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غیراتی زمان ساز است به گونه ای كه با تغییر نسبتهای چنانچه در بحث قبل دیدیم هر موجود حتماً دارای مت

آن باید شیء را به تغییراتش تعریف نمود. همچنین هر موجود دارای سطوحی است. حال آنچه كه زمان را 

و « اصول»نام دارد و آن چه كه منزلت سطوح ـ یعنی تركیبات ـ را تغییر می دهد « اركان»تغییر می دهد 

 نامیده می شود.« اساس»رآمدی شیء را در خارج از خود مقابل مطالعه می كند باالخره آن چه كه كا

را « اركان ، اصول و اساس»حال می خواهیم بحث را دقیق تر كرده و ببینیم چگونه می توان سه عنوان 

، اصول را بدست آورد و از اصول اساس را؟ در جای خود و در ضمن یكی از جداول، تكثیر نمود و از اركان

سر و كار داریم كه توسعه، همواره وصف « توسعه، ساختار و كارآئی»مطرح نموده ایم كه ما با عناوینی بنام 

 زمانی است و ساختار، مبین وضعیت اركان شیء و باالخره كارآئی، بیانگر تأثیر آن است.

حال می توان این سه وصف اخیر را در ستون عمودی جدول نیز نوشت و با ضرب آنها در یكدیگر به این 

اگر توسعه را وصف زمانی بگیریم آن گاه «. توسعه توسعه ـ ساختار توسعه ـ كارآئی توسعه»عناوین رسید: 

به معنای زمان توسعه است بدین معنا كه تحرك زمانی توسعه موضوع ما چگونه است؟ هم « ه توسعهتوسع»

به معنای تركیبات و ساختار آن است كه باید ببینیم توسعه، از چه ساختاری بر « ساختار توسعه»چنین 

نیز مطرح می سخن می گوییم و همین سئوال را در آنجا « كارآمدی توسعه»خوردار است؟ و باالخره از 

 كنیم.

توسعه ساختار ـ ساختار ساختار ـ كارآئی »عنوانی، با سه عنوان تركیبی :  9و اما در سطر دوم از این جمله 

باید سئوال كنیم اصوالً تركیبات چگونه قابل تكامل « توسعه ساختار»برخورد می كنیم كه در « ساختار

« ساختار ساختار»تا نتیجه بهتری گرفته شود؟ و اما در است؟ یعنی منزلت امور چگونه باید تغییر پیدا كند 

سئوال میكنیم كه چگونه تنظیمات خود نظام عوض می شود؟ اگر ما دارای الگو بوده و نظامی را ایجاده كرده 
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سئوال می كنیم كه « كارآئی ساختار»باشیم می توان گفت كه این، زیر ساخت ساختار است. و باالخره در 

 تنظیمات تا چه حدی است؟ قدرت عملكرد این

از این ور خود ساختار را باید قبل از مالحظه تكامل آن، بهینه كرد و از چگونگی وضعیت آن پرسش نمود. 

مثالً در یک نظام، چارت توزیع قدرت و گردش عملیات، نشان داده شده است اما سئوال می كنیم آیا این 

ود؟ مسلماً این چارت بر اساس یک مدل مشخص ، چارت می توانست در قالبی مطلوب تر نیز ترسیم ش

طراحی شده است لذا صحیح است كه بگوییم تنظیمات ساختاری آن بر اساس مدل یا زیر ساخت ساختار 

از قدرت عملكرد نظام سخن می گوییم. و اما در « كارآئی ساختار»صورت گرفته است. چنانچه گذشت در 

در « توسعه كارآئی ـ ساختار كارآئی ـ كارآئی كارآئی»دارد؟  سطر سوم ازجدول مزبور، این عناوین وجود

توسعه كارآئی، از تكامل اثر سخن می گوییم چون خواهان چنین افزایشی هستیم. و در ساختار كارآئی، از 

نظام آن بحث می كنیم چرا كه كارآئی نیز در مرتبه خود دارای یک نظام و ساختار است. و باالخره از كارآئی 

 سوال می كنیم كه تأثیر این امر چیست؟ كارآئی

آن چه را كه به لحاظ اصطالحی مشاهده می كنیم دقیقاً با آن چه كه دراركان وجود دارد باید تطبیق شود. 

نمایش « مبنا، موضوع، مقیاس»ل نوشت و آن را به صورت به تعبیر بهتر باید اركان را در سطر و ستون جدو

داد. علت آن كه این عناوین سه گانه نیز قابل درج در سطر و ستون است همان مطلبی است كه قبالً به آن 

توسعه، »اشارت رفت و از آنها به عنوان اوصاف زمانی یاد كردیم. حال عین همان ضرب سطر و ستون در 

این جدول جدید نیز قابل مالحظه خواهد بود و با لحاظ عناوین سه گانه فوق در این در « ساختار و كارآئی

 جدول می توان به مفاهیم جدید دست یافت.

« گرایش»نمایش داده شود می توان آن را « مبنا در توسعه مبنا»اگر مبنا در مبنا ضرب شود  و به صورت 

به عنوان « مبنا در كارآئی مبنا»و باالخره « بینش  »به عنوان « مبنا در ساختار مبنا»نامید چه این كه 

 و تكنولوژی مطرح می شود.« دانش»
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را عنوان اركان شیء، مورد دقت بیشتر قرار داده و در نوشتار « مبنا، موضوع، و مقیاس» حال در این مقال، 

اصل را نتیجه می دهد و اسطه شاخصه های كالن بشمار می روند بررسی  9رب آنها را در یكدیگر كه بعد ض

 می كنیم:

؛ لذا یک جریان تكامل فرض « بنیان جریان تكامل وحدت اجتماعی»عبارت است از « مبنای تكامل جامعه» 

به وحدت اجتماعی است. اصوالً  شده است كه دارای یک بنیان است اما باید توجه كنیم كه این تكامل، مقید

 وحدت اجتماعی، از این طریق قابل تحقق است:

 «تمایالت اجتماعی»ـ پایگاه تكامل همبستگی و  1

 «تفاهم اجتماعی»ـ پایگاه تكامل  2

 «تعاون اجتماعی» ـ پایگاه تكامل  2

به تبیین بحث كمک  این سه امر بر روی هم ، وحدت اجتماعی را نتیجه می دهد. بیان چند مثال می توان

 كند؛ هر چند وقتی به مبحث شاخصه ها می رسیم باید به صورت عینی، امثله مورد نظر را ذكر كنیم:

ماند. جامعه  اگر جامعه دارای همبستگی و همدلی نباشد حتماً آحاد آن از وجود وحدت، محروم خواهند

تحسبهم جمیعاً و قلوبهم »مبتنی بر ترس و اضطراب ، جامعه ای متشتت است. به تعبیر زیبای قرآن كریم: 

این جامعه ممكن است در نظر اول، دارای وحدت باشد اما می بینیم كه قلوب افراد آن متفرق است «. شتی

زون شود به گونه ای كه افراد جامعه چون این جامعه ، یک جهت نیست. این همبستگی می تواند روز اف

همچون سلولهای ارگان یک موجود زنده شوند. اما این امر زمانی صورت می گیرد كه عالقه آنها به عناصر، 

مفاهیم و مقدوراتشان هم جهت بوده و در یک نظام متوازن قرار داشته باشند. مثالً كسانی كه بر حب علی 

ند با یكدیگر هم جهت می باشند چون همگی ، دلبستگی واحدی به یک ابن ابیطالب علیه السالم متفق هست

شخصیت درخشان تاریخی دارند. محبت نسبت به عناصر تاریخی ـ و در سطح پایین تر ، عناصر اجتماعی ـ 
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به عنوان علت ارتباط افراد با یكدیگر ، حول یک عنصر مشترك واقع می شود و عمالً دلبستگی و محبت بین 

 نیز ایجاد می گردد.این افراد 

هم چنین كسانی كه حول محور مفاهیم مشترك درقالب كتابی مقدس هم چون قرآن كریم، گرد می آیند و 

به دیگر منابع ـ به میزان قرابت این منابع به این پرچم مقدس ـ عشق می ورزند و از یک حب و بعض و 

گیرند. طبعاً این افراد به كسانی همچون حساسیت برخودارر می شوند عمالً در یک مجموعه واحد قرار می 

حضرت امیر علیه السالم دلبستگی خواهند داشت و خود را دشمن مبغوضان حضرت علیه السالم می دانند. 

آنها با كتاب ضاللی كه سر نازسازگاری با مفاهیم مقدس قرآن دارد دشمن خواهند بود. و اما مقدرات دشمن 

ع توسعه قرب در جامعه الهی محسوب می شوند لذا هیچگاه یک موحد، در توسعه قدرت خود به عنوان موان

 پیشرفت صنایع ارتش دشمن را مقدورات جامعه اسالمی نمی داند.

ن جامعه اگر كسی مدعی شود كه همدلی و همبستگی افراد جامعه ، به منزله انرژی و ظرفیت قدرت ای

محسوب می شود و در برخورد با دشمن، از كیفیت ویژه ای بر خوردار است سخن صحیحی گفته است. 

نتیجه این امر، پیدایش یک حساسیت ـ یعنی یک كارآمدی ـ است. لذا فقدان همدلی، فقدان وحدت جامعه 

ال و سالیق، سوق خواهد داد. را در پی خواهد داشت و عمالً افراد آن را به سوی هوی خواهی و اعتماد بر امی

پایگاه تكامل همبستگی و تفاهم و تعاون اجتماعی، چیزی جز مبنای تكامل جامعه نخواهد بود. طبعاً باید 

وحدت اجتماعی كامل تر شده و از یک افق به افق باالتر ارتقاء یابد با همبستگی ها نیز كامل تر شود .به 

اعی پیدا نشود دلبستگی و موضع گیری نسبت به عناصر، دیگر بیان اگر نیروی جدیدی دروحدت اجتم

مفاهیم و مقدورات ، شدیدتر نخواهد شد. البته این كه راه ایجاد چنین نیروئی چیتست در مباحث آتی بطور 

مشروح سخن خواهیم گفت اما اجماالً می گوییم اصوالً تا زمانی كه نتوان به زشتی كفر وبغض نسبت به آن 

حسن و ارزشمندی توحید نائل شد. هر اندازه نفی الهه ها توسعه یابد افتقارالی اهلل بیشتر  رسید نمی توان به

خواهد شد و ظرفیت پیدایش حب توحیدی در جامعه فزونی خواهد یافت و رفته رفته زمینه اعطای حبّ از 

از آن، بعض شدیدتر ـ سوی ؟؟؟ فراهم می شود. لذا باید متناسب با ارتقاء حبّ، زمینه افتقار بیشتر ـ و قبل 
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در آحاد جامعه اسالمی به وجود آید. به تعبیر دیگر تولی باالتر، زمینه ساز والیت و اعطای بیشتر خواهد بود. 

این امر مخصوص آن دسته از مخلوقاتی است كه در تكامل خود سهیم می باشند؛ چه این كه انسان، از 

 چنین مخلوقاتی بشمار می رود.

از امور مهم بشمار می « تفاهم اجتماعی»بود. باید بدانیم كه « پایگاه تكامل تفاهم اجتماعی»و اما امر دوم، 

 رود. برای تبیین هر چه بهتر این امر و ارتقای آن در جامعه، ذكر یک مثال ضروری است:

دنگری و عدم مجموعه نگری باعث بروز دسته ای از ناهنجاریها در جامعه می شود. چه بسیارند انسانهی خو

خوبی كه تفاهم اجتماعی الزم برخودار نیستند. كسی كه با تنگ نظری، در صدد مسدود كردن خیرات مادی 

می كند قطعاً نمی تواند از و معنوی برای دیگران بر می آید و حداقل از انتفاع ایشان از این خیرات، ابا 

ظرفیت الزم برای تفاهم اجتماعی برخودار باشد. اصوالً این ناهنجاری در جامعه، ریشه در تناز افراد و تنگ 

چیزی جز تخصیص دادن منابع « برنامه»نظری ایشان دارد نه در كمبود منابع. مگر غیر از این است كه 

رآن را مقتدقیم و می گوییم نیازمندیهای تخیلّی می تواند محدود به نیازهای نامحدود نیست؟ اما ما غی

نامحدود باشد و نیازمندیهای تكاملی، عقیب تكامل منابع واقع شود. در مقام تمثیل می گوییم تفاوت زیادی 

میان بهره وری از یک گاه با بهره وری از یک تراكتور برای شخم زمین وجود دارد. تراكتور در یک روز می 

ی دهها نفر از گاو آهن استفاده می كنند كار كند. جامعه ای كه از این تكنولوژی استفاده می كند تواند بجا

قادر است به تسخیر انرژی طبیعی بپردازد و دهها برابر نیروی یک انسانرا در قالب یک ماشین به استخدام 

 بگیرد.

ه زندگی اجتماعی در سایه تعاون و اگر بجای تنازع تعاون به وجود بیاید و جامعه به این اعتقاد برسد ك

همكاری ـ و نه تنازع ـ می تواند مفهوم پیدا كند حتماً هر فرد این جامعه برای دیگری، یک بستر تكامل 

خواهد بود و همگی می توانند با همفكری، به حلّ معضالت خود بپردازند . كسانی كه در بخشهای مختلف 

توانند با یكدیگر مباحثه و مناظره داشته باشند و ضعفهای امنیت ملی جامعه حضور فعال دارند و می 
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همدیگر را مرتفع سازند. مسلماً بلند كردن یک وزنه اگر با تعاون و حضور افراد بیشتر صورت گیرد آسان تر 

خواهد بود. كار فكری و گمانه زدن نیز از همین واقعیت پیروی می كند. وقتی روند كار فكری مشخص شود 

ه كاری و تكرار اختالل در امور جلوگیری گردد هماهنگی در كار فكری مضاعف خواهد شد و داد و تا از دوبار

ستد در احتماالت ، سهل الوصول خواهد بود. اگر اشخاص در امر تفاهم اجتماعی متوجه شوند كه مقدورات 

یز فزونی خواهد یافت. اگر را در بعد مقدورات اقتصادی نیز باور داشته باشند حتماً زمینه بهره وری اجتماعی ن

منطق و روش مورد استفاده، تجزیه نگر باشد صرفاً به بردین یک خصلت مشترك از سایر خصلتهای بپردازد و 

به معضل انتزاع نگری مبتال باشد نمی توان به چنین منطقی در اداره امور اعتماد كرد. مسلماً به چنین 

اكتفاء به آن و توقف تولید مفاهیم بر این امر، به گونه ای كه  منطقی، در مسیر تولید مفاهیم نیازمندیم اما

بین امور و محاسبه نسبت متغیرات به یكدیگر نرسد قطعاً باعث می شود كه در « نسبت»نوبت به مالحظه 

موضع گیری عینی نیز به آفت خرد نگری مبتال خواهیم شد. در این آفت ، هر چند افراد بنا را بر انجام كار 

 رند اما از همكاری ابا می كنند.می گذا

 می توان كار افراد را در چهار قسم طبقه بندی نمود: 

ـ افرادی كه به صورت منفی و ناهنجار كار می كنند به گونه ای كه بیش از میزان كار خود ، انتظار نفع و  1

راد در اشكال مختلف غیر مقنن به انجام خیانت مبادرت كنند به صورتی كه نه تنها از بهره وری دارند. این اف

چنگ قانون، خود را نجات می دهند بلكه مظلومی را كه بر آنها تعدی كرده است به عنوان متخلّف معرفی 

ت نام برد. می كنند. در بعد دولتی می توان ار رژیم غاصب اسرائیل ، به عنون مصداق بازر این این واقعی

 مسلماً مذاكره كردن با چنین افراد و دولتهائی بی ثمر خواهد بود.

ـ افرادی كه كار مثبت انجام می دهند اما هیچگاه حاضر به همكاری نمی شوند. ایشان با تنگ نظری خود  2

كرد؛  حاضر نمی شوند اطالعات خویش را در اختیار دیگران قرار دهند. حتماً چنین جامعه ای رشد نخواهد

همچون بعضی از عطاران درزمان قدیم كه حاضر نبودند فرمول معجونی را كه ساخته بودند تا آخر عمرشان 
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در اختیار قرار دهند با این تو هم كار از این طریق می توانند منزلتی را در جامعه حفظ كنند در حالی كه اگر 

 و هم جامعه رشد می كرد. خود را با دیگران همكاری می دیدند هم  منزلتشان حفظ می شد

ـ افرادی كه كار مثبت می كنند و به همكاری نیز راغبند اما این، یک همكاری تكاملی محسوب نمی شود.  2

بسیارند شركتهای بزرگ خارجی كه در عین آن كه ناهنجاری در باطنشان وجود دارد همكاری می كنند اما 

 ه شوداین همكاری نمی تواند درتاریخی ، منشأ رشد جامع

روی می آورند كه البته این امر مخصوص مسلمین است. « همكاری تكاملی»ـ  افراد یا جامعه ای كه به  1

ایشان همچون گروه سوم نیستند كه به نفع خود و بر علیه مجموعه كار كنند و عمالً به ناهنجاری سازمانی 

 دامن بزنند.

معضل جامعه ای كه كار را می پذیرد اما همكاری، جزء فرهنگ آن نشده است باید در ماشین تولید مفاهیم 

انتزاع نگر، آن كه موضوعات را به صورت بریده بریده مالحظه می كند رهگیر نمود. فرقی نمی كند كه این 

یا در قضایای تكلیفی و تعیین موضوع نستبت به انتزاع نگری، در قضایای توصیفی و شناخت هستی باشد و 

یک امر. این بینش معتقد است كه حكم هر موضوع ، برای همان موضوع است وباید نسبت آن را با دیگر 

موضوعات، قطع نمود. نتیجه آن، فرهنگی خواهد بود كه تكروی در آن جامعه دائم التزاید خواهد بود و غایت 

ـ و نه سازمانی ـ ظهور خواهد كرد. بازار این جامعه كه شركتهای كوچک و « یگروه»امر به صورت رفتارهای 

بزرگ در آن حضور دارند به صورت صنفی عمل می كند. حتی در میان روحانیون این جامعه كه باید 

صالحین در آن حضور داشته باشند باز می توان به صورت گسترده از رفتارهای گروهی ـ اما در قالبی صنفی 

غ گرفت. این رفتارها هیچگاه نمی تواند با مالحظه نسبت بین امور مأنوس باشد. از این رو وقتی در ـ سرا

رعایت نمی شود چون هیچ كس ، بی نظمی « نظم»فرهنگ عمومی این جامعه دقت می كنیم می بینیم كه 

د. آنها تو هم می را به ضرر پیشرفت خود نمی داند و احترام به قانون را معادل كمال خود محسوب نمی كن

كنند كه سودی در این بی نظمی نهفته است و مثالً چند دقیقه زودتر به مقصد می رسند و یا چند ریال 

بیشتر بدست می آورند. آنها هر چند مسلمان هستند اما از غّش در معامله ابائی ندارند و آنها كه كافر هستند 
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كالبد آن وجود دارد قدرت مالحظه بین امور را دارند.  ولی در جامعه ای زندگی می كنند كه روح همكاری در

مثالً آنان در فروش محصوالت كشاورزی خود ـ هم چون مركبات ـ به طبقه بندی و تفكیک مبادرت می 

كنند و هر یک را به تناسب وزن و اندازه ، از یكدیگر جدا می نمایند. اگر به آنها گفته شود كه با این كار 

والت كوچک ناتوان خواهید ماند و الجرم ضایعات محصول را باید تحمل كنید می گویند عمالً از فروش محص

باید تكنولوژی خود را كامل تر كنیم و به علت یابی این امر بپردازیم كه چرا چنین محصوالت كوچكی در 

كود یا  كنار محصوالت مرغوب به وجود آمده است؟ اگر بنا ست كه تغییراتی در نحوه غرس درخت یا كیفیت

سیستم آبدهی به درخت یا زمین صورت گیرد باید چنین كرد. دراین فرهنگ، غش در معامله ـ از آن نوع كه 

امروزه در بسیاری از جوامع ، امری رایج است ـ جایگاهی ندارد. مسلماً این فرهنگ ، ریشه در انصاف صاحبان 

نها نوعاً به جذب سود خرد شخصی و اغماض از آن ندارد اما به فهم ایشان از نظم اجتماعی بازگشت دارد. آ

سود كالن اجتماعی روی نمی آورند. اگر بنا باشد تخلفی كنند سعی می كنند یک ملت رابه یكباره و در قالب 

یک قرار داد بفریبند و ضمن تعاریف و قوانین خود ساخته، بر منافع دیگران غالب شوند. آنها می دانند كه 

ب ماندن از سود كالن بازار در دراز مدت است لذا نمی پذیرند كه به محض باز شدن اكتفاء به سود خرد، عق

پایشان در بازار دیگر كشورها ، به صورت عریان به احجاف و گرانفروشی روی آورند چرا كه به خوبی می 

 یند.دانند در رقابت بازار، عقب خواهند ماند. لذا همواره در صدد ارتقاء سطح مرغوبیت كاال بر می آ

این واقعیت صرفاً در بخش بازرگانی نیست بلكه در سایر بخشهای نیز كمال اهتمام را در این جهت مصروف 

می دارند. آنها در بخش فرهنگ مرتباً تالش می كنند كه تكنولوژی خود را به صورت كار سازمانی و تحت 

حقیقات میدانی، محرز نشده است یک برنامه مشخص جلو ببرند. آنها نمی پذیرن كه كارآئی آنچه در بخش ت

 به عنوان ابزاری كارآ در اختیار دیگران قرار دهند.

متأسفانه عكس این امر در میان رفتار آحاد جوامع مسلمان به وفور یافت می شود و در مقام سودهای خرد ـ 

محه را پیش ولو سود شخصی نباشد ـ كمال دقت را مبذول می كنند اما در مقام جلب منافع اجتماعی ، مسا

خود می سازند. وقتی قرار باشد برای خرید یک محصول ـ هم چون یک قعطه از رادار یا یک محصول 
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كشاورزی ـ به خریدای درشت روی آورند حاتم بخشی كرده و وظیفه خود نمی دانند كه حساسیتی در 

ی دانند و زحمات چند قیمت كاال و مرغوبیت آن به خرج دهند و در عین حال خود را طلبكار جامعه نیز م

ساله خود را به رخ اجتماع می كشند! انسان متدینی كه در خرید و فروش مثالً خانه مهارت دارد اگر به 

معامله اتومبیل گمارده شود مبغبون خواهد شد و دیگران را نیز از این ضرر، مغبون خواهد كرد. او خائن 

كارشناسی آن، از گستردگی الزم برخودار نیست لذا  نیست اما شعاع ذهنی او برای كنترل خرید اتومبیل و

نمی داند كه چگونه باید ضرایب اطمینان را در این معامله باال ببرد. او خیال می كند كه خرید اتومبیل نیز 

 همچون خرید نان است! 

اری خردنگر باشد كه همواره به محاسبات انتزاعی و عدم مالحظه نسبتها اگر ابزار فرهنگ عمومی جامعه ، ابز

می پردازد حتماً این جامعه ، افراد خود را از قدرت الزم برای تفاهم اجتماعی محروم خواهد كرد. اصوالً در 

 این  حال، تنها قانع كردن هر صنف در موضوع كار خود ممكن خواهد بود. عدم تبادل مطلوب اطالعات بر

حسب موضوعات مختلف و عدم حاكمیت همفكری بر فرهنگ این جامعه ، افراد ن را تدریجاً به رمی یكدیگر 

سوق خواهد داد. در اولین رتبه، اختالف سیلقه بین دو نفر، محصول نامبارك چنین فرهنگی است. او كه تنها 

وجود دارد و دیگری كه پشت سر روبروی خود را می بیند به توصیف اشیائی می پردازد كه در مرآ و منظرش 

او را می تواند ببینید زمانی كه به توصیف نادیده های او می پردازید مورد اتهام وی واقع می شود كه چرا با 

مشهودات من به این صورت مقابله می كنی؟! او مدعی می شود كه آن چه من از زاویه می بینم عین حقیقت 

انكار مشهودات ن می باشد! مشكل زمانی مضاعف می شود كه فرد است و توصیف تو نسبت به امور دیگر، 

دیگر نیز به انكار او روی می آورد. طبعاً متهم كردن هر یک، دیگری را به غرض ورزی، زمینه سلب مشاركت 

و تعاون را ایجاد خواهد كرد. از این رو رمی به غرض ورزی دیگرا، ناشی از این امر است كه منطق افراد جامعه 

درت ارتباط بین سطوح و ابعاد مختلف از نیاز اجتماعی را دارا نیست. ثمره این ضعف تفاهم ، تضعیف و ، ق

همبستگی و وحدت اجتماعی را دارا نیست. پس تفاهم اجتماعی ، از نقش دوم در امر تكامل اجتماعی 
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ق تكامل اجتماعی را برخوردار است. اگر همدلی ، همفكری را پشتیبان داشت و توانست از وجود منطقی تحق

 متوقع بود.

یاد كردیم. اگر افراد پس از دو مرحله همدلی و همفكری، به همكاری در « همكاری»و اما در مرحله سوم، از 

كارآمدی عینی نپردازند و صرفاً به اصل كار اكتفاء كرده و از همكاری تكاملی ابا كنند و كار دیگران را به نفع 

موم ندانند حتماً از نعمت تكامل اجتماعی در آخرین مرحله، محروم خواهند ماند. خود و كار خود را به نفع ع

بسیاری از صنایع دستی در حال نابودی است. بسیارند افرادی كه بر یكی از فنون ساخت این صنایع مسلطند 

 اما از انتقال این دانش به دیگران ابا می كنند.

این سئوال جای طرح دارد كه آیا همدلی در بطن خود، همفكری را به وجود نمی آورد؟ جواب، منفی است 

چون در عین همدلی می توان شاهد وجود منطقی بود كه مانع جدی در ایجاد همفكری بشمار می رود. 

چند اهل ریاضات روحانی هستند نمونه بارز آن را می توان در میان دراویش جامعه مشاهده كرد. ایشان هر 

اما این قطب، قطب دیگر را كافر می داند! چون اصوالً رسم آنها بر مباحثه با طرف مقابل نیست. همه آنها هم 

جهت می باشند و در كتاب و قبله با هم مشتركن ولی بدتر از كفاری عمل می كنند كه از عقل تفاهم 

 برخوردارند.

ورد بسیاری از جریانات انقالبی در داخل كشور نیز وجود دارد كه به راحتی در متأسفانه این حقیقت تلخ در م

مقابل یكدیگر موضوع می گیرند و به متهم كردن جناح مقابل روی می آورند و در عین حال راه مباحثه و 

بین  مناظره با طرف دیگر را مسدود می بینند. اگر منطق ـ یعنی روش جمع بندیئ و استنتاج ـ نتواند نسبت

موضوعات و جهات مختلف را بر قرار كند به صورت زبان صنفی و گروهی رخ می نماید. این امر دقیقی است 

كه در مباحث آتی به صورت مفصل تر بیان خواهد شد. به دیگر بیان نسبت بین موضوعات ، از اهم اموری 

. كسینجر به عنوان نمایند یک است كه غلبت از آن ، جامعه را در یک بالتكلیفی سهمگین وارد خواهد كرد

سال در یک چالش آشكار بسر می  27نظام سرمایه داری با مائو به عنوان نمایند نظام سوسیالیسم در حدود 

برند اما هر دو به این مطلب مشترك می رسند كه برای حفظ منافع خود باید به مذاكره روی آورند، هر چند 
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چ گاه با یكدیگر مدارا نخواهد كرد اما می بینیم كه با یكدیگر به هر دو به خوبی می دانستند كه قلبشان هی

 صورت جدی همكاری می كنند.

روزی كه آمریكا به اعزام ناوگان دریائی خود به خلیج فارس مبادرت كرد و به دنبال آن از سوی مقام معظم 

ان شاخص و برجسته به رهبری )مد ظلّه( سخنرانی بر علیه این حركت صورت گرفت اگر چند نفر از روحانی

عنوان یک حركت سیاسی، خدمت مقام معظم والیت شرفیاب می شدند قطعاً روحیه طرفداران وكالی ایشان 

در شهرستان متأثر شده و مردم نیز بر روی آن حساب جدید باز می كردند و دشمن نیز مجبور به موضع 

همراه نباشد اما نفس این عمل، تأثیرات  گیری می شد گرچه این حركت، با هیچ اعالمیه و قطعنامه ای هم

مثبتی در روحیه مردم و تعضعیف دشمن بر جای می گذاشت. به اعتقاد ما نمی توان عدم اتخاذ چنین 

تصمیمات و انجام چنین حركاتی را به پای هوای نفس گذارد بلكه این معضل به ضعف این منطق بازگشت 

ود و مقام رهبری جامعه قائل شده اند و خویش را موظف به دارد كه یک مرز بندی در مسئولیت را برای خ

حضور جدی و موثر در این عرصه نمی دانند، غافل از این كه ایشان پرچمدار جامعه اسالمی هستند و نمی 

توان از طرفداری مؤثر نسبت به تقویت ایشان پرچمدار جامعه اسالمی هستند و نمی توان از طرفداری مؤثر 

شان اغماض كرد. مسلماً معظم له به تنهائی قادر به پیشبرد امور نیستند و حضور تمامی نسبت به تقویت ی

ملت خصوصاً چنین شخصیتهائی كه در اعتقادات مردم حاضرند كامالً ضروری است. لذا نباید چنین 

نسبت برخوردهائی را حمل بر غرض ورزی ایشان كرد. باید باور كنیم كه محال است كفار، از تقوای بیشتری 

به مسلمانان برخودار هستند. آنه جر ثومه اخالق رذیله هستند و حال آن كه در میان چنان شخصیتهائی، كم 

نیستند افرادی كه مجسمه اخالق حمیده ـ اما اخالق فردی ـ می باشند كه به منطق جدانگر مسلطند. اگر 

یت این پرچم را به نفع خود ـ حتی در بلوغ اجتماعی ایشان در این حد باشد كه حضور مؤثر پیدا كنند و تقو

 عملیات تحقیقاتی خویش ـ بدانند حتماً به اتخاذ چنان تصمیماتی كه ذكر آنها رف راغب می شوند.

ایشان حاكم است بنابراین ریشه این عدم بلوغ را باید به ضعف دستگاه منطق دسته بندی كه بر ذهن 

برگرداند. اشكال یک اتومبیل، گاهی از ظرفیت ناقص آن است و گاهی از موادی هم چون بنزین و .... كه 
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انرژی حركتی آن را تأمین می كند. به نظر ما اگر ماشین منطقی مزبور از ظرفیت الزم برخودار باشد می 

ست. ممكن است كه درصدد ساخت یک توان به نحو مناسب از مقدار بیشتری از مواد سوختی بهره ج

اتومبیل باشد اما خود ار ملزم ببیند كه از دستگاه تراش حساسی استفاده كند كه تا سطح میكرون را طلب 

می كند لذا چنین كسی با میكرومتر كار نمی كند. غایت این امر این است كه تا میلی متر عمل كند اما طبعاً 

ودار نخواهد بود  چرا كه بیشتر مواد سوختی را به كربن تبدیل می كند. این اتومبیل، از وضعیت مطلوبی برخ

 او نتوانسته است فاصله سیلندر و پیستون را به میكرون برساند  و صرفاً به میلی متر ختم نموده است.

لذا اگر هم موفق به راه اندازی اتومبیل شوند نمی تواند شاهد وضعیت مناسبی در احتراق سوخت آن بود. 

لطبع هر چند تمامی اجزاء كاربراتور به خوبی عمل كنند اما باز می بینیم كه اتومبیل از قدرت كافی برای به با

حداكثر رساندن سرعت بی بهره است. حال اگر آ فاصله را بتوان با ابزار حساس و دقیق پر كرد این معضل نیز 

ته باشد طبعاً تبعات ناشی از این معضل را مرتفع می شود اما اگر فرد سازنده به چنین ابزاری دسترسی نداش

 باید تحمل كند.

و « گره»است و گاهی از مقیاس « ذرع»گاهی مقیاس سنجش یک فرد برای محاسبه طولی یک شیء 

استفاده می كند. مسلماً چنین كسی نمی تواند به ساخت اتومبیل اقدام كند و با این ابزار « جو»حداكثر 

درشكه مبادرت نماید چون اگر فاصله چرخهای درشكه با محل ثبات این محور نهایتاً می تواند به ساخت 

بیش از یكی دو جو هم باشد اشكالی در عملكرد درشكه به وجود نمی آید. اگر ابزار محاسبه دقیق تر شده و 

ه نیازمند تا میلیمتر را هم بتواند اندازه گیری كند می توان از آنها در ساخت ماشین بخار ـ و نه ماشینهائی ك

احتراق سنگین می باشند ـ استفاده كرد. و باالخره اگر دقت آن به میكرون برسد می توان ماشینهای مزبور را 

به گونه ای  ساخت كه به صورت مكانیكی و عملهای برون ملكولی عمل كرده و آنها را در قالب ساختارهای و 

گر بتوان نسبت بین اوصاف را كنترل كرد وا ندازه نظامهایی كه درون ملكول وارد نمی شود تعریف نمود. و ا

گیری كمی را از بیرون ملكول به درون آن منتقل كرد  و در ساختن نظام الكترونیكی كه از حساسیت و 

پیچیدگی بیشتری برخودار است موفق بود مسلماً ساخت ماشینهای دقیق تر نیز می تواند در دستور كار 
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ر این حال ابزار مزبور به آنها این امكان را می دهد كه كنترل حساس تری رابر سازندگان مربوطه قرار گیرد. د

این ماشنیها اعمال كنند و در درست كردن قطعات حساس برق، انرژی و غیره در دلكو و كاربراتور و ... خود 

 را موفق بیابند. 

ز ذوب شدن تبدیل به وقتی كه یک قطعه در حوض الكتریكی گذاشته می شود ابتدائاً سرخ شده و پس ا

اشعه و نور می شود كه با گذاشتن منشور در جلوی این نور می توان طیفهای نوری آن را از یكدیگرجدا نمود 

و نسبتهای آن را با هم سنجید و گفت نسبت بین این رنگها چه وضعیتی دارد؟ در این حال نسبت، بیانگر 

زه گیری بیرون ساختار ملكولی ـ و از قطعه كه تركیب اوصاف درونی است. لذا از این طریق می توانیم اندا

بیرونی آن بود ـ را به درون آن و تعیین نسبت اوصافض كه مبین وضعیت درونی ملكول است منتقل كنیم 

دراین حال می توان اتومبیل هایی را ساخت كه از قدرت و سرعت باالیی برخودارند چون می توان قعطه 

ا در هر از دمای ضروری برای یک اتومبیل در حال حركت ساخت و حركات آن مناسب برای هر بخش از آن ر

را تحت كنترل در آورد و گفت هر قطعه تا چه اندازه باید در انتقال انرژی بدست آمده برای خنثی كردن 

 جاذبه ، مقاومت داشته باشد. یعنی وقتی دستگاه متراكم احتراق و موتور این اتومبیل ،، در حال كار كردن

است نیروئی را به وجود می آورد كه انتقال آن به چرخهای برای كم كردن اصطكاك و به حداكثر رساندن 

سرعت آن، نیازمند قدرت محاسبه قدرت فشار وارده به هر محور انتقالی انرژی است تا بتوان انرژی حاصل از 

اما این امر زمانی صورت می گیرد كه  احتراق را برابر انرژی جاذبه قرار داد و عملیات انتقال را محقق نمود.

مهندسی درونی ملكول انجام شود و سستی و سختی متناسب معین گردد. اگر صرفاً در مكانیزم و فضای 

برون ملكولی سیر كنیم و حتی میزان دقت در سنجش را تا میكرون هم رسانده باشیم ولی نتوانیم سختی و 

 م بود در عرضه الكترونیک وارد شویم.سستی هر قطعه را مهندسی كنیم قادر نخواهی

مسلماً اگر می بینیم كه امروزه بشر در این عرضه نیز وارد شده است به خاطر دقیق تر شدن همان 

می جوید. مدد « منطق»ابزارهاست. اصوالً فهم بشری را جمع بندی و به نتیجه رسیدن، از ابزاری بنام 

بمثابه « نوشته»نیرومند تر شدن این ابزار، باال بردن قدرت عملكرد فهم را در پی دارد. می بینیم كه یک 
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حافظه اجتماعی عمل می كند كه حافظه فردی را نیز معین و یاور است. یعنی اگر نوشته و عالیم ترسیمی 

آن كه ظرفیت حفظ كردن ما محدود وجود نداشت ما همواره مجبور به حفظ كردن مطالب بودیم و حال 

است. اگر قرار بود كه مانند كتب و دستنوشته های قدیمی، از سر سطر  و پاراگراف، مطلب را آغاز نكنیم و از 

فهرست زدن و ... مدد نجوییم و تا  آخر، مطلب را یكجا عرض كنیم و پایین هر صفحه نیز برای حفظ تعاق 

رنمائیم مسلماً خواندن آن برای افرادی كه در این زمان زندگی می صفحات، اولین كلمه صفحه بعد را ذك

كنند بسیار سخت بود؛ چون در این صورت همه كار سنجش را به ذهن وا می گذاریم. اما اگر مطالب، فصل 

بندی شود و هر فصلی را به بخشهای داخلی تقسیم بندلی كنیم و از فهرست خوبی نیز كمک بگیریم تا 

و مخاطب را در عمل سنجش ، كمک می كنیم. و اگر در كار را از این نیز دقیق تركرده  اندازه ای ذهن 

بگوییم عملیات سنجش در این مراحل صورت می گیرد لذا باید متناسب با آنها، جداولی را به صورت مقنن 

وعاتی تنظیم نمود به گونه ای كه معلوم شود و در چه مرحله ای ، چگونه سنجشی باید نسبت به چه موض

انجام گیرد حتماً این ترسیم به هوشمندی اجتماعی ـ هم چون حافظه اجتماعی ـ كمک می كند. در این 

صورت به راحتی همفكری صورت خواهد گرفت. پس سنجش، كار فهم است كه می توان آن را به به صورت 

ایسه كردن فرد، ساده تر شود ترسیمی و با استفاده از عالیم نگارشی، روند را برای آن تعیین نمود كه عمل مق

 همانگونه كه حافظه می تواند چنین كند. یعنی هوش انسانی ـ هم چون حافظه فرد ـ قابل كمک شدن است.

كه می تواند نسبت بین امور را با این مثال یک گام به مطلب مورد نظر نزدیک تر شدیم به این كه منطقی 

ببیند و مدل نمونه بسازد قبالً پیش فرضی دارد كه بر اساس فلسفه خود می تواند بگوید چه اموری نسبت به 

چه اموری دارای چه نسبتی از تغییر هستند؟ لذا این منطق قادر است ما را در كنترل و علت یابی تغییر 

بین امور را ببیند  بلكه صرفاً به جدانگری امور بپردازد ممكن است  یاری رساند. اما منطقی كه نتواند نسبت

به نتایجی نیز نائل شود اما قطعاً در بیان علت تغییرات، خود را ناتوان می بیند. اصوالً فرق میان عطاری و 

علت پزشكی در همین است كه عطار می تواند با توصیه خود ، سر درد بیمار را بهبود بخشد اما نمی تواند 

پیدایش بیماری ، سیر تأثیر و كنترل جریان آن را بیان كند. او همواره از علّتها به صورت بریده بریده سخن 
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می گوید و در واقع از حوادث، عكسبرداری كرده و نمی توان روند آن را در حال یک جریان توصیف كند. اما 

و آن را كنترل كند حتماً از قدرت برنامه  كسی كه موضوع متغیر را می تواند در حال تغییر مشاهده نماید

ریزی و پیشگوئی و كنترل حوادث رخودار است و كسی كه چنین توانی را دارا نیست همواره در ضعف خود 

 باقی خواهد ماند.

لكرد علماء بزگوار وجود دارد به ضعف به اعتقاد ما ریشه اصلی معضالت موجود كه نسبت به بسیاری از عم

كارآئی همین منطق باز می گردد و نه صل منابع ـ كتاب و سنت ـ كه در قداست و كمال آنها هیچ شكی 

نیست. بنابراین دستیابی به منطق بهره وری و مجموعه نگر، امر ضروری است. بله منطق تجزیه نگر در 

است. تأثیر این منطق، در حد یک جنگ پارتیزانی برای برهه ای دورانی خاص، از كارآئی الزم برخودار بوده 

از نبرد با دشمن می باشد چون هر یک از این هسته ها باید بتوانند مستقالً عمل كنند. این منطق برای 

زمانی كه حاكمیت با اسالم نبود و مثل زمان پس از رحلت رسول اكرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( كه مردم 

الزم نسبت به آن وجود مقدس بر خودار نبودند، مناسب بود. اصوالً عده ای زیادی از این مردم  ازهمدلی

بوسیله جنگ، اسالم آورده بودند و نیروی نظامی شخصیت بزرگی همچون حضرت امیر )علیه السالم( كه در 

مسلمین تغییر دهد. اما  خدمت رسول اكرم ) صلی اهلل علیه و آله وسلم( بود توانست شرایط را به نفع اسالم و

بسیاری از مردم هنوز به بلوغ فرهنگی ـ و قبل از آن ، بلوغ روانی ـ الزم نرسیده بودند لذا همواره به منافع 

وعد اهلل مغانم »در توصیف همین افراد می فرماید:  20دنیوی نظر داشتند. قرآن كریم در سوره فتح ـ آیه 

غنیمت های كثیر وعده می دهد كه امری غیر ار وعده الهی برای اولیاء  در اینجا آنها را به« كثیره تأخذونها

پس عده ای را به غنیمت و عده ای را به حور و قصور  دیگرانی « و رضوان اهلل اكبر»خود اس كه می فرماید: 

م و را به رضایت و رضوان خود ترغیب می فرماید. البته صبر و مقاومت رسول اكرم صلی اله علیه و آله و سل

اهل بی عصمت و طهارت علیه السالم باعث شد كه حریت اولیه الهی تثبیت شود واز ضایعات ناسپاسی چنان 

مردمی حتی المقدور جلوگیری گردد. وقتی كه ایشان در كسب ریاست و حكومت بر مسلمین ، زمینه را 

یستادند. اما آن صبر و مساعد دیدند در مقابل خلیفه بالفصل رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم ا
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استقامت موجب گردید كه زمینه تولد مردم در بیت اسالم فراهم شود. از این رو پس از عثمان شاهد نسل 

جدیدی از مسلمانان هستیم كه نه با زور نظامی بلكه در فضائی كه صدای اهلل اكبری همواره در آن بگوش 

د كه زیر سایه شمشیرها به اسالم گرویدند و تنها در می رسید متولد شدند. ایشان غیر از پدران خود بودن

 شب جنگ صفین،پانزده هزار نفر از ایشان با حضرت امیر علیه السالم بیعت كردند.

از آنجایی كه داره امور در آن زمان دست كسانی بود كه در دستگاه پرورشی مطلوبی رشد نیافته بودند و از 

ی كرد لذا مجبور بود كه به جنگهای پارتیزانی اما از نوع منطقی طرف تشیع علوی نیز بایست خود را حفظ م

آن روی آورد و هر هسته بدون آن كه خود را ملزم ببیند با دیگران كار سازمانی بكند و به تحقیقات فردی و 

 غیر قابل انكار است و االن نیز« منطق صوری»نهایتاً گروهی بپردازد. قطعاً درزمان محدودیت شیعه ، كاربرد

كه بسط ید برای تشیع حاصل شده است آن را مطرود نمی دانیم بلكه به عنوان یک منطق تبعی ازآن بهره 

می جوییم كه باید به منطق تصرفی و محوری، ضمیمه شود تا به كمال خود برسد. منطق از هوشمندی بشر 

 د.سرچشمه گرفته است و هر چه هوش بشر كامل تر شود باید منطق خود را كامل تر كن

فراموش نكنیم كه هیچگاه به علماء وحی نمی شود و این امر صرفاً مخصوص نبی اكرم صلی اهلل علیه و آله و 

سلم و علم به آن، تنها محدود به چهارده معصوم علیه السالم است وبقیه مجبورند كه از طریق كار عقالنی و 

مل است لذا علم اصول و علم منطق در هر ریاضات نفسانی به برخی از مقامات برسند. كار عقالنی قابل تكا

برهه ای می تواند بلكه باید توسعه پیدا كند. وقتی روشن استنباط كامل تر شود طبعاً قدرت فهم دقیق تری 

از كتاب و سنت بدست می آید وبه تبع، مطالبی كه قبالً مورد توجه نبود قابل تأمل می شود. مالحظه تمامی 

خصیص  و نظام دادن به موضع گیریها از آن دسته اموری است كه باید در فرهنگ امور و دستیابی به الگوی ت

جامعه پس از انقالب حادث شود؛ هر چند نیاز اجتماعی آن به وجود آمده است اما باید ابزار رفع این نیاز هم 

 به وجود بیاید كه عنایات اولیاء الهی، نقش اساسی را در این جهت ایفاء می كند.

 «ینا أن الحمد اهلل رب العالمینو آخر دعو»



 بسمه تعالی

 توضیح جدول جامعه 

 استراتژی امنیت ملی

 3جلسه 

جامعه را « صلی، فرعی و تبعی»چنانچه در مباحث گذشته سه ركن اصلی، عواملی هستند كه متغیرهای 

كلی قبالً مورد  كه بحث از منبا به نحو« مبنا، موضوع و مقیاس»نشان می دهند. این سه ركن عبارت است از 

 دقت قرار گرفت.

توضیح مختصری داده می شود سپس به توضیح گرایش اجتماعی « مقیاس»و « موضوع»در این بحث ابتدائاً 

 و بینش اجتماعی در محور مبنا می پردازیم.

به اعتقاد ما این موضوع، سطوح یک مجموعه هم چون جامعه است. اصوالً سطح و میزان تأثیر درجامعه در 

 سطح قابل تعریف است: سه

است؛ یعنی توسعه چگونه باید واقع شود؟ این  بحث « پایگاه تكامل تنظیم توسعه اجتماعی »سطح اول آن 

بعداً مورد تأمل قرار خواهد گرفت كه تنظیمات منتج به طراحی یک استراتژی ، چه نوع تنظیماتی باید باشد؟ 

در قالب « مبنا»ی وقوع تكامل جامعه است. قبالً از یک پس یک سطح از سطوح تأثیر جامعه مربوط به چگونگ

یاد كردیم اما اینک می خواهیم ببینیم كه همدلی، همفكری و همكاری یک « همدلی، همفكری و همكاری»

جامعه چگونه از یک سطح به سطح دیگر ارتقاء پیدا می كند؟ باالترین محور و سطح رهبری و هدایت، به 

می شود كه همین پایگاه تنظیم توسعه اجتماعی ـ به عنوان اولین سطح ـ  محسوب« توسعه»عنوان سطح 

 می باشد. البته اینكه چنین سطحی ازچه اموری تشكیل می شود از جمله مباحث آتی بشمار می رود.

تشكیل می دهد كه این امر بر اساس استراتژی صورت می پذیرد. « تنظیمات كالن»اما سطوح دوم جامعه را 

نسبتها و دسته بندی های بزرگی كه بر موضوعات گوناگون انجام می شود در واقع با عمل یعنی همان 
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تخصیص ـ كه به عنوان عمل بعدی محسوب می شود ـ همان نسبتهای موجود بین موضوعات را با یكدیگر 

 مقایسه كرده و مورد سنجش قرار می دهیم.

ظیمات كالن و توسعه، خارج بوده و آن حاصل است كه از تن« تكامل تنظیمات بهره وری»اما سطح سوم ، 

عینی كه برای جامعه پیدا می شود موضوع بحث قرار می گیرد. البته پس از بیان اجمالی هر یک از این 

 سطوح، به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

نشان می دهد كه ما در در چه سطحی در عینیت حضور داریم و از چه سهمی برخوداریم؟ « مقیاس»اما 

عنی می خواهدبگوید آیا شما می توانید تكامل الزم را در تعاریف پذیرفته شده جهانی به وجود بیاورید تا ی

بتوان گفت به هر نسبتی كه در این سطح حضور داشته باشید به همان نسبت می توانید در جهان حاضر 

جامعه از لقب وصف استفاده می می دهیم و حال آن كه قبالً برای « جهانی»باشید؟ اما چرا به این امر، لقب 

كردیم و اینک از تأثیر عینی آن سخن می رانیم؟ بیان یک مثال می تواند جواب اجمالی این سؤال باشد: اگر 

انسان یا جامعه « انگیزش ، پرورش و گزینش»كسی بتواند كاری كند كه كارآمدی را افزایش دهد و تعریف از 

باال ببرد كسانی كه در برابر او مقاومت كنند قطعاً از سهم تأثیری كمتری را ارتقاء دهد قطعاً از حق آموزش را 

نسبت به دستگاه ارائه شده توسط او متأثیر می شوند. او ـ بنابر فرض ـ مقیاس كارآئی انسان یا جامعه را 

 تغییر داده است لذا شایسته است كه در مقیاس جهانی، حق تدریس پیدا كند.

كه بتواند مقیاس تأثیر ابزار را تغییر داده و آن را از یک افق به افق باالتر ارتقاء دهد   اگر او ابزاری درست كند

حتماً نسبت به ابزار نیز حق تدریس پیدا می كند. و اگر افق منابع را بتواند ارتقاء دهد و آن چه را كه تا 

معرفی كند در واقع این پیام را  دیرور به عنوان منابع قدرت و انرژی شناخته نمی شدند اینک به عنوان منابع

به مخاطب خود القاء می كند كه اگر این فكر را به رسمیت نشناسی خود را از بهره وری آن محروم كرده ای. 

بنابراین اگر هنگام شمارش منابع، منبع انرژی نوری را كه توسط دیگران كشف شده است به رسمیت 

كرده ایم.اصوالً نمی توان منبع را به رسمیت نشناخت. وقتی  نشناسیم قطعاً خود را از بهره وری آن محروم

اوفق یک منبع انرژی، تغییر پیدا كرد و مثالً گفتیم می توان از قدرت الكترونیک برای ارتباطات جهانی چنین 



 ·····························································································  12 

نیز عوض می شود كه به رسمیت نشناختن آن مساوی « سرعت ، دقت و تأثیر»استفاده كرد در واقع مقیاس 

 ت خواهد شد.با محرومی

اگر ما مدعی ارتقاء سهم تأثیر خود هستیم طبعاً باید در تغییر مقیاس كارآمدی انسان، ابزار و منابع حضور 

فعال داشته باشیم تا بتوانیم با این حضور به تغییر تعاریف پذیرفته شده مبادرت كنیم. جمهوری اسالمی 

او را در برابر ساختارها نظامات اجتماعی متحول توانست افق جدیدی را فراروی انسان بگشاید و كارآمدی 

نماید. این نظام مقدس عمالً نشان داد می توان انگیزه را نفع شخصی قرار نداد. اما همین پیام، آن را به 

عنوان یک خطر بزرگ در چشم جهانخواران نشان داد. این چیز جز حضور جمهوری اسالمی در مدیریت 

ف از انسان ، حرف اول را بزند به عنوان یک معضل جهانی برای مدیرانی در جهانی نیست چون تنوانست تعری

آمده است كه خود را با كیفیت و كمیت مادی و تكنولوژی مدرن و ابزار و منابع طبیعی در یک افق باالتر از 

ست و حیث تعاریف كارآمدی قرار داده بودند. حال نظام مقدس اسالمی موفق به تغییر یكی از سه امر شده ا

عمالً آن دو را نیز از كارآمدی خاص خود انداخته است. قرار بود كه نرخ كارآمدی هر سه امر با یكدیگر در 

هماهنگی كامل باشند. طبعاً وقتی یكی از سه امر تغییر كند دو امر دیگر نیز با مشكل روبرو می شوند. در 

دشمن را دچار بحران كند. وقتی كه « نابعم»و « ابزاری»ما توانست تكنولوژی « انسانی»حقیقت تكنولوژی 

مقیاس را از واحد اندازه نسبت به امور همجنس تعریف می كنیم و مثالً از  مقیاس طول برای اندازه حجم یاد 

می كنیم اگر نتوانیم آن را به جایی برسانیم كه نسبت و رابطه را با وزن بیان كند  در واقع مكان بریده از 

ر داده ایم! یعنی در این صورت نمی توانیم نسبت تغییرات طول را به جرم معین كنیم. وزن را مورد دقت قرا

ولی اگر یک گام جلوتر رفتیم و نسبت تأثیر وضعیت درون مولكولی را با حجم معین كردیم آنگاه می توان از 

ک نسبت بر روی سخن گفت. مثالً اندازه در كوانتوم متر نیز وجود دارد ولی چیزی جز ی« نسبت بین اوصاف»

منشور مدرج نیست. وقتی یک فلز را در قوس الكتریكی ذوب می كنیم با گذاشتن یک منشور مدرج در 

جلوی آن می توان به تجزیه نور مبادرت كرد. چون این منشور مدرج است لذا همان اندازه طولی نیز در آن 

یم كه چیزی نسبت بین اوصاف نیست جا وجود دارد. ولی قرار است نسبت بین طیفهای نوری را مالحظه كن
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این نسبت دو وصف غیر همجنس همچون طول و جرم یا طول و وزن و سختی است. گاهی ده سانتی متر را 

ده سانتی متر می دانیم و برایمان فرقی ندارد كه آن را نسبت به چوب یا آهن یا سرب یا ... اعمال كنیم اما 

اف سخن می رانیم. حال اگر باالتر رویم و از تبدیل انرژی نوری گاهی چنین نمی گوییم و از نسبت بین اوص

به صوتی وبالعكس و یا تبدیل هر دو به انرژی الكتریكی سخن بگوییم در واقع می خواهیم بر یک مبنا و یک 

مقسم حركت كنیم كه اقسام حركتی آن را هر یک از این انرژیها تشكیل دهد . اصوالً برای تكامل اجتماعی، 

ان فعالیت انسان ـ چون هر انسانی دارای یک فعل است ـ و راندمان فعالیت ابزار ـ چون دارای سهم راندم

نظام »تأثیر است ـ و باالخره راندمان انرژی و منابع را باید بتوانیم در یک مقسم باالتر كه منطقاً در فلسفه 

ن اوصاف باید در یک دستگاه و در مقابل نسبیت مادی تمام شده است نشان دهیم. پس نسبت بی« والیت

فلسفی كه تبدیل شدن اثرها را تعریف می كند ابتدائاً از نظر تئوریک مشاهده شود. هر چند دیگران از 

نسبیت  مادی سخن می گویند اما ما از نظام والیت و نسبیت اسالمی سخن می گوئیم. اگر ما دارای قدرت 

نین قدرتی هم هستیم( آنگاه می توانیم در تبدیل آثر هر تعریف در آن عرصه باشیم )كه بحمد اهلل دارای چ

و عمل او « انگیزه، اندیشه و انجام»یک از آنها موفق باشیم. یعنی می توانیم كارآمدی انسان را افزایش داده و 

و كارآمدی تحرك او باالتر ببریم مشروط بر آنكه شرائط متناسب با آن « سرعت، دقت و تأثیر»را در مقیاس 

جاد نماید. همچنانكه بر عكس اگر انسان دارای انگیزش باال باشد ابزار متناسب با آنرا ایجاد نماییم. البته را ای

اینكه این نسبت چگونه است و انسان و ابزار مقدورات و منابع و انرژی دارای چه نسبتی در كل است باید در 

 جای خود مورد دقت قرار گیرد.

م تأثیرها و اعمال می شود و همچون سنجیدن طول در كوانتوم متر خواهد گاهی مقیاس و اندازه بر روی سه

بود كه می تواند نسبت میان طیفهای نوری را مالحظه كند و سپس فلزی را برای درست كردن سفارش دهد 

كه سستی و سختی آن تعریف شده است. در حقیقت اندازه به وصف، مرتبط می شود بگونه ای كه ابتدائاً باید 

تر كردن، سختی آن فلز را محاسبه نمود. ممكن است گفته شود این كالم بی معناست چرا كه واحدهای با م

متریک همچون متر و سانتی متر و میكرو متر، روی حجم می آیند و نمی توان آن ها را برای تعیین سختی 
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ا تعیین كنیم خواهیم مورد استفاده قرار داد. اما سخن ما این است كه اگر توانستیم نسبت بین اوصاف ر

 توانست سختی را اندازه گیری نمائیم. اینكه به اصل بحث باز می گردیم.

 عبارت است از بنیان جریان تكامل هدایت اجتماعی كه از این طرق انجام می پذیرد:« مقایس تكامل جامعه»

یگاه بگذاریم و بتوانیم بگونه ای كه هر تأثیری را در این پا« پایگاه تكامل هماهنگی شرائط توسعه جهانی»

شرائط توسعه را تغییر دهیم. حتماً در مقیاس جهانی مطرح خواهد بود. اما اگر كارآمدی انسان و ابزار و منابع 

ـ ولو از ناحیه دیگران ـ تعریف شود لكن سهم تأثیر ما در آنجا پاین یا باال باشد دیگر امری نیست كه مورد 

انیم در بكارگیری و تخصیص آن تا چه اندازه می توانیم حضورداشته بحث واقع شود. چون مهم آن است بد

باشیم؟ اگر در مقام بكارگیری آن ـ عینی آن چه كه به عنوان مقدورات اولیه مطرح بود ـ توانستیم سطحی 

فعلی را ارتقاء دهیم قطعاً به میزان سهم حضور ما در این رتبه می توانیم در هدایت تكامل جهانی نیز حضور 

اشته باشیم. اما پس از این و در سطح میانی اگر توانستیم ارتباط و تخصیص انسان و ابزار و منابع تعریف د

شده را بر عهده بگیریم و در تكامل و تولید آنها مدیریتی را نداشتیم و صرفاً در تخصیص آنها به اعمال 

كه طریق دوم محسوب « ه بین المللیپایگاه تكامل روابط توسع»مدیریت پرداختیم حتماً خواهیم توانست در 

 می شود حضور خود را اعالم نمائیم.

بمیان « پایگاه تكامل توسعه ملی اجتماعی»اما اگر از این سطح نیز برخودار نبودیم سخن از سهم تأثیر ملی و 

 می آید. سهم تأثیر ملی در جائی مطرح است كه بخواهیم محصول را تخصیص دهیم.

ناوین ـ چنانچه مربوطه منعكس است ـ مقابل هر كدام از آنها در سه بخش و مجموعاً تشریح هر یک از این ع

جهانی ، بین »ـ « توسعه ،كالن ، خرد»ـ « گرایش، بینش ، دانش»واژه بیان شده است كه عبارتند از:  9

فهوم نظام عنوان ، با تعاریفی سرو كار داریم كه در یک سطح مفهوم ساده تا یک م 9در این « المللی ، ملی

مند و یک نتیجه جای گرفته است. یعنی برای هر یک از آنها با یک نام و عنوان برخورد می كنیم و مثالً 

گرایش اجتماعی را به پایگاه تكامل همبستگی تمایالت اجتماعی معنا می كنیم. این عنوان عمومیت دارد و 

صادق است چون یک عنوان كلی است كه البته  می تواند از امور متعددی نیز حاصل شود. لذا بر امور بسیاری
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تعریف شده است. یعنی یک « نظام»دارای سه زیر بخش نیز می باشد كه در یكی از آنها این عنوان ، به یک 

مفهوم انتزاعی را با مفهومی كه بیانگر نظام است برابر قرار داده یم بگونه ای كه می گوئیم این خاصیت  ،برابر 

یزشی جامعه. اصوالً همبستگی تمایالت چه زمانی پیدا می شود؟ انگیزش جامعه چگونه است با نظامات انگ

است؟ مسلماً این انگیزش كه به صورت بسیط و بریده نیست چون با مجموعه می تواند همبستگی را ایجاد 

نیست اما این سه نظام به چه « ارزشی، دستوری و حقوقی»كند. حال این مجموعه چیزی جز نظام 

 ست؟معنا

« ارزش»اینها دارای یک مفهوم ساده و یک مفهوم به مجموعه هستند. مفهوم ساده این نظامات چنین است: 

یعنی شایسته و ناشایسته؛ لذا چیزی كه شایسته است ارزش دارد و آن چه ناشایسته است ارزش ندارد و یا 

به آنها بها داده شود تا بتوان اطالق  یعنی باید و نباید؛ لذا ابتدائاً باید چیزی« دستور»ارزش منفی دارد. 

را بر آن صحیح دانست. هم چنین ابتدائاً باید چیزی دارای ارزش منفی باشد و ضد گرایش محسوب « باید»

شود و مردم نه تنها آن را نپذیرند بلكه از آن متنفر باشند تا این امر شكل اجتماعی پیدا كند و اطالق 

اب آن را تخلف اجتماعی بحساب بیاورند. مثالً سرقت  ،امری منفی است كه بر آن صحیح باشد و ارتك« نباید»

اگر برای آن كیفری درنظر بگیریم و در حقوق كیفری، آن را تعریف كنیم آنگاه جامعه می تواند با كسی كه 

پسند اجتماعی را رعایت نكرده است برخورد كند. پس ما به تعیین یک گرایش غالب مبادرت می كنیم كه 

سخن « باید»ان موضعگیری اكثریت است چون ایشان اموری را پسندیده می دانند لذا به همین دلیل، از هم

می گویند و پس از آن ، حقوقی را معین كرده و گفته اند كسی حق تخلف از این باید را ندارد. برای 

 جلوگیری از این تخلفات هم به تعیین جرایم و سایر كیفرها روی آورده اند.

توجه كنیم كه فعالً در مقام ترسیم جدول جامعه هستیم و از این سخن نمی گوئیم كه آن چه در یک  البته

جامعه به عنوان ارزش یا ضد ارزش قلمداد می شود حق است یا باطل؟ مثالً ارزش مقبول در جامعه هندوها، 

احترامی به مقدسات آنها را در  تكریم گاو است. حال اگر این ارزش را هم پوچ بدانیم اما منافاتی ندارد كه بی

آن جامعه، مستوجب اعمال مجازات از سوی شهروندان آن جامعه بدانیم. پس گرایش غالب ایشان پرستش 
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گاو است و گرایش غالب كفار دیگر جوامع، دنیا پرستی در شكل پیچیده آن است. لذا هر زمان احساس كنند 

 دنیا آنها به خطرافتاده است موضع می گیرند.

سخن نمی « ارزشی، دستوری و حقوقی»س در این سه امر اخیر هیچگاه از حق یا باطل بودن نظامهای پ

گوئیم چون هدف ما تحلیل جامعه است و می خواهیم ببینیم گرایش و اعتقاد اجتماعی جامعه مورد نظر 

صر، مفهوم و عن»می تواند نسبت به « شایسته یا ناشایسته»نسبت به چه چیزی است؟بر این اساس،مفهوم 

 نمود می یابد.« باید»مشخص شود. البته این گرایش قطعاً نظام اجتماعی پیدا می كند كه بصورت « شیء

حال اگر میان بایدهای اجتماعی كه نظام، حامی آنهاست با بایدهایی كه مورد گرایش مردمی است اختالف و 

هد شد وعدم همبستگی در تمایالت تقابل پیدا شود به همان میزان از همبستگی اجتماعی كاسته خوا

اجتماعی رخ نماید. مثالً اگ هر تصمیم نظام اسالمی بگونه ای بود كه مورد گرایش متدینین جامعه واقع 

 شود و آن را  ارزش محسوب كنند حتماً داّل بر ارتقاء سطح همبستگی اجتماعی است.

یم كه در واقع نظامهی موضعگیری جامعه البته تا كنون از مفاهیم ساده و نام نظامات سه گانه سخن گفت

بحث « ارزش ، دستور و حقوق»در خصوص « اعتقادات ، گرایش و موضعگیری»است. یعنی از ناظامهای 

كردیم . اما قبل از ارائه بحث ذكر این نكته را ضروری می دانیم كه اگر قشری از جامعه حداقل نسبت به آنها 

كامل میان این دو قشر محقق نخواهد شد. لذا اگر گرایش ارزش  بی تفاوت شوند قطعاً همبستگی شدید و

اجتماعی مورد پذیرش آن قشر نیز به خطر بیفتد باید دید تا چه حد حاضر است ریسک خطر را بپذیرد؟ 

قطعاً پذیرش ریسک خطر، مربوط به سهمی است كه با گرایش قشر دیگر همبستگی داشته باشد. لذا اگر به 

یگر با آن قشر همراهی نخواهد كرد. ممكن است یک قشر بدلیل احترام به جامعه تا نقطه مشخصی برسد د

اندازه ای با دیگر اقشار همراه باشد اما این همراهی تا كجا ادامه خواهد یافت؟ حوادث اجتماعی ، میزان 

اما وقتی  مقاومت و ریسک پذیری آن را می سنجد. ممكن است قشر حاضر به ایثار جان برای جامعه نیز باشد

پای تغییر ارزشها بمیان می آید دیگر خود را ملزم به چنان ایثاری نمی بیند بلكه ایثارگران را نیز به استهزاء 

 میگیرد.
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بنابراین هر اندازه گرایش اجتماعی به وحدت برسد طبعاً جامعه از نعمت وحدت برخودار خواهد شد و اگر 

چون نسبت این همدلی ضعیف است و آن جامعه آسیب  چنین نشود باید در همدلی آن جامعه شک نمود

پذیر محسوب می شود. اما آیا این، یک امرفكری است؟ جواب منفی است چون گرایش اصوالً موضعگیری 

جامعه محسوب می شود. مثالً كسی كه شیفته و شیعه حضرت امیر علیه السالم است اگر در مقابل یک نفر 

شكال و مغالطه از سوی او روبرو شود كه نتواند به جوابگوئی مناسب بپردازد از اهل سنت قرار گیرد و با چند ا

هر چند كه خود را به لحاظ ذهنی گرفتار می بیند اما هیچگاه تسلیم او نمی شود. لذا تا زمانی كه خود را به 

ت كه یک دانشمند شیعه برساند و جواب اشكاالت را از او بگیرد دچار دغدعه روحی است چون ناراحت اس

چرا نتوانست جوابگوی مغالطات وی باشد؟ از این رو چنین نیست كه به محض ناتوانی ادراك درپاسخگوئی 

 به ابهامات ، اخالق و گرایش فرد و جامعه به یكباره تغییر پیدا كند.

می  عنوان معریف 9حال پس از آنكه عناوینی را برای نظامها ارائه دادیم به عنوان برآیند وجود رابطه بین 

عنوان حاصل می آید. این شكل كلی تمام جدول است .یعنی مفهومی به عنوان  2*  2شوند كه از  ضرب 

مفهوم كلی انتزاعی است و مفهومی دیگر وجود دارد كه نظامهائی را تعریف می كند و مفهومی كه مشخص 

مجموعه را به نظامهای  می كند در این نظامها چه اموری وجود دارد و از كجا بدست آمده است؟ پس هر چه

« منتجه»سخن می گوئیم و در نهایت از « بیرون»تعریف می كنیم و سپس از رابطه آن نظامها با « درونی»

 این نسبت بحث می كنیم. از این رو ذیل هر یک از آنها را در قالب سه امر بیان می كنیم.

ه عناوین نظامهاست تا بتوانیم آن را پس تعریف جامعه ای كه در یک مجموعه مطرح می شود اوالً تعریف ب

مركب ببینیم و شی را در عینیت ـ و نه در یک مفهوم مجرد ذهنی ـ تعریف كنیم. اگر تمایالت اجتماعی قرار 

وجود دارد؟ « چه كسی و چه چیزی»باشد و در عینیت مورد دقت قرار گیرد باید مشخص كنیم كه میل به 

و روابط یا شی باشد باید در هر صورت طرف میل را مشخص كرد. اصوالً اگر این میل، میل به عنصر یا مفهوم 

میل داشتن به معنای ارزش قائل شدن و در مقابل تصمیم و موضعگیری و دستور ما فوق ، خاضع بودن و 

برآیند وجود رابطه بین والیت، »مرز افعال را نسبت به این ارزش و حقوق، تعریف كردن است. اما بیان مثال 
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است یا « تكوینی»به تنقیح بحث كمک می كند. اما قبل از آن باید بدانیم والیت یا بصورت « و تصرفتولی 

كه در هر صورت می توان از نوع والیت اسالمی و الحادی آن نام برد: ما به عنوان « اجتماعی»یا « تاریخی»

یف می كنیم چون نسبت به او یک موحد مسلمان ، مفهوم از نوع والیت تكوین را در وجود خداوند متعال تعر

گرایش داریم و اگر كسی مخالف این گرایش باشد او را مسلمان نمی دانیم خداوند متعال در نزد ما رب 

 العالمین است. حضرت رب )جلّت عظمته( پرورش دهنده تمامی عوالم است.

ایشان می دانیم و به اما والیت تاریخی را در خصوص معصومین علیه السالم و سرپرستی تاریخی را از آن 

سرپرستی امم توسط انبیاء علیه السالم معتقدیم. حال اگر كسی به اولیاء تاریخی ما جسارت كند حتماً در 

مقابل او موضعگیری می كنیم و دستور متناسب با این ارزش را هم صادر كرده و حدّ رفتار و حقوق اجتماعی 

 را بر این اساس تعریف می نمائیم.

تماعی را به نظام والیت فقیه تعریف می كنیم.حال اگر بخواهیم صورت الحادی همین سه نوع را اما والیت اج

هم توضیح دهیم می گوئیم: والیت تكوینی ایشان بگونه ای است كه تكوین را عمالً بدون سرپرست معرفی 

ده روی آورند كه كامالً با می كنند و پایه نهائی تكامل را به ماده بر می گردانند. لذا طبعاً باید به پرستش ما

خدا پرستی ما درتضاد آشكاراست. انسان ملحد نسبت به گرایش خویش موضع دارد و ما نیز چنین هستیم. 

او با اولیاء تاریخی بصورتی برخورد می كند كه آثار مادی را درچهره شخصیتهای مادی و مراحل تكاملی كه 

ها و مراحلی وجود دارد كه آنها را سرفصل تغییر می شمارد. و داراست بیان می كند. برای او در تاریخ، چهره 

در عین حال برای آنها یک والیت مستمر ـ آنچنان كه ما برای اولیاء الهی قائلیم ـ قائل نیست چون ایشان را 

برآیند یک مرحله از تكامل می داند كه با تمام عمر دنیوی ایشان باید رسالت خود ر به گروهی دیگر تحویل 

 ند.ده

تكوین در نظر ایشان جائی است كه از تضاد یا نسبیت سخن می گویند چون در مقا بیان علت حركت هستند 

و آن را باعث حركت بعدی قلمداد می كنند. وقتی ایشان در ماتریالیسم تاریخی از تكامل ابزار دستی به 

ساده و از ابزار ساده به شكل  كارخانه سخن می گویند بدین معناست كه عوامل متغیر را از دست به ابزار
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پیچیده كارخانه تعریف می كنند. ایشان در این حال در مقام ارائه تعریف از محور متغیر تاریخی هستند. 

حتماً این تعاریف ، متكی بر تكوین است همچنانكه اولیاء الهی نیز در نزد ما تكیه بر خداوند متعال دارند. لذا 

اساس آن، عواملی را تعریف می كنند. اما ما موجد و پرورش دهند را  ایشان چیزی را می پرستند و بر

حضرت حق می دانیم و اولیاء الهی را در مراحل تكامل تاریخی ، انبیاء و اوصیاء علیه السالم معرفی می كنیم. 

انی و ایشان مفهوم خداوند را مورد بررسی قرار داده و می گویند باید دید این مفهوم در ذهن شما از چه زم

به چه صورت پیدا شد؟ ایشان تحلیل خود را بر مبانی مادی خویش استوار كرده اند. همچنین منطق بطالن 

تسلسل را هم ا خواص ماده می دانند. بنابراین در مقام تكوین نیز به خداوند متعال معتقد نیستند و به تبع، 

و به اولیاء الهی معتقد باشند بلكه ایشان را  در مراحل تكامل تاریخی نیز نمی توانند از خداوند سخن بگویند

به عنوان برآیند عكس العمل یک مرحله از تاریخ می دانند. در هر صورت هر دو گروه باید به ارائه تعریف از 

متغیر كل بپردازند، اما می بینیم كه كفار و ماده گرایان حتی مبانی خداشناسی و دستگاه منطقی و نظری و 

ساس دیدگاه مادی تعریف می كنند. طبعاً والیت اجتماعی ایشان نیز مادی می شود و نمی ارزشی ما را بر ا

توانند مقصد از بیش از رفاه مادی تعریف كنند. همچنین آن نوع تولی نیز كه برای ایشان ارزشمند است بر 

نطق(، چه ابزار تصرف همین اساس مورد بحث قرار می گیرد. افراد، روابط و ابزار و مفاهیم ، چه ابزار نظری )م

 در اشیاء به میزان تأثیر در راندمان رفاه برای آنها ارزش دارند.

بین ما و آنها )اهل سنت( در والیت تاریخی. اختالفاتی وجود دارد. عالوه بر آن نظام ارزشی ما در تكوین نیز 

خداشناسی ، تفاوت دارد لذا تعاریف با آنه برابر ندارد. زمانی كه آنها در كالم، خداشناسی را بیان می نمایند با 

و توصیف آنها از نبوت و امامت نیز تفاوت دارد. البته ما می توانیم بر اساس مشتركات ، اینها را هماهنگ 

 نمائیم و به میزانی كه قدرت هماهنگی داشته باشیم، توانای تنظیم جامعه را خواهیم داشت.

 تولی تاریخی و تولی اجتماعی.بنابراین سه نوع، تولی داریم، تولی تكوینی، 

مثالً گفته می شود من به فالن سرلشكر ارتش یا سپاه بسیار عالقمند هستم چون ریسک خطر بزرگی را به 

جان می خرد. چرا كه اوالً دو حاالت عجیبی در مناجات با خداوند متعال دارد، یعنی تولی او به والیت 
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ائمه علیه السالم را در سطح باال داشته و ثالثاً : ارادت زیادی به  تكوینی بسیار باالست بود. ثانیاً توسالت به

 ولی اجتماعی دارد.

ذكر می كنیم كه نسبت به قرآن و احادیث بسیار مؤدب می باشد هر وقت كه می « مفاهیم»بعد از آن در 

معظم رهبری  خواهد قرآن یا حدیث بخوانید مقید است كه با وضو باشد و دو زانو می نشیند. اگر هم مقام

پیام و اعالمیه ای داشته باشند ولع با دقت عجیبی آنها را می خواند. حالت او بگونه ای است كه در برابر 

كسی كه نسبت به قرآن، احادیث و پیام های مقام معظم رهبری بی ادبی داشته باشد، موضعگیری سخت و 

 تندی دارد.

می باشد. این فرد نسبت به تربت سید الشهداء علیه السالم حالت او نسبت به اشیاء محترم نیز به همین گونه 

احترام عجیبی می گذارد، به نعمتهای خدا احترام فراوانی دارد. اما برعكسی اشیاء پلید مثل شراب را نمی 

 تواند ببیند.

م كه این موارد ، مثالهایی بود كه گرایش و اعتقاد فرد را نشان میدهد. بدین نحو كه یک نظام معرفی كردی

در آن جایگاه دارد. البته فعالً در این بحث ، افراد ، مفاهیم و اشیاء به صورت « عناصر»و « مفاهیم»، «حاالت»

نمونه ای ذكر می شود كه بایستی نظام آنها ارائه گردد. حال سئوال این است كه نحوه نظام دادن و معریف 

ر می نمائیم یعنی شخص بر اساس والیت و را ذك« تصرف»كردن كل برای آنها چیست؟ در قسمت آخر نیز 

تولی چیزی را در نظام اسالمی ایجاد كرده است، اما دیگری آن را خراب می كند. آن شخص نسبت به این 

قضیه حساسیت دارد ولو آن چیز متعلق به خودش نباشد اما نسبت به تصرفات مربوط به آن تعلق دار. در 

ی چیزی را دست كرده است. او در مقابل این شیء ارزش آن را مقابل ممكن است كسی بر اساس خود محور

تحقیر كرده و به صورت سیاسی منفی به آن برخورد نموده و كارآمدی آن را كم جلوه می دهد كه چرا هرگز 

با آن فرد در یک والیت و تصرف قرار ندارد، به هر میزان كه او از دایره تولی خارج شده باشد نسبت به 

 بستگی و عالقه ای ندارد.تصرفات او دل
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والیت، »برای ایجاد نظام بایستی این سه را در سه مفهوم روبرویش ضرب نمائیم؛ بدین صورت كه در سطر 

نوشته شود.سپس هر یک از اینها را قید و « تكوینی، تاریخی و اجتماعی»و در ستون « تولی  و تصرف

عنوان خواهد بود كه روی هم رفته عناوین  9آمدن پیشوند برای بعدی قرار دهیم كه نتیجه این كار، بدست 

 را نتیجه می دهند.« همدلی اجتماعی»و « تكامل جامعه»، « بنیان نظام اخالق جامعه»كلی، 

در وضعیت مادی برای گرایش اجتماعی نیز می توانیم نمونه هایی را ذكرنمائیم. برای گاوپرستها می توان 

و عملكرد را مشاهده نمود. حتی برای یک جامعه غیر مذهبی و الئیک نیز تمامی این موارد را عالقه و احترام 

وضعیت به همین گونه است چرا كه نمی توان آن جامعه را بدون دارا بدن هیچ  ارزشی فرض نمود. مثالً برای 

نند و آن جامعه، رفاه و ابزار و منافع آن جامعه اصل است، اگر بازار بورس تغییری داشته باشد، اعتراض می ك

 این بر سر این اساس است كه لیاقت افراد خودشان را در مدیریت صحیح نسبت به آن محورها می دانند.

را پرستش نمایند ، « جهانی مادی»می توانند یک بت چوبی و سنگی را بپرستند و هم چنین می توانند 

باشد، به خطر افتاده است،  ناو امریكا به خلیج فارس به جهت این است كه منافع او كه رفاه 50فرستادن 

 دلبستگی های آنان به توسعه رفاه است. اگر آن منافع نباشد آن دلبستگی كم می شود.

در بحثهای آینده جدول، برای سبد موضوعات نمونه برداری صورت گرفته و سپس جمعبندی نموده و برای 

دراین صورت است كه قدرت  هر یک، وزن مخصوص ذكر می نمائید. سپس نسبت بین وزنها را می سنجید،

 تحلیل نسبت به جامعه را خواهید داشت.

 بینش اجتماعی ، پایگاه تكامل تفاهم اجتماعی است كه

 است.« چرایی، چیستی ، چگونگی » ـ برابر با نظامهای فلسفی جامعه  1

و خصوصیات آن  ، كارآمدی و اثر و نسبت آن با اشیاء دیگر« چیستی»، دلیل را ذكر نموده ، در « چرایی»در 

 را بیان می نمائیم.

این سه فلسفه، بایستی ذیل دستگاه ارزشی جامعه مورد مطالعه قرار گیرد یعنی ارزش، موضعگیری پرورشی 

جامعه بود، مثالً جامعه، یک نحوه رابطه ارضاء جنسی بین زن و مرد را بنام زنا را حق نمی داند و آن را ضد 
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« گرایش»می گیرد چون « موضع »عگیری خودش فلسفی باشد بلكه ارزش می شمرد. الزم نیست آن موض

دارد، چون متدین است موضع دارد. آن وقت در توسعه و تكامل حتماً باز خورانیها را در همدیگر مشاهده می 

نمائیم ولی آیا همه جوامع بشری تالئم منطقی گرایش هایشان تمام شده است؟ یا این كه حداقل می گوئیم 

بسیار كوچكی از آنها ـ كه شیعه نام دارد ـ تمام شده است. شیعه از نظر فلسفی نیرومند است.  تالئم دسته

اما بینش های یهودیت و مسیحیت و هنود جواب نمی دهد. یعنی مطلقاً مطلبی را حل نكرده اند بلكه 

 موضعگیری پرورشی جامعه و شرائط، اموری را نیكو و حق تعریف نموده است.

ـ می باشد تفاهم و تعاون « گرایش»پایه ـ  همبستگی تمایالت  2یز وحدت اجتماعی بر اساس در جامعه ما ن

اجتماعی ـ می گوئید در تمایالت آنها دلبستگی صد در صد وجود ندارد زیرا عده ای از مقدسین، بعضی از 

ید: صدا وسیما همه امور خرد را بزرگ و بعضی از امور بزرگ را مهم را خرد به حساب می آورند. مثالً می گو

اش ساز و آواز دارد. به او بایستی گفت كه این را در كنار عظمت جهانی اسالم، محدودیتهای نظام حتی در 

تعریف خود هنر، بگذارید ببینید نتیجه اش چه می شود؟! این آقا یک حكم فردی استماع را در كنار یک 

 باشد ـ قرار می دهد! حكم اصلی مقابله با نظام استكبار ـ كه نظام اقامه می

نظام اقامه استكباری تمام آن مفاسد و مظالم را براه می اندازد! این  افراد از مظالم در ارتبطات سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی و مظالم نسبت به كل معارف و اندیشه و گرایش بشر هیچ اطالعاتی ندارد و هیچ پی 

 گیری نیز ندارد!

ست، یعنی در نظام والیت اجتماعی، اصالً موضوعاتش طرح نشده است. اصالً گرایش او یک نظام پیدا نكرده ا

 التفاتی نسبت به مقابله پرچم ایمان و كفر ندارد!

او خودش را نسبت به آستان مقدس امام زمان علیه السالم هیچ مكلف نمی داند جز به گریه و انابه كردن، 

والیت و گرایش تاریخی متوقف شده است و به والیت و اصالً در امور اجتماعی وارد نمی شود. تولی او به 

 گرایش اجتماعی نرسیده است.
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اگر قرار بود كه امور صرفاً به دعا حل شود كه بنی اكرم صلی اهلل علیه و آله وسلم نبایستی جنگ می كردند. 

ی من نسبت به بایستی گفته شود من بایستی مقابله كنم! او غیرت اسالمی اجازه نمی دهد! عالقه و دلبستگ

اسالم به من اجازه نمی دهد! كه نظاره گر توسعه كفر در عالم باشم! این همان زهد ستزی بود كه در جلسه 

 بدان اشاره شد كه احتیاج به بلوغ اجتماعی دارد.

 را توضیح می دهیم.« چگونگی»حال 

به صورت كلی معلوم می علت را « چرا»پیدایش و تغییر را بایستی تحویل دهد. در »چگونگی ، مكانیزم 

، چگونه بدست آمدن و چگونه «چگونگی »خاصیت و كارآدیی را مشخص می كنیم. در « چیستی»نمائیم. در 

 تغییر كردن را بیان می نمائیم.

وحدت و »و ریاضی ، نسبت به موضوعات « فیزیک»، « هستی»این سه مطلب، برآیند شناخت رابطه بین 

 می باشد.« یار و آگاهیاخت»و « زمان و مكان»، « كثرت

 در اینجا توضیح مختصری پیرامون این سه ماده داده می شود.

علتی را كه در چرایی بیان كردیم، می توان تجریدی بیان نمود. تجریدی به این معناست كه از « هستی»در 

 موضوعات و موجودات مختلف، خصوصیات شخصیه را حذف نموده تا به خصوصیت نوعیه می رسیم. مثالً

می باشد. عامترین مفهوم، « مفهوم هستی»خصوصیت مشترك بین انسان و حیوان و سنگ و مداد و .... 

مفهوم هستی می باشد. لوازم این مفهوم را از نظر فلسفی با منطقی كه می تواند لوازم مفهوم جدا شده را از 

واجب باشد چون احكام  موجودات ببیند، مالحظه می نمائیم سپس می گوئیم: هستی ممكنات نمی تواند

هستی یا واجب است یا ممكن، اگر واجب باشد، تغییر درآن امكان ندارد سپس می گوئیم به وجود تغییر و 

 تغایر بین اشیاء مخلوق بون اشیاء اثبات می گردد.

این نحوه هستی شناسی، گرچه خوب است اما این بیان یک مفهوم كلی را موضع قرار می دهد، زمانی كه به 

می رسد، از مفهوم وحدت ، سلب تعدد و از مفهوم كثرت ، سلب یكی بودن شده است چون « حدت كثرتو»

 منطق آن انتزاعی است.
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در تعریف وحدت یكی بودن و در مقابلش تعریف كثرت ، چند تا بودن ذكر می شود. اگر موضوعی باشد اما 

ریف شوند، ولو كه كارآمدی خاصی هم در چند تا نباشد، كثرت می شود. اگر این دو مفهوم جدای از هم تع

، وحدتی است كه دارای كثرت «نظام»را نخواهد داشت؛ چرا كه « نظام سازی»دستگاه داشته باشد مفهوم 

«  هستی»است. هرگاه نظام فلسفه چرایی با فلسفه چیستی و فلسفه چگونگی قطع باشد بدین صورت كه بین 

ته باشد ،بلكه رابطه آنها به نحو بسیار كلی و اجمالی باشد در این ،فیزیک و ریاضی ارتباط منطقی وجود نداش

 صورت حتماً نمی توانید وحدت و كثرتی را كه در فیزیک یا جامعه الزم است، نظام دهی نمایید.

هر سه فلسفه چرایی، چیستی و چگونگی بایستی متفكراین باشد كه هستی، فیزیک و ریاضی یک بار در 

ستی و یک بار دیگر نیز در چیستی تعریف شوند. عالوه بر آن ، این سه تعریف ارائه چرایی، یک بار در چی

شده بایستی نسبت به وحدت و كثرت، زمان و مكان و اختیار و آگاهی هماهنگ و متالئم باشند در این 

 صورت بنیان فكری نظام جامعه، تكامل ادبی و همفكری اجتماعی خواهد داشت.

 كبار ساده طرح كرد و به بحثهای فلسفی آن نپرداخت.این مباحث را می توان ی

بعد از آن یک سری جدولهایی هم بدنبال آن وجود دارد كه نظام تعاریف را در جامعه پیاده كرده ایم، كه 

 بتدائاً یک دورنمایی از كل كار حاصل شود سپس به تفصیل آن بپردازیم.

 والسالم
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 بسمه تعالی

 

ش اجتماعی بین»بشمار می رود « مبنا»قسمت دوم از واژه های كلیدی كه بعنوان یكی از بخشهای سه گانه 

است كه ابتدائا باید تعریف آنرا مورد دقت قرارداد : انسان اشیائی را با چشم می بیند و این خصوصیت در «

حیوانات نیز وجود دارد ولی بینش انسان با آنها یكسان نیست . اصوالً عالوه بر اینكه اختیار و اراده و گرایش 

ز كامالً متفاوت است. انسان، هم قدرت مالحظه امور حسی انسانی با حیوانات تفاوت اساسی دارد بینش او نی

را داراست و هم قدرت نتیجه گیری از آن مالحظات را دارد. البته حیوانات نیز از اموری ـ همچون مالحظه 

خطرات یا منافع ـ به نتایجی نیز دست می یابند و تصمیم به فرار یا خوردن و آشامیدن می گیرند. پس آنها 

قادرند نسبت بین نفع و ضرر خود را تشخیص دهند اما نمی توانند به استنتاج منطقی بپردازند و در این حدّ 

از یک اطالع ، اطالع دیگری را بدست آورند و به تجزیه اطالعات وارده و جدا كردن اوصاف و تركیب قضایا و 

ت گوناگون مبادرت كنند. مالحظه صوت مسئله و موارد عینی پیرامون آن مسئله و مآالً پاسخگوئی به سؤاال

باالتر از این نمی توانند آن مطالبی را كه تجزیه و تركیب می كنند بصورت مفاهیم نظری، موضوع دقت 

مجدّد قرار دهند و لوازم بعیده را مشاهده كنند. در یک كالم ، بینش از آن انسان است لذا می توان موضوع 

لیل قرار دهد. مثالً اگر از چیزی می ترسد ترس را حاالت خویش را موضوع حاالت خویش را موضوع تح

 شناسائی كرده و به علت یابی آن بپردازد.

خویش و هم و برای آنها یک نظام تنظیم « افكار»خود را تحلیل كند و هم « حاالت»انسان هم قادر است 

 كند. مالحظه این نظام، صرفاً مقدور و قوه سنجش ماست كه همانا بینش نامیده می شود.

نیز مصداق دارد چون جامعه قادر است موضوعات  « جامعه»اما این قوه اختصاصی مربوط به انسان، در مورد 

را تحلیل كند و از یک نظام تحلیل برخودار شود. این نظام برای یک جامعه، در « روحی ، ذهنی و عینی»

 حكم یک تلكسوپ است كه می تواند بالنسبه دورترین پیامد را ببیند.
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بینشی كه مربوط به جامعه است گاهی بگونه ای است كه در جریان تكامل، چنین بینشی وجود دارد لكن 

اشد درباره هستی سخن بگویند به انتزاع پرداخته و امور و اوصاف را از هم جدا می كنند. مثالً اگر قرار ب

خصوصیات شخصی را حذف می كنند و در نهایت به مالحظه خصلتهای مشترك می پردازند. می توان با 

« هستی»روش انتزاعی گفت بزرگترین مفهوم مشتركی كه از سایر مفاهیم و خصوصیات جدا می شود مفهوم 

ن مورد دقت قرارداد. این جدائی و مالحظه لوازم یک موضوع و یک مفهوم ـ است. البته لوازم آن را نیز می توا

بین « نسبت»ولو بزرگترین آنها باشد ـ و نهایتاً بیان حكمی درباره آن موضوع نمی تواند ما را در مالحظه 

تصدیق  امور یاری رساندن و صرفاً قادر است یک تصدیق كلی بزرگ را ارائه دهد. مثالً با این منطق می توان

و از این طریق نتیجه بگیریم كه عالم « عالم متغیر است و متغیر حادث است پس عالم حادث است»كرد كه 

مخلقو و محتاج خداوند متعال و یک خالق قادر است. اما از این طریق هرگز نمی توان نسبت بین امور را 

ا  كردیم هر چند می توانیم آن را برای ساختن یک شیء مركب مالحظه نمود. مثالً اگر وزن را از حجم جد

موضوع بحث قرار دهیم و  قواعدی را هم بدست آوریم و بگوئیم حجم، دارای طول و عرض و ارتفاع است كه 

با حذف ارتفاع و كشیدگی عمق آن می توانیم سطح را به طول و عرض تعریف نموده و با حذف عرض آن را 

و كشیدگی را نشان می دهد و این امتداد ، خط را به طول  از امتداد خط را به طول بشناسیم كه امتداد

بشناسانیم كه امتداد و كشیدگی را نشان میدهد و این امتداد را موضوع سلب و ایجاب قرار دهیم و از خط و 

نقطه سخن بگوئیم كه در این صورت فصل اولیه ای را می سازیم كه بر آن اساس می توان مدعی شد كه از 

ط نمی توان بیش از یک خط موازی رسم كرد كه این چیزی جز تعریف سطح نیست اما در نقطه خارج از خ

هر حال نمی توان نسبت به تركیب را در این بینش تفسیر كرد. بله می توان لوازم ادعای فوق را قائل شد و از 

صورت می گیرد  انحناء یا استقامتی كه از عوارض خط است سخن گفت. اصوالً در انتزاع اولیه ای كه از خط

نه انحناء است و نه استقامت. سپس احكامی را برای آن بیان كرده و از مربع و دایره سخن می گوئیم. اما 

نباید فراموش كنیم كه در تمامی این سیر، حجم را از وزن جدا كرده ایم كه قطعاً رسیدن به قضایائی خاص 

 از انتظار نخواهد بود.با كارآمدیهائی مشخص و در یک سطح تعریف شده نیز دور 
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لكن اگر از وزن مخصوص و نسبت بین وزن و جرم و حجم سخن گفتیم و به مالحظه نسبت بین اوصاف 

د پرداختیم حتماً بینش دیگری را به ارمغان می آورد كه ما را قادر می سازد شیء مركب در حال تغییر را مور

 مطالعه قرار دهیم.

رسید كه بر اساس یک تحلیل عقلی و نظری بدان نائل شده « حدّ اولیه»بنابراین یا با انتزاع می توان به یک 

ایم و البته لوازم آن دارای كارآمدی محدودی نیز می باشد و یا با مالحظه مركب در حال تغییر و كنترل آن 

ما را در طراحی برنامه و استراتژی یاری می رساند. از این رو  می توان از كارآمدی خاص آن بهرهمند شد كه

ما منكر كارآئی روش انتزاعی در سطحی دیگر نیستیم؛ چه این كه در هستی شناسی می توان بر این اساس، 

از مفاهیم نظری و احكام صادقی كه از درون این مفاهیم بدست آمده است سخن گفت و خصم را به اسكات 

د و با تمسک به كارآمدی آن، منكر را در عرضه جدال احسن، شكست داد اما از این نمی توان یا الزام كشان

ـ حتی به دقیقترین وجه ممكن ـ نمی « حركت»یاری دوستان را متوقع بود چون اصوالً طرح بحث انتزاعی 

بحث می كنیم و از  تواند مكانیزم  حركت باشد. آیا غیر از این است كه ما در فیزیک اتمی، از مكانیزم حركت

فلسفه تاریخ، شناخت عوامل متغیر تاریخ را كه بر آن اساس، مكانیزم  حركت تكاملی تعریف می شود 

خواهانیم و در ریاضیات كاربردی ـ و نه نظری محض ـ می خواهیم شیء را در حال حركت ، به محاسبه در 

 آوریم و نسبت موجود در آن را تعیین كنیم؟

حال اگر بینش ، به منطق انتزاعی اكتفاء كند و نتواند مكانیزمهای سنجش بین امور را بدست بگیرد حتماً 

ضررهای بزرگی را متوجه جامعه خواهد ساخت. هر چند بینش جامعه  صحیح باشد اما توانمندی آن در 

تارها و تغییرات نظامها و مركبها را تعیین كند باید منتظر باشیم كه حدی نباشد كه بتواند مكانیزمها و ساخ

احكام آن نسبت به موضوعا گوناگون، بصورت متسقل از یكدیگر مطرح شوند. اما استقالل احكام،چه تبعاتی را 

 بدنبال دارد؟
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است  كسی كه در یک محور مشغول بكار است نمی تواند با محوری دیگر كه شخصی دیگر در آن مشغول

ارتباط بر قرار كند چون اصوالً این ارتباط، قائل سنجش نبوده و در دو مقوله مطرح است. اولین الزمه منفی 

است زیرا هر یک بصورت مستقل ، صرفاً موضوع كار خود را می بینید « تفاهم اجتماعی»چنین امری، ضعف 

هر یک از ایشان دركار خد ممحّض و نمی توانند در چنین دستگاهی بصورت منطقی ، هماهنگ عمل كنند. 

بوده والبته هر دو نیز صالحند. اما در كجا باید یكی از آن دو به نفع دیگری ـ  و بالعكس ـ محدودیت كار 

خود را بپذیرد؟ چون موضوعات بصورت مستقل تعریف شده اند و فعل نسبت به آنها نیز مستقل است نمی 

وند. بله هر چند بصورت موردی در همین عرصه می توان توانند عمالً زیر ای چتر منطقی هماهنگ ش

هماهنگی فی الجمله ای را ایجاد كرد اما صحت و سقم این هماهنگی نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و 

كسی را یارای تعیین آن نیست. لذا گاهی یک نفر سعی می كند به نفع برادر خود تحركش را كنترل كند و 

گری. در اینجا ایثار نسبت به یكدیگر در سطحی محدود مطرح می شود اما بالفاصله این گاهی او بنفع دی

سؤال طرح می گردد كه آیا چنین ایثاری برای یک جامعه ، نافع است یا مضرّ؟ هر چند هر دو همدلی و 

جامعه را در  همجهتی دارند اما اگر در نقطه ای كه نباید از آن عدول كرده و كوتاه  بیایند چنین كنند عمالً

یک تنگنا و عسرت قرار می دهند. لذا به تفاهم رساندن این امر كه باید هر دو در آن نقطه متمركز شوند 

امری مشكل می نماید. همچنین تعیین مرزی كه مربوط به حیطه فعالیت دیگری است و بدست آوردن 

 نسبت بین دو حیطه فعالیت ، در این دستگاه قابل تفسیر نیست.

این گونه تبعات، زمانی كه در محدوده امور غیر سازمانی صورت می گیرد چندان ملموس نیست اما زمانی كه 

ـ یعنی « دانشگاه»از هماهنگی امور متعدد در یک سازمان سخن می گوئیم و مثالً از عناصر دخیل و امر 

و دانشجو ـ بحث می كنیم تا ببینیم باید به كدام بخش بیشتر بهدا داد  و به چه تعداد داشنجو، استاد و مدیر 

چند استاد اختصاص داد و محتوای دروس را چگونه تنظیم نمود و در هر واحدی، چه نوع اطالعاتی باید 

ست چگونه باشد و تا تدریس شود تا با یكدیگر اطالعات هماهنگ باشد و اصوالً بافت و محتوای اطالعات بای

چه مقدار باید به فضای آموزشی و رفاه دانشجویان و كتابخانه و تغذیه و .... بها داد و با این امكانات محدود 
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چگونه می توان از یک برنامه صحیح تخصیص امكانات بهره جست ، چون در همه این موارد از تخصیص و 

ماندهی سخن بمیان می آید ناچار هستیم ابزار مطنقط تنظیم نسبت و بهینه گردش عملیات و برنامه و ساز

الزم را برای نسبت سنجی بین امور طراحی كنیم. در این حال ضروری است ابتدائاً صورت اجناس و امكانات 

و مشاغل ضروری را معین كرد و با تعیین و جذب مقدار بودجه، به انجام وظایف محوّل پرداخت. اما آیا قرار 

ای وظایف، با یک چشم مالحظه شوند یا باید تخصیص مقدورات را متناسب باضریب است تمامی محوره

اهمیت و اولویت هر بخش انجام داد؟ اگر بپذریم موضوعات در  یک سطح نیستند باید بتوان نسبت بین آنها 

 را معین نمود تا یک منتجه و برآیند نیرومندتر را از این طریق بدست آورد.

ن براحتی می توان ضرورت تعیین نسبت بین امور را اثبات كرد و تنظیم نظام را به آن بنابراین در یک سازما

منوط دانست. چون در غیر این صورت حداقل نمی توان نظام را بهینه نمود. حال در جامعه نیز همین 

 واقعیت وجود دارد؛ یعنی اگر فرهنگ جامعه نتواند نسبت بین امور را مشاهده كند آن قشری كه حامی

گرایش به مذهب  هستند نمی پذیرند. گر چه به ایشان بگوئیم شرائط موجود، ما را در محدودیت قرار داده 

است لذا وجود آن استثنائات، اجتناب ناپذیر است بالفاصله جواب می شنویم كدام محدودیت ؟! ایشان نمی 

یه نباشد. اگر به ایشان بگوئیم پذیرند كه موسیقی صدا و سیمای ما كما كان در یک دستگاه الهی قابل توج

تعداد نیروی انسانی مخلص موجود در جامعه ـ همچون شما ـ اندك است و تعدادش افرادی كه در نظام 

پرورشی دیگری رشد كرده اند بسیار است و در عین حال چون تحقیقات الزم صورت نگرفته است لذا نمی 

چ موردی قابل امضاء نیست، جواب می شنویم اتفاقاً توان با ضرس قطع مدعی شد این نوع موسیقی ها در هی

صورت گرفته است. « كضرب االوتار و المزامر»تعریف صحیحی از موسیقی محرم در قالب كلماتی همچون 

لكن سخن ما با ایشان این است كه با مشاهده یک یا چند روایت نمی توان بالفاصله فتوی به حرمت یا جواز 

عیات موجود و دخالت دادن شرائط ـ همچون محدودیت قدرت نظام اسالمی در امری داد چون جمعبندی واق

برخورد با دشمنان خود ـ ایجاب می كند با تأمل بیشتری به این نوع معضالت بنگریم كه آیا شرائط پرورشی 

 جامعه، استفاده از موزیک  و را اقتضاء دارد یا خیر؟
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حال سؤال اساسی این است كه چرا ایشان قادرنیستند نسبت بین امور را مالحظه كرده و عمالً به استقالل 

چرائی بمعنای »فكری موضوعات دچار شده اند؟ به نظر ما فرهنگ  و بیشن جامعه باید بتوان در سه بخش 

این وجود دارد؟ اگر « چرا »اسخگوی این قبیل سئواالت باشد كه حضور خود را اعالم نماید  تا بتواند پ« عام

نتوانیم به این سه سؤال اصلی در خصوص امری كوچک یا بزرگ پاسخ دهیم یا پاسخ ما به آنها بصورت بریده 

باشد حتماً قدرت تفاهم اجتماعی ما درسطحی محدود باقی می ماند. اما اگر بتوانیم هر جوابگوی سؤاالت 

علت، چیستی و »و هم آنها را در یک انسجام منطقی، هماهنگ كنیم بگونه ای كه در بیان  فوق باشیم

 دچار تناقض نشویم قطعاً از قدرت تفاهم اجتماعی بیشتری برخودار خواهیم بود.« چگونگی

با « هستی شناسی» بصورت كلی مطرح است. اگر « هستی، فیزیک و ریاضی»ن سه نظام سه امر درون ای

ارتباطی نداشته باشد و هر یک از امور سه گانه هستی، فیزیک و « نسبتهای میان رفتارها»و « رفتار هستی»

ود خواهد شد. ریاضی بصورت جداگانه بیان شود به تبع ، قدرت عملكرد و كارآئی هستی شناسی ما نیز محد

اصوالً فیزیک بریده از از ریاضی كه سابقاً در میان دانشمندان از جایگاهی خاص برخودار بود و هستی شناسی 

بریده از فیزیک و ریاضی نمی تواند از كارآمدی زیادی برخودار باشد. اما اگر رفتار هستی تعریف شده ا سوی 

ب را در قالب معادالت ریاضی تمام می كند و هر دو ما با نسبت سنجش ها و سنجش هائی كه نسبت و تناس

مكان »هستی « وحدت و كثرت»آنها با هستی شناسی مورد نظر ما هماهنگ باشد باید در موضوعات، هستی 

تفسیری واحد ارائه دهند به تعبیر دیگر هماهنگی فیزیک وحدت و « اختیار آگاهی» باالخره هستی « و زمان

و فیزیک اختیار آگاهی با ریاضی وحدت و كثرت، ریاضی مكان و زمان و ریاضی كثرت، فیزیک مكان و زمان 

 امری غیر قابل اجتناب است. 2اختیار و آگاهی
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مكان  »، « وحدت و كثرت»گانه  6در سه دسته از موضوعات « هستی، فیزیک و ریاضی»بنابراین اگر سه امر 

گاه قدرت تفاهم اجتماعی جامعه، تكامل پیدا بصورت هماهنگ عمل كنند آن« اختیار و آگاهی»و « و زمان

می كند. دراین حال صحیح است بگوئیم چنین جامعه ای از نعمت نظام فكری،تكامل ادبی و هم فكری 

 اجتماعی بهره مند است.

ساختن ابزاری همچون جرثقیل ، از قواعد ریاضی سال قبل تأمل كنیم هر چند برای  200اگر در فیزیک 

استفاده می شد اما پیش فرضهای ریاضی آن زمان چندان ارتباطی با پیش فرضهای فیزیک نداشت. مثالً 

پیش فرضهای فیزیک، از ثقل سخن می گفت به این كه باید نقطه ثقلی را در بازوی گشتاور اهرم معین كرد 

ولی بازوی اهرم با بازوی گشتاوری كه وظیفه بلند كردن جسم را بر عهده تا بتوان گفت هر اندازه نسبت ط

دارد بیشتر باشد قادر خواهد بود اجسام بزرگتری را بلند كند، لذا پیش فرضهی مزبور در نهایت قادر به 

ساخت ابزاری بنام ترازو می شد اما بحث آن درمورد چنین ابزاری ، ربطی به حد اولیه ریاضی نداشت. لكن 

را مورد دقت بیشتری قرار دهیم می بینیم تعیین سختی و سستی جسم « فیزیک نسبیّت»اگر زمان معاصر و 

تغییر پیدا « جاذبه»را منوط به تعیین جایگاه آن می داند. چون در این نوع فیزیک اصوالً معنی قبلی ثقل، به 

« نسبتی»نیم كه به چه كرده است اما اگر بخواهیم ببنیم قدرت جذب شی چقدر است باید مشخص ك

منسوب است؟ طبعاً ریاضیاتی كه در اینجا مطرح می شود دیگر قابل مقایسه با ریاضیات قدیم كه جدای از 

مفهوم ثقل معنا پیدا می كرد نیست. البته بر اساس همان مبحث ثقل هم می توان ساختمانهای بلند ساخت 

ساخت برجهای بلند چند طبقه عاجز می بینیم. چون  و به حرفه معماری پرداخت اما در عین حال خود را از

محاسبه میزان فشاری را كه بوسیله نیروهای وارده بر پی ساختمان در طبقه آخر این برج بلند صورت می 

پذیرد باید با میزان مقاومت مصالح سنجیده شود؛ یعنی بایست بتوان محوری را كه كشش و تنش را نسبت 

گیری می كند معین نمود این امر جز با فیزیک جدید كه در ارتباط تنگاتنگ با به مقاومت ساختمان اندازه 

 ریاضیات نوین است امكانپذیر نمی باشد.
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ممكن است بتوان ساختمانهای بلندی را كه در تاریخ گذشته معماری بشر همچون طاق كسری و اهرام ثالثه 

ی خارق العاده مطرحند اما همان اطالعات برای و... نام برد كه نسبت به دانش فنی آنروز بشر بعنوان كارها

برج سازی در این زمان كفایت نمی كند. اصوالً میزان سختی و سستی با كشش و تنشی كه در كامپیوتر 

محاسبه می شود با چنان اطالعاتی تناسب ندارد. فیزیک رفتار ماده ـ یعنی سختی و سستی و عكس العمل 

ار استاتیكی كه ما  آن را طالبیم ـ امروز بگونه ای دیگر تعریف می شود. آن در پوسیدن و مقاومت و در ساخت

حال اگر یک پله باالتر بیائیم و از فیزیک و رفتار و هستی ماده سخن بگوئیم در واقع ناچاریم از وضعیت 

 درون مولكولی و مهندسی نسبت ساختار درونی آن ـ و نه مكانیزم بیرونی آن ـ در فیزیک الكتریک و سپس

 الكترونیک بحث كنیم. قطعاً چنین امری محاسبه ریاضیات با خود را طلب می كند.

پس مبانی فیزیک و ریاضی گاهی با یكدیگر در ارتباط نیستند و بصورت دو دستگاه جداگانه عمل می كنند 

و بگونه ای كه سنجشها جدای از فیزیک و هر دو منفک از هستی شناسی، وظیفه خود را انجام می دهند. 

گاهی می توان مبانی آن ها را به وحدت رساند كه دراین صورت ریاضیات جدای از فیزیک معنائی ندارد. 

البته اگر از فیزیک بدون ریاضیات سخن می گوئیم بمعنای نبود سنجش در آن نیست بلكه بمعنای استقالل 

 مبنای تعریف آن ریاضیات است.

جامعه ارتقاء می یابد همچنانكه گرایش « همفكری»چنانچه گذشت امر ما دارای تكامل ادبی باشیم 

اجتماعی « همدلی»تعریف شد و تكامل وجدان به « پایگاه تكامل همبستگی تمایالت اجتماعی»اجتماعی، به 

دو نظامی، با یكدیگر همدل  منجر گردید، تكامل ادبی نیز به همفكری اجتماعی منتهی می شود. ممكن است

باشند اما زبان همفكری آنها بگونه ای نیست كه بتوانند مشاهده مختلف خود را نسبت به یک موضوع ، به 

یک زبان ترجمه كنند تا از نعمت همزبانی نیز برخودار شوند. ایشان همدلی دارند اما از دو منظر به محورهای 

هر یک می تواند بخوبی محور خود را توجیه كند ولی نمی تواند  حمله بر علیه دشمن نگاه می كنند. طبعاً

نسبت آن را به محور دیگری تعیین نماید. یعنی نمی تواند به زبان محور دوم، نسبت موجود را ترجمه كند 

لذا در نهایت به یكدیگر می گویند هر چند به اخالص تو اعتماد دارم ولی معتقد به نظریه تو نیستم چون 
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كالم خود را تكرار می كنی و از توجه به كالم من ابا داری! آنها از این جهت سخن صحیحی می همواره 

گویند چون هر یک نمی توان سخن دیگر را به آن نحو كه او می گوید درك كند. علت واضح است زیرا 

بیان یک  هیچیک قادر نیست نسبت بین امور را ببیند . لذا درك نسبت براحتی به همزبانی منجر می شود

 مثال دیگر به تنقیح بیشتر بحث كمک می كند:

اگر دو انسان مخلس با دو سطح فرهنگی در نظر گرفته شوند چون از نظر منطقی در دو عرصه پرورش یافته 

اند و سطح ادراك هیچیک از آنه بگونه ای نیست كه معتقد خود را به تفاهم دیگری برساند لذا عمالً در این 

جدی می شوند. آیا می توان مشكالت دانشگاه را برای مادر بزرگ مخلص خود كه با خصوص دچار مشكل 

مبانی و علوم دانشگاهی بیگانه است مطرح نمود و از او راه حلّ این معضالت را در خواست كرد؟! اصوالً او 

دان خود را از ورود در این فضای فكری عاجز می بیند چون موضوع فكر او در حدّ صحت و سالمت فرزن

واقربای خود است. كه پیش از كالم و مرام دوران جوانی خود را درك نمی كند. اگر او ببنید یكی از فرزندان 

خود به تمرینات سخت چتر بازی و .... مشغول است شاید حالت دلهره بلكه سكته بر او عارض شود و برای او 

بگویند وی بخاطر ممارست و تمرین زیاد از این سئوال پیش می آید كه چرا او چنین می كند؟! هر چه به او 

قدرت و انعطاف بدنی الزم برخودار است آن را باور نمی كند. متأسفانه این مشكل صرفاً منحصر در شخصی 

 همچون مادر بزرگ نیست و در سطو دیگر بگونه ای دیگر رخ می نماید.

ذهن است می بینیم دو نفر از  اصوالً سطوح مختلف پرورش فكری كه در آنها موضوع تمحض، موضوع خاص

دو زاویه به آن موضوع می نگرند و در عین  حال قدرت ترجمه به زبان یكدیگر را ندارند. غایت چنین نگرشی 

، به بروز اختالف و زدن اتهام غرض ورزی به یكدیگر منجر  می شود. اگر تمامی افراد و جمعیتها از موضوعی 

سخن بگویند دیگر اشتقاق جمعیتها و احزاب ، محلی از اعراب به یک نحو « عدالت اجتماعی»هم چون 

 نخواهد داشت.

نیز « همفكری»كافی نیست و « همكاری »و همجهتی برای ایجاد « همدلی»پس می بینیم كه وجود 

رورت تكامل همدلی اجتماعی بصورت مستمر نیازمندیم. مالحظه مبنائی ما  را وا می دارد كه هم قائل به ض
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بشویم و هم از ضرورت تكامل همفكری و همكاری اجتماعی سخن بگوئیم . پس از انقالب اسالمی ، مرحله 

جدیدی از تكامل اجتماعی بوجود آمده است كه در آن نیازهائی مطرح شده است كه نمی توان با نظام 

ا فرهنگ نیز باید تكامل الزم را بیابد. یعنی زمانی كه نظام و فرهنگی پیش از انقالب به آنه پاسخ گفت لذ

روحیه و همدلی سیاسی تكامل یافت و در ساختار سیاسی كشور تغییر پیدا شد باید بتوان ماشین فكری 

متناسب با این انرژی نوین و بزرگ را نیز طراحی كرد. طبعاً عدم تناسب بین این دو ، موجبات بروز 

گونی در جامعه می شود. هر چند همدلی مقدم بر همزبانی و همفكری است اما بدون آن ناهنجاریهای گونا

نیز بروز اختالف حتمی خواهد بود. اصوالً جریان عاطفه، مكانیزم خاصی را طلب می كند كه در چارچوب 

 همزبانی و همفكری معنا پیدا می كند.

البته ما نیز قائل به ضرورت تضارب و برخورد افكار هستیم اما تضاریی را مطلوب می دانیم كه زمینه ساز 

تكامل جامعه است نه برخوردی كه موجد نفرت اجتماعی و  دوری آحاد جامعه از یكدیگر می شود. سقف آن 

ت مورد بحث معین شود به این كه نوع تعاطی افكار كه موجب تكامل می گردد باید در طبقه بندی موضوعا

اگر برخودارها در ریشه های منطق بصورت  مثبت و همجه حركت كند منطق همفكری نیز باید پیدا می 

شود كه با حصول آن می توان امیدوار بود كه طبقات بعدی نیز از قدرت همفكری الزم برخودار شوند. اصوالً 

دراكات را بر عهده دارد بگونه ای كه برای خود فرد، كار منطق، هماهنگ سازی است و نقش هماهنگی ا

ادراكات خود فرد را هماهنگ می كند و برای بیان مقصود خود به مخاطب، وسیله هماهنگ شدن سخنانش 

می باشد. مثالً كسی كه به چهار عمل اصلی ریاضیات اعداد طبیعی مسلّط است هنگام واریز پول به حساب 

ل نمی شود و با حسابدار بانک در بده و بستان و پول ، اختالفی پیدا نمی شخصی خود در بانک دچار مشك

كند كه چرا پول واریز شده را به من نمی دهی؟! چون حسابدار می گوید تو با اعداد و ارقام آشنائی و می 

ر منطق بینی هر زمان كه پولی را به حساب خود واریز كرده ای اعداد مربوطه درحال ارتقاء بوده است. اما اگ

اعداد طبیعی و چهار عمل اصلی وجود نداشت مشتری و حسابدار دچار مشكل می شدند چون مشتری یک 

بسته پول تحویل می داد اما از آنجائی كه هیچیک از طرفین حساب نمی دانستند لذا هنگام گرفتن باید  به 
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ف و زدن ابهام به او می گذاشت. پس هر مقدار پولی كه حسابدار به او می داد راضی باشد و یا بنا را براختال

 می بینیم این عالئم و ارقام و عملیات محسابه ، وسیله تفاهم كمی میان افراد می شود.

می دراین حال صحیح است بگوئیم اصوالً نقش منطق، در هماهنگ سازی و مقنن كردن افكار انسانها خالصه 

شود.اگر منطقی را كه  افراد فرا گرفته و بكار می گیرند از ظرفیت هماهنگ سازی متناسب با مرحله كمال 

برخودار نباشد عمالً هماهنگی ادراكات و رفتارها در سطحی محدود باقی  خواهد ماند. البته بدون منطق هم 

قرار گردد. بنابراین آن منطقی كه می  نمی توان انتظار داشت امور جامعه جریان یابد و مفاهمات عمومی بر

توان لوازم مفاهیم نظری محض را ارزیابی كند اما مكانیزم و ساختار و نظام و تخصیص بین امور را نمی تواند 

مالحظه كرده و صرفاً لوازم یک حدّ و نه نسبت بین حدّها را مشاهده كند طبعاً در مقام نظام سازی نمی 

رائه دهد تا بر آن اساس بتوان به ترسیم توزیع قدرت و تنظیم حدود وظایف و تواند یک الگوی تخصیص را ا

 اختیاراتی كه در یک نمای سازمانی وجود دارد مبادرت نمود.

باعتقاد ما آن منطقی كه بتواند نسبت بین امور را مالحظه كند از قدرت هماهنگ سازی الزم برخودار خواهد 

حاكمیت نظام را در اختار دارند لذا ناچارند نسبت بین امور را با مذهب و بود. امروزه متدینین جامعه اسالمی، 

جهت حاكم بر ارزشهای خود معین نمایند. اما اگر نتوانند حول مذهب و گرایش خود، وزن هر امری را معین 

 70كنند آنگاه چیزی را گرانتر و چیز دیگری را ارزانتر انتخاب می كنند. آیا صحیح است به یک اسكناس 

تومانی داد و ارزش آنها را یكسان فرض كرد؟ منطقی كه بتواند هماهنگ سازی را  20یا  100تومانی، بهای 

 است كه متناسب با سطح گرایش می باشد.« بینش تكاملی»صورت دهد همان 

كنند و مثالً مجلس را به ضعف در تقنین قوانین شماتت اگر قرار باشد هر یک از اركان نظام، دیگری را متهم 

نمایند جای دارد كه مجلس نیز به دفاع از خود بگوید: ما نیز در بسیار امور ـ همچون نوشتن اساسنامه ـ 

دست شما را باز گذاشتیم اما چرا بخوبی عمل نكردید؟ هر دو گروه نیز می توانند قوه قضائیه و همگی ، قوه 

قائص دستگاه مربوطه مؤاخذه نمایند و در نهایت مدعی شوند كه با تعویض عناصر و مدیریتها مجریه رابه ن
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می توان به اصالح امور پرداخت! ایشان كسانی هستند كه بخشی از مدیریت كنونی نظام را چندان دلسوز و 

ه بر اساس شاخصه متعهد به ارزشها نمی دانند و از دید خود افرادی را برای تصدی امور معرفی می كنند ك

های موجود پذیرش خود افرادی مطلوب به شمار می روند. اما وقتی چنین افرادی را بر مسند امور می بینند 

باز احساس می كنند كارها آنچنان كه باید بصورت مطلوب اداره نمی شود. باعتقاد ما ریشه این معضالت را 

 باید در امری ورای افراد و نیروها جستجو كرد.

نداریم « منطق صوری»ه اگر از عدم توان هماهنگ سازی منطقها سخن می گوئیم فعالً نظر خاصی به البت

بلكه می گوئیم جامعه در هماهنگ شدنش مجبور است از ابزار قوی و كارآمد بهره جوید تا بتوان با این ابزار ، 

نسبت به موضوعات « هستی، فیزیک ، ریاضی»را در سه بخش « چرائی، چیستی و چگونگی»هماهنگی در 

بر عهده گرفت. البته تفصیل این مباحث، مجال « اختیار و آگاهی»و « مكان و زمان»، « وحدت و كثرت»

وسیعتری را طلب می كند اما اجمال مطالب تا بدین جا می توان راهگشا باشد. لذا از طرح مباحثی كه تبیین 

قام بحث نمی كنیم كه چرائی و چیستی بوجود بیشتری را طلب می كند پرهیز می كنیم. مثالً در این م

آمدن و چگونگی تغییرات وحدت و كثرت و یا مكان و زمان و یا اختیار و آگاهی به چه صورت است؟ طبعاً با 

 ترسیم شمای كلی می توان در سلسله مباحثی دیگر تفصیل مطلب را پی گرفت.
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 مقدمه

« مبنا»ومین قسمت از كه س« دانش اجتماعی یا پایگاه تكامل تعاون اجتماعی»این نوشتار به بررسی اجمالی 

است كه در قالب « نظامهای تجارب كاربردی جامعه»به شمار می رود اختصاص دارد. تعاون اجتماعی، برابر با 

 قابل تعریف است. تبیین این مطلب، نیازمند بیان یک مقدمه است:« انسان، ابزار و امكان»

كاز ذهنی ما از تجارب كاربردی ابتدائاً به صورت تجربه قانونمندی مـاده اسـت در رونـد تكامـل هسـتی و      ارت

بی معنا می نماید! قطعاً این دیدگاه « ال حول و ال قوه اال باهلل»پرورش و هدایت آن وجود ندارد و سخنی مثل 

 محكوم به بطالن است.

چنین بیـان كـردیم كـه ربـط     « بینش»در سطح باالتر ـ یعنی  » فلسفه فیزیک»ما نیز اعتقاد خود را در باب 

چگونـه  « وحدت و كثرت مكان و زمان و اختیار و آگـاهی »گانه  6با مفاهیم « هستی، فیزیک، ریاضی»میان 

را داراست. شرائط تسخیر قوانین حاكم « تعلق»، قدرت ایجاد كیفیت «اختیار»است. در آنجا اثبات كردیم كه 

اختیارات و نظام ارواج موجودات مختار موجود می آورند. قوانین فیزیک در یک بستر دیگر  بر نسبیت را نظام

یعنی با امداد الهی است كه « كالً نمدّ هؤالء و هؤالء»و با امداد الهی معنا می یابد؛ چه اینكه قرآن می فرماید: 

اً قـوانین نسـبیت از یـک مرحلـه     می توان دنیا را با اختیار سوء و حیوای یا حسن و ملكوتی مسخر كرد. طبع

 ذهنی عبور خواهد كرد و به یک انسجام و هماهنگی در عینیّت ختم خواهد شد.

این مقدمه ای اجمالی بود تا بدانیم تجارب كاربردی بدین معنا نیست كه حاكمیت قـوانین مـادی بـر انسـان     

رش باشد. حال آنكه ارتكاز اولیه ذهن نسبت به این تجارب چنین است كه مثالً این آب است كه تـر  قابل پذی

م یكند و فرقی نمی كند كه این ماده حیاتی در اختیار كافر باشد یا مسلمان. از این دیدگاه، خصوصیت مزبور 

در جای خود باید به اینكه برای آب، یک خاصیت تكوینی است كه كسی را توان تصرف در آن نمی باشد. اما 

بپردازیم كه این خصوصیت و هزاران خصلت مشابه كه نسبت به سـایر پدیـده هـا وجـود دارد در نهایـت بـه       
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بازگشت دارد. لذا فعالً با آن به عنوان یک سؤال برخورد مـی كنـیم كـه بایـد پیرامـون      « نظام والیت»حضور 

می توان تا اندازه در روشن شدن مقصود خود در ایـن   جواب آن به تأمل جدّی پرداخت. بیان یک مثال ساده

سطح از بحث ما را یاری رساند: همگان می دانند توقف هنگام قرمز بودن چراغ راهنمایی، امری قانونی است. 

برای كسانی كه تصمیم می گیرند چراغ راهنما در را در كدام نقطه از شهر باید نصب كرد نیز اختیـارات تـام   

چند آنها خود را مقیّد به همان قوانین ترافیک می دانند. حال در مقیاس بزرگتر، آنچـه كـه   وجودت دارد هر 

قـدرت، اطـالع و   »دست این افراد را در تصمیمات خود باز گذاشته و یا می بندد چیـزی جـز قواعـد توزیـع     

هـا و جـاده   نیست كه تعیین كننده كیفیت تمركز جمیعت و بافت آن و شرائط حاكم بر احداث خیابان« ثورت

ها است. اما قواعد مزبور بنوبه خود در یک ساختار بزرگتر تعیین می شوند و آن جایی است كه به این سـؤال  

پاسخ داده می شودكه پیشفرضهای مورد نظر در امر تكامل چگونه است و به چه صورت باید به تعریف توازن 

كـه آیـا جهـت گیـری الهـی اسـت یـا        برای رسیدن به كمال پرداخت؟ پایان چنین سیری مشخص می شود 

الحادی؟ و آیا انگیزشها مادی است یا مكلوتی؟ پس در واقع صحیح است كه بگوییم نصب یاعدم نصـب یـک   

تابلوی ساده راهنمایی و رانندگی را در یک نقطه، همان قوانین حاكم معین می كنند كه از قبل آنها مشخص 

ط اجتماعی، حكومت داشته باشد. بنابراین وقتی از هـر سـطح   شده است چه نوع تنظیمی باید بر رفتار و رواب

باالیی به سطوح پایینتر نظر می افكنیم اختیارات سطوح باالتر، تعیین كننده قـوانین و حـدود بـرای سـطوح     

پایینتر است و هر چه به سطح باالتر نظر می اندازیم می بینیم بالنّسبه دارای قدرت تصمیم گیری و تحـرك  

الً در سطوح مادون خود مؤثرند. با این وصف می توان تصمیمات راهنمـایی و راننـدگی را بـه    هستند كه كام

یک كمیسیون خاص منتسب نمود بگونه ای كه تصمیم آنها برای مادون، عـین قـانون باشـد و رفتـار آنهـا را      

طح بـاالتر  كنترل كند هر ند خودشان هم بصورت مقنن به انجام وظیفه بپردازند اما مقنن شـدن آنـه بـه سـ    

 ختم می شود. اینک به اصل بحث باز می گردیم. « جهت»منوط است تا جائی كه این سلسله به 
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د، برآیند یک را بدنبال دارد اما خو« امكان»و « ابزار»، «نیروی انسانی»تجارب كاربردی هر چند ارتقاء فرآیند 

می گنجد. آیا تعریف ما از این دو مقولـه بگونـه   « انسان»و « حیات»امر درونی است كه در قالب تعریف ما از 

ای است كه انسان را هم حیوانی پیچیده تر می داند یا آنكه برای او مقام خالفت قائل است كه می توانـد در  

تواند به حیات حیوانی و گیاهی تعریف شود؟ همچنین نظام خالفت الهی حضور داشته باشد تا جائی كه نمی 

معنا می كنیم و یا برآینـد رفتـار   « نظام والیت»ارائه می دهیم؟ آیا آنرا در چارچوب « جامعه»چه تعریفی از 

 پیچیده ماده می دانیم؟

ــ یعنـی برآینـده مـاده ـ و بـاالخره       « شـیمی »اصوالً رابطه این تعاریف با فیزیک ـ یعنی رفتارنظام ماده ـ و   

 چیست در اینجا ضروری است به نحو اختصار در مورد سه مفهوم اخیر، توضیحاتی ارائه دهیم:« منابع طبیع»

كه در خصوص تغییرات و كارآمدی آن بحث می كند. گاهی ماده برای رفتار خود دارای یک نظام خاص است 

و الكترونیک نام دارد به ارائه تعریـف دربـاره رفتـار آن مـی     « اشعه»این نظام، پیرامون یک مرتبه از ماده كه 

و الكتریسیته نـام دارد و  « الكتریک»پردازد. و گاهی در یک سطح پایینتر پیرامون مرتبه ای دیگر از ماده كه 

ومكانیزم ماده كه همانا ساختار برون مولكونی است و شامل « مولكول»آن پایینتر در خصوص رفتار  گاهی از

هیدرولیک ـ یا سیّاالت ـ و استاتیک می باشد سخن می گوید. با این وصف می توان كلیّات موضوع فیزیک را 

 در نظام و ساختار رفتار ماده خالصه كرد.

ر سخن می گوییم. مثالً این علم خود را موظف می داند كه از برگ كاغذ و اما در شیمی، از برآیند همین رفتا

درخت، تعریف و معادله تولید ارائه دهد اما اگر قرار باشد به تغییر ساختار درون مولكولی بپردازیم كه بتوانـد  

ارد ارجـاع  محصول دیگری را تحویل دهد باید این مهم را به فیزیک كه وظیفه تغییر ساختارها را بر عهـده د 

داد. پس صحیح است كه یک شیمیدان به یک فیزیكدان بگوید باید برای من ساختار درون مولكولی را تغییر 

 دهی تا بتوانم محصول جدیدی را به جامعه انسانی تحویل دهم.
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بیعی، در قالب شیمی مـی گنجـد. امـا در منـابع     حال هر دو صورت برآیند نظام مادی به شكل مصنوعی و ط

طبیعی، از برآیند نظام طبیعی سخن می گوییم كه دستیابی به آن در سطوح مختلف منوط به میزان قـدرت  

 تسخیر ماست و در نظام والیت، شكل آن قابل تعریف است.

ضـرب  « حیـات، انسـان و جامعـه   »را در سه عنـوان  « فیزیک، شیمی و منابع طبیعی»گانه  2آیا اگر عناوین 

نكنیم می توانیم انتظار داشته باشیم نظام تجارب را بدون آن كه تنظیم كنیم به صرف داشـتن گـرایش امـا    

اضی را ایجاد كرد اما به شرطی كه این، یک ایجاد بدون دارا بودن بینش تعریف كنیم؟ بله می توان قوانین ری

مقنن باشد. اگر چنین نكنیم و نتوانیم عالقه روحی خود را به ایجاد تحـرك ذهنـی خـود در عرصـه نسـبیّت      

عالقه ها واداری تا نهایتاً به هماهنگی قدرت انسانی نائل شویم باید منتظر باشیم كه ایـن قـدرت بـه وسـیله     

قوانین فیزیک عمالً در تسخیر آنها قرار گیرد. به تعبیـر بهتـر نمـی تـوان روحیـه       دشمن ما هماهنگ شود و

عرفانی مطلوب خود را بدون آن كه بتواند سنجشهای فلسفی متناسب را تا مقولـه ریاضـیات ایجـاد كنـد بـه      

و دست آورد و اگر هم دست یافتنی باشد در اصطكاك روانی با سایر روحیه هـا و ایجـاد نسـبیّت بـین خـود      

دیگران باید این امر مورد تأمل جدّی قرار گیرد چون اصالً قانونمندی حاكم بر تسخیر همانا بر آیند برخورد و 

را بشناسیم بایـد آن  « ابزار تصرف»نیروی روانی و دو نظام روحی والیت می باشد. به دیگر بیان اگر بخواهیم 

ت مـاده نبـوده و بـه عنـوان خاصـیت برخـورد       تفسیر كنیم كـه ایـن نظـام، از خاصـی    « نظام رابطه ها»را به 

مطرح می باشد. این برخورد، روابط جریان تعلقات ماده را نتیجه می دهد. یعنی همان گونه كـه  « اختیارات»

در نظریه نسبیّت، ماده و جاذبه آن را تابع قوانین نسبیّت كه امری تغییر پذیر نیست می دانیم در اینجا مـی  

ه، برآیند دو نظام والیت الهی و الحادی است كه نسبیّت هر یک را تعیین می كند. گوییم خود نسبیّت به نفس

 تشریح این مبحث را به جای خود موكول می كنیم. 
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فیزیک، شـیمی و  »در « حیات، انسان و جامعه»ریف از اما آن چه در این مقام، محتاج توضیح بیشتر است تع

وحـدت و كثـرت و مكـان و    »در « هستی، فیزیک، ریاضی»است كه هم چون سطح باالتر آن ـ یعنی  « منابع

می باشد. اگر ما دارای چنین توانی در ارائه این تعـاریف باشـیم قـادر خـواهیم بـود      « زمان و اختیار و آگاهی

داده و تكنولوژی را در اختیار بگیریم تا جایی كه موجودات را مسخّر خود گردانیم و  كارآمدی جامعه را ارتقاء

به امر ایجاد قوانین بپردازیم. لذا در اولین مرتبه نازل، ازتخصیص و در پایان، از ایجاد سـخن مـی گـوییم بـه     

كنـیم؛ یعنـی در امـر    گونه ای كه ابتدائاً به تغییرات تخصیصی و نهایتـاً بـه ایجـاد قـوانین آن مبـادرت مـی       

 تخصیص، آثار بسیار كوچكی را در جاذبه های آن گذاشته و در پایان، آن را ایجاد می كنیم.

ار می رود لذا نمـی تـوان اداره جـامع را بـا     به شم« بنیان نظام كارآمدی جامعه»به عنوان « دانش اجتماعی»

شیوه های درویشی دنبال نمود و از تعقّل و ابزارسازی اغماض كرد. اصوالً تفاوت اساسی میان عرفان صـحیح  

كه قدرت عقل و عمل و جامعه را نظام میدهد با عرفان درویشی وجود دارد كه بر تمامی اینها خط بططـالن  

به صورت طبیعی و انسانی برای امر هماهنگ سـازی ایجـاد نمـی كنـد و در      می كشد و مجاری و ساختار را

از مناسک خاص و كارآمد برای هماهنگ سازی بهره نمی جوید. هرگز « روانی، ذهنی و عینی»عرصه تعلقات 

نظام مقدس اسالم ما نمی تواند همچون جوكی های هندی عمل كند و معنویت ایشان یـا بودائیهـا و حتـی    

راویش مسلمان را كه اصالح امور را تا ظهور حضرت حجت علیه السالم به تأخیر مـی اندازنـد بـه    اعتقادات د

رسمیّت بشناسد. این نظام، مرد عمل است لذا هماهنگ سازی عملی در عملیات حساسـیت روحـی، تحـرك    

رت جامعـه  ذهنی و فعالیت عینی، در دو قالب سخت افزار و نرم افزار ـ بر عهده می گیرد. با ایـن وصـف قـد    

سازی و هدایت و تكامل و توسعه اجتماعی را داراست و می تواند ابتدائاً از قدرت خود در تصرفات مربوط بـه  
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مهندسی طرح ـ یعنی زمینه سازی برای تشـخیص جدیـد ـ و نهایتـًا ایجـاد اختـراع و اكتشـاف  تكنولـوژی          

 متناسب با تكامل اجتماعی بهره جوید.

دارد كه آیا در نهایت، تكنولوژی مسلمانان با تكنولوژی كفار تفاوت پیدا خواهـد  اما این سؤالم هم جای طرح 

كرد؟ به اعتقاد ما میل شدید ایشان به دنیا همواره از قدرت ریسک پذیری آنها خواهد كاسـت امـا اعتقـادات    

از تكنولـوژی   گرایشی ما این قدرت را دائماً افزایش میدهد. طبعاً ما نیز به عنوان یک مسلمان از نوع خاصـی 

همچون صنایع اشعه و ... بهره خواهیم جست و بر روابط اشعه و ... مسلط خواهیم شد اما حتماً نحوه تنظـیم  

گردش اشعه ها و یا قوانین راهنمایی و رانندگی در جامعه ما با قواعد و قوانین و تكنولوژی حاكم بـر جوامـع   

نیز نور را از فیبر نوری بگذارینم اما حتماً برنامه ریزی ما  الحادی كامالً متفاوت خواهد بود. بله ممكن است ما

برای این گذر با برنامه ریزی آنها تفاوت خواهد داشت. در ابتدا به نظر می رسد عمده تفاوت در خصوص نـرم  

 افزارها خواهد بود اما در پایان جریان تكامل خواهیم دید سخت افزارها نیز از نیازهای تكاملی ما تبعیّـت مـی  

 كنند. یعنی سفارشهای اجتماعی جامعه ما می تواند ابزارهای تكاملی را طراحی كند.

بنابراین معنویت مطلوب ما معنویتی زهد گریز و انزواگر نیست بلكه به صورت زهد ستیزنده با كفار است كـه  

سازماندهی و هماهنگ سازی از اولین مرتبه تا ارگانیزه كردن باالترین مرتبهاز حساسـیت روحـی را بـر    طبعاً 

عهده دارد. نظام جاذبه تمایالتی كه در این دستگاه هماهنگ می شود غیر از وضعتی است كه فالن اهل ذكر 

هر چند در همین شـیوه غلـط،    به مرید خود تعلیم می دهد و او را به چلّه نشینی و انزواگرایی سوق میدهد؛

بسیاری از آنها در نهایت به انحراف و جنون می رسند كه تحقیق پیرامون آن، برنامه ریـزی و نمونـه بـرداری    

عینی را طلب می كند. اما بر فرض آن كه چنین تبعات منفی نیز در انتظار چنین استاد و مریدی هم نباشـد  

ه پرورشی، حتی از حضور دقیقی در هماهنگ سـازی حساسـیتها   باز نمی توان متوقع بود محصول این دستگا

هنگام مقابله با نظام استكبار برخوردار باشد. متأسفانه ایشان گاهی نیز دچار توّهم شده و می گویند می توان 

كرد با این ابزار، دنیا را اداره كرد! لذا نباید این گونه تصورات را به عنوان مشاهدات و مكاشفات معنوی قلمداد 

چون اگر چنین بود باید هندوستان از طریق جوكی های خود بتواند بر آمریكا و توان استكباری او فائق شود. 
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هر دو، دو چهره از نظام كفرند كه یكی كفر عقب مانده تاریخی و دیگری كفر پیشرفته و پیچیده امـروزین را  

نظر جلوه گر سازد ولی دیگر قادر است با  برگزیده است. یكی در نهایت می تواند چوبی را به شكلی خاص در

قاعده مند كردن رفتار ماده، گیاهی را با میوه و برگ آن كامالً تغییر دهد و با انجام بمباران اتمی بـر ژنهـای   

آن، تصرف اساسی در ماهیت و روابط آن پدیده صورت دهد. در هر حال در مقایسه بین دو كفـر حتمـاً كفـر    

 كفری كه در مقابل ادیان ایستاده است. آمریكا اقوی است؛ آن هم

همچنان كه مكاتب گوناگون ـ و مشخصاً دو نظام والیت الهی و الحادی ـ از انسان دو تعریف مختلف ارائه می 

ر، ملحـق بـه جاذبـه اجتمـاعی اسـت.      دهند در ابزار و امكان نیز چنین اختالفی به چشم می خورد. اصوالً ابزا

یعنی برخورد ارواج، نسبیت ساز است و نظام حساسیتهای روحی، فضا و میدان جاذبه ای را ایجاد می كند كه 

ذهن می تواند در آن، قدرت تحرك پیدا كند. حال اگر این تحرك ذهنی نتواند به عرصه عینیّت قدم بگـذارد  

ی بماند حتماً تجارب كاربردی، قابل دسترس نخواهـد بـود. ایـن    و در حدّ حساسیتهای روحی یک جوكی باق

تجارب، عالم تحت تسخیر را بین ما و كفار، حائل قرار می دهد تا ببینیم تا چه میزان، از قدرت روانی، ذهنی 

و عینی خود برای تهاجم بر علیه دشمن یا دفاع در مقابل آن و یا خدای ناخواسته تعلق تبعی نسبت به نظام 

برخورداریم؟ مسلماً اگر این تعلق تبعی برای نظام اسالمی پیدا شود حتماً نمی توان در تكنیک و تجربـه   كفر

از آنها تبعیت نكرد. اگر مـا نتـوانیم در جهـت گیـری ملكـوتی خـود راسـخ باشـیم و بـه سـازماندهی نظـام            

شناسی نیـز تـابع آنهـا    حساسیتهای خود بپردازیم قطعاً در بینش هستی شناسی، فیزیک شناسی و ریاضیات 

آنها خاضع شود و آرزوی داشتن زندگی الحادی را داشته باشد حتماً « جهت»خواهیم بود. كسی كه در مقابل 

در بدو امر به فلسفه مورد نظر آنها و سپس فیزیک و ریاضیات آنها نیز گردن می گذارد. ممكن اسـت چنـین   

د اما قطعاً در مقام موضع گیری و مقنن كـردن نظـام   كسی شجاع تبرّز و اظهار چنین خضوعی را نداشته باش

فكری خویش، منفعالنه برخورد خواهد كرد. در این صورت چنین فردی نه می تواند از اعتقادات خود دسـت  

كشـیده مـی شـود و بخشـی از نظـام اداره      « التقاط»بردارد و نه از زندگی رفاه آلود ایشان؛ لذا عمالً به وادی 

خداوند می سپارد و بخش دیگر را به ایشان! طبعاً انسان دو شخصیتی، از قـدرت عملكـرد   جامعه و فرد را به 
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ضعیف و ناهماهنگی با مبانی ارزشی خود برخوردار است و گـاهی بـه نفـع ایـن شخصـیت و گـاهی بـه نفـع         

 شخصیتی دیگر موضع گیری می كند.

ار دهیم می بینـیم او حاضـر مـی شـود     حال اگر از فلسفه، یک سطح پایین تر آمده و فیزیک را مورد نظر قر

« عاملنـا و صـدّقنا  »رفتار ماده را به صورت صد در صد مادی تعریف كند و در عرصه ریاضیات كالً بـه شـعار   

وحـدت و كثـرت، مكـان و زمـان و اختیـار و      »گردن بگذارد. چنین شخصی در مقام بیان مناسک و مكانیزم 

آغاز می شود و به لیبرالیسم فرهنگی و تسلیم در مقابل نظام فكر  تعاریفی ارائه مید هد كه از التقاط« آگاهی

ختم می گردد. الیبرالیسم به معنای سازشكاری است و معنا ندارد كه سازشكاری به موضـوعی خـاص تعلـق    

نگیرد. به نظر ما این موضوع چیزی جز دنیا نیست. حتماً به دنبال لیبرالیسم فرهنگی، لیبرالیسـم سیاسـی و   

بـر او اطـالق شـود بلكـه     « لیبرال»نیز حادث می شود. انسان این چنینی صرفاً كسی نیست كه نام اقتصادی 

 وجود او اصالً تجسم لیبرالیسم بوده و مهره آن دستگاه محسوب می شود.

جانداران بپردازیم و آن را در اقسام حیات حیوانی، گیاهی و انسانی تقسـیم  « حیات»اگر قرار باشد به تعریف 

بین حیات انسان با غیر او تفاوت اساسی قائل شویم بگونه ای كه حیات او را حیات شرافت یـا دنائـت   كنیم و 

بدانیم آن گاه اولیاء را باید به اولیاء الهی یا طاغوتی تعریف كنیم. چنین امری در نهایـت بـه تعریـف دو نـوع     

 اظ می كند.را قابل لح« فیزیک و شیمی و منابع»جامعه منتهی می شود كه دو دستگاه 

قبالً گذشت كه در مقام تخصیص، تعریف ما از عدل و ظلم صورت می پذیرد. گاهی محرك انگیزش اجتماعی 

مادی می دانیم كه طبعاً تخصیص خاصی را ایجاد می كند بگونه ای كه باید توزیع ثروت را به « حرص»را در 

بـه عنـوان   « ایثـار »اهـی از  "نحوی سامان داد كه طبقات اجتماعی بر اساس حرص به دنیا حركت كنند. اما 

محرك انگیزش نام می بریم كه به تبع، نوعی دیگر از تخصیص را به دنبال می آورد و تعریف جدیدی از عدل 

 ارائه می دهد.« سیاسی، فرهنگی و اقتصادی»در مقام عدالت 

كامل اجتماعی ابتدائاً باید به تصرف در مهندسی طرح مبادرت كرد اما نباید توهم شود برای برای رسیدن به ت

دستیابی به یک نظام مطلوب اسالمی بایست كل تكنولوژی مادی را به یک بـاره كنـار گذاشـت و بـه كسـب      



 ·····························································································  51 

ی ابزار نظام كفـر  تجربه برای ساخت تكنولوژی الهی مبادرت كرد. لذا قبل از هر چیز باید در نحوه به كار گیر

دخالت كرد تا رفته رفته نیازهای تغییر آن بازار ـ به عنوان نیازهای جامعه اسالمی و نـه الحـادی ـ مشـخص      

شود. در اینجا كسب تجربه آغاز می شود و به اخذ ابتكارات ساده می توان زمینه را برای پرورش اذهان ساده 

دن اسالمی است فراهم نمود. فهم اجتماعی این واقعیت كـه  آحاد جامعه اسالمی كه در آستانه بنیانگذاری تم

قانون ماده، مسخّر ماست پس از آن است كه ابتدائاً این فهم را تجربه كنیم كه ما از قدرت گـزینش جدیـدی   

برخورداریم. مفهوم ساده این گزینش چنین است كه ما می توانیم از میان هـزاران كتـاب، كتـب مـورد نیـاز      

ینش كنیم. لذا در كمترین رتبه باید به خود حق گزینش داد و عنان این امـر را بـه دسـت    جامعه خود را گز

كفار نسپرد كه آنها در این مهم برای ما تعیین تكلیف كنند. مثالً از انگور می توان هم سركه و هم شراب بـه  

اهنـد دانسـت. پـس    دست آورد. قطعاً اگر این گزینش را به دست كفار بسـپاریم انگـور را انتخـاب اصـلح نخو    

گزینش، در بدو امر و تسخیر و ایجاد قوانین، در نهایت صورت می پذیرد. اما امر گزینش دارای سطوحی است 

گـزینش  »و نمی توان بالفاصله گزینش صد در صد اسالمی را در فرهنگ جامعه ایجاد كرد. قبل از هر چیـز،  

ر این گزینش، ما پی می بریم كه چگونـه  است كه ساده ترین نوع گزینش محسوب می شود. د« در تخصیص

پرداخت و سپس متوجه می شویم كه چه قوانینی، الزمتر است و كدام « قدرت، اطالع و ثروت»باید به توزیع 

یک از اولویت چندانی برخوردار نیست. مثالً آیا باید بافت جمعیت به صورت تمركزی باشـد یـا خیـر؟ گـاهی     

تولید ایجاب می كند ما كارخانه را متناسب با بازار به صورت متمركز  قائل می شویم صرفه جویی در مقیاس

انتخاب كنیم. لذا می گوییم شرائط تأمین اعتبار و مواد و توزیع محصول را باید متمركز كرد. اما گـاهی مـی   

وت گوییم  باید اینها را توزیع و تقیسم كرد و چرخها را كوچكتر انتخاب كـرد تـا از ایجـاد اقطـاب بـزرگ ثـر      

جلوگیری شود. بله می توان ضایعه جلوگیری از ایجاد این قطبها را كه به گرانی كاال مـی انجامـد بـه وسـیله     

ایجاد شبكه اطالع رسانی برطرف كرد. چون این شبكه می تواند ارتباطات دولتی را سازماندهی كنـد. از ایـن   

نسانی، مواد و بازار به آنها ارائه داد و ایشان را از طریق می توان اطالعات الزم را در تأمین اعتبار، ابزار، نیروی ا

نحوه كار كردن آگاه كرد. ممكن است گفته شود هر چند امری امكان پذیر بوده و در عین حال همان وظیفه 
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دستگاه متمركز را هم انجام می دهد ولی نمی تواند به ایجاد انگزیش اجتمـاعی بپـردازد. مـا در جـواب مـی      

صحیح نیست و ایجاد انگزیش صورت می گیرد اما نه به واسطه زیاد مصرف كردن و آن  گوییم چنین تصوری

را اهرمی برای تحقیر دیگران قرار دادن تا از طریق تحرك حسادت و حرص شخص، وی را به تحرك وا دارد. 

ش اجتمـاعی  یا همان انگیز« ارزش، دستور، حقوق»به اعتقاد ما تحریک را باید با دستگاه دیگری انجام داد و 

 ـ را بایست بگونه ای شایسته و انسانی سامان داد.

 در پایان، پاسخ به بعضی از ابهامات را ضروری می دانیم:

الصـه مـی   و نه ایجاد آنها خ« كشف»گاهی می گوییم قوانین فیزیک و ... وجود دارند و وظیفه عالم صرفاً در 

شود لذا معنا ندارد كه از دو نوع قوانین در دو دستگاه الهی و الحادی سخن بگوییم. جواب ما به ایـن اشـكال   

، قوانین به سه دسته تقسیم می شوند كه یكـی از آنهـا قـوانینی اسـت كـه      «نظام والیت»چنین است كه در 

معروفند. این قوانین هر چند تحت اختیـار و   «قوانینی تكوینی»جایگاه ما نسبت به آن تبعی بوده و به عنوان 

نظام والیت معنا می شوند اما سطح والیت آنها باالتر از ماست. اصوالً جاذبه مستقل از خداونـد متعـال حتـی    

برای یک لحظه هم نمی تواند وجود داشته باشد. با این وصف دیگر معنا ندارد كه جاذبـه را در قـالبی مـادی    

هم صحیح نیست كه خداوند به صورت مطلق، هدایت امور را تفویض فرمـوده اسـت    تعریف كنیم. این نظریه

چون مید انیم تمامی امور دائماً تحت تسخیر و قیومیت اوست. اگر چنین شود درامداد شدن ما و مخلوقـات،  

ت آن جاذبه ـ باذن اهلل تعالی ـ سهیم خواهیم بود. جاذبه هم امری ذاتی نیست كه بگوییم خداوند می توانسـ   

را خلق نكند اما اكنون كه خلق شده است همین است و ال غیر! جاذبه تحت فرمان اوسـت در یـک سـطح از    

والیت، همین جاذبه مسخّر است و در سطح پایین تر، یک دسته از قوانین تحت نظر اولیـاء تـاریخی ـ یعنـی     

ست. اما در یک سطح دیگر به قوانین نبی اكرم صلی اهلل علیه و آله قرار دارند كه امداد و شفاعت ایشان حق ا

فیزیک محصوالت اجتماعی می رسیم. حال گاهی یک تئوریسین مادی به ارائه یک تئوری فلسـفی پیرامـون   

گردش حركت ماده می پردازد كه بر آن اساس، یک مدل طراحی می شود و با انجـام آزمایشـهای گونـاگون،    
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ان قانونی امری مكشوف نمی شناسیم بلكه بـه آنهـا لقـب    قواعدی كاربردی به دست می آید كه آن را به عنو

 می دهیم. این تعاریف دارای كارآمدی خاص عینی هستند.« تعرایف كاربردی»

اما چرا آن را به یک تعریف می شناسیم؟ چون ممكن است تئوریسین دیگری بر اساس آكسـیومهایی دیگـر،   

دیگری حاصل می شود و در نهایت به توسعه دامنه به طراحی یک مدل جدید بپردازد كه از درون آن تعاریف 

كار می انجامد. در این صورت قوانین فیزیک مادی را می توان در این دستگاه جدید منحـل دانسـت. امـا آن    

چه مشترك بین دو دستگاه است این است كه هیچ یک از آنها به حقیقیت ماده دست نیافته اند بلكه هـر دو  

بـه  « منطـق انتزاعـی  »ی مبادرت نموده اند. مثالً می توان در ریاضـیات، بـه وسـیله    به ارائه دو تعریف كاربرد

طراحی یک دستگاه كمّی پرداخت و سپس بر آن اساس، كشیدگی و امتداد را و با آوردن سلب و ایجاب، خط 

 و نقطه را تعریف نمود و در نهایت، سطح را بر اساس همان خط و نقطه معرفی كـرد و گفـت: نمـی تـوان از    

نقطه خارج از یک خط، بیش از یک خط موازی رسم كرد. این همان تعریف سطح است. در ادامه بـرای ایـن   

خط می توان به تعریف انحناء و استقامت پرداخت و نـام انحنـاء كامـل را دایـره و اسـتقامت كامـل را مربـع        

ارائه تعاریفی مشـخص مـی   گذاشت كه تعین نسبت بین این دو شكل، به راحتی امكان پذیر خواهد بود و ابا 

درجـه   90و اندازه هر زوایه،  260توان احكام خاص را عرضه كرد به اینكه مثالً مجموعه زوایای مربع همواره 

است. حال كسی كه ادعا می كند خط مستقیم هیچ گاه در خارج وجود نـدارد چـون بـین نقطـه ای كـه در      

داشت و حتماً به صورت یک كشیدگی را ایجـاد  خارج فرض شود یک امتدادو كشیدگی بسیط وجود نخواهد 

كرده اند. این كشیدگی مركب ـ ولو به الحظه آن امتداد توسط یک دوربین باشـد ـ حتمـاً از میـدان جاذبـه       

خواهد گذشت و به صورت منحنی مالحظه می گردد. پس نه واقعاً خط مستقیم در خـارج وجـود دارد و نهـا    

دارد. با این وصف در فیزیک اتمی و كیهانی، هرگز مجموعه زوایای یک قابلیت فرض برای آن در خارج وجود 

درجه می شـود. هـر چنـد آن     260درجه نخواهد شد چون چهار قسمت خط منحنی، یا كمتر از  260مربع، 

چه قبالً با دستگاه منطقی انتزاعی مالحظه شد صحیح می نمود اما در یک دستگاه جدید باید خط بطالن بر 

 آن كشید.
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تا كنون سختی و سستی جسم را از آن جسم می دانستیم اما در فیزیک اتمی دیگـر نمـی تـوانیم چنـین      یا

بگوییم و مجبوریم این اوصاف را به جایگاه جسم تعریف كنیم. یعنی باید ببینیم جسم در كجـا قـرار دارد تـا    

 ح است.نیست كه در این علوم مطر« نسبیّت»بگوییم اوصاف آن چگونه است؟ این چیزی جز 

حال نكته مهم اینجاست كه حتماً تئوریها در معادالت دخالت دارند. اگر معادالت، كشف شدنی بودنـد دیگـر   

ند و به صورت تعریف كاربردی ابطال آنها بی معنا بود ابطال پذیری معادله، آن را از منزلت كشف خارج می ك

یاد كردیم تا زمینه الزم بـرای مباحـث   « تجربه كاربردی»معرفی می نماید. كه ما در بحث خود از آن به نام 

آتی فراهم شود. اگر معادله، یک تعریف كاربردی، باشد طبیعی اسـت بایـد همـین تعریـف، بـر اسـاس نظـام        

ت كه توجه به آن، ما را به این واقعیت رهنمون می سازد كه فلسفی و ایمان شكل بگیرد. این نكته ظریفی اس

معنا كرد. چنان چه در مبحث قبل دیـدم  « كشف و صورت حاصل از شیء در نزد عقل»دیگر نباید علم را به 

اختیار و آگاهی است كما اینكه باالتر از این دعی شدیم « هستی، فیزیک و ریاضی»حاكم بر شناخت سه امر 

است. اصوالً ما تا چه اندازه باید به « تكوینی، تاریخی، اجتماعی»حاكم بر مجموعه « ی، تصرفوالیت، تول»كه 

در چه صورت ابزار هـدایت انسـانها خواهـد بـود؟ آیـا      « تكوینی، تاریخی و اجتماعی»قانون بها دهیم؟ قوانین 

رد؟! چگونه مـی تـوان بـین    پذیرفتنی استكه قانون پرست باشیم یا آن را رها كنیم تا سر از هرج و مرج در آو

این دو امر، تعریفی ارائه داد كه بر سبیل صواب باشد؟ انشاء اهلل پاسخ به این پرسشها را در مباحث آتـی پـی   

 خواهیم گرفت.
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 رابطه موصوف و صف« موضوع»و « مبنا»رابطه زیر بخشهای ششگانه  2ـ مقدمه 

تمایل، تفاهم و »پرداختیم كه شامل سه وصف « مبنا در وحدت»گذشته به بررسی مبحث  طی مباحث

می پردازیم كه ابتدائاً ارائه یک تعریف جامع « موضوع»بود. اینک طی مباحثی دیگر به بررسی مبحث « تعاون

 از آن ضروری می نماید:

، و عناوین مطروحه در موضوع به «وصف»در یک تعریف ساده، عناوین سه گانه مطروحه در مبنا به عنوان 

قلمداد می شوند. مثالً زمانی كه در مورد رنگها سخن می گوییم و به دنبال موضوف یک « موصوف»عنوان 

رنگ مشخص ـ همچون رنگ سبز ـ هستیم برای آن كه با مخاطب خود به تفاهم برسیم اشیای مختلفی را 

بر می شمریم. همچنین در مورد اوصاف اشیای در حال كه دارای رنگهای سبز تیره ، معمولی و روشن است 

تغییر بدین صورت عمل می كنیم و نمونه هایی را كه آن وصف در آنها به صورت ساده است و یا علت 

پیدایش و تغییر آن وصف و یا به حالت میانه می باشد معرفی می كنیم. بنابراین زمانی كه ما سطوح سه گانه 

مطرح می كنیم و در صدد بیان نسبت آنها با اوصاف سه گانه مبنا بر می آییم باید  را« توسعه، كالن و خرد» 

متوجه باشیم كه این نسبت، بیانگر موصوفات آن اوصاف است. به تعبیر دیگر در این حال به بیان طبقات و 

 سطوح مربوط به اوصاف مزبور می پردازیم.

یک وصف است و به این سؤال اساسی می پردازیم كه جریان تكامل در آن « تكامل»، بیانگر «توسعه»سطح 

 وصف به چه صورت است؟ این سطح، علت تغییرات و پیدایش در وصف را نشان می دهد.

 جریان آن وصف است.« نسبتهای كلی»، بیانگر « كالن»سطح 

 ساده آن وصف است.« مصادیق عینی»بیانگر « خرد»سطح 

مثالً در مقوله اقتصاد گاهی به ارائه گزارشهای كمّی پرداخته و می گوییم باید بررسی كنیم كارخانه های 

صنعتی كشور، به تولید چه محصولی مشغولند؟ دو نوع از این كارخانه ها كارخانه تولید كاغذ و مداد است كه 

د آن را با یک بررسی می توان به دست آورد و سپس به تعیین نسبت میان ارز مواد آمار مربوط به تناژ تولی

خام، ارزش افزوده این دو محصول و هزینه های خرد آن پرداخت. هر چند مواد و محصوالت مزبور به لحاظ 
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گر كل می گنجند. ا« خرد»كمیت، پر حجم و به لحاظ نوع، تولید ، پر ارزش هستند اما كما كان تحت عنوان 

اقالم خرد تولیدات یک كشور را در یک كشور گزارش كمی منعكس كنیم هرگز نمی توان چنین گزارشی را 

به وصف كالن متصف كنیم. اما زمانی كه در محاسبه میزان محصوالت ، به تعیین سبد اقتصادی و نسبت 

د بود. در این حال به بررسی بین سبدها و نمونه برداریها بپردازیم عمل ما فراتر از یک محاسبه خرد خواه

نسبت نیروی كار بازار محصوالت مصرفی و كاالهای سرمایه ای پرداخته و مشخص می كنیم كیفیت موازنه 

ارزی نسبت به شرایط موجود در جامعه ـ یعنی قدرت جریان تكامل نیاز اجتماعی به لحاظ اقتصدی و ارضای 

عبارت دیگر باید دید نسبت كل حجم برآیند تولید جامعه آن ـ چگونه است و ما باید چگونه عمل كنیم؟ به 

با حجم آن در صورت مالحظه شرایط خارجی به چه صورت است؟ این امر غیر از بررسی تک تک واحدهای 

تولید است چون در اینجا به دنبال این هستیم كه چه خطوطی باید پی گیری و چه خطوطی باید حذف 

مزبور، به چه واحد تولیدی بیشتر بها داد و از كدام بازار یاواحد  شود؟ مناسب است برای تصحیح نسبت

 تولیدی بالنسبه قطع امید كرد؟

در اینجا یک تركیب جدید در مقدورات و مشكالت ما به وجود می آید كه دیگر نمی توان نام آن را بررسی 

كه همین بافت و تركیب محصوالت مصرفی یا ابزار كارخانه ای و سرمایه ای و یا نیروی انسانی گذت بل

نسبتها، بیانگر منتجه قدرت اقتصادی است كه در سایه آن می توان به تعیین وزن پول جامعه خود در مقابل 

وزن پول دیگر در نظام موازنه ارزی پرداخت. این محصول، محصول سیاستگذاری كالن و مالحظه نسبتهای 

 دیگر محصول خاصی را مد نظر نداریم. كلی ماست. یعنی اگر از محصوالت مصرفی سخن می گوییم

حال نیروی انسانی در بخشهایی همچون پتروشیمی، نظامی ، خدمات بهداشتی و .... اعم از این كه در 

ه صورت خرد و جداگانه مالحظه نخواهد شد. قالبهای تولیدی، خدماتی ، امنیتی و .... مشغول به كار باشند ب

چون قرار است نسبتهای كلی را مقایسه كرده و بافت قدرت اقتصادی خود را كه نمی تواند از بافت قدرتهای 

سیاسی و فرهنگی جامعه جدا باشد مورد توجه قرار دهیم. در این صورت محصول كل جامعه و مقدورات كل 

بحث ما قرار گرفته و بهینه منتجه و برآیند در دستور كار واقع می شود ، موضوع «منتجه»آن به عنوان یک 



 ·····························································································  59 

مالحظه می شود. لكه هر چند بررسی « توسعه»نكته مهم آن است كه این نوع بهینه همواره در سطح 

 بافتهای قدرت، در سطح كالن مطرح بود اما بهینه برآیند در سطحی فراتر صورت می گیرد.

ما با یک واحد سر و كار داریم كه تغییرات كل را در سطح توسعه مورد توجه قرار می دهد. بنابراین روابط 

 درونی كلی، در سطح كالن و روابط خرد آن در تک تک اعضای مجموعه مالحظه می شود.

صوتهای المپی كه با نوارهای ریلی كار می كرد استفاده می  مثالً در زمان قدیم، عده ای از مردم از ضبط

نمودند. بزرگی این نوع ضبطها در حد یک چمدان معمولی بود. هر چند این نوع وسایل، از فاید بهره مندی 

اجتماعی برخودار بود اما بزرگی حجم آن به افراد این امكان را نمی داد كه آن را در جیب بغلی خو بگذارند و 

آن به عنوان ابزار آموزشی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی در سطحی گسترده استفاده كنند.  یا از

تجارت این نوع دستگاههای برای بازرگانان جامعه، مقرون به صرفه نبود چون مصرف آن در جامعه محدود 

زیستوری با حجمی بود و شامل جمع دانشجویی و دانش آموزی و ... نمی شد. پس از مدتی ، نوع ضبط تزان

كوچكتر به بازار آمد كه استفاده از آن و حمل و نقل این نوع ضبط گسترش یافت و به تبع ، رونق بازار 

اقتصادی و كارآمدی بیشتر فرهنگی و سیاسی را به دنبال آورد. پس از چندی ، نوع پیشرفته الكترونیكی و 

امعه نسبت به این نوع ضبطها مضاعف شد چون سیلیسی آن نیز به بازار آمد و كارآمدی آنها و اقبال ج

سهولت حمل و نقل و بهره وری از آنها افزایش یافت. این امر زمینه ساز بهره وری بیشتر سیاسی، فرهنگی، 

 اقتصادی از آن در جامعه شد.

اما ببینیم كار ضبط صوت چیست؟ ما با سخن گفتن، به ایجاد یک حركت مكانیكی در هوا می پردازیم كه 

ن نواسانات بر روی دیافراگم میكروفون تأثیر گذاشته و سپس تقویت شده و در یک شدت جریان معین، به ای

هد ضبط منتقل می گردد. اصوالً هر شیء خارجی كه در یک جریان وارد شود به تناسب میزان شدت این 

را برداشته باشیم و  جریان، عكس العمل آن نیز فزونی می یابد، مثل كاركرد یک پنكه، زمانی كه پوشش آن

یک شیء كوچک ـ همچون نخود ـ را در میان پره های آن رها كنیم حال هر چه سرعت گردش پره ها 

بیشتر باشد بازتاب برگشت این شیء نیز بیشتر خواهد بود و هر چه سرعت آن كمتر باشد میزان فشار پرتاب 
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حركت الكتریسته ضبط نیز با ورود صوت و  آن شیء كمتر مؤثر خواهد بود. سیكل و جریان موجود  در میزان

میزان شدت آن باید هماهنگ شود. در این حال شتاب این ورود در میزان شدت جریان الكتریكی ضرب می 

شود و سرعت عملكرد معناطیسی هد ضبط و قوسی كه در آنجا در مقابل نوار ایجاد می شود با میزان سرعت 

ضبط می شود. این ضبط باعث تأثر شكل مولكولی اكسید آهن  سیكل مزبور برابر شده و صدا روی نوار

 موجود روی نوار ضبط می گردد كه هماهنگ با صدای وارد شده است.

هنگامی كه نوار مزبور در مقابل هد قرار می گیرد و بجای میكروفون، از بلند گو استفاده می شود، آن تأثر 

 دو نوع كاركرد ضبط و پخش از این دستگاه صورت نوار در مرحله قبل، موجب پخش صدا خواهد شد و عمالً

خواهد گرفت این سیكل، از خروج صورت از دهان یک سخنران آغاز می شود و به ضبط نوار و از آنجا به 

 شنیدن صوت توسط گوش شنود ختم می گردد.

ط به برون بهینه این عملیات كه درون یک دستگاه صورت می گیرد با بررسی برآیند اجتماعی آن كه مربو

 دستگاه است و نیز مالحظه تک تک مهره های آن كه در یک قالب خرد مطرح می شود متفاوت می باشد.

وقتی سیر تكامل این دستگاه را از المپ به ترانزیستویی و سپس مدارهای آی. بی و الكترونیكی ترسیم می 

یم. چون ما در حال بیان سهولتهای كنیم و از برآیند اجتماعی سخن میگوییم، كاری به بخشهای مزبور ندار

ایجاد شده از قبیل كوچک شدن و حمل آسانتر آن هستیم كه كیفیت عملكرد آن را صد چندان كرده است. 

طبیعتاً این وضعیت ، شرایط بهتری را برای داد و ستد و تجارت در فضای آموزشی، امنیتی و اقتصادی ایجاد 

و كارآمدی است كه در سطح توسعه مطرح می شود. اما زمانی كه  می كند. تمامی اینها بیانگر بهینه كامل

بهینه درونی دستگاه و نسبت بخشهای داخلی آن را مد نظر قرار می دهیم در واقع به سطح كالن توجه 

داریم از كیفیت انتقال جریان الكتریكی توسط المپ یا تزانزیستور یا مدارهای آی. سی سخن می گوییم. و 

كه به بررسی تک تک مهره های مزبور می پردازیم و مثالً میزان ظرفیت و شدت جریان قطعه باالخره زمانی 

ای به نام هد را مالحظه می كنیم در واقع وارد سطح خرد شده ایم. مثالً در این حال از تناسب الكتروموتور با 

 ییم.هد و یا از كیفیت دستگاه تقویت شدت جریان و نسبت آن با دیگر قطعات سخن می گو
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در یک سطح ما كاری به امور كالن مربوط به دستگاهی همچون ضبط صوت در اجتماع نداریم و از بهینه 

كارآمدی و برآیند بحث می كنیم تا سطح بررسی را به سطح توسعه ، تكامل و گسترش این ابزار ارتقا داده 

اهی اصالً در مرحله تكامل، این ابزار كامالً عوض می شود و ابزارهای جدید با كارآمدی افزونتر جای باشیم. گ

آن را می گیرد. در این حال موضوع دیگری جای موضوع قبلی ـ یعنی ضبط صوت ـ را می گیرد مثالً اگر ما 

كارآمدی بهتر را ارائه دهیم  بتوانیم توسط كامپیوتر ، عالئم نگارشی را به صوتی یا بالعكس تبدیل كنیمو

اصوالً مجالی برای عرض اندام دستگاهی به نام ضبط صوت نخواهد بود. پس در سطح توسعه حتی حفظ 

موضوع قبلی نیز مطرح نیست بلكه توجه اصلی، معطوف به كارآمدی برتر و گسترش بیشتر در جریان تكامل 

بط یا پخش صدا توسط گرامافون صورت می اجتماعی است كه موضوع اصلی بحث خواهد بود . زمانی ض

گرفت و زمانی دیگر توسط ضبط صوت و در حال حاضر توسط كامپیوتر و دیسكت كامپوتری كه حجم بسیار 

بیشتری از اطالعات را كه قابل قیاس با نوار ضبط نیست در خود جای می دهد، صورت می گیرد. ابزار جدید، 

و تبادل آنها برخودار است. بنابراین صحیح است كه بگوییم در  از قدرت حضور بیشتری در شبكه اطالعات

برتر ایجاب می كند تدریجاً ضبط صوت از صحنه بهره وری « سیاسی، فرهنگی و اقتصادی»این زمان، قدرت 

 اجتماعی حذف شود و عمالً مباحث كالن و خرد مربوط به آن نیز رها شود.

، موضوعات و كارآمدی ـ یعنی تغییر منتجه ، پیدایش سؤاالت پس در مقام طرح بحث توسعه، از تبدیل روابط

جدید و افق نوینی ـ سخن می گوییم كه قبالً قابلیت طرح نداشت.چون ما برای ایجاد تفاهم، از ذهن و زبان 

بهره می جوییم كه عالئم گفتاری و نوشتاری هستند. اگر این عالئم موجود نبود و حافظه فردی و اطالعات 

آن وجود داشته اما حافظه اجتماعی در كار نباشد زمانی كه قلم و عالئم نگارش به وجود بیاید موجود در 

انسان می تواند آنچه را كه به مخزن ذهن خود می سپارد و در موقع تداعی و اراده كردن، آنها را از آن آرشیو 

تقل كند تا با دیدن آنها مطالب خارج می كند با استفاده از همان قلم و عالئم نگارشی بنویسد و به جایی من

را تداعی نماید و هم با یادگیری این زبان توسط دیگران، آنها را نیز از این نعمت برخودار سازد در این صورت 

 حافظه صرفاً یک حافظه فردی نخواهد بود. كتابخانه چیزی جز حافظه اجتماعی نیست.
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ه گونه ای است كه باز به افراد باز می گردد . قدرت تحرك و ایجاد تناسب و هوشمندی حافظه اجتماعی ب

یعنی كسی می تواند ده كتاب بخواند؛ آنها را فیش برداری كند؛ به تجزیه و طبقه بندی فیشها بپردازد و به 

گمانه زنی استدالالت اقدام كند. چنین كارهایی را باید تک تک محققین انجام دهند در حالی كه ضبط 

رای نوشتن در كار باشد به ضبط صدا می پردازد و با تبدیل عالئم صوتی به صوت بدون آن كه ضرورتی ب

مغناطیسی بر روی یک نوار، آنها را برای ما بایگانی می كند. اما دیسكت كامپیوتری زمانی كه به آن یک مدل 

ده شد كارا داده شود قدرت دیگری پیدا كرده ، می تواند به تنظیم نظامات جدید و متنوع، از اطالعات دا

بپردازد و بستر گمانه زنی یک محقق را ارتقاء دهد و عمالً به هوش فردی یاری رساند . این نوع مساعدت در 

زمان كتاب خوانی وجود نداشت چون هر مؤلفی به یک سبک خاص، به تألیف كتاب و تنظیم مطالب و فصول 

ار هم بگذاریم چیزی جز این نیست كه آن می پردازد. حال اگر قرار باشد این اطالعات را با سبک دیگری كن

 آن را به عنوان كار تک تک محققین تعریف می كنیم.

آرایشها و پردازشها جدید، ایجاد بسترهای گمانه زنی و قاعده مندی و هوشمندیهای اجتماعی كه غیر از 

هره جوییم قاعده مندی حافظه اجتماعی است امر دیگری است كه اگر از یک منطق قوی تفاهم و استدالل ب

می توانیم با استفاده از این منطق در این گستره و افق جدید ، حضور فعالتری داشته باشیم. این مهم، زمانی 

قابل تحقق است كه قدرت برنامه ریزی و پردازش متناسب با اهداف خود وجود داشته باشد. در این صورت 

ه مند شد. محققان نیز می توانند در می توان برای هماهنگ سازی پژوهشها از یک مدیریت كالن بهر

پیوستگی شایسته تری، با یكدیگر به تبادل اطالعات ـ آن هم حین تولید و نه پس از آن ـ بپردازند. تبادل 

اطالعات حین تولید زمانی صورت می گیرد ولی هر محقق در مقام گمانه زنی می تواند در همان لحظه، 

كرده و آن را به زبانی محقق دیگری ترجمه كند مادامی كه رشته گمانه خود را در شبكه اطالعات وارده 

كاری او با آن محقق تفاوت داشته باشد تا بدین وسیله بتواند آن را در یک دستگاه متناظر وارد كند. البته 

فعالً ضرورتی برای ورود در پیچیدگی این بحث وجود ندارد اما این نكته را اضافه می كنیم كه اگر فیزیک 

ی با علومی تجربی یا انسانی پیوستگی دارد چگونه یک محقق باید از آنها ارتباط بر قرار كند؟ اكنون به اتم
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پاسخ این سؤال نمی پردازیم و صرفاً به ترسیم سیمای كلی آن مبادرت می كنیم به اینكه كارهایی كه در 

بیشتری نسبت به همكاریهای دوره تبادل اطالعات كامپیوتری صورت می گیرد حتماً از دامنه و گسترده 

 اجتماعی كه در دوره كتابخوانی انجام می شود برخوردار است.

بیان مثالهای گوناگونی كه اخیراً گذشت نباید ما را از این نكته غافل كند كه اوصاف اجتماعی قبالً به 

تعریف گردند و آن چه در این بحث مورد نظر قرار گرفت مالحظه سطوح آن « یش، بینش و دانشگرا»

چه تفاوتهایی با یكدیگر دارند؟ اگر « توسعه، كالن و خرد» موضوع بود تا ببینیم هر یک از سطوح سه گانه 

گر بخواهیم نظامات قرار باشد جواب این سؤال را با توجه به مباحث گذشته ارائه دهیم دهیم می گوییم: ا

انگیزشی وحدت اجتماعی، توسعه پیدا كند باید یقین كنیم كه نباید محبت هر محبّ اهل بیت علیه السالم 

صرفاً به گریه كردن و یا مسرور شدن ختم شود بلكه باید این محبت در سایر رفتار او نیز حضور پیدا كند. 

بلكه باید در رفتار اجتماعی او نیز حاضر باشد؛ اما این این محبت نباید تنها در رفتار فردی او خالصه شود 

« والیت، تولی و تصّرف»حضور حتی در رفتار اجتماعی خرد او  نیز نباید محصور بماند بكله باید بتواند با 

باشد. « ورداً واحداً»خود آن را به ظهور برساند. پس توسعه محبت زمانی صورت می گیرد كه تمامی اعمال او 

تواند قسمتی از اعمال را خدایی و قسمتی دیگر را همسو با تكنولوژی موجود معنا كند چون تعدد او نمی 

شخصیت ، دال بر توسعه نیافتگی است. چنین تعددی بیانگر این است كه او با دو پای محبت حركت می 

یزه الهی منسوب كرده نمی توان عمل كند. وی پاره ای از اعمال خود را به انگ« انگیزه»كند. او هیچگاه بدون 

و پاره ای دیگر را بریده از آن ، تفسیر عینی نموده است. اگر كسی بگوید من زمانی كه در دعای كمیل و 

زیارات  روزه ها و نمازهای خود بسر برده و یا به ترك رذائل می پردازم ر واقع درحال تأمین آخرت خود 

 ربوط به فرد و آخرت است سخن تمامی نگفته است.هستم چون جلب اخالق حمیده و ترك اخالق رذیله ، م

او زمانی كه درآرایش توانمندی اجتماعی بسر می برد و در صدد طرّاحی چارت سازمان و كارشناسی یک 

سازمان ضرورتی نمی بیند كه از آن اخالقها در این زمینه ها استفاده كند. او هر چند می پذیرد كه براین 

مادی را بعنوان علوم پایه موجود و « هستی شناسی، فیزیک و ریاضیا»ت و روشها، پیشفرضهائی حاكم اس
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را بعنوان علوم انسانی موجود و ربط بین این دو نوع علوم تجربی « حیات و زیست و انسان و جامعه»شناخت 

موجود می شناسد اما نمی تواند قبول كند كه شخصیت مذهبی خود را  در این نوع روشها و اطالعات نیز 

الت دهد لذا آنها را عمالً درعرضه مجزّا از یكدیگر می تواند. چون چنین شخصیتی را عاجز از ارائه قدرت دخ

تصمیم گری عینی می داند و بر عكس، آن معادالت را در ارائه چنین قدرتی توانا می بیند. اگر یک انسان ، 

نظر منطقی نیز بریده باشد هر چند دو شخصیتی شود وقتی وارد تصمیم گیریها و خدمات اجتماعی شده و از 

از نظر عاطفی، خواهان خدمت رسانی بر اساس مبانی مذهب می باشد اما عمالً چنین قدرتی را درخود 

احساس نخواهد كرد. قلب او بدنبال حق جوئی است اما دستش تحت فرمان مغرش بوده و به محاسبه و 

د را از معادالت الهی كوتاه می بینند لذا مجبور بكارگیری معادالت مادی كنونی مجبور است. او دست خو

 است ابزار انگیزش سازمان خود را با ابزاری هماهنگ سازد كه نسبت به اخالق حمیده او سر ناسازگاری دارند.

وئیم نظام ارزشی جامعه ما توسعه نیافته است و علمای اخالق و عرفان نتوانسته در این جا صحیح است بگ

گسترش دهند. البته می توان ریشه این معضل را در عم تسلط ایشان « سازمانی»را به عرفان « فردی»عرفان 

دند یک بر حكومت اجتماعی بازگرداند وگفت: منطق و روشی را كه ایشان برای ارائه تحلیل خود بكار می بر

منطق مالحظه نظام، مجموعه   نسبت نبوده است لذا هیچ گاه نیم توانستند به طرّاحلی اخالق سازمانی و 

نفس سازمانی برای شیاع اخالق حمیده در جامعه مبادرت كنند تا تصمیم گیریها را منشأ پرورش اخالق 

ی وارد كرده است كه همگان را مجبور مزبور قرار دهند. طبعاً فقدان چنین روشی، ما را در فضای اضطرار عمل

می سازد از تكنولوژی مادی برای تنظیم سازمان استفاده كنند. هر چند استفاده از این ابزار در درمان 

اضطراب جائز است اما باید پژوهشگرانی به تأمل پیرامون تأسیس روشها و ابزار متناسب با مبانی الهی در 

سازمان خود رادر هویت تنظیم روابطش تكامل دهند و آن را درجهت اهداف  جامعه بپردازند و االّ نمی توانند

 خود بهینه سازی كنند.



 ·····························································································  97 

« وخرد توسعه ، كالن»بنابراین بیان مثالهای مربوط به ابزار عینی بمنطور تقریب ذهن مخاطبان به امر 

ـ یعنی بحث دانش اجتماعی ـ است « مبنا»صورت گرفت لذا نباید تو هم شود موضوع بحث ما بخش سوم 

هستند.ك « توسعه، كالن وخرد»دارای سه سطح « گرایش، بینش و دانش»چون هر یک از سه وصف 

ه تری چنانچه گذشت سطح توسعه ، سطحی است كه موضوعات ارزشی بتواند در افق جدید، حضور گسترد

در موضوعات جدید تری پیدا كند. قبالً موضوعات ارزشی بگونه ای فردی بود كه اخالق حمیده را در همان 

ابعاد ضیق معنا می كرد. ترویج این نوع اخالق برای زمانی كه حفظ مذهب در یک دوران تاریخی بصورت یک 

ود. تفاوت جنگ گرده دار با جنگ گرده دار و در قالب هسته های كوچک پارتیزانی بود ضروری می نم

كالسیک این است كه در جنگهای امروزین، واحدهای نظامی می توانند در یک قالب متمركز و گسترده 

بصورت هماهنگ و در شكل لشكرهای متعدد میلیونی از یک نقشه انجام دهد و بنابر یكی از مبانی، هر 

 نگ گرده دار از چنین مدلی پیروی نمی شود.نفر پشتیبان می شود. اما در ج 5جنگجوی میدان رزم توسط 

در دورانی كه ارزشها و آرمانهای ما در محدودیتهای زیاد تاریخی بود و جامعه به بلوغ كامل نرسیده بود  هر 

عالم شیعی بصورت فردی به انجام وظایف خود مشغول بود قطعاً استفاده از طرح كالسیک برای حفظ و 

 چنان طری موضوعیت نداشت. اما زمانی كه به حول و قوه الهی، بلوغ الزم ترویج شیعه ممكن بنود و اصوالً

چرا باید كما كان از شیوه های جنگ گرده دار  1اجتماعی نصیب جامعه شد و عصبیت های قومی رنگ باخت

در عرصه فرهنگ جامعه بهره می جوییم؟! در این حال طبعاً می توان بلكه باید با جناح مقابل بر اساس یک 

طرح كالسیک وارد نبرد شد چون تكامل اخالقی جامعه به جائی رسیده است كه می تواند پشت سر یک 

 پرچمدار عادل و در مقابل پرچمدار كفر  صف آرائی كند.
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در دستگاه گذشته، نظام ارزشی و تحلیل روانی و استدالالت و استنباطات دستوری و حقوقی بگونه ای بود 

ا جدای از اخالق تنظیم سازمان، تعریف می كردند. آنها نمی دانستند كه سازمان بر كه اصوالً نیاز اجتماعی ر

تصمیم، تخصیص و گردش »چه پایه ای باید شكل بگیرد و توزیع قدرت به چه صورت نظام یابد  وپیدایش 

ایجاد به چه صورت باشد تا زمینه ساز ترویج اخالق حمیده درجامعه شود؟ اصوالً یک سازمان الهی « عملیات

كنند شرائط بهینه تر شدن اخالق الهی عالم است. چنین امری در سازمان الهی ایجاد كننده شرائط بینه تر 

شدن اخالق الهی عالم است. چنین امری درزمان سابق اصالً موضوعیت نداشت. آیا معنا داشت كه توقع 

قیه هماهنگ باشد؟! آن زمان آن داشته باشیم سازمان ارتش زمان شاه با نظرات و جریان سیاستهای ولی ف

سازمان، استكباری بود و اگر یک منبری و موعظه گر را نیز در آن سازمان بكار گمارده بودند و او به صرفاً 

اجازه نشربعضی مواعظ را می دادند نه آن كه او مجاز باشد كل هویت سازمان را به زیر سؤال ببرد تا بخواهد 

 آن را الهی كند.

در این بحث گذشت بیان سطوح سه گانه موضوع بود كه سطح اول را سطح توسعه نامیدیم. در  بنابراین آنچه

 اینجا كل، و در سطح كالن ، روابط درونی آن و بااالخره در سطح خرد، تک مهره های آن بهینه می شود.

اصوالً برای جریان عدالت در تكامل، یک سلسله نیامندیهای اجتماعی فرض شده است اما زمانی جریان 

تكامل، جهت الهی را می پیماید كه بتوان شاهد جریان عدالت در تكامل بود. احساس نیازمندی و ارضائی كه 

در اذهان بوجود می آورد كه آنها نسبت به چه اموری در  از سوی جامعه صورت می گیرد. این سؤال مهم را

همبستگی، تفاهم و »جریان تكامل نیازمندند؟ باعتقاد ما این نیاز، به حضور عدالت در تكامل است. حال 

 در این عدالت چگونه می تواند در تكامل نیازمندیهای اجتماعی نقش داشته باشد؟« تعاون

آنچه در مورد تعریف توسعه به پایگاه جریان عدالت در تكامل نیازمندیهای اجتماعی گذشت عنوان انتزاعی و 

برابر با نظامهای »تجریدی آن بود. اما توسعه، دارای یک عنوان تركیبی و نظامند است كه در آن، توسعه را 
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می دانیم. اگر تكامل نیاز بصورت نیاز به همبستگی ، حضور در آرمان و نیاز الهی « ههدایت توانمندی جامع

تبلور یابد بگونه ای كه همبستگی، وابستگی ، وحدت ، بینش و تكامل الهی ارتقاء پیدا كند و تعاون عینی در 

« اختار، كارآئیتوسعه ، س»مقیاس توسعه گسترش یابد حتماً توان جامعه نیز بیشتر می شود كه برابر با 

ما نیست كه دارای سه صفت زمانی، مكانی « نظام اصطالحات»است. البته عنوان توسعه در اینجا چیزی جز 

 و كارآئی است.

هنگی رابطه بین تمایالت ، تفاهم و در این سطح از بحث ، مجالی برای تبیین بخش درونی آن كه برآیند هما

بنیان نظام والیت جامعه و تكامل »تعاون است باقی نمی ماند و تنها این نكته را متذكر می شویم كه توسعه، 

می باشد. توضیح این مطلب منوط به تشریح بعضی از مفردات تعریف فوق « جهتگیری و صیانت اجتماعی

 است:

رساندن آسیب پذیری جامعه است. اگرما در ظرفیت قدرت از برترین  بمعنای به حداقل« صیانت اجتماعی»

قدرت نسبی برخودار شدیم به همان اندازه هم مصونیت پیدا می كنیم. اگر انرژی ، كارآمدی و شبكه جریان 

انرژی، تضعیف شود ما مصون نخواهیم بود بلكه صرفاً بصورت یک ارگانیزم و اندام آسیب پذیر در خواهیم 

معه بمثابه یک اندام است كه اگر توانمند بوده و جریان توانائی در شبكه اعصابش بصورت روان باشد و آمد. جا

از جرأت روحی، سرعت ذهنی، هوشمندی و قدرت عملی فزاینده برخودار باشد حتماً نسبت به ارگانیزم 

ضعف مزاج و كمبود توان  مقابلش پیروز خواهد بود. اما اگر این جامعه در یک جامعه در یک میدان نبرد، از

 روحی رنج ببرد و دارای بنیه كامل روحی ، ذهنی و عملی نباشد حتماً طرف غالب نخواهد بود.

 بنابرانی موضوعی را كه ما در سطح توسعه مورد بحث قرار میدهیم با چنین شاخصه هائی همراه است.

م پاسخ گوئی به این سؤال قرار می دهیم كه آیا توسعه جامعه، با گذشت زمان صورت می حسن ختام كال

 گیرد یا مؤلفه های دیگری غیر از این امر، در رسیدن جامعه به بلوغ دخیل است؟
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است كه در سه « والیت، تولی ، تصرف»چنانچه گذشت یكی از زیر بخشهای مورد بحث در نظام انگیزش، 

تبلور می یابد. مهم آن است كه ما زمان را برابر با تأثیر متقابل ماده « ریخی و اجتماعیتكوینی، تا»شكل 

نمی دانیم بلكه آن را تحت والیت الهی در شكل تكوینی، معنا می كنیم. سپس به تكامل تاریخی می رسیم 

جز قانونمندی ماده كه دارای اولیاء تاریخی است؛ یعنی فلسفه تاریخی ما صرفاً به قانونمندی صرف كه چیزی 

در جریان تكامل است اكتفاء نمی كند. لذا چنان كسی، هم ولی تكوینی ماست و هم ولی تاریخی ما. بله در 

این امر حتماً حضور انسانها دخیل است لذا از آن امر به والیت اجتماعی یاد كردیم. والیت تاریخی از ابتداء تا 

شود؛ چه این كه والیت نبی اكرم صلی اهلل علیه و آله وسلم  انتهای تاریخ وجود دارد و هیچگاه قطع نمی

بوسیله ادیان و انبیاء علیه السالم گذشته اعمال می شده است لذا حضور ایشان یک حضور فعال به عنوان 

یک اكسیر حیاتبخش مطرح بوده است. اینک نیز رئیس امم تحت فرمانروائی نبی اكرم صلی اهلل علیه و آله 

 رند.وسلم حضور دا

اما در والیت اجتماعی چنین نیست كه انسان اختیار نداشته باشد. هر انسانی، اخیار نسبت به تولی به والیت 

جور یا والیت نور  را داراست. جریان تاریخ بگونه ای است كه توسط ولی تاریخی، انسانهای متولی به والیت 

ولیاء نور به والیت می پردازد. لذا به نفع تاریخ طاغوت را مغبون خواهد ساخت. آن ولی تاریخی نیز از طریق ا

است كه فالن قوم نابود شود. )فاعتبروا یا اولی االبصار( این اعتبار بلحاظ تكوینی و تاریخی جریان پیدا می 

 كند.

گاهی علت تكامل را صرفاً در دستگاهخ مادی مالحظه كرده و می گوئیم: ابزار و نظائر آن كه رافع نیازهای 

وسیله توسعه نیاز و ارضاء هستند حاكم خواهند شد.و گاهی از وجود خداوند بعنوا خالق هستی  مادی و

سخن می گوئیم كه دارای خلفائی است. این خلفاء هم متناسب با تكامل والیت و تولی، رسالت پیدا می 

س از بلوغ تولی كنند. سپس از والیت اجتماعی بحث می كنیم كه این والیت متناسب با جریان رشد آنها و پ

 ایجاد می شود.« الهی»بصورت 
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اصوالً تولی اجتماعی به چه صورت پیدا می شود؟ اگر افراد با میل خود، تولی به نور پیدا نكردند با شكست 

و امیالی كه بشر را بسوی خود « شهوات»والت جور چنین خواهند شد چون سكه كفر دارای دو طرف است: 

و نه ایثار ـ كه تلخی محرومیت و ظلم را به ارمغان می آورد. پس از یک طرف ـ « استثتار»جلب می كنند و 

پای شهوت در میان است كه تولی مادی را طلب می كند اما در طرف دیگر ، استكبار نسبت به خداوند 

متعال است كه قطعاً نسبت به بندگان او هم كبر می ورزد و از این طریق، تلخی جور و محرومیت را در كام 

شر می ریزد. در این حال انسان می فهمد كه او به تازیانه ای تعلیم پیدا كرده است كه باید از طریق رشد ب

پیدا كند. اما این فهم، دیگر یک فهم اجتماعی است و نه فردی. او می فهمد كه مار خوش خط و خال 

ا بصیرتی جدید به والت شهوات اجتماعی، دارای سم دردناك تحقیر و تحریص اجتماعی است لذا این بار ب

 عدل و اولیاء نور وری می كند.

را اصل درتكامل می دانیم اما چنان تكاملی هم چنین نیست كه از اول به « تكامل روحی»بنابراین ما ابتدائاً 

از همان اول قابل تحقق بوده و می تواند به بلوغ الهی خود  این تكامل« فردی»بلوغ الهی برسد. بله صورت 

برسد. یعنی افراد ممكن است گرایش به حق پیدا كنند و حوزه كوچكی در كنار اولیاء الهی برای خود ایجاد 

كنند و در یک جنگ گرده دار و پارتیزانی به وظائف خود در عرصه تحقیق و تبلیغ و آموزش بپردازند. هر 

ع فعالیتها بعضی از سطوح اجتماعی را هم تحت تأثیر قرار می دهد و حتی با استكبار و كفر نیز چند این نو

درگیری پیدا می كنند اما گسترده نظر آنها صرفاً در این حد است كه ما باید در یک نظام و روابط اسالمی 

ت شیعی حاكم شود گرچه زندگی كرده و رفتار اجتماعی الهی را در جامعه پیاد كنیم تا بدین وسیله حكوم

نظام حاكمیت بصورت غیر شیعی و در یک قالب قومی اداره گردد! برای ایشان دیگر تفاوتی ندارد كه دودمان 

صفویه بر سر كار باشد یا قاجاریه یا پهلوی. غایت همت ایشان این است كه مثالً اهل تصوف بر سر كار 

آنها درك نمی « سازمانی»ابل تعریف است و نه یک رفتار نباشند اما این سطح در قالب یک رفتار اجتماعی، ق

كنند كه اصوالً معنا ندارد روابط توزیع قدرت به یک دودمان تعریف شود چون بنا نیست روابط قومی، بشر را 

سازماندهی كند. دایره استدلشان دید آنها را محدود به وجود رفتار شیعی در جامعه كرده است اما بلحاظ 
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سازماندهی و مدیریت، برای خود حد و مرزی نمی شناسد. شاهان سابق نیز به بعضی از علمای اصل تدبیر و 

بزرگ نامه می نوشتند و آنها را به تدریس و قضاوت فرا می خواندند اما هیچگاه از تدبیر كشور و طراحی 

زنه و تولید و بكارگیری قواعد آن توسط ایشان بر زبان نمی آورند. آنها از ایشان نمی خواستند كه پیرامون موا

 قدرـ تأمل كنند.

اینک بحمد اهلل رفتار اجتماعی بگونه ای بلوغ پیدا كرده است كه رفتار فردی شیعی در زمان تقیه هم می 

ار و روشها به ما این امكان را نمی دهد تواند به صورت رفتار گروهی شیعی نمود پیدا كند اما متأسفانه خأل ابز

كه به سازماندهی رفتار سازمانی بپردازیم. در زمان مشروطه نیز هر چند قانونگذاری را به وجود شرع مقدس 

مشروط كرده بودند اما مردم هنوز به بلوغ الزم اجتماعی نرسیده بودند لذا در مجلس آنزمان وقتی سخن از 

گفته می شود پای تجارب كشورهای خارجی و سفارتهای آنها در ایران « ثروت قدرت، اطالع ،»نظام توزیع 

بمیان می آید. آنها حتی قادر نیستند یک تحلیل علمی نسبت به نظام توزیع كشورهای دیگر ارائه دهند لذا 

تكنولوژی به نمونه برداری از تكنولوژیهای آنها می پردازند. مسلماً این غیر از آن است كه خودمان به طراحی 

متناسب با ارزشهای مورد پذیرش جامعه اقدام كنیم  و از پیش فرضها و نظام اولویتهای خود برای رفع 

معضالت جامعه بهره جوئیم. البته بصورت صوری در برهه هائی از تاریخ ، هدایت قانونگذاری بدست مذهب 

ت. وقتی درگیری با عنصر اصل شود افتاده است اما درگیری با عناصر ـ و نه مبانی ـ در آن اصل شده اس

آنگاه صحیح است كه از تهاجم فرهنگی سخن بگوئیم. این كه مردم چگونه به بلوغ می رسند و شرائط 

اجتماعی چگونه توسعه پیدا می كند و آیا عوامل درونی، بیرونی و یا نسبت بین این دو عامل در آن دخیل 

جای خود مورد دقت بیشتری قرار گیرد. اما تنها بر این نكته  است یا خیر، همگی از سؤاالتی است كه باید در

تأكید می كنیم كه متغیر اصلی در این تحول اجتماعی، بلوغ و تكامل روحی جامعه است. یعنی برای ارتقاء 

دخالت تام دارند و عوامل عینی نیز از سهم « روحی، ذهنی و عینی»هوشمندی اجتماعی هر چند عوامل 

 دارند اما متغیر اصلی را عواملی روحی تشكیل می دهد.تأثیر تبعی برخو



 بسمه تعالی

 توضیح جدول جامعه 

 استراتژی امنیت ملی

2961 

 7جلسه 

 

 ـ توصیف اجمالی جدول طبقه بندی موضوعات جامعه

 شامل ترین طبقه بندی حاكم بر جدول:

 ذكر شده است.« مبنا»ـ اوصاف زمانی است كه در اینجا به عنوان 

 است.« موضوع»مكانی است كه در این جدول بیان كننده طبقات یا سطوح ساختاری  ـ اوصاف

)مقیاس و « مقیاس»ـ اوصاف كارآیی كه مبین نسبت بین زمان و مكان بوده و در این جدول به عنوان 

 كارآیی( ذكر گردیده است.

روی هم آن را تشكیل « نتعاو»و « تفاهم»، «تمایالت»همان جوهره تكاملی جامعه است كه سه بعد « مبنا»

می دهند. یعنی در ابتدا وجود تمایالت مشترك و وحدت یافتن آن اساس تشكیل جامعه است و در مرتبه 

بعد همین سطح از تمایالت بایستی به تفاهم رسیده و در نهایت به تعاون و همكاری تبدیل شود تا مبنا یا 

 هسته اولیه تكامل جامعه شكل گیرد.

تار و یا اوصاف مكانی است كه در سه سطح توسعه، كالن و خرد قابل بررسی است. نیز ساخ« موضوع»

موضوعات در سطح توسعه موضوعاتی است كه تكامل جامعه را نتیجه می دهد موضوعات كالن نسبت بین 

 دسته بندی های كلی درجامعه و موضوعات خرد عبارت از مصادیق و موضوعات خارجی است.

كه مبین بین زمان و مكان بوده و در این جدول به عنوان مقیاس )مقیاس تأثیر  اوصاف كارآیی« مقیاس»

است. حضور در سطح جهانی « ملی»و « بین المللی»، « جهانی»كارآیی( ذكر گردیده است دارای سه سطح 
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به منزله حضور در توسعه ظرفیت نهم جهانی است و ملّتی كه توانست در این سطح حضور داشته باشد 

ه سایر ملل رهبری و حاكمیت تاریخی یافته است. در سطح دوم یا سطح بین الملل یک ملت باید نسبت ب

بتواند در نحوه ارتباط خود با سایر ملّتها حضور داشته و در موازنه جهانی سهیم باشد. سطح سوم یا سطح 

لمللی و جهانی ملی حضور یک ملت در تنظیم جهت گیری و ساختار درونی خود بدون مالحظه روابط بین ا

 است.

 ـ بررسی تقسیمات داخلی جدول

« تعاون»و « تفاهم»، «تمایالت»زیر بخش  2دارای « جوهره تكامل جامعه»یا « مبنا»چنانكه بیان شد 

و زیر بنای « گرایش»اند. زیر بنای تمایالت «اوصاف جامعه»یا « مبنا»اجتماعی است كه هر سه روی هم 

 است كه در جدول مشخص شده است.« دانش»ن نیز و زیر بنای تعاو« بینش»تفاهم 

 ـ گرایش اجتماعی 

است، این عنوان هر چند یک عنوان انتزاعی « پایگاه تكامل همبستگی تمایالت اجتماعی»گرایش اجتماعی 

است لذا بایستی در ارتباط با سایر عناوین قرار گرفته و نظام مند شود و در آخر عنوانی مركب را تحویل 

 بدهد.

گاه تكامل اجتماعی برابر با نظام های انگیزشی جامعه )اعم از ارزشی، دستوری و حقوقی( عنوان منتجه پای

یک نظام است. روابط درونی آن نظام برآیند وجود رابطه بین والیت، تولی و تصرف در سه سطح تكوینی، 

 تاریخی و اجتماعی می باشد.

ن امور روی هم بنیان نظام اخالق جامعه و تكامل وجدان و نظام های انگیزشی جامعه و برآیند وجود رابطه بی

 همدلی اجتماعی را ترسیم خواهند نمود.

یا شایستگی می شود و در سطح سوم « ارزش ها»نظام های انگیزشی دارای سه سطح است در یک سطح 

ه به وسیله تعریف می شود. نظام حقوقی حاكم بر جامع« نبایدها« »بایدها»بر پایه آن « حقوق اجتماعی»

بعث و زجرهایی كه می نماید می تواند فضای خاصی را برای به وجود آمدن حساسیت های خاص ایجاد كند. 
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پیدایش این حساسیت ها سبب پرورش انگیزه خاصی است كه در پیدایش بینش اجتماعی نقش زمینه را بر 

 عهده دارد.

عی در عموم جوامع است یعنی تحقیر و همواره پایگاه همبستگی اجتما« حقوق»و « دستور»ـ « ارزش»

تجلیل یا بعث و زجر در هر جامعه ایجاد یک فضای پرورشی خاص نموده كه این فضای پرورشی با توجه به 

ظرفیت آن، اساس پیوند و همبستگی و اتحاد در جوامع مختلف می باشد لذا در هر جامعه، اموری به عنوان 

جریان می یابد و در مرحله بعد آن « دستور»ارزشهاست كه  ارزش پذیرفته شده است و با تكیه بر آن

برآن پایه شكل می گیرد. البته « حقوق»دستورات قاعده مند و دارای ضابطه شده و انضباط عملی یعنی 

ناگفته نماند كه بعضی از ارزشها بدلیل عدم ظرفیت و توانائی قابلیت تبدیل شدن به قاعده منطقی را نداشته 

در جامعه جاری نمی شود در چنین صورت بطور طبیعی این جامعه در « حقوق»و « ستورد»و در مرحله 

ازجامعه ای پیروی می كند كه توانسته است ارزشهای خود را قاعده مند « دستوری»و « حقوقی»قواعد 

 نموده و تا مرتبه انضباط عملی جریان یافته است.

بایستی به عنوان محور جدول طبقه بندی « دانش»ـ « بینش»ـ « گرایش»با توجه به مطالب فوق الذكر 

مطرح شود هر چند كه این سه وصف در مرتبه بعد درسه « مبنا»موضوعات و در جایگاه اوصاف زمانی یا 

ـ « بینش توسعه» ـ « گرایش فرد»ـ « گرایش كالن»ـ « گرایش توسعه »وصف ساختار موضوع ضرب شده و 

 را تحویل می دهد. « دانش خرد»ـ « دانش كالن »عه ـ و دانش توس« بینش خرد»ـ « بینش كالن»

 ـ بینش اجتماعی 2/9

است یعنی انگیزه، ایمان، اعتقاد می یابد. هر چند كه خود « بینش»اساس پیدایش « موضع گیری»همواره 

در زیر بنای ترین امر در « عمل»لجستیک می شود به عبارت دیگر « بینش»در توسعه و تكامل به وسیله 

 پیدایش یک امر است.« علت صوری« »فكر كردن»است و « علت فاعلی»حكم 

است. تفاهم اجتماعی عنوانی تجریدی است كه در آخر بایستی « پایگاه تفاهم اجتماعی»، «بینش اجتماعی»

 عنوانی مركب را تحویل دهد.
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فلسفه » و« فلسفه چیستی»، «فلسفه چرایی» تفاهم اجتماعی برابر با نظامهای فلسفی جامعه یعنی 

است. در فلسفه چرایی اصل علت و هستی هر پدیده مورد بررسی قرار می گیرد. مثالً ماده قدیم یا « چگونگی

حادث است و نیاز به محدث دارد. در فلسفه چیستی صحبت از خصوصیتهای خاص و به عبارتی مقومات 

ض شود( یعنی هر گونه طبقه  ماهیت به میان می آید. )اعم از اینكه خصوصیات اعتباری یا ذاتی شیء فر

بندی و دسته بندی بین موجودات از میدانهای انرژی تا اشعه ها بایستی در این فلسفه )فلسفه چیستی( 

 پیرامون آن صحبت شود.

و بدست آوردن « چگونگی»فلسفه دیگری نیز در جامعه الزم است تا به وسیله آن بتوان با تحلیل نظرذی 

 است.« فلسفه چگونگی»را كنترل واداره نموده و آن  متناسب عینیت« ابزار عملی»

این سه نظام فلسفی اگر در ارتباط با یكدیگر و در یک مجموعه مالحظه شوند برآیند شناخت رابطه بین 

مكان »، « وحدت و كثرت»را نتیجه می دهند . لذا بایستی بتوان این سه را در « ریاضی»،«فیزیک»،«هستی»

 ضرب كنیم تا در نتیجه بنیان نظام فكری جامعه پی ریزی شود.« یاختیار و آگاه»،«و زمان

 ـ نیازمندی فلسفه جامعه

یعنی هستی شناسی همچون « فلسفه چرایی»جامعه اسالمی ما در مقابله با فرهنگ كفر هر چند بتواند در 

و رسالت و نیز بتواند ضرورت نبوت « فلسفه چیستی»سدّی در مقابل شبهات اعتقادی ایستادگی كند و در 

سیر تكاملی عالم و قیامت و .... را تثبیت نماید )گرچه در این قسمت نیز كار اجتهادی دقیق الزم است( اما 

بی تفاوت باشد ربط عینیت و اعتقادات در جامعه منقطع شده و تكنولوژی و « فلسفه چگونگی»اگر نسبت به 

 امر اداره به دیگران واگذار می شود.

صال، استفاده از بینش غیر الهی درجامعه اسالمی است كه در نهایت این بینش ، نتیجه عملی این انف

لجستیک ارزشی خاصی است و این تقابل بینش و گرایش به تدریج موجبات ضعف گرایش دینی را فراهم 

 ساخته ودین را به انزوای مطلق و یا دامن زدن به تأویالت حسی دین می كشاند.

 نش اجتماعی از تقیسمات مبنا می پردازیم.در اینجا به تبیین واژه دا
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 ـ دانش اجتماعی ـ پایگاه تكامل تعاون اجتماعی

دانش اجتماعی همان دستیابی به پایگاه تكامل تعاون اجتماعی است. از آنجا كه تعاون و همكاری در افعال و 

اه تكامل تعاون و همكاری رفتار عینی بوده و اعمال بدون مقدورات تحقق نمی یابد. بنابراین مقدورات ، پایگ

نیست منتجه نظامهای تجارب كاربردی جامعه « امكان»،«ابزار»،«انسان»می گردد. مقدورات نیز خارج از 

 )نسبت به هر سه دسته( از برآیند نظامهای درونی آن بدست می آیند كه برآیند كارائی رابطه بین 

 حیات )زیست شناسی( فیزیک

 تشیمی اس×انسان )انسان شناسی(

 جامعه) جامعه شناسی( منابع

عالوه بر این كه فیزیک ، شیمی ، منابع در جامعه شناسی، انسان شناسی و زیست شناسی ضرب می شوند و 

ارتباط دارند، نظامهای درونی تعاون و همكاری جامعه بشری را نیز نشان دهند. لذا كیفیت پرستش اجتماعی 

 مؤثر بوده و تحقق آنها جهت دار می شود. و محور توسعه آن در شكل گیری فیزیک، شیمی 

 ـ تعریف فیزیک بمعنای مطالعه رفتار نظام ماده

رفتار نظام ماده خارج از اصل حركت نبوده و مالحظه نسبت حركت بیرون ملكول ماده و درون ملكول ماده 

نیک ) در حال بعهده علم فیزیک است. در مطالعه ساختارهای برون ملكولی سه سطح استاتیک )ایستا(، مكا

حركت(، و سیاالت )مایعات و گازها( قابل بررسی است. در مطالعه ساختارهای درونی ملكولی نیز سه سطح 

 الكتریک ، الكترون و كوانتوم )نور، اشعه، امواج( قابل بررسی می باشد.

انتوم( و ساختار درون ملكولی در خصوص تغییرات و كارآمدی رفتار نظام مان )الكتریک ـ الكترون ـ كو

 ساختار برون ملكولی در خصوص رفتار ملكول و ارگانیزم ماده، هیدرولیک و یا سیاالت و و استاتیک 

 به معنای دستیابی به معادله برای تغییر در نظام رفتار ماده« شیمی»ـ تعریف 
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تكامل آن ، بعد از تسلط و آشنادی به نظام رفتار ماده در فیزیک می توان بر اساس نیازمندیهای جامعه و 

محصوالت جدیدی را سفارش داد، و علم شیمی متكفل دستیابی به معادالت تغییر در نظام رفتار ماده برای 

 رسیدن به آلیاژهای جدید و اوصاف جدید در ماده است.

پس مبنا بعنوان اوصاف زمانی، موضوع بعنوان اوصاف مكانی و مقیاس بعنوان اوصاف نسبت بین زمان و 

بینش و دانش بعنوان ابعاد مبنا یا پایگاه تكامل، توسعه، كالن، خرد بعنوان ابعاد موضوع یا  مكان، گرایش،

پایگاه جریان عدالت در تكامل، جهانی بین المللی، ملی بعنوان ابعاد مقیاس یا پایگاه تكامل عینی مقدورات 

 معرفی می شود.

در موضوع تكامل « خرد«»كالن»،«عهتوس»به توضیح « دانش اجتماعی»،«بینش»،«گرایش»بعد از توضیح 

 اجتماعی می پردازیم.

نحوه اتصال عدل با تكامل توسعه را در جهت گیری ها تعریف می كند، یعنی استراتژی و راهبرد و محور 

 هماهنگ سازی سیاستهای دراز مدت ، مبین و شاخصه تعریف توسعه است.

ماعی نیز مسئله توازن توانمندی اجتماعی موضوعیت یا پایگاه و جریان عدالت در روابط اجت« كالن»در مورد 

 نیز آن بهره ای كه از این توازن حاصل شده است مد نظر می باشد.« خرد»دارد و در مرتبه 

 ـ توسعه پایگاه جریان عدالت در تكامل نیازمندیهای جامعه

گاه عدالت در نیازها، روابط موضوعات جامعه بوسیله نیازمندیها، روابط و رفتار اجتماعی شكل می گیرد، اما هر

و رفتار جاری می شود می توان پایگاه تكامل نیازمندیهای اجتماعی، پایگاه تكامل روابط اجتماعی و پایگاه 

 تكامل رفتار اجتماعی را معرفی نمود.

 ـ پایگاه جریان عدالت در تكامل نیازمندیهای اجتماعی

عیت این نظامها حاصل استراتژی یا راهبرد، سیاستگزاری برابر با نظامهای هدایت توانمندی جامعه است. موق

 و برنامه یا مناسک رفتار اجتماعی است.

 منتجه توانمندی جامعه از نظامهای درونی آن است، كه از برآیند هماهنگی رابطه بین
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 سیاسی تمایالت 

 فرهنگی بدست می آید. ×  تفاهم 

 اقتصادی  تعاون

قاء و تكامل درجهت گیری و صیانت اجتماعی است این صیانت در مقابل بنیان نظام والیت جامعه حاصل ارت

 خطرات نظام كفر موضوعیت دارد.

 ـ كالن ـ پایگاه جریان عدالت در روابط اجتماعی

بعد از صیانت نظام از خطرات كفر بوسیله بنیان نظام والیت جامعه نوبت به جریان عدالت در روابط یا ابزار 

 ثروت درون نظام می رسد كه موجب توازن یا موازنه درونی نظام است.انتقال قدرت، اطالع ، 

 از برخودرنظامهای« مدیریت مشاركت، مباشرت»منتجه نظامهای توازن توانمندی اجتماعی 

 نهادهای دولتی نظام تصمیم گیری 

 نهادهای اجتماعی بدست می آید× درونی نظام تخصیص

 نهاد خانواده  نظام اجرا

مندی اجتماعی، تكامل انضباط و تقوی اجتماعی است كه این امر بدان تولی تحقق نمی حاصل توازن توان

یابد. حال اگر تولی جامعه در جهت شیطانی باشد تكامل در جهت گیری واقع نمی شود و حرص و حسد بر 

 جامعه حاكم می شود.

 ـ خرد ـ پایگاه جریان عدالت در رفتار اجتماعی

اجتماعی برابر با نظامهای بهره وری اجتماعی است لذا حاصل شدن فقط  پایگاه جریان عدالت در رفتار

بمعنای سهم افراد در نظامهای بهره وری اجتماعی با مكانیزمهای اجتماعی پیدا می شود نظامات درونی آن از 

 برآیند جریان رابطه بین 

 دولتی ×تولید 

 گروهی بدست می آید. ×توزیع
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 عمومی× مصرف

 موجب پیدایش سه نظام می گردد، كه عبارتند از:  منتجه نظامات درونی

 ـ نظام انگیزشی كه مفسر هدف رفتار وعلت پیدایش عشق و پتانسیل در انسانها می شود 1

 ـ نظام پرورشی كه مفسر فعالیتهای روحی، ذهنی و عینی است 2

 پرورش خاص می باشد.ـ نظام گزینش كه مفسر جایگاه بكارگیری فرد در نظام، بعد از پیدایش انگیزش و  2

 ـ بررسی اوصاف مقیاس

 ـ مقیاس در سطح جهانی

یا پایگاه « هماهنگسازی»بمعنای كارآمدی است كه شامل سه قسمت « مقیاس»آنگونه كه بیان گردید 

بین »تكامل عینی مقدورات اولیه یا جهانی ـ وسیله یا پایگاه تكامل عینی روابط مقدورات شكل پذیریا 

یا پایگاه تكامل عینی مقدورات شكل گرفته در نظامهای تشخیص سهم تأثیر جامعه كه « زمینه»و « المللی

را تعریف كند طبعاً همان كس در عینیت و كارآئی « قدرت»قدرت، اطالع و ثروت است هر كس چیستی 

حرف اول را در دنیا می زند، همچنانكه در مسئله طبقه بندی تفكر و سنجش و یا مسئله پرورش نیروی 

سانی نیز مسئله سرعت ـ دقت و تأثیر در ارائه روش امری بسیار مهم و اساسی است و یا در مسئله ابزار نیز ان

كسیكه حرف اول را در ابزار فرهنگی ـ سیاسی و یا ابزار عینی به دنیا ارائه كند جهان را تسلیم خود كرده 

 است. در مور منابع طبیعی نیز همین مسئله صادق است.

ال تا كنون كسی قائل نبوده كه نور نیز دارای قدرت بوده و در زمره منابع طبیعی قلمداد می به عنوان مث

شود اما همین نور با تسخیر سرعت آن می توان در ارتباطات نوری از آن قلمداد می شود اما همین نور با 

بیان نظام تعریف و  تسخیر سرعت آن می توان در ارتباطات نوری از آن استفاده نمود. بنابراین منظور از

احكام و تكامل معادله های حاكمیت جهانی توانائی در ارائه شامل ترین تعریف در موضوعات فوق است یعنی 

 حاكمیت جهانی از آن كسی است كه قدرت تولید تعریف شاملتری داشته باشد.
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كفر بر تعاریف  این كه گفته می شود رهبری تكنولوژی در دست آمریكا است به همین معناست كه فرهنگ

جهانی استیال دارد.چگونگی تعریف نیز بدینگونه است كه توانسته اند مقیاس كارآمدی انسان یا ابزار یا منابع 

 را در سرعت ـ دقت ـ تأثیر ) در مقیاس( تغییر دهند.

 ـ مقیاس در سطح بین المللی ) یا پایگاه تكامل عینی روابط مقدورات شكل پذیر(

و مقاصد است « موانع»ـ « مقدورات »ودن نظام تشخیص سهم تأثیر جامعه در هماهنگی نیز منوط به دارا ب

یعنی برقراری نسبتی بین موانقع و مقدورات جهت انحالل موانع در جهت رسیدن به مقاصد، اساساً مقدورات 

 كند. به همین دلیل دارای طرح است تا بتواند موانع را برای رسیدن به مقاصد بر طرف نموده و تبدیل

حال با توجه به منابع ارتباطی ) منابع اجتماعی( وسائل ارتباطی و شرائط ارتباطی چه در جامعه و چه در 

 تكنیک و 

 چه در سطح طبیعی مدعی ساختار عدالت اجتماعی و تكامل و كرامت انسانی هستیم.

 ـ مقیاس در سطح ملی ) یا پایگاه تكامل عینی مقدورات شكل گرفته(

است كه برآیند رابطه « روانی ـ ذهنی ـ عینی »نظامهای تشخیص سهم تأثیر جامعه در بهره وری كه برابر با 

 تركیب محصوالت تأمین محصوالت و تخصیص محصوالت است.

این كه از تركیب محصوالت موجود دنیا ما چه قدرتی را در تأمین داریم و در مرتبه بعد از تأمین چگونه آن 

ی تكاملی ـ نیازهای صنفی و نیازهی فردی جامعه بر طرف شود حاصلی كه این را تخصیص بزنیم تا نیازها

فعالیت بدنبال دارد ارضاء نیاز روانی ـ ذهنی و عینی جامعه است كه بنیان نظام نیز و ارضاء و تكامل 

 بهزیستی جامعه می باشد.

ورتی كه ملت ما در قابل طرح است یعنی در ص« ملّی»به عبارت دیگر معنای بهتر شدن زندگی در سطح 

صنعت و بكارگیری آن در نیروی انسانی اتخاذ توسعه ظرفیت نماید سبب انعكاس جهانی شده و منجر به 

صدور انقالب می شود كما این كه در كلیه تعاریف از قبیل نور و صوت .... تعریف جدیدی ارائه دهید با 



110  ···························································································································································  

ات اولیه در مقیاسهای سرعت ـ دقت و تأثیر استقبال دنیا روبرو خواهد شد. به عبارت دیگر تكامل مقدور

 بمنزله كرسی اولیه مدیریت جهانی است و در پله دیگر ارتباط با ملتها مطرح می شود. 

 بیان ترسیم موازنه در سه جامعه الحادی ، التقاطی ، اسالمی

كه نسبت به  محور تعریف می شود. وضعیت هر دو بگونه ای است 9دو نظام والیت الهی و الحادی به همین 

محور مربوط به نظام الحادی است و  9یكدیگر آسیب محسوب می شوند. لذا آسیب نظام والیت الهی همان 

بالعكس به دیگران بیان اخالق، فكر ، تكنولوژی ، تكامل جهت گیری یا استراتژی ، تكامل انضباط یا قاعده 

یت جهانی، حضور بین المللی و باالخره مند شدن جامعه، تكامل قسط و مفهوم عدالت ، معادله های حاكم

محور است؛ اما در نظام الهی قرار دارد. طبعاً میان دو  9بهزیستی اجتماعی آنها همگی در مقابل همین 

جریان الهی و الحادی كشورهایی را می توان یافت كه به التقاط از دو وضعیت مزبور دچارند. با این وصف 

ساس نخواهد شد. قطعاً هر گواه خأل مورد شناسایی قرار گرفت قدرت ضرورتی هم برای رفع این نقایس اح

مقابله ما صد چندان خواهد شد. انسان قدرت ایستادن در مقابل دشمن و انتخاب مرگ را دارد اما تمامی 

الحادی ، التقاطی و »اینها منوط به شناسایی دقیق نقایص و خألهای اجتماعی است. جوامع به سه صورت 

محور به عنوان واژه های كلیدی تنظیم زیرساخت نظام شاخصه های  9داره می شوند و این ا« اسالمی 

 ارزیابی جامعه محسوب می شوند.

محور مزبور در این سه نوع  9پس هر جامعه ای یا جامعه الهی است یا الحادی و یا التقاطی كه از ضرب 

یكدست نیستند و گاهی گرایش آنها به  عنوان حاصل می شود. اصوالً جوامع التقاطی جوامعی 27جامعه 

نظام اسالمی و گاهی به نظام استكباری است. گرچه قرار دادهائی با هر دو طرف می بندند، اما نمی توان به 

صورت یكدست آنها را در یكی از دو جرگه الحادی و اسالم قرار داد. اینها جوامع ضعیفی هستند آنها را در 

الم قرار داد. اینها جوامع ضعیفی هستند كه چندان لطمه ای را متوجه نظام یكی از دو جرگه الحادی و اس

اسالمی نمی كنند. لذا باید در مقابل جرین استكبار كامالً حساس بود و نقاط آسیب پذیر جامعه خود را 

 نسبت به ایشان پیدا نمود و به گونه ی عمل كرد كه دشمن نتواند از چنین نقاطی به نفع حاكمیت خود در
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جهان بهره جوید. مثالً تحجر و انفعال دو پدیده تلخ واقعی هستند كه فرهنگ ما دچار آنهاست. این امر 

گویای آن است كه هنوز ما موفق به تولید فرهنگ تكامل یافته متناسب با نیازهای انقالب نشده ایم و اخالق، 

ه ایم؛ هرچند به صورت ضعیف می توان نظام فكری و تكنولوژی مسانخ با اهداف عالیه انقالب را طراحی نكرد

از نظام اخالق و از نظام فكری اسالمی درجامعه سراغ گرفت. اگر نتوانیم به گونه ای عمل كنیم كه مجالی 

برای حضور دشمن در هر یک از این عرصه ها پیدا شود باید منتظر آسیب پذیری روز افزون خود در جامعه 

 باشیم.

 تضعیف و تغییر ساختار اجتماعی الهیـ پذیرش الگوهای مادی، عمل 

ارائه یک برنامه قوی و منسجم می تواند آسیب پذیری م را به حداقل و آسیب پذیری دشمن را به حداكثر 

رساند. حال فرقی نمی كند كه این برنامه ریزی در عرضه سیاست یا فرهنگ و یا اقتصاد باشد. آیا می توان 

را یک انتخاب صحیح دانست آن هم بدین خاطر كه كمیسیون  «هارولد دومار»پذیرش الگوی اقتصادی

عمران و توسعه سازمان ملل متحد آن را پذیرفته است؟! و آیا می توان مدافع پذیرش چنین الگوهایی بود آن 

هم بدین علت كه عدم پذیرش آنها باعث عدم دستیابی ما و كشورهای جهان سوم به وامهای ریز و درشت 

ق بین المللی پول می شود، و یا فاینانسینگ شركتها كه بر اساس چنین وامهایی صورت بانک جهانی و صندو

می گیرد عملی نخواهد شد؟! به اعتقاد ما پذیرش چنین الگوهائی به تضعیف ساختار اجتماعی نظام اسالمی 

یر منجر می شود چه این كه صاحب همین الگو در جایی  تصریح می كند كه من این الگو را برای تغی

وضعیت روانی كه به تغییر ساختار اجتماعی منجر می شود طراحی كردم. در واقع پذیرش چنین الگوهایی 

كه در نهای به تغییر ساختار و به تعبیر بهتر به تغییر نظام منجر می شود به هیچ وجه معقول و قابل توجیه 

قتصادی سوق می دهد. مثالً در نیست. طبیعی است عدم پذیرش این الگو ها ما را به سوی تنظیم جدید ا

چنین تنظیمی دیگر اولویت اول تنظیم اقتصادی به ایجاد راه اندازی طرحهای كوچک و بزرگ صنعتی در 

میلیون هكتار جنگل  7كشور نخواهد بود، و می توان با الویت گذاری نسبت به اصالح و بهره وری افزون تر از 

تند، با امر توسعه اقتصادی كشور به گونه ای دیگربرخورد كرد. شمال كه دارای آب فراوان و زمین شیرین هس
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با اصالح چوب این جنگل و گسترش صادرات آن می توان درآمدی معادل در آمد صادرات نفت را از آن خود 

ساخت و خود را از ورود كارخانه های سنگین به كشور بی نیاز نمود. چنین تنظیمی باعث می شود كه ما 

قرار دادهای فاینانسینگ با دیگر شركتهای جهانی نیفتیم و وضعیت اقتصادی كشور را تا اندازه  اجباراً در دام

زیادی رونق بخشیم. نقطه مثبت دیگر این طرح این است كه با استفاده از نیروی كار ساده، كارگاههای 

وان به تحكیم كوچک و امكانات معمولی حمل و نقل و البته با یک بسیج همگانی همچون زمان جنگ می ت

زیر ساخت اجتماعی كشور مبادرت نمود. در این صورت دیگر نیازی به واردات كارخانه های عظیم اتوماسیون 

كه نیازمند وامهای چند ده میلیارد دالری است نخواهیم بود. این تنها یک نمونه از چندین نمونه خرد و 

ز سازی و توسعه كشور را بدون وابستگی به اجانب كالن است كه با اجرای آنها می توان در آمد الزم برای با

 نصیب خود نمود.

« تركیب تأمین و تخصیص»برآیند جریان رابطه بین « سطح ملّی»چنانچه گذشت مقیاس تكامل جامعه در 

می باشد. حال میگوئیم اگر در صدد طراحی جدول تعیین « تكاملی، صنفی و فردی»محصوالت با نیازهای 

یم باید از وضعیت برونی كشور تا وضعیت درونی آن را مورد مطالعه و دقت قرار دهیم. از اولویت اشتغال باش

این رو باید دید شرائط تأمین محصوالت ما در مقیاس ملی چگونه است؟ این مطالعه می تواند ما را به این 

به  صورت  جمعبندی برساند كه از تركیب محصوالت جهانی كه به شكل كارخانه های بزرگ اتوماسیون و

التكرونیكی فعالیت دارند تنها باید در بخش ارتباطات ، امنیت  و دفاع استفاد كرد اما خود را مقید به استفاده 

از این محصوالت درامور اقتصادی كشور ندید و عمدتاً بر منابع داخلی تكیه نمود. باید همواره متوجه این 

ا استراتژی نظام اسالمی و روحیه گستاخی انقالبی ایجاد نكته باشیم كه آیا طرحهای نظام كارشناسی كشور ب

شده در آحاد مردم سازگار است یا خیر؟ قطعاً الگوهای ارائه شده از جانب سازمان ملل و نهادهای تابعه آن را 

روحیه انقالبی كشور ما سازگار نیست. بله اگر به چنین الگوهایی به صورت بریده و مجرد ا توسعه امنیت ملی 

 انی جامعه شناسی خود بنگریم می توان مدافع پذیرش و اجرای آنها دركشور بود.و مب

 ـ ضرورت مجموعه نگری در تنظیمات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی
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نداشته باشیم امكان در افتادن در « اسالمی، التقاطی و الحادی»بنابراین مادامی كه تعریف صحیحی از جوامع 

 ی برای ما حتمی است.چاه ویل آسیبها و معضالت اجتماع

 قسم جامعه 2محور فوق در  9ـ جدول شناسائی جامعه، محصول ضرب 

اشعار دارد. اهمیت این بحث كه مجال واسعی را « شاخصه های تعریف نظام والیت»حسن ختام كالم به 

ی طلب می كند باید درگزارشگیری آماری و مدیریت و كنترل وضعیت در لحظه دانست كه البته این امر م

تواند ما را در تبیین نمونه های جزئی و استفاده بهینه از آمار و اطالعات مراكز آماری كشوری و جهانی یاری 

رساند. به تعبیر بهتر تسلط بر بحث شاخصه ها می تواند به ما امكان مطالعه نسبت به آمارهای منتشره از 

امی اینها در یک سطح خرد قابل تحلیل سوی دولتهای و نهادهای خارجی بر اسا مدل مطلوب خود بدهد. تم

عنوانی در  2محور تعریف نمود كه از ضرب دو مجموعه  9است اما در سطح كلی باید جامعه را به همان 

محور نیستیم اما بر این نكته تأكید  9یكدیگر به دست آمده است. البته ما فعالً در مقام بحث از زیر بنای این 

« اسالمی، التقاطی و الحادی»عنوان  2محور كه در  9امعه با استفاده از این می ورزیم كه شناسایی مطلوب ج

ضرب می شود صورت خواهد گرفت. این مطالعه ما را در ترسیم وضعیت امنیتی حال و آینده كشور یاری می 

ست رساند چون از این طریق می توان به این جمع بندی رسید كه چند كشور را می توان را با خود همراه دان

و اصوالً چه كشورهایی حاضر نیستند به خاطر امنیت ما از امكاناتی همچون وام بانک جهانی چشم پوشی 

كنند و كارخانه های خود را نیمه تمام بگذارند؟ با این وصف می توان نسبت به تک تک كشورهای مطالعه 

خصی داد. در این صورت می توان ای دقیق و جامع ارائه داد و به هر یک به لحاظ امنیتی نمره او امتیاز مش

انتظارات خود را از این كشورهای واقعی نمود؛ كشورهی التقاطی را كه بین ما و نظام استكبار است رفته رفته 

خود برای جذب « اجتماعی ،تكنیكی و طبیعی»به سوی خود جذب كرد؛ به صورت منطقی از منابع ارتباطی 

روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با چنین كشورهایی مورد دقت آنها استفاده نمود و تنظیم جدید را در 

 قرار داد.

 ـ پرورش نیرو و موضعگیری قاعده مند دو شاخصه یک تنظیم صحیح در جامعه
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نبود چنین جداولی باعث می شود تا در زمان تصمیم گیری اجرایی وزارتخانه های ذیربط همچون وزارت 

نسبت به تعیین اولویت ارتباط با دیگركشورها به صورت سلیقه ای امور خارجه یا صنایع یا آموزش عالی 

 برخورد شود هر یک بصورت مستقل از یک طرح اولویت گذاری مشخص پیروی نماید.

از این ور به اعتقاد ما تنظیم چنین نظامی دارای كاربردهای فراوانی است كه مهمترین آنها را باید در پرورش 

 نیرو خالصه كرد.

كه نیروی انسانی موجود در جامعه اسالمی باید به خوبی بر این نكته واقف شود كه چرا اساس بدین معنا 

نظام اسالمی بر ربوبیت الهی و ساختار اجتماعی آن بر حاكمیت ولی فقیه استوار است؟ آنها خواهند دانست 

ورت وفاداری كه وظیفه والیت جامعه در تكامل جهت گیری و صیانت اجتماعی تعریف می شود در این ص

كه قطعاً غیر از آن نوع وفاداری است كه  از روی هیجانات « از روی بصیرت خواهد بود» چنین نیروهایی 

اجتماعی زود گذر بوجود می آید و با تضعیف چنین هیجاناتی تضعیف می شود. آنها خواهند دانست كه ما 

با چنان تنظیماتی می توان در اختیار این  نسبت به تاریخ، دین و خداوند متعال چه تكالیفی بر دوش داریم.

نیروها جداول و الگوهای شمخصی برای برخورد شایسته با پدیده های طبیعی و اجتماعی قرار داد تا بر 

اساس آنها بتوانند تحلیل صحیحی از وضعیت حال و آینده خود داشته باشند. چنین افرادی كه به وظائف 

ق می افتد كه از چارچوب مشخص شده برای ایشان تخطی كنند. قطعاً خود آشنای پیدا می كنند كمتر اتفا

ما قائ به سلب اختیار و نفی كامل تخطی افراد نیستیم اما تسلط آنها بر یک تحلیل صحیح از وضعیت فرد 

 جامعه و جهان برای آنها زمینه ای را بوجود می آورد كه تخلف از ارزشها را زشت بدانند و دفاع خود را از آنها

از روی بصیرت انجام دهند. در غیر این صورت باید منتظر بود كه جوانان جبهه رفته دیروز ما رفته رفته از 

ارزشهای الهی دور شده و دچار شبهات جدی فكری و ابتال به وضعیت حاد روحی شوند چون دانشگاه و سایر 

ی الهی حركت كنند مادامی كه نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی كشور نتوانسته اند متناسب با نظام فكر

تغذیه روحی و  فكری دانشجویان و اساتید ما از نوع تغذیه روحی و فكری افراد معمولی جامعه باشد . نمی 

توان امیدوار بود كه افرادی كه مثالً در رشته جامعه شناسی مشغول نوشتن پایان نامه هستند با چنین 
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ه باشند. ایشان هر صبح و شام با مفاهیم و معادالتی در دانشگاه تعلیماتی احساس بی نیازی از اجانب را داشت

سرو كار دارند كه با مبانی ارزشی اسالم و انقالب در تناقض آشكار است. مگر غیر از این است كه جامعه 

شناسی، ما در علوم سیاسی است و امروزه در این رشته خاستگاه دین را به جامعه و جامعه را به یک پدیده 

تعریف می كند؟ همانگونه كه در این رشته دین را انعكاسی از خواص ماده می داند در رشته ای مادی 

همچون روان شناسی می بینیم كه انگیزه، ایمان و شناخت را نیز انعكاسی از آن می داند. تمامی اینها به 

ین را  در كنار نگرش علم موجود نسبت به حیات و تعریف مادی از آن بر می گردد لذا طبعی است كه د

فلسفه و هنر، انعكاسی از ماده و شرائط آن بداند. با این وصف صحیح خواهد بود كه در علوم سیاسی ، اساس 

مدیریت نظامهای اجتماعی را بر دمكراسی قرار دهند. البته نسبت به تک تک این تئوریها تحقیقاتی میدانی 

شجویان آخر دوره را به نوشتن پایان نامه خود بر گسترده ای نیز صورت گرفته است و در این چارچوب دان

اساس چنین بینشی ترغیب می كنند.طبیعی است كه نباید هیچ یک از این افراد دل به نظام والیت فقیه 

ببندند مگر آن كه قرار باشد كه با اجبار و اعمال برخوردهای فیزیک آنها را به نرمش مقابل حاكمیت ولی 

یشان گفته می شود كه به مظالم نظام استكباری و حوادث تلخی همچون بوسنی و فقیه واداریم! وقتی به ا

هرزگوین نگاه منصفانه داشته باشید در جواب می گویند باید مدل عملی آن را برای تحقیق و مطالعه چنین 

نظر  موضوعی در اختیار ما بگذارید تا مطمئن باشیم چنین تحقیقاتی در نهایت صبغه عملی پیدا می كند. در

ایشان تا زمانی كه یک ادعا به صورت عملی ارائه و اثبات نشود نمی توان متوقع بود كه امر مدیریت و روابط 

اجتماعی تنظیم ارائه گردد. آنها می گویند اعتقادات و معارف را تنها باید در اعمال فردی و رابطه شخص با 

هنگام تصمیم گیری تنها آن نوع اطالعاتی مفید خدای خود تعریف نمود اما هنگام اداره امور معاش مردم و 

است كه در جریان تحقیقات میدانی اثبات شده باشد؛ چون اصوالً اثبات یک تئوری تنها از طریق تحقیقات 

 میدانی و تجربی و یا تحقیقات كتابخانه ی صورت می گیرد.

جریان نامباركی مقابله  ممكن است بعضی از خواص این مجموعه بزرگ مدعی شوند كه می توان با چنین

كرد بدون آن كه تعریف مشخصی از مجرای جریان امور ارائه شده باشد. اما به اعتقاد ما این كالم صحیحی 
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نیست چون فقدان چنین تعاریفی افراد را به اعمال سالئق شخصی خود وادار می كند اصوالً هماهنگی امور 

تا از قبل این كارشناسی بتواند در آسیب شناسی و پیدا  نیازمند وجود ابزار قوی و تنظیم نظام نسبتهاست

كردن راه حلها موفق باشد. در غیر این صورت مجبوراست به كارشناسان موجود برای رفع نقائص متمسک 

شود. به اعتقاد مابایست ادبیات متناسب با مبانی ارزشی و فكری انقالب تولید شود و تا زمانی كه چنین امری 

الاقل باید بر نقاط آسیب پذیر انقالب واقف شد. اصوالً آسیب پذیری نظام والیت و امنیت  تأسیس نشده است

ملی ما در به رسمیت نشناختن آسیبهای موجود است كه به تبع، ضرورتی هم برای رفع این نقائص احساس 

د شد. انسان نخواهد شد. قطعاً هرگاه كه خالء مورد شناسائی قرار گرفت قدرت مقابله ما صد چندان خواه

قدرت ایستادن در مقابل دشمن و انتخاب مرگ را دارد اما تمامی اینها منوط به شناسائی دقیق نقائص و 

 خالء های اجتماعی است.
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بود. البتـه  « كارآمدی زمان»، و «مكان، مكان« »زمان زمان»چنانچه گذشت اوصاف جامعه عبارت از: اوصاف 

گـرایش،  »قبالً مورد دقت قرار گرفت كه شـامل   متغیرهای این مجموعه كه در واقع متغیرهای زمانی آن بود

می باشد. همچنین بیان شد این اوصاف، دارای موضوعات و موضوعاتی است كـه بـه صـورت    « بینش و دانش

مطرحند. لذا در این بخـش، در خصـوص سـطوح عملكـرد اوصـاف سـخن       « توسعه، كالن و خرد»موضوعات 

 گفتیم.

اما در این نوشتان در صدد آنیم كه روشن نماییم كارآمدی و تأثیر اوصاف زمانی در سطوح مكانی قابل اندازه 

گیری است؟ از این رو آنچه در این بحث مطرح می شود ابزارهای تشخیص سهم تـأثیر یـا كارآمـدی اسـت.     

ی گوییم ـ اعم از اینكه در سه وصف گرایش یا بینش یا دانـش و نیـز در    سخن م« جهانی»زمانی كه از قالب 

سطوح توسعه یا كالن یا خرد مطرح شود ـ باید آن امر توانسته باشد درتاریخ، اثر جدیدی بر جـای گذاشـته    

باشد. به تعبیر دیگر آنگاه امری به صورت جهانی مطرح می شود كه توانسته باشیم تعاریف مربوط به انسـان،  

 را تغییر دهیم.« ابزار و منابع طبیعی

در این حال تعریف كارآمدی انسان عوض می شود، یعنی در حوزه هایی كه انسان نمی توانست حضور مؤثر و 

دا شود. در این صـورت موضـوعات و روابـط ایـن     فعال خود را اعالم نماید اینک می تواند از این حضور برخور

حوزه تغییر می یابد كه به تبع آن، حق اداره جهانی نیز پیدا می شود. این همان حق ابتكار عمل در عینیـت  

است. چه ما بتوانیم حساسیتهای روحی انسان را نظام دهیم بگونه ای كه سطح تحریـک پـذیری و تحـرك و    

چه سطح اندیشه او را باال ببریم و چه قدرت موضع گیری وی را افـزایش دهـیم   تأثیر عواطف او ارتقاء یابد و 

 درهر صورت تعریف از انسان عوض خواهد شد.
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مثالً تفاوت میان بسیجیانی كه در مقابل استكبار درمعركه های نبرد حاضر بودند با مقدّسینی كه در مساجد 

ه ذكر مشغول بودند بسیار بود گر چه هر دو شیفته حضرت ابا عبداهلل علیه السالم بوده و از تمایل و عواطف ب

نسبت به ساحت حضرت سید الشهداء علیه السالم برخودار بودند. وضع آن مقدس چنین بـوده و هسـت كـه    

كند اما زمانی كه همین  صرفاً در حد دل سوزاندن  اشک باریدن وغش كردن و از خود بیخود شدن عمل می

فرد ازمسجد خارج می شود و با ارتكاب یک منكر یا منكر یا ترك یک معروف روبرو می گـردد بـا خـود مـی     

گوید چون در امر و نهی من احتمال تأثیر نیست لذا این دو فریضه بر من واجب نمی باشـد! وقتـی از او مـی    

را شرط تنجّز تكلیف می داند و خـود را از ایـن قـدرت     خواند كه با آمریكا و استكبار درگیر شود چون قدرت

برخوردار نمی بیند لذا حكم به سقوط تكلیف برای خویش میدهد! اما آن بسیجی با یک پیـام حضـرت امـام    

راحل)ره( و یا مقام معظم رهبری با تمام وجود تالش می كند و حتی حاضر می شود بر روی مـین بـرود. او   

اهداف حضرت سید الشهداء علیه السالم فانی می بیند و به كمتر از فدا شـدن در   وجود خود را در راه تحقق

این راه رضایت نمی دهد كه خود را حسینی بداند. وصیت نامه شـهدا علیـه السـالم بـه خـوبی گویـای ایـن        

ادعاست. در این صورت صحیح است حساسیت روانی این بسیجی را توسـعه یافتـه و دارای نظـام مـی دانـیم      

عواطف او حول یک محور متمركز است و با همان محور هم سنجیده می شود لكن آن مقدس مسجدی چون 

اولئـک  »كه احیاناً انسان خوبی نیز هست و از اهل بهشت بوده و اهل جهنم محسوب نمی شـود حتمـاً جـزء    

اقعـاً نظـام   نیسـت. البتـه ممكـن اسـت و    « فضل اهلل المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیمـاً »یا « اعظم درجه

 حساسیتهای او به وی اجازه ندهد تا در عرصه های دیگری پای بگذارد.

آن نظام اخالقی كه وی را پرورش می دهد به او می گوید سه سال تمام را به سـكوت بگـذران و بـا ایمـاء و     

تهـذیب   اشاره، حوائج خویش را بخواه و بقیه را در درون خود و هوس درگیر شوید و اگر می خواهید خـود را 

كنید بگونه ای در این عرصه وارد شوید كه در نهایت بتوانید انجام تكلیف درگیری با دشمن را برای خودتـان  

محرز كنید و برای خدا با استكبار رو در رو شوید. هر چند هر دو پرتالشند كه با خود سـختگیری كننـد امـا    

 هوای خویش. یكی در عرصه جنگ با استكبار گام می نهد و دیگری در جنگ با
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می بیند اما زهد فردی، در « هل االیمان اال الحب و البغض»حساسیت توسعه یافته، تمامی مور خودر ا حول 

كنار كاوش باطنی فرد او را بگونه ای تربیت می كند كه نسبت به خانواده و اقربا و اطرافیان خود تا اندازه ای 

اعمال عواطف انسانی اقدام می كند. حال اگر یک درجه پایین تر آمده و انسانی را كه اهل تهـذیب فـردی    به

نیست در نظر بگیریم می بینیم او احیاناً دارای عواطف شدید است و احیاناً به دعا نیز می پردازد اما مقصد او 

ود را درتهذیب معنوی در تنگنا نمی بیند. در حوائجش، از سطح تنگناهای مادی فراتر نمی رود. او هیچ گاه خ

اصوالً تفاوت میان یک مقدس مآب با یک انسان خواهان تهذیب در این امر است كـه اولـی حتـر بـرای یـک      

بگوید اما برای ترك اوصاف رذیله از خـود و دفـع محبـت    « یا اهلل»دندان درد نیز خود را مقیّد می بینید كه 

كه چنین كند. اگر خود را در جایی ببیند كه از نگاهها و تجلیلها و احـراز  دنیوی، خویش را موظف نمی بیند 

منصبها و مقامها محفوظ شده و آنها را برای خود شأن و بزرگی می شمرد هیچ گـاه نمـی توانـد قبـول كنـد      

ه چنین حالتی، یک بیماری روحی است كه باید به درمان آن پرداخت و به درگاه الهی پناه برد. حال آنكه هم

افراد باید به او پناه ببرند و از خداوند ادعیه ای همچون جوشن صـغیر و كبیـر بداننـد و معرفـت خـود را در      

البالی دعای عرفه جستجو كنند. ایشان همواره حتی نمک طعام غذای خـود را هـم از او مـی خواهنـد و در     

وند كه به نذر و دعا می پردازند ولی خواست می كنند كه همه امور مرا تكفل بفرما. اما افرادی نیز پیدا می ش

 غایت هم آنها ادای دیون شخصی شان خالصه می شود. مسلماً میان این دو گروه تفاوت بسیار است.

حال اگر آن عارف و این مقدس را با آن بسیجی نوجوان مقایسه كنیم كه پنج میلیون صلوات نذر می كند تا 

د. او به چیزی كمتر از شهادت قانع نیست. او می خواهد وجود شهید شود می بینیم تفاوت بسیاری وجود دار

خود را همچون گلوله ای آتشین بر قلب استكبار بنشاند تا بتواند جرأت او را در مقابل اسالم بشكند. هر چند 

یـا لیتنـی كنـت معكـم فـافوز فـوزاً       »همگی بر حسین بن علی علیه السالم سالم می دهند و دعا می كنند: 

عنی ای كاش ما نیز با شما همراه بوده و در ركاب شما شهید می شدیم اما قطعاً بین این دو گـروه  ی« عظیماً

بسیار فاصله است. كه اگر من در سال حادثه حاضر بودم حتماً با ایشان می بودم. اما آن بسـیجی مـی گویـد    

شتر وارد وارد معركه نبـرد شـده   هنوز آن تقابل بین اسالم و كفر وجود دارد بلكه سپاه یزید با عمله و اكله بی
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تر مسلمین را در صحنه طلبه می كند تا با ایـن نظـام الحـادی كـه در سرپرسـتی امـم       است لذاحضور جدی

دخالت می كند به مبارزه برخیزند او می گوید اكنون ولی فقیه، مرا امر به مبارزه كرده است و من هیچ راهی 

از خداوند متعال، استقامت و صبر بر مصائب را طلب كنم. این، دو  ندارم جز آن كه در معركه نبرد وارد شوم و

 نیز همین معادالت وجود دارد.« موضع گیری عملی»و « اندیشه»است. حال در مورد « حساسیت»نحوه 

نـدگان و رابطـه دو جهـاد اكبـر و اصـغر و      مناسبت است در اینجا در مورد تفاوت بین طیفهـای مختلـف رزم  

اختالف میان زهد فردی و اجتماعی، مطالبی را متذكر شویم: گروهی از رزمندگان ممكن اسـت بـرای جمـع    

هر چند چنین افرادی از قاعـدین  « وعدكم اهلل مغانم كثیره»آوری غنائم به نبرد بپردازند چون خونده اند كه: 

انی كه در سپاه مقابلند افضلند اما شایسته است كه بـه آنهـا خطـاب شـود:     در شهرها و روستاها و یا رزمندگ

هسـتند و  « رضوان اهلل اكبـر »در عین حال رزمندگانی نیز یافت می شوند كه به دنبال «. علیم بالجهاد االكبر

عملیات جنگی آنها یک عمل در راستای جهاد اكبر خواهد بود. رزمندگانی هم چون حضـرت اباالفضـل علیـه    

یعنی من شهادت می « اشهد انک لم تهن»لسالم نیز در طول تاریخ بوده اند كه می توان به آنها خطاب كرد: ا

دهم كه توسستی و تسامح به خرج ندادی. مسلماً نسبت به چنـین كسـانی دیگـر شایسـته نیسـت بگـوییم:       

بصـیره مـن امـرك مقتـدیاً      اشهد انک كنت علـی »چون قبالً در مورد آنها گفته ایم: « علیكم بالجهاد االكبر»

تحقیقاً می توان جمله اخیر را در مورد برخی از بسیجیان نیز قائل شد كه وقتی از « للصالحین متبعاً للنّبییّن

جبهه مراجعت می كردند احساس پشیمانی از حضور در جنگ و عقب ماندن از مال و مقام دنیـوی نداشـتند   

ستكبار و اطاعت از رهبری هستند. لذا امروزه نیز در عرصه تهـاجم  بلكه اكنون نیز در فكر چگونگی مقابله با ا

فرهنگی، با همان گرمی و استقامت جنگی نظامی مقاومت می ورزند و به همـان انـدازه كـه دیـور زاز خـالی      

شدن قلوب مسلمانان توسط هجوم نظامی كفر محزون بودند امروز نیز از این امر به خاطر هجوم فرهنگی آن 

 نگرانند.

نابراین اگر زهد را به صورت فردی اصل بدانیم گمان می كنیم درگیری لشكر حق و باطل، تـاریخی نیسـت   ب

بلكه اگر آن را به صورت سازمانی و اجتماعی مورد دقت قرار دهیم مـی بینـیم تنهـا نـوع و تاكتیـک هجـوم       



 ····························································································  122 

منتظر فـدا شـدن جـان و    دشمن همواره در حال تغییر است و اال استراتژی آن ثابت می باشد و همیشه باید 

مال و حیثیت خود بود. اگر كسی مثل قاضی نوراهلل شوشتری نیز در زیر شكنجه جان می بازد به خوبی مـی  

دانست كه پایان مرازه او چنین خواهد بود. این غیر از دیدگاه زاهدی است كه وظیفـه خـود را چنـین امـری     

 نمی داند.

اگر ما یا كفار توانستیم نظامی را ایجاد كنیم كه توسعه حساسیت، گرایش و اخالق را در محور مادی یا الهی 

به دنبال داشته باشد آن گاه هر دو می توانیم مدعی شویم كه تعریف از انسان ظرفیت  تحمل و ریسک خطر 

ه هر چند اندام انسان به لحاظ فیزیولـوژی، همـان انـدام اسـت و شـبكه      را پذیرفتن تغییر پیدا كرده است. بل

اعصاب و دیگر اعضای یک بسیجی از نظر علم آناتومی كماكان همان اعضای سابق اسـت امـا كارآمـدی او در    

تعریف می شود چون وجود او همچون فوالد، بُـرّا و سـخت شـده اسـت. لـذا كارآمـدی       « كزبر الحدید»قالب 

نظام هوی قابل تغییر است و می تواند شرح صدر للكفر پیدا كند و هم در نظـام ایمـان، قابـل     انسان، هم در

 تبدیل است و می تواند به شرح صدر لالیمان نائل شود.

ه مترقـی و متكامـل،   این شرح صدر، هم می تواند به صورت فردی ایجاد شود و هم به صورت اجتماعی جامع

شده باشد كه البته این امر در دو قالب كفر و ایمـان، قابـل تعریـف    « اجتماعی»جامعه ای كه شرح صدر آن، 

است. همواره در مقابل شرح صدر للكفر، شرح صدر لالیمان می تواند عرض اندام كند و اال اگر تنها اولی پیدا 

حـب  »حساسیت در نظام عواطف خویش حول محور  شود مؤمنین ضعیف با ضعف روحی خود و عدم توسعه

نخواهند توانست در این معركه نا برابر پیروز شوند. آنها در غلظت كفر خود شدید شده اند لـذا ایـن   « فی اهلل

 واقعیت، نور شدیدی را طلب می كند كه بتواند از عهده مقابله در آید و ظلمت شكن شود.

حال كه ائمه نار و نور در مقابل یكدیگر قرار گرفته و اولیاء نار توانسته اند جامعه متناسـب بـا مقاصـد اصـلی     

خود را ایجاد كنند قطعاً سیر تكاملی جامعه الهی به تأخیر خواهد افتاد. اگر جامعـه ای بتوانـد تعریـف نظـام     
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د ابتدائاً سرعت وس پس دقت و تأثیر انسان در موضوعات روانـی و حساسـیتها تغییـر    حساسیتها را عوض كن

خواهد یافت. و اگر توانست ادبیات منطقی جدیدی را بیان نهد كه بتواند نسبت بین امـور را سـریعاً مالحظـه    

مالحظه نكند بلكه كند و اصحاب این ادبیات را به تفاهم الزم برساند تا هر كس از یک زاویه جداگانه، امور را 

بتواند نسبت بین زاویه دید خود را با زاویه دید دیگران ببیند و یک نقشه را به صورت یک طرح جامعه ارائـه  

دهد و از غرق شدن در دیدگاه خود و تمحّض مفرطانه نسبت بـه معتقـدات خـویش رهـایی یابـد و از زبـان       

أثیر راحج را به مفاهمه بگذارد آن گاه می تواند مدعی مفاهمه و گفتگو با دیگران برخودار شود و بتواند سهم ت

این فرد افزایش پیدا كرده است. البته مقیاس دقت همواره در حال تغییر است كـه بـه تبـع،    « دقت»شد كه 

 عوض شدن تأثیر آن را به دنبال خواهد آورد.

قدرت، اطالع »ا در موضوع فرقی نمی كند كه این واقعیت در مورد انسان و مقدورات یک جامعه مطرح باشد ی

و یا در مورد ابزار. قبالً برای هماهنگ كردن جامعه و اطالع گیری یا اطالع دهی و برقراری ارتبـاط  « و ثروت

ممكن بود از یک دستگاه الكتریكی بهره جوییم كه بالطبع از سهم محدودی از پوشش انتقال صـدا و قـدرت   

كه آن ابزار به صورت الكترونیكی در می آید می توانیم از ابزار دقیق ابزار ارتباط جمعی برخوردا بود. اما اینک 

تری برای تسخیر سرعت افزونتر در ارتباط بهره مند شویم و پوشش بیشتری را در انتقال صدا و تصویر، از آن 

 خود سازیم.

ادن مبـادرت  همچنین است تعریف ما از منابع طبیعی؛ قبالً به استخراج ماده ای همچون سلیس شیشه از مع

می كردیم و با آن شیشه، به ساختن آینه و ظرف مایعات و حداكثر، منشور و ذره بینـی مـی پـرداختیم امـا     

اینک می گوییم تجزیه و تركیب نور بوسیله شیشه بسـیار مـؤثرتر از ایـن امـر اسـت در حـالی كـه بوسـیله         

های یک سالن را به صورت جداگانـه  الكتریسته صورت می گیرد. مثالً یک شیشه عینک می تواند تمامی المپ

مالحظه كند اما اگر ما بتوانیم چندین نقطه حرارتی ایجاد كنیم و یـک صـفحه مسـی را بـاالی آن بگـذاریم      

-حرارتهای موجود با یكدیگر خلط می شود. همچنین وقتی جریان الكتریكی را به یک صفحه مسی وصل می

له عایق بندی از این ضایعه جلوگیر ینماییم حال آن كه كنیم همین خلط صورت می گیرد مگر اینكه به وسی
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تک تک نورهای مربوط به هر یک از المپها از این شیشه عینک عبور می كند بـدون آنكـه نیـازی بـه عـایق      

بندی باشد. وقتی كه از فراز یک ارتفاع به یک شهر بزرگ و المپهای روشن خانه و خیابنها نظر مـی انـدازیم   

از آنها با یكدیگر تركیب نمی شوند و به صورت نقطه های روشن خانه ها و خیابانها نظر  می بینم كه هیچ یک

می اندازیم می بینیم كه هیچ یک از آنها با یكدیگر تركیب نمی شوند و به صورت نقطه های روشن جدای از 

بعداً بر روی نور  یكدیگر به چشم ما منتقل می شوند. این عدم تركیب، امر بسیار مهمی است كه اگر بخواهیم

مطالعه كرده و از شیشه های محدّب و مقعر برای تجزیه و تركیب نور استفاده كنـیم مجبـوریم بـه سـاختن     

صنایع سلیس و صنعت نوری روی آوریم و اگر چنین صنعتی نیازمند عـایق بنـدی نباشـد و بتـوان عملیـات      

ن به سـاخت صـنایع كوچـک بـرای تولیـد      تجزیه و تركیب را بدون صفات عایق ساماندهی كرد طبعاً می توا

 مدارهای آی.سی نیز اكتفاء كرد.

رشد این ابزار به معنای این است كه سلیس و كارآمدی آن از مفهوم پیشن خارج شده است؛ مثل اینكه امروز 

برند و از آنها در ساختن سیم و انتقال جریان اسـتفاده  در ساختن ظروف غذا خوری به كار نمیمسل را غالباً 

می كنند كه با چند گرم از آن می توان امری را كه تا دیروز غیر ممكن یا مشكل می نمود محقق كرد. طبعاً 

مدعی شد مفهوم مس یا  توانكارآمدی اجتماعی این ماده در امر ارتباطات به كلی دگرگون شده است لذا می

 سلیس و كارآمدی آنها عوض شده است و عمالً تغییر در مقیاس صورت گرفته است.

مثالً تا دیروز از واحدهای متر همچون متر و سانتی متر و میلیمتر و میكرومتر برای اندازه گیری حجـم یـک   

ابلیـت نداشـت. امـا    شیء استفاده می كردند ولی همین واحدها برای سنجش حجم مخصوص همان شـیء ق 

اندازه گیری نسبت بین دو وصف و قرار دادن یک فلز در قوس الكتریكی و تبدیل آن به اشعه و انجام تجزیـه  

نور و محاسبه نسبت آن توسط یک منشور مدرّج )كوانتوم متر( مقوله دیگری است كه می توان از این طریق 

تبدیل به اشعه ایجاد می كنـد؟ بنـابراین مـی     مشخص كرد تركیبات این فلز چیست كه چنین نوری را حین

بینیم كه مفهوم اندازه در حجم با مفهوم آن در بكار گرفتن طیفهای فوری، تفاوت دارد. چون انـدازه موجـود   

در این طیفها، اندازه مربوط به نسبت بین اوصاف ناست، زمانی كه این فلز را در قوس الكتریكی می گذاریم تا 
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توسط یک منشور، به تجزیه آن پرداخته و از این طریق بـه درجـه بنـدی رنگهـای آن و      تبدیل به نور شود و

تعیین نسبتها می پردازیم. طبعاً اینها نسبتهای بین اوصاف است و نسبت موجود در حجم؛ چـون ایـن، یـک    

 عمل درون ملكولی ـ و نه برون ملكولی ـ است.

كسی كه چنین عملی را در سطح درون ملكولی انجام می دهد این حق را به خود می دهـد كـه در مقیـاس    

جهانی نیز حرف اول را از نظر قدرت تأثیر بزند. جمهوری اسالمی ایران از نظـر قـدرت تـأثیر توانسـته اسـت      

ی خود قائل است. و مخالفان نیز نمـی تواننـد مـانعی    تعریف از انسان را تغییر دهد لذا چنین حقی را هم برا

برای این نظام مقدس محسوب شوند. آن كسی كه توهم می كند چون ما هنوز نتوانسته ایم تعـاریف مربـوط   

به ابزار و منابع را تغییر دهیم لذا نباید حق ابزار نظر داشته باشیم به ساده اندیشی مبتال شده است؛ چون این 

ز تعریف انسان هستند كه سهم تأثیر اصلی در عمل نیـز از آن همـین انسـان اسـت. بلـه مـی       تعاریف تابعی ا

« انگیزه، اندیشه و موضع گیری عملـی »پذیریم كه برای رسیدن به مرحله كمال باید همپای تغییر در تعریف 

حرف اول رابزنیم. لـذا  انسان، تعاریف مربوط به ابزار و منابع را نیز دگرگون كرد تا بتوانیم در تمامی عرصه ها 

صحیح است كه مدعی شویم ما از سهم تأثیر زیادی در این امر برخورداریم. ما نمی تونیم خود را بـه حسـاب   

نیاوریم و االّ دچار ساده اندیشی شده ایم. اگر بگوییم ما تنها محتاج غرب هستیم و آنها محتاج ما نیستند بـه  

جدید انسانی را ابداع كرده ایم كه حتماً نظـام آنهـا را مختـل كـرده      این بلیّه گرفتار آمده ایم. ما یک اسلحه

است لذا آنها مجبورند سخن ما را بپذیرند و به سهم تأثیر ما در مدیریت عالم و ایجاد سـاختارهای اجتمـاعی   

 معترف شوند.

فكری ونظام دانش البته چنانچه گذشت نباید به این سطح بسنده كرد بلكه باید متناسب با آن، به ایجاد نظام 

 ـ یعنی بینش و دانش كارآمد ـ پرداخت.
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می پردازیم. چنانكه در مباحث پیشین گذشت اصوالً سه « خرد»و « كالن»سطوح در این مبحث به برسی 

سطح برای طبقه بندی موضوعات جامعه قابل تصویر است. به تعبیر بهتر یكی از عواملی متغیری ) كه 

معروف است. « زمانی»بمعنای اوصافند( عوامل زمان ساز است كه تغییرات را پدید می آورد و بعنوان اوصاف 

ـ و به دیگر بیان سه سطحی كه مربوط به ساختار است ـ دارای «مكان »ل این اوصاف، در سه سطح حا

مطرح  است. البته نسبت بین زمان « توسعه ، كالن و خرد»دسته بندی خاصی می باشد كه بصورت سطوح 

 گیرند. نام دارد همان اوصافی است كه در مباحث آتی مورد دقت قرار می« كارآمدی»و مكان نیز كه 

است كه متغیر اصلی همان وصفی است كه « اصلی، فرعی، تبعی»همچنین گفتیم جامعه دارای سه متغیر 

تعبیر كردیم. متغیر دوم كه متغیر فرعی است موضوعات « مبنا»تغییرات را نشان می دهد و از آن به 

منتجه سروكار داریم اما  ساختاری یا سطوح عملكرد متغیر اول محسوب می شود؛ یعنی هر چند كه ما با سه

 این هر سه ، اوصاف یک مجموعه بشمار می رود كه با تغییر نسبت بین آنها، مجموعه نیز تغییر پیدا می كند.

« ظرفیت، جهت و عاملیت»پس از متغیر اصلی همواره متغیر زمانی یا زمان ساز است كه دارای سه بخش 

مورد بحث اجمالی قرار گرفت؛ به این كه متغیر اول « اركان، اصول و اساس»است و ضمن بحث مربوط به 

است. به تعبیر دیگر متغیر اصلی از آن رو اصلی است كه تغییراتش در « ظرفیت ، جهت و عاملیت»برابر با 

زمان واقع می شود. لذا همین متغیر را باید تحریک كرد تا بتوان مجموعه را تغییر داد. البته كیفیت این 

 ستقلی را طلب می كند.تحریک، خود مبحث م

تقسیم می شد همان سه بخش در « ظرفیت، جهت و عاملیت»حال همان متغیر زمان ساز كه در آنجا به 

تبدیل می شود. پس متغیر اصلی مجموعه بنوبه خود مركب است چون « گرایش ، بینش و دانش»اینجا به 

آن را بصورت یک پدیده بسیط معنا بصورت اوصافی است كه در قالب یک نظام، تعریف می شود نمی توان 

است. « توسعه، كالن و خرد»كرد. اجزاء متغیر اصلی هم كه در متغیر فرعی عمل می كند دارای سه سطح 

 اینک به بررسی دو سطح اخیر می پردازیم كه در قالب متغیر فرعی می گنجند.
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 هستند؟« خرد»و « كالن»ابتدائاً این سؤال مطرح می شود كه چه موضوعاتی قابل اتصال به وصف 

اصوالً نسبت به هر موضوعی ـ همچون یک دانشكده یا حتی یک دفتر كار ـ می توان با توجه به سه سطح 

ن حال ما قادر خواهیم مزبور، به تحلیل دقیق آن پدیده پرداخت و موضوعات را از یكدیگر تفكیک نمود. درای

بود مشخص كنیم چه موضوعاتی ، در سطح توسعه و چه موضوعاتی در سطح كالن و باالخره چه موضوعاتی 

در سطح خرد قرار دارند؟ مثالً برای تشكیل یک دفتر كار نیازمند ابزار خاصی همچون تلفن برای ارتباطات ، 

، نشانگر نیاز این دفتر به چنان وسایلی است تا بتواند فرد میز، صندلی ، خود كار و ... هستیم. وجود این ابزار

را در آنجا وظایف محوله یاری رساند. اما تمامی این موضوعات در سطح خرد مطرح است. البته باید این 

وسایل ـ اعم از این كه كتاب یا تلفن یا میز یا ... باشد ـ تفاوت قائل شد چون مثالً كتاب ، ابزاری است كه ما 

برای رجوع  به قوانین اداره یک دفتر یا آشنائی با سایر مراكز همكار یاری می رساند. هر چند كتاب هم را 

دارای انواع مختلفی است لكن موضوعاً با وسایل دیگر متفاوت است چرا كه از هر یک ، اهداف خاصی انتظار 

 می رود.

كنیم. یعنی وقتی می « بهینه»نها را زمان به موضوعات داده می شود كه قرار باشد آ« كالن»اما وصف 

خواهیم ببینیم كه مثالً چه بودجه ای را باید به اطاق مدیر ـ و نه این مجتمع ـ اختصاص دهیم باید توجه 

كنیم كه این فرد به چه اطالعاتی و چه نوع ارتباطی نیازمند است و ضرورتاً چه وسایلی را كه موضوعاً با 

 ید در اختیار وی گذاشت؟ارتباط و اطالع متفاوت است با

البته هر كدام از این مفاهیم قابل تعمیم است كه در صورت تعمیم نمی توان انتظار داشت مفاهیم دیگر را 

نیز پوشش دهد. وجود یک تنظیم خاص در چنین اطاقی كه احیاناً با اطاق معاون و ... متفاوت است حتماً در 

قابل تعریف است. حال اگر همان دستگاه فرهنگی را حفظ  یک دستگاه فرهنگی ، برای مدیریت آن مجموعه

بایست وجود داشته باشد تا اطاق مدیریت یا « اطالعات، ارتباطات و امكانات »كنیم باید دید چه نسبتی بین 

 معاونت بهتر بتواند در خدمت آن مجتمع قرار گیرد.



 ····························································································  121 

آنها را مالحظه كنیم باید « كارآمدی»ود و بنابراین هرگاه اشیائی كه در این اطاق دیده می شود قرار باشد خ

آنها را در سطح خرد بدانیم و اگر از این سطح باالتر برویم و آنها را بر اساس وصف خاصی دسته بندی كنیم 

بین دسته ها را مدّ نظر قرار « نسبت »كه دیگر یک امر جزئی، موضوع بحث آن نباشد و در واقع بررسی 

را در یک مجموعه مالحظه كرده و می گوئیم « منتجه»د شده ایم. و زمانی كه دهیم آنگاه در سطح كالن وار

 اثر این بهینه چگونه است در واقع در سطح توسعه گام نهاده ایم.

كوچک یا بزرگ چنانچه پیداست مالحظه یک موضوع ـ در هر جایگاهی كه باشد اعم از این كه یک موضوع 

محسوب شود ـ در سه سطح مزبور امكانپذیر است. چون تمامی سیستمهای دارای یک تقیسمات خرد 

هستند كه موضوعات با حفظ خصوصیت شخصی و فردی آنها را در این سطح قابل مالحظه اند و اگر هم در 

ینه بر روی اشیائی یک دسته بندی قرار گیردند بصورت دسته بندی خرد مطرح می شوند. زمانی كه بع

همچون میز و تلفن و .. دست می گذاریم و در واقع مالحظه خرد موضوعات را مد نظر قرار داده ایم. و هرگاه 

كه در مقام بهینه موضوعات باشیم و مثالً از تنظیم نور یک اطاق و یا سطح یک نوع ارتباط بحث كرده و از 

ارتقاء داد تا به وضعیت مطلوب رسید در واقع به سطح كالن  خود سئوال كنیم كدامیک از این نسبتها را باید

در سطح خرد نمی گنجد. برای تعیین وضعیت « وضعیت مطلوب»قدم نهاده ایم چون اصوالً سخن گفتن از 

مزبور باید كارآمدیها دسته بندی كرد و از مالحظه موضوعات بصورت شخصی و فردی اجتناب نمود. این 

یک اطاق بلكه در خصوص یک جامعه نیز امكان پذیراست؛ مثالً زمانی كه قیمت  مالحظه نه تنها در مورد

گیری و نمونه برداری نسبت به محصوالت مصرفی جامعه سخن می گوئیم و در صدد برمی آئیم به بررسی 

یک از شقوق آن كه بخش غذائی و سبد قیمت میوه است بپردزایم عمالً در چنین سطحی وارد شده ایم. در 

ال باید میوه های امروز بازارا، سبد قیمت آنها را تعیین كردد در عرض بررسی بخش میوه از بخش مواد این ح

غذائی محصوالت مصرفی می توان به بررسی بخش پارچه از بخش پوشاك این محصوالت نیز مبادرت كرد و 

 سبد قیمت روز آنها را هم تعیین نمود.
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وقتی موضوعات را بر اساس اوصف شخصی دسته بندی كرده و نوع آنها را نمونه برداری می نمائیم و مثالً از 

چند محل فروش هندوانه، یک یا چند نوع از این محصول را قیمت گذاری می كنیم و سپس آنها را در یک 

صرف خاص دارند قرار می دهیم، سطح خرد را مورد لحاظ قرار داده جدول در كنار میوه های وارداتی كه م

ایم. اما زمانی كه این اطالعات را دسته بندی كرده و در قالب كاالی مصرفی و غیر آن نمایش می دهیم در 

واقع سطح كالن را مالحظه نموده ایم. در این حال می توان دهها نوع جنس را در قالب كاالهی مصرفی بر 

دهها نوع دیگر را در قالب كاالهای سرمایه ای ـ هم چون اتومبیل و دوچرخه و .... و یا نیروی انسانی شمرد و 

 و خدمات دولتی  و خصوصی و غیر آنها قرار داد.

پس همواره بر اساس الگوی خود و از  مالحظه سیر كالن به خرد ، به نمونه گیری عینی می پردازیم كه 

در سطح خرد است و زمانی كه توانستیم آمارهای گرفته شده را به سطح كالن همین امر بیانگر انجام كار 

بین دسته ها سخن « ضریب فنی»برسانیم و آنها را در دسته بندیهای كلی قرار دهیم و سپس از نسبت و 

نسبت به پیدای منتجه « تعادل»بگوئیم به این كه چه نسبتی باید وجود داشته باشد تا بتوان آن را به وصف 

برتر یا كارآمدی باالتر متصف كرد آنگاه می توان مدعی شد مالحظه ما در سطح كالن بوده است. البته 

پیداست كه منظور از منتجه باالتر این است كه عمل این مجموعه یا پدیده بخوبی انجام شود و از این طریق، 

یک مجموعه آموزشی، ارتقاء راندمان منزلت آن ارتقاء یابد. این امر بنوبه خود زمانی اتفاق می افتد كه در 

 نیروی انسانی آن مجموعه تبلور یابد.« سرعت، دقت و انضباط عملی»آموزشی آن بصورت افزایش ضریب 

ف باال سیر می كنیم. سپس در اصوالً سیر خرد به كالن همواره برای ما محسوس است چون از پائین بطر

دسته بندیهای كالن وارد می شویم و در نهایت، پای مالحظه منتجه این مجموعه نسبت به دیگر منتجه ها 

بمیان می آید كه همان سطح توسعه است. اما اگر قرار باشد از باال بطرف پائین سیر كنیم ابتدائاً با وصف 

متناسب با این وصف می توان به تعریف ضرائب فنی و دسته توسعه روبرو می شویم كه از نظر فلسفی و 

بندیهای كالن پرداخت. پس زمانی كه از سیر فلسفی باال به پائین حركت می كنم این سؤال مطرح می شود 
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كه چرا باید مثالً نسبت بین این دو دسته بصورت 
2

كه باید  برابر باشد؟ قطعاً تئوری مورد نظر ماست 2یا  1

به ارائه نظر پیرامون این سؤال بپردازیم. طبعاً اگر زمانی از تصرف درعینیت عاجز ماندیم باید بپذیریم كه در 

تئوری خود شكست خورده ایم. اما اگر تئوری ما صحیح بود و توانست با طبقه بندی مطلوب، وزن صحیح با 

 در عمل نیز تأئید خواهدشد. به اشیاء و پدیده ها بدهد آنگاه كارآئی و ضریب فنی آن

بنابراین اگر امور خرد را در یک دسته بندی بزرگتر قرار دهیم باید نام آن را دسته بندی كالن بگذاریم كه بر 

 پایه یک تئوری شكل می گیرد. این دسته بندی همواره واسط بین سطوح توسعه و خرد است.

بندی صحیحی را ارائه دهد از قدرت بهینه مطلوبی نیز اگر تئوری ما نیرومند باشد و بتواند تحلیل و دسته 

برخودار بوده و بهره وری آن را امور خرد بصورت یک بهره وری صحیح رخ می نماید.اما اگر چنین نباشد 

مجبوریم چنین امور خردی را بر اساس استنانداردهای بین المللی مورد سنجش قرار دهیم و در سطح كالن 

ه شده و باالخره در سطح توسعه، از بستر، استراتژی و محور هماهنگ سازی تعریف نیز از معادالت پذیرفت

شده خاصی سخن بگوئیم. تمامی اینها دال بر وجود یک تئوری است. چنین فردی هیچگاه به تئوری پایه این 

تنها  سطوح پی نمی برد علت حاكمیت این نوع استانداردها و قدرت كارآئی آن را درسطح جهان نمی داند او

قادر است از تمامی اینها بهره ببرد. لذا سخن ما این است كه اگر ما نتوانیم بر اموری از قبیل استاندارد، 

شاخصه و ... در پائین تر سطح و فرمول ومعادله در سطح كالن آن، احاطه تئوریک پیدا كنیم نباید متوقع 

روها باشد. سالهاست كه چنین نیروهائی را با باشیم كیفیت پرورش روحی نیروهای سازمان ما غیر از دیگر نی

نظام جمهوری اسالمی آشنا كرده ایم؛ نظامی كه دیگر نیروها در سایر نقاط جهان با آن آشنا نیستند. بله اگر 

اهداف این نظام مقدس همچون اهداف سایر كشور ها باشد و در تعریف مربوط به تكامل انسان، جامعه و 

ود كامگی سخن بگوید آنگاه تفاوتی میان نظام ما و دیگر نظامات نخواهد بود و قدرت، از تلذذ گرائی و خ

منتجه هر دو نیز در نهایت یكسان می شود. اما اگر نتوانستیم تعریف دیگری را برای بهره وری ارائه دهیم به 

داریم حتماً این كه بتوانیم انسان را محكم ـ همچون فوالد ـ پرورش دهیم و از تلذذ گرائی مادی بر حذر 

 بگونه ای شایسته نیز می توانیم در این عرصه ها ظاهر شویم.
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)اصوالً طبع انسان از شهوات جنسی، مقامی و خوردنی و آشامیدنی متلذذ می شود كه در روایات نیز ما را از 

د بود. مثالً این سه امر بر حذر داشته اند. اگر این سه نوع لذت، راه تهذیب بپیماند ابزار تكامل انسان خواهن

تهذیب حبّ ریاست، بصورت تولی به والیت ا... می باشد تا بتواند خالفتی كه از جانب خداون برنفس خود و 

دیگران اعمال می كند به گونه ای نباشد كه احساس علو شخصی نماید بلكه او باید برتری خداوند و نظارت و 

متعال اشتیاق دار. لذا در امر ریاست و نیز تولی و حضور حضرتش رابخوبی احساس كند. او همواره به خداوند 

نسبت به دنیا « برای»والیت، حب و عالقه مطرح است كه در ریاست مادی بگونه ای دیگر بوده و بصورت 

متبلور می شود. یک افسر بلند پایه نظامی در ارتش آمریكا هیچگاه برای درك لذات آخرت ، به امور دنیوی 

عالم ماده را می شناسد. اما خالفت یک انسان الهی كه در اعلی مرتبه تقواست چنین حبّ نمی ورزد، او تنه 

انسان مهذبی را وا میدارد كه از انكار حاكمیت الهی در زمین و اغماض حق معصومین علیه السالم در كره 

و سعی می خاك رنجیده شود. او منكرات را دشمن می دارد و لذت خود را در اطاعت از احكام دین می داند 

كند در اطاعت دیگران شریک باشد. چون وقتی یک طریق و واسط می شود تا مردم بهتر خداوند را بپرستند 

 در واقع این امر گویای همان واقعیت خالفت الهی در زمین است لذا از عصیان رنج م برد.

برای درك لذات الهی  پس سه شهوت مزبور قابل تهذیب است كه از قبل آن می توان نیروهای درونی خود را

بسیج كرد. زمانی كه به اعتقادات او اهانت می شود بر او تلخ می گذرد اما نه از این باب كه چون من چنین 

گرایشی دارم لذا عصیان شود؟! هیچگاه یک مسلمان ، حضرت امیر المؤمنین )علیه افضل صلوات المصلین( را 

تش تعریف می نماید. محبت او چنین نیست كه بگوید اگر به خود تعریف نمی كند بلكه خود رابه وجود حضر

من محب او نبودم او علی علیه السالم نمی شد بلكه این افتخار را برای خود تمام می داند كه محب او باشد. 

 لذا در مقابل كمترین اهانت، عكس العمل نشان می دهد.

وان گفت چه چیزی را باید جزء چه دسته برای هماهنگ سازی همواره نیازمند وجود یک تئوری هستیم تا بت

ای قرار داد و چه امری را تحت آن نبرد. اگر تئوری، نظریه ، فرضیه و فلسفه تغییر پیدا كند بالفاصله دسته 

بندیها نیز تغییر پیدا می كند. بنابراین ابتدائاً از فلسفه ما باید بتواند قدرت هماهنگ سازی مفاهیم مورد نظر 
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ما سپس به كسب تجربه می پردازیم و این بدان معناست كه می خواهیم كارآمدی فلسفه را را داشته باشد ا

در عینّیت مالحظه می كنیم. البته ممكن است از تجربه چنین نتیجه ای بگیریم كه تئوری ما بگونه ای است 

 كه ضرائب فنی در سطح كالن نمی تواند به كنترل عینیت بپردازد.

می گذاریم. قوام صحت « تقوم»است كه نام آن را « توسعه، كالن و خرد» ارتباط خاصی بین سطوح سه گانه 

تئوری فقط به منطقی بودن كلمات در ریاضیات آن نیست چرا كه این، منطق كنترل عینیت است. این 

. اما فلسفه دردستگاه مطلوب ما در سه )عملی( آزمون شود« كاربردی»و « نظری»فلسفه باید ر دو سطح 

آزمون می شود كه باید رابطه آن فلسفه با ایمان، تالئم منطقی و كنترل « عینی»و « نظری»،«قلبی»سطح 

عینیت تمام شود. حال اگر این امر بتواند بر اساس قدرت متقین هائی،ابتدائاً یک دسته از مفاهیم حتمی از 

نظری آنها را اثبات كرده و بر پایه این تالئم و هماهنگی ، قدرت  مذهب را تأسیس كند و سپس تالئم

هماهنگ سازی دسته بندیهائی را ایجاد نماید وبه طراحی اوصافی در سطوح توسعه و كالن بپردازد می تواند 

به تحلیل امور خرد نیز مبادرت كند و سفارشهای رسیده را پاسخگو باشد در نهایت به ارائه نسخه هائی برای 

كنترل عینیت بپردازد. لذا آن هماهنگ سازی اصوالً زمانی مفید است كه بتواند چنین نسخه هائی را ارائه 

 دهد.

 هر چند نمونه برداری نسبت به موضوعات مخلف صورت می گیرد و می توان شاخصه های تخمینی معین

كرد تا موضوعاتی همچون تدریس و رابطه سیاسی و معامالت را مورد تحلیل قرار دهد اما باید متوجه باشیم 

كه جمعبندی این اطالعات و دسته بندی نمونه ها و به آمار و نمودار كشیدن آنها در قالب چندین منحنی و 

ریاضی تبدیل شود و نمی توان جدول نمی تواند به یک استنتاج ، ضریب فنی مشخص و قدرت تحلیل نسبت 

در نهایت بر اساس این نمونه ها یک نسخه كارآمد ارائه داد چون عامل مؤثری كه بتوان گفت در اینجا متغیر 

اصلی است وجود ندارد. اما اگر توانستیم چنین نمونه هائی را در دسته بندیهای كالن وارد كنیم و بین دسته 

گونه ای كه بتوانیم بگوئیم مطلوب است كه نسبت این دسته با دسته ها، ضرائب مطلوبی را تعریف كنیم ب
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دیگر چنین باشد آنگاه می توان گفت آیا چنین مطلوبیتی بوجود آمده است؟ اگر خیر، كدام بخش را باید 

تعریف كرد و بر اساس آنها معادالتی را « آنگاه»و « اگر»تغییر داد تا به مطلوب خود رسید؟لذا با این توان 

 نیست.« آنگاه»و « اگر»احی نمود. اصوالً معادله چیزی همین طر

وقتی گزارشهای آماری و نمودارها می توان به ثمر بینشیند كه ما از ضرائب فنی برخودار باشیم. این ضرائب 

همواره با توجیه فلسفه آغاز می شود. یعنی فلسفه مبیّن این ات كه نسبت بین این دو كیفیت وصف چگونه 

د؟ به دیگر بیان كمیّت )كه همان نسبت است( در كنار كیفیت ) كه موضوع مورد نظر است( بایست باید باش

در یک تئوری تعریف شود تا بتواند هماهنگ سازی الزم را از این طریق سامان داد. اگر فلسفه ما توانست كم 

« مدل»ارائه یک و كیف را در موضوعات مختلف هماهنگ كند بین معناست كه برای كنترل عینیت، به 

پرداخته است. و اگر به ارائه مدل كنترل عینیت بپردازد آنگاه قدرت بهینه امور راخواهد داشت و االّ شناخت 

بحران، از رونق و خمود و نیز تمیز وضعیت مطلوب از نامطلوب و تعیین میزان نامطلوبی هر مقطع از روند 

آینه نسبتهای كالن حاكم بین امور قابل مالحظه حركت جامعه و شناسائی نقاط ضعف و قوت آن تنها در

است. بنابراین رابطه میان قدرت تحلیل ما نسبت به عینیت، با فلسفه مورد نظر امری قابل دفاع است كه این 

رابطه هم از طریق نسبت بین موضوعات كالن مورد دقت قرار می گیرد. باید ببینیم آیا عینّیت می توان 

 ح كند و یا اصوالً یک كارآمدی الزم از آن بدست می آید یا خیر؟نظریه فلسفی ما را اصال

است.چنانچه گذشت سطح توسعه، پایگاه جریان « پایگاه جریان عدالت در روابط اجتماعی»این سطح ، 

اجتماعی است. « روابط »ن پایگاهی در نیازمندیهای اجتماعی است و سطح كالن، چنی« تكامل»عدالت در 

اما این كالم به چه معناست؟ ربط دادن عدالت به ارتقاء تكامل جامعه در واقع ربط عدالت به درون سازمان 

است. گاهی سخن از تكامل جامعه می گوئیم و سپس اضافه می كنیم تعادل بدین معناست كه بتواند روابط 

م كند كه وضعیت مطلوبتری بر مجموعه حاكم شود. حال عدالت در روابط بین اجزاء درونی را بگونه ای تنظی

درونی این سیستم ـ و نه تكامل آن ـ عدالت در روابط اجتماعی یک نظام است. عنوان انتزاعی سطح كالن 

 بگونه ای است كه این سطح، برابر با نظامهای توازن توانمدی جامعه تعریف می شود.
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مدیریت، مشاركت »این توازن بمعنای تعادل قدرت می باشد و دارای نظامهائی خاص است كه در قالب نظام 

تعریف می شود. پس توازن اجتماعی عمدتاً دارای سه نظام مزبور است. نظام مدیریت آن همان « و مباشرت

ها حول یک اداره جریان می یابد، در نظام مشاركت، از حدود  نظام تصمیم گیری است كه تمامی اداره

وظایف و اختیارات سخن می گوئیم. البته محدود وظائف همواره محدوده ای است كه در آن،تبعیت از 

خواست فاعل باالتر مورد بحث قرار می گیرد و در محدود اختیارات، میزان نفوذ فاعل باالترنسبت به فاعل ما 

 م وظیفه مالحظه می شود و در واقع مبیّن وظیفه افراد یک سازمان نسبت به  ما فوق است.دون برای انجا

پس هر انسانی ممكن است از یک نظر مدیر باشد ـ آنجا كه دارای اختیار است ـ و از یک نظر با ما فوق خود 

واهد شد. در این درجریان یافتن اداره امور شریک باشد كه در صورت تعلل و تسامح، چنین جریانی مختل خ

حال می توان مشكالت و مقدورات خود را گزارش نمود و گفت هر چند چنین معضالتی وجود دارد اما بدین 

صورت با آنها برخورد شد. قطعاً تركیب سه نظام مزبور درتمامی سطوح وجود دارد؛ چه این كه در پائین ترین 

ز یا كارگر در عینیت تصرف كند اما باید متوجه آنها كه سطح اجراء است می تواند بعنوان یک گروه سربا

باشیم كه همین گروه، هم دارای مدیریت است و هم مشاركت و هم مباشرت، تا جائی كه این جریان به یک 

فرد آن هم در نحوه تصمیم گیری ، تفكر، ابتكار در عمل و سرعت در انجام كارهایش ختم می شود. سپس 

 سه نظام مزبور سراغ گرفت.در تمامی این سطوح می توان از 

این سه وصف ، مربوط به نظام عملكرد است كه از یک سلول كوچک تا بزرگترین واحد را شامل می شود. با 

اً این وصف صحیح است بگوئیم : یک مدیر بزرگ هم بعضی از امور خود را بالمباشره انجام می دهد و شخص

 به ارائه یک جمعبندی و ابداع یک یا چند احتمال می پردازد.

همچنانكه اموری را نیز بالمباشره دنبال می كند وباالخره اموری را با مدیریت مستقیم خود به انجام می 

رساند. این سه نظام زمانی به صورت هماهنگ عمل می كنند. كه بتوان برآیند ساختار رابطه بین سه نظام در 

را در سطح كالن تعریف نمود. نظام تصمیم گیری همان نظام قدرت است « م گیری، تخصیص و اجراءتصمی
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كه باید دید برای فرد  مدیر ، چه الگوی مدیریتی وجود دارد تا بتواند به توزیع قدرت برای پیدایش تصمیم و 

جرائی است و به چه صورت اراده بپردازد؟ همچنین باید دید دارای چه الگوی تخصصی است و به چه الگوی ا

 گردش عملیات را در دستگاه خود طراحی می كند؟

است. اگر در این سطح ، به توازن « دولت، اجتماعی و خانواده»سه مؤلفه دیگر در این سطح ، نهادهای 

تكامل »، « تولی جامعه»توانمندی در روابط اجتماعی وجود داشته باشد می توان شاهد استحكام بنیان نظام 

 بود.« تقوای اجتماعی»و « ضباطان

از آنچه گذشت معلوم می شود حتی قاعده هرم سازمان كه به واحدهای انسانی ختم می گردد نباید خارج از 

دارد و می توان نظامات فوق الذكر قرار گیرند چون یک سرباز نیز حداقل بر روح و فكر و اندام خود مدیریت 

بنوعی خاص، تصمیم گیری و ابداع احتمال نماید. از این رو باید به مسئله اساسی تری پرداخت كه اصوالً 

تعریف سازمان از انسان چیست و به چه صورت پیدایش یک تصمیم را  برای او به تصویر می كشد؟ ممكن 

ال می كنیم چگونه؟ گفته می شود با تهدید است گفته شود برای او تصمیم ساخته می شود؟ اما بالفاصله سؤ

و تشویق می توان به این مهم نائل شد. اما ناگفته پیداست كه چنین انسانی از نظر سازمانی در نهایت، یک 

انسان مادی خواهد شد كه بناچار سقف مشخص برای ریسک پذیری او تعریف می شود. از این رو زمانی كه 

می شود عمل اجتماعی چنین انسانی ، راه تخلف را در پیش می گیرد. در موج اجتماعی باعث انزوای مدیر 

این حال، اثرات آن تشویقات و تنبیهات نیز از بین می رود و دیگر چنین فردی بعنوان عنصر آن سازمان 

 قلمداد نمی شود. او عادتاً تا زمان و مكان محدودی با مدیریت سازمان همراه خواهد بود ولی در نهایت او را

 تنها خواهد گذشت.

حال اگر شیوه مدیریت بگونه ای باشد كه گرایش به تشویق و تنبیه مادی، علت تبعیت او نباشد بلكه گرایش 

ان اهلل اشتری من المؤمنین »به یک جهان بینی فراگیر نسبت به این عالم ، علت حركت او قرار گیرد و 

اد دهد كه دیگر برای تشویق و تنبیه دنیوی، اعتباری قائل را آویزه گوش قر« باموالهم و انفسهم بانّ لهم الجنه

رضی اهلل »نشود حتماً به آنچنان بلوغی خواهد رسید كه حتی به تشویقات اخروی نیز قانع نمی شود و تنها 



 ····························································································  129 

راخواهان است. این چنین فردی، شیفته خداوند می وشود كه بهشت را هم طالب نیست و « عنهم وضوا عنه

 بهشت نمی پرستد. او محبت خداوند را طلب میكند و همواره می گوید:خداوند را برای 

 كافرم گر من نظر ر روضه رضوان كنم لطف تو گر می پسندد دوستان را در عذاب

برای این چنین انسانی صرفاً پسند الهی ـ و نه پسند شخصی ـ اصل است. البته چنین مقاماتی نوعاً برای 

عمل كنیم و آخرت خود « شوقاً الی الجنه و خوفاً من النار»ر به همان اصل امثال ما دست نیافتنی است و اگ

 را خواهان باشیم كافی است و االّ ادعای گذر از این مرحله و درك مقامات باالتر، از توان ما خارج است.

مدیر  كسی كه ایمان به غیب دارد و اشتیاقش تنها در اولیاء نعم علیه السالم خالصه می شود وقتی كه دست

و مافوق خود را از بكارگیری مقدورات ناتوان ببیند باز حاضر به فداكاری و ایثار است. بنابراین اراده و تصمیم 

در جائی بصورت خوف و طمع دنیوی یا اخروی ظهور پیدا می كند و در آنجائی كه ظهور هم پیدا نكند می 

است و یا آخرتی( درك نمود. كسی كه به توان از كیف عمل شخص، جهت حاكم بر آن را ) كه یا دنیائی 

خداوند و غیب ایمان دارد اگر كار كند هیچگاه آن را به رخ كسی نمی ككشد بلكه همواره در صدد است 

وظایف محوله را بخوبی انجام دهد و كسی كه بدنبال مطامع دنیوی است همواره پیگیر گزارش دادن از 

شود این فعالیتها ا بزرگ نكند و االّ ابائی از بزرگنمائی آنها  كارهای خود است و در بهترین حالت حاضر می

 هم ندارد.

حضور « توسعه، كالن و خرد»در سه سطح « گرایش، بینش، دانش»پس در قاعده هرم نیز تصمیم گیری و 

سطح نازل قاعده است. در هر صورت هر انسانی در این مجموعه، یک دارد هر چند این حضور، متناسب با 

دسته از امور را بالمشاركه، بگونه ای كه مجرای انجام امور توسط افراد ما فوق می شود و باالخره دسته ای 

 دیگر را در قالب تصمیم گیری عمل می كند. به تعبیر دیگر كارهائی را می توان بعنوان امور شخصی او نامید.

الهی و الحادی باشد كه البته این امر « مدیریت » این واژه های كلیدی در نهایت می تواند ترسیمگر سیمای 

منوط به توضیح هر چه بیشت این واژه ها و پردازش مبانی آنهاست. در ادامه باید دید از این دیدگاه دستگاه 
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مادی به چه اموری مشغول است و دستگاه الهی باید به چه اموری بپردازد؟ با ندازه گیری این نمونه ها می 

توان سیمای موحش كبر بر خداوند و استكبار بر خلق را برای طبع نظام مادی به تصویر كشید. اصوالً كسی 

كه بتوان با عدالت مأنوس باش. از كه از عبادت الهی سرباز می زند و به عبادت نفس تن می دهد محال است 

این رو باید مظالم چنین نظامی را نشان داد. این نظام، از هر گزنده ای برای انسان خطرناكتر است كه می 

توان با این مدل، آن را تحت كنترل قرار داد و نقاط آسیب پذیر آن را مشخص كرد و از همان نقطه برای فلج 

توان نقاط آسیب پذیرنظام خرد را نیز مشخص كرد تا بتوان آن را مرتفع كردن دشمن وارد شد. همچنین می 

و از گزند آسیب دشمن حفظ نمود. مثالً اگر یک نقص جدی در فرهنگ كشور نسبت به توسعه انقالب 

شناسائی شود باید آن را بعنوان نقطه آسیب پذیر نظام اسالمی مورد توجه قرار داد تا بتوان آن را از آسیب 

ه بمنظور ایجاد اختالف می تواند مورد سوء استفاده وی قرار گیرد حفظ نمود. قطعاً بروز اختالف، و دشمن ك

اختالل در وحدت سیاسی جامعه منجر به وارد كردن آسیب جدی بر انقالب اسالمی می شود. اینكه چگونه 

واژه های »ك كامل از می توان تدریجاً نقاط ضعف را مرتفع كرد و نقاط قوت را تقویت نمود منوط به در

است كه می تواند به توسعه امنیت منجر شود اما همین امر نیز بنوبه خود « كلیدی تنظیم زیر ساخت جامعه

 منوط به ارائه راهكارهای عملی و عینی است.
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می پردازیم. چنانچه در مباحث پیشـین  « بین المللی»در این بحث به بررسی مقیاس تكامل جامعه در سطح 

انسـان،  »می تواند دارای تعاریف دیگری نیز باشد هم چنان كه می توان بـه  « ع و ثروتقدرت، اطال»گذشت 

نیز از زوایای دیگر با تعرایفی جدید نگریست. مثالً امروزه از ماده ای چـون مـس بـرای    « ابزار و منابع طبیعی

 می گردد.ساخت ظروف استفاده می شود و از آن در صنایع الكتریكی و انتقال جریان برق بهره وری 

تبدیل بهره وری از این ماده، از ظروف به صنایع الكتریكی نشانگر توجه مبتكـرین و صـنعتگران امـروزی بـه     

وصف دیگری غیر از چكش خوارگی این فلز می باشد. هر چند وصف چكش خوارگی بر روی چنین مـاده ای  

دیگر اوصاف آن باعث شده اسـت   باعث می شد تا از این عنصر برای ساختن ظروف استفاده شود اما توجه به

نگرش جدیدی در استفاده بهینه از این ماده صورت پذیرد. طبیعی است در این حال جامعه به سـوی فلـزی   

دیگر همچون آلومینویم كه از سبكی و انعطاف بیشتری برخودار است روی آورد و عمالً فلز مـس از گردونـه   

 ساخت ظروف تا اندازه زیادی خارج گردد.

صورت تعریف از مس در مصرف اجتماعی تغییر می یابد. مسلماً كسی كه توانسته است چنین تعریفی  به این

را تغییر دهد می تواند حرف اول را در صنایع مسی در جهان بزند و دیگران بایـد مصـرف جدیـد را از او فـرا     

ین فلـز قابـل قیـاس بـا     بگیرند. در این حال دیگر جوامع خود را تابع احساس می كنند چون كارآیی جدید ا

 كارآئی پیشین آن نیست.

نیز وجود دارد لذا اگر كسـی توانسـت در مقیـاس تعریـف     « ابزار»و « نیروی انسانی»همین حقیقت در مورد 

تغییری را ایجاد كند حتماً به خود حق می دهد كه به ارائه تعـاریف حـاكم بپـردازد.    « سرعت، دقت و تأثیر»

در خصوص مقیاس تكامل جامعه در سطح جهـانی مـورد دقـت اجمـالی قـرار      این تعاریف در بحث پیشین و 

گرفت. كسی كه دارای بیشترین سهم در ارائه تعاریف حاكم است به تبع، از حق بیشتری برای ارائه تعاریف و 

 معادالت حاكم بین المللی نیز حاكم خواهد بود.
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اما ببینیم در ارتباط بین ملتها وضعیت برنامه ریزی مصرف آن چه كه تولید شده است بـه چـه صـورت مـی     

باشد؟ زمانی كه از سطح جهانی سخن می گوییم در واقع مجموعه ملتها را به عنوان یک واحد به حساب می 

نموده و سپس می گوییم كسانی كه بتوانند به آوریم. یعنی برای مجموعه بشریت یک مسیر تكامل را تعریف 

ایجاد تغییر در تعاریف و معادالت حاكم بپردازند خواهند توانست رهبری چنین تكامل را نیز بر عهده گرفته و 

 به ایجاد ساختارهای اجتماعی مورد نظر خود بپردازند.

است این است كه امروزه چه سؤال دیگری كه در خصوص تكامل اجتماعی جامعه در سطح بین المللی مطرح 

كسانی در چنین ساختارهایی فعالند و چه كسانی پس از تولید آنها به تخصیص سـاختارها مـی پردازنـد؟ در    

بپردازند و برنامـه آن  « موانع، مقدورات و مقاصد»جواب می گوییم كسانی كه بتوانند به هماهنگی الزم میان 

یافته است طراحی نمایند می توانند در سطح بین الملل، حضور  بهره وری را كه از قبل آن تكنولوژی افزایش

خرد را اعالم كنند. بنابراین باید ببینیم چه كسانی قادرتند در چارچوب این ساختار ایجاد شـده بـه طراحـی    

فعال این برنامه بپردازند؟ به اعتقاد ما اینها كسانی هستند كه بتوانند مقاصد بیشتری از انسـانها را هماهنـگ   

كنند و با استفاده از مقدورات جامعه به رفع موانع بیشتری از ایشان بپردازند. در این حال چنین افرادی مـی  

توانند در عمل مدیریت انسانها حضور فعال داشته باشند. هر چند این حضور در مسیر تكامل انسانها كمرنـگ  

 ود.باشد اما در ارتباط میان آنها از قالبی شایسته برخودار خواهد ب

« وسایل ارتبـاطی »، «منابع ارتباطی»بین « برآیند ساختار روابط»مقیاس تكامل جامعه در سطح بین المللی، 

می باشـد. مـثالً منبـع ارتبـاطی جامعـه      « طبیعی»و « تكنیكی»، «اجتماعی»با نظامات « شرایط ارتباطی»و 

عمل مدیریت در دنیا، انقالب اسالمی می باشد. به تعبیر دیگر ما قادریم در برنامه ریزی  اسالمی ما نسبت به

جهانی سهیم بوده و در ارتباط بین ملل حضور جدی داشته باشیم. البته این حضور از طریق منبع ارتباطی ما 

تـوانیم بـه   یم و نمیدر نظام اجتماعی مقدور است، چون از قدرت تكنیكی الزم در حال حاضر برخوردار نیست

لحاظ تكنولوژی حرف اول را در دنیا بزنیم. امام همین جـامهع دارای نیـروی انسـانی قـوی بـرای مقابلـه بـا        

ستمگران جهانی است و به همین دلیل توانسته است درمیان ملتها از محبوبیت شایسته ای برخـوردار شـود.   



 ····························································································  177 

تم و سـتمگری در دنیـا برپـا شـده اسـت بـا هویـت        چون پس از تولد انقالب اسالمی قیامهایی كه بر علیه س

اسالمی همراه بوده است معنای بروز این قیامات این است كه تكنولوژی اجتماعی ما در دنیـا مـورد پـذیرش    

غالب قیامها و انقالبها مردمـی پیـرو تفكـر     77جهانی قرار گرفته است حال آنكه قبل از انقالب سیاسی سال 

دانستند. بشر رنـج كشـیده ار   آن زمان اسالم را به عنوان پناهگاه و ملجأ خود نمیكمونیستی بود لذا مبارزان 

محرومیتها زمانی می تواند فعالیت خود را بر علیه ستم و ستمگری به وحدت برساند كه قـادر باشـد در پنـاه    

 یک ملجأ روحی و یک پناهگاه نظری متحد شود.

ی برای برقراری ارتباط باسایر ملل می باشد. امّا متأسفانه ما از بنابراین بحمداهلل جامعه ما دارای منبع اجتماع

منبع تكنیكی الزم برخودار نیستیم. این منبع امروزه در جامعه ما در قالب مونتاژ و وارداتخالصه می شود هر 

چند قادر هستیم طرحهای بزرگ صنعتی همچون پتروشیمی را در سایر نقاط جهان اجرا كنیم امّا در تولیـد  

طعات اصلی آن كماكان نیازمند دیگران هستیم و در حقیقت تنهـا در بخشـی از طراحـی و اجـرای چنـین      ق

توان ما را كاشف معـادالت نامیـد   طراحهایی به صورت مستقل و خود كفا عمل می كنیم. در این صورت نمی

 چون صرفاً مصرف كننده چنین فرمولها و معادالتی هستیم.

چگونه است؟ هـر چنـد جامعـه مـا دارای منـابع طبیعـی       « طبیعی»ما به لحاظ « یمنابع ارتباط»امّا ببینیم 

همچون نفت و گاز است اما تنها قادر است در سطحی محدود از منابع ارتباطی طبیعـی بـه عنـوان پشـتوانه     

 منابع ارتباطی اجتماعی استفاده كنند. غنای منابع طبیعی و قدرت استخراج و استحصال آنها در جامعه ما به

اندازه ای نیست كه بتوانیم تمامی مستضعفین جهان را وامدار خـود كنـیم. تـا زمـانی كـه خـود در عسـرت        

 اقتصادی به سر می بریم قطعاً نخواهیم توانست مشكالت اقصتادی حتی یک كشور را نیز مرتفع كنیم.

نیز برای تحلیل دقیق مقایس بین الملل سخن بگوییم. « وسایل ارتباطی»حث منابع ارتباطی باید از عالوه بر ب

آیا به راستی ما توانسته ایم در كنار منبع ارتباطی قوی اجتماعی خود ـ یعنـی انقـالب اسـالمی ـ از وسـایل       

نظام فكری قـوی بـرای جهانیـان     ارتباطی الزم نیز بهره جوییم؟ آیا انقالب اسالمی توانسته است به ارائه یک

مبادرت كند؟ آیا ما توانسته ایم برنامه پرورش نیروی انسانی را قبل و بعد از پیـدایش قـدرت موضـع گیـری     
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سیاسی پراكنده و پس از پیدایش بلوغ سیاسی حركت جمعی و كالسیک طراحی كنیم؟ آیا مـا توانسـته ایـم    

اسالم را در قالب سـه برنمـه مشـخص و    « گی و اقتصادیسیاسی، فرهن»تعرایف و چارچوب مربوط به عدالت 

مدون ارائه دهیم؟ اصوالً اسالم چگونه می تواند جامعه بشری را در مسیر تكامل هدایت كند؟ شاهد بودیم كه 

تمامی این برنامه ها و تعاریف به صورت مغالطه آمیز از سوی كمونیستها در چندین دهه حاكمیت بر بخشـی  

ی ایشان طراحی و ارائه شد. ایشان هر چند كه به قلب واقعیت می پرداختند اما توانسـته  از ملل جهان از سو

بودند از تكامل تاریخ، تعریفی متناسب با مبانی مورد پذیرش خود ارائه دهند. آنها از انسان، جهـان و جامعـه   

د. همچنین ایشان در تعریفی خاص داشتند و همواره بر این اساس به بیان الگوهای اجرایی خود می پرداختن

سطحی پایین تر قادر بودند افراد را به سمت آن چه خود حق می پنداشتند متمایل كنند و وضـعیت موضـع   

گیری آنها را در مراحل مختلف ترسیم نمایند. مثالً ایشان جنگهای گره دار و پارتیزانی را بـرای مـواقعی كـه    

اگیر و یا یک چنگ كالسیک ندارد پیشنهاد می كردنـد. و  هنوز جامعه به بلوغ الزم برای ایجاد یک انقالب فر

قبل از پیدایش هسته های گروه دار به تجویز هسته های گروه دار به تجویز نسخه ای با عنوان ضرورت ایجاد 

 خشم اجتماعی در مقابل نظام حاكم مبادرت می كردند.

برای حضـور در مـدیریت   « تكنیكی و طبیعاجتماعی، »بنابراین جامعه ما باید از وسایل ارتباطی در سه قالب 

دیگر جوامع بهره جوید. البته منظور از وسایل ارتباطی تكنیكی، ابزاری همچون چاپ، زیراكس و سایر وسائط 

 ارتباطی می باشد.

مثل وسایل ارتباطی طبیعی راهها و آبراههای هموار بین دو یا چند كشور است كه بـه راحتـی ارتبـاط بـین     

ان چنین جوامعی را به وجود می آورد بدون آن كه معونه زیادی برای برقراری چنین ارتباطی الملل و شهروند

الزم باشد، بعضاً چنین ارتباطی از طریق چنین راههای ارتباطی طبیعـی میـان دو كشـور غیـر همجـوار نیـز       

 ممكن است. 

ن گفـت. مـثالً شـرایط    نیـز سـخ  « اجتماعی، تكنیكـی و طبیعـی  « »شرایط ارتباطی»در همین رابطه باید از 

ارتباطی ما نسبت به كشور افغانستان به گونه ای است كه ارتباط ما آن جامعه براحتی امكان پذیر است حال 
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آن كه چنین مقدوری برای جامعه ما نسبت به ملت بوسنی وهرزگوین وجود ندارد. به تعبیر دیگر هر جامعـه  

المللی برای حضور مـؤثر و فعـال مـی باشـد. از همـین      دارای شرایط جغرافیایی خاص و شرایط ارتباطی بین 

قبیل است شرایط فرهنگی؛ چون ممكن است فاصله دو فرهنگ مربوط به دو جامعه كه در اهداف و آرمانهای 

بـا هـم   « گرایش، بینش و دانش»ستم ستیز نیز با یكدیگر مشتركند به قدری زیاد باشد كه نتوانند در سطح 

 اشته باشند. قطعاً ارتباط این دو جامعه با یكدیگر مشكل بل ممتنع خواهد بود.همكاری و تعاون الزم را د

بنابر یک نقل، شیعیان بنگالدش از یكی از مسئولین نظام اسالمی خواسته بودند تـا الگـوی اجتمـاعی نظـام     

ه خود را با اسالمی از سوی متفكران و دولتمردان انقالب اسالمی طراحی و در اختیار ایشان قرار گیرد. آنها ك

ما درگرایش و بینش همسو می بینند این درخواست را ارائه داده بودند كه همزمان با تصویب چنین الگـویی  

در مجلس شورای اسالمی، خود را مقید به رعایت و اجرای این الگـو در جامعـه شـیعیان بـنگالدش بداننـد.      

عه از جامعه دیگر می تواند باشد گر چـه  بنابراین شرایط فرهنگی مستعد، زمینه ساز تبعیت سیاسی یک جام

 دو عنوان مختلف سیاسی بر نظام حاكم بر دو جامعه اطالق شده باشد.

مـی باشـد لـذا    « شرایط ارتباطی تكنیكی»از دیگر متغیرهایی كه در میزان ارتباط میان دو جامعه مؤثر است 

د دید تولیدات و منابع طبیعی چنـین  باید وضعیت چنین شرایطی در هر دو جامعه مورد لحاظ قرار گیرد. بای

كشوری چگونه است و چه درخواستی از ما دارد تا بتـوان در ایـن چـارچوب بـا توجـه بـه نیـاز آن جامعـه و         

مقدورات خود به تعیین سطح ارتباط بین دو جامع مبادرت كرد. مثالً كشوری كه دارای منابع طبیعـی نفـت   

به طراحی و اجرای طرحهای پتروشیمی نیز می باشد درخواست  نمی باشد گر چه از جامعه ای دیگر كه قادر

احداث تأسیسات پتروشیمی در كشور خود كند چنین امری هیچ گاه منطقی نخواهد بود چون فقـدان نفـت   

 در آن كشور به وی اجازه تأسیس چنان تأسیساتی را نخواهد داد.

مقیاس تكامل جامعه در سطح بین المللـی برابـر بـا نظامهـای تشـخیص سـهم تـأثیر جامعـه در همـاهنگی          

می باشد. حال نتیجه هماهنگی مزبور ایجاد نظامت وازن روابط و تكامل حضور بین « مقدورات، موانع مقاصد»

و تكامـل  « بنیـان نظـام تـوازن روابـط    »ان امللی خواهد بود. لذا صحیح است كه از مقیاس بین المللی به عنو
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دو جامعـه، حضـور در   « مقـدورات، موانـع و مقاصـد   »چنین حضوری نام ببریم. به تعبیر ساده تر همـاهنگی  

مدیریت و برنامه ریزی دیگر جوامع را نتیجه می دهد و نهایتاً به حضور فعال یک جامعه در سطح بین المللی 

نتواند در امر تكنولوژی حرف اول را بزند اما به خـاطر تسـلط آن بـر     منجر می شود. گر چه چنین جامعه ای

مـی توانـد   « سیاسی، فرهنگـی و اقتصـادی  »مفاهیم و معادالت حاكم جهانی و ارائه تعریف صحیح از عدالت 

 حضور خود را در سطح بین الملل تثبیت نماید.

ر ما توانستیم در برنامه ریزی امور جوامع مختلف با مالحظه مقاصد آنها حضور داشـته باشـیم مـی تـوانیم     اگ

امیدوار باشیم كه محور جذب آنها واقع شویم. نباید از این نكته مهم و اساس غفلـت ورزیـم كـه اگـر محـور      

ر باشد چنین افرادی ناگزیرند كه در جهان، بر ماده و ماه گرایی استوا« قدرت، اطالع و ثروت»تكامل صاحبان 

برخورد استكبار آمیز با دیگر جوامع داشته باشندت. چنین برخوردی با مقاصد این جوامع از سـر ناسـازگاری   

در خواهد آمد چه اینكه امروز به خوبی شاهدیم كه در نظامهای سرمایه داری همواره منافع فرد و سازمان بـا  

ظاماتی بهره وری بیشتر است. در این جوامع فرد و سازمان می كوشند یكدیگر درگیر است چه محور چنین ن

كه بهره وری خود را به حداكثر برسانند. عدم مالحظه هر یک از فرد و سازمان و منحنی منافع هـر كـدام از   

آنها باعث ایجاد اصطكاك و تنش بین هر دو طرف می شود. این حقیقت دقیقاً در سطح جهانی و بین المللی 

لمس است كسانی كه دارای تكنولوژی، اطالع و ثروت هستند و خود را بر مقدرات دیگر جوامـع حـاكم    قابل

می دانند بله بلیّه برخورد استكباری با ملل مستضعف دچارند. ایشان از سرپرستی تكامل جوامع عاجزند چون 

وامع دیگر به اقتضای منافع و قبالً محور انگیزش را گرایشهای مادی قرار داده اند. طبیعی است در آن حال ج

مقاصد خود در صدد یافتن ملجأ و پناهگاه دیگری جز آنان كه تعاریف اولیه جهانی را ارائه داده انـد خواهنـد   

بود. از این رو می توان به حضور فعال خود دراین جوامع امیدوار بود مادامی كه بتوانیم منابع وسایل و شرایط 

با یكدیگر هماهنگ كنیم و از قدرت الزم برای ارائـه  « اعی، تكنیكی و طبیعیاجتم»ارتباطی را در سه عرصه 

یک برنامه منسجم و جامعه در خصوص استفاده بهینه ازمقدورات جوامع و رفـع موانـع آن دیـار بـه منظـور      

ر رسیدن به مقاصد مورد نظر ایشان برخوردار باشیم. در این حال قطعاً جوامع بین المللی پذیرای حضور ما د
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میان خود خواهند بود هر چند تعاریف حاكم جهانی همواره به ایجاد محدودیت برای ما مشـكالتی را فـراهم   

با چنین جوامعی می توان میزان امنیّت خود را « همدلی، همزبانی و همكاری»آورند. از این طریق و با ایجاد 

 ل جامعه خود همت گمارد.به وسیله انبوه جمعیت جهانی ارتقاء داد و به رشد سیاست بین المل

چنان چه گذشت برای رسیدن به چنین مطلوبی باید به ساختن ابزار مناسب و ضروری آن اقـدام نمـود. اگـر    

نظام دیپلماسی جمهوری اسالمی و خانه های فرهنگ ما مستمر در دیگر كشورها بتوانند فعال تـر از آن چـه   

های مستضعف را حول محور نظام اسالمی برای مبارزه كه اكنون هستند باشند خواهند توانست ملهای و دولت

 با ظلم ستیزی بسیج كنند.

قـدرت، اطـالع و   »چنین امری می تواند كمبود موجود در خصوص سهم تـأثیر جامعـه اسـالمی در مقیـاس     

قیاس تكامل جامعه در سطح جهانی گذشت جبران نماید. اگر چنین شـود در  كه دربحث مربوط به م« ثروت

نیز مؤثر باشیم. به تعبیر دیگر هر چند كه تسـلط  « قدرت، اطالع و ثروت»آینده قادر خواهیم در بخش تولید 

ل بر تكنولوژی جهانی امروزه در دست قطب مادی و غیر الهی به رهبری آمریكا در جهان است امّا باحضور فعا

سرعت، دقـت و  »در مدیریت جهانی و بسیج نیروهای انسانی می توان در آینده نه چندان دور نیز در مقیاس 

تغییراتی را ایجاد نمود. با این وصف نباید منابع ارتباطی ما در « انسان، ابزار و منابع طبیعی»مربوط به « تأثیر

اسالمی ما در بعد سیاسی تا كنون موفق بوده محدوده تسلط بر نیروهای انسانی خالصه شود هر چند انقالب 

و سـاختار  « به صورت یک نظام فكری»است اما خأل اصلی آن در خصوص ارائه ساختارهای مناسب فرهنگی 

می باشد. به تعبر بهتر در سطح توسعه كه مربـوط بـه رهبـری    « به صورت الگوی موضع گیری عملی»عملی 

ه( تا والیت حضرت آیت اهلل خامنه ای) مد ظل العالی( بوده اسـت  نظام اسالمی از زمان حضرت امام راحل )ر

انقالب ما همواره موفق بوده است اما در سطوح كالن و خـرد بـا مشـكالت و نقـایص جـدی روبـرو هسـتیم.        

متأسفانه درون نظام نیز با چنین مشكالتی مواجهیم چه اینكه نتوانسته ایم بعد سیاسی انقالب اسالمی را بـا  

گره بزنیم اگر ما بتوانیم از عهـده مـدیریت مطلـوب    « سیاسی، فرهنگی و اقتصادی»بوط به عدالت تعاریف مر

ارتباط با دیگر ملل برآییم خواهیم توانست عالوه بر نیروهای انسانی آن جوامع از پتانسیل فكری اندیشمندان 
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الم آمادگی برای یـک همكـاری   آن دیار نیز بهره جوییم. دراین حال نیروهای متفكر جهانی به راحتی با ما اع

مستمر و عمیق خواهند داشت كه این امری منوط به ارائه تبیین موضوع و ارائه یک روش مـتقن تحقیقـی و   

طبقه بندی و برنامه ریزی پژوهشی برای ایشان می باشد. در این حال آنها قـادر خواهنـد بـود درون جوامـع     

تـرین مشـكالت   از سوی ما بـه تحقیـق بپردازنـد. لـذا از عمـده     خود با استفاده از الگوها و روشهای ارائه شده 

 فرهنگی جامعه اسالمی، عدم تسلط بر معادالت مربوط به مدیریت اندیشه است.

 والسالم



 بسمه تعالی

 توضیح جدول جامعه 

 استراتژی امنیت ملی

2969 

 12جلسه 
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