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محورمحله هری  ش مدیریت از اسالمی پیشرفت الگوی نظر مورد تعریف خانوار؛ تأمین نیازهای محل به محله تعریف  

 



دیریت شهریاز م تعریف مورد نظر الگوی پیشرفت اسالمی خانوار؛های تأمین به نیازتعریف محله به محل   

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

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

 تعالی فرجه الشریف. 

در جلسات گذشته بحث به این قسمت رسید که در مورد شهر اسالمی ابتدا باید یک مباحثی را راجع به فلسفه میدیریت شیهرا ا  

 –الگایی االایم  »از منظر مفاهیم   «مدیریت شهری»فلسفه . عرض کردم که ا  میگزارش دهمنظر اسالم را به محضر دوستان 

هاا همچنین بیان شد که اگر تربیت اسالمی محور قرار نگیرد، همه شاخصه عبهرت االت از ارتقه تربمت االیم . «ایران  پمشرفت

باید حتماً در مدیریت شهرا ارتباط همه تصمیمات ، ت یرساختی تربی ندگی مطلوب به چالش کشیده خواهد شد. به دلیل جایگاه 

یشنهادا میا حیل حل پوبنا شروع کردیم، نتیجه راهها را در ربه نوعی با مسأله تریبیت تمام باشد. اگر براا رفع یک معضلی فعالیت

ها ارتبیاط برقیرار کننید. بیا انسیانها بایید بتوانید حلها محور جامعه هستند حتماً راهآن مسأله نخوادهد شد. به دلیل اینکه انسان

ها ارتباط برقرار کرد، دوره تربیت است. اگیر شیما دوره تربییت را رهیا کنیید و بعید شود با انساناا که میبنابراین در بهترین دوره

بهترین وجیه  خیلی سخت خواهد شد. به دلیل اینکه در دوره تربیت به هرا و نظم اجتماعی بدهید، کارها نظم شبخواهید به انسان

ها تأثیر گذاشت، ما براا نظم شهرا خود حتماً باید دوره تربیت را جدا بگیریم. ممکن است اشکالی در این توان بر روا انسانمی

وسط مطرح شود؛ آن اشکال هم این است که ممکن است کسانی بگویند در اینکه دوران تربیت مهمترین دوران  ندگی بشر هست، 

 ضوع چه ربطی بیه میدیریت شیهرا دارد اما این مو ،تردیدا نیست –گیرا شخصیت انسان معناا دوران شکلدوران تربیت به  -

ممکن است بگوییم دوران تربیت وظیفه نظام آمو شی کشور است، دوران تربیت وظیفه نهاد خانواده است. ممکن است گفتیه شیود 

گیرا شخصییت ها در دوره شیکل. انسیانران حییات بشیر هسیتکه ما در این مسأله شکی نداریم که دوران تربییت مهمتیرین دو

کنند. این امر درسیت و هرچیزا که به آنها انتاال پیدا کرد، بر روا هر مطلبی حساس شدند، تا آخر عمر آن مسأله را پیگیرا می

. بیین اهمیتیی کیه دوران توان ا  این امر مابول نتیجه گرفت که فلسفه مدیریت شهرا ارتاا میدیریت اسیتمابولی است. اما نمی

توان برقرار کرد. ممکن است یک نفرا این اشکال را مطرح کند. ببینیید، اگیر بیه تربیت دارد و مدیریت شهرا ارتباط منطای نمی

کنم توجه کنید، ارتباط بین مسأله تربیت که جایگاه آن محفوظ اسیت و میدیریت شیهرا روشین اا که بنده عرض مینکته 2این 

 توانید به آن اشکال پاسخ دهید که به این دو مادمه توجه کنید. ر واقع وقتی میخواهد شد. د

ده ا  ییتربییت امیرا بر اصطالحاً تربیت امرا خیودرو نیسیت، .افتدمادمه اول این است که تربیت در نهاد متکفل تربیت اتفاق می

کنید. ایین مسیأله اول اسیت. نهاد مدیریتی پییدا می اجرا شود. بنابراین تربیت اً باید تحت یک مدیریت خاصیمدیریت نیست. حتم

شود. امیا گیاهی اوقیات بییان دانید، در این صورت یک فرض پیدا مییعنی گاه شما مسأله تربیت را بریده ا  نهاد متکفل تریبت می

ها مسأله تأثیرگذارا بر انسان به دلیل اینکه ورودا در نهاد متکفل باید رفق اصل باشد، حتماً نهاد متکفل نیا  دارد. کنید تربیتمی

رفق و محبت است. بنابراین آن نهادا که متکفل تربیت هست، باید بیشترین سطح رفق را داشته باشد. با توجه به این دو نکته، میا 

اسیت و بیه  کنم؛ اول اینکه تربیت امرا تحیت میدیریتدانیم. کدام دو نکته  دوباره تکرار مینهاد متکفل تربیت را نهاد خانواده می

اا را به ییک به این شکل نیست که وقتی یک جملهاصطالح رکیک یک پروسه است، باید آن را دائمی رصد، ار یابی و بررسی کرد. 

سیار ا ایم. شما باید ییک  مینهآن جمله در حد اعالا حکمت باشد و بعد بگوییم کار تربیتی انجام دادهگوییم ولو به اینکه نفر می

با یک شیب خاصیی آن مسیأله را تکیرار آن جمله را بیان کنید و بعد هم أله رفق به عنوان مادمه انجام دهید و بعد پر عمای ا  مس

 صیدها و ایید آمیاده کنیید و همچنیینمنتایل کرده طرف ماابل اا که بهآ مایش براا آن گزاره محیط تست وکنید و بعد بیایید 

دانیم ا  با اینکه همه میی - شود. به این شکل نیست که شما حدیثی بخوانیدیت میدیگر. همه این موارد با هم مدیریت ترب موضوع

کنیم یعنی راجیع بیه علیم تر وجود ندارد، حدیت یک گزاره خطا ناپذیر است. وقتی راجع به وحی صحبت میاا صادقحدیث گزاره



طاناپذیر است اما خواندن حدیث کیار تربیتیی خ وحی بسیار عمق داشته و صادق خطاناپذیر. خود حرف، حرف عمیای است، ادبیات

شود. بیان کردیم کیه کیار تربیتیی لیوا می دارد، میثالً حتمیاً بایید همیراه بیا ذکیر باشید. قیرآن بیه پییامبران خیود محسوب نمی

نسییان و غفلیت و ل فذکرهم به ایام اهلل یعنی تکرار کن و متذکر او باش. چرا   یرا مثالً انسیان اهی« فذکرهم به ایام اهلل»فرماید:می

 ماابیل طیرف ث درست کردند و بیه عیالوه اینکیهکر را براا آن حدیتن یک حدیث به عالوه اینکه فضاا ذپس گف فراموشی است.

خیرخواه هستیم. ناصح و فرمودند که ما براا شما خواهید براا او خیرخواهی کنید، پیامبران به امت خود میاحساس کند شما می

کرد. پییامبران بیه میردم دادند و مخاطب هم خیرخواهی پیامبران را احساس میصح را انتاال میپیامبران نُ« نإنی لکم ناصح مبی»

کردند که پیامبران ا  اینکه با میردم ارتبیاط خواهیم. در این صورت مردم کامالً احساس میفرمودند که ما ا  شما اجر و مزد نمیمی

کار تربیتی امرا ذوابعاد است و بیه  شود.شود تبدیل به کار تربیتی میه این موارد رعایت میگیرند انگیزه مالی ندارند. وقتی هممی

رسیید، امیا اصیالً د میپروسه است پس حتماً نیا  به مدیریت دارد. مثالً شما به یک نفر که نیا  بیه تربییت دار اصطالح رکیک یک

کند، قطعاً در نوبیت بعید شناسد. خب وقثی او رفق شما را احساس نمییندارید و او اصالً شما را به رسمیت نم مینه رفق نسبت او 

تبیین بعد ا  نصیح بیه  «نی لکم ناصح مبینإ»خواندم طور که آیه را ید. همانرسد که شما براا او بیان داشته باشنوبت به این نمی

ه این موارد را براا تربیت بپذیریم تا لحظه به لحظ کند. بنابراین باید یک نهاد مدیریتی راپذیرش رسیده و در وجود افرار رسوخ می

خیودرو نیسیت و ییک  د که تربیت یک امرشویهمه این متغیرها را در امر تربیت تصور کردید در آن  مان قائل میچک کند. وقتی 

هاد خانواده وجود نیدارد ا  ها به غیر ا  نگیرا شخصیت، نهادا با این ویژگیها در سن شگلنهاد متکفل نیا  دارد. حال براا انسان

تربییت  امور تربیتی و طرح صیالحین و امثیالهمهاا کنند در تشکلاینکه فهم شما ا  تربیت غلط باشد. مثالً آن کسانی که فکر می

سیار نا ل شود، یک سطح باا که تحت عنوان صالحین تشکیل میاند. نهایتاً حلاهافتد، به نظر ما به این نکات توجه نکردهاتفاق می

. حتماً آثار تربیتی توان آن را کار اصلی تربیتی طلای کردوگوهاا دینی و محیط رفاقتی است و نمیاطالعات دینی و گفتانتاال ا  

تر نسبت به نهاد خانواده است و اگر نهاد خانواده مدیریت تربیتی نداشیته باشید عمقتر و کمبسیار نا لطرحی مانند طرح صالحین، 

هاا تربیتیی کیه برخیی ایر میدلتوجه خانواده با تربیت را جبران کند. یا هکذا سهاا ناشی ا  عدمتواند خسارتحین نمیطرح صال

، بیراا آنهیا کیار تربیتیی انجیام مثالً به جاا درس دینییبر سر کالس درس رفته و  کنند کهکنند. برخی پیشنهاد میپیشنهاد می

و سین آن را کیار تربیتیی  هیددمیخواهد انجام طالح مظلومی است هر کسی هر کارا میاین اصطالح کار تربیتی یک اص - دهیم.

تربیت ا دواجی ا  همه این مفاهیمی است که بنده به آن اشاره کردم. در این جلسه نخواستم بحث کنم کیه میثالً  -گذارد. خیر می

گو کنییم. بنیابراین ین موضوع را باید بعد با همدیگر گفتخود مفهوم تربیت ا  چند مفهوم ترکیب شده است تا به وجود آمده است. ا

 هایی دارد، پس حتماً نهاد متکفل هم نیا  دارد. این مادمه اول بود. چنین ویژگی اگر تربیت

د تا جایگاه مدیریت شهرا را در تربیت متوجه شویم این است که حیال نهیا اما مادمی دومی که باید در کنار مادمه اول به آن پرداخت

گییرد. بیه او ییک متکفل تربیت تحت تأثیر امورا قرار دارد. نهاد متکفل تربیت که نهاد خانواده است تحت تیأثیر امیورا قیرار می

باید آن وظیفه را انجام دهید. حیال خیود ایین نهیاد بیا ایین هب او گفته شده که تربیت به او منتال شده و  مفه سنگین به اسیوظ

را است. مثالً ممکن است یک عواملی در دورن نهاد خانواده این رسالت بزرگ را بیه چیالش بکشید. رسالت سنگین تحت تأثیر امو

کشد، دعواا  ن و شوهر در خانه است. اصطکاک بیین اعضیاا یکی ا  عواملی که در درون نهاد خانواده این رسالت را به چالش می

د داد. این مسأله بسیار مهمی است. در دورن نهاد خانواده باید صلح باشند همه چیز را به باد خواهاصلی خانواده که  ن و شوهر می

و یا خانم خانه تسیبت بیه طیرف  رد خانه یک مسأله را غلط تشخیص دهده پا باشد. ببینید حتی ممکن است مو صفا و صمیمیت ب

تیر که اشیتباه بزرگیاد داشته باشد اینجا اشتباه کرد. اما باید در  ر منخود یک امرا را غلط تشخیص دهد و بگوید که شوهماابل 

در آن  مان کل فضیاا تربیتیی  –ولو به یک بهانه حق  –که براا رفع این اشتباه به سمت نزاع برود. وقتی نزاع اصل شد این است 

هه شُیحَّ یُیوقَ مَنْ وَ »فرماید:قرآن کریم می ت معنا دارد،خانه به چالش کشیده خواهد شد. لذا گذش .   اَلْمُفْلهحُیونَ هُیمُ کَفَأُولئهی نَفْسیه

یجیاد افرماید شرط فالح این است که فرد نسبت به شح خیود وقاییه گویند. خداا متعال میمیشح هاا مکرر نفس را  یادخواهی



 نهإه وَ »فرماید:میکند، هاا دائمی دارند. بعد وقتی قرآن راجع به نهاد خانواده صحبت میها در درون خود شح و طلبکند. همه آدم

کنید، احسیاس آید و یک خانمی نسبت به شوهر خیود احسیاس نشیو  میوقتی اختالفی به وجود می «نُشُو اً ابَعْلهه مهنْ افَتْخ اهمْرَأَةٌ

ها داراا  یرا انسیان ،بگذریدا  هم فرماید که کند که شوهرش به او کم توجه است و ممکن است اشکالی به وجود باید، قرآن میمی

هیا این بحث کنید. وقتی انسان در دوره آمو شبدانید که با موجود داراا شح  ندگی میفرماید ها و آقایان میانمه خشح هستند. ب

داراا  ، داراا شیح وباشید. دو موجیودفضیاا شیح میآن در که قرار گرفته داند در خانه را خوانده و مسلط شده و بداند، ا  اول می

براا نفس هیچ نهایتی متصور نیست. مسأله شیح خیلیی جیدا اسیت.  کسیی کیه ایین  یرا  قطع نشدنی هستند دائمیه هااطلب

کنند، اگر قیرار باشید هرکیدام کند. باألخره دو انسان داراا شح در  یر یک ساف  ندگی میداند[ فضا را مدیریت میمفاهیم را می

کند. . لذا قرآن به شکل دائمی توصیه به گذشت میشودبنیادین پیگیرا میبه شکل شح خود را پیگیرا کند اصطکاک در خانواده 

همیه میا در  -شناسیند دلیل اینکه همدیگر را نمیخواهد آن کار تربیتی را انجام دهد، به حال فرض کنید مثالً نهاد خانواده که می

بعد وقتی در نهیاد  -شناسممیها خود را نیز نخوانیم، انسانشناسی نمیخوانیم اما انسانفیزیک و ریاضی و  یست می دوره آمو ش

میدیریت  تی به چالش کشیده خواهد شد. پس یک دسته ا  عواملی کهین مدیریت ترباصل شده و آ روند مثالً اصطکاکخانواده می

 «ایرانا  پمشارفت –نقشه راه تیلمد الگیی االیم  »د، عوامل دورنی نهاد خانواده است که به نظر کشتربیتی را به چالش می

کشد، عدم شناخت  ن و شوهر نسبت بیه ماهییت انسیانیت و ماهییت  ن و عامل درونی که نهاد خانواده را به چالش می مهمترین

کند که  ن باشد یا مرد، انسان به ما هم انسان فرقی نمی ام؛ت بر روا ویژگی مشترک ایستادهشوهرا است. البته بنده در این قسم

خواهد تربیت را مدیریت کنید، امیا میصی هم وجود دارد. حال سوال این است که خانواده هاا اختصااو داراا شح است، اما ویژگی

د. پس باید به سمتی رفت که عوامل دورنی را مدیریت کرد تیا خیانواده بتوانید بیه کشاا این مدیریت را به چالش میعوامل درونی

ده ا فاط عوامل دورنی خانواده را به چالش کشیده و خیانوارسالت اصلی خود برسد. این مسأله اول است. حال سوال این است که آی

 –در نقشه راه الگیی االیم  د. کشبیرون خانواده را به چالش می یک سرا عوامل دیگرا نیز ا  کنند و یا نه بلکهخاصیت میرا بی

 خمل  بمشتر از عیامل درون  االات.این بحث را مطرح کردی  که اثر چهلش  عیامل بمرون  مؤثر بر نههد خهنیاده،  ایران  پمشرفت

بت همگانی اتفاق بیافتد تا نهاد خانواده ا  بیرون به چالش کشیده نشود. در حیال حاضیر خیود نهیاد خیانواده ا  دورن لذا باید مواظ

دارنید و اید، دوستان متأهل همه ایین میورد را تجربیه کنم همه تجربه کردهاا را که بنده عرض میاین مسأله -دچار چالش است، 

جع بیه مسیأله شیح صیحبت به این شکل نیست که مثالً االن که بنده را دوستان مجرد هم همه این موضوع را تجربه خواهند کرد.

اا است یک رو ه یا دو رو ه حل شود، گاه مدیریت شح براا یک انسان چهل سیال بیه طیول که شح مسألهکنم شما فکر کنید می

اما در آخرت هم وعده بزرگی  ،ا آدم شح خود را کنترل کند. خیلی مسأله مهمی استخواهد تمی جامید، چهل سال مبار هخواهد ان

فالح و رستگارا براا کسیی کیه شیح خیود را کنتیرل کنید بیه بیار «  اَلْمُفْلهحُونَ هُمُ فَأُولئهکَ نَفْسههه شُحَّ یُوقَ مَنْ وَ :»داده شده که 

ی نهیاد خیانواده را بینیم که ا  بیرون هم یک سرا عوامل بیرونسائل است اما به یکباره میآورد. بنابراین در درون خانواده این ممی

شاید و ای که ی  از دورن دچهر چهلش م خهنیاده. افتدد. معناا این سخن این است که خانواده ا  حیز انتفاع میکشبه چالش می

بیرونی ماننید چیه  خیلیی  حال عوامل رد تربمت  پمدا نخیاید کرد.شید، این خهنیاده قطعهً دیگر کهرکی  از بمرون دچهر چهلش م 

هیا در سن ا دواج برسند در نظام آمو شی در حال تحصیل هستند، هیم خانم مثالً شما تصور کنید افراد قبل ا  اینکه به ساده است

هییچ متنیی راجیع بیه امیور  آنهادر  شود نیم، مشاهده میها را ورق میحال تحصیل هستند و هم آقایان. وقتی کتاب درسی خانم

گییرد، مسیائل  ندگی مشترک وجود ندارد. به عوض آن خانمی که در نظام آمو شی ما در حال تحصیل اسیت، دیفرانسییل ییاد می

 گیرد.داند که فالن مسأله تاریخی چه بوده است و در کل یک سرا ا  مسائل را یاد میگیرد، مثالً میشناسی، فیزیک یاد می یست

وقتی باید در مدارس حال حاضر «. ما هو خانواده»خالی است، این است که مثالً به آنها بگویند:  هاآن چیزا که جاا آن براا خانم

ضیر هنیو  آمیو ش و پیروش را متحیول روند، ما در حال حاحتی وقتی که براا آمو ش فیزیک می –روند ها بر سر کالس میمعلم

وید میا هیو خیانواده  خیانواده آمو ان خود بگبه دانش شود اگرخیلی خوب می -تعریف کنیم.  میانبر ایم و باید یک سرا کارردهنک

دید، برای آقهیاهن یا  یه این کهر را انجهم نم   مه برای خهن شنظهم آمیزو سعی کند ذهن آنها را درگیر این مسأله کنید.  چیست



نمسات. باه الان  مرتبط به نههد خاهنیادهحصمیت دارند امه تحصمیت آنهه ی  تالهل  20دید. لذا یر دو مثیً این کهر را انجهم نم 

نهاهد خاهنیاده،  زشیند و بر الر زندگ  مشترک خید رفته امه عدم درک آنهاه امند م رالند و به یمدیگر ی  عیقهازدواج ی  م 

ر، نظهم آمیزی مقصر االات. نظاهم آمیزشا  خم بهشند؟کشد. امه آیه زن و شییر در این قسمت مقصر م خهنیاده را به چهلش م 

بیا  شوند و وقتی خانوادهها با درکی حداقلی تشکیل میلذا خانواده کند.درک از خهنیاده را در ذین زن و شییریهی آینده فربه نم 

نییز بیه چیالش  گیرد و به تبع این مسأله کارکرد تربیتییفرض خانواده قرار میدرکه حداقلی تشکیل شد، اصطکاک به عنوان پیش

هاا درونیی، تمیام بیدبختی ه نبوده و یک عامل بیرونی است؛ امیاخانوادعوامل داخلی شود. بنابراین نظام آمو شی، جزء کشیده می

متأثر ا  این عوامل بیرونی است. عوامل بیرونی در فروپاشی نهاد خانواده نسبت به عوامل درونی سهم بسییار بیشیترا دارنید. چیرا  

 اه اصلی عوامل درونی هستند. دهندهیرونی شکلچون عوامل ب

آیا ما فاط با نظام آمو شی به عنوان عامل بیرونی ارتباط داریم  خیر؛ نظام اقتصادا کشور نیز ییک عامیل بیرونیی میبثر بیر نهیاد 

و به تعبمر حضارت شید وقت  عدالت برای نظهم اقتصهدیِ کشیر ایممت نداشت، فهصله طبقهت  در جهمعه ایجهد م خانواده اسیت؛ 

وال االتریت ایرانا  و آمریکاهی  باه صایرت  گردد.آقه به دلمل االتفهده از الگییهی تیالعه غرب  وال االتریت ایران  تشکمل م 

 ییادا فاییر هسیتند مجبیور  ؛ وقتی دره فار وجود دارد و جمعیتیهی فقریهی ثروت در کنهر درهالهده به چه معنهالت؟ یعن  قله

کنند؛ نتیجه عدم عدالت این اسیت کیه برخیی ا  افیراد اصیالً شیغلی پییدا ر کار کنند یا اینکه اصالً شغلی پیدا نمیشوند دو برابمی

توانند بیراا نهیاد خیانواده شوند دو یا سه برابر کار کنند. در هر دو صورت به بهانه تأمین معیشت نمیکنند و برخی مجبور مینمی

شیود . یکیی ا  دالییل اینکیه گفتیه مینه یک عهمل بمرون  مؤثر بر تخریب نههد خهنیاده االاتلذا اقتصهد نهعهدالوقت صرف کنند. 

کشاد و که عدم عدالت، نههد خهنیاده را به چهلش م برد این است عدالت بسیار مهم است و اگر نباشد حیات یک جامعه ا  بین می

شود که نهاد خانواده به چالش کشییده شیود. ماعی باعث میفادان عدالت اجت الرچشمه حمهت در تمهم جیامع، نههد خهنیاده االت؛

ا  ن و بچه خود است؛ در اینصورت جایگیاه ایین میرد در درون خیانواده بیه چیالش کشییده شما مردا را تصور کنید که شرمنده

شیود ود مجبیور میا خیشود و پذیرش جدا ندارد تا بتواند کار تربیتی انجام دهد. فرض کنید مردا براا تأمین معیشت خانهمی

تواند با این کار معیشت خود را تأمین کند ولی  مان ندارد  تا در کنار خانواده[ باشید.  میانی که دو برابر کار کند؛ در اینصورت می

 هیاا غربیی بیراا اییرانبردارا ا  تئوراسا مانه کپیسا مان، که دوستان ما به آن  -ریزا کشور بنده به سا مان مدیریت و برنامه

گفت: من رادیو معارف  یاد گوش داده و مباحث خانواده را در رادیو رفته بودیم. یکی ا  کارشناسان مهمه آنجا به بنده می -گویندمی

کنم. مطالعات بنده من را به این نتیجه رسانده است که خودم دخترم را به مدرسه ببیرم و خیودم  میان صیرف معارف پیگیرا می

کنم  چون هیچ فرصت دیگرا ندارم تا با دختر خود صحبت کنم. با خودم فکر کیردم کیه چرا این کار را می کرده و او را برگردانم.

کنم، یا باید تربیت دختر خود را بالکل فراموش کنم یا اینکه خودم وقت بگذارم و حداقل در راه چون در یک شهره مدرن  ندگی می

برقرار کنم و مسائل آمو شی ال م را به او انتاال دهم. این حیرف را چیه کسیی  رفت و برگشت مدرسه با او ارتباط عاطفی و تربیتی

هیا را حرفایین  د مناظراتی مثیل منیاظره دیشیب،هاا مهم سا مان مدیریت کشور. البته آنها درست ماننگفت  یکی ا  معاونتمی

ایم حتیی ایم و شیهرا کیه درسیت کیردهکیردهاا که ما طراحی ریزاگویند که نظام برنامه نند ولی در جلساته خصوصی مینمی

پیدر و میادره  -دهد. پس اگر نظام اقتصادا به چالش کشیده شود ارتباط افراد خیانواده ا ارتباطه خود ما با فر ندانمان را نمیاجا ه

 ت کرد.داستان را مدیریاین گیرد، باید ا وال استریتی قرار میالشعاعه این اقتصاده غیر عادالنهتحت -خانواده

ای . مسأله به قدری مه  عهملِ! بمرون  مؤثر بر نههد خهنیاده را برشمرده 81مه در نقشه راه حاال آیا فاط اقتصاد عامل بیرونی است  

به این معنا کیه عوامیل  ی تربمت  کشیر االت.ام: اولمن نقشه تیلمد الگیی پمشرفت االیم ، اولمن نقشهاالت که بنده مکرر گفته

ا بیه صیورت تفصییلی عوامل بیرونی میبثر بیر نهیاد خیانواده ر . این ناشهر بر نهاد خانواده را به بهترین وجه! احصا کردهبیرونی مبث

ی تربمات را کننادهی تربمت را بپذیری  و اگار نهاهد مدیریتکنندهخیایم  بهید نههد مدیریتاگر مه تربمت را م  برشمرده اسیت.



اگار . پس مادمه دوم بنده نیز شیکل گرفیت؛ ی تربمت را مدیریت کنم کنندهبر نههد مدیریت خیایم  بهید عیامل بمرون  مؤثرم 

 تیاند کهرکرد تربمت  داشته بهشد.عیامل بمرون  مؤثر بر نههد متکفل تربمت مدیریت نشیند نههد خهنیاده نم 

تیوان شیهر را بیه شود؛ در اداره ییک شیهر میمیحاال با توجه به این دو مادمه جایگاه مدیریت شهرا و ارتباط آن با تربیت واضح 

نایش عوامیل بیرونیی ضید توان شهر را طورا میدیریت کیرد کیه میاا اداره کرد که عوامل بیرونی ضدّ خانواده فربه شوند یا گونه

کیه شیما نایشه کند این است اا که ارتباط بین مسأله تربیت و مدیریت شهرا را وصل میخانواده اصالح شده و کاهش یابد. مهره

کیه وقتیی تریبیون  -عوامل بیرونی مبثر بر نهاد متکفل تربیت را در نظر بگیرید. اگر شما مانند بسیارا ا  کارشناسان درون کشیور 

[ تمرکیز خیود را بیر -کنندگیرد  بر روا عوامل درونی تمرکز میصدا و سیما یا منبر مسجد یا کالس درس در اختیارشان قرار می

ا حکیمانه ناشه راه الگوا کنید؛ اما اگر به این نکتهنی قرار دهید ارتباط بین مدیریت شهرا و تربیت را درک نمیروا عوامل درو

گشایی که شوید. این نکته حکیمانه و حکمت راهایرانی پیشرفت توجه کنید، ارتباط مدیریت شهرا با تربیت را متوجه می -اسالمی

زا کشور را متحول کند چیست  این نکته حکیمانه آن است که عوامل مبثر بر نهاد خانواده دو ریتواند سا مان مدیریت و برنامهمی

الؤال اینجهالت که آیه عیامل بمرون  بر نههد خهنیاده تأثمر بمشاتری دارناد یاه دسته هستند؛ عوامل بیرونی و عوامل درونی. حاال 

شتری دارند. چرا؟ چین عیامال درونا  متاأثر از عیامال بمرونا  عیامل درون ؟ پهالخ این االت که حتمهً عیامل بمرون  تأثمر بم

 بنابراین ما باید حتماً فکرا به حال عوامل بیرونی مبثر بر نهاد خانواده بکنیم، این، نکته کلیدا بحث است.بهشند. م 

هاا بحث را عرض کردم ارتبیاط لتوانیم در شهر کارا بکنیم که عوامل بیرونی ضد خانواده را فربه شوند. بنده وقتی مثاحاال ما می

نیع نماهز بارای یار  چههرشود. به عنوان مثال واضح می - به عنوان نهاد اصلی متکفل تربیت -بین مدیریت شهرا و نهاد خانواده 

یا هاا شیغلیه در ابتدا ن .یه االتمهزیهی اولمه خهنیادهبهشند. این چههر نیع نمهز، یرم نمتصیر االت که نمهزیهی اولمه م  ایخهنیاده

ها قرار دارد. یک خانواده به این نیا  دارد که شغل خوبی داشته باشد و این مسأله، البدّ منه است. نیا  دوم نیا هاا تفریحیی خانواده

اا هاا ما اقالم مصرفیه رو مرهها، محتاج نیا هاا تفریحی هستند. نیا  سوم، نیا هاا معیشتی و رو مره است؛ خانوادهاست؛ خانواده

-دارند که باید به صورت رو مره و آسان در اختیار آنها قرار گیرد. چهارمین نیا ، نیا هاا فرهنگی و آمو شی است. نیا هاا آمو شی

 تحصیلی، جزء نیا هاا اصلیه نهاد خانواده است. 

میا ایین  -چه معنا  به این معنا کیه افتند. به حاال فرض کنید که در شهرا افراد براا تأمین این چهار نوع نیا  اولیه به مشات می

ا فیرد تا کیلومترها دورتر ا  خیانوادهخواهد نان بخرد، یک نفرا که می -ایممسأله را به صورت موردا در شهر تهران بررسی کرده

تهیه نیان! شود وقت قابل توجهی را صرف آید  مجبور مینانوایی براا خرید وجود ندارد. در اینصورت چه مشکلی براا او پیش می

گویید: مین فکیر بیودم.  ن می دهد به نانوایی رفتهگوید کجا بودا  پاسخ میکند و خانم به او میکند. فرد به منزل خود رجوع می

بیرد.[ کردم رفتی گندم بکارا، داشت کنی، برداشت کنی و ساختمان نانوایی بسا ا. تهیه نانه تا ه براا یک خانه   مان  یادا می

 کنید و این مسأله عوارض بهداشتی دارد. اند و استفاده میهلل به شما نان صنعتی دادهحاال الحمد 

تار درصاد ارزان 20دیم  گییند: محصیالت  که مه به شمه ارائه م به عنیان مثهلِ دیگر بهید گفت: یهیپرمهرکت تأالمس کرده و م 

الهعت زمهن صرف کرده و در ایان ترافماک  5یه  4ی خید وزمرهشیند برای تأممن نمهزیهی ریستند. در اینصیرت افراد مجبیر م 

 شیند. تر تهمه کنند. پس افراد خهنیاده به بههنه تأممن نمهزیهی معمشت  از ی  جدا م درصد ارزان 20بروند و بمهیند ته اقیم  را 

 کنیدکمیک می -. کننیدنییز اسیتفاده می ا  ایین اصیطالحات -تر است و به اقتصاد خانوار درصد ار ان 20گوییم: چون حاال ما می

گیوییم: اشیکالی اشکالی ندارد که مردم  مان صرف نموده و ا  هایپرمارکت منطاه خود خرید کنند، ما نرمش قهرمانانه کیرده و می

خیی کیفییت گویند: مدارس دو نوع هستند؛ برخی ا  مدارس، کیفیت آمو شی باال و برندارد اما براا سطح دوم نیا هاا خانواده می

مند نیستند  یاد به این نهاد کمک کنند و به ها عالقهآمو شی پایینی دارند. ولی چون آمو ش و پرورش هزینه سنگینی دارد، دولت



وجود دارد و دولیت  کنید که در تمام منطاه، یک مدرسه ویژهگیرد و شما مشاهده میهاا خصوصی شکل میهمین دلیل آمو شی

اند. معناا این حرف آن است که اعضاا خانواده براا کیفیت شدهاند و باقی مدارس بیله آمو ش را رها کردهمسأو و نظام آمو شی 

گوینید: فر نید تأمین نیا هاا تحصیلی مجبور هستند وقت  یادا را صرف کنند. در اینجا نیز استدالل دیگرا را مطرح کرده و می

برنید و سیرویس مدرسیه ه دورا میباید خیوب درس بخوانید او را بیه منطایر ند من باید خوب درس بخواند. با این استدالل که ف

کنید که رفتن به مدرسه یک ساعت، با گشت ا  مدرسه یک ساعت و خود مدرسه نیز شش باره شما مشاهده میگیرند و به یکمی

 شود. برد. یعنی ارتباط اعضاا خانواده با یکدیگر کم میساعت  مان می

ها مصرفی بیار بعد ا  ظهر است و اگر انسان سره کار نرود اصالً درآمد ندارد ولی چون انسان 4صبح تا  8ه شغل نیز ا  در تهران مسأل

هاا هاا ادارا قبول کنند و به مجرد قبول شغلروند که شغلها و سبک  ندگی تغییر کرده است به این سمت میاند و اخالقآمده

است اجیرشدن، کراهیت دارد.  شود و حواسشان به حکمت این روایت نیست که گفتهف شغل میادارا، بخشی ا   مان آنها نیز صر

دانید که در اسالم کراهت دارد که انسان اجیره فرد دیگرا شود. سهرِّ این مطلب با توضیحات بنده واضح خواهید شید. همیه ایین می

شهرا که ترافیک، دود و خسیتگی دارد را تحمییل اله درونحمل و ن - تأمین نیا هاا شغلی، تحصیلی، معیشت و رو مره -مسائل 

ها  میان شوند و آخر هفته نیز باید نیا هاا تفریحی خود را تأمین کننید. البتیه اگیر انسیانها خسته میکنند و در نتیجه انسانمی

ه تفریح به فالن شهر یا فالن منطاه شوند. در حال حاضر به بهانرفتند، چون در این شهر خسته میداشتند باید هر رو  به تفریح می

چههر نیع نمهز وجید دارد و افراد خهنیاده به بههنه یر چههر نیع نمهز از یا  شوند. بنابراین طبیعی رفته و ا  محیط خانواده خارج می

اسیت کیه در تهیران . معروف کندای که برای در کنهر یکدیگر بیدن زمهن نداشت، مدیریت تربمت را ریه م شیند. خهنیادهجدا م 

آیند که فر ند خوابیده است. ارتباطی وجود ندارد و شوند که فر ند در خواب است و وقتی به خانه میپدران وقتی ا  خانه خارج می

. چرا این ارتباط وجود ندارد  چون مدیریت شهر نیا ها را بیرون ا  محلیه تیأمین خواهد شدوقتی ارتباط نباشد مدیریت تربیت رها 

 ند. کمی

گییرم؛ در جیایی خانیه انتخیاب خواهم خانه انتخاب کنم این شرایط را در نظر میجایی وقتی میبنده مستأجر هستم و هنگام جابه

دقیاه  مان بگیرد تا وقت بیشترا را براا نهاد خانواده  10یا  5ا ما براا خانواده کمتر ا  کنم که تأمین نیا هاا واجب خانوادهمی

دهم. در حدیث آمده است که ا  سعادت مردم این است اق خود انجام میارهاا خود را در منزل خود و در اطعمده کبگذاریم. بنده 

انجیام  ا کارهاا خیود را در اطیاق کنیاراعمدهایم؛ که شغل او در کنار محل  ندگی خود باشد؛ ما به این مسأله خوب عمل کرده

باشیم. ایین میدیریت بیراا انسان پرکارا هستم ولی بسییار در کنیار خیانواده میگویم: من دهیم. من همیشه به عیال خود میمی

 ا شهر عوض شود. خواهید این مسأله را عمومی کنید باید مدیریت ادارهشخص بنده امکان دارد ولی وقتی می

اا رو مره چهار مرتبه ا  یکیدیگر کنید که افراد خانواده را به بهانه تأمین نیا هاا مدیریت میعرض بنده این است که شما به گونه

دهد. پس در واقع مدیریت شهرا به عنوان یک عامل بیرونیه ضید نهیاد متکفیل کنید، این کار را مدیریت شهرا انجام میجدا می

بول کنید کند. اآلن ارتباط مدیریت شهرا و تربیت کامالً معلوم شد؛ اگر شما عوامل بیرونی مبثر بر نهاد خانواده را قتربیت عمل می

 توانید عوامل بیرونی ضد نهاد خانواده را کم کرده و این عوامل را بهینه کنید. با نوعه مدیریت و اداره شهر می

اگر مادیریت شاهری تاأممن شود؛ حاال چه کارا باید انجام داد  در نتیجه مباحثی که بنده عرض کردم بحث اثباتی نیز واضح می

ل کند، اولمن خدمت  که انجهم داده این االت که نههد خهنیاده را تقییت کرده و عیامل بمرون  مؤثر نمهزیهی خهنیار را به محله منتق

این هنرا نیست که مدیریت شهراه ما هایپرمارکت بزند و  شید.بر نههد خهنیاده را کهیش داده االت و لذا خهنیاده و تربمت فربه م 

هیا را بیه کنم در حالی کیه ایین نیوع میدیریت شیهرا خانوادهرا عرضه میبگوید: من یک میلیون نوع یا صدهزار نوع جنس جنس 

هاا حاوقی نیز مطرح شده حاال البته مسأله فیش -دهید کشد. شما یک میلیون تومان حاوق میا اقالم متنوع به چالش میبهانه

و حتیی اگیر  - دهیدومان حاوق میمیلیون ت 200کشد! دهید، خیلی  حمت میمیلیون تومان حاوق می 59است؛ به یک کارمند 



گیرنید و هاا حایوقی را میها این فیشا خود را نبیند. البته برخییک میلیارد حاوق بدهید ار ش این را ندارد که او نهاد خانواده

 کنند. عمده افراد این پول را دریافت نمی

گر شما ا  بنده قبول کردید که تربیت یک امر  یرساختی اا تصمیم بگیریم که تربیت به چالش کشیده شود. پس اما نباید به گونه

توانید نسبت میان تربییت و میدیریت شیهرا را ببینیید. پیس آن حیرف میا، گیزاره است؛ با تصور عوامل بیرونی مبثر بر تربیت می

اء اهلل بنیده فیردا  واییاا شین گزاره قابل دفاع خواهد بود. انصحیحی بود؛ فلسفه مدیریت شهرا، ارتاا تربیت است. به نظر بنده ای

دیگرا ا  آثار مدیریت شهرا بر مسأله تربیت را بحث خواهم کرد تا بحث کامالً روشن شود. پس بنابراین بنده در این جلسیه ییک 

 بهبید مستمر»اا وجود دارد تحت عنوان ایم در الگوا اسالمی ایرانی پیشرفت نظریهنکته گفتم؛ همانطور که ما در ناشه راه گفته

بایید دائمیاً بهبیود گوید فضاا حاکم بر نهادهاا متکفل تربییت را اا که به ما می. نظریه«فضهی حهک  بر نههدی متکفل تربمت

تواند فضاا حیاکم بیر نهادهیاا متکفیل تربییت را رسد. مدیریت شهرا میدر واقع در مصداق خود به مدیریت شهرا می ید.خشب

و حتی فضاا حاکم بر نهادهاا متکفل تربیت را تخریب کند. لذا مدیریت شهرا ذیل نظریه  تواند بهبود نبخشدبهبود ببخشد و می

هلل بنده بحث فلسفه مدیریت شیهرا ا  نگیاه الگیوا شاءاشود. حاال انتکفل تربیت معنا میبهبود مستمر فضاا حاکم بر نهادهاا م

ردید بعدها به سباالت مرتبط با این بحث و اینکه باید چه کار ایرانی پیشرفت را پخته خواهم کرد. وقتی فلسفه آن تبیین گ-اسالمی

اا را در دستور کار قرار دهیم. همین حاال با ایین کنیم پاسخ خواهیم داد. البته بنده همین امرو  اشاره کردم که باید مدیریته محله

ارند مرادشان ا  محلیه، محیل تیأمین نیا هیاا هاا که در شهردارا تهران وجود دیاراشود که آیا محلهتعریفاته مختصر معلوم می

اا محلیه 400یا  300اا بر روا این امر حساسیت ندارد. شاید ا  خانوار است یا نه  پاسخ منفی است؛ یعنی این نوع مدیریته محله

اینکیه حیول بیه دلییل -محلیه  100 -هاا میا بایید تکمییل شیوددهم، بررسییبنده آمار دقیق نمی-که در شهر تهران وجود دارد 

ااه نزدیک بیه تعرییف ماهیت محله -اند یا به هر دلیل دیگرااند و یا اینکه مشکالتی وجود داشته و آنها مدرن نشدهاا بوده ادهامام

ا تیرمیم بنویسییم، اینهیا را بحیث برنامهبراا آن ها را حفظ کرده و اسالمی دارند. پس نتیجه بحث ما این است که فعالً این محله

ایرانی پیشرفت دفیاع کنیید؛  -م کرد. ولی مسأله مهم این است که شما بتوانید ا  فلسفه مدیریت شهرا با نگاه الگوا اسالمیخواه

سیا ا اول میا دقیت کیرده هاا خود نخواهید داشت. اگر دوستان به نمونهاگر دفاع نکنید پایگاهی مفهومی براا تبیین باقی حرف

آنجا وارد بحث شدیم، سبالی مشابه همیین فلسیفه میدیریت شیهرا را مطیرح کیردیم. در آنجیا  یابند که ما وقتی درباشند در می

هاا خیود وقتی این انتظار را مطرح کردیم توانستیم باقی حرف "ریزا کشور چیست انتظار اناالب اسالمی ا  نظام برنامه"ایم گفته

هاا اداره جامعه و تحصیالت دانشیگاهیه کشیور : ضعف مدلشویم که گفتممطرح کنیم. پس به حرف جلسه دیرو  بنده نزدیک می

اهلل وقتی بنده الگوا دفاع و امنیت را بحث کردم، بحث اصیلی شاءخوانند. انمربوط به خود را نمی فلسفه رشتهعنوان این است که 

. وقتی به درک مشترکی ا  ا دفاع چیستنویسم این است که فلسفهکه براا تکنولوژا دفاع می -به اصطالح رکیک-ا TRLما در 

جدیدا براا مدیریت تکنولوژا تعریف خواهیم کرد. بعدها در  TRLدفاع و به اصطالح بنده به یک مکتب دفاعیه مشترک رسیدیم، 

کنیم. بیاآلخره وقتیی شیما میی بنیان بیودن دفیاع را تصیویرحله هدایتشود. ما مراو فرایند مدیریت تکنولوژا اصل نمی TRLدفاع 

 اتوانند بر اساس این مراحل، برنامهکنید و و ارا محترمه دفاع میبنیان است، مراحلی را براا آن تعریف میید دفاع، هدایتگویمی

 اهلل این مباحث را تبیین خواهیم کرد. شاءاقدام نوشته و ار یابی کنند. ان

 الااسم محمد و صلی اهلل علی سیّدنا و نبیّنا ابی

 


