونظام مسائل وصل به انسان استاست. 

 ما وُضِ  و ما سُؤِل

 ایم. ما وُضِع و ما سُؤِل. رفتهواژه گ خود شود و در جاهای دیگر نیست را ازالحی که بکار برده میطاین اص

 آنچه وضع شده آنچه خدا وضع یا جعل کرده است. ما وُضِ 

 یعنی ما سئل الناس.  ما سُؤِل
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 ایم. بهره بودهاز خود واژه این اصطالحات بدست آمده است. مشکل ما در زندگی این بوده است که نوعا از یکی از اینها بی

 حنیف بودن و اعتدال در زندگی

درست کناد  ایم که این قران وارد زندگی ما شود و تربیت راایم ولی دیگر کاری نداشتهایم قران خواندهها رفتهدر زندگی خیلی وقت

ایم که خدا در این خصاوص چاه ایم و کاری نداشتهای را اصالح کند یا آموزش پرورش را کال از غرب آوردهها مدرسهیا در مدرسه

کناد و حنیاف تفاریط می وآمده است و انسان را دچار افراط گسست بین این دو انحرافی است که در زندگی انسان بوجود گوید. می

در شود انسان عدم قسط و عادل داشاته باشاد و حنیاف نباشاد. کند و اینها منجر میبودن، یا در اعتدال و یا در قسط بودن را خارج می

 واقع حنیف بودن در اعتدال بین دو است. 

 ارتباط نظام موضوعات و مسائل با تدبر

 کند: پیدا میمرتبه کنیم، گفته شد که سه استفاده می تدبر وضوع را با چاشنیوقتی این م

 فهم -

 گسترش  -

 ارائه فهم  -

  : مفهومو بعد از تبیین این سه مرتبه، سه 

 معنا -

 فرایند  -

 نظام  -

یای  وشود یی بخش معناشناسی یی بخش فرایناد را هم از آنها بدست آوردیم. وقتی نظام مسائل این ساختارها در قران بررسی می

 بخش نظام دارد. 

 بندی کتب بر اساس نظام موضوعات و مسائلتقسیم

، ارددهاای مختلفای باه ناام تفکار بآنچه گفته شد در البالی یکسری از کتب ذکر شده است. مثال نظام موضوعات ساختار انسان کتا

ج شاده لی اساتخرامساتق کتااب ساختار وجودی انسان از منظر عقل، فعل و...دارد. برای هر کدام از ساختارها در نظاام موضوعاتشاان

 شود.  استخراج ی و قران و امام هم سعی شده نظام موضوعاتبرای جامعه و هستاست. 

رح اسات. و تمرین دارند و مشکالت مردم در آنها مط کار ی کههایشوند به کتابتبدیل میروند و هایی که به سمت مهارت میکتاب

 اینها تلفیق نظام موضوعات و مسائل است.

ایم. هایی که در آنها فقط به نظام موضوعات پرداخته شده است و کااری باه نظاام مساائل آنهاا نداشاتهما دو دسته کتاب داریم. کتاب 

ایم. البته فضل در ساختار انسان هام مطارح اسات. نظار خادا را در ط به ساختار جامعه است در قران بررسی کردهمثال فضل را که مربو

ایم. باه هماین دلیال وقتای شود نظام موضوعات و دیگر با نظام مسائل آن کاری نداشاتهایم و این میمورد فضل در قران بدست آورده
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در صورتی در زندگی او جاری خواهاد شاد کاه بتواناد آنارا باا نظاام اما فهمد. ی نمیکند که چیزخواند احساس میفرد کتاب را می

نظام مسائل تعداد زیاد است و سؤاالت در انساان منجار در مسائلش درگیر کند. مثل چسب دوقلو است که باید هر دو کنار هم باشند. 

دانساتیم ها کتاب شود و ما وظیفه خود میهممکن است د هایی که بر اساس مسائل استشود. به همین دلیل کتابمسائل می کثرتبه 

در نظام موضوعات نوشاته  بنیادی های الیهکه خیلی از موضوعات را در نظام موضوعاتش بررسی کنیم. به همین دلیل خیلی از کتاب

در حوزه نظام موضوعات هساتند ها باید گفت این کتاب ،هایی استاند و نظام مسائل را کم دارد. اگر کسی بگوید این چه کتابشده

 هایی به آنها اضافه شود تا کاربردی شود. و باید کم کم بر اساس مسائل، کتاب

تواند این کاربست ایجاد گویند که کاربست ندارد.ولی میآنهاست و می نوع کاربردشود به ها گرفته مینوع ایرادهایی که به کتاب

 شود. 

عات را تبیاین ام مسائل و هام نظاام موضاوچه اینکه قران هم نظ تواند حل کندمسائل را خیلی بهتر می ذهن اگر از باال تنظیم شود، نظام

ثبات فضال در قاران نوعاا م مندی ویژه است و اخیرا به آن خواص یا نخبگاان گویناد.به معنای برتری و یی توان فضل. مثال کندمی

رود کاه از فضال اساتفاده شاده اسات و بارای کساانی بکاار مای الفضل خواص خاوب هساتند. در نظاام موضاوعات قاراناست. اولو

 یا متمکنین اهل انفاق.  های خاصی دارند مثل انبیاء و اولیاتوانمندی

 ارتباط نظام مسائل و نظام موضوعات

دارناد  سائولیتچرخانند، کساانی کاه برتاری و مکنیم ببینم جامعه را چه کسانی میشویم نگاه میدر نظام مسائل وقتی وارد جامعه می

بینید که اتفاقا خیلی کنید میهای آنها خوب نیستند و وقتی از نظر تعداد بررسی میکنید ممکن است ببینید که خیلیولی وقتی نگاه می

 م مسائل هاربعد در نظا اهل فضل را باید بررسی کرد و قوانینبه لحاظ تعداد زیاد هم هستند به لحاظ هدایت خوب نیستند.  کهاز آنها

 داده شاود و درک کاف خیاباانی از آیاات جواب که نظام مساائل هایی کاری کردداد. و با روشارجاع توان به قران سؤالی را می

 .آیات را به نظام مسائل تبدیل کرد پیدا کنی و آن

د شاکلی کاه افارال مال باشاد. اصافرد حتما باید درگیر با مشاکالت و مساائل باشاد و مباتگفته شد که  از متن تا عملیاتدر کتاب  

ول پاشارکت اسات و  فرد مدیر آن به نظام مسائل را ندارند.قدرت ربط و اتصال توانند قران را پیاده کنند علتش این است که نمی

 یاا فاردگوید چگونه پیمانکار را در قاران پیادا کانم خواهد و قراردادهایی دارد و کارمندهایی...باید اینها را با قران مرتبط است.میمی

ات را بین این دو است. یا فرد فقاط نظاام موضاوع گسستهای چالشی در قران تواند ارتباط دهد. از بحثقران خوانده است ولی نمی

 خورد. تواند یی ارتباط برقرار کند. به همین دلیل در صحنه عمل به مشکل میفهمد یا فقط نظام مسائل را. بین این دو نمیمی

ه راه خواهد داشت ولای فقاط جهات اینکا؟ طرح این موضوع در جای خود بسیار مباحث جالبی را به همآیا این مشکل قابل حل است

شود یا خیر، بهرحال در قران یکسری موضوعات وجود دارد که در آن هم نظام موضاوعات گفتاه شاده اسات و هام نظاام بگوییم می

اسااس زنادگی پیاامبر اسات. فاتح مکاه مشاخص اسات. از موضوعاتی است کاه در قاران مطارح شاده اسات. بار  جهادمسائل. مثال 

موضوعاتی از این دست بجای اینکه روی موضوعات جدید مثل مدیریت صحبت کارد بار روی هماین موضاوعاتی کاه قاران مطارح 

تاوان از نظاام کاه چگوناه می گیاریمیااد می آوریم وو نظام موضوعات و مسائل آن را بدست مای کنیمتمرکز میکرده است، 
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رویم و اول آنچاه را قاران گفتاه اسات را انجاام های ساخت نمایبه نظام موضوعات ورود پیدا کنیم. از اول به سراغ حل سؤالمسائل 

 دهیم. می

بر را رهاا خوانید، این سوره داستان کسانی است که وسط نماز جمعه برخاستند و به سراغ تجارت رفتند و پیامرا می سوره جمعهمثال 

...بفروشاد. وخود را به کاروانی از علف و جو  ها ولیّشود که انسان در سر بزنگاهنه میله است و آن اینکه چگوکردند و این یی مسئ

توان هماین ساوال را از خاود ساوره شود که رسول را در حین نماز رها کند و به جای آن لهو و تجارت را انتخاب کند. میچگونه می

ناد سات کاه خداواقانونش ایان ازل کرده است به چه صورت است و اساسا قانون آن چیست. پرسید تا ببینیم که حقیقتی که خداوند ن

ای هستند که دهعکند و اینها موضوع هستند و و تعلیم تزکیه و کتاب و حکمت می کندیی بعثت و رسولی دارد که تالوت آیات می

رسیم به تمنای مرگ که چسابیده باه معنای یاست تا اینکه م شوند و اینها موضوعاهل کتاب هستند. این افراد هادوا )یهودی شدن( می

نظاام مساائل زماان و مکاان دارد و نظاام ال نزدیای شاده اسات. حادهد که موضوع به مسئله در است و شاخص است و این نشان می

 . موضوعات قانون است و کلی است و در همه جا و همه روزگار هست

 ذاریم. ین این دو نظام است و همین باعث می شود قران را در زندگی کنار بگاصلی مسلمانان عدم رفت و برگشت ب مشکل

که ، . اگر کسی این موضوع را قائل باشدشودمی شود مثل جدایی دین از سیاستاگر بین موضوعات و مسائل وحدت نداشته باشد می

تبااط ن ایان دو ارموضوعات مرتبط شوی و بای با بایدموضوع و حقیقت و قانون دست خداست و تو فقط با نیازهایت در زمان و مکان 

 . ضاللشود برقرار کنی. اگر چنین کاری انجام نشود می

 چند نمونه از مسائل و نحوه ورود به آنها 

های تادبر تفاده از روشکه در قران نیست ولی با اساستعداد یکی از مسائل و نیازهای ما شناخت استعداهاست تا بتواند مدیریت کند. 

تاوان بدسات آماد و هار ساه را از قاران می ضلف و سبیل، نعمت ای کردند و سه واژه اصلیده واژه رسیدیم که اینها ایجاد شبکهبه 

شناسی را کار کرد. حاال باید در آیات قاران بتوانیاد قاوانین شناسی و سبیلشناسی، فضلنعمتهای تدبر باید استخراج کرد. طبق روش

دهی و هماین کاه توانساتی آنهاا را های خاود را پاساخها ساؤالمربوط به نعمت و سبیل و فضل را دربیاورید. و بعد بر اساس آن قانون

 آمده است. پاسخ دهید نظام مسائل شما شکل گرفته و قوانینش هم بدست 

ل تحقیقااتش کتااب دارد، سابیآمااده اسات. فضال  هاکتابکه مشخص شد، برای آنها  واژگان اصلیبه این مرحله که رسیدید و 

کردیاد و االن باا یای کتااب بیسات صارف می وقاتهزار ساعت  ه است و اگر اینها نبود برای هر کدامش باید هزار تا دودشانجام 

 نید.ن قوانین فضل هزار ساعت کار کزم نیست برای بدست آوردیابید. المی ساعت به آن دست

سات روم ساراغ واژه فضال. ایان موضاوعات باالددر جامعه است یا ایجاد خواص حق در جامعه. مایسازی نخبهموضوع دیگر مثال 

هاا ا دهباوضاوع نیساتند. بلکاه معنای یای ها مسئله را با آنها حل کرد. شبیه باه آچارفرانساه هساتند. یتوان دهموضوعاتی هستند که می

 موضوع مرتبط هستند. 

 تواند حل کند. بلد باشد اغلب مسائل را می روش کند و اگریی مرتبه نظام موضوعات خیلی اهمیت پیدا می
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های آنهاا مؤلفه واست و ایجاد الگوهای مناسب دینی است. اینکه اصال شخصیت چیست  سازیشخصیتمثال از مسائل صدا و سیما 

شود که یکی از آنها خود صفات است. یکی هام مفهاوم شااکله اسات. در ست و ...شخصیت در قران با چند کلیدواژه مشخص میچی

 اینجا شاکله ایمانی، خدایی مطرح است. 

 و چرایای و چگاونگی چیازی را دهد. مثال اینکاه چیساتیافتد و انتقال به نسبت دیگری رخ میفهم و گسترش در درون فرد اتفاق می

 ن است. فهمیدن، چیستی و چرایی و چگونگی چیزی را گستردن و چیستی و چرایی و چگونگی چیزی را به دیگری انتقال داد

چیسات،  . ماثال حادثاه عاشاورامفهوم تدبر عبارت است از کشف چیستی و چرایی و چگونگی یی شیء، یی رخداد یا یای پدیاده

ای که برای ایان اتفااق داده م. هزینهم بفهمیم که از دوباره اتفاق افتادن آن جلوگیری کنیخواهیچرا اتفاق افتاد، چگونه اتفاق افتاد. می

ده در هام تنیا شده است حتما دارای ثمره هدایتی است و من باید آنرا کشف کنم. اینکه ماهیت آن چیست هم مهام اسات. ساه ساؤال

 وضوع و مسئله است. متدبر جمع . کندگردد که آنرا خیلی کاربردی میاست که اصل آن به چگونگی برمی

 نظام موضوعات و مسائل ارتباط آن با ورشد 

شاود و به سادگی مطرح می در اینجا ی مهم است و از مهمترین مطالب آن این است که این بحثکنیم به نظرم خیلبحثی که مطرح می

خوانناد های علام و دیان میشود. کساانی کاه رشاتهمی غامض مطرحهای مختلف و به صورت در مکاتب مختلف این بحث به شکل

نظاام موضاوعات یعنای موضاوعی را شود کاه جا به راحتی گفته میخوانند. اما در اینرسند بسیار پیچیده آنرا میوقتی به این بخش می

کاه  م مشاخص شادمسائل ها خداوند قرار داده است و نظام هم در آن به معنای ارتباط آن با سایر موضوعات است و تی نیست. نظام

قاایقی را بایاد و اینکه چه حاست شود نظام مسائل ما مثال اینکه تا یکسال آینده چه باید بکنیم می اتفاقات رویدادی و رخدادی ماست.

هاا هساتند و ربطای نادارد. نظاام موضاوعات اِحکامت باه ماا شود نظاام موضاوعات ماا. نظاام موضاوعادر این یکسال جاری کنیم می

 الت هم نظام مسائل هستند. تفصی

در نظام مساائل و  ،فهمیمشود و نظام موضوعات را میبینم و برای هر کدام نظام مسائل مطرح میرا می ساختارهای چهارگانهوقتی 

سان باا  هر انسانی متناسبانسان. یعنی  است و بلوغ در رشدشود و آن هم مقوله برخاسته از آن بحث مهمی در حوزه انسان مطرح می

نظاام و دارای  تواناد حقاایق را بفهماد.ای دارد و هار کسای نمیاش از نظام موضوعات بهارهمندینو میزان رشدیافتگی یا میزان توا

دانناد یمای دارد و مسائلش هم به همان نسبت است. هماه ایان را مرتبه داشتن یعنی طفلی که نوزاد است از حقایق بهرهاست.  مراتب

له اینکه به کاودک هفات سااشود گره کور نظامات. بگوید نظام موضوعات با مسائل در کدام مرتبه است. می ولی کشف اینکه کسی

 ....فت. در بیست سالگی چه باید بکند. وها گفته شود. حقایق را چگونه باید به کودک گچیزهایی باید به بچه چه

شاود مینجاا آغااز میهموضوعات در مراتب انسانی است. تمام انحرافات هم از تنظیم نظام مسائل و  سازیعینیت مهمترین بخش در

ز ایان شاد. خیلای امثل اینکه یی حقیقت عالی را در سنی به فرد بگویی که او زده شود و به دور هر چه خدا و پیغمبار اسات خاط بک

کردند و این فهام یصحبت م عقولوده که به قدر بین حقایق نازل شده و افراد است. کار انبیا این ب عدم سنخیتانحرافات به دلیل 

 مرتبه انسان است و این موضوع رشد و بلوغ انسان است. 

 رشد و بلوغ
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ساان ر زنادگی اندکنیم. بر روی یی منحنای، نظاام موضاوعات و نظاام مساائل او بنابراین یی بعد دیگری را به این جریان اضافه می

اسات. یار تغیدر حاال  است ولی مراتب و ظرف انسان ثابته یی معنا دارد. هو الحی القیوم متمایز است. هو الحی القیوم در هر مرتب

ییار گویند ولی اگر منظورشاان تغگویند هرمنوتیی اگر منظورشان تغییر ظرف انسان باشد درست میهرمنوتیی نیست. کسانی که می

 گویند. حقیقت است اشتباه می

کاه باه آن بلاوغ  هر کسیبَلَغَ باشد. شود. رسیدن در قران بَلَغَ میحقیقت به کسی مطرح میداستان هرمنوتیی در بلوغ و رسیدن یی 

ای رخ یق بارای هار کسای باه گوناهبلوغ متفااوت اسات فهام حقاا شود منحنی بلوغ. چونگویند در هر کسی متفاوت است و این می

 ها متفاوت است. آب آب است و غیر آب نیست ولی ظرفدهد. می

 تواند ایجاد انحراف کند این است که : این جریان میآنچه در 

 ود.ود، ریخته نشکه بنا بوده است در او ریخته ش حقایقانسان به بلوغ کافی نرسد، اینکه انسان عمر کند ولی آنچه از  .1

نظاام  دیق باشو رجس شود. و اگر ظرفش غیر حقا آلودهنه تنها آن حقیقت برای او در ظرفش ریخته نشود بلکه ظرفش هم  .2

ش بحاث خاود ایان کشااند کاهآورد که چنان او را به انحاراف و اغاوا از نظاام موضاوعات میمسائل بالیی به سر ظرف می

هاایش صارف شایطان شود و همه توانای دارد. نظر قران این است که هر کسی در حدی متوقف شود، معکوس میجداگانه

 شود.ذائل میظرف ر اینکه ظرف حقایق شود، شود و فرد به جایمی

پاد. شود که همه افراد با هم قلبشان برای یی موضوع بتحضرت سلیمانی منسوخ است چرا که چگونه می شهادتنظریه هرمنوتیی با 

گویاد سالیمانی را دوسات و در عین حال مشخص است که بین رهبر انقاالب و کاودکی کاه میاین نشان از یی حقیقت ثابت دارد. 

ها متفاوت است. حقیقت ثابت است ولی آنچاه از ایان حقیقات باه عشق متفاوت نیست ظرف وجودیدارد. دارم تفاوت زیادی وجود 

 رسد به دلیل بلوغشان متفاوت است. افراد می

. این دو با شودل مطرح میمرتبه در انتقال نظام موضوعات و مسائکنیم و را در خصوص مرتبه انسان مطرح می رشد و بلوغاصطالح 

روناد هام نظاام موضوعاتشاان و هام نظاام مسائلشاان پیچیاده ها به سمت باال میمیزان رشد و بلوغ خیلی مرتبط هستند. هرچقدر انسان

 تر است. شود. درک یی بچه از خدا بسیطمی

ی آن متفااوت باشاد ولای ط سرعت . ممکن استدر بلوغ وجود دارد تدریجحتما  ای انسان است که تدریجی است.بلوغ سیر مرتبه

 حتما باید طی شود و پرشی نیست. 

شود و دفعی است. رشد دفعای مثل روح نازل می. شودمی رسد بعد از این سیر بررسیدر رشد توان دریافت شده که دفعی به انسان می

یت یای کند و در نهاسال کار میاست و بلوغ تدریجی است مثل انزال و تنزیل هستند. رشد انزال است و بلوغ تنزیلی است. فرد یی 

 گیرد. عصر زمانی است که فرد مزد می رسد. مثل عصر است. مفهوممرتبه به مزدی می

اگار کسای انتقاال ه فهم و گسترش و انتقال موضوع بلوغ و رشد موضوع محوری است باالخص در حوزه انتقاال. زدر این نظام در حو

تاوان زد و ایان . هر حرفی را به هرکسای نمیشودافتد و هدایت جاری نمیچ اتفاقی نمیفهمش را بر اساس منحنی رشد انجام ندهد هی
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 توانید هر حقیقتای را باه هار کسای بگوییاددر روایات شیعی در حد تواتر است. کتمان سر در شیعه خیلی مطرح شده است و شما نمی

 دارد. سازیزمینه. انتقال حقیقت نیاز به فهمدسازی شود تا بفهمد و اگر اینکار را نکنید نمیحتما باید زمینه

سابت متولاد ها هم به همان نعین همین موضوع در جامعه هم وجود دارد. یعنی همانطور که انسانی نوزادی و ده سالگی و ...دارد جمع

 رسد که فهمش آماده است.ای میگیرند. جمع به مرحلهشوند و بعد در مراحل رشد قرار میمی

شاد،یکی از هار گااه علام باه عمال تبادیل ن اری در حد کسی هست یا نیست این است که حرف به عمل تبادیل شاود.نشانه اینکه ک 

ه در حاد عواملش این است که نظام موضوعات صرف بوده است و نظام مسائل نبوده است. و یکی از عوامال دیگارش ایان اسات کا

 افراد نبوده است. کلیاتی از آن را فهمیده است و نفهمیده که چگونه باید آنرا انجام دهد.  ظرفیت

 دا کنند. پی رشد گیرد تا افراد به بلوغ زودتری برسند و در نهایتدر بلوغ قرار میابتالها افتد. اگر بلوغ نباشد، رشد اتفاق نمی

 ذکر و انذار و ارتباط آن با نظام مسائل و موضوعات

هاای زنادگی انساان متناساب باا آن ای از دورهنظام موضوعات و نظام مسائل قران که به صورت زوجی قارار دارد، بایاد در هار دوره

. بیان حضرت و بلوغ است گویند. انذار در قران وابسته به رشد انذاربزرگ شود. و این در بحث تبلیغ اهمیت دارد. که در قران به آن 

زناد، ناه های خاصی به قاومش میگوید و حضرت موسی حرفتفاوت است و اگر حضرت نوح ساده مینوح و حضرت موسی اگر م

ایی کاه ند. تمایزهابخاطر این است که حضرت نوح آنها را بلد نیست بلکه به خاطر تفاوت مخاطب است و انبیاء کلهم نور واحاد هسات

 شود بخاطر مخاطب و بستر وقوع آنهاست. دیده می

 رسیم. م به مخاطب به انذار میدر انتقال مفهو

گوییاد ذکار گویید ذکر و به خود نبی اکارم هام میاتصال ساختار به خداست و انذار انتقال آن به دیگران است. شما به قران می ذکر

ان شایطوصال باه  انسان اگر در ساختار ذکر نباشد و به خادا و وحای وصال نباشاد، حتمااگویید جریان ذکر است. ولی وقتی انذار می

م کناد و مناذر کاارش تعمایکند و انذار کارش این است که آنارا جااری میخواهد شد. ذکر انسان را از حاکمیت غیرخدا مصون می

 ذکر است. 

 اگر کسی متوجه آنچه گفتیم بشود و همین را بپذیرد که : 

 در قران گفته است.  خداونددر قران وجود دارد که  حقایقیاوال 

ای وصال شادن باه اسات و بایاد بارمتمایز است و این در هر مرحله از زندگی انسان انسان داریم که مربوط به  نیازهاییدوما 

 و مهم است.ای داشت. فهم تمایزها و میزان کردن این دحقیقت به نوعی ربط موضوع و نیاز را در یی بردار دید. نباید نگاه نقطه

. ذکر خدا واقف شویم ود الزم است مراحل بلوغ خود را شناخته و به مراتب رشد خودبرای اتصال به خدا که در اینجا ذکر بکار می ر

گر در اجاری است.  خدا حقیقتی است که در هر لحظه و متناسب با هر شأنیدر قالب نظام موضوعات و مسائل در فرد تجلی می یابد. 

 . شودمییاد ی یاینصورت ذکر صورتی از  شود. در غیرهر لحظه نیاز را متصل به حقیقت نتوان کرد، ذکر محقق نمی
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قُونَ )یَ هُامُ ادر سوره حشر می فرماید : وَ ال تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ  َنْفُسَهُمْ  ُولئِا تای خادا نیسات خاود تاو هام ( وق19لْفاساِ

 هم فراموش کند.  نیستی. خدافراموشی خودفراموشی است و انسان می رسد به مرحله ای که خود را

ازده تاا ید مختلف از است. به عنوان مثال از مسائل انسان مسئله جنسی اوست. در افراعدم ذکر  عدم انطباق نظام موضوعات و مسائل

باه  کناد.دادار میافتد.در این مسئله باید پروا کرد و اجتناب کرد و این ارتباط موضوع و مسئله است و فرد را خپانزده سالگی اتفاق می

 شود. نزدیی است و به ازای هر سؤالی جوابی دریافت می های خودتان خدانسبت نیازها و سؤال

 

شود ولی در ظرف نظام مسائلش همانقدر که مسئله دارد. باید باا آنهاا در حاوزه شود برای بچه کوچی از خدا گفت، میحاال آیا می

 اصال مواجهه نشده است. نظام مسائلشان صحبت کرد چون او هنوز با خیلی چیزها 

 کناد و قاران را از صارف حقیقات باه سامت یای میادان عمالاین شد نتیجه بحث امروز ما و این ما را وارد یی جریان عملیاات می

ما شبستر نزول حقایق در وجود کنید. ای که این بردار در شما فعال شود و بفهمید قدرت استفاده از قران را پیدا میکشاند. به اندازهمی

 خواهد. شود. نشستن حقایق در وجود شما یی بستر میمی

های حقیقی را در عاالم های کوری است که هر کدام را کسی بتواند رمزگشایی کند یی تمدنی را آباد کرده است و جریاناینها گره

 پیاده کند. 

باا هار  ها در نتیجه تدری  در بلوغ وجاود دارد. انسااندر انسان این است و خاصیت دنیا تدری  است و عوامل و سبب ساختار هبوط

 شود رشد. مثل جنین و روح. تواند بلوغ داشته باشد ولی هر مرحله یی ایستگاه دارد که میگذارد میقدمی که می

کناد. حاداقلش ایان باری در زندگی انساان ایجااد میچه لطمات زیانگناه د که شویکنید تازه متوجه میوقتی به این ساختار نگاه می

انادن دائمای ماناد و بعاد ایان مهاا میاست که خداوند برای مراتب باال برای انسان جوایزی را در نظر گرفته است و او در هماان پایین

ناگ و رکه بیاید  ه اگر کسی این را بفهمد اسم گناهاست و بعد از مرگ قابل جبران نیست و این خیلی خطرناک است. آنقدر است ک

 رسد. یبیند که با گناه دیگر به آن نمی را میکند مثل اینکه درجاتروی او تغییر می
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ر قیامات دتباه انساان اسات. یای مرخداوند در جریان هدایتش هیچ انسانی را استثناء نکرده است و این را برای نوع انساان قارار داده 

کشد. طبق این جریاان یای وضاعیت تکاوینی در انساان اش نمیپیامبران شود ولی دیگر ذائقه همنشین توانسته استمیفهمد که می

کاه  رسد. در عین حال که شما در حال اثبات ایان هساتیدبتواند به ساحت قدسی شود که طبق آن وضعیت تکوینی انسان میایجاد می

اد یای اناذار ایان ایجاو توانید به آن برساید. د دیگر نمیکنید که اگر نرسیبرسید، ثابت می های رفیع انسانیتتوانید به همه قلهمیشما 

دَّق5َ) وَ اتَّقاى  َعْطاى فَأَمَّاا مَانْکند و انشاهلل بتوانیم این حقیقت را درک کنیم و به صاورت هماوار بااال بارویم. خیلی شدید می  ( وَ صاَ

 برای ما اتفاق بیفتد.  (7) سْرى( فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْی6ُ) بِالْحُسْنى
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 12/11/98جلسه هشتم 

 تا به اینجا بحث شد که ما یکسری نیازهایی داریم که این نیازها ممکن است سطوح مختلفی داشته باشد:

 فردی  -

 اجتماعی  -

 حاکمیتی  -

 حجت و حکمت

های موجود را از آنها گرفت. باا دو کلماه توان به کتاب اهلل و عترت رجوع کرد و پاسخبرای اینکه بتوان این نیازها را پاسخگو بود می

 مواجهه خواهیم شد. کلمه حجت و حکمت. این دو کلمه به عنوان دو کلمه کلیدی در زندگی انسان است. 

هاد در اهاد انجاام دبت شود و هر کار و هر عملی که انسان در راستای نیازهایش بخوبه معنای اینکه هر نیازی که بخواهد اجاحجت 

ایان را  تواناد متکای باه غیار خادا باشاد وهر سطحی که بخواهد باشد حتما باید از جانب پروردگار وجهی برای آن داشته باشد و نمی

 . از استحجت به معنای وجه داشتن باور و عمل است و برآورده کردن نیحجت گویند. 

خوردن.  ست برای غذااخدا باشد. برخی چیزها برای ما بدیهی شده است که خداوند اجازه داده  اجازهخوردن با نخوردن غذا باید با 

گفتاه باشاد  ده باشاد کاههر کاری باید وجهی داشته باشد و وجه آن باید حتما متصل به خداوند باشد و اینکه خداوند جایی را قارار دا

گویناد ییان منطقاه مزم نیست و اگر چنین باشد گفته است که اجازه من الزم نیست و این خودش اجازه داشتن است. باه ااجازه من ال

ی کند کاه هایچ جاای زنادگاست. یعنی صمدانیت خدا ایجاب می صمدمنطقه الفراغ در حالی که جایی نداریم که خدا نباشد و خدا 

ز حکام ای را خاالی پیدا نشده است بخاطر نقص در علم انسان اسات و گرناه خداوناد جاای انسان خالی از حکم نباشد و اگر تا به حال

افتد حتما باید دارای وجاه رباوبی گوییم حجت، یعنی هر عمل، باور، صفت و بروزی که در انسان اتفاق میقرار نداده است. به این می

ک و شود ولی فرد خاود را در ورطاه شارو حکومیتش خارج نمیباشد که اگر وجه ربوبی نداشته باشد حجت ندارد و آن کار از قلمر

 شود. ن میدهد و از همین جاها شرک وارد زندگی انساکفر قرار می

اید دارد. حتما بنهم شود، به همین صورت است و حجت اختالل اگر کسی در ساختار استنتاج و ارجاع به اهل بیت و قران هم دچار 

 توان کار کرد. میوجه یی وجه متقن باشد و ظنی ن

 حجت دوقلو هستند. وجه آنسوی حجت حکمت است.  وحکمت 

د حکمات باه . حکمت یا از حکم است یا از خاواد به خدا دارد به شکلی که کاربردی باشدجاری کردن علمی است که استن حکمت

شاکان شود و فقط در ذهن نیست. باه هماین دلیال باه پزاد به خدا دارد و از جنس علم است و جاری میتنست. حتما امعنای محکم اس

حکمات مقاام بایاد و گویاد. بناابراین یمشناسد و بارای آن بایاد و نبایاد اند. حکیم یعنی کسی که بیماری را میگفتهقدیم حکیم می

ا رکناد، بایاد و نبایاد خاودش نیسات و بایاد و نبایادهای تکاوینی د میحتی اگر کسی در پزشکی هم بایاد و نبایا. نبایدهای خداست

 فهمد. می
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 حجت وجه استناد و اتقان این باید و نباید است و حکمت وجه جاری کردن آن و انتقالش به زندگی 

 شود را حکمت گویند. حکمت حجتی است که در زندگی جاری شده است. زندگی جاری می واقع حجتی که دردر 

جات کسی اسات کاه حدار حکمتفقط یی نحو وجه داشتن است ولی در حکمت حتما باید در زندگی خود را نشان دهد. حجت 

ها و الفاصله به واساطه تجزیاه صافتب دهد وو تحلیل به فرد می قدرت تجزیهداند حکم خدا چیست. حکمت دارد و در هر کاری می

لات هر اتفاقی را از حا وکه حکیم است اولین خاصیتش تجزیه و تحلیل است  رسد. کسیمی حکم خداعمل و باورها و بروز زود به 

 تواند بفهمد و برای آن حکم دهد. ها را میآورد. هر کدام از آنهای ساده در میپیچیده به حالت

کاه  اگر کشف شدها باید دید که حکم الهی آن چیست. مثال وجه درس خواندن ما حکم ولی الهی است. برای فعال کردن سایر توان

کنیاد و ار را میمند کنید. طبق قاعده اولویات ایان کااستعدادی دارید که نسبت به بقیه استعدادهای شما بیشتر باشد، باید همان را توان

 این حجتی است برای آن کار. 

جرباه و و بایاد تشاوند حکمات نمیدر حکمت حکم باید جاری شود. کار حکمت خیلی پیچیده اسات و افاراد باه ایان زودی واجاد 

یلای چیزهاا را خباید فارد  والهامات الهی را داشته باشند تا بتوانند حکیم باشند. چون یی نحو مدیریت نیازها، بسترها و استعدادهاست 

 بتواند در کنار هم قرار دهد تا بتواند حکم خدا را جاری کند. 

د، ن متصال نشاوآدو را نداشته باشد یا به وسیله علماا باه  را دارد. اگر کسی این شرک حکمت و حجت جنبه عاری کردن زندگی از

هاای هاا و حکمتای از زنادگی خاود بایاد از حجتشاود کاه انساان در دورهشود. از اینجاا مشاخص میدر زندگی دچار شرک می

 دیگران استفاده کند یا حتی در بعضی از امور به حجت و حکمت دیگران رجوع کند. 

 بلوغ و رشد

گیارد. در مفهاوم شکل می بلوغم مفهومی به نام تر. در اینجا کم کشوند توسط افراد بالغران مید به حجت و حکمت دیگنیازمنافراد 

ای از ای از بلاوغ و مرتباهها در برخورداری از حجت و حکمت مساوی نیستند و هر کسی متناسب با سیر رشادش از مرحلاهبلوغ انسان

 شود. برخوردار می رشد

هاای مختلاف باه حجات و ها در دورههای مختلف ورودی دارد. ورودی آن همین حجات و حکمات اسات. نیااز انساانرشد از جنبه

 حکمت متفاوت است. عالوه بر اینکه حتی خودشان واجد حجت و حکمت نیستند. 

 شود و به تناسب آن رشد. در اینجا بحث بلوغ مطرح می

افتد که خداوند هم در قسمت بلوغ و هم در حجات گردانید، اتفاق جالبی میدر قران باز می این دو کلمه را وقتی به حجت و حکمت

کناد. یعنای در ا میو قابل جمع نیستند در اینجا اجتماع پیدو حکمت یی وجه اشتراک قرار داده است و کلماتی که حالت ضد دارند 

 های قران است. و رشد و حجت و حکمت، دوگانه یعنی وجه اشتراک بلوغآید. اینجا یی مرتبه ضاللت و هدایت می

 وقتی در قران این کلمات استخراج شود شامل:
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 نور و ظلمات -

 خبیث و طیب -

 خیر و شر -

 حق و باطل و .... -

تواند فرق آنهاا شناس و نورشناس و ...است و حالت فرقان دارد که میبرید. حکمت هم کسی است که حقاینها را در حجت بکار می

 را بشناسد. 

یات الکرسای بقاره در آ در بلوغ و رشد هم همین است یعنی همانطور که منحنی رو به باال دارد منحنی رو به پایین هم دارد. در ساوره

 مطرح شده است. جایی که بحث رشد و غی آمده است. همین موضوع 

 ارتباط حجت و حمکت با بلوغ و رشد

شاود. شوند. گویی وجه عملیاتی حجت و حکمت همین بحث بلوغ و رشد میبا هم به شدت مرتبط می شود کهاینگونه میاین جریان 

نشیند. و آنچاه در یحجت و حکمت بر روی رشد و بلوغ م. دوم هستند. هر دو بر هم منطبق هستند یدر واقع برادر دوقلورشد و بلوغ 

  خواهد وارد زندگی شود باند فرود آن بر روی بلوغ و رشد است.بینید بلوغ و رشد است. حجت و حکمت وقتی میعمل می

کام حشاد و بلاوغ راین موضوع بسیار جالب است و به همین سادگی است که گفته شد. از طفل شیرخوار و حتی از قبل از تولد بارای 

م هاانی کاه دچاار غای حتای بارای کسا دارد. احکام خداوند مراحل میرد. برای همه اینالهی وجود دارد تا زمانی است که فرد می

شاند یاا هستند حکم وجود دارد. در همه نمودار رشد، حجت و حکمت سیطره دارد و در جایی نیسات کاه ایان حجات و حکمات نبا

 واگذار شده باشد با غیرخدا. 

ند. کار کردن یعنی ار کک های قراندوگانهاگر بحث بلوغ و رشد و بحث حجت و حکمت را کسی بخواهد کار کند باید بر روی 

نحنی رشد مشود. اگر کسی فقط مثال روی همین ایمان و کفر کار کند و در اینکه ببینید ایمان و کفر در کل زندگی چگونه مستقر می

 همیکی از آنها  های قران آنقدر قدرت دارند کهکند هم به حجت. دوگانهانسان ایمان و کفر را بلد باشد هم به حکمت دست پیدا می

اشاد و بهاای رشاد بلاد و این قواعد را بارای هماه دورهبر همه سیطره دارند. مثال اگر کسی بر روی قواعد ضاللت و هدایت کار کند 

 شود یا منجر به ضاللت. یمکنید منجر به هدایتش ای مطرح میبدانید که وقتی چیزی را برای بچه

 باط با هم. م دارند در عین ارتها تمایز زیادی با هاین دوگانه

 وجود حجت و حکمت در فرد و آثار آن 

قارار  هاامرجعیت یاا اناواعی از فقاهات دینایشاوند در مقاام فهم مفهوم حجت و حکمت، نوعا کسانی که وارد این مباحث می

نای بتواناد بارای آن گیرند. فرد باید بتواند نیازها را به کتاب خدا ارجاع دهد و حکم آنرا بفهمد و آنرا جاری کند. جاری کاردن یعمی

توانند حکام را بدسات آورناد رسند. برخی فقط میرسند و به حکمت نمیها فقط به حجت مینهاد و ساختار و نظام ایجاد کند. خیلی

ولی قدرت اجرای آن را ندارند. نوعا ما حکیم یا نداریم یا کم داریم یا ظهور ندارناد. هار جاایی کاه پیشارفتی صاورت گرفتاه اسات 

 سازی در بحث حکمت است و فهم حکم و اجتهاد در بحث حجت است. نظامده است. حکیمی بو
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 های قران برخی از دوگانه

تواناد از عهاده های علمی را دارند تا کسی که میسازیو جریاندر بلوغ و رشد افرادی هستند که قدرت تشخیص نظام تعلیم و تزکیه 

یلای تواند بزرگ و کوچی باشد. شأن حجت و حکمت خنباید برود. عرصه افراد میخودش بربیاد و بفهمد که کجا باید برود و کجا 

 افراد در بلوغ و رشد خیلی زیاد است. طیف بزرگ است ولی 

شاود وارد اینجاا مطارح میکاه ها بروید، در این صورت علام تخصصای اگر بخواهید بدون نگاه به بحث بلوغ و رشد به سراغ دوگانه

 شود.و بدن می روابط و مادیات و جسم

شاود. اناواع طاب از اینجاا در خاوبی می شاناسرابطهدر قران مربوط به روابط است و جسم و جساد دارد و  طیب و خبیثنوعا  

شناسی در این الیه است. نوعا کسی اینگونه وارد نشده است که بگوید من متخصص طیباات ها و شخصیتآید و انواعی از مشاورهمی

 ند. کشناسد و برای طیب و خبیث مالک دارد و حتی طبش را بر اساس طیب و خبیث بنا میمناطها را میهستم در مدار قران. 

ریزی اسات. حاق و باطال هام گیری و قصاد و برناماهتشخیص و اختیار است. قدرت و اراده اسات. قاوت اراده و تصامیم خیر و شر

ساازی های نظامشود. در حق و باطل تشخیصمی ریزیبرنامه ها و اختیارهایی است که منجر بهتشخیص است ولی در اینجا تشخیص

های اجتماعی است. این دو تشخیص با هم خیلی متفاوت است. تعیاین موضاع در هار لحظاه ریزیمهو مسائل کالن و سیاسی است. برنا

وزش ن کلید واژه برای آن است. قادرت القااء وآمابهتری انتخابشناسی در حوزه خیر و شر است و است. خیلی از موارد حوزه روان

 انتخاب است که فقط برای خودش نیست. 

شود از مفاهیم کالن است و در آن بحث کتاب موضوعیت دارد. فهم کتاب و ارجاع باه کتااب و یوقتی مطرح م هدایت و ضاللت

های موجاود اسات. انداز و افاق و مسایرشناسای و مقصدشناسای و تعیاین چشامشود و جهتهای سبیل و صراط در اینجا مطرح میراه

 رهبری و کارهای راهبردی در این حوزه است. 

 است.  ب، خیر، حسنتند ولی آنهایی که در حوزه رشد هستند طیها خیلی زیاد هسدوگانه

آفرینی اسات. اسات. و البتاه غیار از زیباشناسای جلاوه شناسایجلوه های زیباا اسات و غیار از زیباشناسای،تشخیص جلوه حسندر 

 ن است. فتاری مربوط به حسهای زیبا در جامعه چه رفتاری چه گخالقیت قرانی است. خالقیت قرانی خلق زیبایی و هنر است. جریان

همه  نجام داد وابحث ایجاد امنیت اجتماعی به وسیله ایجاد مشارکت است. کاری که حضرت امام برای ملت ایران  ایمان اجتماعی

 شود کاه مشاارکت زر و زور و تزویار اسات.را در سرنوشت شان شریی کرد. بحث اجتماعی خیلی شدیدی دارد. کفر مقابل این می

هاای رفاع مشاکالت. یاا ها و محلها و خیریاهها و رفاقترسانند. بحث ایمان در ایجاد دوستیپوشاند و به توافق میها را میخیلی چیز

 جدشاان قاراراگر مسجدی کاری کند که دیگران طالق نگیرند و در آن محل ایجاد یی امنیت اجتماعی کند. گروهی مشااور در مس

 کند. ر طالق را کاهش دهد. ایمان انواعی از امنیت را ایجاد میدهند و افراد را جذب مسجد کند و آما

شناساد. شود که هر کسی بخواهد حاق را بشناساد باا آن میمنطبق می حقساحت شاخص حق شدن است. آنقدر با  صدق و کذب

 نزدیی شدن و قرب معنوی به خداوند و اهل بیت است. 
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اند. والیت در قران باه معناای رهباری و سرپرساتی ها این شش دوتایی انتخاب شدههم آخرین بحث است. از بین همه دوگانه والیت

 است. الزاما سمت اجتماعی ندارند و در جایی که هستند نمایندگی دارند 

 

 

 رد. دست آورد. و این هیچ اشکالی نداها دستگاه دیگری را بممکن است شما با بقیه دوتایی

 رشد تفکر اجتماعی

 ها بدست آمده است که به ترتیب :رشد تفکر اجتماعی بر اساس این دوگانه

 ظهور والیت و تأدیب نطق  -

 مشورت و ادب  -

 بلوغ عقلی  -

 بلوغ عاطفی  -

 بلوغ لبی  -

 بلوغ عبودیتی  -

شاود. نمی ن و ...در طبع اولیاه سان مطارحسکار دارند. وقتی از طیب و خیر و ح اقتضائات سنیهایی هستند که به اینها در واقع جنبه

گیرد که دوره اولش ظهور والیت و دهیم این اسامی را به خود میخیر و حسن و ...در الیه حجت و حکمت است وقتی به آن سن می

ر آن دی را ائات سانها بخواهد در زندگی جااری شاود حتماا بایاد اقتضادوگانهتأدیب نطق و ...است. اینها در فضای سنی هستند. اگر 

های قران را اجارا کنیاد. اگار کسای ایان سایر را نتواناد شود که بتوانید دوگانهلحاظ کرد. فهم بلوغ و رشد و اقتضائات سنی منجر می

 رسد. تشخیص دهد ممکن است به حجت برسد ولی قطعا به حکمت نمی
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 بندیجم 

 با سه مختصات و فضای مختلف آشنا شدید: 

 فضای حکمتی و حجتی  -

 فضای بلوغ و رشد  -

 های قران فضای دوگانه -

شود. اینجا فضاهای خالی است که کسای وارد آن نشاده اسات. دیادن یای دوگاناه و فعاال های قران هیچگاه با هم جمع نمیدوگانه

ینگونه ایماانش شود اها وجود ندارد اینکه مثال کسی بگوید نوزاد وقتی متولد میکردن آن در همه مراحل. نوعا قدرت تطبیق با عرصه

 شود. تقویت می

گفتیم که پدر و مادر قبل از تولد ها عقب افتاده ایم ما باید میاینها جاهای خالی علومی است که از ما گرفته شده است و در این حوزه

 دار شدنتان جلوگیری کنید و قدرت خیر را در او باال ببرید.  فرزندشان چه باید کنند تا از شرور شیطان در بچه

تاد. ماا فکار عاا بایاد در کارهاای گروهای اتفااق بیفکه بتوانند همه اینها را یاد بگیرناد کام اسات. و نو هایی که نصیب افراد بشودعلم

شویم همه حقایق دستمان است و قرار است همه را اجرا کنیم. در قران زمان انجام آن به یی دهام کنیم که همین که وارد قران میمی

اند که یی نظریه صد سال ممکن است طاول ها متوجه شده. غربیدر قران بیسترسد در غیر قران دویست سال زمان می خواهد و می

اعاث یان تمایال ببکشد بخاطر همین با مجالت خود سعی دارند آنرا جلو ببرند ولی ما دوست داریم که علم دسات خاود ماا باشاد و ا

 شود. ضعف کارهای گروهی می

شما بعد از قران باه چاه حادیثی  2فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ  ت که :شود این اسیکی از مطالب دردناکی که در قران گفته می

دهد که اعتماد ما بایاد باه قاران و اهال بیات زیااد توانید اعتماد کنید. این نشان میکند( می)سخن یا کار جدیدی که ایجاد جریان می

 شود. 

 شود. شخص میبرای شما م عرصه تخصصیاز این به بعد 

کند. محل حجت و حکمت قلب است. ولی فعال باودن دهد و در واقع این عقل است که نعقل میدر قران عقلیدن را به قلب نسبت می

اسات. در  نمودارهای این کتاب خیلی خااصکتاب حجت خیلی پیچیده است. عقل را الزم دارد. حجت و حکمت دو تا کتاب است. 

 ه افراد بخواهند فقط کار فکری کنند این کتاب مناسب است. ای کهای یی هفتهاعتکاف

یای مختلف خیلی مهام دیدن یی چیز با زوا تجزیه و تحلیلشود. در خیلی زیاد می حجتکتاب قدرت تجزیه و تحلیل مسائل با 

کن اسات ها و روابط حاکم بر اشیاء به گونه ای که حکم مربوط به آن را به خدا نسبت دهید. و هر شیئی مماست. در حجت فهم نقش

 شوید. ها نقش و رابطه داشته باشد و اگر نقشش را نتوانید متوجه شوید حکمش را هم متوجه نمیده

                                                           
 6سوره مبارکه جاثیه. آیه  2
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کناد احکاامش مسکر حرام است ولی اگر عنوانش شد دارو حکمش فرق دارد. به نسبت عناوینی که یی شیء پیدا مایخمر به عنوان 

شود. یی بخش حجت بر روی فقه و احکام عبادی است ولی در کارهای تخصصی هم حجت نیاز است. مثال ما نسبت باه متفاوت می

ها بایاد ر؟ آیاا تابساتانها را تعطیل کند یاا خیاش و پرورش باید پنجشنبهآیا آموزمثال خیلی چیزها ممکن است سطحی برخورد کنیم. 

سات. کنید در یی زمانی هوا گرم بوده است و تعطیل شده است. ولی االن وسایل خنکی زیاادی اطیل شود؟ وقتی نگاه میمدارس تع

احاث بار روی ایان مب چاالشجات جانس حخیلی از احکام حاکم است که شرایط آن تغییر کرده است ولی حکمشان مانده اسات. 

پاذیریم آورد. ما آنرا به کتاب خدا و عترت ارجاع می دهیم و اگر پذیرفته شاد آنارا میاش میحجتش را بر اساس تجربه غرباست. 

حجات  ست کاه اینهاااخیلی از اتفاقاتی که در اطراف ما در حال شکل گیری است برای ما پیش فرض شده وگرنه نباید آنرا بپذیریم. 

د تماام یکساال بایا دارند، در صورتی که اینها حجت ندارند. اینکه کسی لیسانسش را چهار سال بگیرد حجتی نادارد. ایان لیساانس در

فته گتای  تجربی نهم نیست. یعنی اگر بر اساس همان  تجربه مفلوک شده است که حتی بر قواعد نظام استکباریشود و .....آنقدر 

هاای طااغوتی هساتیم پیشارفتی شاود کاه چاون تحات نظامپذیرد و اینگوناه میچون تأثیری ندارد نمی شود که این دروس نباید باشد

 آید. فراد متخصص کارآمد به ندرت درمیکنیم. از دل این نظام پزشی و انمی

 ت در شاناختسادستاوردهای انبیاء که هر کدام در جامعه جریانی را ایجاد کرده است آمده است. کتاب شیرینی  کتاب حکمتدر 

شاویم و ل میکنیم. و برای هر کدام شأنی قائرا انبیاء معرفی می علمداران حکمتاند. در واقع آثاری که انبیاء به بشریت هدیه داده

شوند. علمی که در ساحت حکمت است از انبیاء به ارث رسیده اسات و شوند و هر کدامشان جاری میهر کدام از آنها مدل و مثل می

 وارث است.  یی زیارت

نکاه یم و آن ایمواجهه ما با این موضوعات از طریق حجت و حکمت است. وقتی مفاهیم تدبر بدست آمد با یی سؤال مهم مواجه شد

متوجاه شادیم کاه هار لاب درسات اسات. شوید که ایان مطاآورید از کجا متوجه میوقتی شما از قران و روایات مطلبی را بدست می

ر توجاه شادیم کاه اگااید حجت داشته باشد حتی اگر از قران بدسات آماده باشاد. مطلاب مهمای را اینجاا مشود بکاری که انجام می

کنیم و کاری به قبال و بعاد خودماان های منحنی رشد را پاک کنیم و در یی مقطع که خودمان حاضر هستیم را در خود پیاده میسن

های مختلف نشدیم. کتااب حجات بارای سن این کار بود که درگیر سنهایمان لحاظ نکردیم. حهای سنی را در پژوهشنداریم. توان

د و مطلاب هاست نه برای علماء. با این کار به تکلف دچار نشدیم. اما یی عیاب پیادا کارخودمان نوشته شده است نه برای دبیرستانی

 ژوهش کناد. وخودش بایاد مساتقل پاادبیات اختصاصی یی ساختار است و اگر کسی بخواهد آنرا بخواند باید یی تجربه بخواند و 

هاای تابکهاا چاون اقلایم و جاا پیادا کارد. اینهاا باید در نظام خودش بازتعریف کند و باال بکشد.  این شد ایراد کتااب و هماه کتاب

ی را کاه ایم که برای محقق باه راحتای قابال تبادیل باشاد. ماا مسایرهایهمتعهد به متن بودمحور است. محور نیستند بلکه متکلممخاطب

 ایم و امیدواریم که دیگران بیایند وو نواقص آنرا کشف کنند و این مسیر تکمیل شود. ایم را ثبت کردهرفته
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 3/12/98جلسه نهم 

 مرور مباحث گذشته

. کمات رسایدیمحن رسیدیم. آثار عالمه مطرح شد و سپس به مباحاث حجات و آجامعه و هستی به تدبر در قر ،از بحث ساختار انسان

معناای حجات و ]همچناین،[ های آن بدست آمد و ن و مثبت و منفیهای متضاد در قرآدر بحث حجت چند مطلب مطرح شد؛ دوگانه

 فرآیند رسیدن به آن مورد بحث قرار گرفت.

د لی دارد واریناد رسایدن باه حجات کاه بحاث مفصا. در فرآنی داشته باشایمآاستناد قر ،فرآیند حجت این شد که برای هر کار خود 

ساانی ا کاه هار انباه ایان معنا ؛وابستگی کامل باه رشاد و بلاوغ دارد ،یند حجتاین فرآمطالبی مطرح شد.  ،ولی در مورد رشد ؛نشدیم

 ،ولای بیشاتر ؛شاودیی استنادی برای کارهایش باید داشته باشاد. در حکمات هماان بلاوغ و رشاد مطارح می ،متناسب با نوع بلوغش

هماان  اش در یی سیر رشدی قرار گرفته است. ایانزندگی ان به واسطه انبیا،دهد انسو نشان می شودساحت اجتماعی انسان مطرح می

الهی عنایتی باه  ای به وسیله انبیای، خداوند در هر دورهکند که در واقعشود و اعالم میچیزی است که از آن به عنوان خاتمیت یاد می

 گانه دارد. انسان کرده است تا به حضرت حجت برسد که بحثی جدا

 بلوغ و رشد 

ز هساتی و ا نساانره ابها ،جامعاه خواهیم ببینیم نسبت انسان باهبحث امروز در مورد بلوغ و رشد است و چیزی داریم به این اسم که می

کاه باه  لم یاا تکاوینیی نظام عاا ،انسان و جامعه داریمن به نسبت بلوغ و رشد چیست. ]همچنین،[ بهره جامعه از هستی و قرآن و قرآ

 این مباحث هستیم.  به دنبال ارتباط بلوغ و رشد با . ]حال،[ن و عترتگردد و یی قرآمی نظام کائنات و هستی باز

 د. شوسان در دو بعد اصلی مطالعه مینمودار ان ،طبق جریان بلوغ و رشد
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 ]در[ تاوان قارار داد واسات را می سوی خدا کاه باه انساان عطاا شاده های نازل شده ازهدایت و نور و عنایت ،در بخش طولی نمودار

سات باه ادارد و البتاه ممکان  دریافات ،نور خاداانسان متناسب با اقتضائاتش از  گیرد.انسان قرار می طبیعیاقتضائات  نیز بخش عرضی

 ر دریافت کند.، نارمنفی گرایش پیدا کند و به جای نو سمت

 انساننظام اختیار و اقتضائات 

شاد، وغ و ریگر. موضوع بلدریافت هدایت از سویی و ضاللت از سوی دگیرد؛ انسان قرار می نظام اختیارمنطق بلوغ و رشد بر روی 

اسات کاه  منطق کلای آن ایان گردد.باز می ،ن است و به همه اتفاقاتی که خداوند برای انسان رقم زده استهای قرآداستان همه سوره

شاود یاا یاا مشامول هادایت می ؛یاا باه سامت پاایین گیرد که یا به سمت باالستیری قرار میشود و در یی سمیانسان روزی متولد 

 . اندآمده انبیا و اولیا  برای سوق انسان به هدایت ،مشمول عذاب. به همین دلیل

تضااد مالات دوتاایی و ح ،خواهد رفت و این دو بخاشضاللت به سمت  ،رودنپیش  هدایتطبق منطق رشد هر بخشی که به سمت 

توان باا اساتخراج آیاات جهانم تی میحن است، در قرآ عِدلاست و این منطق  حتما دو گام عقب رفته ،دارند. اگر دو گام جلو نرود

 برقرار کرد.  توان یی تناظر بینشانفهمید که آیات بهشت آن چگونه است و بالعکس. می
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 ،عایباه طاور طبی ،شاوددر ظاهرش وجود دارد. فرضا کودکی که متولد میکه ثل آنچه اقتضائات انسان و جامعه و اقتضائات تکوینی م

ه یای مرتباه کاگونه نیست شود. اینهایش کم کم شکوفا میقدرت ،به همین ترتیب؛ کشد تا حرف بزند، راه برود و...مدتی طول می

ر د .هاایش بیشاتر خواهاد شاددریافتالت ایجاد شاود، تحو اقتضائات تکوینیبتواند از همه امور دریافت داشته باشد. هر چقدر در 

ود و در رباینی آنها باال اقتضائات تکو ،اگر بر روی جمعی کار شود .شوددر اینجا خیلی مهم میاختیار مورد جامعه هم همین است و 

ر کاردن، قدرت تفک که دارید؛ هاییی یعنی انواع تواندر جمع خودتان از نظر تکوینجهت مثبت باشد، هدایت آنها بیشتر خواهد بود. 

شاود و ایان سایر تماایز مندی جماع بیشاتر میتوان ؛افزایش پیدا کند همگی قدرت ارتباط با دیگران و... ،آموزیقدرت مباحثه و زبان

تواناد رتباه فاردی میمحتی در یی فرد هم همین است که یی  ؛تواند کارهایی را انجام دهندمییی مرتبه جمعی هاست که حرکت

 نبوده است. ایستا  اشر اقتضائات تکوینیددهد او خیلی کارهایی را انجام دهد و این نشان می

هاای مختلفشاان نبرای فعال شدن توا ،ریزی داشته باشندت آنها تلف نشود و برنامهقو ،اصرار بر اینکه افراد استعدادهایشان شکوفا شود

یارون خیلای باط آنها باا پیدا شود که ارتب ضراریاینکه یی مرتبه مسجد  جود دارد؛ت. دقیقا هم بالعکس آن وبه دلیل ایجاد اقتضاء اس

 باشد. قابل مقایسه نمی ،توانند بزنند با مسجدی که چنین نیستای که این افراد میطبیعتا ضربه .خوب باشد

باه خااطر عادم  ،ایمباه خیلای جاهاا نرسایدهختار حیات انسان را وابسته به اختیار او کرده است و اگار دهد که خداوند سااین نشان می

 داونادخ ،ولی در نمودار عرضی ؛دهد، در نمودار طولی چنین استما فکر کردیم همه کار را خدا انجام می تالش خودمان بوده است.

 جریان فیض خود را به یکسری اقتضائاتی در انسان وابسته کرده است. 

شوید و باه انادازه  تا بتوانید وارد خانهاشید باید کلید درست داشته ب ،خواهید باز کنیدمی این مثل قفل و کلید و در است. وقتی دری را

 فاردقاط کاافی اسات فخیلی چیزها هست کاه  ،هاداشته باشید. خیلی وقت]کلید درست[ یی کلید باید بتوانید درست انتخاب کنید و 

 . شودایجاد می آن فردخیرات بسیاری از طریق ه است کداشته باشد. بعد از آن ارتباط با دیگری یی ارتباط خوب 

ش ندهیاد. خود سواد خوانادن و نوشاتن آماوز شما به فرزند شود. مثل این است کهبنابراین اقتضائات برای فرد و جامعه خیلی مهم می

ها را از دسات خواهاد تفادهز اسطبعا خیلی ا ،و وقتی کتاب نخواند تواند کتاب بخواندنمی ،وقتی او سواد خواندن و نوشتن نداشته باشد

ده اسات تاا باه او ساپر و کلیاد را است و خداوند در را قفل کرده اینها انواعی از اقتضائات است که کلید آن در دست خود انسانداد. 

 خودش باز کند. 

 انسان اقتضائات تکوینی وابسته به سم  و بصر و افئده در

ایساتگاه دارد و هار  ،ایستگاه ،مرحله و مرتبه دیدیم. هر انسانی ،ات تکوینی و نیز بُعد طولیبرای اقتضائ ،طبق تحقیقاتی که انجام دادیم

نام نهادیم و گفتاه شاد ظهاور  ظهور والیت و تأدیب نطقایستگاهی برای خود دارای یی منطق ارزیابی است. ایستگاه اول را از 

فرد در عالم است و اگر کسی به او رسیدگی نکناد از باین خواهاد  ترینکسبی ،او .شودوالیت همان زمانی است که فرزند متولد می

زادی، ولای در ناو ؛رفت. ظهور والیت یعنی حتما باید کسی سرپرستی او را داشته باشد. شااید بعادها بتواناد خاود را جاایی پنااه دهاد

چارا کاه هماین االن  ؛این وضعیت نیست قت ازمعنای مفارظهور تام والیت را دارد. خروج از دوره اول به ]نیز[ و ترین حالت را وابسته

 توانیم انجاام دهایم و ولایّمثل همان نسبت طفل شیرخوار است و احساسمان باید این باشد که کاری نمی علیه السالم نسبت ما با امام زمان
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 ،است. وضعیت ما در اتصال با ولایّکه در ذهن ما رخ داده باشد گونه فکر نکردن،[ جزو اشتباهاتی میاین ]اینکند. از ما سرپرستی می

 را درک کرد.  ظهور والیتنیست و باید این  ،ایموقت بهتر از آن وضعیتی که در دوره شیرخوارگی داشتههیچ

ش ا بفهماد و خاودربایستی بایاد و نبایادها . ]فرد[ است عبودیتدوره  ،نام گذاشتیم و این دوره مشورت و ادبدوره دوم را دوره 

 را اجرا کند.  آن

باه آن  ساند کاودکدر بخاش اول نیاز  و ایندشناسی رشدکتاب فرها بر اساس آیات و روایات بوده اسات و در تعیین ایستگاه

 ،بعاد ها را کلای بدسات آوردیام؛ا ایساتگاهکنناد. ماا ابتادقباول نمی را هابندیایساتگاه ،ها سر هماین بحاثپرداخته شده است. خیلی

 ترش کردیم. جزئی

چاه را رهاا یعنای اگار ب کناد؛های رشد([ اقتضائات تکوینی ایجااد میها ])مراحل و ایستگاهاین نام نهادیم. بلوغ عقلیستگاه سوم را ای

اده شاود دای بایاد آماوزش کند و حتما باید تحت تعلیم باشد. در اقتضائات تکوینی به گوناهکنید نه قدرت مشورت و نه ادب پیدا می

شکل مند و مرتب به کبایستی تجربه  انجام دهد.را  یکارگونه نباشد که خودسر بخواهد باید مشورت کند و اینکه بفهمد در امورش 

 مشورت کند.  ،عیباید با اهل هر موضو داند.ند و خودش همه چیز را نمیدانهمه چیز را می، برخورد کند و ببیند که همه

یاد فارد با ،عادیبآموزش نداده باشد و اهل مشورت گرفتن نباشیم. در قسامت ممکن است کسی در دوره دبستان به ما این موضوع را 

ست که پادر و قدر هکند و آنرسد و عقل او کار میخود فرد به یی تمایز می باشد. ]در واقع، در این مرحله،[ اهل مشورت دادن

 .شودعقل فعال می ؛مشورت بخواهنداو د در بعضی از مسائل از نتوانمادر و دوست او می

 ی فرد را تشاخیص دهاد،یئونات مختلف تواند شمی ،کندفرد قدرت ارتباط گرفتن پیدا می ،است بلوغ عاطفیبعدی که  کتابدر 

 ،هباه صاورت مرتباه مرتباه شاد هاماه انساانهتواند نسابت باه ]همچنین،[ میگیرد. آنها را هم در نظر می حقوق ،و برای همه شئونات

 شناخت داشته باشد. 

 . ]ضامن اینکاه[دبپاذیرمسائولیت  توانادقدرت عقل شکوفا شده اسات و فارد می ،در واقع [؛]استبلوغ لبی  ]بعدی که[ کتابدر 

 قصد برساند. رود بتواند گردان یا گروهی را سالم به مانتظار می

ر یای فارد دهاور والیات الزم نیسات ماثال بارای ظ ؛با او رفتار شود ،ای که اقتضائات سنی اوستها باید در هر مرتبهبرای جبران قبلی

هاا ه غربیبایاد قالاب سانی باشاد. البتا لابقاتواند رقم بخاورد. این اتفاق برای او می ،بلکه با مباحثاتی ؛بزرگسال بازی صورت گیرد

برد یمبچگی فرد را به دوره  ،این کارریزند. ی بزرگسال را در آن میهاکنند و حرفیعنی قالب را کودک می ؛کنندبالعکس کار می

ها بارایش تواند مبدع اثری شود و حتی ممکن است حرفاین فرد نمی]با این وصف،[ کند و و در حد کمی احساس کفایت ایجاد می

 ؛دهیمآییم کاار انیمیشان انجاام مایها مایما هم از آنها متأثر هستیم و برای بزرگساال ،پیدا کند. مطابق ساختارهای غربی هجوحالت 

ن به مراحل رشد باالتر از میازان و با رفت ها شیبی دارندشوند. قالباده میها از کجا و با چه هدفی استفن باشد که این قالبباید حواسما

 شود.شوخی و بازی آن به شدت کاسته می
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 ،شاودار میهایی که در معاارف کابحثو ترکیبی از این سه مورد است.  در ارتباط بوده افئده و چشم ،گوشاقتضائات تکوینی با  

د به سامت . هر چقدر فرانتقال مطالباقتضائات خاصی هستند برای ، ...کالس، مطالعه، سخنرانی، کارگاه وهر کدام قالبی دارند. قالب 

 تر شود.به خود وی وابستهبایستی این قالب  ،رودباالتر می

تر تاا عی یعنی در مراحال رشاد پااییناقتضائات طبی توانند متصل شوند.، نمیدهند تا صدای مداحی نشوندکسانی که مداحی گوش می

ر ین ماداحی ساعی دها در حاشود و باه هماین دلیال اسات کاه خیلای از ماداحنمی ،تا نبیند ؛شودذکر فعال نمی ،صدا در گوش نباشد

و اده شاود دعر یا داللات های باالتر کافی است فقط یی شکه سیر انسان باید به سمت افئده برود. در دوره در حالی سازی دارند؛شبیه

 برای فرد کافی است. این داستان در همه شئونات زندگی انسان وجود دارد.  ،همین

تواند رهبر قاومی فرد در حدی است که می شود. ]در اینجا،[مطرح مییی جامعه  رهبریو بحث مرتبه ششم است  بلوغ عبودیتی

 شود. 

 بصر و افئده وابسته است. ،ست که به سمعاقتضائات تکوینی یا طبیعی انسان ا ،این موارد

در بلاوغ  ز اینجاست.اولی در ارتباطات با مردم موفق نبوده باشد و بدبختی انسان  ؛ممکن است کسی در مسیر عبادت خیلی موفق باشد

ر هماان ال رفاتن دیی جهت و با قدرت یافتن در ،یدآلبی حتما باید یی جامعیتی وجود داشته باشد. مشکلی که برای نوع ما پیش می

 . است مراحلماندن در سایر ]در مقابل،[ ه و زمین

 . هاستکلید تغییر اقتضائات اجتماعی هم در اختیار انسانتو در تو هستند و  ،ساختارهای اجتماعی

 این حوزه جای کار بسیار زیادی دارد.  بدانند که کسانی که در ذهنشان کارهای اجتماعی است

 ؛شاودمی نتزاعایاچیست. بحثش  ،کالبد و جسمی در نظر گرفت و بعد باید دید سوادی که باید به جامعه داد ،باید برای یی جامعه

فاراد یسات وضاعیت انمشاخص  ،افراد را نتواند به هدایت سوق دهاد ،اگر نظام. خداوند هدایت انسان را در جامعه قرار داده استولی 

 شود. جامعه چه می

هام  ؛شاودبارای او مهام می طیبات ،کند. در دوره اولرا برای انسان نازل می ایعطیهخداوند  ،اقتضائاتما به ازای هر کدام از این 

اری ناساازگ باشاد؛باا خداپرساتی و فطارت مای سازگارهم گرایشش به طیبات است. طیب آن چیزی است کاه و خودش طیب است 

ف بادش از لباس کثیا آید،طیبات است و از خبیث بدش می انسان ازدر او نیست. جنس  ...وردن غذای خبیث، رابطه اشتباه یاندارد. خ

ازگار دهد که فرد باا آن خبیاث سااین نشان می .افتخار کند ،خوردولی ممکن است کسی باشد که به خباثت خود یا آنچه می ؛آیدمی

 شود. طیب نازل می ،شده است. اگر والیت ظاهر شود

ه چیزی اسات کا ،هایی است که انسان از آن بهره دارد. خیرخوبی ،است. خیرات خیرات ،ددهی دومی که خداوند به انسان میکادو

 شناسیم. ست که مییی اهاخوبی ،شود. خیرخیر هم جاری می ،. اگر ادب ایجاد شودنفعی است که ضرر ندارد ؛نیست شرّ
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یادن و . زیباا دزیبایی بیافریند ی را زیبا ببیند وتواند چیزحسن یعنی می .استحُسن  ،آنچه اهمیت دارد بلوغ عقلیدر بخش سوم و  

تواناد زیباا ببیناد و زیباایی بیافریناد. کسای نمی ،اش فعاال نشاودیافتد. کسی که بلوغ عقلازیبا آفریدن که در اثر بلوغ عقلی اتفاق می

خاوب  دزدی را خیلایرفته اسات.  دهد در مسیر معکوس پیشگناه است و این نشان می ،دهدولی آنچه را زیبا جلوه می ؛هنرمند است

 کند. دهد و به آن افتخار مینشان می

، شاودیاده مینچه امروز از خلق زیبایی در جهان دآولی  ؛توانند زیبایی ایجاد کنندمی ،اهل کتابی که ایمان در آنها رسوخ کرده است

ایان حقاوق  ،کند، در جااییمی ق کودک کارکند یا در حوزه حقومثال کسی که در حوزه محیط زیست کار می بیشتر پوشش است؛

ده ط زیسات نباوبرایش مهم است و در جای دیگر اهمیت ندارد. هیچ کشور اروپایی و آمریکایی در هیچ حالتی مدافع کودک و محی

تقیاه در ای باا تواند خود را اهل حمایت از کودک بداند. ممکن است عادهچگونه می، ..عش ایجاد کند و.تواند دااست. کسی که می

 شود. ولی در مجموع نمی ؛دنبین آنها زندگی کن

د توانات کاه نمیند. دلیلش ایان اسارومانند و از بلوغ عقلی باالتر نمیچیز بسیار عجیبی است و نوع متدین ما در این مرحله می ،حسن

امعاه دیاده اشد. کارهای موفقی کاه در جدر جامعه طوری راه بیندازد که اثری از منیت خودش نب های کالن خیر راخیریه بزند، جریان

لاوغ اسات. شاهدا تقریباا در ب گاریانقالبیبلوغ عقلی یای  اند. حالِمربوط به همین افرادی است که به بلوغ عقلی رسیده ،شودمی

 ست. اده به کمال خودش رسی ،اند. بلوغ عقلی بسیار باشکوه است و اگر انسان به آن برسد و در همان جا بمیردعقلی شاخص بوده

تواند فادایی دیگاران شاود و اینجا می شود.فرد ما می در بلوغ عاطفی منِشود. گویی زندگی انسان مجدد آغاز می ،بعد از این قسمت

شاکل  تمااعیایماان اجدر بلاوغ عااطفی هساتند و  ،کننادجر ت فدا شدن دارد. همه کسانی که خود را فادای کشاور و رهبار می

یان دو تاده باشد که امکاانش هسات. باین اولی بلوغ عاطفی در او اتفاق اف ؛سن در او شکل نگرفته باشدگیرد. ممکن است کسی حمی

 ارتباط خیلی نزدیکی وجود دارد. 

یت را نسابت باه ، باید کمال عبودی که دارندبا همه اختالفات ،متمایزدو فرد کامال  ،کند. در ازدواججریان پیدا می ازدواجاین قصه با 

ناد و هار ولی اینکه بتواند با کسی زنادگی ک ؛د و شهید بشودگذشتگی بتواند جبهه برو. ممکن است کسی با جانداشته باشندپرودگار 

تی کاار اسات. باه دلیال ساخ ،داننادسخت است. در روایااتی کاه ثاواب همسارداری را باا ثاواب جهااد یکای می ،خدا شوند عبددو 

 ،ساان باودنحقوق انید باالترین سطح ارتباطی را با او داشت. د دارد و در عین حال باهایی که به لحاظ جنسیتی و فرهنگی وجوتفاوت

 و هم حقوق همسر بودن را هم باید ادا کند.  بودن مومن ،همسایگی ،همشهری بودن

 . اقتضائات تکوینی به تعالیم وابسته است

های درونای فارد چیسات. مجموعاه قادرتحاق ید که توان فهمشود و از او میمی صدقمعیار  ،فرد ؛صدق است ،بلوغ لبینتیجه 

قاول و قادمش صادق اسات و در راه خادا ثبیات پیادا  ،های آنشکوفا شده است و به همین دلیل در مسیرهای دنیا و در فراز و نشایب

انی هساتند کاه تواند شااخص شاود. اینهاا کسابه همین اعتبار فرد می، قول صدق است و شودکند. آنچه در ازای بلوغ لبی نازل میمی

پذیری کاملی دارند و صافت صادق را از خادا دریافات مسئولیت ،محکم هستند و لغزش ندارند. مردان و زنان روزهای سخت هستند

  اولی االلباب شدن الزمه دریافت صدق است.کنند. می
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در  های اسات ودر امار و ن ،مقاام وسااطت .باید الهی را داشته باشدنتواند وساطت باید و است که والیت می والیتبحث  ،در نهایت

 . باشدمقام امامت جامعه می

ید به همین ها فقط در مورد انسان کار کردیم و در مورد جامعه با. در کتاباست انسان]در مورد[ این مراحل هم در مورد جامعه و هم 

 نحو به صورت تخصصی به آن پرداخت. 

ن و جمعیات م و چند خیابایی اقلی ،گوییم محله شهرآراوقتی می.  ...رانی، محله شهرآرا وجامعه تهمثال  دو مدل دارد؛ جامعهنگاه به 

ها توان باا شااخصتوان شاخص گذاشت. دقیقا میرسد. برای هر کدام هم میها و فقرهایشان به ذهن مییا بحث نوع دارایی و مساجد

 ت. ظر گرفها را هم در نتوان شغلمی رزبندی کرد،این موارد را م

هاا فعاال پیماییراهدر  نه اسات،چگوحضورشان در انتخابات اینکه کنید. جامعه به فعل و افعال آنها نگاه می دوم در بررسی مدلدر اما 

ن محلاه ناه یای شاخص. در ایا ،آیدیی جریان در ذهن می ،گوییدفعال مثبت هستند یا منفی. وقتی از فعالیت آنها می هستند یا خیر،

ه تواند حکم رهبری محل را داشته باشد و اگر آن محال فعاال شاود، کال آن جامعاخشی باشد مثل استادسرا که میممکن است یی ب

اشاد. بلب تپناده آن محال دست و پای او هم ضعیف خواهد شد. مسجد باید ق ،قلب تپنده نداشته باشد ،اینکه یی محلهشود. فعال می

 را پیدا کرد.  ...و ، پادست ،سر ،توان قلبدر ساختار اجتماع هم می

تقویات جریاان  ،ایان .شاوداناواع ساراهای محلاه ایجااد می ،جای تقویت مساجده تشکیل سراهای محل مقابل جریان مسجد است و ب

 ها به صورت تصادفی نیست و تحقیق شده است. شود و البته این حرفمخالف می

تی از مشاکال محور خیلای متفااوت هساتند.مسجدمحور با جوامع امامجوامع جای مسجد، امام مسجد را محور قرار دهیم. ه بهتر است ب

باودن شاهر  محورمااماکاه بایاد از  در حاالی ؛گویندهمه از شهر مسجدمحور می]این است که[ که در مسائل اجتماعی وجود دارد، 

ن در آ سای کاه علماشکنیاز دارد،  ولی در خانه باشد. اعتبار مسجد به امامش است. جامعه به امام ؛گفت. ممکن است کسی امام باشد

اماام  ،شود کاه جامعاهاش غلبه داشته باشد. نمیعلم انسجام بخشی جمعیت غلبه بر بقیه داشته باشد؛ علم جمع کردنش غلبه داشته باشد؛

 نداشته باشد. 

ی اسات دون وحدت و چندصدایب ،امعهج ،به همین دلیل شوند.؛ چون متعدد و متکثر میشود شیاطینمی ،امامی که در مسیر حق نباشد

قلب  داستان امام و امت است و ،شوند و این دیگرتی امامی می ،روندشده است. جوامعی که به سمت وحدت می «یتّقلوبشان شَ»که 

 گردد. باز می امتبه مباحث  ،اینکه چگونه باید این موارد را تطبیق داد .شودمی مسجد ،و صدرشامام  ،امت

کاه  ر صورتید ؛ر هستیمچه برسد به منطقه عمل. ما از این مباحث بسیار دو ،در منطقه علم و نظر هم چیزی ندارد برخی از کارها حتی

اگر ایان الگاو را  .سازی بوده استسازی و امامامت ،اولین کاری که کردند ،اندوارد مدینه شده صلوات اهلل علیه از زمانی که رسول گرامی

ه علم و درگیر مباحث فلسف آنها[]مع علمی دینی ما خیلی مقصر هستند. جوا ،در این خصوص شدیم.ق می، خیلی موفبودیم پیاده کرده

 یاد است. زتاثیرات این بحث خیلی و ممکن است بعد از آن وارد شود.  مباحث امت در ساختارشان نبودههرمنوتیی هستند و 
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ه ماا رسایده ین پاذیرش باهمه منافع بر اساس هما سازی.نه بر اساس امت ا، امامت نهادینه و به عنوان یی اصل پذیرفته شد؛ امدر ایران

هاایی ینکاه ایان پاذیرش چاه منفعتاولای  ؛ی باشادسکچه ای که پدرت مثل اینکه پذیرفته رسد؛ولی منافع بعدی آن به ما نمی ؛است

 دست خود فرد است.  ،دارد

تواناد ماوارد کسای کاه میکننده حکمت اسات. جاری کند. در واقع جاریگانه را در فرد یا جامعه توان موارد ششسازی میدر نظام

مرتباه ی فرد یا جامعاه حسان انتقاال دهاد. حکمات یا به تواندمیش جاری کند گانه را به واسطه فراهم شدن اقتضائات در خودشش

 باالتر از حجت است. 

دل خاصای از خودشناسای ما ،ایان ؛گانه داردمقاماات شاشاین موارد است که فرد اطالع دقیق و متمایز از  معناشناسی ،قسمت سوم

 شود. نگاه به خود و درجه دادن و تعیین سن با این خودشناسی ممکن می .باشدمیمتکی بر رشد 

ه تایی و باه همارایای کتااب دارد. شاش ساه تاا و یای شاش ،ارزیابی، فردی و اجتماعی خواهد شد. هر کدام از این موارد ششگانه

 در این راستا تکمیل شده است.  منظومه رشد تی آنها نوشته شده وهای مهاربکتا

 معاهمواجهاه باا جادر  به دلیل اینکه ایان ماوارد گیرد؛ل فصل تفکر اجتماعی قرار میهمه این بحث ذی ،در ساختار وجودی جامعه

ن مباحاث کال ایا ،گرفته شود از انسان شود و اگر این جامعهجامعه چقدر مهم می ،بیند که در این مباحثیی مرتبه میافتد. اتفاق می

سانش در حُ ،دانیممایوابساته ا به جامعه رقدر انسان دانند. اینکه ما ایننمی وابسته امعهجبه  ،ها انسان را در این حدریزد. خیلیهم میه ب

ت و نوع انسان اساهدایت حداکثری  ،ین جریانقصد ما از ا ری کرد.توان قائل به نظامی شد که هدایت را حداکثاین است که می

 با اهداف امامت و ظهور امام همراهی دارد.  ،این

]،  خ شاهادت ببارد، باه مسالخداوند بهترین خلقش را به این صاورت]اینکه[ برای هدایت حداکثری است.  ،مثل کربال ،همه هزینه این

 شته باشد. قصد بوده است تا اغلب مردم بهشتی شوند و برای آنها جهنم ارزش ندایی هدایت حداکثری م برای این بوده که[

دایت امات را قارار داده اسات یعنای هاهمین که خداوند نظاام ام .شود به خالف رسالتمی مردم احیا امامت مقامی است که با رجوع

 ندباهعاای . در دباشدمی دهنده همه انبیاکه تسلی استمر امامت همین ا .کردو گرنه به رسالت بسنده می حداکثری را در نظر گرفته؛

 ن مطلاب اسات[. ]همی...« ده کند و را زن ت او که آثار انبیاکجاس»: که گفته می شود یهای«ینَ » ،در دعاکنید. به همین مسائل اشاره می

کاه  را تصور کنید[] انسانی کند؛پیدا می ه سیرآمدن امام، جامعشود و با نوح از مراحل رشد جامعه می شوند؛، نوح و آدم زنده میتازه

ود؛ هماه شتواند برای تو رد که مییکی غیر از توست و او آثاری دا ،شود. ابراهیممی در ساحت اجتماعی نوحی، موسوی، عیسوی و...

 همه تاریخ.  وراثتبا  شوی[]می انسانی شود؛آثار او آثار تو می

سابت کال باه ن ،در زمان اندکی که یی عمر اوسات است؛ شب قدر ،حالت ممکن برسد و این ترینبهینه خواهد انسان بهخدا می

تاوانیم ت کاه نمیایم و به همین دلیل استمام مشکل این است که افق انسان و جامعه را خیلی پایین گرفتهالقدر انسان شود.  ، لیلةتاریخ

 خیلی کارهای بزرگ انجام دهیم. 


