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 مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح

 خانواده تعریف مبانی بررسی

 مادی برمبنای خانواده تعریف آثار ـ 3

 واحد كوچكترین به مربوط هم تعریف اولین و شدیم تعاریف بحث وارد قبل جلسه در: رضایی االسالم حجة    

 .شد بیان است خانواده كه اجتماعی

 مبنای در و شد اصل خانه، و امكان مادی، مبنای بر خانواده تعریف در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 .است اصل مشروعیت و رحمیت رابطه و انسان رابطه الهی

 چه عام تعریف یک بعنوان را تعریف خود كنیم، بحث رابطه مشروعیت با رابطه در اینكه از قبل(: س)    

 دارد؟ ارتباطات تنظیم در تأثیری

 این و شوید قایل اقتصادی و فرهنگی سیاسی، فعالیت موضوع خانواده برای میخواهید شما هرحال به(: ج)    

 انسان تعریف بگویید میخواهید و شود، می ایجاد ایثار و محبت پرورش مثالً كه است آنجایی در منتجه

 انسان بگویید میخواهید شما بلكه نیست كشی جوجه تولید كارخانه مثل آن تولید كارخانه كه است تعریفی

 تعریف را انسانی یک میخواهید است، «تاریخی و اجتماعی فردی،» سطح در اخالقی فضایل دارای تعریف، در

 بدهید قرار اصل آدم تعریف در را امكان شما كه است محال. باشد او با متناسب باید او مولد دستگاه كنید

 دیگر عبارت به. شود می كاال و ء شی انسان شد، اصل امكان اگر بیاورم، بدست ایثار او از میخواهم بگویید بعد

 در. شود می عروسک دیگری بصورت هم مرد شود عروسک كه نیست هم زن به مربوط تنها شدن كاال این

 قرار اصل را امكانات میتوانید حیوانات پرورشی دستگاههای كلیه و دامداری كشی، جوجه مثل تولید سیستم

 .بدهید

 خوراك پوشاك، مانند هم مصرفی امكان یک مقابل در است اقتصاد در ای سرمایه امكان یک بعنوان این    

 .دارد وجود نیز... و
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 چنین اگر. آید بوجود است فضائل دارای كه انسانی است محال شود، اصل خانواده تعریف در را امكان اگر    

 مالی اصناف نیز اصناف پایه براین. كنید تعریف را انسان آنگونه سنخ توانید نمی اصالً نگیرید تحویل را انسانی

 .بود خواهد مادی ارتباط نیز ارتباطات آنوقت شوند، می

 الهی نظام در خانواده تعریف مبنای رحمیت ـ 1

 .برگردد انسان به باید دولت در چه و صنف در چه خانواده، در چه تعریف پایه بنابراین،(: س)    

 كه میگوئیم بعداً نیز آن دیگر سطحهای در باشد آدم انسانی روابط و تكامل جریان اصلی متغیر باید(: ج)    

 یک بعدی توضیح در انسان رابطه این بعداً باشد؟ اصل والیت نظام در انسان رابطه میتواند چگونه صنف در

 .خداست اش رابطه محور یعنی خدا با انسان رابطه شود می كه رود می باالتر مقدار

 چه؟ یعنی اصلی متغیر(: س)    

 تعریف در فعالً امّا میگوئیم بعداً كه شود می اصل خدا با انسان رابطه اینستكه اصلی متغیر معنای(: ج)    

 الهی شكل در كه است انسان بین رابطه نتیجه خانه این شكل گویاترین و ترین ساده در چیست؟ خانه اینكه

 .گردد می تعریف رحمیت به

 .میدانید خانواده نهاد دهنده تشكیل بعنوان مرد و زن رابطه مبنای را رحمیت پس(: س)    

 ذهنی روحی، تولید از اعم) گیرید می اساس آدم تولید در بعداً را تعریف این دیگر عبارت به! احسنت(: ج)    

... و میكروفون میز، چوب، با كه كند درست را چیزی یک میتواند انسان بگویید میخواهید( انسان جسمی و

 .دارد فرق

 خواهر و برادر در میدهیم، رحمیت از كه تعریفی براساس مرد و زن رابطه شد، اساس این اگر پس(: س)    

 دارد؟ وجود رحمیت رابطه این هم

 این باشند والدین تک اگر حاال كنند می زندگی سقف یک زیر در ولو هستند خانواده عضو آنها بله،(: ج)    

 رابطه حتماً آنوقت هستند والدینی تک شناسنامه دارای آمریكا جمعیت از% 71 یعنی شوند، می ضعیف رابطه

 آیا خورد بهم مشروعیت ین اگر كه بگویید تر طرف آن قدم یک اگر. نیست خواهر و برادر بین فرزند و پدر
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 احكام دیگر خورد بهم مشروعیت همینكه است زن یک از ولو نیست میگویم نیست؟ یا هست رحمیت

 .ندارد معنا رحمیت

 باشد؟... و مسیحیت ادیان در ولو(: س)    

 الهی های آئین تمامی در مرد و زن رابطه مشروعیت ضرورت ـ 3/1

 دارم یقین را این ولی ندارم اشراف مكتبها سایر بر البته. كنیم می تعریف اسالمی دستگاه در ما الاقل(: ج)    

 آن میگویم دارد آمریكا در حقوقی مشروعیت بگویید میتوانید شما. ندارد مشروعیت الهی های آئین در زنا كه

 محور جهان با آدم رابطه یعنی كند می تعریف را آدم امكان، براساس آن است دیگری صحبت یک

 رابطه محور هم با انسانها رابطه و شود هم با انسانها رابطه محور خدا با انسان رابطه نه شود می تعریفهایشان

 .شود جهان با انسان

 بودن محور یكی شود می شاخه دو حتماً... الهی دستگاه در خانواده برای كه تعریف دوتا این براساس(: س)    

 كنیم؟ می تعریف چه به را خانواده حاال متعال خدای بودن محور دیگری و ماده عالم

 .متعال خدای نزد در كسی؟ چه نزد در مشروع مشروع، میگوئیم را خانواده(: ج)    

 چیست؟ خانواده ماهیتاً(: س)    

 شی تعلق و ء شی گفتید چیست، مجموعه گفتیم ما اگر عبارت به ارتباط از جز نیست چیزی خانواده(: ج)    

 این و است هم با انسان دو رابطه شامل انسانی مجموعه اولین چیست، انسانی مجموعه گفتید اگر یكدیگر، به

 رابطه اولین میگویید. بداند صحیح را آن شرع كه ای رابطه یعنی مشروع رابطه باشد باید مشروع رابطه

 چیست؟

 .سازد می را كوچک مجموعه اولین است، مرد و زن مشروعیت است، مرد و زن رابطه رابطه، اولین    

 است؟ مرد و زن رابطه رابطه اولین هم مادی نظام در(: س)    

 چه؟ برمحور(: ج)    

 دنیاپرستی محور بر(: س)    
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 مرد و زن رابطه اگر مرد و زن رابطه در «خانه و امكان» بودن اصل یعنی مادی مشروعیت یعنی(: ج)    

 .شد مادی رابطه

 نان مثالً یعنی ارگانیک تحریكات در وضعیت ترین ساده در( شان جنس تعلق) هم با مرد و زن یک تعلق    

 بعد برود... و سازی خون دستگاه كبد به بعد شود جذب او گوارش دستگاه در كه شود می این منشأ خورد می

 پیدا جنسی تمایل این در است، كرده پیدا بلوغ هم او سن و كند پیدا غدد ترشح شود جاری بدنش در

 به نسبت اصوالً شد مذهب وقتی. میدهد را شدن مذهب معنای شد قانونمند تمایل اگر. شود می

 است؟ چگونه خدا با اش رابطه یعنی كند می پیدا تغییر او تهذیب نسبت به و تهذیب درجه به حساسیتهایش

 زن یک رود، می كلیمیان محله در مسلمان مرد یک: مثال بعنوان. است چگونه زنها با اش رابطه بگویم تا

 خوش مار یک دیدن مثل شود می پیدا او در بغض بلكه شود نمی تحریک تنها نه بیند، می را یهودی زیبای

 و دارد وجود آن پشت در قرمز خط كه است ماری است خال و خط خوش كه است مارهایی یک خال، و خط

 طرفداران ای عده یک گفتید و كشیدید خط آدمیزاد داخل هرگاه شود نمی مار زیبایی مفهوم هرگز زیباست

 هم عده یک و هستند خدا طرفدار عده یک هستند، او مخالف هم ای عده یک و هستند( ع)ابیطالب بن علی

 كه آنهایی یابید می الیهود، آمنوا الذین بغضاً الناس اشد لتجن و داده خبر قرآن گفتید بعد او مخالف

 موجود یک اینكه مثل بینید، می را یهودی وقتی است طبیعی. است یهود اهل به نسبت بغض در شدیدترند

 دیگر عبارت به میدانید نجس را او دارید بغض او به نسبت باشد صدا خوش و زیبا هرقدر بینید می خطرناك

 محور پرورش نظام در خوبیها، به نسبت و بدیها به نسبت دشمنی و بغض حوزه و محبت حوزه شدن درست

 .ندارد قبول را مادی ناخوشیهای و خوشیها مورد شخص لذا گیرد می قرار

  آن میانی طیف و تعریف حدّ ترین پایین و باالترین تعیین لزوم ـ 1

 در جهانی تفكر یک بعنوان یا حكومت یک بعنوان است موقعی یک ما خانواده تعریف در: زاده بیک دكتر    

( اسالم دیدگاه از البته) چیست؟ جهانی ابعاد در ارتباطات و توسعه محورهای كه كنیم می صحبت مورد این
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 چارچوب در و بودن هم با كالً باشد نشده جاری اسالمی شرعی صبغه خانواده در هرگاه كنیم تعریف بعد

 .شود نمی تعریف خانواده

 .كرد آن به خانواده اطالق توان نمی باشد نشده تعریف الهی ادیان از یكی براساس خانواده حداقل(: ج)    

 .كنیم حذف مان تعریف از حاكم یک بعنوان را جوامع از ای عمده بخش توانیم می چگونه ما(: س)    

 میدهید قرار وسط در هم طیفی یک و گزینید برمی منفی و مثبت نقطه یک شما كنیم؟ حذف چرا(: ج)    

 است طرف آن نقطه یک وضعیت، بهترین اصطالح به است طرف این نقطه یک همیشه تعاریف كلیه در یعنی

 جامعه وضعیت حاال میگویید دارید برداری نمونه الگوی یک است، وسط در طیف یک وضعیت بدترین

 گیرید؟ می تصمیمی چه و چیست آن منتجه چیست؟

 انسان پرورشی نظام تعریف با خانواده سازمان از تعریف تفاوت ـ 3/1

 فرد یک وقتی یعنی كند فكر مسلمان فرد یک مثل باید اسالمی دولت یک آیا اینستكه مهم مطلب(: س)    

 و است زاده یهودی یهودی، این كه آید می پیش من برای سئوال گاهی بیند، می را یهودی یک مسلمانی

 یک است، نیامده یا آمده پیش او برای فرصت نشد، یا شده آگاه اسالم با آیا دارد، بدی چه یهودیت میداند

 و پیغمبر كه داده دستور كسی یک آنجا است معلوم زنید، می مثال اینها و معاویه و یزید درباره شما موقع

 این میگویم بینم می خیابان در را نفر یک من ولی است روشن خیلی خط آنجا در كشتند، را همه( ع)ائمه

 . كنم نگاه نتانیاهو مثل او به من كه میكند فرق بسیار این است یهودی

 چیزهایی چه سیستم یک تعقیب در ما میگوئیم كه است گاهی. كنید حفظ همیشه را بحث موضوع(: ج)    

 نیست شكی احكام در كند، پیدا پرورش چگونه شما پرورشی نظام در انسان میگوئیم گاهی میدانیم، اصل را

 به حتی افراد با وقتی باید كار اول شما دارد، وجود منكر از نهی و معروف امربه جاهل، ارشاد قاتل، تنبیه كه

 سرسازش كفر ساختارهای و قانون با ولی كنید صحبت آرام و لَین كالم با كنید می برخورد كه هم فرعون

 یک شما. كنید نمی مسامحه سازیتان آدم كارخانه در دیگر تعبیر به تان پرورشی نظام تعریف در. نداریم

 1 یا میكرون 1 از پیستون با سیلندر پوسته فاصله اگر مثالً باشد دقیق دستگاهش كه سازید می ماشینی
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 ساختاری در رود، نمی باال سرباالیی از ماشین شود؟ می چطور شد، میكرون 31 میكرون 1 از و شد میكرون

 شما كنید می پیدا افزایش كارآمدی باشد، بیشتر هرچه دقت ضریب كنید درست را تان ماشین میخواهید كه

 است؟ خوب باشد چگونه خانواده سازمان كه كنید می تعریف را مفهومی دارید

 را آدمها با كردن تعریف را سازمان بنابراین كنید؟ می چكار كنید، صحبت آدمها با خواهیم می میگویید بعد    

 مفهوم درباره میگویید مفاهیم درباره. است دوگونه بكنید، پرورشی برخورد چگونه میخواهید كه كردن تعریف

 این كند، پیدا را مفهوم این چگونه هست ما برابر كه شخصی این حاال بگویید بعد كنید صحبت من برای حق

 مثالً. است نیامده پایین حدّی یک از اسالم كه دارد وجود موردی یک دیگر عبارت به است دیگر حرف یک

 هم او رفت او عیادت به بعد كرد می تحمل نیز حضرت ریختند( ص)محمّد حضرت سر روی خاكستر و خاك

 الیرجون الذین وقال» كه گفتند كفار بدهد، تغییر را قانونی یک كه آمد نمی( ص)حضرت ولی شد مسلمان

 اُبدله أن لی مایكون او: »بگو آنان به كه داد دستور پیامبر به خدا و( شما آخرت به نداریم امیدی ما) «لقاءنا

 نفع به را قانونها میتوان انسانها اصالح در آیا یعنی بدهم تغییر بخواهم كه نیست من طرف از خدا قانون «منه

 اید بوده مالیم خیلی تان پرورشی نظام در شما كه نیست شكی نه گذاشت؟ كنار هم را مبانی و داد تغییر آنها

 را او ندارد لزومی هیچ آورید می كه برهانی دارید كه تفاهمی كنید، می صحبت كه كمونیستی فرد با اما

 را او هرگز هستند كفار صف در مادامیكه ولی دارید برهدایت سعی اینكه بعنوان مگر باشید داشته دوست

 ما بین اسالمی حُب اما كنیم خارج حالت آن از را او تا كنیم می تالش او نجات برای بلكه. داشت دوست نباید

 شدن تمام از بعد اگر امّا كنیم می كمک را او دلسوزی كمال با و دقت و احترام كمال با ولی. است قطع آنها و

 صف میخواهم گفت و كشید شمشیر و ایستاد خودش صف در و. نشد عوض و ایستاد راسخ حجت، و دلیل

 خدا برابر شمشیر) حاداللّه من( بداری دوست كه) یوادون( را قومی یابی نمی) قوماً التجد ببرم، جلو را خودم

 ابنائكم او اخوانكم او آبائكم من كانوا ولو( كشید

 خودیها مثل یعنی كنیم شروع محبت با آیا ولی كنید صحبت هم با كنید، دعوت شدن، محارب از قبل تا    

 روشن برایش حق اینكه از بعد اگر نشد مسلمان اگر امّا خیر نه دارد؟ اسالمی حرمت یعنی كنم؟ رفتار او با
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 ما گرائی انسان پس كنید مقابله آنها با دارند یقین حالیكه در كنند می مقابله دارند اگر ورزید جمود و شد

 خدا كه هستند یهودی قریظه، بنی یهود كند، نمی مخالفت باشد داشته یقین حالت كسی اگر كه نشود اینگونه

 یک. شناسند می را هایشان بچه كه همانطور شناسند می پیغمبری به را تو پیغمبر ای میگوید پیغمبر به

 ضمانت با كه بود كعب معاذبن بنام بود نفر یک شود فكر منشأ شما برای تا كنم تعریف شما برای را ای قضیه

 و است مقدار این نیزه این و زره شمشیر، این كرایه گفتند می دادند می كرایه اسلحه مسلمانان به یهودیها او

 و مسلمین بین جنگ اینكه تا بودند اعتماد مورد گرفت، می هم آنرا پول و داد می مسلمانها به را آنها هم او

 بین ما اما، داریم قبول را حكم ما گفتند آنها شدند محاصره خوردند، شكست آنها شد، یهود قرظیه بنی قبیله

 قلعه از قریظه بنی یهود زنان و مردم همه اال دهم نمی نظر من گفت معاذ. باشد حاكم معاذ مسلمین و ما

 تنها گفت احترام با و كرد اكرم نبی به رو اول معاذ. بودند هم شان بزرگان بایستند صف به و بیایند بیرون

 من قضاوت گفت بعد بله فرمودند اكرم رسول كنم؟ قضاوت من تا میدهد اجازه هست مجلس در كه كسی

 خداوند كه اینجاست. شوند اسیر باید زنها و شوند كشته مردها كل یا شوند مسلمان زنان و مردان یا اینستكه

 آنها از را نفر هفتصد شناسند می را هایشان بچه كه همانگونه شناسند می پیغمبری به را تو پیامبر میفرماید

 برهان و هست پیغمبر كه میدانستند اینكه وجود با برنگشت آنها از نفر یک حتی زد می سر ابیطالب بن علی

 ...خواستند می برهانی و ای معجزه هر میخواست برهان اگر آورد، می

 برهان بیند می را مرگ كه بیندازد كار از حد این تا را او عقل او قومی وابستگی انسان كه كنم عرض میخواهم

 است آمده بقره سوره در كه است همان این شود نمی برهان تسلیم ولی شود می مرگ تسلیم بیند می هم را

 .«الیؤمنون تنذرهم لم ام اَأنذرتهم علیهم سواء»

  نبودند؟ یا بودند خانواده آنها(: س)    

 كنیم؟ تعریف كجا تا را ایمان و خانواده اینستكه مهم(: ج)    

 خانواده در ارتباطات تنظیم مدل در دیدگاه دو بررسی ـ 1
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 كامالً تواند می حكومت دیدگاه تا فرد دیدگاه از خانواده تعریف میگویم من همینجاست من نكته(: س)    

 هم كامالً كه محارب های خانواده ریشه داستان این در( ع)علی حضرت همانطوریكه یعنی باشد متفاوت

 .كند می را كار این حاكم یک بعنوان آورد می در بودند مشهود

 آخر تا توانند می كسانی چه بیاورید دین كمال تا را ایمان اگر و كنید ختم نبوت تا را ایمان اگر(: ج)    

 .كنند همراهی

 ...ها خانواده مهمترین(: س)    

 .هستند شیعه كه است معلوم نه،(: ج)    

 .آمدند آخر تا آنها است معلوم كجا از حاال میلیون پانصد یا صدمیلیون چقدر، حاال(: س)    

 حكومت هم بعد بگیرید نظر در را منتجه میگوید مدل بگیرید، نظر در سیر خط یک اینستكه مهم(: ج)    

 یكطرف بگیرید، نظر در معصومین خود را نقطه اصل اگر. بدهد سوق مطلوب طرف به مرتباً را شیب باید

 نار و نور ائمه بین هستند طرف آن در هم را نار ائمه. دارند قرار السالم علیهم معصومین ائمه تاریخ در را نقطه

 گیرید؟ می طرف كدام با را شیب توسعه در هستند، اینها در مختلفی درصدهای كه بگیرید وسیعی طیف یک

    Äاسالم                +Äالتقاط            î-    الحاد        î 

 نار نورائمه ائمه

 فطرت بر مبتنی غالب گرایش براساس مدل تنظیم: اول دیدگاه ـ 3/1

 .است حداكثر كه میداند آنجایی را شیب بلكه گذارند نمی نقطه روی را شیب(: س)    

 منتجه براساس باید را مدل است، گیری منتجه این است، كدام حداكثر ببینید میگوئیم گاهی نه،(: ج)    

 طرف كدام به گرفتید را حداكثر منتجه این وقتی حاال میگوئیم بعد است این منتجه میگوید كرد تنظیم

 مرحله در غالب گرایش میگویم بعد است این غالب گرایش میگوئید میكنید مطالعه وقتی بدهیم تمایل

 شود؟ كم چیزی چه و اضافه چیزی چه نسبت چه به بشود؟ چگونه باید توسعه

 باشد؟ شیب فضای عین آن ثقل نقطه نباید تعریف آیا(: س)    
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 بعد میدهید حداقل نقطه برای نیز تعریف یک گیرید می نظر در حداكثر نقطه برای تعریف یک نه،(: ج)    

 ارزیابی وقتی كنید می ارزیابی آیید می دارید، عینیت ارزیابی برای مدل یک گرفت انجام اینكار كه وقتی

 آن جهتگیری اگر میگویید است؟ كدام مطلوب فعلی، وضعیت برای حاال میگویید بعد گرفتید منتجه و كردید

 تغییر بالفاصله یعنی آینده سال بیست یا سال پنج در بیاورید میتوانید تر اینطرف درجه یک باشد، اینطرف

 از تعریف یک و میدهیم حداكثر از تعریف یک ما پس بدهید قرار طرف آن به آنرا میل میگویید. است محال

 .حداقل

 قبول مورد كه آنچیزی سمت به جهت ای جامعه هر در مسلماً ولی است مشخص كامالً آن جهت(: س)    

 عامه فطرتاً غربی جوامع در حتی است فطری خوبیها به اعتقاد ذاتاً انسان كه معتقدم من ولی است خودش

 شرایط در تربیتی ضعفهای و فرهنگی ضعفهای خاطر به است ممكن حاال هستند مثبت سمت به مردم

 همانطوریكه است خوب سمت به همیشه جهتگیری هرحال به ولی باشد شده اینطرف مخالف مختلف

 فطرت مخالف جهت در... و تبلیغ و نظامی و فشار و زور با یعنی رود می بین از مدتی از بعد ماركسیست

 .نشدند موفق ولی كردند تالش

 میدهید؟ گزارش را عینی وضع دارید یا كنید می تاریخی تحلیل شما: رضایی االسالم حجة    

 تعریفی كه دارم اعتقاد مسلمان یک بعنوان من استثنائات، به نه و دارم كار موجود وضع به اصالً من(: س)    

 فطرت دارای انسانها همه اینكه به استناد با است كامل انسان یک تعریف شود می اسالم در انسان از كه

 مثالً كه نیست مهم اصالً بگیریم نظر در را اصالتی چنین اگر نتیجه در هستند، اسالم توسط شده تعریف

 .خورند می سگ چینیها

 ...است اللّه الی طرق راهها همه یعنی(: ج)    

 .نكنیم قاعده را استثناها ما نیست، نتیجه این نه،(: س)    

 .ورزد می كفر استثناء براساس دارد آدم یعنی: رضائی االسالم حجة    

 .نیست كفر سمت به تاریخی تحلیل در عالم اصالً نه،(: س)    
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 .دانید نمی یكسان عینی وضع با را تاریخی تحلیل كه شما چی؟ آن االن وضع(: ج)    

 دنیا در قبالً كه ماركسیستهایی درصد یعنی االن به نسبت را دنیا قبل بیست موجود وضعیت شما(: س)    

 .كنید نگاه حاال و داشتند وجود

 !است؟ افتاده راه آمریكا در خداپرستی بساط االن یعنی است؟ نشده تر پیچیده و تر غلیظ كفر آیا(: ج)    

 نظریه دو است، توسعه مسئول سیستم است، چگونه سیستم میگویم: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 را توسعه اهداف كه است نظر یک این خیزد برمی توسعه جریان درون از توسعه اهداف ـ 3 است توسعه درباره

 و افشف را این( هستند اجرائی سازمان) هستند آن مجری حكومتها بكند تواند نمی توسعه به دیكته كسی

 رفتار كیهانی، فیزیک مطالعه برای شما مثالً. است چگونه مجموعه خود عملكرد یعنی كنند می پیاده

 اینطوری. بینید می را نوری امواج رفتار رفتار، آن از بینید می را امواج رفتار كنید می مشاهده را كهكشان

 مكانیزم دیدید را رفتارش اینكه از پس دیگر بعبارت. كند می چكار كه كنید دیكته نور به شما كه نیست

 باید توسعه كه كند می تعریف غالب گرایش رفتار،. است همینطور هم آدمها. كنید می درست آنرا از وری بهره

 گرایش دیگر، نوع یک به هم آدم فطرت دارد رفتار نوع یک... كیهان آجر، سنگ، تكوینی فطرت. باشد چگونه

 .است توسعه به نسبت دید یک این است حاكم او غالب

 كفر و ایمان برآیند و منتجه براساس مدل تنظیم: دوم دیدگاه ـ 1/1

 ربوبیت این باشد ربوبیت و متعال خدای والیت براساس، باید توسعه اینستكه توسعه به نسبت دیگری دید    

 است صحیح كه است جهتدار نظامی ولی فرد، نه رسد می والیت نظام به تا شود می پیاده مختلف شكلهای در

 عمل غلطت با آنها با و است سختگیر كفار با ،«بینهم رحماءُ الكفار علی اشدّاءُ» بگوئید آن درباره را جمله این

 برون از نظام را توسعه اهداف میشود؟یا پیدا غالب گرایش درون از توسعه اهداف آیا دیگر بعبارت كند می

 كنند می كار ساختار یک در هم مردم و میداند آنها كردن پیاده نماینده را خودش و گیرد؟ می خودش

 .كنند می انتخاب را توسعه این خودشان
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 ذات آن براساس و... گرفتم میثاق همه از من كه میفرمایند میثاق آیه در همانطوریكه خداوند(: س)    

 سمت به شان غالب گرایش مردم، اكثریت میگویم استناد براین من كند، می قبول را میثاق این كه آفرینش

 .خداست

 فلسفه در اینستكه معنایش این شود می پیدا حركت درون از توسعه اهداف اینستكه معنایش این(: ج)    

 تاریخ فلسفه را اصلی متغیر همیشه دارید اجتماعی دانش یک و تاریخ فلسفه یک بینی جهان یک شما تاریخ،

 مثل توسعه اهداف اینستكه فهمم می شما های گفته از من آنچه. است چگونه توسعه كه كند می معین شما

 است دیدگاه یک این. هستند مجری هم دولتها و آید می بدست غالب گرایش درون از است تاریخ توسعه

 كنیم؟ چكار باید را این نه، یا است صحیح دیدگاه این اینكه درباره بحث

 تاریخ فلسفه یک بعد است آدم شده تعریف كه چیزهایی جمله از آن در كه داریم بینی جهان یک ما اما    

 .داریم( تكامل فلسفه)

 عالم متعال خدای بگوئید جهان تعریف مورد در میتوانید تاریخ فلسفه در است؟ چگونه تاریخ فلسفه اساساً    

 دو این بین درگیری و است داده قرار بخش دو كل در. است كرده خلق حالیكه عین در ولی كرده خلق را

 هم بعد و هستند نار ائمه دیگر طرف در و نور ائمه طرف یک تاریخ فلسفه در بعد است، داده قرار را بخش

 .شود می بهینه مرتباً اینها برآیند و منتجه

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

 





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 31جلسه 

 31: پژوهشی جلسه شماره37/7/77: پژوهشی جلسه تاریخ

 رضوانی سخی غالم و رضائی عبدالعلی آقایان: 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 دومین اصناف

 1 •••مقدمه ـ* 

 1 •••ارتباطی واحد دومین صنف ـ 3

 1 •••ماده جهان از وری بهره در جامعه عمومی رفتار و فعالیت: مادی نظام در صنف تعریف ـ 3/3    

 1 •••جامعه( صنفی) عمومی رفتار در تقاضا و عرضه مكانیزم بودن اصل ـ 3/3/3        

 1 •••محصوالت قیمت و فعالیتها ارزش دستمزد، مشاغل، بر تقاضا و عرضه ساختار تأثیر ـ 1/3/3        

 1 •••همدیگر به نسبت مشاغل ارزشمندی تعیین مبنای قیمت ـ 1/3/3        

 1 •••اجتماعی قوانین حذف یا و پیدایش در تقاضا و عرضه مكانیزم بودن اصل ـ 1/3/3        

 7 •••مادی نظام در اصناف پیدایش محور جهان با انسان ارتباط شمردن اصیل ـ 1/3/3        

 1 •••ماده اصالت: اول نظریه نقد ـ 1/3    

 1 •••حسی گرائی مطلق دایره محدودیت ـ 3/1/3        

 7 •••تاریخی رخدادهای از نیمی حداقل علیل از توانائی عدم ـ 1/1/3        

 بشریت روحی بحران و مدیریت بحران منشأ تاریخ تكامل با نداشتن همخوانی ـ 1/1/3        



11  ······························································································································································  

 7 •••غالب گرایش بصورت                    

 32 •••(ملكوتی پرستش) خدا با انسان ارتباط برپایه الهی نظام در صنف تعریف ـ 1/3    

 33 •••اجتماعی رفتار و قوانین اخالق، پیدایش، مبنای پرستش ـ 3/1/3        

 33 •••(صنفی) عمومی رفتار پیدایش در اصل خدا بندگی و تقرب ـ 1/1/3        

 33 •••اسالمی و التقاطی مادی، نظامهای در دین ویژگیهای ـ 1/1/3        

 31 •••الهی نظام در تعبد بودن اصل و تقاضا و عرضه مكانیزم نبودن عام ـ 1/3    

 31 •••(اصناف) اجتماعی مشاغل بندی طبقه و تعریف در تعبد توسعه مكانیزم بودن اصل ـ 1/3    

 37 •••شرعی اَسناد برپایه مشاغل بندی طبقه ـ 3/1/3        

 31 •••بندگی توسعه در آنها تأثیر سهم و جایگاه با متناسب مشاغل ارزشگذاری تنظیم ـ 1/1/3        

 وضعیت تشخیص بندی، شاخصه سازی، هماهنگ برای نظریه كردن تئوریزه ضرورت ـ 1

 12 •••عینیت كنترل و    

 منشأ و علم صحت شرط خداپرستی محور حول كاربردی و نظری اطالعات بین هماهنگی ـ 3/1    

 11 •••كارآمدی

 اثبات برای( مصنوعی آزمایشگاه در نه) عینیت در الهی كاربردی معادالت آزمایش ضرورت ـ 1/1    

 11 •••كارآمدی

 



 مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح

 ارتباطی واحد دومین اصناف

 مقدمه ـ* 

 هشتم جلسه از مخابرات، و ارتباطات استراتژی تعیین پیرامون مباحث سلسله بدنبال: رضایی االسالم حجة    

 را بحث كلی فضای 7و1 جلسات طی در حضرتعالی. شدیم ارتباطات «استداللی مدل» مباحث تشریح وارد

 .كردید معین دارد ارتباطی ساختار این كه را سیری یعنی كلی ساختار یک در

 از. ندارد معنا ارتباطات بدون نیز جامعه و شود می مطرح جامعه در فقط ارتباطات كه شد روشن همچنین    

 .گردید تقسیم «خانوادگی و صنفی دولتی،» سطح سه به( ارتباطات اجتماعی نظام) جامعه جهت این

 طی در هرچند. شد ارائه تعریفی خانواده از اسالمی، جمهوری مخابرات و ارتباطات طرح محدوده در ضمناً    

 سه از اجمالی تعریف یک باید راستا این در. گردید بیان حدودی تا نیز آن مبانی و زیرساختها جلسه چند

 فرهنگی، قید سه در را سطح سه این میخواهیم كه وقتی بعد تا شود بیان( صنف و دولت خانواده،) سطح

 این اساس بر كه معیاری به توجه با سپس. گردد ارائه آنها تفصیلی تعریف كنیم، ضرب اقتصادی و سیاسی

 توان می سیر این براساس آنگاه و آوریم بدست را مشاغل بندی طبقه قدرت آید، می بدست تفصیلی تعریف

 .كرد ارائه را ارتباطات ساختار

 ارتباطی واحد دومین صنف ـ 3

 پیرامون كنیم، می مطرح تعریف مورد در كه بحثهایی است طبیعی البته: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 یعنی شود می متحول بار چندین بلكه ندارد ما بعدی عملكردهای به مستقیم ربط و است تعریف كلیت

 واقعیت اینكه مثالً كنیم پیاده زنم، می مثال خانواده درباره من اینجا در كه را آنچیزی عین كه نیست اینطور

 رسد، می عینی وضعیت به وقتی كجاست؛ صنف حقیقی پایه كجاست؛ آن حقایقی پایه و چیست خانواده

 عینیت اینكه آنگاه و ساختار و موضوعات بعد كلی، بندیهای دسته كلی تعریف ابتدا پس. كند می تغییر بسیار

 .كند طی باید را سیر سه این است، چگونه
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 ماده جهان از وری بهره در جامعه عمومی رفتار و فعالیت: مادی نظام در صنف تعریف ـ 3/3

: شود می تعریف دوگونه صنف. است چنین نیز كنیم ارائه صنف برای میخواهیم كه را تعاریفی همچنین    

  یكی

 بگوئیم و بدهیم قرار را آن مختلف موضوعات در و بدانیم جهان به نسبت مادی تأثیر اساس را صنف اینكه

 شود می تقسیم موضوعات برحسب آنوقت. «ماده جهان از وری بهره در جامعه عمومی فعالیت» یعنی صنف

 نور یا و برق الكتریسیته، جریان با رابطه در یا و كند می كار فلز روی دیگر صنف و چوب روی صنف یک مثالً

 صنف موضوعات تعریف در اصل ماده جهان با ارتباط یعنی كند می پیدا مختلفی انواع خالصه و كند می كار

 ولی باشد می( والیت نظام) دولت برعهده تكامل، جریان در آن عمومی هدایت اینكه از نظر صرف. شود می

 اینصورت در. است اصل ماده، جهان و انسان بین رابطه آن، در كه است عمومی رفتار به مربوط صنف خود

 . كند می پیدا موضوعی تقسیمات صنف، كه است طبیعی

 جامعه( صنفی) عمومی رفتار در تقاضا و عرضه مكانیزم بودن اصل ـ 3/3/3

 شغلی هر در كه كند می معین تقاضا و عرضه مكانیزم میگویند ها نظریه از برخی رفتار، این با ارتباط در    

 یک به را جایش و شود حذف تدریجاً شغلی چه و باشد داشته موضوعیت شغلی چه اصالً و باشند نفر چند

 هر از تعداد چه میگویند كه كند می تعریف را كلی ساختار یک نفسه به هم مكانیزم این. بدهد دیگر شغل

 .داریم الزم را شغلی

 محصوالت قیمت و فعالیتها ارزش دستمزد، مشاغل، بر تقاضا و عرضه ساختار تأثیر ـ 1/3/3

 و انسان رابطه و باشد تقاضا و عرضه به معتقد اصناف، بندی طبقه در كه كسی برای مكانیزم این حال    

 نیز و فعّالیتها ارزش و اجرت مزد، قشری هر در مكانیزمی چنین دارد؟ تأثیری چه باشد، اصل او برای جهان

 جامعه عمومی رفتار برای را سیستمی و نظام یک كلی بصورت بنابراین. كند می معین را محصوالت قیمت

 هم آن، تنش و كشش طبیعتاً. میگویند تقاضا و عرضه( ساختار یعنی) «مكانیزم» آن به لذا و كند می درست

 نفر چند به كشور در بگوئیم یعنی است؛ دیگر مشاغل سایر به نسبت آن بیرون در هم و شغل یک درون در
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 و عرضه مكانیزم در جامعه در این است، چقدر( كارش ارزش) معلم كارآمدی نرخ بگوئیم یا داریم؟ نیاز معلم

 به دارد الزم كه تعدادی به تكامل مراحل در جامعه كنید، حذف را محدودیت اگر شما. شود می معین تقاضا

 یک دیگر معنای به. شود می واقع طبیعی صورت به گذاری نرخ مكانیزم این در یعنی. كرد خواهد دیكته شما

 یک دارای هم فیزیكی اشیاء و میدهید روی فیزیكی فضای در طبیعی اشیاء در برخورد و اصطكاك نحوه

 مخصوص وزن یک هم فلز و كند می پیدا طبیعی مخصوص وزن یک چوب مسیر این در و هستند حركتی

 وزنی یک جرمی هر میگویید. كند می پیدا طبیعی مخصوص وزن یک معدنی سنگهای كند، می پیدا طبیعی

 این حركت میگویید مكان این تحلیل در اینكه البته. كند می تعریف را خودش طبیعی مكان كه كند می پیدا

 چه( محیط) بیرونی با این درونی حركتهای و باشد داشته جایگاهی چه تا دارد نسبتی چه حركتها سایر با

 وزن میگوئیم اینستكه گیریم می نتیجه شده ایجاد ساختار از آنچه امّا هست خودش جای در این دارد نسبتی

 .شود می تعریف یكدیگر به نسبت در آن مخصوص

 یک یعنی كششهایی یک میگوئید و زنید می اجتماعی رابطه مورد در دیگری بگونه را حرف این عین    

 هزینه اساس ارتباط موضوع این. است جهان و انسان رابطه شدن بهینه نیازها آن موضوع كه هست نیازهایی

 یک و مجموعه، یک در بلكه نیستند یكدیگر از جدای آن وری بهره و هزینه و مصرف گیرد، می قرار راندمان و

 فلز و ثقل نوع یک چوب میگوئیم و شود نمی تعریف ذاتش به چوب وزن همانطوریكه. هستند نظام و ساختار

 به نسبت حركتش در چوب كه خصوصیتی میگوئید بلكه دارد دیگری ثقل نوع یک مس و دیگر ثقل نوع یک

 یعنی منزلت به منسوب حركت باالتر حتی و شود می تعریف برایش خاصی منزلت یک دارد، حركتها سایر

 . میدهد نتیجه را چوب سستی یا سختی و است جایگاه و نظام به منسوب

 همدیگر به نسبت مشاغل ارزشمندی تعیین مبنای قیمت ـ 1/3/3

 را فضایی یک آنها اجتماعی رفتارهای و دارند جهان با ارتباط در انسانها كه مختلفی نیازهای میگویند لذا    

 است صادق آن بر مكانیزم كلمه اطالق لذا است؛ طبیعی نظام و ساختار یک دارای فضا آن كه كند می تعریف

 مرغوبیت یعنی باشد چگونه است بهتر شغل این میگوید كند می بیان را شغلها سایر و شغل این بین نسبت و
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 به. است ساختار و مكانیزم یک در تقاضاها برخورد آن، واقعیت ولی است قیمت مظهرش و مبرز. چیست آن

 باید چقدر كار این برای میگوید و كند می تعریف را ارز قیمت بهم، اجتماعی نیازهای بین نسبت دیگر تعبیر

 دارد چوب تولید شغل كه كسی برای یا و كند هزینه چقدر انسانی نیروی تربیت و تعلیم برای یا كرد، هزینه

 وضعیت یک را این میگویند. كند هزینه چقدر كند می تولید آلومینیوم كه كسی برای یا و كند هزینه چقدر

 كه بود همین «بازار قیمت» اصلی معنای. كند می تعریف رشد مرحله با متناسب طبیعی مكانیزم یک یعنی

 .شد بیان

 مظنه میگویند مثالً. بینید می ملموس بصورت بازار در شما را «بازار قیمت» ابتدائی و ساده معنای البته    

 مظنه نداشته یا داشته واردات یا نیامده، یا آمده باران مثالً كه وضعیتی این در است، چقدر امروز جنس نرخ

 براین حاكم دیگری چیز یک میگوئید دقیقتری و عمیقتر تحلیل یک در. است چقدر نخود یا برنج قیمت

 مقایسه تولیدی كاالهای بازار و كار بازار با را مصرفی محصوالت بازار مثالً كه میدانند هم صحیح لذا. است

 .است طبیعی وضع آئینه و میدهد نشان را طبیعی وضع این میگویند كنند،

 یک در را صنف خواهید می آیا شدید وارد شما كه عمقی این با( صنف تعریف) بحث این در ورود(: س)    

 میدهید؟ توضیح مكانیزمی

 اجتماعی قوانین حذف یا و پیدایش در تقاضا و عرضه مكانیزم بودن اصل ـ 1/3/3

 همانطور جامعه، عمومی فعالیت و رفتار یعنی چه؟ یعنی صنف كه كنیم می بحث مطلب این درباره(: ج)    

 بعنوان كه گفت خواهیم دولت با رابطه در بعداً همچنین و گفتیم را خانواده یک فعّالیتهای خانواده، درباره كه

 ولی. گفت خواهیم را نظامها نسبت یعنی دارد صنف با نسبتی چه و خانواده با نسبتی چه كارش نظام، یک

 در صنف دولتی، خدمات به نفر كردن پیدا تخصیص در حتی. كنیم می تعریف مشاغل در را جامعه نظام فعالً

 .كند می نگاه را عموم اینجا

 اصناف در. دارد خانواده هم دولت اعضاء گفتید كردید می صحبت خانواده مورد در وقتی شما همانطوریكه    

 اینجا كردیم، می بیان را فراگیر سیستم یک گفتیم می را سیستمی یک آنجا در وقتی یعنی است اینچنین هم
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 نگاه آن به( وعمومی) اجتماعی رفتار بعد از یعنی كنیم می نگاه را فراگیر سیستم یک دیگری بعد از نیز

 رفتار چگونه باید و باشد باید چگونه مشاغل به نسبت تخصیصها كه شود می تعریف اینجا در مثالً. كنیم می

 .كند پیدا تخصیص( كیفاً و كماً) اندازه چه به موضوعاتی چه به نسبت و رفتاری چه كنند؛

 بر چیزی هیچ بگوئید میتوانید واقعاً آیا كنیم مالحظه تقاضا و عرضه مكانیزم در را صنف ما اگر حال    

 حكومت برآن( ثروت توزیع نظام و قوانین چتر) دیگری چتر یک یعنی نیست حاكم تقاضا و عرضه مكانیزم

 هم قوانین رفتن بین از یعنی است آمده بوجود تقاضا و عرضه براساس هم قوانین خود میگویم كند؟ نمی

 اجتماعی تقاضای جریان با كه قانونی یک میگوئیم چه؟ یعنی میگوئید. است تقاضا و عرضه مكانیزم براساس

 هم قانون آن بعد كنند حفظ را آن ای عده یک یعنی كند مقاومت میتواند سطحی یک تا باشد ناهنجار

 .كنند عوض آنرا كه شوند می مجبور لذا شود می مشكل به مواجه طبیعی بصورت

 بر( سرمایه التزاید رشددایم یعنی) سرمایه قوانین میگویید میخواهید، كارها تنظیم برای را قانون شما    

. كند می درست را صنفی امور قوانین و كند می ایجاد محدودیت بنابراین كند؛ می حكومت تقاضا و عرضه

 كل در جامعه اگر یعنی است؛ آمده بوجود تقاضا و عرضه مكانیزم براساس جامعه در هم این خود میگویید

 .ماند نمی باقی هم قانون این بخواهد، را این از غیر

 مادی نظام در اصناف پیدایش محور جهان با انسان ارتباط شمردن اصیل ـ 1/3/3

 آن مظهر و مبرز و است ها تخصیص كلیه پیدایش محور كه داریم جهان با ارتباط یک و نیاز یک پس    

 توزیع تقاضا و عرضه مكانیزم در را اختیارات كه است «قانون» قیمت، از باالتر مظهر و است قیمت كلمه

 دارند؟ هم با نسبتی چه ها اتحادیه باشند؟ داشته اتحادیه همدیگر با دارند حق اصناف آیا گوید می و كند می

 مسئله این آنها برهمه میگویند باشد؟ چگونه تخصص باشند؟ چگونه مدیر و كارگر باشد؟ چگونه آنها قوانین

 .دارد حكومت طبیعی، رابطه در ارضا و نیاز كشش ساختار یعنی تقاضا و عرضه

 نباشد بگوئید توانید نمی را شغلی هیچ و پذیرد می انجام طبیعی بصورت مشاغل بندی طبقه اساس براین    

 .باشد آمده دیگری موضوع جایش و باشد شده حل شغل آن ساختار، در مگر
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 تقاضا و عرضه مكانیزم در خاص، معلم این یعنی است؟ چقدر معلم كار ارزش بگوئیم كه است صحیح حاال    

 تحلیل فلسفی بصورت را معلم شما كه است وقتی یک چه؟ یعنی «خاص معلم» این میگوئیم. شود می تعریف

 به جامعه تخصیص و اجتماعی نیاز ارضای به نسبت اجتماعی كارآمدی در من كه است وقتی یک اما كنید می

 باشد؟ چقدر روحانی باید جامعه یک در میگویند. ندارم شما رویایی تعریف به كاری و كنم می نگاه شغل این

 به چندنفر كه شود می مشخص جامعه این تقاضای و عرضه مكانیزم در و دارد تعریف هم روحانی میگوئید

 مكانیزم براساس میگوئید است؟ نیاز نجار تعداد چه به جامعه یک در میگویند. شود داده تخصیص روحانیت

 و مدیریت تخصصی، سطوح قیمت، اجرت، مكانیزم این همچنین. شود می معین جامعه تقاضای و عرضه

 .كند می معین را مشاغل فنی كارگر

 است وضع مقتدای طبع میگویند( است داشته وجود حرف این شبیه نیز قدما كالم در البته) دیگر بعبارت    

 حركت یک و باشد داشته بقاء تواند نمی طبع خالف قرار و است اجتماعی قراردادهای العین نصب فطرت یعنی

 تقسیم است خوب اینطوری مرحله این برای. رود می بین از و( فشار بمعنای قصر) است فشار با چون قصری

 .است دیگری مطلب كه كند می پیدا دیگری تكاملی مرحله یک جامعه و شود توزیع است خوب اینگونه بشود

 قبالً كسی كه نیست چیزی اهداف. خیزد می بر توسعه جریان درون از توسعه اهداف مبنا، این در بنابراین    

 دستگاه این درون از اهداف دیگر تعبیر به كند، دیكته تكامل روند در و بگیرد دیگر جای از یا كند فكر

 .جوشد می

 تكامل جریان در مكانیزم همین هم را تفكر و فلسفه گوید می هم قوانین از باالتر سطح در دیدگاه این    

 این هم را فلسفه میگوئید آنوقت. تكامل روند و مكانیزم بگوئید و كنید اضافه مكانیزم به یعنی كند می ایجاد

 و عاطفه بین تركیب میگویند برد می و آورد می هم را دین شناسی زیبایی و عواطف حتی و كند می ایجاد

 باطنی حساسیتهای انعكاس و بروز نحوه یک عاطفه و است سنجش نوع یک تعقل دارد، سومی انعكاس تعقل

 و تنها فلسفی گفت توان می نه كه است چیزی كنند می ارائه را ادیان هم با فلسفه و عاطفه میگویند است
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 و عرضه مكانیزم درون از اش همه میگویند بلكه دانست شعر و عاطفه آنرا توان می نه و است عاطفه از جدای

 .است اصل جهان و انسان بین رابطه یعنی آید می بدست تكامل جریان و تقاضا

 ضد این میگویند است، اخالق ضد میگوئید شما وقتی شود می تعریف اساس براین نیز اخالق بنابراین    

 اینكه نهایت. كند می تولید را خودش كمال مراحل با متناسب اخالق جامعه چه؟ یعنی میگوئید شما كه بودن

 .گیرد می انجام تكامل مرحله نیاز با متناسب عمومی شكل به تولید و است باالتری سطح یک در تولیدش

 جهان با رابطه نیز مشاغل در است اصل جهان با رابطه خانواده در نظریه این براساس همانطوریكه پس    

 براساس( مشروع رابطه هم آن) انسان با انسان رابطه گفتیم خانواده باب در ما میگویید شما امّا. است اصل

 رابطه آن در كه است دیگری دید یک میگوئیم كنید تكرار اینجا در باید هم آنرا شبیه خداست با انسان رابطه

 با ارتباط نحوه یعنی) نیاز و شود می اصل( هم با جامعه افراد یعنی) هم با انسانها رابطه در خدا و انسان بین

 .كند می تعریف را( جهان

 ماده اصالت: اول نظریه نقد ـ 1/3

 حسی گرائی مطلق دایره محدودیت ـ 3/1/3

 میگوئیم آنها به هم ما كردید گرایی مطلق اینجا در شما اینستكه میگوید كه را سخنی اولین مادی نظام    

 هم این نیست، دیگری چیز جهان و انسان از غیر گفتید شما چون كردید مادی گرائی مطلق هم شما

 شما ولی ایم كرده گرائی مطلق است، كل بر حاكم كه هست دیگری مطلق میگوئیم وقتی ما. است گرایی مطلق

 دایره از حتماً اش دایره كنیم می مطرح ما كه گرایی مطلق آن اینكه نهایت. اید كرده گرایی مطلق هم

 رفتار) محسوسات همین هست هرچه كه بود این فرض پیش حسی منطق. است تر گسترده شما گرائی مطلق

 .است این به منسوب نیز اخالقی یافت هر و فلسفی مقوله هر است،( فیزیكی

 تاریخی رخدادهای از نیمی حداقل علیل از توانائی عدم ـ 1/1/3
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 را دین اولیه تعریف هرچند شوید می بحران دچار تاریخ رخدادهای از نیمی حداقل تحلیل به نسبت لذا    

 را انگیزش طبیعی نیاز فقط اگر. اند شده كشته ادیان بخاطر ای عده هرحال به ولی بدانید جامعه از برخاسته

 .باشد داشته تاریخی امتداد نباید كرد، می ایجاد

 غالب گرایش بصورت بشریت روحی بحران و مدیریت بحران منشأ تاریخ تكامل با نداشتن همخوانی ـ 1/1/3

 محدودی افراد یک و میشود جزئی های شكست نحوه یک منشأ تقاضا و عرضه در جامعه گفت میتوان    

 دستگاه باید یعنی گیرند می نظر در قضایی دستگاه در اجتماعی تخلفات امر به نسبت كه استثنائاتی مانند)

 باشد، داشته ضایعات است ممكن% 3 كارخانه یک در بگوئید میتوانید( باشد داشته را سیستم یک كنترل

 و سیستم از قسمتی است ممكن ندارد یک به یک تطابق عمرش از% 3 در انسان بگوئید میتوانید همچنین

 همخوانی تاریخ جریان در كه شود می تولید چیزی یک هم جامعه در گفت میتوان. شود مریض بدن ارگانیزم

 و روانی استرسهای یک دچار چون كنند می خودكشی یا و شوند می كشته ای عده یک و ندارد تكامل با

 هزار هر از) كمی بسیار درصد مثالً بگوئیم كه ندارد عیبی. شوند می دیوانه اصطالح به و شوند می ناهنجاری

 در حتی كنند بهنجارسازی محیطشان با را خودشان نیازهای توانند نمی كه شود می این دچار( نفر یک نفر

 یک نفر هزار از میگوئید. آید می تر پایین هم درصد یک از رسد، می خودكشی و جنون سقف به كه میزانی آن

 مبتالء حادی روانی بیماریهای به لذا و میشوند محیط و درونی نیاز بهنجارسازی امكان عدم یک دچار نفر

 گرایش گاه و شود می پیدا تاریخ در گرایش دو بگوئید توانید نمی امّا زنند می خودكشی به دست كه شوند می

 میشود بحران دچار شما تحلیل بنابراین. ندارد همخوانی شما نظری دستگاه با زیرا شود می غالب كل بر الهی

 چنین گرفتار تئوریسینها اسالمی انقالب از بعد وبخصوص دارد وجود مدیریت بحران دنیا در هم االن كه

 . هستند بستی بن

 در را هم با انسانها رابطه و میداند اصل را خدا با انسان رابطه كه ای نظریه یعنی نظریه دو این برخورد در    

 انسانها رابطه كه ای نظریه كند می تعریف را( جهان با ارتباط) اجتماعی نیاز اساس براین و میداند بعدی مرتبه
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 تخصیص نرخ اساس، براین آنگاه و كنند می تعریف را تقاضا و عرضه مكانیزم سپس و میدانند اصل را جهان با

 .كند می معین باالتر سطح در هم اخالق و قوانین برای كه كند می معین فعالیتها كلیه برای را

 كند؟ می معین را چیز چه(: س)    

 نظریه دو این یعنی شود می محور اخالق و قوانین فعالیتها، تخصیص تعیین در جهان با انسان رابطه(: ج)    

 فراتر تئوری یک كدام كه كنیم بررسی را نظریه دو این خواهیم می اینجا در حال. هستند هم مقابل در دقیقاً

 .است عینیت در

 نفی مطلقاً كه نیست چیزی بزند، خودكشی به دست انسان تا شده باعث روحی بحران بینیم می ما اینكه    

 صورت به باید این ولكن نیست یک به یک تطابق منطق و «شدن» منطق و عینیت منطق اصوالً چون شود،

 دوره یک غالب گرایش این اگر ولی. شود نمی پیدا بیشتر درهزار یک روانی بیمار بگوید یعنی باشد استثناء

 تواند نمی این داد، نشان را محكومیت گاهی و غلبه گاهی آن تاریخی امتداد كه شود گرایشی حداقل یا بشود

 .بدهد جواب را این تواند نمی جهان با انسان ارتباط بودن اصل نظریه یعنی شود شامل را آنها نظریه

 (ملكوتی پرستش) خدا با انسان ارتباط برپایه الهی نظام در صنف تعریف ـ 1/3

 تا ملكوتی مرتبه از خدا با انسان ارتباط بگوئیم میتوانیم است، اصل خدا با انسان ارتباط گفتیم اگر ولی    

 زبان هم، نهایت در و است اصل پرستش یعنی گیرد می قرار پرستش وسیله جهان با ارتباط كه حیوانی مرتبه

 انسانی تكامل شایسته چون حیوانی های پرستش كه آنجایی از ولی. كند پیدا فرق میتواند انسان پرستش

 داشتن دلیل به انسان. نیست خالفت منزلت با متناسب كند می ایجاد اش توسعه در كه را ظرفیتی نیست،

 اگر نیستند خالفتی اختیار دارای كه باشد موجوداتی مانند انتخابش این و بكند انتخاب میتواند اختیار

 دنبال كه گوسفند مثل باشد، اصل جهان و انسان بین رابطه كه كرد انتخاب اگر یعنی كرد انتخاب اینگونه

 نیاز رفع برای كه دیگری حیوانات یا و است اصل او حركت در جهان و انسان بین رابطه و رود می علف

 زبان با دارد حتماً بكند، انتخاب را جهان و انسان بین رابطه هم انسان یک گفتیم اگر دوند، می شان مادی

 ولی كند می پیدا جدید كثرت و وحدت و گسترش او ظرفیت البته میكند اعمال را خودش پرستش حیوانی
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 رنج شود، فضاء آن وارد وقتی كند می پیدا خالء دوم عالم به نسبت( اختیار توسعه یعنی) خالفت به نسبت

 كف حتی لیوان یک هست، آن در آب لیوان یک ولی یافته توسعه و شده بزرگ ظرف چشد، می را فقر و نداری

 توسعه منشأ اختیار پس. شود می پیدا اكتسابی عذاب برایش نتیجه در كند، تر تواند نمی را استخر یک

 بدهد توسعه كه داشت اختیار هم خودش ملكوت، با متناسب نه ولی كرد بزرگ را ظرف و شد حساسیت

 .داشت حضور خودش( مادی توسعه) شدن بزرگتر و سرنوشت در چون

 اجتماعی رفتار و قوانین اخالق، پیدایش، مبنای پرستش ـ 3/1/3

 با انسان ارتباط دوم، نظریه در. دادیم توضیح كمتر را دوم نظریه ولی كردیم مطرح را نظریه دو اینجا تا    

 نزدیكتر در خشنودی حالت پیدایش یعنی قرب، به ابتهاج و قرب یعنی بندگی در حساسیتش توسعه و خدا

 نیابت و خالفت به شدن الهی لطف جریان مجرای است، قرب دنبال به انسان كه اینجا در. است اصل شدن،

 حسب بر و او مشیت در و كردن منحل متعال خدای اراده در را( شاء) اش اراده و اختیار دیگر تعبیر به است

 دارد اخالقی و روحی مرحله یک اول مسئله این خود. است كردن كار تكامل جریان به نسبت او مشیت

 عینی رفتار مرحله یک هم بعد و دارد قوانین به شدنش تبدیل مرحله یک آنگاه و نظری مرحله یک سپس

 . دارد

 (صنفی) عمومی رفتار پیدایش در اصل خدا بندگی و تقرب ـ 1/1/3

 جمیع به نسبت اینجا. است متفاوت كامالً آن نوع ولكن بینید می ارضایی و نیاز یک هم اینجا در شما پس    

 و شناسی انسان در تقرب این رشد. دارد فقر و افتقار كند، پیدا اللّه الی تقرب آنها بوسیله میخواهد كه را آنچه

. متعال خدای برای عمومی پرستش یعنی است عموم رفتار خود در عموم پرستش معنای به شناسی جامعه

 نظام كند می معین را اجتماعی اخالق نظام میخواهند، را قرب چگونه و پرستند می را خدا چگونه عموم

 اجتماعی رفتار نهایتاً و قوانین نیز و هست، سنجش و تعقل فلسفی، كار طبیعتاً كند، می تعریف را ارزشی

 .است دیگری محور یک حول كه شود می درست مكانیزمی یک هم اینجا در نهایت در و هستند

 اسالمی و التقاطی مادی، نظامهای در دین ویژگیهای ـ 1/1/3
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 و رنگها مناظر، نقاشها. شد عوض كردن نقاشی وضعیت یعنی شناسی زیبایی ایتالیا كشور در مثالً    

 معماری لذا( است برانگیز حساسیت كه سطحی نازلترین در عاطفه یعنی) كردند ایجاد را دیگری تركیبهای

 موضوع یک از آن شروع. شد دینی و فلسفی های شده پذیرفته در انقالب یک به منتهی این و شد عوض هم

 و كلیسا كه بشود این اش نتیجه تا شد اینطوری چرا خوب بود، اجتماعی مشاغل از یكی در و ساده بسیار

 نظام ساختارهای حتی كند پیدا دیگری وضعیت یک تجارب و بیاید حسی فلسفه آن جای و برود كنار فلسفه

 .بیاید جدید حكومتی نظام بلكه بود روحانیت كه صنف یک فقط نه یعنی شود، دگرگون مطلقاً اجتماعی

 قشر یک اول كه شد بمب یک چاشنی مثل این چرا شد، عوض شغل یک در( صنف یک در) هنر ساختار    

 نظام هم بعد و ریخت بهم را فلسفه بعد و زد كنار بود حاكم روحانیت بنام جا همه كه را مقدسی بسیار

 به منتهی هم بعد و برداشت میان از را( ها لوئی) بورغون سلسله سلطنتی نظام كرد عوض را اجتماعی

 آن سازی ساختمان هنر جمله از غرب هنر ایران در ولی. شد جدید اقتصادی و فرهنگی سیاسی، ساختارهای

 و انسان رابطه تكنولوژی مهمتر آن از و زیست محیطی شرایط ایجاد یعنی كرد نفوذ بود آنها دوم هنر كه

 توانست سلولش تک یک آنجا اگر دیگر بعبارت فرستاد، هم را اش فلسفه و شد وارد ایران به نیز غرب جهان

 دین علیه اینكه بجای كه شد باعث چیز چه اما كرد، نفوذ ارگانیزم آن تمام اینجا شود ریختن بهم چاشنی

 نداشت؟ آنجا در كه داشت چیزی چه اینجا در دین مگر كرد؟ انقالب آن علیه دین شود، انقالب

 تفكر گفت می ایتالیا در دین یعنی. اصول در اجتهاد ـ 1 فروع در اجتهاد ـ 3: داشت دوچیز اینجا در دین    

 در امّا. بود ممنوع جهان با ارتباط نیز و استنباط و قانون در تفكر یعنی است، ممنوع ابزارها در تعقل و كردن

 حركت اگر بزند؛ حرف خدا علیه كسی حوزه در اگر یعنی كنید تفكر باید كه بود شده داده دستور اكیداً اینجا

 .دهند می جواب و كنند می استقبال راحتی به باشد فرهنگی شبهه فقط و نباشد سیاسی

 دستور یعنی میدانیم واجب حتماً عقاید اصول در را اجتهاد امر پویایی ما كه است مهمی بسیار مطلب این    

 در ما مذهب همچنین و بود كرده منع را جهان درباره تفكر كلیسا آنجا در امّا. كنید تفكر حتماً كه اند داده

 البته اند داده اجتهاد و كردن فكر دستور ما به( تكلیفی و ارزشی توصیفی احكام از اعم) حكم استنباط
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 قایل مجتهد تا چهار و( خلیفه) امام چهار به تسنن اهل. ندارند اجتهاد سنت اهل حتی ادیان از بسیاری

 اجتهاد به مكلف را همه ما مذهب ولی ندارد اجتهاد حق كسی مجتهد چهار آن از بعد دیگر كه هستند

 . باشد هم اعلم او هرچند دهد نمی اجازه زنده، مجتهد اجازه به مگر را میت از تقلید حتی و میداند

 رابطه این هرچند دهد می دستور را جهان با انسان رابطه در اجتهاد و تفكر تشیع مذهب همچنین    

 درك و اعتقادات اصول است، خدا با ارتباط آن اصلی متغیر و دارد نظام یک یعنی است حاكم بردیگری

 اینها هرچند كند می پیدا توسعه جهان در شما عمل و اجتماعی روابط شما، فقاهت و اجتهاد شما، عرفانی

 .است «زنده» میدهد دستور اجتهاد به اینكه بدلیل و است الزم اجتهاد سطوح همه در ولی دارند نسبت بهم

 زنده حتماً نیست؟ زنده ما نزد در( ع)مریم بن عیسی حضرت مگر چه؟ یعنی است «زنده» میگویند اینكه    

 متعال خدای عمله و زنده همه اینها هستند، عالم فعال ارواح جزء و زنده حتماً عمران بن موسی حضرت است،

 شان تابعین است، شده سپری شان دینی دوره براینكه عالوه است؟ مرده شان ادیان میگوئیم چرا ولی هستند

 آنچه براساس فقط. بدهند قرار رسیده شان بدست آنچه خدمت در را خودشان ذهنی حیات توانند نمی هم

 و كردن كوشش و تالش دادن، فتوا حیات یعنی كنند می عمل شده تحریف هم آن و رسیده شان بدست

 درك این مرتباً اگر ـ هست ما مقنن متعبد درك فقط و شود نمی نازل ما بر وحی چون ـ درك كردن بهینه

 بیان به كند كار مرتباً گرایش و سنجش یعنی باشد تكامل و رشد جریان در اجتماعی تفاهم در مقنن متعبد

 این در میتوان اینصورت در باشد تحرك حال در مرتباً عینی عمل و ذهنی سنجش قلبی، گرایش اگر دیگر

 و مادی ارضای و نیاز گرفتن قرار اصل یكی محور كه شویم پیروز كردیم ترسیم تاریخ در كه سیری خط دو

 هم آن مقابل در داد، تخصیص را اخالق هم بعد و قوانین بعد رفتارها و مشاغل اول یعنی است اخالق و رفتار

 جهان و انسان رابطه و( قوانین) هم با انسانها رابطه متعال، خدای با انسانها رابطه یعنی دیگر سیر خط یک

 داشته را خودشان تحرك و باشند حیات حال در هردوتا كه كنند كار میتوانند دستگاه دو این وقتی. بود

 .باشند
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 بین رابطه یا و خدا و انسان بین رابطه یا مشاغل تعیین در كه شد چنین مقدمه این بیان نتیجه پس    

 .است اصل جهان و انسان

 كند می پیدا تعریف دو و سیر خط دو مختلف، اقشار در توسعه، و تكامل جریان در اجتماعی رفتار حال    

 به گاهی و است بیشتر سمت یک به آن گرایش گاهی كه وجوددارد التقاط طیف بنام اخر تا اول از طیف یک

 و بگیریم را جامعه نبض باید آنوقت شد، مشخص اجتماعی ساختارهای و موضوعات وقتی بعداً كه دیگر سمت

 است؟ چگونه اینها وضعیت و كنش هست، مشاغلی چه در و مرحله چه در ببینیم

 الهی نظام در تعبد بودن اصل و تقاضا و عرضه مكانیزم نبودن عام ـ 1/3

 جامع طبیعی امر یک تقاضا و عرضه بگویید و كنید تلقی عام كلمه یک را تقاضا و عرضه مكانیزم كلمه آیا    

 عرضه خدا، با انسان رابطه محور حول الهی تقاضای و عرضه كه است التقاطی و الحادی الهی، دستگاه در

 است روایت در است؟ دوتا این از تركیبی هم التقاط در و جهان و انسان رابطه محور حول الحادی وتقاضای

 بین شبهاتی و است واضح فسادش امری یک و رشدش امری یک یعنی «غنیّه بین امر و رشده بیّن امر» كه

 كنیم بررسی باید ما حال است لغزش محل آنجا دارد، آن از سهمی و این از سهمی كه دارد وجود دوتا این

 نه است( تقرب) بندگی و تعبد كلمه اینجا در اینكه یا هست تقاضا و عرضه مكانیزم كلمه اینجا در آیا كه

 اما میدانید حاكم جهان از وری بهره بر تقاضا و عرضه مكانیزم در را خودتان شما او؟ انانیت و شخص ارضای

 را متعال خدای و دارید كارگزاری و نیابت خالفت، آرزوی بلكه دانید نمی حاكم را خودتان الهی دستگاه در

 آنوقت است، متعال خدای فقط معطی كه كند فرض اینطوری كسی اگر: اخالقی نكته یک. .میدانید معطی

 او برای كبیر جوشن صورت آن در لذا و خداست امتحان اسباب با او شدن درگیر مشكالت، اوبا شدن درگیر

 تقاضای كثرت عالم خصوصیت همان با متناسب مشكلی هر برابر در انسانی چنین. شود می زره و جوشن

 در كسی یک مثالً كند می عرضه خدا به را خودش مختلف مشكالت مختلف، زبانهای به یعنی كند می كمک

 كه كسی یا و اللّه یا میگوید و شود می غرق دارد كه كسی یا و یااللّه میگوید است مریض یا و افتاده آتش

 .یااللّه میگوید شود می هتک دارد آبرویش
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 به و بخواند را خدا بخواهد ابتالء اهل همه زبان و بدانیم، متعال خدای را خیرات تمام و آبرو معطی اگر

 در كه اسمائی همه در است، خاصی ارتباط و حالی هركدام كه حاالت همه زبان كند، توجه حق حضرت

 در كه افرادی همه حاالت همه با( ع)معصوم. بخواند حاالت همه با تواند می دارند وجود كبیر جوشن

 در كسی اگر و هست آنها اللّه یا آن شدن قبول در همچنین و هست میخوانند را خدا التجائشان شدیدترین

 اگر. منتهاه و مأواه و ومقدمه واهله الخیر اهل انتم یعنی شان حاالت همه در باشد، شكر حال در هم ها خوشی

 زیرا. كنیم مطرح را تقاضا و عرضه ما تا كند می پیدا توسعه جامعه انانیت و انسان انانیت دیگر شد، چنین این

 در نیاز كند؟ می پیدا تحلیلی چه نیاز اینصورت در. چرخد می تعبد محور حول الهی دستگاه در تكاملی بستر

 علمی فعالیت به احتیاج دارید، دعا به احتیاج خدا پرستش در همانطوریكه شما. شود می مطرح قرب جریان

 فی همانطوریكه یعنی بپرستد فكر در یا و قول در یا حالت در را متعال خدای میتواند انسان. دارید هم

 میتواند اعمال همه یعنی بكند هم اجتماعی و عینی تالش خدا راه در میتواند میكند، فكری تالش اللّه سبیل

 در منحل احوالش همه كه كسی طبیعتاً كه باشد بندگی خدمت در حال همه و باشد واحد انگیزه براساس

 .است تاریخ تكامل در رشد محور به مربوط و باشد می( ع)معصوم خود مخصوص باشد، بندگی

 ( اصناف) اجتماعی مشاغل بندی طبقه و تعریف در تعبد توسعه مكانیزم بودن اصل ـ 1/3

 را نابینا یک دست وقتی شما مثالً. شود واقع نیز مشاغل در میتواند نسبت به( پرستش و بندگی) امر    

 وقتی یک. بدهید انجام اللّه الی قربة میتوانید مختلف شكلهای در دهید، می عبور خیابان از را او و گیرید می

 قربت قصد با كه بودید غافل خدا بنده یک مشكل دیدن با واقع در یعنی دارید غفلت خدا از شما اصالً است

 شود می كسی مشكل رفع منشأ كه خیر كار بدهید، انجام خیری كار یک میخواهید فقط و كنید كمک او به

 شما ظلم بوسیله او و باشد كسی به ظلم یا و تجاوز اگر چنین هم. نكند دعا او یا و شما ولو دارد را دعا اثر

 .نكند نفرین او ولو دارد را نفرین اثر شود، آزرده

 هم تواضع او برابر در بلكه هستید خدا یاد به تنها نه گیرید می را نابینا یک دست شما وقتی باالتر این از    

 خدمت متعال خدای بخاطر مثالً. كنید خدمت كسی به كه بینید می محتاج را خودتان یعنی كنید می
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 بلكه دهید نمی انجام كسی طرف از كه است گاهی. میدهید انجام نیابتاً پدر یا و مادر طرف از آنرا و كنید می

 بعد. است داده شما به متعال خدای كه است نعمتی به نسبت شكرگزاری میدهید انجام كه را ای وظیفه این

 الزم توفیق و وسیله هم شكركردن و دارید كردن شكر به احتیاج چون میدانید( نابینا) او به محتاج را خودتان

 تقرب در كه است فرض یک هم این ببینید، را خدا انعام خودتان بر و نبینید را خودتان توانستید وقتی دارد

 .میشود واقع كار یک

 پیدا تخصیص ها تالش هرچند ببیند، توحید پرچم با را خودش رابطه انسان هرگاه اجتماعی مشاغل در    

 ساختار مبگوئیم بلكه گذاریم، نمی تقاضا و عرضه مكانیزم را اسمش دیگر امّا است ساختار دارای و كند می

 دستگاه تقاضایا و عرضه مكانیزم در امّا. شود نمی حذف شغل یک از یا و پول برای كسی دیگر تعبد توسعه

 سختی و كلفت معنای به را تكلیف است، تكلیف مبرز الهی نظام در ولی بود قیمت مبرز و واحد مادی

 چاپ به جواهر جلد شش جواهر صاحب بینید می كنید بررسی را مكانیزم این میخواهید وقتی لذا .بیند نمی

 صد االن شعر، نه است هم استداللی كتاب یک و كند می تألیف شاهنامه جلد تا شش اندازه به قدیم سنگی

 شما نظر به آیا. است داده انجام را كاری چنین تنهایی به هم نفر یک و است شده ای صفحه پانصد كتاب جلد

 را جواهر كتاب ایشان: میفرمود( ره)امام حضرت كند؟ كاری چنین به وادار را ایشان میتوانست ریالی ارزش

 .بخوانیم بار یک را آن میتوانیم عمر تمام در فقط ما و نوشته

 حالیكه در است؛ بد پسرش حال كه دادند خبر ایشان به شد، مریض جواهر صاحب ساله 11 پسر وقتی

 جواهر كتاب مشغول ایشان و كشید طول روز چند. ببرید دكتر برایش گفت بود جواهر كتاب نوشتن مشغول

 به امّا بود شده نوشته قبالً فقه. شود نوشته منقحاً باید شیعه استداللی فقه دور یک تا بسته همت كمر و بود

 را احادیث توانست فقط بود اختیارش در دولت از كه امكاناتی با مجلسی مرحوم. نبود استداللی صورت این

 بر سابقین البته باشد شده منظم و استداللی سقیم، و ضعیف تعدیل، و جرح اینكه بدون ولی كند آوری جمع

( شرایع و لمعه شرح مانند) گذرا و كوتاه استداللهای با استداللی فقه از بخش بخش بصورت جواهر صاحب

 گردد جمعبندی سپس و شود دقت آنها در و شود بررسی مطالب همه مبسوط استدالل با اینكه امّا اند نوشته
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 دادند خبر ایشان به مدتی از بعد. بود نگرفته صورت جواهر صاحب از قبل كاری چنین كند، تمام را مطلب و

 داد، خبر ایشان به كرد كفن و داد غسل وقتی كنید كفن و بدهید غسل میفرماید رفت، دنیا از شما پسر كه

 صبح تا ایشان و گذارند می آنجا در و آورند می را جنازه بگذارید، كتابها كنار و بیاورید را جنازه میگوید

 خواندید؟ قرآن كردید؟ چكار كه كنند می سئوال آیند می مردم وقتی صبح. میشود جواهر نوشتن مشغول

 رود می كربال زیارت عاشورا ایام در كسی وقتی یا. كردم تقدیم پسرم به را ثوابش و نوشتم جواهر میفرماید

 نیست، حرام سفر اینجا به سفر میگویند خواند می چهارركعت هم و ركعت دو هم یعنی خواند می جمع نماز

 را كار چرا بگوید حضرت آیم می اینجا وقتی و بنویسم جواهر كه باشد تكلیفم و وظیفه ترسم می میگوید

 كتابی او كتاب ولی رود می دنیا از سنی سلطان خاردار سیم شالق زیر حلقات صاحب همینطور كردی؟ تعطیل

 .كرد ثبت علمی نظر از را شیعه میفرماید( ره)امام كه است

 براساس میتواند اجتماعی نیروهای تخصیص پس كند نمی كار كسی پول، برای و شهرت برای وجه هیچ به 

 نذر صلوات میلیون پنج بسیجی ساله 31 بچه یک جبهه در ما زمان در. نباشد جهان با انسان رابطه و قیمت

 به تقاضا و عرضه براساس بتوان تا نیست آسانی كار صلوات میلیون پنج این گفتن. شود شهید تا كند می

 توسعه و تعبد مسئله در فقط این. كرد تعریف جهان از مندی بهره و جهان و انسان رابطه و ریالی معنای

 كدام ارزش. شود می تعریف الهی تعبد توسعه حول اجتماعی مشاغل اینجا در لذا است لحاظ قابل اجتماعی

 . باشد بیشتر ضرورتش و انجام به نیاز كه شغلی آن است؟ باالتر شغل

 كنیم؟ استفاده آن از ارتباطات در میخواهیم ما كه است ای نكته همان این(: س)    

 در آیا كه كنیم می بیان محور دو اساس بر را فعالیت و شغل تعریف جلسه این در فعالً امّا بعداً، البته(: ج)    

 بین تركیب یا و خدا با انسان رابطه یا است اصل جهان با انسان رابطه اجتماعی رفتارهای و مشاغل تعریف

 پیدا میل آن بطرف باید جامعه میگوئید و كنید می تعریف را آلی ایده و آرمانی جامعه یک بعداً شما دو؟ این

 شود، واقع میتواند عدد چند عدد دو بین كنید می سئوال شما وقتی كه ریاضی علم در ایست قاعده مثالً كند

 .كند می نهایت بی طرف به میل بلكه نیست نهایت بی خودش یعنی كند می نهایت بی طرف به میل میگوید
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 .است نهایت بی سمت به جهتش یعنی(: س)    

. دارد نهایت چون باشد نهایت بی كه ندارد معنا دیگر كردید ذكر را حدش تا دو وقتی شما! احسنت(: ج)    

 الگویی یک براساس میتوانید را آرمانی جامعه هم شما. كند می نهایت بی طرف به میل شدنش خرد میگوئید

 جهتگیری كند، می طرف آن به میل جهتگیریش گیرید می موجودرا وضعیت نبض وقتی بعد كنید رسم

 توحید پرچم درآمدن اهتزاز به در شغل هر یعنی اللّه سبیل كه طرفی به كند؟ میل طرف كدام به باید مشاغل

 كه است محوری كلی بسیار تعریف این. باشد داشته تأثیر بیشتر حیات شئون همه در دین یافتن جریان و

 چگونه كند پیدا میتواند كه را تخصیصهایی آن حال باشد داشته دست در را مشاغل بندی طبقه میتواند

 با ارتباط در قبالً جهان؟ با ارتباط توسعه یا و شود می شناخته تعبد توسعه با اینجا در تخصیص آیا است؟

 این در. است مؤثرتر شغلهایی چه بگوئیم و كنیم گیری اندازه را مشاغل میتوانیم ما كه شد گفته تعبد توسعه

 و نروند كه است طبیعی نه، روند؟ می آن طرف به مردم همه كردیم، معین را مؤثرتر شغل وقتی آیا صورت

 مخصوص وزن كه است دستگاهی چه یعنی شود می حاكم این تنظیم بر ساختاری چه. بروند هم نباید

 كند؟ معرفی را مشاغل

 كند؟ معرفی یا و كند گیری اندازه آیا(: س)    

 سازی هماهنگ برای را خودش منطق تعبد توسعه جریان باید كند، معرفی را اش اندازه قاعدتاً(: ج)    

 اینجا در یابد، امكان باید اجتماعی تفاهم توسعه داد، را خودش منطق اینكه از پس. بدهد مختلف طرفیتهای

 را تكامل ضرورتهای تفاهم، توسعه اجتماعی، سنجش و اجتماعی ایمان نهایت و است سنجش ایمان، از بعد

 یک و كند می تعریف مادی نیازمندیهای با رابطه در را مشاغل كه ارتباطاتی مانند تكامل ضرورتهای میدهد

 و میدهد نشان را انقالب ضرورت نیازهای اجتماعی، تفاهم توسعه نیز اینجا در كند می پیدا تخصیص ای عده

 تقاضا و عرضه مكانیزم آنجا در میتوانید مگر چه؟ یعنی حرف این گیرد می انجام تخصیص در فعالیتها حضور

. شود می طرح ارتباط مسئله و جمعی ارتباط و زبان نسبت، هم آنجا كنید؟ تعریف ارتباط و زبان منهای را

 اصل ـ ایمان مكانیزم در چه و كفر مكانیزم در چه ـ كردن عمل برای ارتباط اجتماعی، فعّالیت در كه چرا
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 مخابرات و جمعی ارتباط نقش خودش جای در بنابراین. شود نمی رابطه و مكانیزم پیدایش اصالً یعنی است

 .بود خواهد مهمی نقش اجتماعی تفاهم توسعه در افزار سخت بعنوان

 مكانیزم؟ در یا تفاهم پیدایش در(: س)    

 نباشد، زبان آنجا در چنانچه اگر. هست تفاهم دو هر در. میگوید را مكانیزم بعد كه تفاهم ارتباط(: ج)    

 است مادی ارضای و نیاز محور حول آنجا در منتهی است همینطور هم اینجا شود نمی واقع بازار در تخصیص

 .باشد می( اجتماعی پرستش توسعه) اجتماعی تعبد توسعه محور حول اینجا ولی

 است، تعمیم قابل كه فرمودید بیان را مطالبی حضرتعالی ولی بود صنف به مربوط بحث هرچند(: س)    

 .كنید می بحث هم را اجتماعی نظام چون

 حضور جا همه خانواده همانطوریكه گفتیم را اجتماعی فعالیتهای تعریف چون است تعمیم قابل حتماً(: ج)    

 صنف جزء و ندارند خانواده دولت اعضای بگوئید توانید نمی یعنی هست خانواده هم دولت در مثالً دارد

 .نیستند

 در كه نفری دو حداقل امّا بود؛ نفر دو بین حداقل رابطه كردید بیان خانواده برای كه را تعریفی ولی(: س)    

 در هست خانواده هم دولت در حالیكه عین در یعنی داد تعریف ای بگونه توان نمی شود، می تعریف اینجا

 ...ولی دارد وجود خانواده هم صنف

 ما بعداً امّا شود طرح صنف باید دولت اجتماعی مشاغل زاویه از دارد، وجود هم دولت صنف در(: ج)    

 .كنیم می ذكر دیگری موضع یک از هستند دولت در كه را كسانی ساختار

 صنفی هم دولتها زاویه این از واال است دیگری چیز دهد، می تمیز را دوتا این كه آنچیزی یعنی(: س)    

 هستند؟

 هم را خدمات خود حتی و دولت حتماً كنید رجوع اجتماعی مشاغل به شما چنانچه اگر االن بله،(: ج)    

 ...مشاغل جزء

 .ندارد بندی تقسیم اینصورت به اصالً پس(: س)    
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 معرفی خدمات نرخ آنوقت بگیرید، نظر در را فعالیت نرخ و شغل فعالیت، وقتی دیگر عبارت به(: ج)    

 عبارت به كنیم محسوب مشاغل جزء میتوان را اینها همه توزیعی، و تولیدی دولتی، خدمات یعنی كنند می

 و هستند هم كار بازار در بلكه نیستند آن جزء دولتیها گویند نمی كنید، می سئوال كار بازار از شما وقتی دیگر

 .گفتیم را اسالمی كار بازار اینجا در حقیقت در ما

 .بدهیم را صنف تعریف میخواستیم االن ما ولی(: س)    

 شرعی اَسناد برپایه مشاغل بندی طبقه ـ 3/1/3

 علی العباد معاش» بگوئید بعد كنید بندی طبقه آنرا و كنید صحبت موضع این از صنف درباره شما(: ج)    

 كما بشی یناد ولم» آمده چنین روایت در و «العدل والة والیت و الصناعه التجاره، الزراعه، الرعی، خمس،

 .هستند مشاغل در طبقه پنج این بگوئید و3«بولوالیه نودی

 . داریم تعریف خانواده برای آنجا در چون شود می چه صنف تعریف امّا(: س)    

 و است تعریف یک این كه تعبد توسعه با ارتباط در اجتماعی فعالیت از عبارتست صنف تعریف(: ج)    

 .جهان با انسان ارتباط توسعه با رابطه در اجتماعی فعالیت از عبارتست آن ضد تعریف

 بود؟ نخواهد تعریف این داد خواهیم دولت درباره كه را تعریفی بعد(: س)    

 صنف، ولی باشد داشته تعبد توسعه بر والیت باید دولت چون. دارد دیگری تعریف یک دولت بله،(: ج)    

 وظیفه حالیكه در شود می صنف جزء فعل معنای به والیت. است والیت دولت شغل والیت، نه است فعالیت

 .است والیت نظام( مستخدمین و اشخاص نه) دولت نظام

 بندگی توسعه در آنها تأثیر سهم و جایگاه با متناسب مشاغل ارزشگذاری تنظیم ـ 1/1/3

 تغییر در باید ارتباط خود كه كردیم می صحبت اینگونه ارتباط بحث پیرامون حال تا ما: دانشمند مهندس    

 و بحث سری یک پاسخگوی فقط و باشد داشته نقش( موجود وضعیت مانند) شدن الهی سمت به جامعه

 مؤثر ما بحث در كه چیزهایی از یكی. بدهد انجام باید كه است تكلیفی دارای خودش بلكه نیست مسایل

                                           

 31ص 1اصول كافی ـ ج 3
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 در كه باشد ابزاری یک باید این و است دولت و مشاغل خانواده، مانند جاهایی یک به ارتباط تخصیص است،

 .باشد داشته نقش دیگر وضعیت به وضعیتی یک از جامعه تغییر یا و اصالح

 و حذف مشاغلی یک جامعه یک بهبودی برای یعنی میشود عوض تغییر در مشاغل شكل كه آنجایی از    

 یابد، می كاهش دیگر مشاغل تعداد و افزایش مشاغلی یک تعداد همچنین و آید می بوجود دیگر مشاغلی

 مشاغل چون این، از باالتر كنیم، می بحث جلسه این در ما كه دارد نقش مشاغل گونه این در ارتباط

 اینستكه سئوال حال. گیرد می شكل نحوی یک به هم جهت همین به و است جامعه نیازمندیهای پاسخگوی

 آیا دیگر بعبارت گردد؟ نیازمندیها پیدایش در تغییر باعث اساساً كه كنیم تعریف طوری را ارتباط باید ما آیا

 جامعه به اینستكه فقط ما كار اینكه یا باشد مؤثر نیازمندیها گیر شكل در میتواند مشاغل به ما های تخصیص

 این اگر یعنی كنیم می باز راه آنها برای و هستند بهتری مشاغل مشاغل، این كه میدهیم عالمت نحوی یک به

 را مشاغل آن ارتباطی، محدودیتهای گذاشتن با نیستند، مفید جامعه برای چندان كه هستند مشاغلی مشاغل

 زمینه این در نروند؟ آنها سمت به مردم و شود كاسته آن وری بهره از تا میدهیم قرار ضیق در نحوی یک به

 .نمائید بیان را الزم توضیح

 و منع هم آن افزار سخت و كردن نهی و امر یعنی تكلیف تشویق؟ یا است تكلیف مسئله آیا مسئله(: ج)    

 .است كردن گسترده

 .باشند باید چگونه بعد دو این بدانم میخواهم فقط و است بعد هردو من منظور(: س)    

. است دنیا به گرایش توسعه برابر در تعبد توسعه اسالمی، دولت اصلی وظیفه كه گفت خواهیم بعداً(: ج)    

 در نظام دو این درگیری دارد وجود خدا پرستش نظام دیگر و جهان پرستش نظام یكی نظام دو دیگر بعبارت

 مشاغل در صنعت به ما است ممكن مثالً. شود می تعریف دولت خود برای شما نیازهای اوالً تكامل، جریان

 دو درجه و دامداری به را یک درجه و بگذاریم پایین خیلی آنرا قیمت یعنی بدهیم چهار درجه ارزش عمومی

 مااستطعتم لهم واعدو» شریفه آیه بنابر دولت نظام در ولی. بدهیم تجارت به را سه درجه و كشاورزی به را

 امّا شود صنعت امر در اهتمام بیشترین باید لذا گیرد می قرار یک درجه مرتبه در را صنعت احتماالً ،«قوه من



 ·····························································································  11 

 سیاسی صنعت بگوئیم میدهد، را ارتباط یعنی حق كلمه اعتالء امكان كه صنعتهایی بلكه رفاهی صنعتهای نه

 بدهیم كفر كلمه برای امنی نا و توحید كلمه برای امنیت ایجاد قدرت به را دو درجه پس. است فرهنگی یا

 . دارد ارزآوری قدرت كه بدهیم صنایعی به را سه درجه و نظام صنایع مانند

 پایین درجات در رعمومی رفتا در صنعت همین حالیكه در گرفت قرار باال درجه با صنعت دولت در پس    

 است بوده اصل خدا با مردم ارتباط بلكه است نبوده اصل جهان و انسان رابطه و رفاه شما برای چون است

 در و دارد اهمیت امنیت تأمین ارتباطات آن از پس شماست نیاز بزرگترین شما تفاهمی ارتباط بنابراین پس

 سطح اگر مختلف سطوح در و مختلف جاهای در یعنی شود؛ حفظ كه دارد اهمیت ارزی موازنه وضعیت آخر

 گفتید كه را بخشی آن بود، نیاز عمومی رفتار به اگر و كنید بیان تكلیفی تا هستید مجبور شد، فرض دولت

 اطالعاتی و ارشادی صرفاً گفتید همانطوریكه حتماً هم بخش یک. كنید می بسته و باز را راهها است دولتی

 بگوئیم كه شود می معین تان نظام و سیستم در منزلت با متناسب شما تصمیم بودن نسبی دیگر بعبارت. باشد

 تفاخر امكان واقعاً اندازه چه تا مثالً كنید می تنگ بسیار را راه كه هست بخشهایی یک هم عموم درباره حاال

 است شركتی یک مثالً دهید؟ نمی سیاسی اعتبار یا میدهید هم سیاسی اعتبار آن به آیا میدهید؟ را مال به

 میدهید؟ شماره پنجاه خصوصی شركتهای به آیا است تلفن شماره پنجاه داشتن تفاخرش های كالسه كه

 موسسه یک امّا كند كار نتواند و شود بست بن دچار است ممكن چون نكنید را كاری چنین است ممكن

 یعنی است آن گردش محور الهی انگیزه و است آن به ملحق دولتی امكانات اوقاف، كه( تعریف به بنا) تعاونی

 سوبسید هم و تلفن شماره تا پنجاه هم میگوئید شما میخواهد تلفن شماره تا پنجاه است، عمومی منافع جزء

 كرده كار كه هم هایی شماره آن از بلكه اندازد نمی شماره كنتورها تنها نه نكند، هم كار اگر هروقت. میدهیم

 باز او برای را راه یعنی میدهید او به نیز دیگر شماره پنجاه كند، كار ظرفیت تمام با اگر و كنید می كم

 به آنرا آیا شود طرح مشاغل در باید سازمان یک بصورت شركت اصوالً كه گفت خواهیم بعداً. كنید می

 عقد یک شركت مثالً كنند؟ كار هم با شروطی یک تحت مردم كه كنید می قبول یعنی شناسید می رسمیت

 یعنی شود نمی تفكیک هم از مدیریت و مالكیت شركت در كنند، منعقد الزم قرارداد مردم ولی است جایز
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 سهام به مالكیت یا بردارد یا و بفروشد را عین لحظه هر میتواند و است مالک اشاعه نحو به شریک نفر هریک

 گیرد می شكل سازمان یک مانند و گیرد می انجام اكثر رأی با و شود می تفكیک مالكیت از مدیرتی و تعلق

 .دهید نمی مادی منافع براساس شدن درست سازمان اجازه

 دو شركتی یک اگر شک بدون. شود می باعث را اخالقی یک گسترش و مادی رشد كه نیست شكی البته    

 بسیار افراد عمر اندازه به هم زمانش و ماند می باقی كوچک كارگاه یک سطح در همیشه باشد نداشته را چیز

 دیگر و كند بانكی اعتبارات تأمین نتواند شركت اگر میگویم باشند؟ نداشته چیزی چه میگوئید. شود می كوتاه

 كار جمع منافع برای كه است شخصیتی حقوقی شخصیت ما نظر در میگوید دهد نمی اعتبار شركت به بانک

 شخص وقتی لذا. دهیم نمی حقوقی شخصیت مادی سودآوری مسئله به و تعاونیها و اوقاف دولت، مانند كند

 .نگیرد تعلق شخص خود به آن نفع كه است وقف شرط كند، می وقف

 ...هم با افراد های اراده آن در وقتی كنید، می تعریف كه را شركتی بنابراین    

  عینیت كنترل و وضعیت تشخیص بندی، شاخصه سازی، هماهنگ برای نظریه كردن تئوریزه ضرورت ـ 1

 عمل تعریف این براساس كه كرد ایجاد را اطالعاتی جامعه یا ارتباطی دهكده میتوان آیا: زاده بیک دكتر    

 .كنیم بحث خوبی به میتوانیم و هستیم موفق بسیار تعریف حد در ما كنیم؟

 است؟ نظری تعریف غیراز عینی تطبیق(: ج)    

 مواجه ذهنی مطالب تا شد عمل وارد باید اینستكه من تصور منتهی باشند متفاوت كنم نمی فكر نه،(: س)    

 واقعی نمونه و الگو یک بعنوان بتواند و كند پیدا تكامل و توسعه و بشود اصالح بعد و شود عینی مطالب با

 همه آن در كه كنیم بنا را ای جامعه یک بتوانیم ما واقعاً اگر شد، مطرح كه تعابیری این به توجه با. باشد مؤثر

 .است جالب بسیار باشد، الهی توسعه و تكامل براساس مشاغل

 نبض من میگوئید و قدم ده نه است قدم میلیارد یک آنجا تا اینجا از میگوئید مثالً جهتگیری، یعنی(: ج)    

 .دارد را اول قدم استعداد فقط االن میگویم گیرم می را جامعه
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 هزار بناست كه كاری یعنی داد آموزش خانوار ده یا نفر صد به مثالً كرد سازی شبیه میتوان اصالً(: س)    

 و شهرك آن دنبال االن چون بكنم را كاری چنین حاضرم ما، بدهیم آموزش بكشد، طول مرحله هزار یا قدم

 فرهنگی مختلف زوایای بتوانیم ما كه اینجاست مشكل امّا. هستم نمونه و الگو یک بعنوان اطالعاتی جامعه

 .كنیم اجرا را این

 ساختار وضعیت با آهن و چوب پذیری فرم تازه كنید؛ قطع بتوانید تا نیست آهن و چوب مانند آدم(: ج)    

 .دارد برخورد آن مولكولی

 هستند معتقد و مؤمن مند، عالقه كه كسانی برای بنابراین دارم اعتقاد آموزش به چون من(: س)    

 رابطه در شناخت از نصاب حد یک به تا بگذاریم اردو آنها برای هم روز ده و كنیم برگزار آموزشی های كالس

 این رسیدن عمل به حل راه من نظر به. كنیم عمل و برسیم دولتی حتی و خانوادگی شغلی، وظایف با

 از عینی مصداق تا ولی كنیم صحبت و بحث سالها میتوانیم ما نیست مسیر كردن عمل طریق از جز ها تئوری

 .نیاید بدست تئوری یک

 .است شرط عینی عملكرد قدرت نظری، تالئم از بعد حتماً یعنی(: ج)    

 كنیم؟ تنظیم چگونه را مراحل امّا(: س)    

 و ساختارها وارد پس كنیم خرد را آنها و بشویم موضوعات وارد بعد كنیم تكمیل را تعاریف باید اول(: ج)    

 این حاال بگوئیم آخر در و بگیریم را عینیت نبض چگونه كه كنیم مالحظه را عینیت آنگاه و شویم شاخصه

 .داد تغییر میتوان ای درجه چه در را عینیت

 باشد الهی فعلش بخواهد ای جامعه یک اگر بلكه شود نمی خالصه ارتباطات به تنها البته: دانشمند مهندس    

 .داد رشد ای جامعه چنین در نسبت همین به را ابعاد همه باید باشد، عبادت برایش كار و

 .است همین دادن نسخه و گرفتن نبض معنای(: ج)    

 آن بر ارتباطات و است وابسته و مرتبط بیرون با بلكه نیست مطلق دهكده آن تعریف عالوه به(: س)    

 .افتد نمی اتفاق مطلب این باشد، نداشته تنظیمی یک دهكده آن با ارتباطات تا و است تأثیرگذار
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 به و كنیم تنظیم مصنوعی صورت به نسبتی یک به را آن خروجی و ورودی میتوانیم: زاده بیک دكتر    

 .باشیم نداشته كار بیرونش محیط

 كرد بنا را شهری چنین میتوان و است ریزی برنامه قابل مصنوعی آدمهای یا و ماشین: دانشمند مهندس    

 آن به و كرد تنظیم مصنوعی بصورت را انسان رابطه میتوان مگر باشد، شهر آن در انسان باشد قرار اگر اما

 اینگونه و كن عمل چنین این و كن فكر چنین این گفت او به و داشت نگه چارچوب آن در و داد شكل

 ! كن؟ برقرار ارتباط

 اول سازیها، هماهنگ برای هم انسان مورد در یا است ماده رفتار و فیزیک مخصوص كردن تئوریزه آیا(: ج)    

 كه آنجایی مانند كند؟ ساده را جامعه بتواند باید هم نظریه و باشیم داشته نظریه باید یعنی كنیم تئوریزه باید

 نظریش تالئم و كنیم ساده بتوانیم باید بدهیم، تئوری انرژی میدان یا مولكول فیزیک درباره میخواهیم وقتی

 ابزارهای هم باید یعنی كنیم تنظیم كند، كنترل عینیت در را آن بتواند كه ابزارهایی پس. كنیم مالحظه را

 كنیم، كنترل نسبت به بتوانیم تا كنیم درست آنرا آزمایشگاهی افزار سخت هم و( ها شاخصه یعنی) افزاری نرم

 .ندهد جواب یا بدهد جواب بتواند تئوری یک تا

 كردن، تئوریزه سیر این از میخواهیم فیزیک در آنرا ما كه مقصدی در سازی هماهنگ عمل امّا    

 نظام سازی هماهنگ برای. است برخوردار( آزمایشگاه) عینی كنترل برای افزار سخت در آوردن و بندی شاخصه

 آمار قدرت شاخصه به رساندن بعد و دیدن نظری تالئم یعنی شدن تئوریزه سازی هماهنگ فعل آیا هم جامعه

 بخواهد اگر نه؟ یا میخواهد را كنترل و وضعیت تشخیص یعنی كردن تحلیل مدل با را آمار و گرفتن عینی

 باشد داشته موفقیت كه شود می اثبات تئوری یک حقانیت وقتی گفت میتوان و كرد رها را تئوری این میتوان

 در را شدن هدایت بتواند كه است این به شدن منطق شرط. نیست كافی شدن منطق در نظری صحت تنها و

 .بگیرد دست

 كند می حركت مرتباً چیزی یک سمت به چیزی یک یعنی است «شدن» خود از غیر شدن هدایت(: س)    

 صبر كه است وقتی یک امّا. كنیم پیدا اعتقاد فرمول این به میتوانیم ما پس شود می بهتر آن های شاخصه و
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 ها انسان مورد در اصوالً این ولی. است درست تئوری این بگوئیم تا شود محقق لوازمش تمام كه كنیم می

 .ندارد نهایت

 مطلب اصل. كنید كنترل اینگونه را تاریخی تكامل توانید نمی شما است، تاریخ به مربوط این نه،(: ج)    

 تحلیل در سازیمان هماهنگ ابزار باشیم، نداشته نظری تالئم ما اگر نه؟ یا است الزم نظری تالئم آیا اینستكه

 بود؟ خواهد چیزی چه

 دارد نقش و كند می زندگی انسان دهكده آن در زیرا باشیم داشته نظری تالئم حتماً باید: زاده بیک دكتر    

 دیكته آدمها به آنرا نقش بعد كنم ایجاد تئاتری یک میخواهم مثالً: باشد تر عینی شاید بزنم مثال اینطوری

 به كه وقتی سپس. كنید برقرار ارتباط مختلف آدمهای با باید اینگونه و است این شما نقش بگویم و كنم

 ندارد؟ یا دارد تناقض شما ذات آن با نقش این بگویم دادند، انجام را كار این تدریج

 و كردید امتحانی یک حیث یک در وقتی شما كه نیست جوابگویی قابل ابداً موفقیت، فرض در(: ج)    

 او تاریخی كمال مراحل نباید اینستكه انسان خاصیت. كنید پیاده كل در بتوانید كردید، ایجاد هم محدودیت

 .شود حذف

 بعد سال سه یا دو با را انقالب از قبل سال سه یا دو وقتی یعنی است جهش قابل انسان هرحال به(: س)    

 .كنید می مقایسه انقالب از

 كارآمدی منشأ و علم صحت شرط خداپرستی محور حول كاربردی و نظری اطالعات بین هماهنگی ـ 3/1

 توجه كنونی آموزشی محتوای به اگر مثالً كند می تغییراتی حتماً بدهید فكری نظام شما اگر یعنی(: ج)    

 تعلیماتی یک یعنی ندارد وابستگی صحت شرط حتماً امّا دارد نظامی و نظم محتوا بگوئیم هم هرچند كنیم،

 تا كودكی از اینها... و شده انقالب هست، پیغمبری و آمده دین دارد، خدا عالم مثالً كه میشود داده جوانان به

 داده... و ریاضی شیمی، فیزیک، اطالعات مانند هم دیگر اطالعات از دسته یک شود می گفته دبیرستان

 كسانی چه و كجا بزرگانش. نشد شروط بنابراین پس. نیست خداپرستی آنها در صحت شرط كه شود می



11  ······························································································································································  

 جامعه یک در آنها شخصیت و دارند قرار انقالب مقابل در االن احیاناً كه هستند كسانی بزرگانش هستند؟

 . است بد آنها اخالق میگوئید شما كه است گرفته شكل دیگری

 است؟ كسی چه دست در كارآمدی میدهد؟ سوق طرف كدام به را جوان یک ذهنی هویت دوگانگی، این    

 اینكه از را اطالعات بخش، دو بین تفكیک این. اینهاست دست است؟ كسانی چه دست آرمان. آنهاست دست

 هرچه میگویند طرف یک اینستكه حداقل یعنی كند می خارج باشد، منسجم و بهم وابسته نظام یک دارای

 اینگونه آن ریاضی نسبتهای است، اینگونه ماده رفتار و فیزیک میگوید دوم طرف امّا است داده خدا كرده پیدا

 و كند می فیزیكی تعریف چیز همه برای... و كند می كار اینگونه انسان شود، می پیدا اینطوری حیات است،

 دینی فرضهای پیش هرگز حسی، علوم فرضهای پیش و آكسیومها در یعنی هست آن فرع در استقالل فرض

 عمالً مادی نظام در عینی است عینی حسی كارآمدی روش هم آن روش و شوند نمی انتخاب آكسیوم بعنوان

 به من علم صحت گوید نمی هستم، خداپرست و متدین من بگوید آنها فیلسوف ولو است گرائی مطلق

 .دارد وابستگی خداپرستی

 صاحب فیزیک زمینه در كه كسانی كه بود شده بیان روشنی به ای مقاله یک در قبل هفته یک(: س)    

 .اند رسیده نقطه این به دقیقاً نظرند،

 در را جرم وزن خواستید هرگاه كه رسند نمی نقطه این به ولی هست خدا كه رسند می نقطه این به(: ج)    

 .كنید اضافه هم را حرمت و حلیت ضمناً كنید، ضرب چیزی یک

 كنیم فكر باید ما ولی دارد وجود فیزیک قوانین كه رسیدیم نتیجه این به ما میگویند مقاله آن در(: س)    

 .بینیم می خالق بعنوان را خدا حضور آنجا در و است كرده ایجاد را قوانین این كسی چه كه

 یک و رسد می تاریخ آینده در میگویید وقتی یک اینستكه مهم است؟ درجه چه در حضور این حاال(: ج)    

 كرده خلق را قیامت عالم سپس كرده خلق را( فیزیک) عالم این اول كه هست خدایی میگوئید كه است وقتی

 و مشروط قضیه بصورت) باید فیزیک رفتار بنابراین. است محاسبه عالم هم آنجا و است غایتی خدا برای و

 و قدر میگوئید و كنید می معرفی فرض پیش سپس شود معلق بكارگیری در او مشیت و خواست به( تعلیقی
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 رسالت، بعد و میدهید قرار القدر لیلة شب قدر مانند هم را قدرش و است آنها توازن در اساس اشیاء منزلت

 را فیزیک باشند، هم الهی و كنند قبول هم هرچند میگوئید وقتی یک امّا. میدهید قرار آن در را... و دین

 كه گفته مورد این در دین پس هست رسالت گویند نمی یعنی كنند نمی دینی توصیفی آكسیومهای به معلق

 .بدهیم قرار اصلی آكسیوم را چیزی چه

 كارآمدی اثبات برای( مصنوعی آزمایشگاه در نه) عینیت در الهی كاربردی معادالت آزمایش ضرورت ـ 1/1

 صحت نظری مبانی در اینستكه راه یک گفت میتوان مطلب یک صحت مورد در یعنی: دانشمند مهندس    

 .شود تمام آن هماهنگی و باشد داشته

 .شود می نظری تالئم این اسم(: ج)    

 كه كنم پیدا اعتقاد كجا از من است نظری بحثی یک فرضاً میگوید كند می تشكیک كسی یک حاال(: س)    

 وارد را اشكالی هیچ كنم می مالحظه آنرا نظری بحث من وقتی میگوید است؟ كارآمد نظری بحث این

 قبول داد جواب اگر كه كنم می تست جامعه در لذا. است كارآمد این كه بشوم مطمئن میخواهم كنم نمی

 .كنم می

 كردن درست دهكده شیوه گفت اگر یعنی كند می بیان نظری دستگاه همان هم را كردن پیاده شیوه(: ج)    

 انسان یک میگوئید شما میدهیم نسخه گیریم می آنرا نبض داریم، تعریف جامعه و انسان از بلكه نیست

 .نه: میگویم بزند میگوئید شما كه آنطوری نبضش كه سازم می

 به كوچک نمونه حجم یعنی كردند مطرح مثال بعنوان نمونه یک زاده بیک دكتر آقای: رضائی االسالم حجة    

 .میگوئیم ما كه آزمایشگاهی معنای

 .سازند نمی بسته را آزمایشگاه(: ج)    

 كرد؟ باید چه نساخت فراهم را زمینه آزمایش برای جامعه چنانچه فعالً اگر حال(: س)    

 كار توان می اپسیلن یک فقط جامعه این در بگوید و بگیرد اندازه موجود جامعه از باید ما شاخصه(: ج)    

 .كرد
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 .كنم می پیاده% 72 در من است% 72 اینجا در امّا است میلیونیم یک آنجا    

 تأثیرش مقیاس یعنی است كم بسیار این سرعت ولو بزرگ اجتماعی نظام همین در میفرمایید شما(: س)    

 آزمایشگاه در كه نیست این نمونه حجم معنای اصالً نیست، توجهی قابل چیز كه شود اپسیلن یک و شود كم

 .ببرید

 .است عینیت خود آزمایشگاه(: ج)    

 آزمایشگاه یک نه باشد حقیقی باید موضوعش دارد، عمل به توجه كاربردی مبانی چون معنا یک به(: س)    

 كه كردیم می فكر اینطوری ما زمانی یک اجتماعی، آزمایشگاه این در كه است این برسر بحث حاال. مصنوعی

 نمیدهند را اجازه این اجرائی كارگزاران وقت هیچ یا كند ایجاد تنش اجتماعی مسایل در است ممكن این

 .نیاورید اینجا و كنید امتحان دهات یک در شما میدهم شما به را امكانات و هزینه من میگوید

 از میگویم من نكردید مسدود را رابطه و كردید كوچک را نمونه كرد، پیدا تفاوت بسیار این(: ج)    

 ...اطالع اعتقاد، برحسب جمعیت تقسیمبندی

 .نشود بریده نه،(: س)    

 .ساخت فرضی انسان توان نمی یعنی نیست فرضی جامعه دیگر نشود بریده اگر(: ج)    

 .ندارد نبض كه است ای مجسمه یک مانند نیست حقیقی بازتابش یعنی(: س)    

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

 



 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 31جلسه 

 31: پژوهشى جلسه شماره11/7/77: پژوهشى جلسه تاریخ

 رضائى عبدالعلى آقاى: رضوانىویراستار سخى غالم آقاى: پژوهشى نوار كننده پیاده

 مسجدى محمد سید: آرائى صفحه و رضائىحروفچینى عبدالعلى آقاى: عنوانگذار

  مطالب فهرست

  مخابرات و ارتباطات استداللى مدل تشریح

  ارتباطات در دولت ساختار بررسى

 1 •••مقدمه ـ 3

 1 •••غیرالهى و الهى نظام دو در صنف تعریف تفاوت ـ 3/3    

 نظام در خدا با انسان رابطه بودن اصل و مادى نظام در صنف تعریف در تقاضا و عرضه بودن اصل ـ 1/3    

 1 •••الهى

 1 •••ارتباطى واحد بزرگترین دولت ـ 1

 1 •••اجتماعى تكامل سرپرستى دولت اصلى موضوع ـ 3/1    

 1 •••ملت اراده مظهر دولت ـ 1/1    

 1 •••(آخرت عالم یا دنیا عالم به ربط نحوه یک ایجاد) اراده فعلِ به دولت تعریف ـ 1/1    

 1 •••(بندگى و تقرب) اللّه والیة به تولى اراده، سطح عالیترین ـ 3/1/1        

 1 •••طاغوت یا خدا والیت به تولى در آغازین اختیار شدن عمومى حاصل دولت پیدایش ـ 1/1/1        

 1 •••(گزینش) انتخاب با اختیار تفاوت ـ 1/1/1        

 7 •••الهى دولت و مادى دولت پیدایش كیفیت تشریح ـ 1/1/1        
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 1 •••تكامل مراتب در مادى دولت به نسبت حقّه دولت بلوغ بودن مؤخر ضرورت ـ 1/1/1        

 32 •••بدیها با مقابله براى مؤمنین به فشار بستر ایجاد منشأ رشدمادیت ـ 1/1/1        

 33 •••الهى ارتباطى نظام در كفر با مقابله و درگیرى استراتژى حاكمیت ـ 1

 33 •••ارتباطات نظام در كفر با مقابله و درگیرى سطوح ـ 3/1    

 33 •••موضوعات به نسبت تخصیص نظام تغییر: سطح اولین ـ 3/3/1        

 33 •••افزارها نرم موضوع به نسبت اولویت نظام تغییر: سطح دومین ـ 1/3/1        

 31 •••جدید افزارهاى سخت: سطح دومین ـ 1/3/1        

 مخابرات و ارتباطات در جدید پردازش و گزینش ها، گمانه پیدایش منشأ نظرى چالشهاى ـ 1/3/1        

 31 •••ارتباطات تكامل مراتب تشریح ـ 1/3/1        

 31 •••مادى و الهى نظام دو در منطق پیدایش مبناى بررسى ـ 1/3/1        

 



 مخابرات و ارتباطات استداللى مدل تشریح

 ارتباطات در دولت ساختار بررسى

 مقدمه ـ 3

 غیرالهى و الهى نظام دو در صنف تعریف تفاوت ـ 3/3

 در ولى فرمودید، بیان صنف پیرامون مبسوطى بحث حضرتعالى گذشته جلسه در: رضائى االسالم حجة    

 تعریف پایه براین خانواده گفتید و كردید مطرح رحمیت عنوان تحت آنرا كلى تعریف فقط خانواده مورد

 چه داراى صنف كه شد تبیین خوبى به مطلب ابعاد گسترده مثالهاى با هرچند «صنف» مورد در. شود مى

 براساس اجمالى تعریف یک شویم «دولت» بحث وارد اینكه از قبل بخواهیم اگر ولى است ویژگیهایى و ابعاد

 ـ اقتصاد بخش در ویژه به ـ فرمودید بیان صنف درونى روابط مورد در كه مكانیزمى آن و صنف از شما تبیین

 جامع تعریف صورت هر به كه بدانیم هست شما نظر مد صنف از كه را خاصى تعریف آن مایلیم باشیم، داشته

 چیست؟ الهى و مادى نظام دو براساس صنف از

 دستگاه در رایج تعاریف با تعریف این تفاوت اینصورت در گوئیم مى صنف جامعه از خاصى قشر به ما اگر    

 چیست؟ موجود

 الهى نظام در خدا با انسان رابطه بودن اصل و مادى نظام در صنف تعریف در تقاضا و عرضه بودن اصل ـ 1/3

. است مشترك «خانواده و صنف دولت،» ساختار سه بین كه آنچه: حسینى والمسلمین االسالم حجة    

 این كه است مطرح موضوع یک به نسبت گروهى رفتار در فعالیت صنف در كه تفاوت این با است، فعالیت

 كه دیگر دستگاه در و «تقاضا و عرضه» بنام سازمان یک نظام تحت( مادى بینى جهان) دستگاه یک در گروه

 .كند مى فعالیت میداند، اصل را( الهى تعبد) خدا با انسان رابطه

 شغل، یک كه بپذیریم ما آنكه زیربناى و یافت خاتمه كلى بسیار سطح یک در صنف بحث اساس براین    

 یک میتواند جامعه شد بیان كه همانطور چون كند حذف آنرا و نپذیرد جامعه اینكه یا باشد اجتماعى شغل

 دیگر تعبیر به كند تولید را جدیدى موضوع میتواند همچنین و كند ایجاد را دیگرى شغل و حذف را شغل
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 لذا باشد التقاطى یا و الحادى اسالمى، جامعه اینكه به دارد بستگى منتهى است اجتماعى مشاغل، تولید

  با متناسب

 چه و حذف را شغلهایى چه معموالً جامعه كه كرد بینى پیش توان مى باشد، جوامع این از یک كدام جزء اینكه

 3.دهد مى رونق را شغلهایى نوع چه و كند مى ایجاد را شغلهایى

  ارتباطى واحد بزرگترین دولت ـ 1

 اطالق كه است صحیح فعالیتى نوع چه به و شود مى گفته چه به دولت اصوالً دولت، مفهوم با رابطه در اما    

 كنیم؟ دولت

 اجتماعى تكامل سرپرستى دولت اصلى موضوع ـ 3/1

 تكامل متكفل دولت است؟ چیزهایى چه متكفل دولت خود است، دولت وظیفه كارهایى اینكه از نظر صرف    

 بصورت است آن پوشش تحت كه را ملت یک تأثیر سهم باید یعنى است آن سطح باالترین در اجتماعى

 توسعه جریان در را غیرمستقیم، بصورت ملل سایر اجتماعى انگیزشهاى در ملى اراده تأثیر سهم و مستقیم

 بكند، را اینكار میتواند چیزى چه برمبناى برد، مى باال توسعه جریان در كه را تأثیرى سهم این حاال ببرد باال

 چیست؟ دولت خود اصالً

 ملت اراده مظهر دولت ـ 1/1

 اقتصاد و فرهنگ سیاست، اراده، موضوع میگوئیم بعداً اینكه از غیر) است ملت یک اراده مظهر خودش    

 جریان سرپرستى) والیت آن كار موضوع و است دولت یک و والیت نظام یک ملت، یک اراده مظهر( است

 هیچ در خیر، گیرد؟ مى انجام جانبه یک اجتماعى تكامل جریان سرپرستى این آیا. است( اجتماعى تكامل

 پذیرش اگر باشد محض استبدادى نظامش كه كشورى یک در حتى. گیرد نمى انجام جانبه یک اى جامعه

                                           

 تولیدكننده، موقع آن در مشروب یعنى داشتیم اجتماعى محصول یک ما و بود اجتماعى شغل یک( انقالب از قبل) ایران در مشروب تولید مثالً 3

 وارد اگر و شود نمى تولید سابق انبوه تولید سطح در بشود، هم تولید اگر و ندارد وجود تقریباً شغلى چنین االن ولى داشت كننده مصرف و كننده توزیع

 در چون نه است؟ مطلب این علت فشار همیشه آیا اما. ندارد اجتماعى رسمى توزیع جاى بشود، هم توزیع اگر و ندارد واردات در رسمى جاى بشود، هم

 شود مى عوض تكامل جریان در طبیعى بصورت روابط موضوعات یعنى شود پیدا جدیدى موضوعات یک و برود بین از موضوعاتى یک باید تكامل جریان

 .نیست ضرورى آنها بیان االن كه دارد مختلفى مثالهاى مطلب این و
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 باید یعنى شود مى آن فروپاشیدن سبب اجتماعى، عصیان یعنى باشد نداشته وجود آن به نسبت اجتماعى

 داشتن به هم ملت تكامل قوام و است ملت به دولت قوام دیگر بیان به باشد، داشته وجود تقوم نحوه یک

 روابط قدرت، ظرفیت بتواند تكامل جریان در ملت یک كه است محال هماهنگى وجود بدون و است دولت

 .بدهند توسعه را قدرتشان عینى تأثیر و قدرت

 (آخرت عالم یا دنیا عالم به ربط نحوه یک ایجاد) اراده فعلِ به دولت تعریف ـ 1/1

 ابزارهاى دیگر، سطح در و فرهنگى ابزارهاى آن از سطوحى یک در دارد الزم ابزار و سازى هماهنگ حتماً    

 است، الزم عمومى تصمیمگیرى مظهر ها اراده سطح عالیترین در رسد، مى ها اراده به تا كند مى كار ارتباطى

 تحقق و فعل براى تصمیم است، تصمیم بستر چون دارد آگاهى به نیاز كه فرد براى تصمیمگیرى مثل

 به دولت و گرفت قرار تقسیمات اصلى مقسم ،«فعل» مشترك، و كلى بسیار بصورت اینكه از بعد. الزمست

 و است تكامل مرحله در این بگوئیم و شویم آن درونى تقسمیات وارد اینكه از قبل شد، تعریف «اراده فعلِ»

 سطح در مباشرت هم عینیت در جریانش الزمه و است، كالن نسبتهاى داشتن مجرا مطلب این الزمه بعد

 .شود مى محقق چگونه اراده این با دولت ببینیم كنیم، بیان دولت درباره را سطح سه اینكه از قبل. است خُرد

 (بندگى و تقرب) اللّه والیة به تولى اراده، سطح عالیترین ـ 3/1/1

( متعال خداى به نسبت یا دنیا عالم به نسبت یا البته) است ربط نحوه یک ایجاد سطح، عالیترین در اراده    

 سطح عالیترین یا آغازین اختیار و اللّه والیة به تولى اگر عبارت به. كند مى مشخص را حساسیت جهت اراده

 اختیار این. گیرد مى انجام آن حول گزینشها و انتخابها سایر میشود اطذق هم محورى اختیار آن به كه اختیار

 توسعه میگوئیم بعد كه را جریانى باشد، تقرب تولى، این غایت و باشد اللّه الى تولى طرف به اگر آغازین

 سهم رفتن باال موجب كه تعاون، و همكارى یا اقتصادى توسعه تفاهم، یا فرهنگى توسعه قدرت، یا سیاسى

 در و شود مى عوض تنوعش و دارد تنوع طبیعتاً و است تقرب، براى بسترسازى و برعالم اثرگذاشتن در تأثیر

 كند مى پیدا تكامل و جدید كثرت و وحدت شود عوض هم روابطش و موضوعات تنوعش، شدن عوض جریان

 .برد مى باال تاریخ نهائى منتجه در را تأثیرش سهم و
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 طاغوت یا خدا والیت به تولى در آغازین اختیار شدن عمومى حاصل دولت پیدایش ـ 1/1/1

 پیدا «حقّه دولت» آمدن بوجود امكان شد، عمومى اگر كه است اختیارى مهمترین آغازین اختیار این    

 آیا «اعمالها باالخسرین اُنبئكم هل: »فرماید مى قرآن كه دنیا به تعلق یا طاغوتى والیت به تولى اگر و شود مى

 كه آنهایى «الدنیا الحیاة فى سعیهم ضل الذین هستند، كسانى چه مردم زیانكارترین كه كنیم بیان شما براى

 قلوب ولهم» كه كند مى توصیف اینگونه قرآن را اینها دنیاست، از ورى بهره مخصوص انسان تالش تمام

 از صحبتى شما و هستند مرده ما نظر از اینها «الموتى التسمع انک» فهمند، نمى دیگر اینها «بها الیفقحون

 ولهم» و شود نمى واقع دیدن هم واقعاً و ببینند توانند نمى اینها «بها الیبصرون ابصار ولهم» شنوید نمى آنها

 .«تنذرهم لم ام أاَنذرتهم علیهم سواء» ،«بها الیسمعون اسماء

 بسازد را آدم میتواند اختیار دارد را رفتارى نظام و تفكر نظام حساسیت، نظام، تبدیل قدرت اختیار، اصوالً    

 .دارد مشاركت خودش ساختن در آدم و

 (گزینش) انتخاب با اختیار تفاوت ـ 1/1/1

 فاصله اختیار نحوه دو این بین یعنى گوئیم مى انتخاب گزینشها، به اما سطح، عالیترین در اختیار البته    

 و جهت این براى میگوئید آنوقت گذاریم، مى برآنها را «اختیار» نام جهت، اختیار محورى، اختیار گذاریم، مى

 در اما كند، مى كار بسیار دوم مرتبه در اطالعات و است «انتخاب» این میگوئیم موضوع، این مورد در بهترین

 دوم سطح در و است فرهنگ كه داریم اطالعات سازى بهینه یک بنابراین كند، كار تواند نمى اطالع اول مرتبه

 یعنى. باشد مؤثر تواند نمى آگاهى و است اول سطح در كه داریم جهت به نسبت اختیار یک كند مى كار خوب

 جهت خدا طرف از نمایندگى( نسبت به) دیگر عبارت به. دارد هم را خودش فهم بر حكومت حتى انسان

 به كند عوض جهت میتواند كه است توانى و اختیار قدرت، اش مرتبه عالیترین آن. دارد خودش ساختن
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 یعنى( غیرخودش به نه) شود مى تعریف خودش به ذاتاً اختیار آنوقت كند، عوض را قطار ریل میتواند اصطالح

 3.است اولیه حد

  الهى دولت و مادى دولت پیدایش كیفیت تشریح ـ 1/1/1

 هویت شعاع تحت را خودش انسانى هویت كه كند اختیار را ماده عالم به توجه اى گونه به میتواند انسان    

 كه حاال شود مى حسى گراى مطلق تعریف در یعنى كند مى مادى تفسیر آن از یعنى بدهد قرار خودش مادى

 حسى، فلسفه با نسبتها تنظیم شد، حسى( اولیه فرضهاى پیش) آكسیومها و متد شد، حسى گرائى مطلق

 این هم ،«وهوالء هوالء نمد كالً» بگیرد؟ نتیجه میتواند چرا. گیرد مى هم نتیجه و كند مى كنترل آید مى

 .كنیم مى امداد و كمک را طرفیها آن هم و كنیم مى امداد و كمک را طرفیها

 داده قرار اصل( غایت در) پایان در را چیزى چه داد، قرار اصل آنرا و كرد ماده عالم به توجه انسان اگر    

 ورى بهره یا من ورى بهره پرستش، موضوع پس. گردد برمى خودش به پرستش یعنى را خودش انانیت است؟

 بلكه پرستد نمى( اخالق بحث در و) آن غایى نهایى كهنه در را ماده گرا، ماده انسان پس شود، مى انسان

 با چنان را خودش هویت. میخواهد خودش براى هم را عالم و است شده خودش نفس پرستش به مبتالى

 هستم انسان من چون. است اصل انسان میگوید یعنى میخواهد هم را خودش نوعیه هویت كه نگرد مى تكبر

 مادى و حسى تفسیر خودش فهم از یعنى نیست، خبرى انسان ماوراى بمیریم دیگر آدمهاى یا و من اگر و

 عقل، و عاطفه انگیزه، كنترل براى گفتید اگر. كند مى مادى تفسیر خودش وجود و ایمان از كند، مى

 است گاهى البته كنم مى تفسیر مادى را فهم یعنى مادى شناسى شناخت و كنم مى تعریف مادى مندى قاعده

 كه همانطور است، ماده كیفیتهاى از یک فقط جرم صورتیكه در كنید، مى اطالق جِرم به فقط را ماده شما كه

 داند مى ماده از دیگرى كیفیت هم را خودش انسانى هویت و هستند مادى دیگر كیفیتهاى هم اشعه و موج

                                           

 كیفیت یا سكون به حركت اصوالً كه( است شده مشخص نیز فلسفه در و) گفت خواهیم بعداً و است متفاوت انتخاب با كه سطح این در اختیار البته 3

 تبعى حركتهاى این هستند اشیاء همان كه كند مى پیدا وجود كه تبعى حركتهاى حتى و است تعریف قابل اختیار خود به حركت بلكه است تعریف قابل

 انسانها اختیار تبع به و نیستند سهیم اشیاء اما. باشد مى مسئول لذا و است مؤثر و سهیم خودش تكامل در انسان لذا و. كند مى اختیار به بازگشت هم

. است اللّه مشیة هم اختیار این از باالتر. است شده داده توضیح خودش جاى در شود مى چه آنها درباره اختیار معناى اینكه اما. كنند مى پیدا پذیرى فرم

 است، اللّه مشیت محال دارد تكوین برتمام والیت كه كسى است طبیعى البته. است اولیه حد مشیت «بنفسها المشیة خلق و بالمشیة االشیاء اللّه خلق»

 .كنید ذكر پاورقى در میتوانید و است بحث از خارج اینها البته كه. كند مى خالفت تاریخ در را اللّه مشیت جریان دارد، تاریخى والیت كسى آن
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 زوال و فلسفه پیدایش فلسفه، خود كند مى تعریف مادى را ادیان شناسى جامعه در كه است طبیعى آنوقت

 نیرومندترین و ترین برگزیده را خودش كند، مى تعریف مادى را انسان پیدایش. كند مى تعریف مادى نیز آنرا

 و ماده سرسبد گل را خودش بلكه نیست، برگزیند خدا اینكه و تاریخى گزینش البته میداند، مادى موجود

 رابطه بینیم مى شده گفته مطالب به توجه با. دارد مشاركت ماده تكامل در اكنون كه شناسد مى ماده بر حاكم

 كه گفتیم صنف و خانواده مورد در قبالً. شود مى اصل اجتماعى اراده و قدرت پیدایش در ماده جهان و انسان

 نیز دولت تعریف در گیرد، مى قرار اجتماعى اراده و قدرت پیدایش در اصل ماده جهان با انسان رابطه آن در

 اراده محور، این حول ماده جهان و انسان تعریف ـ 3: كند مى پیدا تعریف دو دولت پس شود مى اینچنین

 شود مى مادى دولت اراده، اجتماعى جهت این نتیجه و كند مى پیدا جهت اجتماعى محورى اراده یا آغازین

 محورى اراده آن مقابل در ـ 1. گیرد مى برعهده مختلف سطوح در را جامعه مادى تكامل جریان هماهنگى كه

 مظهر لذا و گیرد مى قرار آن حول اجتماعى گزینشهاى كلیه و گیرد مى شكل اللّه والیة به تولى محور حول

 (اللّه والیة به تولى) شود مى الهى تقرب و تعبد هم آن جهت و شود مى ملت یک اراده

 تكامل مراتب در مادى دولت به نسبت حقّه دولت بلوغ بودن مؤخر ضرورت ـ 1/1/1

 را هیچكدام بودن مطلق طبیعتاً كه شد بیان خط این طرف دو در تعریف دو و خط یک تاكنون پس    

 .كند مى پیدا طیف یک آن آخر تا اول از بلكه دید، نخواهیم

 .بدهید توضیح خط این طرف دو مورد در(: س)    

 ترسیم دایره یک یا خط یک اگر یعنى كنم، مى بیان را( هم ضد) درجه312 نقطه دو همیشه من(: ج)    

 دارد، وجود تكامل جریان در عینیت در آنچه میگویم بعد كنم، مى ذكر را همدیگر ضد نقطه دو من كنید

 آن، دیگر نیمه و دارد طرف یک به گرایش بیشتر آن نیمه یک مثالً كه دارد قرار وسط این در كه است طیفى

 الهى جهت آن است طبیعى و دارد وجود هم دو هر براى هم تكامل جریان البته، و دارد طرف این به گرایش

 .شود مى پیدا( مادى جریان) آنطرف جریان در ابتدائاً بلوغ واال است پیروز تكامل پایان در

 چرا؟(: س)    
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 تا شده بالغ قبل مرحله به نسبت یعنى است مرحله یک از گذر فرض ذاته به تكامل فرض اینكه براى(: ج)    

 یا باشد جلو مادى دید اینكه یا بگیریم مساوى باید یا را تكامل مراتب در بلوغ. شود مى بعد مرحله به منتقل

 البته پیروزند، مرحله آخرین در الهیون آنوقت باشد جلو مادى دید بلوغ، این در شد بنا اگر باشد جلو الهى

 بگیرد شكل اینها بین درگیرى یک شده بنا نیست، اینطور ولى شود مى پیروز الهى كه رسد مى نظر به ابتدائاً

 آنوقت باشند مادیها شود مى پیروز نهایت در كه كسى آن اگر. است منتجه یک تكامل براى درگیرى این كه

 ولى اند نشده بالغ هنوز مادیها بگوئید و كنید رسم خط دو. باشد داشته تأخر شان بلوغ كه كرد قبول باید

 توانید نمى آنوقت بله، بگوئید باید شوند مى كامل بعداً اینها پس میگویم. اند پیموده را مرحله آخرین ها الهى

 .است الهى نفر آخرین بگوئید

 37 هنوز آنها ولى رسند مى درجه12 به ها الهى گفتید اگر دارد، ظرفیت درجه 12 اندازه به بلوغ فرضاً    

 آنها و ندرس مى 12 به زودتر اینها گفتید اگر و شوند مى آنها با مساوى قدم آخرین اینستكه معنایش. هستند

 درگیرى در آنها كه شود مى این معنایش یعنى شوند مى اینها بر غالب آنها شوند مى 12 وقتى هستند، 37

 باشد زودتر مؤمنین بلوغ اگر. ندارد خاص جهت عالم كه است این معنایش باشد اینگونه اگر. نفرند آخرین

 فرض در) شود باطل عالم جهت و كنند پیدا تقدم حق آنها اینستكه معنایش برسد ثمر به هم آنها بلوغ باید

 متولد وقتى است، اینگونه هم انسان طبیعى وضع گفتید اگر ولى( كرد ترسیم را آن جدول میتوان عقلى

 مثالً. است غرایز بلوغ سن از غیر رشد سن و شود مى بالغ او روحانى تكامل از زودتر او حیوانى غرایز شود، مى

 رشد یک اما است، 12 تا 37 بین كه داریم اجتماعى رشد یک است رشد سن سالگى 12 گفت كسى اگر

 من البته است سال 12 مثالً میگوئید كه «علماً و حكماً اَتیناه استوا و اَشدّه بلغ فلمّا» كه داریم دیگر

 رنگ كشش اول اینستكه معنایش. شود بحث خودش جاى در باید اینها و بكنم اینها به تكیه خواهم نمى

 ندارد تهذیب امكان باشد نداشته موضوع كه چیزى كند مى پیدا معنا تهذیب آن از پس و كند مى پیدا حیوانى

 .میدهید خاص جهت آن به بعد شود، مى پیدا كشش هوا در

 .است الزم شروع در تكامل، سیر در هوا غلبه یعنى(: س)    
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 بلوغش باید همیشه است پیروز آنكه درگیرى در بردید، تاریخى تكامل به فرد تكامل از را این اگر(: ج)    

 بالغ او دوباره ببرید عقب را او قدم یک كنید، دعوا شما كند وارد فشار شما بر و شود بالغ او باید باشد مؤخر

 است اجتماعى یا است فردى كمال و شود مى تعریف فردى صورت به یا كشش یعنى بزند جلو شما از و شود

 یک كه شود مى این منشأ دنیا به نسبت كشش كند، مى پیدا كه را كششى و تنش این شد، اجتماعى اگر

 است این مفروض. شكنید مى را این و كنید مى بستر این با مقابله شما و شود پیدا تقوا با بزرگ درگیرى بستر

 كنار و بخورند شكست آنها كه نیست اینطورى شود مى آغاز آنها براى دوم كشش و هستید حس عالم در كه

 ایندو بین درگیرى باشد بنا اگر باشید غالب مطلقاً شما دیگر كه باشید رسیده خط پایان به شما مگر بروند

 .شود بحث باید خودش سرجاى كه است عقلى الزمه تأخر آنوقت باشد

 حساسیتهایى یک قبالً یعنى شود مى عوض نوعش كند، مى رشد تقوا همراه كشش و هوا همانطوریكه پس    

 و خواند مى نماز ساله پنج بچه یک است كرده پیدا سعه شما ظرفیت پس كنید مى پیدا حاال اما نداشتید

. میدهید او به جایزه یک هم شما خواندم زیبایى نماز میگوید نماز از بعد. نیست مطرح آن مورد در ریا معناى

 باطل باشد، غیر به توجه آن در كه نمازى: میگوئید او به خواندم، خوب نماز گفت ساله 12 بچه یک اگر ولى

 نه ندارند توجه شان عبادت در كه اند اینگونه مردم نوع ندارد غیر به توجه و است خیال بى اصالً حاال. است

 براى( اخالقى تهذیب مباحث در) انصارى عبداهلل خواجه میدان صد نه و ریا نه است مطرح آنها براى عجب

 را اش مغازه محاسبات تمام نماز آخر تا اول از اما خواند مى نماز نیست، وادى آن در اصالً است مطرح آنها

 كند مى مواظبت مقدار یک آید مى حاال ولى كند، مى حساب بكند، باید كه را معاشرتهایى و دهد مى انجام

 و دعاست اهل كند، مى جلوه برایش رقیقترند و دقیقتر خیلى كه دیگرى چیزهاى یک كرد مواظبت همینكه

 عجب گوید مى بعد بكن، من تسلیم را فرد این قلب خدایا كه كند مى دعا است، كرده ظلم او به كسى یک

 نعمت است، منعم كه خدا از تو است، تكلیف عالم در و خداست بندگان از هم او چه؟ یعنى كردم غلطى

 شود، تو تسلیم اینكه ولى كنى مغفرت طلب برایش میتوانى فقط تو شود، مى آزمایش تو مثل هم او بخواه،

 كنى، مغفرت طلب او براى كه است صحیح باشد داشته اختیار و اراده باید نباشد، تو تسلیم باید است، غلط
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 دانى مى قلم و لیوان را نعمت معطى تو حاال. گیرد مى تو از را قلمى یک یا و لیوانى یک مثالً كرده ظلمى یک

 طلب میدهد، لیوان و قلم این از بیشتر و میدهد تو به هم او و میخواهى خدا از است؟ نعمت معطى خداوند یا

 .ندارد معنا كند، مى ظلم تو به كه كسى شدن تسلیم طلب ولى بكنى میتوانى مغفرت

 كجاست؟ مطلب این جایگاه(: س)    

 كه شود مى ممكن تهذیب آنقدر هم فرد در و است تكامل مرتبه با متناسب تهذیب حساسیت اینكه(: ج)    

 هوا نوع اینستكه نهایت. است خاص حساسیت درك هوا چون باشد، كرده رشد او مقابل در نفس هواى

 تهذیب، و هواست است، فعل منشأ كه كششى یعنى نیست نفس هواى دیگر اینكه نه شود مى یافته توسعه

 و ایمان مراتب یعنى) شود مى آغاز بعد مرتبه ظهور و كند مى اصالح را قبلى مرتبه و آید مى پرهیز و تقوا

 و قبل كشش از تر لطیف ثانى كشش دوباره كند مى تهذیب و كنترل آنرا تقوى اما آید مى كشش( هوا مراتب

 .هست هم جامعه كل در است فرد در همانطوریكه این و آید مى آن از یافته توسعه

 هستند؟ اینگونه هم دولتها یعنى(: س)    

 بدیها با مقابله براى مؤمنین به فشار بستر ایجاد منشأ رشدمادیت ـ 1/1/1

 تعریف برایش طیف بعد و كنیم فرض محور سر دو در را نقطه دوتا بخواهیم ما اگر دیگر بعبارت(: ج)    

 فرد و شود، مى مؤمنین به فشار بستر ایجاد منشأ( حق كامل ظهور از قبل تا) هوا رشد همیشه میگوئیم كنیم

 حال به بایستد، بدیها مقابل در و بكند خوبیها و ارزشها اكرم نبى از دفاع بكند، خدا از دفاع اینكه براى مؤمن

 دوباره لذا و شود مى اعطاء آنها به و كند مى متعال خداى به نسبت متناسب مجدد فقر اعالم و رسد مى اضطرار

 هم و شود مى عطا آنها به ایمانى انرژى هم كنند، مى فقر اظهار وقتى. شود مى درست اجتماعى دیگرى بستر

 دوباره شوند، مى هم پیروز و شود مى داده آنان به ابزارسازى قدرت هم و شود مى عطا آنان به تفكرشان قدرت

 دفاع هستند، خدا طرفدار كه اینها دوباره تا كند پیدا ظهور باید خوبیها براى جدیدى خطر كنید، مالحظه اگر

 تقدم هوا جنود مرتباً كه است اینگونه تكامل جریان در تاریخى تهذیب یعنى كنند آغاز را خوبیها از جدید

 مقابله هستید، خدمتگزار و مدافع كه شما و كنند مى درست را عالم حقایق بر فشار بستر و كنند مى پیدا
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 طلب) اجتماعى افتقار اش غلبه رجریان د و شوید غالب وقتیكه تا شود منزوى حق كه پسندید نمى و كنید مى

 و دارد الزم احساس افتقار، شود نمى پیدا متناسب افتقار واال شود مى پیدا تكامل مرحله با متناسب( فقر

 هواى با درگیرى مثل شود نمى پیدا افتقار احساس درگیرى از قبل. شود مى ایجاد درگیرى از پس احساس

 . نفس

 .كند غلبه بردیگرى یكى كه مرزى تا هست طرف دو در جوامع تكامل(: س)    

 .«الوارثین ونجعلهم االئمة ونجعلهم االرض فى استضعفوا الذین على انمن ونرید» آخرى آن البته(: ج)    

 الهى ارتباطى نظام در كفر با مقابله و درگیرى استراتژى حاكمیت ـ 1

 ارتباطى دستگاه و الهى ارتباطى دستگاه بین یعنى است اینصورت به نیز جوامع در هم ابزار تكامل(: س)    

 ارتباطى دستگاه بر الهى ارتباطى نظام آن كه دارد ادامه آنجا تا غلبه این و آید مى بوجود درگیرى دائماً مادى

 .باشد دیگرى از تر پایین یكى دارد امكان كنیم نگاه مرحله هر در اگر ولى شود حاكم مادى

 از دفاع در شما حساسیت و كند مى ضیق شما بر را شرایط و گیرد مى سبقت هوا جریان اول حتماً(: ج)    

 .كنید بیشتر تالش چه براى شما نباشد، خطر در خوبیها اگر واالّ كنید مى مقابله و شود مى شكوفا خوبیها

 رابطه مبناى بر یا را دولت است، آن مقسم جامعه فرمودید، بیان دولت مورد در كه را تعریفى پس(: س)    

 تعریف دوتا این و گیرد مى قرار مبنا ما تعریف براى این و كنیم مى تعریف خدا با انسان یا و طبیعت با انسان

 مرتبه است كلى و اجمالى تعریف این. كند مى ایجاد سطح سه هر در مناسبات دوگونه و دهد مى نتیجه را

 .شود داده تعریف درون به باید كه است تفصیلى تعریف دوم

 .كند فكر میتواند بخشهایى چه و موضوعات چه یک هر كه ببینیم بیاید تدریجاً باید(: ج)    

 ارتباطات نظام در كفر با مقابله و درگیرى سطوح ـ 3/1

 این جریان در هم ارتباط ابزار فرمودید شما كه است بحثى به مربوط من سئوال: دانشمند مهندس    

 گیرد؟ مى قرار درگیرى موضوع حقیقت در هم ارتباط ابزار خود آیا اینستكه سئوال یک كند مى رشد درگیرى

 موضوعات به نسبت تخصیص نظام تغییر: سطح اولین ـ 3/3/1
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 آن تخصیص و( ابزار مراتب كلیه در) است تخصیص سطح كه دارید اولیه سطح یک درگیرى در شما(: ج)    

 اولویت نظام در كه نیستند موضوعاتى الزاماً هستند، شما اولویت نظام در كه موضوعاتى یعنى شود مى عوض

 .است سطح یک این باشد آنها

 افزارها نرم موضوع به نسبت اولویت نظام تغییر: سطح دومین ـ 1/3/1

 ساخته آن براى افزار نرم كه موضوعاتى نه) آید مى افزارى نرم موضوع در اولویت نظام از بعدى سطح    

 .را موضوعات اولویت نه كند مى عوض را شما افزارسازى نرم منطق یعنى( شود مى

 جدید افزارهاى سخت: سطح دومین ـ 1/3/1

 صنایع همه در امر این كه باشید داشته جدید افزار سخت یک كه كند مى ایجاب شما نیاز مرحله در و    

 .كنید مى عوض را تخصیصها ابتدا كه است اینگونه هم فیزیک در مثالً هست

 ...است تخصیص سطح در آن از بخش یک كه «درگیرى مراتب» فرمودید چرا: رضائى االسالم حجة    

 معنا باشد، پله آخرین تولید تواند نمى اول درگیرى دارید، كه درگیرى در تاریخ جریان در حتماً(: ج)    

 .ندارد

 .مجموعه دو یا انسان دو تقابل بنام دارد مصطلحى معناى یک درگیرى(: س)    

 .الحادى سیستم و الهى سیستم دارید، سیستم دو شما(: ج)    

 .تخصیص درگیرى نحوه دو یعنى است نحوه دو تخصیص یعنى(: س)    

 بپذیرید را شان صنعت یعنى پذیرد، مى را آنها نظام همه آیا دشمن با شما شدن مواجه اول سطح در(: ج)    

 كارشناسان االن كه كارى. بپذیرید را آنها موضوعات هم بعد بپذیرید هم را آنها افزارى نرم دستگاه بعد

 االن دیگر بعبارت داد انجام شود نمى دیگرى كار گویند مى یعنى بینند مى این به مجبور تقریباً را خودشان

 و پذیرید مى شان دستگاه همین با را آنها نظام كل ابتدا در اینجا در شما كنند مى چكار فیزیكدانها و دكترها

 را انكارها همه ولو باشد سركار اللّهى حزب و متدین افراد و شود عوض كه افراد گزینش كه رسد مى نظرتان به

 وضع است، بد شان وضع هم معاونان است، بد مسئول این وضع مثالً میگوئید شود مى درست كارها اما بكنند
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 رابطه در را بحث همه شما ولى هستند خوب اینها همه بگویم خواهم نمى من البته است، بد نگار روزنامه این

 عنصر ولى دارد مثبات و لوازم عنصر البته كنید، مى عوض را عنصرها بعد آورید مى( انسانى ونیروى) عناصر با

 اجرا علم جهانى باشگاه همانند را افزارها سخت و افزارها نرم موضوعات، همان عنصر اگر نیست مسئله تمام

 آنها مانند چیست؟ نیازها توسعه جریان و اجتماعى نیازهاى اجتماعى، انگیزش از شما تعریف گفتند كرد،

 تشریح آنها مانند هم را افزارها نرم و كرد مطرح آنها مثل را ها اولویت چیست، اینجا در اولویت كرد، تعریف

 یک تا این كند، مى حذف مالیم صورت به آنرا قسمتهاى بعضى كنید مى مالحظه مقدارى یک حاال كرد

 آنها چتر زیر شما جامعه یعنى گرفتید قرار دستگاه آن در اینكه مثل بینید مى بعد بردارد بُرد اى فاصله

 ارزشى اولویتهاى تعیین جهتگیرى آیا كه بگیرد تصمیم شود مى مجبور جامعه كه جایى به رسید مى. رود مى

 متناسب ها گزینش طبیعتاً و بپذیرد را مقابل طرف اجتماعى اختیار و كند رها را سطح، ترین كلى در جامعه

 تواند مى بستر این اینصورت در كه كند نمى انتخاب را صحیح راه و كند مى... اختیار جامعه یا حاال بشود آن با

 و گروهى رفتارهاى سطح در و آید مى تر پایین دولت مرحله از آنوقت بكند منحل دیگر قطب یک در را شما

 شكل از حاال گفتید كه كرد سقوط اى اندازه به اختیار اگر آید، مى خانواده رفتار سطح در بعد آید مى صنفى

 كه پذیرفت هم را خانواده رفتار باشد، آنها مبناى بر كه پذیرفت هم را گروهى رفتار و آمده بیرون التقاطى

 به برخورد این گفتید اگر. است شده منحل دیگر ملت یک در شما ملت اینستكه معنایش. باشد مبنا برآن

 چه و كجاست از اشكال كه شد روشن و شد توجهى یک منشأ است، كلى اختیار حول كه كلى ارزشهاى

 .است خوبى بسیار امر یک «گفتگو» گفت باید دلیل همین به دارد؟ نقص چیزى

 مخابرات و ارتباطات در جدید پردازش و گزینش ها، گمانه پیدایش منشأ نظرى چالشهاى ـ 1/3/1

 تمدنها؟ گفتگوى(: س)    

 عجب چون شود مى شكسته داریم، كه آنچه به عُجب كه است جدید عرصه یک در شدن وارد این(: ج)    

 خوب حوزه دانشگاه و ندارید، فرهنگى امور در نقصى هیچ االن كه كنید مى خیال شما یعنى آورد مى ثبوت
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 را ما هاى بچه غرب مثل كه كنیم پیدا آزمایشگاهایى یک اگر كه داریم جزئى اشكال یک فقط كنند، مى كار

 .نداشتیم نقصى هیچ دیگر داد مى تطبیق عینیت به را خودش مقدارى یک هم حوزه و كنند آزمایش

 كلیسا؟ مثل(: س)    

 و باشند شاداب نباشند، خشک اینقدر كه گفت مى شخصى نكنید، كلیسا مانند را دادن تطبیق اول(: ج)    

 ولى است غلط هست شان دست در كه آنچه بر توقف كه است قضیه طرف یک البته این باشند، نداشته تحجر

 دستگاه یک اینجا در باید اینكه است غلط هم دستگاه آن برابر در انفعال معناى به شادابى هم آنطرفش

 یعنى شود مى پیدا گفتگو در این بدهد، مطلب به جدى جواب بتواند تا كند پیدا تكامل و شود درست جدید

 ها گمانه باید جدید هاى گمانه در و شود مى جدید هاى گمانه پیدایش منشأ نظرى، چالشهاى اینجا در

 تبدیل جدید ارتباطى مجراى یعنى جدید كالم یک به و كند پیدا پردازش و گزینش بستر و شوند هماهنگ

 . بكند الهى جهتگیرى در هویت حفظ بتواند كه شود

 ارتباطات تكامل مراتب تشریح ـ 1/3/1

 نخواهیم ما اگر اینستكه شود مى مطرح كه سئوالى اولین بكند الهى جهتگیرى در هویت حفظ بخواهد اگر    

 بدهید تغییر را اولویت موضوعات باید هرچیز از قبل داریم؟ الزم چیزهایى چه بشویم منحل جهانى جامعه در

 .است عناصر از غیر این كه

 است؟ تخصیص نظام همان این(: س)    

 دیگرى تخصیص نظام یک شود مى عوض شما موضوعات است، موضوعات به نسبت تخصیص نظام(: ج)    

 موضوعات فقط كنید، عوض هم را افزارى نرم منطق كه روید مى این دنبال تخصیص نظام از بعد كند، مى پیدا

 كرد تغییر موضوعات جایگاه وقتى( اجتماعى روابط یعنى افزارى نرم منطق میگوئیم وقتى. )نكنید عوض را

 نیازهاى چون باشد؟ چگونه متناسب افزارهاى سخت حاال اینكه به رسید مى تا كند، تغییر باید هم روابط نحوه

 سنجشهاى به نیاز شده جدید تأثیرهاى نسبت به نیاز كه اید رسیده بلوغى به شما و شود مى طرح جدید

 فعالیتهاى شما اینستكه معنایش شد پیدا جدید نیاز وقتى است شده پیدا جدید ابزارهاى وبه نیاز و جدید
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 نیازهاى توسعه جریان در كه دیگران. بدهید را خودتان نیاز جواب اینكه براى بكنید جدید آزمایشگاهى

 .كنند مى كار خودشان

 كه اینصورت به یعنى. گرفتم شما فرمایشات اخیر قسمت از را خودم سئوال دوم جواب: دانشمند مهندس    

 بر لوازمش و ابزار همه آنصورت، در كند مى پیدا غلبه مادى جامعه یک بر نهایت در الهى جامعه یک وقتى

 .دارد برترى یک به یک بصورت یعنى دارد برترى آنها همه

 .دارد بیشترى تأثیر سهم یعنى دارد برترى تناظر بصورت(: ج)    

 حتماً كه بگیریم نتیجه یعنى دارد غلبه كل مجموع، در اینكه نه است تر یافته تكامل یک به یک یعنى(: س)    

 در اینها همه و ابزارها همینطور و دارد غلبه الهى جامعه ارتباطات بر( غلبه زمان در) الهى جامعه ارتباطات

 .دارد كامل سیطره یک یعنى دارد، غلبه آن امثال و آموزش نحوه فرهنگ، هاى شاخه همه

 منطق آن كردید، اشاره كه چارچوبى این ولى شد عنوان اى گسترده مفاهیم یک البته: زاده بیک دكتر    

 ...شاید اجتماعى روابط گفتید كه دارید نظر مد واقع در شما كه را افزارى نرم

 كه كوچكترش شكل اما شود مى اجتماعى روابط به تبدیل افزار، نرم و روابط بزرگ شكل در! احسنت(: ج)    

 دیسكت این میگوئید شما یعنى. است متعارف افزار نرم آن دارد، عهده به را هماهنگى موضوع، یک در فقط

 ورودى اینطرف یعنى. بدهد جواب میدهم آن به كه را اطالعاتى و آید مى كه سفارشاتى و خواستها میتواند

 بسیار وقتى اما دارد، را دوتا این سازى هماهنگ قدرت شما دیسكت و است خروجى یک هم اینطرف و است

 دیگر بعبارت یا) انگیزشها كلیه سازى هماهنگ بتوانند قوانین و اجتماعى روابط كلیه باید شود، مى بزرگ

 شما است ممكن نتوانند اگر كنند، هماهنگ را( اجتماعى همكارى و اجتماعى همفكرى اجتماعى، همدلى

 ...است شده پیدا ناهماهنگى چرا كه كنید مؤاخذه هستند دیگرى كار یک مسئول كه را كسانى

 دارد، ارتباط تكامل به كه است اى موازنه نظام ـ كلى اصل یک بصورت ـ همیشه سازى هماهنگ اصوالً    

 كارآمدى و جدید كثرت و وحدت شود، عوض نظامش و روابط موضوعات، باید هم تكامل همراه طبیعتاً

 شركتى یک حسابهاى مثالً دارد، عهده به را كوچک هماهنگیهاى كه وقتى افزار نرم این باشد داشته جدیدى
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 دیگر طرف از و آیند مى اینطرف از بانک یک در كه را اطالعاتهایى آن از بزرگتر مقدارى یا دارد، عهده به را

 آنرا تواند مى الكترونیكى سیستمهاى كه است مصطلحى افزار نرم همان كوچک، سازى هماهنگ شود، مى خارج

 تخلف كار این بگوید یعنى( را اطالعات نه) كند هماهنگ ها اراده باید كه باالتر مقدار یک ولى كند تحمل

 بگیرد عهده به را باالترى مسئولیت یک و كند پیدا درجه ارتقاء میتواند یكى این نیست، تخلف این است

 . شود مى اجتماعى قوانین همان كند، مى هماهنگ را اراده دارد یعنى

 .گیرد مى شكل دارى سرمایه تبع به مادى نظامهاى در اجتماعى قوانین: رضائى االسالم حجة    

 .است طبیعت و انسان بین رابطه آن دلیل(: ج)    

 است؟ چگونه افزارها نرم بحث بعنوان روش خود و متدولوژى از بحث اینجا در(: س)    

 درست بخش یک براى خرد كوچک افزار نرم یا اجتماعى افزار نرم آن به شما كه است فكرى ابزارى(: ج)    

 منطق اسمش كه شود مى درست دیگرى ابزار یک بوسیله توسعه و كالن خرد، افزارهاى نرم یعنى كنید مى

 پردازش و گزینش به را گمانه میخواهید شما كه آنجایى یعنى است ادراكات سازى هماهنگ مسئول و است

 .دارد حضور منطق برسانید

 .است جدید منطق ایجاد یا ترمیم یا منطقها توسعه همان اساسى كار كه(: س)    

 زیربناى چون كنید مى پیدا تكامل جریان از واماندگى حتماً كنید حفظ را ها منطق بخواهید یا كه(: ج)    

 پیكان در را تریلى دینام كه شود مى ماشینى آن مانند بكنید، تعمیر بخواهید اگر و هستند ها منطق مفاهیم

 براى بتواند تا كند پیدا توسعه باید تان منطق بدهید توسعه میخواهید یا نیست، ممكن كه كنید نصب

 .بدهد تحویل متناسب تعاریف جدید تكامل و جدید گسترش

 .شود مى عوض هم اجتماعى روابط آنوقت(: س)    

 .بكند متالئم را مفاهیم بتواند اینستكه منطق شاخصه اصوالً بله،(: ج)    

 مادى و الهى نظام دو در منطق پیدایش مبناى بررسى ـ 1/3/1
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 ما كه سئوال این یعنى برگردد مصنوعى هوش بحث داستان به شاید كه هست نكته یک: زاده بیک دكتر    

 .كنیم مى رشد بعد نویسیم مى را منطق اول یا كنیم مى تدوین آنرا منطق بعد كنیم مى پیدا رشد اول

 مادى؟ رشد(: ج)    

 .الهى و معنوى نه،(: س)    

 درست را منطق شما بعد آورد مى حق جناح به فشار گیرد، مى نشأت رشد درون از مادى منطق اول(: ج)    

 پیدا رشدشان احساس درون از آنها منطق شد، گفته مطلب همین براى تقوا و هوا جریان در رشد. كنید مى

 .شوند مى شما رشد بستر آنها آنوقت كند مى رشد تان منطق اول لذا دارید آگاهانه تولى شما ولى شود، مى

( تخلف یک به میل) شود مى پیدا میل اول. شود روشن تا گویم مى نفس هواى در آنرا مثال توضیح براى    

 را شناخت شما تعریف دستگاه در كه است منطقى شما منطق است آگاهانه تهذیب آید، مى تهذیب بعد

 شناختهاى همه اساس این میگوئید كه داریم «وحى» بنام بزرگ شناخت یک میگوئید كند مى مشخص

 میگوئید كه( است تعقلى كار و) است انسان به مربوط كه دارید دومى شناخت یک آنوقت است، صحیح

 طبیعى آنوقت است، شاغول این شود مى مشخص این با دارد نیاز آنچه و است سازى هماهنگ این وظیفه

 منطق مادى، تأثر و تأثیر درون از هوا ابتدا یعنى شود مى ایجاد این تكامل براى بستر بگوئید شما كه است

 بعد كند مى پیدا جدید تولى مؤمن فرد این لذا دهد، قرار تنگنا در را حق جناح تا آورد مى فشار و سازد مى

 داده آن به افتقار جریان در كه چیزى اولین كند مى پیدا افتقار درگیرى در این سازد، مى آنرا منطق آید مى

 ایمان، مجراى هست، ایمان مجراى شود مى اعطا او به كه چیزى دومین و است ایمان یا پایدارى شود، مى

 كه زمانى تا و نیست پرستش خود و شود مى پرستیده او بوسیله( الرحمن به عبد ما العقل) است، اندیشه

 حرف دیگران با كه هستید نیازمند شما یعنى برساند اجتماعى تحقق به تواند نمى نكند پیدا متناسب مجراى

 حرف زنید، مى حرف اداره یک درباره كه است وقتى یک زنید، مى ساده حرفهاى كه است وقتى یک بزنید،

 درباره یا باشد داشته اداره ادبیات باید و نیست ممكن باشد داشته اداره مفهوم آنكه بدون اداره درباره زدن

 اعطاء وقتى شود، مى اعطا اینطرف به یعنى زنید مى حرف منطق و مدل مورد در آن از باالتر یا و هماهنگى
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 و موضوعات به نسبت فهم كند مى پیدا ایمان جریان براى افتقار مجراى بعد شود مى اعطاء ایمان شود، مى

 گرایش براساس ها مادّى شود، نمى پیدا چیزى چنین نباشد، فشار جریان در اگر كه دستگاه با متناسب منطق

 . شود مى شما جدید تولید منشأ فشار و كنند مى درست شما براى فشار بستر مادیشان

 شروع شود، مى پیدا منطق برایشان دارند كه میلى درون از آنها كه شود مى این اینكار ماحصل(: س)    

 نیست؟ منطق با كارشان

 .است مادى ابتهاج( شما ایمان بجاى) آنها كار شروع نه،(: ج)    

 پردازند، مى مقابله به ابزار آن و شود مى منطقى و كنند مى درست مجرا مادى، ابتهاج درون از(: س)    

 .كند مى تولید را الهى منطق كند مى پیدا گرایشش با كه حركتى

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

 





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 31جلسه 

 31: پژوهشی جلسه شماره37/1/77: 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

  اجتماعی ارتباطات ساختار در اقتصاد جایگاه بررسی

 1 •••مقدمه ـ 3

 1 •••مادی نظام در اقتصاد عام تعریف ـ 1

 1 •••(كمی افزایش) رشد سطح در اقتصاد تعریف ـ 3/1

 1 •••(روابط و موضوعات ارتقاء) توسعه و گسترش سطح در اقتصاد تعریف ـ 1/1

 1 •••مادی توسعه و رشد محصول مادی لذت و ابتهاج ـ 1/1

 1 •••فردی شكل در عینی تأثیر قدرت محاسبه، قدرت روانی، تحرك در مادی ابتهاج تأثیر ـ 3/1/1

 1 •••اجتماعی كارآمدی و بینش ساختار گرایشات، نظام در مادی ابتهاج تأثیر ـ 1/1/1

 1 •••فرهنگ سیاست، پیدایش زیربنای مادی نظام در اقتصاد ـ 1/1

 7 •••الهی نظام در جهان با انسان رابطه مبنای متعال خدای پرستش ـ 1

 7 •••خدا پرستش مبنای بر جسمی و فكری روحی، نیازهای پیدایش ـ 3/1

 7 •••خدا به تعلق محور حول روحی نیازمندیهای تهذیب و تأمین ـ 3/3/1

 1 •••خدا بندگی حول حسی و فكری نیازمندیهای سازی بهینه ـ 1/3/1

 1 •••مادی یا الهی اقتصاد پیدایش در اختیار و اراده جهت تأثیر ـ 1/1

 1 •••تكامل برپایه تعریف پیدایش ضرورت ـ 3/1/1

 7 •••الهی خالفت نظام در مردم مشاركت معنای به اقتصادی توسعه ـ 1/1/1

 7 •••مختلف سطوح در آنها رفع و نیازمندیها پیدایش اساس الهی قرب و رحمت به نیاز احساس ـ 1/1

 32 •••توانمندی پیدایش مراتب استظهار ابتهال، افتقار، ـ 3/1/1



71  ······························································································································································  

 33 •••الهی تقرب توسعه محور حول مادی تأثیر توسعه به اقتصاد تعریف ـ 1/1

 33 •••اقتصاد در اجتماعی تقرب توسعه معنای تشریح ـ 3/1/1

 31 •••مادی تقرب یا الهی تقرب پیدایش در اجتماعی ابزارهای تأثیر سهم ـ 1/1/1

 31 •••فردی تقرب با اجتماعی تقرب تفاوت ـ 1/1/1

 31 •••اجتماعی تأثیر توسعه ایجاد در فردی تقرب بودن ناكارآمد ـ 3/1/1/1

 31 •••الهی تقرب توسعه بستر مادی تأثیر توسعه ـ 1/1/1/1

 31 •••اقتصاد در خانواده و صنوف دولت، جایگاه ـ 1

 31 •••تكاملی نیازهای حل برای مادی تأثیر توسعه ایجاد اقتصاد در دولت وظیفه ـ 3/1

 31 •••ای موازنه و عمومی نیازهای حل برای مادی تأثیر توسعه ایجاد اقتصاد در اصناف وظیفه ـ 1/1

 31 •••مصرفی نیازهای حل برای مادی تأثیر توسعه ایجاد اقتصاد در خانواده وظیفه ـ 1/1

 37 •••اقتصاد در وری بهره سطوح ـ 1/1

 31 •••(دولت) اجتماعی ساختارهای در اقتصادی های هزینه سطوح ـ 1/1

 31 •••(فرهنگی هزینه) تفاهم توسعه و منطق تغییر برای اقتصادی هزینه ـ 3/1/1

 37 •••(سیاسی های هزینه) حضور انتخاب، اختیار، و اراده توسعه های هزینه ـ 1/1/1

 37 •••(اقتصادی هزینه) آزمایشگاه توسعه و تغییر در هزینه ـ 1/1/1

 12 •••اجتماعی راندمان با متناسب خانواده در اقتصادی هزینه سطوح ـ 1/1

 12 •••اجتماعی موازنه ایجاد با متناسب اصناف در اقتصادی هزینه سطوح ـ 7/1

 



 مخابرات و ارتباطات استداللی مدل تشریح

 ارتباطی واحد دومین اصناف

 مقدمه ـ 3

 شده، مطرح طرح كاربردی مبانی كه پژوهشی مباحث از سلسله این دوم مرحله در: رضائی االسالم حجة    

 مادی و الهی دیدگاه دو براساس دولت و صنف خانواده، اجمالی تعریف از سطح سه استداللی، مدل تشریح در

 سیاسی، قید با را تعاریف این و كنیم مطرح تر عمیق شكل به را مباحث این بایست می ادامه در. گردید بیان

 و كنیم پیدا دست تر تفصیلی تعریف یک به ـ دیدگاه دو در هم باز ـ تا كنیم مالحظه آنها اقتصادی و فرهنگی

 .كنیم بندی طبقه را مشاغل آن، براساس بتوانیم بعد

 مادی نظام در اقتصاد عام تعریف ـ 1

 فعالیتها كه شد مطرح موضوعاتی عنوان به اقتصاد و سیاست فرهنگ،: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 بیان دولت و صنف خانواده، از مستقل را موضوع سه این تعریف باید اكنون گیرند، می صورت آنها با ارتباط در

 جهان رابطه و جهان با انسان رابطه از» عبارت اقتصاد كه است این تعریف یک اقتصاد با رابطه در ابتدا كنیم

 مرتباً باید است انسان به مربوط روحی حالت یک كه بهجت یعنی «است مادی ابتهاج محور بر انسان با

 .كند پیدا رشد و توسعه

 (كمی افزایش) رشد سطح در اقتصاد تعریف ـ 3/1

 یک با كشوری یک مثالً نشود لحاظ آن در موضوع تنوع اگر حتی است كمی افزایش هم رشد از منظور    

 و ابزار و سرمایه، پول، است، قرارداد آن ضامن كه دارد ملت آن كه اعتباری حسب بر بندد می قرار شركتی

 لحاظ به فقط كه است روشن آورند، می خارج از هم را كارگر حتی و كنند می تأمین دیگران را انسانی نیروی

 كنند تأسیس اینجا در را ای كارخانه یک آنها كه شود می محقق كار این دارد نظام یک كه اعتباری و قرارداد

 و متخصصین و مدیران همچنین و كنند می اجرا را طرح كه متخصصینی تا طراح سطح از را انسانی نیروی و

 یک كارخانه این صادرات بعد. آورند خارج از را اینها همه میدهند، انجام را طرح وری بهره كه كارمندانی
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 مستهلک اینكه از بعد و شود می مستهلک میان این در هم كارخانه خود اصل البته و دارد ای افزوده ارزش

 كه زمان همان در كارخانه این بلكه نیستید بدهكار شما دیگر كاالها، واردات و صادرات موازنه در شد

 شما بدهكاری حال عین و كرده پیدا افزایش شما صادرات( ارزی توازن در) كند می صادر و تولید را محصولی

( G.N.P) ناخالص تولید رشد مقداری یک كارخانه این مفید عمر با متناسب یعنی است، شده پرداخت هم

 این و ببرید كار به را( كمی افزایش یعنی) رشد كلمه است صحیح باشد زیاد اینها تعداد اگر و رود می باال شما

 كنید، فرض ترازو كفه دو روی را كاال دو اگر كنید، وارد كاالیی میخواهید شما وقتی كه دارد را كارآئی

 معنای به باشد نكرده رشد تولید كشور داخل در كه فرض این براساس حتی كنید می مصرف كه كاالهایی

 كرده وارد خودتان، طبیعی منابع و انسانی نیروی از را جدیدی حجم و باشد شده حاصل جدیدی تنوع اینكه

 و تولید جا همین از خاورمیانه منطقه بازار كه است صرفه به اینگونه خارجی شركت یک برای باز اما باشید

 تولید رشد. دارد سود شما برای هم و او برای هم كه باشد كرده منعقد شما با هم قراردادی یک و شود تغذیه

 واردات اگر یعنی شود می كمتر نسبت به شما بدهی یعنی كند می رشد و افزایش( G.N.P) یا ملی ناخالص

 را صادرات هم دیگر كفه روی و بگذارید را واردات ترازو كفه یک روی اگر ـ كنیم فرض بدهی همان را

 باشد داشته توازن قیمت، نظر از صادرات و واردات تناژ و شوند مساوی دوتا این كه است این توازن بگذارید،

 . میگوئیم رشد امر، این به اقتصاد در

 (روابط و موضوعات ارتقاء) توسعه و گسترش سطح در اقتصاد تعریف ـ 1/1

 سرانه نسبت به مختلف افراد و مختلف موضوعات در وری بهره دامنه كه شود می اطالق آنجایی به گسترش    

 میتوان حال كنید استفاده موضوع 32 در الكتروموتور از توانستید می تاكنون مثالً كند پیدا گستردگی كشور

 در اكنون اما شده می استفاده بیشتر الكتروموتور از مركزی استان فقط تاكنون یا كرد، استفاده موضوع 12 در

 از كه نبود الزم رشد تحقق جریان در یعنی اول فرض در كنند، می استفاده از هم شهرستانها و استانها سایر

 آغاز تغییر حتماً گسترش مفهوم تحقق جریان در یعنی دوم فرض در اما شود پیدا تغییری مردم در ابتدا

 جدید تحركهای یک كه است این گسترش تأثیر اما نباشید سهیم شما تكنیک، توسعه در هرچند شود می
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 نظر در را مصرف بخش اگر اسالمی جمهوری در مثال برای. شود می پیدا اجتماعی جدید نیازهای یعنی

 هم برق به نیاز احساس لذا كردند نمی وآمد رفت شهر به چون كه بودند روستاها در افرادی قبالً بگیریم

 فقط برق از آنها هرچند شده تأمین آنها برای هم برق و كنند می برق به نیاز احساس االن ولی كردند نمی

. كنند می آنها به نسبت نیاز احساس كامالً و دارند هم برقی وسایل و كنند می( تولیدی نه) مصرفی استفاده

 گفت باید اكنون داده، می پوشش را كشور از% 12 زمان آن اگر مثالً و است كرده پیدا گسترش نیازها پس

 در پس. شود می تحرك نحوه یک منشأ نیاز این البته و كنند می نیازی احساس چنین كشور افراد% 12

 (.باشد مادی انگیزش ولو) دارد وجود انگیزش و تحرك گسترش،

 قرار جدیدی افق در و شود عوض روابط و موضوعات كه است زمانی به مربوط گسترش و توسعه پس    

 فضای و افق یک در انسانها یعنی كند پیدا تغییر اجتماعی روابط در برخورد كالسه اصطالح به و گیرد

 .است یافته توسعه شان حساسیت و تمایالت یعنی كنند می صحبت جدیدی

 مادی توسعه و رشد محصول مادی لذت و ابتهاج ـ 1/1

 صورت ماده جهان به تعلق محور حول میتواند توسعه در چه و گسترش در چه رشد، در چه اقتصاد پس    

 مادی ارتباطات، كلیه و محیط طعم، نور، رنگ، جدید تركیبات و شود می مادی حتماً، ابتهاجات آنوقت گیرد

 واقع جهان طرف از كه است ارضایی اثر چیست؟ اثر شود، می پیدا كه ابتهاجی این حاال. شود می محض

 .شود می

 فردی شكل در عینی تأثیر قدرت محاسبه، قدرت روانی، تحرك در مادی ابتهاج تأثیر ـ 3/1/1

 یک و شود می جهان به نسبت جدیدی ارتباط نحوه منشأ خودش نوبه به شما روانی تحرك یعنی    

 شود می پیدا دیگری محاسبه و ابزار نحوه یک آید، می دست به قبل محصوالت از غیر دیگری محصوالتی

 تقویت را خود دید میكروسكوپ با میتوانید شما شود، می تقویت جهان با رابطه در شما محاسبه و حس

 قدرت بردن باال در آنرا شما قواعدی یک طبق كه است ماده جهان از بخشی چیست؟ میكروسكوپ كنید،

 كلیه همچنین است صورت همین به دور های فاصله در نیز تلسكوپ دهید، می قرار واسطه خودتان بینائی
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 میتوانید شما یعنی هستند چنین نیز میگیرد، قرار شما اختیار در ماده جهان از و شده واسطه كه ابزارهایی

 محاسبه و حس قدرت هرگاه پس نبودند دسترسی قابل كه كنید پیدا دست مادی منابع و مقدورات یک به

 . رود می باال هم شما تأثیر قدرت حتماً رفت باال شما

 اجتماعی كارآمدی و بینش ساختار گرایشات، نظام در مادی ابتهاج تأثیر ـ 1/1/1

 یعنی شود منتقل( اجتماعی نظام یعنی) اجتماعی به عمومی از و عمومی به فردی از اگر حالتها تغییر این    

 ساختار تفكر، حاالت، شدن عوض با بگوئیم كه است صحیح آنوقت شوند یافته نظام حساسیتهای حساسیتها

. شود می پیدا اجتماعی ارتباط جدید نظام یعنی كند می تغییر عمل ساختارهای حتی و سنجش و محاسبه

 و تفكر نظام تا حساسیتها نظام و روانی حالت یا ابتهاج مراتب كلیه در تحول زیربنای تواند می اقتصاد پس

 انتخاب و اختیار را ماده جهان با ارتباط كه است كسانی برای این البته. باشد اجتماعی عمل انجام نظام

 .گیرد می قرار اساس برآن آنها توسعه جهتگیری و كنند می

 فرهنگ سیاست، پیدایش زیربنای مادی نظام در اقتصاد ـ 1/1

 است نامحدود نیازهای به محدود منابع تخصیص علم كه گفت اینگونه نباید اقتصاد تعریف در بنابراین    

 شئون كلیه و سیاست فرهنگ، پیدایش زیربنای مادی ابتهاجات پرستش دستگاه در اقتصاد گفت باید بلكه

 ملی ناخالص تولید سطح در وقتی كه كنیم می ای اشاره یک مطلب حاشیه در حاال. است اجتماعی

(G.N.P)در خدمات بخش عنوان به آنرا امثال و دولت فرهنگ بهداشت، به مربوط امور كنند، می محاسبه 

 خدمات جزء را كارخانه پرسنل و مدیرعامل آقای رسند، می خرد بخش به وقتی كه همانطور. گیرند می نظر

 یک در را اینها خرج باید راندمان محاسبه برای و است تولید ضروری آنها خدمات كه معنا این به گیرند می

 باید است، شده پیدا افزوده ارزش چقدر و شده اعتبار تأمین چقدر میگویند كنند كم و بیاورند سرفصلی

 مثالً دهند می انجام مختلف سطوح در را تولید كار خودشان كه هستند كارگرهایی آنها از مقدار یک بگویند

 كارگر دیگر كه است خدمات هم بخش یک دارند عهده به آنرا تخصصی تولید تا گرفته ساده تولید سطح از

 شخص این مثالً حاال. است همینطور هم دولت برای رود می باال هم خدمات بخش خرج لذا نیست تولیدی
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 پرسنل میگوئید است خدمات جزء میگویند است روحانی میگوئید است خدمات جزء میگویند است دكتر

 هزینه% 11 از بیشتر نباید مثالً و دارد همین سقف یک هم حجمش است، خدمات جزء میگویند است اداره

 اضافه كار نیروی واال كنیم خدمات خرج توانیم می سقفی چه تا كه بدانیم باید انسانی نیروی در. شود خدمات

 .كنید مدیریت درست اید نتوانسته و داردی

 الحیاة فی سعیهم ضل الذین اعماالً خسرین ننبئكم هل» فرماید می كه مباركه آیه این به اشاره با حاال    

 در را خود تالش همه و همّ همه كه كس آن است؟ زیانكارتر همه از كسی چه كه بدهیم خبر را شما «الدنیا

 آن در اقتصاد میگوئیم. بگوئیم آنرا مقابل درجه 312 نقطه بخواهیم اگر اما.« است داده قرار دنیا حیات

 چیست؟ دستگاه

 چیست؟ مادی اقتصاد تعریف(: س)    

 كیفیت جز چیزی اقتصاد جهان، و انسان بین رابطه در یعنی اجتماعی تحركهای كلیه زیربنای(: ج)    

 و فرهنگ سیاست، باید تعریف ترین عام این و است تعریف ترین عام این نیست، جهان و انسان مادی ارتباط

 میگوئیم ما خاص بخش یک عنوان به آن زیربخش در آنوقت. كند تعریف اقتصادی شكل به هم را اقتصاد

 مادی ارضای دیگر عبارت به اجتماعی ابتهاج پیدایش در برانسان جهان و جهان بر انسان اثرگذاری قدرت

 . باشد التزاید دایم باید هم ارضاء این كه است اقتصادی اثر یک جامعه برای

 الهی نظام در جهان با انسان رابطه مبنای متعال خدای پرستش ـ 1

 خدای پرستش با ارتباط در ولی شود می بهجت و ابتهاج موجب جهان با انسان رابطه نیز الهی دستگاه در    

 شدت حق، حضرت رحمت به احتیاج نظر از فقر و كنید می حق حضرت به نیاز احساس یعنی است متعال

 .كند می پیدا

 خدا پرستش مبنای بر جسمی و فكری روحی، نیازهای پیدایش ـ 3/1
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 پیدا حق حضرت پرستش جریان در كه فقری این دارد وجود نیازمندیها توسعه هم الهی دستگاه در پس    

 فقط آیا است؟ درگیر چیزی چه با انسان و چیست انسان مقابل در كه چیزی آن مگر چیست؟ برای شود می

 شود؟ می تلقی پایین سطح در او جسمی مصرف یا است جسمی مصرف با

 خدا به تعلق محور حول روحی نیازمندیهای تهذیب و تأمین ـ 3/3/1

 و دارید دغدغه اخالقی آسیبهای رفع به نسبت یعنی گیرد می قرار مدنظر را حساسیت كردن بهینه ابتدا    

 مناسک، یک نكنید دغدغه احساس مادی امور به نسبت دارید تمایل و شود شود برطرف آنها خواهید می

 اول از نیستید خودتان بر حاكم خودتان یعنی كرد خواهید فقر احساس و دارید روحی فعالیتهای و عملیات

 متعال خدای یاری به واقعد اقوم قوته و اهلل بحول متعال خدای استعانت با الرحیم الرحم اللّه بسم میگوئید كار

 پرستم می را خدا نستعین، ایاك و نعبد ایاك. نشینم می و خیزم می بر خدا اطاعت راه در او حول و قوه با و

 .بپرستم توانم نمی نكند كمک خودش اگر و میخواهیم كمک خدا از او پرستش خود در ولی

 ما حساسیت در دوگانه كششهای چون باشم؟ خودم بر حاكم خودم توانم نمی من چرا روحی مسئله در اما    

 نرسد، وحدت به اگر و شود می واقع محور یک حول آن كردن تهذیب و رساندن وحدت به كه دارد وجود

 و كند پیدا واحد منتجه و نظام بخواهد اگر. شود می انسان در اضطراب پیدایش منشأ حساسیتها درگیری

 بدهید آرایش را حساسیتها این متعال خدای پرستش محور حول بتوانید باید باشد داشته را راندمان بهترین

 روحی اطمینان از مرحله این در. بیاورید بدست را باالتری كثرت و وحدت تا كنید تنظیم را هركدام جایگاه و

 .شوید می برخوردار

 خدا بندگی حول حسی و فكری نیازمندیهای سازی بهینه ـ 1/3/1

 هماهنگ و شود زده میخواهد كه هایی گمانه یعنی است منوال همین به نیز هم سنجش وضعیت بهینه    

 یک دارای شما تا كند معین( مختلف حاالت نه) مختلف موضوعات جایگاه برای را كثرت و وحدت و بشود

 و عمل تا. بجوئید استعانت متعال خدای از باید آنجا در باز نباشد، سردرگم و باشید سامان به و فكری نظام

 .شود هماهنگ رفتارتان
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 یعنی كنید می هماهنگ را جامعه اعمال و افكار و حاالت یعنی اجتماعی، رفتار و عمل باالتر، این از    

 .پذیرد می انجام خدا بندگی حول نیز تان اعمال كردن هماهنگ

 مادی یا الهی اقتصاد پیدایش در اختیار و اراده جهت تأثیر ـ 1/1

 و كنید می نیابت و خالفت متعال خدای سوی از حقیقت در شود، امداد افتقارتان و فقر كه صورتی در    

 تفضل بعد و افتقار اعالم ابتدا یعنی شماست تقاضای و دعا شما، توسعه و رشد مجرای شود، می امداد وقتی

 مطلب این در شما و شماست سفارش با حق حضرت لطف براساس جدید نظام یک پیدایش و حق حضرت

 هوالء نمد كالً شود می امداد هم او كند، باطل راه در ذهنی و روحی سعی كسی اگر حال هستید شریک

 صدر شرح طرف به كه كسی هم كنم می یاری را باطل جناح هم و حق جناح هم فرماید می خداوند وهوالء،

 . روند می صدرللكفر شرح طرف به كه كسانی هم و رود می لالسالم

 

 شما وقتی كه چرا كند می فراهم را شما قرب بستر. رود می للكفر صدر شرح طرف به كه كسی آن البته    

 این آیا حاال هستند، الهی خالفت مخالف كه كنید می پیدا كسانی با درگیری كنید، الهی را جامعه میخواهید

 را حق راه تواند می است، اختیار و اراده قدرت دارای بشر خیر، شود؟ می حل تفاهم با همیشه درگیریها

 هیچگونه بدون شد می انتخاب علت آگاهی صرف اگر است، مسئول دلیل همین به كند مقابله آن با و بشناسد

 معنا اصالً و كنند عقاب آخرت در را كسی كه ندارد معنا گفتیم می آنوقت كم، بسیار حد در ولو اختیار دخالت

 تكامل و اصالح، را خودش دیالوگی یک صورت به اینكه برای كنند عقاب را او بخواهد تا باشد آخرتی ندارد

 خواهد؟ می چه برای را آخرت دیگر لذا كرد می پیدا

 تكامل برپایه تعریف پیدایش ضرورت ـ 3/1/1

 است، الزم دیگری عالم یک حتماً میگوئید وقتی ولی شود تمام تكاملی سیر همین به باید تعریفش یعنی    

 جهان كل برای شود، منتقل دیگر عالم یک به عالم این از باید بعد دارد حدی یک عالم این در قرب جریان

 یک هم دنیا عالم كل دارد مرگ شخص یک همانطوریكه یعنی انسان، برای فقط نه و میگوئید را این هم
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. شود می وارد جدید فضای یک در آدم فهمید، می را قیامت معنای بعد شود می صور نفخ شود می تمام وقتی

 .كند پیدا توانست نمی را حسن این نبود مسؤل اگر كه آورد می دیگری حُسن یک او برای او بودن مسئول

 الهی خالفت نظام در مردم مشاركت معنای به اقتصادی توسعه ـ 1/1/1

 در اما. است دیگران اصالح درباره هم و خود درباره هم خالفت است، خالفت نظام در مشاركت یعنی    

 دارد؟ ای نتیجه چه منزلت امّا كنند، می پیدا منزلت شوند، می ملحق خالفت نظام به كه كسانی دیگران اصالح

 صادقانه اگر باشد مؤثرتر كالن تصمیمگیری در كه هرشخصی میگوئید شما چگونه است قرب مرتبه منزلت

 در شخصی اگر مثالً فرد اراده و منزلت یعنی است بیشتری اجتماعی مشكالت حل در شریک كند، خدمت

 گیری تصمیم به و كرده شناسائی درست هم را اش جامعه كند، می كار صداقت با پول انتشار و سیاستگذاری

 داده نجات فقر از را نفر هزاران كه گرفته تصمیمی یک و داده انجام فعالیتی یک آنجا در حال رسیده، نهائی

 بوده مؤثر او تصمیمگیری ولی كند كمک آنها به تا است نرفته فقرا خانه در به شخصاً او كه است درست است

 هستند شریک هم همه پیموده كه ای مرحله آخرین حال هر به شده پیدا سازمانی گیری تصمیم این ولو است

 خدمات مجموعه كل در اگر فرضاً است، بیشتر كه كسی تأثیر سهم دارند، كار این در سهمی یک هركدام و

 كه است درست. كنند می اداره را جامعه نفر، میلیون پنجاه نسبت به كه باشد نفر میلیون پنج دست در دولتی

 كارهای و كیفی كارهای نیست مساوی آنها همه تأثیر ولی هستند سهیم سازمان این در نفر میلیون پنج این

 مختصر مقدار یک حتی كه است تصمیمگیریهایی یک هم كیفی كارهای در و شود می انجام مختلفی كمی

 تأثیرش سهم كه كسی یعنی است اینگونه هم الهی خالفت نظام در كند، می دگرگون را نفر یک زندگی آن

 .شود می بیشتر سطح یک به نسبت باالتری خیر جریان مجریان یعنی است تر نزدیک است باالتر

 مختلف سطوح در آنها رفع و نیازمندیها پیدایش اساس الهی قرب و رحمت به نیاز احساس ـ 1/1

 و گیرد می قرار اساس نیازمندیها توسعه جریان در الهی قرب و رحمت به نیاز احساس و فقر احساس پس    

 یک است ممكن است، شدیدتر احتیاج احساس برود، باال كیفیت و سطح نظر از درگیری مقیاس هرچه

 را مدت این از ساعت شش یا پنج باشد ساعت هفت شب طول اگر مثالً كنیم استراحت بنده و شما شبهایی
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 كل یک وضعیت كندو جمعبندی ایشان و برسد اطالعاتی رهبری معظم مقام به است ممكن ولی بخواهیم

 برای كنند عقاب را او و كند مناجات ایشان هستید، خواب شما كه شبی آنگاه ببینید را دیگر كل یک برابر

 است؟ چه برای آخرت دیگر كرد می پیدا تكامل كرد می اصالح را خودش دیالوگی یک صورت به این اینكه

 این كه برسد ذهنش به چیزی كه بخواهد متعال خدای از بعد و كند فقر اعالم متعال خدای درگاه به و    

 .ندانیم را راه ما كه نیست آن معنای به این البته. كند حل را مشكل

 توانمندی پیدایش مراتب استظهار ابتهال، افتقار، ـ 3/1/1

 وقوته اللّه حول به دارد یقین كه چرا هست داند، می هم را راه كه مؤمنی برای افتقار و فقر احساس یعنی    

 در یعنی است استظهار آن از بعد( تضرع حالت وپیدایش) ابتهال گوید نمی نماز در فقط را واقعد اقوم

 باشد باید احتماالت تطریق این كه است احتماالت تطرق اول كند، می پیدا شدید قاطعیت اش بندی جمع

 نسخه میخواهد حاال. گیرد می انجام عقالنی تالش هم زنی گمانه خود در و زند می گوناگونی های گمانه یعنی

 حساس مقطعهای این در كند می زنده را او یا كشد می را فرد یا یعنی دارد وجود دارو دو اصطالح به بدهد

 است احتماالت تطرق اش وظیفه حتماً اول شود؟ می ناشی كجا از كند امضاء اینكه برای روحی جرأت

 میخواهد كند، می مشاهده را نتیجه و كرده هم جمعبندی كه بعد( كردن جمعبندی را گوناگونی های گمانه)

 یک را معصومین و خدا قضیه میشود، او خود به ء ملتجی كند، كار او نیابت به و باشد الهی رحمت مجرای

 او باشد، خالفت راه اگر و كند می كمک را او و دارد وجود االن كه داند می حقیقتی یک بلكه داند نمی داستان

 قلب اوصاف از یعنی خودش حساسیتهای از حتی داند می قریب كل من اقرب را این كنند، می متنبه را

 .بیند می تر نزدیک را خدا خودش اراده به نسبت خودش

 امّا شنود می را صدایم زنم می حرف وقتی یعنی میدانم نزدیک را نفر یک من میگوئید شما است وقتی یک    

 نكنم هم خیال و نزم حرف اگر میگوئید وقتی یک خواند، می را خیاالتم نزنم هم حرف اگر میگوئید وقتی یک

 ملتجی باید من و دارد حضور است قلب وصف كه حالتم و اراده بین میگوئید وقتی یک خواند می را حاالتم

 .دارم احتیاج و افتقار گیری، تصمیم این درباره او كمک به و شوم
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 یک( ره)امام كه دیدید می شما مثال برای. )شود می قاطع یعنی شود می پیدا استظهار افتقار، از بعد آنوقت    

 شود می حاصل برایش وظیفه انجام در الزم قاطعیت آن از بعد پس( گرفت می موضع دنیا كلّ مقابل در مرتبه

 كه است الهی والیت نظام در سیاسی نیازمندیهای توسعه البته میگوئیم، نیازمندیها توسعه جریان این به كه

 هم یعنی بیاورد بوجود اساس براین را اجتماعی تفاهم توسعه بتواند تا است ابزار شدن مقنن آن دوم سطح

 را اش مادی روابط اینكه آن سوم سطح كند، درست آنرا فكری نظام هم و اجرائی نظام هم و پرورشی نظام

 .كند ایجاد تأثیر توسعه برای

 

 الهی تقرب توسعه محور حول مادی تأثیر توسعه به اقتصاد تعریف ـ 1/1

 توسعه معنای به اقتصاد چون) الهی تقرب توسعه حول منتهی میخواهید را مادی تأثیر توسعه شما پس    

 به فقط فهم، اینجا در. روبناست حق، كلمه تفاهم توسعه با ارتباط در تأثیر توسعه این( است مادی تأثیر

 توسعه اقتصاد، یعنی دانید می تفاهم وسیله هم را فهم محیط یعنی فهم شرایط بلكه نیست منطق معنای

 و روحی توسعه امكان آمد باال حق كلمه بر تفاهم توسعه وقتی و آورد می را حق بركلمه تفاهم توسعه و تأثیر

 به نیاز محور حول كه است این پایانش نقطه پس میدهد، نتیجه را تقرب و متعال خدای به احتیاج توسعه

 و اجتماعی تفاهم جامعه الهی تقرب محور حول ـ فردی قرب نه اجتماعی قرب البته ـ قرب توسعه و تقرب

 شما جامعه كل كه شد بیان مخالف درجه 312 نقطه دو حاال. گیرد می انجام اقتصاد یا مادی تأثیر توسعه

 را طیف این جریان كه است طیف یک بلكه دیگر آخر نقطه آن در نه و است آخر نقطه این در این نه هرگز

 چه شود، می چگونه باشد، مادی اگر بگوئید و كنید ارزیابی شاخصه گونه دو با بتوانید خودش جای در باید

 همچنین مسلمین، دستگاه داخل در را مادی اقتصاد حضور بتوانید یعنی رود می پیش كجا تا و دارد روشی

 و ناهنجاری آنوقت بدهید، تشخیص بتوانید دارد نظام یک كه مسلمین دستگاه در را الهی اقتصاد حضور

 چه با اش مرحله چه در بگوئید و نمائید مشخص كنید می تعریف را توسعه كه محوری حول را بهنجاری

 . كنیم حركت توانیم می ضریبی
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 حفظ با كردیم تعریف روبنا یا زیربنا عنوان به یا كلی بسیار وجه یک در اقتصاد كه كنیم می فرض ما حال    

 همچنین و الگو و واال انسانهای زندگی در كه هایی نمونه در قطعاً. شد بیان آن از هم تركیبی طیف یک اینكه

 صورت به سیاسی امور برای را اینها حركت انگیزه توانیم نمی كردیم می مشاهده خودمان جبهه رزمندگان

 با یعنی كند كار میتواند معتقدیم ما كه كند كار بتواند اقتصاد در هم انگیزه آن اگر و كنیم تعریف اقتصادی

 هم اقتصادی قدرت بردن باال برای توانند می ایستادند روز جنگی ماشین مدرن ابراز برابر كه نیرویی همان

 پی در االن ولی بگیرد انجام متناسب عملیات اینكه تا میخواهد متناسب انگیزش و ساختار البته بایستند

 و گسترش رشد، به مختصری اشاره فقط بلكه نیستیم كنیم تقسیم توسعه و كالن خرد، به را اقتصاد اینكه

 حول بر یا اقتصاد شد معلوم اینكه از بعد كنیم ترسیم را نیاز مفهوم بخواهیم اینكه برای كنیم می توسعه

 طرف دو برای میگوییم ما كه یی«یا» این شود می تعریف متعال خدای پرستش محور حول بر یا و دنیا محور

 .باشد مطلق آنهم و مطلق این اینكه نه است خط

 اقتصاد در اجتماعی تقرب توسعه معنای تشریح ـ 3/1/1

 این چون كنیم بحث بیشتر الهی تقرب توسعه عبارت به نسبت باید من نظر به: زاده بیک دكتر آقای    

 چون و هستم مؤمن هم بسیار و هستم كشاورز یک من كنید فرض شود تفسیر دوگونه تواند می عبارت

 استفاده گاوآهن آن از هم من اند گرفته كار به آنرا و اند كرده درست گاوآهن یک من اجداد قبل سال دوهزار

 به راضی میگوید است؟ چگونه شما محصوالت و زندگی وضع كه شود سؤال فرد این از اگر حال كنم، می

 خودش الهی توسعه جمله، این گفتن با فرد این میدهد را ما روزی خدا و كنیم می تالش ما هستم خدا رضای

 حال كند، می كار هم ابزار همان با و كند می احساس نزدیكتر خدا به را خودش روز هر یعنی كند می بیان را

 میتوان هم دیگری گونه به را مطلب این اما خواند می هم شكر نماز و كند می خدا شكر بیاید باران روزی یک

 باید من نیست خدا نعمت این بگوید گاوآهن با برخورد اولین در فرد این بگوئیم كه صورت این به كرد بیان

 فكر ببرم، باال را خودم كارآئی تا كند كار بهتر كه كنم تبدیل ابزاری به را گاوآهن این و كنم استفاده فكرم از
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 بیشتر محصولش نتیجه در و محیط در بیشتر تصرف عنوان به واقع در كند تر قوی را ابزار این هرچه كه كند

 .ندارند بایكدیگر منافاتی هیچ یعنی شود بیشتر تواند می هم تقریبش تبع به و شود می

 و گسترش عدم منشأ اول دید آن و است افتاده جا بیشتر ما جامعه در اول دید كه رسد می نظر به حاال    

 شرایط این و هست گاوآهن این حاال بگوئیم ما كه نیست اسالمی دیدگاه این من نظر به است شده رشد

 مادی ابزار آن توسعه و تكامل فكر به و كنیم می استفاده همان از و هستیم راضی خدا رضای به و هستند

 داده تو به خدا یكه فكر با و كنیم بهینه را این میتوانیم چگونه ما یعنی كنیم چكار اینجا در ما حال. بیفتیم

 را این و است ناشكر نكند استفاده مغزش از كسی اگر كنم می فكر من آوری، بجای را او شكر و كنی استفاده

 مرزش حاال الهی، توسعه جهت در البته كند استفاده خوب مادی دنیای همین از و كرد استفاده خوب باید

 نگاه چگونه داستان این به اسالم اصالً كرد؟ تركیب هم با را اینها میتوان آیا دارد مرزی اصالً آیا كجاست

  كند؟ می

 مادی تقرب یا الهی تقرب پیدایش در اجتماعی ابزارهای تأثیر سهم ـ 1/1/1

 ابزاری به من یعنی آورد می را نیاز توسعه آن،( اجتماع الهی تقرب) اجتماعی قید با الهی تقرب معنای(: ج)    

 اطراف كه نپسندم و كنم خالفت الهی قرب جریان در و ببرم باال را خودم حساسیت بتوانم كه دارم احتیاج

 حساسیت تا ده امروز اگر جامعه میگویم چه؟ یعنی اجتماعی گسترده بسیار ابعاد در كنند، معصیت را خدا من

 اسمش هر میخوانند را جوشن دعای این وقتی میگویم شود؟ می چگونه میگویند شود، صدتا باید دارد روحی

 به بخواهد جامعه اگر خوب. كنند مالحظه هم با را همه هم و كنند استغاثه آن بوسیله بتوانند جداگانه هم را

 بتواند تا كند پیدا مختلف گوناگونی نیازهایش این تفهیم برای میخواهد كه را بیانی باید برسد رشد این

 دیگران با ارتباط در شما حال بگویم میخواهم باالتر آن از كند، پیدا خودش حاالت به نسبت حساسیت

 اصالً را گناههایی یک امّا دانیم می گناه را گناههایی یک راحتی به ما تجلیل، یا است تحقیر نظر است، چگونه

 زمانی در نامحرم زن یک به نگاه ما. است نشده بیدار آنجا به نسبت ما حساسیت اینكه برای دانیم نمی گناه

 بد هرگز را كارخانه یک به آمیز تجلیل نگاه ولی دانیم می گناه و بد بسیار برود استخر یک داخل بخواهد كه
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 بلكه نیست هم دولتی و است متمركز كارخانه این تولید اگر فرضاً كارخانه این به نگاه این میگوئیم دانیم نمی

 درست دیگر عده یک برعلیه و عده یک نفع به را تمركز و شود می مادی انگیزش ابزار و است خصوصی

 تعجب و كارخانه یک به كردن نگاه میگویند كند، می متوجه دنیا طرف به را زیادی جمع یک دلهای كند، می

 گناهی اگر نامحرم نگاه در است؟ نامحرم زن به كردن نگاه مثل كار این دیرین عظیم و آن به نسبت كردن

 كنید، می تأیید تان تجلیل و نگاه با را اقتصادی سیستم یک اینجا در اما است، شده واقع فردی گناه شود واقع

 و ببندید را چشم میتوانید چگونه اینجا كردید، ثواب گردانید می بر را تان روی و بندید می را تان چشم آنجا

 فرض اصالً است؟ رفته بكار چگونه اینجا در تولید مقیاس در جوئی صرفه اینكه در كنیم تردید باید ما بگوئید

 نظام آن كند اداره آنرا میخواهد كه ای شبكه نظام كنند، درست كوچک آنرا و نباشد بزرگی این به كار كنید

 چشم مثل كردن تردید میگوئیم دارد؟ افزاری نرم چه و میدهد؟ قرار اصل جامعه در را انگیزشی نحوه چه

 تمدن در كه آنچه از جدای را مظالم گفت میتوان. است دیگران و خودش به كردن فكر اجازه و است بستن

 كارخانه این بگوئیم او به باید اما شود می برطرف كم كم و است بد ها ظلم گفت و كرد مالحظه است موجود

 كه ماشینی این با نیازمندیها توسعه جریان كند، می فرهنگی و سیاسی اقتصادی، محرومیت و ظلم تولید

 فساد اقامه بلكه( نامحرم زن به نگاه نه) فساد اقامه بگوئیم میتوانیم. میدهد قرار فشار تحت را عده یک دارد،

 فرض فاسد كه را هركاری ما اگر است بدتر كردن فاسد كار از فساد ترویج است بد فساد عمل یعنی. است

 پاداشتن به و اقامه و است بدتر ناهنجاری اشاعه است ناهنجار كار این بگوئیم معیاری یک براساس كنیم می

 ماشین این بگوئیم باید بدانیم ناهنجار بشر فطرت با را اختیار سلب جهل، فقر، ما اگر. است بدتر مراتب به آن

 مادی را جامعه اخالق كند، می فساد اقامه و آورد می بوجود بزرگ بسیار مقایسهای در را اینها( كارخانه یعنی)

 موضوع یک دین. رساند می اجتماعی پذیرش به را دین از استغناء كند، می عوض را پرورشی بستر كند، می

 وسائل سایر مثل روانی آرامش وسیله یک یا كرد صحبت آن درباره میتوان گاهی فقط كه شود می تفننی

 اقامه. میگوئیم كفر اقامه امر این به دارد زیادی بسیار جانشین كه شود می كاالیی یک مانند دین. شود می

 فرضی بر بنا شود؟ می ناهنجار بینی جهان با چگونه جامعه پرورشی بستر گیرد؟ می انجام چگونه عالم در كفر
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 و روانشناسی رشته به وقتی بلكه شود می نگاه تردید با كارخانه این با فقط نه باشد چیزی چنین كه

 به كه است این كنیم می تست كه را سؤالی اولین كنیم، می نگاه تردید با شدیداً نیز رسیم می شناسی جامعه

 عمل ناهنجار كه فردی روحی، وضعیت به نسبت را ماده قانونمندی میخواهند حسی روش با اینها حال هر

 مادی تأثیرات شدن، بهنجار و شدن نرمال و شدن ناهنجار در علت بگویند میخواهند یعنی بشناسند كند، می

 هم را انبیاء بعثت علل آیا است، باطل دستگاه این میگوئیم میدهیم جواب بالفاصله بلی، میگویند است؟

 نحوی یک به كه كنیم می تالش زیاد گاهی. دانند می اجتماعی انعكاسات نتیجه آنرا بلی، كنید؟ بیان مادی

 اینكه یكی دارد وجود غرب فرهنگ توسعه و پیدایش برای تحلیل نحوه دو كلی طور به كنیم درست آنرا

 بدست را مادی تأثیر توسعه اند نكرده را خودشان كار چون و... اند نكرده را خودشان كار مسلمین میگویند

 در بلكه دارند وجود مستضعفینی ما كشور داخل در فقط نه افتاد، آنها بدست محیطی شرایط و اند نیاورده

 هم غرب متفكرین خود گوئید می گذارید می باالتر را پا هم این از بعد دارند وجود مستضعفین هم جهان همه

 . اند نداده ارائه آنها به كسی را اسالمی ریاضیات و فیزیک فلسفه ،«اسالمی شدن» فلسفه

 فردی تقرب با اجتماعی تقرب تفاوت ـ 1/1/1

 فردی همیشه تقرب چون است، جدیدی تركیب یک و لغت یک اجتماعی الهی تقرب اصوالً میگوئید بعد    

 شود خوبی آدم و بسازد كفافی و عفاف یک به و كند پیدا تقرب و برود كوه یک باالی توانست می انسان و بود

 خود نرود، هم بد اقامه زیربار و كند اقامه را خوبی و جامعه در انسان اینستكه خوبی شرط بگوئید شما حاال

 ابزار كند، اثبات را فطرت با فعلی اخالق پایگاه بودن ناهنجار دنیا مردم به بتواند و بیاورد تفاهم توسعه اینكه

 و نیست كنیم می ترجمه هنر زبان به یا انگلیسی زبان به بگوئید اینكه فقط یعنی میخواهد مادی امكانات و

 این برای مختلف های بگونه را هنر بخواهید شما اگر یعنی دارد، الزم امكانات و دارد خرج هم اینها حتی

 دارد خرج اینكه دارد، خرج كنید فراهم آنرا ارتباطی وسایل بخواهید دارد، خرج بیاورید در جریان به وظیفه

 .كردم كار گاوآهن با من بگوئید نباید شود گاوآهن شما كار راندمان نباید یعنی چه؟ یعنی
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 اجتماعی تأثیر توسعه ایجاد در فردی تقرب بودن ناكارآمد ـ 3/1/1/1

 فرد سعادت كنیم، ذكر سعادت ابعاد همه به نسبت جامع و خاتم دین عنوان به را اسالم بخواهیم اگر    

 رئیس هستند، نفر سه یا پنج كه هم تقیه دوران در حتی مسلمانان ندارد فرض اجتماعی سعادت از جدای

 یک را جامعه این فرهنگ تا كنند می تالش و كنند می تعریف جامعه یک عنوان به را خودشان یعنی دارند

 داشته تأثیر توسعه بردن باال به نسبت را داری عهده و مسئولیت روزی یک و برسانند جهان همه به روزی

 فلسفه و هندی تصوف از تاریخ طول در كنید می مشاهده االن كه را التقاطی شبیه بگویم میتوانم من. باشند

 ائمه علم برابر در و كرد ترویج را هند تصوف ،(ع)ائمه زهد برابر در مأمون یعنی اند آورده عباسیان كه یونان

 ما دانیم نمی درست را عقل گرفتن كار به ما كه نیست این معنایش این آوردند، را یونان فلسفه( ع)طاهرین

 اجتماعی هم و دارد اسالمی مناسک هم ولی داریم قبول حتماً هم را تهذیب و گیریم می كار به حتماً را عقل

 كه شده جامعه در چیزهایی یک پیدایش باعث مطلب آن رسوبات اما( 3.)شود نمی ختم فردی به و است

  اینها ولی هستند هم هنوز

________________________________________ 

 دارد هم انگور باغ یک و كند می زراعت شهرستانها از یكی در كه شناسم می را معممین از نفر یک من - 3

 جایی اگر حتی و گذارند می دهد می انجام كه كارهایی با را خودش زندگی همه و كند می درست كشمش كه

 بنده است، كرده درست خودش كه خورد می كشمشی و نان شود، دعوت دور جای یا و خودش محل در چه

 یعنی ببیند قرب حالت در هم را خودش حاال اینكه است نكرده پیدا ذهنی توسعه اصالً او میگویم او مورد در

 یک مسئولیت كه الهی والیت نظام در تقرب عنوان به اش فردی حالت این. شود پیدا برایش هم فردی حاالت

 باشد داشته منزلتی یک خوبیها و اخالق و دین از دفاع در كفر پرچمدار برابر در و باشد آورد، بدست را جایی

 بعضی با است ممكن نیست سازگار اسالم دستگاه با حتما این خوب. باشد مسئول عالم در خوبیها نشر در و

 .بوده كافی آنها در فردی زهد كه باشد تاریخ از مراحلی یک به مربوط كه باشد سازگار ادیان از
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 . شوند اقتصاد تأثیر توسعه یا اجتماعی تأثیر توسعه دار عهده كه است محال

 الهی تقرب توسعه بستر مادی تأثیر توسعه ـ 1/1/1/1

 و است الهی تقرب توسعه بستر حتماً مادی تأثیر توسعه كه است این جمله یک در شما سؤال پاسخ پس    

 گوئیم نمی باشیم نداشته االن را صنعتی یک ما اگر حتی پوشیم نمی چشم ای مرحله هیچ در بستر این از ما

 نحوه در را تصرف اولین میگوئیم بلكه نكردیم درست را این ما چون كنید رها را دیگران تكنولوژی

 البته. بگیرید بهره آن از بتوانید و باشد كمتر شما برای ضررش كه گیرید بكار طوری و بكنید اش بكارگیری

 .كنید عوض را اش اولیه فرضهای پیش بتوانید حتی و باشید داشته حضور آن تكامل جریان در باید

 اقتصاد در خانواده و صنوف دولت، جایگاه ـ 1

( مادی و الهی) نظام دو در آن سطح ترین زیربنائی در را اقتصاد تعریف شما كه حال: رضائی االسالم حجة    

 .كنید اشاره هم دولت یا و صنف بعد یا خانواده بعد در شود تر ملموس مقداری یک اینكه برای كردید مطرح

 تكاملی نیازهای حل برای مادی تأثیر توسعه ایجاد اقتصاد در دولت وظیفه ـ 3/1

 مادی تأثیر توسعه تقرب بستر عنوان به باید گفتیم كه است نظام به مربوط همیشه تكاملی نیازهای(: ج)    

 دستگاه این من كه نكند استراحت صبح تا شب و كند مناجات یعنی بداند محتاج باید را خودش و بخواهد را

 زنی گمانه در هم لذا و دارد را مشكل این كنم، درست آنها دستگاه مقابل در میخواهم كه را نوری فیبر این و

 مأیوس یعنی است استقامت بردن باال روحی تالش ثمره حداقل بكند روحی و ذهنی تالش هم و كند كار

 فهم در خداوند یاری كه باشید داشته یقین اینستكه حداكثر و است فعالیت ثمره حداقل یعنی شود نمی

 استقامت وجود هست، علم تولید در كه ابتهالی خاصیت حداقل ولی آید می بوجود حتماً جدید گمانه و هست

 مرتبه امداد. شود می پیدا كه است امدادی اولین شدن راسختر و متعال خدای به اعتماد یعنی است روحی

 این. اجراست مرحله به آن رساندن هم بعدش مرحله و است آمدن بدست گمانه یا كردن پیدا مجرا آن ثانی

 آن در كه هم كسانی باشد می دولت به مربوط آنهم مسئولیت و است دولت به مربوط همیشه تكاملی نیازهای
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 هركسی باشند داشته حضور باید نسبت به هم جامعه همه و دارند حضور والیت نظام در واقع در دارند حضور

 .باشد تر پایین ظاهریش سازمانی پست ولو است بیشتر منزلتش باشد باالتر تأثیرش سهم نسبت كه هم

 .شود می اقتصاد موضع در دولت وظیفه تكاملی، نیازهای حل برای تأثیر توسعه پس(: س)    

 .است الهی اجتماعی قرب بستر توسعه ما اقتصادی توسعه استراتژی دیگر عبارت به(: ج)    

 ای موازنه و عمومی نیازهای حل برای مادی تأثیر توسعه ایجاد اقتصاد در اصناف وظیفه ـ 1/1

 موازنه نیاز نظام، داخل در. شود می گفته عمومی نیازهای آن به كه است صنفی نیازهای دوم سطح در بعد    

 زندگی بتواند مناسبات آن در جامعه كه مناسباتی و ساختار یک شدن درست اجتماعی مناسبات بین توازن و

 نیازهای جزء اینها دارد غیره و ساختمان جاده، كارخانه، مانند چیزهایی یک به نیاز باشد داشته اسالمی

 . شود می تلقی صنفی

 .شود می درونی نیازهای معنا یک به(: س)    

 شود می مطرح بیرون با درون سازی هماهنگ شكل در این بگیرید، بیرون را تاریخ اگر معنا یک به(: ج)    

 همان افزارها سخت كه افزارهاست سخت كلیه توازن بعد و اجتماعی قوانین یا مناسبات توازن ابتدا یعنی

 .هستند تولید ابزارهای یعنی امثالهم و جاده ها، كارخانه

 مصرفی نیازهای حل برای مادی تأثیر توسعه ایجاد اقتصاد در خانواده وظیفه ـ 1/1

 توازن همیشه توسعه فضای در پس است سطح ترین پایین خانواده نیاز شود، می خانواده نیاز سوم مرحله    

 .گیرد می انجام خانواده تولید و خانواده مصرف الگوی تعریف امكان توازن فضای در و شود می تعریف

 قید با اینجا در ما كه هست هم فكری و روحی سطح در نیاز این فرمودید، نیاز به تعبیر اینجا در(: س)    

 .كنیم می بحث اقتصاد

 .شود می مادی بستر تا سه هر در تقرب، بستر(: ج)    

 .مادی نیازهای توسعه یعنی(: س)    

 .خانواده سطح مصرف توسعه و توازن تكامل، توسعه برای مادی تأثیر توسعه(: ج)    
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 شود؟ می مصرف وری بهره آخری، بخش پس(: س)    

 هم است صنف كه دوم سطح ابزار با لذا است دوم به ملحق كند می تولیدی خانه در زن اگر یعنی بله(: ج)    

 در آنرا كه است ای وسیله گاز اجاق كند می درست مربا گاز اجاق از استفاده با دارد مثالً یعنی. كند می كار

 آن در كند، می تبدیل مصرف قابل غذای به را خام مواد یعنی كند می تولید غذا دارد كردید تعریف توازن

 ناهار ظهر هستند جامعه در كه كسانی همه میگوئید آید می مصرف قسمت در بعد ببینیم تولید در باید بخش

 وری بهره كه هستند وری بهره در همه اینستكه معنایش كنند، می افطار همه و است رمضان ماه یا خورند می

 یک بلكه گذاریم نمی را فرد مان سیستمی واحد در چون كنیم می تعریف هم خانواده به گردد، می بر فرد به

 .كنیم می تلقی مشروعیت با هم را سیستم و گذاریم می سیستم

 اقتصاد در وری بهره سطوح ـ 1/1

 داریم؟ مصرف یعنی داریم، هم دولت سطح در را وری بهره(: س)    

 یک بسازد ساختمان یک تا كند مصرف میخواهد دولت مثالً است، تكاملی نیازهای برای مصرف(: ج)    

 برویم خط آخر به وقتی رسد؟ می كسی چه بدست پولش شده، درست جایی در مواد این خرد، می موادی

 .دارد حضور انسانی نیروی بینی می

 .رسد می خانواده یا صنف بدست(: س)    

 میگویند است، خریده اطاق این ساختن برای چوب مقدار این دولت هست، چوب مواد از یكی یعنی(: ج)    

 ناهار ظهر بریده، را چوب كسی یعنی، آن تبدیل تا آن استحصان از میگویم جنگل، از آورده؟ كجا از را چوب

 .كنید ذكر را موارد این همه مصرف در میتوانید یعنی است كرده دریافت اجرت و خورده

 بعد و است خانواده مورد در مصرف پایین سطح اینستكه كردم مطرح را سؤال این اینكه علت(: س)    

 سطوح در یعنی داریم مختلف سطح در را مصرف چون كنیم جدا آنرا ای شاخصه یک براساس میخواهیم

 .داریم خانواده و صنف دولت،
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 راندمان، اگر. است تكامل برای مصرف بلكه نیست خانواده برای مصرف دیگر شد، توسعه راندمان، اگر(: ج)    

 . شود می افراد مصرف دیگر شد خانواده برای راندمان اگر و است صنف برای شد، توازن

 اینجا و صنف اینجا تكامل، آنجا كه كنیم مشخص باید چگونه داریم اینجا در كه مالكی به توجه با(: س)    

 (.مصرف) است خانواده

 به نیاز یعنی كند می عوض را روابط و موضوعات یعنی میدهد توسعه را تقرب بستر تكامل(: ج)    

 .شود می تكامل این اسم كه آورد می جدید بستر و جدید حاالت به نیاز و كند می فراهم را جدید ساختارهای

 .كنید بیان مثال است ممكن اگر(: س)    

 تكامل در كه را تعاریفی یعنی. بدهیم توسعه تكامل با متناسب را عدالت كه است آنجایی توازن برای(: ج)    

 یعنی كند می متناسب عدالت مفهوم با را فرد مصرف كه آنجایی خانواده برای و میدهید نشان عدل در دارید

 شما بین كه نسبتی یعنی عدالت رسد، می شما به كه سهمی یعنی پایین، سطح در قسط را، قسط و وری بهره

 .باشد تكاملی مرحله محور بر باید عدالت نظام یعنی توازن توسعه. است برقرار دیگران و

 این بگوئیم بدهیم نشان تكامل سطح در جامعه در نمودی صورت به را اقتصاد بخواهیم اگر االن(: س)    

 كه مشاغلی از دسته یک كنند، می كار توسعه در كه دارند اقتصادی مشاغل اقتصاد زاویه از ـ مشاغل دسته

 .است خانواده به مربوط اقتصاد هم دسته این كند، می كار عدالت ـ اجتماعی توازن سطح در

 (دولت) اجتماعی ساختارهای در اقتصادی های هزینه سطوح ـ 1/1

 خرج آزمایشگاه برای هایی هزینه یک شما كنم، نمی عرض را مثالی یک مطلب شدن روشن برای(: ج)    

 .كنید می

 (فرهنگی هزینه) تفاهم توسعه و منطق تغییر برای اقتصادی هزینه ـ 3/1/1

 را ریاضیات میخواهید مثالً كنید می مصرف سنجش توسعه در پژوهشی مراكز برای را هایی هزینه یک و    

 كنید؟ می چكار آنجا در میگویم كنید، می مصرف باالتر سطح در هم را هایی هزینه یک و بدهید توسعه

 نتوانست میگویند دارند؟ اشكالی چه منطق مگر میگویم كنم می عوض را ها منطق دارم آنجا در میگوئید
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 است سازی هماهنگ منطق وظیفه چون بیاورد بوجود را الزم هماهنگی و بكند بهنجار را اجتماعی تفاهم

 كه بكند حساسیتی به تبدیل را حساسیتها بود نتوانسته. میخواهد جدید منطق هماهنگی جدید افق همیشه

 در كه تغییری در خرج محاسبه، تغییر در خرج منطق، تغییر در خرج. باشد درگیری از مرحله این با متناسب

 آزمایشگاه و شوند می درست ریاضیات و منطق یعنی است وری بهره خرجهای از غیر گیرد می انجام آزمایشگاه

 كنیم كشف توانستیم كه را چیزی این كه بكنید درست ای كارخانه میگویند آنوقت كند می درست جدید ابزار

 .كنید می ذكر را ساختارهایش هستند؟ آن متناسب ساختارهایی چه حاال. برسانیم اجتماعی وری بهره به

 (سیاسی های هزینه) حضور انتخاب، اختیار، و اراده توسعه های هزینه ـ 1/1/1

 توسعه و بدهیم توسعه را اجتماعی اختیارات میخواهیم میگوئید كند می مطرح سیاست در را این عین و    

 و اختیار موضعگیری، یعنی كرد می هزینه اسالمی جامعه نیروی از «ره»امام معنا، این به باشیم داشته حضور

 روی بر شد، می درگیر شاه با خدا پرستش و تعبد محور حول در ایشان اراده داشت، خرج ایشان انتخاب

 باال را ناهنجاریها به نسبت نفرت بعد كرد می جلب را آنها توجه و گذاشت می اثر مردم مذهبی حساسیتهای

 كار شكل این شدند می زندانی نفر هزاران كه بود این روشنگری این خرج كرد می روشنگری یعنی برد می

 آخر تا و داشت خرج ایشان تصمیم ولی نیست هم اقتصادی معنای به و ندارد هم آزمایشگاهی كار و منطقی

 خرج راندمان ولی داشت خرج مسلمین همه و اسالمی جامعه برای ایشان تصمیم بودند حیات در كه كار

 كردیم می فراوان تالش ما چنانچه اگر اقتصاد، بوسیله بگوید كسی كه است محال یعنی بود باال بسیار ایشان

 قطب یک آمریكا مقابل در ما بگوئید بتوانید كه بود محال شویم حل اقتصاد جهانی، باشگاه حوزه در كه

 گویند می آمریكا بر مرگ دیگری كشورهای در شود، می برنده شما تیم فوتبال در ساده، مثال یک شدیم می

 ولی میدانند آنها برابر در را شما كه اید داده انجام كاری یک جهانی جامعه تعلقات در اینستكه معنایش این

 از آمریكا و كنند می بازی فوتبال یا گیرند می كشتی آمریكا با نیز دیگر كشورهای. دانند نمی را دیگران

 حساب قطب را شما كه حاال. كند نمی حساب قطب را مقابل طرف كسی هیچ خورد می شكست بسیاری

 سیاسی امور برسر آمریكا با كشورهای از بسیاری است؟ كمی راندمان سیاسی نظر از واقعاً آیا كنند می
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( محمد مهاتیر) مالزی وزیر نخست هستند، ناراحت و دارند تنشهایی و نزاع آمریكا با ملتها از بسیاری هستند،

 ها ملت از بسیاری آمریكا، بر مرگ بگویند و نیامد آنجا در كسی چرا امّا خورده بزرگی ضربه یک آمریكا از

 بزرگترین آمریكا؟ بر مرگ بگویند كنند نمی جرأت خودشان چرا اما هستند عصبانی آمریكا از كه هستند

 خیلی حرفها این از بعد ولی رفت برباد هفته یک ظرف كردیم كار سال 11 گویند می خوردند را ها صدمه

 كه است این از غیر خوردیم صدمه اینكه اما، خوردیم صدمه آمریكا از ما میگویند احترام با و آمیز مسالمت

 انصافی بی كشور آمریكا بدانید مردم ای كردید انصافی بی شما گویند می ایستیم، می آمریكا مقابل در ما بگویند

 باید دیگر جای در اقتصاد و فرهنگی سیاسی، تكاملی هزینه. گویند نمی پرخاشگری با هم را همین اما است

 . است دولت به مربوط كه بشود صحبت

 (اقتصادی هزینه) آزمایشگاه توسعه و تغییر در هزینه ـ 1/1/1

 نیست كنید می پیدا شما كه درگیری و نظامی مسئله فقط میدهد انجام نظام كه كارهایی از دسته یک    

 توسعه تا كنید خرج آن اقتصادی و ی منطقه قسمت در باید حتماً بلكه نیست سیاسی موضعگیری مسئله

 كه صبح امروز ما اینكه معنای به اقتصادی سود است ممكن كه هستند چیزهایی اینها. ببرید باال را تأثیرشان

 راندمانش بگویند كنند حساب عمومی مجمع در سال پایان در یا بیاوریم بتوانیم روزنامه دفتر در كردیم خرج

 برای نیست اینگونه شد، پیاده برنامه از بخش یک كه پنجساله دوره یک از بعد حداكثر یا است بوده چقدر

 و كنید می موضعگیریها در كه سیاسی های هزینه برای اجتماعی مشاغل در و شود می هزینه كل اوصاف

 آزمایشگاهها در كه اقتصادی هزینه و كنید می تفاهم های گمانه ساختن هماهنگ در فرهنگی های هزینه

 كم آن منطقی هزینه و آزمایشگاهی هزینه مان جامعه در ما كه است بد بسیار كه بگوئیم باید البته كنید می

 .نیست قسمتها این در دولت خرج بگوئید شما كه باشد اینگونه نباید یعنی باشد

 .شود می واقع سطوح همه در و جا همه در كردن هزینه عمل اینستكه مورد در من سؤال(: س)    

 اجتماعی راندمان با متناسب خانواده در اقتصادی هزینه سطوح ـ 1/1
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 میگویم من كند، می مصرف را این گفتید شما اگر كنید؟ معین را موضوع راندمان راندمانی، چه برای(: ج)    

 تولید باشند، سالمت تا كردند مصرف كه است افرادی و انسانی نیروی آن راندمان است خانواده بخش در

 شود خانواده در محبت تولید كه میگوئیم خانواده درباره باید بعداً كه را خصوصیاتی و باشند داشته فرزند

 میگوئید. باشند داشته باید اسالمی خصوصیات همه با فرزند یک نیست، فرزند تولید برای هزینه فقط چون

 انسانی نیروی دارد، راندمان هم و هزینه هم خودش میگوئید بعد است انسانی نیروی مولد خانواده دستگاه

 هزینه اگر ولی شود می شناخته اشرف جزء( خودش منزلت در) خودش جای در هم انسانی نیروی و است

 در و داخل اجتماعی بهره اگر راندمانش چیست؟ راندمانش بگوئید و بسنجید راندمان با همیشه باید كنید می

 مدیریت) شود می درست ادارات و ساختمان جاده، كارخانه بوسیله اجتماعی وری بهره مثل است توازن

 ( سازیها هماهنگ و اجتماعی

 دارد؟ بندی طبقه باال تا پایین از آنجا در هم مشاغل بعد(: س)    

 اجتماعی موازنه ایجاد با متناسب اصناف در اقتصادی هزینه سطوح ـ 7/1

 توسعه و فرهنگی توسعه سیاسی، توسعه است اجتماعی توسعه برای گفتید اگر ولی آید می صنف در(: ج)    

 موازنه خدمات در و میدهد صنفی خدمت دولت، كه آنجایی در است دولت خرج این میگویم است اقتصادی

 صدا كند، می هماهنگ را پرورش و آموزش و كند می اداره و كند می آسفالتكاری گویم نمی دولت آن به است

 رهبری، اصلی كار همانطوریكه دولت اصلی كار اوست، منطقی كار از غیر این كند می هماهنگ را سیما و

 هم سومش بخش و فرهنگ بخش در هم اش بعدی كار بیاورید، باید نیز آنرا تابع هزینه و است موضعگیری

 .است اقتصاد بخش

 بگیرد؟ قرار صنفی دایره در تواند می دولت از عظیمی بخش پس(: س)    

 .كنید می صنفی تعریف كند می كار موازنه در كه آنجایی در حتماً(: ج)    



 ·····························································································  71 

 برابر در و ندارد احدی به واگذاری قابلیت اینستكه قسمت آن خصوصیات از شود متمركز باید حتماً(: ج)    

 در است مسؤل رهبری صلح و جنگ موضعگیری در دیگر عبارت به است مسؤل آن به نسبت ملت

 .است مسؤل هم اقتصادی موضعگیریهای در و است مسؤل دولت دستگاه حتماً هم فرهنگی موضعگیریهای

 یا اجتماعی تعبد توسعه اصل دولت مسئولیت كه است این من برداشت از بخش یک: دانشمند مهندس    

 فردی قیاس طبیعتاً كه اجتماعی قیاس آن در البته) سازند می را تعبد توسعه ابزار صنوف است تكاملی نیاز

 .است فردی تعبد بسترساز یا و ساز زمینه حدودی تا هم خانواده( شود می ایجاد هم

 .سازد می را اش جامعه با متناسب فرد و است فرد مولد حقیقت در یعنی(: ج)    

 خاناده خود در هم دیرگی های زمینه یک باالخره چون است فرد مولد آن وظیفه ترین اصلی یعنی(: س)    

 .است آن وظیفه ترین اصلی ولی آید می بوجود

 ساختارها آن، از فراتر یا و ابزار گیرد، می انجام خانواده در افراد نگهداری و رشد تولید، بگوئید یعنی(: ج)    

 .گیرد می انجام صنوف در( افزارها نرم و افزارها سخت از اعم)

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

   





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 31جلسه 

 31: پژوهشی جلسه شماره11/1/77: 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

  اجتماعی ارتباطات ساختار در فرهنگ و اقتصاد جایگاه بررسی

 1 •••اقتصاد بنیان و اساس مادی و الهی دونظام در مادی تأثیر نسبت پیدایش ـ 3

 1 •••مادی نظام اقتصاد در تبعی و فرعی اصلی، متغیرهای ـ 3/3    

 1 •••الهی نظام اقتصاد در تبعی و فرعی اصلی، متغیرهای ـ 1/3    

 1 •••الهی و مادی مبنای بر برنامه ویژگیهای ـ 1

 1 •••مادی نظام در توسعه برنامه ویژگیهای ـ 3/1    

 1 •••اقتصاد استراتژی از توسعه استراتژی تبعیت ـ 3/3/1        

 1 •••ماده جهان و انسان رابطه درون از استراتژی استخراج ـ 3/3/3/1            

 1 •••(برنامه كالن سطح) ماده جهان و انسان رابطه بودن اصل از برنامه كالن اهداف تبعیت ـ 1/3/1        

 •••(برنامه خرد سطح) ماده جهان با انسان رابطه بودن اصل براساس مصرف و وری بهره تعیین ـ 1/3/1        

1 

 ارتقاء عدم امكان و مادی نظام در تكنولوژی كارائی توسعه و پویائی تحقق امكان ـ 1/3/1        

 1 •••الهی تكامل جهت در                    

 7 •••الهی نظام در توسعه برنامه ویژگیهای ـ 1/1    

 7 •••مادی تأثیر كیفیت و جهت در وحی نظر داشتن موضوعیت ـ 3/1/1        

 7 •••ارتقائی ثابت جهت براساس توسعه برنامه در نهائی گذاری هدف ـ 1/1/1        

 7 •••توسعه عامل ترین اصلی وحی ـ 1/1/1        
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 33 •••(وحی كلمات) برنامه بیرون از توسعه اهداف استخراج ـ 1/1/1        

 در خاص جهت به كاربردی علوم و نظری علوم پایه، علوم كردن مشروط ـ 3/1/1/1            

 33 •••توسعه استراتژی استخراج                            

 33 •••تئوریک نظر از توسعه اصلی متغیر تعیین از پس توسعه استراتژی تعیین ـ 1/1/1/1            

 استراتژی با اقتصادی توسعه در عملیات گردش تعیین و سیاستگذاری تناسب ضرورت ـ 1/1/1        

 31 •••توسعه

 31 •••اجتماعی ارتباطات ساختار در فرهنگ جایگاه بررسی ـ 1

 31 •••انسانها بین ارتباط توسعه فرهنگ در اصل ـ 3/1    

 31 •••انسانها بین نسبیت نظام حاصل فرهنگ ـ 1/1    

 31 •••(توسعه سطح در فرهنگ) انسانها بین ارتباطات پذیری توسعه ـ 1/1    

 31 •••انسانها بین ابزارتفاهم منطق ـ 3/1/1        

 31 •••اجتماعی منطق توسعه حاصل تكنولوژی ارتباطات، توسعه ـ 1/1/1        

 موجب الهی گیری جهت با متناسب سازی هماهنگ منطق وجود عدم ـ 1/1/1        

 31 •••اجتماعی ناهنجاری پیدایش                    

 31 •••فرهنگ اولیه حد تأثیر جهت ـ 1/1    

 •••(منطق) ابزار نیازمند ساختار و ساختار نیازمند كیفیت و كیفیت پیدایش در اصل جهت ـ 3/1/1        

31 

 31 •••اجتماعی تفاهم ارتباط، سازی هماهنگ نتیجه منطق، نتیجه ارتباط سازی هماهنگ ـ 1/1/1        

 31 •••عملی و فكری ارزشی، نظام مختلف سطوح در جامعه فرهنگ ارزیابی شاخصه تفاهم ـ 1/1/1        

 37 •••(كالن سطح در فرهنگ) نسبیت قوانین تعیین ـ 1/1    

 37 •••(خرد سطح در فرهنگ) تخصیص قوانین تعیین ـ 1/1    

 31 •••فرهنگی مشاغل سطوح بررسی ـ 7/1    

 جامعه عمومی سازی هماهنگ و تفاهم اصلی مسئول اسالمی جمهوری فرهنگستان ـ 3/7/1        

 31 •••(توسعه درسطح فرهنگی مشاغل)                    

 37 •••توسعه سطح در فرهنگی مشاغل به نسبت ارتباطات سطح باالترین تخصیص ـ 3/3/7/1            

 37 •••(كالن سطح در فرهنگی مشاغل) عالی آموزش و علوم وزارت و فرهنگی انقالب شورای ـ 1/7/1        

 12 •••(خرد سطح در فرهنگی مشاغل) فرهنگی اجرائی دستگاههای ـ 1/7/1        



 اجتماعی ارتباطات ساختار در فرهنگ و اقتصاد جایگاه بررسی

 اقتصاد بنیان و اساس مادی و الهی دونظام در مادی تأثیر نسبت پیدایش ـ 3

 براساس مادی تأثیر توسعه پیدایش معنای به مادی نظام در اقتصاد قبل جلسات در: رضائی االسالم حجة    

 بین رابطه بودن اصل به الهی نظام براساس اقتصاد همچنین گردید تعریف جهان و انسان رابطه بودن اصل

 حال. میشود حاصل خالق با انسان رابطه براساس عینی تأثیر نسبت یعنی شد تعریف متعال خدای و انسان

 بیان به اند؟ زیرساخت بیان یا هستند تعاریف سری یک صرفاً شد ارائه كه تعاریفی این آیا اینستكه سئوال

 كه است ای رابطه نحوه یک بیان یا شود می تلقی اقتصاد تعریف عامترین عنوان به آیا عام تعریف این دیگر

 كرد؟ تعریف را اقتصاد توان می آن براساس

 سطح و باشد سطح یک مخصوص كه نیست اینگونه تعریف كلی بطور: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 و حكم تعریف، شما بازهم شود، انتزاعی و ساده االسمی، شرح تعریف وقتی حتی یعنی نشود شامل را دیگر

 اثبات كه چیزی یعنی محصول ولی است تصدیق حكم، هرچند دارید( محصول) نهائی تصدیق آنگاه و تصدیق

 .است محصول یک كه كند می تمام را دیگری چیز حكمیه نسبت و شود می

 در. شود می تعریف جهان و انسان بین تأثیر نسبت به فقط اقتصاد، بگوئیم كه نیست اینگونه خالصه    

 نظام در هم كه دارد تأثیری نسبت یک جهان و انسان بین رابطه بگوئیم اینستكه اش ساده تعریف حقیقت

 .كنند می اطالق آن به را كارآئی و عاملیت عنوان و است اقتصاد بنیان و اساس مادی نظام در هم و الهی

 مادی نظام اقتصاد در تبعی و فرعی اصلی، متغیرهای ـ 3/3

 بر انسان و انسان بر جهان كه تأثیری میزان یعنی دارد وجود جهان و انسان بین كه تأثیری سهم این    

 عوامل و( باشد مطرح تبعی متغیر یک عنوان به اینكه نه)باشد اصل جهان و انسان رابطه اگر دارد، جهان

 و شود تاریخ تكامل اصلی متغیر جهان، با انسان ارتباط یعنی شوند تبعی دارند، وجود جامعه در كه دیگری

 بدین شود تبعی هم ارزشی و اخالقی توصیف در انسان ارتباط و شود، فرعی متغیر هم با انسانها ارتباط

 جهان و انسان بین نسبتی یک مادی دستگاه در تر ساده بیان به گردد مادی نسبیت تابع اخالق كه معناست
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 انسان برای هم حركتی یک و گذارد می اثر انسانها بر كه كنید فرض حركتی یک جهان برای یعنی دارد وجود

 چه در ما اینكه یعنی نسبیت این در بگوئید حال. دارد وجود دو این بین نسبتی یک همچنین. شوید قایل

 تعریف «تولیدی روابط» یا «اجتماعی روابط» باشیم، داشته حركتی نوع چه و باشیم تاریخ از ای مرحله

 انسان برای كند می جهان به نسبت كه فعّالیتی و جهان به نسبت برخورداری از كه ابتهاجی یعنی. شود می

 تأثیر بین) حركت دو بین كه نسبتی بگوئیم كه است صحیح و برد می باال را ابتهاج این نسبت شود می حاصل

 نسبتی یک حركت دو این دارد، وجود( دیگر حركت بعنوان جهان بر انسان تأثیر و حركت یک بعنوان جهان

 انسان بین كه تأثّری و تأثیر نسبت این بگوئید و كنید مالحظه آنرا تاریخی مرحله در میتوانید شما كه دارند

 روابط به لذا آورد، می پدید را ای جامعه یک و كرده معین را همدیگر با انسانها بین رابطه هست، جهان و

 متغیر با متناسب كه است اجتماعی روابط نوعی اینها چون گفت توان می هم «تولیدی روابط» جامعه، درون

 رابطه است، جهان و انسان رابطه همان، اصلی متغیر اما نیست اثر بدون و دارد اثر حتماً البته است، اصلی

 نظام در اخالق نتیجه در شود می تبعی متغیر هم ارزش و اخالق و است فرعی متغیر نیز یكدیگر با انسانها

 . شود می نسبی مادی،

 الهی نظام اقتصاد در تبعی و فرعی اصلی، متغیرهای ـ 1/3

 وجود اقتصاد تعریف در جهان و انسان تأثیر سهم هم باز گیرید می نظر رادر مطلب این عكس وقتی امّا    

 نیز هم با انسانها رابطه و است، اصلی متغیر خدا با انسان رابطه و شود می مطرح تبعی متغیر بعنوان ولی دارد

 .است فرعی متغیر

 .دارد وجود دوتا آن در هم انسانها رابطه یعنی است مشترك دو هر فرعی تأثیر سهم در(: س)    

 رابطه خود دیگر عبارت به باشد نحو یک به ها آن كیفیت اینكه نه است مشترك فرعی عنوان در(: ج)    

 رابطه گرفت قرار اصل مادی ابتهاج و نفس انانیت اگر. گیرد نمی قرار پرستش موضوع همدیگر با انسانها

 .شود می( مادی مرحله در فرعی البته) فرعی متغیر همدیگر، با انسانها



 ····························································································  323 

 اقتصاد یعنی چیست تكامل جریان اصلی متغیر كه كند می معین آنرا استراتژی اقتصاد، از تعریفی چنین    

 در كه نیست فلسفی تعریف یک تنها تعریف این پس شود می مطرح اصلی متغیر بعنوان یا و تابع عنوان به یا

 .باشند نداشته آن به كاری و شود طرح دیگری جای

 الهی و مادی مبنای بر برنامه ویژگیهای ـ 1

 چیست؟ شما توسعه استراتژی كه شود مشخص باید ابتدا ارتباطات زمینه در ریزی برنامه بحث در بنابراین    

 برنامه یک تغییر مختلف مراحل سازی هماهنگ ابزار یعنی استراتژی» میگوئیم چه؟ یعنی استراتژی میگویند

 .«درازمدت

 مادی نظام در توسعه برنامه ویژگیهای ـ 3/1

 اقتصاد استراتژی از توسعه استراتژی تبعیت ـ 3/3/1

 اگر حال شود می تنظیم و طراحی ساله بیست یا و ساله ده ساله، پنج های برنامه كشور یک در مثال برای    

 اساس از توسعه استراتژی بنابراین كند می تغییر اساسی طور به سال 11 هر طول در تكنولوژی كه كنیم فرض

 ماده جهان و انسان رابطه درون از حتماً باید مادی دردستگاه استراتژی پس شود می مقید تكنولوژی تغییر به

 وقتی چون شود تعیین تكنولوژی فعلی توانمندی از بیشتر را استراتژی كه ندارد معنا و بیاید بدست

 .كند می معین خودش را خود كلی گیری جهت و حركت نحوه میشود تولید بعدی تكنولوژی

 ماده جهان و انسان رابطه درون از استراتژی استخراج ـ 3/3/3/1

 گوئید می كه همانطور آید می بدست روابط درون از باشد اصل اقتصاد كه دستگاهی در استراتژی بنابراین    

 بودنش نسبی كه است اصلی متغیر ولی است نسبی اخالق یعنی شود می ایجاد روابط، درون از نسبی اخالق

 . كند می معین را

 مفهوم كلی بطور كه كنیم می اكتفا مقدار این به فقط و پردازیم نمی بحث جزیی مثالهای به اینجا در    

 ماده درون از و مییابد تحقق استراتژی یک محور بر اجتماعی تفاهم یا فرهنگ و سازی هماهنگ یا سیاست

 .شود می خارج هم
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 (برنامه كالن سطح) ماده جهان و انسان رابطه بودن اصل از برنامه كالن اهداف تبعیت ـ 1/3/1

 معنا دیگر سال 11 از بعد و كنید بهینه عینیت با انسانها رابطه با همراه باید مرتباً نیز را برنامه اهداف    

 ارائه و كنید تكرار ای كلیشه بصورت را هدفها همان عین و كنید متوقف را تكنولوژی بتوانید شما كه ندارد

 شما مثال برای. باشد داشته تطابق نسبت به تواند می گذاری هدف كه است خرد سطح در فقط نمائید

 اینكه یعنی است خرد سطح به مربوط حركت یک سد ساختن كه است روشن بسازید سد یک میخواهید

 مقدار چه و شود توربین بخش وارد آب چگونه و كند ذخیره آب مقدار چه باشد چقدر آن قاعده یا سد ارتفاع

 میگوئیم؟ خرد اینها به چرا شود می اطالق خرد اینها به كند؟ تولید برق

 ولو یعنی باشد اوّل كشور، صادرات ارزی موازنه در ولو كند پیدا افزایش آنها كمیت كه میزان هر به چون    

 كه آورید می جامعه در را بزرگ بندیهای دسته وقتی اما است مطرح آن كمیت تنها هم باز باشد نفتی صادرات

 معنای كنید می بیان را نسبتها كه وقتی پس. كنید می اطالق «كالن» عنوان آنها به است، اوصاف بین نسبت

 3.میدهد را كالن

 از هایی دسته جمعبندی بلكه نیست كمیت افزایش معنایش بریم، می كار به را كالن كلمه ما وقتی پس    

 . كرد برقرار نسبت آنها بین میتوان مجموعه، یک متغیرهای مانند كه است كمیت

 (برنامه خرد سطح) ماده جهان با انسان رابطه بودن اصل براساس مصرف و وری بهره تعیین ـ 1/3/1

 كارد، بشقاب، لیوان میخواهیم میگوئید مثالً و آئید می تر پایین فنی ضریب نسبتهای این از كه آنجا در امّا    

 مالحظه را آنها دیگری بگونه و قرارداد كالن بندیهای دسته در را اینها میتوان هرچند كنیم، تولید... و مداد

 ذغال رنگ، چوب، مثالً است؟ الزم چیزهایی چه مداد ساختن برای بگوئیم باید خرد سطح در فعالً ولی كرد

 ذكر را كارخانه یک قطعات است؟ الزم چیزهایی چه آن برش و كردن درست برای. برید می نام را... و گرافیت

                                           

 در آنها میگوئید میگوئید؟ را كشور پزشكان صنف آیا كه میكنم سئوال كنید می مطرح را «كار بازار» مثالً یا كنید چاپ پول میخواهید شما مثال برای 3

 انسانی نیروی از كه هرچه یعنی گیرند، می قرار كار بازار در هم اینها میگوئید میگوئید؟ را نفت شركت كارگران و مهندسین میگوئیم. هستند «كار بازار»

 بازار» مثالً یا كند، مشخص را كار وضعیت نسبت به كه كند برداری نمونه نحوی به بتواند باید شما سبد لذا و هستند كار بازار در میگوئید كنم سئوال

 تحت باید هستند، مؤثر تولید در كه ابزارهایی یعنی دارد، وجود... و ساختمان، خیابان، كارخانه، هرچه اینجا در. گیریم می نظر در را «ای سرمایه كاالهای

 .شود می شامل را مصرفی كاالهای همه عنوان این بگیرید، نظر در را «كاال بازار» یا شود مطرح عنوان این
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 كارخانه همین مورد در حاال.است خرد سطح در فعالیت كنید درست مداد میخواهید وقتی تا یعنی. كنید می

 تكامل و دیگر موضوع به موضوع این تغییر برای میگوئیم مثالً و كنیم می مطرح را دیگری نكته یک مدادسازی

 آنرا و كنند فكر آن تكامل برای كه باشد صرفه به اقتصادی لحاظ از اگر. داد انجام باید را كارهایی چه آن

 به نسبت مداد این جایگاه بگویند و كنند مطرح كالن سطح در را مسئله این باید حتماً بدهند، توسعه

 آن رشد سیر و است چگونه فرهنگ وضعیت همچنین و التحریر لوازم خود وضعیت و چیست التحریر لوازم

  است؟ چگونه

 را نوشتاری و تصویری عالیم از زیادی حجم یک آینده در ما بگوئید كه كنید سیر طرفی به شما است ممكن

 در لذا كند می اش حافظه وارد را آنها هم كامپیوتر و دهیم می كامپیوتر به بخواهیم را هرچه ما و خواهیم نمی

 بود بنا كه را كتابهایی بگوئیم است ممكن حتی و نداریم الزم بایگانی و یادداشت دفتر همه این ما آینده

 انجام ما برای را مطالب تفریق و جمعبندی كامپیوتر بخواهیم، كه وقت هر و نویسیم نمی دیگر هم بنویسیم

 . میدهد

 به باید كنیم درست مداد بخواهیم اگر میگوئید مثالً كنید صحبت توسعه مورد در خواستید هرگاه حال    

 تكامل از عبارتست توسعه یعنی باشد، فشاری صورت به مثالً و باشد نداشته نیاز تراشیدن به كه باشد نحوی

 نخواهد كارآمدی نوشتاری عالیم در دیگر قلم گوئید می تبدیل مورد در كه موضوع، آن تبدیل یا موضوع یک

 را تكامل وقتی امّا گردد، می انجام نوشتاری عالیم كار الكترونیكی دستگاه یک دادن فشار با فقط و داشت

 شده فشاری قلم به تبدیل چوبی، قلم یا مداد منتها هست خودكار و قلم اینستكه معنایش كنید می مطرح

 .است

 هرگاه ولی شد خواهد مطرح كالن نسبتهای حتماً آید میان به موضوع یک تغییر از صحبت هرگاه پس    

 موضوع كه وقتی پس. نیست كالن موضوعات از بحث دیگر باشد آن تكامل با توام چیز یک تولید از صحبت

 و افزار نرم آن و مدیریت سیستم آن دیگر كند، كار كامپیوتر مداد، و قلم بجای و ایجاد دگرگونی و شود عوض

 .است دیگری شكل به آنها همه بلكه ندارد وجود مواد آن و انسانی نیروی و افزار سخت
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 كه زمانی تا اقتصاد در جهان و انسان بین رابطه در كه هستیم آن بدنبال ما مباحث این در كلی طور به    

 موجود تكنولوژی ظرفیت در فقط را آینده سال 11 وضعیت كنیم، می تعریف مادی توسعه براساس را تكامل

 كند، می پیدا توسعه ضرورتاً كه كند پیدا توسعه بخواهد تكنولوژی خود اگر و كنیم مالحظه توانیم می

 معین هدف میتوانید همیشه خرد سطح در ولی كنیم معین اكنون را، آینده سال 11 از بعد اهداف توانیم نمی

 پتروشیمی كارخانه یک یا و شود ساخته جایی یک در سد یک كه میدهید سفارش خرد سطح در چون كنید

 چیزی بین نسبت نیست الزم كه گوئیم می «خرد» این به شود، ساخته جایی یک در نفت پاالیشگاه یک یا و

 در را فعالیتها و امور ترتیب یعنی شود می گذاری هدف تطابق با خرد سطح در همیشه پس. كنیم مالحظه را

1 و( flowchart) 3فلوچارت
CPM مدیریتی چه با و چندنفر كه كنیم می تنظیم و نویسم می كارها زمینی 

 حداكثر توسعه در ولی كنیم می كنترل مراحل همه در هم را آن نظم و میدهند هم انجام و بدهند انجام آنرا

 درون از مادی توسعه در جامعه اخالقی اهداف پس. كنید معین را هدفها توانید می آینده سال 11 برای

 تكنولوژی همان و كند می معین بعدی تكنولوژی را دوم مرحله گذاری هدف یعنی گردد می حاصل خودش

 با انسان رابطه با تا باشد داشته گیری جهت و شیب باید چگونه جامعه افكار و اخالق میگوید كه است بعدی

 .نیست اینگونه الهی توسعه در حالیكه در. باشد سازگار جهان

 تكامل جهت در ارتقاء عدم امكان و مادی نظام در تكنولوژی كارائی توسعه و پویائی تحقق امكان ـ 1/3/1

 الهی

 .است تكنولوژی ساختن بر مقدم هدف نیز مادی دنیای در: حسینیان االسالم حجة    

 آزمایش به شروع آنگاه كرده احساس را اجتماعی نیازهای شما كه كند می حكم خطا و آزمون(: ج)    

 كاری یک ابتدا، نمائید مقدم را( غائی علت) هدف میخواهید وقتی ولی. دهید پاسخ نیازها آن به تا نمائید می

 جواب پنجم تئوری وقتی حتی و دهد جواب شما به اول تئوری حتماً كه نیست اینگونه و كنید می آغاز را

                                           

 سیستم كتاب ـ دهد می نشان را خاص اشكال كمک به مراحل آن ارتباطات و مسأله حل مراحل كه باشد می مسأله الگوریتم تصویری شكل فلوچارت3

 طالیه انتشارات ـ 37ص ـ زاده ابراهیم علیرضا دكتر ـ اقدام جابر عبدالرضا ـ فرمها عملیاتی
 ctilical,path method (CPM) شبكه مبنای بر پروژه حل روش بحرانی مسیر روش 1
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 تولید در وقتی مثالً. دادید سفارش شما كه باشد چیزی به محدود كارآمدیش كه نیست معنا بدین باز میدهد

 برای چیزهایی و گیرید می قرار جدیدی افق دریک حالت این در كنید، پیدا نور بر تسلط توانستید افزار سخت

 یک جریان در تكنولوژی توسعه در شما یعنی نداشتند؛ طرح امكان شما برای قبالً كه شوند می شماطرح

 كه نیست اینگونه اما اند آمده بوجود اطالعات از برخی بوسیله ها پدیده سری یک مثالً گیرید می قرار چیزهایی

 االن بروید آنجا به كه كنید می گذاری هدف سپس و بینید می را كوه قله شما مثالً باشد بینی پیش قابل آخر تا

 افق یک رسیدید آنجا به وقتی ولی دارد وجود چیزی چه كوه آنطرف دانید نمی برسید آنجا به آنكه از قبل

 . بینید می را دیگری

 نیست؟ پویا و ثابت سیر یک تكنولوژی سیر كفر نظام در بگوئید میخواهید یعنی(: س)    

 «جهت» در بگوئید كه است ازاین غیر این اما كرد، قبول باید را كفر نظام تكنولوژی «پویایی» نه،(: ج)    

 .شود می بیشتر آن كارآیی مرتباً یعنی كند می پیدا تنزل و كند نمی پیدا ارتقا

 ارتباط نه باشد منظم غیر ارتباط صورت به است ممكن مختلف مراحل این بین ارتباط یعنی(: س)    

 .ای توسعه

 .دارد وجود هم كفار برای صدر شرح چون باشد باید مادی توسعه(: ج)    

 .باشد دیگری چیزی كوه آنطرف است ممكن رفتیم كوه قله به ما كه برفرض حال(: س)    

 .كنید می دنبال را توسعه افق آن در شما كه شود می پیدا جدید افق یک كوه آنطرف(: ج)    

 .داریم هم خودمان ریزیهای برنامه در را این ما(: س)    

 الهی نظام در توسعه برنامه ویژگیهای ـ 1/1

 هرگز و دارد وجود وحی دستورات خودمان، فهم نوع و فهم از خارج الهی، نظام در كه تفاوت این با(: ج)    

 .شود می عوض كه آنهاست از شما ادراك بلكه شود نمی عوض آن كلی جهتهای

 مادی تأثیر كیفیت و جهت در وحی نظر داشتن موضوعیت ـ 3/1/1
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. گردد می ذكر تبعی امر یک عنوان به ابتهاج و نیست اصل آن در ابتهاج ولی شود می عوض ادراك بنابراین    

 را تقرب مفهوم الهی نظام در. است اساسی بسیار تفاوت یک این و است اصل ابتهاج مادی نظام در ولی

 یعنی. دارد موضوعیت وحی نظر تقرب، در بلكه كنید نمی تفسیر مرحله آخرین تا خودتان درك بوسیله

 بر تكیه با را ابتهاج میگوئید مادی نظام در ولی پذیریم می را باشد وحی از درك براساس كه ابتهاجی میگوئید

 خوب ببرم لذت بیشتر آن از من كه هرچه و نیست دیگر چیز به مقید چون میدهیم تشخیص خودمان عقل

 .است

 چیست؟ دارد وجود جهتگیریش در كه تفاوتی این حال(: س)    

 ارتقائی ثابت جهت براساس توسعه برنامه در نهائی گذاری هدف ـ 1/1/1

 افقهای در دو هر و است ممكن دو هر برای صدر شرح اینستكه معنایش جهت، در تفاوت این وجود(: ج)    

 كند حفظ ارتقائی ثابت جهت با را غائی گذاری هدف همیشه میتواند الهی دستگاه ولی گیرند می قرار جدید

 در اصوالً است بحث دوم قسمت به مربوط موضوع این كه شود نمی پیدا عقلی تفاهم توسعه قدرت فقط یعنی

 دستگاه در اما است وحی همان كه است دیگری آگاهی یک محور بر تأثیر توسعه و تفاهم توسعه الهی نظام

 .ندارد وجود( وحی) عامل این كفار

 توسعه عامل ترین اصلی وحی ـ 1/1/1

 چیست؟ برنامه خود در عامل این تأثیر(: س)    

( ومنزلت پسند پایگاه یعنی) انگیزش پایگاه سپس و گیرد می قرار اخالق پایگاه عنوان به اول درمرتبه(: ج)    

 كه وحی با شما رابطه نحوه و پایگاه این ولی كند می پیدا توسعه مرتباً شما درك هرچند لذا شود، می ارزش و

 .نپسندید آنرا یا بپسندید را تأثیر توسعه یک شما كه كند می مشخص است اصل

 .میدهد قرار پایگاه را دنیا با ارتباطش نسبت هم مادی فرد(: س)    
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 پسند ندارد اعتقاد وحی به چون اش آینده به نسبت امّا میدهد قرار پایگاه را دنیا با ارتباط خودش او(: ج)    

 این وحی كار دهد انجام را وحی كار تواند نمی خودش ذایقه و چشیدن و شود می اصل خودش( وچشیدن)

 .برسید اینها به باید فرماید می و كرده انتخاب را موضوع چندین كه است

 .شد مقید ایمان مرتبه به موضوعات این پس(: س)    

 بگیرید نظر در را وحی عامل. شود می عوض خودش اینكه نه كند می پیدا افزایش ایمان مرتبه با فهم(: ج)    

 .ندارند را این كفار

 .شود می عوض( دنیا به نسبت ایمان) دنیا از فهم هم اینجا در(: س)    

 .كند می پیدا توسعه هردو فهم بلكه شود نمی عوض فهم مرتبه كه گویم نمی من(: ج)    

 (.آخرت و دنیا برای صدر توسعه) كند می پیدا توسعه دو هر در هم ایمان(: س)    

. است وحی همان كه دارد راهنما چراغ كه است مؤمن ایمان فقط ندارد راهنما چراغ كافر ایمان ولی(: ج)    

 را عامل آن دیگری ولی ندارد را عامل یک آنها از یكی میگوئیم و نویسیم می تابلو روی بر را مجموعه دو ما

 و كنند می پیدا تكامل فكری نظر از هردو البته. داد تساوی به حكم دو، این برای توان نمی دراینصورت دارد

 .باشد می عامل آن فاقد دیگری و است مند بهره عامل این از یكی ولی كنند می پیدا صدر شرح هردو

 یعنی باشد داشته دنیا و بشر میل بین رابطه جز پایگاهی تواند نمی كفر دستگاه در توسعه اهداف بنابراین    

 فرد یک راهنمای چراغ امّا ندارد وجود خودش ذایقه از فراتر راهنمایی چراغ دنیاپرستی، و دنیاطلبی برای

 گرفت نتیجه توان می مطلب این شدن روشن از بعد لذا. باشد می وحی كه است خودش ذایقه از فراتر مؤمن

 البته. شود می پیدا ـ سال 11 از بعد حداقل مرحله برای ـ مادی برنامه درون از مادی توسعه اهداف كه

 یعنی كنند می اصالح توسعه جریان در آنرا مرتباً نیز كنند می تنظیم سال 11 تا كه را ای برنامه همواره

 .شود می بهینه مرتباً جهان با و همدیگر با آنها رابطه و انسان از شان شناخت

 را پیامدهایش بتوانید شما كه نیست ای بگونه مطلب این كنید، می طرح را مطلبی یک شما دیگر بیان به    

 در لذا و شوید می مواجه تطابقهایی عدم یک با برنامه كردن پیاده جریان در بلكه. بشناسید سطوح همه در
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 پنج هر در و داریم مادی ساله 11 برنامه یک ما بنابراین. كنید می سازی بهینه و خطا و آزمون برنامه، خود

 اول در كه اهدافی آن بینیم می رسیم، می پنجم مرحله به كه زمانی. كنیم می بهینه مرحله پنج در آنرا سال

 توجه آنها به قبالً داشتیم الزم كه را چیزهایی از بسیاری یعنی است، كرده تفاوت بسیار بودیم كرده مشخص

 باید و نداشته اولویتی چنین بوده، اول اولویت دارای ما نظر به كه را چیزهایی از بسیاری و بودیم نكرده

 .شوند اصالح

 (وحی كلمات) برنامه بیرون از توسعه اهداف استخراج ـ 1/1/1

 هم این البته. شود تعیین برنامه بیرون از باید توسعه اهداف یعنی نیست اینگونه الهی اقتصاد نظام در امّا    

 توسعه مانند دیگر عبارت به است كلمات با رابطه بلكه نیست دنیا با رابطه درك، موضوع ولی است «درك» از

 آن كه میدهد نتیجه را محصوالتی یک وحی بهترِ شناخت علم توسعه و حكومتی احكام استنباط اصول علم

  براین. میشوند تكاملی جهت اساس و پایه یعنی میگیرد قرار پایه علوم اولیه فرضهای پیش جای محصوالت،

 تا باشیم داشته... و «شدن فلسفه» ریاضی، شیمی، فیزیک، باید ما چون دارد وجود هم بعدی سطوح اساس،

 ( خرد سطح یعنی) كنیم چكار حاال ما كه برسد مرحله این به

 استراتژی استخراج در خاص جهت به كاربردی علوم و نظری علوم پایه، علوم كردن مشروط ـ 3/1/1/1

 توسعه

 میدانی تحقیقات و گیرد می وحی از خودش درك از را پایه علوم و نظری علوم به مربوط اصول ولكن    

 شود محقق بتواند بیشتری نسبت به عینیت در وحی از درك در كه چیزی به كند می مشروط هم را خودش

 كند سازی مجموعه و كند، حل را بیشتری مسایل قبلی تئوری به نسبت بتواند آنستكه جدید تئوری میگوئید

 یعنی است مشروط كارآمدی، در هم و ها فرض پیش در هم موضوعاً اینجا. دهد افزایش را كارآمدی قدرت و

 توسعه استراتژی سطح در اقتصاد بحث اینجا تا. باشد دارا را خاص جهت در كارآمدی كه است مشروط

 .یافت خاتمه اقتصاد

 تئوریک نظر از توسعه اصلی متغیر تعیین از پس توسعه استراتژی تعیین ـ 1/1/1/1
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 و) مدت كوتاه سیاستهای كه بود این برای استراتژی میگوئید اقتصادی، توسعه استراتژی بحث اتمام از پس    

 موضوع همان اصلی متغیر با موضوع هر استراتژی یعنی كند هماهنگ را( مطلوب وضع با موجود وضع رابطه

 موضوع یک به نسبت شما كه است عملی نحوه استراتژی یعنی باشد داشته رابطه باید تئوریک تعریف در

 اگر و. است شرط عینی وضعیت تغییر برای شما عمل یعنی. میدهید انجام مدت طوالنی تغییر یک در متغیر

 میدهید انجام كه كاری دوم درقدم و نشناسید مجموعه یک عنوان به را موضوع این اصلی متغیر اول قدم در

 بر اگر گیرید، می كه را تصمیمی و كنید می ایجاد كه را شرایطی یعنی بگذارد اثر این اصلی متغیر بر نتواند

 .كرد كنترل آنرا تغییرات توان نمی بگذارد، اثر نتواند اصلی متغیر

 با متناسب استراتژی توانید می دادید تشخیص را مجموعه اصلی متغیر تئوری نظر از وقتی همیشه پس    

 تا اینستكه مفروض زیرا میگوئیم؟ اصلی متغیر با متناسب استراتژی را آن چرا. كنید تنظیم آنرا اصلی متغیر

 متغیر آن دیگر شد تبدیل موضوعاً كه وقتی فقط و هست هم اصلی متغیر دارد وجود موضوع این كه زمانی

 واال باشد داشته وجود باید اصلی متغیر ولی شود زیاد و كم آن دیگر وصف چند است ممكن. ندارد وجود

 انجام میخواهید شما كه كارهایی به نسبت همچنین گردد، نمی محسوب موضوع این به نسبت اصلی متغیر

 نظر در را سیب یک اگر مثالً. باشد مرتبط مجموعه این اصلی متغیر با كارها آن كه است الزم نیز بدهید

 كه است روشن است بوده سبز آن رنگ مرحله یک در و بوده شكوفه و گل ای مرحله یک در سیب این بگیرید

 شده كامل و رسیده كه دیگر مرحله یک در و داشته غذایی یا دارویی مثالً استفاده نحو یک مرحله این در

 را خاصی كار یک میتوان مرحله هر در كه كنید، می ذكر آن برای را مراحلی یک بنابراین. است زرد آن رنگ

 مربوط كار آن بعد مرحله در كه است بدیهی شود می نامیده آن تغییر مراحل كه داد انجام مجموعه آن درباره

 را بعدی مرحله بتوان تا شود تمام مرحله این باید اول دارند توالی چون. داد انجام توان نمی را قبل مرحله به

 .كرد آغاز

 توسعه استراتژی با اقتصادی توسعه در عملیات گردش تعیین و سیاستگذاری تناسب ضرورت ـ 1/1/1
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 در نیست الزم سیاستگذاری ولی باشد داشته حضور مراحل همه در باید( اصلی متغیر) استراتژی بنابراین    

 برنامه یک در كه را كارهایی اول مرحله در سیاستگذاری و باشد اول مرحله در باید فقط و باشد مراحل همه

 این بتوانیم بعد تا باشد چیزی چه باید كارها منتجه بگوئیم اگر دیگر عبارت به. كند می هماهنگ دارد وجود

 شود؟ حاصل ای منتجه چنین تا دهیم انجام باید كارهایی چه بگوئیم و كنیم خرد فنی صورت به را منتجه

 . كنیم تنظیم را ای مرحله سیاست باید میگوئیم

 برای زیرساخت اگر كنید؟ می اطالق زیرساخت آن به موقع چه كنیم، می بیان را اقتصاد تعریف وقتی حال    

 باید كنید، می معرفی زیرساخت توسعه، برای اگر و گوئیم می زیرساخت استراتژی مرحله به باشد، توسعه

 مرحله یعنی تر پایین مرحله باید كنید می معرفی زیرساخت برنامه برای اگر ولی كنید راتعریف استراتژی

 سطح در را اقتصاد باید كنید می درست زیرساخت خرد برای اگر و. كنید تعریف را سیاستگذاری و كالن

 .كنید تعریف خرد بسیار

 است؟ چگونه سیاستگذاری و استراتژی پس: رضایی االسالم حجة    

 هزینه آن در هم باز یعنی است اقتصاد گیرد می انجام خاص محصول تولید برای كه عملیاتی گردش(: ج)    

 آیا خیر؟ یا بوده درست آیا كه شود معلوم تا باشد توازن آنها بین باید میگوئید بعد كنید می مطرح راندمان و

 در شما اگر. كنید كنترل بتوانید باید آنجا در یعنی است؟ داشته افزوده، ارزش مقدار چه نه؟ یا شده بهینه

 بوده غلط شما مدیریت اصالً و اید كرده خرج بیهوده باشید، نداشته راندمان و هزینه بین ای افزوده ارزش آنجا

 حاال ما بگوئید اینكه مگر باشد سودآور شما فعالیتهای حتماً باید است، نگرفته صورت اقتصادی كار و است

 .شود می ظاهر دیگری جای در درازمدت در اش نتیجه ایم كرده خرج

 اجتماعی ارتباطات ساختار در فرهنگ جایگاه بررسی ـ 1

 انسانها بین ارتباط توسعه فرهنگ در اصل ـ 3/1

 البته. انسانهاست بین ارتباط توسعه فرهنگ، در اصل داشت توجه باید فرهنگ بحث با رابطه در اما    

 كه خصوصیاتی با متناسب انسانها ولی شود نمی معنا سیاست و اقتصاد از جدای فرهنگ كه است طبیعی
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 و ها اندیشه سطح در چه و انگیزشها سطح در چه تفاهم این حال كنند تفاهم همدیگر با بتوانند باید دارند

 با بتوانند باید شوند، همكار و همفكر بخواهند چه و شوند همدل و جهت هم بخواهند چه یعنی باشد، عمل

 ارتباطات كلیه یعنی است «جهت» اوالً سطوح، همه در ارتباط این كننده تعیین. كنند برقرار ارتباط همدیگر

 .گیرد می انجام الهی جهت حول یا و مادی جهت حول یا

 انسانها بین نسبیت نظام حاصل فرهنگ ـ 1/1

 وجود انسانها بین نسبیت نظام یک در بگوئیم است صحیح یعنی نسبتهاست كیفیت نیازمند دستگاه یک    

 پیدا فرم اینجا در و گذرد می نسبیتی نظام یک كانال از دیگران اراده تحرك با فرد هر اراده تحرك كه دارد

 بستر یكدیگر ذهن برای یعنی آورید می كلمات در شما كه است تركیباتی پیدایش اساس فرم، این و كند می

 هستید، مستقل و جدا هم از رسد می نظر به حالیكه عین در. كنید می پیدا یكدیگر ذهن در حضور و شوید می

 .كنید می پیدا مشاركت یكدیگر كیفیت حل در یعنی كنید می پیدا وحدتی یک

 (توسعه سطح در فرهنگ) انسانها بین ارتباطات پذیری توسعه ـ 1/1

 فكری رشد زمینه حتماً شما اشكال كنید می اشكال شما كنم می عرض را مطلبی یک بنده دیگر، بیان به    

 تمام من برای مطلب آن كنید سئوال شما اینكه از قبل و بدانم هم را شما اشكال جواب اگر حتی شود می من

 مطرح را سئوال این شما من صحبت این درباره چرا كه شود می طرح سئوال این من ذهن در حداقل باشد

 از غیر دیگری چیز یک انسانها بین ارتباط پیدایش در پس داشت؟ اشكال مطلب القاء نحوه آیا كردید؟

 .است ارتباط آن و كند می پیدا تكامل مرتباً خودشان

 انسانها بین ابزارتفاهم منطق ـ 3/1/1

 نه،: میگویم است؟ منطقی مطالب فقط آیا كجاست؟ تا اش دایره شود می كامل دارد كه ارتباطی این حال    

 حضور و كرده پیدا حضور میگوئید. دارد حضور جا همه در... و عمل اندیشه، هنر، در كه ارتباطی یعنی منطق

 منطق و كند می پیدا ابزار تفاهم، میگویم چیست؟ آن نهائی راندمان حاال شد انجام هم ها اراده بین نسبت

 .شود می درست
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 اجتماعی منطق توسعه حاصل تكنولوژی ارتباطات، توسعه ـ 1/1/1

 اجتماعی منطق كه نسبتی به البته گیرد می قرار فكر موضوع آن تكامل و جامعه برای هم منطق خود    

 صنایع یا و بسازند را كاالها و محصوالت هم همكاری با اینكه قدرت ارتباطی، عالئم باشد، كرده پیدا تكامل

 حتماً میگویم بسازد، را الكترونیكی صنایع میتواند میگوئید كه وقتی شود می بیشتر كنند ایجاد را الكترونیكی

 قدرت و محاسبات منطق یعنی دهند انجام همدیگر با توانند می را محاسباتی یک و دارند خاصی عالیم اینها

 یک باید مثالً و دارد نیاز هم دیگری ابزارهای یک میگوئید بعد است باالیی توانایی چنین دارای آنها سنجشی

 محصول یک چون شود درست تواند می تفاهم ابزار همین بوسیله آنهم میگویم كند درست هم تخلیه تونل

 یک تا دهند می انجام كارهایی یک همدیگر با انسانها یعنی است اجتماعی محصول یک بلكه نیست فردی

 آزمایش یک انجام یا و تونل یک كردن درست برای ای عده كه بینید می یكجا در شما. بیاید بوجود چیزی

 زدن حرف بوسیله تصمیمات این میگوئید باالتر قدم یک كنند، می گذاری سرمایه و هزینه زیادی پول ای هسته

 كاری چنین كنند، كار كه شد داده ای عده یک به و شد آوری جمع كه هم پولها و است، شده اتخاذ ارتباط و

 بستر كنند، می كار دارند كه تئوریسینهایی هم آن از باالتر مرتبه در. شد انجام ارتباط و زدن حرف بوسیله نیز

 پیدا توسعه جامعه سنجشی ابزار كه بینید می هم خط انتهای در. است شده فراهم ارتباط بوسله شان تفاهم

 سازی هماهنگ جهتگیری، در ابزار آن یعنی كند سازی هماهنگ باالتری افق یک در میتواند و است كرده

( شان عینی و فكری روحی، ارتباطات در) همدیگر با انسانها ارتباط بر جهت آن تنزل در همچنین و كند می

 .گوئید می «فرهنگ تولید ابزار» منطق آن به شما و دارد نقش

 موضوعات فرهنگ تأثیر سهم كه وقتی لذا باشد می اصل انسانها بین ارتباط فرهنگ، در بنابراین پس    

 توجه نكته این به باید است اجتماعی بیشتر كثرت و وحدت و انسجام آن، حاصل كند، می معین را جدید

 در دیگران كه آنگونه را كمال گاه هیچ ما. دانیم می ضروری را كثرت و كمی افزایش تكامل در ما كه كنید

 شود می كم آن از كثرت و است بساطت سمت به كمال جهت میگویند و كنند می طرح عرفان و چرائی بحث

 باالتر انسجامش و بیشتر آن روابط و موضوعات كه دانیم می آن از عبارت را كمال بلكه ـ كنیم نمی بیان را،
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 .شود بیشتر اثرگذاری در آن توانمندی یعنی شود

 صدسال جامعه برای كه موضوعاتی با قیاس قابل شوند می طرح موجود جامعه برای كه موضوعاتی پس    

 3.نیست شدند می طرح قبل

  اجتماعی ناهنجاری پیدایش موجب الهی گیری جهت با متناسب سازی هماهنگ منطق وجود عدم ـ 1/1/1

 با متناسب منطق االن میگوئیم آید می پدید ناهنجاریها از بعضی جامعه در چرا كه كنند سئول اگر حال    

 انگیزشی بستهای بن به لذا و شود می انجام سازی هماهنگ دیگری منطق با و ندارد وجود الهی گیری جهت

 است فردی فقه به مربوط میدهند نظر الهی و اخالقی ارزشی، احكام درباره كه ابزارهایی آن. كند می برخورد

 .كنند بیان را مجموعه احكام توانند نمی آنها زیرا كرد حكومت توان نمی آنها با لذا و

 فرهنگ اولیه حد تأثیر جهت ـ 1/1

 در امّا است «مادی تأثیر» اولیه حد اقتصاد، در اما است «جهت» فرهنگ، اولیه حد خالصه بطور پس    

 .باشد می تأثیر جهت نفس فرهنگ

 (منطق) ابزار نیازمند ساختار و ساختار نیازمند كیفیت و كیفیت پیدایش در اصل جهت ـ 3/1/1

 جهت در ها اراده بین نسبت ساختار، در. خواهد می ساختار كیفیت و است اصل كیفیت پیدایش در جهت    

 ابزاری به نیازمند كنند برقرار ارتباط بخواهند ها اراده وقتی( الهی و مادی جهت از اعم) دارد وجود كه واحدی

 .باشد می منطق ابزار آن كه است

 اجتماعی تفاهم ارتباط، سازی هماهنگ نتیجه منطق، نتیجه ارتباط سازی هماهنگ ـ 1/1/1

                                           

 ترافیک زیرا كند، اخالل دچار را شهر ترافیک تواند می گیری تصمیم یک با شهرداری یا شهربانی مسئول گفت می قبل صدسال جامعه در كسی اگر مثالً 3

 و زندگی به توجه با بگیرید نظر در روستا در مساحت مقیاس به را جمعیت% 71 اگر. نبود اینچنین جمیعت بافت و نداشت طرح قابلیت معنا این به

 ایجاد بازار در را مانعی یک وقتی زمان آن بگوئیم و كنیم عوض را ترافیک معنای میتوانیم حاال. نداشت جمعیتی ترافیک آنجا، كشاورزی و معیشت

 زمان آن در نقل و حمل وسایل سرعت. شود ایجاد ترافیک كه پنداشت وجود ماشین تعداد آن زمان آن در زیرا گرفت نمی صورت آمد و رفت كردند می

 كرد متوقف آنرا بالفاصله توان نمی كند می حركت سرعت با كه اسب یک مثالً بود محدود هم آنها در نظم ایجاد قدرت و بود ساعت در كیلومتر 1 حداكثر

 یک هستید مجبور شما است، سرعتی چنین دارای كه را ماشین امّا گیرد نمی صورت آسانی به چندان راست و چپ سمت به آن كردن هدایت یا و

 چپ و راست سمت دارای خیابان اگر كنید می حركت تهران طرف به قم از ماشین با شما وقتی مثالً كنید هدایت آنرا بتوانید آسانی به كه بسازید طوری

 با متناسب موضوعاتی آنها امثال و ترافیک رانندگی و راهنمایی نامه آئین كلی بطور پس. آید می پیش مشكل نباشد دیگر رانندگی راهنمایی عالئم یا و

 .است منطق تكامل هم ابزارش و شود پیدا بیشتری انسجام و روابط موضوعات، این در باید كه هستند دیگری ابزارهای یک



331  ···························································································································································  

 این موضوع میدهد،حال نتیجه را اجتماعی تفاهم ارتباط این و است ارتباط سازی هماهنگ منطق كار    

 و كردن، فكر مسئله خود تواند می تفاهم موضوع همچنین. باشد عینیت بر تأثیرگذاری میتواند تفاهم

 اش ثمره و منطق ابزارش تا شود تبدیل كیفیت به باید ها اراده جهت حتماً ولی باشد ارزشی امور و سنجیدن

 .باشد تفاهم

 عملی و فكری ارزشی، نظام مختلف سطوح در جامعه فرهنگ ارزیابی شاخصه تفاهم ـ 1/1/1

 آیا ببینیم و كنیم مالحظه آنرا ثمره و محصول باید باشد داشته شاخصه جامعه فرهنگ بخواهیم اگر    

 دارد، وجود نقص جامعه فرهنگ در كه كنیم می ادعایی چنین ما وقتی یعنی: نه یا دارد وجود تفاهم توسعه

 میتوانند جامعه افراد آیا كه كنید بررسی میگوئیم گیرید؟ می نظر در را شاخصی چگونه كه كنند سئوال اگر

 نماینده و مذهب نماینده نگهبان شورای مثالً میگویم چه؟ یعنی میگویند كنند؟ تفاهم خوبی به كارشان در

 از آن اعضاء و است ارزشها به نسبت تفاهم نماینده. باشد می ارزشها به نسبت اجتماعی تفاهم از قشر یک

 و فنون و اقتصاد در نیز( كارشناسان) عینی تأثیر نماینده همچنین اند شده نگهبان شورای وارد علمیه حوزه

 یک در اینها است؟ تفاهم اندازه چه نمایندگان از گروه دو این بین حال دارند تفاهم آن مختلف شئون

 گویند می دیگر عده و بدهید انجام را كار این باید میگویند شان عده یک یعنی ندارند تفاهم هم با مواردی

 اینجا در منطق پس میگویم كنند می ارسال نظام مصلحت شورای به اینصورت در كه بدهید انجام نباید

 .كند عمل توانسته سیاسی ساختار نظام بلكه كند عمل نتوانسته

 و دین با كارشناسان یا مجلس بین نزاع رافع و قاضی ـ 3: كند كار تواند می صورت دو به مصلحت شورای    

 در مصلحت شورای اگر پس. كند كمک رهبر به سیاستگذاری در و كند سیاستگذاری اینكه ـ 1 باشد ارزشها

 تكامل مرحله به مربوط و باال سطح در و خوب بسیار كار كند مساعدت نظام استراتژی تعیین و توسعه مسئله

 یكدیگر با منطق دو این اینستكه معنایش شد، اختالفات حل محل مصلحت شورای اگر ولی. باشد می

 را مسایل همه كه نیست ای بگونه آن كارآمدی و نبوده كارساز تفاهم توسعه منطق كه معنا این به درگیرند

 و گفتگو طریق از بتواند تا ندارد وجود اجتماعی سازی هماهنگ ابزار یک شما فرهنگ در یعنی شود شامل
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 مسائل با كه دیگری گروه درك با هستند آشنا بیشتر عینیت با كه را كارشناسان از گروه این درك منطق،

 .كند هماهنگ هستند آشنا ارزشی و اخالقی

 شما كه است دلیل بدین شود، ریزی پی الهی دستگاه براساس حسی تجربی علوم تا كنیم تالش باید اینكه    

 كاری، چنین بگوئید است ممكن فرضاً حال. كنید ایجاد را تان اجتماعی تفاهم توسعه منطق بتوانید

 تفاهم در چون گیرد، قرار مجدد دقت مورد باید ارزشها از شما ادراك اینستكه معنایش این نیست، پذیر امكان

 3.كرد حل آنرا سیاسی گیری تصمیم قدرت با سپس و پذیرفت را ناهنجاری امر یک توان نمی جامعه

 ( كالن سطح در فرهنگ) نسبیت قوانین تعیین ـ 1/1

 كردید، مطرح متد و روش بحث در را توسعه سطح اقتصاد، بخش در همانطوریكه: رضایی االسالم حجة    

 .كنید بیان نیز را فرهنگ خرد و كالن سطح

 فعالیت مشغول كالن سطح در كردید، بندی طبقه را فرهنگ موضوعات منطق، بكارگیری در شما اگر(: ج)    

 و كنیم بحث سیاست در آنرا باید كه كنید می ترسیم جامعه كل برای را جهتی یک ابتدا یعنی. هستید

 فرهنگ ضدّ جهت، میگوئیم كرد، پیدا جهت وقتی بعد ها، اراده میگوئید چیست؟ جهت پیدایش علت بگوئیم

 سطح اولین در تفاهم ابزار و كند پیدا تفاهم ابزار سپس و ساختار و نظام باید جهت این براساس و است

 باید بلكه. كنم می هماهنگ جداگانه را قشرها این من بگوید نباید یعنی. شود شامل را همه بتواند باید توسعه

 تفاهم سازی هماهنگ ابزار گفتید اگر شود؛ می واقع چگونه جامعه كل تفاهم و كل هماهنگی كه كند مشخص

 .است شده تمام شما توسعه منطق پس میگویم است، شده درست كل

                                           

 به نیاز شما آیا گفتند و آمدند آنجا به فرهنگی انقالب شورای عضو احمدی دكتر آقای كردیم، كار به شروع اسالمی علوم فرهنگستان در ما كه زمانی 3

 یک كشور در گفتم است؟ چگونه و است كسی چه او گفت. هست كند حمایت اینجا از باید كه قدرتی گفتم چرا؟ گفت خیر گفتیم دارید؟ مالی كمک

 .كنند هماهنگ را عمومی های اراده و انگیزه توانند نمی دوتا این است، محض نظری دیگری و محض حسی ابزار یكی كه دارد وجود ابزار دو و انگیزه

 و رود می جلو انقالب الحمدللّه گفتم میخواهید؟ امكاناتی چه شما صورت هر در كه كردند سئوال هم آخر در و نداشت وضوح چندان بیان این زمان آن

 حسی منطق) و گرا حس فرهنگ بین چالشهایی یک دیگر عبارت به شود می روشن ما برای تدریج به مطلب آن امروز امّا. شود می تولید ما برای امكانات

 .شوند جمع هم با دو این كه است آن از مانع اینها از هریک ساختن مطلق و دارد وجود( محض انتزاعی منطق) نظری فرهنگ با( محض
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 اینكه یعنی است چگونه شما بندیهای اولویت و موضوعات بندی طبقه میگویم تر پایین مرحله یک در حال    

 مسئله این هرچند. بدهیم انجام چكارهایی و بدهیم بها اندازه چه مسائل، از هریک به امور بین نسبت در

 نیازمندیهای از سطح اولین در منطق آن طبیعتاً ولی دارد نیاز مدل و سنجش یک به خودش درجای

 معین اساس آن بر بعد است نسبیت قوانین مانند اول مرحله در این خود. شود می گرفته بكار اجتماعی

 .باشند باید موضوعاتی چه كه كند می

 (خرد سطح در فرهنگ) تخصیص قوانین تعیین ـ 1/1

 كار یک و علم یک كردن درست برای كوچک مدل یک سراغ به خرد سطح در تر پائین گام یک در حال    

 در فرهنگ اینجا در است شده داده تخصیص نفت صنایع مانند اجتماعی مشاغل از یكی به مثالً آئیم می

. باشد داشته تخصصی حضور تواند نمی صنف یک از خارج در خرد محصول پس گیرد، می انجام خرد سطح

 ولی دارند تفاهم هم با خوبی به و كنند می كار نفت بخش در متخصص عده یک( خرد سطح در فرهنگ) مثالً

 سطح در اینكه از اعم میدهید انجام دیگری كار یک فرهنگ در شما البته فهمید نمی را آنها زبان حتماً شما

 بین نسبت او میگوئید و دارد قرار گروهها این از باالتر كه كسی البته. باشد پایین سطح در یا و تخصصی

 باالتر سطح در كه كسی یا. باشد داشته حضور باید اینها همه های منتجه در كند می مالحظه را موضوعات

 نیست الزم و باشد داشته اینها همه به نسبت( مصداقی نه) كلی اشراف باید است توسعه منطق خود در مثالً

 پشت یا و برود تركیبات بدنبال آزمایشگاه در یا برود مهره و پیچ بدنبال و بگیرد دست به فنی ابزار كه

 .كند كار پانتومتر با و بنشیند نور تجزیه دستگاه

 فرهنگی مشاغل سطوح بررسی ـ 7/1

 .كنیم معلوم را مشاغل جایگاه اش توسعه سطح در بخواهیم اگر فرهنگی مشاغل در االن(: س)    

 فرهنگی مشاغل) جامعه عمومی سازی هماهنگ و تفاهم اصلی مسئول اسالمی جمهوری فرهنگستان ـ 3/7/1

 (توسعه درسطح
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 به باید و است فرانسه فرهنگستان از غیر ایران اسالمی جمهوری فرهنگستان تعالی انشاءاللّه مثالً(: ج)    

 شود می حساس آن به نسبت و میدهد تشخیص كه را چیزی اولین باید و باشد پاسخگو جامعه این نیازهای

. خیر یا بگیرد بدست را عینیت اداره تواند می دارد كه ابزاری با اسالمی دستگاه و عمومی انگیزه آیا بگوید

 قوه من نظر به شود، ایجاد اختالف اسالمی شورای مجلس و نگهبان شورای بین دیگر بار كه است كافی

 مسئول شما بگوید باید قضائیه دستگاه یعنی. كند سئوال اسالمی جمهوری فرهنگستان از ابتدا باید قضائیه

 و تفاهم فرهنگستان اصلی مسئولیت مگر نیست؟ جامعه فرهنگ پایگاه فرهنگستان مگر بودید، هماهنگی

 فالن در دانشگاه یا مدرسه ساختن من وظیفه بگوید تواند نمی كه فرهنگستان نیست؟ عمومی سازی هماهنگ

 ...دهد انجام را كشور كل سازی هماهنگ كار باید بلكه است محله

 است؟ توسعه سطح در هم حوزه جایگاه آیا(: س)    

 را حوزه برای سئوال طرح حق باید فرهنگستان سیاسی نظر از یعنی است فرهنگستان زیرنظر حوزه(: ج)    

 دیگران یا و ها روزنامه جمهور، رئیس وظیفه این وجوددارد، ناهنجاریهایی یک جامعه در االن مثالً. باشد داشته

. كند نمی كار كند، كار خودش جای در باید كه ماشینی چون كنند، وارد سیاست در را آنها كه نیست

 كه نیست درست این پرسند می مسئله دنیا سراسر از و دارند فاكس مراجع دفاتر از تا ده حداقل اكنون هم

 هم حاال میدادند خرد سطح در را جوانی یک یا پیرزن یک جواب كه سابق مثل دینی فكری دستگاههای

 .بدهند جواب آنها به فقط بخواهند

 توسعه سطح در فرهنگی مشاغل به نسبت ارتباطات سطح باالترین تخصیص ـ 3/3/7/1

 حكومت سئوال سه به باید دهند پاسخ سئوال تا ده به روزانه بناست مثالً اگر كه باشد طوری باید بلكه    

 را خودش سئواالت و باشد متصل اینترنت شبكه با و باشد داشته فاكس باید هم فرهنگستان بدهند جواب

 فتوای موضوع مسئله این شود، می ناهماهنگ فكری نظر از جامعه از بخش این كه وقتی بگوید و كند طرح

 حاال است منطقی دستگاه دو این بین اشكال هم این و است كارشناسی سطح در این هست، این در شما
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 جامعه فرهنگ یا تفاهم سازی هماهنگ مسئله مسئول را خودش دیگر عبارت به. شود می حل چگونه مشكل

 . داند می سطح ترین عالی در

 (كالن سطح در فرهنگی مشاغل) عالی آموزش و علوم وزارت و فرهنگی انقالب شورای ـ 1/7/1

 كدامند؟ كالن سطح در اجتماعی مشاغل(: س)    

 .شود می گذاری بودجه مشاغل بین نسبتهای در(: ج)    

 گیرد؟ می قرار كالن سطح در عالی آموزش آیا یعنی(: س)    

 .است اجرائی شورای فرهنگی انقالب شورای معنا یک به بله،(: ج)    

 .گیرد می قرار كالن سطح در و(: س)    

 بر خیر؟ یا كنیم تأسیس دانشگاه موضوع فالن مورد در ما كه است الزم آیا مثالً بگوید باید و بله(: ج)    

 در و شده نوشته زیادی علمی مقاالت االن مثالً شود؟ داده بها آن به باید میزان چه به باشد الزم كه فرض

 كردند حل را ای مسئله حالیكه در شود می درجه منشأ دولت نزد در این شود، می چاپ هم خارجی مجالت

 یک هم تئوریسین یک و كند می برخورد مشكلی یک با كشوری یک. است نبوده كشور این مشكل كه

 آن مورد در آمده خارج از كه دكتری یک هم اینجا در جمله از كنند می كار آن روی دارند كه داده ای نظریه

 داخلی نیازهای بگوئید اینستكه مرحله یک است پژوهش از مرحله یک این است، نوشته رساله چندتا

 شود بندی طبقه اول یعنی هستند كدام تفاهم ابزارهای در نیازها بگوئید اینستكه دیگر مرحله یک و چیست،

 پول بناست چنانچه اگر یا و بدهد امتیاز یا و پول دسته یک به ندارد حق علوم وزارت مثالً كه شود گفته بعد

 شورای كار بلكه نیست فرهنگستان كار بندی اِشل چنین این. بدهد مقدار چه هریک به بدهد امتیاز یا و

 .است فرهنگی انقالب

 كه دارد وجود زیادی مسایل دارید هم دانشگاهی غیر مسایل آنجا در چون عالی آموزش گفت توان نمی    

 .بدهیم فكری نظام جوانها به باید مثالً است علوم وزارت و دانشگاه به مربوط آن از بخش یک

 .است فرهنگی انقالب شورای كار این(: س)    
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 كند، می درست موضوعات در كه را ابزاری آن كردن پیاده های زمینه باید فرهنگی انقالب شورای(: ج)    

 .كند فراهم

 (خرد سطح در فرهنگی مشاغل) فرهنگی اجرائی دستگاههای ـ 1/7/1

 گیریم؟ می نظر در را سطحی چه خرد، سطح در پس(: س)    

 چندتا پرورش و آموزش وزارت و سازد می دانشگاه تا چند علوم وزارت بگوئید باید خرد سطح در(: ج)    

 .سازد می مدرسه و كند می چاپ كتاب

 سازمان ارشاد، وزارت آیا گیرند؟ می قرار خرد سطح در میدهند انجام كه نمودی كارهای آن یعنی(: س)    

 میگیرند؟ قرار مجموعه این در... و تبلیغات

 توسعه و امور بین های نسبت مسئول و هستند خرد كارهای متكفل كه اجرائی دستگاههای یعنی(: ج)    

 .گیرند می قرار خرد سطح در اینها. نیستند

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

    





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 31جلسه 

 37: پژوهشی جلسه شماره3/7/77: پژوهشی جلسه تاریخ

 پرور اسماعیل آقای ـ رضائی االسالم حجة: 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

  اجتماعی ارتباطات ساختار در سیاست جایگاه بررسی

 1 •••مقدمه ـ 3

 1 •••سیاست تعریف ـ 1

 1 •••(اختیار جهت مظهر میل) سیاست تعریف حدّ اولین میل ـ 3/1    

 1 •••(تاریخی مدنی، طبیعی، شرائط) شرائط با انسان ارتباط واسطه تمایل ـ 3/3/1        

 1 •••شرائط بر تأثیرگذاری اراده و قدرت ظرفیت معنای به سیاست ـ 1/1    

 1 •••قدرت توسعه منشأ اراده شدت ـ 1/1    

 1 •••اجتماعی گیری تصمیم در حضور به نسبت فردی های اراده بودن ناكارآمد 3/1/1        

 1 •••اجتماعی اراده توسعه تابع اجتماعی گیریهای تصمیم در مشاركت و حضور 1/1/1        

 7 •••(ملّی مدنی، فردی، آزادی) حضور و مشاركت سطوح ـ 1/1/1        

 1 •••ملّی و مدنی فردی، های اراده سازی هماهنگ قدرت معنای به سیاست ـ 1/1    

 1 •••سیاست از تعریف سطح عالیترین اراده توستعه ـ 3/1/1        

 7 •••(همكاری) اقتصاد و( همفكری) فرهنگ به نسبت( همدلی) سیاست بودن اصل ـ 1/1    
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 7 •••اراده توسعه ابزار و سیاست نظام اولیه زیربنای مجاهده موضعگیری، گیری، جهت ـ 3/1/1        

 7 •••سیاست اساس اجتماعی تقرب توسعه ـ 1/1/1        

 32 •••گیری تصمیم و سازی تصمیم در ملی مشاركت توسعه به سیاست عرفی و عمومی تعریف ـ 1/1    

 33 •••اجتماعی تكامل در مشاركت توسعه به سیاست تعریف ـ 3/1/1        

 33 •••فقیه والیت نظام سیاست زیربنای اجتماعی تقرب توسعه ـ 1/1/1        

 31 •••سیاسی مشاركت توسعه سطوح ـ 7/1    

 31 •••خانواده اصناف، دولت، اجتماعی نهاد سه در سیاسی مشاغل بندی طبقه ـ 1

 31 •••سیاسی سیاست فرهنگی، سیاست اقتصادی، سیاست به اجتماعی نهادهای نسبت بررسی ـ 3/1    

 31 •••اجتماعی تكامل سطح در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، گیری تصمیم مسئول دولت ـ 1/1    

 37 •••اجتماعی توازن سطح در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، گیری تصمیم مسئول اصناف ـ 1/1    

 31 •••اجتماعی وری بهره سطح در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، گیری تصمیم مسئول خانواده ـ 1/1    

 31 •••همدیگر اقتصادی فرهنگی، سیاسی، گیری تصمیم در اجتماعی نهادهای مشاركت ـ 1/1    



 اجتماعی ارتباطات ساختار در سیاست جایگاه بررسی

 مقدمه ـ 3

 باید جلسه این در و شد بیان مبسوط بطور فرهنگ و اقتصاد تعاریف قبل جلسات در: رضائی االسالم حجة    

 فرهنگ آن از پس و كردیم می شروع سیاست از ابتدا بایست می قاعده طبق البته. پرداخت سیاست تعریف به

 یک امكان صورت در باید اكنون و شد شروع بحث فرهنگ و اقتصاد از ولی كردیم می معنا را اقتصاد و

 شود می حاصل تعاریف این از كارآمدی چه بعدا كه شود روشن تا كنید ارائه بحث از سطح این از جمعبندی

 فرهنگ، سیاست،» در شده بیان قبالً كه «خانواده و صنوف دولت،» تعاریف در تعریف سه این گاه هر چون

 .نمود بندی دسته را مشاغل باید آنها اساس بر و آمد خواهد بدست تفضیلی تعاریف شود ضرب «اقتصاد

 سیاست تعریف ـ 1    

 را سیاست یعنی است سیاست مفهوم و معنا پیرامون جلسه این بحث: حسینی المسلمین و االسالم حجة    

 چیست؟ آن معنای و كرد تعریف باید چیزی چه به

 (اختیار جهت مظهر میل) سیاست تعریف حدّ اولین میل ـ 3/1    

 میل یک دارای مردم آن سطح عالیترین در هم و سیاست تعریف ترین ساده در هم كه داشت توجّه باید    

 یک جهتگیری آن حول و كنند می جهتگیری یعنی است «اختیارشان جهت» مظهر میل این كه هستند

 .باشد طرف كدام به شان میل اینستكه شاخصه «انتخاب» آن و كنند می «انتخابهایی»

 (تاریخی مدنی، طبیعی، شرائط) شرائط با انسان ارتباط واسطه تمایل ـ 3/3/1    

 به گاهی و طبیعی شرایط به گاهی را شرایط البته كند، می برقرار شرایطش با را شخص ارتباط تمایل    

 حضور ارتباط نحوه یک در انتخابش بوسیله شخص آنوقت شود می توصیف تاریخی تكامل یا و مدنی شرایط

 اقتصادی فقط شود می برقرار انسان تاریخی و گروهی و فردی نیازهای حل برای كه ارتباطی اما كند می پیدا

 .خواهد می قدرت و توانایی بلكه نیست فرهنگی فقط یا

 شرائط بر تأثیرگذاری اراده و قدرت ظرفیت معنای به سیاست ـ 1/1    
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 بگیرید نظر در ماشین یک عنوان به را فرهنگ اگر مثال برای. كند كار تواند نمی قدرت ظرفیت بدون میل    

 و قدرت یک به و كند نمی حركت است كربن و بنزین بین كه پتانسیلی اختالف یک وجود بدون ماشین این

 جهت در تعلق یعنی «است سیاست همان كند می معین را نیرو ظرفیت كه آنچیزی» دارد احتیاج نیرویی

 اما است اقتصاد بحث اش مادی تأثیر و است ارتباط نحوه یک آن حاصل كه كند می ایجاد را شدتی خاص،

 ندارد قدرت باشد، نداشته كافی جسمی توان كه معتاد انسان یک مثال برای. است سیاست بحث «قدرت»

 از و افتاده زمین به كه جنگ میدان در رزمنده یک مقاومت اما ندارد، را شرایط بر تأثیرگذاری اراده یعنی

 و آیند می سرش باالی دشمنان. هست هم اش تشنه و اوست عمر آخر های لحظه و رفته زیادی خون او بدن

 سالم كه شرایطی در آدم همین حاال است «شدت» این گردم برنمی گوید می برگرد تصمیمت از میگویند

 ندارد راسخی اراده كه است این معنایش شود می تسلیم( شرایط با برخورد یعنی) كوچک نیاز یک برای باشد

 و شود می تفسیر فردی صورت به گاهی اراده شدت البته. كند می بازگشت اراده شدت به حضور توسعه و

 اجتماعی تعلق ظرفیت» آن به و داریم برمی را میل لقب صورت این در كه شود می تفسیر اجتماعی گاهی

 . گوئیم می «تكامل به نسبت

 قدرت توسعه منشأ اراده شدت ـ 1/1    

 وقتی اینستكه اراده شدت این اوصاف از كه شد اراده و عزم شدت و «اختیار شدت» قدرت، منشأ پس    

 .باشد داشته انتخابها كلیه در حضور قدرت یعنی كند می پیدا جدید كثرت و وحدت شود شدید

 اجتماعی گیری تصمیم در حضور به نسبت فردی های اراده بودن ناكارآمد 3/1/1    

 انتخاب جهتگیری، محور حول میتواند و شود می وارد بصیرت با انتخابها از برخی در شدید خیلی اراده یک    

 به را مسائل حل و شود می تضعیف جهتگیریش امور از بعضی در ولی كند سازی بهینه و بدهد انجام صحیح

 زحمت و كرده نفس تهذیب كه نفر یک مثال برای. شود نمی وارد اصالً امور از برخی در و سپارد می شرایط

 یعنی دارد، فردی بعد اختصاص او، روحی شدت ولی رسیده روحی شدت نهایت به عرفان در و كشیده

 نظام به نیز اجتماعی مسائل در و ندارد اش درباره نظری هیچگونه او ولی برود مدرسه خواهد می اش بچه
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 كارشناسان اینكه و كرده پیدا انتشار چگونه رسد، می او بدست كه اسكناسی یا باشد، چگونه كه ثروتش توزیع

 و كار بازار و انسانی نیروی و كاال بازار یعنی اند كرده تنظیم زمان در رشد اساس بر را بازار چهار اسكناس، این

 زمان) پول 3اینها، همه اصلی متغیر و اینها همه شاقول بگیرید نظر در كه را ای سرمایه كاالی یا و ابزار كاالی

 .ندارد توجهی است بوده( بهره و

 در هم شرعی حواله معنای اصالً و است شده گرفته بكار اسكناس برگ این اعتبار تولید اصل در ربا پس    

 باشد معلوم دو هر گیرنده حواله و دهنده حواله اینستكه شرعی حواله شرط چون نیست اسكناس ورقه این

 چون نیست، چنین نه گویم می. است دهنده حواله( دولت) حقوقی شخصیت اینجا در گوئید می شما حاال

 .نیست پول قیمت ضامن و است معادله كردن پیاده بر ناظر دولت

 پول نتیجه در شده، واردات از بیشتر صادرات حجم و كرده پیدا افزایش 1ملی ناخالص تولید سطح مثالً    

 شد، كم ملی ناخالص تولید حجم و شد صادرات از بیشتر واردات اگر ولی شود می بیشتر ارزش دارای شما

 افراد كه گیرد بكار را ابزارهایی و كند انتخاب را سیاستهایی باید دولت پس. شود می ارزش كم شما پول

 اسكناس ارزش رفتن باال واقعی ضامن پس. شود تر سنگین اسكناس آن تبع به و كنند تولید بیشتر جامعه

 این حاال. شوند بهینه مرتبا شان ارتباطات تا كند درست را ابزارهایی تواند می تنها و است جامعه افراد تولیدات

 بانک با رابطه در ولی كند نمی بالباطل مال اكل و كند استفاده ربوی پول از نیست حاضر عارف شخص

 اعتبارات جریان الزمه مركزی بانک بگیرد نظر در چگونه را اجتماعی نیازهای یعنی! كند؟ می چكار مركزی

 باشد كه هم ناحق دولت بلكه باشد اسالمی و حق دولت حتما كه نیست هم الزم اینجا در. است اجتماعی

 همیشه پول ندارد، اشكالی پول این با معامله و كنند می معامله پول این با همه میگوید( طاغوت دوران مانند)

 برای و دارد تفاوتی چه و ای فاصله چه قبل سال صد پول با پول معادله در تحول اینكه خالصه. است بوده

 چیست؟ معنایش كنند می تنظیم بهره و انداز پس بین رابطه وقتی دارد؟ اثری چه باطل اجتماعی انگیزشهای

 البته حاال كند می فاسد را جامعه یک كه است اقتصادی ارتباطات كلیه برای ربا قراردادن پایه معنای به این

                                           

 .نیست بردار مضابه بهره و زمان پول، ولی كنیم می درست را آنها مضاربه در گفت و گرفت نادیده نحوی یک به توان می را آنها البته 3
1 (G.N.P) 
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 آنرا درست راه كه باشیم این دنبال باید ولی كنید معامله كه ندارد اشكالی اضطرار باب از بگوئیم است ممكن

 به عمل شدت هم عارف آن صدم یک فرد این است ممكن. كند پیدا اقتصادی تعریف باید پول و كنیم پیدا

 كلیه كثرتش و وحدت كه نباشد فردی بعد در تنها شدت و تكامل میگوئیم وقتی ولی باشد نداشته معنا آن

 اینكه نه باشد داشته گسترش انتخابهایش همه به نسبت یعنی شود شامل را رشد مرحله با متناسب اختیارات

 در حضور. باشد داشته حضور بصیرت روی از و نسبت به باید بسپارد، شرایط به را انتخابها از بعضی

 را علوم همه نیست الزمه البته است، مقدور فرد برای كه نسبتی به سطوح كلیه در اجتماعی تصمیمگیری

 و شدن ارزان به نسبت یعنی كند تحلیل را اجتماعی مسایل بتواند و باشد داشته حساسیت باید ولی بداند

 باشد باحساسیت رسد می انتخابی هر به و باشد حساس وضعش به نسبت باشد حساس پول شدن گران

 دقت و تأمل یک با بخواند صحیح را نمازش تا باشد پاك لباسش اینكه برای فقط انسان كه نیست اینگونه

 3باشد؟ نداشته كاری دولت پول معادله وضعیت به نسبت لكن و كند كار شدیدی

  اجتماعی اراده توسعه تابع اجتماعی گیریهای تصمیم در مشاركت و حضور 1/1/1    

 كه گفت توان می آنوقت شود اجتماعی اگر باشد داشته گسترش اختیارات كلیه در كه ای اراده شدت پس    

 توسعه به راندمانش و حاصل كه باشد ای بگونه باید تصمیمگیریها حضور یعنی. دارد تصمیمگیریها در حضور

 .برگردد اجتماعی اراده

 اراده توسعه و تكامل هم آخرش و است اجتماعی اراده شود می الهی نظام وارد كه چیزی اولین پس    

 .آید می بدست اجتماعی

 را بنزین اینكه بگیرید تحویل هواپیما بنزین بتوانید باید آخر در و كنید می وارد ماشین بنزین اول مثالً    

 این كه كند می پیدا حجمی اختالف یک اتومبیل بنزین احتراق، و تراكم جریان در اینستكه برای زنم می مثال

                                           

 پول دیگر و بكند فردی تولیدی كار اگر كه رسد می آنها ذهن به و كنند می تولیدی فردی كارهای بیاورند بدست حالل پول اینكه برای افراد بعضی 3

 است خودش دسترنج به مربوط پول این كه باشد داشته یقین و نباشد هم دولت به مربوط نباشد، هم وجوهات پول نباشد آن امثال و خمس به مربوط

 خودش كه كشمشی از و آورد می بدست خودش كه نانی از و كاشت می گندم و زد می شخم را زمینی تنهایی به خودش كه بود فردی یک زمینه این در

 فرد این همّت شود متحمل باید كه مشكالتی همه این با طبیعتا كند تولید خودش نیز آنرا نظیر وسایلی و لباس حتی و كرد می تغذیه كرد می درست

( است مؤثر اجتماعی تكامل در كه) معنا آن به اجتماعی حضور اصالً اما دهد می انجام هم را عبادات از دسته یک البته و است خودش معیشت تأمین تنها

 .ندارد را
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 یک شدن وارد منشاء كه دارد وجود شده انباشته آب در سد یک پشت كه را فشاری مثل حجم اختالف

 نسبت به و رسد می جاذبه با اصطكاك به تا گذرد می محورها و ماشین موتور از قدرت این كه شود می قدرتی

 در منتها دهد می انجام كار همین هم هواپیما حاال. پذیرد می صورت نقل و حمل عمل و كند می خنثی آنرای

 در قدرت و انرژی ظرفیت آن. است جوّ با اصطكاب بلكه ندارد زمین با اصطكاك دیگر كه باالتری افق یک

 آن قدرت. كند محترق و دهد قرار فشار تحت و كرده توربین داخل را هوا تواند می كه هواپیماست بنزین

 و گذرد می فكر از اراده شدت كه گفتید گاه هر حال است دیگری گونه به هم معادالتش و است بیشتر خیلی

 عبور فرهنگ ماشین از كه دارید تعلقی یک اراده محور حول اینستكه معنایش كند می برخورد عینی تأثیر به

 مولد اوالً باید كه شماست قدرت مولد بنزین آن كند می پیدا تبلور ماده جهان بر تأثیرگذاری در و كند می

 توسعه و حضور توسعه به حتما هم آن الهی تكامل( اجتماعی اراده یعنی) شود تعریف اجتماعی قدرت

 و كنند می تصمیمگیری دیگر عده یک برای عده یک بگوئیم توانیم نمی والیت نظام در یعنی است مشاركت

 نظام، این در خودش منزلت در كسی هر بلكه ندارند مشاركت و كنند می پذیری تصمیم تنها دیگر عده یک

 و واحد فعل ظهور منشأ شدن، ارگانیزه و بودن مقنن بودن، جهت هم نهایت. دارد مشاركت اجتماعی اراده در

 . شود می واحد نتیجه و واحد تأثیر

 (ملّی مدنی، فردی، آزادی) حضور و مشاركت سطوح ـ 1/1/1    

 آنگاه باشد فردی و مدنی ملی، سطح سه دارای آزادی اگر است تكامل برای كه هایی اراده دیگر عبارت به    

 من اینستكه هم مدنی آزادی نه، یا بخورم را سیب این من آیا مثال برای كه بدانم این در هم را فردی آزادی

 آیا ببینیم آنستكه ملی آزادی و خیر؟ یا است رسیده هم دیگران به سیب این اجتماعی، عدالت در آیا ببینم

 استفاده آن از نیست ببینم اگر و نه یا هست تكامل جریان در ملت این كل توان نفع به سیب این مصرف

 اسیر اینكه از است( من ملت بودن مصون) ملی صیانت برای اول سطح در من محور انتخاب یعنی. نكنم

 جهتگیری جهان در چون. شود تابع دیگران تصمیمگیریهای به نسبت و شود تبعی اراده شان اراده یعنی شوند

 حول ملت، پس داند می اصل را دیگری رابطه نحوه یک خوبیها و اخالق به نسبت كه دارد وجود دیگری
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 در را كفر ملت سلطه اسالم ملت این و شود می شناخته اسالم ملت عنوان به و شود می تعریف جهتگیری

 تطبیق و المللی بین احكام المللی بین تعاریف كه بپذیرد نیست حاضر یعنی پذیرد نمی تاریخ تكامل جریان

 نه، میگوئیم شود؟ جدا دنیا از باید واقعا آیا پذیرد نمی كه حاال اما. كند پیدا حاكمیت المللی بین سازمانهای

 بیشتر( جهانی مقیاس در) تعریف تولید در را حضورش تواند می نسبت به بدهد قرار اصل را ملی آزادی اگر

 .بكند اسالمی را تعریفها آن بتواند كه كند می پیدا حضور ای بگونه( المللی بین ارتباطات در) و كند می

 تعریف در شود، می تعریف ملی آزادی وضعیت با متناسب عدالت صرفه باشد اصل ملی آزاذی اگر حال    

 چون كنید؟ می توصیف چگونه را عمل در عدالت یعنی كنیم می بررسی هم را عمل در عدالت ما نیز عدالت

 نه شود می تفسیر عینیت در و تكامل مراحل با متناسب عدالت میگویم است شده بحث بسیار عدالت درباره

 بگوئید بگیرید را نبض این باشید داشته عینی گیری شاخصه نظام تكامل محور حول باید شما. ذهن در

 برای بهداشت تناسبات مانند و است مریض یک برای دارو تناسبات مانند عدالت. چیست ایشان برای عدالت

 برای كه را چیزی آن ماهه 1 كودك برای تواند نمی تغذیه امر در بهداشت تناسبات است سالم آدم یک رشد

 كند تجویز ساله 12 مرد یک برای است ساله 31 جوان برای كه را چیزی و كند تجویز است، ساله 1 كودك

 جهتگیری حول را كمال و دارد تناسب تكامل مرحله با عدالت یعنی كند می عوض را اش تغذیه الگوی حتما و

 یعنی دارد بیرونی قید هم و داخلی قید هم بلكه گیرد نمی انجام خالء در جهتگیری این و كنید می مالحظه

 و آنها شرایط و خارجی های اراده ظرفیت و تصمیمگیری در حضورشان و داخلی اجتماعی های اراده ظرفیت

 مطلب این حول پس گرفت باید تصمیمی چه ملی آزادی برای كه كند می معین اینهاست بین كه نسبتی آن

 .شود می مشخص فردی تصمیم بعد داخلی تصمیمهای وضعیت شود می معین تصمیمگیری این

 ملّی و مدنی فردی، های اراده سازی هماهنگ قدرت معنای به سیاست ـ 1/1    

 محور حول ملی های اراده و مدنی های اراده فردی، های اراده سازی هماهنگ قدرت سیاست،» بنابراین    

 «است تكامل
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 این سیاست كار آیا یعنی كنید می ذكر سیاست برای را ای وظیفه یک شما یا است تعریف این آیا(: س)    

 كند؟ هماهنگ را ملی و مدنی فردی، های اراده كه است

 سیاست از تعریف سطح عالیترین اراده توستعه ـ 3/1/1    

 .است سیاست تعریف اصل اراده، توسعه(: ج)    

 است؟ آن با متقوم یا شود می اراده توسعه سیاست یعنی(: س)    

 ملی اراده توسعه تعریف این البته برود باال باید نیرو ظرفیت چون است حد اولین اراده تمایل، توسعه(: ج)    

 .است تعریف عالیترین

 آن؟ تعریف یا است سیاست حد اراده توسعه(: س)    

 «الكتب» گویند می وقتی استكه این معنایش شد مبنا اگر. است سیاست تعریف مبنای و ظرفیت(: ج)    

 تمایالت بگوئید شما نیست جدا آن از مشتقاتش اما است خطی یک ترسیم معنای به كتب است، مصدر

 .گردد می باز همان به اینها همه كه همدلی و اجتماعی

 .است تعریف خودش اینكه نه بدهیم اراده تعریف باید مبنا اساس بر ما و گردد برمی مبنا به(: س)    

 (همكاری) اقتصاد و( همفكری) فرهنگ به نسبت( همدلی) سیاست بودن اصل ـ 1/1    

 نظری؟ تعریف یا دانید می عینی تعریف را تعریف آیا اینستكه مهم(: ج)    

 كارهای و است «همكاری» معنای به اقتصادی كارهای پس است مادی عینی تأثیر نسبت گوئید می مثالً    

 بگوئید كنید می تجزیه وقتی را كارها گوئیم، می «همدلی» را سیاسی كارهای و است «همفكری» فرهنگی

 شدن تعریف قابل میل از جدای و است منزلت و قدر هم ارزش. است سیاست جامعه، ارزشی نظام اساس

 .دهد می نتیجه را ارزشی نظام یک سیاسی، نظام یعنی است محصول ضدارزش و ارزش. نیست

 اراده توسعه ابزار و سیاست نظام اولیه زیربنای مجاهده موضعگیری، گیری، جهت ـ 3/1/1    

 داشته ار جهتی باید كه است مجاهده و موضعگیری گیری، جهت( سیاسی) ارزشی نظام اولیه زیربنای    

 تالش یعنی مجاهده كنند، انتخاب یعنی بگیرند موضع جهت، آن حول و باشد داشته اراده جهت یعنی باشند
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 موضعگیری اجتماعی جهتگیری بعد و است سیاست فعل «مجاهده و موضعگیری جهتگیری،. »كنند

 اجتماعی اختیار توسعه مبنایش. دهد می تحویل را «اجتماعی ارزشی نظام» اجتماعی مجاهده و اجتماعی

 انفاقی چه كرد پیدا ارتقاء وجدان وقتی. شود می عمومی وجدان ارتقاء ارزشی، نظام حاصل یعنی است

 اگر كنم می سوال كند، می پیدا توسعه حساسیتهایشان ابتدا. شود می بیشتر شان قدرت میگوئید افتد؟ می

 بیشتر زورشان و قدرت میگوئی افتد؟ می اتفاق چه شد بیشتر آنها پذیری تحریک یافت توسعه آنها حساسیت

 .شود می

 سیاست اساس اجتماعی تقرب توسعه ـ 1/1/1    

 فرهنگ و كند معین را قرب خود باید اختیار كند می معین را قرب بستر اقتصاد بگوئیم اگر حقیقت در    

 .كند معین را قرب مناسک باید

 كند؟ می معلوم را قرب جهت سیاست آیا(: س)    

 میگویم كنید می جهتگیری دارید یعنی كنم می نیّت میگوئید شما كند معنی باید را قرب خود نه،(: ج)    

 توسعه تقرب اراده اینكه 3كنید می ذكر را هدف خود و  للّه الی قربة میگوئید میخوانید؟ نماز كسی چه برای

 .است سیاست اساس شود شدید و كند پیدا

. است سیاست اساس اجتماعی، اختیار توسعه بگوئیم كه است صحیح دیگر عبارت به اراده، شدت توسعه    

 شوند می انتخاب یعنی شود می موضعگیری آن بدنبال و گیری جهت در بله شود؟ می واقع هم عمل در آیا حال

 ارزشی نظام پیدایش راندمانش و حاصل و گیرد می صورت تالش و مجاهده انتخاب، و موضعگیری بدنبال و

 .است جامعه یک

                                           

 كمک پرستش نفس در تو از پرستم می را تو «نستعین ایاك و نعبد ایاك»میگوئید شما كنم می اشاره دستگاه این در هم اش عرفانی ریشه به اینجا در 3

 درست نشینم می ایستادن حالت از یا ایستم می و شوم می بلند نشستن حال از خدا قوه و حول با خوا یاری با «اقعد و اقوم قوته و  اللّه حول به» خواهم می

 اقوم چون ایستم می من اقوم، انا یعنی) اقوم گوئید می ولی خواهید می خدا از را قوه و حول حالت شدن عوض و ایستادن و نشستن خود در شما كه است

 و بكم بدء  اراداللّه من» كنم عرض حال. كنید می تقرب قصد یعنی كند می پیدا توسعه شما اراده( خدا قوه و حول به خیزم برمی من است وحده متكلم

 .دارد طریق این در موضوعیت( ع) معصومین از استعانت یعنی «عنكم قبل وحده من
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 سیاست مرحله هر در اینكه یا شود می اخذ تعریف سیاست آثار و فعل موضوع موضوعا، فعل از آیا(: س)    

 داریم كه آنجایی و است تعریف حد یک كنید می بیان را مبنا شما كه همانجایی یعنی شود می تعریف

 وقتی آیا یعنی گذاریم؟ می تعریف را یک كدام اسم باالخره و است تعریف حد یک هم میگوئیم را موضوعش

 شود؟ می تعریف سیاست شد تمام هم روی تا سه این

 گیری تصمیم و سازی تصمیم در ملی مشاركت توسعه به سیاست عرفی و عمومی تعریف ـ 1/1    

 است «اجتماعی تكامل در عمومی و ملی مشاركت توسعه» معنای به عرفی و عمومی زبان به سیاست(: ج)    

 در بودن شریک یعنی مشاركت. باشند داشته حضور سازیها تصمیم و تصمیمگیریها در مردم عموم یعنی

 حق ای عده یک از یعنی گیرد می انجام غیر شركت بدون تصمیمگیری گوئید می گاهی. گیری تصمیم

 الزم هم ابزار و اطالعات البته دارند مشاركت گیری تصمیم در میگوئید وقتی یک شود می سلب تصمیمگیری

 چیزی؟ چه مشاركت میگوئید آنوقت. است نظرات مد نداشتن شركت یا داشتن شركت اصل ولی است

 .است سیاست ساده تعریف این. اجتماعی تكامل در میگوئیم

. گیری تصمیم در نداشتن مشاركت یعنی نكرد قبول را عمومی مشاركت نظامی یک انسان اگر حاال(: س)    

 .است باطل سیاست بگوئیم منتها بگذاریم؟ سیاست توانیم می هم آنرا اسم آیا

 هم استبداد دستگاه در حتی و كنید صفر ملت یک برای را مشاركت توانید نمی نظامی هیچ در(: ج)    

 در مستقیم حضور بگوئید میتوانید باشد نداشته وجود جهتی هیچ در اختیاری هیچگونه كه نیست اینگونه

 و اقتصادی اختیارات یعنی) خرید در اختیاری هیچ مردم بگوئیم اینگونه ولی ندارد اختیار توسعه جریان

 ندارند نكردن یا كردن دفاع یعنی اجتماعی عملیات در یا ندارند فروش در و( اقتصادی فرد تصمیمگیری

 در آخر تا اوّل از آن افراد همه كه ای جامعه. نیست معقول اصالً این كنیم فرض ماشین مثل را مردم یعنی

 نیست هم حساسیت نیست میل بگوئید یعنی كنند می عمل كامپیوتر مثل تصمیمگیریهایشان همه

 ها رایانه در فقط را این شما نیست معقول اصالً این گوئیم می نیست اصالً هم سازی بهینه و تصمیمگیری

 از درجه یک كه هستید مجبور نسبت، به آوردید، پایین درجه یک بودن ماشین از همینكه. ببینید توانید می
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 اگر یعنی است باالتر كمی رایانه از حیوانی جامعه چون حیوانی جامعه در حتی كنید وارد را اراده و حساسیت

 را رفتارهایشان و حركت. كنید صفر را اینها حساسیت توانید نمی كنید نگهداری را دامها و طیور بخواهید شما

 جامعه پس كنید می تبلیغ برایش كه دارید كار او انگیزه به حتما انسان مورد در اما. بگیرید نادیده كلی به

 . ندارد وجود خارج در كه شود می ماشینی و ای رایانه و فرضی جامعه یک اراده، مطلق منهای

 اجتماعی تكامل در مشاركت توسعه به سیاست تعریف ـ 3/1/1    

 شریک گیری تصمیم در یعنی است «اجتماعی تكامل در مشاركت توسعه» سیاست ساده تعریف پس    

 چه بر و شود می واقع چگونه مشاركت توسعه میگوئید كنید فلسفی تعریف آن از بخواهید وقتی حاال باشند

 گیری، جهت» میگوئیم است؟ كدام ابزارهایش میگوئید. است ملی اراده توسعه میگویم است؟ ای پایه

 امر این حاصل بعد. است اجتماعی ضدارزش و ارزش پیدایش چیست؟ آن حاصل است «مجاهد موضعگیری،

 .اخالق ارتقا و عمومی وجدان ارتقاء چیست؟

 چیست؟ ـ فلسفی حد در نه ـ تعریفش سطح باالترین اما است تعریف سطح ترین پایین این(: س)    

 تعریف است ساده تعریف همین تعریف، عالیترین اما تعریفها ترین پایین نه است تعریف ترین ساده(: ج)    

 اگر) قرب یعنی تكامل طرف به اجتماعی تعلق توسعه. است اجتماعی اختیارات توسعه ارتكازات، زبان به ساده

 (.باشد اسالمی

 فقیه والیت نظام سیاست زیربنای اجتماعی تقرب توسعه ـ 1/1/1    

 چیست؟ فقیه والیت تأثیر میگوئید است فقیه والیت نظام سیاست زیربنای اجتماعی تقرب توسعه    

 نسبت حرص توسعه میگویم چیست؟ الحادی والیت تأثیر میگوئید رود، می باال اجتماعی قرب اینكه میگوئیم

 عوض اجتماعی ساختارهای كه است اراده شدت و توسعه این اساس بر و است اجتماعی حرص توسعه دنیا به

 .باشد شده عوض اجتماعی اراده توسعه كه شود می عوض وقتی سیاسی نظامات یعنی شود می

 است؟ شده عوض جامعه سیاست میگوئیم(: س)    
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 بود خواهد فقیه والیت هم بعدا و بوده فقیه والیت قبالً مثالً شود می الزم جدیدی سیاسی نظام یعنی(: ج)    

 دستگاههایش كلیه شود عوض آن ادارات. شود می عوض آن اساسی قانون یعنی ساختارهایش كلیه ولی

 تكامل محور حول اجتماعی اختیارات توسعه كه زمانی میگوئیم شود؟ عوض كی میگوئید شود عوض

 .باشد شده اجتماعی

 ارزشهایش و نظامها معیارها، شود عوض اجتماعی سطوح كلیه در تصمیمگیری میگویم كجا؟ تا میگوئید    

 .شود عوض همگی

 كند محترق را اكسیژن احتراق و تراكم با شد بنا و شد هواپیما بنزین به تبدیل معمولی بنزین اگر مثالً    

 اصطكاك خواهد می كه هم جایی و باشد اكسیژن هواپیما سوخت یعنی سیلندر نه باشد توربین هم آن ابزار

 باشد اتومبیل ساختار مثل ماشینش ساختار نیست ممكن دیگر باشد فضا در كند خنثی را جاذبه و كند پیدا

 باید دیگری كار یک و میخواهد دیگر چیزی یک بلكه نیست ممكن هیدرولیک فرمان بوسیله هم هدایتش و

 معین را قدرت توزیع ساختارهای كه است اساسی قانون پایه بر سیاسی نظام یک گفتند اگر پس بگیرد انجام

 نسبت سطح این در و ایم آمده كالن سطح به توسعه سطح از اینجا در ولی است درست اینها میگویم كند می

 قدرت، از ظرفیت آن كه داده نتیجه را قدرت از ظرفیتی یک اراده توسعه شود می درست ها موازنه و امور بین

 مشخص ماشین قدرت توزیع در كه وقتی پس. كند می مشخص قدرت توزیع در را قدرتش جریان ماشین

 نسبت و میزان چه به تصمیمگیری در كسی هر قدرت یعنی شود می اجتماعی مشاركت توسعه شود، می

  است؟

 كسی كه اینستكه تفسیرش نوع بدترین آزادی پس كنید، مالحظه تكاملی مرحله با مناسب باید میگوییم    

 خواهد می دلم باشم، حجاب بی یا حجاب با كه هستم آزاد من بگوید و كند تعریف فردی صورت به را آزادی

 و تنوع حالت با مرد یک یا باشد مرد چند یا یک با زن یک جنسی ارتباط یا بروم، مسجد به با كنم رقص كه
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 سازد نمی هم مدنیت با حتی آزادی فردی تعریف. دهد انجام را عملی هر رضایت صرف به و قانون بدون

 .نیست نامطلوب شدن 3مقنن بنابراین

  دهد؟ می سازی بهینه معنای مندی قاعده(: س)    

 و شود چرخ وارد انرژی این كه كنید می ایجاد ارتباطی یک كردن باالنس در شما است ارتباط بهینه(: ج)    

 گاری ولی بود روان و نرم مقدار یک درشكه قدیم زمان در. باشد نداشته لغزش هم اندكی حتی میخواهید

 تر نرم آنرا حركت كه داشت فنر چهار چرخها محور روی بر درشكه همچنین. نبود روان و نرم هم اندازه همان

 1.كرد نمی منتقل سرنشین به مستقیم را بلندیها و پستیها تأثیر دیگر عبارت به كرد می

 كه ابزاری و داریم لوازم به كه نگاهی این در االن ما اینكه آن و رسید ذهنم به ای نكته یک: زاده بیک دكتر    

 مثالً بزنیم زیادی مثالهای توانیم می كنیم استفاده آنها از باالتری سطح در تا گذارد می ما اختیار در تكنولوژی

 در كه كنیم فرض االن ما اینستكه دارد ما مشكل با كه تفاوتی یک ولی گاری، با ماشین و ماشین با هواپیما

 حتی كه هستیم مشكل دچار اینجا در لذا و كنیم تصور را ماشین موقعیت میخواهیم و هستیم گاری موقعیت

 و ایم نشسته گاری روی االن ما اینكه بدلیل كنیم توصیفش توانیم می سختی به را والیت نظام یا الهی نظام

 این از ولی است راحت اینطرف به طرف آن از است مشكل این و باشد چگونه باید ماشین بگوئیم میخواهیم

 به ایم نشسته آن روی كه را گاری این حداقل باید كنم می فكر من خالصه. است مشكل طرف آن به طرف

 . ببریم جلو باید را مراحل این خالصه و شود بخار ماشین كم كم و كنیم تبدیل كالسكه

 سیاسی مشاركت توسعه سطوح ـ 7/1    

                                           

 به افقی یک از را كردن مقنن سطح یعنی بدهد قرار ما اختیار در باالتری افق در باالتر ظرفیت در را انرژی تواند می دقیق ابزار چیست؟ دقیق ابزار هنر 3

 باشد داشته كالسه باید بلكه نیست كردن صفر و محدودیت معنای به شدن مند قاعده البته شود، ند قاعده مرد و زن یک ارتباط اینكه. آورد می باالتر افق

 را كسی میتوانید شما مگر دارد مرز هم سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ارتباط در حتی مردها به نسبت آزادی. است چقدر آزادی میزان كه باشد معلوم و

 انجام خوب را كارش دارد كه مردی یک به نگاهتان با شما اگر بلكه نیست حرام جنسی نگاه فقط كنید، تحقیرآمیز نگاه توانید می مگر كنید مسخره

 نگاه و كنید آمیز تجلیل نگاه است، فرهنگی یا و سیاسی یا مالی قدرت صاحب احیانا كه مردی یک به اگر است حرام نگاه حتما كردید تحقیر دهد می

 دین سوم دو ثروتش خاطر به كردن سالم كه است روایتی در ظاهرا است حرام نگاه حتما( كنید رنگ كالفی سر خواستید عوام اصطالح به) نباشد الهی

 .دارد محدودیت كه نیست این هم آن شدن من قاعده معنای نباشد مقنن مرد به نگاه كه نیست اینگونه برد می بین از را انسان
 نور انرژی از توانید می شما برود باال ابزار دقت اگر و ببرید باال باید را ابزارش دقت ظرفیت برسانید حداكثر به را انرژی از استفاده بخواهید شما اگر 1

 شود نمی هم مكانیک از و كنید استفاده توانید نمی هم الكتریسیته از یا الكتریسیته بلكه كنید استفاده توانید نمی نور از بیاید پایین اگر و كنید استفاده

 .ندارد كردن ریگالژ دیگر كه هم گاری و شود می گاری به تبدیل ماشین لذا كرد استفاده
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 دموكراسی معنای آن از ابتدا ببرید بكار را «مشاركت توسعه» االن اگر یعنی است همینگونه حتما(: ج)    

 است شده مطرح سؤال این ابتدا كردید بیان را تكاملی مشاركت توسعه شما اگر ولی شود می فهمیده غربی

 شرح باید هم بعد. كند می فرق مشاركت توسعه با این و است كرده اضافه را «تكاملی» قید آن به چرا كه

 فردی آزادی از و شود می تلقی فردی آزادی به بیشتر آزادی معنای نوعا كه داریم فردی آزادی كه بدهید

 مردم كه است مرحله آخرین این كه است موازنه نظام انتخاب در حضور كه است اجتماعی انتخابهای باالتر،

 به مربوط این خود شدن بهینه ولی باشیم داشته مشاركت ساختارها تنظیم در باید كه كنند می توجه

 كه ندارد معنا باشد ملی اسارت و باشید نداشته ملی آزادی اگر. چیست دیگر تكاملی یا ملی آزادی اینستكه

 ساختن هدف میشود بدتر شما زندان هم روز هر بسازید هم با توانستید اینكه از باشید خوشحال زندان در

 تأثیر سهم آنجا در میزان هر به كه است شرایط بر غلبه تبع به و كنند غلبه شرایط بر استكه این برای زندانها

 و كفر با درگیری فرمایند می( ره) امام باشید داشته بهتری موازنه نظام داخل در میتوانید ببرید باال را خود

 مگر ولی نداریم نظامی درگیری اآلن البته. است داخلی معضالت فهم در اساس المللی بین نفاق و شرك

 در آنها دارد فرق ما تعاریف با آنها تعاریف كلیه. باشیم نداشته فرهنگی و اخالقی درگیری ما كه است ممكن

 و كنم می گفتگو البته. اختیار از جهتگیری دو در دیگر، فضای در ما و هستند تعریف از دیگری فضای یک

 ببرید باال را عینی تأثیر سهم میگویند آنها. گذاریم می كنار را گفتگویمان منطق كه نیست این معنایش لكن

 . دهیم می انجام را اینكار خودمان ابزار با لكن و بریم می باال را عینی تأثیر سهم میگوییم هم ما

 سیاست از مطلوبی تعریف یک باید ما لكن و داد نسخه برایش بعد و گرفت را جامعه نبض باید حتما پس    

 صورت به بگوئیم شود؟ می واقع چگونه اراده توسعه كه شد سؤال اگر بعد( ملی اراده توسعه) باشیم داشته

 یعنی است اسالم سیاست اساس اجتماعی، و تقرب توسعه یعنی گیرد می انجام تكاملی انتخاب حول و تكاملی

 به و شود حاصل تقرب احساس و الهی تصمیم و شود اینگونه كه نسبتی هر به و كجا هر در تصمیمگیریها

 خوب دارد اسالم میگوئیم ما اینجا در باشد عالم در اسالم حضور توسعه، در بلكه نشود ختم هم فردی امور
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 كه نیست اینگونه و گیرد می انجام ضعیفی حد یک در منتها گیرد می انجام كار این هم االن البته. كند می كار

 .باشند نداشته مشاركت مردم و باشد صفر آن میزان

 خانواده اصناف، دولت، اجتماعی نهاد سه در سیاسی مشاغل بندی طبقه ـ 1    

 كنیم؟ بندی طبقه كلی بسیار نحو به را مشاغل چگونه سیاست از تعریف این براساس: رضائی االسالم حجة    

 هستند توازن سطح در كه مشاغلی و بكند ایجاد را اختیار توسعه بتوانند توسعه سطح در كه مشاغلی یعنی

 كدامند؟

 نحوه چه سیاست در هم اصناف و بدهد؟ انجام تواند می كارهایی چه سیاست موضوع در خانواده مثالً(: ج)    

 چگونه اجتماعی اراده توسعه در و اجتماعی تقرب توسعه در خانواده مشاركت حال. باشند داشته مشاركت

 شود؟ می واقع چگونه دولت و اصناف همچنین شود؟ می واقع سطحهایی چه در كارشان و شغل شود؟ می واقع

 .است شده تشكیل اجتماعی نهاد سه این از ملت یک چون

 سیاسی سیاست فرهنگی، سیاست اقتصادی، سیاست به اجتماعی نهادهای نسبت بررسی ـ 3/1    

 تولید پاریس در ابتدا آرایش وسایل و لباس ژورنال اگر چیست؟ سیاست به نهادها این از كدام هر نسبت    

 تابع اینها اقتصادی تصمیمگیری بگوئید باید یابد، می رواج متدینین خانه در ماه سه از پس و شود می

 میتوانند آنها هم فرهنگ در اگر همچنین است نامطلوب خانواده اقتصاد سیاست و است كفار تصمیمگیری

 تطبیق آنها حرف با انتقالی صورت به را دین تا كنید می تالش شما و كنند معین را چیزی یک بودن منطقی

 در یعنی كند می عمل اقتصاد مجرای از هم سیاست چون آنهاست با فرهنگی سیاست غلبه كه بدانید بدهید

 ما اگر. كند می عمل فرهنگ درباره هم و سیاست درباره هم و هستند شرایط به نسبت كه تصمیمهایی ایجاد

 خجالت مثالً یا نداریم را بدهیم جدید تعریف اینكه قدرت و كنیم می پیدا وحشت جهان های معادله از

 جهتگیری در ما اراده استقالل میزان از بیش ما، اراده در آنها اراده حضور اینستكه معنایش كشیم می

 توانند نمی و نیست «شدن» منطق ما اندیشمندان منطق چون من نظر به البته ماست مجاهده و موضعگیری

 را اوصاف و نسبت انتزاعی منطق اینستكه شدن منطبق با انتزاع منطق فرق .كنند مالحظه را امور بین نسبت
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 هم موضوعات به نسبت كرد، جدا وقتی و كند می جدا حجمش از را مداد این طول مثالً كند، می جدا هم از

 از اگر ها ژورنال و الگوها مورد در یا كند می جدا موضوع سایر در را موضوع این كند موضعگیری میخواهد كه

 میگوید است مستحب خیر، میگوید دارد؟ اشكال كند زینت شوهرش برای زن آیا كند سئوال دینی عالم یک

 یعنی باشد زمان و عرف با متناسب باید گوید می كند؟ استفاده آیند می خارج از كه هایی ژورنال این از آیا

 بخواهند اگر ولی. خرد می و رود می هم او ندارد اشكالی و است جایز میگوید چون و است جایز گوید می

 است اینگونه نفت صادرات كه هستیم شرایطی در ما بگویند و بدهند توضیح عالم این برای را امور بین نسبت

 فقهی قواعد قطعا شود می واقع غیر به اضرار لذا و شود می اینگونه واردات كنند، مصرف اینگونه مردم اگر و

 كنید اسراف آب از استفاده در اگر فرمودند می امام چگونه. است حرام حتما باشد این مصداقش اگر گوید می

 و بخواند نماز تا بگیرد وضو و آورد بدست آب تواند نمی كه نفر یک یعنی هستیم هم ضامن حرمت بر عالوه

 حد از بیش برق شما و دارد برق به نیاز بیمارستان در كه نفر یک یا دارد قرار حرج و مضیقه در دیگری

 فقط نه هستید هم الذمه مشغول عوام اصطالح به. هستید شده وارد او به كه خسارتی ضامن اید، كرده مصرف

 .شود می هم بدهكار بلكه است حرام

 است آزاد و است جایز گوید نمی دیگر دارد اثر هم ارزی موازنه در كه بدهند شرح دینی عالم این برای اگر

 ایجاد بوسیله میتواند را جامعه آن اخالق كار این بگوئید باالتر قدم یک در اگر حال. دارد اشكال گوید می بلكه

. كند می جامعه این در فساد اشاعه چون میگوئید چه؟ یعنی میگویند دهد سرایت جامعه این در و شرایط

 بگوئید است اشاعه گفتیم اگر كنید مبارزه آن با باید و است حرام میگویند است فساد اقامه گفتیم اگر البته

 سئوال هم این و گیرد می نادیده را امور بین نسبت كه منطقی بنابراین. كنید منكر از ونهی معروف به امر باید

 ارتباط بدون و بریده جواب گیرد می كه هم جوابی كند، می مطرح موضوع ارتباطات و لوازم بدون را خود

 .است

  اجتماعی تكامل سطح در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، گیری تصمیم مسئول دولت ـ 1/1    
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 تمایالت دهی جهت مورد در كه نهادهایی مجموعه تعریف این اساس بر كه ماند می باقی سؤال یک(: س)    

 آن وظیفه و دهد می سامان را جامعه تمایالت خارجه وزارت كه گوییم نمی هیچوقت مثالً. دارد وجود جامعه

 یک رابطه برای موضعگیریهایی یک خارجه وزارت بلكه نیست معنا این به جامعه تمایالت به دهی جهت اصالً

 .دارد دیگر نظام یک با نظام

 بیاییم؟ كوتاه باید هم ما آیا آمدند كوتاه آنها اگر كه(: ج)    

 .ندارد كار خودش جامعه تمایالت با مستقیم صورت به معنا این بر(: س)    

 تصمیم خواهد می یعنی است دیگر جامعه با خودش جامعه تمایالت ارتباط مظهر خارجه وزارت(: ج)    

 قرارداد اسرائیل و تركیه بین كه وقتی تركیه خارجه وزارت مثالً نه؟ یا شود امضاء را قراردادی آیا كه بگیرد

 كه جا هر یعنی شود می امضاء وقتی قراردادها این ندارد؟ یا دارد بررسی مسئولیت آیا شود می بسته

 میگوید اسرائیل فردا. شوند می آنها تابع گیری تصمیم در و كنند قبول باید هم اینها كنند جنگ میخواستند

 كنار از خواهیم می ما. است كرده تهدید را ما دارد شیمیائی اسلحه عراق چون كنیم جنگ عراق با میخواهیم

 باید تركیه پس دهیم قرار هدف را آنجا و برسیم بغداد نزدیک به تا بعد و شویم كردنشین منطقه وارد تركیه

 سیاسی خارجه وزارت كه دارد امكان مگر ندارد، آن مقابل در گیری تصمیم حق و كند قبول قرارداد طبق

 .نباشد

 آوریم می را تمایالت بحث گاهی و آوریم می سیاست حوزه در را تصمیمگیری بحث ما گاهی(: س)    

 سئوال شما بگیرید نظر در را بنزین اگر مثال برای. بیاورید تصمیم این به تصمیم پایه از را تمایل(: ج)    

 كار تواند نمی ای دنده هیچ با بنزین بدون میگویم سه؟ دنده یا كند می حركت چهار دنده با ماشین كنید می

 .كند

 است؟ تمایالت همان منشأش یعنی(: س)    

 .اجتماعی تمایالت و اجتماعی اراده یعنی بله،(: ج)    

 .دارد كار تمایالت با تبلیغات سازمان مثالً(: س)    
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 را حساسیتها و كرد تبلیغ اینكه از پس تبلیغات سازمان اینكه برای است جامعه فرهنگی بخش این(: ج)    

 یعنی است، فكر كار تصمیمگیری بستر البته كند، می تسهیل را تصمیمگیری بستر آنوقت كرد تحریک

 تحویل را مناسک تبلیغات سازمان آیا. بخوانید نماز چگونه كه میدهد یاد و دارد كه هایی برنامه و مناسک

 .دهد می قرار موضوع را انگیزه اصل اینكه یا دهد می

 .كنید راهپیمائی یا كنید عزاداری بیائید میگویند مردم به كند می تحریک را انگیزه اصل(: س)    

 حتما كارش از بخش یک و كنید تفكیک را كارش باید اینستكه معنایش است جهتگیری اصل اگر(: ج)    

 .كند می كار نفرت و محبت زمینه در اگر شود می اسالمی سیاسی كار

 كند؟ می نفرت و محبت تحریک(: س)    

 را مناسک وقت یک ولی است فرهنگ بخش در این كه كند می بیان را مناسک تنها وقت یک(: ج)    

 اینجا در شود می تصمیمگیری نحوه یک منشأ ارزشی نظام آن كه كند می ذكر را ارزشی نظام بلكه آورد نمی

 یک( ع)  اباعبداللّه حضرت مبارك وجود مثالً. كند می تبلیغ و دارد تبلیغات سازمان كه ارزشی نظام میگویم

 كه شود می این منشأ كنند می ذكر را ارزش در ركن این وقتی است ارزش در ركن است، ارزشی مظهر

 و كند اصالح را انتخابش كردن تطبیق قدرت( باشد الهی اگر) دارد كه جهتی آن در اجتماعی تصمیمگیری

 .كند محقق بهتر را قدرت آن

 اجتماعی توازن سطح در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، گیری تصمیم مسئول اصناف ـ 1/1    

 یا كند می تحریک را جامعه عواطف كه هیئات بجز اصناف بخش در اما است روشن دولتی بخش در(: س)    

 دارند؟ جایگاهی چه سیاسی تشكلهای

 دهند؟ نمی یا دهند می اعالمیه انتخابات در اصناف(: ج)    

 بله(: س)    
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 آزاد شغل كه شوند می گفته كسانی به فقط صنف كه نگفتیم و كردیم تعریف این از باالتر را صنف ما(: ج)    

 یک اش تصمیمگیری برای و گیرد می تصمیم سازمان. هستند دولت افراد از غیر دولتی تصمیمگیری. دارند

 .نیست دولتی گیری تصمیم این. دهند می رأی و آیند می افراد ولی دارد ضوابطی و نامه آئین

 .هستند مردم جزء بلكه نیستند هم صنف اینها(: س)    

 .گیرند می قرار هم خدمات جزء و ببینیم انسانی نیروی بازار در را دولت كارمندان توانیم می ما(: ج)    

 .است خارجه وزارت عضو یعنی است دولت در هم شغل(: س)    

 .است اش سازمانی تصمیمگیری از غیر این و است خدمات عنوان به(: ج)    

 .ندارد آن از غیر شغلی دیگر(: س)    

 .میدهند رأی و آیند می(: ج)    

 .میدهند رأی آزاد فرد یک عنوان به میدهند رأی وقتی(: س)    

 سه هر در مردم همه. داشت حضور مكانیزم در آن در ایشان كه گفتیم بازار برای مكانیزمی یک ما(: ج)    

 هم خانوادگی تصمیمگیری هم خانواده یک یعنی است مختلف نسبت به حضورشان اما دارند حضور سطح

 .دارد دولتی تصمیمگیری هم و صنفی تصمیمگیری

 اجتماعی وری بهره سطح در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، گیری تصمیم مسئول خانواده ـ 1/1    

 .است خارجه وزیر خانواده پدر كه آنجایی در(: س)    

 كدام هر در پارلمانی، یا شورائی نظام در مثالً و آید می شخص این خود میگوید را خانواده پدر چرا(: ج)    

 .باشد داشته حضور باید تصمیمگیریها در باشد كه

 یک با هم صنف در كمتری، سهم با ولی دارد حضور هم خانواده دولت، تصمیمگیریهای در یعنی(: س)    

 همین با گفتید اینجا در كه آنچیزی عین. است خانواده تأثیر سهم در سهمش بیشترین و دارد حضور سهم

 .كند می فرق مختلفش سطوح با متناسب ولی كند می پیدا حضور ضریب

 همدیگر اقتصادی فرهنگی، سیاسی، گیری تصمیم در اجتماعی نهادهای مشاركت ـ 1/1    
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 .كند می سیاسی تصمیمگیریهای مثالً و كند می را خودش دولتی كار حقیقت در دولت: دانشمند مهندس    

 .است دولت عهده به دارند وجود توسعه امر در كه تصمیمگیریهایی اقتصادی، یا و فرهنگی یا(: ج)    

 پیدا حضور هم خانواده كار در و كند می پیدا حضور اصناف كار در هم دولت میگوئیم گاهی ما(: س)    

 از بخشی حداقل یا دهند می تشكیل انسانها را دولت ساختار دولت در اینكه بخاطر میگوئیم گاهی اما كند می

 یک افراد جزء خودشان یا باشند داشته صنفی كار است ممكن انسانها این دهند می تشكیل انسانها آنرا

 اما. است دولت نفع به حقیقت در آنجا در كنند می عمل خانواده عضو عنوان به كه زمانی در. هستند خانواده

 .كند می باز فروشگاه( دولت عنوان به) دولت میگوئیم كه است وقت یک

 والیت برای یا كند می پیدا حضور صنف سیاست در كند می تعیین را صنفی مقررات دولت وقتی(: ج)    

 .كند می وضع مقررات خانواده

 .شود می وارد خانواده سیاست در و(: س)    

 یعنی گیرد می طالق كرد، طرح اینگونه را خود شكایت و آمد زن اگر میگوید دولت مثالً یعنی(: ج)    

 به باید و بود غلط كردیم بررسی و تجربه را كار این ما میگویند برعكس یا كند می سلب مرد از را اختیاری

 مقنن را خانواده سیاسی روابط و میدهد قرار خانواده را بحثش موضوع یعنی.كرد تنظیم را آن دیگری نحو

 فرد اخالق مثالً بینیم می شد وضع قانون این اینكه از پس. دارد حضور آنجا تصمیمگیریهای در یعنی كند می

 یا اند داده آنها به را طالق حق كه دانی نمی مگر میگوید هستی؟ چگونه گوید می رفیقش كند، می پیدا فرق

 دهد می رأی چگونه قاضی كه دانید نمی مگر گوید می كند، می پیدا فرق تصمیمگیریش در زن اخالق برعكس

 اش موضعگیری در اختیارش قدرت استكه این معنایش دانید، نمی مگر میگوید اینكه. است چگونه او برخورد

 كه صحیح توازن و تعادل ایجاد پس شده وارد ایشان اراده در دولت سیاست حضور یعنی است شده محدود

 رشد مراحل اساس بر شما اگر خصوص به است مهمی كار یک كند هماهنگ تكامل محور حول را انتظارات

 و مرد برای اختیارات این كه میخوانید رساله كتاب در براحتی شما كه است وقتی یک ببینید آنرا بخواهید

 غذا برایش زنش باشد داشته انتظار كه ندارد حق مرد میگوئید راحتی به هم بعد. است زن برای اختیارات این
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 حرام ظلم میگویند و دهند می گوش را حرفها این جامعه درصد ده كند،حدود نظافت را خانه و كند درست

 یعنی كند حیا به مأخوذ را خود زن مرد اگر حتی بلكه نیست حرام نامحرم مرد با زن ارتباط فقط یعنی است

 و است حرام هم این...  بدهد، قرار خویشان و اقوام رودربایستی در فرضا یا دهد قرار رودربایستی در را زنش

 با» اصطالح به زن این و آید می مهمان عنوان به زن خود فامیل كه است وقتی یک حاال. ندارد تكلیفی چنین

 مرد حال. كند نمی كار صورت آن به هم این و است آمده شوهر فامیل كه وقتی اما «كند می كار جان و دل

 صبح فردا از اینستكه معنایش كه میگوید طوری ولی بگیرم غذا بیرون از میخواهی اگر بگوید است ممكن

 بلند و گیرد می قرار تنگنا در زن لذا هستی، كفایتی بی زن گویند می فامیل همه و كنند می سرزنش را تو همه

 موی پسرعمویتان حضور در شما میگوید زنش به اما داند نمی حرام را كار این حال. كند می كار و شود می

 و میداد انجام حرام كار داشت خودش این خوب ندهی انجام حرام كار تا كن رعایت بیشتر بود، پیدا سرتان

 شكر را خدا نماز از بعد و شد خوشحال هم مرد و نبرد حساب و نترسید او از زنش اگر حال. بود مقید غیر

 اگر چون چرا؟ كند تكبر احساس نباید اما ترسد، نمی من از تو بنده كه كنیم می شكر را تو ما خدایا كه كرد

 یک مثل و خان یک مثل اگر اما. دارد الهی والیت كه است این معنایش ترسد نمی او از زن كه كرد شكر

 او والیت كه بدانیم باید ببرد فرمان چشم اشاره با و بدهد انجام باید بده انجام گفت اگر كه است ارتشی ژنرال

 یا و كنم برتری احساس من كه است همین معنایش االرض فی استكبار و دارد استكبار یعنی است طاغوتی

 . باشند نداشته كشیدن نفس جرأت و بپذیرند باشند مجبور را من برتری كه بیاورم بوجود را شرایطی

 باشند اینگونه مردم از بخشی فقط اینكه نه كند تعدیل را انتظارات بخواهد كه باشد ای بگونه باید او والیت    

 هماهنگ اجتماعی تكامل محور حول مردم انتظارات كه كرد وضع قانونی نحوی به باید حقوقی نظر از بلكه

 هم موازنه كار و است مهم سطح سه هر در عدالت نظام در موازنه یعنی است مهم بسیار امر این و. شوند

 .ببرد جلو مناسب نحو به را قدرت و اقتدار باید آن بدنبال طبیعتاً و است ارتباطات و انتظارات سازی هماهنگ

 .كند می وارد قند مثالً پردازد می مردم معیشت تأمین به دولت كه وقتی: دانشمند مهندس    
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 این كند می توزیع مردم بین قند و دهد می سوبسید مردم به اقتصاد در كه است، اقتصاد در این(: ج)    

 .نیست سیاسی سوبسید

 كند؟ می صنفی كار آنجا آیا(: س)    

 در اقتصادی نظر از گاهی شما دیگر عبارت به. دهد می انجام اقتصاد بخش در صنفی كار آنجا در(: ج)    

 تصرف، و تولی مسئله و والیت در دولت میگوئید شما كه است وقتی یک امّا دارید حضور صنف و خانواده

 .كند می چكار را تكامل سرپرستی و پذیرش مسئله

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 31جلسه 

 31: پژوهشی جلسه شماره7/7/77: 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

  خانواده اقتصادی فرهنگی، سیاسی، فعالیتهای

 1 •••مخابرات و ارتباطات تنظیم ساختار در اجتماعی مشاغل تقسیمات سطوح ـ 3

 1 •••ارتباطات ساختار تنظیم در تقسیم سطح سه ـ 3/3    

 1 •••خانواده نهاد در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، فعالیتهای ـ 1

 1 •••مادی و الهی خانواده گیریهای جهت با متناسب ارتباطی وسائل كارآمدی ـ 1

 سیاسی، الگوهای دوگانگی و تفاوت در مادی و الهی نیازمندیهای جهت اختالف تأثیر ـ 3/1    

 1 •••خانواده اقتصادی و فرهنگی            

 1 •••خانواده اقتصادی فرهنگی، سیاسی، مشاغل ـ 1

 جهتگیری و گیری تصمیم و سازی تصمیم مسئول خانواده ولی) خانواده در سیاسی مشاغل ـ 3/1    

 1 •••(اصلی

 1 •••(جهتگیری كیفیت و خصوصیت تعیین در مشاركت) خانواده در فرهنگی مشاغل ـ 1/1    

 7 •••(مباشرت و كارپردازی) خانواده در اقتصادی مشاغل ـ 1/1    

 32 •••مادی و الهی خانواده در ارتباطی وسائل از استفاده و تخصیص كیفیت ـ 1
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 31 •••سرمایه و خرید قدرت مبنای یا اجتماعی نیاز براساس خانواده به ارتباطی تسهیالت ارائه ـ 3/1    

 تكامل در مشاغل تأثیر ضریب اساس بر ارتباطی وسائل از وری بهره حق در بندی اولویت ـ 1/1    

 31 •••اجتماعی

 31 •••بندی جمع ـ 1

 



 خانواده اقتصادی فرهنگی، سیاسی، فعالیتهای

 مخابرات و ارتباطات تنظیم ساختار در اجتماعی مشاغل تقسیمات سطوح ـ 3

 دولت،» سطح سه به اجتماعی ساختار كه شد بیان قبالً استداللی، مدل تشریح در: رضائی االسالم حجة    

 دولت،» دوم سطح در. آید می بدست عناوین این از اجمالی تعریف یک و شود می تقسیم «خانواده صنف،

 مقابل در كه بندی تقسیم. شود می تقسیم اقتصادی و فرهنگی سیاسی، سطح سه به «خانواده و صنف

 یا) مصرفی( ساختاری یا) توازنی ،(توسعه یا) تكاملی عنوان سه دارد وجود اقتصادی فرهنگی، سیاسی،

 در «وری بهره و مصرفی یا توازنی تكاملی،» باید اجتماعی مشاغل تقسیم در لذا. است شده مطرح( وری بهره

 حال. شود ذكر «اقتصادی و فرهنگی سیاسی، ابعاد» بعد و «خانواده و صنف دولت،» بعد گیرد قرار آن مقابل

 قبلی سطح دو همان اینكه یا بشویم مشاغل بندی طبقه وارد آن براساس ما تا است الزم دیگری توضیح آیا

 به آنها از هریک بعد و شود می تقسیم «خانواده و صنف دولت،» به اجتماعی ساختار یعنی است كافی

 مصرفی و توازنی تكاملی،» عناوین احتمال، این پایه بر ضمناً. گردد می تعریف «اقتصادی و فرهنگی سیاسی،»

 17 آخر خانه در نهایتاً كه شود می تقسیم سطح سه به معنا یک به و آید می تر عقب مرحله یک( وری بهره)

 .داشت خواهیم عنوان

 یک دولت كه شد تأكید چون بود، مطلب این به ناظر شد مطرح تاكنون كه مطالبی مجموعه كلی طور به    

 ما و نبود روشن چندان ما برای ابتدا در نكته این البته دارد حضور آنجا در هم خانواده و دارد تكاملی وظیفه

 در مشاركت آیا ولی نیست مصرف از بیشتر چیزی و است مصرف فقط خانواده وظیفه كه كردیم می فكر

 فرق تأثیرشان و ضریب با متناسب آنها وضعیت و بوده نحو همین به نیز صنوف همچنین ندارد، یا دارد تكامل

 مصرف و توازن و تكامل از بحث دیگر برویم، جلو سطح دو همان طبق بناست چنانچه اگر پس كند می

 نخواهد مطرح بدهد، نتیجه را 17 آن بعد و شود ضرب اینها در كه مفاهیمی مجموعه عنوان به( وری بهره)

 بعد كنیم می پیدا قیدی سه عنوان 17 و داریم قیدی سه مجموعه یک نهایتاً بشود سطح سه اگر ولی شد
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 ارتباطی سیستم یا و دارند وجود مشاغلی چه ببینیم و كنیم پیدا را بیرونی عناوین باید ما تا17 این براساس

 چیست؟ عنوان17 این با متناسب

 ارتباطات ساختار تنظیم در تقسیم سطح سه ـ 3/3

 دارای كه هستند كسانی ما تقسیمات بخش اولین تقسیم، این در ظاهراً: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 از عبارت كه( نیستند مطرح اوصاف عنوان به و) دهند می انجام را افعالی كه نهادهایی یعنی هستند فعل

 توسعه،» عناوین ،«اقتصادی و فرهنگی سیاسی،» عناوین از بعد توانید می شما است «خانواده و صنف دولت،»

 تصمیماتی و سیاسی بخش در دولت مشاغل یعنی دولت سیاسی مشاغل بگوئید و ببرید بكار را «خرد و كالن

 سیاسی، توسعه امور» توانید می هم صنف درباره یا و گیرد می «خرد امور و كالن امور توسعه، امور» درباره كه

 كه چیزی آن ولكن شود می درست عنوان 17 كه كنید بیان را آن، كالن امور یا آن «اقتصادی و فرهنگی

 آیا اما كرد خرد توان می را فعل موضوعات ضمناً. باشند فعل موضوعات بعد و موضوعاً فعل باید شود می شروع

 قرار این طول در و شود واقع اقتصادی و فرهنگی سیاسی، از بعد اینجا در كه است الزم آن كردن خرد برای

 فرهنگی سیاسی، های تصمیم از دسته 7 یعنی نویسیم می سطر در را اینها اینكه یا بشود، عنوان 17 تا بگیرد

 .كرد خواهیم طرح بعداً را بحث این كه است شده خانواده و صنف دولت، به مربوط اقتصادی و

 خانواده نهاد در اقتصادی فرهنگی، سیاسی، فعالیتهای ـ 1

 است؟ چیزهایی چه خانواده اقتصادی و فرهنگی سیاسی، فعالیتهای آیا كه است این مورد در بحث اما    

 یک و سازی تصمیم یک داخلی گیریهای تصمیم این كه دارد داخلی گیریهای تصمیم یک خانواده هر    

 محوری گیریهای تصمیم یک گیریها، تصمیم در باز گیرد، می انجام خاص شكل یک به یعنی دارد گیری تصمیم

 و دارد( جهت یک با متناسب انتخابهای) تصرفی گیریهای تصمیم یک است، جهت تعیین زمینه در كه دارد

 .دارد تبعی گیریهای تصمیم یک

 چیست؟ تبعی گیریهای تصمیم(: س)    
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 اینگونه اصوالً زنم می مثال یک آن شدن روشن برای. است جزئی امور بر تطبیق معنای به تبعی(: ج)    

 بریده مطلق صورت به اجتماع از خانواداه چون باشد داشته فرض بیرون با خانواده یک ارتباط قطع كه نیست

 در اینها باشد، داشته ارتباط هدفی چه برای و نحوه چه به و افرادی دسته چه با البته اینكه حال نیست

 مبارك ماه و دارند روضه روز ده سال، هر خانواده این میگوئید گاهی مثالً. است تحقق قابل مختلفی اشكال

 از ای مجموعه یک دارند، آمد و رفت بار یک هرماه همچنین. دهند می افطاری شب سه یا دو هرسال رمضان

 خانواده این مثالً نویسیم می دیگر ستون در را ارتباطات از بخشی و نویسیم می ستون یک در را ارتباطات

 یعنی است شان شغل به مربوط هایی مهمانی یک چون كنند نمی دعوت را ارحام لزوماً ولی كنند می مهمانی

 .كنند می دعوت را همكارهایشان

 و كنند می دعوت هستند پیاله هم آنها با شان تفریحات در كه را كسانی همكاران، از غیر وقتی یک امّا    

 تفریح و گفتگو فقط هم با و شوند می جمع ای عده یک با بلكه ندارند شغلی و خانوادگی ارتباطات به كاری

 آن چون برند؟ می لذت و شوند می دلخوش چیزهایی چه به و است چگونه گروه این بودن خوش اما. كنند می

 و كند می راضی را آنها گریه گاهی و هستند( ع)معصومین ائمه به توسل فكر در كه است روشن اول دسته

 به مربوط همكاریهای كه شوند می راضی صورتی در تنها دوم دسته اما. دارند جشن مجالس و سرور هم گاهی

 یک گاهی آخر دسته ولی. باشند داشته خود همكاران با ارتباطی نحوه یک یعنی باشند داشته اجتماعی كار

 كه روضه مجلس در شركت مسئله مثل درست آید می بشمار آنها پرورشی نظام عنوان به كه دارند ابتهاجاتی

 كار و گیرد می قرار فرهنگی كار و پرورشی نظام جزء حتماً روضه مجالس در شركت. گفتیم اول دسته برای

 چون است پرورشی كار یک هم این كه دارند رقص برنامه مثالً سوم دسته ولی. آید می حساب به هم سیاسی

 و روند می شور در گروه این یعنی شود می پیدا روح پرورش امكان كه است روحی حاالت اوجگیری زمان در

 اشک و غدد ترشح آنجا دیگر معنای یک به. است پرورش منشأ شور دو هر و روند می شور در هم گروه آن

 بدن همین اعصاب سلسله و غدد هرچند است ریختن اشک نوع دو كالً ولی است غدد ترشح هم اینجا است

 احساس كند می گریه روضه در كه كسی داشت خواهند العمل عكس دو جامعه در ایندو بعداً ولكن است
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 عرفان عرفانش اگر البته) گیرد می موضع مطالبی سر پشت هم مادیش، امور برای حتی او كند می انبساط

 موضعگیری یک مقابل در اما. شود پیاده جامعه در دینی تكامل و توسعه جهت كه( فردی نه باشد اجتماعی

 جامعه در را خوشی از مفهوم این بتواند تا كند پافشاری است حاضر كه است سیاسی نظام یک با هماهنگ

 اگر. گیرد می روضه كه كسی. چیزهاست از بسیاری زیربنای خانوادگی ارتباطات این. بدهد گسترش و توسعه

 در هم نفری دو كه وقتی حتی و كند می طرفداری اسالم سیاسی نظام از فردی، نه و باشد اجتماعی او زهد

 بدنبال كه آنها طرف آن اما دهند نمی فحش هیچگاه و كند می طرفداری اسالمی نظام و دولت از هستند خانه

 از همواره كه است این بدنبال باشند آزاد ها بچه كه دارند اصرار هم آخر در و هستند پارتی و آواز و رقص

 . بگیرند ایراد اسالمی دولت

 مادی و الهی خانواده گیریهای جهت با متناسب ارتباطی وسائل كارآمدی ـ 1

 و فرهنگی سیاسی، امور در كه هایی تلفن یعنی است چگونه دارند اینها كه ارتباطاتی و ها تلفن اما    

 هدف آن با متناسب و رقص بستر آن در كه تلفنی است طبیعی است؟ چگونه دارند خانواده در اقتصادی

 این اما است نامناسبی حرفهای زنند می كه حرفهایی و است مخالف اسالمی دولت جهتگیری با كالً باشد،

 و است الهی والیت گسترش دنبال زنند می كه حرفهایی باشند داشته( فردی نه) اجتماعی زهد اگر هم طرف

 كنید مشروط اجتماعی زهد تا فردی درجات از درجاتی یک به را بودن متدین اگر شان، مصارف نحوه در

 از است اینگونه هم فساد اینكه كما بخواهد را توحید كلمه اقامه در حضور و باشد یافته توسعه ادراكش یعنی

 آنها نه، دارند؟ كردن تلفن فقط آیا دستگاه دو این بخواهد را باطل اقامه آن از باالتر و اشاعه تا فردی فسق

 الگوی نباید كه نیست براین دلیل باشند نكرده پیدا مصرفی الگوی هنوز متدینین اگر دارند مصرفی الگوی

 گفت توان نمی بازهم هرچند هستند جامعه بر حاكم مصرفی الگوی تابع حاال البته. باشند داشته مصرفی

 دارند تفاوت آنها با كه نیست روضه مجالس برپایی به مربوط مصارف در تنها و دارند تبعیت صددرصد

 خاصی مصرفی الگوی یک بهرحال اما است نشده تبیین چندان جهات همه در آنها مصرفی الگوی متأسفانه

 ...دارند
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 كه هرگاه كلی طور به. دارند مصرفی الگوی نیز هستند والئیک الابالی القید، كه آنهایی هم آنطرف از    

 در را الگوهایشان اند نتوانسته نظام دو كه شود می معلوم باشد زیاد گروه دو این مصرفی الگوی مشتركات

 .برسانند كمال به تكامل جریان

 و فرهنگی سیاسی، الگوهای دوگانگی و تفاوت در مادی و الهی نیازمندیهای جهت اختالف تأثیر ـ 3/1

 خانواده اقتصادی

. شود می كم مرتباً شان مشتركات رود می پیش تكامل جریان در الگوهایشان جهت دو و نظام دو هرچه    

 شوند تبدیل هرچه ها مجموعه. كند می سیر جهت دو در نیازمندیها كه كردیم فرض ما اگر یعنی

 مثالً. كند می فرق آنها زیباشناسی كلّی طور به و بویائی چشائی، ذایقه حتی. شود می كمتر شان مشتركات

 غیر به خدمت برای كه فداكاری زیبایی و غیر به گرایش و عاطفه زیبایی حسنه، اخالق زیبایی ایثار، زیبایی

 هم باالتر پله یک اینجا از و است سطح یک در این. بكنم دیگران صرف تا باشم داشته درآمد و كنم كار

 بردارم پول من كه نبود خوب امر این من نظر در هرگاه مثالً. است باالتری بلوغ یک آن كه كرد فكر توان می

 حضرت وجود بنام و بگیرم پول باشم داشته دوست بلكه كنم درست لباس و بخرم پارچه خودم برای و

 عنوان به كه بدارم دوست بلكه باشم داشته حاجت اینكه نه كنم هدیه فردی یک به و بخرم عبا( ع)اباالفضل

 هدیه او به و خرید می گل یک دارید دوست كه را فردی شما. دهم انجام كار این ادب عرض یک انجام

 صرف بلكه باشد داشته احتیاج حاجتی به شما یا باشد داشته احتیاج گل به او كه ندارد لزوم اصالً دهید می

 در و بخرم خانه مثالً آورم می بدست پول هرچه كه باشم داشته دوست خالصه است ادب عرض و ارادت

 اصرار من به بخرد( ع)اباعبداللّه حضرت بنام خانه كه كسی باشم داشته دوست یا بدهم قرار نفر یک اختیار

 در را خودم شوم می خانه آن وارد وقتی كه باشم داشته حالی اگر باشم داشته سكونت خانه آن در كند

 چه بهتر این از انسان برای است كرده نذر را منزل كه كسی خانه در نه ببینم اباعبداللّه حضرت خانه مهمان

 هم طعامش مورد در. بیائید اباعبداللّه حضرت خانه به استراحت برای هروز شما بگویند كه دارد وجود چیزی

 خانه در من احتیاجات همه و غذا لباس، كه بكشم زحمت هم خیلی و كنم تالش شدیداً من است اینگونه
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 مثل من مثالً. كرد درست مسئله صورت توان می هم اجتماعی و سازمانی شكلهای در آنوقت باشد گونه این

 بتوانم باید باشد اینگونه اگر كنم، می كار ایشان دستگاه برای و( ع)ابوالفضل حضرت برای كار خدمت یک

 چوبی یک حرم درب چون حرم، درب بوسیدن مثل ببوسم را است اباعبداللّه حضرت به مربوط كه لباسی

 ولكن است شده حرم در چارچوبه حاال اندو كرده نجاری و تراشیده آنرا بعد و اند آورده جنگل از آنرا كه است

 امام حضرت واسطه به اللّه الی توسل و توجه حالت یک و بوده نذر پول یک یعنی بوده آن بدنبال اخالصی یک

 به انتسابش از بریده ـ چوب به توسل اما كنید پیدا توسل حال، آن به توانید می شما است بوده( ع)حسین

 آنرا توان می شود منسوب( ع)اباعبداللّه حضرت به اگر اما است حرام بوسیدنش و باطل سیدالشهداء حضرت

 چوب چوب، این واالّ است، كرده نذر را این كه كسی حالت است؟ كرده منسوبش چیزی چه اینجا در بوسید،

 ببینید حضرت مهمانسرای در را خودتان شما اگر یعنی است چنین این هم منزل و لباس پس. بود جنگلی

 دستگاه مهمان همه و شود واقع اللّه سبیل فی كار یعنی كنند كار نعم اولیا برای همه كه است این آن بلوغ

 . باشد داشته ابتهاج شان برای این و باشند متعال خدای

 با را دیگران حداقل انسان كه است این ترش پائین نقطه بگیریم، اجتماعی بلوغ اوج نقطه را این اگر پس    

 از تر پائین نقطه. باشد داشته ایثار غیر به نسبت یعنی باشد شریک دیگران مشكالت با و كند شریک خودش

 این ترش پائین نقطه نكند هم بدی رسد، نمی كسی به او خیر اگر باشد، داشته انصاف كه است آن هم این

 و. ببرد تیغش تواند می كه آنجا تا ولی نیفتد گیر جایی دستش و بكند كار قانونی صورت به خواهد می كه است

 هیچ هم كرد عمل قانون خالف اگر ولی بگیرد را او نتواند قانون كه كند می تالش كه است این ترش پائین باز

 میگویند شود؟ می چه نكنیم عمل ما اگر گوید می مثالً. بخرد مختلف جاهای در را قانون یعنی ندارد اشكالی

 كرد؟ راضی را مأمور فالن توان نمی آیا میگوید كند می برخورد شما با مأمور فالن

 وجود مراتب این از هریک در مصرفی الگوهای یک بینیم می كه را نازل بسیار مرتبه این تا اوج آن از حاال    

. است فرهنگی حضور برای هم الگوهایی یک و هست آن مرتبه هر در هم سیاسی حضور الگوهای یک و دارد

 كل اجتماعی اخالق به حال این اگر بدهد ادامه را حیاتش است حاضر نذر حال در میگوید كه كسی آن مثالً
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 همه كه است كرده پیدا انسجامی و وحدت یک جامعه آن كه است این معنایش شد تبدیل جامعه

 نزدیک زمان در حداقل كه بدانیم باالیی نقطه و آرمانی جامعه یک باید را این. است شده الهی رفتارهایش

 وقتی كه داد قرار طوری توان می آیا بدهیم، توسعه كم كم بخواهیم را جهت اگر ولی. نیست یافتنی دست

 تورهای مانند زیارتی تورهای این لزوماً كند حركت زیارت و( ع)رضا امام حضرت مبارك وجود برای میخواهد

 سیاسی، تبرز نحوه یک برای ای وسیله یک عبادت آن برود، عبادتی برای میخواهد وقتی و نباشد تجارتی

 فرق تفریحی تور با بروند مسافرت زیارتی، تور با میخواهند كه وقتی باشد معلوم و نشود فرهنگی و اقتصادی

 این آمده لذا ندارد را او عُرضه فقط و است كاسب او مثل هم تور این مسئول بگویند اینكه نه باشد داشته

 این با هم ترها پائین و متوسط قشر. روند می تفریح برای تور آن با پولدارها، مثالً. است كرده انتخاب را دسته

 . كند می فرق سیاحتی تور با زیارتی تور كلی طور به كه داشت توجه باید بلكه. نباشد اینگونه. بروند تور

 خانواده اقتصادی فرهنگی، سیاسی، مشاغل ـ 1

 (اصلی جهتگیری و گیری تصمیم و سازی تصمیم مسئول خانواده ولی) خانواده در سیاسی مشاغل ـ 3/1

( سازی تصمیم و گیری تصمیم) است تصمیم برای سازی زمینه و تصمیم شامل خانواده سیاسی مشاغل پس    

 و بگیرد را تصمیمات همه بخواهد منزل در مرد اینكه از نظر صرف گیرد می انجام بستری یک در حتماً این كه

 همه جهت در تصمیم در و باشد حضور و مشاركت آن، نوع در یا نباشد مشاركت گیری تصمیم نوع در

 .كند تعیین را اصلی جهتگیری است مسئول خانواده به نسبت كه كسی یا باشند داشته مشاركت

 (جهتگیری كیفیت و خصوصیت تعیین در مشاركت) خانواده در فرهنگی مشاغل ـ 1/1

 توان می جهت درباره. باشد بچه و زن مشاركت باید شود می گرفته هایی تصمیم جهت این در اینكه از پس    

 روضه مجلس میخواهیم و برویم زیارتگاه یک یا و مشهد یا كربال به انشاءاهلل میخواهیم مثالً كه زد مثال

 كسانی چه از اینكه امّا. است كلی جهت این بگیرد پارتی میخواهد غیرمتعهدی فرد كنید فرض یا بگیریم

 به. باشد دیگران مشاركت با باید اینها شوند دعوت خصوصیاتی چه با و چگونه و نفر چند و شود دعوت

 محوری گیریهای تصمیم در كه است كسی به مربوط كند می تعیین را روند كه كلی جهتگیریهای دیگر عبارت
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 استعال و تفاخر و تكبر تفرعن، كه باشد ای بگونه نباید جهت كرد، انتخاب را جهت هرگاه ولی است مسئول

 كلیه ولكن بكند منطقی توجیه بتواند باید او هم منطقاً و كنیم مطرح باید را جهت آن فرهنگ. باشد

 است ارحام با خانواده داشتن ارتباط جهت، كنید فرض مثالً یا. بگذارد دیگران اختیار در را بعدی خصوصیات

 گروه دو ان از غیر شود می برگزار كه مجالسی برای آیا حاال. دارد قرار دوم رتبه در هم همكاران با ارتباط و

 مربوط تعدادش و مدعوین نوع اما است، مهم جهت ابتدا جهت؟ كدام در و خیر یا باشند هم دیگری كسانی

 بپذیرد اینجا در یا ندهد دخالت را اینها اصالً آیا كنیم تهیه باید را غذاهایی چه انكه مثالً یا است خانواده به

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، توسعه یا است خانواده اجرائی و علمی و ذهنی روحی، توسعه مسئول او كه

 مسئول را خودش حتماً توسعه جهتگیری در باید كنیم می اطالق برآن را توسعه لقب هرجا كه است مجموعه

 .دهد بها خانواده نظرات به و باشد داشته مشاركت كالن امور در ولی بداند

 (مباشرت و كارپردازی) خانواده در اقتصادی مشاغل ـ 1/1

 داشته خوانی روضه مجلس بناست اگر مثالً باشد چرا و چون بدون و محض تابع باید هم خرد امور در    

 این كارپردازی برای كه اموری كلیه در میگوئید حاال بدهند هم غذا نوع یک خواهند می هم روضه در و باشیم

 باید كه اموری در را مالی محدودیتهای چون نكند هم اعتراض كندو عمل فرمانبر یک مثل باید است

 هستند تبعی امور جزء كه اجراء و مباشرت در اند رسیده تصمیم به كه حال است كرده مطرح باشد مشاركت

 و كند نظر اظهار و مدیریت خواهد نمی اصالً این كه ببینند خانواده اهل یعنی باشد كارگر و كارپرداز باید او

 تنها او اجراء مرحله در ببینند باشد خانه داخل كار و خرید مثل، كارهایی در حاال. كنند لمس را مطلب این

 فرهنگی و سیاسی های هزینه در بلكه دارند كه اقتصادی های هزینه كار در فقط نه است كارپرداز و كارگزار

 منطق براساس او تصمیمات البته ندارد انعطاف هرگز جهتگیری در مرد بینند می یعنی شود می اینگونه هم

 منطق برابر در هم مرد و كند حكم باید منطق و نیست بردار مشاركت اصالً آنجا در دیگر عبارت به است

 است حاضر مرد. است جهت آن در انتخاب نوعی و نیست جهت مثل دیگر كه فرعی امور در و است مسئول

 و است مطرح مشاركت كالن سطح در گیرند، می تصمیم هم با و شنوند می هم آنها كند طرح را محدودیتها
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 باید هم خرد امور در. شود می گرفته رأی با امروز رایج اصطالح به هم تصمیم هستند، شریک هم دیگران

 زحمت بگویند اینكه نه بگویند «بدهد قوت خدا» او به یعنی است كارگر یک عنوان به كه كنند حس

 خدا» و نیست كارگر بگویند اینكه مثل كند می فراهم را بستر این خودش این و كنیم می تشكر و كشیدید

 شود می پیدا خلق در الهی محبت آنگاه باشد اینگونه اگر كنند تواضع اینكه نه بگویند «بدهد را شما اجر

 خورد نمی افراد برسر چوب یک صورت به فرد اطالعات و منصب و مال یعنی نیست تفاخر و استكبار یعنی

 لبخند گاهی زند می دار كالسه و فنی صورت به ولی زند نمی خانی صورت به را چوب آدم كه است گاهی چون

 جوئی برتری دنبال اصالً كه نگاهی اما است زدن فریاد از بدتر كه است تحقیری یک لبخندش در ولی زند می

 . است كارگزار است فرمانپذیر مجری یک رسد می اجرائی كار به كه وقتی نیست

 مادی و الهی خانواده در ارتباطی وسائل از استفاده و تخصیص كیفیت ـ 1

 است؟ چگونه كند می پیدا پرورش كه فضایی چنین در و صورت این در خانواده ارتباطات وضعیت آیا حاال    

 هستند مادی های خوشی دنبال به استكبار براساس كه دارد وجود پرورش و برخورد نوع این هم آن مقابل در

 هم فنی شكل به و سنجد می دالری و ریالی را ها خوشی همه كه كنند می تربیت مادی طوری را فرزندان و

 3.شود می تحقیر

 در استعالء و تفاخر مفهوم آیا! خیر یا دارد اثر ارتباطات الگوی در الهی پرورش و مادی پرورش آیا اما    

 آن در خیر؟ یا شود می مطرح ارتباط در ایثار و زهد مفهوم آیا برعكس همچنین و شود می مطرح هم ارتباط

                                           

كنند  كارشناسی میكنند كارخانه را اداره و یا  شود قبل از دانسینگ از افرادی كه در كارخانه كار مهمی می در جلساتی كه در آن دانسینگ برگزار می 3

اش  اندازد كه اگر بناست انگیزه كنند و طوری در ذهن او جا می گیرد آنها آنرا به كارآمدی ریالی توصیف می تجلیل شود این تجلیلی كه صورت می

تواند اینگونه جلو ببرد، چرا  روند؟ چون كار را می پذیرند و به خانه او می كنند یا دعوت او را می تحریک شود چرا فالنی را در فالن مجلس دعوت می

در خط دین تواند اینگونه جلو ببرد؟ چون آدم با فهمی است، اینكه آدم با فهمی است یعنی چه؟ یعنی اگر او را با پسرخاله دیگرش مقایسه كند كه او  می

شود بعد  خواهد مقروض هم می رسد از خدا می میای است و چون دستش ن افتاده و دینداری رفته است به صورت غیرمستقیم درباره او میگویند آدم عقب

گذارد تا خدا قرضهایش را بدهد چون این راه كارش  شود و روضه هم نمی گذارد كه خدا قرضهایش را بدهد اما این یكی كه مقروض نمی مجلس روضه می

رد این تجلیل و تحقیر، یک كار سیاسی است و ما دائماً در گذا را بلد است ولی او راه كارش را بلد نیست و برای تسكین عقب افتادگیهایش هم روضه می

شود كه این آدم  اش این می كند و نتیجه گیریها و جهتگیریها درست می هایمان این مسئله را داریم. این تجلیل و تحقیر بستر پرورشی برای تصمیم خانه

كند. حاال آیا این صددرصد تخلف ندارد؟ چرا تخلف دارد اما گرایش  عریف میای است كه آن خانه او را مادی ت حتماً یک آدمی شود كه محصول یک خانه

ای كه روضه هست باز هم اختیار وجود دارد و این  غالب این نحوه پرورش این است واال تخلف اینگونه نیست كه اختیار انسان صفر شود و در همان خانه

 چنین نیست كه اختیار صفر شود.
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 خطوط شان، ارتباطات ضرورت ظرفیت از بیش توانند می اینها آیا هستید آواز و رقص دنبال گفتیم كه طرف

 دسته این اینكه. دارند نیاز واقعاً بینیم می كنیم می نگاه وقتی اینجا. بدهند تخصیص خودشان به ارتباطی

 درست فردی مصرف به نسبت تسهیالت كه ارتباطاتی برای كند تعریف قناعت حفظ با را نیاز تواند می

 تلفن حتماً آنها دبیرستانی های بچه است الزم آیا مثالً. كند می تعریف اسراف انجام با دسته آن و كند می

 اجتماعی اشتغال شما آیا میگوئیم نیست الزم میگویند الهی معیارهای و مالك براساس باشند؟ داشته مبایل

 نیازی مبایل به است شما تحصیل و كار دوره كه حاال ندارید اجتماعی شغل اگر میگوئیم خیر، میگوید دارید؟

 آنوقت كردید پیدا باشید داشته الزم ارتباطات از سطح این در كه را اجتماعی شغل انشاءاهلل وقتی ندارید،

 موبایل از شخصی مصارف برای كه بگوید او به مخابرات اداره اینكه بدون باشید، داشته هم مبایل توانید می

 به وقتی ظهر مثالً. شود می چطور نكنیم تلفن مگر ندارد ضرورتی كند نمی استفاده خودش او. نكنید استفاده

 رود، می ما آبروی گوید نمی است شده درست غذا محدودیتی یک با و آمده مهمان بینیم می رفتیم خانه

 گل سفره در مهمانی فالن در چرا كه برد نمی خوابش شب ناراحتی از نباشد سفره در گل فالن اگر گوید نمی

 كه فردی امّا نبود، جالب چندان مان مجلس میگوید. نداشت عشق مرغ گل و بود قبل روز گل ولی گذاشتیم

 طوری هم برخوردش نحوه بیند می ایثار در را زیبایی نیست، گل اش سفره در اصالً است، ایثار اهل و متدین

 ما محبت كند خدا میگوید است پالستیكی گل هم تاقچه گل است، زشت پالستیكی گل میگوید كه است

 خوابش و گذارد می گل سفره در كه كسی واقعاً ولی. باشد پالستیكی گل كه ندارد اشكال نباشد پالستیكی

 ایجاد وسیله تفاخر. گذارد می تفاخر برای را گل او چون دارد علت شود می پالستیكی او محبت. برد نمی

 . كند می پالستیكی را محبت حسد است حسد تحریک

 اقتصادی، اجتماعی، موضعگیریهای در اینكه با كنیم مشاهده توانیم می قسمت این در ما فقط آیا پس    

 فقط نه هم آنها به نسبت خانواده موضع انعكاس یعنی صنف و دولت درباره خانواده نسبت فرهنگی و سیاسی

 بگیرند رأی و بدهند رأی میخواهند حاال. دارد حضور شان ارتباطات الگوی بلكه خانواده خود مصرف الگوی در

 خانه آن افراد و خانه این افراد كنند، پیدا حضور اجتماعی كارهای در كنند تنظیم اجتماعی ساختار
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 تماس آنها با كه مراكزی هم و دارند نیاز تلفن به اینها هم دارند تلفن به نیاز حتماً كنند تالش میخواهند

 با خانواده این یعنی آورد می الهی ساختارهای از حمایت الهی تالش. است اجتماعی تالش چون گیرند می

 تماس خودشان، های خط هم با خالصه و دارند سراغ كه كارشناسی متدین افراد و مسجد جماعت امام

 كسانی و اصناف به هم خانواده آن كنند، می اعالم شده معین سیاسی فعالیت برای كه مراكزی به و گیرند می

 در حضورشان یعنی گیرند می تماس فعالیتها این انجام جهت هستند منصب صاحب دولتی مناصب در كه

 ما سیاستگذاری در كه است طبیعی البته است مختلف شان مصرف الگوی مثل اجتماعی امور كلیه

 یک مثالً. بشناسیم را مصرفی الگوی دو این باید بهرحال ولی كنیم گوش را مردم تلفنی حرفهای خواهیم نمی

 فرضاً. شناسیم می را مشتری اینكه برای دهیم می او به هم ما و كند می تقاضا آزاد صورت به موبایل تا ده نفر

 یا بدهد نقد میلیون یک میخواهد او میگوید دارد سود مخابرات شركت برای تومان صدهزار موبایلی هر در

 و بزنیم قید را این ما است خالص سود آن میلیون یک كه بدهد میلیون ده یا بدهد میلیون شش میخواهد

 بدهید تسهیالت 1 و 3،1،1 ویژگیهای دارای شاغلین به میگوئیم وقتی یک دلیل؟ چه به ندارد، امكان بگوئیم

 تسهیل افق این در ارتباطاتش باید شغلی چه میگوئیم و دهیم می انجام مشاغل بین بندی طبقه یک یعنی

 .هستند رده این در متخصصین و مدیریتها میگوئید مثالً باشد داشته

 سرمایه و خرید قدرت مبنای یا اجتماعی نیاز براساس خانواده به ارتباطی تسهیالت ارائه ـ 3/1

 .باشیم داشته مثالی هم بعدی موضوعات مورد در حال زدید مثال خانواده مورد در حضرتعالی(: س)    

  میگوئید خانواده در ولی دهیم می تلفن ادارات به یا دهیم نمی تلفن ادارات به ما میگوئید وقتی یک(: ج)    

 به میگویند دهیم، می موبایل آنها به باشند داشته را اجتماعی شغلهای این و باشند متقاضی كه كسانی

 شان خانه برای چرا نباشد تخصص و مدیریت كه دیگری شغلهای میگوئید چطور؟ دیگر اجتماعی شغلهای

 دنبال باید بلكه. رساند می سود مخابرات به اندازه چه تا مشتری كه بود این دنبال نباید بدهیم موبایل تلفن

 كارشناسی یا مدیریت در آن زن یا مرد خانه این چون است الزم موضوعاتی چه برای تسهیالت كه بود این
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 مراجعات دارای افراد این. باشیم قایل چیزی چنین هم صنفی مشاغل از بعضی برای فرضاً یا هستند شاغل

 ... شود داده تسهیالت آنها ارتباطات برای باید كه هستند متناسب اجتماعی

 ولی دهند می موبایل است شاغل ای اداره یک در كه كسی یا و وزیر معاون یا خارجه وزیر به االن(: س)    

 .ندارد معنا خانواده سطح در دادن موبایل دیگر

 وزرا از رده یک به دولت میگوئید كه است وقتی یک دهد می موبایل آنها به دولت كه است وقتی یک(: ج)    

 شغل ایشان آیا دید باید آنجا در. دهد نمی تر پائین سطح در ولی میدهد موبایل ها مدیركل و معاونان و

 به مربوط او مراجعات چون اما دهند، نمی موبایل او به ولی است دكتر مثالً دارد؟ تخصصی و مدیریتی

 .میدهند او به بخرد موبایل بخواهد اگر هاست مریض و بیمارستان

 ...بدهد موبایل دكتر این به دولت اگر فرض بر(: س)    

 و بدهد موبایل وزیر به دولت چرا كه است این از صحبت حاال میدهد موبایل او به بخواهد دولت اگر(: ج)    

 در موبایل باید دولت كه است هرم باالی خاص رده یک یعنی باشد، داشته موبایل خریدن حق وزیر همچنین

 یک و دارد خرید حق فقط كه است تر پائین رده یک و( باشد منصب آن دارای كه مادام) بدهد قرار او اختیار

 و بخرد موبایل تا ده بتواند نفر یک اینكه علت. داد نباید موبایل او به اصالً كه دارد وجود آن از تر پائین رده

 میخواهیم كردند اعالم اینكه محض به یعنی( ارتباطی خطوط تجارت) شود محسوب تجارتها انواع جزء

 .بفروشد تومان میلیون یک را هركدام بعداً و بخرد موبایل دارد پول كه نفر یک بدهیم موبایل

 كنیم نگاه دیگر زاویه یک اگر ولی است درست كامالً شما بحث كنیم نگاه زاویه یک از اگر: زاده بیک دكتر    

 این بعد و ساختیم را موبایل فرضاً تحقیقات مركز عنوان به ما حال گیریم می دیگری نتیجه آنصورت در

 و كردیم تأسیس را ای كارخانه آن تولید برای و بسازیم داخل در آنرا تكنولوژی كه كردیم پیدا هم را قدرت

 توسعه زاویه یک من اینكه دلیل به اینجا در. كنیم همگانی را محصول این توانستیم من تعبیر به خالصه

 كامالً سناریو صورت این در كنند نگاه داستان به اینگونه اگر و شود همگانی اصالً گویم می بینیم می را دیگری

 .شود می عوض
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 خرید قدرت برمبنای امكانات تقسیم آیا كنیم؟ تقسیم چگونه را امكانات ما كه است این مهم سئوال(: ج)    

 تكنولوژی رده سه موضوع، این در ما میگوئیم كه است وقتی یک اجتماعی؟ نیاز مبنای بر یا است سرمایه و

 اگر دهید؟ می تخصیص چگونه باشند؟ داشته مسافرت راحتی به و هواپیما با توانند می همه آیا مثالً. داریم

 و پائین حد اتوبوس وسط، حد قطار كه است نقل و حمل برای موجود وسایل اتوبوس و قطار هواپیما، بگوئیم

 وجود فرودگاه جا همه و بروند هواپیما با همه كه است بهتر ما آرمانی جامعه در آیا. باشد اول درجه هواپیما

 سرعت دارای كارشان موضوع كه كسانی كه است این دیگر فرض یک است فرض یک این باشد، داشته

 اگر بگوئیم مثالً. شخصی مسافرت برای نه ولی كنند، استفاده هواپیما از كارشان انجام برای آنها است، خاصی

 درجه و بروند جایی به شان اجتماعی كار برای خواستند رضائی آقای و دانشمند آقای و زاده بیک آقای

 به شان خانواده با خواستند اگر. بروند هواپیما با است هواپیما به نیازمند و باال هم آنها اجتماعی كار حساسیت

 كند؟ می هزینه چیزی چه برای جامعه یعنی بروند توانند نمی هواپیما با دیگر بروند تفریح

 اجتماعی تكامل در مشاغل تأثیر ضریب اساس بر ارتباطی وسائل از وری بهره حق در بندی اولویت ـ 1/1

 درآمدش همیشه باید جامعه اینكه یا كند؟ هزینه یكسان نحو به كارها همه برای كه است خوب جامعه آیا    

 ایجاد در كه آنچیزی برای باید را وری بهره و برود برتر تكنولوژی دنبال باید همیشه یعنی كند توسعه صرف را

 هواپیما آنوقت آمد هواپیما از باالتر چیزی یک اگر مثالً یعنی بدهد بیشتری امكان است مؤثرتر و برتر توسعه

 جامعه اول حرف و شود می شناخته تكامل به عدل میگوئیم ما عبارت به. دهند اختصاص تر پائین رده به را

 پیدا را اول وری بهره حق هستند، مؤثر تكامل در كه میزانی به مشاغل. باشد تكامل به یافتن دست باید

 مثل هواپیما مصرف میگوئیم شوند، هواپیما سوار همه كه دارد را این توانایی جامعه شد گفته اگر. كنند می

 انجام( تكامل) باالتر پله به رفتن برای تحقیق در را گذاری سرمایه این چرا. نیست قطار و اتوبوس مصرف

 آن و بود دوم زمان تكامل برای كه آمد جدیدتری چیزهای كه رسید حدی به شما تكامل اگر البته. دهید نمی

 باشد استفاده قابل عموم برای هواپیما كه رفت پیش حد این تا و یافت مؤثرتر موضوعات به اختصاص چیزها

 توسعه كه كند می ایجاب اینگونه توزیع الگوی دیگر عبارت به. داشت خواهد را اتوبوس نقش هواپیما آنوقت
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 اول قدم در مشاركت، و حضور گیری، تصمیم قدرت در توسعه تفاهم، و دینی فهم در توسعه و تكنولوژی در

 .كنید بندی طبقه را موضوعات چگونه كه كند می مشخص مطلب این براساس و. بگیرد انجام

 .باشد الحادی یا الهی تكاملی خاستگاه اینكه از مستقل كه بگیریم را نتیجه این بحث از توانیم می(: س)    

 در كه دارد امكان و میخواهید مادی شدت بوسیله را تكامل شما الحادی نظام در كه است این نهایت(: ج)    

 انگیزش اینكه بدلیل الحادی دستگاه در چون شود درگیر سازمان منفعت با فرد منفعت و شود پیدا حسد آن

 مرتبا شما و دارد وجود تضاد فرد، منفعت با جامعه تكامل یعنی سازمان منفعت بین همیشه حتماً است مادی

 موارد همه در البته توان نمی. نشكند و نرود بین از فرد منفعت كه دهید می تطبیق و كنید می باالنس را این

 شما است تخلف و حسادت آن در حتماً آنوقت كند، می كار دنیا برای او كن، كار آخرت برای كه گفت فرد به

 .كنید می دقیقتر را انضباطی فیلترهای و كنید می بهینه را دستگاه آئید می مرتباً

 كمتر ها مشكل شوید الهی كه نسبتی به كه است این مفروض مشكل، این مورد در الهی دستگاه در    

 تر خالص كه نسبتی به و هست التقاط از درصدی بهرحال چون ندارد وجود آخر تا اول از آنكه نه شود می

 منفعت شوید الهی كه نسبتی به یعنی. داشت نخواهند وجود و رفته بین از حسادتها آن شوید الهی و شوید

 .شود می هماهنگ و جهت هم سازمان منفعت با فرد

 ندهد قرار محور را كمال كسی اگر و باشد اصل تكامل باید ابتدا كه است كلی اصل یک این صورت هر در    

 تعریف كمال به توجه بدون را عدل اگر اما كنیم، پیاده آنرا چگونه كه هستیم ساختاری دنبال وقت یک چون

 نظر صرف تكامل و توسعه از و كند تعریف را نیاز و رفاه اگر یا بود نخواهد پایدار عدل عدل، آن اصالً بكنیم

 به نسبت و افتد می خطر به جامعه آن اجتماعی صیانت حتماً باشد داشته بقا جامعه در تواند نمی این بكند

 انجام را كاری چنین یک تواند می وقت آن داد قرار اصل را كمال اگر ولی. گیرد می فرا انفعال در جوامع بقیه

 .بدهد

 بندی جمع ـ 1
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 اجتماعی و فرهنگی سیاسی، فعالیتهای برای ما گفت توان می بحث بندی جمع مورد در قسمت این در    

 مصارفش درباره كه الگویی و دارد ارتباطش به نسبت كه رفتاری الگوی یعنی كردیم ذكر الگو سه خانواده

 كه را ارتباطاتی یعنی. دارد ارتباط آن به نسبت فرهنگش در كه را الگویی و دارد ارتباطات آن به نسبت

 دیگر عبارت به. دارد سیاسی الگوی و فرهنگی الگوی مصرفی، الگوی حتماً دارد خودش بیرون با جامعه

 چه با كه كند می ظهور شكل این به پایان در دارد، وجود سازی جهت و گیری تصمیم در كه تولی و والیت

 چه و باشیم داشته مجلسهایی چه باشیم، نداشته ارتباط كسانی چه با و باشیم داشته ارتباط كسانی

 . باشیم نداشته مجلسهایی

 .است بحث سیاسی صبغه همان معنا یک به این(: س)    

 .هست نیز فرهنگی و است سیاسی(: ج)    

 را گیری تصمیم و سازی تصمیم بحث حضرتعالی چون كنیم می جدا ما كه هایی شاخصه این اصوالً(: س)    

 را سیاسی جهتگیریهای یعنی شوند می مطرح سیاسی فعالیتهای در كه هستند عناوینی اینها كردید، مطرح

 .كنیم نمی ذكر فرهنگ مورد در را عناوین این عین لذا و است، سیاسی عناوین آن عناوین و كند می مشخص

 خود است جهت آن حول شود می واقع كنارش در كه هایی تطبیق و است فرهنگی جهتگیری،(: ج)    

 دوم بخش در همچنین و استداللها در دیگران با ولكن گیرد می تصمیم منطقی صورت به خانواده مسئول

 ولی بزند حرف منطقی صورت به باید فقط اینجا در گیرد می تصمیم توسعه در جامعه مسئول. دارد مشاركت

 .كند تفهیم و منطقی توجیه باید را تصمیمش این اما باشد، می خودش با تصمیم

 .شود می انجام خانواده خود در كه است فرهنگی فعالیت همان او، منطقی توجیه(: س)    

 كند می پیدا مشاركت وقتی بعد است فرهنگ نیز آن منطقی توجیه و است فرهنگ هم جهت اصل(: ج)    

 .باشند داشته حضور هم دیگران میدهد اجازه

 .شود می اقتصادی اجرا در(: س)    
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 روضه مجلس خواهیم می مثالً كنید پیدا مشاركت یعنی بیاورید تفاهم مرحله در باز را فرهنگ نه،(: ج)    

 و باشد هم خوان روضه نفر یک و بدهیم غذا نوع یک و میوه نوع یک بیسكویت، نوع یک پذیرایی برای و بگیریم

 باشد تفاهم و گیری جهت از سخن هرجا پس. شود می دوم مرحله به مربوط این باشد روز ده هم مجلس زمان

 .شود می اقتصادی این كه بسنجید را شان مصرف الگوی میگوئید این از تر پائین و است فرهنگی

 شود؟ می گیری تصمیم آیا چیست؟ آن سیاسی مصداق پس(: س)    

 ولی است سیاسی تصمیم، این. است گیری تصمیم ابتدا. دارد هم با را بعد سه مطلب، هر كنید دقت(: ج)    

 كه افرادی با گوئید می و كنید می صحبت پسرتان با شما مثالً شود می فرهنگی كار جهت، به نسبت توجیه

 بلكه شود نمی محقق سیاسی زور با فقط كار این. نرو هم جا فالن پارتی در باش، نداشته ارتباط هستند معتاد

 .كنید توجیه را او بتوانید باید حتماً

 سرپرست و ولی به اختصاص سیاسی فعالیتهای رتبه در گیری تصمیم كه است این صحبت حاال(: س)    

 .است ولی كار هم باز باشد داشته جهت به نسبت توجیه میخواهد كه آنجایی در امّا دارد خانواده

 این منطق بگوید نباید دگر شد منطقی وقتی. پذیرد می را گفتگو حال عین در ولی است ولی كار(: ج)    

 .كنند صحبت نباید هم دیگران و نیست این جز و است

 تابع او كه هم اقتصادی در و است مشاركت فرهنگی در ولی نیست مشاركت اول سطح در پس(: س)    

 .كنیم تنظیم سطح سه این براساس را ارتباطات باید ما بعد. شود می

 مجالسی چه در و بیایند باید كسانی چه كه شود می آن بیرونی ارتباط منشأ خانه، خود درونی رفتار(: ج)    

 و است اصل خوانی روضه بگوئید است ممكن شما گیرند؟ می قرار ارحام اول طبقه در آیا كنند شركت باید

 ارحام آن، حول و شود می اصل( ع)ائمه برای جشن مجلس یا شوند می دعوت ارحام روضه مجلس حول

 یعنی. شوند می دعوت ارحام آن حول و شود می اصل( ع)ابوالفضل حضرت سفره مجلس یا شوند می دعوت

 هم كساء حدیث یک باشیم كار بی چرا میگوئید بنشینند هم دور فامیل بار یک هفته در بناست اگر حتی

 كسا حدیث اینجا در كنید، می تقویت آنرا و كنید می دولت كار به نسبت هم توجیهی یک یا بخوانیم
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 و رهبری، معظم مقام سخنان اند شده جمع هم دور كه چندنفری برای چون دارد آنرا ثواب ولكن خواند نمی

 دعوت پارتی برای و كردند تلفن یعنی شد این برعكس اگر حاال كند می توجیه را استكبار و جهان وضع

 در و كند می فرق برخوردها نحوه اینجا در است، اینگونه كشور سیاسی اوضاع كه كردند هم صحبت و كردند

 . شود می صحبت دولت تضعیف مورد

 طیفی با درونی ارتباطات از حجم این كه گردد می بر زاده بیک دكتر آقای سئوال به دقیقاً ما سئوال(: س)    

 ...دارد كه

 این كنیم توجه نكته این به كنیم می سعی بلكه كنیم نمی توجه مطلب این به مخابرات عنوان به ما(: ج)    

 به آیا حال دهد می تقاضا است، مسرف چون طرف آن و دهد نمی تقاضا است ارتباط بر زاید چون طرف

 خیر؟ یا بدهیم تلفن مسرفها

 بیاوریم؟ بدست شاخصه میخواهیم این از آیا(: س)    

 منصب دارای خانواده آن زن یا شوهر كه ای خانواده در گفتم كه است همین شاخصه معنای بله،(: ج)    

 .ندهید موارد، این از غیر در اما بدهید تلفن آنها به باشند داشته تلفن به نیاز و باشند اجتماعی اداره

 اینها به و سیم بی تلفن آنها به مثالً بگوئیم كه دارد امكان معنا یک به هم ارتباط سطح مورد در(: س)    

 .بدهیم ای شماره چهار تلفن اینها به و ای شماره سه تلفن آنها به شما قول به یا بدهید سیم با تلفن

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 02جلسه 

 37: پژوهشی جلسه شماره31/7/77: 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

  خانواده به وابسته اقتصادی فرهنگی، سیاسی، مشاغل بررسی

 1 •••خانواده اقتصادی فرهنگی، سیاسی، افعال ـ 3

 1 •••خانواده صادیاقت فرهنگی سیاسی، نیازمندیهای با متناسب اجتماعی ساختارهای ـ 1

 1 •••خانواده مصارف و نیازمندیها جزء مصرفی مواد و ای واسطه مواد ـ 3/1    

 1 •••خانواده مصارف به وابسته اقتصادی مشاغل ـ 1/1    

 1 •••ندارند ارتباط خانواده نیازهای به مستقیماً كه مشاغلی ـ 3/1/1        

 1 •••خانواده به وابسته و مستقیم نیازهای پاسخگوئی غذایی صنایع به مربوط مشاغل ـ 1/1/1        

 1 •••خانواده به غیروابسته و غیرمستقیم نیازهای پاسخگوئی ارتباطی ساختارهای ـ 1/1/1        

 1 •••تكامل جریان در آنها تأثیرگذاری براساس مشاغل و نیازمندیها بندی طبقه ـ 1

 1 •••اجتماعی نیازمندیهای حساسیت با متناسب ارتباطی تسهیالت ارائه ـ 3/1    

 1 •••درمانی مراكز به ارتباط تخصیص ـ 3/3/1        

 7 •••انتظامی مراكز به ارتباط تخصیص كیفیت ـ 1/3/1        

 7 •••فرهنگی مراكز به ارتباط تخصیص كیفیت ـ 1/3/1        
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 7 •••سیاسی مراكز به تخصیص كیفیت ـ 1/3/1        

 32 •••تكامل در تأثیرگذاری میزان براساس خانواده به وابسته مشاغل به ارتباطی تسهیالت ارائه ـ 1/1    

 33 •••اراده پذیری تكامل مفهوم بررسی ـ 1

 33 •••اجتماع اصالت یا خانواده اصالت فرض بررسی ـ 3/1    

 31 •••فردگرائی مقابل در گرائی جامعه و اجتماعی های اراده نظام بودن اصل ـ 1/1    

 31 •••خانواده نیازمندیهای به وابسته مشاغل تعیین معیار ـ 1

 31 •••غالب گرایش براساس مشاغل تعیین ـ 3/1    

 31 •••دولت و صنف و خانواده بین مشترك سیاسی مشاغل ـ 3/3/1        

 31 •••خانواده به وابسته فرهنگی مشاغل ـ 1/3/1        

 37 •••خانواده به وابسته سیاسی مشاغل ـ 1/3/1        

 37 •••پاسخ و پرسش ـ 1

 12 •••اسالمی تمدن توصیف ـ 3/1    

 12 •••خانواده در سیاسی فعل تشریح ـ 1/1    

 

 خانواده به وابسته اقتصادی فرهنگی، سیاسی، مشاغل بررسی

 خانواده اقتصادی فرهنگی، سیاسی، افعال ـ 3

 صورت خانواده در كه افعالی و شد مطرح مشاغل به مربوط مبحث گذشته جلسه در: رضائی االسالم حجة    

 اولین در كه شد بیان آن مختلف سطوح و گردید تبیین اقتصادی و فرهنگی سیاسی، بُعد سه در گیرد می

 معنا یک به كه است مطرح فعل شاملترین عنوان به «سازی تصمیم و گیری تصمیم جهتگیری،» بحث سطح،

 دوم سطح در امّا ندارد وجود مشاركت «جهت تعیین» در و گیرد می صورت خانواده( سرپرست)ولی توسط

 یک به و دارند مشاركت خانواده افراد بقیه فعل، كیفیت و خصوصیت مورد در شد معلوم «جهت» اینكه از بعد
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 و شود می اطالق فرهنگی فعل فعل، از سطح این به كه گیرد می شكل بستر آن در خانه پرورشی نظام معنا

 باالترین در كه خانواده سرپرست همچنین و افراد همه آنجا در كه شود می تطبیق اقتصاد بر اجرا، فعل نهایتاً

 .دارند مشاركت است، سطح

 ولی شود نمی گفته شغل آنها به امروزی اصطالح در گردید ارائه خانواده در شغل از كه تعریفی این البته    

 عنوان به را اینها باید گرفتیم، نظر در مشاغل مورد در ما كه مفهومی توسعه و فرضها پیش و تعاریف به بنا

 مشاغل باید جلسه این در حال. خانواده بیرون در نه گیرد می صورت خانواده درون در كه دانست مشاغل

 خانواده فعل سطح باالترین كه گیری تصمیم سطح در شد بنا اگر چون كنید، بیان را دولت و صنف در موجود

 شود می مطرح اشكال این وقت آن. باشد اینگونه هم دولت و صنف مسئله در باید قاعدتاً نباشد مشاركت است

 فعل توسعه برای تضمیمنی آوردیم، دوم سطح در آنرا و كردیم حذف سطح باالترین در را مشاركت ما اگر كه

 چه و است كوچک جامعه یک كه خانواده سطح در چه حاال. ندارد وجود دهند انجام آنرا بتواند همه اینكه و

 .شوند همراه و همدل توانند نمی افراد همه شود می بزرگتر جامعه این كه دولت و صنف در

 همچنین و موضوعاً فعل معنای باید دولت، و صنف بحث به ورود از قبل: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 بهتر لذا و. كرد شناسایی را آن با متناسب ساختارهای و موضوعات بتوان تا شود معلوم خانواده اشتغاالت

 ساختارها تبیین به جلسه این در لذا بشویم بعدی بحث وارد آنگاه و كنیم بیان هم را ساختارها است

 .پردازیم می

 خانواده اقتصادی فرهنگی سیاسی، نیازمندیهای با متناسب اجتماعی ساختارهای ـ 1

 بیان به است، شده درست خانواده برای جامعه، در نظامهایی چه االن كه است مطرح سئوال این ابتدا در    

 آنها براساس تا باشد خانواده آنها مستقیم موضوع كه نیازهایی یعنی چیست خانواده نیازهای امروزه دیگر

 باید ابتدا پس. شود می ارضا نیازها این تا كنند می ارائه را خدماتی نوع چه ساختارهایی چه گفت بتوان

 .هستند نیازش موضوع موضوعاتی چه خانواده اشتغاالت در كه كرد مشخص

 خانواده مصارف و نیازمندیها جزء مصرفی مواد و ای واسطه مواد ـ 3/1
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 مواد با كه كند می مصرف قابل مواد به تبدیل را ای واسطه مواد یک خانواده بگوئیم توانیم می ما آیا    

 مثال مطلب شدن روشن برای چه؟ یعنی میگوئید دارد؟ تفاوت اجتماعی مصارف مصرف قابل و ای واسطه

 ای واسطه ماده یک شود می استفاده الكتروموتورها پیچیدن برای كه دار الك مسی سیم انواع االن. زنم می

 مصرف آنرا هیچگاه خانواده ولی كنند، می مصرف آنرا ها پیچ دینام نظیر ها حرفه برخی صاحبان و است،

 تبدیل مصرف قابل مواد به آنرا ها خانواده و است خانواده مصرف مورد خام غذایی مواد ولی كنند نمی

 و شود درست كارگاهی شكل به غذایی مواد كه است خوب یعنی است، بهتر روشی نوع چه آیا حال. كنند می

 اینكه یا كنند مصرف و بیایند آنجا به ها خانواده یا بفرستند ها خانواده برای و كنند غذا تولید هایی مغازه یک

 از دیگری نسبت و شود تولید كارخانه در آن از نسبتی و بخش یک اینكه یا. شود درست خانه درون در حتماً

 دارد ضرورت آیا بشود؟ درست كارگاهی و مكانیكی است بهتر آن از نسبتی چه یا و شود تولید خانه در آن

 در( قدیم سنتی زندگی مثل) آنها مانند و آبغوره و انگور شیره و گوجه رب انار، رب مثالً ها خانواده همه كه

 االن كه است دقتی قابل مطالب اینها بهرحال كرد؟ درست كارخانه در را اینها باید اینكه یا كنند درست خانه

 مواد هم و دارد، ای واسطه مواد هم خانه، مصارف و نیازمندیها كه دانیم می دركل ولی شویم نمی آن بحث وارد

 بگوئیم كه است صحیح و گیرد می انجام خانه در آنها تبدیل امور، از ای پاره در الاقل كه دارد مصرف قابل

 .كند می فرق كامالً اجتماعی خدمات تولید ابزار با آن تولید ابزار ولی خواهد می تولید ابزار و دارد تولید خانه

 خانواده مصارف به وابسته اقتصادی مشاغل ـ 1/1

 معنا ولی خواهد می جارو و لباسشوئی ماشین بهداشت، و كردن تمیز برای دارد، نیاز یخچال خانواده مثالً    

 كه كننده گرم و كننده خنک وسایل جارو مولد كارخانه. باشد خانه در هم یخچال تولید كارخانه كه ندارد

 به مربوط كنند می درست را( جاروبرقی و یخچال) ابزارها این كه هایی كارخانه این. باشد خانه در نباید

 هم و اینهاست امثال و تولید نگهداری وسیله كه خانه در ابزارها این كارگیری به هم پس. شوند می خانواده

 .است مشخص خانه كه وابسته مشاغل

 ندارند ارتباط خانواده نیازهای به مستقیماً كه مشاغلی ـ 3/1/1
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 نیاز میگوئید بلكه كند، می كار خانه برای است كشاورزی برای كه سازی پمپ كارخانه گوئید نمی هرگز ولی    

 فقط و باشد نداشته غذایی محصوالت كشت احیاناً كه باشد كشوری است ممكن یعنی است خانه غیرمستقیم

 یعنی دارد فرض امر این. بخرد دیگری جای از را گندمش و كند تولید كامپیوتر عوض در و باشد، كننده وارد

 صنعتی تولیدات یک از ارز تأمین برای را شان اجتماعی نیاز و بگیرند دیگر كشاورز یک از را شان خانه نیاز

 .كنند تأمین

 نام باید و ندارند را خانواده( مشاغل)نام دیگر مس و آهن ذوب كارخانه گفت باید باالتر قدم یک حاال    

 تولید از% 12 از بیش بگوئیم اگر ما كه شود می سئوال است ممكن اینجا در. كنند پیدا را اجتماعی نیازهای

  هم آن مصرف اكثر و است خانه به مربوط كه شود می محصوالتی و پروفیل آهن، از عبارت آهن ذوب كارخانه

 چنین كنید می نگاه مصرفی شكل به جامعه برای را آهن دارید شما چون اینجا در خوب است خانه در

 آن مسئوالن كه ای جامعه در یعنی. شود مالحظه نیز توزیعی و تولیدی صورت به تواند می آهن واالّ گوئید می

 برای هم اگر است؟ كارخانه مصرف بیشترین مصرفی نیاز باز آیا آنجا در میدهند توسعه را تولید ابزار مرتباً

 آهن مصرف به را حجم بیشترین بگوئید توانید می حالت این در آیا كند درست تولید ابزار داخل هم و خارج

 3.است چگونه جامعه تولید وضعیت دید باید و دارد طیف یک اینكه یا دهیم می تخصیص مسكن امور در

 از برخی بگوئیم باید بلكه. است خانه درون در فقط آهن، اولیه مصرف گفت توان نمی آسانی به بنابراین    

 اجتماعی تولیدات برای آنرا دیگری جوامع یک ولی دارند مسكن مصارف برای را آهن مصرف بیشترین جوامع

 . است اینگونه جوامعی یک در حداقل باشد خانه از غیر تواند می موضوعش پس. كنند می مصرف

                                           

 قرارداد سازندگی جهاد وزارت با كشاورز كه چرا هستند تولیدكنندگان جزء آنها گفت توان نمی آسانی به هم كشاورزان مورد در حتی كنونی جامعه در 3

. دهد می انجام را كارهایش همه تراكتور این خالصه و زنند می هم دیسک و كنند می وصل آن به بذرپاش بعد كنند درست تراكتور برایش تا بندد می

 مراكز و جهاد خود هم را اش مدیریتی عملیات چون است ضعیفی بسیار مدیریت یک تنها این و. دهند می آب او به هم آب سازمان به وابسته شركتهای

 لذا و نیست هم كارآمدی چندان مدیریت كه دهد می انجام را دادن سفارش و دادن اطالع نحوه یک فقط كشاورز این و دهند می انجام توزیع و تهیه

 به باید اینكه از نظر صرف البته. باشد داشته زراعت هم و باشد داشته خانه شهر در هم و كنند زندگی نزدیک شهرهای در و بیایند توانند می راحت خیلی

 فقط او كنیم، محاسبه را كشاورز یک سال كل ما اگر مثالً نیست؟ مكانیزه مولود اینكه یا است مولد كشاورز، این آیا بهرحال ولی كرد، كمک مستضعفین

 ما بود بنا اگر. باشد كار مشغول شیفت هر در ساعت هشت روزی و روز هر كه نیست كارخانه كارگر مثل كند می كشاورزی صرف را زمانش از پنجم یک

 از و كنیم كوچک هم را خدمات بخش اگر مخصوصاً شدند می الزم زیادتری بسیار تولید ابزارهای كنیم، استفاده خودمان انسانی نیروی ظرفیت همه از

 مكانیزه و خواهید می بیشتری تولید ابزار آنگاه شود، تولید بخش وارد هم این و بشود نصف تقریباً جامعه مدیریتی خدمات یعنی برسانید% 11 به% 11

 .دارد آهن به نیاز اینها كردن
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 خانواده به وابسته و مستقیم نیازهای پاسخگوئی غذایی صنایع به مربوط مشاغل ـ 1/1/1

 و بدانید خانه در آنرا مصرف هستید مجبور بلكه نباشد خانه غذایی، مواد موضوع بگوئید توانید نمی ولی    

 .است چنین كنید می ارائه خانواده و خانه برای كه تعریفی هر بنابر

 خانواده به غیروابسته و غیرمستقیم نیازهای پاسخگوئی ارتباطی ساختارهای ـ 1/1/1

 وسیله و كنند می حركت خیابانها از كه ماشینهایی تا خیابان و جاده از اعم بگیرد نظر در را ارتباطات حال    

 خانواده تواند می آنها اول موضوع آیا مخابراتی، ارتباطات تا هواپیمایی، و آهن راه نیز و. آیند می بشمار انتقال

 نباید و باشد خانواده اول موضوع نباید امّا كند می استفاده اینها از نیازهایش در هم خانواده بلكه نه یا باشد

 درست هم تولید ابزار كه بناست اگر بگوئیم مثالً بدهند؟ تخصیص خانواده به را ارتباطی امور حجم باالترین

 .كنند درست بهداشت و تغذیه برای ای واسطه مواد تولید ابزار كنند،

 تكامل جریان در آنها تأثیرگذاری براساس مشاغل و نیازمندیها بندی طبقه ـ 1

 توانیم می آیا كه است سئوال یک این البته. باشد خانه برای آن اول مصرف بگوئیم توانیم نمی چرا خالصه    

 سوم مصرف و صنف برای دوم مصرف دولت برای اول مصرف بگوئیم كه است صحیح آیا اصالً خیر؟ یا بگوئیم

 خانه از بیرون كه ساختارهایی و نیازها تمام و ببریم جامعه درون را خانواده تعریف بعد و باشد خانواده برای

 صورت به خانواده نیاز كردن برطرف موضوعش كه هرچیز بگوئیم و كنیم ملحق خانواده به هم را دارد وجود

. باشد می خانواده به وابسته كه است ساختارهایی جزء بیمارستان مثالً است خانواده به وابسته باشد مستقیم

 به ملحق بگوئیم را اینها همه است، خانه به مربوط اساسی كاالهای یا تولید وسایل پوشاك، تأمین های مغازه

 اشتراك درصد و نسبت باید كه است مشترك بیرون با آن از بخش یک و دارد طیف یک البته. شوند می خانه

 خانواده برای كه را مصارفی باید جامعه یک در آیا هستند شریک خانواده با درصد چند در كه شود معلوم آن

 را حجم بیشترین دارند وجود اجتماعی توازن نظام برای كه را مصارفی یا باشد داشته را حجم بیشترین است

 توازن نظام بلكه نیست قانونهایش فقط و نیست مطرح كه ابزارها فقط هم توازن نظام در البته باشند؟ داشته

 برعهده هم آن توسعه مدیریت و دارد اجتماعی امور به مرتبط عینی ساختار یک مصرف و توزیع تولید، در
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 خانواده و خانه در توسعه درباره تصمیمگیری حتماً باشد، اصل تكامل جریان ها، محاسبه در اگر. است دولت

 مستقیم اثر هیچگاه ولی است متقوم خانواده جهتگیری به اجتماعی اراده كه است درست گیرد نمی انجام

 محدودیت یک در خانواده كه چرا نیست توسعه جهتگیری آن مستقیم موضوع و خانواده سازمانی تصمیم

 حدود یعنی شود می درست موازنه نظام در محدودیت آن خود كه كند می زندگی ثروت و اطالع قدرت، توزیع

 میگوئیم بدهیم قرار خانواده را مركزی دایره و كنیم رسم متداخل دایره تا سه اگر خانه، داخل تصمیمگیری

 تأمین قدرت كه ای اندازه به میگوئید دارد؟ خرج قدرت مقدار چه مختلف مشاغل در متوسط طور به خانواده

 كجاست؟ ثروت توزیع نظام میگویم ثروت، توزیع نظام در میگوئید شود؟ می تأمین كجا از میگویم دارد

 چگونه ها خانواده درصد چند كه كند می معین كه است تكامل جریان در اجتماعی توازن نظام میگوئید

 مصرف الگوی نام به را بافتی یک مجموع در تا كنند مصرف چگونه آنها دیگر درصد چند در و كنند مصرف

 ندارد معنا یعنی. است اینگونه هم اطالعات در. است ثروت توزیع الگوی تابع مصرف الگوی پس. دهد تحویل

 تئوری آن براساس كه باشیم داشته تئوری یک و باشد سازمانی گاه آزمایش خانواده، درون باید بگوئیم كه

 شیمیایی یا و فیزیكی تحقیق یک در آنها تا باشد نیاز مورد نفر122 مثالً و شود كار تقسیم و ریزی برنامه

 و نیست خانواده كار موضوع اصالً چون بگیرد انجام خانواده درون در تواند نمی این باشند داشته همكاری

 . بالواسطه وری بهره آنهم شود، می خانواده كار موضوع آنها از وری بهره فقط

 و شود می 1 كمیت دارای اجتماعی تكامل و توسعه نیازمندیهای باشد، اصلی محور تكامل، جریان اگر پس    

 .شود می 3 خانواده ونیازمندیهای 1 موازنه نظام نیازمندیهای

  خانواده نظام نیازمندیهای

(73 ) 

  موازنه نظام نیازمندیهای

(71 ) 

  تكاملی نیازمندیهای
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(71 ) 

 اجتماعی نیازمندیهای حساسیت با متناسب ارتباطی تسهیالت ارائه ـ 3/1

 درب و بدهیم قرار قوطی داخل را خانواده میخواهیم آیا كنیم؟ می درست چه برای را دستگاه این آیا حاال    

 كه باشد كامل آگاهی با كنیم می عمل كه طیفی آن در تصمیمگیریهای میخواهیم اینكه یا ببندیم آنرا

 .كند می تضعیف را جهتی چه و تقویت را جهتی چه ما تصمیمهای

 درمانی مراكز به ارتباط تخصیص ـ 3/3/1

 آن به تلفن خط چند است بهتر ولی شود داده آن به باید باشد داشته تلفن به نیاز بیمارستان اگر مثالً    

 كلیه به ما بگوئیم كه است این فرض یک بدهد پول تواند می كه اندازه به بگوئیم اینكه فرض یک شود؟ داده

 لزومی خوابیده، بیمار اطاقهایش همه در و كند می كار خوب بیمارستان اگر. دهیم می مستقیم خط اطاقها

 مستقیم خط باید اتاق هر بلكه بگیریم تماس بیرون با میخواهیم بگویند بزنند زنگ مخابرات به كه ندارد

 بیمار برای كه كند وصل را خط ساعاتی یک در و بكند قطع را تلفن خط تواند می پرستار البته و باشد داشته

 تماس شرایط در شما بیمار گوید می تلفن پشت نوار یک و كند می خاموش دكمه یک با. نشود ایجاد ناراحتی

 ربع یک بگیرید را بیمارستان مخابرات كه نیست الزم دیگر و باشد داشته آرامش فعالً است بهتر و نیست

 بگوید چرا؟ بگوئیم كنیم وصل اتاق به توانیم نمی االن بگوید هم بعد و بدهد راه شما به تا باشید خط، پشت

 یک بیمارستان تخت هر برای باید بلكه باشد اینگونه كه ندارد لزومی. داریم زیاد كننده مراجعه اینكه برای

 برای بیمارستان گوئیم می چگونه بپردازد را اش هزینه باید دولت كه است مواردی از اینجا شود، داده تلفن

 بگوئیم كه است این فرض یک. است اینگونه هم آن ارتباطی خط باشد، مجانی باید ندارند درآمد كه كسانی

 .باشد محدود باید بیمارستان تلفن خطوط تعداد

 انتظامی مراكز به ارتباط تخصیص كیفیت ـ 1/3/1

 این از منظور باشند داشته زیادی تلفن خط باید كنند می برطرف را اجتماعی بیماریهای كه اماكنی آیا    

 .شهربانی و زندان و ندامتگاه مانند كنند می عالج را خرد بسیار ناهنجاریهای كه است مراكزی همان اماكن
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 فرهنگی مراكز به ارتباط تخصیص كیفیت ـ 1/3/1

 بتواند لحظه هر در جامعه باید و هستند؟ فرهنگی مراكز و كنند می فعالیت فكری نظر از كه مراكزی تا    

 تا پنج گوئیم می و گیریم می ژست فقط كه است وقتی یک بگذارد میان در آنها با را خودش ذهنی مشكالت

 حوزه مستقیم، ارتباط یا است مسئولین با مستقیم ارتباط مخصوص اینها میگوئیم و دهیم می تلفن شماره

 گوشیهای یا كه رسد می نظرشان به گاهی حتی و است اشغال بینند می زنند می زنگ هرچه مردم ولی است

 یک یا بزنید زنگ ساعت این رأس گویند می خودشان دوستان به یا گذارند می زمین مرا خط تا پنج این

 راه و بشود، هماهنگ و آرام مردم خیال باید گوئید می وقتی یک. كنند تلفن كه كنند می وادار را ای عده

 برعهده جامعه عینی رفتار در را مسئولیت این ای عده یک كه است این هم آن شدن آرام و شدن هماهنگ

 كنند می بهنجار را انتظارات كه هستند علمی اطالعات گوئید می این از باالتر پله یک وقتی یک. بگیرند

 این اما كننده مصرف منزل داخل مصارف برای تنها را آهن كه باشد شده رسم ای جامعه یک در است ممكن

 در و شود تولید ابزار مصرف است، خانه مصرف كه آنچه از بیش و نسبت به است بهتر و نیست خوب رسم

. باشد اندیشه تولید راه در باشد، مصرف راه در كه این از بیش و نسبت به كه است این بهتر هم ارتباطات

 كه مراكزی به نه و بدهید زیاد تلفن خط كالنتریها و بازداشتگاهها به نه كه كنید حركت سمتی به میگوئید

 را تحقیقات و كنند هدایت را ها گمانه بستر پیدایش خواهند می كه مراكزی بلكه دهند می پاسخ سئواالت به

 میگوئید. است حل آن دیگر بخش دو بدهید بیشتر خدمات آنها به و كنید درست آنرا اگر ببرند، پیش

 طوری به را گمانه بستر بگیرد، كار به را خود فنون كلیه كار این در ببرید باال تحقیقات در را مردم مشاركت

 كم كم بعد و بشود عادی زنی، گمانه با كردن بازی و كردن تمرین مردم برای كه دهید قرار مردم اختیار در

 در كنند می فكری كار كه تیمهایی فوتبال، تیم مثل كم، كم بعد و ببینند را اثرش تا بشود جدی زدن گمانه

 . است كردن توجه و آرمان و آل ایده نوع یک هم این. شوند تشكیل ها محل همه

 سیاسی مراكز به تخصیص كیفیت ـ 1/3/1
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 چه( كند می ایجاد شدت و میدهد جهت كه) اجتماعی انگیزشهای اصالً گفت توان می باالتر كمی جا این از    

 .داد توسعه چگونه باید را آنها باشند الهی یا باشند مادی آیا باشند چیزهایی

 تكامل در تأثیرگذاری میزان براساس خانواده به وابسته مشاغل به ارتباطی تسهیالت ارائه ـ 1/1

 چیست؟ صنف نیازمندیهای چیست؟ تكامل نیازمندیهای چیست؟ خانواده مستقیم نیازمندیهای پس    

 را نیازهایی یک هم 13 این خود در و دهیم می بهاء 13 شد بیان كه بحثی بنابر به خانواده نیازمندیهای

 ما رساند می فروش به خانواده برای را لوكس لوازم صنف یک كه وقتی هرگز آنوقت بدانیم مقدم است ممكن

 میگویند دارد، فروشی لوكس این و است تولیدی جامعه چون بدهیم، تلفن خط برایش توانیم نمی لزوماً

 ایجاد كه را محدودیتی این میگوئید كنید استفاده عمومی تلفن از میگوئیم داریم، كار هم ما بهرحال

 محدود منابع خواهیم می ما بهرحال است؟ مطلق شما مقدورات مگر میگوئیم. نیست درست كنید، می

 افراد همه داریم دوست میگوئید وقتی. نیست مطلق ما قدرت و دهیم انجام اولویتها بندی طبقه با متناسب

 تلفن افراد همه باالخره هم روندی یک ندارد عیبی تكامل، جریان با متناسب میگوئیم باشند داشته تلفن

 بشود داده تلفن خط صد رایگان صورت به باید كه جاهایی به كه شود معلوم باید آنروز ولی داشت خواهند

 داده تلفن خط یک باید كه آنجایی و هستند كجا شوند داده تلفن خط ده آنها به باید كه جاهایی و كجاست

 میخواهیم وقتی آیا حاال. كجاست شود داده تلفن آنجا به تا ندارد لزوم اصالً كه هم آنجایی و كجاست شود

 تسهیالت داد پول كه هركسی یعنی گیرد قرار همه اختیار در باید مخابراتی تسهیالت كلیه بدهیم تلفن خط

 .دارد اجتماعی تكاملی نیاز كه هركسی یا بدهیم او به

 اگر یعنی شد، روشن الجمله فی آن متناسب ساختارهای و خانواده نیازهای تعریف دورنمای اساس براین    

 و كنید می ذكر خانه داخلی نیازهای عنوان به را دسته یک بنویسید، را خانواده نیازهای بخواهید االن شما

 بیمارستان از كنند می كارگزاری خانواده نیازمندیهای حل برای جامعه درون در كه آنهایی هم دسته یک

 برای خام مواد كه هایی مغازه و فروشی پوشاك و غذافروشی های مغازه آنها، مانند مركز كلیه و دادگاه تا گرفته

. است خانواده به مربوط شان موضوعات كه هستند اموری اینها همه كنند می ارائه اساسی كاالهای و تغذیه
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 خانه وسایل و لوازم كه ای كارخانه مانند گیرند می قرار قسمت همین در هم ها كارخانه از برخی همچنین

 تولید را محصوالتی كه هایی كارخانه كلیه و كند می درست گوجه رب كه ای كارخانه یا كند، می درست

 مواد چه و كند درست خانه برای تولید ابزار چه هستند خانواده های نیازمندی حل آنها موضوع كه كنند می

 كه آن، امثال و پارچ، بشقاب و كاسه مانند دارد هم توزیعی ابزار حتماً خانه هر چون توزیعی ابزار و مصرفی

 هم تولیدی ابزار و بشود سرو تواند نمی گیرد قرار وسیله یک در اینكه بدون غذا و هستند توزیعی ابزار اینها

 .است گاز یا فرو فرضاً كه دارد

 اراده پذیری تكامل مفهوم بررسی ـ 1

 كه است هایی پایه این از یک كدام روی دولت و صنف خانواده، مسئله به ما نگرش اصوالً: زاده بیک دكتر    

 .كنیم نگاه توانیم می صورت دو به ما. كنم می عرض شما خدمت

 اجتماع اصالت یا خانواده اصالت فرض بررسی ـ 3/1

 چنین نیز تمدنها و شهر تكاملی سیر و است خانواده اجتماع، واحد عنصر میگوئیم ما كه است وقتی یک    

 تمدن و كشور شهر، شهرك، ده، و شده زیاد آنها تعداد كم كم بعد و شده درست خانواده ابتدا كه است

 خانواده توسعه و رشد بدنبال دولت و صنف یعنی بیاورند بوجود دولت تا شدند مجبور بعد اند شده تشكیل

 انتخاب كه ای مجموعه این گوئیم می و كنیم می نگاه طرف آن در واقع در ما حاال. است بوده تبعی امر یک

 كند محدود را خانواده های فعالیت از بسیاری باید بكند مدیریت است، زیاد تعدادشان كه را ها خانواده تا شده

 .كند می اعمال محدودیت یعنی آن امثال و نكند باز لوسترفروشی مثالً بگوید و

 .داریم معكوس هرم دو یعنی(: ج)    

 ما است اجتماع واحد عنصر خانواده، اگر كنیم؟ برخورد چگونه مسئله این به نسبت ما حاال(: س)    

 و توسعه امكان باشد، صدتا چه و یكی چه آنها تعداد و بدهیم قرار خانواده تكامل و رشد روی را مان استراتژی

 حكومت آنها بر كه اند كرده انتخاب را ای عده یک خودشان بین از اگر حتی و باشد داشته را خودش تكامل

 براین را فرض ما اینكه یا. برسند خودشان تكامل حالت آن به هم اینها و باشد داشته وجود ها زمینه آن كنند
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 آنها تعداد اینكه به نداریم كاری ما و هستند هم هایی خانواده یک و هستند حاكم ای عده یک كه گیریم می

 میگوئیم هرچه و هستیم حاكم هم ما و اند زیرمجموعه اینها بهرحال ولی باشند، خانواده صد یا پنج یا یک

 .كنند اجرا باید

 در ما مثالً كند؟ پیدا تواند می هم در حضور اختیار آیا كلی بصورت كه است جالبی بسیار بحث این(: ج)    

 مهم داستان یک و دهد می تحویل را مجموعه یكدیگر به اشیاء تعلق بُعد و ء شی: گوئیم می مجموعه تعریف

 یعنی كنند؟ پیدا حضور یكدیگر در توانند می هم ها اراده آیا حال شود، ریزی پی تواند می ها مجموعه ریاضیات

 اساسی سئوال این چیست؟ اراده پذیری تكامل مفهوم دیگر عبارت به ها، اراده تعلق و «ها اراده نظام» بگوئیم

 .پردازیم می آن به مقداری بحث حاشیه در و است

 تحریک شرایط یعنی كرد معنا توان نمی انتخاب به جز را اراده كه داریم فرض یک ابتدا رابطه این در    

 میدهد انجام كامپیوتر كه كاری همان یعنی كنید می بهینه آنرا كه دارد العمل عكس یک هم انسان و شود، می

 نیازمندی خودتان نیازمندیهای حل در میدهد، انجام هوشمند كامپیوتر میگوئید كه آن از باالتر مقدار یک و

 میگوئید باالتر پله یک كه است وقتی یک. شود تكرار مرتباً تواند كاری سیكل این و شود می پیدا بعد مرحله

 موجِد اراده حالیكه در است، رابطه درون انتخاب و رابطه، یک درون جریان نه است رابطه بر حاكمیت اراده

 آن از باالتر و اجتماعی حركت پیدایش اساساً لذا و. كند می گزینش را كار دو از یكی اینكه نه است ارتباط

 حركت بگوئیم و كنیم تفسیر اساس این تحت را عالم موجودات كلیه پیدایش باید باشد والیت نظام بحث اگر

 اساس اجتماعی اراده و تاریخی والة اراده تا گرفته ربوبی بالغه مشیت از نهایت شود می پیدا اساس براین

 .شود می مطرح دوم بحث بعد و آنهاست

 چند یا دو بین انتخاب از غیر اختیار كه كردید تعریف را اختیار مفهوم شما اینكه از پس صورت هر در    

 حذف اراده كه است این معنایش است قانون تحت گفتید اگر چون كند نمی عمل قانون تحت و است چیز

 انتخاب كند، می مشخص را آنها بهینه شكل كه است قوانین مجموعه برآیند چون. است رفته بین از و شده

 داعی در جبر آن به كه شود می برداری یک آنها كل برآیند و هستند اینجا بردار صدتا مثالً كه است اینگونه
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 عوامل مجموعه كه دهد می قرار طوری را شرایط یعنی ناخودآگاه، صورت به انگیزه یعنی داعی شود می گفته

 كند می ارائه گزینشی بهینه یک بیرونی مجموعه با همراه توانمندیها و حساسیتها اطالعات، از اعم فرد درونی

 است( انگیزه)داعی به جبر یعنی. كند می عمل قانون تحت همیشه این و اراده نه گوئیم می انتخاب آن به كه

 سئوال توان نمی مجرمی هیچ از باشد این اگر دهد، می سئوال حق شما به كه است حاكم برآن چیز یک ولی

 و حساسیت میزان با متناسب و خودم عقل اندازه به شرایط در من برد، جهنم به توان نمی را كس هیچ و كرد

 گیرد می انسان یک كه را تصمیمی بهترین خودم بیرونی و درونی عوامل مجموعه با متناسب و خودم پرورش

 گرفته تصمیم مجموعه همین با متناسب كه است این معنایش باشد كم هم فرد این عقل اگر و ام گرفته

 هم و كند می نفی را افراد بودن مجرم دنیا در هم نظریه این پس. باشد مجرم تواند نمی كه او خوب است،

 بیان پارامتر صد با را او خصوصیات كه انسانی این یعنی داند نمی مسئول متعال خدای برابر در را انسان

 مقدار این او مالی دارائی میزان است گونه این او پرورش وضعیت است مقدار این او اطالعات مثالً كه اید كرده

 گوئید می هم پایان در اید كرده مشخص را اینها همه و است مقدار این او سیاسی نفوذ و قدرت میزان است،

 و كنید می بهینه را عملكردها قدرت این و اطالعات این بعد باشد حساسیتها این دارای باید فرد این پس

 قانون تحت ولی كند می عمل رابطه درون همیشه انتخاب میگوئید بعد و شود می چنین آن نتیجه میگوئید

 از بدهید جهت اجتماعی رفتارهای به بخواهید و باشید داشته هم بزرگ دستگاه یک شما اگر حال است

 تحلیل در را غرب كه آنچیزی و كنید استفاده توانید نمی اختیار از ولی كنید، می استفاده انتخاب اصل همین

 حیات شناسی، حیات و شناسی زیست در اینكه بدلیل آنها. است نكته همین كرده مشكل دچار اسالمی جامعه

 اجتماعی و انسانی حیات خصوصیات كلیه و آگاهی انگیزه به كه وقتی كنند می تعریف ماده رفتار تابع را

 اگر حاال. گردند می این رفتاری سازی هماهنگ و این منتجه دنبال یعنی ماده قانون دنبال دوباره رسند، می

 یعنی رابطه بر حاكم كه است این به انسان بودن انسان گفتید و كردید اضافه آن به را دیگر عامل یک شما

 چیز چه با كند، ایجاد را رابطه تواند می یعنی بلكه نه است مرج و هرج معنای به این آیا. باشد قانون بر حاكم

 آن و فضا آن باید شما كه كرده ایجاد را جدیدی ریاضی فضای كرد، ایجاد را رابطه اگر كند؟ ایجاد تواند می
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 و است رابطه بر حاكمیت اراده میگوئید چگونه؟ میگویند بگیرید تصمیم اش درباره بعد و بشناسید را ارتباط

 قوانین آن دیگر سطح اما بود راهها گزینش و ماده به مربوط سقفش این چون كند پیدا بهم تعلق تواند می

 . است همین هم او خالقیت معنای كند، می عمل نسبیت قوانین تحت اینكه نه است ساز نسبیت

 فردگرائی مقابل در گرائی جامعه و اجتماعی های اراده نظام بودن اصل ـ 1/1

 به اش اراده در توسعه یعنی دارد؟ قرار والیت نظام كدام در بهم ها اراده تعلق كه كرد سئوال باید آنگاه    

 را فردی زهد آن، فردی شكل چون نیست ممكن فردی صورت به و شود می محقق اجتماعی توسعه شكل

 .سازد می اجتماعی اراده نظام هم، در ها اراده حضور ولی میدهد تحویل

 اگر هم در ها اراده حضور میگوئیم بلكه است زیربنا و اصل جامعه، كل برای خانواده كه گوئیم نمی دیگر لذا    

 دولت مخصوص كه وظایفش از دسته آن و شود می دولت یک به تبدیل باشد خلقت اول در هم خانه یک

 اگر مثالً. است آن خانوادگی و شخصی فردی، نیازهای ارضای برای كه است وظایفی از غیر هست بودنش

 كه است حكومتی كار یک كعبه خانه ساختن میگوئیم «مباركةً ببكة للذی لناس وضع بیت اول ان» گفتیم

 سطح و بخوانند، نماز و بیائید كه نفر دو خودشان برای معبدسازی كار یک نه است داده انجام( ع)آدم حضرت

 والیت نظام تكامل دنبال آمدند كه هم انبیاء تک تک میگوئیم هم بعد. است بوده بزرگ طراحی یک هم آن

 در اراده حضور یعنی ها اراده نظام و خالفت نظام یک كه است این هم ارض در خالفت معنای و بودند، الهی

 3.شود محقق هم

                                           

 كنیم: حاال در مورد حضور اراده یک مثالی ذكر می 3

یعنی « اللّه بایعتک فی»كند؟ این جمله شبیه كلمه بیعت است،  این چه چیزی را اعالم می« جانم فدای رهبر»گوید  صورت ساده میوقتی یک بسیجی به 

دانید كه مسئولیت را به عهده بگیرد چرا به او  خدا خریدار است حاال شما كسی را شایسته می« ان اللّه اشتری من المؤمنین»فروختم جانم را به خدا تو، 

كند  ها در هم امكان پیدایش یک وحدت جدید اجتماعی را می فروشم؟ چون میداند كه حضور اراده گوید من به تنهایی به خدا می كند چرا نمی بیعت می

سان نیست ها در هم مولّد یک موجود جدید است كه اسم آن موجود ان تک افراد است و غیر از جنگ پارتیزانی ایزائی است. حضور اراده كه غیر از تک

 بلكه اسمش نظام والیت است.

جا فرد هیچكاره است؟ و شما هرطور كه خواستید  ای ذكر كردیم كه غیر از فردگرائی است. اما آیا در این گرائی یک پایه حاال بنابراین بیان ما برای جامع

است و سلول اهمیت ندارد، چون اینها متقوم هستند و باید سهم  توانید بگوئید ارگانیزم بدن انسان مهم توانید با او رفتار كنید؟ خیر، مگر شما می می

توانند داشته باشند تا یک  تأثیر هركدام را معین كنید. از دید بیرونی باید یک مجموعه بكشیم و بگوئیم دولت، صنف و خانواده چه نسبتی با یكدیگر می

داده شود بعد صنف را تبعی بدانیم بعد هم به  1یازها آیا باید به نیاز خانواده وحدت و كثرت را درست كنند؟ بعد میگوئیم وضعیت مطلوب چیست؟ در ن

 شان را مقدم بداریم؟ های و تكامل صورت تابع تابع، دولت را مطرح كنیم یا اینكه تعریف نظام اراده
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  خانواده نیازمندیهای به وابسته مشاغل تعیین معیار ـ 1

 برای شما كه هایی شاخصه براساس باشیم داشته كاربردی مدل یک بخواهیم ما اگر: رضائی االسالم حجة    

 به پاسخگویی برای كه است ساختارهایی یک توصیف این به توجه با. كنید می ذكر مشاغل بندی طبقه

 یک اما دارند، وجود خانواده، نیازهای به پاسخگویی برای بیرون در مشاغلی یک یعنی. است خانواده نیازهای

 بیرون سراغ باید كردید بیان شما كه توصیفی این با حاال كنیم می معنا درون در را مشاغل ما كه است وقت

. دارند وجود خانواده نیازمندیهای به پاسخگویی برای خانه از بیرون در كه مشاغلی بگوئیم و برویم خانواده

 تكاملی نیازمندیهای پاسخگوی كه مشاغلی گوئیم می وقت یک كرد بندی طبقه توان می صورت دو به را اینها

 حدودی تا تقسیم این ولی شود می مصرفی آن از بخش یک و توازنی آن از بخش یک كه هستند خانواده

 .كنیم نمی معنا خانواده در را توازنی دیگر ما چون دارد مشكل

 نه كنید تر رنگ كم باید را خانواده تصمیمگیری حضور رود می تكاملی جهتگیری طرف به هرچه یعنی(: ج)    

 .شود صفر اینكه

 چیزهایی چه دولت و خانواده نیازهای بگوئیم بعد كنیم طرح را دولت و خانواده اصناف، و خانواده مثالً    

 در هم اینها و برسانید آنها به گروهی های رسانه و تلوزیون روزنامه، طریق از اطالعات میگوئید هستند؟

 .باشند داشته حضور جمعه نماز در و تظاهرات

 با كه ارتباطی آن بخاطر) دارد اجتماع یک كه هویتی كه است این كردم برداشت من كه را آنچه(: س)

 .كند می پیدا تجلی مجموعه آن روح در و دارد مستقلی هویت یک خودش( دارد الهی مسایل

 در كه را كفار جامعه شما یعنی هستند قطب فساد، در ترویج نار ائمه كه بگوئیم باید نیز را آن بالعكس(: ج)

 و است قطب هم نباشد، باطل اراده قطب كفار، جامعه كه نیست اینگونه خلقت نظام در چون گیرید می نظر

 شب امشب مثالً كه فهمند می نار ائمه. فهمند می را این هم آن مسئوالن و است مند قاعده و مند نظام هم

 مقابل در باید ما میگویند و كنند می شدید اِنانیت و كند می پیدا شدید اضطراب هم آنها. است القدر لیلة

 امشب كه فهمد می القدر لیلة شب در باشد كفار رهبر آمریكا جمهور رئیس االن اگر مثالً. بایستیم ارزشها
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 پس كنند، می اداره سیاستمداران را او بگوئید اگر حاال دارد اضطرابی یک امشب كه فهمد می و است القدر لیلة

 .باشند مضطرب شب آن در باید آنها

 را مالقات آخرین خودشان اخالقی عالم آن با آمریكا جمهور رئیس كنند حمله عراق به شد بنا كه وقتی

 در پس كند درك باید او است گیری تصمیم در محور خودشان، اخالقی عالم آن بگوئیم ما اگر و داشت

 .كنند می درك دو هر نور ائمه و نار ائمه را القدر لیلة شب حقیقت

 .دولت تصمیمات در خانواده حضور یعنی(: س)    

 نه كند می راهپیمائی اعالم و گیرد می تصمیم دولت چون شود می كم بسیار خانواده سهم اینجا در(: ج)    

 .گیرد می تصمیم خانواده اینكه

 .دارد وجود كار این برای مشاغلی یک پس(: س)    

 كارخانه یا انگور شیره كارخانه انار رب كارخانه یا گوجه رب كارخانه میگوئید كه است وقتی یک بله،(: ج)    

. شود می مصرف هم خانه در و است فرد مصرف و خانواده به مربوط اینها خوب. است پوشاك و غذایی مواد

 برای كه ندارد معنا است زایشگاه گوئید می مثالً كنید درست مشترك مصرف اینها برای توانید نمی قطعاً

 مصرف توانید می را چیزهایی یک ولی. است خانه مخصوص فقط این كنید درست مشترك مصرف زایشگاه

 به باید میزان همان به درصد؟ چند میگوئیم. شود می سرو غذا هم اراده در بگوئید كنید درست مشترك

 .بدهید اختصاص

 غالب گرایش براساس مشاغل تعیین ـ 3/1

 .كنیم معلوم تخصیص، در خواهیم می را ها اختصاصی نوعاً ما(: س)    

 .خواهید می نسبت به هم را بقیه نه،(: ج)    

 ...كنیم خرد را مشاغل بخواهیم مقدار این به اگر(: س)    
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 كه است غذایی مواد این میگوئید میدانید كافی را غالب گرایش همان و شوید نمی خرد خیلی نه،(: ج)    

 جایی یک به اما است خانواده به مربوط آن غالب گرایش كه است پوشاك است، خانواده آن، غالب گرایش

 .است خانواده آن غالب گرایش بگوئید توانید نمی دیگر كه رسید می

 دولت و صنف و خانواده بین مشترك سیاسی مشاغل ـ 3/3/1

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، به تقسیمات، در گاهی اما است، خانواده بیمارستان، غالب گرایش(: س)    

 خانواده به مربوط كه سیاسی بعد در غالب گرایش مثالً. رویم می جلو هم همین براساس و كنیم می تقسیم

 چیست؟ است

 كند پیدا حضور تظاهرات در كند پیدا حضور جمعه نماز در كه دارد نیاز خانواده میگوئید شما مثالً(: ج)    

 .است اجتماعی كار برای وآمد رفت از غیر اینها كه است الزم آنجا به وآمد رفت و ارتباط و ونقل حمل بعد

 .است خانواده نیازمندیهای از دسته آن به پاسخگوئی عنوان به را جمعه نماز ولی(: س)    

 اگر مثالً دهید قرار خانواده برای آنرا همه اینكه نه شوید می قایل سهم درصدی هم خانواده برای كه(: ج)    

 خانه به مربوط كه است اخالق درباره هم آن از درصدی یک ولكن است سیاسی جمعه، نماز مباحث گفتید

 به را درصد چند باید جمعه امام و دارد حضور خانواده هم اینجا در كه میگوئید كه است جایی یک و است

 رهبر میگوئید دارد فرق جمعه نماز با كه گذارید می رهبر برای هم را سخنرانی یک بعد. بدهد تخصیص این

 كه كنند می تشریح را آمریكا با مقابله درباره رهبری موضع این هم ها جمعه نماز در و گیرند می موضع دارند

 و كنند می صحبت تریبون یک پشت خطیب این مثالً اخالق درباره نه است تكامل موضوع آن، موضوع

 و آمریكا با نكردن مقابله كه كند نمی پیدا انسباق مردم ذهن به اینجا در كنید دوری گناه از مردم گوید می

 یعنی نكند گناه واالّ بدهد قرار اصل را این خودش سخنرانی در مگر است گناه بزرگترین آن، مقابل در سكوت

 .نكنید فروشی كم یعنی نكنید گناه گوید می هم اصناف به وقتی باشید، نداشته مقنّن غیر رابطه

 .است موضوع خصوصیت قید به مقید این(: س)    
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 شكل یا صنفی شكل به تواند می و كند تعریف تكاملی و حكومتی صورت به را گناه تواند می فرد این(: ج)    

 سطوح این همه به باید كند تقوا به توصیه است الزم كه جمعه نماز در البته. كند تعریف خانوادگی صنف

 .است خانواده به مربوط هم آن درصد یک كه بكند اشاره

 غذایی، مواد مثل مصرفی، نیازهای بخشهای یعنی و است روشن خیلی بخشها آن در بنابراین(: س)    

 هم اقتصاد بعد از و است خانواده به مربوط كه است غالبی گرایشات سنخ از كه بیماری خوراك، پوشاك،

 .باشد می

 خانواده به وابسته فرهنگی مشاغل ـ 1/3/1

 مولد هنوز كه ها بچه دبیرستان و دبستان دوره مثالً. كنید مشخص توانید می هم آنرا فرهنگی بعد(: ج)    

 خرد؟ می كسی چه را او قلم و كاغذ خیر، میدانید؟ اجتماعی شاغل جزء را این آیا نیستند

 در كه است كاری نیروی یعنی آنجاست مصارف جزء و است خانواده به مربوط مصرف تا تولید از اینجا در    

 احساس مرتباً فرد این كه بكنید گران قدر این را قلم و كاغذ توانید می شما. شود می حمایت و تولید آنجا

 .كنم می ارزان و زیاد را كاغذ و قلم و گیرم می را لوكس لوازم جلو من بگوئید میتوانید و كند حقارت

 .است خانواده اختیار در كه نیست مشاغلی جز پرورش و آموزش خود مگر(: س)    

 اولین دانشگاه نه؟ یا گیرد می قرار هم دانشگاه آیا ولی گیرد می قرار قطعاً پرورش و آموزش! احسنت(: ج)    

 از سری یک میدهد قرار كه هم را پژوهش است، من كار حاصل پژوهش بگوید میخواهد كه است قسمتی

 یا فیزیک و كارخانه مورد در باید غالبش گرایشهای از دسته یک و هستند غذایی مواد مربوط پژوهشهای

 كنید می ملحق خانواده به نشود یا و شود كار وارد احیاناً تواند می كه را دیپلم تا شما یعنی كنند دقت شیمی

 صحبت مدرسه و خانه بین ارتباط درباره كه كنیم تأسیس را مراكزی یک باید بگوئید كه است صحیح لذا و

 پسر این پدر با كه هستم نیازمند من بگوید دانشگاه رئیس كه نیست اینگونه نوعاً دانشگاه مورد در ولی كنند

 حضور گزینشهایش در خودش یعنی است رشید دانشجو یک میگویند كنم صحبت آنها اخالق درباره دختر یا

 ولی است اشتغال عدم و اشتغال طیف بین هنوز هرچند است شده دیگر مرحله یک وارد و كند می پیدا
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 اشتغال عدم مسئله دیگر پژوهش مرحله در رسید پژوهش مرحله به وقتی و است طرف این به او گرایش

 یا و نظری یا ای كتابخانه تحقیقاتی كار دارد ولی نكند دریافت پول پژوهش، این بخاطر هرچند نیست مطرح

 برای و بشود چاپ تواند می اش نامه پایان یا و ایشان كتاب و است چیزی یک مولد جامعه در كند می كاربردی

 .باشد داشته نفع جامعه

 خانواده به وابسته سیاسی مشاغل ـ 1/3/1

 در و است سیاسی كه مشاغلی بگیریم نظر در را خانه غالب گرایش بخواهیم سیاسی بخش در اگر(: س)    

 ائمه چون است این آنها غالب گرایش بگوئیم را مساجد جماعت ائمه مثالً كند می بهینه را اخالق جامعه

 .دارند كار مردم با جماعات

 عزای و عقد در كه است آن خوب جماعت، امام دیگر عبارت به دارند ارتباط ها خانواده با اصالً(: ج)    

 مشكالت و بزند حرف خانواده دختر یا پسر با و كند عاطفی برخوردهای یعنی باشد داشته حضور خانواده

 امام هرحال به. بروند دادگاه به نگذارد و كند حل را شوهر و زن بین اختالفات كند برطرف را آنها روحی

 بسیار سطح یک در آن شبیه. است خانه همان كارش، اصلی موضوع و كند ارزیابی را محله باید جماعت

 روانشناس چند و كنند می طرح را ها خانه مشكالت كه است محله یک برای غرب در اجتماعات سالن نازلتر،

 و است عالیتر و كاملتر بسیار این كه هرچند. است قبیل این از دهند، می هم ای مشاوره یک و آیند می هم

 . دارد وجود عزاداری و زنی سینه سالن اینجا ولی دارند رقص سالن آنجا در نیست، آن با قیاس قابل

 .دارند سالمندان مراكز آنها یا(: س)    

 جزء و مریض از پرستاری و مریض از عیادت چون نیست اسالمی فرهنگ با متناسب سالمندان مراكز(: ج)    

 .است خانه پرورشی دستگاههای و ها برنامه

 گیرد؟ می قرار فرهنگی بخش در یعنی(: س)    

 من نظر به. است بد بسیار سالمندان با برخورد نوع این گذاشت كنار زندگی از را سالمند نباید بله،(: ج)    

 است برخورد نوع همین خود به مربوط سالمندان ناآگاهیهای و( شدنها ظرف یعنی) ظرافتها این از مقدار یک
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 خواندن مخصوصاً نكند پیدا خرافت اینگونه است ممكن آخر تا بشود سالمندان این از متناسب تجلیل اگر و

 بزرگترین مسئله این خود اینكه و. نگهدارد را او ذهن حافظه باید كه اركانی كردن یادآوری و ادعیه و اذكار

 اینگونه تواند می آدم «العظیم باللّه اال والقوة الحول» است متعال خدای مال ما همه قوت است پرورشی ابزار

 این یعنی. برسد نتواند هم اش اولیه حوائج به حتی و باشد داشته ضعف اینگونه تواند می باشد داشته فطور

 بدی بسیار حالت این شود، پیدا انسان در وقتی برسد اش اولیه حوائج به تواند نمی كه نفر یک از نفرت حالت

 هم رغبت با و كند خدمت پیر مادر و پدر به و بشود توجه منشأ اینكه به شود تبدیل حالت این اگر. است

 حتی اخالق آنوقت نكردید مشخص را اسالمی شدن شما چون. دارد زیادی پرورشی اثر برایش كند خدمت

 چه بفهمد و بشناسد را اش جامعه كه كند نمی عمل خوب روانشناسی دستگاه یک اندازه به اش فردی شكل در

 .كند برخورد باید چگونه و چیست جامعه در او روحی مشكالت و دارد مشكالتی

 .بدهیم تخصیص 73 براساس میخواهیم وقتی مباحث ادامه در(: س)    

 ساختارهای باید شد گفته آن به فعل موضوعات و موضوعاً فعل كه را هرآنچه كه باشید داشته توجه(: ج)    

 امكانات تخصیص درباره بتوان تا كنیم می معین را ساختارها داریم االن ما و شود بیان هم متناسبش

 .كرد برآورد ساختارها به مخابراتی

 را موضوعاً فعل اول بخش در اینكه كنیم بیان بندی جمع عنوان به میخواهیم ما و است روشن آنچه(: س)    

 .كردیم معین

 اجتماعی متناسب ساختارهای میخواهیم حاال و شد اقتصاد و فرهنگ سیاست، هم فعل موضوعات(: ج)    

 .بگوئیم آنرا

 بخش برای 71 و صنف بخش در 71خانواده بخش در 73 یعنی است شده معلوم هم تخصیص نظام(: س)    

 معلوم ارقام با باید را تخصیصهایش نظام داشتیم، شبكه مدیریت بحث در كه جدولی عین را این. است دولت

 كه نظامی یعنی میدهد، تخصیص نوع دو نظام دو در كه شكلی ترین كلی در تخصیص نظام این كه كنیم

 شد روشن هم این شود عوض( منزلتها جای) جایش باید تخصیصها نظام این در باشد تحقیر یا تجلیل برپایه
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 كه آنچیزی یعنی كنیم مشخص را بیرون مدل مدل، این براساس و كنیم استفاده میخواهیم ما كه آنچه اما

 كه ببینیم این براساس باید را تخصیصهایش نظام دارد، عینی تحقق بیرون در و است شده واقع بیرون در

 انتقالی شیب كه ایجاد را شیبی چه كه بگیریم تصمیم بتوانیم بعد تا كنیم مالحظه هم را تفاوتش و چیست

 مطلوبی وضعیت به تا بدهد تخصیص چگونه انتقال وضعیت در مخابرات تخصیصهای نظام آن براساس و شود

 .بكشد طول سال چندین است ممكن كه برسد

 بدهید، نسخه بگیرید را نبض میگوئیم فعالً ما نداریم بكشد طول چندسال كه مطلب این به كاری ما(: ج)    

 .برویم جلو بعد

 مدل تا بگیرد انجام هم دولت و صنف مورد در باید دادید توضیح اینجا در كه مكانیزمی بنابراین،(: س)    

 و فعل موضوعات و موضوعاً فعل ایم توانسته ما معنا یک به شد كامل تخصیص نظام مدل وقتی و شود كامل

 كار یک باید این براسای كه كنیم ارائه سطح ترین كلی در آن تخصیص نظام با را متناسب ساختارهای نهایتاً

 این آن، براساس تا كند پر را باكسها این و گیرد صورت موجود وضعیت از گزارشگیری و بگیرد انجام میدانی

 قانونگذاری كه بدهید جواب قسمت این در ما سئوال یک به فقط حال شود واقع دوم پله در تطبیق جدول

 سنخ از هم این گذارند، می قانون( مشكالت سایر و طالق) خانواده اختالفات برای االن كه خانواده برای

 قانونگذاری؟ یا است فرهنگی كارهای

 .كند می معین را تعمیم و انتظارات حد چون است سیاسی كارهای جزء نه،(: ج)    

 .است خانواده به مربوط غالب گرایش با هم مشاغل این پس(: س)    

 .است خانواده به مربوط سیاسی(: ج)    

 است؟ شده تمام بخش این در بحث آیا حال(: س)    

 اساس براین و شده گفته كنیم بیان كلی صورت به را مطالب باید اكنون كه میزانی به بخش این در(: ج)    

 .كنیم گیری نتیجه توانیم می سریعتر هم دولت و صنف بخش مورد در

 پاسخ و پرسش ـ 1
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 را امت یک ما كه «واحدة امةً الناس كان» براساس كردم اشاره را بحث آن اینكه علت: زاده بیک دكتر    

 با امت آن هم باز شود ایجاد جهانی واحد حكومت یک جهان در نهایت در كه آل ایده شرایط در و بینیم می

 كه كرد را استنباط این شما صحبتهای از توان می آیا نتیجه در ماست نظر مورد اكنون دارد كه ساختاری آن

 قرار امت تكامل ویژگیهای تأثیر تحت واقع در كه است خانواده اینجا و رویم می است آن تحقق سمت به ما

 امت آن در كه كنیم تعریف را خانواده باید آنجا در و دید را مسئله بهتر بتوان شاید تعبیر این با و گیرد می

 .كند طی تواند می را تكاملی مرحله چه و دارد ویژگیهایی چه خانواده

 اسالمی تمدن توصیف ـ 3/1

 .شود می همین به مربوط دیگری گونه به هم تمدن. است امت همان گفتید كه ای جامعه اصوالً(: ج)    

 بزنیم؟ پیوند امت بحث با را تمدن بحث همین توانیم می ما(: س)    

 آن از عنوان هیچ به ما دارند وحشت تمدن مسئله طرح از مقدسین از بعضی گاهی اینكه اصالً بله،(: ج)    

 اینكه نه آورد می حضور توسعه حتماً هم اسالمی تمدن و ماست نظر در اسالمی تمدن نهایت نداریم وحشت

 و وهله در میل یعنی كمی انتخاب كه) كنیم نمی حاكم را كمّی انتخابهای ما اینكه اصوالً. بیاورد اختیار سلب

 كه ای وهله میل یعنی نیست حضور معنای به این چون كنیم می تضعیف را این و( وهله در میل حاكمیت

 نامزد این خانم مثالً اینكه براساس كنند انتخاب را جمهور رئیس شرایط یک در آمریكا ملت مثالً

 او كه اند دیده چون هم مردم و زده لبخند تلوزیونی های دوربین مقابل در و آمده آمریكا جمهوری ریاست

 بسیار این. است شده زیاد او شوهر رأی مقدار این لذا و اند پسندیده را او است خوشگل و خندید خیلی

 حضور بصیرت روی از باید. باشد حاضر تكامل ایجاد در میخواهد یعنی دارد پایگاه كه میلی اما. است ضعیف

 .میدهد رأی چه برای و كند می چكار كه بداند یعنی باشد داشته

 خانواده در سیاسی فعل تشریح ـ 1/1

 چون گیرد می تصمیم خانواده در حقیقت در خانه ولی كه شد صحبت گذشته جلسه در: دانشمند مهندس    

 .است تصمیمگیری آن از بخش یک خانواده ردیف مشاغل از یكی
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 .شد بیان تر مفصل صورت به جلسه این در كه بود اختیاری همان كه جهت به نسبت تصمیم(: ج)    

 با اقشار همه كه( ها خانواده و صنوف دولت،) جامعه كل كه بینیم می كنیم نگاه دیگر دید یک از اگر(: س)    

 این انتظار حال. دارد وجود اقتصادی كارهای یک و فرهنگی كارهای یک و سیاسی كارهای یک هستند هم

 در. باشند داشته سهمی یک مجموعه این كل سیاسی كارهای در نسبتی یک به هم خانواده كه است

 خالصه و معنا جهت در تصمیمگیری بحث همین به خانواده به مربوط سیاسی كار گذشته هفته بندی تقسیم

 .شد

 به جمعه نماز در حضور مانند تطبیقی و اجرائی سیاسی كار نه رهبری یعنی سیاسی اصلی كار(: ج)    

 كسی چه اینجا در است انقالب با مخالف جهتگیریش كه كنیم می فرض را ای خانواده یک ما دیگر عبارت

 سراغ به حتماً خوب زنند می حرف انقالب علیه شان مجالس در اینها خانواده؟ پدر یا مادر آیا است مسئول

 این. است شده ایجاد مختلف موضوعات به نسبت خانه این در كه درگیریهایی میگویم و رویم می خانه ولی

 اگر اما( مادی گرایش یعنی) بوده غالب برآن بیهوده تحقیرهای و تجلیل و بوده غالب برآن خالف جهت

 رواج خانه این در اسالمی نظام و رهبر علیه گفتن سخن هیچگاه بود الهی تحقیرها و تجلیل كلی گیری جهت

 ضدانقالب هم دایی این و بیاید خانه به خواهد می ها بچه دایی مثالً میگویم چگونه؟ میگوئید. كرد نمی پیدا

 است اللهی حزب متدین آدم بیاید خانه به خواهد می عمو یا است یک درجه متخصص مهندس ولی است

 و تجلیل دارد این بگذارید او جلو داریم خانه در هرچه نداریم تعارف او با میگوید پدر است خانه ولی برادر

 پدر آمده، مشهد از آنها عموی مثالً. است برعكس هم اش نتیجه شد آن بالعكس اگر اما كند می تحقیر

 این خوب. داریم را زائر ثواب ببینیم را او كه روز سه تا چون برویم او دیدن به باید امشب حتماً گوید می

 و شود می كمرنگ ضدانقالب حرف انقالب از تجلیل در جهتگیری كه ای خانه در. است جهتگیری معنای

 كم كم دنیاست به نسبت تحلیل گیری جهت كه ای خانه در امّا كنند، می مقابله هم خانه اهل خود كم كم

. شنید دیگری فرد از باید را منطقی حرف و رسد نمی مطالب این به متدین عموی این عقل گویند می ها بچه

 كنیم؟ چكار را تحقیر و تجلیل محور این
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 رهبر برعهده جهانی موضعگیریهای همانطوریكه است خانواده پدر برعهده اصلی جهتگیری دیگر عبارت به    

 كنند كمک بدهند نظر بكنند وفاداری اعالم و باشند داشته حضور باید همه و است مسئول قیامت در او است

 در و بدهد پیشنهاد و كند تبیین بتواند را ستیزی ظلم منزلت این باید خودش جایگاه در هم هركسی و

 خیلی كرد را كار این كه آمریكا جمهور رئیس برابر در االن اینكه ولی باشد داشته حضور هم تصمیمگیری

 هم او البته بگیرد موضع رهبر است رهبری وظیفه گیرد، صورت باید موضعگیری چه كه فهمیم می سریع

 وقتی بعد بشناسد باید دین با هم را موضعگیریش رابطه و ببیند باید را افتد می فشار در ملت كه مخاطراتی

 به آنجا در تصمیمگیری كه نیست اینگونه یعنی است شدید طمع و خوف در طبیعتاً گیرد می موضع كه

 و محاسبه و بدهد نسبت( ع)معصومین و متعال خدای به را خود نظر باید او باشد غیرآگاهانه و ای فله صورت

 .بایستد محكم( مقنن قطع) قطع آن براساس و برساند قطعیتی یک به را او باید دقتش

 .دوم سطح در اما است پدر برعهده خانواده در موضعگیری فرمودید كه مطلبی بنابر: رضائی االسالم حجة    

 به تلوزیون كانال مثالً شود می عوض جهتگیری همینكه یعنی بگیرد صورت تطبیق باید آنجا در(: ج)    

 .دارد را خودش سناریوی بیاید، دو كانال به یک كانال از اینكه محض

 آن كه باشد مطرح باید مشاغلی یک خانواده جهتگیری بخش آن مقابل كه است این ما غرض(: س)    

 .كند تقویت خانواده در را جهتگیریها

 جامعه در كه است این مسئولیتهایش جزء پدر كنند می مخالفت دختر و پسر گیرد می جهت پدر(: ج)    

 امام آیا نیست فن این متخصص خودش دهد، پاسخ اشكال این به تواند می كسی چه ببیند و كند وجو جست

 هست نفر یک دانشگاه فالن در یا قم در كه بدهد مشورت او به تواند می تنها جماعت امام تواند؟ می جماعت

 در بیماری یک اینكه مثل بفرستد دیگر جماعت امام یک سراغ به را او است مستقیماً است ممكن یا

 فالنی آقای قم در گوید او است ممكن برود آنجا به باید است فالنی دست دارویش و شده پیدا اش خانواده

 را او غیرمستقیم و ببرد قم به را بچه این و بكند سازی زمینه و ریزی برنامه باید او حال. بدهد جواب تواند می

 نیست اینگونه. كند عالج خواهد می را بیماری یک اینكه مثل شود حل او مشكل كه بكند مواجه ای صحنه با
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 بسیار اعتقادی نفقه معاد، یعنی دادن نفقه است رشد سن تا فرزند به دادن نفقه فقط پدر وظیفه بگوئید كه

 من برعهده این بگوید تواند نمی پدر شود می خراب دارد اش اعتقادی وضع اگر و است مادی نفقه از مهمتر

 .است غیره و دولت یا معلم برعهده بلكه نیست

 نهاد یک گاهی مثالً است؟ چگونه مخابرات و ارتباطات تخصیص كند می پیدا كه كثرتی این با بعد(: س)    

 ماهیت بدلیل خانواده بحث در اما جماعات، ائمه شورای یا تبلیغات سازمان مثل است معلوم و مشخص

 به 73از 71 میگوئیم كلی صورت به گاهی البته شود می مشكل كند می پیدا بخشهایی یک در كه خاصی

 كار آن مورد در باید هم بعد كه جامعه در مصداق تعیین لحاظ به ولی شود، داده تخصیص باید اینجا

 امكان كه است وقتی یک البته است الزم بیشتری دقت بكند معین چگونه را این كه بگیرد انجام اجتماعی

 نشده نهادینه جامعه در كه است وقتی یک امّا كند حل تواند می شخص این را خاص مصداق این بگوید دارد

 .داد تشخیص توان نمی براحتی دیگر كه است

 مطالب این كه بتوانند كه بدهیم تخصیص را خانواده و صنف دولت، امكانات چگونه ما حاال! احسنت(: ج)    

 بگوئید و كنید فكر خانواده برای كشور فرهنگ كنونی وضعیت در بخواهید االن شما اگر مثالً. بدهند جواب را

 .باشد نداشته وجود اصالً چیزی چنین است ممكن خواهیم می این برای ساختار یک

 .باشد خالی آن به مربوط بخش یعنی(: س)    

 .بسازید ساختار یک شما كه است الزم یعنی(: ج)    

 شد درست اگر و است فرهنگی دستگاههای كار بلكه نیست ارتباطات كار این اما شود ایجاد باید آن(: س)    

 .بدهد آن به باید را سهمی چه كه ببیند ارتباطات باید موقع آن

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 03جلسه 

 12: پژوهشی جلسه شماره11/7/77: 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

  اجتماعی ارتباطات ساختار در دولت و صنف جایگاه بررسی

 1 •••اجتماعی نیازمندیهای ساختار در دولت و صنف جایگاه ـ 3

 1 •••دولت و صنف به مربوط افزارهای سخت ـ 3/3    

 1 •••دولت و صنف افزارهای سخت و فعالیتها تعیین معیار ـ 1/3    

 1 •••خانواده وری بهره و حقوق اختیارات، نظام تعیین بر( صنف) موازنه نظام تأثیر ـ 1/3    

 1 •••اقتصادی و فرهنگی سیاسی، سطوح در اصناف فعالیتهای بررسی ـ 1/3    

 7 •••صنف اقتصادی فعالیتهای ـ 3/1/3        

 1 •••صنف فرهنگی فعالیتهای ـ 1/1/3        

 1 •••صنف سیاسی فعالیتهای ـ 1/1/3        

 7 •••اصناف بخش در اسالمی تعاونیهای جایگاه ـ 1/1/3        

 32 •••اجتماعی فرهنگی نیازمندیهای به پاسخگوئی در علمیه حوزه جایگاه ـ 1/1/3        

 33 •••خانواده و دولت صنف، فعالیتهای تركیب و تجزیه مدل ـ 1

 33 •••ارتباطات ساختار در مشاغل بندی طبقه جدول راست سمت توضیح ـ 3/1    
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 31 •••جدول چپ سمت توضیح ـ 1/1    

 31 •••اجتماعی مشاغل پیرامون پاسخ و پرسش ـ 1

 37 •••(صنعت بودن عام) صنعت معنای تبیین ـ 3/1    

 12 •••مطلوب مدل براساس اقتصادی فرهنگی، سیاسی، ساختار در خالءها تعیین ضرورت ـ 1/1    

 



 اجتماعی ارتباطات ساختار در دولت و صنف جایگاه بررسی

 اجتماعی نیازمندیهای ساختار در دولت و صنف جایگاه ـ 3

 همچنین و اقتصاد، فرهنگ، سیاست، به مربوط تعاریف قبل، جلسات در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 صنف با متناسب اجتماعی ساختارهای تبیین به باید جلسه این در حال. شد بیان دولت و صنف خانواده،

 از اعم) گیری تصمیم یعنی سیاسی كارهای در چگونه اصناف، كه كنیم تشریح را مسئله این و بپردازیم

 را خرد بخش توان نمی اصناف در خانواده، برخالف البته دارند؟ حضور( توسعه و كالن خرد، های گیری تصمیم

 كالن سطح و خانواده مصرفی محصوالت بین واسطه كه است باالتری بخش یک در صنف بلكه دانست اصلی

 است، دولت موازنه نظام كننده تعیین هرچند است صنف در موازنه، جریان موضع حقیقت در یعنی است

 را امر این جریان كه ساختاری ولی دارند مشاركت موازنه نظام پیدایش در تكامل براساس مردم همه یعنی

 آنجایی اما است، صنف همان از عبارت آنجا كه شود می واقع جایی یک در ثروت توزیع یعنی كند، می درست

 آن فعالیت اصلی موضوع اواّلً كه است گیری تصمیم دستگاه دولت. است دولت شود، می تعیین توزیع، این كه

 اینها امثال و مصرف توزیع، تولید، الگوی باید یعنی شود می طراحی موازنه نظام آن براساس كه است تكامل

 .شود تنظیم اقتصاد و فرهنگ سیاست، در

 دولت و صنف به مربوط افزارهای سخت ـ 3/3

 مصرف را چیزهایی چه صنف یعنی هستند چیزهایی چه دارد صنف كه افزارهایی سخت ببینیم حال    

 تولید ابزار بلكه شوند، نمی تلقی خانه ابزار عنوان به و شوند می اطالق «ابزار» آن به كه وسایلی كلیه كنند؟ می

 كه ابزارهایی از دسته یک كه است مسلم بدانیم؟ صنف به مربوط توانیم می را اینها همه آیا شوند، می نامیده

 آزمایشگاهی ابزار به كه آزمایشگاهی ابزار تولید تكنولوژی یعنی سازند می آزمایشگاهی ابزار آنها وسیله به

 مربوط آزمایشگاهی، ابزار خود در توسعه تا روش در توسعه یعنی آن افزاری نرم دستگاه از اعم دارد حكومت

 جهت تغییر قدرت و باشد داشته جهت در عمومی گیری تصمیم بر تأثیر كه صنایعی همچنین است، دولت به

 در تواند می كه است صنعتی مخابرات چون است دولت به مربوط حتماً نیز آنها( مخابرات مانند) باشد داشته
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 در هم توسعه مقیاس در جمعی ارتباط روابط نه، است؟ چنین این مخابرات فقط آیا. باشد داشته تأثیر جهت

 ها رشته یعنی دارند سیاسی اثر كه مادر صنایع. باشد صنف اختیار در تواند می آن مادون و است دولت اختیار

 كه نیست ای ماده یک فلز چون فلز، ذوب صنایع مثل هستند آن تولید به وابسته تولیدی، متعدد های شاخه و

 تلقی خانواده مصرف جزء یعنی ساخت تولید ابزار آن با باید بلكه خورد صبحانه آن با بتوان نان مانند

 كلی طور به نه، است؟ دولتی مصرف سطوح تمام در را فلز آیا ما حاال. است جامعه مصرف جزء بلكه شود نمی

 ندارند استراتژیک مصارف كه باشند فلزهایی هرچند فلز تولید كنند می فرق فلز، تولید با فلزی محصوالت

 . كنیم محسوب فلزات جزء هم را قلع اگر مثالً

 دولت و صنف افزارهای سخت و فعالیتها تعیین معیار ـ 1/3

 اختیار در باید طبیعی مواد یا فلز آن باشد صنف چند نیاز مورد طبیعی، مواد یا فلز نوع یک مصرف اگر    

 به گوید می مصرف الگوی اینجا در كرد؟ معین را صنف چند این توان می مالكی چه با اما. بگیرد قرار دولت

 سئوال وقت یک یعنی. بگیرد بدست را سیاسی سازی هماهنگی قدرت اقتصادی نظر از بتواند كه نسبتی

 دولتی كه تعریفی محدوده اما خیر، كه است این جواب است؟ دولتی مطلقاً طبیعی، منابع آیا كه كنید می

 دیگر این كه بگیرد بدست بتواند را صنف عمومی رفتار سازی هماهنگ اینكه گوئیم می چیست؟ شود می

 نباید اجتماعی نظام در گیری تصمیم و سازی تصمیم یعنی چه؟ یعنی سازی هماهنگ. نیست صنف به مربوط

 توانند می یعنی دارند حضور تكامل توسعه در مردم البته. است تكامل نفع به بلكه باشد قشر یک نفع به

 دو با( عدالت یعنی امانت) امانت و آگاهی: باشند كرده احراز چیز دو آن در كه را خودشان سیاسی شخصیت

 مكتب به مربوط كه است قیودی اینها البته) باشند داشته حضور اش مشاوره در و كنند كنترل توانند می شرط

 صورت به قشری، هیچ نفع به گیریها تصمیم كه است این آنها انتظار دارند؟ انتظاری چه مردم اینجا در( است

 یعنی كفر نظام برابر در الهی نظام مشكالت حل و الهی نظام نفع به بلكه نباشد دیگر قشر علیه بر و خاص،

 بلكه داند می اصل را خشونت ابتدا از اسالم بگوئیم كه نیست معنا بدان این البته. باشد بدیها برابر در خوبیها
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 را مرحله شش این یعنی جهاد و دفاع منكر، از نهی و معروف به امر جاهل، ارشاد غافل، تنبیه ابتداء از اسالم

.كند می مطرح

3 

 لذا دارد، اختیار در را باشد نداشته سیاسی سازی هماهنگ اثر كه تولیدی ابزارهای كلیه صنف، بنابراین    

 های كارخانه به را سنگین های كارخانه از است، صنف به متعلق كاراهی و سنگین نیمه و سبک های كارخانه

 اما شوند می دولتی اینها كنید، تعریف باشد داشته سیاسی اثر جامعه در تواند می كه هایی كارخانه یا مادر

 دارند سیاسی اثر كه توزیعی ابزارهای پس. است صنف متعلق باشد نداشته سیاسی اثر كه توزیع ابزارهای

 ( 1.)شوند می دولتی ـ كیفیت دلیل به چه و بزرگ كمیت بدلیل چه حال

 

________________________________________ 

  ـ 3

 محوری سود كند راتعیین اسالمی نظام های برنامه نباید محوری سود اصوالً كه كنید دقت مطلب این به ـ 1

 اخالق تعریف مبداء آثار، و كند پرستش را مادی ارضای جامعه یعنی اثرپرستی است اثرپرستی معنای به

 سودپرستی توانید نمی را عمومی اخالق محور حتماً شما پس است سود اصالت معنای همان این كه شوند،

 تنظیم محور كه نیست ممكن تنهایی به فرد خود حتی یعنی كند توجیه آنرا تواند نمی دلیلی هیچ و بگذارید

 حركتش علت كه باشد چیزی تابع باید وری بهره بلكه. باشد اقتصادی وری بهره فقط فعالیتهایش، كلیه

 و كنیم تقسیم و بخش بخش هم را امور اینكه. شود خارج مادی سود مسئله از باید حركت علت و شود می

 انسان چون نیست صحیح بدهید قرار معنوی مسایل برای را بخشی و مادی كارهای برای را بخشی بگوئیم

                                           

 خواهیم می را تفاهم توسعه و كنیم می خارج غفلت از را افراد و كنیم می غافل تنبیه و جاهل ارشاد ما كه وقتی بنابراین هستیم قایل خودش جای در 3

 بیان و دهیم می نشان را ها نسبت یعنی پردازیم می راهنمایی و ارشاد به كه است این باالتر مرحله آن از آنگاه شوند می ملحق ما به زیادی عده یک

 اینجا در كرد، عمل آن علیه بر اما كرد تصدیق را خوب بودن خوب كسی اگر حال. شوند می ملحق ما به ای عده یک باز نیز مرحله این در كه كنیم می

 اینجا در كند باطل اقامه میخواهد بلكه نیست گستاخی مسئله دیگر كه برسد مرحله این به كه زمان آن تا كرد منكر از نهی و معروف به امر باید میگوئید

 .بپردازید تالش و جهاد مقابله، به باید رفت باالتر هم مرحله این از اگر و كنید دفاع باید
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 چه چیست؟ تكامل اصلی متغیر چیست؟ او گیری تصمیم اصلی متغیر كه شود معلوم باید و دارد وحدت

 اگر خواهد؟ می دین برای را سود یا خواهد می سود برای را دین آیا خواهد؟ می چیزی چه برای را چیزی

 باشد، سود برای دین اگر ولی شود می عوض كامالً اش اقتصادی انگیزش تعریف باشد دین برای سود بخواهد

 .شود می خداپرستی بر حاكم دنیاپرستی

 

  خانواده وری بهره و حقوق اختیارات، نظام تعیین بر( صنف) موازنه نظام تأثیر ـ 1/3

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، موازنه نظام جریان جایگاه كه است این مطلب مهمترین صنف در بنابراین    

 اقتصادی، و فرهنگی سیاسی، عدالت جریان این حاصل البته كه شود مشخص عدالت جریان معنای یعنی

 زن به نسبت مرد كه شود می مشخص كه است موازنه نظام فضای در چون است خانواده بهره و سهم تعیین

 چه و دارند مصرفی حق چه جامعه به نسبت هردو و دارد اختیاراتی چه او مقابل در زن و دارد اختیاراتی چه

 جایگاه تعیین از پس تا نیست دیگر جای یک در موازنه نظام پس. دارند جامعه برابر در وظایفی و مسئولیت

 اصوالً شود ایجاد عدالت تا كنیم تصویب قانون چندین باید و شود می ظلم خانواده به آن كه كنیم دقت آن

 بوجود اگر آید، می وجود به اختالف حتماً و شوند می ناهماهنگ باشد ظالمانه موازنه نظام كه زمانی انتظارات

 چون است بوده استثنا بگوئیم باید اینجا در كه است؟ نیامده وجود به چرا كه شود می مطرح سئوال این نیاید

 حدود گویند می امروز اگر. ندارند اختالف كمی عده یک فقط و بیاید بوجود اختالف باید غالب گرایش در

 صحیح بالفاصله كند پیدا ثبات تواند نمی خانواده آنجا در و هستند، والدینی تک آمریكایی های خانواده% 71

 لذا و نیست ایثار و غیر به گرایش و است خودكامگی آنها موازنه نظام غالب گرایش چون بگوئیم ما كه است

 كند نمی ایجاب شان موازنه نظام گوئیم می كنند تحمل توانند نمی چون و كنند تحمل را همدیگر توانند نمی

 را آگاهی و علم معرفت، پیدایش زمینه عمالً كند، می تحمیل را تصمیم كه نظامی. بشوند پیدا اخالق این كه

 برید؟ می بكار را تجهیل آنها مورد در شما چرا هستند متخصص بسیار آنها میگویند. است كرده تحمیل نیز

 یعنی است شده خودگرا كه ندارد را اطرافش محیط و نیازمندیها سازی هماهنگ قدرت چون میگویم
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 و كند می تعریف جمع مقابل در را خود بلكه كند تعریف جمع در را خود تواند نمی و ندارد جمعی خودگرائی

 .نیست جامعه با هماهنگ جهت همین به است خودمحور

 هدایت و مدیریت امر و دارند بدست را( غیرمدیریتی یعنی) غیرسیاسی تولید ابزار كه ساختارهایی پس    

 .شود می صنف به مربوط نیست آنها اختیار در اقتصاد سیاست، فرهنگ،

 اقتصادی و فرهنگی سیاسی، سطوح در اصناف فعالیتهای بررسی ـ 1/3

 اجتماعی ساختارهای برای كه تقسیماتی در چون نشد روشن ما برای مطلب اینجا در: رضائی االسالم حجة    

 فرض البته بود، مطرح اقتصاد فرهنگ، سیاست، سطح سه داشتیم خانواده و صنف دولت، عناوین شد بیان

 خرد و كالن توسعه، آنها از سطح هر در و كنیم خرد نیز دیگر سطح سه یک در را آنها خواهیم نمی كه كنید

 فرهنگی سیاسی، سطح سه در خانواده برای حضرتعالی كنیم، تقسیم سطح همین به فقط و نمائیم، مطرح را

 یک همچنین. هستند خانواده درونی فعلهای فعلها، این فرمودید و كرده بیان درونی افعال یک اقتصادی، و

 فرضاً است درونی افعال آن از غیر كه ارد د وجود نیازها این به پاسخگویی برای جامعه در هم ساختارهایی

 كه داشت وجود بیرون در هم ساختاری یک ولی كند می مشخص را خانواده جهت و گرفت می تصمیم پدر

 كند می تالش پدر و شده، اخالقی مشكل یک دچار خانواده بزرگ پسر اینكه مثل بود آنها نیازهای پاسخگوی

 درون در را اقتصادی و فرهنگی سیاسی، سطح سه این باید هم صنف در االن كند حل را معضل آن تا

 یک و گیرد می انجام صنف درون در اقتصادی و فرهنگی سیاسی، افعال یک بگوئیم و كنیم مشخص

 ولی كردیم عمل قبلی بندی تقسیم در كه همانگونه یعنی است صنف نیازمندیهای پاسخگوی هم ساختارهایی

 به اینكه یا و كند می فرق داشتیم خانواده مسئله در كه ورودی آن با مقداری شد مطرح االن كه مباحثی این

 . كنیم بیان را مباحث شكل همان به نباید ما اینجا در شما نظر

 .كنیم بحث مطالب همان با هماهنگ نیز اینجا در كنیم می سعی(: ج)    

 ابزارها و صنایع مثل كنید می مطرح را فعلی یک و كنید می بندی طبقه شما وقتی اینكه دیگر نكته(: س)    

 و دارد وجود كه سطحی ترین پائین در یعنی است اقتصادی بخش جزء بندی دسته آن در تولید ابزار آیا كه
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 همان دوباره هم درونش در گویا یعنی چیست آثارش مادر صنایع فرضاً شدیم وارد كه ابزارها این خود در بعد

 در و كرده خرد باز را دیگر دسته یک یعنی كنیم می معنا را سیاست اقتصادِ و فرهنگ اقتصادِ اقتصاد، اقتصادِ

 مرحله همان در است بهتر پس. نیستند اینها به مربوط و دارند سیاسی بار صنایع نحوه این گوئیم می درونش

 و افعال و اقتصادی و فرهنگی سیاسی، سطح سه همین فقط و نكنیم طرح را تقسیم سوم مرحله اول،

 قید به آنجا در چون دولت سیاسی فعل شد انجام قبالً كه تقسیمی به توجه با لذا و بگوئیم را آنها ساختارهای

 یا سیاست گویا اینجا در ولی است دولت به مربوط پس دارد، تكامل قید هم تولید ابزار و شده مطرح تكامل

 جداسازی برای كه هایی شاخصه در را كار مقداری حد این از بیش شدن خرد و شود می تقسیم دوبار فرهنگ

 ولی است درست منطقی لحاظ به بحث و ندارد وجود تداخل البته كند می مشكل است، مشاغل بندی دسته و

 .شود می مشكل مقدار یک جداسازیش

 صنف اقتصادی فعالیتهای ـ 3/1/3

 كه دارد ای موازنه نظام یک همچنین است مشخص هم ابزارش و دارد اقتصادی كار صنف، بنابراین(: ج)    

 شركت خانواده، جای به اینجا در یعنی) است كننده محقق كه این است اقتصادی های تصمیم كننده محقق

 تعریفی چه آن اسالمی نوع از دارید؟ شركت از تعریفی چه كشور موجود داری سرمایه بافت در اما( است

 انجام را اجتماعی فعالیت یک هم، كنار در مقدورات مجموعه یک با( انسانی نیروی) آدم مجموعه یک دارید؟

 را بخش یک توانند می كه بدانیم سلولهایی اولین عنوان به صنفی هر در را شركتها این اگر حاال. دهند می

 چگونه میدهد را اینها توسعه امكان كه قوانینی و چیست شركتها این در بانكها تأثیر و نقش آیا بیاورند بوجود

 .است موازنه نظام به اشاره همان این. كنیم بحث افزارهایش نرم درباره میخواهیم یعنی است؟

 صنف فرهنگی فعالیتهای ـ 1/1/3

 یک با ها انسان از ای مجموعه مشاركت یعنی هست؟ هم دیگری چیز شركت از غیر جامعه در آیا حاال    

 تا غیردولتی دبیرستانهای از فرضاً فرهنگی امكانات در هم و هست سیاسی امور در هم امكانات، مقدار

 معنای به توزیع و تولید كار لزوماً اینها همه كه تبلیغی و پژوهشی دستگاههای تا دبیرستان تا دانشگاه
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 تولید را دیگری چیزهای یک بلكه دهند نمی انجام را ها كارخانه مانند كاال تولید یا اقتصادی شركتهای

 درست را فرهنگی محصوالت كنند، می ایجاد را فرهنگی كیفیتهای یک بگوئیم باشد صحیح فعالً اگر كنند، می

 تشكیل شعری انجمن یک اگر. است كارآمد هم كیفیتها آن ولی شوند نمی گفته كاال اینها به كه كنند می

 یا استكان مثل عینی وسیله یک از كمتر جامعه انگیزش تحریک در آن تأثیر كه نكنیم خیال شود می

 یک كند می تحقیر را چیزی یک و كند می نمائی درشت و بزرگ جامعه در یا چیزی یک نه است میكروفون

 را بست بن یک با آشنایی امكان باشد تفاهم توسعه عنوان به فرهنگی كار اگر و برد می باال را سیاستی

 اینكه چه حال میكند، تولید را اجتماعی محصول یا كیفیت یک و كند می ادبی كار شعر انجمن یک. دهد می

 نحوه حال هر به. شود خوانده مجالس در اینكه یا كند می توزیع مردم برای و كند چاپ مجله در را شعرش

 فیلم یک كه ای عده مثالً یا هستند مولّد اینها ولی است دیگر حرف یک آموزش و توزیع با ارتباطش

 اینكه یعنی اقتصادی، ـ 3: كرد مشاهده توان می جنبه چند در را فیلم این حال. هستند مولد اینها سازند، می

 یعنی است تعریف قابل چقدر سود، در آن راندمان و رود می فروش چقدر و شده فیلم این تهیه هزینه چقدر

 هزینه ولكن باشد انگیزش و تحریک تفاهم، موجب و كند سازی هماهنگ جامعه سطح در تواند می فیلم یک

 سرعت به االن ولی شود می خرج پول مورد این در بعداً است تاریخی اثرش چون. دهد نمی بدست را خودش

 در هرچند نیست نفع به مدت كوتاه در آن، در گذاری سرمایه دیگر عبارت به گردد نمی باز مولّدش به

 . دهد تخصیص خودش به را جامعه امكانات از بخش یک یعنی باشد سودآور تواند می درازمدت

 صنف سیاسی فعالیتهای ـ 1/1/3

 ها رسانه كنند؟ می خبرسازی یا رسانند می خبر فقط آیا كنند می چكار سیاسی امور در ها رسانه آیا حال    

 .كنند می خبرسازی حتماً

 یعنی گیرد می انجام صنفی صورت به سطح آن در و است صنفی حتماً هم كار این سطح یک ضمناً    

 كه هایی رسانه میگوئید رسید می كه مرزی و حدّ یک به و شود فرض دولتی تواند نمی مطلق صورت به ها رسانه

 از سقف یک یعنی بیاورید، غیره یا محله یا صنف در حاال هستند مردم به مربوط باشد مشخصات این با
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 كرد هدایت توان می را آنها رفتار چگونه اینكه البته است عموم مختص كردن صحبت از سطح یک و ها رسانه

 مطلب یک شوند می خارج و وارد روشی چه با و موضوعاتی چه و شوند می موضوعی بندی طبقه چگونه و

 هم آن هماهنگی و خواهد می هماهنگی اینكه یا ندارد هماهنگی به نیاز موضوع این آیا حال. است دیگری

 شما كه دارد وجود جامعه در ساختارهای یک بهرحال. است دیگر بحث یک خواهد می تكامل و توسعه

 حاال است گرفته انجام ها روزنامه با هدایتش كه است چیزی آن بروز و ظهور و انجام محل مراكز این میگوئید

 .كنیم نمی بحث زمینه آن در فعالً بدانیم مساجد یا اجتماعات سالن را مراكز آن اینكه

 تا محله داخلی مشكالت از و باشد مراكزی یک كه است این به نیازمند كلی صورت به ای جامعه هر اصوالً    

 مسایل درباره مردم كه نیست اینگونه خواهد می بافت یک یعنی كند، بررسی را هم با ها محله ارتباط

 حل براساس موضوعی بندی طبقه. بزنند حرف شان صنف یا محله درباره فقط یا نزنند حرف شان اجتماعی

 حال كند می درست صنف خودش هم ماعیاجت نیازمندیهای حل كه است صحبت یک صنفی نیازمندیهای

 نامید؟ می چه را شود می درست اجتماعی نیازمندیهای براساس كه صنفی این

 با رفتارها آنجا در كه بگذارید آن برای توانید می را دیگری ساختاری عنوانِ هر یا حزب و شورا انجمن    

 جاهای یک آنها مقابل در بلكه نیستند ها رسانه فقط پس. شوند می هماهنگ و كنند می پیدا ارتباط یكدیگر

 .كند می محقق را آرایش این كه هست هم دیگری

 اصناف بخش در اسالمی تعاونیهای جایگاه ـ 1/1/3

 خیر،: گفتیم قبالً است؟ اصل اقتصاد در سود مبنای بر شركت مثل نیز صنف اسالمی نظام در آیا حال    

 هرچند است آنها اختیار در بیشتری اجتماعی امكانات كنند كار اهلل سبیل فی كه انسانهایی مجموعه یعنی

. دارد تفاوت بسیار موجود تعاونیهای با اسالمی تعاونیهای كه هستند اسالمی تعاونیهای آنها نیستند، دولتی

 نهاآ در انگیزشی نظام و پرورشی نظام حتماً باشد زیاد خیلی باید شور و جدیت تالش، اسالمی تعاون در

 با و گذارید می اسالمی تعاونی كه را دسته آن اسم. )ببرند باال مرتباً را انسان كارآمدی تا باشد نیرومند بسیار

( گیرد می صورت آن در جدی تالشهای و دارد فاصله خیلی هستند ای ورشكسته شركتهای كه موجود تعاونی
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 در كه طبیعی منابع چه هرچند باشد دولت دست به و متمركز كه نیست اینگونه آنها گیریهای تصمیم

 به مربوط گیریهای تصمیم كه نیست این معنای به آنهاست اختیار در كه ابزاری چه و بدهیم قرار اختیارشان

 . نیست بگیرد، انجام مستقالً و اینها دست به توسعه

 اجتماعی فرهنگی نیازمندیهای به پاسخگوئی در علمیه حوزه جایگاه ـ 1/1/3

 یعنی دارید موضوعی بندی طبقه هم شان سیاسی بندیهای دسته و فرهنگی بندیهای دسته در همچنین    

 در باید مردم بكند كار( خدا برای) للّه كه دارید مخصوصی های دسته كشور سیاسی مشكالت حل برای

 كنند حل و باشند داشته برعهده را هایی مسئولیت صنف و جامعه در سیاسی، ناهنجاری این با ارتباط

 حل در نسبت به حوزه اینک هم كه را كاری. كنند می حل را فرهنگی و اقتصادی ناهنجاریهای همانطوریكه

 یعنی است دولت برای عظیمی بسیار بستر یک این و كند پیدا توسعه باید میدهد انجام فرهنگی معضالت

 را نظام گیری تصمیم و ارتباط نیازمندیهای حل باشد داشته دولت برای ای هزینه اینكه بدون حوزه بود بنا اگر

 منعقد ای گونه یک به هم حوزه در پژوهشی قراردادهای االن بشود متكفل و گرفته برعهده توانست می

 ممكن است، فردی موضوعات در فقط ولی بكنند كار كه خواهد می شاگردانش از استاد یک یعنی شود می

 تا كه باشند مشغول صالة فقه خارج بحث به نفر پانصد حدود حداقل علمیه های حوزه در االن همین است

 هم ماه شش موضوع این به مربوط مطالعات شاید و كنند می مطالعه ركعات شک درباره شب یازده ساعت

 باز بعد شوند حج مسایل وارد و شده خارج نماز ركعات در شک از آنها بحث مدت این طی در تا بكشد طول

 پانصد همیشه كه ببینید را جریان این سال طول در وقتی كنند كار زمینه این در دیگر پانصدنفر بعد سال در

 دهند می قرار بررسی مورد صلوة در هم مسئله هزار ده حدود و كنند می تحقیق ركعات در شک درباره نفر

 حاج بحث در نماز مورد در فقهی مسئله هزار ده حدود نقلی یک بنابر اینكه كما كنید تعجب است ممكن

 مطرح زمینه این در جدیدی احتمال چندان لذا و است شده داده جواب و شده بحث و شده طرح آقارضا

 من گوید می حكومت هم اینطرف از. شود می مصرف حوزه انسانی نیروی كانال این در مرتباً ولكن شود نمی

 .كنم برخورد چگونه باید مذهب با رابطه در و هستم جدیدی مطالب نیازمند



121  ···························································································································································  

 از مستقیمی هزینه اینكه بدون. بگیرد برعده را اجتماعی فرهنگی بخش نیازمندیهای حل اگر بهرحال    

 كه نیست الزم و پردازد می را كارخانه یک خرج جامعه همانطوریكه بپردازد جامعه آنرا هزینه و بگیرد دولت

 مختلف سطوح در جامعه اینكه. است همینطور دقیقاً هم سیاسی امور باشد دولتی كارخانه یک چیز همه

 فقط شما و بپردازد است الزم اقتصادی و سیاسی فرهنگی موازنه جریان برای كه را عملیاتی هزینه تواند می

 .كنید می حمایت و تعیین تكامل، جریان در را موازنه نظام یعنی را آنها بر حاكم نظام

 این درون در كه است طبیعی البته كند می تعریف را صنف من نظر به كه است مهمی بسیار امر این    

 با دیگر، صنوف با ربطش و خودش امور كردن بهینه و كار به نسبت صنف هر صنفی، جزئی تصمیمگیریهای

 .شد خواهد روبرو صنفی مسایل سری یک

 خانواده و دولت صنف، فعالیتهای تركیب و تجزیه مدل ـ 1

 از بحث هم و بود دولت از بحث هم یعنی بود متداخل صورت به كردید مطرح اكنون كه بحثهایی(: س)    

 سطوح و داده انجام بندی دسته یک قبالً ما. فرمودید بیان را اینها هم خانواده بحث در كه همانطور بود صنف

 اینجا در ما چون نیست درست اینجا در تقسیم این فرمودید شما كه كردیم مطرح را توازن و توسعه

 نوشته اقتصاد سیاست، فرهنگ، بعد مرحله در و خانواده صنف، دولت، باید لذا. كنیم می تقسیم را ساختارها

 در كه وری بهره و توازن توسعه، از شما االن. بیاید خرد كالن، توسعه، است بهتر آن مقابل هم بعد و. شود

 را آنها وظایف كه وقتی هم بعد. كنید می مشخص را ساختارها این و كنید می یاد است( خانواده) پائین سطح

 حضور هم دولت و صنف كه همانطور دارد حضور تكامل در خانواده مواردی یک در: گوئید می شماریم می

 ولی داشتند حضور متداخل صورت به آنها همه كه شد ارائه شبكه بحث در كه جدولی همان مثل دارند

 استداللی مدل همین در مثالً. نیست روشن مطلب این بندی تقسیم لحاظ به االن اما داشتند، مختلف ضرایب

 تركیب اقتصادی و فرهنگی سیاسی، در خانواده و صنف دولت، كه اول تقسیم در كردیم تقسیم ما كه

 شكل كردیم تنظیم قبالً كه جدولی براساس ما ذهن االن چون است؟ چگونه بعدی تای سه بعد. شوند می

 داشته حضور مختلف ضرایب با مشاع حضور صورت به كه نحوه این كه نیست روشن دقیقاً آنجا در گیرد می
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 فقط یا هستند دولتی عناصر فقط آنجا در بگوئیم و كنیم بلوكه آنرا توانستم می هرچند است، چگونه باشند

 .كنیم قطع را آنها ارتباط و كنیم محبوس خودش طبقه در را نهادی هر یعنی است خانواده فقط یا صنف

 .دهد نمی را كار این اجازه بندی تقسیم این و نیست درست كه رسد می ذهن به    

 ارتباطات ساختار در مشاغل بندی طبقه جدول راست سمت توضیح ـ 3/1

 .كنید می درست مشاع فضای یک مصرف، در متغیر یک عنوان به یعنی چرا؟(: ج)    

 هم تجزیه فضای یک بعد باشند داشته حضور مشاع صورت به اینها كه كنید درست فضایی یک ابتدائاً    

 این جدول این در یعنی بسازید مشاع فضای و كنید متقوم را اینها وصف لحاظ به و بسازید آنها برای

 .كنم می تقسیم را هاشورها اینطرف بگوئید بعد و بزنید هاشور و كنید مشخص ویژه رنگ این با را ها قسمت

 جدول چپ سمت توضیح ـ 1/1

 معین را آنها درصد االن برود باال تواند می چیزها برخی كه است این عالمت خطوط این كنیم می فرض    

 اگر كه شود طرح سئوال یک اگر حاال برعكس، و بیاید پائین به باال از تواند می هم چیزهایی و كنیم نمی

 میگوئیم یعنی كنیم می جدا را سهمها دیگر اینجا در بگوئید یعنی بگذارید تجزیه فیلتر دستگاه را اینطرف

 اینجا در گوئیم می كنیم می مشخص را توازن عمالً و است صنف خرج چقدر است دولت خرج چقدر

 .كنیم می جدا دیگر و چیست صنف محدوده حداكثر و حداقل گوید می كه است دستگاهی

 كنید، مشخص را آن سیاسی صنایع گویند می آید می باال طرف این( سیاسی) دولت بخش گوئیم می مثالً    

 دارند اختیار در دیگری بگونه را ارتباط كه سیاسی نظامی صنایع سیاسی، ارتباطی صنایع گوئید می مثالً

 خارج با ما ارتباط نظامی صنایع مثالً گوئید می و بینید می را داخلی ارتباط بینید، می را خارجی ارتباط یعنی

 هم را قدرت كه نیست اینگونه ولی داریم را خارج با گفتگو حتماً حالیكه عین در ما گوئید می بعد است

 كس هیچ دیگر بگوئید او برای را خوب راه اگر كه است اینگونه بشر كه كنیم نمی فرض یعنی كنیم فراموش

 در شما البته. دارد را خودش جای نظامی صنایع لذا و است بوده تخلف هم انبیاء برابر در بلكه كند نمی تخلف

 .دارید ارتباطی صنایع هم داخل
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 نویسیم می اینجا مثالً داریم گوئیم می خانواده كه وقتی هم اینجا در داریم هم مردم دست در صنایع(: س)    

 .است 73 خانواده ارتباطی صنایع ضریب اما است 71 آن ضریب كه دولت ارتباطی صنایع

 من كه را مطالبی. كنید می جدا اینجا در و كردید تركیب آنجا در كنید جدا را سهم بتوانید باید شما(: ج)    

 سطوح همه یعنی بكنم تركیب را آنها خواستم نمی چون شود می دولت به مربوط سقف این كه كردم می تكرار

 این آید می بدست خانه مصرفی مواد آن از كه گوشت چرخ مثالً. نیست خانواده به مربوط فقط تولید، ابزار

 را خیاطی چرخ و باقی لباس چرخ مثالً یا است تغذیه برای كه است كاالیی برای ولی است تولید ابزار

 .باشد جامعه در كه هرچند است خانه مصارف جزء بگوئید توانید می

 .شود می نوشته همانجا در است این به منصوب كه هم صنعتی پس(: س)    

 وسایل یا كند می درست كشاورزی پمپ مثالً است اجتماع محصوالت محصوالتش كه ای كارخانه ولی(: ج)    

 .آن امثال و كند می درست نقل و حمل

 كردیم سئوال شما از ما مثال عنوان به دارند حضور سطوح همه در مشاع نحو به نهادها همه یعنی(: س)    

 اگر استكبار، با مبارزه جهانی روز یا قدس روز مانند كنند می شركت نظام از حمایت راهپیمایی در مردم كه

 .نیست سیاسی صنایع فقط اینجا در كه گیریم می نتیجه دادیم قرار سیاسی بخش در را اینها ما

 .است عمومی حضور از غیر كند می هدایت دولت كه را اجتماعاتی آن(: ج)    

 بدهیم؟ قرار كجا را فعل این ما پس(: س)    

 عنوان به این است، داده انجام هم بسترسازی و كرده دعوت را مردم دولت گوئید می شما كه وقتی(: ج)    

 مردم خود گوئید می وقتی یک. اند داده جواب هم مردم كه شود می تلقی جامعه در دولت سیاسی فعالیت

 كارهای و كنند، می شركت هیئت در اینكه یا محل جماعت نماز جمعه، نماز مانند دارند سیاسی رفتار

 احیاناً است خودشان كار اینها كه دارند روزنامه كنند، می درست حزب یا كنند می سیاسی كارهای و فرهنگی

 تعاونی برای مختلفی موضوعات یعنی كرد هدایت را آنها توان می هم موضوعاً و است هم مختلف و متنوع

 و كل، برای نه آن بیرون نه است جامعه درون در سیاسی معضالت حل شان وظیفه كه كرد تعریف سیاسی



 ····························································································  121 

 هم فرهنگی كار اینكه كما شود تعریف صنفی صورت به تواند می این است سیاسی موضوع یک داخل در فقط

 . شود می توسعه به مربوط گرفت قرار سطح این از باالتر اگر ولی است چنین

 تا گرفته دیجیتال تلفنهای از مخابرات مركز مانند دارند وجود جامعه در كه ساختارهایی از برخی(: س)    

 به هم تولیداتشان از. سازند می را موبایل كه صاایران شركت یا شیراز الكترونیک صنایع مثل دیگر تلفنهای

 اجتماعی مشاغل سطح در را این میخواهیم وقتی. دهند می خانواده یک دست به هم و دهند می رهبر دست

 قرار خانواده بخش در اختصاصاً ها زایشگاه این گیرید، می نظر در را زایشگاه مثالً گاهی بكنیم، تقسیم

 شیراز الكترونیک صنایع اما گیرد می قرار اینجا در بیمارستان و بهداشت امور از زیادی بخش و گیرند می

 .باشد صنف بخش جزء فقط تواند نمی

 سئوال اما میدهید قرار آن برای درصدی یک كند می تولید مصرفی كاالهای اینكه عنوان به را این(: ج)    

 تنظیم برای كردید؟ درست چه برای را آخری ستون این اصالً بدهیم؟ قرار باید درصدی چه كه اینجاست

 این مطلب تمام كند می معین را تركیب نحوه( است تركیب و) خورده هاشور كه وسط ستون یعنی موازنه،

 بتواند موازنه نظام آن كه ای موازنه نظام تنظیم برای و كنید سیاستگذاری آخر ستون این در شما كه است

 .بگیرد عهده به وسط ستون برای را متناسب بافت و تركیب

 برایش شما كه است نظامی براساس موازنه جریان این ولكن گیرد می قرار وسط در بافت، در جریان    

 و گیرد می را مریض نبض و كند می هم آمارگیری كه تكامل مرحله با متناسب نظام این یعنی. كردید درست

 نظام. كنیم درست را اینطرف موازنه نظام و بدهیم تغییر آنرا باید چگونه و است چگونه او فعلی حال گوید می

 در سهم و خاص ساختار همچنین دارد موضوع خودش برای نسبتها اینجا یعنی كند می درست را نسبتها هم

 كردید درست كه را سهمی این گوید می بعد دارد سهم مقدار این ساختار این در این میگوید كه دارد ساختار

 براساس شما. است چگونه كه كنید بررسی را كنونی جامعه مطلوب، نظام این براساس و است مطلوب سهم

 .دارد فاصله بسیار مطلوب وضعیت با میگوئید و كنید می طراحی سئوال تان سئواالت نظام
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 را انباشتگی یک و كنیم مجدد فعالیت یک دوباره كه است الزم بكنید اصالح آنرا بخواهید شما اگر حاال    

 براساس كه را آنچه. بگیرد انجام تواند نمی دفعتاً انقالب یعنی ببینیم آن در انقالب یک امكان تا كنیم ایجاد

 شرایط در انسان اجتماعی رفتار در تغییر و كنید، ایجاد تغییر ء شی یک در چگونه كه گوید می شدن فلسفه

 در تغییر خالصه دهید، انجام چگونه باهم انسانها ارتباطات خود در را تغییر بدهید انجام چگونه را اجتماعی

 .بگیرد انجام چگونه افزار سخت و افزار نرم

 .شود عوض باید هم چگونه و باشد چگونه نسبتها كه گوید می شما به جدول چپ سمت ستون این    

 این از شما منظور شود می آورده اینجا در كه ساختاری امّا است، روشن این تخصیص نظام و موضوع(: س)    

 .هستند اینجا در چیز سه میگوئیم كه چیست ساختار

 گوئید می باشد الكترونیک صنایع اگر ندارند سهم اصالً آن در مردم كه است نظامی صنایع اینجا مثالً(: ج)    

 .شود واگذار مردم به زمانی چه در آن% 12 یا% 12 یا% 32

 جایگاه در كه هستند محوری اینها گفتیم و كردیم تبعی و فرعی اصلی جایگاهش بلحاظ را این اگر(: س)    

 هستند تبعی كه آنهایی رسیم می سیاسی بخش این به وقتی ولی ندارد حضور دولت، سطح در محوری

 .دارند حضور آنجا در مردم گوئیم می

 ظرفیتی؟ چه با اما(: ج)    

 .هست هم دولت است تبعی كه آنجایی در(: س)    

 او نصیب بخشی چه و دارد سهمی چه بگوئید اینكه برای. است همین هم بودنش مشاع معنای بله،(: ج)    

 از جداست هم موضوعات این و جداست اینها بگوئید كه كنید نمی قیچی را جامعه كه شما چون شود می

 .رسد می حداكثر به تا دارند را حضور حداقل آنها در مردم كه موضوعاتی

 تقسیم درونش در كه رسد می 73 به كه اینجا بیاید آنجا در 71 از 71 از 71 كه بپذیریم اگر(: س)    

 .رسد می مردم به آخری ضریب كه بدهیم عدد آن به یعنی كنیم خرد این براساس را ضریب باید كنیم می
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 نوشته دولت مقابل باید ساختارهایی چه كه كنید پیدا آنرا متناسب ساختارهای باید آنجا در اصوالً(: ج)    

 نیز آن فرهنگی امور در مثالً و است نظامی صنایع و ارتباطی صنایع سیاسی بخش در گفتم اینكه یعنی شود

 را تكنولوژی توسعه سازی هماهنگ كه است آزمایشگاهی ابزار تولید تا روش تولید بگوئید آن با مناسب هم

 به مربوط این شود پیاده باید چگونه روش تولید اینكه امّا دارد دولت به اختصاص اینها گوئید می. دهد می

 .است جامعه

 و وری بهره ساختار هم اینجا و است موازنه ساختار هم اینجا و است تكامل ساختار اینجا یعنی(: س)    

 مختلف آنها های ضریب اما كنند می پیدا حضور مشاع نحو به كه است همین شما منظور بنابراین است مصرف

 .است

 .است مشاع وسط ستون در(: ج)    

 .كنید می تفكیک اینجا در اما(: س)    

 اجتماعی مشاغل پیرامون پاسخ و پرسش ـ 1

 مطرح چیزی چه دولت برای نظامی صنایع و ارتباطی صنایع با متناظر اقتصاد در: حسینیان االسالم حجة    

 شود؟ می

 مثل بگیرد بدست را مردم سیاسی اداره كه باشد داشته را قدرت این كیفیتاً یا كمیتاً باید دولت(: ج)    

 .نفت صنایع

 .غلّه انبار مثل: دانشمند مهندس    

 هم( مس آهن، ذوب) فلزی صنایع خود و است درست باشد توزیع سطح در اینكه معنای به غله انبار(: ج)    

 تعطیل صنف یک اینكه به منجر آن كردن ایجاد یا و كردن تعطیل و میدهد قرار پوشش تحت را اصناف

 .هستند وابسته آن به اصناف مجموعه كه است این صحبت بلكه شد نخواهد بشود

 .شود می مطرح ای جداگانه جدول هم ها رسانه برای آیا. شد مطرح تولید بحث فقط اینجا در(: س)    
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 سازماندهی را اخبار كه است مدلی سیاسی ارتباطی افزار نرم اما گفتیم، اینجا در را ارتباط افزار سخت(: ج)    

 معنا سناریو این داخل در تصویر یک برای باید یعنی باشد داشته را مدل این باید سیما و صدا كه كند می

 بگوید و شود ترجمه خودش تكاملی نظام ادبیات و زبان به فیلم همان خودش سناریوی در بعد و باشد داشته

 نظر از آن برابر در من و دارد ما برای جایگاهی چه تصویر این رساند می ملت به را آسیبی چه مثالً فیلم این

 توانم می نسبت چه به و كند می تغییر چگونه منتجه بكنم عوض را این جای اگر دارم را دستگاهی چه هنری

 را خبر مسئله فیلم، از بعد. باشد روش برایش خودش كار تكامل معنای باید حتماً یعنی كنم؟ عوض آنرا جای

 خبرها كدام كند، ایجاد من شنونده ذهن در ای نتیجه چه تا بدهم قرار را خبری چه من اینكه بگیرید، نظر در

 كنید گزینش را اخباری یک هستید مجبور شما هرحال به شود؟ كوچک باید اخبار كدام و شود درشت باید

 : بگوئید و

 را اخبار همه مجموعه بتوانید شما كه نیست اینگونه بگوئید را تیتر چهارتا یا تیتر تا پنج یعنی اخبار خالصه

 گونه هیچ بدون را گزارشگیری بگوید كسی اگر نیست ممكن ساعت 11 در كار این اصالً و بدهید مردم به

 گویم می است نفر هزار پنج گوئید می مثالً است چقدر گزارشگرها تعداد گویم می كنید ارائه مردم به گزینشی

 آرایش با حاال گویند می. نیست ممكن آن انجام و خواهد می وقت ساعت 11 از بیش اینها گزارشهای بیان

 در باشد؟ داشته بیننده برای ای نتیجه چه بندی؟ طبقه چه با و چگونه سرفصلهایی، چه در میگویم كنید جدا

 نقل برای نه. است حادثه ایجاد برای دادن خبر همیشه كنید؟ ایجاد جامعه در خواهید می را چیزی چه انتها

 وضع متأسفانه االن داخلی، های رسانه در اما. مكان و زمان بر حاكمیت و حوادث هدایت یعنی ایجاد حادثه،

 ما خبرگزاریهای و كنند می تغذیه را دنیا سراسر یهودی خبری كمپانی چهارتا گوئید می االن. نیست اینگونه

 كند می حركت ها همان فرم در ها بندی دسته اكثر ولی شوند می جدا آنجا از مختصری نسبتهای یک به هم

 مربوط غالب های بندی دسته خارجی خبرهای در و كنند می بزرگ آنها برخالف را داخلی خبرهای یک گاهی

 و كنید عوض را بندی دسته بنیان اینكه نه كنید می عوض را آنها جزیی های تحلیل فقط است، آنها به

 را كار همین بودید امین تكامل و مكتب به نسبت شما و بود صحیح وضع اگر. بگیرید بدست را عالم خبرهای
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 كه فیلتری آن شما یعنی. بدهید انجام هستند پوشش تحت كه كسانی كلیه و داخلی های رسانه درباره

 جامعه، اخبار و ارتباطات نظام تا كنید می عوض آنرا و دارید اختیار در بكند، عوض را اخبار نظام تواند می

 . بدهد جهت تغییر

 (صنعت بودن عام) صنعت معنای تبیین ـ 3/1

 ...نیست متداول صنعت بحث فقط یعنی است عام مفهوم یک اینجا در صنعت: دانشمند مهندس    

... شود می اطالق كارخانه یعنی افزار سخت به است گاهی كنیم می ذكر اینجا در ما كه را صنعتی(: ج)    

 فنی، مدیریت: گویند می كنند می پژوهش یعنی گوئیم می صنعت هم را افزارسازی نرم صنعت خود گاهی

 .است كارخانه در فنی مهندسی از غیر اینجا در فنی معنای

 .باشیم داشته حزب سیاسی بخش در ما است ممكن(: س)    

 شدید بگوئیم باید كند می تولید انگیزه همیشه سیاست كند، تولید را انگیزش و باشد مولّد باید كه(: ج)    

 .است سیاسی سیستم یک و نظام یک یا ساختار یک مسئولیت و وظیفه «نفرت و عالقه» شدن

 .است صنعت نوع یک هم آن كه(: س)    

 و بلندگو به نیاز اینها گوئیم می آنوقت بكنیم اقتصادی صنعت را صنعت این بخواهیم ما اگر(: ج)    

 دیگر جای در باید شان پوشاك و دارند پوشاك به نیاز گفتیم اگر خانه مورد در اینكه مثل دارند صوت ضبط

 به افزاری سخت نظر از است الزم اینكار برای كه وسایلی كلیه گوئیم می آنوقت شد، چنین اگر شود، درست

 و عام معنای به صنعت كند، می پیدا افزار سخت لقب وقتی اینجا در صنایع پس. شود می مربوط نهاد این

 .است كارخانه یک محصول كه ابزاری یک تا گرفته كارخانه از باشد، نظام و ساختار دارای كه است ءای شی

 یعنی شد مطرح بحثها همه در صنعت این چرا. است صنعت بریم، می كار به ما كه چیزی ترین اصلی(: س)    

 است؟ چیزی چه بر ناظر این

 سیاستگذاری مگر خواهید، نمی افزار سخت ما از مگر و نیست افزاری سخت كار شما كار مگر(: ج)    

 خواهید؟ می چه ما از مخابرات بخش در شما نیست؟ كار پایانی مرحله به مربوط افزار سخت
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 .شد مطرح تخصیص نظام بحث رسیدیم بحث این به كه وقتی(: س)    

  دادن به موظف كه دستگاههایی خرید درباره باید كنید؟ چكار خواهید می را تخصیص نظام بعد(: ج)    

 سیاسی كار جامعه درون در مرحله، آخرین در شما یعنی كنید، سیاستگذاری هستید دستگاههای به ارتباط

 هم تخصیص مدل و دارید افزاری نرم پژوهشی مدلهای حتماً افزاری سخت كار یا كنید می فرهنگی و

  كنیم؟ كار چیزی چه درباره خواهیم می بعد دارید را مدلها این خواهید می

 .جامعه مخابراتی امكانات توزیع(: س)    

 به مربوط هیچگاه را خودتان سفارش و كار و شغل یعنی افزار نرم توزیع اما افزار، سخت توزیع یعنی(: ج)    

 كنید می درست خودتان كار برای كنید درست منطقی باشد الزم هم اگر. بینید نمی كند درست منطق اینكه

 و بدهد دیتا سفارش شما به كسی اگر مثالً یا بدهید تلفن خط چند اینكه برای شما یعنی. جامعه برای نه

 یک كار ما كار آیا یعنی دهید؟ می او به دهم، می برابر دو كه بگوید اگر مخصوصاً دهم می را پولش بگوید

 عمل را واسطه بنگاه یک نقش ما بگوئیم كه است تعریف یک این است؟ امكانات دادن در بازرگان و واسطه

 هم صدتا اگر فروشیم می شما به خواستید تلفن خط یک اگر یعنی است، بزرگ خیلی البته كه كنیم می

 باشد داشته سود برایمان هرچه فروشیم، می شما به خواستید هم دیتا شبكه فروشیم، می شما به خواستید

 بازار براساس بیشتر نیز چیست دولت سود تعریف اینكه بعد فروشید، می و گیرید می تصمیم آن به نسبت

 عمل چگونه اینجا در شما خالصه. بكنید چكار تا است اندازه چه سفارشات گوئیم می و كنید می عمل

 كنید؟ می

 .كنیم می قبول شود پرداخت هركاری هزینه اگر(: س)    

 .باشد داشته هم سود شما برای كار آن كه بخصوص(: ج)    

 رفع مواردی در حتی و كند تأمین را خودش خرج حداقل بایست می مخابرات شركت: زاده بیک دكتر    

 توارم كنترل باعث و كرد جمع را نقدینگی از زیادی حجم موبایل فروش مثالً است كرده هم را دولت نیازهای

 .كرد كمک دولت بودجه به و شد
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 .داد قرار دولت خود اختیار در هم موبایل تعدادی و(: ج)    

 سطوح در درآمد این هرحال به كرده پرداخت را پرورش و آموزش حقوق چندبار توان می حتی(: س)    

 .است بوده كارساز مختلف

 صنایع آزمایشگاهی، ابزار یعنی بسازید دقیقتری مواد مثالً كه دهد می تحویل ابزاری تكنولوژی(: ج)    

 اگر ندارد دلیل. است دولت به مربوط تكنولوژی تولید و مردم نه است، دولت آنها ارتقاء مسئول آزمایشگاهی،

 تولید در گذاری سرمایه قدرت او. بزند درجا بخواهد باز بدهید قرار داخل اختیار در را برتر تكنولوژی

 او به شما باید یا باشد كننده مصرف رقابت بازار در خارج، از تكنولوژی واردات در باید یا ندارد تكنولوژی

 و روشها این مسئول و ببریم روشی ابزارهای و روشها در باید را كارآمدی دیگر عبارت به. بدهید تكنولوژی

 3.است دولت هم روشی ابزارهای

 . است مانده باقی دولت بخش در فقط و شده بیان ارتباط صنعت سیاستهای دورنمای رسد می نظر به(: ج)    

 اینكه اضافه به دارد نیز دولت دارد صنف كه را چیزی همان كه است این دولت و صنف بین مشترك نكته امّا

 دولتی بخورد، را قید این مخابرات در كه صنعتی هر. است توازن نظام بر حاكمیت و تكامل دولت، قید

 .بگیرد قرار دیگران اختیار در نباید كه بدهیم دولت به باید را افزارهایی سخت چه دیگر عبارت به. شود می

 مطلوب مدل براساس اقتصادی فرهنگی، سیاسی، ساختار در خالءها تعیین ضرورت ـ 1/1

 از سطح این در باالتر مرحله این از فعالً. افزارهاست سخت توزیع بهینه مورد در بحث: رضائی االسالم حجة    

 كلیه آمار، مركز گزارش آخرین براساس كه هستند مشاغل دارد وجود االن كه آنچه بنابراین. رویم نمی بحث

 .است شده اعالم مشاغل

                                           

یشرفت زاده: این دقیقاً كاری است كه قرار بود مركز تحقیقات انجام بدهد. كه وزیر قبلی جلو این كار را گرفت. ما تقریباً با لبه تكنولوژی پ دكتر بیک 3

سال به شدت ما را از آن برنامه 1، گسستگی تكنولوژی در این اش كامالً پائین بود فتیله 71كه فتیله مركز را پائین كشیدند تا سال  73كردیم از سال  می

كنند،  سال در حوزه تكنولوژی یعنی از قطار پیاده شدن و دویدن كه بسیار مشكل است و آنها هم میدانستند كه چكار می1افتادگی  دور كرد و این عقب

گفتند شما  كردند و می كردیم و الزم است كه مسئوالن این كار را مؤاخذه می میبه نظر من در آن دوران نباید به خاطر آن مشكالت تا این اندازه تأخیر 

 اید این به نظر من جرم است نه اینكه در یكجا صدتومان باال و پائین شده است. خیانت بزرگی را به تحقیقات و علم و تكنولوژی و دانشگاه كرده

 گیرند. ها هم دارند از ما پول زیادی میبه هرحال این داستان ارزش افزوده بسیار زیاد دارد و آن
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 صنعت طرف این در و شد، بیان نیز ساختارها یعنی فعل موضوعات. است موضوعاً فعل همان شغل،(: ج)    

 .بكنیم خواهیم می چكار كه شود معین باید كه است مخابرات

 .نداریم هم مخابرات صنعت به كاری االن ما(: س)    

 و خانواده اقتصادی و فرهنگی سیاسی، ساختارهای گفتید، را اجتماعی ساختارهای كه وقتی شما(: ج)    

 .بكنیم باید چكار كه بگوئید باید آن بدنبال حاال. كردید مطرح نیز را اصناف

 حتی كنیم خرد خیلی را عناوین این نخواستیم اینكه بدلیل ما. است مطرح سئوال یک اینجا در(: س)    

 پزشكی، در مثال، برای. كرد معلوم را ها تخصیص آنها مقابل بتوان كه نیستند خرد سطح این در هم آمارها

 در چنین هم است شده ذكر مشاغل همه اقتصاد مورد در چنین هم و است، شده ذكر پزشكی رشته پانصد

 مثالً است، شده حذف حتی موارد از بعضی و شده محدود و كلی بندیها دسته اینجا در كه اجتماعی، امورات

 فقط خانواده مورد در حتی نیست روشن روحانیت جایگاه ندارد وجود رهبری یا مصلحت تشخیص مجمع

 و باشد كلی هم ما های شاخصه بود بنا آنطرف از. است نشده مطرح دیگری چیز و گفته خانوارها تعداد آمار

 .كنیم خرد خیلی آنرا خواستیم نمی

 .كنید فكر كمی تان مطلوب مورد در شما(: ج)    

 .باشد كلی باید هم باز معنا یک به هم این(: س)    

 و تجلیل یعنی باشد؟ داشته سیاسی ساختارهای چه جامعه كه ببینید، را آن خألهای حداقل(: ج)    

 متوجه را مسجد و حسینیه روزنامه، تاكنون بگیرد انجام باید چگونه جامعه در توازن نظام به نسبت تحقیرها

 های سالن مانند كنند می ورزش آنجا در مردم كه هست جاهایی یک االن است؟ كافی اینجا تا آیا ولی شدیم

 تحقیر یا راتشویق موضوعی یک نفر صدهزار دفعه یک هستند زیاد تماشاچی آنجاها در بزرگ ورزشی

 و تجلیل جای گیرند؟ می قرار كجا سیاسی موضوعات. دارد خاصی پرورشی اثر یک جامعه در این كنند، می

 شود، می پیدا مردم عموم در رفتاری یک و رسانند می را خبرهایی مردم به روزنامه االن كجاست؟ تحقیرشان

 یا اجتماعات سالن ها، متینگ باشگاهها، بگوئیم. نامیم می ابزار را ظهورش باشد؟ می كجا باید این ظهور محل
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 هماهنگی دیگر عبارت به كجاست؟ آن غیراسالمی كجاست آن اسالمی بگذاریم جمعه نماز را ظهورش محل

 ما بگیرد؟ انجام باید كجا در( كند می ایجاد دولت كه را آنچه نه و دولتی نه) عمومی سیاسی رفتار در

 سیاسی امور در امّا شد، بیان الجمله فی هم فرهنگی های هماهنگی شدیم، متوجه را اقتصادی های هماهنگی

 كجاست؟

 سطحی؟ چه در(: س)    

 رسانند، می خبر مردم به كه كسانی مثالً كه شدیم متوجه الجمله فی هم را اصناف صنف، سطح در(: ج)    

 .است سیاسی كار كارشان

 .دارند وجود كه سیاسی احزاب(: س)    

 دارد؟ وجود هم اسالمی دستگاه در ضرورتاً آیا سیاسی احزاب(: ج)    

 .كنیم می بندی تقسیم مدل این با. نداریم اسالمی دستگاه به كاری االن ما(: س)    

 است حزب التقاطی دستگاه در یا است حزب الحادی، دستگاه در بگوئید بدهید قرار مقابل بافت یک(: ج)    

 وسیله به را سیاسی مشكالت حل موضوع؟ براساس یا است آرمان براساس گرائی كثرت شما دستگاه در آیا اما

 مختلف موضوعات و دارد، عهده به را جامعه كردن ارگانیزه آرمان یک یا دهند می انجام گوناگون آرمانهای

 .كند می تغذیه را سیاسی

 .است دوّمی شكل ما منظور همین(: س)    

 و صنفی تعریف و كند پیدا دیگری شكل یک باید كند نمی پیدا حزبی شكل دیگر باشد دومی اگر(: ج)    

 فرهنگی تعاونیهای گوئیم می كه همانطور بگوئیم سیاسی تعاونیهای آن به یعنی. كند ارائه باید سیاسی تعاون

 .گوئیم می اقتصادی و

 .بگذاریم حزب یا تعاونی را اسمش چه صورت هر در(: س)    

 .كند می پیدا فرق دستگاهش(: ج)    
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 باید دیگر جای یک نیستیم، آنها ایجاد مسئول سطح، این در اصالً ما كه فرمودید تصریح شما خود(: س)    

 .كند گیری پی را اینها

 .بدهد سرویس خواهد می كه است افزاری سخت صنعت مخابرات(: ج)    

 .كند زیاد و كم را این تواند می حاال(: س)    

 آنرا نبض بود مخالف درجه312 اینطرفش اگر بگوید و كند فرض را تابلو یک تواند می خودش برای(: ج)    

 .دهم می قرار سمت این به آنرا شیب و گیرم می

 در گوئیم می است جهت همین به و تخصیصها نظام یعنی دهد می انجام كه است كاری حداكثر این(: س)    

 .است كرده تقسیم اینگونه شده مطرح هست امروز كه آنچه بندی طبقه این

 پس كنید ایجاد توانید نمی را شیبی هیچ باشید، نداشته صورتی هیچ مطلوب وضعیت برای شما اگر(: ج)    

 .كنیم بیان توصیفی صورت به مطلوب، نظام از تعریفی یک باید

 حال كردیم، اخذ اقتصاد و فرهنگ سیاست، از تعریف یک ما كردید ارائه شما كه تعریفی بنابر(: س)    

 پائین دستگاه آن در كه آنچیزی یعنی. است كافی اینجا در بریم می باال بندی طبقه نظام این در كه همین

 نیز كلی جهتگیری تا شود واقع تخصیصها نظام اندازه همین به اگر. داریم قرار باال باالی آن در ما است، پائین

 .است گرفته صورت الزم كار شود عوض

 الگوی مطلوب، نطام تعریف به نیازی طرح این در حداقل كه بگوئید میخواهید شما پس(: ج)    

 .كنیم می كار آنجا در شد ارائه درازمدتی و مبسوط طرح یک اگر نداریم، گیری اندازه و گیری شاخصه

 اجمالی تنظیم این كنونی شرایط در ولی است همین میخواهیم ما كه درازمدت مطلوب طرح آن در(: س)    

 مطلوب نظام این كه آید دست به مطلوب تخصیص نظام و كند عمل كه مقدار همین. كند می را خودش كار

 .است كافی مقدار همین سطح این تا بنابراین. دارد هم استداللی و نظری پشتوانه

 برنامه یک به آنرا واقع در شما كه است بوده خاص مدل یک براساس تخصیص نظام همین: زاده بیک دكتر    

 .اید كرده ترجمه تر خاص
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 االن اینها كه داریم را مشاغل از ای مجموعه یک ما كه كنیم نگاه اینگونه توانیم می: دانشمند مهندس    

 كه را كاری یا بدهد، انجام باید مطلوب نظام در كه كاری را مشاغل این ببینیم تا كنیم می نگاه بعد هستند

 این گوئید می آنگاه دهند؟ می انجام فرهنگی كار مثالً و است دولتی كارهای میدهد، انجام دارد االن

 را خودش تخصیص سهم باید كه دارد جایگاهی یک دهد، می انجام فرهنی كار دولت در كه ای مجموعه

 داده او به الزم خدمات و شده فراموش اصالً شغل این بینیم می كنیم می موجود وضع به نگاه بعد باشد، داشته

 خرد آنرا دیگر اما دهیم می افزایش را او سهم شغل، این به ارتباطی تسهیالت دادن در ما میگوئیم شود نمی

 توزیع تدریج به كنیم می سعی دلیل همان به گیریم می نظر در آنرا كنونی فعالیتهای همین فقط كنیم نمی

 .كنیم رامرتب مخابراتی امكانات

 جایگاه كه است روش تولید كارش كه اسالمی جمهوری فرهنگستان فرمودید شما: رضائی االسالم حجة    

 تخصیص نهاد این به را امكانات ما ولی كند نمی عمل خودش وظیفه به امروز هرچند دارد را 71 از 71

 در دولت درون در یعنی دادید 71 از 71 ضریب نیز حوزه به. شود می جایگاه همان جایگاهش یعنی دهیم می

 .است اسالمی جمهوری فرهنگستان دست به سازی هماهنگ كار فرمودید است خاص بخش یک

 دولت؟ در یا دادید قرار صنف در را حوزه آیا(: ج)    

 .است شده تعریف دولت در(: س)    

 نیست، دولتی خودش ولكن است درست این بكند، دولت نیازمندیهای حل باید كه حوزه از بخشی(: ج)    

 .گیرد می انجام دولت دستگاه در حوزه سازی روش هدایت امّا

 است؟ صنف در جایگاهش آیا ولی(: س)    

 .است صنف در آن روش تعمیم و روش كارگیری به(: ج)    

 سیاسی؟ یا است فرهنگی بخش در(: س)    
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 یعنی است دیگری بحث كه باشد می آن پرورشی روشهای معنای به سیاسی. است فرهنگی بخش در(: ج)    

 یک براساس بغض و حب دیگر عبارت به. دارد حضور آن در حوزه حتماً جامعه پرورشی بسترهای یک در

 .گیرد می شكل اموری

 اخالق بگوئیم توانستیم ما اگر كه اخالقی امور یعنی كنیم، معنا 1،1،3 باید هم را حوزه مسائل پس    

 حتماً هست قسمت این در كه پرورشی دستگاه آن... و دهد می را دولت اخالق دهد می تحویل را 3سازمانی

 هنری تبلیغ) هم آن عینی اقتصادی بخش به و شود داده 1 آن فكری بخش و 1 آن پرورشی بخش به باید

 نه البته كند ایجاد را اجتماعی قدرت بزرگترین باید تهذیب آنجا در دیگر عبارت به بدهید 3 باید( ساده

 . بدهد را قدرت بزرگترین بتواند باید كه است مقنن تهذیب بلكه غیرمقنن تهذیب،

                                           

خالق سازمانی )ج(: برای مثال، مقاومت مقام معظم رهبری در برابر آمریكا باید یک پرورش بزرگی برای مردم به دنبال داشته باشد. آن مقاومت باید به ا 3

احكام اخالقی بیان كند یعنی نسبت به جبهه تحلیل اخالقی  متناسب با حوزه تبدیل شود. یعنی فرهنگ شهادت ومقاومت را حوزه باید بتواند به صورت

گوید به ما اخالق درس بدهید نباید  داشته باشد، برای درست كردن آن بستر پرورشی داشته باشد و این نیاز به حكومت دارد یعنی وقتی كه سپاه می

دنیا حرف میزند همان نحوه تحلیل را برای اعضای سپاه هم بگوید، بگویند آقای مظاهری همانگونه كه در مسجد محله در مورد زهد فردی و درباره 

شود، باید مفهوم سازمانی در جنگ را متوجه شود  خواهد. یعنی وقتی كه نوار ویدئونی اخالقی به سپاه داده می سپاهی آنرا به اضافه یک چیز دیگری می

اینكه بستر تجلیل و تحقیر مادی شود. یک وقتی است كه این بحث اخالقی را از تهذیب سازمانی یعنی تنظیم روابطی كه بستر پرورشی اخالق شود نه 

توان در اخالق فردی مطرح كرد كه انسان كارش را بنابر وظیفه  گوئید: توكل را می كنید و می این جمله مبارك حضرت امیرالمؤمنین)ع( استفاده می

ومن »كند.  باشد و اطمینان داشته باشد كه اگر برای خدا كار كند، خدای متعال به او كمک میانجام بدهد و امورش را به خدا بسپارد، یعنی دنبال سود ن

گویند من به  یک معنای توكل این است كه انسان هیچكاری انجام ندهد كه این اصالً توكل نیست. یک وقتی است كه می« اللّه فهو حسبه یتوكل علی

شود. بعد خدای متعال یک مشكلی كه بنا بود  ساعت از وقت من گرفته می 1گویم  روم، می ر مؤمن میفكر اسالم و هدف هستم و دنبال حل مشكل براد

ام مریض نشده است اما اگر نرفته بودم  ام كه یک بیماری را به بیمارستان برسانم لذا بچه كند مثالً من دنبال این رفته برای من پیدا شود را حذف می

 شود. گرفت. یک وقتی است كه توكل اینگونه معنا می اینكه یک نفر را تا بیمارستان برسانم وقت من را میشد! و دوبرابر  ام مریض می بچه

گوئید حضرت علی)ع( پرچم را به محمد حنفیه داد و گفت: برو این صف را بشكن و آب بیاور، محمد حنفیه یک لحظه توقف كرد كه  اما یک وقتی می

ند عرقک من امّک )خون مادرت در رگت است( و لذا پرچم را به حضرت امام حسن)ع( داد و وقتی پرچم را به تیرهای دشمن تمام شود، حضرت فرمود

سر خود را به خدا كرایه بده، حضرت هم بالفاصله كاله خود را به زمین انداخت و با سر برهنه به طرف « اعراهلل جمجمتک»حضرت امام حسن داد گفت 

 كه غیر از توكل در زندگی فردی است. دشمن رفت. این توكل در جنگ است

اینكه  حال سازمان چگونه توكل داشته باشد و توكل در جنگ را پرورش دهد. فرضاً اطاق فرماندهی را بیست كیلومتر پشت خط حمله در نظر بگیرید یا

كند و به طرف دشمن  یم رنگ و شماره را معین میآ كنم و برای مقابله با دشمن می شخص فرمانده بگوید من فردا صبح با هواپیمای رنگ سبز پرواز می

زند، اگر این فرمانده این اعتقاد را دارد كه میگوید قبض روح فقط بدست جناب  میرود، ممكن است بگویند این چه كاری است، فوراً شما را در هوا می

اینكه خدای متعال معین كرده باشد، لذا فردا صبح به راحتی  تواند مرا بكشد جز گیرد و عزرائیل ملک مقرّب خداست و اَحدی نمی عزرائیل انجام می

كند غیر از این است كه شما شب تا صبح  تواند با هواپیمای جنگی در قلب دشمن برود. این قصد اخالص است و پرورشی را كه در اطرافش ایجاد می می

سنگر فرماندهی بروید و فرمان بدهید و رمز بگوئید و او هم باید به خط برای او اخالق بگوئید یعنی مشغول مناجات باشید آنگاه صبح كه شد شما در 

الهی سازمانی  برود، این دوگونه برخورد است. باید رفتار جمعی اسالمی را ایجاد كنیم و اما اگر در مدلهای سازمانی دیگران برویم، آنوقت با آن اخالق

آورید، اما در آنجا نیاز دارند به اینكه  ردی مثالً نوار ویدئوئی اخالق مسجد چهارمردان قم را میتوان این آرایش را درست كرد. حال در جنبه اخالق ف نمی

روند و در این صورت طبیعی  شوند سراغ مسایل كارشناسی روز می كمیّتهای بزرگ آرایش شود كه این اخالق فردی آن كار را پاسخگو نیست، مجبور می

 آمیز بود. پایان آن هم موفقیت بست میرسد، هرچند است كه جنگ به بن
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 را محدودی اعتبار آن به میخواهیم و كنیم می مقایسه هم با را نهاد دو داریم یعنی: دانشمند مهندس    

 .كند می كار نسبتی یک به دارد دولت سیاسی بخش در یک شماره نهاد كه كنیم می نگاه بدهیم تخصیص

 روشن هم كلی بندیهای تقسیم و است روش كلی جهتگیریهای مطلب این بنابراین: رضائی االسالم حجة    

 جامعه در تفكیک این یعنی نیست جزئی چندان ساختارها و دارد وجود جامعه در هم كلی ساختارهای است،

 وقت یک ولی باشد دیگر جای یک در كه است این آن حقیقی جایگاه كه هرچند ندارد وجود آن به نسبت

 .دهد می آموزش را افراد از كثیری تعداد علمیه، حوزه كه است

 را صوری منطق حوزه آیا كه كنم می سئوال شما از من دیگر عبارت به كند نمی سازی منطق اما(: ج)    

 را اصول كه كنم می سئوال. بندد می كار به فلسفه در و گیرد می یاد را صوری منطق خیر: گوئید می سازد؟ می

 فقاهت چیزی چه در میگویم گیرد می كار به االن ولی ساخته دورانی یک در را اصول گوئید می سازد؟ می

 حوزه به مربوط این كه كردن تفقه فقه، در یعنی بكارگیری در فقاهت پس. بكارگیری در گوئید می كند؟ می

 .است هم مسئول و است حكومت به مربوط سازی روش در فقاهت. شود می

 .گوئیم می را همین هم مطلوب جایگاه در یعنی(: س)    

 عینیت، به ارتباط یا وحی به ارتباط در را سنجش كه ابزارهایی و روشها كه است این مطلوب جایگاه(: ج)    

 ممكن است مدت دراز كه چیزهایی در را مسئله دیگر عبارت به ،(است مسئول ارتباط چون) دهد می افزایش

 در من االن است ممكن. گیرد صورت عمیقی سازمانی كار باید اینها برای و نرسد پایان به نسل یک در است

 بنده اگر اینكه برای بگیرد انجام قم در كه نیست این معقول اما بكنم شروع را روش و روش فلسفه بحث قم

 علوم روش فلسفه در تغییر نیست، اینگونه سازی روش كار رسد، نمی نتیجه به اصالً كار این بروم دنیا از فردا

 موضوعات به نسبت و شود ارائه مادر مدل آن از خواهد می كه عمل، و اعتقاد بین سازی هماهنگ روش آنهم

 كه بزرگی سازمان به باید را این. داد عادی افراد دست به توان نمی كه را این بیاید بدست روش صدها مختلف

 از فرهنگی انقالب چون نشد، فرهنگی انقالب چرا كه گوئید نمی بعداً بنابراین. كنید واگذار است مسئول

. كنند ایجاد فرهنگ در انقالب توانند نمی كه سیاسی و اجرائی عناصر آید، نمی بدست سیاسی عناصر
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 با را عمیق زیرساختهای حوزه باشید داشته انتظار نباید شما گویم می كند؟ نمی حوزه چرا گوئید می

 . كند ریزی پی آینده سال دویست برای فردی فعّالیتهای

 دانید؟ می صنف در را حوزه شما مطلوب جایگاه در حتی یعنی(: س)    

 .بله(: ج)    

 شما بازهم كه اجتماعی حوزه یک و فردی فقه حوزه یک داریم حوزه دوتا بگوئیم باید بنابراین(: س)    

 .نگذارید حوزه را اسمش گوئید می

 روش این بعد و دهند می انجام اینها را این كند، تغییر روش بناست وقتی یک یعنی داریم تفقه یک(: ج)    

 .گیرید می كار به اجتماعی احكام استنباط برای را

 !است صنف در حوزه یعنی(: س)    

 .دانشگاه مثل كنید، نمی متمركز را آنها شما كه دیگری بخشهای مثل یعنی بله،(: ج)    

 دانید؟ می صنف هم را دانشگاه شما(: س)    

 را تكنولوژی كه سازد می روش كه دانشگاه از بخشی البته باشد دولتی كه ندارد معنا دانشگاه بله،(: ج)    

 .است دولت به مربوط آن آید، می بوجود نسبیت كه است آن چرخاندن با یعنی كند می هدایت

 .است دولت زیرنظر كه پژوهشی مراكز مانند(: س)    

 طرح جامعه در را سفارشاتی یعنی كند می استفاده دانشگاه از كارگزاریهایش برای كه است طبیعی(: ج)    

 .غیره و بلندگو تلویزیون، برای دارید جامعه دیگر بخشهای در هم را دیگری سفارشات اینكه كما كند می

 بخش در را نهادها شما اینكه است مانده باقی خانواده سیاسی بخش به مربوط كه بحثی یک فقط(: س)    

 باید اجتماعی موجود نهادهای كه فرمودید هم فرهنگی بخش در و كردید بیان مفصل صورت به اقتصادی

 ما كه نهادی عنوان به است خانواده سیاسی نیازمندیهای پاسخ مقابل كه خانواده سیاسی نهادهای باشد

 .بدهیم ارتباط تخصیص آن به میخواهیم
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 محله به مربوط كه انجمنی گوئید می شما كند، كمک بخواهد زنان انجمن اگر االن مثالً گوئید می(: ج)    

 و كردند می خیاطی پختند می نان مثالً كردند می كارهایی یک زنان جنگ، دوران در البته. ندارد وجود باشد

 پیراهن او فرزند اینكه بعد و بدهد ربط نظام موضع به خودش كار بتواند خانه كه سیاسی بحث آیا ولی

 هم تحقیر و تجلیل كنند می بحث هم با زنان االن باشد ناپسند و زشت نظرشان در باشد كرده تن به خارجی

 و تجلیل چه برای اما كنند می صحبت منزل لوكس لوازم تا خیاطی لوازم تا آرایش لوازم مورد در و كنند می

 دولت به پایه این از دهند می قرار اصل را غربی اقتصادی محصوالت از وری بهره چون یعنی كنند می تحقیر

 غرب و دارد قرار غرب برابر در اسالمی دولت بگوئید و كنید برعكس آنرا درجه312 اگر حاال. كنند می حمله

 در میگویند و دانند می ناپسند و بد را غربی كاالهای از استفاده آنگاه است آورده پائین را نفت قیمت نرخ هم

 غربی كاالهای نباید دیگر ما دهند می قرار فشار تحت را اسالم دار پرچم ارزی، موازنه در آنها كه موقعیت این

 بشود ناپسند جنسی، نامشروع روابط مثل غربی كاالهای از استفاده كه كرد باید چكار حال. بدهیم سفارش

 مردم درون به و بكند اش بچه تن به كه نكند جرأت بخرد غربی لباس و غربی كاالی ای خانواده یک اگر یعنی

 بشود؟ محقق باید ولی چگونه این. بكشد خجالت خودش از هم خانه خود در بلكه بیاید جمعی مجالس با

. است انگلستان یا فرانسه ساخت بگوید افتخار با و است خوب بسیار غربی كاالهای بگویند اینكه برخالف

 . باشد دقت مورد چیز همه از بیش باید كشور ارزی موازنه خالصه. باشد اسالمی كشورهای ساخت اگر حتی

 شود؟ می حاصل چگونه این(: س)    

 آن كند، تولید لباس خانه برای كارخانه گفتیم كه همانطور كه ندارید جلساتی بیرون در اینكه برای(: ج)    

 در شما گیری تصمیم و شما مصرف كه ادراكی كنند، تولید جهانی سیاسی ادراك ها، خانواده برای هم جلسات

 .دارد نفت پول قیمت به ربطی چه كردن خرج چگونه

 .است همین مساجد جایگاه حقیقتاً(: س)    
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 خانواده بخش بدهد، انجام زنان تعاونی باید یا بدهد انجام حسینیه یا بدهد انجام مساجد اینكه حاال(: ج)    

 آن شما كه خواهد می هم اجتماعی ساختارهای یک اما دارد الزم مكانی یک بهرحال بدهد، انجام باید

 .ندارید را اجتماعی ساختارهای

 .دارد وجود االن كه فرهنگسرایی همین مثل(: س)    

 میگوئیم ما كه را چیزی این، اما كنند، ترویج را فرانسوی الگوهای اینكه برای دارید را فرهنگسرا شما(: ج)    

 .دهد نمی تحویل

 كنیم؟ عوض آنرا كارآمدی توانیم نمی آیا(: س)    

 .شود می عوض هم كارآمدیش كنیم عوض را هایش غرفه همه اگر(: ج)    

 كرد؟ عوض را مساجد كارآمدی توان می آیا(: س)    

 .كرد عوض توان می بله،(: ج)    

 یعنی مدیریت، خالء نه داریم تئوری خالء ما داریم؟ مدیریت خالء یا داریم تئوریک خالء آیا ما پس(: س)    

 .كنیم درست را تئوری باید فقط پس كنیم، استخدام آدم خارج از نیست الزم

 .است الزم امكانات و ابزار هم و انسانی نیروی هم(: ج)    

 بدهند تخصیص میخواهد كه وقتی ولی كنند نمی عمل درست ساختار این به هرچند مخابرات در(: س)    

 برگردند ساختارها به اگر ولی كنند، می عمل خرد بسیار سطح در امروز ولو بدهند 73از را 71 مسجد به باید

 تخصیص نظام یعنی را، موجود فرض نه گوئیم می را مطلوب فرض البته داریم ما كه مذهبی هیئت همان یا

 جاست همان آن حقیقی جایگاه گوئید، می شما كه مطالبی مطلوب، نظام در. است مطلوب تخصیص نظام ما

 .بدهند مردم به سیاسی تحلیل باید ها حسینیه یا مسجد یعنی

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  



 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 00جلسه 

 13: پژوهشی جلسه شماره11/27/77: 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 ساختارهای مطلوب نظام تنظیم مدل

 1 •••آنها فعالیتهای محدوده و موضوع با اجتماعی ساختارهای تركیب جدول ـ 3

 1 •••ارتباطات ساختار تعریف، جدول ـ 1

 1 •••دولت فعالیت موضوع ترین اصلی سازی هماهنگ ـ 3/1    

 1 •••دولت درونی سازی هماهنگ مدل با متناسب مخابراتی تسهیالت ارائه ضرورت ـ 3/3/1        

 1 •••خانواده به كمی ارتباط و دولت به كیفی ارتباط اختصاص ـ 1/3/1        

 1 •••دولت سازی هماهنگ جایگاه متناسب مخابرات شدن كیفی ضرورت ـ 1/3/1        

 7 •••مطلوب تخصیص نظام در دولت ارتباطی كمی و كیفی سهم تبیین ـ 1/3/1        

 1 •••مخابرات تخصیص و ارتباطات تنظیم در( سرمایه) بازار اقتصاد نظریه بررسی ـ 1/1    

 7 •••سرمایه اصالت براساس اجتماعی انگیزش توسعه و تغییر در دولت نقش نفی ـ 3/1/1        

 7 •••سودآور سهامی شركت و موضوعی الطوایفی ملوك به بازار اقتصاد مدل در دولت تبدیل ـ 1/1/1        

 33 •••منتجه تكامل در مخابرات تأثیر و همدیگر به یاجتماع موضوعات پیوستگی ضرورت ـ 1/1    

 31 •••ارتباطات كیفی بندی طبقه مدل ـ 1/1    
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 31 •••ارتباطی گیری بهره 73 سازی، هماهنگ جریان 71 سازی، هماهنگ 71 ـ 3/1/1        

 31 •••ارتباطات تنظیم در ائی مرحله استراتژی ترسیم و نمائی مطلوبیت ترسیم ضرورت ـ 1/1/1        

 



 ارتباطی ساختارهای مطلوب نظام تنظیم مدل

 آنها فعالیتهای محدوده و موضوع با اجتماعی ساختارهای تركیب جدول ـ 3

 اجتماعی ساختارهای مطلوب نظام تا كرد خواهیم تالش جلسه این در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 دارای اینها از هریک كه دارد وجود خانواده و صنف دولت، ساختار سه جامعه، در كلی طور به. كنیم تبیین را

 دو به مربوط و خودشان داخل به مربوط كه دارد بیرون و درون یک هم آنها افعال هستند، فعل موضوع یک

 (3 شماره ضمیمه به شود رجوع. )است دیگر بخش

 ارتباطات ساختار تعریف، جدول ـ 1

 و صنف دولت،» تعریف جدول راست سمت در كه دارد وجود ای تجزیه و تفكیک یک تركیب این از بعد    

 كنیم می ذكر مورد این در مثالی یک. شود می واقع بیرونی ساختار هم آن چپ سمت و شود می واقع «خانواده

 این آیا. باشد 73 خانواده و مردم عموم و 71 صنف و باشد 71 دولت های تلفن حجم گفت توان می آیا كه

 (1 شماره ضمیمه به شود رجوع) خیر؟ یا است معقول

 دولت فعالیت موضوع ترین اصلی سازی هماهنگ ـ 3/1

 خدماتی دستگاه وزارتخانه اصوالً ایم، نشسته ها وزارتخانه از یكی در سازیها هماهنگ برای ما كنید فرض    

 خدمت برای سازمان یک و كرده تفكیک مختلف موضوعات به نسبت را خدمات یعنی است موضوعی

 موضوع برای نیرو وزارت و شده درست مخابرات وزارت ارتباطات، موضوع برای مثالً. ایم كرده درست موضوعی

 و كارها یک موضوعی صورت به یعنی. است بازرگانی وزارت بازرگانی و تجارت موضوع برای و است برق و آب

 گاهی حاال دارند ارتباط یكدیگر با موضوعات این به نسبت گیری تصمیم ولی ایم كرده تقسیم را خدماتی یک

 خودش دستگاه به نسبت را نیازها و كند كار جداگانه صورت به دستگاه هر برنامه و طرح واحدهای گوئیم می

 سازمان بنام جایی یک نهایت در و بدهد پیشنهاد بعد و باشد داشته برآورد هم مقدورات از همچنین. بسنجد

 بخشها و سطوح كلیه در گوئید می گاهی امّا. دهد می انجام را سازی هماهنگ عمل كه دارد وجود برنامه

 نكنند عمل شكل این به یعنی بكنند، تصحیح را خودشان دستگاههای خدمات وضعیت توانند می كارشناسان
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 دستگاه چه یزد استان در مثالً بودجه این با و داریم استانها از هریک برای بودجه چقدر امسال بگویند كه

 نكند نظر مقدوراتش به اول یعنی داد تلفن خطوط توان می كسانی چه به و كرد تأسیس توان می را مخابراتی

 موضع با آنها كار موضوع ارتباط. كنند می رسانی خدمت كه دستگاههایی اینجا در بگوید و كند نظر اول بلكه

 است؟ چگونه استانی، سطح در یعنی است كوچک مقیاس در كه نسبتی به ما سرپرستی تحت دستگاه كار

 با كه است طبیعی البته دهند، انجام خواهند می بعداً استان شورای و شهر شورای كه را كاری همان یعنی

 هماهنگ( كلی صورت به ولو) را برآوردش و آمایش و باشد داشته ارتباط تواند می دیگر بخشهای كارشناسان

 نسبتها هماهنگی متكفل و است كالن سطح برای كه ای برنامه مدل عین باید اینجا در كه است طبیعی كند،

 و هماهنگ را نیازها بتوانند تا باشم داشته استانها در را آن كوچک مدل باید است، كلی خیلی مقیاس یک در

 اداره خود مثالً است، مؤثر چقدر بیشتر بودجه جذب برای فشارمان ببینیم نگویند فقط و بكنند منطقی

 یک آن كارشناسان اگر... یعنی كند عمل انتظارات شدن بهینه و شدن منطقی با ارتباط در باید یزد مخابرات

 برای یعنی باشند داشته جامعه اسالمی توسعه جریان و نیازمندیها وضعیت از برآوردی و آمایش

 اینكه بگویند است ممكن باشند داشته نیازها تعریف مورد در مشترك الگوی یک رفتارها سازی هماهنگ

 اداره به آنرا میلیارد یک لذا و است زیاد بسیار شده، تعیین تومان پانصدهزار یا تومان میلیارد پنج ما بودجه

 میلیارد شش به بوده میلیارد پنج كه برق اداره بودجه نتیجه در است اضافه آنها نظر از چون بدهید برق

 چه هركدام شود تولیدی بخواهد هم مخابرات و شود تولیدی بخواهد برق اگر كه كنیم مالحظه بعد. رسد می

 اگر البته( مصرفی نه و) باشد تولیدی بخواهد اگر خانواده سطح در ولو ارتباطات باشند داشته باید جایگاهی

 مختلف شئون در را مصرف و توزیع تولید، یعنی شود مصرفی باید هم مخابرات شود مصرفی بخواهد برق

 نظر در روستا یک در حتی پائین سطوح از انتظارات شدن هماهنگ و شدن منطقی دیگر عبارت به یا بیاوریم

 . برسد بودجه و برنامه سازمان به تا بیاوریم باال و گرفته

 دولت درونی سازی هماهنگ مدل با متناسب مخابراتی تسهیالت ارائه ضرورت ـ 3/3/1
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 دهی سرویس فقط من وظیفه بگوید مخابرات كه ندارد معنا آنوقت گرفت صورت سازی هماهنگ این اگر    

 ارتباط جهتگیری بهینه خصوص در و! ندارم؟ ارتباطات تخصیص كمیت و كیفیت به كاری و است ارتباطی

 باید دینی امور با مرتبط اصناف پرورش، و آموزش تبلیغات، سازمان قبیل از دیگر نهادهای متوجه را وظیفه

 باید كجا و داد خدمت چگونه و صنف كدام به دید باید حاال باشد داشته نقش هم مخابرات اگر اما! دانست؟

 یعنی چه؟ یعنی دولت به كردن خدمت همچنین چه، یعنی ملت به كردن خدمت اصالً و بدهیم خدمت كمتر

 این كارشناس اطالق از. بدهیم خدمت خواهیم می هماهنگی ایجاد برای دولتی سازمانهای خود درون

 طریق از بخواهد اینكه بدون هست دیگر ادارات در كه دیگری های اطاق كلیه به بتواند باید خانه وزارت

 هم خط پشت حتی و شود خارج اداره از كه ندارد لزومی و بگیرد تماس بتواند كند، عمل مخابرات

 به بخواهم اگر حال هستم، مشغول مخابرات اداره كارشناسی به و هستم اطاقی یک در بنده مثالً. ایستد نمی

 و دارم داخلی شماره یک بلكه كنم نمی مراجعه اینجا مركزی خانه تلفن به هرگز بزنم زنگ خودم مجاور واحد

 بتوانند اداره های اطاق از هستند سازی هماهنگ الگوی دارای كه كسانی اگر حال. زنم می زنگ مستقیماً

 ادارات كلیه كه است هماهنگی ایجاد جهت مخصوص سرویس ارائه معنایش این بگیرند تماس بقیه با براحتی

 این به ارتباطاشان كه نباشد الزم وزارتخانه اطاقهای همه است ممكن. كند می مالحظه اداره یک منزله به را

 مختلف سطوح بخشهایش، این است ممكن و بشود اینگونه باید آن از بخش یک ولی شود ای شبكه معنا

 بتوانند كارشناسی بخشهای با هم كارشناسها و اجرائی بخشهای با راحتی به باید مدیران یعنی باشد داشته

 و باشند هماهنگی و خدمت وسیله و جامعه ارتقا ابزار باید قوانین كه داشت توجه باید اصوالً. بگیرند تماس

 . كنند ایجاد بست بن مردم برای نباید

 داد؟ انجام را كار این توان می هم انگیزه مورد در آیا حاال    

 خانواده به كمی ارتباط و دولت به كیفی ارتباط اختصاص ـ 1/3/1

 دولت كه كنیم مشخص را مطلب این تعریف و بگیریم را نتیجه خواهیم می سئواالت این طرح از اینجا در    

 داشته تلفن باید خانواده اینكه تعریف همچنین باشد، داشته كیفی و ارتباط قدرت و باشد داشته تلفن باید
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 با باید دولت تلفن یعنی كند، می فرق بسیار ایندو كه است روشن. باشد داشته كمّی ارتباط قدرت و باشد

 لذا و دهیم می مختلف سطوح برای هماهنگی مدل ما گوئید می شما چون باشد همراه آن هماهنگی مدل

 تلفن مثل بتوانند ها تلفن از یكدسته باید 11 سطح در مثالً. كند تبعیت باید نیز آن هماهنگی افزار سخت

 است ای شماره هفت گوئیم می عمومی های تلفن با و باشد باید اینگونه هم 11 سطح برای كند، كار داخلی

 .است اجتماعی رفتار هماهنگی تابع افزار، نرم به نسبت ارتباطات طراحی و مخابرات طراحی یعنی. كند فرق

 دولت سازی هماهنگ جایگاه متناسب مخابرات شدن كیفی ضرورت ـ 1/3/1

 است؟ افزار نرم تابع افزار سخت فرمائید می: رضایی االسالم حجة    

 لذا است، مصلحت شورای آن بزرگ شكل و است كالن مدل سازی هماهنگ افزار نرم كار یعنی بله(: ج)    

 تلفن دارد كار كه سطحی آن با دولتی افراد یعنی باشد داشته خاصی شكل باید دولت درون در افزار سخت

 دفتر یا مجلس پژوهش دفتر به مثالً دارد كار اداره تا ده به مثالً گوئید می. باشد داخلی باید آنها

 كنید می ذكر را جا ده دارد، كار ملی امنیت شورای دفتر با یا استراتژیک تحقیقات مركز دفتر جمهوری رئیس

 مراكز این سازی هماهنگ برای سطح این در گیری تصمیم اگر گویم می دارد ارتباط اینجاها با گوئید می و

 رسید توافق به همدیگر با و كرد مذاكره توان نمی كه ابزار بدون و خواهد می ابزار اوالً سازی هماهنگ این است

 برای كه است الزم باشد منطقی بخواهد وقتی باشد منطقی باید ما توافق یعنی برسیم توافق به اینكه

 جدول سطح باالترین كه سطح این در هماهنگی مثال برای باشد داشته وجود منطق، یک آن هماهنگی

 گیران تصمیم سطح در مركز پانصد یا مركز پنجاه مثالً برای داخلی تلفنهای به نیاز( 11 شماره) است تعریف

 و مشاركت مدیریت،» مثالً آئیم می تر پائین آنجا از و دارد تلفن مقدار این به نیاز كارشناسان سطح در و دارد

 كدام در ها این كنیم می سئوال و كنیم می طرح هستند ما مدیریتی اساسی تقسیمات جزء كه را «مباشرت

 در باید شما خوب بسیار گویم می باشد چیزی چنین سطوح كلیه در باید گوئید می شما مثالً هستند؟ سطوح

 به تواند نمی وزیر یک هرگز یعنی باشد خودش با متناسب سطح هر در و باشید داشته داخلی شماره آنجا

 هرگز نیست، رده و سطح این در وزیر كار رده و سطح چون بگیرد تماس داخلی تلفن با بندرعباس كارشناس
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 اداره اختیارات حوزه در موضوع این خیر، یا شود ساخته سدّ جا فالن در كه بگیرید تصمیم توانید نمی شما

 و مشاغل بندی طبقه یعنی كند مذاكره آنجا مدیریت با تواند می بخش آن در شما معاون البته نیست، شما

 موضوعات و اوصاف به نسبت كه مختلفی سطوح نظر از هم و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، نظر از هم فعالیتها

 شدن كیفی در روشن بسیار دید یک این بدهیم، انجام را كار این ما اگر حال. گیرد قرار توجه مورد باید دارد

 كار الگوی و سازمان برنامه، البته. است هماهنگ كشوری جدید سازماندهی تعریف با تقریباً و است مخابرات

 بگونه كشوری استخدام مدیریت سازمان كه ندارد امكان و باشد هماهنگ یكدیگر با باید سه هر تصرف و

 .باشد دیگری گونه به هم ریزی برنامه و كند كار دیگری

 مطلوب تخصیص نظام در دولت ارتباطی كمی و كیفی سهم تبیین ـ 1/3/1

 و عام صورت به یعنی خیر؟ یا باشد طرف این به گیری جهت كه دانید می الزم را سطح این شما آیا حال    

 اگر كه نفر میلیون شصت برای مثالً است زیاد هم آن كمی سهم هرچند دارد كیفی سهم دولت بگوئیم كلی

 ده بدهیم، تلفن مطلوب سطح در خانوارها همه به بخواهیم اگر كنید، مالحظه خانواده یک را نفر شش هر

 دهید می تلفن دوبرابر اصناف، به آن مقابل در آیا ولی برسد مردم عموم به تا است الزم تلفن خط میلیون

 گوئید می اینكه یا بدهید دولت به هم تلفن میلیون 12 و بدهید صنف به تلفن میلیون 12 خواهید می یعنی

 كه را تلفنهایی جمع و باشد كمتر خیلی است ممكن دولت به مربوط خدمت نوع لذا و دارد، فرق خدمت نوع

 قدرت كه است نوعی نوعش ولی مردم 323 یعنی نرسد خط میلیون یک به است ممكن میدهیم دولت به

 در شما برای بندی طبقه این است ممكن بعداً یعنی است معمولی تلفن میلیون 12 برابر سازیش هماهنگ

 اصل برای هم بندی طبقه نوع این چون نیست سدسازی مثل اینكه چون باشد داشته هزینه به نیاز افزار سخت

 .كند می تحمیل را زیادی هزینه میدهیم، آن به كه داخلی ارتباطات برای هم و بندی طبقه

 ضریبهای بعنوان ما كه است 73و 71 ،71های ضریب براساس گفتید حضرتعالی كه را مطلبی(: س)    

 آنچیزی نهایتاً كنیم، تبدیل را این بخواهیم اگر موضوع، هر منزلت با متناسب حال كنیم می یاد آن از مطلوب

 یک را تخصیص این حال شود بیان عددی های ضریب كاری هر برای اینكه است احتیاج مورد برنامه در كه
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 افزار سخت و تلفن خط گوئید می وقت یک یابد می تخصیص بودجه از 71 كه است بودجه گوئید می وقتی

 .یابد می تخصیص اینها از 71 كه است

 شما است ممكن یعنی باشد زیاد افزاریش سخت تأسیسات ولكن باشد كم آن تلفن خط است ممكن(: ج)    

 .بدهیم انجام را بندی طبقه نوع این بخواهیم ما اگر: بگوئید

 بیان كه توضیحاتی این با یعنی بود نخواهد پذیر امكان سادگی به كیفی بندی طبقه آنوقت(: س)    

 .است مشكلی بسیار كار كردنش مند قاعده بعد و مطلب این تشخیص فرمائید می

 ابتدا دهید انجام آینده سال 1 برای بخواهید اگر شما را دهیم می انجام داریم االن كه كاری این مثل(: ج)    

 به كمی خدمات چقدر و دهیم می دولت به كمی خدمات چقدر االن یعنی كنید عینی برداری نمونه یک باید

 .است شده روشن براساس اینها دهیم می مردم و صنف

 شود؟ می معلوم كمی خدمات از(: س)    

 از تعریف یک ما یعنی بدهیم تشخیصی چنین توانیم می آنها به توجه با كه بوده مطلب چقدر نه،(: ج)    

 داشتیم اقتصاد فرهنگ، سیاست، یعنی آنها كار موضوع از تعریف یک هم بعد داشتیم صنف و دولت خانواده،

 د ج، ب، الف، ها تعریف این بنابر بگوئیم توانیم می بعد كنیم می ذكر آنها مقابل در را متناسب ساختارهای بعد

 ابتدا پس. شود تقسیم شده تعریف صورت به ارتباطی خطوط حرف، 17 برحسب شود، گذاشته حرف 17 تا

 اینگونه شما تعریف بنابر ها تلفن موجود وضعیت در گوئید می كه كند می القاء شما به خاص نگرش یک

 حاال اما كردیم محسابه كمّی صورت به ما گوئید می كیفی؟ یا است كمی آیا گویم می است، شده تقسیم

 سازی هماهنگ برای شناسایی، و ارزیابی مدل یک باید ابتدا كیفی مدل در. شود محاسبه كیفی خواهیم می

 نداشته هماهنگی اجمالی مدل یک اگر ولی باشید كامل مدل بدنبال شما كه ندارد لزوم هرچند كنید طراحی

 كه شخصی ذهنیت شدن هماهنگ یعنی تفاهم كلمه است؟ چیزی چه برای رابطه بگوئید توانید نمی باشید،

 بدهید او به جز یک بخواهید اینكه ولو بگیرید نظر در كه موضوعی هر خط، طرف آن با است خط طرف این

 برای گیرید می ارتباط كه وقتی شود اصالح ذهنش تا بگوئیم مطلب یک یا كنید دور او از را دغدغه یک و



 ····························································································  117 

 وقتی. است وزیر دو هماهنگی یا كارشناس دو بین هماهنگی مرحله این از باالتر و. است هماهنگی نحوه یک

 باید چگونه هماهنگی این پس. است منطق توسط شدن، هماهنگ مرحله اولین كنیم هماهنگ خواهیم می

 درونی هماهنگی نیرو وزارت در یعنی كند كار خودش كار موضوع در بگوئیم او به باید آیا گیرد؟ صورت

 باشد جداگانه صورت به خودش، درونی هماهنگی هم صنایع وزارت در و باشد نیرو وزارت به مربوط كارهای

 یكدیگر از و كردیم فرض موضوع برحسب را اینها همه اگر باشد هماهنگ خودش برای هم تبلیغات سازمان و

 به را اینها تواند نمی كند هماهنگ را اینها خواهد می باالتر قسمت در كه الگویی دانستیم مستقل و جدا

 تخصیص اینها به را كل بودجه خواهد می برنامه سازمان مثالً كند هماهنگ( وصفی و) موضوعی غیر صورت

 هماهنگی نسبت یک به باید اینجا در كند، هماهنگ را موضوعات این خواهد می تخصیص این بوسیله و بدهد

 هم با نسبت یک به بدهند انجام خواهند می كه را كارهایی و باشند كرده مالحظه قبالً را نیازهایشان

 . كند هماهنگ سطح باالترین در تواند می سازمان این آنوقت باشد، هماهنگ

 یک دارای نسبت به و باشد داشته جا همه در هماهنگی الگوی باید دولت آیا كه است این مطلب مهمترین    

 .گیرد می عهده به را كار این سود و نرخ و بازار مكانیزم و بازار خود بگوید اینكه یا باشد سازی هماهنگ منطق

 مخابرات تخصیص و ارتباطات تنظیم در( سرمایه) بازار اقتصاد نظریه بررسی ـ 1/1

 سمت این به بیشتر گرایش شوند نمی ارائه دیگری های شاخصه چون كنونی شرایط در: دانشمند مهندس    

 مختصری حد یک این شود برخوردار سرویس آن از و بدهد را خودش خدمت هزینه حداقل هركسی كه است

 .بدهد نخواهد را اش هزینه و بخواهد را چیزی یک كه است این از بهتر و دهد می انجام را بهینگی از

 .بازار اقتصاد یعنی(: ج)    

 مردم عده یک ما باالخره كه است روشن مسئولین اكثر برای چیزی یک و است چنین حدودی تا(: س)    

 .داریم محروم

 سرمایه اصالت براساس اجتماعی انگیزش توسعه و تغییر در دولت نقش نفی ـ 3/1/1



112  ···························································································································································  

 بوجود( مركزی بانک مدل) مدل یک در فقط هماهنگی این كه است این معنایش بازار اقتصاد اصالً(: ج)    

 گوید می برنامه سازمان مدل بنابر اینكه دیگر عبارت به كند می تبعیت آن از هم برنامه سازمان مدل و آید می

 دولت در هم را بودجه راندمان و بودجه بعد و كنیم مالحظه را صادرات و واردات موازنه و ارزی، توازن

 بر انداز پس و گذاری سرمایه اینجا در. بگیریم نظر در هم را انداز پس و گذاری سرمایه وضعیت و كنیم مالحظه

 این اگر. شود می بهینه هم صادرات شود، بهینه اگر انداز پس و گذاری سرمایه یعنی كند می حكومت دو هر

 دولت دید به فعالً ما گوئید می وقت یک البته شود می اجرا داری، سرمایه نظام كه است این معنایش باشد دید

 یک تا بدهد پولی یک و بیاید باید مركزی یک آنوقت باشیم، نداشته ترمز نقش فعالً یعنی نداریم كاری

 بدهد را اش هزینه هركسی اینكه گوئیم می آنوقت. بدهند انجام دولت مختلف قسمتهای برای كار یک ای عده

 .ندارد انگیزه جهت تغییر به كاری اصالً دولت كه است این معنایش بدهد خدمت او به هم دولت تا

 اصطالح به و شود می بهتر مردم های انگیزه كنیم، می بینی پیش ما كه روشهایی با بگوید كسی اگر(: س)    

 .هستیم مخالف آن با ما و است بد این نه كه گوید نمی كسی. شود می تر اسالمی

 .دهند نمی او به هم ای هزینه ولی(: ج)    

 سودآور سهامی شركت و موضوعی الطوایفی ملوك به بازار اقتصاد مدل در دولت تبدیل ـ 1/1/1

 یک است خوب خیلی شود می انجام اگر و است درست گوئید می شما هرچه گویند می عده یک نه،(: س)    

 مگر گویند می است جاری جاها از بسیاری در قضیه این و نیستیم قضیه این متكفل ما گویند می دیگری عده

 مگر است صنایع وزارت برعهده یا تلفن و تلگراف و پست وزارت برعهده دینی امور به مردم كردن مند عالقه

 كردن ضیق دنبال هیچیک و دهند می انجام را خودشان كار هركدام اینها است، كشاورزی وزارت عهده بر

 ربطی آنها وظایف به اصالً و نیستند دین سمت به مردم هدایت برای آنها بسط و دادن گسترش یا ها زمینه

 هدایتی ساختارهای تكلیف آن و كند هدایت را مردم باید كه است دیگری دستگاه وظایف ها این ندارد،

 وعاظ یا و باشد رهبری دستگاه یا تبلیغات سازمان یا باشد ارشاد وزارت اسمش است ممكن حاال است جامعه

 .نیست این ما كار گویند می اینها بهرحال. باشند دینی
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 باید هركس و شود می موضوعی الطوایفی ملوك دولت بلكه. نیست سیستم یک و نظام یک دولت پس(: ج)    

 هم سودآور و كند عمل خوب خیلی سهامی شركت یک مثل باید كند عمل خودش به مربوط موضوع در

 .باشد

 من گوید می پردازد می را جاهایی یک بودجه دولت میگود باشد هم سودآور نگویند كه است ممكن(: س)    

 یا صنایع وزارت یا تلفن و تلگراف و پست وزارت اما بیاید بوجود زمینه این تا كنم می كمک شما به اندازه این

 كه كنم ریزی برنامه طوری خودم ریزی برنامه در من كه نكرده تكلیف من بر كسی كه گوید می دیگر جای

 حرام چیزهای است طبیعی كنم نمی هم مخالفت. نیستم قضیه این متكفل من. ببرم باال را مردم تعبد درجه

 .كنم نمی تولید گفته رساله كه حدی در را

 دیگر موضوعات از مستقل هم ما موضوع است شرط مخالفت عدم و نیست الزم قطعیه موافقت یعنی(: ج)    

 الزم هماهنگ و مند نظام و سیستمی دید یعنی ماست موضوعات از مستقل شان موضوعات هم دیگران و است

 .باشد حاكم نیست

 باشد این برخالف كه شود می نظری اعمال یک جاهایی در اگر و است اینگونه حدودی تا من نظر به(: س)    

 وجود نیازمندیهایی یک یعنی هست كه است همان اصلی قاعده ندارد، هم ای قاعده كه است استثناهایی جزء

 شود، زیاد مردم تعبد مثالً كه ندارد این به هم كاری و كند تأمین آنرا باید است مسئول كه هركسی و دارد

 بازار در كه لباسهایی همه چرا كه شود می بلند معاون یا وزیر یک صدای( لباس) منسوجات بحث در مثالً

 مذهبی خانواده یک وقتی تا باشد داشته بهتری عكسهای نباید چرا و دارد نامناسب عكسهای شود می تولید

 یک تواند نمی چون نشود مشكل دچار ها مغازه و فروشگاهها در كند انتخاب لباس اش بچه برای خواهد می

 مدیرش به است ممكن و. باشد نشده جایی از تبلیغ و باشد نداشته التینی نوشته كه كند انتخاب لباسی

 زند می را حرف این مدیر یک منتهی نشود تولید ها لباس اینگونه كه كنید ریزی برنامه نحوی به بگوید

 یعنی شود نمی مكتوب برنامه یک به تبدیل یعنی شود می تمام هم بعد و میدهد پاسخی یک هم یا معاونش

 را مردم كه شود تولید لباسهایی باید لباسها تولید در كه باشد داشته ساختار یک قضیه این كه نیست اینگونه
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 كنندگان تولید صنف و دهد افزایش را پیغمبر و خدا به ها بچه عالقه و كند هدایت اسالمی زندگی سمت به

 همچنین. است آن بر مراقبت و قضیه این بر نظارت مسئول هم مدیر فالن و است مسئول قضیه این در

 كسانی یا وزیر یک جان عمق از فریاد و حرف یک شود می گفته هم اگر و ندارد وجود جایی هیچ در تكلیفی

 اسالمی كشور صنعت چرا كه شده داده تذكر او به روحانی یک یا مجلس از است ممكن آنهم كه است

 ما بگوید است ممكن. كرد پیدا فروشگاهها در بچه برای مناسب پیراهن یک توان نمی حتی كه است اینگونه

 .كند ارائه دیگری جای یا ارشاد وزارت مثالً را الگویش دارند انتظار ولی كنیم كمک باید

 منتجه تكامل در مخابرات تأثیر و همدیگر به اجتماعی موضوعات پیوستگی ضرورت ـ 1/1

 وجود موضوعات بین جدایی و دیگر موضوعات كنار امریست ارشاد آیا كه جاست همین در مسئله(: ج)    

 باال را سنجش و فهم و است استدالل بحث بخشش ارشاد نداریم، لباس به كاری ما بگویند هم آنها و دارد

 چنین اگر. است مستقل موضوعات به نسبت امّا گذارد می زیارت و خواندن دعا برای پرورشی برنامه برد، می

 دید این از اگر بكند نباید هم توصیه حتی و كند دخالت ای خانه وزارت هیچ در ارشاد نباید اصالً باشد دیدی

 بشود هماهنگی و همراهی نسبت به دیگر های وزارتخانه بوسیله باید ارشاد وزارت بگوئیم و كنیم عدول كمی

 به این البته كه بنویسید چنین لباسها روی بر كه بنویسید صنایع وزارت برای كه است این معنایش آنوقت

 .شود می انجام نسبت

 موضوع به منحصر فقط اثرش و دارد حضور مختلف موضوعات در امكانی هر گوئیم می وقت یک امّا    

 دیدی یک پس دارد حضور ارشاد در مخابرات هم و دارد حضور مخابرات در ارشاد وزارت هم نیست خودش

 روی ما بناست اگر و هستند منتجه یک دارای و مجموعه یک دهنده تشكیل اعضاء موضوعات كلیه كه داریم

 .كنند تعریف مجموعه در را شان جایگاه باید اینها همه كنیم عوض آنرا جهت و بگذاریم دست منتجه

 كه بشود تشكیل مجموعه یک تا ببیند هم در را مختلف جاهای آثار بتواند كه نگری كلی دید این(: س)    

 برای تكلیفی برنامه صورت به و مند قاعده بحث یک صورت به دهد گسترش را اسالمی ارزشهای مرتباً بتواند
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 را اینها كه داند می خودش برای نه را نقشی چنین هم برنامه سازمان و نیست مفهوم غیره و ها دستگاه

 .بیند می دیگران برعهده نه و كند هماهنگ

 هماهنگ را كارهایشان كمونیستی كشورهای در كمونیستها یعنی كنم می مالحظه را ضدش حاال(: ج)    

 امورش بقیه و لجستیک دستگاه با آن مخابراتی سیستم كه است موفق زمانی ارتش یک میدهند، انجام

 .باشد هماهنگ

 كه را بازار محور گفتند حدودی تا آنها حاال نیست چنین هم غرب دنیای در كه است روشن(: س)    

 خودمان نشد هم جاهایش یک چنانچه اگر و كند می كنترل نسبتی یک به را اینها همه خودش بازار بگذاریم

 شرایط در و شود می هماهنگ بازار وسیله به قضیه این حدودی تا البته معمولی حالت در كنیم، می دخالت

 تغییراتی یک حتماً افتد می اتفاق مشكلی مالزی در وقتی مثالً. كنند می دخالت كه است طبیعی هم بحرانی

 بكار را مالی و پولی های سیاست دولت است خراب بازار اقتصاد كه وقتی و كند می ایجاد امور برخی در

 سطح در خالصه كند می جمع یا كند می تزریق پول یا دهد می افزایش یا كاهش را مالیات یا یعنی گیرد می

 نیست اینگونه ولی بدهند تغییراتی كه دارند حق دولتها گویند می كه است بحثی این. كند می دخالت كلیات

 تغییرات اینها با گیرند می دست در را اصلی پارامتر چندتا بلكه. كنند معین تكلیف كسی برای سریعاً كه

 .كند می تنظیم مرتباً را خودش هم جامعه و دهند می

 همسایه خانه در كه را این كنم می سئوال حال. است بیشتر خیلی سوسیالیستی كشورهای در(: ج)    

 نیست؟ خبری هیچ دیگر رسید اینجا به كه وقتی شده چطور بینند می

 داری سرمایه كشورهای در چه و كمونیستی كشورهای در چه است امور نظم از بحث: رضایی االسالم حجة    

. دارد وجود ما جامعه در فردی انضباط البته. برند می سئوال زیر را ما حكومت هم نظم همان زاویه از االن كه

 و هستند آشنا آن به نسبت مردم كه است سال هزار از بیش شده نوشته رساله در كه فردی مناسک االن

 بعید احتماالت و شده مند قاعده نظم این استنباطش عمل در هم ندارد وجود این بگوید تواند نمی كس هیچ

 مسلمان فرد خانه یک در االن بینیم می را این و دارد وجود مردم فرهنگ در هم و اند كرده بررسی هم آنرا
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 عمل) اجتماعی مسائل ولی هستند متعصب و حساس آن طهارت به نسبت نشود، نجس آن فرش وقتی

 . است نشده جاری هم مردم فرهنگ در لذا است بوده مردم مبتالبه نه و شده استنباط نه( مردم اجتماعی

 .است نشده استنباط ولی بوده مبتالبه البته(: ج)    

 دین به منسوب را این هم مردم بعد و است نشده وارد مردم فرهنگ در كه معنا این به مبتالبه(: س)    

 البته كنند می اخذ آنجا از و دانند می مباح امورات جزء هم االن و است شده رها بخش این در لذا دانند نمی

 چون و است نشده تشكیل نظام اصالً اینطرف اما اند كرده عمل اساس براین اول از مادی نظامهای و كشورها

 آن بودن جاری بدلیل است شده تشكیل حكومت این كه حال است نبوده معنا این به حكومتی و نظامی

 حتی و است نكرده پیدا جریان اجتماعی فرهنگ در اصالً یعنی است شده واقع جدایی این فرهنگ، نحوه

 متعصب دین به نسبت هم خیلی و اند رفته مادی روشهای و مادی منطق و علوم بدنبال كه ما كارشناسان

 عقالیی و عرفی امورات جزء و كنند نمی حس قضیه این به نیازی اصالً خودشان اجتماعی عمل در هستند

 مسئله این حوزه در گوئیم می وقتی یک حال. دارد وجود ناهماهنگی لذا و كنند می تنظیم و كنند می معنا

 بودجه و برنامه سازمان مثالً كنند می امور تنظیم دارند كه است كارشناسانی به مربوط وقت یک دارد، وجود

 خیلی یعنی كنند می نگاه مسایل این به عقالئی و عرفی اصالً بینیم می جاست مهمترین و حساسترین كه

 آمریكا كنند می نقل كه آنگونه و است مهم بسیار آنها برنامه مدل كه وجودی با كنند می نگاه قضیه به ساده

 نظام كه آنجایی است، بودجه و برنامه سازمان همین است بوده حساس آن به نسبت كه را جایی تنها

 جزء امروز این و گیرند می قرار تأثیر تحت این به نسبت جاها بقیه بگذاریم دست را جامعه كالن های تخصیص

 .نیست ما كارشناسی فرهنگ

 ارتباطات كیفی بندی طبقه مدل ـ 1/1

 هستند؟ چیزهایی چه آینده جلسات در كنیم كار آن روی باید ما كه را دورنمایی بنابراین(: ج)    

 بندی طبقه كه كند معرف را سیاستهایی بتوانند كه هائی شاخصه و شد بیان مخابرات كلی شمای بحال تا    

 بلكه شود می برابر یک تا برابر 11 از تلفها تعداد بگوئیم كه نیست كمی فقط بندی طبقه این و دهد تحویل را
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 آن همراه بیاید مختلف سطوح در مدل سازی هماهنگ قدرت كه است این كیفی معنای و است كیفی حتماً

 .شود ایجاد افزاری سخت لجستیک و كند تبعیت سطح همان در هم افزار سخت

 جزء كمیّت اوالً كنیم می كیفی گذاری ارزش وقتی كه هست بحث این در اشكال یک: دانشمند مهندس    

 یک آنجا در. نیست تنها كمّی یعنی شود می گرفته نظر در مجموعه یک در دو هر و شده محسوب كیفیت

 گیرد می انجام كیفیت آن ایجاد برای كه ای هزینه مقدار با كیفیت مجموعه اساساً كه است مطرح بحثی

 و كنیم می تقسیم را واحد هفت یا كنیم می تقسیم را واحد صد اگر مثالً دارد مستقیمی تناسب یک احتماالً

 گوئیم می گویا اعتبار یک به خانواده، به كیفیت 3 و صنف به كیفیت 1 دولت به كیفیت 1،1،3،1 گوئیم می

 ارزش آن آمدن بوجود چون كنیم خرج اینطرف از تومان چهارصد باید باشیم داشته تومان صد هفت اگر

 به آنرا تومان چهارصد باشیم داشته تومان هفتصد ما اگر كه آید می بوجود ذهن در ای صفحه یک دارد هزینه

 .شود می هزینه اینگونه یعنی بدهیم مردم به آنرا صدتومان و صنف به را تومان دویست و بدهیم دولت

 ارتباطی گیری بهره 73 سازی، هماهنگ جریان 71 سازی، هماهنگ 71 ـ 3/1/1

 خرج را تومان دویست بعد و كنیم سازی هماهنگ خرج تومان چهارصد ما اگر است این مهم نكته(: ج)    

 بقیه، 73 آن در گیرد می انجام باال سطح در مدیریتش یا سازی هماهنگ كه موضوعات هماهنگی جریان

 تشتت نتیجه در و دهیم می بها كم هماهنگ به بگوئیم ما اینكه برخالف شود می حل آسانتر مردم كارهای

 پس. برسد خانواده سطح به تا شود ایجاد( توازن جریان) پائین سنجش در گوناگون اصطكاكهای و شود پیدا

 . كنند می پیدا تلفن به را احتیاج كمترین مردم گرفتیم نظر در هماهنگی برای را هزینه بیشترین ما اگر

 تواند می كه كسی دانشگاه كنكور در كه شد این اش نتیجه و كردیم هزینه هماهنگی در كنید فرض مثالً    

 سنجشی نحوه یک و كردیم برقرار را ارتباطی نحوه یک یعنی شود قبول بروجرد در شود، قبول ساوه شهر در

 تغییر را كشور آموزشی بافت یعنی برود دانشگاه به خودش سكونت محل در هركسی گفتیم دادیم انجام را

 ای منطقه را كار مثالً و كردیم تعریف دیگری گونه به دانشگاه با را كار دادیم، تغییر هم را كار بافت و دادیم

 این از باید استثنائاً شود، می داده كه آموزشهایی دارد طبیعی منابع كه ساوه منطقه گفتیم كردیم تعریف
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 كنید فرض مثالً باشد، هست آنجا در كه طبیعی منابع همان مورد در آن غالب گرایش و باشد خارج موضوع

 دانشكده باید شود كشاورزی آنجا در غالب گرایش بناست اگر حال آید می عمل به خوبی كشاورزی آنجا در

 و كم خیلی شود انتخاب نفت رشته دانشجوی نیست، نفت كه منطقه آن در اگر باشد كشاورزی هم آن

 قبول دانشجویان آنجا در شد بنا اگر دارد، نفت كه دیگری جای یا خوزستان منطقه برای ولی باشد محدود

 كشاورزی كاربرد كه تسهیالتی اما شود فراهم برایش موضوع این مناسب های رشته به مربوط تسهیالت شود،

 گیری پیش اینكه تا باشد محدود و كم خیلی برود شمال به بعداً دانشجو این كه باشد الزم مثالً. باشد داشته

 های رده در خاصه. كند تلفن پدرش به كه باشد الزم و برود دیگر شهر به بخواهد دانشجو اینكه از كنیم

 محل از كه ندارد معنا دانشگاه از قبل تا بگوئیم و كنیم بندی تقسیم باید را دانشگاه یعنی غیرتخصیصی

 از دانشگاه عمومی های رشته از اگر حاال نیست الزم نیز دیپلم فوق تا دیپلم از بدهد مكان تغییر خودش

 اشكالی گفت توان می خصوصیاتی یک حفظ با برود دیگری جای به خواست است تخصصی كه باالتر لیسانس

 برنامه یک كشور طبیعی منابع با آن تناسب و جمعیت توزیع تخصیص و هماهنگی بافت مورد در اگر. ندارد

 و كنیم می معین ما بگوئیم بلكه كند می معین بازار خود شد كه هرطور نگوئیم و شود طراحی سازی هماهنگ

 پیدا نیاز تلفن به كمتر ها خانواده اصوالً باشد اینگونه باید كار تولید وضعیت و باشد اینگونه باید آموزش وضع

 .باشد بستهایی بن یک در كه كند می پیدا نیاز تلفن به زمانی خانواده پس كنند می

 ارتباطات تنظیم در ائی مرحله استراتژی ترسیم و نمائی مطلوبیت ترسیم ضرورت ـ 1/1/1

 .نیست مخابرات كار دیگر این: رضائی االسالم حجة    

 كه مختلف بخشهای بین هماهنگی بگوئید و باشید داشته جامع طرح به نسبت كامل دید شما(: ج)    

 بعد داریم فاصله خیلی وضعیت آن با حاال بگوئید تر پائین پله یک بعد باشد چگونه است مخابرات برعهده

 رسیم می اینجا به بعد سال دویست و هستیم اوّل مرحله در ما بگوئید و كنید طراحی را مخابرات استراتژی

 كجا خواهید می كه باشید داشته باید برآوردی یک بدهید برنامه توانید نمی االن از باشید نداشته دید اگر

 را قیمت بازار ساختار و كنیم می مسلط را بازار ما بگوئید خواهید می اینكه یا چیست، مطلوب وضعیت و بروید
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 جای از هم را صادرات توسعه و گیریم می قرار جهانی خانواده جزء و كند می درست را كار و كند می تعیین

 رسیدن برای ندارد حرفی دیگر این شویم، می اداره هم ما كرد اداره را دنیا، كه هرگونه و بریم می باالتر دیگر

 .كنید ترویج و شوید آشنا غربی زندگی با اكنون هم از است بهتر اینجا به

 پیدا را دید این كنیم عمل سیر همان براساس بخواهیم ما اگر كردید بیان شما كه سیری آن(: س)    

 منزلت وارد ما كه است وقت یک دارد فاصله كنونی شرایط از مقداری قضیه آن گویم می من یعنی كنیم می

 كنیم می طرح را نظام مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک مسایل از فراتر حتی و شویم می نظام كل طراحی

 وارد جایی از ما ولی است درستی بحث این كند طراحی را نظام ای توسعه و كالن سیاستهای خواهد می كه

 شدنی هم باز دهد قرار خودش العین نصیب آنرا مخابرات و كنیم عمل آن به بخواهیم اگر كه شدیم بحث

 خانواده، و صنف دولت، جایگاه از وقتی یعنی كردیم تعریف در دخالت و دادیم تعریفی یک ما یعنی است

 كردیم درونی و بیرونی بعد و نموده بندی طبقه فعالیتهایشان موضوع به نسبت را اینها بعد و دادیم تعریف

 ترسیم بخواهیم است كیفی 73 و 71،71كه تخصیص نظام همین براساس قضیه همین در مخابرات اگر حاال

 برعهده را جامعه تكاملی وظیفه كه دولت بنابراین رود می افزارهایش سخت تهیه و تخصیص روی نوعاً كنیم

 عدد هزار كه ندارد پول اصالً ولی بخرد ماهواره باید دولت مثال برای كند می فرق ابزارش نوع اصالً دارد

 71 آن تخصیص نظام بنابراین بسازد خواهد می ماهواره یک یا بخرد خواهد می ماهواره یک بلكه بخرد ماهواره

 مردم به كه است تلفن خط میلیون یک برابر مثالً ماهواره یک بگوئیم كه است آن از غیر این و طلبد می را

 نوع هم افزارها سخت بخش در كنیم نگاه را كیفی 71 و 71 همان بخواهیم اگر اساس این بر لذا بدهند

 نوع چند ببینیم ما دادید انجام حضرتعالی كه بندی طبقه همان یعنی كند می فرق افزارهایش سخت

 و باسیم تلفنهای آن سطح ترین پائین. شود می ماهواره آن سطح باالترین مثالً داریم ارتباطی افزار سخت

 بگوئیم بعد هستند... و دیتا شبكه ایكس، اف موبایل، بندی طبقه این در هست منازل در كه شود می معمولی

 ( 1 شماره ضمیمه به شود رجوع. )شوند می مخابرات به مربوط اینها
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 كیفی تخصیصهای یا مدل یا شما احیاناً كه كرد حل را مطلب تر ساده بندی تقسیم با توان می(: ج)    

 اول معنا بدین كنید برخورد صورت چند به توانید می شما یعنی باشید نداشته كردم ذكر من كه یاینطور

 این و دولت به را بخش این بعد. داریم افزار سخت نوع چند بگوئید بگیرید نظر در را عینی موجود وضعیت

 را این كردن كار برنامه دورنمای كه است این غرضم بدهیم خانواده به را بخش این و صنف به را بخش

 .چیست كه ببینید

 .است شده مشخص اساس براین اصالً آن دورنمای شدیم ساختارها تعریف وارد كه مدتی این در(: س)    

 .دارد وجود تناسب افزار سخت و افزار نرم بین اینكه به ایم رسیده ما(: ج)    

 باالترین فرضاً كه گوئیم می را اجتماعی ارتباطات نظام كه جایی آن یعنی دارد تناسب است درست(: س)    

 بیان شما را این است، گیری بهره بعد و سازی هماهنگ جریان كیفیت بعد و است سازی هماهنگ آن سطح

 .فرمودید

 .نیست الزم سطح این از باالتر گوئید می كه است وقتی یک(: ج)    

 دهد؟ نمی جواب یا میدهد جواب آیا بحث از سطح این در گوئیم می بلكه نیست الزم فعالً اینكه نه(: س)    

 معالجه توانم می دارو این با را بیمار این من میگوئید شما دارد فرق جوابش نوع منتهی میدهد جواب(: ج)    

 .نیست بیشتر مقدار این از كردنش معالجه ظرفیت ولكن بله: میگویم من كنم؟

 باید كنیم درمان را درد ای ریشه بخواهیم اگر دارد، درد بدن این بگوئید شما كه این مثل یعنی(: س)    

 را مریض این كنیم می گیری پیش بیمار برای االن گوئید می شما لذا ندارد پول مریض االن ولی شود جراحی

 .دارد می نگه سالم سال یک تا

 .بیاوریم بوجود اساسی تغییرات اینكه به نداریم كاری ما میگوئید(: ج)    

 .دارد می نگه زنده را مریض یكسال تا این كه بگویم را این خواهم می(: س)    

 .شود خوب انشاءاهلل بعداً كه میدهد مریض به را امید این(: ج)    
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 تنظیم این باید و میدهد جواب سقف این تا طرح اول مرحله فضای كه است مطلب همین منظورم(: س)    

 تا را طرح این ما گوید می تلگراف و پست وزارت وقت یک. هستیم مطلب همین دنبال ما لذا گیرد صورت

 این چون ندارد هم محدودیتی هیچ ما برای و كنیم گذاری سرمایه آن روی سال پنج خواهیم می ببریم آخر

 مریض یكسال تا باید كه است سطحی همان شدیم وارد االن ما كه سطحی این اما است، مهم ما برای موضوع

 . نگهدارد سالم را

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

 « 3» شماره ضمیمه

 « 1» شماره ضمیمه

 « 1» شماره ضمیمه





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 01جلسه 

 11: پژوهشی جلسه شماره21/32/77: 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

  «خانواده و صنف دولت،» ،«ارتباطی درونی، بیرونی،» فعالیتهای

  مطلوب كیفی و كمّی گذاری ارزش جدول و

 1 •••مشاغل بندی طبقه جدول در ارتباطی و بیرونی عناوین مفهوم تبیین ـ 3

 1 •••(دولت سیاسی بیرونی) خاص عنوان یک مفهوم تبیین ـ 3/3    

 1 •••دولت ارتباطی خدمات معنای ـ 1/3    

 1 •••تر روشن بیان به جدول عناوین شدن ترجمه ضرورت ـ 1/3    

 1 •••خانواده به دولت ارتباطی خدمات مورد در مثالهایی ـ 1/3    

 1 •••دولت درونی سازی هماهنگ مختلف های شیوه ـ 1

 1 •••ارتباطی ابزارهای از استفاده با دولت درونی ازی هماهنگ ـ 3/1    

 7 •••هماهنگی ایجاد جهت الزم افزار نرم ـ 1/1    

 7 •••موجود ارتباطی افزارهای سخت انواع ـ 1/1    

 1 •••دیتا شبكه پیرامون توضیحاتی ـ 1/1    

 32 •••افزارها نرم بررسی ضرورت ـ 1/1    
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 31 •••عمومی انتظارات به بیشتر خدمات ارائه لزوم ـ 1/1    

 31 •••انتظارات مفهوم بیشتر تبیین ـ 7/1    

 31 •••یكدیگر با جدول اعداد تفاوت و جدول در كیفیت و كمیت تركیب ـ 1

 11 •••وضعیت این با متناسب ارتباطی خدمات تدریجی اصالح و مطلوب وضعیت تعیین ضرورت ـ 3/1    

 



 «خانواده و صنف دولت،» ،«ارتباطی درونی، بیرونی،» فعالیتهای

 مطلوب كیفی و مّیك گذاری ارزش جدول و

 مشاغل بندی طبقه جدول در ارتباطی و بیرونی عناوین مفهوم تبیین ـ 3

 پاسخ آنها به باید كه است مطرح سؤال چند پژوهشی، مباحث این مراحل آخرین در: رضایی االسالم حجة    

 سطح سه به اجتماعی ساختارهای «استداللی مدل» در كه شد مشخص قبالً رابطه همین در. شود داده

 ساختارهای موضوع اساس براین. شد بیان نیز آنها تعریف كه گردد می تقسیم خانواده و دولت صنف،

 فعل موضوع عنوان تحت «اقتصاد و فرهنگ سیاست،» و است «خانواده و صنف دولت،» از عبارت اجتماعی

 این شدن روشن با. شد بیان نیز( ارتباط درون، بیرون،) آن های محدوده بعد مرحله در و شود، می مطرح

 تركیب با و. است شده مشخص تعاریف این براساس مطلوبیتها گیری جهت كه گرفت نتیجه توان می تعاریف

 17 و شده ضرب درهم تا سه این تایی،17 جدول آن در كه آید می دست به دیگر جدول یک جدول، این

 عنوان یک شدند، ضرب هم در متداخل صورت به كه عناوینی برای باید بعد قدم در. است آمده بدست عنوان

 .چیست با برابر فعل این حاال بگوئیم و كنیم مشخص جامع

 (دولت سیاسی بیرونی) خاص عنوان یک مفهوم تبیین ـ 3/3

 كه تعاریفی براساس ـ اجتماعی مشاغل بندی طبقه در كه این است مطرح جلسه این در كه سئوالی حال    

 مقابل در شوند ضرب درهم متداخل صورت به اینها كه شكل بدین) شده بیان فعل خود و فعل موضوعات از

 .است شده نوشته آن مقابل در كه است قیدی سه عناوین اینها( دولت سیاسی بیرونی شود می نوشته مثالً آن

 به كه است دولت سیاسی خدمات همان دولت سیاسی بیرونی معنای: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 پوشش تحت سازمانهای به دولت سیاسی خدمات معنای به آن درونی امّا شود می داده خانواده و صنف

 .شود می خودش

 دولت ارتباطی خدمات معنای ـ 1/3

 است؟ چگونه ارتباطی خدمات مورد در(: س)    
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 و صنف به( فعالیتهایش و ریزی برنامه در یعنی) دولت رسانی خدمت آن بین دولت سیاسی خدمات(: ج)    

 .است خانواده

 دارد؟ فرقی چه اول ستون با این(: س)    

 داریم رسانی خدمات بخش یک ما میگوئید ثانیاً است، صنف و خانواده به خدمات اول ستون موضوع(: ج)    

 تغذیه، به نسبت دولت مثالً است رسان خدمت دولت از بخشی بگوئیم اگر یعنی كند، می كمک ما به كه

 یک این. كند می خدمت و دارد حضور خانواده در( مردم فردی معیشت به نسبت) مردم بیمه و بهداشت

 خانواده اجتماعی نیازمندیهای به اینستكه دولت خدمات از دسته یک امّا است دولت خدمات از دسته

 داخلی نظامهای از بسیاری شود، حذف اگر احوال ثبت یا شهرداری مثالً. دهد می سازی هماهنگ سرویس

 بندیهای كالسه كلیه یعنی است اینگونه اجتماعی ارتباطات در حداقل شود می مشكالت دچار خانواده

 معنای به خدمت قبیل از این و ریزد می هم به دارد شناسنامه به نیاز كه مواردی و فروش و خرید تحصیلی،

 حضور به خدمت یعنی است دیگری خدمت یک بلكه نیست بهداشت و تغذیه و شكر و قند كوپن توزیع

 داشته شناسنامه مردم اینكه مگر ساخت منظم توان نمی را اجتماعی رفتارهای یعنی است خانواده اجتماعی

 پس شود می مشكل دچار باشد، نداشته را شناسایی خصوصیات رانندگی و راهنمائی نامه آئین اگر مثالً. باشند

 اینجا در كه را خدماتی و باشد می خدمات از یكدسته خانه از بیرون به نسبت خانواده رفتار سازی هماهنگ

 به نسبت كه است خدماتی از غیر دارد نیاز زمینه این در كه را خدماتی ضمناً. است صنف همانند دارد الزم

 به نسبت خودش رفتار است، جامعه در رفتارش به نسبت این بلكه شود می داده صنف خود مستقیم حوائج

 .است خودش بیرون

 به نسبت دولت جانب از هم مستقیمی های خدمت و دارد خودش داخل در چیزهایی یک خانواده پس    

 افراد تغذیه نیاید پدید بیماری كه است خانه داخل به مستقیم خدمت بهداشت مثالً. است خودش داخل

 نشود انجام خدمات این هرگاه شود فرض خانه داخلی خدمات گازرسانی و رسانی برق اگر مثالً باشد مناسب

 .شود می مشكل دچار خانواده
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 .است رسانی خدمت نوعی اینها همه معنا یک به پس(: س)    

 تر روشن بیان به جدول عناوین شدن ترجمه ضرورت ـ 1/3

 مشخص آنها ترتیب چون. كنید ترجمه را آنها باید بنویسید را اینها خواهید می وقتی اول قدم در(: ج)    

 است شده معین هم آن واقتصادی فرهنگی سیاسی همچنین. است شده معین نیز خانواده و صنف و شده

 نتیجه باید نهایت در و شده نوشته آن بیرونی و درونی بعد شود می ضرب موضوعات این در دولت یعنی

 «دولت سیاسی بیرونی» عنوان مثالً رسد می ذهن به مبهم بسیار ترجمه، بدون تركیبی بیان این. شود نوشته

 نوشته روبرویش باید و است آن افزار سخت جای ارتباط كه شود می افزار سخت بخش وارد آنوقت. است مبهم

 .شود

 خانواده به دولت ارتباطی خدمات مورد در مثالهایی ـ 1/3

 برای و دهد می خدمت آنها داخل در یا دهد، می انجام صنف و خانواده به نسبت دولت كه را كارهایی پس    

 هم خانه داخل در حتی آنها ندهد، را خدمات این دولت اگر چون. دهد می خدمت جامعه در آنها حضور

 درست نظامی و نظم یک دهد، می خدمت مردم به انتخابات در كشور وزارت مثالً. كنند پیدا حضور توانند نمی

 كنند؛ مشاركت توانند نمی مردم نكنند، را كار این اگر كنند مشاركت و بیایند توانند می مردم بعد و كند می

 قبیل از سازی هماهنگ این ولی است دولت برعهده باز صنف، و خانواده اجتماعی رفتار سازی هماهنگ یعنی

 سازی ساختمان مثالً دارند نیاز افزار سخت و صنعت به خودشان برای و نیست خودشان داخلی نیازمندیهای

 ساختمانی مصالح دیگر و آهن سیمان، آجر، دیگر عبارت به شود انجام باید است نیاز مورد كه جاهایی برای

 آن% 12 بگوئید شما است ممكن مثالً. شود می مصرف رسانی خدمات های ساختمان ساختن برای نسبت به

 . شود می گرفته كار به بخش این برای هم مقدار یک و دیگر امور جهت% 12 و شود می سازی خانه خرج

 است، مطرح آن تشخیص هم بعد دارد وجود نیز آن تأمین مسئله شود می انجام كه خرجهایی این حاال    

 آرمانی صورت به است ممكن شما كه است سئوال یک این خیر یا بفروشیم خام مواد آیا اینكه فرض با البته

 خدمات تا بفروشیم است ممكن فعلی وضع مانند وقت یک اما. فروشیم نمی آینده سال 32 یا 1 تا بگوئید
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 گوئید می و كنید می معین شما را این گردد می باز خانواده به آن از سهمی چه حال. كنیم تأمین را دولت

 مقدارش این و است خانواده یا و صنف به مربوط است امنیتی و قضایی دستگاه به مربوط كه آن از قسمتی

 تأمین اقتصادی اعتبارات تأمین دیگر عبارت به. كنید معین را اینها توانید می یعنی. است دولت به مربوط هم

 شود می بحث خودش جای در كه دارد مصرف و توزیع تولید، سیاسی، اعتبارات تأمین و فرهنگی اعتبارات

 .شماست كار موضوع دارد ارتباطی افزار سخت كه بخشهایی

 دولت درونی سازی هماهنگ مختلف های شیوه ـ 1

 خیر؟ یا بكنیم جدیدی محاسبه دولت اداری رفتار سازی هماهنگ روی توانیم می ما آیا حاال    

 بوسیله كه دارد وجود موضوعاتی كشور در و دارد وجود موضوعی مدیریت یک كه شود فرض چنین اگر    

 اینها درباره كه آن، مانند و بهداشت پرورش، و آموزش نیرو، وزارت مانند شود می اداره مختلف های وزارتخانه

 الزم هماهنگی هیچگونه پائین از و كند پیدا تخصیص باال از باید امكانات اینكه یكی دارد وجود فرض دو

 هستید دارائی و اقتصاد وزارت یا ارشاد وزارت در شما مثالً اگر كه است آن مقابل در دیگر فرض یک. نیست

 احیاناً یا دارند تناسب هم با موضوعاً كه هایی وزارتخانه كارشناسی با شما كارشناسی بخش كنید سعی حتماً

 .شوند هماهنگ هم با دارند فعالیت در وابستگی

 ارتباطی ابزارهای از استفاده با دولت درونی ازی هماهنگ ـ 3/1

 اداره یا استان یک مدیركل مثالً كه كنیم برگزار جلسه باشد الزم حتماً كه نباشد اینگونه هماهنگی این و    

 كنفرانسی تلفن باشد بنا اگر و كند، برگزار جلسه دیگر وزارتخانه كل اداره با باشد الزم وزارتخانه یک كلّ

 خطهای در رفتن بدون و راحتی همان به را ساختمان یک اطاقهای كه داخلی تلفن مثل باشند داشته

 كه متناظری اتاق به توان می اتاق هر از یعنی. كند می مرتبط هم به است اجتماع در االن كه خاصی مخابراتی

 ارتباط خودش متناظر میزهای یا میزها كلیه یعنی گرفت تماس دارد، وجود دیگر جای پنج یا سه یا دو در

 نیازها و شود واقع سطح یک در جا همین در پردازش و باشند داشته اطالعاتی ستد و داد میتوانند و دارند

 دیگر دستگاه با خودشان نسبت و وضعیت تشخیص مدل یا الگو یک هركدام ضمناً و. شوند منطقی و واقعی
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 آنرا بتواند شد تر اضافه بخش یک بودجه مثالً اگر و برسند تفاهم به هم با براحتی بتوانند كه باشند داشته نیز

 كار، این اینكه نه یابد اختصاص دیگر بخش آن به باید پول این شده انجام بررسی بنابر بگوید و برگرداند

 هزینه درست را مربوطه تخصیص و كنیم می فرار كار از و هستیم ناكارآمدی آدم ما كه باشد این عالمت

 جلوه تر موفق را خودش كند سعی مدیری هر كه نبریم خاصی رقابت نحو یک در را تالش یعنی كنیم نمی

 مشكلی چه من بفهمد كه كند سعی هم او و دارد مشكلی چه دیگری كه بداند كند سعی هركس بلكه بدهد

 مخابرات در چیزی چنین اگر حال. شود می حل چگونه و كجاست مشكل بفهمیم كنیم سعی هم با و دارم

 .كند درست را اینها افزار سخت باید مخابرات چون دارد وجود آن مقابل در مشكالتی چه شود فرض

 هماهنگی ایجاد جهت الزم افزار نرم ـ 1/1

 میگوئید شما كند می متناسب را نیازها و هماهنگ را آمایشها كه است روشی آن از عبارت هم افزارش نرم    

 مثالً) بقیه وضعیت با را ما وضعیت بتواند كه ای كننده هماهنگ ابزارهای یک و باشیم داشته تعاریفی یک باید

 كنفرانس تلفن احیاناً و كنیم گفتگو هم با بتوانیم ما بعد و بدهد نشان( مدم یک طریق از و مانیتور صفحه در

 و سازی تصمیم سطح در كارشناسان كه نحوی به بگیریم تماس همكاران با بتوانیم و باشد دسترس در هم

 با كارها بلكه باشند نداشته كنند برگزار مشترك جلسات اینكه به نیاز دیگر گیری تصمیم سطح در مدیران

 آدم كه تلفنهایی قبیل از حتماً تلفن این نوع البته برود جلو و شود هماهنگ ارتباطی وسایل این از استفاده

 بزنید زنگ همكارانتان به فقط تان اداره تلفن طریق از توانید می شما. نیست بزند زنگ اش خانه به تواند می

 شما كار موضوع با متناظر موضوع یک با كه هستند كسانی همان از عبارت شما همكاران اینجا در نهایتاً

 با توانید می فقط هم اتاق یک در و بگیرید تماس توانید نمی وزارتخانه اتاقهای همه با شما لذا و دارند تماس

 این. شود می هماهنگ كارها طریق این از خالصه و است همینطور هم آن بگیرید تماس میز یک پشت افراد

  است؟ چگونه امر این تسهیالت و مشكالت اما بود تلفن افزاری سخت نظر از

 موجود ارتباطی افزارهای سخت انواع ـ 1/1
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 ویدئو بحث یكی دارد وجود یكدیگر با افراد گرفتن تماس برای تكنیک نوع دو االن: زاده بیک دكتر    

 نصب آنجا در دستگاههای و اند كرده درست را سالنی یک كه دارد وجود مخابرات در كه است كنفرانسینگ

 برگزار مختلف جاهای از مشترك سمینارهای زمان یک در توان می و دارند ارتباط مختلف استانهای با و شده

 .باشد می ای اینگونه جلسات یا مدیران مخصوص این كه كرد صحبت هم با همزمان و كرد

 االن و شد می استفاده مدتی كه است آمده بوجود قبل سال 32 حدود واقع در دارد وجود كه چیزی این    

 وجود مركز همین مخابرات در آن نمونه االن و داده دست از را خودش كارآئی اینترنت آمدن بوجود از پس

 همدیگر و كرد برقرار تماس هستند دستگاهی چنین دارای كه دیگری اطاقهای با آن طریق از توان می و دارد

 و است میسر دنیا جای همه با اینترنت طریق از كار این و بدهند نامه بخش و كنند صحبت هم با و دید را

 ...ایدیدیوم جهانی شبكه و مبایلها همین طریق از بزودی

 ولی است مبایل این از بزرگتر كمی كه دستگاهی با توان می و است افتاده راه ایدیویوم( voce) صدا االن    

 بتوان و باشد وصل كامپیوتر صفحه به كه است این هم بعدی هدف و كرد برقرار ارتباط جا همه با است دستی

 ...و دید را مقابل طرف

 كنید؟ نمی تشبیه اداره یک داخلی تلفنهای به را این شما آیا(: ج)    

 دارم كار آقا حسن با و ام نشسته خودم میز پشت االن من مثالً. گیرد می را آنها جای واقع در چرا(: س)    

 نشان او به را دیگر چیز یا نامه یک مثالً تا كنیم صحبت او با تا بیاید اینجا به او كه كنیم تلفن اینكه بجای

 نامه موقع همان هم او و بخوان را نامه این بگویم او به و باشم داشته خودم كامپیوتر در را این توانم می بدهم

 این واقع در داخلی تلفن بجای االن یعنی. بزنیم حرف هم با و ببیند مرا هم او و ببینم را او هم من و ببیند را

 .شود پیاده راحتی به تواند می برنامه

 است؟ چگونه داخلی تلفن به نسبت هزینه لحاظ از(: ج)    
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 این بحث قبالً. باشد داخلی تلفن از تر ارزان شاید باشید داشته دیتا شبكه شما اگر هزینه لحاظ از(: س)    

 حال در تماس نحوه این كم كم االن كنند تلفن شبكه از را تصویر و بفرستند تلفن شبكه از را اطالعات كه بود

 ...شود می ایجاد دیتا شبكه طریق از كه صدایی كه شود می گفته و است شدن عوض

 دیتا شبكه پیرامون توضیحاتی ـ 1/1

 .بدهید توضیح بیشتر دیتا شبكه مورد در(: ج)    

 اطالعاتی حجم و است كمی عرض دارای كه دارند ای جاده یا باند( آن امثال و تلفن) صدا های شبكه(: س)    

 .است محدود گذرد می آن از كه

 كند؟ می حركت نوری وسایل با(: ج)    

 اینها است، كم بسیار تلفن سیم این ظرفیت چون كنند، می سوار هم روی بر را مختلف صدهای نه،(: س)    

 هزار چندین كه وقتی و شود می سوار مختلف سرعتهای به بعد( پلیكس ماتی) شود می متمركز جایی یک

 باندش پهنای به توجه با است ماكرویوی یا نوری كه دستگاهی یک شدند، سوار یكدیگر روی تلفنی كانال

 صوتی فقط اینها بحال تا شود، می باز و تجزیه دوباره آنجا و فرستد می اصفهان به مثالً و كند می سوار را اینها

 توان می مثالً داد انجام آن با كارها خیلی توان می است( یک و صفر) دیجیتال چون اطالعات یا دیتا امّا. بود

 زیادی رشد جهت این به گرفت بیشتری اطالعات طرف آن از ولی فرستاد كمتری اطالعات و كرد كمپلكس

 .است كرده

 .شود می تجزیه آنجا در و شود می فرستاده نیروها منتجه دیگر عبارت به(: ج)    

 دیجیتال نیز دیتا و شود می دیجیتال تلوزیونها و رادیوها یعنی شود می درست دیجیتال رادیوی االن(: س)    

 قبالً من. دهند می انتقال را صدا كه هستند دیتا خطوط دیگر شوند دیجیتال اینها همه كه وقتی. شود می

 تصویر سرویس من از شما كه( است گیت بی خود جمله این) گوید می سرویس اینترنت، شبكه در كه گفتم

 مجانی صدای سرویس شما به من و بدهید است من بیتای موبی یا دیتا از كه تصویری پول یعنی بخواهید

 معمولی تلفنهای 323 حدود قیمتش كه است آمده تلفنی اینترنت االن گیرند نمی را تلفن پول یعنی دهم می
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 آن به دارند االن. بدهید پول كمتر هم و كنید صحبت او با هم و ببینید را طرف توانید می هم شما كه است

 .كند می تغییر امروزی های شبكه این ماهیت بیاید دیتا شبكه اگر و روند می سمت

 لحاظ از باشد الكتریكی یا باشد مكانیكی ما صنعت اگر گوئید می شما مثالً دیتا شبكه تأسیس برای(: ج)    

 آن دهی فرم مولكول بیرونی ساختار اگر كه میدهم تصویر اینگونه هم مكانیک از و دارد تفاوت بسیار كارآیی

 این. شود نیرو انتقال وسیله محور، تبدیل و كنیم سوار هم روی بر را ها دنده چرخ توانیم می باشد ما بدست

 زیاد بسیار ملوكول بیرون با كارآمدی فاصله. كند می كار الكتریسته اینستكه دیگر كار یک امّا است كار یک

 كه است این سئوال حال كند می كار كوانتوم یا فتو روی و است الكترونیكی كه باالتر سطح یک در و است

 سنگینتر؟ یا است سبكتر قبلی های هزینه به نسبت شود پایگاه دیتا برای خواهد می كه دستگاهی هزینه

 .است كمتر شده انجام كه برآوردی براساس(: س)    

 كه كند می صرف برایش كند تولید بخواهد و باشد نداشته را اینها سومی جهان كشور یک اگر یعنی(: ج)    

 .بگذارد كنار را اینها باید باشد داشته كشوری اگر ولی. كند تولید دیتا

 كه وقتی و دارد مفیدی عمر یک الكترونیكی دستگاه هر چون كنند می را كار این تدریج به معموالً(: س)    

 نوع بعد و برند می بخش یک به شهر یک از مثالً برند می تر پائین سطوح در یا شود می خارج رده از مرور به

 روش با را علم مبنای اینكه به توجه با هم زوج سیمهای همین روی البته. كنند می جایگزین را جدید

 توسط تواند می یعنی بفرستند اطالعات توانند می مگابایت صدوپنجاه تا اند زده بهم اطالعات كردن كمپرس

 حل هم را تلفن مشكل و نبود ممكن قبالً اینكار حالیكه در بفرستند تصویر راحتی به زوج سیمهای همین

 به 13 قرن در دوره آن گفت توان می تقریباً و كنند می استفاده اطالعات عنوان به تلفن از االن یعنی اند كرده

 .رسید خواهد پایان

 .ماند می باقی همچنان افزاری نرم مشكل ولی شود می حل افزاری سخت مشكل آنوقت(: ج)    

 .است مشكل بسیار ای شبكه چنین مدیریت چون(: س)    

 افزارها نرم بررسی ضرورت ـ 1/1
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 .شود می هماهنگی افزارهای نرم از عبارت مخابرات اصلی بحث بنابراین(: ج)    

 باشد رادیویی یا و نوری فیبر یا مایكرویو كه انتقال محیط و ماهواره چون انتقال، بحث و افزارها نرم(: س)    

 .شوند می تقویت خیلی ها ماهواره شود می تقویت خیلی قسمت آن

 كلیه دیوارهای كه كنیم درست مصالحی یک بتوانیم ما اگر كه كنم می طرح را دیگر سئوال یک حال(: ج)    

 محیط یک از خانه یعنی شود دیده كامالً خانه آن درون و باشد شیشه از چوب، و آجر سنگ، بجای منازل

 دارد؟ اثری چه انسانی نیروی پرورش در این شما نظر به شود تبدیل باز صددرصد محیط یک به بسته

 انسانی؟ نیروی كدام پرورش(: س)    

 ای شیشه صورت به دیوارها هرچند كه باشد این ارتباطات كردن مقنن از شما تعریف اگر یعنی(: ج)    

 .بدهم قرار ممنوعه جای عنوان به را جاهایی یک كه بكنم كاری باید بازهم شود درست

 ای شیشه های خانه مثل دیتا شبكه این كه نیست اینگونه اصالً یعنی شده، حل االن آنها مشكل(: س)    

 .كنید می تعریف بخواهید را چیزی هر شما یعنی باشد

 دولت؟ یا كنم تعریف دارم حق من آیا كه است همین مهم سئوال(: ج)    

 .هردو(: س)    

 است؟ چقدر دولت تعریف و من تعریف حدود(: ج)    

 مادر شبكه یا فون یک من بگوید تواند می دولت یعنی دارد دولت به بستگی و كردیم تعریف را این(: س)    

 شبكه در مثالً بدهند سرویس دستگاهها بقیه آن، براساس بعد و بدهد قرار هم روابطی سری یک و میدهم را

 سرویس این از كه گیرد می تعهد شما از آیتم، پنجاه حدود كنید، استفاده فیبر یک از بخواهید اگر اینترنت

 دارد آیتم پنجاه نكنید تعرض محرمانه اطالعات به كنید عمل نباید اخالق خالف دهم، می شما به كه مجانی

 همین بدهند را سرویس این شما به تا كنید امضاء و بنویسید را خود آدرس و اسم آن زیر باید شما و

 را شما آدرس اتوماتیک بطور بعد و ندهید تعهدی چنین یک تا ولی نیست وصل جا هیچ به كه سیستمی

 .باشید نكرده تخلف شما كه كند می چک
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 .شود می جریمه كرد، تخلف اگر یعنی(: ج)    

 كه دارد وجود نظارت و كنترل حد این تا یعنی كند می تعطیل را كارها حتی و كند می شكایت نیز و(: س)    

 سیستم است ممكن هم آنها حال. بپذیرد را كنترل این باید كند می استفاده دستگاه این از هركس

 راحتی به بكنند را كار این بخواهند صورتیكه در ولی نخواهند یا بخواهند باشد، قوی یا ضعیف شان التكرونیک

 .دهند انجام را كاری چنین توانند می

 باشد مشخص آنها تدبیر و ترتیب و تنظیم یا بندی كالسه باید رفتارها سازی هماهنگ دیگر عبارت به(: ج)    

 و مشاركت باید مدیریت ستون در تا، دو این بین نسبتهای و عمودی افقی، بندی طبقه در جدول در یعنی

 به فقط نه و( وزارتخانه شكل به نه) موضوعی رفتارهای سازی هماهنگ نتیجه در كه پذیرد انجام مباشرت

 باید را این ببرد، باال را راندمان و كند كمک مطلب این به بتواند كه ابزاری عنوان به بلكه محدودیت عنوان

 فرمودید كه بود این دیتا شبكه این در كردید حل كه را مهمی مشكل یک شما البته كنید، ایجاد بتوانید

 حضور و شود می طرح آن مدیریتی افزارهای نرم بحث باشد كمتر هزینه اگر حاال. برد می كمتری هزینه

 اینكه مگر نیست افزاری سخت بحث بنابراین. شود می اصلی بحث آنها بكارگیری و ها مدل تنظیم در مخابرات

 تبدیل تدریجاً و بدهند انجام را مفیدشان عمر اینكه برای چیست، مخابراتی موجود وضعیت ببینیم بخواهیم

 نیازمندیهای سایر به نسبت ما موقعیت و بیاید تواند می چگونه جایگزین سیستم و كشد می طول چقدر شوند

  چیست؟ كشور

 چقدر و است چقدر تبدیلش در اولویت اینكه كنیم نگاه مطلب به زاویه این از بخواهیم اگر كل در    

 معنای شود روشن نیاز توسعه یا انتظار توسعه براساس ارتباطات تعریف باید اول كنیم، جوئی صرفه توانیم می

 داری، سرمایه انگیزش یعنی نیاز توسعه و است دین براساس اجتماعی تكامل كه است این انتظار توسعه

 توسعه جریان با نیازمندیها توسعه جریان بین نسبت. شود می معین افزارها نرم شكل آنوقت سئوال این بدنبال

 آن، براساس بتواند بعد و بسنجد جامعه در را اینها نسبت بتواند كه الگویی و نیست مطلق هیچكدام انتظارات

 .باشد آن بدنبال باید دولت ریزی برنامه دستگاه و مخابرات كه است مطلبی مهمترین كند تنظیم را مدلها
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 .است صورت این به كه هست مخابرات ریزی برنامه مورد در فرمولی یک(: س)    

 .شود می عمل فرمود این براساس هم مخابرات در    

 .كنند می تعیین را% 1 یا 32 هرسال كه رشد ضریب الفاء فرمول این در كه    

    P :جمعیت A :یا نفر 12 از كمتر كه جایی كه دارد تعریف روستایی جمعیت چون روستایی جمعیت 

 و( است نفر 1/1 االن كه) است خانوار اعضاء تعداد برای كه رقمی یا كنند میPO بر تقسیم هستند نفر 122

 :بنام دیگر فرمول یک بعد است روستایی از مستقل خانوارهاست كل تعداد آن حاصل

. است خانواده و خدماتی و تجاری بحث همY و×  و است رشد ضریب یک واقع در كه است D و E،A كه    

 افزایش را ضریب این. بدهیم افزایش درصدی یک را تجارت حوزه خواهیم می ما گویند می اینها مثالً حال

 سهم چگونه( است نظر مورد كه سالی یعنی) سالی چه در كه آورند می بدست را فرمولی نهایت در و دهند می

 بیست حدود كه اند آورده بدست 11 سال برای مثالً. بدهند تخصیص و كنند تقسیم تلفن تعداد به را معینی

 تلفن میلیون 1 هرسال باید كنند معین را این بخواهند پنجساله برنامه در اگر و است نیاز تلفن میلیون

 نمونه عنوان به بعد و دولت بودجه به توجه با باشد میلیون یک تواند می سال این در گذاری سرمایه و بدهند

 اوراق و خصوصی بخش مشاركت طریق از باید برسانند نتیجه به را اضافه میلیون یک بخواهند اگر. كنند ارائه

 .كند تهیه غیره و قرضه

 داریم كه دستگاهی این خود در را نیاز فرمول ما. داریم نیاز اینها به ما یعنی نیازهاست بحث در اینها(: ج)    

 زندگی دستگاه توانیم می دقیقاً دوربین این بوسیله یعنی كند تعیین تواند می را نیاز شوند مادی محورها وقتی

 هر در انسان از ما تعریف كه تفاوت یک با ولی است مالحظه قابل هم آن الهی كه همانگونه ببینیم را مادی

 انسان به نسبت شناسی آسیب یعنی كنیم كنترل بخواهیم اگر كه شود می آغاز فرضهایی پیش با نظام، دو

 چگونه مدیریت عمل در دید باید بسنجیم لالیمان صدر شرح با آنرا نسبت و( للكفر صدر شرح) كنیم غیرالهی

 دیگری دستگاه یک توانیم می آن مقابل در هم ما كردید بیان شما آنچه دیگر عبارت به. گیرد می انجام

 طیفی و صددرصد الحاد صددرصد، ایمان یعنی بخواند را وسط طیف هم و ضدش هم و این هم كه بیاوریم
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 دارند قرار طیف در و نیستند صددرصد كفر هستند غیراسالمی كه كشورهایی چون دارد وجود ایندو بین كه

 . شود مشخص باید این. است طیف در و قرارداد صددرصد ایمان در توان نمی نیز را اینطرف

 داشته طیف یک اگر ما كردید مطرح شما كه طیفی به توجه با آنها عملكرد مكانیسم حال هر به(: س)    

 از بیش كه هستند بحث مورد كه افراد اكثر واقع در بگیریم كفر محور در یا كفر به نزدیک را اینها و باشیم

 حاال است چنین دنیا جای همه در كه همانطور دارند ثابتی شكل یک معموالً هستند( عمومی گرایش% )12

 هر به. باشد دیگر شكل به دیگر جاهای در و باشد صورت این به است ممكن ایران در منحنی این وقتی یک

 همین از كه كردم پیشنهاد دوستان به من. برند می جلو و كنند می مطرح را فرمول این آن براساس حال

 كه دیدیم اگر یعنی كند می فرمول این با تفاوتی چه دیدگاه این با ببینید و كنید استخراج عدد مدل،

 در اما باشد خوبی، چیز زدن حرف برای تواند می بدهد، نشان را دو این تمایز وجه كه بزنیم حرفی توانیم می

 .اینصورت غیر

 زباندار دیگر عبارت به داد انجام كاری چنین توان نمی نباشد تطبیق و مقایسه قابل اگر یعنی(: ج)    

 .بفهمند را مطلب آنها تا شود نمی

 بیاوریم بدست خواستیم می كه مدلی در ما فرمایند می زاده بیک دكتر آقای ما نظر به: رضائی االسالم حجة    

 اصالً كه طلبد می را كار از دیگری افق یک و است دیگری بحث یک افزار نرم و است نبوده افزار نرم بحث اصالً

 .نیست بحث این حوصله در

 .برگرداندند كیفی از و كردند كمّی را افزار سخت كه كردند دیگر كار یک(: ج)    

 و گوشی بگویند است ممكن مثالً چیست؟ شما ارتباطی افزار سخت كه كردیم سئوال ایشان از ما(: س)    

 به مخابرات در ما كه است مطلب چند ولی نیست هم دولت كار انحصار در موضوعاً این و آن امثال

 خطوط یكی كردند مطرح بندی دسته سه ایشان كه دهیم می خدمات ارتباطی، خطوط كنندگان استفاده

 سیم بی به تبدیل كه كابلی یا فابریک ارتباطی خطوط و رادیویی، ارتباطی خطوط ماهواره، سطح در ارتباطی
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 هم خانواده به گوئید می شما كه است وقتی یک یعنی دارد وجود هنوز این معنا یک به پس. شود می باسیم و

 .بكند كاری چنین كشوری یک است ممكن و دهیم می رادیویی و ماهواره خطوط

 تلفن سیم یک شما به گوید می و كند می مراجعه خانه هر به یعنی میدهد را ظرفیتش: زاده بیک دكتر    

 منتقل هم تصویر توانید می شما و دهم می شما به زوج سیم یک یا باشید داشته صدا فقط شما كه دهیم می

 .كنید صحبت جهان كلّ با توانید می شما دهیم می صدمگابایت یا كنید

 در كه است شده تركیب هم افزار نرم یک با كه است افزار سخت به مربوط سئوال: رضایی االسالم حجة    

 در بندی اولویت و شود داده آنها به ارتباطی سرویس باید و داریم نیازمندیهایی یک ما مشاغل از بندی طبقه

 نیازمندیهای ارتباطات در اگر( 11 تا 3 از) است 3 هم پائین و 11 باال نسبت فرضاً. است شده كدگذاری اینجا

 باید ارتباطی سرویس چه آنها به گیرد قرار قسمت باالترین در است سازی هماهنگ كارش كه دولت سیاسی

 .بدهیم پاسخ سئوال این به ما باید االن بدهیم،

 عمومی انتظارات به بیشتر خدمات ارائه لزوم ـ 1/1

 حل یعنی هم انتظارات میدهید، انتظارات به میدهید مردم به كه را ارتباطاتی كل 71 همیشه(: ج)    

 از ولی برند نمی رنج باشند نداشته تلفن شان خانه در اینكه از مردم دیگر عبارت به جامعه، عمومی مشكالت

 انتخاب را یكی مردم رنج دو این بین از بخواهیم اگر ما. برند می رنج بیشتر باشد ناهماهنگ كارشان اینكه

 او به داد پول كه هركسی بگوئیم است بهتر آیا كنیم؟ چكار باشیم، داشته مقدورات محدودیت اگر یعنی كنیم

 این و شود می داده كه خدماتی در اجتماعی رفتار سازی هماهنگ اولویت بگوئیم اینكه یا دهیم؟ می تلفن

 میز هزار دو آن به ما دارد وجود میز دوهزار مثالً چون بگوئیم خانه وزارت یک به یعنی است مطلب مهمترین

 به اینكه نه بكنند متناظر تلفنهای بتوانند كه دهیم می قرار خاصی فایلهای یک برایش البته دهیم می تلفن

 و هستم وزارتخانه این در من مثالً. نیست كارش به مربوط كه همكارشان به تلفن نه و بكنند تلفن شان خانه

 با متناظر موضوع بیست و بازرگانی وضعیت ارضی، موازنه وضعیت با و كنم آمایش را صنعت وضعیت باید

 كنفرانس و بگیرم تماس واحد آن در متناظر جای بیست این با بتوانم باید من اینجا در. كنم هماهنگ صنعت
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 تلفن توانم می است من كار با متناظر كه اطاق این به. كنم تلفن توانم نمی خودم خانه به ولی باشم داشته

 كرده پیدا تخصیص اداره این به كه ارتباطی خطوط اینجا در. كنم تلفن توانم می هم مجاور اطاق به و كنم

 مثالً گفتیم اگر یعنی است؛ نكرده پیدا تخصیص هایشان خانه و كارمندان به ولی است دوهزارتا است

 مربوط تلفن میلیون یک گفت و داد انجام تقسیم یک توان می و متناظرند دولتی مشاغل و میزها و كارمندان،

 لذا و باشید داشته خط هزار فقط و نباشد میلیون یک است ممكن شما دستگاه در االن اما شود می ادارات به

 كه است مطلبی همین به منوط این بهرحال. كند می پیدا افزایش برابر هزار مرتبه یک دولت تلفن ظرفیت

 . دارد گذشته موضوعات به اشاره و است موضوع از خارج مطلب این هرچند. شود می بیان االن

 توسعه یعنی توسعه و سود، یعنی راندمان و است توسعه اساس راندمان، افزایش گوئیم می وقت یک    

 كه هرقدر كمونیستی بلوك جهان سطح در. نشود خاص فرضی پیش به مقید راندمان اینكه یعنی تكنولوژی،

 آیا كه شود می سئوال بنابراین. ماندند عقب راندمان توسعه از كردند خاص فرض پیش به مقید را راندمان

 مقدم فرض پیش بگوئیم است ممكن فرض؟ پیش به نسبت راندمان یا باشد مقدم راندمان به نسبت فرض پیش

 همان این دیگر، اخالق یک نشد اخالق این اگر دیگر، فرض پیش یک نشد فرض پیش این اگر یعنی باشد،

 .است داری سرمایه نظام

 هماهنگی توسعه و سازی هماهنگ در میگوئید و كنید می طرح را دیگری فرض كه است وقتی یک اما    

 اگر كه بپذیرد، بتواند را خودش توسعه قابلیت مرتباً كه خواهیم می را ای توسعه یعنی خواهید می را تكاملی

 جهت» به نسبت سطوح كلیه در زنی گمانه باید بپذیرد را خودش توسعه قابلیت مرتباً كه باشد ای توسعه

 از است منزه خدا «اللّه سبحان» گوئیم می خداپرستی در و عرفان در ما گوئیم می آنوقت. شود پذیرفته «تكامل

 هیچوقت خودمان حاالت در دیگر عبارت به است چیزی هر از بزرگتر او یعنی اكبر اللّه. پرستیم می ما آنچه

 هم جهت. است حاكم برآن ثابت واحد جهت و. شویم نمی معجب هم افكارمان به نسبت و شویم نمی معجب

 قرار كار موضوع را هماهنگی توسعه یعنی عملی هماهنگی با تئوری هماهنگی اینصورت در. است كامل جهت

 دو هر كه شود می دستگاه دو بلكه. شود نمی متوقف كمونیستی نظامهای مثل راندمان اینجا در. دادیم
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 انتظارات الهی جهت در آنوقت مادی، جهت دیگر و الهی جهت یكی شوند راندمان توسعه مدعی توانند می

 امور بیشتر سازی هماهنگ و برتری و اسالم و ملت اقتدار كه دارند انتظار مردم یعنی نیازها، نه است اصل

 دولت كارهای كند می پیدا تخصیص دولت كارهای به بیشتری تلفن خطوط اینصورت در ببینند را جامعه

 و اطالعات موضوع خود در گاهی و سازی تصمیم در گاهی و گیری تصمیم در متناظر های تلفن برای گاهی

 یعنی است اصناف از بیش دولت امور به مخابراتی خدمات تخصیص میزان دیگر عبارت به است پژوهشی

 خطوط و داشت خواهند فعال حضور كارها سازی بهینه در بانكها این كند می پیدا خاص اطالعاتی بانكهای

 .گیرند می هم را الزم

 انتظارات مفهوم بیشتر تبیین ـ 7/1

 .ماند پاسخ بی 11 تا 3 از ارزش ستون مورد در سئوال(: س)    

 درصد چند شود می گفته بعد و كنند می معین را نسبتها یعنی دارند را فنی ضریب نقش همان اینها(: ج)    

 داده سطوح كلیه در اصناف كلیه و شهر روستا، به باید تلفن تعداد چه كه آید می بدست این از یعنی است

 خانواده و صنف دولت، مفهوم در قطعاً شد ترسیم االن كه فرمولی آن یعنی است تعیین قابل اینها همه. شود

 .است مؤثر آنها مختلف كارهای و

 انجام االن خواهیم می كه كاری ستون این در چون شود، می طرح سئواالتی جدول دو به توجه با(: س)    

 باید اینجا بلكه شوند نوشته حروف آن مقابل در نباید اینها و است دیگر جدول یک در ضربش بدهیم

 .شود نوشته مشاغل نیازمندیهای

 تا باال از كه شود می تهیه انتظارات برای مدل یک دیگر دستگاه در است انتظارات اسالمی دستگاه در(: ج)    

 .شود می نوشته انتظارات پائین

 داریم؟ بخش این از ما كه انتظاری یعنی(: س)    

 .برسد داریم خانواده از كه انتظاراتی به تا بله(: ج)    
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 یعنی آن از انتظار است «بیرونی صنف دولت» اینجا مثالً. شود روشن مطلب تا كنید ذكر مثال یک(: س)    

 چه؟

 رسیم می نیاز كلمه به كه وقتی و دارد انتظار را بیشتر رفاه دولت از خانواده كه است گاهی یعنی(: ج)    

 دیگر عبارت به. ببرد پیش دنیا در را آرمانش خواهد می كه است این معنایش انتظار. است بیشتر رفاه معنایش

 امتیاز چند رفاهی امور به بگویند و بگذارند 1و1و3 نسبت اگر. كند نمی تحمل را دولت سیاسی ضعف خانواده

. دهیم می 3 رفاهی امور به و 1 اسالم عزت به میگویند. شود داده امتیازی چه اسالم عزت به و شود می داده

 ...باشد ضدش اگر اما شود، می انتظارات این

 .است اینگونه هم مادی دستگاه در(: س)    

 .دهد می 3 اخالق به و 1 نیاز به مادی دستگاه در(: ج)    

 .است خودمان های مطلوبیت نظام در مدل این حاال(: س)    

 درست مادی صددرصد یكی باید یعنی كنید درست را هردوگونه باید خودتان مطلوبیتهای نظام در(: ج)    

 به و 11 باال به الهی فرض در. كنید ترسیم دو این وسط در طیفی یک بعد و الهی صددرصد یكی و كنید

 .شود می داده 3 پائین

 .گیرد می قرار اینجا در كه آنچیزی ولی(: س)    

 .است تكامل به نسبت دولت از صنف و خانواده انتظارات همان این(: ج)    

 است؟ بیرونی چون آیا است، خانواده و صنف انتظارات چرا اینجا(: س)    

 .بدهد خدمت انتظار ارضای یا نیاز ارضای به باید بله(: ج)    

 .است انتظارات ستون اینجا بنابراین(: س)    

 .است ارتباطی خدمات هم آن مقابل ستون و الهی دستگاه در البته(: ج)    

 .گیرد می قرار افزارها سخت كه(: س)    
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 ها ارتباطی كلمه یعنی شود درست سرپرستی جریان برای باید كه خاصی افزارهای نرم یا افزارها سخت(: ج)    

 .شود افزار نرم به تبدیل باید

 است؟ سیاسی مسایل بعد در دولت از خانواده و صنف انتظارات اینجا آیا(: س)    

 .بله(: ج)    

 دهند؟ می را خدماتی نوع چه ارتباط در دولت كه شود روشن باید هم را انتظارات این مقابل در(: س)    

 دارد؟ ای فایده چه و صنعتی چه نظامی صنایع(: ج)    

 را ما تواند نمی آمریكا باشیم داشته اختیار در آنرا پیشرفته ابزارهای اگر كه است صنعتی گوئید می مثالً    

 را این توان می هم خوب دید از نكند نگاه او به بد دید از و نكند تحقیر را آمریكا ما ملت حاال. كند تهدید

 شادی خیابانها در ساعت چند شوند می برنده آمریكا از فوتبال در ما جوانهای اینكه علت به كرد تحلیل

 جشنی چنین ولی شدیم برنده كشور چندین برابر در ما ندارند را آمریكا از تحقیر تحمل یعنی این كنند می

 تحقیر تحمل ملت چون دهیم؟ می نشان شدید العمل عكس شویم می برنده آمریكا از كه وقتی چرا نشد برگزار

 پائین قدرت اریكه از را آمریكا توانست می كه كند پیدا دسترسی تكنیكی یک به ملت این اگر. كند نمی

 آمریكا كه باشد صفر نقطه در شما نظامی صنایع اگر اما كردند می همراهی ابراز خیلی شما برای بكشاند،

 را مردم زندگی ابتدا. دارند تنفر و كنند می حقارت احساس مردم هستیم تسلیم بگوید كند چپ نگاه هرگاه

 و فرهنگی سیاسی، انتظارات) ببرید انتظارات در را معقول خط آن باالی بعد و برسانید معقولی حد یک به

 قبول تا شود درست شیبی و طیفی یک باید نكنند قبول اگر كنند می قبول شما از مردم را این( اقتصادی

 .است انتظارات این كنند

 و كنند هویت احساس مردم كه باشد این اش نتیجه كه فرهنگی یا نظامی دستگاههای ارتباطی خدمات    

 و بندی اولویت در این. اقتصادی نیازهای به نه شود می تبدیل انتظارات به این نكنند حقارت احساس

 .است مؤثر شدیداً شما سیاستگذاری

 .گیرد می قرار چیزی چه آن مقابل در دهیم می قرار اولویت در را انتظار 17 ما كه وقتی پس(: س)    
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 همیشه آن توزیع و تولید دستگاه كه مصرف توزیع، تولید، دستگاه بنویسید را دستگاه تا سه باید(: ج)    

 توانیم می چگونه دستگاهها این كل به ببینید بعد است صنعتی محصوالت هم آن مصرف و است صنعت

 .باشد مشخص جدول این خود در كه نیست چیزهایی این بدهیم ارتباطی خطوط

 این مقابل در كه را مصرفی و توزیع تولید، این ولی باشیم داشته دیگری جدول یک باید ما(: س)    

 .گوئید می

 شما. گیرد می دربر را نظامی و ارتباطی صنایع تا امورخارجه وزارت كارهای از سیاسی امنیت تولید(: ج)    

 بتوانیم باید گفتیم سیاسی امور مورد در كه را چیزهایی دیگر عبارت به بكنید روحیه یک ایجاد بتوانید باید

 .میشود تولید چگونه كه كنیم معنا اینجا

 است؟ حاكم مصرف و توزیع تولید، تا17 این كل برای بعد. شود معنا اینجا باید هم این(: س)    

 .بله(: ج)    

 نباشد؟ دیگری چیز مصرف و توزیع تولید، از غیر چرا(: س)    

 و است چیز یک پیدایش مرحله تولید است برتر انرژی به انرژی یک تبدیل همیشه مصرف چون(: ج)    

 .شود می تبدیل دیگر چیز به یعنی است آن تكامل مرحله مصرف و باشد می تغییراتش مرحله توزیع

 یكدیگر با جدول اعداد تفاوت و جدول در كیفیت و كمیت تركیب ـ 1

 .شود معین باید ارتباطات افزاری سخت یا افزاری نرم خدمات دیگر، جدول در این مقابل در بعد(: س)    

 .بخورد ضریب هم بعد(: ج)    

 .شود انجام میدانی كار باید موجودش ضریب برای و است مشخص آن مطلوب ضریب(: س)    

 .میدهد جوابی چه فرمول آن به نسبت این ببینید شما باید(: ج)    

 بعد تا گیرد قرار ها خانه در باید است بیرون كه موجودش و است مشخص مطلوبش گویم می من نه،(: س)    

 .شود داده باید انتقال مدل یک این براساس بعد دارد؟ فاصله چقدر ببینیم این با تطبیق در
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 را ای معادله. بنویسید آنرا انتقال شیب بعد بدهید تطبیقی یک را مطلوب مدل باید اول شما حداقل(: ج)    

 .كند می پیدا تطبیق دستگاه آن براساس بعد. كند می ذكر را مطلوب نسبتهای گوید می ایشان كه

 هیچ افزارها سخت اگر كه است مطرح سئوال یک ولی كنیم نظر صرف افزارها سخت از ما چنانچه اگر(: س)    

 خانواده یک اگر مثالً كه نیست درستی حرف این جامعه امروز واقعیت توجه با البته باشند، نداشته فرقی

 .دارد این با متناسب اولویتهایی یک افزاری سخت دستگاه بنابراین. بدهد او به مخابرات بخواهد ماهواره

 .دهد می تخصیصهایی یک دولت هم االن(: ج)    

 است؟ كیفی یا است كمی آیا این كه كردند مطرح ایشان سئوال یک(: س)    

 11 ذیل كه 11 دیگر عبارت به. آید بدست 111 تا ببیند را كیفیت و كمیت تأثیر سهم باید حتماً(: ج)    

 به مجموعه در 11 این. دارد تفاوت باشد دیگر جای در است ممكن كه 11 با اینجاست ذیل كه 11 با است

 11 كه آید می دستگاه یک در اش منتجه باالتری 11 امّا است 1 و 31 آن ذیل و است اصلی متغیر عنوان

 عنوان با وقتی فرهنگی و آید می فرهنگی بخش در شود می جمع تا سه این وقتی. است آن عدد بزرگترین

 ،11 كه است باالئی آن اصلی متغیر و است، تابع متغیر جزء خودش( جدول راست سمت) شود تركیب دولت

 .آید می بزرگتر دستگاه یک در منتجه یک در تا سه این. دارد را 31 و 11

 این سهم تا نوشتیم را اعداد این ما كه بگوئیم ما اگر. است مطلب همین االن ما مشكل: زاده بیک دكتر    

 .كنیم معین را امور

 .شود مشخص شان سرفصل با اعداد بین نسبت باید(: ج)    

 .كند می فرق 11 آن با 11 این كه است نشده مشخص هنوز(: س)    

 .كنید ضرب مقسمش در را 11(: ج)    

 به تومان میلیون 11 یا بدهیم؟ آن به خط 11 و این به خط 11 آیا بدهیم تلفن میخواهیم ما حاال(: س)    

 بدهیم؟ آن به تومان میلیون 11 و این
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 از نظر صرف است 71 باال این در دولت كه كنید معین را تخصیص مقدار گوئید می كار اول شما نه،(: ج)    

 .شود می 73 ترین پائین در و شود می 71 رسد می پائین به وقتی شود می تقسیم چگونه 71 این اینكه

 اقتصادی به را 73 و میدهید فرهنگی به را 71 و میدهید سیاسی بخش به را 71 ، 71 آن از دوباره    

 فرمول آوردن بدست آنوقت كه است مطرح 71 بار سه یعنی میدهید بیرونی به را 71 هم آن خود در. میدهید

 .شود نمی خوانده هم از بریده اعداد تغییرات دیگر عبارت به. نیست مشكلی كار آن ریاضی

 71 نیز بیرونی در و داریم 71 باز سیاست در حاال داریم 71 باال در ما است، مبهم برایم نكته یک(: س)    

 .شود می 11 كنیم ضرب هم در وقتی داریم

 دو با آیا آنوقت نباشد بریده اگر نیست 11 و 31 از بریده اصلی متغیر یعنی هست نیز كیفی 11 این(: ج)    

 نیز عدد حال. شود می نام كه شود می مالحظه اضافی صورت به گاهی مفهوم اصوالً است؟ بریده دیگر بخش

 در كه شود می دیده موصوف و صفت صورت به بلكه شود نمی دیده اضافه صورت به گاهی اما. است اینگونه

 تغییر وصفش است تغییر حال در ء شی كه وقتی وصف در شود، می وصف بلكه نیست نام دیگر اینصورت

  بدهید تطبیق نتوانید ابتدائاً است ممكن را دوتا این حاال و هست نیز این وصف به وابسته این وصف. كند می

 آن باشد نوار روی صوت انتقال اش منتجه اگر. دارد ارتباط صوت ضبط هد با حتماً میكروفون تغییر وصف ولی

 یک به هم الكتروموتور حضور حتی است صوت ضبط هد و ایندو بین نسبت حتماً داد قرار آنجا در كه آهنی

 خوب تنهایی به اگر است، وسط این در كه تقویتی دستگاه و است تر كمرنگ آن حضور ولی هست نحوی

 چون نیست درست نباشد، هماهنگ و نخواند بخشها بقیه با بودنش خوب ولی باشد 11 هم اش نمره و باشد

 . شود تعریف باید خاص جدول این در 11 شود نمی تعریف آنها از مستقل

 .است 11 این كه برسیم آنجا به میخواهیم ولی شدم متوجه را شما مطلب(: س)    

 .است اصلی متغیر عنوان به( بخش این در) اینجا در 11(: ج)    

 .شود می 71 در ضرب 71 اینجا(: س)    



 ····························································································  111 

 اینجا در كه 11 این. است 71از 71هم آن بیرونی است 71 فرهنگ خود. است 71 اوّلی ، 71 بعد 71(: ج)    

 كلّ یک در اصلی متغیر هم این و است اصلی متغیر عنوان به پائینی ولی است تابع متغیر عنوان به هست

 .است تایی7

 كه 11 دو این تا خواهیم می عدد یک آخر در ما شود معنادار تا شود ضرب عددی یک در باید اینها(: س)    

 تفسیر چگونه را 11 این كه بفهمیم بدهیم تلفن خط میخواهیم كه ما تا شود ترجمه ما برای آمده بدست

 این حاال بگیریم، درنظر 122 با برابر را آخری 11 و 1222 با برابر را دیگر 11 و بكنیم 1722 آنرا مثالً كنیم

 كجاست؟ تابع

 در اصلی متغیر عنوان به هم 11 خود و شود منعكس متغیر عنوان به 11 در 11 تغییرات یعنی(: ج)    

 .شود ذكر دیگر بخش

 این نتیجه در. بكنیم كاری توانیم نمی ما نباشند جنس اگر هستند، جنس ها11 این شما بیان بنابر(: س)    

 .دهد نمی چیز هیچ ما به اعداد

 كنید؟ می تأیید را زاده بیک دكتر آقای صحبتهای شما آیا: رضایی االسالم حجة    

 .كنید معنا بتوانید مجموعه در باید یعنی كند معین را نسبت باید حتماً یعنی(: ج)    

 .نیست 11 این از 11 آن سنخ(: س)    

 نشان باید خاصی شاخصه یک با كنید بیان من برای را سنخ بخواهید وقتی كه ندارد اشكالی این(: ج)    

 .دهید

 .است ماهواره اینجا و تلفن آنجا امّا(: س)    

 .است تلفن آنها همه: زاده بیک دكتر    

 .باشد مساوی اعضاء كه دارد امكان مجموعه یک در: رضایی االسالم حجة    

 صحبت ساعت یک باید ساعت دو بجای كمیت در امّا دهند می قرار مساوی آنرا كیفی تساوی فرض(: ج)    

 .كند
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 .شود نمی خطوط وارد دیگر پس(: س)    

 برابر 1 یا و نصف توان می و هستند هم مثل همه و شود می تقسیم چیز یک فقط: دانشمند مهندس آقای    

 .كرد

 كنیم؟ تقسیم باید چگونه حاال است پول مقدار این مثالً دولت بودجه(: ج)    

 چیست این است دالر هزار11 یا است تومان میلیارد 11 یا است تومان میلیون 11 آن آیا: زاده بیک دكتر    

 بفهیمم؟ كجا از ما و

 هفت گفتیم را كل مثالً! نكردیم؟ تقسیم كیفیت همین به شبكه بخش در را این ما مگر: دانشمند مهندس    

 میلیارد یک و صنف به را میلیارد 1 دهیم می دولت به را میلیارد 1 میلیارد هفت این از است تومان میلیارد

  به هم

 تقسیم قسمت 7 به را میلیارد 1 این دادیم تومان میلیارد 1 دولت به ما گوئیم می بعد. دهیم می خانواده

 . كنیم می

 و رود می 71 طرف به حتماً ببرید را اینها اگر راندمان در. شود می تبدیل حتماً( راندمان) نتیجه در(: ج)    

 را آنها كه رسیم می اعدادی به آئیم می پائین وقتی آئیم، می پائین راندمان از حاال شود می اصلی متغیر

 دیگر عبارت به. است راندمان از غیر این كه كند می پیدا مشابهت اعداد دیدن، جدگانه در و بینیم می جداگانه

 كار نیروی تومان 11 و دادیم ابزار به جا یک در و دادیم انسانی نیروی به پول جا یک در 11 مقیاس به اگر

 دارد دیگری خصلت نیز آن خریدیم ابزار را دیگر تومان 11 دارد دیگری خصلت یک كار نیروی خریدیم

 اختالف كردن هزینه در امّا بینید می اختالف راندمان در شما یعنی است تومان واحدش. كند می فرق نوعش

 .بینید نمی

 خط 11 اینجا در مثالً است بودن مساوی فرض همین مورد در هم ایشان سئوال: رضایی االسالم حجة    

 11 این دادیم، خارجه وزارت به مثالً را خط 11 آن دادیم كسی چه به ولی دادیم خط 11 هم آنجا دادیم



 ····························································································  111 

 خط 11 كه است درست دارد فرق تأثیرش نسبت مختلف مجموعه یک در دیگر، مجموعه یک در را خط

 .دارد تفاوت كنیم نگاه وقتی مجموعه در ولی است داده

 نكند نمی فرق هیچ شما دید از كه آید می شده داده خط 11 این در خبرهایی یک موارد برخی در(: ج)    

 مریض پسرم گوئید می خبر یک در هم دیگر جای یک كند شوك دچار تواند می را ملت یک خبر این ولی

 .كند نمی توجه كس هیچ و است

. كردید وارد را كیف حقیقت در مشاغل، نیازمندیهای گفتید وقتی هستند، بهم متقوم كمی و كیفی(: س)    

 .آوردید آن همراه نیز را كیفیت. است گرفته قرار باال مشاغل از دسته كدام نیازمندیهای

 و بیاوریم خودش در چگونه را واحد به تبدیل نسبت ما كه شود بررسی ریاضی نظر از نقص این اگر(: ج)    

 دارند نسبت حتماً گوئیم می برآیند در وقتی چون ندارند نسبت اینكه نه كنیم فكر هم را اش كیفی نسبت

 .دارد تفاوت بسیار كه شود می مشخص شود می جمع تا7 تا7 یا تا سه تا سه كه آنجایی یعنی

 تقسیم اینگونه 71 ،71 ضربها همین با باشیم داشته تومان میلیارد هفت ما اگر: دانشمند مهندس    

 صد جایی یک به اگر یعنی نیست بحثی این در. رسد می مبالغی یک و مختلف های شاخه به تا كنیم می

 میلیون صد این. است رسیده تومان میلیون صد دو، هر به واقعاً رسید میلیون صد نیز دیگر جای به و میلیون

 مختلف دوجای در تومان میلیون صد دو ما كه است این بحث حاال ندارد تفاوتی هیچ میلیون صد این با

 و رشد را منتجه بتواند تا بكنیم خواهیم می تومان صدمیلیون این از كه وری بهره آیا كردیم خرج جدول

 دو در تومان صدمیلیون دو، این آیا بدهد انجام كاری یک ما برای كه كردیم توزیع پول مثالً. بدهد توسعه

 صدمیلیون همان صدمیلیون چون است منفی جواب داد؟ خواهند ما به مساوی راندمان دو جدول، جای

 ما كه است زمانی در اینها اینكه دیگر نكته بگیریم، بهره بیشتر توانیم می جدول كجای از ولی است تومان

 میلیون پنجاه تومان، میلیون صد عوض در جایی یک در اگر و كردیم، توزیع جدول همین اساس بر درست

 این بحث ولی باشیم داشته انتظاری چنین است ممكن اصوالً شود؟ می نصف نیز آن راندمان آیا بدهیم تومان

. شود نصف نیز راندمان كه باشیم داشته انتظار كردیم نصف را كمیت هرگاه تا نیست اینطوری آنجا كه است
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 و ایم داده چقدر دیگری به و ایم داده چقدر یكی آّن به كه كنیم می نگاه خودش مجموعه در آن كنار به بلكه

 .داشت خواهد ای نتیجه چه قضیه این كه فهمیم می كه است نسبت این در

 در كه ای خانه بزرگترین مثالً. ببینیم را موصوف یا و صفت الیه، مضاف و مضاف كه است این معنایش(: ج)    

 آبدارچی به را 31 آنجا در یعنی است، 31 خانه كوچكترین دولت در حالیكه در است 31 هست خانواده بخش

 تعداد. است مدیرخانه با برابر آنجا آبدارچی اینكه فرق. دهیم می مدیرخانه به را 31 اینجا در ولی دهیم می

 به كه گوئیم نمی دولت در دیگر عبارت به است خانه مدیر با برابر آبدارچی اینجا در ولی است همان تلفن

 جداگانه است آن سطح ترین پائین كه آن مباشرتی بخش به گوئیم می بلكه بدهید سرویس یكسان جا همه

. بدهید را ها تلفن كل از 71 میگوئیم بدهیم تلفن چقدر دولت به كه كنید سئوال را كل اگر. شود داده تلفن

 مثالً بدهیم آنرا 71 بخواهیم اگر كه داریم تلفن خط میلیون بیست ما ندارد مصرف اصالً 71 گوئید می شما

 این اتاقهای همه تا كنید كیفی پس گویم می خواهد، نمی تلفن میلیون دوازده دولت و شود می میلیون دوازه

 و باشند داشته ارتباط حضوری صورت به حتی بتوانند دیگر رده اتاقهای و باشند داشته كنفرانس بتوانند رده

 حساب میلیون دوازده را دولت اینكه براساس دهید می كه خدماتی گویم می و آورم می افزارها نرم در را آنها

 . شود تنظیم كنید،

 وضعیت این با متناسب ارتباطی خدمات تدریجی اصالح و مطلوب وضعیت تعیین ضرورت ـ 3/1

 مركز در اینكه داریم كه ای تجربه یک ما شود می چگونه كه كنیم امتحان عمالً را آنها از یكی حاال(: س)    

 همه روی را آمده دست به های جواب و دیدیم را چیز همه و دادیم پارامتر و كردیم تعریف حقوق سیستم یک

 .چیست آن منطقی فرمولها یعنی است چگونه داستان واقعیت ببینیم كنیم نگاه حاال كردیم تست آدمها

 هم را ضدش درجه312 نقطه یک همچنین. نكنید پیاده را این هرگز و است مطلوب نقطه این نه،(: ج)    

 .كنید درست

 هم محض مادی اخالق و باشد نداشته ایمان به كاری ذره یک كه الحادی صددرصد نظام یک است ممكن    

 كه گیریم می را جامعه نبض میدانی تحقیق یک با حاال گوئیم می بعد بگذارید درجه312 طرف این باشد،
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 كه حدی در را مختصری شیب و باشد واقعی حتماً كه ای نسخه یعنی میدهیم؛ نسخه بعد و است چگونه

 یعنی پائین های خانه ابتدا جدول، در آنوقت كنیم می ایجاد مطلوب طرف به باشد داشته آنرا تحمل جامعه

 كه رسیم می آنجایی به بعد و شود می تبدیل آنها جای كه رسد می وسط حد به بعد كند می تغییر ها تبعی

 بعد كنید می هماهنگ را انتظارات ابتدا یعنی كنید ایجاد جامعه در را تحول یک االن توانید می شما گوئیم می

 .برید نمی دست بالفاصله هرگز و دهید می تغییر

 .باشد داشته هماهنگی یک واقعیات با باید فرمول كه است این مسئله ولی(: س)    

 .معناست همین به كردن درست طیف(: ج)    

 بدهیم؟ باید چقدر و كسانی چه به بدهیم خط میلیون یک آینده سال میخواهیم ما االن(: س)    

 مدیریتی مشكالت حل برای الزم پیشنهادات و كنید درست آینده سال تا را افزارش نرم باید شما(: ج)    

 تلفن خودشان اینكه به مردم نیاز نگوئید اول قدم در دیگر عبارت به. بدهید دولت به افزار سخت با را كشور

 .گیرد می قرار باشند، داشته

 .كنید ذكر را جدول همین(: س)    

 است اقتصادی و فرهنگی سیاسی، اعتماد كه عمومی اعتماد نیازهای اول گوئیم می جدول همین در(: ج)    

 بجای ما كه بدهید پیشنهاد اینگونه هم دولت به و كنید هزینه باید شما اعتمادها این برای و گیرد می قرار

 و اینطرف و كنند مراجعه بار چندین باشد الزم اداری كارهای انجام برای ولی بفروشیم تلفن مردم به اینكه

 دستگاه بوسیله آنجا از آن صحت بگیرد صورت خواهد می كه كنترلی و نشود كاری چنین بفرستد، آنطرف

 است وقتی یک فرستیم می آنطرف و اینطرف را مراجعین ما كه است وقتی یک یعنی شود مشخص ارتباطی

 و رویم می فالن بایگانی در و كنیم می كنترل را شما كار ما گوئیم می كننده مراجعه به موقع همان كه

 مردم به خدماتی تسهیالت دیگر عبارت به دهیم می جواب شما به بعد دقیقه پنج باشد درست اگر بینیم می

 آنها به تلفن یعنی شوند رنجیده اینكه یا شوند، دولت مشتاق مردم تا ببریم باال را دولت كارآمدی و بدهیم

 از توانیم می و فروشیم می تلفن ما میگوئیم و ایم داده قرار سود وسیله را تلفن چون میگویند بد باز ولی دادیم
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 وقتی یک ولی دارد سود مقدار این ما برای بگوئیم كنیم حساب تومان صدهزار تا پنجاه ماهیانه پولش

 االن خودمان سود نه و فردی وری بهره نه ماست، دقت موضوع انتظارات گوئیم می كنیم نمی حساب اینطوری

 مردم رفاه حتی است مخابرات خود سود مسئله خودگران شركت یک عنوان به مخابرات برای مسئله اولین

 . است دوم درجه در

 .كنند می مطرح مستقل صورت به و كنند می جدا را روستاها(: س)    

 یا است بیشتر ضررش آیا كنیم حساب هم روی وقتی یعنی است درصدی یک تا مستقل صورت به(: ج)    

 نفعش؟

 .است سنگینی گذاری سرمایه چون باشد نداشته نفع تواند نمی اصالً است بیشتر خیلی نفعش مسلماً(: س)    

 زیاد خیلی نفع نه و باشد زیاد خیلی ضرر نه گویم می من بعد است؟ چقدر ضررش و چقدر آن نفع(: ج)    

 .شود بهینه خدمات ارائه باید اول بلكه

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  



 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 01جلسه 

 11: پژوهشی جلسه شماره27/32/77: پژوهشی جلسه تاریخ

 پرور اسماعیل آقای: رضوانیویراستار سخی غالم آقای: پژوهشی نوار كننده پیاده
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 خرد كالن، توسعه، سطح سه در اجتماعی موضوعات بندی طبقه تشریح

 اجتماعی موضوعات بندی طبقه جدول تشریح ـ 3

 خرد كالن، توسعه، سطح سه در دولت سیاسی فعالیتهای ـ 3/3

 سه دولت اصوالً كه ضروریست نكته این به توجه قبل، مباحث ادامه در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 كه است خدمات تولید در آن دیگر سطح و موازنه، در آن سطح یک توسعه، و تكامل در یكی دارد فعل نحوه

 آن سطح یک كه بدهد انجام تواند می خدمت نوع سه دولت پس. است خُرد خدمات و وری بهره به مربوط

 فعالیتهایش از دسته یک و است توازن یا عدالت یا تعادل برای آن سطح یک و است توسعه خدمات به مربوط

 .شود می نامیده خرد و فردی وری بهره كه است خرد فعالیتهای هم

 به را كالن و تكامل به را توسعه كه است خرد كالن، توسعه، همان واقع در پس: رضایی االسالم حجة    

 .كنیم می معنا اجرایی فعالیتهای به هم را خرد و توازن،

 خرد كالن، توسعه، سطح سه در خانواده سیاسی فعالیتهای ـ 1/3

 دارد؟ نقشی چه آن توسعه در خانواده حاال. است خرد و كالن توسعه، سطح در دولت فعالیتهای پس(: ج)    

 حاال. شد تقسیم( خرد كالن، توسعه،) دسته سه به تقسیمبندی بزرگترین در دولت كارهای اول قدم در

 كالن به نسبت و باشد داشته تواند می نقشی چه توسعه به نسبت یعنی كند كمک دولت به خواهد می خانواده

 ساختار به نسبت دادن رأی در خانواده كه زد مثال توان می توسعه به نسبت دهد؟ انجام تواند می چكار خرد و

 اساسی قانون به رأی پس دادند، رأی اساسی قانون به ها خانواده یعنی كند می مشاركت تصمیم، پیدایش

 بوجود مرحله این در توسعه در كه آنچه همه اساس و كند می معین را سطوح كلیه در تصمیم پیدایش نحوه

 .گردد می آید، می

 ساختارهای در تغییر كه شد این منشأ یعنی گرفت قرار باالتر و كرد پیدا مقیاس تغییر ز توسعه ادر حاال    

 از مرحله هر برای پس. كنند عوض را اساسی قانون و كنند شركت مردم دوباره باید شود، پیدا اجتماعی

 حضور این در خانواده و است تصمیم پیدایش برای كه است الزم دولت ساختار و فعالیت گونه یک توسعه
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 تصویب مجلس كه قوانینی یعنی اجتماعی، قوانین كلیه شود گفته است صحیح آن دوم سطح در حاال. دارد

 .است كالن قوانین اینها دارند، حضور ها خانواده باز كند می

 دهند؟ می جمهور رئیس یا مجلس نماینده به كه رأیی بوسیله یعنی(: س)    

 مشاركت مجلس در كه هستند كسانی سازی تصمیم عوامل. اجراء نه سازی تصمیم عوامل نه،(: ج)    

 بخش كه كاری یک عنوان به كند می تصویب بله، كند؟ نمی تصویب را توسعه استراتژی مجلس آیا. كنند می

 برخالف را توسعه استراتژی تواند نمی مجلس پس است اساسی قانون چتر زیر و دهد می انجام قانونگذاری

 گزینش بنام بخش یک حاال. است كالن سطح در یعنی كرد تبعیت آن از وقتی و كند تصویب اساسی قانون

 .باشد مجری اینكه برای كند می انتخاب را جمهور رئیس داریم اجرا برای

 .شوراها مثالً یا(: س)    

 نیز را رهبری خود احیاناً حتی كند می عناصر گزینش اجتماعی مناصب برای كه دستگاههایی كلیه(: ج)    

 شده معین نظام ساختار اینكه ـ 3 شود می واقع چیز دو از پس همیشه عنصر گزینش پس. شود می شامل

 اجتماعی حضور تواند نمی تنهایی به عنصر به رأی نباشد، اساسی قانون اگر ولی است مهم بسیار عنصر. باشد

 .كند تضمین را عنصر

 را رهبری بعد و داده رأی اساسی قانون به اول مردم كه نبوده اینگونه ما نظام در است ممكن البته(: س)    

 ...كنند تعیین

 رهبر كه است شده مطرح هم اساسی قانون خود در و بگوئید توانید می شما را دیگر چیز یک نه،(: ج)    

 احتیاجی داشت، ایجاد در سرپرستی و بود كرده ایجاد را انقالب یعنی بود انقالب رهبر اینكه بدلیل انقالب

 امور همه در او برجستگی شخصی صورتیكه در كه شده تأكید هم اساسی قانون متن در حال عین در نداشت

 به اساسی قانون در كه وقتی و دارد قبول را حرفها این هم ایشان و باشد پذیرش مورد( ره)خمینی امام مثل

 شخص به رأی معنایش كه كلمه این به رأی یک. دادند رأی دوبار امام حضرت به یعنی دادند؛ رأی ایشان

 .خبرگان به رأی هم مرتبه یک و بود ایشان
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 .شود می دولت خرد و كالن توسعه، در خانواده حضور سطح سه این پس(: س)    

 3 شود گفته كه است صحیح دیگر عبارت به شود می تعریف آن براساس توسعه كه ابزارهایی گزینش(: ج)    

 چگونگی نحوه و مقررات كلیه كه سطحی در ـ 1 است اساسی قانون توسعه، مبنای اجتماعی نظر از ـ

 دارند حضور سطح سه این در خانواده بنابراین. اجراء برای عناصر گزینش ـ 1 دارند حضور قانون پیدایش

 .است دولت به مربوط سیاسی موضوعات در حضور البته

 خرد كالن، توسعه، سطح سه در صنف سیاسی فعالیتهای ـ 1/3

 كه قوانینی اینجا تا دارد؟ تفاوت خیلی مطلب اینكه یا است قبیل همین از هم شوراها مسئله آیا حاال    

 و دهد می رأی غیره و نفت برق، آب، موضوع درباره مجلس یعنی است؛ موضوعات به نسبت قوانین شد، گفته

 امور در كه نیست این مجلس وظیفه. كند می درست مجرا اقتصادی فرهنگی، سیاسی، موضوعات كلیه درباره

 مثل گذارنند می را قوانین از بعضی البته گذرانم می قانون ایرانشهر برای مثالً من بگوید و كند تطبیق خرد

 كل قوانین باید بلكه كنند تصویب توانند نمی را آنجا داخلی قوانین ولی كند می معین را جایی یک نام اینكه

 .كنند تصویب را كشور

 رأی مناطق برحسب مردم كه است مردم مشاركت و شوراها بحث كه دارد وجود قوانینی یک حاال    

 و فارس رأی با شان داخلی امور تنظیم و تدبیر نحوه برای باختران منطقه رأی مثالً است ممكن كه دهند می

 .باشد داشته فرق خراسان

 بخش و ای منطقه منافع آن ولی است كشور عمومی منافع مجلس. نیست مجلس مثل شوراها(: س)    

 . است خاصی

 خودشان امور چگونه كه كنند می مشاوره هم با كه خانوار پنجاه روستای یک به رسد می تا! احسنت(: ج)    

 .كنند فصل و حل را

 .باشد است ممكن سوم رده در آن بندی طبقه در و باشد خرد و تبعی امور سطح در شاید(: س)    
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 است كرده معین اساسی قانون را توسعه فضای اصوالً كه بگوئیم شوراها مسئله درباره توانیم می ما آیا(: ج)    

 اصناف مثل و است صنفی مسئله یک اصالً شوراها مسئله لذا و است كرده درست هم خرد و كالن فضای و

 هم اساسی قانون در كه مختلفی صنفهای و ها لبنیاتی ها، تاكسیرانی مثل شوند می جمع منطقه یک در كه

 حقیقت در. كنند می درست شورا و دهند می رأی و شوند می جمع مختلف اصناف نیز اینجا در است شده ذكر

 آیا. كند درست خرد مقیاس در یكدیگر به نسبت را اصناف وضعیت میخواهد كه است ای برگزیده شورا

 بگوئیم؟ را چیزی چنین توانیم می

 ایالت، یک یا كشور یک مثل بگیریم نظر در كل یک مثل را استان یک یا شهر یک ما چنانچه اگر(: س)    

 ....شد ایالتی اگر

 حتی یا گیرد می تصمیم آنها درباره شورا كه چیست داخلی كارهای كه است این مسئله صورت(: ج)    

 .كند می ارائه پیشنهاد

 .شهر فضای مردم، پوشاك و خوراك استان، یک امنیت(: س)    

 كلی موضوعات غیراز كه داریم روزمره زندگی به مربوط موضوعاتی یعنی كنند؟ می چكار اصناف مگر(: ج)    

 .است قوانین

 اصناف در ولی شود می بحث موضوعات كل به راجع شود می مشتمل شورا در وقتی كه تفاوت این با(: س)    

 .شود می بحث تنهایی به

 گفت اگر نشود صادر لبنیات صنف برای پروانه مثالً كه بدهد نظر تواند می موضوعات كل به نسبت(: ج)    

 اند آمده شورا در صنفها كلیه كه صنف نظر برخالف. شود می ایجاد محدودیت لبنیات صنف برای نشود، صادر

 .شود داده زیاد لبنیات پروانه گفتند و دادند نظر و

 و هستند اصناف هم آن مخاطب شود گرفته شورا طرف از كه تصمیمی هر گوئید می شما یعنی(: س)    

 .شود می توسعه و رشد بستر هستند اصناف چون
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 كاری شوراها. دارد كار شورا به شود برطرف ناهنجاریش كه اصناف خدمات سازی هماهنگ بگوئید نه،(: ج)    

 حق و كنند می آسفالت را خیابانها و است نابسامان شهر وضع گوید می مثالً كه است این دهند می انجام كه

 .كند جواب و سئوال كرده آسفالت كه دستگاهی از دارد

 نیروی از و نیست خوب شهر امنیت یا است گران و معقول غیر گوشت وضع شهر این در بگوید دارد حق    

 یعنی است خراب كار وضع شهر در یا است بد نان وضع شهر این در گوید می یا. كند جواب و سئوال انتظامی

 قانون چون است، كشور كل در كه صورتی به نه خرد صورت به صنفی، مختلف موضوعات در دارد حق

 اختیارات از عمالً اختیاراتش و. كند مدیریت یعنی كند هماهنگ را اینها تا است كشور كل به مربوط مجلس

 یعنی ها كل مدیر كند؛ می هماهنگ را دولتی ادارات استاندار، چون است بیشتر اصناف به نسبت استاندار

 چرا كه شود هماهنگ دولت با باید و است نامناسب وضع گوید می و بیند می را غیره و آب برق، كل مدیر

 درباره هم و دهم می نظر دولت خدماتی دستگاههای عملكرد درباره هم من گوید می شورا. است اینگونه وضع

 هماهنگی در را دولت هم و كند می كنترل را اصناف هم كه است ارتباطی پل یک یعنی اصناف عملكرد

 هم اصناف كار در بگوئیم توانیم می آیا باشند داشته حضور شوراها در ها خانواده اگر حاال. كند می كمک

  كنند؟ می مشاركت

 .شود می انجام آن سطح باالترین در معنا یک به بله،(: س)    

 روستاها در آن محدودیت و شهرها در اصناف كمی گستردگی ـ 3/1/3

 تعمیركار روستا در مثالً باشند نداشته وجود اصالً صنوف از برخی روستا یک در است ممكن البته(: ج)    

 .نباشند روستا در است ممكن شهر دیگر صنفهای از بسیاری یا ندارد وجود ماشین

 .است كارگران یا و كشاورزان صنف فقط(: س)    

 چندان كارشان كنند داخلی فروش و خرید بخواهند اگر هم مردم ندارند، هم چندانی سازمان و(: ج)    

 .باشد داشته خاصی قانون و قاعده به نیاز كه ندارد وسعت

 است؟ گزینش امر در فقط سطح سه در ها خانواده حضور آیا(: س)    
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 یک. كند می انتخاب را اعضائی كه داریم اجراء در گزینش یک داریم، را مجریان گزینش اینجا در ما(: ج)    

 قانون نقش مجلس اینجا در كه شود می چگونه شورا به نسبت اینها اختیارات حدود اینكه برای هست قوانینی

 وضع را قانونی وقتی طبیعتاً كه دهد می نشان را شورا فعالیت اساس كه قوانینی برای دارد برعهده را اساسی

 ده مسایل تهران شهر شورای یعنی باشد یكسان تواند نمی و است مختلف كمّی وسعت برحسب كنند می

 درست دكور تهران در كه صنفی است، ممكن اصناف نظر از این كند، می هماهنگ دولت با را نفر میلیون

 داشته وجود است ممكن تهران در صنف یک مثالً یا. باشد داشته معتنابهی جمعیت یک خودش كند می

 كاغذ فقط یا لوالفروش صنف فقط یا نفروشد دیگر چیز هیچ و باشد مداد فروختن فقط آن شغل كه باشد

 .دارد كه مركزیتی دلیل به باشد شده خرد اصنافی است ممكن باشد فروش

 برای و دارد قطعه چند درب یک مثالً كند می وارد كاال كه انبوهی حجم و شده پیدا كه تمركزی(: س)    

 .است كرده پیدا تنوع چون است شده درست صنف یک آنها از هریک

 توان می آیا حاال. شود وضع هم روستا یک برای تهران شورای قوانین بگوئیم كه نیست معقول پس(: ج)    

 یا و لوال قیمت هرگاه مركزی شهرهای در و دارد را خرد و كالن توسعه، نقش شورا در كمّی بندی طبقه گفت

 .كنند تبعیت مجبورند هم شهرستانها كند، فرق دیگری چیز

 .شهرستانها نه كند می نرخ تعیین تهران چون(: س)    

 .است آن بودن انبوه دلیل به(: ج)    

 و دارد اختیار در را سرمایه تمركز كه آمریكا مانند دارد وجود تهران در كه ای سرمایه تمركز یعنی(: س)    

 .كند می تعیین دنیا در را اجناس همه و نفت نرخ

 صنف و دولت افعال اساسی تفاوت ـ 1/1/3

 كیفیت و توسعه معنای دولت كه است این موضوعات، تعریف در صنف با دولت اساسی فرق بنابراین(: ج)    

 موضوع اصالً. دارد كه خاصی كیفی قدرت و كمّی وضعیت دلیل به. دهد می كمیّت معنای صنف و میدهد را

 .است كمی موضوع یک صنف توسعه
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 كه گفت توان می كیفی و كمی، لحاظ به را صنف است تهران در سرمایه تمركز اینكه دلیل به یعنی(: س)    

 .كند می كار توسعه سطح در

 یعنی شود می شناخته مقیاس تغییر با كه توسعه بگوئید و بیاورید تر پائین را توسعه كلمه نه،(: ج)    

 یعنی است خودكار یا و میكروفون این مثالً كه هستند مقیاس تغییر در وری بهره ارائه متكفل كه موضوعاتی

 و ابزار انسان، در را انضباط و دقت سرعت، در مقیاس تغییر كه است این آن نقش كه بگوئیم ما اینجا اگر

 برحسب كه است اصناف آنجا كند می جاری آنرا تخصیص كه آنجایی ولی است كرده ایجاد طبیعی منابع

 برده كار به دیگر توسعه كلمه تر پائین های كمیت در و دارد را اصلی و اول نقش بزرگ و كالن كمیتهای

 . تبعی فرعی، اصلی، گوئیم می صنف در بلكه شود نمی

 تبعی؟ فرعی، اصلی، چیز چه(: س)    

 همه درباره گیری تصمیم و دارد مركزیت كه دارد آنجایی در را اصلی تأثیر تأثیرشان، و كار موضوع(: ج)    

 مقدورات چرخش نظر از كه بازار مكانیزم بگوئیم توانیم می دیگر عبارت به كند می گذاریها نرخ همه و كاالها

 در را مركزش اگر باشد مركزش كه هرجا یعنی است تهران در مركزیتش كند می درست را نرخها و چرخد می

 نقش واسطه شهرستانهای و دارد را اصلی تأثیر این باشد اصناف مركز كه شهری آن. دهد قرار دیگر شهر یک

 .است شهرستان نرخ از تابعی روستا در مداد این نرخ كه است طبیعی. دارند را فرعی

 .است استان تابع آنهم و(: س)    

 .كنید می تبعی فرعی اصلی، دیگر عبارت به! احسنت(: ج)    

 صنف در خانواده نقش ـ 1/1/3

 شود؟ می چه صنف در خانواده نقش حاال(: س)    

. دارند رأی سطح سه در مثالً بگوئیم كه نیستند ایران های خانواده عموم دیگر خانواده، نقش مورد در(: ج)    

 .كنیم می درست را تهران شهر شورای ابتدا شد، كمی تقسیم چون هستند تهران در كه هایی خانواده
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 ردیف در نیز 1 درجه استان های خانواده گیرند می قرار باال آن تهرانی های خانواده ندارد، اشكال(: س)    

 .شوند می تبعی روستایی های خانواده و گیرند می قرار میانی

 .است اینگونه نرخ و عمل در(: ج)    

 هم آنجا در شود می تعیین تهران در كه مقدار هر بلكه كند نمی تعیین ما روستای را گندم نرخ االن(: س)    

 .شود می تعیین

 .است دولتی گندم(: ج)    

 تعیین تابع آن امثال و جات میوه جات سیفی مثالً. نیست اینگونه ولی نیست دولتی عدس و جو(: س)    

 .است تهران قیمت

 .كند معین تهران بازار برعلیه را قیمتش تواند نمی باغدار دیگر عبارت به(: ج)    

 .است اینگونه موجود وضعیت ولی شود اصالح باید این البته    

 .است تأثیر مقیاس با متناسب حضورشان ولی دارد حضور سطح سه این در خانواده بنابراین(: س)    

 خودش نفع به كه كند می پیدا تخصیص نحوی به مقدورات بگذاریم تعاونی صنف، بجای اگر(: ج)    

 .چرخد نمی هم اینگونه و چرخد می جامعه نفع به بلكه چرخد نمی

 شركتهای ساختارش، ولی است تعاونی اسمش فقط اند، كرده معنا گونه همین هم را تعاونی البته(: س)    

 و بیائیم پائین اگر. شود اصالح پائین از كه ندارد امكان داری سرمایه نظام در كه رسد می نظر به. است سهامی

 یعنی شدند منحل مجموعه در كردیم درست ما كه سازمانهایی تمام مثل بلعد می آنرا بفرستیم را تعاونی یک

 .نشود عوض معادالت جریان آن اگر

 .كرد پیدا تمایل خانه وزارت شكل به جهادسازندگی یعنی(: ج)    

 منشأ هم همین و است كمّی تنها گاهی و است كیفی و كمّی صورت به گاهی حضور تعریف پس    

 كیفی ضوابط نیز مجلس در بود كیفی ضوابط اساسی قانون در تقسیمات منشأ درحالیكه. شود می تقسیمات

 .است كمی همه صنف در ولكن بود كیفی موضوعات ضوابط به نسبت اجرایی برنامه نیز دولت در حتی بود
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 جامعه كالن ساختارهای از خانواده تبعیت ـ 1/1/3

 است؟ چگونه خانواده در(: س)    

 یعنی كند؛ می پیدا امكان شرایط آن در خانواده داخل در گیری تصمیم كردیم بیان را دو این وقتی(: ج)    

 خود آیا كه است این سئوال بدهد، رأی دولت برای و كند پیدا سیاسی مشاركت خواهد می خانواده مثالً

 تأیید آنها را كاندیدهایش كند، می معین كشور وزارت را زمانش گوئیم می گیرد؟ می تصمیم وقت چه خانواده

 در امّا است صنف و دولت از متأخر مرحله یک كالً بیرون به نسبت آن داخلی گیری تصمیم پس كنند می

 خودش سیاسی كارهای یا هایش كردن هزینه به نسبت خودش كه هایی تصمیم به نسبت خودش داخل

 هم انتظارات و شود می معین داخل در اختیاراتش حدود و شود می معین باز اش حقوقی نظام گیرد می

 دارد شما خانواده كه اختیاری مقابل در است انتظارات همان وظایف كه وظایف، و اختیارات شود، می مشخص

 معین كه است ثروت توزیع نظام اینجا در و میدهید انجام برابرش در را تأمینی یک كه است انتظاری یک

 ...برسد، پول شما به چقدر كند می

 .دولت یا صنف یا یعنی است جامعه كالن ساختارهای تابع این(: س)    

 شده معین باالتر سطوح در رسد می شما دست به كه حقوقی و شود می كه ای بودجه تقسیم! احسنت(: ج)    

 یک به نیز شما مصرف الگوی حتی كه اید گرفته قرار فضایی در شما كه بگوئیم توانیم می راه این از. است

 .است شده معین نسبتی

 همه و شود می عرضه ماهی گوشت یا و قرمز گوشت سویا، ماكارونی، بازار در چون است همینطور(: س)    

 .است شده بندی طبقه اینها

 .بخریم توانیم می را كدام ولكن(: ج)    

 .دارد ما مالی توانایی به بستگی(: س)    

 .است شده معین ثروت توزیع نظام در كه(: ج)    
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 بخریم 1 درجه سویای یا یک، درجه سویای توانیم می فقط ما و ندارد تأثیر چندان اختیار اینجا در(: س)    

 ایجاد را ترافیک( داری سرمایه نظام) آنها كه است این معنایش این بخریم توانیم نمی قرقاول گوشت ولی

 بزند، اجتماعی تخلفات به دست است مجبور باشد داشته توقع انتظار، خالف بخواهد كه كسی البته. اند كرده

 .شود می ناشی اینجا از هم اجتماعی ناهنجاریهای و دهد انجام آن امثال و قاچاق و رشوه دزدی، ارتشاء،

 كند تعیین را انتخابش میزان باید بپذیرد، را جامعه در شده تعریف شرافت بخواهد اگر یعنی! احسنت(: ج)    

 آنها خرید قدرت هستند انبوه كنندگان تولید كه ثروتمندان یا صادركنندگان یا كنندگان وارد اینجا در كه

 .ندارند آنچنانی خرید قدرت فقرا ولی باالست

 .است تابع(: س)    

 چقدر بیرون الگوی از شان فرهنگی الگوی اما است، تابع اقتصادشان مصرف الگوی معنا یک به(: ج)    

 نه و كند تولید تواند می را مدرسه محتوای نه این یعنی است تابع باز نسبت به هم آنجا در دارد؟ استقالل

 . شود می تولید كه معادالتی و دانشگاه محتوای نه و سیما و صدا محتوای

 رأی او به االن و شود می مربیان و اولیا انجمن شورای عضو پولش بخاطر دار سرمایه یک مثالً(: س)    

 خصوص به. كردند می انتخاب مذهبیها از را محل معتمدین قبالً آنكه حال كند می مالی كمک چون میدهند

 كسی ولی. بیندازد راه را كاری یک تواند می صورت هر به باشد، آن مثل و وزیر یا دانشگاه استاد فرد آن اگر

 ساختار این یعنی ماند، می عقب كارش و زندگی از چون نكنید كاندید مرا گوید می حتی نیست، پولدار كه

 در یعنی. است شده گفته صنف در كه آنچه عین كند می بندی طبقه هم را خانواده و كند نمی قبول را او حتی

 گفته نیز اینجا در شد گفته صنف در آنچه. شوند می بندی طبقه تأثیرشان میزان در ها خانواده باز اینجا

 .شود می 1و1و3 درجه ها، خانواده قدرت تخصیص میزان یعنی شود می

 عنوان به فعالً فقط و نیست اسالمی هرگز و است نامطلوب و بد بسیار طبقاتی وضعیت این البته(: ج)    

 در و نفر هرصد ازاء به تلفن خط 7/7 حدود ایران در تلفن خط میزان مثالً. پذیریم می آنرا موجود وضع

 .دارند تلفن( 11/2) یعنی درصد یک از كمتر افغانستان در و نفر صد هر ازاء به تلفن خط 11 حدود آمریكا
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 چیست؟ خانواده فرهنگی تأثیر اما گفتیم، را خانواده سیاسی تأثیر اینجا در    

 بود؟ چه خانواده سیاسی تأثیر(: س)    

 در تواند می هم صنف برای و. دهد رأی مجریان و مجلس اساسی، قانون به تواند می خانواده اینكه(: ج)    

 .كند دخالت و كند گزینش مختلف سطوح

 خرد كالن، توسعه، سطح سه در خانواده فرهنگی فعالیتهای ـ 1/3

 چیست؟ خودش گزینش معنای حال دارد سطح سه هم خانواده فرهنگی بخش(: س)    

 كه را اصولی ارزشهای یک ها خانواده كلی طور به چه؟ یعنی سطح سه در فرهنگی گوئیم می كه وقتی(: ج)    

 آیا كه نداریم كاری ما حاال و فهمد می نحوه یک به را آزادی مفهوم غرب در مثالً است رایج دنیا هرجای در

 اگر یعنی كنند می تظاهرات بكند، ناامنی و گرفتاری و اسارت احساس اگر و خیر یا دارد صحت دركش این

 تصمیماتش و دارد خطر و است مستبد او كه كنند احساس كه بگیرد تصمیمهایی آمریكا جمهور رئیس امروز

 .بگیرد نادیده را ملت پائین سطح در كه میشود این منشأ

 .كنند می اعتراض به شروع ها خانواده(: س)    

 اعتمادی بی اگر و است شان امنیت حافظ دولت كنند فكر باید و است ارزشمند مردم برای بهرحال(: ج)    

 .شود می پیدا عصیان شد تمام عمومی

 است؟ فرهنگ جزء چرا این(: س)    

 و. باشند داشته را حساسیتی چنین دین به نسبت ایران در است ممكن. است شان سیاسی فرهنگی(: ج)    

 در فرهنگ این البته كه كنند نمی تحمل مردم كنند برخورد بد دینی امور مورد در مقداری مسئولین اگر

 بازگردد این به باید نهایت در یعنی. هستند حساس شان ملی اقتدار به نسبت مثالً آنها ولی ندارد وجود اروپا

 ها خانواده و ملت و گرداند برمی این به را احترامات همه اساس یا داند می محترم را این ملت این فرهنگ كه

 .دارند حضور آن در

 .شود می سیاسی فرهنگ این(: س)    
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 .است صورت یک به كشوری هر در كند می معین را سیاسی كیفیت كه فرهنگی یعنی! احسنت(: ج)    

 .شد بیرونی این(: س)    

 بیرونی شود، دولت یا صنف به مربوط هرگاه و شود می درونی شود، خانواده به مربوط وقت هر(: ج)    

 .است شده تجزیه االن آن بیرونی كه. شود می

 در. كنند می امنیتی احساس یک و آزادی مثل است محترم اروپا مردم برای دیگری چیزهای یک حاال    

 مردم كه نیست اینگونه هم جزئی قوانین به نسبت و دارد وجود احساسی چنین یک دین به نسبت هم ایران

 .باشند نداشته حساسیتی هیچگونه

 شان؟ رسوم و آداب مثالً(: س)    

 در یعنی اش ساده رسوم و آداب اینكه نه است آزادی و امنیت مسئله به مربوط كه رسومی و آداب به(: ج)    

 .گیرد می صورت آنجا در كه بزرگی تخلفات و واترگیت قضیه مثل ببینند را تخلفهایی نحوه یک اگر هم آنجا

 .هستند حساس مسئولین های دروغ به نسبت مثالً(: س)    

 آسیب امنیت و اخالق به ولكن نیست بیندازد خطر به را امنیت كه چیزهایی یک فرهنگ در بنابراین(: ج)    

 .رساند می

 شود؟ می نبایدها و باید یعنی(: س)    

 حقیقت در یعنی است فرهنگ دوم سطح است، فرهنگی ارزش اصلی محور حول كه نبایدهایی و باید(: ج)    

 یک فرهنگ به مربوط اینها كه دارد نبایدهایی و باید یک و دارد موضوعاتی یک و محور یک شما ارزشی نظام

 فرهنگی وابستگی حال. دارد حضور آنجا در خانواده و دید مختلف سطوح در توان می را اینها و است كشور

 .كند جهتگیری آن براساس دولت یک كه شود می این منشأ

 اعتراض یا و كند می پیدا حضور نیز تكامل سطح در یا فرهنگی كالن ارزشهای در گاهی همچنین(: س)    

 یک صنفی یک دارد امكان مثالً. كند نمی رعایت صنف یک را نباید و باید كه است وقتی یک امّا. كند می

 سطح در كه است وقت یک امّا كند عرضه استاندارد غیر و نامرغوب جنس یا بفروشد جامعه به را حرام جنس
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 مشاهده فرد یک رفتار در اینكه مثل. ندارد قرار صنف در و است خرد مسئله یعنی است صنف از تر پائین

 .كند می اعتراض و بیند می را حجاب بی زن یک یا میشود

 خرد كالن، توسعه، سطح سه در خانواده فرهنگی فعالیتهای ـ 1/3    

 بحثهای در یعنی باشد؟ داشته حضور توسعه، سطح در تواند می نیز اقتصاد بخش در خانواده آیا حاال(: ج)    

 در و شد مالحظه سیاسی قسمت در انتخابات در و باشد داشته حضور تواند می كه كردیم مالحظه ارزشی

 است؟ چگونه اقتصاد در امّا شد مالحظه هم فرهنگ

 اقتصادی؟ فعالیت در آیا اقتصاد؟ چیز چه در(: س)    

 .اقتصادی توسعه در(: ج)    

 درست فرهنگی گوجه رب خانه در خانواده اعضای از یكی یا مادر مثالً كه كردید بیان را مثالی(: س)    

 .كند می درست مربا یا كند می

 در خانواده نیست؟ این معنایش اقتصادی توسعه در یا كند می ایجاد را اقتصادی توسعه این آیا حاال(: ج)    

 ؟(دولت اقتصادی توسعه در) بدهد تحویل تواند می را چیزی چه اقتصادی توسعه

 ...تواند، می مصرفش الگوی در فقط(: س)    

 است؟ توسعه در حضور این آیا اما كند زیاد و كم(: ج)    

 كه بعداً كند، می تنظیم این با متناسب را مصرفش دولت است، درگیر آمریكا با دولت كه امروز مثالً(: س)    

. كند می تنظیم آن با متناسب را مصرفش الگوی خانواده باشد داشته صادرات اقتصادی زمینه در خواهد می

 تأثیر هم بیرون به نسبت خانواده امّا است خانواده درون در این البته ندارد حضور ساختارها در خانواده چون

 . دارد

 .بگذارد تأثیر صنف در و كند بافی قالی صنف برای تواند می خانواده دارد؟ بهم نسبت تأثیراتی چه(: ج)    

 .شود صادر دنیا كل در قالی اگر مثالً است، توسعه سطح در یا است صنف به مربوط این(: س)    
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 حضور تواند می دستی صنایع در باشد داشته حضور نفت از بعد 1 درجه صادرات در تواند می خانواده(: ج)    

 .باشد داشته

 دولت اقتصاد در حضور سطح باالترین خانواده در انسانی نیروی تولید ـ 3/1/3

 كند می تولید فرزند آیا خیر؟ یا است فرزند تولید خانواده كارهای از یكی آیا كه است این سئوال حال    

 تأثیر محورهای از یكی خانواده عضویت برای فرزند تولید نه؟ یا بدهد تشكیل خانواده نیز فرزند آن اینكه برای

 .است

 .دارد زیادی های انگیزه حاال كنیم، پیدا را ترین اصلی باید(: س)    

 به شود تلقی دوم خانواده از عضو یک عنوان به و شده متولد خانواده در كه فردی است ممكن نه،(: ج)    

 .شود تلقی نیز دولت از و صنف از عضو یک عنوان

 هم و است آن درونی نیاز و پسند هم و است خانواده خود بقای برای هم یعنی هستند تا هرسه(: س)    

 .است دولت تأمین برای هم و صنف تأمین برای

 برای ما بگویند و كنند باز حساب مورد در باید دولت دستگاه در كه انسانی نیروی دیگر عبارت به(: ج)    

 انسانی نیروی حداقل. داریم امكانات و ابزار در توسعه و داریم انسانی نیروی تعریف در توسعه كشور، توسعه

 محصول این ولكن بگیرد انجام مدرسه و دانشگاه توسط هم كارهایی یک باید كه ای واسطه محصول عنوان به

 .باشد داشته حضور( گیری تصمیم سطح ترین عظیم) كشور مسایل مهمترین تا تواند می كه است خانواده اولیه

 او بگوئیم باید اینجا و دارد سطح در حضور یک صنف در گفتیم می آنجا در تولید اصل مورد در البته(: س)    

 .كند می تولید یكبار

 هم دیگر چیزهای یا است مادی معمولی ارگانیزم یک حضور فقط كند می تولید خانواده كه را چیزی(: ج)    

 دارد؟ اثر و كند می تولید

 .كند می تولید هم انسانی نیروی(: س)    
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 هم ضدش و ایثارگر، انسانی نیروی بگوئیم و كنیم بیان وصف 12 انسانی نیروی برای بخواهیم اگر ما(: ج)    

 .فداكار انسانی نیروی و فاسد انسانی نیروی و صالح انسانی نیروی خودكامه، انسانی نیروی بگوئیم

 .دارد را طیف این(: س)    

 فرزند در مادر با پدر رابطه نحوه و پدر، شرب و اكل كه گفتید اگر مثالً گردد؟ می بر چه به طیف این(: ج)    

 نظام جزء و باشد ،(ع)طالب ابی بن علی محب تواند نمی باشد ناپاك والدت نظر از كسی اگر گفتید. دارد اثر

 یک به را او جامعه تا ندارد قابلیت دیگر محصول این یعنی هست شرارت او در و گیرد نمی قرار والیت تولی

 هركجا از كه میدهند آموزش حتی بگیریم را تولید شرایط این از توانیم می آیا كند تبدیل خوب چیز

 .كنید دزدی كنید، دزدی خواستید

 .است اقتصادی گفت توان می تولید به شود؟ می اقتصادی این چرا(: س)    

 برای كه را سلیسی باشد، نشكن لیوان این مثالً كه كاال مشخصات آیا كه جاست همین سئوال(: ج)    

 .باشد غیرمرغوب یا باشد مرغوب سیلیس است سازی لیوان

 .دارد اثر كاال در این(: س)    

 چه من ولی كند می درست لیوان و كند می كار آن روی خرد می من از كه را سیلیسی شما كارخانه(: ج)    

 آنجا نفت و سنگین اینجا نفت كه كنند می بندی طبقه دنیا در را نفت دهم؟ می كارخانه به سیلیسی نوع

 یک با و كرد درست توان می چیزهایی یک موادش یک با چون كنند می بندی طبقه را خام مواد است سبک

 دیگر عبارت به خیر؟ یا دارد تولیدی اثر خانواده اینجا در آیا كرد درست چیزی چنین توان نمی موادش

 و اكل و نطفه انعقاد و تولید شرایط نظر از هم كه دهد می تحویل الطبع كریم شجاع، رئوف، بچه كه ای خانواده

 كشیده زحمت غیره و كار فكر، ذكر، نظر از هم و شود تولید فرزندی چنین تا شده رعایت زمان آن در شرب

 .است

 كنید؟ تولید بندی طبقه خواهید می شما حاال(: س)    
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 اداره را دولت كه عناصری در تولید بندی طبقه این تأثیر شد، بندی طبقه اگر بگویم خواهم می(: ج)    

 انسانی، نیروی چیست؟ اقتصاد عوامل دیگر عبارت به انسانی، نیروی نظر از دولت اقتصاد چیست؟ كنند می

 تحویل جغرافیایی منطقه را طبیعی منابع. دهد می تحویل خانواده را انسانی نیروی است طبیعی منابع و ابزار

 .میدهد

 .است هم با دو این ارتباط حاصل هم ابزارش(: س)    

 ای واسطه مواد یعنی است؟ باالئی شان دولتی دستگاه برای خانواده اقتصادی شأن بگوئیم توانیم می آیا(: ج)    

 اگر مثالً كه همانطور. باشد غیرمرغوب و مرغوب تواند می تعریف بر بنا ای واسطه مواد این و دهد می دولت به

 شد، بد روحی بهداشت اگر باشد بد شان ذهنی روحی، جسمی بهداشت باشند بیمار اكثراً كشور یک كودكان

 اگر و دارد ضرر دیگر نحو به شد بد آنان فكری بهداشت اگر. شود می آسیب دچار حتماً هم شان سیاسی نظام

 اهل پاكستان مثل كشور یک افراد اكثر اگر مثالً. دارد ضرر دیگری نحو به شد بد شان جسمی بهداشت

 دولتش اعضای اكثر كند داره را پاكستان خواهد می كه ای آینده نسل شدند مخدر مواد و تریاك هروئین،

 نیروی گوئیم می كه اینجاست اند بوده معتاد آنها پدران چون بایستند دنیا برابر در توانند نمی و است آلوده

 این پس آنها، روحی و ذهنی بهداشت چنین هم و است خراب آنها جسمی بهداشت. است بد دولت انسانی

 .كند می نگاه را جنس آن است، فرهنگ مسئله از غیر

 است؟ چگونه حضورش اینجا(: س)    

 درباره كنند جامعه توسعه درباره گیری تصمیم باید كه عناصری سطح، سه در اقتصاد، در حضور(: ج)    

 .بگیرند تصمیم خانواده خود درباره بگیرند، تصمیم صنف

 است؟ تولید در خانواده حضور سطح سه این گوئیم می ما(: س)    

 یعنی دارد حضور تولید در باشد، عینی باید اقتصاد چون دارد كه تأثیری این تولید، در خانواده تأثیر(: ج)    

 .شود كشور انسانی نیروی جزء و كنند كار آن روی بعداً تا كند می تولید نفر

 .است انسانی نیروی تولید در خانواده حضور پس(: س)    
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 .دولت انسانی نیروی(: ج)    

 .خانواده و صنف دولت، انسانی نیروی(: س)    

 مثل محصوالتی كردن درست طبیعتاً هم آن دوم سطح البته. است اقتصاد سطح بزرگترین در این(: ج)    

 گوجه رب خودش مصرف برای هم آن از تر پائین و است موازنه و كالن در اینها كه. است دستی صنایع و قالی

 . گذارد می اثر... و لباس و گوجه رب واردات در و كند می درست

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 01جلسه 

 11: پژوهشی جلسه شماره33/32/77: 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

  كیفی و كمی تأثیر سهم تعیین و مشاغل تنظیم زیرساخت مدل

 ارتباطات كیفی و كمی سیاستگذاری در اجتماعی مؤثر عوامل بندی طبقه جدول ـ 3

 1 •••مخابرات و    

 1 •••سیاستگذاری امر در عامل مؤثرترین اساسی قانون ـ 3/3    

 1 •••اجتماعی موضوعات بندی طبقه براساس اجتماعی مشاغل بندی طبقه ـ 1/3    

 1 •••راندمان با متناسب كیفی كمی نسبتهای تغییر ـ 1/3    

 7 •••سیاستگذاری عمل در اصل راندمان به توجه ـ 1/3    

 7 •••سیاستگذاری در موضوعات تأثیر سهم دهنده نشان جدول در اعداد ـ 1/3    

 32 •••ارتباطات تخصیص در راندمان و هزینه بین مالحظه ضرورت ـ 1/3    

 





 كیفی و كمی تأثیر سهم تعیین و مشاغل تنظیم زیرساخت مدل

 مخابرات و ارتباطات كیفی و كمی سیاستگذاری در اجتماعی مؤثر عوامل بندی طبقه جدول ـ 3

 قانون براساس كه داشت بیان چنین توان می قبل مباحث ادامه در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 تغییر كه وقتی یعنی شود عوض باید مسایل از برخی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مقیاس در تغییر با اساسی

 در ضریب چون نیست جوابگو قبلی عدالت نظام مثالً نیست؛ جوابگو قبلی ساختارهای شود، می پیدا مقیاس

 روابط و جدید موضوعات و شود می واقع نیز كیفی بلكه شود نمی واقع كمی صورت به فقط مقیاس تغییر

 با باید كشور كل در تصمیمگیری نحوه یعنی باشد پذیر تحول بتواند باید اساسی قانون لذا شود می پیدا جدید

 سیاسی نظر از و تفاهم، توسعه فرهنگی نظر از یعنی شود، پیدا سیاسی نظر از باالتری تفاهم توسعه یک

 قانون مفروض عمر بنابراین. یابد تحقق بیشتر باید تأثیر توسعه اقتصادی نظر از و تمایالت، یا تعلق توسعه

 كشور كه شرایطی در شود می ایجاد 11 تا 12 بین نوعاً مقیاسها در توسعه گفتیم اگر ـ ما دیدگاه در اساسی

 در را مقیاس تغییر دیگر كشورهای در كه كسانی تأثیر تحت باید یا حال هر به ـ باشد مناسب رونقی دارای

 تحقیقات با باید و كنیم مفروض را چیزی چنین اگر. بدهد تغییر نیز را این. دهند می انجام سال 11 مدت

 .شود درست میدانی

 سیاستگذاری امر در عامل مؤثرترین اساسی قانون ـ 3/3

 پیدا تخصیص آن به تلفنی خط چه كند تغییر تواند می یكبار سال 11 از بعد كه اساسی قانون آیا حال    

 كنیم تقسیم چگونه كه الگویی اصالً گویم می چه؟ یعنی بیشترین گوئید می خط، بیشترین گوئیم می كند؟ می

 از شود تقسیم چیز همه باید است تقسیم اگر. شود می پیدا تصمیم چگونه یعنی. است شده درست آنجا در

 یا مدل باید كنید درست ارتباطات پیرامون سیاستگذاری برای را مدلی بخواهید شما اگر االن تلفن، جمله

 كشور اساسی قانون با مخالف سیاستگذاری كه نیست ممكن و كند تبعیت اساسی قانون از شما سیاستگذاری

 چگونه ارتباطات كه گوید می اساسی قانون یعنی دارد حكومت سیاستگذاری امر در اساسی قانون پس. باشد

 بخش یک فقط یا است كل در حضورش واقعاً آیا باشد، چگونه ارتباطات كه گوید می قانون آن اگر حاال. باشد
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 تعیین در را تأثیر سهم بیشترین اساسی قانون كه كردیم قبول ابتدا اگر. بدهیم تخصیص آن به باید را

 اینكه یا شود می طرح دیگر بخشهای كنار در بخش یک عنوان به این آیا حاال دارد، كشور یک سیاستهای

 بر تأثیر دیگر عبارت به. دهد می قرار تأثیر تحت را بخشها كلیه كه است زیربنایی یک عنوان به اساسی قانون

 هستند؟ نیز دیگر چیزهای و 11 كنارش در كه است 11 یا شود، می واقع است 111 در كه تقسیماتی كلیه

 قانون بعد و كند رقیقتر آنرا باید مجلس قانون بلكه شود نمی پیاده كشور در تنهایی به اساسی قانون طبیعتاً

 سطح باالترین در مجموعه، یک با همراه اساسی قانون تأثیر سهم دیگر عبارت به. بیاید دنبالش به اجرائی

 پس نكنیم؟ مالحظه توانیم می را كنند می جاری را اقتصاد و فرهنگ وضعیت كه دیگری عوامل آیا حال. است

 دارد قرار جامعه در كه دیگری عوامل كلیه كنار در بد یا خوب زیرساخت عنوان به اساسی قانون تأثیر كل در

 اینكه نه است 11 دادن تلفن در اساسی قانون تأثیر كردیم، مالحظه را تأثیر سهم حاال است، مالحظه قابل

 . بدهیم اساسی قانون به تلفن تا 11

 كنیم؟ هزینه نسبت در تا 11(: س)    

 .است مؤثر اندازه این روابط و قوانین كل در این نه،(: ج)    

 (است 11 كه) گوید می كل در را موضوع خود وزن یعنی(: س)    

 وقتی دارد؟ تلفن تخصیص برای گیری تصمیم به ربطی چه است مؤثر اندازه این كه این حاال! احسنت(: ج)    

 اینجا. كنید می معین را تلفن تقسیم برای مؤثر عوامل جدول این كل یعنی است مؤثر اندازه این كه گفتید

 اختصاص اینها خود به گوئید نمی یعنی «تأثیر سهم» نویسید می( تعریف جدول راست سمت وسط ستون در)

 فعل موضوعات كه هستند موضوعات و موضوعاً فعل( تعریف جدول راست سمت دوم ستون در) اینها. بدهید

 چه رویهم فعل موضوعات و موضوعاً فعل مقابل در. است اینطرف( تعریف جدول راست سمت سوم ستون در)

 خواندن جدول باید اساس براین. بدهیم تخصیص آنها به خواهیم می كه داریم دیگری ساختارهای

 .باشد آمده شما دست به جامع ساختارهای
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 وجود بیرون در ساختارهایی چه حاال گوئید می بعد و است اساسی قانون منزلت اول خانه یعنی(: س)    

 دارد؟

... و شوراها اثر اساسی، قانون اثر گوئید می و گیرید می نظر در را موجود تمدن یعنی این، تأثیر تحت(: ج)    

 به تأثیرهاست، سهم جدول این بنابراین. شوند چگونه خالصه شود بدتر یا بهتر باید آیا اثرها این است، چقدر

 كارها چه كه شود معین درستی به كارها كه وقتی زیرساختها، این براساس و است زیرساخت جدول عبارتی

 در آنوقت هست كار آن موضوعات هم این و است آن كار این بگوئیم بتوانیم آنگاه تا دارد را تأثیرهایی سهم و

 .دهند می انجام كارهایی چه و هستند اداراتی چه بگوئیم و كنیم بندی دسته را اختیارات و وظایف باید جامعه

 اجتماعی موضوعات بندی طبقه براساس اجتماعی مشاغل بندی طبقه ـ 1/3

 .كنیم می بندی طبقه موضوعات براساس را مشاغل یعنی(: س)    

 را مشاغل بندی طبقه باید جدول این. است موصوف و وصف بصورت موضوعات بندی طبقه جدول(: ج)    

 و كنند پیدا جایی یک كه نیستند این دنبال دیگر لذا و شد خارج ابهام از پله یک بنابراین. بدهد نتیجه

 .باشد مؤثر اجتماعی ارتباطات بر كه خواهید می فعلی موضوع یک كنند، وصل تلفن برایش

 .باشد چگونه تخصیص نظام كه شود بحث آنجا در كه(: س)    

 سهم و است وصفی كه كند می ارائه( تأثیری سهم تخصیص) را تخصیص نظام جدول این! احسنت(: ج)    

 .دارد تأثیر باشد، چگونه مشاغل به تلفن خطوط توزیع وضعیت اینكه در و است منزلتی تأثیر

 .است راندمان به مربوط كه جدول چپ سمت در(: س)    

 راندمان با متناسب كیفی كمی نسبتهای تغییر ـ 1/3

 سمت) طرف این چیزی هر كه بدهد، را چیزی یک رویهم باید زیرساختها این و منزلتها این اثر(: ج)    

 . شود اضافه( چپ سمت) آنطرف در شود می وارد جامعه بر( راست
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 وقتی یک باید بلكه باشد، ثابت نسبتها همیشه نباید شود درست منزلتی بصورت ها زیرساخت اگر پس    

 این. شود عوض واحد مرتباً و باشد 11و1و3 یا و 3،1،31 دیگر وقت یک و 3،1،7 دیگر وقت یک 3،1،1

 .كنیم می ضرب 1/3 در اینجا در را واحدها

 دیگر ستون یک و است این به مربوط ستون این گویا كه بدهیم قرار هم كنار را جدول دو باید پس(: س)    

 .هست هم

 ضرب این در راندمان آن كه دهد می تحویل را راندمانی یک ولی نیست بیشتر ستون یک همیشه(: ج)    

 برابر 1/3 را عددها همه و كنید ضرب 1/3 در را این كل حاال و كرد پیدا تغییر ما واحد گوید می مثالً شود می

 .كنید ضرب 1 در یا كنید ضرب 1 در را اینها كل است، كرده تغییر واحد یا كنید،

 شود می 1 وقتی. دارد فرق شود می انجام معمولی صورت به كه 1 در ضرب با اینجا در ضرب البته    

 پنج این و شود می 11 ،1 به 1 نسبت یعنی ،1،11 گوئیم می بلكه بنویسیم اینجا را 12 یعنی ،1×1 گوئیم نمی

 .است شده برابر

 1×1 با 311 این كه شود می 311 و شده برابر 1 ،11 اینجا ،11 شود می 1×1 دوباره 1 و 3 شد بنابراین    

 .دارد فرق

 .منزلتهاست با متناسب و است نسبتی بلكه نیست، ضربی آنها نسبت(: س)    

 همین شروع راندمان و هزینه اولین پس شوند می عوض دوباره هم اینها شد، عوض راندمان وقتی(: ج)    

 .میدهیم انجام را كاری چنین برگشت وقتی دوباره كنیم، عوض اساس برآن باید برگشت وقتی است،

 كجا از كردیم بندی طبقه اینگونه را ساختار اگر شود، می اضافه گوئید می كه راندمانی آن حاال(: س)    

 است؟ شده اضافه راندمان كه شود می مشخص

 كردید، پیاده جامعه در و كردید انتزاع كمّی، صورت به را هایی شاخصه یک دستگاه این براساس شما(: ج)    

 تلفن خط 122 ما گفتید مثالً. است شده اضافه این به و داده جواب كمی نظر از باز و چرخیده ها كمیت این
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 به یعنی برعكس، یا دادیم طه فرهنگی موسسه به تلفن خط 312 و دادیم اسالمی علوم فرهنگستان به

 .اید داده وزنی یک موسسات از هریک

 (.11 مثالً) شود داده بیشتر باید كنند می كار «روش» زمینه در كه آنهایی به(: س)    

 انجام بندی طبقه یک صورت هر در بدهید،( 11) كند می كار فلسفه قسمت در كه ای موسسه به یا(: ج)    

 افزایش فرهنگی و سیاسی قدرت یعنی است رفته باال جامعه در هماهنگی كه شده این حاصلش و دادید

 قبالً ما یعنی نیست؛ گذشته حجم حجم، كه است رسیده بجایی كار حاال است، رفته باال قدرتها و یافته

 به توانیم می حاال امّا بدهیم تخصیص ارتباطات به را تومان میلیارد 32 دولت بودجه كلّ از توانستیم می

 شود؟ می چندبرابر راندمان االن. بدهیم تخصیص تومان میلیارد 12 ارتباطات

 .بدهید تخصیص اوصاف، نسبتهای بین را برابر 1 این. شود می برابر 1    

 .بدهیم تخصیص دوباره را كل بودجه یعنی(: س)    

 .شد عوض بود شما سرمایه كه تومان 111 اینكه مثل(: ج)    

 كجا از بعد گذاریم، می 111 اول رفت باال جامعه در كارآمدی و شد برابر 1 گوئید می كه اینجا در(: س)    

 .است یافته افزایش و رفته باال جامعه، در كه فهمیم می

 به گفتید جدول این براساس و دارند همدیگر به نسبتی یک شاخصه رساندید، ها شاخصه به وقتیكه(: ج)    

 دادن ارتباط كارآمدی كه كنیم می مالحظه حاال دادیم تخصیص تعداد این شغل آن به و تعداد این شغل این

 .است شده پانصدتومان االن و بوده تومان 111 ثروت این قبالً كشور، ثروت نظر از

 .شود می برابر 1/3 بینیم می و آوریم می بدست را تناسبش دراینجا است شده چهارده و پانصد(: س)    

 .كنیم می برابر 1/3 آنوقت(: ج)    

 .بود نكرده تولید روش اگر مثالً یا(: س)    

 .بدهید تخصیص آن به را 131 باید باشند كرده كار خوب شان همه اگر(: ج)    

 ...باشد، كرده كار بخشی اگر واال كل وحدت در(: س)    
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 .است كرده كار خوب جایی یک وقتی یک نیست مفیدی كار و دارد ضرر كند كار بخشی اگر(: ج)    

 .باشد كرده كار خوب هم جاها بقیه در هرچند هست، هم محوری چون و نكرده كار روشی(: س)    

 شده زیاد ما خارجی بدهكاری ولكن رفته باال ملی ناخالص تولید سطح كه كنیم می مالحظه ما آنوقت(: ج)    

 وابستگی از ما اینكه هزینه ببینیم كنیم محاسبه باید لذا و است شده زیاد خیلی هم ما تكنیكی وابستگی یا

 است؟ چقدر كنیم پیدا نجات

 باید چگونه كل این در را ارتباطات تأثیر سهم. بسنجد را این خواهد می كه فردی خود برای حاال(: س)    

 كرد؟ معین

 .بیاوریم حساب به نیز آنرا بتوانیم كردیم درست كه وقتی اینجا یعنی كنیم معین باید نیز آنرا(: ج)    

 خود مشاغل از یكی آید، می مشاغل روی كه دومی جدول و است درست اولی تأثیر سهم جدول این پس    

 .است ارتباطات

 اساسی قانون نیست وصف اینجا ولی داریم وصفی را موضوعات اینجا در ما است، این بعد سئوال(: س)    

 .نیستند وصف مجلس لوایح یا نیست وصف

 .است وصف دارای كه است چیزی(: ج)    

 است؟ وصف دارای موضوع(: س)    

 !احسنت(: ج)    

 است؟ عینی موضوع یک این ولی(: س)    

 .است لحاظ قابل نسبتها در كه است وصفی یک دارای و است عینی موضوع بله،(: ج)    

 دارد؟ مشاغل با ارتباطی چه(: س)    

 این موضوع پس. را اشتغال خود نه كند می معین را اشتغال موضوع این، است شغل موضوع فقط(: ج)    

 .كند می معین اضافه نحو به را خارجی شغلهای كه است وصف
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 نهاد دارای قانون این بینیم می كنیم می نگاه بیرون به وقتی یک بگیرید نظر در را اساسی قانون مثالً(: س)    

 كه قضیه یک برای را نهادی یک و شوند می جمع بار یک مدتی هرچند و ندارد نهاد وقتی یک اما است

. دارد هم پژوهش مركز و( مجلس نهاد) دارد نهاد مجلس، لوایح یا كنند می درست است رهبری مسئله

 اینكه لحاظ به حاال شود می تصویب دولت هیئت در كه است چیزی آن از عبارت اجرائی نامه آئین همچنین

 كنیم می پیدا را آنها مشاغل( است 11 ارزش دارای آن منزلتی وزن لحاظ به) است 11 ما ارزشی جایگاه

 ضریب لحاظ به( كند می تعیین رهبری كه اساسی قانون نهاد و اسالمی شورای مجلس وزیران، هیئت یعنی)

 خودش درون در بدهد، تخصیص مشاغل این به خواهد می مخابرات كه وقتی حاال دارد را منزلت باالترین 11

 و فرعی اصلی برابر كه كردیم خرد و كالن توسعه، 11 منزلت همان در باز یعنی كردیم تبعی و فرعی اصلی،

 تخصیص كیفی یا كمّی صورت به را ارتباط آیا حاال بدهد، تخصیص را ارتباط خواهد می اینجا در است تبعی

 یا ندارد ربطی ما به خرد می فاكس هم مجلس رئیس اگر لذا و داریم معمولی تلفن خط فقط االن ما دهد؟ می

 خواهد می مخابرات كه را 11 ضریب این حاال دهیم می خط فقط ما ندارد، ما به ربطی دهند می ماهواره او به

 وصل كامپیوتر یا مودم به دهند می خط شخصی خانه به مثالً چه؟ یعنی بدهد تخصیص سهم این به

 این همه شود؟ می تعریف چگونه ارتباط دادن در بودنش یک و بودن 11 بنابراین. كند نمی فرقی كنند، می

 . دادیم انجام را كارها

 سیاستگذاری عمل در اصل راندمان به توجه ـ 1/3

 یعنی نكرد فرق چیز هیچ ولی دادیم تخصیص را اینها كه بگوئید منتجه در باید دادید انجام اگر(: ج)    

 دارد وضعیتی یک دادن تخصیص در مخابرات یعنی چیست؟ تا1 این اثر ولی بود یكی خانه سه هر در ،1،1،1

 باید سیاستگذار است راندمان به همیشه سیاستگذار نظر دارد دیگر وضعیت یک هم سیاستگذاری در و

 .باشد داشته فرق تلفن توزیع اداره مدیر با باید حتماً و ببیند را كشور توسعه و تر اصلی مسائل

 كند ارتباطی سیاستگذاری باید برسد آن به خواهد می كه راندمانی براساس سیاستگذاری نهاد یعنی(: س)    

 .كند ابالغ دیگر بخشهای به بعد و
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 چرا و است چگونه كه داند نمی كسی اینجا در كه دهد می تخصیص را تا 1 دادند كه ای شاخصه طبق(: ج)    

 كشور توسعه برای كند تقسیم اینگونه وقتی كه فهمد می كند می سیاستگذاری كه كسی ولی اند؟ داده را این

 .است نافع

 مدل كه است این مهم مسئله. نیست تنها كمیت یعنی شود می وارد نیز كیفیت تركیب این با پس(: س)    

 ...بخواهند كمّی ما از فقط اگر اما است هم به متقوم و است كیفی و كمی ما

 اینجا به خط ده من گوید می اجرائی اداره شوند، نمی متوجه را ها كمیت تفاوت اجرایی دستگاههای(: ج)    

 هم مركزی یک چیست این كه فهمند نمی تلفن، توزیع اداره و، ندارد فرقی هیچ تلفن خط ده آن با كه دادم

 بد یا است خوب توسعه برای توزیع نحوه این آیا كه كند مشخص باید كه است سیاستگذاری پژوهش برای

 .كند نمی پیدا كیفی معنای كمیّت نشود مطرح است خوب كلمه تا است

 .بدهید تلفن جانبازان به كه كنند می بخشنامه مخابرات توزیع مراكز به وزارتخانه از مثالً(: س)    

 كشاورزان به سیاست این براساس كه كند می اعمال خاصی پولی سیاست نحوه یک مركزی بانک یا(: ج)    

 سقف كه قم مركزی ملی بانک بعد. بدهید% 31 تجارت به و% 1 ها صنعتی به و بدهید بهره% 31 وام

 این از شده انجام تقسیمات برحسب نویسد می ملی شهداء شعبه بانک به است تومان پانصدمیلیون اعتباراتش

 وام چگونه گوید می دهیم می قرار شهداء شعبه بانک رئیس اختیار در را میلیون پنجاه تومان، پانصدمیلیون

 درست جدول یک بعد. است چگونه كه كنید بررسی فرم این با و بدهید% 31 كشاورز به گویم می بدهیم؟

 بگیرد، وام خودش مزرعه برای خواهد می كشاورز یک آنگاه كنند می تهیه سئواالت نظام یک و كنند می

 جدول كیلومتر یک خواهید می اینجا در مثالً كه ای پروژه این برای دهیم می شما به كه وامی گویند می

 دهید؟ نمی بیشتر چرا گوید می دهیم می وام سود% 31 با شما به ولی است تومان میلیون چهل كنید احداث

 صنعتی واحدهای به چرا كه كنند سئوال اگر حاال است مجری هم بانک و است دستور چون دهند می جواب

 براساس و است بخشنامه چون گوید می دهید؟ می سود% 31 با كشاورزان به اما دهید می وام سود% 1 با

 . است بخشنامه این بگوید نباید كه اعتبار و پول سیاستگذاری شورای ولی كند می عمل نامه بخش
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 برای دلیلی چه بگوید باید بلكه باشد اكثریت رأی كه هرچه بگیریم رأی بگوید نباید سیاستگذاری شورای    

 لذا است گونه این تولید شرایط و واردات و صادرات وضعیت ارزی، موازنه بگوید باید مثالً است، مطرح كار این

 .بیند می بهینه در را كمّ همیشه سیاستگذاری مركز پس شد، اتخاذ كه بود همین تصمیم بهترین

 .بیند می كیف به متقوم یعنی(: س)    

 سیاستگذاری در موضوعات تأثیر سهم دهنده نشان جدول در اعداد ـ 1/3

 در و است موضوعی چه به مربوط این گوید می بلكه كند جدا موضوعات سایر از آنرا تواند نمی یعنی(: ج)    

 .دارد تأثیری سهم چه و دارد قرار ای مجموعه چه

 این كه است این صحبت حال. 31،31،31 اعداد فرضاً تأثیرهاست سهم دهنده نشان اعداد(: س)    

 .شود كیف به تبدیل باید ما دستگاه در حتماً شود مالحظه تأثیر سهم در وقتی 31،31،31

 كیفیت دارای كه است تایی31 ولی است تلفن خط 31 این مثالً. كرد تبدیل كیف به بتوان باید(: ج)    

 و باشد داشته كسالت هم قم فضالی از یكی و باشند داشته كسالت رهبری معظم مقام اگر مثالً است خاصی

 دهیم؟ می كدام به باشد داشته وجود بیمارستان در خالی تخت یک فقط و باشد هم خوبی بسیار آدم

 .دهیم می رهبری به كه است روشن(: س)    

 چرا؟(: ج)    

 تعطیل نظام كل بیفتد اتفاقی ایشان برای اگر بینیم می كنیم نگاه را تأثیر سهم جایگاه وقتی چون(: س)    

 .شود می

 دارد زیاد مقلد هم اصول و فقه در و است نظر صاحب عرفان در كه برجسته بسیار آدم یک اگر حال(: ج)    

 پس است؟ اولویت در یک كدام باشد فراهم بزرگوار ایندو از یكی درمان امكان فقط ولی داریم قبول هم ما و

 خواهیم نمی كنید فرض حال كنیم حذف گرفته قرار پائین منزلت در كه آنرا باید كنیم حذف خواستیم اگر

 آیا كه كنم می سئوال است خوابیده رهبری معظم مقام تخت یک روی و ایشان تخت یک روی و كنیم حذف

 از و خواهد می غذا نوع یک و دارو نوع یک هردو گوئید می دارد؟ راندمان یک كشور برای تخت دو این هزینه
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 كه وقتی را ایشان سالمتی گزارش گوید می راندمان. دارد فرق آنها راندمان ولی است یكسان ظاهری نظر

 آن برای و بمانند بیدار صبح تا شب هم ای عده است ممكن البته دارد، ثبات كشور كنیم، اعالم لحظه به لحظه

 پرچم امروز ولكن ندارد چندانی اهمیت او بگوئیم كه نیست اینطور كنند، مناجات و دعا و گریه عارف شخص

 و هزینه بین نسبت باید سیاستگذاری، موقع در پس. نیست یكسان راندمان نظر از و است رهبر دست به

 .چندتاست تعداد بگوئیم اینكه نه میدهیم قرار توجه مورد را راندمان

 صرف، كمی فقط و كنیم می مالحظه كمی لحاظ به را راندمان و هزینه بین نسبت ما كه وقتی(: س)    

 است كم حجم باال در كشیم، می مخروط یک پائین به باال از ما وقتی كه است این معنایش كنیم نمی مالحظه

 اگر كمی لحاظ به كنیم می تنظیم داریم ما كه ای شیوه این. شود می زیاد كثرت آئیم می پائین كه وقتی

 اینكه هم دیگر اشكال یک ایم كرده سروته را مخروط گویا رسد می باال در وقتی شود، هم كیف به متقوم

 خط مقدار این دولت اصالً بدهیم دولت به آنرا سهم بیشتر باشیم داشته هم زیادی تلفن خطوط ما اگر فرضاً

 نفر هزار دارای فقط دولت دیگر طرف از و داریم تلفن متقاضی هزار 12 مردم طرف از مثالً خواهد، نمی تلفن

 تلفنی یعنی دهیم می آنها به را تلفن بهترین بگوئیم كه است متصور و است كیفی نفر هزار این است، پرسنل

 هنوز مسئله این خالصه بگیرد، تماس دنیا نقاط اقصی با بتواند لحظه یک در و باشد داشته مانور قدرت كه

 . است نشده حل

 شدن بهینه در دولت تأثیر سهم گوئیم می بلكه دهیم نمی دولت به را تلفن 11 ما گفتید اگر شما(: ج)    

 افزارهای سخت وسایل و ارتباطات شدن بهتر در اثرش دولت سیاستگذاری یعنی است 11 ارتباطات،

 1 فرضاً حاال كند، می سیاستگذاری دولت بدهید، 1 یا 11 یا 31 خودش به ولو است 11 كشور، كل هماهنگی

 اصالً كنید اضافه آن به را تأثیر سهم معنای اگر پس است نگرفته خط 11 یعنی است نگرفته بیشتر هم خط

 .شود می عوض آن مفهوم

 این در آقا این تأثیر سهم گوئید می شما اینكه مثل شد 11 اگر یعنی شد؟ عوض چگونه مفهوم(: س)    

 .است زیاد تشكیالت
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 و كند تعیین را سیاستها فقط و نكند كاری هیچ ایشان یعنی بدهید، او به را سیاستگذاری حق لذا و(: ج)    

 دارد؟ تشكیالت این در را تأثیر بیشترین كسی چه حضور گویم می بعد كند اطاعت است مجبور هم تشكیالت

 اعالم را سیاست چهارتا و اید دیده را اینجا كار اید آمده اینجا به دقیقه چند آنهم یكبار ماه شش هر شما

 سیاستهای و نموده مقایسه یكدیگر با هم را راندمانها كرده، مالحظه را تشكیالت این عملكرد یعنی اید كرده

 .است كرده اعالم را تشكیالت این

 ارتباطات تخصیص در راندمان و هزینه بین مالحظه ضرورت ـ 1/3

 نیست الزم دارد باالیی تأثیر سهم كه كمی الزاماً كنیم می تعریف داریم ما كه دستگاهی در پس(: س)    

 .باشد داشته اختیار در زیادی مقدورات

 و وصف اگر است جدولی چه جدول این كه كنیم دقت باید خالصه و كنیم لحاظ باید آنرا تأثیر سهم(: ج)    

 .نیست یكسان آن تأثیر سهم و راندمان و هزینه و كند می پیدا مختلفی تعاریف عدد، شد موصوف

 زیاد و كم را تلفها توانند می ببرند باال را راندمان بخواهند اگر كه است باز آقایان دست معنا یک به(: س)    

 دادن در را همین لذا است پائین كشور راندمان ولی ایم داده مردم به خط میلیون ده بینیم می االن مثالً كنند

 آن قیمت و دهیم می تلفن داریم روز به االن كنیم می زیاد و كم را ها سهم بعضی مثالً و كنیم می بهینه ارتباط

 .است تومان هزار 312 قم در اما است تومان صدهزار تهران در

 و هزینه و دیدن را راندمان دیدن، ای هزینه باشید، داشته نظر در عدد مورد در را موضوع بهرحال(: ج)    

 مالحظه و موصوف، و وصف در دیدن تأثیری سهم های نسبت معنای به را اعداد و كردن مالحظه را راندمان

 .الیه مضاف و مضاف در كردن كمّی

 .است موصوف و وصف در كنیم می مالحظه كه اینجا(: س)    

 .شود می كمّی بصورت شود می اضافه و آید می مشاغل در وقتی بعد(: ج)    

 صدتا اینجا در بگوئید دارد امكان مثالً بلكه باشد تا 11 حتماً كه نیست این برابر آنهم كمی یعنی(: س)    

 .گذاریم می هزارتا هم قسمت آن و گذارم می پائین تا 1 و بگذاریم
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 .است مصرف برای آن ولی است سیاستگذاری برای این(: ج)    

 .شود بیشتر است كم راندمان آنجا اگر تا كنیم می بهینه مرتباً را نسبتها این بعد(: س)    

 جدول یک بعد. است زیرساخت جدول این شود، می تمام موصوفی و وصف اینصورت در كه! احسنت(: ج)    

 .باشد الیه مضاف و مضاف كه كنید درست مشاغل برای دیگر

 .باشد تایی17 نیست الزم دیگر جدول آن(: س)    

 الزم جدول آن در البته دارد ضرورت اینكه نه است بهتر بیاورید تایی17 بندی دسته در توانستید اگر(: ج)    

 .بیاورد را حجمها بزرگترین آنجا در است ممكن بلكه گیرد قرار باال دولت كه نیست

 .رویم می مشاغل سراغ بعد كنیم می طرح را اساسی قانون اگر االن ما(: س)    

 .است بوده چگونه مشاغل در اساسی قانون تأثیر گوئید می و(: ج)    

 .ندارد یا دارد نهادی اصالً االن(: س)    

 .است اساسی قانون تأثیر بلكه نیست اساسی قانون نهاد االن نه،(: ج)    

 ببینیم؟ مشاغل در آنرا چگونه(: س)    

 باشد، داشته نظارت كارها در باید روحانیت اینكه و كند می مطرح را اجتماعی عدالت اساسی، قانون(: ج)    

 گزینش آن براساس خاص مشاغل برخی كه كرده بیان گیری تصمیم برای را شكلی یک اساسی قانون

 .شوند می

 .سازندگی جهاد مثل است شده ایجاد مشاغل سری یک(: س)    

 شده انجام تقسیمات این كه شود مشخص تا خواهد می بندی طبقه یک خودش هم اساسی قانون(: ج)    

 همه به شما لذا و كرد حمایت مستضعفین از باید گوید می كه است این اساسی قانون اثر مهمترین. است

 قانون تأثیر معنایش این كند نمی اقتصادی صرف ولو اید برده تلفن هم روستا در حتی و اید داده تلفن مردم

 .است تلفن توزیع در اساسی

 دارد؟ مشاغل به ربطی چه این(: س)    
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 .اید داده تلفن اساسی قانون دستور براساس روستا این به بگیرید، مشاغل جزء را مستضعفین(: ج)    

 .اساسی قانون تأثیر سهم نویسیم می 3،3،3 باكس فرضاً(: س)    

 قانون مشاغل، براین گوئیم می بعد و نویسیم می را هست، كه همانگونه را جامعه مشاغل وضعیت(: ج)    

 .اند گذاشته اثری چه دولت و مجلس همچنین است، گذاشته اثری چه اساسی

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 01جلسه 

 11: پژوهشی جلسه شماره21/33/77: 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

  ارتباطات كیفی كمی، تنظیم زیرساختی جدول تشریح

 1 •••ارتباطات بندی طبقه جدول در كارآمدی و توانمندی ـ 3

 1 •••ملی و جهانی مسائل به پاسخگوئی عدم ـ 3/3

 1 •••ارتباطات بندی طبقه جدول كارآمدی ـ 1/3

 1 •••ارتباطی اولویتهای بندی طبقه ـ 3/1/3

 1 •••ارتباطات در راندمان و هزینه بین نسبت مالحظه ـ 1/1/3

 1 •••اجتماعی ساختارهای تنظیم زیرساختی جدول بوسیله اجتماعی تكامل كنترل ـ 1/1/3

 1 •••جهانی مقیاس در ارتباطات تنظیم كنترل در جدول كارآمدی عدم ـ 1/3

 1 •••ارتباطات تنظیم جدول داخلی عناوین تشریح ـ 1

 7 •••اجتماعی ساختاهای ستون از خانه اولین تشریح ـ 3/1

 7 •••اجتماعی ساختارهای ستون از 31 خانه تشریح ـ 1/1

 7 •••اقتدار و ارتباط انتظار به اقتصاد فرهنگ، سیاست مفاهیم تعمیم ـ 1/1

 33 •••بندی طبقه جدول در مفاهیم بودن پذیر انعطاف و اقسام و مقسم نبودن انتزاعی ـ 1/1
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 31 •••جدول ختم و شروع نقطه ـ 1/1

 31 •••جدول اصلی بخش سه ـ 1/1

 31 •••ارتباطات اولویتهای بندی طبقه در راندمان به توجه ـ 7/1

 31 •••ارتباطات تنظیم در سودآوری قراردادن اصل منفی پیامد ـ 3/7/1

 31 •••اولویتها تعیین جدول در تغییر قاعده ـ 1/1

 31 •••توسعه و كالن سوی به خرد عناوین از تغییر شیب ـ 3/1/1

 37 •••تغییر كنترل و برنامه مدل با ارتباطات تنظیم مدل ارتباط مالحظه ضرورت ـ 7/1

 37 •••بندی جمع ـ 1

 



 كیفی و كمی تأثیر سهم تعیین و مشاغل تنظیم زیرساخت مدل

 ارتباطات بندی طبقه جدول در كارآمدی و توانمندی ـ 3

 مخابرات و ارتباطات تنظیم زیرساختی جدول از كه ای ثمره و نتیجه درخصوص لطفاً: رضائی االسالم حجة    

 .بفرمائید بیان را توضیحاتی شود می گرفته

 و صنف دولت،) جامعه ساختارهای از را بحث ارتباطات تنظیم مدل در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 خانواده و صنف دولت، از هرگز كنیم، درست دقیقتری جدول بخواهیم هرگاه البته كردیم، شروع( خانواده

 كه مقدوراتی كلیه و زمان در محدودیت بدلیل اما. دهیم می قرار اساس را جامعه وحدت بلكه كنیم نمی شروع

. شویم ساختار بحث وارد ناگهانی طور به ارتباطات فلسفی های بحث از كه هستیم ناچار است شده بینی پیش

 عینی ساختارهای تعریف تا جامعه و ارتباط از ما اساسی تعریفهای بین بزرگ فاصله یک دیگر عبارت به

 اصل را جامعه یعنی كند درست را تائی 717 متغیرهای بندی طبقه جدول بخواهد كسی هرگاه و دارد وجود

 گونه به حتماً باید كند بررسی متیغر ء شی وحدتی اوصاف عنوان به را اوصافش بندی طبقه و بدهد قرار

 پس رود می باال هم دقتش ضریب و شود می این از دقیقتر هم خیلی صورت آن در كه كند برخورد دیگری

 آن بر هم مادری جدول یک و باشید داشته( اجتماعی ساختارهای بندی طبقه) جدول این از تا17 هرگاه

 و جهانی جامعه مسئله حتماً شما آنوقت شود، آنها از سطر یک رویهم اینها از هركدام كه باشد حاكم

 وضعیت خالصه و كنید می مالحظه هم را ملی و داخلی متغیرهای و كنید مالحظه توانید می را المللی بین

 را مقیاس كه شده گفته چون فعالً ولی گیرد می قرار نظر مورد همه كنیم مالحظه باید كل در كه را اموری

 است حداقل این و كنیم می ارائه ساده جدول یک بگیرد انجام ای ساده كار آن با كه ای اندازه به كنید كوچک

 توان می همچنین ببریم اداره یک مدیركل سطح تا كه دارد امكان هم باز باشد بیشتر این از بخواهد اگر و

 تنظیم را اصلی جدول آن توان می ولكن شود می دیگری موضوعات یک موضوعاتش آنوقت كه كرد كوچک

 متغیرهای بعد است اوّل جامعه وحدت یعنی است اوصاف قسمت، اولین حتماً بود، اصلی جدول اگر و كرد
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 درست مادر جدول یک یعنی شود، می دیگری چیز و آید می متناسب ساختارهای آن از پس و اوصاف اصلی

 .نیست بحث مورد االن باشدكه اینگونه جدول تا17 باید كه شود می

 و صنف دولت، از عبارت سطح این در موضوعاً، فعل یعنی بخش این جدول چپ راست از دوم ستون ضمناً    

 آثار نیز چهارم ستون و است اقتصادی و فرهنگی سیاسی، شامل كه است موضوعات سوم ستون است خانواده

 سمت عینی خرد آثار قسم از تبعی آثار این كه دارید توجه البته. است شده مالحظه اینجا در كه است تبعی

 موضوعاً فعل بعد كرد، مالحظه آنرا توان می ساختارها زیرساخت عنوان به را تبعی آثار نیست، جدول چپ

 . گردد می مطرح جامعه در موجود اجتماعی ساختارهای و شود می

 .آوردیم را اجتماعی زیرساختهای اول بخش در یعنی است روشن آن اول بخش(: س)    

 ملی و جهانی مسائل به پاسخگوئی عدم ـ 3/3

 .نیست جهانی و ملی مسائل پاسخگوی كه چرا كوچک و نازل سطح در البته(: ج)    

 .است مدنظر نظام یک درون متغیرهای چون(: س)    

 درون شما اگر دارد، هم ضرب درون این و شده مطرح كوچک صورت به كه است نظام یک درون(: ج)    

 كه است این معنایش نبینید را سیاست و اقتصاد و تكنولوژی در اش بیرونی عوامل و ببینید را جامعه یک

 هم آن مقابل و نوشتیم را اجتماعی ساختارهای ما مثالً اینجا یعنی كنید می كار ضعیفتری اطالعات با دارید

 است سیاسی فعل موضوع از تر ساده خیلی فعل موضوع این كه نوشتیم فعلی موضوع یک و كارهایی یک

 خرد صورت به كه است این فعل موضوع وقتی. است تصمیم جهتگیری مدیریت كه است معلوم دیگر یعنی

 سال طول در جهتگیری مسئله در جمهور رئیس یا رهبری مقام ناحیه از تصمیم صدتا مثالً یعنی شده مطرح

 مثالً نیست ما دستگاه در كه این است، بوده خارج به نسبت هم رهبری جهتگیریهای اكثر و شده گرفته

 فروش در حتی و است بوده مؤثر ما تكنولوژی خرید در این و است كرده موضعگیری آمریكا علیه رهبری

 موضعگیری مدیریت مثالً یعنی فروش و خرید جهتگیری توانیم می ما چگونه حال. است بوده مؤثر ما جنس

 333 شماره عدد یعنی جهتگیری حول بتوانند باید و شوراهاست و مجلس دولت، به مربوط كه تخصیص
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 حالیكه در ببیند را بیرون تواند نمی كه 331 این كنیم مالحظه را بگیرد قرار اصل و محور 331 برای( آدرس)

 این اجراء، در توانیم می ما ولی كند تنظیم را موضعگیریش تواند می چگونه بوده، بیرون برعلیه جهتگیری

 و ببریم صفحه تا17 در است اجتماعی ساختارهای فعالیت موضوع كه را موضوعاتی یعنی را موضوع تا17

 و المللی بین جهانی، دقیق وضعیت برآورد بدون یعنی كنیم تنظیم نحوی یک به و بنویسیم را قراردادهایش

 .كنیم تنظیم را این بناست فعالً بگوئیم و ملی،

 ارتباطات بندی طبقه جدول كارآمدی ـ 1/3

 آن كارآمدی بگوئید و كنید تشریح را قوتش نقاط اول بپردازید این ضعف نقاط به اینكه از قبل شما(: س)    

 چون. شود بیان جدول همین خود كارآمدی میزان اول یعنی چیست ضعفش كه بگوئیم آخر در بعد چیست،

 .است بوده این ما اول فرض

 ارتباطی اولویتهای بندی طبقه ـ 3/1/3

 مدل با كسی اگر كه رسد می بنده ذهن به آوردید، دست به معادله پایان در میتوانید شما البته(: ج)    

 پیدایش اساس و اید داده انجام را اولویتها بندی طبقه شما كه فهمد می كند برخورد فنی ارتباطات استداللی

 .كیفی اولویتهای كردن كمی جز نیست چیزی هم معادله

 ارتباطات در راندمان و هزینه بین نسبت مالحظه ـ 1/1/3

 یک و( جدول راست سمت چهارم و سوم دوم، ستون) اینطرف را اوصافی یک توانستید شما وقتی یعنی    

 بكنید اولویتی بندی طبقه یک برایش و بیاورید راست سمت جدول وسط در هم را اجتماعی ساختارهای

 ازاء به خانوار چندنفر بعداً كه است واضح و كنید می درست شیب معادله، تولید برای كه است این معنایش

 جدول در مطلب این كه رسد می نظرم به شود می ذكر اینجا در دیگر چیزهای چه ازاء به و ارتباط چقدر

 ارائه اگر كند می نگاه مخابرات به راندمان و هزینه مالحظه براساس كه. است واضح مشاغل بندی طبقه

 چگونه و دارد خرج چقدر تلفن هر بگوئیم و كنیم می نظر آن به ای هزینه بصورت فقط را مخابراتی تسهیالت

 . شود می اصل تقاضا و عرضه بازار صورت این در كه. بفروشیم باید
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 اجتماعی ساختارهای تنظیم زیرساختی جدول بوسیله اجتماعی تكامل كنترل ـ 1/1/3

 بدست زمانی چه اجتماعی تكامل. است اجتماعی تكامل در تأثیر تلفن ارائه از ما غرض گوئید می وقت یک    

 توان می را اعتماد و عدالت صیانت، باشد، داشته وجود جامعه در اعتماد و عدالت صیانت، آیا كه وقتی آید؟ می

: گفتید اگر. است كنترل قابل باشند، اولویت نظام در اینها اگر بله، گرفت؟ توان می شاخصه آیا بله، كرد؟ كمی

 وصفهای این و است كنترل قابل كامالً مباشرت و مشاركت مدیریت، سطح در اقتدار و ارتباطات انتظارات،

 و باشد بدنبالش هم آن كالن و بگیرد قرار اینطرف و شود پر تعریف جدول و شوند تجزیه تواند می هم وسط

 اجتماعی عدالت ببینیم، مدیریت توازن در را اجتماعی صیانت اینكه یعنی ساز سرانجام برآیندهای و ها منتجه

 كنترل این. است تحقق قابل این ببینیم، مباشرت توازن در را اجتماعی اعتماد ببینیم، مشاركت توازن در را

 پرداختم ضعفهایش به من اینكه. نباشد روشن كه نیست چیزی جدول این در اجتماعی توسعه تكامل كردن

 .است واضح من برای آن قوت نقطه چون

 جهانی مقیاس در ارتباطات تنظیم كنترل در جدول كارآمدی عدم ـ 1/3

 را ما تأثیر سهم جهانی مقیاس در تواند می گوئید می شما كه است وقتی یک اما دارد، هم كارآمدی این    

 سهم یعنی... كند كنترل تواند می مرتباً را مان اجتماعی تكامل موازنه یعنی ارزی، موازنه مثل ببرد باال مرتباً

 سرمرز تا را شما فقط و ندارد قدرت آنقدر مدل این نه، گویم می ببرد باال را مان جهانی و المللی بین تأثیر

 .بدهد ارتقاء تواند نمی جهانی مقیاس در و كند كنترل تواند می

 رسد می نظرشان به چنین ضعیف افراد كه كنیم رهبری مقام موضعگیری به اشاره خواهیم می مثال برای    

 اما شده انجام اقتصادی فعالیت یک انجام برای كارشناسی كارهای یک یعنی كند می ایجاد اختالل دارد كه

 مشكل دچار مختلف سطوح در مدیریت باشد، اینگونه اگر ریخت، هم به را آنها محاسبات ایشان موضعگیری

 333 آدرس تصمیم جهتگیری و جهتگیری مدیریت با باید است اجرا مدیریت جدول 331 آدرس در. شود می

 این بین ناهماهنگی یک احساس احیاناً اینكه نه باشد هماهنگ وضعش 331 آدرس تخصیص موضعگیری و

 استراتژی تحقیقات مركز رهبری، معظم مقام عهده بر جهتگیری بخش كه گفت نباید آید پدید مدیریت سه
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 را بسترهایی یک و هستید تنگناهایی یک دچار اجرا در شما. ندارد ربطی ما به و است مصلحت شورای یا

 .باشد هماهنگ یكدیگر با باید حتماً كه بدهید انجام باید را كارهایی یک و دارید الزم

 ارتباطات تنظیم جدول داخلی عناوین تشریح ـ 1

 كند؟ می ما به ارتباطی سیاستگذاریهای برای كمكی چه ساختارها بندی طبقه جدول: رضایی االسالم حجة    

 یعنی میدهد تحویل ارتباطات تنظیم در را ازایش مابه آیا( اجتماعی ساختارهای بندی طبقه) اینها خود یعنی

 باید آیا كنیم بندی طبقه را كشور ارتباطی ساختارهای بخواهیم اگر بعد مرحله در جدول این براساس

 دیگر؟ چیز براساس یا كنیم بندی طبقه این براساس

 یعنی دانید می اصل را زیرساخت این كنید اكتفا این به بخواهید و نخواهید را بزرگتری زیرساخت اگر(: ج)    

 مشاغل االن یعنی دارد وجود كه مشاغلی و اجتماعی ساختارهای برای هم كردید معین را اولویتی نظام یک

 : بگوئید توانید می راحتی به را

 اجتماعی ساختاهای ستون از خانه اولین تشریح ـ 3/1

 پس دارد را سپاه اختیار اساسی قانون حسب بر رهبر گوئید می شما است؟ شغلی چه یعنی رهبری نهاد    

 معین وظایفش و اختیارات دارند، اختیاراتی یک و وظایف یک است آن زیربخش ارتش و سپاه مجموعه كل

 قانون برحسب نوشتید، آخر تا كه را نچیزهایی كلیه. دارد قرار آن پوشش تحت مشاغلی چه كه كند می

 حقوقی صورت به گاه و مدنی حقوق صورت به گاه البته كنید می بیان كلی صورت به وظیفه و اختیار برایش

 .است شده معین دراینجا كند می بیان دولتی سازمان یک برای كه

 اجتماعی ساختارهای ستون از 31 خانه تشریح ـ 1/1

 جاهایی یک حتی دارند كشور در قانونی نظر از كه را حقوقی بگوئید توانید می اینها تمام برابر در یعنی    

 مختصری بسیار مقدار شما حتماً روحانیت، و حوزه مراكز مانند نیاید نظر به مدونی حقوق ابتدائاً است ممكن

 كلیه تا بدهد فتوا دارد حق مرجع یک كه فهمید می بالفاصله چیست، حقوق معنای كه بپردازید این به باید

 چه گوئید می بعد نویسید، می را موضوعات آن دسته موضوعاتی، چه در گوئید می كنند، اطاعت او مقلدین
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. كنید ذكر توانید می را عوامل كلیه و مبلغین و شاگردان تا وكال از شما دارد؟ انسانی نیروی نظر از ابزارهایی

 بندیش طبقه كه نیست كدام هیچ و. كرد تعریف را آن به وابسته مشاغل نتوان كه نیست اینها از كدام هیچ

 .نباشد مشخص

 اقتدار و ارتباط انتظار به اقتصاد فرهنگ، سیاست مفاهیم تعمیم ـ 1/1

 تواند می كه است مفاهیم از سری یک كنم، می بیان دیگر شكل یک به را نكته همان من: زاده بیک دكتر    

 در است متناظر موضوع اقتصادی ابعاد با كامالً اقتدار مدیریت مثال برای باشد داشته ارتباط دیگری نحو به

 .كند پیدا هویت تواند می هم سیاسی های جنبه در حتی اقتدار حالیكه

 یعنی «سیاست اقتصاد» است ذكر قابل هم آن مقابل معنای ،«اقتصاد سیاست» گوئیم می وقتی یعنی(: ج)    

 بدانیم تفكر را فرهنگ و كنیم تعریف تمایالت به را سیاست هرگاه چون شما، سیاست عینی و مادی اثر

 سیاست، مفهوم اینصورت در است اقتصاد هم همكاری و فرهنگ همفكری و سیاست معنای به همدلی

 .ایم برده اجتماعی وصف به فعل چند انتزاعی نام از و ایم داده تعمیم را اقتصاد و فرهنگ

 قلوب در توانستیم ما گوئید می كه آنجا مانند سیاست، عینی بُرد و مادی تأثیرات كلیه اساس براین    

 كردند، آزاد را خرمشهر مثالً كه بود این هم اش نتیجه و بروند جبهه به تا كنیم ایجاد نشاط و شور جوانان،

 كه آنجاست در اش سیاسی اثر چون است اش سیاسی اثر گوئیم نمی شماست، سیاسی قدرت اقتصادی اثر این

 .اید كرده گستاخ آمریكا به نسبت را آنها و كرده متنفر آمریكا از را دنیا مردم قلوب

 ورشكست آنها شركتهای و ببینند تنگ خود برای را جهان آمریكایی داران سرمایه كه برسد روزی اگر حال    

 .است شده ظاهر هم آن اقتصادی اثر شود،

 سری یک برای( اسم مثل) انتزاعی نام یک عنوان به گاهی را اقتصاد و فرهنگ سیاست، بنابراین    

 دیگر اینجا در كه كنیم می ذكر را آنها راندمان، و برآیند و وصف ستون در گاهی و دانیم می خاص فعالیتهای

 وصف كه است «اجتماعی صیانت» هم روی آنها نتیجه و است قدرت یک وصف بلكه نیست فعالیت یک اسم

 .است قدرت
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 اید، كرده اقتباس جامعه از كه دارید انتزاعی مفاهیم سری یک مدل، یک كردن درست هنگام در اصوالً    

 داشته پذیری انعطاف قدرت باید ها سازه یا سازنده مفاهیم این كه دارید هایی سازه یا مفاهیم یک همچنین

 .باشند

 و كرد صرف آنرا لغت توان می اینكه از غیر نوشتن، مانند كلمه یک كه همانطور تعمیم، روش همچنین    

 چه مفهوم اما است، صرف قابل نیز آن مفهوم كرد بیان را آن امثال و نوشت نوشتی، نوشتم، مانند كلماتی

 مختلف جاهای برای پیشوند یا پسوند صورت به و آثار لحاظ به را مفهوم كه وقتی است؟ صرف قابل زمانی

 در كه است مفهومی یک مثل اینصورت در آیا حال. كنیم مالحظه مختلف جاهای در را تأثیرش یعنی بیاوریم

 كه بدانید آنرا دادن تخصیص باید ببرید بكار قانونمند صورت به آنرا بخواهید اگر و نه، شود؟ می مطرح شعر

 .است غلط هم آن غیر در و كجاهاست در

 مفهوم لذا و كنید مند قاعده یعنی بدهید تخصیص و( بخشیدن عمومیت) تعمیم بتوانید باید را مفهوم پس    

 این پشتوانه انتظار این. كنید صرف «اقتدار و ارتباطات انتظارات،» مثل باید را «اقتصاد و فرهنگ سیاست،»

 است آورده پائین را نفت قیمت آمریكا چون كه بگیرند تصمیم فردا از ما مردم اگر مثال برای. است اقتدار

 وظیفه بگویند ما زنان یعنی. نكنند استفاده لوكس وسایل از و نخرند خارجی كاالی و خارجی لباس هم آنها

 ارزان را نفت كه االن و ماست خود از كه ما دولت چون چیست نفت به نسبت كشور، ارزی موازنه در ما

 آنها از یكی كه كنید تصور ترازو كفه دو روی را لوله دو شما. كنیم تحریم را آنها كاالهای باید هم ما اند كرده

 االن. شود كم هم واردات حجم باید بالفاصله شد كم صادرات قیمت هرگاه است واردات هم یكی و صادرات

 كم هم را واردات باید پس شده كم فاصله است فروش كه دالر 31 با است پایه قیمت كه دالر 7 بین فاصله

 .ماند می ثابت ارز قدرت ارزی، موازنه در و شود نمی وارد دولت به ای صدمه هیچ اینصورت در و كرد

 مشغول كه من مثالً و نكنیم كمتر را خود تالش ما اگر اما كند، می مدیون را دولت كه است انتظار پس    

 مصرف كمتر و تر ارزان پوشاك و خوراك یعنی سازم می را سد تری پائین قیمت با بگویم ام بوده سدسازی

 پیراهم كمتری زمانی فاصله به اینكه جای به من. ندارد امكان چطور گویم می. ندارد امكان گویند می كنم، می
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 بیشتر ما اقتدار حتماً اینصورت در كنم، می مقاومت آنها ابلمق در ولی پوشم می ای وصله پیراهن بخرم

 انتظار همان اثر اقتدار این دهد، می نتیجه را اقتدار بیاید، ارتباطات در اگر كه است ای پشتوانه انتظار. شود می

 .است

 حزب شكل در كرد، جنگ دچار را جهان از نیمی از بیش شاید حداقل هگل، فكر بگوئیم ما اگر حال    

 شكست، را فكر آن و آمد انیشتین فكر بعد. كشاند سوسیالیست طرف به هم را جهان از دیگر نیمی و آلمان

. است انتظار موضوعش چیست؟ آن موضوع كنید می سئوال. نیست دیگری چیز و است متفكر دو جنگ این

 ترس موجب اتم بمب چون كرد می كار ترس روی چرا، گویم می نكرد، كار انتظارات روی كه گوئید می

 كار اتم. شكست را قبلی فكری اسلحه این، فكری اسلحه و كردند می كار امید و بیم روی دو هر. شود می

 انفجار زنجیره یک كنند می منفجر آنرا هرگاه چون كند می عوض را انسان امید اینكه جز كند نمی دیگری

 انشتین ای هسته كار اما بود كرده ای هسته كار یک هگل ابتدا پس. گذارد می اثر انسان روی و شود می ایجاد

 .شكست آنرا

 را همدلی چگونه فكر اینكه یعنی هستند مؤثر هم روی روانی نظر از اقتدار و انتظارات ارتباطات، پس    

 كار و است همدلی روی رهبری كار چون كند ایجاد را فكر چگونه همدلی اینكه یا كند متالشی یا ایجاد

 .است عینی همكاری روی هم مجری كار و همفكری روی متفكر

 .اید كرده تركیب اقتدار، ارتباطات، انتظارات، مفهوم در را اقتصاد و فرهنگ سیاست، معنای شما(: س)    

 بندی طبقه جدول در مفاهیم بودن پذیر انعطاف و اقسام و مقسم نبودن انتزاعی ـ 1/1

 و سیستمی صورت به را مفاهیم اگر دیگر عبارت به ایم، داده تخصیص هم بعد و ایم داده تعمیم را آنها(: ج)    

 آنها نسبت و عدد اگر چون كنیم كم نسبت به را آنها استقالل باید كنیم، نگاه مجموعه یک اعضاء عنوان به

 باید است؟ چقدر سیاست وصف وزنِ میگویند دیگر عبارت به شود می عوض هم آنها خاصیت شود عوض

 یک زیربخش آنرا كه است زمانی در این البته و دارد نسبتی چه دیگر اوصاف با تغییر جریان در بگوئیم

 یک های سازه مفهوم كند، تغییر عوامل نسبت وقتی شد عوامل جزء سیاست هرگاه چون. بینیم می منتجه
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 مقسم یعنی باشد پذیر انعطاف مفهوم، كه است آن به مشروط این و شود عوض نسبتها تغییر همراه باید مدل

 هم قسم هر و شود می تا چهار یا دو به تقسیم الف گفتید مثالً و شد انتزاعی اگر چون. نشود انتزاعی اقسام و

 . ندارد تأثیر دیگری روی هریک تغییر كه نحوی به است مستقل دیگر قسم به نسبت

 ی تغییرات اینجا در گوئید می شود تقسیم ی ، و ، ه به هم ب و شود تقسیم د و ج ب، به الف اگر مثالً    

 در تغییر آن در كه است سیستم وضعیت برخالف این. دارد قرار ب بخش در چون ندارد ج روی تأثیری هیچ

 .دارد تأثیر هم بخشها بقیه در حتماً ب زیربخش

 و. اند متقوم و نیستند قسیم اینكه یا دارند موضوعی استقالل و هستند قسیم یا اقسام دیگر عبارت به    

 بكار مدلها در وقتی مفاهیم. دارد تفاوت اقسام مقسم با اینصورت در كه بخشهاست منتجه یا هم اقسام مقسم

 .باشند داشته را نسبت به گرفتن ارتباط قدرت حتماً باید گیرند می خودشان به ها سازه لقب و روند می

 پاسخ در دارد؟ اجتماعی قدرت چه موسوی میرحسین آقای كه كردیم می سئوال قبالً مثال برای    

 مثالً گفتید می است؟ مشاغل سایر با نسبتی چه به منسوب یعنی است منصبی چه به منسوب گفتیم می

 یک رئیس بگوئید اگر اما. كند می تغییر چیزها این او امضای با كه گفت توان می لذا و. است وزیر نخست

 معلم گفتید اگر و. بكند دیگری كارهای یک تواند می و دهد انجام تواند نمی را كارها آن دیگر است دانشگاه

 .بكند تواند نمی هم را دانشگاه رئیس كارهای آن حتی است مدرسه یک

(. شخص به منسوب نه) است مشاغل سایر با آن نسبت و منصب به منسوب اجتماعی كارآمدی هویت پس    

 نسبتش به منوط مجموعه، یک عوامل و متغیرها سایر و اصلی متغیر بین تغییر جریان در وصف هر هویت

 معنون و نام عنوان به را موضوع یک خود كه باشند انتزاعی مفاهیمی توانند نمی سازه های مفهوم پس. است

 .نیستند اقسام و قسم مثل و كنند تمام

 .باشند نداشته تناقض هم با مفاهیم كه است سازی مدل در اصل یک(: س)    

 تداخل باید مفاهیم و است انتزاعی مرحله در بگیریم كار به مدل در را مفهوم یک وقتی كار ابتدای در(: ج)    

 نام یک عنوان به آنرا خواهیم می و كنیم می خارج آنجا از آنرا ولی باشند، نداشته هم تناقض باشند، نداشته
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 ما را. كنیم تصرف آن در باید كه است جایی اولین این و. كنیم تعیین نسبت آن برای و بگیریم نظر در متغیر

 این. معناست چه به 11 و 11 این كه است كرده تعریف را نسبتها كه داریم معادالت كتاب نام به كتاب یک

 نسبت تعریف دیگر جای در یعنی است اولویت نسبت براساس شده مطرح اینجا در 11 تا 3 از كه هایی نسبت

 شده داده نسبت تعریف وقتی و كنیم ارائه معادله توانیم نمی كه ندهیم نسبت تعریف اگر چون است شده

 از هریک كمّی واحد گفت توان می آسانی به آن از پس و برساند معادله به را ما تواند می اولویت نظام یعنی

 نوشته كمّی واحد هریک مقابل درم یعنی چیست دارند، مصرف تأثیر و توزیع و تولید حجم كه مشاغل این

 .كرد برقرار نسبت آنها بین بتوان باید و شود بیان واحد ها، حجم آن برای و شود می

 االن ما. بگیرد انجام زیرساخت یک ساختن از تر طوالنی خیلی سیر یک در كه است كاری یک این البته    

 معادله حتماً ولی هست برویم معادله طرف به چگونه اینكه دورنمای اینجا در و بدهیم معادله 17 خواهیم می

 .است طوالنی پژوهشی راه یک این نیست،

 آن در كه هم تغییری هرگونه و بدهد را معادله تواند می حتماً كه است بندی اولویت نظام یک این پس    

 .شود می 31 سومی و 1 دومی باشد 3 اولی اگر مثالً است مشخص سایرین در آثارش آید پدید

 جدول ختم و شروع نقطه ـ 1/1

 سیر یک جدول این چون است الزم بحث این به راجع منظم توضیح یک اینجا در: رضایی االسالم حجة    

 شروع اینطرف در ساختار تقسیمات از یعنی شود می ختم چپ طرف به و شروع راست طرف از كه دارد

 جدول این در چرا كه دهید توضیح یكبار شما اگر را سیر این. رسیم می راندمان به آنطرف در و كنیم می

 فرضاً تعریف مدل مباحث در چون است درست ما وصف به بنا نباشد وصفی اینكه ولو كردیم تقسیم اینگونه

 ارتباطات تنظیم استداللی مدل در اینكه استدالل اما، است تبعی و تصرفی محوری، شامل ساختاری اوصاف

 نیز است اقتصاد بر مقدم فرهنگ و فرهنگ بر مقدم سیاست اینكه دلیل و شده بیان خانواده و صنف دولت،

 .است شده بیان
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 ساختارهای و گرفته صورت خاصی چینش یک اساس بر ارتباطات اجتماعی ساختار بندی طبقه اصوالً    

 مشخص هم آن ارزشی نظام و است شده بیان جدول اینطرف در بندی طبقه نظام همین براساس اجتماعی

 .است شده

 توانیم می ما این براساس و است كیفی فرمودید كیفی؟ یا است كمی 11 تا 3 از آیا كه بود این سئوال یک    

 .كنیم معلوم را كمیت

 معادله تنهایی به این و آوریم می دست به را معادله جدول، راست سمت كمّی واحد و این براساس ما(: ج)    

 .دهد نمی نتیجه را

 11 تا 3 از هم كیفی گذاری ارزش نظام و شده بندی طبقه اجتماعی ساختارهای فقط قسمت این تا(: س)    

 پائین قسمت در و است 11 كمیت دارای داراست را ارزش باالترین كه رهبری نهاد فرضاً. است شده معین

 كنیم؟ می ذكر چرا را جدول دوم بخش حاال اما. دارد 3 ضریب است خانه مصرفی محصوالت تولید كه هم

 جدول اصلی بخش سه ـ 1/1

 فعل جدول راست طرف در ابتدا از ما چون دوم، بخش نه است جدول سوم بخش جدول چپ سمت(: ج)    

 به است اجتماعی ساختارهای شامل كه جدول وسط ستون. كردیم بیان را آثار و فعل موضوعات موضوعاً،

 دوباره است فعالیت موضوع شامل هم آثار و است ارزش جدول شامل فعل موضوعات و موضوعاً فعل منزله

 سه این كه داریم است راندمان كه جدول چپ سمت در هم آثار یک و فعل موضوعات یک موضوعاً، فعل یک

 یک پس. است آثار این كل و فعل موضوعات این كلّ است، موضوعاً فعل این كل یعنی دارند نسبت یكدیگر با

 هایش ارزش با اینها كل و است موضوعاً فعل این اینصورت در كه شود می سطر یک این كه داریم وحدت

 وحدت به االن و است كل وحدت كه است سطر یک این و شود می آثار هم اینطرف و است فعل موضوعات

 دهیم توضیح را بخش هر جایگاه كه نیست الزم خرد در و آئیم می خرد جدول سراغ فقط و نداریم كاری كل

 .است اش نتیجه هم این و ایم كرده آغاز اینجا از گوئیم می بلكه

 .دارند وصف 13 كه دارند خرد 17 و زیربخش 7 كه هستند بزرگ بخش سه اینها بنابراین    
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 ...ایم كرده گذاری ارزش و بندی طبقه را اجتماعی ساختارهای كه اول بخش در حاال(: س)    

 ارتباطات اولویتهای بندی طبقه در راندمان به توجه ـ 7/1

 پول اینكه برای آیا چیست برای دهیم می تلفن كه وقتی ما. باشد داشته راندمان حتماً باید این(: ج)    

 بگیریم؟

 حال. كند می مشخص را آنها اولویتهای و ساختارها فقط و كند نمی ما برای كاری اول بخش یعنی(: س)    

 .كنیم واگذار را تلفن خطوط بخواهیم كه باشد این مسئله حداقل اگر مخابرات بحث در

 یا كنیم واگذار خط كرد پرداخت پول كه هركس به باید آیا كنیم، فرض یكسان اگر را تلفن خطوط(: ج)    

 نقاشی را «ره»امام مبارك تمثال خواهیم می كه كنید فرض زنم می مثال یک من. كنیم عمل دیگری شكل به

 طبیعی عبا؟ رنگ یا عمامه رنگ یا بكاهیم ایشان چشم رنگ از باید آیا حال داریم، كم مشكی رنگ ولی كنیم

. خواهید می راندمان یک عكس این از شما است، اولویت بحث همان این و كنیم می كمتر را عبا رنگ كه است

 .است همینطور هم تلفن در حال

 شود می حاصل عمل در داری سرمایه نظام در غرض گوئید می یكوقت چیست؟ تلفن واگذاری از غرض    

 و دارند اولویتی نظام یک هم دیگران گوئید می یكوقت اما. باشد دیگران های برنامه از تبعیت به اگر حتی

 حال. دارد برنامه و تعریف یک حتماً ملل سازمان توسعه كمیسیون یعنی هستند خاصی راندمان یک دنبال

. است دیگر حرف یک این نیست الزم گذاری سیاست و ریزی برنامه استراتژی، اصالً بگوید بخواهد كسی اگر

 بازار بر حاكم ساختارهای كه كنم می سئوال من اما كند می تنظیم بازار خود كه بگوید كسی است ممكن

 كنم می سئوال كند، می معین بازار هم را آنها گوئید می شود؟ می معین چگونه آن پولی قوانین و چیست؟

 و بشود، معین خودش اینكه نه است مناسب چیزی چه كه كند می مشخص بهره رشد نرخ گوئید می چگونه؟

 سرمایه، توسعه الزمه كه گوید می بازار مكانیزم. شوید می ورشكست نكنید رعایت زمان در را بهره نرخ اگر

 رقابت بر را چتر یک و پذیرد می را پولی توسعه كه است این معنایش است، قوانین از گروه این كردن قبول
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 یا است تنظیم در اصل راندمان خالصه. گیرد نمی انجام ریاضی مهمل فضای در رقابت چون. كنید می حاكم

 نه؟

 ارتباطات تنظیم در سودآوری قراردادن اصل منفی پیامد ـ 3/7/1

 نشناختن و آزاد رقابت شعار و ها شاخصه به دوختن چشم ما، كارشناسی نظام مهم مشكالت از یكی االن    

 انقالب تئوریسین آمدن پدید ساز زمینه توان نمی را تحصیالت و علوم نوع این و است توسعه بر حاكم قوانین

 تطبیق مقایسه، قدرت و ندارند هم را دشمن های تئوریسین عملكرد تحلیل برای الزم توانایی حتی و دانست

 مسلط خوب را نظام و ماشین مكانیكی و ساده كاربردی معادالت اینها. است ضعیف بسیار آنها ارزیابی و

 ممكن چطور كه كند فكر تواند نمی هرگز مكانیک یک چون. دانند نمی خوب آنرا قطعات چرایی اما هستند

 اگر و است جاذبه نیروی كردن خنثی برای ماشین سوخت و موتور. شود عوض ماشین یک نظام كل است

 .شود می عوض دستگاه این كل كرد خنثی دیگر معادله یک با را جاذبه بتوان

 .داریم جدید نظام گذاری بنا در مشكالتی یک ما است، درست(: س)    

 قبول هم كارشناسان دهد، جواب عینیت در هم معادله و كنید معادله به تبدیل آنرا بتوانید اگر اما(: ج)    

 .كنند می

 بخواهند آقایان و شود مشخص آن مقدورات و موانع اگر كه است عمیق پژوهشی بحث یک این(: س)    

 .كرد گیری پی آنرا توان می

 ما مخاطب اینكه یعنی هم موانع و است نهفته این پشت كه استداللی قدرت آن از عبارت مقدورات(: ج)    

 تولیدی؟ ظرفیت یا تطبیقی ظرفیت هستید روبرو كارشناسی از ظرفیتی چه با شما االن. كیست

 دنبال به اینكه یا شد تسلیم یا كرد؟ تعطیل را پژوهشها نحو آن باید آیا حال. نیست تولیدی ظرفیت(: س)    

 اثبات برای خواهند می باز كه بعد قدم در كنند شروع آقایان كه هركجا از صورت هر در. رفت گفتگو و تفاهم

 . كنند شروع همینجا از كه هستند ناگزیر بردارند قدم
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 ما كه كنند می صحبت این به راجع جهانی بانک و اینترنت یعنی. است مواجه بحران یک با دنیا االن(: ج)    

 اختالف این با داری سرمایه نظام بینند می چون بندیم می قرارداد كند طراحی را جدید سوسیالیزم كه كسی با

 اگر یعنی. كند ساماندهی را انسانها رفتار تواند نمی كند ایجاد باید ها انگیزش ایجاد برای كه شدیدی طبقاتی

 لذا شكند، می را خودش خودش شود می درست كه طبقاتی اختالف هرم این باشد مادی سود فقط انگیزه

 .بدهید جدید سوسیالیست از تعریف یک آسیا شرق بحران برای گوید می

 در داری سرمایه نظام نكنیم مشخص دقیقاً را اسالمی نظام و ندهیم تعریف خداشناسی از هم ما اگر حال    

 .نیست موفق جاها همه

 ولی است، كافی اینكار برای هم اولویت نظام همین و بدهد گذاری سیاست باید اولویت نظام بهرحال    

 .كنید كنترل توسعه در را سیاست راندمان باید همیشه

 اولویتها تعیین جدول در تغییر قاعده ـ 1/1

 باالترین جمهوری ریاست و رهبری نهاد جدل این در بینیم می كنیم می نگاه االن ما: دانشمند مهندس    

 داشته آن به كیفی و كمّی صورت به را توجه بیشترین باید ارتباطات تخصیص در ما لذا و دارد را ارزش

 دیگری چیزهای یک موجود وضعیت در و داریم فاصله خیلی وضعیت این با كنونی شرایط در البته باشیم،

 .اند یافته را اهمیت بیشترین

 این اما كنیم می اضافه این به مقداری و كنیم می كم بخشهایی یک از وضعیت این دادن تغییر برای بعد    

 های فاصله تا كنیم تالش و كنیم اصالح هم را 31 و 11 عنصر جایگاه مثالً باید و نیست كافی ما حركت برای

 .كنم می بیان حركت مدل نظر از را این گیرد، قرار خودش ردیف در كدام هر تا كنیم جبران را آنها

 چه جمهوری ریاست و رهبری نهاد از ما بگوئیم دادیم تخصیص اینها به كمی مقدار آنكه از پس حال    

 اضافه آنها ارتباطات سهم به كه مقدار این آیا حال. كند بهتر را ها تصمیم گیری جهت اینكه داشتیم؟ انتظاری

 مقدار كنیم می شروع و است خوبی جای اینجا بگوئیم شده ایجاد اگر نه؟ یا شده ایجاد خروجی این آیا كردیم

 اثر دادیم را تخصیص این وقتی اگر ولی. كنیم می تقویت را جهت آن یعنی دهیم می تخصیص آن به بیشتری



 ····························································································  113 

 برویم دیگر متغیر یک سراغ ابتدا باید و ایم كرده اشتباه تخصیص مراحل در ما ظاهراً گوئیم می بود منفی آن

 .كنیم اضافه را دیگر ارگان یک تخصیص و

 توسعه و كالن سوی به خرد عناوین از تغییر شیب ـ 3/1/1

 ابتدا یعنی كنیم می آغاز ها تصرفی سمت به ها تبعی از همیشه بگوئیم است ممكن تغییر قاعده در(: ج)    

 اگر كه. كنیم مشاهده باالتر های خانه در را تغییرش اثر تا دهیم می تغییر را 1 خانه بعد و 1 خانه بعد ،3 خانه

 آغاز ها تبعی از حتماً تغییر برای ما تصرف شیب پس. برویم ها باالتری سراغ توانیم می شد محقق امر این

 و است محال دفعی صورت به امر این در انقالب یک ایجاد چون كند ایجاد را تنش كمترین تا شود می

 سپاه، چون ارگانهایی نهادرهبری زیرمجموعه مثال برای انجامد می انقالب به خودش تحول بسترسازی

 .كرد اضافه را آنها به مربوط تخصیص توان نمی دفعتاً اما سیماست و صدا و قضایی دستگاه

 و مرتب مدل یک به احتیاج ما هم مطلوب وضعیت سمت به موجود وضعیت از حركت برای پس(: س)    

 هم و باشند هماهنگ یكدیگر با هم تا كنیم شروع جایگاه كدام از كه كند می معین ما برای كه داریم منظم

 آثار این از گیری نتیجه نحوه و باشد روشن آنها تغییرات آثار مالحظه نحوه هم و باشد روشن آنها تغییر میزان

 . باشد معلوم

 به و شوید می باالتر های خانه وارد بعد و كنید می كنترل را پائین های خانه این تغییرات ابتدا شما(: ج)    

 مدل و برنامه مدل شناسایی، مدل بین نسبت به پس. شوید می بعدی مراحل وارد كنید تمام را این كه نسبتی

 .كنید تغییر ایجاد توانید نمی نباشند هماهنگ هم با اینها سرفصلهای اگر كه است سازمان

 مدل این و دارد نام تغییر مدل كه است دیگر مدل یک به احتیاج ها خانه این تغییر و حركت برای(: س)    

 نكرده حركت اول پله در تا لذا و. كند گیری تصمیم بعد مرحله برای و كند ارزیابی باید اجرایی مرحله هر در

 جلوتر توان نمی را مراحل همه و كرد چكار باید بعد مرحله در بگوید تواند نمی نكرده مالحظه را آثارش و

 آن تغییرات كنیم می آغاز كه را جدیدی مرحله هر منتهی رفت جلو ذره ذره و آرام آرام باید و كرد بینی پیش

 .دارد دنبال به را بیشتری آثار و است تر محكم و شدیدتر قبل مرحله از
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 تغییر كنترل و برنامه مدل با ارتباطات تنظیم مدل ارتباط مالحظه ضرورت ـ 7/1

 نحو به شناسایی واالّ باشد مشخص باید تغییر كنترل یعنی برنامه مدل با مدل این ارتباط بهرحال(: ج)    

 .است برنامه و تغییر كنترل برای شناسایی چون گیرد نمی انجام صحیح

 بندی جمع ـ 1

 معلوم را مطلوب ارزشهای و كنیم می بندی طبقه را ساختارها كه مدل اول مرحله در: رضایی االسالم حجة    

 نیست مشخص آن كمیت و مقداری ولی است این ما مطلوب راندمان گوئیم می هم آن مقابل در كند، می

 اش نهایی نتیجه و است اینگونه انتظارات مدیریت ارزش و جایگاه فرضاً كه است روشن آن ارزشی نظام البته

 گیری اندازه مدل بعدی، مراتب در و بیاید دست به بعداً باید این مبدّل مدل ولی. است اجتماعی صیانت هم

 را مبدّل مدل و شود معرفی واحد باید است اینطرف كه تا سه این برای یعنی. است دیگری مدل یک عینیت

 صنف خانواده، اقشار كلیه مصرف میزان و كند بندی طبقه را كشور های آبونمان كلیه مثالً كرد معلوم باید بعد

 این كه بدهیم تطبیق جدول این براساس باید كنیم شروع آنجا در بخواهیم هم اگر و كند معین را دولت و

 .است موجود وضع به مطلوب تطبیق همان

 .كنیم معین مسیر آن برای و كنیم شناسایی را موجود یعنی(: ج)    

 را اجتماعی فعالیتهای مطلوب وضعیت بعد و اجتماعی ساختارهای بندی طبقه اول قدم در بهرحال(: س)    

 منطقه در را خودمان جایگاه و بسنجیم را بیرونی نسبتهای بخواهیم اگر حتی اینكه بعد مطلب و كنیم معین

 كاملتر مدل یک به بود ممكن كردیم می شروع باالتر نقطه از اگر و كند می كمک ما به مدل این كنیم تعیین

 .برسیم

 را تر كالن سیاستهای تا بیست می قرارداد ما با استراتژیک تحقیقات مركز االن اگر دیگر عبارت به(: ج)    

 كل استراتژی اگر و است الزم سال پنج حداقل مخابرات استراتژی تعیین برای گفتیم می ما كنیم مشخص

 و دانشگاهها از برخی اساتید باید پژوهشی چنین در آنگاه. است الزم وقت سال 12 خواهید می را نظام

 با اینكه از پس و میشد برقرار مدل آموزش كالسهای هم آنها برای و كردند می همكاری ما با آنها دانشجویان
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 همكاری با باید هم كالن تحقیقات آن یعنی كردند می تحقیق ما، سئواالت پاسخ یافتن برای شدند آشنا مدل

 .گیرد انجام علمی مراكز كلیه

 به مربوط آن بخش یک فقط كه شود می تولید مبناهایی یک آنصورت در یعنی: دانشمند مهندس    

 .رسیم می تر كالن مدلهای به كنیم حركت باالتر های شاخه از اگر و است مخابرات

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 01جلسه 

 11: پژوهشی جلسه شماره21/33/77: 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

  ارتباطات تنظیم زیرساختی جدول كارآمدی

 1 •••خانواده نهاد از بحث شروع دالئل ـ 3

 1 •••موجود شرائط در خانواده به تلفن حجم بیشترین یافتن اختصاص ـ 3/3

 1 •••دولت به خانواده از محور تبدیل ضرورت ـ 1/3

 1 •••جامعه تكامل در دولت جایگاه بودن محوری ـ 1/3

 1 •••ارتباطات زیرساختی جدول كارائی ـ 1

 1 •••ارتباطی سیاستگذاری در اجتماعی اولویتهای بندی طبقه تعیین ـ 3/1

 1 •••مطلوب وضعیت بسوی موجود وضعیت از تخصیصها تغییر در احتمال سه طرح ـ 1/1

 7 •••زیرساخت سطح در مطلوب اولویتهای تعیین ـ 1/1

 7 •••ارتباطات زیرساخت جدول راست سمت تشریح ـ 1

 1 •••جدول در آثار و موضوعات ستون تشریح ـ 3/1

 7 •••ارتباطات در اختیارات و وظائف كننده تعیین زیرساختی جدول ـ 1

 33 •••هزینه و راندمان بین نسبت براساس تخصیصها نظام تعیین ـ 1





 كیفی و كمی تأثیر سهم تعیین و مشاغل تنظیم زیرساخت مدل

 خانواده نهاد از بحث شروع دالئل ـ 3

 كردیم شروع خانواده نهاد از را مباحث چرا كه سئوال این به پاسخ در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 حجم این خواهید می شما وقتی و است خانواده به مربوط ها تلفن بیشتر حجم قسمت این در چون گوئیم می

 .بدهید قرار موضوع اولین عنوان به آنرا باید بدهید انتقال را

 موجود شرائط در خانواده به تلفن حجم بیشترین یافتن اختصاص ـ 3/3

 بدهیم؟ انتقال را موضوع این چرا: رضائی االسالم حجة    

 به را تلفن بیشترین اینجا در كمی حجم كه وقتی و است خانواده جامعه، در حجم بزرگترین چون(: ج)    

 .باشد اینجا شما بحث اولین باید حتماً كنید منتقل آنرا خواهید می شما و داده اختصاص خودش

 باشد؟ شكل بدین اینجا نباید بفهمیم كجا از كنیم شروع میخواهیم ابتدا در كه وقتی ما(: س)    

 نیستید؟ مصرفی كه نیست این شما مفروض مگر(: ج)    

 .باشیم مصرفی نباید كه است این ما فرض پیش بله،(: س)    

 خانواده گوید می مدل آیا یابد؟ می تخصیص خانواده به كمیت بیشترین آیا نباشید مصرفی اگر(: ج)    

 كند؟ می درست را كشور جهتگیری

 .است خانواده به مربوط سهمی چه كه كند می مشخص مدل اما نه،(: س)    

 دولت به خانواده از محور تبدیل ضرورت ـ 1/3

 بدست را رهبری شان كدام آیا حال خانواده، و صنف دولت، كه است این شما فرضهای پیش از نه،(: ج)    

 دارد؟

 .است بستر خانواده و دارد بدست را رهبری دولت(: س)    

 بگیریم، تكامل جریان در را تبعی تصرفی، محوری، اگر یعنی شود؟ داده كمیت بیشترین باید كجا به(: ج)    

 است؟ محور خانواده آیا
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 .است محور دولت نه،(: س)    

 است؟ محور نهادی چه تلفن كمی مصرف در االن(: ج)    

 .خانواده(: س)    

 كنید؟ منتقل دولت به خانواده از را كمیت این و بدهید انتقال آنرا خواهید نمی آیا(: ج)    

 .دهیم انجام را كار این خواهیم می بله،(: س)    

 منطقی ربط پس. باشد اینجا از باید شما طرح و نقض نقد، و كنید آغاز خانواده از را بحث باید پس(: ج)    

 .كنیم شروع خانواده از را بحث ابتدا بایست می و داشته

 .بود خانواده درون به مربوط دادید توضیح خانواده مورد در كه را حجمی اینكه دیگر نكته یک(: س)    

 .كنیم نظام به تبدیل خانواده مصرف از را تعریف تا گشتیم می بر و رفتیم می درون به بحث آن در(: ج)    

 به خانواده بگوئیم، خواهیم می و بكنیم خواهیم نمی درون به توجه كردیم تنظیم االن كه را جدولی(: س)    

 .است بستر یک عنوان

 جامعه تكامل در دولت جایگاه بودن محوری ـ 1/3

 حاال شود، می ایجاد انگیزش و تحریک این فرد، به را مصرف و كنیم تعریف خانه به را خانواده اگر(: ج)    

 جامعه تكامل در و شود تعریف جامعه در باید هست نظام اگر و بشناسید نظام عنوان به را خانواده گوئیم می

 است، اصل مصرف كه بود این ما فرضیه یعنی بود برعكس اگر برویم باال و برگردیم حال است اصل دولت هم

 حتماً یعنی داراست را حجم بیشترین خانواده در فرد كمیت و شود می تعریف فرد به پایان در سیستمها كلیه

 .داراست را تخصیص باالترین خانواده بگوئیم باید

 االن یعنی پنجاه با مساوی یک گویند می اند داده افزایش حاال تا 17 سال از را چیزی چه حجم بهرحال    

 توزیع مصرف به دارد؟ راندمانی چه و شود می توزیع كجا به این. است شده توزیع تلفن موقع آن برابر پنجاه

 یا توازن تولید تكامل، یا توسعه تولید به تولید در آیا: ثانیاً تولید؟ به یا شود می توزیع توزیع، به شود؟ می

 شود؟ می توزیع مصرفی، تولید
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 ارتباطات زیرساختی جدول كارائی ـ 1

 دارد؟ كارآئی چه ارتباطات با رابطه در كه بفرمائید توضیح جدول مورد در(: س)    

 چكاره ما كار روند در این گرفت، انجام جدول این به نسبت تفاهم و تفهیم صحت كه فرض بر یعنی(: ج)    

 است؟

 در است، رسیده وسط ستون به بعد و 1،7،17 ساختارهای و كرده بندی طبقه جدول این كه سیری(: س)    

 قسمت دو بدلیل( جدول این در) رسیدیم آثار به وقتی ولی شد بیان كامل صورت به اینجا تا موضوعات توزیع

 منتقل مخاطبین به را این توزیع در چگونه كه است این سئوال حال دارد الزم توضیح مقدار یک شدنش

 كارآمدی چه بیاوریم بدست خواهیم می كه را راندمانی سطح این در چیست آثار جدول كارآمدی كه كنیم

 دارد؟

 ارتباطی سیاستگذاری در اجتماعی اولویتهای بندی طبقه تعیین ـ 3/1

 اجتماعی اولویتهای یک ما حال. كند معین را اجتماعی اولویتهای بندی طبقه خواهد می این اول(: ج)    

 كه كمیتهایی و كیفی اولویت یعنی) كنیم رعایت هم آنرا تعادلی های نسبت و كنیم رعایت اگر كه داریم

 سیاستگذاری توان می زمانی چه یعنی است؛ اجتماعی تكامل راندمانش گوئیم می شود، رعایت اگر( داریم

 اولویتهای ببینیم باشیم، داشته نیز عینی گزارش و باشیم داشته اولویت بندی طبقه بتوانیم كه زمانی كرد؟

 است؟ چگونه موجود وضعیت است چگونه ما مطلوب

 از انتقال برنامه برای مطلوب وضعیت بسوی موجود وضعیت از تخصیصها تغییر در احتمال سه طرح ـ 1/1

 تغییر را تخصیصهایی چگونه باید شود می رعایت اولویتها آن كه مطلوب وضعیت طرف به موجود وضعیت

 به را تلفن ـ 3 بگوئیم توانیم می ما مثالً بدهیم؟ تخصیصها تغییر برای باید كلی دستورات چه یعنی بدهیم؟

 مالحظه قابل تولید در مستقیماً آن راندمان كه كنید توزیع ای بگونه و كنیم تلقی تولیدی وسیله یک عنوان

 آنرا باید ای بگونه و است توزیعی آن اول اولویت كه بگیریم نظر در ارتباط وسیله عنوان به را تلفن ـ 1. باشد
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 سایر مانند تلفن بگوئیم توانیم می ـ 1. شود تقویت ارتباطاتش توزیع نظام كه كنید توزیع و برسانید فروش به

 .دادیم می قرار اولویت در را مصرفی تلفن یعنی مصرف در ولو كند می تسهیل را ارتباط تكنولوژی های پدیده

 امتیاز آیند نمی هرگز بدارند مقدم( را مصرفی وری بهره) را مصرفی تلفنهای بخواهند كه سیستمهایی    

 بلكه گیرند نمی نظر در اولویتی خدمات توزیع برای همچنین بدهند قرار كسب های مغازه برای خاصی

 دیگری مرحله یک تولید است مقدم دارد پول كه هركسی هستند كننده مصرف كه مشتریهایی گویند می

 در قیمت 323 با مثالً تولیدش حجم حسب بر را خطوطی بود، تولیدی هرجا گوئید می شما كه است

 در نیازمندیهایش كلیه در باید و است كارخانه این گوئید می چه؟ یعنی گویند می. دهیم می قرار اختیارشان

 .كند برقرار ارتباط كنند نیاز تأمین توانند می كه مراكزی كلیه با بتواند وقت اسرع

 خدمات در متناظرشان اطاقهای به كه اطاقهایی كلیه ادارات، و مختلف سطوح در دولت همچنین    

 بلكه است خط بیست دارای گویند نمی فرمانداری به مثالً. باشد مجانی شان تلفن باید دارند ارتباط اجتماعی

 توانند می چگونه هستند؟ هایی اداره چه اطاقهای با متناظر اطاقهایش این و دارد اطاق تا چند گوئید می

 گذاریم می مركزی تلفن یک: گوئید می فرضاً بگیرد كننده مراجعه از را وقت كمترین كه باشند داشته ارتباط

 و ردگی می را كاغذی مدیر یک و اند نشسته اطاق ده در نفر ده گوئید می كنند، می مشتری یک از سئوال تا ده

 گیرند، می تماس جا یک به شان هركدام و بینند می را این نفر ده زند می را كلیدی و گذارد می صفحه روی

 ادارات به. میدهید او به و كنید می امضاء بودن، مثبت صورت در و گردانند برمی را منفی یا مثبت جواب بعد

 بخواهید یا كنید ارسال پول بخواهید شما بانک، كنونی كار مثل. شد امضاء ایشان سند كه دهید می طالع هم

 بالفاصله و كند می سئوال و گیرد می تماس نظر مورد بانک با شما بانک خیر، یا دارد پول حساب در كه بدانید

 برای را مردم وقت نباید میدهید مردم به كه را خدماتی گوئید می. است چگونه وضعیت كه گوید می شما به

 ابتدا اجتماعی، تحرك مانع نه هستید اجتماعی رفتار كننده تنظیم شما. بگیرد تنظیمی خدمات دریافت

 بعد بدهند انجام نخواهند مردم را كارها این كه كنیم حذف توانیم می را كار چندتا گوئید می و كنید می بهینه

 استاندار، یا رماندارف میگوئید بگیرد آنها از را وقت حداقل باید دهند انجام خواهند می كه هم كارهایی
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 نحوه اصوالً صورتی چنین در آنوقت. دهند می انجام را رسان خدمات ادارات كلیه به نسبت موضوعی هماهنگی

 اطاق از و دارید اداره یک در داخلی تلفن شما وقت یک نیست داخلی تلفنهای مثل همدیگر با ها تلفن ارتباط

 وقت یک و گیرید می تماس دیگر ادارات با وقت یک امّا بگیرید تماس تان دوستان اطاق به توانید می خودتان

 خواهید می را جدول این شما. است مدیریتی خدمات این. شود می هماهنگ گرفتن تماس در شما رفتار هم

 نشان را( كیفی و كمی) مطلوب اولویتهای تكامل، در سیاستگذاری و اجتماعی تكامل در اولویت تعیین برای

 مدیریت شود گفته یعنی شود، درست شاخصه باید جدول این براساس شود، تنظیم این براساس باید میدهد

 است شده ذكر جمهوری رئیس و رهبری برای كه وظیفه تا ده مثالً بگوئیم ما چه؟ یعنی تصمیم جهتگیری در

 این اینها به باید است این جهتگیری در تأثیرشان است، درجه این شان اولویت است، مجاری این از تا ده این

 .بدهید را بهاء

 .كند نگاه را موضوعات این و بیاید خودش زاویه از ارتباطات یعنی(: س)    

 چه با باید شما ارتباطات بگویند ها شاخصه بعد و بگیرد قرار اساس ها شاخصه برای این باید اول نه،(: ج)    

 .نیست اجتماعی مقدور یک ارتباط گوئید می اجتماعی مقدورات سایر به همانطوریكه كند كار اولویتهایی

 زیرساخت سطح در مطلوب اولویتهای تعیین ـ 1/1

 را چیزها از خیلی و كردید كوچک را تنظیم مدل یعنی كند مشخص را هائی حداقل تواند می جدول این    

 .هست كه حداقلی این حال هر به. گرفتید نادیده

 .است تنظیم زیرساخت جدول این حداقل این براساس(: س)    

 اولویتهای این بشود، مطالعه جامعه وضعیت باید آنوقت شد، معین شاخصه وقتی است، شاخصه این(: ج)    

 .كند می مشخص زیرساختی سطح در را مطلوب

 ارتباطات زیرساخت جدول راست سمت تشریح ـ 1
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 و است فرعی خانه موضوعات خانه است، اصلی خانه ماست زیرساختهای كه اول ستون جدول، در(: س)    

 ما كه عناوینی این بدهیم، توضیح جدول در را خانه این خواهیم می وقتی حاال. است تبعی خانه هم آثار خانه

 (...17 تا 3) گذاریم می اینجا

 .باشد شده تعریف باید(: ج)    

 آخر تا چیست اجراء مجاهده چیست تخصیص موضعگیری و تصمیم جهتگیری مثالً اینها، تک تک(: س)    

 شده بحث جداگانه اینجا دارد امكان. است نشده بیان چیزی نیز دیگر جاهای در و نشده بحث اینها درباره

 آثار بندی طبقه خواهیم می آیا معناست؟ چه به آثار كه است این سئوال حال پردازش، و گزینش مثل باشد

 بكنیم؟ را موضوعات این

 موضوعات این در فعلها این است، این اثرشان موضوعات این در ساختارها این هستند، ساختارها این(: ج)    

 سه كه شود می موضوعاً فعل مجموعه یک عنوان به دوباره( تا سه كل) هم روی بر شان كل. میدهد را اثر این

 فعل موضوع رویهم هم باز هستند، نسبتها دیگر و موضوع یكی ساختارهاست یكی كه تا سه این هست، تا

 .شود می آثار رویهم تا سه این دوباره. شود می

 موضوعاً، فعل هم درونش به نسبت كنید، می تقسیم درون هم و بیرون به نسبت هم شما یعنی(: س)    

 .شود می اینگونه تا سه تا سه هم بیرون به نسبت و دارد آثار و فعل موضوعات

 راست سمت كه بگوید را كل كه كنید ترسیم را چیزی یک یعنی ببینید، را كل وحدت بخواهید اگر(: ج)    

 .شود می اصلی بخش تا سه این آنوقت است تكامل جدول چپ سمت و قرارداد جامعه ساختار جدول

 چیست؟ كل وحدت آن آنوقت(: س)    

 .است شده تبدیل جامعه تكامل و جامعه ساختارهای به جامعه است، جامعه جدول راست سمت(: ج)    

 مشكالت اینكه عنوان به كردید مطرح آن ضرورت مورد در مطلبی یک استداللی مدل با رابطه در(: س)    

 بیان قبل جلسات در استداللی مدل اثبات جهت را این نشود كلی نظری مبانی آن در تردید سبب اجرایی

 .بكنیم مطرح باید یا كردیم مطرح استداللی مدل ضرورت و مقدمه پیش عنوان به كه فرمودید



 ····························································································  111 

 .است سازی هماهنگ ابزار یعنی(: ج)    

 جدول در آثار و موضوعات ستون تشریح ـ 3/1

 كه وقتی بعد ندهند ارجاع نظری مبانی به را مشكالت كه كسانی و كارشناسها فكری سازماندهی و(: س)    

 بعد مرحله در هستند ساختار تا سه كه است خانواده و صنف دولت، اول قسمت شدیم، استداللی مدل وارد

 توضیحی اگر هستند ساختارها موضوعات اینها اینكه( اقتصاد فرهنگ، سیاست،) شود می مطرح موضوعات كه

 نظر در موضوعاتی عنوان به( اقتصادی فرهنگی، سیاسی،) ساختارها موضوعات یعنی بفرمائید، زمینه این در

 . كنند می فعالیت اینها در خانواده و صنف دولت، كه شدند گرفته

 آیا یعنی خیر؟ یا خواهند می فعل موضوع آیا دارند، ساختار تا سه این كه فعالیتهایی دیگر عبارت به(: ج)    

 تولید را مادی اثر خواهند می آیا نه؟ یا بسنجند خواهند می آیا خیر؟ یا بكنند تحقیر و تجلیل خواهند می

 یا است مفاهیم یا است مادی امور یا تأثیرشان موضوع یعنی كنند مصرف یا بكنند توزیع یا بكنند

 .هاست دلبستگی

 كند می ظاهر را شان تأثیرات فعالیتهایشان اقتصادی فرهنگی، سیاسی، حوزه سه در میفرمائید یعنی(: س)    

 .دهد می تغییر را جامعه اقتصادی و فرهنگی سیاسی، امور و

 شدن همدل. همكاری و همفكری همدلی،: گوئیم می آنجا برویم، جامعه جدول در اگر دیگر عبارت به(: ج)    

 بر همدلی به كالً سیاسی امور. گذارد می اثر برصنف، هم و خانواده بر هم و دولت، بر هم باشد باید جامعه

 .است مجاهده و موضعگیری جهتگیری، هم اش اولیه حد كه گردد می

 .كردیم( اقتصادی و فرهنگی سیاسی،) دیگری بندی دسته یک را جامعه اینجا یعنی(: س)    

 دارید سازمان یک یعنی باشند نداشته شان فعل برای موضوع توانند نمی ساختارها عبارتی به حتماً،(: ج)    

 خواهد می كه كاری آن. شود می ایجاد بكند كاری یک اینكه برای سازمان. است آن فیه متصرف چیزی یک كه

 تحت را اجتماعی متغیرهای. است اجتماعی متغیرهای اولش موضوع است، جامعه دومش موضوع بكند

 هستند؟ چه اجتماعی متغیرهای میدهیم، قرار تصرف
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 .اقتصادی فرهنگی، سیاسی،(: س)    

 بزرگ متغیرهای هستند، چیزی چه كالنش متغیرهای: بگوئید است صحیح دیگر عبارت به! احسنت(: ج)    

 .شوند می تعریف وضعی كه( بندیها دسته)

 ارتباطات در اختیارات و وظائف كننده تعیین زیرساختی جدول ـ 1

 را مخابرات یا كنیم مشخص را مخابرات خود جایگاه توانیم می ما مراحل این از یک كدام در: پرور برادر    

 .بدهد ساختارها این به خدمات چگونه كه مخابرات افعال و برنامه طریق از و بریم می جدول این از بیرون

 است؟ چیز چه افزار سخت. است افزار سخت چیست؟ مخابرات مخابرات، بنام داریم موضوعی یک(: ج)    

 .فرهنگ یعنی ارتباط چیست؟ شما دستگاه در ارتباط دستگاه است ارتباط افزار سخت

 ها، رابطه اصوالً. شود می رابطه هم افزارهایش سخت سیاست، فرهنگ گوئیم می سیاست برای وقتی حتی    

 كه قدرت جهت قدرت، ظرفیت گوئید می را فرهنگ. شود می كیفیت اولیه، حد در شان تعریف ساختارها،

 ساختارهای این كه است موضوعاتی برابر ارتباطات آنوقت. است فرهنگ اولیه حد است، فرهنگ جهتش

 باید سازند، می دارند مداد مثالً دارید كه را هایی شاخصه دیگر عبارت به كنند می كار آنها روی دوم مرحله

 .باشد داشته كلماتی یک و لغاتی یک باید اینكه مثل باشد داشته ارتباطاتی یک

 كل به ارتباط داریم،( اقتصادی و فرهنگی سیاسی،) بخشها كلیه در كه افزاری سخت موضوعات بنابراین    

 گوئید می كل برای گوئید می را سیاسی امنیت كه وقتی بگوئیم، است صحیح كه همانطور یعنی. دارد مجموعه

 دزدی محله در اینكه امنیت گوئید می چیست؟ خانواده و خانه به نسبت امنیت وظیفه مثالً گوئیم می بعد

 بوجود اجتماعی اوالً اینكه لحاظ به اجتماعی موضوع هر دیگر عبارت به باشد داشته حقوقی امنیت نباشد،

 مخابرات پس بگوئید، كل برای را اش وری بهره تخصیص نحوه كنیم، مالحظه كل در را اثرش باید ثانیاً آید می

 ساختارها، جدول این و كند می پیدا كل به خاصی تخصیص نحوه كه شد اجتماعی موضوعات از یكی

 را اینها. هستند اجتماعی ساختارهای دوم، مرتبه ساختارهای بعد كند می درست را آثاری یک و موضوعات

 صورت به) كند می بیان شما اختیار و وظیفه كردن معین برای حقیقت در موضوعاتی یک و كنید می بیان
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 كه را كارهایی خرد، صورت به كه اختیارات و وظایف برای شده معین هم موضوعاتی یک( اثری و وصفی

 این ها، نتیجه این برای بكنند باید كارهایی یک. هستند ها نتیجه و ها راندمان اینها هستید، آنها مسئول

 شان اختیارات و وظایف تعیین نحوه زیرساخت حقیقت در كه دارد اولویتی بندی طبقه یک هاشان نتیجه

 . باشد می

 كه كمیتهایی و كند می بیان مطلوب وضعیت در را بندیها اولویت بیشتر جدول این رسد می نظر به(: س)    

 نشان بهم را كم و كیف تقوم كه هستند كمیتهایی بلكه نیستند صرف كمیت شوند، می داده نشان اینجا

 خانه در گوئیم می كه وقتی مثالً داریم امكانات تخصیص از كه تصویری آخرین ما اساس براین حاال. میدهد

 مفهوم این از كه تصویری ترین روشن شود داده خانه آن به باید ارتباطی تسهیالت میزان بیشترین ،11

 چیست؟ بدهیم توانیم می بیشترین

 به تقسیم را كشور تلفنهای كل مثالً كه باشد این است ممكن میدهید كه را بیشتری معنای گاهی(: ج)    

 هست، شان زیردست نهادهایی یک اینجا گوئید می گاهی امّا بدهید اینجا به آنرا تای11 و بكنید، 111 عدد

 تا بگیرید سیما و صدا گزارشگیری از ها رسانه گوئید می بعد غیره و انتظامی نیروی سپاه، رهبری نهاد

 اگر بیاید سیاستگذاری برای اینجا و شود كیفی به تبدیل و بگیرد انجام باید كه گزارشاتی بندی دسته

 نهاد به مربوط تلفنهایش از یكدسته است ممكن دارید، كجا برای سهم چه كه كنید تقسیم را كارها موضوعی

 .برسد 11 به شود، داده تخصیص سیاستگذاری مسئله به كه تخصیصی میزان باید ولی نباشد رهبری

 .بیائیم وظایف و افعال طریق از باید بلكه برویم رهبری نهاد خود در نباید فقط عبارتی به(: س)    

. بیائیم تلفن های شماره تعداد سراغ نباید رهبری در ـ 1 برویم رهبری نهاد در تنهایی به نباید ـ 3(: ج)    

 كاری چه رهبری برای( جامعه كل) بخشها كلیه دهند؟ می انجام كاری چه رهبری نهاد برای بخشها كلیه

 .باشد برخوردار تسهیل حداكثر از میدهند انجام كه را كاری آن میدهند؟ انجام

 میدهند؟ انجام چكاری رهبری وظایف تحقق برای(: س)    
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 باشند، داشته سئوال نفر میلیون یک است ممكن بیایم، نمازجمعه فردا خواهم می گویند می آقا(: ج)    

 .آنجاست به مربوط كه نهادهایی كلیه به نسبت حتی بگیرند؟ پاسخ توانند می چگونه

 هزینه و راندمان بین نسبت براساس تخصیصها نظام تعیین ـ 1

 و باشد محض كیفی یا و كمی نگرش یک شما نگرش اگر كه بوده مطرح همیشه این: رضایی االسالم حجة    

 هرمطلب چه و ارتباطات چه ـ كه رسد می ذهن به اشكال این همیشه ببینیم، راندمان و منتجه در نتوانیم

 ما مثالً كه نیست اینگونه بكنیم مالحظه منتجه در و متقوم صورت به میخواهیم ما وقتی ـ باشد دیگری

 حضور آن در نحوی یک به خانواده میدهیم، كه ارتباطاتی ببریم، باال را جامعه اجتماعی صیانت میخواهیم

 واگذاری، برای آماده تلفن میلیون ده از: بگوئیم ما كه باشد این معنایش و باشد نداشته حضور اینكه نه دارد،

 .دهیم می دولت به را میلیون 7

 .دهیم می دولت به آنرا میلیون 1 باشیم، داشته تلفن میلیون هفت اگر یا(: ج)    

 شود؟ می ناشی نگرش كدام از این دهیم می خانواده به آنرا از میلیون یک و صنف به را میلیون دو یا(: س)    

 اینگونه كردید نگاه راندمان لحاظ به اگر ولی بیند نمی موضوعی و كند می جدا را كیف و كم كه نگرشی از

 اینطور است، كیف هم و كم هم 11 كه بود این شما مطالب در چون چرا؟ شود كمی توزیعی كه نیست

 و موضوع لحاظ به بنابراین. آنجاست كیفی تلفن تا ده كه است این معنایش است كیف گفتیم اگر كه نیست

 در ها خانواده مثل زیادی جمعیت یک بسا چه هست، مشاركت چقدر موضوعات در بینیم می كار راندمان

 خودشان لحاظ به نه البته برند می بهره نیز موضوع آن به متعلق امكانات از و دارند مشاركت اجتماعی توسعه

 این در ما را معرف آن دارند، كه عمومی مصرف لحاظ به ها خانواده خود مصرف كه است این برسر بحث ولی

 نیاز با رابطه در خانواده نیاز یعنی نیست محض بریده فردی نیاز یعنی كنیم می تعریف محور تبع به نظام

 مالحظه محور برایش و بكنیم جداجدا و قطع هم از را نیازها هرگاه بنابراین شود می معنا جامعه اجتماعی

 . آید می پیش اشكال این نكنیم
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 معلوم و است اقتصادی و فرهنگی سیاسی، كار( فعالیت موضوع) بدهیم موضوعی تعریف را نیاز اگر ما(: ج)    

 جهتگیری های، خانه بگوئید است ممكن مثالً آن، چقدر و است دولت به مربوط آن چیزهای چه كه شود می

. باشد صنف به مربوط دومی تای سه است ممكن است دولت به مربوط تا سه این تكاملی نیازهای سرعت،

 آنوقت است، دولت خدمت در كند می كار جهتگیری در كسی هر موضوعاً كه بگوئید اینطوری است ممكن

 در بگوئید است ممكن. بدهد سرویس شما به مخابرات باید باشید، دولت خدمت در جهتگیری در اگر بگوئیم

 دارد نیز مجاهده در و گیری موضع در را جهت همان یعنی باشد دولت خدمت در تواند می موضوعات كلیه

 خانه به سهمی چه و شود داده تخصیص( باكس) خانه این به كه است صحیح سهمی چه بگوئیم باید آنوقت

 .دولت جهت در

 شما نیز را این یا است راندمان فقط توسعه كالن، خرد،( چپ سمت) تا سه این راندمان، جدول این(: س)    

 .هستند ساختارها این فعالیت موضوعات این كه چرا كنید؟ می مطرح راندمان جزء

 .است جدول چپ سمت اول ستون راندمانش(: ج)    

 شود؟ می چه راندمان ارزشی جدول یعنی(: س)    

 ساختار این و است این راندمان در تأثیر سهم هستند، راندمانها اولویت بندی طبقه ارزش جدول(: ج)    

 (جدول راست سمت. )است تأثیرش سهم این و موضوع این شود، می

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  





 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 01جلسه 

 17: پژوهشی جلسه شماره31/33/77: 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 استداللی مدل تشریح

  ارتباطات تنظیم زیرساخت جدول عناوین تعاریف

 1 •••(جدول چپ سمت) اجتماعی تكامل تعریف ـ 3

 1 •••تكامل شاخصه تقرب ـ 3/3

 1 •••تكامل بودن اجتماعی ـ 1/3

 1 •••اجتماعی تكامل سنجش، شاخصه اجتماعی، رضایت ـ 1/3

 1 •••(جدول چپ ستون دومین) اجتماعی صیانت تعریف ـ 1

 7 •••اجتماعی صیانت گیری اندازه شاخصه تطبیق، و تكلیف تعریف، ـ 3/1

 32 •••اجتماعی عدالت تعریف ـ 1

 33 •••اجتماعی عدالت گیری اندازه شاخصه ثروت اطالع، قدرت، توزیع ـ 3/1

 31 •••اجتماعی اعتماد تعریف ـ 1

 31 •••اجتماعی اعتماد منشأ اجتماعی وری بهره ـ 3/1

 31 •••اجتماعی اعتماد شاخصه اقتصادی فرهنگی، سیاسی، وری بهره ـ 1/1

  





 ارتباطات تنظیم زیرساخت جدول عناوین تعاریف

 (جدول چپ سمت) اجتماعی تكامل تعریف ـ 3

 جدول در كه است كلماتی و عناوین كردن معنا درباره جلسه این بحث: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 است كمال همان ما نظر در تكامل. كنیم می معنا را اجتماعی تكامل كلمه ابتدا رابطه این در است رفته بكار

 هم جهت اینكه یعنی كنیم می معنا اضافه شرط یک با شده مطرح توسعه در كه چیزی همان به را كمال و

 در هم توسعه جهت صحت و گوئیم، می كمال آن به باشد صحیح توسعه جهت كه صورتی در و باشد باید

 اگر اجتماعی تكامل و تاریخی تكامل تكوینی، تكامل دیگر عبارت به است، فطرت با توسعه جهت هماهنگی

 بنابراین. میدهیم توسعه لقب آن به صورت این غیر در واالّ شده حاصل تكامل لقب گرفتند، قرار خط یک در

 كمال كلمه مبداء ضمناً. است تكوینی و تاریخی توسعه با اجتماعی توسعه بودن هماهنگ در اجتماعی تكامل

 .بینیم می عظمته جلت حق حضرت قرب به تناسب در را كمال و نقص یعنی

 تكامل شاخصه تقرب ـ 3/3

 به هم تقرب شدن پیدا. نه یا شد پیدا تقرب یعنی نه یا گرفت انجام تكامل اینكه شاخصه بنابراین و    

 بستر كه معنا بدین كنیم تجزیه نفسه به را كمال خود باید اجزاء آن شناسائی برای كه شد می تقسیم اجزائی

 فراهم بستر وقتی پس( شویم نمی توسعه بحث وارد االن) باشد شده یافته توسعه شئون همه در الهی تقرب

 .باشد شده ایجاد رشد شرایط همه یعنی باشد شده

 تكامل بودن اجتماعی ـ 1/3

 گوئیم، می اجتماعی تكامل آن به باشد داشته وجود شئون همه در متعال خدای تقرب بستر اگر بنابراین    

 بستر طبیعتاً اجتماعی محصول این. است اجتماعی محصولی پس. است اجتماعی كلمه همان تكامل، این قید

 شود می مربوط هم به كه روابطی كلیه و است جامعه محصول كه اشیائی كلیه و شود می شامل هم را تقرب

 و كند پیدا توسعه باید اختیار پس است اخالق یا حساسیتها نظام ظرف از اراده جریان ظرف اجتماعی كلمه
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 متعال خدای خواست و( اختیار) شاء تبع به و الهی مشیت تابع باید نهایت است اختیار توسعه خالفت، معنای

 .است اجتماعی حساسیتها، وحدت و كثرت ظرف و حاالت ظرف كند، پیدا توسعه

 یک با را افغانی شهروند یک غضب و شهوت در شهوترانی شما. كنم می بیان ای ساده مثال یک اینجا در    

 یک در كه انتقالهایی سرعت و برخورد نحوه سطح ولكن بكشند آدم خواهند می دو هر بگیرید نظر در اروپایی

 افغانی یک با قیاس قابل اصالً بینید می اروپایی مخدر مواد تقسیم سازمان یک در یا بینید می اروپایی پلیس

 و است كرده پیدا جدید كثرت و وحدت نظام، یک در دارد امید و ترس از او كه ای پیچیده محاسبات. نیست

 افغانی یک مدیریت قدرت ولی كند مدیریت را، شهوت اخالق و را غضب اخالق یعنی را حساسیتها تواند می

 رفتار از كند درست سازمان بخواهد هم اگر و. نیست فرماندهی گرفتن بدست و سازماندهی صورت به هرگز

 بكند درست هم عالئم و شاخصه اگر. باشد داشته دقیق محاسبه كه رفتاری نه كند می درست گروهی

 این تحلیل برای و دارد تحلیل كه ظرفی این. بكند درست اروپایی سازمان آن مثل هایی شاخصه تواند نمی

 موضوع را كثرتهایی و وحدت شهوت، و غضب ایجاد در و امید و بیم جزئیات در و دارد روانشناس مطلب

 بستر یک پرورش، برای اینجا در بنابراین. بدهد قرار تواند نمی افغانی فرد آن اصالً كه میدهد قرار اش مطالعه

 كثرت و وحدت هایی، مجاهده یا و تالشها یک و جهتگیریها یک و موضعگیریها یک بوسیله و كند می درست

 . دهد می نتیجه سازمانی صورت به را اراده تكامل و حساسیتها ظرف این

 االن كند، پیدا تمرین هوش تا كنند می درست ابزار هم این برای كه است فكر ظرف ظرف، این از بعد    

 برود، باال آنها انتقال سرعت تا ببرد باال مرتباً را آنها دقت ضریب كه اند كرده درست بازی اسباب كودكان برای

 سازی بهینه و كامپیوتری دستگاههای با پردازش، و گزینش زنی، گمانه در انضباط و دقت سرعت، برای یعنی

 همینطور و ندارد وجود اصالً افغانستان در چیزی چنین اند، كرده درست پرورش بستر هوش برای افزارها نرم

 عینیت در تصرف تا را اراده سیر كه بسترهایی این پس. آن امثال و هواپیما مانند عینی تصرف اجتماعی بستر

 مجموعه پس. كند می تسهیل دیگران اراده در را شخص اراده حضور كه دارد اجتماعی بسترهای آورد، می

 شود می اجتماعی اراده و شاء نظام و اختیارات نظام اش نتیجه یعنی است دیگران اراده در اراده حضور بسترها
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 نظام در انسان تا شود می درست كه اجتماعی دستگاه این بوسیله هم آن تكامل. كند پیدا كمال باید این و

 به بودنش خوب یعنی بدهد انجام تاریخی تكامل مرحله با متناسب را خودش وظیفه بتواند خالفت و والیت

 از یكی عنوان به انسان وضعیت یعنی هست آن در كه است تاریخی مرحله با اش هماهنگی و تناسب معنای

 .شود بهینه تاریخ، متغیرهای

 اجتماعی تكامل سنجش، شاخصه اجتماعی، رضایت ـ 1/3

 یعنی. كنید بیان مختصری توضیح سنجید آن وسیله به را تكامل باید كه هایی شاخصه مورد در: پرور برادر    

 شود؟ می بررسی و ارزیابی هایی جلوه چه با تقرب

. ببینید مختلف جاهای در آنرا حضور باید شما كه كنم می بیان را روشنی بسیار شاخصه یک اینجا در(: ج)    

 فی الیجدون ثم بینهم شجر فیما یحكمونک حتی الحدیث بهذا الیؤمنون وربک فال» شریفه آیه این براساس

 نظام و فكر نظام و حساسیتها نظام) شد بیان كه سطوحی این كلیه در رضوان «قضیت ممّا حرجاً انفسهم

 ندارد، ناراحتی «حرجاً الیجد» داشت، رضایت شخص هرگاه. شود می معنا درون به هم و بیرون به هم( عمل

 چون مثالً یعنی دلیلی هر به مال این و است من حق كه كنم می خیال من كنند، می دعوا هم با نفر دو مثالً

 را خودم من هم دلیل هر به و برداشتید را این شما حال است، من به متعلق ام خریده را این و ام كرده كار

 نزد و شود می مشاجره موضوع این درباره لذا دانید می مالک را خودتان دالیلی به هم شما و میدانم مالک

 كه است منابعی یک به مستند قضاوتش كه كند قضاوت نفر یک رسول و خدا طرف از تا رویم می قاضی

 و است شما مال یا من مال كه كند می حكم قاضی وقت یک اینجا در شود می منتهی تعالی و تبارك اللّه الی

 بد قاضی نیّت گوئیم می و است قاضی شخص بریم می زیرسئوال كه را كسی اولین ولی شویم می تسلیم ما

 و بود ما( دشمن) خصم دست در دستش بگوئیم است ممكن بعد مرحله در. بفهمد نتوانست درست ولی نبود

 اشراف ولی نداشت تقصیر قاضی گوئیم می و آئیم می تر اینطرف كمی یک اینجا ولكن بود مقابل طرف شریک

 قبول آنرا بگوئیم ما باشد گفته خدا را قانونی چنین اگر كه است این قبلی آن از بدتر و. نكرد پیدا موضوع به

 . نداریم قبول را كرده وضع را قانون این كه خدایی اصالً( استغفراللّه) گوئیم می كه است وقتی یک. نداریم
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 درست هم این اما داریم، می نگه خودمان دل در و گوئیم نمی چیز هیچ كه هست هم وقتی یک البته    

 خدا داریم هرچه گوئیم می كه است وقتی یک حال است بوده ما حق این كه داریم یقین هنوز چون نیست،

 كار ما كه روزی آن در چه سطحی، هر در. است درست بكنید تقسیم گفته كه هم طوری هر و داده ما به

 هم با تفاوتی چه و بودند چگونه بودند نشده مالک را این كه دیگران كیست مال كردن كار قدرت كردیم

 این از كه هستیم خوشحال و نبود ما به متعلق كاال این كه شد معلوم گوئید می كه است وقتی یک داشتند؟

 خدا حكم براساس اگر چون كرد، روشن را ما كه بیامرزد را قاضی این پدر خدا گوئیم می و شدیم خارج جهل

 سختی و حرج یعنی است رضایت سومی این معنای. ماست مال كه كردیم می خیال ما نباشد ما مال این

 .دارد هم رضایت و یابد نمی

 مخصوصاً دارد مشاجره حتماً( روحی و ذهنی عینی، امور از اعم) دارد كه اموری كلیه در انسان حال    

 كه. دارد امكان هم با اختیارات برخورد و غیر اختیار در خود اختیار حضور و خود اختیار در غیر اختیار حضور

 با شخص منافع كه وقتی یعنی كند؛ نمی پیدا عقلی هماهنگی الهی، رضوان به تولی با جز صورت این در

 منشأ خودش منفعت كه همانطور شود می لذت منشأ برایش غیر منفعت كند، می پیدا وحدت سازمان منافع

 تسلیم برای باطنی انكار به تا آید می تسلیم تا رضوان مادون و است «رضوان» شاخصه پس شود، می او لذت

 .گیرد می قرار مخالفت هم آن مقابل در و برسد ظاهری

 در كنیم، می معنا اجتماعی قید به را تكامل كه آنجایی در گفتید، كه را ای شاخصه: رضایی االسالم حجة    

 چیست؟ اش شاخصه اجتماعی شكل

 .برود باال باید تولی ظرفیت و شود اجتماعی تولی پیدایش منشأ باید اجتماعی رضایت(: ج)    

 معنایش بود، باال اجتماعی تبعیت و اجتماعی پذیرش ظرفیت ای جامعه یک در ببینیم ما اگر یعنی(: س)    

 است؟ شده واقع اجتماعی تكامل كه است این

 شنیدند ما رزمندگان كه وقتی یعنی است شده پیدا تولی بگوئید توانید می شما حتماً سطحی یک در(: ج)    

 رضایت گوئیم می كردند، می استقبال را مرگ مشتاقانه كشم، می سر زهر جام: گفت( ره)امام حضرت كه
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 هرگاه. است نشده اجتماعی سازمانی رضایت هنوز ولی. است شده پیدا اجتماعی صنفی یعنی اجتماعی روحی

 نامه یک آنها چون باشد ابزار اینكه مگر كرد شود نمی جنگ بگویند و ننویسند نامه دیگر نظامی ها فرمانده كه

 وقت هیچ خواهیم می سالح و تانک اینقدر كه نوشتند آنها. كرد امضاء را صلح قرارداد امام و نوشتند امام به

 باشد تانک و پوش زره صورتیكه در شوم شهید حاضرم من كه گوید نمی بشود، شهید خواهد می كه فردی یک

 .كند می نذر شدن شهید برای صلوات میلیون پنج بلكه

 است؟ اینگونه هم آن اجتماعی شكل(: س)    

 نه هرگز كه است این آن سازمانی شكل اما صنفی، رفتار یا گروه یعنی شود می اجتماعی رفتار این(: ج)    

 چنین است شان دست در سازمانی محاسبات و است شان دست در كل محاسبات كه را كسانی نه و دولت

 به را آمریكا ناو اولین: فرمود امام مثالً. كنند عمل ابزارها همان با و نباشد آن صنفی شكل مثل و نكنند

 سازمان در امام اراده كه است این معنایش. كردند تخلف آنها و بزنید گذشت، هرمز تنگه از اینكه محض

 بزنید قید تا ده یعنی خاص، ایمانی گروه و خاص سنی گروه یک در خاصی، صنفی صورت به ولی. نشد جاری

 ویژگیها این دارای كه گروهی و است نبوده فرد تک یعنی كنید، حفظ را آنها جمعی رفتار حال عین در

 شوند می میلیون یک یا هفتصدهزار جانبازان با و شود می تا صدهزار یا هزار پنجاه شان جمع هستند،

 آنها وقتی یک. دارند اجتماعی تولی و گروهی رفتار پس گویم می میكردند استقبال شهادت از اینها گوئید می

 منصور حسنعلی و 13 سال قضیه مثل كنند می را كاری یک ای خانواده و فردی یا افرادی فقط و روند نمی هم

 هم صنف اینها بگوئیم كه است صحیح اینجا در كردند می پیدا حضور كه فردهایی تک یک بخارائی، شهید و

 . است نكرده سرایت جامعه به و هستند

 باشد؟ فرهنگی هم و سیاسی هم اقتصادی هم توانند می اینها(: س)    

 كشد می خجالت آدم حال عین در زنید می را حرف این كه وقتی كه دیدید شما اگر. باشند باید حتماً(: ج)    

 هست بیسكویت یک لباسش جیب این در. كند می كار و رود می دكل باالی ژاپنی یک گویند می وقتی

 به شروع خورد می آب كمی یک و شود حل دهانش آب با تا مكد می نبات آب مثل و آورد می بیرون یكی یكی
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 و كند می نصف را كبریت بیاید هم روی خواهد می او چشم كند، می كار روز شبانه یک كند، می كردن كار

 زمین به باال آن از و كند می كار ساعت 72 اینكه از بعد شود، می كار مشغول و گذارد می چشمش البالی

 سه من گوید می دهد می ادامه و كند نمی ترك را كار دومی فردا و میرد می یكی این امروز میرد، می و افتد می

 و است من شركت هم خانه یک دارد سكونت آن در ام خانواده و خودم كه ای خانه یک گوید می دارم، خانه تا

 بكنم باید را خودم كار من است فشار در آمریكا با ارزی موازنه در االن ژاپن و است ژاپن كشور هم خانه یک

 تا دنیایی برتری برای یعنی میدهد نشان للكفر صدر شرح یعنی نباشیم عقب دیگران از ارزی موازنه در تا

 رود می دیگری كشور یک به حقوق برای و كند می فرار و باشد حقوق برای فقط اگر این. اند ایستاده مرگ

 كشورشان از تواند نمی ژاپنی شهروند اما بروند ژاپن به كارگری برای توانند می ما شهروندان كه كنید می خیال

 پیاده ایران در و آید می طرح یک دیگر ژاپنی شركت یک سوی از مثالً یا. برود دیگر كشورهای به و كند فرار

 تا است كرده كارشناسی را این كه مهندسی آن شود، می مواجه شكست با جایی یک در طرح این شود می

 دلیل به و است شده مصادف جنگ با طرح این ولو شود امضاء ایران و ژاپن دولت و آلمان دولت بین قرارداد

 جهانی بیمه از را زیانش و ضرر كرده، كه را خرجی هم ژاپن دولت اینكه برای است شده تعطیل جنگ

 و كند می خودكشی برود خواهد می كه زمانی ژاپنی مهندس. است خورده شكست طرح چون ولی گیرد می

 هم خودش اقتصاد برای اینجا. بخورد شكست ایران در ژاپن طرح كه ندارم را ننگ این تحمل من گوید می

 دیگر كشور یک به و كند فرار كشورش از توانست می و است بلد چیزهایی یک مهندس این خوب نیست،

 چیست؟ دلیل پذیرد می را مرگ اینكه اما كند زندگی دیگر جای در و برود

 در افراد رضایت سطح شود اجراء كامل صورت به مدل این اگر كه گرفت نتیجه توان می پس: پرور برادر    

 بود؟ خواهد دیگر جوامع از بیش ما جامعه

 كاملترین اسالم پرورشی نظام كه باشیم معتقد اگر ما یعنی شود اینطوری باید والیت و تولی در(: ج)    

 كه فردی رفتار خصوصیات كلیه شدن مقنن یعنی كردیم ایجاد را لالیمان صدر شرح مناسک و نظامهاست

 اجرائی و كارشناسی كارهای این آن طرف یک البته شود، انجام هم اجتماعی خصوصیات در باید شدن مقنن
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 توصیفی، احكام كه است حكومتی احكام استنباط اصول دیگرش طرف یک و میدهیم انجام داریم كه است

 ما به بینیم می جدول این در كه را آنچه ربط بتوانید راحت شما تا شود استخراج اسالم از ارزشی و تكلیفی

 باشد عقالنی بعیده لوازم ولو یعنی چیست محوری دین كه بگوئید مختلف مراتب در... نبیه قلب علی انزاللّه

 بر حاكم اختیار وجود ـ 3: كردیم اخذ دین از را چیزی چه ما االن تدبیر، لوازم نه است دین همین لوازم ولی

 كه نیست امری یک اختیار چون باشد داشته وجود اختیار كه نسبتی هر به یعنی نسبتی، هر به قانونمندی

 جهت اختیار باشد، داشته دخالت تواند می مادی قوانین كه است انتخاب در و كند عمل ماده قوانین تحت

 یا آوردیم، باللّه ایمان یعنی شود می اخذ قبر اول شب در آن به كه است آنچیزی والیت جهت است والیت

 . شدیم كافر اینكه

 رسیم می فرد به وقتی است؟ اجتماعی اختیار سطح در آیا گیرد؟ می قرار كجا ما دستگاه در اختیار پس    

 آنهم اساس و است جهت یک حول گزینش معنای به انتخاب كند می پیدا فرق انتخاب با اختیار خود

 .دارد تفاوت بسیار اختیار با این و دارد تعادل و مدل به نیاز هم آخر در و است موضعگیری

 (جدول چپ ستون دومین) اجتماعی صیانت تعریف ـ 1

 بودن مصون این خطر، از بودن مصون یعنی. میدهیم قرار اساس را اجتماعی صیانت ما گوئید می شما مثالً    

 جهتگیری طرف، یک در تان جامعه جهتگیری برخورد حاصل در و منتجه در شما مگر شود نمی واقع خطر از

 منطقه اینها كه شما ضد و شما بین تركیب یا نباشد التقاطی جهتگیری( دیگر طرف در مادی جامعه) ضدش

 جای دیگر عبارت به است، جاری جهان كل در شان عمل آثار ولكن هست شان فعالیت شروع محل خاص

 دالر میلیارد هزار شش حدود حاضر حال در چون است، واضح خیلی هم دلیلش و. آمریكاست االن كفر اصلی

 قدرت و سیاسی قدرتهای در ضمناً: گوئید می بعد است جهان رقیب بی پول یگانه جهانی بازار در آمریكا

 گیری شاخصه اگر یعنی دارد، آمریكا را سطح ترین گسترده در مقدار بیشترین هم سیاسی سازی هماهنگ

 چقدر آنها تأثیر میزان و است چقدر آنها سطوح شود، می گرفته تصمیم چندتا یعنی اروپا یا آمریكا برای كنیم

 در ولی باشد عقب كشورها خیلی از آمریكا است ممكن تكنولوژی در باز. آنجاست آمریكا پای بینیم می است
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 را كفر مدیریت آمریكا: گوئید می شد، اینگونه كه وقتی است، جلوتر بقیه از تكنیک به دستیابی راندمان

 به اش گیری جهت كه است جایی تنها ایران. دارد بدست را الهی مدیریت ایران آن مقابل در و دارد بدست

 تصمیمگیری توان نمی ریالی محاسبات با و براحتی یعنی است مادی امور از مستقل سیاسی امور در نسبت

 را مطلب این البته كند، می مقاومت باز گیرد قرار هم اقتصادی تنگناهای و فشار در اگر و كرد عوض را ایران

 .مطلق صورت به نه گوئیم می نسبت به

 .است اهمیت دارای و است طبیعی نسبی، صورت به موضعگیری این وجود پس    

 اجتماعی صیانت گیری اندازه شاخصه تطبیق، و تكلیف تعریف، ـ 3/1

 چیست؟ اش شاخصه و اندازه و شود می چگونه یافت تحقق نسبی صورت به موضعگیری وجود اگر حاال    

 بتواند جهان اقتصادی و فرهنگی سیاسی، روابط تعریف در باید و كند دخالت تواند می تعریف در: گوئید می

 جهانی تعریفهای اینكه شویم می سیاسی تعریف وارد وقتی كه باشیم داشته توجه باید البته. بگذارد تأثیر

 تعریفها در اگر دارد، تعریف تا سه این چیست اقتصادی موضع تعریف در و چیست فرهنگ تعریف در چیست،

 در همچنین باشد، بیشتر كند پیدا تمایل جهتگیری به تعریفها اینكه در ام تأثیر نسبت و باشد محاسبه

 یا تعریف یک اساس بر را كار یک مشروعیت كه احكامی یعنی باشیم احكام تعریفهای بدنبال تكلیف

 .المللی بین شرافت یعنی تخلف عدم و تخلف مسئله یعنی كند می معین را اش اباحه یا آنرا ممنوعیت

 كتاب حاال دارم؟ حضور چقدر من انسانها آن گزینش در و دارد سازمانی یک حكم آن یعنی هم تطبیق اما    

 یک و میگیرد انجام اقتصادی و فرهنگی سیاسی، امور در عیناً هم دیگر امور در كردم درست آن برای را قضا

 دنیا كه میدهد اجازه خواند، شرور و تروریست را ما جهانی تعاریف اگر. كند می درست را جهانی بزرگ بستر

 نفع به توانستیم و داشتیم حضور تعاریف این در كه گرفتیم قرار موضعی در ما اگر امّا. كند حمله ما به

 در بتوانیم كه نسبتی هر به و كنیم حمله دستگاه آن به كه یابیم می اجازه بدهیم، تغییر را آنها خودمان

 شرارت یا تبعیت به مجبور نشویم، موفق كه نسبتی هر به و هستیم تعرض از مصون شویم، موفق اینكار

 و بشویم شرارت به متهم اگر شویم می تبعیت به مجبور یا شویم می شرارت به متهم یا خالصه هستیم،
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 كه عراق مثل نیستیم مصون دیگر بدهد، را دنیا توسط ما تحقیر امكان كه برود باال ای اندازه از اش درجه

 كاری چنین كه نگذاشتیم شهادت از استقبال و مظلومیت با ما البته كردند، حمله آن به كویت قضیه بخاطر

 را آنجا و كنید حمله آنجا به گوئید می گذشت كه افقی یک از و شویم می شرارت به متهم یا. گیرد صورت

 دو هر در. شویم می تبعیت به ملتزم نگذرد، خاصی افق از و نشویم شرارت به متهم اگر یا كنید سركوب

 تبعیت نه و باشد رسیده درجه آن به ما شرارت نه اگر حاال. باالست ما بر دیگران اراده نفوذ احتمال صورت

 . بود نخواهیم امنی شرایط در وسط این در چیست؟ وسط این در ما،

 حضور نفوذ از بودن مصون صیانت، و شود می تأمین صیانت بوسیله امنیت و است صیانت در امنیت پس    

 تعریف، در یعنی احكام تعاریف، در شود؟ می معین هایی شاخصه چه با این اما ماست، اراده در دیگران اراده

 .باشیم داشته حضور ما( المللی بین نه) جهانی اقتصادی و فرهنگی سیاسی، امور به نسبت تطبیق و تكلیف

 اجتماعی عدالت تعریف ـ 1

 قابل صیانت و تكامل براساس آن بودن متوازن كه داریم توازنی نظام یک یعنی اجتماعی عدالت پس    

 ثبوت مقام در كه است گاهی عدالت. كند می فرق عدالت تكامل، از مرحله هر با متناسب یعنی است تبیین

 است لزوم و ضرورت در نظری تمامیت مرحله اثبات و امكان مرحله ثبوت. است اثبات مقام در گاهی و است

 عدالت عدالت، اجرای. است همراه محدودیت با همیشه عینی تحقق و است عینی تحقق مرحله در آثار و

 تكامل جریان در محدودیتها و مقدورات بین كه است نسبتهایی با متناسب تحققی عدالت. است تحققی

 بر حاكم ساختارهای اساس كه وری بهره اگر كنیم مالحظه خارج در را عدالت خواهیم می وقتی. دارد وجود

 پوشش چتری یک تحت در اصناف كلیه نشود، محاسبه اش موازنه گیرد، می انجام اطالع و قدرت ثروت، توزیع

 جهانی مقیاس در تطبیق و تكلیف تعریف، همانطوریكه. شود می درست باالتر مرحله در كه چتری یعنی دارند

 نسبت قشری و صنفی هر اینكه. هست تطبیق و تكلیف تعریف، نیز كشور یک داخلی مقیاس در پذیرفتیم را

 قوانین تحت هم با ملتها رفتار مثل رسید خودشان به شان حق شود می گفته وقتی كه اقشار سایر به

 را آزادی و ملی صیانت ملت یک مصونیت كردیم، می مالحظه را جهانی وحدت آنجا. است المللی بین
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 كه شود می بیان وقتی عدالت. گوئیم می اقشار سایر با منافعش برخورد در را قشر یک آزادی اینجا گفتیم می

 همه، برای كه باشد داشته نسبتی دیگر، بخشهای به نسبت بخش هر سهم تقسیم نحوه تكامل جریان در

 در قشر هر وظیفه یعنی كمال در بودن مؤثر گیرد می قرار اصل همین تحت وری بهره و شود كمال علت

 .شود داده او به هم اختیار و شود شناخته رسمیت به كمال جهت

 حسب بر توانند می بخشها موضوعاً. خاص قشر یک منفعت نه بود اصل عموم و كل منفعت هرگاه اینجا در    

 مدیریت چون بدهید قرار اصل را موضوعی حساسیت شما اگر آیا اما باشند داشته اختیار موضوعی، حساسیت

 از پس كند می پیدا تخصیص آنها به سهم بیشترین مدیریتی و سیاسی موضوعات گفتیم كه است موضوعی

. شود نمی سرمایه حاكمیت و است سوم رتبه در اقتصادی موضوعات و دوم، رتبه در فرهنگی موضوعات آن

 سنگین اللّه والیت به تولی ابزارهای و دارد قرار سطح باالترین در والیت و تولی رضوان، گفتید منتجه در اگر

 قرار مقدم دار سرمایه قشر و جامعه، مادی توسعه شود؟ می سنگین چیزی چه كفر دستگاه در اما. شود می

 قرار مقدم است ایثار به حاضر بیشتر همه از یعنی دارند تولی همه از بیشتر كه قشری اینجا در. گیرد می

 سپرده قشر آن به هم قشر خود نفع به حتی شود نمی سپرده قشر یک به فرد نفع به اختیارات پس. گیرد می

 كه ای عامه امور و اوقاف اختیارات مثالً. كند خدمت بتواند عموم برای كه است كسی نفع به بلكه شود نمی

 همین در اسالمی تعاونیهای ما نظر به كه رسد می عمومی امور به بلكه رسد نمی شخص خود به آنها منفعت

 و مال هرگز ولی نیست هم دولتی و دارد اقتصادی و فرهنگی سیاسی، شكل تعاونیها این كه باشد می قسمت

 كه وقتی شما مثالً. شود نمی صرف خاصی گروه یا شخص نفع به اطالعش تأثیر و آبرویش و وجاهت و تأثیر

 وقف در كنید، می وقف را چیزی باشد گروه یا شخص نفع به نباید كنید می برپا را اباعبداللّه حضرت عزاداری

 برگردد فرد خود به منفعتش نباید كه است این وقف شرط یعنی بدهد قرار سهم خودش برای تواند نمی واقف

 . باشد اللّه سبیل فی فقط باید بلكه

 .گیرد می قرار عموم نفع به اقتصاد و فرهنگ سیاست، در اجتماعی عدالت پس    

 اجتماعی عدالت گیری اندازه شاخصه ثروت اطالع، قدرت، توزیع ـ 3/1



 ····························································································  113 

 شد؟ قبلی امر سه همان اش شاخصه آیا: رضایی االسالم حجة    

 چیز به و آید می تر پائین اینجا در شد بیان باال در كه تطبیق و تكلیف تعریف، همان اش شاخصه(: ج)    

 اجتماعی، تكامل خاص جهت در البته ثروت، توزیع و اطالع، توزیع قدرت، توزیع یعنی شود می تبدیل دیگری

 توزیع نظام. بدهد را جریانش باید اینجا در تطبیق تكلیف، تعریف، این پس. است اجتماعی عدالت شاخصه

 در دیگر عبارت به دنیاست به ربط برپایه یعنی است سرمایه برپایه گفتید اگر است؟ چگونه شما قدرت

 توسعه هم آنجا در چون شود می پیدا مادی رضایت و رضوان نحوه یک بگوئید شما كه است صحیح سرمایه

 محور حول كه رضوانی نهایت است رضوان نحوه یک آنهم و است ماده عالم این از پسند یک توسعه و رفاه

 ارتباط تنوع در برد، می باال را تنوع مرتباً دیگر عبارت به پسندد می و است راضی شود، می پیدا ماده پرستش

 و شود می التزاید دایم اش خوشی و ابتهاج كه شود می پیدا تحركی یک آدم مادی فعالیت با آدم روح بین

 و پسندد می را او مشیت كه گوئیم می اللّه رضوان در كه آنچه اما پسندد، می را دنیا عالم اینكه یعنی خوشی

( عطرآگین) عاطر خاطر آن بر كه باشم كه من گوید می عرفان در كه را آنچیزی مثالً. پذیرد می را او شاء

 خواجگی سر از خوانی خویش غالم مرا تو اگر: دیگر عبارت یا سرم تاج درت خاك ای كنی می لطفها گذرم،

 كار گناه عبادتهایش همه با را خودش عابد و شده مطرح این از تر بلیغ بسیار ادعیه در كه برخیزم مكان و كون

 چطور من كه گوید می تا كنم شكر را تو نارسا زبان این با چطور خدایا: كند می عرض دعا در و داند می

 سخت ما بر چطور تو حاال ،«ماوسعهم المذنبین علی یضیق كیف بل» بدهم انجام را تو شكر توانم می

 مثل اینكه. كند می مالحظه را او رحمت عظمت یعنی گیری می سخت چطور تو گوید می اینكه گیری، می

 خیلی خشكی از و آید می باال و گیرد می اوج دفعه یک بعد برد می دریا ته تا را آدم و كند می سقوط دریا موج

. است توجه قابل بیند می متعال خدای با كردن صحبت در انسان كه را شدیدی تموّج این. آورد می باالتر

 تا بده قرار ابوحمزه دعای مرا دل درد خدایا كه خواهند می دعا گاهی و كند می دعا مغفرت برای گاهی چون

 ما دل درد كه امید و گیرد می قرار دنیایی اهواء گاهی و مغفرت گاهی هم دل درد. بزنم حرف اینگونه تو با

 .كنیم دنبال را خدا با زدن حرف اینگونه و شود ابوحمزه دعای همین
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 كه ای دسته شوند؟ می دارا جامعه در را اختیار بیشترین ای دسته چه اجتماعی، عدالت براساس اینكه حاال    

 اجتماعی، ساختار است گذار خدمت شخص كه نسبتی هر به یعنی كنند می را خدمت بیشترین مردم برای

 عظیم پرورشی فرهنگی خدمت یک و است تقلید مرجع آقا: گوئید می. كند می تفویض او به بیشتر را قدرت

 امام حضرت مانند است محدود بسیار او زندگی گوئید می چطور؟ او زندگی حاال گوئید می بعد. كند می

 كه متری 31 قالی یک گفت می مصباح آقای كه ای خامنه اهلل آیت حضرت رهبری معظم مقام و( ره)خمینی

 از الوف و االف هایش بچه و خودش برای كه است كسی از غیر این است ایشان زیرپای است شده نما نخ حاال

 و حساس نیز اطرافیانش زندگی در بلكه خودش شخصی زندگی در فقط نه كند فراهم آنطرف و اینطرف

 ... است گیر سخت

 هرگز حال عین در ولی بود حساس اطرافیانش و خود شخصی زندگی به نسبت هرچند( ره)امام حضرت    

 و شود نمی عمل نظرات این به دقیقاً چون شود تعطیل ها وزارتخانه و دارد باز را كشور كه كرد نمی مقدسی

 یا و فردی صورت به و داد جریان كل در آنرا توان نمی نشود پیدا ابزارش تا كه بود متوجه خوب هم را این

 .ماند می باقی خانوادگی زهد حداكثر

 اجتماعی اعتماد تعریف ـ 1

 حس مردم همه كه است سطحی آخرین وری بهره در شد، واقع قسمت دو آن در هرگاه اجتماعی اعتماد    

 نظام بر حاكم ساختار از باشند، نداشته تحلیل اجتماعی موازنه نظام از است ممكن مردم یعنی كنند؛ می

 مدیران. ندارند اطالع جامعه یک اتفاق به قریب اكثر تقریباً كه تطبیقها و تكلیفها تعریفها، تنظیم یعنی موازنه

 در را موازنه نظام یعنی اجتماعی عدالت مفهوم كه است این حداكثر مدیران. بدانند توانند نمی همه هم

 به اشتهای برای شود می گفته وقتی و كنند می لمس همه وری، بهره در ولی فهمند می آن شكل ترین كلی

 دورانی یک شد حامله و كرد ازدواج اینكه از پس زن چون است شده هزینه قدر این تاجر فالن دختر غذای

 نسبی ناهماهنگی یک او حس مجاری یعنی رنگها طعمها، بوها، و نیست طبیعی وضعیت او وضعیت كه دارد

 تهوع حالت احیاناً نیست حاملگی از قبل اشتهای مثل اشتهایش كه كند می پیدا قبل تغذیه شرایط به نسبت
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 را غذایی مدت آن تا دوستانش و اقوام و مادر كه است رسم چنین ما جامعه در زنی چنین برای كند، می پیدا

 یک تا برند می برایش بعد و نكند پخت را غذا بالمباشره شخص خود غذا، پخت مراحل در كه كنند می تهیه

 شخص برای فقط كه كنند درست ای باندازه را غذا كه شده اینطوری تشریفات دلیل به و بكند تناول مقداری

 از بیائید بگوئیم و كنند دعوت هم را ای عده یک اینكه باالتر تشریفات و باشد هم اطرافیانش برای و نباشد او

 دعوت این خود اینكه باالتر تشریفات این از و كنیم درست رنگارنگی و متنوع طعامهای و بخورید طعام این

 و شود دعوت هم نفر هزار و بشود گرفته شرایتن هتل در كردن دعوت این و كند پیدا هویت نفسه به كردن

 بد حالت به احترام خرج تومان میلیون ده یعنی( تومان میلیون ده) شود غذا هزینه هزارتومان ده نفر هر برای

 غذای بودن، حامله بدلیل كه است بدخوراك زن چندتا لحظه همان در حاال. شود می تاجر یک دختر خوراكی

 نكند پیدا كلسیم كمبود ات بچه اینكه برای و ویتامین كمبود بعلت گوید می دكتر. كند تهیه تواند نمی مناسب

 شیر لیتر یک روزی شبانه هر نخورد، كرم را دندانهایت و نكند پیدا ویتامینی گرسنگی نشود، كج استخوانش و

 هم خودش آنكه ضمن بخورم توانم می شیشه یک ای هفته بخورم، توانم نمی شب هر گوید می دكتر به بخور

 .كند می كار كارخانه در هم شوهرش و كند می كار حاملگی در

 اراده در حضور امكان و شود می پیدا سیاسی و فرهنگی اقتصادی، وری بهره بوسیله اجتماعی اعتماد پس    

 و تولیدات اینكه یعنی تفاهم در حضور امكان شود می سیاسی وری بهره معنای به عموم نفع به اجتماعی

 آن سطح باالترین كه تكنولوژی سطوح كلیه و خاص قشر یک نفع به نه شود تولید عموم نفع به تكنولوژی

 و شود می تولید حضور و تكنولوژی این است، مصرفی سفارشات آن سطح ترین پائین و است شدن فلسفه

 در باشد عموم نفع به اجتماعی وری بهره اگر است اجتماعی اعتماد اساس وری بهره كه است وری بهره نهایتاً

 . است كل به اعتماد اعتماد، جامعه آن

 اجتماعی اعتماد منشأ اجتماعی وری بهره ـ 3/1

 است؟ اعتماد تعریف عنوان به وری بهره(: س)    
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 جامعه به كردن تكیه اما غیر، به كردن تكیه یعنی اعتماد شود می اعتماد منشأ اجتماعی وری بهره بله،(: ج)    

 نفع به مرا و بگذارد من دوش بر بار كه نیست این دنبال جامعه ببینم من كه وقتی شود؟ می پیدا چگونه

 آن، امثال و ارتباط نقل، و حمل مسكن، پوشاك، تغذیه، شاخصه بینید می آنوقت. كند حل خودش

 كه چیزهایی كالً و خواندن درس آموزش، گوئید می نیز فرهنگ در آنوقت شود می وری بهره های شاخصه

 .كنید می ذكر یكی یكی برد می باال را فرهنگ

 .كند نمی تعریف وری بهره را اعتماد اصوالً(: س)    

 یعنی وری بهره كه وقتی است؟ ممكن زمانی چه جامعه به زدن تكیه. است زدن تكیه همان اعتماد(: ج)    

 این و است نامناسب مردم عموم سهم و عموم میانگین كه ببینید كه باشد ای بگونه جامعه از فرد هر سهم

 وقتی یک امّا است طبقاتی اختالف در غالب گرایش گوئید می وقتی یک. است قلیل ای عده تخلف از غیر

 یک تنها است عموم برای شود می كه هم هایی هزینه است، عمومی مساوات نحوه در غالب گرایش گوئید می

 وقتی یک. شود می معتبر كه است وقتی یک كنند نمی پیدا هم اعتبار اصالً كه كنند می تخلف نادری افراد

 مجلسها در نحوی به داده انجام بدی كار یک كه كسی مثل ولی بسازد كذایی خانه یک توانسته تاجر نفر یک

 .نشناسند را او كه میكند پیدا حضور

 را توازن معنای باید شد، اجتماعی قید به وقتی فردی، قید به اعتماد نه اجتماعی قید به اعتماد(: س)    

 جدا هم را اجتماعی و كنید می معنا جدا را اعتماد دارید شما چون هست متناظرش منظورم البته بدهد

 .كنید می

 جامعه غالب گرایش تكیه یعنی جامعه به فرد یک تكیه نه است بهم عمومی تكیه جامعه، به تكیه نه،(: ج)    

 محله بلكه گوئید، نمی را تان همسایه است، خوبی محله ما محله الحمدللّه گوئید می مثالً دیگر عبارت به باشد

 كه بطوری شد بزرگ سطح در این اگر هستند، صالحی آدمهای آنها همه گوئید می چرا؟ گویم می گوئید می را

 قفل تا هفت ای خانه هر ایتالیا در ظاهراً. هست سطحهایی یک در االن شد شامل را غالب گرایش و عموم



 ····························································································  111 

 حداكثر زنید نمی قفل هفت شما ولی نیست همدیگر به نسبت عمومی اعتماد كه است این معنایش این دارد

 .كنید می امنیت احساس تان شرایط به نسبت و زنید می قفل یک

 اجتماعی اعتماد شاخصه اقتصادی فرهنگی، سیاسی، وری بهره ـ 1/1

 حضور امكان و تفاهم در حضور امكان سیاسی، روابط در حضور امكان شود می هایش شاخصه پس(: س)    

 .اجتماعی محصوالت یا تعاون در

 حضور قدرت یعنی تفاهم امكان فرهنگی، وری بهره سیاسی، وری بهره. باشند وری بهره باید تا سه هر(: ج)    

 .رسد می او به جامعه محصوالت از یعنی هم اقتصادی درباره فهم، در داشتن

 .باشد باید كردیم تعریف كه توازنی با متناسب كه(: س)    

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  





 بسمه تعالی
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 ارتباطات تنظیم زیرساخت جدول تعاریف

 مدیریت تعریف ـ 3

 مدیریت كلمه از كه آنچه جدول، مفاهیم تبیین جهت تعاریف ادامه در: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 داشته برعهده را سازی هماهنگ مسئولیت كه ای بگونه. است غیر اراده در فرد اراده حضور ماست، نظر در

 برعهده را ها اراده سازی هماهنگ كه ای بگونه دیگران تصمیم در فرد گیری تصمیم و اراده حضور یعنی باشد

 .باشد داشته

 مشاركت تعریف ـ 1

 انجام برای یعنی كند تسهیل را تحقق امكان كه نحوی به است غیر اراده در حضور هم مشاركت معنای    

 این كننده، تسهیل معنای به بلكه مدیر و ولی معنای به شریک نه ولی شود می مدیریت در شریک كار،

 كه است محال متعدد، كارهای در فرد اراده باشد، نداشته وجود تنوعش برحسب اگر كه است طبیعی تسهیل

 معنای از غرض گوناگون، فعالیتهای در تصمیم حضور تنوع برای است امكانی مشاركت یعنی كند پیدا حضور

 را كند پیدا تنوع فرد اراده اینكه امكان و نیست، كردن سهل فقط تسهیل است مطلب همین هم تسهیل

 چند كه را كاری كه است این اش نتیجه كند پیدا تنوع اگر دهد؟ می نتیجه را چیزی چه این سازد، می فراهم

 حضور امكان نشود وارد مشاركت در فرد اراده تا ولذا بدهد انجام سازمان بدهند، انجام خواهند می نفر

 یعنی) تسهیل امكان نفسه به سازمان یعنی شود نمی تسهیل حتماً نكرد پیدا اگر و كند نمی پیدا سازمانی

 لزوم احیاناً و است محدود نفری چند یا نفر یک فعل پس میدهد، نتیجه را( مقصد به رسیدن شدن سهل

( ره)امام حضرت والیت به تولی حتماً ولی نداشت وجود مشاركت این جبهه در مثالً ندارد سازمانی هماهنگی

 آبادان حصر: فرمودند می وقتی ایشان داشتند حضور افراد كلیه اراده در( ره)امام حضرت یعنی داشت وجود

 كارها و باشد یافته سازمان آن تنوع كه مشاركتی ولی بشكنند كه شد می جزم عزمها شود شكسته باید

 ها دسته و گروهی رفتار در بیشتر بدهد، انجام سازمان را كار و شود سهل امر این كه شود تقسیم ای بگونه

 .گیرد انجام آسانی به منتجه تا موضوعات كردن تقسیم در شدن شریک نه داشت، وجود
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 را كارها تراكتور دارند؟ تفاوتی چه تراكتور و بیل مثالً است، ماشین مانند است ابزار مثل نفسه به سازمان    

 به ورزیده كارگر یک روز یک طول در اما كرد پاك را زمین و زد شخم را زمین توان می بیل با كند، می سهل

 هر در ماشین امّا كند پابیل را هكتار یک روز ده طول در یا كند پابیل تواند می را صدمتر فقط بیل وسیله

 شده سهل ولی است قبلی شخم همان است كننده تسهیل ماشین. بزند شخم را هكتار یک تواند می ساعت

 یک ماه سه فعالیت اندازه به غروب تا و است كارگر یک روزه ده كار اندازه به ماشین ساعت یک كار است

 . میدهد انجام را كارگر

 را مقدورات و ابزار انسان، یعنی كند می سازماندهی را عناصر جمله از دارد مختلفی چیزهای سازمان البته    

 مقدار یعنی كنید بهینه را آنها نسبت تقسیم كه دارند قابلیت باز تا سه این یعنی كند سازماندهی بتواند باید

 را مقدار چه و كنید هزینه ابزار برای را چقدر كنید، جاری هزینه آنرا از مقدار چه شماست اختیار در كه پولی

 عمدتاً. دارد نیاز سازماندهی یک به جداگانه این باشد، بهینه كه كنید خرج انسانی نیروی و استخدام برای

 و خریدیم ابزار حاال گوئیم می یعنی. رسد می مدیریتش خود به تسهیل این و شود تسهیل موجب باید سازمان

 دادیم اختصاص پول خواهیم می كه را دیگری چیز هر یا و گندم. دادیم اختصاص هم جاری مخارج برای پول

 را ها آدم حاال دادیم اختصاص شود خرج آنها در سرمایه باید كه را چیزهایی و روغن و بنزین خرید برای و

 بخش یک شما ماشین مثالً كنیم می استفاده بخشی صورت به دوباره آدمها از گوئیم می كنیم؟ چكار

 نیز این خود گوئید می كنیم صحبت برق بخش مورد در خواهیم می حاال سوخت بخش یک و دارد رسانی برق

 یا ها اراده مشاركت و حضور برای است تسهیل: گوئید می چیست؟ اش ثمره گویم می كند كار ماشینی باید

 محور حول آنها، رساندن وحدت به و هماهنگی كارها، تقسیم تنوع یعنی دارد تصمیم كه كسی اراده به تولی

 مشاركت موضوع در آید، می كم خیلی مدیریت خود در آید می بخش چند در مشاركت این. است هماهنگی

 .آید می كم هم مباشرت موضوع در و است بیشتر

 نیز اینجا در كه است درست است، همینطور نیز مدیریت در میدهید توضیح اینجا كه را سازمان(: س)    

 .خواهد می سازمانی هویت هم آنجا است تسهیل هویتش
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 مباشرت تعریف ـ 1

 اش همه داشتن شركت سازی، هماهنگی: وصف تا سه با نهایت خواهد می سازمانی هم مباشرت در(: ج)    

 باشد داشته حضور تصمیم سازی بهینه در و كار تقسیم تنوع در خواهد می اینجا نهایت میدهد تسهیل رویهم

 .تصمیمگیری در نه

 و است شده معین عینی خرد موضوعات روی كه است محضی اجرایی كارهای از عبارت هم مباشرت    

 كارهای جزء خودش كارهای از كاری هیچ كه نیست اینطور دارد، مباشرت كارها بعضی در هم مدیر شخص

 باشد داشته حضور است ممكن هم مشاركت در. است كمی خیلی تعداد ولی نشود محسوب سازمان مباشرتی

 .دارد حضور وقت همه مدیریت در و بیشتر، مقدار یک آنجا در ولی

 بستر مشاركتها، در هستند؟ كجا بسترها اجراء، بستر و تصمیم بستر ایجاد هماهنگی، هم، با متقوم كل در    

 .كند می سهل را سازمان كار كه گیرد می انجام تقسمی در كه تنظیمی وسیله به شود؟ می درست چگونه

 مباشرت و مشاركت موضوع ـ 3/1

 .دانست سازمان در ریزی برنامه معنای به را مشاركت توان می پس: پرور برادر    

 تخصیص و كار تقسیم در مشاركت درباره مدیر شخص گیری تصمیم هم كه تصمیم، برای ریزی برنامه(: ج)    

 عملیات، گردش اجرائی های نامه آئین برنامه حقوقی، اِشل برنامه است، سطوح كلیه در ذالک امثال و دادن

 كارشناسی بخش به مربوط ریزی برنامه یا سازی تصمیم وضوعاتم كلیه در سازمان خود شدن بهینه برنامه

 .دارد مشاركت كه است

 آنجا در است، سازمان كالن و سازمان توسعه مدیریت زیربخش كه اجرائی مدیریتهای در آیا حال    

 گیری تصمیم در پس گوید، نمی مباشر خودش به دیگر و دارد حضور هم آنجا در خیر؟ یا دارد وجود مشاركت

 یک و كار یک عین كه است كسی مباشر. گوئیم می مشاركت آن به كه كند می پیدا حضور تصمیم جریان و

 .است متكفل خاص موضوع یک در را تغییری
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 توضیح را اجتماعی ساختار دارید ولی است سازمانی صبغه شما تعریف صبغه اینجا: رضائی االسالم حجة    

 ...است سازمان یک از فراتر اجتماعی ساختار دهد می

 جریان و دولت گیری تصمیم در كه میزانی به است؟ مهم چقدر ما برای اصناف نقش كلی بطور یعنی(: ج)    

 نه كنند می تخلف آنها همه كه باشید داشته اصنافی یک اگر. باشد داشته حضور موازنه نظام در آن تصمیم

 .صحیح اجراء نه و شود می پیدا جامعه آن در صحیحی گیری تصمیم

 است؟ اینگونه نیز مباشرت بخش در آیا(: س)    

 ...میدهند انجام موضوع روی كار كه كسانی قطعاً مباشرت بخش در(: ج)    

 است؟ سازمانی اخالل شود، می واقع كه هم اخاللی بگویم خواهم می نه(: س)    

 حاكم شرایط و نیست اصالح قابل آن پائین شود واقع موازنه نظام در حاكم چتر این در اگر اخالل(: ج)    

 و بگویم بحث چهارنفر برای من كه نیست دیگر اجتماعی شاخصه و شود می فردی صورت به اصالح برای

 اجتماع كار این اما نكنند تقلب هستند كاسب اگر و نگیرند رشوه هستند اداری اگر بشوند هم خوبی آدمهای

 .كند نمی حل را

 انتظارات تعریف ـ 1

 نیاز هرگاه كه است این نیازها توسعه با انتظارات فرق كنیم می بررسی را اقتدار ارتباطات، انتظارات، حال    

 گرایش و خوبیها به اگر حال. شود می اطالق نیاز توسعه آن به برگردد شخص به سودش و شود تعریف مادی

 انتظار دارید؟ فرهنگی انتظارات چه و سیاسی انتظارات چه اقتصادی، انتظارات چه شما برگردد، اخالق و

 كه بود من انتظار خالف گوئید می یا. جامعه برای خیر،: گوئید می خودت؟ برای گویم می دارم، توقع دارم،

. داشتم اعتماد او به من: گوید می رسید؟ شما شخص به ضرری چه: گویم می كرد عمل عدالت برخالف فالنی

 حساب ریالی كه را چیز همه شود، نمی حساب ریالی و مالی: گوئید می است؟ چقدر آن مالی ضرر: گویم می

 محور كه الهی نظام در اجتماعی نیازهای توسعه جریان بگوئیم كه است صحیح مادی جوامع در كنند نمی

 .است انتظارات است اخالق تكامل
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 كنیم؟ می معنا سیاسی را انتظارات ما چرا(: س)    

 .كنید می معنا اقتصاد در(: ج)    

 .است سیاسی هم جایگاهش(: س)    

 .هستند اقتصاد سیاست دارای آنها همه(: ج)    

 ریشه نفساً انتظار خود معنا یک به پس. اقتصاد سیاست و فرهنگ سیاست سیاست، سیاست یعنی(: س)    

 .دارد سیاست در

 انگیزش اگر است میل كه سیاست بگوئیم كه است صحیح. است اصل اخالق كه است بخشی در(: ج)    

 تنوع جامعه، محرك طبیعتاً. شود می تعریف مادی هم میل باشد استوار مادی كامجوئی بر منحصراً اجتماعی

 انتظارات مطلقاً گویم نمی البته شد خوبیها، به میل یعنی بردید الهی جامعه در را میل اگر. شود می مصرف و

 اند، گفته اكبر اللّه اروپا در كه شنوید می وقتی شما. شود می اصل جامعه اخالق تكامل آنوقت. كنید حذف را

 . شود می جاری شما اشک و كنید می پیدا ذوقی

 شود؟ می معنا قید همین با آنوقت خورد می قید انتظارات وقتی اینجا(: س)    

 انتظار باشد، عزیز اسالم كه است این چیست؟ من سیاسی انتظار سطح، سه در انتظارات مدیریت بله،(: ج)    

 چیست؟ من اقتصادی انتظار. كند رهبری را گزینشها و ها گمانه همه بتواند اسالم چیست؟ من فرهنگی

 .شویم مقروض تا نباشد ضعیف باشد، زیاد آن عملی اثر قدرت

 ارتباطات تعریف ـ 1

 قابل سطوح كلیه در و است فرهنگی و پذیری جهت پذیری، كیفیت اولیه حد ارتباط ارتباطات، مورد در اما    

 تعلق محور حول اش مرتبه باالترین در عبد و موال بین رابطه كیفیت بهینه رابطه، یا ارتباط نهایت است لحاظ

 اجتماعی والیت نظام در غیر به ارتباط و است محور آن حول تعلق شدت و تعلق نوع و او ربوبیت و رب به

 درست این. شود می چگونه خلق با شما رابطه بگویم تا است چگونه خدا با شما رابطه یعنی گیرد می شكل

 سختی بگویم تا است نسبتی چه به منسوب حركت گوئید می چگونه. است مادی سببیت با برابر الهی نسبیت
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 نحوه بگویم و بدهم جواب تا چیست رب و خالق به و موال به تعلق: بگوئید شما است، چگونه آن سستی و

 شما كه منزلتی از دادید قرار حیوانی را تان ارتباط و كردید تجاوز آنجا از اگر است چگونه مردم با شما ارتباط

 سطوح در است محال است، شده ظلم مرتكب متعال خدای با اش رابطه در نفر یک مثالً. اند كرده خلق را

 كردید پیدا گرایش پرستش در ابتهاج و پرستش و تعبد و بندگی به آنجا اگر البته. گیرد قرار تقوی عالی

 .برد خواهید لذت بدیها با مقابله و خوبیها به نسبت پیگیری از و برید می لذت خلق به نسبت ایثار از حتماً

 را والیت نظام در دیگران به شما نسبت كه است متعال خدای به خودت تعلق بین نسبت دقیقاً پس    

 لقب این آگاهی این به. است ساز آگاهی تولی، و والیت بین نسبت آمدید والیت نظام در وقتی كند، می تعریف

 شدن حاضر اینكه نه دانیم می مادون در حضور را آگاهی ما اصالً. اجتماعی تأثیر نسبیت: گوئیم می میدهیم را

 و دارد مشیت خدا شود، می مشیت مجرای او كه است مافوق به شخص تولی نسبت به. مادون نزد در مادون

 حضور اشیاء در میتوانید شما شاء. باشد داشته شاء كه را موجودی كرده خلق دارید،( اختیار) شاء هم شما

 قدرت یعنی شوید می متصرف یعنی شوید می عالِم شما كند پیدا حضور كه هم میزانی هر به و كند پیدا

 شاء با شما شاء گویم می است؟ چگونه ارتباط ابزار یعنی تصرف ابزار این كنید می پیدا تصرف ابزار و تصرف

 است كرده اعراض متعال خدای شاء از من شاء گوئید می. است چگونه بگویم تا دارد نسبتی چه متعال خدای

 گویم می است متعال خدای شاء مجرای من شاء گوئید می. است شیطانی تصرفات شما تصرفات پس گویم می

 فیه متصرف همان شما فیه متصرف حقیقت در و بدهد قرار را خودش مجرا سه در مثالً هست كه حدی هر در

 است الهی ء شی در شما حضور نسبت همان به است عظمته جلت حق حضرت شاء طبق و است متعال خدای

 .كیفیتش یعنی ابزارش ابزارش، هم و تان اراده هم

 .است ارتباط همین كیفیت(: س)    

 و اجتماعی تفاهم نظام به شدن تبدیل تر پائین سطوح در آن تعریف اولیه حد در ارتباط این! احسنت(: ج)    

 معین را حقوق و باطل و حق كه قوانین یعنی اجتماعی روابط به شدن تبدیل اجتماعی تفاهم نظام از تر پائین
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 بوسله كه ای موازنه نظام در كند می تسهیل را عملیات گردش كه افزاری سخت ابزارهای ترش پائین و كند می

 .شد درست قوانین

 كنید؟ می بیان را اش ثمره دارید(: س)    

 و است خاصی عملیات بوسیله ثروت توزیع نظام آن تحت و شود می توزیع اقتصادی قدرت یعنی بله،(: ج)    

 همان براساس شان اختالف كنند، مراجعه قاضی نزد به هم وقتی باشد باید چقدر هركس حق كند می معین

 .كرد خواهد حل موازنه قوانین

 كار تواند نمی باشد نداشته پتانسیل عمل صحنه در و جامعه در اگر فرمودید انتظارات مورد در: پرور برادر    

 تا نپسندد را اینكار جامعه عمومی افكار اگر حاال. كند می تخلف وزیری یک وقت یک فرضاً. باشد مؤثر و ساز

 تواند نمی نباشد دیگر مناسب قدرت یک یا مجلس قدرت یعنی خودش قانونی طریق همان از كه وقتی

 خودشان به واقعی انتظار شكل قدرتها این اینكه برای بعد. بدهد انجام كار این قبال در مؤثری العمل عكلس

 آنوقت كنند پیدا جریان رسمی طرق و قانونی نهادهای طریق از باید( عمومی تمایالت و درخواستها) بگیرند

 .شوند می ارتباطات معنای به خودشان اینها

 كنید می وضع كه را قوانینی دارد وجود سازمان شكل در كه ارتباطاتی و ساختارهایی یعنی! احسنت(: ج)    

 .دارید آنها برای اجتماعی ساختارهای حتماً

 .كند می پیدا تحقق ارتباطات چارچوب در انتظارات یعنی(: س)    

 تا آید می شما دانشی و بینشی و ارزشی دستگاه در اول شد، تلقی فرهنگ به روابط و انتظارات یعنی(: ج)    

 كند درست نیز آنرا متناسب افزار سخت و كند درست را اجتماعی ساختارهای و برسد خاص حقوق به وقتی

 درست آن از قبل حاكم موازنه نظام اینكه مگر شود نمی واقع ساختارها در اطالع و ثروت قدرت، توزیع اصالً

 .ماست اجرائی ساختارهای ساختارها، باشد، شده

 اقتدار تعریف ـ 1
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 وارد وقتی و كردیم بیان آنرا اجتماعی تكامل در تقرب كلمه به قبالً كه است تأثیر نهائی راندمان اقتدار    

 سیاست در اگر برد؟ می باال میزان چه تا را تأثیر و دارد اثر میزان چه به ء شی در شویم می آن خرد سطح

 قرار مرام اختیار رادر خود جان یعنی است شدن فدا از ایثار كند؟ می ایثار چقدر و دارد فدایی چقدر است

 در كوششی و تالش كه شكلی در تا دادن قرار مادی اهداف اختیار در را جان مادی دستگاههای در یا دادن

 آن تكنولوژی یعنی است باالتر ملت این تأثیر قدرت گوئید می شما كه اقتصادی حد در تا دادند قرار سنجشها

 كمتر خودشان به و كرده مصرف كمتر دخل، و خرج اگر االن: گوئید می شد؟ چطور گویم می است نیرومندتر

 بیشتر عده یک بخش یک در یعنی شود مردم نصیب بیشتری امكانات تا كنند كار همه حاضرند رسند می

 برای دهند می هم را آنها خرج و كنند درست اسلحه كه فرستند می را خود همكاران بقیه و كنند می تالش

 .شود تأمین جامعه امنیت اینكه

 كه كنند تفاهم دنیا مردم با ولی كنند كمتر خرج حاضرند گوئید می و برید می باالتر كمی یک حال    

 بگوئید اقتصاد در اینكه. كردند خرج را شان فرهنگی اسلحه یعنی باشد احكام محور انسانیت، و ارزشها اخالق،

 .كرد لحاظ باید را تأثیر كنم، كار چیزی چه برای من

 خواهید می فرهنگ برای كه هم را مخارجی و ابزار شكل هم و دارد تكنولوژی شكل هم عینی تأثیر این    

 خواهیم می اینقدر بكنیم، فیلم خرج خواهیم می قدر این و بسازیم تلویزیونی یک خواهیم می: گوئید می. بكنید

 گوئید می است فرهنگ اقتصاد گویم می دهیم می یارانه اینها همه برای و كنیم ویدئوئی دستگاههای خرج

 قدرت اقتصاد، خود اقتصاد دهد می نتیجه را اسلحه سیاست، اقتصاد. است تفاهم گویم می چه؟ آن تأثیر

 چه یعنی جدید منابع. میدهید جدید منابع تعیین و مادی نیروهای تسخیر در را انضباط و دقت و سرعت

 استخدام هم را نور حاال ولی بود منابع جزء نفت هرچند نبود منابع جزء نور حاال تا: گوئید می چیزهایی؟

 . شد منابع جزء و كردیم

 تصمیم جهتگیری تعریف ـ 7
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 «مصرف و توزیع تولید،» كلمه و «تأثیر دقت، سرعت،» كلمه ،«مجاهده موضعگیری، جهتگیری،» عناوین    

 .دارد وجود جدول در

 به یا جهت یعنی اللّه الی قربةً خوانیم می نماز وقتی مثالً است «نیّت» معنای به بیان ترین ساده در جهت    

 هویت هم اجتماعی شئون در و كند می بازگشت محوری خود به یا یعنی محض؛ انانیت به یا گردد برمی تقرب

 آن در باز رسد می بشر به كه وقتی حتی و ما، ملت گوید می و خواهد می را جامعه هویت بعد و جامعه در خود

 تعریف در او لذت یعنی باشد جامعه بر حاكم انسان كه كند ارائه انسان از تعریفی كند می سعی هم شكل

 یعنی خرد چون كالن، نسبتهای مالحظه شكل در چه خردش شكلهای در چه نیت این باشد اصل ارزش

 مالحظه وضعی صورت به دیگر و بكنید بندی دسته نسبتها، بین تنظیم یعنی كالن و خاص موضوع به توجه

 آمد نسبت وقتی شود می گذاشته دسته این روی هم انتزاعی عنوان یک شود، می انتزاعی آن عنوان كه نكنید

 .كنید می بیان را وصف حقیقت در

. كند می معین را توسعه جهتگیری توسعه، برای كمال تعریف كند؟ می پیدا كمال جهتی چه در منتجه در    

 تعادل و عدل و توازن تعریف در كه جهتی و است نهائی منتجه ارزش در كه جهتی یعنی جهتگیری پس

 مالزمه حتماً نیت این( نیت) شود می جهت سه سطح هر هست خاص موضوعی خرد امور در كه جهتی هست

 موضعگیری حاال گرفتیم تصمیم موضوعی درباره و كردیم معین را نیت اینكه از پس كه شود می این به

 پائین اما( تصمیم جهتگیری) است باال سطح به مربوط اختیار توسعه هست، باال سطح آن در اختیار بكنیم،

 چیست؟ آن

 تخصیص موضعگیری تعریف ـ 1

 است بهتر دارم كه تصمیمی و جهت این با دارم كه نیتی این حاال تخصیص، موضعگیری و انتخاب بهینه    

 جزئی نیازمندیهای كلیه و بهداشت مسكن، پوشاك، تنظیم در غذایی مواد در كنم، تقسیم را پولهایم چگونه

 پس كنم؟ تقسیم نسبتی چه به سیاسی نیازمندیهای و فرهنگی نیازمندیهای در آن از باالتر و اقتصادی یعنی

 در چه و كالن سطح در چه و خرد موضوعات و خرد سطح در چه است همراه انتخاب با همیشه موضعگیری
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 انتخاب را چیزی چه ملت یا گیرد می را موضعی چه توسعه این با متناسب ملت گوئید می توسعه، سطح

 هم سنگین ابزار به احیاناً كه را بر كارگر مشاغل آیا. بدارد مقدم را صنایعی نوع چه دولت بگوئیم كند؟ می

 كرد؟ استفاده آن از میتوان هم جنگل از استفاده برای و است كافی سنگین نیمه فقط ابزار و ندارد نیاز چندان

 اجراء مجاهده تعریف ـ 7

 متحرك های ماشین با و سنگین نیمه ابزار با و داشتیم جنگل هكتار میلیون 7 سازندگی دوران در ما    

 و كردیم می قطع را درخت ماشینی اره با بلكه باشد كامپیوتری و الكترونیكی بگوئیم كه دیدیم نمی لزومی

 قرض میلیارد 11 از بیش به نیاز و بود، نفربر و بر كارگر هم زیادش مقدار یک كردیم می درست چوب

 كشور در ماشینها از زیادی مقدار یک چون باشد آالت ماشین میلیاردش سیزده كه كردیم نمی پیدا خارجی

 این بدهند قرار سواری ماشین اینكه بجای را تولیدش خط توانست می خودمان سازی ماشین بودند، تولید قابل

 نیاز و شد نمی كشور وارد تشریفات كشور، فراوان انسانی نیروی با میدادیم انجام را كار این اگر و بكنند را كار

 مورد در طبیعی ارزیابی. بر سرمایه نه است، كارگربر كه كنیم می كار الگویی با كه چرا نبود تشریفات این به

 توربین آن پشت بعد و كنیم كنترل را( سماوی نزوالت) آسمان آبهای اینكه برای من كه است این سدّ

 دارد وجود طبیعی وضعیت یک ایران شمال در اما. ببریم كشاورزی زمین روی تا بزنیم هم كانال و بگذاریم

 آید می باران همیشه آنجا و هستند آنها عبور مانع ارتفاعاتی آید، می باال خزر دریاچه آب از كه بخاری كه

 و آید می بوجود هم درخت و هست طبیعی صورت به اینجا شوند جمع سد پشت اینكه بجای نزوالت یعنی

 كه آنزمان در را جنگل هكتار میلیون 7. كنیم استفاده اقتصاد در آن از توان می كه است محصولی درخت

 از پس اینكه بر عالوه. ارزان نفت نه گران نفت آنهم و دارد ارزسازی قدرت نفت، درآمد معادل كردیم محاسبه

 و شود می دسترس آن درختان ها، جاده اصالح و جنگل درختان برای ردیف زدن و شیاربندی و جنگل اصالح

 توانیم نمی هكتار، میلیون 7 فضای این از ما االن شود، می آسان بسیار آن از استفاده دسترسی از پس

 جاده آن برای ملی توسعه طرح یک در اگر اما نیست دسترس در چون باشیم داشته كشاورزی محصوالت

 توانستیم می درختان زیر در حتی آید؛ می بدست كشور برای كشاورزی محصول زیادی مقدار به كنیم احداث
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 بكنیم زمین به تبدیل اینكه بدون را جنگل ما كه بكنید محاسبه شما اگر بكاریم كشاورزی محصوالت

 هم را زمینی سیب حجم یا بخورند برنج مردم است الزم آیا مثالً بكاهیم را كاستیها از ای دسته توانیم می

 معیارش كنیم ارزیابی توانیم می ما را این. برد باال میتوان نیز را سویا حجم برد، باال مردم غذاهای در توان می

 تا كرد سهیم و شریک جنگل آبادانی در را ملت توان می اینكه بر عالوه. است تقرب جریان همان هم

 رزمی تعلیمات در یكسو از داریم كه را خدمتی سال دو یعنی بروند، شان سربازی خدمت برای خودشان

 1 و باشند نظامی های تمرین مشغول كاركرد جنگل در توان نمی و است زمستان كه ماه شش مثالً و هستیم

 سربازی دوسال كه وقتی بعد. باشیم داشته حضور جنگل اصالح در كرد، كار جنگل در توان می كه را ماهی

 میلیارد سی فقط نه بدهید انجام را كاری چنین اگر شما. هستیم مالک را جنگل از مقدار این شد، تمام

 . بكنید كوچک توانستید می نیز را ادارات حجم بلكه شوید نمی بدهكار

 موضعگیری است تصمیم در جهتگیری گفت باید تالش و مجاهده و موضعگیری جهتگیری، مورد در پس    

 .است عمل و تالش در مجاهده و است تخصیص در

 گمانه سرعت تعریف ـ 32

 تواند می مرتب گمانه عمل در انسان نیروی یعنی كردن مالحظه را امور بین نسبت یعنی هم گمانه سرعت    

 را سرعت امكان هم روشها كه است گاهی و است الكترونیكی ابزار گاهی حال شود، بیشتر جدید ابزارهای با

 .آید می روشی یک براساس گذارند می هم كنار كه را چیزهایی. میدهد

 این حاال كند می تمرین خاص جمعی كار یک برای كه فوتبال مثل كند می درست شما برای تمرین    

 .باشید داشته بیشتری سرعت توانید می تدریجاً و شود می درست شما برای فكری ورزش

 گزینش دقت تعریف ـ 33

 هم بدهد، تحویل تواند می را دقت از میزان چه ما ابزار اینكه یعنی است گزینش در دقت باالتر اینجا از    

 در را سنجش هم است؟ چقدر خطایش كنترل میزان شما، منطقی روش هم و افزار نرم هم و افزار سخت

 .كند می تسهیل كردن دقت موضوع
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 تأثیر پردازش تعریف ـ 31

 بوده چقدر تحقق و عینیت در اثرش میگوئید: رسانید می نتیجه به وقتی یعنی دارد تأثیر پردازش در هم و    

 یک مخصوص براینكه عالوه یعنی آن سطح نظر از مقیاس در هم كنیم درست مقیاس در را تفاهم و است

 كلیه در و نباشد خاص سنی گروه یک به مخصوص و شود، عمومی است خاص صنف یک و خاص دسته

 اختیار در تواند می را عمقی چه تا آیا است فرهنگی ابزار ابزار، اگر اینكه هم. كند پیدا حضور سنی های گروه

 اتمی فیزیک نهایت در اینكه تا میدهد تحویل آنرا منطقی ابزار تاریخ، فلسفه در چگونگی، فلسفه مثالً بگیرد؟

 جمعی روابط این و كند تسخیر جهان از را جدیدی خصوصیت یک توانسته حاال. كند می تحقیق و میدهد را

 پردازش و است چقدر این سرعت ظرفیت حال بسازد، كامپیوتر یا بسازد محاسبه برای را فرهنگی ابزار این یا

  است؟ چقدر كند می جامعه به كه را پرداختی همچنین است؟ چگونه آن

 تولید تكاملی نیازهای تعریف ـ 31

 رشد جریان در را تولید اگر است نیاز دارای نیز تولید خود دیگر عبارت به یا تولید تكاملی نیازهای    

 فكر تكنولوژی توسعه است، انتظارات محور حول كه شود می تولید توسعه تكنولوژی، توسعه كنید، مالحظه

 فداكاری توسعه و اخالق، و سیاسی روابط توسعه. است تولید توسعه از نوعی باز كه شود می منطق توسعه هم

 انگیزش تولید است روحیه تولید و تولید توسعه هم آن دارد را جامعه ارزشی و حساسیت نظام توسعه

 .است اقتصادی تأثیر تولید هم سومی و سنجش تولید دومی است، اجتماعی

 هم و فرهنگی بعد در هم كنید می بیان سیاسی بعد در هم میدهید توضیح كه را مفاهیم این(: س)    

 .اقتصادی

 بیان اساس همان بر اقتصادی و فرهنگی مفاهیم و گوئیم می را سیاسی مفاهیم فقط اینجا در(: ج)    

 .شود می

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  



 بسمه تعالی

 مخابرات و ارتباطات استراتژی مدل و مبانی پیرامون كلیاتی

 12جلسه 

 17: پژوهشی جلسه شماره12/33/77: 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

  عمومی و گروهی تكاملی، نیازهای ـ مصرف و توزیع تولید، عناوین تعریف

  اجتماعی ساختارهای جدول در

 1 •••تولید شاخصه و تعریف ـ 3

 1 •••تولید مراحل از مرحله سه تركیب تحلیل، تجزیه، ـ 3/3

 1 •••تركیب و تحلیل تجزیه، موضوع بودن عام ـ 1/3

 1 •••توزیع تعریف ـ 1

 1 •••مصرف تعریف ـ 1

 7 •••عمومی و گروهی تكاملی، نیازهای تعریف ـ 1

 7 •••پردازش معنای ـ 1

 32 •••جدول چپ و راست سمت دوقیدی ستون تشریح ـ 1

 





 كیفی و كمی تأثیر سهم تعیین و مشاغل تنظیم زیرساخت مدل

 تولید شاخصه و تعریف ـ 3

. باشد می جدول مصرف و توزیع تولید، عناوین درباره جلسه این بحث: حسینی والمسلمین االسالم حجة    

 بوسیله تولید همیشه. نداشت وجود آن از قبل كه جدید خاصیت یک پیدایش ،«كردن پیدا یعنی تولید»

 بتوانند كه است این تولید اصولی های شاخصه یا عالئم از. آید می بوجود «تركیب و تحلیل تجزیه،» عمل

 محصوالت از ساده محصول یک تا گرفته نان یا حلوا یک كردن درست از كرد، تركیب و تحلیل تجزیه،

 طبیعی محصول محصول، كه هرگاه باشد، آمده بیرون طبیعی محصوالت از آن لقب كه اجتماعی مصرفی

 طبیعت در یعنی نباشد مصرفی محصول تولید همینكه ولی شود عوض باید تولید مفهوم آنگاه باشد صنف

 سیب آن درخت یک درخت هزار ده هر از جنگل در ولكن هست طبیعت در سیب درخت مثالً وجوددارد

 است طوالنی عمرش چون یا شود خشک فردا ولی شود سبز سیب درخت جا یک است ممكن یا شود می

 مكان یک در را هكتاری یک یا ده باغ یک میتوانید شما همینكه اما شود پیدا هم جنگل دیگر جای یک

 شده تولید اجتماعی تالش با باغ این بگوئید میتوانید كنید ایجاد است نقل و حمل دسترس در كه خاصی

 از اجتماعی مقدورات و امكانات است، اجتماعی تالش آن لقب باشد جامعه محصول كه چیزی هر است،

 میتوان آنرا محصول كه شود می محصولی تولید خرج همیشه مصرفی، هزینه و ابزار تا گرفته انسانی نیروی

 ولی بدهید تغییری آن خصوصیات در ندارید بنا شما هم االن بوده سیب مثالً حاال. نامید اجتماعی محصول

 یا یک و بروید جنگل اعماق تا خواهید نمی یعنی بدهید تغییر بناست آن آمدن بوجود محل و ظرفیتش در

 كه بدهید خاصی پرورش یک و كنید درست خاصی فضای در آنرا خواهید می بلكه كنید پیدا آنرا درخت چند

 درست خواهید می را خاصی فضای و باشید داشته تمشک باغ یک خواهید می مثالً یا و باشید داشته سیب باغ

 آن تیغ و باشد تر راحت تمشک چیدن خواهید می را اصولی یک طبق هم بعد نباشد تمشک از غیر كه كنید

 كه اسلوبی براساس كه پرورشی تمشک: بگوئید است صحیح دیگر عبارت به نرود فرو انسان دست به

 زرشک چون زرشک مثالً یا تمشک این از میخواهید هم بعد و باشد كرده حركت هایش شاخه خواهید می
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 تا بكندی صنعتی را این خواهید می شما و است وحشی صورت به جاها از بسیاری در هنوز كه است محصولی

 این از هركدام كنید، استفاده آن از حساب با و بشود بیشتر آن محصول و باشد منظم خیلی تولیدش ظرفیت

 كار باید بدهید تغییر تولید در را ظرفیتش اینكه برای است مصرف قابل آن طبیعی محصول كه محصوالتی

 . بگیرد انجام اجتماعی

 تولید مراحل از مرحله سه تركیب تحلیل، تجزیه، ـ 3/3

 در مثال برای نسبتها مالحظه یعنی تحلیل و دارد وجود مواد و اجزاء مالحظه یعنی تجزیه حتماً تولید در    

 به تواند می چقدر و دارد مصرف چقدر بازار یعنی بگیرد، انجام نظری سنجش گونه یک باید سیب تولید

 خود برای. است آن اجتماعی امور پیرامون اینها خیر؟ یا شود اقدام كه دارد صرف آیا شود؟ اضافه مصرفش

 هوا این در است؟ سازگار برایش هوایی نوع چه است؟ سازگار برایش خاكی نوع چه و كودهایی نوع چه سیب

 محصوالت كردن درست به برسد تا خیر؟ یا كنیم گذاری سرمایه سیب این روی بر ما كه است درست آیا

 مقدار هر و كنیم جدا آنرا اجزاء بتوانیم باید و خواهد می را نظری دقت این خودش سطح در هم آنها كه دیگر

 اجتماعی امور برای را فصل یک من اگر مثالً شود می بیشتر نسبتها مالحظه امكان شود، جدا بیشتر اجزاء كه

 تا گذاشتم خودش برای هم فصلی یک و دادم آن بازار به صنعتی مشاوره و كردم تجزیه را آنها و دادم قرار آن

 فعلی مرغوبیت مفهوم خواهیم می كه را جنسی آن خالصه و بدهیم تغییر آنرا مولكولی وضعیت بتوانیم اینكه

 كه متغیرهایی حال. نیست ممكن هم تحلیل بدون و نیست پذیر امكان تجزیه بدون آتی مرغوبیت مفهوم و

 نسبت نسبتهایش، و شناسایی هستند؟ چیزهایی چه بدهند تغییر مطلوب صورت به را وضعیتی توانند می

 یعنی داد، انجام باید را تأمل بیشترین تكنولوژی خود در یعنی نه یا است طبیعی آیا االن كه تناسبات بهینه،

 .كند می تمام تولید برای را اصولی یک میگیرد انجام كه ای مرحله سه تركیب و تحلیل تجزیه، این

 نسبت را تركیب و تحلیل و تجزیه و كنیم مالحظه را ء شی مختلف سطحهای در توانیم می ما كلی بطور    

 ای نتیجه یک به هم سطحی هر در و كنیم مالحظه را اش سازی ساز بهینه متغیرهای و كارگیریم به آن به

 حتی كه ابزارهایی و آن انبوه تولید ابزارهای یعنی است همینطور هم آن توسعه و تكنولوژی خود در برسیم
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 یا باشد سیاسی امور موضوعش كه ندارد فرق هیچ این كند می عوض را انتظارات و جامعه مصرف وضعیت

 نظام از اعم اجتماعی ساختارهای دیگری نحو به باشد سیاسی امور آن موضوع وقتی چون دیگری، چیز

 توانیم می را مصرف و توزیع تولید، موضع از مجاهده و موضعگیری جهتگیری، در ارزشی نظام و ها حساسیت

 مشخص بعد و كرد بهینه توان می چگونه عینی آثار در را موضعگیریها و جهتگیریها بگوئیم و كنیم مطالعه

 و توزیع تولید، موضع از باید. كند می بدكار یا كند می كار خوب اجتماعی انگیزش تولید ماشین آیا كه كرد

 نیست اینگونه هستند، متقوم بهم چون كنیم كنترل بتوانیم را آنها آثار است، اقتصادی امری یک كه مصرف

 .باشد دیگر جای هم اقتصاد و جا یک سیاست باشد، جا یک فرهنگ كه

 تواند می اقتصادی و فرهنگی سیاسی، نیازهای توسعه كه باشیم داشته توجه مطلب این به باید ما بنابراین    

 .بگیرد قرار تولید بحث موضوع

 یعنی كنید می تحلیل بعد كنید می تجزیه اول شما محصول، یک پیدایش مرحله از عبارتست هم تركیب    

 آن محیط برای یا ماست به زدن مایه برای بقال یک كه را عیاری از كنید، می مالحظه همدیگر با را نسبتها

 بسیار صنعت یک تا بینید می همدیگر با را نسبتهایش( كند می درست كه را ماستی بودن سرد یا بودن گرم)

 كرد مشخص باید كه شود می تولید سیب كه زمانی مانند را محصول یک ظرفیت اجتماعی تولید از پیچیده،

 سیب خود چگونه بگوئید اینكه تا گیرد قرار جامعه استفاده مورد و باشد دسترس در كه كنم تولید آنرا چگونه

 و بو و باشد، اینگونه آن رنگ و اینگونه آن مولكولی وضعیت یعنی باشد اینگونه آن نوع و بكنم بهینه را

 .باشد اینگونه هم طعمش

 به متغیرها این نسبت اینكه نوع بهترین یعنی) تركیب امكان آنوقت رسید تحلیل به اگر تولید بنابراین    

 درست چگونه تان برنامه و بكنید باید چكار میدانید شما كه است زمانی تركیب( باشد شده ایجاد همدیگر

 را موضوع بهتر توانم می بكنم را كار این بیشتر هم قدر هر و كنم جزءجزء توانم می كه است وقتی یک شود،

 قدر هر و باشم داشته آن برابر در سنجش و تحلیل و كنم مالحظه را نسبتهایش و دهم قرار مطالعه مورد
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 شود، می ایجاد كه آنجایی پس. بكنم دقیقتری ریزی برنامه ایجادش برای توانم می باشم داشته سنجش بهتر

 .كنم می ایجاد اجتماعی جدید محصول یک تحلیل آن براساس یعنی است؛ تركیب

 تركیب و تحلیل تجزیه، موضوع بودن عام ـ 1/3

 دارد؟ اثری چه( تركیب تحلیل، تجزیه، یعنی) فرمودید كه ای مرحله سه این: رضائی االسالم حجة    

 و بدهد قرار كارش موضوع را چیزی هر تواند می مطلب این ضمناً است تكنولوژی رشد زیربنای(: ج)    

 باشد، مصرف و توزیع و تولید، نفس یا باشد فرهنگ یا سیاست یا باشد اقتصاد كه ندارد فرقی هیچ برایش

 .شود بحث آن روی و بگیرد قرار آن موضوع تواند می تولید

 توزیع تعریف ـ 1

 آن پخش نهایت شود می پخش آن براساس شدن ایجاد از پس ء شی یک كه است ساختاری هم توزیع    

 ندارد تولید به ربطی كه نظامی یک را توزیع نظام هرگز و است كارخانه یک آن پخش خود بلكه دارد، ساختار

 زیرا است، مصرف از بریده و ندارد مصرف به هم ربطی بگوئید و كنید فرض توانید نمی است تولید از جدای و

 در كه ای موازنه یعنی مصرف موازنه نظام در كه بشود مصرف تولید برای موضوعاتی تولید، تكامل جریان در

 سیستم پخش، سیستم بگوئید توانید نمی شما یعنی باشد، كرده پیدا سرانجامی سفارشاتش هست، توزیع

 قدرت، توزیع سیستم به ولی كنم می مالحظه آنرا من و است كنندگان مصرف به اجتماعی محصوالت رساندن

 .ندارم كاری اصالً اطالع توزیع و ثروت توزیع

 به پرداختن معنای به است تولید عین و گیرد می قرار بحث موضوع آن پایگاههای اولین توزیع نظام پس    

 اوصاف به تقسیم كه آنجایی كجاست؟ ها بندی دسته ترین اساسی. است جامعه در بندیها دسته ترین اساسی

 قند،) كاال نگوئید ثروت، نگوئید دیگر یعنی گویم می چه؟ یعنی میگوئید است اساسی تقسیماتش آنجا شود،

 ،(ناتوانی) فقر با مقابل در توانمندی و ثروت بگوئید بلكه...( و استكان

 یعنی كند می حكم شما توزیع یا موازنه نظام كه آنگونه گویم می كند؟ می پیدا توسعه چگونه توانمندی این    

 دانایی و توانایی از كه آنجایی آن موضوعی شكل عالیترین در و است عدالت نظام با برابر دقیقاً توزیع نظام
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 بندیهای دسته یک بلكه تلفن، یا میكرون، مانند ساده اجتماعی محصول یک تولید: گوید نمی كند، می صحبت

 ماده توانایی و است گذاشته نام وصف یک روی را انتزاعی بندی دسته باالترین و كند می درست را كالنی

 فقیر شود، می سلب اجتماعی مقدورات اگر شود می توانا و گیرد می اختیار در را جامعه مادی مقدورات یعنی

 .شود می تلقی

 نظام در شود، می سلب نیز دارایی شود، می سلب دانایی كه همانطور و شود می تقسیم دانایی چنین هم    

 و است چگونه آن تولید نظام اما. شود می توزیع تولید، از پس و شود می تولید اجتماعی دانایی اجتماعی

 نظام بین رابطه همیشه توزیع نظام. است هماهنگ آن با توزیعش نظام كه آنگونه كند؟ می پیدا كمال چگونه

 ثروت توزیع قدرت، توزیع از عبارت كه شد مشخص كلی شكل در توزیع نظام پس است مصرف نظام و تولید

 . است اطالع توزیع و

 ای برخاسته كه است امری مصرف الگوی و مصرف نظام دارد؟ ربط مصرف نظام به توزیع نظام چگونه حال    

 كند می تقسیم هم را توانایی مقدار یک كند می تقسیم اقشاری یک به را قدرت مقداری و است توزیع نظام از

 .كند می تبعیت آنها از مصرف الگوی و كند می تقسیم هم را دانایی مقدار یک و

 مصرف تعریف ـ 1

 مصرف به شما اراده حضور تحت مقدوراتی كلیه و مسكن پوشاك، تغذیه، از كه بافتی یعنی مصرف الگوی    

 تركیب و تحلیل تجزیه، با تولید در چون شود می واقع كه تبدیلی نهایت «تبدیل یعنی مصرف. »رسد می

 جامعه عینی و ذهنی روحی، پرورش و وری بهره اینجا در مصرف چیست؟ اینجا در مصرف اما. میگیرد انجام

 خصلتهایی عین كه كنیم می ذكر را خصلتهایی پرورش البته. است پرورش بستر همیشه مصرف پس. است

 روحی،: گوئیم می آدم تک یا سلول برای همچنین گردید ذكر جامعه برای كه اقتصادی فرهنگی، سیاسی،

 بر حاكم قواعد بگوئیم اگر. است سلول این گوئیم می است ارگانیزم یک آن بگوئیم اگر یعنی عینی؛ ذهنی،

 مصرف در و فردی شكل در را همانها كه گفت خواهید را محورهایی یک شما چیست، جامعه تكامل و توسعه

 بر حاكم جاذبه قوانین با اجتماعی تكامل بر حاكم جاذبه قوانین نباید دیگر عبارت به. كنید می یادآوری
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 مشاهده اینجا در باید كوچک شكل در سرفصلها همان و باشد داشته اختالف موضوعاً سلول تكامل و توسعه

 .شود

 سنین در فرد یعنی روحی پرورش و روحی وری بهره: گوئیم می آنوقت گرفت انجام اینگونه كه وقتی    

 رشد هویتی، یا شخصیتی یا سیاسی رشد امكانات و بیاید بدستش وری بهره مرگ، تا تولد از قبل از مختلف

 حساسیتهای بستر در تواند می انسان اراده چون. شود پیدا اش اراده برای عینی رشد و( ذهنی) سنجشی

 به نسبت كمتر اهمیت كند، پیدا پرورش خرد موضوعات به نسبت باید روحی حساسیتها و بكند عمل روحی

 موضوع محور اولین باید هم كل بر تكامل جهت و باشد توسعه به نسبت بیشتر اهمیت و كالن، موضوعات

 برایش چگونه كهولت و جوانی و نوجوانی در شود ایجاد برایش باید چگونه این كودكی سن در. باشد نظرش

 یک دچار حتماً باشد، ناهنجار وریش بهره اگر حاال. شد درست اش وری بهره گوئید می را این شود، ایجاد

 حسد دچار كه است طبیعی كردند خرد را او تا كردند تحقیر را او اینقدر اگر شود می خاصی بیماریهای

 با است توانمند كه كسی به نسبت یعنی شود، می حسد به مبتالء شده خرد خیلی كه كسی شود می

 برآورده آرزوهایش ناهنجار صورت به اگر شود می اخالقی رذایل و بخل دچار. كند می نظر منفی حساسیت

 امور درباره كه همین عین شود می عجب و غرور دچار او آرمانگرائی خودگرایی، محور حول بر یعنی شد

 كند نگاه بلندتر افقهای در اینكه امكان شد، حسد دچار كه كسی و گفتیم روحی حساسیتهای و روحی

 آدم این كه شود می پیدا اش اراده بوسیله فرد در انقالبی یک گوئید می شما حاال. شود می مشكل برایش

 نظام یک شما البته است؟ داده او به چه جامعه گویم می نیست بسته برایش راه شود، صالحی آدم تواند می

 در دارد سهم ولی سازد نمی را فرد تنها اجتماعی نظام دارید، اجتماعی نظام یک و تاریخ نظام یک و تكوین

 كتابی اتفاقاً و رفت ایشان حاال داد؟ پرورش را حساسیتی نظام چگونه كرد؟ چكار اجتماعی نظام خودش سهم

 او گوش به یا كرد پیدا توسل كه جایی یک به رسید یا دید را تاریخی اولیاء بزرگان حاالت و رسید بدستش

 و كند می تمام برایش تكوین در را حجت خداوند بهرحال كرد پیدا توسل قلب شكستن با دلیل هر به و خورد

 گرایش كه نیست این معنایش شد، درست و آنطرف رفت و داد پاسخ تاریخی یا تكوینی عالمت به اگر ایشان
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 مسموم توانند می كه چیست اجتماعی اخالق غالب گرایش مگر است، شده درست اجتماعی اخالق غالب

 ای بگونه اجتماعیش پذیرش و تولی و والیت كه بگیرید نظر در را ای جامعه یک توانید می شما یعنی بكنند

 كسی. خورند می مشروب آب مثل اروپا در شده نقل كه آنطور مثالً بكند خوردن مشروب اهل را همه كه باشد

 یک در هم او تخیالت بافت و است دیگری محیط یک در او سلولی بافت كه است طبیعی باشد، اینگونه كه

 همه كه ای جامعه یک در آیا حاال است دیگر طور هم او روحی حساسیتهای بافت و است دیگری محیط

 گوئید می شما كه نیست غالب بستر ایجاد معنای به این اما چرا، شود؟ نمی پیدا صالح آدم خورند، می مشروب

 را تكوینی نظام و تاریخی نظام به شدن ملحق امكان میدهد، را اجتماعی نظام از تخلف امكان اراده حتماً

 سینما طرف به و باشد باریک كوچه یک مسجد طرف به رفتن جاده تواند می جامعه یک در حتماً ولی میدهد

 تقرب بستر و باشد برعكس شود می و باشد بزرگ اتوبان یک هم دانسینگ یک طرف به و باشد اتوبان یک

 نیروی تولید كه است انسانی نیروی پرورش هم آن نتیجه و است وری بهره مصرف پس. شود زیاد یا گسترده

 حاصل فردی نیازهای و گروهی نیازهای تكاملی، نیازهای در عینی و روحی ذهنی، وری بهره و شود می انسانی

 . شود می

 عمومی و گروهی تكاملی، نیازهای تعریف ـ 1

 و توزیع مقابل را گروهی نیازهای و دادید قرار تولید مقابل را تكاملی نیازهای چرا: رضایی االسالم حجة    

 .دادید قرار مصرف مقابل را فردی نیازهای

 در تكاملی نیازهای دارند حضور هم در اینها سه هر یعنی كردیم تقسیم را اینها اصلی متغیر البته(: ج)    

 ثروت جدید، قدرت یعنی رود می جدید محصول تولید طرف به سفارشات یعنی دارد؛ حضور بیشتر تولید

 .جدید دانایی و جدید توانایی و جدید

 نیاز كند، می تعریف را عدالت كه ساختاری یعنی است موازنه نظام گروهی، نیازهای اصلی متغیر همچنین    

 است خوب چیزی چه مثالً كه كند می تعریف چگونه را صفنها از ای دسته هر گروهها یعنی شود می گروهی

 شناخته چگونه توزیع نظام در گوئید می شود؟ درست شان گروهی امكانات است خوب چگونه و كنند مصرف
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 بر برگردانید را صنوف كه است روشن گویم می است، شده شناخته سرمایه براساس گویند می است؟ شده

 بیشتر را پولداران نیازهای اگر كنند، می ارضاء بیشتر را سرمایه توسعه نیازهای دارند یک كدام اینكه روی

 متخصصان و مدیران مثالً گوئیم می دارند، بیشتر مصرف حق دارد، گرایش آن طرف به هرچه كنند، می ارضا

 هستند داران سرمایه اول طبقه بشود، بندی دسته سرمایه اصالت براساس آنجا در بخواهد اگر بگیرید نظر در را

 ها كدام مدیریتها این خود در و تخصصها این خود در باز هستند، متخصصان بعد هستند، مدیران بعد و

 تنظیم محور آن بر باشد باالتر سرمایه رشد بر گذاشتن اثر در كارشان كه آنهایی باز باشند؟ باالتر توانند می

 اصل اجتماعی عدالت موازنه، در اگر گیرد، می انجام زیرساخت آن در اجتماعی بندی طبقه اصالً شوند، می

 هست، موازنه نظام در كه آنچیزی حال هر به شود می تنظیم دیگری نحو به حتماً( تكامل محور حول) باشد،

 شكل و اطالع و ثروت قدرت، تقسیم ترازوی موازنه، نظام تنظیم محور و است جامعه بندی طبقه در اساس

 مالحظه عموم با سوم دسته مصرف عمومی نیازهای در شد، معین آنجا اگر گروههاست، و موضوعات تقسیم

 سبدهایی یک االن كند؟ می درست چگونه را مصرف الگوی داری سرمایه نظام در وری بهره بستر كه كنید می

 باشند، داشته باید چیزهایی چه هستند فقر خط حداقل در كه آنهایی گویند می مثالً است شده درست

 نداشته دیگر وسایل بعضی یا فرش اگر مثالً باشند داشته را چیزهایی چه باید هستند حداكثر در كه آنهایی

 .دانند نمی معتدل را جامعه باشند

 است، تولید بخش در تكاملی نیازهای بگوئیم فقط كه است این به تولید تكاملی نیازهای فرمودید(: س)    

 .است اینگونه هم عمومی نیازهای شود، می مالحظه تولید در هم گروهی نیازهای

 چرخ كننده تولید صنف خواهیم می مثالً بشود تولید خواهد می وقتی یعنی است همینطور حتماً(: ج)    

 تولید بخواهد چیزی هر خواهند، می چیزهایی چه ببینیم كنیم بررسی را آنها اقتصادی نیازهای و خیاطی

 .بیاید تركیب و تحلیل تجزیه، روی باید یعنی بگیرد قرار تولید بحث برای موضوع باید بشود

 .دادیم قرار تولید برای اختصاصاً را تكاملی نیازها ما كه است این است مطرح اینجا در كه سئوالی(: س)    
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 اصلی تأثیر سهم یعنی. دارد حضور یكدیگر در هم با هرسه هستند، چیزیهایی چه هریک اصلی متغیر(: ج)    

 تكامل اصلی تأثیر سهم كند، می پیدا بروز اجتماعی طبقات یا اقشار شكل به كه است موازنه نظام در توزیع

 كه بساز عمارتی یک شود گفته اگر مثالً میدهد تحلیل و كند می قبول را پذیرش سفارش بعد. است تولید در

 كه را تأثیری سهم یعنی بسازد باید هم باز باشد طبقه دو باید گفت هم اگر بسازد، باید او باشد طبقه 312

 .بدهید قرار عمومی نیازهای روی میدهید، قرار مصرف برای

 پردازش معنای ـ 1

 ما یعنی گفتید، تناسب به را پردازش ایجاد است، مانده باقی پردازش مورد در هم سئوال یک اما(: س)    

 .زنیم می گمانه اول كردیم، گزینش اینكه از بعد

 یعنی كنیم نمی نگاه جا همه به محض انتزاعی دید با هرگز و كنیم می دخالت مفاهیم كل در اصوالً ما(: ج)    

 و مناسبت ادنی به توانید می شعر در چگونه را مفهومی هرگونه كه گفتیم شما برای را اصطالح تولید راه

 را اثرش اول باید گوئید می و كنید نمی مصرف شعر صورت به شما كار نظام در اما كنید استعمال مجازاً

 اگر اثر آن بگوئید باید بعد چیست لغت این معنای بگوئید باید اثر آن براساس بكنید، ثابت بعداً تا ببینید

 ذكر را موضوع یک اثر 17 توانستم اگر. باشد طبقه این در جایش آثار در باید شود بهینه آنجا در بخواهد

 كردم مشخص جا17 در را آثارش وقتی باشم، نداده جا غلط و عوضی كه بدهم قرار آنرا كجا بگویم باید كنیم،

 پردازشی بكن، ذكر چندم خانه در خصوصیت این با یعنی معنا این در را پردازش حاال خوب بسیار گویم می

 آن از بتواند جامعه كه تناسبی و نسبت یک پیدایش یعنی است اجتماعی پردازشی رود می بكار اینجا در كه

 بقیه با تالئم و نیست هم متناقض درون و كند نمی نقض را آنها مفاهیمش نظام در ببیند یعنی بپذیرد،

 كنید اضافه آن به چیزی شما اینكه از جامعه پذیرد، می جامعه باشد مقنن اگر تالئم. دارد هم مفاهیمش

 از جامعه. دارد هراس بكشانید بودن متناقض درون به و بكشانید مرج و هرج به را آن اینكه از هراسد، نمی

 بهتر تا كنید درست شیب یک شما اینكه با جامعه دارد، نفرت اضطراب و تشنج از نیست، متنفر تسهیل

 كه كند می استقبال این از و نیست مخالف اصالً بسنجد، بهتر را خودش مطلب و بدهد انجام را كارش بتواند
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 چه و روحی وضعیت در چه را ای اضافه تأثیر یک و اضافه موفقیت یک برایش و كنید درست ابزاری یک شما

 پیدا مشكل یک بفهمانید، آن به نتوانید شما اگر كنید فراهم آن عینی وضعیت چه و نظریش وضعیت در

 هم ارتقاء خود برای اگر ولی دارد شما برای موضعگیریهایی یک باشد، اجتماعی جهت علیه اگر كند می

 عوض روابطش و فعلی مفاهیم یعنی تكامل یعنی ارتقاء هستید، همراه پردازش در شود ایجاد الزم تناسبات

 .شود

 جدول چپ و راست سمت دوقیدی ستون تشریح ـ 1

 «جهتگیری مدیریت» خورد می قید وقتی «تصمیم جهتگیری» مثالً دارد قید دو خرد ستون این(: س)    

 جهتگیری) كنم معنا تركیب خواهیم می كه االن كردیم، معنا این مفردات صورت به كه قیدی آن با شود می

 آید؟ نمی پیش مشكلی مفردات این با كردن معنا در آیا كه است این سئوال( جهتگیری مدیریت و تصمیم

 كار است، دولت تأثیر موضوع وقتی كند، صحبت دولت تأثیر موضوع در خواهد می مثالً یعنی نه،(: ج)    

 و موضعگیری مدیریت است، جامعه جهتگیری مدیریت كردید ذكر كه را مدیریتهایش است، مدیریت دولت

 اجتماعی تأثیر مدیریت و اجتماعی دقت مدیریت و سرعت مدیریت و است جامعه مجاهده و تالش مدیریت

 مدیریتی كارهای این است، میعمو و گروهی نیازهای مدیریت و است جامعه تكاملی نیازهای مدیریت است،

 گوئید می شد، اجتماعی تصمیم جهتگیری آن حاصل گوئید می كه دارید موضوعاتی یک اینجا است، دولت

 متغیرهای یک. شد انتظارات مدیریت یعنی كرد پیدا فرق دولت با وضعش، مدیریتها این و شد این اینجا اگر

 زیرساختی ساختارهای چون كنیم ساختارها از بحث اینكه از غیر سنجیم می داریم اینجا در را جامعه اوصاف

 لقب هرگز اینجا ولی هست خانواده یعنی است دولت آن كلی و اصولی نظامات كه دارد نظاماتی یک جامعه

 منتجه آن و دارند هایی منتجه یک رویهم خانواده و صنف و دولت گوئید می آورید، نمی خانواده صنف، دولت،

 هستند سهیم وقتی هستند سهیم منتجه آن در هم همه كه. است بد یا است خوب ببینید كنید تحلیل را

 خوب اش گمانه و سرعت است خوب آن مجاهده تخصیص مثالً است خوب جامعه جهتگیری آیا ببینید یعنی

 آثار اینها گوئید می كنید می ذكر را اینها است خوب آن پردازش تأثیر است، خوب آن گزینش دقت است،
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 برای گیرند می قرار موضوع كه وصفهایی پس. بكنید كالن بندیهای دسته بعداً را اینها هستند خردش

 آنها كه گوئید می آن امثال و ارتباطات مدیریت انتظارات، مدیریت مثل كالنی اوصاف یک بندیها دسته

 پیدایش منشأ كه ربزرگت خیلی بندیهای دسته بین نسبت به اوصاف بین نسبت یعنی كالن سطح از خودشان

 . اعتماد و عدالت اجتماعی، صیانت مثل شوند می مالحظه هستند جامعه تكامل

 .تكاملی نسبتهای مالحظه فرمائید می هم اینجا كالن، نسبتهای مالحظه فرمودید اینجا(: س)    

 خودشان كه را بزرگ بندیهای دسته این كه وقتی شما شود، می تكامل توسعه، دیگر كه است تكاملی(: ج)    

 اینها وقتی ولی گوئید می كالن مدیریت آن به و كنید مالحظه توانید می( الیه مضاف و مضاف نه) وصف تا سه

 حاصل منتجه یک یعنی میدهند را تكامل شوند، مرتبط همدیگر به اگر كه داد بزرگتری منتجه یک هم در

 .شود می

 .است الیه مضاف و مضاف صورت به جدول طرف آن و است موصوفی و وصف جدول اینطرف پس(: س)    

 بودن وصفی نوع ولی كالن برای هستند وصفی موضوعات ابتدائاً اقتصاد و فرهنگ سیاست، هرچند(: ج)    

 .هستند دستگاهها منتجه اینجا و دارند دستگاهها به اضافه قابلیت كه است وصفی نوع اینجا

« وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم »  

 




