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 بسمه تعالی

 زمینه آشنایی با مبانی نظام مدیریت اسالمی

 1جلسه 

 «اسالمى علوم فرهنگستان كاربردى تحقیقات كارنامه كلیات فهرست»     پیرامون توضیحاتى    

  

 :فهرست

  بحث سیر درباره كلیاتى - 1 

  عناوین تعداد و سطوح - 1/1    

  عناوین روى كار مراحل - 1/2    

 (عناوین تشریح) بحث اصل*  

  آزمون درباره توضیح - 1 

  آزمون جایگاه و معنا - 1/1    

 « كارائى و مبنا»با« مدیریت در روش» تناسب - 1/2    

  عمل و نظر در« روش» تمنزل - 1/2/1    

  آزمون تحت عناوین پیرامون توضیحاتى - 2 

 «فعالیتها شاخصه» براى« اجتماعى» قید قرارگیرى دالیل - 2/1    

  آن معیار و توسعه درباره توضیحى - 2/2    

  توسعه بودن اجتماعى لزوم - 2/2/1    

 « توسعه معیار» مباحث و  موضوعات درباره توضیحاتى - 2/3    

 «فعالیت    درهر وظیفه اختیارو سعه،تناسب تو»ضرورت مالحظه  – 3/2/1    

  وظیفه    اختیار، توسعه، بین تناسب ایجاد نتیجه« توصیف نظام» توسعه - 2/9    
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 « توصیف نظام» شدن مشخص لزوم - 2/9/1    

  بحث خالصه*  

  وپاسخ پرسش*  

  وكالن خُرد دردوسطح ىواله مادى مدیریت تفاوت - 1 

  درسازماندهى معیارها نقش - 2 



 (  الرحیم الرحمن اللّه بسم)  

  

  بحث سیر درباره كلیاتى - 1 

  عناوین تعداد و سطوح - 1/1    

 بیان است شده تنظیم كه جدولى اساس بر انشاءاهلل داریم خدمتتان مدیریت امور در كه را بحثى    

 .كنیم تكمیل سطح چند در را قسمت این بحث این در بتوانیم كه واریمامید و نمائیم مى

 حداقلش است گرفته قرار جا این كه تائى نه عناوین این الرحمن انشاءاهلل كه است عناوین آن، سطح یک    

 رابزا هم تائى 27 یک فعالیتها، اجتماعى شاخصه شود، مى تا 27 یک یعنى شود، مى تبدیل عنوان 27 تا 3 به

 .فعالیتها اجتماعى نظام شود مى هم تا 27 یک و شود فعالیتهامى اجتماعى

 عنوان هشتادویكى( 81) تا سه داریم كه را بخشى سه نتیجتا تا كنیم مى عرض كه است حداقلى این    

 یک و است سیاست به مربوط جدولش یک كه دیگر جدول دو و جدول این بعد و بشود عنوان تا 293 یعنى

 در واال است كار حداقل مقدار این كه شود مى عنوان 724 رویهم كالً است، اقتصاد به مربوط یگرشد جدول

 باید بنابراین بیاوریم آزمون خود در را عنوان 724 باید كنیم بحث بخواهیم مدیریت در صرفاً ما كه كار پایان

 .است كار نپایا و نهایت این باشد، نظام هم عنوان تا 293 و ابزار 293 شاخصه،293

  

  عناوین روى كار مراحل - 1/2 

 3 است شده طرح كه عناوینى این براى باید سپس شود، طرح عنوان و موضوع 81 بایست مى ابتدا در    

 .است عناوین تشریح مرحله - 3 عناوین تنظیم مرحله - 2 عناوین، تعیین مرحله - 1 باشیم، داشته مرحله

 داشته فیشهایى یک باید ما یعنى بشود، كار اطالعاتى فیش با باید شوند مى ریحتش عناوین كه اى مرحله    

 سطرى 3 الى 2 تعریف یک عنوان تعریف مثالً. باشند شده داده شرح عناوین كوچک صفحات در كه باشیم

 .باشد خالصه مطالب و بوده كوچک صفحه یک هم آن وتشریح. باشد
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 طبیعتاً كه بكند كار فرهنگ در خواهد مى كه است نظامى باشد مى ما صحبت اصلى موضوع كه موضوعى    

 باشد، داشته فعالیت خواهد مى هم كارى یک براى و شده ریزى پى مبنائى یک بر و بنیانى یک بر نظام این

 و كارائى نحوه یک بایست مى و شده درست قواعدى مجموعه یک اساس بر كه است ماشینى نظام این

 آن به تعالى انشاءاهلل كه باشد مى بحث كلى بسیار سیر این. باشد داشته هم اى مرهث و نتیجه یک همچنین

 .پرداخت خواهیم

  

 (عناوین تشریح) بحث اصل  

  آزمون درباره توضیح - 1 

  آزمون جایگاه و معنا - 1/1    

 قرار آزمون بر فرع تماعىاج نظام و اجتماعى ابزار و فعالیتها اجتماعى شاخصه كه گوئیم مى اول قسمت در    

 .كرد اراده و بیان توان مى معنا چند آزمون براى اند گرفته

 و ایم كرده آزمایش آنرا ایم كرده درست را چیزى یک ما بگوئیم كه است این آزمون، ابتدائى معناى یک    

 این خود اشدب بنا اگر حاال است، حرف یک این دهیم، انجام خواهیم مى را كارهائى سرى یک هم حاال

 چه كردن آزمایش اصالً دید بایستى صورت این در باشد روشى یک داراى كارمان این خود و تنظیممان

 است تجربه آزمون گوئیم مى جواب در دارد؟ طراحى به نسبت و تأسیس به نسبت را منزلتى چه است؟ كارى

 را موضوعى اینكه یا بگذاریم نآزمو موضوعى هر براى است صحیح آیا صورت این در است موضوع یک تجربه

 است؟ فرهنگ خود مدیریت كنیم آزمایش فرهنگ در باید كه

  

  كارائى و مبنا با مدیریت و روش تناسب - 1/2 

 در است، كردن فكر براى« نظام« »روش» كه فلسفى باصطالح سطح در نظرى، سطح در كه همانگونه    

 ما حتماً باید یعنى. باشد نمى جدا تحقیق خود عمل از« سازماندهى» و« مدیریت» هم جمعى كار بخش

 پایه بر كه اداره روش یک توان نمى. باشد مى سازگار خودش متناسب منطق با اى اداره روش هر كه بدانیم
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 و والیت اصالت به قائل یا ذهن، اصالت به قائل كه اى فلسفى دستگاه براى شما است استوار حس اصالت مثالً

 نحوه مدیریت، افزار نرم مدیریت، روش كه است مهمى بسیار مطلب مطلب، این. بگیرید بكار است تولى

 بدانید باید همیشه البته. باشد مى متناسب( خواهید مى آن از كه را كارى یعنى) كارائى با و مبنا با سازماندهى

 مانند) نیست مییزت قابل یعنى باشد، نمى مالحظه قابل خُرد مدیریت در هرگز كنیم، مى عرض كه خصلتى

 بیاورند، نمونه شما براى است ممكن( كنید تشریح شما جائى اگر یا زنند مى خُرد مدیریت در كه مثالهائى

 یا شركتى یک در عامل مدیر یک یعنى مدیریت چه؟ یعنى مدیریت كه بیاورند خُرد مدیریت از نمونه صدها

 چه تا باید هم دیگر سال و دارد سرمایه چقدر شركت یا مؤسسه این كه باشد داشته مواظبت كارخانه یک

 فروش طریق از یا حاال)نماید اعتبار تأمین باید اینكار براى مدیر. باشد كرده پیدا معقولى افزایش مبلغى

 و كند مى پیدا استهالك كه وسایلى و ابزار و اولیه مواد اعتبار، آن طریق از...( یا بانک از وام طریق از یا سهام،

 تبدیل كاالئى یک به را اولیه مواد آن و نموده سازماندهى را اینها سپس نماید تأمین را الزم سانىان نیروى

 اعتبار. كند تبدیل اعتبار به یعنى نماید اعتبار تأمین دوباره بایست مى آن از بعد برساند، بازار به را آنها و كرده

 اصالً این بگوید كسى است ممكن. بدهد نشان را رشد فاصله آن باید دارد، اى فاصله آخر مرحله اعتبار با اولیه

 باشد، تواند مى كسى هر شما مهندسین و كارگرها هستید دینى چه به متدین شما، كه ندارد این به ربطى

 گیرد مى انجام كه كارى موضع از باید شما صورت این در... و اللهى حزب مسلمان، نصارى، یهودى،

 مثل اید آورده كه را اللهى حزب مثالً مهندسین چرا شما، كه بگوئید دشو نمى هرگز. كنید اش مالحظه

 دست كه را بخش این مثالً بودیم گفته بود آمده كه یهودى مهندس و اید خواسته كار ازآن یهودى مهندس

 باید كردید مى سختگیرى هم مسلمان به كردید مى گیرى سخت او به كند كار درست باید ایم سپرده تو

 خوب گویند مى كردیم، مى را اسالمش رعایت نبود، اى مسئله كرد نمى یا كرد مى كار حاال كرد مى ارك مسلمان

 بیشتر به اسالمى ارزش نیست، مهم محصول حاال گوئید مى آید؟ مى بدست چگونه محصول باشد طور این اگر

 خُرد مدیریت در روش مثالً) روش در حال بهر كنیم؟ چكار كند مى ضرر وقتى كارخانه. است بودن مسلمان

 كه باشد این بطرف سیرتان شما اگر لكن و هستند مساوى یهودى و مسلمان آن در آید مى نظر به( دارید كه
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 در اگر و شود مى تر نزدیک داشتن مقصد با و ادراك روش با اداره روش رنگ كنید، نگاه را كالن مدیریت

 همان با منطق، یک دارد وجود سیر خط دو كه شود مى واضح كامل نحو به قطعاً كنید اش مالحظه توسعه

 مفاهیم تولید روش» ما بیان به و كردن استنتاج روش و كردن بندى جمع روش و كردن فكر روش با كه گونه

 یا دارد حیوانى تولى و تبعیت یا هست، تبعیت باالتر سطح در« تبعى فاعلیت ایجاد كیفیت ایجاد اینكه یا

 بصورت را او كه است معبودى معبود، اگر باشد معبود از جداى تواند نمى پرستش نحوه این بنابراین. ملكوتى

 كه را آنچه. است حده على هم جمعیش كار است، حده على عبادتش مناسک و آداب پرستید مى ملكوتى

 همین در بتوانیم كه است این كنید دقت آن روى و برسانم عرضتان به باید جلسات این در تعالى اهلل انشاء

 همین در گیرد مى انجام انشاءاهلل آن بحث كه نمائیم معین را نظام و ابزار و ها شاخصه در تا 27 تا 3 سطح،

 مفاهیمش، تولید روش استنتاجش، منطق و روش كه نظامى با فرقش نظام این كه بدهیم نشان باید جا

 چه الهى روش در است، الهى روش روش، این بگوئیم است صحیح چرا كند؟ مى فرقى چه باشد محض مادى

 پیدا شرعى توجیهات یک اینها... آخر الى كنترل و كارها گردش نحوه مثالً آیا كنید؟ مى اضافه را خصوصیاتى

 انجام اینجا در كه كارى ولى مادى دستگاه در هم و اینجا در هم گیرد مى انجام كار یک یعنى كند مى

 و توبیخ و تشویق یک كنترل این اساس بر و پذیرد مى انجام لكنتر شده استفاده مذهبى انگیزه از گیرد مى

 یعنى تشكیالتى، مراقبه مشارطه، محاسبه، گوئیم مى آن به مثالً جا یک پذیرد مى انجام تدارك براى قرارى

 جا یک و. بگیریم بهره راه این در مذهبى انگیزه از بتوانیم تا دهیم مى آن به مذهبى عنوان و مذهبى لقب

 انجام تواند نمى است مادى كه دیگرى دستگاه در كار این واقعاً نه یا است؟ گونه این آیا كنیم نمى را اینكار

 انجام را كارها گونه این كه نیست آنها نفع به چرا بگیرد؟ انجام تواند نمى چرا دیگر، عناوین تحت ولو بگیرد

 سازمان یک نفع به و بگیرد انجام ارهاك این كه است این باشد مى الهى كه سازمانى نفع به چرا بدهند؟

 .كنند كنترل دیگرى شیوه یک و روش یک با آنها باید و كند؟ كنترل و تنظیم گونه این كه نیست الحادى

 ضرورى لوازمِ نظر از هم بتواند جزوه آن باید نویسید مى پایان در مدیریت در شما كه را اى جزوه پس    

 سازماندهى روش سازماندهى، و اداره روش این و است الهى دستگاهى گاه،دست این كه بدهد نشان مبنایتان
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 داشته را اداره نحوه این توانند نمى دیگر دستگاههاى كه دهد نشان بتواند تعالى انشاءاهلل باید هم و است الهى

 و بدهیم، قرار را موضوعات و روابط از مختلفى سطوح اگر ما یعنى. دارند را تر پائین سطح در اداره آنها باشند،

 اینكه نه باشد گیرى جهت سطح در اختالف باید اختالفشان دارد قرار باال و یک سطح در نظام این بگوئیم

 داشته دیگرى عناوین آنها و باشید داشته مذهبى عناوین شما مثالً) باشد القاب و عناوین در اختالفشان

 .(باشند

  

  عمل و نظر در روش منزلت - 1/2/1 

 .آید مى كه فرمودید كارائى و سازمان و روش در هم مبنا، در هم این: دیندار اىآق 

 اینجا. آوریم مى تأسیس بخش در كه را مدلى و روش و مبنا كالً یعنى: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 زمانسا منزلت منزلتش، كند، مى را سازمان كار نظرى، دستگاه در روش چون كردیم روش به اشاره ما فقط

 كه دارد ابزار یک و دارد معیار و شاخصه و اصول یک دارد بخش سه خودش هم سازمان چند هر است،

 .دارد را روش خود منزلت باز ابزارش

 عمل مقام در سازمان منزلت ببینیم، روش صورت به باید جهت چند از را، سازمان خود بنابراین پس    

 رعایت جا این در دارید روش در كه را قواعدى آن دارید كه ىروش با متناظر باید هم است، منطق منزلت

 باید بنابراین. باشد اصولتان از برخاسته دارید، مفهوم تولید براى كه را روشى آن باید هم و باشید كرده

 .باشد داشته اصولتان به بازگشت واسطه بدو سازمانتان

 به را اصلى متغیر اصلى مفاهیم توسعه در حتما ىاجتماع تولید نظر از ولى است متأخر سازمان منزلتا    

 تغذیه آن از كه حالى عین در ولى كند، مى تغذیه آن از هم مدیریت كه دهیم مى مفاهیم تولید روش خود

 عینیت در مفاهیم توسعه باز تان برنامه در كه) است برنامه رسیدن ثمر به مرتبه كه دیگر مرتبه در كند مى

 به نسبت ساختار توسعه، شرایط ایجاد در(. شود مى توسعه شرایط ایجاد یعنى) باشد مى اصل( شود مى حاصل

 بكنید نگاه بخواهید كل در اگر شود، مى شرایط تغییر واسطه كه هست ساختار آن یعنى است مقدم مبانى

 حتما دبگیری برنامه با مقایسه و تنها برنامه خود در اگر ولى. بدانید مفاهیم تأسیس نصف باید را سهمش
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 اول سهم دارد را دوم سهم بشود مشاهده كُل یک بصورت سه هر اگر البته. است بیشتر اجراء در سهمش

 و است مهم بسیار اگرچه برنامه. رسد مى برنامه به 1 رسد مى ساختار به 2 رسد مى تأسیس به 9 مثالً یعنى

 مالحظه كار آخر كه را وعاتشموض) نباشد سیاستها و استراتژى و برنامه كه موقعى تا كه است درست

. شود نمى اجرا هرگز هم سازمان بدون برنامه ولكن باشیم داشته را شرایطى تغییر توانیم نمى( كنید مى

 كه است محال بخش دو این بدون هم تحقیقات مدیریت و جامعه عمومى مدیریتهاى براى طراحى مهندس

 .شد نبیا اجماالً مطلب كلى مباحث حاال. بكند كار بتواند

 شود؟ مى كاربردى بررسى بررسى، عمده سهم: محسنى آقاى 

 .است آزمون سازمان، مرحله در: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 شود؟ نمى بحث االن اینها خود نظرى و فلسفى بررسى: محسنى آقاى 

 .دگیر انجام جدول باالى در باید نظرى بررسى و تحقیق: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

  

  آزمون تحت عناوین پیرامون توضیحاتى - 2 

 فعالیتها شاخصه براى اجتماعى قید قرارگیرى دالیل - 2/1    

 فعالیت یا) اجتماعى فعالیتهاى شاخصه بگوئیم یكى باشیم، داشته توانیم مى تعبیر تا چند ما خوب    

 وقتى. دارند فرق حتما تعبیر دو این فعالیتها، اجتماعى شاخصه بگوئیم توانیم مى هم یكى ،(اجتماعى

 بر نظامى شد بنا اگر هم بعد است شاخصه عموم، براى كه اى شاخصه یعنى اجتماعى، شاخصه گوئید مى

 كه فعالیتها اجتماعى نظام مثل باشند، شریک تولیدش در باید عموم شود درست شاخصه این اساس

 نظرى بخش در كه مشكک امور مثل والیت یعنى بگویند، والیت مقام و ولى اینكه نه والیت، نظام گویند مى

 و نورافكن نور و كبریت نور به است، مراتب دو نور مثالً گویند مى حوزه در. شود مى مطرح كنند مى ذكر حوزه

 .شود مى اطالق مراتب همه به تشكیک صورت به نور اینكه شود، مى گفته نور همه ماه، و ستاره و خورشید نور

 بعدش گرفته خدا از بگوئیم كه نیست بهتر آیا چرا؟ دهید، مى جمع به نسبت را چیزها یک پیدایش اینجا    

 یعنى آورید؟ نمى طرفه یک چرا فقیه؟ ولى حال هر به هم بعدش طاهرین ائمه بعدش( ص)پیغمبراكرم
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 جنابعالى كه، است این معنایش اجتماعى، فعالیت شاخصه گفتید وقتى اجتماعى، فعالیت شاخصه بگوئید

 به كارهائى یک خودتان، منزلت در كنید مى فعالیتى یک كنید، مى كارهاى یک هستید نفر یک هم خودتان

 پیش خودتان كار صحت معیار. دهید مى انجام اجتماعى بطور هم كارهائى یک و شخصى و خصوصى نحو

 مثل( افراد وچكترینك تا فقیه ولى از)باشد مى دستش خودش كار صحت معیار كسى هر. باشد مى خودش

 چیزهائى چه كند، مى باطل را نماز چیزهائى چه نماز در اینكه شاخصه گوئید مى شما مثالً كه عبادات

 كدامش است نماز اركان جزء كدام است مقارنات چیزهائى چه است مقدمات چیزهائى چه است نماز مبطالت

 نظر در اگر باشید، داشته اجتماعى فعالیتهاى وقت آن فعالیت، شاخصه گوئید نمى چرا... آخر الى و مثالً

 تقوم كه است شده تمام اینجا در.( كنیم مى اشاره فقط دهیم نمى توضیح زیاد جا این ما كه)باشد مباركتتان

 در قسمت اولین آن 1/1/1 بخش آن در شده تمام كجا در. )است اصل تقوم هم تولید در پس است اصل

 اجتماعى پس است اصل تقوم اگر( است كمال و توسعه در اصل قومت كه شده تمام كثرت و وحدت بحث

 در باید افراد یعنى. است اصل فعالیت بودن اجتماعى اگر اجتماعى فعالیت نه هست، اصل فعالیت بودن

 پس بشود تلقى فعالیتها بنام هم فعالیت لفظ ثانیاً گیرد قرار مقدم اجتماعى لفظ باید اوالً باشند هم با فعالیت

 اجتماعى نظام هم طور همین و فعالیتها اجتماعى ابزار هم طور همین ها، فعالیت اجتماعى شاخصه گوئیم مى

 اساس بر اینكه براى بنویسیم، ابتدا در و باال را ها شاخصه ما كه دارد لزومى چه تا سه این در. ها فعالیت

 بكار اتومبیل این در كه فلزى كه هستیم نیازمند ما كه گوئید مى مثالً بشود تنظیم باید ابزارها ها، شاخصه

 رود مى بكار ماشین این در.جسم دسته سه فلز، دسته سه گوئید مى مثالً. باشد طورى این مقاومتش رود مى

 در معیار و توسعه در معیار باید حاال خوب باشد كارش با متناسب مقاومتش، نحوه كدامش، هر براى باید

 .كنیم انبی را كارائى در معیار و ساختار

  

  آن معیار و توسعه درباره توضیحى - 2/2 

 كلمه عین توسعه چه؟ یعنى توسعه خود شود معلوم باید. كنید ذكر خواهید مى كه را توسعه در معیار    

 .است كمال
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 بریده را آن كه كند مى پیدا ادارك قابلیت وقتى كمال. است نهفته نقص با مقایسه موضوع خود آن، در    

 نقص مقابل در كنید، پیدا توانید مى قدرت فهم شما عجز، فهم برابر در مثالً ندانید ها مقایسه همه از لقمط

 باشد اثبات باصطالح براى كه، نیست اى مقایسه قبیل از مقایسه این كنید، مالحظه را كمال معناى توانید مى

 یک باید توسعه، براى خوب. دارید نقص به نظرى و مالحظه یک كمال ادارك در شما. است ادراك براى بلكه

 معیار ما، كمال پیدایش در اوصاف آن به نسبت به معیار، حاال كه باشد شده ثابت آن براى قبالً اوصافى

 در كه معیارى( باشد معیار بحثمان جا این باید بشویم توسعه اوصاف بحث وارد االن نباید طبیعتاً. )باشد مى

 چیست؟ دارد، وجود فعالیتها اجتماعى كمال رد و فعالیتها اجتماعى توسعه

  

  توسعه بودن اجتماعى لزوم - 2/2/1 

 است؟ توسعه اجتماعى معیار اینجا در منظور،: دیندار آقاى 

 بُعد بگیرد، قرار قبل باید توسعه ها، فعالیت اجتماعى توسعه معیار: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 صورت به توسعه. گیرد نمى انجام فرد یک بدست توسعه یعنى كند، مى اپید اجتماعى توسعه« اجتماعى»

 كه بحثى بنابرآن باشد، نمى كار در تقومى دیگر باشد فردى اعمال اگر چون گیرد نمى انجام فردى اعمال

 یعنى - مكانیش توسعه. است تر پائین زمانى توسعه به متقوم مكانیسش توسعه باالترى منزلت هر گفتیم

 الموحدین مولى مبارك وجود والیت اگر باالتر، به تولى یعنى تر، پائین زمانى توسعه به اش، اراده فوذن توسعه

 مالحظه را تاریخ یک در نه جامعه، یک در اجتماعى والیت نظر از مبهم ما زمان در را( ع)ابیطالب ابن على

 مسلم كه این از بعد است كرده داپی بیشترى توسعه ایشان والیت هستیم االن كه زمانى همین مثل) نمائیم

 بوده مهجور كار ابتداى در كه وقتى مثل نیست مهجور ابداً انسان والیت شد خواهد پیدا بیشترى توسعه

 این بین ولكن شناسد نمى كسى را السالم علیه على امام هم االن چون حقه، هو كما باشد مهجور است ممكن

 حداكثر، نفر 7 الى نفر 9 نفر، 3 فقط آنوقت نیست قیاس قابل اصالً آنوقت بودن مهجور بین و بودن مهجور

 هاى جمعیت گوئید مى شما االن لكن و بودند( ع)الموحدین سید حضرت بالفصل خالفت و امامت به معتقد

 هم نفر صدهزار این به محدود گوئید مى حال عین در شوند مى شهید ایشان به عالقه با نفرى صدهزار حدود
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 مثالً مند عالقه و دوستار اینكه از غیر دارد وجود( ع)على مبارك وجود براى فدائى ملیون یک اقلال باشد، نمى

 در بودن مهجور با شوند مى نشین خانه حضرت كه بودنى مهجور آن بین بنابراین. هستند نفر ملیون هزار

 .دارد وجود زیادى بسیار تفاوت حاضر زمان

 یعنى) ایشان، اجتماعى توسعه است رشد به رو مرتباً حضرت تاریخى گیرى موضع و اراده نفوذ توسعه    

 تولى جامعه همان مردم كه است بوده میزانى به( بخورد جامعه همان مردم رد به كه والیتى و سرپرستى

 تولى نوح پسر چون ولكن باشد السالم علیه نوح حضرت سرپرست ولو نكنند پیدا تولى مردم اگر. اند داشته

 والیت به تولى كه قدرى به رسد؟ مى خیر چقدر نوح پسر به. رسد نمى او به خیرى نوح سرپرستى از ندارد

 میزان به ولى، یک اراده نفوذ و ولى یک مكانى توسعه گوئید مى بنابراین پس هیچ، آن از بیشتر دارد پدرش

 به متولى و رپرستىس تحت كه شخصى آن هم، میزان همان به باشد تولى میزانى هر به البته اوست تولى

 .باشند مى شریک متعال خداوند عبادت در ولى خود وهم او هم فعل این در و برد مى نفع باشد، ولى والیت

  

 «توسعه معیار» مباحث و موضوعات درباره توضیحاتى - 2/3 

 تفسیر را چیزى چه است ها فعالیت اجتماعى توسعه تعریف اساس كه توسعه معیار اینكه، سراغ آئیم مى    

 كند؟ مى

 به هم آن) كند، مى پیدا توسعه متعادل فعالیتهاى یعنى كند مى تفسیر را متعادل هاى فعالیت گوئیم مى    

 اگر اینجا در. دارد فرقى یک طبیعتاً قید بدون هاى فعالیت با متعادل فعالیتهاى( اجتماعى توسعه نحو

 دارد كمال با تناسب عدالت یعنى است كرده پیدا عهتوس هم عدالت كرد پیدا توسعه متعادل هاى فعالیت

 .تاریخ توسعه با تناسبش در یكى چیزهائى چه در. دارد كمال با تناسب هم توسعه

 كه را معیارى این. باشد داشته تناسب آنها با اجتماعى توسعه باید كه داریم تاریخى توسعه یک بنابراین    

 توزیع یک نماید مشخص را یمان تاریخى توسعه به را ها سازماندهى و ما كار ربط بتواند بایستى خواهیم مى

 و اختیارات دادن نحوه و ما تاریخى توسعه با ما رابطه آن با متعاقب باید كه هست هم اى وظیفه و اختیار

 . كند مشخص هم را وظایف تعیین نحوه
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 توصیفى نظام در ما. شود مى توصیفى ظامن توسعه ،«فعالیت هر در وظیفه اختیار توسعه، تناسب» بنابراین    

 دیگرى وصف یک نیز تاریخ با ارتباط در باشیم داشته وصف یک تاریخ، از بریده چیز، یک از توانستیم مى

 .باشید داشته توانید مى

  

  هرفعالیت در وظیفه و اختیار توسعه، تناسب مالحظه ضرورت - 2/3/1 

( فقیه والیت نظام با مثالً) دارید كه نظامى با را خودتان موجود هاىدستگاه رابطه بتوانید هرگاه شما    

 را جهانى نظام در نظامتان، جایگاه این مقابله و بزرگتر، ساختار یک در را جایگاهتان یعنى كنید مشخص

 چه گیرد مى قرار كه مجموعه در این كه نمائید تعیین و است كفر نظام هم آن روبروى بگوئید و نمائید معلوم

 نسبت و چیست؟ شود مى پیدا كفار براى كه را اى توسعه نسبت بگوئید توانید مى بعداً دارد، اى منتجه

 تاریخى حاصل یعنى چه؟ یعنى است؟ توسعه از سهمى چه شود مى پیدا فقیه والیت نظام براى كه اى توسعه

 تاریخى توسعه این در آنوقت ار،كف نفع به یا است حركت حال در زمان فقیه ولى نفع به آیا حاضر، زمان در

 كار بد اگر باشد؟ داشته تواند مى را اثرى چه كند كار خوب اگر ما مجموعه داریم؟ عهده به را سهمى چه ما

 كه است اینگونه شود، مى منعكس كجا عملش قهرى نتیجه شود مى وارد كردنش بدكار از ضررى چه بكند

 صورت این در( شعار صورت به نه) نمائید معین دقیق و مشخص بصورت را اش رابطه بتوانید شما اگر

 و دارید اختیارات بكارگیرى به نسبت كه را احساساتى از سطح این اساس بر دهید افرادمى به كه را اختیاراتى

 1باشد مشخص تناسبش باید كنید مى معین كه را وظایفى

                                           

 داریم را عالقه كمال محسنى آقاى جناب به ما: مثال بعنوان!! دهد انجام عملى خودش، فردى رشد بدلیل شما دوست عزیزترین اگر حاال 1

 دیندار آقاى و معصومى آقاى به مثالً شده كوچک ظلم یک بكنم را ایشان رعایت بخواهم اگر ولكن اند كرده كمک ما به لىخی هم زمانى در

 هم آن كوچک ، ظلم! ندارد؟ اهمیتى ظلم شما دستگاه در آیا چرا؟ گویم مى ندارد اهمیتى اینها به نسبت ظلم ولى نژاد، حسینى آقاى و

 آقاى جناب به كند مى راكه ظلمى ایشان كنید، نگاه« تكلیف» به« تزاحمها» در بایست مى همیشه رخی گویم، مى است؟ بزرگ خیلى

 نسبت اینكه یا. شود مى هم آنجا به منعكس ظلم این آیا است؟ چگونه نظام و فقیه ولى با درارتباط نژاد، حسین دیندار،آقاى آقاى معصومى،

 !شود؟ مى تبدیل فقیه ولى به
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 مگر شود نمى پیدا تكلیف گفتید یعنى دگرفتی« تكلیف و قدرت»در اصل را« بودن اجتماعى» وقتى شما     

 اینكه براى گوئیم مى چرا؟ گوئید مى اجتماعى، صورت به مگر كند نمى پیدا توسعه تكلیف اجتماعى، صورت به

 حده على آن دارد فردى تكلیفات دسته یک كسى هر بله شود مى تبدیل جامعه با ارتباط در آن موضوعات

 ظلم حتى چنانچه شود، مى مقدم اجتماعى كنیم مقایسه اجتماعى لیفتكا به كه هم را آنها خود ولى است

 آن« برآیند» است ظلم بعضى به نسبت گیرد مى مدیر یک كه موضعى چه اگر كه اى گونه به شود تبدیل

 راه اگر این گیرد مى انجام افراد به نسبت كه ظلمى آن یعنى است نفع گوئیم مى وقتى باشد نفع مجموع

 دیگرى راه اگر ولكن برود سؤال زیر باید باشد داشته دیگرى راه اگر است عدل اصالً اشد،ب نداشته دیگرى

( علیه تعالى اهلل رضوان)خمینى امام مثالً بكنم را كار این شرائط این در مجبورم من آقا بگوید باشد نداشته

 مكراللّه و مكرو و» ادیقمص از آید مى ذهن به این كه كرد مى سیاسى امر در شیرینى خیلى كار یک باصطالح

 و داد مى نشان گاهى را الهى مكر خمینى امام دیپلماسى باصطالح سیاست این است بوده« خیرالماكرین واللّه

 نفع براى اینكه دلیل به دهم مى مكر به را الهى لقب اول من چرا. گرفت انجام هم نحو بهترین به این اینكه

 فقیه ولى وظیفه حتماً این و) بود سیاسى جنگ یک در كفر پرچم زدن زمین براى اى حیله این نبود خودش

 چهره البته بشود، وارد مختلف شئون از برافرازد را ایمان و كند متزلزل را كفر كه ممكنى راه از كه باشد مى

 این.( بخورد اسالم به آن تاریخى ضرر و بخورد كفر نظام به آن جزئى ضرر نبایستى شود مشوه نباید اسالم

 و زد مى حرف محكم جنودش و آمریكا علیه شخصاً ایشان دادند مى انجام نحو بهترین به ایشان را ارك

 در دنیا در را اسالم پرچم و رفتند مى هم آنها فرستادند مى شهادت میدان به مردانه را بسیج و سپاه هاى بچه

 كه گفتند مى ایشان به صىخصو ها بعضى( است مشخص هم آثارش همانطوریكه.)كوبیدند مى مختلف مناطق

 كه كردند مى خیال اینها كه كردند مى سكوت طورى كردند مى سكوت ایشان كنیم مذاكره آمریكا با برویم

 تشیخص خودتان كه جور هر گفتند مى گذاشتند مى خودشان دست هم گاهى بعد خوب ندارد، هم عیبى

 تشخیص به فرمودند مى ایشان كنید؟ مىن مخالفت گفتند مى كنم نمى دخالت امور این در من دهید مى

 انجیل فرد این بفرستند، نماینده و كنند صلح بیایند شد مى بنا كردند، مى مذاكره هم آنها. كنید عمل خودتان
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 امام سیاسى چهره را سران سایر و والیتى آقاى نماینده، آن آورد مى كه وقتى بیاورد اینجا بردارد بكند امضاء

 پس این در حاال كه زدند مى او به محكم گردنى پس یک ایشان آمد، مى كه اینجا تا لذا و دید مى( ره)خمینى

 براى را نفر هزار دویست و هزار صد ایشان خوب شدند مى فدا باید هم نفر هشت الى هفت زدن گردنى

 دل با خودشان تا هشت این آنها، باالى هم نفر هشت هفت این كردند، مى اسالم فداى اسالم جلوبردن

 و ارزد مى اسالم براى چقدر اینها شدن فدا كه فهمیدند مى اگر هم تا هشت این بروند، خواهند نمى خودشان

 رحلت از بعد آمریكائیان نداشتند، نارضایتى و اكراه دیگر كند متزلزل را آمریكا جمهور رئیس  یک تواند مى

 جمهورى ریاست انتخابات در ایشان كرد، تدخال ایشان ما انتخابات دو در گفتند و كردند اقرار( ره)امام

 رئیسشان و نپسندیدند را تحقیر این آمریكا ملت و كرد دخالت جاسوسى النه گرفتن بوسیله اول دفعه آمریكا

 زمان در داشت، اثر خیلى آنها جمهورى ریاست كردن عوض در( ره)خمینى امام كار این كردند عوض را

 عوض هم را بعدى جمهور رئیس شدند خشمگین آنجا ملت باز كرد یگرد تحقیر یک ایشان هم دوم انتخابات

 وسیله چه به فرد این كه بشناسد را آمریكائیها عواطف باصطالح بتواند( ره)خمینى امام اینكه. كردند

 چه هر امام لذا باشد، مى مادیشان اهداف در ملت یک غرور سنبل فرد این: كنم مى عرض مثالً سركارآمده

 دستگاه كار، این بیاورید را دیگر یكى. خورد نمى شما غرور بدرد هم رئیس این كند اثبات هم سر پشت بتواند

 آدم اینهم كه بگویند آورند مى را رئیس هر مرتباً آنها شود تكرار مرتب اگر كار این و نماید مى متزلزل را آنها

 نظام به نسبت این، از بعد ممرد این باشد، داشته درستى گیرى موضع تواند نمى و است اى عرضه بى

 سر یک مثل جا یک از ضربه البته. پاشد مى فرو آنها دستگاه آن، از بعد و شوند مى اعتقاد بى شان حكومتى

 هم جدید ابزار به را قدیمى آالت و ابزار هم و زند مى خوب نیزه هم است بلد خوب تیراندازى هم كه لشكرى

 حركت بگیرد دست آرپیچى تواند مى خوب موقعش به هم بزند كند روازپ برود هواپیما با تواند مى خوب خیلى

 بتواند اینكه و بدهد آرایش... و هواپیما با زدن یا آرپیچى زدن براى را لشكر نظام تواند مى اینكه هم كند

 كنند حركت ها سواره هم و كنند حركت هستند نظام پیاده اهل كه اى عده آن هم كه را كارها كند والیت
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 بسیار كار یک سیاسى نظر از این بدهد، قرار مضیقه در را دشمن و دهد حركت دشمن طرف به را ههم

 .برگردیم حاال خوب است مهمى

  

 «وظیفه اختیار، توسعه، بین تناسب ایجاد» نتیجه« توصیف نظام» توسعه - 2/9 

 و اختیار توزیع» و« فعالیتها ىاجتماع توسعه» مسأله كنیم مى دقت اینجا كه موضوع خود روى بنابراین    

 تا دارید كه جایگاهى از را خودتان كار توانید مى شما و شماست« توصیفى نظام توسعه» آن نتیجه و« وظیفه

 .نمائید وصف را تان تاریخى موضع و دشمن با مقابله مرحله به

 در منحصر راه اگر باشد االترب خدمت یک با مواجه كند مى كه را ظلمى كند مى كه را كارى مدیر فرد اگر    

 ظلم یعنى بود وارونه متأسفانه ظلم آن و شد واقع ظلمى اگر ولى باشد نمى ظلم كار آن دیگر باشد كار همین

 جزئى عدل مقصودمان دارد، غلطى معنى اینجا در عدل البته) بود عدل شما به و بود فقیه والیت نظام به

 خوب خیلى پرورش شما براى آورد، مى خوبى خیلى پرورش یرمد شخص براى توسعه، با رابطه در(  است

 اگر اید، نبوده سهیم تولید در ولى اید فهمیده را مفهوم خوب خیلى كه اید شده آدمهایى شما ولكن آورد

 انجام اجتماعى تولید یعنى كند مى كار بد دارد گروه تاریخى، سیر و مجموعه مالحظه با باشد طور این

 شما كه نشده درست دستگاه این است، شده پیدا رشدهایى خودتان براى خودتان، حظهمال با و گیرد نمى

 شخص یعنى شد بدتر نیز این از اگر حاال باشد« مفهوم اجتماعى تولید» اش منتجه بود بنا كنید، رشد فقط

 به بتنس نه و( اجتماعى تولید بصورت) گیرد مى انجام باالتر به نسبت خدمت نه ولى كند مى رشد خودش

 یک از اینكه نه است، خالف جهت دو از دیگر این است بوده ها پرورش و استعدادها رفتن باال وسیله تر پائین

 .باشد خالف جهت

 «توصیف نظام» شدن مشخص لزوم - 2/9/1 

 توصیفى، نظام در كه است این كنیم اشاره آن به جلسه این در هست بنا كه را اصلى شاخصه بنابراین    

 به را وصف آن و را فعل آن بتوانیم كه است این به مربوط فعل هر وصف بودن، بد وصف بودن، خوب وصف

 .نمائیم تعریف« مبنا توسعه»
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 براى توسعه فقط و نشود واقع نظام توسعه و تاریخى توسعه اصلى، توسعه یعنى مبنا توسعه شود نمى    

 مشخص فعل هر در« تان توصیفى نظام» اگر باشد مشخص باید تان توصیفى نظام پس. باشید قائل خودتان

 باشد نشده مشخص توصیف تا ولى شود معین بایدها یعنى« دستوریتان نظام» اینكه براى است مقدمه شد

 بگوئیم بعد كجاست هم جایگاهش بعد باشد مى چیز چه این كه شود وصف باید اول شود نمى مشخص بایدها

 اساسى قوانین این آیا حاال است، این هم جایگاهیش رتبه و هست موضوعى چنین این مطلب این كه حاال

 هست؟ چى است كدامش عمومى مثالً قوانین یا خصوصى قوانین یا است این به مربوط

  

 

 

 

  بحث خالصه  

 عرض خدمتتان اجمالى بندى دسته یک آمدیم اول دادیم انجام را كار چند داشتیم كه بحثى این در ما    

 مثالً بشود باید تا نه این بخش این كه گفتیم كه شدن تقسیم نظر از جدول این خود منزلت رهدربا كردیم

 خدمتتان اول بندى دسته یک بنابراین. تا 724 در پایان در و گیرد مى قرار تا 293 در  كه 81 تا 27 تا سه

 به را دسته این ربط آمدیم شد تمام بندى دسته آن اینكه از بعد بشود مشخص بحث جایگاه كه كردیم عرض

 خود اجمالى تشریح به منزلت بیان از بعد كردیم عرض را منزلتش و آن كارایى و پائینتر و باالتر هاى دسته

 در و پرداختیم بود فعالیتها اجتماعى شاخصه آن كه بدهیم قرار بحث موضوع خواستیم مى كه را موضوعى

 .كردیم تشریح را آن بود توسعه معیار كه قسمتش اولین آمدیم نهایت

  

  پاسخ و پرسش  

  كالن و خُرد سطح دو در الهى و مادى مدیریت تفاوت - 1 
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 قابل شاید اسالمى مدیریت و كفر مدیریت تفاوت خُرد سطح در كه فرمودید بحث این اول در: دیندار آقاى 

 باشد؟ داشته شباهت دارد امكان هم مواردى یک در یعنى نباشد مشاهده

 همه اگر و ندهید قرار معیار را آن و نپردازید توسعه به كه صورتى در بله: حسینى والمسلمین سالماال حجت 

 كارى شده توصیف چگونه كارها اینكه به و هستید كارهائى مشغول شما یعنى كنید جدا جدا را كاركردنها

 این بده، انجام طور آن بده، انجام راینطو گوئید مى آقا این به چرا كنید جدا توصیفشان از را آنها باشید نداشته

 شماها براى تان فلسفه بعد عمل، تا آیید مى فلسفه از شوید مى كار مشغول شما یعنى باشید نداشته كارى را

 خارج از كه دیگرى براى ولى باشد مى مشخص فعل آن به فعلتان نسبت هست، واضح هستید كار در كه

 را قوانینى و ضوابطى بیند، مى را كارها نمودار ایشان و آید مى ممقد امیر آقاى مثالً نیست مشخص آید مى

 ایم داده قرار را اختیار این چرا را، وظیفه این چرا را، قانون این چرا بگوئید شما اینكه از قبل آیا. بیند مى

 یک اب شما كار این بگوید آید مى وقتى او است ممكن شود، متوجه او خود بگوئید، اینكه بدون را چرایش

 كه گوئیم مى تر پائین آئیم مى هم این از است شبیه كرده كار دیگرى فلسفه یک در هم او كه دیگرى جاى

 مدیریت فلسفه گویند، نمى لزوماً را اش فلسفه لكن و دهند مى آموزش را شركت یک مثل سازمانى یا و اداره

 است مساوى كه آید مى نظر به ابتدا واندخ مى را فلسفه دارد كسیكه آن براى حاال است، مدیریت خود از غیر

 داشته وجود دستگاه دو بین در مشابه وظیفه یک تواند نمى خیر كه شود مى معلوم دقت مرحله یک با ولى

 باشد؟ داشته وجود تواند نمى هم شود مى دیده مشابه هم گوئیم مى چرا كنم عرض خدمتتان هم باز باشد

 جایگاه آن چرایى و اش فلسفه با ارتباط در هم جایگاهش و بشود تعریف جایگاهش در اگر كار یک اینكه براى

 كار آن خود بلكه نشود دیده جایگاهش ابداً كار همان اگر شده، مشخص فلسفه با كار آن ارتباط شود، تعریف

 .دارد وجود هم دیگر دستگاههاى در حتماً شبیهش شود دیده جایگاهش از بریده

 هاى بچه عده یک كه« الشریف سره قدس» امام حضرت به راجع فرمودید كه مثالى همان یعنى: دیندار آقاى 

 یک كه كند مى مشاهده هم كفر والیت در را قضیه همین آدم گاهى خوب شوند، مى فدا حتى انقالب مخلص

 ما را اینها گویند مى و كنند مى نفى را اینها نحوى یک به بعدا فرستند مى جائى یک به را ارتش سرباز عده
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 دو این هست، نظرشان در كه كلى مصالح آن بخاطر بشوند هم كشته آنها حتى است ممكن و نفرستادیم

 .رسند مى بنظر هم شبیه گاهى عمل

 دارید تخصص فنى كار در كه شما مثالً  است مهم عملى و امر هر جایگاه: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 چطورى پیچش گویم مى بعد هست هد پایه گرفتن آن وظیفه بندیدب هد پشت باید را پیچ این گوئید مى شما

 و آورم مى را پیچ همین عین من باشد آلومینیوم پیچش باید اینجا باشد آهن شود اینجانمى گوئید مى است

 سنگینى هایش حدیده بستم كه را آلومینیومى پیچ آن بگیرد را این ضبط دسته باید كه جائى یک پیچانم مى

 صوت ضبط مال بود آلومینیومى كه پیچى گویم مى گردم برمى برد، مى و كند نمى تحمل را تصو ضبط این

 بود گرم 21 تحملش مثالً بكند تحمل خواست مى كه را وزنى آنجا نبود، اینجا جایش گوئید مى برید؟ چرا بود

 اثر شد مى ستدر آنجا كه مغناطیسى جریان روى گرفتیم مى آهنى گرفتیم نمى هم آلومینیومى پیچ اگر

 ربا آهن با فوالد فرضاً آهن مثالً روى پیچ سیم باید ولكن باشد آلومینومى هد پیچ و هد جلد باید گذاشت مى

 زیاد و كم شدت، بوسیله باشد نداشته چیزى آنها خود ابداً كه باشد باید فوالد روى قاعدتاً باشد شده پیچیده

 حاال خوب. بدهند بهش شكل هست كه نوارى روى را ها آهن این و بكنند كار بتوانند باصطالح جریان، شدن

 رابطه تعریفش با سیستم یک در چیز یک بكارگرفتن جاى كه، است این دارم عالى حضرت از كه سؤالى من

 هیتلر یعنى است« محور» آنجا نگهدارنده شخص عظمت و استكبار كفر، دستگاه در مثالً كجا؟ در نه؟ یا دارد

 صحیح چه براى شوند فدا آنها هویت براى اى عده كه دانند مى صحیح كلینتون آمریكا، مردك این و ناپلئون و

 من فداى كه هستند راضى هم اینها همه گویند مى دانند مى سازمانشان پرچم را خودشان چون دانند؟ مى

 بقیه ویته بشود شكسته و خُرد باالیى شخص هویت اگر چرخد مى انانیت روى همه هم سازمانشان بشوند،

 من از بعد بشوم خُرد من اگر گوید مى و دهد مى قرار اصل را اسالم( ره)امام ولى است شده شكسته و خُرد هم

 جهانیش اثر كند فدا وقتى اسالم بنفع بكند، فدا اسالم نفع به كه كند مى هم رعایت هستید برقرار شما هم

 اسالم طرفدار در واسطه را اسالمى جمهورى النا مردم كنند، مى پیدا اسالم بطرف گرایش مردم كه اینست

 اسالم و را نظام اسم و خمینى آقاى اسم بین تفكیكى كه است درست هستند اسالم دنبال دانند مى شدن
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 نامه وصیت شما نویسد مى نامه وصیت ایشان مثالً. است اسالم محور حال بهر ولى است صحیح نیستند قائل

 كشند مى پیش را مرام و ملیت بحث آنها ببینید، هم را دنیا سیاستمداران یرسا نامه وصیت ببینید را ایشان

 این خواند مى فرا اسالم محور حول را مردم چیز هر از قبل كند، مى آغاز ثقلین حدیث با اول از ایشان ولى

 به كه ار اى اعالمیه كنید نمى پیدا نوشتند، رحلتشان آخر تا خرداد 11 در( ره)امام حضرت كه هائى نامه

 .باشد نداشته اسالم به ارتباط اى گونه

 مشاهده دستگاه دو در را كار یک موقع هر كنم، مى عرض كلى، خیلى صورت به اجماالً بنابراین پس    

: دوم نمائیم، مالحظه جایگاهش از بریده را كار اول كرد، مالحظه شود مى را آن گونه چند به كنید مى

 را كار یک اگر دارد، توسعه و هدف به نسبت آثارى چه اینكه هدف، به نسبت ارك آن جایگاه با كار مالحظه

. شود مى گرفته بكار كفر دستگاه در آنچه دید، خواهیم وضوح به آنوقت كنیم، مالحظه اش توسعه و جایگاه در

 و كفر دستگاه زا ندارد جا و شود نمى مثالً كند، مى پیدا متفاوتى كارائى طبیعتا دارد تفاوت الهى دستگاه با

 بخاطر نه كرد طرفدارى تو از دنیا بخاطر شود مى گویند مى او به چون كرد دفاع آخرت بخاطر كلینتون

 از و نیست اساس آن بر هم دستگاهش و داند نمى آخرت پرچمدار را خودش كلینتون خود اصالً آخرت،

 اعتالى براى مثال براى و كنیم مى كار( ع)مریم ابن عیسى خاطر به ما كند ادعا كه كند نمى قبول كلینتون

 .خورد مى سوگند آن به و كند مى امضاء تشریفات بخاطر را انجیل او كنیم مى كار انجیل

  

  سازماندهى در معیارها نقش - 2 

  نمائید؟ بیان را نظام و ابزار شاخصه، به بندى دسته دلیل لطفا: محسنى آقاى 

 اینجا در شود، مى موضوعه اصول ،(تأسیس) اول بخش در كه چیزى آن: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 اصول نقش معیارها لذا روش، براى موضوعه اصول نه داریم، الزم سازماندهى براى موضوعه اصول( آزمون)

 باال در گیریم مى نظام تنظیم براى روش و هست ابزار عنوان به اینجا در كه چیزى آن و دارند را ها موضوعه

 درست مدیریت در را روشهائى یک و ابزارها یک معیارها این اساس بر كه بینیم مى را آن سازى مدل روش

 سازى مدل كه است این محصولش آنجا در دارد وجود روشهائى موضوعه اصول اساس بر هم آنجا در كنیم، مى
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 درست فعالیتها ماعىاجت نظام آنجا در موضوع هر به نسبت آن پایان در بسازیم مفاهیم نظام یعنى كنیم

 .دارد وجود برنامه نظام و طرح مهندسى در مدیریت مقدورات در این، عین كنیم، مى

  

  بركاته و رحمةاهلل و علیكم والسالم 



 بسمه تعالی

 زمینه آشنایی با مبانی نظام مدیریت اسالمی

 2جلسه 

72/7/22 

 «اسالمى علوم فرهنگستان بردىكار تحقیقات كارنامه كلیات فهرست»     پیرامون توضیحاتى

  

  فهرست     

  اجتماعى جایگاه با قدرت تناسب لزوم بر اى مقدمه - 1 

  تولى و والیت بین« نسبیت»در او حضور با فرد هر« وآگاهى قدرت» تناسب - 1/1    

  جامعه در فرد« قدرت و آگاهى» پیدایش مراحل - 1/2    

  طراحى آزمون، تأسیس،  مرحله سه در( فرهنگ« )اجتماعى فتصر ابزار» پیدایش مراحل - 2 

 «اجتماع در فرد قدرت»  پیدایش با« اجتماعى تصرف ابزار» پیدایش مراحل تناظر - 2/1    

  والیت نظام در« ابزار» بعنوان فرهنگ جایگاه - 2/2    

 «طراحى آزمون، تأسیس،» مقسمِ بعنوان فرهنگ جایگاه - 2/3    

  قدرت پیدایش مختلف مراحل در تولّى با ایجاد تناسبِ - 2/9    

  آزمون و تأسیس مرحله دو در والیت و تولى تقوم تفاوت - 2/1    

 یكدیگر به تناسبشان در عناوین جدول تقسیمات سطوح و تعداد - 3  

  والیت نظام به اقتصاد فرهنگ، سیاست، تقسیمات نسبت - 3/1    

  تقسیم موضوع با قسیماتت تناسب - 3/2    

 یكدیگر به آنها تناسب  جدول در تقسیمات نهایت - 3/3    

 باشد« فرهنگ مدیریت» مقسم كه هنگامى یكدیگر به تقسیمات نسبت - 3/9/1    
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  جدول عناوین درباره سؤال به پاسخهایى - 9 

 فعالیتها براى اجتماعى بدون معیار سؤالِ به پاسخ - 9/1    

  تأسیس تقسیمات در توصیف روش اصول با توصیف نظام رابطه - 9/2    

  تحقیقات مدیریت مباحث تدوین درباره اى توصیه -*  

  جدول در معیار و شاخصه همسانى - 1 

 فعالیتها اجتماعى توسعه در توسعه اوصاف بودن معیار - 1 

  توسعه اوصاف بوسیله سنجش - 1/1    



 ( الرحیم منالرح اللّه بِسْم)  

  

  اجتماعى جایگاه با قدرت تناسب لزوم بر اى مقدمه - 1 

  تولّى و والیت بین«نسبیت»در او حضور با فرد هر« وآگاهى قدرت» تناسب - 1/1    

 باشد؟ مى چه نسبیت از غرضمان. شود مى مشخص والیت نظام در او« نسبیت» بوسیله انسان قدرت    

 در را مناصبى كنید، مى مشاهده دولت هیئت در مثالً شما را مناصبى كه تاس این نسبیت از غرضمان

 میرحسین آقاى كه كنم مى سؤال من بعد برسد، جامعه در دولتى غیر مناصب به تا ادارات در و ها خانه وزارت

 هچ به نسبت است؟ چقدر ایشان تصمیم و اراده میدان دارد؟ توانایى چقدر و است قدرتى چه داراى موسوى

 موسوى حسین میر آقاى اگر ؟!باشد منصبى چه داراى تا گویند مى دارد؟ جامعه در گیرى تصمیم حق امورى

 نفت فروش در نظرش باشد دانشگاه استاد اگر ولى دارد، تأثیر نظرش نفت، فروش درباره باشد وزیر نخست

 مجلس به وكیل را او رأى و بدهد رأى تواند مى باشد كه هم دانشگاه استاد ایشان! بله. دارد اثر كم بسیار

 انتخابات در نفر میلیون نیم و یک اگر مثالً است، تهران آراى از هزارم صد چند یک رأیش ولى فرستد، مى

  ایشان رأى تأثیر كنند، شركت تهران
1

1111111
 یک رأیش انتخابات یک در كشور كل به نسبت و بود خواهد 

 31 به نسبت كه چرا است، بیشتر اثرش باشد مى نیز تهران در رأیش ونچ و دارد اثر البته است، كل از نفر

 صندوق پاى مردم مثل تواند مى هم باشد وزیر نخست شخصا اگر ولى بدهد نظر تواند مى مجلس وكیل نفر

 هماهنگ نفت فروش مقدار برنامه در را وزیران هیئت نظر دولت هیئت در تواند مى هم و بشود حاضر رأى

 هزاران تریبونها آن قدرت كه گیرد مى قرار او اختیار در تریبونهایى نماید، دفاع برنامه آن از جلسم در و كند

 اجتماعى امور در موسوى آقاى نفوذ و اراده كند سؤال كسى اگر پس باشد، مى دانشگاه استاد یک برابر هزار

 در هم شما قدرت گوییم مى ىوقت باشد؟ منصبى چه در تا شود گفته است صحیح بالفاصه است؟ چقدر ایران

 باشید؟ گرفته قرار منصبى چه در تا گوییم مى است؟ چقدر والیت نظام

 سه فرد آگاهى قدرت لكن« كند مى معین را فرد آگاهى و قدرت تولى، و والیت بین نسبیت در حضور» 

 .دارد مرحله
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  جامعه در فرد« قدرت و آگاهى» پیدایش مراحل - 1/2 

 یک به تولى قانون ایجاد مرحله در كند، ایجاد« نسبیت» در را قانون یک تواند مى فرد ه،مرحل یک در    

 را قانون ایجاد قدرت خودش تولى منزلت با متناسب صورت، این در میكند، پیدا باالتر ولى قوانین از دسته

 این با متناسب بلكه باشد، نمى تصرف صاحب بالفاصله نمود پیدا را ایجاد قدرت كه همین ولى. داشت خواهد

 چه از كند، مى احراز را تبعیت آزمون از پس و دهد مى انجام را آزمون یا تصرف اولین كرده ایجاد كه منزلتى

 احراز از پس نسبیت، احراز بعد كند، مى نسبت ایجاد اول، مرتبه در یعنى. نظام در تبعى فاعلهاى از كسى؟

 .نماید مى اجرا اقتصاد در و كرده طراحى فرهنگ در و نموده والیت باالتر ولى طرف از نسبیت

  طراحى آزمون، تأسیس، مرحله سه در( فرهنگ« )اجتماعى تصرف ابزار» پیدایش مراحل -2 

 كه آنجایى نماییم تعریف را جایگاهى طراحى و آزمون تأسیس، مراحل از كدام هر براى باید ما بنابراین    

 تأسیس، خود نه باشد مى مقدماتش شدن درست حال در تأسیس. است احتمال و گمان مرحله در تأسیس

 صورت تأسیس یک كه آنجایى است، تولى از اى مرحله است نكرده پیدا قوانین سایر به برخورد كه چرا

 ایجاد قوانین سایر با هماهنگ قانون یک و شده درست نسبیت نظام و شده تمام هماهنگى یعنى گیرد مى

 شده تمام مرتبه یک در نسبیتش و والیت و تولى از مرحله یک كه است این مطلب این معناى است گردیده

 سطوح در شده، ایجاد تبعى فاعل كه معناست بدین امر این است؟ حدى چه در هماهنگى این ولى است

 مرحله در تبعى فاعل یک گاهى و شود مى ایجاد تأسیس مرحله در تبعى فاعل یک گاهى دارد قرار مختلف

 یک. باشد مى آن با متناسب ولى. ندارد را اول مرحله با حقیقى مطابقت لزوما كه شود مى یجادا آزمون

 سهیم ایجادش در مولى قدرت با متقوما خودتان كه را قانونى طراحى در. است طراحى در هم اى مرحله

 آزمون مرحله رد. است اجتماعى تصرف براى ابزارى طراحى یعنى شود، مى شما تصرف براى ابزار این بودید

 در آیا اید كرده ایجاد قبالً كه معنایى در هماهنگى این آیا كه باشید مى كردن كنترل حال در خودتان هنوز

 كه حاال شدید پیروز مولى یارى با متقوما هم اینجا دارند، مشاركت شما با دیگر فاعلیتهاى است آزمون سطح
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 دوم سطح به بود نسبیت اول سطح كه باالترى طحس از قوانین نظام در شما تصرف معناى شدید پیروز

 .اید كرده پیدا را شدن اجتماعى تصرف ابزار شایستگى زمان این در. است رسیده

 واقع تأسیس در هم و آزمون در هم كه آنچه كه همچنان است تبعى فاعل اجتماعى، تصرف ابزار بنابراین    

 طراحى در كه اجتماعى تبعى فاعل یک. داریم تبعى فاعل از مرتبه سه نهایت باشد مى تبعى فاعل نیز شود مى

 باشد، شما منزلت در اگر بدهد، انجام برود تواند مى بگیرد فرا كه شما از كسى هر را طرح آن شود مى واقع

 كه است چیزى آن كنترل بلكه نیست اینطور خیر دیگر مرتبه یک است قانون یک پیدایش شبیه تقریبا طرح

 این هم دیگر فاعلهاى آیا كه این هنوز ولى است شده ایجاد فاعلیت نظام با برخوردش نسبیت اول مرحله در

 .نیست شود مى تمام دوم برخورد در حدى چه در و نپذیرند یا بپذیرند را

  

 « دراجتماع فرد قدرت» باپیدایش«  اجتماعى تصرف ابزار» پیدایش مراحل تناظر -2/1 

 عینى نظام و تمثل نظام حساسیت نظام مرحله درسه شما طلب و اراده نفوذ كه صورت همان به بنابراین    

 تصرف یعنى. ) است« آزمون» در یكبار است« نسبیت» خود در یكبار هم اجتماعى نظام در باشد، مى خارجى

 ىقانون به شما آزمون آن شدن تبدیل یعنى«)طراحى» در نیز یكبار ،(عینیت در دیگر فاعلهاى حضور با شما

 .باشد مى( تصرف ابزار كه

  

  والیت نظام در« ابزار» بعنوان فرهنگ جایگاه - 2/2 

. است« اقتصاد» به نسبت ،«سیاست» تصرف ابزار تولید داریم« فرهنگ» در ما كه مقسمى بنابراین    

 در كه ىتقسیمات در یعنى تقسیم بزرگترین در اى؟ مرحله چه در. است ابزار است؟ اى وسیله چه« فرهنگ»

 سیاست، براى گیرد مى قرار واسطه فرهنگ اقتصاد، فرهنگ، سیاست، گویید، مى كه دارید اجتماعى نظام

 .ندارد را عینیت در نفوذ قدرت فرهنگ، ابزار بدون اجتماعى تمایل هیچ سیاستى، هیچ یعنى

 قدر هر شما استج همین در تكنولوژى بودن حساس معناى. كنم عرض اى نكته یک من جا همین حاال    

 توجه بایستى لكن باشید داشته فداكارى قدر هر باشید، داشته صفا قدر هر و وفا قدر هر باشید، داشته عشق
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 فاعل فاعلها بین رابطه هم آنجا شود مى ذكر ها حساسیت نظام براى كه تبعى فاعلیت از سطحى در كه داشت

 را محور نقش« اش اراده» است تبعى فاعل خودش به نسبت اوصافش فرد یک براى حتى هم آنجا. است تبعى

 براى تبعى هم چوب و شما براى تبعى آهن كه صورت بهمان داریم درجه نیز تبعى فاعلهاى بین البته دارد،

 داراى هم به نسبت خودشان هم تبعى فاعلهاى یعنى است چوب در تصرف وسیله آهن ولى باشد مى شما

 قرار پایین مرتبه در كه است پایین رده آن تبعى تبعى و تبعى تصرفى و تبعى، محورى هستند طبقاتى

 است آن محور گیرد، مى قرار نماید تصرف بخواهد كه كسى اراده براى وسیله كه است آن متصرف. گیرد مى

 از بعضى در تبعى در محورى ولى است، تبعى منزلتش بنفسها فرهنگ، مثالً گیرد مى قرار اصل او براى كه

 قرار تبعى تبعى در كه است اقتصاد از غیر هست، متصرف حتما سطوح از بعضى در و دباش مى سطوح

 .گیرد مى

 مثل است تبعى شأنش خودش ولى هست متصرف كه محورى یعنى تبعى، تصرفى محور حاال خوب    

 متصرف متصرف؟ كدام چیزى؟ چه در گیرند مى قرار محور بعنوان كه موضوعه اصول خاص امور از یكدسته

 باشد مى متصرف باشد مى« آزمون» اسمش كه تبعى متصرف در( تأسیس) ایجاد باشد؟ مى چه اسمش تبعى،

 .تبعى تبعى در ولى هست متصرف شود، مى اصطالحا طراحى مرحله كه تبعى تبعى در

 .دارد ابزار نقش فرهنگ همیشه كه داریم اساسى بندى تقسیم یک ما بنابراین    

 تحقیقات كلمه آن و بدهیم نشان خواهیم مى را این كه داریم اینجا در كلمه یک ذال است ابزار مقسم    

 در ما را تحقیق كه كرد توجه بایستى البته. باشد مى ما توجه مورد عملكردش قدرت بدلیل كه است كاربردى

 كه چیزى هاینك نه« نمودن محقق. »باشد مى« ایجاد» تحقیق، از منظورمان ایم گرفته معنایى چه به اینجا

 تحقیقات از منظور. ببریم بكار را اصطالح این ما كه نبود صحیح اینكه گو آوریم بدست آنرا شده محقق

 .است كافى گویند مى كاربردى را اسمش فعالً همانكه

  

 «طرحى آزمون، تأسیس،» مقسم بعنوان فرهنگ جایگاه - 2/3 
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 منزلت منزلتش والیت، نظام در است« ابزار» صطالحبا اینجا در ما مقسم كنم، مى تشریح دوباره پس    

 در تصرف توانید نمى وجودش بدون شما مسلما مستقل، متصرف نه تبعى، متصرف ولى باشد مى متصرف

 به احتمال كه هنگامى تا. باشد مى طراحى و آزمون و تأسیس آنهم درونى تقسیمات باشید داشته عینیت

 چیزى یک تواند مى انسان. گردد نمى اجتماعى تصرف ابزار یعنى مومىع قانون به تبدیل نرسد طراحى مرحله

 فاعلهاى با برخورد و اصطكاك مرحله تا را هماهنگیش تواند مى دهد، قرار اولیه( احتمال) گمان اصطالح به را

 در دیگر، فاعلهاى با یعنى نماید، محقق را آن هم عینیت در آمده جلوتر هم آنجا از تواند مى نماید، تمام دیگر

 در كه كند عمل قانون یک مثل دیگر كه كند طراحى به تبدیل را آن بعد تواند مى. گیرد بكار آنرا هم عینیت

 باشد مى انضباطى قوانین یا برنامه اسمش است اقتصاد بخش براى طراحى اسمش اینجا در كه آنچه حقیقت

 .باشیم منضبط آن به باید كه

  

  قدرت پیدایش مختلف مراحل در ىتول با ایجاد تناسبِ - 2/9 

 ایجادِ تولى، از مختلف سطوح در ما یعنى دارد تولّى با مستقیم نسبت ایجاد، فرمودید: محسنى آقاى 

( ص) اكرم نبى شخص به مربوط كه تكوین عالم در تولى باالترین یعنى داشت، خواهیم آنرا با متناسب

 ...باشد مى

 را آن كه) بوده شما ابتدایى تولى یک تولّیتان، در كه بفرمایید شما ودخ: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 میزان به متعال خداى به كنید مى توجه تولى، آن در( دارید اختیار آن در هم مرتبا و داشته همیشه هم

 هب كه را ظرفیت تمام اگر كنید مى توجه این خرج را آن از مقدار یک شما است شده داده شما به كه ظرفیتى

 كردید توجه را پایینترش مرتبه اگر واالّ است حرفى یک كردید توجه صَرف را اش همه است شده داده شما

 شما كشش، یک این اصطالح به توجه یعنى هم ایجاد تولى، یعنى توجه این دارید، را توجه از مرتبه یک

 دائمى ایجاد یک ایجادكننده این كه اید شده خلق كه هستید اى كننده ایجاد هستید موجدى هستید، فاعلى

 كند، مى هماهنگ را خودش او نماید فاعلیت او فاعلیت تبع به بخواهد خودش اینكه از قبل كه دارد تبعى

 تصرف از قبل گاهى تقاضا اینكه نهایت. باشد مى حركت و تغییر حال در توقف بدون انسان همیشه مسلما
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 باشد مى موال تصرف از بعد همیشه تبعى فاعلهاى ضاىتقا. باشد مى تصرف از بعد تقاضا گاهى است مولى

 هماهنگ را خود گونه یک به مولى تصرف تبعیت به یعنى ندارند موال تصرف بر سبقتى هیچگونه آنها یعنى

 بر عالوه شما ولى باشد نمى صفر دارند، اختیار مقدار یک هم شدن هماهنگ گونه آن در هرچند نمایند، مى

 تناول كه را غذایى شما دارد، تغذیه در شأن یک شما تبعى فاعلیت اینكه مثل دارید هم دومى شأن شأن، آن

 فاعلیت ولى است كرده فاعلیت یعنى كردن تبدیل این كند، مى تبدیل را آنها شما گوارش دستگاه فرمایید مى

 كه...  و زمین و آفتاب و كوه و درخت مثل عالم اشیاء سایر مثل نیست، شما اراده به اش همه گوارش دستگاه

 دارید دیگرى ظرفیت یک شما ظرفیت، این بر عالوه. كنند مى حركت باالترى فاعل اراده تبع به آنها همه

 بگیرید، روزه كنید، تناول كمتر غذا اینكه به كنید اراده توانید مى و كنید تصرف این در توانید مى اینكه براى

 .كنید میل را زیادى غذاى و كنید اراده را ضدش نه توانید مى

 اول مرحله در شما. كنید ایجاد را چیزى و كنید توجه آن در توانید مى كه دارید تحركات از میدانى یک    

 تقوم به تبدیل اینكه تا شما تصرف ولى كنید مى ایجاد تصرفى بنحو دوم مرحله كردید مى ایجاد تبعى بنحو

 نمودن توجه این در بصورتى داشتید تصرف از قبل ضاىتقا. دارد فاصله یک شود دیگر حالت به تبدیل و شود

 هستید، دارا شما متقوما شود، مى ایجاد آن با متناسب كردید تصرف شما كه اى گونه به حاال كردید، تصرف

 در نهایت در همینطور طراحى، و آزمون و تأسیس در عینا كنید، مى تصرف هستید دارا كه آنچه اساس بر بعد

 .فردى نه اجتماعیش شكل

  

 «آزمون» و« تأسیس» مرحله دو در والیت و تولى تقوم تفاوت - 2/1 

 مقام در ولى تقاضا مرحله مثل دارید، ایجاد از اى مرحله یک شما هم آنجا بود فردیش شكل در این    

 حضور آزمون در آیید مى نظام رئیس و نظام فاعلهاى همه با متقوما كه دارید اى مرحله یک اجتماعى، نسبیت

 كنید، مى درست را چیزى متقوما ندارد مطابقت ولى تأسیستان با دارد مناسبت مقدارى یک كه كنید مى پیدا

 جامعه ناحیه از منزلت و كنید مى تمام را منزلتتان حقیقت در كنید؟ مى درست را چیزى چه. حقیقت در

 قوام به متقوم هنوز نیز این ولى ،شد ایجاد نسبیت مرتبه در كه است تأسیس از غیر این شود مى پذیرفته
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 هنوز ولى شده تمام نظرى نظر، از گویند مى باصطالح نخورده، را فاعلها همه امضاى و مهر یعنى نشده جامعه

 تنهایى به و انفرادى شما دیگر بعبارت دهد نمى یا دهد مى جواب را همین عینیت و عمل در دانیم نمى ما

 والیت نظام باشد، قانون موجد تواند نمى تنهایى به هم دیگر كس هیچ و باشید قانون موجد توانید نمى

 مقسم كه سؤال این جواب.   فاعلها نسبیت از كیفیت تولى هم آن باشد هم با باید والیت و تولى گوید مى

 .شد تمام هست مالكى چه به طراحى آزمون تأسیس

  

 یكدیگر هب تناسبشان در عناوین جدول تقسیمات سطوح و تعداد - 3 

 اقتصادى آن تاى293 كه هست تا 724 مجموع خیر است؟ مثالً 293 مجموع آیا كه شده دیگر سؤال یک    

 .تاست724 مجموعش است، سیاسى هم تا293 است، فرهنگى تا293 است،

 ... اصطالح به ما ابتدا یعنى شود مى وارد كجا از اقتصاد فرهنگ، سیاست،: معصومى آقاى 

  

  والیت نظام به اقتصاد فرهنگ، سیاست، تقسیمات بتنس - 3/1 

 سه والیت نظام بخش زیر كه داریم والیت نظام بنام جدولى یک ما یعنى: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 شود؟ مى چیزى چه جدول والیت آنوقت ،«تصرف تولى، والیت،»،«اقتصاد فرهنگ، سیاست،»باشد، مى جدول

 زیر خودش باز تولى بنابراین پس دارد بخش زیر طبیعتا هم آن خود باز ،والیت نظام در سیاست جدول

 گویید مى شما كه آنجایى حقیقت در. دارد موضوعه اصول نقش و تأسیس نقش باز هم تولى دارد بخش

 تمایالت دارید كه اینست معنایش گویید مى را شناسى هستى شناسى، تاریخ شناسى، جامعه كثرت، وحدت،

 نسبت كه گویید مى گاهى. كنم عرض را نكته تا سه این فرق( متناظر البته) كنید مى ذكر را فرهنگ خود

 صورت این به! خیر شود مى تكرار همانها عین یعنى است مشابه داریم اقتصاد فرهنگ، سیاست، در كه را آنچه

 است متناسب ییدگو مى گاهى تسامحا، ولى ندارد عیبى متناظر است، متناظر گوییم مى گاهى باشد، نباید

 وجود اینجا در منزلتش با متناسب خصوصیاتى باید چیز همان براى كه هست آنجا در چیزى یک یعنى
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 گفتن متناظر و است متناظر گفتن از بهتر متناسب به تعبیر پس باشند، مى اصل منزلتها یعنى باشد، داشته

 .است متشابه گفتن از بهتر

 را نظام و ابزار شاخصه، بررسى بخواهیم سیاست خود در اگر كه بود این بنده تلقى یعنى: محسنى آقاى 

 .شود مى تا 724 كه داشت خواهیم عنوان 293 تا سه باشیم داشته

 724 به باز اش دانه یک هر تا كنید خرد را والیت نظام توانید مى شما: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 .والیت نظام سیاستِ نظام شود مى جدول، آن افتید، ىم بیرون والیت نظام از دیگر ولى برسد عنوان

 .بفرمایید توضیح كمى را اینجا لطفا: محسنى آقاى 

 بدهید قرار والیت نظام كل را تقسیمات موضوع توانید مى شما یعنى: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 توانید مى دهیم مى قرار تقسیم عموضو را سیاست ما بگویید. بدهید قرار تقسیم موضوع را بخش یک توانید مى

 هر بنابر. بدهید قرار را كوچكترش بخش یک تر پایین بیایید توانید مى نیز و دهید، قرار موضوع را فرهنگ

 هم دیگر تاى 712 باصطالح كه موضوعتان همان براى كنید ذكر را تا 27 باید بدهید قرار موضوع كه را كدام

 ؟!شد روشن بشود، درست تا 27 تا 27 تا كنید ذكر بقیه براى

  تقسیم موضوع با تقسیمات تناسب - 3/2 

 چه برویم باال توانیم مى همچنین و بیاییم پایین و كنیم خرد را عناوین توانیم مى ما وقتى آیا حاال    

 است والیت نظام اگر صحبتمان موضوع باشد؟ مى چه االن مان صحبت موضوع گوییم مى است؟ كافى مقدارش

 موضوع اگر. دارد عنوان تا 293 هم اقتصادش بخش تا 293 آنهم سیاست بخش تا 293 فرهنگش بخش

 .بیاورید فرهنگ در را 724 این بود تنها فرهنگ تقسیممان

 را عنوان تا 724 همین كه فرمودید مى مطلب این به نسبت داشتید فرمایشى پیش جلسه: محسنى آقاى 

 چون است فرهنگ در شما مطالب همین كه بود این ما تلقى باشیم شتهدا هم اقتصاد و سیاست در توانیم مى

 این ارتباط ما دیگر باشیم داشته اقتصاد و سیاست در را جدول همین توانیم مى كه فرمودید صورت این به

 .نگرفتیم خوب اقتصاد و فرهنگ و سیاست با را والیت نظام یعنى را مطلب كل
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 بخواهیم ما كه را موضوعى هر یعنى نبوده خوب بیانم خواهم مى معذرت: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 قند این براى بتوانیم باید ما كنید تحقیق قند درباره بروید بگویید اگر باشد صورت این به باید كنیم تقسیم

 ردیگ باید بشود عوض نظامشان كند تغییر وصفها آن اگر كه وصفى تا 27 یعنى نماییم معرفى متغیر تا 27

 قرار دیگر وصف 712 در هم تا 27 آن كه كنیم ذكر قند این براى وصف 27 بایست مى ما نباشد قند قند،

 كه هستند منتجه 21 هستند دیگر تاى 21 هم آنها كه شود مى یكى این منتجه تا 27 یک مجموعا كه دارند

 آن با باشد داشته نسبتى یک باید ددربیای بودن قند از قند باید بشود عوض شرایط در این جایگاه و پایگاه اگر

 زدیم مى قبالً ما كه را مثالى هستند، داخل هم 27 یكى است، 27 از یک هم خودش كه بیرونى تاى 21

 مرغ تخم جاى نمک آب غلظت تغییر صورت در بیندازیم نمک آب از اى كاسه در را مرغى تخم اگر گفتیم مى

 ثابت را نمک آب غلظت اگر حاال دارد اثر آن جاى در نیز غمر تخم بودن سالم و بودن فاسد شود، مى عوض

 اینكه بدون نیست گندیده یا است گندیده كه فهمیم مى باشد شده عوض مرغ تخم جاى و داریم نگه

 .بشكنیم آنرا بخواهیم

 داعى چه صورت این در گیریم نمى اقتصاد و فرهنگ و سیاسیت منتجه را والیت خود مگر: محسنى آقاى 

 باشیم؟ داشته این براى جداگانه جدول كه مداری

 باید هم دیگرى والیت یک اجتماعى، والیت گویید مى مثالً را والیت: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 خودش درون آنها، 27  1   بشود این آنوقت باشد اجتماعى والیت ها، والیت انواع آن از یكى كه باشید داشته

 شد؟ روشن. نیست بیشتر منتجه صرفا كه رویم مى كه بیرونش خورد، مى ار خودش تقسیمات آید مى كه

 .شود مى قفل جا همان یعنى برود تواند نمى باالتر نیز میلیارد 7111 تا آنوقت

  

  مدل جدول در تقسیمات نهایت - 3/3 

 شود؟ مى چه بعدش: معصومى آقاى 

 به یعنى كند مى تغییر طبیعتا آنهم بكند تغییر اش فلسفه بایستى بعد: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 اینست معنایش بكنیم ضرب دیگرى در اگر كه دارد وصف 27 شما موضوع هر رسید مى كه میلیارد 7111
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 را 27 و شود مى ضرب خودش در بار سه كه سه، عدد آنوقت باشد باطل 27 عدد اگر است، باطل 27 عدد كه

 و نباشد سه عدد اگر ولى سازد مى هست سه گفتید كه كردید آغاز ار ضرب كه مبنایى با دهد مى تحویل

 بشود، تا چهار كه باشد دیگر چیز یک تصرف تولى، والیت، جاى كه شود صورتى به شما منطقى مبناى

 .شود مى عوض این نظام فورا بشود تا دو اگر اینكه كما رود مى باالتر كاریمان رقم طبیعتا آنوقت

 یكدیگر به آنها تناسب و فرهنگ خلىدا تقسیمات - 3/9 

 هاى شاخصه از اعم ها شاخصه بگوییم اگر كه بكنیم تعبیر توانیم مى هم صورت این به آنوقت: محسنى آقاى 

 .تا 723 شود ،مى293 تا 3 اقتصادى فرهنگى، سیاسى،

 یک و اقتصاد در صهشاخ 3 یک بدهید، تا 293 توانید نمى شما را معیارها: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 فرهنگ در هم موضوعه اصل تایى سه دسته یک دارید، سیاست در شاخصه سه یک و فرهنگ در شاخصه سه

 لكن و بكنید متناظر را اینها عناوین توانید مى دارید اقتصاد در هم موضوعه اصل تایى سه دسته یک دارید،

 .باشد آنها از یكى به متعلق تا 293 كل بگویید توانید نمى

 !است؟ سیاست به مربوط تا 293 كل بگوییم توانیم نمى یعنى: محسنى آقاى 

 مباركتان خاطر در اگر باشند، مى سیاست به مربوط چون خیر طبیعتا: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 بعدش هست، موضوعه اصول به متعلق آن باالى بخش یک است، فرهنگ به مربوط جدول مثل همینجا باشد

 دوباره نظام، بعدش است، روش بعدش هست، شاخصه یا معیار دوباره است، نظام بعدش و تاس روش

 .باشد مى قدرت مقدورات

 .است اقتصاد سیاست، فرهنگ، آنجا، سازماندهى فعالیتهاى توسعه ساختار واقع در یعنى: دیندار آقاى 

 به نسبت است فرهنگى شما جدول كنید، مالحظه كه را جدول كل كالً: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 .است فرهنگ آن همه بگویید توانید نمى بیاید كه فرهنگ درون به نسبت ولكن والیت نظام

 .است اقتصاد ابزار فرهنگ، ابزار سیاست، ابزار: دیندار آقاى 
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 و انىسازم ابزارهاى دسته یک خواهد، مى عینى ابزارهاى دسته یک یعنى: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 نشود، بحث به انتقال ضعف موجب كلمات مشابهت اینكه براى حاال خواهد، مى اصول ابزارهاى دسته یک

 توسعه براى نداریم، بیشتر شاخصه سه فعالیتها، اجتماعى شاخصه ایم نوشته اینجا آییم مى جدول خود روى

 مدیریت آن با متناسب و یمدار موضوعه اصول باال قسمت در این با متناسب گفتیم فعالیتها اجتماعى

 توسعه اصول» شده نوشته تحقیقات مدیریت روبروى طرف، این در كه داریم، مقدورات یعنى تحقیقات

 اجراى آخر چون چرا؟ است، اصل برنامه در قدرت ،«اجتماعى مقدورات ،(كالن اهداف در)سازماندهى شرایط

 شود؟ مى چگونه... و مهندسى از بعد برنامه

 قدرت مدیریت موضوعش مدیریت است، اصل قدرت برنامه در بنابراین یابد، مى توسعه قدرت آخر در    

 خود نقش است، ساختار و حركت و فعل توسعه كنید نمى صحبت قدرت سازماندهى در لكن و است تحقیق

 ول،جد چون تولى در والیت ولى بگیریم والیت یا سیاست منزلت در را تأسیس ما اگر یعنى كلش، ساختار،

 بگیریم فرهنگ با متناسب یا متناظر یعنى بگیریم، تولى آن ابزار توانیم مى را آزمون آنوقت است، تولى جدول

 شد؟ گفته مناسبت چه به شاخصه 293 آنوقت بگیریم، اقتصاد با متناظر و متناسب را اش برنامه بخش و

 724 باید: » كه است این ایم كرده دهپیا دوم صفحه در كه سابق جلسه در جنابعالى فرمایش: محسنى آقاى 

 .«باشد نظام 293 و ابزار 293 باشد، شاخصه 293 بنابرین بیاوریم آزمون خود در را عنوان

 باشد« فرهنگ مدیریت» مقسم كه هنگامى یكدیگر به تقسیمات نسبت - 3/9/1 

 نظام تقسیم موضوع كه است این معنایش باشد گونه این اگر احسنت،: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 قرار موضوع را فرهنگ مدیریت بیاییم كه است این شده كه بیانى این در ما تقسیم موضوع نباشد، والیت

 بدست فرهنگ مدیریت خود در را عنوان 724 باید دیگر بدهیم قرار موضوع را فرهنگ مدیریت اگر بدهیم،

 در شاخصه آن تاى 293 باید طبیعتا یاوریمب بدست فرهنگ مدیریت در عنوان 724 شد بنا اگر بیاوریم

 یعنى باشد فرهنگ فرهنگِ فرهنگِ یعنى باشد، فرهنگ مدیریت در ابزار آن تاى 293 باشد فرهنگ مدیریت

 موضوع در كتاب یک كه است این مطلب این معناى خوب باشد، فرهنگ آن اجتماعى نظام آن تاى 293
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 چنین كه. باشد مى آن در هم جزئى موضوعات همه دیگر وقتآن. بنویسیم والیت نظام در فرهنگ، مدیریت

 .دهیم انجام باید كار پایان در كارى

  رسیم مى این به كار پایان در فرمودید: محسنى آقاى 

 براى را آنچه عین كه است این معنایش برسد اینجا به كه كار نهایت در: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 تمام هم فرهنگ مدیریت نظام خود درباره گوییم، مى والیت نظام خود درباره ،گوییم مى والیت نظام كل

 .بكنیم

 بهتر كه یافتم تر كلى باشد، مى دیندار آقاى به متعلق كه را دوم فهرست الجمله فى من، فهرست درباره    

 اینكه گردی قسمت است، خوب بسیار شود گرفته كمک دیگر فهرست از هرچند گیرد، قرار اساس آن است

 .داشتید كه سؤاالتى

  

  جدول عناوین درباره سؤال به پاسخهایى - 9 

 آمده؟ بدست شود، آزمایش است، قرار كه اى موضوعه اصول آیا    

 هم روش به تبدیل و نشده آزمایش ولى شده تمام آن نظرى بخش در یعنى شده، تمام موضوعه اصول    

 است این اش قاعده تخمینى، صورت به مگر بزنیم آزمون به دست النا كه نیست این اش قاعده یعنى نشده

 133 و هست 123 كه ایم نوشته بررسى دستور در را قسمت دو این یعنى شود تمام بخش این بگذاریم كه

 شده تمام كه تنها موضوعه اصول از حال عین در ولى شود آغاز قسمت این كه باشد شده تمام اینها باید

 .كنیم درست را این تخمینى بصورت توان مى

 فعالیتها براى« اجتماعى» بودن معیار سؤالِ به پاسخ - 9/1 

 باال از باید را معیار باشد، معیار اینكه نه است ها شاخصه براى قید بودن اجتماعى كنم، عرض شما بحضور    

 توسعه یا و تكوینى توسعه یا و ىتاریخ توسعه معیارهاى مثالً بخورد، قید باید بودن اجتماعى به ولى بیاوریم،

 هست، بخش این به متعلق بودن اجتماعى باشد، اجتماعى نظامهاى توسعه هم تواند مى باشد، خانوادگى

 .باشد مى معیار وصف و قید باشد، معیار اینكه نه باشد مى قید داریم، والیت و تولى نظام چون آنوقت
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 اید؟ هنكرد معرفى هنوز كه را معیار: دیندار آقاى 

 اختیار، توسعه، تناسبِ» گفتیم، اینجا در كه شود اخذ اینجا از باید معیار: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 «انجام اندیشه، انگیزه، ضرائبِ« »اجرائى عمومى، اساسى، ضوابطِ« »فعالیت هر در وظیفه

 باشد؟ مى معیار تناسب، این خود آیا: دیندار آقاى 

 وظیفه اختیار، توسعه، بین تناسب» چیزها، این بین تناسب احسنت،: حسینى سلمینوالم االسالم حجت 

 «انجام اندیشه، انگیزه، ضرائب« »اجرائى عمومى، اساسى، ضوابط»

 طرف این و شده بیان كه كردم اشاره االن متعادل فعالیتهاى و توسعه تعریف و توسعه فعالیتهاى اساس    

 .بحث مورد وعاتموض در كنید، پیدا باید جدول

  تأسیس تقسیمات در توصیف روش اصول با توصیف نظام رابطه - 9/2 

 این جواب است؟ مالحظه قابل طریق چه از تاریخى توسعه با توصیف نظام رابطه كه است این دیگر سؤال    

 بین ربط ید،كن مالحظه را ربطشان باال، بحث مورد موضوعات با را بحثمان مورد موضوعات این باید كه است

 كنیم اضافه را این البته ،123 و 133 و 213 بین ربط ،112 و 122 با 212 بین ربط ،111 و 121 با 211

 كه كرد عوض را این شود مى و شریكند بقیه تعریف در موضوعه، اصول اصل سه هر یعنى باال خانه سه هر كه

 .شود مى ذكر سوم تاى 4 و دوم تاى 4 در حاصلش تا 4 این كل شود تمام قسمت دو این اگر

 ...باال از اینجا توصیفمان نظام خود: دیندار آقاى 

 یک توصیف، روش اصول یک كالن اهداف در یعنى كند مى اخذ احسنت: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 از پس بتوانیم را توصیف بایست، مى لذا داریم، توصیف نظام و توصیف، روش روابط توصیف، روش مبانى

 .بدهیم انجام آنها شتندا

 ...اینجا شد تكمیل آنجا كه توصیف نظام آن: دیندار آقاى 

 نظام ساختار بدهیم، جواب را توصیفى نظام توسعه بتوانیم باید اینجا: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 اخرى بعبارت است، كارائى ساختار توسعه توصیف، روش چون بدهیم، جواب بتوانیم باید هم را دستورى
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 تاریخى توسعه از شما تعریف بشود، معین تاریخى مثالًتوسعه با اش رابطه اى، وظیفه هر تعیین باید گویید مى

 تقوم، تشأن، ربط، فساد، و كون ،112 شود مى كه باشد شده معین مكان و زمان از شما تعریف باید چیست؟

 تاریخ فلسفه آن نسبت بتوانید باید هست، تاریخ فلسفه در اصل كه تولى والیت تقوم، این، آنوقت تولى والیت،

 .نمایید معین سازمانى اختیارات در را

 ...مرحله در شود، نمى تمام اینجا آن یعنى: دیندار آقاى 

 .كنیم مى آنجا از استفاده فقط اینجا ما احسنت،: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 توصیف آن خود سازد، مى را اطالعاتى فیش یک شود، مى ریحتش كه اینها از كدام هر فرمودید: دیندار آقاى 

 ...را عنوان این خود تعریف یا نویسیم مى فیش این توى كنیم، مى اخذ تأسیس مرحله از ما را

 هم بدهد، عنوان هم بتواند باید باشد شده تمام قسمت دو این كه وقتى: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 بتواند هم با را آنها بدهد، تحویل را تاى 4 مجموعه به متعلق عنوان 724 هد،بد تشریح هم بدهد، تعریف

 این به نسبت را زیادش و كم و كنید آزمایش حاال بگوید، باشد داشته بایستى نیز شرح قدرت. دهد انجام

 .كنید بیان

  تحقیقات مدیریت مباحث تدوین درباره اى توصیه*  

 شود بنا كه فرض بر نكنید عجله جزوه نوشتنِ در اینكه آن و دارم برادران حضور نیز دیگر توصیه یک من    

 ابهام آن از جایى در ببینید و بنویسید پیشنویس خودتان براى و كنید دقت آن روى هم دیگر جلسه یک

 آید مى قلمتان در ابهامها همان هست، خودتان نظر در ابهامهایى یک گاهى. دهید انجام را كار این نیست،

 شما كه ندارد لزومى چیست، این قصد نیست معلوم گوید مى خواند مى كه هم خواننده شود، نمى روشن عنىی

 جزوه یک ماهى نیست، الزم هم جزوه یک هفته دو پیشكش، كه جزوه یک هفته بدهید، جزوه چندین ماه در

 حاال جزوه این كه نیمنك قید یعنى بدهیم رسیدیم كه كسى هر دست به بتوانیم ما را جزوه آن ولى باشد

 انشاء تا نمایید مطرح دارید سؤال هرچه. كنیم درست را آن مطلب و عبارت نظر از بعدا تا باشد خودمان پیش

 .شود روشن روشنِ بحث اللّه
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 بشود جزوه شما خود مطالب اصل اینكه یكى باشد داشته شیوه دو تواند مى جزوه تهیه: محسنى آقاى 

 .نماییم تدوین را آنها و گیرد انجام آن متعدد كارهاى تعالىحضر مطالب اینكه دیگرى

 نوار، كردن پیاده از باالتر حتى احیانا باشد، مى كردن پیاده نوار كار یک: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 آنها نمایید، مجلد آنرا حتى و ها جزوه بخش در بیاید و تكثیر براى برود و كردن ابتدائى خیلى ویراست یک

 كه بیاید بیرون اى جزوه یک است الزم مذاكرات از نیست، كتاب كه اى مذاكره هر ولى باشد مذاكرات صورت

 بعدش كنیم مى تمرین را آن دانه یک هم ماه در بدانیم، كتاب یک از كوچک بخش یک مثالً را جزوه آن

 آخر نمایید تهیه جزوه سه یا دو درماه، مثالً. بیفتید دور روى خودتان كه رسیم مى جایى به آهسته آهسته

 .اهلل انشاء بیاید بیرون آن كتاب هفته همان شدید بحث به مسلط كه هفته در كه امیدواریم هم كار

 .باشد ابتدائى خیلى شاید سؤالها بعضى: نژاد حسین آقاى 

 را ابهام و اجمال موجبات خودتان، نوشته در بناست كه سؤالى نوع هر: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 .گردد منتقل بد هم او براى كه شود منتقل خواننده به سؤال آن گذارید مى چرا كنید سؤال آورد، فراهم

 از فرضا كه باشد كسى ما كتاب مخاطب فرمایید مى شما كه اینطورى اگر طبیعتا یعنى: نژاد حسین آقاى 

 .بیاید ما ائىابتد سؤالهاى تمام بایستى گوید مى چه جدول بفهمد بخواهد بیرون

 و شود سؤال منظم صورت به آن پیرامون مثالً بعد باشد بحث جلسه یک: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 آقاى مثالً كه را سؤالى و كنید مى بحث همدیگر با و كنید مى دقت نباشد دقت عدم و مطالعه عدم روى از

 .كنیم مى بررسى و آید مى جا این سؤال آن دهند، جواب توانند نمى دیندار آقاى و محسنى

  

  جدول در معیار و شاخصه همسانى  - 1 

 است؟ رفته بكار مفهوم یک به دو هر معیار و شاخصه: دیندار آقاى 

 عوض را جایشان توان مى حتى یعنى باشد، مى شاخصه همان معیار بله: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 بنویسیم مثالً را طرف این كارائى، شاخصه ساختار، شاخصه سعه،تو شاخصه بنویسیم توانیم مى یعنى كرد

 .اجتماعى توسعه معیار
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 .فعالیتها توسعه تعریف اساس همانطور و: دیندار آقاى 

 هم آنجا مبنا و اصول گفتیم، كه است باال آن مثل اساس طور همین بلكه: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 ذكر« توسعه اوصاف مبناى» توان مى را« توسعه اوصاف اصول» مثالً كرد ضعو را مبنا و اصول جاى توان مى

 .كرد

« فعالیتهاست اجتماعى شاخصه» همان« متعادل فعالیتهاى ساختار اساس» تعریف همین یعنى: دیندار آقاى 

  كنیم بیان خواهیم مى توسعه با رابطه در كه

 كه دارد شاخصه سه و قسمت سه ها فعالیت عىاجتما شاخصه احسنت،: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 خورد مى آن به تعریف قید وقتى تعریف اساس با معیار این اینكه نهایت. هستند تعریف تا سه اساس هم آنها

 آن به تعریف قید و است تنها توسعه از صحبت وقتى. گویند مى تعریف اساس گویند، نمى تعریف معیار دیگر

 .گوییم مى توسعه معیار زنید نمى

  

 فعالیتها اجتماعى توسعه در توسعه اوصاف بودن معیار - 1 

 را توسعه یعنى است نهفته معیار توسعه مفهوم خود در كه فرمودید سابق جلسه در بیانى یک: دیندار آقاى 

 .شود مى توسعه خود كمال و نقص كنیم، مى مقایسه نقص با ما وقتى

 را جدول كل در بحث شما كه وقتى شود مى مالحظه حركت آن در: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 بحث در كمال، بحث مثل است توسعه بحث كه داریم اى اولیه بحث یک ما كه گویید مى. كنید مالحظه

 كلمه گفتن نقص بین مقایسه از بعد و شود، مى مالحظه نقص با كمال. باشد نیفتاده تواند نمى حركت كمال،

 ...كنید حذف مطلقا را قصن اگر است، صحیح كمال

 .كند نمى پیدا معنى هم كمال: دیندار آقاى 

 كه كمالى آنهم گیرید مى بكار حداقل شما كه معنایى به البته احسنت،: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 را نقص هم توان مى مطلق، كمال بگیرید مصدرى اسم معناى به اگر را كمال كنید، معنا تكامل به باید

 نقض مالحظه با حتما هم را آن از ادراك شما هم مطلق كمال در چه اگر( را مطلق كمال) نكرد، حظهمال
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 درباره ولى گویید مى مطلق كمال كه كنید مى را ها نقص كلیه سلب( سلبش ناحیه در یعنى) داشت خواهید

 .باشد نمى مالحظه قابل نقص بدون تكامل نیست شكى كه تكامل

 صحبت كه اكثرا هست، شبهه اینگونه گیرند مى هدف عنوان به را توسعه و تكامل گاهى: دیندار آقاى 

 به اگر اینجا امّا شود مى لحاظ نیافتنى دست هدف معموالً و هدف، یک عنوان به را كمال و توسعه شود، مى

 توسعه ،تناسب توسعه یعنى گیرد؟ مى قرار معیار عنوان به توسعه خود بدهیم، قرار بخواهیم معیار عنوان

 ...مالك

 و بدهیم، قرار صحبت موضوع را توسعه مفهوم خود بخواهیم ما اگر معیار،: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 یا گیرد قرار معیار تواند مى وصف این دهیم، مى قرار كه را وصفى این آیا نماییم، ذكر را توسعه اوصاف اصول

 نه؟

 خصوصیات كه گیرید مى خصوصیاتى یک قند براى ولى بیاید، تانبدست قند كه است این شما هدف مثالً    

 و چغندر كاشت مرحله آید، مى بدست مرحله ده در قند اند گفته اینكه باشد باید شما سیر شاخصه آنها

 چه به نزدیكتر درجه یک كنید مى كه سیرى هر اند، گفته را مرحله ده... و جوشاندن گرفتن، آب آن، برداشت

 .بودید كرده ذكر كه است اوصافى همان قند از غرضتان و قند، به ؟شوید مى چیز

 آن مثال تر واضح باشد كمال به مشرف كه دیگرى چیز در توان مى شود مى احساس دیرتر قند در این حاال    

 پیدا اطالعات در توسعه و شود دانشمند یک آنكه براى رود مى دبستان به كه كودكى یک مثالً كرد، مطرح را

 اوصاف و شناسید مى را آنها توسعه اوصاف شود، مى پیدا هوشش براى و اش حافظه براى كه اوصافى كند،

 اوصاف اصول» ما كه وقتى دیگر، عبارت به و دارد وجود موضوعات، آن براى هم همین عین توسعه جریان

 را توسعه كه است این معنایش كنیم مى عنوان را« توسعه كارائى اصول» و« توسعه ساختار اصول« »توسعه

 این معنایش این باشد آرمانى هدف و باشد نیافتنى دست هدف یک گویید مى اینكه دانیم، مى جریان یک

 شوید؟ نمى قائل آنكه یا سیر براى شوید مى قائل نقص و كمال كه است

 .هست كمال و نقص حتما كه سیر براى: دیندار آقاى 
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 باید بگیرد انجام درست سیر این اینكه براى آیا هست كمال و نقص اگر: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 نه؟ یا است معیار اینها بگویید كه باشید داشته اوصافى یک

 ...عنوان به را اوصاف همان یعنى: دیندار آقاى 

 ما و بود اول كالس كه بگویید بگیرید، مجبورید توسعه اوصاف را آنها: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 كرده، رشد اینقدر اش فراگیرى كه پیداست این گویید مى بعد... آخر الى گرفتیم را امتحان نمره

 گوید مى نماید تحلیل و مطالعه را فرد این روانشناس یک اگر یعنى. است كرده رشد اینقدر اش هوشمندى

 اید كرده یاداشت كه را هایى پرونده گوید مى بیاوریم را چیزى چه گویند مى. بیاورید را فرد این هاى پرونده

 دیپلم تا دبستان اول كالس پرونده بروید حداقل خوب گوید مى ایم نكرده یاداشت را چیزى گویند مى بیاورید،

 خیلى درسهایى چه در گوید مى مثالً و كند مى نگاه آنها در روانشناس بعد. بیاورید را دانشگاه تا دیپلم از و

 شروع بعد بوده، وسط حد درسهایى چه در و بوده ضعیف اش نمره سهایىدر چه در و بوده خوب این نمره

 كند؟ مى شناسایى را حاالتى چه كارشناس این حاالتى، كردن شناسایى به كند مى

  

  توسعه اوصاف بوسیله سنجش - 1/1 

 .كند مى مشاهده كمال به نقص از را آن سیر: دیندار آقاى 

 پس كند، مى بیان را اش توسعه اوصاف دارد پس است همینطور بله: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 از اى مرحله كه اینست معنایش شد هدف اگر و بشود هدف و بشود توسعه برنامه تواند مى توسعه اوصاف

 معنایش سیر، اوصاف گویید مى وقتى. سنجید مى را جریان دارید آن به نسبت و اید كرده مشخص را توسعه

 و سیر حال در مراحل این از كجاى در ببینید خواهید مى كردید مشخص را مرحله اینكه زا غیر كه اینست

 .باشد مى رفتن جلو

 .سنجیم مى بعد، مرحله وكمال خودش كمال مرحله با را مرحله یک حقیقت در یعنى: دیندار آقاى 

 شود مى مقطعى و سطح هر در بگیرید، نظر در را رشدى به رو جریان یک: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 بگوییم باشیم كجا سال 21 از بعد ایم كرده معین مثالً كه باالترى مرحله به نسبت و كرد مقایسه را كمال
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 آیید مى هست، دستتان زیر گروهى شما. بینیم مى مرتبا را كمال جریان ولى ایم نرسیده مرحله آن به هنوز

 اهداف به نسبت ولى است شده بهتر خیلى سنجیم ىم كه قبل به نسبت گویید مى و دهید مى گزارش

 كنید كنترل و كنید شناسایى كند مى ایجاد را تكامل این كه اوصافى گویم مى من ایم، نرسیده هنوز مطلوبمان

 .بكنید سریعتر را آن سیر بتوانید تا

 خود روى یرتغی مدام یعنى نیست كامل بطور وقت هیچ هم اوصاف این حقیقت در یعنى: دیندار آقاى 

 .نیست فیكس معیار یک ما معیار آنوقت آید مى اوصاف

 نرخ شما كه اینست معنایش شد اینجورى وقتى هست، درست بله: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 برنامه گویید مى مثالً. باشید داشته رشد باید رسیدید كه مقطعى هر سر بر و شود، عوض مرتبا باید شتابتان

 بله دارید، فعالً كه دقتى ضریب با گویم مى من خوب است مشخص آن چیز همه كه شده ظممن آنقدر گروه

 شما حاال كنید، مى پیدا ها بهینه در مردود خیلى ببرید باال را دقت ضریب اگر ولى است مشخص چیز همه

 خیر؟ یا شده عادت گروه برادران براى برنامه این آیا خیر، گویم مى من كنم عوض را وضعیت این گویید مى

 سه از بعد و بگذرد روز چهل تا سه مثالً بگذارید گویم مى من پس نشده، عادت هنوز خیر گویید مى شما فرضا

 دقیتر آنرا درجه یک بعد ندارد، هم ایى صدمه هیچ و شود مى عادى كامالً نظم از مرحله این مثالً روز چهل تا

 عادى كامالً آخر روز چهل در شود مى عادى بعد روز چهل تا و آورد مى فشار كمى تغییر این طبعا خوب كنید

 .كنید تر دقیق را ضوابط دیگر یكبار شدن عادى این از بعد گویم مى موقع آن در خوب گردد، مى

 .كنیم مى تر دقیق را كمال به سیر دائماً یعنى: دیندار آقاى 

 كلى جهت یعنى شود، عوض نباید عناوین اام رود مى باال شتابش نرخ این: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 عناوین و گیرى جهت شدن عوض بمعناى نه هم آن البته) شود مى عوض موضوعاتش بلكه شود نمى عوض

 آوردن بدست امكان ذغال منقل با خوب باشد، گرم اتاق هواى خواهم مى من گویند مى مثالً( تان فلسفه اصلى

 شما كه محصولى آن دارد، امكان امر این هم فنكوئل و شوفاژ و ینعالءالد بخارى با هست اطاق مطلوب دماى

 و آمد مى بوجود كنارش در كه آنچیزهایى و حرارتى وسایل این ضعف مرتبا ولى است اطاق دماى خواهید مى
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 كه صورت این به نبود مطلوب جداگانه وقت هیچ زغال گاز مانند. نمایید مى مشاهده را خواستید نمى آنرا شما

 گرما این گویم مى من خوب كند، وارد اطاق در را دودش و كند خفه را زغال آتش و كنید روشن را آتش مثالً

 چه گویند مى خواسیتم، نمى گاز كه ما گویم مى!! دارد كه گاز ندارد گرما اگر بگوید شما فرضا ندارد، كه

 اگر است طور همین هم نفت مثالً شود مى خفه انسان كه اینست گاز خاصیت خوب گویم مى! دارد؟ اشكالى

 بدرد این گویم مى خوب بكند، بخار به تبدیل را نفت مرتبا و نماند روشن كه كنم مى كارى را بخارى بگویید

 ندارد را نفت بخار و گاز دیگر شوفاژ گویید مى رسیدید شوفاژ به مثالً حاال. خورد نمى اطاق براى حرارت ایجاد

 را شوفاژ گویید مى خوب ندارد، خواهم مى اطاق هواى براى كه را جریانى دتش وسیله این گویید مى باز ولى

 كمال به تبدیل آنرا نقص و نموده عوض آنرا مرتبا و كنیم مى دیگرى وسیله یک به یا فنكوئل به تبدیل

 .كنیم مى

 تكمیل را آنها و كرده پیدا دسترسى ریزتر جداول به توسعه سیر در كه بگوییم توانیم مى: محسنى آقاى 

 .كنیم مى

 تكمیل را آنها دائما شود مى دقیتر كه هرچه جداول است طور همین بله: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 از بیشتر نتوانید تان اسالمى مدیریت بخش براى مثالً یا آزمون براى شما كار ابتداى در است ممكن كنیم مى

 از بعد رسانید، مى تا 724 به آنرا تدریجا ولى كنید آغاز را ارك توانید مى مثالً تا 27 با كنید درست وصف 27

 كنیم، مى صحبت مدیریت بخشهاى در آییم مى آنوقت و كردیم تكمیل را مدیریت حاال ما گویید مى این

 .داد قرار دقت و مطالعه مورد دوباره شود مى هم را بخشها

  

  

.الطّاهرین بیته آل و محمّد على اللّه صلّى و    
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 جمعبندى بخش دو در را مطالب ایم كرده سعى شده ارائه خدمتتان كه فهرستى این در: دیندار آقاى    

 اول فصل. باشد مى جدول خود توضیح و تشریح براى اى مقدمه حقیقت در كه است كلیاتى اول بخش. كنیم

 اثبات به فلسفى مباحث رد كه داریم اى موضوعه اصول كه معنا این به. باشد مى تقسیمات اصول اول بخش از

 در ما اول سؤال حال. است شده گرفته بكار آن عناوین و تقسیمات جدول در موضوعه اصول آن. است رسیده

 یک بیاوریم، جزوه در كه. دهید مى تشخیص الزم را تقسیات اصول اگر حضرتعالى كه است این قسمت این

 است این داشتیم باره این در كه سؤالى مثالً است، بوده چه موضوعه اصول این كه بفرمائید مختصرى توضیح

 حاال اینكه بوده؟البته تبعى تصرفى، محورى، آیا است؟ بوده چه بندى تقسیم معادله و تقسیم اصول كه،

 آن به دیگر جاى در كه است اصول این فلسفى بحثهاى آن چیست؟ تصرفى آمده؟ كجا از و چیست؟ محورى

كه خالصه. شود مى پرداخته ن  اى معادله چه اساس بر را جدولمان اینكه و آن، معادله و سه در سه خود اي

 و مدل بحث به هم را معادله فلسفى بحث ؟!یاخیر باشد مى مناسب بیاوریم جزوه اول در آیا ایم، كرده تقسیم

 قسمت سه در كه است بوده این مقصودمان( تقسیمات اصول) اول فصل در. بدهیم ارجاع فلسفى هاى بحث

 حضرت هم را سوم قسمت و بندى تقسیم معادله یكى و تقسیمات هدف و مبنا یكى نمائیم طرح را لبمط

 این با متناسب گیرد قرار مقسم چنانچه موضوعى هر كه موضوع با بندى تقسیم تناسب بودید، فرموده عالى

 اول، فصل یعنى. آوردیم اینجا موضوعه اصل یک عنوان به هم را آن گیرد، مى صورت بندى تقسیم موضوع،

 در االن كه ایم نموده عنوان را جدول اصولى تقسیمات دوم، فصل در بعد باشد، مى ما كار موضوعه اصول

 تاریخى والیت تكوینى، والیت شامل والیت، نظام فرمودید عالى حضرت اما نشده مطرح تقسیمات این جدول

 تقسیم آن از بعد كه نمائیم مى بحث را اجتماعى والیت نظام تقسیمات االن ما كه باشد مى اجتماعى والیت و

 در ایم خواسته را مطالب این ما است، فرهنگ جدول جدول، این خود كه شود مى اقتصاد فرهنگ، سیاست، به

 اصول صورت به البته چیست؟ والیت نظام اصولى تقسیمات كه كنیم مطرح مباحث این از فصل یک
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 چیست؟ اجتماعى والیت نظام یا چیست؟ اقتصاد چیست؟ سیاست حاال كه كنیم تشریح اینكه نه موضوعه،

 ،جایگاه فرهنگ بحث وارد آن از بعد كه داریم را تقسیماتى چنین ما كه كنیم مطرح مختصر صورت به فقط

 را آزمون،طراحى، تأسیس، و شده فرهنگ جدول بحث خود وارد بعد و شویم فرهنگ اولویت و فرهنگ

 اینها موضوعه اصول كه نبود روشن برایمان لذا داشتیم ابهاماتى فهرست این از قسمتهائى در دهیم، توضیح

 داشتیم، ابهام و خالء قسمتهائى یک در و بودید فرموده قسمتهائى یک در را اصولى تقسیمات باشد؟ مى چه

 . بفرمائید پاسخ كه كنیم مى مطرح خدمتتان سوال صورت به داشتیم آنجا در كه ابهاماتى آن

 جمله از كه هست، جدول این در عناوینى گوئید مى كه است گاهى: حسینى والمسلمین سالماال حجت

 مدیریت مثالً و فعالیتها اجتماعى شاخصه داریم هم را متناظرش موضوعه، اصول نام به است عنوانى عناوین،

 ؟!چیست موضوعه اصول شود، گفته كه است دیگرى صحبت یک این حاال مقدورات، مدیریت یا تحقیقات

 اى موضوعه اصل یک آیا كه شده نوشته اى گونه به جدولى یک در عناوین این گوئید مى كه است وقتى یک

 تأسیس، براى قسم كه عناوین از یكى عنوان به موضوعه اصول اینكه نه خیر؟ یا. هست حاكم تقسیماتش بر

 نظم هست، جدول این در كه نظمى موضوعه اصول بلكه!! شود طراحى براى قسم یا آزمون براى قسم یا

 موضوعه اصول حقیقت در یعنى ؟!است بحث مورد موضوعات خود و موضوعات نظام یا تنظیم نحوه بر حاكم

 جدولى در دارد، كه نظامى در شود، مى دیده كجا در نسبتشان این اینكه و یكدیگر، به آنها نسبت و موضوعات

 و بنویسید كتاب یک بخواهید اگر ؟!باشد مى موضوعه اصول از مباركتان نظر منظور قسمت كدام. هست كه

 كتاب عناوین هم و باشید پاسخگو باید را كتاب نظام هم چیست؟ ما كار موضوعه اصول كه بگوئید بخواهید

 .را

 اصول چه اساس بر جدول این خود كه است این سؤال است بوده مرادمان بیشتر دوم قسمت: دیندار آقاى 

 .است هشد تنظیم اى موضوعه

 حقیقت در را دو هر عناوین و نظام موضوعه اصول بنابراین خوب: حسینى المسلمین و االسالم حجت 

 .خواهید مى
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 !شود؟ آورده كتاب در اینها كه بدانید صالح اگر البته: دیندار آقاى 

 ابتدا در كه تاس این معنایش بشود نوشته اساس این بر كتاب اگر البته: حسینى المسلمین و االسالم حجت 

 را دارد طرح قابلیت مدل این در كه بخشى عنوان به مدیریت مدل بعد و بدهید مدل كل از مختصرى توضیح

 ما كه بگوئید هم بعدش بگوئید را كلى امور یک اوّل دیگر عبارت به یعنى نمائید مطرح اش فرهنگى بخش در

 خوب را كتاب یک شما اگر كه كنم مى عرض فرضاً شود؟ مى چه قضیه گیریم مى كار به كه مصداقى این در

 كه را تعاریفى ما. بگویید خواهید مى كه شود مى هم اى مالحظه قابل مقدمه یک. بنویسید موضوعه اصول در

 موضوع از طبیعتاً ولكن شود، مى هم ترى سنگین كتاب البته دارد، نظمى اینگونه چرا داریم كتاب آخر تا

 شما جزوه یک ماه هر در جزوه، سه ماه سه حداقل حدود مثالً یعنى گیرید، مى فاصله نسبتى، یک به مدیریت

 كتاب یک مدیریت بحث با آشنائى زمینه در و كند، مى تكمیل را تان مقدمه كه داشت خواهید مدل در

 لكن است خوبى كار این. دهید ارجاع قسمتها آن به توانید مى سهولت به مدیریت مبحث در هم بعد. شود مى

 مفاهیم این كردن كاربردى و بیاندازد تأخیر به مقدارى یک داریم گروه در كه را مدیریتى بحث است كنمم

 در شما آگاهى كنید، مى پیاده كه هم وقتى ولى كنید پیاده شوید مى موفق سال دوم ماه 1 در مثالً یعنى

 .باشد مى بیشتر مالحظه و بكارگیرى

 گیرد قرار مدیریت بحث مقدمه در است مناسب كه مدل حثب خالصه تدوین به نسبت: محسنى آقاى 

 مدیریت» جایگاه و نوشته را مقدمه آن هستند مدل بحث به آشناى كه افرادى از یكى كه كنم مى پیشنهادى

 خودمان جزوه اول در و كنیم استفاده را مقدمه همان هم ما و كنند، رامعلوم والیت نظام و مدل در« فرهنگ

 شما محضر از كه شویم مى خوشحال خیلى البته نباشیم، شما شریف اوقات مصدّع لىخی كه دهیم قرار

 قبالً هم ها بحث این اینكه و افتد مى تعویق به مدیریت بحث اصل فرمودید اشاره كه همان ولى كنیم استفاده

 برایمان باید هم بحث آن حتماً بگوئیم كه باشیم داشته خاصى اشتهاء یک خواهیم نمى ما است شده بیان

 .شود منعكس اینجا كارشان محصول اند كرده كار دیگران اگر كه باشد سازمانى نظم یک واقعاً شود، بیان
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 نوار شود، حل مطلب این كه پرسم مى شما از دیگرى سؤال یک من: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 مطالعه آنرا شده پیاده برادران ئیمگو مى كه را بحث آن آیا حاال داریم، میرباقرى آقاى با ما كه بحثهایى

 و میرباقرى آقایان با ما بحث مطالعه در باشد فهرست نوشتن براى اگر سئواالت از مقدار یک خیر؟ یا كنند مى

 آن هاى شده پیاده اگر ایم كرده بیان جدول درهمین را مدل مباحث آنجا در. شود مى حل بخود خود صندوق،

  بنمائیم آن به سریع خیلى ایى ارهاش یک تا شود نمى مطالعه بحث

 در را ها شده پیاده آن مطالعه توانیم مى ما كنیم مى عمل ما بدانید مصلحت شما گونه هر: محسنى آقاى 

 .دهیم قرار كار دستور

 .بگیرد قرار آقایان مطالعاتى زمینه مباحث آن یعنى: حسینى والمسلمین االسالم حجت

 بفهمیم بهتر را مباحث ما تا هست دیگرى مطالعاتى زمینه آیا كه داشتند اصرار برادران حتى: محسنى آقاى

 خیر؟ یا

 جزوه این روى فقط دهند مى انجام كه تحقیقاتى كارهاى برادران آیا: حسینى المسلمین و االسالم حجت

 باشد؟ مى

 .هست كار همین عمدتاً بله: محسنى آقاى

 دهند؟ مى انجام هم را گروه اداره و: حسینى المسلمین و االسالم حجت

 براى ایم داده قرار مباحث این امور انجام در هم آنرا كه كنند مى كار تدوین در هم سهمى یک: محسنى آقاى

 كم بتدریج را تشكیالت كارهاى زیاد سهم یعنى هست هم تغییر قابل و ایم داده قرار ساعات نصاب نیز كارها

 .ائیمافز مى تدوین و آموزش سقف به و كرد خواهیم

 گردد؟ نمى وارد ایى لطمه گروه كار به آنوقت: حسینى المسلمین و االسالم حجت

 .شود مى عمل تر منظم بلكه خیر،: محسنى آقاى

 درسهاى بخواهند اگر كه نمایم مى اشاره گذرا و مختصر خیلى من پس: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 .باشند داشته مطالعه باید قسمهایى چه در بدانند كنند مطالعه هم را دیگرى
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  فرهنگ نظام تقسیمات موضوعه اصول - 1:    بحث اصل 

  تقسیمات زیربناى فاعلیت مراتب - 1/1    

 بازگشت دانیم مى اصل آنرا توسعه، یا تكامل براى كه موضوعى به پذیرد مى انجام ابتداءً كه تقسیمات این    

 در مرتبه، عالیترین در این حاال. دهد مى نتیجه را توسعه از تبهمر یک فاعلیت، مرتبه سه یعنى نماید، مى

 مطلبى اینچنین باشد چه هر اجتماعى، یا فردى، یا باشد عینى امور در ذهنى، امور در یا باشد روحى اوصاف

 بریده كه است مكان و زمان تفسیر بحث حقیقت در داریم تكامل در كه را باشید،بحثى داشته نظر در باید را

 در آنوقت. باشد مى عالم همه تعریف در اصل« تصرف و تولى والیت،» یعنى باشد، نمى فاعلیت تعریف اصل زا

 باالتر فاعل به دارد تعلق فاعلى» یعنى شود، مى اوصاف از دسته سه پیدایش منشا تا سه این خود دوم سطح

 در هم و فاعلیت در هم) شود مى تكرار بینید مى شما كه بارى سه این« فاعلیتش توسعه در كند فاعلیت كه

 وصف دسته سه پیدایش منشأ این( شده بیان بیشتر فلسفى بحثى در نیز آن بیشتر توضیح كه فاعل

 .گردد مى

  بنایى زیر تقسیمات« فاعلیت نظام اوصاف» - 1/2    

 یک كار ابتداء از فاعلى هر حتماً بشود تفسیر بساطت، معناى به كه نیست چیز هیچ كه شود مى معلوم    

 تكاملشان براى عمومى تقسیمات یک فاعلیت نظام بزرگترین تا فاعلیت نظام كوچكترین از دارد فاعلیت نظام

 براى هم هست، نظام براى هم اوصاف این. باشد مى كارائى اوصاف ساختار، اوصاف توسعه، اوصاف دارد وجود

 .شوند مى متبلور نظام در كه فاعلهایى

  اطالعات اسالمى بانک ساخت زیر ماتتقسی اساس - 2 

 ساخت زیر طرح جدول) جدول این در كه تنظیمى براى. شود مى مشاهده فاعلها آن ارتباط بوسیله نظام    

 اصالح جدول یعنى شده گرفته بكار نظام اوصاف جدول این تنظیم خود در اول داریم( اطالعات اسالمى بانک

 بنا كه آنچیزى موضوع از اصالً جدول بود، نشده نوشته مقصد ینا براى جدول اول مرتبه در است شده

 اگر. بگیرد قرار اطالعات بانک ساخت زیر بعنوان شد قرار و شد خارج شود بندى جمع و بشود نوشته داشتیم
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 در مدل حتماً بشود بندى جمع اساس این بر بخواهد مباحث و بگیرد قرار اطالعات بانک ساخت زیر بخواهد

 بندى دسته و اساس یک بر بانک نگیرید كار به بانک در را مدل اگر. شود گرفته كار به بایست مى بانک

 این در كه گیرد مى شكل دیگرى اساس روى هست اصطالحات براى كه اى توسعه و شود مى درست دیگرى

 پس بیاید، بخواهد كه مبنا این در شود، تنظیم مبنا این بر باید و. كنند كار یكدیگر با توانند نمى اصالً صورت

  كنیم ساخت زیر تنظیم نظام كردن درست به شروع باید

  ساخت زیر جدول در كارائى ساختار، توسعه، اوصاف كاربرد - 2/1    

 جدول در توسعه اوصاف بكارگیرى فرهنگى قدرت بكارگیرى یک كنیم درست بخواهیم كه را نظامش حاال    

 اصلى موضوع سه به( ظرفیت) موضوع شود گفته است طبیعى كه داشتیم عاملیت جهت، ظرفیت، یعنى

 و ارزش بررسى، ضرورت كه شده، بخش تا سه به تقسیم هم( جهت) منزلت و است شده تبدیل تبعى فرعى

 اینگونه اگر حاال...  باشد مى توسعه كالن خرد كه شده بخش سه به تقسیم هم( عاملیت)مقصد باشد مبحث

 چه كثرتش و وحدت یعنى بیاید ظرفیت موضوع در تبعى، فرعى، اصلى، ضوعاتمو قسمت تا سه این شود

 اینكه دلیل به حقیت در آدرس كه مبحث و ارزش و ضرورت هم بعدش و چیست؟ شدتش هست چیز

 خرد سپس و( جهت) منزلت بشود باید، ضرورت آن و ارزش و جهت 2 شده نوشته كنیم ساده ترجمه بخواهیم

 .باشد مى جدول باالى توسعه اوصاف پس شود،( عاملیت) مقصد باید توسعه و كالن و

 ، بنیان باید مقابلش طرف در و بگیرد قرار باید طرف یک در( طراحى و آزمون تأسیس،) ساختار اوصاف    

 یا تحقیقات در چیزى باشد محور كه اوصافى را ساختارى اوصاف یعنى چه؟ یعنى. گیرد قرار برنامه و ساختار

 پیدا را شدن وسیله قدرت و طرح قدرت تصرف، میزان تبع به كه طراحى یا شود مى آزمون كه دباش متصرف

 .كند مى

                                           

 جایش گذراند مى نقطه نقطه كه جدولى آن در الخ 19 از 19 از 19 مثالً باید شود نوشته دیگر نباید باشد ارزش خود ینع باید آدرس 2

  شده نوشته هم دیگرى نحو به آدرس بیشتر تفهیم براى اینجا در ولى باشد آدرس باید خودش آن شود، معین
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 جایگاه و باشد مى جدول راست طرف تبعى تصرفى محورى تقسمیات جایگاه كلى صورت به حال هر به    

 یكدیگر در عناوین بلكهباشد مى عناوین خود نه عناوین نظام نظر از اینها البته هست جدول چپ طرف كارائى

 شدند ضرب یكدیگر در تا سه تا سه ابتدا در شدنشان، جایگزین در. شوند مى جایگزین نظام در و شده ضرب

 چیزى اگر بعدش شده آورده كارائى ساختار، توسعه، اوصاف مرتباً بینند مى تبعى عنوان تا سه در. شدند 4 و

 توسعه یا كه بینید مى را موصوفش آید مى بنظر كنید حظهمال كه را بعدیش وصف آن است شده ذكر اینجا در

. شدند اضافه یا وصف آنها پس« توسعه اصطالحات تنظیم روش» است، كارائى یا و است ساختار یا است

 در یعنى طور، همین جدول آخر تا شدند كارائى یا و ساختار آن الیه مضافٌ و شدند توسعه آن الیه مضافٌ

 .است تا 4 تا 3 حقیقت

 شود؟ مى طور این طراحى و آزمون كه هم بعد و موضوعات روابط اصول، تأسیس یعنى: محسنى آقاى 

 را 3 در 3 ضرب تا سه حاصل بكنید نگاه كه تبعى ستون در شما یعنى: حسینى المسلمین و االسالم حجت

 و خرد ضربدر مبحث و ارزش و ضرورت ضربدر موضوعات یعنى باالئى، 3 در 3 دیگر عبارت به ولى بینید مى

 چپ طرف به مربوط 4 تا نه و جدول، راست طرف به مربوط هم تا نه شود، مى تا نه این كه توسعه و كالن

 هم تا 4 و ساختار هم تا 4 دارید تبعى ستون این در توسعه تا 4 شما یعنى. شود مى تا 27 جمعش كه جدول

 لحاظ سه هر كارائى، در نشان بود هماهنگ و یتشان،محور و منزلتشان و اینها خود ارزش البته. دارید طراحى

 است، شده

  جدول تقسیمات بودن تقومى - 2/2    

 یكى دادیم قرار این از یكى یعنى( متشابک تقریباً)دادیم قرار هم با جدول طرف این در باز را اینها ما چرا    

 تاى 4 ساختار، بگذاریم را دومى تاى 4 ادیمند قرار توسعه را اولى تاى 4 مثالً چرا و بعدى، از یكى آن، از

 ؟!كارائى بگذاریم را سومى

 بیشتر تفهیم براى بخواهیم اگر. هست اینجا در فرض تا چند كنیم درست تقومى جدول یک ما باشد بنا اگر 

 .نمود ترسیم را این مثلث بصورت شود مى گونه چند كنیم ترسیم شكلى
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 تعاریف جدول در هم، را تعریفشان نحوه كه جدول تا 3 هم بعد و دهید قرار ردیف تا 3 توانید مى اینكه یكى 

 هم محوری محوری محوری آن پائین است ظرفیت ظرفیت، ظرفیت، بگوئیم و بكنیم مالحظه توانیم مى

 وصف یک كه( 1 شكل) بكنید فرض شما مثلث تا 3 یعنى هماهنگى هماهنگى هماهنگىتر آن هم  پایین

 این با مركز این بگذارید هم روى كه را مثلث تا سه این تر، پایین هم تا 4 و پائین تا 3 ریم،دا( الف) درقسمت

 قرار تطابق بصورت اگر بدهد بما را تقوم تطابق، بصورت تواند نمى

 تا 4 با بگوئید یعنى كنید، حذف آن از بخواهید هنگامیكه دادیم

 بایستى قید 4 بكنیم توصیف را چیز یک توانیم نمى ما كه وصف

 باید انعكاس، به یا گردد منجر باید حذف به یا خالصه،. بشود خالصه

 یعنى بدهد، نشان مثالً هم را دیگر مطلب دو مطلب، یک تبدیل در

 خواهد مى كه حاال ،3 به كنیم مى تبدیلش و آوریم مى 4 از بار یک

 قابلیت بگوئیم اول بگیریم، را اولى ىتا 3 این بیاییم بدهیم؟ انجام را كار این چگونه شود تبدیل 3 به 4 از

 درست اصالً تقوم اساس بر هایمان وصف ما كه است این آن معناى باشند، هم با تائى4 باید ندارند تركیب

 بگوئید كنیم حذف بگوئیم بیائیم اینكه دوم. ندارند را شوند دیده منتجه بصورت اینكه قابلیت كه است نشده

 هم را دیگر یكى گیریم مى دیگرى براى موصوف ما را یكى بگوئید كه است ینا سوم. باشند هم با تایش3 یک

 دیگر اى گونه به چرا گیرید؟ مى طورى این چرا كه است این سوال آنوقت گیریم، مى این براى موصوف

 سه هر بگوئید باید یا انجامد مى حذف به یا بگیرید تطابق اگر كه است این عرضمان ما حال بهر. گیرید نمى

 مایزى اصالً بگوئید یعنى ندارند، یكدیگر با فرقى هیچ و دارد معنا یک

 . نیست

 یک دربیاوریم شكل این به را تناظر كه است این دیگر فرض یک

 تا 3 به خط تا 3 ایم گذاشته آن وسط نقطه یک( 2 شكل) است مثلث

 باید ولى ایم، آورده بدست دیگر مثلث تا 3 ایم كرده رسم مثلث رأس
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 تا اینجا از است، شده واقع اینجا  عددى یک كه، قسمتى این ایم، آورده بدست كه مثلث این در داشت توجه

 آخرى منهاى و است وصل طرفى آن به ضلعش یک كه اولى منهاى شود، تقسیم قسمت 4 باید طبیعتاً اینجا

 4 تا 3 كانّه یعنى. تنیس وصل اینها به اضالعشان هیچكدام اینها بقیه است وصل طرف این به ضلعش یک كه

 .شود مى تناظر این اند، شده گذاشته هم كنار تألیف زور به كه داریم تا

( 3 شكل) كشیم مى طورى این  مثلث تا 3 بگوئیم اینكه دیگر یكى

 از تا 4 ضلعى هر هستند متقوم هم با تا4 تا 3 آخرشان، مثلث یک

 یكدیگر به اصالً اشان، قبلى اضالع این ولى هست طرف یک

 .ندارند نسبتى ندارند، برخوردى

 براى( 9 شكل) را رأس این بگوئیم كه است این دیگر فرض    

( پر خط شكل در) زنیم مى خط تا 2 و دهیم مى قرار توسعه اوصاف

 طرفى این از. دهیم مى قرار ساختار اوصاف براى را دیگر رأس بعد

 را سوم رأس( درشت چین خط شكل در)زنیم، مى خط تا دو هم

 خط تا دو هم طرف این از و داده قرار كارائى اوصاف براى هم

 هر روى دست كه دارید مثلث تا 4 حاال( ریز چین خط) كشیم مى

 از یكى دارد توسعه معناى اضالعشان از یكى بگذارید كه مثلثى

 را كارائى معناى اضالعش از یكى دارد، را ساختار معناى اضالعش

 مالحظه جا این در كه آید درمى شكل این به این كه. دارد

 دارد بستگى آید؟ درمى رقمى این آن ترتیب چرا آیا حاال. كنید مى

 وقتى مثالً اینكه براى. دهید مى قرار شما ترتیبى چه به اینكه به

 را آن4 بعد دارد هدان تا 4 دارد دانه تا 3 دارد دانه یک نویسید مى طرف این از را آن از یكى دادیم قرار ساختار

 .گذارید مى كجا را 4 گذارید مى كجا را آن 1 بنویسید خواهید مى كه
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 ساختار در مثالً. بینیم مى تبعى بین كه را نسبتى است؟ خوب بگذاریم چگونه حاال. بود تقسیم این    

 یک ورتبص كه، هستید قائل شما حداكثر، به بودنش محور ولى است حداقل به مركز تبعیت گوئید مى

 بودن محور در محورها، محور، محور، نهایت تابع، هم و متصرفند هم محورند هم فاعلها همه نسبتى

 برسد كه خانه 4 به است 1،2،9 ضریب این بدهیم، نشان بخواهیم 1،2،9 ضریب با اگر باشد مى بزرگترین

 تبعیت گوئید نمى هرگز محور محور محور براى شما مسلماً است 32 تبعیتش یكجا. است 2 تبعیتش یكجا

 هماهنگى، وسیله، زمینه، مورد در مثالً نكنید مالحظه متناسب را اش هماهنگى قدرت ولى. بگیرید 32 را آن

 و گیرید مى 32 را بودنش محور باز رسیدید كه درساختار. گیرید مى 2 را زمینه 32 گیرید مى را اش هماهنگى

 توسعه اوصاف و عاملیت و جهت و ظرفیت مثالً یا و بگیرید 8 را بودنش متصرف گیرید، مى 2 را بودنش تابع

 شما كه را اینها تركیب. آورید مى دیگر قسمت یک در و آورید مى قسمت، یک در آورید مى را بزرگترین باز

 كیفى بصورت اگر حاال شده، نوشته كیفى بصورت اینجا در كه، دهد مى تحویل را جدول بكنید،این مالحظه

 شود؟ داده نظام باید چگونه جدول در اشدب شده نوشته

  جدول در عناوین جایگاه - 2/3    

 هم سر پشت مثلث تا 4 ضلع 3 از را تا 27 این كه بدهیم نظام طورى باید كه آید مى بنظر جدول در    

 این بیرون نویسید مى وصف تا 3 ضلعى هر براى یعنى چه؟ یعنى كنیم فرض درونى یک برایش و بنویسیم

 نگاه بخواهند را كلّش منتجه وقتى كه بزرگترى نظام شود، مى نظام این خود این، بیرون ؟!شود مى چیزى چه

 جایگاه باید گوئیم مى چگونه ما پس. شود مى مشخص( 724) دیگر تاى27 تا 21 در تا 27 این جایگاه كنند

 724 از كنید گیرى نمونه بعد كنیم ترسیم را مطلوب مدل یعنى. نماید معین اینرا وضعیت تا، 724 بین این،

 معلوم منتجه در این جایگاه تا است آنها بین نسبتى چه ببینید بعد( دیگر تاى 27 تا 21 اضافه به تا 27 این)

 است اى معادله آن نسبت گوئید مى ؟!دارد نسبتى چه جدول این بیرون با جدول این درون حقیقت در. بشود

 تغییرات در تأثیرى چه آن تغییرات كند، مى تغییرى چه منتجه. دارد قرار منتجه به نسبت وكل این بین كه
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 ضلع هر درونى امر سه مبحث، این در. آوریم مى اینجا در را بیرون و درون همان عین گذارد، مى این

 .كند مى تعیین كل این در یكدیگر به را اوصاف نسبت یكى و هشتاد 81 این ولى شود مى 81 هشتادویک

 است، حكم آن نتیجه كه شود مى جدولى( 724) بزرگ جدول آن. شود مى تعریف جدول جدول، این پس    

 و آورید مى كنید، مى گیرى نمونه روید مى مطلوب تعریف اساس بر بعد دهد، مى را مطلوب تعریف اوّل یعنى

 داریم، دائىابت تعریف یک پس شود، مى عینیت در ء شى یک حكم آن كه سنجید مى معادله در را نسبتش

 ارتباط در و. است كلى بصورت جدول نظام این پس. داریم حكم یک و داریم، بزرگتر مجموعه در تعریف یک

 شناخته ما براى هم آن عناوین كنیم مالحظه كه كلى بصورت جدول نظام این باشد،حاال مى اتان فلسفه با

 .بشود پیدا بایدچگونه كه شده

  موضوعه اصول بنابر یگریكد به عناوین نسبت - 2/9    

 عناوین در كه اى موضوعه اصول این آیا یعنى شوند، مى چیزى چه هایشان بندى دسته در عناوین این خود    

 كه است نقشى نقشش موضوعه اصول. كند تبعیت دادید قرار اینجا آنرا كه نظامى از باید است موضوعه اصول

 در عیناً نداریم، باشیم داشته مدل تنظیم براى روشى اینكه قدرت نكنید طرح را آن و باشید نداشته را آن تا

 تر پائین همچنین. نداریم اجتماعى ابزار باشیم نداشته اجتماعى شاخصه تا گوئیم مى هم تر پائین سطر

 این باشیم، داشته نمیتوانیم را، مقدورات به نسبت مهندسى باشیم، نداشته را تحقیقات مقدورات تا گوئیم مى

 جدول تنظیم در فلسفه هم كنیم، مى عرض خالصه بنابراین،. شد عرض بحضورتان اینجا تا كه است سیرى

 آنها، كیفى تناسب و عناوین، تعیین در یعنى عناوین، خود در فلسفه مبانى همان هم و است شده گرفته بكار

 كجاى عنوانى چه كه ظامن در دادن جا در شده، گرفته بكار نظامشان یعنى جدول در آنها جایگاهى تناسب و

 شده گرفته بكار نیز موضوعات خود مفاهیم در همچنین و شده گرفته بكار هم آنجا در گیرد؟ مى قرار نظام

 .است

 توسعه مراتب شده گرفته بكار عناوین جایگاه خود و عناوین تنظیم، در كه اى معادله ترین اصلى: دیندار آقاى 

 است؟
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 یعنى نمیدانیم فاعلیت تا سه از خارج را فاعلى هیچ هرگز كه دانید مى: ینىحس المسلمین و االسالم حجت 

 توسعه در توسعه اوصاف اصلند، نظام در تنهایى به توسعه اوصاف گوئیم نمى هیچگاه همچنین و است مركب

 تند،هس نظام مفهوم اولیه، مفاهیم چون و اصلند نظام ساختار در هم ساختار اوصاف ولى. باشند مى اصل نظام

 هم بگویید، خواهید مى شما نمائید توصیف را نظام در موضوعات و را نظام آن توانید نمى وصف 4 از كمتر به

 شما یعنى. دارند هم به مدیریتى والیت نظر از نسبتى بگویید، خواهید مى هم هست، توسعه اوصاف كمالش

 همینكه البته دارد، هم اثرى و است جهتى در و است كثرتى و وحدت فقط گویید مى ظرفیت اوصاف در

 در یعنى گویید، مى شكل ترین ساده در شما ولى دارد كارائى خیلى خودش جاى سر هست ترین ساده

 فقط كه اى مرحله در یعنى گویید، مى شكل ترین ساده در شما ولى دارد كارائى همان فقط كه اى مرحله

 و است جهتى داراى حتماً( است ظرفیت شدت، آن اسم كه) شدت و را ارتقاء و افزایش كه است این همّمان

 جهت نیست، ممكن پرستش، جهت بدون پرستش شدت یعنى دارد پرستش جهت كه نیست، جهت بدون

 در این خوب دارد، عاملیت در دومى مرتبه یعنى هست، اثرى یک داراى توسعه در و است آن از بعدى

 شدتش در این كه نظامى همین خود ولكن هست وسعهت اوصاف این گوئیم، مى عاملیت آن به كه بود شدتش

 را خصوصیت سه این كه نظامى همین خود ولكن هست توسعه اوصاف این گونیم، مى عاملیت آن به كه بود

 نظام یک اگر باشیم، داشته آن از توانیم مى انتظاراتى یک باشیم، داشته نازل مرحله در نظام یک ما اگر دارد،

 سیرى)سائرى جهتى در وقت یک. باشیم داشته توانیم مى آن از دیگرى نتظاراتا باشد باالتر جهت در

 حركت اتومبیل یک درجه، 91 زاویه با مثالً هم جهت این در كنید فرض باشد، مى حركت حال در( اى كننده

 ییدگو مى وقت یک ولى درجه 91 زاویه در كند، مى پیدا ارتقاء دارد دریا ازسطح بگویید است صحیح كند، مى

 و كردم مى حركت اتومبیل بوسیله قبالً من گوئید مى مثالً جهت، در سائر نه كند مى پیدا ارتقاء جهت خود

 كه موضوعاتى قبیل از اصالً هست هوائى و فضائى سفر در كه موضوعاتى روم، مى مشهد به هواپیما با حاال

 به اسب با قدیم در كه همانطور مثالً هست موضوع از دیگرى سنخ یک باشد، دارد،نمى وجود ماشین براى

 دستگاه از صحبت بلكه بگوییم سخن ذلک امثال و پالتین شمع، و دلكو از كه نداشت معنا رفتند مى مشهد
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 دیگرى چیز مطلب بلكه باشد نمى... و گردنه از صحبت هواپیما با هم حاال بود، اینها امثال و تنفس گوارش،

 كسى است ممكن شود مى طرح هوائى سفر براى كه موانعى و باشد موانعى آن براى است ممكن آنجا هست،

 ولى هست،... باد، ابر، آنجا( نیست انداز دست اگر) هست هوائى چاههاى آنجا بگوید، بكند، تمثیلى مقایسه

 بله هست، اصل جاذبه اینها تمام در بگوید كسى است ممكن نیست، زمین روى موانع سنخ از واقعاً موانع این

 جهت همه در هست پرستش اینها همه در دارد، كیفیت یک جهت هر با متناسب ولى هست اصل بهجاذ! 

 اصالً كه كسى بین است فرق است دیگرى امر گیرى جهت ارتقاء ولى هست، خدا پرستش انسان گیریهاى

 رقف همچنین و فهمد مى را حكومتى مسائل كه كسى با بفهمد، تواند نمى را آن مسائل و حكومت معناى

 تواند نمى را قدرت توسعه و نظام، مصلحت موضوع ولى فهمد، مى را حكومتى مسائل كه كسى بین است

 .داند مى اصل را آن كه كسى با كند ادارك

 قدرت توسعه نظام كه آنگونه ؟!شود مى تعین چگونه تكلیف تكلیف، شدن منجّز براى قدرت پیدایش در    

 هاى دستگاه از نظام اگر. افتیم نمى ثانوى عنوان و انفعال به ما كرد، پیدا قدرت توسعه نظام اگر. باشد داشته

 توسعه مرتباً ثانویمان عنوان ضرورتاً اقتصادى، چه فرهنگى، چه سیاسى انفعال چه حال شد، منفعل دیگر

 نظام بیند، مى را مصلحت كه دیگرى آن پس خوب. كند مى پیدا تضیق اولیمان عنوان و كرده پیدا

 وقت یک كند، مى عبادت را خدا فردى امور در كسى وقت یک است، دیگرى گونه به مثالً تهایشحساسی

 عبادت را خداوند بزرگ، امور« پیدایش» براى كسى وقت یک كند، مى عبادت( كالن) بزرگ امور در كسى

 كند مى فرق هم با حتماً عبادت نوع سه این كند، مى

 تردیدى آن در كه هستند توسعه اوصاف جزو سه این... و عاملیت و گیرى جهت ارتقاء، حال، هر به    

 نداریم، را ساختار داریم، را توسعه بگوئید توانید نمى مثالً داریم، ساختار به متعلق هم وصف سه. باشد نمى

 كه همانطور تقومیشان نسبت البته است، متقوم ساختار كه همانطور. باشد مى ساختار به متقوم توسعه

 در بدهیم چهار باید را توسعه و دو باید را ساختار بدهیم، یک باید را كارائى هست 1 - 2 - 9 ئیدفرما مى

 اوصاف پس بگویم بسازیم، جدول خواستیم و شد، مجموعه یک تقوم كه وقتى بعد ولكن تقسیمات نخستین
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 عینى مفهوم و معنا تارساخ اوصاف بدون! خیر!! نیست الزم ابداً ساختار اوصاف دیگر و نویسیم مى را توسعه

 هم، در سه هر ضرب با كند، پیدا عینى مفهوم تواند نمى هم كارائى اوصاف بدون و كند پیدا تواند نمى

 .كنند پیدا عینى مفهوم توانند مى

 :سئواالت به پاسخ 

 ررسىب از قبل چرا سؤال سومین و تقسیمات و هدف و مبناء درباره توضیحاتى است شده كه دیگرى سؤال    

 اید؟ پرداخته فرهنگ جدول بررسى به سیاست جدول

 .كردیم بیان كه آید مى ذهنمان به خیر؟ یا شویم بناء و مبناء تقسیمات وارد حاال    

 اوصاف توسعه، اوصاف بندى تقسیم مالك نبود، مالك فقط فرمودید را توسعه اوصاف حال بهر: دیندار آقاى 

 .است كارائى اوصاف ساختار،

 در شود، مى تلقى مبناء كارائى براى ساختار، بخش یعنى بخش این: حسینى المسلمین و االسالم تحج 

 كنیم، تشریح بخواهیم كه طرف این از ولكن شود، مى واقع مبنا توسعه اوصاف اینها دو هر براى كه حالى

 نه موضوعات، شود مى نای كنیم نگاه كه باال جدول در آید، مى بدست چیزى چه از كارائى این بگوئیم یعنى

 .مبناء

 .نشده مطرح توسعه اوصاف جدول این باالى در االن حقیقت در یعنى: دیندار آقاى 

 قسمتى؟ چه در جدول باالى: حسینى المسلمین و االسالم حجت 

 .است عاملیت ، جهت ظرفیت، فرمودید، كه تبعى، فرعى، اصلى، موضوعات، قسمت همین در: دیندار آقاى 

 بنویسید، كوچک موضوعات سر باالى مثالً توانید مى آنجا شما یعنى: حسینى المسلمین و االسالم حجت 

 (.عاملیت) مقصد( جهت) منزلت( ظرفیت) موضوع شود مقصد،مى منزلت، موضوع،

 ؟!شده آورده توسعه اوصاف اینجا پس: دیندار آقاى 

 سعى هم اینها در ایم، نیاورده را اصطالحى افاوص اینجا نهایت! بله:  حسینى المسلمین و االسالم حجت 

 طرف آن در( تبعى)طراحى ،(تصرفى)آزمون( محورى)تأسیس نگفتیم، مثالً یعنى نیاوریم اصطالحى ایم، كرده
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 مبناى حقیقت در كه جدول خود عناوین در ولى زمینه برنامه ،(وسیله)ساختار ،(هماهنگى)بنیان نگفتیم نیز

 .است آمده ناوینع این هست، نظام این خود

 ؟...كه مدل جدول همان در آیا: دیندار آقاى 

 ساختار، توسعه، كیفى تنظیم روش گوئیم مى مثالً داریم كه اینجا خیر: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 اصطالحات عناوینشان داخل در كنید تعریف خواهید مى نظام كه آنجائى كه اینست معنایش این كارائى،

 .شود آورده

 .كنیم نمى پیدا مراتبش تمام بر اشراف قطعاً ایم ندیده را مدل فلسفى مباحث اینكه به توجه با: دیندار آقاى 

 حساسیت با آن از بعد بشوید مسلط كاربردى و عینى بصورت شما حاال: حسینى المسلمین و االسالم حجت 

 ما كه شود مى حاصل این در شما قوت آیدكه مى نظرم به من كه آئید مى باالترش مراتب سراغ به بیشترى

 رسید، مى كه اش فلسفه به آن از بعد گیرید، مى بكار شما عمالً و گفت خواهیم خدمتتان را مدیریت مدل

 به دلیل همین به دارد، اثرى چه عمل در بشوید ملتزم آنجا را چیزى یک شما وقتى كه كنید مى مالحظه

 بحثهاى یک فقط، بحثها آن آید نمى شما نظر به یعنى دهید مى بها بیشر خیلى را حساسیتش آید مى نظرم

 چه باشد داشته قلت اِن چه!! نخورد یا بخورد طرف این از تبصره چه حاال ندارد، عمل و باشد مى محض نظرى

 .باشد نداشته

 دىجمعبن موضوعه، اصول عنوان به شكل همین به را بحث این ما بفرمایید اجازه اگر پس: دیندار آقاى 

 .بشود اكتفا نیز مقدار همین به و بیاوریم، جزوه اول تقسیمات، اصول بعنوان، آنرا و نموده

 كه شود مى الزم طبیعتاً كه شود ذكر اختصار به مدل عمالً یعنى: حسینى المسلمین و االسالم حجت 

 بعد بیاید، مطلب از شمائى یک خواند مى آنرا كه كسى ذهن به كه گردد طرح مثال و نمونه ذكر با و تمثیلى

 1 اینهاست كنیم رعایت را آنها حتماً باید ما كه امورى كنید ذكر و باشید داشته مقدمه آخر گیرى نتیجه یک

 یعنى. شود مطرح دیگر هاى قسمت آن اساس بر و شده گیرى نتیجه مقدمه این از بعد تا، 11 و 9 و 3 و 2 و

 .كنید بیان كاربردى را مطلب
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 .تعالى انشاءاهلل شویم مى مدیریت خود بحثهاى وارد سریعاً یعنى: دیندار آقاى 

 اینكه هست، نظرشان محسنى آقاى كه دالئلى همان به بحث یعنى: حسینى والمسلمین االسالم حجت 

 رفع اینكه براى شود گفته مدیریت فقط اینجا شود، گفته مدل جا پنج در مدل، به نشود تبدیل بحث خالصه

 .تعالى انشاءاهلل دبشو یومیه حوائج

  

  بركاته و اهلل رحمة و علیكم والسالم  

  

 




