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 بسمه تعالی

 مدیریت توسعه فرهنگی

 1جلسه 

 8318: جلسه

 یک دیگر عبارت به. داشت خواهد جلسه این که حرکتی کلیات تعیین و است بوده قبل بحث ادامه: س    

 از و زمانی جهت از ریزی برنامه بتوانیم ما که جهت این از. کرد خواهیم که بحثی سیر کل به اجمالی نگاه

 حرکتی و سیر کل از اجمالی تصویر شما اگر. باشیم داشته بحثمان سیر کل برای کار مراحل اجمالی جهت

 .بگشایید را بحث دهید ارائه کنیم می دنبال بحث این در که

 عنوان. است بحث« هدف و موضوع, ضرورت» به پرداختن, گام اولین: حسینی المسلمین و االسالم حجت    

 .است« فرهنگی انقالب» بحث

 انقالب فرهنگ در ما دیگر عبارت به نیست حذف قابل کجا هیچ در که است عنوانی فرهنگی انقالب    

 فرهنگ در طبعاً و است بوده فرهنگ, دارد وجود تكامل جا هر. کفر فرهنگ یا و توحیدی فرهنگ در. داریم

 .است عرصه این در انقالب معنای به فرهنگ در تكامل. دارد وجود تكامل نیز

 آنها انسجام و. است کرده می حمایت را سابق موضوعات که است روابطی کلیه تغییر معنای به انقالب واژه    

 جدید موضوعات ایجاد روابط در تغییر این. است کرده می تضمین را آنها انسجام و. است کرده می تضمین را

 یک موضوعات چگونگی و کیفیت. است جدید ارتباط تبع به جدید موضوع. داشت خواهد دنبال به را

 معنای به ها نسبت به موضوعات شدن منصوب. است وابسته مجموعه آن بر حاکم نسبتهای به, مجموعه

 ابزار که مفاهیمی کلیه و. شو می عوض موضوعات. نسبت به بودن منصوب یعنی نسبیت. است آنها نسبت

 جدید مفاهیم به نیاز و شود می عوض روابط بگوییم اول است صحیح پس. کند می پیدا تغییر هستند ارتباط

 .شود می تولید جدید مفاهیم بعد و شود می پیدا
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 است بیشتر انسجام دارای طبیعتاً که بدانیم جدید وحدت و کثرت پیدایش را انقالب کلمه این توانیم می    

 به. است تاریخ نظر از برتر کارآمدی اش نتیجه که کیفی وحدت و کمّی تعدد. بیشتر تعدد و تنوع دارای و

 شناخت, حسی شناخت, تعریف پایگاه, مبنا دارای انقالب که است انقالب کلمه خود تعریف این نسبت

 خواهیم می را اجتماعی شناخت, خارج در که, باشد شامل را ها این مجموعه یا و نظری شناخت, شهودی

 .فرد در شناخت نه, بشناسیم

 ساختارهای کلیه, شود می منقلب وقتی. است فرهنگی شدن منقلب شود می واقع جامعه در آنچه    

 .ریزد می هم به متناسب اجتماعی

, باشد لیبرال کسی اگر چیست فرهنگی انقالب چیست؟ فرهنگ. داریم فرهنگ و داریم انقالب بنابراین    

 به, کارم سازش من چون بگوید تواند نمی و فرهنگی انقالب خدمت در و باشد فرهنگی انقالب منتظر باید

 .ندارم کاری انقالب

. باشد اصل جهان با ارتباط آن در که جایی فرهنگی انقالب. شود می صنعتی انقالب که پایین در نهایت    

 عالم به نسبت ارضاء و عالم با ارتباط نه. دیالكتیک منطق مفهوم به ابزار نه و شود می اصل آن در تكنولوتژی

 در نه. ریزد می هم به را مفاهیم و ساختارها حتماً آنجا در دهد می رخ صنعتی انقالب پس است اصل آن در

 عبارت به که است این است مسلم آنچه. برد می بین از را دیگر اتئالف, ائتالف بگوییم بخواهیم که شكلی

 کاغذ. کند می تغییر وضعیتشان نگارشی عالئم کامپیوتر در اساساً. باشد هم این و آید می قلم این دیگر

 اصالً خزانه آن و کند می پیدا خزانه یک و صفحه روی شود می ظاهر نگارشی عالئم و شود می برداشته

 بنابراین است؛ تر آسان تفریق و جمع کارش در هم خیلی. ندارد کتاب و یادداشت دفتر و کتابخانه معنای

 .دیالكتیک شكل در نه, است قهری و جبری. خواهم نمی را آن بگوید کسی که نیست امری فرهنگی انقالب

 گوید می کسی. کند می دیالكتیک تعریف کسی. باشید داشته آن از مختلفی های تعریف توانید می شما    

 و شمارد می را انبیاء آید می حال هر به بیاورند تشریف عصر ولی حضرت وجود تا شود می زیاد عالم مظالم
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 چیزی انقالب حال هر به. کند می حرکت طرف این به و شده تكمیل سیر این در عالم اخالف گوید می

 .دارد حضور است فرهنگ که جامعه وجوه از یكی در باشد ناپذیر انكار که نیست

 هوشمندی و سنجش در که ساختارهایی کلیه که زمانی نه؟ یا کنیم می جستجو فرد در را فرهنگ آیا    

 کند می پیدا نمو و رشد اخالق عواطف. کند می پیدا نمو و رشد محیط عنوان به اجتماعی بستر آن در فرد

 .کند می پیدا نمو و رشد جامعه در حافظه و هوشمندی انبساط

 می فرهنگ آن به مقدار چه. کند پیدا اجتماعی لقب وقتی کنیم؛ می پیدا شناخت آن به نسبت چقدر    

 گوییم؟

 اش فردی های حساسیت یعنی, باالست فرهنگش سطح فرد, قوم, دسته فالن گوییم می وقتی مثالً    

 .دارد صدر شرح, نیست خرد چیزهای به نسبت

 20 تا 3 است ممكن شما. میدهد نشان حساسیت, بگیرد را توسعه جلوی و شود مزاحم بخواهد زمانی    

 همین به نسبت همینشخص لیكن و. گیرد نمی موضع چیزی به نسبت او و بشناسید را شخص آن سال

 گیری تصمیم توسعه با متناسب خواهد می که وقتی. دهد می نشان سرسختی خیلی گاهی, خرد چیزهای

 چه و کجا داشت توجه باید. کند نمی, است کرده می تحمل راحت قبالً که چیزهایی به اعتنایی هیچ, کند

 و گیری جهت این. ندارد انعطاف ای ذره و گیرد می سخت وضعی چه ؟؟ کجا؟ و گیرد می ندیده موضعی

 فرد این. سازد می را اخالق نظام شود؟ می تشكیل کجا این. است فرهنگ ارزش به مربوط مجاهده

 پیدا مشكل جزیی چیزهای با روز هر و است پایین اش کالسه فرد این و باالست کالسش و است حساسیتی

 مانع خرد امور و خرد چیزهای بین نسبت تنظیم پس برند؛ می روانی بیمارستان به سر آخر را او و کند می

 .بشناسیم تبدیل مقام هم و بشناسیم تحقق مقام هم حال درعین و نشود

 که طور همان. شود می فرد در شناخت جای فرهنگستان, کنیم می بحث جلسه این که طرحی در    

 و دارد عاطفی دردهای, روحی شهودی شناخت یا دارد روحی, عطافی, حضوری درك و شناخت فرهنگ

 و ها شناسه از دوم دسته انساندر که چنین هم. گذارد می ارزشی نظام اخالق را مطلب این اسم جامعه
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 کرده گذاری مرتبه آن بر که فكری بانظام. دهد می انجام را کار همین جامعه, دارد سنجش هایش معرفت

 .مصرف و پرورش, آموزش به نسبت. است

 آنجا در. شناسد نمی رسمیت به را مراتبی و شناسد می رسمیت به را مراتبی و دارد مصرفی حال هر به    

 اجتماعی اختیار و کند می اجتماعیتعریف مقدورات آن برای جامعه, آید می پیش که ها زدن گمانه مسئله

 به امكان و توزیع و نشر امكان و است شده پذیرفته سطوح این گوید می و گیرد می قرار مقدورات سر باال

 از بخش یک شما که حسی امور در چنین هم. دهد می آن به اجتماعی زندگی در تبلور و مصرف و کارگیری

 گوید می شما به و. دهد می را اش متناسب ساختار و آزمایشگاه ابزار جامعه, دانید می حسی ادراکات

 .کنید علمی ترویج و تبلیغ و دهید آموزش, کنید پژوهش

 فرهنگ در انقالب. شود می تعبیر جامعه در, فرد در ناخت وش معرفت جای به فرهنگ دیگر عبارت به    

 .است ناپذیر اجتناب امری

 برویم؟ فرهنگی انقالب دنبال به ما که دارد ضرورتی چه حال: اقتصاد در, فرهنگ در, سیاست در انقالب    

 و اجتماعی تكامل دنبال به باید ها آن از قبل و آید می اقتصادی, فرهنگی, سیاسی انقالب که طور همان

 و شبكه مسئله که شدیم مشغول بخش زیر عنوان به ما که کارهایی موضوع لكن برویم اجتماعی انقالب

 . کند می ارضاء را ما ها این. است بوده فرهنگ

 محیطی آیا کنیم فرهنگی مالحظات ما اگر. است فرهنگ مسئله کنیم کار باید که مسائلی از یكی: س    

  داریم؟

 موجود دروضع اکنون که ساختاری. دارد درونی ساختار حتماً. است آن محیط اقتصاد و سیاست, بله: ج    

 تخصیص بودن به تعلق و است شدن به تعلق ضدّش همیشه بودن به تعلق یعنی است؛ اش مبانی جزء, است

 می آن روی نامی و تعبیری هر با دارند افراد که سیاسی اعتبارات شاید. ست شدها پیدا جامعه در هایی

 سیستم آن در که هایی بندی مرتبه دلیل به عده یک که است موجود هایی کالسه یک بگذارید خواهید

 به گیری تصمیم در و است حاضر نسبت یک به داری نسبت در یعنی دارد؛ نهی و امر, است موجود اجتماعی
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 این, بریزد هم به مفاهیم این اگر و دارد امضاء و اجراء حق و است منصب دارای ولی است حاضر نسبت یک

 .شوند می بازنشته مناصب از افراد

 وشناخت سازی بهینه مرتباً. بشكند را وزن به بودن دلبستگی مرتباً با, باشد روز به خواهد می که فردی    

 خرد باید. شود غرق خرد نیاز در نباید بشناسد را جدید نیاز خواهد می اگر و. بشناسد جدید سطوح در را نیاز

 اختیارات محدودة از فراتر اش جامعه به نسبت خدمت انجام در را نیرویش و کند روز به مرتباً را کالن و

 حضورش کردن صحبت با ایشان اما. ندارد آنجا در اختیاراتی بگویید شما اینكه کما. دهد قرار اش شده واگذار

 این. گذارد می بقیه برای را ارتباطات از دسته یک. دارد قبول را ارتباط از دسته یک, اجتماعی ارتباطات در را

 .کردم طرح را پذیری انحراف اصل مسئله

 داد؟ توضیح را ضرورت آیا: س    

 موضوع و دارد؟ ضرورت آن در چرا. شویم وارد باید فرهنگی انقالب ضرورت در که بود کلی عنوان: ج    

 چیست؟ خودش

. است بحث خود عنوان چیست؟ انقالب از ما مفهوم. شد تمام اجمال به فرهنگی انقالب کلمه خود ولی    

 .است فرهنگی انقالب طرح, طرح یعنی گذاریم؛ می فرهنگی انقالب را اول صفحه ما وقتی

 چه است؟ کجا از آن درون مشخص باید. شویم می وارد تر محسوس صورت به را ضرورت بحث حال    

 الزام از آیا کنید ملعوم باید را ضرورت. بگیرید مفروض را تكامل ضرورت اینجا در که کند می ملزم را چیزی

 مفروض نقطه این, آید می ضرورت که داخل در. است تكامل ما مفروض نقطه که است مفروض اینجا است؟

 .کنید می ذکر که بعد ضروری عوامل به کنید می تبدیل را

 کارآمدی که اجمالی بسیار نمای دور از و باشند کلی خیلی چند هر. کنیم می بحث کلی عناوین از: س    

 یک, نظری مواضع سطح یک. باشد مختلف ستون در آن است ممكن, کنیم گیری نتیجه بخواهیم را آن

 بحث در که کلی عناوین در, نه یا و باشد عمل اجراء در تر پایین سطح یک, نه یا و باشد مدل تنظیم سطح
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 کلی درونمای. کردیم می گیری پی آخر تا بحث کل جلسه دو ارتباطات بحث در. دارد پایه حالت خیلی شما

 .کردید بحث

 تولید آن در شما که پژوهشی جلسه. دارد وجود پژوهشی جلسه یک و آموزشی جلسه یک دنیا در: ج    

 .است جلسه عهده به و نیست شما عهده به این ؟؟ هستید؟ سهیم

 .گیرد می قرار که نقدی بحث بعدی فضای, بحث چارچوب فضای در که بوده بحثی صورت هر در: س    

 ساختمان این آقا کنند می سؤال او از مرتبه 12 برای و سازد می را ساختمانی مرتبه 10 نفر یک گاه: ج    

. کشد می طول ساختنش مقدار چه و برد می مصالح مقدار چه و سیمان مقدار چه. دارد الزم آجر مقدار چه

 غیب علم. است کردن پیدا برای گشتن جلسه که پژوهشی گویند می گاهی. شود می آموزشی جلسه این

 .دارد

  است؟ طبقه چند ساختمان, بسازم خانه خواهم می که پرسد می کسی باالخره: س    

 .است الزم مصالح چقدر ساختن فضا, هم مكعبی متر هر, معلوم ساختنش و است معلوم خانه تعریف وقتی    

 .شود مطلع غیره و آهن تیر محاسبات از خواهند نمی رضایی آقای حاج: س    

 محاسباتی بحث خواهیم می. بیاوریم دست به پژوهش طریق از خواهیم می. است موجود معماری تصویر    

 .کنیم بررسی را

 موضوع یک به نسبت که چیزی کارگیری به برای ریزی برنامه. گیرد نمی انجام پژوهش. است پژوهشی: ج    

 .دارد

 .بگویید توانید می شما: س    

 .است اجمال یک کردن تخصیصی: س    

 1 ها وسالن اتاق برای متر 8 از را متصف گوید می شما برای را چیز همه, فضا تعاریف, مصالح مقاومت: ج    

 .باشد متر

 .است نشده تولید محاسبات دیگر اما است موجود معماری تصویر باشد طور این است ممكن فرض: س    
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 ندارد؟ یا دارد مصالح مقاومت آیا: ج    

 .ندارد: س    

 .نیست معلوم ساختارش دهنه میزان. ندارد مصالح مقاومت که ساختمانی پس: ج    

 سعی واقع در. کند می تهیه آرشیوی تصویر یک. کند گیری اندازه و بداند اینكه بون معمار مهندس: س    

 بدون. کند می عنوان را دارد وجود مجموعه این در که الزم عناصر بین هارمونی و توازن نوع یک کند می

  اینكه

 چند تا بگویم توانم می. باشد نداشته مصالح مقاومت اگر برج این. کنم ترسیم خواهم می را برجی من: ج    

 طبقه؟

 نمی گذاری سرمایه کنم مشخص را اندازه من بگوید که نیست طور این طبقاتش در و کلیت در. نه: س    

 ,کند نمی مشخص را پنجره. کند

 می طبقه چند ساختمان گویم می داریم می بر مصالح. است آن طبقات مهم. نیست پنجره مهم: ج    

 تضمین خاص برداری بهره برای دارد تعریف آن باز را ساختمان و کردم قبول را فرض پیش من حال. سازیم

 .بگیریم نظر در را مصالح مقاومت اینكه بدون است؟ طبقه چند کنم می سؤال شما از حال شود می

 یک نه, شدید طراحی بحث در داخل: س    

 طراحی باالی: ج    

 طراحی اینكه نه: س    

 .مصالح مقاومت منهای طراحی فضایی تصویر, طراحی از فضایی تصویر: ج    

 .باشد جدا بیرون ما اندرون کنید فرض مشاور عنوان به شما. دارم نیازی یک من آقا گوید می نفر یک: س    

 .کرد کاوش به شروع باید گویید می شما. دارم بیماری چه دانم نمی, دارم ناراحتی یک من بگوید: ج    

 عمومی پزشک نزد شما. است مقدمه آن کند تشریح را خودش مسئله نتواند اگر ندارد اشكالی هیچ: س    

 در کجا در ها عارضه و کجاست در ها نشانه که گوید می شوید می دکارتی منطق عمومی پزشک, دکارتی
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 هستید؟ مند عالقه چیز چه به است؟ سالتان چند شما پرسد می ؟؟ پزشک؟ اما است کرده بروز بدنتان

 بود؟ چه ات ذهنی اشتغاالت بود؟ چه اعتقادات بود؟ چه پرورشت

 .کند می بررسی را آن کلیت, ساختمان در اما: ج    

 بیان به. نداریم را فرض این اآلن ما بگویید توانید می. گیرند می نظر در را جلسه فرض واقع در ایشان: س    

 .دهیم ارائه توانیم نمی فرضی ما دیگر

 .است پژوهشی بحث: ج    

 .ندارد عیبی: س    

 .است فضایی هندسه اول پژوهش موضوع: ج    

 .ندارد عیبی: س    

 .فضاییاست هندسه اول پژوهش موضوع: ج    

 . کنیم شروع معماری از و قبل به برگردیم باید ما دهد می نشان پس. ندارد عیبی: س    

 طی منطقی سیر یک بحث کل اینكه یكی. کردیم دریافت را بحث کل معماری از اجمالی بسیار فرض: س    

 وصف فرهنگ, فرهنگی انقالب که. است فرهنگ و انقالب اصلی عنوان دو پیرامون منطقی سیر این. کند می

 .شود می بحث هدفش و اش موضوع, اش ضرورت روی منطقی سیر یک در. است انقالب

 وارد ذهن در دیگر مفهوم به معماری سطح از شاید. باشد معماری فرهنگ یک عنوان به تواند می این    

 .شود

 .است طرح این که دارد قبول رضایی آقای: ج    

 در. کند معلوم باید قبلی مطالب و شد مطالعاتی مطلب یک با, کنند می سازی ؟؟ دارند؟ رضایی آقای: س    

 البدع من قبل جلسه دو در. کند مشخص دقیقاً ارتباطات مثالً بود؛ اسمش قبلی سطح در که مطالعاتی مفهوم

 .شود گفته ؟؟ با؟ ها حرف همان دارند انتظار ایشان. است شده گفته چه لحق الیا
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 از. کنند می سؤال تفسیری ایشان بعد کنند می صحبت مصالح مقاومت مورد در آقا حاج وقتی: س    

 رفتیم؟ کجا به مصالح مقاومت

 بلكه کدام هیچ یا و است چوب یا آهن تیر گفتم من که است مثالی ساختمانسازری گفتند آقا. معماری: ج    

 . کردم سؤال معماری از من. است گلی طاق

 فصل این دارد امكان. گذاشتید فرض شما رده سه, دو, بحث در که است این دارم نظر در که مطلبی: س    

. است شده داده فرهنگ از تعریفی, دیگر موضوعات از سری یک روی گذشته از هایی فرض پیش با جدید

 بحث موضوع فرهنگی انقالب بحث خود آیا. است فرهنگی انقالب ضرورت بحث اآلن که است وقت یک ولی

 چنین این که کردند پیدا توافق همه و گذاشتید جلسه این از تر قبل جلسه در را فرض این نیست؟ یا است

 این دهیم می اجتمال ولی نداریم ریسكی هیچ اینجا. شود کم یا اضافه بعد. .. حال. دارد ضرورت موضوعی

 های بحث در چون چرا؟ دهیم می ارائه کلی دورنمای و کنیم می منسجم نهایتاً پایان تا که است مباحثی

 ولی شد می اضافه کار وسط مسائل بعضی و شد می عوض گاهی بحث ولو داشتیم بحث از دورنمایی قبلی

 بودید خواسته شما که جایی آن به مطلب که است آمده پیش کم خیلی داریم شما از که شناختی با نوعاً

 .داریم که ذهنی سابقه لحاظ به. نرسد

 .بگویید را پژوهشی جلسه سابقه باید: ج    

 کمک دوستان و شود واقع تعاملی در باید جلسه. شدیم وارد جا همان که جلسات سابقه همان. بله: س    

 .شود باز ابعادش مطلب تا کنند

 .کنید کمک شما خود: ج    

 عملی توصیف بعد. کردیم تعریف را صنعت اول. کردیم را کار همین صنعت بحث در. ندارد اشكالی: س    

 اش بیرونی و درونی عوامل, ثغورش و حدود از بحث خود از دورنمایی که شد تعریف متغیر بعد و کردیم ارائه

 زیر وارد تعریف از و دادیم انجام شبكه بحث در شكل و اساس همین بر و هستند آن بر محیط که آنها و
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 دهند می شكل که هایی متغیر بعد و دادید ارائه را فرهنگ و انقالب تعریف جلسه این در شما شدیم بنایش

 چیست؟ فرهنگ

 در ببینیم برویم اینكه جای به بشناسیم را کارمان های ابزار که است این داریم الزم پژوهش از ما آنچه: ج    

 .داریم الزم چیزهایی چه برنامه

 می قرار کجا تعریف هنگام صطالحات ا چیست؟ مان قبلی شده شناخته ابزارهای از برداری بهره حد: س    

  گیرد؟

 بحث خواهیم می دروس برای حقیقت در که است« هدف و موضوع, ضرورت» داریم الزم که ابزارهایی: ج    

 .بشود مشخص باید که چیست؟ هدف چیست؟ موضوع. کنیم

 تنظیم خوب خوب برادرها کمک به که توضیحی فرض برای, بگذاریم فرضاً را هدف, موضوع, ضرورت این    

. دارند مسئولیت فرضیه به نسبت اجتماعی نظر از آنها که مراکزی یک و باشد داشته عرضه قابلیت باید شود

 .کند مشخص را چیز چند این که مطالبی یعنی دهیم؛ ارائه کلیات طرح باید این از پس

 چیست؟ تغیرش مراحل ما متغیر موضوع: ج    

 .فرهنگ: س    

 انجام شناخت این در باید که افعالی و کند می رشد مراحلی چه در ما شناخت. فرهنگ شناسایی. بله: ج    

 .شود می بحث کلیات این, افعال این انجام برای الزم مقدورات و بگیرد

, موضوع در ما شناخت دارد؟ موانعی چه گیرد؟ می انجام چگونه فرهنگی انقالب که بشناسیم خواهیم می    

, برنامه در وضوح و شناخت برنامه یعنی شناخت؛ را تغییرات کلیات در باید. است متفاوت مختلف مراحل در

 اینسه. دارد هم مقدوراتی. گیرد می انجام آن به نسبت مرحله هر در افعالی. کند می تغییر ما فیه متصرف

 . شود می تمام برنامه کلیات شود؛ تمام

 می پیدا تغییر آن به نسبت شناسایی که موضوعی آن تفسیری طرح در دهیم می ارائه تفسیری طرح بعد    

 .شود می تقسیم وصفی موضوعات و جزیی موضوعات به کند
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 کنترلی ابزارهای هستند؟ چیزهایی چه جزیی موضوعات هستند؟ چه و دارند عواملی چه وصفی موضوعات    

 هستند؟ چه بگیرد انجام ابزار این طریق از باید هک افعالی آن هستند؟ چه ها این

. دارند الزم افعال این برای مقدوراتی چه دهند؟ انجام باید کار چه, کسانی چه کنید بندی محور حال    

. بود مطلب بندی الزم ها این. ماند می باقی آن سنجی امكان و بندی زمان شود می نوشته تفسیری طرح

 چه در و داد انجام شود می کارهایی چه دارید شما که چیزهایی این با بگوییم تا دارید؟ چیزی چه شما حال

 زمانی؟

 خطوط. است زیاد مقدورات. کنیم فشرده باید را فاصله. است کم مقدورات, کرد طوالنی راباید فاصله    

 مجبور چون کنیم می کم را دو هر یا و کنیم می کم را مقدورات, کم موازی خطوط, کنیم می زیاد را موازی

 مراحل مجبوریم هم و کنیم کم را موازی خطوط مجبوریم هم و بپردازیم مطلب به ساده صورت به بودیم

 .است شده آماده تفسیر در. آورد زمان شود می مقدورات سر پشت. کنیم کم را متوازی

, طرح یک تنظیم, فرهنگی انقالب در پژوهش خود نه, شود می فرهنگی انقالب طرح ما بحث موضوع پس    

 .شود می فرهنگی انقالب طرح, باشد نشده فرهنگی انقالب خود بنابراین معمالی؛ یک, برنامه یک

 .است خوب هم این البته. کرد پیدا خروج اولیه طرح از این: س    

 .است پور علی آقای با پاسخ: ج    

 .باشد معلوم قضیه آخر و اول گفتند: ج    

 فرد شناخت. کنید مشخص ما برای بیشتر را عنوان این. دانید می فرهنگ با متناظر را شناخت گفتید: س    

 در فرد اعتقادی نظام و ارزشی نظام از ما فرد شناخت در آیا حال دانید می جامعه در فرهنگ با متناظر را

  آوریم؟ می شناخت حوزه

 تا فرد اعتقادات و ایمان از دیگر عبارت به, نظام برای که کیفیتی و چیز هر به که تعلقاتی و حاالت: ج    

 حفظ اش همه در را ها کیفیت, کند می عمل گونه یک تا شخص عرفان از یعنی حسی؛ و علمی تربی عمل
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 باشد معرف باید متخصص یک عمل انجام مثالً. انجامش کیفیت و اش دین کیفیت, عرفان کیفیت. کن

 .است ضمنی تخصصش, موضوع غیر در اش تخصص, موضوع در اختیار این. اشت بودن متخصص به نسبت

 فرهنگ دایره جزء را اجتماعی تمایالت, متناظرش و خودی اعتقادات صورت به را فرهنگ ما اگر: س    

 آوریم؟ نمی فرهنگ دایره جزء را سیاست ما آیا بدانیم

 می باال افق در که بعد باید حتماً. شود می سیاست فرهنگ که, سیاست در را فرهنگ تأثیر باید شما: ج    

 رسید که وصف به موضوع گوییم می بعد. وصل گوییم می رسیم می که تفسیری بخش در که وصف, رسد

 جهت, اش ترین ساده ربط در چه همیشه کیفیت, تعلق کیفیت با تعلق. باشد تفكیک قابل وزن از حجم نباید

 هم به نسبت که هایی نسبت و ها کیفیت, ساختارها, باشد باید که هایی کیفیت کلیه بعد, اش اولیه حد

. دهد می نشان اخالق در را فرهنگ یعنی الحادی؛ چه, باشد الهی چه. دهد می نشان را اخالق کیفیت دارند

. کند می پیدا جریان ها نسبت این در آنچه نه, نسبتها چگونگی« کیفیت» ها سنجش و محاسبات کیفیت

 می بلند را جسمی یک اندیشید می که هایی کیفیت طریق از ها نسبت. است تعلق کند می پیدا جریان آنچه

 و معرفت, فرهنگ برای چیست؟ برای آن چگونگی. داریم عمل چگونگی یک یعنی. گذاریم می اینجا و کنیم

. است قرص پا اختالف. است سیاست برای آن, آن انجام در داریم مقاومت و داریم شدتی یک. ماست سنجش

, است چگونه و دارد کیفیتی چه که این. است بشخص تعلق و سیاست برای این. ایستد می آتش و آب برابر و

 اگر. است توانمند بسیار سیاسی نظر از, ساده بسیار فرهنگی نظر از جبهه مثالً. است شخص فرهنگ برای این

 از ظرفیت این با متناسب پیچیدگی یعنی کند؛ جنگیدن فرهنگ به تبدیل را سیاستشان که توانید می

 .است جلوتر خیلی مقاومت

 توانید می شما, شدید مقاومت دلیل به. باشد باال افراد روحی قوت که کنید می پیدا سازمانی تحرك وقتی    

 آرایش تواند نمی رسد می تراید به خطر به نسبت ریسک در که کسی آن. کنید سریع را تحرك آرایش

. کند پیشروی و شود عمل وارد شدید تواند می این ولی داد آن به استحفاظی خطوط مرتباً باید. بدهد صحیح
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 هدف به این. کند می استفاده مازوت از اینكه صرف, هواپیما بنزین از استفاده با شما اگر دیگر عبارت به

 .است انرژی دادن

 .نترکاند را ساختار اگر آن حداقل: س    

 چگونه پرسد می. بسوزد مازوت مثل که کنید هدایت ای گونه به توانستید شما نترکاند را ساختار اگر: ج    

. کنم می دیگر چیزهای و گل با مخلوط فرستم می دارد مجرایی گویم می. بسوزد مازوت مثل که کنیم کار

 .کرد شودکنترلش نمی چون مثالً گوید می. کنید می را کار این چرا گویم می

 می اآلن ما که آنچه معنای به هنر. است فرهنگ خود گروه زیر جزء هنر شما های بحث در آیا: س    

 .ندیدم را هنر تعریف شما دستگاه در چون. فهمیم

 .است گروه زیر: ج    

 .کند می ایجاد عاطفی حالت چون است فرهنگی ابزار یک موسقی مثالً: س    

 نظام خود کالً است ما احساسی نظام تحرك و شود می محسوب فرهنگی زیرگروه حالت آن چون. نه: ج    

 بخش, فرهنگ بخش در. باشیم داشته بخش 8 اگر. است حساسیت ابزار کیفیت خرد نظام یا و حساسیت

 هنر که دلیل این به نه اش اصلی بخش در جامعه« عمومی خلق. »هستند ها حساسیت موضوعش اش روانی

 .است متناظر کارشان با که دستگاهدیگر یک در این چون. دانند می اندیشه ابزار را

 می درست هنز وسیله به اندیشه ابزاری های مقوله گوید می. است اندیشه ساخت وسیله هنر گوید می    

. دارد کیفیتی وضعیت ذات به فرهنگ اینكه اول خلق خود و. است هنر ابزارش خلق. نیست گونه این نه. شود

 تأثیر ندارد؛ ابزاری معنی که است بعد معنا یک. کنیم می آن از متعدد معانی یعنی. است ابزاری معنا یک به

 ابزار فقط است ارتباط ابزار دیگر وضعیت یک در اقتصاد سیاست از تفكیک قابل غیر صورت به دارد منتجه در

 .است هنر سازی هماهنگ و ارتباط

 اگر. آید می وجود به دلیل این به پذیرش. کند می سازی هماهنگ رسد می که عینیت به معموالً فرهنگ    

 .است پذیرش عدم. است استقرار علت عدم سازی ناهماهنگ. ریزد می هم به نباشد سازی هماهنگ قدرت
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 می شما به را پذیرش امكان که شماست سازی هماهنگ ظرفیت. است سازی هماهنگ از پس پذیرش    

 . باشد نداشته ماورا نیاز سازی هماهنگ قدرت گاه هر ریزد؟ می فرد ساختار زمانی چه. دهد

 .کهنه نیازهای برای کهنه های پاسخ: س    

 تعلقات و آن تكامل. است حقیقی امر یک اعتبار یعنی است؛ محل بی و خورده برگشت چک حتماً این: ج    

 .شود می دیگر طور یک و گذاریم می قرار نوع یک ما بگوییم که قراردادی امر یک نه و است حقیقی امر یک

 بحث موضوع تواند می که کردیم تمام و تكمیل را آن ما دادی قرار که را بحث چگونگی فرمودید حال: ج    

 .ببرد جلو تر یافته نظام را بحث و باشد

 به فقط و ندهیم؟ یا دهیم قرار دقت موضوع را فرهنگی انقالب کار العمل دستور شود می دیگر عبارت به    

 ,جلسه برای شد انتخاب پس. بپردازیم فرهنگی انقالب خود و پژوهش بحث

 کرد؟ خواهیم شدن دگرگون و کیفیت از جهت فرهنگی انقالب مقوله در فردی بعد در آیا: س    

 ورودش نماز در. گویید می روز هر زیاد تعداد به اکبر اهلل شما مثالً. کنید می خرد را اش فردی شما: ج    

 تسبیح اهلل سبحان. یوصل آن من اکبر. بكنم توانم می من که است وصفی از بزرگتر خدا یعنی است واجب

 وقت هیچ که دهد می قرار پژوهش سطح این در شما. تحلیل و تكبیر, است تحلیل اهلل اال اله ال و است گفتن

 منفی در ضرب را توقف اگر. زند می منفی در ضرب آن در توقف و. نپرستید را خودتان ذهن ساخته خدای

 که درکی هر را پرستشتان محور. بزنید منفی در ضرب دارید جامعه در که توقفی در توانید می چگونه زدید

 شكل در. کنید می عمل ضدش خیلی شكل در را این. است باالتر او. گذارم می کنار گویید می. دارید آن از

 عدم این این یعنی بردن؛ لذت قدر این است کافی گویید نمی. بگیرید عالم ماده از بهره, بكنید ؟؟ اش؟ مادی

 هر. است خط طرف آن در کفر ارتباط هم و خط طرف این در هم. است الهی ارتباط در هم توقف عدم, تعیّن

 دغدغه خصلت, اش خصلت و دارد ابدی و تاریخی دوام الهی صدر شرح چند هر رسند می صدر شرح به دو

 و است غرضیضه اداء اش باطن و است دغدغه و اضطراب شدن زیادتر, کفر شدن صدر شرح خصلت. نیست

 .نیست مناسب دیگر عالم برای و ناپذیر سیری که حیوانی ظرفیتی پیدایش
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 .نیستند بودن به قانع تا دو هر پس    

 نسبت طرح و تفسیری طرح و توضیحی طرح 8 را پژوهش کلی متودولوژی. رفتیم جلو گام یک ما: س    

 .بگیریم تصمیم باید داریم؟ هم با مذاکره حدش این در آیا. پذیرفتیم را هم با فرهنگها

 ,معماری برای ابزارهایی سؤال این: ج    

 ,شود می دوباره اش معنی که است همین پس: س    

 برای را ابزاری گونه هیچ که بدانیم باید دهیم می قرار بحث مورد را موضوع وقتی. نكته یک فقط: ج    

 ,در کند می کار چه مدیریت. نداریم هم از طلبی گونه هیچ. نشناختیم رسمیت به کردن کنترل

 در ابزارهایش و اصولش که معماری در آمدن بیرون ما. نپذیرد را آن رضایی آقای اگر. دارد نامی اگر: ج    

. بپذیرد را این نتوانست اگر چیست؟ تولید برای حرکتش و آیین جلسه خود. برگردد جلسه خود به و شود

 .شود می مشكل دچار مقداری یک عینیت در هماهنگ

 شود وارد دارد حق کجا تا را تردید آیا جلمه از خاص مطالب سری یک پذیرش دلیل به جمع این آیا: س    

 توانیم نمی است مشترك مال فلسفه گفتیم اگر. هستیم مردد هم با مفاهمه مادر. هستم مردد من برگردد و

. بگذاریم بنا سنگ باید پس دادیم قرار را آن اگر پس. نیستیم هماهنگ هم با مفاهمه های بنیان در بگوییم

 در پس. هستیم متحد یكدیگر با هم را اصطالحات مثالً دارد هم دیگر چیز یک اینكه بر بگذاریم را بنا اگر

 ها این پس. داریم مفاهمه هم با هم تعریف نظام در گفتیم آمدیم اگر. رفتیم هم با را مفاهمه دوم پله واقع

 ,از کنید فرض ما بحث پس. شود می بنیادین مشترکات

 . کنیم می ورو زیر را قضیه و زنیم می شخم داریم ما انگار گوید می یكی ولی: س    

 فرهنگی انقالب طرح مورد در یا و کنیم می بحث فرهنگی انقالب موضوع خود مورد خود مورد در: س    

 کنیم؟ می بحث

 تحقیق سیر به که هستید مجبور, کنید کنترل را رفتن سیر که کنید درست روشی خواهید می اگر: ج    

 .برگردید
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 در باید ما حتماً باشد طرح اگر. عینیت در کردن آزمون نوعی به کند می ملزم را ما دو این یعنی: س    

 .کنیم عرضه عینیت در یا و کنیم آزمون عینیت

 باشید داشته توانید می کنترلی. بكنید توانید می ارزیابی خود شد درست اگر و کنید عرضه توانید می: ج    

 .آخر الی تا هستیم ای مرحله چه در و رفتیم می کجا برای و رفتیم پیش کجا تا که

 یا باشد طرح خود هستند مردد هنوز ایشان و نیست؟ بحثی فلسفی اصول در رضایی آقای حال: س    

 .دانم نمی حال که فرهنگی انقالب خود موضوع

. بود فرهنگی انقالب خود بحث شروع چون. گفتیم دوباره را وحدت فقط ما. نگفتیم را مطالب همة: س    

 است فرهنگی انقالب خود موضوع. شویم می وارد بعد و شود می تقسیم طبیعی سیر و اجمالی سیر گفتیم

 ناحیه از بندی زمان سؤال ولی. دادند توضیح را بودنش آموزشی یا بودنش پژوهشی مسئله در آقا حاج که

 .شماست

 آن و نیست بنده به ناظر مطلب آن چیست؟ بعد فاز و بندی زمان کند می تأکید همیشه جلسه آنچه    

 .خواهد می سنجی امكان و بندی زمان و برود پیش سازمانی کار یک عنوان به که است جلسه خاص

 این. برویم جلو هم با متناسب ما و چیست؟ بندی زمان و چیست؟ شما مقدورات گوید می آقا حاج: س    

 .نیست بنده سؤال

 .کند می فرق آن آلبته: س    

 منظورم. دهند ارائه ای پروژه بندی زمان یک ایشان, اآلن که خواستم نمی. گرفتم را سؤالم جواب من: س    

 اصلی و است اصلی گزینش دو در بحث اآلن. دهند توضیح اجمال خیلی صورت به کار فازهای که است این

 بحث اگر و باشد هم شدن و تغییر باید لزوماً, باشیم نداشته طرح اگر. باشیم داشته طرح ما که قضایا این از تر

 .نینجامد تعویق به که شود می پژوهشی بحث یک صورتی در این که است فرهنگی انقالب خود
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 نداشته کاری فرهنگی انقالب طرح به ما محور یک. بگیرد قرار محور و داد انجام شود می کار تا 8: ج    

 برای مدل یک اش کردن آماده تا اش کردن تئوریزه وضعیت از به را فرهنگی انقالب تعریف اینكه نه, باشیم

 .دهید انجام شكل این به آن برای گذاری سیاست و فرهنگی انقالب

 رشد و تغییر موانع و. خواهیم می منفی غیر کار ما بگوییم اینكه یا و کنیم جمع را این اینكه دیگر محور و    

 .کنیم لیست علیّت در چیست؟ فرهنگ

 .کردند تعریف را فرهنگ رشد آن از قبل حتماً پس: س    

 یک وقت آن. دارند بندی طبقه یک, کشور در عده یک بگوییم و. بشود آن از تعریفی هیچ نگذاریم: ج    

 آوریم می مصداق. گوییم می ساز فرهنگ, درس های کالس ومثالً ها ورسانه سینما به ویا کنیم می کارعینی

 .است برخورد نوع یک هم این. کنند می کار چگونه آنها گوییم می بعد و

 هماهنگ, بندی اولویت تعین بتواند که ابزارهایی داشتن دست در بدون, تخمینی بسیار صورت به این    

 و گذاشتیم فرهنگ را اسمش گاهی که کردیم گرداوری را مواردی. کند گذاری سیاست, ریزی برنامه, سازی

 فرهنگی انقالب گذاری سیاست لقب توانید نمی راحتی به را این و کردید استفاده آن در روز اتفاقات از گاهی

 .کنید پیاده آن در

 آن روی بر جلسه در و کنید مطرح پیشنهادی طرح یک شما تا بودند منتظر رضایی آقای کنم فكر: س    

 .کنید بحث

 کاری این. است تغییرات طرح کلیات طرح, توجیهی طرح این بگوییم و بیاوریم. کنیم آماده را طرح: ج    

 .نشدیم نما خواب هم ما و شود نمی انجام

 از. داشتید فرهنگی فرهنگ بحث که است سال 23,  23 از بیش شما. شدید نمی خواب شما استاد: س    

. داشتیم فكری چالش که مختلف ابعاد از های دوره این در. والیت اصالت تا ؟؟ اصالت؟ در سطح ترین ابتدایی

 , تقریباً و

 .بودیم هم با: ج    
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, بینید می که زاویه این از شما دید بگویم خواهم می مجموع در. بودیم هم با بخش یک در حال: س    

 که است فهمیده اآلن و است عینی بیشتر فرد به نسبت ارتكازش جمع. دارد فرق جمع دید زاویه به نسبت

 تری جامع تحلیل والیت نظام جدید فلسفی مبنای طرفی از و. است شده پیدا جامعه در فرهنگی مشكالت

 .دارد فرهنگ مقوله به نسبت

 عرضه برای وقت ما و است شده تولید اینكه یا بگذاریم؟ تولید برای وقت. شود راحت تولید یعنی: ج    

 .بگذاریم

 یک اگر که کرد استنباط بشود شاید جلسه جمعی های گفته از اما. شود تولید که است قرار اگر بله: س    

 آنجا ما که کاری آن آقا بگویید است ممكن. است شده وارد چیزی چه طبقات در که کنیم انبارگردانی

 . کردیم

     

     



 بسمه تعالی

 مدیریت توسعه فرهنگی

 2جلسه 

  فرهنگی انقالب و فرهنگی توسعه مدیریت: جلسه موضوع

 ناطقی مهدی سید: کننده پیاده

 31/  20/  23: تایپ تاریخ

 به مباحث طی در ها سرفصل و نتایج این بودیم دوستان دیگر و آقا حاج خدمت در که اول جلسه در( 2س

 اگر. کرد قلمداد کارمان ادامة برای اولیه اصول یک یا و بیانیه یک عنوان به را اینها شود می که, آمد دست

 هفتة مباحث از برگرفته که طرح سیر و ساختار قبلش صفحه یک و آخر قبل ما صفحة در بفرمایید مالحظه

 عنوان به را این ما. است آموزشی نه, پژوهشی جلسات جلسات، این که است این سرفصلش اولین بود، قبل

 و سیر متون، آموزشی جلسات در که است این در اینجا فرق. کنیم می قلمداد مباحثمان سیر در اصل یک

 اولیه های شده پذیرفته از غیر به پژوهشی جلسات در اما است، مدون و مشخص کامالً بحث ارائه کار سازِ

 . بود خواهد کار محصول عنوان به آید، می دست به جلسات در که مباحثاتی حاصل بلكه نداریم، مدون چیزی

 موضوع یک پیرامون مسئله طرح حق همه برای حقیقت در بعضی این: حسینی المسلمین و االسالم حجت

  دارد؟ وجود

 به قبل جلسة مباحث طی در که رسید نظرم به که را سرفصل دومین. است سرفصل اولین این بله،( س

 انقالب مقولة به نه و پرداخت خواهیم فرهنگی انقالب طرح به جلسات این در که است این, رسیدیم تفاهم

 در را تحوالت عینی کنترل شیوه و تحول سیر جلسات این سیر در خواهیم می دیگر عبارت به. فرهنگی

 که پژوهشگری سری یک برخالف که است این معنای به قضیه این کل کنیم، طراحی فرهنگ عرصة

 که حاال هستیم، هم هایمان یافته آزمون به ملزم ما اجتماعی عینیت در, پردازند می شناخت به و نشستند

 اجزایش طرح این سیر و اجزاء خود. است طرح یک که رسیدیم توافق به کار اینجای تا, را طرح سیر و اجزاء
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 ما توجیهی طرح در تفصیلی، طرح و. است کلیّات طرح توجیهی، طرح شامل که داشت خواهد جزء تا سه

 این و کرد خواهیم را موجود مباحث تدوین و تنظیم کرد، خواهیم هدف موضوع ضرورت پیرامون بحث

 چگونگی شناخت  فرهنگ، موضوع تعریف کلیات طرح در. کرد خواهیم عرضه اندرکاران دست به را مباحث

 انقالب و تغییر مبانی و مقدورات شناخت و تغییر از مرحله هر در الزم ابعاد شناخت را، مراحلمان و تغییر

 داشت، خواهیم را وصفی موضوعات و جزئی موضوعات شناخت تفصیلی طرح در و. داشت خواهیم را فرهنگی

 ابزار و دارند عواملی چه هستند؟ کدام: که بدهیم را سؤاالت این جواب باید موضوعات این از کدام هر با

 چه توسط باید پذیرند؟ صورت باید کارهایی و ابعاد چه و تفصیلی صورت به مرحله، هر در چیست شان کنترل

 .دهد می قرار سنجش مورد زمان و امكان جهت از ، تفصیلی طرح در که نیازمان مورد مقدورات کسانی،

 جلسه که است این بودیم، متفاهم رویش قبل جلسة در که رسید نظرم به که هم دیگری سرفصل یک

 آنها و کنیم می قلمداد قبلی های شده  پذیرفته عنوان به را فاعلیت فكری نظام مفاهیمی و تعاریف اصطالحات،

 به و برگردیم که دانیم نمی ملزم را خودمان دیگر, ای مرحله هر در ما یعنی دهیم، می قرار مفاهمه مبنای را

 خدمت در آقا حاج باشیم، پاسخگو جلسه اعضای به است، فكری نظام زمینة در ای پایه سؤاالت که سؤاالتی

 .هستیم شما

 .بفرمایید هم را جانبی نكات( ج

 فرهنگ گروه زیر هنر آیا که, شد حضرتعالی از سؤالی یک که بود این بحث، حاصل که جانبی نكات( س

 پذیرش میزان در تغییر و حساسیت هم موضوعش و است فرهنگ گروه زیر هنر بله. فرمودید شما است،

 شما که تعبیری آن با سیاست آیا که, سؤال این جواب در اینكه هم دیگر نكته از یكی. است جامعه

 که. فرمودید جواب در شما آید؟ نمی فرهنگ گروه زیر آیا  کند می فكری نظام نوع یک را انگیزش, فرمایید می

 آن تأثیر توانیم می ما ولی نیست انفكاك قابل دیگر بُعد دو از عینیت در که است جامعه ابعاد از یكی فرهنگ

 که هستند هایی مقوله از اقتصاد فرهنگ و سیاست فرهنگ موضوع دهیم، قرار مطالعه مورد دیگر بُعد دو در را

 .دهند می نشان بُعد دو آن در را فرهنگ تأثیر اصطالح به
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 کنیم؟ چكار برنامه طبق جلسه، دستور به بنا اآلن( ج

 اولین توجیهی، طرح بیان یعنی باشیم، توجیهی طرح دنبال به باید بحث از مرحله این در ما قاعدتاً( س

 در است، فرهنگی انقالب طرح خود و هدف و موضوع ضرورت، پیرامون بحث هم توجیهی طرح از مرحله

 انقالب، تعریف, اصطالح به که فرمودید تبیین اجمال صورت به را فرهنگی انقالب عنوان خود شما قبل جلسه

 اعضای ذهنی تبلیغ برای هست؟ چیزهایی چه فرد در و جامعه در فرهنگ متناظر و فرهنگی انقالب تعریف

 انقالب عنوان اینكه به توجه با که کنم می فكر جلسه این در. دادیم انجام پیرامونش هم مفصلی بحث, جلسه

 طرح این ضرورت و فرهنگی انقالب طرح خود مورد در توانیم می, است شده روشن و واضح حدی تا فرهنگی

 .شویم ضرورت وارد هم حدی یک تا, بدهد اجازه ساعتش جلسه این اگر

. بشود مشخص تر دقیق طرح تا[ ؟] دهیم، می قرار دقت موضوع را طرح این حاال الرحیم الرحمن اهلل بسم( »ج

 ای برنامه یک که باشد این محصولش, شود تمام طرح آن گاه هر که کنیم تنظیم خواهیم می را طرحی ما

 کأنه شود، هدایت بتواند برنامه این وسیلة به فرهنگی انقالب عملیات که شود، درست فرهنگی انقالب برای

 گویند می. هستند فرهنگی انقالب ایجاد مدیران مثالً انگار, است داده سفارش ما به را طرح این که مدیریتی

 وارد اینكه برای بشوید، فرهنگی انقالب خود وارد نیست الزم خودتان بنابراین پس بیاورید طرح یک بروید

 مرحلة آخرین که مقدوراتی با بعداً ما باید که دارد مختلفی محورهای حاال برنامه این. شوید اش برنامه تولید

 ایجاد شود می زمان این و مقدورات این با گوییم می و کنیم می معین را زمانی و سنجیده, است طرح این

 خود ضرورت نیست، مطرح اینجا در فرهنگی انقالب خود ضرورت دیگر بنابراین پس. کنیم فرهنگی انقالب

 که است وقتی یک دارد؟ مدیریت قابلیت اصالً اینكه یا دارد؟ الزم مدیریت فرهنگی انقالب آیا که, است طرح

 قائل دسته یک است ممكن کنم، می عنوان من که را معین احتماالت اوالً که باشد قائل کسی است ممكن

 جامعه در که هست تفكری طرز یک این شود، نمی واقع انقالب, فرهنگ اصلی جوهره و گوهره در که باشند

 را چیزی این به تمسک احیاناً و گویند می که کسانی نیستند کم داراست، را زیادی خیلی طرفداران احتماالً

 کار آخر تا کار اول از انسان ،« اهلل لخق تبدیل ال علیها الناس فطر التی اهلل فطره. »دارند را کنم می عنوان که
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 چشم دو دارای ابتدا از بشر اینكه مثل هستند، ثابتی اصول یک اینها قبح، حرص، حسد،. است جور یک

 پذیر تغییر اینها, است خاصی پای و دست خاصی، دهان خاصی، بینی طرز است، گوش دو دارای است،

 است ممكن است، ثابت اش اصلی گوهر کند، می تغییر, هست فرهنگ روبنای که آنچه گویند می. نیستند

 ای هسته بمب شود، می اتم بمب حاال بزند، توانسته می یكی یكی بود، سنگ قلوه بوده، سنگ قبالً ابزارش

! شود می عوض بگویید که ندارد معنا غضبیه قوة گویم می غضبیه، قوة چیست؟ زدن علّت اینكه ولی شود، می

 نیست، نسبی فرهنگ اصولی های پایه ولی شود می عوض آن عملكرد فُرم عملكرد، تكنیک, عملكرد شیوة

 اصولی قوانین دسته یک است، همینطور عالم خود برای: گویند می کأنه. است ثابت فرهنگ اصولی های پایه

 خسوفی و کسوف باشد، داشته غروبی و طلوع باشد، داشته خورشید نام به ای کره باید شمسی منظومة داریم،

 ای دوره در الاقل نیست، کردن زندگی و زیستن جای زمین کرة اصالً بریزد هم به اصول این اگر باشد، داشته

 که گوییم می طبیعت جهان یا ماده جهان حاال ، که اصولی این هست، ما بحث موضوع که بشر زندگی دورة

 . کند می تغییر چند هر روبناها, است ثابتی اصول یک دارای بیرونی جهان

 یک متغیر، غیر ثابت اصول دسته یک اصل، و قاعده و قانون هستند، قائل برایش دسته دو را فرهنگ پس

 رویش دیگری چیز هر یا انعطاف اسم ندارد عیبی اینها روبناهای روی انقالب، و تغییر پذیرای اصول دسته

 مفهوم تا کنید حفظ هم را ثابت اصول آن شود، می پیدا تغییراتی شود، می مسائلی طرح بگویید ، گذارید می

 اینها تا امامت، به اعتقاد عدل، به اعتقاد نبوت، به اعتقاد بشر، گانة پنج اصول قیامت، به اعتقاد خدا، به اعتقاد

 را چیزهایی یک جهان در هم و تان شناخت در هم, تان فطریات در هم: گویند می. شوند مطلق شوند چگونه

 اینها وقت آن. است همیشگی نیست، بافت نیستند، پذیر تغییر پذیرید می مطلق که را اینهایی بپذیرید، مطلق

 روبناها تقریباً که متغیر را قوانین از دسته یک و دهند می لقب ثابت قوانین را قوانین از دسته یک طبیعتاً

 ثابت اصول آن بر است؟ چیز چه بر ناظر هم شرع: گویند می. است ثابت همیشه زیربناها و شوند می متغیر

 آن نیستند، شرع مال مستقیماً اینها هستند کننده تغییر که اصولی است، ناظر بشر سعادت و حیات بر حاکم

 از بیش قطعاً که است ادراکی یک ادراك این. شوند می تطبیق متغیر های نمونه و ها مصداق این به کلی اصول
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 تقریباً کند، می تعریف متغیر و ثابت, حوزة ادراك این هستند، آن به قائل متدیّنین و معتقدین درصد پنجاه

 به دینی معارف و باورها در متدیّنین آن طبع به و است مذهبی ادراك که, حوزه کل اندك، بسیار باستثنای

 نیست، شرع موضوع است، روبنایی اصول متغیر اصول متغیر، اصول و ثابت اصول دارند، اعتقاد اصول این

 که است آنهایی چیست؟ ثابت اصول کند، می معین را عینی به مبتال شناسی موضوع در که است موضوعی

 اصول دهد، می نظر اش درباره شرع که است موضوعی فرهنگ ثابت اصول دارد، آنها به تكیة, سعادت تعریف

 رجوع و شناسی موضوع به تعبیر الفراغ، منطقه به تعبیر این دهد، نمی نظر اش درباره شرع را متغیرش

 . دارند مختلفی بیرتعا کارشناس،

 قوانین قوانینش از بخش یک اول احتمال در فرهنگ بنابراین پس. است متغیر مصادیق به، مبتال بخش این

 همان معنای به هم فطرت کلمة بود، خواهد جهان بافت فطرت در چه انسان، فطرت در چه یتغیّر ال ثابت

 کنیم ترجمه کارشناسی زبان به را بافت بخواهیم اگر و است بافت فطرت اصطالح در فعلی موجود ساختار

 در آن از استفادة نحوة. نیست پذیر تغییر بنیانهایش و اصول عالم ساختار: گویند می است، ساختار همان

 شما اگر. است شرعی بحث موضوع, ثابتش بخش مصادیق، به تطبیق کند، می فرق جزئیّات به تطبیق

. ندارد معنا  فرهنگی انقالب, اش ریشه در بیاورید اصالً دهیم، قرار بحث موضوع را مذهبی فرهنگ گویید می

 هم را معرفتی های پایه کند، می نسبی هم را ارزش دید این کند، می نسبی را مفاهیم که نسبی دید بنابراین

 محكیِ خود بلكه, است نسبی شناسایی گوید می فقط نه کند، می نسبی هم را فطرت کند، می نسبی

. کند می نسبی هم را حقایق این از باالتر کند، می نسبی هم را آن هست هم واقعی ساختار که, شناسایی

 یا است درست دید این اینكه پی در اآلن ما هستند مخالف اینها, است نسبی دینداری با دید این: گویند می

 در فرهنگی انقالب خود دید این, بنابر کنیم، بندی دسته بیاییم را احتماالت باید باشیم، نباید نیست درست

 ساختار آدمیزاد، فطرت ارکان است، ثابت فطرت ارکان. ندارد جایی فطرت نظام و ساختار و ارکان و ها پایه

 تغییر روبنا مفهوم. کند می فرق فقط روبنا است، ثابت هم حقایق نظام فطرت ارکان و عالم فطرت ارکان آدم،

 نحوة یعنی. قوانین حفظ با عملیّات گردش فُرم یعنی دارد، رفُرم لقب کارشناسی بیانات در بیشتر کردن
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 بگویند اگر: بزنم بخواهم را اش ساده مثال شود، بهینه, کند پیدا تغییر تواند می مسئله طرح نحوة وری، بهره

 حاال شما بعد دارد؟ کالری چقدر شكر دارد؟ کالری چقدر کره فرضاً دارد؟ کالری چقدر گرم صد هر در گندم

 شكرش حاال کردید، عوض را کره و شكر و گندم از وری بهره فُرم کن، درست مواد این با شیرینی نوع بیست

 نه شود می پائین و باال اش کالری درصد کنی، نگاه را مجموعه یعنی منتجه، در حتماً کنی کم یا کنی زیاد را

 یا چربی بافت یا گندم بافت تغییر دلیل به نه اش، اصلی مواد یعنی زیربناها، لحاظ به نه ولی شود، نمی اینكه

 آوردید، دست به آن از وری بهره در شما که ترکیبی نحوة نظر از دارد، که ای کالری نظر از شكر بافت

 تلخی، نسبتاً استیحاش یک با بنابراین چه؟ یعنی فرهنگ در انقالب ولی است درست فُرم در تغییر گویند می

. دارند نظر حوزه کاری ساختار بخش در فرهنگی انقالب کلمة به بودند فكری عمق و دقت اهل که کسانی

 بشر یک و شده نازل دیگری قرآن یک: گفتند می طنز با هم گاهی بشود؟ عوض خواهد می چه چه؟ یعنی

 خواهیم می بگویید چه؟ یعنی انقالب ،«رسله من احدٍ بین نفرق ال» گوید می که قرآن گفتند آمده، دیگری

 غرض گفتند می بود، سطحی سادة دفاع کردند، می دفاع احیاناً که کسانی حاال کنیم، حقیقی فرهنگ اقامة

 دین به نسبت اعتمادی بی گویند می بشود عوض دینداری گویند نمی است، دانشگاه فرهنگ در انقالب اینها

. کنیم اصالح را تعبیر! نه گفتند می است، فرهنگی انقالب غرض, شود عوض باید این ، جامعه اداره برای بوده

 جزء حسین امام است، کرده بیرون را شاه و نشانده قدرت باالی را امام مثالً که بوده هم جامعه فرهنگ

 نسبت فرهنگ به را جامعه دهید؟ می نسبت جامعه یک به را فرهنگ چرا. است بوده مردم این فرهنگ

 به منصوب توانند می ها جامعه دارد، حقایقی که است الهی فرهنگی اسالم اسالمی، ی جامعه بگویید بدهید،

 .رسد نمی اسالم به ضرری اصالً نشوند، منصوب هم اگر نشوند، منصوب توانند می شوند، فرهنگ این

 تان همه اگر فرماید می هم قرآن مبارك آیات. روید می طرف آن بعد و دارید تشریف عالم این در روزی چند

 باید و گرفت کوچک نباید را مسئله این« عملوا بما فننبئكم« »العالمین عن غنی اهلل ان و» بشوید کافر هم

 ابزارهای نظر از بار یک کنیم، دقت باید نظری، برهان نظر از بار یک را احتمال داد، قرار دقت موضوع

 صورت به اآلن احتمال این. است احتمال یک این. کنیم مالحظه باید تاریخی دوام نظر از هم یكبار پرورشی،
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 اینطوری ، کند می فلک هرمونوتیک علم دانش خودمان اصطالح به گیرد، می متعدد جلسات حوزه در جدی

 سنگر اصل نرود یادمان ولی. گذرد می چه دنیا در بگویند باشند نداشته کاری هم اصالً دسته این نیست،

 کنند می محكوم و محاکمه و تحلیل و تأمین خودشان ابزار با آورند، می. خودشان سنگر در و خودشان

 عالمه مرحوم شناخت بحث در کمونیستی بخش مقاالتشان در قبالً کنم می عنوان مثالً یعنی. دارند محاسبه

 صوری گویید، می انتزاعی اصطالح به منطق روش همان با دهند، می قرار بحث موضوع آیند می طباطبایی

 و کند می را بحث این نظری بداهت اولیة حد از استفادة و کبری در صغری اندراج قانون با یعنی گویید، می

 هرمونوتیک برابر در که نیست اینطوری. کنند می تجزیه خودشان آزمایشگاه در را مقابل طرف حرف پود و تار

 فهم محصول یک فهم، یعنی شناخت داریم، شناخت یک: مفاهیم جنبة نكنند، را کار این هم روانشناسی و

 مشغول جدی صورت به اآلن هم مفهوم دربارة است، شده صحبت قبالً فهم دربارة است، مفهوم که داریم

 برابر در مبتدی افراد از تزلزلی و تردید گونه هر پیدایش امكان دارد؟ خاصیتی چه بحث این. هستند بحث

 این از اگر ولی شوی، خداپرست و کنی زندگی هم تک توانی می تو گوید می شود می سلب جامعه مشكالت

 در فهم خورد، می خط مفاهیم بودن نسبی بنابراین پس. است هواپرستی بگذاری طرف این گام یک مرحله

 نسبت هم مفاهیم است، شده فهمیده که است موضوعاتی تعداد کمّی رشد, رشدش است، ثابت حدیثی یک

 تغییر وری بهره فُرم فقط نیستند، زیربنا آنها است متغیر که هم هایش دسته آن است، ثابت موضوعاتی یک به

 گرایی حس که است این حكم در بیاورد، فهم یا مفهوم در را بودن نسبی کسی اگر عده این نظر در. کند نمی

 از کیفیتی هم را مفهوم کند تعریف مادی عوامل نتیجة را شناخت گرایی ماده که باشد، داده قرار اصل را

 به نسبت خالف یک دهند، می انجام همینطور را کار این هرمونوتیک دانش در. کند تعریف مادی های کیفیت

 داند، می مادی اثر کیفیت یک را زبان مادی زبانشناسی مثل هرمونوتیک نیست، اختراء یک دیگر عبارت

 به ایمان اصل وحی، اصل شود؟ می باطل وحی چطور پس است، راست هرمونوتیک اگر گویند می هم آقایان

 .آخر الی و معاد به ایمان اصل خدا،
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 ـ بودن الهی حفظ با ثانیاً باشد، الهی اوالً که دهند، نمی راه برایش را دیگری فرض هیچ دسته، این بنابراین

 اصلش که تعلقات: بگوید ثالثاً. بیاورند را سطوح همة در بشری ادراکات در بودن نسبی ـ داشتن الهی جهت

 حرف این ضد دوم فرض گردد، می باز ثابت و واحد اولیاء به ثابت جهت حول گردد، برمی اختیارات نظام به

 من حاال. کند می تغییر قوانین همة باشد، بشر درك موضوع که نداریم ثابتی قانون هیچ ما: گوید می است،

 حضورتان، کنم عنوان اینطوری توانم می بهتر کنم، آغاز نسبیت از ابتدائاً نسبیّت صورت به را این بخواهم اگر

 معنای در بودن نسبی است، بودن نسبی از غیر نسبیت نه بودن اضافه یعنی بودن نسبی معنای که: گویند می

 است؟ چطور اتاق کف به نسبت است، پائین است؟ چطور سقف به نسبت میز سطح این که است این انتزاعی

 سطح این روی بیاورم که باال کلمة یعنی کند، می پیدا میز این به نسبت پائین و باال شما اضافة با است، باال

 اضافه در که است کارهایی از این باالست، اتاق کف به نسبت است، پائین سقف به نسبت گویید می میز

 گویید می اصالً که است این شكل یک. کنیم می ما که بودن نسبی در شكل یک ها دادن نسبت و ها کردن

 تعیّن یكدیگر، به شیء تعلق و شیء باشد، داشته تواند نمی او خود خصوصیات به بازگشت شیء یک چیستیِ

 روش زود خیلی که کنم می طرح برایش ای ساده مثال یک من همیشه را این چه؟ یعنی دهد، می را شیء

 اگر[ …] قدرت چقدر موسوی حسین میر آقای جناب گویم می باشد؛ انتقال قابل مطلب اینكه برای شود، می

 با است دانشگاه معلم اگر. کند پیدا نصب و نظم تواند می کشور کارهای خیلی او امضای با است وزیر نخست

 پیدا تنظیم و نظم تواند می دارند قرار اختیارش در که دانشجو چند یا دانشجو یک کار او امضای و تشخیص

. دارد فرق آسمان تا زمین کشور یک در تخصیص بهینة با کالس یک آموزشی رفتار بهینة. شود بهینه کند،

 با نسبتی چه او بیرون با او درونیِ وضعیت بگویند تا است منصبی چه به منصوب شیء هر گفتیم اگر خُب

 چه به سُست؟ یا است سخت شیء یک تعین شود، معلوم تعینش تا دارد اشیاء سایر بیرون و درون وضعیت

 خیلی ذرة یک اینجا از چیست؟ ها حرکت سایر به نسبتش او داخلی های حرکت است؟ منصوب جایگاهی

 ثابت قوانین نظام یک باال بگویید باشد، ها حرکت بر حاکم نسبیت نظام اگر گوییم می رویم، می باالتر کمی

 است این به مربوط کجاست؟ به مربوط, کند پیدا تخصیص این به حرکت چقدر اینكه خود داریم، نسبیتی
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 کجا به منتقل شود، می کم آن از که انرژی گرفت قرار منصب یک در دارد؟ قرار منطقی چه در آنجا که

 می ترکیب شود، می اضافه آن به انرژی باشد دیگر جای یک در شود، می دیگر های حوزه به جذب شود؟ می

 و ها حرکت گردش کیفیت کند، می معیّن که است حاکم قوانین آن نظام، آن ساختار، آن اصل پس شود،

 . شد تمام بحث, زیربنا بحث در. باشد چه همدیگر به نسبتشان

 بردار تأکید است، ذاتی حرکت نسبیت حسب بر. نسبیت دوم بحث و بودند قائل ثابت که کسانی اول بحث

 چه دائماً دهد می رُخ واقعیّت در که آنچه نیست، شكستنی است، ثابت هم حرکت بر حاکم قوانین. نیست

 تغییر حتماً دوم، مبنای این بنابر کند؟ می تغییر فطرتش آدم آیا: سؤال. تدبیرهاست و تغییرها است؟ چیز

 تا چهار چشم تا دو چطوری بله، شود؟ می تا چهار چشمش تا دو کند؟ می تغییر چیزی چه یعنی. کند می

 تا میكروسكوپ یک سر باالی آیم می که است بینایی وسیلة چشم گویید می دارد؟ هنری چه چشم شود؟ می

 انسان چشم ندارد را کنترش قدرت و را سلول یا میكروب حرکت کنم، می بزرگ را زیر موجود برابر هزار ده

 ضرب اش بینایی اینكه قدرت و اضافه داشت هم سر های چشم این از تا ده اگر. بیند نمی مصلح غیر به

 هم تا دو چشم، تا چهار باشد، داشته چشم تا دو حاال که جایی کرد، نمی فرق است؟ چطور موقع آن شد، نمی

 دید، نمی را سلول و میكروب هم باز رفت، نمی باال کیفیت رفت می باال کمّیت میزان اگر ولی دارد، سر پشت

 آن که بینم می را چیزهایی کردم مسلح را حس که حاال کنم، می مسلح را حس برم می باال را دقت ضریب

 وسایل و تلویزیون خود شنیدم، نمی قبالً که شنوم می را چیزهایی کنم می مسلح را گوش دیدم، نمی وقت

 امكان شما به که, ماست حین ابزار شدن مصلح جز مگر کنیم می صحبت همدیگر با داریم ما که الكترونیكی

 حرکت که شما صوتی تار آن شما، دهان چون کنید، صحبت دنیا طرف آن به دنیا طرف این از دهد می

 یک باالی رفت می هم کسی بود؟گیرم چقدر اش ای رسانه حداکثر داد، می پیام و کرد می ایجاد فضا در مكانیزم

 یک نه کیلو، پنج نه کیلو، دو نخیر رفت، می صدایش هم کیلومتر یک بگویید گفتن، اذان به شروع مأذنه

 شش این فتن بیند نمی مصلح غیر به انسان چشم  نمی که فرسخ یک از باالتر تواند نمی که کسی فرسخ،

 کجا اذانش صدای کند می صحبت تریبون یک پشت آرامی با ایشان حاال رود، می اذان صدای هم کیلومتر
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 تغییر اش کارآمدی شده، مسلح هایش چشم شده، مسلح گوشش شده، مسلح صوتش. دنیا طرف آن رود؟ می

 .است کرده

 در داریم حاال. نه نیست؟ فُرم در تغییر و وری بهره تغییر معنای کند، می تغییر کارآمدی وقتی آیا: سؤال

 نداشت، طرح قابلیت قبالً که هایی حساسیت نحوه یک: گوید می دوم مبنای در کنیم، می صحبت دوم مبنای

 در هرگز ارتباط، در انتخاب و گزینش حضور دیگر، عبارت به و نداشت طرح قابلیت که ترکیباتی از دسته یک

 کلیة در دارد، وجود جلویم گزینه چند بگویم، گزینه دو بین خواهم می. نیست قبلی های گزینه محدودیّت

 نگاه مطلب به منظر این از ما اگر حاال. باشد داشته وجود کسی هر جلوی تواند می گزینه چند ارتباطاتشان

 هم محاسبه در، است کرده تغییر تأثیر ضریب و قدرت در کرده تغییر حس بافت فقط نه گوئیم می کنیم

 فلسفة مالحظات از پس کرد، می ترقی خیلی بشر هوشمندی وقتی یک محاسبه در است، شده همینطور

 کند، تعریف را برابری مفهوم را، عالئمی کند، درست ده در ده ضرب جدول یک توانست می چنان و چنین

 و اندراج مفهوم برابری، مفهوم و گرفته انجام خودش دنیای در حال عین در که بوده مهمی کارهای اینها

 عالمت دارای را آن برابر، یعنی کم است، کرده تنظیم را کمی گذاری عالئم و را منطقی مفاهیم برابری،

 کارآمدی به کرده درست را اقلیدسی کیفیت اشكال یا و فیثاغورثی اعداد گرفته، کار به آن در را منطق کرده،

 بهینه و تعیّن عدم اصل با مواجه امروز هستید، مواجه احتماالت محاسبة با امروز شما ولی. است داشته هم

 قدرت خودش. است, رایانه, کامپیوتر ابزارتان نیست، ضرب جدول که ابزارتان شما وقت آن. هستید گزینی

 وقتی یک بشر محاسبة قدرت کند، بهینه تعیین برنامه اساس بر دادید او به که را محورهایی که دارد را این

 گوش مسلح، چشم پس. مسلّح هوش است؟ چطوری هوش وقتی یک, هست اسلحه بدون, هوش یعنی است

 در را چیزی تعداد یک زحمت به, آمدید می شما قبالً داریم، مسلح حافظة و مسلح هوش مسلح، بیان مسلح،

 اجتماعی حافظة اصطالح به و کردید معنا و درست را عالئمی و کتاب آمدید بعد کردید، می حفظ تان حافظه

 یا فیش نیست الزم حاال. دهید آرایش مختلف های گونه به سریع را این دارید قدرت حاال. شد کتابخوانی

 برای زبان یک بیایید بگیرد، انجام رویش, خواهید می شما که آرایش نوع یک فقط و فقط, تان نویسی برگه
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 را ای قطعه چه ما مثالً بگویید اولی، نگارشی زبان از غیر دوم زبان این اساس بر بعد کنید درست تجزیه

. دهید مختلفی های آرایش توانید می را این بعد داخلش، بعد فرعش بعد قطعه اصل, کنیم می تعریف

 هم موجی عالئم با اساساً دیگر و شده هم مسلح و است هوش آن کنار در پرتحرکی حافظة تان حافظه

 این جای بعد را، ها فیش این بنویسید بار یک اینكه به نیاز یعنی موجی عالئم با یعنی کند، حرکت تواند می

 را کار این آید می موج نداریم،, بشود جدید مرتبة یک تا کنید عوض را شان توالی تأخر و تقدم را ها فیش

 شما که تحرکاتی با کند می کار دارد سی آی مدار این در که ای نوری موج چی؟ جریان هد، می انجام برایتان

 امكان بشر حافظة و محاسبه و حسّ شدن مسلح دهد، می انجام دارد دهید می شما که را فرمانی کنید، می

 به پاسخ. دهد می تغییر را نیازهایش نیست تفكیكی خیلی نفرمایید. دهد می تغییر خیلی را فعالیتش

 . دهد می تغییر هم را نیازهایش

. آن به است مسلط عینیت اداره به چی ببینید! نه گویید می, کند می دیگر جور ها ارزش از را تعریفش

 چه تعاریف و انزواست به محكوم کسی چه تعاریف کند؟ می تألیف کسی چه را نیاز احساس پیدایش چگونگی

 شود، می محكوم کند، متوقف را تحرك که محدودیتی گونه هر گوید می ،[؟] عینی مدیریت اصطالح به کسی

. است تحرك از بخشی محدودیت یا محكومیّت معنیِ به ثابت ساختار یا ثابت مفاهیم به گرایشی گونه هر

 است آینده به وابستة جهان گذشتة: بگوییم را مسئله صورت بخواهیم اگر و است اصل گرایی نسبی بنابراین

 مجدد تعریف باید او رود، می جلو آینده است، آینده به وابستة گذشته گوییم می گذشته، به وابستة آینده یا

 .شود

 کند؟ می مشخص آینده را زمان امروز عمل یعنی( س

 .کند می معین گذشته دربارة را شما نظر حتی آینده نه،( ج

 .کند می مشخص هم را گذشته, کرد مشخص را امروز وقتی, بله( س
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 گونه هر به شدن قائل گراها نسبی نظر به بنا. دارد نسبی نظر این کند، معین را آینده گذشته اینكه نه( ج

 چیز؟ چی کارآمدی شود، می اصل کارآمدی راندمان، رفتن باال خورد، می خط رویش مذهبی موضوع

 .محسوس

  دانید؟ می چیز چه را منشأش معتقدند، اینها فرمودید که ثابت قوانین از( س

 را هایی تأمین یک ساختار این به وابستگی طبیعتاً آید می که ساختاری آن ، ای مرحله هر اینكه گرا، نسبی( ج

 شود؟ می چطوری ساختار این ولی کند، می ایجاد قبلی ساختار آن به هم را هایی تعلق یک کند، می ایجاد

 اینطوری شما. شود می دوم مرحلة به تبدیل شود، می متالشی هست آن به وابستة که را آنچه و خودش

 کوره داخل وقتی کند، شدن آب به شروع بردن از قبل از کوره، داخل بردید را آهن یک اگر حاال که نیستید

 شود ذوب باید که ای درجه روی باشد، هزار شش اش درجه اگر. شود می آب, رسید درجه هزار شش به بردید

 اینكه که کنیم می تعریف را هستند اینكه اول هستند، هنوز اینها اینكه علت بنابراین پس. باشد ذوب باید

 و حس ضریب بردن باال در یعنی هستند هستند؟ اجتماعی تكامل مدیریت در آیا هستند؟ کجا یعنی هستند

 آن! نیست محاسبه و حس بردن باال در را حضورش اعتقاد آن گوید می نیستند؟ آنجا! نه یا هستند محاسبه

 بشویم وارد که آید می نظرتان به را سوم مرحلة حاال خُب. دهد می دست از را خودش دوستان تدریجاً اعتقاد

  نشویم؟ یا

 .کنیم تمام را بحث قسمت این( 2س

 سوم مرحله اما, کنیم تمام بله[ ؟( ]ج

 سوم گمانه( 1س

 سوم احتمال( ج

 .گیریم می یكی را سه هر, گمانه گفتیم جا یک و فرض گفتیم جا یک, احتمال گفتیم جا یک( 2س

 دارد طرفدار,  اصل 8 احتمال که احتمال خود, بله( ج

 داریم طرحمان ورد درم دیدگاه 8 یا( 2س
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,  دوم احتمال, نظری احتمال بگویید, نكنید سنجاق را طرفدار کار اول در, بگیرید احتمال 8 عنوان به( ج

 سوم احتمال

 .شدند سنجاق آن به واقعیت در هم هایی آدم که هست احتماالتی احتماالت این( 2س

 . دارد قُرصی طرفدار بله( ج

 . دارد قرصی به پا و همیشگی طرفدار دیدیم ما که سال 23, 23 این در یعنی( 1س

 . فرهنگ دانشگاه، حوزه، یعنی( ج

 چه طبیعی نسبیت در هم شما که, ثابت جهت داشتن بدون حرکت اینكه امر ، امر یک اینكه: سوم احتمال

 شود، می محال قانون آخرین تا قانون، نفس در ولو کنید مطلق اگر را حرکت ثابت، قوانین که گفتید گفتید؟

 نفس دربارة تحلیلی ما. نكرد تغیری هیچ حرکت خود پیشفرض در, اینكه دوم اشكال شد اشكال. یک این

 در شود؟ می چطور آن کل در, باشد داشته اجمال اش اصولی بُنیان یک در اگر تئوری نظام و داریم حرکت

 بردی که را هایی بست بن در که بدهیم هم نشان هستیم حاضر ما را اجمالش و است دادن نشان قابل آن کل

 تعریف است، ممتنع سكون به را حرکت تعریف. است مشكل دچار آن جای جای در دنیا فعلی کار روش

 نظام وجود، تعیّن عدم یعنی: اختیار. شود نمی تعیّن به حرکت تعریف ندارد، امكان حرکت از غیر به حرکت

 کل پیدایش در واحد، فاعل ثانیاً واحد، جهت اوالً بنابراین. است اختیارات بین نسبت اولیّة برآیند, نسبیّت

 سطوحش کلیة در را کمال کند، می پیدا تكامل بعد شود می اصل نظامش هم و حرکت هم نسبیت، نظام

 به را نسبیت قوانین خود شما[ ؟] بگوئیم؟ چطوری گراها نسبیت کی؟ از تندتر شما از قندتر و دارد، قبول

 بنابراین. است متحرك نسبیت نظام را، قوانین نه کردید فرض ثابت را جهت برایش فقط بردید، حرکت طرف

 سیر و کمال برای را تندتری لقب بایستی که دیگری قسمت بشوند، توانند نمی هم فیزیک عالم به محدود

 اشتداد و است پذیر تكامل و پذیر توسعه تعین عدم و اختیار و فاعلیت نفس که است این کنیم، ذکر تكامل

  شود؟ می چه مثل حرکت بر حرکت. دارد فرق خیلی است، بردار

 سرعت( 2س
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 شتاب نرخ حرکت بر حرکت بر حرکت شود، می شتاب حرکت بر حرکت دارد سرعت خودش حرکت نه( ج

 این معنایش نظام داشتن تغییر. دهد می را آخر موضوع به متغیر موضوع تغییر شتاب نرخ تغییر شود، می

 داشتن حرکت است، حرکت دارای هم آن شود می هم کیفیت پیدایش علت که چیزی آن خود که است

 تعیّن عدم است حرکت و تكامل دارای نیز اختیار که هست ای مرتبه این نظام، آن خود باالی یعنی اختیار

 .حرکت موضوع در این خوب خیلی نیست ثابتی تعیّن عدم هم

 یا ندارد وجود دین که شویم قائل که است این مفهومش این آیا گوییم می تر طرف این قدم یک آییم می حاال

 جهت که کسی بر هست افاضه دارای واحد فاعل شود، می قبلی وجود از تر قوی خیلی وجودش دین اینكه

 که است این دربارة صحبت اینجا در است، واحدی روند تكوین روند است، واحدی روند تاریخ روند دارد، واحد

 گزینی بهینه از باالتر, نیست گزینی بهینه و انتخاب اگر است قطعی اختیار اگر است، ضروری شرع تشریع

 این شناسیم، می وحی عنوان به ما را نوع آن که, متعال خداوند طرف از آید می که, ادراکی نوع اینكه. است

 سازی هماهنگ, خواهد می اداره ابزار, دارید واحد تاریخی[؟]دارید شما واحد جهت یک است، تاریخ ادارة ابزار

 حاکم  قوانین. دارید تاریخ اداره ابزار و تكوین تاریخی ـ اداری ابزار شود؟ می تشریح چیزی چه پس, خواهد می

 یعنی, وحی چیز یک در جامعه اداره ابزار نه است تاریخ اداره ابزار شود می فرستاده که سعادت و رشد بر

 استراتژی و بیاورید آنجا از خواستید می داشتید نسبیت بر حاکم قوانین شما آنجا, توسعه بر حاکم قوانین

 نسبت آنجا بنویسید را توسعه استراتژی خواهید می دارید را تاریخ بر حاکم قوانین اینجا, بنویسید را توسعه

 تغییر دینی مهم بلكه خورد نمی دست دین اثبات از ذره یک, است الهی نسبیت اینجا بود حادی 1 درجه

 . کند می

 معنای به ابداً این است، ثابت جهان فطرت در پایگاهش چه ما، فطرت در پایگاهش چه تاریخ رشد قوانین

 بگویید که! نیست, هستند دیگری ثابت های کیفیت اینها گیرد، می انجام قوانین این تحت که تحوالتی اینكه

 پیدایش بر و است ثابت تاریخی اصول! نخیر کند، می تغییر روبناهای و است ثابت اصول بگویید: اول نظریة
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 پیدایش آن تطبیق نیست، جزئی تطبیق رفرم عنوان به هم تطبیقش قبل، صفحه از دارد حكومت ها انقالب

 .است سیاسی فرهنگی رشد مرحلة با متناسب تاریخ رشد قوانین تحت ها انقالب رهبری

 . زند نمی دست کسی, زیربناها به ولی[ ؟( ]س

 نسبت به بال, نسبت به بال, نسبت به بال, تاریخ تكامل زیربناهایش نشود، تلقی جزئی زیربناهای, زیربناها( ج

 تاریخ بر حاکم قوانین گوِِم می ما! شدیم تهجّر به قائل که است این معنایش نخورد دست اگر دیالكتیک اصول

 هم زمانی یک شدند، ایجاد اینكه نه دارند، حضور هم اولیاءش و هستند واحد هم اولیاءش است، ثابت تكامل

 کسی اینجا نسبیت بر حاکم قوانین خود حرکت، بر حاکم قوانین نسبیت، قوانین در! نیستند حاال و بودند

 ساده بسیار بسیار, کند می مالحظه یک فرض که را تغییری و ثبات نحوة, شوند می متغیر اینها که گوید نمی

 گرفتن هم آن دفاعی، گرفتن، بر حكومت آورد، نمی دین برای را تكامل و تغییر بر حكومت است، لوحانه

 و نگهدارد بتواند کند می خیال اش نگهداری توانستن در باز هم آن بگیرد، تواند می را کوچكی بخش ناتوان،

 .گیرد می دست در را کارآمدی ادارة اینكه از مهمتر

 [ ؟( ]2س

 . خواهد نمی دیگر, شد دیگر حال( ج

 والسالم

 

 





 بسمه تعالی

 فرهنگیمدیریت توسعه 

 3جلسه 
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  رضایی،علیپور دانشمند، مهندس نیری، مرعشی، حسینی،مهندس والمسلمین االسالم حجت آقایان: حاضرین

 . شد بررسی احتمال درسه انقالب وقوع پذیری امكان قبل جلسه در:  علیپور آقای

 ، داند می منتفی فرهنگی بناهای زیر و ها ،پایه بنیانها در را انقالب وقوع اول احتمال 0

 در را انقالب وقوع لذا ، داند می نسبی را بینش دانش، گرایشات، از اعم ، وجوه کلیه چون دوم احتمال0

 .داند می جاری آنها تمامی

 نیز را اختیار خود دیدگاه این. گرداند می بر اختیار به را حرکت بنیان و است اختیار به قائل سوم احتمال0

 دید دو این در حرکت اصل که داند می وارد دوم و اول احتمال به را اساسی ایراد این و داند می پذیر نوسعه

 بن وجود طرفی از. شود  می تعریف ثبات و تعیین به دیدگاه دو این در حرکت و شود  نمی تحلیل گاه

 جلسه این در که سواالتی از. است فوق فكری دستگاههای در هماهنگی عدم وجود مبین عینی بستهای

 ضرورت بحث کل در گانه سه احتماالت این بحث جایگاه اینكه گیرد قرار بحث مورد تواند می و دارد وجود

 دیدگاه در توسعه بر حاکم قوانین تمایز وجه ً  ثانیا آمد؟ خواهد آن پی در ویا است بحث مقدمه آیا چیست؟

  چیست؟ اول

 دیدگاه این در فرهنگی انقالب ضرورت بودن منتفی: اول دیدگاه تبیین

 نظر از ضرورت اساساً. نیست جداگانه ای مقدمه و است ضرورت بررسی زمینه بحث کل:  حسینی آقا حاج

 لذا. کند نمی تغییر( آنها استدالل اصلی پایه)  فطرت آنها استدالل اساس ،بر است منتفی اصالً اول پایگاه

 . نیست پذیر تغییر نیزمش مكا و ساختار شناخت
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 حقوق به تجاوز و دارد دوست عملی عقل در را وعدل است متنفر ظلم از آدمی اینكه مثل وجدانی امور

 . باشند می دسته این از پسندد، نمی را دیگران

 پیشداوری با توان نمی لذا ، ندارد وجود داوری در پیشینه این بنابر. است اساس فطرت که دارند اعتقاد آنها

 . است فطرت علتش اطّالعات از دسته این و نداشته اثری اطّالعات از دسته این که چرا. شد بحث وارد

 به مربوط اطّالعات از دسته این و نداشته اثری اطّالعات از دسته این روی اجتماعی تكامل این بنابر

 . نیست ، دارد راه آن در تكامل که موضوعاتی

  فرد رفتار و بینش ، اعتقادات گیری شكل بر پیشینه و شرایط حاکمیت: دوم دیدگاه تبیین

 و منقطع کس هیچ اساساً و دارد ای پیشینه کسی هر آنها اعتقاد به. است گرایی نسبیت به قائل دوم دیدگاه

 را ،ترکیبی جایگاهی یک در فرد هر سرشت یا فرد هر سرنوشت یا فطرت ترکیب. نیست پیشینه از بریده

  پدید

 اگر دیگر مكان و زمان در چه و مكان و زمان این در چه فرد در مطلقاً که کرد ادعا توان نمی که آورد می

 . کرد نمی ایجاد تفاوتی مد آ می پدید

 اش گذشته و محیط به نسبت که آمده پدید سیری خط در( فرد ژن) فرد ای نطفه ترکیب ، آنها اعتقاد به

 روز 20 در مثالً فرد مادر اگر. رسیم می نمو و رشد مرحله به ای نطفه و ژنی ترکیب مرجله از پس نیست قطع

 ترتیب همین به و آمد خواهد پدید جنین روی بر اثرات این باشد داشته را حاالت از سلسله این حمل دوران

 و محیط از متاثر را فرد دوران این تمامی در و رسد می تولد از بعد دوره اثرات نهایتاً و تولد به تا رفته پیش

 پیشداوری و پیشینه داشتن از رامنعبث فرد بینش و اعتقادات نهایت در که شكلی به داند می اش گذشته

 .داند می

  دوم و اول دیدگاههای نقد

 عمیق قدری توانیم می بود شده ارائه گزارش صورت به قبالً جلسات مباحث و نظریه دو این به توجه با حال

 .شویم تر
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 داد دخالت شناخت دراین را فرد پیشینه نباید که است معتقد و انگارد می ثابت را عالم فطرت ، اول نظریه

 شهودی اگردر حال. گردد می باز جا همین به تعقل از دین تفكیک پایه. است فطرت خود اش پیشینه

 :که است این جوابشان گیرد قرار سئوال مورد دوستان از گروه این ، دین بهتر فهم و دین کردن مالحظه

 که داشت توجه باید. کن زدایی زنگار ، کن اپاك ر آیینه موانع دیگر عبارت به ، کن تزکیه را خودت برو

. هستند سطح این در دراویش از عمدتاً و عرفا از ای دسته و رود نمی پیش مرحله این تا متدینین تمامی

 ، کنند اجتهاد خواهند می اکه ر موضوعاتی. دانند می اصل را عقلی کار فقها که داشت توجه باید آنكه ضمن

 سازی منطق نه) و ، شناسی شناخت روی روید می که وقتی اما. کنند می تنظیم را قواعدش ، کنند می دقت

 تا کنید نفس تهذیب بروید بگویند اینكه جای به ، متكلمین البته. گردانند می بر فطرت به را آنجا(  دوم

 نفس تهذیب اگر. نكنید خالف ، باشید منصف شما دارد کسی هر را جوهره این گویند می شود پیدا تجلی

 ، بسازید خواهید می اصولی قانون اگر حتی. بكارنگیرد تطبیق در را نفس هوای که باشد این برای کنید می

 این ، ها دسته سایر با اصولیون بین فرق ، کنید عمل منصفانه نظر دقت گرفتن درنظر ضمن و باشید عادل

 . پذیرند می دین شناسایی منطقه در را تحوالت که است

(  گفت خواهیم پاورقی در که گونه همان) دین از درك ، است ضروری مهم بسیار اما ظریف نكته این ذکر

 تفسیر. بگیرد را وحی از تبعیت جای ما حسی ادراکات نباید یعنی. باشد شكن حجت نباید ولی ، دارد رشد

 خداوند که خواستی از تبعیت این و ، دارم من که خواستی به شدنش تفسیر یعنی مفسر، پسند به ، دین

 . است مغایر دارد،

 . شد خواهد صحبت بیشتر بعداً ، نشد نخواهیم وادی چنین وارد اینكه از اطمینان و کنترل مورد در البته

 گرایشی پیشینه چه)، بگذاریم کنار را ها پیشینه باید که شیم با معتقد حال عین ودر بپذیریم را تكامل اگر

 خود نیز ما نظریه ، ندارد وجود ها پیشینه گذاشتن کنار امكان عمالً چون(  دانشی چه و بینشی چه و باشد

 این که کرد ادعا توان می چگونه اساساً صورت این در. دارد نسبت انسان به که چرا ، بود خواهد تكامل مولود
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 و باشد ما نظریه چه ، باشد تكامل مولود نظریه اگر که چرا است؟ الحادی مثالً دیگری فرد ونظریه الهی نظریه

  فرد نظریه یا

 . دهیم رجحان دیگری بر را یكی که ندارد معنی اصالً و، هستند مستقیم صراطهای در آنها دو هر ، الحادی

 ، پذیرد نمی و ندارد قبول را تكامل دیگری و گرا تكامل یكی ، کنیم توجه نظریه دو این به اگر این بنابر

 می بدان تحجر کردن مطلق از که رسد می خاصییت همان به نسبیت و تغییر کردن مطلق با نیز اول نظریه

 آنوقت ، است نسبیت منصوب بودن نسبی که نگوییم و ابرداریم ر نسبیت بر حاکم قوانینی اگر یعنی. رسیم 

 شود مطلق اگر تردید. است محال حرکت ، شود صفر اگر پتانسیل اختالف که چرا. شود می محال حرکت

 . ندارد مفهوم جهت و پایگاه بدون حرکت اساساً و است محال حرمت

  آنها پاسخ و دیدگاه این به وارد اشكاالت از ای پاره بیان و سوم دیدگاه در حرکت تبیین

 خود که تكامل اصل ، کرد دقت باید تحقیقی لحاظ به وچه مفهومی معنای به چه حرکت تعریف بنابراین

 جواب نیز ثابت حاکم قوانین طریق از. شود نمی میسر ثابت و حاکم قوانین وجود بدون ، است بزرگ حرکتی

 داده دیگر جای در سئوال این جواب دهد؟ نمی جواب حاکم ثابت قوانین چرا. خواهد می واحد فاعل. دهد نمی

 ، است مردود ثابت کیفیت به تعلق فرض ، باشد اصل تعلق که صورتی در ، ایم گفته که همانجا. است شده

 ، رسید صفر به تعلق اگر. صفربرسد به تا شود کم مرتباً تعلق باید ، باشد ثابتی امر یک به تعلق اگر که چرا

 . باشد رسیده صفر به قبالً تواند می قاعدتاً و باشیم داشته حرکت حال زمان در که ندارد دلیل

 اگر آنكه اول. شود می وارد نظریه این به جدی آسیب ، شود تعریف فاعلیت به حرکت که باشد بنا اگر خوب

 زمینه و ها پیشینه و اگرپیشداوریها ثانیاً. رسیم می بست بن به ندانیم ثابت را قوانین و کنیم مطلق را نسبیت

 پیشینه چیز همه است؟ چیزی چه اختیار پیشینه ، نمائیم تمام مفرد صورت به و نمائیم تقسیم را ها

 اختیار پیشینه ، است انتخاب پیشینه کنید  می ذکر شما که آنچه خواهد؟ نمی پیشینه اختیار ، خواهد می

  چیست؟
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 اختیار ، بگیریم نظر در را فرض دو تكامل جریان در که باید ایم کرده تلقی مشیت نفس را اختیار پیشینه اگر

 ، نمایید حذف هم را اختیار عنصر اگر. هستند تكاملی نیز اختیار نوع دو ،هر متعبد غیر اختیار و متعبد

 حذف نیز کنیم می شناسایی نسبی صورت به گویید می که مطلب این وخود شود می حذف هم آگاهی

 اختیار عنوان به بلكه ، گرایش پیشینه عنوان به نه گرایش کله ،سرو باشد داشته وجود اختیار اگر شود می

 . است جهت اختیار ، وجهش عامترین در که شود می پیدا گرایش به نسبت

  موضوعه اصل گزینش پیرامون اول دیدگاه و واحد جهت اختیار به شدن قائل بین تمایز

. خیر گفتند؟ می بودند گرا ساختار که کسانی قبالً که است ااموری ی اصول اختیار مثل جهت اختیار آیا

. است دیگری حرف عبادت مناسک ، عبادت مناسک نه تعبد و تسلیم یعنی تكامل بر حاکم جهت در گرویدن

 عنوان به ما و دارد جهت دو اختیار لذا. باشد خدا طرف به یا و باشد دنیا طرف به نفس تعلق اینكه اصل

 تكاملی اینكه عین در است متعال خدای پرستش جهت به مربوط که اختیاری که داریم می اعالم واقعیت

 که کسانی آن به نسبت قویتری پوشش از حال عین در و دهد تغییر را منطقی فرضهای پیش تواند می است

 اجازه موضوعه اصل به معتقد افراد که است این عات. باشد می برخوردار هستند، ای موضوعه اصل اصطالح به

 ساختمان آنها با ، آمد پدید تالئم آنها بین آنكه از پس و کرده راجمع مموضوعه اصل چند که دهند می

 پدید متعال خداوند به اعتقاد از پس که وحی مثل موضوعاتی در اگر اما. دارند هم کارآمدی البته ، بسازند

 که کنید می پیدا را برتری علم کند تعریف توانست را عمومی جهت رشد بر حاکم قوانین اگر یعنی ، آید می

 هر بروز صورت در و باشد تر پاین های حرکت سازی هماهنگ مسئولیت تواند می نسبیت قوانین جای به

 با که فرقی. نماید اصالح باصطالح و بهینه را آن و گشته باز قبلی جای به تواند می هماهنگی در نقصی گونه

 منطقی و فلسفه اصول دانش منطقی های فرض پیش تا تغییر قابلیت دراینجا که است این دارد اول سطح

 تئوریک لحاظ به و کند تمام را خودش تعبیر توانست اینكه از پس یعنی. دارد وجود واحد جهت حول اش

 قرار اول ازدین درك. است وحی از رسیده آثار دهد می قرار بحث مورد که را موضوعی اولین ، شد کامل

 صرف به آیا اما. کند می هماهنگ را تر پایین نظامات کلییه ، نسبیت بر حاکم قوانین براساس بعد و گیرد می
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 توانست و شد توانمندتر که منطقی هر داد؟ الهی لقب دستگاه این به توان می دارد وجود الهی جهت اینكه

 را متعال خدای طرف به شیفتگی که شود شیء انگیز پرورش منشأ توانست شئون همه در و دهد نشر را تعبد

 باید. است الهی دستگاه این که گوئیم می وقت آن ، باشد ایثار آن محصول ، کالم دریک یعنی آورد پدید

 جنگ در که شود نمی تعریف مادی صورت به فرد نفیع ایثار بحث و نیست دنیا سر در تنازع که داشت توجه

 با را اثرش و راندمان اگر که خوریم می بر ظریف نكته این به کنیم دقت اگر آنكه ضمن. باشد دیگری نفع با

 ایجاد در روانی تحرك ، پرورش اساس دستگاه آن در کنیم مقایسه بخواهیم است دنیا جهت در که دستگاهی

 و شود می شدیدتر فرد روانی تحرك الهی دستگاه در ، است دنیا عالم به نسبت تحریص و تعلق مدام افزایش

 مقصد را دنیا عالم مادی دستگاه. است آخرت به نیازمندی توسعه در تحرك این اما تر اثربخش نیز ان کارآیی

 سازد می را جهت که ای اولیه اختیار بنابراین پس. است ابزار مثابه به دنیا عامل الهی دستگاه در اما داند می

 . گیرد می قرار اصل

 



 بسمه تعالی

 مدیریت توسعه فرهنگی

 4جلسه 

 اصولیون دیدگاه از فرهنگی انقالب بحث بازگشایی

 

 شما خدمت در 23/2/33 تاریخ در. است فرهنگی توسعه مدیریت طرح از چهارم جلسه, جلسه این( س

 هم قبل جلسه سه در که گونه همان. است ضروت مرحله در بحث. باشد می نو سال از اول جلسه هستیم

 . دهیم می قرار مطالعه مورد را بحث طرح یک صورت به ما کردیم تأکید

. شود می تدوین فرهنگی انقالب, بهتر عبارتی به یا فرهنگی ی توسعه مدیریت اجمالی طرح, اول مرحله در

 بحث, کنیم می بررسی اکنون که را ای مرحله و کردیم شروع ضرورت بحث از اجمالی طرح تبیین برای

 . است ضرورت

 بررسی به آن ادامه در و است بوده گانه سه احتماالت در انقالب پذیری امكان اجمالی بررسی, بحث پیشینه

 انقالب پایه حقیقت در. پرداختیم گانه سه احتماالت در علم یا شناخت در تحول پذیری امكان اجمالی

 .گرفت قرار بررسی مورد امكان احتمال سه در که است شناخت در تحول امكان فرهنگی

 در انقالب بحث. بود منتفی عرصه آن در تحول, گشت می بر ثابت فطرت به شناخت پایه چون اول احتمال در

 . است منتفی ای پایه صورت به اول احتمال در فرهنگ عرصه

 احتمال این در لذا. است فرد پیشینه از کامال تابعی کامالً شناخت و است مطلق نسبیت دوم احتمال در

 دارد وجود احتمال این در که مشكلی. دارد وجود« دانش و بینش, گرایش» بُعد سه هر در تحول امكان

 نقض یعنی کند؛ می تحمیل اختیار به را ثابتی قانون خودش که است نسبیت انگاری مطلق بین تناقض

 گریبان به دست آن با جهان امروزه که عینی مسائل این بر عالوه. زند می قید, اختیار به که دارد وجود ای پایه
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 نتوانسته کاملش حاکمیت وجود با احتمال این, جهت از این. دهد می نشان را عینی نقض یک خودش, است

 . کند ایجاد هماهنگی است

 غیر اختیار و متحول اختیار, شناسد می را اختیار نوع دو. داند می شناخت در اصل را اختیار سوم احتمال

 را پیشه, اول دیدگاه خالف بر یعنی هستند؛ شناختی گونه هر پیشینه حقیقت در اختیار دونوع این. متحول

 را ثابت قوانین و داند می اختیار خود را پیشینه اما, داند می آگاهی و شناخت در را پیشینه نقش است قائل

 سوم جلسه بحث ادامه در. داند نمی حاکم را ثابت قوانین اما, داند می حاکم را جهت. داند نمی اختیار بر حاکم

 درآگاهی را تعلق نقش و پیشینه به اعتقاد عدم یا شناخت خود در را پیشینه به اعتقاد نقش تفصیلی طور به

 در که کنیم بررسی تعلق نقش مورد در قبلی شده تولید متون در ما که شد قرار و کردیم بررسی شناخت و

 عینی های شاخص سوم احتمال در که داشتید هم شاخص چند. کنیم استفاده بتوانیم آن از اجمالی طرح

 بود خواهد درست زمانی دین از درك گفتید. کنند می ثابت ما به را دین از درست درك که هستند ها کدام

 یک در فردی منافع خاطر به صرفاً افراد اینكه نه, بدهد سوق ایثار سمت به عینیت در را انگیزش بتواند که

 . بگیرد قرار فردی منافع برای بقاء تنازع مسابقه

 و احتمال طبق قاعدتا بحث ادامه. هستیم ضرورت مرحله در همچنان ما که بود بحث جریان کل این

 اثبات و داشت خواهد را اول احتمال دو نقش شما تفصیلی طور به که است این دارم بنده خود که ای گمانه

 طرح در فرهنگی انقالب ضرورت اثبات پایه خودش این که سوم احتمال در فرهنگی انقالب ناپذیری گریز

 .شود می اجمالی

 بحث گفتید که گونه همان: اول قسم. الرجیم الشیطان من باهلل اعوذ: حسینی والمسمین االسالم حجت

 که گفتیم, دارد هم زیادی بسیار معتقدین که کردیم بیان را اول فرض یا احتمال یا نظریه مورد در مختصری

 مفاهیم. کنند می تقسیم حقیقی و اعتباری مفاهیم به را فرهنگ, مذهبی فرهنگ موجود ساختاری نظام

 بداهت به تكیه با را نیست و هست نسبت و دانند می ارزیابی قابل انتزاعی دستگاه در منحصراً را حقیقی

 نظر صرف روش این البته. دهند می قرار قیاسی منطق و صوری منطق روش بداهت را مبنا یعنی سنجند؛ می



 ·····························································································  33 

 در مخصوصاً قیاسی منطق ریاضیات در هم هنوز که باشیم داشته توجه باید, بوده یونان در قبال اینكه از

 با نباید ما یعنی دارد؛ کاربرد ها سازی مجموعه در حتی, تالئم شناخت برای تئوریک و نظری بخش

 است درست. برود کنار باید پس نیست، عینیت عالم برای انتزاع این که بگوییم قیاسی منطق در اندیشی ساده

 دارد حضور که هایی بخش در را آن منزلت ولی, کنید نمی استفاده آن از کاربردی کارهای برای شما که

 . کنید انكار توانید نمی

 ,خیلی شأن ریاضی منطق غالب در( س

 قوت و ضعف نقاط همیشه باید ما. زند می را اول حرف آنجا در قیاسی منطق. نظری تالئم بخش در یعنی( ج

 دیالكلتیک اصول به قائل اصوال کسی یعنی بشناسیم؛ دقیقاً, بدهیم قرار نقد مورد خواهیم می که را طرفی

 ریاضیات بخش در خواهد می که ایشان گویند می, کند تحلیل عینی منطق آن براساس خواهد می و است

 به را اندراجی قیاس قانون ولی دهد می تعریف نظری ریاضیات برای. کند تواند می کار چه, کند تحلیل نظری

 منطق ناتوانی بشناسیم که باشیم داشته نظر در را این باید ما یعنی تواند؛ نمی را این. گوید می کمی صورت

. دارد تفاوت بودن اثبات در اش توانمندی با منزلتش و موضوع, شدن چگونگی در تغییرات کنترل از, انتزاع

 استفاده اینكه. است استفاده قابل هم اکنون و است کارآمد خودش موضوع در. است موضوع دو آن موضوع

 را آن بتوانید راحت شما که شود می این از مانع گیرد می انجام نظری تعاریف از سطوحی در هم اکنون ازآن

 قصه, بگذارید کنارش پس, شد کهنه اینكه. کند می پیدا جا, این. کند می پیدا پایگاه علم در. بگذارید کنار

. بگذارید کنار را آن توانید نمی راحتی به خاص محدوده آن در. شده تعریف خاصی محدوده آن برای. نیست

 ندیده ها محدوده سایر به نسبت را آثارش توانید نمی راحتی به هم محدوده آن در شما فكری درسیستم

 . است مسأله یک این. بگیرد

 آدرس و بندی تقسیم ، مفهوم از و فهم از تعریف مثل, دهد می تحویل که را تعاریفی است مطلب همین عین

 مفاهیم برای و بداهت حقیقی مفاهیم برای. کند می معین حد. کند می معین جا ها آن برای و کند می بندی
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 اختیار کار ولی, کند درستی تحلیل نتوانند را اختیار خود چند هر. گوید می را پذیرش اختیار، اعتباری

 . گوید می اعتباری مفاهیم آن به شود می عرف به واگذار قسمت این بعد. خواهد می توصیف

 از مواد گرفتن اساس به. گیرد می عرف از را مواد ولكن آورد می را اندراج ـ بعد به این از حاال ـ استدالل نحوه

 این مذهبی دید که کنید می خیال شما. است بزرگی تناور علم یک اصول علم. سازد می را اصول علم, عرف

 . است شوخی این. نخیر. کنیم صحبت صورت این به ما صبح فردا از که است

, بیایید ملتزم افراد سراغ خواستید هرگاه ولی, شود می ضعیف مردم از ای عده التزامات بگویید توانید می

 اصولیین. هستند تر قوی همه از اصولیین, کنید تقسیم اصولیین دراویش، اخباریین، به را آنها اگر گوییم می

 به ارتباط در استدالل از سخن که ،کسانی اسالم جهان در یعنی اند؛ کرده تئوریزه را مطلب که هستند کسانی

. است مالحظه قابل هم اینها عده. شوند می اصولیین به منحصر اکنون تعارف بدون, بزنند بخواهند مذهب

 پرورش بستر در حضورشان گوییم می است، صفر اجتماع کالن های گیری تصمیم در آنها حضور بگوییم

 های رساله یعنی است؛ حرام آنها حرام و حالل آنها حالل. کنند می اعتقاد این به تسلیم را خودشان که افرادی

 عینی ساختار دارد، جود و که ساختاری این. دارد استدالل, دارد مناسک, دارد مقلّد, شود می چاپ عملیه

 فرق سایر که است ساختارهایی سایر از تر مستحكم بسیار آن نظری ساختار و دارد نظری ساختار دارد،

 و اخباریین و دراویش و عرفا مثل که جاتی دسته, دارند مذهب یک از جات دسته سایر تا مذاهب از اسالمی

 [؟] امثالشان

 هر. شود می پیدا جامعه نیاز یک. کنم بیان خواهم می که را ای نكته این است شده پذیرفته دیگر عبارت به

 یک مال وقت هر. ندارد اجتماعی لقب, است معدودی افرادی یا فرد مال که وقتی تا نیاز این. باشد نیازی

 جامعه در هویت یک یعنی کرد؛ تعریف بتوان بازار یک ـ اقتصادی تعبیر به ـ جمع ن آ برای که شد جمعی

, شد اجتماعی نیاز زمانی. اجتماعی نیاز گوییم می که کند می پیدا لقب حتماً, باشند داشته تاریخ استمرار که

 آن ارضاع, باشد باال آن مقاومت قدرت که باشد نیازی, نیاز آن اگر. کند می پیدا ارضا برای قشر و طبقه

 ساختار آن خود و کند می پیدا نظام ساختار, کند می پیدا شاگرد و استاد یعنی کند؛ می پیدا بندی طبقه
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 به حكمی هیچ حكومتی نظام شود می منصب صاحب, دهد حكم آن به کسی آنكه بدون و شود می نهادینه

 بگویند که دارد اعتبار علمیت در آنها امضای یعنی هستند؛ منصب صاحب مراجع ولی, دهد نمی مرجعی هیچ

 نماینده بگویند که دارد اعتبار. حرام یا است حالل بگویند که دارد اعتبار. نیست مجتهد یا است مجتهد آقا

 مراتبی. است شده مناسكی دارای تابعش افراد پرورش نظر از که ساختار یک. است شهرستان فالن در من

 دارد؛ باال به آمدن برای هم فكری مناسک و شوند می جایگزین, هستند نظام درآن که کسانی نظر از شده

 ,بیاید باال به تواند نمی کسی هر یعنی

 لقب تا کند تعبیر جلب تواند می صورت این به, باشد خوانده را درس آن, باشد خوانده را درس این باید

 لقب تا. دهد انجام تواند می را کار آن, دهد انجام تواند می را کار این فكری نظر از. بگیرد خودش به مجتهد

 سیاسی قدرت. فرهنگی هم و سیاسی هم است اقتصادی نهادی هم دیگر عبارت به. بگیرد خودش به مرجع

 [؟. ]بماند آنجا در تواند نمی. رود می محل آن در او آبروی, کردم عزل نمایندگی از را فالنی بگوید اگر. دارد

 و کار در او از و پردازند می او به و کنند می حساب او با را پولشان و آیند می مردم, دادم اجازه من بگوید اگر

 آورند؛ نمی اینها امثال و فصل و جنس و بلیط زیر کالً اعتباری مفاهیم دسته این. کنند می سئوال شان زندگی

 و اصول و علم با باید. بیاید آن سراغ به حقیقی مفاهیم صورت به نباید موضوعاً و اصالً اعتباری مفاهیم یعنی

 این از که بیاورد وجود به بتواند این نظیر و را جدید اصول این کند نقد کسی حاال. بیاید سراغش به آن ابزار

 اصول این. کنیم بحث باید خودش سرجای که است دیگری کار یک, کند تمام هم را حجیت و باشد تر محكم

 قائل ضرورتی فرهنگی انقالب برای حكمت این که طور همان. نیست قائل ضرورتی فرهنگی انقالب برای

 به کنید سئوال وحجّتش فرد کار مورد در یعنی نیرومندند؛ فرد موضوعات به پاسخگویی در دو هر. نیست

 عمر و زید حرف کالم چهار سه با است روشن آفتاب مثل که را خودمان روشن راه فضال از یكی اصطالح

 خطر را این بلكه برویم, است چگونه مسیر آن که نیست معلوم اصالً که را مبهمی راه یک و کنیم ول آییم نمی

 . ببینیم کانال آن در فقط را داری دین چون. دانیم می هم دین اصل برای
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. دارد تاریخی ممتد سابقه, هم اصول کار گرفته انجام ای تكیه کار حجم که باشیم داشته نظر در باید ضمناً

 هم درست باید. شویم مشكالت تسلیم که نیست این بر دلیل. گویم می که را مشكالت و اینها همه من

 یعنی رسد؛ می سال 30از بیش به اش سابقه, گیرد می انجام حوزه در که التقاطی اجتهادهای. کنیم ارزیابی

 را جحیت: اوّل چون, کند درست اصول درس در درس کرسی یک است نتوانسته حوزه. حسّی های تأویل

 بتواند که منطقی یعنی نیازها؛ پیش: سوم. کند درست ای قاعده هیچ نتوانسته: دوّم, کند درست است نتوانسته

, شد اسالمی انقالب که حاال کنید خیال شما یعنی ؛[؟] را ما مفاهیم در و بگیرد قرار انتزاعی منطق[ ؟]

 آن ترین سواد با آیند می طرف این به که جوانهایی. نیست خبرها این از. آیند می طرف این به جوانها از ای عده

 تازه. گویم می را باالتر قدم یک حاال. رود می کنار و شود می ها طرفی آن سوادترین بی با برابر بیات آقای مثل

 و صانعی آقای مثل اند نبوده قواعد به دقیق منضبط ولكن کنند کار اصول علم اساس بر اند خواسته که کسانی

 .هیچ[ ؟] را علمی بنیه اند نتوانسته بالمره موارد از بعضی در اردبیلی آقای و موارد از بعضی در منتظری آقای

 .اند کرده کم هم شان قبلی حرفهای از یعنی( س

 ـ بعدش چه و قبلش چه ـ انقالب دلیل به منتظری آقای بر و دور وقتی یک که بگویم خواهم می من( ج

. بكند کاری است نتوانسته, گیرد می دست به را حوزه علمیت کرسی که گویند می وقتی یک. شود می شلوع

 آخوند مرحوم شاگردان و[ ؟] حائری عبدالكریم شیخ حاج مرحوم شاگردان دست به حوزه علمیت کرسی

 مجتهد بخواهید شما یعنی شود؛ می گلپایگانی آقای و اراکی آقای و خویی آقای خط طبیعاً که خراسانی

. است دروغ باشد مسلّط, نیفتد پا و دست به زند می که حرفی هر بر باشد مُهَیمن که حوزه در, بگیرید تحویل

 هم را اش خارجی مسائل اینكه کما داخلی مسائل کنیم طرح باید فرهنگی انقالب مهم مسائل جز نباید اینرا

 چه, نیستند قائل را حكومت اصل طبیعتاً دسته این. کنید حساب کوچک مرجع را این نباید شما. بگوییم باید

 نوار در حال عین در من ـ کنید فرض. باشد فرهنگ توسعه یا باشد توسعه آن طرح دیگر که این به برسد

 دقت را امور از بعضی آیند می مكارم آقای مثل که ـ کنید اسم حذف با آورم  می هم شخصیت اسم چون

 آیه دنباله به کنند می هم استدالل. ندهند انجام مكّه در را ذبح مردم مثالً اینكه مثل, دهند می فتوا, کنند می
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 را گاوی کشید، می که را شتری, کشید می که را قربانی, کُشید می که را گوسفندی« المعترّ و البأس اطعم»

 که آنها ولی, نكشید آنجا که دهند می نظر آیه این به استناد با ایشان کنید اطعام را ضعفا و فقرا, کشید می که

 در یعنی. دهد دخالت حجیت در را علمیه مسائل ندارد حق کسی گویند می, هستند نظری و دقّت اهل

 نظامی یک. دهد می فرمان چیزی چه به که باشد وحی سوی به نظرتان. ببندید پایین از را چشمتان, حجیّت

 گویند می. برو باال صاف, دیوارصاف این از که است گفته اگر فرمانده. است گفته چیزی چه فرمانده گوید می

 این از که است نبوده این شما قصد یقیناً که بگوید. بدهد نظر ندارد حق. بدهد نشان را رفتن باال ادای باید

 .باشد مطیع کامالً باید گوید می. رفت باال توان نمی که این از. برود باال

 سنگ گوید می. الشیطان شرّ عَنّی اَدرِ اللهم بگو و بزن سنگ ستون این به, آنجا که گفتند من به چه برای

 آنها چشم, افتند می مضیقه در, افتند می فشار به مردم گویی می هست که ستونی تا چند و ستون این به زدن

 که نداری حق شما, شوند می هم لورده و له, کنند می دقت با خیلی, بیند نمی زند می که سنگی آن به هم

 علناً هم آمریكا به لعن اگر یعنی آمریكا؛ به لعن برو مثالً یا. برداشتیم را این ما است اینصورت به چون بگویی

 .نیست درست شما حجّ ندهی اگر. دهی انجام را جمرات رمی باید حتماً گویی می

 [؟(]1س

 اصوالً که جاست این سوال حاال. کنند می اشكال او به دوباره, باشد داده رأی[ ؟] به کسی اگر حاال. بله( ج

 ملتزم اگر. نه یا باشیم باید آن به تسلیم. نه یا هست وحی به نیاز. کنید تمام را این چه؟ یعنی تعّبد معنای

. کنیم غیر به نظر نباید اصالً حجیت و حكم اصل, استنباط در گویند می[ ؟] که دهید نمی اجازه کجا تا شدید

 به تاویل گویند می. بسازد را حكمی عقل اینكه نه. کند کمک مطلب فهم در باید عقل. کند دخالت عقل نباید

. است باطل شهود به تأویل که گونه همان. است باطل حس به تاویل که که گونه همان, است باطل, عقل

 الزم اگر. نیست الزم یا است الزم یا دین گویند می. بسازد را دین خودش رأی به ندارد حق کسی گویند می

 بسیار آن اصولی حرف. ندارد بكند رأی به تفسیر به را آن اینكه حق داری دین در, بود آن مطعی باید و است

 به, باشد نشده مسلط خوب که کسی. نیست ای ساده های اصل اند کرده تأسیس که هم هایی اصل. است قوی
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 های اصل و اصل این بین ربط اصالً, است ای ساده اصل, اصل این نظرش به که ای طلبه آید می ساده نظرش

 و قوی که کسی آن. است متوجه را ریز موردهای فقط او. نیست متوجّه قوی صورت به فقیه یک مثل را دیگر

 تواند می و است کارش بر مُهَیمن خوب خیلی که بینید می, کنید بحث که ملّا یک با یعنی باشد؛ متوجه

 . بایستد

 مساله پرچمدار اکنون افراد. نیست کم مناسک در شان پرورشی و نظری ساختاری عینی، قدرت دسته این

 از خارج چه و داخل در چه را قطبی هیچ شما. ندارید دیگری رده شما یعنی. هستند مسأله در و حُجّیت

 حوزه هیچ شما. اش بقیه به برسد چه, باشد داشته مقلّد مراجع این از یكی اندازه به که داشت نخواهید ایران

 راه پیرو و شیخ اینها های نماینده و علمیه های حوزه اندازه به که ندارید سراغ شیعه در را وردی حلقه و ذکر

 که برسد زمانی چه, کند شروع انسان کجا از و چگونه که است مشخص هم مدارشان افراد این. باشد داشته

 بر شود نمی هم راحتی به و نیستند انقالب اصل به قائل اصالً خودش جای سر که شود می بزرگی ساختار یک

 بزرگان از بتوانید شما نفر ده حداکثر مثالً یا خمینی آقای امثال این از یک. کرد اثبات را انقالب اساس آن

 و کاشانی مرحوم, نایینی مرحوم. اصولشان تاسیس نه, شده این به منتهی آنها فتوای که بكنید پیدا شیعه

[ ؟] در. شوند می درصد 20 حداکثر بگذارید که مشهور قول برابر کنید جمع را آنها اگر که ما پدر مرحوم

 شان فتوایی نظر درصد 20 کنید حساب را همه, بگیرید را شوشتری مرتضی حاج, بگیرید را شهیدین ببرید

 اجتهاد ریاضیات دیگر عبارت به. گرفتند اصل تأسیس درصد 30 عكس بر آنها اصلشان تأسیس نظر نه است

. اند داده اسالم اجتماعی امور درباره را نظریه این اجتهاد ریاضیات کارگیری به در درصد 20 این. دادند تحویل

 با که نیست ای مسأله هم  مسأله آن. شود می درست اجتهاد ریاضیات بنابر, شود می ساخته که هایی حوزه لذا

 ولی افتد می فشار در. رود نمی بین از مطلقا. نه. رود می بین از مطلقا بگویید اسالمی انقالب رفتن بین از حتی،

 . دارد مناسک مالّ کردن درست برای. دارد شخص پرورش برای مناسک چون. رود نمی بین از

 های باغ در بروند روزها مردم که کند کاری است توانسته عبدالكریم شیخ آقای ولكن گرفته, آمده پهلوی

 در مردم. شده قم علمیه حوزه مدرسه. بخوانند هم درس یک بیایند، فضیه مدرسه به شبها فراری، اطراف
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 بنیه. است داده ادامه خودش کار به روحانیت باز. کردند مار و تار تقریباً را روحانیت و ریختند مشروطه قضیه

. روایات و قرآن یعنی است؛ دین و حجیّت گاهشان تكیه اینكه بر عالوه. نیست ضعیفی بنیه طرف این فرهنگی

 هم حقایق[ ؟] هم خدا. بخورد تكان راحت تاریخ در که کنید خیال شما که نیست امری دین و حجیت

 اسالم دشمنان قطعاً. برود بین از و باشد بشر خود مصنوع که نیست صورت این به. مطلب خود بنیه قدرت

 دست به که بیند می را امروزه های هیجان شما. اند نداشته بالمره تاریخ در موفقیّتی اسالم بردن بین از درباره

[ ؟] نبوده صورت این به. است بوده هیجانات این نظیر هم تاریخ قبلی مراحل با متناسب, چرخد می آمریكا

 این پس, کنیم کمک را اسالم نتوانستیم ما اگر نكنید خیال شما. است دین تكامل, بگیرد انجام باید که آنچه

 ای بنیه و قدرت نظر از هم حقایق عالم نظر از هم دین و باشید مطمئن. رود می بین از دیرینه این و ساختار

 .نیست کوچكی چیز چیزی چنین دارد که

 :دوم قسمت

 گونه هیچ ولكن کنیم صحبت تفصیلی باید اش درباره, است گرا تكامل که بحث این. است ضدش دوّم قسمت

 درباره, کند نمی که را آنچه عملی آمدی کار در موفقیّت اعالم این. پذیرد نمی را ثابتی واحد حاکم جهت

 .است اختیار در بست بن دچار آدم ساختن

, عالم این از خارج را هدفی شما اگر یعنی نیست؛ سازگار بنیاناً مادّی انگیزش با، حساسیتها سازی هماهنگ

]..[ 

, کردن عالم این از خارج دعوی چون. بیاید میدان این به تواند نمی است مطلق گرایی نسیب به قائل که کسی

 مجبورید, انداختید داخل را هدف اگر. گرایی نسبی اطالق به نه, است مطلق اصل یک به شدن قائل خودش

 که نشود طبقاتی تا انگیزه. کنید ایجاد تحرك و تحریک برای مراتب و سطح اختالف یعنی, پتانسیل اختالف

 شود؟ نمی هماهنگ چرا گویید می. شود هماهنگ است محال شد طبقاتی اگر انگیزه. شود نمی پیدا تحرك

 .بیند می تضاد در جمع با را فرد منفعت حسد و حرص اینكه برای گویم می
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. ندارم من, دارد او اینكه به نسبت حسد. کنم پیدا دستیابی بیشتر این به نسبت من اینكه به نسبت حرص

, نیفتاد دنیا این از بیرون یعنی آخرتی؛ نه, شد دنیوی اگر انگیزش محور. است شما انگیز محور که همان

 ظاهر و آمدن بیرون اجازه اجتماعی روابط کردن ارگانیزه طریق از را نزاع این. شود می نزاع پیدایش اساس

 بردن بین از برای. است دغدغه پیدایش آن حاصل. بریم می عمق به پله یک را قضیه. دهیم نمی را شدنش

 کار تنوع ولی کند فرار خودش از کنید می سعی. کنید می مشهورش یعنی کنید؛ می درست تنوّع دغدغه،

 .اقتصادی امور در چه فرهنگی امور در چه گرایی کثرت و تنوع. کند نمی ایجاد را توطین

 اینكه. کنید نو مرتباً. کنید عوض بار یک سالی را اطاق این دکور گویید می اقتصادی امور ی درباره مثالً

. نیاید خمود خواهم می. بكند فرار خواهم می چیزی چه از, کنم ارضاء کردن عوض مرتباً به خواهیم می

 با کنم می درست من که را تنوعی این بگویید است محال. کنم تحریک خواهم می بیاید حرکت خواهم می

 منشاء. کند می زیاد را آبدارچی و شما فاصله مرتباً این. باشد صورت یک به, باشد خانه[ ؟] در که تنوعی

 . زاست دغدغه شما برای او العمل عكس. شود می او دغدغه

 ناهنجاری دچار, درون در, مادی گرای تكامل متحرك موتور یعنی گرایی؛ نسبی دستگاه دیگر، عبارت به

 که ای دوره در آید می ما نظر به. کنیم می مشاهده اکنون و تاریخ مختلف جاهای در را ناهنجاری این. است

 لوژی تكنو حرکت تاریخی عمر ما دیگر عبارت به. شود می زیاد شما شدت ضریب, کند پیدا توسعه ارتباطات

. است اش جوانی اول تازه, کنند می خیال که کسانی خالف بر. دانیم می رسیده پایان به ارتباطات توسعه در را

 جا همان در. کند می شدید را اجتماعی تنازع. برد می باال را حسد شدّت, ارتباط شدّت که است این سرّش

 ادبیات نوع. کرد کتمان آنها از شود نمی نداشتند مردم قبالً که را اطالعاتی سری یک. کرد سرکوبش شود نمی

 تا باشد داشته تحصیل پولی نظام در مقداری آدم که است بوده الزم قبالً یعنی شود؛ می عوض مفاهیم و

 صورت این به حتماً دیگر سال 10. دارد اش زندگی در اثری چه پولی گیری تصمیم فالن که شود متوجه

 فهمش فعالً که آنچه که کند می ایجاب را این, ارتباطات جریان در اصطالحات و مفاهیم دیگر سال 10. نیست
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 ایجاد را فرهنگی دموکراسی فرم ها منصب باز سر تنازع و شود می عمومی فهمش وقت آن, است تخصصی

 . کند می رو را مطلب. دهد نمی را بست و بند و دلٌالی اجازه. دهد نمی را کتمان اجازه, کند می

 شوروی فروپاشی از شدیدتر و تر سریع مراتب به دارد وجود روز تمدن برای که مهیبی انفجارهای ما نظر به

 و شود می تضمین میزان چه تا سرمایه سود اکنون اینكه. است تر بزرگ بسیار آن های ناهنجاری و. است

. کنند پیدا اجتماعی خشم ای عده تا کنند بحث اضافه ارزش از بود الزم روزی یک چیست، مالكیت مفهوم

 این که است این او تای چهار تا دو دو محاسبه که است این از صحبت. نیست حرفها این دیگر که امروز

 اصالً و است چقدر جامعه از ایش بهروره حق این اینكه به نسبت اطالع, است گذاشته اینجا را پولش که آقایی

 شكلی یک در فعالً شما. شود می عام این. دارد را مدیریت فرد این چرا. دارد, کجاست اش پایه این مالكیت

 مردم, است کرده امضا را دارلی پیمان شاه الدین ناصر که زمانی. کنید کنترل را حفظش غرب در توانید می

 پخش دربار در و آمده می خارج از که هم پولی. فهمیدند نمی بالمره را نفت کشتی و بشكه قیمت معنای

 مقدار یک که کند می موافقت اوپک زمانی امروز داد می مردم  زندگی در رونقی یک و رنگ و آب یک, شده می

[ ؟] گویند می, ناراحتند افتند می فشار در آن قیمت ارزانی از که ملتهایی تمام, بیاورد بازار به اضافه نفت

 را دنیا نفت خرج ماه سه تواند می آمریكا که گفتند می دیروز تا. شود می روشن همه برای دیگر چیز یک گویی

. است شده شكسته حرف این دیگر امروز. کند باز را هایش نفت چاه سر اینكه از قبل بدهد انبارهایش در

 باز ها بشكه سر[ ؟] چرا. رفت باال نفت قیمت, بفرستیم کم دنیا به گرفتیم تصمیم که همین ما گویند می

 است، ملتها این فقر پایه بر آمریكا تنعّم ببینید که نجا آ به رسید اگر نكردید؟ باز را انبارها سر چرا نكردید؟

 نه دنیا تمام در. شود می پیدا ضدّش[ ؟] روابط و شود نمی شیرین خیلی کراسی دمو معنای اینجا در دیگر

 . اینجا تنها

 آن که دارد ظرفیتی روحی اشتغال برای تنوّع ایجاد و تحریک برای طبقه ایجاد که است این مطلب خالصه

 تبدیل حتماً اش اجتماعی دغدغه. کند اجتماعی دغدغه ایجاد اش دغدغه است مجبور و شود می تمام ظرفیت

 ای دوره یک تا باشید داشته مشارکت خودتان اینكه مسأله. شود می فروپاشی ساختار و رویایی و خشم به



33  ······························································································································································  

 رسمیت به را مالكیت خود دلیل چه به ما اصوالً اینكه در گذشت که سقفی یک از. کرد طرح را آن شود می

 سوال زیر اجتماعی تعاریف مبانی یعنی گویی؛ می تو که است این مشارکت مبنای دلیل چه به, بشناسیم

 ارتباطات که ای دوره در که برود سوال زیر جامعه فرهنگ در اجتماعی روابط تعاریف مبانی وقتی. رود می

 بوده ارتباط سرعت از قبل که هایی تعریف ظرفیت یعنی گیرد؛ می انجام صورت این به کند می پیدا توسعه

 بتواند باید ها ظرفیت این. است تا دو, است ارتباط سرعت مفاهیم از بعد که مفاهیمی ظرفیت با استبه

 سر یعنی بگیرد؛ انجام این شود نمی عالم این مادٌی گرایش محور بر. کند هماهنگ را روحی های حساسیت

 .شود نمی اعتماد ایجاد اصطالح به, شود می نزاع عالم این

 هم سه هر و شود ذکر اقتصادی در هم و فرهنگی در هم و بیاید سیاسی در باید هم مطالب این البته

 این امكان جهان سیاست فرهنگ. ندارد را هماهنگی امكان ـ جهان اقتصاد فرهنگ بعنی شان؛ فرهنگی

 .ندارد را امكان این مطلق نسبیت یعنی جهان؛ فرهنگی فرهنگ. ندارد را هماهنگی

 معنای همان به را انگیزه و اختیار. است اختیار آن ساده معنای که است انگیزه سوّم بحث که: سوم قسمت

 . عالمی این و سود و مادی نیت یا خدایی و آخرتی نیت. گیریم می نیت یعنی آن عوامی ساده

 در, گوییم می نیت فرد در اینكه نهایت. است جهت همان آن معنای, شود گزینش کیفیت بر حاکم نیت اگر

, باشد نداشته ارتقاء اینكه معنای به باشد ثابت جهت اگر. گوییم می جهت اجتماعی توسعه نسبتهای تنظیم

 معنای به صرفاً گوییم می ما که را جهت ولی. پذیرد می را ارتقاء. است پذیر تكامل هم جهت پس. نیست هرگز

 درجه 33 زاویه در گویید می شما مثالً. باشد نداشته طیف خودش جهت اینكه اینكه نه, است طرف حفظ

 . بگیرید فضایی هندسه در اگر, شود وصل خط یک عمود این از ای نقطه هر تواند می, کردیم عمود

 رشد, شود پیدا تواند می توسعه آن در, باشد جهش دارای است ممكن هم ارتقائش است پذیر ارتقاء جهت

 که فلسفه پایگاه از ثابت واحد جهت. نیست هرگز جهت تغییر معنای به, باشد داشته تواند می کیفی و کمّی

 وقتی ما که نیست این هرگز آن معنای ولی. آید می اجتماعی عینی امور تا. است اهلل والیت به تولی معنای به

 این آن معنای داریم معصومین والیت یا رسول والیت یا اهلل والیت به تولی یا داریم فقیه ولی والیت به تولی
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, داریم خودمان که را منزلتی با متناسب ساختار این ایجاد در تحرك حتماً. نداریم تحرّك اجازه ما که نیست

 آن خرد برای. است, بگیرد قرار جهت این توسعه در که هایی نسبت ایجاد جمهوری ریاست برای. است

 که را بهینه هم خودتان شخص برای. بگیرد قرار کالن های نشست در بتواند مثالً که ساختاری سازی بهینه

 تكامل با متناسب, کارتان کیفی و کمّی نحوه کردن بهتر, کارتان نحوه و ساعات بهتر تخصیص برای کنید می

 . است توسعه و

 اختیار ی توسعه در. آزادند همه انتخاب ی بهینه در پس. است افراد خود دست به بهینه مراتب کلیه مسئولیت

 انتخاب بهینه در. دارند تولی و رسند می وحدت به همه اختیار توسعه در دیگر عبارت به. هستند متولّی همه

 همه مصداقی گزینی بهینه و انتخاب در. دارند تولّی همه تكامل بر حاکم جهت در یعنی ؛[؟] و آزادند همه

 چه اقتصاد، در چه, فرهنگ در چه, سیاست در چه, مصرف در چه, توزیع در چه, تولید در چه, دارند اختیار

 .دارد کس هر که اجتماعی مشاغل سطح در چه و خانواده سطح در

 در. باشیم داشته کثرت در آزادی ما اینكه. است اختیار ی توسعه در که باشیم وحدت به ملتزم ما اینكه

 کند؛ می قفل را جامعه برگردد اختیار از وحدت توسعه اگر صورت این غیر در. است انتخاب بهینه و اختیار

 اگر که صورتی در[. ؟] جهت در و شود می درست محضی دیكتاتوری حكومت یک و[ ؟] شوند می همه یعنی

 تنازع به, رسد نمی وحدت به جامعه نگیرید اختیارات هماهنگی در اصل را اختیار توسعه, کنید بالعكس را آن

 . ریزد می هم به اجتماعی وحدت, کشد می

 اختیار توسعه حتماً آیا. شود می حفظ اجتماعی اختیار ی توسعه طریق از جامعه در جهت نقش بنابراین

 مرحله یک ما گوییم می ما آنوقت باشیم داشته توجه اینرا ما اگر دارد؟ اقتصادی سیاسی فرهنگی اجتماعی،

 . نیاز ارضای مرحله یک, داریم نیازمندی ی توسعه

 چنین اگر. گیرد می انجام انتخاب در آن ارضاع توسعه. گیرد می انجام اختیار توسعه درون در نیازمندی توسعه

 توسعه. دارد ارضاء توسعه بر حكومت نیاز توسعه که است ضروری, شود داده توضیح صحیح طور به چیزی

. شود می عوض مرتباً شدن بهینه بوسیله هم ساختارها, هست هم انتخاب حضور است ساختاری امری ارضاء
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 حتماً, مدیریت یک روابط ساختار بهینه بگویید چه کاغذی، دستمال با من ارتباط بگویید چه شدن بهینه

 سقف یک یا سقف یک در کالً را مصرفی امور اینجا از حتماً. بماند متحجّر این نباید شود اصالح این هم باید

 عوض باید حتماً آن بر حاکم ساختار گوییم می بعد, آن تولید و توزیع امور گوییم می گذاریم می ترش پایین

 ارضاء, ارضاء نه, شود می نیاز توسعه, آن نتیجه که اختیار توسعه, است وحدت حفظ بر حاکم که چیزی. شود

 گوییم می تر ساده عبارت به گیرد می انجام اختیار توسعه وسیله به نیاز, گیرد می انجام ساختار وسیله به

 با متناسب یعنی منفی؛ آرزومندی نه, کند رشد آرزومندی روز هر باید و باشند جهت هم باید ها آرزومندی

 اجتماعی نظام اینجا در. حق حضرت طرف از برتر خالفت به تولّی دیگر معنای به یا بیشتر توان آرزوی. حسد

 .است مسئول آن به نسبت, دارد که منزلتی نظام آن محدوده در هم کسی هر که شود می درست

 اختیار در که موضوعی با است اجتماعی ولی شخص اختیار در که موضوعی والیت نظام در که است طبیعی

 توسعه و ها نیازمندی توسعه و اجتماعی توسعه ضامن چیست؟ مسئول او. دارد فرق, است بعدی مراتب کلیه

 تأثیر سهم جهان تكامل در, داشتید را بیشتری تأثیر سهم شما. است کفر نظام اختیار توسعه برابر در اختیار،

, کفر سازی ساختار و تكامل جریان در فقط داشتید کمتری تأثیر سهم شود می بیشتر اسالم یعنی شما

 .شوید می مستحدثه مسائل به پاسخگو شما, شود می حادثه محدث

 ,دادم توضیح اینجا تا را ضرورت من که رسد می من نظر به

«اهلل رحمهَ و علیكم والسالم»  

 



 بسمه تعالی

 مدیریت توسعه فرهنگی

 5جلسه 

 فرهنگی انقالب در مختلف رویكرد

 :پور علی آقای

 آقای نیری، آقای جناب: جلسه حاضرین هستیم، دوستان خدمت در که فرهنگی مباحث سلسله از دیگر یكی

 در جلسه این حسینی، آقای والمسلمین االسالم حجت جناب و حبیبی آقای دانشمند، مهندس آقای رضایی،

 جلسه چهار در ما. گردد می برگزار صنعتی مدیریت سازمان محل در و 2833 سال فروردین 12 تاریخ

 آقای حاج جناب را فرهنگی انقالب بحث ابتدایی مفهوم داشتیم؛ آن عام معنای به را انقالب بحث گذشته

 تمایز وجه و باشد طرح یک صورت به کار شد قرار که کردیم بحث را کار شیوه دور یک کردند، بحث حسینی

 فرض پیش یک طرح این در که است این تطبیقی مطالعه وصرف ای کتابخانه مطالعه طرح یک با طرح این

 بدهد؛ رخ عینیت در اجتماعی تغییر است قرار اینكه آن دارد وجود

 به اجمالی طرح آن شود تدوین اجمالی طرح که شد قرار اول مرحله در و شد بندی تقسیم کار مراحل همین

 یعنی کردیم بحث جلسه سه در را ضرورت بحث که شد تقسیم« هدف» و« ع موضو» ،«ضرورت» موضوع سه

 .شد مطرح ضرورت بحث چهارم و سوّم دوّم، جلسات در بعد و شد بحث کلی مفاهیم اول جلسه

 که« عقل اصالت» دیدگاه یا« اصولیون» دیدگاه از بودند عبارت که دیدیم را دیدگاه سه ضرورت بحث در

 جامعه عینیت در دیدگاه این که تأثیری دلیل به دانستیم عمده را اصولیون دیدگاه از عقل اصالت دیدگاه

 کارشناسی» یا« گرایان تجربه» یا« حسیون» دیدگاه دیگر دیدگاه. دارد که تأثیری و کند می ایفا ما امروز

 و گرفت قرار بررسی مورد آنان) دیدگاه از فرهنگی انقالب که است( مرعشی آقای تعبیر به« )گرا تجربه

 . فاعلیت نظام( دیدگاه از آن ضرورت عدم یا ضرورت فرهنگی، انقالب سوّم، دیدگاه
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 اینكه. باشد می موضوع بحث و هدف بحث که داشت خواهیم اجمالی طرح تدوین در را دیگر بحث دو قاعدتاً

 . فرمایید می مشخص عالی حضرت امروز هم را است متأخر کدام و متقدم کدام

 تمام بحث این مثل که را بحثی هر بتوانیم بدهد، توفیق خدا کارکه ادامه برای اگر ما که که رسد می نظر به

 کار احتماالً. بكنیم تدوین هم را وضرورتش شروع را اجمالی طرح ما یعنی بكنیم، تدوینش به شروع شود می

 در کار اینكه جهت از کار، سازی بهینه ی برا بیشتر وقت و باالتر دقت با و بیشتر سرعت با مقدار یک

 .رفت خواهد پیش چرخد، می مجموعه

 . باشیم داشته هم بحث جلسه اگر مخصوصاً:  حسینی المسلمین و االسالم حجت

 که کنم عرض باید کنیم، برگزار را کارگاه نبودیم موفق قبل هفته ما جهت چه به که هم را نكته این من:  س

 به مأموریت در گاه کار اعضای از نفر سه دو، زیرا بكنیم، وقتی هماهنگی نتوانستیم ما که بود جهت این به

 مداومت که است این بر ما تصمیم اهلل شاء ان لی و بكنیم؛ برگزار را کارگاهی نشدیم موفق لذا. بردند می سر

 . باشیم داشته جلسه دو بین هم را کارگاه تشكیل

 رجوع اگر چیست؟ فرهنگی انقالب موضوع که است این درباره بحث یک الرجیم الشیطان من بااهلل اعوذ: ج

 نوشته] 33 سال مهر نهایتاً و مرداد تا ماه اردیبهشت بین فاصله در که هایی مقاله و ها نامه روز به بفرمایید

 شد،  انجام فرهنگی انقالب عنوان تحت دانشگاه، تعطیلی بحث که اردیبهشت[ از بعد که شود می دیده[ ]شد

 فرهنگی انقالب که گرفتند می نتیجه هم پایان ودر شد ارائه فرهنگ برای بیشتر گاهی یا مفهوم 230 حدود

 هم بشر اطالعات و است بشری اطالعات اینها. نیست کار در شود زبر و زیر فرهنگ کل که معنایی آن به

 . است محترم و است بشر تجارب اینها است، محترم

 و آید می جوش درجه200 در آب کنید فرض که زند می هم ای عوامانه بسیار ارتكازی سادة مثال مقاالت در

 به درجه وقتی که بینیم می و کنیم می درست درجه ُآن برای و گذاریم می آب کنار در را الكل یا جیوه انبساط

 نظام چه نیست، شدنی منقلب موضوع این گفتند می بعد و شود می بخار آب رسید انبساط از مقدار این

. شود می بخار درجه 200 در آب باشد جمهوری نظام چه و باشد مشروطه نظام چه باشد، استبداد و سلطنتی
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 او تجربه اطالعات که را بشر اطالعات از دسته یک بیائید پس ندارد، اجتماعی تحوالت به کاری پدیده این

 مجموع اقلیدوسی دستگاه در مثالً یا و بشود؟ باید چه که بگوئید را. است جامعه یک فرهنگ جزء باشد می

 شما ریاضی دستگاه. بود خواهد مقدار همین هم بعداً است، قدر همان هم االن است، بوده 230 مثلث زوایای

 فروش و خرید برای که مساحتی، االن یا و کنید می خاصی کارهای یک به محدود را آن کارآمدی و باشد می

 بیائید.[ کند می تبعیت اقلیدوسی هندسه از بلكه] ندارد فضایی هندسه به کاری برید می کار به زمین

 یا و ارزشها در انقالب بله[ چند هر و] بشناسید رسمیت به خودش مخصوص کارآمدی در را بشر اطالعات

 حقیقی ارزشهای و باشد اجتماعی ارزشهای هم ارزشها.[ نداریم فرهنگ در انقالب ولی] شود، می. .. در انقالب

 .(زند می قید آن به یعنی. )باشد فالن ویا باشد اعتباری نباشد،

 واحدهایی یک و کنید اضافه را واحدهایی یک گفت توان می آموزشی انقالب مسأله که شد این نتیجه، پس

 فرهنگی انقالب از وسخن بهاء بدهید کمتر چیزهایی یک و بدهید بها بیشتر چیزهایی یک به کنید، کم هم را

 داشته سابقه چین در ما از قبل فرهنگی انقالب آورند؛ می دنیا مختلف جاهای از هم را تجاربی احیاناً. نیاورید

 . است

 عرض خدمتتان مبنا درسه را ضرورتش. است فرهنگی انقالب داریم، را آن بحث اینجا در ما که موضوعی

 در موضوعش اینكه یا کنیم ضرب مبنا سه در هم را موضوعش توانیم می آیا ببینیم خواهیم می حاال. کردیم

 . مبناست یک

 یک یعنی کنیم می ذکر را ضرورت ما که وقتی آورد؟ می باالتر را چیزی چه چیست؟ فرهنگی انقالب موضوع

 مبنای از را نیازمان بار این که کنیم، می توصیف را دهد می نشان را خالئی و آید می محیط از که نیازی

 دهند؟ می را بیرون لقب مبنا به چرا. شد گفته که مبنائی سه با آوردیم فرهنگ

 مبنا. مبناست تغییر متغیر از تابعی حقیقت در که فرهنگی احكام یک و دارید فرهنگی عات موضو یک شما

 مجموعه در چند هر شود،  محاسبه بیرونی تواند می که فرعی متغیر به نسبت بودن اصلی متغیر جهت به
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 متغیر که مبنا بگوییم باید وقت آن بكنیم، مالحظه مستقل را تبعی و درونی عامل بخواهیم اگر یعنی است،

 است، عدم فرض دیگری و است فرض یک این است اصلی

 فهم و آدم اینكه این حال هر به. است هم با آنها ارتباط و جامعه و آدم تكامل بیرونِ که است این عدم فرض

 این که برد می کمال به را جامعه تاریخ تكامل و شود می درست تاریخ در کند می درست را او که است انسان

 های نظام سیاسی، های نظام است تكامل حال در که ای جامعه درون در باشد، می قواعدی دارای خودش

 نیست الزم هم بیرون این و است بیرون یک داری قطعاًً بنابراین. شود می کامل اقتصادی های نظام و فرهنگی

 و مقوالت پیدایش علت نه است، فرهنگ پیدایش علل سنخ از بلكه باشد فرهنگی موضوعات سنخ از که

 .باشد مبنا که احكام و تعاریف

 سنجش قدرت که طور همان. کند می پیدا کمال که بشر روحی حساسیت و سنجش قدرت یعنی بشر فهم

 کمتر او سنجش قدرت ببرید، پائین را کودك سن قدر چه هر چنانچه دارد؛ تفاوت نوجوان یک با کودك یک

 باشد، می هم بیرون حال عین در و شود می ایجاد سنجش بوسیله که است هایی ازمقوله خارج این شود، می

 شود، می تجارب جهان، با باشند؟ می چه انسانها با و جهان خالق با و جهان با آدم ارتباطی ابزاری های مقوله

 این صحبت آدم از پس. شود می داریم که حاالتی ادعیه متعال، خدای با و شود می انسانی روابط آدمها، با

 حساسیتهایش، توانمندی و سنجشش توانمندی و هایش حساسیت توانمندی ظرفیت آدم قدر هر و شود می

 را موضوع اول چون کند، می خالء ایجاد موضوعاً همیشه بیرون این بنابر. هست مهیمن مبنا این بر برود باال

 . گوییم می ضرورت آن به که[ شود مشخص نیاز] کند، می ایجاد را خالء که وقتی شناسد نمی

 بودن متكامل و انسان کمال بودن مفروض از پس رساندم عرضتان به مبنا درسه من که را مبنا مساله پس

 هم کامالً و است بیرون تعاریف از مبنا خود چند هر. دادم می ارجاع آدم کمال به دائماًً لذا باشد، می انسان

 بیرونی امری توان سه این باشد، می حس توان و حساسیت توان و سنجش توان محصول ولكن است متغیر

 لوازم خواه و کند تغییر مبنا خود خواه. باشند می فرهنگی های مقوله که آثارش و محصوالت به نسبت است

 . کند تغییر وآثارش واصول
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 اجرا برای واقع در فرمایید می تحقق فرض شما وقتی. شود می ایجاد و آید می بیرون از ضرورت نیاز پس

 خواهیم می را خصائص این که چهار سه دو یک گویید می که را هائی چیزی آن[ مثالً. ]کنید می هدف تعیین

 هدف و[ حلّیات] فرض و ارضاء فرض آیا شود؟ می ما چیز چه خصائص آن. نداریم االن و باشیم داشته

 یا کلی هدف یا اجمالی هدف نیاز، کردن طرف بر فرض و شود می ضرورت نیاز پس. شوند می باالجمال

 را موضوعی بگوییم یعنی برساند، هدف به را ما تغییراتش که موضوعی لحاظ با البته شود می کلی غائی هدف

 این برسد، آنجا به تا کند به را تغییرات یكسری باید که این نهایت است خصوصیات این جامع داریم که

 هماهنگ قدرت ما فرهنگ اگر حال. تغییر لحاظ با البته شود می تعیین که است هدف و ضرورت بین موضوع

 انقالب بگوییم تا بشناسیم را بكند برطرف تواند می گفتیم که را هایی نیاز آن باید باشد داشته سازی

 هدف از تعریف یک ما پس شود؟ می چه کردیم پیدا دست آن به وقتی اینكه و دارد ضرورت فرهنگی

 شد عرض خدمتان که آنچه بر بنا حاال. ماست متغیر که موضوع از تعریف یک و( جمال باال ولو) خواهیم می

 گردیم می بر دوباره و. بگوییم را موضوع باید بعد و. بگوییم باالجمال را هدف باید اول ما که بگوییم توانیم می

 خصوصیات باید بالتفصیل هدف چیست؟ باالجمال هدف با بالتفصیل هدف فرق. گوئیم می بالتفصیل را هدف

 . است معین غیر که استراتژی اهداف یعنی باالجمال هدف ولی باشد داشته را تعین

 . دارد الزم بیشتر دقت[ باالجمال هدف: ]س

 .دارد را عام کیفیت ولی دارد معین خاص کیفیت نه و دارد کمیت نه ولی است تر دقیق خیلی: ج

 . شود بیان اجمالی طرح در باید اهداف این ذیل و صدر: س

 بیان به نوعاً اجمالی طرح ولی کنید بیان را بالتفصیل متعین اهداف شما باید قاعدتاً تفصیلی طرح در: ج

 چیست؟ خواهیم می که فرهنگی انقالب از اجمالی هدف ببینیم حال. پردازد می اجمالی صورت به مقصد

  دارد؟ اصالتی چه فرهنگ

 مختلف های اراده توانید نمی باشید نداشته سازی هماهنگ ابزار شما اگر. است سازی هماهنگ وسیله فرهنگ

 چه پذیرش. برسد پذیرش به که وقتی شود؟ می درست موقع چه سازی هماهنگ وسیله این. کنید هماهنگ
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 و نباشند متناقض که وقتی شد؟ ایجاد پذیرش بگوییم که است صحیح موقع چه شود؟ می ایجاد موقع

 . نكنند نقص را همدیگر

  نباشد؟ متناقض چیز چه با: س

 فعالیت از مختلفی بخشهای و دهد می را پذیرش امكان فرهنگ تالطم یعنی نباشند متناقض همدیگر با: ج

 ترین جزئی. )کند نمی پیدا تحقق فرهنگ نباشد، شكل ترین جزئی در هماهنگی اگر. کند می هماهنگ را بشر

 در آقا این که هماهنگی با دهید می انجام عملیات در شما که ای هماهنگی این ولكن( ترین مصداقی یعنی

 عرض مثال باب از. آید می اول بخش یک در همگی االخر الی و دهد می انجام دیگری موضوع در عملیات

 کنید، می حل که را مسائلی و کنید می ریاضیات در که را کاری اش ساده سادة درشكل شما مگر. کنم می

 جمع جمع درباره که را وآنچه و گویند می کاهش مورد در که را آنچه و گویند می جمع درباره که را آنچه

 این نبود؛ هم ضد یعنی نكرد نقص را دیگر هم گویند، می تقسیم مورد در که را آنچه و گویند می ضرب یعنی

[ هم با را اینها] یعنی. شود می گرفته خدمت به که است محاسبات به نسبت تفاهم در ساده بسیار مرحله

 . شود نمی نزاعتان و کردید هماهنگ

 دالیل خاطر به را پول آن بعد بریز، من حساب به گویید می دهید، می و برید می پول بانک به شما وقتی مثالً

 پول چقدر که نشود دعوایش شما با او شود می باعث هست که روشی و محاسبه نحوه و ستانید می هست که

 .بكنید کار هم هماهنگ و باشید داشته تفاهم همدیگر با توانید می یعنی. ستانید می

 یک که را حرفی لذا کند می ایجاد نظام یک علم آن خود موضوعات و مسائل،احكام بین علم یک در هماهنگ

 هم دانشها از ای مجموعه در آیا. کنند نمی نقص را دیگر هم و دارد خوانی هم دیگر بخشهای با زنند می بخش

 انسجام قدرت قدر هر و باشد بیشتر موضوعی تنوع در فرهنگ گسترش قدرت قدر هر باشد؟ اینگونه شود می

 هایش مقوله بین واالّ است بیشتر تالئمش به یعنی است بیشتر نیز آن پذیرش قدرت باشد، بیشتر وحدتش و

 گوئی تناقض دچار دهند می نظر که کسانی هم عینیت در و شود می پیدا درگیری و شود می ایجاد چالش

 بوسیله که اجتماعی هماهنگی. شود نمی واقع اجتماعی هماهنگی یک یعنی زنند می حرف هم ضد و شوند می
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 جمله از دخیلند فهم در که دستگاههایی کلیه که است این شكلش ترین عالی در و. شود می ایجاد فرهنگ

 داشته تالئم و باشند کاسه یک دیگر هم با مقوالت این همه و اصطالحات ها، تجربه سنجشها، حساسیتها،

 .باشند

 . است کافی این آیا: س

 شود می این منشاء دوباره کنند می پیدا توسعه که نیازهایی آیا رسیدیم جا این به اگر کنم، می عرض االن: ج

 ایی هماهنگی اگر. است پذیر ارتقاء هم هماهنگی خود پس ندهد؟ پوشش قبل دستگاه در را هماهنگی که

 چگونه اینكه تحقق در. دهد می انجام دارد را خودش کار فرهنگ گوییم می ما وقت آن لحاظ هم ارتقائش که

 چیست؟ فرهنگ از ما هدف و غرض که است این بحث ً فعال. دارد تفصیلی بحث است، ممكن کار این

 . رفتاری سازی هماهنگ

 بخواهیم شهودی اگر بیابد، را تناسب و نسبت اینكه تا سنجد می کند؟ می کار چه شما سنجش مثالًقوة

. کنیم صحبت تجربی بخواهیم اگر کند حس یا و کنیم مالحظه بخواهیم عقلی اگر بفهمد، یا و کنیم صحبت

 از که است اثری تناسب و است چیز دو بین نسبت البته باشد، می نسبت با تناسب هماهنگی، مسئله بنابراین

 رسیدن به تناسب:  نتیجه دارند؟ نسبتی چه همدیگر با تا دو این اوّل مرحله در حال آید، می بدست چیز یک

 . است هدفی چه با هماهنگ یا هدفی چه با

 و شود پیدا استقرار که است وقتی پذیرش و گردد می بر پذیرش به خواهیم می ما که را هماهنگی باید پس

 اجتماعی پذیرش. است ضعیف پذیرش نسبت، همان به باشد تشاجر و درگیری و تلّون اگر. نباشد درگیری

 یک دیگر نظر از و است چیز یک کنی نگاه که نظر یک از بگوییم اگر. نباشد گوئی تناقض که است این رهین

 موضعی چه از بگویید و بدهید نظر تردید با دارید حق شما چیست؟ این پس اینكه درباره. است دیگر چیز

 پس شود، کشیده میان به دیگر سخن یک که است صحیح است، موضعی چه از گفتم که همین. است

 تفكیک دوجهتش بین مجبورم لذا. کنم تمام کامل مجموعه یک صورت به نتوانستم من را این. است حقیقت

 آن برای کلی تناسب و برسانم نسبت یک به را مختصات نقطه دو و جهت دو بین نسبت توانستم اگر. کنم
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 که دستگاهی که است طبیعی برسانم دستگاه یک به نتواتم که آنجایی. گردد می بر دستگاه یک به باز بگویم

 گاهی شود، می طرف این از گاهی من گیری موضع لذا. ندارم را کند ایجاد هماهنگی من نظر دو بین بتواند

 جزمیت نه و کند می پیدا وجود من ذهن در این حقیقت درباره تردید بگوییم که است صحیح و طرف آن از

 را تردید گاه هر یعنی نیست ممكن جزمیت بدون عمل میت؟ جز یا است بهتر تردید این آیا حال. آن

 .گیرد نمی انجام قاطعیت با عمل که بپذیریم باید آوردیم،

 انجام گذر اندازه به بلكه بدهیم انجام قاطعیت با هم آنقدر نیست الزم را عمل گوییم می ما حاال خوب

 بتوانید که کنیم می قبول را نسبیت ما بگویید توانید می شرطی به لذا گرایی مطلق یعنی قاطعیت. دهیم می

 هایی مقوله این از شود نمی نباشد حاکم آنها بر واحد جهت اگر و کنید تبیین واحد جهت در را ها این همه

 .گردیم می بر مطلب اصل به کردیم عرض که

 ...فرهنگ پذیرش شرط فرمودید شما: س

  اجتماعی قرار و اجتماعی استقرار استقرار، پذیرش، پیدایش: ج

 درونی که معنا این به شود پذیرفته افراد سوی از جامعه در فرهنگ باشد قرار اگر یعنی. نیست کافی تنها: س

 ساخته که فرهنگی اجزاء آن که نیست کافی کنند، رفتار و کنند زندگی و بیاموزند آن اساس بر و را آن کنند

 انسانی وسالیق ها خواسته و فطرت با متناسب اینها بایستی بلكه باشد، همانگ هم با است شده پرداخته و

 .باشد

 و بیاوریم افراری نرم بسته یک صورت به سنگاپور از را هماهنگی کامال فرهنگ ما که است ممكن مثالً

 هم با عناصرش و است هماهنگ هم خیلی که بگذاریم آن جای آنرا و کنیم پاك پاکن با را ایران فرهنگ

 است ممكن بیاید که وقتی ولی نیست، آن داخل هم ناخالصی هیچ و کند می کار هم ساعت مثل و خواند می

 باشد ناسازگار فطرتشان از بخشهایی با یعنی ندهد، رخ هستند ایران در که افرادی طرف از درونی پذیرش

 بلكه نیست کافی بودن هماهنگ شرط فقط بگوییم خواهیم می یعنی. نكنند رفتار[ فرهنگ آن طبق] بنابراین

 .است مالك هم انسان فطرت با بودن همراه
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 . پردازیم می آن به که است خوبی سوال این: ج

 . بپرسم هم آن دارم هم دیگر سوال یک: س

 . بپرسند را سواالتشان نیری آقای شما از بعد: س

 است؟ شروط از یكی یا است شرط هماهنگی آیا: نوشتم اینگونه را اولتان سوال من: ج

 . جامعه در پیداکردن جریان و پذیرش برای[ هماهنگی: ]س

  دوم سئوال: ج

 و مختلف علوم یعنی علم و دانش فقط هم آن کردید، تعریف آن بعد یک به را فرهنگ شما اینكه دوم: س

 خانه خواندن؛ درس کردن، ازدواج از است مردم زندگی روش فرهنگ، که صورتی در علوم، بین هماهنگی

 آن[ باشیم مواظب] گوییم می که فرهنگی انقالب[ بحث در] براین بنا غیره، و علوم و دانشگاه رشته تا ساختن

 فرهنگ هم بعد و دانست فرهنگ را، دانشگاها فقط[ یعنی شد مواجه آن با] فرهنگی انقالب ستاد که مشكلی

 . نشویم آن دچار هم ما شد می نباید که شد گونه این ما جامعه

 را پایه رف تعا سری یک ما کردیم، ما که توافقی. کنم عرض توضیحی یک پایه تعاریف مورد در من البته: س

 شناسی جامعه علوم تعریف فرمودید شما که تعریف این آوریم، می کردیم بحث آن روی قبال که ای مبانی از

 دیگر آنها روی بر و بپذیریم اول از والیت نظام پایه بر را پایه تعاریف که کردیم توافق ما. است فرهنگ از روز

 . باشیم نداشته بحثی

 پژوهش اینكه برای هم اجمالی مقایسه یک کنیم نمی محدود یعنی کنیم می ذکر را احتمال تا سه آن حاال: ج

 تعریف کدام که کنیم می اجمالی مقایسه یک آینده جلسه در. باشند داشته مشارکت برادرها باید باشد

 .است کاملتر

 . نكند دور بحث اصل از را ما پایه تعاریف به پرداختن که باشد حساسیت این خواستم می فقط من: س

  تطبیقی بیان یعنی: ج

 .کنید حذف را آن دارد، وجود قبلی جلسه صورت در من سوال که اگر: س
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 مثل هایی مقوله در حتی جامعه مختلف عالئق بین سازش که است این سوال آقا، حاج ببخشید( نیری آقای

 خیر؟ یا گیرید می بر در هم را جامعه ساختن وری بهره

  است؟ اجتماعی توسعه همان ساختن ور بهره از غرض آیا: ج

 یا گنجد می کنیم می داریم ما که هماهنگی تعریف درقالب یعنی نه؟ یا گنجد می فرهنگ قالب در آیا. بله: س

  نه؟

  بله: ج

 سوال جا هر اگر. داشتیم هم دیگری استدعای یک بفرمایید، سئوال این پاسخ به شروع شما اینكه از قبل: س

 وقبلی عادی موضوعات با ومتناسب نیست هستیم االن که موضوعی با متناسب فرماید می که پاسخی یا

 خیلی بگذاریم، خودش متناسب جای به منابع از استخراج در بتوانیم ما که بفرمایید ای اشاره یک هست

 .متشكرم

 امروزاست، جلسه اصلی موضوع این. کنیم عرض خدمتتان را فرهنگ از باالجمال هدف شد بنا حاال خوب: ج

 و کرد پیدا تقّّدم« ضرورت» بحث اول پس. کنیم تعریف را موضوع اجمالی وهدف ضرورت بین بتوانیم بعد که

 ضرورت، شود نوشته اول که است بهتر طرح نوشتن برای چند هر«. موضوع» بحث بعد و« هدف» بحث بعد

  هدف بعد و موضوع بعد

 که وقتی ولی. باشد هدف موضوع، ضرورت، صورت به ببریم نوشته یک کسی برای بخواهیم اگر یعنی

 که موضوعی چیست؟ شود  پیدا داریم انتظار که مالئی چیست خالء بگوییم یابد. کنیم پژوهش خواهیم می

  چیست؟ بیاید بدست مالء این تا کنیم تعریف باید

 بیشتر فهم برای باشد، می ها مقوله بین تناسب و نسبت هماهنگی ابتدائاً که کنم می عرض یادآوری از بعد

 به رسیدن برای کبری و ضغری تالی، و مقدمه بین هماهنگی کنیم، می شروع ترین ساده از. زنیم می مثال

 سخنی گونه هر هماهنگی ضرب، در چه جمع، در چه. خواهیم می که حاصلی برای دوعدد هماهنگی نتیجه،

 که را اثری برای هنری حالت گونه هر هماهنگی حتی داریم، انتظار که ای نتیجه برای گوییم می که
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( دارد دوئیت حتماً شود نمی تنها القاء حالت یک با چون) کنیم می عرضه هم سر پشت دوحالت ما خواهیم می

 مرحله ترین  ساده این دیگر، عبارت به. آید بوجود دیگر شخص در داریم انتظار که حالتی و تأثر یک تا

 حذف فرض عالم جای هیچ هم کلی صورت به هماهنگی. است مقصد و تناسبش و دو بین نسبت هماهنگی

 ناهماهنگ اثر اصل به نسبت اینكه نه[ نداریم] هم انتظارمان مورد موضوع به نسبت ناهماهنگ ما یعنی. ندارد

 چیز دو بین نسبت ذات در پس. باشد ما علیه بر و ناخاسته ولو دارد را اثری ترکیبی هرگونه بلكه باشد

 فالن مثال که بگوییم توانیم می. نخواهیم چه و بخواهیم ما چه هست، دیگر موضوع پیدایش و تغییر به تناسب

 بود بناء که شما نظر موضوع از گویم می بنده و شد هاری بحران شدت دچار بیمار و نبود هماهنگ و دار

 اثر آن خود مطالعه برای شده پیدا که اثری نظر از ولی( گویند می که همانطوریكه) شود خوب بیمارحالش

 آسیب بخواهم من اگر یعنی دهد، می را سوم وضعیت این بیمار این یا و. دار این یا و تغذیه این که گوییم می

 پیدایش علت و است شده داده او به که دارویی وضعیت و قبلی بیمار وضعیت علل جزء حتما کنم شناسی

 تغییر تغییر، این[ بگوییم شاید] بله آورم، می را تغییر این به و حالت این به رسیدن تناسب و حالت این

 ما که شود می اموری جزء تناسب و نسبت بینیم می کنیم می نگاه ما نظرکه نقطه این از ولكن نبود ما مطلوب

 .است جریان ابزار یعنی بگذاریم، کنار را او توانیم نمی

 بین گاهی هنگی هما. باشد می داریم که معنایی این به تحقق یا جریان ابزار فرهنگ، یا هماهنگی بنابراین

 و تكامل و توسعه. اجتماعی ارتباط بین گاهی و است وارضاء شخص نیاز بین گاهی است علمی های مقوله

 یعنی باشد، داشته هماهنگی انتظار فرهنگ که شرطی به البته باشد، تواند می کجا به تا هماهنگی گسترش

 و افتادگی عقب است؟ چگونه تكاملش و توسعه است؟ چگونه امورش است؟ چگونه رونقش فرهنگ بگویند

 ندارد، ضرورت که این یكی کند، پیدا تكامل مبنا برسه بنا دارد ضرورت فرهنگ اوّل گفتیم چیست؟ ضعفش

 .جهت در حفظ با ولی دارد ضرورت که آن سوّم و. است ضروری اینكه دیگر

 و نر انسان. زن انسان و مرد انسان) است انسان دو بین رفتار ارتباط نحوه یک ازدواج بگوییم توانیم می مثالً

 کوچک را نیاز شما چه هست، نیاز یک حل و ارضاء برای شدنش مقنن نحوه و رفتار نحوه این(. ماده انسان
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 گرفته بزرگتر خرده یک چه و اجتماعی نیاز بگویید و بگیرید بزرگتر کمی چه و جنسی نیاز و بگویید بگیرید

 هر به نسبت بگوییم بعد و کنیم فرض مختلف سطحهای در توانیم می را نیاز ما پس. تكاملی نیاز بگوئیم و

 ندارد تعریف آدم گفتید اگر. باشد هماهنگی تواند می ارتباطی چگونه است، صحیحح ازدواجی نوع چه سطحی

 و دهد می صورت که را ازدواجی این باید حتماً. شود می گفته حسی گرای نسبیت در که مادی تودة یک مگر

 حل و جامعه مادی مندیهای نیاز وحل فرد مادی مندیهای نیاز حل با متناسب کند می ذکر که را اخالقی

 . باشد اجتماعی مادی تكامل

 نیاز حل با باشد متناسب باید نیست عالم این به محدود چند هر است حاکم برآن جهت که گفتید اگر

 . شود نمی ده ما به محدود که الهی تكامل جامعه، فرد، مندیهای

 همدیگر با را ها نسبت خواهد می آن بر حاکم فرهنگ و باشد نداشته اثر که نداریم رفتاری هیچ بنابراین پس

 ـ دهد انجام کاری یک بتواند بعد تا بیاید آدم ذهن در نقشه باید مثالً. برسد مقصد به تناسب به تا کند ایجاد

 سنجیده تصور وفق بر عمل تا بیاید ذهن به که کاری از تصور ـ بریم می بكار اش ساده معنای به االن را نقشه

 و باشد مبهم انگیزه ولی باشد داشته انگیزه که فعلی ندارید، عالم در انگیزه بدون فعل شما بگیرد انجام شود

 مثالً باشید داشته توانید نمی هم جمال باال طلب و دهد نمی گوش کسی. باشید نداشته هیچ عمل از تصوری

 را سر خوبی یعنی باالجمال طلب شود می این کنم، کار چه دانم نمی ولی کند می درد سرم من گویید می

 سرم که بخورم قرص بروم خواهم می میكند درد سرم گویید می ولی دانید، نمی اصالً را راهش ولی خواهید می

 وآرام خوردن قرص بین نسبت از تصوری. بدهید تفصیل خواهید می که اینست معنایش شود ساکن دردش

 درست بگویید توانید نمی اصالً باشید نداشته نقشه تصور بدون ساختمانی هیچ[ دارد وجود] سرتان شدن

 هماهنگی و اش نقشه و تعینش نیست کافی تنهایی به نیاز. باشد داشته وجود مسكن به نیاز چند هر کنید

 . است تكامل بخش عهده بر کیست؟ عهده بر اش

 با فرهنگ در ولكن رود می باال وتالش گیری موضع در ظرفیتش حساسیت شدت و روحی شدت نیاز، توسعه

 از که را آنچه نباشد جداشدنی همدیگر از دوقول این چند هر کند، می پیدا تَعین پردازش و گزینش و گمانه
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 حتما شود ارضاء بخواهد اگر داریم ما که را نیازهایی بنابراین. است سازی بهینه قدرت خواهیم، می فرهنگ

 ظرف این که همنطوری است فرهنگ عهده بر سازی بهینه.کند اندیشی وهم کاری هم فرهنگ[ با] باید

 یک فردا است ممكن شود می درست این بوسیله که نیازی این اینكه اصل تا گرفته جنسش از کند، می بهینه

 . برود کنار این که بیاید دیگر تغذیه نوع

 قبل سال هزار 1 تا مثالًً بروید، جلوتر اگر شما قطعاً. قند برای را ظرفی باشید نداشته الزم شما فقط نه اصالً

 بگویند بروید هم بعد سال هزار دو اگر نبود قند بنام هم محصولی و نداشته وجود قند برای قندان بنام ظرفی

 هم چه هر کنید می تناول و آوریم می مصرف یكبار ظرفهای در گرم چه و سرد چه ی نوشیدنیها دیگر ما که

 یا اینقدر شماره طعم با شیرینی یا مثالً گذاشته آن روی هم عالئمی یک و شده قاطی شود قاطی باید که

 هم کیفیتش. موضوعاً کیفیتشاست، از غیر این باشد؛ نداشته وجود قندان اصال که است ممكن این. آنقدر

 عوض تواند می نوعش و فرم و کیفیت بكنید گیری اندازه که هم کوتاه بسیار زمان یک در آن که پیداست

 چه ، جزئی مصداقی های بهینه چه[ شود انجام] ابعاد همه در را کردنها بهینه و ها کردن عوض این کار. شود

 .بیاید دیگر موضوعی یک و برود موضوعی یک یعنی. باشد موضوعی های بهینه چه و کیفی های بهینه

 اگر که را ازدواجی مسلماً. آن مسائل و ازدواج مورد در مثالً بگویید قسمتها همه در[ را این] توانید می شما آیا

 شود تولید منزل در باید غذا و کند تبدیل را تبدیل قابل محصوالت کلیه باید زن اینكه برای بكنید طرح شما

 شان اجتماعی حضور و دارند وقت میزان دو اینها شود تولید اجتماعی بصورت غذا دارد احتمال که آنجایی تا

 بخواهند چه و باشند داشته اجتماعی حضور و بنشینند کامپیوتر پشت خانه از بخواهند چه. شود می شكل دو

 کند می پیدا فرق وتبهّل حسن در فردی و خصوصی صورت به مرد و زن این ارتباط وضعیت این. اداره بیایند

 تهیه اجتماعی بصورت مسكن، و پوشاك تغذیه، مثل شود تهیه هست بنا که محصوالتی کلیه که وقتی آن با

 . است رقم دو آنها انتظارات زیرا باشد اجتماعی بیشترش درصد یا و شود
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 اش ذاتی خصوصیات از موقت ازدواج نوع در یعنی کند می فرق هم ازدواج نوع بگویید شما که است ممكن

 33 موقت ازدواج اگر یعنی. است مرد دست والیت دائم ازدواج نوع در و نیست مرد دست والیت که اینست

 . نیست مرد دست به والیت آن در که است اجتماعی داد قرار هم سال 100 یا سال 210 یا سال

 به را والیتش که است خوب هم مرد به نسبت چند هر و باشد اول موضوع زن برای اجتماعی والیت واقعاً اگر

 آیا ولی. است شده پیدا رسول از بعد آسمان زیر که عدولی اعدل دست کسی؟ چه دست ولی بسپارد، او

 نیست معلوم گویم می بسپاریم؟ است عادی هم انضباطاتش احیاناً که آدمی یک دست را والیت است خوب

 کنید فرض مثالً دهید، می هرکسی دست را این آیا باشید داشته ظریف دستگاه یک اگر شما باشد خوب که

 به راحتی به را این است، محترم برایتان که دارید ای وسیله یک یا و دارید کامپیوتری یک یا ساعت یک که

 . کند می عمل درست او که باشید داشته اعتماد اینكه مگر دهید نمی کسی دست

 درباره گیری تصمیم درباره غیر به اختیار واگذاری باشد، اختیار خود از باالتر بشر نزد در چیز هیچ عزّت نباید

 بدهد، کسی به ساده را ارشاد در والیت تواند نمی مشخص. است مرشد ولی شبیه رشدش، به نسبت آدم خود

 با فرقی چه زمانی چه در نه، یا است صحیح ببینیم اینكه تا است، زمانی چه در بگوییم است صحیح البته

 هم خودش اگر دنیا، از نه و دین از نه ندارد، اطالعاتی هیچ زن این گوییند می که است وقتی یک دارد؟ قبل

 . کند نمی هم هنری اینكه خالصه و کند می خراب را اختیارش کند اعمال را خودش اختیار بخواهید

 باالست، بسیار محاسبه و سنجش ت قدر و معاش و دین به نسبت اطالعاتش زن این گویند می هم وقتی یک

 کسی اگر حاال.( است بِقوله یَصِّحُ مِمَّن) است عادل خودش یعنی است، کرده پیدا هم باالیی روحی ملكات

 اینكه یا. نیست جایز شرعاً کار این بدهد، کتابی اهل یک به را والیتش و کند شوهر کتاب اهل یک با بناشد

 بدهد بخواهد ابالی ال شیعه یک به یا. بكند کاری چنین نباید یقیناً. شود او دائم عقد و بدهد بخواهد سنی به

 نباشد واقعی شیعه او اگر تو بدهد متوسط شیعه به بخواهید اگر یا نكنید، را کار این تواند می اگر گوییم می

 هم همطراز اگر گوییم می طرازیم هم بگوید اگر و. نده این دست را خودت والیت لذا کنی، ارشادش باید

 تو اختیار در است تو از بدتر تقوا و علم نظر از اگر نده، او دست را والیتت نباشد تو از برتر او اگر هستی،
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 مرشد یک یا اخالق معلم یک به باشی سپرده را خودت که است این مثل تو؛ رشد برای مگر کند، نمی تصرف

 .بس و باشد می تو نفع به تو پرورش برای که

 در مصداق یک به اشاره من. میكند پیدا فرق رشد، مراحل با متناسب ثانیاً شود، می طرح فرهنگ در اوالً این

 در که کنید نمی پیدا را قسمتی هیچ بگیریم نظر در را قسمتهایش کلیه اگر کنم، می کردن زندگی روش امر

 بهینه قابل و باشد نداشته ساختاری دهیم، می تفصیلی را توضیحش بعداً که را ساختارهایی تكامل جریان

 (. توسعه شود می موضوعاً که) موضوعاً هم و کیفاً هم کمّاً هم نباشد،

 یعنی دیگر بعد دو و است جامعه از بعد یک سازی هماهنگ ابزار یا فرهنگ که گیریم می نتیجه بنابراین

 بوسیله پذیرش. است سازی هماهنگ بخش این ویژگی ولی نیست، بگوئیم خواهیم نمی را اقتصاد و سیاست

 باشد جامعه در متناقض درون خواست ولی باشد خواست اگر شود نمی واقع هماهنگی منهای دیگر بخش دو

 خواست. سیاسی مرج و هرج چه و اقتصادی مرج و هرج چه فرهنگی مرج و هرج چه شود، می مرج و هرج

 خدا دو هر جهت در یا یعنی. هستند متناقض هم موافق جهت در حتی است متناقض کیفیت در ولی هست

 . دارند نزاع هم با مورد تعیین کیفیت ولی اند، مادی دو هر جهت در یا پرستند،

 را تواند نمی دلیل چه به اینكه. کند هماهنگ را کار این تواند نمی کننده هماهنگ ابزار بعنوان فرهنگ یعنی

 . شود نمی واقع پذیرش خالصه. تواند نمی که دارد گیر کجایش که کنیم می عرض بعداً

 به نسبت این شود، می انجام هماهنگی بوسیله اجتماعی استقرار. است اجتماعی استقرار از پس پذیرفتن

 پذیرش به هم فرهنگی جهت از. است هماهنگی فرهنگ  اساسی شاخصه فرهنگ، خود بحث در. اوٌل سؤال

 هم اقتصادی طرف از و باشد خواستها یا ها انگیزه توسعه باید سیاسی جهت از هماهنگی، به مگر رسد نمی

 .باشد آمد کار باید

 گوئیم؟ می چه است شده تشكیل عناصری چه از بگوئیم اگر ولی است، سازی هماهنگ فرهنگ نقش: س

 از غیر جامعه. است اقتصاد و فرهنگ و سیاست رساند می وحدت به را جامعه که ابعادی بگوئید باید: ج

 اثر. آید می بوجود آنجا در اشیاء اثر که گوئید، می تمدن آن به که دارد علمی نمود یک جامعه است، فرهنگ
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 یک ها، عالقه و سیاسی بخش بعنوان دارد بخش یک و بینند می هم را ارتباطات اثر بینند می آنجا هم را آدمها

 تری ساده جهت اوالً است فرهنگ به مربوط که را بخشی. نسبتها و تناسبها افزارها نرم بعنوان دارد هم بخش

 . شود نمی درست جهت مفهوم کنید حذف را جهت اگر است، کیفیت جهت زیر. دارد

 تر پائین کمی کیفیت و تناسب از. است کیفیت یا تناسب بگوئیم بحث مورد در توانیم می که کالم اولین

 هماهنگی گویم می آییم می تر پایین و هم آن از تناسبها، به نسبت اجتماعی پذیرش گوییم می آییم می

 همه هماهنگی در که سنجشی ابزار این. ارضائش و نیاز بین هماهنگی یعنی آدمی رفتاری هماهنگی رفتارها،

 که ببیند اینكه برای سازد می دستگاهی و تئوری آید می روحی حاالت به نسبت تحلیل در حتی آید می جا

 متالئم و هماهنگ حتماً ابزارش آن باید است؟ تردید دچار جامعه این چرا است؟ تردید دچار آدم این چرا

 دارای که است مدلی یک کند می مطالعه دارد که را موضوعی. برسد نتیجه به تواند  نمی وگرنه. باشد

 این به نسبت موضوع آن امور مطالعه برای مدل این گرفتن نتیجه در اصل باید ولی باشد می متغیرهایی

 . کرد خواست در آن از بتوان یعنی. باشد هماهنگ و متناسب تشخیص، هدف

 خصوصیت آنوقت. بكنیم تعریف را فرهنگ بتوانیم مبنا سه طبق بر باید ما بكنید فرض چیزی چنین اگر حاال

 ماده اصالت دستگاه در فرهنگ چیست؟ دارد فرق دیگران با و داریم فرهنگ از که هدفی در آن تطبیقی

 را نامش اینكه باشد مادی تاثیرات و تاثیر از آمده بر باید آنجا در فرهنگ. کردیم عرض که باشد نباید اینجور

 گیاهان بگوییم من که است این مثل هستند مختلف و گذاریم می عملكردها و منطقها و نیازها و خواستها

 یک از دارید دهید می انجام را تحلیلی شما وقتی که اینست من اولیه مفروض. مختلفند سنگها یا اند مختلف

 ماده از برآمده اراده و آگاهی اگر یعنی نیست خودتان دست آن که کنید می نگاه عالم به مختصاتی نقطه

 .شود می گفتند...... آقای که چیزی همان دقیقاً باشد

 پیشینه نقش عبارتی به: س
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 که بریم می اختیارات توسعه نظام تحت را پیشینه ولی هستیم پیشینه به قائل هم ما. .. پیشینة نقش: )ج

 بر نیست درست بگوییم که است صحیح شود می دیده مادی نسبیت در آنچه اگر بنابراین(. کند می پیدا فرق

 البته، بچینید هم کنار و کرده ردیف را دارد که آثاری بلكه بكنیم، توصیف و بیاوریم مفروضاتی یک اساس

 ال حَیْثُ مِن را مفروضاتان دارید شما کنیم می بندی دست که را آثاری وقتی اوالً داریم، این بر اشكال تا چند

 را آدم رویم می یا شناسیم می را ای جامعه یک رویم می گوید می وقتی شما دهید، می دخالت یَشْعُرْ

 بعد. کنیم می نوشتن به شروع را آثارش ابتدا که است اینگونه شناخت این گویم می بینیم، می. شناسیم می

 ابتدا چه اگر دهیم توضیح را تقدیراتی تا کنیم برقرار تناسب آنها بین بعد اینكه تا کنیم می بندی دسته را آثار

 کنید؟ کار چه استقرارتان سر پشت خواهید می ولی کنید می آوری جمع استقرائی صورت به را آثار آیید می

 . بدهید انجام قیاس و سازی مجموعه خواهید می

 های العمل عكس ، این که اینست شما پیشینه اولین بلكه باشید نداشته پیشینه شما که نیست جور این

 قواعد این متغیر کشف دنبال به شما ثانیاً. است مند قاعده یعنی شود، می پیدا دارد که است ضروری و طبیعی

 اصلی متغییر که این دوم فرض و است آن بودن مادی و بودن قهری اولیتان فرض پس. هستید مجموعه و

 موجودی خودش یعنی است، تكاملش علت مادی، های نیاز که است این سوم فرض و. است مجموعه و دارد

 . است مادی هم اش اصلی متغییر و خواهد می هم اصلی متغییر و است ماده از آمده بر

 که را آنچه. بكنم آن به هم یح تصر من خواهید می. شد هم عالی حضرت پاسخ به هم ای اشاره حال عین در

 می دست به سطوح کلیه در را تناسبها و نسبتها کلیه گیرد، می بر در را اجتماعلی توسعه کنیم می عرض

. جزء یک عنوان به نه و بعد یک بعنوان البته. کنیم می جدا اقتصاد از و سیاست از را فرهنگ بنابراین گیرد،

 کنیم نگاه آن به کل یک شكل به و بگیریم را آن درونی متغیرهای باید بیاید بخواهد خودش درون در هرگاه

 در منتجه به شدن تبدیل در( اقتصاد و سیاست) دیگر تای دو با را خودش باید بیاید بخواهد جامعه در هرگاه

 که باشد می مقاومت وزن، و ارتفاع و عرض و طول مثل دانیم، می منتجه صفت را آن وقتی یعنی بگیریم نظر

 بعد یک داخل بخواهیم و نبینیم منتجه در را آن اگر ولی نیستند تكفیک قابل هم از و هستند هم بعد اینها
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 را کار دو هر البته کنیم عوض کردن بهینه جهت را نسبتهائی و کنیم نگاه آن به مجموعه یک داخل و ببینیم

 بین نسبت بعد و ببینیم مجموعه داخل هم ببینیم، را آن منتجه در هم باید یعنی دهیم، انجام هم با باید

 داخل به که وقتی آنگاه ببینیم، واحد منتجه یک به را اثرش شدن تبدیل و مجموعه دهنده تشكیل اعضای

 که است داشته موضعی چه که کنیم شناسایی و ببینیم را آن دهنده تغییر اجزای و بیاییم باید آئیم می آن

 . کرد خواهیم بحث بعداً

«الطاهرین آله و محمّد و سیّدنا علی اهلل وصلی»  

 

 



 بسمه تعالی

 مدیریت توسعه فرهنگی

 6جلسه 

 حسینی، والمسمین االسالم حجت: حضار خدمت در را فرهنگی توسعه مدیریت ششم جلسه: پور علی آقای

 و هستیم رضایی آقای جناب و نیری آقای و حبیبی آقای دانمشند، مهندس آقای مرعشی، مهندس جناب

 .یكشنبه روز و 3/1/33 تاریخ هستم پور علی هم بنده

 بحثی یک اول که داشتیم، حسینی آقای جناب خدمت در را اجمالی هدف بحث افتتاحیه قبل جلسه ما

 که 33 سال نشریات به فرمودید کدی یک شما که فرهنگی، انقالب مختلف رویكردهای مورد در داشتیم

 یک دانند، نمی ضرورت را فرهنگی انقالب به پرداختن که هستن ها بعضی بینیم، می را رویكردهایی باز داریم

 چه به هدف و کنیم؟ شروع کجا از باید ما ضرورت بحث از بعد اینكه مورد در داشتید روشی و روشمند بحث

 نهایت در. کنیم بیان را جمال باال هدف ضرورت بحث از بعد باید ما که شد این نتیجه نهایتاً باشد؟ صورت

. کرد اطالق آن به را فرهنگ از یاهدف فرهنگ از انتظار مورد اثر بشود نوعی به شاید که داشتید بحثی یک

 مثل هایی واژه از بحثتان در و است، سازی هماهنگ برشمردید فرهنگ اصلی وظیفه عنوان به که آنچیزی

 را فرهنگ استقرار و سازی هماهنگ که است اصلی پذیرش این که فرمودید، صحبت استقرار و پذیرش

 اجتماع رفتاری نظام و بینشی نظام ها، حساسیت نظام مختلف، وجوه دو بین را تناقض نتیجه در دارد، بدنبال

 تر فرهنگ با جامعه آن بنده تعبیر به..باشد باالتر هماهنگی این مقدار هر و برد، می بین از را تناقض هست،

 . است

 که، بود این یكی. شد مطرح کارگاه جلسه در و نیست، اینجا آنها از یكی که رسید ذهنمان به که سئواالتی

 ثابت ضرورت در ما اگر چون بگوییم؟ مبنا سه در هم را هدف بحث که است الزم ضرورت بحث همچون آیا

 هدف دیگر دیدگاه آن از قاعدتاً را، فرهنگی انقالب بحث داند، می ضروری غیر اصوالً دیدگاهی یک که کردیم

 .ندارد معنا
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 .دارد معنا فرهنگ از هدف ولی ندارد معنا فرهنگی انقالب هدف: حسینی والمسمین االسالم حجت

 آیا. بود فرهنگ اجمالی هدف بحث اخیرتان بحث در که است بوده این  ما برداشت سؤال، اینكه( علیپور آقای

 اجمالی هدف یعنی نداریم بحثی این در را فرهنگی انقالب اجمالی هدف ما یعنی است؟ درست ما برداشت

 انقالب صرف اجمالی هدف نه خواهیم می را فرهنگی انقالب طرح از اجمالی هدف ما عبارتی به داریم فرهنگ

 اجمالی هدف بتوانیم باید بدهیم ارائه کارفرما به باشد قرار که ببینیم طرحی بعنوان اگر را طرحمان. فرهنگی

 انقالب مفهوم خود با مفاهیم، این بین نسبت که بود، سئوال. فرمودید که را مفاهیمی بعد[ ؟] را طرحمان

 استقرارهست، است، پذیرش مفهوم مفاهیم، آن چیست؟ ترما مبنائی مباحث مقدار یک با نسبتش و فرهنگی

 بفرمائید، محبت اگر فرهنگی، انقالب مبحث با و ما مبنائی مباحث خود با را نسبتش شما. رفتار هماهنگی و

 .است بوده جمعمان سئواالت جزء این

 وقتتان از و نگیرم را وقتتان اینكه و کنیم می عرض خدمتتان کوتاه بصورت ابتدائاً را سؤاالت. ..... اهلل بسم(: ج

 اضافه توضیح بود نشده روشن سؤاالت باز احیاناً اگر کردیم تمام را مطلب که وقتی ولی. بكنید استفاده

 ...را سؤاالت از قسمت اوٌلین. دهم می

 بود؟ فرهنگی انقالب هدف آیا گفتیم، مبنا سه در را ضرورت که بود این اوٌلی( س

 .فرهنگی انقالب نه فرهنگ از هدف( ج

 بله( س

 که فرهنگی در را هدف بله، ساده خیلی بصورت نه؟ یا گفت مبنا سه با باید آیا را فرهنگ از هدف( ج

 حتی لحاظ به نه است، انسان فطریات جزء دارد؛ انگیزه و است، مطلوب بذاته علم کند، مالحظه تجریدی

: مثال. وجدانی حالتهای مثل بشود، مبتهج تواند می خودش، های یافته از خودش حالتهای از انسان توانائی،

 که آدمی. ندارد دغدغه گذارد می آرام بالش روی را سرش خوابد، می آرام باشد نكرده ظلم که آدمی گوئید می

 و آرامی نا در( ایثارگر: )مؤثرِ شخص خوابد، می وجدان عذاب بدون باشد، خدمت فكر در نباشد، کینه فكر در

 کسانی برسانم باالتر را خدمتم خواهم می من که باشد دغدغه در اگر حتی نیست، وجدان مضطرب ی دغدغه
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 آفریقا گرسنگان فكر به شما مثالً دارند، فشار است، زیاد تعدادشان برسانم خدمت آنها به دارم میل که

 یعنی هستید، مملكتمان خود در عدالت فكرعدم در شما هستید، اروپا فرهنگی محرومین فكر در یا. هستید

 ایجاد در شریک را خودتان دیگر عبارت به. ندارید انگیز هراس دغدغه ولی کند می اذیت را شما رنجها این

 دغدغه دارد فرق خیلی این. است ظلم کردن طرف بر شما دغدغه دانید، نمی ظالم را خودتان دانید، نمی جرم

 راضی خود از"از غیر این است، مطلوب درك یک وجدانی آرامش احساس گویند می ظالم، دغدغه با اش،

 یک است، راضی خودش از خودش است نفس به معجب خودش کسی گوئید می موقع یک! است "بودن

 صحیح راه را، راهش نیست، عجب لزوماً دارد که رضایتی احساس دارد، رضایت احساس گوئید می وقتی

 به که هم وصیت لقمان جناب. نیست مردم به ایذاء راه من، راه گوید می. داند نمی باطل راه را راهش. داند می

 است، کرده می عمل خودش که است بوده چیزهایی همان بینید، می که هم را وصایایش کند، می فرزندش

 ال بنی یا". نیست عجب رضایت، این. کند پیدا استمرار این که میخواهد هم دلش و ندارد، ناراحتی هیچ

 اینجوری خدا با گوید می اینكه. دارد که وصایایی. نیست عجب این "عظیمً لظلم الشٌرك انٌ اهلل با تشرك

 و رضایت راه که داند می راهی را راهش. نیست عجب اصالً او در بكن؛ کار چه باش، اینگونه خلق با باش،

 بخواهم اینكه برای دلیلی گونه هیچ. است فطری گویند می( دوستی علم) داشتن، دوست را علم. است آرامش

 سالمت از بكشی، نفس توانی می راحت که بری، می لذت ات ریه سالمت از چگونه شما. ندارم بگیرم بكار

 یک هم دوستی علم گویند می. میگیرد انجام دارد درست خون گردش جریان و تنفس که بری می لذت قلبت

 تخیالت از کودك یک که است ممكن چگونه. باشد بیرونی و محیطی نیست الزم ی انگیزه. است فطری امر

 به که ندارد عیبی حكیم یک گویم می دارد، ربط اش محیطی آرزوهای به احیاناً که ببرد لذت رؤیایی

 از هدف. است لذات با مطلوب علم بنابراین. آنها از باشد داشته اطالع باشد، نداشته کاری محیطی آرزوهای

 گرا مطلق هستند، گرا نسبیت که کسانی دوٌم، هدف. است علم از هدف همان اوٌل، نظر در هم، فرهنگ

 دانند، می محیط با بهتر ارتباط و آمدی کار فقط نه را علم از هدف اصالً مادی، گرای نسبیت نیستند،

 این هستی، روابط به نسبت آگاهی معنای به علم گویند می. ندارد این جز دیگری زائد حقیقت علم گویند می
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 ابزارند، سخنان، ،(فهم نه و مفاهیم نه مقوله ؛"ها مقوله" کلٌاً گویند می. است بوده سابق مال. است تخیل یک

 ترین نظری از.. ..... ابزارند هم آنها هستند، سخنانی هستند، هایی مقوله هستند سرشان پشت که هم مفاهیمی

 توجه خوب. شوند می منكر را معنا آن به علم این بر بنا آمدی، کار به باشد داشته ارتباط باید گویند می ابزارها

 اند، نسبیت به قائل فهم، خود در و کنند می سازی سیستم االن که آنهایی ها، ای موضوعه اصل[ ؟] بفرمائید

 هم، به حرکتها نسبت دانند، می ونسبت حرکت حاصل و نسبت به منسوب را کیفیتها تمام و را فهم یعنی

 نسبی خودش چیست؟ علم چیست؟ شناخت مورد در یعنی. بشوند قائل این جز دیگری چیز به توانند نمی

 اجتماعی، ابزارهای کلیه گویند می. است نسبی خودش چیست؟ عاطفه چیست؟ اخالق چیست؟ وجدان. است

 اینكه نه دهد، می چگونگی از تحلیلی یک که کند می صحبت دیالكتیک شكل در چه اجتماعی، های مقوله

 ریاضی معادله یعنی دهد می ابزار چگونگی برای نسبیت تاست، دو این! چگونگی اداره برای دهد می ابزار یک

 کرد، جاری علوم کلیه در که بعد کند، می جاری علوم درکلیه کرد اش ریاضی معادله که وقتی کند، می اش

 از وری بهره یک آمدیش کار. دارد آمدی کار یک ساختید را مجموعه این شما. شود می عوض مرتباً هم بعد

 یک گیرید، می قرار جدید محیطِ یک در شما. شماست نیازمندیهای توسعه با توأم دهد، می شما به جهان

 دیگر تئوری یک. نیست پاسخگو دیگر شرایط این در قبلی تئوری آن. کنید می پیدا جدیدی نیازهای

 تا سه هر گویند می فهم، آمدی کار آثارش، فهم، موضوعات مفهوم، موضوعاً، فهم فهم، اصل بنابراین. آورید می

 آن خود گوئید، می شما که ابتهاج این بنابراین پس گویم می. است دگرگونی حال در مرتباً نسبیت جریان در

 نخواستم من قبل نظریه در حاال. شود می عوض اش همه ابتهاج موضوعات و اینها همه مبتهجش، و ابتهاج،

 دیگر حرفها این و فالن و ابتهاج و معلوم و علم و عالِم اتحاد بحث وارد نبود بنا چون بشوم، بحثش وارد زیاد

 فرهنگ، از هدف دوٌم، بخش در علم از هدف بنابراین پس. بود اشاره اینهم رفتیم، اشاره صرف به فقط شویم،

 تكامل این. هست سازی هماهنگ گفتیم چیست؟ فرهنگ از داریم، ما که را هدفی. آمدی کار بردن باال

 همین) که اینست آن و دارد فرق یک فقط. دهد می را آمدی کار بردن باال معنای همان هم سازی هماهنگ

 آمدی کار توسعه گوئیم می ما.( ببریم بكار بتوانیم بعدی قدم در را انقالب لقب ما که شود می علت هم فرق
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( خط طرف یک) جهت، یک است، گونه دو حتماً هم جهت و بشود، واقع واحد جهت بدون که است ممتنع

 در که، است طبیعی. نور و نار ائمه در مگر. کند می عمل طیف یک صورت به البته الهی، جهت یک و الحادی

 پاالیش مرتباً یعنی مرحله، هر در الهی به الحادی جهت از جهت؟ کدام از انقالب، به بشویم قائل بعدی قدم

 عینی ساختارهای نظری، ساختارهای بافت انگیزشها، بافت ساختارها، در شود می واقع انقالب شود، می

 آیا. گیریم می مختلف مبنای تا سه در فرهنگ در را هدف گردیم، می بر دوباره. شود می عوض مرتباً اجتماعی

 دوٌمی. باشد داشته فرهنگی انقالب از هدف تواند نمی اوٌلی طبیعتاً دارد؟ تا سه هر را فرهنگی انقالب از هدف

 انقالب با فرقی چه توسعه را، انقالب نه پذیرد می را توسعه پذیرد، نمی را انقالب ولی هست متكامل مرتباً

 پیدا ارتقاء و بشود عوض مرتباً جهت هست بنا اگر انقالب در چیست؟ انقالب با توسعه اساسی فرق دارد؟

 احترام آن به قبالً که مطالبی از سری یک بشود، الهی جهت به نزدیكتر مرتباً الحادی جهت از و کند،

 که اشتدادی[ ؟] کثرتش و وحدت که حال عین در شود می عوض تان ارزشی نظام. ریزد می بهم گذاشتید می

 و کفٌار با روز یک ما مثالً یعنی. ناهنجاریهاست با شما، نفی و گیری در وسعت رفتنِ باال با توأم شود می پیدا

 فردا. باشد شمشیر با محارب که است کسانی با فقط دعوایمان افتد می دعوایمان بودند دین بی که آنهایی

 شرکتهای اینكه. کند می خراب را محیطی شرایط! است بدتر که کند می اقتصادی محارب که کسی گوئید می

 سفارتهای نه ایران، در اروپا سفارتهای گویم می – بخواهند بنده از اگر – دقیقاً قوانینشان عمدتاً خصوصی

 که دارد سفارت یک یعنی کنند عمل آن در ید با مستقیماً کنند، عمل من کنترل تحت که منضبطی

 جاسوسی -1. کند می عمل کالسه آن انحصار تحت کند، می مشخص همدیگر با را دولت دو ارتباط ی کیاسه

 پنهان اینكه بدون خصوصی شرکتهای ی کالسه -8 آنجا برای کند می خدمتگذاری و آید آشكارمی غیر که

 اینها کند می خودش به مشغول را مردم دل یعنی کند می درست انگیزش محیط. آید می آشكارا بكند کاری

 دولتی خارجی، بازرگانی گفتیم ما که دید صافی آقای بودیم مجلس در وقتی یک – ساختارهای بنابراین

 آراء با که شما: گفت شد؟ چطور گفتم است؟ چگونه مبنا که گفت من به صافی اهلل آیت جلسه از بعد. بشود

 ی سلطه و نفوذ چگونه من: گفتم باشد؟ دولت دست باید داری سرمایه گوئی می چگونه مخالفی، کمونیستی
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 ابزار. میدهند نفر یک به امتیاز آنها نه،: گفتم! هستند مسلمان که بازاریها گفت. بپذیرم را مسلمین بر کفٌار

 اینجا در خاصی کسان به آمریكا[ ؟] موتور ژنرال شرکت دیگر عبارت به یعنی نفر، یک همان شود می تسلط

 مبارکه آیه ضد این. بكند کار اینگونه باید نمایندگی شبكه که دهد می هم دستور و دهد می نمایندگی

. شوم نمی متوجه را حرف این من گفتند ایشان. هست " سبیالً المسلمین علی للكافرین اهلل یجعل لن"قرآن

 دیگر ازکشورهای کاال گونه هر ورود که اینست عرضم من گویم می چه من مطلب به کنید عنایت شما گفتم

 را اقتصادی سود که اینست معنایش حرفها این است، بدی یا است خوبی تاجر دولت. باشد دولت نظر زیر باید

 این در حیات سود، مالك اگر. کند می عوض را سود مالك این دهد می قرار ارزشی و ایمانی سود بر مقدم

 بروید شما. دیگرست چیز یک این است، کفر بر اسالم برتری سود، مالكِ اگر است حرفی یک آن باشد دنیا

. نشوند باخته خود بروند خواهند می افراد که، را ضعفهایی و مضارٌ بكنید، بینی پیش کار این برای را ابزارهایی

 .است همینطور هم تان خارجه امور وزارت در نشوند، خریده بروند، مدل با که است دیگری حرف یک آن

 کاله بكنید کنترل که باشید نداشته ای وسیله باشید نداشته واستراتژی مدل _ خارجه امور وزارت در اگر

 در است، همینطور هم مان نظامی ارتباطات در. کنند نمی را کار این اقتصاد در فقط. گذارند می سرتان

 .همینطورست هم فرهنگی ارتباطات

 بیان تنها آمدی کار صرف به را، فرهنگ مفهوم اوالً. کنیم می حاکم را جهت یک فرهنگ هدف در ما پس

 نه موضوعی، هماهنگی ولی هست هماهنگی هم کارآمدی. است شرط آن در هماهنگی ی مسأله. نكنید

 دانیم، می محال را امر این سپس و. دهید می قرار پذیرش اساس را عمومی هماهنگی بعد. عمومی هماهنگی

 بیشتر هماهنگی تكامل امكان بشوید نزدیكتر الهی فرهنگ به الحاد از که میزان هر. واحد جهت حول مگر

 آن در اصالً کنیم می عرض طرف این از ما اینرا یعنی. نیست هماهنگی تكامل امكان کفر دستگاه در. شود می

 علت. دارد علت. نیست برسانند حداکثر به را هماهنگی اینكه امكانِ هم، لِلفكر صدر شرح در حتی دستگاه

 سیستم درون به اگر صحت معیار. برگردانند سیستم درون به هستند مجبور را صحت معیار که اینست

 مقدم اقتصاد ی انگیزه فردا شود، می مقدم ریاست ی انگیزه امروز. کند پیدا تواند نمی وحدت انگیزه، برگردد،
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 عبارت به. بینید می که را اجتماعی تنازع یعنی. کند می پیدا چالش انگیزه مرتباً یعنی. ........ فردا پس شود می

 ضمیر در خواهند می. است دغدغه نشناختن از فرار بنایش زیر اند داده قرار اصل فعالً که را تنوّعی دیگر،

 و. کنند می مشغولش مرتباً بخورد، اعصاب قرص اینكه مگر بكند تحمل تواند نمی این که نیاید خودآگاه

 حرص شود، می زیاد حرص. بشود آرامش منشاءِ سیر، این کنید می مشغول مرتباً شما که نیست هم اینطور

 مطلب. است آخرت به تقرّب و انس و عالقه شدّت از غیر دنیا عالم به نسبت حرص. است دغدغه اساس

 نیست، چوبی و سنگی مختلف های آله فقط متفرق اله(. القهار الواحد اهلل ام خیرٌ متفرقون و أاِله. )دوتاست

 حاکم کند، می تشویش دچار را او و. کند می پیدا حكومت او بر کند، می زندگی آن با انسان که حساسیتهایی

 منطقی بحث این حاال. بگیرد قرار سیستم از خارج صحت معیار اینكه مگر است محال حساسیتها بر شدن

 . .... اش

 از تواند نمی تناسب و نسبت باشد، اینگونه جا همه باید صحت معیار جزئی، هماهنگی آن عمومی هماهنگی

 عمومی. باشد تواند می موضعی. باشد کفر دستگاه در تواند می موضوعی هماهنگی ولی. شود برداشته منتجه

 به برگردیم. شد تمام پاسخها. بشود واقع جهت یک در است، محال هماهنگی در ی توسعه. باشد تواند نمی

 .بحث اصل

 است؟ چیزهایی چه بودن هماهنگ منظورتان عمومی هماهنگی( 2س

 ی همه در حسی، ادراکهای باکلیه نظری ادراکهای ی کلیه با روحی عاطفی، ، حساسیتی ادراکهای کلیه( ج

 ممكن. بیاید در سیستم یک بصورت کارها همه اینكه دیگر عبارت به. اجتماعی گروهی، فردی، حیات شئون

 در را آمدن در ماشین صورت به این. آدم آمدن در ماشین بصورت بیاید نظرش به سیستم از اواّلً کسی است

 الهی، ی دغدغه گاه هر. است مادّی ی دغدغه همان آن دارد، وجود که نظمی. کنید می مالحظه خوب غرب

 بنظر ابتداً که شود، می متحرّك علت نظم آن فردی، تقوای نه[ ؟] اجتماعی تقوای کند، پیدا اجتماعی نظم

 توسعه منشاء خودش تواند نمی ماشین که اینست ماشین با فرقش. دارد پویش ولكن ماشین مثل که آید می
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 جهت ما نسبیت اساسی تفاوت. جهت در رساند می حداکثر به هم را اش جامعه کارآمدی. باشد خودش نظم

 . شد

 !دارند جهت هم آنها( 2س

 .کنند عوض را جهت موضوع هستند مجبور دارد تروم اینكه دلیل به جهتشان آنها که تفاوت این با( ج

 یک روی بیاید بعد بیاید سلطنت نوع یک روی مردم عمومی جهت که است ممكن دوره یک گویم می مثالً

 چیست؟ برای کند می پیدا که تدبیری این خاص اجتماعی نظام

 .یابند تكامل یعنی تكامل، در جهت: س

 اند دانسته دخیل را مشارکت که ای دوره از اینكه با دهند نمی رأی امریكا مردم %30 ، ٪30 االن یعنی( ج

 چرا؟ گذرد می خیلی

 دهند؟ نمی رأی انتخابات در آنها از زیادی درصد چرا( 2س

 که اروپا بله( ج

 هم خیلی و گذارد نمی تاثیر آنها سرنوشت در هم خیلی رأی این کنند فكر که است ممكن( س

 زندگی به عمل در االن. نیست اینگونه که است شده معلوم االن که اند داشته امید آن به را چیزی یعنی( ج

 هزارتومان یا تومان صد شما اگر بیایند بورس بازار در اینكه به. شخصی نفع رساندن حداکثر به. دهند می رأی

 .بیاورید بدست بیشتری سود بتوانید که بچرخانید چگونه اینرا دارید که چه میلیارد یک. .. میلیون یک و

 نه( ج دانند می موضوع این تحقق متكفل را طرف دو(. .... 2س

 .کند  نمی اقتضاء[ ؟] یعنی برجستگی( 2س

 این گویند می مثالً. است کار پشت سهامی شرکتهای است ساز سرنوشت که آن گویند می اصوالً یعنی( ج

 باشد بارانی روز کنند می سؤال کنند؟ می شرکت چقدر گیری رأی در میگوید انگلستان که، است عجیب خیلی

 کی که کند می سئوال کسی آیا ولی. داند نمی دخیل خودش سرنوشت در را بودن حاکم نوع کسی. آفتابی یا
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 سر رویم می باشد آفتابی اگر و خوابیم می گیریم می خانه در باشد بارانی امروز اگر بگویند. روید می سرکسب

 .ندارد معنی انگلستان در این. کسب

 چه باشد تولیدی چه اقتصادی، یا تجاری، چه حال دارید مالقاتی یک دارید قراری یک جنابعالی مثالً

 پذیرند نمی هم را اش دقیقه است؛ مسخره چیزی درآنجا. نیامدم دیگر آمد می باران بگوئید بعد. باشد فرهنگی

 .شود می باران به بند که است رأیی نوع چه این. نیامدید باران خاطر به شما که

 نیست مهم سرنوشتشان در خیلی یعنی( 2س

 نظمی یک خودش برای که انگلیسی یک رفتن پارك نه شما رفتن پارك آنهم. است پارك رفتن مثل این( ج

 .بیایم خانه به هم کی و بروم پارك من حتماً کی که دارد

 نیست هم اعتمادی بی این شده پیدا که اطمینانی نحوه یک شاید]...........[  آقا حاج: رضایی االسالم حجت

 خنده)  که کند نمی فرقی است داری سرمایه هم ٪ 80 با داری سرمایه مدل بدهد رأی هم ٪ 30اگر حاال

 .بدهند رأی که هم آنها ٪ 30( آقا حاج

 .همین یعنی مشارکت معنا این( ج

 مرحله از که اینست هم تفسیر یک یعنی اند کرده عبور رأی از که بگویم خواهم می]....[  وقتی یعنی( س

 که است پسندشان مورد همان که شود می واقع نظامشان در گیرهایی جهت یک یعنی اند کرده عبور رأی

 .است افتاده عقب جامعه یک برای دیگر دادن رأی خود نكنند را دنیایشان فكر دیگر

 .بحث از بكنم استفاده اینكه برای اینرا سئوال من( ج

 وتوضیح کنند می تبیین واقعاً که آنچه. بفرمائید تكمیل بعدشما بكنم عرض یک من آقا حاج: مرعشی آقای

 عنوان به دولتها. نیست گذشته کننده تعیین های نقش دیگر نقششان دولتها االن گویند می: اینست دهند می

 که کنید فرض مثالً. بكنند برطرف باید کار و کسب مقابل در را اجتماعی تحرّك موانع که هستند دولتهایی

 خدمات جهت از هم چیزهایی یک حاال و کنند فراهم جامعه در اطالع گردش و چرخش برای را زمینه

 را برداریش بهره و عرضه شرایط باید هم را دیگر چیزهای و اجتماعی تامین و بیمه مثل هست اجتماعی
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 ها این هستند شرکتها همان دارد، را اجتماعی تحرك در برنده پیش نقش آنچه: گویم می من. کنند فراهم

 که کسی آن است موانع رفع است، ساز بستر دولت نقش بنابراین، گویند می! کنند نمی هم کاری پنهان دیگر

 را توسعه هدف باید که هستند، کار و کسب بنگاههای هستند، توسعه اصلی کارگزاران اصطالح به و[ ؟]

 گویند می که اینست کنند، می مطرح االن که پذیری رقابت به مربوط ادبیات در حتی بنابراین. کنند دنبال

 شرایط و بكند برطرف را پذیری رقابت موانع که[( ؟] ما تعبیر به) خوب دولت و هست آمد کار دولت دولتی،

 اجتماعی، حضور از داریم ما که تعبیری آن پس. دانند می شرکتها را اصل آنها بنابراین. بكند فراهم برایشان را

 این بر فرض مثالً است کرده تغییر دیگر جهتها آن از او برای طرف هایمان، خواسته تحقق برای مشارکت

 مثالً دهد می بیشتری امتیاز اش، جنبه این به مثالً یا دهد، می آنها به بیشتر آزادی و آید می دولت که نیست

 بهتر بنگاهها برای را اقتصادی عملیات شرایط که بود این بر فرض شد انتخاب دوباره که کلینتون آقای دولت

 افزایش امریكا در اقتصادی وری بهره افزایش برای زمینه. بشود بیشتر پذیری رقابت برای زمینه کند فراهم

 یعنی آمریكا، دولت خود در اداری نظام اصالحات حال عین در و بنگاهها مدیریت اصالحی مدلهای. کرده پیدا

 بكار خیلی هم آنجا اداری، نظام اصالحات نام به کند می دنبال دارد خاتمی آقای دولت االن که کاری همان

 را فدرال حكومت ذیل تا سر از کرد، اجرا را عظیم پروژه یک خودش[ ؟] جمهور رئیس معاون یعنی بردند

 برطرف داشتند، دیگری چیزهای یک و مرحله هفت و چهل. قفلها و کارها گردش سیستمها، موانع، همین

 .کردند

 را شان ذهنی استقرار و آرامش برای زمینه جهت از داریم اصولی های بحث ندارند دیگری های خاستگاه]...[ 

 عرفان سری یک به مردم چرا! واال ؟؟؟ رسمی؟ حكومت به قادر مثالً گاهی نه، کنند نمی پیدا دیگر جاهای در

 . .......آن دیگر جاهای و هندی، عرفانی مثل ایرانی مثل

 .است جهان مردم عموم منافع علیه بر جهانی، بانک سیاستگذاری گویند می آنجا در مردم( ج

oاصطالح به تحرك است شده ایجاد تحرٌکی یک که است جدیدی مردم این( 1س g n هست مردم. 

 .است همین سؤال حاال( ج
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 .مطلب این است ای تازه بحث یک( 1س

 که دارند حق خاص عده یک فقط دانند می کنند؟ می کار چگونه شرکتها گویند می وقتی مطلب این( ج

 .دارند را سهام از ٪32.دارند را ویژه سهام که هستند آنهایی کنند؟ می کار چگونه شرکتها: بگویند

 .باشد ممتاز ولی باشد ٪32 از کمتر که است ممكن حتی(1س

 ......برگردد اطالعات صرف به است ممكن.... حتی باشند ممتاز سهام(ج

 .بله کامالً(: 1س

 گیر تصمیم سهم یعنی(ج

 .نباشد هم گیر تصمیم است ممكن ساز، تصمیم حتی یا و است درست( 1س

 ممكن آمریكا ملت ببینیم کنیم نگاه( کمٌی) نفرات تعداد نظر از سهمشان ساز تصمیم و گیر تصمیم این( ج

 .نباشند هم ٪ 20 است

 تعیین واقعاً که آنهایی باشد ٪3 تا 3 کنم می فكر من تأثیرگذاران نیستند، هم ٪ 20 قطعاً که بله( 1س

 نخبگان سرنوشتند، کننده

 .است میلیون چند آنجا اهلل خلق جماعت( ج

 میلیون 130(س

 ای خرده و میلیون 130: رضایی السالم حجت

 .110 تا بگوئید حال هر به حاال رسد نمی 30 به نه،: مرعشی آقای

 چه شما به بكنند تفهیم( کنید دقت خوب گویم می که را ای نكته) دارند حق مردم از 201 از کمتر یعنی( ج

 یعنی شماست بدست، نیازمندیها توسعه است قوامت نوع بدترین این. نیازمندیها توسعه داری؛ نیاز چیزی

 توسعه اختیار ملتی اینكه کند می اغفال نیاز از پس را فهم را، فهم نه کند، اغفال را وجدان تواند می

 ائمه به فقط را نیاز توسعه از رده این ما است، شان فرهنگی باالی نكات است[ ؟] بدهند، ٪1 به نیازمندیشان
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 کل به نسبت هستیم قائل را خاصی حقیقت برایشان و قائلیم خطا از عصمت به برایشان که دهیم می طاهرین

 .عالم

 جمع که بزنیم پل قبل بحث با کمی باشید موافق اگر بدهید ادامه اینكه از قبل نظرم به من آقا حاج( س

 .باشد بهتر شما بندی

 .ببریم قبل بحث به( ج

 قوی انتخابات، در چرا که بود این بحث چون......اگر یعنی کنم عرض خواستم می را حكومت بحث نه( س

 موثرست عامل آنچه که اند رسیده نتیجه این به االن اینكه برای کنند، نمی شرکت اگر کنند؟ نمی شرکت

 در دارند، انعكاس جهانی بانک در فراملٌی دولتهای این که است فراملٌی دولتهای نیست، ملٌی دولت دیگر

. است اینطور دیگر بینید می چون بنابراین فراملیتی، شرکتهای در دارند انعكاس دارند، پول جهانی صندوق

 یعنی کنم عرض خدمتتان من بفرمائید اجازه نه( ج تقصیری اش بقیه چه بوش، آقای چه کلینتون، آقای چه

 .باشد مسلم یک

 .کنیم می بحث داریم را آمریكا کنم نمی بحث را اینها نه(س

 فراملیتی در او را نیازمندی ی توسعه امریكائی یک اگر: گویم می امریكائی یک موضع از را امریكا پس( ج

 .گیرم می موضع برابرش در من که بگوید

o طریق از و ملٌی حكومت طریق از نه کند می را کار این دارد حاال( س g n فراملٌی حكومت با مقابله و 

 چرا کند؟ نمی تبعیت مردمش از اش ملی حكومت چرا را فراملٌی حكومت با مقابله این ببینید، حاال( ج

 .بكند[ ؟] نسبت موضعگیری برابر در من نظر از تبعیت بیاید که دهم می کسی به رأی من گوید نمی

 .است نشده اجتماعی بسیج به تبدیل هنوز( س

 از درك که است اوجی در اجتماعی تجلیل و تحمیل یعنی که اینست معنایش حقیقت در احسنت، ای (ج

 گفتند و شد عمومی هرگاه. بكنند اعتراض توانند می قلیلی ی وعده است، شده سپرده دیگران دست به نیاز
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 کرده پیدا بلوغ بگوئید توانید می شما آنوقت. باشد داشته موضعگیری فراملیتی دولتهای مقابل باید دولت

 .است

 .است شده شروع خوب ولی( س

 بلوغ عدم دلیل به انتخابات در شرکتشان عدم که اینست گرفتیم نتیجه که را آنچه فعالً ندارد عیبی خوب( ج

 و است وهله در میل اساس بر دموکراسی بین فرق. است چیز یک مال دقیقاً این و دیگر، بدلیل نه: است

 کنار آمد کلینتون خانم یعنی شد وهله در میل اساس بر دموکراسی اگر. گرایی آرمان اساس بر دموکراسی

. دادند رأی کردند آنجور و اینجور پوسترها یا تبلیغات. دادند رأی و آمد خوششان و خندید و ایستاد دستش

 من اینكه به انجامد، می وهله در تحریک حداکثر قائلیم وهله در تحریک هست، تبلیغاتی و پوستری رأی اگر

 ولی. غرب در میل شود  می این. ببرم بین از را شما ی روزمره مشكالت یعنی ببرم، بین از کشور در را بیكاری

 .شده پیاده چقدر دنیا در آرمان. .. مبنای، بر شد دادن رأی اگر

 .شده تكرار ژاپن در تكرارشده، آلمان در شده، تكرار قبالً دنیا در این خوب: رضایی االسالم حجت

 گرایی آرمان( ج

 بله( س

 که وقتی است، توهٌم گرایی آرمان چون کنید، پیدا توانید نمی مادٌی عدالت اساس بر را گرایی آرمان( ج

 یعنی: عدالت اش، سازی هماهنگ برای خواهد می محوری. خواهد می را اقتصادی فرهنگی، سیاسی، عدالت

 را وزن تا دو اینكه برای ترازو بزنم را اش ساده مثال بخواهم من اگر....دیگر عبارت به....یعنی توازن توازن،

 اینكه مگر بچرخد تواند نمی گشتاور بازوی تا دو. بشود که است محال ثقل نقطه وجود بدون ببینی برابرش

 اگر. بشود برطرف که است ممتنع دغدغه – باشد، داخل اگر ثقل نقطه. کنید فرض برایش را ثقل نقطه شما

 دقیقاً است آن در که تنازعی و عدالت مفهوم خود ی باره در بحث یعنی. الهی حكومت شود می باشد، درخارج

 یا باشد پذیر ارتقاء جهتش که ای توسعه است، توسعه کدام اساس بر توازن که گردد، می بر مطلب همین به

 بدون بشود عوض عدالت پایه مرتباً اگر. شود می عوض مرتباً عدالت پایه مفهوم و شود می متلوٌن مرتباً جهتش
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 یک داشتن معنای آنوقت گفتید، واحد جهت نه، اگر. افتد می ناهنجاری به عدالت از تعریف واحد، جهت حفظ

 . شود می پیدا توزین و توازن و برابری مفهوم برای ثقلی نقطه

 .است مجموعه بیرون هم آن( س

 تكامل هم که دارد دیگری بحث یک آن خوب. است اساسی وحی از تبعیت باشد بیرون باید حتماً آن( ج

 بحثش به خودش بموقع شویم نمی بحثش وارد االن ما که پذیرد می را توازن حال عین در هم و است پذیر

 .هستیم خدمتتان در ما.....یعنی. بكنید استنطاق ما از شما هم رفت درست باید

 هماهنگی این که عمومی، هماهنگی بصورت دانیم، می سازی هماهنگ را هدف ما که کردم هم شروع من( ج

 مفهوم. بیفتد اتفاق تواند می واحد جهت حول است، عمومی پذیریش و ارتكاز پیدایش اساس چه عمومی

 گویند می وقتی. شود می پذیرشها کلیه در انقالب بشود، عوض دیگر جهت به جهت یک بخواهد اگر انقالب

 در. طرفه آن نه هستید اینطرفه نه شما دارد، وجود طیف یک صحیح%  200 یا باطل ٪ 200 نقطه، دو بین

 انقالب به قائل شما که اینست معنایش طرف، این به کنید می پیدا تمایل کنید می حرکت مرتباً طیف این

 هماهنگی آنهم از هدف و است ضروری آن در انقالب. شد تعریف هماهنگی به فرهنگ بنابراین پس. هستید

 طرح از هدف بیائیم، طرح از هدف سراغ حاال. آخر جهت به شدن منقلب جهتی از هماهنگی، ارتقاء است،

. بشود انجام اینكار که است محال طرح بدون شد معلوم فرهنگی انقالب و فرهنگ از هدف اینكه از پس

 شروع امكان آهنگی چه با فرهنگ از موضوعاتی چه در نسبتی چه به است چگونه االن وضعیت اینكه تبیین

 فرو بعد شود می را ساختارهایی چه ریخت، فرور اوٌل شود می را ساختارهایی چه است فرهنگی انقالب به

 یعنی. است فرهنگی انقالب از دیگری مرحله یک آن. نیست مرحله این مال اساساً را ساختارهایی چه ریخت

 هر ی برنامه است، ای مرحله هر سیاستگذاری مراحلش، آن استراتژی تعیین انقالب، مراحل بندی تقسیم

. باشیم داشته طرح یک که نیازمندیم ما شناسایی برای. کنیم شناسایی را این ما که دارد این به نیاز مرحله

 .....باشد سؤالی اگر بعد کنم می تمام من – بود فرهنگی انقالب طرح از هدف این
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 کردیم، وارد خودمان انقالب مبنای در ما را فرهنگی انقالب چون داشتم سؤالی من: مرعشی مهندس آقای

 .انقالب در ایم کرده را موضوعش طرح ما تعبیری به یعنی

  دانشگاهی؟ انقالب یا است، شما منظور ایران سیاسی انقالب در( ج

 دستگاه در جایی یک ی توسعه از چون ما بگویم خواهم می. برسانم دیگر جای میخواهم االن من نه( س

 .است مطرح هم جهت در دگرگونی که آنجایی برای کنیم استفاده فكریمان

 بله( ج

 معادل بكنیم، مطرح جهت آن در ما اگر را ازایش به ما بكنیم، بالندگی از سخن خواهیم می ما که وقتی( س

 ما برای را معنا این توسعه باشد، خرد و کالن که مكملش واژگان با چون آنجا در ولی. بریم می بكار را توسعه

 که است کاربری ببریم، بكار را انقالب واژه ما که کند می قویتر که ازعلتهایی یكی االن ظاهراً. کند می افاده

 دست از دیگر را واژه آن کنیم می فكر نتیجه در کردیم، ایجاد نازلترش سطح عنوان به توسعه لغت برای

 .دادیم

 پیدایش روابط، و موضوعات شدن عوض یعنی توسعه کلمه آیا که است همین مهم ازسؤالهای یكی ما( ج

 روابط، کیفیت کند، پیدا افزایش موضوعات کمٌی تعداد اینكه یعنی. کردیم معنی اینگونه مكرراً را توسعه

 آمدی کار یک با باشیم داشته جدیدی روابط با جدیدی موضوعات که بشود این اش نتیجه. کند پیدا تغییر

 با موضوع این ببینیم. گرفتیم می بكار این در را توسعه مفهوم باشد، اشتداد باید نیتجه در آمدیش کار جدید،

. رود می بكار للیمان هم و للكفر هم که است صدر شرح کلمه مثل توسعه. دارد تفاوتی چه انقالب موضوع

 به گرایش که کسانی به شود می درگیر کند، می عوض را روابط فقط نه. است شرط آن در درگیری انقالب،

 درجه حاال) را الحادی جهت و کند می اختیار که افرادی که قائلید انقالب در یعنی. باشند داشته قبل ساختار

 نیست، روابط و موضوعات با فقط درگیری یعنی – را فعلی تكامل جهت پذیرند نمی( است مختلف اش

 با درگیری بود، وسط طیف یک داشتیم نقطه تا دو حتماً انقالب در( هست؟ ای دسته چه با درگیر)

 بینید، می شما را شدیدترینش. بورزد کفر بپوشاند، خواهد می را شدن خالصتر پذیرد نمی که است گرایشهائی
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 باشد، مقدٌسین در است ممكن – خواهم می معذرت – درگیری اینكه حاال. باشد تواند می هم داخل امریكا،

 و موضوعات بحث دیگر این بشود، پیدا طیفی چه در ندارم کاری من باشد، متوسطین در باشد، الئیكها در

 توٌلی و والیت نسبیتهای نظام توسعه، بر حاکم نسبیت نظام. کردیم را بحثش قبالً که انسانها نیست، روابط

. بود حاکم آن بر امری سلسه چه نسبیت قوانین است، نسبیت قوانین توسعه بر حاکم قوانین یعنی است

 است مهمی نكته این آقا ببینید. درگیری علت یعنی است انقالب علت اختیارات، نسبیت اختیارات، نسبیت

 بیابید را قرآن گوئیم می ما که است وقتی یک. ندارد اهمیت هم کم این و کنم بیان اینجا میخواهم من که

 مثالهای یک کنیم اینگونه معنی هم اسطوره اسطوره، هم را زیادش قمست و. کنید فرض سنبل را اش همه

 برای. باشید داشته توانید می بشر تاریخ و انسانها روی شما دارید، حیوانات روی دمنه کلیله در که زیبایی

 لزومی اسطوره پس اسطوره، بیان این. خاص هنر یک با ارزشها، از دسته یک کردن کوچک یا کردن بزرگ

 گوئید می وقت یک است اسطوره یک اینها سهراب و رستم مسأله. باشد داشته تطابقی عینی واقعیت ندارد

 و کردنها درشت حال عین در که است اسطورههایی یک القصص احسن عنوان به کرده نقل قرآن که قضایائی

 کار به کردن کوچک و بزرگ برای را هنر فیلم، نویس سناریو یک. است پرورش قصدش هم کردنها، کوچک

 واقع ای قضیه یک حاال که ای نقشه نه. بینید می آن در پرورشی نقش کند، می درست داستان یک. گیرد می

. باشد شده واقع اینجور که قضیه یک نیست این دنبال که است نویسی سناریو دنبال که کسی. باشد شده

 انتقال در این از گوید می. برد می هنر ساختار و فرم در آنرا بدهید، او به که هم را تاریخ واقعی قضایای تازه

 این حقانیت قضیه قضیه، گوئید می وقت یک. چیست پیامش و کنم استفاده خواهم می مرحله این از مردم

 پرورش قصیه قضیه نیست، حرفها این و آدم و ذالكفل و ادریس و عیسی و موسی و ابراهیم و نوح قضایای

. است حرف یک این. است داده انجام را کار این کرده، استفاده ای اسطوره صورت به تاریخ کل در است آدمی

 یعنی. است تاریخ بر حاکم اعمال نمونه هم عملها آن خود. است حقیقت بیان این خیر گوئید می وقت یک

 مثالً که هستند آدمهایی. نیست عادٌی آدمهای داده قرار بحثشان موضوع قرآن که دادند، انجام که را آدمهایی

 و هاست اسطوره نقل نه اینها ببینید اند، داشته عصمت نسبتاً الرسل من اولوالعزم هستند، الرسل من اولوالعزم
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 پیدا بشر تاریخ در که هایی نوشته ی کلیه مثل هم قرآن کنیم نگاه اوٌل دید با اگر ما. عادی آدمهای نقل نه

 کرده مادٌی تفسیر را دین. است دینی مادٌی نظریه شناسی، جامعه نظریه. ...... است ها قبیل همین از شده

 دوٌم نقش در اگر نباشد هم پایه علوم در. اعتقادات و سنن بخش در برود قرآن جای که است طبیعی. است

 دارم را فرهنگی انقالب. بگیرد قرار انسانی علوم بخشهای زیر از یكی نباید. باشد پایه علوم در باید کنیم نگاه

 طبقه یک حیات، ریاضی، فیزیک، یعنی پایه، علوم برای بكشیم باال طبقه یک قرآن، اینكه. کنم می عرض

 تا دارد فیزیک که کاربریهایی به برسد تا الكترونیک، مكانیک، فیزیکِ بگوئید تجربی، علوم بكشیم، وسط

 اوٌالً. اینها امثال روانشناسی شناسی، جامعه اقتصاد مدیریت، بخشهای بكشیم، تر پائین طبقه یک......پزشكی

 وارونه را هرم شما یعنی فرهنگی انقالب. حتماً گوئید می کنند؟ می تغذیه باال از اینها آیا کنیم می سؤال

 نقل این[. ....... ؟] نظام در باال بگذار هم آن از ادراکهای بگذار، باال باالی و بردار را قرآن گوئید می. کنید می

 .آنها از بعد گذاریم می را پایه علوم پایه، علوم در شود می

 ............بدهیم قرار پایه و اصل را قرآن باید خودمان بندی تقسیم به آقا حاج( س

 فیزیک بنویس بعد حیات، ت ریاضیا حیات، فیزیک بنویس فیزیک، نویسم می من که بگوئید اینكه بجای( ج

 قائل حیات، درونی رفتار یعنی – کنند می که هم فیزیک کلمه تعبیر – حیات فیزیک درباره شما ماده،

 به رسد می بعد و عوالمی و طاهرین ائمه به رسد می که قائلید بعد. است اصل ربوبی بالغه مشیت که هستید،

 است وقتی یک. است چگونه بحثش حیات فیزیک پس گویم می. داریم دخالت عالم در هم ما گوئید می اینكه

 اجتماعی علوم که است طبیعی این است، زیست از برآمده است، ماده فیزیک از برآمده حیات گوئید می که

 اجتماعی علوم بخشهای از یكی در باید هم قرآن پائین، بیاید باید اجتماعی علوم فقط نه پائین، بیاید باید

 که باال. آوریم می باال آنرا و گردانیم می بر حاال دمنه، و کلیله مثل حافظ، شعر مثل بشود. بدهید جایش

 اگر اینكه محیطشان، به اولوالعزم انبیاء درگیری و شهادتش آیات، مجموعه. گوید می چی قرآن ببینیم آوردیم

 هر کردن، معنا سمبلیک و کردن تعریف مادٌی جزء یعنی ،[ ؟] کردن تعریف حسی جز را اجتهاد از نوع هر

 و هوی بین عظیم درگیری یک کار اوٌل از که کنم نمی شكٌی برایش، بیاورید را پیچیده و ساده ادراك نوع
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 شده ختم جنگ و درگیری به اش اجتماعی شكل در و است شده طرح اجتماعی و فردی شكل در تقوی

 ایثارها، نحوه یک خاصٌی، مناسک یک با نفسانی های ریاضت از دسته یک به هم فردیش شكل در. است

 بود پائین انسانی علوم که هرمی. شود می وارونه هرم این کالًٌ گویم، می که را انقالب دقیقاً این....گذشتها

. گیرد می قرار پایه علوم پائینش رود می باال الهی انسانیِ علوم حاال پایه، علوم باالترش تجربی، علوم باالیش

 .گیرد می قرار تجربی علوم تر پائین

 .گیرد می قرار تحت( س

 . شود می منقلب یعنی برعكس قضیه بله. گیرد می قرار پائین بله،( ج

 را آن بندی آدرس را، جایش بگوئیم ما اینكه صرف اینرا البته. است همین هم فرهنگی انقالب از ما غرض

 تواند نمی هم گرا ساختار مذهبی ادراکات با طبیعتاً علوم، ایجاد در را تأثیرش باید نیست، کنیم می عوض

 وحی، با ما ارتباط یعنی باشد پذیر تكامل باید حجیت موضوع در ادراك آن حتماً. داد انجام را کاری چنین

 درك در نه و وحی از درك در نه و عالم از درك در نه بپذیریم سطحی هیچ در نمیتوانیم را جمود ما بنابراین

 .............سایر و انسان از

 ما که شود می این کردن تفسیر مادٌی. بپذیریم توانیم نمی راهم کردن تفسیر مادٌی یعنی کردن، حسی ولی

 کتاب بعد دارد، جوری چه وحی به نسبت دید یا کند، می چكار غرب اقتصاد آقا بگوئیم بیائیم

 اصالً بگوید است، درست راهها همه یعنی نویسد، می سروش آقای جناب. "مستقیم صراطهای"بنویسیم،

 حاالت یعنی. شد می واقع دیگر یكجور بودند دیگر جای اگر که است بوده اکرم نبی تجربه اسالم، قضیه

 اولوالعزم و زنند می حرف دارند بشر همه برای و آید می وحی کردند می خیال که است بوده ایشان شخصی

 خوب تمدنها همه یعنی است مستقیم راهها همه مستقیم، صراطهای. زدند حرف بشر همه برای الرسل من

 در را پویش نتواند که عرفانی. است عرفان انحرافهای برای این البته گوئیم، می که را چالش آن یعنی! است

 چون. دیگر شكل یک هم امروز و بود شكلش یک دیروز که افتد می تخیالتی یک به بیاورد، بدست حجیت

 .شد جنگ در موسی با موسی شد رنگ اسیر رنگی بی که
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 را چیزی چنین ما. نداشتیم ترا فرعون و موسی برداشتیم، را رنگ که هم وقتی.( هستند یكی تایشان دو هر)

 داخلی جهنم اینكه مسأله. است واقعیات از صحت، و رضوان و قرب و جهنم و بهشت مسأله نیستیم، قائل

 احتیاجات آنجا و کند پیدا عالم در وجودی ی سعه یعنی است واقعیات از دو هر باشد بیرونی جهنم و باشد

 بینوائی و فقر سوزش او بیش برابر میلیارد هزار هزاران شود، می درك آخرت در که فقری سوزش. باشد زیاد

 عالم در که را سوختنی دل. ...... اینكه. است درونی سوزش این. شود می پیدا اینجا در که است اجتماعی

 اینكه. هست هم بیرونی سوزش هست، شدیدش آنجا. شود می شدید اعصاب بیماریهای علت مادٌی، ظاهری

 و هلل بحول – بگیرد انجام خودش سرجایش باید که است دیگری بحثهای آن چیست؟ خلقت از هدف اصل

 همه باشد اینجور چی برای......والیت نظام. .....هم اساس همین بر شده، هم بیان خودش جای سر هم قوته

 اصول علم بحث بر بنا دانستیم ضروری را فرهنگی انقالب ما کل در. نیست وقتش االن شده صحبت اینها

 .انقالب برای طرح یک داشتن بعد را انقالبش ضرورت بعد کردیم معنا را فرهنگ خود اوٌل دانستیم، الزم

 نظرم به. کنم عرض خدمتتان مجمل خیلی من دارند، وقت هم رضائی آقای ماند، می که سؤالی یک فقط( س

 درون خود گسترش توسعه، که اینست انقالب، و توسعه بین تفاوت که فرمودید شما که را طیفی آن رسید

 مثل فرمودید که مدلی آن در ولی. است اصل درگیری انقالب، در ولی دانیم، می درگیری از فارغ را نظام

 .بینیم می را الهی جهت به تمایل شدن بهینه مرتباً اینكه

 که نیستند حاضر دارند وضعی به گرایش که کسانی هم. داریم درون هم داریم بیرون درگیری هم ما( ج

 مقابل جهتشان که ساختارهایی به نسبت یكی ساختارها، به نسبت انقالب است، درونی این. بردارند دست

 .برسد اینها به زورمان تا بگذاریم آنها روی را اصلی درگیری باید ما البته است،

 ......شامل نظام به یعنی( س

 را اینها به درگیری قدرت است فرهنگ خود. ..... بشویم درگیر توانستیم آنها به نسبتی هر به ما اگر یعنی( ج

 . داشت خواهیم

 .رضایی آقای جناب( س
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 جهت تغییر ما که وقتی بینهم رحماء الكفار علی اشدٌاء که است همین اتفاقاً سؤالم: رضایی السالم حجت

 دیگر که خیر، جهت در شدن بهینه خیر، جهت به آید می یعنی ندارد معنی اینجا اصالً درگیری دادیم

 .رود می باطل جهت در فقط درگیری یعنی نیست درگیری

 توانیم می که قدرتی اساس بر هست ما اصلی درگیری آن. هست شدیدترین که باطلی باطل، با درگیری( ج

 اصل طبیعت به نسبت درگیری گاهی تالش، مجاهده، با جز شود نمی تعریف اینجا در قدرت چون کنیم، پیدا

 انسان با شود می اصل انسان درگیری گاهی. شود می طبیعت تسخیر مقابله در تالش مادی، دستگاه در است،

 کفر پرچمدار که او به ما دارید، گرایش دو که گفتید شما و شد اصل دیگر انسان با انسانی درگیری اگر. دیگر

 فقط کند، می پیدا توسعه که درگیری این اساس بر. باشد "اشدٌاء"باشد شدید دعوایمان همیشه باید است

 سیاسی معادالت با بجنگیم، هم امریكا اقتصادیِ معادالت با باید ما دیگر عبارت به یعنی. ماند نمی سیاسی

 فرهنگی فرهنگ به بجنگیم، اش سیاسی فرهنگ به بجنگیم، هم اش فرهنگی معادالت با بجنگیم، هم اش

 .پاشد می[ ؟] درونی ساختارهای آن جنگ، این در بجنگیم، هم اقتصادیش فرهنگ به بجنگیم، هم اش

 هست بیرونی درگیری بگوئیم توانیم نمی وقت هیچ. گیرد می قرار کجا تا درگیری اساس حال هر به( س

 .هست همیشه هم داخلی درگیری

 از را مناصب کند می سست را دارند طرف آن به گرایش که درونی ساختارهای بیرونی درگیری نه، نه نه( ج

 این نبودند، آمد کار دموکراسی مسأله مورد در عده این. گویم می را اش ساده ماحَصِل حاال. گیرد می آنها

 ....کند می حیثیت سلب که اینست معنایش

 اصل ما را درون در درگیری که، تئوری یک بعنوان کنیم تمام کجا از درون از را مطلب این صحت( س

 .هستند بیرون آنها( کنیم می محكم یات آ همین به هم استناد ما حاال) که صورتی در دانیم می

 .بیندازید مشكل به را غربیها بتوانید غرب، در دموکراسی مفهوم به کنید پیدا درگیری( ج

 .است درست این خوب( س
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 شما. افتند می بودن عالم از هم دیگر عده یک ضمناً. شد خواهند همراه شما با ای عده یک داخل در بعد( ج

 .کنید تمام را حجیت جدید مفهوم بتوانید حجیت در

 .است درست( س

 بودن[ ؟] از حال هر به دیگری عده یک( ج

 مفهوم حاال داشته محدود آمدی کار یک است اسالمی مفهوم مفهوم، نیست درگیری دیگر این آقا حاج( س

 .آمده جدیدتری

 خالص که ای عده آن شوند، نمی تسلیم هم ای عده یک شوند می تسلیم و آیند می هم ای عده یک حاال( ج

 به دیدند، که وقتی باشد نظرشان اهلل الی قرب فقط باشد داشته خلوص که ای عده آن. گویند می راست باشند

 .افرادی هستند هم مسلمین داخل احیاناً آنها، از دیگری عده یک. شود می ملحق بعد شوند، می کشیده تامٌل

 عوض را جهتشان بد شوند می خوارج جز اینها گوئیم می وقتی یک شود، می خوارج جزء مثالً اینها( س

 .ندارد وجود اینها با شدن درگیر برای دیگری راه واال کنند می

 محترم را ساختاریشان منصب یعنی اداری، میز نه گفتم نوعی میز به اند، چسبیده نوعی میز به اینكه( ج

 اینكه نه این. میكند موضعگیری هم خوارج مثل و شود می درگیر اصالً[. .. ؟] منصب آنوقت. شمارند می

. باشد امریكائی شود می خوارج جزء که کسی ندارد لزومی. نرود یادمان. شود نمی امریكائی امریكائی، شود می

 ]...[ باشند هوی اهل که آنهایی. گیرد می موضع ساختارش برابر در این

اهلل رحمت و علیكم والسالم  

 

 





 تعالیبسمه 

 مدیریت توسعه فرهنگی

 7جلسه 

 : علیپور آقای

 حضار. هستیم حسینی والمسلمین االسالم حجت حضرت درخدمت را فرهنگی انقالب مباحث سلسله از

 آقای وجناب نیری آقای جناب ، رضائی آقای حاج ، دانشمند مهندس آقای ، مرعشی مهندس آقای: جلسه

 قرار بحث فضای در حدی تا هم جلسه اعضای اینكه برای قبل، جلسة بحث از ای خالصه. هستند حبیبی

 خدمتتان مختصر را بحث مفصل من و بودیم، دوستان خدمت در کارگاه حاالدوتا تا قبل جلسه از ما. بگیرند

 . کنم می عرض

 انقالب از هدف آن از بعد بدهیم ارائه باید هدف بحث در که فرمودید، را فرهنگ از هدف شما قبل جلسه

 هم دوم دردیدگاه و است منتفی انقالب اصوالً اول دیدگاه در اینكه بخاطر بگوییم سوم دیدگاه در را فرهنگی

 . انقالب نه است مفروض توسعه

 در حقیقت در انقالب طرح.  است منتفی انقالب معنا این به باز:  حسینی المسلمین و السالم حجت حضرت

 .برگردانیم انسانی روابط به اینكه نه است ماده عالم با ارتباط

 فطری ی انگیزه وایجاد است مطلوب بالذاته علم چون که فرمودید فرهنگ از هدف اول دیدگاه در ، بله: س

 علم از هدف.  باشد معتقد انقالب به تواند نمی نتیجه در انجامد می فرد در وجدان آرامش و ابتهاج به و کند می

 دچار رسد می که علم به و است علم دنبال به و است کنجكاو فطرتاً هم وانسان است مطلوب امری باالذاته

 هدف جهت این از رسد می هم قلبی ی وسكینه وجدانی آرامش به حال درعین و شود می وفطری ذاتی ابتهاج

 که دوم دردیدگاه.  است بشر فطری کنجكاوی آن به جوابگویی و ذاتی مطلوبیت آن به رسیدن فرهنگ از

 این از سخنان و مقوله. است علم هدف محیط، بهتر و با موثرتر وارتباط آمدی کار است، گرایان نسبیت دیدگاه

 عالم وذاتی مداوم حرکت حاصل و نسبتها به منسوب کیفیات، تمام و ابزارند مفاهیم.  ابزارند همه هم دیدگاه
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 در گیری قرار با که هستند نسبی مفاهیم وجدان و عاطفه اخالق، ، علم ، شناخت دیدگاه این در. است

 متناسب و کند می تغییر جدید نیازمندیهای این و با متناسب جدید، نیازمندیهای ایجاد و متفاوت محیطهای

 قابل انقالب اصوالً هم دیدگاه این در اوّل دیدگاه آن ایجاد.  کند می ایجاد را جدید ومنطق جدید فهم آنها با

 .  پذیرد نمی را حاکم واحد جهت و جهت دیدگاه این چون  نیست پذیرش

 عبارت به.  داند نمی انتخابی را جهت.  داند می ماده درون از آمده بر یا: حسینی المسلمین و االسالم حجت

 ی آمده بر جهت یعنی دهید می انجام شما که است کامپیوتر دستگاه ی بهینه بازتاب مانند انسان انتخاب دیگر

 بلكه ، خلقت شود می فطرت ، نه فطرتاً.  است تكامل عاشق هم انسان  است ضروری هم تكامل و است درون از

 خصلت به نوعی به یعنی بله: س.  نسبیت قوانین اساس بر ، ماده بوسیله باز شود می ایجاد که بافتی اساس بر

  گردد برمی مادی پذیر تكامل خصلت همان به سازی بهینه برای هم انسان شوق.  گردد می بر مادی پذیر تكامل

  احسنت بله: ج

 چون ما حاال.  است آمدی کار باالبردن جهت در هماهنگی تكامل و ارتقاء ازفرهنگ هدف سوم دردیدگاه: س

 که، است این قبلی دیدگاه با دیدگاه این فرق فرمودید. دوم دیدگاه با کنیم می حس شباهت قسمت این در

 بالحاظ فقط واقعی آمدی کار یعنی. است منتفی واحد جهت لحاظ بدون دیدگاه این در آمدی کار تحقق

 .  دانیم می پذیر امكان را تحققش واحد جهت

 .  دهیم می توضیحش اینرا حاال: ج

 ایجاد و کارآمدی افزایش برای واحد جهت به قائل زیرا کند می پیدا یعنی دیدگاه این در هم انقالب لقب: س

 خودش با متناسب هماهنگی جهتها این از کدام هر که است جهت گونه دو به ومعتقد است بیشتر هماهنگی

 طیف به الحادی طیف از ما که هرمقدار به. داند می انقالب به منوط را جهت تبدیل نتیجه در پذیرد، می را

 ساختارها پاالیش و جهت تغییر معنای به این و شود می بیشتری هماهنگی نتیجتاً بكنیم حرکت الهی

 .( کنم می استفاده حضرتعالی فرمایش از عیناً را ساختار پاالیش عنوان من) است درجهت

  است همینطور است درست بله: ج
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 به نیاز ما قسمت این در کنم می عرض که را این) ، داشت نخواهد وجود هماهنگی الهی جهت بدون: س

 ( داریم بیشتر توضیح

  حتماً حتماً: ج

 های نظام همچون) را صحت معیار که وقتی.  گردد بر مجموعه بیرون به باید حتماً صحت معیار که چرا:  س

 چالش از شما منظور کنم فكر من که) شود می چالش دچار ها انگیزه گردانیم برمی مجموعه درون به( مادی

 ( هاست انگیزه خود بر همان

  بله: ج

 که همینطور را طرح هدف من طرح، هدفِ مورد در داشتیم سوالی هم بحث اول در ما چون درنهایت کالً: س

 نسبیت تبیین -1 کنونی وضع تبیین -2 درآوردم شما فرمایش از را فصل سر 3 کردم، بندی فصل سر

 عین من چون ببخشید) فرهنگی انقالب شروع آهنگ کردن مشخص -8 همدیگر با فرهنگی موضوعات

 ساختارها ریختن هم در اولویت -3(  باشد داشته بیشتر توضیح به نیاز شاید بیاوریم خواستم را شما فرمایش

 -3 کنیم؟ شروع باید ساختار کدام از شكستن درهم برای چیست؟ انقالب وقوع مراحل دیگر عبارت به

 بود بحث آن مورد یک داشتیم، کارگاه دو در که را بحثی ی خالصه ما. فرهنگی انقالب سیاستهای و استراتژی

 که شود نمی نیاز احساس( دهیم می انجام نظری کامالً داریم را بحث ما اینكه به توجه با) آیا که این مورد در

 عبارت به.  باشد بدهید، انجام خواهیم می که عینی طرح با داریم ما که نظری بحث این بین ای واسطه حلقه

  برای عینی طرح یک بالفاصله که باشیم داشته انتظار نباید لزوماً ما نظری بحث این از دیگر

  مسئولین: ج

 به جواب. خواهیم می واسط حلقه یک عینی، طرح آن و نظری بحث بین حتماً بلكه بشود ایجاد تغییرات: س

 تر درست و تر واقعی مقدار یک بیاوریم بدست خواهیم می درنهایت که محصولی از را ما انتظار سوال این

 .(  کردم عرض جنابعالی خدمت را خالصه که بود مطوّلی بحث البته) کند می
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 موضوع که بود عالی حضرت جمالت از یكی مورد در بحث داشتیم، امروز کارگاه دربحث ما که را بحثی یک

 دیدگاه، این در وفرهنگ علم از هدف بنابراین که: فرمایند می. شد جمع نیم و ساعت یک حدوداً بحث

 همان نیز سازی هماهنگ تكامل و سازی هماهنگ فرهنگ، از هدف سوم دردیدگاه.  است آمدی کار باالبردن

 کار توسعه که است این بر اعتقاد دیدگاه، این در فرق یک با منتهی دهد می را آمدی کار باالبردن معنای

 لقب بعدی قدم در که است فرق همین خاطر به دقیقاً بشود واقع نیست ممكن واحد جهت بدون آمدی

 مگر. کند می عمل طیف صورت به البته که والهی، الحادی:  است دوگونه حتماً جهت ، بریم می بكار را انقالب

 هر در.  شویم قائل الهی به الحادی جهت از انقالب به بعدی قدم در ما که است طبیعی. نور و نار ائمه در

 وعینی نظری ساختارهای و شود می واقع درانقالب پاالیش( دارم تاکید اینجا از من) مرتباً یعنی مرحله

 درهم از عبادت که داریم انقالب مفهوم خود از تصویری یک ما. شود می پاالیش مرتباً وانگیزشها واجتماعی

 یعنی ناگهانی از منظور منتظره غیر نه ناگهانی، البته ، ساختارها ناگهانی فروپاشی و ریختن

  نباشد ترمیم: ج

 آرام جهتِ در فرهنگی، ساختارهای سازی بهینه نوعی به فرمایید می شما اینكه حاال. نیست ترمیم بله،: س

 به گذارید می انقالب مفهوم شما را این آیا.  است الهی جهت طرف به جهت ی عقربه ورفتن شدن عوض آرام

 آن روی دیگر دور ایک ر انقالب مفهوم باشد الزم شاید که رسید جمع این به درنهایت جلسه دیگر عبارت

 .( هستیم شما خدمت در دیگر ما ببخشید. )کنیم استفاده حضرتعالی از و بشویم متمرکز

 با را آمدی کار بودیم خدمتتان را نظریه تا سه کردیم، عرض که هست علم درباب بحث بک اعوذباهلل: ج

 کار علم اگر که گفتیم علم مطلوبیت در. دادیم دخالت را علم اثر یعنی گرفتیم علم باب در دونظریه شاخصه

 کار اگر و شود می ایجاد مطلوبیت گوید می که رفت کنار اول نظر.  است مطلوب نظر دو در حداقل.  باشد آمد

.  کند صحبت اش درباره انقالب بخواهد که نیست بحث موضوع ،. نیست مطلوب الاقل نظر دو در نباشد آمد

 داریم را قدرت و علم فرهنگی کلمه در ما بنابراین.  است قدرت به یافتن دست اُخرای عبارت کارآمدی کلمه

 برای است کرده پیدا ابهام االن فرهنگی انقالب کلمه اینكه.  دربیاید انقالب کلمه آن از تا کنیم می لحاظ
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 قدرت منشا اوّل، درنظریه قدرت نكرد قدرت به ای اشاره جلسه نكردید بحث را قدرت موضوع شما اینكه،

 دارد، فرض اش درباره ونبود بود چه هر نیست چیزی مظهرش ابداً ذات اسماء. است عظمته جلت حق حضرت

 باشد واجب ذات مظهر تواند نمی ممكن یعنی ونبود بود چه هر گویند می اولی دردستگاه باشد اول صادر لو و

 هر ممكن موجود بنابراین. است نبود و بود دراو که چه هر یعنی.  باشد تواند می فعل مظهر ولی

 هستند، فاعلی افعال یا هم افعال.  شود می فعل مظهر باشد داشته وعلو برتری و باشد داشته چقدراعالواعتال

 ولو حاال. )دارند تصرّف حق که اولیائی تا شوند می طاهرین ائمه آنها فاعلی.  قابلی یا آقایان خود تقسیم به بنا

.  شوند می فاعلی افعال مظهر اینها(.  باشد رسیده تصرف از درجاتی وبه باشد کشیده ریاضت و نفرباشد یک

 کثرت مظاهر یعنی واشیاء افراد.  نیستند[ ؟؟] برایش هم را جامعه خود آنها که جامعه افراد یعنی مردم سایر

 آنها از خیلی خوانید می جوشن دعای در که واسمائی مرزوق مثل کالً قابلی اسماء.  شوند می قابلی اسماء کالً

 در خالفت هم الوجودند ممكن هم که هستند افرادی مظاهرش قابلی اسماء گویند می. هستند قابلی اسماء

 که کسانی به چه حاال فاعلی افعال از است اعطائی گرفتن، دست به قدرت حاکمیت بنابراین ندارند تصرف

 مصلحت که موقعی در باشند باطل سالطین چه ، باشند صالح سالطین مثل باشند داشته خوب فاعلیت

 باشند؟ چطور صفحه از مطلقاً مردم بكند ایجاب

 باشند پاك: س

 تصرفتان فعل طرف شما هستند قابل شما برای که اشیاء مثل هستیم قابلیت درمرتبه.  فاعلیت مرتبه در: ج

 وشما قابلند شما برای اینها ، بسازید ای خانه ، بكنید جمع زراعتی ، بكارید زراعتی ، بكارید درختی که اینست

 خالفت چه ناریه خالفت چه باشید داشته االخالفت) نیستید فاعل شما ارواح و نفوس به نسبت ولی فاعلید

 زاویه یک از.  شویم نمی بحث وارد زاویه این از اصوالً گوییم می ما که سوم دستگاه با فرقشان بنابراین.(  ربوبیه

 بصورت تعالی حق حضرت قدرت مبدأ آقایان، درنظر قدرت مبدأ. دهم می را مفسلش توضیح که شود می دیگر

 را بودن نظام حتماً این.  ندارید تصرّفی هیچ آن در وشما است جاری هم مكانیزم آن که خاص مكانیزم یک

 .بالمرة دهد نمی نشان اصالً را شدن.  دهد می نشان
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 ارزشش پول واینجوری کرد سیاستگذاری اینگونه بعد کرد برداری نمونه مرکزی، بانک گیری تصمیم اینكه

 نظر از نظریه آن نقد دنبال االن من. شود می که کارشناسی کل ، کرد را کار این چرا رفت باال ، آمد پایین

 شرع به که نستبی گونه هر.  کنم می عرض کلی خیلی کلی خیلی نقد یک نیستم مذهبی مبانی خاصه مبانی،

 ریاضت چه هر ولو است وشما من ادراك نه است وحی خدا به دادن نسبت طریق اوالً. بشود داده خواهد می

 استنباط توانیم می ما[ ؟؟] فاعلی حقیقت به.  شده ختم بیانش[ ؟؟] ختم به شده ختم وحی باشیم، داشته

 حداکثر.  مورد یک ولو نشده ابداً توصیفی احكام در مقنن استنباط شد عرض که آنچه باشیم، داشته مقنن

 که بقیه واال هست مبتكرینش جزء عالمه مرحوم که موضوعی بندی جمع هم آن که  موضوعی بندی جمع

 یک شود نمی درست آن به شكّیات حكم یک هرگز موضوعی، بندی جمع و فرمودند می گزینشی بندی جمع

 از کردم عرض که بندی طبقه آن کل ولذا شود نمی درست آن به باشد تا دو یا باشد تا سه اربعه، تسبیحات

 حالت.  شود می صوم مبطل بدهد[ ؟] متعال خدای به نسبت کسی رمضان مبارك ماه روز اگر علمیت نظر

 احكام استنباط اصول ی مسئله.  ندارد مطلب درقبول بالمره دخالتی مفسّر آقای یقین حالت ، عارف آقای یقین

 بشناسیم درست باید[ ؟؟] را نظام توصیف که[ ؟؟] احكام فقط نه هست نظام مالحظه اصول حقیقت در که

 توانید نمی توصیفی نظام به نسبت را استنباطی چنین هم موجود اصول خود با واال برسانیم حجیت وبه

 نقدر این خب.  بگیرد انجام موردی و موضوعی آن توصیف ندرد ومعنا نظام دارد، قبول را عالم نظامِ.  بكنید

 دین عجب که نشود پیدا توهمی شود می تشریح آنها نظریه وقتی گفتم اینكه برای اول، ی نظریه کل به وشی

 نظریه قدرت.  گذریم می نظریه این از.  گوید می دیگر چیز یک هم حسینی آقای گوید می دیگری چیز یک

 خود که المعارفهایی دائره به کنید مراجعه شما فرماید، نمی توصیف اصلی بصورت را حرکت مادی، نسبیت

 کیفی تعریفِ که هگل بحث در. آمده در تحلیلی بصورت  است حرکت لفظِ است بحث موضوع هم نسبیت

 دیگری جور یک را اثبات ی نحوه اثبات به نه متضاد اوصاف وجود دادن قرار موضوعه اصل صرف به باز کند می

 چگونگی از چگونه که این تحلیل. هست سؤال زیر است حرکت پیدایش علت متقابل، تأثیر.  کند می بیان

 آن حال بهر چیست؟ اساس بر گیرد می اینجا از راکه اولیه حد ، شد طور چه ، دلیل چه به تضاد وجودِ اصلِ
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 عدد به تبدیل تا هگل نظریه که اینست علتش کنم می وارد قویتر درنسبیت را اشكالش که دارد اشكاالتی یک

 توصیفی نسبیت آن. است زیاد خیلی وهگل انیشتین نسبیت بین فرق.  شود نمی ساز میكروفن نشود ومعادله

 تمام نسبیت در توانسته هم را نسبتها یعنی. ریاضی ی معادله با هست کارآمد کاربردی، نسبیت این است

 حرکتهای به حرکت نسبت گوئید می بعد است ماده ذات مال داند می[ ؟؟] خود را قدرت منشاء این.  کند

 به برسد تا آورد می جلو را تكاملی سیر این.  چیست آن آمدی کار بگویم تا.  است منصبی چه به منسوب دیگر

 شما اگر که اینست برای مالحظه این.  کنید مالحظه هم آدم پیدایش به توانید می شما اینكه تا مثالً که جایی

 توانید می انرژی میدان چگونگی و ترکیب و تجزیه در آنوقت کنید، حل را مسئله توانستید ماده رفتار در

 را حرفتان توانید می شیمیایی عناصر کل در آلی مواد پیدایش در ، کانیها مثالً پیدایش در رابزنید حرفتان

 را حرفتان توانید می چیز همه جامعه تا آدم تا سلول پیدایش و گیاه پیدایش و زیست پیدایش در.  کنید تمام

 سیر این که است طبیعی.  شود می انسانی علوم ، شود می تجربی علوم شود می پایه علوم این بر بنا.  کنید تمام

 منزلتهایش به منسوب هم حرکت و است حرکت دارای هم است ماده این هم قدرت مبدأ.  باشد داشته را

 از یا که اینست دوم قسمت مهم اشكال اولین.  سوم نظریه در.  کند می ایجاد بینید می که را هایی پدیده و است

 را متعین مفاهیم اگر. قراربدهید اصل تعریف در را متعین مفاهیم بخواهید اگر. کنید می فرار حرکت بحث

 خودمان دستگاه در هم ما)  شود می استفاده آن از هم نسبیت در چه قیاسی ریاضیات در چه. نخواهید

 دوم بار موادّ، در اول بار کنیم می استفاده را تغییر مرحله سه در ما ولی.(  کنیم نمی اینكه نه کنیم می استفاده

 انجام قیاسی منطق گیری بكار در که را تغییری بار سه این نتیجه بعد ، درجهت سوم بار ، مجموعه خود در

 را جزئیه تالئم فقط.  شود می تبدیل تبعی و محكوم ابزار به حاکم ابزار شكل از قیاسی منطق دهیم، می

. سطوح همه در کند می تمام شما برای را ی الیه مضاف مضاف تالئم خودتان عبارت به. کند مالحظه تواند می

 ترکیباتش ولی کنم می استفاده را فارسی زبان مفردات من که زبان مفردات مثل. ندارد عیبی شماست، ابزار

 دریک یعنی فلسفه، یک در است خاصی تخصصی ترکیبات نیست، ارتكازی است  عمومی ترکیبات حتماً

 هم را کلمات برم می بكار فارسی را حرفها همه من کنید مالحظه شما را حروف اگر یعنی است دیگری معانی
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 ی درباه که چیزی مهمترین سوم درقسمت.  سوم قسمت به گردیم می بر حال.  برم می بكار فارسی کلمات

 ، کثرت و وحدت و مكان و زمان درمحاسبه اصل ذاتاً توانید رانمی تعیین گوید می کند، می صحبت قدرت

 بدهید، قرار اصل درآن را متعین مفاهیم توانید نمی انسان، قدرت جناب همان اختیار. کنید وآگاهی اختیار

 . باشد متعین نباید مفهوم

 به اال نیست تعریف قابل حرکت ، باد زنده: ج. کرد تعریف سكون به توان نمی را حرکت دیگر عبارت به: س

 ولی معین در کنیم تعریف کسب( شود؟ ضرب بار سه چرا) شود ضرب خودش در بار سه اختیار، خود نفس،

 ی اضافه بوسیله را اختیار خواهیم نمی.  دهید انجام خواهیم نمی تقیید اطالقِ قیودِ به را تعریفش کسب

 و دهد انجام تواند می.  است( یفعل ال ان وله یفعل ان له) ابتدایش معنای اختیار.  بكنیم خاص را او فیكسی

 به باشد داشته تعلق اختیار. بریم نمی کار به صوری منطق شكل به هرگز را این ما ولكن. ندهد انجام توانید می

 اختیار به را سه هر را وفاصله مقصد و مبدأ یعنی را اول اختیار توسعه بكند اعمال اختیار آن که اختیاری

 دوم، اختیار یعنی ، مقصد به رسیدن بین است اوفاصله والیت شما، تولّی ، کجاست اش فاصله. کند تمام

 هم معنا سه به اینجا در اختیار البته است، اختیار خود هم اش وفاصله شود می ضرب خودش در بار اختیارسه

 .  کنیم می عرض خدمتتان شد وتخصیص تصمیم بحث که وقتی. رود می بكار

 قدرت اساس.  شود می تعریف حرکت نفس به حرکت خود.  شود می تعریف حرکت خود مرحله این از پس

 دستگاه آن تا 32 دور یک تا 13 دور یک شود، می ضرب درخودش شئونش اینكه حاال[ ؟؟] اینجا در شو می

 مبدأ اینجا.  کنم می عرض را نكته یک فقط صرفاً شویم نمی بحث آن وارد االن کند، می درست که را نظری

 خدا قدرت برای شما: سؤال. شما اختیار بدون حق حضرت ، اختیار درعالم است، نشده فرض تنها قدرت

 ادیان ضروری است، متیقن است، متحد تكلیف عالم است تكلیف عالمِ گوئیم می کنید؟ می درست شریک

 مگر. است محال که اختیار داشتن بدون این آخرت عالم برای است، امتحان عالم وجود کالً اسمائی است،

 به یعنی. بكنند عناد او به یا بزنند چوبش هم بعد باشد، صفر ، باشد نداشته اختیاری هیچ کسی شود می

 قابلی اسماء و فاعلی واسماء ذاتی واسماء ذاتی فاعلیتِ عرفا آقایان شكل به اختیار. باشد کرده پیدا حضور
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 یعنی تو، درپرورش نیست وصحیح ربوبی وتصرفات مربوب و ربّ شود می تقسیم اینطور.  شود نمی تقسیم

 حتماً فلسفی، ی پایه در گرفته انجام قدرت در مشارکت اگر باشد، تكلیف باید[ ؟؟] ندارد تحقق مشارکت

 حتماً اینجا در علم.  باشد الحادی یا باشد الهی یا تواند می مشارکت این.  است اصل درآن اجتماعی مشارکت

 بدون شود می مالحظه قبالً که قدرتی. هستند قدرتها اختیار، ، هستند نسبتها علم ، هست نسبتها.  هست ابزار

 قدرت توانید نمی[ ؟؟. ]ببینید توانید می وصف یا بُعد عنوان به چه. است قدرت ظرفیت معنای به صرفاً نسبت

 آنوقت کنید می مالحظه کنارش هم علم قدرت. کنید مشاهده دنیا این در ماده عالم در نسبت بدون دو به را

 را بُعد سه که اینهاست تای سه هر بین نسبت تا سه آگاهی، و اختیار ومكان زمان ، وکثرت وحدت گوئیم می

 پیدا اشتداد وحدت. همینطور تان جامعه برای هم االن بكنید تمام باید شما را وکثرت وحدت.  دهد می نشان

 و دقت سرعت، که قدرتی ومكان زمان. کند می پیدا اشتداد هم نسبتش کند، می پیدا اشتداد اکثرت کند، می

 بینشان نسبت تا سه ، مطلب هرسه آگاهی، و اختیار همچنین بیاورید در خودتان ی سیتره تحت را تأثیر

 حاصل که.  شود می داده تحویل است، اجتماعی نظام که چیزی آن عینیت از بعد سه نسبت سه بین هست،

 باید شد منقلب اگر گیرش جهت اینكه ی درباره کنید صحبت خواهید می شما که شود می ای جامعه اقتدار آن

 هم متناسبش اجتماعی نظامات. شود می منقلب هم فرهنگش یعنی ، هم نستهایش یعنی ، هم ساختارهایش

 ، مبناست فروپاشی ما منظور انقالب که شد، داده جواب بحث در که چیزی آن به ما اگر حاال.  شود می منقلب

 که دیگری مبنای به دیگری جهت در شد می پرستش و بود دیگر جهت یک در که مبنائی یک از انتقال

 فنقلبوا) گویند می کفّار به بله رفته؟ بكار هم دین در انقالب آیا.  گرفت می قرار پرستش مورد دیگری جهت

 البته. . متعال خدای چه عالم طبیعی وجه. شوند می منقلب خسران طرف به فطرت ازطرف هم آنها( خاسرین

 گویند می ها بعضی چون بدهید توانید نمی شرع واالاستنادبه رفته بكار واژه اینكه در کردم اشاره را این فقط

 که است فطرتی فطرت، که اینست علتش ، رفته کار به جا همه انقالب. نرفته کار به اصالً انقالب شرع در که

 آنوقت باشد دین اگر ولی ،( القیم الدین ذلک اهلل لخلق علیهاالتبدیل الناس فطر فطرةاهلل) طرف به باید اختیار

 هیچ به ندارد حق احدی هیچ ما واال شود می واقع الهی ادیان بین تكامل ، شود می واقع تكامل چگونه
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 بد است وظیفه چطور؟ کردند منحرف که کسانی به نسبت ولی. کند لعن بگوید بد خدا پیغمبران از پیغمبری

 درگیری یعنی ، آورد می راه در استقامت برایتان لعن شما کردند ایجاد انحراف که آنهایی به نسبت. بگوید

 اثرش  نفرت ابراز یعنی بكنی گفتن بد به شروع نیتتان در دردلتان شخصاً شما ولو آورد می ارتقاء ، ولوفردی

 تقویت شما برای درباطن را ارزشی نظام. سازد می را شما آگاه ناخود ضمیر باطنی شخصیت که اینست

 .است بیرازی در والتِهِ شد واقع والیت به تولی این. کنید می تولّی کند می

 A طرف پایان

 دسته یک کنید، می مالحظه که روانی پرورشی های برنامه.شود می انجام درموضعگیری شدن محكم برای

 نهایت  موضوع این هست، هم مشترك دستگاه هر در ذهنی، خطورات و خاطرات ی درباره آن از مهمی

 به بگوئید بد گویند نمی وقت هیچ آنها. است مختلف افراد برخورد چگونه. باشد چگونه باید موضوعش

. بكن درست اللهی جهت دارای شخصیتِ بیا گویند نمی وقت هیچ آنها کردند، عوض را انبیاء راه که ظالمهایی

 دارای را طرف دیگر عبارت به.  کنند می سازی شخصیت یعنی و بده امید ، بكن بازنگری مثالً بیا گویند می

 .کنند می شخصیتی احساس و هویت احساس

 را صحبتمان ما این بر بنا. اینجانیست االن جایش که است دیگری بحث آن که کنند می تقویت را نفسانیتش

 یک تواند نمی عالم، وتكامل عالم حرکت دانید، می اصل اختیاررا چون کنیم، می گیری نتیجه انقالب، درباره

 بهم با مطلب این شود می انقالب دوم مبنای به مبنا ازیک انتقال. است روند دو حداقلش. باشد داشته روند

 اینجا نیست، بیشتر یكی نسبیت نظام با فرقش بنابراین پس شود می ایجاد هم، به اختیار نسبتهای ریختن

 دوم بار برای نسبیت، نظام آن ذیل بعد شود می ساخته اختیارات وسیله به نظام داریم، نسبیت دونظام

 به اختیار[ ؟؟] دوبار یعنی کند می پیدا فرم اجتماعیش ساختارهای.کند می پیدا فرم وعینی تصرفی اختیارات

 برنظام حكومت که است چیزی آن از غیر این اجتماعی، واقتدار  ها گزینه ، انتخاب گوئیم می گوئیم، نمی آن

 ازیک اجتماعی نسبتهای نظام ریختن بهم. باشد باید هم دوگونه است حرکت حال در حتماً این دارد نسبیت

 مالحظه عالم یک در دستگاه دو در قدرت واصل کشش مفهوم کل که اینست معنایش دیگر شكل به شكل
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 برای را هریک بودن بستر دهد می امكان که است شما چالش با و است چالش اینها بین طبیعتاً. شود می

 کشش شدن متضاد از که دیگری ی گونه به مفهوم. نیست هگلی تضاد مفهوم آن این دوّمی شدن نیرومندتر

 اختیار از پس که انتخابی وساختارهای نسبتها بودن نسبی نیست انیشتینی نسبیت مفهوم هست، حتماً

 حضور شد صحنه در حتماً دارد حضور حتماً بله دارد حضور درسرنوشتش آیا آدم. هست شود، می حاصل

 اینجا اگر[ ؟؟] بگویند توانند می دنیا آن در دارد حضور دنیا این در چون دارد حضور هم قیامت در. دارد

 حرکت مفهوم چرا که آئیم می این سراغ حاال.بگذریم حاال[ ؟؟] اوبگویند به که شد نمی آنجا که نداشت حضور

 ایجاب را تلون تكاملشان نوع است تلوّنی حرکتشان حتماً آنها چون. دهیم نمی کفار به نسبت را تكاملی

 پیدا وتوسعه کمال انتخابشان بگویید شما اینكه نه. کنید دقت خوب زنیم؟ می را حرف این چرا. کند می

 کنم می عرض دوباره. بدهد ازمبدأ واحد تعریف تواند نمی اختیارشان کند می پیدا توسعه انتخاب. کند نمی

 معارف یعنی شود، عوض توصیف شود؟ عوض باید چی. بشود عوض باید مرتباً ؟؟ تاریخی؟ نسبیت نظام

 از هم و نظری ازنظر هم.  امربیانجامد یک به وکثرتش وحدت تواند نمی.  اند متناقض درون معارفی الحادی،

 ، حالت با نسبت موضوع خود اگر.  است سنجش برای که نسبت خود ، نسبتها عملی نظر از اما نظری نظر

 متعدد وکششهای برگردد خودشان به تناسبشان حالت، و اگرنسبت ،( اختیار محصول کشش و تعلق یعنی)

 فاصله.  بیاندازد فاصله بینشان که است قهری. ...( نباشد متعدد کشش تواند نمی مادّی انگیزش در. ..... که)

 کشیده خمود به یاباید باشد حرکت منشاء که شود نمی تبدیل آرامش به دغدغه یعنی چه؟ یعنی بیندازد

 کنید اضافه آن به را تحریص.  کنید اضافه آن به را تنوّع مرتباً باید باشد دائمی تحریک بخواهد اگر یا بشود

 االن.  شود می ممتنع آن هماهنگی و آید می بوجود درانگیزه طبقه اختالف آن اجتماعی درشكل درتحریص

 احدٍ بین نفرق ال) بگوئید توانید می شما تاریخ درطول. گویم می را اش کلی صرف.  نیست اش اجتماعی بحث

 کفّار( بعضا بعضهم یلعن هم االن.  بعضاً بعضهم یلعن آخرت در فقط کفار گویند، نمی اینجور کفار رسله من

 از انبیاء. باشد مساوی دراالن پرستششان موضوع با قبل سال درهزار آنها پرستش موضوع که نیست اینجوری

 می را ن-ی-د کلمه کنیداسم می راقاطی دین وقتی یک.  اند کرده یكی به دعوت همه خاتم تا آدم جناب اول
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 یک آن گذارید می دین را الهی غیر ادیان دین، بعد. بشود رسوم مبدأ که اجتماعی ی عاطفه هرگونه گذارید؟

 جز اول از بالمره پرستی دنیا ودین پرستی بت دینِ یعنی. گذارید می الحاد آنرا اسم شما  است دیگری حرف

 ذکر را سیر یک تاریخ تكامل درسیر توانند نمی آنها دین همان یعنی گوییم می که کفر.  آوریم نمی الهی دین

 نداشته حاال[ ؟؟] تاریخ واحد جهت معنای به ندارند دراختیار تكامل ولی. دارند انتخاب در ی توسعه لذا کنند

 اصل درآنها وحرص حسادت ، تحریص حتماً باشید داشته یقین شما باشند نداشته دارد؟ عیبی چه باشند

 رساندن وحدت به برای بوده که تالشهایی ، بوده کفر بین که درگیریهایی ، امروز وهم دیروز هم است

 تا بینید می را آنها فعلی ی مدرنیزه نوع تا سابق امپراطوریهای از که آنچه ، داشته که فروپاشیهایی ، خودشان

 مال نسبت نسبت، و حالت بین نسبت و روانی خصوصیات این از کالً ها رسانه تا حاالشان مدرنیته ادبیات

 [؟؟] بوده آنها بین اختالف ، کشش ، اثرتالش مال حالت ، سنجش

 یعنی تاریخی تكامل.  است تاریخی تكامل غیر درانتخاب، تكامل.  بینید نمی تاریخی تكامل دستگاه آن در لذا

.  نیستند هم مدّعی نیست، هم چیزی ، دانند نمی ، قبلی گرایشهای به بدانند جدی وابسته را خودشان اینكه

 آن اخالق وبگویئم.  بكنید نسبی را اخالق. بیائید اصالً گویند می بكنند حل اینرا اینكه برای که هستند مدّعی

 [؟؟]نداریم آن با هم کاری بوده،  آنوقت های گرایش مال دوره

  متشكر، خیلی: س

 المصیر علیک ربنا]...[  أتانا و سمعنا قال

 شاید بپرسم که دارم کوچک سؤال دوتا من حاال بود سنگین خیلی من برای فرمودید که بحثی: س آقای

 تكامل وقتی فرمودید جایی یک.  نكردم کار را کارگاه جلسه صورت آن من چون نیست بحث خالص هم خیلی

 .بكند پیدا تغییر تكامل تا کند می پیدا تغییر موجود نسبتهای در واقع در بدهد رخ تغییر یا

 یا تعلق برای ای نقطه یک شد بنا اگر( کنم می عرض بامثال من) باشد، انقالب اگر دیگر عبارت به یعنی: ج

 خواهیم می که بعد.  برویم اینجا به خواهیم می بگوئید. بگذارید خودتان معلومات روی ی نقطه یک یا کشش

 خواهد می یی ریزیها برنامه یک شد خردتر باز بسازیم پیكان ماشین خواهیم می کنید فرض یعنی آنجا برویم
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 ، بدهیم انجام را کارهایی ، بخریم موادّی ، بخریم ابزارهایی ، داریم که ای سرمایه هستیم، که اینجایی برای

 اصالً اینجا مثالً، اینجا بروی خواهم می که وگفت آمد کسی یک اگر.  بسازیم را پیكان این تا بكنیم سازماندهی

 اینجا در کنیم می فرض طرف، آن به رفتن برای نبود نقلیه ای وسیله نبود وماشین پیكان موضوع موضوعش

. بود تصاویر انتقال این بود، اشیاء مثالً انتقال موضوعش این بزند، سیما صداو خواهد می بود صوتی وسیله یک

 هم وسایلش دیگر. نیست جور یک هم تخصهایش نیست جور یک ماشینش اگر. نیست جور یک که ماشینش

 گفتید می اینجا. تلویزیون برای برنامه. ساعت چند تولید گویند می دارد،مثالً که هم تولیدی.  نیست جور یک

 سخ از نه ولی کنند می کارهایی ویک آیند می آدمهایی یک را برنامه ، بازار برای اتومبیل عدد چند تولید

 فنی بخش آنجا ، پشتیبانی لجستیک، شود می اش فنی بخش اینجا.  کنند می اینجوری کارگرها که کارهایی

 فرق روند این با روند این نیست اصل چیز وچه است اصل چیز چه که شما ی برنامه ساختار[ ؟؟] شود می

 ولی. بكند کار سیما صداو یک، درجه باظرفیت بكند تمام همت الریجانی آقای بگوئید اینجا حاال. کند می پیدا

 یا.  بكنند خاموش مردم که باشد هایی برنامه هایش برنامه.  باشد آور چندش که باشد هایی برنامه هایش برنامه

 که بگویند الریجانی آقای پیش بیایند بعد. ندهد تحویل هماهنگی اصالً بكند،یا صداوسیما خود از نفرت ایجاد

 آنتن رسیدم، آن به خوب است، کاریش اصل که چیزی آن من اقا نه گوید می.  است بد شما دستگاه این آقا

 دراینجا.  محتوا و مفهوم باشد، بود بنا محتوا برای فنّی گویند، می. است یک درجه اش فنی. کند می کار درست

 وخواستند.  بود طرفی این از کشوری برنامه هر اگر است نظام تا دو ساختار، تا دو این دارد فرق طرف این با

. شود می عوض اولویتها. شود می عوض وساختارش نظام. شود می عوض موضوعات جای بكنند طرفی این

 نظام ، ارزشی نظام شد بنا اگر. است دیگر کار یک مال دیگری برنامه یک گوئید می. شود می منقلب برنامه

 که طرف این از. بكند پیدا تغییر باید متناسبش اجتماعی ساختارهای کند، پیدا تغییر حقوقی نظام ، دستوری

 تعمیرش هست که طرف این یا باشد طرف درهمین اگر ولی. شود می منقلب این برود طرف آن به بخواهد

 . کند می فرق این. بدهید اش توسعه بكنید،
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 نسبتهایشان مفاهیم یا موجودات همان صرفاً دادن رخ تكامل یا درتغییر که بود این سر من مشكل حاال: س

  نیست؟ کافی کردن عوض را

 کنیم؟ اضافه را دیگری موجودات ماهیت به بنا ما بلكه نه،: ج

 . .............. داریم مواد تا 80 یا یک سازی تلویزیون یا سازی درپیكان: س است همینطور حتماً: ج

 و سرامیكها ، باشد داشته را اول نقش وامثالش سیلیسها و ها دیجیتال فرضاً تلویزیون در ممكن مثالً ابداً نه: ج

 و رسانما

  نیست چیزی چنین پیكان در که درحالی: س

 قطعه یک یا ، بروم بكار ساعتش گویند، می کوچكش قطعه یک برود بكار جایش یک اگر هم پیكان: ج

 اصل آن برای رسانه ابر سرامیكهای در را این.  شود نمی حساب اصلی قطعه بعنوان اصالً که بردم بكار کوچكی

  است

 .  شوند می حساب گرا مادّی اینها وبودائیها هندوها: س

 اینكه به دعوت ولی متعال خدای به کند دعوت که ایی نبی ماجزء ، شود می حساب کافر گرا، مادی بله: ج

 . کار هر از راه هر از ولو بكند نفس تقویت

  نیست مهم برایشان دنیا و پول داری، سرمایه اینها: س

 دیگر نوع یک ، اش مادی شهوات ندارد دنیا شهوات به توجه ذره یک که کافری ما. کنم نمی انكار اینرا بله: ج

 را قلوب خضوع عالم فالن به فالن عالم از برهمن عالم به برود اسمان عالم از اینكه شهوت. دارد را شهوت از

 . ...... بطلبد خودش برای

  کرد خواهیم بحث این، روی بعدی کارگاه در شاءاهلل ان ما پس:  علیپور آقای

  دادیم توضیح فقط ما جلسه این در اینرا وفرهنگ، آمدی کار از ترکیبی که انقالب کلمه: ج

 بود جلسه همین به متصل کارگاه بحث موضوعات از یكی فرمودید که آخری نكته چون فقط عجالتاً بله: س

 من عجالتاً را این فقط هست، حقوقی ونظام دستور نظام در ، ارزش الگوی تغییر درگرو ها ساختار تغییر بنام،
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 یعنی گردد می بر فرهنگ به که ساختار حوزه در آیا که بود این ما ی عمده بحث بكنم اضافه بحث این آخر در

. بكنیم صحبت اجتماعی ساختارهای در سیاسی انقالب تجلی عنوان از که نیست بهتر جامعه ساختاری بُعد

 تجلی سیاسی انقالب اگر دیگر عبارت به شاید فرمودید قدرت درمورد شما که بحثی همان دیگر عبارت به

 شدن بهینه بكند منقلب را وحقوقی ودستوری ارزشی نظام که باشد صورت این به فرهنگی درساختارهای آن

 [؟؟] کرد انقالب جهتش در سیاسی نظام که را درجهتی فرهنگی ساختار مداوم

 وصف عنوان به بكند پیدا تعمیم موجودش، تخصصی خاص تعبیر اگراز اقتصاد و فرهنگ و سیاست یعنی

 است عملكردش مجرای تناسب و نیست خارج هم عمومی تناسبات از حتماً که[ ؟؟] تمایالت جامعه اصلی

 خودمان که خاصی اصطالح به بنا اقتصاد فرهنگ مثالً باشد اقتصاد که نیست، جدا آن از هم آمدی وکار

 قابل اجتماعی توسعه مرحله در مرحله این[ ؟؟] که بدان اصوالً بعد فرهنگش، جامعه تفسیر در داریم،

 یا الهی انقالبی به بود مادّی از که انقالبی شود، می اجتماعی توسعه جریان در انقالب آنوقت. است مالحظه

 این. رود می طرف آن به الهی جهت از انقالب ندهند انجام درست را کارشان مسلمین اگر نخواسته خدای

 بعد و تناسبهایش و نسبتها شود می کالنش سطح بعد آنوقت ، را ساختارها بشكنیم ببریم بكار ما راکه انقالب

 مجموعه اصلی متغیر عنوان به آن در سیاست فرمایید می که همینطور ، اش اجتماعی ساختارهای هم

 گرفت انجام اصلی متغیر اگر ولی.  اقتصاد هم اش متغیرتبعی ، فرهنگ هم اش فرعی متغیر. شود می شناخته

 عینیت دیگر عبارت به بدهد انجام تواندکار نمی تنهایی به اصلی متغیر.  نگرفت انجام تبعی و فرعی متغیر

 اینكه نه باشد شكن خط زمانی نظر از تواند می اصلی متغیر هستند هم به وابسته ابعاد وقتی دارد وجود

 اخذ خودش ضدّ از را تناسبش و نسبت تواند نمی و تناسب بی و نسبت بی ساختار بی باشد ماندگار تواند می

 .بكند

«الطاهرین وآله محمد علی اهلل وصلی»  





 بسمه تعالی

 فرهنگیمدیریت توسعه 

  اصل بودن درگیرى در انقالب فرهنگى بر پایه حاکمیت اختیار و نه انتخابعنوان جلسه: 

 8جلسه 

 فهرست:

 8   جمعبندى از مباحث جلسات گذشته - 2

 8   لزوم تبیین مفهوم قدرت به جهت حذف ابهام از مفهوم انقالب فرهنگى - 2/2

 8   قدرت در دیدگاه اوّل - 2/2/2

 3   در دیدگاه دومقدرت  - 2/2/1

 3   قدرت در دیدگاه سوم - 2/2/8

 3   تشریح مفهوم انقالب فرهنگى بر اساس اصل قرار گرفتن اختیار و درگیرى  - 1

ساختارهاى  اصل بودن اختیار در پیدایش قدرت، توسعه و تكامل اختیارات اجتماعى، توسعه کیفیات و - 1/2

 3   اجتماعى و ارتقأ ظرفیت قدرت

 3   صیل بودن ماده در پیدایش قدرت و تبعى بودن مفهوم درگیرى در نظام مادىا - 1/1

 3   شكننده بودن ساختارگرایى نسبت به طبیعت در تفكر مادى - 1/1/2

 3   عادى بودن تغییر رفرم و توسعه در ساختارهاى صنعتى بدون درگیرى و خونریزى - 1/1/1

 1   ساختارها بر اساس اصل بودن اختیار و نه انتخابلزوم درگیرى در تغییر و تبدیل  - 1/8

 1   درگیرى بر پایه اختیار اساس رشد جامعه - 1/8/2

 3   اصل بودن عقل در انتخاب و حكومت اختیار)جهت پرستش( بر دقت عقلى وکیفیت سنجش - 1/8/1

 3   ناتوانى و عجز عقل مادى در فهم مفاهیم الهى از دیدگاه آیات و قرآنى - 1/8/8

 3   اصل بودن درگیرى در عالم تكلیف و یكپارچه شدن درگیرى در زمان ظهورحضرت مهدى )عج( - 1/8/3

مؤخر بودن منزلت بهینه  اختصاص داشتن بهینه جهتگیرى به انسان بر اساس اصل بودن اختیار و - 1/8/3

 3   انتخاب از اختیار

 3   ى و عینى در انقالب فرهنگىضرورت تغییر گرایش متدهاى سنجشى نظرى، کاربرد - 1/3

 3   محصوالت آن تغییر در گرایش فرهنگى مستلزم تغییر در ساختار تولید فرهنگ )روش( و - 1/3/2
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 20   گرایشات اجتماعى داراى سه ساختار نظرى، کاربردى و عینى - 1/3/1

 20   ساختارهاى عینى موجد محیط اجتماعى و فرهنگ ساز - 1/3/1/2

 22   ختارهاى عینى علت ایجاد فرهنگ و کیفیت گرایشاتسا - 1/3/1/1

 22   پیداش گمانه و تناسبات سنجشى در بستر نیازمندیها و ساختارهاى عینى - 1/3/8

 22   ساختارهاى نظرى، کاربردى، عینى، بستر پرورشى اجتماعى - 1/3/3

 21   نىحاکمیت جهت الهى یا الحادى بر ساختارهاى نظرى، کاربردى و عی - 1/3/3

 21   ضرروت انقالب در ساختارهاى نظرى، کاربردى و عینى موجود براى تحقق انقالب فرهنگى - 1/3

 21   التقاطى بودن جهتگیرى ادراکات نظرى موجود - 1/3/2

ساختارهاى سیاسى،  ساختارهاى نظرى، کاربردى و عینى ایجاد کننده فرهنگ بنیادى و تخصصى و - 1/3/1

 28   ایجاد کننده فرهنگ عمومى فرهنگى و اقتصادى

 23   ناسازگارى جهت حاکم بر منطق نظرى، کاربردى و عینى با جهتگیرى الهى و تحقق آن - 1/3/8

 23   نظام نظرى، کاربردى و عینى سه متغیر براى پیدایش تغییر و تكامل اجتماعى و تاریخى - 1/3/3

تقسیم تكامل  متغیر درونى و بیرونى با توجه به دو مبدأضرورت مالحظه سه متغیر فرهنگى بعنوان  - 1/3/3

 21   تاریخى و جامعه

 

 

 مشخصات و شناسنامه جلسه پژوهشى 

 الهاشمى  االسالم والمسلمین حسینى حجت استاد و مشاور عالى: حضرت 

 علیپور   -نیرّى  -مهندس دانشمند  -اسامى شرکت کنندگان: آقایان مهندس مرعشى 

  االسالم رضایى حجت  -حبیبى 

 33/1/13تاریخ جلسه:

 3شماره جلسه: 

 منش  پیاده کننده نوار و ویراستار متن پیاده شده: آقاى ابراهیم نیک

 االسالم رضایى  حجت عنوانگذار متن: 

 االسالم رضایى  حجت کنترل و بهینه نهائى: 

 کارپرداز: آقاى رضوانى 

 حروفچینى و صفحه آرایى: خانم رضوانى 

 33/8/12نتشار: تاریخ ا

 0203303کُد بایگانى: 



 بسمه تعالی

 

 اصل بودن درگیرى در انقالب فرهنگى بر پایه حاکمیت اختیار و نه انتخابعنوان جلسه: 

 

 جمعبندى از مباحث جلسات گذشته  - 2

کارگاه  تم، متناسب با سؤالى که دررا پى گرفتیم  و در جلسه هف« هدف»آقاى علیپور: تا جلسه ششم، بحث 

 اختصاص دادید. « تعریف قدرت»مطرح شده بود حضرتعالى بخشى از بحث را به بررسى 

 لزوم تبیین مفهوم قدرت به جهت حذف ابهام از مفهوم انقالب فرهنگى  - 2/2

 نیز بحث شد.« انقالب»االسالم والمسلمین حسینى: و همچنین روى مفهوم  حجت 

فرهنگى،   را تقریر فرمودید ضمن بحث انقالب« هدف»از جلسه پنجم به بعد که حضرتعالى بحث )س(: بله، 

آن در   هدف از فرهنگ و اثر مورد انتظار از فرهنگ و علم و در واقع کارآمدى توقع مورد از علم و مطلوبیت

ساختارها   یش تدریجىفرق بین پاال»هاى مختلف، مورد دقت قرار گرفت و متناسب با این سؤالى که  دستگاه

سه دستگاه،  حضرتعالى درخصوص مطلوبیت علم در« با انقالب فرهنگى و نیز تناسب آنها با یكدیگر چیست؟

قدرت، منقح   است. لذا تا بحث« افزایش قدرت»ها،  بصورت کلى فرمودید که هدف در تمامى این دستگاه

 رد.نشود امكان حذف ابهام از مفهوم انقالب فرهنگى وجود ندا

 قدرت در دیدگاه اوّل  - 2/2/2

فاعلى  )جل جالله( منشأ قدرت است و اولیاى الهى)ع( نیز مظهر اسمأ« حضرت حق»اما در دیدگاه اول، 

داراى  حضرت حق هستند که اجازه تصرف دارند. البته بقیه مخلوقات نیز اعم از انسان، جماد، نبات و حیوان،

 . تصرف نیستند چراکه اسمأ قابلى هستند

 قدرت در دیدگاه دوم  - 2/2/1

  داند که پیرامون آن مفصالً در خصوص تفاوت مى« حرکت ذاتى ماده»ولى دیدگاه دوم، منشأ قدرت را 

 نسبیت هگل با نسبیت انیشتین بحث شد به اینكه نسبیت هگل، نسبیت توصیفى است که بصورت توصیف از
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یک نسبیت کاربردى است و کارآئى این نظریه را در کند ولى نسبیت انیشتین در واقع،  حرکت متجلى مى

 توان مشاهده کرد.  کند( مى )بوسیله معادالت عینى در ریاضى که تولید مى  عینیت

 قدرت در دیدگاه سوم  - 2/2/8

  داند. با این وصف مطلوبیت در دیدگاه اول، علم و قدرت مى« اختیار»و باالخره دیدگاه سوم، منشأ قدرت را 

  باشد. لذا هم تكنولوژى که زاده علم و فرهنگ است مطلوب است. و هم آن که تكنولوژى است مىحاصل از 

 خود علم و فرهنگ. اما در دیدگاه دوم، مطلوبیت یا محصول علم، افزایش تنوع و توسعه انتخاب است. و در

 داند. مى« لهىا»دیدگاه سوم، محصول فرهنگ یا انقالب فرهنگ را عینى شدن تكامل اختیارات در حجت 

  ما نیز بخش را در کارگاه متصل به این جلسه در خدمت دوستان داشتیم که به این نكته بصورت دقیق

  عنایت شد که هر چند صحیح است از انقالب سیاسى و فرهنگ سخن بگوییم ولى این دو انقالب، از جهت

  ابتدائاً انقالب سیاسى رخ دهد و سپساى نیست که  بگونه -آنهم زمان انتزاعى و نه تكاملى  -ترتب زمانى 

  انقالب فرهنگى. ما حصل درك ما از بیانات شما این است که هر مرحله از انقالب سیاسى، نیازمندیم انقالب

فرهنگى متناسب با خود در آن مرحله است بعبارت دیگر اگر ما در زمانى شاه را سرنگون کردیم و نظام 

افزار متناسب با نظام جدید را در همان زمان نیز تدارك  م بایست نرمفقیه را جایگزین آن کردی  والیت

 چیزى جز انقالب فرهنگى نیست.   دیدیم که این مى

 کردید.  مى )ج(: بهتر است بفرمائید که بایست حین براندازى دستگاه شاه، روشهاى براندازى را نیز عمالً ایجاد

کنیم  مى  ائید. ادامه بحث را در خدمت حضرتعالى استفادهفرم )س(: بله دقیقاً مطلب همین است که شما مى

فرهنگى،   اما برداشت من این است که تا حد زیادى مباحث مطروح در خصوص هدف فرهنگ و انقالب

 دانید وارد موضوع بشویم.  جوابگوى طرح اجمالى ما خواهد بود. حال اگر صالح مى

 رار گرفتن اختیار و درگیرى تشریح مفهوم انقالب فرهنگى بر اساس اصل ق  - 1

کارآمدى در   توسعه»)ج(: بله، بعبارت دیگر به همین اندازه که ثابت شد انقالب ضرورت دارد و هدف آن هم 

توان  را مى  کند. اما اینكه ببینیم اگر نهایتاً جهت، جهت الهى باشد آیا باز لقب انقالب است کفایت مى« جهت



 ····························································································  212 

توسعه  گوییم حتماً بایست ساختارهاى قبلى که مشتمل بر ر جواب مىبه این حرکت نسبت داد یا خیر؟ د

 عبودیت نیست فرو بریزد لذا ما نیازمند ساختارهاى جدیدى هستیم. 

ساختارهاى  اصل بودن اختیار در پیدایش قدرت، توسعه و تكامل اختیارات اجتماعى، توسعه کیفیات و - 1/2

 اجتماعى و ارتقأ ظرفیت قدرت 

 ابتدائاً رظرفیت قدرت دانستیم. یعنى اختیا ا اصل در پیدایش قدرت و نیز پیدایش کیفیت و ارتقأما اختیار ر

 اصل در پیدایش قدرت، توسعه تكامل اختیار اجتماعى قرار گرفت و سپس اصل توسعه کیفیت و ساختارها و

 به تبع آن، ارتقأ ظرفیت قدرت واقع شد. 

 تبعى بودن مفهوم درگیرى در نظام مادى  اصیل بودن ماده در پیدایش قدرت و - 1/1

 حال اگر چنین است بایست تفاوت عمده آنرا با نظام مادى نیز بپذیریم که درگیرى آن با طبیعت است. 

 شكننده بودن ساختارگرایى نسبت به طبیعت در تفكر مادى  - 1/1/2

فتیله و  ه تا دیروز چراغ نفتى دوبنابراین ساختار گرایى نسبت به طبیعت، بسیار شكننده است. یعنى کسى ک 

  تواند از رونق بازار محصول خود سخن بگوید همچنانكه ساخته است امروزه نمى یک فتیله گردسوز مى

  کرده توان نسبت به آن نیز حتى براى زندگى خود، متعصب باشد. او بخوبى متوجه است کارى را که مى نمى

تواند نسبت به آن تعصب داشته باشد. شاید تنها کمتر از  نمىاست براى رفع یک نیاز مادى بوده است لذا 

یعنى در سن  ;از مردم را بتوان یافت که عشق خاصى پیدا کنند و التفاتى به محیط نداشته باشند  20%

 کنند و هویت خود را به همان امرى که دارند تعریف نمایند.   خاصى زندگى

 ساختارهاى صنعتى بدون درگیرى و خونریزى عادى بودن تغییر رفرم و توسعه در  - 1/1/1

شود و  مى  لذا تغییر و رفرم در انقالب صنعتى و ایجاد توسعه در این انقالب، امرى طبیعى است که حتماً واقع

دارند که  بینیم صنایعى در اروپا وجود ندارد. ما مى -آنگونه که مارکس مدعى بود  -نیازى هم به خونریزى 

مكانیكى  جایگزین صنایع قبلى خود شوند. مثالً امروزه ساعت الكترونیكى جایگزین ساعت فنرى واند  توانسته
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اصالً در   کرد ممكن است شده است. لذا دیگر محصول کارخانه سه ستاره آلمانى که ساعت دو زنگه تولید مى

 آلمان یافت نشود و چه بسا آنرا به کشورهاى جهان سوم  فروخته باشند. 

  توان شاهد درگیرى اخالق و روابط دو صنعت فعلى و پیشین بود چرا که چنین جوامعى صف نمىبا این و

 اند.  توسعه را پذیرفته

لزوم درگیرى در تغییر و تبدیل ساختارها بر اساس اصل بودن اختیار و نه انتخاب اما آیا زمانى که  - 1/8

 ند این واقعیت را بپذیرند؟اصل شد و دین خاتم ظهور کرد ادیان سابق توانست« اختیار»

وَقفّیناعلى آثارهم بعیسى ابن مریم مصدّقاً »فرماید:  و سریعاً اعالم مى پذیرد  هر چند که دین خاتم، آنها را مى

فیه هدىً و نورٌ وَ مُصّدِقاً لما بین یدیه من التوریه و هدىً و موعظًْ   لِما بین یدیه من التوریه و اتیناهُ ااِلنجیل

کند اما آیا ایشان نیز اسالم را پذیرفتند؟ حتماً جواب  تورات مى ( و حكم به تصدیق انجیل و2«)للمتقین

 منفى است.

  کند هر چند ساختار دوم، وجه تكامل چون وقتى که اختیار اصل شد ساختار قبلى بالنّسبه مقاومت مى

 کند و لى را امضأ مىساختار اول باشد. هر چند صحیح است که بگوئیم ساختار جدید، ساختارهاى قب

( ولى ساختارهاى پیشین عمالً 1« )&سوأ بینكم ااَلّ نَعبُدَ ااِلّ ا   قل یا اَهْلَ الكتابِ تعالوا الى کلمْ»فرماید:  مى

پذیرند! بله تنها عده قلیلى از ایشان بر ساختار جدید گردن انقیاد  شوند و آنرا نمى ساختار جدید مى  نافى

اند و از  د و آنها کسانى هستند که در نظام پرورشى ساختار پیشین مهذب بودهگذارن شدن( مى  )تسلیم

شوند و تنها عدول )عادلها( ایشان  باشند. اما فُسّاق از اُمَمَ قبلى تسلیم نمى برخوردار مى  اختیارات صالحى

بنحوى  شناسند و در دین خویش، آنها هویت اجتماعى خویش را با دین خود مى  گذارند. چون گردن مى

 اند. شراکت با خود را پذیرفته

بایست   اگر چنین باشد انقالب در این سو )طرف حق( مستمرّ خواهد بود و صرفاً توسعه در میان نیست بلكه

  رود چرا که این منتظر درگیرى نیز بود. پس یک درگیرى با نظام مقابل است که امرى طبیعى بشمار مى

 ست. و یک درگیرى هم درگیرى داخلى است نظام بر اساس اختیار، تعریف شده ا
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 درگیرى بر پایه اختیار اساس رشد جامعه  - 1/8/2

درگیرى،  اصل باشد حتماً -و نه انتخاب  -اما باالخره درگیرى آیا امرى پسندیده است یا مذموم؟ اگر اختیار 

اختیار  رد ولى اختیار،اساس رشد جامعه خواهد بود. چون انتخاب بهینه، است و هیچیک بر سر آن دعوا ندا

 شود.  جهت است که در آن دعوا و اختالف پیدا مى

 سنجش   اصل بودن عقل در انتخاب و حكومت اختیار)جهت پرستش( بر دقت عقلى و کیفیت - 1/8/1

  ، اصل نیست. این نكته بسیار مهمى است که«معقولیت»اى است که  اصوالً اختیار در انسانشناسى بگونه

 به آن عنایت داشته باشید. اما اختیار، اصل است در اینكه عقل چگونه توجه کند نه اینكه عقل،بایست نسبت 

 اصل است در اینكه چگونه انتخاب نماید. پس در انتخاب، عقل اصل است و در اختیار، حكومت بر آن وجود

 حكومت دارد. « سنجش»، بر وضعیت دقت و «بینش»دارد. یعنى جهت 

 عجز عقل مادى در فهم مفاهیم الهى از دیدگاه آیات و قرآنى ناتوانى و  - 1/8/8

لهم  و لهمٌ قلوب ال یفقهون بها و لهم اَعیُنُ ال یبصرون بها و»فرماید:  اینكه خداوند متعال به نبى اکرم)ص( مى

 توانند ار نمى( به این معنا نیست که کف8« )الغافلون اذان ال یسمعون بها اولئک کاالنعام بل هم اَضَلُ اولئک هُمُ

 و اذا لقُوا»اند:  باشند! چرا که ایشان چنین محاسبه و سنجش داشته باشند و از دیدن و شنیدن نیز محروم مى

  یستهزئُى بهم و یمِدُهم هللا #الذین امنوا قالوُا امنّا و اذا خَلَوا الى شیاطینهم قالوا انّا معكم انّما نحن مستهزئون 

  دانند و براى خود قدرت یعنى خودشان را بسیار عاقل و حسابگر و بهینه ساز مى (3« )فى طغیانِهم یَعمَهون

  برنامه ریزى براى بدست گرفتن اخیتارات آینده قائلند. اصوالً نوع بهینه ایشان، بهینه دنیائى و خود کامگى

ن ربنا یوماً عبوساً اِنّا نخافُ مِ»است که با نوع بهینه ایثار بسیار متفاوت است. نوع بهینه ایشان از سنخ 

 ( نیست. پس نوع بهینه متفاوت است.  3« )شَرّ ذلک الیوم وَلقّیهم نضرًْ و سوراً هللفَوقیهُم ا  قمطریراً

مقابل  اى دیگر طبق تصریح آیات و روایات، در سنجشها در هستند و دسته« یومنون بالغیب»اى  لذا دسته

  خواهید بدانید که ( آیا مى1« )ل هل اُنبئكم باالَخسرین اعماالًق»فرماید:  ایشان قرار دارند. مثالً قرآن مى
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 ( آنهائى که نهایت تالش را براى دنیا خود3« )الحیوْ الدنیا الذین ضلّ سعیُهم فى»زیانكارترین مردم کیست؟ 

 گذریم.  دارند. از این مطلب مى

 «فرد»بود. و این واقعیت، هم در  اصل خواهد« درگیرى»بنابراین اگر اختیار اصل شد در انسانشناسى نیز 

( به این معناست که در فرد نیز امیال 3« )فاَلَهمها فجورها و تقویها»چه اینكه «. جامعه»وجود دارد و هم در 

( لذا انسان چنین نیست که 3«)و نفس و ما سوّیها»شود و هم تقوا و پرهیز و توجه به آخرت.  الهام مى  باطل

فرماید این من هستم که دو راه را پیش پاى  و با محیط خود کار کند بلكه خدا مىموجود عاقلى باشد  صرفاً

شود؟ چرا که  دارد و بهینه نیز حول کدام محور واقع مى دهم تا او بفهمد که در کدامیک گام بر مى مى او قرار

 ست.محور، یک معنا از بهینه وجود دارد و حول محور دیگر، معنائى دیگر از بهینه ا  حول این

 )عج(   اصل بودن درگیرى در عالم تكلیف و یكپارچه شدن درگیرى در زمان ظهور حضرت مهدى - 1/8/3

  فرماید که با فرعون با زبان لیّن سخن بگو و با او ضمن هر چند که خداوند به حضرت موسى )ع( امر مى

  ن از این واقعیت اغماض کرد کهتوا دعوت بحق، با استدالل عقلى برخورد کن و منافع آنرا متذکر شو اما نمى

 اند. در هر حال درگیرى نسبت به خود انسان در عالم دنیا تا آخرت وجود خواهد انبیأ )ع( با کفر درگیر بوده

( اما زمانى که وارد عالم 20«)فالهمها فجورها و تقویها #و نفسً و ما سوّیها »فرماید:  داشت. چرا که قرآن مى

ان نیست لذا درگیرى نیز نیست. این واقعیت براى عالم دنیا در زمان ظهور نیز شویم دیگر امتح مى  برزخ

  افتد. البته شود و قدرت بدست پیروان الهى مى اما در زمان ظهور، درگیرى اجتماعى یكدست مى وجود دارد.

اشته باشند د  گذارند که تحرکى کنند و نمى این مطلب به این معنا نیست که آنها مخالفین خود را منكوب مى

که در آن امكان تعدّى به  کنند بلكه کماکان اُمم دیگر نیز حضور دارند اما همگى تحت چتر بزرگى زندگى مى

 کند.  پیدا مى -و نه اجتماعى  -شود. یعنى تعدّى صرفاً ظرف فردى  کسى داده نمى

شود که تصور تعدّى را  ى مىرود و هر فرد متوجه دستگاه دیگر اما همین تعدّى در عالم آخرت نیز از بین مى

 نخواهد داشت.  نیز
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منزلت بهینه   اختصاص داشتن بهینه جهتگیرى به انسان بر اساس اصل بودن اختیار و مؤخر بودن - 1/8/3

 انتخاب از اختیار 

 -یعنى مجراى جریان رحمت حق شدن  -حال اگر بنا باشد خود سازى در توسعه اختیار در مرتبه اعلى 

این خود سازى نیز بدست خود ما انجام شود حتماً راهى خواهد بود که از همین مرتبه گذر از  ظهور یابد و

  خواهیم دنیا طى طریق خواهد کرد. گاهى بنا نیست که ما مجراى رحمت حضرت حق باشیم و گاهى مى  عالم

و ثانیاً در این  سرپرست و مجراى رحمت باشیم که در این حالت بایست اوالً با امتحان الهى روبرو شویم

انسان باید خودش را در توسعه اختیار خویش بسازد و ثالثاً این توسعه اختیار نیز بایست به درك  مسیر،

قطعاً از سایر  -یعنى داشتن قدرت اختیار  -براى مجراى رحت حق شدن منجر گردد، این انعام   شایستگى

ا انتخاب و بهینه در مراتب نازله آن، از آنِ حیوانات نیز است. البته انتخاب نیز پسندیده است ام انعامها باالتر

گزینند و از بین دو راه براى جَستن از آب، راه کوتاهتر را  بین دو علف، علف سبزتر را بر مى هست که مثالً از

ى و حیوانات نیز از قدرت بهینه بسیار جزئى برخوردارند. اما اگر بهینه به بهینه جهتگیر  کنند: پس انتخاب مى

 شأن آن منجر شود حتماً این، سطح از بهینه امرى مختص به انسان خواهد بود. توسعه مفهوم اختیار و

انقالب   برنامه»یعنى بحث انقالب فرهنگى و  -اینک مناسب است از این مطلب بگذریم و به موضوع اصلى 

 بپردازیم.  -« فرهنگى

ردى و عینى در انقالب فرهنگى زمانیكه اختیار ضرورت تغییر گرایش متدهاى سنجشى نظرى، کارب - 1/3

بتوان گفت   اى که تواند در سنجش نیز نقش خود را نشان دهد بگونه اصل قرار گرفت آیا این مهم مى

تغییر   توان گفت انقالب فرهنگى قرار است ضرروت ، اصل در دستگاههاى منطقى است؟ آیا مى«گرایش»

 گرایش متدهاى سنجشى را تبیین کند؟ 

 االسالم رضائى: آیا این امر جز هدف است یا ضرورت؟  حجت 

چگونه   )ج(: ببینید موضوع ما چیست؟ قطعاً موضوع بحث ما انقالب فرهنگى و فرهنگ است. اما فرهنگ

تولید   توانیم آنرا عوض کنیم؟ قطعاً ماشین کند؟ اگر فرهنگ را یک محصول بدانیم چگونه مى تغییر پیدا مى
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کاربردى   و روشها هستند و این تفاوتى ندارد که در بخش فرهنگ نظرى باشد یا در فرهنگ آن، همان متدها

مطرح  و غیر آنها. چون اصوالً هر جا محل سنجش و به نتیجه رساندن نسبت و تناسب باشد مسئله روش نیز

 شود.  مى

 آن   محصوالتتغییر در گرایش فرهنگى مستلزم تغییر در ساختار تولید فرهنگ )روش( و  - 1/3/2

بحرکت  «گرایش»است. این کارخانه نیز با یک انرژى بنام « روش»، محصول کارخانه «فرهنگ»در حقیقت 

است که   آید. لذا حال که قرار است این امر منقلب شود بایست حتماً این انرژى را تغییر داد و طبیعى در مى

 گفت؟   توان چنین محصول کارخانه خواهد بود آیا مىاین امر مستلزم تغییر ساختار کارخانه و به تبع آن، 

چیست؟  اگر جواب مثبت باشد اصوالً فصل کلیات فرهنگ که قرار است انقالب در آن پیگیرى و ایجاد شود

پیدایش   هائى که علل بندى قرار داد؟ آیا بر حسب کارخانه توان اولین دسته بندى روشها را مى آیا دسته

 صوالت را تقسیم کرد.توان مح فرهنگ است مى

 گرایشات اجتماعى داراى سه ساختار نظرى، کاربردى و عینى  - 1/3/1

به  هائى مربوط هائى عینى وجود دارد که ساختارهاى اجتماعى نام دارد و کارخانه و چنین گفت که کارخانه

با  خود دارند لذا ماهائى نظرى نیز هست که هر یک ساختارهائى مختص ب معادالت کاربردى و باالخره کارخانه

 سه دسته ساختار در یک جامعه روبرو هستیم؟ 

 ساختارهاى عینى موجد محیط اجتماعى و فرهنگ ساز  - 1/3/1/2

آیا  گیرد. اصوالً ساختارهاى عینى، همان نظاماتى است که کلیه ارتباطات اجتماعى بر آن اساس شكل مى

  توان گفت که مثالً بانک، موجد محیط گردش مىتوان اینها را موجد محیط و فرهنگ دانست؟ آیا  مى

 اعتبارات است؟ هكذا آیا سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و کلیه ساختارها و

 توانند محیط است مى« دولت»است تا بزرگترین آنها که « خانواده»نظامات اجتماعى از کوچكترین آنها که 

 قدرت، اطالع و»توانند به تولید، توزیع و مصرفِ  رفتیم که اینها محیط سازند آیا مىاجتماعى بسازند؟ اگر پذی

 اى که موجد فرهنگ محسوب شوند؟ طبیعى است منظور ما از ایجاد ، کیفیت خاص بدهند بگونه«ثروت
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کیفیت، فرهنگ سازى است اما این امر الزاماً بمعناى آموزش کالسیک در سطح عمومى نیست ولى در هر 

توانند به رفتار مردم، شكل خاصى بدهند. و اگر قرار است نیاز آنها مرتفع شود بایست در این شكل و  مى  الح

 زندگى کنند.   فرم

چه  توان ساختارهاى عینى را موجد محیط اجتماعى دانست؟ طبیعى است که محیط اجتماعى نیز آیا مى

  ى ساختار سیاسى نیز در میان باشد نفس نظامبخواهیم و چه نخواهیم فرهنگ ساز است؟ در حقیقت اگر پا

آن و کیفیت و فرمش داراى یک فرهنگ است که آن فرهنگ را در افراد جامعه و روابط آنها با یكدیگر و نیز 

کنند و درسها،  بندى مى کند. حتى همین نظام آموزشى که بر آن اساس کالسه کل و منتجه ایجاد مى در

آموزش، »اى از کارآمدى برسند و در واقع بر پایه  کنند تا محصلین به درجه ىعالئمى را تدریس م اطالعات و

خاصى، افراد را طبقه بندى کرده و براى امورى خاص، اختیارات خاصى را در ساختارها « گزینش پرورش، و

ک کنند همگى در همین راستا قابل تفسیر است. قطعاً از این منظر، خود این امر نیز ی مى به آنها اعطأ

 شود.  مى  محسوب« نظام»

 ساختارهاى عینى علت ایجاد فرهنگ و کیفیت گرایشات  - 1/3/1/1

به این  توان گفت که ساختارهاى عینى، علت ایجاد یک فرهنگ و یک کیفیت در گرایش است؟  پس آیا مى

عقالئى محقق  یرتوان گفت خیاالت باطل، رؤیائى، کودکانه و غ نكته مهم دقت بفرمائید: اصوالً چه زمانى مى

نباشد. وقتى که  شده است؟ مسلماً این زمانى است که آن خیال، از قابلیت تحقق در این ساختار برخوردار

به چه  یک واقعیت امروزى را به دویست سال قبل منتقل کنیم و بنابر تعریف اگر سؤال کنیم که این امر

  اوهام باطله و اقاویل است که اگر کسى بر آنکند جواب خواهیم شنید که این، از امیال،  چیزى تطبیق مى

  مصرّ باشد حتماً دیوانه است! اما چه چیزى سؤال شده است؟ مثالً به مردم دویست سال گذشته گفته شده

شود بر اساس یک  توان یک میوه فرنگى مانند توت فرنگى را با یک شیره که در آسیا یافت مى است آیا مى

اى ممزوج کرد که یک نوع شكالت توت فرنگى حاصل آید که  باشد بگونه یز مىخاصى که قابل کنترل ن  طبخ

چنین طعمى باشد؟ بالفاصله از ایشان جواب خواهیم شنید که این اقاویل و اباطیل چیست که تو   داراى
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چرا که نظر ایشان بهترین شیرینى، مثالً باقلواى یزدى است! حال چه رسد که شما بخواهید  گوئى؟! مى

محصوالت تكنولوژى امروز را براى آنها تشریح کنید. اما طبیعى است همین واقعیات که  یما و سایرهواپ

 گردد.  است امرى معمولى و پذیرفته شده محسوب مى  امروزه محقق شده

 پیداش گمانه و تناسبات سنجشى در بستر نیازمندیها و ساختارهاى عینى  - 1/3/8

 شود مورد سنجش قرار یازمندیهائى که در یک ساختار ایجاد مىپس نسبت و تناسب گمانه در بستر ن

قلمداد شود.  -در الاقل، مواد آن  -« ساختارهاى عینى»تواند امرى جدا از  نمى« روش»گیرد. از این رو  مى

خود روش هم بنفسه یک ساختار است هر چند که یک پله باالتر از ساختارهاى عینى است. اما   البته

دهند که متناسب با مرحله رشدو  ، قوانین حاکم بر ساختار سازى اجتماعى را ارائه مى«کاربردى  ساختارهاى»

جامعه و همگام با توسعه اجتماعى، بعنوان یک ساختار قابل تعریف است که البته براى طرح   تكامل در یک

 نظرى محض است. ساختارهاى »کارآمدى دارد. اما باالتر از همه این ساختارها   نیاز و پاسخ به آن

 ساختارهاى نظرى، کاربردى، عینى، بستر پرورشى اجتماعى  - 1/3/3

ساختارهاى  توان سه دسته ساختار نظرى محض، ساختار کاربردى )که حلقه واسطه است( و بنابراین مى

باشد  ، داراى این سه ساختار«گرایش»کنند. حال اگر  عینى را بر شمرد که امكان پرورش را ایجاب مى

جا  پذیر نباشد حتماً در تواند تحقق پیدا کند واال اگر گرایش در هر سقف بگذرد ولى باز تكامل و انقالب مى

 گذریم.  پاشد. از این مطلب نیز مى زند و از هم مى مى

 حاکمیت جهت الهى یا الحادى بر ساختارهاى نظرى، کاربردى و عینى  - 1/3/3

سرفصل   به -در کلیات برنامه « موضوع، ضرورت و هدف»یعنى  -با این وصف در خصوص موضوع مورد بحث 

و   اى اجمالى داشتیم که عبارتند از: ساختارهاى نظرى محض، ساختارهاى کاربردى سه ساختار، اشاره

توان الحادى  بر هر سه ساختار، حاکم است که مى« جهت»ساختارهاى عینى و اجتماعى. البته در هر حال 

یا « سیاست»حال هم بایست از هر سه ساختار برخوردار باشد. اما اگر قرار بود در  باشد اما در همین نیز

گفتیم؟ جواب منفى است چرا که درباره سیاست،  نیز بحث کنیم آیا باز همین مطالب را مى «اقتصاد»
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ل در اص« درگیریها»را اصل بدانیم. یعنى در این حال « جهتگیرى، موضعگیرى و مجاهده»  المبنا بایست على

 کنیم. ظرفیت قدرت است و لى حاال از موضوع فرهنگ و کیفیت یا ساختارها بحث مى پیدایش و ارتقأ

فرهنگى آقاى   ضرروت انقالب در ساختارهاى نظرى، کاربردى و عینى موجود براى تحقق انقالب - 1/3

مورد بحث ما   وعاست اما موض« نظرى، کاربردى و عینى»علیپور: هر چند موضوعات فرهنگ، ساختارهاى 

 موضوع انقالب فرهنگى است. 

پس بایست  خواهیم بگوییم که در بخش تفصیلى بایست در هر سه ساختار، انقالب صورت بگیرد.  )ج(: ما مى

بوده باشد چه اینكه   یک ارزیابى صورت گیرد که ساختار نظرى چه بوده است؟ ممكن است این ساختار، الهى

تواند این  اگر نمى ما آیا انقالب بایست در آن صورت گیرد یا خیر؟ مسلماًدربخش حوزوى آن چنین است ا

کاربردى دانشگاه  ساختار، به کار برد و عینیت ختم شود حتماً باید در آن انقالب صورت گیرد. هكذا ساختار

صورت  انقالب اگر نتواند ارزشهاى نظرى را درك کرده و آنرا در ساختار عینى جارى کند بایست در آن نیز

صورت  گیرد. و باالخره اگر ساختار عینى، ارتباطى با ساختار نظرى نداشته باشد بایست در آن هم تغییر

 پذیرد.

چرا   ایم ایم اما وارد طرح کلیات آن نشده فعالً ما بصورت برشى صرفاً سه محور را در تبیین موضوع بیان کرده

دراین   م طرح کلیات بایست بگوییم اگر قرار باشد انقالبىبریم. لكن در مقا که در طرح توجیهى برنامه بسر مى

که   سه محور بوقوع بپیوندد ابتدائاً بایست ارزیابى ناتوانى این ساختارها صورت پذیرد چراکه بنابراین است

 شود و جهتگیرى قبلى مادى نیز تغییر یابد.  جهتگیرى الهى براى کل پیدا مى

 اکات نظرى موجودالتقاطى بودن جهتگیرى ادر - 1/3/2

بله این   گوییم که حال سؤال این است که آیا مثالً جهتگیرى درادراکات نظرى مادى بوده است؟ در جواب مى

هیچگاه  جهت، التقاطى است چراکه با الحادى بودن ساختارهاى اجتماعى و دانشگاهى، سر سازگارى داشته و

 کرده است.  نها، دو حوزه جداگانه ترسیم مىبا آنها درگیرى نداشته است تا جائى که براى خود و آ
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ساختارهاى سیاسى،  ساختارهاى نظرى، کاربردى و عینى ایجاد کننده فرهنگ بنیادى و تخصصى و - 1/3/1

 فرهنگى و اقتصادى ایجاد کننده فرهنگ عمومى 

چه  صوالً ازا« نظرى، کاربردى و عینى»آقاى دانشمند: من متوجه این مطلب نشدم که خود این سه ساختار 

  گویند این مهم براساس کنند؟ معموالً مى شوند و بر چه اساسى آنها را تعریف مى نظام اجتماعى گرفته مى

 دانید. گیرد در حالى که حضرتعالى اینها را کارخانه فرهنگ سازى مى بنیانهاى فرهنگ صورت مى

که شما   همانگونه ;شوند ه محسوب مى)ج(: این ساختارها که در یک جامعه هستند در واقع نظامات آن جامع

اى  عده را ایجاد کنیم بایست از« بانک»فرمایید براى طراحى آنها بایست کار فكرى کرد. لذا اگر قرار است  مى

برخى  اند استفاده کرد تا بتوان طرح ایجاد بانک را محقق نمود. اما کارشناس که قبالً سنجشهائى صورت داده

در   آیند که فرهنگ نیز در این ایجاد مؤثر است. اصوالً مناصبى دریجى بوجود مىاز ساختارها هم بصورت ت

 شود اما نظامات سیاسى مطرح است و تصمیماتى مبنى بر کاهش یا افزایش دادن این مناصب اتخاذ مى

چنین نیست که پیرامون اینها دقتى صورت نگرفته باشد. در هر حال فرهنگى که چنین امرى را بوجود 

توان آنرا  از اینرو مى ;شود در واقع فرهنگى است که از بخش کاربرد و معادالت کاربردى زاده مى آورد مى

اى صرفاً متخصص گردش اعتبارات پولى هستند و پس از مطالعه و دقت و  خواص نامید. یعنى عده  فرهنگ

این معادالت براى کنترل چهار بازار و اند که بایست با  معادالتى را ایجاد کرده و به این نتیجه رسیده برآورد،

مسائلى همچون چاپ اسكناس، نشر پول و...همّت گمارد. اما در هر حال این فرهنگ، مربوط به   شناخت

خواص است. حال که بانک ایجاد شد و در کشور راه افتاد در واقع فرهنگى ساخته شده است، چرا  اى از عده

 گردش پول است. علت ایجاد فرهنگ معادالت و  که بانک،

فرهنگ   توان نام آنرا فرهنگ خواص گذاشت چرا که به عموم جامعه تعلق دارد. این اما در صورت دوم نمى

 اند. بنابراین ما نیست که زاده معادالت کاربردى باشد بلكه فرهنگى است که ساختارها آنرا ایجاد کرده

 دهند و کار دیگر بوسیله امر در جامعه انجام مىایم به اینكه یک کار را ساختارها  تقسیمى را صورت داده
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 شود که نام آن، فرهنگ معادالت کاربردى و متدولوژى علوم است که همین متدولوژى نیز دیگرى محقق مى

 دهند. را ارائه مى« فرهنگ عمومى»دهد و این ساختارها هم بنوبه خود  ساختارهاى زیربخش آنرا نتیجه مى

 کند. وم، در قالب فرهنگ معنا پیدا مى)س(: اما خود متدولوژى عل

 )ج(: این نیز داراى فرهنگى است که در رتبه باالتر قرار دارد. 

 )س(: که قبالً آنرا فرهنگ بنیادین نامیدیم. 

که   قرار دارد. پس اولین کیفیتى« جهتگیرى»)ج(: احسنت! این همان فرهنگ نظرى هست که بر باالى آن، 

 شود و مجرا اقع پیدایش دستگاههاى نظرى است. یعنى به آن کیفیت داده مىکند در و جهتگیرى پیدا مى

 سازى و مدل معادله سازى و گردد. سپس همین امر در مرتبه دوم، مفهوم سیستم معادالتى و معادله واقع مى

 ار هماننددهد. این ساخت دهد. اما در مرتبه پائینتر، ساختار را تحویل مى باالخره کنترل تغییرات را نتیجه مى

 توان در آنجا افراد را با آموزش، تعلیم داد بلكه در این فضاست که آنها از محیط تنفس و زندگى است که نمى

  کنند. این بیانگر نوعى کنند. مثالً اگر چک کسى برگشت بخورد او را زندانى مى طریق عمل، پرورش پیدا مى

 کند. و افكار به چنین شخصى نمىانضباط اجتماعى است که دیگر کسى را ملزم به توصیه 

گرفته  واقع شده است و حول جهت هم اولین دستگاه که دستگاه نظرى است قرار« جهت»پس در رأس آنها 

ساختارها و   است و حول این دستگاه هم، دستگاه کاربردى و باالخره حول دستگاه کاربردى هم درست شدن

که روابط   کند تا جائى ل را تولید و متال مادى در آن سیر مىاى که این محصو اعم از کارخانه -نظامات عینى 

 واقع شده است.  -انسانى و ارتباط انسانها با یكدیگر در میان است 

 ناسازگارى جهت حاکم بر منطق نظرى، کاربردى و عینى با جهتگیرى الهى و تحقق آن   - 1/3/8

 یست. )س(: البته سیستم ساخت فرهنگ هم مخصوص مدل و روش ما ن

داریم  اند و ما بنا )ج(: بله اما غایت امر این است که آنها جهت کفر و دنیائى را بر ساختارهاى خود قرار داده

  گوئیم چون که این جهات و ساختارها را تغییر دهیم لذا از ضرورت انقالب فرهنگى در ایران سخن مى

  الب تا کنون، در جهت پیاده شدن دین نبودهساختارسازى و معادالت کاربردى زمان طاغوت و نیز پس از انق



281  ···························································································································································  

بلكه باالتر از آن، دستگاه نظرى ما نیز کافى نبوده است چون کارى به امور کاربردى و عینى ندارد.  ;است

هیچیک از سه دستگاه نظرى، کاربردى و عینى، متناسب با جهتگیرى الهى و تحقق آن نبوده است.   پس

و  الهى و معصومین )ع( در جامعه ما احساس قناعت و کفایت کندممكن است کسى به صرف حضور نام 

 ضرورتى براى انقالب فرهنگى ببیند اما این شخص، از همان دسته اول است که ما نیز کارى به آنها نداریم.

 توانند خود را از زندگى در ساختارهاى اجتماعى برهانند. لذا تصور اینها قطعاً منزوى خواهند شد چراکه نمى

  توانند در اداره جامعه سهیم توانند در زندگى اجتماعى حضور نداشته باشند. بله مى نید که متحجرین مىنك

توانند مثالً موقع خرید نان، پولى پرداخت نكنند و  نباشند ولى حتماً در زندگى اجتماعى حضور دارند و نمى

 تبع، خود را از قوانین پولى کشور جدا ببینند!   به

 نامید. «فرهنگ بنیادین»توان موضوع انقالب فرهنگى را،  با این وصف و به طور خالصه مى آقاى علیپور:

 نامید. « نظرى، کاربردى و عینى»)ج(: باید آنرا فرهنگ نظامات 

 )س(:و فرهنگ عینى هم محصول نظامات عینى است.

 شود.  )ج(: یعنى اگر ما این سه نظام را تغییر دادیم فرهنگ نیز عوض مى

 دانشمند: پس نبایست فرهنگ عمومى را با این مفاهیم، ترکیب کرد.آقاى 

 کند.  )ج(: خیر! یعنى فرهنگ یک جامعه از طریق این سه ماشین کار مى

  نظام نظرى، کاربردى و عینى سه متغیر براى پیدایش تغییر و تكامل اجتماعى و تاریخى - 1/3/3

 را بعنوان فرهنگ تخصصى نامید و فرهنگ عمومى راتوان این سه نظام  االسالم رضایى: آیا مى حجت 

 محصول آن دانست؟ چراکه این سه نظام، فرهنگ عمومى نیستند. 

به   رسد که این سه نظام را بایست )ج(: اما این سه نظام، نسبت به خود نیز اندکى اختالف دارند به نظر مى

 در فرهنگ یک جامعه تعریف کرد. « پیدایش، تغییر و تكامل»عنوان سه متغییر براى 

 )س(: اما باالخره سنخ اینها از سنخ فرهنگ عمومى جامعه نیست. 
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  )ج(: اما بازخور دارد و تكامل آن نیز در رفع نیازمندیهاست. پس سه متغیر در درون یک امر محسوب

ینها را از هم تفكیک کرد. بله براى تفهیم بالاشكال است که آنها را طبقه شوند. با این وصف نبایست ا مى

تفكیک کنید ولى باید دانست که جامعه وحدت دارد و داراى سه امر بریده نیست. لذا این توهمى که  بندى و

ه در یک شود در واقع نباید آنها را سه امر بریده از جامعه فرض کند. او نیازى را ک متفكر عارض مى  بر یک

اش نیست. پس یک وحدت بعنوان جامعه وجود دارد که  کند بریده از مرحله تكاملى جامعه احساس مى  جهت

حال تغییر و تكامل است و داراى سه عامل بزرگ تغییر در امر فرهنگش است که در واقع آنها چیزى  در

 نظام و سه ساختار نیستند.   بیش از سه

نیست که   ور را از عرفى و ساده بودن خارج کنیم.یعنى این دید عرفى صحیح)س(: منظور این بود که این تص

آنها از   بینیم سنخ کنیم مى در اینجا آورده شود چراکه وقتى به سه ساختار نظرى، کاربردى و اجرایى نگاه مى

، آن  شود. چون بایست در درون سنخ نظام اجتماعى و نظام نسبتهاست که به یک معنا امرى تخصصى مى

 متغیر را مالحظه کرد.

کنند  مى اى متخصص روى آن کار شوند. یعنى غیر از آنكه عده )ج(: و خود آنها نیز بعنوان متغیر قلمداد مى

 خودشان در وحدت اجتماعى بعنوان سه متغیر، قابل فرض هستند. 

همان امرى   واقعشود در  )س(: چون باالخره آنچه بعنوان فرهنگ عمومى و خروجى و محصول کار قلمداد مى

آنجا مدنظر  شود. لذا آنچه که بعنوان تخصصى بودن مدنظر است دیگر در است که حاصل اینها محسوب مى

 نیست هر چند که همان فرهنگ عمومى نیز داراى طبقه بندى باشد. 

مل تقسیم تكا ضرورت مالحظه سه متغیر فرهنگى بعنوان متغیر درونى و بیرونى با توجه دو مبدأ - 1/3/3

 تاریخى و جامعه 

اما  )ج(: یكبار بایست درون جامعه را مالحظه کرد و اینها را فرهنگ خواص و آنها را فرهنگ عمومى نامید.

 کنید و شوید و آن را بصورت یک وحدت در مراحل تاریخى مالحظه مى زمانى که از درون جامعه خارج مى

 اى لحاظ ر این مرحله تاریخى بایست متغیرها را بگونهتوان گفت د کشید آنگاه مى این مراحل را هم بیرون مى
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کرد که افراد متخصص را کنار بگذارید و از تغییر نظام منطقى، تغییر نظام ساختارى و تغییر نظام کاربردى 

کنید یعنى یک وحدت را با سه متغیر. در این  بگویید. پس در این حال دیگر متغیرها را مالحظه مى  سخن

 به خواص و عوام ندارید. کارى  حال دیگر

 شود.  )س(: پس مبدأ تقسیم عوض مى

تاریخ  اى که جامعه در این مرحله از باشد بگونه )ج(: مبدأ تقسیم، تكامل تاریخى و درون آنهم جامعه مى

توان  مى گیرند و بایست دید که در این مرحله، داراى چه ساختارهایى بوده است؟ البته بعداً مدنظر قرار مى

اقتصادى و  ات درونى کوچک اینها را نیز مالحظه کرد و مثالً از چیستى فرهنگ سیاسى یا فرهنگى یاتقسیم

 سپس از تقسیمات کوچكتر فرهنگى سیاسى سخن بمیان آورد. 

  آید آیا نظام آقاى علیپور: وقتى از موضوع تغییر در ساختارهاى نظرى، کاربردى و عینى سخن بمیان مى

 دهد که وارد این عرصه شویم؟  تحلیل اجتماعى، این اجازه را به ما مى گذارى و تحقیر و ارزش

 توانید وارد آن شوید. سپس بایست دید که آیا )ج(: این مربوط به همان تقسیمات درونى آن است که مى

 سیاسى، فرهنگى و»نظام ارزشى، در دستگاه سیاسى شما اصل است یا اینكه بایست از نظام ارزشى 

 توان در زیر بخشها آورد.  بگوئید؟ در هر حال این مطالب را مى سخن« اقنصادى

  )س(: مثالً اگر شما االن در بحث روش تحقیق دوره دکترا، از روش تحقیق موجود استفاده نكرده و از آن

 شود.  عدول کنید اصالً به شما درجه دکترا داده نمى

 شود. ک ساختار تعریف مى)ج(: صحیح است و معناى آن این است که تمامى اینها در ی

ساختار   گذارى فرهنگى را داشته باشیم در حالى که درون همین سه )س(: پس امكان دارد که ما نظام ارزش

 تعریف شوند.

 )ج(: بله اما زمانى که تقسیمات خرد شود و به آنجا برسد. 

 یاد« نظام ارزشى»آنچه که از دارید با « گذارى فرهنگى ارزش»آقاى دانشمند: آیا تأکیدى که حضرتعالى بر 

 کنید تفاوت دارد؟  مى



 ····························································································  283 

است و   )ج(: بله و این به دو معناست که یكى از آنها بمعناى نظام ارزشى است حاکم بر نظام فرهنگ جامعه

 گذارى فرهنگى است که مربوط به درجه دادن درونى است.  دیگرى ارزش

بُعد  هد و یكدور، علمأ بزرگ پیرامون ارزش و جهت و)س(: حال اگر قرار باشد این تغییرات در ایران رخ د

 کند تا به اجزأ آن در بخش نظرى نائل شوند و نظرى فرهنگ بحث کنند که بالطبع سالها وقت را طلب مى

سپس گروهى دیگر معادالت و بخش عینى آنرا پیگیرى کنند قطعاً زمانى طوالنى و مقشت زیادى را 

 طلبد.  مى

 لیات آنرا با مداقه و بررسى پیگیرى کرد ولى راه عملى آن الزاماً آنچه شما فرمودیدتوان ک )ج(: البته مى

اى دیگر عمل شود. شاید بتوان با همین چالشهاى گفتمان و درگیرى نظرى،  تواند بگونه نیست و مى

 را ارتقأ و وضع را تغییر داد. کارآمدیها

فردا  توان جامعه را تعطیل کرد و گفت قرار است از اى هم غیر از این نیست چرا که نمى )س(: و البته چاره

 فرهنگ دیگرى براى حرکت جامعه ارائه شود! 

 )ج(: صحیح است. 

دورن   االسالم رضایى: حضرتعالى این تقسیم را از زاویه شاملتر تكامل تاریخى مالحظه کردیدو سپس حجت 

 جامعه را با منطقها و بعداً ساختارها تحلیل کردید. 

 ا ساختارهاى نظرى، همان منطق است. یعنى منطقها نیز ساختار دارند. )ج(: ام

 )س(: پس در اینجا نام آن منطق است اما بعداً که از ساختار دوم سخن گفتید به چه معنا بود؟ 

ساختارهاى  )ج(: منظور ساختارهاى کاربردى است که همان روشهاى متدولوژى علوم است. و باالخره از

 که جمعاً سه نوع ساختار با سه ویژگى مورد دقت قرار گرفت. عینى سخن گفتیم 

بجاى  )س(: پس ساختارهاى منطقى را بایست بجاى ساختارهاى نظرى قرار داد و ساختارهاى کاربردى را

هستند قرار   معادله سازى و باالخره ساختارهاى عینى را بجاى ساختارى اجرائى جامعه که امر اداره را متكفل

 دهیم. 



281  ····························································································································································  

 : بله صحیح است. )ج(

 آقاى دانشمند: و البته همان هم مشمول نوعى از بهینه سازى است.

 باشد.  )ج(: هم مشمول بهینه سازى است و هم مشمول تقسیم دورنى خود مى

قرار   )س(: فرض بفرمائید ما کل معادالتى را که در واقع زمینه ساز برخى از امور هستند در ساختار کاربردى

  شود که سازمان برنامه و بودجه، سالى یكبار اینها را به روز در آورد که در واقع قرار بر این مىدهیم اما  مى

 شود.  شقّ سوم را شامل مى

 )ج(: یعنى مرتباً بازخور دارد. 

الموالس  

: و از پى ایشان فرستادیم عیسى بن مریم را تصدیق کننده آنچه پیشروى 31سوره مائده آیه  -قرآن  - 2

ز تورات و بدو دادیم انجیل را که در آن بود راهنمائى و روشنایى و تصدیق کننده آنچه پیشروى اوست ا  اوست

 و رهبرى و اندرزى براى مؤمنان   از تورات

: بگو اى اهل کتاب بیائید بسوى سخنى یكسان میان ما و شما که 18قرآن، سوره آل عمران آیه  _  1

 خدا را.  نپرستیم جز

: دلهائى که در نیابند بدانها و آنانرا هست دیدگانى که نه بینند بدانها و 233سوره اعراف، آیه  -قرآن  _  8

 تر آنانند ناآگاهان  هست گوشهائى که نشوند بدانها آنانند مانند دامها بلكه گمراه آنرا

مان آوریم و چون خلوت : و هر گاه مالقات کنند مؤمنان را گویند ای23 - 23آیه  -سوره بقره  -قرآن  -3 

گان هستیم خدا مسخره کند آنانرا و  با شیطان خود گویند همانا ما با شمائیم و ما جز مسخره کننده کنند

 در سرکشى خود فرو روند.  مهلتشان دهد

  : همانا از پروردگار خویش خائفیم در آن روزى که عبوس و سخت است22 - 20سوره انسان آیه  -قرآن  -3 

 پذیرد در حالى که غرق شادى و سرورند. دارد و آنها را مى نان را از شرّ آن روز نگه مىخداوند آ

 بگو آیا اگهیتان دهم بزیانكاران در کردار.  208سوره کهف آیه  -قرآن  -1 
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 آنكه تباه شده است کوشش ایشان در زندگى دنیا  - 203سوره کهف، آیه  -قرآن  -3 

  3سوره شمس آیه  -قرآن  -3 

 3سوره شمس آیه  -قرآن  -3 

 : سوگند به نفس و آنكه آنرا نیكو آفرید و به او شرّ و خیر را الهام کرد. 3و  3آیه  -سوره شمس  -قرآن  -20 





 بسمه تعالی

 مدیریت توسعه فرهنگی

انقالب   وضوعات و آثار در بحث انقالب فرهنگى و ضرورت شروعبررسى تقسیم موضوعات، معنوان جلسه: 

  فرهنگى از تحول در ساختارهاى عینى

 9جلسه 

 فهرست:

 8   طرح دو سئوال در مقوله انقالب فرهنگى - 2

 3   تحلیل رابطه فهم فردى با فهم اجتماعى - 1

 3   اصل بودن فهم سنجشى در تحلیل - 1/2

 3   ائى و تكاملى به همدیگر در فرد مجموعه تقوم سه فهم انتزاعى، - 1/1

 3   کیفیت اجتماعى شدن فهم و توسعه آن - 1/8

 3    تبعیت تكامل و تحرك فهم فردى از تحرك ساختار نسبتهاى اجتماعى - 1/8/2

 1   قهرى بودن پیدایش نسبت )اندراجى( در منطق انتزاعى و متقوم نبودن فهم افراد به همدیگر - 1/8/1

 1    اى( حاصل منتجه کل متقوم بودن فهم فردى به فهم اجتماعى و پیدایش تناسب )مجموعه - 1/8/8

 3    گیرى در فهم و فرهنگ اجتماعى تأثیر ساختارهى اجتماعى جهت - 1/3

 3    چالش و درگیرى بین دو فرهنگ اسالمى و الحادى - 1/3/2

 3    بررسى محدوده تأثیر هنر در فرهنگ اجتماعى - 8

 3    قرار گرفتن کلیه فعالیتهاى هنرى در بخش پذیرش - 8/2

    زبان و مكتوب شدن آن )عالئم نگارش( ابزار توسعه حا فظه اجتماعى و بستر رشد و توسعه هوشمندى - 8/1

3 

 20   تفاوت زبان هنر )تأثیر در پذیرش( با زبان علمى و تخصصى )تأثیر در سنجش( - 8/8
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 20    اجتماعى  اى پذیرش )روحى(، هوش )ذهنى( حافظه )عینى( در فرهنگبررسى تأثیر ساختاره - 3

بررسى کیفیت اضافه شدن تقسیمات سیاسى، فرهنگى، اقتصادى به پذیرش، هوش، حافظه در موضوعاً،  - 3

 21    موضوعات و آثار فرهنگ

 21    ساختارهاى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى تقسیمات مربوط به بخش آثار فرهنگ - 3/2

 28    منطق یا قوانین نظرى، کاربردى و عینى تقسیمات مربوط به بخش موضوعات فرهنگ - 3/1

 28    ساختارهاى عینى محسوترین مرحله براى انقالب فرهنگى - 3/8

 23    بندى از سیر بحث جمع - 1

 23    موضوعات فرهنگى به معناى فهم اجتماعى و تحلیل از سطوح آن - 1/2

 23    اسخپرسش و پ - 3

 23    رابطه بحث تكلیف، تبدل و تمثل با بحث فهم و سنجش - 3/2

 23    بیان تقسیم موضوع قوه سنجش به سنجش گرایشى، سنجشى، حسى - 3/1

 مشخصات و شناسنامه جلسه پژوهشى 

 الهاشمى  االسالم والمسلمین حسینى حجت استاد و مشاور عالى: حضرت 

 مهندس دانشمند -االسالم رضائى  حجت  -آقاى علیپور  -اسامى شرکت کنندگان: مهندس مرعشى 

  آقاى حبیبى

 33/8/2تاریخ جلسه:

 3شماره جلسه: 

 پیاده کننده نوار و ویراستار متن پیاده شده: آقاى مهدى میرزائى 

 االسالم رضایى  حجت عنوانگذار متن: 

 االسالم رضایى  حجت کنترل و بهینه نهائى: 

 کارپرداز: آقاى رضوانى 

 حروفچینى و صفحه آرایى: خانم رضوانى 

 33/3/3تاریخ انتشار: 

 0203303کُد بایگانى: 



 بسمه تعالی

 

 طرح دو سئوال در مقوله انقالب فرهنگى  - 2

فرهنگى   انقالب سیاسى، انقالب»نسبت بین  آقاى علیپور: در کارگاه دو بحث مطرح شد یک سئوال در مورد

سیاسى   بود که ابتدائاً از نحوه تقدم این سه موضوع بر یكدیگر بحث شد که آیا انقالب« و انقالب اقتصادى

سیاسى، حتى   همواره، همراه خودش انقالب فرهنگى را دارد یا خیر؟ جواب داده شد که هر مرحله از انقالب

اسالمى چنین   نیز انقالب فرهنگى متناسب خود را الزم دارد که در انقالب در فروپاشى یک نظام کهن

سوال بعدى این بود، نظام اسالمى که دنبال تحقق انقالب سیاسى نیست و قرار است انقالب  مطلبى رخ داد.

  رخ بدهد آیا انقالب فرهنگى همواره همراه با انقالب سیاسى است یا خیر؟ در جواب دو احتمال  فرهنگى

ساختار الیه و بُعد سیاسى در جامعه داراى نوعى از ساختار است که این ساختار حتماً در  -2شد:   مطرح

بعد سیاسى یک رتبه از لحاظ زمان انتزاعى از جامعه باالتر  - 1انقالب فرهنگى متحول خواهد شد.   جریان

  ارد. لذا ساختار سیاسى جامعه بهماالن جامعه براى رسیدن به آن سطح احتیاج به انقالب فرهنگى د است و

 خورد اما این احتمال در تعارض با قول به تقوّم ابعاد جامعه است. نمى

  تحلیل رابطه فهم فردى با فهم اجتماعى - 1

موضوع   االسالم والمسلمین حسینى: آیا بكار بردن کلمه فهم اجتماعى صحیح است یا خیر؟ )یعنى حجت 

« فهم»  اجتماع باشد نه فرد( اوالً در فرد به قدرت سنجش یا هوشمندى فاعلیت در فهم اجتماعى خود

حواس   شود و ثانیاً فهم شهودى، قدرت درك باطنى است ثالثاً فهم حسى که بازگشت به عقالنى اطالق مى

فهم   شود. البته باید بحث شود که رود به هوشمندى فرد اطالق مى کند. ولى عمدتاً وقتى فهم بكار مى مى

 فتن یا فهم شهودى و فهم حسى چه تفاوتهایى با فهم سنجشى دارند؟یا

  اصل بودن فهم سنجشى در تحلیل - 1/2
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سنجش  فهم سنجشى اصل در تحلیل است هرجا استدالل بیاید ولو در شناخت حاالت یا حس یا حتى خود

قرار   سنجشى مقدمباشد لذا فهم  باشد، یعنى آنچه که اصل در بررسى و تحلیل است مسئله سنجش مى

 گیرد. مى

 ائى و تكاملى به همدیگر در فرد تقوم سه فهم انتزاعى، مجموعه - 1/1

مالحظه   هوشمندى، قدرت سرعت ایجاد نسبت و تناسب است - 2فهم سنجشى در فرد سه مرحله دارد: 

بكار   نسبت و تناسب بصورت ساده است که نسبت و تناسب اندراجى است عمدتاً فرد در منطق صورى

مراحل  بصورت دقیقتر از - 8هاى یک مجموعه است  بصورت دقیقتر که مالحظه تناسب نسبت - 1گیرد  مى

 شود. قبل مالحظه مجموعه و تكامل مجموعه است که در آن عمدتاً جهت پیدا مى

كاملى مجموعه و فهم ت توان گفت هر سه مرحله فهم، که فهم انتزاعى یا اندراجى، فهم  اى مى بصورت اشاره

بهم متقومند. طبیعتاً مؤثرترین و  ، بصورت متقوم با هم وجود دارند و حتى منطقهاى هر سه، «جهت»

ترین فهم آنها، فهم تكاملى است ولى عمالً انسان از هیچ یک مستغنى نیست و فلسفه و کلیه دستگاهها  نهائى

اسم کاغذ گرفته تا همه چیز فرضاً اسم گذاریها، از  و ابزارهایش متقوماً قابل مالحظه است. پس در کل اسم

گیرد، به انتزاع یعنى تعین نیاز است و همچنین نیاز به  چه چیزى جنس و اسم چه چیزى فرد قرار مى

 مالحظه تغییر و تكامل است.

  کیفیت اجتماعى شدن فهم و توسعه آن - 1/8

انقالب  د؟ و چگونه ممكن است باگیر بنابراین فهم بمعناى قدرت در فرد شد، اما چگونه لقب اجتماعى مى

نسبت به   فرهنگى در فهم جامعه انقالب بوجود بیاید؟ اجماالً معناى ساختارها مشخص شد، ولى چگونه فهم

اصالً ندارد.  شود؟ اصوالً فهم شخص به تنهائى قدرت توسعه و تكامل بسیار محدود دارد یا جمع اطالق مى

تواند  جدید( مى  ر پیدایش ساختارها )وابستگى آن به یک وحدتچون فهم در وابستگى به فهم دیگران و د

متقوم )تقوم  امكان رشد داشته باشد. در رتبه باالتر هویت وحدت ساختارها و تأثیر متقابلى که بنام تأثیر
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ساختارها و کل و   تک افراد جامعه به وحدت یعنى وحدت به کثرت( است، ارتباط کثرت یعنى ارتباط فهم تک

 شود؟ آن وحدت در تحرك و تغییر است، آیا منشأ پیدایش هوش جمعى مى بازتاب

  تبعیت تكامل و تحرك فهم فردى از تحرك ساختار نسبتهاى اجتماعى - 1/8/2

جدید  اگر کسى قائل شد، منتجه افراد غیر از جمع کمى فرد است و پیدایش هویت جدید است، حتماً بستر

وحدت   هایى را که گیرند، لذا تغییرات و بهینه ید هوشمندى قرار مىپیدایش هوش است و افراد در بستر جد

کند، و براى سنجش مدیران و کارشناسان و  نسبت به کسانى که متصرف در او هستند ایجاب و الزام مى

کند، مجموعاً بسترى براى  خواهد، موضوع نظرى که ایجاد مى نیازمندانى که حل نیازشان را از آن وحدت مى

کند آیا خود افراد نیستند بلكه تحرك نسبتها است، در هوش  ت ولكن کسى که حرکت ایجاد مىتحرك اس

کنند و اثر دارند و  شوند، عمل مى گیرد. در تكامل، ساختار نسبتها عوض مى نیز چیزى جز این انجام نمى

نه نسبت دارد لكن شوند. بنابراین  اگر بیان شد که کامپیوتر قدرت بهینه دارد، یعنى قدرت بهی متأثر مى

دهد به تعبیر دیگر فرد مطلوبیتها را به  ساختارى است که بصورت الكترونیكى بهینه نسبت را انجام مى

آید. این بهینه نسبت گاهى در  کنند در نتیجه بهینه نسبت بوجود مى دهد، بهم برخورد مى کامپیوتر مى

دارد و در حقیقت تغییر نسبتها، مسئولین را به تر آن وجود  افزار و گاهى در جامعه بصورت بسیار قوى سخت

کند و اینگونه نیست که هر اثرى که اراده شود از هر نسبت بدست  الزام مى  تغییر نسبت و تأمل در نسبت

 دهد. اثرى را بروز نمى  بیاید یا هر سیستمى یک نحوه

 

 همدیگر  ودن فهم افراد بهقهرى بودن پیدایش نسبت )اندراجى( در منطق انتزاعى و متقوم نب - 1/8/1

نسبت  گویند: تصدیق اذعاناًلنسبْ لذا در فهم، در منطق انتزاعى در خصوص حرکت سنجشى چنین مى

شود؟  واقع مى  توانند بگویند در هوش اجتماعى نیز بصورت قهرى شود، آیا مى اندراجى بصورت قهرى واقع مى

نسبت جدید و   کند؟ پس در کلیه ساختارها پیدایش مى یا اینكه شرایط قهرى الزام، تناسب و نسبت را ایجاب

 الزام آن نسبت تا بهینه شدن اگر بصورت قهرى واقع شود نسبت به افراد تقوم نداشت.

  اى( حاصل منتجه کل متقوم بودن فهم فردى به فهم اجتماعى و پیدایش تناسب )مجموعه - 1/8/8
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گونه   بنابراین هوشمندى افراد در هر ساختارى به یک اما در طرف ضدش نسبت به افراد حتماً متقوم است،

 کند. عمل مى

اى  مسئله  قطعاً در هوش اجتماعى )الزام ضرورت نسبتها و تناسبها( که تقوم هوش جمع به فرد است صورت

بگوید  تواند تواند بوجود بیاید؟ االن براحتى کسى مى نیست که صدسال قبل بوجود آمده باشد و نمى

بعد  کنند تا براى حل آن فكر کنند رسند که افرادى را مجبور مى بستهایى مى رسانى به بن اطالعدستگاههاى 

حافظه  شوند حافظه اجتماعى نیز وجود دارد و هوش در خود آنها محیط بر ذهن و نسبت و تناسب اینها مى

ایجاد   در حافظهتواند کارکند هوش سنجش است که  کند، چون اگر حافظه از بین برود هوش نمى عمل مى

کتبى   که مكتوبات و عالئم-ها اش نوشته کند. حافظه اجتماعى در شكل بسیار ساده نسبت و تناسب مى

 شود و تر آن کتاب و کتابخانه مى کند و در شكل پیچیده اى است که مطلب را حفظ مى رابطه-باشد مى

 به وجود آمدن است.شود که االن درحال  تر از قبل روابط اطالعاتى مى مقدارى پیچیده

حفظ   از وقتى که بشر توانائى نوشتن پیدا کرد دیگر بخودش زحمت ندارد که مطالب را در حافظه خودش

تبدیل   شود که اختصاص بخودش ندارد بلكه اى مى کند کامالً حافظه کند و زمانیكه با دیگران ارتباط پیدا مى

بسیار بزرگى   هاى اطالعات ایجاد شده که حافظه اجتماعى کشود و در مرحله باالتر بان به کتاب و کتابخانه مى

 سازى محیط خودش کارى بسیار عظیم است. است که قدرت تحرك در آن و بهینه

بله،  شود امّا پذیرش اجتماعى نیز وجود دارد؟ ، اعتقاد یا التزام، فرهنگ مى«هوش، حافظه و پذیرش»پس 

 اماکنى که در نزد مسلمان مقدس است اما امكانى که دراز  -پیدایش ساختارهاى پرورشى اجتماعى 

 –هاى اخالقى غرب پیش مردشان محترم و مورد عالقه است هر چند در نزد مسلمان محترم نباشد  نظام

پیدایش پذیرشها هستند از اینجا که محور ارزشى است تا تبلیغاتى که تحریک براى پذیرش و به  بستر

ترین آن که پذیرشهاى ارزشى و مورد عالقه است  شود. پس از عالى ول مىو متلقى به قب« مُد»  اصطالح

شناسى حتماً فُرم و  تا پسند در گزینش یک کاال، این پسند و زیبائى« ترین سطح ارزشى عالى پسند در»

 دارد یعنى منشا پذیرش براى اجزأ و تقوم پذیرش اجزا به پذیرش کل حتماً وجود دارد.  ساختار اجتماعى
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  گیرى در فهم و فرهنگ اجتماعى تأثیر ساختارهى اجتماعى جهت - 1/3

  لذا با بیان این مطلب، یک اشكال اساسى که از نظر فرهنگستان نیز وضوح دارد این است که فرهنگ

عالوه  تواند جزو فرهنگ و ساختارهاى نظام اسالمى قرار گیرد گرا است، نمى تكنولوژى غرب که فرهنگ حس

 ورت انقالب فرهنگى در بحث جهت اشاره شد.که به ضر بر این

  چالش و درگیرى بین دو فرهنگ اسالمى و الحادى - 1/3/2

 شود یا بنابراین موضوع چالش بین دو فرهنگ قهرى است و الزم نیست که کسى توجیح کند که مى

این  غیر از شود، ضرورت دارد یا ندارد. چون درگیرى بین دو فرهنگ ضرورتى عینى است و این ضرورت نمى

ناهنجارى و  است که بگوید باید جهت را عوض کرد یعنى بحث نظرى نیست، بلكه بحث وجود چالش عینى و

فرهنگ اثر دارند  است پس بصورت خیلى خالصه مشخص شد، ساختارها در« تعیّن عینى»ناهمگن بودن در 

بین فرهنگ  دارند، مشخص شدکه عبارت از هوش، حافظه و پذیرش است و متقابالً با توجه به اثرى که 

 گرا درگیرى وجود دارد. اسالمى و فرهنگ حس

مادى و معنوى تقسیم  کنند که فرهنگ به دو جنبه  بندیهاى موجود فرهنگ اینگونه بیان مى )س(: در دسته

افزارهاى پشت سر سنتها و روابط و قراردادهاى  شود اگر ملموس و قابل جابجائى باشد مادى است و نرم مى

کنند معنوى است. در مورد حافظه فرهنگ در واقع اینگونه  تماعى است که انسانها بر آن انسان رفتار مىاج

کند که مثال به کاغذ زده شد، در صورتى که ممكن  بیان شد که این قواعد فرمولهاى اجتماعى بروز پیدا مى

دهند و این خودش  دانى قرار مىتراشند و وسط می اى از امیرکبیر مى است غیر کاغذ هم باشد مثالً مجسمه

 کند. یک پیامى را منتقل مى

  بررسى محدوده تأثیر هنر در فرهنگ اجتماعى - 8

جامعه   )ج(: هنر در همه شئونش پیام دارد ولكن باید معلوم شود چه قسمت آن با هوش سروکار دارد و هوش

یک  مثالً از فرم یا شكل درخت در گیرد کند؟ مجسمه در بخش تبلیغ یا پذیرش قرار مى در کجاها کار مى

تواند  مى  کند و این مفهوم درخت غیر ازدرخت خاص است که سازى مى سازى و مقوله اى انسان مفهوم مرحله
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مرحله بعد  خواهد درخت را با گیاه و حیوان ترکیب کند و در خیلى از درختهاى دیگر را شامل شود، بعد مى

 شود، هوش او یک درجه بیشتر در اى از کار که انجام مى رحلهکند و هر م بندى مى بین اینها دسته

تواند یک درخت را ببیند و با  بندى، تجزیه و ترکیب کردن و قدرت دقت دارد. مثالً کودك حتماً مى دسته

توان یک مطلب را به کودك براحتى القأ کرد، ولى براى  دیگرى تناسبش را بسنجد و در فیلم نیز مى چیز

رفتن به این سمت که خود انسان یک علتى را کشف کند نیازمند است به اینكه اوالً صورتها را  کردن و  کاوش

کند و باز  کند بعد در مرتبه دوم مفاهیمى را که درست مى کشى مى حذف کند مثل اینكه انسان عصاره  از آن

تا آخر کار که به معقوالت کند  کشى مى کند و مجدداً از آنها عصاره مفاهیم نسبت و تناسب برقرار مى  بین

گردد ولى با یک سیر از  رسد، چون منشأ انتزاع معقوالت فلسفى نیز به همین علیت برمى محض مى  فلسفى

تواند بصورت ساده بین دو سیب یا دو  رسد مثل مفهوم برابرى که ابتدائاً مى معقوالت فلسفى مى علیت تا

شود سپس برابرى و اندراج برابریها با فرمهاى  اه ریاضى مىباشد، ولى مفهوم برابرى داخل در دستگ  پرتقال

 شود.  شود که اعداد فیثاغورثى مى ذکر مى  مختلف

 دهد غیر از زمانى است که بصورت ساده دو سیب را در حتماً وقتى شخص این محاسبات را انجام مى

ن جاى بحث آن نیست اما اینكه دهد که مثل هم هستند البته مثلیت یقینى ندارند که اال مقابل هم قرار مى

تواند انتزاع کند بعد تحلیل کند و مفهوم بسازد و مجدداً در مرحله باالتر انتزاع کند و مفهوم بسازد و  مى بشر

مرحله باالتر انتزاع کند و مجدداً مفهوم بسازد و دوباره انتزاع کند و دستگاه بسازد معنایش این است  باز در

کشاند  این است که هوش را از ایجاد نسبت و تناسب بین امور ساده به امور دقیق مىکارائى این دستگاه   که

 دهد. یابى کند و عمل انسان را مؤثرتر از گذشته قرار مى اینكه بتواند در پایان علت  براى

  قرار گرفتن کلیه فعالیتهاى هنرى در بخش پذیرش - 8/2

سطح  آید و هنر در کارهاى هنرى که در بخش پذیرش مىدر جامعه نیز به همین نحو است مجسمه و کلیه 

بخش   شود اینها الزم است، چون یک شود ولى در سطح نازلش عاطفى و ساده مى باالى باال، ازرش مى

 رسد. مى  فرهنگ است اما یک بخش از فرهنگ کارش این است که نسبت و تناسب در آن به دقیقترین مرتبه
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  توسعه هوشمندى عالئم نگارش( ابزار توسعه حا فظه اجتماعى و بستر رشد وزبان و مكتوب شدن آن ) - 8/1

خاص   اى براى هوش است در مرتبه باالتر اصطالحات است و در مرتبه باالتر عالئم مثالً عالئم کتبى حافظه

مفاهیم  اصطالحى که همان نمودارها هستند. نمودار نسبتهایى اصطالحى هستند که نوشتن آن نسبت با

چیزى  پذیرد، چون مردم عادى از خطوط گیرد بلكه با مفاهیم تخصصى صورت مى ومى انجام نمىعم

ولى  فهمند، بلكه نماد است و نماد براى مفهوم اصطالحى است که خودش یک سطر توضیح دارد، نمى

وب مكت تر شدن زبان و شود غرض از بیان این مطلب این است که زبان و پیچیده بصورت یک خط ترسیم مى

 کند. دهد که هوشمندى فرد هم رشد کند و هم بتواند کار شدن آن به حافظه )نه در ذهن فرد( امكان مى

 شود.  )س(: در واقع حافظه اجتماعى بیشتر براى این است که مكنونات ذهنى به عالئم نگارشى تبدیل

قرار   ى داخل عالئم خاصىرساند یعن دهد بعد به پذیرش جمع مى )ج(: ذهن ابتدائاً این کار را انجام مى

قابل   دهد که دیگران نیز بتوانند استفاده کنند، چون چیزى که در حافظه شخص باشد فقط براى خودش مى

خودش  دهد و هاى متعددى که شخص قرار مى تواند بین آنها نسبت برقرار کند مثل مهره استفاده است و مى

 .آید ها وقتى بیرون مى کند، ولى این مهره کار مى

 شود. )س(: یعنى نوشته مى

شود که  مى  شود و نه اینكه فقط نوشته باشد به عالئمى تبدیل )ج(: احسنت، در حقیقت، به عالئم تبدیل مى

سطح دقیقتر  شود و سطوح مختلفى دارد که در سطح عمومى، مفاهیم عمومى است و در در جامعه پیدا مى

ترى  ساده  حى نیز که نمادین و در یک چیزهاىبخشى و تخصصى که اصطالحات است و در بخش اصطال

 کنند. شود، بعد خود آنها در بانک اطالعات به هم ارتباط پیدا مى خالصه مى

ممكن است  )س(: اگر ذهن شخصى موادى وجود داشته باشد و بخواهد انتقال بدهد تا دیگران استفاده کنند

 رساند. ستفاده کند که کلیه پیامها را مىعالوه بر نوشتن از ابزارهاى دیگرى مثل تابلوى نقاشى ا

 )ج(: این پیامهاى هنرى.
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نستعلیق  کند حتى در نوشتن هم ممكن است خط آن با )س(: خیر، مطلبى است که در قالب هنر بیان مى

 باشد ولى اصل محتوائى است که نوشته شده است.

 ثیر در سنجش(تفاوت زبان هنر )تأثیر در پذیرش( با زبان علمى و تخصصى )تأ - 8/8

ملت را در   )ج(: ممكن است هر فرد با توجه به تخصص خودش مثل مدیریت مثالً تابلویى را بكشد و رنج یک

دهد.  نمى  مدیریت یا خوشوقتى آنها را در مدیریت به تصویر بكشد ولى معادالت آن علم را به این نحو نشان

نویسد. بله  مى گیرد نویسد و روشى که به کار مى انى مىبلكه معادالت آن را با عدد، و رقم، آمار و تحقیق مید

خیلى فنى و   ممكن است با تابلو ایجاد انگیزه، ایجاد میل یا نفرت بكند به بیان دیگر اگر یک تابلو بصورت

تجلیل کند،  کشند ممكن است با این طنز تحقیر یا پیچیده در اقتصاد یا مدیریت مثل کاریكاتورى که مى

براى   خود معادله علمى نیست و بیان معادالت علمى آن به زبان تخصصى و اصطالحى ولى به معناى

است   تر شدن غیر از تحریک یابى و اثبات یا ردّ یک مطلب )نه براى تحریک عاطفى( نیاز دارد، لذا دقیق علت

وضوع م  شود و هرجا که بطرف دقت رفت هرجا بطرف انگیزش و تحریک رفت موضوع آن مسئله پذیرش مى

 آن مسئله سنجش است که با عالئم فنى و اجتماعى است.

 )س(: مقسم هوش، حافظه و پذیرش چیست؟

  اجتماعى  بررسى تأثیر ساختارهاى پذیرش )روحى(، هوش )ذهنى( حافظه )عینى( در فرهنگ - 3

آنچه که  براى عمل قیاسى و سنجشى است،« محسوس نظرى»حافظه « ذهنى»هوش « روحى»)ج(: پذیرش 

موضوعات  گیرد، نه ایجاد نسبت. به عبارت دیگر قبالً بصورت جدا، جدا درست شده است جاى حس را مى

اشكاالت نباید   ها گذاشت البته توان محسوسات نظرى یا تصورات یا مثالها و نمونه است که اسم آن را مى

معلوم شد جامعه در   ت کلىشناسى برگردد. بنابراین بصور مخل به روند بحث و از موضوع خارج و به شناخت

عنصرهایى که قرار است  طور در حافظه یا حس یا موضوع یا فهم در ایمان یا باور یا پسند مؤثر است، و همین

 سنجش در درونش کار کند. 
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 البته بكار بردن کلمه حس کنار حافظه به این دلیل است که منشأ انتزاع اولیه سنجشى بنابر قولى باید

 خواهد رشد که ازکودکى مى -آوردهایش  یعنى وقتى قرار شد حافظه کار کند، اولین دستمحسوسات باشد، 

  شود، بحث دیگرى است. حداکثر چیزى که حده متوجه مطلبى مى صور مختلف حسى است بعداً على -کند 

  کند که باز براى سنجش و تشخیص در آن اى از مسائل گرایشى است که شروع مى توان جدا کرد پاره مى

 یازمند به دستگاه حس و محاسبه است.

سطح   ترین جامعه اگر وحدتى، ساختارهایى و مراکزى داشت که توانست عاطفه را از باالترین سطح تا پائین

مالحظه است   کند یعنى عالوه بر ساختارهاى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى که قابل بپوشاند، ساختار پیدا مى

دستگاههاى نظرى و هوشى  جامعه است براى خودش ساختارهاى دارد یا خود دستگاهى که دستگاه پرورشى

حافظه جامعه یا عناصرى که   طور دستگاههاى و سنجشى جامعه براى خودش ساختارهایى دارد و همین

ها گزینشها و  پیدایش گمانه موضوعات سنجش و تناسب هستند، ساختارهایى دارند. کالً ساختارها بستر

ببرند و یک خانه چوبى براى او   اى پیدا بشود بعد او را به بیابان فرضاً اگر انسان بسیار نابغهها هستند،  پردازش

سالگى محدود بماند و در  چهل درست کنند و خوراك جنگلى و زندگى آداب ساده داشته باشد و در آنجا تا

زبان و زبان محاسبه یا بیاورند  مقابل انسانى که ضریب هوشى بسیار پائینى نسبت به او دارد داخل شهر

بدهند و مرتباً چشائى، بویائى  سنجش کمى یا ریاضیات زبان آزمون و خطأ و زبان محاسبه نظرى به او یاد

دهند محال است که کسى بگوید  بینائى او را در ساختارهاى جامعه و در داخل بسترهاى پرورشى جدید قرار

باید پذیرفت که مثالً فرد تحصیل که  د اصالً معنا ندارد واالّتواند با دومى برابر باش قدرت حل مسائل اولى مى

دو بتوانند کامپیوتر را تعمیر کنند  تواند کامپیوتر را تعمیر کند با کسى چنین تحصیلى نكرده است، هر و مى

 در حالى که چنین چیزى ممكن نیست.

  راد باشد ممكن است یعنى درگیرىالبته اگر فرد نابغه در محیطى قرار بگیرد و در حال درگیرى با این اف

 تواند مقابله کند. اما اگر او را با دهد و طرف درگیرى به هر نسبت هم که قوى باشد باز مى چنین امكان را مى

 حیواناتى که در جنگل است درگیر کردند )مار، عقرب، حشرات و گزندگان، درندگان( او باید هر روز بفكر
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  گوید من ین حیوانات مقابله کند و این غیر از مقابله با کسانى است که مىخودش باشد که چگونه با تهاجم ا

حتماً باید موفق شوم که مشابه یا برتر از صنعت دست کفار را بسازم. به بیان دیگر اصالً محیط بیم و امید او 

 آنها جوئى و حل مشكلش درگیرى با محیط انگیزش است اگر محیط طبیعى شد بازتاب، مقابله، چاره  که

 طلبد. شود اما اگر محیط او محصوالت اجتماعى روز شد، آنوقت درگیرى با آنها کار و توان دیگرى را مى مى

 اى ساختارها نیز دراین بحث بیان شد، فقط در عین حالى که سه دسته از ساختارها قبالً بیان شد سه دسته

 یک مطلب بیان نشد.

در موضوعاً،   ، فرهنگى، اقتصادى به پذیرش، هوش، حافظهبررسى کیفیت اضافه شدن تقسیمات سیاسى - 3

  موضوعات و آثار فرهنگ

ساختارها باید   را به این -که اوصاف جامعه هستند  -« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»آیا تقسیمات موضوعى 

اتش است موضوع  اضافه کرد یا خیر؟ طبیعتاً آن مطلب نیز برخورد کردن به موضوع از زاویه دیگرى است که

اى قرار  چه دسته یعنى اگر فرهنگ به فرهنگ موضوعاً و موضوعات فرهنگ و آثار فرهنگ تقسیم شد در

بیان شد که  این سه تا سه ساختار بودند از طرف دیگر« اى و نظرى عینى، معادله»هاى  گیرد؟ کارخانه مى

لقب  هم نفس فرهنگ باگرایش یا پذیرش اجتماعى، هوش اجتماعى و حافظه اجتماعى وجود دارد آن

آن نیز   توان بیان کرد موضوعاً پذیرش و سنجش یا هوش و حافظه است و موضوعات اجتماعى است آیا مى

 این ساختارها است یا اینكه موضوعات آن باید سیاست، فرهنگ و اقتصاد قرار بگیرد و آثار آن نیز باید

 دام دسته به قید وصف سیاسى، فرهنگى اقتصادى،اى نظرى قرار بگیرد؟ یعنى ک هاى عینى، معادله کارخانه

  دسته تقسیماتى که - 2گیرد؟ یعنى سه دسته جدا، جدا باید تنظیم شود  موضوع یا اثر موضوع قرار مى

  گیرد البته مقابل پذیرش گرایش و ایمان عمومى پذیرش، سنجش و حافظه جامعه با یک وحدت کل قرار مى

 ها یا دسته کارخانه - 1ه نیز ساختار خاص خود را دارد، یعنى جاى دارد توان ذکر کرد و در جامع نیز مى

موضوع  دسته سیاست، فرهنگ اقتصاد. اگر گفته شد فعل موضوعاً، خود - 8ساختارهاى نظرى، معادله، عینى 
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بجاى   شود، کدام دسته بلحاظ خود فرهنگ و بلحاظ موضوعات فرهنگ و بلحاظ اثر فرهنگ مالحظه مى

 گیرد؟ کدام دسته بجاى موضوعات و کدام دسته بجاى آثار قرار مى موضوعاً،

  ساختارهاى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى تقسیمات مربوط به بخش آثار فرهنگ - 3/2

 مهندس دانشمند: اثرش که آثارش است؟

ایمان  گیرد؟ مثالً باید گفت میزان هوشمندى جامعه بصورت کلى و )ج(: بجاى اثرش چه چیزى قرار مى

بر   اى جامعه و حافظه جامعه جامعه و حافظه جامعه و بر درست شدن نظام منطقى جامعه، نظام معادله

آثارش   گذارد پس اى جامعه، ساختارهاى عینى جامعه تأثیر مى درست شدن نظام منطقى جامعه، نظام معادله

 کند. در نظام سیاسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه حضور پیدا مى

 له ساختارهاى عینى جامعه است.)س(: نظام معاد

  منطق یا قوانین نظرى، کاربردى و عینى تقسیمات مربوط به بخش موضوعات فرهنگ - 3/1

حافظه،  )ج(: ساختارهاى عینى یا نظرى نظام معادله و ساختارهاى عینى این سه براى پذیرش، هوش و

 کند. یدا مىموضوع هستند یعنى منطق موضوعى است که در هوشمندى جامعه ارتقأ پ

 شود؟ شود یا اثر منطق ارتقأ هوشمندى مى )س(: یعنى اثر هوشمندى ارتقأ منطق مى

و  نشیند )ج(: خیر منطق یا محصولى اجتماعى یا فردى است مثل انسان. آیا منطق را یک فرد در خال مى

 کند در بیابانى که مار عقرب و گرگ بود یا آنجا مكان منطق درست کردن نیست؟ درست مى

 )س(: منطق، اجتماعى است همانگونه که هوشمندى، اجتماعى است.

اشاره به   ها است که به ها و تناسب کنند ولى ایجاد نسبت )ج(: منطق  هوشمندى جامعه را افراد درست مى

چون  گویند منطق حجیت در حوزه باید تكامل پیدا کند نشیند مى آن پرداخته شد. یعنى دو فرد محقق مى

است،   دهد، ولى حجیت آن باید حفظ شود، یعنى پذیرش مطرح در حوزه مورد قبول را جواب نمى نیازمندیها

شود که  مى  شود، معادله نیازها نیز در اینجا درست اما باید توسعه پیدا کند. پس منطق در اینجا درست مى

سیاسى، فرهنگى و   شود و آثار آن نیز درست شدن ساختارهاى عینى منطق موضوعاً و معادله موضوعات مى
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اگر خود موضوع تحلیل درونى محورهایش مشخص شد که موضوعاً چه چیزهایى  شود. اقتصادى جامعه مى

شود، ساختارها براحتى قابل درك است و در موضوعات نیز دستگاههاى منطقى   وجود دارد و باید منقلب

 براحتى قابل درك است.

  ى انقالب فرهنگىساختارهاى عینى محسوترین مرحله برا - 3/8

شود و  مى  شود با کمى مشكل قابل درك طبیعى است وقتى وارد هوشمندى و پذیرش حافظه جامعه مى

ساختارهاى عینى  کند. آخرین پله است که در آن باید انقالب رخ بدهد. پس مسیر انقالب از ساختار عبور مى

تغییر پیدا شود و راه  شود و باید در آنها بافت محصوالتى است که مصرف مى -ترین رتبه است  به محسوس -

عدالت اجتماعى در   کند وقتى آن نیز وارد کردن عدالت اجتماعى در ساختارها است که بافت را عوض مى

فردى با سنگهاى   شود خالف عدالت است که خانه نازلترین مرحله که اقتصاد است وارد شد، اعالن مى

کلنگى و کاه و  ن و باالتر تزئین شود و یک نفر اصالً خانه نداشته باشد ولوهزار توما30ایتالیائى با متر مثالً 

تواند  حتى نمى کند، صبح تا شب کار مى 1کند مثالً از ساعت  گل باشد و احیاناً خیلى هم این شخص کار مى

ارد متعددى د  ها و ویالهاى اش یک نان خشک خالى هم تهیه کند و اما کسى هم که خانه براى زن و بچه

نیستند فقط  کند خودش، پسر و دخترش هیچ کدام اهل کار اش کار مى گونه فعالیتى ندارد فقط سرمایه هیچ

مگر هویت پول چه چیزى  آید.  گذارى بانک بدست مى اهل مصرف هستند و درآمدشان از سود پول سپرده

و عدل و تجاوز و حق چیست؟ که   تواند ابزار این رقمى بشود و چگونه توزیع شده بود؟ مفهوم ظلم بود که مى

گیرد و در نهایت در ساختارهاى  مى  هاى دیگرى است. پس در ساختار است که انتقال ثروت انجام اینها بحث

شود که اجازه  ساختار کالنى درست مى  سطح پائین نیست که بافت محصوالت است بافت محصوالت در یک

دهد. وقتى انقالب واقع بشود، به این نحو  نمى کش و کارگر دهد ولى به فرد زحمت دار مى مصرف به سرمایه

 13شود و وقتى  عنوان تبدیل مى 13بشوند به   شود البته اگر این عناوین در هم ضرب ثروت تقسیم نمى

(2)ها را آورد و نشان داد. توان خردترین بخش وصف شد مى
 

  بندى از سیر بحث جمع - 1
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موضوعات  بندى کلى منطقى، فرهنگ موضوعاً، در بحث امروز با دستهاالسالم رضائى: موضوع فرهنگ  حجت 

موضوعات  فرهنگ و آثار فرهنگ، بیان شد و در فرهنگ موضوعاً به سه سطح هوشمندى، حافظه، پذیرش و

تقسیم شد. در   اى و عینى و آثار فرهنگ نیز به سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نیز به ساختارهاى نظرى، معادله

هوشمندى  که خود فرهنگ موضوعاً مورد دقت قرار گرفت، و متناظر پذیرش، گرایشات شد وبخش اول 

 بمنزله سنجش و قوه تفكر و حافظه به منزله موضوعات یا حس قرار گرفت.

  موضوعات فرهنگى به معناى فهم اجتماعى و تحلیل از سطوح آن - 1/2

بین آنها  اجتماعى، عناصرى است که در )ج(: موضوعات فرهنگى یعنى فهم اجتماعى، موضوعات فرهنگ

معقوالت و   ترین آن بطرف گیرد و در عالى ترین آنها محسوسات قرار مى شود در سطحى پائین نسبت ایجاد مى

شود روى   گیرد و اما وقتى که قرار است هوش بصورت حسى تعریف رود بله جاى حس قرار مى باالتر مى

در موضوعات   ش بصورت حس تعریف شود، یعنى هوش اجتماعىرود نه اینكه خود هو موضوعات حس مى

هاى قابل تجزیه  معقوله  رود واال عناوین هوش اجتماعى، همیشه عناوین حسى نیست، بلكه حس بكار مى

 است.

  پرسش و پاسخ - 3

قبل وقتى   هاى آید که در بحث )س(: چون خود فرهنگ موضوعاً مورد دقت قرار گرفت، این اشكال پیش مى

چیز   آید، بحث تكلیف، تبدیل و تمثل مطرح شد و در اینجا سنخ عناوین فرهنگ بحث فرهنگ پیش مى

 دیگرى است.

  رابطه بحث تكلیف، تبدل و تمثل با بحث فهم و سنجش - 3/2

  )ج(: تكلیف و تبدل تمثل در آنجا پیدایش تناسب است اما این تكلیف، تبدل و تمثل را چه کسى انجام

 دهد؟ مى

 انسان. )س(:

 دهد؟ )ج(: خیر! چه عضوى از انسان انجام مى
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 دهد، آیا قوه سنجشى در اینجا تقسیم شده است. )س(: قوه سنجشى انسان انجام مى

  بیان تقسیم موضوع قوه سنجش به سنجش گرایشى، سنجشى، حسى - 3/1

 )ج(: بله! قوه سنجشى برابر با قوه پذیرشى یا گرایشى یا شهودى است.

 تواند باشد یعنى در موضوع گرایش باشد. آن هریک از آنها مى )س(: موضوع

 )ج(: خیر! چطور آنجا روحى بیان شد، اینجا ساختارهاى پذیرش بیان شد و هرگاه به جامعه رسید

  ساختارهاى پذیرشى بیان شد، ساختارهاى ارزشى از امور عاطفى تبلیغى ساده تا امور خیلى پیچیده ارزشى

 قرار است در جامعه مورد بحث قرار بگیرد نه درباره انسان اگر به قید جامعه مورد شود چون را شامل مى

 بررسى قرار گرفت معنا ندارد، ذهنى و حسى روحى ذکر شود.

 )س(: سنخ آن روحى نیست بلكه سنجشى است؟

عین   نكه)ج(: خیر باید بصورت تناظر ذکر کرد، تناظر یعنى مقابل این چه چیزى در جامعه وجود دارد نه ای

بزرگ   شود امّا در وحدت اجتماعى انسان اوصاف فرد به اینجا منتقل شود. در وحدت اجتماعى تبدیل مى

 شود مثالً سر بزرگى داشته باشد و انسانهاى دیگر سلولهایش باشند. درست نمى

 شود. )س(: متناظر قوه سنجشى در جامعه هوشمندى اجتماعى مى

 شود. ه، پذیرش اجتماعى مى)ج(: متناظر با امور روحى جامع

 شود چون بحث روى سنجش است؟ )س(: چرا روحى طرح مى

 است.  هاى روحى و شهودى و باورى ها، فهم )ج(: چون شهود است و شهود از فهم است یكدسته از فهم

 )س(: پس موضوع سنجش آن روحى است.

 دهد. فهم را نتیجه مى )ج(: تحلیل فهم روحى نیست سه محور جدا باید در نظر گرفت که روى هم

 شوند. )س(: که منشأ براى فهم واقع مى



 ····························································································  233 

اجتماعى   دهند که اسم آن فهم به عنوان سه متغیر یک منتجه را تحویل مى -نه منشأ  -)ج(: خیر روى هم 

انسان فقط   است، فهم اجتماعى فقط سنجش نیست اگر سنجش نباشد پس باید شهود هم نباشد مگر فهم

 سنجش است؟

 یر متقوماً وجود دارند.)س(: خ

بدهد و به   تواند عواطف را سامان ها و تناسباتى که مى )ج(: پس شهود اجتماعى چیست؟ کلیه ساختار، نسبت

سنجش و ترازو   وحدت برساند و تعریف کند. برابر با حافظه در فرد عنصر وجود دارد، یعنى هوش بتنهائى

 تواند کار کند. تک عنصرها نمى است که این ترازو بدون نقطه اتكأ و بدون تک

 )س(: اما تقسیم تكلیف، به تبدل و تمثل.

ثانیاً قرار  دهد پس اوالً جامعه است و )ج(: انسان با قدرت سنجش عملیات تكلیف، تبدل و تمثل را انجام مى

ساختار   نیست که کارائى آن بیان شود، بلكه بحث روى این است که خودش چیست؟ موضوعات کارش سه

 و آثار کارش نیز سه دستگاه بزرگ سیاسى، فرهنگى و اقتصادى است. است

 کند. زند و از سیاست و اقتصاد جدا مى )س(: پس چیزى است که قید فرهنگى مى

سنجش،   شود. همین که در اینجا تحلیل )ج(: آن بحث دیگرى است که باید معلوم شود به چه نحوى پیدا مى

 کند. مى گیرد، جدا پذیرش و حافظه صورت مى

 «                    العالمین ربّ هللالحمد  و آخر دعوینا انّ»

 تواند باشد؟ )س(: اگر قرار باشد عنوان کلى براى بحث این جلسه ذکر شود، چه عنوانى مى -2 

فرهنگ است و االن بحث وارد کلیات « ضرورت موضوع، هدف»)ج(: این بحث موضوع فرهنگ از تقسیم 

  یعنى

 وع به محورها است.تحلیل موض

 آید؟ شود، بلكه در طرح کلیات مى )س(: پس از بحث امروز براى طرح توجیهى استفاده نمى
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 شود. )ج(: طرح توجیهى ضرورت، موضوع و هدف کلى داشت که تمام مى

 کند. )س(: براى موضوع در طرح توجیهى همان سه ساختار بررسى شود کفایت مى

اجمالى بررسى شد ولى اگر قرار باشد بصورت تفصیلى بیان شود که کجاهاى )ج(: آن سه ساختار نیز بصورت 

توان مقابل هر  باید تغییر پیدا کند باید عناوین این سه ساختار در هم ضرب شود و براحتى نیز مى  جامعه

 نمونه عینى نیز نوشت.  خانه جدول سه

 شد؟عنوان در یكدیگر با 3)س(: مشخصاً تكلیف براى کارگاه آیا ضرب 

عنوانى که بیان شد خوب مورد  3)ج(: الاقل به مفردات آن باید مسلط شد هر چند ضربى صورت نگیرد یعنى 

درك قرار بگیرد و براى هرکدام نیز یک پاراگراف توضیح نوشته شود. ضرب کردن زمانى الزم است که  دقت و

ها چه  ردد که نسبت به اینمند طرح شود و پس در طرح تفصیلى ذکر گ محورها بصورت مدل قرار باشد

 بگیرد تا چه رخ بدهد.  عملهایى باید صورت

 



 بسمه تعالی

 مدیریت توسعه فرهنگی

 تشریح تقسیمات فرهنگ در موضوع انقالب فرهنگى براى تنظیم طرح کلیاتعنوان جلسه: 

 11جلسه 

 فهرست:

 8    ب فرهنگى و تقسیمات آنپرسش و پاسخ پیرامون موضوع انقال - 2 

 8    محیط اجتماعى بستر پرورشى هوشمندى جامعه - 2/2

 3    اجتماعى« پذیرش»و « حافظه»مصادیق  - 2/1

و حافظه  تحلیل از فهم و پیدایش آن بر اساس سه نوع تقسیم از پذیرش )عاطفه(، هوش )سنجش( - 2/8

 3    )علوم( اجتماعى

 3   پذیرش، هوش، حافظه به سیاست، فرهنگ، اقتصادتقسیم متناظر  - 2/8/2

 3    تحلیل از فهم بر اساس تغییر ناشى از ناهماهنگى و تغییر ناشى از تكامل - 2/8/1

 3    از سنخ قانون بودن کلیه ساختارهاى نظرى، کاربردى و عینى در بخش موضوعات فرهنگ - 2/3

 3   لت، سازمان و خانواده(از سنخ قانون بودن ساختارهاى عینى )دو - 2/3/2

 1    تفاوت ساختارهاى کاربردى و ساختارهاى عینى - 2/3/1

 1    حاکمیت ساختار نظرى بر کاربردى و ساختار کاربردى بر ساختار عینى - 2/3/8

فرهنگى، اقتصادى در  تفاوت ساختارهاى عینى در بخش موضوعات فرهنگ با ساختارهاى سیاسى، - 2/3/3

 3    نگبخش آثار فره

ساختارهاى سیاسى،   تولید، توسعه و ارضأ نیازمندیهاى تكاملى، اجتماعى و فردى، محصول و راندمان - 2/3

 3    فرهنگى و اقتصادى در بخش آثار فرهنگ

 3    تفاوت ساختار فرهنگى در بخش آثار فرهنگ با کلیت بحث فرهنگى - 2/3/2
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 3    موضوعات فرهنگشمولیت موضوع انقالب فرهنگى نسبت به  - 2/1

    در بخش آثار فرهنگ ترین سطوح )ساختارهاى اقتصادى( ضرورت شروع انقالب فرهنگى از پایین - 2/1/2

20 

 22   تعیین کیفیت و جهت فرهنگ، منتجه و راندمان فرهنگ موضوعاً )هوش، حافظه، پذیرش( - 2/3

 21    جامعهاجتماعى متغیرهاى فرهنگ در « هوش، حافظه و پذیرش» - 2/3/2

 28    جایگاه مفاهیم تعبدى در تقسیمات فرهنگ - 2/3/1

 23    ضرورت هماهنگ بودن تعمیم و تخصیص پذیرى در مدل تنظیم طرح کلیات انقالب فرهنگى - 2/3

 23   گانه فرهنگ موضوعاً، موضوعات فرهنگ و آثار فرهنگ در همدیگر 3لزوم ضرب عناوین  - 2/3

 

 مشخصات و شناسنامه جلسه پژوهشى 

 الهاشمى  االسالم والمسلمین حسینى حجت استاد و مشاور عالى: حضرت 

 نیرّى  -مهندس دانشمند  -هندس مرعشى  -اسامى شرکت کنندگان: آقایان علیپور 

  االسالم رضایى حجت  -حبیبى 

 33/8/3تاریخ جلسه: 

 20شماره جلسه: 

 منش  متن پیاده شده: آقاى ابراهیم نیکپیاده کننده نوار و ویراستار 

 االسالم رضایى  حجت عنوانگذار متن: 

 االسالم رضایى  حجت کنترل و بهینه نهائى: 

 کارپرداز: آقاى رضوانى 

 حروفچینى و صفحه آرایى: خانم رضوانى 

 33/8/23تاریخ انتشار: 

 02033020کُد بایگانى: 



 لیبسمه تعا

 

 پرسش و پاسخ پیرامون موضوع انقالب فرهنگى و تقسیمات آن  - 2

  بود که« فرهنگ»و « انقالب فرهنگى»آقاى علیپور: بحث هفته گذشته، ارائه بحث پیرامون موضوع 

، تمایز اساسى «اجتماعى»و « فردى»آغاز کردید و فرمودید اصوالً بین فهم « فهم»حضرتعالى آنرا از بحث 

فردى سراغ گرفت متناظر « هوشمندى، حافظه و پذیرش»توان از  همانگونه که در فهم فردى مىدارد.  وجود

توان در بُعد اجتماعى نیز از عناوین دیگر اما بصورت کامالً متمایز با فهم فردى یاد کرد چرا که وقتى  مى  با آن

فرآیند هوشمندى فردى شود با  هوشمندى اجتماعى که همان فرآیند تولید علوم است حاصل مى فرآیند

 متفاوت است.  حتماً

 محیط اجتماعى بستر پرورشى هوشمندى جامعه  - 2/2

  در این رابطه مثالى را نیز بیان فرمودید به اینكه اگر یک انسان نابغه را با ضرب هوشى بسیار باال که در یک

 یم مسلماً وى از توان بسیاردر نظر بگیر -همچون یک محیط عشایرى  -محیط تولیدى با روابط بسیار ساده 

 اندکى در تجزیه و تحلیل روابط و پیچیدگیها برخوردار خواهد بود. ولى اگر یک انسان متعارف را در شرایط

بسیار پیچیده اجتماعى قرار دهیم حتماً از هوشمندى پیچیده اجتماعى نیز برخوردار خواهد شد چرا که 

هوشى و پیچیدگیهاى ذهنى افراد جامعه را مرتباً افزایش  تواند ضرائب محیط پیچیده اجتماعى مى  همین

 دهد. 

 گیرد.  االسالم والمسلمین حسینى: در واقع این محیط، بستر پرورشى افراد قرار مى حجت 

و   تولید»در بُعد اجتماعى قرار دادید همان « هوشمندى فردى»)س(:بله، اما آنچه را که بعنوان متناظر 

بود همان « حافظه فردى»بود و آنچه که متناظر « م بصورت اجتماعى(علوDATA BASEبانكهاى)

 باشد.  ها مى اطالعاتى و کتابخانه دیتابیسها 

 اجتماعى « پذیرش»و « حافظه»مصادیق  - 2/1
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کامپیوترى  هاى عظیم و بانكهاى اطالعاتى الكترونیک و )ج(: یعنى از نوشته اولیه و عالئم نگارش تا کتابخانه

 شود.  را شامل مى

رود و  مى تواند شامل یک اثر هنرى که از یک فعالیت هنرى انتظار نیز مى« پذیرش اجتماعى»)س(:و باالخره 

 نیز ساختارهائى همچون مساجد و...باشد. 

  تواند در صدر قرار گیرد.  بندى دیگر مى شود که در یک تقسیم )ج(: و کالً امور ارزشى را شامل مى

حافظه  تحلیل از فهم و پیدایش آن بر اساس سه نوع تقسیم از پذیرش )عاطفه(، هوش )سنجش( و - 2/8

 )علوم( اجتماعى 

 گیرد. لذا در رده سوم قرار مى« حافظه»در رده دوم و باالخره « هوش»در رده اوّل و « عاطفه»با این وصف، 

 -که بیان شد « گرایش، بینش و دانش»مانند بحث پیشین  -با طرح سه تقسیم و جابجایى این عناوین 

هم سخن بگوئیم. یعنى « فهم مادى صرف»خود فهم و پیدایش آنرا به سه نوع تقسیم کنیم و مثالً   توانیم مى

گیرى کرد. اما  توان در یک قالب محض اقتصادى، عالم را اندازه نیز واقعیت به همین است و مى  در بعد فردى

شود. و باالخره فهم  اى ضعیف مى باشد این برداشت از عالم تا اندازه« محض فهم عقالئى»  اگر فهم بصورت

 باشد. « گرایشى  فهم»تواند  مى

  اى درست کنند که عمالً ساختار در جامعه اما هر سه نوع فهم باید بتواند ساختار هماهنگى خود را بگونه

  و عین رفتار اجتماعى« علوم»ار اجتماعى ، عین رفت«عاطفه»حضور داشته باشند. در این حال رفتار اجتماعى 

 توانند به یكدیگر متقوم باشند. شود و هر سه مى اداره مى« سنجش»

 تقسیم متناظر پذیرش، هوش، حافظه به سیاست، فرهنگ، اقتصاد  - 2/8/2

مردم   توان یک مرحله باالتر برد و چنین گفت که باالخره مى« سیاست، فرهنگ و اقتصاد»البته به تقسیم به 

مدیریتى   اى که بخش در جامعه، داراى رفتارهائى هستند که آن رفتارها یا تحت پوشش مدیریت است بگونه

بیشتر   اى است که بخش ابزارى آن آن قویتر است و در عین حال از دو بخش دیگر نیز خالى نیست و یا بگونه

« سیاست»  خش مدیریتى آن قویتر استباشد. با این وصف آنچه ب تر مى است و یا بخش محصوالت آن پررنگ
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ارضأ نیاز در  و باالخره آنچه بخش محصوالت آن قویتر است و« فرهنگ»و آنچه بخش ابزارى آن قویتر است 

« اقتصاد»با  گیرد بخش متناظر شود که ارضأ نیاز صورت مى گیرد و به تبع، شأاى تولید مى آن رفتار انجام مى

 شود. نامیده مى

 از فهم بر اساس تغییر ناشى از ناهماهنگى و تغییر ناشى از تكامل تحلیل  - 2/8/1

وحدت و   گردد. اما اگر این حال اگر وحدت و کثرت اینها داراى چالش باشد آن جامعه حتماً دچار مشكل مى

قابل   کثرت، هماهنگ گردد. حتماً بایست در روند تكامل تاریخ، تغییر پیدا کنند که البته تغییر نیز به دو نوع

 تغییرى که ناشى از تكامل است. و - 1تغییرى که ناشى از ناهماهنگى و ناهنجارى است.  -2تقسیم است: 

توان در خارج و  باشد. یعنى مى مى« تمدن»آید و قابل مطالعه خواهد بود همان  البته آنچه را که حاصل مى

 از اثرات بینشى و دانشى آنها سراغ گرفت. درون جامعه، از اثرات عینى و گرایشى و نیز شئون آنها و هكذا  در

 از سنخ قانون بودن کلیه ساختارهاى نظرى، کاربردى و عینى در بخش موضوعات فرهنگ  - 2/3

فرهنگ یاد   بعنوان تعریف کلیت« هوش، حافظه و پذیرش اجتماعى»از « فرهنگ موضوعاً»)س(: اما در بحث 

هاى  کارخانه بحث پیش به آن پرداختیم از ساختارها وکه در دو « موضوعات فرهنگ»کردید. و در بحث 

 نظرى و ساختارهاى کاربردى ساختارى عینى سخن گفتیم. 

  دهند.  را نتیجه مى« ساختار علوم»)ج(: و البته هر سه اینها )ساختارهاى نظرى، کاربردى، عینى( رویهم 

 توان ابتدائاً ین سؤال شد که آیا مىاى در پایان به ا هم اشاره« آثار فرهنگ»)س(: و باالخره در بحث 

 را آورد یا خیر؟ « سیاست، فرهنگ و اقتصاد»

  اما در کارگاهى که با دوستان داشتیم چندین سؤال مطرح شد که با جوابگوئى به یكى از آنها که محورى

آیند کالً  ىآیا ساختارهائى که در موضوعات م»شود و آن اینكه  است سؤاالت دیگر نیز تا حدى پاسخ داده مى

 «سنخ قوانین هستند؟ از

 )ج(: بله همینطور است. 

 از سنخ قانون بودن ساختارهاى عینى )دولت، سازمان و خانواده(  - 2/3/2
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 دولت، سازمانها و»)س(: این جواب مثبت حضرتعالى به این معناست که وقتى از ساختار عینى بعنوان 

 نون در اینجا نیز نام برد؟ توان از قا کنیم آیا باز مى یاد مى« خانواده

 - مالحظه کنید. چون اینها غیر از یک مكان یا یک مرکز« قانون»توانید هر سه را بصورت  )ج(: بله، شما مى

آنچه   است. فراموش نكینم -ها و سایر ادارات در شهرهاى کوچک  همچون نهاد ریاست جمهورى یا وزارتخانه

 خود نیز حامل فرهنگ است همچنانكه رفتار و درون اینها نیز کنیم را که در بخش آثار فرهنگ بیان مى

 معناى خاص خود را دارد لكن قوانین دیگرى حاکم بر رفتار سازماندهى اینهاست. 

وجود  یعنى یک سازمان بنام دولت وجود دارد که داراى دبیرخانه، دفتر و نهادهائى است. اما یک قانون نیز

 بوجود آورد. توان دولت را  دارد که با آن مى

 تفاوت ساختارهاى کاربردى و ساختارهاى عینى  - 2/3/1

 چیست؟   فرمائید در ساختارهاى عینى است. اما رابطه آن با ساختارهاى کاربردى )س(: و این قانون را شما مى

نكنیم   فراموشگوئیم باید فالن قانون را تغییر داد.  )ج(: آن داراى یک معادله است که مثالً بر این اساس مى

 پذیرد. و که دولت بایست تغییر ساختار خود را در بهینه کردن بپذیرد و این امر را هم از علوم کاربردى مى

 دهند و آنرا به هوشمندى وکالى مجلس واگذار البته گاهى مسؤلین، این امر را با ضریب دقت اندکى انجام مى

  قبل مناسب بود که اصحاب حل و عقد درباره مشكالت یکسال  100کنند. قطعاً این نحوه برخورد، براى  مى

کردند که البته پیچیدگى و کثرت و وحدت موضوعات نیازمندى اجتماعى و  منطقه یا یک کشور بحث مى

گرفته است و همان جا هم  آن وجود نداشته است. مثالً در این روستا زراعت و کسب و کار صورت مى ارضأ

کردند و مجموعاً از واردات اندك و صادرات مازاد  س به لباس تبدیل مىگوسفند را به نخ و سپ  پشم

 توان محصوالت برقى، تلفن و...را دید.  کشاورزى برخوردار بودند. ولى االن در همان روستا مى  محصوالت

مجبورند  گیرى بپردازند و توانند با یک تصمیم سازى ساده به تصمیم با این وصف، وکالى مجلس دیگر نمى

است  بحث کنند و بگویند این قانونى را که قرار« خرد، کالن و توسعه»سراغ معادالت بروند و از مفهوم ب

  تصویب کنیم و مثالً ساختار دولت را کوچک کنیم و آنرا به بخش خصوصى واگذار کنیم آیا قانون مناسبى
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د؟! آیا اگر روزى خزانه دولت توان چنین مخاطراتى کر است؟ آیا به صرف کمبود بودجه براى اداره کشور مى

 شود صحیح است که ساختار دولت را توسعه دهیم؟!  پر

 حاکمیت ساختار نظرى بر کاربردى و ساختار کاربردى بر ساختار عینى  - 2/3/8

که   تمامى اینها ساختارهاى کاربردى است که تحت حكومت ساختارهاى نظرى قرار دارند. حال مهم نیست

 فیزیک نظرى، اول آن است یا فیزیک حیات؟ آیا فیزیک اختیار، مقدم است یا فیزیک ماده؟مثالً بپذیریم آیا 

  اما در هر حال بخش نظرى بایست توسعه پیدا کند تا بخش کاربردى هم امكان توسعه بیابد. در حقیقت

اره هم بایست توسعه پیدا کند تا بتوان گفت ساختارهاى کاربردى و قوانین اد« فیزیک، ریاضى و زیست»

 اند.  توسعه یافته  امكان

اقتصادى در  تفاوت ساختارهاى عینى در بخش موضوعات فرهنگ با ساختارهاى سیاسى، فرهنگى، - 2/3/3

 بخش آثار فرهنگ 

موضوعات  )س(: با جوابگوئى به این سؤال، سؤال دیگرى نیز پاسخ داده شد به اینكه تفاوت ساختار عینى در

 چیست؟ « هنگى و اقتصادىسیاسى، فر»با ساختارهاى 

مطرح  گوئید در واقع قوانین بزرگى را )ج(: وقتى از ساختارهاى عینى در بخش موضوعات فرهنگ سخن مى

  گوئید در واقع همان کند و در بخش آثار فرهنگ سخن مى کنید که بزرگى و کوچكى کارها را تعریف مى مى

 وسند. باشند و با آن ملم چیزى است که مردم، روبروى آن مى

 کنیم.  )س(: مثل همین فضاى معمارى که ما االن در آن زندگى مى

قوانین   فرمائید بایست سوار اتومبیل شد و تا به اداره دارائى رسید. اما دیگر از پیگیرى )ج(: بله، مثالً شما مى

 گوئید.  سخن نمى

ساختارهاى سیاسى،   و راندمان تولید، توسعه و ارضأ نیازمندیهاى تكاملى، اجتماعى و فردى، محصول - 2/3

 فرهنگى و اقتصادى در بخش آثار فرهنگ 
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 )س(: سؤال دیگرى که در بحث مطرح شد که این است که آیا نبایست در آثار فرهنگ، از ساخت و ساز و

 «سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»توسعه و ایجاد بحث کنیم؟ چون ما در آثار فرهنگ هم بایست از ساختارهاى 

. اما سؤال این است که چه امرى از این ساختارها مدنظر است؟ چرا که وقتى از اثر سخن بحث کنیم

شود این است که چكشى بحرکت در آمد و اثرى را بر دیوار گذاشت. حال  آنچه به ذهن متبادر مى  گوئیم مى

ى، اقتصادى( توان متعلق ساختارهاى سه گانه )سیاسى، فرهنگ ایجاد تغییر و توسعه را مى  آیا این نفس

 دانست یا خیر؟ 

نیاز  کنند و جریان ارضأ نیاز و تولید گوئید تمامى اینها مجموعاً توسعه نیازمندیها را هدایت مى )ج(: شما مى

 شوند. یعنى حاصل راندمان اینها، یک پروسه و جریان تاریخى خواهد بود.  جدیدى را باعث مى

 سیاسى، فرهنگى و اقتصادى؟ « تولید، توزیع و مصرف»توان گفت  )س(: پس آیا مى

ببریم و  تواند توسعه نیاز را باعث شود. البته بایست طبعاً نیاز را در معناى عام آن بكار )ج(: بله و کل آنها مى

 ا کرد. آنرا تعمیم دهید. یعنى نیاز روحى به آخرت و تقرّب را هم بایست در همین راستا معن

 «. تكاملى، اجتماعى و فردى»)س(: یعنى نیازهاى 

 )ج(: احسنت! 

 تفاوت ساختار فرهنگى در بخش آثار فرهنگ با کلیت بحث فرهنگى  - 2/3/2

 )س(: سؤال دیگر این است که وجه تمایز ساختارهاى فرهنگى در آیتم دوم از سطر سوم که همان آثار

 فرهنگ است با کلیت بحث فرهنگ چیست؟ 

ششم   گویند من در کالس گویند این کالس دوم یا سوم است یا مى )ج(: نظام مدیریت فرهنگ است. مثالً مى

 هستم و...

 )س(: پس منظور این است که کامالً عینیت فرهنگ، مدّ نظر است. 

 فردکند. یعنى امضاى یک دکتر، غیر از امضاى یک لیسانسیه یا  )ج(:و آنگاه است که دیگر اعتبار پیدا مى

  کند به این معناست که آنها حق رسمى گوئید این امضائها اعتبار پیدا مى پائنتر است. حال وقتى شما مى



 ····························································································  213 

کنند. مقابل آن نیز طبعاً نظام آموزش و کالسه ساختارهاست. اما گاهى نیز از یک مرجع  اجتماعى پیدا مى

ساختار نیز براى جامعه تعریف شده است. گوئید به اینكه این  کنند سخن مى که مردم از او تبعیت مى تقلید

است که در گوشه مسجدى در یک روستا یک روحانى توانسته باشد عاطفه مذهبى چند نفر را هم   بله ممكن

مشغول کرده باشد تا دیگر آنها از روى جهالت، از تقلید دست بردارند و مرید همین روحانى شوند. اما  به خود

عاطفه یک جامعه مذهبى را نتیجه دهد. غایت امر این است که سلوك درویشى  توانند نظام ساختار نمى  این

توانند یک میلیون نفر را هم تحت تأثیر خود  مرید و مراد ایجاد شده است که نهایتاً با پراکندگى مى  بین این

 قرار دهند. 

 توان در یک کشور با )س(: شما در مقیاس جهانى بایست این عدد رقم را بفرمائید و اال در این سطح نمى

 سلوك درویشى، این همه مرید را گردهم آورد. 

  گوید و از چند روایت )ج(: بله هینطور است. اما وضع یک مرجع تقلید که بصورت استداللى سخن مى

 دهد و سپس در کند و اصل صدور روایات را مورد دقت قرار مى پیرامون موضوع درس خود سنداً بحث مى

 دهد ماه را به این استدالالت اختصاص مى 1 - 3کند و گاهى تا  داللت آنها بحث مى خصوص جهت صدور و

غیر از سلوك دراویشى است که ادعاى شهود حقیقت را دارند اما با روایات سر و کارى ندارند. البته اگر 

د تكامل یابد. کن را تمام مى« حجیت»که همین شیوه استداللى، تكامل پیدا کند بایست با ابزارى که   بناست

تواند عاطفه مذهبى  بخشهاى حسى قرار بگیرد رسالت خود را حتماً تمام نخواهد کرد و نمى  اما اگر تابع

 ساماندهى و اداره کند.  عمومى را

 شمولیت موضوع انقالب فرهنگى نسبت به موضوعات فرهنگ  - 2/1

  بحث کردیم اما آیا موضوع انقالب)س(: سؤال آخر این است که ما در اینجا پیرامون موضوعات فرهنگ 

  اید.  فرهنگى در حقیقت همان موضوع فرهنگ است؟ هر چند قبالً اشاراتى نیز به این بحث داشته

 را تغییر داد. « جهتگیرى»)ج(: اصوالً در کل اینها بایست در دو زمان، تحول ایجاد شود: اوالً بایست 

 )س(: و این در عرصه اختیار است. 
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آخروى   یعنى باید بگوئید جهت اختیار اجتماعى و نظام آن، مادى بود اما اکنون بناست که از صبغه)ج(: بله. 

 -عدالت  برخوردار شود. طبعاً این تغییر جهت، ساده نیست. چون باالخره وقتى نیازهاى مذهبى ارضأ نشد و

که یک   از همین جاست العملهائى را در جامعه شاهد خواهیم بود. محقق نشد عكس -بنابر تعریف مذهب 

اروپا  برد اما نوع رنج آن با یک سیاهپوست آفریقائى متفاوت است. قطعاً در شهروند اروپائى امروزه رنج مى

با  برند و خود را امروز رنج حرص و حسد اجتماعى وجود دارد لذا بسیارى از ایشان ار بیمارى روانى رنج مى

 کنند.  مى مسكّنها و داروهاى آرام بخش موقتاً آرام

  این امر نشانگر این است که آرامش و توطین نفس، متناسب با نظم اجتماعى ارتقأ پیدا نكرده است. ما یک

دغدغه الهى داریم که اگر مشاهده کردید یک استاد اخالق، مشغول خوردن قرص آرام بخش یا حتى عرق 

ستاد اخالق بایست آرام و در حداکثر مشک است بایست در استاد اخالق بودن او شک کرد. در هر حال ا بید

(2)باشد.  نظم
 

شرح   خواهد در مادیت غلطت پیدا کند نیز بایست منضبط عمل کند چرا که بدون اما در مقابل، کسى که مى

که   کند آنهم نظمى توان در مادیت، شدت داشت. از این روست که نظم اروپائى معنا پیدا مى صدرللكفر نمى

  کرده است و از توسعه فردى نیز فراتر رفته است. اما جامعه ما صرفاً در توسعه فردىصبغه اجتماعى پیدا 

 13تا  3لذا اگر این فروع  باقى مانده است و به توسعه اجتماعى و تغییر رفتارهاى جمعى نائل نشده است. 

در دستگاهى پرورش عمومى  اش این خواهد بود که بستر گانه در تقسیمات فرهنگ تغییر پیدا کند الزمه

بخش براى ایجاد آرامش   دیگر فراهم شود اما با این تفاوت که افراد این جامعه دیگر نبایست به قرص آرام

(1)درونى روى آورند. یعنى بایست هم منظم باشند و هم آرامش داشته باشند. 
 

فرهنگ   ضوعاتشود که موضوع انقالب فرهنگى در واقع شامل تمامى مو )س(: پس تفسیر کالم شما این مى

 باشد.  و تحول در آن موضوعات مى

روحیه،  تواند دهد و مى )ج(: این مربوط به بخش اجتماعى آن است که تقوم آن به بخش فردى را نتیجه مى

 فهم و رفتار افراد را تغییر دهد. حتى اگر کسى بگوید در این حال رشد اندام جسمى آنها نیز تغییر پیدا
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است. چه اینكه اگر یک فرد هندى را با یک آفریقائى و یک آمریكایى مقایسه کند سخن صحیحى گفته  مى

توانیم اختالف فرهنگى را در ظاهر همین افراد نیز ببینیم. چون باالخره بزرگ و کوچک دیدن  مى  کنیم

 ایشان با یكدیگر متفاوت است.  ارزشها در نزد

 آثار فرهنگ   )ساختارهاى اقتصادى( در بخش ترین سطوح ضرورت شروع انقالب فرهنگى از پایین - 2/1/2

عنوان  3شود یا اینكه کل  )س(: آیا در موضوع انقالب فرهنگى صرفاً در خصوص موضوعات فرهنگ بحث مى

 شود؟ را شامل مى

باالئى   )ج(: در باب انقالب فرهنگى بایست از ساختارهاى پائین آن، تغییر را آغاز کرد تا نهایتاً به ساختارهاى

دفعتاً   توان گردد به عبارت دیگر ما مجبوریم همواره تغییرات را بصورت بخش بخش افزایش دهیم و نمى ختم

بصورت   عمل کرد. هر چند که این لحاظ بخشى نیز بناست بصورت بریده و منفک باشد همچنانكه نبایست

 متفاوت است. لذا کنیم با یكدیگر خطى محض دیده شود ولى نسبتى را که در این تغییرات، اعمال مى

 توان در بدو امر، پذیرش یا هوش اجتماعى را تغییر داد.  نمى

 )س(: مثالً از ساختارهاى اقتصادى باید شروع کنیم. 

  دارى محقق کنیم بایست )ج(: اگر فرضاً در این ساختارها قرار باشد عدالت اجتماعى را بر خالف سرمایه

ریف کنیم که منجر به تعبیر ساختارهاى نظام آموزشى گردد و اال اگر اى تع بتوانیم نیازهاى اجتماعى را بگونه

توان  باشد همان درسهاى سابق خوانده شود همان سرنوشت نیز گریبان جامعه را خواهد گرفت. مثالً مى بنا

در درون مساجد سخن  -نظیر آموزشى دوره بسیجى  -حال از ضرورت احداث آموزشگاههاى خاصى   در این

تواند به این افراد، نظام فكرى خاصى بدهد و موضع آنها را در قبال جهان مشخص کند تا جائى  ىم  گفت که

توانند همین نظام فكرى مناسب براى عموم مردم را در آنجا بصورت  شوند مى وارد مدرسه مى که وقتى آنها

یقتر کرده و نظم آمارى بندى نمایند و آنها را دق طبقه« خرد و کالن و توسعه»مختلف و در قالب   بخشهاى

شوند که چگونه با درون و بیرون خود سلوك کنند. مثالً در  حال این افراد مرتباً مجهز مى  بدهند. در این

شود که چگونه بایست با دولت، گروه و خانواده سلوك کنند و در بیرون نیز  مشخص مى  بخشهاى درون
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لت خود چگونه رفتار نمایند. اگر چنین شود به این اى یا م ملل اسالمى یا منطقه نسبت به سازمان ملل،

توان نیاز جامعه را به انواع  به ایشان داده شده است و از همین جاست که مى  معناست که اطالعات جدیدى

 اولویتها را دقیقاً تعیین کرد.  کاالها و خدمات مشخص نمود و

 ضوعاً )هوش، حافظه، پذیرش( تعیین کیفیت و جهت فرهنگ، منتجه و راندمان فرهنگ مو - 2/3

منتجه آثار  االسالم رضائى: حضرتعالى فرمودید منتجه بخش موضوعات فرهنگ، ساختار علوم است و حجت 

 را هم ساختار ارضأ دانستند. 

  بگوئید شاید بهتر باشد. یعنى در این حال قوانین، شامل« قوانین»را اعم بگیرند و به آن « علوم»)ج(: اگر 

 گردد.  قوانین نظرى محض تا قوانین ادارى جارى مى

 شود؟  )س(: اما منتجه بخش اول چه مى

 وجود دارد که مثالً« ظرفیت، جهت و عاملیت»خواهید بگوئید که در جامعه،  )ج(: در این رابطه شما مى

کنید  ا مىاى معن کنید. و سپس جهت را بگونه ظرفیت را به تحلیل بخش سیاست و پیدایش قدرت معنا مى

است و دومین آنها، « پذیرش»گردد و البته شاید بتوان گفت اولین کیفیت،  تمامى کیفیات به آن باز مى  که

است اما در اینجا سومین آنها را « حافظه»است و باالخره سومین آنها، کیفیت « هوش»سنجشى یا   کیفیت

 دانستیم.   پذیرش

 شود؟ ظه و پذیرش جابجا مى)س(: پس بر اساس ترتیب قرارگیرى هوش، حاف

  توانست به همان سه شكل بیاید. چرا که از منظر فرهنگ بایست )ج(: بله. اما همانگونه که عرض شد مى

 را بیاوریم. « پذیرش»را به آن داد. اما اگر قرار بود از منظر سیاست سخن بگوئیم بایست ابتدائاً  3ضریب 

 شود؟  مى )س(: پس منتجه بخش فرهنگ موضوعاً چه چیزى

 )ج(: در اینجا منتجه، همان جهت و کیفیت و ساختار است. 

 صحیح است؟ « ساختار جهت»)س(: آیا 
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قرار  )ج(: بله صحیح است اما این، عوامل ایجاد کننده ساختار جهت است و نه خود ساختار جهت. مثالً اگر

و   یان تكامل بگویید وحدتچقدر است، بایست در جر« هوش و حافظه و پذیرش»است بگوییم نسبت میان 

شود ولى متغیرهایى که بایست  اى که کثرت آن در این قسمتهاى پایین مطرح مى آید بگونه کثرتى که مى

اى همچون نجف )یا قم( را در نظر  آید. مثالً وقتى صفت جامعه جامعه را ارتقأ دهد در قسمتهاى باال مى  صفت

کنند. اما طالب برخى از  رس خواندن به آنجا عزیمت کرده و مىکه از تمامى کشورها افرادى براى د بگیرید

پرداختند. ولى شما در آن سالها هیچ طلبه  مى« الجنان مفاتیح»صرفاً تا دو سال اول را به یادگیرى  کشورها

بگویند. همچنانكه طالب ایرانى هر چند رساله عملیه را « مفاتیح»کردید که براى او درس  نمى ایرانى را پیدا

داد. بله بحث استداللى  اما کسى براى ایشان درس مستقلى بنام تدریس رساله قرار نمى کردند مطالعه مى

کردند اما خود رساله را. ولى همین طالب ایرانى ابتدائاً به ادبیات عرب و صرف و نحو و  مى  رساله را تدرّیس

 پرداختند.  تدرّس بحث استدالل فقه مى  منطق و سپس

کشور  طالب فالن کشور دو سال اول را صرفاً به درس مفاتیح مشغول بودند چرا که قرآن را دردر همین حال 

هردو را   خود خوانده بودند. ولى براى طالب ایرانى معنا نداشت که شخصاً قرآن را بدون مفاتیح بخوانند بلكه

 در جلسه دعا و نزد کسى یادخواستند آنرا  در کنار هم یاد گرفته بودند. غایت امر این است که اگر هم مى

کشیدند بلكه جدیت آنها معطوف بر این بود که به همراه دیگران بخوانند تا آن ادعیه را  بگیرند خجالت مى

کردند  بگیرند و پس از تسلط کامل بر ادبیات نیز هیچ مشكلى را در خصوص خواندن مفاتیح، احساس نمى یاد

ه پس از دو سال درس مفاتیح و رساله به درس ادبیات عرب و اینرو براى طالب ایرانى معنا نداشت ک از

 بپردازند.  منطق

 اجتماعى متغیرهاى فرهنگ در جامعه « هوش، حافظه و پذیرش» - 2/3/2

که   را بر آن سه عنوان بگذارید و آنها را بعنوان راندمان آن عناوینى« متغیرهاى فرهنگ در جامعه»بایست نام 

)س(:  رسند( قلمداد کنید.  شوند زمانى که به وحدت مى مثابه کثرت آن محسوب مىدر ذیل قرار دارند )و ب

 است؟ « هوش، حافظه و پذیرش»آیا وحدت آن همان، 
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  شود و زمانى که به سطوح پایین مى« فرهنگ جامعه»)ج(: سه متغیر مطرح است که بعداً وحدت کل آنها 

ترین  متر از مرحله پایینتر است تا نهایتاً به پایینرسید کثرات آن مطرح است که کثرت علوم طبعاً ک مى

شود که همان امور  رسید که از بیشترین کثرت برخوردار است و به رفتار عینى جامعه متصل مى مى  سطح

 دهند.  که مردم آنها را انجام مى  جزئى است

 )س(: پس اینها همان ساختار ارضأ نیاز است که حضرتعالى فرمودید.

 توانید در کل آن و در منتجه، بخشها و موضوع ببینید. این امر دیگرى است که شما یاز را مى)ج(: ارضأ ن

کنید و در واقع امرى جارى است مادامى که شما تا مراتب پایین مالحظه کنید. اما اینكه قرار باشد  سؤال مى

وضع جامعه، مشخص کنیم تا  اى را براى تبیین متغیرهاى آنرا اندازه بگیریم و بعبارت دیگر نقطه بهینه ما

(8)بر هوشش غلبه یابد بایست امر دیگرى را مورد مالحظه قرار دهیم.  حافظه آن
 

 جایگاه مفاهیم تعبدى در تقسیمات فرهنگ  - 2/3/1

 )س(: اما مفاهیم  تعبدى دراین دستگاه چه جایگاهى دارد؟ 

 آید. یعنى اگر از مفاهیم تعبدى نیز مىبمثابه عنوان اول مطرح شد آنگاه « پذیرش»)ج(: اگر در سیاست، 

 بدهید.« گرایش»را به  3منظر فرهنگ نگاه نكنید و بحث سیاست را اصل قرار دهید بیست ضریب 

 )س(: اما این در قوانین، داراى چه جایگاهى است؟

 )ج(: درقوانین باید بدانید که اصول بعنوان یكى از کارهاى نظرى مطرح است. 

 نظرى مطرح میشود؟  )س(: آیا در قوانین

 -« نظرى پذیرش»)ج(: شما بایست قوانین نظرى پذیرش را بگیرید و آنها را درهم ضرب کنید و بگویید: 

 شود.  و... یعنى اگر این سه عنوان را درهم ضرب کنید عناوین خرد آنها نیز مشخص مى« نظرى حافظه»

  ک حیات و ریاضى و زیست را مطرح)س(: بله اآلن بحث روشن شد چون آنموقع حضرتعالى بحث فیزی

 کردید.
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باشد  )ج(: من این بحث را خیلى سریع مطرح کردم. یعنى اآلن در مقام طرح کلیات بحث هستیم. اما اگر قرار

  رسید.  و... مى 32تائى و سپس به 13که این عناوین را سه تا سه تا درهم ضرب کنید ابتدائاً به جدول 

بحث   ؤال و جواب پرداختیم و چون فعالً سؤالى مطرح نیست بهتر است که به ادامهآقاى علیپور: تا اینجا به س

 بپردازیم.

 فرهنگى   ضرورت هماهنگ بودن تعمیم و تخصیص پذیرى در مدل تنظیم طرح کلیات انقالب - 2/3

رسد  مى )ج(: حسن این مطالب در این بود که هماهنگ بودن مفاهیم را بهتر متوجه شدید. یعنى انقالب بنظر

ممكن  که اگر این توضیحات ارائه نشود و براى تعمیم پذیرى مفاهیم، تخصیص پذیرى منظمى ذکر نشود

هر   است شما را دچار آشفتگى ذهنى کند و این گونه توهّم شود که استداللى، پشتیبان این مطالب، نیست و

  دارد باز مخاطب دچار آشفتگى شود و یا اینكه اگر هم این مطالب اساسى اى بحث مطرح مى زمانى بگونه

 کند. شود. اما بیان تخصیص بعد از تعمیم، بحث را روشن مى ذهنى مى

آن  رسد که بحث کلیات کافى است چرا که اصولى مطرح شده است. مگر آنكه شما بفرمائید االن بنظر مى

 ب عناوین و محصول وکسى که قرار است ما براى او طرح کلیات بنویسیم اساساً آشنائى اجمالى هم به ضر

 جداول مربوطه آن ندارد. لذا بایست آن جدول را طراحى کرد ولى مطالب دیگرى را براى او توضیح داد. از

 اینرو ضرورتى ندارد مباحثى که پشت این قضایا مطرح است براى او بیان شود بلكه صرفاً باید از کارائى و

کند. در این  این هم نوار و به این صورت هم کار مى کاربرد آن بحث کنیم و بگوئیم این ضبظ صوت است و

شود. اگر چنین شد  کند و صرفاً به ثمره و نتیجه پرداخته مى بحث، صبغه کاربردى محض پیدا مى  حال

عناوین این دستگاه را براى خودمان تجربه کنیم تا تبیین نسبى پیدا شود و سپس بگوئیم حال   بایست ضرب

کند. مثالً بجاى آنكه  ارتباط بر قرار کنیم بایست ببینیم که چه مطالبى را درك مى مخاطب خود که بناست با

 موضوعات فرهنگى است از نظام آموزشى و امور ساده سخن بگوئیم.  بگوئیم اینها

 االسالم رضائى: یعنى بایست تمام عناوین را ترجمه کنیم.  حجت 

  د. چرا که براى او مهم نیست متغیرهاى)ج(: بایست تناظرات عینى آنها را به مخاطب برسانی
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شناسى شما چیست بلكه صرفاً قرار است به او تفهیم شود که ما بنا داریم مثالً یک نظام آموزشى  جامعه

را بنیان گذاریم و یک ساختار اداره جدید را تأسیس کنیم. امورى را که براى این چنین مخاطبى،  جدید

 رسد.  مى ملموس بنظر

 گانه فرهنگ موضوعاً، موضوعات فرهنگ و آثار فرهنگ در همدیگر 3رب عناوین لزوم ض - 2/3

 )س(: ولى باالخره ابتدائاً بایست جدول پایه را درست کرد. 

 )ج(: بله اما براى خودمان. 

 )س(: و بایست تک تک آنها را هم در معناى متناظرشان بیاوریم. 

نوشت تا  تائى آن را32بلكه صرفاً باید جدول  ;صرف شود)ج(: البته ضرورتى ندارد که وقت زیادى روى آن 

 توان با هم انجام داد.  پس از دسته بندى این عناوین، چنین گفت که این کارها و آن کارها را مى

نیست  آقاى علیپور: ضمن تشكر از حضرتعالى استدعاى دیگرى از شما داریم چرا که از جلسه بعدى دیگر بنا

 سؤال و جواب بگذرانیم. دستور جلسه آینده را مشخص نمائید.عمده وقت جلسه را به 

« پذیرش هوش و حافظه و»)ج(: شما بایست کار را از ضرب عناوین در یكدیگر آغاز کنید و ابتدائاً از ضرب 

اقتصادى(  در سه عنوانى )نظرى، کاربردى، عینى( که ذیل آن است و سپس سه عنوان )سیاسى، فرهنگى،

  عنوان، داراى 13عنوان برسید. در این حال بایست دید آیا این  13کنید تا نهایتاً به  پائینترى آن شروع

برسد و از اینجا نیز به « نظر»به « ساختارهاى سیاسى»باشد یا خیر؟ مثالً آیا وقتى  متناظر عینى مى

بندى  هآید؟ سپس بایست بگوئید ما چه چیزهائى را باید دست شود چه وضعیتى پیش مى  ختم« پذیرش»

 کینم؟ 

 «                مالوالس»

 اى منظم بودند که شاگردان ایشان، ساعت خود را بر اساس آمد و )مرحوم حضرت امام خمینى)ره( بگونه -2 

کردند و ساعت درس و بحث و زیارت  هاى خود تخلف نمى کردند. ایشان هرگز از وعده رفت ایشان تنظیم مى

س برنامه بود تا جائى که اگر احیاناً حال زیارت و عاطفه مذهبى ایشان در دیدارهاى ایشان همگى بر اسا و



 ····························································································  238 

ایشان در « حالت»گرفت باز حاضر نبودند نظم خود را تغییر دهند. چون کلید  خواندن زیارت شدت مى  هنگام

یح خواندند و سپس دور ضر مى &خودشان بود. ایشان در حرم حضرت امیر)ع( ابتدائاً زیارت امین ا اختیار

  خواندند و پس از خواندن زیارت جامعه، به خانه رفتند و دو رکعت نماز مى باالى سر حضرت )ع( مى مبارك و

یافت و دغدغه خداپرستى را در وجود ایشان  کرد ایشان را مؤمن و با تقوا مى گشتند. اگر کسى دقت مى برمى

اس نظم دقیق بود و نسبت به حال خود نیز دید تا جائى که تمامى حرکات و سكنات ایشان بر اس عیان مى  به

 کرد.(  زیارت، بصورت منضبط عمل مى در امر

 خواستند به ایران تشریف بیاورند از یكسو با خطر جانى روبرو بودند چه اینكه وقتى حضرت امام )ره( مى -1 

ند بدرستى پاسخ دهند. و از دیگر سو بایست به ابراز احساسات میلونها انسان که آماده استقبال از ایشان بود

زمانى که در هواپیما از ایشان پرسیدند االن چه احساسى دارید؟ پاسخ فرمودند که هیچ! بله ایشان  اما

به ابراز عالقه شدید به مردم بپردازند تا قلوب ایشان را بیش از پیش بخود مجذوب کنند و یا  توانستند. مى

من توى دهان این »م ایشان در بهشت زهرا که فرمودند: دشمن یورش بیاورند و مثل کال توانستند بر مى

ها را نشان ندادند و آنها را وظیفه  العمل بگویند. ولى دیدیم که هیچوقت از این عكس  سخن« زنم دولت مى

وارد ایران شدند آن نطق کوبنده را بر علیه دشمنان داخلى و خارجى آنهم از باب   خود ندانستند. بله وقتى که

 یفه بیان فرمودند. انجام وظ

زمانى که در مجلس خبرگان بودم یكى از فضالى بزرگى که فعالً مرجع تقلید هستند نیز تشریف _  8

گفتند درهر حال  کردند اما مى کردیم و ایشان نیز از این امر استقبال مى گاهى با یكدیگر بحث مى داشتند.

ایشان به مردم عالمه طباطبائى و درس  است چرا که داراى حافظه ترکى هستم! سپس حافظه من بهتر

ها و حافظه ترکها بودند! چراکه ترکها  گفتند ایشان قائل به بزرگى هوش فارس مى کردند و ایشان اشاره مى
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 بسمه تعالی

 

 مقدمه: تشریح سیر بحث جلسه قبل  -

دادیم که  متغیرهاى مختلف موضوع را مورد دقت قرار« موضوع انقالب فرهنگى»آقاى علیپور: در جلسه قبل، 

موضوعات  «کارآئىتوسعه، ساختار و »به تعبیر دیگر از ابعاد «. موضوعاً، موضوعات و آثار»عبارت بود: از 

بستر پرورشى و  انقالب فرهنگى مورد بحث قرار گرفت. همچنین از این مطلب بحث شد که محیط اجتماعى،

پیدایش آن بر اساس  هوشمندى جامعه است و نیز از مصادیق حافظه و پذیرش اجتماعى و تحلیل از فهم و

به « و حافظه  پذیرش، هوش»متناظر سه نوع تقسیم از پذیرش سخن گفتیم و در ادامه، پیرامون تقسیم 

و  «تكامل»و « ناهماهنگى»و نیز تحلیل از فهم بر اساس تغییر ناشى از « سیاست، فرهنگ و اقتصاد»

  بحث کردیم که حضرتعالى« نظرى، کاربردى و عینى»همچنین از سنخ قانون بودن کلیه ساختارهاى 

 ون هستند و با ساختارهاى عینى و ملموس، متفاوتند.، از سنخ قان«نظرى، کاربردى و عینى»فرمودید قوانین 

 همچنانكه حاکمیت ساختار نظرى بر دو ساختار کاربردى و عینى و نیز حاکمیت ساختار کاربردى بر ساختار

 عینى، مطالبى قابل دفاع است. باالخره این موضوعات نیز مورد بحث قرار گرفت:

در « اقتصادى سیاسى، فرهنگى و»گ، با ساختارهاى تفاوت ساختارهاى عینى در بخش موضوعات فرهن -

 بخش آثار فرهنگ. 

ترکیبات   گانه فرهنگ موضوعاً، موضوعات، و آثار فرهنگ در یكدیگر براى رسیدن به 3لزوم ضرب عناوین  -

 الیهى موضوعات فرهنگ.  مضاف و مضاف

 ن عناوین در نظر گرفتیم: اوالًهاى مختلفى را پیرامون ضرب ای ما نیز طى دو کارگاهى که داشتیم گمانه

  انجام دادیم و ثانیاً بر طبق مدلى که از جدول تعریف در خصوص« الیه مضاف و مضاف»ضرب را به صورت 

ساختار   یعنى اوصاف کارآئى )اول( و اوصاف -الیه داشتیم که هماهنگى محورى ظرفیت  ضرب مضاف و مضاف

  عنوان سه قیدى سر رسیدیم که 13م. نهایتاً به عمل کردی -)دوم( و اوصاف توسعه )سوم( است 
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در  «. ساختار سیاسى قوانین نظرى هوش»بعنوان نمونه، اولین آنها که باالى جدول است عبارت است از 

هاى  گمانه  ادامه دیدیم که ما بایست بتوانیم در خصوص ساختارها، ما بازاى خارجى را شناسائى کنیم که

 مختلفى نیز بذهن رسید. 

 بررسى احتماالتى در تعیین موضوع اصلى جدول تجزیه فرهنگ  - 2

اینكه  االسالم والمسلمین حسینى: آیا این جدول )تجزیه عناوین موضوع فرهنگ( را مناسب یافتید یا حجت 

 در این خصوص تردید دارید؟ 

 )س(: پذیرش در این خصوص صورت گرفت. 

 گذارید؟ )ج(: نام این جدول را چه مى

 در یكدیگر. « فرهنگ موضوعاً، موضوعات و آثار فرهنگ»ل ضرب )س(: جدو

قوانین نظرى   بررسى احتمال اول: اصل بودن هوش، حافظه، پذیرش نسبت به ساختارهاى سیاسى - 2/2

 هوش 

حافظه و  هوش،»ترین( امرى را که قرار است نشان دهید عبارت است از:  )ج(: در جدول تجزیه آخرین )اصلى

پذیرش  توان آنرا به سه نوع طرح کرد که آخرین آنها این باشد، )هوش، حافظه، عبیر دیگر مىبه ت«. پذیرش

بگویم مثالً  در ستون باشد( حال این آخرین را نوشتن، چه تفاوتى دارد با صورتى که آنرا بالعكس بیاوریم و

هوش است؟   نظرى اینها قوانین نظرى هوشى در ساختارهاى سیاسى است و یا ساختارهاى سیاسى قوانین

 این جابجا شدن چه تأثیرى دارد؟ 

 )س(: در این حال، وصفى خواهد شد. 

اجتماعى   بعنوان متغیرهاى وحدت« هوش، حافظه و پذیرش»)ج(: آیا االن وصفى نیست؟ آیا االن سه عنوان 

 فرمایید؟  ىم  شما چه ;شوند؟ آیا توسعه فرهنگ اصوالً داراى متغیر هست یا خیر سطح فرهنگ محسوب نمى

 )س(: حتماً متغیر دارد. 
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و   خواهد بود نه آنكه بصورت مضاف« هوش، حافظه و پذیرش»)ج(: اما متغیرهاى آن اگر وصفى باشد 

  اید یک سیر صحیح است چرا که از ساختارهاى نظامات الیه باشد. البته االن سیرى را که دنبال کرده مضاف

 رى که از نظر فرهنگى، در توسعه و تكامل اجتماعى دارد مطلب رااید و تا سهم تأثی اجتماعى شروع کرده

  اید. توجه داشته باشید که اصوالً خواندن این عناوین براى کسى که التفات به این مطلب نداشته دنبال نموده

 باشد مشكل است.

 بینید یا خیر؟  )س(: آیا حضرتعالى در مورد خود جدول، نیاز به توضیح بیشترى مى

 )ج(: این امر بسته به این دارد که مطلب براى شما روان باشد و الّا نیازمند توضیح است. 

بذهن ما   )س(: مطلب دیگر این است که ما بازأ هر یک از این عبارات سه قیدى چه خواهد بود؟ آنچه که

آموزشى  سالمى وهاى فرهنگ و ارشاد ا گانه ساختارهاى سیاسى بایست وزارت 3رسیده این بود که در بلوك 

 و پرورشى مورد دقت قرار گیرند. 

  )ج(: با این وصف بایست بر عكس آن را بیاورید. یعنى موضوع اصلى همیشه آخرین موضوع بحث

  موضوع بحث است نبایست در ابتدا قرار گیرد لذا معناى عنوان« ساختارها»شماست چه اینكه اگر 

  خواهید ببینید وضع هوش در جامعه چگونه است؟ سپس مىاین است که « ساختارهاى قوانین نظرى هوش»

است   گوئید هوشمندى اروپائیان ولو در جهت الحادى، بسیار قوى کنید و مى براى، شاخصه هائى را تعیین مى

 کنند!  کنند و اگر هم بخواهند دعوا کنند دعواى چاله میدانى نمى چرا که مفهوم کار سازمانى را درك مى

 اضافه نمودن عناوین جدول در احتمال اول نحوه  - 2/2/2

 دهید یا من را؟  ، کتاب را مورد مطالعه قرار مى«کتاب من»)س(: حضرتعالى مثالً در عبارت 

آید  مى شود. اما در ابتدأ بنظر به آن اضافه مى« کتاب»گیرد و  آخر عنوان قرار مى« من»)ج(: در نحوه اضافه، 

باشید   و بحث بوده است ولى چنین نیست چرا که اگر شما در تحلیل ، مورد دقت«کتاب من»که در ترکیب 

شناخته  الیه؟ آیا شما به کتاب، فضیه بگونه دیگرى است .به تعبیر بهتر آیا مضاف، اصل است یا مضاف

 شوید یا بالعكس؟  مى
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 شود.  )س(: کتاب، به من شناخته مى

 خواهید آدرس بدهید.  )ج(: پس شما مى

 را بشناسیم. « کتاب»خواهیم  ایم و حاال مى لّم گرفتهرا مس« من»)س(: 

 «ساختارهاى سیاسى قوانین نظرى هوش»شود. لذا در عنوان  )ج(: پس کتاب، باضافه من شناخته مى

 اصل است. « هوش»کلمه  -

تأثیر  است. حال اگر بالعكس باشد و« ساختارهاى سیاسى»)س(: این صحیح است اما موضوع شناخت ما 

 است؟   نظیم قوانین نظرى ساختارهاى سیاسى مد نظر قرار گیرد آنگاه چه چیزى در حال مطالعههوش در ت

 )س(: اوصاف ساختارها. 

هوش  )ج(: شما در اینجامى خواهید سطح هوش اجتماعى را ببیدنید تا بگوئید در جریان تكامل، متغیر

مالحظه  توانند بیش از مسائل خرد را گوئید سنجشها بسیار ضعیف است و نمى جامعه چگونه است؟ مثالً مى

ماه دیگر 1  شود و یک قانون هم کنند. فرض کنید که امروزه یک قانون در مجلس شوراى اسالمى گذارنده مى

جامعه   کنند! لذا وقتى که این قانون، در عرصه رسد اما نسبت بین اینها را اصالً مالحظه نمى به تصویب مى

برخورد   آیند که ابتدائاً به مشكل، بصورت فیزیكى ند. سپس در صدد بر مىک شود ایجاد مشكل مى وارد مى

« خوب است  چگونه»دانند که  آیند اما نمى شوند. در صدد تعدیل یا تغییر قانون بر مى گردد و وقتى موفق نمى

حور، امورى م  توانند حول یک اى براى بهینه کردن در اختیار ایشان نیست. آنها نمى یعنى چه؟ چرا که قاعده

 را وصف کنند و بر اساس آن توصیف، قانون بگذارنند .

سازى و  پس صحیح است که بگوییم هوش اجتماعى ضعیف است و آنها از هوش قانونگذارى، هوش بهنجار

قاجار   نیز هوش توسعه اجتماعى برخورد نیستند. این برخورد صرفاً تداعى کننده اصحاب حلّ و عقد زمان

 انند برنامه بهینه فرآیند را در یک قالب مستمر ارائه دهند. تو است آنها نمى

حافظه و  هوش،»یعنى  -)س(: به فرمایش شما بحث ما در باب انقالب فرهنگى، سه وصف فرهنگ موضوعاً 

 نبوده است.  -« پذیرش
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توسعه   تجه»توان آنرا بالعكس کرد و ساختارها را بجاى توسعه قرار  داد و از  )ج(: اشكالى ندارد و مى

 بحث کرد. « ساختارها

 آوریم.  را مى« قوانین»)س(: یعنى ابدائاً 

 دهیم.  آوریم و کارآئى را بجاى توسعه قرار مى را مى« ساختارهاى سیاسى»)ج(: خیر! ابتدائاً 

حضرتعالى  )س(: هر چند صحیح است که ساختارهاى سیاسى، عنوان ساختار داشته باشند ولى آنچه مدّنظر

دقیقاً در اینجا   قرار گرفته است. یعنى همان که -یعنى قوانین  -ساختار بود همان است که در وسط در مورد 

شكستن آن قوانین   اند. آیا نظر حضرتعالى این است که ساختار شكنى بمعناى و بعنوان ساختارها قرار گرفته

 است؟ 

 بررسى سه احتمال در تنظیم جدول تجزیه فرهنگ  - 2/1

مطلبى   کنم که هر بار هم براى شناختن است شما بفرمائید که من سه بار جدول را تنظیم مى)ج(: ممكن 

 است. و البته هر سه آنها فرهنگ است. 

 تجزیه موضوع فرهنگ با محوریت هوش، حافظه و پذیرش  - 2/1/2

اجتماعى   املىرا در جریان تك« هوش و حافظه و پذیرش اجتماعى»خواهید وضعیت  مثالً در یكى از آنها مى

 خود اینها و در جهت اسالمى، ارزیابى کنید. تمامى اینها یک جدول است. 

 تجزیه موضوع فرهنگ با محوریت قوانین نظرى، کاربردى و عینى  - 2/1/1

تغییر  را اصالح کنید و جهت آنها را« نظرى، کاربردى و سنجش»خواهید کلیه قوانین  و در جدول دوم مى

 دهید. 

 زیه موضوع فرهنگ با محوریت ساختارهاى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى تج - 2/1/8

از اینها   توانید یكى خواهید ساختارهاى عینى جامعه را تغییر دهید. حال در هر دفعه مى و در جدول سوم مى

بر   را آخرین قسمت قرار دهید. ولى در ستون عمودى بایست آن امرى را قرار دهید که در صدد تغییر آن

 خواهید ببینید از بین اینها که اساس کار اید و مى اید مثالً از قوانین نظرى، کاربردى و عینى بحث کرده آمده
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تغییر پیدا کند یا « هوش و حافظه و پذیرش»دهد؟ مثالً آیا بایست  ما هستند چه امرى آنها را تغییر مى

أثیر هوش اجتماعى در تغییر توان گفت ت ساختارهاى سیاسى مربوط به قوانین نظرى؟ سپس مى  اینكه

بینید که من اینها را اضافه کرده و بین آنها  سیاسى نسبت به قوانین نظرى، چنین است. )اگر مى  ساختارهاى

 آورم صرفاً براى تبیین بیشتر مطلب است.(  مى حرف ربط

سؤال،   اینشویم؟)البته ممكن است  گوییم وارد جدول وصف نمى سخن مى« تأثیر»)س(: آیا وقتى که از 

 خارج از موضوع بحث جلسه باشد.( 

چه  کنید گوئید و مثالً از تأثیر هوش اجتماعى در قوانین نظرى بحث مى )ج(: وقتى از اثر و تأثیر سخن مى

 اید؟  امرى از این هوش را مدنظر داشته

 )س(: چرا که در جدول اضافه، اولین عبارت، کارآئى است. 

 ضرورت تعیین عوامل دورنزا و برونزا براى متغیرهاى فرهنگ  - 1

باید   آورید بایست همواره به این نكته توجه داشته باشید. که گوئیم زمانى که قید سوم را مى )ج(: حال مى

سیاسى   امورى را براى هر یک از این قسمتها، درونى بدانید. یعنى وقتى از قوانین نظرى، هوش، ساختارهاى

متفاوت   براى آنها فرض کنید. مثالً هوش، با حافظه« بیرون»و یک « درون»گوئید بایست یک  ... سخن مىو

سنجشى است؟  است و هر دو هم با پذیرش تفاوت دارند. اما آیا بیرون قوانین نظرى، همان قوانین کاربردى و

همان عوامل  م اجزأ قوانین نظرى،منظور از بیرون این است که اگر ما عوامل درونزا و برونزائى قائل شوی

مثالً در قوانین  شود. درونزا خواهد بود. این اجزأ در واقع علّت تغییر هستند و تغییرش به آنها هم شناخته مى

همان حدّ تعریف  حتماً نیازمند تعاریف، احكام و مسائلى هستیم. این حدّ اولیه،« نظرى، کاربردى و سنجشى»

که البته بایست  حكم خواهد بود و موضوع هم مثالً نتیجه این دو امرى باشد شود و حكم اولیه هم حدّ مى

 نسبت به این تقسیم، دقت بیشترى صورت گیرد. 

کنند(  مى گوئید حدّ یا حكم اولیه فالن علم، تغییر یافت )که البته با یكدیگر هم تغییر پیدا حال زمانى که مى

قوانین   آید. حال شما براى باال رفتن قدرت یا راندمان ىشود و چیز دیگرى بوجود م آن امر دگرگون مى
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کرده   دانید؟ آیا بایست حدود آن عوض شود که قطعاً بایست هوش نیز ترقى نظرى، چه امرى را مؤثر مى

آیا  باشد؟ در هر حال، حدود و حكم و عوامل درونزا را قبول داریم و بعداً هم آنها را بیان خواهیم کرد. اما

 اینجا قوانین نظرى را اضافه کنید؟ وقتى که این قوانین را در پائین جدول آوردید آیا عیناًبایست در 

 تقسیمات شما بصورت هوش و حافظه و پذیرش و قوانین نظرى، کاربردى، عینى و ساختارهاى سیاسى،

 فرهنگى و اقتصادى است؟ آیا بایست عوامل درونزاى آن را نوشت یا عوامل برونزاى آنرا؟ 

 هوش، حافظه، پذیرش متغیرهاى تكامل و وحدت فرهنگ  - 1/2

شوند  مى  براى وحدت فرهنگ، بعنوان متغیرهاى تكامل محسوب« هوش، حافظه و پذیرش»شكى نیست که 

 کنند؟  اما براى متغیرهاى تكامل نظرى چه نقشى ایفا مى

 انین نظرى باشند. )س(: طبق بحثى که در فلسفه فیزیک آمد اینها بایست متغیرهاى درونزاى قو

 نظرى   بررسى یک احتمال پیرامون کفایت یا عدم کفایت متغیرهاى درونزا براى تغییر قوانین - 1/1

مالحظه کرد  گوییم آیا بایست درون آنها را سخن مى« فیزیک، ریاضى و زیست»)ج(: وقتى از علوم پایه مثل 

بایست رشد  دانیم که سه علم، دورن آن است و نظرى مى و یا خود آنها را نسبتاً؟ یعنى ما علوم پایه را قوانین

دیگر این است   گویید یا عوامل رشد آن سه علم را مدّنظر دارید؟ سؤال کنند. حال آیا خود آن سه علم را مى

حدود تعاریف  که اگر قوانین نظرى را در پایین بنویسیم و بنا باشد عوامل آنرا در سه سطح اضافه کنیم و مثالً

کند یا خیر؟ آیا   تواند این عمل، قوانین نظرى را در مرحله اضافه بخوبى مشخص ام را بیاوریم آیا مىو احك

عوامل درونزا را به   سخن گفت؟ آیا صحیح است که« قوانین نظرى»در « تعاریف، احكام و مسائل»توان از  مى

نسبت بیرونى  در رشد قوانین نظرى،دهیم؟ آیا  آن اضافه کنیم یا اینكه نسبت آنرا به بیرون، اصل قرار مى

نسبت بین درون و   اصل است یا نسبت درونى یا هر دو؟ آیا در اینجا بایست قوانین نظرى را بعنوان امرى که

 کند مدّنظر داشت؟  بیرون، تغییر پیدا مى
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ض فر  مثالً ممكن است گفته شود قوانین نظرى، برآیندى میان هوش و ساختارهاى سیاسى است. این یک

سیاسى در   شود که تأثیر بر ساختارهاى است. یعنى اگر از تغییرات هوش و ساختارها سخن بگویید سؤال مى

 پیدایش قوانین نظرى چگونه است؟ 

 )س(: یعنى قوانین نظرى در اینجا در واقع اثرى از تأثیر و تأثّر هوش و ساختارهاى سیاسى بر یكدیگر

وقتى که  و یک بازخور بین هوش و ساختارهاى سیاسى وجود دارد. تاشود  است.)ج(: بله. یعنى نیاز درك مى

این حال  کند. همچنین حافظه و پذیرش نیز همین اثر را دارد در نیاز درك شد حدود اولیه هم تغییر پیدا مى

حافظه و  هوش،»تعریف و حكم، همانا  -یعنى علت تغییر  -توان گفت که جز عوامل درونزاى تغییر  آیا مى

 باشد یا اینكه خود آنها را بایست بیرون قرار داد؟  مى« شپذیر

 بررسى تأثیر عوامل درونزا )تعریف، حكم، موضوع( در تغییر قوانین نظرى  - 1/1/2

 آیا عوامل داخلى قوانین نظرى است؟ « خود آنها»)س(: منظور شما از 

سخن  «تعریف، حكم و موضوع یا مسئله»)ج(: اگر بنا باشد عوامل داخلى را قرار دهیم از حدود اولیه یعنى 

مسئله  را قرار دهیم جامع موضوع خواهد بود چرا که بوسیله موضوع،« مسئله»گوییم. )هرچند که اگر  مى

جز  شود.( حال آیا بایست عوامل درونى خود قوانین را گذاشت یا عواملى که در وحدت، طرح و حلّ مى

امر  باشند و بازخور این دو ساختارهائى که در پائین قرار دارند مى متغیرها بودند تا بتوان گفت آنها متقوم به

باعث  هم باعث رشد قوانین خواهد بود؟ یعنى داده هوش تا ساختارها و بالعكس، تأثیر ساختارها بر هوش،

 به کند و تغییر آن هم منوط شوند که آن نیاز هم تغییر قوانین نظرى را طلب مى تعریف یا تعیّن یک نیاز مى

 عوض شدن حدود، احكام و مسائل آن و تغییر تعریف و خود آن است.

موضوع  پس اولین مطلب این است که ما براى ارزیابى رشد قوانین، چه امرى را بایست لحاظ کنیم؟ یعنى اگر

ل او کنیم تغییر دهیم یا اینكه آنرا را قوانین نظرى قرار دادیم آیا بهتر است عناوینى را که به آن اضافه مى

 بگذاریم؟

 )س(: همگى اینها بستگى کامل به پاسخ سؤال شما دارد. 



 ····························································································  233 

 نظرى   بررسى تأثیر عوامل وحدت )هوش، حافظه، پذیرش( و عوامل بیرونى در تغییر قوانین - 1/1/8

متغیرها سخن   )ج(: احسنت! آیا متغیرهاى درونزا براى تغییر قوانین نظرى، کافى است یا اینكه نبایست از این

آن در وحدت   بلكه باید بگوییم این امر در یک وحدت و کثرت و یک سیستم قرار دارد که عوامل باالىگفت 

همان   که -یعنى به دو عامل بیرونى آن  -و عواملى که پائین آن «. هوش، حافظه، پذیرش»هستند مثل 

که  کنند ا معین و تعریف مىاى هستند که همین دو امر، تعیّن آنر ساختارها هستند قرار دارند در واقع بگونه

  آیا قدرت، توانمندى و مفاهیم قوانین نظرى، کافى است یا خیر؟ طبعاً اگر کافى نباشد درون همین قوانین

 شود.  دهد و تغییر پیدا مى نظرى هم عملیاتى رخ مى

جوابى که  در)س(: جواب ما به سؤال پیرامون رابطه اختیار و آگاهى و اصل دانستن اختیار نسبت به آگاهى، 

تغییر داده و  شود تا چه اندازه دخیل است؟ یعنى اگر عوامل درونزا، قوانین را به سؤال اخیر جنابعالى داده مى

تقدم آگاهى   کند آیا به معناى پذیرش گذارد و ساختارها را عوض مى این قوانین هم بر میزان هوش تأثیر مى

 توانیم اصول پایه فلسفى خود را نقض کنیم.  مىبر اختیار نیست؟ اگر چنین باشد که طبعاً ما ن

بدانید و   گویید لذا نبایست پذیرش را مقدم )ج(: شما در اینجا دارید بر اساس نظر عمومى جامعه سخن مى

قاعده کلى   بایست آنرا مؤخر بیاورید. ما نبایست اآلن به طرح مسئله دیگرى بپردازیم بلكه بایست بصورت یک

برخوردار است   سطوح مختلف یک ساختار بزرگ که از سطح وحدت و کثرت وسیعىبگوییم در مالحظه 

گردند و  تقسیم مى  شوند و سپس آن سه متغیر هم به بخشهایى فرهنگ ابتدائاً به سه متغیر بزرگ تقسیم مى

وحدت و میان   گردند. این همان رابطه کنند منتهى مى آن بخشها هم به ساختارهائى که کثرت آنرا ایجاد مى

آییم بایست خود  مى  کثرت است که بصورت یک قاعده بیان شد. حال آیا وقتى که از وحدت به سمت کثرت

است؟ بعبارت دیگر وقتى که   کثرت را جراحى کنیم یا باید بگوییم خود کثرت در وحدت، داراى چه جایگاهى

اینكه ابتدائاً در مقام بهینه کردن  یاکنیم بایست داخل خود دینام وارد شویم  از دینام یک اتومبیل بحث مى

در سیستم بزرگتر دید یا خیر؟  آن بایست گفت تناسب این دینام با دلكو و سیلندر چیست؟ آیا بایست آنرا

خصوصیاتى الف و ب و ج باشد   هر دستورى که صادر شود مبنى بر اینكه مثالً دینامى خوب است که داراى
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است « بیرون»پس در یک کالم آیا این  ا در درون آن رعایت کنیم. بایست گفت که حاال این خصوصیات ر

 ؟ «درون» کند یا که بهینه یک موضوع را در یک سیستم بزرگ تعریف مى

هستیم   اى هستیم در پاسخ سؤال، دخالتى ندارد؟ مثالً آیا در مرحله طراحى )س(: آیا اینكه ما در چه مرحله

 یا در مرحله بهینه سازى؟ 

 است شما بتوانید نظرى را در مرحله طراحى ارائه دهید که در بهینه سازى مجبور به تغییر )ج(: ممكن

 گردیم آیا اآلن و در عوامل آن شوید مگر آنكه از یک نقطه مختصات دیگر آنرا مالحظه کنید. به بحث باز مى

 را اصل قرار« نجشىنظرى، کاربردى و س»این مرحله از بحث فرهنگ که قرار است کار کنیم بایست قوانین 

 ها را که عوامل متغیر هستند؟  دهیم یا ساختارها و یا منتجه

 تغییر   ساختارهاى عینى اصل در تعریف نیازمندیها و اصل در تعیین موضوع جدول فرهنگ براى - 8

سؤال   رسد که گاهى بدنبال سفارشِ سفارش دهنده موضوع هستیم که جواب االسالم رضایى: بنظر مى حجت 

تا   کنیم که اگر بخواهیم تغییر را مطالعه کرده و بر آن تأثیر بگذاریم شود ولى گاهى منطقاً بحث مى یدا مىپ

همواره   بتوانیم مالحظه تغییرات را داشته باشیم و سپس در ساختارهاى موجود تغییرى حاصل کنیم بایست

 ها را موضوع مطالعه قرار دهیم.ترین سطح آغاز کنیم که در این صورت بایست تغییر ساختار از پائین

است  «سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»یعنى آنچه که مانع اول براى شروع کار ماست حتماً مطالعه ساختارهاى 

 مهمترند.  و نه خود قوانین. اما این سخن به این معنا نیست که قوانین، مؤثر نیستند چون بلحاظ منزلت حتماً

پیدایش   فرمائید که بایست محیط عینى را براى ما را تشریح کنیم. شما مى)ج(: اجازه بفرمائید که فرمایش ش

نیاز، از   شود ولى تعریف حاصل مى« هوش و حافظه و پذیرش»نیاز ایجاد کرد و پاسخ به نیاز هم از ارتقأ 

نى ما یع شود قوانین نظرى بایست چگونه باشد؟ آید. و در رابطه بین این دو امر است که تعریف مى عینیت مى

بایست   به چه امرى نیاز داریم؟ آنهم بنابر نحوى که جدول را تنظیم کردید و پذیرش را آخر قرار دادید. یعنى

 ساختارهاى عینى تعریف کنند که به چه امرى نیازمندیم. 
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ممكن   ام. گاهى کنیم تا ببینم تا چه اندازه به تشریح شما نزدیک شده )س(: من مجدداً مطلب را تبیین مى

و   هوش»و « سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»است بگوییم تا زمانى که ما مالحظه نسبت میان ساختارهاى 

 توانیم از مالحظه تغییر بحث کنیم به اینكه چه امرى را را نداشته باشیم نمى« حافظه و پذیرش اجتماعى

  یعنى -رهنگ موضوعاً بندى کردیم و از تقسیمات ف تغییر دهیم. ولى گاهى همانگونه که در اینجا دسته

 نظرى، کاربردى و»یعنى قوانین  -و نیز سه امر مربوط به موضوعات فرهنگ  -« هوش، حافظه و پذیرش»

 -« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»یعنى ساختارهاى  -و همچنین سه امر مربوط به آثار فرهنگ  -« عینى

اشیم بایست همواره از ساختارهاى سیاسى در گفتیم باید بگوییم اگر بخواهیم شروع تغییر را داشته ب  سخن

خواهیم یک بحث تحلیلى داشته باشیم که دیگر کارى به فضاى تغییرات  بحث کنیم. ولى گاهى مى  جامعه

خواهیم بدانیم که ضرورتاً بایست چه بخشى را تغییر داد و بلكه صرفاً در مقام تحلیل  نداریم و نمى  اجتماعى

خواهیم  ر این صورت اآلن کارى به طرح تغییر در عینیت نداریم چون ابتدائاً مىفرهنگ هستیم که د  از وضع

 کنیم.  تحلیل

کنیم   اما سؤال اساسى این است که اگر بخواهیم براى عینیت، طرحى ارائه دهیم و تغییر در آن را شروع

  وقتى که ، اصل در شروع کار ما باشد ولى«سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»حتماً بایست ساختارهاى 

 «نظرى، کاربردى و عینى»خواهیم طرحى ارائه دهیم حتماً این ساختارها اصل نخواهد بود بلكه قوانین  مى

  بدست« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»و ساختارهاى « هوش، حافظه و پذیرش»که از مالحظه نسبت میان 

 قالب فرهنگى قرار داریم بایست درگیرد. حال ما که در مقام کلیات طرح موضوع ان آمده است اصل قرار مى

 این فضاى تحلیلى، چه امرى را براى مخاطبین خود تشریح کنیم؟ چرا که پس از این، ما مرحله ضرورت را

  خواهیم از چیستى موضوع انقالب فرهنگى سخن بگوییم. حال کدامیک از عناوین ایم اما اآلن مى تمام کرده

  و یا ساختارهاى« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»نیز ساختارهاى در یک سطح و « هوش، حافظه و پذیرش»

  باشد؟ چون فعالً وارد بحث طرح تفصیلى قاعدتاً در طرح کلیات ما اصل مى« نظرى، کاربردى و عینى»



233  ···························································································································································  

  زند که کدامیک از طرح اینها بایست براى ما اولویت ایم. آیا کلیات طرح ما قیدى به این مطلب مى نشده

 خیر؟  داشته باشد یا

 بررسى علت پیدایش فرهنگ بصورت اجتماعى  - 3

فرهنگ   )ج(: سؤالى از حضرتعالى دارم به اینكه ما در انقالب فرهنگى، چه امورى را بعنوان علت پیدایش

 کنیم؟  بصورت اجتماعى تعریف مى

 رسد که علت پیدایش فرهنگ، همان قوانین و نظام نسبتها باشد.  )س(: بنظر مى

 باشد. « هوش، حافظه و پذیرش»: شاید علت اصلى پیدایش فرهنگ، همان آقاى علیپور

حضرتعالى  کنم. نظر )ج(: اینها علت تكامل است یا علت پیدایش؟ اینک تفصیل این مطلب را عرض مى

 چیست؟

 ، زمان پیدایش فرهنگ است. «هوش، حافظه و پذیرش»مهندس دانشمند: زمان پیدایش 

تعریف   بصورت اجتماعى« هوش، حافظه و پذیرش»بگوید که هرچند  )ج(: حال ممكن است کسى چنین

 شده است ولى عواملى نیز دارند. 

 ساختارهاى عینى بستر توسعه فرهنگ  - 3/2

شاخصه   اى که وجود دارد همگى اصل در باال رفتن هوش و... است و بعنوان اما بسترهاى عینى و پیشینه

تعیین  شود ساختارهاى سیاسى، احترام و ارزش را فته مىشوند به این صورت که گ عینى محسوب مى

 گیرد. اصوالً در این جامعه، ارتباط در کنند اما نه ساختار به این معنا که در جائى مدیریت صورت مى مى

 تحقیر و تجلیل، بستر پیدایش ارزش در جامعه است و نحوه و کیفیت ارتباط مفاهیم به یكدیگر و اعتبارى را

  دهد. و همین نحوه سنجیدن بعالوه زدن را تحویل مى دهند نحوه سنجیدن و گمانه مفاهیم مى که به کالسه

 دهند. مناسب است با ذکر گیرد رفتار عینى را نشان مى نحوه بافت ارضائى که توسط محصوالت صورت مى

 تیم که توسطهس« شخصى، گروهى و اجتماعى»یک مثال، ربط این مطالب را تبیین کنیم: ما داراى نیازهاى 

  سخن« فرد، گروه و جامعه»شوند و در همین جا هم از الگوى مصرف خاصى براى  محصوالتى مرتفع مى
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  و تكامل نیز قابل مالحظه است. اما این مصارف، داراى چه« خرد، کالن و توسعه»گوییم که بصورت  مى

 ایش امكان براى جریان اختیار وهستند؟ اینها فرهنگ سازند و پید« تخصیص، توزیع و مصرف»الگوئى براى 

 گیرد. پس اگر پیدایش و محدودیت امكان، از محدودیت امكان در جریان اختیار نیز از طریق اینها صورت مى

 توانند رفتار عینى را نشان دهند تا جائى که صحیح است بگوئیم اینها بستر ها مى این طریق است لذا همین

  ویائى، شنوائى، بینائى و... هستند. تمامى اینها توسط بستر جامعهنظیر ب -پرورشى براى پسندهاى حسّى 

  نیز از این قبیل است چه اینكه« تفكّر»شود. هكذا  گیرد که در الگوى تخصیص آن مشخص مى صورت مى

دهیم. و تا این مرحله هم  گذارند که اگر تا این مرحله را تحصیل کردى، به تو دیپلم مى اى را مى کالسه

شود تا زمانى که در جامعه هر یک از این افراد گزینش  و باالخره تا فالن مرحله، تخصص داده مى  لیسانس

جایگاه خود را بیابند و بدانند که امضاى آنها چقدر ارزش دارد و تشخیص آنها در چه سطحى به  شوند و

 ه فردى رجوع کرد. گیرى و اجراى کار بایست به چ شود و در مقام شناسائى، تصمیم شناخته مى  رسمیّت

محصوالت  شرائط محیطى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى بستر پیدایش، نظام ارزشى نظام مفاهیم و - 3/1

 اجتماعى 

خواهیم  اى هستند که بعداً شود. بگونه فرد ساخته مى« روحى، ذهنى و عینى»محیطهائى را که براى پرورش 

سیاست، » شود. در اینجا در همین امر پیدا مى هم« هوش، حافظه و پذیرش اجتماعى»گفت اصالً معناى 

سازند یا  شود اما نه در شكل ساختارهاى اجتماعى. اما آیا اینها واقعاً محیط مالحظه مى« فرهنگ و اقتصاد

است   خیر؟ اگر بلى، نحوه پرورش افراد در حالى که فرد، متقوم به کل است و بالعكس )تا جائى که صحیح

هوش   گوییم از هوش اجتماعى نیز سخن بگوییم( چگونه است؟ یعنى راد سخن مىهمانگونه که از هوش اف

 کند؟  افراد در چه بسترى رشد پیدا مى

در  حاصل این امر»اجتماعى بود گفته شد اما این مطلب که « هوش، حافظه و پذیرش»آنچه که نازل منزله 

با   ر نگرفته است؟ به تعبیر دیگر ربط جامعههنوز مورد بحث قرا« افراد و حاصل کار افراد در این امر چیست؟
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است   که در جدول شماست آیا محصوالت عینى« عینى»انسان و ربط انسان با جامعه چیست؟ غرض از کلمه 

 خورد؟  یا اینكه چنین محصوالتى در اینجا به چشم نمى

 آقاى علیپور: در خصوص قوانین، ساختارهاى فرهنگى مدّ نظر است نه محصوالت عینى. 

محسوب   زنى )ج(: مگر این محصوالت، در فرهنگ مؤثر نیستند؟ مگر ایجاد محیط براى اختیار، بستر گمانه

یكدسته از  وشود  ها صرفاً براى یكدسته از افراد مطرح مى شود؟ مگر اینطور نیست که یكدسته از گمانه نمى

 نیستند؟   اى است که نیاز آنها و خودشان در شرائط و محیطى خاص، داراى کارآمدى ساختارها بگونه

 هستند.   ایم که کامالً ساختارهاى عینى )ج(: بله ولى ما این بحث را در ساختارهاى اقتصادى مطرح کرده

کلیه  عد، بانک یا سازمان برنامه و)س(: سؤال من هم در خصوص بُعد اقتصادى است. آیا غرض از این ب

توزیع  ابزارهاى مدیریتى اقتصاد در سطح خرد )شرکتها(، کالن )بانک( و توسعه )مدل برنامه یا الگوى تولید،

عینى این   و حاصل -غیر از این ساختارها و الگوهاى قانونى و روش ارتباط  -و مصرف( است؟ آیا محصوالت 

تأثیر جهان  عه نیاز نیستند؟ اگر قرار باشد ابزار رفع و توسعه نیاز عینى باشد تاساختارها مگر ابزار رفع و توس

پس آخرین پله، محیط سازى است نهایتاً  را نسبت به ما هماهنگ کند. حتماً اینها محیط ساز خواهند بود. 

ن محیط ارتباط طبیعت با انسان است که هما  شود به اینكه گاهى از طریق محیط به سه شكل ساخته مى

اى است که مفاهیم، کاالهاى اجتماعى  بگونه باشد و اسم آن هم محصول است. و گاهى محیط عینى مى

این سطح از کارآمدى در ارتباط با جهان  شوند که اگر این سطح از آن مفاهیم خوانده شود محسوب مى

ین است که یک دسته از یک مرحله باالتر ا شود. پس در اینجا مفاهیم، محصول جامعه هستند. و حاصل مى

ارزشها و حساسیتهائى را ایجاد نماید. لذا  شود تا اى در ارتباطات تعریف مى تحقیر و تجلیلهاى کالسه شده

حساسیتها، حساسیتهاى محیطى باشند  شوند. بنابراین اگر همین نیز جز کاالهاى اجتماعى محسوب مى

 شوند.  بعنوان یک بستر براى پرورش حساسیتهاى فردى مطرح مى

 )س(: ولى موضوع ما انقالب اجتماعى نیست بلكه انقالب فرهنگى است. 

 انگیزشها، مفاهیم و محصوالت عوامل محیطى براى پیدایش فرهنگ - 3/8
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فرهنگ   )ج(: بله همینطور است ولى باید ببینیم بر فرهنگ، چه امورى مؤثر است؟ یعنى علل پیدایش

 دانید؟  کنید یا یكى از عوامل را محیط مى و حذف مىرا از آن سلب « محیط»چیست؟ آیا شما 

 گیریم.  ها محیط است ولى همه عوامل محیطى را هم در نظر نمى )س(: قطعاً یكى از آن

 محصوالت، مفاهیم و»گیریم که مثالً داراى سه زیربخش  )ج(: پس ما یک عامل محیطى را در نظر مى

 ور رویهم، بعنوان عامل محیطى براى پیدایش فرهنگ است.است. یعنى این سه مح« حساسیتها یا انگیزشها

 توان سه متغیر را براى آن قرار داد؟ ولى چه عوامل دیگرى بر فرهنگ مؤثرند؟ آیا مى

 آیا بخشى را که شما بعنوان قوانین و علوم ذکر کردید همان مفاهیم نیستند که داخل آنها وارد شده و

 شود.  تر کنید همان مفاهیم مى اربردى و عینى؟ یعنى اگر آنرا کلىاید مفاهیم عبارتند از نظرى، ک گفته

ساختار  رسد که احكام، دانم که مفاهیم با احكام، داراى چه وجه تمایزى هستند ولى بنظر مى )س(: من نمى

 سازند. 

قوانین »  پردازد و یا از مدل اقتصادى آن به )ج(: آیا شما از مدل اداره سیاسى کشور که به تخصیص نیرو مى

این  اید که این قوانین، بخشى از مفاهیم هستند. حال از فرمایید؟ البته اینرا بیان فرموده تعبیر نمى« عینى

 توان بزرگترین تقسیم نامید؟  را نمى« محصوالت، مفاهیم و انگیزشها»دیدگاه آیا 

قوانین،   یند. یعنىآ )س(: بله. با این وصف سطح وسط که ساختار محسوب شد کالً زیربخش مفاهیم مى

 گیرد.   زیربخش مفاهیم قرار مى

 ،«سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»)ج(: کما اینكه کلیه تحقیر و تجلیلهاى 

کند. هكذا محصوالت سیاسى که نتیجه آن، تحقیر و تجلیل است و مثالً  معنا پیدا مى« انگیزشها»در بخش 

ن را به کرنش وادار کنند در همین راستا قابل تفسیر برند تا دیگرا اى نام مى این خصوص، از سالح هسته در

اگر هم بگویند این کشور داراى سالح معتنابهى نیست عمالً در دایره سیاسى، عددى محسوب  است.

تجسّم قدرت تحقیر، در ابزار عینى، طبیعى آن است چرا که باالخره در جائى بایست این امر،   شود. این نمى

اما کدام تقسیم را بایست در اینجا تغییر داد؟ بناست ما انقالب فرهنگى  ند.عینى پیدا ک شكل طبیعى و
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توانند ربط بافت  گوییم اما آنها نمى گفتن با مسؤلین فرهنگى کشور سخن مى  بكنیم اما گاهى صرفاً از سخن

بگویند. اما دارى و انگیزش حرص سخن  و از فرهنگ طبقاتى نظام سرمایه اقتصادى را به فرهنگ تمام کنند

توان از محصوالت، مفاهیم و انگیزشها  الیه دوم قرار داد؟ آیا مى بعنوان مضاف  چه دسته از موضوعات را بایست

 سخن گفت؟

رابطه  ذکر کردیم که در اثر« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»)س(: آنچه را که در کارآئى و با عنوان ساختار 

بیان  بوجود آمده بود آیا در واقع همان سه محیطى را که شمابین فرهنگ موضوعاً و موضوعات فرهنگ 

 فرمودید نیست؟

مورد بحث  دانم. گاهى ساختار اقتصادى را )ج(: من همین سؤال را از شما دارم و تعریف شما را هم محترم مى

یا  گویید. و مى  دهید و از الگوى تولید در جامعه که آیا بصورت خصوصى است یا دولتى، سخن قرار مى

سطح خرد و  دانید و مثالً شرکتها را در مى« خرد و کالن و توسعه»ساختارهاى اقتصادى کشور را در سطح 

 کنید.  در قالب تعاونى و خصوصى تعریف مى

ساختارها را   )س(: امّا تعریفى را که شما از ساختارها داشتید بصورت الگو و مفاهیم و... نبوده است بلكه سطح

 اید.  وس معنا کردهتجلّیات عنیى ملم

هكذا  )ج(: مثالً آیا بانک را که داراى مكان مخصوص است بعنوان ساختار اقتصادى ذکر کردیم یا خیر؟

ساختارها   اند. اما آیا اینها را بعنوان سازمان برنامه و بودجه و شرکتها و... که داراى جایگاه مخصوص بخود بوده

در شكل  و استكان و ارضأ طبیعت و محیط طبیعى نسبت به انسان را بیان کردیم یا مثالً بافت قندان و لیوان

پیدایش   کنم. به تعبیر دیگر ما در علت محصوالت اجتماعى آن؟ من مجدداً صورت مسئله را مطرح مى

جایگاه آنها را  دهیم؟ ساختارهائى در جامعه وجود دارند که بایست حتماً فرهنگ، چه امورى را محور قرار مى

ساختارها را  گوییم حتماً سخن مى« محصوالت، مفاهیم و مدیریت»د. ولى زمانى که از بافت مشخص نمو

نظامات سیاسى   دهند. یعنى ساختارها بعنوان کنیم چرا که انگیزش را اینها شكل مى بعنوان مدیریت معنا مى

تصمیماتى نیز  شوند که داراى اماکنى هستند و مدیریتى دارند و و سیاست فرهنگ و اقتصاد مطرح مى
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هم اشكال   کنند. اشكالى ندارد که شما به اصل روند بحث گیرند و تحقیر و تجلیلهائى را هم دنبال مى مى

 کنید چرا که مجرى بحث، شما هستید. لذا اگر من از بحث خارج شدم بایست شما اشكال کنید. 

 م و محصوالت تناظر تقسیم موضوعاً، موضوعات و آثار فرهنگ با انگیزش، مفاهی - 3/3

دید تناظر   االسالم رضایى: بحث قبلى ما در خصوص فرهنگ موضوعاً، موضوعات و آثار بود که بایست حجت 

مجموعه   چیست؟ چرا که در تقسیم قبلى، توجه به کل« مدیریت، مفاهیم، محصوالت»آن با تقسیم جدید 

 قل کنیم؟خواهیم اآلن آنرا به این بخش از بحث منت فرهنگ بود اما آیا مى

موضوعات یا  تأمل کنیم موضوعاً، فرهنگ است یا« فرهنگ موضوعاً، موضوعات و آثار»)ج(: آیا اگر قرار باشد 

 آثار آن؟ 

برونزا  کنیم و از عوامل درونزا و )س(: سؤال من نیز همین است که گاهى بحث درون و بیرون را مطرح مى

آنچه در  بحث پیدایش فرهنگ اصل است با عوامل برونزا؟ اماگوییم اما آیا عوامل درونزا، در مطالعه  سخن مى

گذشت توجه به عوامل درونى نبود بلكه توجه به کل فرهنگ بود که این « موضوعاً، موضوعات و آثار» بحث 

 است که در واقع درباره کل جامعه است. « هوش، حافظه و پذیرش»همان   کل هم

 ش یا مدیریت هوش، حافظه، پذیرش زیربخش انگیز - 3/3/2

فرماید و از  مى  را که در خصوص وحدت اجتماعى بیان« هوش، حافظه و پذیرش»)ج(: شما این سه عنوان 

سؤال دارد   کنید جاى ذکر مى« موضوعاً»گوئید و در واقع آنها را بعنوان  کالسه فرهنگ در جامعه سخن مى

 آن چه هست؟ « موضوعات»که 

 دانستیم. « نظرى، کاربردى و عینى»چرا که آنها را قوانین )س(: در آنجا موضوعات آن ذکر شد 

 گوئیم آیا موضوعات آنها این است یا آثار آنها یا اصالً کنیم و مى )ج(: حال در همین مطلب تردید مى

 هیچكدام؟ 

 )س(: اآلن بحث آثار نیست بلكه بحث موضوعات است. 

 ود. ش )ج(: بله اآلن بحث موضوعات و سپس بحث آثار مطرح مى
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و   )س(: لذا مهمتر است که ابتدائاً موضوعات آن را بدانیم و بگوئیم موضوعات هوش، یا قوانین نظرى

باشد. و کالً نظام نسبتها هم یا نظرى است یا کاربردى و یا عینى. البته  نسبتهائى که بر این امر حاکمند مى

رى هم تفاوتى بود و در جواب سؤال بحث نیز در آنجا گذشت که بین قوانین عینى و ساختارهاى نظ  یک

حضرتعالى فرمودید: خیر منظور قوانینى است که دولت « دولت، سازمان و خانواده»علیپور در خصوص   آقاى

  مدنظر ماست و گاهى هم« دولت»شویم ولى گاهى بحث  کند. هر چند فعالً وارد آن بحث نمى درست مى را

مدیریت، »همان  -طبق تقسیم جدید  -آیا موضوعات هوش  بنابراین کند.  قوانینى که دولت درست مى

 خیر؟  است یا« مفاهیم و محصوالت

 قوانین نظرى، کاربردى و عینى زیربخش مفاهیم  - 3/3/1

ساختارها   )ج(: بعبارت دیگر شما مدیریت را در اینجا معناى دیگر آن دانستید و الّا اگر انگیزه شما را بوسیله

صورت ما  شود. در هر آنجا سخن بگوئید در هر حال مطلب در اینجا مشخص نمىبدانید و از محصوالت 

محسوب  یكدسته مفاهیم و یكدسته محصوالت عینى داریم اما آیا اینها جز اثر هستند یا اینكه اثر نیز

ت کل گف  باشند؟ قطعاً اگر از آثار باشند نبایست شامل باشند تا مثالً بتوان شوند و مثالً جز موضوع مى نمى

 شود.  بخش قوانین نظرى، جز بخش مفاهیمى محسوب مى

 )س(: ما بایست پله قبلى را متوجه بشویم تا به این مرحله برسیم. 

 ، با مفاهیم برابرند یا خیر؟ «نظرى، کاربردى و عینى»)ج(: آیا ساختارهاى 

 )س(: مقسم آنها مفاهیم است. 

 تواند از موضوعات باشد.  دیگر نمى باشد )ج(: اگر چنین است که زیر بخش آثار آن مى

 باشد.  شود. یعنى محصول قوانین و نسبتها، مفهوم مى مى« مفهوم»)س(: خیر! آثار آن، 

 نیستند؟! « مفهوم»)ج(: آیا خود آن نسبتها 
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تقسیم در   سخن بگوئیم باز قابلیت طرح این« موضوعاً، موضوعات و آثار»)س(: اگر در درون آن برویم و از 

از خود  نیز وجود دارد. لذا مفاهیم، جز آثار آن خواهد بود اگر در درون آن این تقسیم صورت گیرد ودرون 

 قوانین بحث کنیم. 

آنها   دانید و مفاهیم را محصول )ج(: توضیح شما از قوانین، در آنجا چیست که اینها را جز مفاهیم نمى

 دانید؟!  مى

 آید.  )س(: در آنجا جایگاه سنجش مى

ابزارهاى » سنجش که در آن بود. بهتر است براى آنكه معطل نشویم من در همین جا بگویم که اینها)ج(: 

شویم. اما  مى  کنید وارد بحث آثار آن دهند. اگر این را قبول مى هستند و بعداً محصوالتى را ارائه مى« منطقى

 گذارید؟  شما براى آثار چه چیزى مى

 نین است؟ چون باالخره محصول آن، مفهوم بود. )س(: آیا منظور شما آثار این قوا

آیا  ایم چرا که جایگاه آن در بحث آثار است. حال اگر چنین باشد )ج(: فعالً وارد بحث محصول آن نشده

 سخن گفت؟ « ساختارها، مفاهیم و محصوالت»توان از  مى

 )س(: بله. 

 )ج(: با این وصف شما پلّه آخر را نقض کردید! من پلّه قبلى را پذیرفتم تا آخرى را نقض کنم! 

ساختارها   فرمائید که ما سه دسته محصول داریم که یكدسته )س(: باالخره کدامیک منطقى است؟ شما مى

 هستند.

فعالً آن   اشكال مطرح است که)ج(: این ساختارها هم همان دستگاههاى انگیزشى است. البته بر این نیز یک 

 کنیم.  را طرح نمى

یكدسته هم  دهند. اما سازند و توزیع مناصب و قدرت را صورت مى )س(: این ساختارها، تحقیر و تجلیل مى

 مفاهیم هستند. 

 )ج(: این مفاهیم، بستر چه چیزى هستند؟ 
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 )س(: همه اینها در بخش آثار، بستر پرورشى هستند.

 ى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى زیربخش محصوالت ساختارها - 3/3/8

من   اى بود که نوع اول آنرا از قبیل ساختار گرفتید در حالى که )ج(: البته آنچه را که در اینجا آوردید بگونه

 در پلّه قبل، بحث دستگاههاى منطقى و ساختارها را تمام کردم. 

است   نجا مطرح بود و ساختارى که در آثار مطرح)س(: در آنجا نیز تفاوت گذاشتید و بین ساختارى که در آ

 تفاوت قائل شدید. 

تحقیر و  شود یا اینكه حاصل آن، برید که برابر با محصول مى اى بكار مى )ج(: آیا شما ساختار را در اینجا بگونه

 است؟  تجلیل است؟ یعنى آیا محصول آن، تحقیر و تجلیل اجتماعى است یا محصول آن، خود ساختار

محصول   )س(: در اینجا یک سطح از محصول نسبت به وضعیت قبل خود ساختارها مطرح است که دوباره

 آن، تحقیر و تجلیل خواهد بود. 

آیا  ؟«هوش، حافظه و پذیرش»)ج(: حال سؤال این است که آیا محیطها براى ساختن فرد، اصل است یا 

که   اى دهد دخیل دانست بگونه که برون را نشان مىتوان الاقل بعنوان یكى از محورهاى برونى  محیط را مى

  بتواند تغییر پیدایش وضعیت فكر مردم را صورت دهد؟ چرا که باالخره یكطرف، جامعه است که در آن

اید و ما نیز آنرا پذیرفتیم و یكطرف هم قطعاً انسان و فرد است یعنى تقوى حتماً  تقسیماتى را ذکر کرده

 دارد.  وجود

 حث این است که کدامیک متغیر اصلى است؟ )س(: اما ب

 فرهنگ(   بررسى احتماالتى در خصوص انسان، جامعه، جهان بعنوان متغیر اصلى )تقسیم جامع - 3

انسان   )ج(: بال اشكال است که متغیر اصلى را جامعه را و متغیر تبعى را جهان )طبیعت( و متغیر واسط را هم

؟ «جهان جامعه، انسان و»سخن بگوییم یا بر عكس، از « ن، جامعه و جهانانسا»بدانیم. اما بهتر است که از 

 باشد. باالخره کدامیک اصل است؟ « جهان، انسان و جامعه»تواند  هكذا شكل سوم آن هم مى
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طبیعت، تبعى  )س(: چون موضوع انقالب فرهنگى، یک موضوع اجتماعى است لذا قطعاً جامعه، اصل است و

 خواهد بود. 

اینجا  چنین است پس انسان را حتماً بایست بیاورید. محورى را که شما براى جامعه آوردید در )ج(: اگر

که  یعنى محصوالت، مفاهیم و انگیزشها -گذارد آیا روى این آثار  پذیریم اما محورى را که بر فرد اثر مى مى

 شود؟ مى  مطرح« اقتصادىسیاسى، فرهنگى و »آید یا اینكه روى ساختارهاى  مى -محصول ساختارها هستند 

کردیم  مى  را براى جامعه فرض« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»)س(: اگر انسان اصل باشد چون ساختارهاى 

 تواند براى بستر پرورشى فرد مطرح شود.  دیگر نمى

 خواهید بفرمائید که ما یک عامل اجتماعى و یک عامل طبیعى داریم.  )ج(: یعنى شما مى

محسوب   توان سه دسته دانست که عامل سوم هم خود انسان است و عامل انسان ل را مى)س(: مثالً عوام

 شود.  مى

است که   اى کند بگونه )ج(: اما آیا همین، عامل طبیعى است؟ یعنى آیا محصوالتى را که جامعه درست مى

 سازد؟  رابطه شما را با طبیعت مى

دیگر از   اى ت و محصوالت مصرفى و نیز مفاهیم که دسته)س(: بله. محصوالت که همان تكنولوژى و ابزار اس

 کنند.  محصول اجتماعى هستند به نحوه دیگرى ارتباط برقرار مى

 )ج(: اما این ارتباط، با انسانهاست.

 )س(: یعنى طرف مقابل آنها دیگر طبیعت نیست بلكه اختیار است. 

پس سه  شود. انگیزشى در همین جا مطرح مى )ج(: بله. و یک نحوه اختیار هم با خود جامعه است که بحث

اگر بنا  ؟«سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»گیرد. اما آیا اینها مقدم است یا ساختارهاى  دسته ارتباط صورت مى

 اید باشد سه صفحه بنویسیم حتماً یک صفحه آن مربوط به جامعه است و آنچه هم شما در اینجا آورده

  کند. و یک صفحه هم قرار است نوشته ، هوشمندى جامعه را کنترل مىاید این صحیح است مثل آنكه گفته

 توان وضعیت انسان در بستر پرورشى او را ارائه داد؟ شود تا ببینیم چگونه مى
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نظرى، »  گیریم کلیه قوانین رسد جامعیت اینها بسته به این است که مثالً وقتى مفاهیم را مى )س(: بنظر مى

 دهد.  مى  را پوشش« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»لیه محصوالت و ساختارهاى و نیز ک« کاربردى و عینى

و اثر  آوردید پوشاند! چه اینكه شما نیز براى محصوالت، امرى دیگرى را مى )ج(: ولى محصوالت را نمى

 طبیعت را در این خصوص فرم دادید لذا ساختار اجتماعى در اینجا مطرح نیست. 

 )س(: صحیح است. اما انگیزش، مربوط به چه امرى بود؟ 

 )ج(: شاید بتوان کل ساختارها را در انگیزش آورد. 

قصد   دهیم در واقع )س(: بحث بر سر این است که وقتى ما این دسته از مفاهیم را در اینجا اصل قرار مى

 داریم آنرا منعكس کنیم. 

 اصل بودن جامعه در بحث فرهنگ  - 3/2

است؟ آیا   اصل« هوش، حافظه و پذیرش»سؤال این است که چه چیزى را بایست اصل قرار داد؟ آیا  )ج(:

 آنچه که در بحث فرهنگ موضوعاً بود بدون آن بود که فرهنگ را بصورت فردى تعریف کنیم؟

  است ولىخواهیم فرهنگ را تغییر دهیم بایست از چه امرى آغاز کنیم؟ بله یک محور، جامعه  زمانى که ما مى

 توان انسان را حذف کرد و فعالً در این دوره از یک محور هم انسان و یک محور هم طبیعت است. البته مى

  بحث، سخن از این محور نگفت و مثالً تأکید کرد که فعالً روبروى ما وزارت علوم است که ربطى به وزارت

  و نه بحث عام -این یک بحث خاص فرهنگ اقتصاد و دارائى و یا محصوالت و مدیریت و... ندارد. طبعاً 

 است.  -فرهنگ 

 )س(: سؤال شما این بود که علت پیدایش فرهنگ و محور در اینها چیست؟

چیست؟  توانید بگویید سهم تأثیرى که اقتصاد در فرهنگ و یا سیاست در فرهنگ دارد )ج(: شما گاهى مى

نیستند.  عى که باید این طرح را امضأ کند اینهاگوئید در محدوده وزارت علوم، آن مرج ولى گاهى هم مى

 شود.  هاى آموزشى و پژوهشى مطرح مى یعنى صرفاً وضع فرهنگ بالنّسبه به بحث
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فرهنگى   فرمائید چرا که بعداً اگر قرار است موضوعى را در مسئله انقالب )س(: شما نكته دقیقى را مطرح مى

و حوزه   ر مقام اجرأ، ستاد انقالب فرهنگى، آموزشى عالىگوییم طرف ما د پیگیرى کنیم گاهى است که مى

  گوئیم دولت است و... که در هر حال این قضایا با هم متفاوت خواهد بود.  است و گاهى است که مى

هر سه  )ج(: اگر قرار شد شوراى عالى فرهنگ، متولى باشد بایست حتماً به این سمت برود که فرهنگ را در

را   قرار شد وزارت علوم باشد نبایست در آن مسیر گام بر دارد و صرفاً باید بخش پژوهشامر ببینید. و اگر 

 ببیند.

عالیترین سطح  آقاى علیپور: چون موضوع ما فراگیر است و بعنوان انقالب فرهنگى مطرح است لذا بایست در

 مورد توجه قرار گیرد.

  گویند قرار است که در بزرگترین میدان آن ایم و مى االسالم رضائى: گاهى طرح را بزرگ گرفته حجت 

  توان طرح را کوچک کرد که اگر براى وزارت علوم باشد صرفاً بایست گوییم مى پیگیرى شود و سپس مى

  همین بخش میانى را عمل کنند. و اگر براى بخش مجریان کشور باشد صرفاً همان بخش اقتصادى را عمل

 کنند. 

 عالیترین سطح کشور را بایست بعنوان کار فرما فرض کنیم.  آقاى علیپور: ما در این طرح،

شورایعالى   )ج(: البته معنا ندارد که متصّدى انقالب فرهنگى صرفاً یک وزارت خانه باشد لذا مثالً بایست

مرتبط با   هاى فرهنگى و احیاناً بخشهاى دیگرى را که انقالب فرهنگى باشد که در آنجا کلیه وزارت خانه

 حاضرند و رئیس آن هم رئیس قوه مجریه است. پس بایست چگونه تقسیم کرد؟ موضوعند

 شود که کدامیک از این محورها اصل است؟ االسالم رضائى: باز سؤال مطرح مى حجت 

را هم   )ج(: همه اینها اصل است. یعنى بایست بتواند تمامى اینها را پوشش دهد. اگر محصوالت اقتصادى

جامعه  کنیم آنها را نیز بایست بحساب آورد. خصوصاً که این بحث امروزه در مىمحیط فرهنگ ساز محسوب 

 کنند.  رایج شده است و از فرهنگ تكنولوژى بحث مى

 ، اصل و محور قرار گرفته است. «هوش، حافظه و پذیرش»)س(: اما در جدول تنظیمى، 
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 )ج(: بله اما براى متغیرهاى تغییر کل.

همان   شوند. و اما موضوعات آن هم بعنوان فرهنگ موضوعاً محسوب مى «هوش، حافظه و پذیرش»)س(: 

بنا به   قوانین نظرى و... و کلیّه نسبتهائى که در جامعه است و باشد. اینها چیزى جز ابزارهاى منطقى جامعه

 تعبیر حضرتعالى نیست. 

  وضوعات)ج(: حال کسى ممكن است احتمال دیگرى را مطرح کند و سه ساختار را بعنوان م

  اجتماعى فرهنگ قرار دهد. یعنى ساختار و نظام سیاسى کشور، داراى فرهنگى است و فرهنگى را هم بدنبال

  توان گفت که این ساختارها، موضوعاتند نه دارد و هكذا نظام فرهنگى نیز فرهنگى را در پى دارد. حال آیا مى

 دهد تا هوش در به اینكه در داخل چه رخ مىمنطقها؟ سپس از محصوالت و آثار تمدنى فرهنگ سخن بگوید 

  خدمت این ساختارها قرار گیرد؟ قطعاً اگر بخواهید داخل آنرا مالحظه کنید قطعاً ساختارها و قوانین علمى

 نیز وجود دارند. 

 اصل بودن قوانین و منطقها در تغییر فرهنگ اجتماعى  - 3/1

 )س(: آیا منظور شما داخل محصوالت است؟ 

از  گوئید که این امر رسد؟ در جواب هم مى خیر! منظور این است که چگونه هوش به ساختارها مى)ج(: 

 کند. قوانین و منطقها گذر مى

 )س(: اما این که همان واسطه است.

بایست  کنید. حاال آیا )ج(: خیر! سؤال این است که گاهى بزرگترین تقسیمات را انجام داده و حذف مى

آیا  شود اما شما گفتید که هوش براى جامعه بعنوان یک وصف و منتجه محسوب مى منطقها را بیاورید؟

آنچه  باشد؟ این سخن چه تفاوتى با صحیح نیست که بگوئید ساختار هست بدنبال ساختار هم محصوالت مى

« ینىع نظرى، کاربردى و»اید دارد؟ شما در این جدول بعنوان یک دسته از ساختارها قوانین  شما انجام داده

 اید.  اید و براى رسیدن به ساختار یک مجرا ایجاد کرده را مالحظه کرده

 رسد که بایست اسم قوانین را عوض کنیم و بجاى آن ساختار منطقى بگذاریم.  آقاى علیپور: بنظر مى
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یم ببین )ج(: بال اشكال است. حال آیا اینها جز بخشهاى جزئى کار است؟ و اگر بخواهیم سر فصلهاى اصلى را

حذف کرد  توان اینها را استفاده کنیم؟ اصالً در یک فرض دیگر آیا مى« هوش، پذیرش و حافظه»آیا بایست از 

سپس از  و -« نظر، عمل و عینیت»یعنى منطق  -« قوانین نظرى، کاربردى و عینى»توان از  یا خیر؟ آیا مى

 ساختارها و نهایتاً آثار آنها سخن گفت؟ 

 دانید.  ، منطق مى«هوش، حافظه و پذیرش»)س(: یعنى شما فرهنگ موضوعاً را بجاى 

جامعه وجود  توان به صفت نیاورد؟ اینكه هوش در انسان و توان آنها را ابزارهاى منطقى نامید. آیا مى )ج(: مى

توسعه فرهنگ،   توان فرهنگ را از زاویه ظرفیت دارد امرى صحیح است که علت تكامل نیز هست ولى آیا مى

کنیم از  مى  به احكام توسعه آن مالحظه کرد یا اینكه بایست فرهنگ موضوعاً را که در اینجا مالحظه

 ساختارها و ابزارها و محصوالت فرهنگ ساز نیز سخن بگوییم؟ 

ساز   را براى تمام اینها اصل قرار دهیم منطق نیز فرهنگ« فرهنگ سازى»االسالم رضائى: اگر وصف  حجت 

 خواهد بود. 

 را عوض کردم. « هوش، حافظه و پذیرش»)ج(: من هم جاى 

چنین  گوئید حال اگر آورید و از فرهنگ سازى سخن مى )س(: اما شما اکنون آنرا با قید فرهنگ سازى مى

 باشد محصول نیز فرهنگ ساز است. 

 )ج(: پس بایست آخرین قسمت را محصول بیاورید. 

محصول   این امر صحیحى است. یعنى اگر فرهنگ سازى را اصل قرار دهیم)س(: عرض من هم این است که 

 نیز فرهنگ ساز است همانگونه که ابزارهاى منطقى، فرهنگ سازند. 

 هوش، حافظه، پذیرش متغیر کل فرهنگ در جریان توسعه نه انقالب فرهنگى  - 3/8

« پذیرش هوش، حافظه و»است که توان چنین گفت. لذا این نیز یک فرض  )ج(: و در سطح باالتر هم مى

 شود.  حذف مى

 آقاى علیپور: این حالت، بیشتر به ذهن نزدیک است.
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مورد لحاظ   کنیم و موضوع متغیر را هم )ج(: اما فرق این دو حالت در چیست؟ گاهى ما استراتژى درست مى

چنین  ینكه در انسان نیزدهیم که قطعاً این سه امر هستند چرا که بر منطق، حكومت دارند. کما ا قرار مى

 و« عاطفه یا اعتقاد یا حساسیت داشتن»، «سنجیدن»را باالى سه قوه « اراده»است که بایست ظرفیت 

در   خواهیم در این باب سخن بگوئیم و صرفاً در باب انقالب قرار داد. اما گاهى اصالً نمى« حس کردن»باالخره 

 کنیم.  آنچه هست بحث مى

 اجتماعى، موضوع بحث نیست.« وش، حافظه و پذیرش)س(: یعنى افزایش )ه

 )ج(: یعنى موضوع جریان توسعه است. 

 رسیم.  )س(: و در مرحله بهینه هم به آن مى

 )ج(: احسنت! 

 )س(: این امر به ذهن نزدیكتر است. 

 قوانین نظرى، کاربردى و عینى اصل در تغییر ساختار فرهنگ  - 3/3

قرار  «هوش، حافظه و پذیرش»را بجاى « نظرى، کاربردى و عینى»وانین )ج(: حال شما بایست در اینجا ق

 دهید.

تغییر  فرمودید ساختارهاى فرهنگى بایست مورد )س(: طبعاً تالئم این امر با مباحث قبل بیشتر است که مى

 قرار گیرند و این در صورتى است که ما قوانین را بعنوان ساختارهاى فرهنگى قلمداد کنیم. 

 منطق کاربردى )ساختار کاربردى( و -نویسیم: منطق نظر )ساختار نظرى(  در اینجا چنین مى )ج(: پس

 منطق عینى )اجرائى(. 

متبادر   االسالم رضائى: آنچه را که در مورد علت پیدایش و تكامل بیان فرمودید این مطلب را به ذهن حجت 

 دانید.  هوش، حافظه و پذیرش( مى»کند که گاهى علت تكامل را در  مى

 )ج(: این مطلب را بایست در متغیرهاى کل فرهنگ در جریان توسعه بیاورید. 

 گوئیم.  )س(: در جریان توسعه هم از علت تكامل سخن مى
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 تغییر ساختارها موضوع انقالبست نه توسعه ساختارها  - 3/3

 گیرد؟  )ج(: ولى انقالب در چه امرى صورت مى

 از توسعه نیست بلكه بحث از ساختارهاى موجود است.  )س(: زمان وقوع انقالب دیگر بحث

 کند. گوئید بایست علم اصول و کالم تغییر مى« حوزه»)ج(: امّا چه نهادهائى بایست تغییر کند؟ مثالً در 

 را در اینجا ذکر« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»حال اگر مطلب باال را گفتیم آیا صحیح است که سه ساختار 

 کنیم؟ 

 )س(: منزلت این سه ساختار نسبت به محصوالت، اشرف است. 

 دهند؟ )ج(: آیا این ساختارها، ارتباط بین انسانها را نشان مى

 )س(: ساختارهاى سیاسى این چنین است. 

 )ج(: آیا ساختارهاى فرهنگى نیز چنین است؟ 

سیاسى،  حالى که در ساختار گیرد و در )س(: بله چون در آنجا هم توزیع اطالعات بین انسانها صورت مى

 باشد.  توزیع قدرت بود و در ساختار سوم هم توزیع امكانات مى

 بررسى مُد یا مرغوبیت اولین محیط اجتماعى فرهنگ  - 1

 دهید؟ هر چند که قبالً از فرمائید و چه معادلى را براى آن قرار مى چه مى« انگیزشها»)ج(: اما در مورد 

 ارزش، حساسیت و... سخن گفتیم.  هائى همچون گرایش، معادل

 را باال گذاشت؟ « گرایش، بینش و دانش»توان  )س(: آیا نمى

هم   است که مردم« مفاهیم»مالحظه شود و حاصل امر هم در اینجا « حاصل»)ج(: خیر! چرا که قرار است 

 دانند.  کنند و آنرا مثل یک کلمه و لغت مى آن را درك مى

است. در هر  معادل آنرا پسند اجتماعى یا پذیرش گذاشت. البته انگیزش، پائینتر)س(: شاید مناسب باشد که 

 اى دیگر است. حال حساسیت و انگیزش، چندان تفاوتى ندارد. اما در شكل اجتماعى آن بگونه
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امرى را   گویند مدّ شده است و در هر صورت )ج(: در شكل اجتماعى، بعنوان محصول است که مثالً مردم مى

را « دو»  گویند این عینک، یک محصول اجتماعى است و براى مفهوم هم مفهوم کنند. مثل اینكه مى ىقبول م

اجتماعى   آورند که همگى را هم یک محصول آنها مثال مى« نسبت»و خود مفهوم « چهار»نسبت به مفهوم 

 دانند. حال سؤال این است که این انگیزشها چیست؟ مى

 محیطى است که برانگیزاننده است. آقاى علیپور: منظور شما حتماً

 کند.  )ج(: بله. یعنى محصول، امرى است که تحریک مى

آن   کند که من به یک سمت بروم و یا به سمت مقابل )س(: و خود بخود محیط تجلیل و تحقیر ایجاد مى

 نروم. 

محصول   است که االسالم رضائى: خود ساختارهاست. یعنى نمونه اجتماعى، همان ساختارهاى جامعه حجت 

 -یک نماد   شود. لذا ساختارهاى بیرونى بعنوان آنها بصورت عالقه و پسند و نفرت و تجلیل و تحقیر ظاهر مى

 شوند که قبالً نیز بحث آن گذشت.  مطرح مى -همچون مفاهیم 

کند.  مى آقاى علیپور: یعنى همان شرائط محیطى که انگیزش ساز است و در واقع محیط انگیزشى را ایجاد

سمت   کند افراد به کدام تواند همان محیط انگیزشى باشد که در حقیقت مشخص مى پس عنوان عام آن مى

قابل  شود در همین راستا بروند و به کدام جهت، متمایل باشند. لذا تمایل یا گرایشى که براى فرد ایجاد مى

  مهم را از طریق هنجارهاى اجتماعىتفسیر است. و اگر هم منظور شما محیط انگیزشى باشد حتماً این 

  دانند در واقع قبالً او را به دهد. یعنى زمانى که کسى را بعنوان مجرم، مستحق عذاب و حبس مى صورت مى

 اند. لذا هنجار شكن، سزاوار تحقیر است و عنوان شكننده هنجارهاى مورد پذیرش اجتماع محكوم کرده

  ند. لذا محیط انگیزشى جامعه، هنجارهاى اجتماعى است. البتهدان شخص بهنجار را هم سزاوار تجلیل مى

 توان عنوان تحقیر و تجلیل را شود لذا مى گاهى هم به هنجارها از بعد ارزشى و به عنوان نظام ارزشى نگاه مى

 بر آن بار کرد.
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چیست و   )ج(: یعنى باید دید مقبولیت و مشروعیت و مرغوبیت و حاصل هنجارها و قبول و رغبت اجتماعى

یک کارخانه   دهند؟ آیا آنها بصورت اینها محصول چه چیزى است؟ اصوالً هنجارها، چه محصولى را نتیجه مى

 کنند؟ اگر بله محصول آنها چیست؟  عمل مى

 )س(: محصول آنها جهت دادن به رفتار انسانهاست. 

ارضأ  رخانه است و اثر آن هم در)ج(: این اثر دوم است اما اثر اول آن چیست؟ مثالً لیوان، محصول یک کا

این   شود. چه اینكه اگر رغبت اجتماعى و مرغوبیت را حاصل هنجارها بدانیم به انسان با جهان ظاهر مى

گیرد.  مى شود. پس مرغوبیت، در مقابل مردودیت قرار معناست که چیزى مرغوب و چیزى دیگر مردود مى

 -مرغوب  توان از مطلوبیت و مرغوبیت اجتماعى و آیا مى شود. یعنى امورى پس از مدت زمانى، دِمُده مى

بدست  سخن گفت؟ البته مطلوب آن است که بایست طلب شود و بدنبال آن برویم تا آنرا -همچنین مفهوم 

 روند. ولى مرغوبیّت، موضوع رغبت است.  آوریم. پس مطلوبیتها، یک نوع طلب بشمار مى

مفهوم  معه این سه امر را از سنخى خاص پیدا کنیم. مثالً وقتى که ازاالسالم رضائى: بنا شد که در جا حجت 

دانیم.  مى  رود و همه را هم از جنس و مفهوم و محصول گوئیم بعنوان یک امر تجسّدى بشمار مى سخن مى

نیز جاى   گوئیم باز در مفهوم جاى دارد همچنانكه در کاال و محصول ولى زمانى هم که از مرغوب سخن مى

  دارد.

در عین آنكه خود موضوعاً قابل لحاظ  )ج(: بال اشكال است که این سه امر با یكدیگر ناظر باشند. ولى رغبت،

مرغوب نیست. مثل زبان خاص کلیله   اى از مفاهیم، مفاهیم و تشخیص است ممكن است گفته شود که دسته

رود.  ه یک زبان مرغوب بشمار نمىامروز و دمنه که هر چند یک مذاکره هنرى را به تصویر کشیده است  اما

بمعناى مورد قبول و مورد پسند و پذیرش  هكذا زبان قابوس نامه که آن نیز چنین است. در هر حال مرغوب،

 است. 
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مهندس دانشمند: از  شود.  پس رغبت نیز به پذیرش، اضافه شد یعنى وقتى پذیرش صورت گرفت مرغوب مى

اجتماعى سراغ گرفت که امرى   توان از مقبولیتهاى اینكه در جامعه مى توان استفاده کرد چه مقبولیت نیز مى

 اند.  را قبول کرده

اما  گردانند رسد که مردم از مقبول، روى بر نمى )ج(: بله. اما مقبول با مرغوب چه تفاوتى دارد؟ بنظر مى

 اى از رغبت و تمایل دارند.  نسبت به مرغوبیت، نحوه

مرغوب،   کنند. ولى روى برگرداندن وجود ندارد همچنانكه به آن هم سوق پیدا نمىآقاى علیپور: در مقبولیت، 

 امرى است که مردم به آن تمایل دارند. 

تبلیغات باشد یا  گیرد. حال با )ج(: کلیه مدلها، مرغوبیت اجتماعى است. یعنى یک مد، موضوع رغبت قرار مى

 امرى دیگر. 

هم   مفاهیم است و فرقى -یعنى خروجى آن  -که محصول نسبتها فرمائید  االسالم رضائى: شما مى حجت 

 کند که کدام دسته از مفاهیم باشد.  نمى

 )ج(: آیا ساختارهاى سه گانه رویهم، منتجه تبدیلى آن نیستند؟

 )س(: محصول این ساختارها چه امرى است؟  

رغبت اجتماعى  باشد. به تعبیر دیگر)ج(: محصول آنها بایست مرغوبیت، مفهوم و محصوالت اجتماعى و عینى 

 کند.  در هر صورت تغییر پیدا مى

 قویتر است.  برند ولى بعد اجتماعى مقبولیت، )س(: هم اکنون، مرغوبیت را در مباحث اقتصادى هم بكار مى

جامعه، یک  رسد که در جامعه هیچیک از اینها رایج نیست چرا که براى بخشى از مهندس دانشمند: بنظر مى

این هم مرتباً  امر مطلوب است و براى بخشى دیگر مقبول است و براى بخشى هم همان امر، مرغوب است و

است چرا که   در حال تغییر است. لذا یک واژه نیست تا بگوئیم مطلوبیت، امرى است که جامعه بدنبال آن

 بخشى از جامعه، در یافته است و حرکتى را هم صورت داده است. 

 هتر است که هر دو عنوان را بنویسیم. )ج(: اینجا ب
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 چیست؟   شود. گرایش یک جامعه را که عامتر است بنویسیم. یعنى گفته مى« گرایشها»)س(: بهتر است 

 )ج(: در گرایش، عام کردن است و در اینجا تبدیل آن به واحدهاى کوچک است. یعنى شما در کثرت،

 گوئید که به واحدها و ه تعبیر دیگر شما نام جنسى را مىگوئید. ب کنید و از مرغوبیت سخن مى مالحظه مى

 توان آنرا گرایش داد و وارد منتجه نهائى کرد.  محصوالتى تبدیل شده است که مى

  اى از گرایشهاى مردم در جامعه به شكل گیرد دسته االسالم رضائى: زمانى که انقالب صورت مى حجت 

آید  مى  شود. حال زمانى که این گرایشها در جامعه گزین آنها مىاى دیگر جای شود و دسته اجتماعى، حذف مى

بسیج و  کنند و شود. مثالً مساجد و تكایا توسعه پیدا مى کند و در امورى، ساختارهائى ایجاد مى نمود پیدا مى

ورت بص  خواهیم هاى جامعه هستند. حال آیا وقتى مى شوند که همگى نمایانگر عالقه ها و... ایجاد مى کمیته

 توان متذکر شد؟  نمادى بحث کنیم آیا غیر از ایجاد ساختارها را مى

 کند.  تعریف مى کند و سپس رغبت شما را در حدّ خاصى، )ج(: نظام ارزشى، حساسیت را در عینیت ایجاد مى

در   آقاى علیپور: چرا مرغوبیت را بایست در اینجا به تنهائى بیاوریم چرا که در آن سطح کارآئى قرار است

 مورد محیط فرهنگ ساز سخن بگوئیم؟

  کنیم.  آن مالحظه مى -و نه در شكل ترکیبات  -)ج(: به تعبیر دیگر پسند اجتماعى را در شكل مفردات 

 )س(: اما بایست مرغوبیت را مقید به قید دیگرى بكنیم. 

 است. « مقبولیت»)ج(: و آن هم 

که حاکى   اصحّ است چرا که در مرغوبیت، معنائى هسترسد که مرغوبیت نسبت به مقبولیت،  )س(: بنظر مى

همین   گیرد ولى از تمایل انسان به آن جهت است که بر اساس یک تمایل و انگیزش دورنى صورت مى

در   خواهیم تواند به تنهائى محیط مرغوبیت ساز را بوجود بیاورد چرا که ما در این سطح مى مرغوبیت نمى

 فهوم ساز سخن بگوئیم. خصوص محیط مرغوبیت ساز و م

  چگونه -و نه کیفیت  -)ج(: نسبت به این سؤال، دقت بفرمائید. اصوالً محیط مفهوم ساز، براى کمیّت 

  دهد. و گاهى هم گوئید تغییرات این کارخانه، محصوالت جدیدى را ارائه مى محیطى است؟ گاهى مى
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 د؟ این دو حرف است.چرا که گاهى وحدت آنراگوئید خود این محصول، در افراد چه اثرى را در پى دار مى

 کنید که عموم جامعه در اینجا مطرح نیست لذا بایست در بخشهاى دیگرى وارد بحث شد. کما مالحظه مى

  جز بخشهاى تخصصى و نه عمومى محسوب -« نظرى، کاربردى و عینى»یعنى منطقهاى  -اینكه در اینجا 

  هستند و این امور هم قطعاً در شخصیت آنها مؤثر است. و البته شود. یعنى گروهى از جامعه در اینجا مى

اجتماعى   و نه -شوند اما این واقعیت در شكل تاریخى  همین امور بنوبه خود محصول اجتماعى محسوب مى

 باشد که البته آن امور، متأثر نیز هستند. آن براى هوش و حافظه مطرح مى -

کنید   گوئید که دیگر قصد ندارید تكامل تاریخى را مالحظه سخن مى اما گاهى از بافت محصوالت و مفاهیم

اینجا  بینید. مثالً بافت مد و رواج یک اخالق در جامعه چگونه است؟ البته ما در را مى« محیط»بلكه صرفاً 

هكذا  را نیاوریم و بجاى آن از مرغوبیت استفاده کردیم به اینكه این امر، موضوع رغبت است.« مد»کلمه 

چیز   برند قصد دارند که این سه امر را در قالب مدرنیته معنا کنند و این سه هم را که بكار مى« مدرن»کلمه 

عموم   جز محصول و مفاهیم و مد )مرغوب( نیست. آنها قصد دارند اینها را رویهم یک طلب جدید آنهم براى

  دانند. حال شما با این عمومى مى جامعه و نه صرفاً بخش تخصصى آن معنا کنند. آنها این را یک بستر

  کنم کند؟ فكر مى واقعیت چه مى

 که تا همین اندازه که راجع به فرهنگ بحث کردیم کافى باشد. 

«العالمین رب هللالحمد  و آخر دعوینا ان»  
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