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 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 1جلسه 

 77/3/31: پژوهشی جلسه تاریخ

 فهرست

  مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی -

 1. .. مصرف پایه بر ارتباط تعریف - 1

 1. .. ارتباط در شخصی نیازهای شدن اصل - 1/1

 6. .. اسالمی ارتباطات الگوی در شخصی نیازهای رفع برای ارتباط محدودیت - 1/2

 6. .. ارتباطات سطوح - 2

 6( . ..صنفی خانوادگی، فردی،) خصوصی - 2/1

 6. .. خصوصی بخش سطح در ارتباط وسعت نمودن محدود ضرورت - 2/1/1

 6. .. صنفی سطح در ارتباط ابعاد - 2/1/2

 7. .. اقتصادی صنفی ارتباط - 2/1/2/1

 7. .. سیاسی صنفی ارتباط - 2/1/2/2

 7. .. اجتماعی تكامل ضرورت لحاظ به مخابرات و اخبار و ارتباط بندی طبقه ضرورت - 2/1/2/2/1

 7. .. اجتماعی نظام در افراد ایثار منزلت با متناسب ارتباط توسعه - 2/1/2/2/2

 7. .. فرهنگی صنفی ارتباط - 2/1/2/3

 8. .. اطالعات تولید در مدیریت و مشاركت پایه بر فرهنگی ارتباط توسعه ضرورت - 2/1/2/3/1

 8. .. جهانی اطالعات رشد نرخ در اسالمی جامعه سهم تعیین ضرورت - 2/1/2/3/2

 1( . ..دولتی نیمه) عمومی ارتباطات - 2/2

 1. .. خصوصی و عمومی ارتباطات تفاوت - 2/2/1

 1. .. عمومی سطح در ارتباط محدودیتهای - 2/2/2

 1. .. اوقاف پایه بر عمومی ارتباطات سطوح - 2/2/3

 12. .. اقتصادی فرهنگی، سیاسی، بخشهای در متمركز نیمه ارتباطات نقش - 2/2/3/1

 12. .. اطالعاتی و ارتباطی ابزارهای دیگر به مخابرات از ارتباطات مبنای توسعه - 2/2/3/1/1

 12. .. اجتماعی اطالعات بندی طبقه و سازی هماهنگ ضرورت - 2/2/3/1/2

 11. .. خبررسانی نه است خبرسازی ابزار روزنامه - 2/2/3/1/3

 12. .. اجتماعی حوادث ایجاد مسئول جمعی های رسانه - 2/2/3/1/4
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 12. .. توسعه هدف اساس بر رسانی اطالع و ارتباطات تعریف - 2/2/4

 بین نسبت و اجتماعی تحرك عوامل و شناسی جامعه پایه بر رسانی اطالع و ارتباطات هدف تعیین - 2/2/4/1

 13. .. عوامل

 13. .. سیاسی های مناظره و سیاسی ساختارهای هدایت در ها روزنامه نقش - 2/2/4/2

 14. .. ارتباطی ابزارهای از استفاده كنترل و بندی طبقه ضرورت - 2/2/3/1/8

 16. .. اوقاف روابط اساس بر مخابراتی روابط تنظیم - 2/2/1

 17( . ..متمركز) دولتی ارتباطات - 2/3

 17. .. ارتباطات تكامل و هدایت محور مخابرات - 2/3/1

 17. .. مخابرات و ارتباطات استراتژی تعیین مدل - 3

  جامعه ساختاری اوصاف در( اقتصاد فرهنگ، سیاست،) جامعه كارائی اوصاف ضرب - 3/1

 18( . ..تبعی تصرفی، محوری،)

 18. .. مخابرات و ارتباطات استراتژی و هدف تعیین بر حاكم اصول - 3/2

 18. .. جامعه تكامل بودن اصل - 3/2/1

 18..( . جهت در تكامل) باالتر كیفی و بیشتر كمی ارتباطات به ارتباطات در تكامل معنای - 3/2/1/1

 18. .. اجتماعی پرستش شدت پیدایش معنای به جهت در تكامل - 3/2/1/2

 18. .. تعبّد محور بر ارتباط تفسیر - 3/2/1/3

 11. .. ارتباط فلسفی توصیف - 4

 11. .. الهی والیت نظام به بخشیدن عینیت در ارتباط بودن اصل - 4/1

 11. .. خدا با رابطه اساس بر درونی های رابطه تعیین - 4/2

 11. .. مناصب و فعالیتها موضوعات، كلیه پیدایش در ارتباط نقش بودن اصلی - 4/3

 11. .. ارتباط به تقرب تعریف - 4/4

 11. .. ارتباط حاصل خدا یا دنیا به نزدیكی و ابتهاج - 4/4/1

 11. .. جدید ارتباط به اصلی ارتباط نوع تغییر معنای به تقرب - 4/4/2

 22. .. جامعه و انسان در ارتباط موضوعه اصول - 4/1

 22. .. انسان در ارتباط تجسم و عینیت كلمات - 4/1/1

 22. .. ذهنی و روانی حالتهای انعكاس ابزار كلمات - 4/1/1/1

 21. .. خدا با انسان رابطه مظهر كلمات - 4/1/1/2

 21. .. اجتماعی تجّسدهای حاصل جهان با ارتباط - 4/1/2

 22. .. تكاملی و ائی مجموعه انتزاعی، سطح سه در مخابرات و ارتباطات توصیف - 4/6

 23. .. شرائط مالحظه بدون ارتباط صرف مطلوبیت معنای به ارتباط انتزاعی توصیف - 4/6/1

 23. .. درونی شرائط مالحظه با ارتباط مالحظه معنای به ارتباط ای مجموعه توصیف - 4/6/2

 23. .. بیرونی و درونی ارتباط سرپرستی و هدایت مالحظه معنای به ارتباط تكاملی توصیف - 4/6/3
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 ارتباط از سطح سه اساس بر مخابرات و ارتباطات استراتژی تعیین - 4/6/4

 24( . ..تكاملی ای، مجموعه انتزاعی،)

 24. .. ارتباطات و مخابرات استراتژی و هدف - 1

 21. .. مخابرات اصلی استراتژی مادی ارتباطات با مقابله و ارتباطی درگیری - 1/1

 21. .. مخابرات و ارتباطات استراتژی سطوح - 1/2

 21. .. ارتباطی درگیری مرحله اولین افشاگری - 1/2/1

 21. .. استكبار با درگیری استراتژی اساس بر ارتباطی نظام و ساختارها تعیین - 1/3

 26. .. ارتباط از تكاملی تعریف اساس بر ارتباطی افزارهای نرم و افزار سخت تولید - 1/3/1

 26. .. اسالم اجتماعی قوانین از افزارها سخت تبعیت ضرورت - 1/3/2

 26. .. جهانی استكبار با درگیری اساس بر اجتماعی ارتباطات سازماندهی مخابرات هدف - 1/4

 اساس بر ارتباطی افزارهای سخت و اطیارتب روابط و قوانین افزارها، نرم و الگوها نیازها، تعیین - 1/4/1

 27. .. جهانی استكبار با درگیری

 27. .. ارزشی جوامع در مخابرات و ارتباطات استراتژی تشریح - 1/1

 28. .. كشورها دیگر با ارزشی گرایشات با كشورهای ارتباطی استراتژی تفاوت - 1/1/1

 28. .. ایران انقالبی و ارزشی جامعه خاص ارتباطی استراتژی تعیین ضرورت - 1/1/2

 21. .. سطح سه در تكامل پایه بر ارتباطات استراتژی تعیین ضرورت - 1/1/3

 21. .. منطقی ساختارهای و الگوها تنظیم سطح - 1/1/3/1

 21. .. قوانین و اجتماعی روابط سطح - 1/1/3/2

 21. .. ارتباطی افزارهای سخت سطح - 1/1/3/3

 21. .. اجتماعی ارتباطات سفارشات تابع ارتباطی افزارهای سخت - 1/1/3/4

 21. .. سفارشات بر ارتباطات قوانین حاكمیت - 1/1/3/1

 21. .. ارتباطات قوانین بر افزارها نرم و الگو حاكمیت - 1/1/3/6

 31. .. ارزشی نظام پایه بر ارتباطی تكنولوژی به زدن قید ضرورت - 1/1/4

 31. .. ارتباطات تكامل گانه سه مراحل تشریح - 1/1/1

 32. .. ارتباطات طراحی مرحله یا مدیریت - 1/1/1/1

 32( . ..روابط مواد، موضوع،) ارتباطات سازماندهی - 1/1/1/2

 32. .. ارتباطات موضوعات بندی طبقه - 1/1/1/2/1

 32. .. مخابرات در ارتباطات دولتی و تعاونی خصوصی، بخشهای وظائف محدوده تعیین - 1/1/1/2/2

 33. .. حزبی و ارزشی جامعه ارتباطات مكانیزم تشریح - 1/4

 33. .. تكاملی جامعه اجتماعی تهذیب ضرورت لحاظ به ارتباطات بندی طبقه ضرورت - 1/6/1





  مخابرات و ارتباطات استراتژی

  مصرف پایه بر ارتباط تعریف - 1

 نحو به ارتباطات گاهی كه داشت توجه باید ارتباطات مسئله مورد در: حسینی والمسلمین االسالم حجت

 بخش نیازهای توسعه» اساس بر ارتباطات از وری بهره نحوه صورت این در كه شود می تعریف مصرفی

 این در ارتباط كه نیازهایی برای مردم كه ندارد اشكالی هیچ صورتی، چنین در كه شود می معین «خصوصی

 .كنند استفاده دیگری مخابراتی ابزار هر یا تلفن از ندارد الزم را افق

 ارتباط در شخصی نیازهای شدن اصل - 1/1

 سود كسب جهت( باالتر مراحل در)احیاناً و شخصی عاطفی نیازهای و اقوام از احوالپرسی جهت مثال برای

 هم ساعت یک از بیش حتی كه باشد دار سرمایه اگر مخصوصاً و كنند صحبت ساعت نیم است ممكن فردی

 خمیر كدام یا لباسی نوع چه اینكه مورد در اش بچه و زن و زند می زنگ آمریكا به اینجا از كنند، می صحبت

( باشند داشته مصرفی نوع چه اینكه مورد در یعنی)بفرستند برایشان و كنند تهیه را شامپو و شكالت و دندان

 مسئله این و شود می تومان صدهزار آنها تلفن قبض كه نیستند ناراحت اصالً و كنند می صحبت ساعت نیم

 .است ساده كامالً برایشان

  اسالمی ارتباطات الگوی در شخصی نیازهای رفع برای ارتباط محدودیت - 1/2

 تصنیق ارتباط نحوه این یعنی كند پیدا توسعه تواند نمی اسالمی ارتباطات دستگاه در ارتباطات نوع این قطعاً

 .شود می

  ارتباطات سطوح - 2

 (صنفی خانوادگی، فردی،) خصوصی - 2/1

 امكان و شوند می تعریف خاصی سطح یک در اینها كه داریم خصوصی خانوادگی و فردی ارتباطات یک پس

 هم فردی نیازهای گاهی ارتباط این كه داریم خصوصی صنفی ارتباط یک و دارد، وجود ارتباط برقراری
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 است دكتر یک ولی ببرند خارجی دكتر یک پیش درمان برای خواهند می را بیمار یک مثالً. شود می مطرح

 .كند صحبت خارج با توند می دكتر این خوب نیست، فردی ارتباط ما نظر از این. كند می صحبت دكتر با كه

  خصوصی بخش سطح در ارتباط وسعت نمودن محدود ضرورت - 2/1/1

 آمد آن قبض هرگاه اینكه یا! است؟ پذیر امكان باید خارج به زدن تلفن هم خصوصی بخش برای آیا ولی

 و آید می اخطار برایتان بعد روز اید، گرفته تماس آمریكا با خودتان موبایل با شما مثالً. كنند می قطع را تلفنش

 قطع را شما امتیاز مخابرات اما دهد می را ارتباط امكان ماهواره. شود می لغو آن امتیاز و قطع تان موبایل

 شما به هم پول این از ریال یک گویند می ام داده پول تومان هزار 622 كه كنید می اعتراض وقتی و كند می

 .است خاصی نیازهای یک برای و خاص سطح یک در خارج با تماس. گردد بازنمی

  صنفی سطح در ارتباط ابعاد - 2/1/2

 یا و فرهنگی یا است سیاسی یا صنفی سیاسی تلفنهای است، بیشتر هم این از صنفی تلفنهای وسعت اما

 .دارید تعریف سه این از یک هر برای و اقتصادی،

  اقتصادی صنفی ارتباط - 2/1/2/1

 این صحبت حال كند، برقرار ارتباط خارج با توزیع یا تولید عملیات در خواهد می فرد این گوئید می یعنی

 تحت او ارتباط آیا بگیرد، ارتباط تواند می چارچوبی چه در و نه، یا بگیرد ارتباط خارج با فرد این آیا كه است

 است؟ آزاد مطلقاً اینكه یا است كنترل

  سیاسی صنفی ارتباط - 2/1/2/2

  شویم می سیاسی بخش وارد اقتصادی بخش از حال

  اجتماعی تكامل ضرورت لحاظ به مخابرات و اخبار و ارتباط بندی طبقه ضرورت - 2/1/2/2/1

 آزاد است ماهواره چون اینكه یا است خاصی كالسه یک تحت( ارتباط نوع این)آیا خبر، گرفتن یا خبر دادن

 خارج به یا بگیرد خارج از را خبری نوع هر و بگیرد تماس خارج با تواند می بخواهد كجا هر از كس هر و است
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 صورت به را ارتباط آیا كند، می تعریف چگونه را ارتباط توسعه مفهوم ما جامعه دیگر عبارت به كند، منتقل

 .كند می تعریف حزبی صورت به دیگر معنای یک به یا كند، می تعریف قانونمند

  اجتماعی نظام در افراد ایثار منزلت با متناسب ارتباط توسعه - 2/1/2/2/2

 و باشید سهیم اجتماعی تكامل در بتوانید شما اینكه یعنی حضور توسعه بپذیریم؟ را حضور توسعه اگر

 .باشید كرده ارائه را آن با متناسب ایثار كه منزلتی البته برود، باال تان منزلت با متناسب حضورتان

 یک آیا یعنی بدهد دنیا كجای هر به را خبری هر تواند می خواست كه تهران كجای هر از كس هر اینكه یا

 با اقتصادی و فرهنگی سیاسی، امور جهت آنجا از و بزنند زنگ مراكز آن به باید ابتدا كه است خاصی مراكز

 .بگیرد تماس خارج با تواند می كجا هر از آزاد صورت به كس هر اینكه یا بگیرند تماس خارج

  فرهنگی صنفی ارتباط - 2/1/2/3

 أُ ح رإ؛ح سیاسی اجرایی محدودیتهای هم و است برتر اقتصادی بخش از هم بخش این فرهنگی، بخش اما

 .باشید داشته جهانی ارتباط توانید می دستگاهی چه در و مبنا چه بر شما فرهنگی، بخش در. ندارد

  تولیداطالعات در مدیریت و مشاركت پایه بر فرهنگی ارتباط توسعه ضرورت - 2/1/2/3/1

 دفتر به كشور از خارج از گروهی قبل سال دو یكی حدود در كنم، می عرض را ای نكته من اینجا در

 گفتند ما به آنها بودند خبری شبكه یک برای مشتری جلب دنبال به و بودند آمده اسالمی علوم فرهنگستان

 عده یک باشد كننده مصرف عنوان به اگر گفتم من بشود؟ شبكه وارد تان تحقیقی مباحث خواهید می شما آیا

 به اگر ولی هستیم حاضر ما باشد تولید در مشاركت عنوان به اگر ولی دارند ارتباط كه هستند ما دوستان از

 گفتم من چیست؟ تولید مدیریت در حضور از شما غرض گفتند نیستیم، حاضر نه باشد كننده مصرف عنوان

 روشها و افزارها نرم. كنیم تهیه را شما تحقیقات مراكز مالی امكانات توانیم نمی ما اطالعات، مدیریت در

 اگر ولی نیست خوب دیگران برای كارگزاری دیگر عبارت به. است چگونه كه باشند مشخص باید بندیها طبقه

 .كنیم پیدامی حضور داریم سهم آن مدیریت در كه نسبت همان به باشیم داشته سهم آن مدیریت در

  جهانی اطالعات رشد نرخ در اسالمی جامعه سهم تعیین ضرورت - 2/1/2/3/2
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 نحوه چه و چیست اسالمی جامعه سهم كه باشد مشخص باید هم فرهنگ در و است مهم بسیار مسئله این

 اطالعاتی ساختارهای پیدایش با شدن مواجه به حاضر انفعالی صورت به یعنی. باشد داشته حضور باید

 بانک دیگران چون اینكه بشویم، آن وارد محاسبه و دقت با باید است ساختار و نظام دارای ارتباطات نیستیم،

 داشته بانک آنها از تبعیت به باید هم ما و كند می كار نحو این به هم آنها مركزی بانک و اند كرده تأسیس

 كند، می رشد جهتی چه در و است چگونه كه بشناسیم باید را «ارتباط نرخ» یعنی. نیست درست باشیم

 یا است تبعی كننده مصرف یک سهم آیا است چقدر آن رشد نرخ در ما سهم اما است خوب بسیار ارتباط

 .شویم می اوقاف بخش وارد اینجا از حال محوری؟ سهم یا است تصرفی سهم

 شد؟ بیان كه بود خصوصی بخش ارتباط به مربوط بحث این: رضایی االسالم حجت

 و خانواده و فرد مصرفی نیازمندیهای مورد در اقتصادی و فرهنگی سیاسی، سطح سه در ارتباط این بله،(: ج)

 .شد بیان( صنف خانواده، فرد،)صنفی نیازمندیهای

 (دولتی نیمه) عمومی ارتباطات - 2/2

 سطح سه هر هم اینجا در كه شود می مطرح اوقاف مسئله عمومی، منافع سطح یعنی باالتر سطح یک در

 .دارند وجود اقتصادی و فرهنگی سیاسی،

  خصوصی و عمومی ارتباطات تفاوت - 2/2/1

 .شود می شناخته است، مدیریت در حضور و ورود نحوه و است مدلمند ارتباط اینجا در ولكن

  عمومی سطح در ارتباط محدودیتهای - 2/2/2

 حوزه برایش هم داخل در و كنیم می قطع را آن بگیرد خارج با ارتباط اگر گوئیم می راحت اینجا در لذا

 خانه داخل به بتوان اداره داخل از كه ندارد معنا دارید تلفن خانه داخل در اگر كنیم، می ذكر را محدودیتها

 باشد رقمی سه مثالً خانه شماره كه باشد الزم اگر حال كنیم، می تعبیه را الزم فیلترهای مثال برای. زد زنگ

 نباشد چنین اگر امّا( جداست هم صنفی ارتباطات) نكند، برقرار ارتباط كه باشد رقمی چهار خانه شماره و

 ا این كه دارد احتیاج خاصی ویژگیهای یک به تكنولوژی این البته. اید كرده معنا مصرفی صورت به را ارتباط
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 كه جهتی در را سازیها هماهنگ نحوه بعد كنید می تنظیم را ارتباط طبقات شما كند، تنظیم را مور

 .دهید می انجام خواهید می

  اوقاف پایه بر عمومی ارتباطات سطوح - 2/2/3

 اینجا در. است مطرح اقتصادی و فرهنگی سیاسی، سطح سه هم اوقاف در كه شویم می اوقاف سطح وارد حال

 .دارند مشاركت باشد الهی كه ارتباطی توسعه جهت در یعنی دارند شبكه در تصرفی حضور مدلمند صورت به

  اقتصادی فرهنگی، سیاسی، بخشهای در متمركز نیمه ارتباطات نقش - 2/2/3/1

  واطالعاتی ارتباطی ابزارهای دیگر به مخابرات از ارتباطات مبنای توسعه - 2/2/3/1/1

 هم ها روزنامه با رابطه در نیست، مخابرات به منحصر ارتباطات این كه كنم عرض هم را ای نكته یک اینجا در

 .است مطرح

  اجتماعی اطالعات بندی طبقه و سازی هماهنگ ضرورت - 2/2/3/1/2

 كه نحو هر به را خبری هر كه معنا این به باشید داشته خصوصی های روزنامه شما كه ندارد معنا اصوالً

 وسیله به صنفی روزنامه و دارد مختلفی سطوح اجتماعی، اطالعات سازی هماهنگ بلكه كند چاپ خواست

 به مربوط اطالعات فقط كند چاپ دارد حق كه هم را اطالعاتی و شود می ارسال صنف اعضاء برای پست

 چاپ خانواده برای كه هم ای روزنامه. شود می تنظیم خودشان حقوقی مدل همان در كه است است صنف

 را اینكار باید ولی بدهد توسعه را افراد اطالعات باید روزنامه این است، دیگری مطالب یک موضوعش شود می

 و شود بیشتر خوان روزنامه افراد تعداد خواهیم نمی كه شكل هر به ما دهد، انجام اجتماعی تكامل با متناسب

 فروش و خرید و دانیم می «القول زخرف» مصداق را حرفها از برخی ما بدانند، مردم همه نباید را حرفی هر

 انگیزشی{ P حرفها ترین پست - P} و تحریک نوع هر كس هر كه نیست درست دانیم، می حرام هم را آنها

 .دهد انجام را

 محسوب اوقاف اموال از عمومی های روزنامه كه است مطرح عمومی های روزنامه صنفی، های روزنامه از پس

 «دولتی نیمه» یعنی است، مشخص آنها زدن تیتر نحوه و كنند می كار ای شبكه صورت به اینها كه شود می
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 - P} یا كنند تشجیع خواهند می و دارند عهده بر را زدن عنوان و خبر گزینش وظیفه كه كادری هستند،

 زنده آنها دل در را امیدی یک یا برسانند مردم به را ای خاطره و كنند ترهیب احیاناً{ P شجاعت به تحریک

 .كنند بیان موضوعی هر به نسبت را چیزی هر{ P ترساندن - P} توانند نمی اینها كنند،

  خبررسانی نه است خبرسازی ابزار روزنامه - 2/2/3/1/3

 خبر كه است ای وسیله بلكه بدهد مردم به خبر كه نیست ای وسیله روزنامه، كه باشید داشته نظر در همیشه

 اخبار جریان در مردم كه است جمعی ارتباط وسیله یک روزنامه است معتقد كه كسی اصالً سازد، می

 كه است كسی مثل او كند، نمی درك را ارتباط واقعی معنای و است اندیش ساده بسیار فرد یک گذارد، می

 تر و رفت فرو آب درون من انگشت االن مثالً كه داند می مغز به رسانی اطالع مسئول را بنده اعصاب سلسله

 موضع اینكه برای آیا دهند؟ می گزارش چی برای اعصاب سلسله نیست چنین نه سوخت، اینكه یا شد

 با خاص حساسیت با یعنی كند سازی خبر تا باشد شده درست من حساسیتهای نظام باید قبالً نه، بگیرند؟

 كه حالی در شود می ملتهب شدیداً و كند می سوختن درك چیز یک از نفر یک. كند می برخوردار شرائط

 یكی: كنم می بیان شما برای را كافر نفر دو بین فرق و زنم می مثال من اینجا در. نیست چنین اصالً دیگری

 P}  جهانی مسائل مورد در اصالً حساسیتش است جوكی نفر یک كه هندو كافر اروپائی كافر یكی هندو كافر

 ایران در مسلمین رهبر عنوان به ای خامنه آیةاهلل حضرت مثالً شود، نمی تحریک{ P هندو های كش ریاضت -

 رسد می نظرش به است كرده سخنرانی ایشان كه ندارد كاری اصالً جوكی فرد آن اما كند، می سخنرانی یک

 او كفر وضعیت با ارتباطی كه است كرده صحبت هم موضوعی یک با رابطه در و كرده سخنرانی نفر یک

 ندارد؟

 این منشاء امر همین و كند می برخورد ایشان سخنرانی با و است حساس بسیار( اروپائی) دوم كافر آن اما

 و كرده تعطیل را اش جلسه باشد او خوشگذرانی و عیاشی جلسه زمان در ایشان سخنرانی اگر كه شود می

 است یافته توسعه حساسیتهایش نظام چون چرا؟ كند، می دعوت رابطه این در كردن فكر به را دوستانش

 بیند، می جهانی مقیاس در را نیازهایش بلكه كند نمی محدود كوچک بسیار نیازهای یک به را نیازهایش یعنی
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. كند نمی جدا جهان سطح در كفر نظام نیازهای از را خودش نیاز و است كفر نظام نیازهای نیازهایش البته

 نحوه نظر از است شده تر گسترده موضوعات تنوع نظر از حساسیتهایش اینكه بر عالوه هم، مفهومش

 فكر همدیگر با تا است یافته توسعه است بزرگ همكاری یک هم آن موضوع اینكه كمی نظر از و ارتباطات

 بعد. باشد چگونه است، اسالم پرچمدار كه رهبری معظم مقام فرمایش این مقابل در موضعشان كه كنند

 محققین به هم و آنجا، اداری و سیاسی مسئولین به هم كنند می منتقل محور چند به هم را آن حاصل

 چه مدت دراز در بدانند خواهند می. بكند تحقیقاتی ریزی برنامه باید كه هایی تئوریسین و دانشگاهی

 به هم اینطرف از. كند پیدا آنها حل برای مناسبی راههای و چیست آنها مشكالت و. دارد آمدهایی پی

 باره این در هم آنها كارشناسان. كنند مطالعه آن درباره كه كند می پیشنهاد را خاصی موضع اجرایی مسئولین

 و دارند را نظر آخرین انتخاب و گزینش قدرت و دارند( زنی گمانه) احتماالت تطرق و كنند می مطالعه

 .كنند می اجرایی دستگاههای به را الزم های توصیه

  اجتماعی حوادث ایجاد مسئول جمعی های رسانه - 2/2/3/1/4

 باشند مطلع اخبار از كه است این معنای به اخبار به نسبت ایشان حساسیت نظام كه گفت توان نمی اینجا در

 مسئول جمعی های رسانه یعنی شود پیدا حوادثی چه تا بدهید خبر چگونه كه كنند می ریزی برنامه آنها بلكه

 جدید ساختارهای و كند پیدا توسعه حساسیتها باید اجتماعی حوادث در و هستند اجتماعی حوادث ایجاد

 دیگری شخصیتهای و آیند می باال عناصری و شخصیتها كه است این لوازمش از كه آید بوجود حساسیتی

 .كند می پیدا جدید فرم گیری تصمیم و شوند می حذف

  توسعه هدف اساس بر رسانی اطالع و ارتباطات تعریف - 2/2/4

 در هرگاه و شوند نمی تعریف توسعه، هدف بدون رسانی اطالع وسیله هرگز ما دید از جمعی های رسانه بنابراین

 را اینكار هست یهودیها درست در االن كه هم دنیا خبرگزاریهای كه است طبیعی شوند تعریف توسعه هدف

 .دارند بعهده
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 بین نسبت و اجتماعی تحرك عوامل و شناسی جامعه پایه بر رسانی اطالع و ارتباطات هدف تعیین - 2/2/4/1

  عوامل

 یک با و خودش ذائقه با كسی هر و باشند رها و آزاد ما خبرگزاریهای كشور، داخل در كه گوئیم نمی هرگز ما

 و اجتماعی تحرك عوامل شناختن بدون و شناسی جامعه نظام یک داشتن بدون و ساده بسیار های تخمین

 دستگاه در و چیست كفر دستگاه در تحرك عوامل بدانند اینكه بدون و آنها بین نسبت شناختن بدون

 و باشیم هایی حادثه چه ایجاد بدنبال باید االن ما مثالً. كند كار چیست، آنها بین نسبت و چیست اسالمی

 نوع بدترین آید می بیرون هدف این، خود درون از بگوئیم اینكه. باشیم قسمتی چه در ارتباطی خدمتگزار

 توسعه شما گیرند، می تصمیم خودشان هم مردم و دهیم می خبر ما كه گوئیم نمی هرگز ما. است تحرك

 بخش در و شوید می فرهنگی بخش در مختلف های گمانه بین رابط شما كنید، می هدایت را اجتماعی تفاهم

 چاپ روزنامه در مطالبی چه كنار در را خبرهایی چه من گوئید می شما یعنی كنید می را همینكار هم سیاسی

 صورت به كه سیاسی بخش به مربوط فصل از بگیرند موضعی چه و برسند بندیهایی جمع چه به مردم تا كنم

 به اوقاف برای ای، شبكه صورت به سیاسی خبرهای رساندن در ارتباطات نقش بگذریم عام و كلی خیلی

 بازوی و دارند را نظام معاونت یعنی هستند متصرف عمومی ارتباطات شود، می مشخص الجمله فی صورت

 است مستقل نسبت به آنها مدیریت و ندارند دولت به اقتصادی وابستگی معنا آن به چند هر هستند نظام

 افزارهای نرم نقش كه ابزارهایی چه و آن مصوب و قانونی شكل چه ابزارها، و الگوها چارچوبها، در ولی

 .دارند سازی هماهنگ در را اطالعاتی

  سیاسی های مناظره و سیاسی ساختارهای هدایت در ها روزنامه نقش - 2/2/4/2

 كند می ارائه را خاصی تحلیلهای كه است خاصی حزبی های روزنامه ولی هست اوقاف بخش در روزنامه یعنی

 به خوب را ها تظاهرات و شود می مردم سیاسی حضور و اجتماعی تحرك منشاء و دارد خاصی بندیهای طبقه و
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 سیاسی های مناظره چون كند می هدایت را ها مناظره و سیاسی ساختارهای كند، می هدایت و آورد می وجود

 .دارد ای كننده تعیین بسیار نقش بخش این در

 عادت مردم برای باید كنند می بازی بچه چهارتا كوچه، یک در كه همانطور باشد فوتبال مثل باید مناظره

 داشته متناظر طرفین و علمی هیئت مدیره هیئت باید حتماً ها مناظره این برسد، اجتماعی پذیرش به و شود

 مبنایی چه بر كه باشد روشن باشد، مشخص كردن مناظره مبنای و روش موضوع، در مناظره سطح و باشد

 در آن نقش و موضوع این درباره مبنا این كه باشد معلوم هست متضاد مبنای دو اگر و زنیم می حرف داریم

 یک به نسبت كند، می صحبت تكامل با رابطه در خودش مبنای بر هم مقابل طرف و زند می حرف تكامل

 اطالعات. باشد معلوم باید آن روش ولی نیست قوانین سطح آن سطح البته كنند، می صحبت معین موضوعات

 بازی در كه همانطور باشند آشنا باید كه هستند معاونتی دو كیفی، و استداللی اطالعات و كمی، و آماری

 بین آن شكل ترین ساده از. باشد معلوم باید هم این قواعد باشد، معلوم باید آن قواعد گوئید می شطرنج

 همانطور و شود می انجام تخصصی فكری های شخصیت بین كه آن بزرگترین تا افتد می راه كوچک های بچه

 را اجتماعی حضور كه باشد داشته ای جاذبه باید یعنی باشد داشته تماشاچی باید فوتبال باخت و برد كه

 گذاریم می كه میزی اگر یعنی بود چگونه موضعگیریهایش در اینطرف كه كند می تحلیل روزنامه كند، ایجاد

 دیگر طرف دو و باشد علمی مدیریت و اجرایی مدیریت آن طرف دو كه باشد داشته مناظره برای طرف چهار

 .دهند می نظر اینها از یک هر به نسبت كه هستند داوران هم كمیسیون چهار باشند، مناظره طرفین هم آن

  ارتباطی ابزارهای از استفاده كنترل و بندی طبقه ضرورت - 2/2/3/1/8

 در سطحی چه اختیار در توانند می ارتباطی دستگاههای و ها رسانه كه شود معلوم كه است ان برای مثالها این

 افق كه ای روزنامه ولی یابد انتشار كشور سراسر در ندارد حق محلی روزنامه بگیرند، قرار افقی چه

 .یابد انتشار تواند می است كشوری افق( اقتصادی چه و فرهنگی چه سیاسی چه)موضوعش

 طیف یک ما و نیست روزنامه به منحصر فقط كه ارتباطی ابزارهای كاربرد به توجه با: دانشمند مهندس

 . ..(و اینترنت شبكه همراه، تلفن تلفن، روزنامه،)داریم ارتباطی ابزارهای از ای گسترده
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 به كنیم می محدود را ابزارها و كنیم می حذف ما كلی تركیب در كردیم، قیچی شدید خیلی را اینها ما(: ج)

 همراه تلفن و داد پول كسی اگر است، حزبی حكومت یک بلكه نیست دموكرات اسالمی نظام دیگر عبارت

 شبكه بخش در و است است همراه تلفن رده ایشان رده بگوئید اینكه مگر كند كار اینجا تواند نمی خرید

 در را تلفن این كه بخشی آن فوراً كرد هم تخلف اگر و كند می كار دارد چارچوب این در كه است اوقاف

 .گیرد می را او جلو گذاشته اختیارش

 كاری هر و هستند آزاد افراد شخصی، امور در مثالً كه است نحوی به ارضاء و نیاز معنای گوئید می وقت یک

 و ندارد وجود اسالمی نظام در اجتماعی خدمات و انسان جامعه، از تعریف این اما بكنند، توانند می خواستند

 تواند نمی كه شود می ای بسته نظام یک اسالمی جامعه هست غربگرا كه كسی آن برای یعنی. است مردود

 كه هم كسی همینطور شود، می جهنم مثل برایش اینجا. برود و ببندد را اش بنه و بار باید زود و بماند اینجا

 غربی جامعه در تواند نمی باشد كرده پیدا را كافی و الزم رشد اگر كند، زندگی تواند نمی آنجا است مؤمن

 .كند زندگی

 حزبی جامعه یک هم ها آن كه آلمانها و ها نازی مثل باشد الهی غیر یا الهی است ممكن حزبی جامعه(: س)

 هم بودن الهی قید با و كند می پیدا معنا آنها خود برای بودنش مادی قید با بندی طبقه نظام این داشتند،

 .ما برای

 را تكامل توسعه الهی نظام در. كند می فرق آسمان تا زمین آنجاست در كه آنچه با الهی تكامل توسعه(: ج)

 مواجه و رویارویی قدرت و رود، می باال افراد تحلیل قدرت. شود می بندی طبقه و تعریف كه مجرایی آن در

 آنجا در ایثار چون برود باال تواند نمی مادی دستگاه در ولی( است الهی نظام در این)رود می باال هم آنها شدن

 .بكند كار تواند نمی

 جمعی ارتباط ما جمعی ارتباط و كنیم می زندگی حزبی جامعه یک شكل به ما گوئیم می كلی صورت به ابتدا

 وزارت در البته دارد، موج یک فقط كوبا كشور در ولی دارد موج 16 كه شده ساخته رادیوئی مثالً است، الهی
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 چه برای موج چند رادیو كه است معلوم باشد، داشته موج یک فقط رادیوشان كه است محال آنها خارجه

 .است الزم كسانی

 در ما - P}  خستگی احساس هم اینها و گذارید می ملت مقابل در را كفر با رویارویی جایی یک در شما پس

 نشان را حجابها بی تصویر ما سیمای كه نیست اینطور یعنی كنیم مقابله كفار با كه حاضریم فحشاء خود

 ولی كنیم می ذكر مردم برای جا یک در را حرفها همان عین ما كند می فرق فحشاء موضوع ولی ندهد

 آوریم می تحلیلی روانشناسی و شناسی جامعه در را این است انسان این كه كنیم می ذكر آنها برای را تبعاتش

 است آن پذیر تحرك نقاط هم این و است انسان اندام این گوئیم می كنیم، می عوض را آن جایگاه و وزن یعنی

 آمدهای پی و شود می اینطور بكنند كار این اگر انسان این كه دهیم می نشان سكس تمام صورت به

 بگیرد ارتباط مقنن صورت به اگر انسان این حال است، قتل و جور و ظلم است چنین هم اش اجتماعی

 و زن آنجا در. نیست هم محبت جو یک جا ان در كه حالی در است محبت و ایثار امانت، صدق، وفا، اش نتیجه

 تشریح یک آن از قبل ولی دهیم می نشان را این كنند می زنا هم با نفره چند و نفره دو و هستند لخت مرد

 گذاریم می آن كنار در هم را هایش نمونه و كنیم می هم شناسی جامعه و روانی تحلیل و كنیم می ذكر پزشكی

 اسارت بلكه نیست آزادی و است دنائت بلكه نیست كرامت اینجا در اینكه و ستیزها و ظلم محرومیت، بعد

 نحوی به اما شود، داده نمایش نباید اصالً و است قبیحه صور بگوئیم كه نیست اینطور. كنیم می بیان را است

 درست جامعه در را محبت نبودن معنای اینكه از پس یعنی كنند پیدا نفرت آن از كه دهیم می نشان را آن

 نحو این به اگر انسان این گوئیم می گذشتیم مقدمات این از و كردیم تحریک را الهی غضب و كردیم تشریح

 تحمیل و فقر در را مقدماتش بلكه كنیم تحریک را شهوات ابتدا اینكه نه شود، می اینطور كند عمل

 كه حالی در هستند مرگ حال در ویتامین كمبود از االن كسانی چه كه دهیم می نشان دنیا در ها محرومیت

 مریض را اینها كه اقتصادی و اجتماعی روابط و شود می فقر تحمیل اینها بر چگونه هستند، انسان هم آنها

 جوامع برای عصبی بیماریهای منشاء و شود می تحمیل آنها به سیاسی تحقیر چگونه. چیست كند، می

 .است چیزی چه در آن ریشه و كجاست مرض و جهل اساس یعنی شود می جهل تحمیل چگونه و شود، می
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 بین اگر دارد وجود خوكها بین كه حیوانیتی نحوه این گوئیم می شد روشن مردم برای اینها اینكه از پس

 زوزه و گیرد می را خود جفت آید می هم خوك شود، می اینگونه آنها اجتماعی روابط شود پیدا هم انسانها

 اگر خوكی، ارتباط مدل این. كند آمیزش آن با تواند نمی كنند گیری جفت آن با دیگر حیوانات تا و كشد می

 و ندانند شریف خودشان برای را مسائل این باید مردم: است این اش نتیجه كند پیدا رواج انسانها میان در

 انسانی عواطف به نیازمند خوك یک. است انسانیت و نیست حیوانیت بگویند بلكه نیست آزادی كه نگویند

 نحوه باشد، داشته ایثار كه نیست الزم و بشناسد را برتر و ملكوتی مقدس، عواطف كه نیست الزم و نیست

 خوك با را سكس االن همین اگر كه كنم می عرض ساده صورت به. است معلوم او مثل تولید و خوردن

 همان كه است هنر هم این آیا گویند می افتد می چشم از سكس بگذارند همدیگر كنار را اینها و كنند تشریح

 كرامت، معنای است، تنزّلی نوع چه دیگر این شود، پیدا هم انسان برای شود می پیدا خوك برای كه حالتی

 و كرد زندگی توان می كه فضاست این در فقط كه فهمند می انسانها كنند تشریح اگر را محبت و ایثار گذشت،

 .كشید نفس

P }دهید اجازه اینكه نه كند بازی كه گذارید می ملت مقابل در را وزن هم پهلوان شما یعنی كنند نمی 

 زمین بچه این حتماً چون كند، بازی دارد وزن كیلوگرم 22 كه ای بچه یک با كیلوگرم 122 وزن با دشمن

 .باشد ها كیلویی 122 نبرد تماشاچی تواند می بچه این خورد، می

  اوقاف روابط اساس بر مخابراتی روابط تنظیم - 2/2/1

 مشاركت تكامل، جریان در اقتصادی، و فرهنگی سیاسی، نظر كه است روابطی اوقاف، روابط كلی صورت به

 را حضور و مشاركت نحوه باید كه ساختارهایی و شود می معین مردم طرف از حتماً مدلها و الگوها و دارند

 .شود می تنظیم اساس این بر مخابراتی روابط و شود می معین دولت طرف از كند تعریف

 

 (متمركز) دولتی ارتباطات - 2/3

  ارتباطات تكامل و هدایت محور مخابرات - 2/3/1
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 تكامل محور چون شود تهیه و تعریف افزارها، نرم باید بخش این در كه شود می مطرح دولتی بخش بعد

 خیلی صورت به( اش اقتصادی بخش در چه و فرهنگی بخش در چه سیاسی، بخش در چه)است ارتباطات

 نظر مورد مطالب همه كه داشت انتظار نباید جلسه یک در طبیعتاً و شد عرض را مطالب این ساده و خالصه

 تبعی و متصرف تا و كند می شروع محور از را تكامل و هدایت معنای كه اجمالی دید این در ولی شود بیان

 حوزه در همیشه كه دارد محوری بخش یک مخابرات و ارتباطات ساختاری دیگر عبارت به. كند می بیان

 مشاركت خاص چارچوب یک تحت كه دارید تصرفی بخش یک و دارد عهده بر را والیت و سرپرستی تكامل،

 هم والیت و است تصرفی هم اوقاف است، تبعی همان خصوصی بخش كه دارید هم تبعی بخش یک و دارند

 .است محوری

  مخابرات و ارتباطات استراتژی تعیین مدل - 3

 است قسمت دو دارای است الزم ارتباطات و مخابرات استراتژی تعیین برای كه مباحثی: رضائی حجةاالسالم

. است ارتباطات كاربردی مباحث بررسی دیگر قسمت یک و است ارتباطات نظری مبانی آن قسمت یک كه

 است بحث نیاز پیش كه داریم نیاز ارتباط فلسفی توصیف بحث یک به ما ارتباطات، نظری مبانی بخش در

 بعد و( باشد شده روشن ما برای فلسفی توصیف اینكه عنوان به ولی عمیق، بحث یک عنوان به نه البته)

 معنا یک و هدف توانیم می آنگاه رسد می نظر به باشیم داشته اگر را جامعه همچنین و انسان در ارتباط مبنای

 افشاگری بحث مثالً مطالب از بخشی در شما دهیم، ارائه اساس این بر را ارتباطات و استراتژی موضوع همان

 است سطوحی دارای نیز استراتژی آیا است سازگار ارتباطات استراتژی بحث با بیشتر این كه فرمودید بیان را

 افشاگری بحث جا یک در كنید، می مطرح را ارتباطی مفاهیم تولید و مشاركت و حضور بحث شما جا یک در

 .شود می مطرح

 تصرفی، محوری،) جامعه ساختاری اوصاف در( اقتصاد فرهنگ، سیاست،) جامعه كارائی اوصاف ضرب - 3/1

 (تبعی
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 آید می بدست مدل یک كنیم ضرب «تبعی و تصرفی محوری،» در را «اقتصاد و فرهنگ سیاست،» اگر یعنی

 ارائه آنگاه است تبعی به مربوط هم بخشی و تصرفی به مربوط بخشی محوری، به مربوط آن از بخشی كه

 در هم خودش كه چند هر است محوری عهده به ساختارها تعریف و( شود می رهبری مدل طریق از كه) مدل

 و اوقاف، بخش هم اش تصرفی كند، می مدل تولید كه است آن كارش مهمترین ولی دارد حضور ارتباطات

 .است خصوصی بخش هم اش تبعی

  مخابرات و ارتباطات استراتژی و هدف تعیین بر حاكم اصول - 3/2

  جامعه تكامل بودن اصل - 3/2/1

 برای مخابرات و ارتباطات تنظیم الگوی در كل برای تكامل دادن قرار اصل و فرد مصرفی نیاز ندادن قرار اصل

 .است ضروری اسالمی نظام

 (درجهت تكامل) باالتر كیفی و بیشتر كمی ارتباطات به ارتباطات در تكامل معنای - 3/2/1/1

 كمی ارتباطات جدیدتر، وحدت و جدید موضوعات كثرت یعنی جدیدتر، كثرت و وحدت به تكامل تعریف و

 .شد تعریف كه جهت در تكامل معنای این و كند می معین را جهت در تكامل معنای باالتر، كیفی و بیشتر

  اجتماعی پرستش شدت پیدایش معنای به جهت در تكامل - 3/2/1/2

 .است اجتماعی بیشتر قرب و شدت یعنی تقرّب به جهت

 تعبّد محور بر ارتباط تفسیر - 3/2/1/3

 در تعبد حضور تعبد، توسعه خدا، و انسان بین ارتباط محور بر جهان و انسان بین ارتباط شدن بهینه و

 .بود خواهد جامعه با انسان ارتباط در تعبد حضور و انسانها، با انسان بین ارتباط

 ارتباط فلسفی توصیف - 4

 به احتیاج كه فرمودید بیان را مطالبی یک ارتباطات، فلسفی توصیف اساس بر نظری، مبانی بحث در(: س)

 .دارد بیشتری تشریح

  الهی والیت نظام به بخشیدن عینیت در ارتباط بودن اصل - 4/1
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 آن در رابطه و است تقوّم یعنی است مطرح نظام والیت، نظام در و است اصل شدن، متعین و ارتباط اوالً(: ج)

  است اصل

 خدا با رابطه اساس بر درونی های رابطه تعیین - 4/2

 برای و گیرد می انجام درونی های رابطه رابطه، آن اساس بر و است متعال خدای با رابطه محوری، رابطه

 كرد بیان باید را همین مثل هم جامعه

  مناصب و فعالیتها موضوعات، كلیه پیدایش در ارتباط نقش بودن اصلی - 4/3

 ارتباط، نقش یعنی كند معین باید را موضوع به نسبت فعالیتهای و مناصب و موضوعات كلیه پیدایش رابطه،

  تبعی و فرعی نقش نه است، اصلی نقش

 ارتباط به تقرب تعریف - 4/4

 بیشتر ابتهاج و نزدیكتر ارتباط شود، می تعریف ارتباط با هم تقرب خود

 ارتباط حاصل خدا یا دنیا به نزدیكی و ابتهاج - 4/4/1

 .است متعال خدای طرف به آن الهی و است ماده عالم به دنیایی ابتهاج كه است طبیعی البته

 جدید ارتباط به اصلی ارتباط نوع تغییر معنای به تقرب - 4/4/2

 است؟ تقرب خودش ارتباط ذات اینكه یا دهد می نتیجه را تقرب ارتباط،(: س)

 جدید ارتباط به قبلی ارتباط نوع تغییر یعنی تقرّب است، تقرّب عین شود می عوض كه ارتباط نوع اصالً(: ج)

 .بیشتراست آن قسمتهای همه در تعبد حضور دیگر عبارت به است بیشتر آن كثرت و وحدت و شدت كه

  جامعه و انسان در ارتباط موضوعه اصول - 4/1

 و جامعه، مورد در هم و است انسان مورد در هم فرمودید بیان جنابعالی كه ارتباط از تعریف این(: س)

 ارتباطات تعریف موضوعه اصل باید ین ا اساس بر( بله(: ج))است همین هم ارتباط از ما فلسفی توصیف

 .كنیم مشخص را اجتماعی

  انسان در ارتباط تجسم و عینیت كلمات - 4/1/1
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 آن عینیت یا ارتباط اقتصاد كه دارید مادی ساختار یک یعنی مخابرات، بخش در اجتماعی ارتباطات(: ج)

 امثال و زیارت دعا، قرآن، كلمات: دانید می مقدس را كلمات از برخی شما كه است كلمات مثل است، ارتباط

 .دانید می باطل كلمات هم را كلماتی یک و آن،

 شوند؟ می ارتباط چگونه كلمات(: س)

 كند پیدا رفتار یک تان روحی حالت یعنی كنید ذكر تجسّم كیفیت انسان، حاالت برای بخواهید اگر شما(: ج)

 و الهی» نیست، كلمه یک آن تجسّد مگر كنید، نمی بیان هست دعا در كه خاصی التماس حالت به مگر

 «المذنبون یفزع من فالی طاعتک اهل و الولیائک التغفراالّ كنت ان سیدی

 {P - و دوستانت برای جز نیامرزی تو اگر آقایم ای و معبود ای - ثمالی ابوحمزه دعای - الجنان مفاتیح 

  ذهنی و روانی حالتهای انعكاس ابزار كلمات - P} 4/1/1/1. گنهكاران كنند رو كسی چه بسوی فرمانبرانت

 .هستند ارتباط این جلوه از نوع یک كلمات(: س)

 خاص تحركهای یک و آید می شما ذهن در حالت آن كه دارید متعال خدای به تعلق حالت یک یعنی(: ج)

 جاری شما وجود همه در بخواهد اگر اخالقی حالتهای این نامید می اخالقی حالتهای را آنها كه دارید روانی

 یا عربی كلمات در مفاهیم آن و كند می پیدا را مفاهیم فرم و آید می شما ذهنیت و سنجش در ابتدا شود

 .شود می شما دعای كلمات آن به تبدیل و آید می تركی و فارسی

 خدا با انسان رابطه مظهر كلمات - 4/1/1/2

 گاهی چون باشد، داشته واقعیت دعا اگر البته است متعال خدای با شما رابطه مظهر شما دعای كلمات پس

 و كرده پیدا مفهوم و ذهن در تحققی نه و كند می دعا خواندن مشغول انسان خواندن، روزنامه مثل كه است

 خیلی انسان اگر ولكن است خوب خودش جای در كه( ذكر نه)است ورد این است، شده محقق روح در نه

 عینیت عالم تا كه است این معنایش آمد كلمه تا وقتی پس شود، می اسباب آرام آرام برود هم ورد دنبال

 .است آمده

  اجتماعی تجّسدهای حاصل جهان با ارتباط - 4/1/2
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 مفهوم، و كلمه همین از هم شما دیگر اعمال یعنی بدهد فرم هم شما دیگر رفتارهای به كلمه این اگر حال

 همان محور حول هم كنید می خارج در كه تصرفات و است همین با متناسب مناسک حتماً بكند حكایت

 .هستند همینطور افراد همه و است حال

 از یكی ولی است هم مثل پولها این ظاهر كه است نفر دو دست در تومانی هزار اسكناس دسته دو مثال برای

 از پول این خوب است آورده بدست مادی مناسک با و شرعی مناسک بدون و دنیا به حرص از را پول آنها

 حالت با برخاسته كردن كار برای كه ابتدا از دیگر فرد اما. شود مصرف خیرات راه در تواند نمی تكوینی لحاظ

 هم پول این خوب است، بوده الهی رفتار هم رفتارش و است بوده صحیح مناسک با اش معامله و بوده تقرب

 نحوه یک اولی در اما است پول دو هر. شود می خرج حالل راه در حتماً بلكه شود خراج حرام راه در تواند نمی

 خرج حق برای كه معناست بی ولی كند خرج باطل برای توند می كه دارد وجود دنیا عالم به نسبت حرص

 انسانی یک به مربوط این است، حماقت و سفاهت نوع یک راه این در كردن خرج رسد می نظرش به و كند

. است كرده مادی هم را اش بچه و زن خلق و كرده پیدا شعاع اش مادی خلق و شده مادی خلقش كه است

 حالل را پول این چگونه گوید می ابتدا افتاد او دست به پول این و شد صالح شخص این فرزند اتفاقاً اگر حال

 .است معضل یک او برای پول این كردن حالل نحوه و است بوده حرام پول این چون كنم

 سیر حالل راه در خرج طرف به كه است ساخته هم را اطرافیانش نحوی به است بوده حالل كه پولی آن اما

 تابع باید است فرد خود اختیارات به مربوط كه مقداری به كنیم مالحظه تكوینی نظام در اگر. كنند می

 نفر یک گوئید می لذا اوست، اختیارات تابع رسد می وارث دست به یكه مقدار آن و بشود خرج ملكاتش

 رفتن خرج تومان هزار صدها فرد همین اما كند خرج خیر راه در تومان صد نیست حاضر كه است میلیاردر

 .كند می اروپا به

 .جهان با ارتباط یعنی اجتماعی تجسدهای شود می اجتماعی تجسدها و رفتار كلمه، به تبدیل حالت پس

 .باشد دیگری ابزارهای یا باشد قانون است ممكن كه مختلف چیزهای طریق از(: س)
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 بخش مخابراتش بخش كه نیست شكی البته. گیرد می فرم عالم در خدا، با رابطه حول ارتباط بنابراین(: ج)

 كلمات باشیم قائل روحی حاالت یک جامعه برای اگر یعنی است اجتماعی عینی های جاده است، تجسد

 یک و است خیابان ها آن اسم كه دارد هایی جاده یک و است تمدنش همان نویسد می جامعه كه را عینی

 .است مخابرات همان كه دارید هایی جاده

  تكاملی و ائی مجموعه انتزاعی، سطح سه در مخابرات و ارتباطات توصیف - 4/6

 نمائید بیان تقومی و ای مجموعه انتزاعی، سطح سه در را مخابرات و ارتباطات از توصیف(: س)

 و سیما و صدا درباره امروز همین شود، می معنا جسم و روح و آئین و دین به توجه بدون گاهی ارتباط(: ج)

 در چون آید می بنظرم من دارند، استیحاش آن ذكر از آمد می نظر به كه شد منتشر خبری یک ها ماهواره

 انفعال موضع در ابزار این مقابل در را خودمان چون گیرد می را ما وحشت كنیم نمی فكر آن افزار نرم مورد

 .ببینید انفعال موضع در را خودتان نباید كنید فكر آن اداره افزار نرم درباره اگر كه حالی در بینیم، می

 .بینید نمی آن برای اثری چون باشد داشته ترسی نباید انتزاعی سطح در(: س)

 شرائط مالحظه بدون ارتباط صرف مطلوبیت معنای به ارتباط انتزاعی توصیف - 4/6/1

 ابزار این با انسان است، خوب چقدر ارتباطات شدن اضافه گوید می فقط بیند می انتزاعی كه كسی(: ج)

 بكند، سئوال و بگیرد تماس كجا هر با تواند می

  شرائطدرونی مالحظه با ارتباط مالحظه معنای به ارتباط ای مجموعه توصیف - 4/6/2

 مردم با ارتباطی نوع هر خارج از اگر گویند می و ترسند می دیگر آنجا بیائید دولتی دستگاههای در اگر اما

  حال است خطرناك اینكار شود برقرار

  بیرونی و درونی ارتباط سرپرستی و هدایت مالحظه معنای به ارتباط تكاملی توصیف - 4/6/3

 مسئله این به شما نوری فیبر و كنید كنترل را ارتباطات و كنید درست افزار نرم بگوئید و بیائید باالتر اگر

 .است مالحظه قابل تكامل مرحله در این بزند لجام

 شود؟ می انجام دنیا در امروز كه است چیزی همان كردن لحاظ ای مجموعه را ارتباطات(: س)
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 .است كفر دستگاه تكاملی هم این بله،(: ج)

 كنند؟ می مالحظه تكاملی هم كفار دارد وجود كردن لحاظ برای كه سطحی سه این پس(: س)

 كسانی همان هم كردن نگاه ای مجموعه استكبار، اساس بر ولی كنند می مالحظه تكاملی حتماً هم آنها(: ج)

 ابزارهای كه هستیم كشورهایی كنار در االن ما كرد، كاری توان نمی موج این مقابل در گویند می كه هستند

 درست كه افزاری سخت این بیند می یعنی افتد می انفعال به ساختار این مقابل در و اند، ساخته چنان و چنین

 .كند چكار آنها با داند نمی ولی است دیگری چیزهای برای كه هست هم افزارهایی نرم یک شده

 .كنند می نگاه انتزاعی صورت به عمومی سطح در مردم(: س)

 به گیریم، نمی را آن بد آثار ما ولی دارد هم بد آثار این گویند می آنها كنند، نگاه انتزاعی هم باید مردم(: ج)

 .است دار به خودش پای هم بز و است دار به خودش پای میش گوید می اصطالح

 (تكاملی ای، مجموعه انتزاعی،) ارتباط از سطح سه اساس بر مخابرات و ارتباطات استراتژی تعیین - 4/6/4

 .است تكاملی سطح در همیشه استراتژی تعریف، از سطح سه این اساس بر(: س)

 به گاهی كند می پیدا انفعال كه است التقاط هم آنها بین و هستند همدیگر روبروی ایمان و كفر تكاملی(: ج)

 .است سمت آن به گاهی و است سمت این

 .شود تعریف مخابرات استراتژی ای، مجموعه نگرش پایه بر اگر(: س)

 .كند می چكار ایران در اینترنت حضور كه فهمد نمی فرد و نشده مالحظه تكامل صورت این در(: ج)

 است؟ سطح سه این به متقوم استراتژی گفت توان می آیا(: س)

 اداره بخش توان نمی و باشید نداشته ملت توانید نمی شما باشد، دارا را سطح سه این باید استراتژی(: ج)

 .باشیم نداشته افزاری نرم و ریزی برنامه بخش گفت توان نمی و نداشت مشاركت

  ارتباطات و مخابرات استراتژی و هدف - 1

 .كند افشاگری مرحله یک فرمودید سطح سه این بیان در(: س)

 .گفتیم كفر با مقابله عنوان به بلكه نگفتیم ركن یک عنوان به را افشاگری ما(: ج)
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 .است اول مرحله این پس(: س)

  مخابرات اصلی استراتژی مادی ارتباطات با مقابله و ارتباطی درگیری - 1/1

. كنید معرفی را كفر شما كه است الزم یكجا در. شود می انجام مختلفی خصوصیات با كفر با مقابله نه،(: ج)

 این كه كنید تشریح را اسالم موضع و كنید بیان اثباتی صورت به را قضیه اینطرف كه است الزم یكجا در اما

 ما استراتژی كه نیست این معنایش كنید می نقد دعوی در آنها موضع وقتی شما نیست، افشاگری بحث دیگر

 .است درگیری ما استراتژی است، افشاگری

  مخابرات و ارتباطات استراتژی سطوح - 1/2

 .هستیم درگیری حال در همیشه ما و دارد مختلفی سطوح درگیری و

  ارتباطی درگیری مرحله اولین افشاگری - 1/2/1

 نشان خواهد می است دنیایی نواز گوش و نواز چشم خودش نظر از كه را مواضعی و آید می او مرحله یک در

 تا مبنا از او با یعنی كنید می افشا كنید، می افشاء را آن ماهیت و شكنید می را این آئید می هم شما و بدهد

 .شوید می درگیر روبنا

 فرهنگ اقتصاد، در یعنی زنیم می را حرف همین هم دیگری جای هر در بلكه مخابرات در فقط نه البته(: س)

 چیست؟ گوئیم می مخابرات برای كه خاصی ویژگیهای ولی است همین هم سیاست و

 استكبار با درگیری استراتژی اساس بر ارتباطی نظام و ساختارها تعیین - 1/3

 .كنیم می درست افزار نرم و افزار سخت آن اساس بر و كنیم می تعریف اینجا در ما كه است خاصی ساختارهای

 استراتژی ما جهتگیری این اساس بر( استراتژی نه)درگیری كلی جهتگیری اساس بر كه گفت توان می(: س)

 .كنیم می معین

 

 ارتباط از تكاملی تعریف اساس بر ارتباطی افزارهای نرم و افزار سخت تولید - 1/3/1
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 تلفن فقط مراكز این به بگوئیم و كنیم درست افزار سخت لحاظ از را نظامهایی و ساختارها خواهیم می ما(: ج)

 تماس تواند نمی جاهایی چه با كه است این ما دستگاه در ای شماره چهار معنای و دهیم می ای شماره چهار

 چه با توانند، نمی گوئیم می ابتدا ما است نظام كردن درست و ساختار بندی طبقه حقیقت در اینكار بگیرد،

 یک اساس بر كه داریم نظام یک ارتباطات برای یعنی نیست، ارتباط مراكزی چه با و هست ارتباط مراكزی

 تعریف را شما ارتباط تكامل، آن است، شده درست تكامل یک تعریف اساس بر افزار نرم آن و است افزاری نرم

 .كند می معین را كفر و اسالم درگیری استراتژی یعنی كند می

 این و است استكبار با درگیری ما استراتژی كه كنند التفات استراتژی به توانند نمی هرگز موجود كارشناسان

 .شود رعایت حتماً باید قانونی و علمی افزارهای نرم از اعم افزارها نرم در استراتژی

  اسالم اجتماعی قوانین از افزارها سخت تبعیت ضرورت - 1/3/2

 تابع باید هم قوانین و باشند قوانین تابع باید افزارها سخت دستگاه كه هستند افزارها سخت هم قسمت آخرین

 .كنند كارمی معین اجتماعی ابزار یک با و مشخص اجتماعی ساختار یک در مدلها آن كه كه باشند مدلهایی

  استكبارجهانی با درگیری اساس بر اجتماعی ارتباطات سازماندهی مخابرات هدف - 1/4

 است نظام استراتژی ترین اصلی اساساً این یعنی ندارد، تر پائین مرحله یک كفر، با درگیری استراتژی(: س)

 آن استراتژی كه است این انتظار آید می تر پائین نظام خود از پله یک مخابرات چون مخابرات بحث در ولی

 .شود مطرح تر پائین رتبه یک در هم
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 14/4/77: پژوهشى جلسه تاریخ

 مقدمه ـ 1

 ارتباط نظرى مباحث به پرداختن ضرورت ـ 1/1

 در كه مباحثى ثمره و پایان نقطه و شروع نقطه از اجمالى سیر یک اول، جلسه در: رضایى االسالم حجة    

 و ارتباط بحث فلسفى زیرساختهاى مورد در جلسه، این در. فرمودید بیان است، مطرح مخابرات و ارتباطات

 كه آنچیزى. بفرمائید توضیح داریم احتیاج شناسى جامعه و انسانشناسى بخش دو در كه هایى موضوعه اصل

 خدا با ارتباط محور حول ارتباط این كند مى معین انسان در را ارتباط فضاى و جایگاه شد مطرح كلیت در

 انگیزشى نظام محور حول اجتماعى ارتباطات انسان، با متناظر شكل همین به نیز جامعه در و گیرد مى شكل

 بر بعد مرحله در تا چیست ارتباطات نظرى مبانى كه بفرمائید توضیح جلسه، این در بنابراین میشود، معین

 مباحث از بحث سیر پس كنیم معین را ارتباطات كاربردى سنجش براى موضوعه اصل نظرى مبانى اساس

 .شود مى ختم كاربردى بحث به و میشود شروع نظرى

 جامعه و انسان در ارتباط تعریف تبیین ضرورت ـ 2/1

 میخواهید؟ را جامعه و انسان تعریف شما آیا: حسینى والمسلمین االسالم حجة    

 آن بخش ترین كلى در ارتباط تعریف ارتباط قید با یعنى میخواهیم را ارتباط تعریف هم معنا یک به(: س)    

 دو این در اگر چیست؟ جامعه در و چیست انسان در ارتباط این شكل بعد و است فلسفى مباحث همان كه

 از تعریف اساس این بر داریم جامعه و انسان از كه تعریفى گفت میتوان آنموقع، بشود، مشخص سطح

 چیست؟ ارتباطات

 اول جلسه فشرده تبیین ـ 3/1

 .دهید ارائه گذشته بحث به نسبت ارتباط درباره اى فشرده مرور یک شما: حسینى والمسلمین االسالم حجة    

 مصرف پایه بر ارتباط اگر كه نمودید مطرح مصرف پایه بر را ارتباط تعریف حضرتعالى: رضائى االسالم حجة    

 محدودیتى یک اسالمى الگوى در ارتباطى نیازهاى این و است اصل شخصى یا فردى نیازهاى بشود، تعریف
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 كه كردید معرفى را ارتباطات سطوح بعد و. شود نمى تعریف شخصى نیاز پایه بر اینكه بدلیل كند مى پیدا

 فردى،) سطح سه داراى نیز خصوصى بخش است برخوردار( دولتى و عمومى خصوصى،) سطح سه از ارتباط

( اقتصادى و فرهنگى سیاسى،) سطح سه در اوقاف پایه بر نیز را عمومى بخش باشد، مى( صنفى و خانوادگى

 ارائه ارتباطى ابزارهاى دیگر به مخابرات از ارتباطات مبناى توسعه خصوص در توصیفى بعد و كردید مطرح

 جزء كه دارند وجود هم دیگرى ابزارهاى بلكه شود نمى محدود مخابرات به ارتباط معناى فقط یعنى، شد

 ابزار یک فقط ها روزنامه فرمودید آنجا كه دیگر رسانى اطالع ابزارهاى و روزنامه مثل هستند ارتباطات

 مطرح دنیا در االن كه رسانى اطالع بخش این دیگر معناى یک به اند خبرسازى ابزار بلكه نیستند خبررسانى

 ساختارهاى هدایت در روزنامه نقش اینكه به راجع بعد. دارد را اجتماعى حوادث ایجاد مسئولیت است،

 و تفكر اجتماعى، انگیزه ارتقاء باعث و بیندازد راه را اجتماعى هاى مناظره میتواند چگونه و چیست سیاسى

 .دادید توضیح اوقاف روابط اساس بر را مخابراتى روابط تنظیم نیز و بشود اجتماعى عمل

 سطح در مخابرات و ارتباطات كه كردید عبور آن از مختصر بسیار حضرتعالى دولتى، ارتباطات سطح در    

 .افزارهاست نرم تولید مسئول و ارتباطات تكامل و هدایت محور دولتى

 اوصاف ضرب از فرمودید شما اینجا در بود، مخابرات و ارتباطات استراتژى تعیین مدل بحث، بعدى محور    

 و تصرفى محورى،» كه جامعه ساختارى اوصاف در است «اقتصاد فرهنگ، سیاست،» كه جامعه كارآئى

 میتوانیم را ارتباطات و مخابرات مطالعاتى مدل آن، اساس بر كه آوریم مى بدست جدول یک است «تبعى

 .كنیم درست

 مخابرات استراتژى و هدف تعیین بر حاكم اصول به ائى اشاره كه فرمودید مطرح نیز را دیگرى بحث یک    

 بعد و بود ارتباطات در جامعه تكامل دادن قرار اصل بلكه افراد مصرفى نیاز نبودن اصل شامل كه داشت

 یک به و. است آن كیفى و كمى افزایش بمعناى ارتباطات در تكامل معناى. كردید مطرح را تكامل معناى

 شدت بمعناى هم را جهت در تكامل. شد مطرح ارتباطات در تكامل معناى عنوان به جهت در تكامل معنا

 اساس بر ارتباط كه دادید قرار اصل تعبد محور حول بر را ارتباط تفسیر بعد و نمودید معنا اجتماعى پرستش
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 عینیت در ارتباط دانستن اصل با و پرداختید ارتباط فلسفى توصیف به ادامه در. بگیرد شكل باید تعبد

 در نسبتها بین برقرارى كه چرا برشمردید اصلى نظام، تحقق در را ارتباط نقش الهى والیت نظام به بخشیدن

 .است ربط ایجاد معناى به جامعه

 اصلى. است اجتماعى شكل به خدا با جامعه یا خدا با انسان رابطه اساس بر درونى هاى رابطه تعیین بعد    

 و كند مى پیدا وضوح مبنا این بر اجتماعى فعالیتهاى و مناصب موضوعات، كلیه پیدایش در ارتباط نقش بودن

 معنا تقرب به هم ارتباط و است اجتماعى پرستش در اصل تقرب كه شد ائى اشاره تقرّب به ارتباط توصیف در

 تقرب بعد و دنیا یا و خداست آن محور یا میكند پیدا محور دو خدا به نزدیكى و ابتهاج این نهایتاً و میشود

 فرمودید ارتباط زیربناى توصیف در بود خواهد بیشتر و جدیدتر ارتباط به كه ارتباط نوع تغییر بمعناى هم

 كلمات و است انسان ذهنى ـ روانى حالت انعكاس ابزار كلمات است انسان در ارتباط تجسم و عینیت كلمات

 تجسدها آن اگر یعنى است اجتماعى تجسدهاى حاصل نیز جهان با ارتباط بعد خداست با انسان رابطه مظهر

 اجتماعى عینى هاى جاده و تجسد ابزار از هم مخابرات جهان، با انسان ارتباط شود مى بشوند، اجتماعى

 .تكاملى ـ 3 اى مجموعه ـ 2 انتزاعى سطح ـ 1 شد مطرح مخابرات از توصیف در دیدگاه سه بعد هستند

 اى مجموعه توصیف است شرایط مالحظه بدون ارتباط صرف مطلوبیت بمعناى ارتباط انتزاعى توصیف    

 هدایت مالحظه بمعناى نسبت تكامل توصیف و است درونى شرایط مالحظه با ارتباط مالحظه بمعناى ارتباط

 از سطح سه اساس بر مخابرات و ارتباطات استراتژى تعیین بعد و است بیرونى و درونى ارتباط سرپرستى و

 .است الزم تكاملى و اى مجموعه انتزاعى، یعنى ارتباط

 مادى، ارتباطات با مقابله و ارتباطى درگیرى كه شدید مخابرات استراتژى و هدف وارد شما اینجا بعداز    

 شد مطرح سطوحى نیز ومخابرات ارتباطات استراتژى براى. است مخابرات و ارتباطات اصلى استراتژى

 و شود تعیین ارتباطى نظام و ساختارها باید آن اساس بر كه است ارتباطى درگیرى مرحله اولین افشاگرى

 بر ارتباطى افزارهاى نرم و افزارها سخت تولید كه كنیم معین باید استكبار با ارتباطى درگیرى اساس بر نهایتاً
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 روابط و قوانین از افزارها سخت تبعیت ضرورت بعد و باشد باید چگونه ارتباط از تكاملى تعریف اساس

 .شد داده توضیح اجتماعى

 استكبار با مخابراتى درگیرى استراتژى اساس بر اجتماعى ارتباطات سازماندهى مخابرات هدف بنابراین    

 معین ارتباطى افزارهاى سخت و روابط قوانین، افزارها، نرم الگوها، نیازها، استراتژى این اساس بر و است جهانى

 را مقابله و درگیرى مسئله توانیم نمى ما كه نمودند طرح دانشمند مهندس آقاى اشكالى یک بعد شود مى

 ارزشى جامعه در را مخابرات و ارتباطات استراتژى این ما كه دادید پاسخ شما كنیم، مطرح صریح بصورت

 گرایشات با كشورهاى ارتباطى استراتژى تفاوت اینجا بعد كه است بوده چگونه آنها ببینیم كنیم مطالعه

 انقالبى و ارزشى جامعه خاص ارتباطى استراتژى تعیین ضرورت و كردید مطرح را كشورها دیگر با ارزشى

 و باشد آن ارزشى نظام با متناسب باید هم استراتژى این است، ارزشى كشور یک نیز ایران چون یعنى ایران

 سازماندهى ـ 2 ارتباطات طراحى مرحله یا مدیریت ـ 1 ارتباطات تكامل گانه سه مراحل تشریح پایان در

 مدیریت) قبل مرحله دو در ولى نشد تشریح ارتباطات ریزى برنامه كه ارتباطات ریزى برنامه ـ 3 ارتباطات

 .فرمودید اشاره مختصر بصورت را( وسازماندهى

 (ارتباطات اولیه حدود) مخابرات و ارتباطات مبناى در دیدگاه سه بررسى ـ 2

 دارد اى مقدمه یک كنم طرح خواهم مى ارتباطات مبانى در كه را بحثى: حسینى والمسلمین االسالم حجة    

 چگونه خطا از آن كنترل آیا. گردد مى باز تقرب به اش اولیه حد ترین نهائى در ارتباط سیستم كالً اینكه درباره

 از مرحله این در شود مى محقق چگونه جامعه در كه داد خواهیم توضیح اى اولیه حد بعد و شود؟ مى واقع

 .میدهیم قرار بررسى موضوع را فرض سه بحث

 ماده اصالت اساس بر ارتباط تحلیل: اول دیدگاه ـ 1/2

 مادى طلبى لذت توسعه به جهان با انسان ارتباط توصیف ـ 1/1/2

 توسعه و ابتهاجات به را جهان با انسان ارتباط هستند، ماده بودن اصل به قایل كه كسانى: اول فرض    

 باشد داشته آنها در بیشتر تكامل و جدیدتر كثرت و وحدت كه خوشیهایى و اجتماعى مادى هاى خوشى
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 آن براى هم اجتماعى نیازهاى باید بلكه باشند فردى توانند نمى صرفاً ها خوشى این لذا. كنند مى توصیف

 نیز آن كنترل باید و بشود بیشتر تنوعش و كند پیدا ضریب موضوعاتش میتواند جامعه در كه بشود طرح

 .بپذیرد انجام مادى و اجتماعى

 مادى انكسارهاى و كسر پایه بر اجتماعى اخالق شدن نسبى ـ 2/1/2

 دیگر بعبارت است مادى انكسارهاى و كسر حاصل تعقلى، هرگونه و عاطفه هرگونه پیدایش بنابراین،    

 اساس بر نیز قدرت كنترل ابزارهاى آنگاه میشود نسبى جهان با انسان ارتباط تكامل بدنبال اخالق تكامل

 را بودن اجتماعى كه كند برخورد همدیگر با باید طورى و كند پیدا انكسار و كسر باید اى بگونه مادى تنازع

 .كند زیاد مرتباً افراد براى را مادى حرص و مادى ابتهاج انگیزش هرچند بدهد نتیجه

 اجتماعى قدرت و انگیزه حقانیت پایگاه مادى ارتباط ـ 3/1/2

 انكسارهاى و كسر همین با نیز آن كنترل و میشود مادى ارتباط همان آن، حقانیت و واقعیت پایگاه پس    

 به منحصر كه هم، رقابتها آزادى. گردد مى بر اساس همین به نیز دمكراسى معنى كه گیرد، مى انجام مادى

 كلیه یعنى كند مى درست هم را اخالق و اجتماعى، روابط ها، رقابت مكانیزم بلكه نیست قیمتها و سود افزایش

 صرف مادى كه است اول فرض این. دارند حضور سطوح همه در انكسارشان و كسر و پیوستن بهم در اهواء

 .شود مالحظه

 (عقل) انسان اصالت اساس بر ارتباط تحلیل: دوم دیدگاه ـ 2/2

 و عقل كه اینست معنایش ،(ماده نه) گرفت قرار اصل انسان وقتى است اصل انسان كه اینست دوم فرض    

 انجام عقل بوسیله انحرافى هر از پیشگیرى میگوید و گیرد مى قرار مالحظات اولیه حد عقالنى سنجش

 همان آن اولیه حدّ ترین عالى در كردم عرض كه منطق تكامل و منطق یعنى ابزارش طبیعتاً و پذیرد مى

 نامعقولیت، به ناهنجارى و كند مى بازگشت معقولیت به صحت معیار دیدگاه این در. میشود سنجش مرحله

 همه تناسب بنابراین كند درك را متناسب غیر و متناسب بسنجد، میتواند كه است اى قوه یک داراى آدم

 دیگر بعبارت یعنى كند مى پیدا تحلیل هم اخالق پذیرد مى انجام سنجش قوه بوسیله اینجا در فعالیت مراتب
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 همین ابزارهاى باید بشود، كاربردى میخواهد كه هم بعد شوند مى معقول هردو نظر فلسفه و عمل فلسفه

 معقولیت میگوید( معقولیت به مشروط) پذیرد مى را مشروط دموكراسى دوم مرحله. بكند تمام را تناسب

 .است حس و عقل به نسبت ایمان و انگیزه گرفتن قرار اصل سوم فرض عقلى

 (ایمان اصالت) عقل بر انگیزه حاكمیت اساس بر ارتباط تحلیل: سوم دیدگاه ـ 3/2

 كنید پیدا توانید نمى جایى هیچ در را انگیزه از مجرد عقل شما یعنى دارد عقالنیت بر حكومت انگیزه    

 تسلیم تعبد،» شد متعال خداى به نسبت اگر متعال، خداى به نسبت یا دنیاست به نسبت تعبد یا هم انگیزه

 اینكه نه دارد حضور حتماً عقل تعبد، جریان براى حاال «است صحت اولیه حد متعال خداى برابر در بودن

 حضور یا موضوعى حضور یا حاال موضوعى، حضور نه است طریقى حضور عقل حضور پس ندارد حضور

 .كنیم بررسى جلسه این در باید را طریقى

 ایمان اصالت مبناى در آن طریقى حضور و عقل نقش ـ 1/3/2

 مورد را خدا از درك فرض( ایمان اصالت انسان، اصالت ماده، اصالت) نگرش سه این از خارج زمانى یک    

 كیف میشود، پیدا عقالنى سنجش با هم درك این گاهى. میشود پیدا چگونه درك این كه دهیم مى قرار دقت

 این لوازم بعد و است خدا به محتاج و است فانى عالم عالم، كه سنجیدیم یعنى است همین نیز وتعبد نفس

 متعبد خودمان عقالنى مصنوع به یعنى كردیم درست نظرى بزرگ ساختمان یک آوردیم را عقالنى سنجش

 .است شده توصیف عقالنى نظام آن به ما درك حملیه، قضیه نحو به چون چرا؟ شدیم

 طریق عقل است، پرستش طریق عقل و هستیم مؤمن متعال خداى به ما میگویید كنید مى تنزیل گاهى    

 دفاع موضع در مؤمن شخص هست خدا نیست عقل مصنوع خدا است؛( خدا منكر) خصم براى آوردن برهان

 اصل نسبتها نظام اینكه نه كشاند مى بست بن به را آن آورد مى را نسبتها رسد، مى كه خصم به عقیده، این از

 خلق را نسبتها است، كرده خلق مرا جمله از و كرده خلق را عالم و هست خدا بلكه بخداست من اعتقاد در

 از تر محكم چیزى اگر بكند، اثبات را خدا و كند تكیه آن به آدم كه نیست خدا از تر محكم چیزى. است كرده

 تسلیم شما اینكه صرف نیستند اصل تناسبات و نسبتها حق حضرت به اعتقاد در شد مى خدا او بود خدا
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. اوست از اعطا كه چرا نیاورید در جریان به او علیه بر را اختیارتان اینكه صرف نكنید، كشى گردن و باشید

 و عالم این كه بپذیرد را تنزیه و نكند انكار را طلبش طرف دارد الطلب وجه كه حركت اول بند سر در انسان

 خداوند میشود اعطاء هم ایمان است ازلى و ابدى خدا. كند نمى درست انسان كه را عالم این فقیریم انسانها ما

 چه میگویند، تناسب آن به كه را ارتباطهایى ایجاد همه بنابراین «هواالء و هواالء نمد كالّ» فرمایند مى

 ربوبیت. است متعال خداى حول و قدرت به «هواالء و هواالء نمد كالً» صحیح تناسبات چه و فاسد تناسبات

 در شدم اشتباه دچار من اگر حاال است تعقل اساس تعبد،. معقولیت نه است صحت و حقانیت مبناى حق،

 بر دوباره پرستم نمى را او و شوم نمى معجب تعقلم به نسبت میدهم تعقل به نسبت بازنگرى اجازه تعبد

 ظرفیت با متناسب جامعه در( نسبى اصالح) میشوم، اصالح كنم مى فقر اظهار متعال خداى به و گردم مى

 متمرد احیاناً یا است متعبد كمتر كه كسى البته كنید مى پیدا جایگاه خالفت و والیت نظام در شما حضور

 غالب كسى چه نسبت ایجاد و تناسب ایجاد برهان در یعنى شود مى باز دیگرى بوسیله او دست است،

 آن تناسب ایجاد سیر در ابداً، است؟ كافى تعقل بدون تعبد فقط آیا است قویتر تعبدش كه كسى میشود؟

 را تو ،«نستعین وایاك نعبد ایاك» تقوى در هم و است نیرومند تالش در هم كند مى تالش كه كسى

 اعطا اینجا عقالنى، پرستش شود؟ مى واقع چگونه پرستش این جویم مى استعانت هم تو از و پرستم مى

 حاال و كردند رها و كردند كوك آنرا و دادند آن به وسایلى است ماشینى یک كه نكنید خیال شما شود، مى

 ربوبى، مطلقه والیت عالى مرتبه در اش، حقه والیت و خدا فآناً آناً بشود درست انكسارها و كسر با بناست

 یعنى دارد حضور چیزى چه در( عج)عصر ولى حضرت مبارك وجود ما زمان در و دارد حضور تاریخى اولیاء

 نه بشنوید؟ صدایى است الزم شما است؟ چگونه اعطا كیفیت. كند مى اعطا او كنید، احتیاج اظهار كه شما

 ذهنى كیفیت همین خود نشدید، نسبتها این به دلخوش و معجب شما میشود ذهنتان در تناسب ایجاد بلكه

 اینكه در استمرار. باشد او طرف به شما الطلب وجه فقط تان دلبستگى و كنید فقر اظهار باید نپرستیدید را

 برتر تكنولوژى بدهیم، تنزل مرتبه یک امروز بیان به باشد این به التزام باشد، نشود، صرف موال از الطلب وجه

 و تناسبات و اصطالحات به موجب دیگرى تكنولوژى آید مى برتر تكنولوژى این بیفتد بدستت تقوا راه در
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 از و متعبد بصورت است، بندگى طریق كه تعقلى بر جریان منشأ تعبد استمرار شكند مى آنرا شده روابط

 .كنند مى برخورد بهم مختلف تعقلى ظرفیتهاى میشود تناسبات و روابط ایجاد در تعبد پایگاه

 ارتباطات گیرى شكل عوامل ـ 3

 وجه ترین ساده در كه آنجا افزارها نرم ایجاد حوزه یعنى حوزه باالترین در دارید كه را ارتباطى میدان در    

 كه كنند مى اصالح را تعقل تعبد، پایه بر كنم مى فرض كه را چیزى سه این میگیرد، قرار دقت مورد مجموعه

 تاریخى خاص مرحله در شود مى وسع بذل بلوغ تا سه این. اجتماعى تفاهم و شدن مقنن تعبد، از عبارتست

 باید میگویم، دیگرى بگونه را حق من میگویید جنابعالى است حق مطلب این میگویم بنده تقرب، به نسبت

 كه زباندار بكنید، زباندار و مقنن یعنى برسانید نسبت ایجاد به بتوانید كه باشد اى بگونه شما روحى شدت

 بین درگیرى زمینه دیگرى زبان با شما زبان برخورد كنید مى عرضه اجتماعى تفاهم براى آنرا آنوقت كردید،

 جمع. رسیم مى اجتماعى تفاهم به و میشود پذیرفته جمع تعبد ظرفیت با متناسب آنگاه. میشود پیدا زبان دو

 اكثریت اینجا كند مى پیدا تولى یعنى آورند مى بدست را شان تعقلى امكان كه است تعبدیشان ظرفیت در

 تعبدى ظرفیت مبناى بر كه اكثریتى بلكه اهوا، تحریک اكثریت نه و وهله در میل اكثریت نه ولى هستند

 شود نمى قبول االن حرفى یک مثالً. داراست را قرب از مرتبه چه تاریخ از مرحله آن كه كند مى معین است

 جریان در كه میشود این مبناى حرف آن چون كند مى پیدا تحققى ظرفیت بعدى مرحله در شده مقنن ولكن

 كه كسى آن. شود مى معلوم توسعه و پیشرفت براى مبنا آن ناتوانى میشود ظاهر قبل حرف نارسایى تكامل

 تحقق و پذیرش ظرفیت از باشد باالتر تعبدیش ظرفیت كه كسى میشود یعنى آید مى میدان به دوباره

 است تاریخى وجودش و خودش( ع)سیدالموحدین مبارك وجود. ندارد عیبى بیفتد، تأخیر به و اجتماعى

 بعد مدتها و شدند نمى درك گاهى اصحابش. است تاریخ كل كننده هماهنگ است تاریخ اولیاء جزء یعنى

 تحققى مرتبه كلماتش طریق از او خالفت مرتبه كه اینست معنایش شدند درك بعداً كه این شدند مى درك

 ظرفیت با متناسب شدن مقنن از بعد شود مى واقع دستگیرى اجتماعى تفاهم در ندارد عیبى است بعدى آن

 .برد مى جلو را تاریخ مرتبه یک و كند مى پیدا تحققى جریان اجتماعى تعبد
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 یک آن باشد متعال خداى به احتیاج ابراز و باشد افتقار نحوه یک با توام مردم تعبدى ظرفیت اگر حاال    

 مرتبه این شان عقالنى تعبدى ظرفیت االن ولكن بشوند شهید حاضرند مردم یعنى میشود دیگرى اضافه

 .كند مى افاضه را متناسب عقالنى فهم آنها به متعال خداى نیست

 عقل اینكه نه است راست خدا اینكه كنیم عرض منتجه یک بصورت اینجا در باید را آنچه مطلب خالصه    

 ما، ذهن مصنوع دارد حضور كه كند مى اثبات عقل اینكه نه دارد حضور است راست كه كند مى اثبات

 و كند مى ایجاد و كند مى لطف دائماً هم و است موجد هم و هست هم. نیست ما ذهنى و روانى سازى مطلق

 اساس دیگر بعبارت و «هواالء و هواالء نمد كال» كند مى ایجاد هم آنها براى و هستند او به محتاج كفار هم

 و اصالح و خطا به بردن پى اساس و كمال مرحله با متناسب ایجاد و شدن مقنن اساس و حقانیت تحقق

 است، جریان طریق ما سنجش قدرت ما، سنجش قدرت به نه گردد مى باز او رحمت به آن تكامل و بهینه

 مطلقاً اگر را نور: نیست مناقشه مثال در و است مثال حاال حق حضرت رحمت چیزى؟ چه جریان طریق

 بعد دیدن، براى مغز به آن تحریكات انتقال و چشم پذیرى تحریک نیست ساخته كارى چشم از كنید، حذف

 براى فقط نگویید كند، بزرگ خیلى كه نور باشد داشته وجود مطلب این براى شرایطى كه اینست فرض

 یک و انرژى هرگونه قوتى، هرگونه بگویید باالتر هم حركت خود از بعد حركتى هرگونه بگویید ما، بینایى

 افاضه كه بجایى نورانیت این اساس اگر باشد مفروض نحوى هر به اى علقه هرگونه باالتر، نیز دیگر مقدار

 داشته موضوعیت خودش عقل اینكه نه است شدن بهینه در اصل او بمشیّت اراده باال اختیار برگردد میكند

 او است الهى مطلقه ربوبیت از مطلب اصل است،( ع)طاهرین ائمه طریق در موضوع است طریق عقل باشد

 ایجاد كند، مى نسبت ایجاد او كند مى ایجاد دائماً او اینكه به نباشد سخت ما بر كند مى ایجاد كند، مى اعطا

 و فراگیر ربوبیت است، ربوبى ربط ایجاد گیرد، مى صورت متعال خداى طرف از كه ربطى ایجاد. كند مى ربط

 به مربوط ربوبیت همه اگر ببینید، را پرورش او حضور بدون تواند نمى جا هیچ كه هم مطلق معنى مطلق،

 كارى بخوابیم، و برویم ما اوست، به مربوط ربوبیت همه اگر بگویید پس هستید؟ چكاره( انسان) شما اوست

 كنیم؟ تعطیل و باشیم نداشته
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 و تقرب ابتهاج، توسعه شده داده كه اختیار كه است شده تمام بحث این والیت نظام فلسفه بحث در    

 واسطه از جریان در گرفتن قرار واسطه یعنى او از نیابت و خالفت تا میشود آغاز الطلب وجه از آن در مشاركت

 كثرت بوسیله شما. جامعه الهى ارتباطات تنظیم در واسطه تا آید مى مختلف مراتب در هم، گرفتن قرار

 است همین دقیقاً معنایش ما نظر در هم آزادى كنید، پیدا حضور توسعه مختلف زبانهاى به باید ارتباطات

 و رود مى باالتر مرتباً هم تان خوشى كنید مى پیدا هم ابتهاج توسعه تكامل جریان در حضور توسعه یعنى

 بیشتر اهتمام او بیشتر عالقه و بیشتر شدت و شدیدتر تحرك بدنیا، حرص خوشى نه هست هم قرب خوشى

 به اینكه یعنى خالفت لذت. است خالفت لذت و ملكوتى لذت بلكه حیوانى لذت نه ولى بیشتر بردن لذت و

 دایم اعطاء به هستید مبتهج و بینید مى او اعطا از دارید، حضور متعال خداى پرستش در مختلف زبانهاى

 .او افزاى

 غایت با متناسب و تولى و والیت پایه بر ارتباطات تنظیم ضرورت ـ 1/3

 شما كه آن از سطحى هر در ارتباطات، در تولى و والیت بدهیم قرار اساس را چیزى چنین اگر ما حاال    

 افراد، همه حضور به را كل قوام همانطوریكه ببینید كل در را افراد حضور باید سطح آن متناسب آیید، مى

 گل خوب هم او و است زدن گل او وظیفه و شده شناخته فوتبال در دایى آقاى میگویند: آن ساده مثال

 را كیا مهدوى آقاى مثالً بعد كنند نمى خیال اصالً كه برند مى جایى و كند مى عوض را او جاى حاال زند، مى

 زدن گل سابقه كه هم استیلى آقاى و باشد او طبیعى وضع خالف كه گذارند مى دیگرى جاى یک آورند مى

 و آنها بررسى عینى ارزیابى معادله كالً یعنى این. باشد مى زن گل یک كه گذارد مى جایى در هم آنرا ندارد،

 موضعگیرى در برترى قدرت كنند، مى عوض را آنها شناخت كند مى عوض را عناصر روى آنها فوتبال دستگاه

 برد احساس تیم همه شد، برنده تیم كل كردند پیدا برترى كه حاال است كرده پیدا برترى حاال كنند، مى پیدا

 متشكر خودش مربى از هم دایى آقاى هستند متشكر هم شان مربى از كنند، مى جدید طرح یک ایجاد در

 عوض كه را جایش آمد، نمى او دست از كارى كه استیلى آقاى و آنجا گذاشتید مرا چرا تو گوید نمى است

 بعنوان فوتبال بازى در این كه داریم شدن برنده بنام نهایى راندمان یک اینكه براى بزند گل توانست كردید
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 میگویند باشد باخت آن نتیجه ولى باشد خودش جاى در اگر هركس حاال میشود شناخته متغیراصلى

 غایت است تناسب كننده تعیین هدف یعنى برآیند، با متناسب راندمان، با متناسب خودش بجاى هركسى

 .است تناسب كننده تعیین

 الهى جامعه در حضور توسعه و ارتباطات كثرت آثار ـ 2/3

 همه به مردم بشود تقرب بستر عالم كنند پیدا بدیها بر غلبه خوبیها عالم در كه است این به حضور توسعه    

 یعنى اولیه دعوت از باالتر كردن كمک هم و بشود سهل خدا سوى به دعوت هم برایشان متعدد جهات

 كه تكنولوژى بشود، سرور منشأ باید این تحقق، در مشاركت فعل، و اقامه در مشاركت و دعوت در مشاركت

 آن، نتیجه تا دادن سرعت كردن، سهل برود باال تسریع در و تسهیل در باید حتماً نیز دارد وجود جامعه در

 ابتهاج در تناسبات مسئله اساس باید این شدن، تر الهى جهت در عالم تغییرات تبدیل و تصرف و نفوذ قدرت

 تا بشود شخصى مادى ورى بهره وریش بهره شخص كه باشد این بمعناى كه نیست اینگونه حتماً حضور. باشد

 اینگونه ما اگر حاال. تقرب در حضور نه است تحریص در حضور است حرص در حضور آن باشد داشته ابتهاج

 به نسبت هم هركسى میكنند هم حضور احساس میشود شدید اینجا در انگیزه مرتباً كه كردیم بررسى

 براى او شدن ابزار و است اش وظیفه بهتر انجام براى او به كردن كمک دید دارد، كه را دیدى خودش مسئول

 بزرگى و علو احساس پذیرد، مى را اى مسئله هرگاه كه خیر جریان براى خودش شدن ابزار و خیر جریان

 حقارت احساس چرا آید، نمى بدش شدن ابزار از شدم خیر ابزار كه الحمدللّه كه كند مى احساس كند، نمى

 این بیند، مى هدف ابزار را خودش شود، مى محقق دارد هدف و راندمان قرب، كه است مبتهج چون كند؟ نمى

 رئیس با هرگز تملق روى از كند مى رحمت درك شناسد مى قرب به بتهاج ا شیرینى را عبادت شیرینى

 و رئیس با «بالصبر وتواصوا بالحق تواصو» توصیه و هدف یادآورى و توجه روى از كند نمى صحبت خودش

 با نكند كه اینست براى اش دغدغه آرمانگرائى این و گرائى حق این زند مى حرف زبان همین با خودش مرئوس

 افراد همه با او ارتباط بنیان خدا با او ارتباط باشد، نپرستیده را خدا عملش تأثیر شعاع همه در لحظاتش همه

 صحیح آنوقت خدا با ارتباطش پایگاه از پایگاه؟ كدام از كند مى پیدا گسترش جا همه در حضورش است دیگر
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 «قربک بغیر سرورِ كل من و انسک بغیر راحة كل من و ذكرك بغیر لذة كل من واستغفرك» بگوئیم است

 جامعه در افزار سخت و افزار نرم و میكند پیدا توسعه این میشود پیدا ارتباطاتش همه در برایش قرب به سرور

 .بكنیم بیان را خطایش تصحیح و كنترل وسیله ما بود بنا شد تمام بحث این میخواهد

 آن منطقى ابزارهاى و اسالمى نظام در ارتباطات تبیین ـ 4

 و چیست ارتباط مقصد كه. شد طرح ارتباط مقصد و ارتباط تعریف و ارتباط معنى كلى بسیار بصورت حاال    

 با اسالمى نظام در ارتباط معنى كه است واضح مطلب این شدن معلوم از بعد. چیست ارتباط از ما تعریف

 فرق آنها با داریم، كه را ارتباطاتى توسعه و اقتصادى، و فرهنگى سیاسى، توسعه دارد، فرق كامالً غربى نظام

 كه شد معلوم معنایش این «المنصورون لهم انهم الغالبون هم اللّه حزب ان ااَل» حزب از كه هم اى نحوه دارد

 یک آن زیربخش شود مى منطق سه طبیعتاً بعد دارد كل منطق یک طبیعتاً هم آن منطقى ابزارهاى چیست

 اخذ را جامعه از توصیف جهان و تاریخ توصیف اساس بر كه است تان توصیفى و بینى جهان منطق آن منطق

 را معارف اولین كه شود مى نامیده اصول علم كه. است استناد یا استنباط، منطق هم منطق یک كند مى

 اصول یک افراد االن. ادارى دین اصول اجتماعى دین اصول میشود معنا یک به تقریباً معارف میدهد تحویل

 شدن مُسلَم نه است فرد بودن مُسلِم حد در آن كشش قدرت ولى است درست آن دارند فردى دین

 .دارد دقت به نیاز كه دارد وجود اینجا در ظریفى نكته یک. مدیریتى افزارهاى نرم

 انسانى عناصر اصالح از جداى ابزارها و منطق اصالح ضرورت ـ 1/4

 انگور بنشیند سازى عرق ماشین سر باالى بیاید باشد یک درجه فردى و خوب موحد مسلمان آدم میشود    

 دستگاه این در كه تناسباتى كه اینست معنایش این بیاورد بدست الكلى مشروب آن از و بریزد آن در خرما یا

 آن مصرف باشد متناسب محصوالت آن كه محصوالتى به بكند تبدیل را مواد این اینكه براى شده، درست

 الزم ما هم را ماشین صحت فرد، صحت بر عالوه پس است همینطور هم منطقها نیست، تقرب با متناسب

 ندارد تأثیر آمد، فاسد آدم و شد صحیح ماشین اگر حاال هستید همین تصحیح دنبال شما االن كه داریم

 بردید، سازى كارخانه براى را فاسد آدم یک اگر اما كند مى سازى شیره یا كند مى سازى سركه كه ائى كارخانه
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 آدم یک به اگر بشود خودش نصیب فساد آن از اى بهره یک كار آخر كه سازد، مى كارخانه فاسد نحو به

 كارخانه بگویید بكنیم؟ طرح را مهندسى نوع چه میگوید بكن، طرح مهندسى یک بگویید الخمرى دائم

 فهمد، مى كرد، تقلب اگر آیا دارد، نظارت او كار بر كسى چه كه كند مى دقت خوب فرد این را، سازى سركه

 تعبد، جریان براى بود طریق تعقل یعنى بكند توجیه را مطلب میشود بكند تقلب كه نیست ظاهرش بیند مى

 كسى كه دید اگر حتماً است فاسق آید، مى بر آن از شیطنت چون داده قرار طریق را عقل آمده فسق حاال

 زیاد تدریجاً هم خورى عرق كند درست بتواند هم عرق كه كند مى درست طورى بخواند، را او دست تواند نمى

 اینكار با گذاشتند دو درجه سركه و یک درجه سركه را آنها اسم كه محصول دو مثالً اگر كه طورى یک شود

 ورع و تقوا پس ملكوتى، خالفت نه بكند حیوانى خالفت میخواهد او چون شود مى بیشتر خوریها عرق كم كم

 عالم عالم، تهذیب و داریم علم تهذیب بشود صرف تقوا همان هم كردن درست ابزار در باید ولى است الزم

 كه( 1)استحسان و قیاس باشد مهذب كه باشد علمى باید هم شده تولید علم نداریم، شكى باشد مهذب باید

  آنها با شود نمى و نیست تعبد روش

 كنم مى توصیه همینطور و كنید مباحثه هم با و بیاورد قم از آنرا میخواهم رضائى آقاى از كه است كتابى ـ 1

 كه اى جوهره ترجیحى اجتهاد و تخریخى اجتهاد كتاب اینكه یعنى شود گذاشته فرق آن اصلى مطالب در كه

 اى، جوهره چه كرد، نخواهد تغییر حكومتى احكام استنباط اصول در آن صحت بخش در هرگز هست، آن در

 میتواند منطق باشد متعبد غیر میتواند روش كه میشود داده نشان آنجا در اجتماعى تفاهم شدن، مقنن تعبد

 در ذهنى، تعلیل در استصالح در شرعى احكام استنباط براى قیاس در شود توصیف متعبد غیر منطق به ذاتاً

 هم نیستند، سازگار تعبد با اینها چرا اخبارى، روش در نسبتها مالحظه قدرت عدم در( دینامیزم) عینى تأویل

 احكام از كند پیدا تكامل باید روش این حاال گیرد مى قرار دقت مورد اصولیین روش بعد میشود داده نشان

 اش، ضمیمه و كتاب پاورقیهاى در. شود مى حفظ آن اصلى جوهره ولى بیاید اجتماعى احكام به بتواند فردى

 و محور همین حول بر ولى حكومتى احكام استنباط اصول علم به نیاز و تعبد توسعه میشود استفاده آن از

 معلوم آنوقت شد، تمام مطلب آن اگر بشود مطرح ضمیمه در اصول تكامل یعنى آن تكاملى جهت همین
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 و تاریخ فلسفه و بینى جهان و شناخت در... تعبد مختلف سطوح سازى هماهنگ منطق كه شود مى

 احكام در چه و تكلیفى احكام در چه توصیفى احكام در چه یعنى آن احكام استنباط در چه شناسى جامعه

 تكلیف اینكه، از بعد چیست مان سوم منطق رسید، مى سوم منطق به بعد بشود مشخص كامالً باید ارزشى

 بر طرح این میخواهد جمله از كه تان میدانى تحقیقات منطق یعنى است اجرا آوردیم؟ بدست را التزامات

 جهان، به نسبت دینى تعقل منطق بگوئیم اگر تحقق منطق یعنى بكند كاربردى و بشود ریزى پى آن اساس

 است شرعى كه پذیرفتیم آنرا تكلیف و داشتیم اعتقاد كه را آنچه تحقق منطق تكلیفى احكام به التزام منطق

 یک در باید تا سه این است تكامل سرپرستى و گرفتن بدست منطق كه شما تحقق منطق این عینیت در

 بر باید هم را ارتباط بخش است پرستش و تعبد جریان آن هم شان مبناى باشند هماهنگ شاملى منطق

 چنین یک ما كه شد تمام مطلب این حاال. بكنید ایجاد دستگاه سه همین حاصل یعنى ها همین اساس

 شما را ضمیمه آن طبیعتاً كه هستند شما فرضهاى پیش اینها داریم الزم ارتباطات این براى منطقى دستگاه

 .آورد بدست را فقه در تعبد عملى احكام .گذاشت خواهید مباحثه آن روى

 بر بلكه بكنید رها توانید نمى اند آمده آنجا از كه هایى فرض پیش آن است، تحقق مرحله كه سوم بخش در    

 از الحادى جامعه تعریف یكى و الهى جامعه تعریف یكى. بگیرد انجام باید كار تا دو فرضها پیش آن اساس

 ولى كنید مى تعریف مطلوب حاال كنید مى تعریف را جامعه التقاط درصد كنید عینى مطالعه یک اینها حاصل

 را الهى تأثیر نسبت درجه كند كم را الحاد تأثیر نسبت درجه بدهد نسبى جریان میخواهد كه مطلوبى

 بصورت كه، را آنچیزى گویید نمى هرگز میدهید نسخه بهبودى طرف به جامعه نبض با متناسب بیفزاید،

 شروع را چیزهایى چه و نسبتى چه با و چگونه االن همین براى میشود نسخه آن داریم آرمانى مطلوب جامعه

 در تحول ایجاد امكان تا بشود پیدا افزایش تدریجاً چیزهایى چه وزن در و دادن تغییر را آنها ارتباطات كنیم

 این ولى دارید الزم را ارتباطات در انقالب یک شما پس. ارتباطات تحول براى بسترسازى یعنى بشود پیدا آن

 در انقالب بتوانید تا میدهید انجام را مناسبى بسترسازى بدهید، انجام توانید نمى دفعى را ارتباطات در انقالب

 هدایت بتوانید شدن تر الهى بطرف ارتباط در را اجتماعى پذیرش ظرفیت یعنى كنید درست را ارتباطات



 ····························································································  171 

 تنظیم دستگاهى یک در یدبا كه را فرضهایى پیش همینطور و گرفت نادیده بالمره شود نمى را تحقق كنید،

 .بكنید

 موجود نیازهاى پایه بر ارتباطات كردن تعریف سوء آثار ـ 2/4

 خطر یعنى است خطرناك بسیار این كنم، مى عرض كه كردند تعریف اینگونه را ارتباط كارشناسان، هرگاه    

 یا استانداردها پایه بر دادن قرار اصل را موجود ارتباطى نیازهاى تعریف چیست؟ گیر تصمیم مدیران براى

 كمى اهداف یعنى آینده هاى برنامه در را نیازها این كسى اگر جهانى رشد مفهوم و المللى بین هاى شاخصه

 خودش متناسب كیفى نظام كمى، اهداف اینكه براى بدهد، قرار اصل را المللى بین هاى شاخصه و نیاز برپایه

 .بدهد نشان را

 كمیت بعد كند؛ مى تعریف جهانى نظام نظر از را نیاز كه هایى شاخصه با بدهیم قرار اصل را نیاز اگر پس    

 پس و بنویسیم را ارتباطى سیاستهاى بعد و بكنیم معین را كیفیت به یابى دست كمیت از بعد و كنیم معین

 رهبرى كارشناس قشر از یعنى پایین از كه اینست معنایش كنیم، تنظیم را آن اجرائى برنامه سیاستها آن از

 ابتهاجاتى طرف به را جامعه یعنى این بگذارند سنجند، مى را ها شاخصه آن كه كسى اختیار در را ارتباطات

 افزارى، نرم ساختارهاى بكنیم هم ساختارسازى و بكنیم تعریف هم بعد ببرند پیش ساختند، آنها كه

 ولى بكنند را اینكار متدینى آدمهاى است ممكن طرف این. بدهیم سیر و مدیریتى سازمانى و افزارى سخت

 بگوید، هم آنها كنید، درست را ارتباطى سیاستهاى كه بخواهند، آنها از اگر. كنند مى را كار این ناآگاهانه

 چه و چیست ارتباط چیست وضع گرفته انجام دنیا در چگونه كه ببینیم و كنیم مطالعه برویم است خوب

 كه را ارمغانى و آورد دست و بیاورند كه را حاصلى دیگر بعبارت. هستند چیزهایى چه شان اهداف دارد تعریفى

 ابزار سطح یک در و باشد آنها دستورالعملهاى به رسیدن سطح یک در باشد، ترجمه سطح یک در بیاورند،

 این اسالمى، جامعه در الحادى مدیریت تحقق در كجا؟ در عالم، در الحادى مدیریت براى گرفتن قرار

 هم غربى ارتباط نظام ترجمه مختلفى سطوح در. میگیرند تصمیم كه است مسئولینى براى خطر بزرگترین

 زمان در الاقل كه اجتماعى تحقق درشكل اسالم تعریفهاى اینكه دنبال برود آدم تا است آسانتر خیلى طبیعتاً
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 بعد. است تر راحت خیلى كردن ترجمه و بشود داده تحویل كه نشده كار آنها روى قبالً كه را تعاریفى فعلى

 آنرا دستورالعمل به رسیدن و دادن نظام نحوه هم بعد و شمارد مى سرهم پشت هم را جهانى رسمى منابع

 اى كتابخانه تحقیقات كار چه یعنى است گرفته انجام خوبى قوى كارشناسى كار كه آید مى بنظرم. شمارد مى

 بخواهد دستورالعملى یا شاخصه از بردارى كپى كار چه و بكند بخواهد میدانى تحقیقات چه و بكند بخواهد

 محقق كه را معادالتى كلیه و روابط نحوه و افزار نرم خرید و جهانى قرارداد یک كردن پیاده كار چه بكند

 این آیا حاال بدهد انجام میخواهد كند مى پیدا دسترسى آن به زودتر و آسانتر خیلى كه كارى آن لذا كند مى

 اكتفا همین به مطلقاً آیا. كنند تعطیل توانند نمى مطلقاً نه، بشود؟ تعطیل شود مى مطلقاً شد، گفته كه كار

 مشاهده «میته اكل» باب من را این و دیدن علمى اضطرار یک در را خود است خطرناك خیلى این شود؟

 بسیار و موردى مطالعه اینكه نه آن جانبه همه مطالعه الهى، حل راه به یافتن دردست سعى و كردن

 جمله این زیر حتماً) باشد نداشته سازى بهینه قدرت شود، مى بست بن به مواجه وقتى عمل در كه محدودى

 سازى بهینه كه بگیرد قرار چیز یک اسالمیت در طرح براى ناقصى بسیار مطالعه كه شد بنا اگر( بكشید خط

 راه در شدن بهتر و شدن بهینه نه باشد راه شكست خورد، شكست همینكه بعد بدهد نتیجه بتواند را اسالمى

 و را آن تحقق تا بنا تا مبنا از كنیم برطرف آنرا نقص بكنیم، بهتر روز هر را خودمان كار باید اینكه، شناختن و

 مستمر تالش اینكار و بكنیم بهینه روز هر را آن بردارى بهره نحوه تا آن اسكلت تا ساختمان فونداسیون از

 حضور براى بسترسازى و كنید مى ذكر اضطرار بصورت فعالً كه خطى آن كنار در خط یک ایجاد دارد الزم

 بشود ختم طرح یک قالب در نباید كه است مطلبى این. خط این ثمرات

 رابطه تحقق تا اعتقاد از میشود اینكه و مطلب با آشنایى اینكه براى طرح یک نیست خوبى طرح گویم نمى    

 الهى ورى بهره و عینى و میدانى تحقیق تا نظرى توصیف از كرد مطالعه منطقى میشود اینرا كرد برقرار

 قابل نگوئید بروید، آن دنبال بكنید، مطالعه شما كوچكى شماى یک در طرح این در اینرا یافتن دست میشود

 ختم نباید ولى كرد، كنترل بشود اعتقاد تا عینیت از كه هماهنگى تصویر. دارد تحقق تصویر نیست تحقق

 اینكه از بعد شما است ممكن است خانه وزارت در حتماً جایش بگویم میخواهم من طرح یک این به بشود
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 باالتر مراكز كه بدانید الزم آنوقت شد حاضر و شد متوجه خوب آنجا پژوهشى مركز و كردید ارائه را طرح یک

 ها رساله بدهد؟ انجام باید كار چه عالى آموزش وزارت اجتماعى ارتباطات بخش بگیرند تصمیم گیرى، تصمیم

 دانشگاه در گروههایى یک واحدهایى یک نویسند؟ مى دارند ملت كدام براى شوند؟ نوشته موضوعى چه در

 در را اینها است، صفر نباشد، منفى اگر انقالب، تكامل براى آنها تأثیر گاهى واقعاً كه دارند حضور

 موضوع در و سیما و صدا دانشكده مثل بدهند، قرار قضیه این در را هایش رساله میتواند دانشگاههایى

 كار توانست هم پژوهش مركز باشید، داشته موفقى طرح یک اینجا توانستید اگر شما كنند، مى كار ارتباطات

 این به مربوط شان رشته احیاناً كه دیگرى هاى دانشكده و دانشگاه این بخش با همكارى یک بكند، خوبى

 كردن هدایت مرتباً تحقیق، بستر كردن مشخص روش دادن با گیرى، بهره یک دیگر بعبارت شود مى قسمت

 یک از اینكه نه بروند آن دنبال محصول همان تولید براى میخواهد كه را محصولى كه تحقیقاتى عملیات

 .بیاورند در سر دیگرى جاى

 ایمان اصالت و عقل اصالت ماده، اصالت گانه سه دیدگاههاى هاى تفاوت ـ 1

 قرار اصل را تلذذ اینكه یكى برشمردید را مختلف هاى جامعه كه برگردیم بحث اوایل به: دانشمند مهندس    

 شق دیگرى و الهى یكى داشت دوشق انگیزه آن كه است انگیزه بحث بعد و است عقل بحث بعد میدهند

 مادى بحث كه اول بحث آن با میشود، مادى انگیزه انگیزه، وقتى كه مدت این در بفهمم نتوانستم من مادى،

 كند؟ مى فرقى چه است

. را ماده هم دیدگاه یک و عقل دیدگاه یک. داد قرار اصل را اعتقاد دیدگاه یک شد، دیدگاه تا سه پس(: ج)    

 كند، مى نگاه را عالم گونه دو میدهد، قرار اصل را اختیار یعنى میدهد قرار اصل را اعتقاد كه دیدگاهى حاال

 اختیار را تعقل عده یک گذارند مى الحادى را آنها اسم كه هستند آنها كردند، اختیار را ماده عده یک میگوید

 بخش در اما آیند مى در آب از سالم نظریشان، اعتقادات بخش در اینها افتند مى التقاط به اینها میگوید كردند

 كه دسته یک شود مى التقاط شان اجتماعى راندمان شوند مى بند( مادیها) آنها دست به شان دست عمل



174  ···························································································································································  

 اختیار و داده قرار اصل را انگیزه كه شناختى این بیاورند عمل تا را همان كند اختیار را بندگى باشند توانسته

 .بیاورد بدست را عمل و اعتقاد بین رابطه بتواند دارد امكان داده، قرار اصل را

 ماده چیز همه و عقل و اختیار و انگیزه میگوید گاه نظره یک كردیم نظر كل به گاه نظر سه از بنابراین    

 و است كرده اختیار میگوئیم آن به كنیم، نگاه آن به كه باالئى دیدگاه آن از دسته همین به كه هستند

 را مؤمنین هم و( عالم این در) كند مى امداد را كفار هم متعال خداى «هواالء و هواالء نمد كالً» میگوئیم

 امور در كردند، نگاه عالم به دیگرى دیدگاه یک از و دادند قرار اصل را عقل كه دوم دسته كند مى امداد

 طرف این به عینى امور در اما هستند موحد قلبى التزامات و نظرى عرفان و عالم شناسى شناخت

 دستگاه در را الهیتش جنبه بخواهد كسى اگر. شود مى التقاط كارشان نتیجه كه كنند مى میل( گرائى حس)

 عینى حضور و بشود كم بخواهد كه میزان هر به انزوا این حاال. شود مى منزوى او بدهد،زندگى رجحان التقاط

 كدام به عملش كه است نزده منطق آن به دست و آید مى حسى منطق یعنى افزارها نرم سراغ وقتى كند، پیدا

 كندو تحریک را عمومى رفتار بخواهد و باشد كلى گیرى جهت كارش كه وقتى تا یعنى كند مى سیر طرف

 بكند، سازمانى بخواهد همینكه باشد الهى میتواند ببرد، جلو به عمومى توسعه افق سطح در را دلها و انگیزه

 پیدا تحقق به نیاز كند، پیدا میدانى تحقیقات به نیاز بشود، عینیت كند، پیدا كارشناسى و كند، پیدا ساختار

 اصل را اختیار دیگر دیدگاه یک حسگرائى، بطرف كند؟ مى سیر طرف كدام به كند پیدا ابزار به نیاز و كند

 عقل بر را انگیزه این اگر مادیگراها، مثل شوى مى كردى، اختیار را دنیا اگر میگوید بالفاصله او میدهد قرار

 نظر بخش عقل بود نخواهد اصل عقل نیز سطح ترین پایین تا آنوقت قراردادى، اصل را تعبد و دانستى حاكم

 بخش سه است دیگر بخش یک آن تحققى دیگر بعبارت آن تطبیقى بخش است یكى آن استنباطى بخش با

 بسپارید آنها دست به را حوزه یک اینكه. ببرید بلیط یک زیر باید را معرفتى هاى حوزه باشد متعبد باید عقل

. دارید الزم را كل كردن ارگانیزم و سازى هماهنگ. كند نمى حل را كار بسپارید، اینها دست به را حوزه یک و

 طریق را عقل كند، نمى تعریف ماده نوع از را اختیار اینكه جهت از اول دیدگاه مقابل در سوم دیدگاه این
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 مادى را تا سه كه اول دیدگاه میداند؛ اختیار بر حاكم را عقل دوم دیدگاه. اختیار بر حاكم نه میداند اختیار

 .است مادى باشد، عقل باشد حس باشد عاطفه میگوید كند، مى فرض

 اختیار؟ بر ماده حاكمیت: رضائى االسالم حجة    

 میگوید نیست قائل را باشد، رابطه بر حاكمیت كه معنا آن به اختیار و است، انتخاب بر ماده حاكمیت(: ج)    

 واجد را ارتباطات و قوانین این ماده است ماده خود قانونمندى است ماده قانون تناسبات رابطه نه انتخاب

 حاكم كه را آنچیزى كند مى ماده بر حاكم را مادى غیر دیگر چیز یک سوم دیدگاه بنابراین پس است،

 اختیارى آن. است باقى هم ماده عالم از بعد و است قائل آن براى خالفت داند، نمى ماده عالم در فانى كند، مى

 .است دیگرى صورت به كند مى پیدا هم دیگر عالم یک به حضور و دارید شما كه را

 بلكه گیرند نمى الهى جهت در ولى میدهند، قرار اصل را اختیار كه گروهى آن عمل در: دانشمند مهندس    

 توصیف اول دیدگاه در كه اى جامعه همان با آیا جامعه این میدهند، تشكیل را اى جامعه یک گیرند، مى مادى

 دارد؟ عینیت در تفاوتى بود، شده

 مثل و كند اختیار را ماده میتواند كه است حدى به اختیارش قدرت شناسى شناخت در خیر، نه(: ج)    

 .كند عمل مادى تا شده خلق كه كسى

 دیگر دیدگاه دو بر ایمان اصالت بر مبتنى دیدگاه حاكمیت ـ 1/1

 سوم و اول دیدگاه رسد مى جامعه بندى تقسیم به وقتى ولى است دیدگاه سه بندى تقسیم یعنى(: س)    

 شوند؟ مى در یكى

. شود مى بست بن دچار و ندارد را زیادى امور توجیه قدرت است، مادى دیدگاه كه دیدگاه اولین(: ج)    

 راه دو میتواند بیند، مى را خودش راه اینكه بر عالوه سوم دیدگاه امّا. گردد مى التقاط دچار نیز دوم دیدگاه

 شناسائى و كنترل قدرت سوم دیدگاه. است شده مسخ حیوان یک مادى بشر كه بگوید و كند مطالعه را دیگر

 تغییر وضعش و دارد را میشوند بهینه مادى موجود این بهینه و هدایت موجب كه نقاطى و پذیر آسیب نقاط

 كنم، خارج وضع این از را( مادى بشر) اینها اینكه قدرت من میگوید انگیزه، و اعتقاد داراى شخص. كند مى
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 متوجه قدرت میشوند اجرایى و اعتقادى ناهنجارى یک دچار كه هم( گرا عقل انسانهاى) اینها میگوید و دارم

 است فراگیر تئورى نظر از چون نظریه این آنوقت دارم نیز را خودم كار هدایت قدرت دارم، هم را اینها كردن

 پیاده و تمام عمل با را خودش ربط میتواند نیز سوم دیدگاه دارد را دیدگاه هرسه سازى هماهنگ قدرت و

 میشود شناخته نظریه برترین سوم نظریه این كند،

 كل با ارتباط در این بدهد، پاسخ مخابرات تحقیقات زمینه در كار این اگر كه اینست بحث یک(: س)    

 اقتصاد در سوم دیدگاه همین كه وقتى یعنى میدهد جواب و كند مى حركت حقیقت در كه است كشور

 مخابرات محدوده در كه ارتباطات از بخش یک هم آن و ارتباطات در فقط و نباشد نیز دیگر جاى در و نباشد

 این در مرتباً بخشها بقیه حالیكه در بدهیم استمرار آن به و بكنیم ریزى برنامه میتوانیم چگونه میشود، تعریف

 نابود حتى است ممكن و كنند وارد خدشه او به هم گاهى و بزنند حد توانند مى را این گذارند؟ تأثیر بخش

 .دارد وجود آسیب همه این بیند مى كند، مى نگاه وقتى آدم چیست؟ تكلیف اینجا لذا و بكنند



 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 3جلسه 
 پرور اسماعیل آقای: رضوانیویراستار سخی غالم آقای جناب: پژوهشی نوار كننده پیاده

 مسجدی محمد سید: آرائی صفحه و رضائیحروفچینی عبدالعلی االسالم حجة: عنوانگذار

  مطالب فهرست

  مخابرات و ارتباطات نظری مبانی بررسی

 2 •••مقدمه ـ 1
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 مخابرات و ارتباطات نظری مبانی بررسی

 مقدمه ـ 1

 ارتباط نظری مبانی در دیدگاه سه طرح بر مروری ـ 1/1

 مورد جنابعالی را دیدگاه سه كه پرداختیم ارتباط نظری مبانی بحث به قبل جلسه در: رضائی االسالم حجة    

 تبیین مختصر بسیار را ارتباط حس اصالت یا ماده اصالت پایه بر اول دیدگاه در. دادید قرار بررسی و بحث

 انكسارهای و كسر به را ارتباطات كلیه كه حد همین در شود، تعریف بخواهد اگر ماده پایه بر ارتباط. فرمودید

 دوم دیدگاه به مربوط دوم بخش. برگردانید تجربه اصالت یا حس اصالت همان به هم را صحت معیار و مادی

 را اصلی موضوع و ابزار سطح این در. فرمودید طرح انسان اصالت یا عقل اصالت اساس بر را ارتباط كه بود

 به را ناهنجاریها و معقولیت به دیدگاه این در را صحت معیار و عقالنی سنجش و. دادید قرار عقل خود

 مبنای دو و دوپایگاه از و تناقض دچار ارتباط از تحلیل در دیدگاه این فرمودید و برگرداندید نامعقولیت

 آن، نظری بخش در ولی كند می پیدا گرایش حس اصالت سمت به سوء یک از شود می معنا ارتباط متفاوت

 .دهد می قرار اصل را عقالنی معیار

 توصیف «االیمان اصالت» به دیگر معنای یک به و اعتقاد یا انگیزه اصالت پایه بر را ارتباط سوم، دیدگاه در    

 از كه دیدگاه این چون و دارد اشراف( عقل اصالت و حس اصالت) دیگر دیدگاه دو بر دیدگاه این كه كردید،

 كه بستهایی بن و اشكاالت لذا و كند اعمال را خودش اشرافیت تواند می است، برخوردار تری قوی پایگاه

 ماده پرستش به منتهی اول دیدگاه پس. ندارد وجود سوم دیدگاه در شدند، می آنها دچار دوم و اول دیدگاه

 حضرت به نسبت تعبد و پرستش سوم دیدگاه اما دهد می قرار اصل را عقالنی پرستش دوم دیدگاه و شود می

 .بدهد نتیجه تواند می را حق

 جامعه و انسان در ارتباط مبنای اشتراك ضرورت ـ 2/1

 اصل ما برای ولی شد طرح جامعه و انسان ارتباط در حاكم مبنای عنوان به خدا با ارتباط بحث ادامه در    

 ربط چه اجتماعی بعد در نظریش پایگاه در ارتباط كه نیست روشن آن اجتماعی بعد با رابطه در مطلب
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 ارائه خدا با او ارتباط محور حول ارتباط درباره كه توصیفی آن آیا و دارد انسان درباره توصیف آن با مشتركی

 كه بحثی این آیا یعنی است مطرح اینجا در تری اضافه مطلب یا گیرد می قرار اصل اجتماعی بعد در دهیم، می

 شد مطرح كه نظری مبنای این یا است؟ الكفایه منبع نیز جامعه بحث برای شد، انجام انسان در ارتباط درباره

  یک بیانگر فقط

 در اینكه یا جامعه در ارتباط توصیف هم و است انسان در ارتباط توصیف بر حاكم هم كه است كلی عنوان

 در و است فردی ارتباط صورت به نهایتاً ارتباط این بكنیم، توصیف را ارتباط خواهیم می وقتی انسان بعد

 دو این كه ای شاخصه است؟ اجتماعی صورت به ارتباط این كنیم، مطرح خواهیم می كه اجتماعی شكل

 آنچه است یكی( بندگی و تعبد)جهت كه چرا است؟ آن در ای اضافه مطلب آیا كند می جدا هم از را ارتباط

 است آن متناظر اجتماعی شكل در یا بدهیم تعمیم را آن توانیم می ما آیا شود، می مطرح انسان بعد در كه

 بیشتری توسعه از كه این بدلیل اجتماعی شكل در ولی خداست با انسان ارتباط آن یافته تناطر یعنی

  شود؟ می توصیف اجتماعی صورت به ارتباط این است، برخوردار

 تعریف تقرب و تعبد صرف به فقط را ارتباط ما آیا كه نیست روشن هنوز ارتباط نظری مبانی با رابطه در    

 دیگری تعریف و دیگر عنوان اینكه یا كند می كفایت ارتباط نظری مبانی سنجش در تعریف این آیا و بكنیم؟

 را مطلب این هستیم، جامعه و انسان در ارتباط نظری مبانی تبیین بدنبال ما طرح این در چون دارد؟ هم

 .بفرمایید روشن بیشتر

 جهان و مردم با انسان ارتباط علت خدا با انسان ارتباط ـ 1/2/1

 غیر تصرفی موجود یعنی شناسید نمی جامعه اصلی متغیر را انسان مگر: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 هست؟ هم انسان از

 خیر(: س)    
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 به نسبت خدا با انسان ارتباط گوئیم می وقتی ما یعنی! كردیم می تعریف را جامعه داشتیم ما پس(: ج)    

 را این است، جهان با او ارتباط اساس دیگر انسانهای با او ارتباط بعد و است اساس دیگر، انسانهای با او ارتباط

 .گوئیم نمی فرد درباره

 جامعه در ارتباط نمودن توصیف اجتماعی ضرورت ـ 2/2/1

 گوئیم؟ می چه بگوئیم، را ارتباط از فردی توصیف بخواهیم اگر(: س)    

 خدا با ارتباطش گویید می كه را ای جمله همین شما زیرا ندارد تعریفی جامعه، از بریده فرد اینجا در(: ج)    

 از بریده فرد این پس كنید، می فرض جامعه با را انسان كه است این معنایش شود، می مردم با ارتباطش علت

 .نیست جامعه

 است؟ چگونه بدهیم تعریف بخواهیم( كنیم جدا جامعه از یعنی)انتزاعی صورت به اگر(: س)    

 در یا كوه در انسان مثالً. ندارد الزم هم تلفن و ندارد ارتباط دیگر نكنید، صحبت جامعه درباره اگر(: ج)    

 خواهد؟ می چه برای را تلفن قوانین بكند، چكار خواهد می را تلفن جنگل

 ... دارد متعال خدای با كه ای اولیه ارتباط آن(: س)    

 همان را ارتباط آن اگر مثالً ندراد صورت این به هم قوانین و خواهد نمی افزاری سخت تلفن دیگر آن(: ج)    

 اگر نیست، تلكس و تلفن به نیازمند كه خدا با فرد ارتباط دارد؟ تلفن این به ربطی چه بدانیم مناسک و نماز

 تلفن و بخواند نماز نوبت پنج تواند می كوه یک در تنها فرد یک كند می پیدا معنا تلفن و ارتباط باشد جامعه

 در من اینكه یعنی است وحدت و جامعه پیدایش پایه اولین كه هم اختیارات حضور فرض خواهد نمی هم

 درخت، با انسان آنوقت كنید، قطع را این اگر باشید، حاضر من اختیار در شما و باشم حاضر شما اختیار

 نه، گویم می دارند؟ حضور من اخیتارات در آنها گویند می. كند می برقرار ارتباط حیوانات با نبرد و حیوانات

 در گویم می لذا باشند، توانند نمی تحول و تغییر برای شما همكار و كنند می ایجاد شما برای محدودیت آنها

 . نیست الزم تلفن اینجا

 فردی نیازهای توسعه در اصل اجتماعی ارتباط ـ 1/2/2/1
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 در ولو است جامعه در او حضور به مربوط او نیاز توسعه گوئیم، می آنجا در كه را فردی اینیازه ما پس    

 بخواهد و كند، استفاده قرآن رادیو از اینكه یا بگذارد قرآن نوار بخواهد مثالً باشد مناجاتش و شرب و اكل

 .كنید می بحث را جامعه در فرد نیازمندیهای دارید...  و كند پیدا مذهبی آگاهی

 ارتباط تعریف در اساسی پرستش ـ 3/1

 را ارتباط بخواهیم اگر حال شود، می معنا پرستش محور حول اجتماعی، ارتباطات مبنای پس(: س)    

 تعبد؟ به تعریف یا بكنیم پرستش به تعریف باید آیا بكنیم تعریف

 .نكند خدا پرستش و باشد كافر ولو كنید تعریف پرستش به ارتباط(: ج)    

 ارتباط مبنای تعبد ـ 4/1

 شود؟ می ارتباط مبنای تعبد آیا(: س)    

 .است ارتباط الهی مبنای تعبد(: ج)    

 .است تعریف مبنای چون. دهیم نمی تعبد به تعریف پس(: س)    

 پیدا حضور توسعه انسان گویید می كنید، تعریف اثرش به خواهید می كنید، می تعریف كه شما(: ج)    

 و كند می پیدا كیفی ارتقاء كند، می پیدا كمی افزایش است، آن با ارتباط نیازمند كه را مسایلی یعنی كند می

 .كند می پیدا جدید انسجام و وحدت

 (3 جلسه) بحث اصل* 

 ارتباط اصل با ارتباط محتوای رابطه بررسی ـ 2

 و كردم فكر آن به دیگری چیز هر از بیشتر و است سئوال من برای كه چیزی اولین: زاده بیک دكتر    

 آیا خوانم می دعا من اگر یعنی ارتباط؟ محتوای با یا است ارتباط با اصالت اوالً كه است این دهم، می اهمیت

 با ولی است ارتباط نحوه یک تا دو این كن؟ حفظ را ما خدایا گویم می همینطوری یا خوانم می كمیل دعای

 ممكن ولی هست جاده بروم، خواهم می ماشین با ای جاده یک از من اگر است، متفاوتی بسیار غنای و محتوا

 خواهم می را عالی بسیار ایده یک است ممكن و برم می سوخت یا پول دارم است ممكن یا باشم دزد من است
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 مثالً من اینكه زنم می تلفن اگر یا باشد، باید جاده ولی ندارد داستان این در نقشی هیچ جاده كه بدهم انتقال

 بگویم و بزنم تلفن اینكه یا كنم صحبت كارها درباره یا است چطور حالت بگویم و كنم تلفن دوستم به

 گوید می و رسد می السالم علیه علی حضرت خدمت دزد شخص یک كه است نقل چون باش، منصف

 منصف: »گوید می كلمه یک حضرت برود؟ بین از من دزدی عادت این كه كنم چكار كنم، توبه خواهم می

 خواسته می ای خانه یک وارد رود، می دزدی به شب عادتش طبق دزد. است ارتباط یک و كلمه یک این «باش

 دزد لحظه یک بدزدی مرا اموال كه است سخت برایم كردم، عروسی تازه من گوید می خانه صاحب كه بشود

 كند، دزدی تواند نمی دلیل همین به شود، می بیچاره او بدزدم را خدا بنده این مال من اگر بگوید خود پیش

 لذا ،... و است یتیم بچه منزل این گوید می خودش با بیند می را ای بچه یک رود، می دیگری جای یک دوباره

 .كند دزدی تواند نمی منصف دزد

 یک بگیرد، صورت ارتباط همراه تلفن و موبایل طریق از یا حضوری شكل به چه كلمه یک طریق از حاال    

 وارد فردی یک قالب در و شود می صادر(  السالم علیه علی حضرت)هویتی یک یا ماهیت یک جانب از كلمه

 ارزش آن درباره مشخص صورت به من سئوال جا این در بشود عوض فرد آن كه شود می باعث این و شود می

 تعیین را ارزش این بخواهم اگر من. باشد می است،( باشد كه چه هر حال) ارتباطی كانال این در كه اطالعاتی

 پیدا تبادل كه باشد اطالعاتی با اصالت اگر بكنم، را اینكار بتوانم اگر كنم؟ تعیین را آن توانم می چگونه كنم،

 را آدمها آیم می اما كنند برقرار ارتباط هم با همه و بشود وصل جاها همه به راهها همه گویم می من كند، می

 شود می آن بشود، تكاملشان و رشد باعث این و كنند برقرار ارتباط السالم علیه علی حضرت مانند كه سازم می

 . شود می محوری و اصلی مسئله «محتوا» این و ابزار و ثانوی مسئله

 ارتباط ـ 3 محتوا ـ 2 ارتباط ـ 1 داشتید تأكید ها آن از تا دو روی حالیكه در گفتید مطلب تا سه شما(: ج)    

 آمده، نفر یک پس گوید می او به را مطلبی یک حضرت و آید می حضرت خدمت نفر یک گفتید یعنی گیرنده،

 یک و داشتیم ای كلمه یک میان این در و اند فرموده را چیزی یک كه حضرت مبارك وجود هم فرد یک
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 صداهای یک به كنیم می تحلیل را كلمه آن كنیم، تحلیل بخواهیم اگر دیگر عبارت به. داشتیم محتوایی

 .است ارتباط آن محتوای كه مفهومی یک و است ارتباط قالب در كه خاصی منظم

 جهت در جامعه( ارتباطی) محیطی شرائط كنترل ضرورت و ارتباط در مطلق آزادی نبودن مطلوب ـ 1/2

 تكامل

 داریم، سوپرماركتی یک ما مثالً بشوم؛ بحث وارد آن پاسخ با كه بكنم سئوالی یک شما از خواهیم می حاال    

 كوكائین، آنجا در كبریت مثل باشد؟ آزاد مخدر داروهای همه كه دانید می صالح آیا سوپرماركت، این در

 جلو و است حرام خمر فروش و خرید نگوئیم و نباشد اجناس و اقالم در حرمتی یعنی باشد...  و خمر هروئین،

 اینها درباره تبلیغات و تحریک به نسبت بعد. هست آنجا در بخواهد چیزی هر كسی هر بگیریم، را آن توزیع

 و انگیزه ایجاد خارجی كشورهای از بعضی مثل باشد؟ همه برای آنها از استفاده در تبلیغات آیا چطور؟

 اخالق مردم برای كه كنید موظف را تعدادی حاال بگوئیم، آن عوارض از جلوگیری برای بعد بكنید تحریک

 این فقط درباره شما كه شود سئوال كه است صحیح اینجا نكنند، مصرف و بشوند مهذب خوب تا بگویند

 گویید؟ می را این هم بهداشت درباره یا كنید می پیشنهاد را این محصوالت، دسته

 كه هایی مغازه و باشد تمیز شهر كه ندارد لزومی گویید می یعنی بردم دانشها به ارزشها از را مسئله من    

 آنجا ز ا مردم ولی ندارد اشكالی هم باشد میكروبها انواع به آلوده اگر بلكه باشند تمیز كنند می غذا تولید

 غذایی مواد تولید كه ای مغازه و لبنیاتی مغازه بگوید كه نیست شهرداری وظیفه گوئیم می كنند نمی خرید

 شوند می مریض كردند خرید دوبار وقتی مردم ندارد اشكالی باشد میكروبی اینكه باشد، كاشی باید كند می

 و بخرد خواست كسی هر كند می تولید اینگونه را محصوالتش مغازه این بگوئیم حداكثر كنند نمی خرید دیگر

 .نخرد نخواست اگر

 جامعه در ناسالم و سالم ارتباط بودن مساوی معنای به ارتباط مطلق آزادی ـ 1/1/2

 شما نظر به است، آزاد بهداشت به نسبت اعمال و افكار عقاید، كه بگوئیم و كنیم عمل اینگونه ما اگر    

 ربط همان محیط كنیم، می ایجاد كه را محیطی یعنی جامعه؟ بیماری به یا كردیم جامعه سالمتی به كمک
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 بگوئیم و باشد محیط عضو كه بپذیریم را است بیماری منشاء كه آلودگی هرگونه. بگذارید باز را محیط است؛

 در. نكنند برقرار ارتباط آن با و كنند برقرار ارتباط این با نباید است، آنها برای شرایط این دارند، عقل آدمها

 شرعی گوئید نمی كه دانش در اما است شرعی این و است حرام خمر گفتید می كردم ذكر كه ارزشی امور

 .است

 بیمار بخورید را آلوده غذای اگر مردم ای كه بكنم تدریس بكنم، تبلیغ آنها برای و بدهم عادت مردم به    

 و شده عفونی ضد و تمیز اشیاء دهم می اجازه كه همانطوری بدهم، توسعه اجازه آلودگی به ولی! شوید می

 در گروهی هست، هند در ظاهراً اش نمونه. پسندد آن گروهی و این گروهی بگویم و باشند هم بهشتی غذای

 یكی آن. بگیرند طاعون اینكه ولو كنند نمی رعایت موش درباره بهداشتی هیچگونه و پرستند می را موش هند

 یا دانید می بهداشت خالف را این. ندارد كاری او به اما بشود، او محیط آلودگی منشاء ولو پرستد می را قورباغه

  دانید؟ می سازگار بهداشت با

 تكامل به دستیابی برای( ارتباط)محیطی شرائط بودن سالم ضرورت ـ 2/1/2

 .است محیطی شرایط آن ارتباط یعنی    

 .دارند هم بر انطباق كه كنیم مقایسه را مسئله تا دو این اول(: س)    

 بگوئیم فلسفی نظر از شود می براحتی واال كنم برقرار تناظر برای را نسبتی خواستم فقط دراینجا(: ج)    

 تغییر ها آدم پسند بگوئیم یعنی گیرد می انجام بستری چه در نیازها توسعه حال است، اصل نیازها توسعه

 تكامل شماست بعهده تكامل سرپرستی فلسفی نظر از هستید، سرپرستی موضع در اگر شما كند، می

 باید است ارتباط كه آنها محیطی شرایط آنوقت كنند؟ پیدا تكامل بستری چه در نیازها توسعه یا اجتماعی

 وارد عینی كاربرد از باید هم مثال نظر از و كنیم بحث نیازها توسعه از باید فلسفی نظر از باشد؟ چیزی چه

 .بگیریم نظر در را محیطی شرایط باید شویم،

 اجتماعی ارتباطات توسعه در آن اساسی نقش و ارتباط اصالت ـ 2/2
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 محتوای آن یا دارد اصالت ارتباط آیا گفتم فلسفی، بحث صورت به كه بود این من سئوال دقیقاً(: س)    

 یک و گوینده یک دارد، طرف دو. است سئوال اول قسمت جواب واقع در است طرفه دو ارتباط این و ارتباط

 داشته زمانی فاصله یا باشند داشته مكانی فاصله هم به نسبت توانند می شنونده و گوینده این حاال. شنونده

 ارتباط این حال هر به هم باز خوانیم می یا شنویم می را السالم علیه امیر حضرت كالم ما االن مثالً. باشند

 .داشتم تأكید اصالت به بیشتر من هست

 مجموعه در ارتباط فاعل و محتوا قالب، حضور ـ 1/2/2

 وضع این در كه فردی و محتوا قالب، دارد، حضور چیز سه مجموعه اصلی، متغیر بعنوان بودن اصیل(: ج)    

 .كنند می فاعلیت كه طرفینی یا كند می فاعلیت

 تكامل جریان در ارتباط تبعی و فرعی اصلی، متغیر تعیین ضرورت ـ 2/2/2

 است كدام تبعی متغیر و است كدام فرعی متغیر است، كدام اصلی متغیر گویید می مجموعه این در شما    

 آنوقت. دهید می قرار جامعه را تكامل موضوع گاهی گویید، می تكامل جریان در اگر ،(تكامل جریان در البته)

 نباید خواهید، می را این متغیر است جامعه در ارتباط شما بحث موضوع گاهی دهم، می قرار اصل را انسان من

 .برود كنار موضوع خود

 .است «اطالعات» به متعلق اصالت بگویم میخواهم اتفاقاً(: س)    

 در اصلی متغیر گوئیم می وقتی یک. است ارتباط شما موضوع چون است «ربط» خود اصالت اینجا نه،(: ج)    

 را اصلی متغیر گوئیم می و هستیم جامعه فرهنگ سنجش در وقتی یک. انسان گوئیم می چیست؟ جامعه

 نقطه از اصلی متغیر. است ارتباط مان موضوع و هستیم ارتباطات بخش در وقتی یک. بدهید قرار محتوا

 .كنید تحلیل باید را ارتباط تأثیر سهم كه است این من حرف اولین آنوقت چیست؟ ارتباط

 بدل و رد اطالعاتی هیچ و شود برقرار ارتباط اگر آیا كه كنم می مطرح اینگونه را سئوال من(: س)    

 یک چیزی به یعنی آید می طلع معنی از كه كنم می عرض شما خدمت را آن علمی معنای به اطالعات)نشود

 ثانیه سی بگویم اگر ولی ام نداده اطالعاتی هیچ است، روز االن بگویم اگر مثالً( شود می اضافه حالتی تغییر



 ····························································································  187 

 اطالعاتی بار آن داردو اطالعاتی بار این چون است اطالعات خیلی این شود، می منفجر اتم بمب با اینجا دیگر

 اطالعاتی بار هیچ بشود، مبادله هم زیادی حرفهای و بشود برقرار ارتباطی كانال یک است ممكن حاال. ندارد

 طریقی هر از اطالعات این اینكه محض به اما ندارد، معنی هیچ اطالعات آن و ارتباط آن پس باشد، نداشته

 ساعد قرآن دعا اما شده نازل قرآن: فرمودند كه رود نمی یادم( ره)امام جمله این هیچوقت من. شد مبادله

  كند؟ می معنادار را ارتباط كه است محتوا این یعنی است زیبائی خیلی ارتباط این. است

 جامعه تكامل جریان در ارتباط جایگاه بررسی ـ 3

 كجاست؟ ارتباط جایگاه گویم می بعد است، اقتصاد و فرهنگ سیاست، شامل جامعه گوئیم می    

 جامعه اقتصادی ابعاد از( مخابرات)خاص معنای به ارتباط ـ 1/3

 كار شما كه است قسمتی این البته)گیرد می قرار سوم قسمت این در مثالً ارتباط جایگاه گوئید می    

( است خارج ما عملیات حوزه از فرهنگ ولی كنند، می معرفی ارتباط، عنوان به هم را فرهنگ واال كنید می

 و سیاست در بله، گویم می دارم؟ نقش هم خودم فرهنگ در خودم علمیاتی حوزه در من آیا گوئید می بعد

 .دارید نقش هم اقتصاد

 ارتباطات تكامل اصلی متغیر مادی یا الهی تكنولوژی توسعه ـ 2/3

 و الهی ان مقابل در و ارتباطات توسعه بگوئید اگر چیست؟ ارتباط تكامل اصلی متغیر كنید می سئوال    

 خیر؟ یا است صحیح( مادی و الهی تكنولوژی توسعه مثل)بنویسید الحادی

 .است صحیح بله(: س)    

 حتماً هستیم آنها فعالیت محدودیت در ما گفتیم و نكردیم صحبت محتوی مورد در ما اگر ولی(: ج)    

 كه را مطلبی همان چیز همه از مهمتر و كنید شناسایی خوبی به را ارتباط موضوع اگر پس. است همینطور

 .هستیم تأثیر سهم دارای نیازمندیها توسعه یعنی تكامل جریان در ما كردم، عرض دوم قسمت در

 نیازمندیها توسعه در تأثیر سهم با متناسب ارتباطات و اطالعات سازی بهینه لزوم ـ 3/3
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 باید هستیم سهیم كه نسبتی به و هستیم سهیم جدید اطالعات و جدید پسندهای پیدایش در كه آنجا از    

 نسبتی به و كنیم، تنگتر بد كارهای برای و وسیعتر خوب كارهای برای را ها جاده باید یعنی كنیم سازی بهینه

 یافتن دست برای جامه خواست مقابل در كه بسازیم را نیازهایی باید كنیم نیاز ایجاد جامعه برای توانیم می كه

 .كند درست شیب انسانی كرامت به

 .ایم نكرده نگاه هم با را سیستم كل یعنی نیست مخابرات وظیفه اینكار البته(: س)    

 توانید نمی شما چون كنید تعریف آنجا در را خودتان تأثیر نسبت، به یعنی بكنید را اینكار هرگاه(: ج)    

 حتماً ندهید سرویس یا بدهید سرویس اینكه یعنی كنید، صفر نیازمندیها توسعه در را خودتان تأثیر سهم

 .كند می فرق

 جامعه در مخابرات و ارتباطات های زمینه كردن ضیق و دادن توسعه لزوم ـ 1/3/3

 تلفن تواند می خواست كه كجا هر به داشت تلفن كه كس هر مثالً كه زدم مثال یک من اول جلسه در    

 تواند نمی هم جا همه با و باشد محدود بسیار باید شخصی خصوصی های تلفن گوئید می وقت یک اما. بزند

 بگیرد، را شماره یک بار پنج اگر و شود می قطع كند صحبت هم دقیقه ده( مثالً) از بیش اگر و بگیرد تماس

 درباره محقق یک با دانشمند یک اگر گوئید می ولی 1.بود نخواهد ممكن برایش شماره آن با تماس دیگر

 آن هزینه و است آزاد كند صحبت هم ساعت دو اگر حتی كند مشاوره بخواهد اش تحقیقاتی كمپ فعالیتهای

 . شود می كم خیلی هم

 او و كند صحبت دقیقه دو باید فرد این كه كند معین تواند می شود می بدل و رد كه اطالعاتی فقط(: س)    

 .كند صحبت ساعت دو تواند می

 این و دانید می سازمانی بلكه دانید نمی خصوصی تلفن اصالً را دانشمند آن تلفن كه است این مهم(: ج)    

 طریق از بلكه كنیم نمی صحبت هم آن صاحب با. شود می وصل دیگر سازمانی های تلفن به فقط هم تلفن

                                           

 در. نیست آنها اختیار در شما های تلفن اینجا در خوب كنند، صحبت یكدیگر با تلفن بوسیله خود دوستانه روابط در خواهند می پسر و دختر یک مثالً 1

 دیگر اینكه تا شود می قطع تلفن این مرتب و كنند می صحبت هم با دقیقه چند و گیرند می تماس تلفن این از آنها كنیم، می درست ترافیک داریم اینجا

 دهند می انجام را كارشان آنها اید، برده ترافیک خط پشت را آنها كه است این معنایش بروند، دیگر تلفن یک سراغ باید و نیست ممكن آنها بین تماس

 .بردید ترافیک پشت را او شما اما بشود، جنسی ارضاء ساعت یک مدت به تلفنی تماس طریق از خواسته می فرد این. هستند ترافیک خط پشت ولی
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 مركز یک از و دارد تخصص فیزیک رشته در فرد این مثالً. شود می اش اطالعاتی مخزن وارد كامپیوتر

 فیزیكی اطالعات آن طرف دو در كه اطالعاتی شبكه طریق از اینكار و گیرد می تماس فیزیک تحقیقاتی

 عاشقانه و خصوصی صحبتهای و بكند فیزیكی بندیهای جمع است مجبور فرد این. گیرد می صورت هست

 آن ردیف در هم را دیگر علم پنج بعد است متصل فیزیكی حافظه به تلفن خط چون نیست ممكن برایش

 نرخ با تواند می ساعت دو مدت به دیگر فیزیک متخصص یک با فیزیک متخصص گوئید می و دهید می قرار

 تواند می باشد فلسفه با اگر و كند صحبت ساعت نیم تواند می باشد شیمی با فیزیک اگر ولی كند صحبت كم

 .كند صحبت ساعت ربع

 اطالعات تولید مراكز به بیشتر ارتباطی تسهیالت ارائه ـ 2/3/3

 فعالً ما كنید؟ می چكار شما را افزاری نرم سرفصلهای كه است مطرح سئوال این البته نیست تعریفی اینها    

 جدید مفهوم مولد كه اطالعاتی بانكهای ارتباط گوئید می شما بعد. كنیم می صحبت آن كلی شمای ترسیم در

 را اینها هزینه و آوریم درمی پول دیگر جاهای از ما اینكه یعنی هستند، برخوردار تسهیالت حداكثر از هستند

 ضرر تنها نه این نه، گوئید می شما دارد، ضرر كشور برای این گویم می كنند كار مجانی تا كنیم می تأمین

 بندی طبقه ما البته. یابد می تولد معادالتی ستدهای و داد این در معادالت چون دارد نیز نفع بلكه ندارد

 صحبت تواند نمی فلسفه با بیشتر ساعت ربع لذا و است 41 اندازه به فیزیک در فلسفه تأثیر مثالً كه ایم كرده

 با ولی كند مشخص را فیزیک و فلسفه ربط تواند می بلكه بخواهند فلسفه درس برود تواند نمی اینجا از و كند

 .باشد داشته تماس آن با تواند می ساعت نیم تا و دارد بیشتری ارتباط شیمی

 .كنید می ایجاد اتوبان یكجا در و كردید درست ترافیک جا یک در شما پس    

 اقتصادی امور برای ارتباطی تسهیالت ارائه محدودیت ـ 3/3/3

 بانک با اینطرف اطالعاتی بانک كه، كاال سازی بهینه درباره گوئید می. شویم می اقتصادی امور وارد حال    

 چرا؟ گویم می ندارد، ارزش فرهنگی كار اندازه به این و كند صحبت ساعت دو تواند نمی طرف آن اطالعاتی

 حداكثر لذا. كند می عوض را اینها محصوالت كل شود پیدا جدیدی چیز فیزیک در اگر چون گوید می



112  ···························································································································································  

 است فروش و توزیع برای فقط آن رده اگر گوئید می بعد. گذارید می اینها اختیار در مجانی سرویس ساعت نیم

 .بپردازند آنرا هزینه باید

 ارتباطات تكامل برای جدید قانون و مدل تعریف، ارائه لزوم ـ 4/3

 افزارتان سخت و كنید درست قانون مختلف جاهای برای و باشید داشته مدل و كنید تعریف اینكه بهرحال    

 الیحه هم افزارهایش سخت برای و ببرید الیحه مجلس به قوانینش تصویب برای شما یعنی باشد اساس آن بر

 ارتباطی شبكه نظر از هم ما و است الزم اطالعاتی بانكهای برای ها یارانه و تسهیالت نحوه این بگوئید و ببرید

 در خواستنی آرمانی وضعیت یک عنوان به را این حاال است، چنین این كار هزینه كنیم عمل نحو این به اگر

 باید شیبی نوع چه وضعیت این به یابی دست برای ببینید بعد كند می فرق موجود وضعیت با كه بگیرید نظر

 .شود ایجاد

 اقتصادی فرهنگی، سیاسی، قدرت تولید در ارتباطات اساسی نقش ـ 1/3

 كاالی و عینی محصول تولید و فرهنگی مفهوم تولید و سیاسی قدرت تولید در تواند می حتماً ارتباط    

 در ما بگوئید و بنویسید توانید می تكاملی بخش در هم را دسته سه این نام باشدو داشته اساسی نقش جدید،

 داریم قسمت یک و سطح یک جامعه، كارآیی توسعه در و( تفاهم توسعه) فرهنگی توسعه و سیاسی توسعه

 تولید های كارخانه اینها چون كند، می فرق خیلی ترش پائین وضعیت با آن وضعیت و است جداگانه كه

 فقط و هست شبكه هم توزیع در گوئید می بعد. كنید تعریف باید را تولید در ارتباط شبكه حضور و هستند

 اینكه یعنی توزیع امر در گوئید می بعد است تر پائین قسمت این در آن ارزش اما نیست تولید به منحصر

 اطالعات اقتصاد، در و دهیم انتقال چگونه را فرهنگی امور فرهنگ بخش در و برسانیم چگونه را اخبار

 .شود می انجام برسانیم، چگونه را تولیدی كارگاههای به مربوط ارتباطی

 یک در ارتباط. است كمتر خیلی آن ارزش است فردی امور به مربوط كه آن از تر پائین طبقه در بعد    

 توان نمی چیز همه به كه الهی دستگاه در نخورد، دخلش به آن خرج است ممكن كه است ای بگونه شكلش

 .شود نمی فروش و خرید كه انسان و آنجاست در انسان چون كرد، نگاه كاال بعنوان
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 از یكی به كند می درست را السالم علیه رضا امام حرم درب وقتی بهایی شیخ جناب كه كنند می نقل(: س)    

 بیند می را السالم علیه رضا حضرت خواب در شب شاگرد این آنگاه بگذار، كار را درب این گوید می شاگردانش

 گذارد، نمی كار را در این هم او لذا و شود می تكرار خواب این بعد و نگذار كار را در این فرماید می او به كه

 شیخ خود بعد كند، می نقل را قضیه او نكردی، نصب را در این چرا كه كند می سئوال او از شیخ كه بعد

 حضرت خود ظاهراً اما بشوند، داخل بتوانند شیعیان فقط در این از كه بودم ریخته ای نقشه من فرماید می

 .پسندیدند نمی را اینكار

 شیعیان كه راهی آن گوئیم می بلكه شوند وارد آن از شیعیان فقط كه باشد دری گوئیم نمی ما(: ج)    

 .كنید تر پهن را كنند عبور آن از خواهند می

 ارتباطات كنترل و بندی طبقه مختلف های شیوه بررسی ـ 6/3

 در اگر شما بگوئیم دانشمند آن به مثالً تا نیست عملی و است سخت خیلی كنترلها این بهرحال(: س)    

 كردن صحبت این برای باید بلكه كنید صحبت فیزیک امور مورد در خود دوست با توانید نمی هستید منزل

 .كنید استفاده تلفن آن از و بروید خود كار دفتر به

 از و شود اطالعات بانک وارد و بگیرد شماره یک باید ابتدا ولی بگیرد تماس تواند می هم خانه در نه،(: ج)    

 .بگیرد تمای او اطالعات بانک با آنجا

 بگوئیم فرد آن به و كنیم طراحی ای برنامه یک مثالً اما كنیم برقرار افراد همه برای را ارتباط باید ما(: س)    

 بعد بگیرید، هم را نظر مورد تلفن و بزنید كنید صحبت آن درباره خواهید می كه را موضوعی آن كد شما

 آنها بین كه هم كلماتی و بودند فیزیک رشته در دو هر اگر و دارد مشخص كد دارد می بر گوشی كه هركس

 متفرقه مسائل مورد در آنها اگر ولی. آید نمی پیش مشكلی بود، فیزیكی امور مورد در شود می بدل و رد

 قیمت فقط و ندارند كانالها با كاری هیچ یعنی شود، می ضبط دیگری نحو یک به كردند می صحبت دیگری

 دیگری نحو به كند صحبت دخترش دوست كانال با خواست پسر یک اگر مثالً تا دهند می افزایش را آنها

 فقط و شود نمی ایجاد محدودیت آن باشد شكل این به اگر. بدهد پول تومان هزار ده باید لذا و شود شارژ
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 گوید می چون كند می عمل همینطور هم خداوند كنم می فكر من. كند مشخص را خودش كد باید هركس

 اینطور هم آیه و تاریخ و است این شما قانون و رساله كه بدانید باید ولی بكنید خواهید می هركاری شما

 بیان عذاب نوع یک شود انجام كه خالفی هر با متناسب و شوید می عذاب نكردید گوش اگر و گوید می

 .روید می بهشت به دهید انجام صحیح را كارها اگر و كند می

 اطالعات دهی سرویس در بندی طبقه ایجاد مخابرات وظیفه ـ 1/6/3

 كردید درست قوانینی و افزارها نرم یعنی كردید تعریف اطالعات دهی سرویس در بندی طبقه یک شما(: ج)    

 .دهد می شكل ارتباطات به نیازها، توسعه در آنها كه

 خواهند می «ب» خانم یا آقا با «الف» آقای مثالً كردم عرض شما خدمت كه اولی مدل آن در(: س)    

 «ب» خانم به را مسیر×××  خواهد می مثالً الف آقای این كه دارد وجود كانال یک اینجا در. كنند صحبت

 این مخابرات نقش پس شود، بسته بودY× اگر و شود باز×× این تا كنم می كنترل را كانال این فقط من بدهد

 .كنم چكار من كند می معین كه است شونده بدل و رد اطالعات این و است

 ارتباط محتوای و فرم تناسب اساس بر ارتباطی سرویسهای تنظیم ـ 2/6/3

 .محتوی و فرم تناسب یعنی است همین بله(: ج)    

 نفر دو بین مثالً شود می منتقل فرد دو بین كه را پیام و ارتباط این كه است این دیگر مسئله یک(: س)    

 .شود نمی بدل و رد ركیک حرف هیچگاه بزرگ عالم

 .هستند اشخاص از غیر بانكها چون كنند، برقرار ارتباط هم با اطالعات بانک دو اگر خصوصاً(: ج)    

 .هستند سرویسها «كانسنت» بحث االن دارند، را خودشان خاص هویت هم بانكها(: س)    

 را جنسی نیازمندیهای توانید نمی آن افزار نرم در است، فیزیكی اطالعات بانک این در گفتیم اگر(: ج)    

 ولی دارد زیاد خیلی هم اطالعات كند، می صحبت نسبیت قوانین تغییرات و نسبیت درباره این بگنجانید،

 .نیست شیمی نوع از حتی هیچیک
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 موضوعات یک به «دیتا دیتا» كه است این اش ساده فرم چون اآلن مثالً. است هدفمند كامالً یعنی(: س)    

 كه «الیبریک دیجیتال» بحث مثالً است هوشمند كه ای پیچیده سیستمهای اآلن اما شوند، كانالیزه خاصی

 «دیتا» یک و خاص دانش یک این بلكه دهید می قرار این در اطالعاتی چه كه ندارم كاری من گوید می هست

 راجع هرچه كه است این آن دانش است، هوشمند عنصر یک افزاری نرم شبكه در كه 1B مثالً كه دارد مدلی

 است ممكن حاال ندارد، دیگر چیزهای به هم كاری و كند می را اینكار و بیاورد و كند پیدا را است فیزیک به

 یک شما مثالً چون كنند می خالص را «بلیس دیتا» اگرچه بیاورد را جنسی مسائل فقط كه باشد هم یكی

 و دارد وجود شبكه عنوان تحت یكی هم مخابرات در و است شبكه تحت نیرو وزارت در كه دارید بلیس دیتا

  هم فاضالب و آب در

 و ارتباطات انتقال شبكه این و است قوی فشار برق انتقال شبكه آن كه هست شبكه عنوان تحت یكی

 عنوان به كه ای شبكه سه این از داند نمی هیچكس پس. است آبرسانی شبكه هم یكی آن و است مخابراتی

 مشترك های لغت این شود می هم خالف مسائل در قطعاً كند، استفاده چگونه باید هست آنجا در بلیس دیتا

 كه باشد آنجا در «هایی كانسنت» یک است ممكن هم فیزیكی مسائل در البته كرد، جدا را آنها و كرد پیدا را

 درست را هوشمند عاملهای اند آمده شود حل مشكالت این اینكه برای حال باشد، مشترك آنها با لغت نظر از

 . كرد را اینكار توان می بهرحال و میرود سمت این به تكنولوژی و اند كرده

 ...داریم وظیفه مخابرات عنوان به آیا حاال است، سیستم یک××  و A، B پس    

 موجود نیازمندیهای به دهی سرویس نه مخابرات كار موضوع ترین اصلی ارتباطات تكامل ـ 3/6/3

 ارتباطات تكامل سرپرست عنوان به(: ج)    

 آموزش و پرورش و آموزش بگوئیم و كنیم نگاه سیستمی باید آیا انسان تكامل راستای آن در بله،(: س)    

 كنند تربیت نیروهایی باید ارشاد و عالی

 شما چون ارتباطات، تكامل به نسبت خودتان تأثیر سهم درصد ولی ببینید سیستمی باید حتماً شما(: ج)    

 نه است تكامل از عبارت ابتدا شما كار موضوع پس بشود، كامل اینكه در هستید ارتباط سرپرست
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 در را خودتان تأثیر سهم یعنی كنید می سرپرستی را تكامل وقتی و است موجود كه آنچه به دهی سرویس

 .بگیرید بعهده را تأثیر سهم آن سرپرستی و بشناسید باید اجتماعی كمال

 من دیگر همكار دو ولی ام كرده كار خوب خودم تأثیر سهم در من كه است صحیح شما صحبتهای البته    

 ده همان در باشد درصد ده اندازه به اگر شما تأثیر سهم گویم می من اند، كرده بدكار اند بوده دیگر جای در كه

 آن درصد نود كنند می بدكار آنها وقتی كه نداریم انتظار ما تكامل جریان در و اید بوده موفق خودتان درصد

 .اید كرده درست را خودتان درصد ده همان نه شود، درست

 اجتماعی ارتباطات در تخلف پیدایش مقابل در( ترافیک) مانع ایجاد و ریزی برنامه ـ 4/6/3

 قانون و كنم كنترل توانستم و ام گذاشته را افزار نرم آن××  آن در آمدم من درصد ده همین در حاال(: س)    

 صورت كنترل ولی دهیم می تلفن خط همه به گفتم و كردم پیاده هم آنرا سیستم و كردم تصویب هم آنرا

 بزنید را حرف این اگر مثالً كه كردم تعریف هم آنرا شارژینگ و( نگوئیم چه بگوئیم را این چه حاال) گیرد می

 آن طرف دو اینكه دلیل به بعد. شود می تر ارزان بزنید خوب حرفهای اگر و شود می زیاد شما تماس هزینه

 فالن معنای به این لیزر اشعه گفتم من اگر مثالً كه گذارد می قرار دوستش با آید می نفر یک هستند انسان

 .است دیگر موضوع فالن معنای به انیشتین نسبیت گفتم اگر و است موضوع

 تعقیب را( جنسی مثالً) فیزیكی غیر مقاصد خواستند فیزیكی زبان به و كردند عوض را زبان یعنی(: ج)    

 .كردند

 مشكل خواهند می آنها ببندیم را آنها راه كه شكل هر به دارد وجود احتیاج یک وقتی خالصه(: س)    

 .كنند حل را خودشان

 فیزیک زبان به بیاید باید ابتدا چون كند می سخت آنها بر را كار شما، شرائط اما است درست بله،(: ج)    

 .كند ترجمه

 .شود می جالب هم خیلی این رسد می نظر به(: س)    
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 چنین سازمان دو كه باشد یادمان بعد و شود ترجمه باید گفتاری عالئم سری یک حال هر به(: ج)    

 كتاب و رود می كتابخانه یک به جوان یک كه است وقت یک یعنی هستیم طرف فرد با و ندارند ارتباطی

 در ولی است خوش خواند می رمان یک كه این مثل و است كرده جنسی ترجمه را این ولی خواند می فیزیک

 این خواندن جای به كاش گوید می و كند می تحقیر را خودش فرد این بعد و نیست، انسانی هیچ او طرف

 .كرد می تماشا سكسی فیلم یک رمان، كتاب

 .اید بسته را راه آن شما(: س)    

 ها جاده همه یعنی نه، یا كنیم ترافیک ایجاد ما اینكه است، ترافیک معنای گوئید می را كلمه این بله،(: ج)    

 كه اطالعاتی فیبرهای بگوئیم اگر. كنیم درست فیلترهایی یک تكامل جریان در یا باشد مساوی ایمان بر

 هیچ اینكه تا فیبرها این وجود یعنی كند، می پیدا خاص پاالیش نحوه یک و كند می برخورد آنها با اطالعات

 .كند می فرق خیلی نباشد مانعی

 است بیشتر جنسی تنوع به او گرفتن تماس قدرت باشد سوئیس كشور در جوان یک اگر دیگر عبارت به    

 باشد؟ تهران در اینكه یا

 كنید؟ می سئوال ای جنبه چه از(: س)    

 .است الئیک الهی غیر انگیزه دارای و است فاسد جوان یک این كنیم، می صحبت آن فسادی جنبه از(: ج)    

 هستیم؟ پلورالیزه جامعه یک دارای ما(: س)    

 !است خبر چه ببینید بیاورید تشریف جوردن خیابان به جمعه روزهای یا بعدازظهر روز هر شما    

 اید؟ برده تشریف خارج به حضرتعالی(: ج)    

 .نیست چیزی چنین آنجا ولی ام بوده انگلستان سال 6 من بله(: س)    

 در گویم نمی هست جا همه گویم نمی من است جنسی آزادی مراكز آن در كه است مراكزی یک آنجا(: ج)    

 جزء و نیست علمیه حوزه نامش كه جوردن كنید، مقایسه جوردن خیابان با را مراكز آن حال هست، كارخانه

 را جوردن گویم می من است، خیابان یک نیست، جمعه نماز محل آن نام حتی و نیست هم مقدسه اماكن
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 و دانسینگ یک یا ببینید را آنجا كالپ نایت یک كنید مقایسه اند گذاشته جنسی آزادی برای كه خاصی مركز

 جوردن است چگونه وضعش آنجا السوگاس، یعنی هست آمریكا در كه شهری آن به برود و ببینید را كازینو

 .كنید مقایسه را اینها و است چگونه

 .شود می بیشتر برابر صد اینجا فساد باشد اینجا در آزادی آن اگر(: س)    

 در كنید، شركت منصور حاج مداحی جلسه در شما عكس بر است، ترافیک معنای همان این(: ج)    

 آنجا در بكنند كاری چنین زیرزمین یک در اگر و نیست آزاد اینكار و كنید نمی پیدا ای جلسه چنین انگلستان

 او برای هواپیما بلیط و شهر آن در فردا كنند، دعوتش شهر این در امروز كه ندارد ید بسط اینجا مانند

 كه باشند نفر چند اصالً و باشد داشته كش یساول هم نفر پانزده ده و رود نمی هم تنها خودش تازه بفرستند،

 معرفی را نفر چند و بود آمده ما دیدن به قم بار یک است، شاعر دارای منصور حاج كنند، درست شعر او برای

 مثل كنید فرض گیرند، می دم او همراه اصطالح به كه هستند نفر چند بعد و گویند می شعر او برای كه كرد

 خارج در تیمها این از شما كه است تیم یک دارای هم او كنند، می كار هم با كه مجموعه یک و اركستر یک

 .دارند دیگری تیمهای یک آنها كنید، نمی پیدا

 محتوی با ارتباط داشتن تناسب ـ 6/3/3

 محتوی با همیشه ارتباط اتوبهانها، یا ترافیكها یعنی جاده كردن درست نحوه كه است این من عرض    

 دارید شما كه بگویم من تا باشد نداشته ربطی هیچ محتوا با تواند نمی شعر سبک دیگر عبارت به دارد تناسب

 ممكن بریزید آن در كه محتوایی هر و ندارد كاری محتوی به علم این و گوئید می را عروض و قافیه علم

 تخیل در روحی نیازهای خاص تحركهای یک برای دارد قافیه این كه را ریتمی این. نیست چنین نه است،

 هماهنگ وزن این با باشد چنین اگر تركیباتش دهید انجام خواهید می كه را ها تخیل این و كند كار تواند می

 گفت، شعر توان نمی محتشم و حافظ وزن هم اینكه نه شود، می یخ خیلی نباشد چنین تركیباتش اگر و است

 .باشد هماهنگ هم با باید قالب و وزن ولی

 ارتباطات تكامل در اصلی متغیر ارتباط ـ 7/3
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 سوم حرف فرم و زند می را دوم حرف محتوی زند، می را اول حرف اول اختیار دارد، اثر حتماً هم محتوی    

 دیگری صحبت یک شود می واقع چگونه اختیار اصالح اینكه و اختیارات متغیر، عامل بیشترین زند، می را

 .است چگونه آن حساسیتهای و عملی و ذهنی شرائط دید باید است

 تكامل بگیریم، نادیده ارتباط تكامل در را ارتباط سهم توان نمی بگوئیم باید كنیم بندی جمع اگر پس    

 البته گیرد، قرار دقت مورد باید دارد سهم كه نسبتی در و دارد سهم فرمها خود به نسبت به نیازمندیها

 .كنند دقت خودشان كار مورد در باید هم دیگر بشخهای

 ارتباطات در دموكراسی و آزادی مفهوم بررسی ـ 4

 چون است، اجتماعی تكالم در حضور توسعه از عبارت بگوئیم و كنیم معنا را آزادی دیگر دیگر عبارت به    

 شدن روشن برای بینیم، می تكامل لحاظ بدون را آن گاهی مثالً كرد معنا توان می نحو چند به را آزادی

 .است ضروری مثال این به توجه مطلب

 انتخاب قدرت و اختیار توسعه در تكامل بودن اصل ـ 1/4

 بزنم، داد كنم، ایجاد صوتی عالیم توانم می میكانیكی حركت بوسیله من افراد، با گرفتن تماس برای    

 فقط فاصله این از تازه رسد نمی كیلومتر 6 از بیشتر بزنم داد چه هر برسانم، مقابل طرف به را صدایم توانم می

 كمتر باید. بگیرد مرا صوتی عالیم یعنی بشنود مرا صوت بخواهد اگر. رسد می طرف گوش به هیاهویی صدای

 علمی مطلب یک بخواهم اگر اما آورم، می را او نام كه بدهد تشخیص تا باشد داشته فاصله من با پانصدمتر از

 كنم، صحبت فریاد با توانم نمی كه ساعت یک طول در من نباشد، بیشتر متر پنج از فاصله باید بگویم او به را

 بفهمد خوب هم طرف و رسد می خوب متر پنج فاصله به صدایم كه كنم صحبت توانم می ساعت یک مدت در

 گویند می. است متر پنج تا كوه یک قله در تدریس در من اختیار پس گویم می حاال نشود، اشتباه دچار و

 هر در كیلومتر شش صاف زمین در گویم می كنم، حركت بخواهم اگر یا است؟ چقدر انتقال در شما اختیار

 و ساعت دو یا ساعت یک تا فقط بلكه متوالی ساعت چندین برای نه هم را این و كنم حركت توانم می ساعت

 دست تلكس یا و تلفن آیم، می شهر در ولی كنم، طی را ای فاصله یک توانم می ساعت چهار تا حداكثر
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 ساعت پنج توانی می اگر بده را پولش شما گوید می. دادن درس به كنم می شروع دارم ارتباط وسیله گیرم می

 مشكل نداری، ارتباطی مشكل بزن حرف بگیرد، حرف ساعت پنج تواند می هم شما شاگرد و بزنی حرف هم

 این معنایش رسید، متر هزار به متر پنج از محدودیت میگوئیم اینكه شماست شاگردان و شما ذهنی تحرك

 بستر یک در انتخاب قدرت چون است شده بیشتر من انتخاب قدرت. است شده بیشتر من اختیار كه است

 است، تكامل سطح با متناسب تمدن در انتخاب قدرت نیست موهومی ذهنی فضای یک در و شود می محقق

 . است انتخاب قدرت در اصل تكامل پس

 اجتماعی تكامل در حضور توسعه معنای به آزادی ـ 2/4

 تكامل در حتماً حضور توسعه انتخاب، توسعه یعنی حضور توسعه گویم می من آنوقت شد، اصل تكامل اگر    

 باید دارد سیستم و نظام پسندها و حساسیتها نیازمندیها، یعنی. باشد تواند نمی جهت بدون هم تكامل و است

 یک شوم، می حاضر جامعه در نحوه یک به گاهی یعنی شوم می انتخاب ناهنجاری دچار من واال بخواند هم با

 توسعه( اختیار بوسیله)كنم می خنثی را اولی اثر كه میشوم حاضر دیگری بصورت گاهی دارم تكامل در اثر

 و كند می كار وارونه دیگر روز ده برد می جلو تكامل در را چیزی یک كند، می كار اینطرفی روز ده من حضور

 حداكثر به را جامعه و خودم از برداری بهره بخواهم اگر. آید می پائین راندمانش نتیجه در كند می خراب آنرا

 و مادی یا باشد جهت یک در من حضور توسعه بكنم، تمام اختیار تكامل توسعه در را جهت یک باید برسانم،

 .یاالهی

 حضور توسعه چون باشیم نداشته تعریف اینكه نه اینها، امثال و دموكراسی مدنی، آزادی از ما تعریف پس    

 بدون دادن آزادی و زند می را اول حرف اقتصاد كه بود غلط كامالً شود می بیان كه تعاریفی این اما است،

 آراء مگر نیست، اینطوری نه خرید، را آن شود می باشد هم رأی كامیون یک اگر كه اینست معنایش اقتصاد

 جنگیدند؟ می اقتصاد برای اینها مگر خرید، پول با شود می را شدند شهید جنگیدند جبهه در كه هایی بچه

 ساله 16 بچه كه است شاقی كار یک این بشود، شهید كه كند می نذر صلوات میلیون 1 ساله 16 بچه یک

 با را این شود می صرف شهادت برای طوالنی مدت یک در همتش كه است این معنایش این. دهد می انجام
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. است اجتماعی تكامل جریان در حضور توسعه این. است الهی سیاسی توسعه همان این. خرید شود نمی پول

 وزیر به تهران در آمریكا سفیر تلفن با كه كشوری یک از را ایران توانست و آورد سیاسی توسعه( ره)امام اصالً

 به و بنشینند ارشدش مشاوران با كلینتون كه بكند كاری و كند تبدیل شد، می زبر و زیر خارجه، امور

 حساب به را ایران كسی زمان آن در. نه یا شد پیدا راهی آیا ببیند تا بدهد گوش ما جمهور رئیس سخنرانی

 را ایران شود می چطور كه ببینند روند می دنیا سراسر از كند، می بازی فوتبال كه ایران حاال اما آورد نمی

 هویت یک شدن پیدا نتیجه این. گویند می تبریک بهم دیگر جاهای مردم بعد و اند كرده فرض آمریكا رقیب

 در سیاسی توسعه با فقط ما ندارد، دنیا كه نیاوردیم صنعتی و تكنولوژی دنیا برای ما. است عالم در جدید

 .كردیم پیدا حضور دنیا

 من. خرید را آنها شود نمی عنوان هیچ به كه كردید، اشاره را جالبی نكته ها رزمنده با رابطه در شما(: س)    

 و اختیار كنار در شده باعث بودن مطلع و آگاهی شناخت دانش كه است این اعتقادم قبلی، بحث به توجه با

 توانی نمی و بروی جبهه به رو توانی می فقط كه نگفته او به كسی و برو نگفته او به كسی كه خودی انتخاب

 بگذارید هم هروئین ماركت سوپر آن در شما اگر باشد، داشته دانش و باشد داشته آگاهی كسی اگر برگردی

 آگاهی بدون اگر اما كند نگاه آن به ندارد امكان ندهید، اجازه او به اگر كند، نابود و بردارد است ممكن

. آگاهی بدون محدودیت هم ندارد، ارزش آگاهی، بدون آزادی هم هستم معتقد من. بستید و كردید محدود

 .میرد می بمیر بگویی او به اگر. دارد دین هم او اما است جاهل پرستد، می موش هند در كه فردی آن بعنی

 اثر خودش جای سر و دارد اثر پرورشی دستگاههای و علمیه حوزه مدارس، عالی، آموزش كار(: ج)    

 شما آن اصلی متغیر نگفتیم تكامل در. بكنید سطح سه جامعه در را تأثیر سهم گفتیم. دادیم آنها به بیشتری

 دهید؟ می تسهیالت كسانی چه به نسبت به خودتان كار موضوع در هستید

 .است شده هدایت آزادی یک یعنی دارم، قبول را آن(: س)    

 آن تأثیر سهم و جامعه در ارتباطات مفهوم و جایگاه ـ 1
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 هستیم ارتباطات خود درون در متغیر عوامل دنبال وقت یک ارتباط جایگاه مورد در: رضائی االسالم حجة    

 آیا هستند، جامعه اصلی وصف سه اقتصاد و سیاست فرهنگ، كه قبلی بحث بنابر. جامعه در هم وقتی یک و

 .باشد چنین نباید ظاهراً است؟ اینها بر شامل ارتباط

 جامعه اقتصادی فرهنگی، سیاسی، اوصاف در ارتباط حضور ـ 1/1

 .دارد حضور اینها كل در ارتباط(: ج)    

 تعریف اقتصاد در را ارتباطات جایگاه اوصاف، بندی دسته در وقت یک ولی دارد حضور كل در(: س)    

 .گوئیم می قدرت یک بعنوان جامعه برای را ارتباط وقت یک كنیم، می

 با متناظر دارد كه را اقتصادی ارتباط بخش اقتصاد، اقتصاد و فرهنگ اقتصاد سیاست، اقتصاد یعنی(: ج)    

 سه در ضرب را آنها بعد آید می دست به عنوان 1 كنید ضرب هم در را آنها خود اگر كه است فرهنگ منزلت

 كه همانطوری( ربط كیف)است ربط كیفیت ارتباط مسئله دهید، می قرار را تا 27 كه شود می تا 27 كنید می

 گویم می بله گوئید می است؟ ارتباط هم سیاست اقتصاد در گویم می داریم، سیاست اقتصاد گوئید می شما

 موضوع خود در. بشود تا 27 اگر ولی كنم می بیان اقتصاد راه از بكنید، عنوان 1 را این اگر فرهنگ، اقتصاد

 .شود می معین ارتباط

 .است ربط نحوه یک هم اقتصاد است ربط نحوه یک فرهنگ است ربط سیاست مجموعه، سه این(: س)    

 اقتصاد و فرهنگ سیاست، در مخابرات تأثیر سهم و حضور ـ 2/1

 ... مخابرات به كه ربطش ولی(: ج)    

 ... هم و سیاست در هم دارد حضور جا همه در مخابرات(: س)    

 در همچنین دارد، حضور فرهنگ اقتصاد در چنین هم و دارد حضور سیاست و اقتصاد در یعنی(: ج)    

 .دارد حضور اقتصاد اقتصاد
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 ضرب اینكه از قبل را موضوعات تمام اوصاف بلحاظ بخواهیم اگر بگویم خواستم می را مطلب همین(: س)    

 بگوئیم باید بیاوریم، را ارتباطات خود و اقتصاد، سیاست، فرهنگ، بگوئیم و كنیم تقسیم جامعه در بكنیم،

 .گنجد می اقتصاد در گوییم می دارد، تناسب جامعه اصلی اوصاف این از یک كدام با وصفها این از یک كدام

 زود كه است صحبت یک هم آن گنجد می هم فرهنگ در و است صحبت یک گنجد، می اقتصاد در(: ج)    

 .بگذریم آن از توانیم نمی

 كیفیت مفهوم به ارتباط مفهوم تناظر ـ 3/1

 چیست؟ ارتباط مفهوم(: س)    

 .است كیفیت مفهوم ارتباط مفهوم(: ج)    

 (افزارها سخت) ایمان جهان با انسان ارتباط كیفیت: ارتباطات اقتصاد مفهوم ـ 1/3/1

 باشد، هم با انسانها ارتباط كیفیت اگر. شود می اقتصادی ،(محض)باشد جهان با انسان ارتباط كیفیت اگر    

 .بزنید را آن حرف فرهنگ در باید

 درباره یعنی است، اصل جهان با انسان ارتباط شما برای اگر كه كردم عرض هم مخابرات مورد در اما    

 . بروید اقتصاد در باید كنید، می صحبت دادید ارتباطی افزارهای سخت

 (قوانین و افزارها نرم) انسانها با انسان ارتباطات كیفیت: ارتباطات فرهنگ مفهوم ـ 2/3/1

 .بروم آنجا دلیل چه به است مدلهایش و آنها قوانین گویید می كه ارتباطی افزارهای نرم مورد در اما    

 دهیم؟ می قرار اصل را خدا با انسان ارتباط ما افزارها نرم در یعنی(: س)    

 .است جهان با شان ارتباط از غیر هم با انسانها ارتباط كنید، می صحبت خودش با انسان ارتباط درباره(: ج)    

 .دارد ماده با ارتباط یک و دارد جهان با ارتباط یک دارد، خدا با ارتباط یک(: س)    

. است كلمات مثل یعنی. شوند می تعریف انسانها ارتباط لكن و شود می محور خدا ارتباط آنوقت(: ج)    

 كه است این معنایش این باشد عرفانی تفاهم چه و باشد جنسی تفاهم چه هستند شما تفاهم كانال كلمات

 .هستند متناظر ارتباطات شبكه افزارهای نرم با كلمات
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 است وقت یک( فرمودید شما كه توصیفی بنابر)باشیم داشته ارتباط از كلی شمای یک بخواهیم اگر(: س)    

 در را ارتباط تأثیر سهم خواهم می كه است وقت یک و گیرد می قرار مان مطالعه موضوع ارتباط خود كه

 ...بخش

 و آن افزارهای نرم درباره گاهی و كنید می صحبت ارتباطی افزارهای سخت تأثیر سهم درباره گاهی(: ج)    

 كه است هم صحیح و بیاید اقتصاد بخش در نباید باشد افزارها نرم و قوانین اگر آن، قوانین درباره گاهی

 .است چگونه ارتباطات فرهنگ بگویید

 گذاری سیاست و گیری تصمیم كیفیت: ارتباطات سیاست مفهوم و معنا ـ 3/3/1

 چه؟ یعنی ارتباطات سیاست ارتباطات، سیاست و ارتباطات اقتصاد ارتباطات، فرهنگ یعنی(: س)    

 مجموعه از تبعیت به یعنی گیرند می تصمیم كه است كسانی اختیار در ارتباطات سیاست(: ج)    

 سیاست دهید، می انجام شما االن كه را پژوهشی. كنند می سیاستگذاری هستند، آنها از باالتر كه همكارانشان

 سیاست اگر مثالً باشد اینطوری اگر تان، ارتباطی سیاست این گویید می و كنید می تعریف پایان در را ارتباطی

 شكل باشد اجتماعی عدالت اساس بر اگر است، این ارتباطی سیاست باشد مصرف اصالت اساس بر ارتباطی

 كرامت تكامل ارتباطی سیاست باشد، انسان كرامت تكامل توسعه اساس بر اگر است، اینطور آن سوسیالیستی

 این كنیم، داغش نقره توانیم می گفتند و زدند زاده بیک دكتر آقای كه را مثالهایی. است شكل این به انسان

 در قدرت پس. هست هم ارتباط موضوع درباره و است گیران تصمیم به مربوط كه است ارتباطی سیاست یک

 .كنید تنظیم اینگونه گوید می و آید می ارتباط باب

 دارد؟ را فرهنگ جایگاه قوانین آیا(: س)    

 ارتباطات در تخصیص قواعد بیان و ارتباط مفهوم تعمیم و بودن نسبی لزوم ـ 4/1

 نبود، مطلق اگر نیست، مطلق مفهوم یک است، نسبی یعنی بینید، می مختلفی سطحهای در شما(: ج)    

 كنند می آقایان كه سیاستگذاری. كنید تعریف هم را قوانین و كنید تعریف فرهنگ در را افزار نرم بتوانید باید

 .كنند بیان بتوانند باید هم را آن است، قوانین بر حاكم هم و است سازی افزار نرم بر حاكم هم كه
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 نحوه یک به چیز همه دارد، را اصلی نقش نظام هویت در ارتباط كه پایه این بر گفتید اول جلسه در(: س)    

 این بكنیم، تعریف ربط به را چیز همه اگر نداریم، چیزی هیچ ربط از غیر و است رابط ربط، اصالت مبنای بر

 .است ربط نحوه یک هم محتوایش آن است، ربط

( را دیگری مفهوم هر یا ارتباط كلمه یعنی)كنید می استعمال سطح سه در را مفهوم هر حتماً شما(: ج)    

 دارید، تعمیم قدرت تان فلسفه اساس بر یعنی تكاملی، سطح یک و ای مجموعه سطح یک انتزاعی، سطح یک

 لذا دید، را این شود می مختلف های زاویه از پس دارد تأثیر سهم مختلف جاهای در چیزی هر چون چرا؟

 قواعد. بگوئید تخصیص قواعد باید و نیست كننده حل هرگز تعمیم گفتید بعد بدهیم، تعمیم را آن توانید می

 و باشد تعمیم اگر باشد؟ ای محدوده چه در باید اینجا در خودكار كلمه بردن كار به بگوئید یعنی تخصیص

 . باشید داشته كارآمدی آن از توانید نمی شما نباشد، تخصیص

 .فرمودید كه را سطحی سه همان حال(: س)    

 به و نداریم ارتباط تكامل به كاری ما بگوئیم كه است این انتزاعی معنای و است انتزاعی اول سطح(: ج)    

 یک عضو اینكه به حتی و نداریم كاری هم تكامل سرپرستی در حضور به و نداریم كاری هم تكاملی نیازهای

 تسهیالت شان مشترك درخواست در نفر دو این به كه ای وسیله یعنی ارتباط نداریم كاری هم است مجموعه

 یک عضو یعنی دیگر امور به آن ربط و ارتباط. شود می انتزاعی تعریف این دهد، می آنها به خدمت و كند ارائه

 تكامل مرحله در اما. است ای مجموعه مرحله این بگویید توانید می دهد می تعمیم را آن و ست ا مجموعه

 .خصوصیت چه به و نسبت چه به جا هر كه بكنید معین هم را آن تخصیص گوید می

 كنیم؟ مالحظه هم با همیشه باید و داریم الزم را تا سه این بعد(: س)    

 .برسید مطلب به تا بگذرانید باید كه است مسیری سه این(: ج)    

 به بعدی برنامه در بعد و بكشانیم ای مجموعه به انتزاعی سطح از را جامعه باید اول پله در االن یعنی(: س)    

 .بكشانیم تقومی و مند نظام سطح در ارتباط سمت
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 دهید، می یاد نفر یک به را حروف این وقتی. كنید می كار آنها با كه دارید حروفی یک شما یعنی(: ج)    

 آموزش را مفهوم یک گردیدن كه دارید صرف علم یک. رود می بكار هایی مقاله چه در حروف این گویید نمی

 صرف علم كه گویید می قاعده یک دیگر، مفاهیم در این گردش برای( الكتب كَتَبَ، است، نوشته) دهد می

 نویسی مقاله برای بعد. نحو علم شود می كه است دیگری علم یک هم آن سازی جمله و سازی تركیب. شود می

 را دادن تعمیم هم خواهید، می را اینها تای سه هر همیشه است، الزم دیگری كار یک هم نویسی سیاق و

 و پذیر تعمیم یا پذیرند تكثیر چگونه مفاهیم ـ فرمها كیفیت نه ـ هستند مفاهیم اینجا در كه خواهید می

 و بدهیم تعمیم باید ای قاعده چه با و پذیرند، تخصیص چگونه دید، مختلفی های زاویه از را آنها شود می چگونه

 و هدفدار را اش مجموعه و ببینیم متقوم را تخصیصش ای قاعده چه با و بدهیم تخصیص ای قاعده چه با

 .شود می تمام مان مقاله دیگر اینجا در كه ببینیم دار جهت

 این عرض هم چون بگوئیم تكامل در را آنها تأثیر سهم بخواهیم مخابرات یا و ارتباطات در اگر پس(: س)    

 .هستند غیره و عالی آموزش چون دیگری دستگاههای

 (مخابرات)خاص معنای به ارتباطات موضوع در ارتباط اصل با ارتباط محتوای تفكیک ضرورت ـ 1/4/1

 متقابل تأثیر سهم مگر آید نمی ارتباطات در هرگز شود می صحبت محتوا به نسبت كه بابی در ارتباط(: ج)    

 .ارتباطی افزارهای سخت و افزارها نرم به فرهنگ محتوای و فرهنگ محتوای به ارتباطات

 آید؟ نمی چرا آید، نمی فرمودید اینكه(: س)    

 .است جداگانه موضوع یک آن خود اینكه برای(: ج)    

 است؟ این به مربوط جداگانه، موضوع آن(: س)    

 سایر در ارتباط تأثیر نسبت مالحظه صورت در ارتباط اصل با ارتباط محتوای دیدن تقومی ضرورت ـ 2/4/1

 علوم

 .ببینید باید حتماً ببینید، را تقومش بخواهید وقت هر. دارد تأثیر سهم این در(: ج)    

 ... ارتباطاتش دانش، توسعه در یعنی(: س)    
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 این معنایش این شود، می هوشمند چگونه نوری فیبرهای بعد كند می ترقی كه فیزیک گفتید گاه هر(: ج)    

 گویید می است همینطور هم افزارها نرم در. بینید می افزارها سخت در را فیزیک تأثیر نسبت دارید كه است

 .بكند درست تواند می جدیدتری افزارهای نرم رفت، باالتر مرحله به مرحله این از ریاضیات وقتی

 كه است تر پائین سطح در است، ما مطالعه موضوع االن آنچه نیست، ما مطالعه موضوع آن االن پس(: س)    

 .كنیم مطالعه اقتصاد سطح در خواهیم می را ارتباطات

 .فرهنگ اقتصادِ نه،(: ج)    

 .اقتصاد اقتصاد و سیاست اقتصاد فرهنگ، اقتصاد(: س)    

 كجا هر یعنی است، فرهنگ اقتصاد در افزارش نرم ولی برید می اقتصاد اقتصاد در را آن افزار سخت نه،(: ج)    

 و گیرد می قرار فرهنگ بخش در قوانین اما گیرد، قرار اقتصاد درون باید شد مطرح جهان با شما رابطه كه

 همان هم سیاست بخش اما انسانها، ارتباطات قوانین هم و علمی قوانین هم و است اخالق شامل هم فرهنگ

 نحوه چه حاال است، رفته باال مردم روحی شدت گوئید می یعنی شود می جاری اینها در كه است وزنی

 .دارند ارتباطات به نسبت انتظاراتی و توقعاتی

 .سیاست اقتصاد گوئیم می ما(: س)    

 به نسبت انتظارات تجسد یعنی سیاست اقتصاد باشد، اقتصاد اقتصاد با مساوی نباید سیاست اقتصاد(: ج)    

 مالی لجستیک گوئید می یكوقت نگفت، درست گوید می كندو نمی اقناء را آن ادبیاتی یک یعنی تفاهم، نحوه

 تر پائین این منزلت كه هست مدیریتی دستگاه در كه تلفنهایی تعداد بگویم و بنامم اقتصاد را سیاست بخش

 اقتصاد باز هم را سطح این و است باالتر این سطح كه كنم، سازی خبر چگونه گوئید می یكوقت اما است،

 .است ارتباط مسئله از غیر هم این كه نامید می سیاست

 موضوع است سیاست اقتصاد كه سقف این در معنا یک به و نیست مخابرات موضع در هم باز ولی(: س)    

 .گیرد نمی قرار مخابرات
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 اینكه یعنی كنید می عمل چگونه آنها برای تان اطالعاتی بانكهای در كه است توجه قابل باز چند هر(: ج)    

 مردم به را صهیونیستها كرده آگرامیزم اخبار كه دهد نمی اجازه شما فرهنگ مثالً باشید، عاملی چه آنها برای

 آن اینكه نه دهد، می انتشار بعد و كند می ایجاد آنجا در تغییراتی یک و دهد می قرار فیبر یک لذا كنید ارائه

 گفته او كه بزرگی آن به اند شده متوجه مردم كه كند می كاری اش سازی مجموعه در بلكه دهد نمی را خبر

 .نیست است،

 چون نكنیم مالحظه را آن امروزی توسعه معنای به و بدهیم مفهومی توسعه را ارتباطات بود بنا(: س)    

 .كنند می محدود مخابرات و تلكس تلفن، چون اموری به را مخابرات امروزه

 نكند پیدا تخصیص تا این ولی است مطرح تعمیمش معنای ببینید خواهید می كه كل در را تأثیرش(: ج)    

 متقوم و كردن مالحظه كل در را تأثیر سهم یعنی شود، نمی مشخص قانون و افزار نرم به نسبت شان وظیفه

 .نشود مشخص كنید می الیه مضاف و مضاف كه آنجایی كه شود این موجب نباید متقابل صورت به دیدن

 این توان نمی پس دارد اثر خودكار این روی است میز روی كه كاغذی این گفتم من اگر مثال برای    

 . كرد اصالح را خودكار

 در آنها چون كنم اصالح را چیز هیچ توانم نمی من پس دارد، اثر چیز همه در چیز همه بگوئیم اگر(: س)    

 و نیست ما اختیار در چیز همه كه گویند می را همین كشور ریزان برنامه هم االن نیستند، من اختیار

 .اندازند می یكدیگر گردن به را مشكالت

 .كنید بهینه خودتان، تأثیر سهم در و كنید جدا را خودتان تأثیر سهم بگوئید آنها به اگر(: ج)    

 خبرسازی و باشد داشته مشاركت لباس توسعه در بخواهد جامعه ارتباطات، مفهوم توسعه بر بنا اگر(: س)    

 به منوط نباید دیگر را این و دارد اثر ارتباطات هم اینجا در كند دنبال شد، مطرح قبالً كه را خبر پخش یا

 تواند می این ولی است، مطرح دیگری بعد یک از هم آن البته است آن مسئول ارشاد وزارت كه كرد این

 .باشد داشته مردم سیاسی حضور توسعه برای را خودش خاص افزار نرم

 نه؟ یا كند می تر مشخص را ارتباط به نسبت شما دید مباحث این آیا كلی صورت به(: ج)    
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 در كنیم نگاه آن به باید چگونه ما اینكه و اطالعات با آن رابطه و ارتباطات بحث بله،: زاده بیک دكتر    

 دقت آنها درباره باید كه دارد وجود محور چند بحث، این ادامه در و شد روشن خوبی به جلسه این مباحث

 .كرد

 است «ارتباطات اقتصاد» یا ،«سیاست در ارتباطات» یكی و است «ارتباطات سیاست» محورها این از یكی    

 است، شكل همین به نیز فرهنگ و است «اقتصاد در ارتباطات» و است سودآوری و گذاری سرمایه بحث كه

 ... ارتباطات سهم كه كنیم هدایت نحوی به را اینها ما اگر حال

 پایان در و كنیم بندی بارم نتوانیم اگر چون است چقدر یک هر سهم كه كنیم بندی بارم بتوانیم باید(: ج)    

 را امسال بودجه كه است این مرحله آخرین داشت نخواهید تخصیص اصالً بدهیم معادله خودش درون در

 .كنیم خرج چگونه

 در هم اقتصاد كه گردد مشخص و شود روشن آنها پاسخ تا كنیم می تنظیم ما را سئوالها این(: س)    

 .است اینقدر مثالً آن سهم و دارد نقش ارتباطات

 .برسد اندازه این به باید سیر این در و است اینقدر اش كنونی سهم(: ج)    

وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 4جلسه 

 پرور اسماعیل آقای: رضوانیویراستار سخی غالم آقای جناب: پژوهشی نوار كننده پیاده

 مسجدی محمد سید: آرائی صفحه و پرورحروفچینی اسماعیل آقای: عنوانگذار

  مطالب فهرست

  مخابرات و ارتباطات نظری مبانی بررسی

 2 •••عقل دقیق معنای تشریح ضرورت ـ 1

 3 •••(سنجش وسیله) عقل اجمالی معنای ـ 1/1    

 4 •••(جهان مسائل به انتزاعی نگرش) عقل اصالت مفهوم ـ 2/1    

 4 •••انتزاعی منطق در آن احكام و هستی ـ 1/2/1        

 1 •••انتزاعی منطق در جزئی یا كلّ ـ 2/2/1        

 6 •••عینی كاربرد به توجه و گرا حس منطق ـ 3/1    

 6 •••والیت اصالت منطق در عقل ـ 4/1    

 6 •••(غیرمعصوم عقل) عقل محدوده ـ 1/4/1        

 7 •••(پذیری مسئولیت) اختیار و عقل ارتباط ـ 2/4/1        

 7 •••(متعبد سنجش) عقل تعریف ـ 3/4/1        

 8 •••ادراكات بر آن تأثیر و اختیار نفی لوازم ـ 4/4/1        

 1 •••والیت اصالت منطق در عقل بودن نسبی معنای ـ 1/4/1        

 12 •••ادراكات گیری شكل بر آن تأثیر و تكامل مسئله به توجه ضرورت ـ 1/1    

 11 •••(حوادث سرپرستی) اجتماعی ادراكات در تكامل شاخص ـ 1/1/1        
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 12 •••ارتباط ایجاد قدرت و داشتن مسئولیت تناسب ـ 6/1    

 14 •••اجتماعی امور هدایت و حوادث دائمی سرپرستی ضرورت ـ 1/6/1        



 مخابرات و ارتباطات نظری مبانی بررسی

 عقل دقیق معنای تشریح ضرورت ـ 1

 بحثی در. گردید تبیین و بررسی ارتباطات زیربنایی مباحث دوم، و اول جلسات در: رضائی االسالم حجة    

 آن كه شد مطرح اشكالی یک زاده بیک دكتر آقای طرف از داشتیم، آقایان با جلسه این تشكیل از قبل كه

 .است( كند می توصیف را ارتباط عقل، اصالت پایگاه از كه دیدگاههایی) بحث دوم بخش مورد در اشكال

 تصریح عقل مورد در هم جاها بعضی در و شده تأكید عقل به نسبت روایات در كه آنجایی از: اشكال بیان    

 را انگیزه اصالت مسئله ارتباطات توصیف در شما طرفی از بعد و نیست ایمان نباشد، عقل اگر اینكه به شده

 را اشكال زاده بیک دكتر آقای البته. است گسیخته هم از اینها ارتباط كه رسد می ذهن به لذا كنید، می مطرح

 .كنند می طرح كاملتر

 داشته اصالت مادیگرائی بگوئیم شده انجام كه ای گانه سه تقسیم اساس بر ما اگر: زاده بیک دكتر آقای    

 میرسد بنظر اشكال یک اینجا در باشد، داشته اصالت هم ایمان و انگیزه و باشد داشته اصالت عقلگرائی باشد،

 عالم كل عقل را خداوند ما اینكه و نیست ایمان نباشد عقل اگر كه روایات این با شده بیان مطالب كه

 ما اگر دیگر بیان به. نیست هماهنگ دانیم، می معلول و علت رابطه یک اساس بر را چیز وهمه میدانیم

 عاقل معاویه آیا كه كنند می سئوال( ع)علی حضرت از كه موقعی چرا است عقل بر مقدم انگیزه گوئیم می

 حضرت یعنی داریم عقل یک ما كه میدهد نشان مطلب این. است عاقل شبه او میگویند حضرت است،

 كه معاویه و( داشتند كه شرایطی و ارتباط آن بواسطه) میدانستند عقل منشأ و عاقل خودشانرا قطعاً( ع)علی

 قدر شاید حاال دارد، عقل شبه كه كردند وصف چنین را ایشان بود، زیرك و هوشمند بسیار شخص یک

. است بوده عاقل خیلی منفی جهت در یعنی است كرده می فرق آن عالمت فقط و بوده درست عقلش مطلق

 اساس بر شوند، می تعریف چگونه ایمان و دین اینكه و كار اصالت كه بودند قایل ایشان كه میدهد نشان پس

 . باشد اصلی ستون و اصلی محور میتواند عقل یعنی است عقل آن
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 آنرا و كنیم بیان شده، مطرح غربی جوامع در كه مداری عقل بعنوان و محور یک بعنوان آنرا ما اگر حاال    

 وصف بهم را اینها میتوانیم چگونه ما كه دارد نیاز بحث مقداری به بدهیم، قرار مداری خدا حوزه از خارج

 ممكن كنیم، می بیان عقل از ما كه تصویری بگوئیم و كنیم نگاه قضیه به دیگری صورت به اینكه یا كنیم،

 جامعه كه آنچیزی و باشد چیز یک( داشتند عقل از( ع)علی كه منظوری همان یعنی) اسالم دیدگاه از است

 و كانتیكس در االن كه بشود روشن شبهه این باید اینجا است، دیگری چیز یک دارد، عقل از غرب اومانیستی

 اصلی انگیزه آن از كه نظر مورد عقل بفرمایید شما اگر ماست؟ منظور عقلها این از یک كدام خودمان، فضای

 شاید جداست، بحث یک رسیدند، آن به دموكراسی نظر از آنها كه است عقلی آن شده، تفكیک محوری خدا

 .است وارد اشكال این است، اسالمی تعبیری به كه است عقلی ما منظور اگر و است عقل شبه آن بگوئیم

 را جامعه اوصاف اینكه بحث آن و كردید مطرح را بحثی یک شما قبل جلسه در: رضائی االسالم حجة    

 .كردید مطرح سوم وصف در را ارتباط جایگاه و دانستید اقتصاد و فرهنگ سیاست، شامل

 (سنجش وسیله) عقل اجمالی معنای ـ 1/1

. كنید تأمل خوب آن روی باید كه است حساسی بحث یک عقل مسئله: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 درك یک چه؟ یعنی عقل میگوئیم وقتی ما و شده اطالق چیزی چه به اصطالح نظر از عقل ببینیم ابتدا

 امر چند یا امر دو بین نسبت مالحظه و سنجش برای ای وسیله كه دارد وجود عقل به نسبت ارتكازی عمومی

 كسی به عاقل آدم یا و هوشمندانه فعالیت دیگر بعبارت. میگویند نظری فعالیت سنجش این به و است

 وسیعتر او سنجش دامنه گسترش هرچه البته بسنجد، شود، می مواجه آن با كه را مختلفی امور كه میگویند

 از و بسنجد نتواند و كند غفلت امور به نسبت هرچه و است برخوردار بیشتری نظری ازدقت فرد آن باشد،

 از كه باشد طوری او تفكر قدرت كه كسی دانند می كمتر را نظرش دقت قدرت باشد، عاجز مطالب به التفات

 درجه و كند شناسی آسیب بتواند بعد و كند مقایسه و داده قرار هم روبروی را مبانی و برود مبانی به مسایل

 به نسبت اعتماد درجه توانسته كه چرا گویند می متفكر یک او به كند مالحظه هم را سنجش یک به اعتماد

 چقدر اینكه حتی بلكه بسنجد، هم با را چیز دو بین نسبت توانسته فقط نه یعنی بسنجد، هم را سنجش یک
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 عملیات مورد در ساده بسیار مقدمه یک این. كند ارزیابی توانسته نیز را كرد اعتماد سنجش این به میتوان

  میشود؟ گفته چیزهایی به عقل كار اصطالحاً ببینیم حاال امّا است تفكر كار كه بود سنجش

 (جهان مسائل به انتزاعی نگرش) عقل اصالت مفهوم ـ 2/1

 است؟ چنین نظری دستگاه نوع چه و چیست ما غرض چه؟ یعنی است محور عقل میگوئیم وقتی    

 لیوان، این مشترك وجه یعنی( كند نمی مالحظه را مجموعه یا وكلّ) كند می گیری كلی كه خاصی دستگاه    

 نسبت همچنین كند، می بیان مشترك وصف عنوان به را ظرف مفهوم این و گرفته نظر در را استكان قندان،

 دیگر را فردی خصوصیات بگیرد را همه مشترك قدر اگر میدهد، نظری تحلیل مفهوم یک هم عالم كل به

 آمد بدست ظرف مفهوم و ظرف كلمه كردم، حذف را قندان و پارچ لیوان، خصوصیت من مثالً. كند می حذف

 است، زندگی لوازم از یكدسته كه ظرف كلمه از حاال قندان، هم و استكان هم است، مصداقش لیوان هم كه

 به تا گیریم می نظر در را اجناس و اصناف انواع، یعنی بزرگتر های دسته بعد و تحریر لوازم و كاغذ مداد،

 .رسیم می االجناس جنس

 انتزاعی منطق در آن احكام و هستی ـ 1/2/1

 به عقلی تحلیل با یعنی آوریم می بدست را نباشد خارج آن از چیز هیچ دیگر كه شامل مفهوم یک آخر در    

 در ولی است وجود دارای یعنی است موجود قلم بینیم، می را موجود خارج در البته. رسم می هستی یا وجود

 آن بر را ایجاب و سلب بعد و وجود میگویم كنم، می صحبت وجوددارم مفهوم خود به نسبت عقلی تحلیل

 بین نسبتی چه. آورم می آن روبروی عقلی تحلیل یک با را نیست مفهوم ،«نیست و هست» كنم می حمل

 و امتناع» نیست، و هست بین نسبت یعنی دهد می نتیجه را موضوعه احكام اولین این است؟ نیست و هست

 بعد. باشند چیز یک در هردو نیستی و هستی تواند نمی نیست یا هست یا چیز یک است «نقیضین اجتماع

 مثل منطق این( مواد منطق نه) گوئیم می صورت منطق آن به كه كنم می درست منطقی ساختمان یک

 گردم، می بر دوم بار برای بسنجید، آنرا میتوانید بریزید،( ترازو) منطق این در كه ای ماده هر حال. ترازوست

 با را روش كه چیزی و روش بین فرق یعنی است نسبت و مواد بین وحدت است منطق زیربنای كه موضوعی
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 ولی دارد، وحدت و است مشترك صورت، و ماده در اش اولیه حد میگویید كه است این گیریم می بكار آن

 برم، می كار به تعدد در میشود، متصل ریاضیات مثالً برم، می بكار امتداد سنجش در را منطق این حاال

 و هستی مفهوم خود در. است رفته بكار صوری قیاسی منطق اینها همه در. شود می منفصل ریاضیات

 بزرگترین. بسنجم را لوازمش تا بدهم قرار چیزی چه ترازو این در. میشود فلسفه برم، می بكار شناسی هستی

 كه چرا. است هستی مفهوم خود نیست بشود، اثبات دیگری مقدمه با اینكه به نیازمند میگوئیم كه را چیزی

 نسبت این میگوئیم، آخرش بسنجیم، بخواهیم كه را هرچیزی یعنی گیرد می قرار قضایا كلیه اثبات در واسطه

 لیوان این به را شفافیت صفت میخواهیم است شفاف لیوان این ندارد، وجود یا دارد وجود موضوع این به

 اعتباری روابط در یعنی است، دانشمند آقای ملک لیوان این. آید می موصوف و صفت بین پس بدهیم نسبت

 حاضر آنجا ندارد وجود یا دارد وجود كلمه كنیم حكم آن به بخواهیم هركجا در را نسبتی هر پس آید می نیز

 اثبات دیگری چیز یک بوسیله، آنرا شود نمی شد، ضروری تأثیرش نسبتی هر اثبات در موضوعی یک اگر است

 حاال. است وجود ما موضوع ترین بدیهی میگوئیم لذا. هستیم همین به محتاج دوباره مقدمات در چون كرد

 آن در بدهیم، نسبت وجود به میتوانیم كه را خصوصیاتی تمام و كنیم می ایجاد مبنا این روی ساختمان یک

 . آوریم می نظری ساختمان

 انتزاعی منطق در جزئی یا كلّ ـ 2/2/1

 حكم چیزی به نسبت اما ندارد، حكم میگوئیم وقتی یک پس. شد بیان تجربی شكل در عقل قسمت بحث    

 به كه هستند اعتماد قابل وقتی عقلی قضایای كه كنیم می شرط ما یعنی نیست، كلی كه چیزی ندارد؟

 الجزئی» پس آید نمی برهان آنجا در و است جایز خط عینی بداهت در میگویند لذا برگردند عقلی بداهت

 قطعی نظری علمی نتیجه تواند نمی یعنی ،«كاسباً الیكون( است من دست در كه چیزی این و كلّ این یعنی)

 معنا این به را چگونگی طرح قدرت و سازی مجموعه قدرت معنا این در عقل ،«مكتسباً والیكون» باشد، داشته

 تواند، نمی را «شدن» ولی بگوید میتواند را «بودن» بدهد، جواب تواند می را چیستی و چرائی فقط و ندارد
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 باطل و غلط انتزاعی نگرش نوع این آیا اما. نیست نسبت، وجود اینكه یا هست نسبت، وجودِ اینكه یعنی

 .نیست انتزاعی ادراكات این به منحصر فقط ادراكات كه داشت توجه باید ولی هست هم الزم بلكه نه است؟

 سنجشها از دسته این به را سنجش كه است كسانی مورد در كنیم می مطرح را عقل اصالت كه زمانی حال    

 كنند؟ بیان را مجموعه احكام توانند نمی چرا اینها خوب. گوئیم می محور عقل اینها به ما كنند، می محدود

 مربوط مباحث در حالیكه در كنند می جدا را مشترك خصوصیت یک و است انتزاعی برخوردشان روش چون

 گرفته نظر در اینرا متغیر عوامل یعنی سازید می ء شی این از ای ساده مجموعه یک ابتدا شما كل، شناخت به

 بعد كنید، می مشخص را اصلی عامل فرضهایی پیش یک با كنید می درست مدل تان فرضیه اساس بر و

 حال در ء شی این ساده نمونه یعنی مدل دیگر مرحله این در كه دارد، وجود آنها بین نسبتهایی یک میگویید

 نحوه و برونزا و درونزا متغیرهای یعنی كنید تعریف شاخصه برایش باید اكنون و است شده درست شدن

 بعد و دهید انجام میدانی تحقیقات آزمایشگاه در باید حاال میگویید آنگاه. كنید می تعریف را آنها هماهنگی

 اثبات اگر. شود نمی اثبات یا شود می اثبات شما تئوری یا زمان این در كه كنید می جمعبندی را نسبتها هم

 فلسفه از فرضها پیش یعنی است فلسفه حتماً مطلب این یكطرف البته. دارید را تغییرات كنترل شما شد،

 برای خاصی نوع و شكل یک در تغییرات یعنی است ارزش یا مطلوب حتماً هم آن یكطرف و شود می گرفته

 كاربردی علوم یعنی. كنید هدایت و كنترل تان مطلوب بطرف را تغییرات میخواهید كه است مطلوب شما

 دستگاه از باید آكسیمومها و آید می ارزشی دستگاه از نسبتها پس میشوند، متولد ارزش و فلسفه بین همیشه

 استفاده توانید می مطالعاتی، زمینه بعنوان كه میدهم ارجاع علم و دین كتاب به را شما اینجا در. بیاید فلسفی

 . كنید

 عینی كاربرد به توجه و گرا حس منطق ـ 3/1

 اصطالحی دستاه در است «شدن» موضوع در سنجش كارشان موضوع كه دسته این كنونی شرائط در اما    

 را عقلی و سنجش موجود، وضعیت در االن یعنی هستند گرا حس دستگاه در بلكه. گیرند نمی قرار گرایی عقل



216  ····························································································································································  

 در را چیست سنجش خود مفهوم اینكه البته حاال. گیرد می قرار بخش این در كند می كار آن با غرب كه

 .كنم می بیان را كارشان روش گزارش فعالً و كنم می عرض بحث دوم قسمت

 والیت اصالت منطق در عقل ـ 4/1

 شود؟ می تعریف چگونه و چیست عقل ما اصطالحی دستگاه در اما    

 (غیرمعصوم عقل) عقل محدوده ـ 1/4/1

 تكامل به رو احیاناً كه دیگر موجودات سنجش اینكه درباره فعالً و است انسان عمل سنجش، میگوئیم ما    

 رسول نزد در عقل اینكه همچنین كنیم، نمی صحبت اصالً است، چگونه آن تكامل اینكه و هست هم

 آن به كاری مان فعلی بحث در هست، چگونه( «نوری اللّه خلق ما اوّل» و «العقل اللّه خلق ما اوّل( )»ص)خدا

 كائن ماهو و ومایكون بماكان عملش بگوئیم و باشد مطلق و نشود فرض تكامل برایش كه عقلی چون نداریم

 و الوصول تدریج شان علم اینكه معنای به معمولی عقالی و عقل درباره ما. نیست ما بحث موضوع است، برابر

 خود درباره همچنین كنیم، می صحبت عقل این درباره دارد، فرض آن در تكامل و نقص و است، تكامل به رو

 و نباشد نسخ این از و بوده مطلق و باشد وحی طرف از كه علمی اما كنیم، می صحبت قسمت این در هم علم

 و علم درباره بلكه. نیست ما بحث موضوع نباشد محدود آخرش و اول و داشته عالم این ماورای عالم به ارتباط

 و نقص آن در كه آگاهی آن یعنی است خودمان آگاهی و علم همین منظور كنیم، می صحبت كه هم آگاهی

 . كنیم می صحبت این درباره است، خطاپذیر و دارد فرض كمال

 (پذیری مسئولیت) اختیار و عقل ارتباط ـ 2/4/1

 بعنوان هرچند رود می كار به فعل یک و كار یک بعنوان است، سنجش و عقل كه سوم قسمت این در عقل    

 فعل نبودن قصد بدون معنای دهیم، نمی انجام قصد بدون را كاری هیچ هرگز ما یعنی است نظری فعل یک

 در ما كه داریم فعل چندتا بگویید شما است ممكن البته. هستیم مسئول مان فعل به نسبت ما كه است این

 مثالً كنیم نمی صحبت آنها شدن درباره ما و است خارج ما صحبت دایره از آنها میگوییم هستم، مجبور آنها

 موضوع است، خارج من اختیار از كه تكوینی امور سائر همچنین روم، می دنیا از كی و آمدم دنیا به كی من
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 مسئول میتوانم نسبت همان به هم من دارد، وجود نسبت چه به من حضور دیگر بعبارت. نیست ما بحث

 امور یا وراثت یا محیط جبری برآیند بمعنای نه كرد تعریف مسئولیت معنای به باید را انگیزه یعنی باشم،

 آن با رابطه در باشد سنجیدن كار در من مسئولیت هرگاه و است سنجیدن دركار من مسئولیت پس. دیگر

 بكار فساد در را خودش سنجش بود، مسئول خودش سنجش در كه نسبتی به معاویه بگویید باید مثال

 .میبرد

 (متعبد سنجش) عقل تعریف ـ 3/4/1

 برابر در را عقل كافی اصول در عقل كتاب در كه همانطور بگویید میتوانید نیز دیگر چیز یک همچنین    

 بیان را انسان حالتهای وصف یعنی انسان حمیده اوصاف بعد( جهل و علم گوید نمی و) میدهد قرار جهل

 سنجشی عملكرد به نسبت گیری تصمیم در( ها مسئولیت و حاالت) اختیار اینستكه معنایش این كند، می

 العلم عدم معنای به نادانیها گوید نمی یعنی میگوید را حاالت هم جهل تشریح جهت همچنین. دارد دخالت

 این یعنی گوید می شیطنت ،(باطل تصمیمگیری آن یعنی) حالتهاست آن پایه بر كه سنجشی به بعد و است

 به را عقل ،«الجنان به والكتسب الرحمان به عبد ما العقل» فرماید می عقل تعریف در بعد نیست، عقل دیگر

 كه خاصی سنجش ولی است سنجش وسیله این البته است، پرستش وسیله كه كند می تعریف آنچیزی

 یعنی كنیم می بیان است عبارت همین مثل كه را دیگری كلمه اینجا در هم ما میدهد، نتیجه را خدا بندگی

 هم «متعبد غیر سنجش» به و است «متعبد سنجش» معنای به عقل پس «متعبد سنجش» میگوئیم

 و طغیان جهت در آن بكارگیری و است عقل خدا، بندگی جنت در سنجش بكارگیری پس میگوئیم، شیطنت

 كه چیزی همان یعنی) است شیطنت هست، نیز خلق به نسبت استكبار پایگاه كه خدا به نسبت استكبار

 اما( بریده و انتزاعی صورت به نه) شود می تعریف مجموعه یک در است، سنجش كه عقل پس( داشت معاویه

 دانند می مستقل عضو یک را عقل آنها چون كنند؟ می عمل تجریدی آنها گفتید چرا عقل اصالت دستگاه در

 شما امّا است مستقل خودش پایین به نسبت خارجی عینی عمل از و خودش باالی به نسبت حالت از كه

 هر و است عینی فعل و ذهنی فعل روحی، فعل دارای انسان یعنی میدهد، معنا مجموعه در عقل میگویید
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 همینكه بدهید انجام شما كه هركاری نیست، بریده و جدا متغیر عامل سه این از میدهد انجام كه را فعلی

 با مسئولیت حوزه این در متغیر عامل سه میگویم من بالفاصله است، مسئول كار این به نسبت بگویند

 یا حالتها میگویم چیست؟ عامل سه آن میگویید دادند، منتجه یک و كردند پیدا وحدت همدیگر

 یابد، می معنا مجموعه یک در عقل پس ایشان، عینی عملكرد قدرت و ایشان سنجشهای ایشان، حساسیتهای

 یک بگویید شما حاال ندارد وجود عالم در شده قطع و شده ایزوله و بریده سنجش ولی هست سنجش بله

 میگویم است، عالم موجودمخلوق اولین است، مطلق و نیست اینصورت به وحدتش معنای كه است سنجشی

 . نیست ما بحث موضوع سنجش نوع آن

 ادراكات بر آن تأثیر و اختیار نفی لوازم ـ 4/4/1

 ما برخورد گوئیم، می را مطلبی محض مادی فرد یک به وقتی اینكه، است الزم آن ذكر كه دیگری نكته    

 ساده صورت به را اصطالحات ما گاهی چون ندارد، كارآئی هیچگونه ایمان كه بكند خیال او كه نیست اینگونه

 یک با برخورد زمان در اما «محور عقل» و ،«محور حس» ،«محور انگیزه» میگوئیم مثالً و كنیم می بیان

 را؟ شده بریده احكام یا دارید قبول را مجموعه احكام شما میگوئیم او به ما مادیگرا شخص

 روی دست یعنی. میدهیم آن به عینی شاخصه و شناسم می آن كاربرد به را شناخت من میگوید او    

 بالفاصله من اینجا در نیست محسوس اینجا در شما آخرت عالم كاربرد بگوید تا گذارد می آن مادی شاخصه

 اختیاراً؟ یا شود می پیدا جبراً است، شده پیدا شما برای كه شناختی این خوب، بسیار كه بگویم دارم حق

 ارزش میشود، واقع جبراً گفت اگر میشود؟ واقع جبراً یا دارید حضور نسبت به آن، در هم شما خود یعنی

 معنایش بدهم، نظر میتوانم من بگوید كه اندازه همین ولی است، برده سئوال زیر را خودش علمی حرف

 همیشه اختیار كه است قاعده یک این اصوالً. است دانسته حاضر آن در را پذیری مسئولیت یا اختیار اینستكه

 رابطه تحت مطلق بصورت اختیار بگوئید اگر و كند می ربط ایجاد یعنی دارد قانون بر حاكمیت نسبت به

 باید كند نفی را پذیری مسئولیت كسی اگر و كند می نفی را پذیری مسئولیت و است جبر معنای به این است،

 .باشد خودش زدن حرف پوچی حتی و عالم پوچی به معتقد
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 والیت اصالت منطق در عقل بودن نسبی معنای ـ 1/4/1

 نسبی مفهوم یک عقل كه كنیم را استنباط این میتوانیم بپذیریم را مباحث این اگر: زاده بیک دكتر آقای    

 آن بر را دانش آن باید فرد كه انطباقی قدرت میزان و اختیارات میزان سنجش، میزان اینكه، به توجه با. است

 .بگیرد انجام آنها روی باید سنجش كه مسایلی

 از اگر البته( تكامل و ارتقاء یعنی) است جهت مال ثبات و هستیم اسالمی نسبیت به قایل ما اصوالً(: ج)    

 محال كردن عمل و بیاورید میتوانید چیز همه در را تردید آنوقت بردارید را تكامل و ارتقاء نسبیت، مفهوم

 آن ادراك آنگاه میشود، «تكاملی جهت» بیاورید خودتان نظری دستگاه در ثابت پایگاه یک اگر اما میشود

 و است الزم هم حركت اصل برای مسئله این. نیست ممكن جهت تغییر ولی شود می كاملتر هم تكاملی جهت

 نیستیم( گفتیم كه صورتی آن به عقلگرا دستگاه مانند) مفهوم یک در گرائی مطلق به معتقد هرگز ما لذا

 .هستیم «شدن» حال در یعنی

 همان مانند داریم علمی مفاهیم یک ما كه كنیم مند مدل اینگونه را شما صحبت شاید ما حاال(: س)    

 یا و نظری و فلسفی بحث یک و هست، بیرون فضای در كه دیگری حقیقت یا زدید مثال شما كه خودكاری

 از اندازه چه و ایم كرده استفاده مادی عقل از اندازه چه ما كه كند می معین را اینها حدفاصل كه داریم دینی

 .الهی عقل

 یک در بگویید میخواهید نه؟ یا بكنید ارگانیزه اینرا میتوانید شما آیا اینستكه مطلب مهمترین(: ج)    

 نظرتان و آید می تجربه خور باز بگویید میخواهید اینكه یا كنم می قطع و میدهم برش یک اینجا در ای مرحله

 نه؟ یا كند می اصالح را

 تا مادی امور از هستند طیفی یک اینها میگویم بلكه گویم نمی بیان مستقیم خط صورت به من(: س)    

 .نظری

 دارند؟ دادوستد یعنی هستند، متقوم طیف یک آیا(: ج)    

 بله(: س)    
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 .است درست باشند داشته دادوستد اگر(: ج)    

 .است من جایگاه از متأثر من عقالنیت و باشم، كجا من كه دارد بستگی حال(: س)    

 .است تر مشخص جایگاه به نسبت ولی است كل از متأثر(: ج)    

 است ممكن كه دارند مادی عقالنیت آنها كنند، می توجه عینی مسایل به كامالً كه كسانی حاال(: س)    

 .نكنند كار جاهایی یک در ولی بكند كار درست هم ابعادی یک در آنها عقالنیت

 .كند می پیدا فرق شما مدل با آنها مدل هم عینی كارآمدی در كند، نمی كار هایی بخش یک در چون(: ج)    

 ادراكات گیری شكل بر آن تأثیر و تكامل مسئله به توجه ضرورت ـ 1/1

 جنگ دوران در( ره)امام كه كردم مطرح قبالً را سئوالی یک من ضمناً. است خوب مدل این پس(: س)    

. است عقالنی نكردن جنگ فرمودند می دیگری محترم آقای آنوقت است عقالنی كردن جنگ كه فرمودند

 محترمی اشخاص رسیدیم آن به كه مدلی این نظر از و هستند باالئی بسیار مراتب در نفر دو هر اینجا

 با اندازه این( نیست مادی هیچكدام فرد دو این عقالنیت اینكه به توجه با) شاخصه دو این چرا ولی هستند،

 كند؟ می فرق هم

 آب مثال برای است موضوع به ناظر همیشه حكم. كند می فرق حكم شناخت با موضوع شناخت(: ج)    

 است مستحب خوردن آب است دیگر حكم یک است واجب خوردن آب است، حكم یک است حرام خوردن

 حكم پس است حكم یک هم است مكروه خوردن آب حكم، یک است مباح خوردن آب و دیگر، حكم یک

 انجام میتوانی و نباید» ،(مستحب) «كنی ترك میتوانی ولی باید»( حرام) «نباید» و ،(واجب) «باید» یعنی

. گوئیم می دستور و حكم آن به كه است پنجگانه بایدهای احكام این( مباح) «است مساوی» و( مكروه) «دهی

 در «خوردن آب» گوید می مثالً و میگوید سخن( شما فعل به نسبت) آن درباره بایدها این كه چیزی حال

 .«حكم كلی موضوع» گوئیم می این به گیرد، می صورت چیز این به نسبت كه است فعل یک خوردن اینجا

 و) دینداری یعنی است، فردی امور به محدود است فرد نظر در كه موضوعاتی دایره كه، است گاهی حال    

 با او خرد روابط و خدا با اش رابطه یعنی خرد موضوعات در و شود می تعریف فرد خود تكلیف انجام به( تدین
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 پسرش برای مداد یا خودكار یک و بكند ای معامله یک شما از یكی هرگاه مثال برای. شود می محدود مردم

 قرار اسالمی عقود تحت باید كار این چون است، مسئول نكند، را شرعی امور رعایت معامله این در و بخرد

 التحریر، لوازم چون است التحریر لوازم خرید از بیش خیلی آن اثر كه ارتباطات توزیع در هرگاه ولی بگیرد

 دارد، خبره اهل تشخیص به بستگی بكند، هركاری آنجا در ایشان. است ساده و خرد سطح در ارتباط لوازم

 .شد تعریف فردی صورت به و آمد ساده و خرد موضوعات در حرام و حالل دایره اینستكه معنایش

 روش بدلیل نه و حوزه، عرفانی روش بدلیل نه و حوزه، منطقی روش بدلیل نه( ره)امام حضرت امّا    

 پنجاه مدت در منظم بطور ساعت ربع سه روزی ایشان چون زیاد، تأمل بدلیل بلكه حوزه، اجتهاد و اصولیین

 قلیان كه پیرمردی آن مثل بخورد غصه و كند فكر اینكه نه البته كردند می فكر مسلمین وضعیت درباره سال

 اینكه بدون یعنی. چیست علتش و چرا كه است كرده فكر منظم صورت به بلكه كشد، می آه و دارد دست به

 تشخیص قدرت منطقی، دستگاه كردن درست از قبل بشر بهرحال چون باشد، كرده مقنن را جدیدی منطق

  او سنجش اگر و دارد

 پیدا جهانی افق اینكه تا آید می باالتر مسایل در كم كم بعد و كند می را شناسی آسیب همین بشود، متمركز

 نیست مؤمن یا فقاهته، حق نیست فقیه یا نباشد حكومت به قایل كه كسی فرمایند می( ره)امام حاال كند، می

 افق در اجتهاد از تعریف اصالً امام، حضرت شاخصه بنابراین. نیست مجتهد یا نیست عادل یا یعنی ایمانه، حق

 یعنی) كالن موضوعات در اجتهاد قدرت بدون خرد، موضوعات در اجتهاد امام چون شود می مطرح باالتری

 . ندارد قبول را تكامل یا توسعه موضوع شناخت بدون و( بهم امور بین نسبت مالحظه

 (حوادث سرپرستی) اجتماعی ادراكات در تكامل شاخص ـ 1/1/1

 به پاسخگو نه و بودن، حادثه محدث یعنی است كرده تعریف مكان و زمان بر حاكمیت به را تكامل امام    

 و سیاسی یا فرهنگی حادثه یک یا شما كه است این هم شدن حادثه محدث معنای. شدن مستحدثه مسایل

 امام حضرت. كند می عوض را روابط نظام و ساختارها و شود می تغییر منشأ این و كنید می درست اقتصادی یا

 مطرح را حوادث بر حاكمیت بلكه داند نمی اجتهاد خرد، موضع از را موجود ساختارهای به بودن پاسخگو
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 سازد می اللّه ایام امام بقول كه كنید تعریف چیزی آن به بلكه نكنید تعریف هفته روزهای به را زمان. كند می

 یک. شود می عوض امور منزلتهای و كند می عوض را جامعه ارزشی نظام در اجتماعی مخصوص وزن یعنی

 یک و شود می بزرگ بود، كوچک منزلتهایی یک شود، می یافتنی دست بود نیافتنی دست كه منزلتهایی

 در قبالً كه شاهنشاهی القاب همه و مشیرالممالک مشیرالدوله، كلمه دیگر. میشود كوچک بزرگ، منزلتهای

 فرو شود می تلقی صرعنا برای ارزش منشأ و دیدید می شاهنشاهی نظام اساس بر كشور سیاسی های چهره

 ظرف دستی، چرخ با كه كند می نقل خودش و بوده دبیر یک كه رجایی آقای دیگر حال و ریزد می

 یک كه است سیاسی حادثه یک ایجاد معنای این كند، می پیدا تصمیمگیری برای شایستگی فروختم، می

 حاكمیت معنای این. است كرده ایجاد سیاسی امور در را ارزشی دیگر ساختار یک و ریخته فرو را ساختاری

 .میشود مكان و زمان بر

 آن با آمریكا جمهور رئیس برابر در شاه یعنی آمد نمی شمار به عددی اصالً آمریكا مقابل در كه ایران كشور    

 تلخی با داد می راه او به وقتی مدتی از بعد و كشید می انتظار ساعتها او اتاق در پشت میكرد كه كوچكی همه

 یک سال 18 حدود از بعد كه میرسد جائی به كشور این دم، تابع شیر نه است شیر تابع دم گفت می او به

 كه میدهد پیغام و میفرستد اینجا به و كرده امضا آنهاست كتاب مقدسترین كه را انجیل آمریكا، جمهور رئیس

 وقتی كه كرده ایجاد را وزنی یک انقالب ولی گذشته انقالب از سال 18. میدهیم وتو حق شما به

 بمدت اولش طراز سیاسی مسئولین با كلینتون آمریكا در كند، می صحبت خبرنگار یک با شما جمهور رئیس

 و ایران فوتبال مسابقه تماشای برای و كند می پخش هم را مصاحبه این و دیدند می را مصاحبه این دقیقه 22

 میشود، چه اش نتیجه كه كنند می توجه بازی این به بیشتر همه از و كنند می شركت دنیا جای همه از آمریكا

 داده عده یک به مقاومت قدرت و روحیه، امید، یعنی است جهانی مقیاس در ارزشی نظام تغییر معنای به این

 در هزینه این اصالً است، بوده كم هم بسیار نه میگویم بود؟ زیاد جنگ هزینه بگویند اگر حاال بعد است، شده

 اگر است بوده این برابر چندین شما رقیب تبلیغات خرج فقط مدت، این طول در است، راندمان كدام برابر

 اصالً شما و است كرده خرج بیشتر شما از خیلی كه او هستید، ایمان پرچمدار كفر، پرچمدار مقابل در شما
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 در بازرگان آقای مثل نفر یک آنگاه. است بوده شما طبیعی هزینه ها هزینه این اید، نكرده پرداخت ای هزینه

 میلیارد چند و شد ایران برای بزرگ ضرر منشأ امریكا سفارت تسخیر میگفت و كرد می مالحظه خرد شكل

 در برداشتم، قدم تكامل و توسعه در یعنی كردم ایجاد روحی جرأت فرمود می امام ولی شد، وارد خسارت دالر

 چیزی توسعه برابر در هزینه آن كردید، نگاه توسعه در وقتی كنید، نگاه توسعه در بلكه نكنید نگاه خرد سطح

 . است امور سطح مالحظه دقیقاً این. است اول انقالب از بزرگتر كار این و آید نمی حساب به

 بین نسبت فقط نه امام امّا كردند می نگاه مسائل به خرد سطح در بازرگان مثل نیز مراجع از بعضی    

 سطح اساس، بر نسبتها تنظیم بعد كند، می نگاه كند هدایت را تكامل كه سطحی در بلكه كل، بندیهای دسته

 .كنند می تبعیت شده ایجاد كه تكاملی میزان از همیشه ساختارها و است تكاملی مرحله

 ارتباط ایجاد قدرت و داشتن مسئولیت تناسب ـ 6/1

 دور خیلی بحث اصل از كه بود این كردم مطرح پیوسته بصورت را سئواالت این من اینكه علت(: س)    

 .نشویم

 به اینكه است علیت برابر و دارد وجود والیت اصالت منطق دستگاه در كه چیزی مهمترین بهرحال(: ج)    

 را نسبت این اینكه است، نسبت ایجاد عمل كه سنجش یعنی داریم ربط ایجاد قدرت داشتن مسئولیت نسبت

 تبعیت سیر خط جریان در و كنم ایجاد را نسبت این یا بگیرم، قرار ای معاویه سیر خط جریان در و كنم ایجاد

 حوزه در البته. باشد داشته مقهوریت اینكه نه دارد نسبت ایجاد بر حاكمیت مسئولیت اینجا بگیرم قرار علوی

 مشیة» آن اسم كه) هستید باالتری اختیار یک تابع و كنید جدید ربط ایجاد توانید نمی شما كه باالترش

 موجود شما برداری بهره در پس. باشم داشته تولی عمومی، قوانین به باید گوئید می آنها به نسبت( است «اللّه

 فالن در را ممنوع ورود تابلو میگوید كه دارد رانندگی راهنمایی شورای یک شهر میگویید شما مثالً هستید

 دارد؟ نقشی چه گیری تصمیم این میگویم. بگذارید دیگر قسمت فالن را آزاد عبور تابلو و كنید نصب قسمت

 هدایت را خوردو یا هستم عابر كه من به نسبت مسئله این. كند می تنظیم را آمدها و رفت گردش میگویید

 میدهد دستور كه كسی برای ولی كنند، جریمه مرا باید شدم وارد ممنوع عبور از اگر كه است قانون كنم می



224  ···························································································································································  

 میشود حاكِم مادون به نسبت همیشه كردید، مالحظه كه نسبیتی در قانون پس است رفتار تنظیم وسیله

 تصویب را رانندگی و راهنمایی قوانین كه كمیسیونی آن به اگر حاال میشود، تنظیم ابزار مافوق به نسبت ولی

 دیگری شخص و نیستم شهر نقشه مسئول من میگوید است، شهر نقشه اساس بر قوانین این بگوئیم كرده

 كرد، طراحی دیگری نحو به را شهر نقشه توان می میگوئیم و رویم می او بسراغ. است شهر نقشه مسئول

 تنظیم و هستند من بر حاكم آنها كنند، می بررسی را جمعیت بافت و جمعیت تمركز كه ریزانی برنامه میگوید

 و اقتصادی سیاسی، موازنه در ما تعریف میگویند رویم می آنها سراغ. است حاكم قانون من به نسبت آنها

 كسی میگویند كند؟ می معین را موازنه كسی چه پرسم می است، ساختاری الگوهای ترسیم اساس فرهنگی

 در شما میگویم است، جامعه تكامل سطح رهبری، كار سطح بنابراین. است رهبری یا توسعه امر متكفل كه

 معین را تاریخ تكامل كه دین به نسبت میگوید ـ، باشد الهی دستگاه در اگر ـ هستید، مسئول كسی چه برابر

 كردید؟ معین اینطوری را تاریخ تكامل چرا شما میگوئیم رویم می دین سراغ به هستم، مسئول است كرده

 . است اللّه مشیة میگوید

 پرور حیات و حیات دارای شدن، حال در مجموعه یک بصورت و ارگانیزم بصورت بتوانید شما اگر بنابراین    

 وجود آن سطوح همه در پرورش و تكامل باشد، داشته وجود آن سطوح همه در ربوبیت كه ببینید را عالم

 جلت ـ حق حضرت خود مطلق رب كه است طبیعی البته ،(پرورش سرپرستی یعنی ربوبیت) باشد داشته

 و شود می تفویض( ع)طاهرین ائمه و( ص)اكرم نبی به( تاریخی ربوبیت) آن از ای شعبه ولی است ـ عظمته

 تفویض صغیرا، كماربیانی ولوالدی اغفرلی اللهم تا آن تر كلی بسیار شعبات و فقیه ولی به آن تر كلی شعبات

 نظام و ربوبیت نظام سطوح همه در و است بوده مادرم و پدر بدست من طفولیت پرورش یعنی شود، می

 .است والیت

 نفع به نباید ربوبیت سطحی، هیچ در هرگز و است استبداد نظام از غیر اینصورت در والیت نظام البته    

 پرورش مسئولیت و است مسئول او به نسبت كه بشود تمام كسی نفع به بلكه بشود تمام دهنده پرورش خود

 اینكه معنای به ولی دارد، وجود حتماً بله، دارد؟ وجود هم آزادی و حضور توسعه گفتگو، گفتمان، حاال. دارد
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 شكل در اخالقی، تهذیب یا روحی تمحض احراز با متناسب و باشد داشته ارتقاء قابلیت والیت نظام در حضور

 توسعه همچنین شده، ارگانیزه و تناسبات دارای و مقنن بلكه درویشی و فردی صورت به نه یافته توسعه

 شرح منزلت با متناسب و گذارید می «لالسالم صدر شرح» آنرا نام كه باشد داشته عملی توسعه و ذهنی

 كسانی چه شما مقابل در اما. است حاضر دیگران اختیارات در یعنی دارد اجتماعی حضور قدرت صدرلالسالم

 است برده كار به اسالم برای هم و كفر برای هم را صدر شرح كلمه قرآن ،«للكفر صدره شرح افمن» هستند؟

 . است للكفر صدر شرح دارای معاویه یعنی

 تكامل جریان در كه ارتباطی ایجاد و مسئوالنه ارتباط ایجاد و ربط یا سنجش ایجاد ارتباط، مسئله در پس    

 .ماست منظور دارد، الهی مسئولیت

 اجتماعی امور هدایت و حوادث دائمی سرپرستی ضرورت ـ 1/6/1

 اینرا ربط زمان، و مكان نظر از حوادث بر حاكمیت یعنی تكامل كه فرمودید شما كه ای جمله همین(: س)    

 مسئول كه من مثالً كه بگیرم آن از نتیجه یک میخواهم باشد، شكل چه به باید ارتباطات كه بحث آن با

 جهت در را ربط آن بتوانم اینكه برای قدرت داشتن و مسئولیت سطح در. هستم مردم برای ارتباطات تأمین

 شود می ایجاد ارتباط بواسطه كه بشوم حوادثی بر حاكم میخواهم من كه بگویم باید آیا كنم ایجاد تكامل این

 اگر كه میدهم شما به سرویسی یک شبكه این در من مردم ای میگویم اینكه آن عینی خیلی مصداق مثالً

 مشمول كنم، برخورد اینطوری من اگر. شود می شما تكامل باعث كه افتد می×  اتفاق بگیرید، را سرویس این

 .شوم می اصل این

 كنید؟ عمل یا بگویید باید اینرا(: ج)    

 كنم عمل این برعكس من اگر حال. است گزاری سیاست موضع در من بحث اما كنم، عمل باید(: س)    

 .نكنید استفاده میدهند، شما به دیگران كه سرویسی از مردم ای بگویم و ندهم سرویسی هیچ یعنی

 اینطوری یعنی است شدن حال در عالم و نیست، شما اختیار در كه «شدن» چون توانید نمی اصالً(: ج)    

 تكامل و حادثه ندارد، تعطیل زنگ چون و بزنید خدا تكوینی دستگاه برای تعطیل زنگ بتوانید شما كه نیست



226  ····························································································································································  

 شما اگر و. كنید متوقف آنرا توانید نمی شما كه است باالتر اختیار به مربوط قسمتش آن و شود، می ایجاد

 به نسبت را مسئولیتش هم دشمن كه نیست اینطوری ندادید، انجام متعال خدای به نسبت را خود مسئولیت

 .نیست قبول قابل كنم می قطع آنرا من كه جواب این حتماً ندهد، انجام كفر

 دستگاه در عقل تعریف به منتهی جوابش كرد مطرح زاده بیک دكتر آقای كه اشكالی: رضائی االسالم حجة    

 .شد می االیمان اصالة

 آن معنی كه كنم بیان نیز دیگری تعریف یک میخواستم من البته كردیم، تعریف شكل سه به را عقل(: ج)    

 چیست؟ مادی یا الحس اصالة دستگاه در شناخت آیا یعنی است، سنجش زیربنای و است شناسی شناخت

 كه كنیم تعریف خوب آنرا باید ولی كنند می مطرح را عملی كاربرد گفتم و كردم اشاره مختصر بسیار اینرا

 مورد در معناست، چه به كرد عوض را اش فرضیه توان می و دارند خاصی ارزشهای و هستند كاربردی تعاریف

 برای سنجش كه كرد روشن خوب را این باید بهرحال. رسند می پوچی و تردید به گفتم هم آن نقض

 و معناست چه به است اصطالحی كه العقلی اصالة دستگاه در شناخت تعریف و گیرد می انجام شناسایی

. است نحوه چه ما دستگاههای در سنجش و است چگونه دنیا دانشگاههای حس اصالت دستگاه در سنجش

 در حادثه بودن محدث در حتماً ما آنكه مطلب خالصه. دهیم توضیح باید میگوئیم كه را شناختی نوع سه این

 داشته تسخیر قدرت شما انضباط، و دقت سرعت، در كه نسبتی هر به و باشیم داشته حضور باید هم فیزیک

 هم شما كار ابزار و شد، نور برابر شما سرعت اینستكه معنایش كنید، كنترل را نور توانستید اگر یعنی باشید

 اجتماعی ساختارهای و باشد اساس همین بر باید هم شما اجتماعی عملی انضباط آنگاه شد، نور سرعت برابر

 . باشد آن با متناسب باید هم

 و اجتماعی ساختارهای یعنی آنها سازی حادثه كه است طبیعی بیفتید، عقب آنها سرعت از شما اگر    

 مسایل به پاسخگو شما و شود می آنها مال روابط انضباطهای و كنند می معین آنها را اجتماعی انضباطهای

 كسی دست به والیتش است، مستحدثه مسایل به پاسخگوی كه كسی است طبیعی و شوید می مستحدثه
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 او تابع پس. كنید درست را حكمش باید شما و كند می درست موضوع او چون كند می درست حادثه كه است

 .هستید

 .است انگیزه ارتباط، اصلی مقوم داریم، عملی رفتار و عقل انگیزه، از كه توصیفی مجموعه با حال(: س)    

 نظام آن اصلی متغیر كه دارد اصلی متغیر و كند می پیدا تكامل حتماً ارتباط بفرمایید دیگر بعبارت(: ج)    

 جمع روحی تكامل و جمع، روحی تكامل بلكه فرد روحی تكامل نه البته است روحی تكامل و حساسیتها

 خشک فرد یک شما هرگز یعنی. برتر كیفیت دارای و تر متنوع و تر یافته ارتقاء و بیشتر شدت و وحدت یعنی

 و است متمسک قالبش در فقط هم آنها به و است فردی وظایف از دسته یک به متنسک كه را مقدس

 آن در حالت اینكه به كاری كند، اداء آنطوری یا كرده ادا اینطوری را كلمه این مثالً كه است مواظب همیشه

 توبیخ را آنها شدیداً امام كه هستند مقدسینی اینها. كند می حفظ را كار قالب فقط یعنی ندارد باشد داشته

 .هستند هم خردنگر بسیار اینها كند، می

وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 5جلسه 

 

 درباره زیربنایی های سوال طرح زیربنایی، سوالهای یک( حسینی منیرالدین سید المسلمین و االسالم حجت

 ]...[ صورت به رسانی اطالع شبكه مسئله

 گردد؟ پرورش بستر تواند می اطالعات آیا( الف

 دهد؟ جهت را او اجتماعی گیری موضع و نماید، شیء به تبدیل را انسان تواند می اطالعات آیا( ب

 شود؟ انسانی كرامت رشد بستر تواند می اطالعات آیا(ج

 بیاورد؟ بوجود را تكنولوژی در شده مستهل انسان تواند می اطالعات آیا(د

 را تكنولوژی در شده مستهل انسان گویید می شما یعنی ، مقداری یک سوال ؟ شده مستهل انسان( س

 بیاورد؟ بوجود

 .بكند حاكم انسان بر را تكنولوژی یعنی( ج

 .شود این موجب تواند می انسان( س

 بنماید؟ تكنولوژی در مستعد را انسان تواند می رسانی اطالع شبكه یا اطالعات آیا( ج

 مادی را او امید و دین كه كند هدایت ای¬گونه به را انسان انتخابِ قدرتِ و انگیزه تواند می اطالعات آیا( ذ

 تواند می را مادی ارزشهای ایجاد و انسانی ارزشهای ساختن منزوی در نقشِ رسانی اطالع نظامِ آیا سازد؟ صفر

 گیرد؟ عهده به

 هماهنگ در اطالعات بندی طبقه نقش سازد؟ منزوی را دینی اطالعات تواند می اطالعات بندی طبقه آیا( ه

  چیست؟ اطالعات جریان سازی
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 دستگاه یا اطالعاتی فیبر به نیازمند دیگر، اطالعات بندی طبقه به بندی طبقه ساختن تبدیل در آیا( ط

 هستیم؟ فرهنگی استقالل حفظ برای مبدل

 اعتبارات جریان در كه مركزی بانک مانند یا است گر¬توزیع یک صرفاً رسانی اطالع شبكه اطالعات، آیا( ی

 یعنی)نماید؟ اعمال خاصی گیری جهت آن تكامل گیری جهت و اطالع تولید در تواند می دارد زیربنایی نقش

 از هریک تواند می یا و خدمات و كشاورزی بر مقدم را صنعت تواند می پولی گذاری سیاست كه گونه همان

 مركز دارای نیز اطالعات ی¬شبكه. باشد داشته نقش آنها اولویت تعیین در را خدمات كشاورزی صنعت

 از بعضی حاال( باشد؟ دارا را كالن نقشِ آن گیری جهت و اطالعات تولیدِ در تواند می كه است مدیریتی

 اطالع نقش. بود شبكه ی¬درباره سری یک بوده، اطالع نفس درباره تعدادی یک آوردید، شما كه را سواالتی

 .سرفصل دو شود می این. است دیگر صحبت یک رسانی اطالع ی¬شبكه نقش. بیاید سرفصل یک زیر باید

 .شود می رسانی اطالع ی¬شبكه نقش ـ2. ذهنی موضوعات در اطالعات نقش ـ1( س

 نشد؟ تر¬وسیع نظرتان به این. شود می اینترنت نقش  هم سه( ج

 كه هستند اینترنت خود دنبال است، ممحّض پایین قسمت در بیشتر آقایان ذهن ولو شد تر وسیع بله( س

 توصیف باید ما را اطالعات نظام با اینترنت بر مقدمه كه دهد می نشان این ولی كنند، كار چه را اینترنت

 .كنیم

 یک. است رسانی اطالع شبكه یعنی اینترنت ی¬شبكه ی¬كلمه گوییم می نویسیم، می مقدمه ما یعنی( ج

 اطالع آن اینكه از نظر صرف هست اطالع موضوع خود در موضوعاً ارتباط نحوه یک كه دارید اطالع نقش

 است، طرف دو بین ارتباط نحو یک گمانه، نحو یک خودش اطالع یعنی. است وسیله چه به و چیست خودش

 یا سلبی یا یعنی است موضوعی یک به نسبت حكمِ بین ی¬واسطه همیشه دارند؛ حكمیه نسبت یعنی

 است، حرف یک سیاهی و است حرف یک مداد. است سیاه مداد این بگویید خواهید می شما. است ایجادی

 بین تواند می طرف دو این كه دارد، طرف دو همیشه گمانه پس.  است موجود اینها بین حكمیه نسبتِ یک

 چه در را این. باشد اش پوسته و مداد بین شود می باشد، نوكش و مداد این بین تواند می. باشد این و این



 ····························································································  231 

 را این. هست زدن گمانه خودِ برای بستری یک پس. بزنید گمانه اش¬درباره گویید می گذارید می بستری

 اسمش گویید می شود، می توزیعش برای  واسطه  كند، هدایت را این خواهد می كسی. گوییم می اطالعات

 شرایط شود، می بستر زنی گمانه. است اینترنت شبكه اسمش كه دارد خاصی شبكه كسی یک. است شبكه

 و نسبت شناخت و نسبت ایجاد گمانه، گزینش گمانه، پیدایش شرایط[ »؟] در كه چیست؟ گمانه پیدایش

 بسترهایی این. بگیرند انجام توانند می بستر سه در ، داریم اطالع تولید در كه را ای¬مرحله سه این. «تناسب

 قرار اصل را انسان كرامت تواند می باشد، مادی تواند می باشد، الهی بسترهای تواند می كردیم، عرض ما كه

 . شود متسهیل انسان تكنولوژی توسعه در كه دهد قرار اصل را این تواند می دهد،

 مادی، بسترِ فرمودید كه مواضعی آن بر بنا بستر، كه. «التغاطی هم یكی مادی یكی الهی یكی» بستر سه( س

 ...است محض گرایی حس

 .كند حاكم را جهان با انسان رابطه یعنی كند حاكم را تكنولوژی تواند می( ج

 .تكنولوژی حكومتِ یعنی( س

 كه ای¬انگیزه  پیدایش و دارد، انسان كه اطالعاتی پیدایش بر جهان با انسان رابطه یا تكنولوژی حكومت( ج

 . «انتخاب اطالع، انگیزه،» انسان، عمل و دارد

 .است شده حاكم این بر تكنولوژی اینجا( س

 كرامت باز شود می انسانی كرامت یعنی هم با ها¬انسان رابطه  شود، حاكم این بر تكنولوژی شود¬می( ج

 روابط در انسانی كرامت بر الهی گیری جهت بودن حاكم. باشد داشته التغاطی نقش یک تواند می هم انسانی

 كنیم، ضرب اگر داریم كه را تایی سه دیگر عبارت به. شود می وسیله  مطلقاً تكنولوژی صورت این در. انسانی

 .شود¬می انسان تعریف در محوری خدا یا التغاطی، گرایی انسان در محض گرایی ماده

 انسان خواهیم¬می است محوری خدا مقابلش اینجا چون گوییم؟ می التغاطی گرایی انسان  چرا اینجا( س

 . داریم مقابلش را التغاطی غیر گرایی انسان دیگر پس است، بد كه بنویسیم هم گرایی
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 شود¬می اسالمی نظام هم آنجا است، گرایی انسان با برابر كه التغاطی نظام: گفت جوری این شود می نه،( ج

 .است گرایی¬تكنولوژی گرایی، ماده با برابر كه

 .شود می انسانی گرایی تكنولوژی مقابلش اسالمی یا الهی نظام هم طرف این( س

 الهی، تكامل دیگر عبارت به خدا عبادت. كنیم اضافه اینجا باید گرایی حق( ج

 .شود می گرایی تكامل( س

 تكنولوژی، گرایی تكامل نهایت،. شود¬می الهی گرایی تكامل تا سه هر شود،¬می الهی گرایی تكامل بله( ج

 عنانّیت نحوه یک هم آن كه خودش روابط بر انسان شدن حاكم. است آدم تكامل بر تكنولوژی شدن حاكم

 . است روشن دیگر اینها. شود¬می محوری خدا بعد شود، می التقاط دچار كه است

 

 .شویم مرخص بفرمایید اجازه استاد، ممنون خیلی بله( س

 ...كه بكنند جوری را ادبیاتش. كنند كار رویش مقدار یک باید هم آنها( ج

 صحبت كه ادبیاتی به كنند تبدیل را این خواهند می صورت هر به چون كنند، می را كار همین طبیعتاً( س

 بعضاً. بیاورند ای¬بندی دسته چه در را سواالت كه آورند می ذهنشان در فرمی یک دیگر معنای به كنند، می

 بهشان ما ولو یعنی آورند، می را ما های سوال همین ندارند قدرت كه هم وقتها بعضی دارند، را كار این قدرت

 مثال لذا ندارند خیلی را آن تفكر قدرت نكنند پیدا تسلط سادگی این به كه است این گیرها از یكی گوییم، می

 ...ما دانشجوهای

 .دهد قرار تأثیر تحت را جلسه كه آید می من نظر به برود، نظم این با سواالت این اگر( ج

 طرح ولی. ندارد را اینها پاسخ قدرت جامعه رود، می سواالت این است وقتی یک است، مطلب یک فقط( س

 مسئله به منظر این از حاال تا ولی بینند می را سواالت این اندیشمندان است، شده برایش جدیی سواالت

 ظرفیت چون ،... به نسبت آید می بوجود شان¬برای تردید كه است این حداقل. بودند نكرده نگاه اینترنت

 .است ضعیف یا ندارد، وجود آید می نظر به ما جامعه در سواالت از دسته این به گویی پاسخ برای علمی
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 فصل سه است، سواالت اول فصل طرح كه ی¬مقدمه باشد، داشته فصل 1 یعنی بنویسد، آخرش هم یكی( ج

 های¬فعالیت به نسبت خود استقالل از كشورهایی چه گیری؛ نتیجه اینترنت، شبكه ارتباطات، اطالعات،

 با ارزشی مشترك های¬بنیان در كه حالی عین در غربی كشورهای چرا دارند؟ هراس اینترنت ی¬شبكه

  هراسند؟ در خود ملی هویت از دارند قرار تكامل جهتِ یک در اینترنت ی¬شبكه اندركاران دست

 .است خوبی خیلی سوال بله،( س

 .بیاورید اول سوال عنوان به بیاورید آخر اینكه جای به را اینها شود¬می( ج

 اول باید باشد تر¬نمودی ها¬بحث هرچه یعنی. زند می اول را خواب رگ یعنی است، بهتر این اتفاقاً( س

 آوریم، می اول را فلسفی و زیربنایی های بحث خودمان های بحث در. بكنیم وارو را قضیه باید دقیقا.بیاورید

 می نتیجه یعنی شان برسانیم آنجا به بعد كنیم شروع تمثیل از باید بگیریم، تماس جامعه با خواهیم می وقتی

 .... اطالعات كه گیریم

 . كند¬نمی ایران مثل را مرد و زن ی¬رابطه كه فرانسه یعنی( ج

 .است آمریكا در كه چیزی همان با است برابر اصال كه آن نه( س

 قائل هویتی است قائل رویسن نام به را هویتی یک. زبان یعنی است، قائل خودش برای هویتی یک ولی( ج

 بكند؟ كارش چه تواند¬می آمریكا ترسد؟ می آنها از چرا. گذارد می ملی هویت  را اسمش كه است

 شما خدمت كه دارم ای¬مقاله فرانسه از نوعاً. دارند االن و دهند می اینها به هایی پاسخ اینها البته( س

 به خودشان رسد، نمی اش¬عقل كه متعصبی آدم یک مثل اند¬گفته و اند¬كرده تحقیرش خیلی. آورم می

 زبانش اینترنت شبكه كه كنی می ادعا داری خود¬بی تو اند،-گفته رسد نمی عقلش كه متعصبی آدم این

 .اند خندیده ؛بهش شود می طور چه باشد فرانسوی زبانش حاال است انگلیسی

 دیگری، زبان به كند افتخار كسی اگر چیست؟ استقالل در زبان نقش است، مهم سواالت از یكی این خب( ج

 این كسی هویت اگر یعنی باشد؟ داشته تواند می اندیشه فرم در تأثیری آیا زندگی، فرم تغییر زبان، تغییر

 این دیگر، ساختمان به دیگر، فرمهای به دیگر، رسوم به دیگر، زبان به بكند افتخار احساسِ كه شد جوری
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 مثل ملی های¬هویت تغییرِ یعنی است؟ نظامی چه تابع این شخصیت چیست؟ اش پرورشی بافت در اثرش

 هویت ملی، غرور رفتنِ بین از احساسِ است؟ پذیرفته شرطی چه به نیست؟ پذیرفته مطلقاً رسوم، زبان،

 داشت؟ خواهد كشور یک استقالل برای منفی یا مثبت تأثیر دیگر های¬ملت در مرزی چه تا قومی،

 ممكن كه است چیزهایی ها¬این كند؟ می تهدید ای¬پایه چه تا و چگونه را اختیارات حضورِ نظامِ ی¬توسعه

 فرض من بگویید یعنی بیاورید، ضمیمه در را اش¬هایی¬بحث یک. شود فلسفی باشد نداشته لزومی است

 .نگذارید من برای اسمی بعد به این از كه اید¬گفته شما كنم می

 .است دنبالش دنیا االن كه چیزی همان( س

 تا1 حاال ننویسید، هم را شهر اسم گفتید اگر. باخترانی رضایی عبدالعلی آقای ؟ مرزی چه تا بدهید، اجازه( ج

 آنها با شما اینجا كه است شیرازی شان یكی است، قمی شان یكی كه هست كنیم می فرض عبدالعلی

 مان¬امضاهای كه بیاوریدش كار آخر حدی تا بعد. نگذارید هم را اش عبدالعلی گفتید حاال. هستید مشترك

 یا هستید بدهكار شما باشد یكی آنها و شما خصوصیات تمام اگر شود، می نوشته چكی یک. باشد یكی هم

 ؟ آنها

 باشد؟ بیشتر هركسی زور( س

 ... كالً اگر یعنی برگرداند را زورها تواند می جوری چه كی است؟ بیشتر كی زور! باد زنده( خنده( )ج

 ...است دستش اطالعات تولید است، دستش اطالعات سازماندهی كه كسی آن( س

 و ذَكَرٍ مِنْ خَلقناكُمْ انّا» قرآن شریفه آیه این یعنی ببریم، بین از مطلقا را بندی طبقه ساختارهای اگر( ج

 همین شناسایی و معرفت مسئله اگر «كم اتقی اهللِ عندَ اَكرَمَكُمْ انَّ التعارفون قَبائل و شعوباً جَعَلْناكُمْ و االنثی

 هیچ كس هیچ بگوییم برداریم، را خیابان و كوچه بندی آدرس همین بندی، طبقه همین درختی، ساختار

 شود، وارد و بزند در رسید ی¬خانه هر در به ظهور جا هر كس هر. باشد نداشته جایی هیچ در مستقلی منزلِ

 داخل و شود باز بیاندازد كه دری هر در شد، خسته كه هركجا هركسی كه كنیم درست كلیدی شاه یک

 .برود
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 هم دارد عقلی امتناع اش¬تحقق هم( س

. است مرج و هرج نوع بدترین عقلی فرض بر شود محقق اگر. است مرج و هرج نوع بدترین این! احسنت( ج

 كار كنید، می فكر كشید،¬می دارید زحمتی یک شما. دارید عالم در اختصاصاتی یک شما چون چرا؟

 در شما حقش حسب بر دهند، می قرار شما برای حقی یک راندمانش برحسب دارد، راندمانی یک كنید، می

 این ما اگر. است شما مال بچه و شود می دار بچه بعد گیرید، می زن كنید، می پیدا كه امكانی یک جامعه

 معنایی هر ای¬كلمه هر از گویید می شما اینكه مثل برداشتیم، مطلقاً را ابتدایی معرفتیِ بندیِ طبقه هویتِ

 .شود می معنی¬بی ها¬كلمه همه دیگر بگیرید، بشود

 . است خودش نفی با برابر خودش این( س

 چیزی اگر اینكه یا.بیاورید نهار كه كند ادعا و كند باز را ای¬خانه درِ كسی هر كه است این معنایش این( ج

 چون بخوابد، كنارش بیاید خانه آن زن خوابید ظهر اگر باشد داشته توقع هم بعد. ببرد خانه آن در خریده

 .شد شد، كه هركسی بچه هم بچه باشد بنا هم بعد! ندارد كه فرقی

 اند كرده درست ها¬لختی شهر اند¬آمده شده، بلوكه صورت به ولی اند¬كرده اینها كه كاری همان مثالً( س

 . اند-كرده اش¬بلوكه اما

 عقالً باالترش. است محال هم تحققاً بردارید، بخواهید اگر مطلق. است همین مطلب مهمترین! احسنت( ج

 آن در توانید نمی عملی گردش گونه هیچ كه شود می پیدا گی¬ریخته هم به یک كنید نگاه بخواهید كه هم

 .كنید پیدا

 دارند هم خودشان شده، جوری این كه ای¬جامعه آن در مثال. شود نمی بلند هم اثری آنها از اصال( س

 نیستند هایی¬آدم ها¬لختی شهر این هست، ها¬لختی شهر كه امریكا یا آلمان یا فرانسه در فرضا گویند، می

 اینها اند؛ كرده درست هستند هند در كه هایی¬بودایی مثل. باشند جامعه در ساز تصمیم و باشند كارآمد كه

 كه آیند، می نظر به قشرهایش ترین¬منزوی ولی. اند¬رفته اینجا  آمریكایی اروپایی پیشرفته صنف از فقط

 ....كنند می جمع جا یک در هم را خودشان های زباله
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 نحوه یک كنید حساب كه چیزی هر برای زباله،  برای خواهم¬می معذرت حتی بگویم، خواهم می من( ج

 انتظار آن از شود نمی اثری هیچ كردید حذف را تعریفی مشخصاتِ ی¬كلیه شما اگر.كرد ذكر شود می اثری

 ... را آواها همه اگر مثالً داشت،

 یک سوئد در مثال. ندارد معنا حركت مجموعه كل در.است محال حركت شود صفر اگر اینها برآیند. بله( س

 ها¬پلیس روز همان ولی. بكند سال در روز یک خواست كه كاری هر كس هر دهند می قرار را سال در روز

 باید ها¬پلیس ولی بكنید، خواستید هركاری بخورید مشروب گویند می همه به بكنند، را كار این ندارند حق

 می قرار را روز یک فقط ولی دهند، می قرار روز یک در را آزادی این جامعه ی¬تخلیه برای. باشند مستثنی

 جز به آزادند سیاستمداره حتی قشرها همه هم روز یک آن دهند، نمی قرار روز 361 در را روز 62 ولی دهند

 .  هستند نظم مامور كه ها¬پلیس

 ... نباشد سطحی هیچ در هم نظم كه ندارند قبول را این( ج

 قبال كنند، می عنوان دانایی عصر عنوانِ تحت كنی، می نگاه كه خودشان دستگاه در هم باز یعنی بله،( س

 باید حاكمیت باشد تر¬دانا كه كسی هر كه نیست، كه ظلم گوید می  دانایی عصر بود دیگری های تئوری

 ها¬آمریكایی كه شده منجر چگونه بوده دانایی موجب كه بستری این كنند، نمی مطرح باز. باشد او دست

. كنید تبعیت ما از هستید ملزم شما گویند می حاال و است آنها دست قدرت ابزارهای چون شوند، دانا

 برای هم فضا و است دانایی عصر چون بكنید باید اقرار عقالیی، اقرار این لوازم به هستید ملزم شما گویند می

 یک به بده، مسابقه اسبت با بیا حاال گویند می و اند¬كرده درست سواری اسب میدان یک. است باز همه

 رشد بتوانی بعد تا باش، دار اصطبل و بكن كار طویله در بیا فعال خب گوید می. اند نداده آب و نان هم اسبی

 . هستند بعدی مراحل همیشه آنها چون رسید نخواهد آنها پای به هم وقت هیچ بیایی؛ باال و كنی

 اش¬درباره و بگذارید خودتان برای را ها¬آخری این مخصوصا كردید اشاره كه مطالبی این از بعضی( ج

 .خواهند می مقاله بعضا اینها چون بنویسد، مقاله

  بله( س
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 حاال مثال. بدهیم مقاله و كنیم فكر ما عناوین این ی¬كلیه روی كه است این دارم، كه دومی پیشنهاد( ج

 تمام در بعد. باشیم داشته مقاله دهیم، می عنوان هرچه بدهیم، مقاله تا 12 یا تا 12 حداقل تا، 122 نگوییم

 .باشیم داشته حضور و بفرستیم نفر بتوانیم ها¬كمیسیون

 ... شود می اعالم چون سازمان از دعوت با رابطه در نداریم، كه مشكلی( س

 .باشید قضیه پیگیر باید دوستانتان و شما ولكن. ندارد نفر دفتر( ج

 مگر شما چون چرا؟ دانید می. بسپاریم مرعشی مهندس آقای به خواهیم می را بخش یک ما یعنی( س

 نظر از اینترنت در خواهد می مرعشی آقای. كنیم محدود را اینها خواهیم نمی كه ما گویید؟ نمی كارشناس

 كه آنهایی بعد ، گفتیم حضور االن ما چون چرا؟. است دارش داعیه هم خودش االن. بكند دفاع سوم

  توضیح را اطالع شبكه باید مرعشی آقای است؟ چگونه حضورش این آقا كه بپرسند، دارند حق اند¬نشسته

 برای ای¬آماده چیز یک به را آن گفتید، هم را «اش¬تكامل و تغییر و پیدایش» دالیل شما كه همانی. بدهد

 را این اگر بدهد، باید اجرایی مكانیزم یک. است این و داریم هم را مكانیزمش ما بگویدكه و كند تبدیل آنجا

 ... كلیات حد در نگفتیم را این اگر. است برده را جلسه بدهد

 است؟ بده را جلسه واقعا بدهد را این بتواند ایشان اگر( ج

 راهی چه ما كه گویند می كنیم، می فكر هم آن از قبل ما كه گوید می[ ؟] آقای دیگر، معنای یک به! بله( س

 به االن ما كه چیزی. بكنیم اطالعات كنترل خواهیم می ما شود، پذیرفته كشور در دوم نظر اگر فرضا  داریم

 یک و كنیم مطالعه را آنها بیاییم اند، كرده كارهایی یک االن ها¬چینی مثال كه است این رسد می ذهنمان

 بندی طبقه اطالعات، كنترل» از غیر دارید، بهتری و جدیدتری چیز شما اگر بیاوریم، بیرون آن از چیزی

 مدیران این به عینی راهكار اگر بكنید، پیدا شبكه در حضورِ توانید¬می كه «اطالعات پردازش اطالعات،

 ...شود ارائه اطالعاتی
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 مخابرات و ارتباطات نظری مبانی بررسی

 مخابرات و ارتباطات در نیازمندیها نظام تأثیر

 مقدمه ـ* 

 آقایان خدمت كه مشتركی جلسه در رساند می بعرض مختصراً الرحیم الرحمن اهلل بسم: رضائی االسالم حجة    

 آن به اگر كه است اساسی بحثهای از نیاز بحث كه رسیدیم نتیجه این به داشتیم دانشمند و زاده بیک

 تهیه خصوص این در سئواالتی نظام دلیل همین به ماند خواهند جواب بی سئواالت از بسیاری نشود پرداخته

 .باشد سئواالت این به پاسخگوئی محور حول امروز بحث امكان صورت در كه شده

 از توصیف در تأثیری چه و گیرد می شكل چگونه نیازمندیها كه شود داده توضیح است الزم مقدمتاً        

 گیری جهت آیا نه؟ یا كند می ابزار كنترل از نیاز بی را ما نیازمندیها كنترل آیا باشد؟ داشته تواند می ارتباطات

 كه است این شود داده پاسخ باید سئواالت در كه بعدی محور و نه؟ یا دارد نیازها جهت به ربطی ارتباط

 خالصه و است؟ چگونه جامعه دو این در مردم حضور ساختار و چیست؟ والئی جامعه با غربی جامعه تفاوت

 چیست؟ ایمان اصالت مبنای بر ارتباطات موضوعه اصول اینكه

 آن مختلف سطوح و نیاز تعریف ـ 1

 به فقر كلمه اصوالً دارد وجود نیاز تعریف مورد در اساسی بحث یک: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 داشتن الزم احساس آن به نسبت كه چیزی نداشتن یعنی شود، می اطالق ارضاء و نیاز بین افتادن فاصله

 .نشود ارضاء احساس این نتیجه در و نرسد انسان دست ولكن آمده پدید

 (تبعی سطح در) مادی نیازهای ـ 1/1

 خودِ به كه منفعتی چون است تبعی وجود وجودش ولی دارد وجود ارضاء و نیاز والیت، نظام در البته    

 به اگر باشد، اقتصادی منفعت چه و فرهنگی منفعت چه سیاسی منفعت چه حال كند، بازگشت انسان مادی

 و میشود نیز ارضاء و دارد وجود نظام در تبعی بصورت كه است نیازی كند، بازگشت انسان مادی خودِ

 بكار سطح همین در را اجتماعی عدالت مفهوم اجتماعی مباحث در معموالً هست، آن درباره هم احساس
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 بشود، ارضاء انسان مادی شخصیت احساس و مادی نیازمندی احساس اینكه یعنی( آن از باالتر نه) برند می

  نیاز انسان همچنین

 . شود ارضاء جامعه در باید، كه دارد اطالعات به نیاز دارد، احترام و شخصیت به

 (تصرفی سطح در) اجتماعی نیازهای ـ 2/1

 نیاز از باالتر و شود می گفته اجتماعی نیاز نیاز، آن به كه دارد وجود نیازهایی هم باالتر سطح این از اما    

 (.شد خواهد داده توضیح مطلب این درباره كه. )است تكاملی نیاز اجتماعی،

 شهر یک به شهر یک از را پول آنجا از كه( بانک بعنوان) دارد نیاز مكانی یک به كند احساس كسی اینكه    

 كند حواله آنرا پول میخواهد و خریده را جنسی یک تلفنی تماس وسیله به تاجری مثالً كند حواله دیگر

 كه كسی برای یا كند تسهیل دور راه از را او فروش و خرید عملیات كه دارد نیاز ای وسیله به یعنی

 این به او كند، ارائه تسهیالت اعتباراتش بازگرداندن یا كاال فروش یا اولیه مواد تأمین جهت است تولیدكننده

 رشد جریان در «مصرف و توزیع تولید،» عملیات این از هریک اگر مخصوصاً كند می نیاز احساس تسهیل

 است دامدار كه نفر یک كوچک، روستای یک در مثالً. بشود خارج محل همان در تولید از اجتماعی

 آید می دارد، الزم شیر همسایگانش از یكی همانجا در بعد دوشد، می را آنها شیر و چراند می را گوسفندان

 چندانی فاصله چون نیست نقل و حمل برای تسهیلی وسایل به نیازی و میخرد را شیر و میدهد را چیزی

 نیاز احساس دیگر شما كند پیدا جدید كثرت و وحدت و یافته افزایش مصنوعات تنوع اگر حال ندارد وجود

 آن از باالتر و كند می بانک مثل تری پیچیده تسهیالت و وسائل به نیاز فرد بلكه كنید نمی ساده وسائل به

 این هماهنگی كه ساختارهایی یعنی است، نیاز نوع یک هم این كه كند می پولی سیاست به نیاز احساس

 .است «اجتماعی نیازهای» اینها كنند، می كنترل را ارتباطات این جریان و دارند عهده به را ارتباطات

 (محوری سطح در) تكاملی نیازهای ـ 3/1

 ایثار پیدایش مبدأ هرگاه تكاملی نیاز كلی طور به. شود می پیدا «تكاملی نیاز» یعنی توسعه به نیاز حال    

 اساس بر و بخواهد بدیها با مقابله و خوبیها توسعه برای بلكه نخواهد را چیزی خود برای انسان یعنی بشود
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 را «انتظار» كلمه «نیاز» بجای دیگر اینصورت در نكند محدود عالم این به را نیاز ارضاء و نیاز خود، جهانبینی

 است، آن مورد در آنها اصلی همت و كنند می تالش برایش و دارند مردم كه انتظاری میگوئیم و گذاریم می

 نظامی درجه اینكه برای یا جنگیدند می خودشان نفع و پول برای آیا نبرد های جبهه در رزمندگان مثالً

 بلكه خیر،! برسانند؟ آنها به را خاصی فرهنگی اطالعات كه بود این برای آیا خیر، شود؟ داده آنها به باالتری

 .كردند می مقابله بدیها و ستمگری با و خواستند می را خوبیها برتری و اسالم برتری

 انسانی نیازهای به پاسخگویی مختلف های شیوه ـ 2

 خدا راه در ایثار از را آنها كه است این بشر بر ستم باالترین كند، می فكر الهی دستگاه در كه كسی نظر از    

 اوالً است، ضعیف آنها نظر در جهت دو از این بشود دنیا این برای فقط آنها تالش نتیجه در و كنند محروم

 به باید باز كنید فرض كه را ایثاری هرگونه نباشد، عالم این ماورای چیزی و بشود ختم دنیا به فقط نیاز اگر

 هم انسانگرائی از كه است ای انگیزه استكبار، یعنی. گیرد می قرار تنازع محل لذا و بشود، ترجمه ماده عالم این

 استكبار منشأ سودجوئی و طلبی منفعت و گرائی سرمایه فقط كه نیست اینطور و داشت بدور آنرا شود نمی

 لذا آید پدید سرقدرت نزاع و بشود سیاسی استكبار مثالً كه كنید عوض میتوانید را استكبار نوع باشد،

 گذشتن وقتیكه نكرد؟ تحمیل را محرومیت توان می زمانی چه. نكرد تحمیل قدرت در را محرومیت توان نمی

 .بشود اصل خوبیها برای

 اسالمی نظام در نیازها به پاسخگویی شیوه ـ 1/2

 آنجا در دیگر میخواهد، كه عالمی در و خواهد نمی عالم این در را خود پاسخ كه الهی آرمانهای تنها پس    

 عرضها وجنة» گفتید اگر( است تنازع علت كه محدودیتی) كنید فرض را مقدورات محدودیت اصالً توانید نمی

 كه هركسی میگویید است؟ تقسیم قابل نفر چند بین بهشت این میگویند بعد «واالرض السموات كعرض

 دیگران برای دادند، نفر یک به اگر را آسمانهاست و زمین اندازه به آن عرض كه بهشتی میگویند باشد، خوب

 بهشتی چنین مردم همه به میگویم شدند، خوب مردم همه اگر میگویند بله، میگویم ماند؟ می باقی جایی هم

 درباره كه شد متعال خدای ما طرف اگر حاال شود نمی پیدا تخصیص در تنازع مشكل دیگر و میدهند را
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 بخشی این گفتید بعد و شد، فرض جهانبینی چنین و نیست تصور قابل حدی هیچگونه توانش و علم قدرت،

 عالم آن سمت به حركت و كردن كمک در خوبیها همه و( محدود عالم) دارد نام دنیا كه است سیستم یک از

 كند ایثار خدا راه در خوبیها برای میتواند و كند می پیدا تفاوت فرد نگرش فلسفه اینصورت در. است

 . دارند آن به شدید نیاز حالیكه در بگذرند «خصاصة بهم ولوكان انفسهم علی ویؤثرون»

 توسعه را انتظار دارید، شما كه سیستمی این بگوئیم و كنیم اشاره مطلب این به كلی صورت به اگر حال    

 آنها تبع به و كند می پیدا ساختار و گیرد می فرم اجتماعی نیازهای انتظار، تبع به كه است طبیعی میدهد،

 و نیست فردی نیازهای ارضاء دیگر انسان همت ولی شود می مطرح تبعی بصورت هم فردی نیازهای حتماً

 همین به و نیست باشد، محور كه اصلی همت بعنوان( ساختارها تنظیم یعنی) اجتماعی نیازهای ارضای حتی

 فرد منفعت الهی نظام در چون. بیاورد بوجود هماهنگی برای را اجتماعی ساختارهای ترین قوی میتواند دلیل

 اینستكه سازمان در مسئله مشكلترین مادی نظام در الهی نظام خالف به. نیست درگیری سازمان منفعت با

 .میشود مشكل مدیر برای آنها هماهنگی لذا و است تنازع در سازمان منفعت با فرد منفعت

 كه نیازهایی نیازمندیهاست از سطح سه هر به مربوط ارتباطات كار كه داشت توجه باید رابطه همین در    

 بیشتر انتظارات نتیجه در و رفت باالتر جامعه تكاملی ظرفیت یعنی «اقتدار ارتباط، انتظار،» دارد، نام انتظار

 احساساتی بدیها با درگیریها و مقابله به نسبت و خوبیها به وفاداری به نسبت خوبیها جریان به نسبت و شد

 قطع خدا با را خدا بندگان رابطه همه، صدر در كه است استكبار نظام از عبارت نیز بدیها كه. آمد پدید

 كه است این است، زده منطقه آن مردم به شوروی كه ای ضربه بزرگترین گفتند می( ره)امام. كند می

 استكبار چه حاال داشت، خواهد وجود استكبار قطعاً بدنبالش كه است كرده تضعیف خدا با شانرا ارتباط

 .فرهنگی چه و اقتصادی چه باشد سیاسی

 استكباری نظام در نیازها به پاسخگویی شیوه ـ 2/2

 قدرت طبقات چه حال است شدن طبقاتی حتماً حركت علت كند، بازگشت دنیا به انگیزه هرگاه اصوالً    

 به. ندارد وجود حركت، برای محرّك نباشد، چنین اگر چون. باشد اطالع طبقات چه و ثروت طبقات چه باشد
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 درست كربن و بنزین بین سطح اختالف اگر شما و است جریان علتِ سطح، اختالف فیزیكی قوانین تعبیر

 نقش است، بیشتر كربن به شدن تبدیل حجم و كمتر بنزین حجم. كند حركت ماشین كه است محال نكنید،

 احتراق شرایط در بنزین حال. میشود آزاد فشار این شود، جمع آن پشت در آب وقتی كه دارد را سدّ یک

 های جریان در و الكتریسیته در. آورد در حركت به را پیستون میتواند لذا و بشود كربن به تبدیل خواهد می

 پس كند، نمی عمل جاذبه میدان كنید، ایجاد نتوانید سطح اختالف اگر است، صورت همین به هم نوری

 .است حركت علت سطح اختالف

 كنند، می طرح اقتصادی امور در را اجتماعی عدالت كه حزبی های نظام نیز جامعه سطح در همچنین    

 شما نشود تحرك ایجاد وهرگاه بكنند، تحرك ایجاد بتوانند اینكه تا كنند می درست سیاسی سطح اختالف

 را كردن ارگانیزه و سازی هماهنگ كه است حركت زیرا داشت نخواهید سازی هماهنگ قدرت هرگز

 نسبت همان به( كنید كم را سطح اختالف یعنی) بشود پیدا ركود كه میزان هر به لذا. كند می پذیر امكان

 قرار اساس را مادی سطح اختالف كه دستگاهی پس. آید می پائین ارگانیزم تحرك و سرعت و كردن ارگانیزه

 سرمایه حق: بگوید باید داری سرمایه نظام در زیاد توجیهات با و نكند محرومیت تحمیل تواند نمی دهد می

 گذاشتن كنار از بعد و كنند صحبت و بنشینند میز یک پشت كارفرما با كارگر: بگوید باید یعنی چه؟ یعنی

 بحث هم با آن بقیه مورد در بعد و بگذارند كنار را سرمایه سود( درصد ده% )12: مثالً سرمایه، افزایش نرخ

 را تكنولوژی توسعه جریان شما هرگاه حاال. شود نمی محقق سرمایه تمركز غیراینصورت در چون كنند،

 ضرر این از را سرمایه خواستیم اگر و. است طبیعی امر یک نرخ، نظر از قبلی سرمایه اُفت حتماً كنید مالحظه

 نیروی به را ضرر وقتی و كنید وارد( كار نیروی) یعنی دوم عامل به را ضرر این مجبورید حتماً بداریم، مصون

 و انسان شدن ء شی پس شود می ء شی یک به تبدیل كاال برابر در انسان كه اینست معنایش كردید وارد كار

 كند پیدا تمایل فرد و بشود تبلیغات باید یعنی. است داری سرمایه نظام ذاتی اقتصادی، محرومیت تحمیل

 پس. گذارند می بنیان اساس این بر را مطالب سائر و اجتماعی آموزش نظام بعد و آورد بدست نتواند ولی

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، محرومیت، تحمیل ظلم، كند دنیایی سطح اختالف به بازگشت كه نظامی هویت
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 است حالتهایی كلیه پیدایش اینها حسد و حرص یعنی گوئیم می رذیله اخالق آنها به كه مواردی كلیه و است

 كند می عینی رفتار در وحدت به تبدیل را وحدت یعنی. است مخالف رسیدن وحدت به و شدن ارگانیزه با كه

 انسان لذا و ایستند می هم روبروی و شوند می حسابگری انسانها و باشد شده ایجاد همدلی اینكه بدون

 انسان یک را او زیرا كند نمی اعتماد فرزندش و زن به ولی كند اعتماد آن به و بدهد عادت حیوان به تواند می

 كمترین از و بگذارد كاله او سر كه باشد این بدنبال فرد كه شود می باعث حسابگری این كه داند می حسابگر

 . كند استفاده او غفلت

 وحدت به را حساسیتها و كند حل باطن در را اضطراب و دغدغه دارد قدرت كه نظامی تنها گوئیم می ما    

 افكار میتواند كه نظامی تنها همچنین. است خوب اخالقش بگوید شد بهنجار وقتی و كند ارگانیزه و رسانده

 آید می بوجود افكار شدن ارگانیزه امكان شد، ارگانیزه ها انگیزه اگر البته. است الهی نظام كند، ارگانیزه را

 طرفدار شخص این مثالً كه است این میگویند را آنچه االن. شود می گرا جامعه از باالتر فكرها این، بر عالوه

. است تكاملگرا این كه گوید نمی كسی هیچ و است( سوسیالیست) گرایی جامعه طرفدار یا است سرمایه

 .شود می اصل اخالق شدن بهینه در گرائی كرامت و تكاملگرایی

 حساسیتها نظم ناهنجاریهای آید؟ می بوجود چگونه مظالم باشد مادی پتانسیل اختالف اگر دید باید پس    

 خود استعالی و غیر تحقیر در مسابقه یعنی. شود می غیرتبدیل از كشی بهره در مسابقه یک ناهنجاریهای به

 نقشه حال در مرتب ولی زیباست بسیار رفتار ظاهری فرم البته. میشود اجتماعی اخالق ذاتی( استكبار یعنی)

 است حاضر البته بگیرد، را او كرسی ندهد احتمال كه است دوست دوستش با زمانی، تا یعنی است كشیدن

 ارضاء یعنی بگیرد را باالتر كرسی و بگذارد، او دوش روی پا بتواند اینكه شرط به بدهد دوستش به را كرسی

 ورودی عوامل كلیه با بلكه سازمان با فقط نه كند، تنازع كه است این آن ذاتی خصلت شد مادی وقتی نیاز

 .سازمان

 بیماریهای كلیه زیربنای و( خود برای غیر از ایثار طلب یعنی) است استئثار استكباری، نظام خصلت پس    

 شكل. كند می پیدا مدرنیزه شكل تفرعن، و خودمداری محوری، خود این حال. است استئثار همین اجتماعی
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 تر كارشناسی و تر فنی بشود، تر مخفی و تر پیچیده هرچقدر ولی بخوانند، همه را دستش آنستكه ناهنجارش

 بخوانند، را دستش توانند نمی و شوند می اش فریفته همه و كند می پیدا جمال فرعونیت كه آنجا تا شود می

 كه شد تبدیل جمال فرعونیت به جالل فرعونیت از این. میدهند تحویل او به میخواهد كه را ایثاری آن یعنی

 . دارد وجود مطلب این احزاب در

 اسالمی نظام در ایثار اهمیت و ارزش ـ 3/2

 كار فرد یعنی. است شدن فدا در مسابقه است ایثار در مسابقه میگویید آخرت برای كه مطالبی پس    

 مثقال هزار چهل هرسال( ع)ابیطالب بن علی مبارك وجود مثالً كند، می كار نیز همه از بیشتر و كنند می

 تومان هزار پانزده در ضرب اگر و میشود مثقال هزار دویست كنیم پنج در ضرب اگر كه شد می او مال خمس

 فاطمه آید می منزل به وقتی نحویكه به بخشید، می را اش همه كه شود، می تومان میلیارد هزار حدود كنیم،

 هم را اصل بلكه بخشید می را درآمدها تنها نه بیاورد حساب به نیازمندان زمره در هم را ما میگوید( س)زهرا

 مرگ خطر جنگ میدانهای در ابیطالب بن علی اندازه به كس هیچ. بود هم جنگ میدان اول مرد بخشید، می

 در كه داده می دلداری او به( ص)اكرم پیغمبر است، نشده شهید چرا كه برگشته ملول دفعه هر و است ندیده

 شهادت وعده او به باز حضرت شود، نمی شهید باز كند می شركت دیگری جنگ در شوی می شهید خدا راه

 نظر از شجاع مرد این ایثار. شود می رنگین سرت خون از خدا راه در تو محاسن كه گوید می و دهد می

 كشیدند می فرار نقشه جنگها در كه ضعیفی آدمهای حالیكه در است، بوده زیاده بسیار مكتب برابر در سیاسی

 گرفتند، می اجازه پیامبر از رفتن برای كه اینهایی میگوید میدهد شهادت آنها فرار یعنی مطلب این به خدا و

 فرار جنگ از میخواستند اینها بلكه «فراراً االّ یریدون اِن» نبود شان خانوادگی مشكالت از صحبت اینها برای

 افراد این توسط ممكن وضعیت بدترین با شود می حاضر خدا بخاطر و است نیرومند اینقدر كه مردی. كنند

. ندارد وجود( ع)علی در شخصی غرور ذره یک یعنی برند می را او و كنند می حمله او خانه به و شود تحقیر

 احساس هیچگونه یعنی «وحسنةً عنّی تفرقهم وال عزةً اولی الناس كثرة فی الیزید: »است مهمی سخن این

 هیچ بشوند، من علیه اینكه حتی و مردم همه نبودن با و كنم نمی اطرافم در مردم همه بودن با شخصیتی
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 و است تاریخی رهبر یک اخالق این. است هم تاریخی الگوی و است الگو او چون كنم نمی تنهایی احساس

 والیت منصب تنها فقیه، ولی برای اما است، گرفته شكل( ع)ابیطالب بن علی مظلومیت و شجاعت با تاریخ

 .است اجتماعی

 (نیازها توسعه) تكاملی نیازهای هدایت مسئول رهبری، ـ 3

 توسعه چگونه، كه شد مشخص انتظارات توسعه و انتظار مفهوم همچنین شد، روشن تكاملی نیاز پس    

 .آید می پدید( كفر كلمه بر توحید كلمه اقتدار یعنی) اقتدار شدت و ارتباط، شدت انتظارات،

 قرار اسالمی جامعه هرم باالی فقط و فقط سطح این كه كنم عرض هم را این باید مطلب حاشیه در ضمناً    

 به نسبت اجتماعی انتظارات بردن باال» چیست؟ اش وظیفه و رهبر مسئولیت است، رهبری مخصوص و دارد

 پرچمدار برابر در موضعگیری باید صحبتهایش نه، كردن؟ صحبت بوسیله فقط آیا ای، وسیله چه با. «خوبیها

 است این دولت مسئولیت ندارد را مسئولیت این هرگز دولت حالیكه در باشد كفر اقتصاد و كفر فرهنگ و كفر

 مدل توسعه و است مدل از باالتر سطحی سطح، این دارد؟ فرقی چه سطح این با مدل. كند عمل مدل در كه

 چرا؟ كند می ایجاب را

 جهان سطح در استكباری ضوابط و تعاریف دادن تغییر ضرورت ـ 1/3

 اقتدار و ارتباطات انتظارت،» بردن باال بوسیله را المللی بین تعاریف بتواند فقیه ولی كه میزان هر به چون    

 تعاریف و بشكند كند، سازی هماهنگ را بشر جهانی رابطه میخواهد كه تعاریفی یعنی بشكند «مسلمین

 معادالت و داده قرار تصرف موضوع را احكام میتواند نسبت همان به بدهد قرار آنها جای به را جدید

 به را جهانی مقیاس در تطبیق بدهد، تغییر را معادالت بتواند كه نسبت هر به و. بدهد تغییر را المللی بین

 یعنی است همین كارش نهائی منتجه هم كفر ولی كه است طبیعی البته دهد، می انجام اسالم نفع به نسبت

 دهند، می تطبیق را معادالت آن كه ساختارهایی یعنی تطبیق و المللی بین معادالت یا احكام تعاریف، اینكه

 تطبیق همان غیره، و عمران ملل، ارتباطات بشر، حقوق تجارت، مسئله در المللی بین استانداردهای مثالً

 الهی انتظارات با یا احكام آن است، شده تعریف قبالً كه است احكامی تطبیق المللی بین استانداردهای است،
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 تعریفها از بعضی به توانستید شما. است شده آنها گیری شكل اساس استكباری مادی ارضای یا اند گرفته شكل

 بر را تكنولوژی و سرمایه از سیاسی قدرت تبعیت مسئله توانستید شما. فهمند می اینرا هم آنها و بزنید آسیب

 باال طبقات در یعنی. داد می قرار پایین طبقه در را دین كه دنیا شناسی جامعه در توانستید شما. بزنید هم

 انسانی علوم اینها از پایین و تجربی علوم آنها از تر پایین و شناسی زیست و ریاضی فیزیک، مانند پایه دانشهای

 كه را عقیده جایگاه و بیاورید باال را اینها توانستید بود، عقاید و آداب سنن، شناخت هم انسانی علوم در و بود

. دادید تغییر كند، پیدا اداره در حضور تواند نمی دین چون نیست خبری دین از و باشد آزاد باید گفتند می

 البته. است شكسته تعاریف اینستكه معنایش كنند می حساب اداره برای خطر یک بعنوان را عقیده دیگر حاال

 . است شده وارد جدیدی پارامترهای یک یعنی مطلق، بصورت نه است شكسته حدودی تا

 (نیازها سازی بهینه) ساختارها سازی بهینه مسئول دولت، ـ 2/3

 و بیرونی و درونی عوامل یعنی) اوصاف بین نسبت همیشه دولت چون ندارند؟ را وظیفه این چرا دولتها اما    

 از خارج تواند نمی و گیرد می شكل المللی بین روابط محدودیت در دولت یعنی كند می مالحظه را( آنها ارتباط

. كند سازی بهینه جامعه یک برونزای عوامل و جامعه یک درونزای عوامل بین میخواهد باشد محدودیت این

 شرایط عنوان، به گیرد می صورت اقتصادی و سیاسی فرهنگی، امور چرخش بر كه تطبیقی عمل بنابراین

 سیاسی وضعیت و رشدی سلمان قتل فتوای بین زیادی فاصله لذا میشود محسوب دولت فعالیتهای برای

( خودش رهبری یعنی) خود باالی سطح موضعگیریهای با بتواند رهبر كه میزانی هر به البته. است وقت دولت

 باید بعداً كه كند می پیدا بیشتری اعتبارات و توسعه اسالمی مدل تواّلی میدان كند، شكنی صف اسالم برای

 .كند منتقل تر پایین سطح به بتواند را اعتبارات آن

 (نیازها كردن پیدا جریان) مصرف در نظم مسئول مردم، ـ 3/3

 را نیازها خرد سطح در شما دهند می انجام مردم كه كارهایی یعنی، است خرد سطح هم سطح یک    

 یعنی باشد، باطل علیه بر حق جریان تكامل هویت باید افراد اولیه هویت احساس سطح این در كه بینید می
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 انتظار» آنجا در كه است الهی والیت نظام خدمت در كه تسهیالتی آن بخواهند؟ شما از باید را تسهیالتی چه

 .است مطرح «اقتدار و ارتباط

 مخابراتی و ارتباطی نظام وظائف و جایگاه ـ 4

 ایجاد فقیه ولی كه انتظاراتی رفتن باال از پس البته ارزشهاست، بین ارتباطی شأن آنجا در مخابرات شأن    

 انجام را اوصاف تنظیم كه سطحی در و خودش مدل در یعنی پایین سطح در باید مخابرات پس كند، می

 فقط ما برای بگویند اینكه نه محدودیتها، به هم چشم یک و باشند داشته رهبری به چشم یک باید دهد می

 قدرت كه حدی در باید اینجا در و میگریم خط( رهبری) آنجا از ما بگویند باید بلكه است اصل تكنولوژی

 . كنیم اجرا داریم،

 نیازهای یک حتماً ارتباط بحث كه شد روشن ارتباط بحث در نیازمندیها نظام نظری تحلیل بحث پس    

 را ساختارها و اوصاف بین نسبت تنظیم یعنی اجتماعی نیازهای یک و بگیرد بعهده باید را انتظار یا تكاملی

 مادی و خرد نیازهای ارضای یعنی خرد نیازمندیهای به باید آن از تر پایین سطح یک در و. باشد پاسخگو باید

 .باشد پاسخگو مردم

 است؟ مخابرات وظیفه اینها تای سه هر آیا: رضایی االسالم حجة    

 قرار كارش موضوع را تا سه این خدمات ارائه در تواند نمی افزارسازیها سخت و افزارسازیها نرم یعنی(: ج)    

 .دارد وجود ـ بیرون در چه و درون در چه ـ اجتماعی محدودیت البته. ندهد

 باشد؟ داشته میتواند نقشی چه آن در مخابرات حال دارد، عهده به رهبری را انتظار توسعه(: س)    

 كه میرسد اینجا به است رهبری به متعلق میگویید كه را ارتباطی ،«اقتدار و ارتباط انتظار،(: »ج)    

 .كنید می چكار را ارتباطی تسهیالت

 است؟ اقتدار و ارتباط انتظار، دوباره باشیم، داشته بندی تقسیم اگر ارتباط درون در یعنی(: س)    
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 ارتباطات مسئول شما مثالً یعنی بشود داده افزاری سخت و افزاری، نرم تسهیالت یک باید یعنی بله،(: ج)    

 مورد االن چیزی چه كند می معین كه است او مقابله نحوه و رهبر موضعگیریهای حال هستید، منطقه یک

 .است ارتباطات رهبری سطح این است، نیاز

 .كند می معین رهبری به نسبت را ارتباطات وظیفه كه(: س)    

 هر در مردم حتماً حضور، توسعه برای اما. است مردم و دولت برابر در ارتباطات وظیفه از غیر كه بله،(: ج)    

 است؟ حضوری نحوه چه آنها حضور نحوه ولی كند نمی را اینكار تنهایی به فقیه ولی و دارند حضور سطح سه

 كه باشیم داشته عنوان این به رهبری در مشاركت میخواهیم ما بگویند كه نیست اینطور مردم حضور نحوه

 رزمندگان مثل) بشود پیاده آرمان این كه هستیم این دنبال ما میگویند بلكه بشود تعطیل كفر با جنگ

 و رهبر پس. بپذیرند را خطر هستند حاضر هم آن شدن پیاده در و هستند ناراحت نشود، پیاده اگر و( اسالم

 عهده به كفر، با برخورد در سطحش باالترین در خطر ریسک و كنند، می خطر ریسک اسالم برابر در همه

 سطوحش كلیه در كفر شدت او برای آید، نمی مردم عموم برای كه آید می اطالعاتی او برای یعنی است رهبر

 .دارند آنها كه اعمالی و افكار و روحیات و دارد وجود كه شهواتی شدت یعنی، است مالحظه قابل

 آن از مخابراتی نظام تأثیرپذیری ضرورت و رهبری عملكردهای از ای نمونه ـ 1/4

 خدمت ای عده مثال بعنوان رود نمی جلو محاسبه بدون هم او البته ایستد، می اینها برابر در حال این با    

 خیال آنها كرد، سكوت امام كنیم، آشتی و مذاكره آمریكا با كه گفتند نحوی به و آمدند( ره)امام حضرت

 امام به كردند، فراهم را مقدماتی و كردند صحبت باالتر های رده با اینكار برای لذا است راضی امام كه كردند

 هم شیرینی و كرد امضاء انجیل كتاب یک آمریكا جمهور رئیس كه وقتی تا كرد سكوت امام باز دادند گزارش

 قضیه این در زد تند نهیب یک و كردند غلط گفتند امام آمدند، آنها وقتی باشیم، هم با بیایید كه فرستاد

 ارزش كامالً فقیه ولی برای یعنی كردند فدا قضیه این در را دوستانش از نفر هشت امام البته كرد، ضرر آمریكا

 كاخ كه او شكستن سیاسی ارزش بشكند، را آمریكا جمهور رئیس تا كند فدا را دوستانش از تعدادی كه دارد

 تحقیر این كرد، عوض را ما جمهور رئیس دو ایشان گفتند امام رحلت از بعد آنها خود و كرد عزادار را سفید
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 بگوید ابتدا ایشان اینكه پس. كند می بزرگی خیلی روحیه ایجاد و است بزرگی تحقیر بسیار سیاسی نظر از

 محاسبه معنای این. بزند آنها دهان توی آمدند، آنها وقتی و ببیند خودش در اینرا قدرت بعد ندارم، كاری من

 را قضیه وقتی من) شد مطرح قطعنامه قبول صحبت و كنند امضا را صلح قرارداد امام كه شد قرار حال. است

 همه با پیام از بعد من ولی بود تلخ پیامش( داد پیغام( ره)امام حضرت بعد كردم شدن له احساس شنیدم

 زهر جام من گفتند اعالمیه همان در كند، زیاد جدت نزد در را شما عزت خدا گفتم شدم خوشحال آن تلخی

 را دشمن ورود قدرت و كرد سربلند را ملت همه این است، مذاكره و صلح جواب قاعده این گفتم نوشم می

 بیشتر همیشه از شدند حاضر جبهه در كه نیروهایی اطالعیه، این از بعد و شد هم همینطور و كرد سلب

 با حقوقی درگیری یعنی كرد صادر را رشدی سلمان اعالمیه امام كه نكشید طول كوتاهی زمان بعد. بودند

 ما بلكه نیستیم تنوری مسلمانهای ما بود گفته دولت در كه لوحی ساده آقای آن. كرد پیدا المللی بین تعاریف

 امام كند می چكار دارد امام كه فهمد نمی و كند نمی كار فكریش افق بنده نظر به هستیم، تحلیلی مسلمانهای

 البته داد، قرار مسلمان میلیارد یک برابر را آنها و نپذیرفت را آنها تحقیر یعنی كرد پاره را نامه صلح اینكار با

 یک لذا نبود، بكارگیریش موقع ولی داشت خبر هم امام و بودند كرده تظاهرات رشدی سلمان علیه هند در

 . برگردانند كه شوند می مجبور بعد و برند می را خودشان سفیر تا بیست آنها كه كند می صحبت موقعی

 نیازها توسعه جریان در مخابراتی نظام تنظیم نحوه ـ 2/4

 كلی بصورت هدایتش و نیازها بودن كنترل قابل معنای كند، خدمتگزاری سطح سه در باید ارتباطات پس    

 است دیگر شكل به امام حضرت عبارت عین این و است «تكامل جریان» نیاز اساسی تعریف اصالً شد، گفته

 میخواهید شما مثالً كند می تعریف را داخلی مشكالت جهانی، شرك و كفر نظام با اسالمی نظام درگیری كه

 اینجا در را دیگری چیزهای یک لذا و بروید همدان به میخواهید كه است مسافرتی از غیر این بروید مشهد به

 ایشان ببرید، خودتان همراه باید را چیزهایی چه كند می تعریف كه شماست سفر و مقصد دارید، الزم

 نباید. درگیری برای داریم نیاز پس داریم، نیاز چیز چه به كه كند می معین جهانی كفر با درگیری فرمایند می

 داریم، الزم نشاسته اینقدر داریم، الزم پروتئین اینقدر آینده سالهای در نفر هر برای ما كه كرد تعریف ابتدا از
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 خط اینقدر بگوئیم و برسیم مخابرات به جمله از و بنویسیم را كمی اهداف خالصه و داریم الزم قند اینقدر

 همه اگر داریم، الزم ماهر انسان و تكنولوژی سرمایه اینها به دستیابی برای بگوئیم بعد و داریم الزم تلفن

 سالن یک در ما همه یعنی باشیم، آنها سر پشت كه داریم الزم و بگوئیم باید گرفتید، آنها از را بازی چارچوبه

 كشورهای. میدهند جا ای گوشه یک در در پائین را ما و اند نشسته مبل روی باال آن آنها نهایت هستیم

 یک» عوام بقول هم آنها و كنیم می التماس آنها به هم ما و هستند باال آن رشد حال در و یافته توسعه مترقی،

 باشند منابع تعریف و ابزار تعریف انسان، تعریف مولد و تكنولوژی، مولد آنها فرستند، می ما برای «ای سفره ته

 .دارد تفاوت بسیار حرف آن با این خوب. شویم می برخوردار اجتماعی حیات یک از آنها طفیل به هم ما و

 صورت هر به كه باشد این كننده روشن شاید كه است سئوالی یک چارچوب همین در: زاده بیک دكتر    

 مدیریت بتواند باید كند می ایجاد تكامل برای رهبریت كه فضایی در سیستم اجرایی مدیر بعنوان دولت نهایتاً

 یک در اگر ابزار این كه دارد ابزار به احتیاج نیازها مدیریت و بدهد انجام فضا آن در را انتظارات و نیازها

 دولت وظیفه یعنی دهد، نمی جواب نباشد، مطلوب وضع به موجود وضع انتقال برای ای شده تعریف فضای

 آن هدف و استراتژی رهبر كه مطلوبی وضع چارچوب در موجود وضع شناخت برای را الزم تمهیدات كه است

 پس. كردید مرتبط نیاز رفع به آنرا شما كه برگردیم عدالت بحث به حاال. كند ارائه است، كرده مشخص را

 اختالف اینستكه دولت وظیفه ترین عمده یعنی برود، بین از فقر آن كه بكند ایجاد را تسهیالتی دولت باید

 . ببرد بین از شود می ناشی آن از فقر كه را موجود طبقاتی

 .است چنین هم دیگر فقرهای و است آن سطح یک مصرفی فقر مصرفی، فقر فقط نه(: ج)    

 اینرا ما اگر بیفتد، اتفاق امر این اینكه برای ببرد بكار باید باشد الزم جهت این در كه ابزاری هر پس(: س)    

 باز خیلی میتواند باشد، هدف این جهت در یعنی مثبت جهت در اگر ابزار كنترل كه بگوئیم میتوانیم بپذیریم

 .باشد محدود خیلی میتواند باشد، این ضد و تقابل جهت در اگر و باشد گسترده و

 و كرده ایجاد را تحركی و آمده انتظاری یک اینكه یا بگیرد قرار اصل مصرف تحرك، برای آیا یعنی(: ج)    

 .بگیرد قرار اصل میتواند تولید لذا
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 بگیریم را ضایعات جلو باید كردن محدود با واقع در كه داشتیم قبالً كه را بحثی آن میتوانیم ما پس(: س)    

 دولت بعهده نیز آن تشخیص و است دولت بعهده اینكار وظیفه كنیم سازی زمینه توسعه برای كردن، باز با و

 .بدهد انجام اینكار چگونه حاال كه است

 اسالمی جامعه امور تنظیم جهت اسالمی مدل طراحی ضرورت ـ 3/4

 مدل اصلی شكل دولت، عملیاتی هزینه و بودجه ارزی، موازنه یا واردات و صادرات انداز، پس و سرمایه(: ج)    

 كلیه یعنی اید داده قرار اصل را ربا حقیقت در انداز پس و سرمایه میگویید وقتی شما میدهد نشان را برنامه

 مالحظه دیگر موضوع پنج در فرضاً را اینها حال میشود دیده اساس این بر كنید می درست كه را شیبهایی

 11 برابر تا پنج آن با تا سه این ضرب میگوید بعد كند می حمایت آن از كوچک مدل تا سه با بعد كند می

 مجموع كه داریم بیرونی متغیر تا ده هم درونی متغیر هر برابر در و داریم درونی عامل تا پانزده یعنی شود، می

 ریزی برنامه مخابرات بخش برای مثالً و گیرد می نظر در را اینها بین نسبت بعد میشود تا صدوپنجاه آن

 آنرا برنامه مدل كه گیرد می قرار خاصی اجتماعی شیب دامنه یک در مخابرات صورت این در كه كند، می

 ایمان كنند، انتخاب مدل این اجرای برای كه هم را مؤمنی شخص هر مردم اینجا در كه كند می تحمیل

 خواهد را خود اجتماعی تأثیر و كند می را خود كار مدل آن و ندارد تأثیری مدل آن عملكرد در او فردی

 مسئول سازمان به و كند می تنظیم را اطالعاتی یک سازمانی هر كه داریم برنامه تولید روش یک ما. داشت

 احساس كه داریم الزم اسالمی مدل یک ما پس شوند هماهنگ هم با اینها باید كه آنجایی تا كند می ارائه

 چگونه كه كنند سئوال آن از و بخواهند بودجه و برنامه سازمان از وزرا یعنی شود پیدا اگر مدل این به نیاز

 موانع این به را مقدورات و بدهید قرار تخصیص الگوی میخواهید چگونه و كنید هماهنگ خواهید می

 در پردازند می مطالب عمق به كمتر وزراء آن عملكرد و مدل همین وجود بدلیل االن بدهید؟ اختصاص

 و كند صحبت دنیا كیفی ابزارهای مورد در نباید و كند بحث خیلی كمیت مورد در نباید وزیر یک حالیكه

 مقیاس در كنتراتچی یک مثل را خودش خالصه و كند تشریح را خدمات دادن برای سازمانش نیازمندیهای

 جامعه ساخت در واقعاً ما آیا كه كند مشخص و بخواهد تحقیقاتیش معاون از باید بلكه كند تعریف كالن،
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 شكسته اقتصادی مرزهای یعنی كند اداره را اینجا و بیاید خارجی سرمایه باید گوئید می كه نیستیم سهیم

 هستیم، سهیم اگر نیستیم، سهیم ما آیا است، نشده شكسته جغرافیایی و سیاسی مرزهای حاال تا چون بشود،

 بگوید و بداند ننگ خودش برای دولت هیئت اعضای از یكی بعنوان و هستیم سهیم جامعه این كجای در

 نگاه بد چشم به را خارجی گذاری سرمایه ما شاه زمان در است، نشده عوض كه جهانی سرمایه گردش قوانین

 شد؟ اینطور چرا پس نه، است؟ شده عوض سرمایه جهانی قوانین آیا االن امّا كردیم، می

 برنامه تنظیم در آن آمدهای پی و آثار و كمّی صورت به نیازها تعریف ـ 4/4

 هر و است اینقدر جمعیت رشد میگویید و كنید می تعریف صورت به را نیاز اینكه دلیل به میگویید    

 مرغ مانند را آنها لذا و دارد نیاز دیگر كاالهای اینقدر و قند اینقدر نشاسته مقدار این به هم جمعیت

 شما چون كنید حساب اینطوری كه است صحیح دامپروری جوجه مورد در البته كنید می حساب دامپروری

 هم دامپروری جوجه از حتی گاهی حتی اما. تفكر قدرت نه و میخواهید ریسک قدرت نه دامپروری جوجه از

 از تبعیت به چون چرا؟ میشود ء شی از تر پایین و میشود ء شی به تبدیل انسان یعنی كنند می حساب بدتر

 یعنی بسنجید را راندمانش، و هزینه بین رابطه باید كه كنند می تعریف ء شی یک صورت به را انسان سرمایه،

 باالتر راندمانش همیشه پس میشود، گوشت اینقدر راندمانش بخورد، دانه اینقدر وقتی دامپروری جوجه مثالً

 كه انسانی واحد در حال. شویم مشكل دچار آنها نگهداری و سازی هماهنگ در اینكه مگر است هزینه از

 میگویید بلكه است بیشتر همیشه راندمان و كنید محاسبه را راندمان و هزینه گویید نمی وقت هیچ رسید، می

 دانه و آب برای كنید، می حساب مادی را اش انگیزه چون چرا؟ كرد بیشتر را راندمانش بتوان تا كنید كنترل

 را مصرف در پتانسیل اختالف و میدهید قرار اساس را دانه در تنوع تحركش برای و كند حركت خواهد می

 . میدهید قرار اصل تحركش برای

 تكاملی نیازهای برپایه نیازها تعریف ضرورت ـ 1/4

 شدیدتری تحرك میتواند تنوع بدون انسان بگویید و كند خارج بودن ء شی از را انسان شما تعریف اگر اما    

 هم صبح نماز از بعد و خواند می آفتاب طلوع نزدیک را نمازش فرد این كه وقتی تا بگویید مثالً كند، پیدا
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 اگر ولی دارد را مشكالت برابر در مقاومت قدرت مقدار یک كند، می ذكر را( س)زهرا حضرت تسبیح فقط

 او مقاومت خواند، هم را( ع)امیرالمؤمنین زیارت و خواند كبیر جوشن دعای صبح نماز از بعد و شد بلند سحر

 او اگر و میشود، عوض خیالش دغدغه افق بلكه نیست دانه و آب برای خیالش دغدغه دیگر و میشود بیشتر

 بعد شكر بعنوان را صغیر جوشن دعای هم بعد خواند سحر از قبل هم را كبیر جوشن و شد بلند سحر از قبل

 نجاح روح فی وهمتی» گوید می است، گفتن «للّه شكراً» صدمرتبه از غیر دعا این چون خواند نماز از

 و محكمتر تحركش باشد، عالم حقایق به نسبت بیشتر تعلق او بری لذت و ابتهاج افق هرقدر یعنی «اسمائک

 شدیدتری تمركز قدرت و میشود، بیشتر اختراعش قدرت شده بیشتر خیالش آزادی چون و شود، می تر جدی

 موجب حتماً واحد همّ و است شده واحد همّ همّش و كند نمی كار جا ده او خیال اصطالح به كند، می پیدا

 .شود می ابتكار و اختراع

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  



 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 7جلسه 

 1/6/77: پژوهشی جلسه تاریخ  6 پژوهشی جلسه

 پرور اسماعیل آقای: رضوانیویراستار سخی غالم آقای: پژوهشی نوار كننده پیاده

 مسجدی محمد سید: آرائی صفحه و ینیرضائیحروفچ عبدالعلی آقای: عنوانگذار

  مطالب فهرست

  مخابرات و ارتباطات نظری مبانی

  مخابرات و ارتباطات نیازمندیهای ساختار بررسی

 3 •••مخابرات تحقیقات مركز نیازمندی و توانمندی میزان تعیین ضرورت ـ 1

 4 •••كوچک مخابراتی مدارهای طراحی و فیزیكی تجهیزات در خودكفائی ـ 1/1    

 1 •••مخابراتی افزارهای سخت ساخت و طراحی در ناتوانی و ضعف ـ 2/1    

 استقالل و توانمندی ایجاد لحاظ به علوم در جدید متدلوژی تأسیس ضرورت ـ 3/1    

 12 •••افزارها سخت تولید در            

 11 •••كل بر سلطه تحقق پذیرش معنای به كوچک نقطه یک در كفار تفوق و سلطه پذیرش ـ 1/3/1        

 11 •••برتر تكنولوژی به دستیابی در عملی راهكارهای و حل راه بررسی ـ 2/3/1        

 13 •••ارتباطات بر تسلط ایجاد در احتمال دو طرح ـ 4/1    

 13 •••(اول احتمال) مادیگرائی فلسفه طریق از ارتباطات بر تسلط ـ 1/4/1        

 13 •••(دوم احتمال) اشراق فلسفه و ریاضت طریق از ارتباطات و حوادث بر تسلط ـ 2/4/1        

 17 •••برزخ عالم و مادی عالم در ارتباطات نحوه ماهوی اختالف دوّم احتمال نقض ـ 3/4/1        

 18 •••مخابرات نیازمندی بررسی ـ 1/1    
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 18 •••طرح مهندسی و افزارها سخت از وری بهره ـ 1/1/1        

 18 •••(مخابرات و ارتباطات) فلسفه از جدید تحلیل به نیاز ـ 2/1/1        

 22 •••اسالمی انقالب نیازهای با متناسب تخصیص در وری بهره بهینه به نیاز ـ 3/1/1        

 22 •••مادی نظامهای در نیازها از تحلیل ـ 6/1    

 21 •••(الف شكل) گذشته قرون در نیاز وضعیت ـ 1/6/1        

 21 •••(ب شكل) نیازها بعدی وضعیت ـ 2/6/1        

 21 •••(ج شكل) نیازها جدید وضعیت ـ 3/6/1        

 23 •••ارتباطات مطلوب نیازمندیهای تعیین برای مدل تعیین ضرورت ـ 2



 مخابرات و ارتباطات نظری مبانی

 مخابرات و ارتباطات نیازمندیهای ساختار بررسی

 مخابرات تحقیقات مركز نیازمندی و توانمندی میزان تعیین ضرورت ـ 1

 در را سئوال من دیگر بعبارت چیست؟ شماست مطلوب االن كه چیزی: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 برای شما تحقیقات مركز اصوالً باشد، تر راحت شما برای آن به گفتن پاسخ تا كنم می طرح باالتر سطح یک

 است؟ شده تأسیس هدفی چه

 شما خدمت را مطالبی تحقیق، این انگیزه و تحقیقات مركز به راجع اختصار بطور من: زاده بیک دكتر    

 فرار ژاپنیها كه انقالب از بعد و بوده ژاپنیها دست در انقالب از قبل مركز این كه دانید می كنم می عرض

 .افتد می متعهد افراد از تعدادی بدست مركز این كردند،

 دارید؟ آشنایی هم ایام آن در مركز این وضعیت به نسبت شما آیا: سئوال    

 یكسری فقط و بوده شده تأسیس تازه زمان آن در مركز این چون نداریم اطالعی هیچ نه،: جواب    

 كرد رشد ایران در ژاپنی دستگاههای بازار وقتی تا بودند آورده اینجا به كار مقدمه عنوان به را دستگاههایی

 و كند می بخش این در گذاری سرمایه به شروع( NEC) بعد است، بوده زیمنس اختیار در مخابرات قبالً چون

 و اندازد می راه را تحقیقاتی مركز یک بكند، را اینكار اینكه از قبل البته كند، می وارد را دستگاههایی یكسری

 از بتواند رسید، دستگاههایش وقتی كه كند می وارد كشور به را انسانی نیروی تعدادی و تجهیزات مقداری

 .كند استفاده نگهداری و تعمیر مركز یک عنوان به اینجا

 كه بدهند آموزش ای عده به و بیاورند افزار سخت میخواستند یعنی: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 است، بوده آنها نظر در افزاری سخت وری بهره خالصه و كنند تعمیر را آنها و كنند كار ها دستگاه این با چگونه

 .اند نداشته نظر مد بیشتری چیز و

 این از هم تهران دانشگاه اساتید از تعدادی تا كنند می صحبت تهران دانشگاه با بعد: زاده بیک دكتر    

 آنها و شود می منتفی مسئله انقالب از بعد كنند، استفاده بوده، شده تجهیزNEC توسط كه آزمایشگاهی
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 قرار تلفن و تلگراف و پست وزارت نظر زیر مركز این لذا و كنند می ترك را اینجا و كنند می ناامنی احساس،

 .میگیرد

 كوچک مخابراتی مدارهای طراحی و فیزیكی تجهیزات در خودكفائی ـ 1/1

 به شروع آنجا در بودند، تحقیقاتی كارهای به مند عالقه كه متعهدی های بچه از تعدادی مدت این طی در    

 كنند، می پیشرفت كم كم بعد كنند می طراحی را كوچكی مدارهای یک اول از و كنند می تحقیقاتی كارهای

 حتی و بودند تحقیقاتی كارهای به مند عالقه بسیار بود، تلگراف و پست وزیر موقع آن در كه قندی شهید

 .است بوه مؤثر خیلی كار این و است كرده می نظارت و آمده می اینجا در ایشان خود روز دو هفته

 به كاری دیگر بعبارت كند، بهینه و درست را افزارها سخت بتوانند كه بوده این بیشتر ایشان قصد: سئوال    

 .است نداشته اجتماعی اهداف

 استقالل به كه بودند فكر این در بیشتر و نبودند مطرح خیلی افزارهای نرم زمان آن در بله،: زاده بیک دكتر    

 از و قبل سال پنج تا تئوری نظر از دیدگاه این و بیایند دست خارجی محصوالت به نیاز عدم و خودكفایی و

 سویچ، البته، كه بشود ساخته فیزیكی تجهیزات فقط كه داشته وجود قبل سال یک تا هم عملی نظر

 كشور سطح در و گرفته تعلق آن به هم جوائزی و شده ساخته آنجا در سیم بی و انتقال مختلف سیستمهای

 .است كرده ایجاد هم را خودكفایی های زمینه بهرحال و شده توزیع هم

 ندارد عیبی كنیم؟ عمل میتوانیم مستقل بگوئیم میتوانیم درصد چند تا ما االن افزارها، سخت در: سئوال    

 و ابزار بقیه تا گرفته سی آی مدارهای از باشد، پایین آن درصد هرچند كنید ذكر را واقعی استقالل شما كه

 .وسائل

 مخابراتی افزارهای سخت ساخت و طراحی در ناتوانی و ضعف ـ 2/1

 اند آمده من دوستان از تعدادی البته بكنیم توانیم نمی كاری هیچ االن ما سی آی زمینه در: زاده بیک دكتر    

 و سازی پیاده قدر آن زمینه این در ما اینستكه واقعیت ولی اند كرده كار سی آی طراحی و توسعه زمینه در كه

 اصالً كه هستند عقب دیگر كشورهای از بسیاری همچنین و هستیم عقب تجربه و روش و علم و كارخانه
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 و خریم می را قطعات این خود ما لذا و برود كار این دنبال كسی كه ندارد صرف یعنی روند نمی كار این دنبال

 تا یعنی رفتیم می پیش هم خوب و داشتیم تحقیقات مركز در قبالً ما كه روندی البته. كنیم می طراحی اینجا

 بیفتد، اتفاق داستان این تا بودند مقید بسیار كه عواملی و گیرد می صورت برنامه تغییر یک كه 71 سال

 و بودیم كرده پیشرفت خوب هم دنیا به نسبت و بزنیم حرف میتوانستیم ما موقع آن تا شوند می بركنار

 .شد تعطیل آنجا سال پنج متأسفانه امّا رسیدیم می روز دانش به داشتیم كم كم و بود خوب هم ما محصوالت

 واقعی تولید ما ظاهراً( سلیس) نوری صنایع در و سی آی مدارهای در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 .باشیم موفق میتوانیم دستگاهها بكاراندازی و وری بهره در بنابراین داریم تئوری اطالعات فقط و نداریم

 .نداریم توانایی سی آی ساخت و طراحی در: زاده بیک دكتر    

 یعنی كنیم، تولید توانیم نمی آنرا حساس مغزی سلولهای دیگر بعبارت: حسینی والملسمین االسالم حجة    

 شده شناخته این ابزار االن كه كند، تسخیر را( الكتریسیته) الكترون جریان تواند می بشر كه است یوقت یک

 ها، حوزه ایجاد بوسیله عمدتاً توان می كه را الكتریكی امواج و مصنوعی مغناطیسی آهنرباهای انواع مثالً. است

 این برای و( ترانزیستور) رسد می هم شیمی تا احیاناً كه هایی حوزه چه الكتریک فیزیک های حوزه چه حاال

 ساده زبان به. كند می درست شدن، تجزیه و شدن ادغام جهت برخورد شبكه( بنده تعبیر به) ها حوزه

 متراكم گاهی دنده، جعبه داخل در را انرژی و آوریم می را ماشین پیستون در احتراق و تراكم كه همانگونه

 قابلیت ما فرمان تحت انرژی یعنی بشود، 3 دنده تا كنیم می مبسوط گاهی و شود پیدا یک دنده تا كنیم می

 یک این بدهیم، انجام میتوانیم دقیقتر و عمیق صورت به الكتریسته در را اینكار عین دارد پذیری انعطاف

 پیچ سیم كه آن گوشی تا گرفته هندلی های تلفن خود از) سابق مغناطیسی تلفنهای كل كه است كار از فصل

 اینجا از حاال بود، طریق این از كارشان عمدتاً ها این( داشت گرافیت و ذغال میكروفونهایش و، داشت ربا آهن و

 بندی عایق باید نكند اتصال اینكه برای الكتریسته اینستكه الكتریسته با نور فرق عمدتاً آئیم می باالتر قدم یک

 و داشته عایق به نیاز اینكه بدون بشود پیدا این در نوری نقطه هزاران كه هست امكان این نور، در ولی شود

 ترین ساده كنم طراحی آنرا شدن كارآمدتر و شدن تجزیه شدن، ادغام نحوه باید من حاال و كنند برخورد بهم
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 حركت و نوری فعالیتهای كه است سلیس اینجا در هدایت و كنترل برای ما ابزار و هادی اینستكه آن شكل

 حوزه نوع با مطلقاً اش حوزه نوع پس. بیاورم بدست را مطلوبم بتوانم تا كنم هدایت انرژی میدانهای در آنرا

 اینجا دارد، هم دیگری حساس كارآمدی یک و است دیگر نوع یک و دارد فرق الكتریكی عایقهای و هادیها

 اینستكه دهیم انجام اینجا در باید ما كه را كاری. بگیرد انجام دیگری قواعد یک با باید انبساطش و تراكم هم

 و نور و جاذبه دیگر بعبارت كند، درست شیب آنها بر حاكمیت و انرژی میدانهای روی آوردن فشار برای باید

 كنند می كار نور با كه صنایعی خالصه و سلیسی صنایع یا الكترونیک صنایع در جاذبه، به نور برخورد كیفیت

 افق یک در و كند می فرق بسیار آن كارآمدی و سرعت ساده، خیلی بصورت اینجا در حاال. شود می طرح

 در كه بود خواهد جدیدی مسایل مسایلش، و كند می پیدا موضوعی توسعه ما تعبیر به گیرد می قرار دیگری

 آن خود عین و است تمثیلی اما كنید متناظرسازی میتوانید كلی شكل در البته نیست، طرح قابل آنجا

 شما هم اینجا در البته كند، می پیدا تفاوت قبلی وضع با ارتباطات وضع اساساً موضع این در حال. نیست

 را افزارهایی سخت اینجا در پس نیست صورت آن به ولی كنید می تبدیل بالعكس و نوری انرژی به را صوت

  هستند؟ مانع محدودیتی چه بسازیم خواهیم می كه

 به هادی و سیم كند، عبور برق آن از اگر كه داریم انتقالی محیط یک ما كلی طور به: زاده بیک دكتر    

 .است الكترونیک بحث همان كه است خاص موضوع یک خودش كه آید می دست

 الكترونیک؟ یا الكتریک: سئوال    

 صحبت كه وقتی ولی آب، مانند است انرژی منبع یک الكتریسیته یعنی. است الكترونیک: زاده بیک دكتر    

 با ولی كنم هدایت را الكترون این و كنیم درست شبكه چگونه كه شود می الكترونیک كنیم، می كشی لوله از

 روابط این كه هستند این دنبال الكترونیک رشته در. است حاكم هیدرولیک قوانین اینجا در كه دارد فرق آب

 مطرح توزیع و انبساط و تراكم همان كه كنند جمع و ضرب هم در را اینها و كنند پیاده قسمتها این بین را

 فشار تا كند عمل را الكتریسته و قوی خیلی فشار میتواند این حاال. شوند می تكثیر مرتباً اینها كه شوند می

 شروع( غیره و سی.آی) الكترونیک ماكرو از بخش این. است بخش یک این ولت هزارم یک اندازه به كم خیلی



 ····························································································  263 

 است یكی موضوعات این همه االن شود می شامل را اینها همه و فشارقوی و برق و الكترونیک تا شود می

 .دارد را خودش دنیای هركدام ولی دارند قرار رشته یک در همه یعنی

 .است( برق) الكترونها انتقال محیط بحث این    

 افق یک در و بوده متفاوت آن با كامالً این كه نوری، انتقال محیط یعنی است نوری بحث هم بحث یک اما    

 دیگری فضای یک كردند كشف شده، هدایت صورت به را نور و شد كشف «لیزر» كه وقتی است دیگری

 فضای در كه است نور اینجا كرد، می حركت های سیمهای در( الكتریسیته) الكترون آنجا در قبالً شد مطرح

 آن فضای خالصه دارد مختلف انواع هم آن های شیشه البته و هستند شیشه كه نوری فیبرهای یا فایبرها

 همین االن. است زیاد اش شدگی گم با اش هزینه ولی باشد هم عادی فضای میتواند حتی و است ای شیشه

 اینها كه بریزند ای برنامه خواهند می دارند فلزی ارتباط همدیگر با و شود می ساخته سیم با كه هایی سی.آی

 ولی شود می كم بسیار هم مشكالتش و شود می كوچكتر هم خیلی طبیعتاً و باشند داشته نوری ارتباط هم با

 . است مشكل كنترلش

 .شود می عوض جا آن در دقیق ابزار معنای دیگر یعنی: سئوال    

 تالقی هم با اینها كه است بحثی یک البته. است دیگر داستان یک و شود می عوض كامالً: زاده بیک دكتر    

 به كه اینهاست اینترفیس كنند كار نوری سیستمهای با بتواند باید الكترونیک سیستمهای چون كنند می پیدا

 یک و الیه یک این. كنند می تالقی هم با كه( الكترونیک و ابتیک) است مطرح الكترونیک ابتو یا فتونیک اسم

 كند، فرق باید هم فانكشنهایش كند می فرق تجهیزاتش كند می فرق قطعاتش كه است انتشار محیط

 .است فركانسی چون كند می فرق هم سرعتش

 بیرون محیط آن انتقال محیط كه امواج و آنتنها مانند است الكترومگنتیک امواج بنام دیگر بحث یک    

 انرژی وقتی است خاصی فركانس یک اساس بر كه است امواجی یک هم این كه باز فضای این یعنی است

 چرخ یا تلویزیون اگر كه شود، می متصاعد امواجی یک آنتن طول و موج طول به توجه با رود می آنتن درون

 و همانهاست تأثیر فرستد، می تصویر روی را امواجی یک كنید، روشن را غیره و تراشی ریش تیغ یا خیاطی
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 اگر و هستند امثالهم و ماهواره مبایل، رادیو، تلوزیون، باشد شده كنترل اگر حاال كه شود می درست امواج این

 فرق محاسباتش و قطعات آنتن، كه است دیگر مسئله یک این البته است، دیگر بصورت نباشد شده كنترل

 یک با اگر كنید، می طرح ماكبروور امواج در را مداری یک وقتی یعنی است نزدیک هنر به بیشتر و كند می

 باز این به آنهم كه دارد عجیبی خیلی ظرایف و میخواهد هنر واقعاً و دهد نمی جواب نكنید، طراحی ظرافتی

 نتوانسته هنوز كسی منتهی دارد البته و دارد الكترومگنتیک اثرات نور آیا و چیست نور اصالً كه گردد می

 هم و نور هم كه خورشیدی امواج مثل ندارد یا دارد نوری جنبه الكترومگنتیک امواج كند، كنترل

 .چیست دقیقاً كه است نشده روشن نور ماهیت هنوز و است فیزیک پیچیده بحثهای این است الكترومگنتیک

 .است «ای ذره» یا و است «موجی» آیا كه: سئوال    

 همه ما مخابرات كنونی سیستم یعنی اینهاست، همه از تركیبی مخابراتی سیستمهای و بله: زاده بیک دكتر    

 داریم الكترومنیتیک امواج و ماهواره الكترونیک، هم داریم، فایبرولوبتیک هم ما یعنی كند می استفاده را اینها

 بگیرد را الكترومنیتیک امواج بگذارید، آنتن یک است ممكن شما مثالً بشوند، سیستم وقتی ها دستگاه این و

 اپتیک خط روی را آن بعد كند تبدیل سرعت با الكترونیكی سیگنالهای به و بیاورد الكترونیک قسمت به و

 و كنید استفاده آن از دوباره و بدهید انتقال دیگر جای یک به باال سرعت یک با و كنید تولید نوری بصورت

 تكنولوژیكی، نظر از ولی بسازیم میتوانیم االن سیستم بصورت ما را مراحل این همه بفرستید آنتن روی

 .بسازیم توانیم نمی را هایش سی.آی و ریز قطعات

 .بدهید انجام میتوانید كامالً آنرا مونتاژ شما معنا یک به مراحل همه در یعنی: سئوال    

 نیست مونتاژ فقط: جواب    

 .بدهید انجام میتوانید هم آنرا طرح مهندسی طراحی: سئوال    

 .هست آن دانش یعنی: جواب    

 شما گاهی یعنی است فیزیک مهندسی از غیر طرح مهندسی دانش: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 مهندسی این كه كنید می وری بهره آنها از مهندسی رشته در و گیرید می مفروض را اینها ساختار، یک بیرون
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 قبالً كه برادرانی آن. كنم می مهندسی این داخل در فیزیک مهندسی در میگویید هم گاهی شود، می طرح

 . برسند اینها داخل فیزیک مهندسی به میخواستند كردند می كار

 طاغوت زمان در شیراز در هم كارهایی یک بودند گذاشته هم را مواد از قسمت یک آنها نه،: زاده بیک دكتر    

 كه بود آمریكائیها سیاستهای از یكی آنهم. بسازند غیره و سی.آی و ترانزیستور كه است شده گذاری بنیان

 شود نمی عملكرد دقت نظر از ولی بدهند انتقال را نیست صرفه به خودشان برای كه كارهایی یک میخواستند

 ریز ذرات میلیاردها هستیم االن ما كه اتاقی همین در مثالً میخواهد، تمیزی اتاق یک چون بشود پیاده آنها

 .هواست در

 از غیر بشوند، وارد شده هدایت صورت به اینكه یا و بشوند خارج اینها و شود كنترل بخواهد اگر: سئوال    

 .است این

 متر یک در ذره یک یعنی باشد نداشته وجود هم ذره میلیون ده شاید معكبی متر ده فضای در یعنی: جواب    

 آن% 32 مثالً بنشیند سی.آی روی ذره یک همین اگر چون كنیم حساب بخواهیم اگر كه فضا مكعب

 اینكه یعنی است هزارتا ده داریم االن ما كه تمیزی اتاقهای آنوقت شود می خراب میشود تولید كه محصولی

 .است خارج رده از كنید تولید كه را چیزی% 82 یعنی این كه باشید داشته مكعب متر یک در تا ده شاید

 .آید می پایین شدیداً، مرغوبیت الین دیگر بعبارت: سئوال    

 اند ساخته هم ترانزیستور اینجا در لذا و نداریم مناسب امكانات ما یعنی آید می پایین خیلی بله،: جواب    

 باید شود، می تولید انبوه بصورت وقتی كه دارد خاصی جداول در خاصی های منحنی ترانزیستور هر چون ولی

 یک اش دانه هریک و بود نامرغوب بسیار كه بودند كرده درست طوری اینها اما باشد، هماهنگ هم با همه

 ما حتی و دارد الزم سنگینی بسیار گذاری سرمایه چون شود نمی هم بعد و نشد ممكن عمالً و داشت منحنی

 .داریم را افرادی االن هم ها سی.آی آن طراحی در

 است؟ طرح در مهندسی ما دقیق صنایع كار عملكرد قدرت حداكثر یعنی: سئوال    

 چرا؟ داد خواهیم دست از هم آنرا دیگر سال پنج تا نكنیم تالش اگر كه است طراحی در مهندسی: جواب    
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 كوچک مرتب اینها هستند آن داخل قطعات كه كنیم می درست ما كه بردهایی همان االن اینكه بدلیل    

 باشند گذاشته آنجا سی.آی یک كنید، باز تانرا تلوزیون شما اگر یعنی شود می سی.آی یک به تبدیل و میشوند

 .شد تمام و نیست بیرون هم دیگری چیز هیچ و بدهد انجام آن هم را كارها همه و

 در شما دست كند پیدا حضور جا همه در كند پیدا را الزم رونق بتواند اگر سلیس صنایع اگر یعنی: سئوال    

 .شود می بسته كند، می طراحی آنجا در كه كسانی به طرح مهندسی

 سمت به را مسئله این میخواهیم افتیم می گیر آنجا در كه موضوع همین خاطر به ما البته: جواب    

 دنیا مردم% 11 البته هستیم حذف عمالً ما افزارها سخت در كه گفت شود می تقریباً یعنی ببریم افزارها نرم

 مدار طراحی هم من خود رشته چون هستیم حذف ولی داریم طرح و علم اینكه علیرغم هستند حذف

 یا بكنیم هم را ها طراحی بهترین اگر و هستیم حذف كه دانم می ولی است هوشمند سیستمهای یا مجتمع

 .بسازند آنها بدهیم باید

 .شوید می دهنده سفارش حداكثر شما كه: سئوال    

 هستیم حذف ما افزارها سخت در پس. شود می روشن آنها برای چیزها همه همه صورت آن در كه: جواب    

 تالش اگر كه داریم حرفهایی یک ماكرووی در البته بزنیم حرف میتوانیم ما افزارها نرم در باشیم زرنگ اگر اما

 شدند ورشكست كردند، می كار ماكرووی حوزه در كه شركتهایی% 82 آمریكا در حتی. شویم می حذف نكنیم

 ماه شش از بعد كنند می عرضه بازار به و سازند می را دستگاه امروز المللی بین بزرگ شركت چندتا اینكه بدلیل

 افزارها سخت زمینه در ما اینستكه كند رقابت تواند نمی كسی هیچ بنابراین شود می نصف آن قیمت ناگهان

 آیند می كه ای پیچیده های سیستم االن. كنیم برآورده خودمانرا نیازمندیهای فقط اینكه مگر هستیم حذف

 تجهیزاتی و سرویسها االن. بكنیم توانیم نمی هم استفاده یعنی چیست آنها كه فهمیم نمی و دانیم نمی اصالً

 چه اینها كه دانیم نمی ما امّا كنند می استفاده آنها از دارند هم عادی مردم دنیا، در و شوند می ایران وارد كه

 ماست، برای بكارگیری زمینه در مشكل یک هم این كنند استفاده آنها از باید چگونه كه فهمیم نمی و هستند

 االن مثالً. نیست آشنا آنها با كس هیچ شده، ارائه آن مختلف سرویسهای و است نیامده فرهنگ، در چون
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 همه. دانند نمی بیشتر را كارش دوتا بپرسید آنها از اگر دارد، شماره چندتا كه منشی و رئیس تلفنهای همین

 كه را عملیاتی این همه آنها% 11 شاید هستند، اختیارشان در مخابراتی وسایل اقسام و انواع كه وكال و وزرا

 باید باشیم زرنگ خیلی ما اگر لذا هست هم قدیمی اینها كه وجودی با دانند نمی میدهند، انجام وسایل این

 رقابت دنیا با میتوانیم و داریم را متخصص نیروی هم و فكر هم چون كنیم گذاری سرمایه افزار نرم زمینه در

 . بكنیم میتوانیم را اینكار حتی و كنیم

 افزارها سخت تولید در استقالل و توانمندی ایجاد لحاظ به علوم در جدید متدلوژی تأسیس ضرورت ـ 3/1

 چه تا شما بنظر كنیم، مستقل فكری كار اعم، بمعنای ریاضی و اعم بمعنای فیزیک در اگر ما: سئوال    

 كنیم؟ برخورد آنها با توانیم می اندازه

 را مطلب این شما اول سئوال آن بخاطر من. بكنیم توانیم نمی كاری حاضر حال در زمینه این در ما: جواب    

 ...كه بوده این عمومیش الیه یک كردم، مطرح من را بحث این چرا كه كنم عرض میخواستم

 یک در و نقطه یک در اگر اینكه برای كنم می طرف آن بر اصرار كه من: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 تسلیم صفحه تمام در میگویم من بشویم تسلیم باید را نقطه این گفتید شما ـ ریز نقطه هرچند ـ صفحه

 در كه بوده این كردیم توجه آن به كه مطلبی مهمترین همواره ما لذا. است مهم بسیار مسئله این و هستید

 هست؟ هم فیزیک میگویند علمی، چه در میگویند اینكه یعنی علوم روش. باشیم داشته استقالل علوم روش

 چیست؟ ماده رفتار از شما غرض میگویند. ماده رفتار یعنی فیزیک بله، میگویم ریاضی؟ میگویند بله، میگویم

 آنها همه در باید باشد تشعشع و امواج رفتار چه باشد مایعات رفتار چه باشد جامدات رفتار چه رفتار میگویم

 باید ما منطق یعنی فیزیک با ما برخورد روش. عملی نظر از هم و تئوری نظر از هم باشید داشته استقالل

 متدلوژی میخواهیم میگویید اینكه. خورد خواهید زمین باشید مشابه حتی منطق در اگر باشد داشته استقالل

 همین كنید توجه. بسازیم دنیا این روبروی دیگر دنیای یک یعنی كنیم، عوض ریاضی و فیزیک در را علوم

 هزار بیست هرماه اینستكه معنایش شود می منتشر ریاضیات علم زمینه در مجله 122 حداقل، ماه در االن
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 هزار بیست ماه در شود، می نشر عالم در هاست تئوریسن تئوریهای تحقق بوسیله كه ابتكاراتی حداقل صفحه

 بخوانیم كه كنیم نمی فرصت ما حتی را صفحه

 .شود می چاپ دنیا در كامپیوتر حوزه در مقاله چهار ثانیه در: زاده بیک دكتر    

 رساله كه نفر میلیون پنج از بیش با دارند متفكر هزار پنج الاقل دنیا در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 تعداد آیا اساس این بر میدهند، تحویل كه را تولیدی كنند می میدانی تحقیقات نویسند، می تحقیقاتی

 كردیم انتخاب و میدهیم انجام كه كاری به نسبت ما نظر به اما بایستند؟ آنها مقابل توانند می محدودی

 ابلیس دارد خدا عالم این كه هستیم معتقد ما نیستیم هم دیوانه كه آید می هم خودمان بنظر نیستیم جاهل

 همانگونه و كند می الهام شهوات توسعه جهت انسی شیاطین به ابلیس «اولیائهم الی لیوحون الشیاطین اِنّ»

 این به ما هست هم( عج)ولیعصر مبارك وجود هم اینطرف اما هستند آنها كار حاصل تمدن این بینید می كه

 حضرت نه و ایم كرده درست خودمان ذهن بوسیله را خدا ما نه نداریم، اعتقاد مصنوعی صورت به كه مسئله

 ملهم را مؤمنین مالئكه بوسیله هم ایشان هستندو واقعاً كه هستند حقایقی اینها دانیم می خیالی را ولیعصر

 شرط ارباب به و رویم می میدان این در پابرهنه های بسیجی مانند ما كند می( ذهن در خطورات ایجاد)

 و وفا بر سبقت ما جوانمردی هم وقت هیچ كه میدانیم و برویم میدان به تا بده ما به اسلحه اول كه كنیم نمی

 هم كه بسیجیها البته. گذارد نمی تنها دست دنیا این در را ما وقت هیچ هم ایشان و كند نمی پیدا او بزرگواری

 دیوانه اینها میگفتند كند، طرف دو بین ارزیابی میخواست كه ثالث شخصی دید از رفتند می میدان به

  كنند؟ می را اینكار چه یعنی دیدند؟ جنگ دانشگاه آیا روند؟ می اینكار بطرف اینگونه اینها چه یعنی هستند،

 كل بر سلطه تحقق پذیرش معنای به كوچک نقطه یک در كفار تفوق و سلطه پذیرش ـ 1/3/1

 گیریم نمی نادیده را ای ذره هیچ ولی هستیم پابرهنه بسیجیهای همان فرهنگی جنگ در حقیقت در ما    

 تنها شود می محقق كل بر سلطه باشد، نقطه این بر كفار سلطه ندارد عیبی بپذیریم را نقطه یک اگر یعنی

 .است نكته همین آمد كنار دنیا با شود می میگویند كه كسانی با فرهنگی انقالب مسئله در ما تفاوت
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 زندگی كوه در و كنیم رها هست را آنچه االن گویم نمی من یعنی است توجه قابل هم مطلب آنطرف البته    

 .باشیم نداشته هست آنچه به كاری و كنیم آزمایش به و تحقیق شروع آنجا از و كنیم

 برتر تكنولوژی به دستیابی در عملی راهكارهای و حل راه بررسی ـ 2/3/1

 الگوهای یعنی میدهیم تغییر خودمان مطلوب نظام مبنای بر را تخصیص الگوهای اول سیر یک در ما    

 طرح مهندسی اینجا در كنیم می مشخص را نیازها تعریف مطلوب الگوهای از بعد و كنیم می تعیین را مطلوب

 در را نیازهایش تعریف تدریجاً باید حتماً كنیم اكتفا اینجا به نباید حتماً ولی گیرد می قرار بحث موضوع

 از بگوید و بایستد هرجا اگر ببرد، انرژی میدان داخل و ها، هسته داخل مولكول، داخل در و اتمی فیزیک

 درون در ولی هستم وری بهره بیرونی ساختار طرح و مهندسی در من بگوید. روم نمی جلوتر دیگر اینجا

 همان در اینستكه معنایش روم، نمی آنجا من گفت كه نقطه هر در روم، نمی مولكول هسته درون و مولكول

 .است پذیرفته را دشمن حضور نقطه

 مواجه موجود، مادی تكنولوژی ظرفیت با نوعاً ما متخصصین كه دهم می حق هم طرف یک از البته    

 را الزم و قوی روحی توان و نباشند مسلط روش فلسفه در اگر كه نیست ظرفیتی ظرفیت، این و شوند می

 درون در ولو) را خصوصیتش حفظ با موجود دانش و ارزش بین تركیب و تلفیق بخواند باشند نداشته

 اینجا در باید میگوید و كرده باال را خود دست دور از یعنی خورد خواهند شكست حتماً. بپذیرند( مولكول

 هم ارزشها مسئله در و شد تسلیم باید گوید می آخر تا شد، تسلیم باید بگوید كار اول از اگر این شد تسلیم

 فداكاری های بچه اینها كنیم، می حفظ را ارزشها میگویند و ایستند می تعصب با كه اینهایی لذا شد تسلیم

 مطالب این همه از دور نفر یک كه است وقتی یک. زنند می را حرفها این كه هستند كجا اینها خوب. هستند

 میخواهد كه كسی اما است خبر چه آنجا كه ندارد التفات من نظر به كه ایستد می ارزشها روی محكم و است

 فیزیكی میدانی تحقیقهای ما بگوید باید باشد، گرفته یاد را جدید علوم روش حتماً باید بایستد، منصب آن در

 نظر از حداقل. شد خواهیم هم موفق و كنیم می طراحی دیگری گونه به هم كوانتوم فیزیک در كنیم می

 میتوانیم فضا آن در و روش آن با ما كه بیاید ذهنش در احتمال یک و باشد قوی اش روحیه باید یک تئوری
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 هم را سرپ تیوپهای و كنم درست تمیزی اتاق یک خواهم می من كه میگویید شما مثالً كنیم آزمایش

 آن با اگر البته كنید، تخلیه ذرات از هم را تونل یک بخواهید و نیاید آن داخل به ذره كه بدهید قرار طوری

 كند می درست را تونل آن كه داری سرمایه امكانات بتوانید شما كه است محال باشد، ابزار آن و باشد روش

 دستگاه اساس بر آنجا یعنی كنم می مطرح ارزشها با ارتباط در را ای نكته یک من اینجا در. كنید ایجاد

 یک كه نیست این به منحصر فقط داری سرمایه كنید می درست جهانی سرمایه انباشت یک خودش

 یک جهانی اعتبارات توزیع در كند، درست توزیع بخش در تهران بازار در تومانی میلیارد چند دار سرمایه

 با و كند، می پیدا كردن هزینه قدرت سرمایه، آن پشتوانه با و كند جمع تواند می را عظیمی بسیار سرمایه

 شما كند تأمین را خودش آزمایشهای برای الزم امكانات خودش روش اساس بر میتواند كردن هزینه قدرت

 مطرح نكته این بالفاصله باشد كارشناس كه شخصی ذهن در خواهم نمی را داری سرمایه نظام من گفتید اگر

 را ای هسته آزمایشهای امكانات بتوانید تا( روسیه مثل) بگیرد انجام دولتی سرمایه تمركز باید یا كه شود می

 به اصالً و خواهم نمی را اینها از هیچكدام بگوئید اگر ولی باشد، سرمایه معادله طریق از باید یا كنید تأمین

 افزار سخت در پس ندارید را تكنولوژی توسعه كردن هزینه قدرت یعنی مخالفم معنا این به سرمایه انباشت

 هزینه بین تواند نمی چون است خورده شكست دینی حكومت كارشناسی نظر از بنابراین هستید كننده مصرف

 انسانی كرامت میگوید كه میدهد قرار طوری را هزینه بلكه و كند تعریف را توسعه منطقی نسبت راندمان، و

 هزینه میتوانید كجا در دیگر شما اقتصادی، انگیزش بحث از غیر اما نشوند، تحقیر انسانها و نخورد صدمه

 . است پیروز او بدهد را هزینه میتواند كه كسی طبیعتاً بدهید توانید نمی چون و بدهید، را تكنولوژی توسعه

 ارتباطات بر تسلط ایجاد در احتمال دو طرح ـ 4/1

 تخته و است شده درست لگوس و تخته از كه كردم تكنولوژی لغت در یابی ریشه یک من: زاده بیک دكتر    

 نتیجه خواستم می اینجا از. است فارسی هم اش ریشه و كرده می كار تخته با كه هنری یعنی است تخته هم

 تسلط و شناخت به نسبت دیدگاههایشان برفرض هستند، شكل یک همه كنند نمی فرق هم با انسانها بگیریم

 .است متفاوت دنیا بر
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 (اول احتمال) مادیگرائی فلسفه طریق از ارتباطات بر تسلط ـ 1/4/1

 ساعت میلیاردها اند رسیده هم جایی یک به و اند رفته را مسیری یک دكارتی فلسفه بنابر غربی كشورهای    

 شكست گاهی و دادند انجام گرانقیمتی و بزرگ بسیار آزمایشهای و كردند خرج پول میلیاردها و وقت

. اند نكرده پیدا هم را بسیاری و كردند پیدا را طبیعت این اسرار از برخی اینكه تا شدند موفق گاهی و خوردند

 كه گرایی حس بحث همان حسی، و عقلی امور ملموسات از یعنی كردند شروع ها سرشاخه از اینها اما

 نتیجه در رسد می عرفان به دارد مدرن فیزیک آنجا از و اند رسیده عقلی امور به حسی امور از اینها كردیم می

 علم كه وحدت حالت از و است بشری دانش كثرت فرم واقع در تكنولوژی، یا علم كه كنیم فرض ما اگر

 پایین آمده یعنی شد خواهد «راجعون الیه انا و للّه انا» نهایتاً و است درآمده كثرت حالت به است خداوند

 كه هرچه و افتاد، خواهد اتفاق كه طبیعی جبر یعنی این رسد می وحدت به و رود می باال دوباره شده كثرت

 روزی یک است ممكن هرچند شد خواهد كشف انسان توسط است، خداوند ساخته چون هست دنیا این در

 بر حال افتد نمی اتفاق این از خارج و خداست علم رحوزه د اینها همه سر پایان در اما بفهمند، كج یا نفهمند

 .كنیم دقت خودمان عملكرد مورد در مقدمه این اساس

 (دوم احتمال) اشراق فلسفه و ریاضت طریق از ارتباطات و حوادث بر تسلط ـ 2/4/1

 شما خدمت كه شرایطی و داشته مشكالتی و داشته خاصی دالیل یک هستیم عقب ما اینكه خالصه    

 است تسلیم بمعنای نه كنیم فراموش را الكترونیک باید ما میگویم من اینكه است حال شرایط كردم عرض

 این از ای صحنه در میتوانیم اگر ببینیم اینكه برای كنیم نگاه آینده به باید ما كه است واقعیت بمعنای بلكه

 حوادث بر تسلط واقع در آینده كه پسندیدم خیلی را شما جمله آن من بدهیم، انجام را حركتی خلقت دنیای

 بدست كه مباحثی این از را بنیادی مفاهیم بتوانیم ما اگر بگویم باید شما اول سئوال به پاسخ در اما است

 خودمانرا ارتباط كه هستیم این دنبال فطرتاً ما چرا و چیست برای خدا با ما ارتباط اینكه یعنی آوریم می

 همه من بنظر بشود اختراع تلفن كه شده باعث چه بشود اختراع ابزار این كه شده باعث چه كنیم؟ تقویت

 آخر در تا برساند تكامل به میخواهد را بشر طبیعی نیازهای كه همانجاست و دارد خدایی و فطری ریشه اینها
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 اگر چگونه؟ فهمند؟ می همه كنند، می صحبت و آیند می( عج)زمان امام وقتی چرا. بزند حرفی یک كار

 االن است دار خنده خیلی روایت این گفتند می خندیدند می او به همه زد می را حرف این یكی پیش صدسال

 این یعنی بشوند، دنیا مردم همه و كند صحبت اینجا در نفر یک كه كرد كاری توان می كه بگویید شما اگر

 ما نظر به االن كه احادیثی تمام بردیم، پیش اینطوری اگر پس. است كرده پیدا عینی مصداق كامالً حدیث

 هزار دو میتواند( ع)زمان امام چگونه یا كردند عمر سال هزار نوح حضرت چگونه مثالً كه آیند می دار خنده

 حیوانات ژن روی و است جنیگ ای بحث شود می انجام دارد آمریكا در اش پروژه االن همین. كند عمر سال

 به را انسان عمر توانند می برسند موفقیت به اگر كه كردند هم فكر كنند زیاد عمرشانرا تا كنند می كار

 داریم كرده كشف را انسان كننده پیر ژن توانستیم ما كه كردند اعالم فردا اگر پس برسانند سال هزار22

 روز یک كه سركه مگس اند داده انجام را اینكار مگس برای كنیم ضعیف را فعالیتش كه كنیم می كاری

 عمر میتوانیم كه، كردند اعالم فردا اگر. بدهند افزایش روز بیست به را عمرش كه اند توانسته كرده، می زندگی

 . برسانیم سال هزار بیست به را انسان

 در االن ما یعنی نیست عجیبی مسئله این میگویند همه دارد عمر سال هزار دو زمان امام بگویند وقتی    

 خودم من اند نكرده فكر آنها كه كنیم فكر چیزهایی به باشیم زرنگ بتوانیم اگر ما كه داریم را مشكل این علم

 سرآنها به گلدان اینكه مثل یعنی گویم می دانی گل آنها به من كه افراد عده یک هم اگر دارم اعتقاد این به

 كار كه چون رود نمی دنبالش كسی كه هست ای پروژه یک مثالً دارند قریب و عجیب فكرهای یک و خورده

 بروید باالتر الیه یک كه بعد شما بكنیم را اینكار اگر بیاوریم، در را قرآن آیات مدل بیائیم اینكه است سختی

 كرده پیدا نزول آیات این كه شده باعث چه یعنی كجاست اطالعات این اصلی های ریشه كه بگویید میتوانید

 آنرا مدل توان می است، بوده چه اصل آن و بوده یكی قبالً تا ده این شده، تقسیم جمله تا ده به چرا است

 مانند فردی مثالً كه ابتكاراتی و بیاورید بدست را سرنخهایی است ممكن بكنید را اینكار شما اگر. آورد بدست

 چون بدهیم انجام توانیم نمی ما االن حالیكه در بكند كار فالن چگونه كه كرد می درك موقع آن بهائی شیخ

 كه رسند می درجاتی یک به كسانی بینیم می ما االن. ببیند را اینها میتوانست كه بود رسیده جایی یک به
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 به را این كه شده ایجاد پزشكی رشته یک االن. آید می در علم یک بصورت دارد االن اینها میدهند، شفا

 باز ما فكر و بچسبیم خودمان عرفانی های ریشه به ما اگر كه میدهد نشان یعنی كند می اثبات علمی صورت

 میتوانیم ما و برسند آن به تا كنند تجربه سال سالهای باید آنها كه كنیم كشف میتوانیم را چیزها خیلی باشد

 اصالً هستند چه دنبال بدانند كه بكنند را اینكار آدمهایی باید و است افق همان این امّا برسیم زودتر بسیار

 نظر از چه عرفانی نظر از چه فلسفی نظر از چه) نرسیده پختگی از ای درجه یک به كه كسی ندارم اعتقاد من

 یک به بتواند باشد، نرسیده پختگی یک به و باشد نكرده حل كامالً خودش برای را مسایل این و( علمی

 مباحث و اطالعات یكسری به زمان این در واقعاً كه اینجاست من بحث. كند فكر حتی ای مسئله چنین

 . كنیم رفع را نیازهایمان كه داریم نیاز غیره و فلسفی تئوری،

 دانم نمی حالیكه در كنیم می مملكت این وارد را تكنولوژی ما بودكه همین هم طرح این و بحث این اولیه الیه

 نیز و آوردیم صندلی همانطوریكه نداریم هم راهی هیچ و بكنیم وارد هستیم هم مجبور و است مفید چه برای

 بگویند كنند فكر ای یكعده اینكه مگر هستیم مجبور خالصه آوردیم... و هواپیما و ماشین ساعت، همانطوریكه

 حضرت قالیچه سوار گوئیم می مردم به كه كنیم می باز بنگاهی یک و رسیدیم ذهن از توانی یک به ما

 همه... و هواپیما سیستم كه است تكنولوژی یک این مولكولی، انتقال صورت به بروید فضا به و شوید سلیمان

 داشته دوست كسانی اگر و نداریم دسترسی آن به امّا باشند داشته وجود واقع عالم در باید و هستند قرآن در

 همه اینستكه بحث ولی اند رسیده اینكه كما برسند، درجاتی یک به توانند می كنند كار زمینه این در تا باشند

 سلیمان حضرت قالیچه مثل چیز یک كنید فرض شما و بیفتد اتفاق این اگر حال ایم، بسته را باب این ما

 فرمایید می شما كه میشود چیزی آن موقع آن زنید می بهم را دنیا كنید عرضه دنیا به را این و باشید داشته

 از اگر اما اید خورده شكست شدید فیزیک وارد اینكه محض به كنید درست آزمایشگاه بگوئیم ما اگر ولی

 آمدیم، پایین به باال آن از و راجعون الیه انا و اناللّه» از یعنی آمدیم... و عشق و عرفان و فلسفه از یعنی آنطرف

 از روند می دارند كه اینهایی. توانیم نمی برویم باال به پایین از بخواهیم اگر اما داریم پایین این بر سلطه

 در كه زمانی اند كرده پیدا هم چیزها خیلی حاال تا و كنند می پیدا دارند را چیزهایی یک و روند می اینطرف
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 ما و شد تمام میگویند شد، می مطرح مصنوعی هوش به مربوط ریاضی و تئوری مباحث قبل سال 32ـ42

 و دكترا و مقاله كتاب، هزار چندین اند مانده چیزها ترین ساده در بینند می آیند می عمل در وقتی ساختیم آدم

 ولی اند نفهمیده هیچی كه بینند می فهمند، می انسان از بیشتر هرچه اما گذاری سرمایه دالر میلیارد چندین

 همینطور ژاپنیها روند، می جلو دارند متدلوژی یک با آنها كنند می زیاد را شان اندوخته مرتباً آنها ایستند نمی

 است قرار اگر ما میگویند آنها هستند، تر زرنگ كمی یک انگلیسها كنند می گذاری سرمایه همینطور آمریكائیها

 فكر كمی یک نداریم، ما را هزینه این بگذاریم، دالر میلیون یک هركدام برای كنیم آزمایش را مورد هزار

 چون رسند می بهتر نتیجه به معموالً و میدهیم انجام و كنیم می انتخاب را آنها صدتای هزارتا این در كنیم می

 را اسمش ما كه من انگلیسی اساتید تعبیر به این هستند آدمها ترین احمق جزء ژاپنیها امّا اند كرده فكر بیشتر

 روند می را راهها همه اینقدر و كنند می كار اینقدر بلكه ندارد آنچنانی ابتكار و فكر اینها یعنی گذاشتیم ربات

 اگر او كن، پیدا را قلی حسن خانه برو بگوید تهران در كسی به اینكه مثل برسند نتیجه به تا كنند می خرج و

 فكر اینگونه باشد زرنگ آدم یک اگر حاال كند می پیدا را قلی حسن منزل سال ده از بعد بزند در را خانه همه

 دارای مثالً تهران اگر حال و بوده اینطوری اش محله كرده، می زندگی اینجا پدرش كه مثالً كه كنند می

 را قلی حسن منزل تا گردد می خوب را محله آن آنگاه كند می انتخاب را یكی منطقه سه این از است منطقه

 . كمتر وقت و كمتر هزینه با كند، پیدا

 شود می كه جدیدی حرف آن و باشیم داشته را ابتكار آن میتوانیم ما كه دارم این به اعتقاد خیلی من    

 خودمان به خیلی برویم آزمایشگاه طریق از بخواهیم اگر چون نیست اینها و آزمایشگاه طریق از امّا داشت

 چون ندارد امكان كه گذاری سرمایه هم ما اند كرده دنیا در كه گذاری سرمایه همه اندازه به و بدهیم زحمت

 دپارتمان یک بودجه شویم می آنها مثل تازه بكنیم را اینكار اگر نداریم، آنرا فیزیكی جای نداریم انسانی نیروی

 مقاله، و كتاب بزرگ، اتاق یک اندازه به ساالنه و است سال در دالر میلیون پنج سال در آمریكا دانشگاه یک

 و عرفان راه از اینكه مگر داریم بنیادی مشكالت چون بدهیم توانیم نمی مكتوب صفحه دو ما امّا میدهد بیرون

 با را واقعی دنیای این و بشود حادث واقعی دنیای در حركت این كه كنیم شروع را حركت یک امثال و اشراق
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 و انگلی مكروبی، ویروسی،) مختلف انواع بیماریها مثالً میگویید كه شما آقا بگوئیم كنیم تسخیر حرف این

 نگاه هم را شما میخوانم ورد یک من اید كرده تولید دارد چندهزار و پزشكی نوع چندین دارد،...( و روانی

 سركار را دنیا همه چرا؟ كه كنید تحقیق حاال چرا؟ شوید می خوب نبات آب یا شكالت یک خوردن با كنم می

 فرض ارتباطات، قسمت در حاال. شویم می برنده بكنیم را اینكار ما اگر. اید زده را اول حرف یعنی گذاریم، می

 كار گوشم پشت را سی.آی این هم من و شد سی.آی یک به تبدیل تلوزیون و مبایل این همه كنیم می

 هركجا با و دیدم خواستم كه را هركجا و آوردم وجود به خودم چشم با ارتباطی یک هم آنطرف از و گذاشتم

 این بعد. كردم برقرار ارتباط خواستم، كه هرجا به زدم حرف خواستم هم هركسی با و گرفتم تماس خواستم

 عین و دارد وجود بدن در آلی مواد همه دیدم بعد و كردم درست آلی مواد بصورت هم را كوچک سی.آی

 پایان نقطه كه هستم مطمئن من ام نكرده پیدا را گوشه این من مثالً و میدهد انجام دارد مغز را كار همین

 ارتباط و اشراق پاتی، تله این هست، مغز در كه چیزی قادریم ما یعنی است همین دنیا در ارتباطات تكنولوژی

 شروع و آمد تحقیقاتی تیم یک اگر حاال كنیم، استفاده نیستیم بلد ما ولی هست اینها امثال و ملكوت عالم با

 من كه وقتی چرا. چیست آنها روابط و است چگونه دارند ارتباط كه اینهایی ببینند تا كردند كردن كار به

 باشد جمع تان حواس اگر گویند می اینكه آورید می بدست را قدرتهایی یک كنید نشینی چله اگر شما میگویم

 كردم فكر قضیه این روی خیلی من باشید، تان چشمهای مواظب و نكنید را خالف آن و خالف عمل این و

 این حضرت چرا كه بود ذهنم در این بود كرده لخت را خودش عمروعاص كه( ع)علی امام داستان همین مثالً

 كردم فكر خیلی قضیه این روی من نبیند را عمروعاص لخت بدن اینكه بخاطر ولی كشیدند زحمت همه

 است ممكن دید می آنرا ایشان اگر حتی گیرد می اثر كوچكی هرچیز از انسان ذهنی ساختار این اصالً دیدم

 كه را اصلی ساختار آن یعنی نگهدارد را كار اصل آن كه بوده موظف او اصالً یعنی. نباشد( ع)علی دیگر

 همه نوشتن و خواندن مورد در بخوانیم، نه و بنویسیم توانیم می نه دیگر نتیجه در باشد( ع)علی میتوانسته

 حاال... و بكن تعدیل و بكن تفسیر كنیم می پیدا اشكال نوشتن و خواندن این در ما كه است این ما بدبختی

 نوع است ممكن دیگری ذهن در برسد سیب یا چنار درخت یک است ممكن شما ذهن به درخت، بگویم من
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 و داریم اختالف كنیم می استفاده آنها از داریم كه مفاهیمی ترین ساده در ما همه پس بیاید درخت دیگری

 عنوان االن كه را درختی آن بتوانم من اگر كه صورتی در است مسئله همین از ناشی هم ما اختالف همه

 آنهم است اش ساده مفهوم این شود نمی ایجاد تفاهم سوء وقت هیچ بدهم، انتقال شما ذهن به دقیقاً كردم

 با پیامبران میگویند هم همین بخاطر كرد برقرار را ارتباط این توان می مفاهیم همه در كه اش پیچیده مفهوم

 درجات كه غیره و مسیحی پارسایان كه هست قرآن در حتی و دین بزرگان عرفا و نداشتند اختالف هم

 اساس بر و بوده ارتباط آن كار اساس چون است بوده برقرار ارتباطها چون اند، بوده یكی داشتند باالیی خیلی

 ما كه است این تكنولوژی و ارتباطات پایان نقطه پس. است افتاده می اتفاق آن باید كه ذهنی تصویر مدل آن

 اتفاقی چه بعد و كنیم می را اینكار واسطه با ما االن چون باشیم داشته مستقیم ارتباط واسطه بدون بتوانیم

 هم با میخواهند چكار بگویند، بهم میخواهند چه دارند، ارتباط هم با انسانها كه قضیه این اول تازه افتد؟ می

 موقع آن قطعاً كه كنند استفاده ابزار این از بتوانند تا باشند رسیده تكاملی و رشدی یک به باید پس بكنند؟

 داخل بخواهیم اگر چون بیائیم طرف آن از باید من كنیم كاری بخواهیم ما اگر نتیجه در افتاد خواهد اتفاق

 آن در است، دیگر زاویه یک آن است، نقطه همان واقع در كه خوریم می شكست بشویم، غیره و آزمایشگاه

 وجود كه ای العاده خارق كارهای این و توانائیها ارتباطات این تا كنند كار و بنشینند دیگر عده یک باید زمینه

 بنظر بروند آنها دنبال كه میخواهد كسانی یک ولی دارند وجود اینها امثال كیمیا علم و جفر علم مانند دارد

 سال ده میخواهید شما میگوئیم كنیم متحول را دنیا و بزنیم جدید حرف میتوانیم كه است زاویه این از من

 ارتباط آن به بروید جلو روش این با اگر برسید جا این به دیگر پانصدسال یا برسید پاتی تله به میخواهید دیگر

 . كنید تقویت آنرا باید بعد و رسید می

 برزخ عالم و مادی عالم در ارتباطات نحوه ماهوی اختالف دوّم احتمال نقض ـ 3/4/1

 همینطور حتماً بگیریم نظر در را عالم این مابعد و برزخ عالم فقط ما اگر: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 عالم این مندی قاعده با حتماً آن بعد ما و برزخ عالم امور نحوه و ارتباطات نحوه یعنی میگویید شما كه است

 برای این و كرد پیدا برزخی وجود و برزخ عالم به دسترسی میشود هم عالم این در و دارد، ماهوی اختالف
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 كار ابزار این با باید اینجا در اینكه و است عالم این آزمونی ارتباط این آیا ولی بگیرد انجام است ممكن یكعده

 عالم در تكوینی تصرف دیگر عبارت به. كرد صحبت آن پیرامون مفصل باید كه است صحبت آن در كرد،

 سرپرستی و باشد عام باید كه آنچیزی آیا ولی كنید بیان اینگونه میتوانید شما را آن از سطوحی یک روی

 اسباب عالم در آنوقت برگردد آن امثال و اسباب عالم و نسبتها عالم به حتماً باید این بدهد، نتیجه را عموم

 كه نیست راه یک به منحصر حتماً اسباب عالم كه است صحبت مورد نیز این نه؟ یا داریم راه یک فقط ما آیا

 .پردازیم می آن به بعد جلسه در

 مخابرات نیازمندی بررسی ـ 1/1

 فرمودید تان اظهارات در كه را بحثی آن طرح این از شما مطلوب یعنی چیست شما سفارشات ببینیم حال    

 از بعد بگیرند فرا باید را وری بهره و بكارگیری استفاده، نحوه اینها و شود كار افزارها سخت در بوده بنا اول كه

. است شده تعطیل بعد كه بردارند گامهایی یک خواستند هم طرح مهندسی در و آمدند باالتر پله یک اینجا

 دارد، بخش این از خانه وزارت كه را انتظاری یعنی است شده شروع چگونه شد، شروع دوباره كه حاال اما

 چیست؟

 طرح مهندسی و افزارها سخت از وری بهره ـ 1/1/1

 طراحی برایشان را مخابراتی محصوالت یكسری ما نهایتاً استكه این االن خانه وزارت انتظار: زاده بیک دكتر    

 .كنیم آماده تولید برای و كنیم

 .وری بهره و طرح مهندسی همان یعنی: سئوال    

 و باشیم حد این از فعالتر بسیار ما اینستكه من اعتقاد بلكه نیست این من اعتقاد ولی بله،: جواب    

 یكعده كه كنیم فرض اگر چون آینده، در بتوانیم ما اینكه یكی باشیم داشته میتوانیم هم را دیگری های چهره

 اینها است قرار هم ما و هست دنیا در كه تكنولوژی این و كنند فكر آینده به راجع است قرار و هستند متفكر

 و هزینه نظر از میشود، تحمیل ما به كه اجباری این هم كه بكنیم چه كنیم، استفاده و كنیم وارد را
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 این از را نفع بهترین تا كنیم ساماندهی خوب و بگیریم بكار خوب و باشد منطقی كامالً غیره و تكنولوژی

 .ببریم مجموع

 (مخابرات و ارتباطات) فلسفه از جدید تحلیل به نیاز ـ 2/1/1

 كنیم پیدا مردم و كشور منزلهای نیاز از شناخت بتوانیم نحوی به ما یعنی اینهاست از باالتر الیه یک كه    

 یک این نكنیم غفلت زیاد كه باشیم داشته آن در هم را فلسفی مباحث مقدار یک كه است این اش الزمه كه

 را سرمان و بیائیم باالتر الیه یک و باشیم زرنگ باید اما هستیم شما خدمت در ما كه است بحث از قسمت

 تكنولوژی روند این با مخابرات نظر از دیگر سال بیست مثالً كه ببینیم خودمانرا جلو متر بیست ده و كنیم باال

 باشیم؟ داشته گفتن برای حرفی میتوانیم ما آیا باشیم؟ كجا

 باشید داشته گفتن برای حرفی اگر كنید؟ می تعریف چگونه را حرفها آن: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 .شود می شناخته ای شاخصه چه با و باشد داشته خصوصیتی چه باید

 آینده برای میتوانیم ما. كردم عرض شما خدمت كه گردد می بر نكاتی همان به حرف این: زاده بیک دكتر    

 برای ما اسالمی حكومت تشكیل همین برای مثال بعنوان باشیم داشته حرف ارتباطات فلسفه و ارتباطات

 تئوری بحث روی خارج در االن كه كسانی كنید دقت شما اگر كردیم مطرح را بحثی یک آمدیم بار اولین

 خودم من. كنند می كار ایران در كه هستند كسانی از تر قوی و بیشتر مراتب به كنند می كار اسالمی حكومت

 كارهایی و امام شخصیت روی اند كرده پردازی تئوری. ام دیده را( خارجی و ایرانی) شان مقاله تا پنجاه حداقل

 كه آقایی یک انقالب از قبل ای مقاله یک در شد آنطوری چرا و شد اینطوری چرا كه افتاده اتفاق ایران در كه

 به است بوده غلط من تئوری اصالً كه بود نوشته رسماً انقالب از بعد بود، داده طرحی یک بود، هم فیلسوف

 ما متأسفانه و افتاده اتفاق این و كنند می یابی ریشه را دلتان دارند آنها یعنی افتاد اتفاق این اینكه دلیل

 .است افتاده اتفاقی چه كه دانیم نمی هم خودمان

 یک در مباحث همین به راجع تا كنیم دعوت را ای عده یک میخواستیم ما گفت می نفر یک پیش چندروز    

 هستند فالنی و فالنی ایران از گفت هستند؟ كسانی چه ایران از گفتم من بعد كنند، شركت سمینار



 ····························································································  271 

 ما متفكرین كه است بدتر این اند، نوشته را مقاله این كه آدمهایی همان به بدهند رفرنس بیایند میخواهند

 هنوز یعنی میگویند را خودشان حرف و آیند می خودشان آنها خوب ایم گرفته آنها از را حرفهایمان ما بگویند

 ساعت هزاران شاید و داریم زیاد گفتن برای حرف البته نداریم خودمان انقالب به راجع مستدل حرف ما

 عرصه در بشود كه حكومت مبانی اساس بر تئوری كالسیک بحث ولی باشیم داشته صحبت و سخنرانی

 كه شكلی به و محتوا با را بحث این نحوی به یعنی كرد دفاع آن از و ایستاد محكم و كرد مطرح الملل بین

 را( ص)محمد حضرت زندگی كتاب یک من. باشد فهم قابل همه برای كه كنیم عنوان دارد واقعیت و اصالت

 میخواند دولت رشته كه دادم مكزیكی نفر یک به من را كتاب این. بودند كرده چاپ هم تسنن اهل كه دیدیم

 میفهمید، را این او یعنی است، بوده سیاستمداری عجیب شما پیغمبر گفت من به خواند، را كتاب این وقتی

 او ولی زند نمی حرفی چنین وقت هیچ بعد این از بدهیم دیگری شخص هر را كتاب آن اگر كه صورتی در

 مان مطالب هنوز ما( بود فهمیده را بُعد این فقط) است سیاستمداری عجب كه فهمیده بود این اش رشته چون

 غلط اینقدر بردم خارج به بود شده ترجمه انگلیسی به كه را كتابی یک من كنیم بیان توانیم نمی اینطوری

 خودمانرا بتوانیم اگر و داریم، اشكال اینكارها در هنوز ما یعنی بفهمد خوب توانست نمی كسی اصالً كه داشت

 حكومت تئوری زمینه در همانطوریكه جاست این آخر چهره و آخر الیه آن االن یعنی كنیم تجهیز ابعاد این از

 از منبعث حرفها این و باشیم داشته حرف میتوانیم ما هم ارتباطات تئوری در همانطور داریم، حرف

 .باشد خودمان اعتقادات و خودمان سرسختی

 اسالمی انقالب نیازهای با متناسب تخصیص در وری بهره بهینه به نیاز ـ 3/1/1

 كردید؟ توصیف چگونه بگیرد انجام دوره این در دارید انتظار كه را اول الیه: سئوال    

 ما اگر است، كشور به شدن وارد حال در كه امكاناتی و تجهیزات از چگونه ما اینستكه اول دوره: جواب    

 كه شناختی اساس بر بشوند ترجمه خودمان مردم برای و كشور در استفاده برای باید چگونه اینها كه ندانیم

 .كنیم تفسیر را آنها داریم، خودمان مردم و كشور دین و فطرت فرهنگ، از ما

 .باشیم داشته باید كه چیزی آن به نسبت تخصیص بهینه قدرت یعنی: سئوال    
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 كه كنیم برگزار را ها بحث كه است این ما اولیه شناخت این پایه حاال باشیم داشته شناخت یعنی: جواب    

 تكنولوژی یعنی خوریم می شكست مرتباً تكنولوژی زمینه در چرا ما و چیست داستان این پایان نقطه باالخره

 حداقل! است؟ اینطوری چرا كنند می استفاده بد آن از هم عده یک و كنند می خراب آنرا یكعده آوریم، می را

 . كنیم استفاده خوب تكنولوژی آنها مثل اینستكه آل ایده

 انقالب نیازهای با متناسب وری بهره: سئوال    

 .كنیم كار آن روی باید ما بایست می من بنظر كه است طوالنی بحث یک خودش این: جواب    

 داریم الزم كه را چیزهایی رابطه همین در انقالب، نیازهای متناسب تخصیص در وری بهره بهینه: سئوال    

 اكنون و شده بیان كلیاتی یک اینستكه بحث پس. باشیم داشته نیازمندیهایمان از تعریف چه دید ابتدا باید

 انتظارات موضوع چیزهایی چه كه بشود روشن باید بعد سطح به ورود برای بشویم، بعد سطح وارد باید

 .كنیم برآورده زمانی چه در را انتظارات آن ما كه شماست

 مادی نظامهای در نیازها از تحلیل ـ 6/1

 یک هم بعد و گرفته صورت مردم نیازهای روی انگلیس در كه بوده تحقیقی یک این: زاده بیک دكتر    

 مختصاتی محور یک ما اگر گذشته قرون در اند گفته و داده نشان را این آمار. اند داده انجام آن روی تحلیلی

 سیستم بودن جبری تا سیستم كامل بودن باز از فضا این در) بكنیم تعریف را نیازها این كه باشیم داشته

 حاكمیت هم اینطرف از( دموكراسی و باز سیستم یک تا سنگین خیلی مقرراتی با خشک سیستم یک یعنی

 .كند زندگی خواست هرطوری هركس یعنی آن دقیق و كامل مفهوم به اومانیسم یعنی فردگرائی تا ارزشها

  اومانیسم و فردگرائی

  باز

  ارزشها حاكمیت

  بسته

 (الف شكل) گذشته قرون در نیاز وضعیت ـ 1/6/1
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 بیشتر حوزه این در مان جامعه نیازهای گذشته قرون در ما گفتند كردند عنوان را مختصات این آمدند بعد    

 و داشتند وجود جامعه در كه حاكمیتهایی بواسطه آدمها یعنی بوده هم دیگر جاهای در هرچند بوده

 داشته، وجود موقع آن غیردموكراتیک حكومتهای بوسیله كه جزمیتی و داشته وجود جامعه در كه ارزشهایی

 جزمیتها این از متأثر و ارزشها این از متأثر نیازها كه ای حوزه در. است بوده حوزه این در بیشتر نیازها

 .اند بوده

  فردگرائی

  باز سیستم

  ارزشها

  بسته سیستم

  نیازها

 (ب شكل) نیازها بعدی وضعیت ـ 2/6/1

 واكنش یک بصورت اگر حاال) ارزشها این و شده كم جزمیتها آن از و رفته پیش مسیر این كه همینطور    

 (بودن باز سمت به یعنی) است آمده سمت این به حركت این كم كم( بگیریم نظر در را اش نتیجه منفی

  فردگرائی

  باز سیستم

  ارزشها

  بسته سیستم

  نیازها

 (ج شكل) نیازها جدید وضعیت ـ 3/6/1

 نظر از محدودیتی هیچ و باشد باز سیستم كه دارند دوست علما اكثریت یعنی اینجاست نیازها االن    

 باشد نداشته وجود ارزشی و سیستمی
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  فردگرائی

  باز سیستم

  ارزشها

  بسته سیستم

  نیازها

 گفت می بیفتد؟ اتفاقی چه دارید، دوست كه بپرسند نفر یک از اگر اینستكه بحث این در مصداقش حاال    

 سیستم این از دارند را مجوز فالن كه×  آدمهای فقط و نزند تلفن در بد حرف كس هیچ كه میخواهم من

 هركسی از اگر قسمت این در( ب شكل) مثل است شده بازتر كمی یک اینجا( الف شكل) مثل. كنند استفاده

 هركسی به پیغامی هر و بكنم خواستم هركاری میخواهد دلم باشد نباید محدودیتی هیچ میگوید بپرسید،

( موضوع محدودیت نه و ساعت محدودیت نه باشد مرز محدودیت نه) بدهم دنیا هركجای در میخواهد دلم

 (.ج شكل) مثل

 كجا االن: سئوال ما شكل) روند می سمت این به دنیا در دیگر چیزهای از خیلی و مخابرات سرویس    

 مرحله آن بدهیم را جواب این بتوانیم ما اگر كه است من اصلی سئوال این برویم؟ میخواهیم كجا و هستیم

 .ایم رسانده موفقیت به را اول

 مشخص «ج ب، الف،» با را شكل سه این باید ما كه بگویید میخواهید شما اول مرحله در یعنی: جواب    

 هستیم؟ ج یا ب یا الف شكل در ما آیا بگوئیم بعد و كنیم، می

 اینجا ای عده یک یعنی باشد، اینگونه ما توزیع جمعیت نظر از اگر كه بدانم میخواهم من یعنی بله،: سئوال    

 كجا و هستیم كجا باشیم؟ است بهتر كجا چطور؟ بود نحو این به اگر حاال اینجا در هم ای عده یک هستند،

 برویم؟ است بهتر

 ما تكلیف برویم، باید چگونه و برویم كجا باید بعد هستیم، اینجا در دیدیم و گرفتیم آمار ما اگر حاال    

 این یا باشد، این آل ایده است ممكن مثالً تا است چقدر مان فاصله هستیم اینجا دیدیدم اگر. است روشن
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 قبول را منحنی این اصالً ما بگوئیم و بریزیم بهم را داستان بیائیم ما اصالً یا كجاست؟ آل ایده خالصه. باشد

 غیر كه نیستند مسیحیت ثابت و فیكس خیلی ارزشهای آن چون ارزشهایش ما جامعه بگوئیم و نداریم

 دارد كتاب و حساب و است درست خیلی است، منطقی خیلی ما ارزشهای میگوئیم ما چون باشند، منطقی

 بودن باز اصالً بگوئیم و كنیم عوض را بودن باز این و بگیریم نظر در دیگر جای یک ارزشها برای باید ما لذا

 نگاه كشور جمعیت همه به باید ولی اند شده غربی ای عده یک كه درست حاال است، دیگر بگونه ما فلسفه در

 و هستند اینطوری% 12 هستند آنطوری آدمهایی% 12 ما بگوئیم و كنیم مخلوط هم با را تا دو این و كنید

 .میدهد جواب كنیم درست اینگونه را تركیب اگر

 .شوم می متوجه خوب را بودن باز كلمه بنویسم، را جمله چهاتا این بخواهم اگر: سئوال    

 .است open.s این: جواب    

 فرقی چه بودن باز با فردگرائی. شوم می متوجه هم را ارزش شوم می متوجه خوب هم را جزمیت: سئوال    

 دارد؟

 .است اجتماعی تمایالت مسیر این است فردی تمایالت مسیر این بگویم دیگر چیز یک من: جواب    

 .كنید می مالحظه را فرد و سیستم دارید شما یعنی: سئوال    

 اینستكه مهم ولی كنیم مطرح بعدی سه اصالً ما است ممكن حاال هستند هم ضریب دو این یعنی: جواب    

 كاری یک آمدیم همیشه ما اند كرده نگاه اینگونه اینها كنیم می نگاه نیازهایمان به چگونه و هستیم كجا ما

 .است نبوده نیازهایمان اساس بر وقت هیچ و ایم كرده

 ارتباطات مطلوب نیازمندیهای تعیین برای مدل تعیین ضرورت ـ 2

 بنظر و بدهیم تحویل و كرده تكمیل را اوّل كار فضای باید دیگر یكماه تا ما آنجا زا: رضایی االسالم حجة    

 ولی شده داده پاسخ شد، مطرح جلسه این در كه سئواالتی و مباحث از برخی به گذشته جلسات طی میرسد

 اصلی سرفصلهای كه باشد روشن باید یعنی. است شده طرح هم جدیدی نكات جلسات این در حال هر به

 كاربردی مباحث وارد كجا از و كنیم می عمیق را خودمان نظری مباحث حد چه تا ما و چیست ما بحث
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 بگوئیم توانیم می شود روشن ما تئوری اگر و است بوده مخابرات استراتژی مسئله ما اصلی موضوع. شویم می

 باز آیا اینكه یعنی شود می روشن تئوری همین با نیز كردید مطرح شما كه مباحثی این چیست ما استراتژی

 .است چهارچوب همین در بحث خالصه باشد، ارزشها حكومت یا باشد فردی آزادی باشد، بسته یا باشد

 در و پرداخت نظری مباحث به توان می جلسه دو یكی در حداكثر بحث، این به پرداختن برای اما    

 خود را بحث فضای كه شده نوشته قرارداد متن در چون البته خواهد می بیشتری فضای بعد، قسمتهای

 .كنند باز را فضا توانند می دهد می تشخیص كارفرما

 .دهیم انجام توانیم می ما كه است كارهایی ترین بنیانی مباحث این: زاده بیک دكتر    

 .شود مشخص كارتان بنیادی تعاریف خواهید می اول سطح در شما یعنی(: ج)    

 را موجود وضع آنها كه كند آوری جمع كشور از را اطالعات همین كه داریم هم آماری كار یک ما(: س)    

 آل ایده فضای یک باید دیدگاه این اساس بر بگوئیم تئوریک صورت به بتوانیم ما اگر بعد. كند می تعریف

 آمار نتیجه بعد است اینگونه تئوریک نظر از كه گفت و كرد معلوم هم را فضا آن تكامل مسیر و كرد مشخص

 آن به نقطه این از رسیدن برای حاال و است اینگونه ما وضعیت هم عملی نظر از گوئیم می و گیریم می هم را

 .كنید طراحی را ساله 21 برنامه استراتژی باید نقطه

 كرد اكتفا صرف تئوری و نظری مبانی به توان می آیا مخابرات، استراتژی تعیین برای: رضایی االسالم حجة    

 پایان به مباحث این اگر یعنی است؟ مقدم مدل از بحث یا نمود اقدام مباحث، آن از اصلهایی استخراج با و

 یا مدل كه شود می بحث آنگاه( داریم صحبت ما آن بر حاكم مدل و آماری اطالعات آن مورد در البته) رسید

 یک و رسید پایان به نظری مباحث اگر یعنی آید؟ می دست به كجا از و چگونه استراتژی، تعیین الگوی

 كفایت استراتژی تعیین برای آماری اطالعات مدل آن با مباحث این صرف آیا شد، مشخص هم چارچوبهایی

 خواهیم؟ نمی یا خواهیم می مدل ما كه شود می بحث یا كند می

 بتواند انسان هرگاه و فضاست آن از ما درك مجموعه تكامل مدل، چون خواهیم، می حتماً: زاده بیک دكتر    

 . است كرده پیدا را هم با آنها مكانیزم و ابعاد همه و است فهمیده آنرا یعنی بسازد، مدل موضوع یک از
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 هم اینصورت در و است مسئله شدن حل ابتدای این كنیم مدل را هرچیزی كه برسیم نقطه آن به ما اگر    

 مطرح عقل مباحث همان استراتژی؛ تبیین برای همچنین و مطلوب وضعیت برای هم موجود، وضعیت برای

 تعیین استراتژی نحو یک به( ع)علی حضرت و كند می فرق عقل شبه و عقل برپایه استراتژی مثالً شود می

 مدل باید هم ما و كنند می تعیین استراتژی هم خودشان مدل اساس بر و دیگر نحو یک به معاویه و كند می

 .كنیم مشخص را

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 8جلسه 

 7: پژوهشی جلسه شماره8/6/77: پژوهشی جلسه تاریخ

 پرور اسماعیل آقای: رضوانیویراستار سخی غالم آقای: پژوهشی نوار كننده پیاده

 مسجدی محمد سید: آرائی صفحه و رضائیحروفچینی عبدالعلی آقای: عنوانگذار

  مطالب فهرست

  مخابرات و ارتباطات نظری مبانی

  مخابرات و ارتباطات نیازمندیهای ساختار بررسی

 3 •••تكاملی اعتقادات نمودن زباندار اساس بر ارتباطات موضوعات و مفاهیم توسعه ـ 1

 3 •••تكاملی اعتقادات خصوصیات ـ 1/1    

 4 •••اعتقادات در جهت توسعه ـ 1/1/1        

 4 •••اعتقادات در موضوع توسعه ـ 2/1/1        

 4 •••دین از استنباط در سنجش عمل و فهم توسعه ـ 3/1/1        

 4 •••تكاملی سنجش خصوصیات ـ 2/1    

 1 •••دینی مفاهیم رساندن تفاهم به و نمودن زباندار ـ 1/2/1        

 1 •••علم نداشتن اطالق و خطاء از عصمت ـ 2/2/1        

 1 •••دینی مفاهیم ساختن زباندار برای منطق وجود ضرورت ـ 3/2/1        

 6 •••معصومین ائمه عملی سیره در سنجشی عمل حجیت ـ 4/2/1        

 7 •••جامعه اداره در تكوینی تصرفات جایگاه بررسی ـ 2

 7 •••شیطانی و الهی شكل به تكوینی تصرفات داشتن تحقق ـ 1/2    
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 7 •••معصومین توسط اجتماعی عمل مقام در تكوینی تصرفات بكارگیری عدم ـ 2/2    

 7 •••شیعه عقاید در تصوف تفكر ورود تاریخچه ـ 3/2    

 7 •••رأی به اجتهاد و تصوف تفكر حاصل وهابیت و بهائیت ـ 1/3/2        

 8 •••اشراقی و شهودی روش برپایه جامعه موضوعات نیافتن توسعه ـ 4/2    

 8 •••اجتماعی عمل مقام در متعبد سنجش عمل داشتن اصالت ـ 3

 1 •••الهی و مادی نسبیت تفاوت ـ 1/3    

 1 •••استنباط مواد بعنوان روایات و قرآن بودن اصل ـ 2/3    

 1 •••دین از استنباط بر حاكم اصول اجتماعی تفاهم سازی، مقنن تعبد، ـ 3/3    

 1 •••واشراق شهودی روش نرسیدن تفاهم به و نبودن مقنن ـ 4/3    

 12 •••غرب تمدن با مقابله در جدید موضوعات و مفاهیم تعاریف، ایجاد در تفكر و تعبد بودن اصل ـ 1/3    

 



 مخابرات و ارتباطات نظری مبانی

 تكاملی سنجش روش و وحی به تعبد پایه بر ارتباطات تكامل و توسعه

 تكاملی اعتقادات نمودن زباندار اساس بر ارتباطات موضوعات و مفاهیم توسعه ـ 1

 را مطالبی شد، مطرح قبل جلسه در كه سئوالی مورد در جلسه این در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 اصالً اینكه یا و باشد متعصب معنایی به و وابسته كامالً باید فرد آیا كه بود این سئوال اما و كنیم می بیان

 محور دو ما مسئله صورت این برای. باشد باز كامالً اینكه یا باشد بسته كامالً سیستم باشد نداشته تعصب

 محور دو كه جهتی دو در) فرد و سیستم بین نسبت و كنند می قطع را همدیگر كه میكنیم رسم مختصات

 كه است مسئله صورت این دهد می نشان را بودن بسته یا و بودن باز رهایی، یا و وابستگی میزان( یعنی دارند

 مطلب، این باشد بسته كامالً كه فرضی تا باشد باز كامالً كه فرضی از است شده مطرح فرض سه برایش

 .است مهمی و حساس بسیار مطلب

 تكاملی اعتقادات خصوصیات ـ 1/1

 ساختارها كلیه در تكامل و( جهت خود نه) است قطعی «جهت جهتِ» در ثبات كه داشت توجه باید ابتدا    

 بله، است؟ صحیح تكاملی نظریه بگوئیم باید اعتقادات درباره آیا بحث این در دیگر بعبارت است قطعی نیز

 .است ثابت جهتش ولی

 اعتقادات در جهت توسعه ـ 1/1/1

 اصول كه دارد امكان آیا مثالً. كند می پیدا ارتقاء تعبد جهتِ در بله، كند؟ می پیدا ارتقاء هم جهت آیا حال    

 شده گفته روایات و آیات در كه نیست اینگونه چون میگوئیم چرا؟ میگویید بله بشود؟ تا هفت یا شش دین

 .است تا پنج دین اصول كه باشد

 اعتقادات در موضوع توسعه ـ 2/1/1
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 فرض آیا پس است، كرده ذكر را اصول این و رسیده نتیجه این به اخبار جمعبندی در( ره)صدوق شیخ    

 به مستند اما هست، حتماً بله، هست؟ باشد، اعتقادات اصول جزء( اجتماعی رهبری) اجتماعی والیت اینكه

 .است دین از فهم كجاست؟( آن اولیه حد یعنی) اش پایه. است اللّه انزل ما به مستند است؟ چیزی چه

 دین از استنباط در سنجش عمل و فهم توسعه ـ 3/1/1

 میزان یعنی كند می پیدا ارتقاء آن منطق كه شكل این به بشود؟ اضافه دین اصول است ممكن چگونه    

 با ضروری تفاوت. كند پیدا توسعه میتواند مذهب ضروریات پس شود، می تر قوی سنجش و تعبد در دقت

 .دارد ارتقاء و نظری تعریف قابلیت مذهب از استنباط در ضروری كه است این هم غیرضروری

 تكاملی سنجش خصوصیات ـ 2/1

 ـ 1 كنید می ذكر آن برای ركن سه كه است متعبد سنجش به مربوط وحی از بعد اصلی منزلت بنابراین    

 این به اجتماعی، میدان به آن ساختن وارد یعنی اجتماعی تفاهم ـ 3( سازی مقنن قدرت) سنجش ـ 2 تعبد

 چه و درویش چه و باشد متفكر چه حال هستم، خطا از معصوم من: بگوید ندارد حق كس هیچ االن كه معنا

 باشد؟ داشته را بغیر القاء قدرت اینكه یعنی آیا چه؟ یعنی زباندار. بشود زباندار باید مطلب پس. باشد عارف

 و نیستی، خطا از معصوم تو بگویند و كنند اشكال آن به و كرده مطرح را آن ای محاسبه معنای باید بلكه نه،

 .كنند وارد او بر اشكال

 كند می نقض آنرا نفر یک فردا اما اند، پذیرفته آنرا همه و شده پیروز امروز نظریه یک كه كنید فرض شما    

 این بوسیله كه موضوعاتی و( موضوعاً فعل عنوان به) سنجش عملیات خود هم و. است تكاملی سنجش یعنی

 .یابند می تكامل آن، آثار هم و شود می سنجیده فعل

 دینی مفاهیم رساندن تفاهم به و نمودن زباندار ـ 1/2/1

 به را خود فهم و دادیم قرار دقت مورد متعال، خدای تعبد پایه بر را دینی منابع ما كنید فرض اگر حال    

 یافتن سنجشی زبان و عقلی زبان یعنی شدن مقنن چون كردیم دار زبان آنرا یعنی كردیم بیان مقنن صورت

 عموم معرض در و كرد، پیدا هم سنجشی زبان و شد مقنن اگر حال داد خواهم توضیح آن مورد در بعداً كه
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 عموم سنجش معرض در را یافتن سنجش زبان و شدن مقنن این و وحی به نسبت تعبد این پس گرفت قرار

 انجام انقیاد در تالش( نهایت یا) بلوغ اینجا در شدند پیروز و كردند اشكال آن به مختلف زوایای از و گذاشتند

 ادراكات چه حال) است خودش شخصی ادراكات به متكی شخص كه زمان آن تا حالیكه در. است گرفته

 اینگونه من میگوید و( باشد حسی ادراكات چه باشد سنجشی ادراكات چه( نفسانی ریاضتهای) باشد قلبی

 از عصمت شما مگر شود، می وحی شما به مگر كه كرد سئوال توان می فوراً كنید، اطاعت باید شما و ام فهمیده

 آن به دیگران تا كن عرضه عموم بر را خود نظر پس میگویم ندارم، خطا از عصمت نه، میگوید دارید؟ خطا

 توانستی می خودت كه ای اندازه به طاقت و وسع بذل اینستكه معنایش شد برنده شما حرف اگر كنند اشكال

 میگوئیم لذا و است گرفته انجام( وحی به نسبت بودن تسلیم عمل یعنی) انقیاد در بگیری كمک دیگران از و

 .است همین( فردی نه) اجتماعی شكل در بودن تسلیم معنای و شد تمام حجیت

 علم نداشتن اطالق و خطاء از عصمت ـ 2/2/1

 است؟ معصوم این آیا نیست، معصوم گفتیم كه را اولی یعنی ندارد، خطا دیگر این آیا كه كنند می سئوال    

 كه ماست ظاهری تكلیف و است معذر و منجّز است، كرده را تالش نهایت ولی نیست معصوم این میگوئیم

 و خطا فرض دارد وجود كمال و نقص فرض غیرمعصوم، علم در یعنی است الحصول تدریجی قطعاً مان علم

 از عصمت یعنی) خصوصیت دو این كه علمی هر ندارد هم اطالق ندارد، خطا از عصمت و دارد وجود اشتباه

 محسوب بودن، تسلیم در سعی بلوغ حسب بر زمان این در ما تكلیف عنوان به باشد، نداشته را( اطالق و خطا

 .شود می

 دینی مفاهیم ساختن زباندار برای منطق وجود ضرورت ـ 3/2/1

 حروف و كنید می بندی دسته را صداها و آواها شما مثالً كه داشت توجه باید شدن زباندار مورد در اما و    

 بندی دسته یک بعد و كنید می درست كلمات و میدهید انجام مجدد بندی دسته یک سپس كنید، می درست

 قرار( دیگران به مطالب كردن منتقل یعنی) تفاهم وسیله بعد كنید می درست را جمالت و كنید می دیگر

 حد از تعریف كنید می تعریف اولیه حد ابتدا یعنی گیرد می انجام مفهومها در كار همین شبیه حال. میدهید
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 آن شیوه و كردن مقنن البته) باشد مقنن باید خودش هم اولیه تعریف كه است، اولیه تعریف معنای به اولیه

 موضوعه اصل یا اولیه اصل حد، آن اساس بر سپس( شود بیان خود جای در باید كه است دیگری بحث

 صوری منطق در سپس و كنیم می انتزاع مختلف اشیاء طول از را طول و امتداد میگوید مثالً كنید می تعریف

 را سطح یعنی اینها بین نسبت و نقطه، یعنی خط سلب و خط، و كنیم می برخورد آن با ایجاب و سلب با

 بعداً كنیم، می تعریف را هندسی اشكال اساس آن بر و كنیم می ذكر موضوعه اصل بعد كنیم می تعریف

 در یعنی باالتر پله یک در كردید می آوا و زبان در كه كاری همان مانند اینجا در خوب. میگویم را احكامش

 بتوانید باید شما پس( ابزارها نه) است مفاهیم ساختن زباندار كار منطق كار پس. شود می انجام سنجش

 بر و كنید، دار زبان را دارید كه اعتقادی هر هستید كه سطحی هر در( خداوند مقابل در بودن تسلیم) تعبدتان

 زباندار را محور این از تان ادراك یعنی كنید، اداره را عالم است، موضوع ترین اصلی كه وحی محور اساس

 .برسانید اجتماعی تفاهم به را سنجشی زبان و( سنجشی زبان) كنید می

 معصومین ائمه عملی سیره در سنجشی عمل حجیت ـ 4/2/1

 میگویم اینطوری من بگوید داند می قطب و عارف را خود كه شخصی مثالً كه پذیرفت توان نمی دیگر لذا    

 به این است كافر این بگوید قطب آن است كافر او بگوید قطب این میگویم، اینطوری من بگوید دیگری آن

 سنجشی كار كه كردند شان ارادتمندان بر مسلط را ای دسته( ع)معصومین اساساً و نیست حجیت معنای

 جامعه یعنی بدهد فتوا كه فرماید می او به حضرت داشته، حضور اعین بن زرارة یعنی( ریاست كار نه) كنند

 دوست را تو مثل من فرماید می او به آمده، حضرت خدمت تغلب بن ابان مثالً یا كند تبعیت او از باید

 بعد بده، فتوا فرمایند می بلكه كن روایت من از گویند نمی بده، فتوا و بنشین مدینه مسجد در برو دارم، می

 به را استنباط روش. كند استصالح و استحسان قیاس، دهند نمی اجازه دهند می یاد او به را فتوا روش هم

 بگیرم وضو بخواهم وقتی شده، زخم من دست گوید می و آمده حضرت خدمت ایشان مثالً میدهند یاد زرارة

 اللّه كتاب من یعرف شبهه و هذا ان» میگویند ولی كند می بیان برایش را جبیره قانون حضرت كنم؟ چكار

 خدا دین در كه آیه این از یعنی بفهمی خدا كتاب از اینرا شبیه میتوانی شما «حرج من اهلل دین فی لیس
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 بشره روی از هم شستن این كه شستن یعنی وضو كه بفهمی توانی می وضو، به مربوط آیه از و نیست حرج

 اینجا در فرمایند می و دهند می یاد او به عقلی تحلیل یک دارد حضرت یعنی گیرد می انجام( پوست یعنی)

 گذاشته زخم روی پارچه وقتی( نباشد ممكن شستن اصل اینكه نه) نیست ممكن زخم بدلیل پوست شستن

 روی شستن حكم یعنی «حرج من اللّه دین فی لیس» پارچه روی بر بكن مسح «المرارة علی امسح» شود

 را این فرماید می و كند می استناد قرآن آیه به بعد گیرد می آنرا جای پارچه روی مسح شود می برداشته پوست

 .بفهمید میتوانید حرج نفی آیه از

 جامعه اداره در تكوینی تصرفات جایگاه بررسی ـ 2

 و تكوینی حقایق دسته یک وجود اینستكه كنیم بحث آن روی باید و آید می قطعی ما بنظر كه چیزی    

 كسی ذهن به و دیگران افكار خواندن بیماران، دادن شفا االرض، طی مثل( خرد) سطح در تكوینی والیتهای

 . دارد حقیقت نیز اینها شبیه دارند، حقیقت خودشان حالیكه عین در اینها انداختن را چیزی

 شیطانی و الهی شكل به تكوینی تصرفات داشتن تحقق ـ 1/2

 به منحصر فقط كه نكند خیال كسی و دارند وجود الحادی صورت به هم و الهی صورت به هم اینها یعنی    

 .دارد وجود هم شیطان دستگاه در بلكه است الهی دستگاه

 معصومین توسط اجتماعی عمل مقام در تكوینی تصرفات بكارگیری عدم ـ 2/2

 حضرت یعنی بیاید اجتماعی اقامه برای خودش یا اش اولیه حد كه نیست ای حوزه اصالً اینها حوزه اما    

 به تا آمدند هم ها جنّ از برخی است، كرده پیاده را عینی نبرد خصوصیات تمام عاشورا روز در( ع)سیدالشهداء

 هر برای كه را علومی كلیه قطعاً( ع)امیرالمؤمنین مبارك وجود یا نكرد قبول حضرت اما كنند كمک حضرت

 باب آن از اصالً و ندادند دخالت جامعه اداره در را آنها ابدا اما بودند، دارا شود، فرض پیغمبری هر و معصوم

 .نیست

 شیعه عقاید در تصوف تفكر ورود تاریخچه ـ 3/2
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 یک هم وسوسه این آمدن علت كرد، پیدا ظهور شیعه در ای دوره یک مطلب این وسوسه اینكه مهم مطلب    

 و كردند می دنبال بود، آورده( ع)معصومین زهد برابر در مأمون كه را هندی تصوف كه بودند مرتاضهایی عده

 این پس شد واقع اجتماعی اشتباه یک بعد گرفت شكل مسائل این بهرحال. دادند می انجام هم كارهایی یک

 بوده آنها بلوغ زمان صفویه دوره در كه آورد اینطرف باید را است تصرفات و تكوینی امور به مربوط كه دسته

 .است

 رأی به اجتهاد و تصوف تفكر حاصل وهابیت و بهائیت ـ 1/3/2

 و بوده زاهدی آدم یک كه است احصائی احمد شیخ كرده، كار زیاد روایات در كه هم آنها فرد مهمترین    

 سرتاپا میخوانده زیارت وقتی( ع)عبداللّه ابا حضرت حرم در و مولی حضرت حرم در موثق تاریخ بنابر

 است نقلی عرفان هم عرفانش و است عرفانی روایات از پر هم جامعه زیارت بر او كبیر شرح است، لرزیده می

 سید ایشان، شاگرد ولی كرد احتیاط باید ایشان با برخورد در البته شد، بهائیت ظهور سرمنشأ ایشان ولی

 بدون ذكر تفكر، بدون تنسکِ و تعصب یعنی. میربهاست محمد رشتی كاظم سید شاگرد و است رشتی كاظم

 اش نتیجه لذا و. دارند( ع)معصومین كه است تأكیدی آن برخالف ندادن قرار فكر بر را حجیت اساس و فكر،

 بن) هست افغانستان در االن كه فردی همین و كرد درست را وهابیت تسنن اهل بین در استكبار كه شد این

 هم الحمدللّه البته ساختند را بهائیت شیعه در و آمریكاست، و انگلیس او متولی است آن شاخصه( الدن

 مطلب مطلب، این. است شده ضعیف كامالً شیعه، علمای محكم نظری فعالیت با بهائیت هم و صفویه تصوف

 به و زنند می گردن فقیه یک بدستور را دراویش این از نفر هزار كوتاهی بسیار مدت در كه نیست كوچكی

 خود دانند، می بدعت اهل را اینها هم( ره)حكیم آقای حتی است؟ چه برای كار این میدهد فتوا آنها كفر

 .میدادند قرار اساس را حجیت شدن مقنن و كردند نمی حساب كم را طایفه این خطر هم( ره)امام

 اشراقی و شهودی روش برپایه جامعه موضوعات نیافتن توسعه ـ 4/2

 مكتب در كه است چیزی به دلخوشی بشود، پیدا است ممكن كه شدیدی انحرافاتی از یكی من بنظر    

 آیا اما هست، اشیاء به نسبت تكوینی والیت هست، بله هست، حقایقی البته ندارد محكمی پایگاه شیعه
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 ندارد جامعه اداره به ربطی ولی اسالم جهت در هم و كفر جهت در هم بله میگویم كرد؟ مقنن آنرا شود می

 كه اندازه همین بلكه بخوانید، ورد و ذكر كه نیست الزم میگویم چه؟ یعنی میگوید. ندارد صنعت به ربطی

 تمركز شما برای مدتی از بعد كنید، كنترل را چشم پلک و بدهید قرار چشم جلو كنید، سوراخ را مقوایی یک

 ارتباط معنی این ولی بدهید انتقال هم را ذهنیات میتوانید و كنید می پیدا افكارخوانی قدرت و شود می ایجاد

 توسعه اگر ارتباطات تكامل و توسعه. ماند می خرد سطح در همیشه ارتباط این موضوعات و نیست اجتماعی

 و جدید فضای نتواند و( گفتیم قبالً كه بحثی بنابر جدید كثرت و وحدت یعنی) باشد نداشته موضوعی

 . است خورده شكست كفر جامعه برابر در جامعه آن حتماً كند، طرح جدیدی موضوعات

 اجتماعی عمل مقام در متعبد سنجش عمل داشتن اصالت ـ 3

 ساختاری ادراكات در تكامل حتماً كه بود، جامعه برای دیگر و فرد برای یكی مختصات محور دو پس    

 هیچ به لذا و شود می پیدا( صنعتی و اجرایی عینی مفاهیم تا گرفته عرفانی زیربنائی مفاهیم از) مفاهیم

 نه یعنی ندارد، اطالق و عصمت الحصول تدریجی فهم چون چرا؟ كرد تعبد و تمسک نباید منطقی ساختار

 .است مطلق زمان و مكان به نسبت نه و خطاست از معصوم

 الهی و مادی نسبیت تفاوت ـ 1/3

 معنای البته گیرد می صورت رشد استنباطها كلیه در و گیرد می صورت هم منطقها اساس در رشد بنابراین    

 با كنیم می عرض كه را نسبیتی این. نیست مذهب انزوای بمعنای هرگز مذهب، ادراك در رشد گرفتن صورت

 اصل را جهان با انسان رابطه یعنی میدهند قرار مقدم را صنعت كه شده متعارف مذهب در كه مادی نسبیت

 بشود، این مفسر دین حاال میگویند بعد آورند می جهان و انسان رابطه روی را تكامل و توسعه و میدهند قرار

 .میدهیم قرار اصل فرموده خداوند كه را آنچه ما امّا دارد فرق آسمان تا زمین

 استنباط مواد بعنوان روایات و قرآن بودن اصل ـ 2/3

 همین است، مجید قرآن شریفش و عزیز نام كه كتاب این هاست نوشته همین ماست دست در آن از آنچه    

 ارزشی اصالً حرفها این شده، تحریف میگویند اینكه یا هست حضرت دست آن آیه چند اینكه ضمناً) جزء32
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 فكر و است حجت ما بر درایه و رجال علم با روایات همین و قرآن همین هست قرآن همین قرآن( ندارد

 .دارد بندگی و طریق در موضوعیت( خدا بندگی) تعبد براساس روایات و قرآن یعنی این فهم حول كردن

 دین از استنباط بر حاكم اصول اجتماعی تفاهم سازی، مقنن تعبد، ـ 3/3

 است همین هم اصول علم اساس و رسد می اجتماعی تفاهم به اینكه تا شود می مقنن تعبد این و فهم این    

 با و نرفتن منابع سراغ نفسانی پسند با و داوری پیش با یعنی تعبد هست، اصل سه این اصول علم اساس

 ـ 3 كنیم مقنن كنیم می درك كه را آنچه ـ 2 كنیم حركت بودن تسلیم با ـ 1 بلكه نرفتن حسی داوری پیش

 تكامل آیا كنیم می سئوال آنوقت شد اینطور اگر كه بگذاریم، میدان در كردن اشكال برای را مقنن درك آن

 ندارد، تحجر ندارد تنسک كند، می پیدا تكامل سرپرستی تحت حتماً نیاز میگوئیم شود؟ می واقع چگونه نیاز

 هم را رفتن روایات و آیات دنبال به عرفانی داوری پیش یا عقلی داوری پیش یا حسی داوری پیش با و تهتک

 سطح از اعم سطحی، هر در آوردیم بدست را آنچه. است اصل ما برای تعبد و هستیم تسلیم بلكه نداریم

 به نسبت متعبد سنجش لوازم جملگی كنیم عمل میخواهیم كه را چیزی نازكترین سطح تا معارف عالیترین

 عصمت اینكه برای كنیم؟ می شرط را اجتماعی تفاهم چرا اما است، رسیدن اجتماعی تفاهم به نسبت و وحی

 .كنند اشكال دیگران بگذارید باید ندارید، اطالق و

 واشراق شهودی روش نرسیدن تفاهم به و نبودن مقنن ـ 4/3

 هرگز ما نیست درست كردم «مشاهده من» و «دیدم من» اینكه برای كنید؟ می شرط آنرا شدن مقنن چرا    

 آمد محترم بزرگان از یكی وقتی یک كند، اعالم شهود بوسیله را فقهی مسئله یک كسی كه كنیم نمی قبول

 گفتم بینم، می دارم من گفت هستید، معصوم حضرتعالی گفتم فهمم، می گونه این آیه این از من گفت

 بصورت) بدهم نشان تو به بشود، برهانی باید ببینم، بتوانم هم من باید ببینید میتوانید شما هرآنچه بنابراین

 خطا هم من شاید بكن استدالل مطلب بر بلكه ندارد معنا بینم می میگویی اینكه ندارد، فایده هم( اشراق

 .بیاور را محاسبه و سنجش كنم،

 غرب تمدن با مقابله در جدید موضوعات و مفاهیم تعاریف، ایجاد در تفكر و تعبد بودن اصل ـ 1/3
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 شده فكر خیلی غرب تمدن روی چون شده، واقع انقالب از بعد مخصوصاً كه ضعفی بزرگترین من بنظر    

 در را آنها لشكر حجم وقتی ما است شده فكر آن مختلف ابعاد در است شده فكر بسیار آن ریاضی در است،

 برویم سرآنها باالی بر میان راه یک از شود می آیا میگوئیم خوریم می جا وقتی خوریم، می جا بینیم، می فكر

 دست را دین سال 1422 و است، مسلم و شده تایید كه راهی همین از نه، است، سخت خیلی شود نمی اگر

 اینكه بدون مالئكه یعنی هست غیبی امدادهای بگویید و بایستید محكم همین روی رسانده، شما به بدست

 همانطوریكه كنند می كمک شما ذهن به مكاشفات، بدون و بشنوید چیزی و بشنوید صدا شما باشد الزم

 شما تفكر قوه كند می پیدا تأسیس قدرت ذهن، به كردن كمک در و كنند می كمک را آنها ذهن شیاطین

 مكلف دانیم، می تمام نقالً هم و عقالً هم ما آنچه برحسب موضوع این به و گیرد می قرار سرپرستی تحت

 .هستیم

 حتماً نیازها تكامل جریان سرپرستی كه شود می مشخص ارتباطات مفاهیم در بیائیم، راه این از وقتی    

 حضور قدرت بلكه نیست آمیز تعصب و سابق نیازهای به وابستگی معنای به حتماً نیازها است و اسالم بدست

 در نفر هزاران اراده حضور و نفر هزاران در شما اراده حضور و مسئولیت، پذیرش یعنی سیستم در آزادی و

 در حضور بعنوان آزادی نیست هوا آزادی معنای به آزادی بود خواهد حتماً آرمان تحقق جهت در شما اراده

 و شوند می آرمانی نیازهای حتماً شود می تعریف جامعه در كه نیازمندیهایی و. هست حتماً تقوی تكامل

 شما برای آزادی تعریف كند، می پیدا توسعه كیفیاتش و روابط حتی كند، می پیدا توسعه مرتباً موضوعاتش

 امكانات هیچگونه و باشید كوه باالی در اگر برود باال شما عملكرد قدرت یعنی آزادی كند می پیدا توسعه

 پیدا اجتماعی حضور شما برسانید جایی به را خودتان دویدن با حتی توانید نمی شما نباشد اجتماعی

 ممكن اینجا البته نیستیم االرض طی با رفتن مشهد دنبال ما هرگز بروید، مشهد هواپیما با میتوانید كنید، می

 گفت نه، گفتم آقا خدمت برویم بیا گفت من به آمد نفر یک بودم عرفات در من نسازد شما مزاق با است

 كند می گریه و خواند می دعا اینجا است، آدمی چگونه دیگر این كه شد ناراحت خیلی او آیم نمی گفتم چرا؟

 زیارت برای سعی گفتم هستی؟ آدمی چگونه تو گفت من به آمدیم ایران وقتی آید نمی حضرت خدمت ولی
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 را او امر ولی خوانم می همانجا را یاسین آل بكنم زیارت بخواهم اگر من است مكروه( «عج»زمان امام) حضرت

 مالقات در سعی ولی آمدم، می تو همراه من است مستحب كه بود هم ضعیف روایت یک اگر كنم می اطاعت

 تو بعهده كه كارهایی آمدی، كه كشی نمی خجالت تو میگوید حضرت رفتم آنجا من حال چرا؟ است مكروه

 مقابل در كه اجتماعی كارهای ولی بخشیم می را تو شخصی كارهای حاال دادی، انجام آنرا از چقدر بود

 كردند؟ می كار تو مثل هم آنها آیا بودی، كفار متفكرین

 معظم مقام خدمت خصوصی گاهی اگر من ولی بودم، ایشان مقلد ،(ره)امام رحلت تا سالگی 16 سن از من    

 به كه كردم چكار بگویم، چه ایشان به من كردی، چكار بگوید آقا بروم، دارم ایشان به ارادت خیلی كه رهبری

 شما جلو ما اینكه بجای اینستكه معنایش كنید، كمک من به شود می لطفاً آقا بگویم بروم بگویم، آنرا آقا

 معنایش بخورد شما به بخورد ما به خواست اگر تا گیریم می كمین شما پشت نخورد، شما به تیر تا بایستیم

 روی از را باری و بدهم انجام را خودم كار باید خودم باندازه من حالیكه در بردارید، شما را بار این اینستكه

 تملق برای اگر گوید می آقا بروم، آقا خدمت نكردم سعی من خالصه بدهم، گزارش بعد و بردارم ایشان دوش

 .دارم مشكالتی چه من كه میدانی تو چون است، تو كار هست، راست تملق اگر چراآمدی؟ است دروغ و

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  
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 مخابرات و ارتباطات نظری مبانی

  استداللی مدل تنظیم برای عام نسبیت سطح در اجتماعی ارتباطات توصیف ضرورت

 مخابرات و ارتباطات كاربردی و

 بحث دورنمای و شده مطرح مباحث بندی جمع: مقدمه ـ 1

 :است شده مطرح زیر محور چهار حول قبل جلسات مباحث: رضائی االسالم حجة    

 كلیه بر كه آن كلی چارچوب و است ماده اصالت همان كه گرائی حس حوزه در ارتباطات نظری مبانی ـ 1    

 .گردید بیان اجمال نحو به نیز آن نقض موارد همچنین است، حاكم ارتباطات

 .بود عقل اصالت نظری مبانی بحث شد، مطرح تر مفصل صورت به كه دوم محور ـ 2    

 حال بود اشراق یا شهود اصالت نظری مبانی آخر محور اما. بود االیمان اصالت نظری مبانی سوم محور ـ 3    

 باشد بحثها آن از یكی زیرمجموعه اگر و شود می چهارم نظریه باشد، مستقل بحث یک بعنوان قول این اگر

 .نیست چهارم نظریه دیگر

 عقل. میدهد نظر «شدن» در كه است العقل اصالة زیرمجموعه طبیعتاً: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 شهود) شود می شهود كند تحمیل را شدن تواند نمی ابزارش چون آید، می «شدن» طرف به «بودن» از وقتی

 (.غیرمقنن

 محوری آن رسد می نظر به اما. است كلی حوزه سه این در بحث نظری مبانی و كلی رچوبچا یعنی(: س)    

 مطرح را كلیاتی آنجا در حضرتعالی و است االیمان اصالة مبانی كه است سوم محور شود، تبیین بیشتر باید كه

 تعیین بحث در مطالب این. شود می تعریف ایمانی های انگیزه و ایمان اصالت پایه بر ارتباطات كلیه كه كردید

 كاربردی مبانی برای ما كه اصلی سرفصلهای آن دیگر عبارت به گیرد می قرار استفاده مورد استراتژی

 بر كه هایی موضوعه اصل معنا یک به كنیم اخذ نظری مبانی این از را آنها باید و داریم احتیاج ارتباطات

 بكار دیگر مباحث یا و ارتباطات بحث در را ها موضوعه اصل این ما شود، می مطرح ایمان اصالت مبنای

 كلی ساختار در كه است این سئوال حال نشده، بیان مطالبی قبالً ها موضوعه اصل این درباره ولی گیریم، می
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 اصل این اساس بر بعد چون چیست؟ شود می اخذ این از كه هایی موضوعه اصل كردید، مطرح شما كه بحث

 معنا یک به و ماست بعدی بحث كلی مدل آن البته كنیم طراحی را كلی مدل آن میخواهیم ما ها موضوعه

 . بگیریم اینجا از باید را مدل فلسفه

 آن كه بدهید توضیح االیمان اصالت مبنای كلی های موضوعه اصل این به راجع اگر جلسه این در حال    

 كنیم، استفاده ارتباطات در ها موضوعه اصل این براساس نظری بحث این در میخواهیم ما كه هایی خروجی

 براساس ما را مدل فلسفه و است؟ مدل خود از غیر مدل فلسفه كه است درست تلقی این آیا و چیست؟

 مطرح اینجا در كه است نظری بحث این غیراز مدل، فلسفه اینكه یا كنیم می درست ها موضوعه اصل همین

 را مدل میخواهیم كه هم بعد قدم در است نظری مبانی بحث از تر پایین بحث آن معنا یک به و كنیم می

 در كه است بحثی سیر این چیست؟ ارتباطات استراتژی كه كنیم مشخص مدل آن براساس و كنیم طراحی

 .كنیم می استفاده شما خدمت از ما ادامه

 عقل اصالت زیربخش شهودی دیدگاه ـ 2

 حالی عین در ما چرا اینستكه شود روشن دقیقاً باید اینجا در كه ای نكته: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 موضوعات از كه) شهود میگوئیم حال عین در ولی است، ایمان اصالت براساس محور گرایش میگوئیم كه

 گیری نتیجه عنوان به باید كه است بحث یک این است؟ عقل اصالت بخش به مربوط( است ایمان به مربوط

 این اینكه ولو نشود، پیدا مباحث انسجام عدم و ارتباطی بی احساس تا گیرد قرار دقت مورد گذشته مباحث

 .نشود ذكر طرح متن در و بیاید ضمیمه در بحث

 اختیار از توصیف در عقل اصالت مبنای ناتوانی ـ 1/2

 و كند تعریف علیت به آنرا بخواهد وقتی چون كند تعریف را اختیار تواند نمی عقل اصالت كلی طور به    

 اینكه وچه برگردانید ذات خصلت بر را انگیزه و داعی و برگردانید داعی به را علت اینكه چه حاال بشود معلّل

 انجام حتماً درون از اختیار این بگوید چه هرحال به برگرداند ذات بر آن تأثیر و محیط به بخواهد را علت

 ها این هردوی كه كند می را كار این ذات این كه كند می ایجاب را شرایطی بیرون محیط بگوید چه و گیرد می
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 علیت قانون به كه نسبتی هر به برگرداند، علیت قانون به اگر و ندارد فرقی صورت هر در. میشود شامل را

 .شود می حذف اختیار معنی نسبت همان به برگردد

 اختیار از توصیف در ناسازگار مبنای دو وجدان و علیت ـ 2/2

 مشكالت حل برای منطقش یعنی برگرداند وجدان به كه است مجبور عقل اصالت قضیه این حل برای بعد    

 .بشود «وجدان و یافت» به قایل دیگر بار و بشود علیت به قایل یكبار و بشود پایه دو دارای

 علیت نفی معنای به اختیار توصیف در وجدان گرفتن قرار مبنا ـ 1/2/2

 كند، می پیدا فاصله نظری حكمت از عملی حكمت اینستكه معنایش بشود وجدان و یافت به قایل وقتی    

 اصالً منطقی بصورت آن هماهنگی بلكه نیست هماهنگ تنها نه نیست هماهنگ «بودن» و «شدن» یعنی

 به گفتید همینكه. نیست شدنی مقنن یعنی شود نمی مقنن عملی حكمت بنابراین بشود، هم واقع تواند نمی

 .شود نمی مقنن نسبت همان به یعنی نیست علیت نسبت همان به باشد اختیار نسبتی هر

 منطقی سازی مقنن و علیت نفی حاصل شهودی گرائی باطن ـ 3/2

 ای بگونه را خودش قانونهای دیگر عبارت به. بیاید شهود سراغ به است مجبور نشود، مقنن چیزی اگر    

 نفس اوصاف از و باشد نداشته منطقی تعریف وجودشان و باشد، غیرمنطقی قوانین آن كه بیاورد بدست

 برای و كند بازگشت ماهیت به هم عقالنی تعریف و بشود وجود مراتب و نفس اوصاف از هرگاه كه بشود،

 و قانون بر مبتنی اطالعات از دسته یک آنوقت بشود فرض بزرگتر ماهیت یک است ماهیات بین كه نسبتی

 منطق شدن، كه( وجدانی درك) دارید هم دیگری خصوصیات یک. دهد نمی شدن معنی آنها كه است بودن

 . است عملی حكمت و عمل

 شهودی دستگاه به آنها سپردن و معقوالت جایگاه از( شدن قوانین) عملی حكمت خروج ـ 4/2

 حقیقی مفاهیم كلیه و شوند می منتهی شدن و عمل منطق به هستند، اعتبارات كه اجتماعی روابط كلیه    

 و باشند شدن و عملی عقل چتر زیر باید كه اعتباری مفاهیم. گیرند می قرار «بودن» سلطه و چتر زیر

 ها ریاضت این روانی فعالیتهای نقطه باالترین در كه منطق، با نه بیاید بدست رضایت با باید باشند، غیرمقنن
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 نیستند اجتماعی تفاهم و تقنین قابل بودن، منطق با آنها كه بدهد تحویل را خاصی ابزارهای نحوه یک باید

 و یقین به وقتی ها ظن این كه شوند می «ظنناء» هم دسته یک و( منطق اهل) هستند علما دسته یک یعنی

 كجا در اعتباریات پس. یابند دست یقین به تا برسند شهودها از دسته یک به باید بشوند تبدیل نفسانی حالت

 چون بلكه( سنجد می چون اینكه بوسیله نه) بیند، می چون. برسند شهود به كه آنجا در رسند؟ می یقین به

 عقلی، دستگاه در یقینها از دسته این حال. است رسیده یقین به سنجد می چون اینكه نه دارد، یقین بیند می

 چه كنند نمی پیدا نظام دیگر عبارت به است محال هم آنها سازیها هماهنگ و شوند می غیرمعتبر یقینهای

 كه عقلی منطق آنكه ضمن است، عقالنی منطق موضع از تحلیل این كند پیدا اجتماعی نظام اینكه به رسد

 جایگاه از آنرا است مجبور و كند انكار تواند نمی را شدن وجود گوید، نمی را شدن و میگوید را بودن فقط

 ولو. كند تقسیم عقلی مفاهیم و اعتباری مفاهیم به باید نیست وجوداً بگوید اینكه نه كند خارج معقوالت

 منشأ چون گوئیم؟ نمی حقیقی مفاهیم آنها به چرا ولی دارند واقعیت و وجود( اثراً و وجوداً هم) اعتبارات

 .شود نمی مشخص سنجش با و نبوده معقول شان بین نسبت و آنها مقسم و تقسیم

 اجتماعی ارتباطات تنظیم برای كاربردی مدل و( استداللی مدل) مدل فلسفه تنظیم ضرورت ـ 3

 باید حتماً ارتباط كه بوده این درباره شده گفته تاكنون كه كلیاتی ما، نظر مورد بحث با رابطه در اما    

 دینی ارتباط هم ارتباطش و باشد اجتماعی وتفاهم شدن مقنن و تعبد محور حول حتماً و كند پیدا توسعه

 .دارد الزم هم افزارها سخت سری یک و باشد داشته را اجتماعی شكل در شدن سازی هماهنگ قدرت و باشد

 در آن بحث كه مدل تنظیم روش فلسفه ـ 1: بشوند تفكیک هم از چیز چند است الزم اینجا در حال    

 .شود نمی مطرح اصالً اینجا

 .داریم نیاز آن به كه( استداللی مدل یعنی) مدل فلسفه ـ 2    

 .نظر مورد های فعالیت برای كاربردی مدل تنیظم ـ 3    

 اصول آن بتوانیم تا باشیم داشته روشی یک و توصیفی، اصول یک باید كه است طبیعی مدل فلسفه در    

 بوسیله ایم گرفته توصیفی فلسفه از كه را ها اولیه حدود آن و اكسیومها آن و فرضها پیش آن یعنی ما توصیفی
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 تنظیم به تا كنیم كار روش آن با( تنظیم روش یعنی) است مدل تنظیم روش فلسفه حاصل كه چیزی آن

 .برسیم كاربردی مدل

 ها شاخصه نظام و خاص نسبیت عام، نسبیت سطح سه در ارتباط از توصیف ضرورت ـ 4

 مورد مرتبه چند در را ارتباط باید كنیم حركت سریع خیلی صورتیكه در نیازمندیهایمان توصیف برای    

 اما و افزاری سخت مرتبه در ـ 3 افزاری نرم مرتبه در ـ 2 ارتباط اصل تعریف مرتبه در ـ 1: بدهیم قرار دقت

 مراتب كلیه در را ارتباط ولی نیست الزم آن به پرداختن االن كه دارد سطوحی خودش باز ارتباط، از تعریف

 اجتماعی ارتباطات باشد ما بحث موضوع میتواند اینجا در كه را ارتباطی البته كنیم تعریف باید «شدن»

 تكوین در را عالم آنها تعریف اینكه و نیست ما بحث موضوع اینجا در تاریخی ارتباط و تكوینی ارتباط و است،

 ابتدائاً آن، الهی تكامل جریان در جامعه ارتباط همچنین نیست ما بحث موضوع بدهد نظام و نظم تاریخ در یا

 به ارتباط) اجتماعی ارتباط خود فعالً ما بلكه. باشیم داشته توجه آن به باید هرچند نیست ما بحث موضوع

 از شما توصیف یعنی گیریم می نظر در را باشد، غیرالهی یا و باشد الهی جامعه حتی اینكه منهای( نفسه

 را جامعه و بدانیم موضوعاً فعل را ارتباط باید چیست؟ جامعه از شما توصیف بعد چیست؟ اجتماعی ارتباط

 باید قسمت این در. است الزم برایش ارتباطی ساختارهای چه كه كنیم مشخص بعد و بدانیم ارتباط موضوع

 آن با را كفار ارتباطات دستگاه میتوانید و گیرید می اعم شما كه را ارتباطی این كه بپردازیم مطلب این به

 این یعنی هست آن مابین كه التقاطی وسیع طیف و بسنجید هم خودتانرا ارتباطات و كنید ارزیابی

 ارتباطات هم و ایمانی ارتباطات هم كه كنید می تعریف را جامعی یک ابتدا بگیرید نظر در كه را 182ْ زاویه

 به چگونه آید می كه سیر این بشود معلوم تا كنید می معرفی التقاطی وسط نقطه یک بعد و بپوشاند را الحادی

 وقتی اینكه برای میخواهیم؟ چه برای را مطلب این اما آید؟ می پایین چگونه وسط حد از و رسد می وسط حد

 را میدهد تحویل ما به جامعه در ارتباط وضع از كه سئواالتی نظام كنیم، می ضرب جامعه موضوعات در آنرا

 چند در و است محض الهی ارتباطاتش موضوعاتی چه در و درصد چند در جامعه مثالً كه كند ارزیابی بتواند

 موضوعاتی چه در و درصد چند در و است محض الحادی ارتباطاتش اجتماعی موضوعات چه در و درصد
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 باید تصمیمی چه آن اصالح برای و است دسته كدام و طیف كدام در هریک یعنی است، التقاطی ارتباطاتش

 كه است این باشد داشته باید كه دستاوردی پس. بدهیم قرار جامعه شدن تر الهی بطرف را شیب بعد و گرفت

 كه سازی هماهنگ برنامه و تنظیم روش یک و بدهد ما به عینیت ارزیابی برای را سئواالتی نظام یک باید

 برای را افزارش نرم و باشد گرفته شكل باشد، باید كه آنچیزی بطرف و هست عینیت در كه آنچیزی براساس

 .بدهیم جهت این برای را الزم افزار نرم سفارش بعداً بتوانیم باید ما یعنی كند تعریف ما

 مشخص اجماالً نظری مبانی این كه بیان این به داشتم حضرتعالی خدمت از سئوال یک ابتدائاً(: س)    

 به بعد مرحله در و كنیم اخذ را یی موضوعه اصل یک توانیم می نظری، مبانی این از ما این از بعد و اند شده

 فلسفه این كه هستند ها موضوعه اصل آن آیا حاال باشیم، داشته مدل فلسفه یک باید منطقی ترتب لحاظ

 طرح دیدگاه این فلسفه بعنوان كنیم می مطرح ما كه نظری بحث این نه یا كنند، می گذاری پایه را مدل

 شود؟ می گرفته بكار همان هم مدل در و شود می

 .برسیم هایی موضوعه اصل یک به استداللی بصورت باید ما دیگر عبارت به(: ج)    

 مدل؟ فلفسه بعداز یا مدل فلسفه از قبل(: س)    

 .شود می درست همینطوری مدل فلسفه(: ج)    

 شود؟ می درست چه بوسیله(: س)    

 چه اخص نحو به و اعم نحو به ارتباط خصوصیتهای اینكه به رسیدن و ارتباط مسئله بررسی بوسیله(: ج)    

 بگوئیم كردیم تعریف را ارتباط وقتی ما اینكه یعنی استداللی مدل است، مدل فلسفه همان این هستند؟

 بشود؟ تقسیم عواملی چه به باید ارتباط

 اصل اینها كه كند می تمام ما برای را هایی محدوده یک نظری مبانی اینكه دارد ابهام ما برای آنچه(: س)    

 ما برای را غیرتكلیفی نبایدهای و بایدها یک و( االیمان اصالة مبنای در) هستند ما بحثهای ریشه و هستند

 تأثری چه ما مدل فلسفه خود تعیین در ها محدوده این. كند می مشخص را ای محدوده یک و كند می معلوم

  دارند؟
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 مطرح را جامعه و ارتباط بعد ،(انسان ارتباط) دارید ها انسان كل به مربوط توصیفی بخش یک شما(: ج)    

 بیائیم اجتماعی موضوعات در اینكه ولو كنیم می تكامل و توسعه اختیار، از بحث ما كه آنوقتی یعنی كنید می

 ارتباط در اصل بگوئیم كه ایم نكرده مشخص را اجتماعی ارتباط خود و آمدیم ای نمونه و تمثیلی صورت به باز

 باشد؟ چه آن تبع و باشد چه آن فرع باشد، چه اجتماعی

 است؟ اجتماعی نظام شكل در ارتباط همین كنیم می بحث ما كه را مدلی فلسفه معنا یک به یعنی(: س)    

 خاص شكلِ سه در باید اعم وضعیت از بعد و اعم، وضعیت در اجتماعی نظام شكل در باید ارتباط(: ج)    

 را سئواالتی نظام بعد بشود جامعه جامعه موضوعات در و بگیرد قرار بحث موضوع التقاطی و الحادی اسالمی،

 .بدهد تحویل داریم ساختارش برای كه

 عناوین در یعنی شد درست مدل فلسفه یعنی كردیم مطرح را مدل فلسفه بحث كه آن از بعد آیا(: س)    

 آمد؟ عینیت از سئواالتی نظام یک آن از بعد و شد ضرب هم جامعه

 خاص نسبیت از است، شما دستگاه از سئواالت نظام بلكه آید نمی عینیت از سئواالت نظام خیر،(: ج)    

 .است

 آید؟ می كجا از سئواالت نظام(: س)    

 عبارت به آید می نظری دستگاه از یعنی آید می فعل موضوعات و موضوعاً فعل بین سئواالت نظام(: ج)    

 عام نسبیت آن به كه داریم فلسفی نظام یک ما كه كنیم بیان نحو این به موضوعی هر در بخواهیم اگر دیگر

 فلسفه، تحلیل به است، جامعه ارتكازات از همیشه خاص نسبیت است، خاص نسبیت آن برابر در میگوئیم،

 وقتی بله،. میدهد را سئواالت نظام كه شماست فلسفه دستگاه دیگر یعنی گوئیم می فلسفه تحلیل به وقتی

 .بیاید عینیت از باید آنوقت آید می عینی شاخصه نظام بطرف

 كند؟ می روشن را چیزی چه آمد، كه سئواالتی نظام مرحله این از بعد(: س)    

 است، چگونه وضع بگویید و كنید ارزیابی را عینیت بتوانید باید كردید تنظیم را سئواالت نظام وقتی(: ج)    

 .كنید آماری گزارشگیری یعنی است عینیت از پاسخ این
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 از وقتی ما معنا یک به چون است مدل كجا تا و است مدل فلسفه آن كجای تا اینستكه سئوال حاال(: س)    

 .نداریم عینیت به كاری كنیم، می بحث مدل فلسفه

 .است كلی بصورت مدل میگوئیم، كه مدلی فلسفه(: ج)    

 كنید؟ می بحث فلسفی پایگاه از یعنی(: س)    

 بصورت را ارتباط شما همینكه یعنی باشد ترتیب این به موضوعات این بین نسبت باید میگویید ولی(: ج)    

 شما مدل اینستكه معنایش كنید، بیان التقاطی و الحادی آن، اسالمی خاص تعریف بعد كنید تعریف اعم

 فرضهای پیش نه شود می اولیه های فرض پیش اینها( است اولیه فرضهای پیش در شما مدل) است شده درست

 .اینهاست دارد كه اجتماعی فرضهای پیش بلكه جهان، و انسان درباره نه و اختیار درباره

 كنیم؟ می طراحی را مدل شد، روشن اینها وقتی(: س)    

 .دیگری چیز نه شود، می درست همین بوسیله مدل شود، می درست دارد مدل، نسبتهای یعنی(: ج)    

 .هست مدل االن اینكه نه شود می درست همین بوسیله(: س)    

 در این ج، ب، الف، از عبارتست موضوعاً مدل تعریف: گفتید شما اگر مثالً بشود، درست وقتی خوب(: ج)    

 و است شده درست مدل اكسیومهای دیگر رسیدیم ج ب، الف، نتیجه به وقتی ولی است شده درست بحث

 ذكر برایش ترتیب نحوه سه و است، چگونه التقاطی و الحادی اسالمی، در ج ب، الف، این ترتیب گوئید می

 دیگر و كنید می معین تنظیمات از هریک اساس بر هم در را آنها شدن ضرب كردید تمام كه را این. كنید می

 .است شده درست تان مدل

 .میخواهیم عینیت از را موادی یک میگویید شما بعد كردیم درست كه را مدل این(: س)    

 كه هستند عینی مواد شان همه اینها واال بگیرید عینیت از را سئواالت پاسخ یعنی عینیت از مواد(: ج)    

 .باشد دیگری چیز یک اینكه نه كنیم می درست داریم

 .كردیم درست را منزلتها و شد درست مدل كه وقتی االن(: س)    
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 باید بلكه نیست «جهت جهت جهت» «ظرفیت ظرفیت ظرفیت» اصطالحات دیگر مفاهیمش یعنی(: ج)    

 شما خاص نسبیت در و داشتید فلسفی تعریف اجتماعی عناوین این به نسبت هرچند باشد اجتماعی عناوین

 .اند آمده

 .كردیم طراحی این براساس را مطلوب مدل ما پس(: س)    

 .باشد التقاطی كه مدلی خوب، مطلوب مدل بد، مطلوب مدل(: ج)    

 ...است چگونه بیرون االن اینكه ولی(: س)    

 .كرد ارزیابی را بیرون و گرفت اندازه میتوان كردید معین را تا سه این اینكه از بعد(: ج)    

 قرار منزلتها این در آوریم، می عینیت از كه پاسخی آن و برویم عینیت سراغ ما همین براساس یعنی(: س)    

 نه؟ یا است همین جایگاهش ببینیم تا بدهیم

 .است الحادی نسبت چه به و التقاطی نسبت چه به است، اسالمی نسبت چه به میگویید بعد(: ج)    

 كنیم؟ چكار باید دادن حل راه و دادن پاسخ برای بعد بدهیم، عینیت از تحلیل یعنی(: س)    

 دارید كه روشی مبادله همین بوسیله باید آن تغییر برای و دادن برنامه برای ساختن هماهنگ برای(: ج)    

 .بگیرد انجام

 ارتباطات مان، مطلوب مدل در اگر فرض بر یعنی كنیم جابجا را 4،2،1 ضریب آن كنید فرض یعنی(: س)    

 است گونه این وضعیت هم االن و است چنان 1 سطح بعد و 2 سطح در بعد و است، چنین 4 سطح در

 عوض نسبت این و ضریب این در باید مثالً میگوئیم بعد است، معكوس وضعیت كه گرفت نتیجه توان می

 .بشود

 حركت عام نسبیت حاصل ارتباطات عمومی استراتژی ـ 1/4

 میفرمایید، كه مدلی همین براساس آیا اینكه كنیم، استفاده شما محضر از میخواهیم ما كه آنچیزی حاال    

 چیست؟ ارتباطات استراتژی كه شود می معین
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 این موجودمان است، این مان مطلوب میگویید بعد كردید مطالعه را عینیت شما وقتی یعنی بله،(: ج)    

 برای را سیر این باید. است این داشتیم، تحول و تغییر برای اش اسالمی تعریف به بنا كه هم را محوری است،

 .شود معین باید سیاستها بعد و باشیم داشته تغییر

 .است منظور مطلوب شكل در(: س)    

 موجود از را این كه هم محوری و دارید موجود وضعیت یک دارید، مطلوب نقطه یک اینجا در یعنی(: ج)    

 .است استراتژی همان این. دارید كند، می تبدیل مطلوب به

 .باشیم داشته مطلوب وضع به توجهی اینكه بدون چیست؟ مطلوب استراتژی(: س)    

 را این دارد شما مدل همین یعنی نیست ای اضافه چیز و است شدن استراتژی مطلوب، استراتژی(: ج)    

 میدهیم ارزش چهاربرابر مذهبی مطالب به ما میگویید كه وقتی میگویید، كه را بارمی و وزن یعنی میگوید

 تقوا منزلت بشود غالب برهوا تقوا و نشود غالب برتقوا هوا اینكه جهت میگویید. است استراتژی معنای این

 .است چهار

 ...كنیم مطالعه را موجود وضعیت وقتی همان، براساس بعد(: س)    

 هایی ضریب از هم كیفی تعریف طبیعتاً كه بدهید كیفی تعریف و كمی تعریف برایش باید شما آنوقت(: ج)    

 .است شده تعریف قبالً كه است كیفیتی براساس شما كمیت چون كند، می تبعیت دارید كه

 .است تعریف جدول اوصاف همان حقیقت در شود می مدل از كه صحبتی: دانشمند آقای    

 و فعل موضوعات یكی موضوعاً، فعل برای تعریف یک كند می بیان را تعریف سه تعریف جدول اوصاف(: ج)    

 باشیم داشته توجه باید بعد تعریف، جدول یک نه داریم تعریف جدول سه ما ابتدا یعنی. آن نتایج هم یكی

 فعل هم و دارد التقاتی و الحادی اسالمی، بندی بارم موضوعات هم دارد، بندی بارم جدولها این از هریک كه

 .است چنین ثمراتش هم و دارد التقاتی و الحادی اسالمی، بندی بارم موضوعاً

 دارد؟ ارتباطی چه تغییر، معادالت بحث با بحث این آنوقت(: س)    
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 هیچ میگویید كه دارید عامی نسبیت یک دیگر بعبارت دارد نسبیتها بركل حكومت تغییر، معادالت(: ج)    

 معادالت این در موضوع این تغییرات میگویید كه دارید خاص نسبیت یک و این، مگر كند نمی تغییر چیز

 .كند می پیدا خاص موضوعات شكل كه است بندی بارم همان و چیست

 كند؟ می پیدا شكل چه مدل بحث در ها گمانه كردن بهینه بحث و زنیها گمانه اینجا در آنوقت(: س)    

 اولین حاال دارید نیز آنرا استراتژی و دارید هم را موجود وضعیت دارید، مطلوب وضعیت شما(: ج)    

 بشود؟ زده باید بستری چه در شود، می زده تغییر برای كه هایی گمانه

 شود؟ می تأیید ها گمانه بحث از قبل استراتژی یعنی(: س)    

 یعنی) شما عمومی استراتژی. اید زده قبالً استراتژی برای ای گمانه یعنی شده تأیید قبالً استراتژی(: ج)    

 این بین نسبت حقیقت در آنهم خاص نسبیت است شده معین والیت نظام در جداگانه( تان عام نسبیت

 با بهتر شدن جهت هم برای زیربخش یک برای ای گمانه دیگر بعبارت شماست بزرگتر دستگاه با شما دستگاه

 .است سیستم كل

 قرار بحث موضوع میتواند كه آنچیزی بشویم، وارد مدل فلسفه در میخواهیم ما وقتی: رضائی االسالم حجة    

 چیست؟ بگیرد،

 ارتباط سطوح به دستیابی برای آن مقومات و ارتباط ماهیت از توصیف ضرورت ـ 2/4

 دانش فلسفه در چیست، محور گرایش فلسفه در را ارتباط اینكه بحث و است موضوعاً ارتباط دیگر(: ج)    

 بحث نازلتری سطح در را اجتماعی ارتباطات آئیم می حاال. شود نمی مطرح چیست، محور بینش و محور

 .چیست ذاتاً ارتباط مقوم بگوئیم تا كنیم می

 كه بحثی یک. باشد جهتی چه یا فكری نظام چه در اینكه از جدای ارتباط از توصیف خود یعنی(: س)    

 میتوانیم تكاملی و ای مجموعه انتزاعی، صورت به سطح سه در را ارتباط كه بود این كردید می مطرح شما قبالً

 كردیم، مطرح را ارتباط مقومات ما اینكه از بعد آیا میفرمایید كه مطلبی همین به توجه با حال. كنیم تعریف

  كنیم؟ ذكر باید مطلب این از بعد را تعریف دسته سه این آنوقت
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 .كنیم بیان باید فعالً را عام تعریف(: ج)    

 یک میفرمایید، بیان كه تعریفی مقومات این براساس و چیست تعریف سطوح آن كه بگوئیم بعد و(: س)    

 .است اسالمی هم تعریف یک و التقاطی هم تعریف یک و است الحادی تعریف تعریف

 سطح سه خاص نسبیت در همیشه كه كنیم تعریف خاص نسبیت عنوان به را صفحاتی یک ما یعنی(: ج)    

 پایین مرحله این از برگردیم باید سطح یک در ولكن( تكاملی ای، مجموعه انتزاعی،) آوریم می را تعریف از

 ارتباط مقومات در دیگر اینجا چون باشیم نداشته تكاملی و ای مجموعه انتزاعی، تعریف به كاری و بیائیم

 .هستیم

 شود؟ ارائه تكاملی و ای مجموعه انتزاعی، تعریف باید بگوئیم، را ارتباط مقومات اینكه از قبل یعنی(: س)    

 ماهیت باید اول میفرمایید همانطوریكه و ایم نكرده معلوم را ارتباط ماهیت هنوز ما كه صورتی در( بله(: ج))

 را مطالب بقیه این براساس بعد چیست، كه كنیم ذكر آنرا دهنده تشكیل عناصر و اجزاء و مقوماتش ارتباط،

 بشود؟ مشخص سطوحش تعریف این یا بشود بیان ارتباط مقومات از تعریف آن باید ابتدا آیا یعنی كنیم بیان

 از سطح یک و ای مجموعه آن از سطح یک و است انتزاعی آن از سطح یک میگوئیم مثالً كه ارتباط سطوح

 .است تكاملی هم آن

 .است شده تعریف قبالً سطح سه آن رسد می بنظر(: ج)    

 .میگویم منطقی جنبه لحاظ به(: س)    

 .شوند تعریف باید آنها اول منطقی جنبه لحاظ از(: ج)    

 كنیم؟ بیان چگونه را تعریف سطح سه این نشناسیم، را ارتباط ماهیت ما چنانچه(: س)    

 اید، كرده توصیف هم تاریخی سطح در را ارتباط اید، كرده توصیف تكوینی سطح در را ارتباط شما(: ج)    

 .كردید معنا تكاملی و انتزاعی صورت به كه بود همانجا

 .است تاریخی و تكوینی سطح در ارتباط براساس داشته، كه تعریفی سطح سه آن یعنی(: س)    

 .است شده انجام كه(: ج)    
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 .كنیم مشخص را اجتماعی ارتباط مقومات ماهیت باید اینجا رسیم، می اجتماعی سطح در وقتی ولی(: س)    

 چیست؟ است، مخابرات بحث موضوع كه اجتماعی ارتباط مقومات ماهیت یعنی(: ج)    

 و ارتباط مورد در بفرمایید صحبت آن پیرامون تا كنم عرض شما خدمت میخواهم كه را بحثی(: س)    

 .است شده بیان آن مورد در قبالً هم نكاتی البته كه است اجتماعی عدالت

 ارتباطات در اجتماعی عدالت تعریف سطوح ـ 3/4

 یعنی ارتباط بحث با آن رابطه و كنیم بحث اجتماعی عدالت تعریف و سطوح از توان می زمینه همین در    

 .كنیم بررسی را ارتباط در اجتماعی عدالت

 مخابرات و ارتباطات از وری بهره در اجتماعی عدالت: اول سطح ـ 1/3/4

 یک زمینه همین در. كنیم می صحبت ارتباطات بحث در مطلب این مورد در نمونه یک بعنوان ما(: ج)    

 !چه؟ یعنی عدالت نفس خود اینكه هم مسئله یک( وری بهره و عدالت) است وری بهره مسئله مسئله،

  وری بهره در عدالت معنای به ارتباطات نظام از مندی بهره در محرومیت تحمیل عدم و ارضاء ـ 1/1/3/4

 ایجاد اجتماعی بصورت كه نیازی جامعه در اینستكه ساده بیان به معنایش وری بهره و مندی بهره و عدالت    

 در. نشود قشری برهیچ مندی، بهره در محرومیت تحمیل یعنی بشود ارضا هم اجتماعی بصورت باید شود، می

 .كنم می ذكر ساده مثال چند اینجا

 نبود، تقریباً هم شهری بین تلفن و بود كم بسیار تلفن شهرستانها، در خصوصاً قبل سال 32 در كنید فرض    

 از) گرفت می انجام نامه بوسیله بود سربازی در پسرش كه روستایی یک ارتباط نبود شهری بین تلفن وقتی

 زندگی برای بود مجبور اجتماعی ناهنجاریهای از دسته یک دالیل به احیاناً كه فرزندی ارتباط( پست طریق

 ذهنش در تلفن نیاز تصور اصالً. شد می برقرار نامه بوسیله مادرش و پدر با برود، دیگری شهر یک به خودش

. بود هم شهری بین تلفن اجتماعی سطوح از یكی در است ممكن هم موقع همان در هرچند نداشت وجود

 این ولی بود ارتباط رادیو برای بود... و ارتش برای لشكر، فرماندهی استاندار، برای سیم بی یا تلفن خط مثالً

 های تلفن تازه. كردند نمی نیاز احساس اصالً. باشد جامعه افراد عموم برای كه نداشت ظرفیتی ارتباط



314  ···························································································································································  

 تلفن فرهنگی مدیران و سیاستمداران تجار، از خاصی افراد بود، لوكسی بسیار كاالی یک هم شهری درون

 كسی اگر كه است شده عادی چیز یک تلفن هم شهرستانها در دارند تلفن روستاها اكثر امروز اما. داشتند

 بشود ارضا شد، نیاز احساس اگر كه میگوید وری بهره در عدالت. كند می كمبود احساس باشد نداشته تلفن

 و نشود ارضا كه نشود پیدا نیازی احساس. ندارد كاری شود، می پیدا چگونه و كی نیاز احساس اینكه به ولی

 تلفن كارش محل و منزل در باشد، نداشته تلفن شهر در كسی اگر االن. كند حقارت احساس طرف نتیجه در

 آمده هم همراه تلفن حاال كند می حقارت احساس بشود قطع تلفنش. كند می حقارت احساس باشد نداشته

 طول در باشد، داشته تماس تواند می كار محل و منزل در اینكه بر عالوه اینستكه معنایش همراه تلفن است،

 باشند داشته مندی بهره عده یک كه شد طوری ارتباطات توزیع اگر و باشد داشته ارتباط میتواند هم مسیرها

 یا ظلم یا تحقیر نحوه یک بشود، حقارت احساس منشأ اگر مندی بهره عدم این باشند، نداشته عده یک و

 بشود نباید تجاوز بشود نباید ظلم شود تحقیر نباید جامعه در فرد چون است افراد اجتماعی حقوق به تجاوز

 برای اینكه با باشد اجتماعی كارهای مخصوص و نشود شخصی استفاده هرگز ولی باشد مبایل اگر حاال

 آمده لباس خرید برای ای مغازه یک در خانمی یک یعنی دارد؟ تفاوتی چه بشود استفاده شخصی كارهای

 و آورد می در مبایل كیفش داخل از خانم این میدهد، جواب دیگر مشتریهای به دارد و است شلوغ حاال است

 مجبور حاال دارد خانه در مریض بچه زند، می شور شان دل یعنی كنند می حقارت احساس دیگران زند می زنگ

 را ابزارش كه چون تواند نمی ولی بزند حرف بتواند میخواهد دلش اما بخرد، لباس دیگرش بچه برای كه شده

 او یعنی نیست هم بچه مریضی از صحبت كه چیزی درباره كند می صحبت دارد خانم آن بیند می ندارد

 كه هست اختیارش در ای وسیله ولی ندارد را نیازها این او كه دارد ارتباط به واقعی نیاز یک كند می احساس

 در بزند، حرف تواند نمی بزند، حرف باید كه او اما بزند حرف نیست الزم خیلی كه چیزهایی برای بتواند

 را مبایل و آمد می مغازه در خانم همین اگر. كند می طبقاتی فاصله احساس كند می حقارت احساس نتیجه

 و هست اداره به مربوط تلفن فهمیدند می كه كرد می صحبت ضروری و اداری كار یک درباره و آورد می بیرون

 كند، می مراجعه امروز فالن گروه میگوید دارد است قسمت این مسئول چون ایشان و نیست شخصی مال
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 را خودم كنم می سعی من كند صحبت اینطوری خرج فالن به نسبت برنامه درباره من جانشین و معاون

 این كنید، عمل اینطوری آمدند اگر كنم تفهیم شما به من كه نبودید شما ولی زدم زنگ هم صبح برسانم

 ولی. است اجتماعی كار مخصوص میدهد، انجام را كارش دارد میگوید شود می كمتر خیلی حقارت احساس

 كند می طبقاتی اختالف احساس زند، می حرف دخترش دوست با مبایل با جوانی یک بیند می پارك در وقتی

 جا فالن دارم و هستم جا فالن هم االن رفتم كارها دنبال من كه میدهد گزارش دارد مرد آن كه دید اگر ولی

 مانند این است، اینطوری كار گزارش بیاید كمتر ماشین صدای كه ایستادم پارك در آمدم روم می

 كرد، نمی حقارت احساس سیمها بی داشتن بخاطر كس هیچ بود ها پلیس دست قبالً كه شود می سیمهایی بی

 . دهد می كار گزارش دارد او چون

 باشد بنا و اجتماعی نیازمندیهای یا موضوعات حفظ با ولی باشد داشته اختالف ارتباط، سطوح اگر بنابراین    

 كه باشد این به غالب گرایش و نادر، بسیار موارد مگر بشود طرح همسان وری بهره شخصی سطوح در كه

 اینكه از شود نمی ناراحت كسی هیچ دارد هزینه اجتماعی موضوعات البته. است همسان شخصی مندی بهره

 سطح گفتند اگر حاال كند نمی حقارتی احساس است متر هزار پنجاه كارخانه یک زیربنای سطح بگویند

 است، فرمانیه كجاست؟ بله: میگویند است؟ شخصی منزل میگوید است متر پنجهزار شخصی منزل زیربنای

 كمک او به است متر پنج و هفتاد تهران آپارتمانسازی گفتید شما میگوید بله: میگویند است؟ متر پنجهزار

 پس است؟ بوده چگونه ثروت توزیع است؟ ساخته خانه پنجهزارمتر جامعه این در كه آورده كجا از این كنید،

 نشود ارضا نیاز آن ولی كند، نیاز احساس ایجاد بطوریكه برسد شخص به بهره اگر مندی، بهره در عدالت

 موضوعش اگر ولی است افراد اجتماعی حقوق به تجاوز است، جامعه در محرومیت تحمیل میگوئیم

 سیم بی بنابراین گویند نمی را چیزی چنین باشد، اجتماعی نیاز كه موضوعاتی مورد در دیگر بشود بندی طبقه

 كه گری پژوهش و فرهنگی یا است تجارت كار مشغول كه تاجری سیم بی پلیس، مال سیم بی ارتش،

 بهتر و) است كارش محل به مربوط سیم بی و كند نمی صحبت خودش خانم با و یاست فرهنگ كار مخصوص

 توانست نمی( فركانسی) داشتند ها ارتشی كه را سیمی بی( كرد تلفن خانه به نشود اصالً سیم بی این با اینكه
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 برای میگویند چرا گفت نمی هم كس هیچ رفت می فرماندهی مركز روی فركانس آن بیاید تلفن خط روی

 هم شدیدی طبقاتی اختالفات هرچند گیرد می انجام دارد كار این است الزم سازیهایی هماهنگ یک جامعه

 بصورت میتواند كه هست سیم بی یک بگویید شما مثالً نیست، صحبتها آن از كدام هیچ باشد، داشته وجود

 فرمانده آقای این كنند برقرار آنها برای جلسه كشور، استان 24 در ارتش سران بین هماهنگی با و كنفرانس

 مختلف نظرات به دارد گیرد می جلسه دارد رود، می سمنان بطرف تهران از مثالً ماشین با همانطوریكه لشكر

 را استان 24 هر دارد هست، او ماشین در تلوزیون یعنی بیند می حتی میدهد جواب میدهد، گوش آقایان

 برای دارد و میدهد جواب هم او و چیست فالن آقای شما نظر میگوید زند، می حرف همینطوریكه بیند می

 شان ملت كه شوند می هم خوشحال چرا گوید نمی كس هیچ كند، می هماهنگ مانور یک برای و لشكر حركت

 وقت و بگیرند بهره زمانش و لحظه هر از بتوانند شان نظامی نیروی سازی هماهنگ با كه باشند داشته ابزاری

 سران كلیه با ساعت، دو این مدت در كند می مسافرت سمنان به تهران از كه زمان همان در یعنی نشود تلف

 صادر هم فرمان و كنند، می جمعی گیری تصمیم هم كار آخر و رسد می هم نتیجه به و گیرد می جلسه ارتش،

 نیاز احساس كند نمی مخالفتی كس هیچ و میدهد، انجام را دیگری كار میرسد كه هم سمنان به كند می

 پسرش یا دختر با مثالً اش، راننده جلو همان كند، صحبت اش بچه و زن با اگر ایشان ولی كند نمی هم فردی

 .است همینطور هم افراد سایر كند می حقارت احساس راننده این كند پرسی احوال

 (تكامل و توازن) موازنه سطح در اجتماعی عدالت: دوم سطح ـ 2/3/4

 سطح از باالتر موازنه. است موازنه در آن سطح یک و است وری بهره در عدالت سطح یک تعریف بنابراین    

 عدل باشد؟ داشته تناسب اجتماعی تكامل با كه باشد جامعه موضوعات بین تنظیمی، چگونه است وری بهره

 شخصی و عمومی نیاز باید موضوعاتی، چه به نسبت كه كند می تعریف تكامل و شود می تعریف تكامل به

 اینكه برای بگوئیم است ممكن بشود ایجاد شخصی نیاز نباید چیزهایی چه به نسبت و بشود ایجاد

 برای ولكن بشود عمومی تلوزیون وسیله به ارتباطات است خوب بدانند را امتحانات نتیجه آموزان دانش

 سطحی، چه تا و مرزی چه كه كرد مشخص باید پس نیست، الزم خودشان خصوصی خاص شخصی ارتباطات
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 و بشوند عمومی نیازهای جزء وسایلی نیاید؟چه موضوعاتی چه و بیاید عمومی نیازهای در موضوعاتی چه و

 قرارگیری و تناسب عدالت، توازن، همیشه موازنه مدل در نشوند؟ افزاری نرم چه و افزار سخت چه و وسایل چه

 به رسیدن برای رویهم تركیب دوتا كند، می پیدا ارتباط تر كامل مرحله به شدن جهت در مجموعه در هرچیز

 به تناسب این شود می اینگونه بگیرد قرار اینگونه مجموعه این اعضای اگر مثالً است متناسب نتیجه، یک

 . شود می نامیده موازنه كردید، تعریف تكامل در كه خاصی نتیجه

 اعتماد ایجاد معنای به وری بهره در عدالت و اجتماعی تقوای معنای به موازنه در عدالت ـ 1/2/3/4

 .است اعتماد منشأ همیشه وری بهره در عدالت موازنه در عدالت    

 سوم؟ سطح همان(: س)    

 را اعتماد از باالتر دهد نمی را اعتماد معنای موازنه در عدالت ولی گفتم قبالً كه سطحی همان(: ج)    

 معنای كه بشود گفته سطح این به باید اجتماعی عدالت. است اساس براین اجتماعی تقوای همیشه دهد، می

 .گوید می را موازنه

 اجتماعی صیانت و اقتدار سطح در اجتماعی عدالت: سوم سطح ـ 3/3/4

 كه تأثیری و منتجه در عدالت كنیم، مطرح اجتماعی صیانت مرتبه در را عدالت اینستكه باالترش سطح    

 شدن خوش دل یا است بركفر اسالم ملت اقتدار چیست؟ عدالت این حاصل دهد، می نتیجه را اقتدار و ارتباط

 تاك از نه باشد اثر تاك از نه اصطالح به) كند می مسلط را دشمن و شكند می را ما اقتدار كه توزیعی به

 (نشان

 اجتماعی صیانت معنای كفر نظام برتری و خطر از بودن مصون ـ 1/3/3/4

 آن دوّم سطح بدیهاست، به نسبت خوبیها برتری و( خطر از بودن مصون) صیانت ما محوری خط پس    

 .باشد سازگار آن با كه است شدنی توزیع و شدنی تقسیم و موازنه تعریف

 اجتماعی ارتباطات موضوع تنظیم در عدالت از سطح سه مالحظه ضرورت ـ 4/4
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 فقط را كلی بندیهای دسته سری یک بینیم، می را مطلوب و نتیجه بینیم، می را اثر ما اولی در پس    

 به دقیقاً باید موازنه در و ببینیم را كلی بندی دسته میتوانیم ما( صیانت) دومی در اما ببینیم، توانیم می

 معنای به نه البته باشد، آثارش باید هم سومی در كند پیدا تعیّن و بشود مشخص موضوعات و برسیم جزئیات

 سطح همان در نوعاً را عدالت االن شخص معنای به بلكه مكتب، معنای به نه و مندی بهره بمعنای بلكه برتری

 كردن تعریف موازنه به را عدالت اما است، اجتماعی اعتماد اش نتیجه كه وری بهره یعنی كنند، می معنا پایین

 هم روبروی را مفاهیمش لذا و است نظر مورد كمتر كردن تعریف برتری در را اثرش و تكامل به را عدالت و

 چون بگیرد؟ قرار روبرو چرا سازد، نمی یا سازد می اقتصادی توسعه با اجتماعی عدالت مثالً میگویند گذارند می

 نحو یک و دیگر انتظارات نحو یک و دیگر انگیزش نحو یک بوسیله اینستكه اجتماعی توسعه مفروض اصوالً

 توسعه و بشود اجتماعی عدالت براساس ثروت توزیع كه نیست معقول و آید می بوجود دیگر پتانسیل اختالف

 گویند می درست هم مادی دستگاه در البته كند، نمی ایجاد را انگیزشی عبور هم آن بشود، پیدا هم اقتصادی

 سطحی اختالف باشد، مادی حتماً محركها باشد بنا و كنیم درست غیرمادی اصلی محركهای نتوانیم ما اگر

 شما كه اگر. شود نمی درست سوسیالیستی، اقتصادی عدالت نظام در شود می درست داری سرمایه در كه

 دیگر ابزارهای یک داریم هم دیگری های انگیزه مولد یک و كنیم می تعریف دیگری نحو به را انسان ما گفتید

 برتری و اسالمی عدالت به اینستكه معنایش داریم موضوعات بندی طبقه در هم دیگر ساختارهای یک و

 كامالً صیانت در اش ثمره هم و موازنه هم و مندی بهره هم آنوقت. اید كرده توجه اسالمی مندی بهره و اسالمی

 . شود می مختلف

 جامعه در توازن یا اختالف ایجاد در اجتماعی شرائط بودن اصل ـ 1/4

 چیز یک از اندازه یک به انسانها یعنی دارد وجود مندی بهره در تفاوت هرحال به اسالمی جامعه در(: س)    

 بوجود كه دیگری چیزهای نسبت به گاهی شوند می مند بهره شان تالش نسبت به گاهی شوند نمی مند بهره

 بندی طبقه و بندی گروه نوع یک بود نخواهند برخوردار تمتع سطح یک از همه انسانها، یعنی است آمده

 .آید می بوجود
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 .پذیریم می نكرده ثابت فعالً ما ولی كنید ثابت هست، میگویید كه را چیزی این اول(: ج)    

 این به كنیم صحبت بخواهیم اجتماعی عدالت از اگر امروز جامعه در االن كه كنیم می فرض یعنی(: س)    

 در بخواهیم بعد و باشند اندازه یک به توانایی و دارایی و تمتع نظر از ابتدائاً را افراد همه كه نیست مفهوم

 كم كسی یک كه نیست عدالتی بی در اصالً انسانها كه است این بر مفروض كنیم صحبت شان ارتباط با رابطه

 كسی یک كه است موقع یک هست ها تمتع این از یكی كه ارتباط بحث حاال دارد بیشتر كسی یک و دارد

 و است حالل هم شخصی مال این و میدهد خودش شخصی مال از را مصرفش هزینه است توانمندی دارای

 امكاناتی دارای و هستند شهری یک در ای عده یعنی شود می مند بهره هم این از و است درست هم اینها همه

 با مقایسه در باشند داشته سریعتری و بهتر ارتباط كه پردازند می را شان ارتباط هزینه اینها هستند، هم

 از را اجتماعی عدالت میخواهد كه كسی حاال ندارد، را اش هزینه پرداخت توانایی و امكانات این كه كسانی

 كه آنجایی در آیم نمی دیگر كنم برقرار عدالت اینكه برای من میگوید كند، اعمال ریزی برنامه طریق

 هزینه با بدهید توسعه میخواهید اگر میگویم منتها ندهم توسعه دارد، و داشته وجود( دلیل هر به) توانمندی

 ـ بوده برخوردار كمتری توانمندی از كه جایی یک در را عمومی امكانات روم می بعد و بدهید توسعه خودتان

 اش نتیجه كنیم توصیف عدالت بعنوان را این اگر دهم می امكانات آنها به و كنم می هزینه ـ دلیلی هر به

 بوجود نحوی یک به كه سطح اختالف این حداقل كند تقسیم مساوی میخواست اگر اینستكه هرحال به

 امكانات كه باشد حقانیتی مالك یک این نمیتواند آیا ولی كرده تعدیل مقداری یک آمده اینكار با آید می

 را مندی بهره این هزینه و ارتباط این هزینه گروهی یک چون هستند اینها همه مال هرحال به كه كشور

 كنیم؟ تلقی برنامه در اجتماعی عدالت توسعه جزء ما را این میدهد

 عرض كه معنایی این به فردی اختالف دارد، وجود حتماً فردی اختالف كه اینست مهم نكته یک(: ج)    

 حاال) تولدش، بدو از كسی یک یعنی باشد داشته وجود كه است هم صحیح و دارد وجود آن تكوینی كنم می

( است دیگری بحث یک نه، یا دارد دخالت هم اجتماعی فشارهای آیا و چیست تكویناً آمدنش بوجود علت

 ندارد، را حساسیتها آن دیگر كسی یک شود می شاعر كم كم شد بزرگ وقتی بعد كه دارد حساسیتهایی یک



322  ···························································································································································  

 آورده خارج و داخل از را گلها انواع آنجا در بردم، شیراز خلیلی باغ به خودم همراه را نفر یک من وقتی یک

 به او بود من همراه ای طلبه یک( فروش برای نه اما) بیاورد گل آنجا كه بود این ذوقش فقط نفر یک بودند

 ممكن حاال. ببرم لذت اینها از و ندارم ذوق متأسفانه من ولی آوردید اینجا را ما كردید لطف شما گفت من

 این متعال خدای اینكه از نباشد هم دنیا اهل و باشد هم عارف ولو باشد داشته ذوق خیلی كسی است

 آن در توحید دست بگوید كند گریه بایستد كرده، تركیب هم با مختلف كیفیتهای با را مختلف رنگهای

 . عرفانی ذوق ولو باشد داشته را ذوقش هست

 ناعادالنه طبقاتی اختالف ایجاد ساختار اولین دولت برنامه و مركزی بانک شركت، ـ 1/1/4

 ابزارها یعنی اجتماعی شرایط آیا ولی دارد، وجود اینها امثال و كار پشت در استعداد، در افراد اختالف حاال    

 و ببندد را یكعده دست ثروت در كه كند می درست طوری را شیب كند؟ می درست چگونه را شیب روابط، و

 بانک بعد بدانیم شركت آنرا كوچک ساختار اولین توانیم می ما عمدتاً وادارد كار به دیگری عده یک نفع به

 و گذاری سرمایه و انداز پس بین نسبت براساس اینها همه اگر حال است، دولت برنامه بعد مركزی، بانک بعد

 كه را اعتباراتی بدهد، تواند نمی دولت كه را هایی اجازه یعنی بشود تنظیم اینها بین كردن درست شیب

 حقی تا گرفته توزیع و تولید اجازه از هم اجازه بشود، قایل میتواند كه را تسهیالتی و بدهد تخصیص میتواند

 عرضه بر حاكم شرایط اینها شود می قایل كار ارزش برای كه را حقوقی یعنی شود می قایل مصرف برای كه را

 در بلكه كند، عمل موهومی و ذهنی فضای در كه نیست اینطوری تقاضا و عرضه. كند می معین را تقاضا و

 ثروت توزیع نظام آن به كه كند می ایجاد كه را تخصیصهایی. كند می عمل اجتماعی عینی شرایط یک

. كند می درست اجتماعی تجلیل و تحقیر نظام لذا و شود می ختم خودش به ثروت توزیع نظام این گوئیم می

 كسی ندارد معنا كه... و منزل لوازم و خیاطی و فروشی گل مانند هست جردن خیابان در تجملی وسایل یک

 كنند می زندگی آباد نازی در یا است نشسته گالب دروازه در كه روند می كسانی خانه در اینها كه كند تصور

 تومان پانصدهزار را آن قیمت كه دانی گل بروند؟ آنجا اینها كه چه یعنی اصالً كنند می زندگی آباد دولت در یا

 یک نیز آن زیرزمین در و نیست بیشتر متر سی آن مساحت تمام كه برود ای خانه به تواند نمی است نوشته
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 ای خانه به این است، دیگر هم كنار و است دستشوئی اندازه به اش آشپزخانه و كند می زندگی دیگر خانوار

 است؟ استعداد دلیل به اش همه رود می چگونه این. باشد... و فرمانیه در یا و زعفرانیه در كه رود می

 بر را مدیریت گیریها، تصمیم دیگر بعبارت است كرده معین را ثروت توزیع شیب كه است اجتماعی روابط    

 .كند می اعمال سیاسی قدرتهای بر و كردن فكر بر حتی و مال

 مردود باشد اجتماعی ناعادالنه روابط از ناشی اگر طبقاتی اختالف این كه است این مطالب بندی جمع    

 نیست زیاد خیلی ها فاصله شودو می ماهور تپه حتماً باشد، شخصی خصوصیات اختالف براساس اگر و است

 وجود دشتی در ماهوری تپه یک كه است وقتی یک و هست البرز و دماوند كوه مانند كوهی یک وقتی یک

 ماهوری تپه ثروت توزیع اگر هستند كوچک ماهورهای تپه هست، مشهد راه در كه ای دره هزار مثل دارد

 كه كسی برای یعنی كند نمی انزجار ایجاد هم جامعه برای این هست، قدر این استعداد فاصله بگیرد، انجام

 پارس تهران در آرش بیمارستان به تا بشود اتوبوس سوار آباد نازی از باید 4 ساعت صبح است، جا فالن كارگر

 12 ساعت و شود ماشین سوار آنجا از 8 ساعت شب تا كند كاری اضافه هم بعد برسد آنجا به صبح 1/7 و برود

 كه را این هست هم خسته و بوده راه در هم مقداری و كرده كار آنجا شب تا صبح از برسد، آباد نازی به

 چهار كار گردد، برمی خانه به كه وقتی بعد... است پرستار است كرده گزارش برایم دكتری یک میگویم

 را كارهایشان و كند درست را غذایشان بشوید، را لباسهایشان مثالً شب 12 ساعت تا دهد انجام را فرزندش

 و كند می استراحت ساعت 4 روز شبانه در یعنی دارد استراحت اجازه صبح 4 تا 12 ساعت بین بدهد انجام

 در كه دكتری خانم مثالً كه بشنود اگر این است مشكل دچار اش خانه اجاره در تازه كند كار باید ساعت 22

 به و است مانده عقب بیمارستان اینجا چون بگوید آید؟ نمی بیشتر چرا بگوید آید، می اینجا ساعت 2 هفته

 دارند خصوصی بیمارستان فالن در هست؟ كجا را اش بقیه بیاید، ساعت 2 روزی كه كردیم راضی را او زحمت

 بیمارستان آن در كند؟ می چكار بیمارستان آن در آمد، نمی اینجا نبود، قانون زور به اگر هم این كنند، می كار

 كند؟ می چكار را این میگوید است، درآمدش تومان هزار222 تا 112 روزانه كند می كار بخش یک در كه

 اینجا و رود می كیش حتماً زمستانی تعطیالت در تازه رود می اروپا مرتبه چند سال عرض در ایشان میگویند
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 مقدار یک وقتی یک بعد آدم نوع یک و هم ما است آدم نوع یک اینها میگویند بعد است، مشكل برایش

 میخواهد هم امسال و دارد ویال یک قسمت فالن در فرانسه در مثالً شود می متوجه كند می سئوال دقیقتر

 آید می ساعت دو هفته كه خانمی این به بیمارستان مدیر حاال بكند؟ باید احساسی چه خانم این كند عوض

 از وقتی من میگوید اول نفر آن نكند، كار و( كند وراجی) بزند حرف وقتش از ساعت یک كه دهد می اجازه

 به زودتر كه بروم زودتر ساعت2 شب آن من تا بگیرد اجازه رئیس از كه كنم می خواهش بیمارستان مدیر

 همه من میگوید كنیم، می كم را تو حقوق از قدر این بروی خانه زودتر خواستی اگر نه: میگوید برسم خانه

 حقوق كنم می بیشتر تالش میدهم انجام را همه غیره، و اتاقها كردن تنظیم از هست ام عهده به كه كارهایی

 نه: میگویند كنید، اضافه مرا حقوق كنم می منظم را كارهایم همه كنم، می تالش بیشتر یا نكنید كم مرا

 ساختن برای كه شنید اگر فرد این خوب. كند می طبقاتی اختالف احساس خانم این كه اینجاست شود، نمی

 . بدهد نشان العملی عكس چه بردند، سود چقدر و كردند بندوبست جا فالن با چقدر ساختمان یک

 بحثی آن نیاز پیش بعنوان بحث این كه فرمودید دانشمند آقای صحبتهای به توجه با: رضائی االسالم حجة    

 نیاز پیش لحاظ به بحث این شدن وصل بخاطر مختصری توضیح یک فقط كنید، مطرح میخواستید كه است

 .بفرمایید بحث آن

 عام نسبیت سطح در اجتماعی عدالت از سطح سه در ارتباط تعریف ـ 6/4

 وری بهره و اعتماد و موازنه یا عدالت و صیانت سطوح در كلی شكل در را عدالت تعریف ما پس(: ج)    

 اساس براین باید كنیم تعریف خاص بصورت بخواهیم وقتی باید را ارتباط تعریف بنابراین كردیم بررسی

 ...بتوانیم

 عام؟ معنای به(: س)    

 بله(: ج)    

 نیست؟ عام معنای فرمودید كه عدالت براساس را ارتباط تعریف اینجا در ولی(: س)    
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 معنا هم اسالمی و كرد معنا الحادی كلی خیلی بصورت ابتدائاً را عدالت شود می است عام معنای چرا،(: ج)    

 موانعی چه با و نیست شدنی آن بگوئیم بعد است اش الحادی شكل همان سوسیالیستی عدالت گفت و كرد

 .كند می برخورد

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 11جلسه 

 1: پژوهشی جلسه شماره22/6/77: پژوهشی جلسه تاریخ

 پرور لاسماعی آقای: رضوانیویراستار سخی غالم آقای: پژوهشی نوار كننده پیاده

 مسجدی محمد سید: آرائی صفحه و رضائیحروفچینی عبدالعلی آقای: عنوانگذار

  مطالب فهرست

  مخابرات و ارتباطات كاربردی مبانی

  مخابرات و ارتباطات( مدل فلسفه) استداللی مدل تنظیم

 3 •••(كاربردی مبانی) طرح دوم مرحله در بحث سیر گزارش ـ 1

 4 •••مخابرات و ارتباطات تنظیم( مدل فلسفه) استداللی مدل ـ 2

 1 •••استداللی مدل ثمره مخابرات و ارتباطات امر در سیاستگذاری اصول ـ 1/2    

 تلگراف و پست وزارت گیری تصمیم و قلمرو محدوده در ساختارهای به پاسخگوئی ـ 2/2    

 1 •••طرح استداللی مدل موضوع            

 1 •••سطح سه در مشاغل برپایه اجتماعی ساختارهای بندی طبقه ـ 3/2    

 1 •••ارتباطی واحد اولین خانواده ـ 1/3/2        

 6 •••اقتصادی و فرهنگی سیاسی، نیازهای حسب به خانواده مشاغل بندی طبقه ـ 1/1/3/2            

 6 •••ارتباطی واحد دومین صنوف ـ 2/3/2        

 6 •••ارتباطی واحد سومین دولت ـ 3/3/2        

 ساختار اقتصادی فرهنگی، سیاسی، عناوین در دولت و صنف خانواده، عناوین ضرب ـ 4/3/2        

 6 •••استداللی مدل تنظیم                

 7 •••عناوین ضرب براساس ارتباطی نیازمندیها تأثیر سهم تعیین ـ 1/4/3/2            

 ضرب دوم مرحله در اقتصاد فرهنگ، سیاست، زیربخش عناوین انجام اندیشه، انگیزه، ـ 1/3/2        

 7 •••عناوین

 و افعال بین نسبت مالحظه براساس مخابراتی و ارتباطی نیازمندیهای تعیین ـ 1/1/3/2            

 7 •••موضوعات
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 بیان) تكاملی نیازمندیهای به پاسخگوئی در مخابراتی و ارتباطی خدمات ارائه ـ 2/1/3/2            

 8 •••(تمثیلی

 1 •••عمل و اندیشه انگیزه، توسعه در مخابرات و ارتباطات نظام تأثیر ـ 3/1/3/2            

 اساسی وظائف از اقتصادی فرهنگی، سیاسی، دستگاههای برای مناسب مصرفی الگوی تعیین ـ 4/2    

 12 •••مخابرات تحقیقات مركز            

 11••اقتصادی و فرهنگی سیاسی، مشاغل برپایه ارتباطی دهی سرویس در اولویتها نظام عیینت ـ 1/4/2        

 در 2 سیاست، در 4) مخابراتی و ارتباطی دهی سرویس در تخصیص نظام مطلوب الگوی ـ 2/4/2        

 11 •••(اقتصاد در 1 فرهنگ،

 12 •••الحادی و اسالمی تخصیص نظام تفاوت ـ 1/2/4/2            

 12 •••دنیاست به تحریص و تفاخر مولد مادی تخصیص الگوی ـ 2/2/4/2            

( محصول ساختار) فعل آثار و( فعالیتها) فعل موضوعات( مشاغل) موضوعاً فعل بندی طبقه ضرورت ـ 1/2    

 13 •••دولت و صنف خانواده، در

 14 •••ارتباطات نظام بندی تقسیم و تعاریف صحت عدم یا صحت معیار الحادی یا الهی جهت ـ 6/2    

 و ارتباطی نظام طریق از جهت محور حول انتخاب و اطالع اختیار، بین توازن ایجاد ـ 1/6/2        

 11 •••مخابراتی

 16 •••محصوالت و آثار لحاظ به جامعه ارتباطی ساختارهای بودن الحادی یا الهی ارزیابی ـ 2/6/2        

 17 •••كفر و ایمان درگیری بر مبتنی جهانبینی براساس مخابرات و ارتباطات استراتژی ترسیم ـ 7/2    

 



 مخابرات و ارتباطات كاربردی مبانی

 مخابرات و ارتباطات( مدل فلسفه) استداللی مدل تنظیم

 (كاربردی مبانی) طرح دوم مرحله در بحث سیر گزارش ـ 1

 همان كه مدل فلسفه ـ 1: است شده مطرح بحث دو مخابرات و ارتباطات زمینه در: رضایی االسالم حجة    

 .مخابرات و ارتباطات زمینه در كاربردی مدل تنظیم ـ 2 است استداللی مدل

 و فرضها پیش توصیفی، اصول آن كه نیازمندیم روشی یک و توصیفی اصول یک به ما مدل فلسفه مورد در    

 قسمت این در. شود استداللی مدل تنظیم روش آن، حاصل تا كند اخذ نظری مبانی از باید را اولیه حدود

 سطح ـ 3 افزاری نرم سطح ـ 2 ارتباط اصل تعریف ـ 1: فرمودید بیان سطح سه در را ارتباط بحث شما

 افزاری سخت

 نه ارتباطات و كنیم تعریف «شدن» معنای به را ارتباط سطح، این در باید ما فرمودید ارتباط اصل درباره    

 ارتباط ماهیت تا یعنی است نظر مورد اجتماعی ارتباطات سطح در بلكه تاریخی و تكوینی سطح در تنها

 ـ 2 اسالمی ارتباطات ـ 1 یعنی ارتباطات سطوح آن از بعد و چیست آن اجزاء و ارتباط كه ندانیم و نشناسیم

 شد تنظیم مدل این وقتی یعنی كنیم تنظیم را مدل آن براساس توانیم نمی نشناسیم را الحادی، ـ 3 التقاطی

 بخشی چه و است چگونه ما موجود وضع كه كنیم مالحظه بعد شد مشخص ما برای هم ارتباط از توصیف و

 میتوانیم ما كه شود می مدلی مدل این آنوقت. است اسالمی یا الحادی یا التقاطی، ارتباطات دارای آن از

 هم بعداً و نسبیتهاست نظام كه است آن ریاضی فلسفه بعد و كنیم ریزی پی را وضعیت تبدیل آن براساس

 و 2 التقاطی و شد اسالمی بخش به مربوط 4 شماره كمیّت اگر مثالً كه كنیم بحث آن درباره مدل در باید

 نسبتهای باید ما مطلوب نسبت این براساس بود، برعكس وضعیت مطلوب مدل در ولی شد، 1 هم الحادی

 یا استداللی مدل مورد، در جلسه این بحث بنابراین كنیم، معین را ارتباطات وضعیت و كنیم عوض را موجود

 را استراتژی آن توسط و برسیم كاربردی مدل به نهایت در میخواهیم آن از بعد كه است بحث دوم سطح

 مبانی در) قبالً كه بخشی این از غیر نیست چیزی استراتژی: فرمودید هم استراتژی مورد در. كنیم تعیین
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 مشخص ارتباطات جهتگیری كه است اساس همان بر شده بیان كه نسبتهایی همان و شده مطرح( توصیفی

 بحث یعنی آخری دیدگاه آن كردید بیان كامل بطور را دیدگاهها نظری مبانی بحث در حضرتعالی. شود می

 به باید امروز كه آنچه لذا و شد، بیان كامل طور به قبل جلسه در بود، العقل اصالة زیرمجموعه كه هم شهود

 .است استداللی مدل بحث شود پرداخته آن

 نیازها بندی طبقه و نیازها بحث به كه رویم می پیش داریم االن كه روندی كنم می فكر: زاده بیک دكتر    

 استراتژی بحثها این از بتوانیم تا كند می نزدیک بحث اصل به را ما شد مطرح هم تعادلی نیازهای و رسیدیم

 .است خوبی مسیر این. بیاوریم بدست را

 كردیم، حركت ها ریشه بحث از ما كه سیری آن و فرمودند تبیین آقا حاج كه سیری: رضایی االسالم حجة    

 من قبل جلسه در. یافت ادامه بعدی جلسات در تفصیل نحو به بعد و شد مطرح نیازمندیها نظام ابتدا در

 مدل تنظیم برای( توصیفی مبانی) كردیم مطرح ما كه مبانی این آیا كه كردم می سئوال آقا حاج از مرتباً

 هم دیگری چیز به یا كنیم می اخذ مباحث همان از را استراتژی آیا و دارد الزم هم چیزدیگری یا است كافی

 زیربنای كه فرمودند اجمالی توضیح یک استراتژی مورد در آقا حاج داریم نیاز استراتژی تنظیم برای

 توصیف را نیازمندیها نظام ما كه اول بخش همان یعنی است شده گذاشته جا همان در معنا یک به استراتژی

 ماست، نظر مورد ارتباطات در كه آن اخص معنای به استراتژی حاال ولی شده بیان استراتژی زیربنای كردیم

 است؟ دیگری چیز یا است همان آیا

 مخابرات و ارتباطات تنظیم( مدل فلسفه) استداللی مدل ـ 2

 یعنی) مدل فلسفه برای شود می مطرح جلسه این در كه بحثی جایگاه: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 است ارتباطی اجتماعی افزار سخت برای كه است افزاری نرم یا است، افزاری سخت جایگاه( استداللی مدل

 جامعه تكامل مراحل با متناسب افزاری سخت یک تأمین مسئول كه دارید مدیریتی دستگاه یک شما یعنی

 .است ارتباط افزار سخت ما كار موضوع بنابراین. است

 استداللی مدل ثمره مخابرات و ارتباطات امر در سیاستگذاری اصول ـ 1/2
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 ما برعهده آن طرح مهندسی اگر زمینه این در كه كنیم درست افزار نرم باید افزار سخت این برای البته    

 افزار نرم و ماست برعهده تكنولوژی موجود ارتباطی افزار سخت از وری بهره نحوه چه بدانیم اینكه برای باشد

 همین یعنی باشد كار این حاصل باید سیاستها آن كه هستیم سیاستهایی یک به نیازمند است، چگونه آن

 مسئله در را سیاستگذاری اصول یک باید ما پژوهشی كار این كنیم می دنبال االن كه پژوهشی مباحث

 .بدهد تحویل است، خانه وزارت این عهده بر كه ارتباطاتی

 مدل موضوع تلگراف و پست وزارت گیری تصمیم و قلمرو محدوده در ساختارهای به پاسخگوئی ـ 2/2

 طرح استداللی

 دیگری جای در و دیگر مقیاس در باید بحث آن و نیست جامعه در اوصاف جریان ما بحث موضوع پس    

 ما بحث موضوع نیز جامعه كل برای «موضوعاً فعل» شدن اضافه یعنی اوصاف جریان از تر پایین. بگیرد انجام

 دارد وجود جامعه در عینی ساختارهای یک و گرفته انجام اینكار و است مفروض كه بخشی در بلكه نیست

 ما اگر حالیكه در است وزارتخانه این گیری تصمیم قلمرو محدوده در ساختارها این توسعه نیاز به پاسخگوئی

 اجتماعی ساختارهای تغییر و كنیم نگاه را جامعه كل بودیم مجبور آنوقت بنویسیم توسعه برنامه میخواستیم

 زمان بعنوان موضوعاً فعل خود نه است موضوعاً فعل متناظر كه هستیم چیزی با مواجه ما پس. كنیم بحث را

 هم محصولی یک و شده مشخص نسبت به آن جهتگیری كه نیازمندی یک بعنوان بلكه ارتباط، در جامعه

 .دهیم خدمات ساختارها این به چگونه دید باید اكنون و آمده بوجود اجتماعی ساختارهای یک و داشته

 سطح سه در مشاغل برپایه اجتماعی ساختارهای بندی طبقه ـ 3/2

 هم، اجتماعی مشاغل از ما تعریف كه «اجتماعی مشاغل: »نویسیم می موضوعاً فعل با متناظر اینجا در    

  شغل

 های مجموعه خود ابتدا. میدهد انجام اجتماعی مجموعه یک كه افعالی یعنی است انسانی مجموعه یک برای

 : شوند می تقسیم سطح سه به اجتماعی

 ارتباطی واحد اولین خانواده ـ 1/3/2
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. است تعریف قابل درجامعه كه داریم خانواده بنام ساختاری یک یعنی. است جمع كوچكترین خانواده ـ 1    

 بوجود آنها ارتباط از واحد یک كند می پیدا قانونی و شرعی مشروعیت مقنن، بصورت مرد و زن بین رابطه

 تواند می هم تعدادش و شود، می خانواده است، نفر دو حداقل بین تعلق دارای كه واحد آن اسم آید می

 قوانین بعنوان قانونی یک كه خانواده یک طبقه ارقام آن، از باالتر و خانواده فرزندان یعنی باشد داشته حداكثر

 دارند نیازمندیهایی یک اینها. بپوشاند را فامیل یک تواند می حداكثر و كنید می ذكر برایش ارحام به مربوط

 نیازمندیهای بنام شود می بیان آن مورد در بعداً كه بندیهایی تقسیم حفظ با را نیازمندیها این كلیه كه

 .شناسیم می خانواده ساختاری

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، نیازهای حسب به خانواده مشاغل بندی طبقه ـ 1/1/3/2

 شغل عنوان به آنرا ما ولی نباشد شغل هم آن نام هرچند است خانواده به مربوط كه فعالیتهایی ضمناً    

 كند می تعیین نتیجه یک به دستیابی برای را انسان یک حركتی اشتغال كه چیزی یعنی شغل و شناسیم می

 خانوادگی مشاغل مشاغل، از دسته یک میگوئیم كنیم ذكر را اجتماعی مشاغل و فعالیتها بخواهیم اگر پس

 پیدایش و فرهنگ نحوه یک پیدایش عاطفه، نحوه یک پیدایش آن راندمان دارد هم راندمان حتماً كه است

 .است خاص آن جایگاه ولی است سیاسی و فرهنگی اقتصادی كه است خانوادگی تولید نحوه یک

 ارتباطی واحد دومین صنوف ـ 2/3/2

 و فعالیت اشتغال، آنهم كه موضوعی، تقسیمات حسب بر است صنفی جامعه كه داریم دیگر جامعه یک    

. دارد تأثیر سهم یعنی دارد اقتصادی نتیجه هم و فرهنگی نتیجه هم و دارد سیاسی نتیجه هم دارد نتیجه

 یک تولید برای كارگاه یک كه نیست الزم دارد اقتصادی نتیجه میگوئیم كه وقتی اش نتیجه مورد در البته

 تولیدهای از حاال. دارد وجود تولیداتی كه بینیم می را مصارفی ما یعنی دارد تأثیر سهم حتماً بلكه باشد، چیز

 .كند می پیدا ارتباط كه اجتماعی پیچیده تولیدهای تا گیرد می انجام خانه در كه ای ساده بسیار

 ارتباطی واحد سومین دولت ـ 3/3/2



 ····························································································  331 

 نظام و دولت ساختار در. دارد وجود نظام و دولت بنام جامعه در هم بزرگی سازی هماهنگ ساختار یک    

 صنف دولت، كل وحدت بر حاكمیت كه نامیم می رهبری سطح آنرا سطح باالترین كه هست سطوحی یک هم

 .دارد خانواده و

 مدل تنظیم ساختار اقتصادی فرهنگی، سیاسی، عناوین در دولت و صنف خانواده، عناوین ضرب ـ 4/3/2

 استداللی

 پس. ببریم اقتصادی و فرهنگی سیاسی، بندی، دسته در را لیست بعد كنیم لیست را مشاغل حتماً باید ما    

 لیست كه فعالیتهایش بعد. شود می ضرب اقتصادی، و فرهنگی سیاسی، نیازهای در دولت و صنف خانواده،

 اجمال شما برای كه رسید می چیزهایی یک به فصلها این بندی طبقه در البته. بشود بندی طبقه باید شده

 وصف سه طبیعتاً اقتصادی، یا و فرهنگی دسته در یا بیاورید سیاسی دسته در آنرا كه دانید نمی و دارد

 .هستند وصف و بُعد بعنوان اقتصادی و سیاسی فرهنگی،

 عناوین ضرب براساس ارتباطی نیازمندیها تأثیر سهم تعیین ـ 1/4/3/2

 آن در را جایگاهش ما كه دارد بیشتری تأثیر سهم آنها از یكی ولی دارند حضور هركاری در بُعد سه این    

 پس. نیست دیگر سهم دو آن از مطلق شدن بریده معنای به اما دارد بیشتری تأثیر سهم كه دانیم می بخشی

 .شد معلوم فصلها یا فعالیتها یا مشاغل

 عناوین ضرب دوم مرحله در اقتصاد فرهنگ، سیاست، زیربخش عناوین انجام اندیشه، انگیزه، ـ 1/3/2

 انجام موضوعاتی چه به نسبت فعالیتها این بگوئیم یعنی كنیم مطرح را فعل موضوعات آنها مقابل در باید    

 اش اولیه حد این است اراده ظرفیت بردن باال تعریف، آن اولیه حد دارید سیاست از كه تعریفی پذیرند؟ می

 محبت این كه دارد محبتی جریان یک و پذیرد می شكل والیت و تولی نظام یک در اولیه حد این ولكن است

 انگیزه، بگوئیم اگر یعنی شود می انجام در بعد و اندیشه در بعد و اخالق در انگیزه و فعل نحوه یک منشأ

 زیربخش انجام و اندیشه انگیزه، همانطوریكه گیرد می قرار سیاسی فعالیت خود زیربخش انجام اندیشه،



332  ···························································································································································  

 اینكه از بعد گیرد می قرار هم اقتصاد زیربخش انجام و اندیشه انگیزه، كه همانطور و گیرد می قرار هم فرهنگ

 شود؟ می چیزی چه اینها خارجی تعین حاال كه بشویم متوجه باید كردیم ضرب را اینها

 موضوعات و افعال بین نسبت مالحظه براساس مخابراتی و ارتباطی نیازمندیهای تعیین ـ 1/1/3/2

 را اجتماعی محصوالت این كه موضوعات این به نسبت افعال این میدهد؟ را محصوالتی چه افعال این اما    

 انسانی نیروی ظرفیت باالبردن اراده، و محبت مسئله مثالً داریم الزم را ارتباطهایی نوع چه دهد، می نتیجه

 شدت خوبیها به نسبت و شود می بغض( اسالمی نظام در) بدیها به نسبت طبیعتاً كه میدهد نتیجه را شما

 چه اجتماعی محصوالت ببینیم حاال( است شده تعریف قبالً شما نظر در كه خوبیهایی البته) شود می اهتمام

 و باشد داشته تواند می آنرا شكل كوچكترین تا بزرگترین از را اجتماعی ساختارهای چه و شوند می چیزهایی

 اینستكه معنایش بیاید كشوری تقسیمات به اگر. شود می شامل را شما كشوری تقسیمات و شهرسازی بافت

 حضرت مبارك آستان دارد را سهم بیشترین كه اسالمی الهی نظام یک در ها عالقه كل دیگر بعبارت یا مركز

 .است( ع)رضا امام

 (تمثیلی بیان) تكاملی نیازمندیهای به پاسخگوئی در مخابراتی و ارتباطی خدمات ارائه ـ 2/1/3/2

 خواستیم اگر بعد. كند پیدا ارتباطات امر در را خاصی سهم باید كشوری تقسیمات در مقدسه آستان این    

 چه مولد آنجا خوب دارد( ع)رضا حضرت را زائر بیشترین كه است این برای بدهیم قرار مركز یک را آنجا

 بعد. باشد دارا را كفر دستگاه با مقابله قدرت كه باشد هایی عالقه شدت مولد باید گوئید می است چیزهایی

 انجام دیگری بگونه باید امر این سازی بهینه: میگوییم. روند می تفریح برای آنجا افراد خیلی میگویید شما

 آنجا به باشند، الهی حزب رئیس یک محضر در اینكه و معنوی سفر یک بعنوان هم افراد از خیلی و بگیرد

 حول فعالیت آنها، به نسبت معرفت به و بینند نمی متعلق معصومین بیان به را خودشان و شوند نمی مشرف

 با مخالفت یعنی رفتن( ع)رضا حضرت زیارت كه داند نمی و ندارد توجه آنها دشمن با مقابله و آنها اراده

 اینها كنند می فكر و كنند می مقابله الهی اختیار توسعه با كه كسانی گیریهای تصمیم با مخالفت و آمریكا

  در باید كه است كاری
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 میتواند حتماً باشد؟ داشته نقش موضوع این در میتواند هم شما وزارت آیا حال. بگیرد انجام دیگر بخشهای

 و خوب رفته زیارت كه كسی تا میدهد سرویس زائرین به فقط گاهی میگویم چگونه؟ اما باشد داشته نقش

. كند صحبت فرش مثالً فروش و خرید برای است شیراز و اصفهان یا تهران در كه كارش محل با بتواند راحت

 به میتوانند زائرین سرویسها آن در كه داریم هم دیگری های دهی سرویس نوع یک ما میگویید وقتی یک

 هم دیگری چیزهای یک میتوانید. كنند رجوع میخواهند كه هروقت شده وارد( ع)رضا حضرت از كه احادیثی

 هروقت میگوئید یعنی میدهیم هم سیاسی سرویس و فرهنگی سرویس زایرین به میگویید مثالً بگویید

 را حضرت زیارتنامه از هربخشی آمدید،( ع)رضا حضرت خدمت وقتی یا خودت محل در باشید داشته فرصت

 شده چاپ یا مانیتور روی از یا نوشته بصورت یا كه كنید رجوع اطالعات بانک فالن به میتوانید بخواهید كه

 شما به میواند و بدهد جزوه شما به كه كند معرفی شما برای را مركزی یا بگیرد قرار شما اختیار در آن،

 افق و حضور افق ببرد، باال را شما حضور یعنی بشناسید را آنجا روید می كه آنجایی شما كه بدهد خدماتی

 به مربوط آن افزاری سخت بخش میگویم است، ارشاد وزارت كار این میگویید شما حال. ببرد باال را مسافرت

 یک دیگر بعبارت دارد نیاز افزار سخت یک به این جداگانه، بطور اینكار برای فایل كردن درست اما آنجاست

 شما برعهده فایل این پركردن ولو باشد امور گونه این برای كه ای جاده یک مورد در دارد الزم بینی پیش

 خوب تبلیغات سازمان كه شرایطی در میگویید. كنید درست تان دستگاه در باید شما را اش جاده اما نباشد

 های جزوه مسیر در باید رسد می( ع)رضا حضرت خدمت به تا كه كند می حركت كه منزلش از زائر كند، كار

 به اینكه مگر ندارد سوادی هیچگونه كه كسی از( فهم مختلف سطوح در) بدهند قرار زایر اختیار در مناسبی

 فلسفی و عمیق ذهن كه كسی تا گیرد قرار او اختیار در مصور های جزوه باید بفهمد را مطلب تصویری صورت

 . بكشد را ها جاده و كند تأمین را ها ارتباط این باید ارتباطات بخش خالصه. دارد

 عمل و اندیشه انگیزه، توسعه در مخابرات و ارتباطات نظام تأثیر ـ 3/1/3/2

 و مختلف سنی سطوح در و مختلف، مشاغل برای كنید تنظیم را تكاملی نیازمندیهای خواستید شما حاال    

 انسان تا بیایند زیارت به اینكه جمله از كنند كار میخواهند كه موضوعاتی به نسبت مختلف اطالعات ارائه
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 كه باالتر، افق در اندیشه تر، قوی اراده یعنی است كامل انسان ساختن سیاسی كار محصول چون بشوند كامل

 او همت اگر حتی شد نگر موضع و بین، كوتاه و «محور خود» اراده اگر است سیاست به مربوط باالترش اراده

 مگس آن غریق كه است چای فنجان در طوفان» است كوچک بسیار كارش موضوع و افق اما باشد، شدید هم

 فالن یا من همكار فالن كه نباشد نگران مرتب تا كنید ترسیم او برای را اقیانوس در طوفان باید «است

 این از و است كرده تحقیر مرا اینگونه اداره مأمور فالن یا است گفته چنان یا چنین من به من خویشاوند

 در چقدر انصاف بی این دانید نمی گوید می كنید، دق میخواهید كه شده چطور مگر كند دق بخواهد مسئله

 اداره در هم شب یک و است فكر در روز سه داد نشان خودش از رفتاری چه و كرد نامردی كار محل یا بازار

 تشویق را دیگری كنند تشویق را او اینكه جای به و اند گرفته نادیده را او خدمت فالن چون گرفته سردرد

 مركز با ما اگر كه دارد مركز یک بدیها بگوید و شود خارج اداره از ذهنش ذره یک اگر فرد این خوب. اند كرده

 كه كنند ذكر اخبار در را خبر یک است ممكن وقت همان شود می كم عالم در بدیها رونق كنیم مبارزه بدیها

 فرهنگی كار یک یا برده باال خود عینی تأثیر قدرت دشمن اینكه یا شده ایجاد اسالمی نظام برای خطری یک

 اندازه به آن كوچكی كه اند كرده اختراع را موتوری یک ما دشمنان گویند می او به مثالً باشند كرده خالف

 كمترین با و است ثانیه در دور میلیون یک هم سرعتش دارد، ضلعی شش پروانه یک است مولكول یک

 یک این. است ناراحت همكارش برخورد از چون چرا؟ ندارم را خبرها این حوصله میگوید افتد می راه حرارت

 كنند، اختراع را موتور این اند توانسته اینها اینكه میگوید یعنی هست این ضد دیگر فرض یک است فرض

 نوری ابزار با طبیعتاً كنند درست پروانه برایش سوهان و بر آهن اره با بگیرند را مولكول كه نبوده اینطوری

 بدهند فرم را جاذبه میدان بسازند مولكولی جدید آرایش یک و بزنند برش را مولكول انرژی میدان توانستند

 العمل عكس نوع چند اینجا در پس. آید بدست است آن خود پتانسیل اختالف از كه سرعتی نحو این تا

 فكر بلكه نشد یا شد واقع چیزی چنین كه نیست این فكر به اصالً اینكه یكی بزند سر او از است ممكن

 افتاده، آنها بدست كه تأثیری قدرت این میگوید و شود می ناراحت اینكه دیگر. است خودش اداری مشكالت

 تمام به هجوم این و كنند می ایجاد اجتماعی روابط در كنند می ایجاد فلسفه در آنرا متناسب ادبیات
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 اگر رود می بكار كامپیوتر هوشمندی فرا بخش در كامپیوتر در قطعه این میگویید چطور؟ میگویند ارزشهاست

 و هركاری شما اینكه در شود می مركزی بانک كار مثل افتاد آنها بدست اجتماعی هوشمندی سازی هماهنگ

 بانک و گذارید می بانک در را پولها آن بعد و شماست پولی واحد اش عصاره و خالصه بكنید تولیدی هر

 كه افتد می مركزی یک بدست مدیریت یعنی كند می هدایت محصوالت تولید در را اعتبارات گردش

 فراهوشمندی میگویید شود می پیدا تأثیری قدرت چنین یک كه وقتی پس. است اعتبارات جریان سازماندهی

 تلقی خطر زنگ یک بعنوان را این حتماً. كنید می حس را خطر حتماً یعنی جامعه، هوشمندی بر تسلط یعنی

 چه با آینده در ما. بایستیم آن مقابل باید چگونه و ابزاری چه با ما حاال كه افتید می فكر به و كنید می

 و شود می درست جدیدی محصول اینجا در. هستیم مواجه اقتصادی ساختارهای چه با و فرهنگی های حادثه

. آورد می سیاسی ساختار آورد می اجتماعی ساختار بلكه نیست، اجتماعی ساختار بدون جدید محصول این

 پاسخگو مستحدثه مسایل به بخواهید بعد تا بشود درست ساختارها آن كه نشینید نمی منتظر شما ولی

 من میگویید بلكه كنیم نمی استفاده آن از ساخته را آنچه و كنیم می قهر ما گویید نمی همچنین. باشید

 . بگیرد بكار خودش جهت در مرا اندیشه نتواند او كه بگیرم موضع چگونه

 مركز اساسی وظائف از اقتصادی فرهنگی، سیاسی، دستگاههای برای مناسب مصرفی الگوی تعیین ـ 4/2

 مخابرات تحقیقات

 سرویس هم حساسیتها نظام مصرف امر به تان سیاسی نظام در میخواهید شما كه این كلی طور به پس    

 حضرت حول كه موضوعی مصرفهای كه كنید دقت باید اینجا در. باشید مؤثر مصارفش تغییر بر هم و بدهید

 چیزهایی چه هستند الحادی انگیزش حول كه موضوعی مصرفهای و هستند؟ مصرفهایی چه است( ع)رضا

 سیاسی دستگاه آن برای مصرفی الگوی كدام و است سیاسی دستگاه این برای مصرفی الگوی كدام هستند؟

 كه حركتی برای نه اما است كشیدن جاده شما كار چون بكشید، جاده یا كنید باز جا میخواهید وقتی است؟

 دیگری های جاده یک دارید شما بلكه دهد می انجام نقل و حمل وسایل و خودروها شكل در زمین روی بشر

 برای بیائیم ما است زیاد اقتصادی مصرف الگوی برای تقاضا چون گوئید نمی. كنید می ایجاد كشور در را
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 مثالً اینكه یا است موجود بازار در االن آرایش لوازم نوع هفتصد مثالً اینكه یا كنیم فراهم جاده بانكهایش

 ظرفیت چه ارتباطات این در بازار ببینیم باید كه گویید نمی اینجا در داریم، وارداتی كاالهای قلم هزار212

 چیزی؟ چه مصرف بازار میگویید بلكه دارد، را كششی

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، مشاغل برپایه ارتباطی دهی سرویس در اولویتها نظام تعیین ـ 1/4/2

 او به بالفاصله خواست تلكس و موبایل تلفن، هركس نباید كنیم ذكر میخواهیم كه اولویتهایی در اصوالً    

 برای و میدهیم قرار تسهیالتی یک ما قسمتها این برای میگوئید بلكه 1ندارد فرقی ما برای بگوئیم و بدهیم

 تسهیل را اینها ظرفیت. میدهیم تر ارزان ها آن به و تر گران اینها به و میدهیم قرار هایی جریمه یک هم اینها

 تلفن اگر مثالً كنم می كار متناسب انسانی تولید برای دارم من اینكه برای میگویید چرا؟ میگویند. كنیم می

 در مثالً حاال. بدهید تسهیالت باید است اجتماعات مركز به مربوط چون است زاده امام یا مسجد مال

 این و پارك این من برای بگوئید نباید شما است، كرده پیدا حضور زیاد جمعیت شهربازی در و بازی پارك

 مركز شما برای بلكه خیر هستند، جمعیت مركز دوجا هر بهرحال و كند نمی فرقی نمازجمعه با جمعیت

 .كند می فرق اجتماعات

. ندارد امكان ابزار بدون سازی هماهنگ و است ارتباطات به نیازمند حتماً دارد كه كارهایی در دولت پس    

 قرار اصناف و بازار برای كه را سهمی باشد؟ باید چقدر میدهد قرار ها وزارتخانه برای كه را سهمی دولت

 برای كه را سهمی است؟ چقدر میدهد قرار فرهنگی مراكز برای كه را سهمی باشد؟ چقدر میدهد،

 كارهای. دارد وجود هم تولیدی كارهای باشد؟ چقدر باید میدهد قرار ها حوزه برای فرهنگ سازی هماهنگ

 هستند؟ اطالعاتی نوع چه بدهیم آزمایشگاهها به كه را اطالعاتی ما دارد؟ اهمیت چقدر آزمایشگاهی

                                           

كنیم چه لوازم لوكس باشد چه نوار قرآن  هستیم میخواهد بهشت برود میخواهد جهنم برود ما ارتباط برقرار میشور  به تعبیر دیگر نباید بگوئید ما مرده 1

 باشد چه بانک اطالعات نسبت وضعیت مصرف زندگی غربی باشد چه نسبت به اطالعات مذهبی برای زیارت حضرت رضا)ع( باشد.

شناسی مردم را بدست گرفته، شما  جاد تحریص نسبت به دنیا است. و لذا اگر دستگاه كفر، زیباییبلكه میگویید این امر سبب ایجاد تفاخر و موجب ای    

ثار هم توانید الگوی مصرفی را كه متوازن باشد و صحبت از عدالت اجتماعی كند، بكار بگیرید. بگویید زیباییهای خوبیها هم زیباست زیباییهای ای نمی

 كه بیشتر از صدیقه طاهره)س( زیباییهای ایثار را در بخش زنان نشان داده باشد شناسید زیباست. شما هیچ زنی را نمی
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 1 فرهنگ، در 2 سیاست، در 4) مخابراتی و ارتباطی دهی سرویس در تخصیص نظام مطلوب الگوی ـ 2/4/2

 (اقتصاد در

 موضوع فعالیتها، همانطوریكه كنید بندی طبقه باید شما را جامعه موجود ساختارهای كلی طور به    

 امور به را نمره بیشترین همیشه ما. شود می بندی طبقه نیز دارد كه محصوالتی و موجود ساختارهای فعالیتها،

 برابر دو 2) هست 2و1 بین كه است نسبتی همان كنیم فرض 1،2،4 را مدل كمیات اگر. میدهیم سیاسی

 به را 2 و اقتصاد به را 1 میگوئیم. شود می حفظ نسبت یک به شیب یعنی است 4و2 بین كه نسبتی( بودن

 چه) والیت و تولی اختیار، محبت، روحیه، نظر از بگویید سازی انسان را 4 بدهید سیاست به را 4 و فرهنگ

 از را تفاهم قدرت نام( تفاهم قدرت یعنی) بدهید اندیشه به را 2( باشد الهی والیت چه و باشد الحادی والیت

 مراحل كلیه تا است عمومی تولید یک در كه خاصی صنفی تفاهم یعنی گذاریم، می تفاهم قدرت آزمایشگاه،

 انگیزه شدت انسان كه وقتی تا یعنی بدهید عینیت بر تأثیر قدرت به را 1 همچنین. عمومی ادبیات و ادبی

 لذا و. ندارد عینیت در تأثیر شدت باشد، نداشته سنجش شدت تا و ندارد سنجش شدت باشد نداشته

 .كنید تقسیم باید اساس همین بر را اجتماعی ساختارهای

 الحادی و اسالمی تخصیص نظام تفاوت ـ 1/2/4/2

 و ما جامعه عینیت در ساختارهایی چه بگویید و كنید رسم را اش الهی بخش تا آن الحادی بخش از حاال    

 در امروز حاال ندارد عیبی «مد» مثالً كه نگویید ماست مخالفان نفوذ نفع به جامعه عینیت در محصوالتی چه

 برای كردن زینت ندارد، عیبی بیاید، ژورنالهایش و یابد رواج هم ایران در دیگر ماه سه تا شده درست فرانسه

 .ندارد اشكالی ببینند زنان اگر هم زنان مجالس در و است مستحب شوهر

 دنیاست به تحریص و تفاخر مولد مادی تخصیص الگوی ـ 2/2/4/2

 زیبایی فهم برای دارید الگو شما و نیست دنیا به نسبت تحریص به منحصر هیچگاه امر این تعریف پس

 قرار( سیاسی نظر از) شرایطی چه در كه ببینید را زن یک «الهم ما علی اشكر وله انعم ما علی الحمدللّه»

 چگونه و كند می توصیفی چه جهان از و میدهد نشان را جهانبینی چه و كند می صحبت دارد چگونه و گرفته
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 مولّد همچنان سال 1422 طول در سخنرانیهایش و خطبه اینكه آیا نیست؟ زیبا این آیا كند؟ می صحبت

 زیباییها،( اللّه الی داعیاً آنهم) است آورده در خودش سیطره تحت را تاریخ كه او نیست؟ زیبا است انگیزه

 اگر شما نیست؟ زیبا هستند زشتیها و مظالم شهوات، و كفر صفحه پشت كه مطلب این تشریح و ها خوبی

 باشد نداشته نوازش و آرامش محیط مرد، به نسبت زن كه گوئیم نمی البته كنید تفهیم زنانتان به توانستید

 واضح هم كفر دستگاه برای حتی این البته بداند را خلق زیبایی معنای و بشناسد را اش محدوده و معنا ولی

 همان از انسان و باشد گزنده او خلق ولی باشد كرده آرایش هم خیلی و باشد وجیه بسیار زن اگر كه است

 بگوید. برود مجلس این در نیست حاضر بشود، قاتلش میخواهد باز شطرنج یک مثل زن این كه بداند ابتدا

 و شناسایی برای آمریكاست جاسوس زن این كه داند می مثالً پول برای شطرنج نه امّا است شطرنج

 دلش در ندهد بروز ولو هرلحظه ثانیاً كند، می فرار كه اواّلً این خوب است آمده او ترور برای ریزی برنامه

 ای لحظه هیچ در مرد برای فرض این در كنی، ترور مرا میخواهی تو گوید می و است بدبین او به نسبت

 تحمیل یعنی است اختیارات سلب شهوات، تحریكات پشت بدانیم ما اگر شود نمی پیدا لذت احساس

 اجتماعی اخالق كه فهمیم می آنوقت ببینیم هم را رنجها و دارد وجود اقتصادی و فرهنگی سیاسی، محرومیت

 در ولی چیست او فردی انگیزه میگویید آید، می جاسوس یک كه موردی آن در چیست؟ «مد» زیباییهای این

 همرنگ شما پسند هرگاه و است مرض و جهل فقر تحمیل داری، سرمایه نظام سازمانی انگیزه میگویید اینجا

 قدرت سلب و تفكر سلب قدرت، سلب موجب این و بینید می نظام این دام در اسیر را خودتان شود نظام این

 .شد خواهد عمل

 در( محصول ساختار) فعل آثار و( فعالیتها) فعل موضوعات( مشاغل) موضوعاً فعل بندی طبقه ضرورت ـ 1/2

 دولت و صنف خانواده،

 بندی طبقه باید محصول، ساختارهای و( فعل موضوعات) فعّالیتها یا موضوعاً فعل یا مشاغل مورد در پس    

 در ببینیم و بسازیم آنرا الحادی و الهی متناظر دستگاه باید بعد بگیرد انجام اقتصادی و فرهنگی سیاسی،

 .كنیم فراهم تضییقات گزاری سیاست در اموری چه برای و شود داده تسهیالت باید اموری چه به جامعه
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 .بدهید توضیح را ثمرات و فعل موضوع موضوعاً، فعل عنوان سه این: رضائی االسالم حجة    

 هم فعل موضوعات است، مطرح دولت و صنف و خانواده در كه است فعالیتها یا مشاغل موضوعاً، فعل(: ج)    

 و هستند چیزهایی چه عینی ساختارهای دید باید بعد شود می اضافه كه است اقتصادی و فرهنگی سیاسی،

 .دارند محصوالتی چه

 آنها؟ از هركدام مقابل یعنی(: س)    

 بعد هستند، ارتباطات بخش در چیزهایی چه هستند چیزهایی چه متكفل اموری چه جامعه در بله،(: ج)    

 كنند، شهرسازی میخواهند مثالً كنیم می ایجاد تضییق عده یک برای و میدهیم تسهیالت عده یک به

 را ها جاده میگویم من است، شهر داخلی تقسیمات بعد دارند، شهری تقسیمات دارند كشوری تقسیمات

 هرجا جاده گویم نمی برسند یرتأخ با كسانی چه و كنند عبور بتوانند راحتی به كسانی چه تا بسازیم چگونه

 حتماً هم اینجا بروند خط پشت افراد تا باشد ترافیک باید جاها بعضی در حتماً نه بسازید، اتوبان بود، شلوغ

 . میخواهد اتوبان

 ارتباطات نظام بندی تقسیم و تعاریف صحت عدم یا صحت معیار الحادی یا الهی جهت ـ 6/2

 موجود وضع بندی تقسیم معیار حقیقت در تا فرمودید خوبیها و بدیها از صحبت: دانشمند مهندس آقای    

 برگردد فردی به یا شود اشتباه موجب است ممكن نباشد مدل اگر بدیها و خوبیها بندی تقسیم این حال بشود

 نظر اختالف هم كارشناس دو بین است ممكن حتی و شود می اشتباه و كند بندی تقسیم آنرا میخواهد كه

 .باشند داشته اشتراك هم با مبانی در خیلی اینكه مگر بیاید پدید

 .بشود مشخص معیارش با تعاریف باید یعنی(: ج)    

 .نیست ما اختیار در نحوی یک به حاضر حال در مسئله این و(: س)    

 محور كه هرچیزی یعنی الهی نیازهای و الهی سیاست میگویید شما وقتی. است الزم مدل یعنی(: ج)    

 خوبی شما برای باشد خدا محورش كه اخالقی هر و است خوبی شما برای بگیرد قرار شدن الهی اش، توسعه

 .شود می محسوب بدی شما برای باشد، دنیا محورش كه اخالقی هر و است
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 .است گسترده بسیار اینكار عمل در(: س)    

 .كنیم می بحث ما مدل كلیات با رابطه در(: ج)    

 الحادی نتیجه كه هركاری و است خوب بدهد الهی نتیجه ما برای هركاری كه گفتیم: زاده بیک دكتر آقای    

 فعل یک فعل ندارد، وجود بد و خوب فعل كه برد نمی آنجا به را ما مطلب، این آیا حال است بد باشد داشته

 است ممكن یعنی میدهد ارزش آن به كه است انسان یعنی ماست برداشت طبق آن، بدی و خوبی و است

 راست یک با برعكس یا كنم شر كار گفتن دروغ با است ممكن و بكنم خیر كار گفتن دروغ یک با من مثالً

 نتیجه ما كه آید می بوجود شبهه این اینجا در پس. كنم خیر كار گفتن راست یک با و كنم شر كار گفتن

 جابجا توانند می ما دیدگاههای همه تقریباً بپذیریم، را این اگر ایم، داده قرار اصل بدی و خوبی برای را عمل

 .رسد می اینجا به عمل اصالت یعنی شود

 را موضوعات و آمده صحت معیار اگر اما بود وارد شما اشكال این نبود، وحی ما صحت معیار اگر(: ج)    

 است حل قابل اش درباره فردی موضوعات آمد بوجود مشكل فالن اگر نظام برای گفته و كرده بندی طبقه

 مسئله با تزاحم قابلیت موضوعاً فقه، ابواب كل بلكه فقه باب یک تنها نه اینكه یعنی چه؟ یعنی میگویند

 مثالً) دشمن لشكر در اطالعات برای شدید فرستاده نظام طرف از اگر شما اینستكه معنایش ندارد، حكومت

 به ولی( بود امام دستور این) بخورید مشروب آوردند، مشروب اگر و نیاورید در مآبی مقدس( صدام لشكر

. خورید می عرق چه برای كه بدانید و نشاسند را شما آنها كه ای باندازه بلكه بشوید مست كه نخورید ای اندازه

 با من اگر مثالً كه نیست مصلحتی هر برای دوم نیست هرجا و همه برای اوالً اینستكه معنایش این

 دید باید بلكه بخورم، عرق او بخاطر میخورد عرق او چون كردم، آشتی او با كه بعد هستیم قهر پسرعمویم

 كامالً كه است امر همین چون سنجد؟ می توزین نظام كدام با و چیست كار وزن است مصلحت كدام بخاطر

 .میدهد تغییر را مطلب

 .كردید اشاره شما كه ای مسئله همان مثل است روشن خیلی بحث این كه مواردی در(: س)
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 بپذیرم آیا میگوید بد رهبری معظم مقام به ایشان و ام رفته پسرعمویم دیدن به من دیگر مثال یک در(: ج)

 گوید می بد دولت به بلكه گوید نمی بد رهبری معظم مقام به فرضاً حال بشوم؟ درگیر یا و كنم خداحافظی یا

 به من تر پایین سطح در یا متأسفم، من و نیست دقیق شما اطالعات بگویم اینكه یا نپذیرم؟ یا بپذیرم آیا

 كند نمی نظام از صحبت دیگر است كرده دعوا مخابرات اداره مأمور با چون ایشان و رفتم پسرعمویم خانه

 هم گزینش الگوی به گوید نمی بد نظام به است زده جا را خودش چطور و است مأموری چه این میگوید بلكه

 ناهمرنگ وصله مخابرات دستگاه در مأمور این است، زده جا را خودش چگونه مأمور این میگوید گوید نمی بد

 یا كنم كمک او به تا كنم گوش حرفهایش به آیا حاال گوید نمی بد سازمان به میگوید بد فرد به یعنی است،

 .است مطرح آمدن بیرون و احراز درگیری، باالتر سطوح در امّا بنشیم؟ او نزد دیگر نباید

  مخابراتی و ارتباطی نظام طریق از جهت محور حول انتخاب و اطالع اختیار، بین توازن ایجاد ـ 1/6/2

 در من ندارند را شان سیاسی ارتباطهای تنظیم برای توزین نظام مردم همه بگویید شما است ممكن    

 از باالتر و موضوعات، توزین نظام با هماهنگ خانواده، سیاسی توزین نظام كه بكنم توانم می چكار مخابرات

 مخابرات در من. بشود تنظیم كفر وحدت برابر در نظام وحدت نظام ساختار از باالتر و نظام ساختارهای آن

 كم را محبت كه است سیاسی كار یک( تجلیل و تحقیر یعنی) اینكار حتماً بدهم؟ انجام توانم می خدماتی چه

 بدهم؟ نظام افعال این به توانم می چگونه من و است فعل یک كند می زیاد یا و

 اینكه به نسبت داشتن اطالع كه برسم نكته این به میخواهم من كردید اشاره كه نكاتی به توجه با(: س)    

 است بدجنس یكی باشد خوب او نیت كنیم فرض اگر باشد چگونه باید قضاوت گوید می خوب یا بد فرد این

 بگیریم نظر قرآن از داستانی در اگر را این ولی نداریم كاری او به ما و است كافر ولی دارد هم اطالعات

 و است اطالعات در فقط اختالف اینجا كه بینیم می(( ع)موسی حضرت یا و( ع)خضر حضرت داستان)

 .است اطالعات فعالیتها، و گذاری ارزش منشأ پس كند، می عوض را قضاوت درجه182 كه است اطالعات

 .دارد را سهم بزرگترین دوم درجه در حداقل(: ج)    

 چیست؟ آن اول درجه حاال بگیریم نظر در اصلی محور یک بعنوان ما را اطالع این اگر و(: س)    
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 یک. است اول این خوب یا بد غرض ایمان، و كفر میگویید كه دارید اختیار یک جهت به نسبت یعنی(: ج)    

 .است شرط آگاهی، آن در حتماً و است دوم درجه این كه دارید اختیارتان حول انتخاب

 كند؟ تعیین( ایمان و كفر) را جهتگیری میتواند آیا مخابرات یا ارتباطات كه ببینیم اینجا در ما حاال(: س)    

 ایجاد اتوبان میتواند و كند ایجاد ترافیک و كند تنگ تواند می را جا یک كند تضییق میتواند حتماً(: ج)    

 و سازی بهینه مرتبه تسهیالت بدهد اطالع میتواند انتخاب در بعد قسمت در بعد كند حركت سریع تا كند

 و سیاست فرهنگ، تا سه هر در كه. بدهد را مصرف برای ارتباط تواند می عمل مرحله در و بگوید را گزینش

 .شوند می ضرب هم در اقتصاد

 محصوالت و آثار لحاظ به جامعه ارتباطی ساختارهای بودن الحادی یا الهی ارزیابی ـ 2/6/2

 دارد وجود ارتباطات از فاكتوریل یعنی دارد وجود ارتباط افراد، تعداد به كه است این برسر بحث امّا(: س)    

 طرف كدام و دارد اطالع طرف كدام اینكه تشخیص قدرت كند می ایجاد را ارتباطی زیربنای كه كسی آن و

 .ندارد را است، ایمان جهتگیریش طرف كدام و است كفر جهتگیریش طرف كدام و ندارد اطالع

 كدام به شما دارد هم محصوالتی یک و هاست انگیزه محرك كه است جامعه در ساختارهایی یک(: ج)    

 .دهید می تسهیالت ساختارها

 .است قبول كلیت در(: س)    

 .میدهد انجام دارید خودتانرا كار بسترسازی طریق از دارید قبول كلیت در همینكه(: ج)    

 است؟ كافی حد همان در(: س)    

 .كند پیدا را الزم رونق مرتباً متناسب، محصوالت تا باشد سطح همان باید اش اولیه سطح(: ج)    

 نه؟ یا است درست اینكار كه بفهمیم باید ثمره از یعنی(: س)    

 شده تر شلوغ خیلی ها نمازجمعه مثالً بینید می كنید، می آماری گیری نمونه وقتی یعنی! احسنت(: ج)    

 تحقیقات مركز در است، فقیه والیت علیه كه شبهاتی پاسخ مثالً شود می بیشتر خیلی ها تظاهرات

 كنند می كه جنجالی و شلوغیها این كل كه داریم فقیه والیت مورد در نمودار 18 ما و شده تهیه فرهنگستان
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 اند، گرفته را اینها اطراف كه زنیهایی قلم حرفهای تا كدیور حرفهای تا گرفته حائری مهدی آقای حرفهای از

 شده داده ای ساده خیلی فشرده جوابهای ایشان امثال و سروش دكتر آقای حرفهای به و دادند پاسخ را اینها

 چیزی چنین اگر میگویید شما. است شده بایگانی فرهنگستان تحقیقاتی آرشیو در مطالب این حاال. است

 ارتباطی خدمات یعنی ایم داده زیادی ارتباطی سرویس مركز آن به و دارم سراغ فرهنگی مركز یک من باشد

 تبدیل مختلف زبانهای به آنرا و ببرد آنتن روی را شما حرف تواند می مركز این و كردیم درست آنجا برای

 از و شما از ولی هستند چیزی چنین منتظر كه هستند مراكزی االن میگوئید. دهد ارائه مردم به و كند

 دغدغه به بینند می را آنها نوشته یک وقتی خورند، می غصه كه هستند افرادی خبرند بی دارید، كه چیزی

 .میدهند جواب رسند می خودشان ذهن به هرچه كنند، چكار كه دانند نمی ولی افتند می روحی شدید

 .بیفتد برعكس اتفاق این كه بگیریم را فرض این اگر(: س)    

 هم دنیا، ارتباطی دستگاه دنیا، خبری كمپانیهای در مثالً یعنی افتد می اتفاق كفر دستگاه در كه بله،(: ج)    

 اداره دارند و گرفته بدست آنرا آرایشی دستگاههای هم و مولد دستگاههای هم افزار، نرم هم و افزار سخت

 .شوند می هم حادثه منشأایجاد و كنند می

 كفر و ایمان درگیری بر مبتنی جهانبینی براساس مخابرات و ارتباطات استراتژی ترسیم ـ 7/2

 ما سئوال فرمودید، ارتباطات تنظیم برای استداللی مدل در شما كه را مطلبی این: رضائی االسالم حجة    

 است همین داخل ارتباطات ژیاسترات فرمودید شما شود، می معین چگونه ارتباطات استراتژی كه بود این

 .است نهفته كنید، می درست دارید كه مدلی بندی طبقه نظام نحوه همین در استراتژی یعنی

 قرار اصل را اهواء با درگیری حتماً جهانبینی آن در كه است بینی جهان یک با متناسب این یعنی(: ج)    

 .اند داده

 در نظری مبانی در شود می معین ارتباطات استراتژی بعنوان كه آنچیزی كلیت این در بنابراین،(: س)    

 و شود می تنظیم ایمان و كفر بین درگیری براساس ما استداللی مدل گفتیم است شده بیان كلی چارچوب
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 را 1و4،2 آن كه كند می تنظیم نحوی به را خودش درون ترتیب حتی كند می درست الهی و التقاطی الحادی،

 .كند می تنظیم بدهد قرار اصل را ایمان كه اساس براین فرمایید می كه

 آماری گیری نمونه اجازه مطلوب وضعیت این بعد و كنیم می مالحظه مطلوب بعنوان را ایمان البته(: ج)    

 .داریم خارج در هم ساختارهایی یک و است چگونه الهی وضعیت كه میدهد

 بعد است چگونه آن التقاطی و الحادی چنین هم و است چگونه موجود اجتماعی ساختارهای در االن    

 .كنیم عوض چگونه را شیب میگویید

 شما. كند پیدا میل مطلب این بسوی جامعه مدت دراز در كه كنیم عوض ای بگونه را شیب(: س)    

 ...و موضوعات ساختارها،: فرمائید می

 مساجد، میگویید هستند؟ ما مشتری كه هستند اماكنی چه جامعه در االن میگوئیم یعنی(: ج)    

 میدهید؟ قرار كجا را اینها از هركدام میگوئیم هستند... و پاركها ها، حسینیه

 است؟ همین ساختارها از شما منظور(: س)    

 .بله(: ج)    

 چیست؟ موضوعات از شما منظور(: س)    

 در هم ساختارهایی یک و است یاقتصاد و فرهنگی سیاسی،: فعل موضوعات كه داریم، فعل یک(: ج)    

 .داریم خارج

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  



 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 11جلسه 

 12: پژوهشی جلسه شماره21/6/77: پژوهشی جلسه تاریخ

 پرور اسماعیل آقای: رضوانیویراستار سخی غالم آقای: پژوهشی نوار كننده پیاده

 مسجدی محمد سید: آرائی صفحه و رضائیحروفچینی عبدالعلی آقای: عنوانگذار

  مطالب فهرست

  مخابرات و ارتباطات كاربردی مبانی

  مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح

 3 •••ارتباطات كاربردی مدل و استداللی مدل و مدل فلسفه جایگاه بررسی ـ 1

 4 •••تعاریف و اولیه حدود دربردارنده مدل فلسفه ـ 1/1    

 1 •••كاربردی مدل با فلسفی مدل بین رابط استداللی مدل ـ 2/1    

 1 •••ارتباطات تنظیم مدل گانه سه سطوح ـ 3/1    

 7 •••مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح ـ 2

 8 •••خانوادگی صنفی، دولتی، به جامعه ارتباطی ساختار تقسیم ـ 1/2    

 8 •••خانواده و صنف دولت، تعریف ارایه ضرورت ـ 1/1/2        

 8 •••ارتباطات استراتژی استخراج برای استداللی مدل نبودن كافی ـ 2/2    

 1 •••برنامه حاصل عینیت تغییر استراتژی ـ 1/2/2        

 1 •••اجتماعی جهش برنامه تابع ارتباطات جهش برنامه ـ 3/2    

 1 •••اجتماعی جهش پیدایش در تأثیر سهم باالترین منطق در تغییر ـ 1/3/2        

 11 •••جهش فلسفه نیازمند اجتماعی جهش پیدایش ـ 2/3/2        
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 12 •••الهی اجتماعی جهش منشأ قرآن از مقنن استفاده ـ 3/3/2        

 14 •••ارتباطات ساختار در تقسیم روش بررسی ـ 4/2    

 11 •••ارتباطات ساختار تقسیم در مقسم نبودن موضوعی و انتزاعی ـ 1/4/2        

 16 •••خانواده و صنف دولت، در تقسیم موضوع ارتباط فعل ـ 2/4/2        

 16 •••خانواده در( موضوعاً فعل) ارتباط فعل ـ 1/2/4/2            

 16 •••صنف در( موضوعاً فعل) ارتباط فعل ـ 2/2/4/2            

 17 •••دولت در( موضوعاً فعل) ارتباط فعل ـ 3/2/4/2            

 18 •••سیاسی و فرهنگی صنوف جزء هیئأت ـ 4/2/4/2            

 



 مخابرات و ارتباطات كاربردی مبانی

 مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح

 ارتباطات كاربردی مدل و استداللی مدل و مدل فلسفه جایگاه بررسی ـ 1

 بطور ارتباطات نظری مبانی كه بوده نحو بدین تاكنون طرح پژوهشی مباحث سیر: رضائی االسالم حجة    

 را مدل فلسفه اصول طرح دوم مرحله در اما. است شده بیان مختلف دیدگاههای از و گردید مطرح فشرده

 را كاربردی مدل آن از پس و پرداخت خواهیم «ارتباطات استداللی مدل» بررسی به بلكه كنیم نمی دنبال

 استداللی مدل جایگاه نشده روشن هنوز كه آنچه اما. است برنامه و امور تنظیم همان كه كنیم می مطرح

 دو یا یک طی نیست ممكن كه است عمیقی ای ریشه بحث یک مدل فلسفه بحث كه دانیم می یعنی. است

 بحث این در مدل فلسفه از عمقی چه و سطح چه كه است این سئوال اما كرد بیان آنرا مطالب همه جلسه

 و فعالیتها مشاغل، بندی طبقه بحث آیا است؟ چگونه كاربردی و استداللی مدل با آن ربط و شده مطرح

 اجرائی ارتباطات تنظیم بحث به باید هم ادامه در و شده بیان فلسفی مدل براساس ارتباطات موضوعات

 توصیفی مباحث و نظری مبانی شد؟ مطرح كجا در استداللی مدل خود كه است این سئوال حال پرداخت؟

 ما برای دیگر مطلب یک همچنین. است روشن ما برای شده مطرح آنجا در كه مختلفی دیدگاههای و آن

 خالصه است، «االیمان اصالت» دیدگاه گیرد، قرار محور میخواهد كه آنچیزی اینكه آن و است روشن

 مدل ماهیت خود ولی گیرد می شكل نظری مبانی برپایه كاربردی مدل و استداللی مدل كه دانیم می

 مدل با آن نسبت و چیست استداللی مدل این تعریف كه نیست روشن دقیقاً و دارد ابهام مقداری استداللی

 تمام را استداللی مدل باید آن از قبل كنیم معین را ها شاخصه نظام بخواهیم هرگاه آیا چیست؟ كاربردی

 به ضرری این شویم، كاربردی مدل بحث وارد مستقیماً و باشیم نداشته استداللی مدل اگر آیا باشیم؟ كرده

 .دارد ابهام مقداری استداللی مدل جایگاه هرحال به نه؟ یا زند می بحث

 و خانوادگی صنفی، دولتی،) كردید بیان ارتباطات مورد در شما كه ساختاری اینكه دیگر سئوال یک    

 یعنی بشود تنظیم «هرم» بصورت باید جدول این منطقی، ساختار لحاظ به آیا( اقتصادی و فرهنگی سیاسی،
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 این معنا یک به یعنی. كنیم جدول وارد را آن حاصلضرب بعد و شود انجام قبالً باید یكدیگر در عناوین ضرب

 طرف و است ساختار آن طرف یک كه است طرفی دو جدول همان كنیم تنظیم میخواهیم ما كه جدولی

 كنیم تنظیم آنرا مدلی كار میخواهیم وقتی نیست روشن ما برای این خیر یا است، كارآمدی و راندمان دیگر

 كه جدولی همین صورت به یا شود می تنظیم هرم شكل به آیا ندارد؟ یا دارد كارآمدی آنجا در هرمها آن آیا

  است؟ شده ارایه شما خدمت

 تعاریف و اولیه حدود دربردارنده مدل فلسفه ـ 1/1

 .است فرم و محتوا مورد در شما سئواالت: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 فرمش دارید تعریفی چه كاربردی مدل و استداللی مدل مدل، فلسفه از اینستكه سئوال محتوا بخش در    

 جدول نوع یک یا و میدهید قرار ماتریسی جدول در یا و تعریف جدول در یا هرم جدول در آیا اینستكه هم

 همین در. كرد معرفی را فرم آن با متناسب بعد و شناخت را محتوا باید اول لذا كنید، می تنظیم برایش دیگر

 یک به تا كنیم ارائه استدالل یكسری اولیه حدود آن از و كنیم آغاز ای اولیه حدود یک از باید ما رابطه

 از شروع پس. است مدل فلسفه اول بخش این بگیرند، قرار اساس استداللی مدل در آنها كه برسیم اصلهایی

 عمل به ربطی و است آن نظری فلسفه البته است مدل یک فلسفه استداللی، اصول به ختم و اولیه حدود

 مستقر اولیه حدود یک روی بر هم را تعریفات و كردید بیان تعریف «ارتباط» كلمه برای شما اگر یعنی ندارد

 حكمی اصل یک به اگر و است تعریفی اصل، آن موضوع كه اید رسیده اصلی یک به فلسفه یک از كردید،

 یک كه كنید تصدیق سطح ترین كلی در را مسایلی توانستید یعنی كردید صادر هم را احكامی و رسیدید

 شروع اولیه حدود از: فلسفه پس است فلسفه بحث اینجا تا هست، مسئله خود و مسئله صورت بین نسبتی

 است تعریفی حتماً شما حدود چون است ثانوی تعاریف طرف به اولیه موضوعه اصول از حركت یعنی شود می

 را بحثی و كنید می شروع فلسفه یک از مثالً. رسد می ثانوی اصول و تعاریف به و است اولیه تعریف ولی

 .كنید می تعریف را ربط مسئله و شده تمام شما برای كه ای فلسفه براساس

 كاربردی مدل با فلسفی مدل بین رابط استداللی مدل ـ 2/1
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 استداللی مدل معنای بیاید استدالل با كاربردی مدل هرگاه. كنیم بحث را استداللی مدل میخواهیم حال    

 میخواهد كه كاربردی مدل با شده مطرح قبالً كه است مطالبی بین واسطه استداللی مدل یعنی. میدهد را

 صحیح اینكه البته) است عمل برای و است فرضی و تئوری عموماً نظری اطالعات پس. كند بررسی را موضوع

 و تالئم» آنجا در یعنی میدهد دیگری معنای آنجا در غلطی و درستی و است دیگری بحث یک نباشد یا باشد

. باشد آن شرط كارآمدی باید رسیدید استداللی مدل به وقتی اما( كاربردی نه است توجه مورد «سازگاری

 آثار باید استداللی مدل. است عینی كارآمدی «تأثیر» و است نظری كارآمدی «تالیم» بگوئیم اگر پس

 نحوه فقط بلكه كند نمی بیان استدالل دیگر كاربردی مدل. بدهد نشان را عینی تأثیر در قبل مباحث

 اصولی یک بصورت بگیرد یاد را كاربردی مدل میخواهد كه كسی برای را تعریفات لذا و میگوید را بكارگیری

 این چرا امّا. است این لغت این معنای میگویید است شده تمام دیگر جای در آن استدالل كه كند می بیان

 مثالً. است كاربردی ریاضیات از غیر استداللی ریاضیات همانطوریكه. كرد دنبال آن استدالل در باید را است

 كه را مداد تایی 6 بسته 6 اینستكه ریاضی قضیه این كودكانه ساده استدالل حال ،6×6=  36 میگویید شما

 ماهیت اصالً آیا هستند؟ چگونه نسبتها اینستكه عمیق و تر قوی استدالل اما. شود می تا36 بگذاریم، هم كنار

 آنوقت است؟ آمده كجا از 36 عدد اصالً شوند؟ می مندرج هم در اینها آیا و نیست؟ یا است پذیر اضافه عدد،

 عدم و صحت كه آنجاست در و بگویید سخن نسبت از و كنید درست كمّی اندراج و اندراجی قیاس باید آنجا

 معناست، چه به 36 كلمه اینكه. كنید بیان كاربردی صورت به میتوانید اینجا در ولی. شود می تمام صحتش

 تایی ده تا سه میگوییم باشد، تایی ده تا سه وقت هر اینكه برای. است نام یک این بگوئید ابتدا در است ممكن

 فرصت االن كه دیگری مطالب و است شده فرض بزگتری های دسته آن بیرون و شده فرض چیز یک درونش

 . نیست آنها طرح

 ارتباطات تنظیم مدل گانه سه سطوح ـ 3/1

 غلط نتیجه اگر میگویید و كنید عمل درست كه دارید توجه فقط كاربردی بحث در خالصه طور به بنابراین    

 نیست كاربردی بخش در آن بحث نباشد، كارآمد معادله یک اگر كنید شک عملكردتان نحوه در باید درآمد
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 جایش بدهد، پاسخ نتوانست و رسید بست بن به استداللی مدل اگر اما شود بهینه استداللی مدل در باید بلكه

 یک كارگیری به در گاهی پس. بدهیم قرار تحلیل موضوع ایم گرفته فلسفه از ما كه را اصولی باید كجاست،

 نمیدهد، نتیجه و دارد وجود انضباط كمال گاهی آید می در غلط نتیجه و گیرد می انجام انضباطی بی دستور

 استداللی قواعد گاهی. بپردازیم استداللی مدل خود بررسی به و كنیم عوض را قاعده بایست می اینجا در كه

 زیر قواعد آن خود اینجا در نشده، حاصل نتیجه ولی كردیم مالحظه درست را نسبتها ما كه میدهد نشان

 .است سطح سه به مربوط مباحث این پس. مدل فلسفه در كنیم؟ بهینه آنرا باید كجا در اما میرود، سئوال

 بیان را سیری یک كلی بصورت كه است كاربردی مدل فلسفه تولید زمینه در ما كنونی بحث بهرحال    

 طرح را اقتصادی و فرهنگی سیاسی، هم موضوعاتش برای و. شود ضرب موضوعات در باید مشاغل كه كردیم

 اینكه به نیازمند شویم؟ می چیزهایی چه نیازمند بدهیم جا اینجا در را مشاغل میخواهیم كه حاال اما. كردیم

 تعاریف این به یعنی چیست؟ خانواده شغل تعریف چیست؟ دولتی شغل تعریف چیست؟ سیاسی تعریف

 .شود می تنظیم استداللی مدل كه است مباحث همین و تعاریف این بیان جریان در و شویم می نیازمند

 اینكه دید از حاال خودم ذهن در كه آنچیزهایی با میفرمایید شما كه را نكاتی همیشه من: زاده بیک دكتر    

 ببینم بدهم انطباقی یک میخواهم رسد، می ذهنم به اینها امثال و اند كرده درست مصنوعی هوش اینجا در

 هر یا جامعه میگویند یعنی دارد پارامتر سری یک مدل بحث. داد انطباق و كرد حل را اینها شود می چگونه

 میخواهد كه مدل از سطحی آن برای را پوشش حداكثر باید اجزاء این كه دارد اجزاء سری یک دیگر مجموعه

 این بین ای رابطه یک و دارند خواص یا ویژگیها یک اجزاء این از كدام هر آنگاه. باشند داشته شود، طراحی

 مدل آن كه عملیات كل و آنها ارتباط نحوه و اجزاء آن خواص براساس رابطه این كه دارد وجود اجزاء

 شما خدمت كه است مدلی این بعد یک استداللی مدل حال. است شده تعریف قابل بدهد، انجام میخواهد

 .كردم عرض

 این طریق از و است روابطی و اجزاء دارای كه كردید تعریف ای مجموعه یک عنوان به را مدل شما(: ج)    

 باید كه است كار یک مدل این كردن درست حاال. كند مطالعه را خارجی ء شی تغییر خواهد می روابط و اجزاء
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. اند شده مطرح استداللی یک با اینها میگویید. است آمده كجا از تعریفات و اجزاء این كه دید و كرد دقت

 مشغول االن كه كسی هرچند داشتیم ای فلسفه یک میگویید است؟ آمده كجا از استداللها آن میگوییم

 گرفته اش جامعه فرهنگ از مثالً و باشد كرده مخلوط و كرده اقتباس دیگر، های فلسفه از است مدل ساختن

 .باشد

 .است مدل حریف استداللی فلسفله واقع در كردید اشاره شما كه ای نكته این به باتوجه پس(: س)    

 یعنی است نسبتهایش و ها اولیه موضوعه اصول و آكسیوم این از تعاریف فلسفه همان مدل فلسفه(: ج)    

 به نسبت اینجا در كند تغییر آن نسبت هرگاه من فكری نظام بنابر و است اصلی متغیر این میگویید اینكه

 اینگونه باید منتجه در تأثیرشان سهم و باشد دوبرابر آن به نسبت تغییراتش هم این و باشد دوبرابر باید این

 نامند می تبعی هم را یكی آن و فرعی آنرا و میگویند، اصلی متغیر این به لذا. باشد داشته را شیب این و باشد

 .كنید می تعریف فلسفی نظر از یعنی كنید، بیان ساده زبان به را خارجی مجموعه میخواهید شما یعنی

 مثالً میگویند را اجزاء بین معلول و علت روابط كه هست هم دیگر استداللی مدل بحث یک(: س)    

 بینی، آبریزش مثالً باشد عوارض این اگر كه دارید عوارض سری یک بیماری تشخیص برای شما میگویند

 معلولی و علت رابطه یک واقع در اینجا در پس اید خورده سرما شما باشد... و صورت گرفتگی حالت و عطسه

 .شود می تعریف

 را عینی «شدن» اینكه جز نیست چیزی مدل( معلولی و علت رابطه) است تعریف برای مدل اصالً(: ج)    

 و میدهد انجام را شدن میخواهد كه جهتی آن در بشود عینی شدن كنترل ابزار بتواند باید و كند می تفسیر

 است، آمده فلسفه از هم آن نسبتهای و اصول این كه دارید ای فلسفه یک شما اینجا در شود می تصرف ابزار

 تا بشود تنظیم اساس براین عینیت، كنترل های شاخصه این بگوئیم و كنیم خرد را این بتوانیم باید بعد

 و كرده گزارشگیری عینیت، روی بتوانیم باید ها شاخصه آن برای بعد كنیم، درست برنامه آن برای بتوانیم

 تعریف تا باشد داشته مدل اینكه مگر شود نمی ممكن آماری گزارشهای تحلیل كه كنیم تهیه آماری گزارش
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 اینكه یا كند، می حركت باید می كه جهتی آن در. است بحران حال در اینكه یا است خوب وضعیت كه كند

 .كنید می كنترل را این است، غیرطبیعی یا و است نرمال و طبیعی است، دیگری جهت یک در

 گرفتید؟ بكار معنا یک به را استداللی مدل و مدل فلسفه شما اینجا در: رضائی االسالم حجة    

 تا كردیم آغاز ای اولیه حدود یک از. شد مدل آن از باالتر مدل فلسفه كردیم، تفكیک را مدل فلسفه(: ج)    

 .شویم نمی مدل فلسفه وارد اینجا در ما رسیدیم، تعاریف این به

 .ایم پرداخته آن به قبالً(: س)    

 دارای انسان مثالً كه داریم قبول را چیز تا پنج این اینكه به كنیم اعتماد باید هم باشیم نپرداخته اگر(: ج)    

 .است چنین جهان و است اختیار

 است؟ مدل فلسفه اینها آیا(: س)    

 اینكه نه دادیم توضیح اساس برآن را ارتباط بعد. ماست مدل فلسفه شد بیان كه استداللهایی آن(: ج)    

 بیان توصیفی یک هم اختیار از كردیم بیان توصیفی یک ارتباط از بلكه است، انكار غیرقابل امور بگوئیم

 .داد می تشكیل را مان مدل اولیه فرضهای پیش و اصول كه بود مان فلسفه براساس توصیفها این كه كردیم

 كه بحثی سیر و منطقی جایگاه لحاظ به كردید مطرح نظری مبانی در كه را مباحثی مجموعه(: س)    

 است؟ داشته را جایگاهی چه شما نظر به داشتیم،

 اولیه زیربنای از اینكه نه كردیم ذكر را است، بوده ارتباطات به مربوط كه مدل فلسفه از بخشی یعنی(: ج)    

 ندارد امكان و كنیم، توصیف را ارتباط بودیم مجبور ما بحث این در مثالً است الزم طرح این با متناسب كه

 .نكنیم توصیف را ارتباط ولی بشویم بحث این وارد كه

 مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح ـ 2

 است؟ بعد به قسمت این از استداللی مدل مباحث پس(: س)    

 .دارد نظر برد، كار به مرتباً كنیم می استدالل حالیكه عین در تازه آنهم(: ج)    

 .دارد نظر عینیت به یعنی(: س)    
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 خانوادگی صنفی، دولتی، به جامعه ارتباطی ساختار تقسیم ـ 1/2

 شود می منحصر خانواده و صنف دولت، در جامعه، ارتباطات بگوئیم كه نداریم این به كاری اصالً یعنی(: ج)    

 ارتباطهای یک و داریم دولتی و سازمانی ارتباطات یک گفتیم فقط و نكردیم بحث مورد این در اینجا در ما

 لزوماً و باشد شده تمام طوری یک باید این داریم، خانواده بنام كوچكتر ارتباطهای یک و صنفی بنام گروهی

 را مواردی بتوانید باید شما بلكه بدهیم، انجام هم شناسی جامعه یک كه نیست الزم ارتباطات بخش در

 . نیست خانوادگی و صنفی دولتی، كه بیاورید

 .است تر شامل این از كه است دیگری تقسیم بگوئیم و بشكنیم را تقسیم این انحصار تا(: س)    

 خانواده و صنف دولت، تعریف ارایه ضرورت ـ 1/1/2

 .دارد اینها از هركدام تعریف به بستگی البته: زاده بیک دكتر    

 و است دولت هیئت تا دولت یا شود می هم رهبری شامل دولت، عنوان آیا مثالً میگویید! احسنت(: ج)    

 سیستمهای كلیه یعنی دولت یا مجریه دستگاه فقط یعنی دولت شود؟ نمی شامل هم را جمهور رئیس حتی

 باشند یافته سازمان و متشكل كه گروههایی آیا چیست؟ گروهی عبارت از شما منظور همچنین حاكم، نظام

 گوئیم می صنف و گروه آن به باشد نداشته سازمانی رابطه كه كمّی تجمع هرگونه یا شوند می تلقی گروهی باز

 و زن یک. كنند می زندگی سقف یک زیر كه( مرد و زن یک) دونفری هر چیست؟ خانواده از شما غرض امّا

 و رفتند دنیا از خانواده یک مادر و پدر اگر حاال. نامید می خانواده باشد رسید مشروعیت به آنها ارتباط كه مرد

 این آیا ندارند را شوهر و زن خاص رابطه آن ولی است مشروع هم آنها بودن كه ماندند خواهر و برادر فقط

 یا میگویید؟ خانواده این به. اند رفته دنیا از مادرشان و پدر و هستند برادر دو نیست؟ خانواده یا است خانواده

 زندگی هم با و هستند خواهر دو نه؟ یا دانید می خانواده هم را این آیا دختر، چند و هست مادر یک مثالً

 شود؟ می خانواده كلمه بكارگیری علت نفر، دو بین ای رابطه نوع چه نه؟ یا گویید می خانواده آن به كنند می

 این به نیازی چه ارتباطات برای چیست؟ آنها اقتصادی و فرهنگی روابط: چیست آنها سیاسی روابط حاال

 داریم؟ تعریف
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 عناوین آن بعد و كنیم مشخص باید را اصلی عناوین این از هركدام تعاریف ما پس: رضائی االسالم حجة    

 .نمائیم تعیین را بعدی

 ارتباطات استراتژی استخراج برای استداللی مدل نبودن كافی ـ 2/2

 ارتباطات توسعه عملی استراتژی ارائه برای را سیری یک داریم ما: كنم عرض اینجا در را ای نكته یک(: ج)    

. بیاورد ذهنیت از اطالعات شما برای خط یک كه باشد توجه مورد باید موازی خط دو اینجا در پیمائیم می

 فایلهایی این كه كنیم می مطرح طوری را مسئله صورت و بریم می پیش را سئواالت مرتباً ما كه است درست

 و شود بیان تری دقیق تنظیمات با و تر مشخص های تعریف با مرتباً شود، چیده آنها در اطالعات این باید كه

 معین باشد داشته بهم نسبت باید وضعیت یک در كه را حجمی و باشد تر روشن بهم نسبت شان جایگاه

 اینكه ولو) مفاهیم استداللی كردن تنظیم با كه نكنید خیال شما ولی میگیرد انجام دارد اینكار شود، می

 .آید می بدست استراتژی( است كاربردی مفاهیم

 .نیست ممكن نیاید عینی اطالعات تا(: س)    

 برنامه حاصل عینیت تغییر استراتژی ـ 1/2/2

 برنامه یک در را عینی تغییر استراتژی كنید، صحبت عینیت كنترل مورد در میخواهید شما یعنی(: ج)    

 بعد سال هزار دو به مربوط ولی كنیم درست هم خوب بسیار مدل یک اگر حتی لذا و آورد بدست توان می

 در گفت بتوان بعد تا دارد عینی وضعیت به نسبتی چه مدل آن دید باید بلكه ندارد حاال برای سودی باشد

 .چیست اول ساله 1 بگویم همچنین و باشد چگونه اول ساله 21 برنامه

 اجتماعی جهش برنامه تابع ارتباطات جهش برنامه ـ 3/2

 جهش موقعی یک بخواهیم اگر ولی است منطقی كامالً كردید، اشاره كه را ای نكته این: زاده بیک دكتر    

 شرایط باید همیشه میگوئیم ما چون دارد مغایرت اصل این با داشتن جهش یعنی كنیم؟ چكار باشیم داشته

 طبیعی منحنی جامعه یک رشد یعنی دارد طبیعی خیلی منحنی یک این بگیریم نظر در را خودمان جامعه

 فرضاً یعنی كنیم توجیه میتوانیم چگونه را جهش این حاال كنیم، جهش مجبوریم جاهایی یک ما امّا. دارد
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 بخواهم چه بعد سال ده كردم پیدا را منحنی وقتی بنابراین. هستم اینجا من باشد جامعه رشد منحنی این اگر

 اینجا به میخواهم و است اشتباه روم، می دارم كه را مسیری این گفتم اگر ولی هستم اینجا نخواهم چه و

 كنم؟ استراتژی تعیین چگونه آن به نسبت من حاال كنم جهش

 بدهید برنامه میتوانید شما هم شتاب نرخ تعیین برای یا انقالب برای كه است دیگری بحث یک این(: ج)    

 حفظ با میتواند مخابرات و است ارتباطات مسئله از آن جای آیا یعنی است زیربخش از آن جای آیا ولی

 كنید خیال اینكه نه اما باشد داشته جهش نسبت یک به بتواند باید نه؟ یا باشد داشته نقش آن در شرایط

 .كند می زیرورو را همه

 اجتماعی جهش پیدایش در تأثیر سهم باالترین منطق در تغییر ـ 1/3/2

 كه نگری مجموعه منطق بحث به انتزاعی منطق آن شدن منحصر از را ها منطق تغییر بحث ما اگر مثالً    

 جهش یک منشأ جامعه فرهنگ در كار این كردیم مطرح را جهتگیری منطق بعد و كشاندیم است سازی مدل

 كنیم فرض اینكه مثل. كند می پیدا زبان و شود می برطرف یكباره تفاهم مشكالت یعنی شود می فرهنگی

 محدودی زبان آنها زبان یعنی باشد كرده ایجاد مشكالتی افراد از برخی برای حسی و صوتی كتبی، عالیم

 امور و تفكر از بنده نظر به هم كامپیوتر خود االن. كند می ایجاد جهش یک آنها برای شدن زباندار این باشد،

. است خطرناك هم خیلی امّا است خوبی نسبت به چیز یک یعنی كند می فرق كارآمدی مسئله با نظری

 بدانند اینكه بدون بینند، می كامپیوتر آموزش كه كسانی میگویم دارد؟ خطر چرا و است خوب چرا میگویید

 بدانند، خودشان اینكه بدون و گیرند می یاد را بندی دسته فرهنگ و شناسند می را ها مجموعه منطق دارند

 موانع برخی و كند می درست تفاهمی بستر یک این گیرند می یاد كاربردی صورت به را امور بین نسبت دارند

 هم آزادی مفهوم مثالً و دارد نظام یک عالم كه گفت توان می لذا و كند می رفع را تكامل بحث فهم به مربوط

 ها زن فقط كه غرب در چون شود می كاال به تبدیل انسان نشود تعریف اگر شود، تعریف باید نظام آن در حتماً

 باید بالفاصله باشد افزا دایم باید سرمایه میگوئیم كه سرمایه رشد سیر نظر از بلكه نیستند عروسک و كاال

 بگوئیم است صحیح آن بدنبال. كند عمل اینگونه باید هم ابزارها و باشد افزا دایم باید هم ها انگیزه بگوئیم
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 كه است صحیح بعد است ابزاری جامعه آن در هم اختیارات میگویید بعد و هستند ابزاری مشاغل، و مناصب

 مگر است سئوالی چه این گویند می است؟ چقدر سرمایه در جمهوری رئیس قیمت كنید سئوال شما

 زیباشناسی بلكه گیرد، نمی انجام فردی صورت به كه تحقیقات بله،: میگویید است؟ فروشی جمهوری رئیس

 هزینه. دهند می تغییر اینگونه شناسی جامعه و روانشناسی و تحقیقاتی كار یک با و هزینه این با را جامعه

 به نسبت او راندمان دارد، هزینه مقدار این كه جمهور رئیس حاال میگوئیم بعد است قدر این هم تبلیغاتش

 كه كاالیی دموكراسی گوئید می و خندید می بیاورد، دموكراسی اسم كسی اگر آنگاه است؟ چقدر سرمایه

 مشاركت حق مردم یعنی دموكراسی شما، فلسفه موهومی فضای و ذهنی المكان فضای در البته. ندارد مفهوم

 عینی موجودات هم انسانها بهرحال نكنند زندگی عینی شرایط در توانند نمی مردم حالیكه در باشند داشته

 یعنی نباشد ای وهله میل اگر كند می كنترل حتماً را ای وهله میل شرایط و هستند شرایط در و هستند

 پذیری تكامل قدرت مكتب كه میزانی به اما بدهد را مشاركت و حضور امكان است ممكن مكتبی دموكراسی

 به شما آنوقت باشد، مكتبی دموكراسی اگر است تكامل جریان در مشاركت توسعه حضور، توسعه پس دارد

 سرمایه توسعه مكتب كه است بازی یک غیرمكتبی دموكراسی میگویید و خندید می غیرمكتبی دموكراسی

 زمانی برای بیاید مجموعه یک در باید تعاریف میگویید اینكه. كند حضور اعالم اینكه بدون است حاكم برآن

 و كنند نمی سازی مجموعه و بینند می جداجدا را مسائل چون است مشكل نشود، تدریس كامپیوتر كه

 مقداری یک ما اگر پس جداست هم اجتماعی نظام ساختار است جداگانه سیاسی علوم فلسفه بحث گویند می

 . است پذیر امكان والیت نظام منطق طرح برویم باال

 .آید می دست به مكتبی دموكراسی و(: س)    

 انتزاعی صرفاً منطق كه زمانی در اما شود می پذیر امكان مسئله این برویم جلوتر ما اگر یعنی! احسنت(: ج)    

 نسبت چرا گویند نمی كنید، می مخلوط را موضوعات چرا میگویند و بینند می جداگانه را موضوعات و است

 خودتان حرف موضوع یک در چرا روید، می شاخه آن به شاخه این از چرا میگویند بلكه بینید می را امور بین
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 نیست، درست نبینید رویهم را امور اگر و دارند نسبت هم با اینها چون گوئید می شما كنید؟ نمی تمام را

 .است كرده قاطی این نه، میگوید

 جهش فلسفه نیازمند اجتماعی جهش پیدایش ـ 2/3/2

 مقیاس هرگاه شود، می پیدا كل برای( شتاب نرخ تغییر) جهش شود، عوض تأثیر مقیاس هرگاه بنابراین    

 البته. است پذیر امكان بخش برای جهش بشود عوض بخش یک در انضباط، و دقت سرعت، همان یعنی تأثیر

 روش و نحوه بلكه كنیم می خردتر را مقیاس همان بگوئیم اینكه نه شود عوض موضوعاً باید تأثیر مقیاس

 در تغییر به ابتدا در معیارها در تغییر و معیارهاست در تغییر معنای به عمالً كه شود عوض باید گیری اندازه

 هر میگویید چیست؟ حجم میگویم كنید، انتزاع را حجم میگویید شما وقتی تا مثالً انجامد نمی كیفی منطق

 را حجم توان می حاال. است حجم ضرورت گانه سه ابعاد این( ارتفاع عرض، طول،) است بعد سه دارای جرمی

 یا متر یک یا ذرع یک گفت و كرد تعریف گیری اندازه مقیاس منتزع، موضوع این برای و كرد جدا وزن از

 كنم می خُرد گیری اندازه برای من را شده جدا وصف همان دراینجا میكرومتر میلیمتر، سانتیمتر، متر، دسی

 بلكه نیست بیاورم حجم یک طول روی را اندازه این اینكه برای ولی برم می بكار را گیری اندازه همین گاهی

 طیفهای و دهید قرار آن مقابل در منشور یک و بگذارید الكتریكی قوس داخل در را آهنی میله این میگویم

 نور منشور: اواّلً میگوئیم چه؟ یعنی میگویید. بسنجید را همدیگر به نورها نسبتهای حاال كنید تجزیه را نوری

 مدرّج منشور و است مدرّج شكل به اینها: ثانیاً بدهید تمیز هم از را نورها رنگ بتوانید تا كند می تجزیه را

 این بگذارم، بین ذره آن روی و ببرم فتومتر زیر اگر یعنی است میكرومترزده یا و میلیمترزده های خط همان

 است آبی رنگ طیف این است نارنجی رنگ طیف آن است، بنفش رنگ طیف این میگویید ولكن است همان

 به اینجا و است رنگ كم اینجا تا است پررنگ اینجا تا است غلیظ اینجا مثالً كه كنید می گیری اندازه را رنگها و

 كلمه. بسنجید را اینها بین نسبتهای میگویید بعد. است شده بعدی رنگ وارد اینجا از و است شده نزدیک هم

 را اینها میخواهید پذیری، تنش و پذیری كشش سستی، سختی، میدهد؟ نشان را چیزی چه رنگها بین نسبت

 را كیفی خصوصیت یک اینكه برای آمده نسبتها گیری اندازه سراغ به طول گیری اندازه از اینجا. كنید توصیف
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 عرض و طول یعنی گانه سه ابعاد برای یعنی است گیری اندازه مقیاس در تغییر این، معنای كه كند شناسایی

 .سنجید می نوری وصفهای به نسبت را طولی یک بلكه برید نمی بكار را گیری اندازه ارتفاع و

 .كنید می عوض را دستگاه واقع در یعنی(: س)    

 توانید می میگویم چگونه؟ میگوئید. بكنید میتوانید زیادی اختراعات شما شد، عوض وقتی! احسنت(: ج)    

 ریزی برنامه مقاومت كیفیتهای برای دارید حاال بود متصل كم قبالً چون كنید ریزی برنامه كیفیتها برای

 سرعت در تا كربن از درجه این و مقاومت این با بكنید درست ماشین برای قطعه فالن میگویید. كنید می

 تأثیر مقیاس تغییر با جهش پیدایش شد، ایجاد جهش اینجا خوب. كند حفظ را خودش مقاومت بتواند فالن

 .است

 همشیه پس. شود عوض شما تعریف كه است وقتی آن كیفی شكل اما شد، بیان كمّی تأثیر مقیاس حال    

 را نسبتها و كیفیتها اصل و رود می باالتر یكبار بعد كند می تعریف نسبتها در را كمی تعریفهای یكبار جهش

 بعد فیزیک، فلسفه ابتدا میگوییم بیائیم پایین به باال از بخواهیم اگر دیگر بعبارت میدهد قرار مطالعه موضوع

 باز و شود تبدیل ها نسبت به كمیت میگوئیم برویم باال به پایین از اگر و فیزیک تناسبات بعد ریاضی، فلسفه

 دارید؟ الزم هم الهی فیزیک آیا. است شدن فلسفه همان فیزیک فلسفه. شود مطرح فیزیک فلسفه دوباره

 توسعه خواهید نمی اگر و دارید الزم هم الهی فیزیک بیاورید، الهی اجتماعی توسعه بخواهید اگر حتماً

 شدن پیاده ابزار به خواهید می را تكنولوژی ابزار اگر دیگر بعبارت. ندارد لزومی آنوقت بیاورید، الهی اجتماعی

 شما روحی تكامل و اعتقاد بین نسبیت یعنی الهی فیزیک باشید داشته الهی فیزیک باید كنید، تبدیل عقیده

 .بود جهش فلسفه مورد در مختصری بحث این آن، عینی تصرفات به دسترسی قدرت و نیازها با

 .بشود جهش باعث میتواند است دین اصول قرآن اینكه به توجه با بگوئیم توانیم می چگونه اینجا در(: س)    

 گوئیم نمی هرگز ما اینجا در پردازیم می شما سئوال به بعد كنم عرض را ای نكته یک اول اینجا در من(: ج)    

 پول مقدار این ما و است الزم پول چقدر اتمها، حركت شناختن برای بزرگ تونل یک كردن درست برای

 نداریم، یا داریم انگیزه مختلف، سطوح این در كردن فكر برای میگوئیم كار اول در ما بلكه نداریم؟ یا داریم
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 خرج زیاد پول آن بابت باید كه را كاری یک توانستید شما اگر میگوئیم بعد. نداریم یا داریم را الزم متفكرین

 كم اجرت باشد الهی انگیزه اگر بگویید آنجا در باید( كند كار ابزار جای به نفر اینكه یعنی) بكنید نفربر كنید،

 فیزیک الهی فلسفه تا است زیاد كند می وادارد فكر به كه هم را نفراتی تعداد و كند می زیاد فكر ولی گیرد می

 .بدهد تحویل را

 الهی اجتماعی جهش منشأ قرآن از مقنن استفاده ـ 3/3/2

 فلسفه مباحث در كالً دیگر مطالب و سئوال این. كردید سئوال قرآن درباره كه شما سئوال با رابطه در اما    

 بوده ارتباطات از تعریف و ارتباطات شناختن های بحث در نسبت یک به آن موضع كه گیرد می قرار مدل

 .كردیم نگاه باال به پایین از یكبار ما جلسه این در ولكن است

 الحصول تدریجی ادراكات قبیل از است، آورده را قرآن كه ادراكی ـ 1: داریم هم كنار در اعتقاد دو ما    

 شده ساخته كجا از پس نیست، ذالک امثال و جامعه نیاز بشر، فكر ساخته قرآن، یعنی است نبوده متفكرین

 است، فرستاده ما برای است كل تكامل برجریان حاكم كه را كتابی خالق آن كه دارد خالقی عالم این است؟

 نزد مطلق بصورت هم قرآن معنای است، فرستاده( ص)اكرم رسول بر است؟ فرستاده كسی چه بر

 كنیم می زندگی زمین كره روی ما االن. نداریم را معنا آن اصالً ما و است( ع)طاهرین ائمه و( ص)اكرم نبی

 میزان به و شویم می مند بهره اززمین كنیم می پیدا كه بلوغی میزان به. نداریم آن روابط تمام بر اشراف ولی

 پیدا تعبد در توسعه( جدید داوری پیش با نه) جدید تعبد مرتباً كنیم می پیدا كه تاریخی و فكری روحی، بلوغ

 كامالً باید میدهد قرار اصل را انسان و جهان بین رابطه كه دینامیزمی با دنیامیزم این بین فرق كنیم می

 هم آنرا پاسخ و نویسد می را مسئله صورت جهان، و انسان بین رابطه چیست؟ مادی دینامیزم بشود، تفكیک

 اعتقاد گرفتن قرار بازیچه یعنی شود می مادی دینامیزم كنید، ترجمه مذهب زبان به را پاسخ آن اگر میدهد،

 عدم یا جهان و من رابطه تالئم معیار چون بردیم؟ بكار را هوا كلمه چرا اما دنیا، در اهوا عمل برای دین به

 توسعه در اما. شود می حاكم الهی توسعه برشناختن مادی اخالق پس نیست دیگری چیز هوا جز آن، تالیم

 تر دقیق خدا پرستش به نسبت شما عقل بودن تسلیم و تبعیت تاریخی، جریان در شما كه میزان هر به تعبد
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 شخصاً بزرگ عارف یک اینكه یعنی شود می خارج فردی صورت از شدتش و شود می شدیدتر حاالتش شود،

 همكاری یک برای متناسبی اجتماعی روابط اگر. خورد نمی ما درد به شد، حزب چنان یا حزب چنین مظهر

 عمل و تفكر مشغول و هستند تهذیب مشغول تعبد امر در ارگان، یک بصورت آنگاه شد، ایجاد اجتماعی تعبد

 حاكم تكامل بر كه كسی آن و كتاب صاحب كتاب، خدا، مسئله پس. كنند می پیدا جدید اداراكات لذا هستند

 منطق بخواهید را الهی تكامل شما اگر و هستند تكامل سرپرست یعنی. دارند حضور آنها و نبود قصه است،

 كار یعنی كنید می كه تالشی و بحث راه از بلكه شهود راه از لزوماً نه اما گیرد، می قرار شما اختیار در آن

 داشتن وضو بر عالوه و شوند حاضر جلسه در وضو با افراد همه اگر البته بله گیرد، می انجام تولید در جمعی

 در بعد و كنند استمداد حضرت از كنند پیدا «عج»عصر ولی حضرت به ای دقیقه یک مختصر توسل حداقل

 و شود مقنن یعنی برسد حجیت به باید اینها ذهنی مخاطرات بعد ولی است خوب بسیار شوند، حاضر جلسه

 میگوئیم ما باشد متعال خدای جهت در هرگاه( فكری اجتهاد) اجتهادشان و جهاد این بگیرد قرار دقت مورد

 با متناسب ولی. كند می رشد حتماً هم زمان با متناسب بود امداد وقتی و هست آن به نسبت الهی امداد حتماً

 شدت آن میگوئیم الهی، اخالق اخالق؟ كدام اما است اجتماعی اخالق توسعه زمان، متغیر چه؟ یعنی زمان

 تهذیب نیازمندیهای محدوده در فقط دیگر صورت این در و شود می كردن فكر به اشتیاق علت كه است

 دهد نمی انجام نه یا كردم ریا من آیا اینكه باب در را مراقبت و مشاركت محاسبه، فقط و كند نمی فكر فردی

 نه؟ یا بشود سازمان خصلت تواند می نفاق آیا نه، یا بشود هم سازمان خصلت تواند می ریا آیا میگوید بلكه

 سازمانی، روابط كه شود تنظیم چگونه روابط شود؟ سازمان خصلت ایثار كه كنیم تنظیم چگونه را روابط

 . است محاسبه نوعی هم اینها. بشود خداپرستی بستر

 ارتباطات ساختار در تقسیم روش بررسی ـ 4/2

 نشد مطرح تفصیلی بصورت ولی شد بیان كلی بطور خانواده و صنف ـ دولت تعاریف: رضائی االسالم حجة    

 نهاد در هم رهبری نهاد گفتید و كردید مطرح ارتباطی واحد بزرگترین بعنوان كه را دولت شما مثال بعنوان

 .گنجد می دولت
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 است، خانواده و صنف است، دولت اینكه مفاهیم یعنی دارید نظر در معنایی چه دولت كلمه از(: ج)    

 .كنید معنا دقیق نحو به باید را اینها است، اقتصاد و سیاست فرهنگ،

 انحصار علت كنیم، می منحصر( دولت صنف، خانواده، یعنی) دسته سه این در را جامعه كل ما وقتی(: س)    

 خانواده داریم ما كه ارتباطی واحد كوچكترین یعنی است روشن خانواده استدالل چیست؟ دسته سه این در

 نه یا دارد راه هم دولت در آیا صنف ولی داریم مختلفی شغلهای یعنی هم صنوف دارد، هم عمومیت و است

 بزرگ، واحد یک بعنوان دولت هست هم شغلی بندیهای دسته داریم دولت در كه بندیهایی دسته یعنی

 عنوان تحت كردید می بیان قبالً تقسیمی یک شما. میدهد انجام را متفاوتی كارهای و دارد مختلفی بخشهای

 آن آیا چیست؟ تقسیم آن با تقسیم این تفاوت. بود تر عمومی تقسیم آن كه «خصوصی و عمومی دولتی،»

 جمعی نهاد دیگر كه است مشخص فرد مورد در البته ندارد؟ تقسیم این به نسبت بیشتری شمولیت تقسیم

 دیگری تقسیم فردی مقابل ما البته است وارد برآن كه است اشكاالتی از یكی این و شود نمی مطرح آن در

 كردیم منحصر تا سه این در ما اینكه علت بهرحال هست هم اجتماعی و سازمانی فردی، یعنی داریم هم

( شامل) بزرگ مجموعه بعنوان شود می مطرح جامعه وقتی چون است شان بودن واحد آن علت آیا چیست؟

  شود؟ می خانواده اش مجموعه كوچكترین كه كنیم تقسیم تا سه این به را ها مجموعه ما آیا شود می مطرح

 كمی یک همدیگر با اینها سنخیت كه است این فهمیدم ایشان صحبتهای از من آنچه: زاده بیک دكتر    

 میگوئیم دارند سنخیت یک اینها جامعه بعد و قبیله، بعد خانواده میگوئیم ما موقع یک. است شده مخدوش

 تشكیل را امّت یک هم بعد و ملت یک و شوند می قبیله یک بعد است فامیل یک بعد است خانواده یک اول

 بعد است حاكمیت سنخ از دولت كه است موقع یک. شد بیان خانواده از كه است نگرش یک این. دهند می

 بیشتر هم آن بودن صنفی البته گیرد می قرار آنجا در صنفی انجمن گروه یک مثالً بعد بگذارید را سازمان

 یک بگیریم نظر در شغل بعنوان اگر را صنف نیست، نظر مورد حاكمیتش باز یعنی است اش اقتصادی جنبه

 بیائیم، تر پایین كم كم بعد اقتصادی، بزرگ تراستهای بگوئیم توانیم می موقع آن ما است اقتصادی مجموعه

 خیلی تولیدی واحد یک به یا كوچک مغازه یک به اینكه تا پا خرده اصناف بعد كنیم، طرح را بزرگ اصناف
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 یک در خانواده یک است ممكن نیست مطرح ضرورتاً خانواده دیگر بندی تقسیم این در كه برسیم كوچک

 كه رسد می نظر به خالصه هستند بافند می پارچه اتاق یک در كه نفر دو مثل ولی باشد هم تولیدی واحد

 .نیستند سنخ یک از( دولت صنف، خانواده،) اینها

 ما كه است این غیراز كنیم می صحبت صنف و مورد در داریم ما چون باشد هم نباید: دانشمند مهندس    

 .باشیم دیگری چیز زیربخش چیز یک دنبال

 ارتباطات ساختار تقسیم در مقسم نبودن موضوعی و انتزاعی ـ 1/4/2

 .باشند دیگر هم در متداخل كه نیست الزم میگویند یعنی(: ج)    

 .نیست هم چیزی چنین انتظار و(: س)    

 مقسم این بگوئیم یعنی. است انتزاعی تقسیمات ـ 2 چیست؟ تان مقسم ـ 1 بگویید میخواهید شما(: ج)    

. باشند مقسم آن از اقسامی اینها باید و شود می تقسیم بخش چند یا بخش سه یا دو این به است انتزاعی كه

 موضوعی مقسم ما مقسم كه نیست این مجموعه، در كردن تقسیم روش اما است كردن تقسیم روش یک این

 این لزوماً و میدهد نتیجه را تركیبی وحدت یک هم روی كه است عامل تا پنج میگویید مثالً یعنی باشد خاص

. است تقسیم روش مورد در فرض یک هم این پس كند نمی كار انتزاعی اقسام و مقسم تقسیمات با تا پنج

 تا آورند می را موضوعاتی دیگر بخشهای از كه فرمودند رضائی آقای جناب هم را دیگری چیز یک براین عالوه

 دنبال و است ارتباط شما موضوع خوب، نه؟ یا گیرد می قرار مبحث این در استفاده مورد بخشها آن ببینند

 داشته تلفن خواهید می ارتباطات زمینه در فقط نیستید تكاملی و دولتی و عمومی فردی، نیازهای بررسی

 كند می تلفن دارد میگوئید كنید؟ می دارید چكار میگویم است كاری یک مشغول خانواده اینجا در. باشید

 یک هم بازار در حال. است كار یک این... و خواهرم یا برادر به میگوید كند؟ می تلفن كسی چه به میگوییم

 خرید برای شریكم با دارم میگوید كنید؟ می تلفن كسی چه به میگویم كند می تلفن دارد كه بینیم می را نفر

 كار یک مشغول هم او كنم می صحبت آن پول درباره خریده را مداد كه كسی با یا كنم می صحبت مداد

 باالتر آئیم می افتد می چرخش از او شغل شود تعطیل اگر كه كردن برقرار ارتباط كار و كردن تلفن كار است،
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 به یا كنم می تلفن بخش فالن مدیرت به میگوید كنید؟ می تلفن دارید كسی چه به میگویم اداره، یک در

 داشته ارتباطات مالحظه برای جایی یک ما اگر یعنی. دارد بستگی آنها نظرات به ما كار كه وزارتخانه فالن

 مواقع بعضی در یا صددرصد مواقع بعضی در خطوط ظرفیت هستند، مشغول ها خط همه بینیم می باشیم،

 اداری های تلفن ها ساعت این در. كند می فرق میگویید چه؟ برای میگویم است، مشغول آن% 21 یا و% 12

 های تلفن ها ساعت این در و است بیشتر خصوصی های تلفن حجم ها ساعت این در كند می كار بیشتر

 ارتباط شما نظر مورد موضوع اوالً. بشناسیم را اینها موضوعی اولویت باید ما میگویم. كند می كار خانوادگی

 مثالً كه است ارتباط موضوع فقط فعالً است دیگری بحث یک است نیازها برای هم ارتباط خود اینكه و است

 . است خانوادگی های تلفن ها، تلفن از دسته یک و دارند ارتباط ها خانواده

 خانواده و صنف دولت، در تقسیم موضوع ارتباط فعل ـ 2/4/2

 گیرید؟ می عینیت از دارید را این آیا: رضائی االسالم حجة    

 جریان اختیار، جریان هست، اینها داخل در اختیارات جریان و اختیارات معنای كه میگوئیم بعداً(: ج)    

 شود می بررسی خاص موضوعات در بعد و هست اینها همه در میگویید، كه را اقتصادی تأثیر جریا و تفاهم

 چیست؟ شغل این كلی بسیار بندی دسته اما گرفتن، ارتباط شغل است، شغل یک این بینیم می اول

 چه؟ یعنی گرفتن ارتباط شغل(: س)    

 خانواده در( موضوعاً فعل) ارتباط فعل ـ 1/2/4/2

 كند، می كاری یک دارد او است تلفن گوشی نفر یک دست در بینیم می وقتی یعنی فعل، بگوئید(: ج)    

 كار دیگر بعبارت بدهد توسعه یا كند محدود میخواهد یا هم اختیار این و است اختیار و اراده فعل این بدنبال

 و «موضوعاً فعل» خود حاال كند می پیدا جریان كه است اختیاری یک هم اینجا در و است محال انگیزه بدون

 یعنی دارند وجود جامعه یک در كه ارتباطاتی است؟ جامعه یک در ارتباطاتی دسته چه ،«موضوعاً ارتباط»

 دارند؟ هایی بندی دسته چه اختیار و اراده جریان

 .كنیم بیان وصفی بصورت باید كه(: س)    
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 بدست ساختارها آخر در تا شود موصوف بعد شود موضوعات به اضافه بعد شود بیان موضوعاً باید اول(: ج)    

 .آیند

 .داریم آن اوصاف به توجه میگوئیم «موضوعاً فعل» وقتی پس(: س)    

 از دسته یک میگویید شما دارند؟ بندیهایی دسته چه حاال داریم توجه «موضوعاً فعل» اوصاف به(: ج)    

 یا نخر را پیراهن این یا بخر را پیراهن این بگوید و باشد اقتصادی اینكه از اعم است خانوادگی تلفنهای تلفنها،

 مریض كی بگوید و بشود كسی احوال جویای یا نكن درست را غذا نوع فالن یا و بكن درست را غذا نوع فالن

 قابل ما برای باید خانواده. است خانوادگی حتماً ها تلفن از دسته یک یعنی نه، یا رفتی دكتر آیا و شدی

 .باشد تعریف

 صنف در( موضوعاً فعل) ارتباط فعل ـ 2/2/4/2

 ارتباط و نیستند خانواده درون دیگر كه گردد برمی اجتماعی موضوعات به كه است صنفی اش دسته یک    

 .هست هم اختیار جریان و دارند هم اختیار البته است، موضوعی آنها

 .بدهید توضیح مقدار یک را صنفی(: س)    

 بر حاكم سازمانی كار چون( شان سازمانی نه) شان موضوعی فعالیتهای براساس جامعه بندی تقسیم(: ج)    

 كار یک آن آورد می را جامعه توسعه تكامل و كند می كنترل را اجتماعی وحدت كه است بزرگی كار یک آنها

 موضوع. است جامعه موضوعی رفتار است، غیرسازمانی مشاغل یا غیردولتی مشاغل از غیر كه است دیگری

 توزیع كه بازار آن درون در تازه گذارید می بازار را اسمش كه است گری توزیع و وری پیشه ای عده یک كار

 موضوعات تعداد به خالصه و فروشان لباس فروشان، پشم صنف فروشان، فرش صنف میگویید هستند ها كننده

 سیاسی كار خبرنگاران هستند خبرنگاران كه دارید صنف سیاسی موضوعات تعداد به همچنین داریم، صنف

 اجتماعی روابط شود، می درست روزنامه و رود می جایی یک به گزارشها آن كه كنند می گزارشگری كنند، می

 ای حادثه یک كند، می تحقیر را چیزی یا كند می تجلیل و كند می بزرگ جامعه در را چیزی و شود می درست

 عمومی رفتار نحوه یک حاصلش چیست؟ آن حاصل اما كند، می كوچک را ای حادثه یک و كند می درشت را
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 و دارید تقسمیاتی یک شما شان موضوعات برحسب و هستند فرهنگی كارهایی یک. است سیاسی امور در

 موضوعی، روابط موضوعات، برحسب هستند كار مشغول كه افرادی هستند، كارها این مشغول هم افرادی یک

 . باالست آن در اختیارات توسعه مركز یعنی تكامل و كل رساندن وحدت به روابط و خانوادگی روابط

 دولت در( موضوعاً فعل) ارتباط فعل ـ 3/2/4/2

 و مقننه و قضائیه دستگاه شامل بلكه نیست دولت هیئت و مجریه دستگاه همان دولت، از ما غرض پس    

 ارتباطاتی سری یک هم آنها میدهد نتیجه را جامعه یک وحدت كه آنچیزی یعنی شود می نیز رهبری دستگاه

 مبدّل یک هم، رسیدن وحدت به آن و خانواده بین حتماً. برسد وحدت به باید حتماً اجتماعی اراده. دارند

 تغییر را اطالعات و قدرت ثروت، توزیع نظام كنیم می سعی دولت طریق از ما یعنی دارد وجود موضوعی

 به دولتی خدمات یعنی شود می عوض صنفها عملكرد وضعیت شود؟ می عوض بستر كدام اینجا در. بدهیم

 به ربطی چه این میگویید رود می تر پایین صنف فالن و كند می رشد صنف فالن كه شود می توزیع نحوی

 داری سرمایه براساس را توزیع نظام شما اگر و. كند تنفس بستر این در باید خانواده میگویم دارد؟ خانواده

 یعنی كنند مبارزه خودشان با خیلی كه كسانی مگر كند تبعیت كه شود می مجبور خانواده كنید، درست

 و است شده معین اینجا در چیز همه ناداری و دارایی یعنی غنا و فقر تعریف شود، می مدپرستی غالب، گرایش

 و كنیم می تعریف سوسیالیستی را قدرت توزیع یا اطالعات ثروت، توزیع بگویید و كنید برعكس آنرا اگر

 كند می زندگی ای جامعه و بستری در خانواده میگویم. كنیم می ارائه اینگونه را خدمات و كنیم می ریزی برنامه

 كه داشتیم طالق چند سال طول در ما قبالً میگویم چطوری؟ میگویند رفت نخواهد مد دنبال آنگونه كه

 و پسر هزاران كند تأمین را داری سرمایه نظام در اش شده تعریف نفقه، نتوانسته شوهرش كه بوده این علتش

 در و كنند، ازدواج توانستند نمی قبلی اشتغال الگوی و قبلی مصرف الگوی در كه بودند دختر هزاران

 .كنند عمل خواستند می دیگری نحو به شان ارتباطات

 آن در كه كند می تعریف را شرایط كه دارد موضوعی مبدّل یک كل وحدت یعنی سازمان همیشه بنابراین    

 خدمات كه هم همان یعنی است ها خانواده مال نهایت در مصرف هرچند دارند حضور ها خانواده شرایط
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 كند می كار و گیرد می حقوقی كند، می كار مركزی بانک در یا و میدهد تكاملی و دولتی خدمات و عمومی

 در كه است كارشناسی كارشناس، این نهایت در و كند می كار او كه رسد می او به قدرتی و اطالعات یعنی

 یک است رفته دنیا از هم بعد و آمده خانواده یک در و دارد مرگ و تولد یعنی كند می زندگی جامعه یک

 بستر چه و رسیده او به چگونه و شرایط كدام در اما است داشته عینی و ذهنی روحی، لذتهای هم مقدار

 اصناف و خانواده طریق از وحدت، به و كل به فرد تقوم نسبت پس است؟ داشته وجود او برای پرورشی

 .كند می پیدا ارتباط موضوعی،

 سیاسی و فرهنگی صنوف جزء هیئأت ـ 4/2/4/2

 یا فرد خود و مذهبی هیئات مثل گیرند نمی جای بندی دسته این در كه هستند بخشها از بعضی(: س)    

 از بعضی گوئیم، نمی یا گوئیم می خانواده ای مجموعه یک به كه كردید مطرح شما خود كه سئوالی همان

 . هستند دولت داخل نه و خانواده داخل نه و هستند صنف داخل نه كه هستند چیزها

 در تابحال را صنف یعنی نیست شده تعریف شما برای چون نمیگویید؟ فرهنگی صنف را هیئت چرا(: ج)    

 تبلیغاتی بخش و بگویید فرهنگی اصناف اگر اما بردید می بكار اصناف سندیكای و دانستید می اقتصادی بخش

 را هیئت هم و آید می آن در كاراته و جودو هم باشد داشته هم پرورشی فعالیتهای بخش باشد داشته هم

 .كند می ایجاد روانی پرورش و زند می سینه هیئت در میگویید شود می شامل

 .شود می سیاسی(: س)    

 نحو یک هم كاراته و جودو یعنی ورزشی های فعالیت آن میگوید است فرهنگی سیاسی،! احسنت(: ج)    

 .گیرد می قرار قسمت این در مثالً و میدهد اندام پرورش

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  



 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 12جلسه 

 11: پژوهشی جلسه شماره1/7/77: پژوهشی جلسه تاریخ

 پرور اسماعیل آقای: رضوانیویراستار سخی غالم آقای: پژوهشی نوار كننده پیاده

 مسجدی محمد سید: آرائی صفحه و رضائیحروفچینی عبدالعلی آقای: عنوانگذار

  مطالب فهرست

  مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح

  ارتباطی واحد كوچكترین خانواده

 •••اقتصادی و فرهنگی سیاسی، موضوعات و خانوادگی و صنفی دولتی، مشاغل به جامعه ساختار تقسیم ـ 1

3 

 4 •••عمل و اندیشه انگیزه، براساس مشاغل تقسیم نبودن ضروری ـ 1/1    

 فعالیتهای در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، موضوعات ساختاری معانی نمودن لحاظ ضرورت ـ 2/1    

 1 •••ارتباطی

 6 •••ارتباطات تنظیم كاربردی مدل اجتماعی ساختارهای تعریف حاصل ارتباطات اجرائی مدل ـ 3/1    

 7 •••كاربردی مدل در ارتباطی افزارهای سخت قید به راندمان مالحظه لزوم ـ 4/1    

 7 •••مخابرات و ارتباطات در تخصیص الگوی یا موازنه نظام تشریح ـ 2

 8 •••نیازها یا انتظارات تكامل جریان براساس ارتباطی فعالیتهای( بندی بارم) گذاری كمیت ـ 1/2    

 1 •••تخصیص جدول در گذاری كمیت حدّ باالترین و ترین پایین ـ 2/2    

 1 •••دولت و اصناف خانواده، به ارتباطات رتخصیص د مطلوب كمیت ـ 1/2/2        

 12 •••كاربردی مدل در ارتباط سطوح نسبت 27 ارائه ضرورت ـ 3/2    
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 14 •••استداللی مدل در تعاریف ارائه ضرورت ـ 3

 11 •••اسكان محل و خانه بودن اصل برپایه خانواده تعریف: اول تعریف ـ 1/1/3        

 11 •••(رحمیت) انسان دو بین ارتباط براساس خانواده تعریف: دوم تعریف ـ 2/1/3        

 16 •••خانواده از دوم و اول تعریف تفاوت ـ 3/1/3        

 17 •••غربی نظام در خانواده از توصیف ـ 4/1/3        

 17 •••مخابرات و ارتباطات تنظیم در تعریف تأثیر كیفیت ـ 2/3    

 18 •••مطلوب بسوی موجود وضعیت تبدیل در شیب ایجاد ضرورت ـ 1/2/3        

 18 •••اجتماعی تكلیف و جایگاه با متناسب ارتباطی آزادی یا محدودیت ایجاد ضرورت ـ 3/3    

 11 •••مادی یا الهی جهت دو در قدرت توسعه در ارتباطی ابزارهای تأثیر ـ 1/3/3        

 21 •••سرمایه حاكمیت و اجتماعی مؤثر تقاضای حاصل ارتباطات آزادی ـ 3/3/3        

 27 •••اجتماعی توسعه و تكامل جهت در ارتباطی ابزار كنترل ضرورت ـ 4/3/3        



 مخابرات و ارتباطات كاربردی مبانی

 مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، موضوعات و خانوادگی و صنفی دولتی، مشاغل به جامعه ساختار تقسیم ـ 1

 مورد صورت به چه را خانواده، یا و صنف انگیزه مشاغل ساختار بندیهای تقسیم در: دانشمند مهندس    

 نماند؟ ناقص كار تا میدهیم گسترش را قضیه حد چه تا و دهیم می قرار مالحظه

 مدل تقسیمات در كه است انجام و اندیشه انگیزه، درباره سئوال: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 دارد؟ جایگاهی چه استداللی

 .كردیم می مالحظه اندیشه در آنرا اثر و كردیم می بندی تقسیم را مشاغل كه آنجا در(: س)    

 اینجا در ما یعنی انجام؟ و اندیشه انگیزه، در یا كنیم می لحاظ جامعه موجود ساختارهای در را اثرش(: ج)    

 در كنیم می بیان را تعریفها ما وقتی بنابراین شویم دور اوصاف جریان از و نزدیک عینیت به مرتباً داریم سعی

( موضوعاً فعل) فعل علت از دیگر بیان به بپردازیم آن به تا بینیم نمی ضروری آنجا در را حلقه یک حقیقت

 تقسیمات به وقتی یعنی كردیم نظر صرف امور دسته این از است كرده پیدا تعیّن مشاغل كنیم، نمی بحث

 تعاریفی البته بیاوریم عینیت طرف به آنرا مرتباً كنیم می سعی باز رسد می اقتصاد و فرهنگ سیاست، درونی

 را دیگری تعریف كنیم می سعی و است دولت و صنف خانواده، تعریف فقط كنیم می بیان كار اول در ما كه را

 یعنی كنیم، مشخص را آنها تعاریف و كنیم خُرد اقتصاد فرهنگ، سیاست، براساس را اینها خود و نكنیم وارد

 كنیم پیدا عینیت در را متناسب ساختارهای كنیم می سعی بعد و را شان لوازم نه كنیم خرد را خودشان باز

 را مشاغل میگوئیم لذا آن تئوری و نظری بعد نه است آن عینی بُعد به توجه بیشتر ما كار اینجا در یعنی

 میتوانیم هم طرف آن از البته كند می چكار خانواده و هستند صنفهایی و شغلها چه ببینید و كنید لیست

 قطعاً كه ببرید جلوتر هزارتا نوزده تا را تان مدل بتوانید شما است ممكن طرف آن ولی كنیم تقسیمبندی

 و دارد وجود مخابرات در كه خاصی بخش و بود دولت هیئت اگر یعنی نیست شما كنونی كار به مربوط

 شرایط در اینستكه ما مفروض یعنی كرد می برخورد دیگری نحو به حتماً كند، كار جامعه برای خواست می
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 ندارد، جدی حضور آن در مخابرات احیاناً كه شود می انجام ای گونه به ثروت و اطالع قدرت، توزیع كنونی

 . باشد داشته ارتباط در افزاری سخت حضور میتواند آنها كار آثار در فقط مخابرات

 عمل و اندیشه انگیزه، براساس مشاغل تقسیم نبودن ضروری ـ 1/1

 تقسیم هیچ یعنی شود ضروری اینكه مگر پردازیم نمی عمل یا انجام و اندیشه انگیزه، به مستقیماً ما لذا    

 سعی كه هستند، دولت و صنف خانواده، هم تا سه آن شود تا سه این ضروری مگر آوریم نمی را دیگری

 از داریم احتراز ما كه هستند اقتصاد و سیاست فرهنگ، هم آنها مقابل تای سه و كنیم تعریف را آنها كنیم می

 .شود ضروری مگر كنیم خرد جدیدی اوصاف یک به را اینها بخواهیم اینكه

 و سیاسی فرهنگی، مشاغل میگوئیم و كنیم می بندی دسته كردیم، تقسیم را مشاغل وقتیكه یعنی(: س)    

 .اقتصادی

 ارائه كه تعریفی بنابر هست؟ چیزی چه جامعه در میگویید دارند ساختارهایی چه اینكه مورد در(: ج)    

 .هستند سیاسی ساختارها این بگوئیم و كنیم معین بتوانیم باید شود می

 است سیاسی شاخه در اطالعات وزارت مثالً گفتیم می زدیم می مثال ما. كنیم پیدا را عینیتها یعنی(: س)    

 میخواهد اینكه لحاظ به اسالمی تبلیغات شورای یا و دارد برعهده را جامعه امنیت تأمین اینكه لحاظ به

 كنیم می شروع عناوین این از یعنی گیرد می قرار سیاسی مشاغل جزء كنیم می فرض بدهد، سوق را ها انگیزه

 .نویسیم می هم زیر را عنوان چندین و

 ممكن كند پیدا عینی های شاخصه بتواند تا كنیم تعریف توانیم می چگونه را فرهنگ و سیاست ما(: ج)    

 برخورد چیزهایی چه به اینها خود تعریف در ما ولی كنیم پیدا نیاز آنها نظایر یا و چیزهایی چنین به است

 نه برویم آنها شدن خرد دنبال به دیگر بعبارت كنیم ضرب آنها در را دیگری چیز بخواهیم اینكه نه كنیم، می

 .دیگر چیزهای با آنها شدن اضافه

 .گرفت انجام بندی دسته و شد معین و تعریف شغلها این وقتی(: س)    
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 جناب مثالً اند، داده تلفن خط كسانی چه به مخابرات اداره ببینیم مثالً و برویم عینیت سراغ به باید(: ج)    

 تطبیق چیست كارشان و وظیفه دولتی، ادارات نام میگویم من دولتی، ادارات به: بگویند زاده بیک دكتر آقای

 .كنید

 را تخصیصهایی چه آنها موجود وضعیت در كه كنیم می نگاه كردیم، لیست ما كه را اینهایی یعنی(: س)    

 تعریف اند، داشته كه اثری لحاظ به جایگاهی یک اینها برای هم مان مطلوب مدل در بعد. اند كرده دریافت

 برای عمل و اندیشه انگیزه، موضوع اساساً مقایسه این در. كنیم می مقایسه هم با را دوتا این حاال و كنیم می

 .نكنیم نگاه اصالً یا كنیم نگاه آنها به عمل و اندیشه انگیزه، باب از اصالً ما و كند می پیدا جایگاهی چه ما

 ...كه نكنیم نگاه توانیم می آنجایی تا ما(: ج)    

 .ندارد خاص موضوعیت ما برای یعنی(: س)    

 یک خودش كنیم، خرد صحیح بطور را اقتصاد و سیاست فرهنگ، توصیف بخواهیم اگر اینكه برای(: ج)    

 .دارد وسیعی بسیار دامنه

 ارتباطی فعالیتهای در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، موضوعات ساختاری معانی نمودن لحاظ ضرورت ـ 2/1

 دارد وجود تصرف و تولی والیت، اصلی مفهوم سه استداللی مدل فلسفی زیربنای در: رضائی االسالم حجة    

 را اجتماعی ساختار استداللی مدل در. نداریم كاری آن به بحث از سطح این در و است مفهوم ترین شامل كه

 . كردیم تقسیم خانوادگی و صنفی دولتی، عنوان سه به

 افزار سخت كه هستند نهادهایی دیگر بعبارت هستند جامعه موجود ساختارهای عینیت در اینها كه(: ج)    

 .خواهند می تلفن كه آنهایی یعنی خواهند می

 تقسیم دسته سه این به انحصاراً و نیست دسته سه این از خارج تقسیم بپذیریم اینكه فرض با بعد(: س)    

 .گیریم می نظر در اینها از دسته هر برای ما اقتصادی و سیاسی فرهنگی، وصف سه شود، می

 نظر از سیاست معنای بگوئیم اینكه صورت به نه كنیم می لحاظ ساختاری صورت به هم را آنها باز كه(: ج)    

 .چیست فلسفی
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 .كنیم بندی طبقه را مشاغل ما این براساس بعد و هستند اجتماعی ساختارهای اینها همه(: س)    

 .كردیم بندی طبقه قبالً را مشاغل(: ج)    

 رویم می آن درون به دیگر یكبار كردیم بندی طبقه خانوادگی و صنفی دولتی، به را مشاغل قبالً بله،(: س)    

 .كنیم می اقتصادی و فرهنگی سیاسی،

 .موضوع سه این به نسبت ساختارها این فعالیتهای یعنی(: ج)    

 .كنیم می تقسیم اقتصادی و فرهنگی سیاسی، به را فعالیتها كه(: س)    

 سیاسی، موضوعات در ساختار سه این «ارتباطی فعالیتهای» یعنی دارد قیدی یک فعالیتهایشان(: ج)    

 .اقتصادی و فرهنگی

 ارتباطات تنظیم كاربردی مدل اجتماعی ساختارهای تعریف حاصل ارتباطات اجرائی مدل ـ 3/1

 21 این مثالً اینها یعنی دولت ساختار مجموعه میگوئیم وقتی اوّل قدم در ما اینستكه سئوال(: س)    

 .است خانه وزارت

 .نگویید اجرائی دستگاه آنها به االن و كنیم تمام تعریف براساس آنرا باید نه،(: ج)    

 .باشد مجموعه این در هم رهبری دستگاه شد بنا چون بله،(: س)    

 .بیاورید مجموعه این در نیز را روحانیت شما است ممكن(: ج)    

 در این. كنیم می معنا این از فراتر بلكه كنیم نمی معنا روز مصطلح معنای به را دولتی یعنی(: س)    

 را استداللی مدل تعریف باید اول شما بیان به میدهیم مان استداللی مدل برای ما كه است مطلوبی تعریفهای

 .كنیم تمام را تقسیم در انحصارش و كنیم روشن

 مدل خود كه است همین تعاریف حاصل ولكن ساختن مستدل را تعاریف یعنی استداللی كلمه(: ج)    

 .نیست دیگری چیز و است اجرائی

 نظام در یعنی گیریم بكار مصطلح معنای به آنرا كاربردی مدل همان میخواهیم ما بعد بله،(: س)    

 .گیریم می بكار اجتماعی موضوعات
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 .شود می كاربردی مدل آن نتیجه كنیم، می حذف را استداللها(: ج)    

 همین «موضوعاً فعل» بگوئیم معنا یک به ما استداللی مدل برای الزمست آیا اینستكه سئوال حال(: س)    

 اثر» و است، اقتصادی و سیاسی فرهنگی،: «فعل موضوعات» و است خانوادگی و صنفی دولتی، ساختار سه

 .است جامعه عینی ساختارهای هم راندمان یا و «فعل

 كاربردی مدل در ارتباطی افزارهای سخت قید به راندمان مالحظه لزوم ـ 4/1

 آن از قبل ما است تأثیر برد و كارآئی معنای به راندمان اینستكه رسیده ما ذهن به شما صحبت از آنچه    

 .دارند انگیزه در تأثیری یک ساختارها این گفتیم و نكردیم نمودی را این

 بودجه و برنامه سازمان مثالً است، دیگر نهاد یک به مربوط آنها نداریم انگیزه در تأثیر به كاری اصالً(: ج)    

 .دارد كار آنها به توسعه برنامه تنظیم در

 .بنویسیم را عینی ساختار باید راندمان مقابل پس(: س)    

 چكار اصناف است، چگونه خانواده هستند، كدام آنها دارید، خانه وزارت تا چند شما میگوئیم بله،(: ج)    

 .است این از صحبت دارند، تلفن خط چندتا كنند می كه كارهایی كنند، می

 به را راندمان هركدام جلو كردیم، بندی طبقه را آنها فعالیتهای و مشاغل ما وقتی معنا یک به پس(: س)    

 نویسیم؟ می ارتباط لحاظ

 .باشد داشته باید خط چندتا و دارد تلفن خط چندتا میگوئیم بله(: ج)    

 گذاریم؟ می راندمان را اسمش چرا(: س)    

 .كنیم می صحبت افزار سخت از داریم و است ارتباط راندمان اینكه برای(: ج)    

 كنیم؟ می بندی طبقه ارتباط قید به كنیم، می بندی طبقه را اینها همه وقتی یعنی(: س)    

 .ارتباط خود نه ارتباط، افزار سخت و ارتباط قید به(: ج)    

 .آن قبل رتبه در(: س)    

 .است خوب ارتباطی چه گویید نمی آن از قبل رتبه در(: ج)    
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 است؟ ارتباط قید باز كنیم می اقتصادی و فرهنگی سیاسی، وقتی(: س)    

 میدهد دستور فرزندش به مادر یا است سیاسی ارتباط یک این میدهد، دستور پسرش به پدر بله،(: ج)    

 این كند، می كمكی تقاضای او از است، فرهنگی ارتباط این كند، می نصیحت است سیاسی ارتباط یک این

 .است اقتصادی عمل یک

 مخابرات و ارتباطات در تخصیص الگوی یا موازنه نظام تشریح ـ 2

 است مسطح یا دوبعدی مدل ما مدل این اینستكه هست اینجا در مدل از كه ذهنیتی یک: زاده بیک دكتر    

 چند به دوباره این كه خانواده و اصناف دولت، در ارتباطات یعنی داریم را ارتباطات مسئله االن ما یعنی

 صورت به واقع در اینكه تا اقتصادی و سیاسی فرهنگی، نظر از دولت در ارتباطات كه شود می منشعب شاخه

 .شود می درختی یک

 كجا را ابزار یا تكنولوژی دیدیم، كجا را «نیاز» مدل این در ما اینكه یكی دارد وجود نكته دو اینجا در    

 توجه با هم را نیاز میخواهیم ما اینجا ایم، دیده كجا را فرهنگی بعد از دولت ارتباطِ تكنولوژی وضعیت. دیدیم

 خودش فرهنگی نقش طریق آن از و ایجاد را ارتباطی یک میخواهد دولت اگر تا كنیم مشخص نیازی یک به

 كاربردی مدل آن به میخواهم دقیقاً من یعنی شد؟ خواهد چیز چه به منجر تكنولوژی چه با كند، ایفا را

 .برسم مطلب این به توانم می چگونه این داخل از و برسم

 یا رومیزی تلفن آیا مثالً بسنجم شاخصی چه با باید كنم كار دولت فرهنگی بعد روی بخواهم من اگر االن    

 شاخه پایین من نهایت در كه شود می تعریف چگونه كاربردی مدل در ارتباط این بدهم؟ دیتا خط و موبایل

 بعد است اینطوری اقتصادی و سیاسی بعد از و است اینطوری فرهنگی بعد از بگویم كنم جمع را درخت این

 دیتا خط میلیون سه و شود می تلفن خط صدهزارتا و شود می موبایل میلیون یک بگویم و كنم جمع را اینها

  شود می

 این باید پس دارم تا هزار222 موبایل، میلیون سه بجای االن است من مطلوب وضع این حاال میگویم بعد

 چگونه كه فهمم می و آید می بدست سیاستها اینجا تا كه كنم خرد مختلف ابعاد این در اینطوری را سهم
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 میخواهید اگر میگویید آن بدنبال بدهم تخصیص چیزها آن به تقسیمبندی این و نیاز براساس را تكنولوژی

 پیشنهاد من اینكه مثل شود می مخابرات بعنوان من برنامه این كنید گزاری سرمایه اینقدر باید كنید را اینكار

 پیش را مسیر این یكبار است ممكن اگر. كنم ایجاد سرویس قدر این تا میخواهم بودجه اینقدر كه بدهم

 . برویم

 این به چگونه ما ـ 2 است؟ شده دیده كجا نیاز و تكنولوژی ـ 1: كه كنم خالصه را خودم اول سئوال من    

 رسیم؟ می هدف

 میدهیم، «انتظار» لقب آن به دیگر جای در ما كه اجتماعی نیازمندیهای توسعه جریان و نیاز بحث(: ج)    

 بكار آنرا داریم و آوریم می را موازنه حتماً ما است شده «توازن نظام» یک اش نتیجه كه گرفته انجام جایی یک

 و «دو» صنف به دهیم می «یک» ،«ارزشی عدد» خانواده به ارتباطی تخصیص نظام در مثالً یعنی گیریم می

 4 سیاست به و 2 فرهنگ به و 1 اقتصاد به هم، اقتصاد و سیاست فرهنگ، در بعد میدهیم «چهار» دولت به

 خاصی روال براساس شده تقسیم( 343 عدد) كه هست 64 تا 1 از كه دارد خاصی جدول یک این میدهیم

 .است كرده ارائه ای موازنه تعریف نظام یک

 

 نیازها یا انتظارات تكامل جریان براساس ارتباطی فعالیتهای( بندی بارم) گذاری كمیت ـ 1/2

 آن مدل فلسفه در آنجا در و است رفته بكار نیازها یا انتظارات تكامل جریان براساس بندی بارم معنای    

 در بخواهد كسی اگر البته( كاربردی صورت به) گیریم می بكار آنرا صرفاً اینجا در ما و است شده استدالل

 را خاصی جاهای شما حتماً ولی است ارتباطات موضوع بحث از غیر دیگری بحث یک بیاید، مدل خود فلسفه

 به مربوط تكنولوژی سطح ترین عالی حتماً میگوئیم است 64 رقم مثل درشتی عددهای با كه بینید می

 به را تكنیک سطح ترین پایین میگوئیم است 64 عدد به نسبت 1 عدد كه است جاهایی یک بعد اینجاست

 یعنی بدهید اینجا به را متوسط تكنولوژی میگوئیم كه 32 مثالً است متوسطی عددهای یک. بدهید این

 كه بگویید است ممكن شما مثالً باشیم نداشته نظر آن تكنولوژی درباره طیفش به نسبت كه نیست اینطوری
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 كنیم می لحاظ 32 و 64 حتما ما اینها عدد در دارد هم كامپیوتری كارآمدی ضمناً كه دارم موبایل یک من

 و شده تكرار باالتر در دوبار شده، تكرار متوسط حد در یكبار 32 میگویم هست؟ چندبار 32 میگویید البته

 كه موقعی و كنید می لیست تكنولوژی از داریم كه تكنولوژی این میگویید بعد. است شده دوبرابر بار یک

 نسبت به من تا است چگونه تكنولوژی وضع حاال كه كنیم می سئوال ما گوئید می را اجتماعی ساختارهای

 میگویید اید ساخته را ترازویش اینستكه مطلب مهمترین. است وزن دارای كه دستگاههایی این در كنم توزیع

 نیز اینجا است كیلو 16 وزنه جای اینجا است كیلو 32 وزنه جای اینجا است كیلو 64 مثالً وزنه جای اینجا

 .است كیلو 8 وزنه جای

 سه از 64 ظاهراً گذاشتید ارزش را 64 تا 1 مقادیر موازنه نیاز براساس شما فهمیدم من كه آنطور(: س)    

 وزن بگیرند 4 همه اگر كه است سیاست و فرهنگ و دولت بحث همان كه آید می بدست ضلع 4×4×4 الیه

 .ایم كرده ارزیابی یک را نیاز اساس براین ما شود می 64 آن

 بحث خودش جای در باید و است استداللی فرضها پیش آن البته داریم فرضهایی پیش یک ما یعنی(: ج)    

 .شود

 .داریم هست، 64 تا 1 بین كه مقداری این براساس را تكنولوژی تخصیص هم، این حاصل در بعد(: س)    

 تخصیص جدول در گذاری كمیت حدّ باالترین و ترین پایین ـ 2/2

 را تكنولوژی بتوانیم ما اگر هستند، 64 و 1،2،3،4،8،16،32 دارید شما كه را عددهایی دیگر بعبارت(: ج)    

 سطح در هم بدهید باشد الزم جا پنج را 16 عدد مثالً است ممكن جاهایی یک كنیم، تقسیم دسته هفت در

 .هستند مختلفی جاهای یعنی بدهید باال سطح در هم و متوسط سطح در هم و پایین

 .است عدد فقط آن واسطه كه است شده مشخص ای رابطه یک تكنولوژی و نیاز بین اینجا(: س)    

 .است اجتماعی فعالیتهای وزن بندی بارم یعنی(: ج)    

 من نیاز براساس این است 16 یا 12 نیازم چابهار در كه رسم می ای نقطه یک به من مثال بعنوان(: س)    

 .است
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 دولت و اصناف خانواده، به ارتباطات رتخصیص د مطلوب كمیت ـ 1/2/2

 .شود می ختم 32 تا اصناف نهایی سقف ولی شود می ختم 16 تا خانواده نهایی سقف(: ج)    

 هم دولت و ندارد وجود خاصی اصناف آنجا در اینكه بدلیل ها خانواده كه بینیم می عمل در امّا(: س)    

 .ندارد جدی خیلی حضور

 خبرگزاری كارهای دارید، تلوزیون جا آن در حتماً شما اینكه بدلیل نیست بگویید توانید نمی البته(: ج)    

 كند، می كار آنجا در حتماً سپاه مخابراتی دستگاه هستند اداره به مربوط كه اموری از دسته یک یعنی دارید

 در منطقه این كه است مطالعه قابل فرهنگی و سیاسی اقتصادی، جهات یک از كه است ای منطقه یک چابهار

 و سپاه آنجا میگویید كنید نمی قطع را آنها كه است هائی ارتباط یک آنوقت دارد؟ منزلتی چه شما نظام كل

 نظر از چابهار راندمان بگویید است ممكن دارد خاصی منزلت امنیتی نظر از آنجا دارد خبرگزاری مركز

 چه از میگویم است استراتژیک منطقه میگویید یعنی است باال سیاسی نظری از ولی است پایین اقتصادی

 میگویم كنید می ذكر را اش فاصله ای؟ فاصله چه در میگویم. دارد قرار هرمز تنگه برابر میگویید نظر؟

 پایگاه كه هستند كوه فالن و كوه فالن آنجا در میگویید است؟ چطوری طبیعی ارتفاعات نظر از اش منطقه

 آن ارتباطهای حاال دارد، هم امنیتی ابزارهای به ربط پس میگویم شوند مستقر آنجا در میتواند ما موشكی

 اتاق در كه كامپیوتری لحظه هر در باال، خیلی سطح در ارتباط میگوید باشد؟ باید چگونه موشكی های پایگاه

 چه رادارها كه بدانند باید كند می كنترل را كشور امنیتی وضعیت نهایی جمعبندی در و است كل فرماندهی

 دارد؟ نسبتی چه فارس خلیج امنیتی تغییرات با كالًّ و كنند نمی حمله یا كنند می حمله هواپیماها میگویند،

 اینكه بدلیل چابهار در اینكه ـ 2 شود؟ می دیده كجا مدل در ـ 1 كردید اشاره شما كه را اینهایی(: س)    

 با مستقیمی رابطه مردم هم اكثراً و باالست بسیار آب طرف آن كشورهای و آزاد منطقه بین كاال تبادل حجم

 .دارند تلفن

 مسئله میگویید كنید می صحبت اصناف جهت از شما وقتی گیرند می قرار اصناف در آنوقت(: ج)    

 مبادالتی یک یا و صادراتی یا وارداتی تمركز چنین یک آنجا هست آن بخش فالن قسمت كه وران پیشه
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 تنگه به نسبت بودنش استراتژی مسئله یا است بیشتر ما برای اهمیت نظر از بخش این میگویم بعد هست

 شما میگویم من آنوقت جهت، این از هم تجار برای و دارد را اثر این جهت این از دولت برای میگویید هرمز؟

 آبی مرز كه دریا با ارتباطات لحاظ به ببرید میتوانید اصناف در كنید مالحظه را ساختار این میتوانید دوجا در

 .شماست استراتژیک منطقه هم سیاسی بخش در. شماست

 در ضربیها این كننده تعیین كه پارامترهایی بگویم میخواهم من است دیگری چیز یک منظورم نه،(: س)    

 در گفتم زدم كه را چابهار مثال همین یعنی شوند جابجا است ممكن هستند دولت و اصناف خانواده حوزه

 فرهنگی و خانوادگی ارتباط اینكه بدلیل ها خانواده. نباشد خاصی مسئله صنفی، مسئله نظر از شاید آنجا

 كنند، صادر و وارد جنس لنج با میتوانند كه شده گذاشته هم قانونی یک و دارند طرف آن با سنگینی خیلی

 گرفته آن از اقتصادی نتیجه یک كه شده باعث ارتباط این ولی است خانوادگی ارتباط كامالً دلیل همین به

 قطب یک به خانواده نتیجه در هست اش خانه در چیز همه و ندارد مغازه و دفتر آنجا در كسی هیچ یعنی شود

 اینكه بدلیل ما. است مستقل كامالً و نیست مطرح آنجا در هم دولت مسئله اصالً و است شده تبدیل اقتصادی

 توصیف توانیم می آنرا تفكیک آیا هست، خانواده در ارتباط این بار واقع در ولی میدهیم قرار اصناف را این

  كنیم؟

 هم برادرش یک است دوبی در هم برادرش است، چابهاری شهروند یک و است خانواده یک این فرضاً(: ج)    

 صحبت برادرش این با دارد كه فاكسی آن با میگویید شما هست، چابهار در هم خودش هست تهران در

 شما میگوید دیگرش برادر به مقدار، این میگوید او بدهی؟ تخصیص توانی می اعتبار چقدر میگوید كند می

 اینكه بدلیل آیا صنف؟ در یا برید می خانواده در آیا شما را این مقدار این میگوید هم او توانی می چقدر

 خانواده؟ میگویید هست برادرش

 .افتد می اتفاق خانواده در دارد حوادث همه اینكه بدلیل(: س)    

 خانواده دیگر صنفی، نظام در پسر و پدر تعریف كردید؟ بیان چگونه را تان تعریف است همین مهم(: ج)    

 .خانه دوتا در نه هستند خودشان خانه در ولو نیستند
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 میدهم؟ بیرون به یا میدهم خانه در را مخابرات سرویس من حاال(: س)    

. نیست خانواده موضوع اصالً میدهید دارید كه موضوعی نسبت بدهید خانه در شما كه ندارد عیبی(: ج)    

 را منزلش اتاق یک مثالً كند، می صنفی كار یک بلكه كند نمی كاری هیچ خانواده مشكالت حل برای دیگر این

 نیست؟ صنف میگویید شما نگرفته كسب پروانه اینكه بدلیل بود داده كرایه تاجری یک به

 سیستم به یعنی بدهم سرویس دولت به آیا كه میگویم من بدهم مخابراتی سرویس میخواهم من(: س)    

 خانواده؟ یا دولتی

 بدهد ارتباط تواند نمی خارج با و است ای چهارشماره خانوادگی های تلفن كه شد این ما مفروض اگر(: ج)    

 تجارت آنجا در میخواهیم ما بگویند و باشد ای شماره شش كه بگیرند شما از تلفن یک مجبورند اینها

 شما اینستكه مفروض دهید می آنها به ای شماره شش تلفن شما داریم خارج با ارتباط به نیاز و كنیم می

 برای كشور از خارج برای تلفن كنید، طراحی فعل و اشتغال نوع با متناسب را افزارهایتان سخت میتوانید

 زنگ شیراز به تهران از و تهران به قم از تواند می خانواده آیا اینكه هم كشور داخل در تازه ندارد معنا خانواده

 میگویم است؟ چه برای كردن كار نحوه این میگویید است 16 سقفش گفتیم اگر است؟ كالم محل نه، یا بزند

 و باشد الزم آنها جنسی نیازهای ارضای برای ولو باشند نامزد ولو دختر فالن با پسر فالن كنید قبول شما

 این خرج ما بپذیریم توانیم نمی ما باشند تلفن با صحبت حال در ساعت یک باشندن خوانده هم شرعی عقد

 هزینه منظورم میگویم میدهند خودشان را هزینه میگویید دارد هزینه دولت برای این بدهیم توانیم نمی را

 هزینه شما میدهند، دارند آنها دیگر چیزهای از خیلی حذف با كه است وری بهره هزینه بلكه نیست ماهواره

 و باشد ملت بین پولی جنگ كه است صحیح آیا بپردازند هم را هزینه اگر تازه بیاورید كه را دستگاهها كل

 .باشد داشته را وری بهره باالترین است برنده كه آن

 میخواهد عاشقانه ارتباطات برای نفر یک كند تلفن نتواند دارد الزم پول اش بچه جراحی برای نفر یک مثالً    

 تكامل جریان به نسبت دیگر جای در و جامعه از تعریف در را این نیست درست این كند، صحبت تواند می

 .كردید ذكر
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 داشته روشن تعریف یک ای منطقه هر برای ما اینكه به گردیم می بر برویم جلو فرض این با اگر االن(: س)    

 . باشیم

 درجه 64 رهبری، كارهای برای ای خامنه اللّه آیة حضرت مبارك وجود بیایم تر پایین من وقتی یعنی(: ج)    

 در شان آقازاده ناخواسته خدای ولو شود نمی وصل ها خانه به آن ولی هست ایشان اختیار در ارتباطی قدرت

 ارتباط است الزم رهبری عمل برای كه مراكزی به كه است تلفنی نیست خانواده تلفن باشد، احتضار حال

 ایشان كه تلفنی میگویید بعد ای شماره 12 یا ای شماره 1 میگویم مثالً است؟ ای شماره چند میگویید دارد

 تلفن میگویید بعد كنند صحبت میتوانند افراد از دسته این با ایشان گویم می كنند؟ تر پایین رده به میخواهند

 یعنی. دهند انجام را شهری كارهای هست تهران در كه بیمارستانی با توانند می آنها میگویم چطوره خانواده با

 كه را تعریفی و آن كارهای موضوعات در بعد و كنیم بیان خانواده ساختار در میخواهیم االن كه را تعریفی

 را اینها كنیم، ارائه میخواهیم دولت از كه را تعریفی و كنیم ارائه كارشان موضوعات و اصناف از میخواهیم

 یک كه كنید درست ریزی برنامه افزار نرم یک بخواهید شما وقتی دیگر بعبارت كنید بررسی میخواهید

 یا كنید می درست برایش سرفصل و كنید می لیست را عناوینی یک و كنید می بندی طبقه را موضوعاتی

 قدرت كه باشید داشته بندی رمبا اگر كنید، اداره توانید نمی ندارید اگر ندارید، یا دارید بندی بارم اش درباره

 این بگوئید و كنید ذكر اش درباره بدی و خوبی یعنی كنید تبدیل تحلیل به را عینی گزارشهای باشید داشته

 صحبت اینطوری بخواهید اگر ندهید، را اختیار این بدهید را اختیار این ندهید را وظیفه این بدهید را وظیفه

 .هست كارتان اساس شما تحقیقات كه است طبیعی كنید،

 كاربردی مدل در ارتباط سطوح نسبت 27 ارائه ضرورت ـ 3/2

 صنف، خانواده، از غرض بگوئیم و كنیم ارائه تعریف تا شش باید كه داریم ما كه اصلی تعریفهای بنابراین    

 .كنیم تمام اول باید را اینها چیست، اقتصادی و فرهنگی سیاسی، دولت،

 تجارت و كشاورزی تبریز در كه هایی خانواده تعداد به ما پس كه همینجاست دقیقاً من اشكال(: س)    

 همه اینها كنند، می داری گله هم كردستان در و كنند می قاچاق جنوب در كارند می برنج شمال در كنند می
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 فضاها این در صنف و است تعریف یک دارای فضاها این در خانواده یعنی هستند متفاوتی تعاریف دارای

 با كه داریم آنجا در دولت و صنف خانواده، تعاریف از ای مجموعه یک نهایتاً ما پس است تعریف یک دارای

 .شود می گسترده ما مدل عمالً تعاریف این تكثر به توجه

 .باشد داشته باید تعریف تا 27 حداقل یعنی(: ج)    

 .باشد بیشتر هم شاید(: س)    

 كه میگویید شما كه را اصلی محورهای یعنی شود ختم تعریف 27 به باید شما اساسی تعریفهای نه،(: ج)    

 .شود می ذكر آنها خردتر قسمت در اش بقیه

 در را تعریف سه این بعد دادید ارائه خانواده و صنف و دولت مورد در را تعریف سه: رضائی االسالم حجة    

 از سطح این در این براساس بعد شود درست تعریف 27 كه میدهید اقتصادی و فرهنگی سیاسی، سطح سه

 ظرفیت و قابلیت این آیا كنیم تقسیم ارتباطات لحاظ به را مشاغل ما وقتی كه( ارتباطات موضوع در) كار

 .دارد مدل این از را كثرت آن به پاسخگوئی

( مركزی بانک در) سرفصل یک در را مشاغل و كار بازار كلیه شما میگویم عینی نمونه یک من(: ج)    

 را پول و آورید می سرفصل یک در هم را ابزارشان و آورید می سرفصل یک در هم را محصوالتشان آورید می

 شما مگر توانید؟ نمی تا 27 با چگونه كنید می حل بازار چهار با یعنی آورید می سرفصل یک در زمان، در

 است، زیاد بسیار تا27 ببینید، را كالن نسبتهای میخواهید اگر ببینید اینجا در را كالن نسبتهای خواهید نمی

 . دارید زیاد بلكه ندارید كم پس

 و فرهنگ سیاست، تای27 در خانواده و صنف دولت، یعنی باشید داشته اول ستون در تا27 باید شما    

 را مان تعریف باید ما یعنی بدهد راندمان و نتیجه را ساختار 27( شودو ضرب اینكه نه) شود اضافه اقتصاد

 آنها درونی تقسیمات فعالیتهایشان، در اینها خود حاال بگوئیم بعد بكنیم بیان خانواده و صنف دولت، درباره

 .ضرب نه شود، باید اضافه چیست؟ دیگر تای27 یک كنار تا27 یک كه
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 اضافه اقتصاد و فرهنگ سیاست، به هركدام قبل سطر سه بعد است روشن اول سطر سه این(: س)    

 .شود می

 آنوقت شود تا27 هم آخرش و بشود تا27 هم آن روبروی شود، تا27 خودش باید یعنی شود می اضافه(: ج)    

 .میدهد نتیجه

 آید؟ می بدست چگونه تا27 تا سه(: س)    

 .داریم اینجا در كه تعریفی بنابر چیست خانواده كلی تعریف دید باید اول(: ج)    

 .دولت و صنف خانواده،(: س)    

 چه ابتدائاً اینها خود داخل بگوئیم بعد كنیم تمام باید را این چیست، دولت و چیست صنف(: ج)    

 سطوح سراغ بعد خودشان ساختاری مختلف سطوح یعنی شوند تا27 اینها خود كه شود می تقسیماتی

 یک گوئید نمی( 1+1 مثل) شود می هم كمی اضافه نشود بیشتر تا27 یک هم این بیائیم شان فعل موضوع

 داریم؟ چیزی چه بیرون در كه كنیم می مالحظه اضافه با بلكه شود می چقدر یک در ضرب

 اختالف اصالً كه روشی براساس برسانید نسبتها و كاربردی مباحث به را نظری مباحث بخواهید اگر پس    

 .برسد اینجا به طبیعی بصورت كه باشد شیبی یک باید بلكه شود نمی انجام نشود ایجاد سطح

 تواند نمی و نیست كارآمد عقل و حس اصالت فرمودید كه توصیفی سه در و پذیرفتیم را این ما(: س)    

 بحث كه بوده مشتركی پایگاه معنای به این شود توصیف االیمان اصالة براساس باید ارتباط لذا باشد پاسخگو

 كاربردی مدل وارد حاال و است نظریش مبنای و فلسفی زیربنای بعنوان آن یعنی برود پیش سیر این براساس

 .شدیم

 بصورت وقت هیچ را اینها از هركدام و بدهیم قرار دقت مورد گزارشی صورت به هم را اینها البته(: ج)    

 .نیست برسیم خودش به تا بیائیم آن زیربنای از اینكه

 .كردیم قبول را هایی متیقن قدر یک ما یعنی(: س)    
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 فرضهایی پیش یک اید كرده قبول را ها فرض پیش االسمی، شرح صورت به هم شما و ایم گفته گزارشی(: ج)    

 .است خودتان دستگاه در

 استداللی مدل در تعاریف ارائه ضرورت ـ 3

 1 همین یعنی كنیم روشن را تعاریف این تكلیف ما اینستكه اول قدم استداللی مدل تشریح در(: س)    

 این خود كه سطح این در اقتصادی و سیاسی فرهنگی، تعریف تا سه و اولیه تعریف سه فرمودید كه را تعریفی

 را مشاغل یعنی شوید كار وارد میخواستید شما جلسه این در. كند می روشن را ابهامات آن از بخشی مطلب

 حضرتعالی اینكه ولی كنیم بندی طبقه شان ارتباطی جایگاه بدون اول پله در را مشاغل میخواهیم و آوردیم

 را مشاغل است ممكن تعریف، داشتن دست در بدون كنیم بندی طبقه ارتباط لحاظ به را مشاغل فرمایید می

 .نیست صنف به مربوط كه بریم می صنف داخل را مشاغل از بعضی مثال بعنوان كنیم بندی طبقه جابجا

 .كند نمی بندی طبقه خوب است مخابرات در كه تخصصی ارتكازات حاضر حال در(: ج)    

 .كنند نمی بندی طبقه خوب را اینها موجود تعاریف یعنی(: س)    

 .دهد می جا دیگری طور بدهد جا را تعاریف این هم اگر(: ج)    

 شده تعریف خودش دستگاه در چون اینها از خیلی كردیم مراجعه 1371 سال آمار به ما وقتی(: س)    

 موضوعاً و نیست شغل جزء اصالً داری خانه میگویند لذا دهد می تعریف خاصی عنوان به را شغل مثالً نیست

 .نیست مشاغل جزء اصالً كه كنند می ذكر ای گوشه یک در امّا آورند می آمار در ولو كند می خارج آنرا

 .زند می حرف مدلمند اینجا در خودش تعریف بنابر(: ج)    

 را است شغل دارای تر پائین سنّ در كه كسی یعنی آورد می باال به سال ده سن حدّ در را شغل مثالً(: س)    

 باید ما دارد هماهنگی یک آخرش تا اول از این میدهد تعریف خودش دستگاه در را این گویند نمی شاغل

 جدیدتری پایگاه از میخواهد دارد مفهومی توسعه اینكه لحاظ به مدل این براساس ولی كنیم تعریف آن طبق

 .كند توصیف
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 دیگر جهت دارای كه است مدلی میگوئیم دارد مفهومی توسعه كه كنیم نمی اعالم زود ما حداقل یا(: ج)    

 .هست

 ادعایی و گیریم نمی شده اثبات مطلب یک بعنوان را این ما االن است اسالمی و الهی جهت دارای(: س)    

 قدم در لذا است اسالمی این جهت كه كنیم ثابت باید ولی است بیشتر اش پذیری توسعه این كه نداریم هم

 چیست؟ تعریف دوتا بین فرق كه كنیم معین باید را تعاریف اول

 از ابتدا را تعاریف بحث. بدهید تطبیق را تعریفها شما بعد میدهیم ارائه را خودمان تعریفهای اول ما(: ج)    

 .كنیم می شروع خانواده

 كنید؟ می شروع( خانواده) پایین از چرا است 4 حساسیت ضریب باالترین اینكه وجود با(: س)    

 .است خانواده ما نظر در واحد كوچكترین: میگوئیم را واحد كوچكترین ابتدا(: ج)    

 اسكان محل و خانه بودن اصل برپایه خانواده تعریف: اول تعریف ـ 1/1/3

 چیست؟ خانه. است تعریف در اصل امكانات كه گفت یعنی كرد تعریف خانه به را خانواده میتوان گاهی    

 و دارد وجود سرمایی و گرما مسئله یعنی كند می را تأمینهایی یک شرایط به نسبت كه است محیطی خانه

 ساعات در كه وریهایی بهره یک امكان و مختلف فصول در طبیعی شرایط به نسبت بودن محفوظ امكان

 خانه را اسمش باشد، دیگری با كه است اشتغالی یا فردی اشتغال ساعات در بلكه نیست اجتماعی اشتغال

 صورت این در است اصل كند می امكانات این از وری بهره كه كسانی تعریف در امكانات اینجا در بگذاریم

 شرایط كردن بهینه به نسبت و باشند ساكن و شوند داده اسكان خاص محل یک در بیشتر و نفر هردو

 نظر از تعریفی چنین. باشد اصل خانه كه تعریفی بنابر شود می گفته خانواده آن به دارند وری بهره شان طبیعی

 .نیست قبول قابل اسالمی اعتقادات

 (رحمیت) انسان دو بین ارتباط براساس خانواده تعریف: دوم تعریف ـ 2/1/3

 میدهیم قرار اصل محیط تعریف در آنرا ما كه( باال به نفر دو از) دارد وجود انسان بین ارتباطی یک چون    

 آن به طبیعی شرایط و خانه محیط آنوقت شود می گفته خانواده باال، به انسان دو وابستگی نحوه یک به یعنی
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 بازگشت رحمیت به شان ارتباط و باشند داشته رحمیت كه نفری هردو اساس براین. شود می تعریف ارتباط

 ما كنند می كرایه خانه یک هم با دانشجو دوست دوتا مثالً شود می اطالق خانواده كلمه آنها به اینجا در كند

 دكترا یا لیسانس فوق دوره گذراندن برای كه هستند نفر چند یا مرد نفر دو گوئیم نمی خانواده آن به هرگز

 عضو اینها از هركدام بلكه گوئیم نمی خانواده اینها به ما كنند می زندگی هم با و كردند كرایه را ای خانه یک

 زندگی خانه در چون هرگز ولی نیستند ما تقسیمات از خارج خانواده نظر از و هستند دیگری خانواده یک

 اجاره ای خانه یک تهران در خودش دوست پنج با و آمده تبریز از كه پسری این نیستند خانواده كنند، می

 كه هستند منصوب خانواده تا ده به اینها میگوئیم گوئیم نمی خانواده نفر ده یا نفر پنج این به ما اند كرده

 اینجا ولی هستند خانواده همان عضو اینها... و است اصفهان دیگری خانواده و است تبریز در یكی خانواده

 . نیستند خانواده

 است؟ چگونه خانه یک در برادر دوتا: زاده بیک دكتر    

 تعریف در انسان با انسان ارتباط یعنی شود می تعریف خانواده به برگردد رحمیت به كه ارتباطی هر(: ج)    

 برادر دوتا یا و خواهر دوتا ولو شوند می محسوب خانواده یک عضو داشتند، رحمیت اگر است اصل فروعاتش

 دیگر بعبارت است شمرده محترم را رابطه این شرع دارند رحمی رابطه ولی ندارند جنسی رابطه و هستند

 به نسبت دوتا این شریكند ارث در هستند، اینجا در كه برادری دوتا این شود می ذكر حقوقی آنها برای

 از شدن منفصل حق اینها گیریم می اساس اینها بین ارتباط در را حقوق آن ما كه دارند حقوقی یک یكدیگر

 دیگری شهر یک به من خداحافظ بگوید تواند نمی این. ندارند باشند، نداشته ارتباط كه بصورتی را همدیگر

 ارتباط منشأ هستم، ارتباط به ملزم من یعنی باشند داشته ارتباط هم با باید بلكه باش دیگر شهر در تو رفتم

 در) مشاغل موضوع در ارتباط مانند باشند داشته یكدیگر با هم دیگر های ارتباط انسانها حاال است رحمیت

 است رحمیت ارتباط خانوادگی، ارتباط. نیست ما بحث موضوع االن باشد فقیه والیت نظام موضوع یا( اصناف

 .گوئیم می خانواده آن به ما اینصورت در كند می رحمیت به بازگشت

 خانواده از دوم و اول تعریف تفاوت ـ 3/1/3
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 با تعریف این كه ای عمده تفاوت نداریم، قبول ما گفتید كه خانواده از اول تعریف با: رضائی االسالم حجة    

 چیست؟ دارد تعریف آن

 ارتباط مشروعیت به هم را رابطه كمال و میدهد قرار اصل را انسانی رابطه و انسان تعریف، این(: ج)    

 تعریف در ارتباط ولی است تكامل منشأ كه است تعلقی شناسد می رسمیت به كه را تعلقی و كند می تعریف

 كند می ذكر كه را تعلقاتی و كند می ء شی را انسان تعریف، آن باشد تكامل منشأ كه نیست ارتباطی اول

 .است نامناسبی تعلقات

 غربی نظام در خانواده از توصیف ـ 4/1/3

 .دارد وجود هم غربی نظام در خانواده یعنی(: س)    

 .بگوئیم خانواده غربی نظام در خانواده به ندارد معنا(: ج)    

 دانند؟ نمی خانواده را اینها خونی پیوند براساس آنها مگر(: س)    

 ولی گویند می خانواده كنند، می زندگی سقف یک زیر كه باز جنس هم دو حتی هردونفر به آنها نه،(: ج)    

 برای و گویید نمی خانواده بخوانند درس هم با و باشند داشته ارتباط هم با كه نفر دو به شما گوئید، نمی شما

 معلم دوتا این از یكی اگر مثالً كه است ممكن صنفی حقوق امّا شود نمی ایجاد خانوادگی حقوق شرع در آنها

 .دارند صنفی حقوق است شاگرد دیگری و

 ایران در چه و غرب در چه برادر دوتا واقع در چون عرضی؟ یا است ذاتی حق حق، این: زاده بیک دكتر    

 .دارند خانوادگی رابطه

 این بگویید و میدانیم حقیقی بلكه دانیم نمی اعتباری اصالً را شرعی قوانین ما بگویید شما اگر(: ج)    

 ارث پدر از دوتا این آیا هستند جدا برادر دوتا حاال است مؤثر بشر تكامل در كه است ارتباطی ارتباط،

 و آمریكاست در یكی ولو است جریمه ضامن و مسئول دیگری آیا كرد جزائی خالف آنها از یكی اگر برند؟ می

 ایران؟ در دیگری
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 آنجا بگویید باید جامعه در داریم حقوقی فلسفه یک كنیم طرح دیگر جای یک باید آنرا چرائی بحث حاال    

 شود، ثابت باید هم چهار دودوتا و معقول صورت به و بشوند طرح باید استداللها چیست، شما حقوق فلسفه

 گیریم می گزارش داریم كه آنجا از و كنیم می صحبت خانواده درباره كه هست ارتباط بخش در بحث یک

 البته كند قطع تواند نمی گوید می است، كافر یكی میگویید نه، دارد؟ قطع و ترك حق رحمیت آیا میگوئیم

 كنید پرسی احوال او از كه میدهد دستور شما به اسالم ولی بداریم دوست بیشتر اسالم از را او نباید

 .كند می فرق كامالً نیست شما رحم كه كافری یک با و باشید تفاوت بی او به نسبت توانید نمی

 مخابرات و ارتباطات تنظیم در تعریف تأثیر كیفیت ـ 2/3

 كند؟ می تفاوتی چه مخابرات معنای به ارتباط نظر نقطه از یعنی(: س)    

 بشود شامل را اینها باید حتماً بدهید را سرویسهایی نوع چه باید خانواده برای كه گفتیم ما اگر(: ج)    

 معلوم كارهایشان كالسه باید باز باشند چگونه آنها اقتصادی و فرهنگی سیاسی، ارتباطهای بگوئیم آنوقت

 .باشد

 است؟ پذیر امكان اینكار آیا(: س)    

 ساختارها، از دسته این در كه میگویید هم را ساختارهایش بعد كنید می بیان اینجا در كلی بصورت(: ج)    

 برای میگوید مثالً كنید می طبقه 16 را خانواده مسئله وقتی است ممكن است پذیر امكان كامالً ما مقدورات

 باید حتماً میگویید مثالً دارد را ها تخفیف این باشد، فوت برای كه تلفنی میگویید است پدر مریضی یا و فوت

 در و بیاید خط یک با میتواند كند تلفن بتواند هم كشور از خارج به كه میدهید اجازه حتماً باشد رایگان

 ولو ندارد عیبی میگوید است مریضی یا است فالن بیمارستان از فوت به مربوط تلفن بگوید برود مخابرات

 نه: میگوید است، پرسی احوال برای بگوید اگر ولی برود كشور از خارج و ای شماره 6 خط روی و است خانواده

 .ندارد امكان

 مطلوب بسوی موجود وضعیت تبدیل در شیب ایجاد ضرورت ـ 1/2/3
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 یک كنیم ترسیم را كارمان دورنمای بتوانیم باید ابتدائاً ما كنیم می كار داریم سطوحی چه در ما اینكه    

 عینی گزارش آخر در مجبوریم ما حتماً است؟ چقدر آن اجرای قابلیت االن میگویید شما كه است وقتی

 توانیم می چگونه پس است، این هم مطلوب وضعیت از ما تعریف و است، اینگونه وضعیت االن بگوئیم بگیریم

 حاال بدهیم؟ موبایل موضوعاتی چه در و كسانی چه به باید ما بگوئیم است ممكن آنوقت كنیم معین شیب

 در و هست موجود تكنولوژی و صنعت كه است وقتی یک. است حرف یک دارد وجود االن كه آنچیزی

 كسی چه میگوئید زند، می حرف دیگری نفر یک نزنید حرف شما اگر میگویم زنیم نمی حرف هم آن تخصیص

 شما كه است وقتی یک. زند می حرف دارد شما ثروت توزیع نظام. زند می حرف پول میگوید زند؟ می حرف

 تلفن میخواهیم ما مثالً بزند حرف بخواهد ثروت توزیع نظام كه كنیم می مهار نسبت به ما بگویید میخواهید

 .است پیشرفته ارتباطی صنعت یک چون میدهیم، او به خرید و داشت پول هركسی و بیاوریم موبایل

 اجتماعی تكلیف و جایگاه با متناسب ارتباطی آزادی یا محدودیت ایجاد ضرورت ـ 3/3

 چون بخریم میخواهیم دولت درآمد از میگوئید بخرید؟ را این خواهید می درآمدی كدام از میگویم من    

 است؟ پول به نسبت اجتماع حرص توسعه آیا است؟ چیزی چه توسعه میگویم است اجتماعی توسعه برای

 تولید كه فعالً شما داردن اشكالی میگویم. باشیم پیشرفته باشد، انقالب توسعه انشاءاللّه میخواهم نه میگویید

 كسی چه جلو را بلندگو این كه بدانید وری بهره مورد در الاقل ولی ندارد اشكال نیستند دیجیتال كننده

 . بایستد بلندگو پشت میتواند داشت پول كه هركسی نگویید بزند، حرف كه میگذارید

 یک داستان این كه بگیریم فرض ما اگر آیا كه آمده پیش سئوالی یک برایم موضوع این به توجه با(: س)    

 كرد می پیاده را سیستم همین و كرد می را اینكار باید هم خدا شاید بگوئیم میتوانیم است كاملی و درست امر

 میگویم كرد می قطع را او تلفن و شود ضعیف او صدای بزند زشت حرف میخواهد كسی یک اگر گفت می و

 محدود را ابزارش داریم یعنی بگیرد درد پایش و برود آرام برود، زشت كار طرف به خواست كسی یک اگر

 امكان را چیزی چنین ما یعنی شود بسته چشمش پلک ببیند را بدی چیز یک بخواهد اگر این یا كنیم می

 .ندهیم
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 یا و باشد گناهكار كه ندارد عیبی جماعت امام گفت می خدا اگر: كنیم می سئوال شما از آنرا عكس(: ج)    

 شد؟ می چطور باشد خور عرق

 .است متفاوت كامالً این(: س)    

 مادی یا الهی جهت دو در قدرت توسعه در ارتباطی ابزارهای تأثیر ـ 1/3/3

 را او دارید شما دهید، می تلفن دارید جامعه پول از میدهید اجتماعی قدرت جماعت امام به دارید نه(: ج)    

 هر قاضی گفتید می اگر است اجتماعی امكان یک هم جماعت امام كنید می اجتماعی امكانات ابزار به مسلح

 اینستكه معنایش كردن ارگانیزم و دادن نظام اصالً قضاوت، برای بیاید ندارد عیبی باشد داشته فسادی

 است، جامعه كردن مكانیزه برای ابزار یک ارتباط. كنید منصب تعریف یعنی كنید حذف را ای عده اختیارات

 و حرص ارگانیزه یعنی است پولی ارگانیزه است غرب در كه چه آن االن مثالً است، پذیر امكان پولی ارگانیزه

 مؤثر تقاضای یک و طبیعی تقاضای یک دیگر بعبارت نیست ارگانیزه نكنید خیال آنجا در است حسد

 چنین خدا را این گذاری سرمایه و رود می سود و انداز پس مسئله روی اجتماعی مؤثر تقاضای دارید اجتماعی

. باشد تعریف این دارای باید كنند استفاده اجتماعی امكانات از میخواهند كه مشاغل فرموده خدا. است كرده

 ریبه نظر نظرش یا بندد می شما قول به را خود چشم یعنی كند نمی هم چپ نگاه كه دارد ای ملكه اگر این

. كند می پیدا شدید محدودیتهای اسالمی جامعه در فاسق آدم كه كنم عرض را آنطرفش باید ضمناً نیست،

 جامعه آن در اصالً كند فسق به تجاهر خواست كسی اگر كنند می برخورد او با كه باشد فسق به تجاهر اگر

 عموم در تجاهر اینكه حق میگویند باشد نداشته شغلی هیچ هرچند گیرد می قرار فشار تحت و كنترل تحت

 هركار و دارید فردی آزادی آنجا است جهنم و بهشت مردن از بعد هستید آزاد شما گویند نمی ندارید كنید

 را تو كسی و هستی خفا در اگر. نیست خبرها این از آنجا بدهید انجام خواستید كه را هرگناهی و غلط

 .طرفهاست آن مال آنوقت بیند نمی

 .دارد وجود اختیار بحث عام در اوالً اینكه یكی كنم می باز را شما آخر جمله دو این من(: س)    

 .هستید ارتباط مدیر شما است عام بحث ارتباط(: ج)    
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 در چه و تكامل حوزه در چه اینستكه آفرینش سیستم در فهمم می من كه عامی شكل به مدل(: س)    

 را شما كه هایی توصیه یک باضافه هستید عمل آزادی یک دارای شما محدودیتها حوزه در چه و اختیار حوزه

 .كنند می هدایت ضعف و نقصان یا و تكامل سمت به

 این ندارید هم شرع اصالً ندارید هم مخابرات و ندارید حكومت شما اصالً اینستكه معنایش این(: ج)    

 برخورد و تكلیف یا دارید ارشاد و توصیح همینجاست، من سئوال اولین. دارید درویشی اینستكه معنایش

 دارید؟ كردن

 .است اختیار نوع یک هم تكلیف هرحال به(: س)    

 .گیرد می مرا دست كه اجتماعی تكلیف(: ج)    

 خیابان در علناً كسی اگر جامعه در و نكنم فسق به تظاهر كه كنید می تكلیف من به باشد(: س)    

 فقط بخورد روزه خودش خانه در اگر آدم، همین ولی دارد هم جرم و دانید می بد را این كند، خوری روزه

 آقای×  و من بین ارتباط یک هم ارتباط حاال. ندارد كار او به كسی و است شده مرتكب را گناه این شخصاً

Aخانم و B، محتوای از شود برقرار ارتباط این اینكه از قبل كسی هیچ و است محدود كامالً ارتباط یک این 

 مثل نشود باخبر كسی هیچ است ممكن شود می برقرار ارتباط این كه هم وقتی و نیست باخبر ارتباط این

 چیزی آنجا در اینكه برای شود می مرتكب دیگری خالف هر با خورد می روزه اش خانه اتاق در كه كسی همان

 پستوی در شما اگر كه ماند می این مثل رفتیم جلو این از گام یک ما حاال. نیست حاكم شخص آن بر

 در آید می غذا بوی وقتی مثالً كند كنترل كه باشیم داشته سیستمی یک باید ما بخورید روزه اگر هم تان خانه

 ما. دارد وجود كه چیزی آن از فراتر مقدار یک یعنی بگیرید قرار فشار تحت شما و شود بسته خانه پستوی

 ایجاد آفرینش نظام در اختیار همانطوریكه ارتباطی محیط ین از شما بگوئیم و كنیم نگاه آنطرف از میتوانیم

 و اقتصادی سیاسی، مشكالت یا و كردید خالف شما كه فهمیدیم زمانی ما اگر. كنید استفاده میتوانید شده،

 را اینكار شما و شد كنترل موقعی یک اگر مكالمه آن مثالً. دارد را جریمه این اید آورده بوجود اجتماعی

 سیستم مانند است معقول مقداری یک این شود می هزارتومان1 دقیقه است ریال1 دقیقه اگر كردید
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 ها آن از یكسری شوید رستگار شما كه ام داده حكم یكسری من هستید مختار شما میگوید كه خداوندی

 كسی كه هم را شخصی دارد، را ها جریمه این است اجتماعی اگر است اجتماعی هم یكسری و است شخصی

 این با رابطه در ها آدم با را كار همین رسانیم می جزاء به را شما و رسیم می آنرا حساب جزا روز در فهمد نمی

 اگر و كنیم می جریمه را شما و رسیم می شما حساب به اینجا در فهمیدیم ما اگر بكنیم توانیم می داستان

 اینقدر یعنی را سیستمی چنین بخواهیم ما اگر نتیجه در رسند می شما حساب به حتماً آنجا نفهمیدیم

 شما اگر یعنی برسد آن به تواند نمی كسی هرگز عمالً این كنیم، درست ارتباط محتوای با پذیر انعطاف

 ...را تلفن هرخط بخواهید

 كند؟ تلفن تواند نمی شهر از بیرون به است شماره 4 ها خانوادگی تلفن گفت توان می آیا كار اول(: ج)    

 تواند؟ نمی چرا(: س)    

 .است عموم به مربوط كنید می پرداخت دارید ای هزینه یک(: ج)    

 .خواهیم می هم را آثار خواهیم می را نتایج پس(: س)    

 .خواهیم می نیز را هم با تناسبش و(: ج)    

 هم؟ با تا دو این تناسب(: س)    

 كه آثار و اثبات و ثبوت نتایجِ بگوئیم توانیم می شود می ضرب كه این یعنی. هم با دو این تناسب بله،(: ج)    

 آثار، بگوییم بعد است؟، چیزی چه مقصد آن اثر و است چیزی چه مقصد بحث اما داریم الزم را آثارش بخش

 ولی خواهیم می هم تألیف خواهد می هم طرح و نقض و نقد بخش بگوییم توانیم می تناسب، و استناد و نسبت

 .خواهیم نمی روش و فلسفه ولی خواهیم می هم مصداق خواهیم نمی تأسیس

 .كنیم می بندی طبقه را مقاصدمان یعنی(: س)    

 كند؟ معین را ما مقدور تواند می كه است سرفصلهایی اینها آیا تناسب، و آثار مقاصد، گوییم می یعنی(: ج)    

 حتماً دستاوردها این است داشته دستآوردهایی و رسیده مقاصدی یک به و شده بررسی پژوهشی، مقاصد

 گفت توان می باشیم داشته اگر را این باشد باید هم با تناسباتش و باشد باید هم آثارش و شناسایی باشد، باید
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 یک در و ندارد عیبی بزند صنفی تلفن خواست اگر است 16 خانوادگی است شده معین ما فرهنگی مقدور

 چرا؟ میگویم است فروش و خرید معامله نقل باشد تلفن پشت هم دختری اگر وقت آن آید می دیگری خط

 در مصرف و تولید توزیع، فروش، خرید، سفارشات و است چنین این صنفی تلفنهای كار اصوالً چون میگویید

 مستقیمی تلفن یک میگویید دارید این شبیه چیزی یک االن شما مثالً كند می فرق هم آن خط نوع است آن

 قیمت میگویید چرا؟ میگویم است كمتر اینجا فاكس گوئید می چطور؟ فاكس میگویم بعد داریم

 اشتراك حق میگوئید نه تلكس میگوئید چطور؟ تلكس میگوئیم رویم می باالتر است بیشتر دستگاههایش

 . كند خصوصی استفاده را تلكس كسی كه ندارد صرف و است تلفن اشتراك حق از غیر تلكس

 .دارد كار تكنولوژی به فقط. ندارد كاری تلكس محتوای به این(: س)    

 است؟ چقدر آن قیمت تلكس تكنولوژی میگویم زنم می مثال ابتدائاً دارم من(: ج)    

 .است خارج رده از االن(: س)    

 چرا؟(: ج)    

 .شود نمی استفاده و ندارد سرعت ندارد، كارآئی چون(: س)    

 .سریعتر قیمت، همان با كرده پر خوبی به آنرا جای فاكس حداقل: دانشمند مهندس    

 برای دورنگار بوسیله وقتی من كه دارد سندیت احراز در كارآمدی یک تلكس كه داریم قبول شما(: ج)    

 فاكس و تلكس بین فرقی چه این بیاید، آن تلكس میگویند بعد كنم می فاكس شركت یک با قرارداد یک

 .فتوكپی شبیه مثالً است هم خودم قلم و خط و شود می مصور دورنگار روی من امضای یعنی دارد؟

 .باشد اشتباه هویتش كامالً تواند می مبداء فاكس در ولی است معلوم تلكس مبداء و مقصد(: س)    

 دارد؟ را خصوصیت این چرا(: ج)    

 كند، معین هم را مبداء توانسته می اگر شاید نتوانسته این از بیشتر است چنین آن تكنولوژی(: س)    

 وقتی كه است همین گرفتاریها از یكی الكترونیكی بحثهای در االن كرد می اضافه آن به هم را تلكس خاصیت

 .بدهند سندیت توانند نمی امضاء به كنند می الكترونیكی معامالت
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 گذاشتند اجتماعی قرار یک یعنی چه؟ یعنی كند می معلوم را مبداء آن خصوصیت تلكس، خرید در(: ج)    

 .نست اینطوری فاكس حالیكه در شود می فروخته موسسات و شركتها به كه

 و دارد خاصی خط یک كه است طوری یک آن سیستم تلكس كه هست هم دیگری چیزی یک نه،(: س)    

 كه كند می عبور جایی یک از نیست گر تلكس دستگاه آن اختیار در دیگر مراوده هنگام در خاص خط این

 اتفاق این غیر و كند می معرفی را خودش دارد كه است همانی مبداء این كه كنیم می تأیید ما كند می ثبت

 .شود می كنترل این جایی یک. افتد نمی

 گیرند؟ می هم را كنترل هزینه این(: ج)    

 .بله(: س)    

 .نیست اینطوری فاكس در ولی(: ج)    

 .بیاورید در را هركسی ادای میتوانید شما و رود می عمومی شبكه روی فاكس در(: س)    

 كه كند نمی صرف یعنی نزنند؟ تلكس خانوادگی كه شود می این منشأ آیا كه دارد را ویژگی این(: ج)    

 مطرح خانوادگی مسئله آن در جعل چون زند می فاكس بلكه پرسی، احوال برای برود تلكس خط در كسی

 واسطه هم بانكی كنید می كار تلكس با اینستكه، معنایش بخواهید، را نفت محموله یک خرید اگر شما. نیست

 قرار و تكنولوژی برای كه تضمینهایی یعنی نیست چیزی چنین فاكس در ولی كند می تضمین را شما است

 . رود می بیشتر تلكس روی هستند اجتماعی

 .شود می استفاده تلكس از نهایت در بانكها در االن(: س)    

 .كنند می استفاده هم فاكس از: زاده بیک دكتر    

 المللی؟ بین سندهای در(: ج)    

 .كنند می استفاده هم شهری بین و داخلی نه،(: س)    

 مجبورید بدهید انجام ای معامله بخواهید شما المللی بین سطح در اگر ولی كنند می كار هم تلفن با(: ج)    

 .كنید استفاده تلكس از آخر در



314  ···························································································································································  

 مانند خاصی های شبكه یا و اینترنتیها و ها اطالعاتی شبكه و آی.دی.ای با و شده حذف االن البته(: س)    

 ...معامالت تمام اینكه یعنی است بوده اینترنت در دالر تبادل دالر 11 اخیر چندسال این در آی.دی.ای

 میگیرد؟ انجام فاكس با آیا االن هویت احراز كنترل برای بندی طبقه یعنی(: ج)    

 .كامپیوتری شبكه همین با خیر نه(: س)    

 دارد؟ جهانی اعتبار و گیرد می انجام تلكس بدون كامپیوتری شبكه با آیا(: ج)    

 .بله(: س)    

 دارد مبادله یعنی كنند می كار دارند ولی است نشده حل هنوز كه دارند مشكالتی البته: دانشمند مهندس    

 .گیرد می انجام

 در مخصوصاً اند گذاشته سیستم روی كه سكریوتی آن و اند گذاشته كه امنیتی سیستمهای: زاده بیک دكتر    

 .كردند كار خیلی قضیه این روی بانكها

 .گیرد نمی صورت كار آن بدون كه گذاشتند رمز یک(: ج)    

 سیستمهای روی رمزگذاری كارش اصالً انگلیس در فردی یک و دارد رمز مختلف های الیه بله،(: س)    

 .است بانكی

 بگذارند؟ است صحیح هم خانوادگی حوایج برای را رمزگذاری این آیا(: ج)    

 فایل در میتواند كسی یک اندازه چه تا كه هست هم بحثی یک بگذراند، میتوانند و هست االن(: س)    

 طرف خودش، كامپیوتر و حو سی پی روی یعنی شخصی حتی گذارند می فایل كه حاال و بدهد افراد شخصی

 .كند پیدا دسترسی آن به نتواند كسی كه گذارد می وار فایل

 یا نداریم؟( سیاسی امور در مثالً) نباشد عمومی كه سطحی جهانی روابط در میگویید شما یعنی(: ج)    

 .باشد عمومی شود نمی كه داریم ارتباط از سطحهایی یک میگویید اینكه

 .گذاشتند مختلفی های الیه سطحی هر در دارند سكریوتی همه آنها بله،(: س)    
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 بتوان پول با اینكه از نظر صرف ویژه ارتباطات با عمومی ارتباطات و عمومی تلفنهای دیگر بعبارت(: ج)    

 هستند؟ دسته یک یا شوند می دسته دو اینها باشد اجتماعی خاص منصف به مربوط یا خرید

 زنگ شد من به كه تلفنهایی چه كنم تعیین توانم می من كه دارد فانشینی یک موبایل همین مثالً(: س)    

 اصالً یا و بفرستد دیگر تلفن روی شد من به كه تلفنهایی چه و نزند زنگ شد من به كه تلفنهایی چه و بزند

 .ندهد جواب تلفنی هیچ به

 در و افزاری نرم نظر از( كنم نمی سئوال ابتدا افزار سخت نظر از) عموم بندی طبقه در را اینكار(: ج)    

  ندارد؟ یا دارد بندی دسته یک افزاری نرم بندی طبقه

 .بله(: س)    

 آن به میخواهد كه اجتماعی مقدورات آنوقت باشد داشته بندی دسته افزاری نرم بندی طبقه در اگر(: ج)    

 كند؟ می هزینه بندی طبقه آن برای آیا شود داده تخصیص

 دهی می اینقدر میخواهی، را سرویس این اگر میگوید یعنی دارد كننده استفاده نیاز به بستگی بله،(: س)    

 از برخی مثالً دارد مأموریت كه هست جاهایی اگر یا دهی می اینقدر میخواهی را سرویس آن اگر و

 گیرد نمی شما از را ای هزینه هیچ یعنی شوید وارد شما دهد نمی اجازه آكسفورد دانشگاه خاص های كتابخانه

 از اگر است ممكن شوید وارد شما دهد نمی اجازه باشد، ایران به مربوط شما شماره اگر دهد نمی اجازه فقط

 آن جاهای از بعضی حتی و بدهد اجازه شما به دیگر الیه یک كنید استفاده دیگری كد یک از دیگر جای یک

 راست شما كه دارد را هوشمندی این حتی نه، یا شوید وارد بدهد اجازه كه كنند می سئوال یكسری شما از

 .هستند گوینده و شنونده كند، نمی تعیین مخابرات واقع در آنرا ولی است روشن كامالً دروغ یا میگویید

 .كند می كنترل دارد اجتماعی قرارهای یک یعنی(: ج)    

 .كند می كنترل دارد اجتماعی قرارهای یک(: س)    

 ...كننده تأمین سیستم چون طرف دو بین اجتماعی قرارهای یک(: س)    

 ندارید؟ یا دارید خودتان مدل در هم شما را اجتماعی قرارهای این آیا(: ج)    
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 .داریم مسلماً(: س)    

 بهتر یعنی نیست؟ یا است قرارها این براساس اجتماعی تسهیالت دادن كرد، معین كه را قرارها این(: ج)    

 نباشد؟ یا باشد است

 این گوید می شما به بلكه كند نمی را اینكار مخابرات سیستم اینستكه مسئله ولی بود خواهد قطعاً(: س)    

 این باشد تلفن این بگو كن كنترل خواستید شما اگر شما، خط هم این و بخر و بده پول شما مال موبایل

 كه كسانی كه كرد كدبندی میتوان را همین خود حتی و نزند زنگ آدم این بزند زنگ آدم این نباشد تلفن

 اگر ما یعنی همینطور هم بقیه و كننده استفاده یعنی بزنند زنگ این با بتوانند میدانند را خاصی كد یک فقط

 به بتواند كسی چه و بزند زنگ تواند می بداند را كد اگر ولی بزند زنگ تواند نمی ایشان بدهیم، ایشان دست به

 شماست اختیار در قابلیتها این میگوید شما به مخابرات مخابرات، نه كنم می تعیین من را این بزند زنگ من

 یا تحقیقاتی مركز یک یا دانشگاه یک مثالً حقوقی، شخصیت یک یا هستم حقیقی شخصیت یک یا من حاال

 مشكالت به توجه با و خودم شرایط و امنیت با متناسب من و است من دست بازهم هستم امنیتی جای یک

 .نكنند پیدا دسترسی من به كسانی چه و كنند پیدا دسترسی من به كسانی چه كه كنم می مشخص خودم

 و افزار سخت مجموعه بكند، بخواهد اگر ولی بگذارد را كنترل این خواهد نمی مخابرات: دانشمند مهندس    

 نداشتن یا داشتن بنا حاال بكند را اینكار ندارد بنا ولی گذارد می و كند می طراحی آن براساس را افزارش نرم

 .ندارد موضوع به ربطی

 سرمایه حاكمیت و اجتماعی مؤثر تقاضای حاصل ارتباطات آزادی ـ 3/3/3

 .میدهد قرار اصل را پول چون میدهد قرار اصل را اجتماعی مؤثر تقاضای(: ج)    

 نقش هم ما آیا كه است همین هم ما بحث شود نمی قایل نقش قضیه این در خودش برای اصالً(: س)    

 نشویم؟ یا بشویم قایل

 .نشوید قایل نقش بدهید، قرار اصل را پول شما اگر(: ج)    

 .ندهید قرار اصل كه است این در آن نهایی وری بهره چون(: س)    
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 یا هست همه دست موبایل امكانات این آیا بشود ثروت توزیع اینگونه اگر كه شده اثبات جایی یک(: ج)    

 بخرد؟ دارد كه هركسی دست

 نیاز این منطقه این كه كند می احساس و دارد جامعه كه نیازهایی ازاء به میتواند مخابرات: زاده بیک دكتر    

 از ایران در كه چابهار مانند دارد زیادی مالی منابع كه جایی یک از تواند می حتی و بدهد سرویس دارد، را

 توزیع و بگیرد درآمد آنجا از ،(گذاری سرمایه بخشهای بودن دارا نسبت به) دارد را دوم مقام شاید درآمد نظر

 این بدهد سرویس آنجا در دارد، را درآمد كمترین كه بویراحمد و كهكیلویه مانند جاهایی یک به و كند

 شان برای دارند را پولی كند می زندگی محروم استان آن در كه كسی آن لذا باشد داشته تواند می را وظیفه

 كه كنند می هزینه

 بدهید؟ را سوبسیدهایی چنین میتوانید هم موضوعات به یا بدهید مناطق به میتوانید فقط آیا را این(: ج)    

 .بیفتد اتفاق این تواند می هم موضوعات در(: س)    

 نه؟ یا شوند بندی طبقه كه دارد اهمیت شما برای موضوعات آیا میدهید كه را سوبسیدی این(: ج)    

 .بیفتد اتفاق میتواند(: س)    

 .كند جدا دولت از هم را صنف و كند جدا صنف از میتواند را خانواده یعنی(: ج)    

 میدهد؟ را اش هزینه كسی چه ولی بكند را كار این میتواند(: س)    

 از دسته یک به میگوئیم آنوقت بشود خرج تكامل برای باید هست كه درآمدی هزینه كه شد بنا اگر(: ج)    

 .بدهید سوبسید عده یک دسته، یک به و بدهید نباید اینها

 .است این من تعریف بگوید كسی چه كه گردد می بر ما تعریف به این(: س)    

 است، این جامعه است، این كمال است، این جهان میگوید كه دارید تكاملی فلسفه یک شما(: ج)    

 .است این هم افزارها سخت است، این ارتباطات

 است؟ مطلق(: س)    
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 تكامل برای را جهتی بتواند باید هست هم نسبی اگر و باشد منطقی باید باشد مقنن باید تعریف آن(: ج)    

 .گیرد صورت تواند نمی تصمیمگیری هیچ صورت این درغیر كند اثبات

 را؟ بودنش مطلق یا بپذیریم را نسبیت ما باالخره نه،(: س)    

 .كند مطلق را نسبیت اینكه نه است نسبی ولی دارد، مطلق به تعلق(: ج)    

 شود؟ می چه مخابرات تكلیف آنوقت كنم می دیگر تعریف یک هم من كنید می تعریف یک شما(: س)    

( آن اجتماعی نه و فردی نه) شود نمی تصمیم در تردید ولی شود می اندیشه زمان در تردید همیشه(: ج)    

 كار آن روی اینطوری بگویید توانید می شناخت مرحله در شما را تصمیم بستر است، یكی اجتماعی تعریف

 چیزی چنین توانید نمی دیگر رسید تصمیم به اگر ولی كنید هماهنگ و برسانید وحدت به بتوانید تا كنید

 .بگویید

 .كند خاموش را شماره یک گیرد می تصمیم(: س)    

 .كند كار آنجا در تواند نمی مخابرات دیگر شد، درست آنجا تصمیم اگر(: ج)    

 .كنید روشن باید گفت و كرد دیگر استدالل یک آمد دیگر یكی فردا(: س)    

 اینستكه بحث شود انجام باید دیگر جای در بحث این است هماهنگی مورد در شما بحث این(: ج)    

  چیست؟ شما استراتژی شد؟ خواهد چگونه برنامه هماهنگی

 .اینجاست عمده مشكل(: س)    

 را پیروزیش كند اثبات را خودش بتواند باید دارید، فلسفه یک شما اگر نیست، این عمده مشكل نه(: ج)    

 یک هم سرمایه تئوری خود. بیاید برتر فلسفه تا بگیرد دست را جامعه اختیار و دهد نشان دیگر های فلسفه بر

 .بپذیرید مجبورید سازی هماهنگ برای شما نباشد، فلسفه آن كه نیست اینطوری است فلسفه

 داشته توانایی اگر تلفن این برگردانیم ساده بحث یک به را بحث جوهره كنم می فكر: دانشمند مهندس    

 وجود توان این و است ممنوع كشور در كه بكند قاچاق كار تلفن این با میخواهد كه كسی به نسبت كه باشد

 این به مطلب آخر یعنی نكند اعمال یا بكند اعمال ابزار، این در را توان این دولت آیا اینستكه روی بحث دارد
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 انجام نفر دو بین نیست خوب كه است بحثی یک است نامحرم كه است بحثی یک میگوید كه گردد می بر

 این به بحث نیفتد اتفاق اینكه یا شود سنگین بسیار چیزی چنین كه بكند كاری یک تواند می دولت و بگیرد

 چرا دولت برگردد، كرد اشتباه اگر و بدهد رشد را خودش خودش كه گذاشته آزاد را بشر خداوند كه است

 را بار این و ندهد انجام را كنترل این اینكه یا بزند، قید را جامعه میخواهد و رود می جلو حد این از بیش حاال

 را جامعه خواهیم می خداوند از بیش ما برگردند، كردند خطا اگر خودشان افراد بگذارد بلكه نكند سنگین

 و جوهره آن حاال است نگرفته سخت اینطوری گذاشته را بشر طبیعت كه خداوند درحالیكه كنیم قانونمند

 چقدر كند محدود را اختیاراتش چقدر و بدهد اختیار جامعه به باید چقدر دولت كه اینجاست بحث نكته

 این است اختیار كردن باز یا اختیار كردن محدود وسیله یک ارتباط كند؟ محدود را اختیار این داردكه حقوق

 طوری را زبان میگویند همانطوریكه هم خداوند بود اینطوری اگر كند كنترل اینقدر میخواهد چرا را اختیار

 حضرتعالی یكبار كه است بحثی آن بحث این پاسخ اینستكه من احساس بزند بد حرف نتواند كه گذاشت می

 واالّ باشد سهیم خودش تكامل در خودش كه( را بشر) گذاشته آزاد را سیستم این خداوند كه فرمودید

 حاال نداشت سهمی رشد در دیگر خودش ولی كند آنكادره تكامل سطح ترین عالی در را این اول از میتوانست

 .كند كنترل باید و كند می فرق قضیه این در دولت تكلیف اینكه یا بكند روی دنباله همان باید هم دولت آیا

 اجتماعی توسعه و تكامل جهت در ارتباطی ابزار كنترل ضرورت ـ 4/3/3

 مسئله شبیه كه چیزی بدهیم شهری خدمات میخواهیم ما. كنم می طرح را دیگری سئوال یک من(: ج)    

 كرد محاسبه بتوان كه فرض سه حداقل من نظر به دارد وجود فرض چند. هستند ها خیابان است، مخابرات

 هست ترافیک دیدیم هرجا نداریم باشد چگونه شهر اینكه برای بینی پیش هیچ ما اینكه یكی. دارد وجود

 مثالً روند می شهربازی به مردم بینیم می وقتی مثالً بزنیم اتوبان كنیم می سعی آنجا در است شلوغ یعنی

 دوكیلومتر حدود كه است مشكل مردم برای اند كرده توقف شهربازی مقابل ماشین كیلومتر، دو حدود

 برای مشكلی دیگر تا سازیم می پاركینگ و اتوبان چند اینجا در پس. برسند شهربازی به تا كنند روی پیاده
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 دهیم می جواب آنها اجتماعی ابزار از پس را نیازها همیشه ما كه است فرض یک این. نشود ایجاد مردم

 .باشیم نداشته آینده برای هم دورنمایی گونه هیچ

 سیاسی پولی، اجتماعی، قدرتهای های جاده العمل عكس ها جاده این بگوییم كه است این دیگر فرض یک    

 فرهنگی خدمات یا و سیاسی خدمات یا است سرمایه شما برنامه در اصلی متغیر ببینید و است فرهنگی و

 اتوبان حاال بگویید بعد كنید معین را شود می اینها به مربوط كه اماكنی و ساختارها. بدهید وزن آن به. است

 بشود؟ داده خدماتی سرویس چگونه و باشد باید چگونه و كجا به كجا از

 تكامل برای ماست نظر در آن الهی شكل هم تكامل و است تكامل ما نظر موضوع اینستكه دیگر فرض یک    

 نباید جمعیت تمركز بافت اصالً میگوید سو؟ كدام به میگویم كند، حركت سو این به جامعه بایستی هم الهی

 نقشه كال این باشد اینطوری هم آمد و رفت بافت بعد است غلط جمعیت تمركز بافت این باشد، اینطوری

 .كند می عوض را شما شهرسازی

 توسعه و تكامل جهت در لقب كه وقتی عمومی، اموال كردن هزینه نادرستی و درستی دیگر بعبارت    

 و بدهند نشان را خودشان عینیت در باید ها لقب آن میگویم من بالفاصله كنید، ذكر آن برای را اجتماعی

 و رفت) اجتماعی رفتار در واردات بازار تقریباً كه االن بافت همین مثل كنند معین را خودشان افزارهای سخت

 مجبور كنند می حركت ها ماشین كه ای منطقه هستند، ایران مركز در االن كه مشاغلی هستند، اصل( آمدها

 اتوبانها آنجا در شود می درست مشكل بردارید، را ترافیک طرح اگر و بدهید قرار ترافیک طرح آن برای هستید

 این میگویید كنید تسهیل را منطقه به انتقال ترافیک طرح مسئله از بعد بتوانید تا كنید هدایت باید چگونه را

 بعد هستند اصلی محور دوتا این میگویید است دولتی خدمات و اقتصادی توزیع مانند خدمات از دسته

 كنند؟ پیدا اصولی تغییر اینها باید یا و باشند محور همینها باید هم مطلوب بافت در آیا میگوئیم

 تر آنطرف مقداری یک اینجا از اینكه است، درست حتماً است، چگونه جامعه وضعیت االن ببینیم ما اینكه    

 وضع مطلوب وضعیت در ولو دهید نمی وزن آن وزن از بیشتر است؟ چقدر خانواده وزن اصوالً بگوئیم برویم

 كه هستند فقیری پسر و دختر یک كند كاری كثافت میخواهد حاال است پول قدرت به وری بهره خانواده
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 ازدواج قدرت دلیلی یک به آنها هستند تهران شمال در غنی پسر و دختر یک امّا ندارند، ازدواج قدرت

 و دارد را موبایل خرید امكان یكی ولی كنند می خالف هم آنها هرجفت ندارند خودشان انتظارات با متناسب

 .كند استفاده عمومی تلفن از باید و ندارد یكی

 كند؟ می فرقی چه(: س)    

 قدرت موضوع در نبینید آن تخلف موضوع در فقط شما را اجتماعی شیوه حتماً. كند می فرق ما برای(: ج)    

 تلفن از كه كسی بین پردازند، می كردن خالف برای آنجا در كه را پولی شما یعنی ببینید هم اش وری بهره

 زنند می در بهً مرتبا و اند ایستاده سراو پشت هم ای عده یک و بایستد صف در باید و كند می استفاده عمومی

 تا یعنی كند پیدا دیگری عمومی تلفن یک دورتر كیلومتر نیم و بیاید بیرون عمومی تلفن این از زودباش، كه

 كه كسی آن شود، می عاجز هم آخر در برود راه ساعت نیم تا پنج و بگردد را عمومی تلفن تا پنج باید شب

 داری سرمایه نظام یعنی دارد تفاوت بسیار كند، می صحبت دارد پارك در و اوست دست در موبایل تلفن

 .ندهد سرعت فساد در را شیب تواند نمی

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  
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