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ایرانی پیشرفت برای  –تأمین نیازهای روزمره به محوریت زهد، مدل پیشنهادی الگوی اسالمی 

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

 تعالی فرجه الشریف.

بازتعریف هرم نیازهای خانوار بود، عرض کردیم که اگر بنا بر این باشد کیه میدیریش شی ری در محیل زنیدگی خیانوار  بارهبحث در

بنیدی مین کند، یکی از لوازم این کار این اسش که هرم نیازهای خانوار را از صدر تا ذییل هیم از حییث وزن هباهنیازهای آن ا را تأ

گذشته عرض کردیم به خیف  تویورهای موجیود  اتجدیدی از آن ا ارائه شود و هم خود مف وم نیاز را بازتعریف کنیم. لذا در جلس

واده اسش و مدیریش ش ری باید بتواند مدیریش تفریح را به ب ترین وجه انجام دهد. سطح اول نیازهای خانواده نیازهای تفریحی خان

در یک ش ر و در یک محله باید بتوانید بیا  بین بردن کسالش اسش. مدیریش تفریح از که هد  اصلی مدیریش تفریحاما متذکر شدم 

سالش ن ادینه شد، نتیجه این نوع کسالش افزایش اصطکاک ای کای و جامعههای کسالش ماابل کند. زیرا اگر در فردی، خانوادهریشه

تعرییف کنییم و تفیریح را خفصیه در هاسش. بله، اگر مدیریش تفریح را حداقلی بین افراد جامعه و عدم تحرک جدی در سایر بخش

ه روایات که بنده یک رواییش را ی نداشته باشد. اما اگر با توجه بح در رأس هرم نیازهای خوانوار جایبدانیم، شاید تفری معنای موجود

استناد کردم که حضرت امیرالمومنین فرمودند : ایاک و الکسل فإنه یضر بالدین و الدنیا. اگر کسالش ن ادینیه شیود، یضیر بالیدین و 

محلیه،  شود. پس اگر معنای تفریح را تعمیق کردیم و بیان کردیم مدیریش تفریح درنیا، هم دین و هم دنیا به چالش کشیده میدال

به هیر کند. جایگاه آن از یک نیاز فرعی به صدر هرم نیازهای خانوار ارتاا پیدا می ید قدرت رفع کسالش داشته باشد، قطعاًدر ش ر با

ماهییش  خیودِ بیارهبندی به این نتیجه رسیدیم که باید وزن نیازهای خانوار را بازتعریف کنیم و هم اینکه درهم ما در هباهحال ما 

اگر  کیه و نشان خیواهم داد  دادهخانوار بحث کردیم. امروز سطح آخر نیازهای خانوار یا نیازهای روزمره را محل بحث قرار نیازهای 

ن شیریف بیه آعرض کردم کیه قیر ها در جامعه خواهد شد.اصطکاک میان ارادهنیازهای روزم ه خانوار بازتع یف نشود، نتیجه آن 

اگیر هیر کند. ما در جلسات گذشته عرض کردیم که ریان دارد، توصیه به عدم نزاع میها جعنوان یک وصف کلی که در همه بخش

ها یا گسترش نزاع در جامعه بازتعریف نشده و معنای جدیدی پیدا نکنند نتیجه آن اصطکاک بین اراده چ ار سطر از نیازهای خانوار

یشیرفش و معه گسترش پیدا کرد، آن جامعه دیگر وقیش پنزاع در جا خواهد شد. یک تذکر اسش وگرنه معنای آن واضح اسش که اگر

افزاییی بیه ها و اختففات اختواص پیدا خواهد کرد. زییر برهماصل وقش آن جامعه به مدیریش این نزاع افزایی نخواهد داشش وبرهم

یافته پیشیرفتی وجیود سیعهبینید در کشورهای توافزایی امکان ندارد. لذا این که شما میچالش کشیده شده و پیشرفش بدون برهم

گییرد و بیه دلییل اینکیه سیطح نیزاع های مختلف دائماً نیزاع صیورت میندارد، به همین دلیل اسش، زیرا در این کشورها در بخش

نیته کنند یک نظم حداقلی برای جامعه ایجاد کنند. اساساً در تمدن مدرجبری مانند قانون سعی می سترش پیدا کرده با ابزارهایگ



توانند بین نظم که امر اجتماعی اسش و مسیأله اختییار . نمیاسش اره غیرقابل تحلیل وجود دارد و آن عبارت از نظم اختیارییک گز

شوند جبر را به محوریش قانون بحث کننید. میا در مباحیث گذشیته عیرض مجبور می های خود جمع کنند ور تحلیلها ددر انسان

ارتبیا  گرفیش. توان نمیها با درون انسان یعنی بوسیله قانون ابزار جدید دیکتاتوری است. قانون به معنای مدرن خودایم که کرده

گان کرده اسش اما درحیال حاضیر نماینیدم اسش. در دوران سابق یک پادشاهی حکم میکُّحَقانون در معنای مدرن خود به معنای تَ

دهنید کیه مید، پاسی  ها ارتبیا  بگییراند بیا درون انسیانتونمیکنند. بعد هم اگر شما اعتراض کنید که این قانون مردم حکم می

. آیا اگر فردی یک نفیر را وکییل خیود اند. در این امر یک مغالطه عینی اتفاق افتاده اسشنمایندگان خود مردم این کار را انجام داده

کند. لذا انتخابیات  لوکیل اوسش یعنی باید در حوزه اختیارت او عم را به چالش بکشد؟! اتفاقاً تواند اختیار موکلکرد، آن وکیل می

شیود، تلایی میدرن از به معنای مدرن مف وم وکیل و وکالش در اسفم را هم نادیده گرفته اسش. به مجرد اینکه یک نفری وکیل می

خیوانیم، قتیی احکیام وکییل را در اسیفم میوکالش این اسش که وکیل اسش تا حد اینکه زندگی او را نیز بازتعریف کند. بااینکه ما و

افتید. شیما بیه کسیی حرکش کند. اما در انتخابات موجود برعکس این امر اتفیاق میید در چ ارچوب اختیارات موکل خود وکیل با

در  .زنیدگی کنیید کنیدهن باید در چ ارچوب قوانینی کیه وکییل پیشین اد میاما در با - ن اسشکه ظاهر امر ای -دهید وکالش می

حر  اصیلی و فنیی میا ایین اسیش کیه  تعریف شده اسش. لذابوده  که در واقع ضد اختیار دنیای مدرن یک معنای عجیبی از وکیل

ها یریم. اگر واقعاً مفاهیم مدرنیته انسیانها ارتبا  بگهای انسانا، با ذهنههای انسانها، با دلبزار قانون با باهن انسانا توانیم بانمی

دل و ذهن دارد و بعید  ]در نظر بگیرند[ هر  ماابل آن ارفتند که شناسی درستی داشتند، به این سمش میختند و انسانشنارا می

ها ارتبیا  بیا دل و ذهین انسیان توانرتبا  بگیرد. بوسله قانون نمیها اگشتند که بتواند با دل و ذهن انسانبه دنبال مکانیزمی می

د، نتوانست در اعماق وجود آنها نفروذ ننرد، آن ابرزار اتمرا  ها ارتباط بگی ا دل و ذهن انسانب وقتی یک ابزاری نتوانستگرفش. 

ها در انسیان ها ب گر دد.های آن به دل و ذهن انسرانن موقعی پایدار خواهد بود نه پایهاند نظم ایحاد نند. نظم اجتماعی آتونمی

حیل مشیکفت  اند که دموکراسی به معنای راهبرخی از متفکرین غربی اعترا  هم کرده وجود خود این نظم را بپذیرند. البتهاعماق 

اند و توادفاً گزاره آن ا گزاره درستی اسش. نیسش، دموکراسی به این شکل نیسش که ما بتوانیم مسائل را حل کنیم. آن ا راسش گفته

هایی نیم و نظم پایدار ایجاد کنیم. ل ذا ما در این دوره به دنبال پایهه را مدیریش کگذاری ما مسألدِ قانونهای موجوتوان با مدلنمی

 که مدل تأمین نیازها ابزار ارتبیا  بیا دیمها ارتبا  بگیرند. عرض کرها و باهن انسانها بتوانند با درون انسانگردیم که این پایهمی

. پس اگر شما فاط و کنندنیاز حرکش میتأمین آن ا بگوید به دنبال و خود آن ا بدون اینکه کسی به ها نیاز دارند هاسش. انسانانسان

معنیای قیانون هیم کیامفً به تبع آن  .بگیرید توانید با آن ا ارتبا  عمیقمیحو نیازهای انسان را مدیریش کنید، بعدها فاط بتوانید ن

هایی باشد که حیوزه ور نظم اجتماعی باید مکانیزممحور نظم اجتماعی باشد. محنباید و معنا داده و متحول خواهد شد.  تغییر بافش

خواهید نظم ایجاد ننیرد بایرد بر  روی ترییر ا  نند نه اگ  میفک  اسالمی این را بیان می ها را تحش تأثیر قرار دهد.فکر انسان

میا بیر روی  هاسرت.از انسانها متم نز شوید و مهمت ین ابزار ب ای ایجاد تریی ا  فک ی در جامعه نحوه تأمین نیفک ی در انسان

زهیای خواهم نحو تأمین نییان شد، امروز میهرم نیازهای خوانوار را بازتعریف کردیم. سه سطح آن قبفً بیا ین معنا شروع کردیم وا

 د که به نزاع، اختف  و اصطکاک ختم نشود؟ نمعیشتی را عرض کنم؛ نیازهای معیشتی باید به چه شکلی باش

ام و در ها را بنده در مبانی نظری به شکل تفویلی بیان کیردهاین بحث –مادمتاً برای ف م و تبیین چگونگی نیازها باید عرض کنم 

ها برا همردیگ  ها دارای سه ویژگی هستند؛ ویژگی اول این اسرت نره انسرانانسان - خواهم از آن ا استفاده کنماین قسمش می

صدها نوع ارتبا  در زندگی خود پییدا خواهید کیرد، از قتی شبانه روز خود را بررسی کند، ک انسانی ویعنی ی ال تباط هستند.دائم



ارتبیا  هسیتند و جیز ها دائمباألخره انسان ،های مجازی و غیرهکار و حاال ارتبا  ارتبا  با اعضای خانواده گرفته تا ارتبا  با محیط

بینند و به هیم سیفم و رد. از یک سفمی که مثفً یک دوستی در ماسین دیگری را میتوان آن را انکار کمسائلی اسش که اصفً نمی

ها دارای . پس انسانغیرهو و آموزشی های مالی و تحویلی کنند، ارتبا  برقرار کرده و ارتبا  عاهفی اسش، تا ارتبا عرض ادب می

کنید خواهید ف مید کیه یعنی وقتی انسان را بررسی می ند.التصمیم هم هستها دائماین است نه انسانوصف دوم ارتبا  هستند. 

ها ت ریز و درشش. انسانایم. تومیماالتومیم هستند. از همین ساعات اولیه روز تا به حال ما تومیمات زیادی را گرفتهها دائمانسان

ها تینفس از مویر  هیوا گرفتیه کیه انسیان المص ف نیز هسرتند.ها دائمهم این است نه انسان وصف سومگیرند. تومیم هم می

کنند. منت ی برخی مور  باالیی دارند و پیر ها مور  میمیلیونی انسان 230میلیونی و  59های حاوقی کنند، تا گرفتن فیشمی

 کنند. ها مور  هم میشوند اما برخی کم صر  هستند. پس انسانها میموجب آلودگی محیط ارزش ر  هستند ومو

این سه وصیف قیرار  پایه ایم برکه در حوزه مباحث نظری ]برای اثبات[ هدایش بنیان بودن جامعه آورده ایهای عالیداللهمه است

گویرد نره اداره یک گزاره محوری وجود دارد، آن گزاره محوری هرم می «ای انی پیش فت –الگوی اسالمی »در دانید که . میدارد

. یکی از اشکاالتی که ما به بحث قیانون بیه چیز نباید در اداره جامعه جای هدایش را بگیریدچگوید هیمی جامعه هدایت بنیان است.

محور اداره جامعیه اسیش. میا در ایین مباحیث اثبیات ]فعلی[ کنیم این اسش که قانون معنای مدرن و محور جامعه مدنی مطرح می

اسیش در روز هیزاران ها ممکین ها را به یک سمش خاص هدایش کنیم. انسانالتومیم بودن انسانتوانیم دائمکردیم که با قانون نمی

شیود. قیرآن گرفته می هاانسان فؤادحوزه شخص در  عمفً امکان ندارد هزار قانون وضع شود. تومیم درتومیم بگیرند برای همین 

محل انعااد نیش اسش،  فؤادیک جایی در دل اسش.  فؤاد«  مَسْؤُالً عَنْهُ انَک ئِکَأُول کُلُّ ادَاَلْفُؤ وَ اَلْبَوَرَ وَ اَلسَّمْعَ إِنَّ :»فرمایدشریف می

 هه چیسیش کیه همیپرسیدند که این شکل ز امام صادقا« اکِلَتِهِش عَلى یَعْمَلُ کُلٌّ »فرماید: منشأ تومیم اسش. قرآن میهم نیش 

ها شیاکله انسیان :حضرتی که علم اول و آخر در دستان ایشان اسیش فرمودنید دق اکنند؟ حضرت صمردم براساس آن عمل می

بیا هیر  ماها را میدیریش کنید. لیذا شیتواند نیشکل یعمل علی نیته. قانون نمییعنی « اکِلَتِهِش عَلى یَعْمَلُ کُلٌّ »نیش آن اسش. پس 

التومیم را با ابزار قانون بیه امکان ندارد انسان دائمباید مدام قانون بگذارید.  ذاریگتومیمی که بخواهید ج ش دهید، با مدل قانون

کیه بیرای های لاسیتدال ییک بخیشایم. یک ج ش خاصی هدایش کرد. به هر حال ما در مبانی نظری این موضیوع را بحیث کیرده

های عالیی میا دارای سیه پاییه اسیش؛ شیروع کیرده و های عالی اسیش. اسیتداللاستداللآوریم، این میجامعه بنیان بودن هدایش

کنیم و شیروع کیرده و ها را تحلییل مییالمویر  بیودن انسیانکینم، شیروع کیرده و دائمها را تحلیل میالتومیم بودن انساندائم

توانید نظام مور ، ارتبا  و تویمیم را بیا کنیم که آیا مید یک سوال مطرح میکنیم و بعها را تحلیل میاالرتبا  بودن انساندائم

سازی این اوصا  چیزی جز هدایش نخواهد بود. یعنی اگر در درون افراد تحیول اتفیاق قانون هماهنگ کنید؟ در اصل ابزار هماهنگ

تغیییر در  کنید،شه از خداوند متعال تااضیا میهمی خواهد شد. یکی از مواردی که مومنن زمان از ثمرات آن اصفح نیش افتاد در آ

شالکه اوسش. ابزار تغییر در شاکله و نیش قانون نیسش، ابزار آن مثفً شفاعش امام اسش و جز مناسیکی کیه شیفاعش امیام در انسیان 

الی هستند. ما در کنار این های ع. به هر حال این موارد استداللافتد زیارت اسش. دقش بفرمایید؛ یکی از این مناسک اسشاتفاق می

جامعیه را بیدون هیدایش  گوینید کیهها ظ ورگیری قابل توج ی هم در کنار آیات و روایات داریم که آییات رواییات میا میاستدالل

کنیید کیه انسیان بایید هیدایش یافتیه باشید، در نمیاز دانم که برخی از آیات و روایات اسیتفاده میتوان اداره و بررسی کرد. مینمی

خوانیم که خدایا ما را از ضالین قرار نده. بحث بنده این اسش که ظ ور تعداد قابل توج ی از آیات و روایش این اسش کیه مسیائل یم

 وَ ابَاَلْکِتی مَعَ ُمُ اأَنْزَلْن وَ اتِبِالْبَیِّن ارُسُلَن اأَرْسَلْن لَاَدْ»فرمایید: توان حل کرد. مثفً در آن آیه شریف میاجتماعی را بدون هدایش نمی



شاهد بحث بنده این اسیش  و آیه ادامه دارد.«  شَدِیدٌ بَأْسٌ فِیهِ اَلْحَدِیدَ أَنْزَلْنَا وَ »فرماید کهبعد هم می« بِالْاِسْطِ اسُاَلنّ لِیَاُومَ انَاَلْمِیز

 اأَنْزَلْنی وَ »آینید و آن ا با بینات می« اتِ بِالْبَیِّن »شوند، ارسال می «ارُسُلَن اأَرْسَلْن لَاَدْ» بران را که فرستادیم آن افرماید ما پیامکه می

پییامبران بوسییله بینیات و  - که بد باید همه این موارد را بحیث کنییم. –آیند می«  انَاَلْمِیز وَ »آیند، با کتاب می«  ابَاَلْکِت مَعَ ُمُ

برای اینکه مردم را وادار کنند که با قسط رفتار کنند. ببینیید مسیأله « بِالْاِسْطِ اسُلنّاَ لِیَاُومَ»فرماید: آیند. بعد میکتاب و میزان می

 لِیَاُیومَ »یایوم اسیش. به اصطفح هلبگی ناس فاعل  اقامه قسط ننند.ف ماید م دم باید ق آن میقسط یک مسأله اجتماعی اسش، 

هرایی نره بره دنبرال قسط نار خود م دم بوده و نار اکومت نیست. ج یاناقامه خود مردم به قسط قیام کنند. « بِالْاِسْطِ اسُاَلنّ

به این شکل نیست نره شرما فکر  ننیرد « بِالْقِسْطِ اسُاَلنّ لِیَقُومَ » شودمیگفته  خواهی هستند باید توجه ننند نه وقتیعدالت

د، هیچ اکومتی نخواهد توانسرت قسرط را وظیفه اکومت اقامه قسط ب یده از م دم است. اگ  م دم نخواهند قسط را پیاده ننن

آن یا میردم هسیتند.  - که البته قسط و عدالش با هم معناً متفاوت ولی مرتبط هسیتند –قسط و عدالش فاعل انجام دادن  پیاده نند.

رسند که اقامه قسط کنند؟ یپداسیش در یعنی خود مردم به این نتیجه می کنند؟فتد که مردم قیام به قسط میاحال چه اتفاقی می

قسط اسش. اقامه به قسط  ید که عمل به قسط غیر از اقامهدانآن ا یک تحول دورنی اتفاق افتاد که قسط م مترین موضوع اسش. می

توانیید نمیاز را در گویند که نمیاز بخیوان، مییگویند که نماز بخوان. خب وقتی میک وجه اجتماعی و فراگیر دارد. مثفً به شما می

در ایین صیورت بایید تمیام  گسیترش دهیید. شود که نماز را اقامه کن، یعنی نماز را در جامعهاما وقتی بیان می بخوانید،یک وقتی 

هیا تواننید بیا آدمیگی انسان صر  این موضوع شود که اقامه نماز کند. حال شما فکر کنید که پیامبران چه قدرتی دارند کیه مدزن

تواند این مادار ای اسش که میذار. پیداسش هر  ماابل دارای نفس تحول یافتهگتفاهم کنند تا همه وقش خود را برای اقامه قسط ب

یری حیق و باهیل اتفیاق درگهایی در فضای زیرا جب هکینم بگذارد. در حال حاضر ما در فضای جم وری اسفمی درک میرا وقش 

ایستند که در درون آن ا تحول افتاده اسش. یعنی در دورن آن ا تحیولی های ثابش و استوار میهایی پای این درگیریآدمش،.افتاده اس

ما در جم وری  حال این امر به شکل وجدانی اسش.اتفاق افتاده و این کار را به سود خود و جامعه بیشتر از کارهای شخوی بدانند. 

ایین تکیالیف اسیش بیار هایی که شانه آن ا زییر یعنی تکالیف بر روی زمین مانده زیاد اسش اما آدماریم، اسفمی فرار از جب ه زیاد د

ر بیار هیا برابیتعداد خیلی کمتری نسبش به آن تکالیف دارند. لذا یک مومن عادی قبل از ظ ور معموالً اگر بخواهد بایسیتد بایید ده

ی شخویدهند. وقتی اقامه به این معنا شد، پیداسیش خداونید بیه د را انجام میهمه برادران او کارهای شخوی خو تحمل کند. زیرا

کنیم و میا بیه آن اسیتناد میینعمش هدایش را اعطا کرده اسش. ببینید این یکی از آن آیاتی اسیش کیه  ]که در جب ه حق ایستاده[

 ماً و بدون همکیاریه حکومش اسش آن هم مستایگوییم اداره جامعه بر مبنای هدایش اسش. یا باید شما بگویید اقامه قود وظیفمی

گری شماسش. یعنیی حیاکم در میردم بعیث و انگییزش فرمود که راه همین مطالهدر جمع دانشجویان  ایی خامنهمردم. دیشب آقا

وقتیی بیه  « الِاَلْاِت عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ حَرِّضِ »کند اما خود مردم باید کار را انجام دهند. خداوند متعال به پیامبر خود فرمود: ایجاد می

 »کنید. پیس ببینیید انگیزه آن ا را زیاد کن و آن ا را تحریک کن تا با کفار قتال کنند. حاکم مردم را سازماندهی می مومنین رسید

فربه  هدایش را دهد؟ وقتیار را انجام میتی این کحاکم به چه قدرحال دهند. مردم این کار را انجام مییعنی « بِالْاِسْطِ اسُاَلنّ لِیَاُومَ

یکی از مصادیق اداره جامعه اقامه قسط اسرت. قسرط  ببینیدصحبش کند و با جامعه خود تفاهم کند.  کند. وقتی بتواند اقناعیمی

ه ایرن ننند نربخواهیم اضور م دم تأمین شود باید هدایت را ف به ننیم. م دم باید باور شود و اگ  ور م دم تأمین نمیبدون اض

خیلی مسأله م می اسش. بنده در این روزها خیلی ابراز تأسف کردم وقتی ماالیه  شود،راه، راه رفتنی و شدنی است، این هدایت می

سازی اجتماعی را مطالعه کردم، ایشان بیان کرده بود که امام راحل عظیم الشان ما، اعتااد داشتند که اسفم در اساتید نظامیکی از 



ودند. سوال این اسش که اگیر امیام درکیی از عه را به صورت کامل تولید نکرده بجامعه کارآمد اسش، اما نرم افزارهای اداره جاماداره 

خواهید به اصطفح با انافب فرهنگی مبتنی بر فلسیفه خیود ایین موضیوع را حیل نرم افزارهای اداره جامعه نداشش و مثفً شما می

یدان آورد؟! اساس اداره جامعه مشارکش دادن مردم اسش. بنده هیچ فای ی را از اول دوران غیبش تیا کنید، پس چطور مردم را به م

ث داشته باشد. ایشان مردم را قدرت ایجاد بع کنیم سراغ ندارم که به اندازه امام خمینی عظیم الشانهمین االن که با هم صحب می

یک رأی بدهد و برود، در سطوح  دموکراسی که به میدان بیاورند و فاط به نحوهای مختلف و نه آورد، آن هم به میدانبه میدان می

آمدند. این کار حتماً به مکانیزم هایی تا پای اهدای ب ترین دارایی خود یعنی جان به میدان میآوردند. جمعیشمختلف به میدان می

ایشان نرم گویید که ایرانی پیشرفش بود. آنگاه شما می – ها به الگوی اسفمیترین آدمداشته اسش. امام خمینی عظیم الشان مسلط

ایین چیه حیر  گزافیی اسیش کیه شیما  خواهیم این را تولید کنییم؟!افزارهای اجتماعی اداره جامعه را در اختیار نداشتند و ما می

جامعیه را اداره م و نیرم افزارهیای ایپرسم؛ اگر ما هنوز انافب فرهنگی نکیردهگویید؟! ]بنده از شما[ اساساً یک سوال دیگری میمی

هرچه دشمن سطح درگیری خود را با هوییش جم یوری  ایم؟شود که ما هنوز اسحاله نشدهیم، پس چه دلیلی باعث میاهتولید نکرد

حیال شویم. اگر در زمان امام خمینی عظیم الشان ما فاط در ایران حضور داشیتیم، در تر میکند، ما هم در قویاسفمی بیشتر می

حضیور دارد، میا در آنجا گذاریم ایران هر کجای دنیا را که دسش می:گفش خانم کیلینتون می –معلوم اسش  واقعاً]قدرت ما[ حاضر 

ایم. هذا من العجایب! گیاهی اوقیات اداره جامعه ما یک درگیری ج انی را شروع کردهو مدل بدون نرم افزار  ، یعنیعجبچه کنیم؟ 

ط خود را فا - شومکه حال این حر  برای جامعه مفید اسش و بنده منکر آن نمی –  خود را جلو ببرند راینکه حنخبگان ما برای 

رح کردند در هاسش. البته این معنایی که آقایان مطتحلیل کنند که چه اتفاقی افتاده اسش! این از مویبش بینند و حاضر نیستندمی

اداره جامعه بر نگاه دینی بود اما نرم افزارهای اداره جامعه بیر مبنیای دینیی تولیید نشید. امام هم معتاد به  گوینداوج اسش که می

چطور مشارکش ایجاد کرد؟! چطور ما در حیال حاضیر تبیدیل بیه ییک قیدرت ج یانی ور امام مردم را بکار گرفته و عجب! پس چط

خیود میردم منظایه راه رسم جدید به تفاهم با میردم  که عرض کردم در این -اگر ما دارای یک راه و رسم جدید نیستیم  ایم؟شده

اند تا قضیه را یک سره اندازند؟ معنای جنگ احزاب این اسش که همه جمع شدهچرا دارند علیه ما جنگ احزاب راه می -ایم رسیده

سیتان ییک مثیالی اسیش، اند. در لراند. عجب، راه جدیدی نیسش اما همه هم علیه ما بلند شدهکنند. یعنی همه احساس خطر کرده

ففسیفه  کنم تیا آقاییاناین داستان ساده را بنده از روی مطایبه عرض میحال  –شود مخالفش میخیلی وقتی با یک مرد بزرگ لر 

، با آن درایتی که در لرسیتان اسیش، شودوقتی تعداد مخالفین او زیاد می -ها را بف مند تا نروند به آن شکل صحبش کننداین حر 

گویند مرد بزرگ موافق و مخالف دارد. در لرستان هم این معنا قابل ف م اسش. آن کسیی کیه بیا او برد، میر گزاره را بکار میبَیک اَ

شیود. بیرادر مخالفیش می من گوید این عفمش این اسش که من بزرگ هستم که بامخالفش زیادی شده به جای اینکه کم بیاورد می

ها تا سطح دادن جان حضور دارنید، آنگیاه فب اسفمی شکل گرفته اسش. در این جب ه ج انی آدمعزیز، یک جب ه ج انی ماابل انا

خواهم با انافب فرهنگی مبتنی بر فلسفه خود بییایم و من می گویید:افزار این کار هنوز تولید نشده اسش! و میفرمایید نرمشما می

گفتیید نیرم زدید قابیل قبیول بیود، میثفً میبله اگر یک حر  دیگری می .این حر  خیلی عجیبی اسشنرم افزار آن را تولید کنم. 

جب ه کفر استفاده کرد، این نرم افزار آموزشی نشده اسش. این نرم افیزار این سازماندهی ج انی علیه افزاری که امام از آن در ماابل 

ی فرق اسش که بگوییم یک درکی وجود دارد و بعد هنوز به سر فول درسی تبدیل نشده تا در دانشگاه و حوزه ما تدریس شود. خیل

کند. این موارد با آید و یک بحثی را تولید میآن را آموزشی کنیم، قابل تدریس کنیم و یا نه بگوییم درک انافب فرهنگی بعدها می

ی پیشرفش، تحیول در علیوم ایران –کنید الگوی اسفمی شما بیان می هم خیلی متفاوت هستند و ما باید دقش کنیم. در معنای اول



ایین دیگیر  کند، یک معنیک معنا پیدا میانسانی تئوریزه شدن رفتار آیه خدا امام خمینی عظیم الشان در اداره جامعه اسش، این ی

خواهم با دستگاه فلسفی خود بیایم و کار را جلیو ببیرم. در ایین صیورت بایید گویید که من میمی ، بعد انا رجل گفته ونهاسش که 

، بنیده واقعیاً از دییروز دنبیال ییک فرصیتی سواالتی را که بنده مطرح کردم را بحث کنید. این موضوع را به مناسبش عیرض کیردم

شود که بایید میردم به این آقایان بگویم. به هر حال حر  ما این اسش که مثفً از این آیه قرآن استفاده می اینکته گشتم تا یکمی

ها امکیان نیدارد. این به مییدان آمیدننداشته باشد، پیداسش وقتی حکومش قدرت هدایش « بِالْاِسْطِ اسُاَلنّ لِیَاُومَ »به میدان بیایند، 

آینید و به راهپیمیایی میاما به یکباره جمعیش میلیونی درجه گرما اسش  42های عادی شده اسش، مثفً حاال که جز به میدان آمدن

گفیش حیاج وابیده اسش. یک آقای پیرمردی دیروز در مسیر راهپیمایی ت ران به بنده رسید و میتازه چه مادار هم معار  در آن خ

آن یا اتفیاق روی کنند، هم کار تربیتی بیر ! این ملش هم کار اجتماعی میآقا امروز خیلی گرم اسش، من گرمای قیامش را چکار کنم

ر آن سین، در آن اوج گرمیا، بیا زبیان روزه بیایید و بعید هیم منتیی . در این فرد هدایش اتفاق افتاده اسش که حاضر اسش دافتدمی

های دیگری نیز داریم. حال هایی اسش. استداللگوید که دوباره من نسبش به قیامش متذکر شدم. خب این استداللگذارد و مینمی

های آن سه وصیف اسیش؛ عه اسش، پایهکنیم که هدایش بنیان اداره جامهای عالی که با آن ا اثبات میعرض بنده اسش که استدالل

 تومیم بودن انسان. المور  و دائمالرتبا ، دائمدائم

ا مدیریش ها رافتد و باید به چه شکلی مدیریش کنیم؟ اگر مور  انسانها را بخواهید مدیریش کنید چه اتفاقی میاگر مور  انسان

از مور  برسییم. ببینیید فایط بیه عنیوان  جدیدی کنیم تا به یک مدلی؟ هر دو این موارد را بررسی نکنید چه اتفاقی خواهد افتاد

کنم، راجیع بیه المور  هستند. وقتی بنده راجع به مدیریش نیازهای روزمره صحبش مییها دائمفرض بحث توجه کنید؛ انسانپیش

حال حاضیر خیلیی مویر  کننیده ها در ترین آدمگیری نیسش. کم مور کنم. این موارد قابل اندازهیک موضوع ساده صحبش نمی

میلیون مثفً برابر اسش بیا  236گیرند و پر مور  هستند، آن ا چیز عجیبی هستند. میلیونی می 236هستند، حاال آن ایی که فیش 

ثروت یکی از وزرای محترم هزار میلیارد ثروت دارد. این میوارد  دنفر. تازه این حاوق فاط از آن اداره اسش. گفته شده بو 236حاوق

خیواهم اسیم کسیی را کنند. یا مثفً بیان شد در چنید ده شیرکش حضیور دارد. نمیپرمور  بوده و خیلی نظام ارزشی را آلوده می

گراسیش. ران اشرا  در جرییان توسعهمتعلق به ففن آقاسش که جز س یک خیابانی در ت ران وجود دارد کهبیاورم، به ما گفته بودند 

های کم مور  هم خیلی زیاد اسش، حال در آدمهای پر مور  خیلی پیجیده اسش. اما حاال اصل مور  حتی محاسبه مور  آدم

امیری  ین اسش: بیه دلییل اینکیه مویر ا ایرنی پیشرفش –الگوی اسفمی  یاصلحر  ؟ شکلی مدیریش کنیماین موضوع را به چه 

زنم تا واضح شیود؛ ببینیید کند. بنده مثال میش، اگر حجم آن باال رفش و سطحش زیاد شد، تمام وعاء فکر را مشغول میروزمره اس

 –کنند که برخی از پزشکان متأسفانه توصیه می - فرض بفرمایید که راجع به مور  غذا؛ فردی شش وعده در روز غذا مور  کند

ید هیم سیه روی وعاء فکر از دو ج ش ییا شیا های عرفی مور  کند، این کار برابر وعدهدو برخواهد شش بار یعنی وقتی انسان می

)به توان بررسی کرد( اوالً اینکه یک نسبش مستایمی بین اینکیه فکیر انسیانهای مختلفی میی آن ج شج ش تأثیرگذار اسش؛ )برا

تواند خوب فکر کند. فکر وقتی معده انسان پر اسش نمیفعال بودن معده وجود دارد. به صورت ساده  فعال باشد و لحاظ فیزیولوژی(

کنند که وقتیی معیده کنم. البته آقایان در حال حاضر تحلیل میکردن با کم غذا بودن یک نسبتی دارد، به لحاظ بدنی را عرض می

 ،دهیدبه قلیب دسیتور می شود که غذا وارد بدن شده و به صورت خودکار گردش خون راهای ارسال میچر از غذا شود به مغز پیام

های آقایان کاری ندارم امیا میا هضم اتفاق بیافتد. حال با تحلیل ه و به سمش معده ببرد تا مسألهمثفً از سایر جاهای بدن کمتر کرد

زییاد هیایی کیه ع را بدانیید. آدمد علم در گرسنگی اسش، شما باید ایین موضیونفرمایباألخره در روایات این موضوع را داریم که می



مویرفی بیه پرتوان فکر کرد. خب این کار یک تأثیر این شیکلی دارد. پیس شوند زیرا واقعاً نمیکنند بعدها عالم هم نمیور  میم

دانید بعد از اینکیه مویر  کردیید، ییک خاصییتی در انسیان وجیود دارد کیه ها ضربه خواهد زد. دوم اینکه شما میسطح فکر آدم

آید. تنوع جیز لیوازم خواهی هم مینوعد، وقتی مور  زیاد شد بعد از آن تائماً مور  تکراری داشته باشخواهد دتواند و یا نمینمی

انید ذکیر شود. لذا به ما گفتهشود، اصفً اصوالً انسان از تکرارِ بدون تغییر خسته میآدم از موارد تکراری خسته می.مور  زیاد اسش

دهید هربیار ییک زاوییه از آن را ای را تذکر میهمراه با تغییر اسش؛ یعنی وقتی شما دارید مسألهداشته باشید؛ ذکر به معنای تکرارِ 

کنید. این مطلب در معنای ذکر وجود دارد که نباید همان بحث را به همان شکل و همان فُرم مطرح نمود. چرا نباید تکرار بحث می

کنید. افراد در ماام بیان گوید: چادر این بحث را تکرار میش و به شما میبدون تغییر داشش؟ چون فطرت انسان از تکرار گریزان اس

های روزانه نیز به همین شکل اسش؛ گویند: این برنامه تکراری اسش و کانال تلویزیون را عوض کن. راجع به غذا و مور به شما می

 یاید.تماً اگر مور  زیاد شود تنوع نیز افزایش میکنید! حگوید: مامان! چادر شما برای ما آبگوشش درسش مُیبه مادر خود می

گویید: حیاال کردن ذهن اسش؛ یعنی فرد با خیود میگردد که یکی از آن ا مشغولوقتی تنوّع افزایش یافش سه یا چ ار اثر حاصل می

از حییث دوم نییز بیه چیالش من چه چیز جدیدی را اضافه کنم تا این تنوّع ایجاد شود. ببینید! اگر شما مور  را زیاد کردید فکیر 

باشد که تنوّع را لجستیک کنند. چون انسان هر کاری که در هایی میها و گزارهشود، به عبارت ب تر فکر به دنبال گزینهکشیده می

 ی غیذایی بخیورد، در اینویورتوعیده 6خواهد دهد را باید در وعاء فکر پردازش کند. حاال فکر کنید فردی میهر بخشی انجام می

 گردد.زمان زیادی را باید فکر کند که ترکیب این شش وعده چگونه باشد، یعنی فکر مشغول می

یابید و در نتیجیه بایید های او نیز افزایش میشود این اسش که وقتی مور  انسان زیاد شد هزینهمرتبه سومی که فکر مشغول می

کند و وقتی انسان بیشترِ زمان خود را صر  را زیاد می "مین معیششسطح اشتغال برای تأ"درآمد او نیز زیاد شود. لذا مور ِ زیاد 

کند، بیشترین فکر او نیز معطیو  شود. وقتی بیشترین زمان را صر  شغل مینیازهای شغلی نمود سایر نیازهای او دچار چالش می

های هستند کیه بسییار های اداری، انسانسانهای اداری روبرو هستیم. انای به نام انسانباشد؛ یعنی ما با پدیدهبه محیط شغلی می

باشیند ولیی همیین افیراد در کنند تا آداب و رفتارِ محیط کار خود را یاد بگیرند، چون بیشتر در محییط کیار مشیغول میسعی می

ه، دو شخوییش ی عجیبی اسش که انسانِ حاضر در اداره و انسانِ حاضر در خیانوادخانواده ]برعکس هستند؛[ واقعاً این مطلب پدیده

گوییم انسیان بایید بیشیتر در محور میدارد؛ علش این امر آن اسش که در اداره بیشتر درگیر اسش. در حالی که ما در مدیریش محله

خواهم این مطلب را عرض کینم کیه ها میاتفاق بیفتد. بنده با این مثال –روایتی که دیروز خواندم  -خانواده باشد تا خیرکم ألهله 

المورفیِ خود را مدیریش نکنید وقتی سطح از آن یک سیطح کنیم؛ عرض من این اسش که اگر شما دائممایید ما مور  میشما نفر

گردد، وعاءِ فکر اسش. وقتیی انسیان مویرفی و ای که اشغال میشود و وعاءِ اصلیمشخوی باال رفش تمام وعاءِ وجودِ شما اشغال می

کنید ای که به آن عفقه دارد وابسیته میی غذاییشود و به لحاظ بدنی نیز خود را به مادهاد میجو بود برای او نوعی اعتیاد ایجلذت

ها بر سر این اسش که خانم غذای خوب درسش نکرده اسش و این مطلیب، شیدتِ وابسیتگی تا جایی که بسیاری از دعواهای خانواده

میردِ خیوب  –ی در اوج لیبّ اسیش روایش، روایش ِبسیار فنیِ حکیمانه این –دهد. لذا روایش فرموده اسش فرد به آن غذا را نشان می

کند. این مطلب معنای بسیار عمیای دارد؛ اینکه در خانه چه چیزی پخته شود، جزء ش وت غذایی خود را با اهل خانواده تنظیم می

باشد. بنده حاضرم ای میین معنای بسیار مترقیگویند، اها میمواردی اسش که مرد باید ایثار کرده و بگوید: هرچه خانم خانه و بچه

برای مرد دارد. حاال شما  دو یا سه ساعش بر روی این روایش بحث کرده و توضیح دهم که این مطلب چه آثار روانشناسی و مدیریتی



خواهد شد. غرضم ایین  مردی را توور کنید که وابستگیِ بسیاری به مور  نوع خاصی از غذا دارد؛ این فرد در خانواده منشأ چالش

کنم کیه عبیارتِ رواییش شود. کلمه وعاء را به این دلیل اسیتفاده مییاسش که بگویم: اگر مور  مدیریش نشود وعاء فکر درگیر می

 باشد.جادارترین آن ا میها ظر  هستند و ب ترین آن ا ؛ قلبإِنَّ هَذِهِ اَلْاُلُوبَ أَوْعِیَةٌ فَخَیْرُهَا أَوْعَاهَاگسترش پیدا کند. روایش فرمود: 

گیردد. حیاال شیما شود و سایر وعاءهای دیگر او نییز مشیغول میها به وسیله مور  اشغال میبنابراین وعاءِ فکر و ظر ِ فکر انسان

ون گیرد، چیچیز او تحش تأثیر قرار میکند، در اینوورت همهی خود را مدیریش نمیانسانی را در نظر بگیرید که فاط مور  روزانه

مور ، وعاءِ فکر را هم از حیث فیزیولوژیک و هم از این حیث که باید تومیم گرفته و بررسی کند تیا مویر ِ متنیوع را میدیریش 

های خود را مدیریش کنید خواهد درآمد خود را افزایش دهد تا بتواند هزینهنماید، همچنین فکر از این حیث که مینماید درگیر می

 م می اسش. شود، مور  چیزدرگیر می

توانیم مور  را بیر اسیاس تنیوع و از سیوی حاال سؤال اساسی این اسش که اگر ما بخواهیم مور  را مدیریش کنیم از یک سو می

توانیم مور  را بر مبنای زهد مدیریش کنیم، این دو نوع مور ، متوور اسش. به نظر من حکم عجیبی اسش که راجع بیه دیگر می

کَند. ولی چیون ایین مسیأله تحلییل د: جزء صفات اولیه آن ا، زهد اسش؛ زاهد یعنی کسی که از دنیا دل میانمتاین و مؤمنین گفته

کند. مف وم زهد با فکر و علم ارتبا  دارد؛ یعنی وقتی ائمیه میا بیه ارتایاء شود جامعه مف وم زهد را به صورت عمیق درک نمینمی

بارگی و ی شیکمتر کنند، این مسأله بسیار م م اسش. اولین نتیجهرا فکورتر و عالمها خواهند انسانکنند در واقع میزهد توصیه می

تواننید عمییق فکیر کننید. ها نمیخورد و انسیانخوردنِ سفمش بدن انسان نیسش، بلکه فکر انسان ضربه میتنوعِ در مور ، ضربه

 ا  دارد.مسأله مدیریش مور  به محوریش زهد با ارتاا تفکر و هدایشِ جامعه ارتب

های کنم هلبیهو اصرار دارم برخی از کلمات را همیشه تکرار کنم؛ من خواهش میی بنده این مسأله را در جاهای مختلف شرح داده

شوند در روایات درایه ایجاد کنند تا عمق آن کفم حکیمانه مشخص شود. وقتی ما مسأله زهید فاضل ما وقتی وارد بحث روایات می

تری را عیرض های عمیقدهد. البته بعداً مستافً راجع به مف وم زهد بحثکردیم این اتفاقات در جامعه رخ می را بدون تحلیل بحث

 خواهم کرد. پس مور  باید بر مبنای زهد باشد تا فکر به چالش کشیده نشود. 

در حیال حاضیر  –د زاهد باشیید باشد و شما در عوض اینکه به صورت کلّی بگویینکته م م این اسش که این مطلب قابل تفاهم می

ها بگویید اگر فکر نکنید دنیا و آخرت شیما بیه چیالش کشییده ابتدا به انسان –یک گزاره اخفقیِ فانتزی شده اسش  "زاهد باشید"

اگر  شدن فکر را بحث کنید. به عنوان مثال ان شاء اهللکشیدهو در ادامه عوامل به چالش –چون فکر شاهراه هدایش اسش  -شود می

بنویسیم، انن محتیوای آن نییز وجیود  3و  2، 1های فکرِ ما آموزش و پرورش را در اختیار گرفتیم بنده بنا دارم سه کتاب با عنوان

جایگاهِ وعیاءِ فکیر در  1بحث خواهیم کرد. در فکرِ  3دارد. باید توضیح دهیم که فکر چیسش؟ ما هو الفکر؟ ما مسأله زهد را در فکرِ 

ارتبیا   3دهیم و محور بحیث در فکیر ارتبا  فکر با سایر مسائل اجتماعی را مورد بحث قرار می 2کنیم. در فکر می انسان را بحث

شوند و وقتی مدل تأمین نیازهایِ تحویلی آن ا مدیریش ها بلند میفکر با سبک زندگی اسش. اگر مدل تحویلی اینگونه باشد انسان

باشید. ند. حاال اگر ما ش ید شدیم شما این بحث را پیگیری کنیید، جیزء مباحیث اصیلی میکنشود به معنای واقعی کلمه پرواز می

-ای که یک کارشناس الگوی اسفمیدانند که اولین حوزهایرانی پیشرفش هستند می-دوستانی هم که انن در فضای الگوی اسفمی

ای ی بسیار عافنیی. اگر اینگونه بحث کنید زهد مسألهی فکرکردن اسشگذارند هریاهایرانی پیشرفش در دوره تربیش کارشناس می



تأثیر وعیاء فکیر بیر اداره جامعیه را  2شود. در فکر می مطرح "کردن فکرتأثیر سبک زندگی در فربه"یعنی  3شود. زهد در فکر می

. مین ایین اتفیاق را تاوییر کنیمها بحیث مییتأثیر فکر را بر روی مسأله هدایش و ف م دین توسط انسان 1کنیم. در فکر بحث می

خواهد جامعه را به سمش توسیعه و پسیرفش سیوق دانم که در حال حاضر جریان منحطّی در جامعه ما ایجاد شده و میخودمان می

کنیم و آن ا با شعار عایل و تیدبیر ها را مطرح نمیگرایی اسش، این ا تاویر ماسش؛ ما این بحثدهد و شعار او برای این کار نیز عال

کردم که به این ا چه جیوابی بیدهم. بنیده دییدم در فضیای ی آخری که داشتیم من فکر میشوند. در همان مناظرهوارد صحنه می

هیزار صیفحه بحیثِ  10مناظره نه مُکثی وجود دارد و نه زمان کافی. با خود گفتم: خدایاً تو شاهدی که اگر ما میثفً در بحیث الگیو 

ها که اصیفً پاییه الگوسیش ولیی چیه ی آن به مسأله عال و مراتب تعاّل پرداخته اسش. این بحثهزار صفحه 5مکتوب گفته باشیم 

مویداق  را (Keynes) و کینیز (Mankiwهای منکیو )کتابخواهند افتد که مثفً آن ا بر روی این مسأله ایستاده و میاتفاقی می

ی روایات را جدی نگرفته و مجموعه ساعةٍ افضل من عبادة سبعین سنةٍتفکرُ عال معرفی کنند؟ این اتفاق به خاهر این اسش که ما 

دهیم و شی ر کیه کنم را مورد بحث قرار نمیبابِ فکر، عال و علم، تدبّر، تعاّل و تجرّب و همین روایاتی که بنده در جلسه بحث می

کنیم آن یا میدعی فکیر تیی میا بحیث نمییکشید، وقتیر میقورباغه هفش -گویمببخشید من به زبان خودمان می –شود خلوت می

کردن ای را برای آن هراحی کنیم. پس بین زهد و مسأله فربهباشد و ما باید برنامهای میشوند. مسأله تحول در فکر مسأله جدیمی

 ارتبا  وجود دارد. بنابراین استاندارد زهد، استاندارد مور  اسش. -به شرحی که بنده عرض کردم  -

کند تا ما سطح نیازهای خانوار را بر این مبنا تنظیم کنیم؟ ببینیید! در اقتویاد، مور ِ موجود این مسأله را تأمین می حاال آیا مدل

کشید. مین وجود دارد و به نظر من اصل رقابش جزء بدترین اصولی اسش که حوزه فکر را به چالش می اصل رقابتاصلی به عنوان 

دهم که ما چه مشکلی با این اصل داریم و چه ارتباهی با مویر  دارد کرده و توضیح میدر این جلسه راجع به اصل رقابش صحبش 

دهنید و بیانخره همین شورایی که انن وجود دارد و خبرنگارهای اقتویادی اخبیار آن را پوشیش می -ولی راجع به شورای رقابش 

ر مضرّ به هویش اسفمی همین شورای رقابیش اسیش، در آینده صحبش خواهم کرد. یکی از ن ادهای بسیا -حکومتی پیدا کرده اسش

گویند اگر رقابیش در اقتویاد نباشید، که آقایان می –این مسأله را بعداً بحث خواهم کرد. ولی حاال اجازه دهید راجع به اصل رقابش 

 صحبش کنیم تا معنای مدل جدید مور  در ذهن شما ماداری توویر شود.  –گیرد اقتواد شکل نمی

دهم. بنده در مجمیع تشیخیص خیدمش قابش چیسش و چه مزایایی برای آن وجود دارد؟ من این مطلب را با مثال توضیح میاصفً ر

کنم که بسیار سیاده اسیش. ای داشتم. من مثال ایشان را برای شما عرض مییکی از وزرای اقتوادیِ سابق رسیدم و با ایشان جلسه

کردم گفتم: نه، شما بگویید. گفش: رقابش یعنیی رقابش چیسش؟ چون من داشتم اشکال میدانید گفتند: حاج آقا! شما میایشان می

کارتِ آن حدود یک میلیون تومان بود ولی میا در عیرض دو سیال چنید اپراتیور ما یک اپراتورِ تلفن همراه در ایران داشتیم که سیم

نژاد رخ داد ایین بیود کیه ارتباهیات تی که در دوره آقای احمدیهزار تومان شد. یکی از اتفاقا 5کارت اندازی کردیم و سیمدیگر راه

کارت سر کارت ارتبا  با همسر، سیمکارتَ شبکه تلگرام، سیمکارت دارند؛ سیمارزان شدند و در حال حاضر تمام آن ا چند نوع سیم

کنند. ایشان به صورت دارند و با آن ا کار میها دو یا سه گوشی کارت ارتبا  با محیط کار و ... خفصه تمام انسانکار گذاشتن، سیم

 گفتند: رقابش یعنی همین. تمثیلی به من می

. کاهشِ کیفیش کاالها؛ چون فیرد بیازار را در اخییار خیود 1دهد: گراها اگر رقابش نداشته باشیم دو اتفاق رخ میبنابر تحلیل توسعه

گوید: این ا مجبیور هسیتند از مین کیاال شود؛ چون با خود میتع د نمیبیند و لذا به این مسأله که حق با مشتری اسش خیلی ممی



بخرند پس من با هر کیفیتی عرضه کنم اشکالی ندارد. انن دعوایی که راجع به واردات خودرو و خودروسازهای داخلیی وجیود دارد 

کند و بیه لذا کیفیش آن ا ارتاا پیدا نمیگویند: خودروسازهای داخلی رقیب ندارند و مربو  به همین مسأله اسش؛ موافاین هرح می

هایی کیه در ( وارد ایران شود و پراید و ماشیینBenzهای ورود خودرو را کاهش دهیم تا برای مدتی بنز )همین دلیل ما باید تعرفه

فنیی چیسیش. بنیابراین  شوند کیفیش خود را باال ببرند. البته بعداً عرض خواهم کرد که اشکال این حر ِ واقعاً غییرِایران ساخته می

گوینید: در ها مرتبط اسش؛ می. استدالل دیگرِ اصل رقابش به کاهش قیمش2گردد. های رقابش به کیفیش کاال باز مییکی از استدالل

الها را بیه افتد و تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند در بازارِ رقابش بازار بیشتری را به دسش بیاورند کاها اتفاق میرقابش کاهش قیمش

کیه  –ای هستیم؛ یعنیی شیرکتی در منطایه مواجه (Dumpingی دامپینگ )دهند. مثفً ما در اقتواد با پدیدهتری میقیمش ارزان

کند و تمام تولیدکنندگانِ آنجا تیوان تولیید حاضر شده و کاالیی را با قیمش بسیار ارزان وارد می -باشد عمدتاً در کشوری دیگر می

الدامپینگ اسش؛ کافی اسش با چنید نفیر از تجیار اییران کند و دائمدهند. انن کشور چین در ایران دامپینگ میخود را از دسش می

کنند. به هر حال ی ما توان رقابش ندارند و ساو  میبینید که صنایع پارچهباره میا پارچه وارد کنند و شما به یکتومیم بگیرند ت

 کنند. این نیز استداللی اسش که مطرح می

 گوینید ییا اینکیه رقابیش عیوارضی رقابش و اصل رقابش همین چیزی اسش که دوسیتان میحاال سؤال بنده این اسش که آیا مسأله

کیه  -خواهم عوارض دیگر رقابش را بحث کینم. از جملیه عیوارض دیگیر رقابیش دیگری هم دارد که باید بررسی کنیم؟ من فعفً می

شیما  –این اسش که وقتی خواستید اصل رقابش را بنیاد اقتوادِ یک جامعیه قیرار دهیید  -کنند گرا به آن توجه نمیدوستان توسعه

 10یکی از عوارض این مسأله تکثّرِ تولیدکننده و تنوّع محووالت اسش؛ یعنی  –اقتواد، رقابتی نیسش گویند: شنوید که دائماً میمی

نوع  20دهد؟ ممکن اسش در یک کاال کنند. در نتیجه چه اتفاقی رخ میتولیدکننده در بازار حضور پیدا کرده و با یکدیگر رقابش می

دقیش  -شیود تر نیز بود تحریکِ به مور  بیشیتر میقابل ارائه زیاد شد و ارزان مدل روی میز مردم قرار گیرد. وقتی تنوّع محوولِ

ها محوول خود را معرفی کنند. به عنیوان مثیال ی شرکشکنند که همهچون تبلیغات بر روی این مسأله تمرکز می -فرمایید؟! می

خاصیش ماننید تبلیغات مختلفی را راجع به کاالهای بیو  –دهد در عورِ ما وقایع جالبی رخ می –شوید شما صبح از خواب بلند می

کند و معنیای تنیوّع در محویول و بینید. تنوّع در محوول کثرت تبلیغات را زیاد میپفک نمکی، شکفت، شکفت صبحانه و ... می

ی عوامیلِ جملیه شیود. بنیابراین رقابیش ازدهنید و جامعیه، مویرفی میکثرت تبلیغات این اسش که جامعه را به مور  سیوق می

شیود. اینکیه عیرض کردن جامعه اسش و ما استدالل کردیم که وقتی سطح مور  ارتاا پیدا کند فکر به چالش کشییده میمورفی

دهید و هیر چییزی کیه کردم رقابش جزء اصولِ خطرناک اسش به این دلیل اسش که رقابش در فرایند تحاق خود مور  را ارتاا می

های بیزرگ زند. ایین یکیی از بیدعشضربه می –به شرحی که عرض کردم  –خود خارج کند به وعاء فکر  مور  را از حد استانداردِ

 کنیید و ایین؛ ما باید نظام ماایسه جدی تشکیل دهیم و بگوییم: شما دو فایده بیرای رقابیش ذکیر میلْعَالِمِ أَنْ یُظْ ِرَ عَلِمَهُلِفَاسش و 

 ضرر را بیان کنیم.  اشکالی ندارد ولی اجازه دهید ما هم یک

هیا را چگونیه ی کیفییش کیاال و کیاهش قیمشالبته ممکن اسش آن ا به ما اشکال کرده و بگویند: اگر ما رقابش نداشته باشیم مسأله

اید. وقتی شما حاضر نیستید کار فکری بکنید و مدام کنیم شما عال خود را باختهگرا عرض میمدیریش کنیم؟ ما به دوستان توسعه

ایم که مبنای تحریک های الگو گفتهکنید. ما در بحثکنید راه حل جدیدی نیز پیدا نمیی غربی را مطرح میشدههای تجربهوریتئ

هیا را کند و اتفاقاً سود اجتماعی قیمشدر حوزه اقتواد، سود اجتماعی اسش نه سود اقتوادی و سود اجتماعی هم کیفیش ایجاد می



ه یکی از ش رهای جنوبی ایران را به عنوان نمونه بررسی کردم. یکی از موارد این تحایق آن اسش که فیردی کند. بندتر مینیز ارزان

بودند و با م مان خود سه ییا چ یار نیوع غیذا  که با ما ارتبا  دارد با جمعی از م مانان به رستورانی در ش رهای جنوبیِ ایران رفته

شود. این ا گفتنید چیی!؟ هزار تومان می 11رفتند فروشنده به آن ا گفش: حساب شما  خورده بودند و وقتی پای میزِ حساب و کتاب

باشید ولیی دو هزار تومان شده اسش. البته این قیمش برای دو سیال پییش می 11اید و پول آن فروشنده گفش: بخدا این ا را خورده

هزار تومان شیده اسیش! سیؤال کیرده  11د و حساب آن ا انسال پیش نیز رقم عجیبی بوده اسش؛ دو یا سه نفر چند نوع غذا خورده

بودند که چرا اینجا قیمش اینطور اسش؟؟؟ در پاس  به آن ا گفته بودند: اگر ما سود خود را بییش از ایین بکنییم میردم اینجیا فاییر 

امل دیگری را نیز توویر کیرد و توان عوخواهم برای جا افتادنِ سود اجتماعی مثال بزنم. میکنند. بنده میهستند و از ما خرید نمی

های تحلیلی معنا سود اجتماعی را خواهم شکافش. اجازه دهید مثال ها را کاهش داد. البته بنده انن فاط مثال زدم و در دورهقیمش

بیش پیگییری دهد حتماً باید سود اقتوادی را با اصیل رقاگرا سود اقتوادی را محور اقتواد قرار میدیگری بزنم. چون جریان توسعه

دار خیط بدهید تیا کیفییش تواند به آقیای سیرمایهچیز میدار اسش و فاط یککنیم؛ زیرا سود اقتوادی به معنای سود آقای سرمایه

دار باید بف مد کیه رقییب دیگیری کاالی خود را باال برده و قیمش آن ا را کاهش بدهد و این اهرم، همان مسأله رقابش اسش؛ سرمایه

دار را قیانع کنید تیا کیفییش تواند سیرمایهبلعد. فاط این مسأله میسال آینده شرکش او را میش کند رقیب او در یکدارد و اگر غفل

کاالی خود را باال برده و قیمش را کاهش دهد و این همان سود اقتوادی اسیش. ولیی اگیر بگیوییم: محیور اقتویادِ اسیفمی، سیود 

کنیم مییالحسنه تجمیع سرمایه شود. بنده مثال دیگری بزنم؛ وقتی ما با مدل قرضیهای دیگری نیز پیدا ماجتماعی اسش مکانیزم

الحسنه این اسش که سود نگیرید. ما با هیر  ماابیل گوییم که سودگرفتن حرام اسش. اصفً خط قرمز قرضاتفاقاً به هر  ماابل می

کنند، ما از آن ا التماس تفکر داریم. دقیااً این حکمِ شریف گرا توجه و تأمل کنم آقایان توسعهایم. خواهش میبرعکس صحبش کرده

این حکم شیریف دقیایاً بیه میردم  کار حرام اسش.گوید که شما حق ندارید در حل مشکفت مؤمنین سود بگیرید، این به مردم می

هیای بیزرگ اسیش. قیرآن امگوید شما حق ندارید برای حل مشکفت مؤمنین سود بگیرید، این کار حرام اسش. این کار جیزو حرمی

شیود. در آینیده گیرد مستایماً بیا خیدا وارد جنیگ میفرماید این کار جنگ با خداسش. مسأله خطرناکی اسش. کسی که ربا میمی

عرض خواهم کرد یکی از اسرار این قضیه که برای ما قابل ف م اسیش چیسیش. ربیا جلیوی محورییش سیود اقتویادی را در تعیادل 

گییرد. در نباید ارتباهات را بر مبنای ربا تنظیم کرد زیرا ایین کیار جلیوی تعیدیل اجتمیاع حیول اقتویاد را می گیرد.اجتماعی می

گیرفتن در ای که تعدیل اجتماع حول اقتویاد اتفیاق افتیاد، یعنیی پرسیتش پیول در آن جامعیه اتفیاق افتیاده اسیش. سیود جامعه

الحسینه را ابیزار بر روی سایش بانک مرکزی آمار این سخن ما وجود دارد. با این که ما قرض شده اسش اما ببینیدمنع الحسنه قرض

الحسینه صیورت هیزار میلییارد تومیان تجمییع سیرمایه از هرییق قرض 100دانیم. همین انن بیش از خوبی برای حل مسأله نمی

هزار میلیارد اسش.  50مسکن م ر توجه کنید که هزینه کل هزار میلیارد چه مادار پول اسش،  100خواهید بدانید گیرد. اگر میمی

 سود اقتوادی و تحریک حرص جمیعشود. این پول بر پایه الحسنه تجمیع مینی هرساله دو برابر هزینه مسکن م ر نوسط قرضیع

کنم. اگیر به تو کمک می نوع خود را حل کن، من نیزفرماید مشکل همتعال میسود اجتماعی اسش. خداوند مشود بلکه بر پایه نمی

توانیم غیر از اصل رقابش ابزارهای دیگری برای ارتااء کیفیش و ول پیدا کرد، ما میاز سود اقتوادی به سود اجتماعی تحمعنای سود 

رج ها صداقش به خیها را ضرب در تولید محفت کنیم، یعنی اگر بانکالحسنهکاهش هزینه پیدا کنیم. حال به عنوان مثال اگر قرض

های خرد قرار گرفته اسش در نتیجه دیگر قیمتی در اختیار تولیدکنندههای خرد بدهند، پول ارزانها را به تولیدکنندهو سرمایه داده

کنم تیا جرییان له را مطرح میشود. بنده به صورت تمثیلی مسأمی ترلذا کاالی او ارزان ،الزم نیسش که تولیدکننده خرد سود بدهد



زییرا کمیی  باید مثال به کار ببیریم، به صورت مف ومی هم خواهم گفش. در ابتدای هدایش، در آینده وجه این امر بشودگرا متتوسعه

های جایگزین بیرای ارتایاء توانیم با تعریف تغییر مف وم سود، مکانیزمسخش اسش انسان از تفکرات و دنیای خود بیرون بیاید. ما می

ایرانیی پیشیرفش،  -بته بنده عرض کردم که محور مدل تحویل ما بر مبنیای الگیوی اسیفمی کیفیش و کاهش قیمش پیدا کنیم. ال

مان ما همین کار آموز آموزش داده شود که سود و ضرر چیسش. اما. یعنی باید در نظام آموزشی به دانشبازتعریف مف وم سود اسش

ین روایاتی را که به ما آموزش دادند، روایش الدنیا سوقٌ بود. ما اولجز  -زیرا بنده ممنون اساتید خود در حوزه هستم، –کردند. را می

هم خیلی خوب به آن فکر کردیم و در نتیجه دید ما به ]مسأله سود تغییر کرد.[ در روایش داریم که الدنیا سیوقٌ ربیح فی یا قیوم و 

ای ای در آن سیود و عیدهبازاری اسش کیه عیدهفرماید: دنیا امام قود دارد هدایش کند لذا می .خسر آخرون. یعنی دنیا بازاری اسش

ان اهلل اشیتری مین المیومنین انفسی م و  »فرمایید:در قرآن مییکند. له سود و ضرر بحث میکنند. این روایش راجع به مسأر میضر

کنید. ها ب شش عطا میها را گرفته و در قبال به آنکند. جان آن. یعنی خداوند با مؤمنین خرید و فروش می«ةأموال م بان ل م الجن

در کند. نظام آموزشی ما بایید بتوانید مف یوم جدییدی از سیود را جیا بینیدازد. یه خداوند راجع به خرید و فروش بحث میدر این آ

خوردنید. ییک زمیانی یشان هیچگاه تن یا غیذا نمیاین بود که ا خطو  قرمر حضرت ابراهیم های دیگر عرض کردم که جزدوره

بودند غذا نخوردند تا خداوند م مانی را برای ایشان فرستاد. بعد با هم بر سر سفره نشستند و دون م مان ماندهب حضرت ابراهیم

بعد از چندهزارسیال  گویند سفره حضرت ابراهیمدهیم. میجا انجام میشاءهلل که الخلیل را گرفتیم دو کار در آنغذا خوردند. ان

خیدمش شیما  . راجع به امام حسیین 1چنان این اهعام و سنش حسنه حضرت وجود دارد.هم همچنان بر سر قبر ایشان برپاسش. 

عرض کنم که حضرت ابراهیمی که بخشنده بود و سفره ایشان همچنان برپاسش، وقتی حضرت ابیراهیم از آن امتحیان پیروزمندانیه 

افتید. بعید از ایین خارج شدند، خداوند به ایشان فرمود، و فدیناه بذبح عظیم. خداوند فرمود تکمیل این امتحان در کیربف اتفیاق می

هدیه دادند. با توجه به این آیه قرآن و روایاتی که در ذیل آن مطرح شده، معنای  کربف را به حضرت ابراهیم امتحان خداوند ف م

در کربف آن امتحانیات را پیس دادنید. لیذا  دادند، امام حسین  راجع به حضرت اسماعیل اتمّ امتحانی که حضرت ابراهیم

انجیام  برپاسش. روح کاری که امام حسیین  مام عالم سفره امام حسین اسش. در ت دار عالم امام حسین ترین سفرهبزرگ

نیز به کمک امام حسین  کردند. البته الزم به ذکر اسش که حضرت ابراهیم  دادند، همان روح کاری اسش که حضرت ابراهیم 

 این کار را انجام دادند. انبیاء شوند که خود را به اهل بیشما زمانی مارب می روایاتی دارد کیه  مسألهیک کنند. این نزد

االمام عرض خواهم کرد. پذیرش حق امام برای همه حتی پیامبران هریق شفاعش اسش. این جز مفاد قطعی روایات ما در باب معرفة

ایین اسیش کیه  شویم[ که ظیاهر کیار حضیرت ابیراهیمحر  بنده این بود که وقتی سود را بازتعریف کردیم، ]متوجه می اسش.

چندهزارسال اسش که از دنیا   کنند؛ اما باهن این کار این اسش که حضرت ابراهیمای پ ن کردند و غذای خود را نوف میفرهس

ند. این هم نوعی سود اسش. چه دلیلی دارد که ما این مسأله را تفیت م نکنییم؟ در اهدر یک فعل خیری شدتبدیل به اما رفتند ولی 

گویید[ کند، ]بعد به او میاو هم قبول می گویید که شما باالخره خواهی مرد! ها به شدت قوی اسش. شما به انسانی میاسفم حر 

درصد سود بیه شیکل ربوی]بیا میردم  30یا  20که شما با اینتا  خواهی بعد از مرگ سود ببری؟ این امر قابل تفاهم با بشر اسشمی

عجیب گویند میا شدن، حالش دیوانگی دارند و میرباخواران در روز قیامش هنگام برانگیخته فرمایدمیسخن بگویید.[ در قرآن داریم 

بیننید. ابل خود خسران بزرگیی میبود.[ این افراد در ما پنداشتیم اما ]اصل سود چهمیما چه چیزی را سود  !یمهاضرر بزرگی کرد

یعنیی  «االنسیان لفیی خسیران»؛ یعنی قسم به عور «والعور»مف وم سود باید در نظام آموزشی بازتعریف بشود. در قرآن آمده که 

ر اهیل همیه در زییان هسیتند مگی «الوالحاتا الذین آمنوا و عملو اال»ها در زیان هستند. باید این معانی را بحث کنیم. تمام انسان



یعنی کار این افراد با ایمان توصیه به حق و صبر اسیش. ایین « و تواصوا بالحق و تواصوا بالوبر»دهند. ایمان که عمل صالح انجام می

های مفولی وجود دارد که در آینده بحث خیواهیم کیرد. کند. راجع به چیستی سود بحثآیه راجع به مف وم سود و زیان بحث می

اگ  معنای سود را تریی  دهیم، دیگ  بره اصرل شوم. به هر حال به نظر من این مسأله قابل تفاهم اسیش. نا نمیمن االن وارد آن مع

شیود. لیذا پییامبر تواند مشکفت دیگران را حیل کنید، وارد عمیل میوقتی انسان احساس کند که می علیل رقابت ااتیاج نداریم.

فرماید این کار رحمش خدا را به دنبال دارد. یعنی انسیان از فأتانه؛ در روایش می صالحاً عمفً عمل امرء اهلل فرمودند: رحم اکرم

 شود. تواند وارد عمل سود دیگری هم میپایگاه 

فرجعوا الی »که همینها کمی تأمل در آن ا ایجاد کرد. ال با این مثالگرا بزنم شاید خداوند متعمن مثال دیگری برای جریان توسعه

دهد از زمان آدام اسمیش به این هر  دروغ گفته شیده و له دیگری که نشان میکند. مسأتفاق بیفتد کفایش میها ادر آن «انفس م

مترقی وقف اسش. همانطور که عرض کردم، وقف حیبس  مسألهاند، حر  غلط زدههمه تفکرات ناکارامد مطرح شده و کینز و منکیو 

گرا چنید شوم. من از جریان توسیعهث نظری و احکامی دارد که من وارد این بحث نمیمال للمسلمین و مؤمنین اسش. وقف یک بح

سؤال دارم؛ چرا نیمی از ش ر اصف ان وقف اسش؟ چرا چ ارششم از ش ر کرمانشاه وقف اسش؟ یعنی از هر شش دنیگ، چ یار دنیگ 

که از  –توان بدون سود اقتوادی و لوازم آن نمیگویید که ش ر وقفی در ایران داریم؟ مگر شما نمی 18این ش ر وقف اسش. چرا ما 

مسأله اقتواد و معیشش مردم را مدیریش کرد؟ مگر شما چنین ادعیایی را نداریید؟ خیف  ایین  - رقابش اسش مسألهجمله لوازم آن 

اقتویاد نیسیش  ادعا در مورد مسدله وقف اتفاق افتاده اسش. در وقف هیچگاه حرفی از سود اقتوادی زده نشده اسش. وقف تحرییک

گرایان شود سود اقتوادی ]اصل اسش.[ من از توسعهبلکه تحریک سود به معنای اجتماعی و ال ی و اخروی اسش. اما امروزه دیده می

کننده بیه امیور تیرین مرکیز اقتویادی رسییدگیکه م م –های گسترده حرم مط ر رضوی رسانیکنم؛ هزینه این خدماتسؤال می

میدیریش رش کار خود را بنویسد. امروزه هم بیا یکی از مشکفت حرم رضوی این اسش که بلد نیسش گزا سشمستضعفین در ج ان ا

ایه کنند که مثفً در ففن منطشود؟ در اخبار اعفم میمی از کجا تأمین - رسانی تشدید شده اسش، این خدماتآقای رئیسیحضرت

ای به بیمارستان نیاز بیوده و حیرم رضیوی یا در منطاه ارسال کرده اسش های حمایتی به آن منطاهزلزله آمده و حرم رضوی بسته

های زیادی را که شود. امروزه حرم رضوی جمعیشی ارسال میهای مختلفی بر پایه سود اقتوادمکاین کمک را انجام داده اسش. ک

دهید کیه میوارد ایین ارهای زیادی را انجیام مید. حرم رضوی کنبرهزینه برای آمدن به زیارت ندارند را با هزینه خود، به زیارت می

بازه زمیانی گیزارش داده بودنید کیه هزینیه یک در  -خواهم بگویم در خاهرم نیسش اما که میدقیق حرفی  -کارها را باید بگویند. 

پایگیاه وقیف تیأمین ها از . تمام ایین هزینیهچندده میلیارد اسش - مثفً یک هفته –های حرم رضوی در یک بازه زمانی کوتاه کمک

، شیما فایط شما ما را با عال و عافنیش خود کشیتید تید، چرا شما اینادر مشکل دارید؟شود. چرا شما اینادر علیل و بیمار هسمی

؟ مگیر دهییدچه جوابی به این میوارد می. بنده انن برای شما سه مثال زدم! شما یک تحریک اقتوادی و یک تحریک حرص دارید

گوییید کنید؟ شما میشوید و راجع به آن گفتگو نمیهای اقتوادی و سود نیسش؟ پس چرا در برابر آن ساکش میزیشها ماین مثال

 به صورت تمثیلی یا عالی یا بر مبنایشاأهلل بنده تا جان در بدن دارم ]با تفکر توسعه مبارزه خواهم کرد.[ ما اهل تدبیریم. عجب! ان

قف را الحسنه و ودهید. قرضمینه توسعه استاد هستید پس جواب پرسیم اگر در زسؤال هم میط[ ]فا. از این جریان روایش و آیات

کیه –رزائل فردی؟ چرا کتاب کینز  ،گویید فضائل اجتماعیبر پایه تحریک اقتوادی نیسش. چرا می موارد در ایران تحلیل کنید، این

حریک ایثار ما ت !کنید؟را در ایران به دانشجوهای ما تدریس می -د روجلو نمیقتواد تاب گفته شده بدون تحریک حرص ادر این ک

و  گرایان سیؤال بپرسییمهای اقتواد مناظره بگذارند و ما از توسیعهالل ی در دانشکده. دوستان حزبکردیم و اقتواد جلو رفته اسش



منیاظره  ]شما[ آقاده گفش به ما توصیه کردند با حاجگرایان، یکی از آن آقایان به بن. در مناظره پنجم ما با توسعهآقایان جواب دهند

گویند در پنج مناظره از ما سؤال شده و ما جواب ندادیم پس شرکش نکنیم. این افیراد کنند و مینکنید. این افراد با هم صحبش می

 خیلی خطرناک اسش. واد[ ]در اقترقابش  ن اصلکنم چوباید سؤاالت ما را جواب دهند. من این مطالب را به این دلیل عرض می

سازی سوم را مطرح کردم، شورای رقابش را به چالش جدی خیواهم کشیید. شاءهلل بنده وقتی مدل تولید خانوادگی در نمونهحال ان

هیای مکانیزم - نیه سیود اقتویادی –اگر سود اجتماعی محور تعادل اجتماعی قیرار بگییرد  -خب بنده عرض خود را جمع کنم  –

 شود. نیزم رقابش پدیدار میجایگزین مکا

زی ا مص ف خارج از اسرتاندارد مت قری  یم.باید مص ف مدی یت شده و به یک الگوی مص ف جدیدی ب سبحث ما در این بود کیه 

شود. یکی از عوامرل مهرم اگ  وعاء فک  به چالش نشیده شود، هدایت به چالش نشیده می نشد ووعاء فک  را به چالش میزهد، 

نشاننده مص ف عاقالنه، اصل علیل رقابت است نه در سی ی جامعه را مص فی ن ده و جامعه غی  متفک  و غی عاقل برار به چالش

. مین ایین ]بییان کیردیم[ شودامعه باعث[ اصطکاک میینکه ]مورفی شدن جبحث را به پایه ا مااین خفصه بحث ما بود.  آید.می

و  افتد این اسش کیه چیون سیطح کشیشیافتد؟ اتفاقی که مقضیه را بحث کردم. حال اگر جامعه مورفی شد چه اتفاقی می هر 

در نتیجیه و  ر  به سیمش اسیتثمار یکیدیگر رفتیهها به دلیل مدیریش موانسان شودات میها بیشتر از از سطح امکانمور  انسان

به ها به حق خود قانع نیستند. به دلیل اینکه ای اسش که در آن انسان. لذا جامعه مورفی جامعهها زیاد خواهد شدتعارض بین اراده

روند. ولی باالخره امکانات در اختیار هر فرد محدود اسیش لیذا سیعی میکردن  دائماً به سمش زیاد مور  کشش دارند،مور  زیاد 

های مورفی فن بدل زدنید مدیران به این انسان اسش، سطحی استثمار اتفاق افتادهیک کند. در ات دیگران را استثمار کند امکانمی

مین خویوص  –. حال مور  شخص زیاد اسش، امکانات و درآمد او هم کم اسیش. لیذا در دنییای میدرن دهیمبعد به آن ا وام میو 

هستند. در اییران  اندگرفتههایی که سال زیربار قسط وام 20تا  15ها ی از انسانبسیار - کنمانگلیس که تحایای کردم را عرض می

شوند. به نظر شما این شوند و در ادامه اسیر نظام پولی و مالی میها ابتدا مورفی مییعنی انسانهم این اتفاق در حال رخداد اسش. 

دفاع کند. او به مین  از حقجایی همسفر بودیم، او را ترغیب کردم قضیه با برده داری چه تفاوتی دارد؟ من با یک آقای محترمی در 

گویید ای که شما میسال آینده قسط دارم. اگر به این جب ه 20انداز اسش. من کارمند بانک هستم و تا آقا قیافه من غلطحاجگفش 

قضییه  شود البته ظاهرنظام بانکی میوقتی مور  فربه شود، انسان اسیر و برده کند؟ های من را پرداخش میبیایم، چه کسی قسط

داری مدرن اتفراق افتراده  دهداران سابق هستند. یعنی بب دههمان ها نظام بانکخواهند مشکل ما را حل کننید. این اسش که می

ت. این چه رفاهی است؟ چه سودی اسرت؟ پرول را نند. این ام  خیلی چیز عجیبی اسسال بدهکار میها را تا بیستانسان است.

بیرای ایین  .گر دد، یعنی پول دوباره به بانرک ب میدهندها میها را دوباره به بانکدهند، م دم با مص ف خود این پولها میبانک

هایی کیه در نظیام نسیان. اافتیداتفیاق میداری در آن ند. نظام مدرن نظام بسیار عجیبی اسش. بردهاهیند سیکلی هم تعریف کردفرآ

ها هستند ار بانکشما با کسانی که گرفت در آن ا وجود دارد. آید. اصطکاک اراده بنیادینکنند کاری از دستشان بر نمیمدرن کار می

ها منشأ اصرلی ایجراد نسرالت و له را از خود م دم بپ سید. بانکاذیت و آزار م دم هستند. این مسأ ا مظه هبانکصحبش کنید، 

ی ما، دعاوی چک و مسائل اقتوادی اسش. دوسیتان هرحیی را صد دعاودر 70بیش از گوید قوه قضاییه می زاع در جامعه هستند.ن

جدیید باشییم. بیا  گویم باید به فکر مدل تشیکیل سیرمایهدهند. اما من میفاط تغییرات جزئی انجام و قود دارند  به مجلس برده

کردن ی اسش اما در ضفلش و اذیشهابه سامان نخواهد رسید. من هم قبول دارم بانک چیز خوبکاری و تغییرات جزئی، کار بانکرنگ



هایی که بنیده در آینیده مطیرح خیواهم شاءهلل یکی از بحثان ها است.بانک منشأ اصلی تح یک ا ص و اصطکاک ارادهها. انسان

ه پیشن ادهایی دوستان دارند و عیب پیشن اد دوسیتان جلسه راجع به بانک اسش که بانک چیسش و چ 15- 10 این اسش که کرد،

کرد. ولی در مجموع اصل بحث بنده این بود که نشان بدهم چگونیه تحیول  چیسش و در آینده باید بانک را چکار برای اصفح بانک

االسیتماع حید حسن کنم ایین معنیا درشود. فکر میکشیدن حوزه فکر میدر الگوی مور ، باعث ایجاد نزاع در جامعه و به چالش

 .شاءهلل فردا که جلسه آخر اسش، با توجه به این تعاریفی که انجام دادتبیین شد. ان

بنده چند مطلب را در این دوره بیان کردم، اولین مطلب راجع به فلسفه مدریش ش ری صحبش کردم، بیان شد که فلسفه میدیریش 

دوره بیان شد این بود که تعریف مدریش شی ری چیسیش کیه تعرییف میدیریش ش ری ارتاا امر تربیش اسش. نکته دومی که در این 

افتد. عرض کردم میدیریش ش ری غیر از مدیریش ش ری اسش. البته تعریف مدیریش ش ری بر پایه فلسفه مدیریش ش ری اتفاق می

نیازهای خانوار تأمین خواهید محور اسش. ش ر اسفمی نظامی از محفت بوده که در همه محفت ش ری مدیریش غیر متمرکز محل

ث این دوره، ما هرم نیازهیای باحث و به نظر بنده م مترین مباحشد. این هم سطح دوم مباحث بود که عرض شد. در سطح سوم م

 خانوار را بازتعریف کردیم. بازتعریف هرم نیازهای خانوار منجر به تاویش وعاء فکر و افزایش هدایش در جامعه خواهد شد. در حاشییه

م. در ایین دوره یو برخی از کارکردها داشیت TODشاراتی به مدلاالی جلسات هم بنده نادی به مدیریش ش ری موجود زدم؛ و البه

براسیاس  این چ ار بحث مطرح شد. فردا در آخرین سطح از مباحث این دوره به این سوال پاسی  خیواهم داد کیه در حیال حاضیر

به دلیل اینکیه تغیییر در میدیریش شی ری بیا  از کرده و در دستور کار قرار داد.مین االن آغتوان هتعریف موجود چه کارهایی را می

 . اما این که االن باید چکار شود، فردا بحث خواهد شد.ای داردپروسه بیسش ساله و دو دهه وضعیش فعلی نیاز به یک

 و صلی اهلل علی سیدنا و نبینا ابیالااسم محمد.

 

 


