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شوراي راهبردي الگوي پیشرفت اسالمی

بازتعریف مفهوم سود و جا انداختن مسأله ایثار؛ محور مدل تأمین نیازهاى تحصیلى



 تحصیلیبازتعریف مدل مفهوم سود و جاانداختن مسأله ایثار؛ محور مدلِ تأمین نیازهای 

صلّی  سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد عوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم، الحمداهلل رب العالمین و صلّی اهلل علیا

رواحنا لتراب مقدمه الفداء و عجّل اهلل تعاالی  ال سیما بقیه اهلل فی األرضین ا یناهلل علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهر

 فرجه الشریف.

 ،«ایرانیی یشریر ت   –دیریت شهری با نگاه الگوی اسالمی م»عرض کردم که  نیازهای خانوار رسید و ه تعریف هرمِبحث ما ب

ار را است که هارم نیازهاای خاانو    آنمحور  غیر متمرکز و محله این مدیریتِاصلی  وظیفهمحور است و  مدیریتی غیر متمرکز و محله

 کنیم که خانواده چه نیازهایی دارد. وگو  این به صورت طبیعی باید گفتتأمین کند. بنابر در محل زندگی آنها

ای خاانواده فقا    کاه مادت تاأمین نیازها     ده را تعریف کنیم، باید توجه داشته باشیمعرض کردیم برای اینکه بتوانیم نیازهای خانوا

نیازهاای خاانواده الگاوی     تاأمین  شود. به چه دلیل الگوی خداپرستی هم محسوب می بلکه مدتِ ؛کند نیازهای خانواده را تأمین نمی

 هماه نیازهاای انساان    وجودی قابل فرض اسات و  ابعادِتمام در برای انسان عبادت شود؟ به دلیل اینکه  خداپرستی هم محسوب می

وقتای شاما در حاات کاار اقت اادی       دت از طریق زبان و ذکر و دعا اسات؛ عبا از یک بخش شوند، ت محسوب میمسیری برای عباد

که انسان دارد نیاز همینطاور    یسایر نیازهای ،نیز در مسیر خداپرستی هستیدکنید،  هستید و نیازهای معیشتی خود را مدیریت می

مدت خداپرستی اسات باه مساأله مهام خاانواده اشااره        ،و تأمین نیازها ظیمنمدت تکه بنده همیشه برای اینکه اثبات کنم . هستند

چهارچوبی قارار داده شاده    این امراما برای  ؛شود برطرف می - خ وصاً نیازهای عاطفی -نیازهای انسان  ،خانواده مسأله کنم. در می

هی  أییمش     ،سالم راجع به خانواده مطرح کردهاالگویی که . پس پیدا کندتوحید و تربیت ارتقا  ،نیازهای عاطفی تأمین تا از طریق

ای  چگیونگی  ییردازد  بنیابر   ت عالی دیگری ه  میبه امورا نشازها، ه  از طریق چگونگی أیمش  و کند أکفّل مینشازهای انسان را 

   شود  شاهراه خدایرستی ه  محسوب می ،أیمش  نشازها

سیط   ، یاباد  تا خداپرساتی در جامعاه گساتر     کنیدد به آن توجه بای شما ایم مهمترین چیزی که گفتهما همیشه بحث کرده و 

 یسات؛ ن وابساته  انجام مناسک به تنهایی وآن جامعه  ی یعنی خداپرستی در یک جامعه به میزان نماز و روزه است؛ هدایت جامعه

، ممکن نگیریدد جامعه را در نظر رای افراقید هدایت ب شما است. اگر وابسته آن جامعه دایت افرادِن هخداپرستی به میزا سطحِبلکه 

چناین  ماا در صادر اوت اسا م     – دهند و بعضی از این مناسک را انجام می خوانند نماز هم می حتی دی روبرو شوید کهاست با افرا

و  ضااتّ اما به دلیال اینکاه    - شود که داعش یکی از آنها محسوب می هستندهایی  جمعیتما هم  ایم و در زمانِ داشته را هایی انسان

لااا شاما در    کند  سط  هدایت ا راد، سط  خدایرستی را معلوم میکنند.  توانیم بگویم آنها خداپرستی می گمراه هستند نمی

 این اصل است. کنید،  می را ای هدایت به صراط مستقیمسوره حمد هر روز از خداوند متعات تقاض

اگر تفکر در یک کردن أفکر است   طریق  ربه کردن هدایت،  ربه شود؟ همیشه عرض کردیم که لی فربه میهدایت به چه شک حاال

تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیار  مِان    » :اند فرمودهکند. در روایات  ارتقا پیدا میشدن تفکر  فربه از طریقِآن جامعه نیز  سطح هدایتِفربه شد،   جامعه

در مقابال یاک سااعت تفکار      -هساال و ش ت هسالیعنی عبادت هفتاد-ن سبعین و ستی . عبادتِ«سَنَةً سِتّینَ»یا  «سَنَةًسَبعِینَ عِبادَةِ 



 اسا می فکار نکناد    ی شاهراه و کلید هدایت است. اگر جامعاه  ،چرا؟ به دلیل اینکه تفکر .ارز  کمتری دارد و آن تفکر افضل است

 د. نبخش ود را نمیخ اثر خاصّ آن مناسک ،دهد را انجام میحتی وقتی مناسک دینی  و دفربه نخواهد ش هدایت در او

ایان یاک    اسات،  طریق نظاری و بیاانی محا     ،تفکر کردنِ فربه نباید گفت که طریقِ حتماًشود؟  به چه شکلی ایجاد می تفکر حاال

کناد کاه تفکار     ، انسان احساس می"تفکر"شود  گفته میما جا افتاده است و به مح  اینکه  ی ست که در جامعهیونانی ا ی مغالطه

 تاا دا کنند پی را  خدشه غیرقابلِ ی اولیه ی که یک قضیهبرند  به این سمت میفوری هم بحث را  و باشد مینظری  زمِدارای یک مکانی

چالش  ی مسألههایی  جمعیت تازه اآلن .کند ارتقا پیدا میخیلی نظری  یین در مقام ارتسام است و دعواققضیه، پایگاه ی این :بگویند

 ،تِ اولیاات اسات؛ اوّ های روز مکاتا  فلسافی    بحث دانید که در حات حاضر این بحث جزءِ می د؛کنن را مطرح میدر در اولیات صدق 

منطاق صاوری ایان را     توانید اثبات کنیاد،  قضایا را نمی سایر صدقِ ،در مقام ارتسام را نپایرید اگر اصل تناقصِ واصل تناقص است 

. چالش آنهاا هام   را به چالش مواجه کرده استاولیات  که صدقِ ردوجود داقم  حوزه علمیه   در حات حاضر جریانی درگوید. خُ می

 ."همیانی  ،ای "و نه از  "نه آنی است ای "از  ،و شروع فهم باشد میاصل تغایر  ،القضایا در مقام ارتسام عبارت از این است که امّ

تناق   اصلِ اگر اینطور است :گویند آنها می .بدانید "همانی ،ای "ع تفاهم را از شروبه این است که شما  ی وابسته ،اصل تناقص اما

اگار   تاازه  حتی خودم هم نفهمیدم چاه گفاتم و  بنده  شود. کشیده میچالش  بهباشد خود و سایر قضیا  برای صدقِ ای اینکه پایهدر 

سؤات بنده ایان   ا خیر؟کنند ی مردم هم فکر می باقیآیا  ست ولییافته ا ای از تفکر دست به الیهتنها کسی این معانی را متوجه شود 

 آنهاا توان فکر  ات نمیکنند با این ادبی اگر بقیه مردم هم فکر می کنند یا نه؟را مدیریت  کردنهای علمیه باید فکر هحوزاست که آیا 

ن آن هام ایا  شاود؛   م که درمان هم نمیاز سابق دار مرضیبنده یک . وجود نداردنسبت به این مباحث ای  ع قه و اص ً را جهت داد

اوت کاه منات     گردد؟ شاکلِ  قضایا به چه چیزی بر می ی پایه" به عنوان مثات م؛فکر کن قضایادوست دارم بر روی  همیشه است که

در حاات فکرکاردن    و با این وجودرا ندارند  ها مرضاما مردم که این م؛ کن من به این موارد فکر می ،"؟آن چیست انتاج است شروطِ

ر . اگر وعاء فکا باشد میخودم  ی ات بنده از برادران فاضل طلبهدم را مدیریت کنیم یا خیر؟ این سؤکردن مرباید فکرهستند. حاال آیا 

است که اگر یک  آندهد. مضمون این روایت  سات تحت تأثیر قرار میچیز را در حد ش ت یا هفتاد را مدیریت نکنیم، وعاء فکر همه

 توانیم از مدیریت حوزه فکر بگاریم.  نمیاثر دارد. ما  یت نشد ش ت یا هفتادساتفردی مدیرساعت تفکر در 

در این دوره مطرح کاردیم ایان اسات کاه      ما ای که ث شود. نکتهمدیریت کرد؟ باید رو  این کار بحفکر را به چه شکلی باید  حاال

ای در ماردم   یتأثیرات فکری جد ،مردم یعنی از پایگاه زندگیِ ،کر افراد داردف تأمین نیازهای خانواده، بیشترین تأثیر را در وعاءِ مدت

کنناد. محای  زنادگی و     این است که به چه شکلی فکار مای   ی مهشکنند، سرچ به چه شکلی زندگی می مردم کهافتد. این اتفاق می

کنیاد کاه در    مث ً شما باه صاورت نظاری بیاان مای      دهد. روز گاشته عرض کردم که جهت می آنهابه فکر مردم  نظامات اجتماعیِ

د ناگر پای منبر شما بنشاین  کند و یری را در ذهن مردم ایجاد میاین بحث سطحی از درگ برقرار شود.عدالت اس می باید  ی معهجا

رخ های حقاوقی   تلخی مانند فیش ی چیز خوبی است و ما باید به آن بپردازیم. اما وقتی حادثه عدالت، ، بسیار خُکنند که  بیان می

 میازِ  پشات اما ف ن آقا  استما یک میلیون الی دو میلیون  درآمدِو کشیم  روز زحمت میتمام ما ببینید! گویند:  مردم می،  دهد می

ما به آنهاا ریی   گویند: مردم میباشد.  میلیست امید  ءِجال  این است که جز ی نکته گیرد و میلیون حقوق می 59و نشیند  خود می

 گویناد:  و مای کنناد   مردم به خود رجوع می ؛"فَرَجَعُوا إِلَى یَنفُسِهِمْ". در این هنگام یمدادیم تا امید ایجاد شود، ما به امیدی ریی داد

کناد   کسی که به این موضوع فکار مای   . حاالشوند د ایجاد شود! ببینید فکرها مشغوت میخدایا چه اتفاقی افتاده است؟! قرار بود امی



ال یجتمعاان و   دو قضایه هساتند و   "و ناامیادی چیسات   د چیسات امیا "؟ ناامیدی چیسات  امید چیست؟»گوید:  با خود نمی دیگر

اصال تنااق  را حال کانم      ی اگر مان مساأله  کنند تا شما بگویید:  شکل فکر نمی مردم به این «، پس قضیه، صادق است.الیرتفعان

ارتساام را اصال تنااق      لِاص یالقضایا کنم. البته همانطور که عرض شد خود این موضوع که امّ مدیریتوعاء فکر مردم را  توانم می

]مشاکل حال    ،اشکاالت را بدهد این نطق صوری جوابیا م بدهیدبر فرض اینکه شما جواب این اشکاالت را  حتی فیه بَحث ؛بدانیم 

هفته با یکی  هفت و نمودمبرگزار قم  "خان" ی علمیه در مدرسه هایی را مجموعه مناظره بودم نایافته زمانی که هدایت من شود.[ نمی

ماا ایان    حااال اصل تناق  است یا اصل تغایر.  ،ارتسام مقام القضایایِ که امّ . موضوع بحث هم این بودمناظره کردم از اساتید فلسفه

مشغوت اسات و شاما هام در    های حقوقی  مردم از پایگاه فیش فکر اما شود؛ کنیم و مسأله حل می وگو می بحث را انجام داده و گفت

  کند. عه با شما ارتباط برقرار نمیجام در این ورت منطق صوری هستید. صدق اولیاتِحات بحث در مورد چالشِ 

هاا باه ماردم     حکومات  کردنای اسات کاه    زندگی کند، مدتِ ا را مشغوت خود میه مهمترین چیزی که فکر انسان گفتم:بنده همیشه 

، 1کناد؛ ریاضای   را بارای داناش آماوزان تادریس مای      ای های آموزشی ف لشما سر نظام آموزشیِ به عنوان مثاتد. کنن پیشنهاد می

 هاا  انساان  هاا  ی این آموز  و به همین شکل. در نتیجه 3، زیست2، زیست1، زیست3، فیزیک2، فیزیک1، فیزیک3، ریاضی2ریاضی

از کاه غیار    -یافتاه   کنند. در کشورهای توساعه  یو اجتماعی فکر نم بودتفکر ریاضی خواهد  ،تفکر آنهافکر خواهند کرد و  ساینتیک

رفتِ مدرن  ؛ بلکه نوعی جاهلیت و پسدانیم یافتگی را پیشرفت نمی ایم که توسعه ما همیشه عرض کرده ؛هستندکشورهای پیشرفته 

کاردن را   ابتدایی مفهوم سود و معاملاه  ث دوره مثات برای به عنواندهند.  را یاد می اقت ادیهای درس مفاهیم  در سر ک س -است 

مفاهیم اولیه  ءبلکه مفاهیم اجتماعی جز ؛ندهای اولیه نیست آموز  ءجز ،ریاضی مفاهیمِیافته  کشورهای توسعهدهند. در  آموز  می

ای اینکاه ساود   نظام آموزشای ماا باه جا    دهند.  درس نمی دهیم های منسوخ درس می مدتبا به این شکل که ما  نیز. آنها باشند می

. بپاردازد یاا ساود اجتمااعی     ساود اخاروی   و در نهایات باه تبیاینِ    نماوده انواع مفهوم سود را بحاث  باید اقت ادی را تدریس کند، 

خارج   ر توماان را بارای خودشاان   این هازا  توانند می دارندهزار تومان پوت  آنهاوقتی مث ً  آموزان را به این شکل بار بیاورد که دانش

آماوزان حارف    با زبان خود دانش-بخرند  عدد بستیدو  توانند میمث ً  ،خواهند بردیشتری مادی ب ی  ورت حتماً بهرهاین در و کنند

در حالات دوم شاما یاک    که د. درست است خرج کنن ی خود و دوستانشانهزار تومان را براد این توانن در حالت دیگر میاما  -بزنید

تاان   بین شاما و دوسات   اید ان کمک کردهخورد اما به دلیل اینکه شما به دوستت مینیز یک بستنی خورید و دوست شما  می بستنی

جباران  داناد و   ما مای دوست شما خود را بدهکار ش به مشکلی برخورد کنید شما در آینده روزیاگر شود و  میفت برقرار محبت و ال

 اثر دنیااییِ  ،اینآموز بگویید:  تازه به دانش. توانید آن را در نظام آموزشی جا بیندازید شما مییک نوع سود است که  نیزاین  کند. می

 – کردن برادر استپیدا ،اثر رفق -د در این دنیا دوست پیدا کردیو در نتیجه  خودتان گاشتید و ایثار کردید ار ازب کار شماست؛ یک

بسام اهلل   اصال اسات؛  خداوناد  در ایثار و گاشات   –خدای متعات هم به دلیل اینکه شما خود را شبیه او کردید  ولی از طرف دیگر

از را و شاما   هگرفتا در نظار   جزابرای شما یک  - کند معرفی میخداوند متعات خود را با رحمانیت و رحمیت  الرحمن الرحیم یعنی

به کسی که شبیه خدا  ولی ؛عامّ رحمتکند اما  رحمت میها  انسان ی کند. خداوند به همه رحیمیت می ی دایرهدایره رحمانیت وارد 

 ،سابقه کار با نوجوانان را زیااد دارم  با توجه به اینکه بنده و توضیح دادتوان در مدرسه  کند. این مطال  را می می رحمت خاصّ باشد

 و پارور ِ  نظام آماوز   آموز ِ نوجوانی که با خواهید دید شما بعد از مدتی توان با آنها صحبت کرد و ی راحت میخیل دانم که می

ی به مشک ت اجتماعکنیم؛ زیرا  نمیمشک ت اجتماعی پیدا ما  ورت از عالم پیدا خواهد کرد. در این درک دیگریتربیت شده شما 

وقتای   ؛باشاند  مای ی فردگرایای افراطای    میاوه  ی لیبرالیسام و  ، مشک ت اجتماعی میوههستندها به یکدیگر  دلیل عدم توجه انسان



نند و وقتی توجاه باه دیگاران    کند، اثر اجتماعی این امر آن است که به دیگران توجه نمیخودشان برای خودشان اصل شد ها انسان

 . گردد ایجاد میمعض ت اجتماعی تضعیف شد 

هاا جهات    کردن انسانکه نظامات اجتماعی به فکر کردمعرض  کنند. ها چطور فکر می ست که انساناین ابر سر بحث بنده  ؛خ صه

گاوییم الگاوی تاأمین     بنابراین چرا ما میدهد.  جهت می به فکر ه نظام آموزشی چگونهاآلن من توضیح دادم کدهند. برای مثات  می

دارند و  اه فکر انسان ی است که الگوی تأمین نیازها بیشترین تأثیر را در حوزهحرف آن ؟ دلیل دوم این الگوی خداپرستی است ،نیاز

 ها داشاته باشاد   ر را بر فکر انسانهرچیزی بیشترین تأثیکلید هدایت است؛  ،ها انسان یم که فکرِا هما قب ً در مبانی نظری اثبات کرد

ثیر را بیشترین تاأ وگوها  گفت و مسائل نظری  خود شما قضاوت کنید که آیاها دارد. حاال نسانا بیشترین تأثیر را بر هدایت یا ض لتِ

اگر اینها را از همادیگر جادا دانساته و بگاوییم دو     حتی ؟ بیشترین تأثیر را دارند ها کردن انسان ها دارند یا مدت زندگی بر فکر انسان

سابک  اگار   ولای  کااملی نیسات.   این طریاقِ  ،گااریم میها تأثیر  ری بر تفکر آدمهای نظ توانید بگویید با استدالت نمی مسأله هستند

حضارت   -. لااا در روایات فرماود    ایاد  ها را جهت داده ها را در نظامات اجتماعی بازتعریف کنید در واقع تفکرات انسان زندگی انسان

گاارناد؟ ظااهر قضایه ایان      از پدران تأثیر میبر مردم بیش  ءمَرااُ . چراآبائِهِمْ بِاُمَرائِهِمْ اَش بَهُ مِن لنّاسُ ا -بسیار حکیمانه فرموده است

در پدر و ما - عظیمی استاین خیلی تأثیر  و تربیت بیشترین تأثیر را دارند ی انسان از انعقاد نطفه تا پایان دوره است که پدر و مادرِ

بِاُمَرائِهِمْ لنّاسُ ا :فرماید یف میشر علویِ اما روایتِ -گیرد فرزند بیشترین تأثیر را از فرزند خود می د ونبر فرزند خود تأثیر عجیبی دار

نظم  اُمَراء است و اگرنظم اجتماعی به دست و  کنند نظامات اجتماعی را بازتعریف می ء شمامَرااُ ؟ به دلیل اینکهچرا .آبائِهِمْ اَش بَهُ مِن 

بر افراد جامعه بیشاتر  اُمَراء . بنابراین تأثیر گیرند شما هم تحت تأثیر آن نظم اجتماعی قرار می حتی پدر و مادرِ کنداجتماعی تغییر 

دچاار مشاک ت و معضا ت اجتمااعی     در نتیجاه  کنایم و   ست اما ما بر روی آنها تأمل نمای روایت، از روایات حکومتی مااست. این 

توجاه کنیاد کاه     -م کان  مای جلسات برای بار سوم تکرار  ابتدایو در  دارمکه بنده اصرار  -حیاتی  ی این نکتهبه بنابراین . شویم می

ی نیازهاا  شاود  مای  با هار مادلی   :و گفت اگر به مدت تأمین نیازها توجه نکرده کند.مدیریت شهری باید به مدت تأمین نیازها توجه 

 د کشید. نجامعه را به چالش خواه، بعدها تفکرات کردرا تأمین  خانوار

بحاث   در ایان جلساه موضاوعِ   کاه   -مدت تح یلی عنوان مثات ]مدت تأمین نیازها[ مشکل داریم. به  ی ما در زمینه در حات حاضر

چه اثر اند. ببینید  تعریف کرده ر از شغل و تح یل برای خودشانآموز  را به شکلی مدیریت کرده که افراد ازدواج را مؤخّ - ماست

آغااز   ی قطهن ،کسالت فرح و رفعِ اوالً که نمودمعرض بیان کردم در مورد مدیریت تفریح هایی که  بحث بنده دری گااشته است! سوئ

 و هاا حرکات ایجااد کارد     یعنی در آدم ،بعث ایجاد کرد پیامبری مبعوث شد و گویید: میزیرا وقتی  است؛ حرکت همه پیامبران

ضِرُّ بِالدِّینِ یُفَإنّه  إِیَّاکَ وَ ال کَسَلَافتد.  در او حرکت اتفاق نمی کسل هست. آدمی که فرح است ایجاد کسالت و رفعِ ها فرعِ آدم حرکتِ

پیداست که در مردم شوق و بعث و فرح ایجاد کارده اسات. مادیریت    دهد  قومی را حرکت میبینید پیامبری  شما میوقتی ؛ وَ الدُّن یَا

در حالت سوپاپ اطمینان ندارد تا شاما بگوییاد فاردی     ،در اس م مدیریت تفریح روبنایی با کسالت نیست. برخوردِتفریح در اس م، 

د که اگر بخندیاد حاات شاما خاوب     دار های روانشناسی بیان می تحلیل نهایتِحات انفجار است و باید به او بگوییم بخند تا نمیری! 

 گویناد بخناد تاا مقاداری  تخیلاه شاوی!       اند و حاال باه او مای   شدید برده جامعه را به حالت کسالتِ نظامات اجتماعیِآنها شود؛  می

های ناشی از نظامات اجتماعی نیست؛ بلکه مدیریت تفریح در اس م به این سمت  کسالت ی ه دنبات تخلیهب در اس م مدیریت تفریح



تفاریح   یِروبناائ  هاایِ  شود را با مدت هایی که ایجاد می و مابقی کسالت خشکانده که ریشه ایجاد کسالت در جامعه راکند  حرکت می

 کند.  مدیریت می

خاوب، یاک مارد و زن     ی خانواده است؛ اولین تأثیری که یک خانواده ی خشکاند مسأله لت را میخُ  از جمله عواملی که ریشه کسا

های رفع کساالت را   مکانیزم زداید. پیامبران می را اود کرده و کسالت خوب بر روی همسر خود دارد این است که در او فرح ایجا

إِیَّااکَ وَ ال کَسَالَ   گفتناد:   دادند می به ما درس می ]در حوزه علمیه[ زمانی که ؛لَإِیَّاکَ وَ ال کَسَ اند. در روایت فرمود: ث کردهل بحمف ّ

تار از   متار جلاوتر یاا عقا      ق شاما دو یا کنید و رف جنگلی حرکت میتان در  شما فکر کنید با رفیق یعنی مانند ایّاک و األسد است؛

خواهد  وقتی رفیق شما میدر این حالت شماست.  ت حمله بهشیری در حا که بیند باره سر خود را برگردانده و می شماست و به یک

 . در زبان فارسی دادِبرد را به کار میایّاک و األسد  گویند: لفظِ دهد؟ در زبان عرب می شما را نجات دهد چه حالتی از خود نشان می

چاه لحان جادی و    با  که حالت را اعمات کنم اینتوانم در مقام سخنرانی  حاال بنده نمی : محمد مواظ  با !گوید بلندی زده و می

 ؛ کسالت را از خودتاان بزداییاد،  إِیَّاکَ وَ ال کَسَلَفرماید:  در روایت می ای است. حاال امام ایّاک، هشدار جدی گوید. صوت باالیی می

الادِّینِ وَ  یُضِرُّ بِفَإنّه کسالت است؛ اصلی نرسیدن به کرب ،  رسد. علتِ نمی امام کسالت باشد به معیتِ حالت چون انسانی که دچار

کنیم، مدیریت تفریح  کند. بنابراین وقتی راجع به مدیریت تفریح بحث می هم دنیا و هم دین شما را خراب می ،یعنی کسالت ؛الدُّن یَا

دهد؟  چیزها را آموز  می آموزشی ما این رفع کسالت در آحاد جامعه را داشته باشد و ریشه کسالت را بخشکاند. آیا مدتِ باید قدرتِ

ماورد اسات. آقایاان بار روی منبار       همینیکی از م ادیق آن گری شویم،  م ما نباید دچار اخباریمکرر عرض کردیر. اینکه بنده نخ

ن ف دیان   کنند تا مشخص شود که چرا ازدواج گویند: ازدواج، ن ف دین است ولی جمع بین روایات نمی بسیار صحبت کرده و می

باشند.  های قشنگی هستند ولی کاربردی نمی های فانتزی، گزاره گزاره ن افراد درست شده است؛انتزی در ذهی ف است. لاا یک گزاره

. وقتای کساالت باه    استرافع کسالت در افراد  ،که ازدواجآن است  باشد میهای اصلی این مطل  که ازدواج ن ف دین  یکی از علت

ی مناوّر خاود    در مدیناه  پیاامبر اکارم  وقتای  . لاا گردند میلحرکت ا الشوق و دائم دائم ،شدها برطرف  صورت بنیادین در انسان

دیدناد   کردناد مای   مای مادیریت   های مختلفی که پیامبر را در راه مسجد یا بخش پیامبراز جوانانی که  داشتند وآمد رفت

ازدواج نکارده اسات   شنید کسی شغل نادارد و یاا    می اید یا نه؟ وقتی حضرت پرسیدند: شما شغل دارید یا نه؟ ازدواج کرده می

 حرکت نادارد و پیاامبران   ؟ چون حاتِافتد میخود  یک جوان از چشم پیامبرِ چرا طبق این روایتی. ینِن عَمِ  َقَ: سَندفرمود می

در ایان حادیث شاریف باه ایان       کردند. در واقع پیامبر پیامبران ایجاد بعث و حرکت می ؛بودند بُعِث تُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ ال أَخ لَاقِنیز 

بارای  چیاز   توانی حرکت و قیام کنی؛ هیچ نمی شود و عود در تو اصل میاگر ازدواج نکنی و شغل نداشته باشی قُفهماند که  جوان می

محال آراماش    ،خواهند حرکات کنناد نیازمناد آراماش هساتند و خاانواده       هایی که می انسان خوب نیست؛ انند یک همسرِمجهاد 

گراتار   د؟ خیار؛ لااا ماا هار روز درون    نا کن منتقل میرا به جوانان  یاین معانشما  نظامات اجتماعیِ در حات حاضر آیا ولی د.باش می

کاه حتای رغبات     شوند میبه میزانی غیر اجتماعی و غیر اخ قی  ،ی ما جامعه های آموزشیِ مدرنِ ها به دلیل مدت شویم و انسان می

 هاای بازرو و خاوب    ، جزء عبادتیک نفر دادن به شکایتِ دانید که درد دت و گو  درد دت کنند. می کنند نزد یکدیگر رفته و نمی

نکند و حرف خود را پیش هار  هر کسی درد دت  نزداند که  خیلی بدی دارد توصیه کرده است. البته از طرف دیگر به کسی که حاتِ

حااال  کردند،  با چاه صحبت می امیرالمؤمنین ین داریم.شاکّالت مناجاتی به نام مناجا ،عشر ند. حتی ما در مناجات خمسکسی نز

ها را به صورت فانتزی ببینایم. باه هار     باز هم نباید این گزاره ،ای دارد چه معانیِ تکوینی ،کردن بنده عرض خواهم که با چاه صحبت

دارد  روحاانی آثار جسمانی و هم آثار  هم ،کردن و اینکه انسان حرف خود را زده و تخلیه شود حات عرض بنده این است که شکایت



توانند سنگ صبور باشند. در زمان قدیم پدر بزرو، ماادر بازرو    ها به دلیل اینکه خودشان دچار مشکل هستند نمی ولی اآلن انسان

ماادر  باا   پسار  کردند ی پسر چالش ایجاد می خواست به خواستگاری دختری برود و خانواده پسر میوقتی یا برادر بزرگی بود و مث ً 

گفات: پادربزرو! مان چناین      کارد و مای   خود که بزرو خاندان بود صحبت می که در خانه محوریت داشت یا با پدر بزروِ یبزرگ

فّ مان اسات ولای پادر و ماادر اجاازه       کنم کُ ام که این دختر، دختر عفیفی است و احساس می ام و دیده مشکلی دارم؛ بررسی کرده

دانیاد   میهمانطور که اند.  در فضای مجازی یک سایت همسریابی درست کرده در حات حاضر اماکنید. ند، شما بیایید کاری ده نمی

از  انتخااب همسار   ای نیست و ی فنی درصد ط ق داریم این است که نحوه گزینش همسر، نحوه40های اینکه ما حدود  یکی از علت

 و منتقل شده اسات  -نیستند اودت و اطمینان  مادر او محل دردِ داند و پدر و که مسأله را نمی -تجربه  پدر و مادر به خود جوانِ بی

جامعه  ،ندهدجوان انتقات  حیاتی را به نسلِ اجتماعیِ ما این معانیِ . اگر مدت تح یلیِباشد میدرصد ط ق  40 ،این مسأله ی نتیجه

 شود.  دچار این مشک ت می

 ی آید که باید به چه چیزهایی بپاردازیم. ماا در جلساه    پیش میات این سؤما  بنابراین اگر مدت تح یل مهم است در مدت تح یلیِ

اشتغات جدید نیاز داریم، اینها را بحث  مدتِ یک و گاشته گفتیم که مدت تأمین نیازها مهم است و به همین دلیل یک مدت تفریح 

نافعِ کارگر و کارفرماا را داشاته باشاد.    م تعارضِ مدیریتِ است که قدرتِ آنجدید  مدت اشتغاتِ قرمزِ ایم. عرض کردم که خ ِ کرده

، مدیریت تفریح در یک جامعه باید این کار را انجام دهاد.  نمایدایجاد کسالت را مرتفع  است که عواملِ آنتفریح  مدیریتِ خ  قرمزِ

هاا را؛ چاون    نسانبین ا کار خود قرار دهد؟ رفع اصطکاکِ شود باید چه چیزی را محورِ که منجرّ به رفع کسالت می تفریحیمدیریت 

 - باه اصاط ح   -ها را کاهش داده و  هاست. مدت شغلی نیز باید اصطکاک بین انسان ایجاد کسالت، اصطکاک بین انسان عامل اصلیِ

داشاته باشاد و   گوییم: مدت تح یل نیز باید چناین قادرتی    میو در این جلسه . حاال مایدنتعارض بین کارگر و کارفرما را مدیریت 

االرتباط هستید و اصالِ اساسای در    د که شما دائماید بتواند به نسل جوان آموز  دهها را مدیریت کند، ب بین ارادهاصطکاک بتواند 

 خودتان چالش ایجاد نکنید.  طرف مقابلهای  است که برای اراده آناین ارتباط 

 ی ما توانست نحوه ر دهیم. اگر نظام آموزشیِها را در دستور کار قرا تواند این کار را انجام دهد؟ باید این آموز  هایی می چه آموز 

 آیاد. وقتای اصاطکاکِ    پایین می ها بیند اصطکاک اراده ای که اینگونه آموز  می جامعهدر ها با یکدیگر را آموز  دهد  مدیریت اراده

با  در نتیجه و بکندها  ن خود را صرف رفع این اصطکاکتوا ،الزم نیست جامعه دیگر دهد؟ ها کاهش پیدا کرد چه اتفاقی رخ می اراده

 . لاا در روایااتِ است که دنیای مدرنیته دارد ای معنای متفاوت باچقدر  . این معانینماید میبیشتری به سمت پیشرفت حرکت  توانِ

 باید تفریح را درسات معناا کارد.    تهی نشود،زگی منت و هربه هز ،تفریح که مراق  باشید ؛بر اینکهما خ  قرمزی وجود دارد مبنی 

 آماوز  و پارور ِ   دنیاای  ، محاور بحاث در  بحث تبیاین گردیاد  محور  !نیدیاین مدت آموزشی چیست؟ بب هایِ سرف ل دقیقاً حاال

ت بنیادین در آموز  و پرور  تحوّ وقتیشاهلل  است که رواب  انسانی و رواب  اجتماعی را محور آموز  قرار دهد. ان آنیافته  تحوت

آماوز  و پرورشای    ،آموز  و پرور  مطلوب و بگویند که کنندله نوشته و سخنرانی مقا بحث کردیم، به آن دوستان بگویید که را

 است که بتواند رواب  انسانی را مدیریت کند. 

؟ باید ایان موضاوع   خود قرار دهدکار  را در دستورِ ای های درسی ف لباید چه سر این آموز  و پرورشی که چنین قدرتی دارد حاال

 إنّای فرماود:   حضارت  .دهم توضیح میباشم مقداری گفته را  از این بحث در این جلسه اجمالیاما بنده برای اینکه  ؛بحث شود

شدم، إنی مبعوث  فرمود من دهید بنده قدری در این روایت تفکر و تأمل انجام دهم؛ حضرت. اجازه بُعِث تُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ ال أَخ لَاقِ



 -بُعِث تُ  إنّی - و فق  من، نه حتی پیامبران گاشتهفرماید: من  می حضرتدر این جا خیلی مهم است؛  إنّیاین  !ببینید بعثت.

برای اخ ق مبعوث شادند اماا ناه بارای اتماام       نیزپیامبران گاشته  های اخ قی را تمام کنم ارم اخ ق و کرامتمک تا مبعوث شدم

 از کسای هام غیار    و باشاد  میایشان  ن مکارم اخ ق بر عهدهکرد تمام وخت اصی پیامبر اس م است ا رسالتِ ،. این امرخ قامکارم 

 ندارد. ایشان چنین قدرتی 

اص ً ناام دعاا، دعاای مکاارم االخا ق      صحیفه سجادیه مکارم اخ ق را توضیح داده است.  مکارم اخ ق چیست؟ دعای بیستمِ حاال

دعای مکاارم   مرتبهای یک  هفته - اآلن در بروجرد هستندکه  - حفظه اهلل حضرت حاج آقای فطرس زمانی که ما طلبه بودیم است.

در ایان دعاا سایر     کردناد.  بار راجع به این امر بحث می های علمیه در هفته یک دادند. حداقل آن زمان در حوزه را درس میاألخ ق 

. ایان  ایثار اسات  ،اوج مکارم اخ ق باید گفت: اما در مجموع ،خواهیم کرد تبیینآن را  بعداًشده و األخ ق بحث  مکارم بهیابی  دست

ایثاار اسات.    و پایان مسأله، موضاوع اوج  ی اما نقطه شود، به کجا ختم می شود و مطل  مورد بحث است که اخ ق از کجا شروع می

 . است شدن به پیامبران در حات شبیهوجود داشت  – وجود داردهایی که در درون ایثار  با تمام ویژگی -اگر در کسی ایثار 

نفاس خاود را   غوغاای  نبایاد فریا     یثار شکل گرفته یا نه چیست؟ باآلخره ماا ر یک نفر ادهد د ترین محکی که نشان می اصلیاما 

الس م علیاک ای   :گوید خواند. مث ً به او می نامه می آنها زیارتو برای  ها صحبت کرده با انساننفس، صبح زود به صبح زود نخوریم؛ 

از هماه  کنناد   برخی فکار مای   دارد؛بستگی نفس  به غلظتِ این امر در ایران نیست. البتهو کسی که بهتر از تو در فامیل و در شهر 

در متأسفانه خواند. در گاشته ما یک رفیقی داشتیم که  با جزئیات میی جدی  نامه انسان زیارتبرای صبح زود  ،. نفسباالتر هستند

در یکای از   کاه  مکاردی  . ما داشتیم از جلسات الگوی پیشرفت از تهران به سمت بروجرد حرکات مای  حات حاضر مسئوت شده است

ها این است که نزاع  اگر جایی نزاع صورت گرفت از وظایف مسلمان دانید که شما می باآلخره های تهران نزاعی صورت گرفت. خیابان

ایشاان   پس از این اتفاق. از ماشین پیاده شد و این نزاع را ختم بخیر کردما به این وظیفه عمل کرد و    این رفیقِ. خُرا ختم کنند

کاردم ممکان    این نزاع را ختم نمای اگر  گفتند: می مث ً کردند؛ فعل خود را مدح میساعت که ما در راه بودیم  چهار یا پن  به مدت

منشاأ معضا ت    شادند فرزندان یتایم   شدند و وقتی مییتیم  فرزندانیافتاد زنی بیوه و  اتفاق می آن قتلفتد، اگر قتلی اتفاق بیبود 

 ! ایان، خاصایتِ  نمودیاد دعوایی را ختم بخیار  فق   خدا رحم کرد که شماما به ایشان گفت:  ی طلبه ستِدو شوند و ... میاجتماعی 

  بخوریم ]و فکر کنیم که ایثار داریم.[نباید فری  نفس را خواند. ما  نامه می زیارت ها نفس است، او برای انسان

باه مرحلاه ایثاار     کاه  خواهید بفهیمد اگر واقعاً می ؛کُم ألَهلِهِخَیرُکُم خَیرُ :فرمود با چه چیزی خود را محک بزنیم؟ پیامبر حاال

دهاد   نشان می ی خود با زن و بچه رود رفتار او در خانواده به چه شکلی هستید. وقتی یک نفر به خانه میکه ببینید  اید یا نه رسیده

 من بهترینِ ؛رُکُم خَیرُکُم ألَهلِهِ و َیَنَا خَیرُکُم ألَهلىخَی، و َیَنَا خَیرُکُم ألَهلىفرمود:  . بعد حضرتنهکه به مرز ایثار رسیده است یا 

 . شده استبه عنوان بهترین و اوج معرفی ت مفهوم ایثار ادر روایبهترین چیست؟ خود هستم.  ی شما برای خانواده

انساان  وقتای  است که  هنوز شکل نگرفته است. نقلپایین  یندر سنانسان شخ یت زیرا  ؛پایین ازدواج کنید یندر سن :لاا فرمودند

باه مارز    انساان تو دیگر قابل هدایت نیستی. وقتی  : بِاَبی اَنتَ و اُمّی،گوید میاو زده و  ی رسد، شیطان به شانه سن چهل سات می به

تا وقتی سن شما فرمودند: لاا ست. اما در سنین نوجوانی و جوانی قابل تغییر ا ؛چهل سالگی رسید خیلی سخت است که تغییر کند

 شود. خَیرُکُم ألَهلِهِ این مسأله وجود دارد که انسان برای چون در سنین پایین قابلیت بیشتری  ؛دپایین است ازدواج کنی



زیست نماره بیسات   آموزان در درس ریاضی و فیزیک و  به دانش نظام آموزشیکند؟  این شکل بحث می ما به یآیا نظام آموزش حاال

بار روی   کنم بنده خواهش می دهند. میبه او را  خدماتِ تمام نیزپدر و مادر  و گردد ایجاد میهم نخبگی توّ دهد و در فرزندِ شما می

احسااس  فهمند گاشت چیست و  ها نمی که آدم به این معنا - مسائل فرهنگی های ط ق، پروندهمنشأ اصلی  این مسأله دقت کنید؛

تم به خودم که در این سیسا  اجعبنده ر ه همین شکل هستیم وهمه ما بباشد.  می -کنند خُرد خواهند شد اگر گاشت  که کنند می

ین سیستم آموزشی به ما یاد نداد که سود و ضرر چیست، مساائل اصالی چیسات، مساائل     ا کنم؛ م صحبت میا هآموزشی بزرو شد

 دهناد  برند، اجازه نمای  حتی لیوان آب را نیز پیش فرزند خود می ما کنکور دارد به این بهانه که فرزندِنیز . پدر و مادر فرعی چیست

محاور عاالم خلقات     میخ ون که اآل کند واقعاً فکر میفرزند  این ورت کنند. در ها را تعطیل می حتی مهمانی کاری انجام دهد و هیچ

 خاود  ، باا همسارِ  ازدواج کارد  فرزندی که تمام خدمات به او داده شده است گیرد. وقتی ات حوت او شکل میهمه خدمشده است و 

 فرزناد  باه اسام اینکاه    افاراد  پادر و ماادر و نظاام آموزشای و هماه      پایرد؛ زیرا مسئولیت نمی رد و اص ًبسیار چالش پیدا خواهد ک

 برند.  انحطاط می او را به سمتِ اخ قِ قبوت شودخواهد در کنکور  می

 که نی اس م در این حد هم حاضر نیستیع ؛دهند او مینه ثواب به  و کند، ش تاگر یک نفر به نفر دیگر اوت س م  :لاا اس م فرمود

 رسد اوت باید س م کند؛ ر دیگر میوقتی یک نفر به یک نف :فرماید . اس م مینمایندت را در خود فربه منیّتحت تعالیم او  هایِ انسان

معناای سا م اسات    ، ایان کنم،  اظهار ارادت میندارم، من به شما  مشکلیو بگوید من اص ً نسبت به تو  نمودهیعنی اظهار کوچکی 

ما تادریس   داستان شده و در آموز  و پرو ِ به تبدیل در رده کودک و نوجوانقربین األ عشریة ی دیگر. این موارد باید مانند قضیه

گفتناد ماا    ای نشساتند طراحای کردناد و    عاده  کردن سابقت بگیارد!   در س م کس در عالم نتوانست بر پیامبر هیچآقا! شوند. 

جبرئیل نازت شد و فرمود یا رسوت ند و ستونی مخفی شد پشتِ کردن سبقت بگیریم. در س م ر پیامبرکنیم تا ب ریزی می برنامه

ی کسای کاه در پشات ساتون     اهم به او فرمود: س م بر تاو   خواهد به شما س م کند، پیامبر پشت آن ستون یک نفر می !اهلل

و آن را افشاا   کارده س م کسی که ابتدا   ما حیاتی است. خُ جامعه یاند و این موارد برا ها را برای ما نقل کرده هستی. این داستان

هاای ایثاار و عادم ایثاار اسات. وقتای        جازء ع مات   ،دانید که افشاء و عدم افشای س م ای از ایثار را دارد.[ چون می ]درجه کند می

اناس   شاما با این کاار طارف مقابال باا      نید وک میدر طرف مقابل حات و هوایی ایجاد  م علیکم و رحمه اهلل و برکاته، س گویید: می

نهاد خانواده و س م از این مناسک  شود و یل به مناسک میتبد ،ایثار !. ببینیدکردممطرح م داقی را بحث بنده  خواهد گرفت. حاال

دچار غوغا  آیا هتوانید تشخیص دهید ک بحث شده است. به وسیله این موارد می هاکه راجع به آن وجود دارد مسائل مختلفیهستند، 

تهران در حات حرکات در   ما و شهرِ ی جامعهآیا هستید. حات  واقعاً در حات حرکت در طرق انبیاء اید یا اینکه و اغوای نفس شده

چه کسی مق ار   .ایثار یعنی دوری از راه انبیاءدرصد ط ق یعنی چه؟ یعنی فقدان ایثار و فقدان  38است؟  طریق پیامبران

. تغییار دهناد  کنناد تاا ایان نظاام آموزشای را       هایی که قیام نمای  چه کسی باید پیش خدا جواب دهد؟ طلبه. است؟ نظام آموزشیِ

ایام   . ما یک گناه بزرو داریم؛ نیامدهباشد میپایرفتن توسعه  نیزما  گناهِکشور ماست و  کشیدن چالشمدرنیته و توسعه در حات به 

هم این معضا ت ایجااد    حاال ا براساس ادبیات وحی تنظیم کنیم واداره جامعه رالگوی  و رفته به سراغ آیات و روایات اهل بیت

ایثار یعنی سود اقت ادی، ایثار منشأ سود اجتماعی اسات،   انتقات دهد؛ را جانبه همه یا سودِ . پس نظام آموزشی باید ایثارشده است

شابیه خادا    و وقتی یک نفار  کند خود می را شبیه خالقِ ای است که مخلوق مهمترین مسألهایثار، . باشد میایثار منشأ سود اخروی 

 دهد.  ایثار را آموز  نمیهست اما نظام آموزشی  زچی ایثار همه دهد. سفید می خداوند به او چکِ ،شد



هازار   100بیش از  سات در یک های قرض الحسنه ف حسابشده از طر تجمیع پوتِام:  گفتهگرا  بنده در مقام احتجاج با جریان توسعه

مساکن  نکته توجه کنید کاه تماامِ   این چقدر است به  هزار میلیارد تومان 100عدد  بفهمید که خواهید میلیارد تومان است. اگر می

الحسانه   های قرض از طریق حسابو فق  هزار میلیارد تومان هزینه داشت. اما فق   50حدود  ،شده برای رفع محرومیت مهرِ ساخته

پاولی   اسات،  قیمات  پوت ارزانو ایثار منشأ سود اقت ادی دارد؛ ایثار چنین قدرتی شود.  تجمیع سرمایه می تومان هزار میلیارد 100

بارای ایجااد   از منشأ ایثار را  حاصلِ قیمتِ ارزان ها همین پوتِ بانک حاال بگاریم از اینکه خواهند. ها از شما سودی نمیکه صاحبان آن

د که این تراشن بهانه می رج کنیدها گفته شود این پوت را برای وام ازدواج خ اگر به بانک کنند. الی منحرف میبه نحو دلّتوسعه غربی 

 .وقف یعنی حبسِ ماات بارای مسالمانان، حابسِ ماات!      شود و ی است. ایثار منجر به وقف میبسیار مهم ی لهکار را نکنند. ایثار، مسأ

هاای ماا    . ولی با ایان وجاود دانشاگاه   گردد میایثار تأمین  از محلِ یعنی تمام نیازهای شهر ی از شهرهای ما تماماً وقف هستند،برخ

گویناد: اگار حارص را تحریاک نکنیاد،       . آدام اسمیت و کینز میدهند درس مینکیو های نئوکینزی و مَ اقت اد آدام اسمیتی، تئوری

بحاث   را نظام آموزشی ما ابعاد ایثار ند،کن را تدریس می راه انبیاء های خ فِ های ما این گزاره کند. در دانشگاه اقت اد رشد نمی

 . کند نمی

کاه قارآن باه ماا      ای دوباره به م ک اصالی ما . گردد میها مدیریت  افتد؟ اصطکاک بین اراده گیرد چه اتفاقی میاگر ایثار اصل قرار 

 شود. نظاامِ  و مدارا اصل می رفتهنزاع از بین  ایثار. با وَال تَنَازَعُوا فَتَف شَلُوا وَتَا هَ َ رِیحُکُمْفرماید:  . قرآن میاست رسیدیمآموز  داده 

ساود  مانناد   -دی کاه بارای تفکار توساعه مت اور اسات       سود را بر پایه ایثار تحلیل کند. هر نوع سو مسألهما باید بتواند  آموزشیِ

وْ یَنَّ یَهْالَ ال قُارَآ آمَنُاوا  وَاتَّقَاوا      لَا  وَی  ودر این ورت آیاه  ایثار بازتعریف شود ی مسألهباید به محوریت  -اقت ادی، صنعتی، اجتماعی

شاود.   تار مای   درست نیز مادی شما ایمان بیاورید زندگیِ اگر به راه انبیاء ؛افتد اتفاق می لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ

 نظاام رفع نیازهاای تح ایلی، محاور     در الگوید که . حاال شما ت ور کنیرا نیز توضیح دادیمنیازهای تح یلی  تأمین بنابراین مدت

شاوند   تربیت می با این کار نسل دیگریدر این ورت . بر پایه اوج مکارم اخ ق که ایثار است باشد مسأله سود بازتعریفِ ،ما یآموزش

 . یابد میبا افراد دیگر کاهش شان  این است که اصطکاک آنهاکه اولین ویژگی 

بسیار مهم الگوی تأمین نیازهای  ی مسألهبه  دناین اصل که الگوهای تأمین نیازها باید بازتعریف شو به محوریتشاءهلل فردا  بنده ان

ریت تفاریح معناای   مادی  ،قسامت اوت در  تأمین نیازهاا را باازتعریف کاردم؛    اوت هرمِ . تا به حات سه قسمتِخواهم پرداختروزمره 

مادیریت اشاتغات را    ،ای کساالت. در قسامت دوم  ها  کاردن ریشاه   خشاک  یت تفریح چه چیزی شاد؟ مدیر هدفِجدیدی پیدا کرد؛ 

منافع کارگر و کارفرما. امروز مدیریت نیازهاای تح ایلی را باازتعریف     رفع تزاحمِچه بود؟ هدف مدیریت اشتغات  نمودیم؛بازتعریف 

]مادت   -هاا باازتعریف کنایم     ساان سود را برای انیعنی  -باشد ها  ا بازتعریف مفهوم سود در انسانمدت آموزشی م . اگر محورِنمودم

یعنی دنیا باازاری اسات   ؛ خرُونَاآلالدنیا سوق ، ربح فیها قومٌ و خَسِرَ در روایت داریم که  گیرد.[ ما شکل اس می به خود می آموزشیِ

ع ار راجاع باه     ی ساوره  ؛سْارٍ إِنَّ ال إِن سَانَ لَفِای خُ  وَال عَ ْرِ فرماید: ن میکنند. قرآ رند و برخی دیگر ضرر میب که برخی در آن سود می

بتاه بایاد سااختار آن را    ال قارار دهاد.  آماوز   نظام آموزشی باید بتواند مفهوم سود را محور حاال کند.  مفهوم سود و ضرر بحث می

 و معنای اقت ادی زیرا در خانواده سودِ های مرتب  با نهاد خانواده است؛ آموز  ،ها آموز  اصلِکه بنده عرض کردم مشخص کنیم. 

 معرفی کردیم.محور مدت آموز   را به عنوان بازتعریف مفهوم سودبنابراین م ک نیست.  نازت آن



 بایاد  و ساختار آنمدت تأمین نیازهای روزمره  محورِ این مطل  بحث خواهیم کرد کهراجع به  به فضل الهی فردا به فضل الهی حاال

کاه ماا    -روز آخار  دهایم.   االستماع پایان مای  حسن زهای خانوار را در حدّبازتعریف هرم نیا بحث فردا قسمتِ . با اتمامِچگونه باشد

مبااحثی کاه در    بار اسااس ساطوحِ    مشخص خواهیم کارد کاه  یعنی  رویم؛ مت پیشنهادهای اجرایی میبه س -محضر شما هستیم 

مام شد ان شااء اهلل حادود   وقتی این بحث ت. رخ دهدها چه اتفاقی  در شوراهای شهر و شهرداری بایدمدیریت شهری مطرح کردیم 

. در بین این برگزار کنیمبرای آن  تری تف یلی، دوره کنیم در اواخر سات سعی می نموده ومدیریت شهری را دنبات  سات سرف لِ یک

در  را مدوی  دورهاوت و  ی باین دوره  زماان  ی عمدهشاءهلل  ها خواهیم داشت. بنده ان سانهگوهایی را با رو شاءهلل گفت ان نیزره دو دو

اخت اص خاواهم   - دنکش که امروزه جامعه ما را به چالش می - مسائلی از مدیریت شهری نقدِبه  ناظراتای و م رسانه گوهایِو گفت

صحبت خواهم کرد. من در این دوره بیشتر ق د داشتم معناای  شهری  ها، ترافیک و سفرهای درون جاده ی حتماً راجع به شبکه. داد

به جنگ منتهی نشاد  برجام ما بر اثر شرای  را بحث کنم. بنابراین اگر عمری بود و مشکلی پیش نیامد و  ی[]مدیریت شهر مطلوبِ

هاای آن   و مثاات  TOD کشایدن مادیریت شاهریِ    به چالش را صرف بین دو دوره بیشتر مباحثمان ی در فاصله -که خواهد شد  -

 .خواهیم کرد

 محمد لم طفیا القاسم ابی نبینا و سیدنا علی اهلل وصلی




