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هلل رب امعواممین و امالومو و   ذ باهلل من امیویاان امورجیم امدمود   سم  یلیکم و رحمة اهلل و برکاته بسم اهلل امرحمن امرحیم ایم

و یلش اهل بیته امایبین امااهرین السیّما یلش بقیة اهلل فوش اررضوین ارواحنوا     امقاسم مدمد امسم  یلش سیّدنا و نبیّنا ابش

 اهلل تعامش فرجه امیریف. آلمامه امفداء و یجّل

هوای همیوت    چگمنوه شوا    "گمیش به سواا    و هم آغاز پاسخاست مباحثات ما در دانیگاه شریف  امروز، هم آغاز هفته پنجم

 یک ساا  را مدمر قرار دادیوم او  این جلسات  روزِ در دهطمر که در ذهن مبارک شما هست ما  . همان"اسممش را مدقق کنیم؟

 های همیت اسممش دارند.  که نظامات اجتمایش چه تأثیری بر همیت شیعشِ جامعه و شا   بمد و آن ساا  این

دمیل طرح ایون سواا     ؟های شیعش چه هستند های همیت اسممش و شا   به صمرت طبیعش این ساا  پیش آمد که شا  

هوای همیوت اسوممش     بوه چیسوتش شوا     روز نیوز راجو     ها بمد. مذا حدود ده مدمر بدث ما حفظ این شا   نیز این بمد که

 های همیت اسوممش تموا  نیود و بنوده فرصوت نکورد  کوه بوه بدوث           مباحثش را مدضرتان گزارش داد . اگرچه بدث شا  

ساز را به تفکیک گزارش دهم وموش   ممضمیات جهت های ارزیابشِ همیت اسممش وارد شده و در واق  شا   های بخیشِ شا  

پییورفت   مهم برای ارزیابش کومنِ  ما سه شا  ِ این مالب را مارح کردیم کهگذشته  ی ه جلسهبه هر حا  در طم  حدود د

به دمیل جایگاه روابوط انسوانش و اثور ایون      نش هستند وروابط انسا های ارزیابشِ ، شا  ها اسممش داریم که در واق  این شا  

پییورفت قورار نودهیم در نهایوت بوه دمیول بوه چوامش          را معیوار ارزیوابشِ   ها اگر ما این شا   ،روابط بر تما  معادالت بخیش

 ها به چامش کییده  ماهند شد. تما  بخشروابط انسانش  شدنِ کییده

امبته ما در ادبیوات اجموامش امگومی اسوممش      شا   ارزیابش پییرفت اسممش است؛ ترین مهم ،یرض کرد  که معیت با رسم 

بدوث   اما وقتش بوه اسوتنادات    ،است های رشد شا  بسته  ،های ارزیابش بسته او  شا  که ایم  ایرانش پییرفت همییه گفته

 . معیت با رسم  مارح شده بمد اصامحِ ،سمره فتح در این استنادات و در آیه آ رِکه  دیدیم ،رسید 

که برای ما خواستیم توجه بدهیم  های رشد[ دو چیز است: اوالً ها ]به بسته شاخص گذاری این شاخص حکمت نامبا این وجود 

م. ایرن  یفکر انسان معنا کررد وعاءِ  شدنِ البته در طول این جلسات به صورت مفصل رشد را به فربه ها مهم است؛ رشد انسان

نزاع خود با جریان توسعه غربری را روشرن کرردیم؛ مرا برر سرر الغرشردن و         ما در این نکته محلِ در واقع ونکته اول بود 

طور که در جلسات گذشته عرض کردم جریان توسعه غربی فکرر را   همان عاء فکر با توسعه غربی مشکل داریم.و شدنِ نحیف

غرب با مفهروم  های فکر تجربیِ  . البته تفاوتکند میدیگر فکر محروم  ها را از چهار نوعِ و انسان نمودهبه فکر تجربی محدود 

تواند تجربه را نیز ایجاد کند؛ یعنی نگاه این جریان به تجربره    ی نمیجریان توسعه غربی حت پستوضیح دادیم. را نیز تجرب 

رشرد ننهرا برا چرالش مواجره        شود ها به چالش کشیده می وقتی سطح فکر انسان نکته مهم این است که. استنگاه ناقصی 

فرهنگی - برای جبهه فکریجریان توسعه با های ما  ثقل درگیری ی این موضوع برای بنده مهم بود که نقطه ؛خالصهگردد.  می

گرذاری کررده و ایرن نکتره را      های رشد نام طور که عرض کردم ما این بسته را به بسته شاخص لذا همان انقالب روشن شود.

 هاست.   مطرح نمودیم که دعوای ما بر روی رشد انسان

غیر از معیوت بوا رسوم      ها انسان رشد  بمد که  ماستم این نکته را مارح کنم که راهش برای آنگذاری نیز  این نا  حکمت دو ِ

اموا  امرسوم  حرکوت کنیود؛     مو  باید شما  :گمید بینیم که ظهمر این آیه مش کنیم مش وجمد ندارد. در واق  وقتش در آیه تأمل مش

پس آیه بوا یوک    شمد. ویاء فکر مش شدنِ امرسم  منجر به رشد و فربه نیم که حرکت م یب کنیم مش بدث دقت مش وقتش به امفاظ 

کوه مدومر ارزیوابش     دهود  موش و هوم توذکر   کند  هم طریق ایجاد رشد را بررسش مشبه صمرت همزمان  - امرسم  م  مفظ  - مفظ

پردا تیم که به فضل امهوش بوه صومرت مختالور      این نکته مهم بدث بمد که باید به آن مش هاست. اسممش رشد انسان ی جامعه

  راج  به آن صدبت کردیم.
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ایون   مااموب، از ایون   ی یک نممنهطرح آنها را پیدا نکرد .  که بنده فرصت  بمددیگری نیز در این میان مارح  امبته آیات بسیارِ

شما بودون توذکر   فرایند ذکر است، فرایند هدایت نیز  و مغزِت با فرایند هدایت است معیت با رسم  به معنای معیّبدث بمد که 

آیات پرحکمتش در قرآن وجمد دارد که بنوده فقوط    ،تذکر ی راج  به مسأمه هدایت را مدیریت کنید. در مجممع دتمانی نمش اصمً

  یک یا دو ممرد از آنها را بدث کرد .

َف»فرماید:  مش ای هست که به پیامبر در قرآن آیه َِ رأِ    َف
ركذ ِّ َِ َفِّذ َِ ر ِذ  َ ِعتِ  ْ َف ْت ر بذ

ذ
رأَفن َفمذ  ْ ِكِّر ذ َف َفذ َف وذ ُنرن  

گمیود کوه    موش  پیوامبر به  داوند  ؛«الَفَمذ 

شومد کوه    این ساا  مارح موش  ن نیستش. در اینجاکاه  های پروردگارت  فرماید تم نسبت به نعمت شما تذکر بدهید. در ادامه مش

کفار به  کردند جامعه  مد را متذکر مش وقتش پیامبر دانید طمر که مش همانکر آمده است؟ ذ  ی کلمه کاهن بعد از کلمهچرا 

شواید   دادنود؟  نسوبت جوادوگری موش    ترکسش پرسیده است که چرا به پیامبر کممنتهش دادند،  بت جادوگری مشاییان نس

دادند این  شها یادی را انجا  م  ارج از تالرف انسان امقمر و معجزات  معجزاتش مانند شقّ بر ش تلقش کنند که وقتش پیامبر

جنوه ایون   کاهن هستند و از روی کهانت و ارتباط با ا آنهادراف اذهان به مرد  بگمیند که شد که کفار برای ان زمینه درست مش

حتری در ادبیرات    ریعنی پیامبگردد؛  باز مش به قدرت ذکر پیامبر ،دهند؛ اما به نظر بنده داستان معجزات را انجا  مش

افرراد را بره تجعر      ی بر محیط پیرامون خود همه ایشانعمیق  کردند تأثیرگذاریِ بیانی خودشان وقتی جامعه را متذکر می

کردند که  مبتنی بر ذکر را مدیریت می این بیانِ دورانیدر  تحلیل کنند. پیامبر را توانستند این موضوع میداشت و ن وامی

روز ایرن شرعرها را در    نن ای بودند که عربِ گانه سبع شعرهای هفته قاتِعلَّسبع نویخته شده بود. مُ قاتِعلَّروز مُ نن ی در کعبه

بیران   دوره جاهلی از تأثیرگذاریِ واقعاً عربِ - . لذا اعرابی که خودشان در اوج تأثیرگذاری بودنددانست یاوج تأثیرگذاری م

 بیان داشتند  خیر؛ ننها از حیث تأثیرگرذاریِ  فکر نکنید که اعراب دوره جاهلی  اعرابی بودند که ضعفِ نباید شما و مطلع بود

رسیدند به اعجراب واداشرته    می وقتی به قدرت ذکر پیامبر - بودندرتبه نخست دارای ی در اوج اقوام قرار داشته و زبان

توانسرتند چنرین    کند و این تأثیر  ترأثیرِ جادوسرت نره بیران. ننهرا نمری       جادو می گفتند که پیامبر شدند و لذا می می

َف»فرماید  خدای متعال در این نیه شریفه میلذا ای را ببینند.  تأثیرگذاری  ْ ِكِّر ذ ذکر خود را به پیش ببرر.   ؛ پیامبر! شما مدیریتِ«َفذ

َف»گویم:  منِ خدا به تو می َِ رأِ    َف
ركذ ِّ َِ َفِّذ َِ ر ِذ  َ ِعتِ  ْ َف ْت ر بذ

ذ
رأَفن وقتری  . ذکرر اسرت   دهی  بلکه این قدرتِ کار را از روی کهانت انجام نمی ؛ تو این«مذ

 رود.   کسی قواعد ذکر را بلد باشد سطح تأثیرگذاری او باال می

گواه از ایون سواح تأثیرگوذاری      هوی  شودند وموش    طرفداران اییان زیاد مش دمیل به همین چنین تأثیری داشتند و پیامبر

گفتند تم چرا  به او مش؛ هستنیز دیمانه  پیامبر گفتند که مش کفار به همین دمیل کردند و مذا مامش و دنیایش نمش ی استفاده

ی دنیوایش   همه قدرت تأثیرگوذاری داری و زمینوه اسوتفاده    تم که اینهمه طرفدار داری،  تم که ایندهش؟  این کارها را انجا  مش

ر»فرمایود:   ی بعدی آیه مش کنش؟ مذا در فقره برداری نمش از اینها بهرهبرای تم فراهم است چرا  ِّ َِ َفِّذ َِ ر ِذ  َ ِعتِ  ْ َف ْت ر بذ
ذ
رأَفن َفمذ َِ رأِ    َف

َف كذ َف وذ ُنرن  
در  .«الَفَمذ 

کار را  استفاده کنند؛ ومش اییان اینباید از همین مناف  مادی  پیامبر ،یقل پمزیتیمیستش و یقل دنیایش ی امقایده یلشواق  

َف»فرممدند که  انجا  نداده و مش ْا   گیر . ؛ من از شما اجر نمش«الَفنسأُلُُکَفلعیِهَفنج

  ماستم مشکردیم منتهش چمن بنده  را بدث مش آنهاآیات دیگری نیز وجمد داشت که برای شکافتن مفهم  هدایت باید  ؛ مصه

دار  تمجه کنید و بدانید کوه بدثوش دنباموه    این بدثشما به  تا نبستمپرونده این ممضمع را در ذهن شما  از این بدث یبمر کنم

َف» معنوای  رشود بوه   -جامعه را با شا   رشد  این بمد که ما باید پییرفت کم  ما  حاللِاست؛ ومش به هر حا  ما ذ َِ رُ َف  ْ َفاُرِّ َذ ذِّ ر   ذ َفْبذع  َقذ 
َف ِّ ِ
ر ذ کننرد. اینهرا    ارزیرابی نمری   GDPیک جامعه را برا   ما باید ذهنمان را اصالح کرده و بدانیم که پیشرفتِارزیابش کنویم.   - «ال 

خواهند توضیح  وقتی می یعنی ما گسترش پیدا کرده است؛ مسئولین ارشدِو ها  خانه که تا سطح وزارت استجاهلیت مدرنی 

هرا پیشررفته یرا     شدن فکر انسان در عوض اینکه نن جامعه را به میزان فربهپسرفت  دهند جامعه در حال پیشرفت است یا 

بدث رشد است و امبتوه در ده   ،پس شا   اصلش کنند. محاسبه می GDPپسرفته تلقی کنند این موضوع را با شاخصی به نام 
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َف»رشد به معنای  -اید پییرفت جامعه را با شا   رشد جلسه گذشته به صمرت تفالیلش استدال  کرد  که چرا ب ذ َِ رُ َف  ْ َفاُرِّ َذ ذِّ ر   ذ َفْبذع  َقذ 
َف ِّ ِ
 ارزیابش کنیم. -شناسش  در حمزه روان به معنای رشد  نه «ال  ذ

کرانیزم رشرد را نیرز    مزدن  یک جامعه را متوجه شد نقش کفار در برهم پیشرفتِوقتی کسی جایگاه مفهوم رشد در ارزیابی 

اُ َف»فرمایرد   قرنن ]بعد از مسأله معیت برا رسرول[ مری    ی لذا بالفاصله نیه شود. متوجه می ر ِّ ِْ
ذ
رأَِِّف ن َفالُ فِّ ذ اُ َف». چررا  «لَعذ ر ِّ ِْ

ذ
رأَِِّف ن َفالُ فِّ ذ   «لَعذ

مصردا  دیگرری   ای کفرر دارای   در هر دورهباآلخره  –های تمدن مدرنیته  تئوریاجرای زیرا شاخص ارزیابی پیشرفت است؟ 

اُ َف»نوع فکر فاصله بگیریم. بنابراین  نن پنجو از  شودوعاء فکر نحیف و الغر شود که  باعث می -است  ر ِّ ِْ
ذ
رأَِِّف ن َفالُ فِّ ذ شاخص  نیز «لَعذ

صرالحیت   –اسرت   این عین حدیث امام معصوم -د دشمن را بیشتر عصبانی کن یک نفر ارزیابی است. به همان میزانی که

  نن فرد برای اداره جامعه اسالمی از همه باالتر است.

که چرا با کفور مخوامف    تمضیح دهمه کنم تا صاً راج  به کلمه کفر مقداری مداق الم ،برای بنده مهم بمد که در این دوره امبته

اُ َف»و  "معیت با رسم " قرار دادن همکنار آثار این معیت،یت با رسم  و مفهم  معبه با تمجه هستیم.  ر ِّ ِْ
ذ
رأَِِّف ن َفالُ فِّ ذ  در این آیه «لَعذ

اُ َف»فهماند که  ممضمع را به ما مشاین  ر ِّ ِْ
ذ
رأَِِّف ن َفالُ فِّ ذ ضد رشد هست به دمیل اینکه ضود فکور اسوت.     ضد رشد است؛ وفکر  ضد  ،«لَعذ

  این بدث نیز میخ  شد.بنابراین طبق مباحث گذشته معنای 

رأُ َف»نیه هم  درشاخص سوم  ٰ َف َُِّحذ   ُ رهذ  شرد به چالش کشریده    شاخص رفق و محبت در یک جامعه. هروقت است شاخص رفق و «ْ ذع  

دیگرر برا     بیایرد بره وجرود    اصرطکاک در روابرط انسرانی   وقتی  جامعه با اصطکاک روبرو خواهد شد و روابط انسانی در نن

ها را پر کنیرد. لرذا وقتری مشراهده      بین انسان ی ایجادشده (GAP) گپِتوانید  نمی مقررات  و  های روبنایی و یا قانون مکانیزم

هرا بره    پیوستگی همه بخش که فهمید می نگاه کنید  ّاست  اگر بر مبنای لُ یک جامعه به چالش کشیده شده کردید که رفقِ

 ماهید رشد ایجاد  حتش شما وقتش مشکند.  خیز می را حاصل ها زمینه است و وجود  انسان  کشیده شده است. لذا رفق چالش

هوا انتقوا     به وجومد انسوان   رشد به هی  ینمان در غیر اینالمرتهای رشدآور  مد ترکیب کنید  کنید، باید مدبت را با مکانیز 

دارد  قرارش از همه در وجمد مادر یسل مدبت بی زیرا ؛مادر است ،دمر تربیتکه م اند گفتهکند. مذا بر اساس این مبنا  پیدا نمش

یعنش مقاومت  ن چیز را از وجمد فرزند پاک کنند؛تمانند آ ها هم نمش چیزی را در وجمد فرزند  مد جابیاندازد، دیگر کمه  اگر او و

 کند.  پذیرش بسیار ارتقا پیدا مش و رود مشو استقامت  یلش باال 

بوه صودا   زموانش زنوه هیودار را    بایود   سوازی کنویم    ماهیم جامعوه  اگر مشمذا  های اصلش هستند و سه ممرد شا اله پس این

د، روابوط انسوانش بوه    نوجمد نداشوته باشو   شا  اگر این سه زیرا  ؛باشند  شدهبه چامش کییده  دربیاوریم که این سه شا  

تمانود تعقول کنود،     ، نموش تماند تودبر کنود   نمش قاعاًمیستش است، یویاء فکر او فقط پمزیت انسانش که .کییده  ماهد شدچامش 

به دلیل اینکه وعاء فکرر او  بحثی را مطرح کنید خواهید  میوقتی شما مثالً  ا ؛ بنده از این افراد زیاد دیده تأمل کند.تماند  نمش

چررا نحروه بحرث    گروییم   مری  به او وقتی ما را به نتیجه برساند. تواند گوید این نحوه بحث نمی می ویستی شده استیپوزیت

 ؛حسی اصالً علم حاصل نخواهد شرد  ی میدانی و نمونه ی بدون نمونهگوید به دلیل اینکه  میتواند ما را به نتیجه برساند   مین

صدسرال   نگاهِ د  یعنیپذیر باش باید اثباتحتماً اند که علم  انداخته جادر دوره نموزش در ذهن او  دلیل این حرف نن است که

برا ایرن   خواهم  میوقتی  باشم اندیش سادهنوعی اگر طلبه  منِ با این تفاسیراند.  انداخته جاپیش تمدن مدرنیته را در ذهن او 

شخص اصالً تعقل را به معنای  این در حالی که کنم میمطرح برای او متد عقلی معارف دینی را با صورت دینی کارکنم   فرد به

نب در مرن  در ایرن حالرت    ست.ا تربیت شدهویستی یپوزیت کند  چون سد و نه اگر بشناسد قبول میاشن قیقی خود نه میح

   چرون شرود  مری کم اثرر  شما هم عقلی    استداللِکند تربیت میویستی یوقتی نظم نموزشی همه را پوزیت کوبم؛ گ میهاون

   ویستی نیستند.یپوزیتهای عقلی  استدالل
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میسوتش مخوامف   یاینکه موا بوا نگواه پمزیت    گفت مشیاد دار  که یکش از بزرگان نیروهای انقمب در یک جلسه دانیجمیش  بهبنده 

بسوت   اییوان در یوک بون    پذیر نیستند؛ در واق  دینش تجربه های گزاره ی م بگمییم همهی ماه هستیم به این معنا نیست که مش

 ای سخنرانش مفالل اییان به همین دمیلکنند،  صمرت پمزیتمیستش فکر مش به اییانکه طرف مقابل  ددیدن د و مشدنگیرکرده بم

توا   بردنود  نوا  موش  میستش اثبوات کورد را   تیمد  پمزی تمان آنها را ای که مش دینشهای  گزارهسخنرانش  د و در آندنآماده کرده بم

 اگر نخماهیم کار بنیادین کنویم بنابراین د. ننوادار کتأمل به یک مقدار میستش هستند را یآنهایش که در نگاه بنیادین  مد پمزیت

 کرد .  مارحها را  همین این شا اله است. برایحرف بنده  رفتار کنیم، اینشمیم به این شکل  در آ ر مجبمر مش

یک بدث راهگیوا بورای تدلیول     -بدث کردیم  معنای آن را که ما از جلسه ده تا بیست -معیت با رسم   ممضمعبه نظر بنده 

شکافته چهل جلسه یا تا ما مثمً  مد این بدث را سش  باشدگرچه دوست داشتم شرح صدر بییتری ااست. معه امروز جامسائل 

کردیم، حا  در جلسات آتش به این ممضمع  ییتر باهم مباحثه مشب؟ باید این ممارد را بسامح تفکر چیستند و تمضیح دهیم که

  ماهیم پردا ت.

که  یدتمازن یعنش مماظب باش تمازن؛ های بسته شا اله. 9 های رشد . بسته شا اله5؛ هستنده چیز های ارزیابش س پس شا اله

اگر ممازنه شما با جریان کفر به نف  کفار منجر شد، یعنش فرصت تأثیرگذاری بوه   با کفار به نف  کفار تما  نیمد؛ چمن ی هممازن

اُ َف» های دو  را از قید  بسته شا الهاید. ما  او داده ر ِّ ِْ
ذ
رأَِِّف ن َفالُ فِّ ذ بدث های رفق. مذا بنده امروز  بسته شا اله .9. به دست آوردیم «لَعذ

هوا ارزیوابش کنویم. اگور      دنیوا را بوا ایون شا الوه     ممفق شمیم همه کیومرهای  آیندهشاءاهلل امیدوار  که در  و ان را تمضیح داد 

تمان قبم  کرد  گر مشقرار دهیم. مرا ممک ، باید این سه شا اله است یا پسرفتدر حا  پییرفت  ای جامعه ماهیم بفهیم  مش

 ؟! بکنیمبعد ما به او اطمق پییرفته  یک نمع را استفاده کند وتفکر فقط  نمعِ از پنج  ای جامعهکه 

زنند  ته دیگران هم این حرف را میالب -ال سخنرانی بودند  ایشان فرمودند ای در ح جمهور محترم در یک جلسه نقای رئیس

غرب هم گزینش کنیم.  های توانیم از خوبی   ما میاستبد  وجود داردغربی  هایچیزهایی که در کشور همهشما فکر نکنید  -

خواهیم گزینش کنیم   می که مشهور ی بنده در مقابل این جمله حرفهمین حوزه تکنولوژی است.  نیزها  از خوبی مراد ایشان

یرک تکنولروژی را    -وژی این موضوع را بیان خواهم کررد   بعداً در الگوی تخصیص تکنولحاال -خواهیم  می که اگراین است 

غررب   چرون  خوب یرا برد اسرت؛    انتخاب گزینشی که شوم بنده وارد این بحث نمیگزینش کنیم ]باید به رشد توجه کنیم.[ 

پاسر    نیرز  انردکی از مروارد   و در ام بنده زیاد در مقابل این سؤال قرارگرفتره  کند و خود را به ما تحمیل می تخره سؤاالباآل

ایرن سرؤال قررار     مقابلهر وقت در  ام. فتهخواهم بگویم ر حال حاضر میبحثی که در و در بسیاری از موارد به سمت  ام ادهد

شرما  ؛ یا نره خوبی هم وجود دارد افزارهایی که در غرب وجود دارد  همه این نرم و درکه نیا در غرب و تمدن مدرنیته  گرفتید

 ؛دانرم  بنده این دعوا را دعوای عبثی مری مالکی در این وسط وجود ندارد و  چون و به نن پاس  ندهید؛ دوارد این بحث نشوی

نن  در ابتدا بر روی مرالکِ بگویم که خوب است با بد؟ پس بهتر است  باید بنده با چه مالکی در صورت ورود به این سؤال زیرا

تیریح  وماهم   این بدث را شاءاهلل در امگمی صنعت و امگمی تخالی  تکنمممژی ان حاال -یرض بنده این است که  بحث کنیم.

تلگورا  و فضوای    ی . مثمً در حا  حاضر مسوأمه استاثر آن بر روی ویاء فکر  ،بدبمدن یک چیز یا  برای  مبمعیار اصلش  -کرد 

بوه تممیود ا بوار    ای است که  پدیدههای اجتمایش  شبکه ی کنند که مسأمه طرفداران این ممضمع بیان مش مجازی مارح است و

پس هم تعاملش است و هم  افزایش داده است،نیز سریت انتقا  دیتا را  زیاد است وبسیار تعامل در آن  کمک کرده است، چمن

 موا  حوا   .نیوز بورای آن بر ماهنود شومرد     قیودهای سوم ، چهوار  و پونجم را     امبته ،میات را زیاد کرده استسریت انتقا  اط

ش ایرانوش  نظر امگمی اسومم  از ؟ یا بد است  مب – باشد مشیک مالداق از تکنمممژی باآل ره  –این ممضمع بگمییم  م ماهی مش

کسوانش کوه ایون نومع از      ؟ چاره این است که اثر آن ممضمع را بر روی ویاء فکور بسونجیم. بنوده از هموه    پییرفت چاره چیست

ز تکنممومژی در جامعوه ماورح شومد     استفاده ا دهند امگمی اسممشِ اجازه نمشکه از آنهایش  حتشکنند و  ژی را ترویج مشتکنممم
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تدریک ویاء اثبات کنیم  تاکردیم  استدال ده جلسه ما  -قاعش پییرفت است  شا  ِکنم که اگر تدریک ویاء فکر  ساا  مش

ما هور   آیا اگر نشسریت انتقا  اطمیات امزاماً به تدریک ویاء فکر منجر  ماهد شد؟ یع یاآ -شا   اصلش پییرفت است فکر، 

اتفواق   بییوتری  پردازشِ اوبه معنای این است که در ذهن  ،ذهن شخ  منتقل کنیم بهچه دیتا را با سریت و حجم بییتری 

 فرصوت کمتوری بورای فکور     دهید بریکس است و وقتش شما ساح سریت انتقا  اطمیات را افزایش مش اینکه  ماهد افتاد؟ یا

فکور اسوتفاده    ویواء تمانیم از رسانه به شکل فعلش برای تدریوک   ست ما نمشاشا    ،تدریک ویاء فکراگر  ؟باقش  ماهد ماند.

پرنومر   آمیوزِ  بنده مکرر این آیه حکمتفکر کردنش بر روی آنها نیست.  فرصت  در حامش کهاطمیات زیاد  ماهد شد  کنیم؛ چمن

َفَف» :فرماید مش داوند متعا  به پیامبر  مد  ا  که سازی را بدث کرده برای جامعه َف وذ ن    ْ رأُ َف ُقر ٰ ْق  ْذ چورا   ایوم.  ما قرآن را آیوه آیوه کورده   «  فذ

ُ َف»؟ است  داوند متعا  این کار را کرده
ذ
ن ذ رر  َف ِِلذ ذ رأِ َف لَعذ نلّٰ َف اذ ٰ َف لَعذ ر   . چورا؟ بوه   یود کث قرائت کناید با مُ وقتش در مقا  قرائت قرارگرفته « ُم  

. کنود  موش چیوز را بوا ایون مدومر هماهنوه       و هموه  استارزش قائل  ها برای فکر کردن انسان ه دستگاه پیامبرانکدمیل این

 هوای  دانسته. وقتش شما بگمیش دانش مشبر جهل تم همین بس که هر آنچه را  ندای فرممد در یک بیان حکیمانه منینامیرامما

کنود. ایون مسوائل    فکور   طورف مقابول بوه آن ممضومع     دهیود  اجازه نمش گمیید مش فکری کنید سازیِ  مد را بدون اینکه زمنیه

 های کاربردی هستند.  شا اله

 کوه دارنود  را  اجوازه و ا تیوار   ایون  فقیوه  وموش  جمهومر بوا تنفیوذ     آقای رئویس  امبته پرسم؛ مشساامش جمهمر  بنده از آقای رئیس

از این اقودا  دفواع مناقوش و یلموش هوم کورد؟        تمان مشآیا اما انالافاً جدید را وارد کنند، این ا تیار قانمنش است؛  ها تکنمممژی

گیوری    ماهم در حا  حاضور وارد ممضو    نمش بنده امبته. زدحرف  ید با یک ممکباید حرف حساب زد، با ،شمد اینامر که نمش

مذا وقتوش کسوش    ببرد. ها را به فکر فرو تماند انسان مش درت ایجاد تذکر در جامعه را دارد وامگمی پییرفت اسممش ق چمن شم ،

و به سومت   نممدهبنیان یمل  گیرد، هدایت ره جامعه هم قرار مشدر مسند ادا وقتش شدامگمی اسممش ایرانش پییرفت را متمجه 

تفاهم نداشته باشویم و دوره افتخوار موا دوره رضوا ان      گرا نیستیم که قدرت  دستمر دادن نخماهد رفت. ما مانند جریان تمسعه

کننود، موانعش    ماهود اسوتفاده    مش آقای رئیس جمهمرمن را در ایران به جلم ببرد. به هر حا  اگر یساباشد که با چکمه مدرنیز

ا چوه  به چه شکلش تکنمممژی غرب را تخالوی  دهویم؟ بو    یعنش اما یرض بنده این است که ممک آن را نیز بدث کنیم. ندارد؛

 وگم نیاز دارد.  دهیم؟ این ممضمیات به گفت معیاری و ممکش این کار را انجا 

. بنده از همه نیروهای بابرکت جبهه انقمب اسوممش تقاضوا   آیند بکار مشی رشد در این نقاه ها شا اله بینید طمر که مش همان

 مقابول داری و ساح تفاهم جبهه انقومب را در   های امگمی اسممش ایرانش پییرفت تمجه کنند؛ باید ساح زبان کنم به بدث مش

جهوانش   ی های ما برای ممافقت و مخامفت در ایون صودنه   گرا افزایش داد. اگر گفتمان امگم را جدی بگیریم، ممک جبهه تمسعه

در حا  حاضر تفاهم وجمد دارد، اما ما باید دائمواً    حاضر ساح تفاهم وجمد نداد،  یر؛ نه اینکه در حاامبته شمد.  دارتر مش زبان

 آن را ارتقا دهیم. 

میکل باید برای و  قبم  داریم این ممضمع را ما هم ایم؛ زیستش پیداکرده میکل مدیط ما گمیند مشگرایان  تمسعهدر حا  حاضر 

اما ساا   شمند؛ های به چامش کییده مش انسان آممده شد، زیست وقتش مدیط ؛ چمنش تدبیر کرده و آن را حل کنیمزیست مدیط

مسأمه  دست است که ؟به چامش کییده  ماهند شد یا  یرها  ، انسانشمدبه چامش کییده ای  جامعهدر این است که اگر رفق 

مفهم  سوممت   شمد که متمجه مشتر فکر کند گرا یمیقاگر قدری جریان تمسعه هاست؛ ومش، مسأمه سممت انسانزیست مدیط

 تمانیم او را ناسامم فرض کنیم، انسانش به چامش کییده شد مشرفق وقتش یعنش  تر است؛یمیقبدن  فیزیمممژیِاز سممت قدری 

یوا یود   اوری کوه جامعوه      است تر  ارناک گمییم ناسامم است. شمد مشبه چامش کییده مش تنفس انسانشوقتش کما اینکه 

مدبوت در جامعوه   رفوق و   ی دریاچوه  با تمجه به اینکه د؛  ار فروپاشش نهاد  انماده است؟!کناسممش و همه دنیا را تهدید مش

 شناسوامم  یهوا انسوان  عواد  روحوش گردیوده و   ها دچوار یود  ت  انسان شمدبه چامش کییده  انماده مسأمه  انماده است، وقتش 
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وگمهوای یلموش   گفت سیاسش نیست! بلکه های بدثها، کند؟ این بدثها تمجه نمشگرا به این بدثشمند. چرا جریان تمسعه مش

 برای فضای یلمش امروز جامعه ماست. 

 نظوا ِ کردیم؟ بورای اینکوه   چرا ما ده روز ایستادیم و روی این مسائل صدبت  که هستم تمضیح این ممضمعدائماً در حا   بنده

هوا شود ،   وارد بدوث شوا     -اگر  دای متعا  تمفیق داد  -عدی که شاءاهلل دور بهای ارزیابش جدیدی بمجمد آید. انشا  

به گانه ویاء فکر منجر به تدریک سامح پنجاقتالاد   مثا  ینمان  به  ماهم کرد کهآنجا بدث  بدث دیگری را مارح  ماهم کرد؛

دانش آنها را حداقلش معنا کرده و  ماهند مش بعضش شمد مارح مش بنیان دانشهای شرکتمسأمه وقتش  واق  دره شکل است. چ

 طراحش کرد که مبتنش بر تدریک ویواء  بنیان اقتالادی های دانششرکت تمان یک امگم از اما مش کنند؛میستش معنا مشیتیزمرا پ

اما ؛ کنند، دانش انسان را تدریک مشنیزهای اقتالادی اسم  را بدث کرد. شا  این ممارد  تمان د. مشگانه فکر باشسامح پنج

موان    ،نقوانم  چوه کواری انجوا  دهویم کوه     حا  . میستشیزتمگانه است نه به معنای ساح پدانش به معنای سامح پنج در کل

های تکمیلوش  ماهود   . این بدثها چیست شا   سایر بخشگذاری چیست؟ شا   این نمع قانمن ویاء فکر نیمد؟ شدن فربه

 بمد. 

 ای مهم این است که همین درک اجموامش  بدث  -پنجم و هفته شیم  ی یعنش هفته -که در پیش داریم  ای اما در این دو هفته

ده جلسوه   بدث این ممضمعشمد؟  چگمنه مدقق مش مارح کرد  -پذیر امبته مداسبه -های پییرفت اسممش که بنده از شا  

امگومی   وماهم نگواه   موش بنوده  مدقق کنیم؟ را  ها شا   باید اینچامر  که باید میخ  شمداست، ا  جلسه سش ما تا بعدی

 تمضیح دهم.  برای این کار رااسممش ایرانش پییرفت 

موا بوا   کونم.  بدث موش را ریزی مبتنش براین نگاه مد  برنامه نیز ما  تا چهلاز جلسه سش تمفیق داداگر  داوند متعا  شاءاهلل ان

در  هم کوه دمش را مژدهاین به همه نیروهای انقمب  رف کردیم و در همه جلساتش که داریم نیزهمین مد  در برنامه شیم تال

ازمان مدیریت  ارج شود.  تمسعه از دست س برنامه ا تیارِ غربش و جبهه امگمی پییرفت اسممشاومین مالاف بین جبهه تمسعه 

برنامه شیوم  تمسعه با مجلس است.  ی ا تیار برنامه اآلن ودر طم  هفتادسا  ا یر این اتفاق افتاده است که بار است  این اومین

تالمیب کردند میروط به تغییرات گسترده  کلیت برنامه شیم را نماینگدان نیز رد شد؛ در مجلس فعلش قبل در مجلسِار بیک

مون در ده  . اسوت  مدنظر سازمان مودیریت  برنامه شیمِ تأیید  ید به معنای  واق  در کلیت به قید تغییرات گسترده،تالمیب  و

 با همین مود   ودهم تمضیح مش را انجا  دادیم مقابل سازمان مدیریت دوسامهبا آن این مالاف سنگین که  را مدمشجلسه آ ر 

ریوزی  قابل تفاهم بورای حومزه برناموه   این میان وجمد دارد که  در یعنش یک مد  نظری ؛رویممش به سمت نمشتن برنامه هفتم

 دهوم مقدمات و  مد مد  را تمضیح مش هستیم و  دمت شما اآلنکه   یا در چهل جلسهقبل از اینکه این مد  را یعنش است. 

گورا بوه پیوروزی    نر  مقابول جریوان تمسوعه    یم و در یک مالاف سنگینِا هبکار گرفتاین مد  را  میده تبیینتفالیلش به صمرت 

داده تئمری آن را تمضیح  نیز، چهل جلسه در دانیگاه شریف گرفتیم تالمیمسخت،  ی آ ر این مبارزهدر رسیدیم. برای همین 

 که چه قمایدی بر آن حاکم است.  و بیان کنیم

هرای هویرت اسرالمی را محقرق     در دهه اول به سؤال چگونه شاخص ین است کها در بنده ی دو دهه بنابراین اهمیت مباحثِ

بیران   وقتی این نگاه شرکل گرفرت  . خواهیم راجع به الگوی تحقق صحبت کنیم در این ده جلسه می دهیم پاس  میکنیم؟ 

اش را اگر خداونرد متعرال زمینره    طور که عرض کردمهمان .ریت استفاده کنیمیدر سازمان مدچطور از این الگو  کنیم که می

ننها هم متوجره شروند    تا گذاریم میریزی جلسه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهدر حضور  نیزفراهم کند  چهل جلسه 

و فقط حوصله  نداشته باشندحوصله  هانن خیلی هم ناراحت نباشید  اگر البته ریزی با نگاه انقالب به چه شکل است.برنامه که

چرون در طری جلسرات نینرده     را برگزار خواهیم کررد؛   جلسات  خودمان های غربی را داشته باشند خواندن کینز و تئوری

 تاریخی در این تحول بزرگِخودشان  شوند. حال یا دوستانِریزی میکارشناسان جبهه انقالب وارد سازمان مدیریت و برنامه
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البته شوند. بازنشست می صورت[ دهند که در این کار را انجام نمیو یا ]این  کنیم؛ خدا را شکر  تشکر می که شوندسهیم می

مرن   گفرت به بنده مری  -در این دوره اخیر  -یکی از این نقایان در مجلس  شوند؛زود بازنشست میننها شما فکر نکنید که 

 بازنشسرتگی وقرت   کرنم هستم. بنده به ایشان عرض میشغول مریزی که در سازمان مدیریت و برنامهسال است  ویک چهل

  کمبریج و این MITبه دانشگاه  اید. به دلیل اینکهاول انقالب را به چالش جدی کشیده ی شما چهار دهه  استفرارسیدهشما 

بره   و در مکتر  امرام  بیایرد  حوزه علمیه قرم   بهفرصت پیدا نکردید که  وقت هیچو  مند بودیدعالقه از غرب نمده مفاهیمِ

  .کنید تأمل عمیقصورت 

به معنای اینکوه اگور کسوش بور آن مسولط شود،        ،شمدتر مشها کاربردیبدث که در این دو دهه بنده این استیرض  هرحا  به

چگمنوه  » کوه  سواا  را در ذهنتوان تثبیوت کنیود    ایون   شواءاهلل یک برنامه تمسعه را از ابتدا تا انتهوا بنمیسود. پوس ان    دتمان مش

هوای  شوا    ی گانوه  هوای سوه   بسوته  تدقق امگمی پییرفت در ممرد  در حقیقت .«های همیت اسممش را مدقق کنیم؟ شا  

ا مدقق کنیم؟ . چگمنه رشد را مدقق کنیم؟ چگمنه تمازن را مدقق کنیم؟ چگمنه رفق رمباحث را در ا تیار داردهمیت اسممش 

 شمیم. مشوارد  این مباحث وارد شاءاهللان

 امقاسم مدمدیلش سیدنا و نبینا ابش اهلل صلشو 
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 پرسش و پاسخ:

ایون   رهبور  سواا ِ و  برده شدنزد رهبر  - را ریختند طرحشبابایش  که آقای حاجش - وپرورش آممزشتدم   سند  :یکی از حضار

بوا وجومد   وموش   بوه بدوث اجورا بومد؛    نقدی که رهبر انجوا  دادنود تنهوا    کنم اجرا کرد. من فکر مش آن را تمانبمد که چامر مش

 فرماییود  موش شما  ش کههمین صدبت براساس . آیاایرادهای اساسش دارداین سند که  یلش از دوستان انجا  دادند،  شهای بررسش

  یلش ایراد داشت.  ،کرد ماامعه را این سند بنده شمد؟ حاصل مش نیز تغییریدر این سند 

دو ییب دارد: ییب او   وپرورش آممزشسند بنیادین تدم   بابایش هم یرض کرد  که بنده به  مد آقای حاجش استاد کشوری:

معنای تدم   اشکا  دو  این است که مسأمه مهمش است. و اینتدم  آن  یلش ضعیف بدث شده است  این است که چگمنگشِ

ومش  امضاء کردند؛آن را  گا  او  ینمان  به ا  برای اینکه کار به حرکت درآیدری نظرهب منتهشمارح شده نیز مدل بدث است. 

بوه صومرت تفالویلش ماورح      وقتش مباحوث موا  شاءاهلل جدی گرفته نیده است. حا  ان نیزهمین میزان  ،در فضای دومت فعلش

هوا را  تومان آن مود   حومزه موش   هوا  دهدر  وقت آنو  گیرد ، تفاهم گسترده صمرت مششدحل نیز  های تئمریک آنقامب گردید و

 دا ل ایران هست، واقعاً این نسولِ  که شما فکر نکنیدش انقمب، طم  و یرض زیادی دارد و فرهنگ-بازتعریف کرد. جبهه فکری

 اممللوش  بینتمانید ببینید، تقریباً روی اربعین را مشپیاده اآلنهمین  گسترده است،مدرنیته  تمدن استکباریِ ضد  به پا  ماسته و

هموین جبهوه    شواءاهلل  انما اگر ساح تئمریک مسائل انقمب را یمیق کنویم،    ماهد شد. نیزتر اممللشو از این به بعد بین است

  . ماهند کردمدیریت  تری راتندتر و جدی شمند و به سمت یالر ظهمر حرکت وارد سازماندهش مش

تقودیر  ودای متعوا  ایون اسوت کوه        ماند . رجز مش نیزپیش  مانم، دو سا  رجز مش اآلنبه همین شدت و حدتش که  بنده

پس از  دانیگاه شریف  دورهاین  تر است و یلش روشن های ما معنای حرف ومش حا  ؛دنشم تمسعه به چامش کییده  های برنامه

میروط به اینکوه موا قودرت تدریوک تفکور را جودی        اما راه باز است، نظر  به.  دمت شما برگزار شده استسامه دویک نبرد 

فکر جامعه را فربه کنویم، روابوط انسوانش و    طرف مقابل و  تمانیم فکرِاگر ما مش که معنا ندارد این است.بگیریم. این یرض بنده 

 گردد. مشهای ما باز به مد  . پیداست اگر جایش کندی هستنکنند تالمیمات تغییر پیدا

 ؟ ندمهم نیست هم  آنیمامل اجرایش هم باید  مب باشند؛ مگر  یک از حضار:

 -. دوستان به بنده گزارش دادند که فهمندهمان کسانش هستند که امگم و انقمب را مش بدث همیمامل اجرایش  استاد کشوری:

یدد کمش نیست. اگور بتومانیم     مدجمش فرهنگش در کیمر داریم و این ی سسهچهل هزار ماکه  -زارش هم ناق  بمد امبته گ

 سواح فعلوش  در ما بییتری  ماهد داشت. سریت از وضعیت فعلش  را به امگمی پییرفت اسممش مجهز کنیم، کار ماسساتاین 

. شومیم و بوه امگمهوای غربوش مبوتم      نویم ک گمیش کلش و آن این است که نبایدمیکل طراحش داریم میکل انگیزه نداریم، بلکه 

  ماهد رفت. پیش  بهاهلل به فضل امهش کار شاء ان

 و آ  مدمد مدمد یلش صلّاملهم 


