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ایرانی پیشرفت به مسأله شغل به عنوان  –خانوادگی پاسخ نقشه راه الگوی اسالمی  الگوی تولید

 یکی از نیازهای ضروری خانوار

 

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

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

 تعالی فرجه الشریف.

های مهیم بیرای ارارش ریهر اسیر. سیر بحث ما به تبیین هرم نیازهای خانوار رسید. تأمین نیازهای هیرم خیانوار ی یی از سرف یل

عرض کرریم که وظیفه مدیریر رهری حفظ فضای حاکم بر نهارهای مت فل تربییر اسیر. ا یر وظیفیه میدیریر های قبلی ف ل

حفظ فضای حاکم برنهار خانوارش رانستیم، مهمترین عاملی کیه  -ایی که رر جلسه  ذرته عرض کررم هبنا بر استدالل -رهری را 

 خاونوار را بیه ری لی تیأمین کنید کیه تواند نیازهایمدیریر رهری میکند، نحو تأمین نیازهای خانوار اسر. به این کار کمک می

ها صرف تیأمین نیازهیا انسان ی کهوقتآن وقر را صرف کند. رر این صورت  ین نیازهای خور مجبور رور بیشترینخانوارش برای تأم

ثی که رر جلسه  ذرته عرض کیرریم، . بنا بر مباحای و حداقلی روررت هستهروابط خانوار ی به صو رور که[کنند ]باعث میمی

هرم نیازهای خانوار را در محله تأمین کند تا به سرعت و آسانی این نیازها تأمین شود و افرراد مراب ی و رت باید مدیریت شهری 

ر اسیر. ا یر نهار خانوارش، نهار مت فل تربیر اسر، نهار خانوارش، نهار اصلی مدیریر کنندش تربی خود را در نهاد خانواده بگذرانند.

 "وقیر" یوییم افیرار توان رر جای ریگر پیگیری کرر. پی  وقتیی مینهار خانوارش برای تربیر وقر نگذارر مسأله تربیر را نمی

مسأله تربیر اسر. همانطور که بیان رد همه مسیاللی کیه رر جامعیه اسیر از اهمیر رارته بارند و به خانه خور بروند، به رلیل 

تربیرت زیرسراخت ه ره ، «ایرانری ییشررفت –ن شه راه الگروی اسریمی » یرر. به اصطالح فنی یچگونگی تربیر تأثیر م

د رد. بنیابراین میدیریر ریهری بایید بیه نسازها به چالش کشیدش خواهو بدون توجه به مسأله تربیر همه جهر سازهاستجهت

ای هری رر چیسر؟ رر این اسر که مدیریر محلهرهری با مدیریر متمرکز ر ایای تبدیل رور. فرق مدیریر محلهمدیریر محله

رهری با مدل تأمین نیازهای خانواری که رر خور  نجاندش اسر وقر بیشتری را برای افرار به جهر رر کنار هم بیورن آنهیا محییا 

یافتیه از سیر  کند. به رلیل این ه بحث به این ناطه رسید، یک سرف ل جدیدی باز رد. سر ف ل جدید رر واقع زایییدش و تولیدمی

ای باید هرم نیازهای خانوار را تأمین کند. حال به صیورت کرر مدیریر محلهف ل قبلی اسر. بحث سرف ل قبلی چه بور؟ بیان می

کند که هرم نیازهای خانوار چیسر. پ  ما باید بحث را به این ناطه هدایر کنییم تیا ییک رر  طبیعی نخبه و مدیر ما سوال می

ن ته بسیار مهیم  ی خانوار هم اراله کنیم. بندش رر رو جلسه  ذرته بر روی ن ته بسیار مهمی تأکید کررم؛ ایناهرورنی از هرم نیاز

رر واقع مادمه بازتعریف هرم نیازهای خانوار اسر. آن ن ته بسیار مهم و فنی این اسر که مدل تنظیم نیازها رر واقع یک میدل رو 

و هم به رلیل این ه ماهیر نیاز به ر لی اسر که انسان بسیار به آن وابسیته اسیر، ف یر  کندمنظورش اسر؛ هم نیازها را تأمین می

کنند، به نیازهای تفریحی ها رر طول ربانه روز به نیازهای رغلی خور ف ر میکند. مثالً همه انسانانسان را نیز به خور مشغول می



کنند. اساسیاً بنیابر آن مبیاحثی کیه میا رر مبیانی نظیری الگیوی میکنند، به نیازهای تح لی و روزمرش خور نیز ف ر خور ف ر می

و هرر امرری غیر ابرل حرذف از  ها هستندنیازها غیر ابل حذف از شخصیت انسانپیشرفر اسالمی مطرح کرریم، بیان ردش که 

تند. یس و تی تفکر هسسرچش ه شود که انسان به آنها فکر کنند. موضوعات غیر ابل حدف از شخصیت شخصیت بود باعث می

به این ری ل نیسیر کیه فایط دهیم. را هم تحت تأثیر  رار می هافکر انسان وا عکنیم در راجع به مدل تنظیم نیازها صحبت می

کنند. ف ر انسان را رر یر می ءعارور، به رلیل این ه نیازهای روزمرش غیرقابل حذف از رخ یر هستند وِنیازهای روزمرش تأمین می

آن ف ر تغییر خواهید کیرر. پی   ورت تدریجی مسیر زند ی او به طبعا ر انسان بر روی یک موضوعی ف ر کرر؛ به ص رانیم کهمی

کنرد ترا ها ک ک میمدل تنظیم نیازها به انسانکند. رر واقیع ها را نیز مشخص میمدل تنظیم نیازها رر واقع جهر زند ی انسان

ای تضیعیف ییا ها نسیبر بیه ییک مسیألهکند که اعتاارات انسانکمک میازها به مدل تأمین نی. خود را تغییر دهندسبک زندگی 

 ذاریید. بنیابراین از منظیر الگیوی کنید اما از پایگاش تأمین نیاز بر روی تف یر او هیم تیأثیر میرور. رما نیاز او را تأمین میتاویر 

ظیم نیازها را راریم. ا ر مدل تن نیازها به چه ر لی باردایرانی پیشرفر یک بحث بسیار مهم مبنی بر این ه مدل تنظیم  –اسالمی 

ا آنهیهیا و غاییات زنید ی آرمانبر ها تأثیر  ذارته و غلط انتخاب کرریم، به رلیل این ه مدل تنظیم نیازها بر روی حوزش ف ر انسان

ی همین خورا  و پورا  و مس ن اسر. کنند که هدف زند ها ف ر میانسان ،مثالٌ رر مدل تنظیم نیاز فعلی ر. ذارتأثیر جدی می

کننید بیه وقیر نمی هاکند که انسانرا تأمین مینیازهای خورا  و پورا  و مس ن پیچیدش چرا؟ به رلیل این ه مدرنیته به قدری 

لر رر میدل مسأله ریگری ف ر کنند. مثالً به رلیل این ه اقت ار عارالنه نیسر، مم ن اسر رغل انتخاب کند اما به رلیل این ه عدا

های حایوقی مشغول اسر. مثالً مشغول فیشاو ، حتی وقتی ررآمد هم کسب رد همچنان ذهن تنظیم اقت اری فعلی اصل نیسر

میلیون حاوق بگیرند اما من باید یک میلیون حاوق بگیرم. ذهن  59جامعه کند چرا باید برخی رر ر سوال میاسر و همیشه با خو

کند. رر باییه نیازهیا ها مشغولیر ررسر میید ا ر مدل تنظیم نیازها ررسر نبارد، رالماً برای انسانرور. ببینها مشغول میانسان

هیای الزم را ندییدش و هم به همین ر ل اسر، مثالً رر مدل تأمین نیازهای تح یلی؛ وقتیی ررسیر تنظییم نشیور انسیان آموز 

هیایی کیه میا رر مدرسیه کنند که این آموز وزان از خور سوال میهای غیر ضروری را خواهد رید. لذا بسیاری از رانش آمآموز 

خوانید. لیذا ها را میآموز تفاهم کند که برای چه این ررس تواند با رانشای برای ما رارر؟ ]این مدل[ حتی نمیخواندیم چه فایدش

بیه  کننید زند یشیان. احسیاس میکنندیاند احساس خسارت مها نسبر به تح یلی رارتهوالً به این ر ل اسر که رر انسانممع

رور. خیلی مهم اسر که رما چیه توانستند مطالب مهمتری یار بگیرند و به این ر ل ذهن آنها مشغول میهدر رفته اسر زیرا می

ه میدل نیازهای خور رارید. خب البته این موارر را رر رو جلسه  ذرته عرض کررم. با توجه به این مسأله ک تنظیمریدی نسبر به 

  « لِلیديینِ حَنِیفیاً وَجْهَیکَ فَیأَقِمْ»تواند انسان را به توحید و خداپرستی برسیاند. اعیوذ بیاهلل مین الشییطان رجییم تنظیم نیازها می

رو به « لِلديینِ وَجْهَکَ أَقِمْ»َ و نه فرمور که یک بخشی از زند ی خور را برای رین اقامه کن. بل ه فرمور:« لِلديینِ وَجْهَکَ فَأَقِمْ»فرمور:

حرکر کررش اسر. این اقامه وجیه  های زند ی به سمر اورر همه بخش خدا کن. وقتی انسان وجه خور را به سمر خدا برر، یعنی

به این ر ل نیسر که مثالً رما رر محیط قلبی خور توجه به خیدا  رور.و این ه انسان رو به خدا کند، رامل همه ابعار زند ی می

 فِطْرَتَ» فرماید: اما بعد رر مسالل اقت اری به رین عمل ن ررش و به سمر خدا اقامه وجه ن نید. رر فرقه بعد آیه می رارته بارید،

آن طوری راحر هستند کیه رر همیه ابعیار بیه  اسر،ها را به این ر ل خلق کررش خداوند متعال انسان« اعَلَیْه اسَاَلنّ فَطَرَ اَلَّتِی هِاَللّ

ا ر رما رر یک بعد توجه کررید و رر یک بعد ریگر توجه ن ررید، بعدی که خداپرسیتی رر آن اقامیه نشیدش بعید  خدا توجه کنند.

ها به رر  خفی رچار هستند. رر  خفی انسان معموالً رور کهریگر را به چالش خواهد کشید. لذا مثالً رر اربیات رینی  فته می



ه ابعار وجور خور را براساس توحید بازتعریف کند. به نظر ما ریشه اصلی تحاق رر  تواند همیعنی انسان ق د توحید رارر اما نمی

ب خور بدانند. بیه ایین ری ل ایین حیاالت رر روند رر مدل زند ی، ریگران را رَخفی، مدل معا  و زند ی افرار اسر. مجبور می

 رور. انسان ایجار می

ی انسان را بازتعریف کررم. بنابراین رما از ظریق تیأمین نیازهیا از طریایی کیه توجه به این معنا اولین بخش از نیازهاحال بندش با 

کنیید. رر یبه سوی خدا حرکر م« اَللّهِ إِلَى اَلْفُاَراءُ أَنْتُمُ اَلنّاسُ أَیُّهَا یا :»کنیدطرف کنید الی اهلل حرکر میخواهید فار خور را برمی

الی اهلل تعریف رور و با مدل تأمین نیاز خور بیه سیمر  ،ر تا فار انسانتعریف روجلسه  ذرته عرض کررم اولین جایی که باید باز

خدا حرکر کند، نیازهای تفریحی اسر. ن ته مهمی که ریروز عرض کررم این اسر که فرح یا خورحالی ییا بیا انگییزش و سیرحال 

وجور نیامد، تحر  انسان رر جامعه به همیراش  ا ر رر یک انسانی به - همه این موارر کلمات مترارف و نزریک به هم اسر –بورن 

رور. لذا فرمور : ایا  و ال سل فإنه یضر بالیدین و کسالر اسر. وقتی رر کسی حالر فرح نبور، بر همه زند ی او کسالر حاکم می

رم نیازها خانوار صیحبر بنابراین وقتی راجع به هخورر. رین و رنیای او ضربه میالدنیا. ا ر انسان رچار کسالر ردش و فرح ندارر، 

برر. این معنیایی . تفریح یعنی عاملی که کسالر انسان را از بین میرورکنیم رر صدر این هرم حتماً نیازهای تفریحی مطرح میمی

به اصطالح  –ای اسر. ا ر رما قدرت بر طرف کررن کسالر رر جامعه را ندارته بارید. حتی که بندش عرض کررم یک بحث جدی

شود، صدر مسأله رفع کسالت که از طریق تفریح و ایجاد فرح ایجاد میهای رغلی هم پایین خواهد آمد. وری محیطبهرش –رکیک 

رر یک خانوارش خوب تفریح اصل اسر. منتهی ما بیان کرریم که تفریح آن چیزی نیسر که رر حال حاضر از  نیازهای خانوار است.

موجور رر بر طرف کررن مسأله کسالر اثر حداقلی رارند. لیذا بایید تفیریح را و نحیوش های آن رر  هسر. یعنی به اصطالح تفریح

ها به ر ل حداکثری برطرف رور. بندش روز  ذرته مثال زرم؛ بییان کیررم کیه تأمین آن را به ر لی تنظیم کرر که کسالر انسان

با همسر، ارتباط عاطفی، ارتباط جنسی و ارتباط اخالقی هاسر، ارتباط مثالً خانوارش اصل رر س ینه، آرامش و رفع کسالر رر انسان

رسیانند و بعید میثالً ییک با همسر اصل رر رفع کسالر و ایجار س ینه اسر. بعد رر تمدن مدرنیته سن ازرواج را به سی سیال می

رفع  ه صورت بنیارین عاملِ ویند که رما به آن پار  یا رهربازی بروید و تفریح کنید. ببینید بکنند و میپار  آبی هم ررسر می

 یاش  وینید ایین م یان تفریحکنند و میکشند بعد به صورت حداقلی یک پار  تعریف میکه خانوارش اسر را به چالش می کسالر

ا ر بتواند رر محیط روستان  –که بیرون رفر یا محیط روستان اید. زیرا وقتی از پار  محله اسر. این یعنی رما انسان را نشناخته

خلیوت  رر روبارش –رور. حتی رر محیط روستان هم انسان مطلوبی تلای نمی وکشیدش ردش اسر ررونی بخند بزند زیرا به چالش ل

ررون سینه هنوز وجور رارر. پ  نباید عوامل رفع کسالر را روبنایی تعریف کرر. لذا میدیریر تفیریح رر اسیالم ییا  بیند که غممی

میثالً د. بندش موارری را عیرض کیررم، رفع کسالر را عمیق معنا کنو رور که تفریح می این سمربه ها مدیریر ایجار فرح رر انسان

تار پیدر و هاسر. رف یری رخ یر انسانروران ر ل کند،تأثیر  ذارته و فرح را ایجار میها انسان الراولین جایی که رر رفع کس

توانند رور کند. پدر و مارر می ا به صورت بنیارین از فرزندان آنهار کسالر رتواند تا آخر عممی تربیر فرزند، مارر رر هفر سال اول

وقتیی انسیانی رچیار عایدش  .های روحی ریوررچار عادش و چالش ند که فرزند رالماًنطوری با فرزند خور رر هفر سال اول رفتار ک

لذا انسان یک عمر به خاطر روران کیورکی  .هد بورنخواهد رد و یک عمر با انسان خوابر طرف به راحتی او روحی بور، عادش روحی 

دٌ لوَلَیدُ سَییّا»انید؛ ح یمانه به فرمورش کند. عرض کررم اهل بیران بر رخ یر او رارته کسالر پیدا میراین روکه و تأثیراتی 

به رسمیر بشناسند، ایین کیار باعیث  ا ر پدر و مارر بازی فرزند خور را رر هفر سال اول«. نیلْعَبُ سَبْعَ سَنی الولد»، «سَبعَ سِنینَ

نباید بازی را منع کرر. رلیل ایین موضیور را رر جلسیه  ذریته عیرض  ذاری رور، د به صورت متعارل پایهرور رخ یر فرزنمی



ورکی کنند، تعدار قابل توجهی از آنها رر روران کهای بزرگ ف ر میهای که نخبه هستند یا به آرمانکررم. ا ر بررسی کنید، انسان

اسر میوارر اسیتثنایی هیم اند. البته به رلیل این ه اختیار رر انسان اصل یک رورش کورکی پر از هیجان و بدون مانع را سپری کررش

ای زرش رید؛ حیرف فنیی یر اسیر. رر جلسیه  ذریته یری رخ یاما به صورت طبیعی متغیر اصلی همین رورش ر ل وجور رارر

راب و ارب بیا همیدیگر هیا بیر مبنیای آوقتیی ارارش است. هاکند اصطکاک بین ارادهایجاد میکسالت مه تری عاملی که در جامعه 

ها همدیگر را چیالش خواهنید رشارور. ا ر ارب نبارد، اربرخورر ن ررند، ارتباط آنها با ی دیگر باعث ایذاء و اذیر طرفین ارتباط می

حیر و اذییر ریدش و بیه ا ویند، طرف ماابیل آنهیا نارکلمه سخن می توانند رو کلمه حرف بزنند. وقتی روکشید. برخی حتی نمی

بارید. یعنیی بیه طیرف  سیمبرید کلمه ای را که به کار میاسالم به ما فرمورش رر اولین برخورر اولین کلمه. رورمیچالش کشیدش 

الر افشا هم سالم بگویید، سر سینگین خواهم، من با رما رر صلح هستم. بعد فرمورند که با حماابل بگویید من سالمر رما را می

رما را مالقات کررم. ریشب بندش نماز  اهلل و برکاته، بسیار خوربختم کهسالم علی م و رحمه  :سالم ن نید، بل ه با افشا بلند بگویید

ر بیه طیرف ماابیل رب خواندم که توفیق پیدا کررم امروز رما را روبارش زیارت کنم. به قول رکیک امروزی با این کار انیریی مثبی

ها رر هیا را میدیریر ن یرریم، انسیانپ  ا ر اصط ا  بین ارارش - این تعاریف]مانند انریی مثبر[ همه ناقص هستند. –رهید می

هفت سرال دوم کره ترین منشأ کسالر اسر. پ  این بزرگ و ظلم به همدیگر پیش خواهند رفر.ارتباطات خور به رنبال استثمار 

که  –به رلیل این ه وقتی رما فرزند خور را با آراب و ارب بار آورید  ب بوده زیرساخت تفریح در اسیم است.هفت سال آداب و اد

نباید روبیارش ارب  است.  مه ترین ادبی که انسان باید در هفت سال دوم یاد بگیرد مرجعیت عل ی  رآن و اهل بیت-بیان رد 

کند، بله ارب رر کالم و ارب رر جایگاش ارتباطات بسیار مهیم یک نفر فاط سالم میی این که را حداقلی معنا کرر و بگوییم ارب یعن

با امکانراتی کره در اختیرار  یدر و مادر بایدها جا بیافتد. نسانرر ا  اسر، اما اصل قضیه این اسر که مرجعیر علمی اهل بیر

مهمترین ام یان پیدر و میارر رو  ی او جا بیاندازند.فرزند برادر طول هفت سال دوم را   مرجعیت عل ی  رآن و اهل بیتدارند 

د. بایید رالمیاً و رر نیتوان جاانداخر، نیاز به ذکر رار. بعضی از مفاهیم را با یک بار  فتن نمیرفق پدر و مارر و وقر آنها چیز اسر؛

؛ ریگری نیسیرک  هیچرر اختیار ه ک بدسر راررپدر و مارر رو ابزار بسیار قدرتمند  بیان روند.های مختلف و با عسل محبر بازش

انتایال او آراب را نییز  آند و اعمیال نیتواند تا باطن فرزند بوسیله این محبر ت رف کنی ی محبتی که به فرزند خور رارند که می

ها رچیار نییاز این یه انسیانبیه رلییل « حَسْیبُهُ فَهُوَ هِاَللّ عَلَى یَتَوَکَّلْ مَنْ»فرزند خور یار رار د. فرض کنید یک پدر و مارری به نره

هاسیر. کند؟ این حالر ررونیی انسانب پیدا کنیم؟ چه چیزی ما را احتساب میسَکنند که ما با چه چیزی حَهستند، مدام ف ر می

ها به رنبال آن هستند. احتساب به صورت سارش یعنیی  ررند، حالر احتساب یک حالتی اسر که انسان اهی میبه رنبال یک ت یه

بیه صیورت  –که بر روی او حساب کنند  مند هستند به رنبال یک نفری بورشهایی که نیازه آرم بر روی کسی حساب کند. آرماین 

فرزنیدم خداونید   ویید:می . ]مثالً پدر به فرزنید[–کنم، و رنه حَسَبَ به باب رفته و معنای رقیای پیدا کررش اسر عرفی معنای می

 ا ر پدر ایین توانی بر روی او حساب کنی یک نفر اسر.همیشه می . آن کسی کهحل کن با خور اوال فرمورش این حالر خور را متع

ا یر رر حال  -و خور باید مش الت را حل کند ر رومیخانوارش جدا به رلیل این ه یک روز از  -موضور را رر فرزند خور جاانداخر 

رور. قیبالً بییان رید کیه از به جای ریگر نمییهر ز و  هرفت ر الی اهللبه سمنیازهای خور  وجور او توکل جاافتارش، بعدها برای حل

هیای احتسیاب را رر  کررش و به سمر خدا برور، همین رر  از محیط «اهلل انتم الفارا الی»ر انسان ورجمله عواملی که باعث می

هیا رر نهیان خیور ییک هیا وجیور رارر. آرمماسر. با این ه مم ن اسر لفظ آن را تازش رنیدش بارید اما این معنا رر ررون همیه آر

کنند که های جدی خواهد رد، زیرا بر روی کسی حساب میکنند و این کار متشأ نگرانیهای احتسابی برای خور تعریف میمحیط



قتیی آییات و –رر نظر بگیرید؛ ]مثالً رر ح م خمی [ ما این تعلیم حیاتی احتساب را رور بر روی او حساب کرر. حال رواقعاً نمی

. بیه رلییل این یه احتسیاب رر  رر بسیاری از عبارات احتساب اصل اسراسر. احتساب اصل  - خم  را خواندیم خواهیم فهمید

فرزند خور جا انداخر که پسرم بر روی کسی رر ور. حال فرض کنید یک پدری این موضور را نررور، آن اح ام هم رر  نمینمی

خیلیی معنیای « حَسْیبُهُ فَهُیوَ هِاَللّی عَلَى یَتَوَکَّلْ مَنْ»: دفرمایرریف می ته بارد. خب این آیهاب کررن رارحساب کن که ارز  حس

فیرض کنیید رر ییک حیال  باید بر روی چه کسی حساب کند. کند وبزر ی اسر که آرم بفهمد چه کسی او را حسب و کفایر می

بهیم این فرزند رر مایام مشی الت افتد این اسر که فتار؟ اتفاقی که میجا افتار، چه اتفاقی خواهد ازندی این معنا رر رورش روم فر

بنیدی علیوم را بیه روانشناسیی، رانید منشأ اصلی اصط اکات عدم تعیارل طیرفین اسیر. بنیدش تاسییم علیوم و طباهریزر. مینمی

ل ین میا رر میورر  –ام ر را عیرض کیررشاین موضور را قبالً رلیل این امی - های فعلی را قبول ندارربندیرناسی و این طباهجامعه

را  قرآن آیات مربوط به احتسیاب و حسیب تحلیل معانی روانشناسی اسر. ها معنایی راریم که این آیه زیرساخرتحر  روان انسان

اییر هیا رر ررون خیور بحیران رارنید زییرا فکنید. آرمها و مخلوقات صحبر مین آرمخداوند متعال با باطن و نها اسر، بحث کررش

ریما  ربعید ا ی کند که فار من به چه ر لی برطرف خواهد رد؟هستند. فایر به همین ر ل اسر که مدام رر ررون خور ف ر می

او بیه رلییل عیدم  مفهوم احتساب و مفهوم این ه باید بر روی چه کسی حساب کنید را رر فرزند خور جابیاندازید، ریگیر رخ ییر

فرماید فهو حسبه. ا ر انسان به این ر ل نبارند باییه را بیه متعارل نخواهد رد. قرآن مینا، دم احتسابی که وجور رارراعتمار و ع

نامتعیارل روبیرو این اسیر کیه بیا ییک فیرر ها انسانمهمترین مش ل اید که ه ریدشان. رما رر برخوررهای روزخواهد کشیدش چال

آزار رهنیدش  بسییارهای جبهیه توحیید مسأله خ وصاً رر مسئولیررور. این کند و غیر فنی خارج میهستند. او غیر فنی ورور می

قیرآن  .رورمی ترسخرخیلی کار  و جهار . لذا رر جنگتواند بایستدنمیاین ه آرام نیسر و س ینه ندارر اسر. رخص به این رلیل 

من در مر رهد س ینه اسر. ین میچیزی که خداوند متعال به مؤمن اولین« اَلْمُؤْمِنِینَ قُلُوبِ فِی اَلسَّ ِینَةَ أَنْزَلَ اَلَّذِی هُوَ»فرماید: می

منشرأ اصرطکاک  ه اسرتانسانی که در دورن به چالش کشریده شردتواند در بیرون بیاستد. اما ه میاست امت دارد کخود درون 

یک  که ن خالصه کرراینباید تفریح را رر کینم، راجع به تفریح صحبر می . وقتیکسالت خواهد شد منشأهم شود و اصطکاک می

کند کره مردیریت اصرطکاک برین تفکر اسیمی بیان میخیر،  ا یک لبخندی مسأله را مدیریر کنید.مثالً ب ای  فته رور یالطیفه

تیأمین تفیریح کنم. ببینید میا راجیع بیه ای اسر که بندش عرض میاین حرف فنی ها در جامعه ریشه فرح افراد جامعه است.اراده

ایم؛ ییک قسیمر از تفیریح بیه اما ما تفریح را رو قسیمر کیررش ،خانوار مسأله تفریح اسراصلی م. رر صدر نیازهای کنیصحبر می

برطرف کررن عوامل ایجار کنندش کسالر بر شر. مدیریر تفریح باید قدرت این را رارته بارد که عوامل ایجار کسیالر را از بیین 

انسانی و اصط ا  رر روابط انسانی اسر. این موضور هم بوسیله تمرکز بر روی هفیر  ببرر. از مهمترین عوامل ایجار کسالر، رفتار

 –رانید که ما رر ناشیه راش الگیوی اسیالمی افتد. البته رر حال حاضر بنا ندارم این معنا را ررح رهم اما رما میسال روم اتفاق می

رر اصل کلمه اح ام از کلمه ح میر  رفتیه ریدش و نیم. بحث ک ایرانی پیشرفر این رأب را راریم که آثار اجتماعی معارف الهی را

رور ای زرش اسر یعنی یک حرفی که نمیکنید که یک حرف ح یمانهکلمه ح مر از کلمه مح م  رفته ردش اسر. وقتی بیان می

حرف بسیار فنی زرش ح م خداوند متعال این اسر، یعنی یک یا  ویید که یک چیزی ح م اسر، . وقتی میرر آن چالش ایجار کرر

ر یذاری آنهیا را رر راریم آن وجه فنی بیورن و اث کنیم،توان رر آن چالش ایجار کرر. وقتی ما راجع به اح ام بحث میردش که نمی

ایرانی ییشرفت اداره جامعه است. مناسک خدا و احکام خردا و  –در ح ی ت موضوع الگوی اسیمی کنیم. بحث میامور اجتماعی 

ای سه میوه است؛ هدایت فرد دارای سه میوه است؛ اولین اثر هدایت فرد این است که فرد سعادت اخرروی را بدسرت ییامبر دار



جز موارری اسر کیه بیه انسیان آرامیش و سی ینه  رور و اینانسان از عاقبر خور ایمن می آورد که خیلی مسأله مه ی است.می

کشاند. لذا هدایر ها را به چالش میهای از آیندش انسانی خور ببیند. نگرانیرورهد این اسر که انسان عاقبر خوبی را رر پیشمی

دومین میروه هردایت ایرن ر. اافته اتفاقی خواهد کند که رر آیندش چن را راجع به آیندش توجیه میکند و انساانسان را مدیریر می

کند ایین آرامش پیدا می ض کررم، علر این ه فررا عرکه رلیل آن ر کنداست که برای فرد غیر از سعادت اخروی آرامش ایجاد می

ای ام. فاهیا قبالً عرض کررشر این موارر باید قبر مهمترین عامل ایجار س ینه اسر.اسر که هدایر تأمین کنندش عاقبر اسر و عا

ایم است، این است که ما آمدهجدید  هآن چیزی که در ن شه راانید. مورر بحث قرار رارش اعظام ریعه این موارر را رر  ذرته، بسیار

اإلستمار! آثار تربیر رر تفریح را کیه این جلسات به اندازش حسنرر  حال بندش ایم.اثر هدایت و احکام را در اداره جامعه بحث کرده

د. خداونید تری بیه وجیور بیاییهیای تف ییلیرااهلل خداوند متعال توفیق رهد تا رورشر افم. ا ر انرا میاسر یک مسأله اجتماعی 

هیا را توان بحثمتعال به ما سعه صدر بدش تا برای رین او وقر رارته باریم. تمدن مدرنیته وقر ما را ارتغال کررش اسر. بعدها می

رارند. به این رلییل کیه روابیط انسیانی را بهینیه  اثر . به نظر بندش خیلی یا همه اح ام رر رفع کسالر و فرحتر هم مطرح کررعمیق

بسییار ها همدیگر را اذیر ن نند زند ی کشد. وقتی انسانمسلمان کسی اسر که مسلمان یا فرر ریگری را به چالش نمی کنند.می

خ وصیاً  ذاری بر روی روران تربیب بدسر خواهید آمید. آید بل ه با سرمایه. اما این کار با توصیه بدسر نمیخوبی خواهند رارر

هیم  فرزند هم مایع مسرت برای خور و هم برای پدرو میارر، رر فرزند خور جابیاندازید، اینا ر رر هفر سال روم توانستید ارب را 

ن رور با ییک مَی ویند فالنی را نمیاید که  اهی مررم می. رما مشاهدش کررشخواهد بورو هم برای همسر خور ای محیط اطراف بر

خیلی مهیم  بگذریم. بنابراین مدل تنظیم نیازها وضور چیسر؟عسل هم خورر. این موضور خیلی تلخ اسر. باید بدانید رلیل این م

اسر. رر این جلسه ما ارتباط بین فرح را به بحث تربیر برریم و یک مدل جدیدی برای تفریح پیشنهار راریم، یک معنای ریگیری 

راجع به مطایبه که جزلیی از  ای بور بندشکند. حاال ا ر یک جلسهرا مطرح کرریم. البته معانی سطحی موجور را هم کسی نفی نمی

رور را عرض خواهم کرر. اثر ح مر رر فرح چیسر را عرض خواهم کرر، خور مطایبه چیسر را بعدها بحیث ح مر محسوب می

 های جلسه قبل از بازخوانی خواهم کرر.خواهم کرر. این مسأله اول بور. تا این قسمر بحث

رانید رومین نیازی که رر هرم نیازهای خانوار مطرح اسر، مسأله نیازهیای بحث جدید این موضور اسر که رغل چیسر؟ رما می

 . وظیفه اریتغال رر ریرایط فعلییاسر به رلیل این ه مسأله معا  آنها مطرحل احتیاج رارند؟ ها به رغلی اسر. اوالً چرا انسانرغ

خواهیم بیر مبنیای اصیل خورمیان بحیث میرور. حال ما از رغل رر  میرر حال حاضر ی اسر که تأمین معا  اسر. این معنای

کنیم. اصل بنیارین ما رر مسأله مدیریر هرم نیازهای خانوار و بازتعریف آنها چه بور؟ اصل این بور که ما باید بر روی میدل تیأمین 

م برای عامه کنم. مم ن اسر این ح عنوان مدیریان جمهوری اسالمی را عرض می ساس باریم. ما به عنوان مدیر رهر یا بهنیاز ح

خواهد یک کار تفریحی کنید. ریگیر خیلیی رغل انتخاب کند و یا می اسر که به رالیل مختلف باید مررم نبارد. مثالً یک نوجوانی

رور از او انتظار رارر که این معانی رقیق را متوجه رور. این مباحث مثالً متعلق به صحن رورای رهر تهران اسر. حال ا یر نمی

باید بر روی مدل تأمین نیازهای انسان حساس ها این موضور را بررسی کنند. رور باید رر کمیسونهر هم نمیرر صحن رورای ر

مسرالل کنرد، معلرل اصرلی او به مدل تأمین نیازها توجره ن یشهر مدرن دلیل اینکه  بهکنند اما باشند وگرنه شهر را اداره می

در  ررصد اسر. 40 وید که باالی ررصد طالق وجور رارر و برخی از آمار می 40مثالً رر خور رهر تهران حدور  شود.میاجت اعی 

کسانی کیه  را انجام داده است.اشتباهات  نتیجه ه ان مدیریت شهری است که آندرصد است و این  38استان تهران آمار طیق 



ها نیز ت رفات رهری رر تعاریف موجور رولرها مسئول هستند. البته رهرراریهمچنین اند و رر رورای رهر نشسته و م وبه رارش

 ؤثر هستند رر معضالت اجتماعیِ حال حاضر ما ر هستند. زیاری رارند. همه کسانی که رر مدیریر رهری م

اخییراً  اسیر. ایشیان راریتههیم نمایندش مجل  بورش، ریاسیر مجلی  را  برای من جالب اسر که آقایی که به مدت چندین رورش

توانیم ارّعا کنیم که الگوی خوبی بیرای رنییا نشین و مساللی از این رسر نمیهیرمیلیون حا 15 فته اسر: ما با و  سخنرانی کررش

ی از بگوید برارر! زمانی که از قوانین مجل  رفیار کیررش و آنهیا را برییدش زوسیون  رفته اسر؛ کسی نیسر بههستیم. او حالر اوپو

ر رارر م داق عال هایی که رر توسعه غربی وجو فتید: بحثهای توسعه غربی میای تئوریکررید و بر مبننهار خانوارش ت ویب می

نمورید. همان موقع رارتید خانوارش نشین را ایجار یهرمیلیون حا 15بافتید این ا را میه، زمانی که رارتید این حرفرر قرآن اسر

 راها رر جمهیوری اسیالمی ییک ای!! توسیعهر اپوزوسییون  رفتیه! حاال حالیدما ّر هستی کررید و خور رمارا رچار فروپاری می

 "فراف نی و این ه من نبورم من نبورم و باید رنبال کسی بگررید کیه ایین کیار را کیررش اسیر."راهبرر رارند و آن عبارت اسر از: 

هرا بینند این تئوریاند و و تی میهای توسعه را در ج هوری اسیمی به  انون تبدیل کرده و به عنوان تدبیر معرفی ن ودهتئوری

ام که تحلیل مسأله برجام رو حیث رارر. حیث اولِ تحلییل برجیام ایین بندش عرض کررش گردند.ناکارآمد هستند به دنبال م صر می

ش کنتیرل بارد که پر از جزلیات اسر. مثالً مسأله کیار رومدتِ منجرّ به یک سند میی سیاسیِ طوالنیاسر که برجام، یک مذاکرش

چیه یا های مررم ایران رسترسی پیدا کررش اسر، برجام چنین آفاتی رارر که باید آنها را بحث کنیم؛ مالی رر حال حاضر به حساب

اند و محدوریتی برای سانتریفیویهای ما ایجار کررش اسر؟ چه نور بتنی رر قلب رآکتور ارا  ریخته رد؟ جالب اسر که بتن ریخته

را بیه جنیاب آقیای  ی طییریمالهکنم که لذا من از جنبش عدالر رانشجویی تش ر می کنند!آورر معرفی میسربه عنوان رآن را 

جنیاب آقیای اما ریشیب رکتر عراقچی اهدا کررند. خیلی چیز عجیبی اسر که رر ی ی از مظاهر استاالل کشور بتن ریخته ردش و 

توانیم است. چرا ش ا فلای ما ن یبابا جان! فضای پسابرجام،  استفارش کنیم!همه ما باید از فضای پسابرجام د:  ویمیرلی  جمهور 

کنیرد یعنری توانیم یک کشور اینطور برخورد میشوید؟ و تی ش ا با مظهر است یل و مظهر ما میاین مسأله ساده را متوجه ن ی

 بنیدش ریزیم.سی ان میهم نوآوری برجامی در آن  چون بعدها ما در یکدهید که حرکت و نوآوری نکنید، این ییام را به جامعه می

های میا بیه محییط خیارج از کشیور کنم. ان افاً رر فضای پسابرجام فرار نخبیهرناسی بررسی میفضای پسابرجام را از حیث جامعه

ولیید کننید، کند که ا ر جایی متمرکز ردش و وقر صرف کررش و آب سینگین تهای ما احساس میبیشتر ردش اسر یا کمتر؟ نخبه

آییر اهلل  حیرفهمیان به ررمن تحویل رهد. این مطلب، استدالل  !برر – توجه آن را رر یک معامله بررمم ن اسر یک رولر بی

برارر  «اند.کسانی که رر مسأله پیشرفر کشور به غرب تمایل رارند مش ل عالی پیدا کررش»اسر که ریشب فرمورند:  ایامام خامنه

این مسأله استفارش کنند؟! اولین اثر عزت ایین اسیر  چه چیزکنید. ملر از توانیم را تزریق میرجام رما ما نمیعزیز! رر فضای پساب

های بزرگ اجتماعی را میدیریر کنید. عیرض توانید به او بگویید حرکرکند؛ وقتی کسی عزیز بور میکه تحرّ  اجتماعی ایجار می

ن اتفاق افتیارش کیه عیزت رر آ ور، چنین حیثی رارر؛ یعنی حیثی اسر که موارریهای خبندش این اسر که برجام رر ی ی از حیث

 "تیوانیممیا می"را به چیالش کشییدش اسیر. حی   -یعنی عامل تحرّ  ملر ایران برای ساختن اقت ار و غیر اقت ار –ملر ایران 

ت ار را مدیریر کنند. این مسأله ییک حییث  ذاری خارجی اقخواهند با سرمایهتوانسر اقت ار را مدیریر کند ولی روستان میمی

 برجام اسر.



ای در یشت سر آن ؛ یعنی یک تفکر توسعهگرا استیه سیاست خارجی توسعهحیث دیگر برجام این است که برجام بر اساس نظر

رسیده، نشانگر وجود دارد و این سند بر اساس یک نظریه بخشیِ مبتنی بر توسعه نوشته شده است. حاال برجام که به این چالش 

 و رما باید به آن رقر کنید. ی مه ی است ستند، این، مسألهاین است که مفاهیم توسعه دارای چالش ه

تواند بر روی ف ر و حالیر کنیم. مدل تأمین نیازها میبحث اصلی را فرامو  ن نید؛ ما راریم رر مورر مدل تأمین نیازها صحبر می

 را حل خواستیم این مش ل را رر برجام با یک مدل توسعهه عنوان مثال ما مش لی رارتیم و میها پیامدهایی رارته بارد. بانسان

 توانیم رر جامعه  ستر  پیدا کررش اسر.کنیم. اثر این کار چه بورش اسر؟ ح  ما نمی

ر ما تنظییم ریور و هیم بارد سؤال این اسر که رغل را چگونه تأمین کنیم تا هم معیشی مهمی میا ر مدل تأمین نیازها مسأله

ی اریتغال هاها بار نشور. بندش رر این جلسه رو ار ال مهم را به مدلکه اآلن عرض کررم بر رخ یر انسان ضررهاییآثاری مانند 

های اشرتغال موجرود در اشکال اول این است که مردلکنم. تر میاهلل رر روران تضارب بحث را عمیقراءکنم و انموجور وارر می

اآلن یک نفر رر سیستم و سازمانی که بر اساس مدیریرِ سیستمیِ مدرنیتیه و مفیاهیم  مختلف بر یایه تحریک حرص هستند.ابعاد 

چگونیه رر ایین فیرر  - انیدکه میثالً ییک نفیر را اسیتخدام کررش –رور. مدیران این سازمان توسعه تعریف ردش اسر استخدام می

ها سه یا چهیار نیور تحرییک میاری کنند. رر سازماننماید؟ او را تحریک ماری می کنند تا حرکراستخدام ردش تحریک ایجار می

کار به چه معناسر؟ کنند. اضافهکار تعریف میها این اسر که برای وارارکررن او به فعالیر، اضافهوجور رارر. اولین نور این تحریک

ق و بنیدی حایوه رما پرراخر کنم.  ام ریگر این اسیر کیه طباهبن کار را ب ن تا من اینادر پول بیشتری  وید: اییعنی به او می

راری از نظام سیرمایه ]و ثابر کنم این موضور[های حاوقی را بش افم رضم این اسر که مسأله فیشکند. غررآمد را نیز تعریف می

. ریخص 1غل وجیور رارر؛ راری را تغییر رهییم. رر ییک نیور سیسیتم چهیار نیور ریقابل حذف نیسر مگر این ه ما نظام سرمایه

هاسر. این چهار بندیِ موجور رر سیستم. کار ر سارش. این طباه4. کار ر فنی یا ت نیسین 3. مدیر عامل 2راران رار و سهامسرمایه

 ررر؟ روابط ایین چهیار روش را بیر مبنیای فییش حایوقی کنند و روابط آنها چگونه تنظیم می روش چگونه رر کنار ی دیگر کار می

خواهیید کند که سازمان را ارارش کند. اساسیاً وقتیی کسیی میکنند؛ رر غیر این ورت مدیر عامل اینادر زمان صرف نمیتنظیم می

 فتنید  –ش کیار ران ریدید  ویند: ا ر رما مدیر عامل بانکِ رفامیلیونی تحریک کررش و به او می 59مدیر عامل رور او را با فیش 

ریور کیه اوج  یرر. این مسأله باعیث میمیلیون حاوق می 236 - "کار ران" "رفاش" "بانک": چندتا رروغ پشر سر هم بگو،  فر

ریزی کند تا به آن من ب برسد. فیش حاوقی و سطح ررآمد او عامیل تحرییک اسیر. اساسیاً وقتیی بررارر و حرکر کررش و برنامه

های روم؛ یعنیی رر سیازمان وید: ررآمد این کار بیشتر اسر و من به سراغ آن میی یرر، میو بین رو  زارش قرار می استخدام ردش

خواهند انگیزش تح یل کنند که حرکر کند. وقتی میاو را تحریک می ها بر محور تحریک ماری اسر؛ حرصِموجور ارتباط با انسان

 ویند: ررس بخوان تیا فیررا مثیل این مسأله جا افتارش اسر؛ پدر و ماررها به فرزند خور می ایجار کنند نیز ]همینطور اسر[ و اآلن

رهد ا یر مین ررس  وید: پدر مگر رما چه ار الی رارید، رما خیلی انسان مهربانی هستید؟ پاسخ میمن نشوی! فرزند به پدر می

ی تح یل نیز از الً این امر رر جامعه فرهنگ ردش اسر و انگیزش رفتم. اصمیلیون حاوق می 50خواندم جای آقای فالنی بورم و می

اساسیاً  ررآمیدها عامیل تحرییک و تحیرّ  اسیر و آید! حاال فررا تح یل را توضیح خواهم رار. اصالً مسأله سطحتحریک ماری می

د و فیرر نییز نیازهیای سیازمان را کنیای اسر که نیازهای فرر را تیأمین میکنند که؛ سازمان مجموعهسازمان را اینگونه تعریف می

ها اید؟ سازمان همین اسر؛ یک نور رته وجور رارر که رر اختیار مورچیهها را ریدشها و رتهکند. فیلم ارتباط بین مورچهتأمین می



د.[ وقتی سطح اول کنکند. کامالً حیوانیِ حیوانی ]برای افرار رغل تأمین میها محافظر مینیز از رته هارهد و مورچهغذا قرار می

کنید نیازهای انسان را مبنای تحریک قرار رارید، این نور مدل تأمین ایجار رغل یک نور تأثیر و یک نور حالر رر جامعه ایجار می

ام. رر وری را خوانیدشهای بهرش ررر. بندش تئورید ریگری ایجار میرفق و ت لیف را تحریک کررید عوای ولی ا ر سطحی ریگر مانند

 ویند: آقای مدیر عامل! اعضیای کارخانیه خیور را کنم یعنی چه؟ میوری باید انسانی تأمین رور. من سؤال می ویند: بهرشجا میآن

کنم. با ایین کیار او را ررصد آن را رر میان رما تاسیم میهشر ررصد سور پیدا کرریم من رو جمع کررش و به آنها بگویید: ا ر ما 

های تولید حرص مرردم را تحریرک کررده و ی بنگاهبرای تأمین سرمایهررش و کار بیشتری انجام رهد. کند تا حرکر کتحریک می

ام حاال اخیراً بندش رییدش کنند.های خود را بیاورید و سود ببرید، یعنی در تج یع سرمایه نیز حرص را تحریک میگوید: سرمایهمی

افتد؟ به خیال خورران به بحث میا نفی اسر چگونه تحریک حرص اتفاق می ویند: رر یاپن که سور مکه برخی ار ال کررش و می

های تولید نیازمنید اندازی بنگاشاند. رر یاپن اصل تحریک حرص موجور اسر ولی ر ل آن تغییر یافته اسر. باآلخرش راشار ال کررش

رهند ولی سور و ضیرر های تولید قرار مییار بنگاشها تجمیع سرمایه کررش و رر اختبانک رر ان کشورهای خُرر اسر. تجمیع سرمایه

ریوید تحرییک ها رارند به بورس منتال ردش اسر و وقتی رما به بیورس وارر میبررن به بورس منتال ردش و سهامی که کارخانه

تر اسر که کارکررهیای  را به. به اصطالح بازارهای پولی و مالی یک یا رو عدر نیستند. اتفاقاً از نظر جریان توسعهاسرحرص اصل 

اصیل تحرییک حیرص کیه از   ری که خور او به قضیه وارر رور.بارد نه کارکررهای ت دّی یبانک، کارکررهای پشتیبانی و حمایت

رهند و رر بیورس ییا بیازار میالی ریگیری تحرییک حیرص ؛ رر یاپن سرمایه را تجمیع کررش و رر اختیار تولید قرار میروربین نمی

رهد. سطوحی از تحریک حرص رر نحوش استخدام و ارتغال امروز ر مسأله تجمیع سرمایه نیز تحریک حرص رخ میکنند. پ  رمی

ها را تأمین کنند به تحریک مالی رو خواهند پول بنگاشکنند، وقتی میخواهند استخدام کنند تحریک مالی میوجور رارر؛ وقتی می

کننید تحرییک میالی و میاری می رهند. وقتی رالماًرهند تحریک مالی را اصل قرار می وری را ارتااخواهند بهرشآورند، وقتی میمی

افتد؟ حرص پایه کفر اسر. ی ی از عیواملی کیه کفیر را  سیتر  ر. وقتی حرص فربه رد چه اتفاقی میروها فربه میحرص انسان

. پ  سؤال اول بندش با ایین شودتحریک میها ای است که حرص انسانمدیریت شغلی در کشور به گونهرهد حرص اسر؛ پ  می

ها را تحریک کنییم؟ ایین سیؤالِ توانیم به بهانه تأمین رغل و نیازهای رغلی حرص انسانهایی که زرم ر ل  رفر؛ آیا ما میمثال

 های موجور اسر. اول ما از مدل

ایرانی پیشرفر را ناظر به حوزش اقت یار  - ی اسالمیزمانی ی ی از روستانِ خوب ما رر رانشگاش عالمه پیش ما آمد تا آنجا بحث الگو

ایرانیی پیشیرفر حساسییر میا هیم بیر روی  - بگوییم. بندش به ایشان  فتم: اقت ار یک ررون و یک بیرون رارر. رر الگوی اسالمی

آورر، ایین ییک ور مییمسالل ررونی اسر و هم مسالل بیرونی؛ یعنی اوالً باید ببینیم اقت ار یک جامعه چه بالیی بر سیر افیرار خی

 سبیل، خانوارش و ... چه تیأثیری الل ریگر مانند سیاسر خارجه، نفیی ریگر ما این اسر که اقت ار بر روی مسرغدغه اسر. رغدغه

های ررونی و بیرونی الگوی پیشرفر راجع به اقت ار یک مسأله اسر و آن هم این یه های رغدغه ذارر. به ایشان  فتم: ولی پایهمی

رفتم و راجیع بیه  یی ما بسیار برای او سخر و عجیب آمد و  فر: من پیش فالنکنم. این  زارشا آثار تربیتی اقت ار را بررسی میم

بندش برای ایشان مثال زرم و  فتم: اآلن سیاسر خارجی و  آثار تربیتی اقت ار را بحث کنیم!  وید بیامی اماکنم اقت ار صحبر می

الملیل بیر روی کند که روابیط بینهای اقت ار موجور تأکید میوضور غیر اقت اری اسر ولی تجزیه و تحلیلالملل یک مروابط بین

ر تربیر بر اقت ار یا اقت ار بر تربیر را موضور قرار رهیم؟ ار الی نیدارر؛ ا یر یاقت ار تأثیر رارر. بنابراین چه بُعدی رارر که ما تأث

الملل را با اقت ار سنجید چرا نتوان نسبر مسأله ریگیری را سینجید؟ ت ار مانند روابط بینی خارج از اقتوان نسبر یک مسألهمی



ندهید. بندش به ایشان  فتم: ما آثار تربیر  ی نوآوری و طرح مسأله جدید راخواهید ما را به رانشگاش عالمه بررش و اجازشچرا رما می

یک ت میم اقت ار، ت یمیم ررسیتی بیورش اسیر ییا نیه؟ ریما رر مباحیث   وییم کهکنیم و پ  از آن میبر اقت ار را بررسی می

منطق اقت یاری رارر یعنیی  این ت میم منطق اقت اری رارر. وید:  یرر میای ت میم میخانهاید که وقتی وزارتاقت اری رنیدش

 تصاد باید منطق اجت اعی داشته باشد. گوییم: اما میچه؟ یعنی سور و زیان و افرز  افزورش رر آن رر نظر  رفته ردش اسر. حاال 

ایرانی ییشرفت د ت کنید. چرا باید منطق اجت اعی داشته باشد؟ چون بره نظرر مرا اگرر شر ا مسرالل  - به نگاه الگوی اسیمی

زیرادی از سرودهایی  شوید حتی بخشهای ا تصادی به عنوان خط  رمز  رار ندهید بعدها مجبور میگیریاجت اعی را در تص یم

 یوییم لذا اتفاقاً رغدغه ما که می ض اجت اعی را مدیریت کنید.راید را هزینه کنید تا عواکه در مدل ا تصادی خود به دست آورده

منطق اقت ار، باید از منطق اقت اری به منطق اجتماعی تغییر پیدا کند، مسأله سور ماری و ارز  افیزورش اسیر. چیون ا یر ریما 

آیید مدت سور مخت ری به رسر میهای اجتماعی را از آن کسر کنید رر کوتاشمحاسبه کررش و هزینه ی یک جامعه راارز  افزورش

های رانشیجویان لنیدن و قییام وال ی ریهر پیاری ، ریور های حاریهها و رور مدت نیز رچار حوارثی مانند بحرانو رر میان

ریور. محیور منطیق بیه چیالش کشییدش می - نیز جزلی از آن اسرکه اقت ار  -روید و اصالً تمام نظام اجتماعی رما استریر می

از خیور  سیلب کیرر؛  توفییق رااجتماعی نیز مسأله تربیر اسر. روسر ما اجازش ندار رر آنجا بحث خور را مطرح کنیم. البتیه او 

ر اسر؛ این ه انسان خیالف ایرانی پیشرفر رجاع - رانید که حضرت آقا از روی ح مر فرمورند: جزء لوازم مهمِ الگوی اسالمیمی

کنند ولی وقتی ایستار و مسأله را تبیین نمور به تدریج هیدایر و مین تیاب رر ابتدا برای او چالش ایجار می زیرا عرف صحبر کند

ایرانیی را بییاوریم و بعید بگیوییم  - رور که اسم الگوی اسیالمیافتد. ما باید ]حرکر خالف جهر[ را بپذیریم. نمیمعک اتفاق می

ریویم. انگاری میایرانی پیشرفر اسر! با این کار رچیار ی سیان - همان الگوی اسالمی ریزی بارد و آنرنامهکنفران  ریو مبنای ب

کنم از پایگاش منطق احتماعیِ حاکم بر اقت ار اسیر؛ غرضم این اسر که بگویم: نادی که بندش اآلن به مدل ارتغال موجور وارر می

کنم که مدل ایجار رغل باید منطق اجتماعی رارته بارید و از جملیه عوامیل منطیق خدمر رما مطرح مییعنی بندش این ن ته را 

بر مبنای صیله  های تولید مااجتماعی مدل تحریک افرار اسر؛ مدل تحریک نباید بر مبنای منطق اقت اری بارد. لذا تحریک مدل

مم ین اسیر ایین جلسیه  -کنم عامل انگیز  اقت اری اسیر. سر و به نظر من صله رحم به این ررحی که بندش عرض میرحم ا

های تولید موجیور اری ال رر مدل -های بسیار مهم ما اسر بر روی آن رقر ویژش کنید. ماداری طوالنی رور ولی چون جزء بحث

البتیه ایین اری ال،  –. ار ال ریگر این اسر کیه وجور رارر  کنندها را با تحریک حرص سازماندهی میریگری غیر از این ه انسان

و تاوییر ریدش ایجیار اصیط ا  هیای فربیه اندهی اسر، ایین حرصچون تحریک حرص، مبنای سازم - سرای ار ال اول زاییدش

کند. لذا ی ی از مساللی کیه کنند اصط ا  پیدا میرار با منافع طباات ریگری که رر تولید کار میکنند، حرص و منافع سرمایهمی

حال جوابی برای آن پیدا ن ررش این اسر که چالش بین کارفرما و کار ر را حل کرر. رما برای افیرار ریغل ایجیار  علم اقت ار تا به

فیرض را بیرای افیرار ایجیار پیش کنید ولی مدیریر ایجار رغل رما چون بر مبنای تحریک حرص اسر، رر محیط ریغل ییکمی

صط ا  بین منافع رر وجور رارر. حاال چون سازماندهی اقت اریِ غرب بر اهای تولیدی تمام بنگاشفرض چیسر؟ کند. این پیشمی

ها ایجار ریور ها منتهی ردش اسر. سؤال بندش این اسر که ا ر اصط ا  بین ارارشمبنای تحریک ایجار ردش به اصط ا  بین ارارش

برا اینکره فلسرفه رالماً با آنها رر یر اسر.  سر که فرراای های روحیرر افرار چه اثری رارر؟ اثر اصلی آن ایجار کسالر و چالش

کره در محریط شرغلی  اندای تنظیم کردهد شغل[ را به گونهایجاد شغل تأمین یکی از نیازهای بشر بود تا رفاه ییدا کند ولی ]ایجا

سیر. حیاال اصط ا  رر محیط رغلی، یک پدییدش جهیانی ا ،کنیمهای اقت ارِ موجور حرکر میوقتی از مدل اصطکاک اصل شود.



انید. سیندی اهای خواستند این مسأله را رر فرانسه مدیریر کنند و به همین رلیل حق تظیاهرات را بیه سیندی اهای کیار ری رارش

کشیند. بیه چیالش مینییز رارن حتی حایوق حییاتی آنهیا را کنند؟ زمانی که کارفرمایان و سرمایهکار ری چه زمانی تظاهرات می

رار تحر کنیم تا سرمایهکنند ما حمل و نال فرانسه را رو روز تعطیل میاعالم می مثالً اند این اسر کهبیشترین پیشرفتی که کررش

تیوان آن را میدیریر ها را تأمین کند. آخرین مدل، سندی اهاسر. چرا ایین اصیط ا  وجیور رارر و نمیفشار قرار  یرر و حاوق آن

و میدل اریتغال  کنید؛ وقتیی ریما رر میدلز تضارّ منیافع ایجیار میکرر؟ چون بر مبنای تحریک حرص اسر و تحریک حرص نی

رارر. بیا سیندی اها کار رهیا ابیزار رفیار پییدا را عیوارض این د یکنهای تولیدی خور تضارّ بین منافع را ایجار میسازماندهی بنگاش

 بیرای رهدیک بحران اقت اری رخ می ی تعدیل نیرو یک پدیدش جهانی اسر و هر وقررور. لذا پدیدشکنند ولی مسأله حل نمیمی

بندش ایین  –افتد. عرض فنی بندش این اسر که تعدیل نیرو اتفاق می - بستگی به وسعر بنگاش تولیدی –هزار نفر  5، 10، 50یا  40

به جای بهتر اسر  ،برای حل تعارض بین کار ر و کارفرما و تأمین منافع این رو قشرِ مؤثر - کنمی کار ر ایران میتوصیه را به خانه

های غربی و تاویر سندی اها ]برویم از مدل تولید خانوار ی استفارش کنیم.[ سندی اها رر ایران رو اثیر رارنید؛ این ه به سمر مدل

کننید. اآلن رر اییران اعتیراض آزار اسیر و رر روز جهیانی کیار ر رهند و هم واقعاً مسأله را حیل نمیمی بهانه به رسر ررمنهم 

ها رر راهپیمایی روزِ کار ر حضور رارتم. کار ران نسبر به قراررارهای خور اعتراض رارند کنند. بندش رر ی ی از سالیی میراهپیما

بایرد چرالش برین کرارگر و رییند. کنند ولی چه تأثیری رارر؟ کارفرما که با تظاهرات از منفعر خور عاب نمیو تظاهرات نیز می

 ادین چیست؟ الگوی تولید خانوادگی.کارفرما را حل کرد. راه حل بنی

االم ان تفاوت این اسر که حتی ینافتد و چندین فرق با الگوهای تولید موجور رارر. اولرر الگوی تولید خانوار ی چندین اتفاق می

ل رفق وجور ی تولید، اعضای یک فامیل بارند. ا ر اعضای یک فامیل بورند چون رر بین اعضای یک فامیاعضای فعال رر یک پرویش

رارر و به اصطالح سارش ارتباط خونی رارند، محیط خانوار ی مشتر  رارند و رر یک فامیل محبر اصل اسر و این مسیأله رفیق و 

ای که میا رر میورر آن کند. یعنی بنگاش خانوار یکررن حاوق اعضای یک ررکر را مدیریر میمحبر رر حد قابل توجهی پایمال

رور؛ رفق و محبر رارند این رفق و محبر، عامل ررونی کنترل تضارّ منافع مینسبر به هم خانوارش  کنیم چون اعضایصحبر می

کنید. لیذا بنیدش عیرض یرور بل ه رر عوض مدیریر بیرونی و سندی اها، مدیریر ررونی پیدا مالبته نه این ه تضارّ منافع حذف می

ی رحم ارتباط حیداقلی افیرار ییک بعداً بحث خواهم کرر که صله است. حل فهم مسأله اشتغال، فهم مسأله صله رحم راهکررم که 

ردن رحم به ی دیگر این اسر که محیط معیشتی مشتر  راریته باریند. چیون رر رواییر آمیدش ی وصلفامیل نیسر. اعال مرتبه

نوارش را بیه ییک سیاعر ریدن اعضیای خیاوصلبرخی وقر متوجه نشدم که چرا ها به ی دیگر وصل بارند. بندش هیچاسر که رحم

ی آغاز صله رحم بدانید ولیی همیانطور کیه از ظهیور کلمیه که رما این مسأله را ناطه البته قبول رارم !کنندرفتن معنا میمهمانی

تواند حداقل و حیداکثر راریته بارید. ردن میو این نوعی از وصل اسر "ردننوعی از وصل"به معنای ی رحم مشخص اسر صله

رویم کره در هایی میکیل بنگاهما به س ت تش رارته بارند. پ  ها این اسر که محیط معیشر مشتر ردن فامیلحداکثر وصل

میا رو بحیث را  ای نیز سازگارتر هسرتند.های تولیدی با مدیریت محلهباشند. این بنگاهها، اعلای خانواده اعلای اصلی اهبنگ آن

بیرای او اصیل  ا  بارد؛ چیرا؟ چیون خیانوارشخانهمرر این اسر که رغل او رر کنار  هایمطرح کرریم؛ ی ی این بور که از سعارت

ای متناسب اسر و هم یک چالش مهم رنیای میدرن را میدیریر کیررش اسیر. های تولید خانوار ی هم با مدیریر محلهاسر. مدل

بحثی اسر که رر روران بعد از اناالب مطرح ریدش  زمان باید رعایر رور. اینرانید که از نظر اسالم حق کار ر و کارفرما رر یکمی

انید رقییق هایی کیه رارشزمان تأمین کنیم یا ررحتوان حق کار ر و کارفرما را هماسر ولی یا کسی ررح ندارش اسر که چگونه می



رش اصل رد سور و ضیرر لذا وقتی خانوازمان ح وق کارگر و کارفرما، مدل تولید خانوادگی است. مدل اصلیِ نحوه تأمین همنیسر. 

 وری هیم میدیریررر. لیذا مسیأله بهیرشی پیوسیتگی وجیور راها مسألهن رر خانوارشوبنگاش، سور و ضرر خور آن فرر خواهد بور، چ

کنند که زند ی همیه اعضیای خیانوارش . وقتی معیشر خانوارش اصل رد، صاحبان بنگاش مسأله ررآمدها را طوری تنظیم میرورمی

رانید که یک سال ریگر بایید ازرواج کنید. اید، میین آن قوانین خانوارش اسر. مثالً یک عضو خانوارش را استخدام کررشبچرخد و قوان

 وییید کیه تحرییک و رور که رر این یک سال ماندش به ازرواج او را تأمین مالی بیشتری کنید. بعید میآن رفق و محبر باعث می

 هارور. ببینید انگیزشش ظلم نمی ارور این اسر که به او هیچآید؟ انگیزش کار ری که به آنجا میانگیزش این کار برای همه از کجا می

آید؟ او هم بیزرگ فامییل ن  بیشتری رارر. انگیزش آن کارفرما از کجا میتر بورش و اُاین ریوش راحر از تحریک مالی تغییر پیدا کرر.

فامیل از رنیا رفر. ایین بیزرگ خانیدان رر قبیل ییک  "بزرگ خاندان فالن"نورتند ها میرور. رر  ذرته زیار بر روی اطالعیهمی

بنیدش ایین موضیور را از  کنید.کارکرری رارته اسر. البته االن بزرگ خاندان فانتیزی اسر. این مدل واقعاً انگیزش تحر  ایجیار می

ند مش ل فامیل خور را حیل کنید. رر خیور فامییل کنم، این کار مایه آبرومندی اسر که یک نفری بتواحیث اجتماعی بررسی می

کند. ببینید، تحریک اجتماعی جای تحریک اقت اری را خواهد  رفر. حال ا ر آمدیید سیور اخیروی را هیم احترام او ارتاا پیدا می

عیرض کیررم  ها مدیریر خواهد رد. منتهییاصل قرار رارید، رر این صورت تحریک و تحر  اصل خواهد رد. لذا واقعاً این چالش

ایرانی پیشرفر یک مادار جرأت و رجاعر الزم رارر. هم طرح این کار و هم عملیاتی کررن آن. بندش وقتی بیرای  –الگوی اسالمی 

برخیی از  ،را مطیرح کیررم اولین بار این الگوهای تولید خانوار ی را که به نظر من این الگو تفسیر مسأله صله رحم رر اسالم اسیر

بیه  زار  آن را تحایای که آن برارر محاق رر اروپا هم وجور رارر. البته  فتند نوعی از الگوهای تولید خانوار ی محااین به بندش 

اند. یعنی های فرعی ردشبا قوانین بازرارندش تبدیل به بنگاش خ وصاً رر ایتالیا رر اروپا ا یهای تولیدات خانو فر که بنگاشما رار، می

هیا و هیا و فرعونراری اسیر کیه راکفلرهیا و بییل  یب های سیرمایههای اصلی تولید همیین میدلدلمدل اصلی تولید نیسر. م

قابل خواهم بگویم که این پدیدش یخواهند سور بیشتری ببرند بر آن حاکم هستند. بندش مهای ع ر ما به رلیل این ه فاط میقارون

هیا نیسیر. میا کنیم، حتمیاً آن معنیا رر آن بنگاشصله رحیم بحیث میی اسر.  رچه از آن معنایی که از رحم رر مفهومهم مطالعه 

سازی اجتماعی بحث، بر روی خانوارش اسر. به هر خواهیم واحدهای خانوار ی ررسر کنیم. بندش عرض خواهم کرر. مبنای نظاممی

 ،کنند. ا ر رما این موضیور را نپذیرییدرهیم تعارض منافع کار ر و کارفرما را بوسیله عامل رفق حل میحلی که ما میحال این راش

 یرر. وقتی کارر به اسیتخوان برسید، معمیوالً ند و با این رو  مدیریر صورت نمینکله را از بیرون مدیریر میسندی اها مسأباید 

به رلیل  - ور فرانسهجمهرلی  -کررم، اوالند  یرند. رر این رو سه روز که من اخبار را پیگیری میرارها را میها طرف سرمایهرولر

وزارت کشور و مدیریر سیاسییِ ایین  -رار. رولر مساباات فوتبال و برخی راللل ریگر اجازش تظاهرات به سندی اهای فرانسوی نمی

هیا را لجسیتیک رارها حزب ییرر. زییرا سیرمایهرارها را میطیرف سیرمایه - ریوروقتی تعارض خیلی حیار می -رر نهایر  - مدل

 رارها اسر. معنای خانه سرمایه ب رر غرب بهکنند. حزمی

همیانطور کیه  –هایی که بیه وجیور آمید رارها رر غرب بعد از بحرانله سندی اها را به لحاظ کاربرری جدی نگیرید. سرمایهلذا مسأ

به ظهور کمونیسیر رید و  راری ایجار کرر بعدها منجرهای اول سرمایههایی که رورشرانید این سندی اها رر ابتدا نبورند، بحرانمی

نرمش قهرمانانه  -راری اسر. ظام سرمایههای جهانی نیز اثر نهای ردیدی ایجار کرر. برخی محااین نورتند که جنگالعملع  

چالش و فروپاری اجتماعی ایجار نشور. راستان سندی اهای کار ری راسیتان کیوپن  ایجار کررند تا کررش و سندی اهای کار ری را

آمری ا اسر. ا ر به مررم بیشتر از حد معمول فشار وارر کنند رور  اجتمیاعی ایجیار ریدش و امنییر بیه چیالش کشییدش غذا رر 



رور. به نظر من سندی اهای کار ری سوپاپ اطمینان هستند. سندی ا تدبیری برای وقتی اسر که انفجار و ظلم بیه حید خیور می

کنند و این فشار بیا ییک تظیاهرات و رو روز گیرند، این سوپاپ اطمینان را رها میرا ب سمرسد؛ برای این ه جلوی انفجار رر سیتمی

های ارتغال له مدیریر ردش اسر. بنابراین سؤال روم ما این اسر که رر مدلر. نباید ف ر کنید با این کار مسأرواعت اب تخلیه می

ایم. بندش به همیین ور را مبنی بر مدل تولید خانوار ی رارشموجور، چگونه تعارض بین کار ر و کارفرما را حل کنیم؟ ما پیشنهار خ

کنم. قرار رد نیازهای خانوار را تنظیم کنیم. بحث ما رر این بور که هیرم نیازهیای بندی میکنم و بحث را جمعرو مثال کفایر می

یح، که رر مدل مدیریر تفریحیی بایید ترین عامل تفرخانوار چیسر؟ رر همین رابطه نیازهای تفریحی را بحث کرریم و  فتیم مهم

همیان  ییرر، باید اصل قیرار  هاترین عاملی که رر مدل اراله رغل رر محلهها اسر. مهماصل قرار بگیرر، کنترل اصط ا  بین ارارش

ا یر  گییرر.اصل قرار ب ها . یعنی نباید رغل را طوری تنظیم کرر که اصط ا  بین ارارشکه رر مدل تفریحی مطرح بور اسرمعنایی 

افتد. بنابراین مِناط ما رر بازتعریف مدیریر تفریح و رغلی، اصط ا  بیین ها اصل قرار بگیرر، رفاش به چالش میاصط ا  بین ارارش

رور. رغل راید برای برخیی طبایات منجیر بیه ها اصل قرار بگیرر، رغل منجر به رفاش نمیبارد. ا ر اصط ا  بین ارارشها میارارش

ایجار کنیم. اصل بحث را که  م ن ررید؟ ما به رنبیال ایین را رور. پ  باید مدل رغلی جدیدی ولی منجر به رفاش نمی ررآمد رور

موافار   ویند الگوهای توسعه باید رفاش ایجار کند، ت ارفاً را رر این قضیه که میهستیم که رفاش ایجار کنیم. بندش با جریان توسعه

 یرر. لیذا ها، ر ل نمیها، ارعای رفاش اسر. رفاش با فرض اصط ا  بین ارارشمدیریر اصط ا  بین ارارشله رارم. ولی رفاش بدون مسأ

 وییید ریغل ها را مدنظر قرار رهد. ا ر می ویید تفریح مؤثر رر رفاش اسر، پ  مدیریر تفریح باید اصط ا  بین ارارشا ر رما می

 رور. ها ید منجر به اصط ا  بین ارارشبانل عامل رفاش و تأمین معیشر اسر پ  مدل ایجار رغ

 ییل نییز همیین میال  را تبییین ایرانی پیشرفر رر همین رو جلسه بحث رد. فررا راجع بیه تح -بنابراین مال  الگوی اسالمی 

تح ییل،  افرار مدارای بیشتری رارته بارند. یعنی میال ز  باید طوری بارد که کمک کند اطالعات و آمو]انتاال[ . خواهیم کرر

. رر مورر نیازهای روزمرش نیز همین امر حاکم اسر. بعیدها عیرض خیواهم کیرر نیازهیای ها اسر]هم مدیریر[ اصط ا  بین ارارش

کنیم. رسیم و آن را بحث مییله مترقی زهد و قناعر میمسأ کند؛ رر این زمینه بهها را ایجار میروزمرش چگونه اصط ا  بین ارارش

رو جلسه واضح رد. رر بازتعریف هرم نیازهای خانوار، یک متغیر اصلی ریدش رد؛ آن هم این اسیر کیه نبایید پ  مال  ما رر این 

هیا بیه صیورت و خانوارش ها رید، رفیاش انسیانمدل تنظیم نیازهای خانوار، منجر به اصط ا  رور. ا ر منجر به اصط ا  بین ارارش

ال تَنیازَعوا »َوفرمایید ای کیه میکند. بندش از آیههای اسالم نیز مبنا پیدار مییهرور. رر این ناطه توصبنیارین به چالش کشیدش می

زار رر جامعیه نزار رر جامعیه خیط قرمیز اسیر. نیاین توصیه قرآن اسر.  ،]این مبانی را به رسر آوررم[ «فَتَفشَلوا وَتَذهَبَ ریحُ ُم

ای را ت ور کنید کیه برر. رما جامعه؛ نزار همبستگی جامعه را ازبین میوافَتَفشَل فرماید:اولین اثر این اسر که می چندین اثر رارر؛

 «اِنَّمیا المؤمنیونَ اِخیوَ »رور. رر ایین جامعیه افیرار تمام افرار جامعه رر حالر اصط ا  با ی دیگر قرار رارند. این جامعه فَشَل می

م. رومین اثر نزار رر جامعه این اسر که آبرو و ابهر ریما از ریحُ ُ وَتَذهَبَفرماید نیستند یعنی با هم برارر نیستند. رر ارامه آیه می

برر. ق د رارر ملر ایران را طیوری که اثر توسعه غربی بور، رارر آبرو و ابهر ملر ایران را از بین می 88رور. فتنه سال بین می

ها جزو اح ام بنیارین اسالم اسر. بندش بیه ریرحی، رشله اصط ا  ارار با هم رعوا رارند. بنابراین مسأتعریف کند که  ویی تمام افرا

روند. ایین بحیث فنیی و حییاتی ام که مدیریر تفریح حداقلی و رغلی فعلی هر رو منجر به اصط ا  ارارش میرر جلسه نشان رارش

رر نهاییر ایین رهید. یفاط برای او مهم اسر را اصل قرار مو منافعش  کند زیرا فرری که خورمی اسر. مدرنیته رارر چالش ایجار

ریور. ایین چیه حیرف بیدوی هیا میقانون عامل رتق و فتق تزاحم بین منافع و ارارش و رر این حال منافع با هم تعارض ایجار کررش



رهد. لیبرالیسم به همین معناسر. ایین حیرف یعنیی آزاری خیور ها قرار میبارد که اصل رر جامعه را بر مبنای اصط ا  ارارشمی

اصل اسر. کلمه آزاری به معنای غربی را بایید ررسیر معنیا  - ای رارتند اعمال کنندآزاری به معنای این ه هر خواسته – هاانسان

کنم ا ر ق د رارتید معنای آزاری رر غرب را بیان کنید این قید را . من توصیه میآزاری باید قیدی قرار رار برای کلمهحتماً کرر. 

مبتنی بر خواسرت و کند، مراد او از این آزادی اِع ال اراده و تی غرب راجع به آزادی صحبت میور؛ بگذارید تا به ررستی معنا ری

ها را رر تعرییف آزاری غربیی رر نظیر . بنابراین قید تأمین خواستهسرهاها و اِعمال ارارشیعنی آزاری تأمین خواسته .شُح فرد است

های خور را افتد؟ رر جواب باید  فر مثالً یک فرری ق د رارر خواستهچه اتفاقی می بگیرید. ا ر بنیار جامعه را اینگونه قرار راریم

های او نیز نهایر و پایان ندارر. نفیر سیوم و های او نهایتی ندارر. رخص روم هم همین ق د را رارر و خواستهاعمال کند و خواسته

ها بیه هیا و خواسیتهاخته ردش اسر. بنیابراین تیزاحم بیین ارارشچهارم نیز همینطور. این حق برای تمام افرار جامعه به رسمیر رن

ریور. . زیرا تضار منافع ایجیار میرور  رگ انسان رور که انسانیبرالیسم باعث میرور. لذا لصورت بنیارین رر جامعه تئوریزش می

نظر رما بهتر نیسر که به سراغ نحوش مدیریر کنیم. به ها را با قانون حل میبرای حل این معضل راش حل رارند که تزاحم بین ارارش

ریوید جریمیه ها را از بنیان حل کنیم؟ زیرا قانون، روبنایی اسر. با این ریوش لیبرالی، رر نهایر مجبیور میبرویم و تزاحم بین ارارش

میاری رنییای میدرن اسیر. عدم تعارل روحی و بیماری استرس جزو سه چهار بی مسألهاند قرار رهید تا قانون رما اجرا رور.  فته

ترین عامل مرگ و میر رر رنیای موجور، عامل قلب و عروق اسر و به رلیل این ه پزر ی موجور قیدرت رانید مهمهمانطور که می

چهارم هستند.  های استرس و روحی و روانی رر ررشاند بیماریقلب و عروق ندارر،  فته برتحلیل اثر بین حاالت روحی و اع اب را 

های خور تجدیید نظیر کیررش و بندی بیماریرر طباه WHOهای روحی و روانی بر قلب و عروق را ببینند، ارتباط بین بیماری ا ر

 وید بیماری اصلی بشر امروز بیماری استرس اسر. ما این بحث را رر کار روش پژوهشی خیور مطیرح کیرریم. مین بیا روسیتان می

های تحایایی های جهانی استدالل کررش و  فتم رما حتی بر اساس مدلی بیماریبندرر طباه WHOطبیب خور رر ناد  زار  

های روحی و روانی اسر که قلب و عروق را اصیل میرگ قیرار رارش اسیر. بندی برسید که اثر بیماریتوانید به این جمعخورتان می

 ؛ ارفات نیز عامل انسانی اصیل اسیراسر. رر تعامل اصلی مرگ و میر رر رنیا رو سه چیز اسر. اول قلب و عروق و روم ت ارفات 

و این منجر به ت ارف ردش اسر.[ باز رر این مرگ نیز به عوامیل روحیی و روانیی مثالً رخص با همسر خور رر خوررو رعوا کررش ]

شیگاش علیوم ای خواهم  ذاریر و مایدمات آن رر راناسر. بنابراین عوامل روحی و روانی عامل اصلی اسر. رر این زمینه من جلسه

هیا چیه تحلییل بیماری ام که ایین  یزار  ررقرار رارش WHOپزر ی تهران رر حال انجام اسر. موضور آن جلسه را ناد  زار  

 ررر. سؤال فنیی های روانی بازمیهای جسمی نیز به عامل تعارل روحی و بیماریمش ل اصلی بشر حتی رر بیماری مش لی رارند.

ها ریدش اسیر.[ زییرا از های روحی و روانی را رر بشر ایجار کررش اسر؟ قانون ]منجر به این بیمارییاین اسر که چه چیزی بیمار

د. یعنیی بیا ییک کنایجار تزاحم امیال را با قانون حل می رور و از طرفیکنید و میل فرر ردید میطرفی نفسانیر فرر را فربه می

د؟ به کنیاین قدر غیر عاقالنه رفتار میرور. چرا ید. این منجر به عدم تعارل او میکنعامل بیرونی با میل انفجاریافته فرر ماابله می

 ویند تزکیه اصل اسر یعنی میل را از ررون کنترل کنید. ا ر میل از ررون کنترل راش و رسم پیامبران باز ررید. وقتی پیامبران می

کنم رض مییهیایی کیه بنیدش عیریور. بیرارران ایین حرفب میرور ولی ا ر از بیرون کنترل ریور، سیرکود کنترل میرور، به جِ

های های روحیی و روانیی اسیر. زییرا خروجیی اصیلی میدل ویم رموکراسی عامل ایجار بیماری. بندش میای اسرهای جدیحرف

را  هراست. اگر ارادهها اتعریف  انون در نظام مدنی، کنترل تزاحم میان ارادهقانون اسیر.  مسأله ذاری مبتنی بر رموکراسی قانون

دال اً از بیرون کنترل کردید، یعنی امیال را سرکوب کردید. یارادوکس عجیبی است که دموکراسی بره آن مبرتی شرده اسرت. از 



ا ر میل ایجار رد، باید بروز کند و رما بیروز آن  دهد. ماهیت  انون ضد آزادی است.طرفی شعار آزادی و از طرفی شعار  انون می

جانبه میل را پذیرفر و باید کنترل رور. ا یر رور بروز همهکنید. بنابراین مدرنیته به این نتیجه رسیدش اسر که نمیمی را محدور

ایرانی پیشرفر بیایید و  -کنید؟ به سراغ مفاهیم الگوی اسالمی قبول رارید میل باید کنترل رور پ  چرا با قانون آن را کنترل می

ق د رارم بگویم معنایی کیه میا رر ناشیه راش  ذاری ارارش رارم. لسفه قانوند. بندش با طرح این بحث به فآن را با هدایر کنترل کنی

رر تمام ابعار مدرنیتیه جیاری اسیر. رر میدل  -رورها ایجار رور جامعه رچار چالش میکه ا ر اصط ا  بین ارارش–عرض کرریم 

ولی خیلی ف ر کررم. من وقتی رر  کنمخاصی ندارم و از سر صدق عرض می جاری اسر. بندش سوار  ذاری، تولید و تفریح آنقانون

رناس ررش بیاالیی از کررم، رر آن کتاب این راستان نال ردش بور: رانشمند جامعهروران نوجوانی کتاب آقای مطهری را مطالعه می

رنبیال بلیدی  -سیال پییش روسیتایی بیور 50 کیرج –ی ی از کشورهای غربی به ایران سفر کرر. او را برای تفریح به کیرج بررنید. 

سواری را به عنوان بلد راش با او همراش کررنید. ایین رانشیمند  شتند که منطاه را بشناسد تا این رانشمند را بگرراند. کشاورز بیمی

بیسیوار عجیب فارسی هم بلد بور. رانشمند و کشاورز رو سه روز رر منطاه با هم بورنید. رانشیمند متوجیه رید کیه ایین کشیاورز 

خیوانیم ما به رلیل این یه ررس نمی از کجا آموختید؟ کشاورز  فر ها رارما که بیسوارید این حرفزند! از او پرسید هایی میحرف

وَال تَنیازَعوا  :»فرماییدخیلیی ف یر کیررم کیه چیرا قیرآن میر کررم. روی این آیه خیلی ف  ررس نخواندم امامن نیز  کنیم.ف ر می

های فنیی اسیر کیه ها حرفم داق اتمّ نزار اسر. این ؟ به نظر من مدل تولیدی که راریمبورن کجاسر؟ رقیااً این فشل«فَتَفشَلوا

خوانردن هریف فلرلی سررهم روایت بالدرایة ال بالروایة. یشت کنم که علی ماند. من به برارران طلبه خور عرض میپیامبران زرش

هیا را روز بحیث کرریید، اصیط ا  بیین ارارش 11کلمات عاری اسر. اما ا ر وقر  ذاریتید و ها کنند اینزیرا مررم ف ر می. ندارد

راءهلل رورش حضرت ولی ع ر )ارواحنا فداش( که بیاید، رر روایر رارر کیه تفسییر سیورش رور. انتوضیح رارید، ایمان جامعه قوی می

ها بارد. این مطلب به رلیل این اسر که انسیانآن تفسیر  نهایرِنیسر این هم کنند که تازش معلوم رتر حمل می 70قل هو اهلل را 

گیرند کره کارهرای ها زود تص یم میدهد. انسانها ن یمشکل توسعه غربی این است که اجازه فکرکردن به انسانکنند. ف ر می

  خود را زود جلو ببرند.

راأهلل باید بحیث را بیه جلیو ببیریم. بیه ر و فنی اسر که انراکنم. بحث ارامهاالستمار اسر من بحث را تمام میچون جلسه حسن

ها ختم شد، ایرن ضرد رفراه و ها ختم شود. اگر به اصطکاک ارادهمدل اشتغال نباید به اصطکاک ارادهجمله آخر من توجه کنید! 

 . ری که فلسفه آن ارت اء تربیت بود استهدف تعریف شده برای مدیریت شه

 و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا ابیال اسم مح د.

 

 


