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 تعریف اجمالی ماهیت مدیریت شهری از نگاه الگوی پیشرفت اسالمی؛  مدیریتِ شهر به محوریت محالت

 یصلّمحمد و نبینا ابی القاسم  سیدنا علیاهلل  یصلّلعالمین و االحمداهلل رب  اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم،

اهلل تعالی عجّل لتراب مقدمه الفداء و  هلل فی األرضین الرواحناالطاهرین ال سیما بقیه االطیبین ه و علی اهل بیتو آله و سلم  اهلل علیه

 الشریف.  فرجه

مفهوم  »برادران گرامی و خواهران محترم وقت گذاشته و در ماه مبارک رمضان برای شرکت در دوره بسیار مهمم تبیمین  کهاز این

طور که برادر عزیزممان جنماب کنیم. هماند تشکر میتشریف آوردن «انی پیشرفتایر –شهری از منظر الگمی اسالمی مدیریت 

گردد. برمیایرانی پیشرفت  –اسالمی  با نگاه الگوی هاسازی، داستان این دوره به داستان نمونهدآقای آقایی خدمت شما گزارش دادن

ایمن پمرورش د قمرار دارد، مهمتمرین راهمی کمه بمه خو مرحله پرورشایرانی پیشرفت در  –واقع به دلیل اینکه الگوی اسالمی  در

ایرانمی  –هایی اسمت کمه بما نگماه الگموی اسمالمی همین توجه به نمونمه -ست ها اترین راهکه البته سریع -کند کمک میموضوع 

برای اولین بمار بمه  روز 11ین شااهلل فضل خداوند متعال شامل همه ما شود، بنده در اپیشرفت به فضل الهی در حال تولید است. ان

کنم به صورت تفصیلی یعنی نسبت عرض میکه این  می باز خواهم کرد.صورت تفصیلی معنای مدیریت شهری را از منظر فکر اسال

نسبت به مدیریت شهری با فکری اسالمی انجام شده است. به نظر بنده برای اینکه ما بتوانیم ابعاد جدیمد  حالبه کارهایی که تا به 

 –به طول خواهد کشید. اگر دوستان پیگیمر مباحمث الگموی اسمالمی  بحث حدود یک ساله را خدمت دوستان بشکافیم، این مسأل

در تاریخ  ،زی اولسانمونهبرای داشته باشند. بنده در خاطر دارم که  ی در ذهنسازی اول تصویرایرانی پیشرفت باشند، باید از نمونه

اگور » م کمه خبگان این پیشنهاد را مطرح کردمجازی منتشر کردم که در آن به محضر نیک یادداشتی را در فضای  1393دی ماه 

ریزی کشومر تمازن فرهنگوی رر نظوا  برناموه یهااصالح کنید، راه آن تشکیل هسته ریزی بیمار فعلی راامهخماهید نظا  برنمی

خود را شرح دهیم. پیشنهاد توانستیم  هاآن کمککه به تبدیل شد  یآن یاداشت در حدود یک سال به چند هزار صفحه بحث «.است

با روزنامه شهرآرای شهر مشهد مطرح کردیم و  وگوگفتیک جمله در  1393ما در اواخر سال هم، مفهوم مدیریت شهری  در مسأله

 ین مطالم سمازی هممف ما در این نمونهمه حره «محمر است.مدیریت شهری از نگاه اسالمی محله»  در آنجا بنده عرض کردم که

 -ای درک شود، این یک سطح از بحث است است، حال چه مقدمات مفهومی الزم است توجه شود تا مفهوم ضرورت مدیریت محله

یک سطح دیگر از بحث این است که محله از نظر اسالمی یعنی چه که عرض خمواهم کمرد  . - که در دوره آن را مطرح خواهم کرد

، محله یا محیط همسایگی یک تعریفی است که اسال  از نمع مدیریت شوهری رورار راره است محله سپر حمایت از نهار خانماره

به هر حال یمک واج پیدا کرده یک نگاه مطلوبی باشد. ای که در شهرداری تهران رلذا نباید تلقی کنیم که مثالً نوع نگاه محله .است

رداری تهران و هم در شهرداری مشهد و همم در جاهمای دیگمری هم در شه اولیه تا مثالً ما یک نگاه مطلوب شودقدم محسوب می

داریم اما باید توجه کنیم که یک عی  اساسمی وجمود دارد کمه مما تعریفمی از  ،ای باشدکه حتماً باید مدیریت محله]با این عنوان[ 

هیم کرد ایمن اسمت کمه بمه فضمل دوره بر روی آن تمرکز خوا محله در اختیار نداریم. بنابراین به یک سطحی از مباحث که در این

 -یافته داریم. له مهم است که ما دغدغه نگاه دینی و نگاه حجیترد. این مسأاللهی مفهوم محله را از منظر وحی بازخوانی خواهیم ک

با همم این تعاریف را  ه آن توجه کنیم این است که حال وقتینکته سومی که باید ب -خواهم کرد. این مباحث را بحثحال در ادامه 

از کجا باید کار را شروع کرد؟ ایمن همم نکتمه مهممی اسمت، آیما در حمال حاضمر  –اگر این تعریف به پذیرش رسید  –مرور کردیم 

ها کار را شروع کرد. این که نقطمه آغماز همم در حوزه شورای شهر و شهرداریباید به نظر ما  عملیاتی کرد یا خیر که توان کار رامی

تا ما  کنم رزق ما قرار دهدال تقاضا میاید بحث کنیم. بنابراین یک بحث مفصلی داریم که بنده از خداوند متعدقیقاً کجاست را هم ب

سازی اول در بحث نمونهفرض بفرمایید روز محضر دوستان عزیز گزارش دهم.  11بتوانیم بخش قابل توجهی از این بحث را در این 

تعریف کردیم، حال گام اول برای حرکت به سمت مدیریت شمهری از نگماه الگموی  ما گام اول خود را تصرف در برنامه ششم کشور



کمه بما ی وع این تلقی را دارد، آن قمدرا با یکدیگر بحث کنیم. بنده در مجمایرانی پیشرفت چیست که باید این مفاهیم ر –اسالمی 

همه ربمل ، بودم محشور ت علمی خدمت آنهاو در این مباحثاوگو داشته طول یک دهه گفتدوستان کارشناس در حوزه شهری در 

ه همر . بممدیریت شهری اسوت یهاها چالش هزینههای فراوانی رارر، یکی از آن چالشرارند که نمع مدیریت شهری فعلی چالش

ن هما ایماز آن چالش ی دیگمریکم های مختلفی بحران ایجاد کرده است.و در جا دسازبا همدیگر نمی هاحال دخل و خرج شهرداری

با هویت اسالمی برای خود تعریف کنند. راجع به تهران که تقریباً بما هویمت اسمالمی  توانند یک افقِاست که شوراهای شهر ما نمی

این ممارر که  هشد ماعیتاجحار الت رارای معضکامالً  تهران شهر]در حال حاضر[ شود، یعنی یک شهر از دست رفته محسوب می

بنوده مکورر شکل اسمت. راجع به شهر مشهد هم به همین  شخصی از مدیریت شهری وجمر ندارر.ناشی از این است که تعریف م

رر حوال حارور مشوهد را بوه  .ی خماهد شود تمریستیک شهر کامالً ، شهر مشهدرهه آینده رود رر یک یا شایکه  عرض کرر 

نموع توریسمم را تعریمف  سمهیعنمی  ارتصار است.بر پایه هم و حتی نگاه آنها به مفهم  زیارت  کنندمحمریت ارتصار بازتعریف می

متأسفانه آن قدر امثال ما ورود پیدا  اقتصاد را پایه شهر قرار دادند. یعنی ی، توریسم تفریحی و توریسم پزشکی،کردند؛ توریسم زیارت

اگمر شمما  روبمرو هسمتیم. تصادی به زیمارتبا معضل نگاه اق در حال حاضر علمیه در این مسأله تنبلی کردند که هایهنکرده و حوز

مفهوم زیارت را مبتنی بر روایات نگاه کنید، زیارت یک طریق و یکی از مناسک مهم برای گسترش ایثار در جامعه است. زیارت امام 

ز طریمق گسمترش ایثمار ایجماد ها ارشد انسان ،دانیم مطابق با روایات و آیات شریف قرآنیک راهی برای رشد انسان است که ما می

گیری ایثار یک انسان را در زنمدگی ا اینکه مراحل شکللّگی را تصور کنیم إمراحل رشدیافتهای توانیم در یک جامعهما نمی .شودمی

تشمکیل نهماد علت اصلی تأکید اسالم به مسأله مهمم ازدواج و  هم عرض کنم در همین جلسهیف کنیم. حال فردی و اجتماعی تعر

انسان زودتر ارتقا پیدا کنم. وقتی انسان مجرد  در یک بستر طبیعی است برای اینکه ایثارهاد خانواده ناست که دلیل این به خانواده 

بمه  –خصوصماً در سمن پمایین  –کند اما وقتی ازدواج کمرد بوده و تنها خودش هست، به صورت طبیعی مطابق میل خود عمل می

خواهمد در تصممیمات خمود طمرف مقابمل خمود را ین کمه میشود طرف مقابل خود را مالحظه کند. هممصورت طبیعی مجبور می

تواند تصمیم بگیرد، زیمرا اگمر شکسته خواهد شد. به دلیل اینکه فقط با میل خود نمیاو مالحظه کند، به صورت بنیادین منیت در 

ای مناسک جمدی یکی از سأله ایثار مسأله بسیار مهمی است.م ،با میل خود تصمیم بگیرد خانواده به چالش کشیده خواهد شدتنها 

 در بعمدها سمر جمای خمودبوده که یکی از مناسک معرفه اإلمام هم مسأله زیارت است.  معرفه اإلما که برای گسترش ایثار داریم 

ان شهری مدیر ال تبدیل شدن به ضد خود است.از نگاه مدیریت شهری در حزیارت در مشهد یم کرد. دقیقاً مورد زیارت بحث خواه

مصیبت عصمر این و درآمد دارد. بازده  رکنند که زیارت چقدمی اینکه زیارت با کیفیت شود، بررسی که هزینه کنند برایبه جای این

را بوه محمریوت ما همه چیوز  اینکههای مختلف مطرح کردم  نوشتهمناظرات و در وگوها، بنده در گفتما است. همین موضوع که 

، همه است که اگر به سمت عالج آن حرکت نکیم است، این یبماری مهلکیحال حارر ریزی سرطان نظا  برنامهارتصار بسنجیم، 

ررصود طوالر روبورو  38شهر تهوران بوا  رر مثالً ورتی کهده در طول دوره شرح خواهم داد بن چیز ما را به چالش خماهد کشید.

مالریسوم اسوت، ایون مودیریت هستیم، علت عمده آن نحمه مدیریت شهری است، مدیریت شهری ]حال حارر[ زیرساخت سک

این مباحث در طول این دوره خمواهیم پرداخمت. بنمابراین  به همهما  های امنیتی ملی را به چالش خماهد کشید.شهری زیرساخت

یوک  رر حال حارر، همانطور که عرض شد مستح  به آن نگاه کنیم داستانی نیست که به عنوان یک امر داستان مدیریت شهری

تهران با چالش مهوم فروپاشوی بویش از یوک سوم  االن رر  .]ذهن[ مدیریان شهری مشهد رابل مشاهده است نگاه سکمالر رر

عالج پیدا شود. اینکمه  هابه آنراجع این موارد باید مورد بحث قرار گرفته و  نهارهای بنیارین جامعه یعنی نهار جامعه روبرو هستیم.

های یک شهر را تأمین کنیم و مثالً آقایان در شورای شمهر هزینهخواهیم[ اینکه می که مثالً ]به بهانهما نشسته و با یک تک متغیر 

ای دهند؛ بدون پیوست فرهنگی، بدون زاویه دید اجتماعی، بدون رعایت مباحثی که باید در حوزه فرهنگ ببیننمد، ایمن یک مصوبه

شااهلل ناظر به ایمن ضمروریاتی کمه عمرض کند. بنده ان بحث را و کسی نیست که آنهاافتد میاتفاق موارد خطراتی است که هر روز 

محور مباحمث مشمخش شمده  موضوع به عنوان دود، در آن کردم وارد بحث خواهم شد. اگر پیشخوان نشست را مطالعه کرده باشی

ایمران در پدیده سکوالریسمم در  ریشه سکوالریسم است. را بحث خواهم کرد؛ یکی اینکه بحث شده مدیریت شهری دوکه آن  است



د، بپذیریم. حمال بایمد چکمار کننگرایی واقع بینانه را دنبال میحال گسترش است، این موضوع را ما باید به عنوان کسانی که آرمان

 به نظر بنده باید مدیریت شهری را به سرعت بازتعریف کنیم.  کرد،

م امنیت چیست و مدیریت شهری بمه مفهواینکه ف کنیم؛ اول باید امنیت را بازتعریمسأله امنیت ملی ایران است که هم مسأله دوم 

م کرد. همانطور که عرض کردم امیدوارم این حجم سمنگین یشااهلل بحث خواهمفهوم امنیت و دفاع بازگشت دارد را ان به چه شکلی

اً در این جلسه تمقدمبتوانیم محضر دوستان گزارش دهم. بنده سال ذهن ما را درگیر خود کرده است را  10 شاید حدودمباحث که 

مقدمه مفید است، هم برای کمل فضمای  دوکنم، هم برای فهم این دوره مدیریت شهری فهم این مطل  بسیار مهم را عرض میدو 

کنم از کسانی که بعداً متن جلسمه را مفید است. بنده خواهش می -اگر مایل به دنبال آن بودید  -ایرانی پیشرفت  –الگوی اسالمی 

مقدممه  دوکنند، واقعاً این کنند و دوستان محترمی که وقت گذاشته و در این دوره شرکت مییا صوت جلسه را گوش میخوانده و 

ایرانی پیشرفت را فهم  –خواهند الگوی اسالمی را ورودی بحث بدانند و به آن توجه کنند. یک مقدمه این است که دوستانی که می

ایرانی پیشرفت  –ر بنده هرکسی که در جهان اسالم به دنبال فهم مسأله الگوی اسالمی هرکسی که باشد که به نظ –و هضم کنند 

د. بنده در همین قسمت بمه نش موجود برای فهم الگو استفاده کندا های آموزشِهای مدیریت تحقیقات، روشباید از روشن –است 

ایرانی پیشرفت نگاه کردید،  –شود به الگوی اسالمی هایی که در دانشگاه بحث میکنم که اگر شما با همین مدلصراحت عرض می

مسأله  ]به درک این های مرسوم مدیریت تحقیقات استفاده کردندکنند از همین مدلکار میالگو کسانی که راجع به گفتمان یعنی 

ی جامعمه هممین شود که به نظر من مضمرترین علموم هویمت دینممدیریت تحقیقات یک علم محسوب میباألخره  .نخواهند رسید[

شود. هر کجا تأمل به چالش کشیده شود، اسالم به چالش مدیریت تحقیقات فعلی است، به دلیل اینکه منجر به گسترش تفکر نمی

 المی بیشتر به فکر فرو رونمد،ها راجع به مسائل استفکر بنیان است، هرچه انساندین کشیده خواهد شد، به دلیل اینکه اسالم یک 

اید کمه زیماد شمنیده کنند. مثالًن کرده و بیان میضیاین دأب دارند که آیات قرآن را ع خواهند شد. برخی همیشه بر تریافتههدایت

بمه دلیمل  کند، برخی از دوسمتان خودممان هممکه این عبارت را جریان روشنفکری زیاد استفاده می« ال اکراه فی الدین»گویند می

قمد »فرمایمد کنید، عبمارت بعمد میکنند. با اینکه وقتی شما آیه الکرسی را مطالعه میکرار میاند، زیاد تشنیده اینکه این عبارت را

 نتَبَمیُّ - کنمد.درگیمر می تَبَیُنبه مکانیزم  ها راشود فکر اسالمی ذهنافتد باعث میی که اتفاق میتَبَیُناین « تبیین الرشد من الغی

درگیمر شمد دیگمر الزم  وقتی فکرهما - ن خواهند شدهای غیر بیانی نیز شامل آکانیزممآن بوده اما  ءتبیین جز تبیین است، از اعمّ

ره بعد آیمه قَوقتی با فَ اجبار نکنید.در مقام این نیست که بگوید کسی را آیه کسی را اکراه یا اجبار در پذیرش دین کنیم. لذا  نیست

ال اکراه فی »فرماید یرد. خیلی معنای آیه متفاوت خواهد شد، میهی صورت گابینید به این معناست که الزم نیست اکرمسأله را می

و بکارگیری آن رر اراره  تَبَیُنانیم با فهم مکانیز  تمورتی ما می . برای چه باید اکراه صورت بگیمرد «الرشد من الغی تَبَینالدین قد 

کند. عرض آیه این بحث را بیان می اکراه رفتار کنیم؟ها را رر سطمح مختلف ررگیر فکر اسالمی کنیم، برای چه باید با جامعه ذهن

همای ایرانی پیشرفت شویم، چمرا از روش –الگوی اسالمی  وارد توضیح مسأله تَبَیُنتوانیم با مکانیزیم بنده این است که وقتی ما می

برنمد. وقتمی ها را به فکمر فمرو نمیجود آدمهای آموزشی موافتد؟ مکانیزماتفاق نمی تَبَیُناصالً آنها  راستفاده کنیم که د ایآموزشی

گفته بودند که آیا شما به ما مدرک همم  به آنها برخی برای این دوره بحثی بودند،ها نامه برگزاری دورهدر حال رعایت آییندوستان 

یک چیزی غیر از محتوای های ترویجی چکار کرده است که باید حتماً با مدیریت آموزش در مدل دهید یا خیر. ببینید این نحوهمی

ش در طرف مقابمل را نمدارد. ها قدرت بأس و انگیزبه دلیل اینکه محتوای مطرح در دوره ها را تحریک کنند. چرا؟آدم ،مطرح در آن

کنند که مدرک بدهیم تا مردم در این دوره شرکت کنند. ببینید دوره علمی برگزار شده اما بیان می یلی بزرگی است،ل خاین معض

را بمه  تواند طمرف مقابملو نمی بأس در طرف مقابل نداشتهو درت انگیزش به تنهایی قکار این است که آن دوره علمی نای این مع

 –های نقشه راه الگوی اسالمی این موضوع را بعداً در یکی از خانهنقد مدیریت دانش در کشور نیست،  فکر فرو برد. بحث این جلسه

تر شمود آن ت. وقتی مباحث مربوط به تحول در علوم انسانی و مباحث تحول در حوزه علمیمه جمدیایرانی پیشرفت خواهیم پرداخ

ایرانمی  –خواهند با نگاه الگوی اسمالمی بنده از محضر دوستانی که می دهم؛اد. اما این نکته را تنبه میتوضیح خواهم دنیز موارد را 

درگیمر بما بما ایمن روش همن آنهما انش موجود استفاده نکنند، زیمرا ذد هایکنم از مدیریتپیشرفت وارد مباحث شوند خواهش می



خواهد مسأله الگموی کسی می هر - این مقدمه اول بنده است –ایم کنند؟ ما مکرر عرض کرده. خ  باید چکار مباحث نخواهد شد

بمه شمرحی کمه عمرض  –انی پیشرفت ایر –مرحله بر روی مسأله الگوی اسالمی  پنجایرانی پیشرفت را فهم کند باید در  –اسالمی 

ایرانی پیشرفت بسیار سنگین است. همانطور که در تفکر انقالب مطرح شده است، ما از  –فکر کند. مسأله الگوی اسالمی  –کنم می

مما  سازی عبور خواهیم کمرد.سازی شویم و از مرحله دولتتوانیم وارد جامعهایرانی پیشرفت می –طریق فهم مسأله الگوی اسالمی 

 باألخره کنیم.است صحبت می امروز جامعهای که در رأس امور کنیم، بلکه راجع به یک مسألهراجع به یک مسأله ساده صحبت نمی

تر از اگر کسی رر این جمهمری اسوالمی آرموان انبوالس اسوالمی را پوایین سازی حرکت کند.انقالب اسالمی باید به سمت تمدن

ما حتماً بایمد یمک تممدن  فکر انبالس را خمس ررک نکرره است. نبالس اسالمی تنزل پیدا کرره واسازی تعریف کند از فکر تمدن

ی انقالب اسالمی اسمت. غای شریت پیشنهاد کنیم که این حرفِه بجدید را پیشروی بشریت بگذاریم، یک نوع نظم جدید زندگی را ب

ریزی و اصالح نظا  برناموه سازیرر حال حارر رر مرحله رولتبرای این هدف در تفکر انقالب اسالمی مراحلی تعریف شده اسمت. 

تاریخ انقالب اسالمی را  ای قبل وهاگر خاطرات دوره ایرانی پیشرفت جلم نخماهد رفت. –این مرحله بدون الگمی اسالمی  هستیم،

جایگاه جنگ چیسمت، بعمد که مثالً راجع به جنگ روبرو هستیم مطالعه کرده باشید، ما مثالً در دوران دفاع مقدس با یک مباحثی 

  فرمایمدبنمدی کمرده و میالشان جمعوگوهایی صورت گرفته است. امام خمینی عظیمدفاع مقدس گفتدر آن دوره راجع به پدیده 

ایرانی پیشورفت رر  –کنیم الگمی اسالمی رر حال حارر هم به نظر ما با تمجه به شرایطی که نگاه می. «جنگ در رأس امور است»

 رأس اممر است. 

مرحلمه بمه  پمنجدر بمر روی آن حتمماً بایمد  ،از مرحله دولت اسالمی به مرحله جامعه اسالمی است ع انتقالوای که موضیک مسأله

تگاه خداونمد و پیمامبر همه مباحثی که مربوط به دسم باید بر روی همه آیات الهی وکنم فکر کنیم. البته شرحی که بنده عرض می

 است، شمما اإلستماعحسنمرحله  ،ایرانی پیشرفت –له تفکر شود. مرحله اول فکر کردن در مسأله الگوی اسالمی مرحپنج  هستند،

نمی ایمن مرحلمه نکته ضمروری اسمت، یع دواإلستماع الگو را بگذرانید. در مرحله حسنمسأله خوب شنیدن  در یک مرحله بایدابتداً 

کنند باألخره دارای یک هایی که در مباحث علمی شرکت مییعنی آدم -نی است رکن است؛ اول صفر کردن اطالعات درو دودارای 

که آنها بخواهند از صفر کار را شروع کنند، هممه  هایی روبرو باشیمی علمی با انسانهادر دروه طور نیست که سوادی هستند و این

عنی مرحله آغاز فکر کردن بر روی یک موضوع جدیدِ ی –اإلستماع حال اگر کسی در مرحله حسن -هایی هستند. آنها دارای تحلیل

وگو وگو شود، اتفاقی که خواهد افتماد ایمن اسمت کمه گفمتشروع کند با اطالعات خود وارد گفت –مربوط به دستگاه خدا و پیامبر 

ماع دوره ممدیریت اإلسمتایمن دوره را دوره حسن ی این مطل  اسمرار دارم، یعنمیشکل نخواهد گرفت. بنده در این جلسه هم بر رو

که یک مدل ممدیریت شمهری اسمت رواج  TOD. فرض کنید در ایران مدل دانمایرانی پیشرفت می –شهری با نگاه الگوی اسالمی 

وگوی بحث کنند، یک مناظره و گفمت TODشنوند بالفاصله شروع کنند و درک خود را از دارد، اگر دوستانی که این مباحث را می

هممانطور کمه در  – «اول العلمم النصمات»شود نگاه جدید فرصت طرح پیدا نکند. بنابراین هد افتاد و باعث میزود هنگام اتفاق خوا

آن نیاز است، این است که مخاط  خود را در عمیق و فهم  ای که برای یادگیری یک مسأله. اولین مرحله -روایت شریف آمده است

 اسمت، د. این مسمأله مهمموجه بحث کنتواند او را متگاه گوینده نمیر ندهد، هیچمرحله انصات قرار دهد. اگر شنونده یک بحثی قرا

 خود را موقتاً صفر کنیمد درک مانطور که بیان شد انصات یعنیوگوها است. هاإلستماع لحاظ انصات در گفتپس اولین بحث حسن

بیمان شمده . در تعبیمر روایمت ت ارائمه پیمدا کنمده دهید درک جدید فرصمو اجاز وگوها بروز ندادهرا فعالً در گفتیعنی درک خود 

شمود وقتمی بیمان می ، در واقمعبمه معنمای طلم  اسمت این بماب، بماب اسمتفعال -برممان میبنده زیر به کر – «اإلستماعحسن »

ممک روز این طل  حتماً در سوال است اما سوالی که به تبیین بیشمتر بحمث ک. بُاإلستماع به معنای طل  خوب شنیدن استحسن

ارائه دادم از محضمر دوسمتان بحث کنیم، بعد از اینکه بنده ای جلسات خود را اینگونه تعریف میکند. کما اینکه ما در هر مرحلهمی

از تبیین ماهیت بحمث شمده اسمت. سمواالتی کمه  نه سواالتی که در آن اشکال به ماهیت بحث قبل –شنوم این نوع سواالت را می

االسمتماع داشمته باشمیم. بمرادران و ایرانی پیشرفت حسن-ابتدا باید راجع به الگوی اسالمی -تبیین بیشتر ماهیت بحث کمک کند.

ایرانی پیشرفت -اسالمی سازی برای مسأله الگویگویم؛ ما در سال یازدهم گفتمانخواهران عزیز  این یک درد دل است که بنده می



ای رر برخوی از مبواالتی کوه اگر شما ررت اولیهاند، االستماع را طی نکردهبسیاری از افراد مرحله حسن هستیم. اما به دلیل اینکه

ایرانی پیشرفت است و رر وارو  هموان تمسوعه -شمید که فبط نا  مباله، الگمی اسالمیمتمجه می شمر را انجا  رهیدنمشته می

مقصر کسانی هستند که مدیریت دانش جدیدی را بمرای فهمم  است؟ چه کسی مقصّر این خسارت بزرگ کرره است. غربی را بحث

ینمد کنیم کمه چمرا در فرآنهما مطالبمه ممیا نزد خدا باید جواب بدهند و در این دنیا نیز ما از آاند. آنهالگو به کارگیری نکرده مسأله

 ند؟  این مرحله اول است. اهغلطی را به کار بردسازی برای این مسأله مهم، مدیریت گفتمان

شویم که دومین گام فکر کردن است. تضارب به معنمای ضمرب آراء وارد مرحله تضارب می ،االستماع را طی کردیماگر مرحله حسن

، بمه ایمدفکر کرده االستماعدر مرحله حسنشوید. یکبار وگو میصحیح است. در مرحله دوم وارد گفت در یکدیگر به غرض تولد رأی

اید. حماال ایرانی پیشرفت برای مدیریت شهری تأمل کرده -جلسه بر روی نگاه الگوی اسالمی 11شما  عنوان مثال در بحث این دوره

وگو در مرحلمه جهت در یکدیگر ضرب شوند. گفتشوید. تضارب یعنی چه؟ یعنی فکرهای همدر مرحله دوم وارد مرحله تضارب می

وگو روز تأممل و گفمت 11خوانم و شمما کمه االستماع بنده روایتی را میمعناست. به عنوان مثال بعد از مرحله حسن تضارب به این

گویید  حماج آقما  شمما ام. شما وارد بحث شده و به عنوان مثال میرا ندیده دیگر روایت 4بینید که بنده در بحث خود اید، میکرده

. لمذا ممراد از ضمرب آراء در سه رکن ترسمیم خواهمد شمدد ولی اگر به این روایت توجه کنید االستماع دو رکن دارگفتید که حسن

در  بمه دلیمل اینکمهای که بنده عرض کردم توجه کنید. جهت در یکدیگر است. بسیار اهمیت دارد که به نکتهیکدیگر ضرب آراء هم

بما یما و هموم تضمارب را بما مفهموم جمدال احسمن شمود برخمی مفجامعه در مورد مدیریت دانش و ممدیریت تحقیقمات بحمث نمی

تضارب به معنای ایمن اسمت نیست،  ضارب هیچ یک از این مواردت .پندارندغلط یکسان می کردن یک فکر درست با یک فکرمقایسه

ر جلسمات ها که مما مطمرح کمرده و ددر برخی از نقل -گیرند. های یکدیگر را میوگو شده و عی جهت وارد گفتمتفکر هم که دو

کنید علم به وسیله مکانیزم تضارب در خود شما رشمد اینطور آمده است که وقتی شما تضارب می - گذشته نیز به آنها اشاره کردیم

کنید. تضارب، سطح بسیار به آن فکر میی یک مطل  شدید در واقع مجبور شدید جبور به ارائهوقتی م چرا؟ به دلیل اینکهکند. می

اهلل تشمریح بیشمتری خمواهم داد و شماءاین دو مرحله است که بعداً اندهد. ارتقا میدیگر قدم یک موضوع را یک فکرکردن راجع به

 کنم.اآلن به صورت اجمالی عرض می

معروف را ی سومی فکر کردن نسبت به یک موضوع، مرحله کتابت است. شما این روایت مسأله سومی که باید رعایت کنیم و مرحله

قیّمدوا العلمم »فرمایمد  . دقیقاً بمه ظهمور روایمت دقمت کنیمد؛ می«قیّدوا العلم بالکتابة»فرمایند  می ه حضرت صادقاید کشنیده

ای کمه از روایمات بمه دسمت را با نوشتن تثبیت کن. پیداست قبل از کتابت علمی وجود دارد که بنده با مجموع ادله علم. «بالکتابة

را ایجماد ]ایمن مرحلمه[ االسمتماع و تضمارب علممی حسنآید؛ یعنی و مرحله اول به دست میز دام که این علم اام بحث کردهآورده

 اال علمی داریمد. حضمرت صمادقکنید و حمیشما با این دو مکانیزم، دو مرتبه بر روی یک موضوع فکر  د. به دلیل اینکهننکمی

شما در حین نوشتن و بازفراوری مطال  در ذهن خمود و ایجماد کنید فرماید  این علم را تثبیت کنید. وقتی شروع به نوشتن میمی

شود. اما سؤال این است که فکر کنید. لذا علم تثبیت میمطل  شوید برای مرتبه سوم نسبت به آن ساختار برای مطال ، مجبور می

خه خطمی از یمک فکمر را مطمرح اند  چون کتابت، یک نسکند؟ برخی گفتهای وجود دارد که علم را تثبیت میدر کتابت چه ویژگی

درسمت اسمت کمه  ای به روایت است. البتهاه، نگاه سادهگیرید. اما این نگکند بعداً شما آن نسخه خطی را خوانده و آن را یاد میمی

بمار شود این است که شما با مکمانیزم کتابمت یکآن چیزی که باعث تثبیت علم می کنید اماهای خود رجوع میه نوشتهشما بعداً ب

بمار بما ایمد و یکاالستماع بر روی مسأله فکمر کردهبار با حسنیکیعنی کنید که راجع به آن مسأله فکر کنید. دیگر توفیق پیدا می

شوید راجمع بمه در مرحله سوم به وسیله کتابت مجبور می ،کنیدام راجع به مسأله فکر میتضارب و مباحثه با آدابی که عرض کرده

شمود. چمون شمما سمه . لذا واقعاً علم در ذهن شما تثبیمت می، تا این مرحله سه باز به یک موضوعی فکر کردیدیدای فکر کنمسأله

 اید. البته این مراحل نیز بر یکدیگر مترتّ  هستند و باید رعایت شوند.مرحله را طی کرده



ایم. یعنی چمه؟ ز آن به نظام مقایسه تعبیر کردهای است که ما اشوید به مسأله فکر کنید، مرحلهمرحله چهارمی که شما مجبور می

ای و علم مقیّدی دارید و باید این علم را با فکر باطل مقایسه کنید. باید اینها را در مقابل افکمار عممومی یعنی شما فکر تثبیت شده

ایسه کنید. بنده همیشه در مباحثی های غربی است. باید افکار را جزء به جزء مقمقایسه کنید و بگویید  این کتاب خدا و این تئوری

ما نظام مقایسه را با ظهورگیری از  .اماستدالل کرده ام با یک تعمّدی و از سر یک حکمتی به این روایت پیامبرکه مطرح کرده

در تعبیر  و «ن یظهر علمهاذا ظهرت البدع فی امتی فللعالم أ»فرمایند  ایم. حضرتخطاب به علمای امت میاین روایت استنباط کرده

روایمت را مختصمراً ممرور کنیمد. . وقتی علم به دست آمد شما تکلیف به مقایسه پیمدا می«فلیظهر العالم علمه»فرمایند  دیگری می

ریشمه بمدعت چیسمت؟  ای دارد،فمت. در روایمات بمدعت ریشمهوقتی بدعت ظهور یا ،«اذا ظهرت البدع فی امتی»فرماید  می کنیم؛

هایی به هر دلیلی به کند جمعیت. وقتی کسی هواپرستی خود را اعالم می«اهواء تتّبع و احکام تبتدع»مایند  فرمی لمؤمنینامیرا

طرفمدار  غاز ایجاد بدعت است. وقتی فرد مشاهده کمرد کمهکنند. این نقطه آتبعیِّت میاو دنبال هوای آن فرد رفته و از هوای نفس 

مناسمکی را یمک سمری دهمد و فمرد کنند، احکام تبتدع رخ میای از او پیروی میس عدهپیدا کرده و با بیان کالمی از سر هوای نف

اینکمه هواپرسمتی ممورد  «اهمواء تتّبمع»فرماید  آید، روایت میکند. پس در مورد اینکه بدعت و فتنه چگونه به وجود میتعریف می

گوید  به همر دلیلمی شمما کند؛ بلکه روایت میه را بیان نمیروایتی ریشه احکام ابداع شد ای دارد،بدعت ریشهگیرد. اطاعت قرار می

اذا » - انمدهایی را برای مقابله با بمدعت معرفمی کردهما یک باب روایت داریم که مکانیزمکه  –نتوانستید ریشه بدعت را بخشکانید 

کنم کمه بمرادران و نم و تقاضما ممیککند. بنمده تأکیمد ممیآید که بدعت ظهور پیدا می، یعنی شرایطی به وجود می«ظهرت البدع

کننمد، کمااینکمه خواهران گرامی توجه کنند؛ در روایات دو مقام بحث وجود دارد؛ برخی از روایات چگونگی ایجاد بدعت را بحث می

مقام بحث  شود. این یککردم، ریشه بدعت اهواء تتّبع هست، اهواء تتّبع به احکام تبتدع و بدعت ختم می بنده به یک روایت اشاره

کنند که پس از ظهور بدعت باید چه کمار است و روایات دیگری نیز در این مورد وجود دارد. اما روایاتی دیگر در مورد این بحث می

تعریفمی کمه آقایمان اعتقمادی و کالممی مما  رر روایات ما مرار از بدعت، امر مبابل سنّت است.جا عرض کنم که کنیم. البته همین

را در دین وارد کنمیم و اممری کمه در  «لیس فی الدینما »امرِ  اند  بدعت به این معناست کهتهناقصی است. آنها گف اند تعریفگفته

و اممر مقابمل مالک اسمت  است که در مقابل سنّت باشد؛ سنّتهر آن چیزی  تر،خارج کنیم. تعریف دقیق دین وجود دارد را از دین

عالم نیز بایمد علمم  «ن یظهر علمهفللعالم أ»صورت  در این تی ظهور پیدا کرده است،نیم که بدعک. حاال فرض میبدعت است سنت

کنمد. حضمرت در خود را ظاهر کند. ظهور علم در مقابل ظهور بدعت به معنای مقایسه بوده و برای جامعه حالت مقایسه ایجماد می

ل نکرده و در مقابل بدعت ظهوریافته علمم را ظماهر نکمرد، ادامه فرمود  اگر عالمی این کار را نکرد یعنی به تکلیف نظام مقایسه عم

اهلل اممام شود وارد مصاف شمده و بمه تعبیمر آیمتوقتی عالمی وارد مرحله نظام مقایسه می باید خود را برای آتش جهنم آماده کند.

که این سمطح از  –وجود آمد در فردی به چنین حالتی زند تا بدعت را به چالش بکشد. وقتی ای از چپ و راست شمشیر میخامنه

خواهمد بمدعت را بمه با فکری وارد بحث شده و میاین عالم  – کنندتفکر فقط در علما و کسانی که خود را به این سطح نزدیک می

شود بر روی فکر خود فکر کند. بنابراین خود مرحله نظمام دهد مجبور میچالش بکشد. وقتی این فکر را در مقابل فکر غلط قرار می

 هممهبار بمر روی آن فکمر کمرده بمود فکمر کنمد. کمه قمبالً سمه موضموعیشود که انسان برای مرتبه چهارم بمرای مقایسه باعث می

اهلل به فضل الهمی در شاءان –های ما یک نوع نظام مقایسه است. این مطل  را بعداً عرض خواهم کرد. به عنوان مثال ما سازینمونه

کنیم، ایمن ممدل بمدعت مقایسمه ممی TODیت شهری از نگاه اسالم را با مدیریت شهری بما ممدل مدیر - همین دوره خواهید دید

یک بهتر است. دوسمتانی کدام هر کنیم تا خود شما قضاوت کنیدکنیم نگاه اسالم را ظاسعی می و ما در جلسه گسترش یافته است

راه اصوالح کشومر،    بیمان کمردیم یسه یمک جملمه گفتمیم،مقام نظام مقا دردانند که ما در برنامه ششم د میکه در جریان هستن

ایم؟ در مقابل اَبَرحمرف جریمان این حرف را در مقابل چه حرفی مطرح کرده های فرهنگی است.شناسایی، تبیین و رف  عد  تمازن

وگوهما مکمرر تهمای اقتصمادی اسمت. شمما در گفگوید  راه نجات کشور، شناسایی، کشف و رفمع عمدم توازنگراست که میتوسعه

 ور نامتوازن با مسأله اقتصاد اسمت واست و مراد آنها از عدم توازن ام کشور دچار عدم توازن گویدگرا میاید که جریان توسعهشنیده

 باید رفع شود تا کشور به صالح برسد. این بدعتی بمود دانند کهشد را یک امر نامتوازن میهر امری که در تعارض با مسأله اقتصاد با



هوای عود  تمازنای از مؤمنین ما وارد بحث شمده و گفتمیم  که در جامعه ما گسترش پیدا کرد. اما به فضل الهی و با کمک طایفه

ها را شناسایی، تبیین و رفمع کنمیم. اگمر در یعنی باید این عدم توازن. های ارتصارینه عد  تمازن فرهنگی راه اصالح کشمر است

آن جامعمه بداند،  های اقتصادیتبیین و رفع عدم توازنریزی را کشف، به این سمت رفت که محور برنامه ریزیای نظام برنامهجامعه

نامتعادلی دارند.  یافته جامعهمابقی کشورهای توسعه آمریکا و هم است. هم نکه اآلن نیز همچنینرسید، کماایخواهد  به عدم تعادل

شود. وقتی انسمان بمه مصماف فکمر این مرحله انسان از دو طریق وادار به تفکر میپس مرحله چهارم، مرحله نظام مقایسه است. در 

ای شرکت کرده کند. به عنوان مثال در مناظرههای استنباطی خود را در سه مرحله قبل شناسایی میباطل رفت در وهله اول ضعف

های طمرف مقابمل را بمه خموبی ضمعف شود و بعمدکر میفیابد که به سؤالی دقت نکرده بود. با این سؤال دوباره وارد حوزه و در می

 کند. این نیز یک مرحله است، پس مرحله نظام مقایسه، مرحله چهارم فکرکردن است. شناسایی می

گیرد. این، مرحله پمنجم فکرکمردن السؤال شکل میشود حسنلذا به صورت طبیعی در ذهن کسی که وارد مرحله نظام مقایسه می

کنم. احساس بنده این است که ما نسبت به روایات خودمان نگماه ع است. بنده محضر برادران خودم درد دل میراجع به یک موضو

 -رشته مدیریت تحقیقات این انحرافات را در کشور ما ایجاد کرده است. بنده بیش از دو دهه اسمت ]منجر شده[ اخباری داریم که 

همیشمه  -دانم رتباطی با آیات و روایات ممیترین برد زندگی خود را برقراری چنین اکه توفیق خواندن آیات و روایات را دارم و بزرگ

. ولمی فقمط ایمن روایمات را «حسمن السمؤال نصمف المسمأله»، «حسن السؤال نصف الجواب»گویند  ایم که آقایان در منابر میدیده

شمود. بنمده لسؤال بعد از مرحله نظام مقایسه ایجاد میاکنند. اگر مجموع روایات را بررسی کنیم، حسنخوانند و آن را بحث نمیمی

ما روایاتی مربوط به باب مفتماح  السؤال واضح شود؛رم تا معنای حسنگذابه میزان وقت مختصر این جلسه دو روایات را کنار هم می

ث شده است کمه سمؤال، کلیمد علمم باب بحدر آن  - اگر کسی به دنبال کلید است باید روایات باب کلید را بخواند. -و کلید داریم. 

بنابراین اگر سؤال خوب مطرح شمود، در یمک  اند که سؤال خوب است.بحث کردهچیز از جمله کلید علم را است. ائمه ما کلید همه

بما ضموابطی کمه از  - های نقشمه راه اسمتکه یکی از خانه –ساز کند. ما در نظریه بانک سؤاالت جهتجامعه علم گسترش پیدا می

های مهممی سمؤال دهنمد زیمرات نگاه به علمم را تغییمر میایم. به نظر من این سؤاالسؤال را مطرح کرده 243ایم، وایات فهم کردهر

سمؤال خموب  حمال یمکگشماید. هستند. اگر سؤال به درستی شرح داده شود در حوزه علم افق جدیدی را پیش روی مخاطم  می

. بماآلخره در مرحلمه آیمدالی اسمت کمه در مرحلمه حسمن االسمتماع بمه دسمت میآید؟ آیما سمؤال خموب، سمؤچگونه به دست می

کنمد. در آید و بنده هم قبول دارم که در این مرحله سؤاالتی به ذهمن انسمان خطمور میسؤاالتی به ذهن انسان می االستماعحسن

کنم. در مرحله کتابت را نفی نمی رکردشانه سؤال هستند و بنده کاگیرد. اینها هممرحله تضارب نیز در ذهن انسان سؤال شکل می

رویمد، سمؤاالت خموبی بعمد از ایمن ای سرکالس میبعد از مباحثه وقتی -اید شما تجربه کرده –آید. نیز سؤاالتی به ذهن انسان می

عنمی در درگیمری بما ی –پرسید. اما اگر وارد مرحله نظام مقایسه شدید مباحثه در ذهن شما شکل گرفته است و آنها را از استاد می

وقتمی سمؤاالت را شوند ناظر به چالش کشیدن فکر غلط هسمتند، چون سؤاالتی که در ذهن شما ایجاد می - فکر غلط بحث کردید

این فرض خموبی  .السؤال هستندشود. لذا این سؤاالت حسنمنجر به حفظ موازنه نسبت به دستگاه کفر می کنید این کارمطرح می

کنم و امیمدوارم بنده محضر جلسمه جسمارت ممی -ه خودمان فکر کنیم و سؤاالتی نیز به ذهن ما خطور کند. نیست که ما در حجر

بمه عنموان  - اند، چنین سؤاالتی بوده است.در طول تاریخ مطرح کرده از سؤاالتی که دوستان فالسفه دوستان دلگیر نشوند. بسیاری

حضور که اصالت با وجود است یا ماهیت. بنده متأسفانه یک دهه در این دعواها  اندای بر روی این مطل  داشتهمثال دعوای تفصیلی

دهد. افتد و اگر اصالت با ماهیت باشد چه اتفاقاتی رخ میاند که اگر اصالت با وجود باشد چه اتفاقاتی می. فالسفه بحث کردهامداشته

صمورت  کنیمد. در ایمندر درگیری با دستگاه باطل نظام مقایسه میوقت شما اند. اما یکپیدا شده و بحث نیز کردههم اختالف آراء 

السمؤال حسن السمؤال هسمتند؟ چمراحسن اینهما کشیدن کفر و نفاق است.شود ناظر به چالش سؤاالتی که در ذهن شما مطرح می

. چمه زممانی ظبمت کنمیممواسوبیل نفویشاخش وجود دارد و ما بایمد بمر کنند. همواره یک هستند؟ چون غلبه اسالم را زیاد می

هما مقدممه هممه دورهدهمد؟ هممواره در ای چگونه رخ میسبیل در جامعهدانید نفیسبیل مواظبت کنیم؟ میتوانیم بر روی نفیمی

سبیل به صورت شود که نفیاین مطل  منجر می پذیرند. بعددر درون فکر غلطی را می ایسبیل این است که عدهشدن نفیشکسته



گیرید سؤال شما منجرّ بمه نقمد بیعی شکسته شود. عرض بنده این است که وقتی شما در درگیری با فکر غلط قرار میفیزیکی و ط

لذا هر دو سوالی که مطرح  شود.های شما در مقابله با فکر غلط میشود، در وهله دیگر سؤال شما منجر به کشف ضعففکر غلط می

علمم تسملط « العلمم السملطان »باید این احادیث را ببینمیم؛ حضمرت امیرالممومنینبرد. شود باب علم را به سمت سلطان میمی

  گاهی در یک مباحثه هم یمک اسمتاد بمر ، خآوردکنند که علم تسلط میو بیان می خی این روایت را تیز عضین کردهآورد. برمی

د کمه اگمر علمم نداشمته نمفرمایببینید حضرت میان یعنی این. اما اگر روایت را درست طآورد پس العلم السلشاگرد خود تسلط می

السوال را هم نماظر کنیم معنای حسنادله میسبیل است. لذا وقتی جمع بینکند. جهت علم نفیباشید دشمن بر شما غلبه پیدا می

ن نسمبت بمه . سوال خوب سوالی است که به سمت سملطان شمددهیم باید بحث کردی آن تشکیل میای که خانواده برابه این ادله

 آید. دستگاه کفر و نفاق رود. این موضوع حتماً بعد از نظام مقایسه بدست می

خواهم، بیشتر مباحث این جلسه به مقدمات گذشت. عمرض بنمده ایمن اسمت کمه اگمر عذر میبنده مقدمه اول را به اتمام رساندم. 

زیمرا  کنمد،فعلی به شما ایمن کممک را نمی دیریت تحقیقاتایرانی پیشرفت ارتباط بگیرید، م –خواهید به مسأله الگوی اسالمی می

طمی کردیمد، را السوال ایمن پمنج مرحلمه اإلستماع تا حسن. اما اگر از حسنرتبه شما را به فکر وادار خواهد کردحداکثر یک یا دو م

نسبت به وقتمی شما ر شد، حساب ای فکای فکر کنید. وقتی پنج بار راجع به یک مسألهد پنج بار راجع به یک مسألهیشومجبور می

شااهلل اگمر خیلمی همم جریمان شود، انر این مطل  هم معلوم میکند. لذا سِفرق میخیلی کنید که یکبار برروی یک مسأله فکر می

 - سمازی بگمذاریماگر بخواهیم خیلی کم وقمت بمرای نونه -ایرانی پیشرفت سرعت پیدا کند، شش الی هشت ماه  –الگوی اسالمی 

این پنج مرحله را طی کنند. لذا روش بحث گفتم و درس گفتن که بنده بایمد دوبماره اظهمار بتوانند نیاز دارد. برای اینکه افراد  وقت

های همای علمیمه از ممدلبرخی از حوزهکه حتی شود می بعضاً مشاهدههای غنی را داریم اما وایات این بحثتأسف کنم که ما در ر

تفقمه زنمدگی بما طلبه در آیات و روایات فکر نکند. طلبگمی و  شودکنند. این کار باعث میمی ه استفادهدانشگاهی برای تربیت طلب

های ایشان همان سال ،زمانیاستاد ما مرحوم آیت اهلل صاح  یعنی باید فکر انسان درگیر شود. خدا رحمت کند آیات و روایات است

را نیسمت کمه آن سموال ذهمن بنمده  نیست و برخی از اوقات حتی روزیای فتهاولیه طلبگی چند سوال را در ذهن ما ایجاد کرد. ه

درگیر نکند. یعنی وقتی توانستید یک نفر را به فکر فرو ببرید، گاهی اوقات یک عمر درگیر آن مسأله خواهد ماند. لذا سر آن روایت 

سمال درگیمر  70درگیمر شمد، واقعماً  تی ذهمنوقواضح خواهد شد. « تفکر ساعه افضل من عباده سبعین یا ستین سنه »که فرمود 

ایرانمی پیشمرفت در  –خواهد ماند. این یک نحوه آموزش است، یک نحوه آموزش هم نحوه آموزش دانشگاهی است. الگوی اسالمی 

ا شمود کمه هممه آنهمسال گذشته و کلی هم خروجی پیدا کرده اما بعد مشماهده می 11اولین گام مبتال به این آفت شده است. لذا 

کنیم کمه پمنج توسعه غربی است. باید به این موارد یک فکری کرد. ما در جلسات خود همیشه این مطال  را به دوستان توصیه می

ایرانی پیشرفت فکر کنند. یک مقدمه دومی هم ماند که بنده آن را در جلسه فمردا گمزارش  –مرحله راجع به مسأله الگوی اسالمی 

سازی دوم کممک اول به فهم نمونه یسازبه دلیل اینکه نمونه اول ما چه بود سازیرد که روح نمونهخواهم داد. فردا عرض خواهم ک

 شااهلل از روز سوم اصل بحث مدیریت شهری را شروع خواهیم کرد.شااهلل فردا این مطل  را گزارش خواهم داد و انخواهد کرد. ان

 محمد القاسم و صلّی اهلل علی سیّدنا و نبیّنا ابی


