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 ایرانی پیشرفت –فلسفه مدیریت شهری از نگاه الگوی اسالمی  Yارتقا مسأله تربیت

اهلل علی سیدنا و نبینا ابیی الااسیم محمید و  یاعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمداهلل رب العالمین و صلّ

ال سیما بایه اهلل فی األرضین الرواحنا لتراب مادمه الفداء و عجّیل اهلل اهلل علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین  یصلّ

 تعالی فرجه الشریف. 

دو مادمه حیاتی را خیدم  میما  «ایرانی پیشرفت –مدیریت شهری با نگاه الگوی اسالمی »در جلسه اول و دوم دوره تبیین 

ایرانی پیشرف  فهم و هضم پیدا نخواهد کرد. بیان مد که  – عرض کردم که اگر به این دو مادمه توجه نشود مسأله الگوی اسالمی

های فعلی دانش و مدیری  تحایایا  پرهییک کیرد و بیه سیم  اسیتفاده از ایرانی پیشرف  باید از مدل –برای فهم الگوی اسالمی 

 –بیا نگیاه الگیوی اسیالمی  ایرانی پیشرف  رف . یعنی در واقع مسأله مدیری  تحایاا  –مدیری  تحایاا  با نگاه الگوی اسالمی 

دهید کیه وطیور ایرانی پیشرف  اس  که این نظریه بخشی به ما توضیح می –ایرانی پیشرف  یک نظریه بخشی در الگوی اسالمی 

ایرانی پیشرف  را مدیری  کنیم. درس  اس  که الگوی مدیری  تحایاا  الگوی اسالمی  –الگوی اسالمی  مسأله تحایاا  بر روی

ایرانی پیشرف  اس  اما  –اولین ناشه راه تولید الگوی اسالمی صدگانه های بسته رف  یک نظریه بخشی اس ، یکی ازشایرانی پی –

ایرانی پیشرف  باید به این نظریه بخشی توجه کیرد. در جلسیه اول متی کر میدم کیه ایین نیو  از  –برای فهم کل الگوی اسالمی 

مسأله فکر کردن بر روی یک موضیو  را در مراحیل و سیطوخ مختلیف  اس  که اا  یک خاصیتی دارد و آن هم اینمدیری  تحای

فکر راه افتاد، به صورت طبیعی آن مسأله در جامعه به پذیرش خواهدد رسدید   ایه بر روی هر مسألهاگر در جامعکند. میتئوریکه 

لی ا  ل در حوزه فکر را تئوریزه کرده است ایرانی پیشرفت چگونگی ایجاد تحو –در واقع مدیریت تحقیقات با نگاه الگوی اسالمی 

ن مسیأله را نییک رانی پیشرف  نخواهد مد و بعید از آای –اگر ما از این الگو استفاده نکنیم، ذهن جامعه درگیر مسأله الگوی اسالمی 

 ای بود که در جلسه اول عرض کردم. هضم نخواهد کرد. این نکته

بیرای اینکیه گویی و انتکا  دوار نشیویم و   کلیعاقب ارش دادم که برای اینکه بهحترم گکهمچنین در جلسه دوم محضر دوستان م

ایرانی پیشیرف  را از  –پیدا کند، بهتر اس  تفاهم بر روی مسأله الگوی اسالمی دی برای پیگیری این مسأله مخاطب الگو انگیکه ج

گکارش دادم کیه بیه صیور  طبیعیی ییک انسیان  ز گ متهایرانی پیشرف  مرو  کنیم. رو –الگوی اسالمی های با نگاه سازینمونه

کند تا آن حرف را بررسی کنند. بخالف وقتی کیه ییک گشا در دیگران موق ایجاد میکارآمد، یک تئوری کارآمد، یک حرف مشکل

تیی ییک ها ممکن اس  عالقه خاص دامته بامند که آن سیخنرانی را پیگییری کننید. وقسخنرانی فلسفی کلی که معدودی از آدم

زییرا دارای ییک کارآمیدی کننید، آید، عوام مردم از آن تکلونوژی و مامین استفاده میمامین نو و یک تکلونوژی جدید به بازار می

کنند که وند صد محاسبه انجام مده که ایین مامیین بیه وجیود آمیده کنند و بیان میاما خواص جامعه بر روی آن فکر می اس ،

دهیم بیه جامعیه نشیان جامعیه میی سیازیدهیم در واقع با کارآمدی کیه از نمونهمی مانجا سازیک نمونهاس . بنابراین وقتی ما ی

بایید  خواهید این محاسیبا  را مسیلش میویدایم و اگر مما میای دامتهایم که ما محاسبا  پیچیدهخصوصاً خواص جامعه فهمانده

 وق  بیشتری بگ ارید. 

هایی که ها و دورهها، نشس آف  همایش -ینکه مسأله بسیار پر اهمی  اس  در حال تکرار آن هستمدیروز بیان کردم و به دلیل ا-

افتید. بنیده ونید سیال پییش از ایین ییک اتفیاق میبسیار گویی کلی این اس  که در آنها هستندبا مسائل اناالب اسالمی مرتبش 

های در حیوزه فکیر اسیالمی ییک سیری پیشینهادا  را همایش یاددامتی نومتم که این یاددام  درباره ضرور  بازمهندسی مدل

طوری کیه کنیم، باعث فراگیر مدن مراحل اناالب نخواهد مد. همانها را برگکار میها و نشس مطرخ کردم. این مکلی که ما دوره

زمان هر دسیتگاه فکیری  ها باید به محوری  یک سوال کاربردی برگکار مود. در آننشس بیان کردم حداقل بخش قابل توجهی از 



بیس  دقیاه یا یک سیاع   آن همایش ارائه دهد. به اندازه درتا مطالب خود را توانس  به آن سوال جواب دهد باید دعو  مود که 

بامند، اما وقتی مسأله به کاربرد رسید و موضو  به و گاهی اوقا  نصف روز سخنرانی کردن راجع مفاهیم اسالمی را همه مسلش می

حل عرض ر راهفکر هم بیشتر واضح خواهد مد. بنده واقعاً این مطلب را از سآن مدعیان ها رف ، در آن زمان عیار سازینمونهسم  

حل ارائه بدهم. مثالً در جامعه ما یک دعوایی اس ، آن دعیوا بیین فالسیفه صیدرایی و خواهم برای این مسأله یک راهمی کنم ومی

کنند کده از مخالفین فلسفه صدرایی همیشه یک سوالی را مطرح می برخیاز مخالفین آنهاسی .  ه و برخیدوستان حکم  متعالی

ای از بعید معمیوالً عیده تواند کارآمددی عیندی داشدته باشدد؟چرا نمی سازی اجتماعی کند؟تواند نظامنمیچرا فلسفه صدرایی 

فسفله، فلسفه توانمندی اس . بایید ییک این کنند که خیر، یکنند، بیان مدوستانی که از حوزه تفکر فلسفی به بحث ورود پیدا می

مواردی را که فلسفه آنها توانسته تحلیل کند را  از توانمندی خود دفا  کنند، نظریفاش مسیر جدیدی ترسیم مود و به جای اینکه 

همیشه مثالً دوستان مکتب تفکیک  هم ختم به خیر خواهد مد. یا هادهند. با این کار بخش قابل توجهی از این دعوا به مردم نشان

ئل رواییی و د و مساحجی  نداری [مکتب صدراییمما ]طرفداران گویند که پرسند و میاز دوستان مکتب صدرایی یک سوالی را می

حلیل یک نو  خودبنیادی عالی خاص مسائل را تبا خودبنیاد هستید و  هاکنید و در تحلیلاستفاده نمی های خودآیاتی را در تحلیل

ای کیه زییرا برخیی از ادلیه رخ بامید،ماید هیم مطی از کنید. این سوال ماید سرجای خود مطرخ بامد و حتی یک مادار بیشترمی

توانید نظیم می ان تفکیکی ایین اسی  بیاألخره اسیالمکنند واقعاً قابل دفا  اس . اما سوال ما از دوستدوستان ]تفکیکی[ مطرخ می

اگدر سازی اجتماعی ندامته بامد یعنیی کنید قدر  نظامیا خیر؟ اگر اسالمی که مما از آن دفا  میاجتماعی جدید را تعریف کند 

یدا افکدار  کنندد وسدازی میفکار خودبنیاد نظامسازی اجتماعی نداشته باشد، به این معناست که همین اقرائت شما قدرت نظام

ی ی به دس  یک فکری افتاد آن فکر به دلیل اینکه نظم زندگی را بیرا  اجتماعا. اگر نظامگیرندسازی را بر عهده میسکوالر نظام

د منکوی خواهند سازی نرونسم  نظامخواهد گ ام . پس اگر دوستان به نیک بیشترین تأثیر را در زندگی آنها  کندمردم تعریف می

ن مکاتب مختلد  در حدوزه نظدری یدک دانید که دعوای بیمیزییرا  ،مد. ل ا ما همیشه یک سوالی را از مکاتب مختلف پرسیدیم

سدازی مدیریت کرد؟ راه مدیریت این دعوا این است همه را به نمونه باید به چه شکلی، حال این دعوا را ای استدعوای پر دامنه

اند. های مفصلی نومتهدامته و کتاب]زیادی[ های فکری این دعو  ما از همه مکاتب اس . باألخره دوستان توانمندی دعوت کنیم 

کنند؟ حال بنده دو مکتیب سازی اجتماعی حضور پیدا نمیهای فکری در حوزه نظامن اس  که ورا با وجود این ظرفی یسوال ما ا

مود و هم مکتب صیدرایی بیه ایین میکل را در درون جامعه اسالمی مثال زدم؛ هم مکتب تفکیک جک جریانا  اصیل محسوب می

ای دارند، البته جریان سومی نیک حتماً وجود دارد که آن هم با این دو جریان اخیتالف ف جدی. این دو جریان با یکدیگر اختالاس 

سازی اجتماعی ورود پیددا امنظچرا به حوزه  ؛اما ما یک سوال مشترک از همه آنها داریم مکاتب با همدیگر اختالفاتی دارنید،دارد. 

دانیم سبک زنیدگی اسیالمی محصیول آن می با اینکه همه د؟دهیقرار میر اختیار تفکر سکوالر د؟ چرا نظم اجتماعی را دینکنمی

کیه -توان با توصیه بهینه کرد، باید ذیل ییک جامعیه اسیالمی کنند. سبک زندگی را نمیها در آن زندگی مینظمی اس  که انسان

کار را جلو برد. وقتی سبک  –اند دهمهمترین ویژگی جامعه اسالمی این اس  که نظاما  اجتماعی آن حول امام معصوم بازتعریف م

سیازی گیرد، پیس ویرا دوسیتان وارد حیوزه نظامها ذیل نظاما  اجتماعی مکل میزندگی و عمل صالح و اعتاادا  و اخالق انسان

ایین معناسی  کیه  سیازی اجتمیاعی نشید، بیهد حیوزه نظامای اس . بنیابراین اگیر کسیی وارموند؟ این سوال جدیاجتماعی نمی

دیگری در این امر ماصیر نیسی . نبایید پ یری تفکر خود را بر دیگران محدود کرده اس . خود او این کار را انجام داده اس  و تأثیر

اسیفار برونید همیه  راجع به آن بحث جدی مده اسی ، صدرایی مود در فلسفهادعا می معارفی کهظار دامته بامیم ]برای فهم[ انت

اس  باید طریق انتاال آن هیم بحیث  این مطالب معارفنفر حوصله این کار را دارند؟ باألخره اگر موند. مگر وند متوجه بخوانند تا 

 سازی اجتماعی حرک  کند.خواهد گسترش پیدا کند باید به سم  نظاممعرفتی اگر میهر . به نظر ما هر مکتب فکری و مود

طح مبنایی یعنی تحلیل یک مسأله از س سازینمونهاهید داد. ها جای خود را نشان خوسازیحال در این ناطه داستان حیاتی نمونه

ایین  - سدازد ها این است که نظم اجتماعی مطلوب یک مکتب تصدویر میکه اولین خاصیت این نوع از تحلیل تا سطح کاربرد آن



 - بنیده بیاقی مانید. صحب  کنم. این بخش حرف سازیکار دارای یک خاصیتی اس ، دیروز بنده سعی کردم مفصل راجع به نمونه

را مثالً  در برنامه مشیم ییا  هاآن سازیما نمونه مده و حاال سازیای وارد نمونهیک مجوعه نی به این مکل نیس  که مما بگوییدیع

بیدی آنها بکنیم که یک بحث خوب یا  از بشنویم و بعد یک تشکری همزدایی یا در مسأله مدیری  مهری در مسأله مدل محرومی 

انجام داد، آیا  سازینمونه جامعه ارزیابی کند که اگر کسی ها در این حد نیس . البته حتماً بایدسازی. دعوای نمونهاندطرخ کردهرا م

ن اظهار نظر کنند. لکن سخن در ایین به آمحااین اس  که راجع  آن وارد اس . این حق یا امکاالتی برو  بودهاو کامل  ازیسنمونه

تیوانیم تییییر توانیم اختالفا  فکری بین مکاتب را حل کنیم و نه میرا فرا موش کردیم، دیگر نه می سازینمونهاس  که اگر اصل 

 اس .  سازینمونهرفیع در سبک زندگی را مدیری  کنیم. این جایگاه 

ای هین جلسا  و هیم در دورههم در ادامه ای .ها یک روضه مفصلی اس  منتهی با رعای  اصل مُکثسازیروضه بنده در مورد نمونه

ها بدا نگداه سازیدر یک جمله به نظر من نمونه ها و جایگاه آنها صحب  خواهم کرد.سازیدیگر به صور  مفصل در مورد این نمونه

شدده جامعه ما به آن مبدتال   ،ال حاضرگرایی که در حبست توسعهاین بن ازجامعه ما را  تواندایرانی پیشرفت می –الگوی اسالمی 

دانید و ریکی این امر را معضل نمیاما نظام برنامه درصد طالق رخ داده اس  38مهر تهران  درمثالً یعنی اینکه بس  بن  خارج کند

خیواهیم مشیکل امیتیال را حیل ما می» :کندمثالً بیان می .کنندکند. یا آن را به مسائل دیگری وابسته میدر عمل آن را انکار می

میوند و بییان ریبانیه هیم وارد بحیث میعیوام ف آنهیا بسییار «خواهیم مشکل خانواده را حل کنیم.می]با این کار[ ع در واقو کنیم 

با ادبییا  توسیعه مییل  را احیا کنید؟ ل ا بگ ارید اولخواهید خانواده وقتی مما در جامعه خود میل ندارید، وطور می» :کنندمی

ایم؛ گفتدیم ادعا دو سوال را مطرح کرده ما هم همیشه راجع به اینکنند. بیان می خود این حرف را مکرر در جلسا  «ایجاد کنیم.

پیداس  کیه میما حتیی وقتیی  شغل ایجاد شده مسأله خانواده حل شده است؟در آن یافته که اوال  بگویید در کدام کشور توسعه

حل نخواهد مد. یعنی یک رابطه مستایم بیین ایجیاد ن کار با ایکنید، مسأله خانواده اقشار جامعه هم میل ایجاد میبرای برخی از 

سوال دوم ما هم بر دهد. گرا انجام میای اس  که جریان توسعهدر حایا  این یک میالطه ه وجود ندارد،میل و احیای نهاد خانواد

مونیه بیارز آن کشیور آمریکیا ن اندد،ای همه مردم شغل ایجاد نکردههای بریافتهروی اصل مسأله شغل است؛ در هیچ کشور توسعه

کنند. آنها میلی ندارند میلیون کوپن غ ا دریاف  می 50مود اما در آن کشور حدود ترین کشور دنیا محسوب مییافتهتوسعه اس .

، تیا دنیتیأمین کننی که قیم  آن یک و نیم دالر اس  غ ا دو برابر یا سه برابر از قیم  کوپبتوانند با یک میل معمولی وگرنه باید 

ای کیه در کند که این کوپن غ ایی همیان یارانیه اسی . یارانیهد. برخی فکر میننیازی به کوپن غ ای یک و نیم دالری ندامته بام

ییک و نییم ]مایدار آن[ دهد. مود اما کوپن غ ا معنای یارانه نمیمود، به کسانی که درآمد هم دامته بامند داده میایران داده می

توان خرید و فاش به اندازه دو وعده غ ایی برای ی آن هم نومته مده که با آن تناال  و مراب و سیگار هم نمیدالر اس  که بر رو

 50حددود  درداستان کوپن غذا در آمریکا داستانی است که اگر بررسی شدود فقدر مطلدا را اس . آنها از مرگ و میر  جلوگیری

 ها بود که خدم  مما عرض کردم. سازیمسأله نمونهاین  کند به ما یادآوری میمیلون نفر در آمریکا 

های دیگری نییک میورد دیگر و با نگاهدر جاهای  قبالًن موضو  باز کنم. ایرا در مورد مدیری  مهری خواهم باب یک بحث امروز می

هری ویس ؟ ببینید یک ماما در ایران کمتر بحث مده اس . آن بحث هم این اس  که اساساً فلسفه مدیری  بحث قرار گرفته بود 

های دانشگاهی ایران وجود دارد که به نظر بنده این امیکال تعمیدی اسی  و آن ی در آموزش و پرورش ایران و آموزشامکال اساس

، در خواهد در آینده تبدیل به یک طبیب حاذق مودمود و میامکال این اس  که وقتی یک دانشجویی مثالً وارد حوزه پکمکی می

با اکراه استفاده  البته بنده از کلمه فلسفه -کنند. طب با او صحب  نمی یراجع به فلسفهدانش در ایران،  آموزمی اینهای سر فصل

وارد جکئییا  آن  آن این اس  که قبل از اینکیه مود، اولین حرفعی از کلمه فلسفه استفاده میوقتی راجع به یک موضو - .کنممی

های فلسفهبحث طب به سم   یخواهد از کلمه فلسفهضو  را برای مما مرخ دهد. بنده نمیمو کلیا  و وحد  بایدموضو  موید 

سیفه میادر کیه ییک فلاینمضاف که امروزه مطرخ اس  بروم. باألخره یک مدلی در حوزه تحول در علوم انسانی وجود دارد به عنوان 

 اگیر مفیاهیم فلسیفه صیدرایی کارآمید بامید بعیدها فلسیفه های بخشی برویم. مثالًمادر باید به سم  فلسفه داریم و از آن فلسفه



ایشان  -تکلونوژی بدهد. البته حضر  آی  اهلل جوادی آملی در یک سخنرانی اعالم کردند که اساساً وظیفه فلسفه این موارد نیس . 

ملی متعالیه اس  که بایید ورود آن حکم  ع کند وحوزه کاربرد ورود پیدا نمی بهفلسفه »که  دفرمودن - آدم مالیی در فلسفه اس 

آملیی اخیتالف نظیر جیوادی اما برخی از محااین در این رأی با حضر  آی  اهلل  «پیدا کند، حکم  نظری ونین کارکردی ندارد.

اکراه بنیده  –خواهم تأکید کنم های مضاف خواهیم رف . بنده میهای مختلف به سم  فلسفهکنند که ما در حوزهدارند و بیان می

بحیث  ایین نیسی  کیه کنم، میراد میافلسفه را استفاده میوقتی کلمه  -کند م به همین دلیل اس  زیرا یکسان انگاری ایجاد میه

خواهم یک کلیتی این اس  که می از استفاده از کلمه فلسفه ییم، مراد ماکنند بگومضاف را به معنایی که دوستان بیان می یفلسفه

کنم فلسیفه میدیری  . میثالً بییان مییخواهم روخ مسأله را با مخاطب خود در میان بگ ارمدهم و می از مسأله را برای مما گکارش

خوانند اما راجع به فلسفه تکلونوژی . اما در دورهای تحصیلی ایران به این مکل نیس . مثالً مدیری  تکلونوژی را میمهری ویس 

مود تا بتوانند آن رمته را ایجاد نمی ن دلیل برای افراد افاید. به همیمویا خیلی کم رنگ بحث می گیرد،ن بحثی صور  نمیدر آ

مود. وقتی ما صیحب  از فلسیفه های علمی مختلف میها در رمتهمتحول کنند. در واقع یک تصویر کلی اس  که تبدیل به تکنیک

ندارد، ل ا را ای که در آن متخصص اس  هاز رمت کلی رکنیم، در آن زمان مخص تصوینمی –به این معنایی که بنده عرض کردم  –

کنند. به نظر بنده در ایران این کار به عمد افتاده اس . مثالً طبیب ما ماید کالً درباره فلسفه دیگران آن رمته علمی را مدیری  می

بیشیتر در ذهینش کنید میداند. کسی که تکلونوژی را مطالعیه داند و یا حداقل به اندازه دو واحد میطب بحث نکرده اس ، یا نمی

د. کن، بحث نمیراجع به کلی  این مسأله که جایگاه تکلونوژی در زندگی ویس  درگیر اس  امامسائل تکنیک و مفاهیم تکلونوژی 

ها فربه شود، کدار دهد راجع به فلسفه طب، فلسفه تکلونوژی و فلسفه مدیریت در ایران بحثهمین جریانی که اجازه نمیمنتهی 

های زییادی را راجیع بیه فلسیفه یک بحث کند که ابتدائا  باید بحث کنیم که فلسفه دین چیست رسد بیان میم دینی میکه به عل

های دوران پیژوهش و دوران بنده به خاطر دارم در آن سیالرسد. کند و در نهای  هم به بحث انتظار بشر از دین میدین مرو  می

وقتی به یک جمع رومنفکری یا کسی کیه دو سیاع  ییا دو  ن مسائل را جابیاندازند، مثالًکردند در ذهن ما ایطلبگی زیاد سعی می

گفتند: حاج آقا! انتظار بشیر از دیین ویسی ؟ در به ما می فوریرسید، روز قبل در یک جمعِ رومنفکری مرک  کرده بود به ما می

تظارا  مما نباید محدود بامد، ایین اصیل دیین اسی ؛ وقتیی حالی که دین آمده اس  تا انتظارا  بشر را بازتعریف کند و بگوید: ان

کند؛ انتظیارا  دهد این اس  که انتظارا  او ارتاا پیدا میکند اولین اتفاقی که در او رخ میکسی با مکانیکمِ دینی ارتباط برقرار می

ر انتظارا  اس  اما آنها دس  پیش گرفتیه و در یابد. کارکرد دین، تیییی دنیا به انتظارا  ابدی ارتاا میساله 70یا  60او از حیا  

خواسیتند هیدف اصیلی دیین را بیا ایین عنیوانِ بحثیی گفتند: انتظار بشر از دین ویس ؟ یعنی دقیااً میی دین میمباحثِ فلسفه

اییان نییک کتیابی . یکی از حضرا  آقباز مده اس  ی اصول فاههای علمیه نیک بابی تح  عنوان فلسفهبازتعریف کنند. اآلن در حوزه

خیواهم در ذهین میما هیا میبنده عرض کیردم کیه بیا ایین بحث جلد راجع به فلسفه اصول فاه بحث کرده اس .نومته و وندده 

نویسید، وند جلد راجع به خود اصول فاه بحث ی اصول فاه کتاب میجلد راجع به فلسفه 30حاضرین مایک ایجاد کنم. وقتی مما 

امیکاالتی اسی  کیه در  اینهیا گیرد. به نظیر بنیدهمی ی یک موضو  جای خود آن موضو  راکنید؟! گاهی اوقا  بحث از فلسفهمی

کنیم؛ بلکیه خواهیم خیلی مسیأله را فربیه مییکنیم و نه میمضاف حرک  می یفلسفه مسأله وجود دارد. ل ا ما نه به سم  مسأله

های کنیم ماداری راجع به وحد  آرمانمدیری  مهری را استفاده می ای ارائه دهیم تا وقتی کلمه فلسفهخواهیم تصویر اجمالیمی

 مهر و مدیر مهری صحب  کرده بامیم. یک 

ییم کیه البته خوب اس  که در مجامعِ بحثی، این مطلب را پیگیری کنید؛ ما در بخش صنع  یک الگوی تخصیصِ صنع  ارائه داده

مود. یکی از این محورها، بحث مدیری  تکنولوژی اس . اولین بحث ما در میدیری  تکنولیوژی ایین اسی  کیه مامل سه محور می

دیگیر و میدل دیگیری  TRLییک  -ل ا به اصطالخِ رکیک  -ایم و حاکم کرده ،سایر مباحث له فلسفه صنع  و تکنولوژی را برمسأ

برای پردازش تکنولوژی و تحصیص صنع  به دس  آمده اس . مسأله ]فلسفه،[ مسأله بسیار مهمیی اسی  و میما بیا همیین نگیاه 

 ویک را بازتعریف کنید.توانید همهمی



کننید؟ توجه به توضیحا  مختصری که عرض کردم سؤال بنده این اس  که مدیران مهریِ ما مهر را وه ویکی تعریف می حاال با

هدف از مدیری  مهری و فلسفه مدیری  مهری ویس ؟ این بحثی اس  که باید به آن بپردازیم. آقایان! ]بیرای فهیم ایین بحیث[ 

اداره به مفهوم عدام   –کردن ایرانی پیشرفت، هدفِ اداره-منظر مفاهیم الگوی اسالمیاساسا  از ای توجه کنید. ابتدا باید به مادمه

این است که موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت بشر را پردازش کند، این هدف اصلی الگوی اداره جامعه با نگداه دیندی  -خود

ی متعال وند میلیارد انسیانی را کیه در ایین فطرتی خلق مده اس ؛ یعنی خدایک توضیح بیشتر مطلب آنکه بشر بر اساس  است 

 فَطَیرَ النیاسَ» :فرماییدخلق نموده اسی . در آییه میریفه می بر اساس ضوابش ثاب  و فطر  خاصدوره از حیا  خاکی خلق کرده 

نو   فطر  انسان،خلق کرده اس  و در خاصی ها را بر اساس قواعدی فَطَرَ در اینجا به معنای خَلَقَ اس ؛ خدای متعال انسان «علیها

 کند که مما در دوره حضر  آدم علیه السالم یا در دوره نیورانیِنمیهم ودیعه نهاده مده اس . تفاوتی  هاخاصی از خلا  و ویژگی

ظهور حضر  ولی عصر عجّیل  -از حیث رفاه و آسایش -  رحم  للعالمین یا در زمان غیر قابل تصوّرِغیر قابل تکرارِ مدیری  پیامبر و

ای از تاریخ که متولد موید در فطر ِ مما مسأله رفق و محب  به ودیعیه گ امیته هلل تعالی فرجه الشریف متولد موید؛ در هر دورها

بیه فرزنیدان خیود محبی  رحمی  اللعیالمین  در دوره پییامبرِدر زمان حضر  آدم علیه السیالم و مده اس . به عنوان مثال مادرها 

مسأله رفق و محب  تابع زمیان  کنند زیراکار را می م همینهی عصر عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف ی حضر  ولدر دوره کردند،می

مسأله از این نو  موضوعا  را بشمارید کیه زمیان، آنهیا را تییییر  100توانید نیس ؛ فطر  بشر مطابق با مسأله رفق اس . مما می

بایید مثالً  -کنمبحث را داخل پرانتک عرض میبنده این  -طر  بشر بدهد ای راجع به این بخش از فدهد. حاال اگر کسی توصیهنمی

های بحثی این بحث در روایا  ما توصیه مده اس  که مما از طریق مود  رفق کنید. قبالً در دوره .وگونه رفق را فربه کنیم بگوید

کلمه رفق، ]در روایا [ ؛ بامندند، کلما  متفاوتی میتی که با مسأله رفق مرتبش هستکلمای روایا  خانوادهدر ام که را تبیین کرده

. حاال در روایا  ما توصییه ندهستی مفهوم رفق و محب  کنندهبیان همه آنها کلما  مختلفی بوده ومحب ، مود  و... را داریم که 

قتی مما به همسر خیود مده اس  که به همسرِ خود مود  کنید. مود  ویس ؟ مود ، رفق همراه با یک کار عملی اس ؛ یعنی و

، ایین مندمگوید من به تو عالقهمی که امام علیه السالم فرمود: وقتی مردمی به همسر خود -مند هستم گویید من به مما عالقهمی

؛ بلکه بامدمود  نمیمامل این کار اثر بسیار باالیی دارد ولی  هروند - ماندابرازِ عالقه تا زمانی که همسر زنده اس  در قلب او می

دهنید و آخیرینِ حید رفیق و محبی  آنهیا بیه برخی از آقایان فاش این سطح از رفیق را انجیام می - .محب  و رفقِ زبانی اس تنها 

ی زبانی هستند. البته این ماام باالیی اس  که انسان در محل خانوادههای خوشمان، رفق و محب  بیانی اس ، یعنی انسانخانواده

اسالم توصیه کرده اس  که به همسیر  - ی ما اعطا کند ولی با این وجودماء اهلل خدا این نعم  را به همهانو زبان بامد خود خوش

ی مدیری  مسأله رفق اس . حیاال بحیث بنیده ای راجع به نحوهتوصیه ای برای او تهیه کنید. اینخود مودّ  کنید. یعنی مثالً هدیه

مدنِ منحشّ در عصر تاین ن و اآل ،ی اس ، این توصیه در هکارسال پیش کاربرد دامتهاین اس  که وون مسأله رفق یک مسأله فطر

مدرنیته کاربرد دارد و در دوره ظهور حضر  ولی عصر نیک کاربرد خواهد دام . اگر من به مما بگویم: تمام ابعاد دین اسالم راجیع 

ا کاربرد دارد. این وه حرفی اس  کیه برخیی از عیوام راه هاز فطر  صحب  کرده اس ، پس دین اسالم در تمام دوره هاییبه بخش

سیال پییش  1400میا دارییم بیه مسیائل »گوینید: می و نییک بیه آن پرداختیهدر فضای مجازی  ایم کهاخیراً دیدهاند؟ بنده هانداخت

 -ای از آن را ذکیر کیردمونهکه بنده نم-بردار هستند؟ حداقل این بخش از مسائل های ناظر به فطر  زمانتوصیهمگر  «پردازیم.می

 کند. گوییم: هیچ ویکی از این مسائل تیییر نمیتر اس  و میکند. حاال نگاه ما ماداری حداکثریای تیییر نمیدر هیچ دوره

مسائلی ایم. یکی از به معنای نظام ماایسه گرفته -اندکرده گانِ ما مطرخکه برخی از بکر-صور  ما معنای ماتضیا  زمان را  در این

بودن دین ویسی ؟ ام این اس  که باآلخره جمع بین ماتضیا  زمان و فطریکه بنده ماید نکدیک به دو دهه بر روی آن فکر کرده

دهدد نده بافدت ها را تغییر میمقتضیات زمان، بافت نظام مقایسهام. سازی ارائه دادهبندی خود را در قالب الگوی نظامآخرین جمع

 اینها را بعداً مرخ خواهم داد. را  یهای پژوهشاستنباط



الگوی اداره جامعه باید بتواند موضوعات غیر قابل حذف از شخصیتِ بشر را تأمین کرده و این مسدائل را عرض بنده این اس  که 

و یک الگیوی وجود دارد. اگر یک الگوی حکومتی نیک ی دیگر ها مسألهحاال یکی از این مسائل، مسأله رفق اس  و ده مدیریت کند 

. ها به والش کشیده خواهنید میداز پردازش یبخش دیگرِ]در این صور [ سازها را پردازش کرد از جه  بخشیفاش اداره جامعه، 

گوییم: برخدی از موضدوعات، است؛ ما می ما تعبیر موضوعات غیر قابل حذف از شخصیت را به کار بردیم، تعبیر نقشه راهِ ما دقیا

خیواهم وارد ایین حاال نمی م کرد که مخصی ، فعلیّ  فطر  اس .. البته بعداً بحث خواهخصیت بشر هستندغیر قابل حذف از ش

نیدارد کیه بیه معیشی   د. مثالً هیچ بشری بر روی کره زمین وجودبشر را از این موضوعا  جدا کر تواننمیبه هر حال . بحث موم

ارد که آرامش او به صور  فیردی تیأمین میود. وقتیی کتیاب خیدا و همچنین هیچ بشری به لحاظ فطری وجود ند خود فکر نکند،

اس  که باید با جینس مخیالفِ خیود خیو گرفتیه و خلف  انسان به مکلی گوید ازدواج موجب سکینه اس ، یعنی ادبیا  وحی می

ولی وقتی ای هستند هتوانیم بگوییم کشورهای اسکاندیناوی کشورهای پیشرفتما نمیخانواده تشکیل دهد. اینها فطر  هستند و 

بحیث اصیلی میا در الگیوی  کنیم که بیشترین فروپاشی نهاد خانواده، در این کشورها اتفاق افتاده است کنیم مشاهده بررسی می

 یمیدن باییهگوییم: الگوی توسعه غربی فاش معیشی  را بیرای برخیی از افیراد آن هیم بیه قیمی  لهپیشرف  همین اس ؛ ما می

مشیکل اصیلی توسیعه غربیی  کند، اینباقی موضوعا ِ غیر قابل ح ف از مخصی  پردازش می نگرفتو نادیده سازموضوعا  جه 

کند، تازه این مسأله برای تمام افیراد نیسی  و فاصیله ی معیش  را برای برخی از افراد پردازش میاس ؛ در بهترین وضعی  مسأله

ی مشکل معیش  ندارند، دوار مشکل خانواده هستند، یعنی مشکل دیگیری کند. تازه کسانی که در کشورهای غربطبااتی غوغا می

کنیم، حرف اصلی در اداره جامعه باید این دارند. پس این اصل اول را به خاطر بسپارید که وقتی ما راجع به اداره جامعه صحب  می

بخشد یا نه؟ این سیؤال ی  را برای فرد بهبود بف از مخصتمام موضوعا  غیر قابل ح تواند میبامد که آیا این الگوی اداره جامعه 

سازِ زیادی وجود دارد اصلی در کل الگوی اداره جامعه اس . موضوعا  غیر قابل ح ف از مخصی  نیک زیاد هستند، موضوعا  جه 

 ی برسد. ی آنها را پردازش کنیم تا مخصی ، به حدّ قابل قبولی از تعادل روحی، اجتماعی، فردی و خانوادگکه باید همه

بیر گیرد؛ مدیری  مهری به عنوان بخشی از الگوی اداره جامعه، خیدما  خیود را ی مدیری  مهری مکل میاز اینجا به بعد فلسفه

کند؟ این سؤالی اس  که باید به آن جواب دهییم. ساز و وه موضو  غیر قابل ح ف از مخصیتی متمرکک میروی وه موضو ِ جه 

های دانشگاهی مسأله اقتصادِ مهری یک گرایش اس . در یک مهر امنی  وجود تصاد دارد، اآلن در رمتهاند: یک مهر اقبرخی گفته

ای نیک به این . در مهر، مسائل اجتماعی در رأس امور هستند و حتی تفکرا ِ علیل توسعهل ا امنی  مهری یک گرایش اس  دارد و

زنیدگی بهتیری دامیته  توانند در آنها می  که انسانماعی و مهری اسگویند: یک مهرِ خوب، مهری اجتاند و میها رسیدهحرف

ایرانی پیشرف  به -دانید؟ آیا قرار اس  تمام این مسائل در مهر بحث موند؟ پاسخ الگوی اسالمیمهر را وه می]حال مما[ بامند. 

ویک وجیود که در یک میهر همیه ل داریممویم قبو؛ یعنی ما وقتی وارد حوزه مدیری  مهری میهم بله اس  و هم خیر این سؤال،

 -اعمّ از امنی ، اقتصاد، مسائل اجتمیاعی، مسیائل فرهنگیی، آموزمیی و ... -پس از این حیث که در یک مهر تمام موضوعا   دارد،

دهیم، رائه میویک ای این موارد پرداخته مود، پاسخ مثب  اس . اما مکانیکمی که ما برای پرداختن به همهوجود دارد و باید به همه

در یک در مدل مهری مورد نظرمان ویک برسیم، ویک دخال  کنیم تا به همهرساند که در عوض اینکه در همهما را به این نتیجه می

مادار پیچیده مد، بنیده قیبالً میاگرد برخیی از فالسیفه کنم که یکبنده ع رخواهی می -ویک برسیم. ویک دخال  کرده تا به همه

تر صیحب  کنم سیادهمود، سیعی مییرود و گاهی اوقا  اینطور میس  خودم نیس . این بیماری از سر بنده بیرون نمیام و دبوده

های قیدر دعیا کنیید تیا میا میفا پییدا کنییم. کنم. هیچ هنری نیس  که انسان پیچیده صحب  کند، هیچ هنر نیس . در این مب

کردند. از یکی از فالسیفه فهمیدند و کَلِّمِ الناسَ علی قَدرِ عُاولِهِم صحب  میمی تر از همهپیامبران بسیار خوب بودند؛ بهتر و عمیق

ی جلسه عوض مود. حیاج آقیایی در جیایی سیخنرانی کردنید و بعیداً کنم تا ذائاهای وجود دارد. بنده این خاطره را نال میخاطره

گیویم. در اواسیش فهمیدیم که وه میبنده و مخاطب می ،بحث خودمان گکارش سخنرانی را ارائه کردند. ایشان فرمودند: در ابتدای



گویم و نیه مخاطیبِ . ایین بیه فهمیدم وه میفهمید. در آخر بحث نه بنده میگویم ولی مخاطبِ نمیفهمیدم وه میبحث بنده می

 -رویم. های انبیاء نمیکردن به سراغ راهخاطر آن اس  که ما برای صحب 

دانید؟ آییا بنابراین اگر از الگوی اسالمی ایرانی پیشرف  سؤال مود که مما فلسفه مدیری  مهری را وه می به اصل بحث بازگردیم.

پردازیید؟ آییا در میدیری  مما در مهر، اقتصادِ مهری، امنی  مهری و مسائل اجتماعی دارید و به مسائل فرهنگی و آموزمیی می

رد یا نه؟ عرض کردم که پاسخ هم بله اس  و هم نه. از وه حیث جیواب میا این ویکها وجود دا الگوی همه ،مما مهریِ پیشنهادی

توان در یک مهر این مسائل را ندید؛ در یک مدیری  مهریِ خوب تمام مسائلی به این سؤال مثب  اس ؟ از این حیث که واقعاً نمی

 ییک مدیری  میهری، ایرانی پیشرف  برای-میاه الگوی اسالکه عرض کردم حتماً باید دیده مود. ولی ورا گفتم نه؟ وون ما در نگ

، بیه آن ویژه ی  مود از طریق توجهی خاص مدیرکنیم که اگر این مسألهطریق خاصی داریم و بر روی یک مسأله خاص تمرکک می

یین مسیأله موند و برخی از مسائل مانند امنی  کامالً منتفی یا بسیار کم خواهند مد. ابخش قابل توجهی از مسائل رتق و فتق می

 دانیم ایرانی پیشرفت، فلسفه مدیریت شهری را ارتقا تربیت مدی-ما از منظر مفاهیم الگوی اسالمیعبار  اس  از مسأله تربیی . 

به اصطالح فنی ما در اولین نقشده راه تولیدد  کنند؟مود تمام موضوعا  تیییر میتربی  وه اکسیری اس  که اگر به آن پرداخته 

ایرانیی پیشیرف ، اداره -از منظیر الگیوی اسیالمی]البته[   سازهاستزیرساخت تمام جهتتربیت ی پیشرفت، ایران-الگوی اسالمی

کده بده نحدو  اسدتسدازی جهت امداساز اسدت ی تربیت، یک جهتخودِ مسألهسازهاسی . جامعه به معنای توجه به تمام جه 

میان مد  و در حدود یک نسل فاش و فایش بیر روی مسیأله ؛ یعنی اگر مما در سازهای دیگر تأثیر داردزیرساختی بر تمام جهت

گیدری تربیت به معنای مدیریتِ دوران شدکل. از آن خواهند مدد، تمام موضوعا  مهر و غیر مهر متأثر یگ اری کنتربی  سرمایه

هیای پ یرنید. مثالمیی علم، امنی ، اقتصاد و سیاس  از این موضو  تأثیر اگر به این موضو  پرداخته مود مسأله  شخصیت است

کنید، کنیم مسأله امنیی  تییییر میاین بحث را در طول دوره عرض خواهم کرد که وطور وقتی ما راجع به مسأله تربی  بحث می

ویک اسی ؛ تربیی  بیه معنیای موند. بنابراین تربی  زیرساخ  همهبحث خواهم کرد که وطور مسائل اجتماعی متأثر از تربی  می

در نگداه دانیید کیه سی . میا معرفة االمدامو  سبیلنفیسازها مانند گیری مخصی ، زیرساخ  تمام جه کلمدیری  دوران م

در معارف ما این مطلب وجود دارد کیه اگیر کسیی  ساز، معرفة االمام است ایرانی پیشرفت اعظمِ موضوعات جهت-الگوی اسالمی

ه معنیای تعرییف امامی  بی «.االمام  نظیام المسیلمین»س . ورا؟ وون ماام امام را درک نکند، عامل به هم ریختگیِ نظم جامعه ا

گیری . فهم ماام امام  وابسیته بیه دوره میکلخواهند مدد نظاما  اجتماعی، حول امام بازتعریف موضوعی اس  که اگر درک مو

ر میورد معرفی  االمیام صیحب  کنم به اساتید خودم که دائماً در جامعیه دمخصی  اس . بنده در واقع تعریض و انتااد کووکی می

ی تربیی  میود و اگیر میدیری  دورهکنند. اگر راجع به معرف  االمام صحب  مود یک سطح از معرف  االمام در جامعه ایجیاد میمی

عرفی خواهند ماام امام را در جامعه مگردد. ل ا دوستان ما نی  خوبی دارند و میاتفاق بیفتد سطح دیگری از معرف  االمام ایجاد می

گیرند؛ وون تبعی  از امام از و نظاما  اجتماعی حول او مکل نمیگرفته مورد تبعی  قرار ن بامد نامناختهکنند، امامی که ماام او 

گیری ویسی ؟ دوران میکل -کیه ونیین جایگیاه مهمیی دارد-افتد. حاال زیرساخ  همین معرفی  االمیام مجرای هدای  اتفاق می

باید بتوانند این مسائل را جا بیندازند. یکی از ایین مسیائل مرجعیی   ، حکوم ، مدیری  مهری و...مخصی  اس ؛ یعنی پدر، مادر

در بسییاری از میوارد وقتیی  کنیم امیامعرفی میرا به فرزندان خود  علمیِ امام اس . اآلن ما معائر را برپا دامته و امیرالمؤمنین

به نظدر مدن کنیم. عابد و زاهد که اهل جهاد بوده معرفی مییان یک مخصی  کنیم ایشان را به عنورا معرفی می امیرالمؤمنین

اگر مرجعیی  علمییِ  است   ترین چیزی که در دوران تربیت باید به نسل جوان انتقال پیدا کند، مرجعیت علمی اهل بیتمهم

او مسائلی پیش بیاید به این مرجع علمی گیری جا افتاد، در تمام طول دوران زندگیِ خود وقتی برای امام برای کسی در دوره مکل

گیرد. یکی از لوازم اصالخ سبک زندگی این اس  که میا مرجعیی  علمیی کند و مسیر و سبک زندگی دیگری را پیش میرجو  می

ن به این امام را در جامعه جا بیندازیم. زمان جا انداختن این مسأله، دوران تربی  اس . پس مسأله تربی  بسیار مهم اس  و پرداخت

به نظر ما هدف اصلی و نقطه ثقل دهد. مسأله تربی  مهم اس . معرف  االمام و تمام مسائل را تح  تأثیر قرار می مسأله حتی مسأله



شهر اسالمی، شدهری اسدت کنید مهر اسالمی وه مهری اس ؟ مما سؤال می های مدیریت شهری باید ارتقا تربیت باشد برنامه

اگیر نظرییه میدیری  میهری و میدل  شود شود و تدابیر مدیران آن با شاخص تربیت تنظیم میگرفته میکه تربیت در آن جدی 

از ایین تحیول اسیتفاده خواهید  -که غیر از مدیری  مهری اس -مدیری  مهری بتواند این مسأله را متحول کند، الگوی اقتصادی 

کنم. سیؤال ه به سؤال اول جلسه بود. بنده دوباره سؤال را تکرار میید. پس این، جوابِ بندلگوی امنی  نیک استفاده خواهد کرکرد، ا

بنیده همیین مسیأله را و  فلسفه مدیریت شهری ارتقا مسأله تربیدت اسدت اصلی ما این اس  که فلسفه مدیری  مهری ویس ؟ 

توان از ای که اآلن میعملیاتی هایکردن امر تربی  و برنامههای فربهاینکه وطور هدف اصلی مدیری  مهری تربی  اس  و مکانیکم

؛ یعنی در واقع دوره مدیری  مهری، نسب  بین مدیری  میهری و خواهم دادطریق مدیری  مهری پیاده کرد را تا آخر دوره مرخ 

أله ، این اصیل مسیاس  - سازهایی که در اداره جامعه باید به آنها توجه کنیمبه عنوان زیرساخ  تمام جه  -کردن امر تربی  فربه

دهم. باید راجع به این مسأله بسیار صیحب  اهلل بنده فردا همین مسأله را بیشتر خدم  دوستانِ عکیک خودم توضیح میماءاناس . 

 م.یکنیم؛ به نظر بنده باید در این نشس  یک یا دو جلسه راجع به نسب  بین مدیری  مهری و تربی  صحب  کن

 ااسم محمد  الو صلّی اهلل علی سیّدنا و نبیّنا ابی

 

  

 

 

 

 

 


