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 الگوی نگاه اب محله از شهری مدیریت تعریف ؛خانوار نیازهای تأمین محل به محله تعریف

پیشرفت ایرانی – اسالمی  

 



رانی پیشرفتای –تعریف مدیریت شهری از محله با نگاه الگوی اسالمی  خانوار؛تعریف محله به محل تأمین نیازهای   

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

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

 تعالی فرجه الشریف.

 «مدیریر شهدیی »ه در فضیا  محضر دوستان عرض کردم مهمترین چالشی کیبه گذشته و همچنین در جلسه سوم در جلسه 

ان قرار دارد این است که تصویر روشنی از فلسفه مدیریت شهر  براساس تفکر اسالمی رو  مدیران جمهور  اسالمی ایرامروز پیش

در اختیار این مدیران عزیز نیست. همچنین عرض کردم که اگر ما بیه یی   «اریانیشپیشیف ش–الگو شاسالمیش»و براساس تفکر 

تعریف ما از مدیریت شهر  تغییر پیدا خواهید این است که  دست پیدا کنیم جز اولین فوائدش فلسفه روشن درباره مدیریت شهر 

ارائیه تعرییف جدیید  از میدیریت  وگو برا این گفت در واقع، کنیموگو میبنابراین وقتی راجع به فلسفه مدیریت شهر  گفت کرد.

. در جلسه گذشته عرض کیردم  از منریر مفیاهیم گیردپایه قرار می هایی که در مدیریت شهر  باید به کار بگیریمشهر  و تکنی 

ایرانی پیشرفت فلسفه مدیریت شهر  عبارت است از ارتاا امر تربیت. یعنی باید خوب به مفهوم تربیت توجه کنیم  –الگو  اسالمی 

صی شدرشهدییشگیی شهخاگیشماشبهشمسألهشتیبی شبهشمعنا شمیریر شدورانشهکلو این مفهوم را محور تصمیمات شهر  قرار دهییم. 

هدود شبدهشدلیدلشتوجهشنکنیم،شهمهشموضوعاتشدرگیشمطیحشدرشرکشهییشازشناحیهشعیمشتوجهشبهشمسألهشتیبی شبهشچالششکشدیی شمی

سدازشدرگدیشتدأ ییشدارد،شمداشهدمشباردیشدرشاس شوشبیشهمهشمسائلشجی ش«سازموضوعاتشجی »ارنکهشمسألهشتیبی شزریساخ شهمهش

در جلسه گذشته بنده ی  سوالی را مطرح کردم، آن سوال  میمشبهشمسألهشتیبی شنگا شکنی شمیریر شهیی شبهشعنوانشرکشخطشقیمز

دانیم اما ی  ارتباطی بین مسأله تربیت و مسیأله میدیریت شیهر  وجیود عبارت از این بود که ما مسأله تربیت را مسأله مهمی می

اند، پس ممکن است اندیشمندانی که مباحیث الگیو  ردهراجع به مسأله تربیت بحث ک دارد. بسیار  از متفکرین در سر جا  خود

سیاز تربییت زیرسیاخت همیه که :موضوع جهت -شنوند، آن حرف اول ما شهر  میایرانی پیشرفت را در مورد مدیریت  –اسالمی 

را بپذیرد اما بیان کنند که مسأله تربیت باید در آموزش و پرورش یا در نهاد خانواده حل شیود و  - ساز دیگر هستموضوعات جهت

در جلسیه گذشیته عیرض  ریت شهر  ارتاا امر تربیت اسیت.کنیم فلسفه مدیربطی به مدیریت شهر  ندارد. حال اینکه ما بیان می

و مسأله تربیت در ذهن شما تمام خواهید شید. لیذا آن یریت شهر  مدکردیم اگر شما به دو مادمه توجه کنید، ارتباط بین مسأله 

 کنید به دنبال تحاق آن حرکت کنید. یابید و سعی میا  را که ما مطرح کردیم را صحیح میگزاره

بیه  نیست، بلکه ی  امر  است که نییازیکی از آن دو مادمه این بود که عرض کردم تربیت از منرر فکر اسالمی ی  امر خودرویی 

حتماً باید بیه  دهیم  آن فعالیت تربیتی مابه محضر شما آیاتی از قرآن را اشاره کردم  مثالً وقتی کار تربیتی انجام می دارد. مدیریت

کنیم، یی  کیار تبیینیی انجیام گیرد. مثالً فرض بفرمایید وقتی ی  ضاللتی را در ماابل ی  هدایتی بیان مییضمیمه رفق صورت 

اتفاق بیافتد. دیروز عرض کردم که اگر این کار بدون در نرر « قد تبین الرشد من الغی» در ی  موضوعی ما طببرا  مخا دهیم که

شیود. در قیرآن شیریف یی  آییه شود، حتی تبیین هم محسوب نمیگیرد، ی  کار تربیتی محسوب نمی مسأله رفق صورتگرفتن 

پیامبران وقتی رساالت پروردگار را به مردم  .«ت ربی و انا لکم ناصح امینابلغکم رساال:»فرماید میاز قول پیامبران معروفی است که 

کردند که ایین پیامبران سعی می کرد.واهی پیامبران را درک مییعنی طرف ماابل خیرخصح قرار داشتند. کردند در حال نُابالغ می

یعنی در ماابل  «ال اسئلکم علیه اجرا»گرنه پیامبران و شود،هی و محبت این مسائل بیان میمعنا را متذکر شوند که از رو  خیرخوا

از حیث محتوا به  -آن هم شاید – شود، شاید تبیینپول گرفته می کردند. وقتی در ماابل تبیینرسالت خود هزینه ماد  طلب نمی

خواهد معاش خود تأمین میکسی که در حال تبیین هست، کند این با خود فکر می ثیر، مخاطباما از حیث تأ چالش کشیده نشود

کارشتیبیتدی،ش. عرض کردم که گیردفرض در مباحث و در حوزه ارتباط بین افراد شکل می. لذا ی  نوع سوءظنی به عنوان پیشکند

ذکر هم در کار تربیتی مندرج است، ذکر به معنیا   بیانشبهشضمیمهشرفقشاس شوشهمچنینشبیانشبهشضمیمهشرفقِشبهشضمیمهشذکیشاس  



شود است. همه این موارد جز کار تربیتی و هیدایت اسیت. مناسب ی  مطلب در زمانی که ی  مطلب به فراموشی سپرده میتکرار 

خواهید شخصی را هدایت کنید، باید برا  او فضا  ذکر ایجاد کنید. مثالً مفهومی که در نمیاز اسیت ذکیر محسیوب وقتی شما می

شیود. است. این ذکر ی  سر  مفاهیم ثابتی است اما دائماً به صورت روزانه تکیرار می شود. راجع به نماز بیان شده که نماز ذکرمی

کسی که در حال هدایت کردن است، کسی کیه کیار  ده نسیان و فراموشی روبرو است. پسانسان به دلیل اشتغاالتی که دارد با پدی

هد. همچنین شرایط دیگر  ]که بایید رعاییت شیودو. وقتیی دهد باید این معنا را متوجه باشد که باید تذکر هم بدتربیتی انجام می

 .]پس نیاز به مدیریت داردو شرایط تربیتی و امر هدایت امر  ترکیبی از همه این موارد بود

ایرانی پیشرفت اصیرار دارییم کیه امیر  –کنم تا این معنا واضح شود، ما بر رو  این معنا در الگو  اسالمی نکته دیگر  را عرض می

میثالً یکیی از آن میوارد  کیه در  -و تربیت جامعه ی  امر ذوابعاد بوده و ما نباید به عنوان ی  امر بسیط به آن نگاه کنییمهدایت 

قرآن و در معارف ما به آن خیلی تأکید شده این است که وقتی در حال کار تربیتی هستید ظرفیت افراد را در نرر بگیرید. در ماام 

ا  دهید فرد در چه مرتبیهفیت طرف ماابل باشد. باید تشخیص باید لحاظ ظر مالحراتم قرائت یکی از کالم، در ماام بیان، در ماا

هدا شرکیشازشاهکاالتیشکهشبهشتبیینا  از رشد است و متناسب با آن مرتبه برا  او مباحث را بیان کنید. از تفکر است، در چه مرتبه

 شرعنیشدرشفلسفهشقواعی شوجودشفیضشبیانشنیس ها شمتفاوتشپیشظیفی ها شفلسفیشفلسفیشوجودشداردشارنشاس شکهشدرشتبیین

الب را ساده بیان کند، امیا در سعی کند مط البته ممکن است فیلسوفی ها شمتفاوتشراشتشخیصشدهیم نیاردشبیا شارنکهشماشظیفی 

قرائت و ماام بیان منجر به تربییت و بیان باشد. یا در ماام ماام که ناظر به تشخیص ظرفیت در  ماهیت فلسفه قواعد  وجود ندارد

ما قیرآن « مُکْثٍ عَلى اسِاَلنّ عَلَى لِتَاْرَأَهُ اهُفَرَقْن قُرْآناً وَ»فرماید:بیان ما حتماً باید همراه با مُکث باشد. قرآن میبیان منجر به هدایت، 

کننید. وقتیی . بیان برخی دچار مشکل است و مطالب را بدون مکث بیان میرا آیه آیه نازل کردیم، ما قرآن را یکپارچه بیان نکردیم

ی  مطلب بدون مکث بیان شد، در آن زمان آن مطلب در ذهن طرف ماابل کمترین تأثیر را دارد و شیاید طیرف ماابیل را خسیته 

نبایید انتریار  ،کنییدگر بیان میاست. خب وقتی ده مطلب را با همدیعلت ایجاد خستگی در طرف ماابل اثر بیان بدون مکث  .کند

 فکیشکدیدنشردکشامدیشتدیررسیشاسد  ش،ررجشمستتیشاس تیحوز شفکیشدرش]بهشطورشکلی[شداشته باشید مخاطب توجه و تأمل کند. 

م و اهها مورد دیگر  که ]هنیوزو بییان نکیردترکیبی از این موارد  که بیان شد و ده هدایت جامعه و کار تربیت جامعه بنابراین کار

که همیه  شودآیات و روایات شریف اثبات میکنیم با استناد به وقتی مفهوم هدایت را بازشکافی  .باشداهم گفت میشااهلل خوبعداً ان

ا  شد، حتماً نهاد مدیریت کننده نییاز پیچیده وجود دارد. وقتی هدایت و تربیت چنین امر اینو فرآیند هدایت این موارد در مسأله 

مدیریت کننده باید به همه این موارد توجه کند. مثالً وقتی شما در حال کار تربیتی هستید، عمده مطالبی را که پل  دارد و آن نهاد

ها به همدیگر محبت، میودت و شیفات داشیتند، سطح رفق شما به طرف ماابل است. وقتی انسان ،شود بین شما و طرف ماابلمی

بیشتر توجه کنند و از ی  دیگر پذیرش بیشتر  داشته باشد. لذا پدر و مادر، رفیق، ها  همدیگر نیز شود که به حرفاین باعث می

ها بیه انسیاننسیبت به این علت است که آنها بیشترین سطح رفق را  -این کسانی که بیشترین تأثیر را بر رو  انسان دارند –برادر 

به دلیل اینکیه تربییت بیدون  یشتیرنشسطحشرفقشدرشآنشباهی تیرنشنیادشمتکفلشتیبی شنیاد شخواهیشبودشکهشببنابیارنشاصلیدارند. 

اما همزمان که در حال جد  صیحبت  ،شود. گاهی اوقات در تربیت باید با طرف ماابل جد  صحبت کردرفق به چالش کشیده می

ورد ست وگرنیه آن برخیافتد، این کار به دلیل محبت امی باشد که این کار از رو  رفق اتفاق د طرف ماابل باید متوجهکردن هستی

هود،شپسشنیادشخانواد شهدمشنیدادشاصدلیشمدیریر شاگیشرفقشمتغییشاصلیشکارشتیبیتیشمحسوبشمیجد  اثر عکس خواهد گذاشت. 

توانیم آموزش و پرورش را جایگزین تربیت ی  امر قابل تفویض از خانواده به سایر نهادها  اجتماعی نیست، ما نمی هود تیبی شمی

شیود را جیایگزین نهیاد خیانواده هایی را که مثالً در مساجد برگیزار میها و طرحها و تشکلتوانیم محیطنیم. ما نمینهاد خانواده ک

 شود، راجع به جایگاه نهاد خانواده صحبت شود. همهکه در مسجد و آموزش و پرورش برگزار می هاییکنیم. اتفاقاً باید مثالً در طرح

افتد تا خدا  نکرده ی  پدر و مادر  به اتفاق میدر خانواده دهند که کار اصلی مخاطبین خود تذکر نهادها  دیگر تربیتی باید به 

کنند. این مسأله مهمی است، نهیاد تربییت نییاز اسیت، زییرا تربییت امیر   تفیذاین فکر نروند که مسأله مهم تربیت را به دیگران 



 د، بیه تعبییر میا در ناشیه راهبیت پیچیده شد نهاد مدیریت کننده نیاز دارپذیر است. وقتی تر، امر  مدیریتتدریجی، امر  ذوابعاد

 نهاد خانواده است. این مادمه اول بود. هم ترین نهاد متکفل تربیتایرانی پیشرفت نهاد متکفل احتیاج دارد. اصلی –الگو  اسالمی 

شود  دسته اول عواملی که نهیاد ه چالش کشیده میدر مادمه دوم عرض کردم که نهاد متکفل تربیت به وسیله دو دسته از عوامل ب

افتد. لذا پدر و مادر باید متوجه باشند اتفاقیات درون کشد، اتفاقاتی است که در درون نهاد خانواده میمتکفل تربیت را به چالش می

کیار اصیلی نهیاد خیانواده اسیت. در نهاد خانواده را مدیریت کنند تا کار اصلی نهاد خانواده به چالش کشیده نشود، زیرا کار تربیتی 

 إِنِ وَ» :در مورد دعوا  زن و شوهر نال کرده اسیت ا  که قرآن شریفجلسه گذشته عرض کردم به نرر بنده این کلمات حکیمانه

در همین آیه شریفه آمده ریشه همه مسائل داخلی دورنی نهاد خیانواده را کیه خیانواده را بیه چیالش  «نُشُوزاً ابَعْلِه مِنْ افَتْخ اِمْرَأَةٌ

خواهد خانواده او از دست نیرود و در دورن خیانواده ا  است هرکس میکشد در مسأله شُح خالصه کرده است. حرف بسیار فنیمی

مناسکی که در اسالم شریف بیان شده است همه  کند. ]به طور کلیونواده خود را کنترل شح خود و خا خود را به چالش نکشد باید

در آن رواییاتی کند. مثالً درون خانه را کنترل می شح زن و شوهر و فرزندان آنها منجر به کنترل شح خواهد شد. یعنی در اولین اثر

دانید میاجر کم  مرد در خانه به زن خود را برابر با شهدایی  خوانم یرانی پیشرفت میا –که بنده مکرر در جلسات الگو  اسالمی 

شورد و در رابطه با کارهایی که مربوط به خانه است به همسر   کسی که در خانه ظرف میکنند. درجهمی که در راه خدا مجاهدت

م دهد مگر اینکه اختیاراً انجام دهد ییا کند. به دلیل اینکه از نرر اسالم زن موظف نیست در درون خانه کارها را انجاخود کم  می

تااضا  مزد کند و اگر تااضا  مزد کرد مرد باید آن را تأمین کند تواند مرد خانه برا  او مزد  تعریف کند. یکی از موارد  زن می

بیر رو  همسیر خیود  این است که اگر زن در خانه کار کرد، مرد باید اجرت او را پرداخت کند. حال اگر مرد  این حد از نحمیل را

هیا بیه صیورت در خانه کنترل شیح انجیام داده اسیت. خانم ، در حایاتانجام نداد و طبق سنت مترقی و متکامل پیامبر عمل کرد

 خیود میرداگیر  -خانه هزار درد سر دارد.  -ا را بشورند، خانه را تمیز کنند هگیرند که هر روز ظرفدر ی  شرایطی قرار میطبیعی 

حیال  -این مطلب را بیدان –و به خانم خود گفت که شریعت متکامل اسالم به ما توصیه کرده که شما مجبور نیستی قدم شد پیش

توانیم با همدیگر توافق کیرده و اگر خواستی با خدا معامله کنی و کار  را انجام دهی، این امر دیگر  است. اما اگر نخواستی، ما می

شود. یا مثالً ]در روایاتو آمده میرد در نهیاد خیانواده د. ببینید، به این صورت شح کنترل میشما ]در ماابل کار خانهو اجرت بگیری

گفته شده عین مایحتاج زندگی را تأمین کند، نه ثمن و پول آن را. یعنی اگر خانه شما گوشت و نان احتیاج دارد خود مرد موظیف 

بخواهید به شریعت عمل کنید نباید به همسر خود پیول دهیید و بیه او  است که عین این موارد را تهیه کرده و در خانه بیاورد. اگر

کنید، بیاالترین سیطح بگویید که برود مایحتاج خود را تأمین کند. این کار تکلیف خود مرد است. مرد  که این موارد را رعایت می

ی  میوارد دیگیر  را ناید  هاریان فمینیستشود. این ج، لذا در خانواده شح کنترل میدهدرفق را نسبت به خانواده خود انجام می

گوینید کیه خیانواده چییز خیوبی کنند و بعد میکنند صحبت میهایی که این مسائل را رعایت نمیکنند، مثالً  راجع به خانوادهمی

اولینشا دیششوند. می ها  خود درباره نهاد خانواده پشیماننبوده و به ضرر زن است. اگر احکام اسالم را مرور کنند آن زمان از گفته

ح است. حال شهید چه کسی چرا؟ به دلیل اینکه اصل در خانواده کنترل ش هاشوشفیزنیانشاس  نیادشخانواد شارسادشامنی شبیا شخانم

. پدر خانواده چیه کسیی اسیت؟ کندمیکسی است که شح را در حد  کنترل کرده که همه چیز خود را فدا  توحید  است؟ شهید

کمی   ،رواییتبه لحاظ فنی دهد. لذا را نشان می سن تربیت با رفتار خود کنترل شح گیر  شخصیت، دردر سن شکلپدر خانواده 

ا  زده  پدر  کننده به خانم خانه را در ردیف شهدا قرار داده است. پیام هر دو کنترل شح و گستررش ایثار است. روایت حرف فنی

کند هم ردیف شهدا است. بنابراین اگیر کسیی خواسیت عوامیل درونیی نهیاد کم  میبه اعضا  خانواده کند و در خانه کار می هک

شیود عمیل است. کنترل شح هم دارا  مناس  است اگر به همین احکامی کیه گفتیه میخانواده را کنترل کند راه آن کنترل شح 

شود که آن احکیام گاه فرصت نمیام و متأسفم که هیچن کردهالبته بنده بخشی از این احکام را بیا –کنیم، شح کنترل خواهد شد. 

و بیه همیین شیکل  2، زیست1، زیست2، فیزی 1، فیزی 2، ریاضی1مترقی مورد بحث قرار گیرند. زیرا در نرام آموزشی ما ریاضی

ه اصیلی هسیتند پرداختیه اند و به علیومی کیاصلی شده استکه نفع آنها به حال بشر نفع قرعی علومی این علوم الینفع یا حداقل 



بیه بایید باید بنیادین تحول پیدا کند، یی  معنیا  آن ایین اسیت کیه نرام آموزش و پرورش  شود کهشود. لذا وقتی گفته مینمی

]آمیوزش و محوریت نهاد خانواده تحول پیدا کند. به دلیل اینکه نهاد خانواده نصف دین اسیت. اگیر فایط و فایط تحیول بنییادین 

ایم نصف دین را در جامعه تأمین کنیم. این روش کنتیرل عوامیل درونیی اسیت. محوریت خانواده ایجاد کنیم توانستهرا به پرورشو 

شود نهاد مهم متکفل تربیت به چالش کشیده نشود، کنترل عوامل درونی است و همه عوامل درونی در یکی از عواملی که باعث می

 این ی  معنا است.  وند.ششح کنترل می کنترل نهاد خانواده به محوریت

غیر از این معنا ما باید حتماً عوامل بیرونی حاکم بر نهاد خانواده را هم کنترل کنیم. یعنی اگر شما فاط به اعضا  خیانواده توصییه 

لش کشیده . به دلیل اینکه خانواده از بیرون هم به چااحیا شود، خانواده کنترل نخواهد شد کردید که شح را کنترل کنید تا خانواده

رسد و ا  به خانواده بزنند تا خانواده سر پا نیاستد. بنابراین اصالً به مسأله کنترل شح هم نمیتوانند ضربهشود. عوامل بیرونی میمی

هایی زدم  مثالً عرض شید کیه وقتیی همیت نریام رسد. حال این عوامل بیرونی چیست؟ دیروز مثالبه مابای نهاد خانواده هم نمی

زنید. ایین اتفیاق دیگیر از می تربیت تکنیسین برا  بخش خدمات و تولید است، این نوع از آموزش به نهاد خانواده ضربه آموزش بر

خواهیشزنیگیشخوبیشداهتهشباهدنیشامداشبدهشدلیدلش،شمیدرشابتیا شزنیگیشقیارشدارنیزنشوشهوهی شکهششاتفاقاًرو  نداده است. درون 

تواننیشزنیگیشخوبیشداهتهشباهدنی شچدهشکسدیشآنیداشراشعلیدلشآنیاشتفاهمشنکید شاس ،شنمیشارنکهشنظامشآموزششراجعشبهشخانواد شبا

در ذهین پس اگر نرام آموزش و پیرورش  ؟شرکیشازشارنشمواردشنظامشآموزهیشاس  کید ؟شچهشکسیشزنشوشهوهیشراشناتوانشکید شاس 

ها  طیالق اهد شد. به نرر ما در بسیار  از ایین پرونیده، بعدها خانواده به چالش کشیده خوخانواده را فربه نکرد و پسران،دختران 

همسر نتوانسیته آن خطیا را خیوب تحلییل اما که بررسی شده، علت اصلی این است که مثالً شوهر ی  خطایی را انجام داده است، 

را به چالش کشیده اسیت.  بعد به بهانه اصالح آن خطا اصل زندگی خود –ا  نشده است گاه مباحثهبه دلیل اینکه با او هیچ –کند 

ها  ها در سال، وقتی ذهنیتا  نیستینکنند که مشاوره را زیاد کنید. به نرر بنده این حرف فاخیراً ی  قدم جلو آمده و بیان می

گیر  شخصیت غلط شکل گرفت، مشاوره خیلی کارکرد ندارد و ]نهایتاًو ی  کارکرد بسیار حداقلی دارد. گاهی شکلدوران متماد  

ن خیانوادگی نکیه درک درسیتی از مفهیوم خیوب زیسیتخواهند که خوب زندگی کنند اما به دلیل ایاوقات خود اعضا  خانواده می

نرام آموزشی است که بیه آنهیا آمیوزش  واقعاً ماصر نیستند، ماصر اصلیزن و شوهر  شود.ده میندارند، خانواده آنها به چالش کشی

فرمایند که حضرت می - یکی از موارد صدق این روایت در همین ناطه استام و این روایت زیاد استناد کرده بنده به –نداده است. 

. شما به این حدیث شیریف توجیه کنیید  «الناس اشبه به امرائهم من آبائهم»خود، پدران تر هستند تا به مردم به امرا  خود شبیه

گویید شترین وقت تربیتی را در اختیار دارد، اما حیدیث حکیمانیه میینکه پدر و مادر بیشوند؟ با امی ترچرا مردم به امرا خود شبیه

از انعااد نطفه تا سنی کیه تربییت تمیام فرزند را . عنایت بفرمایید  پدر و مادر هستند خود از پدرانتر که مردم به امرا  خود شبیه

فرمایید کیه مادر تأثیر اساسی را داشته باشند اما حیث حکیمانیه علیو  میالاائده باید پدر و شود فرزند را در اختیار دارند، علیمی

، چرا؟ به دلیل اینکه حکومت از بیرون بر حرف پدر و مادرهیا تیأثیر هستند تر به امرا  خودالناس اشبه به امرائهم من ابائهم، شبیه

گذارنید بلکیه از البتیه فایط از ایین حییث تیأثیر نمی دهند نرام آموزشی جامعه است.گذارد. یکی از کارهایی که امرا انجام میمی

 60میلیون تومیانی و  59ها  حاوقی مثالً وقتی فیشیکی از آن موارد سب  زندگی امرا است. گذارند. ها  دیگر نیز تأثیر میحیث

ام بیا تبعییض ماابیل ن آمدهگوید: مکند و میتخاباتی سخرانی میگیرند و بعد دختر آنها در میتینگ انمیلیونی می 200میلیونی و 

 و گسترش عیدالت هسیت بینند، سخنرانی دختر را هم که شعار اصلی او مبارزه با تبعیضرا می. وقتی مردم فیش حاوقی پدر کنم

تأ ییشامیاشبیشمیدمشازشناحیهشسبکشزندیگیشنیدزشاسد  شزند. افتد قید عدالت را نیز میا  که اتفاق می، با همین ی  صحنهبینندمی

. در کشور دائمیاً راجیع بیه «هاستها  حاوقی هجوم به ارزشداستان فیش»ا  تعبیر بسیار زیبایی فرمودند که اهلل امام خامنهتآی

هایی که در میتینگ جریان اصالحات بودنید، کنم این انساندائماٌ تصور می -عجیبی در بنده است حالت  – شود.میعدالت صحبت 

گفیت : مین هیا  آن خیانمی کیه میشنیدند و بعد اظهار عالقه به حرفها  خوب را میآن خواهران و برادران جوانی که آن حرف

ر اثر شعارها  خوب در آنها ایجاد شده بود، حال آن حال و هوا دکردند که ، میماابله کنم عدالتی در مجلساهم بروم تا با بیخومی



ند، برا  بنده سوال است که چه حالتی به آنها دست داده است؟! قطعاً ی  حالت ناامید  عجیبی اهحاوقی را دید ها فیشاین که 

کیی از امیرا بیود همیه آن پیدر او کیه ی عملها خیلی امیدوارانه بود اما با . حرفاین عضو از لیست امید در جامعه ایجاد کرده است

کننید، هیا بزنید میردم بیاور نمیها  خوب در ذهنیت جامعه به چالش کشیده شد. اگر کسی دفعه دیگر بخواهد از ایین حرفحرف

. اشرافیت اثرات فرهنگیی سبکشزنیگیشامیاشرکیشدرگیشازشمصادرقشالناسشاهبهشبهشامیائمشمنشآبائیمشود. ببینید ها تخریب میارزش

تبلیی  میدام  خوانیید،از ابتدا  تولید اذان می گوید: شما در گوش مردم. آقا  مدیر به بنده در آن مناظره تلویزیونی میسوئی دارد

کنید. چرا مردم به این شکل شدند؟ چرا اخیالق میردم بید شیده بیا برید او را دفن میتا مرگ هم همراه او هستید و میو کنید می

. هرچه هم تبلی  اتفیاق بیافتید گر  است  دلیل آن این است که جریان توسعه جریان اشرافیاینکه شما در حال تبلی  هستید؟ ی

شود که انسان بگوید نمیشود. کنند، همه آن تبلیغات در ذهن او به چالش کشیده میگر  را مشاهده میاشرافی وقتی عمل جریان

ها  فرهنگی کسانی که بودجه در اختیار دارند اشیکال دارد امهکه البته برن-ا  است تمام بودجه فرهنگی ی  کشور در دستان عده

گر  بدهند و فییش حایوقی پیدران اما افراد دیگر  زندگی اشرافی راه بیندازند و در میتینگ انتخاباتی جریان امید شعار اشرافی -

البته بنیده از  -شود. چالش کشیده میآنها منتشر شود  در اینصورت هر چادر اذان گفته باشیم و حدیث خوانده باشیم ]تربیتو به 

  –سر حکمتی جواب این سؤاالت را در آن برنامه ندادم، بعدها حکمت آن واضح خواهد شد. 

به هر حال مسأله عوامل بیرونی، مسأله تأثیر امرا بر مردم است. اگر بخواهیم شرایط را بر این روایت تطبیق بدهیم داستان خیانواده 

کشید. بنیابراین علی الااعده خانواده باید متکفل تربیت باشد ولی عوامل بیرونی تمام تربییت را بیه چیالش میداستان پدران است  

مدیریت عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده ی  امر بسیار مهم است. یکی از این عوامل نرام آموزشی، عامل دیگر سب  زندگی امرا 

عامیل بیرونیی میؤثر نهیاد  80ایرانی پیشرفت میا  -ما در ناشه راه الگو  اسالمی  است، عوامل مختلفی وجود دارد. عرض کردم که

توانند کارکردها  مثبت نهاد خانواده در درون را به چالش بکشند. خود خیانواده را ایم. عوامل بیرونی حتی میخانواده را بحث کرده

رام آموزشی بر نهاد خانواده، نرام آموزشی اصل نهاد خانواده را به توانند به چالش بکشند. بنده دو مثال زدم  در مثال تأثیر ننیز می

هیا  حایوقی میلییونی حتیی یند تربیت، زندگی اشرافی میدیران و فیشل اثر زندگی اشرافی مدیران بر فرآکشد. در مثاچالش می

ا  که پیدرِ او، و  را اناالبیی تربییت االبیکند. لذا وقتی جوان انخنثی مینیز کارها  فرهنگی و تربیتی اتفاق افتاده در خانواده را 

نسبت به اناالب به تبع پدر و مادر و خانواده خود نگاه مثبتیی دارد امیا وقتیی داسیتان  سالگی قرار دارد، 20یا  19در سن کرده و 

هیایی کیه شیما یید، حرفگوید: بابا! شما اشتباه نکردید که انایالب کردبیند به خانه رفته و به پدر خود میها  حاوقی را میفیش

کند به اینکیه فایط حیرف خیوبی زده امیا دهد؟! پدر خود را متهم میزدید خوب بود ولی چرا در جامعه اتفاقات دیگر  رخ میمی

شود، امکان توسط عوامل بیرونی به چالش کشیده می انجام دهیداشتباه کرده است. پس حتی اگر شما کار فرهنگی و تربیتی خوب 

 است  اگر چه استثنائاتی نیز وجود دارد. این امر جد 

حاال اگر عوامل بیرونی بر نهاد خانواده تأثیر بسیار  دارند باید دانست یکی از نهادهایی که عوامل بیرونی میؤثر بیر نهیاد خیانواده را 

رد توجه قیرار داده و آنهیا را کند مدیریت شهر  است. بنابراین اگر شما معنا  عوامل بیرونی مؤثر بر نهاد خانواده را مومدیریت می

شهر ، امر  مؤثر بر تربییت اسیت و بیه همیین توانید بگویید: مدیریت شهر  امرٌ و تربیت امرٌ آخر، خیر  مدیریت تصور کنید نمی

 ایرانیی پیشیرفت-ا  کیه میا در الگیو  اسیالمیگیر  قرار دهد. بنابراین گزارهباید در تصمیمات خود تربیت را مالک تصمیم دلیل

که بنده عرض خواهم کرد که -گذارد تأثیر می ]نهاد خانوادهو مدیریت شهر  بر رو  عوامل بیرونی   صادقی است  ایم، گزارهگفته

بار بیه تعرییف روشینی از ما برا  اولین - بیشترین تأثیر را دارد  از تمام عوامل بیرونی مؤثرتر بر نهاد خانواده، مدیریت شهر  است

–ایم  در شهر هدف اصلی ارتاا تربیت است و اگر مدیریت شهر  ارتاا تربیت را فلسفه خود قرار نداد ر  رسیدهفلسفه مدیریت شه

خدواهیمشا شازشهدوراها شهدییشاردنشبدودشکدهشمیمثالًشهدعارشدور  ]خانواده به چالش کشیده خواهد شدو. -دهدکه اآلن قرار نمی

کننی،شچونشدرشحدالشحاضدیشمشدکلشاصدلیشیلشکنیم؛شاتفاقاًشتیافیکشراشزرادشمیها شهییدار شراشکمشکنیمشراشتیافیکشراشکنتهزرنه

سینشینشزردادشهودشخودروها شتکسینشینشهستنیشوشارنشرکشکارکیدشتیبیتیشوشهحّیشاس شکهشباعثشمیتیافیکشخودروها شتک



 س علی هذا تمیام مسیائل شیهر مدت کنترل ترافی  را تشدید کرده است و قاگر شعار شهر کنترل ترافی  باشد، در میان هونی 

. چرا و قس علی هذا همه مسائل شهر ؟ چون تمام مسائل متیأثر از فرهنیگ و تربییت هسیتند. بیرا  مین ]به همین شکل استو

کننید و نیام ایین را کیار میدرسیت ا  به وسعت ی  شهر ا  مانند نگارخانهعجیب است که گاهی اوقات در شهر کارها  فرهنگی

وگوها  الگو  پیشرفت به این شیهر پیر از مدت دارد و منکر آن نیستم، خود ما به خاطر گفتد  این امر اثر کوتاهگذارنفرهنگی می

هایی که ها واقعاً حال ما خوب شد و با دوستان نااشیکنیم و با دیدن این نگارخانه  تهران زیاد سفر مییافتهآلودگی و شهر توسعه

  خیوبی بیود هایی از دوره قاجاریه و زندیه وجود داشت، یعنی سوژهکردیم. نااشیزیه و تحلیل میدر این نگارخانه بزرگ بود را تج

میدت دارنید ولیی کیار برا  ما که در ترافی  گیر افتاده بودیم تا فرصت ما هدر نرود و راجع به آنها بحث کنیم. این امور اثیر کوتاه

کنید. چیرا میدیریت شیهر  مهمتیرین عامیل بیرا  اد خانواده حرکیت میفرهنگی اصلی به سمت کنترل فضا  بیرونی مؤثر بر نه

اگر شکل تیأمین نیازهیا  میا بیه سیمت  کنی میریر شهیی شکالبیشوشهکلشهییشراشتعیرفشمیشبازتعریف عوامل بیرونی است؟ چون

دیریت شهر  همت خیود را کند و اگر متأمین نیازها  خانوار در بیرون از محله حرکت کند شهر از حیث کالبد ی  شکل پیدا می

اجمال  که فردا به صورت مفصل بحث خواهم کرد که هرم نیازها  خانوار چیست، فعالً-صرف این کند که تأمین نیازها  خانوار را 

شود ولیی کند. در شکل اول هرم نیازها  خانواده تأمین میشهر شکل دیگر  پیدا می در محله انجام دهد، -آن در ذهن شما باشد

شوند از یکدیگر چهار مرتبه جدا شوند  یعنی وقت شما گفتید نیازها را بیرون از محلیه برا  تأمین نیازها  خانواده مجبور می افراد

شهر  را بپذیرد. من فعالً به این کار ندارم کیه کنم به این معناست که خانواده برا  تأمین نیازها  خانوار باید سفر درونتأمین می

از حییث  باشید  بلکیه فعیالًها  شیهردار  و ... افیزایش میشوند، ترافی ، آلودگی هوا، هزینیهشهر  زیاد میوقتی سفرها  درون

کندیشمسبدورشا شبهشدلیلشارنکهشمیریر شهیی شهیمشنیازها شآنشراشبییونشازشمحلهشبهشاوشارائهشمیاگیشخانواد کنم. خانواده بحث میی

ا شوشحدیاقلیشمحلهشبیودشاولینشا یشارنشامیشآنشاس شکهشارتباطشاعضا شخانواد شهسدتهشهودشبیا شتأمینشنیازها شخانوارشبهشبییونشاز

ها  توان حذف کرد  در ماابل ایین نیازهیا دو گیزاره وجیود دارد  نیازهیا  روزمیره را بیا میدلنیازها  روزمره را که نمی هود می

ایین نیازهیا  یمم. گزاره دیگر این است که بگوییم اهتمام دارهایپرمارکت و امثالهم در چند منطاه تعریف کرده و هایپرمارکت بسازی

مانیده وقیت در کنید و باقیصورت خانواده زمان کمتر  را صرف تأمین نیازهیا  روزانیه خیود می شوند. در ایندر محله تأمین می

نویسد بگوید: بایید در محلیه نیه منطایه تیا گیرد. همچنین وقتی مدیریت شهر  طرح جامعه محالت را میاختیار خانواده قرار می

درسه رفته و باز گردند و رفتن به مدرسیه موجیب نگیردد کیه سطحی مدارس وجود داشته باشند تا فرزندان خانواده به راحتی به م

کنم، اگر مدیریت شهر  ی  گام باالتر آمد و گفت من تفریج را نیز در محله تأمین میی اعضا  خانواده با هم کم شود. حالارتباط 

فیردا در ایین بیاره باشند. بنده یگر گردد که نیازها  تفریحی نیز در محله تأمین شوند و افراد خانواده بیشتر در کنار یکدموجب می

صحبت خواهم کرد که تفریح از نرر اسالم چیست  تفریح باید انسانی باشد. ما به معانی جدید  از تفریح خواهیم رسید ولیی فعیالً 

ه کنم. خود بنده وقتی در سن کودکی و نوجوانی قرار داشیتم بزرگتیرین تفیریح مین ایین بیود کیه بیه خانیاصل مسأله را بحث می

ها  تفریحی موجیود بیر بروم. این موضوع بسیار بیشتر از پارک و مدل -   و هم مادربزرگ مادر رهم مادربزرگ پد –مادربزرگم 

شوند. اآلن ها  موجود نیز بازتعریف میرو  ما اثر داشت. فردا مفهوم تفریح را توضیح خواهم داد  وقتی خانواده شکل گرفت تفریح

ها، ها و مادربزرگشود. پدربزرگند در حالی که رفق آنها در سنین پیر  دو برابر میبره سالمندان میبه خان رامتأسفانه پدر و مادر 

ا  باز  و معیانیمحیط اصلی فرح فرزندان خودشان هستند ولی در حال حاضر به دلیل مدیریت شهر  تفریح معنا  شهرباز ، آب

کند. اینها را بعداً عرض خواهم کرد و اساساً بحث بنده فردا بر رو  این پیدا می - ندارندگویم اثر نمی –آمیز دارند تر اثر فرحکه کم

مسأله است که هرم نیازها  خانوار چیست  این هرم را بازتعریف خواهم کرد و دو یا سه روز در این بحث خواهیم بود. ولی اآلن این 

و از محله خارج نگردد. مدیریت شهر  باید اصرار داشته باشد که تفریح را  دهم که تفریح حتماً باید در محله باشدنکته را تذکر می

انجیام  ی  کار بسیار بیزرگ دیگیرشود. اگر مدیریت شهر به محله ببرد. وقتی این کار را انجام داد فرصت اعضا  خانواده بیشتر می

د کیه و پیس از آن مواظبیت کیرتهیه نمود نیز الت را   در محو شناسنامه مشاغلِ قابل ارائه -این کار آخر بسیار بزرگ است –داد 

رسید. وقتی نیازها  شغلی در محله تیأمین شید سیعادت میرد و خیانواده بیه اوج خیود می ،داالمکان در محله باشل افراد حتیشغ



د ز در محلیه ارائیه شیچهار نوع نییا باشد. وقتی هرخود  رد که شغل او نزدی  به خانوادهکمااینکه در روایات ما این توصیه وجود دا

ها مانند اینکه وظیفیه کنم که بسیار  از توصیه  فاضل خودم عرض میافراد خانواده برا  یکدیگر وقت دارند. من به برادران طلبه

ی  سر  عنوان در راوایات در مورد بیاب وظیایف پیدر . ت، پدر باید به همسر خود محبت کندپدر یاد دادن قرآن به فرزند خود اس

. مدیریت شهر  به دلیل اینکه مدیریت هرم نیازها  خانوار را به بیرون از محله برده است، از پدر فاط ی  عکسیی در خانیه داریم

. الحمداهلل در حال حاضر به دلیل اینکه موبایل وجود دارد بیه تواند این وظایف را انجام دهدوجود دارد. باور کنید آن عکس پدر نمی

ها حتماً باید وقت داشیته باشیند کنیار همیدیگر تواند با تلفن وظایف خود را انجام دهد، خانوادهپدر نمیزنند. همدیگر زنگ هم می

ها خانم خانه هم شاغل باشد، در این صورت شما حتماً باید فاتحه آن فرزند را بخوانید. حتماً باشند. حال شما تصور کنید در خانواده

شود همیه کارکردهیایی کیه بیر رو  ا  که در مهدکودک نیست و باعث میشود، آن عنصر اصلیفرزند تحویل مهدکودک داده می

کیودک تیأمین  50الی  40تواند رفق را به کنند به چالش کشیده شود این است که مهد کودک به اندازه کافی نمیکاغذ تعریف می

حتیشاگیشرکشخانمشمییبانیشهمشمسئولشمییکودکشت کند، اما تواند محبکند. مادر ی  فرزند یا دو فرزند دارد و به صورت کافی می

توانیشبهشانیاز شکافیشرفقشانسامشدهدی شلد اشوقتدیشرفدقشوشمحبد شپدارینشآمدیش،شوقتیشبهشتعیادشزراد شکودکشرسیی،شاوشنمیباهی

  سوم میردم اییران کند که یاین امر خیلی مسأله مهمی است. بعد دستگاه سالمت کشور بیان می هونی هاشنامتعادلشمیهخصی 

دارند، ها  روانشناسی داریم. حال چه موقع پدر و مادر رفق را از فرزند خود دری  میاند حال ما نیاز به گسترش رشتهنامتعادل شده

اول به این شکل است. هفت سال اول رفیق بایید  والً هفت سالدر زمانی که فرزند به لحاظ سنی بیشترین نیاز را به رفق دارد. معم

خواهید فرزنید اند که شما حق ندارید به بهانه اینکه میر بیشترین سطح خود باشد. ]در این دوران در روایاتو به پدر و مادر گفتهد

ید بودن بیاندازید. فرزند در این سن سید است، یعنی باید اختیارات کافی داشته باشد، به خود را تربیت و امر و نهی کنید، او را از س

کنیید گیر  است. اما شما در آن روز  که بر سر کار هستید و فکیر مییلی مهم است زیرا شخصیت او در حال شکلدلیل اینکه خ

کنید مثالً خانم مربی در مهد کودک چند امر نهی جد  به او کیرده، در همیان موقیع شخصییت او بیه که برا  فرزند خود کار می

خواهم روانشانسی را بحث کنم. عرض بنده اسیت کیه . در حال حاضر نمیآیدیها مسأله برا  او به وجود مچالش کشیده شده و ده

توانند اجرایی کنند. لذا وقتی من ماه ها  تبلیغی دین را نیز نمیها به دلیل اینکه با همدیگر ارتباط ندارند حتی توصیهافراد خانواده

کیه  باشیند. خیلییکیالً در روز دو سیاعت پییش همیدیگر می کنم، باید به این مسأله توجه کنم که پدر و مادرهارمضان تبلی  می

ها پیش همدیگر باشند دو ساعت در طول روز است و بایه آن را به علت خستگی باید استراحت کرده و یا به مهمونی بروند. خانواده

ضر هم عمدتاً تفیریح صیورت افتد؟! در حال حاعمده مسأله دو ساعت است. حال با دو ساعت در بین اعضا  خانواده چه اتفاقی می

ها ها  مدرن به شکل مطلق کارکرد تربیتی ندارند، به چه دلیل؟ به دلیل مدیریت شهر . مدیریت شهر  فرصیتگیرد. خانوادهمی

 گیرد. مسأله بسیار مهمی در حال اتفاق افتادن اسیت. لیذا بنیده بیر رو  ایینها برا  اینکه در کنار همدیگر باشند میرا از خانواده

محورشاس ؟شبهشدلیلشارنکهشبیا شهمهشمداشمیریر شهیی شازشنظیشاسالمشمحلهشمحورشاس  شبهشچهشدلیلشمحلهمطالبی که عرض کردم، 

ن موضیوع را دالییل ایی ا شسپیشنیادشمتکفلشتیبی شاس  میمتیرنشمسألهشتیبی شاس  شتیبی شنیادشمتکفلشنیازشدارد،شمیریر شمحله

برد، بر رو  خانوار یی  اثیر دارد کیه اثیر آن اگر مدیریت شهر  هرم نیازها  خانوار را به بیرون از محله  در ذهن خود تصور کنید 

ا  است. اگر میدیریت شیهر  کالبید شیهر را بیه شیکلی میدیریت کیرد و در ها  هستهضیق کردن ارتباطات افراد و ایجاد خانواده

التحصیل شوند، این را نیز راه خواهیم انداخت و وقتی دانشجویان خواستند فارقها  آن شااهلل ما رشتهکه ان –ها بحث کرد دانشگاه

د، محلیه هیم بیه معنیا  محیل تمرکز کیردر آن زمان مدیریت شهر  که بر رو  محله  -کنیممعانی را به صورت وسیع منتال می

د. وقتی فرصت فراوان بیه دشوداده میه خانواده ، فرصت فراوان ب  این معنا  از محله تمرکز کردتأمین نیازها  خانوار، یعنی بر رو

ها  فرهنگی نیز اثر توانند در کنار یکدیگر باشند و در آن زمان تبلی  هم تأثیر خواهد داشت، بودجهها میخانواده داده شد، خانواده

کنید، پدر وقت دارد این توصییه را ا  میبه پدر ی  توصیه کنید، مثالًها صحبت میخواهد کرد. زیرا در آن صورت وقتی با خانواده

د، تعرییف میدیریت شیهر  میدیریت به شرحی که عرض شید ارتایا تربییت باشی عملیاتی کند. بنابراین فلسفه مدیریت شهر  اگر

ه ا  خواهد شد. آن فلسفه ما را به این تعریف خواهد رساند. به دلیل اینکه ما جد  هستیم که اثرات سو بیرونی بر نهاد خانوادمحله



ا  را کنترل کنیم و به دلیل اینکه مدیریت شهر  بیشترین اثرات بیرونی را بر نهاد خانواده دارد، بنیابراین میدیریت شیهر  محلیه

متفیاوت  TODمحلیه بیا محیالت این نیوع است. محله هم به معنا  محل تأمین نیازها  اصلی خانوار است. دقت بفرمایید تعریف 

 است. 

در ایین ا  است. ونال توسعهحمل به معنا  transit oriented development آیدکه از اسم آن برمیطور همان TODدر محالت 

نال تمرکز کند. چرا؟ بیه کنند که مدیریت شهر  باید بیایید و بر رو  مسأله حملکنند؟ بیان میمحالت چه موضوعی را بحث می

دار  چنید ی  کارخانیه کنند  طایفه اول تولید کنندگان جامعه هستند.میونال مدیریت شد، سه طایفه سود دلیل اینکه اگر حمل

 نایل تسیهیل شیده باشید وخواهد این را به دست مشتر  و به سیستم توضیع برساند. اگر حملکند، حال میقلم جنس تولید می

تعرییف شیده اسیت. شیبکه ارتباطیات ا  ونال بر مبنا  تسهیل ارتباطیات توسیعهپردازد زیرا حملتولید کننده هزینه کمتر  می

شود. ونال جد  گرفته میکند. در شهر هم همین حملها  تولید  و یا شهرک صنعتی را به مباد  ترانزیتی کشور وصل میبنگاه

بیه  ترونال از تولیدکننده کسر یا کمتر شده بنابراین جنس ارزانبرد، به دلیل اینکه هزینه حملتوضیع کننده هم سود بیشتر  می

داد، خواهید تر ها  توضیع را ارزانتر  به دست آورد تولید کننده هم هزینهدست او خواهد رسید. وقتی توضیع کننده جنس ارزان

سیود و کنید تر دریافیت میها، مصرف کننده هم به دلیل اینکه کاال را ارزانونال و شبکه جادهبه دلیل همین مدیریت شبکه حمل

ها ن سه سطح سود اقتصاد  را بدست بیاوریم، اگر فاط شبکه جادهکه برا  اینکه ایاند براین آنها بیان کردهبیشتر  خواهد برد. بنا

آخیرین بحیث آن محیالت  دههیا  زییاد  زده شیهیا حرفکند. در مدیریت شیبکه جادهرا کنترل کنیم، ی  شهر توسعه پیدا می

ها  هیا و میدلمارکتها  عرضه است که هاپرر  فروشگاهاز ی  ساقتصاد  است. محله اقتصاد  چیست؟ محله اقتصاد  عبارت 

ونایل بیه صیورت . دسترسی آن شبکه عرضه به اولین ایسیتگاه حملشوند همه در این نوع تعریف وجود داردمیجدید  که عرضه 

ود. میثالً شیما یی  مرکیز را که بررسی کردم این شاخص را مالک قیرار داده بی  TODاز ده دقیاه باشد. بنده مدلی از پیاده کمتر

کند افراد  کیه دهد بیان میکنید. آن کسی که محاسبه ساخت را انجام میفروش بزرگ که همه چی در آن وجود دارد درست می

روند، باید کمتر از ده دقیاه به ی  ایستگاه اتوبوس برسیند، ییا بیه یی  آیند و از این مرکز فروش بیرون میبه این مرکز فروش می

در این صورت این محله ی  محله استاندارد  است. وقتی تنهیا همیین یی   برسند و یا به فرودگاه برسند کهه قطار و مترو ایستگا

شیود، خواهد به مرکز خرید بیاید، بیه راحتیی وارد مرکیز خریید میافتد؟ آن کسی که میشاخص را اصل قرار دادند، چه اتفاقی می

هم این  زیرا هر سه طایفه به دنبال سود اقتصاد  هستند و به صورت مدامکند، ا منتال میتوضیع کننده به راحتی کاالها  خود ر

خواهند ی  مرکز خرید را معرفی کنند تبلیی  این موارد را وقتی می تر بخریدتر و راحتید، با کیفیتتر بخرارزانکنند  را تبلی  می

کنید. دهند. حال اثر این کار چیست؟ به تدریج جمعیت در این مرکز خرید گسترش پیدا میکنند. در واقع خدمات اقتصاد  میمی

الً مانند زیارت امام رضا علیه السالم آید. مثجمعیت خریدار و جمعیت فروشنده، زیرا به محوریت خرید و فروش جمعیت به آنجا می

را نییز بیه محورییت ]در مشیهدو خواهند رفت و آمیدها البته در حال حاضر می –ها به محوریت زیارت باشد نیست که رفت و آمد

خواهد رفیت و و میها  تخصصی در مشهد تعریف شده خواهم کرد. ی  نوع پارک عریف کنند که در جلسات آینده بحثتوریسم ت

سیت. بنیده دو جلسیه راجیع بیه ها اغیره همه از این نوع برنامه ها  آبی و پدیده ود. موجنآمدها را به محوریت تفریح بازتعریف کن

کند. وقتی ترانزیت ترانزیت را کنترل می TODبنابراین  -واهم کرد. فعالً باید مفاهیم را بگوییم.خمشهد و دو جلسه راجع به تهران 

کند. وقتی تسهیل شد، بیشتر خواهد گشت. مثالً شما یی  مدیریت شد، رفت و آمد اقتصاد  موضوعیت پیدا می -هاجاده شبکه –

نوع جنس دارد، ی  مرکز خرید هم وجود دارد که ی  میلیون جنس در آن وجود دارد، خب  50فروشگاهی در محله دارید که کالً 

ها همه دیگیر بیه صیورت ده دقیاه پیاده راه است. خانمتنها تا آن مکان  شوید که به آنجا بروید. حالمیبه صورت طبیعی تحری  

. وقتی به این شکل تعریف کردید، رفت و آمدها اقتصاد  خواهد شد. وقتی رفت و آمدها اقتصاد  شید و روندخانوادگی به آنجا می

گوینید کیه حل زیاد شد، آن گردانندگان میافتد. وقتی جمعیت در آن م]از سو دیگرو زیاد و راحت شد، اتفاق دوم و سومی هم می

تیا حال در این محل ی  مدرسه هم بزنیم تا تحصیل هم در این محل اتفاق بیافتد، ی  پاسگاه امنیتیی هیم در ایین محیل بیزنیم 



بیرا   کنند. این مراکیزا  هم در آن محل طراحی میرفت و آمد در این محل زیاد است. ی  پارک ویژه امنیت هم تأمین شود زیرا

کنند. شغل هم که در آن محل بود. وقتی شغل تسهیل شد تفریح را هم به ها  بزرگ تفریح تعریف میکودکان از سن پایین تا آدم

برند و بعد در قدم بعد  مشاهده خواهید کرد که در کنار آنها خانه هم شکل گرفته برند، تحصیل و امنیت را هم به آنجا میآنجا می

ایین مسیائل اسیت.  TOD. یعنی هویت محله به محوریت اقتصاد بازتعریف خواهد شد. خطیر آنجا رفته است ت و مسکن هم بهاس

ها در حول اقتصیاد خواهیید رسیید و در ایین ا  را مدیریت کردید در گام دوم به بازتعریف هویت محلهونال شبکهوقتی شما حمل

مثالً شما شهر عسلویه را نگاه  - در آینده بنده راجع به شهرها  اقتصاد  صحبت خواهم کرد –صورت افراد اقتصاد  خواهند بود. 

کنید، عسلویه به محوریت نفت و گاز و این موارد به وجود آمده است. در حال حاضر داستان نفت و گاز نیسیت، در آن محیل شیهر 

. یعنی آنجا به محوریت یی  شیهر اقتصیاد  کیامالً شیکل شودد ی  فرد  در آنجا متولد میشکل گرفته است. حال شما فکر کنی

آیید در کیل همیه اند فرزند  داد. وقتی بچه بیه خیود میا  که به آنجا برا  اقتصاد رفتهگرفت، حال خداوند متعال هم به خانواده

د هسیتیم، بنیده بیه شیکل اخبار و همه هویت به محوریت اقتصاد است. لذا اخالق او به تدریج اقتصاد  خواهد شد. ما اهل بروجیر

هیا  ها در ماهسیااخانهبیه نیام بیه گیر  شخصیت خود را به یاد دارم. در شهر بروجرد ی  پدیده بسیار مفصل مفصل دوران شکل

بسیتگی  –و با همه جا  کشور متفاوت است. از هر ده یا پنج خیانواده  ها در آنجا بسیار ویژه بودهااخانه. سمحرم و صفر وجود دارد

ا  ی  اطاق خانه خود را که بهترین اطاق او نیز است را به احترام امام حسیین علییه السیالم ی  خاواده –حالت مختلف دارد به م

شود، مسیاجد و ها انجام میگذارد. این کار در خانهنوار مداحی می]برا  آنو کند و پوش و تزئین کرده و بعد پذیرایی تهیه میسیاه

هیا بینید کیه میثالً یی  پینجم خانوادهشوید، میهستند. وقتی شما ]در این ایامو وارد شهر بروجرد می ها در سر جا  خودحسینه

اند. مثالً در ی  کوچه ده خانه به این شکل است. ده بلنگو  معمیولی آرام روضیه ها را باز کردهخصوصاً در دهه اول محرم سااخانه

و اصیولی کیه میا در دوران  -کنمتفریح به معنا  اسالمی که عرض می –رریحاتی روند. یکی از تفکند و مردم به آنجا میپخش می

ال ما جا افتاده ها  هم سن و سدر وجود بچهها بود. لذا محرم و صفر به قدر  کودکی و نوجوانی با آن روبرو بودیم، پدیده سااخانه

ها  دیگر  نییز اسیت امیا در جاها  دیگر کشور نمونه دانم که در هیچ جا  دیگر کشور به این شکل باشد.است که بنده بعید می

شویم کیه پدیده بروجرد قابل مطالعه است. حال فرض کنید ی  نفر در این شهر متولد شود  باألخره ما در سن کودکی متوجه نمی

ی پانزده سال هیر سیال شویم اما ده روز آن هم در طول ده الداستان امام حسین علیه السالم و درگیر  حق و باطل را متوجه نمی

افتد؟ تغییر اخالق به محوریت دستگاه امیام هاست. چه اتفاقی میبینیم که ی  جوش و خروش و ی  رفت و آمد  در سااخانهمی

اثر بسیار متفیاوتی  کنیدشود. این کار نسبت به وقتی که شما ی  شهر را اقتصاد  تعریف میحسین علیه السالم در افراد ایجاد می

]وجیود علمیا در  از بیین رفیتن اسیت شهر در حالیافته شدن  توسعهه بروجرد داشته و متأسفانه در یا مثالً یکی از فوائد  ک. دارد

کردنید. یعنیی همیه محیالت ا  زندگی میالشرایط در بروجرد در ی  دورهمجتهد جامع 70در تاریخ نال است که همزمان  استو.

عیالم  40الیی  30مسجد موجیود اسیت.  250تهران  12تهران، که در منطاه  12منطاه  مانند همینکرده استو. ]عام زندگی می

و  گذارنیدراد بیر رو  محلیه تیأثیر میها  موثر  هستند. خب این افیبزرگ در این منطاه وجود دارد که حوزه علمیه داشته و آدم

بنیده بیا دوسیتانی کیه  –ن مدل ی  تأثیر هویتی دارد شود. ایزیارت می  محله شود و یا مانند بروجرد محلهمحله، محله علم می

را پذیرفتید باید از هویت اصلی خود دست برداریید و  TODاگر شما  - کنمکنند صحبت میراجع به مسأله هویت در شهر کار می

 ی  هویت اقتصاد  را ایجاد کنید. 

خانواده در آن اصل است، باید خیدمات بیه دورن  که خانوار استزها  اشود محله، محله به معنا  تأمین نیبنابراین وقتی گفته می

زندگی کنند. نه اینکه محل زندگی خانواده را به مراکز خریید بیرد کیه در ایین صیورت خیانواده تر راحتمحله برد تا خانواده بتواند 

فلسفه میدیریت شیهر  بیه معنیا  کند. لذا اگر فلسفه مدیریت شهر  را به شرحی که عرض کردم، یعنی معنا  اقتصاد  پیدا می

تعیرفشمحلهشاسالمیشرعنیشمحدلشتدأمینشرسیم. ارتاا تربیت است، اگر این معنا را دقیق تصور کنید، ما به تعریف محله اسالمی می

عید وگو کرده بودیم بکه بعدها عرض خواهم کرد. بنابراین اشتباه نشود زیرا بنده در مشهد گفتنیازها شخانوارشراشمحیطشهمسارگیش



وگو ما ی  ناد  نوشت. بالفاصله ی  آقایی که سابق بر آن در شهردار  شهر مشهد مدیریت داشت در روزنامه شهرآرا در ناد گفت

ا  موضوع جدید  نیست. مسئول محترم کارگروه مرو  ی  یادداشتی برا  ایشان ارسال کیرده ایشان بیان کرد که مدیریت محله

ا  با تعریف همسایگی و بیان شد که اصل مدیریت شهر  چیز جدید  نیست اما مدیریت محلهکه آن هم چاپ شد. در آن نوشته 

الً در یی  اند. یا محالت قرارداد   مثوجود داشتههم در قبل TOD محل تأمین نیازها  خانوار ی  حرف بدیعی است. بله محالت

انید. اگیر قیرار داد هیم   ناشه ی  مسیر  را مشخص کردهمحله است، این کار قرار داد است که بر رو 12 گویندمنطاه تهران می

خواهیم نیست. لذا این محالت ی  چییز ا  که داریم، آن چیز  که ما مینباشد دستور کار این نوع اطالق محله و یا سراها  محله

ها دچار فروپاشی نکه خانوادهرهنگی و اجتماعی دارند. دقیااً هم به دلیل ایفانتیز  است، سرا  محالت در حال حاضر ی  کارکرد ف

اند، به دلیل همین مدل شهر  که باعث تضعیف خانواده شده است. زییرا مسیائل اجتمیاعی درسیت شیده، سیراها  محیالت شده

خواهند مسائل اجتماعی را مدیریت کنند. یعنی خود کارکرد کالن مدیریت شهر  باعث ایجاد مسائل اجتماعی است. بیه دلییل می

کنند. بعد هم سیرا  محیالت را بیرا  میدیریت عیوارض ناشیی از آن میدیریت شیهر  و اقتصاد  حرکت می TOD اینکه با نگاه

رسیانند، خییر، وقتیی نویسیم کار ما را سیامان مییکنند. بنابراین نباید تصور کنیم که محالتی که به نحو قرارداد  میپیشنهاد می

طور که عرض کیردم از نگیاه ناشیه راه ا  هم داشته باشیم. همانیریت محلها  باید تعریف صحیحی از مدگوییم مدیریت محلهمی

انیشکهشمحلهشبدهشبیخیشدرشارنشموضوعشبیانشکید ا  عرض کنم  قسمت هم ی  نکته ندر ای خانوار. یعنی محل تأمین نیازها  محله

اندیشکدهشمحلدهشنشکید انیشاماشبیامتوجهشهی شبودشراشا اصلشارنکهشباریشبهشدنبالشمیریر شمحلهش هودمحورر شمسسیشبازتعیرفشمی

رعنیشمکانیشکهشمسسیشمحورشآنشباهی شماشبهشآنشدوستانشگفتیمشکهشاگیشاعضا شمحلهشدرشمحلهشنباهنیشوشبهشبیاندهشتدأمینشنیازهدا ش

کندیشپیدیاشمیخانوارشچیارشبارشازشمحلهشبییونشبیونی،شدرشارنشصورتشمسسیشازشحیزشانتفاعشخواهیشافتاد شمسسیشدرشجاریشموضوعی ش

کهشافیاد شدرشآنشحضورشمستمیشداهتهشباهنی شارنکهشمسسیشمحورشمحلهشاس شحیفشدرستیشاس شاماشتاشزمانیشکدهشاردنشتعیردفشازش

ها  مساجد سیاخته ساختمان TODها  در محله ا شمالکشکارشقیارشنگیید،شمساجیشهمشمحورشقیارشنخواهنیشگیف  میریر شمحله

 خواهم شد. آن شااهلل فردا وارد بحث ست و کارکرد خود را ندارد. انشوند اما مساجد فانتیز  امی

شهر اسالمی عبارت است از نرامی ازمحالت که مدیریت شهر   - بنده قسمت اول مباحث را تمام کردم –پس عرض بنده این شد 

تیشارتقاشتیبی شمیو شاصدلیشآنشاسد شوشاگیشارنشاتفاقشدرشهییشاسالمیشبیافکند. ا  را تاویت میهر روز این مدیریت و ماهیت محله

به دلیل اینکیه میا یی   ارتقاشتیبی شمحققشنخواهیشهی شمعهشاسالمیشاس  شتمینشاسالمیشهمشبیونارتقاشتیبی شهمشمسألهشاصلیشجا

ا  رسیدیم. دقیااً مبیاحثی کیه میا در سیطح فلسفه دیگر  را بحث کردیم به ی  تعریف دیگر  رسیدیم. به تعریف مدیریت محله

فلسفه مدیریت شهر  بحث کردیم پایه قرار گرفت که ما به این تعریف رسیدیم. در نهایت آن جمله معروف خیود را دوبیاره تکیرار 

کلیی غییر ها  مضاف نیست. بنده اصرار دارم که با این تعاریف کنیم مراد ما فلسفهوقتی کلمه فلسفه را استعمال می کنم که مامی

. شیاید بتیوان توانیید از آن اسیتفاده کنییمدها میکاربرد  مرزبند  کنم. مراد ما از فلسفه مدیریت شهر  یعنی آن مباحثی که بع

ما در حال بحث از فاه مضاف محله هستیم. گرچه تعبیر خودمان  –پسندم تعبیر را بهتر میبنده این  -گفت ما به دنبال فاه مضاف

  ها  مضاف.آید تا تعبیر فلسفهرا داریم اما این تعبیر بیشتر بکار می

 ی سیدنا و نبینا ابی الااسم محمدوصل اهلل عل


