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 ایرانی پیشرفت –ماهیت مدیریت شهری ازنگاه الگوی اسالمی  یت تأمین رزق در جهت ارتقا تربیت؛مدیر

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

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

 تعالی فرجه الشریف.

ارتایا  «ایرانی پیشرفت –مدیریت شهری از منظر الگوی اسالمی »ش دادم که فلسیفه رادر جلسات گذشته محضر دوستان گز

شیود و جایگیاآ آن یی  امر تربیت است. مسأله تربیت برای همه مسائل دیگری که در جامعه وجیود دارد ییرسیا ت محسیوب می

جاسگاآ بنیادین است. بنابراین برای تحاق امر تربیت باید دو دسته ای عوامل را به شکل دائمی بهبود ببخشیم؛ ی  دسته ای عوامیل 

هاد  یانوادآ ن هدآ است، دسته دیگر ای عوامل، عواملی است که در بیرون ای نهاد  انوادآ وجود دارد اما بعوامل مربوط به درون  انوا

ای مجموعیه عیواملی کیه جیز نهیاد  یانوادآ محسیوب  «ایرانی پیشررفت –اولین نقشه الگوی اسالمی » تأثیرگذار است. ما در

ایم. ای جملیه نهاد  انوادآ یا عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد  انوادآ تعبیر کیردآ شوند اما بر نهاد  انوادآ اثر دارند به فضای حاکم برنمی

شیوند، میدیریت شیهری اسیت. گذارند و جز فضای نهاد  انوادآ محسیوب میجاهایی که به صورت روشن بر نهاد  انوادآ تأثیر می

بیر نهیاد  یانوادآ تیأثیر  نیایهیای  یانوارین تیأمچگیونگی مدیریت شهری بیا  ،عرض کردیم به تاریری که در ناشه راآ وجود دارد

تواند متغیرهایی مانند اقتصاد، اریش افزودآ و سایر متغیرها را اصل قرار دهد. بنیابراین تیأمین نیایهیا گذارد. مدیریت شهری میمی

سود اجتماعی اصل  تواند بگوید برای من. آن مدیریت شهری هم میکند انوار به محوریت متغیرهای اقتصادی ی  شکلی پیدا می

هیم دارم و آ را تاویت کردم در آیندآ حتی سود اقتصادی است نه سود اقتصادی. یعنی با این استدالل که من اگر آمدم نهاد  انواد

گیوییم سیود اجتمیاعی، میدیریت به این نوع ای سود که اصطالحاً ما به آن می و های فروپاشی نهاد  انوادآ را هم نخواهم دادهزینه

را تنظیم کند. حتی اگر در کوتاآ مدت مجبور به پردا ت یارانه شود. پس مدیریت شهری با نحوآ تیأمین نیایهیای  یانوار بیر  ود 

. اگر نیایهای  انوار را به محوریت سود اقتصادی تنظیم کرد، مثالً شکلی ماننید وضیعیت حیال حاضیر پییدا گذارد انوادآ تأثیر می

 یانوار ای هیدیگر جیدا شود برای تأمین نیایهیای ن ای محله تأمین  واهد شد و  انوادآ مجبور میودر بیرکند و نیایهای  انوار می

شیوند. بنیابراین ها چنین وضعیتی دارند. به بهانه تأمین سبد نیایهیای  یانوار ای همیدیگر جیدا می. در حال حاضر  انوادآشوندمی

ای را در دسیتور کیار قیرار تواند مدیریت محلهآ دیگر[ مدیریت شهری میمدیریت شهری بر نهاد  انوادآ تأثیر گذاشت. ]در ی  نگا

دهد. به این معنا که محله را به محل تأمین نیایهای  انوار تبدیل کند. در این صورت اعضای  انوادآ به یحمت ییادی برای تیأمین 

تضمین شید، در   اوادآ اشند. وقتی ارتباط اعضایپیش همدیگر بتوانند در یمان بیشتری میافتند. بنابراین سبد نیایهای  ود نمی

فیرع حضیور پیدر در ]آن کار[  ،د شد. اگر قرار است پدر ی  کار تربتی انجام دهدناین صورت همه این امور بر این ارتباط بار  واه

ن کار فرع بر این است که بچه  ود را به مهدکودک نبرد و بیاالی سیر بچیه ست مادر کار تربیتی انجام دهد، آ انه است. اگر قرار ا

آن هم اینکه اگر نیازهای آنهرا اا دا ملهره تنمریم  ؛ها بدهدتواند به خانوادهبنابراین مدیریت شهری می ود حضور داشته باشد. 

  .کند، افراد خانواده وقت بیشتری برای همدیگر داشته باشند

سیود مدیریت شهری هم دارای فوائدی است. عرض کردم، فاط کافیست مبنای  ود را ای سود اقتصادی به سوی این کار برای  ود 

مسأله تَعَرُف  ای برای مدیریت شهرییت ملههمدیر فوائد اصهیاجتماعی تغییر دهند. فوائد این کار برای مدیریت شهری چیست؟ 

آید؟ طرفینی به نحو گستردآ است. حال تعرف به چه شکلی به وجود می تعرف در لغت به معنای شنا ت بینابینی و شنا ت است.

افتد این است که به بهانیه تیأمین سیبد نیایهیای  یانوار وقتی محله تبدیل به محل تأمین نیایهای  انوار شد، اولین اتفاقی که می



آمدهایی که در دورن محله بیه بهانیه سیبد  وکند. این رفت گسترش پیدا می ها و اعضای محله با همدیگراعضای  انوادآارتباطات 

همیدیگر را بیشیتر  واهنید  تر شدآ و به همیین دلییلگستردآافراد محله ارتباتاط شود که باعث می ،افتدنیایهای  انوار اتفاق می

افیراد در محلیه ی کیه آیید؟ وقتی. ارتباط گستردآ به چه شکلی به وجود میگستردآ شنا ت  واهد بود شنا ت. لذا میوآ ارتباطات

. تقریباً زیرساخت همه اوابط اجتمرایی مسرأله تفررف اسرتال شنا ت افراد ای همدیگر دارای چه فوایدی است؟ حضور دارند. ح

ای و ماهییت یعنی فرض بفرمایید مثالً یکی ای روابط اجتماعی انتخاب همسر است. در حال حاضر به دلیل اینکه ما میدیریت محلیه

 واهد تعریف ایم. حال فضای مجایی میهای انتخاب همسر در فضای مجایی رفتهایم، مثالً به سمت سایتادآای را ای دست دمحله

ای بیود، ارتباطیات پیدر و مادرهیا و را بین ین و شوهرهای آیندآ حل کند. در بخشی به این شکل است. با اینکه اگر مدیریت محله

رن نیسیت. یکیی رف بدست آمدآ ارتاا پیدا کردآ و دیگر نیایمند این ابزارهیای میدفریندان راجع به همسر آیندآ ای پایگاآ همین تع

کنید و بیه یی  ها ارتاا پیدا میظبتاشناسند، مومسأله امنیت است. اگر ی  جمعیتی همدیگر را  وب می های تعرفدیگر ای میوآ

شت یا به آنهایی که در حال حاضر هسیتند رجیوع هایی که در قبل وجود داشود. اگر شما به ماهیت محله تم می یکنترلنوع  ود

هیایی را قائیل یدی بود توسط اهالی محله شناسایی شدآ بود. افراد  یود بیه  یود یی  حریمحتی اگر کسی در محله اهل د کنید

ر روی او دانستند که فالنی اهل دیدی است. لیذا یی  نیوع تحاییر بیکردند. مثالً میهایی را رعایت میشدند، ی  سری مراقبتمی

آن شخصی که  ردند. لذاکمواظبت مید و مردم ]هم در ماابل او ای  ود[ افتاد. به اصطالح سادآ حرف مردم پشت سر او بواتفاق می

ف جیرائم را نییز . پس تعیرییرا انجام ی  کار  الف ای او مساوی با آبروریزی و فشار اجتماعی ،کرددستش کج بود  ود را جمع می

دادند. در روایت آمدآ کیه ها به دلیل اینکه آبروی آنها به  طر نیافتد بسیاری ای اقدامات را انجام نمیسیاری ای آدمکند. بکنترل می

شود؛ فال تأمن شر. ای شر او در امان نباش. البته این دسته اگر برای کسی مهم نباشد که چه چیزی پشت سر و راجع به او گفته می

تعرف مسأله مسأله شود. پس ای جمله فوائد های ه قضاوتها مهم است که راجع به آنها چعوالً برای آدمها تعداد کمی دارند، مای آدم

کنید، هزینیه ها در محیط محله شنا ته شدآ هستند. لذا انجام کارها برای آنها هزینه ایجاد میاست به دلیل اینکه آدم ی ودکنترل

 همیدیگر را بشناسینداعضیای محلیه کند؛ وقتی ی هم ی  معنای دیگری پیدا مییدایمثبت با هزینه منفی. مسائل فار و محرومیت

گری بیه یی  شیغل نیست که تکدی دار  واهند شد. مثالً مانند االنتها جهمثالً مسجد محله اطالعات اعضا را داشته باشد، کم 

ایم؛ وجود ندارد. ما در حال حاضر بیین یی  دوراهیی قیرار گرفتیه تبدیل شدآ است. چرا به این شکل درآمدآ؟ به دلیل اینکه تعرف

ها بیه یم  ب روایات باب شح و روایات باب توصیه به انفاق را چکیار کنییم. وقتیی انسیانناینکه کم  کنیم یا نکنیم. اگر کم  نک

  سبب است برای اینکه  داونید کند ی. فاری که به شما رجوع میکنندکنند در واقع به  ودشان ضرر می ود کم  نمی نوعهم

متعال ریق شما را افزایش دهد، ی  امتحان است. اما باید احرای فار صورت بگیرد حال فایر را به چه صورتی بشناسییم؟ بیه دلییل 

ه ها وظیفه دارند راجع به وضعیت فارا پرس و جو کنند. ایین کیار مسیألاینکه تعرف وجود ندارد کار بسیار مشکل شدآ است. انسان

این دستورات قرآن است باید رسیدگی کردآ و مسیائل میردم را میورد « تَنْهَر فَال اَلسّائِلَ أَمَّا وَ» «تَاْهَرْ فَال اَلْیَتِیمَ فَأَمَّا »مهمی است؛ 

ر فایرا شوند، شما وظیفه دارید که به آنها رسیدگی کنید. اما این رسیدگی بیه امیوتوجه قرار داد. بر ی یتیم شدآ و بر ی فایر می

ی تبدیل به در حال حاضر تکدیگر. ای نداربم، تعرف هم وجود نداردمیوآ تعرف است. در حال حاضر به دلیل اینکه ما مدیریت محله

حیل آن تعیرف اسیت. بیه دلییل اینکیه شیما توانند آن را حل کنند. ای منظر اسالم راآی  مشکل حاد اجتماعی شدآ است که نمی

میلیارد واقعاً ارآ شهر پذیرفتید، مسأله تعرف هم به چالش کشیدآ شدآ است. لذا واقعاً معلوم نیست طرف مدیریت متمرکز را برای اد

ییرا اگر کم  نکنید دچار عذاب جدی  .در این صورت در طرف دیگر بن بست است ،که کم  نکنیدگویند است یا قایر. بر ی می

ییرا آدم باید بر روی آن مسأله وقت بگیذارد است دیل به ی  عبادت جدی شویم. لذا عمالً کم  کردن به فارا در حال حاضر تبمی

دیگیران کمی  ]دانید در باب فار آدم ابتدا موظف است به فامیل و همسایه  ود کم  کنید و بعید بیه ییرا مسأله مهمی است. می

ر به ای ی  شهالمکان حتیاند یکات را ودآدر این باب فاهای اعظام شیعه فرم . مثالً چند روی آیندآ که موعد یکات فطریه است[کند

شیود یی  . بنابراین باب انفاق ی  بابی است که ای طریق آن رفق تأمین مینبرید. باید در دا ل همان شهر  رج شود شهر دیگری

. بیه حیدی عبادت ذوابعاد است و ی  عبادتی سادآ است. اگر بخواهیم همه این ابعیاد را رعاییت کنییم بایید بیر پاییه تعیرف باشید



توانند مشکالت فامیل  ود را شناسیایی ها به چالش کشیدآ شدآ و مسأله تعرف ای بین رفته است حتی افراد در جامعه نمیمدیریت

آید یکی و دوتا نیست. ببینید مسأله تعیرف چییز مهمیی ای شد، مشکالتی که برای جامعه به وجود می. وقتی ارتباطات هستهکنند

برا  تعررف زیرسراخت ادااه  یود  ؛د و متغیرهای دیگری در پیدایش تعرف مهم است. این مطلب را بداتییداست. حال البته موار

. تیوان اسیالمی کیردفیرد را نمی ب  یندگیس توان جامعه اا به نلو اسالمی ادااه کرد.جامعه به نلو اسالمی است. اگر نباشد نمی

است و به دلیل اینکه تربیت  یلی بر روی روابط انسانی تیأثیر دارد میا بییان اساساً مسأله مهم در شهر اسالمی بهبود روابط انسانی 

ن تعرف امکان ندارد. این مطلب دارای ی  و بعد این بهبود روابط انسانی بدو کردیم که فلسفه مدیریت شهری ارتاا امر تربیت است

ای را جدی ها اگر مسأله مدیریت شهری محلههرداریششهر و بابی است که بعدها آن را بحث  واهیم کرد. به نظر ما اگر شوراهای 

شیود، دومیین دهند و مسأله تربییت مهیم میبگیرند و عمیق به آن بپردایند، در گام دوم غیر ای آن  دماتی که به نهاد  انوادآ می

توانید بدون تعرف کار می. شما نچینند میوآ تعرف است و تعرف ییرسا ت همه روابط اجتماعی و روابط انسانی استای که میمیوآ

 واهنید شناسی اسیالمی و آن کسیانی کیه میجامعه وعی است که آن را شرح  واهم داد.کنید. البته این بحث در آیندآ ی  موض

پردایند. این معیانی کیه وبیر و امثیالهم و دیگیران در مسیأله سایی کنند به عنوان به محور جدی دائماً به گسترش تعرف میجامعه

بحث کنییم. و بیه یی   موارد را بعدهاند. باید این اآاند، آنها جامعه را بریدآ ای این ثال طراحی و بحث کردناسی بیان کردآشجامعه

ادارآ جامعه تسهیل  واهد شد. این بحث ی  توضیح تکمیلی راجع  ،بگیرید یرسیم. اگر شما مسأله تعرف را جدنظریات  اصی می

حبت کنم، چرا این بحث مهم اسیت کیه میا مروی راجع به هرم نیایهای  انوار صآ وعدآ دادم که ابه فوائد مدیریت شهری است. بند

ترین دسرتوا کراا ای است و اصرهیمدیریت شهری مدیریت ملههباید در مورد هرم نیایهای  انوار صحبت کنیم؟ به دلیل اینکه 

. میا میدام اصیرار دارییم و شودیاییدآ می سومیسرفصل پس ای دل آن سرفصل ی   ای تأمین نیازهای خانواا است.مدیریت ملهه

کنیم، محلیه بیه ای را وقتی با نگاآ اسالمی نگیاآ مییای در ماابل مدیریت متمرکز است. بعد مدیریت محلهگوییم مدیریت محلهمی

بین مفهیوم صیله رحیم،  کنیم که چه ارتباطیشود و یا محل تأمین نیایهای  انوار. حال بعداً بحث میمحیط همسایگی تعریف می

های بسیار جدیدی است. آن وقتی که ما مدل تولیید  یانوادگی را بحیث نیایها است. این موارد جز بحثتأمین مفهوم همسایگی و 

.  ود آن است کنیم، این موارد بیشتر شکافته  واهد شد. ارتباط وسیعی بین مفهوم صله رحم، مفهوم همسایگی و تأمین نیایهامی

ایرانی پیشرفت است. به نظر ما علت اینکه صله رحم  یلی مهم است و مثالً گفته شدآ کیه  –اهیم جدی الگوی اسالمی یکی ای مف

انید، بیه برکات عجیبی برای صیله رحیم بییان کردآسری مر شما  واهد شد و ی  یاورید باعث افزایش عاگر شما صله رحم به جا ب

ایم است. امیا اصیل ای اجتماعی به شرحی که ما در نظریه تولید  انودگی بحث کردآدلیل این است که صله رحم ابزار تأمین نیایه

کنیم، راجع به نیایهای  انوار ی  درکی داشته باشیم. بندآ ای را بحث میمسأله این است که در حال حاضر ما وقتی مدیریت محله

دهم؛ محیور ا راجع به اصل نیای به محضر شیما گیزارش مییبه عنوان مادمه برای اینکه وارد بحث نیایهای  انوار شوم، چند نکته ر

سورآ فاطر اسیت،  یلیی نکتیه مهمیی در ایین آییه اسیت  15 واهم به شما گزارش دهم، این آیه شریفه هایی که بندآ میشرگزا

را کیه بنیدآ  ایین قیدریبرای ماست. حتماً باید  گشا. این موارد تأمالت قرآنی راآئض بندآ را بشنویداکنم با جان دل عر واهش می

تر مورد بحث قرار گیرد.  داونید متعیال بعید ای طیرح یی  دعیوایی میا بیین کنم با گوش دل شنیدآ شود و بعدها دقیقعرض می

رسد. آن دعوا هم به لحاظ فهم سیاق آیات و به لحاظ رعایت تدبر که ما آیه قبل و بعد آییه بعید را پیامبرانش و کفار به این آیه می

تا آیه  وب معنا شود. اصل قضیه این است که ی  ا تالفی به وجود آمدآ است و  داوند متعال این ا تالف را به این شکل ببینیم 

کننید. ال اگر شما آنها را دعوت کنید، آنهیا شیما را اجابیت نمی« دُعاءَکُمْ یَسْمَعُوا ال تَدْعُوهُمْ إِنْ »فرماید: است؛ می بندی کردآجمع

آنهیا جیدی  -در این سورآ چیستکنم مسأله که عرض می –گویید که فالن مسأله مهم است شنوند. هرچه به آنها مینمی ،سمعوا

کننید. پیس شما را اجابت نمی ،أنفسهم در آنها اتفاق بیافتد، مااستجابوا لکم یتایآ اگر توجه کنند و فرجوا ال ،و لو سمعوا گیرند.نمی

کنند. در ادامه  داونید شنوند، اجابت نمیکنند، آن جمعیتی هم که میشنوند و فهم نمیه اصالً نمیدو طایفه هستند؛ عمدآ آنها ک

کس هیم ماننید  بییر ایین هیی «  َبِییر مِثْلُ یُنَبِّئُ َ ال وَ بِشِرْکِکُمْ یَکْفُرُونَ اَلْاِیامَةِ یَوْمَ وَ »فرماید که آنها پشیمان  واهند شد می

دهد که آنها چه وضعیت بدی پیدا  واهند کرد. پس ی  دعیوای جیدی وند متعال  بیر است و گزارش میدهد.  دا برها را نمی



در آنهیا  آینید.تید کیه نمیافکنید کیه چیه اتفیاقی در آنهیا میکنید و بییان میاست که  داوند متعال آ ر آن دعوا را معرفیی می

فرمایید کیه در ایین افیراد نسبت به فهم آیات الهی  یلی مهم اسیت. آییه می اإلستماعافتد. مسأله حسناإلستماع اتفاق نمیحسن

آیند. حال این دعوا بر سر چیست؟ من این دعوا بر سر چه چیزی است کیه نمیهم افتد و به همین دلیل اإلستماع اتفاق نمیحسن

بعد ای طرح این دعوا که  داوند آ ر و عاقبیت  داوند متعال راجع به این دعوا در حال قضاوت است را بعداً بحث  واهم کرد، حال 

 یا »فرماید:می 15در آیه  افتدها میبیان کرد که چه اتفاقی در درون این آدم 14شود و در آیه این دعوا را هم بیان کرد که چه می

وَ مَیا « »إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخلْقٍ جَدِییدٍ» « اَلْحَمِیدُ اَلْغَنِیُّ هُوَ اَللّهُ وَ »شما فایر الی اهلل هستید « اَللّهِ إِلَى اَلْفُاَراءُ أَنْتُمُ اَلنّاسُ أَیُّهَا

کند کیه شیما فاییر الیی اهلل هسیتید، دهد و بیان میافتد ی  تذکری می داوند متعال وقتی این اتفاقات می« ذلِ َ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ

فرماید که شما فار دارید و این فار شما هم الی اهلل است. بیه م اتفاق افتادآ، حال  داوند مییعنی فار ذاتی دارید. دعوا در بین مرد

ریشه آن دعواهایی را که کفیار بیه آنهیا توجیه  یاین شکل نیست که شما به سراغ ی  نفر دیگری برید تا فار شما حل شود. ریشه

شیود ونی هسیتند و نمیفایر دارنید. یعنیی دارای نیایهیای گونیاگکند که مردم فایر هسیتند، کنند بحث کردآ است. بیان مینمی

 داونید متعیال ایین « اَلْحَمِییدُ اَلْغَنِیُّ هُوَ اَللّهُ وَ اَللّهِ إِلَى اَلْفُاَراءُ نْتُمُأ »َبروند و در  انه کسی دیگر درمان کنند. را که دارند نیایهایی 

« وَ اَللّیهُ هُیوَ اَلْغَنِییُّ اَلْحَمِییدُ» این است که  باید در  انه  دا بیایید، علت شما فاط و فاط« اَللّهِ إِلَى اَلْفُاَراءُ أَنْتُمُ »فرمایند: طور می

بیه کلمه حمید را بعد ای غنی آوردآ که این ترتب اند. این حیث  دا غنی است و به شکلی هم غنی است که همه او را ستایش کردآ

راف اتفاق افتادآ است،  داوند برسر این صیفت  یود  یلیی سیفارش شیدآ اسیت. وقتیی ی اعتاین معناست که نسبت به غنای اله

کنند. حمد به دلیل غنای  داوند است، حمد ی  کند، بعد همه این را شکر و حمد می داوند در همه عوالم ریق همه را تأمین می

شود که شما  داوند را حمد کنیید و بعید ابالغ می نامهدستور سوری نیست که مثالً شما فکر کنید به ی  جمعیتی ای مالئکه آیین

رد بلکیه قبیل آن نامه و ابالغ و دستور و جبری وجیود نیداآنها هم لفظ آن را بکار ببرند و بگویند الحمداهلل رب العالمین.  یر، آیین

کننید. در دنییای مالئکیه انکیار می هیا راها اهل انکار هسیتند و واقعیتها، انسانتهی در دنیای انساننواقعتی وجود دارد. م شوق و

و به  اطر اعتیراف  این الحمداهلل بعد ای درک غناو یا الحمداهلل،  قدوس وحشود سبذا وقتی واقعاً گفته میشود، لها انکار نمیواقعیت

پس  ا بحث کنم؛ ببینید. حال شما این آیه را داشته باشید. این آیه در سورآ فاطر است، بندآ برگردم و آن دعوا راست به این قناعت

شیود و منشیأ و کند کیه چیه میعاقبت این دعوا را بیان میاما کنم، عرض می تادآ است بر سر چه موضوعی رای  دعوایی اتفاق اف

کنید ان میآیه بیی. کنددبر تدر قبل و بعد آن ه عجیبی در ایجا هست که اگر کسی کند. به نظر بندآ ی  آیعلت آن را نیز بیان می

توانید آیه را نمی -روند. آیه در این مفام است. هاست که برای تأمین نیایهای  ود به در  انه غیر غنی میکه مشکل اصلی فار آدم

أَمْ عَلَیى أَ فَالَ یَتَیدَبَّرُونَ الْاُیرْآنَ  »که: کنند بریدآ معنا کنید. بندآ همیشه اعتراض کردم و گفتم دوستان ما ای ی  سو دائم بیان می

د آییات تدبر کرد این است که بای .  ب یکی ای مواردی که باید در قرآندینکنند که باید در قرآن تدبر کمی دائم بیان «قُلُوبٍ أَقْفَالُه

 توانید معنیای آییات را درک کنید؛البته ما این معنا را  یلی قبول نداریم که کسی با دیدن  ود آییات میقبل و بعد را به هم دید. 

یمند فهم فاهی است؛ البتیه ایین مسیأله نیافی تیدبّر چون  طاب قرآن اهل بیت است و فهم آن ای طریق حدیث امکان داشته و نیا

انید فرمودآهیایی کیه اهیل بییت توان معنای قرآن را بدون بحثفهم سطوحی ای قرآن نیایمند روایات و آیات است. نمی نیست بلکه

کنم، بعداً این مطلب را  واهم شکافت. آنها راآ را به  طا های تفسیر عرض می. این نکته را بندآ ناظر به بر ی ای مشربمتوجه شد

آیات را نیز محضر شما عرض  یواهم  یم، روایات اینتوان قرآن را فهمید. حاال ما ماداری تدبّر را ادامه بدهاند. بدون روایت نمیرفته

  -کرد.

تیوان فایر شود و این راآ درست است؛ نمیحل این است که ما فایر الی اهلل هستیم که فار ما باید توسط غنی  15 ی آیهپس نکته

این حرفی است کیه  داونید دی آییه بیه میا گوشیزد  ناس را بدون توجه به جایگاهی که  ودش دچار عدم فار نیست برطرف کرد.

بودن شماست. شاید جزء آیاتی است که شیروع ایها المؤمنون، مطلب ای حیث مردم طاب آیه نیز یا ایّها الناس است، نه یا  کند.می

سینجد. شود کیه نسیبت  یود را بیا  یدا میمسلمان شدن وابسته به فهم آن است؛ یعنی فرایند تسلیم وقتی در انسانی شروع می



ت و معرفیة النیاس، مادمیه معرفیة اهلل اسیت. افتد؟ ابتدای این مسأله معرفة الینفس اسیدانید این نسبت به چه یمانی اتفاق میمی

توان به جایی رفت. لیذا کنند. بدون  ودشناسی نمینیای توجه پیدا میفهمند ای پایگاآ نیای به بیهای  ود را میها وقتی عیبانسان

اند طلبگی برای همه ما  واندآاول  هموارآ اساتید این روایت را در سال –اند اول العلم معرفة الجبار درست است که در روایت گفته

اسیت کیه رواییت فنیی حیرف یدآ اسیت و بییان کیردآ  افتد. درستولی معرفة الجبار بدون معرفة النفس اتفاق نمی -  وانندو می

حاال بعداً عرض  واهم کرد کیه چیرا ای کلمیه  –العلم معرفة الجبار است و علم این است که انسان معرفت پروردگار را پیدا کند اول

ولکین طرییق معرفیة  - است که اول العلم معرفة الکریم؛ در آیات و روایات ما انتخاب لغات فنی است جبّار استفادآ کردآ و نفرمودآ

را بعداً بحث  واهم کرد. غرضیم افتد. اینها ها را با آنها بحث نکنید این علم اتفاق نمیالجبار، معرفة النفس است؛ اگر شما فار انسان

فیاطر الحمیدهلل »شود کیهاین است که دعوای مطرح در این آیات و منشأ آن را توضیح دهم. دقیااً آیات این سورآ اینطور شروع می

فیاطر السیماوات و »؛ شکر  دایی که آسمان و یمین را  لق کردآ است. در اینجا فطر بیه معنیای  لیق اسیت. «السماوات و األرض

به معنای نوع  اصی ای فطرت است، بعداً اینها را بحث  واهم کرد. وقتی شیما  رَطَ. البته  َلَقَ مفهوم عامّ  لات است ولی فَ«رضاأل

هلل فیاطر الحمد»نید، چون ی   لق ویژآ است.  واهید مفهوم  لات را با ویژگی  اصی بحث کنید باید ای کلمه فَطَرَ استفادآ کمی

ها این است که بغیر عمد است؛ آسمان بدون ستون  لیق واقعاً ویژآ آفریدآ است. به عنوان مثال یکی ای ویژگی. «السماوات و األرض

ها را بدون ستون  لق کردآ است و این بسیار ویژآ است. یا شدآ است. در آیات دیگر قرآن گفته شدآ است که  دای متعال آسمان

ض هفت طباه و آسمان نیز هفت طباه دارد؛ ی   لات ویژآ هماهنگ اسیت. وقتیی ؛ ار«فاطر السماوات و األرض»فرماید اینکه می

الحمد هلل الذی »کند. پس بنابراین در آیندآ راجع به طباات آسمان و یمین صحبت کنم مفهوم ریق در قرآن معنای جالبی پیدا می

تمیام  «السماوات و األرض جاعل المالئکیة رسیالً. فاطر»فرماید: ؛ یعنی ی   لات ویژآ است. بالفاصله می«فاطر السماوات و األرض

ل و فرستادآ  ود قرار دارد. برای اینکیه چیه کیاری انجیام دهنید؟ سُحرف من در فهم مفهوم ریق این آیه است.  داوند مالئکه را رُ

ود هستند. جایگاآ مالئکیه را ش! مالئکه رسل هر امری که در این عالم جاری می«تنزّل المالئکة و الروح فیها بأذن ربّهم من کل امر»

ها را شیکل شوند، آنها انسیانها توسط مالئکه در رحم مادر ایجاد میای منظر فرهنگ قرآنی بدانید. در حدیث هست که شکل انسان

ف حضیور ی موکل باد، یمین و عمر؛ البته جناب عزرائیل علیه السالم معیرّها مالئکه رسل هستند تا مالئکهدهند. ای قیافه انسانمی

باشد. ایشان مل  موکّل موت است. دستگاآ  داوند متعال جاعل المالئکة رسالً هست و این مسأله اهمیت دارد. مالئکیه همه ما می

اینها را باید بیا یکیدیگر جمیع کنیید. مالئکیه رسیل  «تنزّل المالئکة و الروح فیها بأذن ربّهم من کل امر»دهند؟ چه کاری انجام می

؛ مالئکه بال دارند. «اولی اجنحة»فرماید: کند و میر، البته بأذن ربّهم.  داوند ماداری راجع به مالئکه صحبت میهستند من کل ام

کنید. بعیداً هیای مالئکیه را بحیث میمثنی؛ دو بال دارند و ثالث؛ سه بال دارند و رباع؛ بر ی ای مالئکه چهار بال دارند. آییه ویژگی

که به چه معناست. ما در بررسی آیات و روایات ی  مشکلی داریم و آن هم ایین اسیت کیه آییات را توضیح  واهیم داد که بال مالئ

دهد. بعداً اینها را بحث  یواهیم کنیم. اینکه مالئکه بال دارند به چه معناست؟ بال، سطح تصرّف مالئکه را نشان میعرفی بحث می

افزاید در  لق آن چیزی را که  دا بخواهید می «ان اهلل علی کل شیء قدیرالخلق ما یشاء یزید فی»فرماید: کرد. سپس در ادامه می

 وجود دارد. بیه آییه بعیدی دقیت کنیید؛ای کنیم، در این آیه نکات جدیو  داوند بر هر چیزی قادر است. این آیه را بعداً بحث می

توانید نمیدیگیر را به سوی کسی گشود کسیی  ؛ اگر  دای متعال رحمتی«ما یفتح اهلل للناس من رحمة فالممس  لها»فرماید: می

مین رحمیة؛ در اینجیا جملیه  –دهد. اگر  دای متعال برای شما گشایشی ایجاد کرد توضیح می این رحمت را ببند؛ این آیه فار را

جلوی او را بگیریید. در ادامیه آییه  تواندهی  کسی نمی -تی اعم مال، جان، علم و ...مکند، ای هر رحمعرفه نیست و افادآ اطالق می



فهیو العزییز ». به این آیات توجه کنید؛ آیه در حال توضیح فار الی اهلل و منشیأ ریق اسیت. «و ما یمس  فال مرسل لها»فرماید: می

هیای  اصیی ویژگی؛ بعد ای اینکه مطالب را توضیح داد و ای این دو آیه معلوم شد که اوالً  دای متعال آسمان و یمین را با «الحکیم

باشیند. میا بر یی ای اینهیا را ها آن است که آسمان و یمین پر ای مالئکه هستند و اینها موکیل می لق کردآ و ای جمله این ویژگی

مل  موکیل میوت  کنند.ها را ثبت میایم؛ به عنوان مثال مالئکه موکل اعمال رویانه وجود دارند و اعمال رویانه انسانبیشتر شنیدآ

کنند کیه بیه نکییر و منکیر شاء اهلل وقتی وارد عالم بریخ شدید دو مل  نزد شما آمدآ و ای شما سؤال و جواب میوجود دارد. اننیز 

کنم اینها را به صورت موردی بحث نکنید. همانطور کیه آییه تر هستند ولی من  واهش میشدآمعروف هستند. این مالئ  شنا ته

شاء اهلل وقتی ای حساب و کتاب نکییر و منکیر فیارق پروردگار در همه امور هستند. ان ؛ اینها رسل«جاعل المالئکة رسالً»فرماید: می

اگر اصطالح قانون، اصیطالح درسیتی –دهند و قوانین عالم بریخ ی دیگری  دمت شما آمدآ و به شما اسم ا روی میشدید مالئکه

کند، یا می« و ما یمس »یا  «ما یفتح اهلل للناس»متعال با مالئکه  ود  دهند،  الصه لحظه به لحظه  دایرا به شما یاد می -باشد

،  داوند  لات  اصی به «هلل فاطر السماوات و األرضالحمد»بندد؟ در واقع آنجایی که گفت بندد. چه چیزی را میگشاید یا میمی

که است، میدیریت مالئکیه در عیالم امیری جیدی فرماید: این  لات به محوریت مدیریت مالئکار بردآ است، در قسمت بعد آیه می

 است. 

غرضم من این است که به هرم نیایها برسم منتهی الیم دانستم ابتدا بحث کردآ و ببینیم داستان نیای در عالم چیست؟ فکر نکنیید 

ن را بحیث  یواهم کیرد. های سکوالریسم است و اییای است، عدم فهم داستان نیای یکی ای ریشهداستان نیای در عالم، داستان سادآ

ها در عصیر میدرن  یدا را برییدآ ای تیأمین کنید که باید عادی یندگی کنید، تحصیل کنید، شغل انتخاب کنید، انسانشما فکر می

های  دا را ییاد کنیید، حیاال کیه ؛  ُب نعمت«یا ایها الناس اذکروا نعمة اهلل علیکم»فرماید: بینند. سپس در ادامه آیه مینیایها می

رود؟ یاد کنید داستان چیسیت؛ ای اول ای  داست این چه وضعی است که شما یادتان مین ادارآ عالم به محوریت ریق و اعطداستا

اینکیه  کند. لذا معنای دقیقت به ذکر میدهد و دعوکنیم،  دای متعال این مطلب را تذکر میتا آ ر ماییم، ما هستیم که ادارآ می

ها دچار ها انساندهد. بعضی وقتشتان را ای  دا بخواهید این است که نم  آش و بند کفش را  دا میاند نم  آش و بند کفگفته

افتد به صورت جدی دعا کردآ و حل کنند یا سالمت بدن آنها به  طر میشدآ و مثالً وقتی ی  مسأله علمی پیچیدآ پیدا میشرک 

رسند توجه ندارنید. لیذا ایین حیدیث اثیر تربیتیی دارد و ، لباس و اینها میدانند ولی وقتی به نم ِ آش، بند کشفآن را ای  دا می

و اذکیروا نعمیة اهلل »فرمایید: د و به این معانی بایید توجیه کنیید. لیذا میدهکه حتی نم  آش را نیز  دا میگوید: توجه کنید می

 یدا باشیید، دائمیاً تیذکر بدهیید کیه ای نمی  آش تیا علیم، ای فرینید تیا  هیای؛ شما اهل ذکر و یادآوری راجیع بیه نعمت«علیکم

این مسأله، موضوع مهمیی اسیت. قیدری جلیوتر  -بخیری، ای برکت در یندگی تا آرامش در دستگاآ  دا موضوع کار هستند، عاقبت

میاآ بیه فهیم سیبد سورآ فاطر به مدت ی بروید. بندآ ناراحت هستم که یمانی نداریم تا این آیات را بخوانیم.  واندن و معنا کردن 

کند. اصل  لات که معلوم اسیت و های  لات را بحث میکند. نام سورآ فاطر نیز فاطر است؛ یعنی ویژگینیایهای  انوار کم  می

ع دقیت دارد که قدری بیر روی ایین موضیوها قبول دارند که  دا عالم را  لق کردآ است. سورآ فاطر این مطلب را عنوان می یلی

های عالم  لات است. دوبارآ بحث را کنید که  دای متعال این عالم را چگونه  لق کردآ است. سورآ فاطر، داستان دقت در ویژگی

و اهلل الذی ارسیل »فرماید: رسد. میکند تا به این آیه میهای  لات را بحث می دای متعال ویژگی -دهد. در آیات بعدی ادامه می

. بر روی این آیات دقت کنید چون بسیار فنیی «ابا فساناآ الی بلد میّت فأحیینا به األرض بعد موتها کذل  النشورالریاح فتصیر سح

فرستد. البته اآلن معنای فرماید:  دا کسی است که بادها را میهستند و ما باید بسیار دقت کنیم تا قدری آیات را متوجه شویم. می



. وقتی «جاعل المالئکة رسالً»فرستد. چون آیه فرمود: م است؛ هو الذی ارسل یعنی مالئکه را میبا آیات قبل معلو «هو الذی ارسل»

؛ بیه محورییت حرکیت بادهیا، ابرهیا شیکل «ًفتصییر سیحابا»آورند. ی او بادها را می، یعنی مالئکه«هو الذی ارسل الریاح»گوید می

فأحیینیاآ بیه األرض بعید »فرسیتیم. ای میهای میردآابر را به سیریمین ؛ ما این«فساناآ الی بلد میت»فرماید: گیرند. سپس میمی

؛ وقتی یمین میردآ اسیت بعید ای «فأحییناآ به األرض بعد موتها». این جزء آیاتی است که معنای واقعی آن دورآ ظهور است. «موتها

؛ نشور و بایگشیت نییز همینطیور اسیت، «شورکذل  الن»فرماید: شود. سپس  دای متعال میفرستد یندآ میاینکه  دا ابرها را می

هیای  داونید متعیال کردنفرماید: کیالً ینیدآ مردآشدن یمین است. آیه مییندی برای یندآهمینگونه است. فرآشدن نیز مردآ یندآ

حث  واهم کرد. شیاهد شوند. اینها را بعداً بها یندآ میشود و انساناینطور است؛ لذا در آیات آمدآ است که صور اسرافیل دمیدآ می

یریید »فرمایید: مین کیان کند میبحث بندآ ای اینجا به بعد است؛ بعد ای اینکه  دای متعال این مباحث را راجع به باران مطرح می

ها آن را درک کند. عزت، یکیی ای نیایهیایی کیه انسیان؛ بعد ای طرح مباحث قبلی در مورد عزت صحبت می«العزة فلله العزة جمیعاً

ها کند. عزت و آبرو جزء نیایهایی کیه انسیاننند و جزء نیایهایی است که انسان به وسیله آنها احیاء شدآ و احساس حیات میکمی

ای که اتفاق افتادآ بهتر بود. حیاال مردم ای این آبروریزیگفتند: اگر میاید که میدهند. در افواآ مردم شنیدآبسیار به آن اهمیت می

دانم کیه ها! مین میی؛ یعنی ای انسیان«من کان یرید العزة»فرماید: کند میکردن صحبت میاجع به مردآ یندآ دای متعال وقتی ر

اگیر – ها میثالً،ارد. میثالً انسیاندانیید سیطوحی ای فایر وجیود دعزت، آبرو و ماام اجتماعی برای شما مهم است؛ همانطور کیه می

ها بیا شوند ولی وقتیی انسیانکشند و  فه نمیها نفس میکسیژن نیای دارند، انسانها به اانسان -های این افراد درست باشدتحلیل

ی او محسیوب  واهند حرکت کنند و چیز بهتری به دست بیاورند. این نیای ای نیایهیای اولییهکشند دوبارآ میوجود اینکه نفس می

حال بحث سبد نیایهای  انوار هستم؛ ایین نیایهیا ای سیطحی اند. بندآ در ها عزیز شدند به اوج  ود رسیدآشود. اما وقتی انسانمی

عزت است، دوست دارنید عزییز باشیند. لیذا نیای کنند ها دنبال میشود و باالترین نیایی که انسانشروع شدآ و به سطحی  تم می

افتید و اجیری بیرای شیما هیبط عمیل اتفیاق مییاوالً در رواییت آمیدآ کیه کند وقتی شما پس ای رفع نیای ی  فرد او را تحایر می

نویسند؛ چون به او کم  کردید تا جهیزیه د تر  ود را تأمین کنید، ی  نیای او را تیأمین کردیید ولیی عیزت او را بیه چیالش نمی

رفت و مباحثی را مطرح  علیه السالمها بسیار مهم است. سائلی نزد امیرالمؤنین اید، چون عزت آدمکشیدید؛ یعنی کأنه کاری نکردآ

به او فرمودند: گویا بحث و مسأله دیگری داری؟ عیرض کیرد بلیه. ایشیان سیریع چیراغ را  یاموش کیرد.  علیه السالمد. حضرت کر

انید. پرسیدند: چرا این کار را انجام دادید؟ فرمود: برای اینکه من  جالت این فرد را نبینم. بر روی این مسأله بسییار مالحظیه کردآ

آمد و گفت فایرم. حضرت به او فرمودند: صبر کن. سپس ایشان دا ل  انه رفتند و دفعه بعید  المعلیه السشخصی نزد امام حسین 

را ندید؛ دستی ای در بیرون آمد و شخص فایر را برای چند سال تأمین مالی کرد. حتیی حضیرت در  علیه السالم کسی امام حسین

این حد که به او نگاآ کنند فرد را تحایر نکردآ و عزت کسی را به چالش نکشیدند. پس عزت چیز مهمی اسیت و لیذا بنیدآ آییه را 

در دسیت  داسیت. آن هم در  واهید ؛ اگر سطح باالی نیایها را نیز می«من کان یرید العزة فلله العزة جمیعاً»بار دیگر بخوانم. ی 

رسد. دهد که آب چگونه ای سطحی ای نیای به سطح دیگر می. با این آیه توضیح می«و جعلنا من الماء کل شیء حیّ»فرماید: آیه می

است که باید بر شما باریدآ شود و شفاعت اتفاق  نوم علم است. لذا منظور این آیه ایالبته باطن مفهوم آب در روایات و آیات ما مفه

 واهم  یلی تفصیل دهیم، ایین مباحیث را بایید بیه بعداً اینها را عرض  واهم کرد و اآلن نمی -بیفتد. معنای باطن آیه این است. 

آن را با روایات و علی درایة صورت مفصل و با مٌکث توضیح داد. ای آریوهای بندآ این است که بتوانیم وارد اینگونه مباحث شویم و قر



کنم و امیدوارم  دای متعال نصیب ما کند کیه رویی تیوانیم در بفهمیم. بندآ این بحث را در اینجا تمام می نه اینکه ا بار بخوانیم،

 - ماآ مبارک رمضان قرآن بخوانیم.

غرض من این بود که سبد نیایهای  انوار را توضیح دهم. بنابراین ای آیاتی که بندآ  واندم و ترجمیه کیردم مفهیومی واضیح شید؛ 

هیایی ها فایر الی اهلل هستند و  لات  دای متعال به محوریت تأمین نیایهاست.  دای متعال با فاطر بودن  ود و بیا ویژگیانسان

ها را الیی اهلل حرکیت  واهید انسیانکند. چرا؟ چون میها حرکت مید به سمت تأمین نیایهای انسانکردن او وجود دارکه در  لق

ها تأمین کنید.  واهد مسیرهایی برای تأمین نیایهای انسان واهد حرکت الی اهلل را ای طریق بیان ایجاد کند بلکه میدهد ولی نمی

در مسیر تأمین نیایهیای الهیی حرکیت کردیید،  -« الناس اذکروا نعمت اهلل علیکمیا ایها »فرمیاد:طور که آیه میهمان –وقتی دائم 

بزرگی به ما کردآ و عزت ما را حفظ نمودآ است؛ اگر چه  بسیار شوید که  دا محبتبینید. اگر دقت کنید متوجه میدائم  دا را می

فرماید: . میاست ودش ما یم که  دا در حال نشان دادن یابهل ذکر باشیم در میدهد ولی اگر انم  ما، آب باران و عزت ما را می

محبت به شکل دائمی کنم. وقتی کسی به شما من کسی هستم که همه چیزِ تو را ای اول تا آ ر و تا ابد به صورت دائمی تأمین می

بودن  داونید در رحمان و رحیم شوید. مسیر تأمین نیایها، ابزار رفق  دای متعال است.مند میکرد شما به صورت ویژآ به او عالقه

کنیم نحوآ تأمین این مسأله تبلور پیدا کردآ است. بنابراین با توجه به این مباحثی که عرض کردم وقتی ما راجع به نیای صحبت می

بحث ما در هرم تواند انسان را سکوالر کردآ و ای  داپرستی جدا کند یا اینکه توحید را در طرف ماابل فربه نماید، این اصل نیای می

ای باشد. حاال در تکمیل ایین بحیث و در نیایهاست. بندآ ی  بحث مطرح کردآ و در جلسه قبل گفتم مدل تأمین نیایها باید محله

باشرد و توانید مردم اا خداپرست کنید یا به چالش بکشید تا به نان شب خود ملترا  با مدل تأمین نیازها میگیویم: شرح آن می

کنیم ایین نگیاآ بیه عنیوان یی  شیاهراآ اساساً وقتی ما به نحوآ تأمین نیای نگاآ می و تلت فشاا قراا گیرد. شده تکامل او متوقف

توان راجع به نیای صحبت کرد و آن را به نحو سکوالر تأمین نمیود ولیی  داونید را بیا برهیان باشد. نمیهدایت و افزایش توحید می

 کنم به این بحث دقت کنید! یکی ای اشکاالت مهم ما به فلسفه ایین اسیت.  واهش میصدیاین و کلمات فلسفی  دا را اثبات کرد

که مکانیزم تأمین نیایهیا  را نظری بحث کردید!!! و طریق اصلی  داپرستی وقتی شما  داپرستی که فلسفه منشأ سکوالریسم است.

ها اثر ییادی نیدارد، البتیه انسیان بایید ای او بترسید و انسانشود که در یندگی  دا به ی  موجود فانتزی تبدیل می یدرا ندید است

شیود.  داونید توسیط مفیاهیم شود و کار انسان را  راب کرد، درک ای  یدا چنیین میبارآ  دا عصبانی میحساب ببرد؛ چون ی 

توانیید  یدا را ید شما میکندانم که وقتی فلسفی بحث میشود، من سفیه نیستم، یا قوم لیس بی سفاهة، من میفلسفی اثبات می

شود. حتی اگر من اینها را بفهمم  یدایی بیرای مین برای ما اثبات کنید و در تردّد بین امکان و وجوب، ممکن به واجب وابسته می

  اثبات شدآ است ولی این اثبات کجا و اینکه من  داوند را دائماً در حال رفق به  ود ببینم کجا؟ این ی  نوع ارادت به  یدا و یی

کنید. کند و  دای نظری تعریف شدآ در استدالالت فلسفی آقایان نیز ی  نوع  داپرسیتی ایجیاد مینوع تسبیح و سجدآ ایجاد می

برهان صدیاین را بحث کردآ و تردّد  100باشد؛ یعنی اگر شما سایی نمیشود منشأ نظام دایی که در استدالالت فلسفی اثبات می

الوجود را محیور عیالم قیرار دهیید نظیم وردآ و در این تردّد ممکن را به واجب وابسته کنید تا واجیببین امکان و وجوب به وجود آ

و فایر را بیه  «یا ایها الناس انیتم الفایراء الیی اهلل»فاط و فاط به این آیه توجه کردید که  کند. در حالی که اگرغییر نمیاجتماعی ت

کند. ما با توجه بیه همیین معنیا شناسایی و بحث کنید نظم اجتماعی تغییر میسوی  دا مدیریت کردآ و مسیرهای تأمین ریق را 

را ما حساس هستیم که محله، محل تأمین نیایهای  انوار ایم. چسیر تأمین نیایها بحث کردآای را به عنوان مصداق ممدیریت محله

ت و سکوالریسم. ما در حال بحیث دربیارآ آن شیاهراآ باشد؟ چون نحوآ تأمین نیایهای  انوار یا شاهراآ هدایت است یا شاهراآ ضالل

کنیار همیدیگر باشیند.  ها بیشتر در  دمت هم و بیشتر درتا  انوادآ نیدکییم که ی  طوری نیایها را تأمین گوهدایت هستیم. می

ی است که قبالً مطرح هایکند و تربیت هم ییرسا ت  داپرستی است. این موارد بحثنید نحوآ تأمین نیایها به تربیت کم  مییبب

کنیم، تأمین نیای طریق ما راجع به نحوآ تأمین نیای صحبت می یایم. بنابراین در این جلسه بندآ اصل مالک را بحث کردم. وقتکردآ

وان تأمین نیای را هم به شکلی تبدیل کنید تا عزت طرف به چالش کشیدآ شیود. یعنیی شیب تبرای گسترش توحید است. البته می



های نفت باید پول اند؛ گفتند ابتدائاًهای اقتصادی نوشتهدارها کند. آقایان در کتابوی هم بدود بعد تایآ  ود را گرفتار سرمایهبدود ر

بیردن اصیلی فرآینید سیود  دارها دادآ شود، ثروت آنها ییاد شود و بعد سود آنها که تأمین شید، بیه دلییل اینکیه فرآینیدبه سرمایه

بند و آنها دار نیای به ی  کارگرهایی هم دارد. با ی  بدآ و بستون اقتصادی با کارگرها قراردادی میالبته سرمایهدارهاست که سرمایه

این ی  نوع تأمین نیای است، ی  نوع تأمین نیای هم ایین اسیت  داری به این شکل است.کند. مدل سرمایهرا هم تأمین معیشت می

شوند که اجیر بودن کراهت دارد و ها متوجه مینیای غیر متمرکز انجام دهید و آن یمان آدمآیید که تأمین که شما به سمت این می

کنند. لذا عزت آنها هم بیشتر حفظ  واهد شد. حاال این مفاهیم را بعیدها بحیث بعد  ود آنها به صورت غیر متمرکز تأمین نیای می

ا را عوض  واهد کرد. ماها غیر معصوم هستیم و به باطن قرآن دسیت معانی جدیدی است و بنیاد اقتصاد م ، واهیم کرد. این موارد

ها و فاط اگیر شود. اما با همین بحثنداریم. باطن قرآن در ا تیار معصومین است و دورآ ظهور بوسیله ظاهر و باطن قرآن ادارآ می

رویم کیه در واقیع محلیه را تعرییف تی مییی  مادار داریه در آن انجام دهیم، حال به فضل اللهی  واهید دید که در واقع به سیم

کنیم به محل تأمین نیایها. اما کسی تلای نکند که داستان نیای ی  داستان است و بعد قیرار اسیت بیه مسیجد رفتیه و نظیری می

رییت ای بیه محو. یکی ای اشکاالتی که باعث شدآ دوستان ما بیان کنند که محله اسالمی یا مدیریت شهری محله داپرستی بگوییم

کنند که چرا محله یعنی محل تأمین نیایهای  انوار؟  یب سکوالریسیم هیم همیین حیرف را مساجد هست و بعد به ما اشکال می

شوند به دلییل ایین اسیت کیه هم نیایها تأمین شود و علت اینکه تفاوت این دو را متوجه نمی todیند. ممکن است در محالت می

یعنی ما ی  بار باید معیشت مردم را تأمین کنیم و ی  بار هم باید معیاد میردم  را  .است کنند  داپرستی ی  امر نظری یال می

که بودن معاش معاد امکان ندارد، معنای این روایت این نیسیت کیه  -که البته دارای قبل و بعد است –تأمین کنیم. لذا این روایت 

های عصر ماست که روایات غلط فهمیدآ این ای مصیبت –یدا کنند ی  بار معاش را تأمین کنید تا مردم نگاآ نظری به  داپرستی پ

معنایش این است که اگر مدل تنظیم معاش غلط شد آنگاآ به معاد  تم نخواهد شد. بین معاش و معیاد ارتبیاط اسیت.  - دنشومی

ر حال بیان مبانی هستم، ایین توانید معاش را به سمت توحید تنظیم کنید. مانند همین مدلی که بندآ عرض کردم؛ بندآ دشما می

کنید ها را تأمین میاما االن کامالً کاربردی آن را مطرح کردم. شما به شکلی معاش  انوادآ - جلسه ما به سمت مبانی نظری رفتیم

دفعه دیگر  کند، ای چه راهی؟ ای راآ گسترش تربیت. این مسأله را در آیندآ بحث  واهم کرد. بنابراینکه  داپرستی افزایش پیدا می

که این روایت  واندآ شد به این عمق کالم معصوم توجه کنید که ال معاش له ال معاد له معنای روایت این نیست که حال هر طیور 

کنید و دارها تأمین کنید.  یر، اتفاقاً نحو میدیریت معیاش توجیه بیه معیاد را یییادتر میتوانید معاش را ولو به شکل سرمایهکه می

هیای فلسیفی ایین اسیت، میا بیه نگاآ ی که عرض کردم توجه کنید؛ همه ایراده هم ایجاد نکند. لذا دوبارآ به آن معنایتواند توجمی

  واهند ای این مفاهیم استفادآ کردآ و  دا را جا بیاندایند، به اصطالح فلسفه بالمعنی األ یصفالسفه مسلمان نیت  وبی دارند می

کنید که چیرا شیما کنند اما وقتی به آن عارف فیلسوف مراجعه میمراد آنهاست. درست است که در فلسفه بالمعنی األعم بحث می

 واهیم دهند بالمعنی األعم مادمه فلسفه بالمعنی األ ص است. یعنی ما میکنید؟ پاسخ میدر مورد فلسفه بالمعنی األعم بحث می

اپرستی ای این مفاهیم استفادآ کنیم. درست است که هدف هدف  وبی است اما به دلیل اینکه ای ابیزار راجع به عالم و توحید و  د

 کنند. کنند بعداً  داپرستی را هم نظری مطرح می ودشان استفادآ می

همان بحثی اسیت  کنداجتماعی دنبال کنند. یکی ای آن معانی که کم  می های ما باید  داپرستی را ای طریق نظاممنبرها و کتاب

کنید، در آییه دوم یی  سیری که بندآ عرض کردم یعنی ابتدا  داوند متعال در آیه اول راجع بیه نحیوآ  لایت  یود صیحبت می

آنهیا  یعنی تذکر داد که مالئکیه رسیل هسیتند و« یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ »در آیه سوم بیان کرد که و توضیحاتی داد 

رسانند و بعد به مردم گفت که طریق نیای در عالم تکوین مالئکه هستند. لذا شما یاد  یدا کنیید و هستند که ریق ما را به شما می

اگر خداوند متعال به نلوه ام فهم مفهوم ریق جز مادمات و ارکان اصلی فهم توحید است. همیشه بیان کردآ بندآاهل تذکر باشید. 

کند، ما هم دا مدیریت اجتمایی باید یک نلوه تأمین ازقی اا مدیریت گیری میشااه کرده و از آن ازق اا نتیجهتأمین ازق خود ا

این اصل بحث است. بحث فردا را هم عرض کنم که چه  واهم گفت؛ اگر ریق ابزار گسیترش توحیید  کنیم که تربیت اا ااتقا دهد.



مفهیوم  -نیایهای رویمرآ –دانیم، حاال مفهوم تفریح و مفهوم معیشت ق را این میاست یا ابزار گسترش سکوالریسم است، اگر ما ری

 شااهلل عرض  واهم کرد.علم یا تحصیل و مفهوم شغل و اشتغال تابع این بایتعریف  واهد شد که ان

 بینا ابی الااسم محمدسیدنا و ن وصل اهلل علی


