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 بسمه تعالی

 79/1/17تاريخ  

 مقدمه: طرح سه فرض در ادامه روند بحث 

 «تنظليم طلرح تحقيلق   »جلسه گذشته در دوره پيشين، مباحثى بطور كاملل پيراملون    13طى  هلل)س(: بحمد ا

گذشت كه وافى به مقصود بود. اما در اين دوره بنابراين است كه وارد متن بشويم تا بتلدري  مقلدمات ايلن    

ات ملورد  فراهم شود. اما ابتدائاً مناسب است يك شِماى كلى از بحثى كه قرار است در اين جلسل  بحث نيز

تا ببينيم روال عمومى جلسات چگونه است و بر چه نكاتى بايست تكيه بيشلترى   دقت قرار گيرد ارائه گردد

 كرد. در همين خصوص دو

 پيشنهاد قابل طرح است: 

 فرض اول: ارائه روشهاى مورد نياز در مراحل مختلف تحقيق  -الف 

اى، نظلرى و ميلدانى در    ست از: تحقيقات كتابخانله گانه برنامه مربوط به تحقيق )كه عبارت ا 9مراحل  - 1

تنظليم  »شود( طى طرحى كه تنظيم شد سر فصل آنرا بعنلوان   ضربدر سه مرحله مربوطه هر يك مى  حالى كه

نكرديم عليرغم آنكه در طرح اوليه مورد بحث، چنين چيزى مطرح بود. چون مفروض ايلن    بينى پيش« روش

باشد طرحى ارائه گردد آنها خود بر روش انجام كارشلان تسللد دارنلد و     كه قرار  است كه براى هر مركزى

بحث خود بايست به رفع نقاط ابهام پرداخت تا بتوان نهايلت طرحلى     براى آنها چنين امرى مهياست اما طى

ابزارهاى مورد نظر خود را طراحى كنيم و روال اصلى بحلث    جامع ارائه نمود. لذا پيشنهاد اول اين است كه

خواهد در خصوص هر قسلمت ملورد    مفهومى كه مى  ا هم همين امر بدانيم. طبعاً در اين حال، ذيل مطالبر

همين پيشنهاد نيز به دو صلورت قابلل انجلام      دقت قرار گيرد بايست بصورت امرى فرعى قلمداد شود. البته

به آخر، ابزارها مورد بحلث   يكبار تا  آنكه بگوييم -آنكه بصورت امرى فرعى قلمداد شود. دوم  -است: اول 
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هلا   افكلار بلا سلاير مجموعله      شود و تضلارب  گيرد و سپس به بحثهاى محتوائى هر يك پرداخته مى قرار مى

 گيرد.  صورت مى

 فرض دوم: ارائه بحث محتوائى نسبت به موضوع تحقيق  -ب 

 جهانى شدن فرهنلگ در  پيشنهاد ديگر اين است كه ابتدائاً وارد محتواى بحث شويم و بگوييم وضعيت - 2

حال حاضر چيست و ما چه بايد بكنيم؟ لذا متن كارى كه قرار است حاصل كار ما باشد و بيشتر سر فصللها  

توان  رسد از اين طريق مى همين متن تهيه شده است عمالً محور اصلى مباحث خواهد بود. بنظر مى  نيز براى

 تكليف خود را

 نش فعلى را نسبت به آنچه كه در حال اتفاق است اصالح نملود و با وضعيت جهان فرهنگ روشن كرد و بي

 پيشنهادهاى روشن و كاربردى را در خصوص هدايت اين جريان ارائه داد. 

  فرض سوم: ارائه طرح تفصيلى -ج 

  اى اجمالى را از آن حاللت  )ج(:اما فرض سومى نيز در اين ميان وجود دارد به اينكه يكبار تحقيقات كتابخانه

يك سر فصل مستقل نياوريم لكلن بلا   «توليد روش»خارج كرده و كمى آنرا تفصيلى كنيم. به بيان ديگر براى 

اى  اى برخورد كنيم كه لوازم كار براى ما حضور بيشترى حين كار پيدا كند. در اين حال خالصه بگونه  مطلب

 باشد.  شود كه مسبوطتر از طرح كليات مى ارائه مى  از طرح تفصيلى

 انتخاب فرض اول در ادامه روند بحث  -د 

خواهيم طرح تفصيلى بدهيم مقيّد كنليم چلرا    )س(: البته ضرورتى ندارد كه ما خود را به ارائه اين امر كه مى

خواهند بلكه از اين ببعد الزم است با اين ديد به قضيه نگاه كنيم كه قرار است  آنها ديگر طرحى از ما نمى  كه

شود. اما اين ديگر بسته به نظر خود ماست كه آيا ابتدائاً يك پلّه آن را تفصليلى كنليم و   « اجرأ»طرحى   چنين

اى را آغاز كنيم كله ايلن املر مسلتلزم      توانيم از ابتدأ تحقيقات كتابخانه اجرأ آن شويم يا اينكه مى سپس وارد



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

خواهنلد بله ايلن     يم كه مىسپس از آن بايست معيار صحيحى را در اختيار كسانى قرار ده منبع يابى است و

توان تجزيه و تحليل كرد و بدنبال چه  شوند تابدانند با يك روال مشابه چگونه مى  منابع وارد و از آنها خارج

كننلد و   و نتاي  متفاوتى در كار نخواهد بود و همه به يك شيوه عمل ملى  ها بگردند. در اين حال ديگر شيوه

 . شوند صرفاً نسبت به يك مطلب حساس مى

 )ج(: تا همگى آنها قدرت هماهنگ سازى تحقيقات را در عمل داشته باشند. 

)س(: بله. وهكذا در مرحله تتبع و ساير مراحل. لذا بايست فرض را اين گرفت كه ايلن طلرح بله تصلويب     

 خواهند. حال كه بايست آنرا اجرأ كنيم بايد تك تلك مسلائل را كله بلا آن     است و از ما اجرأ آنرا مى  رسيده

 حلّ هر يك را از قبل طراحى كنيم.   مورد دقت قرار دهيم و راه روبرو خواهيم بود

  )ج(: خوب اگر اين را هم انجام بدهيم باز مبسوطتر از آنچيزى است كه علر  طلرح نويسلى آنهلا خوانلده     

اده شلده  شود. يعنى حداقل از مباحث مورد قبول آنها مطلب بيشترى بلحاظ محتوا در اختيار ايشان قرار د مى

 است. 

 اند.  )ج(: بسيار خوب! پس آنها اقناع شده

 )س(: حداقل، آقاى مير سليم كه طر  اوليه بحث ماست اقناع شده است. 

  خواهيم ابزار و لوازمى را كه براى اجراى كنيم و مى )ج(: اگر اينطورى است كه ما فعالً براى خودمان كار مى

 ه براى آن به چه ميزان وقت قائليد؟ طرح، ضرورى است ارائه دهيم بفرمائيد ك

 )س(: بايست زمانبندى مشخص را براى اين امر در قالب زمانبندى كلى طرح پيش بينى كنيم. اما فعلالً قلرار  

 است كل كار طى يكسال انجام شود. 

 كنيد؟  بينى مى )ج(: اما قبل از اين بخشها بفرماييد زمان تصويب را چه زمانى پيش

 ديگر. )س(: حدود يكماه 
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 )ج(: حداكثر سقف اين كار را دو ماه قرار دهيد و حداقل آنرا يكماه. پس همين اآلن محاسلبه سلاعات آنلرا   

 بفرماييد. 

  را مقلدم « روش»گوييم ما اوالً بلحلاظ روال كلارى،    بنابراين اگر بخواهيم موضوع بحث را مشخص كنيم مى

روش را تمام كنيم كه همان بحث قيلد زملانى طلرح     جلسه، بحث 11دانيم. ثانياً سعى براين است كه در  مى

كنيم و بجاى  جلسه هم صرفاً مباحث را به تأمين و تخصيص مفهومى محض تمام نمى 11در اين  است. ثالثاً

 9و مجموعلاً   -اى در سه سطح و هر يك را در سله مرحلله    در سطح تحقيقات كتابخانه آنكه تأمين را مثالً

آيد كار ديگلرى انجلام    عنوان حاصل مى 27تحقيقات نظرى و ميدانى مجموعاً   حبياوريم كه با سط -مرحله 

را بگيريم و آنرا تا سطح تطبيق مصداقى اجرائلى و عينلى دنبلال كنليم.       دهيم به اينكه سطح مفهومى يكى مى

  اى را كه البته حين كار اگر قرار باشد اين شيوه

دهيم خواهيم دانست كه براى هر يك چكار بايلد كلرد و چله    بار انجام  27خواهيم دنبال كنيم بخواهيم.  مى

  چيزهائى

 دهيم. را مورد بحث قرار مى« روش اجرائى»را تغيير داد؟ يعنى در اين حال ما 

 )س(: يعنى روش عام تأمين را. 

 11)ج(: اما در اجرا. اگر چنين شد كه احياناً كل جلسه به بحث تأمين فقد پرداخته شود و بحث تجزيه نيلز  

جلسه و بحث تركيب آن هم همين تعداد جلسه را بخود اختصاص دهد آنگاه بحث اجرائى محض آن، كلل  

 دهد. اگر روال كار روشن شود شايد بتوان زودتر نيز به نتيجه رسيد.  پوشش مى دو ماه را

  وضلوعات شايد بعداً بتوان از اين روش به استخراج قانونى پرداخت كه براى تعميم مفهلومى و تطبيلق بله م   

گوناگون مورد استفاده قرار گيرد اما جايگاه تمامى اينها در مباحث بعدى است. پس دستور جلسه آينده ايلن  

چله مطلالبى را بيلان     -و نه نقد در اين موضوع  -ما اوالً در خصوص تأمين در موضوع نقد برنامه   است كه
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كنيم. پس بايست ديد چه چيزى از آن در اينجا نبايست به صر  تغيير موضوع، آنرا تكرار ن  ايم؟ يعنى داشته

 قابل استفاده است. 

 تفاوت تأمين منابع در طرح مدل برنامه با اين طرح  - 1

 اگر در خاطر شريفتان باشد قبالً در آنجا گفتيم بايست سطوحى را طبقه بندى كرد براى آنجا كه اطالعات را

خصوص اين بود كه اطالعات اساسى، نقلد اسلت و مراكلزى    ايم. مهمترين مطلب هم در اين  اصل قرار داده

كنند و باالخره افرادى هلم آنلرا بصلورت     و نشر اطالعات هستند و مراكزى هم آنرا جمعبندى مى  هم متولى

دهند. در اين حلال نقلد در تشلخيص، نقلد در      جمعبنديها و نقدهاى جديدى را ارائه مى بينند و مصداقى مى

بيان كرديم و گفتيم در كدام مرحله نوعاً نقدها تشخيصىِ اجرائلى اسلت؟ يعنلى     اتخصيص و نقد در اجرأ ر

و نقد مدل برنامه و نقد آمارگيرى. اما اگلر قلرار باشلد ارزيلابى خلود        نقدى كه مربوط به عوامل اجرأ است

  سازمان و برنامه صورت گيرد نبايست قاعدتاً اين

 چنين باشد.

  كنيم اين است كه ما به اين وسيله، منابع تأمين اطالعلات را يلك رده   ث مىاى كه ما از اين بح )س(: استفاده

 ايم.  بندى كرده

 )ج(: در حقيقت اگر گفته شود مراحلى در توليد، توزيع و مصر  اطالع وجلود دارد آنگلاه ايلن اشلكاالت،    

  اينجا نيز مسئله تأميناشكاالت مصرفى در اطالع است. اما آيا اين مطلب در اينجا وجود دارد يا خير؟ آيا در 

بينليم   اطالعات وجود دارد آنهم اگر از ديدگاه جهانى شدن فرهنگ، در بعد اسالمى آن مدنظر قرار گيرد؟ مى

جواب مثبت است اما بصورت خاص و با قيد خصوصيات موضلوعى آن. هكلذا در دو ديلدگاه جهلانى       كه

 آيد.  مادى يا التقاطى نيز همين مباحث مى  شدن فرهنگ
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 يا خود اطالع از همان سنخ است؟ البته ممكن است در اينجا گفته شود دستگاههاى فلسفى اصل است. املا آ

با كدام فلسفه؟! ممكن است از دستگاههاى پرورشى سخن بگوئيم. به تعبير ديگر كداميك از سه نوع شرائد 

تشخيص، تأمين و »خن از دهنى و روحى، اساس در توليد و تأمين چه نوع اطالعات است؟ در آنجا س عينى،

فرهنگلى و اطالعلاتى سلخن    « جهتگيرى، موضعگيرى و مجاهده»گفتيم ولى آيا در اينجا بايست از  مى «اجرأ

امرى ديگر؟ اصوالً آيا در اينجا سطوح ديگرى نيز وجود دارد يلا خيلر؟ آيلا برحسلب سلطوح       بگوئيم يا از

م ديدگاههاى جهانى شدن اسالمى را تأمين كنيم اما خواهي جمع آورى كرد؟ اآلن مى توان منابع را مختلف مى

آورى شود يا از متفكرين؟ چون باالخره نبايست در خصوص لزوم جمع آورى   آيا بناست اينها از دين جمع

اى چه بايد كرد؟ آيا مثالً نظرات  سخن بگوئيم. اصوالً در تحقيقات كتابخانه  ادراكات دين درباره جهانى شدن

 يا ديگر نظرات را؟  آثار آنها را گرد بياوريمآقايان حوزوى و 

 لزوم توجه به پيش فرض تكامل در بحث جهانى شدن  - 2

  شكى نيست هيچكس از افرادى كه قائل به مذاكره هستند منكر آيات جهاد در قرآن نيستند چون جائى براى

كنند بشر جديد  انسان تصور مى نگرند كه در مقابل تعريف از انكار ندارند اما به اين جهانى شدن چگونه مى

اند كه انسان زمانى  صدر و يا توانائى ديگرى پيدا كرده است؟ چگونه است كه آنها به اين نتيجه رسيده  شرح

عملى، موضعگيرى و برخورد نيازمند است كه قدرت فهم او زياد كار نكند و تنسك وى بيشتر از   به پرورش

وط به نفس موضوع ارتباط است. )البته فعالً در اينجا خلود را ملدافع   فعاليت باشد؟ اين مرب  تفكرش در حال

 و در مقام بيان نظر خود نيستيم. چون قصد داريم ديدگاه آنها را مطرح كنيم.(.   دهيم نظريه آنها نشان مى

  در هر حال شكى نيست كه شما يك دين را كاملترين و يك دولت را در پايان، يك دولت فراگير و وحلدت 

دانيد. يعنى براى بلوغ جهان، مراحلى را قائليد كه در پايان، بله يلك دوللت فراگيلر جهلانى خلتم        ين مىآفر

اين دولت فراگير كه قبالً سابقه نداشته است كه در اين مرحله از كمال باشد از منظلر بشلر چله     شود. اما مى
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دولتى را پيلامبر)ص( يلا عللى بلن      توان يافت كه قبالً دارا نبوده است؟ چرا چنين مى  خصوصيتى را براى آن

باالخره بايست تهيّأى از جانب خود بشر وجود داشته باشد تا چنين دولتى اقامه  ابيطالب)ع( ايجاد نفرمودند؟

ارتباطات است؟ در اين حال بستر عينى آن كه ساختارهاى ارتباطى اسلت   شود؟ اما آيا اين تحول، تحول امر

آنقلدر   -يعنلى هوشلمندى بشلر    -باالخره بستر ظرفيت شعور آن  قى وو بستر ذهنى آن كه ساختارهاى منط

حالى كه قبالً حتى قادر نبود تلا علدد صلد را بشلمارد      كند در رشد داشته است كه چنين امرى را ايجاب مى

اى كله آنلرا تلا     بينلد بگونله   عالئم نسبتها مى ولى اآلن نه تنها از عددها عبور كرده است بلكه خود را نيازمند

توانلد   بزرگ جاى دهلد و هلم ملى     هاى تواند آنرا جمعبندى كرده و در دسته كند و هم مى ياردها خرد مىميل

 دارد.   تغيرات بزرگ را مالحظه كند. پس معناى هوش در اينجا با آنچه در آنجاست تفاوت

 لذا بحث مهم اين است كه پيشفرض شما در خصوص بحث تكامل چيست؟ و دين در باره نهايلت تكاملل  

خورد و جامعه را قادر نيست به وحدت  نظرى دارد؟ اگر سرنوشت تكامل تا به آخر، در درگيرى رقم مى  چه

چگونه فرض حكومت واحد جهانى ميسور است؟ آيا خود اين يك بلوغ نيست كله در آخلر الزملان     برساند

ر حلالى كله در   حكومت جهانى واحد صرفاً ممكن است يك درصد از كل جهان تصفيه شوند د براى ايجاد

چندين برابر اين الزم بود تا تصفيه صورت گيرد و يا در زملان حضلرت نلوح)ع( طبلق      زمان بنى اكرم)ص(

تصفيه شد و هر چه انسان بود جز هشلتاد نفلر غلرق شلدند؟! آيلا زملانى كله          فرهنگ تكاملى ما كل جهان

د؟! يا اينكه ما براى عالم، ضعف صرفاً قرار است چند نفر باقى بمانن آورند حضرت ولى عصر)ع( تشريف مى

شود؟ طبعاً اگر هم فساد فراگير شود  گير مى نرسد فساد، همه  گوئيم اگر عالم به آن بلوغ و كمالى قائليم و مى

بايد بگوئيم در تكامل، اصل در اين است كله جنلگ،    باز قابليت تهذيب وجود دارد. غرض اين است كه آيا

اين حال مناسب اسلت كله ضلدّآن را نشلان      مرحله، صلح اصل است؟ در محور باشد يا در پايان و متناسب
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چون آنكسى كله قائلل بله للزوم      بدهيم به اينكه سخن از تكامل گفتن، نوعى ايجاد انحرا  در بحث است.

 داند.  گفتگوست جوهر بحث خود را تكامل مى

 ريم. اشتراك و منافع و تكامل واحد دست بگذا خواهيم بر روى وجه )س(: يعنى مى

اى است كه هر استداللى داراى يك پيشينه اسلت املا آيلا     )ج(: منظور فهم واحد است. يعنى فهم بشر بگونه

پيشينه ثابت است يا متغير؟ اگر متغير است آيا متكامل است يا خير؟ اگر متكامل است پيشينه اسلتداللى    اين

نها باشد در هر حال، پيشينه هلزار سلال   گرايش باشد و چه بينش  و دانش و چه مجموعه تمامى اي  شما چه

 بعداً بايست به اين بحث پرداخت. هللاست لذا بايست دو نحوه درك پيدا شود. انشأا  قبل با اآلن متفاوت

 بندى  اطالعات در تأمين منابع  ضرورت توجه به طبقه - 3

  سراغ آن بلرويم محلل دقلت   بندى ب گيرد و با چه نوع طبقه بنابراين اينكه چگونه تأمين اطالعات صورت مى

اى هستند كه در مورد دين و جهانى شدن و ارتباط، داراى درك مخصلوص   است. عمدتاً مطلق گرايان دسته

بندى الزم را صورت داد. اما اين منابع را بلر چله اسلاس     توان منابع آنها را يافت و دسته هستند كه مى بخود

حول همين بحث است. آيا بر حسب انواع اطالعات است؟  بندى كرد؟ سؤال ما در جلسه آينده طبقه  بايست

شود يا خير؟ به تعبير ديگلر   اطالعات بر اساس انواع دستگاههاى پرورشى و فلسفى ايجاد مى  اصوالً آيا انواع

اسلت يلا   « روحلى، ذهنلى و عينلى   »در خصوص تأمين اطالعلات، هملان تقسليمات     آيا تقسيمات اصلى ما

خلواهيم   فصل اوليه تقسيم اطالعات ملا چيسلت و بلر چله اسلاس ملى       ؟ سراست« گرايش، بينش و دانش»

« اسالمى، الحلادى و التقلاطى  »اطالعات بپردازيم؟ يعنى سه تقسيم   بندى را انجام دهيم و به جمع آورى طبقه

 جوهره اصلى آن است؟   گيرد و چه چيزى آن بر چه اساسى صورت مى

 در بحث جهانى شدن تقسيم اصلى « تعريف، تكليف، تطبيق» - 3/1
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سخن گفتيم آيا در ايلن  « تشخيص، تصميم و اجرأ»)س(: آنچه كه در باب مدل برنامه هم انجام گرفت و از 

 نيز كارساز است؟   باب

 )ج(: اصوالً آوردن آن سه عنوان در اين باب بچه معناست؟ چرا كه موضوع تشخيص در آنجا عينى بود و از

 آيد ولى آيا تشخيص در اينجا هم عينى است؟  مىاعداد و ارقام عينى سخن بميان 

  گيرى تا مرحله به عمل رسيدن يك برنامه )س(: خير! منظور اين است كه بر آيند آن اطالعاتى كه مبدأ شكل

است چيست؟ گفتيم برنامه ابتدائاً مبتنى بر يك تشخيص است و خود برنامه هم عمالً همان تخصيصى است 

كه نهايتاً بايست اجرأ شود. مجموعه اين املور هملان اسلت كله در نقلد برنامله       مبتنى بر تشخيص است   كه

گوئيم  مى -شبيه آنچه قبالً در فرازهائى از بحث جهانى شدن گذشت  -باشد. اما در اينجا نيز  بايست مدنظر

جهانى شدن به تعاريف، مقررات و سلازمانها توجله كنليم بله اينكله تعلاريف فرهنگلى و          بايست در بحث

گيرد؟ چگونه بلر اسلاس ايلن تعلاريف، وضلع قلانون صلورت         چگونه شكل مى  المللى در سطح جهانى ينب

دهلد   گيرد و هكذا سؤاالت ديگر. يعنى آنچه كه پيكره اصلى جهانى كلردن يلك فرهنلگ را تشلكيل ملى      مى

تكليف  ;كنداست؟ آيا قوام آن به اين است كه بگوئيم توانسته است تعريف   چيست و قوام آن به چه امورى

براى آن بوجود آورد؟ لذا بايست چيزى شبيه به اين داشلته باشليم تلا     معين نمايد و ضمانت اجرائى الزم را

ماست و شما بايد برويد تحقيق كنيد تا ببينيد تعاريف چگونله    اى براى تأمين منابع بعداً بگوييم حاال اين پايه

گيرند و وضع اين قلوانين چگونله    نه قوانين شكل مىچگو شوند؟ و يا گيرند و در كجا منعكس مى شكل مى

 است؟ 

 دهيد اما جهانى شدن چيست؟ نله اينكله فعلالً    )ج(: با اين وصف شما داريد معناى جهانى بودن را نشان مى

 سخن از اسالم و جهانى شدن باشد. 

 توان قيد اسالمى را بر آن زد. )س(: بعداً مى
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 كيفيت ايجاد تعاريف، قوانين و سازمانهاى جهانى بر اساس ديدگاه مادى در جهان امروز  - 3/1/1

  را در ساختارى خاص در جهلان « تعريف، تكليف و تطبيق»)ج(: اگر معناى جهانى شدن اين باشد كه بتوان 

ساختار اقتصادى آن در  ايجاد كرد آنگاه بايد ببينيم كه اشكال و صور مختلف اين ساختار چگونه است؟ مثالً

شركت شناخته شده بزرگ است كه تصلميمات ملادى بشلر توسلد هملين شلركتها اتخلاذ         511فعالً   جهان

واقع متكفل معيشت مادى، توسعه حرص و دنياطلبى و رفاه مادى هستند. پلس دنيلا داراى    شود. اينها در مى

ايلن سلاختار، بخشلهاى مربلوط بله       رابطه با جهلان ملاده اسلت. بخلش خلدماتى      يك ساختار اقتصادى در

 ساختارهاى سياسى و فرهنگى است.

هستند « تعريف، تكليف و تطبيق»ساختار سياسى آن هم ايجاد همان دستگاههائى را بر عهده دارد كه متكفل 

ساختار فرهنگى آن هم همان دانشگاهها و مراكز فرهنگى و پژوهشى بزرگ هستند كه آنها هم داراى يلك   و

حال اين ابزارهلا هلم    ;شركت قرار دارند و ابزار ساز هستند 511ار و نظامند كه در خدمت اين ساخت منطق،

شود و هم ابزار براى اداره دانشگاهها و هلم ابلزار بلراى اداره     اقتصادى براى ساختن فالن شأ مى شامل ابزار

 سياسى.   دستگاههاى

  دى فعلى چنين است. پر واضح اسلت كله  با اين وصف معناى جهانى شدن موجود بر اساس دستگاههاى ما

گيلرد. از هملين جاسلت     هائى است كه طراحى آنها در قالب همين سناريو صلورت ملى   بقيه داستان، صحنه

خبرى و علمى و نيز معامالت اقتصادى و بزرگ و كوچلك نملائى و تحقيلر و تجليلهلا و احيانلاً        هاى رسانه

 ها و تهديدها و تطميع

ات سياسى. طبعاً آنها بطور مدام مشلغول ايجلاد ابزارهلاى سلاختارى دسلتگاه خلود       كليه توبيخات و تشويق

 سازند. چنين چيزى در پشت پرده اين سناريو وجود دارد. براى اجراى آن، نظام مى هستند و
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  اما از يكسو با جهانى شدن به اين شكل روبرو هستيم و از ديگر سو ديدى نسبت به اسالم داريلم. بعبلارت  

شود كه مفهوم جهانى شدن حضور هر فرهنگى، داراى يك گلردش خلاص    تار و نظامى ايجاد مىديگر ساخ

است. اين گردش اقتضأ دارد كه انسانها از امورى دست بردارند و در آن مسلتحيل شلوند تلا بلا آنهلا        در آن

انست كه فرهنلگ  توان آنرا پااليشگاه د هماهنگى داشته باشند. در واقع بنابر يك عنوان جديد مى همخوانى و

 كنند. شود. اين پااليشگاه، همان محيد جهانى است كه آنرا ايجاد مى بخش خدمات مى  در آن تبديل به

 جهانى شدن فرهنگى بر اساس ديدگاه التقاطى  - 3/1/2

  چنانچه در طرح نيز گفتيم يك سخن اين است كه اگر فرهنگ بخواهد جهانى شود باالخره يا ملا در موضلع  

اهيم بود و يا در موضع فعال. اگر در موضع انفعال هستيم كه مثلل همانهلا خلواهيم شلد و در آن     انفعال خو

شويم. رفرم اسلالمى آن نيلز از    خواهيم برد. يعنى ما نيز داراى رفرم اسالمى با محتواى مادى مى باشگاه بسر

)حتى مبدأو معاد(. در ايلن  شود تا پذيرش تسامح نسبت به كليه مبانى ارزشى  ساده آغاز مى  تسامح و تساهل

 شود. اين چيزى جز التقاط نيست كه بحث آن گذشت. اى ديگر طرح مى بگونه  حال مفهوم خداپرستى

  اى مسللمان مشلغول   گويد: من در جائى ديدم علده  )س(: در همين رابطه آقاى مهاجرانى كالمى دارد كه مى

پرست مشغول گريه و تضرع در مقابل  اى بت ز عدهعبادت و گريه به درگاه خدايند و در بتكده كنار مسجد ني

خدا پرستند! يعنلى ايلن    دهد كه هر دو گروه در حاقّ نفس خويش، خود هستند. لذا همين امر نشان مى  بت

بسيار مهم اين است   حاكى از يك فطرت درونى مشترك است! عين سخنان آقاى مهاجرانى چنين است: نكته

ماهوى و ذاتى بلا    كنند تفاوت هان كه در قلمرو تمدنهاى مختلف زندگى مىكه ايمان مذهبى در بين مردم ج

 يكديگر ندارد! 

 )ج(: اينها شواهد بسيار خوبى است كه ما بتوانيم به طبقه بندى اطالعات و ساختارها بپردازيم. مثالً يكلى از 

  هائى كه باعث پيدايشاست ولى همچنين بايد ديد آن« تعريف، تكليف و تطبيق»طبقات خود ساختارها همان 
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اسلت؟ بلالطبع اگلر اينهلا مشلخص      « گرايش، بينش و دانش»شوند چه چيزهائى هستند؟ آيا مثالً  تعريف مى

شود مثل اينكه ديد التقاطى چگونه خلود را نشلان    يكديگر ضرب گردند نتاي  خوبى حاصل مى شوند و در

 دهد و چگونه در مى

  شود؟ در اين حال طبعاً چنلين افلرادى   تار آنها پااليش و منحل مىگردد و در ساخ مقابل ديد مادى منفعل مى

 همداستان و همدست تفكر مادى خواهند شد. 

 ميدانى  اى بر اساس الگوى خاص هماهنگ با مدل تحقيقات نظرى و ضرورت انجام تحقيقات كتابخانه - 4

  بپردازيم به اينكه آيا اصلوالً فلرق  )س(: خوب است كه براى تعيين شاخصه تأمين از زاويه ديگرى به بحث 

گذاريم بين اينكه براى بررسى ديدگاهها بلدنبال تلأمين منلابع باشليم بلدين صلورت كله لزوملاً بايسلت           مى

مختلفى را در باب جهانى شدن استقرأ كنيم و اينكه بحث ما اصوالً از بحث ديدگاه خارج شلده    ديدگاههاى

 جهانى بحث كنيم؟   و پيرامون واقعيت

  ج(: اصوالً واقعيت جهان، يك سخن است كه بايست عليحده مورد دقت قرار گيرد. البته اين جهانى شلدن )

مثالً داراى سه ساختار عينى است كه بتواند حق تعريف بدهد. چون اصوالً حلق تعريلف، تنهلا از آن كسلى     

سياسلى،  » بر ساختار حر  اول را بزند. و كسى اين چنين است كه مثالً« سرعت، دقت و تأثير» است كه در

 مهيمن باشد. چنين كسى بستر ساز است.  «فرهنگى و اقتصادى

شلويم و قصلد انجلام تحقيقلات      )س(: منظور اين است آنجا كه در ارائه بحث، وارد مباحث مدل نظرى مى

 را داريم بايست به ارائه يك مدل بپردازيم.   نظرى

را براى اين املر معلين نكلرده باشليم در مقلام بحلث نظلرى         بندى، جائى )ج(: اما اگر ما قبل از آن در دسته

توانيم كارى از پيش ببريم. يعنى الگوئى كه در بخش نظرى قرار است مطلب را وارد تعريف كند  نمى  ديگرى
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اى نيز حضور داشته باشد منتهلى بلا شلكل و قلالبى ديگلرى. در       سواالت اوليه تحقيقات كتابخانه بايست در

 حله از يكديگر منفك نيستند. مر  حقيقت اين سه

 هاى مورد نظرى خود تا به آخر توجه داشته باشيم.  )ج(: به تعبير ديگر از همان اول بايست به مؤلفه

هائى را نداشته باشيم در مرحله دوم نيلز آنهلا را نخلواهيم داشلت. در      )ج(: احسنت! اگر از اول چنين مؤلفه

پذيريم كه حتماً در مقام نظر دچار مشلكل خلواهيم شلد. ملا      عمالً مىهاى ديگرى را  در حقيقت مؤلفه اينجا

با طبقه بندى نظام سؤاالت حركت كنيم چه اينكه در خصوص آمار مربوط به تشخيص نيلز    بايست متناسب

بندى اوليه  گيريم و در طبقه قرار گرفت هكذا در اينجا نيز دقيقاً همان رويه را پيش مى  همين شيوه مورد دقت

كنيم تا خوراك كارخانه بحث نظرى مهيا شود. پلس   آورى و تجزيه و تركيب مى  اى اطالعات را جمع نهبگو

 تحقيق ميدانى و به ثبت رساندن آن و جود خواهد داشت.   از گذر از اين مرحله طبعاً آمادگى

شلود. كله پلس ملا      مى)س(: بعداً بايست ببينيم كه در متن كار، تفاوتها چگونه خواهد بود. آيا معناى آن اين 

 ايم؟  نظرى را بدست آورده  مدل

  آيد. اصوالً بايست نظام )ج(:در واقع اين مدل نظرى براى يك مدل تحليل است كه كار ديگرى از آن بر نمى

 سواالت شما متناسب با نظام تعريفتان باشد. 

 )س(: اين منطقاً مطلب صحيحى است. 

ين در اختيار داريد آنرا بكار خواهيد گرفت. در اين حلال بايلد ببينيلد    )ج(: بنابراين اگر نظام سواالتى در تأم

 جهان شدن بچه معناست ومعناى محيد اسالمى يا التقاطى يا مادى چيست؟  محيد

 رود.  آيد دقت و نسبت عوامل باالتر مى اى كه در مدل نظرى مى )س(: شايد بتوان گفت در مرحله

اى  اخصه بندى مجدد نسبت بله آنچله كله يكبلار از تحقيقلات كتابخانله      دهد تا ش )ج(: بله و به ما امكان مى

بنلدى وجلود دارد املا بلاالخره كللى       شده است صورت گيرد. چون اينها هر چند در قالب يك طبقه  حاصل
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دهيم كلار را انجلام دهليم كله در      اى نسبت به اين مدلى كه نسبتها را به آن مى بعداً بگونه  است. البته بايست

افتد و وضع چگونه خواهد بود يا قبالً چه شده  بگوئيم در چه سالى چه اتفاقى مى ميدانى بتوانيم دقيقاًتحقيق 

 پرداختيم.  به چنين سؤاالتى عاجز بوديم و صرفاً به كليات امر مى  است؟ در حالى كه ابتدائاً از پاسخ

 دهد.  )س(: انشأ... اين مطلب، خود را در متن بيشتر نشان مى

 زوم توجه به عوامل و محورهاى جهانى شدن در قالب نظام سؤاالت جهت تأمين منابع ل - 4/1

  )ج(:بنابراين در تأمين اطالعات بايست ديد چه عوامل و محورهائى را با چله نظلام سلواالتى در خصلوص    

ك بايد در اختيار داشت؟ البته بعداً بله يل   -بعنوان يك موضوع عليحده و نه مضا   -موضوع جهانى شدن 

ديگر نيز بايد بپردازيم كه اصوالً فرهنگ اسالمى، مادى و القاطى چيست؟ اگر بين اينلدو، ملا فرضلاً      موضوع

را براى جهانى شدن، اصل بگيريم بايد سه عنوان ديگر را نيلز  « تعريف، تكليف و تطبيق»  سه سطح همچون

 بودن يا نبودن آن در نظر بگيريم. « و التقاطى  اسالمى، مادى»براى تعيين 

 )س(: البته اين امر بايد بتواند ارتباط مستقيمى با اطالعات پيدا كند. 

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  



 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

  ندرآمدى بر مدل جهانى شد : عنوان جلسه

 2جلسه 

 :مطالب فهرست

 19    موضوع اين سلسله مباحث« تأمين، تجزيه و تركيب»تعيين محورهاى موازى در سه بخش  - 1

 به امر عينى اجرائلى در ايلن سلير بحلث )قواعلد     « تأمين، تجزيه، تركيب»بدست آوردن قواعد تبديل  - 1/1

 19   شاخصه(

     )تعريف، تكليف، تطبيق( در بررسى مفهوم جهانى شدنبكارگيرى اصول ادبيات ارتباطات اجتماعى  - 2

 21    عدم لزوم توجه به زير بناهاى فلسفى اصول روابد اجتماعى در اين مقطع از بحث - 2/1

 21    اى )گرايش، بينش و دانش( خاص مبتنى بودن هر تعريفى بر فلسفه - 2/1/1

 21    نظامات اجتماعى در جامعهاساس ساختارها و « تعريف، تكليف، تطبيق»تبيين  - 3

 22    گيرى ساختارها و نظامات اجتماعى پيدايش محيد اجتماعى منوط به شكل - 3/1

 22    تحقق اهدا  هر مكتب در قالب ساختارهاى اجتماعى - 3/2

 22    سير و حركت تاريخى انبيأ بر مدار ساختارى تكوينى - 3/3

 23   «المللى اى، بين ملى، منطقه»ر سه سطح امكان طرح ساختارهاى اجتماعى د - 3/4

 23    در توليد ساختارهاى اجتماعى معيار جهانى شدن« سرعت، دقت و تأثير»مديريت تغيير مقياسهاى   - 4

 24   «سرعت، دقت، تأثير»انزواى كامل حتى در سطح ملى در صورت عدم تغيير مقياسهاى  - 4/1

 24    قياس در آنتعريف سرعت و معناى تغيير م - 4/1/1

 24    سرعت به معناى انتقال يك شأ از يك نقطه به نقطه ديگر در يك فاصله زمانى مشخص - 4/1/1/1

 24   لزوم تغيير در مقياس سرعت به جهت ايجاد توان پذيرش ابزارهاى جديد - 4/1/1/2
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هلاى اوصلا ،    ها به اندازه نسبت هاى ها و از اندازه هاى نسبت هاى كمّى به اندازه حركت از اندازه - 4/1/1/3

 25    سير تغيير قياس سرعت

 22   «انسان، منابع طبيعى و ابزار»تغيير در مقياس سرعت، موجب تغيير و تأثير در  - 4/1/2

 22    در سايه تغيير مقياس سرعت« پرورشى، اطالعات، آموزشى»دگرگونى نظام  - 4/1/2/1

 22   «تعريف، تكليف، تطبيق»تغيير مقياس سرعت در سه بخش و اقامه حق يا فحشأ در سايه  - 4/1/2/2

 27    ايجاد عدالت در سايه سرپرستى تغيير قياس سرعت در توليد ساختارهاى اجتماعى - 4/1/2/3

 27   «تأثير»به جهت به حداكثر رساندن « سرعت»در تغيير مقياس « دقت»لزوم  - 4/2

 28    شدن فرهنگكيفيت شكل دهى جدول ماتريسى جهانى  - 5

ضرب اوصا  محيد اجتماعى )سرعت، دقت، تأثير( در اوصا  كارآمدى محيد )تعريلف، تكليلف،    - 5/1

 28   تطبيق(

 28    عدم لزوم بحث از مواد در اين مقطع از بحث - 5/2

كارآمدى اين جدول: بدست آوردن شواهدى در عينيت جهانى نسبت به جهانى شدن كفلار در علدم    - 5/3

 29    ى شدن اسالمجهان

 29    پرسش و پاسخ - 2

 29    محور جهانى شدن« سرعت، دقت، تأثير»تغيير در مقياس  - 2/1

لزوم تغيير در مقياس سرعت موضوعاً و موضوعات آن )تحرك انسان، امكان و ارتباط( جهت جهانى  - 2/2

 31    شدن

سياسلى،  »يلا قيلود   « اسالمى، الحادى، التقلاطى »عام بودن معيار فوق در امر جهانى شدن )بدون قيود  - 2/3

 31   «فرهنگى، اقتصادى



 بسمه تعالی

 

 79/1/18تاريخ:  جهانى شدن فرهنگى2جلسه 

  موضوع اين سلسله مباحث« تأمين، تجزيه و تركيب»تعيين محورهاى موازى در سه بخش  - 1

است چه اينكله معنلائى را كله بلراى تطبيلق بله        -و نه متوالى  - بحث اين جلسه در خصوص امور موازى

مختلف برنامه در امور متوالى و سير زمانى الزم است بايست طى جلساتى كه بعداً در خلدمت شلما     مراحل

مورد دقت قرار دهيم و االّ طى دو ماه آتى صرفاً سعى بر اين است كله محورهلاى ملوازى سله      خواهيم بود

 كه در همه جا ضرب شده است مورد توجه قرار دهيم. « تجزيه و تركيب مين،تأ»عنوان اصلى 

 به امر عينى اجرائلى در ايلن سلير بحلث )قواعلد     « تأمين، تجزيه، تركيب»بدست آوردن قواعد تبديل  - 1/1

 شاخصه( 

 اما غرض از محورهاى موازى اين است كه بايست از عناوينى كه احياناً بصورت وصف و موصلو ، تكثيلر  

اليه تلا عنلوان    شان به مضا  و مضا  كنيم( هنگام تطبيق شوند )و بعد در بحث متوالى، آنها را بررسى مى مى

جزئى عينى سخن بگوئيم كه در پايان، اين سؤاالت پاسخ داده شود كه مثالً چه مقدار امكانلات و چله    بسيار

بندى  توان براى امكان سنجى، زمان ه مىشود ك انسانى الزم است؟ در اين حال ابزارى ساخته مى  تعداد نيروى

مقدورات از آن بهره جست. لذا كار ما در دو ماه آينده تنها اين است كله ببينليم قواعلد تبلديل       و تخصيص

به امر عين اجرائى چيست تا در نهايت هيچگونه ابهلامى در ايلن خصلوص بلاقى      «تأمين، تجزيه و تركيب»

ص مجرى موكول نشود. در اين حال ضرورى است ابتدائاً قواعد كللى  تشخي  نماند و در نتيجه هيچ امرى به

عنوان قابل جريان باشد و در واقع راه تطبيق اجرائى آنرا بيلابيم. بله    27اى طرح كنيم كه در تمامى  آنرا بگونه
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شاخصه و بكارگرفتن آن در عمل اسلت. للذا ديگلر در ايلن      يك معنا اين عمل، ديوار به ديوار ايجاد قواعد

 گوئيم. قام، از فلسفه و رابطه آن با نظام واليت سخن نمىم

دهيم كه عبارت است از اينكه هنگام طرح  چه اينكه ما گاهى شاخصه را بر اساس فلسفه مورد بحث قرار مى

اصلى از اصول، بتوان نسبت آنرا با اصول پيشين و هم جايگاه آن اصل و كل خصوصياتش را نسلبت بله    هر

اين مستلزم مجال ديگرى براى بحث است كه فعالً مدّ نظر ما نيست چون دليلى براى طرح كرد.   فلسفه تمام

نيست. پس بهتر اين است كه فعالً قواعدى را براى اجراى تطبيقى تمام كنيم هر چند ربد آن   آن در اين مقام

 تواند در جاى خود مفيد باشد.  لزومى ندارد و هرچند مى به فلسفه در حال حاضر

 مفهوم جهانى شدن  كارگيرى اصول ادبيات ارتباطات اجتماعى )تعريف، تكليف، تطبيق( در بررسى ب - 2

  كار داريم لكن بايسلت « جهانى شدن»اما ببينيم كه در اينجا با چه مفهومى سر و كار داريم؟ ما فعالً با مفهوم 

  رتباطات اجتماعى يعنىشود؟ در اين خصوص ضرورى است از اصول ادبيات ا ديد چگونه امرى جهانى مى

دهيم؟ خلوب   سخن بگوييم. اما چرا در اينجا لقب ارتباطات اجتماعى را به آن مى« تعريف، تكليف و تطبيق»

 يك استدالل جزئى براين سؤال صورت گيرد.   است

 عدم لزوم توجه به زير بناهاى فلسفى اصول روابد اجتماعى در اين مقطع از بحث  - 2/1

  كرديم به اينكه از تعريف، موضلوع  رانديم و بگونه ديگرى آغاز مى از تعريف و حكم مى اگر ما صرفاً سخن

گفتيم حتماً اين يك بحث نظلرى بلوده. املا اگلر از معادلله سلخن        تعريف و حكم درباره موضوع سخن مى

 چند امرى كاربردى است لكن نوع ارتباطات، بصورت اجتماعى نبلود. از اينروسلت كله پلس از     بگوئيم هر

گوئيم كله دقيقلاً بمعنلاى آن اسلت كله آنهلا در روابلد         سخن مى« تطبيق»و سپس از  «تكليف»، از «تعريف»

كنلد و   كند. سپس نسبت به آن تكليفى را معين مى اساسى، امرى را تعريف مى  اجتماعى مطرحند. مثالً قانون
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يست كه پايله فلسلفى تعريلف را    كند لذا اصالً متكفل اين ن را بيان مى  در نهايت، خصوصيات مسئول تطبيق

 معين كند. 

 اى )گرايش، بينش و دانش( خاص  مبتنى بودن هر تعريفى بر فلسفه - 2/1/1

 اى در اين خصوص نيست، چرا كه هر تعريفى در جاى خلود  گرچه ضرورتاً اين واقعيت بمعناى نبود فلسفه

، مربوط به چه قومى باشد و آيا ايلن  كند كه اين تعريف است. حال فرقى نمى« گرايش، بينش ودانش»داراى 

همراه با مغالطه باشد يا توأم با ناكارآمدى يا صدها ناهنجارى ديگلر. چلرا كله هلر     « بينش و دانش گرايش،»

گردد. به تعبير ديگر چنين نيسلت كله    خاص ارائه مى« گرايش، بينش و دانش»اساس يك  تعريفى باالخره را

المبنا امور عقالئى يا اعتبلارى   ون حساب و كتاب پيدا شوند چون علىناگهانى و بد  روابد اجتماعى بصورت

دهند يا به آن غلرض   اى آنها را قرار مى شوند و اگر هم چنين نباشند بگونه مى  براى غرضى خاص بنا گذارى

جعل و مجعول با غايت و مقصد، امرى ضرورى است چلرا كله جعلل،      وافى باشند. يعنى وجود نسبت بين

پذيرد رعايت نشود حتماً منت  به نتيجله روشلن و    صورت مى  هائى كه يست و اگر تناسبات جعلجعل لغو ن

شلود و علواقبى بلدتر از علدم      منجر به ناهنجارى ملى  دلخواه نخواهد بود. چه اينكه گاهى جعل اين چنينى،

رج باشد. لذا اگلر  تناسباتى است كه نافى هرج و م  كند. اصوالً جعل روابد اجتماعى براى جعل را تحميل مى

اساس ايجاد اصطكاك و ناهنجارى عملى در  در گرايش، بينش و دانشِ جعل، هماهنگى نباشد مجعوالت آن،

اى حتماً املرى را تعريلف    هر جامعه (بنابراين ما در1گردد كه حتماً نقض غرض است. ) روابد اجتماعى مى

و نه نظلرى   -حكم اجرائى   كنيم. در اينجا جعل كنيم و نسبت به آن دستور، تكليف و فرمانى را ايجاد مى مى

حكلم نظلرى     گيرد چرا كه حكم نظرى و اجرائى با يكديگر متفاوت است. بله ايلن معنلا كله     صورت مى -

نسبت بله    بايست اذعاناً للتّناسب باشد ولى در اينجا سخن از دستور به نسبت و دستور به فرمان انجام كارى

 كند كه باالخره اين مهم وظيفه كيست؟  مىچيزى است. اما تطبيق، معين 
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 اساس ساختارها و نظامات اجتماعى در جامعه « تعريف، تكليف، تطبيق»تبيين  - 3

توان به همين امر اكتفا كلرد   وجود دارد آيا مى« تعريف، تكليف و تطبيق»حال اگر گفتيم در روابد اجتماعى، 

برآيد چه جايگلاهى دارد؟ در  « تعريف، تكليف و تطبيق»عهده اى كه از  آنرا جهانى دانست؟! اصوالً جامعه و

 اى كه اين سه امر به پذيرش برسد امكان پيدايش نظام يلا سلاختار يلا محليد      گوئيم در هر جامعه مى  جواب

يك از سه  آيد. يعنى اساس كليه ساختارها و نظامات اجتماعى، منوط به تبيين هر  روابد اجتماعى بوجود مى

اين سه امر، به امور  در آن جامعه است. البته اينكه براى پيدايش هر يك از « يف، تكليف و تطبيقتعر»عنوان 

 شويم.  نمى كند كه فعالً متعرض آن  ديگرى نيازمنديم بحث ديگرى را طلب مى

 گيرى ساختارها و نظامات اجتماعى  پيدايش محيد اجتماعى منوط به شكل - 3/1

  طبيعى و يك محيد اجتملاعى  -گوئيم؟ قطعاً ما يك محيد جغرافيائى  سخن مى« محيد اجتماعى»اما چرا از 

داريم كه پيدايش اين اخيرى منوط به ساختارهاست. لذا نظامات هستند كه امكان گردش عمليات اجتملاعى  

كنيم. اگر امكلان ملالى اسلت در آن نظلام      دهند و ما در اين نظام است كه سير مى در يك جامعه مى را به ما

اى از اين نظام بتوان براى امرى ديگرى بهره جست الجرم بايست وابسلتگى خلود    گوشه چرخد و اگر از مى

بپذيريم و در مناصب آنها جايگاه خود را تعريف كنيم. طبعاً اگر چنين نباشد صحيح  را در قالب تعريفى آنها

در بحث تحقيلق ميلدانى خلواهيم    در پايان  و  هللشخصى خريدار ندارد. انشأ ا  است كه بگويند حر  چنين

گويند عرضه و تقاضا، اساس بازار است! چلون   امروزى است كه مى  هاى گفت كه اين سخن يكى از شوخى

اجتماعى اساساً قابليت وجود ندارد. لذا اين ساختار اجتماعى اسلت   عرضه و تقاضا بدون وجود يك ساختار

اى داراى نظلام سلاختار اسلت و بطلور      . اصوالً هر جامعهكند مى  را تعيين« قدرت، اطالع و ثروت»كه توزيع 

  توان از هرج و مرج سراغ گرفت. با اين طبيعى نمى



 ·····························································································  29 

آيد تلا   تواند تعيين كننده باشد؟! پس هر جا جامعه باشد پاى نظام بميان مى وصف آيا بازار بدون ساختار مى

اعم از اينكه در  -ا تقاضاى مؤثر باشد مرج نباشد. تقاضاى مؤثر، غير از تقاضاى طبيعى است و هر ج هرج و

 شوند.  حتماً در ساختار است كه هر يك از آنها معنا مى -فرهنگ يا اقتصاد باشد  سياست يا

 تحقق اهدا  هر مكتب در قالب ساختارهاى اجتماعى  - 3/2

 يسلت. هلر  امل و آرزوى بدون پشتوانه اجتماعى، تنها يك آرزوى كودكانه است و اساسى براى آن متصور ن

المبنلا در يلك    شود چه اينكه از آن باالتر، آرزوى مكتبلى نيلز عللى    آرزوى معقول، در يك ساختار معين مى

شلود. البتله    معنلا ملى   -كه قدرى از ساختار اجتماعى از جايگاه باالترى برخوردار اسلت   -متناسب  ساختار

ا در پيشلينه اجتملاعى شلما اعتقلاد بله      داند لذ مى« جامعه»را محصول « گرايش، بينش و دانش» مبناى مادى،

شود! اما ما به چنلين مبنلائى قائلل     وجود داشته است و اين گرايشها از آنجا ناشى مى شاهزاده على اصغر)ع(

 خداست و خدا هم ساخته جامعه نيست.   گوئيم عالم مخلوق نيستيم و مى

 سير و حركت تاريخى انبيأ بر مدار ساختارى تكوينى  - 3/3

 ز كه براى انبيأ)ع( از اول تا كنون بوده است هر چند داراى سير واحد و در يك جهت بوده است اماسيرى ني

باشد و بسته به اعتقاد اينكه من آنرا بپلذيرم يلا نپلذيرم نلدارد      باز داراى ساختار و نظام است كه تكوينى مى

اى الزم ندارد.  يا خير بحث و مجادلهواقعيتش غير قابل انكار است. لذا اينكه چنين واقعيتى وجود دارد   چون

بناست بر چه چيزى باالتر از حقانيت حضرت حق )جلت عظمته( تكيه كنيم؟ قطعاً بر هلر چله تكيله      چون

آن اساس، چيزى را اثبات كنيم همان خداى ما خواهد بود. در هر حال سخن ما اين اسلت   كنيم تا بتوانيم بر

ريان تكامل جامعه، اساس در پيلدايش كليله نظمهلا نيسلت و صلرفاً      اجتماعى و يا ج  كه ساختار يا تحوالت

توان به نظمهاى تعريفى، تكليفى و تطبيقى يلاد كلرد. يعنلى جامعله      آنها مى موجد بخشى از نظمهاست كه از
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تعريف و تكليف و تطبيق بپردازد تلا ملثالً وجلود مقلدس حضلرت        تواند بر خال  حقايق عالم به ارائه مى

 تحقق اجتماعى بحثى در اين نيست.   ب)ع( منزوى شود. بنابراين از جنبهبن ابيطال على

 « المللى اى، بين ملى، منطقه»امكان طرح ساختارهاى اجتماعى در سه سطح  - 3/4

حال  بنابراين اين سه عنوان، اساس ايجاد محيد روابد اجتماعى يا بنيان ساختارها و نظامهاى اجتماعى است.

تعريلف شلود و يلا قلدرى     « مللى »عه ساختارهاى اجتماعى، كوچك باشد و در سطح كند كه جام فرقى نمى

 مطرح گردد. « جهانى»و يا بزرگترين و بعنوان سطح « المللى بين»و بعنوان سطح  بزرگتر

 شدن   در توليد ساختارهاى اجتماعى معيار جهانى« سرعت، دقت و تأثير»مديريت تغيير مقياسهاى   - 4

  توانند ايجاد محيد اجتماعى را در مقياس جهانى رهبرى كنند؟ بله تعبيلر بهتلر ايلن     كسانى مىاما ببينيم چه 

بايست ضرب در چه شود تا چنين توانى براى اين افراد ايجلاد شلود؟ آيلا هلر كسلى كله از گلرايش حلق         

ايسته چنين متالئم و هماهنگ با حقايق عالم بوده و بينش و دانش او بهنجار باشد صرفاً ش برخوردار است و

اينجا بايست از تقسيمات تحققى بهلره جسلت. البتله بعلداً اشلكالى نلدارد كله از         جايگاهى است؟ خير. در

ضرب كنيم وللى فعلالً در   « گرايش، بينش و دانش»بگوييم و آنرا در   چيستى خصوصيات فرهنگى آن سخن

دانيد  الئم استوار باشد. بخوبى مىاست نه آنكه بر ت« كارآمدى» گوييم كه اساس آن بر سخن مى« تحقق»مقام 

، يلك نظلام مطملئن و بلى     «روحى»است و نتيجه تالئم  ، يك نظام منسجم و بهنجار«نظرى»كه نتيجه تالئم 

باشلد. لكلن    ، يك نظام اجرائى است كه در ارتباط با جهلان و انسلان ملى   «عينى»دغدغه است و نتيجه تالئم 

اگر نتوان در مقياس آنها حر  اول را زد نه معناى جهانى شلدن  كه  اى است  هيچكدام از اين سه امر بگونه

در سطح اول باشند. به « سرعت، دقت و تأثير»متصور نيست. پس بايست در   بلكه اجتماعى شدن نيز از آنها

اجتماعى در به حداكثر رساندن كارآئى، راندمان و برآيند، سخن اول را نگويلد   تعبير ديگر اگر محيد روابد 

 كنند.  و چنين مى مانند  معطل نمى ديگران
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 « سرعت، دقت، تأثير»انزواى كامل حتى در سطح ملى در صورت عدم تغيير مقياسهاى  - 4/1

  نباشد بلدين معناسلت  « سرعت، دقت و تأثير»هاى  اگر در ايجاد ثمره محيد اجتماعى، توليد تغيير در مقياس

يابند و بله تبلع،    مكان جهانى شدن بلكه ملّى شدن را هم نمىكه اينها داراى كارآمدى الزم نيستند و نه تنها ا

شوند. لذا محيد روابد اجتماعى، در بند كارآمدى ساختارهاسلت. اصلوالً محليد روابلد      انزوا مى  محكوم به

مراكز گوناگون توسد  دهند. يعنى شما انسانهاى زيادى را در اجتماعى و ساختارها، يك وحدت را نتيجه مى

تعريف شده   ايد و گردش عمليات آنها در يك نظم خاص ر اختيار داريد به يكديگر ارتباط دادهنظاماتى كه د

است   ايد. حال اين جامعه كه بمثابه يك كارخانه است كانّ يك ارگان بزرگ و زنده را بنام جامعه ايجاد كرده

  عث گردش چرخ كارخانهداراى قسمتهاى مختلفى همچون شبكه نيرو، عناصر مديريت و مواد و...است كه با

شوند. اما بايست ديد محصول اين كارخانه بزرگ چيست؟ اگر شلما در محصلول و كارآملدى توانسلتيد      مى

را ايجاد كنيلد و حلر  اول را در ايلن خصلوص بزنيلد حتملاً       « سرعت، دقت و تأثير»هاى  مقياس تغيير در

اينكه كارخانله شلما در ايلن حلال، سلالح      دهد. مثل  ها را تحت پوشش قرار مى كارخانه كارخانه شما ديگر

آيند!  ها صرفاً از عهده توليد سالحهاى ابتدائى مثل شمشير و...بر مى كارخانه كند ولى ديگر اى توليد مى هسته

 برسد تا سپس سخن از نتيجه و محص ّل بكوشيم. « وحدت»اجتماعى ما به  پس بايست ابتدائاً محيد روابد

 ى تغيير مقياس در آن تعريف سرعت و معنا - 4/1/1

 سرعت به معناى انتقال يك شأ از يك نقطه به نقطه ديگر در يك فاصله زمانى مشخص  - 4/1/1/1

 تواننلد كارآملدى جامعله را    در اينجا مناسب است مطلب باال مورد تطبيق جزئى قرار گيرد: كسلانى كله ملى   

شلود حتملاً تعلاريف را بدسلت     « و تلأثير سلرعت، دقلت   »اى دنبال كنند كه منجر به تغيير در مقائيس  بگونه

آيند. اساساً ببينيم معنلاى سلرعت و تغييلر در     بهينه سازى ساختارها از عهده تطبيق نيز بر مى گيرند و در مى

دهيم و آنرا بمعناى انتقال از نقطه اول بله   ابتدائاً تعريفى كامالً ابتدائى از سرعت ارائه مى مقياس آن چيست؟



22  ······························································································································································  

نيلز بمعنلاى   « دقلت »گردد.  بصورت عينى، شأاى از يكجا به جاى ديگر منتقل مى  اى كه آوريم بگونه دوم مى

 نيز بمعناى اثرگذارى چيزى بر چيز ديگر است. « تأثير»باالخره  تميز چيزى از چيز ديگر است و

 لزوم تغيير در مقياس سرعت به جهت ايجاد توان پذيرش ابزارهاى جديد  - 4/1/1/2

 عموم مردم بر اين معانى اجمالى واقفند. اما زمانى ملا لقلب تغييلر در مقيلاس را بكلار      البته طبيعى است كه

اى باشد كه اگر قبالً انواعى را  بريم كه بتوان تنوع بيشترى را پوشش داد و دامنه اطالق مثالً سرعت بگونه مى

تعلاريف فلوق، اركلان تعريلف     داده است اآلن از عهده اين كار برآيد. به تعبير بهتر و با توجه به  نمى  پوشش

بود از: انتقال يك شأ از يك نقطه به نقطه ديگر در يك فاصله زملانى مشلخص( چنلين      سرعت )كه عبارت

يعنى طى يك مسافت مكانى در يك زمان خاص « نسبت بين آندو. -مسافت مكانى  -مسافت زمانى »است: 

 گيرد. اين عمل صورت مى

است. حال اين معنا قلبالً انتقلال شلأاى را از جلائى بله جلاى ديگلر         طبعاً منظور از نسبت هم همان سرعت

داده است اما اگر موضوعات جديدى مثل اشعه، نور، صوت و...كه قبالً براى آنها فرض مسافت و  مى  پوشش

شود كه تنوعات جديدى پوشش داده شده است. در  مسافت مطرح نبود ايجاد شوند معلوم مى نسبت بين دو

نسبت را براى اين موضوعات نيز تعريف كنيم و البته خود نسبت چيزى نيست جز معرفلى    بايستاين حال 

گفتيم و يك كمّ براى آن  تهران در يك فاصله زمانى سخن مى -از مثل مسافت قم  يك كمّ خاص. قبالً صرفاً

ك كلمّ زملانى و يلك    نموديم. يعنى ي نهايتاً كمّ سرعتى آنرا مشخص مى و يك كمّ براى اين معرفى كرديم و

گرفت. اما امروزه شلعاع ايلن حركلت، بله موضلوعات جديلدى        مى  نسبت براى تعريف اين دو كمّ صورت

گيلرد. للذا از ملثالً سلرعت رشلد       را هم بر عهلده ملى   رسيده است و ضمن تعريف از هر يك، محاسبه آنها

ى كله قلبالً درك معلانى مسلافت،     موضوعات اى، ورود اشعه در ميادين انرژى و ديگر مولكولى، انفجار هسته



 ·····························································································  22 

اندازه كمّى هر يك و نسبتهاى بين   زمانى و توالى منظم و نيز بصورت تطبيقى براى آنها مدرّج آوردن و بيان

 پذير شده است.  آنها ممكن نبود عمالً همگى امكان

 تلا بتوانلد  اى باشد كه بتواند بلحاظ فلسفى از يك سطح به سلطح ديگلر بلرود     پس مقياس ما بايست بگونه

ابزارهاى جديدى را پذيرش داشته باشد. به تعبير بهتر بايد تعاريف فلسفى ما در باب مسافت و زمان، از يك 

 اى ديگر در آيد. به سطوح ديگر انتقال يابد تا اگر نسبت بين آنها كمّى شود بتواند بگونه  سطح

اوصلا ،    هلاى  ها به اندازه هاى نسبت ز اندازهها و ا هاى نسبت هاى كمّى به اندازه حركت از اندازه - 4/1/1/3

 سير تغيير قياس سرعت 

  دانم تطبيق آن بلحاظ فلسفى تا چه اندازه صلحيح باشلد( بله    قبالً اين مطلب آورده شده است )هر چند نمى

بله  اندازه نسبت  هاست و از «نسبت»هائى كه در  به اندازه« كمّى»هايى  اينكه بايست ما توان حركت از اندازه

 را داشته باشيم. براستى نسبت اوصا  به يكديگر چگونه است؟ « اوصا »اندازه 

سلرعت   توان به تغيير منتسب كرد و تغيير در مقيلاس   اگر اين نسبت اخيرى مشخص شد آنگاه نسبت را مى

در  را بيان نمود. چون در اين حال مفهوم ديگرى از سرعت ارائه شده است كه البتله سلرعت هلم سلرعت     

 يير است. تغ

 « انسان، منابع طبيعى و ابزار»تغيير در مقياس سرعت، موجب تغيير و تأثير در  - 4/1/2

 اما آيا براى اين امر، كاربردى هم قابل تصور است؟ مناسب است كه از بحث فلسفى خارج شويم و مجلدداً 

سان هست يا خيلر؟ چلون   اى ديگر طرح كنيم كه آيا اين امر داراى يك كاربرد مشخص در ان سؤال را بگونه

 سروكار داريم. « انسان، منابع طبيعى و ابزار»در جامعه، با  باالخره ما

 در سايه تغيير مقياس سرعت « پرورشى، اطالعات، آموزشى»دگرگونى نظام  - 4/1/2/1
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گلردد و نظلام    گوئيم حتماً در انسان مؤثر است چلون باعلث تغييلر درحساسليت انسلانها ملى       در جواب مى

شود. لذا اگر يك تصميم پولى در اروپا گرفته شود ملردم آنجلا    اطالع و آموزش جامعه دگرگون مى ،پرورش

كنند. اگر ميزان فهم انسانهاى جواملع مستضلعف    چون تبعات چنين تصميماتى را درك مى كنند اعتصاب مى

ران مستكبر را از عمل گي پيوست و تصميم داشت چه بسا نيمى از دنيا به اعتصاب مى نيز در سطح باالئى قرار

اى در  شود ولى هيچ حساسيت و دغدغه ها هم پخش مى بينيم كه خبر آن در رسانه مى داشتند. اما خود باز مى

آيد گرچه تبعات منفى اين تصميم جهانى براى اين جوامع بمراتب گرانتر باشد و  نمى ديگر جوامع به وجود

ايجاد كند. لذا بايست ديد انسلانها در چله سلاختارى از    « سياسى، فرهنگى و اقتصادى»  براى آنها محدوديت

اند تلا بتلوان گفلت     قرار گرفته -در يك كالم، روابد و ساختارهاى اجتماع  و –آموزش و پرورش و اطالع 

 است.   ضريب حساسيت آنها چگونه شكل گرفته

 « تكليف، تطبيق تعريف،»اقامه حق يا فحشأ در سايه تغيير مقياس سرعت در سه بخش و  - 4/1/2/2

  خواهيم به حقايق عالم فكر كنيم و نسلبت بله حقيقتهلاى جهلانى هلم      گويد ما مى جاى دارد از كسى كه مى

خواهى همان حقايق عالم  خواهيم چنين باشيم سؤال كنيم آيا مگر نمى حساس هستيم و در امور مادى نيز مى

توانى به هد  خود برسى. امروزه  نداشته باشى نمىامور دنيا نيز جارى شود؟ مسلماً اگر اين كارآمدى را  در

بلرد كله    گيرد در حالى كه چنين كسى روزها در اين حزن بسلر ملى   نظام كفر، اقامه فحشأ صورت مى توسد

شود! هكذا امور مربوط به طهارت و نجاست و وسواس در  نامحرم در جامعه رعايت نمى  آداب نگاه كردن به

در حالى كه همين افراد براحتى به تصميمات ارزى و پولى گردن  ;متدينين ماست آنها كه مبتال به بسيارى از

 گذارند!  مى

بايد در نظر داشت امر تكامل جامعه كه بمعناى تغيير ساختارها و نظامات است آيا به نفع اقامه اسالم اسلت  

گونه است؟ آيا عدالت چ« تعريف، تكليف و تطبيق»در جهت ضد آن؟ اصوالً تغيير مفهوم عدالت و تغيير  يا
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و توازن و موازنه اسلت املرى فرعلى محسلوب     « سياسى، فرهنگى و اقتصادى»كه بمعناى عدالت   اجتماعى

قرار بر سعى و تالش هم باشد ابتدائًا بايسلت ديلد جهلت تغييراتلى كله در علدالت واقلع         شود؟ لذا اگر مى

 غيير ساختارها بچه صورت است؟ و ت« تعريف، تكليف و تطبيق»وضعيت   شود چگونه است؟ يعنى مى

 ايجاد عدالت در سايه سرپرستى تغيير قياس سرعت در توليد ساختارهاى اجتماعى  - 4/1/2/3

 توانيم علدالت را رعايلت كنليم؟ البتله اگلر      از اين مرحله پائينتر است اين است كه ببينيم ما به چه ميزان مى

اشيم كه در ساختار، توازن ايجاد شود و سپس در مرحله توانستيم منتظر ب جهتگيرى تكامل، مختص ما بود مى

در مقام تطبيق، به عدالت رنگ اسالمى بدهيم. ولى اآلن بايست يقين كنيم كه در مقام تعريف، حلر    بعد و

اند. در  از ما جلوتر رفته« سرعت، دقت و تعريف»زنيم و ديگران نيز حضور دارند بلكه در بيان  نمى اول را ما

توانيم عدالت را ايجلاد كنليم؟    اگر به نسبتى توانستيم تعريف را تغيير دهيم به چه نسبت مى ود،واقعيت موج

زنى اضافى پرداخت؟ اصوالً كسى حق ارائله تعريلف دارد    توان به چانه آن هم مى  آيا اينجا و سپس در تطبيق

ه ساختارسلازى و ارائله   حر  اول را بزند. چنين كسى است كه موفق بل  «سرعت، دقت و تأثير»كه در تغيير 

تواند پرورشى را به جامعه ارزانلى دارد كله انسلانهاى آن اينقلدر      مى شود. او تعريف از حساسيت انسانى مى

نباشند. البته اين امر در جهت دستگاه كفر خودشلان و نله     روى مسائلى همچون طهارت و نجاست، حساس

در حداكثر دغدغه مادى و سرعت در انتقلال آن    ازند كهاند كه انسانهائى را بس دستگاه ماست. آنها موفق شده

  ماه زحمت كشيده شود تا يك 2بسر ببرند. ديگر الزم نيست كه مثالً 

مطلب را به تفاهم يك متديّن برساند. معناى خال  اين، چيزى جز بُطئى انتقال نيست. چگونه است كه يك 

 مور خرد حساسيت بخرج ميدهد؟ آلود و ديگر ا نسبت به امر طهارت و نگاه حرام متدين

 اى باشد كه صرفاً زمان اندكى براى انتقال دادن به نسبت ميان دو موضلوع نيلاز باشلد    پس اگر سرعت بگونه

شوند تلا مشلخص    بندى مى شود. موضوعات نيز طبقه ، به نسبتهاى بين موضوعات تعريف مى«مسافت»آنگاه 
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د و چه سرعتى براى حساسيت، مطلوب است؟ هكلذا  روى چه موضوعاتى، به چه ميزان حساسيت باش شود

 گيرد.  تبيين نسبت به فكر، عمل و انضباط افراد صورت مى  همين

 « تأثير»به جهت به حداكثر رساندن « سرعت»در تغيير مقياس « دقت»لزوم  - 4/2

  دسلتپاچگى  شود و وقتى هم كه بر آن آگاهى بيابد دچلار  گاهى براى كسى، تغيير در مقياس سرعت پيدا نمى

شنود و ديگر از يك رفتلار منطقلى    مثل كودك يا نوجوانى كه خبر سكته يكى از والدين خود را مى ;شود مى

كند. چرا كه او نسبت بين دو موضوع را در خصوص در مخاطره بودن حيات يكلى از واللدينش    نمى  تبعيت

بينليم كله دچلار     هده كنليم ملى  اما اگر رفتار متناسب با موضلعگيرى يلك پزشلك را مشلا     درك كرده است.

بندى و حساسليت آن، كلالن    پس بايست هم نسبت ميان موضوعات و طبقه شود. دستپاچگى آن كودك نمى

اى نگاه نكند كه از خود، سلب دقت )و تميز بين دو  داند بگونه كالن مى شده باشد و هم به موضوعى كه آنرا

بيند مهيمن باشد و مرتبلاً موضلعگيريهاى    را در بحران مىموضوعى كه آن تواند بر شأ( نمايد. در اين حال مى

اى از سلرعت   باشد. اين تناسب موضعگيرى بايست با هملان مرحلله    داشته« روحى، ذهنى و عينى»متناسب 

بدنبال خواهد داشت. شاخصه نهائى اين اسلت كله شلما دامنله      باشد كه بالنتيجه به حداكثر رساندن تأثير را

 را زير چتر هماهنگى خودتان پوشش دهيد.وسيعترى از موضوعات 

سازى در جهتى كه ما خواهان آن هستيم و آن چيزى جز حلّ موانلع و تبلديل    بنابراين كارآمدى در هماهنگ

مقدورات نيست امرى ضرورى و غير قابل اجتناب است. اگر چنين توفيقى را داشتيم آنگاه سخن   آنها به نفع

 شود.  ، جهانى مى«بزارانسان، منابع و ا»  ما در زمينه

 كيفيت شكل دهى جدول ماتريسى جهانى شدن فرهنگ  - 5

تكليلف،   ضرب اوصا  محيد اجتماعى )سرعت، دقت، تأثير( در اوصا  كارآمدى محيد )تعريلف،  - 5/1

 تطبيق(  
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 اسلت و « محليد اجتملاعى  »اى است كه يكطر  جدول ماتريسى،  خواهد صورت بگيرد بگونه ضربى كه مى

را « الهلى، الحلادى و التقلاطى   »توان تقسليمات   اين عام است و در آن نمى«. كارآمدى محيد»ديگرش طر  

شود اما آيا صحيح است كه اينهلا را در هلم ضلرب كنليم و      عنوان حاصل مى 9گرفت. از اين ضرب،   سراغ

« تطبيلق » -« سلرعت، دقلت و تلأثير   »ضلربدر  « تكليف» -« سرعت، دقت و تأثير»ضربدر  «تعريف»بگوييم: 

و نتيجه آن اين باشد كه بايست زير ساخت نظام اجتماعى را در زير سلاخت   «سرعت، دقت و تأثير»ضربدر 

فراموش نكنيم كه روابد اجتماعى، شبيه يلك كارخانله اسلت كله      كارخانه و محصول كارخانه ضرب كنيم؟

 دهد.  محصول را ارائه مى شود و پس از سير توليد، موادى در آن وارد مى

 عدم لزوم بحث از مواد در اين مقطع از بحث  - 5/2

 گلرايش، »بينيم كه بحث كنيم چه  ايم و ضرورتى هم نمى ما تا كنون بحث مواد آن را مورد بررسى قرار نداده

كنيم. البته  آنها بحث نمى« انسان، امكان و ارتباط»در جدول قبل از اين وجود دارد و مثالً از « بينش و دانشى

 به اين مباحث هم پرداخت ولى فعالً ضرورتى براى آن متصور نيست.   توان مى

  كارآمدى اين جدول: بدست آوردن شواهدى در عينيت جهانى نسبت به جهانى شدن كفلار در علدم   - 5/3

 جهانى شدن اسالم 

شواهد   رويم عنوان، زمانى كه بسراغ عينيّت جهانى مى 9گوييم حاصل آن چيست؟ پيداست كه در اين  اما مى

  يابيم كه امر جهانى شدن فعالً بدست كفّار است. به تعبير بهتر اينگونله نيسلت كله قائلل شلويم      بسيارى مى

اى است كه سخنان نماينلدگان مختللف كشلورها و تملدنها را      وضعيت سازمان ملل و نهادهاى مشابه بگونه

پذيرنلد و بلر آن    ى استوار باشلد ملى  تر و از ميان آنها سخن كسانى را كه بر منطق و استدالل قوى شنوند مى

سازند. چون اصوالً ديگران كليه نظامات تعريف ساز را بلراى ملا    سپس حكم و معادله مى اساس، تعاريفى و

گويند اساساً كسانى حق حضور در آن مجامع را دارنلد كله از    زور بگويند بلكه مى  اند لذا الزم نيست ساخته
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  آنها را بفهمند. تمامى حلدود اوليله ارتباطلات، بلدواً و ختملاً از آن      حر اطالعات الزم برخوردار باشند و

اند. از اينرو بحثى نيست كه كسانى با اين گونه از اطالعات  ساخته  را خودشان« علوم سياسى»آنهاست. چون 

زّ البالغله، اعل   خواهند. شكى نيست كله قلرآن و نهل     مى زنند كه آنها يابند و همان حرفهائى را مى حضور مى

  ايم اين تمامى كتب توحيدى است اما زمانى كه ما نتوانسته

ايلم   روابد اجتماعى تبديل كرده و محصولى را ارائه نداده« تعاريف، تكاليف و تطبيقات»كلمات نورانى را به 

شود كه آنها بگوينلد   تعاريف علم در دست ما باشد تا طر  مقابل خود را تجهيل كنيم نهايت امر اين مى  كه

هلاى جهلانى شلدن     مشخصله »امور اخالقى و ارزشى يك مذهب خاص تسلد داريلد. سلوال    فاً شما برصر

پرسشهاى ارائه شده توسد شما بود كه جواب آن بله تفصليل گذشلت بله اينكله        در ميان« فرهنگ چيست؟

هنگ بتواند حر  اول را در تغيير مقياس محيد روابد اجتماعى و در فر  شاخصه آن چنين است كه هر كسى

 تواند امر جهانى شدن را از آنِ خود سازد.  مى سازى تبديل موانع به مقدورات بزند تنها او

 پرسش و پاسخ  - 2

 محور جهانى شدن « سرعت، دقت، تأثير»تغيير در مقياس  - 2/1

 آورد. بدست مى« تعريف، حكم و تطبيق»را در « سرعت، دقت و تأثير»س: يعنى 

  دهد كله آن كارخانله اگلر در تغييلر مقيلاس      اى را نتيجه مى ، كارخانه«تطبيق تعريف، حكم و»ج: خير! چون 

تواند تعريفى از با سواد ارائه دهد و ابزار كارآملد را از ناكارآملد جلدا     پيروز باشد مى« سرعت، دقت و تأثير»

 طبيعى و كالس و درس را تعريف نمايد.   كند و منابع

 تواند تعريف را بدست بگيرد.  ش بيشتر است مىس: يعنى آن كسى كه سرعت، دقت و تأثير

را ببينليم  « سرعت، دقت و تأثير»توان بدو شكل ديد: يكى اينكه ابتدائاً  ج: بله. منظور اين است كه اين را مى

را. دوم اينكه ابتدائاً روابد اجتماعى را ببينيم و جامعه را اصلل قلرار دهليم بله اينكله هلر       « تعريف»سپس  و
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تواند حر  اول را  است مى« سرعت، دقت و تأثير»كارآمدتر است و محصولش تغيير در مقياس   اى كه جامعه

 بزند.

جهانى   لزوم تغيير در مقياس سرعت موضوعاً و موضوعات آن )تحرك انسان، امكان و ارتباط( جهت - 2/2

 شدن 

  است كه سلرعت در چله  هميشه داراى يك موضوع است. سؤال اين « سرعت، دقت و تأثير»س: اما باالخره 

 چيزى؟ 

ج: چنانچه گفتيم اگر كسى كه از لحاظ فلسفى بتواند تنوع استعمال سلرعت را بله حلد اكثلر برسلاند و در      

 تواند به جهانى شدن فكر كند. سرعت در تغيير را نهايتاً دنبال كند مى  حقيقت

 شود كله بلا   م ولى باز سؤال مىخواهيم درمعناى سرعت، توسعه دهي س: اما اين مربوط به جائى است كه مى

 وجود معناى توسعه يافته سرعت، سرعت در چه چيزى منظور است؟ 

  يعنى در حقيقت در كارآمدى كه از هماهنگ سازى سخن«. انسان، امكان و ارتباط»ج: در كليه مظاهر تحركِ 

اول را بگوييلد. بلال   سازى تبديل موانع بله مقلدورات سلخن     گوييد بتوانيد در منتجه نهائى اين هماهنگ مى

بگوييم! ولى « مرگ بر آمريكا»براى آمريكا اينكه ما صرفاً همين جا بايستيم و روزى هزاران بار   اشكال است

گويد چون بنيان فحش بر تحقير است لذا همين موجود ظلالم و مسلتكبر كله ملا      مى وقتى كه او به ما ناسزا

اى بلا ملا    شود و در عملل بگونله   ى خود بر ما مهيمن مىمحصوالت محيط گوييم به او اعتنا نكنيد توسد مى

او باشيم. در هر حال « سياسى، فرهنگى و اقتصادى»محصوالت   كند كه مرتباً خود نيز انتخاب كننده رفتار مى

پذيريد  گفتيد ولى تفصيالً او را مى آنكه اجماالً به او ناسزا مى  شما در حال پذيرش او در عمل هستيد عليرغم

 كنيد!  او تبعيت مىو از 
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محورهاى اصولى يا اسلاس روابلد اجتملاعى در توليلد سلاختارها يلا بله         - 1پس دو مطلب روشن است: 

رسيدن كه مفهوم جهانى شدن را بدنبال دارد. جهانى شدن هم گلاهى در ميلان يلك مللت اسلت و        وحدت

مطلرح اسلت. پلس جهلانى      قوم و گاهى هم در مقياس خيلى بزرگ و در سطح كل دنيلا   گاهى در ميان يك

ساختارهائى است كه ارتباط انسانها را در مقياس جهانى بتواند بدست گيرد. حال  شدن بمعناى قدرت ايجاد

ايلم. و اگلر بنلا     خوريم چون كودكانله وارد شلده   ظاهر شويم حتماً بازى مى  اگر در اين باشگاه، بدون قدرت

بينيم مهمترين ايلن ضلروريات چنلين     توجه قرار دهيم مىمورد   باشد ضرورتى را براى ورود در اين باشگاه

سرعت، دقت و »بتواند سخن اول را در تغيير مقياس   است كه بايست جامعه ما در تبديل موانع به مقدورات

طبيعى است در بحث زير بناهاى ديگر ايلن مقولله اصلاًل وارد نشلديم كله عبلارت اسلت از:         بگويد.« تأثير

 «. انسان و امكان و ارتباط» و« گرايش، بينش و دانش»

سياسلى،  » يلا قيلود  « اسالمى، الحادى، التقلاطى »عام بودن معيار فوق در امر جهانى شدن )بدون قيود  - 2/3

 « فرهنگى، اقتصادى

 ايم به اينكه نله قيلد اسلالمى و غيلر     س: پس ما تا بحال معيار جهانى شدن را باالجمال به جمعبندى رسانده

 د فرهنگى و غير فرهنگى دارد.اسالمى و نه حتى قي

 ج: صحيح است. چون بايست ابتدائاً مفهوم جهانى شدن را تمام كنيم.

تواند جهانى بشود كه بتوانلد كارآملدى خلود را در     خواهيم بگوييم آن كسى جهانى است يا مى س: يعنى مى

 ها گسترش دهد. زمينه  اين

 و خصوصاً فرهنگ،« سياست، فرهنگ و اقتصاد»بدانيد  ج: اگر بخواهيد سريعاً اين بحث به نتيجه برسد بايد

تواند جهانى شوند كه بتوان در تبديل موانع بله مقلدورات    شوند و وقتى مى بعنوان ابعاد جامعه محسوب مى

كنيم املا در   شد. لكن صحيح نيست كه بگوييم هر چند در مقام نظرى، بهترين استدالالت را مطرح مى  موفق
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به مقدورات، از هيچ قدرتى برخوردار نيستيم! قطعاً در اين حالت حتى آنهلا در خصلوص   موانع   مقام تبديل

 شوند.  بندى انسانها نيز مانع مى كالسه طبقه  وارد شدن به عرصه

 ملا « سرعت، دقت و تلأثير »توانيم در عرصه تبديل موانع به مقدورات فعال باشيم كه مقياس  س: وقتى ما مى

  ما باال برود.« تعريف، تكليف و تطبيق»كند كه قدرت  قياس، تغيير و افزايش پيدا مىباال باشد. و وقتى اين م

 ج: يعنى بايد بتوانيد حكومت بر ساختارسازى داشته باشيد. 

 است و اين هم مبدأ توسلعه در « سرعت، دقت و تأثير»س: پس تغيير روابد اجتماعى، مبدأ تغيير در مقياس 

 كارآمدى است. 

  است كه قدرت بهينه محصول خود را داشته باشد. اگر كارخانه شما همراه« به روز»كارخانه زمانى ج: اصوالً 

 باشد و مرتباً آنرا بهينه كند.« به روز»تواند محصوالتش  با حضور آزمايشگاه باشد مى

 س: يعنى بايست يك بازخورى در آن داشته باشد. 

  نيازمنلد يلك سلاختار عينلى اسلت كملا اينكله گلاهى         ج: احسنت! معناى اين كالم چنين است كه فرهنگ،

سياسلت، فرهنلگ و   »، ساختار عينى فرهنگ است نه سلاختار نظلرى آن. للذا در    «تعريف، تكليف و تطبيق»

گيرى دقيقتر شويم و بگوييم  مناسب است كه يك پلّه در نتيجه كند. حضور خود را همواره اعالم مى «اقتصاد

مفهوم فرهنگ، چيزى جز نظام نسبتها وجلود نلدارد. نسلبتها در     . يعنى درنيست« نظام»چيزى جز « فرهنگ»

دهد. نسبتها در سلب و ايجابهاى نظرى،  گرايش را ارائه مى حساسيتهاى مثبت و منفى روحى، نظام ارزشى يا

سلاختارهاى اجتملاعى، گلردش ارتبلاط انسلانها را       نظام مفاهيم نظرى و نظام فكرى را و باالخره نسبتها در

خوب دقت بفرمائيد همان نقشلى را كله منطلق، در توليلد      دهد. پس فرهنگ، جز ساختار نيست.  حويل مىت

توليلد محصلول داراسلت. مناسلك پلرورش )نظلام        مفهوم دارد همان نقش را ساختار يا نظام اجتملاعى در 
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حوه حركاتى حساسيتها را تحريك نمود؟ او چه ن  توان نسبت بين تحركات( بايست چگونه باشد و چطور مى

 را بايد در مقابل حساسيتهايش داشته باشد؟ اگر ما ساختار عينى را

نداشته باشيم و تصور كنيم معناى جهانى شدن فرهنگ اين است كه ما كتب خود را به زبانهلاى مختللف در   

اسلت  دهيم و در امور ذهنى و تبليغى، مصحّح امرى باشيم كه در حال اقامه امور ديگلر بلر عليله م    دنيا نشر

اليه اصلى و كلى را در مطللب ملورد بحلث، يكبلار بطلور       پس مضا  و مضا  ايم.  برده  حتماً راه به بيراهه

آن « الهلى، الحلادى و التقلاطى   »پلائينتر وارد نشلديم تلا ببينليم وضلعيت        تفصيل بيان كرديم ولى در سطوح

 ايم.  وز وارد اين بحثها نشدهبينيد كه هن آورى كنيم مى جمع چيست؟ ثانياً اگر بخواهيم اطالعات را

س: پس بايست بعداً از اين زاويه به بحث نگاه كنيم كه ما هستيم و يك سرى منابع مكتوب و غير مكتلوب  

خواهيم بسراغ اطالعات جديد برويم اما معيارى الزم داريم كه اگر بخواهيم استقرأ و گردآورى كاملى  مى  كه

يم ببينيم با چه معيارى، خود منابع را تشخيص دهيم و با چه معيارى، در اطالعات را انجام دهيم بايد بتوان از

 بدنبال اطالعات الزم باشيم.   هر منبع

ج: يعنى اصوالً نظام سؤاالت عينى ما چيست؟ و سپس در اين مورد بحث كنيم كه چه كسانى و چگونله بله   

 سؤاالت پاسخ بگويند.   آن

 «            مينالعال مرب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»

گردد. اساساً بايد ديلد در جعلل، چله نسلبتى ميلان اختيلار و        باز مى« اختيار و آگاهى»اساس اين امر به  -1 

شود؟ اگر تصور كنيم هيچ ربطى ميان مفاهيم اعتبارى با حقيقى  و هماهنگى آن در كجا واقع مى  آگاهى است

اى دو درك عليحده است داستانى است كله بايسلت   اين خصوص وجود دارد و بشر دار نيست و دو مبنا در

گيرد كه اين تصور ناشى از يك تقسيم بندى خاص در فهم و مفاهيم است كه  در جاى خود مورد دقت قرار

تواند اختيلار   شود. چون اصوالً كسى كه تابع قانون عليت است نمى مى به اخراج اختيار از موضوع فهم منجر
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شود و اين ضعف دستگاه انتزاع است كله فعلالً بنلا     موضوعى آن مى  ل به خروجرا تعريف كند لذا عمالً قائ

 نيست بيش از اين اشاره به آن بحث بپردازيم. 
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 بسمه تعالی

 

 79/1/19جهانى شدن فرهنگى تاريخ:  3جلسه 

 مقدمه 

  توان نسبت به موضوعات حساسلى  را انجام داد بايد ديد چگونه مى« تأمين»براى آنكه ببينيم چگونه بايست 

دهد پاسخگو بود. به تعبيلر بهتلر    تشكيل مى« لحادى و التقاطىالهى، ا»كه سؤال را در خصوص جهانى شدن 

شلود و موضلوع را    كنيم كه اين محورها از بحث فلسفه آن آغاز ملى  در محورهاى موازى مطرح مى سؤال را

شود كه بايست چه چيزى را آورد؟ يعنى ايلن   دهد تا نهايتاً به امر عينيّت ختم مى ارائه مى تعريف كرده و آنرا

 عينيت است.   ير در خصوصسؤال اخ

 از اين زاويه چيست؟ هرچند معناى جهلانى شلدن را  « جهانى شدن»از اينرو الزم بود كه ابتدائاً ببينيم معناى 

خواهيم از جهت و زاويه ديگرى به اين موضوع نگلاه كنليم. ايلن     ايم اما اينك مى قبالً مورد بررسى قرار داده

يا محيد روابد اجتماعى چيست؟ البتله قلبالً   «ساختار»ببينيم معناى خواهيم  چيزى نيست جز آنكه مى  جهت

دانستيم كه معناى تبديل موانع به « كارآمدى»معنا كرديم و نتيجه آنرا « تعريف، تكليف و تطبيق»  ساختار را به

سرعت، »همچنين گفتيم در موضوع اين تبديل نيز سه محور وجود دارد كه عبارت است از:  مقدورات است.

تغيير در مقياس اين سه محور واقع شلود بمعنلاى آن اسلت كله قلدرت و ظرفيلت        حال اگر«. قت و تأثيرد

 اى است كه مقياس آن در دست ماست.  مقدورات بگونه  سازى ما در تبديل موانع به هماهنگ

  بررسى كيفيت تنظيم جدول ماتريسى جهانى شدن - 1
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« تعريلف، تكليلف و تطبيلق   »اى بنويسيم كه در سلطر آن،   هاگر اين امر واقع شود بايست اين ضرب را بگون

، «تعريف سلرعت »با اين وصف آيا صحيح است كه از تركيب «. سرعت، دقت و تأثير»و در ستون آن،  باشد

 سخن بگوئيم؟ « تطبيق سرعت»و « سرعت  تكليف»

 ون در ست« سرعت، دقت، تأثير»در سطر و « تعريف، تكليف و تطبيق»احتمال اول:  - 1/1

 سرعت، دقت و»را بياوريم و در سطر آن، « تعريف، تكليف و تطبيق»يا آيا بعنوان احتمال دوم در ستون آن، 

 را؟« تأثير

 در سطر « سرعت، دقت، تأثير»در ستون و « تعريف، تكليف، تطبيق»احتمال دوم:  - 1/2

 رد احتمال دوم: به جهت محور بودن تعريف روابد اجتماعى  - 1/3

 سخن بگوئيم كه قطعلاً « سرعت تطبيق»و « سرعت تكليف»، «سرعت تعريف»احتمال دوم بايست از  بنابراين

تواند صحيح باشد. چون اگر چنين احتمالى صحيح باشد بمعناى آن است كه قلدرت ايجلاد    اين احتمال نمى

وعات تواند تعريف سرعت را تغيير دهد و بالفاصلله در خصلوص موضل    جديد را كسى دارد كه مى ساختار

يعنى سرعت تبديل سلاختار در   ;ارائه تعريف بپردازد و براى آن تكليف و تطبيق درست كند  اجتماعى نيز به

 مقدورات.  تبديل كردن موانع به

 دهد سخن بگوئيم بايست همان احتمال اول را )س(: اگر بخواهيم از آن كسى كه تعريف سرعت را تغيير مى

 صحيح بدانيم.

  ريف روابد اجتماعى را در اينجا مدّ نظر داريم. )ج(: خير! چون ما تع

 « تعريف، تكليف، تطبيق»تقويت احتمال دوم: تعريف روابد اجتماعى به  - 1/4

 سخن بگوئيم.« تعريف سرعت»)س(: پس بايست از 



 ·····························································································  59 

  را تغيير دهد زمانى كه ما سرعت را پائين بياوريم و آنرا در اين« تعريف سرعت»)ج(: مهم اين است كه اگر 

تعريلف، تكليلف و   »قسمت قرار دهيم آنگاه تكليف نسبت به سرعت به چه معنا خواهد بلود؟ يعنلى شلما    

ايد اما براستى چه كسى ساختار ساز است؟ چه كسى قدرت دارد كله بلا    اجزأ امور اجتماعى گرفته را« تطبيق

سازى سلاختارهاى اجتملاعى   تعاريف اجتماعى و ساختارها را تغيير دهد؟ به تعبير بهتر بهينه  سرعت بتواند

تواند تغيير  است؟ كسى كه از نظر دستگاه دانشى بتواند سرعت را در اختيار داشته باشد مى  بدست چه كسى

 عملى كند.  در مقياس سرعت را هم

 را؟« سرعت»يا « سرعت تعريف»)س(: 

 ضوعات جديدو بالطبع تغيير مو« تعريف سرعت»بهينه ساختار اجتماعى متوقف بر تغيير  - 1/4/1

  اضافه« سرعت»را به « تعريف»)ج(: اگر كسى سرعت را در اشيأ بدست داشت به اين صورت كه شما ابتدائاً 

بنويسيد )يعنلى آنلرا   « اثر فيزيكى»هم « تطبيق»بگذاريد و بجاى « حكم يا معادله»هم « تكليف»كنيد و بجاى 

كند و  را عوض مى« تعريف سرعت»زمانى كه كسى  ببريد و آنرا در روابد اجتماعى نياوريد( آنگاه  در دانش

تواند  جديدى را تحت مفهوم سرعت پوشش دهد حاصل عمل آن چيست؟ قطعاً چنين كسى مى  موضوعات

 را بهينه كند.   ساختار اجتماعى

 )س(: منظور من اين است كه از آنطر  اتفاقى نيفتاده است. آيا كسى از اول بنا را براين گذاشته است كه ما

گويد بنا بوده است سرعتى را ايجاد كنند كه ايجلاد ايلن سلرعت     را تغيير دهيم يا اينكه مى« تعريف سرعت»

  امر شده است كه مفهوم سرعت هم عوض شود؟  مبدأ اين

اى در حال كار اسلت تلا بتوانلد بله يلك       كنم. يك آزمايشگاه هسته )ج(: اآلن من تطبيق مسئله را عوض مى

كردن بشر برسد و بعنوان منبعى از منابع جهانى جاى خود را باز كند. حال به يلك   جديد در تسخير  سرعت

شلود   يابد. يعنى گرايش و بينشى در كار است كه نتيجه آن هم دانشى ملى  تئوريك دست مى  واقعيت در مقام
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نظرى و سپس كابردى است. دستگاهى مثل كلامپيوتر سلاخته شلده اسلت كله قلدرت         كه ابتدائاً يك دانش

سلازد. طبعلاً    دهد و مثالً عابر بانك مى به تبع آن ساختار بانكى را تغيير مى محاسبه بشر را تغيير داده است و

 دهد.  تغييرات سامان مى  تكاليف حقوقى را نيز متناسب با همين

  تابعى از قلدرت كارآملدى اسلت كله البتله      -« تعريف، تكليف و تطبيق»يعنى  -پس ساختارهاى اجتماعى 

نسبت به ارتباط آن با جهان است. لذا يك بلازخور پيلدا   « تعريف، تكليف و تطبيق»ر و راندمان همين بازخو

 كند.  خودش را عوض مى كند و مى

  صحيح« سرعت تعريف»)س(: پس ارتباط آن با جهان مبدأ اين شد كه خود اين نيز عوض شود يعنى همان 

ين شده است كه بعدأ خود مفهوم سلرعت هلم تغييلر    گوييم سرعتش در تغيير تعريف، مبدأ ا است. چون مى

 است. « تعريف سرعت»كند. چون گفته بوديم ارتباطش با جهان، مبدأ تغيير  مى پيدا

 نويسيم.  )ج(: اشكال ندارد. حاال هر دو احتمال را مى

 تغيير در تعريف سرعت تغيير در تعريف علوم تغيير در روابد اجتماعى  - 1/4/2

 تمال دوم مدّ نظر شماست. )س(: پس اآلن اح

دهم. هر چند اين صحيح است كله   )ج(: خير اما در عين حال براى تأمل نسبت به اين مطلب نيز فرصت مى

اش  تعريف سرعت را عوض كنيم ولى پس از آنكه اين تغيير تعريف سرعت، در علوم حاصل شلد نتيجله   ما

شود؟ در علوم.  س تعريف سرعت در كجا عوض مىكه تعاريف روابد اجتماعى نيز تغيير يابد. پ شود اين مى

اجتماعى است. لذا ساختار اجتماعى، داراى يك اثر است  اما حاصل علوم چيست؟ قطعاً حاصل يك ساختار

تغيير در تعاريف، منجر به تغيير در روابد اجتماعى   كند و سپس اين كه آن اثر، تعاريف در علم را عوض مى

 شود. مى
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  در معنائى كه در ساختار اجتملاعى اسلت   - 1ست كه تعريف هم به دو معنا بكار رود: در اين حال طبيعى ا

باضافه تكليف )يعنى دستور( و باضافه تطبيق )يعنى مرحله اجرائى(. به تعبيلر بهتلر يلك سلاختمان و نظلام      

و نفس گردد  گيرد. پس آنچه كه حاصل آن است دوباره بر مى دهد و كارى صورت مى نتيجه مى اجتماعى را

طلبلد.   كند. چون يك قدرت جديد است لذا يك ساختار و نظام جديد را مى عوض مى  تعريف جامعه را هم

كند. نظام اجتماعى نيز كله   ساختار يا مجراى جريان اجتماعى جديدى را طلب مى در حقيقت قدرت جديد،

 مجراى جريان قدرت است.

 ايجاد شده است؟  )س(: كه البته خود اين قدرت جديد هم در يك ساختار

 نلاميم. ايلن سلاختار،    )ج(: بله در ساختار قبلى ايجاد شده است كه مثالً آنرا ساختار اجتماعى شماره يك مى

بلوده اسلت.    -و به تعبيرى تكاملل عللوم    -راندمانى را دارا بوده است كه در آن راندمان، همان تغيير علوم 

گلردد و   ماً بر گرايشى نيز متكى اسلت دوبلاره بلر ملى    كه ساختارى نظرى و تجربى است و حت  تكامل علوم

 كند.  را هم عوض مى -« تعريف، تكليف و تطبيق»يعنى  -  ساختار ارزشى اجتماعى

 در جامعه « ارزشى، سنجشى و دانشى»بررسى سه ساختار  - 2

  و تحقلق « عله نظام ارزشى جام»را بعنوان « تعريف، تكليف و تطبيق»حال اگر ما سه ساختار را فرض كنيم و 

(بايست ديد معناى آن بچه صورت خواهد بود؟ يعنى در اينجا سخن از نظام ارزشلى  1ارزش در آن بدانيم. )

 عينى جامعه است.   در جريان

 كند كه پذيرش آن بمعنى پذيرش همان نظام ارزشى است.  )س(: يعنى يك نظام ارزشى را ايجاد مى

 تعريف، تكليف و»بخواهد تحقق عينى پيدا كند همان « جاهدهجهتگيرى، موضعگيرى و م»)ج(: يعنى هرگاه 

 شود.  مى« تطبيق

 خواهيم بگيريم؟  اى مى )س(: حال از اين امر چه نتيجه
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، يك نظام ارزشى، يلك نظلام بينشلى و يلك نظلام دانشلى       «تحقق»خواهيم بگوئيم كه ما در مرحله  )ج(: مى

 داريم. 

 به عنوان نظام ارزشى  « تعريف، تكليف، تطبيق» - 2/1

 به عنوان نظام بينشى « نظرى، كاربردى، اجرائى»علوم  - 2/2

 داريلد « بكلارگيرى »اى كه در خصلوص   تا معادله« جهان»شما معادل نظام بينشى خود، از تعريفى كه درباره 

وجلود دارد و بنلام    -غيلر از ابلزار عينلى آن     -يعنى آنچله كله در فرهنلگ     ;توانيد در يك نظام بياوريد مى

ملورد نظلر اسلت. چلون در      -و نله اجتملاعى    -افزارهاى علمى  شود. به تعبير بهتر نرم مى  افزارها ناميده نرم

بينش در ميان است. نهايت امر اين است كه بينش كاربردى، يكدسته است و بيلنش    افزارهاى علمى، پاى نزم

ريزى هلم دسلته مسلتقلى را     اى ديگر و باالخره بينش اجرائى و برنامه دسته  منظرى محض و تئوريك شما ه

ترين مرحله كه  ترين مرتبه تا اجرائى از نظرى -در اين تقسيمات  -  دهد. در هر حال بخش معقول تشكيل مى

  سازى و اداره است دانش برنامه ريزى و هماهنگ

 كار داريد: مطرح است. به بيان بهتر شما با اين بخشها سر و 

  بخش - 3بخش كاربردى كه همان بخش معادله است.  - 2بخش نظرى كه همان بخش تئوريك است.  - 1

 اجرائى كه همان بخش برنامه ريزى و سازماندهى حين عمل است. 

 مهمترين نظام دانشى « منابع، ابزار، محصول» - 2/3

  يد و آن همان محصوالتى است كه بله آنهلا دسلت   اما غير از اين محور، با يك محور ديگر نيز سر و كار دار

ايد كه البته آن هلم داراى سلاختار    افزار دست پيدا كرده گويند كه شما به يك سخت ايد. در اين حال مى يافته

يعنى در اينجا نيز شما با يك مواد اوليه، يك ابزار تبديل و يك حاصل تبديل سر و كار داريد. حال هر  است.

ه و نيز ابزار تبديل و باالخره آنچه كه محصول آن است و تبديل شلده اسلت داراى نظلام و    اولي يك از مواد
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بلكه صلرفاً املرى اسلت كله      ;اين نيز دانش است اما نه يك دانش كاربردى و اجرائى  باشد. البته ساختار مى

د دانلش يلا   دانشجو با خارج است. پس اين صرفاً معادل دانش است و نه خلو  مربوط به تحقق عينى روابد

 تعريف آن. 

 )س(: چه چيزى معادل دانش است؟ 

 عللوم نظلرى، كلاربردى و   »اسلت و  « ارزش»يلا  « گرايش»، معادل با «تعريف، تكليف و تطبيق»)ج(: ببينيد! 

 است.« دانش»، معادل با «منابع، ابزار و محصول»است و باالخره « بينش»، معادل و متناظر با «اجرائى

 بع و شمول آن نسبت به منابع انسانى عام بودن منا - 2/3/1

  شود. و وقتى سخن از ابزار تبلديل  البته فراموش نكنيم كه منابع، منابع عام است و شامل منابع انسانى نيز مى

توان از مثالً ويدئو و اساليد و... نيز نام برد كه محصول آنها تسريع در انتقال مطالب است و  آيد مى بميان مى

شلود. در ايلن حلال ديگلر      در مقايسه ذهن مخاطب و بوسيله تحريك احساس او عملى مىتسريع   از طريق

ملاه تلدريس كلرد. پلس      2سلاله را در زملان    2توان يكلدوره درس   شود و مى طوالنى نمى مقايسه كردن او

ر توان ذهن مخاطب را فعال كرد و از اين درجه به درجه بلاالتر ارتقلأ داد. بل    مى  محصول كار چنين است كه

گرفت در مقام يادگيرى و تشلديد و   كه صرفاً چشم كودك را بكار مى  خال  اسباب بازيهاى قديمى كودكان

بازيهاى امروزى مرتباً ذهن كودك را فعال نگه  بسيارى از اسباب فعاليت ذهنى او تأثير بسيار كمى داشت. اما

تا مثالً چند مهره را درون جايگلاه ملورد   دهد  افزايش مى  دارد و ضريب دقت او را مرتباً حين بازى كردن مى

شود كه در سلطوح   بينائى و شنوائى و ذهنى او مى  نظر قرار دهد يا... اين بازيها باعث تحرك حواس مختلف

ذهن و حافظه او، خسلتگى تحصليل را هلم      سال كاربرد دارد و ضمن افزايش قوه 2 - 15مختلف سنى بين 

 بدنبال ندارد. 
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  گرديلد و درهلم ضلرب    تواند شامل منابع انسانى نيز بشود. تا جائى كله شلما برملى    مىپس منابع مورد نظر 

را كه همان ساختارهاست بعنوان آنكله چله ظرفيتلى از قلدرت را اآلن     « تعريف، تكليف و تطبيق»كنيد و  مى

 هيد. د و ابزار براى چه كارى است و چگونه بايد تغيير كند يا بهينه شود مدّ نظر قرار مى تحمل دارد

 در يك جامعه مبناى وحدت آن « گرايش، بينش، دانش»نظام  - 2/4

  را مالحظه كنيم ضمن ضرب اين سه عنلوان « معادل»گذريم. ما اگر در جريان عينى جامعه،  از اين مطلب مى

خلواهيم بگلوئيم    بينيد كه ملى  خواهيم تمام كنيم؟ اگر خوب دقت كنيد مى در آن سه عنوان، چه چيزى را مى

در شكل عام است. اما موضوع اين وحلدت و موضلوع   « گرايش، بينش و دانش»وحدت يك جامعه،   اىمبن

نسلبت  « گلرايش، بيلنش و دانلش   »دانيد كه ما همواره در زمان، اوصا  توسعه را بله   چيست؟ مى  اين زمان

آنهم سلطوحى كله    ;شود كه هر گونه تغيير در اينها منشأ تحول در همبستگى جامعه مى  دهيم به اين دليل مى

است. البته دومى، همان اوصا  ساختارى يا مكانى « توسعه، كالن و خرد»سطح  موضوع ساختارى آن اصالً

است. اما اثرى كه در اينجا بمعناى كارآئى و نسبت بلين ايلن دو مطلرح اسلت در حقيقلت هملان عنلاوين        

پاورقى صورت گرفت اينك بله ملتن بلاز    اى كه در  است. حال پس از اين اشاره« المللى و ملّى بين جهانى،»

اين بحث به چه امورى نيازمنديم. يعنى بايست در چه عناوينى ضلرب   كنيم تا ببينيم در گرديم و دقتى مى مى

 اجرائى تمام شود؟  صورت گيرد تا طرح ما در محورهاى موازى

 جهانى « تعريف، تكليف و تطبيق»عدم جهانى بودن ما بدليل عدم حضور در  - 3

ا بايد بدانيم كه تعاريف جهانى چيزى نيست كه هركس بتواند ارائه آنرا بدست گيلرد. در جلسله قبلل نيلز     م

اين صحيح نيست كه به فرستادن يك نماينده به سازمان ملل و يا حتى حضور بسليارى از نماينلدگان     گفتيم

از جملله تعريلف    -سلانى  اسالمى در آنجا دلخوش باشيم. چون زمانى كه ما حتى بلراى املور ان    كشورهاى

تعريف كاربردى نداريم ولى آنان كه بر مبناى مادى خود براى ايجاد ساختار متناسب   يك -عدالت و توسعه 
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اند  كند؟ آنان نشان داده تعاريف كاربردى را دارند اين حضور چه دردى را دوا مى  با ديدگاهشان، قدرت ارائه

رائه دهند و يك ساماندهى را تحقق بخشند. البته ملا نيلز قلادر بله     را ا« تطبيق  تعريف، تكليف و»كه قادرند 

سازى و نيز ارائه تعريف به نسبت و تعاريف تناسباتى  ساختار و مجموعه  ارائه مفاهيم كلّى هستيم اما از عهده

هده ما آئيم. طبعاً تكليفى نيز كه بتوان ساماندهى را صورت دهد از ع نمى كه بتواند يك نظام را تحول دهد بر

 خارج است. 

 در حال حاضر نمايندگان كشورهاى اسالمى در آنجا حضور دارند اما براستى چله كلارى از عهلده آنهلا بلر     

آيد؟ مناسب است براى انتقال بيشتر مطلب، يك مثال ساده بلزنيم: اآلن نيلز نماينلدگان مجللس شلوراى       مى

ها را نيز تغيير دهند. بيست سلال هلم    وزارتخانهتوانند سازماندهى  نمايندگان اين مردم هستند و مى اسالمى،

، يلك چلارت مناسلب تشلكيالت     «سازمان امور داراى و اسلتخدامى »منتظرند كه از طر   گذرد و هنوز مى

نمايندگان سازمان نيز در اختيار شما باشند مطمئن باشليد بهتلر از آنچله كله در       دولتى ارائه شود! اگر تمامى

كارائى نخواهيد داشت. گرچه اآلن اگر نمايندگان اهل تسنن و اقليتهلاى   ايد همجلس شوراى اسالمى كار كرد

اكثريت نمايندگان در اختيار شما هستند اما چلون مفلاهيم شلما     مذهبى را هم از مجلس فعلى كسر كنيد باز

ناهنجلارى  اند دچلار   آنجائى كه قانونى را نيز گذرانده قادر به اراده تعاريف تكاليف كاربردى نبوده است لذا

سلاده انديشلى اسلت اگلر تصلور كنليم         اند! پلس  شده و براى رفع آن دوباره سراغ تخصصهاى تجربى رفته

 توانيم با همين حرفها در محافل جهانى، آنها را به تسخير خود درآوريم.  مى

  رت عينى الزم)س(: البته هر دو آنها مطرح است. چون اگر مفاهيم نيز در اختيار ما باشند اما از ساختار و قد

 نمايد؟  بهره باشيم باز مشكل به صورت ديگر رخ مى بى

گرفتن   جهانى، شاخصه جهانى شدن و بدست« تعريف، تكليف، تطبيق»در ارائه « سرعت، دقت، تأثير» - 3/1

 اقتدار عينى 
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ايلن معناسلت    را بگيريم آنگاه به« سرعت و دقت و تأثير»اگر ما بتوانيم « و تطبيق« تعريف، تكليف»)ج(: در 

ايم. اما اين نيز بنوبه خود منوط به اين است كه قبالً تعريف  قدرت تصر  در عينيت را از آنِ خود ساخته  كه

اى  ما عناوين كلّى باشلد بگونله  « تعريف، تكليف و تطبيق»سازى ما تعاريف كاربردى باشد. يعنى اگر  محيد

آيد خصوصاً كه اآلن  ى نباشد حتماً آن مشكل بوجود مىكلّى، احكام كلّى بار شود و كاربرد  كه بر موضوعات

هم بدست ما نيست! بله اگر قدرت ساختارسازى پيدا كنيم بله ايلن معناسلت كله     « تطبيق تعريف،تكليف و»

 است.   مفاهيم ما كاربردى شده

 است؟ « تعريف، تكليف و تطبيق»)س(: آيا قدرت بر ساختارسازى بمعناى دارا بودن قدرت بهينه 

  اى كه منطق حساسيتها، منطق مفلاهيم نظلرى و منطلق عينلى     (: يعنى قدرت ايجاد نسبت بين امور بگونه)س

را تعريف كنند. به بيان ديگر اينها بايلد بتواننلد در نظلام، مناسلبات      -يعنى نظام  -مابتوانند نسبت و تناسب 

كه تعاريف نظرى محض هستند. با اين  تعريف كنند نه اينكه صرفاً عناوين مستقلى در اختيار ما باشد نظام را

بندى نيست بلكه تنظيم مجموعه و نسبت متغيرها مورد دقت خواهد بود  نظام بمعناى آدرس  وصف ديگر آن

اساس ايجاد و سلب يا مفاهيم جزئى و كلى و يا سير و تقسيم و يا ذاتلى  و عرضلى،    و الّا كليات موجود بر

اند يك نظام آدرسى را ارائه دهد و نه نظام نسبتها و تناسبهاى در تغيير تو مى بندى شده است كه نهايتاً آدرس

 را.  

 تبديل موانع به مقدورات در سايه جهانى شدن  - 3/2

 تواند اقتلدار عينلى تصلر  را در اختيلار     زند مى مى« سرعت، دقت و تأثير»لذا آن كسى كه حر  اول را در 

دهلد. در ايلن حلال     هم تبديل موانع به مقدورات را نتيجه ملى ، بر روى «سرعت، دقت و تأثير»بگيرد. يعنى 

قادر خواهد بود خيلى سريع حين مواجهه با مانع، آنرا به يك مقدور تبديل كند. به عبارت بهتلر    چنين كسى
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تسهيل و آنرا بدل به مقدور كند. اگر ما بر تكنولوژى در مقام تحقيق مسلد نباشيم محلال   تواند مشكل را مى

 است كه جهانى شويم. 

 استفاده از الگوى گزينش كلى در بكارگيرى تكنولوژى جهانى  - 3/3

 سلطه بر تكنولوژى غير هم در صورتى ممكن است كه حداقل، الگوى گزينشى كلّلى آن از آنِ ملا باشلد تلا    

شلود اگلر ملا سلرعت در      رت انفعالى محض بر خورد نكنيم. بله در خود آن الگوى توسعه كه بيان ملى بصو

اى كه قلدرت ريسلك را بلاال بلرده و بتلوانيم در       داشته باشيم بگونه -بر اساس نيروى انسانى  ولو –تبديل 

برتر   -اد ريسك خطر ولو در ايج -برنده شويم و قدرت تكنولوژى انسان سازى ما   دهيم سفارشهائى كه مى

شود كه اين ظرفيلت روحلى را بله يلك ظرفيلت       صرفاً به ما فرصت داده مى  از تكنولوژى غرب باشد آنگاه

 تسخير خود درآوريم اما باز اين پايان راه نيست.   ابزارى تبديل كنيم و مقدورات طبيعى را به

 نى شدن شاخصه اصلى در جها« سرعت، دقت و تأثير»تغيير در مقياس  - 3/4

 تعريف، تكليف و»كنيم كه اگر ما صرفاً به همان  )س(: حال براى تبيين بيشتر مطلب، اين سؤال را مطرح مى

بسنده كنيم و معيار جهانى شدن را به اين بدانيم كه چله كسلى قلدرت تعريلف دارد )بله اينكله بله        « تطبيق

جواب بگوئيم آن فرهنگ است كه تعاريف در سطح بين الملل بدست چه كسى است؟ و در   پذيرش ساندن

شكل دهد و سپس بر آن اساس، مقرراتى را وضع كنلد و نهايتلاً مقلررات اجرائلى آنلرا       تواند تعاريف را مى

سلرعت،  »است خودش را جهانى كند( حال هر چند ملا در اينجلا ظلاهراً از      تدوين كند چنين كسى توانسته

 نيم اين سخن چه كمبودى دارد؟ ببي  خواهيم ايم اما مى دقت و تأثير سخن نگفته

 تواند تعريف را بدست گيرد؟  )ج(: چه كسى و چگونه مى

تلوان   اى كه بتواند تغيير تعاريف را هم هدايت كنلد آنگلاه ملى    )س(: اگر براى آن، تغييرى قائل شويم بگونه

 تواند تعريف را بدست گيرد.  كه چنين كسى مى  گفت
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 تواند؟ آيا صرفاً با كثلرت نماينلده در آنجلا    هدايت كند؟ و اصوالً چگونه مىتواند آنرا  )ج(: اما چه كسى مى

 تواند به هدايت امر بپردازد؟  مى

  سلازى، بله   )س(: اين ديگر همان بحث تحليلى است كه اآلن مورد دقت قرار گرفت به اينكه قلدرت مفهلوم  

 گردد.  قدرت منطقى و عالوه بر آن به قدرت عينى برمى

گلر چله بصلورت     -ولوژى. به اينكه كسى كه داراى تكنولوژى عام به هر سه شكل آن باشد )ج(: يعنى تكن

تواند جريان را  و بگوئيم كسى كه تكنيك ابزارى، منطقى و پرورشى آن قوى باشد مى -جدا آورده شود  جدا

 كند كه اين سؤال در خصلوص هلر سله    اما شاخصه قوى بودن تكنيك چيست؟ حال فرقى نمى هدايت كند.

مطرح شلود. للذا هملين، شاخصله اسلت.       -« سرعت، دقت و تأثير»يعنى  -« و عينيت  اخالق، مفهوم»شكل 

اى باشد كه املور خلرد، او را از املور     معناست؟ يعنى حساسيتهاى او بگونه  اصوالً سرعت در پرورش به چه

محاسبه مفاهيم تبعلى نشلود و   فرعى و تبعى تميز دهد و غرق در   مفاهيم اصلى را از مفاهيم ;كالن باز ندارد

كند؟ ملثالً اگلر در منطلق ايلن املر       چيزى تغيير پيدا مى  بشناسد كه اگر آنجا اين تغيير رخ دهد بالفاصله چه

چنين كسى بلراى مقابلله بلا رشلد منطقلى       كند. در اين حال ديگر تغيير يابد همه امور شكل ديگرى پيدا مى

كسى تحريكات فعللى غلرب را در     لوحانه است كه . بسيار سادهپردازد دشمن هرگز به تعميرات تطبيقى نمى

آفريقلا در حلال حاضلر يلا      شهوات و نظامى كه پيدا كرده است همانند تحريكات شهوانى در هندوستان يلا 

در غرب اسلت    پانصد سال پيش بداند. بله اآلن و قبالً در اين ممالك، زنا بوده است اما نوع زنائى كه امروزه

 بنلدى شلده اسلت و    ز اين بالد نبوده و نيست چون امروزه تحريكات شلهوانى غلرب، كلالس   در هيچيك ا

دانند و بلراى آن شلأن و جايگلاه     مناصب خاصى براى آنها تعريف شده است. اوالً چنين عملى را قبيح نمى

اجتملاعى  دانند بلكه آنرا يك مكلان پذيرفتله شلده     اند لذا دانسينگ را مكان بدنامى نمى تعريف كرده  خاصى

كننلد. ثالثلاً داراى    اند و بعنلوان يلك عللم از آن يلاد ملى      براى چنين عملى، مربى پرورش داده دانند. ثانياً مى



 ·····························································································  49 

است و اشتهأ جمعى را در قالب عكس، فيلم، نوشيدنى و حركات گونلاگونى، تنلوع     تنوعات گوناگونى شده

اند. رابعلاً ايلن معضلل را بلراى      هأ تعريف كردهعكس يا... يك نوع حركت و اشت اند لذا براى هر فيلم يا داده

اين اشتهأ جمعى شدت داد و آنرا به حدّى رساند كه انعكلاس خلود     توان به اند كه چگونه مى خود رفع كرده

اينكه سطح شهوت و غضب در اين جوامع كلامالً بلا سلطح      ها شود. نتيجه تحركها منشأ تشديد بيشتر عالقه

توان شرح صدرللكفر را  و مرتبه است كه كامالً مى  شود و در سطح مادى متفاوت مىمعمولى در جوامع كمتر 

دهد كه امكان قدرت انتقلال   اصوالً شرح صدر زمانى رخ مى بصورت شدّت يافته در آن جوامع به عيان ديد.

ما توان آنرا غرق در يلك حاللت كلرد. شل     داشته باشد لذا نمى از يك حالت به حالت ديگر با سرعت وجود

شود كانّ از اين غصه يا فرحى كه  كوچك، غرق مى  ايد كه گاهى يك بچه در يك شهوت يا يك غضب ديده

بينيد كه نه تنها طرح قتل علام   انسانى را مى  باشد! اما گاهى هم براى او پيدا شده است در حال جان دادن مى

اى كه آنرا آرايش  حضور دارد بگونه ريزد بلكه در طوفان اين غضب نيز جمعى صدها هزار انسان را مى دسته

جهلانى شلدن اسلت كله       شود. اين مطلب مهملى در فرهنلگ   برد و بر غضب مهيمن مى به جلو مى ;دهد مى

است. للذا آن    سرعت در انتقال حاالت، سرعت در سنجش و سرعت در تأثير و حضور امر غير قابل انكارى

پيلدا    هلا غلظلت   حال آنكه آن ديگرى كه در اين عرصه شود بچه غريق در آالم و شهوات حتماً دستپاچه مى

شود. حال اگر اين غلظت، اجتماعى شود و داراى ساختار گردد وضلع از ايلن نيلز     كرده است دستپاچه نمى

شود. چون ساختار آن است كه توسعه يافته است و نه عناصرش. بله در پانصد سال پيش عناصلرى   مى بدتر

لاليمان داشتند اما سازمانها چنين نبودند ولى املروزه سلازمانها چنلين هسلتند.     شرح صدرللكفر يا   بودند كه

خلواهيم، در ملورد    الزم داريم و موضوعاتى را كه مى« شاخصه»را بعنوان « سرعت، دقت و تأثير» بنابراين ما

يلا  « نشلى گرايشى، بينشى و دا»در بخشهاى مختلف است تا نهايتاً بتوانيم ببينيم در بخش   محصوالت جامعه

قضيه بچه صورت است. آنچه در اين جلسه گذشت در واقع تشريح مطلب بود تا بله   «اخالق، علوم و ابزار»
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بله  « سرعت، دقت و تأثير»در « تعريف، تكليف و تطبيق»گانه  9ما امكان دهد بتوانيم ببينيم از ضرب عناوين 

تعريلف  »سخن گفتيم بله اينكله   « عتتعريف سر»و « تعريف  سرعت»شود؟ مثالً از  دو شكل، چه حاصل مى

، همان تبديل سلاختارهاى اجتملاعى اسلت كله     «تعريف  سرعت»شود ولى  حتماً در علوم انجام مى« سرعت

نيازمنديم. اين املر را تملامى كسلانى كله در اختيلار       سازى ساختارهاست. البته ما به هر دو آنها بمعناى بهينه

مسلد باشلند و هلم بلر     -توسعه در علوم   يعنى -ف مقياس سرعت توانند بر تغيير تعري داشته باشند هم مى

تفوّق يابند. با اين وصلف كسلانى   -اجتماعى  سازى ساختارهاى يعنى قدرت بهينه -تغيير در سرعت تعريف 

  توانند امر جهانى زنند طبعاً مى كه حر  اول را در تغيير مقياس و... مى

 توانند در بهينه تخصيص حضور يابند.  دست نيافتند صرفاً مىشدن را بدست بگيرند. اما اگر بر اين مهم 

 المللى( و حضور ملى  اى يا بين تفاوت حضور جهانى با حضور در تخصيص )حضور منطقه - 4

  بايك سهم معلين  -مثل نيروى انسانى  -البته اين نكته را فراموش نكنيد كه امكان دارد انسان در بعض امور 

 المللى يا سطح جهانى )اولى( حضور يابد و در عرصه امور اقتصادى در سطح بينگرچه صددرصد نباشد در 

تخصيص )دومى( و باالخره در عرصه امور فرهنگى صرفاً در سطح مللى )سلومى( حضلور خلود را اعلالم      

توانلد   پذير است كه اين قدرت مى جهانى شدن، امرى است كه با دارابودن قدرت خاصى امكان نمايد. اصوالً

سياسلت،  »انسانى و يا تكنيك ابزارى معنا شود. در هر حال آنجا كه ما قدرت خلود را در    صه تكنيكدر عر

داريم زمانى كه حر  اول را بلزنيم جهلانى    اعالم مى« انسان، امكان و ارتباط»عرصه  و در« فرهنگ و اقتصاد

 يم يافت. خواه« تخصيص»حر  دوم را زديم صرفاً حضور در  خواهيم شد. و اگر چنين نشد و

 حضور در تخصيص، حضور در مرتبه دوم )حضور بعد از تعريفها(  - 4/1

  توانيم تعاريف جهانى را تغييلر دهليم وللى    اين حضور، پس از ارائه تعريفهاست. بدين معنا كه ما اكنون نمى

 اى برخلورد كنليم كله در    توانيم با جهان مستضعف بر اساس تعاريف و مقلدورات تعريلف شلده بگونله     مى
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ريلزى همكلارى سلازمانهاى     تلوانيم در برنامله   اى بتوانيم دخالت كنيم. در اين حال مى اندازه چرخش آنها تا

اسلت.  « تعريف، تكليف و تطبيلق »همين امر هم باز مستلزم وجود حدّى از قدرت   اى حضور يابيم كه منطقه

توان حر  دوم را زد. بله   بلكه مى ;حر  اول را بزنيم« سرعت، دقت و تأثير» اما ديگر الزم نيست كه ما در

ريزى و تخصيص مقدورات را در  توان الگوى برنامه بدست گرفت ولى مى توان علم را بيان بهتر هر چند نمى

اقدام كلرد. حلال بلا    « اوپك»داد و مثالً به ايجاد سازمانى همچون   يك بازار مشترك و همكارى جمعى ارائه

 خود را نگاه داشت.  -و نه مطلق  -معين   ن در يك سقفتوا ايجاد چنين سازمانهائى صرفاً مى

 اى( مرحله انتقال به حضور جهانى  حضور در تخصيص )حضور منطقه - 4/1/1

 )س(: چه بسا براى جهانى شدن نيز الزم باشد از همين مرحله عبور كنيم. 

بلاالخره اآلن تملامى تعلاريف    )ج(: احسنت! شما در منطقه، نيازمند عبور از اين مرحله انتقالى هستيد چلون  

اى است كه كفار نيز چنلين تعلاريفى را    بگونه -همچون رن   -جهانى نيست و البته بعض تعاريف شما شما

خود ندارند. به تعبير ديگر ضعفى را كه در آن دستگاه است شما قادريد آنرا تحريك كنيد تا ايلن    در دستگاه

كند كه دامن زدن به اين ضلعف، در   قل شود. حال فرقى نمىديگرى كه مستضعفين هستند منت  ضعف به عده

 -و نله جهلانى    -الملللى   فرهنگ يا سياست. اما نهايت امر، حضور شما در سطح بين عرصه اقتصاد باشد يا

اى را هملراه خلود    توانيد در منطقه انسانى بنام مستضعفين، گروه و دسلته  مى شود. در حقيقت شما تثبيت مى

بگوئيد من هيچ تعريف كاربردى ندارم بلكه بايست الاقل حلر  دوم را   توانيد ن جا هم نمىكنيد اما در همي

اين تعريف كاربردى را در انيجا ارائه دهيد تا بتوانيد با اسلتفاده از   در اينجا داشته باشيد. پس بايد مقدارى از

كلت و سلازماندهى مبلارزه    ايشان را هماهنگ كنيد و بله حر  فلسفه شدن و نظام فكرى قابل تبديل به عمل،

توان سراغ گرفت گرچه در رده دوم باشد. در اين  مى «تعريف، تكليف و تطبيق»بپردازيد. در اينجا نيز باز از 

 عمومى حر  اول را بزنيد.   حال ديگر الزم نيست در خصوص فيزيك اتمى و صنايع
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 زمه حضور ملى حضور در هماهنگى مفاهيم، رفتارها و ابزارها در سطح ملى، ال - 4/2

  اما اگر اين را هم نداشتيد و نتوانستيد علم مبارزه، فلسفه تاريخ و تحليل جامعى از ظلم را ارائه دهيد بايست

قانع كنيد. اما در اينجا باز هم براى آنكه از انحالل يك ملّلت  « سطح ملّى»تر بيائيد و خود را به  يك پلّه پائين

سازى مفاهيم، رفتارهلا و ابزارهلا    را تأمين نمائيد به مقدارى هماهنگكنيد و مصونيت و حفظ آن   جلوگيرى

شوند. چون شلما حلداقلِ    اين سطح نيز قادر نبوديد حتماً آنها در ملّت شما حاضر مى نيازمنديد. ولى اگر بر

 ايد لذا بايست به هماهنگى ايشان تن دهيد.  سطح دارا نبوده  سازى را در كمترين هماهنگ

  الملل هماهنگ كنيد بايست شاخصه آنرا رعايت كنيد كله  ستيد مقدورات بيرونى را در سطح بيناگر شما توان

اسلت. در ايلن حلال ديگلر     « تخصليص »در رتبله  « سياسى، فرهنگى و اقتصلادى »همانا هماهنگى مقدورات 

مثلل شلكر،    -بسنده كرد بلكه بايست كليه منابع  -مثل نفت  -صرفاً به هماهنگى در زمينه يك كاال  توان نمى

را شناخت و از عهده ساختن يك كشور واحد مربوط به مستضعفين برآملد. اگلر شلما     - نمك و فلزات و...

خواهيد آنها را به دنيا ارائه دهيد بايسلت بتوانيلد بلر     در اختيار داريد كه مى مثالً مواد اوليه يا مواد تبديلى را

ينش آن در جهت منافعشان صورت گيلرد بله   بنفع شما باشد و گز  اساس يك الگوى تخصيص مشخص كه

مرحله دوم از تعاريف در اختيار شما باشد. به بيان بهتر   تعامل با دنيا بپردازيد و اين ممكن نيست. مگر آنكه

سطح ملى بكشد ديگر بايست بله مللت خلود      بايست بتوانيد نظام مكتبى خود را راه بيندازيد. بله اگر كار به

شديدى محصور ببينيد اما در هر صورت   منطقه برداريد و البته خود را در محدوديتهاىاكتفا كنيد و چشم از 

 توانيد مطلقاً خود را از جهان خارج بريده كنيد.  شما هرگز نمى

 توانيد باقى بمانيد اما به نسبت بسيار زيادى مجبوريد رنلگ آنهلا را بپذيريلد.     )ج(: احسنت! البته باز شما مى

  المللى جهانى، بين»در سطح « سياست، فرهنگ و اقتصاد»لسه آينده در خصوص شاخصه الزم است كه در ج
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مورد دقت قلرار گرفلت كله چله     « جدول جامعه»توضيح بيشترى ارائه دهيم هر چند اين مطلب در « و ملى

 مربوط به چه سطحى است. اما اگر الزم باشد توضيح مجددى صورت گيرد اين كار را خواهيم كرد.   امورى

هائى را براى جهانى شدن اسالمى و غير اسالمى ارائله دهليم    دانيد كه بنا داشتيم شاخصه )س(: البته خود مى

 تا

 اينكه به اين مطلب برسيم كه چه نوع اطالعاتى در اين خصوص ضرورى است. 

 دهد.دهيم كه بتواند تشخيص عينى را تحويل  )ج(: بله همين طور است اما اكنون ما نظامى را ارائه مى

 دهيم.  بعداً جدول جامعه و ملحقات آن را خدمت شما ارائه مى هللانشأا

 «               العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»

دانيم؟ چون جامعله، كسلى را    مى« نظام ارزشى جامعه»را معادل « تعريف، تكليف و تطبيق»اصوالً چرا  _  1

كنلد و شلرارت را    اينكه شرافت را منسوب كند به كسى كه تبعيت مىداند و حق  متخلّف است مجرم مى  كه

دارد. البته اينجا ارزش، ارزش جارى است و نه  كند براى خود محفوظ مى به كسى كه تخلف مى منسوب كند

با يكديگر تفاوت دارند. مثالً كسى كه چك كشيده است و نتواند از عهده پرداخت آن  گرايشى. چون اين دو

بعنوان كسى كه اعتبار بانك را شكسته است بايست به زندان برود اما قلوانين    ق قوانين جارى چكبر آيد طب

اى است. يعنى يك  اين امر در هر دستگاه حقوقى بگونه«. فنظرْ الى مسيرْ ان كان ذو عسرْ»فرمايد:  اسالمى مى

والً مفهوم كيفر ايلن اسلت   شود. اص آن، يك نظام كيفرى مطرح مى  نظام حقوق داريم كه در صورت شكستن

شوى كله جلاى دارد جامعله تلو را ادب      منتسب به شرارت مى كه در صورت تخلف از نظام ارزشى جامعه،

 كند.  



55  ······························································································································································  

حال اگر در نظام حقوقى جامعه، به هر صورتى مقدارى مال به شما منتقل شود كه در نظلام ارزشلى اسلالم،    

گذرد بلكه موجب تكريم چنين شخصى نيز  نار اين مهم مىنحوه انتقال محكوم باشد براحتى جامعه از ك  اين

 شود. پس در اينجا صحبت از نظام ارزشى در جريان عينى جامعه است.  آحاد جامعه مى  در ميان



 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

 «جهانى المللى، ملّى، بين»شاخصه سه سطح از حضور  : عنوان جلسه

 4جلسه 

 :فهرست مطالب

 53    مقدمه

 53   «المللى، جهانى ملّى، بين»لزوم طرح جهانى شدن در سه سطح  - 1

المللى شدن به معناى حضور در امور كالن ارتباطى و جهانى شدن به معناى حضور در توسعه در  بين - 1/1

 54    سطح جهانى

 55    بررسى سطوح حضور جهانى - 2

 55    در سطح جهانى باالترين مرتبه در حضور جهانى« قدرت، اطالع، ثروت»سرپرستى تكامل  - 2/1

 55    به دست داشتن الگو و متدلوژى ارتباط دومين مرتبه در حضور جهانى - 2/2

   نسبت به رقيب در سايه بدسلت داشلتن الگلوى ارتبلاط    « مسابقه، مذاكره، معاهده»پيشى گرفتن در  - 2/2/1
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 57    مديريت بحران توسد الگوى ارتباط براى دشمن - 2/2/2

 57   «المللى، جهانى ملى، بين»لزوم داشتن الگوى ارتباط در سه سطح  - 2/2/3

 58    امكان طرح الگوى ارتباط در دو سطح بدست گرفتن متدلوژى علوم و تخصيص امكانات - 2/2/4

 58    تخصيص در سطح جهانى امكان نداشتن الگوى توسعه و داشتن الگوى - 2/2/5
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 59    نيازمند بودن الگوى توسعه به اطالعات تخصصى - 2/2/2

 21   ورى در پايينتر سطح از حضور لزوم داشتن الگوى بهره - 2/3

 21    ورى از بين رفتن قيموميت ملى در صورت نداشتن الگوى بهره - 2/3/1

 21   يگربا يكد« المللى ملى، جهانى، بين»تفاوت حضور  - 3

 21   حضور جهانى به معناى ايجاد قوانين و ساختارهاى جهانى )ايجاد الگوى توسعه( - 3/1

 21    المللى به معناى اجراى قوانين جهانى و حضور در تنظيم روابد كالن حضور بين - 3/2

 21   محكوم بودن در توسعه به جهت عدم حاكميت بر توليد منطقها و ساختارها - 3/3

 22   «قدرت، اطالع، ثروت»شاخصه جهانى شدن در باب سرپرستى « سرعت، دقت، تأثير» - 3/4

   مصونيت الزمه حكومت بر زمان )تبديل شدن ساختارها( و حكومت بر مكان )تبديل شلدن منزلتهلا(   - 3/5

22 

 23    علت پيدايش ساختارهاى اجتماعى و تحقق اختيار اجتماعى« قدرت، اطالع، ثروت»توسعه  - 3/2

 24    داشتن ساختارهاى منطقى، شاخصه الگوى توسعه در سطح جهانى - 3/7



 بسمه تعالی

 

  79/1/21جهانى شدن فرهنگى تاريخ:  4جلسه 

 مقدمه 

)س(: براى اينكه معيار و روشى براى تلأمين منلابع پيلدا كنليم بحلث را در مفهلوم و معيلار جهلانى شلدن          

متمركزكرديم. كليت بحث مطرح شده اين بود كه معيار اصلى در جهانى شدن يكى كارآمدى در حلد ايجلاد   

توانلد بزنلد.    اى بتواند اين كارآمدى را بدست بگيرد طبيعتاً حر  برتر را ملى  و اگر مجموعه  مقدورات است

در مقيلاس جهلانى حضلور    « قتعريف و تطبي»اين است كه در واقع بتواند در تغيير   اين كارآمدى هم حاصل

 ;اين توانايى در چنين سطحى از حضور، تابع قدرت تكنوللوژى اسلت   داشته باشد و بعد دقت شد كه خود

تغيير در حاالت، در سنجش و در ابزار سازى و حضور عينلى(    البته تكنولوژى بمعناى عامش )يعنى سرعت

 منظور است. 

 را بزند.  حر  اول« قدرت، اطالع، ثروت»)ج(: يعنى در 

 ؟ «قدرت، اطالع، ثروت»يا « گرايش، بينش، دانش»)س(: در 

 باشد.  بمعناى مظهر آن مى« قدرت، اطالع، ثروت»بعنوان مبنا و « گرايش، بينش، دانش»)ج(: 

 و يلا « حاالت، سلنجش و تلأثير عينلى   »در سرپرستى « سرعت، دقت، تأثير»گوييم ميزان  )س(: بنابراين ما مى

 المللى، است.  باشد. بعبارت ديگر ميزان، قدرت تكنولوژى در سطح بين مى« ثروتقدرت، اطالع، »

 در امر اجتماعى است. « قدرت، اطالع، ثروت»، «روحى، ذهنى، عينى»)ج(: به جاى امور 

 « المللى، جهانى ملّى، بين»لزوم طرح جهانى شدن در سه سطح  - 1
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  دن را در سطح پايينتر بياوريم و بگوييم اگلر بخلواهيم كله   توانيم دو كار انجام دهيم يكى اينكه جهانى ش مى

تأمين منابع در اين سطح انجام دهيم چه سئواالتى را بايد در مراحل برنامه تنظيم بكنيم؟ كار دوم اين اسلت  

كه گفتيم هلم  « المللى اى و بين ملى، منطقه»توان جهانى شدن را در سه سطح  بررسى كنيم به اينكه آيا مى  كه

 آيا عالوه بر جهانى شدن در سطح ملى به سطوح ديگر هم نياز داريم؟  ح كرد ومطر

  تلقى كه ما از جهانى شدن داريم ممكن است ديگران نداشته باشند. اگلر سله سلطح بكنليم خلوب متوجله      

 % جهانى شد يا اصالً بايد به فكر جهانى شدن نبود. 111گوييم يا بايد  شوند كه ما نمى مى

  گوييم ما به چه مقدار و ديگران به چه مقدار جهانى مرحله دارد يك مرحله اين است كه مى )س(: مسئله دو

هستند؟ اين موضوع اآلن بيشتر موضوع صحبت ماست و مورد سئوال هم اين است. برنامه انتقال به جهلانى  

 اند اين گونه بشوند.  مرحله بعدى است و ديگران هم يك دفعه نتوانسته  شدن

 اند اموال يا اطالعاتى را بدست آورند.  كنم كه يك دوره با تجارت توانسته عرض مى)ج(: مثال 

 خلواهيم سياسليتهاى خاصلى را    المللى موضوع بحث ما نيست ولى چلون بعلداً ملى    )س(: بحث ملى و بين

 پيشنهاد كنيم، الزم است. 

 تعريلف يلا در اثنلأ تعريلف،     توانيم قبل از مشخص نيست و مى« المللى، جهانى ملى، بين»)ج(: خود تعريف 

اش بصورت خيلى كلى و عبورى مفيد  جهانى شدن آنرا درست تشريح كنيم. بنابراين تعريف و حتى شاخصه

 است.

كنيم ممكن است ديگران ابتدا قبول نكنند زيرا تعريف به اين شكل در ذهن آنها  البته آنگونه كه ما تعريف مى

 نيست. 

 المللى فرق گذاشته نشود.  و بين )س(: البته ممكن است بين جهانى

 الملل خريدار داشته باشيم و مجبور باشند خواسته يا نخواسته ما را بپذيرند. جهانى شدن يعنى در سطح بين
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  دهم ولكن از قدرتهاى المللى هستيم و اينرا توضيح مى رسد كه ما حتماً از قدرتهاى بين )ج(: به نظرم مى

 جهانى نيستيم. 

 المللى يعنى جهانى و بين دُولى.  رود. بين المللى متراد  بكار مى )س(: واژه بين

توسعه در  المللى شدن به معناى حضور در امور كالن ارتباطى و جهانى شدن به معناى حضور در بين - 1/1

 سطح جهانى 

 تواند حضور داشلته باشلد   مىالمللى در امور كالن ارتباطى  المللى با جهانى اين است كه بين )ج(: تفاوت بين

 تواند حضور داشته باشد.  ولى در توسعه نمى

 آيد.  المللى و جهانى در نمى )س(: اين معنا از واژه بين

)ج(: ممكن است اين اصطالح بطور متداول و مرتكز به ارتكلاز عملومى شلده اسلت و فعلاًل كسلى را كله        

دانند. اين مثل اين است كه كسى معناى اين مطلب را كه  مىبين ملتها، تماس بگيرد همان را جهانى  تواند مى

متوجه نباشد و تنها تنظيمات كالن جامعه را بفهمد. گروههايى از انسلانها در   -« توسعه است  دولت مسئول»

هستند و مراوداتى هم با ديگران دارند، به اين گروهها با منطقه جغرافيلايى و دولتلى     مناطقى از جهان ساكن

 شود. ند ملت گفته مىكه دار

گيرد كه  همچنين كسى كه مرد ميدان بين اين ملتهاست غير از كسى است كه رهبرى توسعه كل را بدست مى

 گيرد مقهورند. نسبت به تصميماتى كه مى  همه

 باشد.  البته اين اصطالح مثل خيلى از اصطالحات، اصطالح سياسى مى

 داشته باشد بهتر نيست؟ )س(: آيا اگر اصطالح به معناى لغويش رابطه
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  يابى اصطالح ما به چه مقدار بايد باشد؟ آيا اصلطالح  )ج(: بله اگر اينگونه باشد بهتر است لكن اساساً توسعه

به معناى يك امر مجازى است يا به عنوان يك امر اصلى و ارتكاز شخصى اسلت كله بايلد از يلك مبنلايى      

 فعالً كارى به اين بحث نداريم.  تبعيت بكند؟

 بررسى سطوح حضور جهانى  - 2

 در سطح جهانى باالترين مرتبه در حضور جهانى « قدرت، اطالع، ثروت»سرپرستى تكامل  - 2/1

  اى گرديم. به نظر ما در اين بحث بايد هر دو كار را انجام دهيم هم يك گزارش ساده به بحث خودمان بر مى

در  -و تكامل دارد، كسى است كه در متدلوژى علوم  داشته باشيم و هم بگوييم كسى كه الگوى براى توسعه

زند. به عبارت ديگر بتواند تكامل روحى )يا قدرت(، اطالع )يلا ذهلن( و    حر  اوّل را مى -مختلف   سطوح

كله تعريلف،    -گيرى ادبيات اداره را  ثروت )يا تأثيرعينى( را سرپرستى كند كه در اين صورت قدرت بدست

 رد. دا -تكليف، تطبيق باشد 

 به دست داشتن الگو و متدلوژى ارتباط دومين مرتبه در حضور جهانى  - 2/2

 كسى كه اين الگو را ندارد در حقيقت منطق را در سطح باال و ساختار اصلى را ندارد لذا متلدلوژى عللوم را  

ل ارتباطى و كند ولى الگوى ارتباط و متدلوژى ارتباط را در دست دارد. براى منابع ارتباطى، مسائ عوض نمى

تواند اين سه را در امور اجتماعى، تكنيكى، طبيعى ضرب كند و با هلر كسلى    ارتباطى الگو دارد و مى شرايد

خصوصيتش در الگو ارتباط برقرار كند. يعنى نظام ارتباطى متناسلب بلا مقلدوراتش و حلل       متناسب با همان

ماعى او چيسلت؟ تلا ملن بگلويم وسلايل      به عبارت ديگر شما بگوييد مقدورات اجت موانعش طراحى كند. 

ممكن است يك جا دين باشد يكجا هم ممكن اسلت بلا ملا در ديلن اخلتال        ارتباط او با ما چيست؟ مثالً

عنوان مقدور به او نگاه بكنم. نه يك مقدور اسالمى بلكه مقدروى   داشته باشند ولى در رن  اقتصادى بايد به

دانلد. هلر    گرفته است. او من را فرشته نجات خلودش ملى   د ظلم قراركه به او فشار و رن  وارد كرده و مور
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او چله مقلدورى بلراى ملن تلقلى      « وضعيت اجتملاعى »  چند من را هادى دينى مالحظه نكند پس بايد ببينم

اجتملاع، تكنيلك و خصوصليات طبيعلى او      ملا بلا  « وسيله ارتباط منابع ارتباط و شرايد ارتباطى»شود و  مى

زنيم بايلد قلدرت    ديگر حر  كه مى  تواند بشناسد؟ به عبارت ت، موانع مقاصدش را مىچيست؟ آيا مقدورا

بگيريم، منلابع، وسلايل و شلرايد     خواهيم ارتباط هماهنگى آنرا هم داشته باشيم. همچنين از طر  ما كه مى

 ارتباطمان چيست؟ 

 ارتباط   بدست داشتن الگوىنسبت به رقيب در سايه « مسابقه، مذاكره، معاهده»پيشى گرفتن در  - 2/2/1

« معاهده مسابقه، مذاكره،»توانيم در  اگر توانستيم اين نكته را بدست بياوريم و پاسخ براى آن داشتيم حتماً مى

خواهد  نسبت به رقيب برنده برنده شويم، رقيب كيست؟ اگر ما پرچمدار اسالم هستيم رقيب پرچم دارالحاد

 بود. 

 آييم مثالً تنها در مسائل مذهبىِ طر  يا احيانلاً روى املور فقلرش فقلد     كنيم و مى البته گاه ما بُعدى نگاه مى

خواهيم تالش بكنيم و ايجاد درد  دست بگذاريم آنهم در بعدى كه او اصالً در آن بعد درد ندارد و تازه ما مى

شديداً آملادگى دارد تملام   رسد لذا بايد در چيزى كه  در حاليكه اين تالش به اين زودى به نتيجه نمى بكنيم.

تر بايد بتوانيم حر   كنيم به اين شرط كه وسيله و منبع ارتباط ما درست باشد. به زبان ساده تالش را متمركز

 با ما همراه بشود.  دلش را بزنيم و او بتواند

  ان را بله سازى، مديريت و الگوى ارتباط، اگر خوب باشد ما بايد بتوانيم فرهنلگ خودمل   طبيعتاً اين هماهنگ

پرسليم   حل نيازمنديهاى او در امور سياسى، اقتصادى، ترجمه كنيم و دواى درد او باشيم. يعنى در اينجلا ملى  

حضور نداريلد آيلا   « تعريف، تكليف، تطبيق»المللى شما چيست؟ تا بتوانيم بگوييم اگر در  ارتباط بين  الگوى

 قدرتمند هستيد يا نه؟ « مذاكره و معاهده مسابقه،»در 

 باشند؟  مى« المللى شدن بين»هاى  ها شاخصه )س(: آيا اين
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  گوييم تا رياضليات  زند و متدلوژى كه ما مى )ج(: يعنى در حقيقت حر  اول در متدلوژى علوم را منطق مى

 شود. كاربردى را شامل مى

ا كه برنلده اصللى   يا در الگوى ارتباطى حر  اول را ميزنيم. البته در الگوى ارتباطى حر  اول را به اين معن

توانيم بزنيم بلكه بالنسبه است زيرا كسى كله حلر  اول رادر منطلق ميزنلد اينگونله نيسلت كله         نمى  باشيم

كند كه اگر ملا آن   هايى دارد. دستگاه كفر ايجاد يك رنجهايى مى ولى حتماً يك نارسايى حضورش صفر شود

 نيم بزنيم. توا الملل مى حر  دوم را در بين  رنجها را هماهنگ بكنيم

  اى براى رسيدن بله  )س(: ارتباط، يك چيزى كه خودش هد  قرار بگيرد نيست. يعنى ارتباط هميشه وسيله

 باشد.  يك مقصدى مى

 مديريت بحران توسد الگوى ارتباط براى دشمن  - 2/2/2

  حقيقلت كند. يعنى دشمن قدرت ارضأ دارد و شما در  )ج(: با مديريت بحران براى دشمن مشكل درست مى

 كنيد.  توسعه نيازمندى را هدايت مى

 « المللى، جهانى ملى، بين»لزوم داشتن الگوى ارتباط در سه سطح  - 2/2/3

 خواهيد؟  المللى و هم براى سطح ملى مى )س(: الگوى ارتباط هم براى سطح جهانى و هم براى سطح بين

« قلدرت، ثلروت، اطلالع   »كننلد   اين كار مىها  )ج(: بله در سطح جهانى در حقيقت خود منطقها و تكنولوژى

 ارتباط هستند.  ابزار

 )س(: آن هم بايد بيايد داخل مكانيزمى كه نگه... 

 دهد. تهديد بله معنلاى ملرز    را مى« تهديد، تشويق، توبيخ»)ج(: ظرفيت قدرت داراى ساختاريست كه امكان 

تعريلف،  »كردن و ترساندن، اين سه كلار بلا   معيّن كردن، تشويق به معناى اضافه دادن، توبيخ به معناى دعوا 

دهنلد كله    نشينند و رأى مى گيرد. تطبيق معنايش اين است كه در شوراى امنيت مى انجام مى« تطبيق تكليف،
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كنلد، اجلازه پلول     دهند، بانك جهانى تشويق مى كنند، اجازه سر كوبى مى متجاوز است. توبيخ مى  مثالً عراق

 دهد.  دادن مى

 بينيد؟!  ها را جدا از الگوى ارتباط مى ن)س(: يعنى اي

 توانند نظر آمريكا در تواند چنين الگويى داشته باشد. كسانى كه حق وتو ندارند نمى )ج(: بله، چون كسى نمى

قضيه كويت را وتو يا امضا بكنند يا خودشان را كنار بكشند كه به آنها چيزى نخورد. يعنى ارتباط حلاكم بلر   

خلورد، الگلوى    كشور است. در امنيت كافى است يك از آنها وتو بكند كه بهم ملى  مخصوص پن  معادالت،

 اين وتو را به هم بزند؟   شما چطور باشد كه

 امكان طرح الگوى ارتباط در دو سطح بدست گرفتن متدلوژى علوم و تخصيص امكانات  - 2/2/4

  در باالترين سطحش در دست دسلتگاههاى مگر اينكه شما الگوى ارتباطى در پايين بياوريد و بگوييد ارتباط 

 توانيم كارى بكنيم.  تر از آن به دست اين است كه در الگوهاى تخصيص مى متدلوژى است. ارتباط در پايين

  امكان نداشتن الگوى توسعه و داشتن الگوى تخصيص در سطح جهانى - 2/2/5

  تلوانيم داشلته باشليم. يعنلى     جهانى ملى ما در الگوى توسعه حرفى نداريم. نهايتاً الگوى تخصيص در سطح 

 توانيم رنجهاى ملتها را هماهنگ كنيم و گرايش مستضعفين درست كنيم. مى

 كنيد؟ دهى بكنيد آيا غلبه مى )س(: اگر اين گرايش را بتوانيد سازمان

 توانيم بزنيم.  )ج(: خير، حر  دوم را مى

  منابع خود را براى مقاصد آنها ندهنلد بلاز هلم غلبله    )س(: يعنى اگر ملتها را بسي  كنيد كه نيروى انسانى و 

 كنيد؟  نمى

)ج(: خير، اين جريان يك سقفى دارد. اين طور نيست كه تا آخر خلد بياينلد بله طلور مثلال آقلاى حلافظ        

خواست با قدرت خلودش   خواهد ارزان بفروشد. كلينتون در ابتدا مى كند چون نمى اسدمعامله با كلينتول نمى
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زد، مصر را آماده كرد براى چانه زدن به يك سقفى  كند ولى اسد قبول نكرد، خودش چانه مىحل ب مطلب را

باشد. ملتهاى مستضعف چلون ادبيلات توليلد تكنيلك      امّا پايينتر از دولتها بحث ملتها مى ايستادند.  كه رسيد

ر كشلورهاى پيشلرفته   بشوند و بر منابع و نيروى انسانى خود حاكم باشند بلاز هلم بل     ندارند اگر يك پارچه

گويند: سيستم كشورتان را خودتلان درسلت كنيلد و ملا شلما را       مقابل مى توانند غلبه بكنند زيرا آنها در نمى

خلريم.   تر هلم ملى   توانيم بكنيم و از او گران او معامله بهتر مى آوريم و با گذاريم كنار كشور ديگر، باال مى مى

 ملتهاست.   ه رشوه دادن بهاين ديگر رشوه دادن به دولتها نيست بلك

بلله  -ملتلى كلله حللاكم بلر تغييللر و تكامللل رياضلى نيسللت و در محاسللبات و در عللوم تجربللى و نظللرى     

زند مجبور است نيازهاى خودم از كسى تأمين كند كله حلر  اول را    نمى حر  اول را  -كاربردى  اصطالح

 زند.  مى

 واهد جهانى بشود بايد چنين توانايى داشته باشد؟ خ )س(: آيا اين معيار جهانى شدن است. يا كسى كه مى

  توانيد مستضعفين را فرضاً از نظر پيشرفت شود. بله مى المللى نمى )ج(: اگر چنين توانايى را نداشته باشد. بين

در  -كه آزاد شلد   -توان رساند. در يك جامعه كوچك، مثل ايران  نمى 111و  81، 71برسانيد ولى به  51به 

زادى نسبت به صد ملت ديگر موفق باشد اما در ارتقأ آزادى حتى كشور ايران هم در اصل تكنيك آ  گسترش

تواند تعريف و تطبيق بدهد و اين مخصوص كسى است كه در دانلش حلر  اول را    يعنى نمى محتاج است.

 باشيم چهار ميليارد انسان را هماهنگ كنيم.   زند ولو ما توانسته مى

 ن الگوى توسعه به اطالعات تخصصى نيازمند بود - 2/2/2

 به اطالع تخصصى نياز داريم؟ « تعريف، تكنيك، تطبيق»)س(: آيا براى انجام 

خواهيد بگوئيد چه كسى ليسانس و چه كسى دكترى اسلت؟ چله كسلى     )ج(: حتماً نياز داريم فرضاً شما مى

 ندارد. « و هدايتبينى، كنترل  پيش»مطلب را بايد تشخيص بدهد؟ يك عطارى كه قدرت   اين
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گيرى را از چه كشورى عادالنه و چله موضلعگيرى را ظالمانله     )س(: مردم دنيا در مقياس جهانى چه موضع

عدالتى در سطح جهان بله دسلت چله كسلى باشلد آيلا ايلن فراتلر از          كنند. يعنى تعريف عدالت و بى  تلقى

 نيست؟   اطالعات تخصصى

رت توزيع دارد چون عدالت در نظر شما مسئله تلوزيعى اسلت و   )ج(: اولى قدرت توليد دارد ولى دومى قد

شود رسيد ولى صيانت با عدالت فرق دارد. عدالت يعنى آنچه كه توليد شد  المللى( به آن مى راه دوم )بين از

 تقسيم شود ولى صيانت معنايش اين است كه اختيار من تابع اختيار غير نباشد.   چگونه

 ت؟ چگونه توليد بدست آنهاست؟ چرا صيانت بدست ديگران اس

  حتى در داخلل  -تعيين كننده است  -)س(: فرهنگ عمومى جامعه ورأ اطالعات و ادراكات تخصصى است 

 بندى كنيم؟  دهد آيا نبايد سهم كنيم، فرهنگ جامعه را منحصراً اطالعات تخصصى شكل نمى كه كوچكتر مى

 توانيلد چيلزى را   كنند، شما نملى  جع در آن اظهار نظر مىزنم: يك فرهنگ مذهبى داريم كه مرا )ج(: مثال مى

مراجعه نكند همين طلورى كله اطالعلات    « تعريف، تكليف، تطبيق»نسبت به دين بدهيد يا سلب كنيد كه به 

 دهند.  پزشكان و متخصصين مربوط نظر مى پزشكى را

 )س(: آيا مجموعه آن، اطالعات تخصصى نيست؟

اى را  زنلد. علده   شود به شما آسيب مى حكومت دارد. مثالً كسى پيدا مى )ج(: اطالعات تخصصى بر تعاريف

كند. يعنى يك منطق ديگرى در برابر منطق شما  كند و در تعريف مذهب دخالت مى طر  ديگر جذب مى  به

 گردد.  گويى داشته باشند توپ به خودشان بر مى شود. اگر متخصصين قدرت پاسخ  پيدا مى

  ورى، يك سطح توازن يا علدالت و يلك سلطح توسلعه كله      اريد يك سطح بهرهدرحقيقت شما سه سطح د

هميشه با تخصص است. توسعه در غير تخصص انجام بگيرد چون پيدايش مبناى جديد، تعريلف جديلد و   
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باشد. اگر يك ملتى اين هم نداشته باشد. يعنى الگوى مصر  و نحو تخصص آن را ديگلران   جديد مى  حكم

 كند.  ملتى تحت قيموميت ديگران زندگى مى چنين به او بدهند،

 ورى در پايينتر سطح از حضور  لزوم داشتن الگوى بهره - 2/3

 تكلاملى صلنفى،  »بله عنلوان   « محصوالت، تأمين محصوالت و تخصيص محصلوالت »تعيين الگوى تركيب 

تركيلب و   ورى را الاقل ازمحصوالت داريم چون محصلوالت يلك   معنايش اين است كه الگوى بهره« فردى

كنيم كه چه كسانى، چه كارهايى را انجلام   يك راه تأمين و يك نحو تخصيص دارند. يعنى تقسيم مى بافت و

توانيم مشخص كنيم، تبديل  اش اين است كه مى اگر حداقل الگوى مصر  را داشته باشيم كمتر فايده دهند؟ 

؟ اين اختيار با خلود ماسلت كله چطلورى     چيزى و چگونه باشيم و بار دوم چه نيازى در ما رشد كند  به چه

 چه نيازهاى جديدى پيدا بشود؟  پرورش پيداكنيم.

 ورى  از بين رفتن قيموميت ملى در صورت نداشتن الگوى بهره - 2/3/1

 اگر اين را هم نداشته باشيم يعنى ديگران بگويند نياز شما چيست؟ نه اختيار در توليلد داشلته باشليم نله در    

ر ، الزمه اين نداشتن، در تحت قيموميت ديگران رفتن است. لذا در اين هنگلام صلحيح   توزيع و نه در مص

 المللى.  بگوييم نه از نظر ملى داراى قدرت هستيم و نه از نظر جهانى و بين  است كه

 با يكديگر« المللى ملى، جهانى، بين»تفاوت حضور  - 3

 بيان شد دوباره به مبحث جامعه پرداختله و « جهانىالمللى،  ملى، بين»هايى كه در  بعد از معين شدن شاخصه

 كنيم.  در اين مورد مبسوطتر بحث مى

 حضور جهانى به معناى ايجاد قوانين و ساختارهاى جهانى )ايجاد الگوى توسعه( - 3/1

 چيست؟ « المللى ملى، جهانى و بين»)س(: تفاوت 
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  المللى دارد. همانگونه كله  ارتباطات بين )ج(: جهانى يعنى وحدت كل، يا سازمان بزرگى كه حكومت بر كل

اى يلا مللى و قلومى     يك دولت حكومت بر اصنا  و دستجات موضوعى دارد. حكومت بر دستجات منطقه

معاهدات بيرونى اقوام و ملتها تحت حاكميت سازمانى است كه در مقياس جهانى سخنش حاكم باشد.  دارد.

هلاى جهلانى    هلا و شاخصله   يا رفع اختال  بينشان، كالً ضابطهدو دولت يا دو شركت از ملت و   معامله بين

ها مثل ادبياتى است كه يك دستگاه حكومتى دارد و اصنا  بوسيله  زنند. اين ضابطه مى  دارند كه با آن حر 

اين ادبيات و يا نظام حقوقى در اقشار مختلف، و درون يك قشر نسبت بله بيلرون    كنند. آن با هم معامله مى

تواننلد كلار كننلد. آن نظلام حقلوقى در       نداشته باشد افراد بلا هلم نملى     د. اگر كشور نظام حقوقىوجود دار

 گيران و مجريان كل نظام است.  تصميم سازان، هاى اصلى در اختيار تصميم بنيان

  به عبارت ديگر شما يك معامله شرعى داريد، آن معامله ثبت حقوقى دولتى نشده، لذا رسمى نيست. دادگلاه 

تشكيل شد بايد آن را تبديل و ترجمه به ضوابد رسمى دولتى كنيد. زيرا قاضلى طبلق آن ضلوابد عملل      كه

گرداند به مشروعيت قانونى دولتى نه مشروعيت شلرعى   حقيقت قاضى تراضى متعاملين را بر مى كند. در مى

دقيقاً بين دولتها هم همين  با فالن ماده اين قرار داد است و يا فالن جايش اين گونه است.  گويد موافق و مى

دهنلد و حرفشلان    كنند، نظر مى مراكزى درست شده كه به اختالفات رسيدگى مى  طور است. لذا در دنيا يك

كنند. ايلن مراكلز يلك احكلام      بدهكار بودن يك دولت را تأييد يا تكذيب مى الخطاب است. طلبكار يا فصل

گيرى و اجلرأ   سازى، تصميم بوسيله آنها چگونگى، تصميم دارند كه  الملل و يك احكام كالن خرد حقوق بين

 سازى و اجرأ را تعيين كند.   گيرى و تصميم است كه تصميم  كنند. خالصه آنكه جهانى آن را مشخص مى

 المللى به معناى اجراى قوانين جهانى و حضور در تنظيم روابد كالن  حضور بين - 3/2

 تلوانيم ملا   شلود ملى   ا و ادبياتى كه براى حكم بلودن در جهلان ايجلاد ملى    المللى، پس از توليد ابزاره امّا بين

مقدورات ملتها را نگاه كنيم. پس در اين سطح تعاريف هست. اين تعاريف چه قدرتهايى دارند كه عمدتاً ما 
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 هلا،  ورى بكنيم به عنوان ابلزار اسلت يلا تلراكم عقلده      توانيم بهره الملل مى چيزهايى كه از حقوق بين  هم آن

شود. يعنى نفس  ها هم باز به عنوان ابزار مالحظه مى هايى كه در بشر پيدا شده است كه اين رن  ها و ناراحتى

سازى آنها ملديريت در توزيلع يلا در تلوازن يلا در علدالت را        توانيم در هماهنگ ما مى  انرژيهائى هستند كه

 بدست بياوريم. 

 بر توليد منطقها و ساختارها  محكوم بودن در توسعه به جهت عدم حاكميت - 3/3

بايد فراموش نشود كه هر قدر اتحاد و يكپارچگى ملتها را به حداكثر برسانيم تا زمانى كه حكومت بر منطلق  

ساختارهاى توليد در اختيار طر  مقابل است ما در توسعه محكوم هستيم و يك توليد دائلم التزايلدى در    و

مسلمين يكپارچه شوند و آزادى آنها گسترش پيدا كند، انتخابشان از ماست. اينكه كسى خيال كند اگر   مقابل

شود كه ارتقأ اختيار يعنلى تنلوع    كند، اين گونه نيست. مصونيت وقتى ايجاد مى مصونيت پيدا مى تهديد غير،

كند  حكمى در توليد علوم بدست خودشان باشد. به عبارت ديگر اختيار در زمينه عمل مى  موضوعى و انجام

زند. لذا اگر اختيار در مجراو زمينه، محدوديت داشته  ابزار و زمينه حر  آخر را نمى  اختيار موضوعاً بدونو 

كنيلد چلين    اختيارى كه در مجرا و زمينه، آن محدوديت را ندارد. مالحظه ملى  باشد قادر نيست مقابله كند با

 د؟ تواند حضور داشته باش مى جمعيتى بيش از مليارد دارد امّا چقدر

  جهانى چه سهم تأثيرى در دنيا داريد و به چله « قدرت، اطالع، ثروت»سؤال اين است كه در توليد و تكامل 

 نسبت در آنجا حاضر هستيد تا بگوييم در جهانى شدن حاضريد يا خير؟

 « قدرت، اطالع، ثروت»شاخصه جهانى شدن در باب سرپرستى « سرعت، دقت، تأثير» - 3/4

 «تعريلف، حكلم و تطبيلق   »را عللت  « سلرعت، دقلت، تلأثير   »ديگرى كه فرموديد كه آيا آييم روى سؤال  مى

 گيريم يا بالعكس؟  مى
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  هلاى ظرفيلت   كه ابلزار و شاخصله   -« سرعت، دقت، تأثير»شما به هر ميزان كه مسلّد شده باشيد در مقياس 

  د كله وسليله تشلخيص   هايى هسلتن  شاخصه« سرعت، دقت، تأثير»هستند يعنى « قدرت، اطالع، ثروت»توليد 

توانيلد در توليلد    به همان ميلزان ملى   -شما چقدر است؟ « قدرت، اطالع، ثروت»باشند در اينكه ظرفيت  مى

 ساختار جديد سهم داشته باشيد.  تعريف و

 منزلتها(   مصونيت الزمه حكومت بر زمان )تبديل شدن ساختارها( و حكومت بر مكان )تبديل شدن - 3/5

 ال بكند چه كسى حكومت بر زمان و مكان را دارد؟ يعنى اگر كسى سؤ

 حكومت بر زمان و مكان چيست؟ 

 حكومت بر زمان يعنى تبديل شدن ساختارها.

 حكومت بر مكان يعنى تبديل شدن منزلتها.

 شلوند و از  شوند هر دو با هم عوض ملى  شوند. وقتى كه عوض مى زمان و مكان جدا از يكديگر عوض نمى

شلود.   شوند كه تنوع موضوعى و وحدت حكمى پيلدا ملى   ه مرحله بعدى تكامل وارد مىيك مرحله تكامل ب

 هماهنگى در تبديل مقدورات و... مقدورات...   معنايش

شود از خطر مصون باشيد به عبارت ديگر زملان بله نفلع شلما بچرخلد.       حاكميت بر زمان و مكان باعث مى

پلذيرد و گلردش    اند ملى  ى را كه ديگران درست كردهگوى مسائل مستحدثه است، ساختارهاي كه پاسخ  كسى

گر روابطى اسلت كله بلر اختيلارش      كند. فردى منفعل و توجيه مكان آن ساختارها تنظيم مى امور خود را در

 كنند.  جريان اختيارات اجتماعى او را ديگران تعين مى  تحميل شده و كيفيت

  گيريد. گاهى هم به دوره تكامل اجتملاعى  حكومتها مى گيريد. گاهى به دوره گاهى زمان را به سال و ماه مى

گيريد. دوره تكامل اجتماعى يعنى در جامعه جريان اختيار چگونه توسعه يافته، ملردم چگونله و در چله     مى

كنند نه تنها مردم بلكه خود حكومتها هم همينطور هسلتند. اگلر بنيلان     فعاليتهاى خود را اعمال مى  ساختارى
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تارهاى جهانى را بدست كفار داديد معنايش اين است كه ابزار اعمال اختيار اجتملاعى را بله   ساخ  شدن بهينه

فرض هم كه در توزيع آن سهمى داشته باشيد مثل اين است كه بگوييلد ايلن پنجلره را ايلن      ايد. بر آنها داده

ا علوض كنيلد كله در    اتاق بگذار و ديوارى را اضافه يا كم كنيد، جاى اين كمد ر  طر  بردار و در آن طر 

توانيد  توانيد عوض كنيد و تنها مى ورى پنجره را نمى تكنيك در بهره اين صورت حاكم بر ساختمان نيستيد يا

بگوييد در كدام اتاق چه كسى بنشيند و در اتلاق ديگلر فلالن     ورى حضور داشته باشيد به اينكه مثالً در بهره

مصون بودن اختيار من از اين كه ديگرى اختيارش را بر من بنابراين صيانت اساس است. يعنى  كس بنشيند. 

 ورى است.  سطح دوّم عدالت است و سطح سوّم نه عدالت است و نه صيانت بلكه تنها بهره تحميل نكند.

پلس    علت پيدايش ساختارهاى اجتماعى و تحقلق اختيلار اجتملاعى    « قدرت، اطالع، ثروت»توسعه  - 3/2

هلاى   شاخصله  علت پيدايش ساختارهاى اجتماعى و تحقق اختيار اجتماعى با« قدرت، اطالع، ثروت»توسعه 

كنلد   اينها ابزار اعمال اختيار هستند كه اگر نباشد اختيار اجتماعى تحقق پيدا نمى است.« سرعت، دقت، تأثير»

يلد.  اجتماعى مجرا نداريد. فرضاً شما آدمهاى نترس باشيد و جهان را هليچ حسلاب كن   و براى تحقق اختيار

قدرت سازمانى نداشته باشيد، اطالع و ثروت هم نداشته باشيد قدرت روحى  حاضر به كشتى هم باشيد، اگر

كنيلد. فقلد فلردى     كنيد. آرايش هم پيلدا نملى   كند. ارتباط با هم پيدا نمى نمى شما ابزار جريان اجتماعى پيدا

 باشيد.   توانيد مقاومت كنيد تا برنده كشتى مى

اطلالع،   قدرت،»پيدا بكند مگر اينكه شما در « مجراى تحقق اجتماعى»تواند  اختيار اجتماعى نمىنتيجه آنكه 

  سلرعت، دقلت  »اش اينست كله در مقيلاس    حرفى براى زدن داشته باشيد. اگر مولّد هستيد شاخصه«. ثروت

ريلف، تكليلف،   تع»سهم تأثير در پيدايش ساختارها )كه بزرگترين ساختار، سلاختار جهلانى اسلت( و    « تأثير

داشته باشيد و اگر مولّد نيستيد حداقل در توزيع قدرت و در تخصيص قدرت حضور داشلته باشليد.    «تطبيق

 ها منطق  اگر در نظام
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توليد كننده نيستيد در نظام ارتباطات بتوانيد خوب ارتباط بگيريد و شناسايى كنيد كه چه كسانى چه نيازها و 

 دارند؟ « اجتماعى، تكنيكى، طبيعى»ت رنجهايى دارند و چه  مقدورا  چه

 مبدأ توليد هستند؟« قدرت، اطالع، ثروت»توانيم بگوييم  )س(: آيا مى

  توان به زند؟ او است كه اختيارات جهانى را مى )ج(: در توسعه توليد و تكامل آن، چه كسى حر  اول را مى

 هر نسبتى محور باشد. 

 وى توسعه در سطح جهانى داشتن ساختارهاى منطقى، شاخصه الگ - 3/7

 )س(: شاخصه توسعه چيست؟ 

 گرايشلى، بينشلى،  »)ج(: آن هم در حقيقت خودش ابزار دارد. ابزارش كالً ساختارهاى منطقلى، پرورشلى و   

 هستند. « دانشى

  است. ممكن اسلت « در سرعت، دقت، تأثير»اى كه آنها در عمل بتوانند به نتيجه برسند تغير مقياس  شاخصه

 مه اينها را نداشته باشد بلكه يك مجموعه داشته باشند. هم اكنون هم به اصطالح مجموعه هستنديك ملت ه

  بنلدى كله   در دسلته  -اى به اسم تمدن غرب يا تمدن حس است. تمدن حسى كه ملا بله آن ملادى     مجموعه

سلهم تلأثير دارنلد،    گوييم. تمدنى كه فرضاً كشورهايى مثل روسيه، آلمان، ژاپن، آمريكا و... در آن  مى-داريم

بيشتر و بعضى كمتر به هر نسبت كله سلهم تلأثير دارنلد بله هملان نسلبت قلدرت بدسلت گلرفتن             بعضى

 دارند.  ساختارهاى جهانى را

  ما اصالً توجه نكرديم كه اين منطق كار آمديش چگونه ;سال قبل منطق حسى پيدا شد 311به عبارت ديگر 

ايلن منطلق بلراى خلودش نظلام       خورد، ما چطور دين را در عينيت بيلاوريم؟   اى مى است، به ما چه صدمه

كرد و بجايى رسيد كه ابلزار    سياسى  و دمكراسى ساخت، انقالب كبير درست كرد و خيلى چيزها را عوض

العمل نشلان داديلم.    عكس  زندگى ما را هم عوض كرد. وقتى كه مظاهر اخالقى آن با ما بر خورد كرد، كمى



32  ······························································································································································  

در دنيلا ببلريم    كنيم اگر مفاهيم و التزامات نظرى و نظلام ارزشلى خودملان را    حاال در جهانى شدن خيال مى

 توانيم بكنيم، شناسى طر  مقابل را نمى كنيم. ما اساساً شناسايى قدرت مقابل و آسيب الفتوح مى فتح

گوييلد   ملى  را در رن  و ستم محرومين شلناخت.   پذيرى طر  مقابل امام خمينى )ره( به همين ميزان آسيب

كنند كله   مى  گوييم، آنها اآلن از اين صحبت المللى را آن قبول داريم. امّا چطور جهانى شدند؟ مى حضور بين

كنلد   نملى   گفتند دين فرق سازى اديان را هم حتماً بايد داشته باشيم. قبالً مى ما در نظم نوين، جهانى هماهنگ

خلودش   سازى عقايلد را بايلد داشلته باشليم.      گويند هماهنگ ولى اآلن مى ;فتند آزادى عقايدگ چه باشد مى

ندارد، چون   تواند ادعاى هميشه بودن را داشته باشد. التقاط قدرت رهبرى رهبرى زمان و مكان را ندارد. نمى

 پايه است.دستگاهش هماهنگ نيست. التقاط يعنى تركيب روبنايى كفر. التقاط موضوعاً منطق دو 

اآلن فرهنلگ جهلانى ملادى اسلت،      توانلد بزنلد.    حر  اول را نملى « سرعت، دقت، تأثير»منطق دو پايه در 

 الملل هم مادى است.  بين

 پذير است، اين فى نفسه خوب اسلت.   اينكه آدم خودش را بشناسد چه مقدار قدرت دارد و چه مقدار آسيب

 هايى را است در حاليكه روى فرمولهاى التقاطى بوده يا آن صحنهكرديم اسالمى  ايم فكر مى كارهايى كه كرده

 -كنيم  كه گاهى مى -شويم كه با مخارج سنگين  كه در آن حاضر هستيم اگر برايمان روشن شود، متوجه مى

 دهد.  از امور هيچ چيزى براى ما حاصل نمى  در بعضى

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  
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 الیبسمه تع

 

 79/1/23جهانى شدن فرهنگى تاريخ:  5جلسه 

 مقدمه 

  )س(: بحث اين جلسات پيرامون روش و معيارى براى تأمين منابع بود. به همين منظور الزم بود كله معنلاى  

جهانى شدن را بيشتر بررسى كنيم و عمالً سعى كرديم كه ايلن معنلا بلين سله دسلته اوصلا  تبيلين شلود:         

از سوى ديگر. در ادامه بلراى اينكله   « تعريف، تطبيق و سرعت و تأثير»از يك سو و « اطالع قدرت، ثروت،»

گوييم با معناى متعلارفش متملايز باشلد تفلاوتش را بلا معنلاى متعلار  و         شدن مى  معنايى كه ما از جهانى

ملا بله    بيشترى داديم. در ارتباط با اين سه دسته اوصا ، ذكر شلد كله    توضيح -در جلسه قبل  -المللى  بين

در مقيلاس جهلانى   « توانيم در تعريف، تكليف و تطبيلق  مى داشته باشيم،« قدرت، ثروت و اطالع»ميزانى كه 

توانايى است. اما در اين جلسه جهلت تكميلل معنلاى      هم شاخصه اين« سرعت، دقت و تأثير»مؤثر باشيم و 

  رسيم.  گيرى مى كنيم و در پايان به نتيجه جهانى شدن بحث مى

 رح احتماالتى پيرامون تنظيم جدول ماتريسى جهانى شدن ط - 1

 « تعريف، تكليف، تطبيق»در « قدرت، ثروت، اطالع»احتمال اول: ضرب اوصا   - 1/1

تعريلف،  »در « سلرعت، دقلت و تلأثير   »در جلسه قبل در مقام توضيح جدول ماتريسى گفتيم كله از ضلرب   

تا مفهوم جهانى شدن تبيين شود. اما بلا ايلن توضليح    كنيم  يك جدول ماتريسى درست مى« و تطبيق  تكليف

كنلد و تعريلف و    در جهانى شدن نقش اصلى را ايفا ملى « قدرت، ثروت و اطالع»شود كه  مى  اخير مشخص

قلدرت، ثلروت،   »كند. اگر جهانى شدن را اين چنين معنا كنليم كله    شدن را محقق مى  تطبيق در واقع جهانى

ايم يلا خيلر؟    كند كه آيا جهانى شده دهد و آنچه كه معلوم مى شدن را به ما مى  توان الزم براى جهانى« اطالع
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كند كله در تعريلف و    گيرد؟ آنچه كه معين مى به دست ما انجام مى «قدر، تعريف و تطبيق»اين است كه چه 

 بخواهلد بلراى تعريلف،   « سرعت، دقت و تلأثير »حال اگر  است. بهر« سرعت، دقت و تأثير»تطبيق حاضريم 

قرار بگيرد. حال سؤال اين است بلا ايلن رونلد     شاخصه باشد، طبيعتاً طر  ماتريست نبايد« تكليف و تطبيق

 به هم هستند؟   بحث در زمينه جهانى شدن، كدام يك از اين اوصا  قابل اضافه شدن

 اطلالع و  قدرت،»ها ببريم؟ يعنى در درون  را در شاخصه« سرعت، دقت و تأثير»)ج(: سؤال اين است كه آيا 

 كنيم؟« تعريف، تكليف و تطبيق»خواهيم  مى« ثروت

  قدرت تعريف دادن، قدرت تكليف كردن، قدرت تطبيق دادن و اطالع الزم داشتن و ثروت الزم داشتن همله 

دهد كه در مقيلاس جهلانى شلدن ملا      اينها را شما بايد مؤثر فرض كنيد. يعنى مقدوراتى كه اين امكان را مى

 دهيم و در سطح جهانى ساختار بسازيم. انجام   كارهائى

 -شلود   صر  نظر از اينكه اين توانلايى چگونله ايجلاد ملى     -)س(: يعنى در واقع نمود اصلى جهانى شدن 

شلود و تعلاريف و    المللى و جهلانى تعلاريف و مقلرراتش حلاكم ملى      است. يعنى آنكه در سطح بين  تطبيق

تواند جهانى بشود ولى مهم اين اسلت كله چله كسلى      مى كند چنين كسى اجرايى پيدا مى  مقرراتش ضمانت

  تواند اين كار را بكند؟  مى

 حر  اول را بزند. « سرعت، دقت و تأثير»)ج(: كسى كه در ارتباط با مقياس 

 متناسب را دارد؟ « قدرت، ثروت و اطالع»)س(: يا بگوييم 

 جهانى شدن در « سرعت، دقت، تأثير»ضعف اين احتمال: تأثير مستقيم  - 1/1/1

 )ج(: خير ثروت، آثار تغيير مقياس است. 

 است؟ « سرعت، دقت، آثار»)س(: يا 
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اى و فقلد   )ج(: خير همين كه شما توانستى مفهوم سرعت را تغيير بدهى قابليت جهانى شدن را پيلدا كلرده  

اينكله يلك كشلور     بلا  -و انگيزه دارى مثل آلمان، آلمان قطعاً ثروتش از ثروت اروپا كمتر بلود. آلملان    جِدّ

 ايجاد كند. « سرعت، دقت، تأثير»در برابر متفقين تغيير در   كوچك بود توانست

 شود؟  متناسب پيدا مى« قدرت، ثروت و اطالع»)س(: يعنى اين توانايى بدون 

 خواسلت صلنعت را بدسلت بگيلرد،     )ج(: مجموعه ثروت انگلستان بيشتر از آلمان بود. روزى كه آلمان ملى 

به تعبير ما  -اش بود. آلمان به فلسفه روى آورد و در فلسفه  داشت نه اينكه تحريك مالى علّت انگيزهانگيزه 

و كثرت را پوشاند و به يقين رساند و بدون داشتن ثروت، ثروتمند شد. اتفاقاً آلمان از كشورهائى   وحدت -

در علوض انگلسلتان طلال و نقلره      جنگ پول نداشت. از نيروى كار و كارگر استفاده كرد  است كه در دوران

درگير نفراتش بيشتر نبود. در جنگ اول هم شكست خورد و قرار داد امضلأ    داشت. آلمان به نسبت طرفهاى

اى كه پيدا كرده بود قرار داد را پاره كرد و توانست تا نصلف دنيلا    انگيزه كرد. در طول ده سال به دليل جِدّ و

خورد نه در برابر يك كشور خاص يعنى اگر يك مقدار تحملل    نيا شكسترا هم بگيرد. آلمان در برابر كل د

توانست وسائل و تجهيلزاتش را توسلعه بيشلترى     مى كرده بود و نرفته بود براى جنگى كه شكست خورد و

 بدهد به هدفش رسيده بود. 

 مريكا را نداشت ورفت و در مقابل، روسيه قطعاً ثروت آ همچنين آمريكا در ويتنام، در خلي  خوكها پيش مى

ها يك مغالطه شد و توانست يك جِدّى درست كند و اولين قمر مصنوعى را به فضا فرسلتاد و   لكن آن موقع

هايش را برگرداند و عقب نشست. يعنى اينگونه نيست كه قدرت  فقد با ثلروت باشلد. متغيلر     كشتى آمريكا

و هلم بلا غيلر ثلروت، )يعنلى بلا انگيلزه(         نيروى انسانى است. نيروى انسانى هم با ثلروت  مهم در قدرت،

دانيم. البتله اگلر    نمى« قدرت، اطالع و ثروت»را راندمان « سرعت، دقت و تأثير» چرخد. بنابراين ما هرگز مى

شود مالك گرفلت   انگيزش به عنوان متغير اصلى توجه كرديم آن را مى  قدرت را انسانى تعريف كرديم، و به



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

نباشد. در تاريخ هم نظير اين زياد هسلت نله فقلد در يلك       ثروتش در بين ولى بهر حال ممكن است اصالً

بوده ترديلد نيسلت كله قلدرت شلبه جزيلره        مرحله تاريخ كه االن هم همينطور است. در قبل هم همينطور

غلبه كرد. زيرا انگيلزه شلديد    عربستان قابل قياس با ايران آن زمان نبوده ولى با اين حال بر ايران آن روزگار

 اشت. د

)س(: اگر منظورتان جا دادن انگيزه در رأس نيروى انسانى هست اين را بهتر است در قدرت جا بدهيلد نله   

 سرعت.  در

  ابلزارى  -در انسانى « سرعت، دقت و تأثير»ابزارى معنى كنيم،  -را انسانى « سرعت، دقت و تأثير»)ج(: اگر 

سلرعت، دقلت و   »تلوان گفلت    است. بهر حال، ملى شود. در سرعتى كه انسانى باشد انگيزه دخيل  ضرب مى

 انسانى، ابزارى و يا طبيعى تعريف كرد. از اين مطلب بگذريم.  را« تأثير

 « قدرت، ثروت، اطالع»در « تعريف، تكليف، تطبيق»احتمال دوم: ضرب اوصا   - 1/2

 مربوط بودن اين احتمال به بهينه سازمانى  - 1/2/1

شود؟ اگلر بشلود    ضرب در تعريف، تكليف و تطبيق مى« قدرت، اطالع و ثروت»توانيم بگوييم  حال آيا  مى

تر است؟  فرض ديگر هم هست كه ما موضوع ساختارى را بر عكس كنيم و بگوييم كدام ساختارها بهينه  يك

گوييم تعريلف قلدرت،    حاكم ميشود. مى« تعريف، تكليف، تطبيق»بهترى از قدرت بدهد! يعنى   آنكه تعريف

تعريف ثروت و نيز تكليف قدرت و... اين وقتى است كه موضوع بهينه را خود ساختار قرار  طالع وتعريف ا

امكانِ بهينله  « قدرت، ثروت، تأثير»است. « تعريف، تكليف و تطبيق»ساختار، مفهوم   ترين بنيان بدهيم. اساس

تلر و   رتمنلدتر اسلت، مطللع   سازمانى يعنى بهينه كردن اوصلا . سلازمانى كله قد     بهينه ;دهد سازمانى را مى

  ثروتمندتر است و سازمان موفقترى هم
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گوييم سلازمانى بهينله شلود يعنلى      است. وقتى مى« قدرت، اطالع و ثروت»اصل در اوصا  ساختار،  است.

بهتر بشود. يعنى ظرفيت قدرتش افزايش پيدا بكند كيفيت اطالعش بهينه بشلود و كميلت ثلروتش      اوصافش

آوريلم بلاالى    ر بنا بشود اوصا  سازمان باال برود ما مجدداً تعريف تكليف تطبيق را مىاگ بيشتر بشود. حاال

تكليف، قدرت وحدت و  ;تعريف، قدرت، وحدت و كثرت بيشترى داشته باشد  گوييم هرگاه سرقدرت و مى

و  قدرت وحدت و كثرت بيشترى داشته باشد، سازمان، تنلوّعِ موضلوعى   تطبيق، ;كثرت بيشترى داشته باشد

همچنين است وقتى اطالع ما نسبت به تعريف باال برود و ثروت نسلبت بله    وحدت انسجامش باالتر است. 

 تكليف و تطبيق.   تعريف باال برود و همچنين نسبت به

 تفاوت احتمال اول و احتمال دوم: احتمال اول بهينه وصف و احتمال دوم بهينه ساختار - 1/2/2

  كنيم و تعريف را به آن را يكبار به عنوان وصف مالحظه مى« تكليف و تطبيق تعريف،»بنابراين  خودِ قدرت 

كنيم و يكبار به عنوان وصفى كه بايد به ساختار اضافه بشلود خلود قلدرت را بله تعريلف اضلافه        اضافه مى

كنيم شود كه وصف را بهينه  حاال اين امكان براى ما فراهم مى« قدرت، اطالع و ثروت»تعريف  كنيم يعنى: مى

كند همينطور اطالع تعريف و ثلروت   بهينه كرديم حاال قدرت تعريف افزايش پيدا مى پس از اينكه وصف را

اليله يعنلى، موضلوع     سازيم. نتيجه اينكه يكبار مضلا   اينجا ديگر ساختار مى شود. و در تعريف ما افزوده مى

 موردِ دقت، وصف يا قدرت اطالع و

اليله،   اسلت. بلراى بلار دوم، مضلا     « تعريف ، تكليف و تطبيق»اضافه،  گيرد، در اين صورت ثروت قرار مى

است و اضافه، قدرت اطلالع و ثلروت اسلت. در ايلن صلورت سلاختار مجلدداً        « تكليف و تطبيق تعريف،»

 بينيم.  بينيم و در مرحله بعد خود ساختار را مى وصف ساختار را مى  شود. اول ساخته مى

 شويد. آيا بهينه وصف همان بهينه ساختار نيست؟  )س(: چرا بين اين دو تفكيك قايل مى
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  )ج(: خير بهينه وصف، اطالع از اين است كه چه بايد كرد تا ساختار بهتلر شلود يعنلى دانشلى كله چگونله      

 سازى است.  سازى كنم؟ يا همان تصميم بهينه

ايم. اگر بخلواهيم در قلدرت،    اساس آنچه كه دست يافتهگيرى و تنظيم ضوابد است. بر  مرحله دوم، تصميم

 ثروت كه به عنوان وصف است دقت كنيم ضوابد بايد چگونه باشد؟  اطالع و

 بررسى تحليلى تغيير تعريف قدرت در مقاطع مختلف تاريخى و بهينه وصف  - 1/2/2/1

شلود. شلما اآلن از    وض ملى كنم و خيلى هم الزم است. گاهى تعريف از قلدرت عل   اين را بيشتر تشريح مى

اى كه در ارتكاز عموم هلم هسلت ايلن اسلت كله       يك تعاريف مصطلح متعارفى داريد. تعريف ساده  قدرت

گويند نيروهاى مسلح، قدرت و ضمانت اجرايى براى حفظ امنيلت   كنند. مى تعريف مى« اسلحه»  قدرت را به

ت منزل كسى را دزديد و يا بله حقلوق كسلى    هستند. به دليل اينكه اگر در داخل شهر كسى رف  يك مملكت

تواند ضامن امنيلت باشلد. ايلن     كه مى -يعنى درون شهرى  -وجود دارد به نام انتظامى   تجاوز كرد، نيرويى

انجام وظيفه كند. علت توانايى چيست؟ نيروى مسلح داشتن و ابزار اعمال و  تواند نيرو اگر مسلح نباشد نمى

دار اين امر بود و اگر در  امنيت در بيابان اتفاق افتاد سابقاً ژاندارمرى عهده  خال  اجرا داشتن. و اگر تجاوز و

 مسئول امنيت است.  مرز بود مثالً سپاه يا ارتش يا نيروى نظامى،

 كند چه در داخل و چه در بيابان و گويند قدرت اسلحه است كه در برابر تجاوز، تأمين امنيت مى خالصه مى

منشأ قدرت است. يعنى اگلر همله در   « رأى مردم»گويند كه  و لكن در علوم سياسى مى چه در بيرون كشور.

گوئيلد املورى كله بلراى      توانند بكنند. از اين مرحله باالتر، شما مى ها كارى نمى اسلحه حال نافرمانى باشند

ست. حاال آن آنها منشأ قدرت و منشأ وحدت اجتماعى ا« گرايش، بينش، دانش»  ايجاد رأى مؤثر است، يعنى

بيلنش، دانلش و   »گويند اصل،  شود. مى در مرحله سوم اصالً تبعى ديده مى چيزى كه ابتدائاً قابل مالحظه بود

گيرد. نحوه صحبت كردنى دارنلد ادبيلاتى و نيلز     بينششان شكل مى مردم است كه بر اساس اعتقاد،« گرايش
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ايد. و اگر توانستيد آرأ را تغيير بدهيد منشأ قلوا و منشلأ    داده دانشى و اگر اينها را تغيير دهيد آرأ آنها را تغيير

 شود. ديگرى بدست گرفته مى ها جور كند. و طبعاً اسلحه ساختار سياسى تغيير مى

  هلا و اختيلارات   گوييم بهينه سازى ارتباطلاتى كله در اراده   تر صحبت كنيم. مى حاال از اينجا ببعد قدرى دقيق

ها را بتوانيد در نظام با افكار و اعملال   ند. يعنى اگر حساسيتها و گرايشك هست، تعريف قدرت را عوض مى

بكنيد در صورتى برنده هستند كه اختيار و انتخاب و موضعگيرى را در تمام امور بپوشانيد. در ايلن    ارگانيزه

سلازى كليله حساسليتها و     تعريف از قدرت، اراده و ميل عوض شده. اگر قدرت هماهنگ گويند صورت مى

شويد يعنلى گلرايش، بيلنش و     ابزار مادى را نداشته باشيد. دچار ناهنجارى مى ها و كليه رفتار و آثار و اطالع

شلود. و اگلر    تواند زيربناى آرأ باشلد چلون موجلب تشلتت در آرأ ملى      نمى دانشى كه نتواند هماهنگ شود،

اتى؟ بلين رشلد و گسلترش    بردار است. هماهنگى بين چه موضلوع   هماهنگى حاكم شد، هماهنگى هم تنوّع

خواهد حركلت كنلد    توسعه موضوعى. اين انگيزه و ميل كه مى توسعه هماهنگى، رشد كمّى، گسترش كيفى،

جايگاه خود را داشته باشد. تا برسد به محصوالتش كله   ابزارش و رفتارش و... كل اينها بايد در تعريف شما

را بهتر ارائه كرده است. و هلر كسلى كله كمتلر       ثروت است و هر كس بيشتر بتواند بپوشاند، تعريف قدرت

تنوع موضلوعى قلدرت در تعريلف     پوشاند بخشى از تعريف قدرت را به ديگرى سپرده است. خالصه بايد

 شما كامالً لحاظ بشود. 

  شود، عاطفه به هر گونه كه باشد منشأ حركت است و چلون حركلت   نبايد گفت قدرت بر عاطفه اطالق نمى

كن نيست پس انگيزه بايد كالً در قدرت قابل تعريف باشد و چيزى نبايد از آن خارج باشلد.  بدون انگيزه مم

ها را و هر چيزى كه منشأ توانايى است بپوشاند. و نيلز هلر چيلزى را كله منشلأ       شما بايد انواع تنوع  تعريف

ت عام بكنيد. اگر است پوشش دهد. چيزى كه داراى اثر است، خارج نماند اگر الزم اس حركت و منشأ تأثير

 توانستيد اطالع و ثروت را
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توانيد توصيف بكنيد تخصيصلش بكنيلد. چگونله ممكلن اسلت كله تعمليم و         هم عام بكنيد و همچنين مى

بدهيد؟ قطعاً با دستگاه منطقى مناسب. چون عام كردن آسان است. استعمال كردن يك لفظ در هر   تخصيص

بندى، بلكه نسبت بين تأثيرها را  خواهد. نه فقد آدرس منطق مى خاص كردن و تنظيم نظام كردن،  چيز و لكن

گيرى در ايلن صلورت طبيعلى     توزين كردن منطقى، وزن معيّن كردن در هماهنگى و نتيجه  معيّن كردن يعنى

تواند در دست بگيرد. چه در رفتار عملومى و شخصلى و چله در     كليه شؤن مى دهى را در است كه سازمانى

 اگر تعريف شما ازرفتار سازمانى. 

توانست همه جا را بپوشاند و براى هر جا تكليفش را معين كرد و شاخصه تطبيلق  « قدرت، اطالع و ثروت»

ايد و به هلر نسلبت كله     شدت رفتار اجتماعى را باال برده -هر نسبت كه بتوانيد اين كار را بكنيد   به -را داد 

تلان   تان را باال ببريد و جامعله  ايد تكنيك ايجاد جامعه توانستهاجتماعى را باال ببريد يعنى  بتوانيد شدت رفتار

رود.  بلاال ملى  « سرعت، دقت، تلأثير »در آن اسباب باالتر رفته و طبيعتاً تأثيرش در  تر و شديدتر شده، ارگانيزه

 امروز.   البته براى زمان خودش نه براى

 و توانست جامعله را ارگلانيزه بكنلد    بهر حال هيتلر توانست از يك جامعه كوچك يك قدرت محيد بسازد

شان يك هم چنين كلارى را   بطوريكه نصف دنيا را بگيرد در حاليكه يك دهم دنيا هم نبودند. ظرفيت فلسفه

 شويم.  انجام بدهد كه حاال داخل جزئيات آن نمى  توانست

 ف چقدر است در)س(: توصيف يعنى تعريف، اطالع و ثروت و نيز تكليف و تطبيق، ولى اينكه قدرت تعري

 شود؟  بهينه ساختار معلوم مى

  شود. آن )ج(: بله. اگر بخواهيم روى اطالعات حوزوى قدرت را تعريف بكنيم هرگز مفاهيم عام، خاص نمى

ها آنهم به صورت انتلزاع و وصلف مشلترك     خورد. بنابراين از بودن بندى بدرد مى مفهوم عام فقد در آدرس

معيّن كند و همچنين است راجع به اطالع و شناسايى و هم در بلاب ثلروت.    دهد نه اينكه نسبت مى  گزارش
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سازمانى را نداريم، و چون نداريم معنى ندارد جهانى بشويم. « تعريف، تكليف و تطبيق»ساختن   يعنى قدرت

 مان است.  اطالعات ما اصالً كاربردى نيست، اين اطالعات مذهبى به عبارت ديگر

 شود؟ در جدول ماتريسى اضافه نمى« تأثير سرعت، دقت و»)س(: آيا 

 ديگران هسيتم. « سرعت، دقت، تأثير»)ج(: خير، به اصطالح منفعل از 

 « تعريف، تكليف، تطبيق»در « سرعت، دقت، تأثير»احتمال سوم: ضرب اوصا   - 1/3

 مختص بودن اين احتمال به بهينه علم نه ساختار  - 1/3/1

 سرعت، دقت،»كنم. در ماتريسى كه ترسيم كرديم چگونه در آن از  مى )س(: در اوصا  جهانى كردن عرض

 دهيم؟ كنيم و دخالتش مى استفاده مى« تأثير

 تريست ديگرى غيلر از ماتريسلت قبللى   گيرى اثرش را بخواهيد، يك ما )ج(: اگر به اصطالح، شاخصه اندازه

نسبت به  -قدرت، اطالع و ثروت  -گوييم: هر كسى كه ساختارش آن وصفى را كه دارد  كنيم و مى رسم مى

دقيقلاً   ;در مقياس سرعت، دقت و تأثير را داشته باشد، جهانى است يعنى فرق بين علم و ساختار  اينها تعميم

گيرى علملى   كنيد يعنى موضوعتان مقياسهاى اندازه بفرمائيد آنجا كه از قدرت تعريف مى  همين را بايد دقت

طر  ديگرش است يعنى اگر سه بار بخواهيم ضرب كنيم بايد بنويسيم  يك« تأثير سرعت، دقت و»است كه 

سرعتى است؟ تعريف قدرت داراى چه مقياس دقتّى است؟ تعريف قلدرت    تعريف قدرت داراى چه مقياس

 دهيد.  كار علمى انجام مى  داراى چه مقياس تأثيرى است؟ چون

 تعريف، تكليف و»در همان ماتريست اول كه  گوييم تعريف و تطبيق ديگر كار علمى نيست؟ )س(: وقتى مى

كنيم يك ستون تعريف اطالع، قدرت و ثروت و يك سلتون   اضافه مى« قدرت، ثروت و اطالع»را به « تطبيق

 شود.  مى -در همان ستون كه وصف است  -تكليف، قدرت، اطالع، ثروت  ديگر

 گيريد... آيد؟ تكليف را به معنى حكم مى مىفرمائيد. تكليف را كه آورديد از علم بيرون  )ج(: يعنى شما مى
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 )س(: حكم هم به معنى علم است.

اسلت، خلودِ قلدرت اطلالع و     « قدرت، اطلالع و تعريلف  »)ج(: بهرحال يك بخشى اثر علم نسبت به خود 

 وصف ساختار است. آن وصف را بايد با علوم توسعه بدهيد.  تعريف

 شود؟ )س(: تطبيقش چگونه مى

  گوئيد بايد نظريله و تئلورى و يلك    صداق است و دانش تجربى است. عين اينكه شما مى)ج(: تطبيقش به م

 معادله عام و يك تطبيق خاص موضوعى داشته باشيم. 

 بعنوان اوصا  علم و اوصا  ساختار« تعريف، تكليف، بينش»تفاوت  - 1/3/2

آيلد در بهينله    وقتلى ملى  شلود وللى    )س(: در جدول ما تعريف تكليف و تطبيق از اوصا  علم شمرده ملى 

 شود.  ساختار، از اوصا  ساختار حساب مى  اوصا 

)ج(: به عبارت ديگر در تعاريف ساختارى، چند منزلت داريم اما در اين چلارت چله كسلانى حلاكم و چله      

 محكوم هستند؟ به چه اختياراتى و براى چه هدفى و چه عملياتى؟   كسانى

 د ساختار است؟خو« تعريف، تكليف و تطبيقِ»)س(: اين 

  شود خود ساختار و اصول زير ساخت ساختار و به عبارت ديگلر ابزارهلاى ايجلاد سلاختار اينكله      )ج(: مى

 تعريف، حق كيست؟ يعنى چگونگى پيدايش تعريف در درست كردن ساختار. 

حلله بعلد   شود. چگونه در مر گيرى آن دانش مى ابزار اندازه« سرعت دقت، تأثير»)س(: در آن اولى گفتيم كه 

 بهينه خود ساختار است؟   هم

)ج(: يك دانش هم به عنوان دانش مطالعه خود ساختار داريم كه آن عللم را در ايلن سلاختار بكلار گلرفتيم      

 ايم براى يك هد  اينجا هم شاخصه عملكرد است.  اين ساختار چگونه است؟ ساختار را ساخته  راندمان
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در اينجلا رابطله بلين      نى، ساختار نظرى و سلاختار انگيلز شلى   ضرورت مالحظه ارتباط بين ساختار عي - 2

سلازى   امكلان بهينله   شود. با بهينه شلدن سلاختار علملى،    علمى، تعريف مى -ساختار عينى با ساختار نظرى 

ارتقلأ پيلدا     شود ولى به دليل خوب كاركردن يك ساختار عينى، علم ساختار عينى يك اداره و نظامى پيدا مى

هلر    كند. نه فقد علم را بايد ارتقأ بدهد. بلكه بايد انگيزش را هم ارتقأ بدهد. و اين ور پيدا مىكند و بازخ مى

سلاختار انگيزشلى و   »دو ساختار علمى و عينى بايد ساختار حساسيت و ساختار انگيلزش را نتيجله بدهلد.    

وقت تفكيك بشود مشكل  اين سه تا را نبايد هيچگاه از هم تفكيك بكنيد. هر« علمى و ساختار عينى ساختار

شود. مثالً يك دسته رفتارهايى داريلد كله يلك حساسليتهايى را پلرورش       يعنى ناهنجارى مى شود. ايجاد مى

تواند استفاده كند يعنى اين بنلزين   كند كه ماشين فكرى شما از آن انرژى نمى مى  دهد. يك انرژى درست مى

 شود.  ساختار عينى هم جارى نمىجارى نشد، در   شود. وقتى در اين ماشين جارى نمى

 پذير بودن انگيزش عمومى جامعه در صورت تبديل نشدن آن به ساختار نظرى و عينى  آسيب - 2/1

 قطعاً اگر شما بتوانيد اين هيجانى را كه در ايام عاشورا داريلد، بشناسليد كله خصوصلياتش چگونله اسلت؟      

تلر تحويلل    رى شود محققاً اين از كار آلمانيها قوىساختارهاى متناسبى را درست كنيد كه اين در عينيت جا

محال است نتواند مثل كار آلمانيها را تحويل دهد. نهايتاً اول بايد نظام مناسكش، از رفتار گروهى و  دهد. مى

به يك رفتار سازمانى بشود و بعد بايد ساختار نظرى و عينى پيدا بكند و بالعكس ايلن نظلام     عمومى، تبديل

تواند بگويلد غيلرت قلومى     انگيزه اثر بگذارد. تا مجموعه بتواند بچرخد. چه كسى مى  فكر روىروى فكر و 

اى هزارسال زنده  السالم( هست؟ ببينيد در كجاى تاريخ واقعه )عليه هللبه اباعبدا  آلمانى، بيشتر از غيرت نسبت

قومى از تعصلبات ملذهبى   كه كسى بگويد قابليت ارگانيزه شدن تعصبات   ربطى است مانده است؟ حر  بى

ما اقوامى در دنيا داشتيم كه اصالً متالشى و نابود شدند يك قومى داشتيم به نام يونانيها كه يك  بيشتر است. 

تمدن بودند ولى حاال تكه تكه شدند. يك قومى داشتيم به نام روم بعدها تكه تكه شلدند تبلديل    وقتى مظهر
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گرايى مرتبًا توسلعه پيلدا بكنلد ايلن اقلوام بايلد زنلده         ود قوميتكوچك شدند! اگر بنا ب به كشورهاى ريز و

كوچكى بوده به نام شيعه االن بيش از پانصد ميليلون جمعيلت دارد. و چنانچله      ماندند. ولى يك جمعيت مى

اش را در همله قسلمتها نداشلته     متناسب و بهينه شدن ساختار نظرى و عينلى   ارگانيزه كردنش و ساختارهاى

 ماند.  يك رفتار گروهى و عمومى باقى مى  شود يعنى به صورت ذير مىپ باشد آسيب

 ايجاد ساختارهاى بزرگ اجتماعى به معناى سازمان در سطح جهانى  - 2/2

تلقلى   -و البته در مقياس جهلانى بيشلتر    -مان  اى اينجاست و آن اينكه حتى در اداره جامعه )س(: يك نكته

سازمان بزرگ تصور بكنيم تا بتوانيم بله صلورت سلازمانى ملديريت      اين است كه خود جامعه را يك  غالب

گونه كه يك اداره را تحت كنترل در بياوريم، امر و نهى بكنيم. عناصر معين بكنيم يك جامعه   بكنيم به همان

كنلد تلا يلك سلازمان،      تر عمل مى تر و آزادتر و زنده بسته سازمانى است، چنين فعال كه فراتر از يك محيد

آئيم ايلن   اين چنين تصور بكنى. صر  نظر از جامعه در عرصه جهانى كه مى  توانى ى اينكه جامعه را نمىيعن

 مسئله بيشتر مطرح است. 

)ج(: مسئله كه نوع تعريف شما از سازمان چگونه است؟ گاهى سلازمان را در شلكل يلك پادگلان و گلروه      

كنيلد. بله عبلارت ديگلر چگونله       تعريلف ملى  كنيد. و گاهى در شكل يك ساختار بزرگ  تعريف مى  كوچك

 پذيريد؟ اين مهمترين مطلب است.  كنيد؟ چقدر تحرّك را مى مى تفويض و توزيع اختيار

 دهد.  دهد و يا نمى فرمائيد يك جايى وجود دارد كه اختيار مى )س(: مشكل همين جاست كه مى

 كه شناسنامه ندارد هيچ جاى دنيا سلوار خواهم بگويم در جامعه جهانى هم اين گونه است. كسى را  )ج(: مى

كنند. ما االن شناسنامه نداريم، اروپا، هند، آلمان، انگليس، هر كجا برويم، ضوابد جهانى داريلم.   هواپيما نمى

المللى و سقف چه ضوابطى  بايد معلوم باشد سقفِ چه ضوابطى جهانى است؟ سقف چه ضوابطى بين  منتهى
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ه ما موضوعات را بشناسيم و نيز نسبتشلان را بله هلم بشناسليم و در سلطح      خانوادگى است؟ اينك ملى و يا

 اش بكنيم. اين مهم است.  ارگانيزه  خودشان بخواهيم

 ضرورت كثرت موضوعى در عين داشتن سازمانى جهانى براى ايجاد وحدت فرهنگى  - 2/2/1

ترك بشر است. االن يك فرهنلگ يلا   )س(: اين مطلبى را كه درباره شناسنامه فرموديد اينها براى نيازهاى مش

گويند تمدن غرب با بحران مواجله   تمدنى به اسم تمدن غرب خودش را تحميل كرده، خودشان هم مى  يك

توانلد همله املور را     تواند اينگونه ادامه پيدا بكند. فلذا در آينده يك فرهنگ واحد نملى  آينده نمى است و در

 گرايى  فرهنگى صورت بگيرد.  يد كثرتنفوذ خود در آورد با  ديكته بكند و تحت

  دهيم با يك حكم مطلق همه را با يك كنيم ما هم وقتى تعميم مى )ج(: كثرت موضوعى را ما استقبال مى

گوئيم قدرت را تا هر جا كه  گوئيم عميقترين و دقيقترين است ما مى رانيم اتفاقاً كثرتى را كه ما مى چوب نمى

كنلد   هر چيز را به نسبت چيزهاى ديگر تخصيص بده يعنى نحوه اطالقش فرق مىتعميم بده و بعد   توانى مى

گوئيم تو در عقايلد خلودت در    طر  يهودى هم هست، با او مسلمانى سلوك كن بلكه مى گوئيم اگر ما نمى

 اى باشد كه كم كم كنيم به گونه اجتماعى كه براى فرم دادن به ساختارش درست مى اين ميدانها آزادى. بستر

بردار به يك چيزهايى رو بياورد. بستر پرورشى برايش  از يك چيزهايى دست نقطه ضعفهايى را متوجه بشود

كنليم كله    گوئيم كافر نباش. بسترى درسلت ملى   و اگر كافر است نمى گوئيم كه يهودى نباش. سازيم، نمى مى

 محارب نباشد و همينطور... 

  عشلريه بشلوند ايلن كله     مسلمان شوند بعد هم شيعه اثنىگوئيد چيزى درست كنيم كه همه  )س(: نهايت مى

 كنيد به سمت يكپارچگى.  دوباره همان وحدت فرهنگى شد چون شيب درست مى

 )ج(: آيا اين بد است؟ اينكه ناهنجاريها از بين برود، بد است؟ 
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 ى نيسلت. اتفاقلاً  گيريد تلقى صحيح )س(: از بحثهاى مهم همين است كه اصالً اينكه اينرا مبدأ ناهنجارى مى

 اين مبدأ تعاون فرهنگى است. 

 كنيم.  مند مى )ج(: خوب ما تعاون، همكارى و هماهنگى را قاعده

 خواهيد يكصدايى فرهنگى ايجاد بكنيد.  )س(: ولى شما با اين كار مى

  خلواهيم  مىخواهيد بگوئيد كه مردم همه با هم دعوا كنند. قايل به ناهنجارى كه نيستيد. ما  )ج(: شما كه نمى

 تفاهم باال رود. 

ايلد   هاى مختلف از هم ايجاد كلرده  اى نسبت به فرهنگ )س(: ناهنجارى براى اين است كه يك نگاه بدبينانه

ايد غير مسلمانها دشمن شما هستند. همنطور يهوديها و بودائيها و... و همه نسلبت بله هلم     مسلمانها گفته  به

 هستند.   بدبين

 خواهيد؟ از اين بهتر چه مى« &قل تعالوا على كلمْ سوأً بيننا و بينكم ان ال نعبد االا» گوئيم )ج(: ما كه مى

گفتليم از شليعه يلك قلدم      )س(: البته جبر روزگار ما را وا داشته كه به اين آيه هم توجه بكنيم. تا حلاال ملى  

مجبوريم به عالئلق ديگلر    شود كم كم ديديم اين طور نمى ;ها هم كه هيچ گذاريم، سنّى دروتر نمى پايمال را

آميزى داشته باشيم. به اين آيات هم توجله   توجه بكنيم و با همديگر همزيستى مسالمت  سنتها و فرهنگها هم

 كرديم. 

 سرپرستى تكامل نيازمنديها مبدأ وحدت اجتماعى  - 2/2/2

  سازيم؟ بر سلر تكاملل  خواهد يا نه؟ حال بر سر برسد چه چيزى با هم ب )ج(: بسيار خوب آيا تسالم مبنا مى

 تاريخ؟ 

 )س(: خير! سر نيازهاى مشتركمان. 

 )ج(: بسيار خوب بر سر تكامل تاريخ يا تكامل نيازمنديها. 
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 )س(: اگر تكامل هم بگوئيد، تكامل نيازمنديهاى مشترك است.

در همله  گوئيم هر كسى اين قدرت را داشت كه كليه نيازهلا را بپوشلاند. نيازهلاى تكلاملى را هلم       )ج(: مى

 بپذيرد او حق دارد حر  را به وحدت برساند.   ها صحنه

 )س(: اصالً اينكه به وحدت برساند زير سؤال است! بنا نيست كسى چيزى را به وحدت برساند. 

 )ج(: پس به تنازع برساند؟ 

 )س(:خير لزوماً هم معنايش تنازع نيست. 

 گويند به تعاون و تفاهم برساند؟  )ج(: مگر نمى

شلود يلك بخشلى را در ايلن فرهنلگ       الملل كه درست ملى  تعاون يعنى سهم سهم بشود. در نظام بين)س(: 

اى نيستى  شما سهيميد. و يك بخش را ديگرى سهيم است. در آن بخشى كه او سهيم است شما كاره  جهانى

 نبود اين نظام ناقص بود.  يعنى اگر او

 ه مختصّات مختلف به يك بحث ننگلريم، ضلعفها و  )ج(:حر  شما معنايش اينست كه، اگر در بحث از نقط

گوييم بياييلد بحلث كنليم     نارسانيهايش نسبت به تكامل ديده نميشود. ما هم اين حر  را قبول داريم. ما مى

 تواند بهتر هماهنگ بكند؟ كسى مى  ببينيم چه

 دن متفلاوت اسلت بلا   توانيم هماهنگ بكنيم! ببينيد، هماهنگ كلر  خواهيد بگوييد ما بهتر مى )س(: آخرش مى

كنم مثل رئيس قبيلله   گوييد همه هستند من هم رئيس آنها هستم و هماهنگشان مى سهيم بودن، يك وقت مى

 گوئيد همه با هم تفاهم و تسالم كنيم. اين خيلى فرق دارد.  وقت مى  و يك

دنشلان هلم بايلد    خواهند زندگى بكنند. و براى هماهنلگ ش  )ج(: اينها كه در ناهماهنگى و هرج و مرج نمى

 اى جز اين نيست.  بيايد هماهنگ بكند. چاره  يكنفر
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  گويند: هماهنگ شدنش به اين است كه به هر فرهنگى و به هر تملدنى يلك   )س(: راه سومى هم هست، مى

 نقشى بدهيد.

  توانلد در وحلدت و كثلرت و تنلوع     )ج(: عيبى ندارد اين يك نظريه است. حاال ببينيم آيلا ايلن نظريله ملى    

 تواند؟  وضوعات، هماهنگى ايجاد بكند يا نمىم

 خواهيد تنارع نباشد بايد به همه هويت بدهيد انجامد اگر مى گويند اگر غير از اين باشد به تنازع مى )س(: مى

همه را احترام بگذاريد و به همه سهم بدهيد. نه اينكه بگويى تو بايد حذ  بشوى يا باطلى يا بدى و از اول 

د بگيرى. بايد بگوييى تو هم محترمى، مستدلّى و مقنّنى، منتها سهم تو همينقدر اسلت. سلهم   مقابلش گار در

همينقدر است و همينطور بقيه. تا آنوقت بتوانند با هم نظام هماهنگى را بسازند. ولى اينكله يلك     ديگرى هم

شد هر كس هلم چقلدر   كنم كه جاى هر چيز كجا با بگويد من همه چيز را معلوم و معيّن مى فرهنگ بيايد و

 نداشته باشد. اين پذيرفته نيست.  اختيار داشته باشد چقدر

نقشه براى كل داشته باشد و نقشه را عرضه  -از هر يك از سهامداران  -)ج(: خيلى خوب! اگر هر فرهنگى 

 چه اشكالى دارد؟  كنند

 برخورد تمدنها است.  )س(: اگر همه اين ادعا را بخواهند داشته باشند اين همان تنازع فرهنگى و

شان را عرضه كنند. تا آن طرحى كه قابليت هماهنلگ كلردن كلل را داراسلت،      )ج(: همه بيايند طرح و نقشه

 اتفاق قرار بگيرد.  مورد

)س(: ببينيد پيش فرضها غلد است. شما فرض را بر اين گرفتيد كه يكى از ايلن ملدعيان حرفشلان درسلت     

حاال بياييد گفتگو كنيم و عرضه كنيم تا معلوم بشود حلر  چله كسلى     و بقيه حرفشان نادرست است.  است

 است؟  تر درست

 گوييد هيچ حرفى درست نيست؟  )ج(: پس مى
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 گويم: همه حرفها به اندازه خودشان درست است. و نيز هيچ حرفى هم مطلق نيست.  )س(: خير مى

  يى مذهبى هسلتيم و در ايلن قسلمت هلم    گوييم حرفى مطلق است. ما هم قائل به نسبى گرا )ج(: ما هم نمى

 عقيده هستيم.

 هاى بحث است. در اين مقوله بايد بيشتر به آن پرداخته بشود.  )س(: اين قسمت بحث اتفاقاً از شاه مهره

 هماهنگى كل در عينيت بعنوان پيش فرض اصلى در تكامل ساختار جهانى  - 2/2/3

 دانيم. پيش فرض اصلى، تكامل كل است.  )ج(: بهر حال ما هماهنگ كل را در عينيت، ضرورى مى

 هاى اختال  و )س(: اين جهت تقريباً مورد اتفاق است همه هماهنگى كل را قائل هستند. و اينكه بايد زمينه

 تنازع برداشته بشود. 

  كه مظهر تكامل است، ضرورى اسلت. يعنلى   هماهنگى - 2تكامل كل، يك اصل است  -)ج(: نتيجه اينكه: ا

 اگر هماهنگى نباشد طبيعتاً تنازع است. 

 ضرورت داشتن ابزار هماهنگى با ظرفيت خاص متناسب با خودش  - 2/2/4

  سوم اينكه هماهنگى بدون ابزار محال است محقق بشود. اين يك چيزى نيست كه بدون علت باشد. ابزارش

 هاى اصلى ماست.  ه باشد. اين صحبتهم بايد ظرفيت هماهنگى داشت

 )س(: بحث در ديد سازمانى نسبت به كل جهان بود كه بحث به اينجا كشيده شد. 

 اى، )ج(: هماهنگى هر موضوعى به حسب خودش است. هملاهنگى انلواع مختللف دارد. هملاهنگى شلبكه     

 كند.  هماهنگى متمركز و... نا هماهنگى و ناهنجارى را هم كسى امضأ نمى

 تفاوت بين مراتب هماهنگى در ظرفيت و موضوع با يكديگر  - 2/2/5

 تعريلف، تكليلف،  »خواهد اگر موضوعش جهانى اسلت   خواهد و موضوع مى حاال اين هماهنگى ظرفيت مى

المللل   كند. يعنى درباره امنيلت بلين   كند. نه اينكه كل جهان را سازمان مى در يك سطحى ارگانيزه مى« تطبيق
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المللل   شود دستگاه بين گيرى مى شود و نيز درباره اقتصاد و... نوعى تصميم گيرى مى تصميميك نوعى   جهانى

ترين سلطح نياوريلد وللى ناچلاراً      محكومى دارد. گيرم كه شما ابتدائاً و مستقيماً سازمان را تا جزيى حاكم و

كند يعنلى   قانونى پيدا مىالملل شكل  آوريد، در آن بستر است كه روابد بين ترين سطح مى جزيى آثارش را تا

چارچوبه اين قوانين و رضايت خودتان بنشينيد قرار داد را بر اساس چهار اصل تنظيم كنيلد. و   گويند: در مى

دوم. معنى ارتباط همين است و اين خودش قواعلدى دارد. كله ملثالً منلابع و مسلائل و       بعد بياييد در بستر

ا چيست؟ بر مبناى آن مذاكره كنيد و معاهده ببنديد پس اينكه تكنيكى و طبيعى شم  شرائد ارتباطى اجتماعى

است، با هماهنگى يك سربازخانه « تعريف و تكليف و تطبيق»جهانى در ارتباط با   بگوئيم هماهنگى سازمانى

كننلد و دامنله و فضلاى فعاليلت را      تكليفِ اوّلى بستر شامل را درست مى بسته قطعاً فرق دارد. آن تعريف و

طر  حركت كنيم و كسى به ما دستور سازمانى ندهلد كله ايلن      توانيم در يك كند هر چند ما مى ىتعريف م

اصلى تعريف كه عوض بشود كليله مبلادالت وضلعش      هاى معامله را بكن يا آن معامله را نكن ولى شاخصه

يى نلام و درجله   بيمه هستيد هلر كلاال  « جهانى  بيمه»بندى هم كااليى است. شما در  كند. حتى طبقه فرقى مى

كند و شما به اين تعريف محكوميلد.   مى  اش متناسب با درجه كاال فرق مخصوص خود را دارد و قيمت بيمه

 است.   توانيد بيمه نكنيد كه آن حر  ديگرى توانيد كار ديگر بكنيد البته مى نمى

  سازمان كوچكى كه بله سازى سازمان جهانى با هماهنگى يك  از اين مطلب بگذريم بنابراين معناى هماهنگ

كند خيلى فرق دارد آن نسبت به يك موضوعات خاصى اسلت كله بلراى شلما يلك       صورت بسته عمل مى

كند. در آن فضا هم ارتباط بر قرار كردنش يك قواعدى دارد كله محلدوديت و يلا     تحرّك درست مى  فضاى

نيست واقعيت جهانى ايلن اسلت كله     كند. اين درباره يك فلسفه تان آن را تعريف مى ملّى  مقدورات و موانع

 پذيرد.  ها در يك فضاى جهانى انجام مى گيرى موضع همكاريها، ارتباطات،
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  كنند كله بلا يلك    شود اآلن فرهنگ غرب به اوج سيطره خودش رسيده و خودشان برآورد مى )س(: گفته مى

نظم جديلدى در آن بوجلود   هايى روبرو خواهند شد و جهان در آستانه يك تحول جديد است و بايد  مقابله

 بيايد. 

  خواهد بوجود بيايد، براى اولين قدم )ج(: كه شما مبشّر يك دنياى جديدى هستيد. و در نظم جديدى كه مى

 بياييم ما از حرفهايمان دست برداريم!

 رونلد خواهيد همين اتفاق بيافتد با اين تفاوت كه آمريكا و غرب ب گويند شما مسلمانها هم مى )س(: به ما مى

دانسلتند از   كنار تا مسلمانان رئيس بشوند. يعنى تا حاال آنها امر نهى كردند و خودشان را همه جا ارباب ملى 

 دانند.  مسلمانان خودشان را ارباب مى اين به بعد

  اى عرض كنم و پايان عرائضم باشد اين ابوموسى عشرى هم از عمروعلاص همينگونله گلول    )ج(: يك نكته

تو على را خلع كن و من هم معاويه را خلع كنم. ابوموسى پذيرفت در پاى منبر عمروعاص خورد. گفت: بيا 

گيرم اول تو برو و رفت و گفت من على را مثل ايلن انگشلتر از دسلتم در آوردم     سبقت بر تو نمى  گفت من

 ابوموسى كه رسيد معاويه را ابقأ كرد.   ولى وقتى نوبت به

«العالمين رب هللمد الح و آخر دعوينا ان»  





 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

  تبيين فرهنگ و علل و عوامل آن در محور تأمين منابع : عنوان جلسه

 6جلسه 

 فهرست مطالب:

مالحظه درون و  - 3بيرون فرهنگ مالحظه درون و  - 2مالحظه درون فرهنگ  - 1بررسى سه فرض ) - 1

 87    بيرون فرهنگ به لحاظ فرهنگ(در تبيين محورها و موضوعات تأمين منابع

تفاوت فرض دوم )مالحظه درون و بيرون فرهنگ( با فرض سوم )مالحظه درون و بيرون فرهنگ بله   - 1/1

 87   لحاظ فرهنگ(

 87    فرهنگ به لحاظ فرهنگطرح دو احتمال پيرامون مالحظه درون و بيرون  - 1/2

 87   «فرهنگ، سياست و اقتصاد»به « نظام انگيزش، پرورش، گزينش»احتمال اول: اضافه  - 1/2/1

نظام انگيزش، پرورش »و « توليد، توزيع، مصر »به « سياست، فرهنگ، اقتصاد»احتمال دوم: اضافه  - 1/2/2

 88   «و گزينش

 89    ل به عنوان عوامل برونزاى فرهنگاحتما« انگيزش، پرورش و گزينش» - 1/3

 89    هاى انگيزشى به عنوان وسيله« سياسى، فرهنگى و اقتصاد»هاى  ورى بهره - 1/3/1

 89    هاى پرورشى ساختارهاى پرورش جامعه به عنوان وسيله - 1/3/2

 89    هاى پرورشى ساختارهاى اجتماعى و در سطح خرد، كالن، توسعه، به عنوان وسيله - 1/3/3

 91   تفاوت مالحظه سياست و اقتصاد موضوعاً و مالحظه آثار فرهنگى اين دو بُعد - 1/4
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قاعده روشى: لزوم مالحظه آثار مربوط به موضوع تحقيق سلنت بله موضلوعات ملرتبد بلا موضلوع        - 1/5

 91    تحقيق

 92    المللى و ملى رابطه ساختار جهانى ساختارهاى بين - 2

اى و ملى تغييرات در موضوعات كالن  المللى )يا جهانى( بر ساختارهاى منطقه ساختار بين حاكم بودن - 2/1

 92    و الگوهاى توسعه

 93   المللى )تغييرات در سطح خُرد( اى از ساختارهاى بين محكوم بودن ساختار منطقه - 2/2

 94    ورى، در سطح ملى تغييرات در بهره - 2/3

 94    جهانى شدن فرهنگى تبيين مفهوم فرهنگ در - 3

 94   «سرعت، دقت، تأثير»فرهنگ به معناى تعريف  - 3/1

 94    سازى و بهنجارى رفتارهاى عينى بستر متوسد ساختارهاى وظيفه فرهنگ هماهنگ - 3/3

 95   بريده بودن اطالعات حسى جامعه از اطالعات ارزشى چالش اساسى كشور - 3/4

 92    تارها عالوه بر خود ساختارها در بحث جهانى شدن فرهنگىلزوم مالحظه بيرون ساخ - 3/5

 92    امكان طرح بحث جهانى شدن در دو مرحله متوالى - 3/2

بررسى ساختارهاى عينى در فاز اول و بررسى علل و عوامل وضعيت موجود جهت تكامل آنهلا در   - 3/2/1

 97    فاز دوم

 97    )اخالق، افكار، رفتار( نه به معناى خود فرهنگ ساز ساختارها به عنوان عوامل فرهنگ - 3/7

 99    تابعيت فرهنگ )اخالق، افكار، رفتار( از ساختارهاى اجتماعى - 3/7/1



 بسمه تعالی

 

 79/1/24تاريخ:  جهانى شدن فرهنگى 2جلسه 

  منابععنوان: تبيين فرهنگ و علل و عوامل آن در محور تأمين 

 مالحظه درون و - 3مالحظه درون و بيرون فرهنگ  - 2مالحظه درون فرهنگ  - 1بررسى سه فرض ) - 1

 بيرون فرهنگ به لحاظ فرهنگ(در تبيين محورها و موضوعات تأمين منابع  

  چيست؟ طبيعى اسلت كله هملواره   « محورها و موضوعات تأمين منابع»بحث اين جلسه اين است كه اصوالً 

درون و بيلرون فرهنلگ توأملاً     - 2درون فرهنگ بتنهائى مالحظه شلود.   - 1ر مقابل ما قرار دارد: فرض د3

 مورد توجه قرار گيرد. « بلحاظ فرهنگ»درون فرهنگ و بيرون آن، -3مالحظه گردد.

بله    تفاوت فرض دوم )مالحظه درون و بيرون فرهنگ( با فرض سوم )مالحظه درون و بيرون فرهنگ - 1/1

 رهنگ( لحاظ ف

  اما تفاوت اينكه بيرون فرهنگ همراه با مالحظه فرهنگ باشد با صورتى كه بيرون فرهنگ بدون لحاظ خاص

براى فرهنگ باشد در اين است كه اگر مثالً كلمات سياست و اقتصاد در عناوين اصلى بيرونى آمد معنلايش  

اى بود كه  است. اما اگر بيرون بگونه مالحظه شده« لحاظ فرهنگ»كه بيرون فرهنگ، ضرورتاً بدون   اين است

 گيرد.  عبارت فرهنگى باشد آنگاه سياست و اقتصاد، زير بخش آن قرار مى  عبارت، يك

 طرح دو احتمال پيرامون مالحظه درون و بيرون فرهنگ به لحاظ فرهنگ  - 1/2

 « قتصادفرهنگ، سياست و ا»به « نظام انگيزش، پرورش، گزينش»احتمال اول: اضافه  - 1/2/1

دهيم وزير بخش اين سه عنوان  قرار مى« انگيزش، پرورش و گزينش»گوييم بيرون را نظام  مثالً زمانى كه مى

دهيم هيچ اشكالى ندارد چرا كه ما داريم فرهنگ سياسلت   قرار مى« سياسى، فرهنگى و اقتصادى»انگيزش  را
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سياسلى، فرهنگلى و   »يا نظام گزينش « دىسياسى، فرهنگى و اقتصا»كنيم. هكذا نظام پرورش  مالحظه مى را

خواهيم بگوئيم مسائل مورد توجه خلارج از   نيز از همين مقوله است. چون در هر سه صورت، مى «اقتصادى

يابد و چگونه گلزينش   شود و چگونه پرورش مى است كه بايد ديد بشر چگونه تحريك مى  اى فرهنگ بگونه

 گيرد؟  صورت مى

پرورش  نظام انگيزش،»و « توليد، توزيع، مصر »به « سياست، فرهنگ، اقتصاد»فه احتمال دوم: اضا - 1/2/2

 « و گزينش

  تواند يك واسطه قرار گيرد تا مستقيماً آنرا روى عنلاوين  هم مى« انگيزش، پرورش و گزينش»البته باز درون 

  انگيلزش »و « يزش توزيعانگ»، «انگيزش توليد»نبريم. يعنى چنين بنويسيم: نظام « سياست، فرهنگ و اقتصاد»

توانيم عوامل غير فرهنگى  خواهيم بگوئيم مى و سپس آنرا روى عناوين ديگر ببريم. در اين حال مى«. مصر 

خلواهيم آنهلا را از نقطله     مرتباً به مراتب پائينتر ببريم و آنها را از حاكم بودنشان خارج كنيم تا بگوئيم مى را

را موصلو  آخلر   « سياسلت »ى قرار دهيم. آيا نتيجه امر اين است كه آثار فرهنگى مورد بررس  نظر مختصات

سياسلت  »آيلد:  طبعاً بايست مضا  اول باشد. در اين حال چنين عناوينى حاصل مى بگذاريم يا مضا  اوّل؟

سياست توليلد  »گوئيم و  و سپس مى«. سياست مصر  انگيزش»و « انگيزش  سياست توزيع»، «توليد انگيزش

بله تعبيلر ديگلر مضلا  اول آن، كلملات      «. سياست مصر  پرورش» و« توزيع پرورشسياست »، «پرورش

اليله   است اگر سياست، مضا  اول باشد ديگر معناى مضا   شود. طبيعى مى« اقتصاد»و « فرهنگ« »سياست»

اضافه كرد و هر يك را در يك صفحه « توزيع و مصر  توليد،»توان اين كلمات را  دهد. حال مى آخر را نمى

 نوشت. 

 «. توليد»است و بعداً « انگيزش»)س(: پس اول، 
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  يعنلى  ;كنليم  را هم اضلافه ملى  « انگيزش»و سپس « سياست توليد»شود:  است. لذا مى« توليد»)ج(: خير! اول 

 توليد، توزيع و»كه ابتدائاً بايست  معناى اين عناوين حتماً در خاطر شريفتان هست«. سياست توليد انگيزش»

و در سلطح كله   «. انگيزش، پرورش و گزينش»آوريم در ستون چنين بنويسيم:  را كه در ماتريس مى« مصر 

طبعاً عنلوان اصللى در ايلن ميلان و بنلابر      «. توليد، توزيع و مصر »نويسيم:  به آن اضافه شود مى  قرار است

)كه پرورش اصل اسلت(  « توليد پرورش»)كه انگيزش، اصل است(،  «توليد انگيزش» قاعده عبارت است از:

آوريم و در سطر آن  و... را در ستون مى« توليد انگيزش»اصل است(. و سپس   )كه گزينش« توليد گزينش»و 

سياسلتگذارى  »نويسيم. البته پيداست كه معناى سياسلت در اينجلا هملان     مى را« سياست، فرهنگ و اقتصاد»

انگيلزش، پلرورش و   »شود. يعنى موضلوع ملا در بيلرون، مسلئله      مى  با مفهوم قبلى متفاوت است و« اجرائى

 شود.  مى« گزينش

 احتمال به عنوان عوامل برونزاى فرهنگ « انگيزش، پرورش و گزينش» - 1/3

 هاى انگيزشى   به عنوان وسيله« سياسى، فرهنگى و اقتصاد»هاى  ورى بهره - 1/3/1

 عناست؟ به چه م« بيرون»)س(: 

  پرورش»، «انگيزش اجتماعى»است كه عبارتند از:  -يعنى محيد آنها  -)ج(: بمعناى عوامل برونزاى فرهنگ 

 «. گزينش اجتماعى»و « اجتماعى

 هاى پرورشى  ساختارهاى پرورش جامعه به عنوان وسيله - 1/3/2

فرهنگلى   هاى سياسى، ورى هرهخواهيد براى انگيزش، شاخصه تحريكى بدهيد، از ب پيداست وقتى كه شما مى

شلود   مى  روند. يعنى كل تحريكانى كه از بيرون واقع هاى انگيزش بشمار مى كنيد كه وسيله و اقتصادى ياد مى

 گيرد.  مدنظر قرار مى
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  توان از نظام آموزش و پرورش، نظام هنر و كليله سلاختارهاى   هكذا در اين خصوص در بعد پرورش نيز مى

 شوند. كرد كه همگى بعنوان شاخصه قلمداد مىپرورشى جامعه ياد 

 هاى پرورشى  ساختارهاى اجتماعى و در سطح خرد، كالن، توسعه، به عنوان وسيله - 1/3/3

  اى طبق ضلابطه  -اعم از اينكه ساختار، سياسى يا فرهنگى يا اقتصادى باشد  -همچنين است در بعد گزينش 

كنلد. طبعلاً اختيلارات مراكلز يلا       اختياراتى را به او اعطا ملى شود و جامعه بر آن اساس،  يك فرد گزينش مى

 شود.  همگى در امر گزينش معنا مى« خرد، كالن و توسعه»نظامات  بنگاهها يا

شناسند؟ ملثالً جايگلاه    سازند كه چه چيزى را به رسميّت مى يك فرهنگ را مى« بيرون»مجموعه تمامى اينها 

ن است و جايگاه كارشلناس شلورايعالى امنيّلت مللى، در كلالن      متخصص بانك مركزى، در اقتصاد كال  يك

ساير متخصصان جامعه كه در سطوح توسعه و كالن و خرد مشغولند. تا جائى كه به كارخانه  سياسى است و

شوند اما همگلى در   امر بصورت مدير عامل يا حسابدار يا مهندس فنى يا... تعريف مى  رسد كه متخصص مى

هائى اسلت و   به تعبير ديگر اداره فنى يك كشور مستلزم تخصص -جايگاهند   داراى سطح خرد كارشناسى،

گيرد. لذا جامعه داراى يك دسته از تحريكلات   ها صورت مى خوانده گزينش نيز بر اساس همين معلومات و

اد كرد كه روى فكر خود كار كند براى او بسلتر آملوزش ايجل    و انگيزشهاست. پس از آنكه فرد آمادگى پيدا

خواهد به توليلد عللم بپلردازد ايجلاد      كسى كه مى  كنند تا به تحصيل و تدريس بپردازد. حتى جامعه براى مى

دهلد. در اينجلا    توزيعى و مصرفى معنا ملى  كند. بنابراين پرورش و گزينش، در سه بعد توليدى، انگيزش مى

 ها بشويم.  ديگر ضرورتى ندارد وارد جزئيات مربوط به شاخصه

 فاوت مالحظه سياست و اقتصاد موضوعاً و مالحظه آثار فرهنگى اين دو بُعدت - 1/4

آيلد در واقلع    بله ميلان ملى   « انگيلزش، پلرورش و گلزينش   »نتيجه بحث تا اينجا اين شد كه هرگاه سخن از 

است. البته گلاهى سياسلت   « سياسى، فرهنگى و اقتصادى»لحاظ شده است كه مشترك بين نظامات   مفاهيمى
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دهيم.  الشعاع خصلتى از سياست كه برابر ماست قرار مى كنيم و گاهى آنرا تحت درشت مى رده و آنرارا باال ب

ديگلر بمعنلاى   « سياست، فرهنلگ و اقتصلاد  »ببينيم مفهوم « انگيزش»خواهيم آنرا وصف  مى  حال در آنجا كه

سلخن  « در انگيلزش  سياسلتگذارى »كه در حال مالحظه اثر فرهنگى آن هستيم و از  نظام سياسى نيست چرا

آوريلم در املر گلزينش، اسلمى از      توليد، توزيع و مصر  و گزينش مى  گوئيم. البته وقتى آنرا در عناوين مى

شود. هكذا در امر پرورش، اسلمى از عللوم سياسلى آورده     مى  ساختارهاى سياسى در بعد شاخصه آن آورده

گوئيد. و هكذا در بعلد مصلرفى آن نيلز حقيقلت بله       مى  شود كما اينكه از تحقيقات سياسى آن نيز سخن مى

 همين منوال است. 

نتيجه مطلب اين است كه هرگاه ما بخواهيم بعد فرهنگى را از بيرون مالحظه كنيم ضلرورتى نيسلت كله از    

اقتصادى بعنوان يكى از محورهاى اصلى بيرونى نام ببريم. البته اگر بخواهيم جامعله و نله فرهنلگ آنلرا      بعد

شويم بايست بسراغ سياست و اقتصلاد بلرويم. چلون اگلر      حتماً زمانى كه از فرهنگ خارج مى  ظه كنيممالح

شوند كما اينكله وقتلى    جامعه، اقتصاد و سياست بعنوان دو امر بيرون از فرهنگ قلمداد مى است در« جامعه»

موضلوع بحلث ملا جامعله     مالحظه كنيم. بايست فرهنگ را ذكر كنيم. اما در آنجا كه  خواهيم سياست را مى

بايست آثار آنها را بر فرهنگ مالحظه كنيم. چون در اين حال براى ما، مالحظله    است« فرهنگ»نيست. بلكه 

رسد. بنابراين بيرون و درون فرهنگ بصورت اجمالى  است كه بذهن ما مى  مهم است. اين همان سيرى« اثر»

 بفرمائيد.  مورد دقت گرفت. اگر سؤالى داريد

موضلوع   قاعده روشى: لزوم مالحظه آثار مربوط به موضوع تحقيق سلنت بله موضلوعات ملرتبد بلا      - 1/5

  تحقيق

)س(: اصل اين فرمايش شما صحيح است كه اگر ما بخواهيم بيرون فرهنگ را صلرفاً مالحظله كنليم ديگلر     

ه بايسلت  استقاللى خود آن موضوعات در مجموعه مورد بحث و بصورت مستقيم ضرورتى ندارد بلك لحاظ
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يعنلى رابطله    -دقت قرار دهيم اما اينكه بخواهيم در خصوص موضوع مورد بحلث خودملان    اثر آن را مورد

 تأمل كنيم قضيه به چه شكل خواهد بود؟  -اقتصاد در قالب همين اوصافى كه فرموديد  سياست و فرهنگ و

 شلود.  امر فرهنگلى محسلوب ملى    )ج(: يادمان نرود كه انگيزش، برابر با گرايش است و خود آن بعنوان يك

دهليم للذا از دسلتگاه توليلد      خواهيم مورد توجه قلرار ملى   نهايت امر اين است كه آنچه را بر آن اثر دارد مى

 گوئيم. اصوالً انگيزش، ايجاد يك نحوه تمايل و گرايش را بدنبال دارد.  اقتصادى سخن مى سياسى يا

توانيم در قالب اين وصف، قابل تحقلق بلدانيم و از    را مى )س(: يك سخن اين است كه آيا ما اصل اين ايده

فرهنگ بر سياست و اقتصاد به آن صورتى كه گذشت سخن بگوئيم؟ اما سلخن ديگلر ايلن اسلت كله       تأثير

 پردازش اين بحث در اين دوره نيست.   بگوئيم فعالً مجال

  خواهيم اثر آنرا بر فرهنگ ببينيم قتى ما مىتوانيد اصالً آنرا بعنوان يك قاعده بزرگ ببينيد و بگوييد و )ج(: مى

الشعاع اثر قرار داد. طبعاً يك موضوع، داراى چندين اثر اسلت و   بايست اثر را بزرگ كرد و موضوع را تحت

ندارد اما آن اثرى كه متناسب با كار و فرهنگ است بايست نسبت به ساير آثار، اصل قرار گيلرد كله    يك اثر

شلود. سلپس در مقلام تطبيلق آن      گيرد و بقيه به لحاظ آن مالحظه ملى  الً باال قرار مىعم در اين حال اين اثر

در ذهن يا حساسيتها يلا   -گرايش است؟ آيا پرورش، پيدايش يك ساختار  بگوئيد حاال آيا انگيزش، برابر با

فرم خاص است؟ آيا گزينش، انتقال يك فرم از درون شخص بله    و پيدايش يك -خصوصيات يك شخص 

دهها سازمان نيز ايجاد شود املا نتلوانيم متناسلب بلا آن      ك فرم اجتماعى است؟ چون در مقام گزينش، اگري

شود و بله   مبادرت كنيم اصل اختيارات نيز ضايع مى  منصب، به گزينش فرد شايسته در مقام توزيع اختيارات

بات سازمان صحيح باشد و ثانيلاً  روابد و تناس رسد. لذا يك سازمان به دو شرط، سازمان است: اوالً صفر مى

افكار و عملكردها بايسلت متناسلب بلا     شوند چه بلحاظ حساسيتها، روابد و تناسبات افرادى كه مشغول مى
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تحصيالت ششلم ابتلدائى يلا ليسلانس،      شود. مثل اينكه يك فرد با مناصب هر يك باشد و االّ امور مختل مى

 و اهل مطالعه نيز نباشد!  خرد و كالن امور نداشته باشدوارد مجلس شوراى اسالمى شود اما اطالعى از 

)س(: اين قاعده صحيح است اگر بخواهيم موضوع را ببينيم و اثر خاص مربوط به آنرا بزرگ كلرده و سلاير   

را به نسبت با آن اثر خاص مالحظه كنيم. اما چنانچه عرض كردم بايد ديد آيا نسبت به موضلوع ملورد    آثار

گرديم اما فعالً مفروض ايلن   ل، جارى است يا خير؟ البته اگر الزم باشد به اين بحث باز مىمد  بحث نيز اين

رويم اما باز با دو كمبود مواجهيم: اوالً بين ما و پاسلخ   صحيح است لذا يك گام جلوتر مى  است كه اين مدل

جود دارد. لذا اآلن صرفاً به به فاصله و -خواستيم ببينيم معيار ما در تأمين منابع چيست  مى  كه -به آن سؤال 

 اند.  ايم كه البته عناوين وصفى رسيده  عناوين كلى بحث

 اليه برسيد.  )ج(: بله همينطور است ولى سپس بايست به عناوين كلى مضا  و مضا 

 گيرد اين است كه طى مباحث گذشته در اليه مورد توجه قرار مى )س(: ثانياً آنچه كه در مقام مضا  و مضا 

خصوص تبيين مفهوم جهانى شدن اگر بخواهيم فرض را بر اين بگذاريم كه با بيان اين اوصا  قلرار اسلت   

كلرديم بله جلائى     هائى بدست آيد معنايش اين است كه اگر مباحث گذاشته را هم نمى آنها شاخصه مشابه با

 رساند! ضررى نمى

 )ج(: كدام بحث؟ 

 للى و ملى الم رابطه ساختار جهانى ساختارهاى بين - 2

موضوعات كالن  اى و ملى تغييرات در المللى )يا جهانى( بر ساختارهاى منطقه حاكم بودن ساختار بين - 2/1

 و الگوهاى توسعه 

 )س(: بحث مفهوم جهانى شدن. لطفاً تأثير آن بحث را در بحث تأمين منابع بفرمائيد. 



115  ···························································································································································  

  ى شلدن را نظلام و سلاختار گلرفتيم )و البتله     )ج(: يك مطلب ديگر نيز مطرح است به اينكه ما معناى جهلان 

مبلادرت  « گيرى و اجلرأ  سازى، تصميم تصميم»مهمترين قسمت را هم نظام دانستيم.( حال زمانى كه نظام، به 

وجود « جاذبه»كنند. مثالً در امور طبيعى، مسائلى بنام  داند كه بقيّه در آن فضا تنفّس مى اين نكته را مى كند مى

كند. چه اينكه گازى مثلل اكسليژن بانلدازه كلافى در      يير يابد وضعيت گازها نيز تغيير پيدا مىتغ دارد كه اگر

توانند از يك تركيب، سلاختار،   وجود ندارد چون هر يك از گازها در جاذبه خاصى مى  تمامى كرات آسمانى

ضاى مزبور نباشلد  شوند و فضاى تنفس موجودات را فراهم كنند. طبعاً اگر ف مند بافت و درصد خاصى بهره

داشت. پس موضوعات جانبى ضرورتى ندارد كه در زندگى فردى  نمى انسان و شجر و حيوان و... نيز وجود

يك فضاى حاكم. و البته معناى جهانى شدن نيز چيزى جز ايلن    افراد دخالت كنند بلكه آنها فضا سازند آنهم

 نيست. 

 آورنلد. چلون شلناخت ايلن موضلوعات،      بوجلود ملى  بنابراين بايست ديد چه موضوعاتى، فضاى حلاكم را  

الملل چيست؟ قطعاً چنين نيست كه اين فضا به هيچ وجله،   ضرورى است. اصوالً فضاى حاكم بر روابد بين

المللى  قدرت اجرأ نباشد، حتماً چنين قدرتى را داراست اما سهم تأثير و اجراى آن با سطح مسائل بين  داراى

المللى را بدون قيد و بصورت مطلق بلراى ايلن    لبته ممكن است آنها اصطالح بينمتفاوت است. ا  اى و منطقه

دهيم. پس آنها اين اصطالح را براى همين فضا استعمال  مى« جهانى»كه ما به همان، لقب  فضا استعمال كنند

و االّ چلون   اسلتفاده كنليم  « المللى بين»توانيم بجاى لقب جهانى، از همان اصطالح  مى كنند. هرچند ما نيز مى

 بينيم.  گوييد ما نيز در اين خصوص مشكلى نمى مى  آنها از جهانى شدن سخن

توان گفت پس از آنكه بافت گازهلاى زمينلى مشلخص شلد      گرديم، گاهى مى اينك به همان مثال قبل بر مى

ه و بارده نيز توان از دماى مناطق حارّه و معتدله سخن گفت. ولى بخوبى پيداست كه در مناطق حارّ مى  آنگاه

كشيد و زندگى كرد همچنانكه در مناطق معتدله نيز چنين است. البته ممكن است جائى راحتتر   توان نفس مى
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شلود.   ولى در هر حال زندگى امكانپذير است و از يك قوانين عام زيسلتى پيلروى ملى    باشد و جائى سختتر

گيرد. همچنين قوانين  الشعاع آن تغيير قرار مى اى، تحت شود كليه قوانين منطقه  حال اگر ساختار گازها عوض

اى اسلت كله    دهد بگونله  تغيير مى -بعنوان سطح عمومى  -سطح خود را  المللى كه ساختار در جهانى و بين

« سرعت، دقت و تأثير»رود و توان تغيير مقياس  حوادث بشمار مى  آنكه بر آن قوانين، مهيمن است و محدث

باشد. بنابراين يكدسلته از سلاختارها وجلود دارنلد كله در        غيير چنين قوانينى حاكمتواند بر ت را داراست مى

الملللى و جهلانى را متلراد  يكلديگر      اصلطالح بلين   المللى و جهانى، حاكمند. )البته اگر فعالً دو سطح بين

 بدانيم.( 

 د( المللى )تغييرات در سطح خُر اى از ساختارهاى بين محكوم بودن ساختار منطقه - 2/2

  الدوّلى ناميد مجبورند در آن فضلاى  توان آنها را روابد بين اى، اُمم و تقسيمات بخشى كه مى اما روابد منطقه

اى نيز قدرت تحرك دارند. ولى قطعاً موضلوع كلار    حاكم تنفس كنند گرچه سهم آنها صفر نيست و تا اندازه

 آن موضوعات بزرگ نيست.  آنها ديگر

آيلد كله    ا اين واقعيت در فرهنگ، چنين است كه بگوييم از تغيير فرهنگ، كلارى ملى  بعنوان مثال و متناظر ب

كارآملديهاى مهملى    تغيير فلسفه، توان انجام آن كار را ندارد. قطعاً كم و زياد كردن مسلائل فلسلفى، داراى   

ريلزد   م مىشود در واقع بنيان فلسفه به است اما هيچگاه از قبيل تغيير منطق نيست. چون منطق كه عوض مى

 موضعى و بخشى نيست. « قلت و ان قلت»يابد. اين ديگر از قبيل  و تمامى تعاريف و احكام آن تغيير مى

 ورى، در سطح ملى  تغييرات در بهره - 2/3

 رود همانلا تغييلر در   ترين تغييرات بشمار ملى  حال مرحله سوم در درون يك كشور و در سطح ملّى كه ساده

 ورى است.  بهره

 يين مفهوم فرهنگ در جهانى شدن فرهنگى تب - 3
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 كلرد و ايلن سلاختار، اعلم از     آنچه كه قبالً گفته شد موضوع جهانى شدن را از نظر ساختار حاكم بيلان ملى  

كنليم و از   را هلم بله آن اضلافه ملى    « سرعت، دقت و تأثير»بود. امّا هرگاه لقب « سياست، فرهنگ و اقتصاد»

ايم. و هرگاه بجاى تكليف، از معادله  واقع از فرهنگ محض سخن راندهگوييم در  سخن مى« سرعت  تعريف»

گوييم  دانيم در واقع از امر ديگرى سخن مى گوييم و تطبيق آنرا به معناى بكارگيرى آن مى مى  و نسبت سخن

به يك منطق و فرهنلگ جديلد دسلت    « قدرت، اطالع و ثروت»ايم در خصوص  توانسته به اينكه در حال ما

 يابيم. 

 « سرعت، دقت، تأثير»فرهنگ به معناى تعريف  - 3/1

  اما اگر كلمه فرهنگ را معادل مفهوم ساختار و نظام بدانيم و در مقام تعريف خود كلمه بگوييم حد اوليه اين

است آنگاه از كيفيت متناسب « كيفيت»شود  اى كه در اين جهت طرح مى است و موضوع اوليه« جهت»نظام، 

 -و نه موضوع اوليه آن  -شود. همچنين موضوعات  ايم كه در واقع يك تناسب ايجاد مى جهت سخن گفته با

هلاى مختللف كيفيلت اسلت كله بله يكلديگر         مسائل مورد بحث آن همانا مربوط به ساختارها و گونه و نيز

لى كنند. يعنى از يك كيفيت ساده اجملالى بله يلك كيفيلت تفصلي      كيفيت بزرگتر را ايجاد مى  مرتبطند و يك

اعلم از سلاختار حساسليتها يلا گرايشلها يلا        -ساختارهاست. وقتى اين ساختارها   رسيم كه همان مركب مى

در هر  -هاى فلسفى و منطقى تا ساختارهاى عينى و اجرائى و نظامات  بينش اعتقادها تا ساختارهاى نظرى و

 كنند. را پيدا مى« فرهنگ»  سطح به پذيرش برسند آنگاه قلب

 سازى و بهنجارى رفتارهاى عينى بستر متوسد ساختارهاى وظيفه فرهنگ  گهماهن - 3/3

 پس آنچه كه از فرهنگ متوقع است قدرت هماهنگ و بهنجارسازى است. حال اين ابزارهاى بهنجارسلازى، 

در عينيت آنگونه است كه ساختارها وظيفه بهنجارسازى رفتارهاى عينى بشر را بر عهده دارند. يعنى حركاتى 
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انجام دهد نبايست طورى باشد كه يكديگر را خنثى كنند و عمالً  -با حفظ تنوع آنها  -بايست جامعه   را كه

 آرائى كنند.  صف مقابل يكديگر

 اما اين عمل بتنهائى مقدور آن نيست مگر آنكه يك ساختار، بر باالى اين عينيت حاكم باشلد. ايلن سلاختار   

تواند بتنهلائى كارسلاز باشلد مگلر آنكله هملاهنگى        ين هم نمىآن است. ولى باز ا« ساختار اطالعات»همان 

توانلد   گرايشها يا ارزشها در ميان باشد. اگلر فرهنلگ، در هلر سله سلطح، هماهنلگ شلود ملى         حساسيتها يا

 روانى، سنجشها و امور ذهنى و بينشها و باالخره در امور عينى را مرتفع نمايد.  ناهنجارى در حساسيتهاى

  شود جز فرهنگ يلك مللت محسلوب    پذيرش دانستيم بدين معناست كه آنچه پذيرفته مى به تعبير ديگر اگر

سازى برخوردار باشلد. در غيلر    شود مگر آنكه از قدرت هماهنگ گردد. پيداست هرگز امرى پذيرفته نمى مى

و عمالً  برند صورت، اگر اين امور بصورت جزاير بريده از هم باشند حتماً در عينيت، كارى از پيش نمى  اين

 شود.  عينى منجر مى  به تنازع

 بريده بودن اطالعات حسى جامعه از اطالعات ارزشى چالش اساسى كشور - 3/4

  اى كه اطالعات ارزشى، به يك اكنون اطالعات حسّى جامعه ما بريده از اطالعات ارزشى جامعه است بگونه

اى ديگلر   ات ادارى و حسّى جامعه، بگونهكند حال آنكه اطالع نحو متفاوت نسبت به جامعه موضعگيرى مى

سازى در  پردازد. اين چيزى جز تنازع و برخورد نيست. چون يك فرهنگ و ابزار هماهنگ موضع مى به ابراز

 نيست. از اين روست كه چالشهاى بزرگى در كشور ما ايجاد شده است.  اختيار ما

  ين مثال را من بلراى آقلاى هاشلمى در دوره دوم   اما از كجا بدانيم كه اين چالشها مربوط به فرهنگ است؟ ا

رياست ايشان بر مجلس شوراى اسالمى آوردم و گفتم اآلن دو ماشين تفكر در اين جامعله وجلود دارد كله    

كند بنابراين به التزامات قلبى نسبت به عناوين كلى حرمت و  انتزاعى است و نسبت بين امور را قطع مى  يكى
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ن موضوعات آنها نيز كلى است. اما يكدسته ديگر مسئول اداره عينيت هستند و شود چو ختم مى وجوب و...

 كنند. اين يك تفكر حسّى است. براى آنها اصل است لذا آنها را از يكديگر جدا نمى نسبت بين امور

شود و عمالً به چالش بين مجلس شوراى اسالمى  حال از يك امر، دو موضع متناقض در يك جامعه ارائه مى

شود. ايشان در جواب گفت كه ما اين مشكل را با مجمع تشخيص مصلحت نظام  وراى نگهبان منجر مىش و

ايم و من به ايشان گفتم: بله اما حلّ سياسى و نه فرهنگى! لذا اگر بخواهيم كلارى انجلام دهيلد راه     كرده  حلّ

تر شده است و دامنله   و گستردهمتأسفانه امروز اين چالش ميان دو دستگاه منطقى، آشكارتر  چاره اين است. 

نيز سرايت كرده است و عمالً دو ساختارى كه متولى  -مثل ساختار روحانيت  -اجتماعى   آن به ساختارهاى

اند. لذا قبل از آنكه مشكل، سياسى يا اقتصادى باشد  اند در مقابل يكديگر ايستاده جامعه  اداره عينى و روحانى

 است.   يك مشكل فرهنگى

 لزوم مالحظه بيرون ساختارها عالوه بر خود ساختارها در بحث جهانى شدن فرهنگى  - 3/5

 )س(: لطفاً بفرمائيد پاسخ دو سؤال قبلى چيست؟ 

  و سطوح آن در بحث مفهوم جهانى شلدن هسلتيم  « تعريف، تكليف و تطبيق»)ج(: ما حتماً نيازمند شناخت 

را بشناسيم و از ساختارهاى قلدرت آنهلا   « اى( و ملّى )يا منطقهالمللى  جهانى، بين»يعنى بايست ساختارهاى 

)كه مربوط به بخش جهانى است( و نيز از ساختارهاى مربوط به منابع ارتبلاط، و  « سرعت، دقت و تأثير» در

تلأمين، تركيلب و   »ارتباط و... )كه مربوط به جدول جهلانى اسلت( و بلاالخره مرحلله سلوم آن كله         مسائل

اطالع داشته باشيم و الّا اگر اينها مالحظه نشوند حتماً سه سطح از سلاختارها قابلل     يستاست با« تخصيص

تملام  « الملللى و ملّلى   جهانى، بين»سطح تعريف شوند آيا باز بحث سطوح   تعريف نخواهند بود. اما اگر اين

 ساختارها نيز نظرى بيفكنيم؟   شود يا اينكه بايست به بيرون اين مى

  رح بحث جهانى شدن در دو مرحله متوالىامكان ط - 3/2
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  اين ساختارهاست. اگر بخلواهيم « بيرون»آنها و يك بحث در مورد « مبانى»پس يك بحث در مورد مالحظه 

يابد چيست؟ هكذا دو سؤال  بحث را عميق ببينيم بايست بگوييم علّت اينكه قدرت تعريف انسان افزايش مى

روت انسان نسبت به تعريف، قابل طرح است و در اين حال علل در خصوص علت افزايش اطالع و ث ديگر

ايم. طبيعى است كه بايست سه ساختار را پيگيرى كنيم: يكى هملان سلاختار عينلى     مالحظه كرده پيدايش را

قرار گرفت و يكى هم ساختار منطقى است. و باالخره سومى كه ساختار گرايشى است.   است كه مورد بحث

 فرض كرد.   را چنين توان فرهنگ لذا مى

  اما فرض ديگر اين است كه در عملق وارد نشلويم و صلرفاً بسلراغ سلطح علملى آن بلرويم. يعنلى گلاهى         

سازى انجام دهيم كه در اين حال بايسلت وارد عملق شلويم. وللى      شناسى را به قصد بهينه خواهيم آسيب مى

گذشت بنابراين بوده است كه چنين چيزى را  چنين سطحى نياز نداريم چه اينكه بنابر آنچه تا كنون  گاهى به

بله  « چه بايد كرد تا جهانى شلد؟ »را موضوع بحث قرار دهيم نه اينكه « جهانى شدن»خود  نخواهيم و صرفاً

هلاى مربلوط بله اينكله      معطو  به ارائه يك تعريف از جهلانى شلدن و شاخصله    تعبير ديگر طرح فعلى ما

ست بوده است كه سپس به بحث منافع و خطرات جهلانى شلدن   ني  كداميك جهانى است و كداميك جهانى

 بدنبال اين گونه از مباحث هستيم.  هم بايست بپردازيم. لذا در فاز اول برنامه ما

 )س(: اما در هر حال اصل كل طرح را هم نيازمنديم. 

 رويم.  )ج(: اشكال ندارد. فاز اول بحث كه تمام شد بسراغ فاز دوم مى

آنهلا در    ختارهاى عينى در فاز اول و بررسى علل و عوامل وضعيت موجود جهت تكاملبررسى سا - 3/2/1

 فاز دوم 

  گيرد. طبعاً اعداد و ارقام و گزارشها و آمار و صلورت  پس در فاز اول صرفاً ساختارهاى عينى مورد دقت مى

در فلاز دوم بايسلت    وضعيت و كميت و كيفيت سازمانها و مراكز همگى بايست رنگ عينى داشته باشند. اما
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عوامل تغيير وضعيت را پيگيرى كنيم تا بدانيم اگر بنا باشد ساختارها تغيير يابد بايد اوالً چله شلود و    علل و

 براى رسيدن به وضعيت مطلوب، ضرورت دارد؟   ثانياً چه مراحلى

تلوانيم از آنجلا بله     هاى تأمين منابع را از درون آنچه گفتيم در آوريلم نملى   )س(: حال اگر بخواهيم شاخصه

 برسيم.« تعريف، تكليف و تطبيق»  بحث

  حده در جهان كنونى مورد دقت قرار داد تا سپس بتوان گفت عوامل توان آنرا بعنوان يك محور على )ج(: مى

 بيرونى اين ساختارها چيست؟ 

جديلد   )س(: قبالً آنچه در مورد وضعيت بيرونى گذشت مختص فرهنلگ بلود و اآلن كله بله تهيله جلدول      

 اقدام كرديم براى تبيين وضعت ارتباط درون و بيرون آن است.   ماتريسى

 )ج(: اما اآلن بيرون آن، همان ساختار است. يعنى ما ساختار را ماشين توليد فرهنگ دانستيم و اآلن از علل و

  تار محسوبگوئيم. اينها همگى بيرون ساخ دهد... سخن مى كند و پرورش مى عواملى كه مردم را تحريك مى

 شود.  مى

 ساز )اخالق، افكار، رفتار( نه به معناى خود فرهنگ  ساختارها به عنوان عوامل فرهنگ - 3/7

 شود كه بحث گذشته ما...  )س(: از سخن اخير حضرتعالى اين تلقى مى

 سازند؟  فرهنگ مى« الملل و ملى جهانى، بين»)ج(: سؤال اين است كه آيا ساختارها در مقياس 

  املر، معيلار حاكميلت    3مسلّد باشد چون اين « گوئيم اگر كسى بر تعريف، تكليف و تطبيق هرگاه مى )س(:

 ساز نيز باشد.  توانيد فرهنگ فرهنگى است لذا مى

 )ج(: اينها معيار كيفيت و متكيّف ساختن است. ساختار، مثل يك نظام و ماشين است كه عناصر و محليد را 

  كند. اصوالً نظام و ساختار را براى انجام كارى در بيرون و كيفيت را درست مىدهد  تحت تأثير قرار قرار مى

سازند. محصول هر ساختار نيز متناسب با خود ساختار است. اگر فرهنگ، يك كيفيت پذيرفته شده باشد  مى
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از قدرت  تواند استقرار اجتماعى پيدا كند. مثل كسى كه داراى يك عقيده بسيار عالى است و نظام نمى  بدون

ذكلر دارد و بلراى دنيلاى آن هلم املرى       ;تواند درس اخلالق بدهلد   هم برخوردار است و مى  پرورش الزم

تواند بر ديگر انسانها گرچه مترقى  مسلماً اين فرد كه يك انسان اخالقى است مى شود. پذيرفتنى محسوب مى

ال اگلر فقيله و كالملى نيلز باشلد تملامى       پردازد. ح چون به ارائه مناسك مى نيز ناميده شوند تأثيرگذار باشد

 تواند از آنِ خود سازد.  را مى صفات خوب يك انسان مهذب و انديشمند

  تواند بر رفتار سازمانى كند كه گرچه حضورش بى تأثير نيست اما حتماً نمى اما اين در يك محيد زندگى مى

نها گروهها بلكه افراد نيز داراى حوائجى مادى خواهند. نه ت جامعه اثر گذار باشد. باالخره مردم، آب و نان مى

تواند چنين حوائجى را برآورد. چون در اين گونه حوائ ، افلراد جامعله اوالً    كه اين انسان مهذب نمى هستند

ساختارها متكى هستند. حتى خود نيز مجبورند يكى از امور جامعه را پذيرند و آنرا انجلام    به اقشار و ثانياً به

پلذيرد و خلود را در    شود و ديگرى نجّار و... يعنى در اين سلاختار، مسلئوليت ملى    مى  يكى كفاشدهند. لذا 

بينند. طبعاً او مجبور است همگان با ساختار اجتملاعى و   ساختار اجتماعى مى  بخش را حيات خويش، تحت

ط را ياد بگيرد. مثالً سلوك كند به همان اندازه سواد و حرفه مربو« تأثير سرعت، دقت و»تر شدن  همپايه فنى

يا رانندگى را تعليم بگيرد... و الّا منصب او  ;بانكى را ياد بگيرد كند فن چك نويسى و امور ضرورت پيدا مى

را بياموزد بدين معناست كه متناسب با حضور خلود در   خواهد اين امور يابد. حال كه مى در جامعه تقليل مى

 جامعه را در خود بپذيرد. « گزينش يزش، پرورش وانگ»ساختار جامعه بايست حضور و تأثير 

پس دو انگيزش در جامعه وجود دارد كه يكى مربوط به آن فرد مهذب بود كه مثالً به مريدان خلود دسلتور   

دهد و يكى مربوط به ساختار عينى جامعله اسلت كله     بار خواندن سوره توحيد را در هر شبانه روز مى هزار

تواند قدرت روحى پيدا كنلد املا    د. قطعاً آن مريد با خواندن هزار بار توحيد مىخود را دار  سهم تأثير خاص

بيند. از يكسو روح خود را غير قابل انعطا   كماكان خود را محصور و محتاج مى  براى ابزارهاى اداره جامعه
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د جامعله بلا او   تواند همين قاطعيت روحى، به حذ  رشوه از بخش مرتب مى بيند اما آيا در مقابل با باطل مى

شود؟ تا جائى كه آخراالمر يلا او از   بحث چالش بيشتر با اطرافيانش مى بيانجامد يا اينكه هر روز تذكرات او

 زند. برد يا دستگاه، او را به كنار مى دستگاه مى

 تابعيت فرهنگ )اخالق، افكار، رفتار( از ساختارهاى اجتماعى  - 3/7/1

 ، تابعى از ساختارهاى ساختارهاى اجتماعى اسلت. اصلوالً اينگونله عملكلرد    «اخالق، افكار و رفتار»بنابراين 

بينانه، بيش از بيست تا سى درصد از جامعه را سامان دهد و آنهلا را اداره نمايلد.    تواند در حالت خودش نمى

الً بله  شود كه داراى درونى متناقض بوده و عم امر اين است كه اين پرورش، به ظهور افرادى ختم مى  نهايت

آورد. اما در حالت واقع بينانه صرفاً حدود ده درصد از جامعه و در حالت بدبينانه تنهلا يلك    مى  انزواى روى

تواند تحت اداره خود درآورد. هيچ مدل اجتماعى مثل يك مدل نظرى نيست كه  را مى  درصد از افراد جامعه

 بايست چنين باشند.   گويد صد درصد مردم مى

% از گرايش غالب را تحت سلطه خود در آورد كلافى اسلت چلون در    71مدل بتواند صرفاً  طبيعى است اگر

گيلرد. املروز آئلين     را بدسلت ملى   -حال روند تكامل جامعه، يعنى روند تبلديل سلاختارها و نظاملات      اين

شود و فردا اگر اطالعات و نظلام ديگلرى جلايگزين     بدهكارى بر اساس چك بانكى تعريف مى طلبكارى و

% گرايشها را 71اند كه اگر بيش از  ساختارها به منزله كارخانه توليدى تعريف خواهد شد.   ود بر آن اساسش

% 71شلود و اگلر تنلوع موضلوعات اجتملاعى را بليش از        قلمداد مى  پوشش دهند يك نظام موفق اجتماعى

نظاملات سلاخته   گردنلد. پلس فرهنلگ، در سلاختارها و      ملى   پوشش دهند بعنوان يك نظام حاكم محسوب

توان اسالم را بدون حكومت، فلرض كلرد و     نمى  شود. به همين دليل در جاى خود بايست ثابت شود كه مى

حاكم ندانست. اگر از ما سؤال كننلد كله    آنرا از نظامات كالن اجتماعى، خالى دانست و بر توسعه اجتماعى،

احكام نخواهيم دانست بلكله    براى پياده كردنحكومت را براى اسالم، بچه منظور قائليد هرگز ضرورت آنرا 
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تكامل اجماعى، ملانعى   خواهيم گفت هد  اين است كه پيدايش ساختارهاى اجتماعى در پرتو دين باشد و

اسلت و نله ديلن      بر سر راه احكام نباشد و احكام را ابزار مقاصد خود نداند. در اين حال اصل، دين مدارى

  دست غير بيفتد آنگاه دين ابزارى، اصل خواهد بود. در جهانى شدنابزارى. اگر تكامل ساختارها ب

 نيز همين واقعيت وجود دارد. 

  المللى چيست؟ طبيعلى اسلت   ضرورى است ساختارها را در سه سطح تعريف كنيم تا ببينيم ساختارهاى بين

ما بايد ديد ما چه موضوعى را دهند ا اند در اختيار ما قرار نمى آنها در بدو امر تمامى آنچه را كه بدست آورده

كنيم تا بتوانيم بر ساختارها حاكم بشويم. آيا از موضع سازش بر سر دنيامدارى برخورد كنيم كله ايلن    اتخاذ

استراتژى آنها را قبول كرده باشيم. يعنى اگر استراتژى توسعه را بپذيريم آنها پيروز ميلدان    در حالى است كه

خواهيم گفتگو كنيم تا بتلوانيم   گويند مى مى شود. ان و بنفع آنها ساخته مىبدست ايش هستيد. چون ساختارها

 بر اساس پيشفرضها توافق كنيم! يعنى گفتگو كنيم تا زندگى كنيم! 

كنيم لذا بايست محيد جهانى  )س(: چون زندگى مشترك است همگى از يك محيد و آب و هوا استفاده مى

الخره همگى نيازمندى عدالتيم! در واقع گستره اين بحث به مفاهيم براى همگان سالم نگاه داشت. چون با را

 شود.  نيز وارد مى  ارزشى

تلوانيم حيلات روحلى خلود را      )ج(: و همه ما نيازمند حقيفتيم. چه اينكه اگر هر يك دچار ترديد باشيم نمى

 دهيم.  ارتقأ

 )س(: البته هر كسى اعتقاد خود را دارد و ترديدى هم در كار نيست. 

 اى شد كه ايشان ظالم نيستند يعنى اگر تلقى ما از عدل بگونه« الحياْ مع الظالمين الّا ي رَما»)ج(: در اين صورت 

 آنگاه چه بايد كرد؟ آيا بايد ظالم ستيزى در ميان باشد يا نباشد؟ 

 كند.   )س(: بايست در ميان باشد چرا كه اگر صحبت از اشتراك كرديم همين معنا را افاده مى
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  الشلرك لَظللم    انّ هلليا بُنَىّ ال تُشرِك بلا »)ج(: اگر پاى ظالم ستيزى در ميان باشد طبق اعتقاد ما بايست گفت: 

يعنى هيچ ظلمى، باالتر از شرك نيست و ريشه ديگر مظالم نيز همين است. اصوالً مفهوم ظلم، همان « عظيم 

 از جهت خير است.   خروج

كه اصالً در ميان روشهاى عملى دنيلا معنلا نلدارد كله بگلوييم آندسلته از       گويم  اين مطلب را در پاورقى مى

كه از قدرت پيشگوئى آينده، كنترل و هدايت برخوردار نيست با آندسته از دستگاههاى علمى كله از   تئوريها

بينى برخوردار است يكسان است! لذا اينطور نيست كه هر دو دسلته   سازى و پيش پيشگوئى، هماهنگ  قدرت

درس بدهند و مورد پذيرش نيز باشند! قطعاً آن تئورى كه فراگيرتلر اسلت و مسلائل بيشلترى را       كالسسر 

السويه باشد. چون بشر براى كارآمدى  تواند با تئورى ديگر اما با قابليت كمتر، على نمى كند براى بشر حل مى

. چگونه بايد اين سخن است و آن چيزى جز گسترش و توسعه هماهنگى نيست  برتر، شاخصه درست كرده

گويند ما مدعى هستيم كه دسلتگاه ملا از لحلاظ تئوريلك، از قلدرت       مى در علوم سياسى مردود باشد؟! آنها

دارد بگويد در موضلع بحلث و عملل اگلر دسلتگاههاى ديگلر         سازى برتر برخوردار است لذا حق هماهنگ

 وند. انزوا بر  نتوانستند ادعاهاى ما را شكست دهند بايست به گوشه

سازى، از آن فرهنگى است كه قدرت پلذيرش ديگلر فرهنگهلا را در     گويند قدرت هماهنگ )س(: آنها را مى

 خود داراست.  كنار

)ج(: اين يك فرض است كه قدرت پذيرش ديگران را بصورت همعرض دارد. يعنى ملا قلدرت داريلم كله     

تواند رياضيات و  نكه دستگاه نسبيت نيز مىدستگاهها را در دستگاه خود مورد تحليل قرار دهيم. چه اي ديگر

طبيعى را در درون خود جوابگو باشد. لذا ديگر دستگاهها بايست در رديلف آخلر بنشلينند! در اينجلا      اعداد

 داند لذا بايست از قواعد عام علمى پيروى كرد.  علوم مطرح است كه ارزشها را علمى مى بحث تئوريها و

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  
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 بسمه تعالی

 

  79/1/21جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  7جلسه 

 مقدمه 

 بود به این معنا كه اگر جهانى بشویم بر« فرهنگ»و آثار این موضوع بر « جهانى شدن»موضوع اصلى بحث، 

توان جهانى شدن را با دو تعبیر بیان كرد. ضمن آنكه  گذارد؟ گفته شد كه مى فرهنگ ما چه تأثیرى مى

و به تعبیر  -اى  منطقه»هر چند ملتها بلحاظ  ;گرفتیم« جهانى»مترادف با اصطالح  را« المللى بین»  اصطالح

یكدیگر تفاوت دارند كه ما این اختالف را به تفاوتهاى منطقه جغرافیائى معنا كردیم. یعنى  با -« بهتر، بخشى

از این نظر كه یک منطقه نیستند اما اگر بخواهند با یكدیگر همكارى كنند باز  مثل مسلمانان گرچه در

 یكدیگر فرق دارند.  بلحاظ منطقه جغرافیائى متفاوتند لذا با

« الدول بین»یا « االمم بین»یا « اى منطقه»را بمعناى « المللى بین»توان اصطالح  اما بنابر تعبیر دیگر مى

هتر است كه كه البته تفكیک این بحثها براى پرهیز از اطاله كالم، امرى ضرورى خواهد بود. لذا ب  دانست

نیز « ملّى»اى را بعنوان اصطالح وسط قرار دهیم. طبعاً اصطالح  المللى بگذاریم و منطقه بین  جهانى را بجاى

تواند از  شود كه مى یک منطقه جغرافیائى خاص كه در یک نظام سیاسى خاص اداره مى  واضح است به اینكه

بایست سطح مسائل را معین كرد خصوصاً كه  در هر حال تشكیل شده باشد.  اقوام و طوائف مختلف نیز

المللى است و همگى بعنوان موضوع جهانى محصوب  بین «التزامات»و « الزامات»موضوع این مسائل، 

كند. اما دلیل  انجام آن در این خصوص معنا پیدا مى  شوند. اصوالً التزام و پذیرش و همچنین الزام براى مى

كشور  4قطعاً براى مردم دنیا پسندیده نیست كه مثالً  بصورت كُرهاً است.  التزام گاهى بصورت طوعاً و گاهى

اى است كه به  جهانى باشند. قطعاً این پذیرش بگونه  داراى حق وتو، داراى حق قضاوت ویژه در مسئله امنیّت

تصادى و یا احیاناً سیاسى و امنیّتى و یا با قدرت اق  حال با قوه قهریه بوده است یا با قدرت ;اند آن الزام شده

در جاى خود مورد مداقّه قرار گیرد( اما   با كارآمدى فرهنگى )كه این اخیرى مسئله مهمى است كه بایست
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هائى  المللى داراى شاخصه حتماً الزامات و التزامات بین اند.  در هر حال شرائط الزام و التزام را فراهم كرده

تواند بر رفتار  یک ساختار عینى، قابل مشاهده است كه مى  بعنوان« تعریف، تكلیف و تطبیق»است كه در آنها 

 المللى اثر بگذارد.  بین

 افراد جامعه « انگیزش، پرورش و گزینش»تأثیر مستقیم ساختارهاى اجتماعى بر  - 1

 توان تأثیرى بر مى« انگیزش، پرورش و گزینش»الذكر است به اینكه آیا در  در اینجا یک مقدمه مهم الزم

مؤثر « انگیزش، پرورش و گزینش»، بر «تعریف، تكلیف و تطبیق»رهنگ مشاهده نمود؟ و قبل از آن، آیا ف

بدون آنكه آنها را در زیر  -ترین سطح  توان اینها را در دوماتریس آنجا و در كلى بعداً ببینیم آیا مى است تا

صورت « تعریف، تكلیف و تطبیق»گوییم اگر  در هم ضرب كرد یا خیر؟ در جواب مى -بخشهایش بیاوریم 

گرچه كوچک نیز  -شود. یعنى جمع  گردد و موضعگیرى عینى ایجاد مى مى  گیرد شرائط محیطى نیز حادث

 تواند الزام به التزام كند.  مى -باشد 

  نیست. فرضاً كه« تعریف، تكلیف و تطبیق»اصوالً موضعگیرى اجتماعى براى ملزم ساختن افراد، چیزى جز 

نفره در یک روستا  40حث، یک موضوع جهانى نباشد بلكه یک موضوع مربوط به یک جمع كوچک موضوع ب

اما اگر آنها تعاریفى را پذیرفتند در واقع نسبت به آنها تكالیفى را خواهند پذیرفت و زمانى كه یک  باشد

گیرد. در این حال،  مىنفر پشتیبان این ساختار قرار  40آنها قرار دهند قدرت این   مسئول تطبیق براى

را نپذیرند حضورشان در « تعریف، تكلیف و تطبیق»گیرد. اما كسانى كه آن  مى  ساختار الزام اجتماعى شكل

گویند تكالیف اجتماعى را انجام  شوند و به آنها مى متخلّف قلمداد مى  شود چون بعنوان آن جامعه، ضیق مى

 اید.  نداده

  توانند براى افراد، محیط بیافرینند؟ طبعاً اولین ارتباطات اجتماعى چگونه مى بنابراین اولین امر این است كه

خواهد بود. یعنى ما موضوعاً یک ساختار داریم كه موضوعات آن، « انگیزش، پرورش و گزینش»اثر آن در 

 است. « پرورش و گزینش انگیزش،»

 ایجاد عرفان عملى در جامعه حاصل جریان روابط اجتماعى  - 1/1
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 خواهد بود. یعنى مردم در امور« عرفان عملى»ال اگر این كار هم انجام گرفت خواهیم گفت كه این بمنزله ح

مجبورند در این روابط سیر كنند و در غیر آنها براى جامعه، پذیرشى براى « سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»

باشد و در انگیزش آن، تالئم نباشد  ، نواقصى نیز«تعریف، تكلیف و تطبیق»نخواهد بود. گرچه احیاناً در  سیر

دغدغه آفرینى وجود داشته باشد و پرورش آن )بنا بر تعریفى دیگر كه داراى مشكل است( همراه با   بلكه

خیر و صالح و نیز بهنجار و طبیعى نباشد و در گزینش آن نیز كاستى وجود داشته باشد.  كمال انسانى و

تواند عمل و رفتار خارجى افراد را نسبت به موضوعات، در  محیط مىچون این  قطعاً این امور، محیط سازند

« انگیزش، پرورش و گزینش»ساختار به چرخش در آورد. پس مفهوم   یک نظام و روابط اجتماعى و یک

 است. « عرفان عملى»همان مفهوم 

 تفاوت عرفان عملى با عرفان نظرى در شروع از ذهن و قلب  - 1/2

 ا عرفان نظرى چه تفاوتى دارد؟ در عرفان نظرى، اوصاف خوب و بد مورد تحلیل قراراصوالً عرفان عملى ب

شود و  انگیزه ایجاد مى ;گیرد شود. اما در عرفان عملى، تحریک صورت مى گیرد و روى ذهن افراد كار مى مى

عمل كن،  گوید این مناسک را كند و مى شود. سپس به پرورش مبادرت مى و امور دیگر هدایت مى  به یقظه

كند و  كند و سپس مناسكى را براى پرورش تعیین مى گوید و عواطف را تحریک مى سخن مى  پس اول با قلب

 گیرد.  صورت مى در نهایت گزینش امر

 دارى با كفر كمونیستى در ایجاد محیط پرورشى و ساختارهاى اجتماعى  تفاوت كفر سرمایه - 1/2

كفر  كنم: اگر ما دو صوص دو جدول مورد بحث، به این مثال اشاره مىحال براى جوابگوئى به سؤال شما در خ

بینیم كه كفر كمونیستى بیشتر در دستگاه الحادى، یک  دارى را روبروى هم بگذاریم مى كمونیستى و سرمایه

شد چون این كفر بیشتر، از جنبه نظرى و تحلیى و از منظر فلسفه تاریخ، قابل تحلیل  نظرى محسوب مى كفر

فلسفه تاریخ، ارائه یک تحلیل از تاریخ و تغییرات مربوط به آن و نیز تحلیل مربوط به انباشت   . باالخرهبود

اى نیز كارآئى داشت ولى  گفتند و البته تا اندازه حال از ارزش اضافه و عدل نیز سخن مى  ثروت است. در این

اریخ، پیدایش ثروت و روابط انسانى بود به شأ متحرك، و در قالب جامعه، ت تمامى این تحلیلها كه مربوط
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توانست به تولید  شد. یعنى این دستگاه نمى دستگاه كفر كمونیستى نمى  باعث و منشأ برترى تكنولوژیک

روزى برابر با نیمى از جمعیت كره زمین بود و شامل شوروى و  ثروت بپردازد. با اینكه جمعیت كمونیستها

ثروت جهانى را در اختیار نداشتند. بله خشم را بر  ما نیمى ازشد. ا چین و كشورهاى بلوك شرق مى

نیز برخوردار بودند ولى راندمان اقتصادى   كردند و از قدرت مقاومت انگیختند و انقالبهائى را نیز بر پا مى مى

طبیعى است كه عرفان نظرى كفر، برابر فلسفه نظرى اسالم شكست  دارى برابر نبود.  آن با نظام سرمایه

دستگاه  -مثل مرحوم عالمه طباطبایى  -خود را تمام كند. فالسفه ما   توانست غلبه برهانى ورده است و نمىخ

بردند هرچند همین  كلیه مقدمات استدالالت آنها را زیر سؤال مى دادند و كردند و جواب مى آنها را تحلیل مى

 آوردند. وان بودند و در بعضى از قسمتها كم مىشدن آنها نات  فالسفه، از ارائه یک فلسفه شدن در مقابل فلسفه

 سازد تا رفتارها دارى اصوالً قائل به ارائه بحث این چنین نیست بلكه محیط مى بینیم كه عرفان سرمایه اما مى

دهد و در واقع ایجاد انگیزه كند و آنرا پرورش دهد. به  ها را پرورش مى را شكل دهد و در این رفتار، انگیزه

گوید  آورد و از بانک و... بعنوان ساختارهاى اجتماعى سخن مى مى« ساختار»بجاى آوردن برهان،  رتعبیر دیگ

بیند كه درباره حقانیت و بطالن  كند و در عین حال خود را ملزم نمى و امثال آن دفاع مى و از گردش اعتبار

 اینها با كسى بحث كند. 

 فان نظرى عدم جهانى شدن اسالم در صورت اكتفا به عر - 1/5

توانیم عرفان نظرى  كنیم لذا نبایست توهم كنیم مى توجه كنید كه ما در خصوص جهانى شدن بحث مى

كند كه در سطح جهان بینى و اعتقاد باشد یا در  حال فرقى نمى ;را بنام فرهنگ به جهان عرضه كنیم  اسالم

ع عرفان، قرین پیروزى نخواهد بود. در توصیفى، تكلیفى و ارزشى. چون در هر حال ارائه این نو  سطح معارف

كند. لذا  را بصورت اجتماعى و نه فردى ایجاد مى« انگیزش، پرورش و گزینش»محیط  حالى كه كفر آنها

بیشتر از خطر كفر كمونیستى است چرا كه این كفر، ایجادگر است نه تحلیلگر.   خطر این نوع از كفر بمراتب

تواند  دهد. بگذریم از اینكه این عرفان عملى مى ، ساختار مى«گزینش انگیزش، پرورش و»یعنى براى ایجاد 

اى كه این كفر  نیز نشان دهد یعنى ماده پرستى« اطالع و ثروت قدرت،»قدرت، تناورى و كارآمدى خود را در 
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 لذا كارآمد ;كند حكایت مى« قدرت، اطالع و ثروت»ارائه  سازد از شدت دلبستگى شهروندانش به دنیا در مى

 است. 

  نتیجه بحث آن است كه ما اصوالً اگر بدنبال این هستیم كه بخواهیم فرهنگ را در دنیا یا جامعه ردیابى كنیم

 نبایست بسراغ كتب و استدالالت نظرى برویم بلكه بایست بدنبال بسترهائى بود كه بصورت اجتماعى ایجاد

هویتهاى تحلیلى و نظرى است. صرفاً  كنند. بله یكى از زیر بخشهاى ایجاد هویت، شخص و شخصیت مى

% از آنها در 99تا  90% از مردم در عمق تحلیلهاى نظرى فرهنگها بسر ببرند ولى حتماً 10تا  1است   ممكن

یابند. لذا افراد عادى جامعه در این بستر پرورشى است كه معناى نیاز و ارضاى  پرورشى، پرورش مى ساختار

كنند تا او  یابند. به تعبیر دیگر براى او فرهنگ را ایجاد مى ین ارضأ نیاز دارند مىرا كه براى ا  نیاز و كارهایى

شود. اینها دیگر در عرصه نظر و  كند و با چه لباسى، تحقیر مى احساس آبرومندى مى دریابد كه با چه لباسى،

فهمد كه با پوشیدن این الزم نیست براى آنها از باب نظر وارد شود تا مثالً ب  استدالل جائى ندارند و كسى

یعنى با عمل و عینیت، به ایجاد كالسه  برتر و شریفتر یا كمتر و  روى! لباس، تو تحت فالن عنوان كلّى مى

عروسى یا مهمانى، لباس نوكارگرى برتن كند؟!  مسلماً   اید كه یک كارگر در شب پردازند. آیا دیده حقیرتر مى

فرضاً روزى ساختارهاى اجتماعى عوض شود و  پندارد بله اگر شده مىخیر چرا كه كالسه این لباس را تحقیر 

 نخواهد بود.   شرافت را به كار بیشتر تعریف كنند دیگر آن لباس، لباس حقارت

 )س(: مثل لباس خلبانى كه همان شكل و هیئت را دارد ولى نشانگر شرافت و موقعیت برتر اجتماعى است. 

 دهد در شب مهمانى خود بجاى كت و شلوار نو، ک خلبانى ترجیح مى)ج(: بله و بخاطر همین است كه ی

همان لباس تمیز خلبان را بپوشد. با این وصف آیا مهم نیست كه بتوانیم از فلسفه نظرى تا فلسفه كاربردى و 

ه گیرى، كنترل و بهین فلسفه تا تطبیق به مصداق را استدالل كنیم؟ حتماً آن نوع كارها براى اندازه  از این

این غیر از ایجاد هویت اجتماعى و فرهنگى است. یعنى گاهى از امور ضرورى براى  كردن الزم است اما

شمریم مثل آندسته از ابزارهاى  و ابزارهاى خاص تخصصى آن را بر مى  گوییم رهبرى فرهنگ سخن مى

خواهد صرفاً به روشن  كشور ضرورت دارد. اما براى كسى كه مى  تخصصى كه براى تولید و توزیع برق در یک
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پس  شود.  ضرورت تسلط بر آن ابزارهاى تخصصى احساس نمى كردن یک المپ در اطاق خود مبادرت كند

  دهند كه به % مابقى تمایل نشان مى9شود و حدود  % از مردم جامعه ایجاد مى90امر فرهنگ در حدود 

  % از افراد به بررسى1نند و تنها حدود آموزش برخى از استدالالت فرهنگى براى دقتهاى تطبیقى مبادرت ك

پردازد. لذا در یک كشور  هاى آن مى هاى اصیل یک فرهنگ و نقاط ضعف و قوت و معیارها و شاخصه جوهره

میلیون نفرى شاید حدود یک میلیون از این قبیل باشند كه بنام متخصصین خاص فرهنگى نامیده  صد

 دهد.  نمىمعناى فرهنگ جامعه را  شوند. اما این، مى

 المللى بر ملى  المللى و ساختارهاى بین حكومت ساختارهاى جهانى بر ساختارهاى بین - 1/4

  شود. این فرهنگ بود كه حاكم مى« فرهنگ ساختار»نتیجه آنكه در بحث جهانى شدن بایست بدنبال آن 

ى ساختارهاى سطح دوم عمالً كند و در بطن آن روابط بدینوسیله تمام المللى را حاكم مى ابتدائاً روابط بین

 -المللى ارائه دهند. و باالخره از این سطوح پائینتر  شوند كه تمامى تعاریف خود را بر پایه روابط بین مى  ملزم

خود « سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»شود در این محدودیت ایجاد شده، نظام  مجبور مى -تعاریف ملّى   یعنى

نظام شما را برسمیت بشناسند مجبورید مالك حقانیت را در سده اخیر به آرأ  نماید. لذا براى آنكه  را تعریف

هاى قبلى، رعایت آرأ عمومى ضرورتى نداشت. چه اینكه قدرت  بینید كه در سده گردانید. اما مى عمومى بر

دادند كه  شد و هیچیک از آنها بخود جرأت نمى افشار بود كه مایه احترام دولّ غرب به او مى  امثال نادرشاه

 رخ او بكشند. چون كسى مایل نبود در آنزمان به آرأ عمومى رجوع نماید.   رعایت آرأ مردم را به

 )س(: آیا شما نیز طرفدار این نوع استدالل هستید؟ 

  شوم اما جان )ج(: خیر! اصالً من كارى به استدالل این ادعا ندارم و فعالً متعرض بحث دمكراسى هم نمى

ه اصالً پذیرش جهانى در تعریف چگونه است گرچه این، یک تعریف نا نوشته باشد. یعنى كالم این است ك

سخنى بمیان آمده باشد اما وقتى كه برهه وسیّعى از تاریخ را « تعریف، تكلیف و تطبیق»ندارد كه از   ضرورتى

در اقتدار عمومى  بینید صرفاً آندسته از تعاریف، مورد پذیرش جهانى بودند كه ریشه مى كنید مالحظه مى

مردم بودند. اما در این دوره، تعاریف دیگرى جایگزین شده است كه فعالً متعرض   داشتند و منشأ الزام والتزام
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گوییم فعالً در داخل كشور مجبوریم رسمیّت خود را  شویم. اما مى نمى نحوه پیدایش و علت ایجاد آنها

تازه بتوانیم اعالم مظلومیت كنیم واالّ از همان اول، ظالم قلمداد  هماهنگ با رسمیّت جهانى تعریف كنیم تا

 شویم!  مى

 اساس بودن محیط پرورشى در ایجاد اخالق  - 1/5

  جمعبندى بحث تابدین جا این است كه اوالً ضرورت دارد ما بر رابطه حهانى شدن و فرهنگ، مسلط باشیم

م به دنیا، پیروزى نیز از آن  اسالم خواهد بود لذا مشكل چرا كه بسیارى از مقدّسین قائلند بمحض ارائه اسال

دهیم كه باالخره حداقل عده معدودى از  از این منظر، نحوه ارائه اسالم است. اما به ایشان جواب مى اصلى ما

سیاسى، »تعاریف و مفاهیم اسالمى تسلط دارند اما ببینید وضعیت زندگى آنها از حیث  متدینیّن ما بر

یعنى هنگام احساس  -شان  چگونه است؟ اصوالً در موضوع توسعه زندگى خود و خانواده «اقتصادىفرهنگى و 

كند و چه نوع محیط  چه امورى براى آنها رشد مى ;بینند امورى خود را محتاج مى  به چه -احتیاج ایشان 

جاد خُلق، مهم و است؟ آیا اساس این است كه ما محیط پرورشى را در ای  پرورشى براى ایشان مهیا شده

 كند؟  ذهنى كفایت مى صحیح بدانیم یا اینكه صرفاً ایجاد محیط

 تواند به حفظ ایمان خود گویند اگر بنیان دینى كسى اصالح و محكم شود در هر شرائطى مى )س(: آنها مى

 بپردازد. 

 زند یا تخلّفى از او سر مى)ج(: آیا منظور از بنیان ایمانى این است كه اگر بنیان فكرى كسى اصالح شود باز 

داند سیگار براى او مضّر  زند؟! مثالً كسى كه مى خیر؟ آیا اگر صرفاً علم پیدا كند دیگر خالفى از او سر نمى

 تواند براى پرهیز او از اعتیاد كافى باشد؟!  صرف همین امر مى  است

 گویند عالوه بر آن بایست به باور و ملكه نیز برسد.  )س(: مى

 ساز ذهنى باشد.  تواند ملكى بینید ما یک علم داریم و یک عمل. حال اگر علم به عمل منجر نشود نمى)ج(: ب

 شود.  گویند چنین علمى به عمل منتهى مى )س(: اما آنها مى

 )ج(: خیر! اصوالً عمل بدون محیط امكانپذیر نیست و مقیّد و محدود به محیط است. 
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 نند امر دیگرى است. ك )س(: اما عملى كه ایشان تعریف مى

 )ج(: اصوالً بازگشت عمل به این است كه شخص نیازمند دید و باز دید و رفت و آمد و خرید و فروش و...

سازد یا صرفاً بخشى از رفتار او  موجب چنین  است. اما آیا مجموعه رفتار اوست كه هویت خُلق وى را مى

دى محدود است یا اینكه عمل عام است و صرفاً است؟ آیا عمل، به اعمال خاص اعتقادى و عبا  هویتى

 اعمال، صبغه دینى دارند؟ قطعاً عمل محدود نیست و تمامى اعمال بر امور مؤثر است. اى از دسته

 اى است و بایست در مقام بررسى دیدگاهى مورد دقت قرارگیرد )س(: هرچند این بحث در این مقام، حاشیه

 باشند!  هللفراد، عارف باگویند قرار نیست همه ا اما آنها مى

 )ج(: كسى هم نگفته است كه بایست مردم این چنین شوند. 

)س(: منظور این است كه افراد حداقل به این امر مكلفند كه واجب خود را انجام دهند و حرام را ترك كنند 

گردد.  باز مىآنچه بر دولت اسالمى نیز تكلیف است بیش از این نیست و بقیه امور به تالش خود افراد  و

گویند انجام این حداقل در هر نقطه از بالد كفر امكانپذیر است احیاناً ممكن است با یک سختى  مى  همچنین

كند و  كند اما اواّلً اختیار را سلب نمى بیشترى همراه باشد. بله حتماً محیط، سعه و ضیق ایجاد مى  و مراقبت

كند. مثالً در آیات و روایات است كه اصوالً بناست  اعطأ مىمحیطى، صالبت بیشترى را  ثانیاً در آن شرایط

و شدید رشد كنند. لذا اینطور نیست كه اگر شدائدى پیش بیاید مسلمانى از بین   مؤمنین در شرایط سخت

توانستند هیچ معامله صحیحى را  چندانى وجود نداشت آیا مؤمنین نمى رود! در زمان شاه كه قید و بند مى

 تواند؟!  كسى بخواهد ربا بگیرد نمى و آیا در نظام اسالمى اگر انجام دهند؟!

  فرمائید؟ آیا بهتر است كه كمى وقت بگذاد و مطالب را بخواند تا بتواند بر آن )ج(: در مورد توسعه نیاز چه مى

امر مسلط شود؟ مثالً امروزه كسب و كار ساده در حال از بین رفتن است و بجاى آن كسب و كار دیگرى 

 شود.  مى  ایگزینج

  توان یادگرفت و آنرا دنبال كرد. مثالً او با توسعه )س(: اگر كسب و كار جدید هم حالل باشد فنون آنرا مى

 المللى بپردازد.  تواند از طریق اینترنت، به معامالت بین ارتباطات مى
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 خوردار است وجود ندارد. )ج(: پس مسئولیتى در قبال این گونه امور كه از این مثبتات و لوازم مناسب بر

  ربا بخورد و... چون اصوالً بیش از این تكلیفى ;)س(: خیر! صرفاً یک مسلمان بایست مال حالل بدست آورد

براى فرد و جامعه و حكومت نیست. البته بعداً الزم است كه به بحث دیدگاه مؤمنین نسبت به این موضوع 

 بپردازیم.  بیشتر

 ساز در جهانى شدن فرهنگ  بررسى معناى فرهنگ و عوامل فرهنگ - 2

 هاى درونى فرهنگ  به معناى مؤلفه« انگیزش، پرورش، گزینش»هاى  فرهنگ با شاخصه - 2/1

 ، اصل در توصیف ساختار است و«تعریف، تكلیف و تطبیق»شود كه  گیرى از مباحث پیشین این مى نتیجه

قدرت، اطالع و »پردازد كه كارآمدى آن طبعاً در  واقع به ایجاد فرهنگ مى در« انگیزش، پرورش و گزینش»

توان یک مدل ساخت كه بگوئیم جهانى شدن  شود. به بیان دیگر به این شكل نیز مى ظاهر مى «ثروت

« انگیزش، پرورش و گزینش»اما موضوعات این امر همان «. تعریف، تكلیف و تطبیق»است از:   موضوعاً عبارت

 شاید بتوان چنین چیزى هم گفت. «. قدرت، اطالع و ثروت»  و آثار آناست 

 )ج(: بله. 

هائى را  اى كه ارائه دادیم گفتیم بایست مؤلفه )س(: البته با این لحاظ كه ما قبالً در طرح تحقیقى و فرضیه

هاى  ا مؤلفهحهانى شدن، براى فرهنگ و براى جهت فرهنگ یا جهت جهانى شدن فرهنگ ارائه داد. ام  براى

هاى فرهنگ را  بیان كردیم و مؤلفه« تعریف، تكلیف و تطبیق»را با یک تغییر واژه، همین   جهانى شدن

است. و باالخره « انگیزش، پرورش و گزینش»كردیم كه تقریباً نزدیک به همین  ذكر« اخالق، افكار، رفتار»

معنا « اسالمى، التقاطى و الحادى»به  -یم كن اثر فرهنگ یاد مى  كه در اینجا از آن به -جهت فرهنگ را 

 كردیم. 

 نیز بكار رود. « درون فرهنگ»فرمائید بهتر است براى بیان  اى را كه مى )ج(: حال همین شیوه

 هاى اثرگذار بیرونى فرهنگ  اثر اجتماعى ساختارها به معناى مؤلفه - 2/2
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ر، اجتماعى شود. یعنى اگر از چرخش این است كه باید این اث« برون فرهنگ»توجه كنید كه معناى 

گوئیم در واقع  در تولید، توزیع و مصرف سیاست، فرهنگ و اقتصاد سخن مى« پرورش و گزینش انگیزش،»

شود و به تبع آن،  كه كالً محیط سازند. به تعبیر دیگر نظام، محیط و ساختارها عوض مى  خواهیم بگوئیم مى

كنند. با این وصف این  االتر از این امر، مفاهیم كلمات نیز تغییر پیدا مىكند. ب مى مفهوم نیاز نیز تغییر پیدا

بایست براى مردم، اصول اعتقادات گفت! به دیگر بیان بستر اشكاالتى كه در  سخن كافى نخواهد بود كه صرفاً

كمونه یا  هه ابنبسترها كامالً متفاوت خواهد بود لذا هیچگاه از امثال شب شود با دیگر ذهن این افراد ایجاد مى

شود و در واقع یک  آید. لذا نظام سؤاالت افراد عوض مى نمى  شبهه آكِل و مأكول در قیامت سخنى بمیان

تعریف كرد. به تبع، مفهوم آرامش و دغدغه نیز تغییر   بایست« گمانه، گزینش و پرورش»بستر دیگر را براى 

 یابد.  مى

  اى كه كه اگر ماتریس قبلى را مبیّن درون فرهنگ بدانیم بگونهتوان نتیجه گرفت  )س(: پس، از این بحث مى

 شود.  بنابراین باشد كه بخواهیم درون جهانى شدن فرهنگ را بكاویم اینگونه مى

 )ج(: بایست درون را چنین تعریف كرد كه ما باید ابزارهاى ایجاد فرهنگ را ابتدائاً مالحظه كرد. و البته ایجاد

 هم همان علّت است. 

 شود؟  سازى چگونه مى س(: اما باالخره فرهنگ)

  سازى در كجاست؟ بایست ریشه و درون آنرا بررسى كرد تا دید چه عواملى وجود دارد كه )ج(: ریشه فرهنگ

 سازد. فرهنگ خودش را مى

 است؟ « تعریف، تكلیف و تطبیق»گیریم؟ آیا همان  )س(: عوامل آنرا چه امورى مى

 ر است. چون این ساختار است كه قدرت ایجاد محیط را داراست. )ج(: در واقع همان ساختا

 )س(: اما این كه دیگر درون نیست! 

 آید كه بایست در مقام بحث تأمین منابع، )ج(: حال بایست دید آیا این ساختار، درون است یا خیر؟ )بنظر مى

 تأملى نسبت به معانى فرهنگ صورت گیرد.( 



 ····························································································  127 

 معناى لغوى فرهنگ در دایرْالمعارفها  - 2/2

 معناى عام لغوى: فرهنگ به معناى فهم و خُلق و رفتار انسانها - 2/2/1

  توان معناى لغوى فرهنگ را در دایرْالمعارفها پیدا كرد و آنرا به فهم، خُلق و آنچه فرد با آن زندگى البته مى

شى و رفتارى دارد معنا كرد. پس اگر آنرا بخواهیم در دو كند و مجموعه عواملى كه صبغه اعتقادى، بین مى

 كنیم معناى عام آن همین است كه گذشت.   معنا بیان

 معناى خاص لغوى: آموزش و پژوهش با ركن اساسى سنجش  - 2/2/2

پژوهش   شود و قلب اما معناى دوم لغوى عبارت است از كارهاى تخصصى خاصى كه از سایر كارها تفكیک مى

  اصل است اما در موضوع پژوهش. چون پژوهش داراى« فكرى»كند. یعنى در اینجا كار  زش پیدا مىو آمو

شهودى است آنهم آندسته از پژوهشهائى كه اصل در آنها تمركزات شدید ذهنى یا روحى است.... پس 

ر آن است. اما در بخش دیگرى از پژوهش چنین وضعیتى وجود ندارد و د« شهودى»اصلى آن   بنیانهاى

پس در  است. « تجربه و حس»اصل است. و باالخره بخش دیگر كه مبدأ امر در آنها  «سنجش و محاسبه»

 - 2سنجشى.   ورودى - 2ورودى شهودى   - 1شود اما با سه ورودى ذیل:  همه آنهابا سنجش، كار انجام مى

میزان  كه در مرحله اول،رسد  كند و به مقصدى مى ورودى حسّى. اما عملیاتى كه از یک مرحله سیر مى

چه بیشتر  كمّى و چه  -اطالعات آن به اندازه مرحله دوم نیست )چون در مرحله دوم، اطالعات بیشترى 

تواند پژوهشگر پس از این سیر به اطالعات جدیدى  شود كه مى وجود دارد( عمالً به این امر منجر مى -  كیفى

ام یا بر پایه محاسبه  پایه شهود و سنجش به این مرتبه رسیدهكند كه بگوید من بر  حال فرقى نمى دست یابد.

حس و تجربه. چون در هر حال به اطالعات جدیدى دست یافته است. در این بخش از كار   نظرى و یا بر پایه

ركن اساسى حركت، همان سنجش است اما با سه ورودى. این همان اطالق كلمه   فرهنگى طبیعى است كه

به این نوع از فعالیتها، فعالیتهاى پژوهشى یا آموزشى و احیاناً هنرى گفته   خص است كهاال فرهنگ بمعناى

هاى دیگر حضور یابد لذا به همین  شود كه بایست در عرصه مصرف مى شود. چون هنر وارد بخش تبلیغ یا مى

ور یا امور مشابه را توان فعالیتى مثل درست كردن یک دك مى  كنیم. البته دلیل از هنر نیز در اینجا یاد مى
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سازى یا... نام ببریم گرچه داراى اثر فرهنگى نیز  ساختمان  تحت عنوان فرهنگ نیاوریم و مثالً از آن به نوعى

اى از  فرهنگى داد. حداقل امر این است كه درپاره  توان از منظرى دیگر به آنها لقب باشد. چنانچه گذشت مى

 اى دیگر خیر.  و درپاره موارد، اطالق فرهنگ بر آنها ممكن است

بررسى  در« درونزا، برونزا و نسبت بین آندو»عدم اكتفا به معناى لغوى فرهنگ و لزوم بررسى عوامل  - 2/5

 فرهنگ در این طرح 

 گوئیم اطالق لغوى كلمه فرهنگ، همان است كه به دو صورت عام و خاص بیان شد. ولى اگر از حال مى

آنهم زمانى ك مسئولیت سرپرستى جامعه را داشته باشیم. و دیگر به بودن اى خارج شویم  اطالق لغت نامه

نیندیشیم بلكه به تغییرات و شدن  فرهنگ بیندیشیم در اینجا دیگر به اطالق عرفى كلمه فرهنگ بر   فرهنگ

 خاص كارى نداریم بلكه به علل پیدایش، تغییرات، تكامل و انحالل فرهنگها توجه داریم.   یک معناى

 آئیم.  : ولى در هر صورت نسبت به فرهنگ، اطالعاتى داریم كه بسراغ این معانى مى)س(

  شود و مهمترین تفاوت هم در همین است. یعنى )ج(: اما در اینجا دیگر به یک موضوع متغیر، لقب داده مى

  تغییر است توجهكنیم بلكه به یک موضوع واقعى كه مرتباً در حال  بندى نمى دیگر عناوین و معنونها را آدرس

كنیم. طبعاً بایست عوامل درونزا، برونزا، نسبت بین آنها و علل پیدایش زیادت و نقصان را مشاهده كرد. در  مى

 كنیم.  حال دیگر زیادتى آنرا به احداث بیشتر پژوهشگاهها معنا نمى  این

  ذا بایست باز بگوییم فرهنگشود ل آید كه رجوع این نیز به همانهاست و چیزى شبیه آنها مى )س(: بنظر مى

یعنى ادارك، سنجش و رفتار عمومى و سپس اگر تغییرى در آن صورت گیرد در واقع تغییر همان امر است. 

خواهیم سنجش عمومى را تغییر دهیم لذا بایست آموزشگاهها را بیشتر كرد و... یعنى  بگوئیم حاال مى اگر

 یم. دان آنچیزى است كه آنرا فرهنگ مى  اینها راه

 لزوم توجه به تأثیر محیط پرورشى و انگیزشى به عنوان عوامل برونزاى فرهنگ  - 2/5/1

  گوییم بایست مصارف اینها را عوض گوییم تعداد آموزشگاهها را بایست بیشتر كرد و گاهى مى )ج(: گاهى مى

رها یا نوع احترامات كنیم كه صبغه اقتصادى دارد. لذا ممكن است سخن از تغییر روابط اجتماعى یا ساختا
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آنها به میان آوریم. بله این نكته بدیهى است كه اگر در كنه دوست داشتن این مزه یا آن مزه برویم  مطرح در

پسندیم در واقع این  شود. وقتى كه نوشابه را بعنوان یک شربت مى ارزشى محسوب مى بینیم كه یک امر مى

دانستن آن ایجاد شده است. در اینجا یک تغییر جزئى در  انس و عادت و مرغوب  امر پس از پیدایش چشائى

ایجاد شده است. حال اگر یک مجموعه را ایجاد كنیم و تا پسند آنها را تغییر   نظام و الگوى ارزشى  مصرفى آن

كه این مهم چه ربطى به ارزشهاى عدالت اجتماعى و یا عدل و ظلم  دهیم ممكن است در بدو امر به نظر آید

گویید پس  شوند. شما مى یک الگوى تولید خاص، تولید مى بینیم كه اینها با لى با اندكى تأمل مىدارد؟! و

آورد تا بتوان از اقتصاد خرد تا كالن آنرا تعریف كرد.  بایست ساختار و نظام متناسب ادارى و اجتماعى آنرا

اى  ایم كه چنین مجموعه یافته اجتماعى دست  طبیعى است كه اگر اینها مرتب شود آنگاه به یک نظام ارزشى

زندگى كرد! در واقع در اینجا نوعى  توان خارج از این محیط رسند كه اصالً نمى رفته رفته به این نتیجه مى

محیط قادر است بر اساس اصول   توان گفت این شود و وقتى كه چنین شد مى انس و الفت براى آنها ایجاد مى

 موضوعه دیگرى شكل بگیرد. 

 ارضأ نیاز شاخصه كارآمدى یک فرهنگ  - 2/5/2

  توانید انگیزشها را روبروى همدیگر قرار بدهید. در این حال كه شما محیط پرورشى و انگیزشى ساختید مى

شود. توجه كنید كه این نكته مهمى است  در خصوص ارضأ این نوع نیاز تعریف مى« مفهوم كارآمدى»حال 

 گیرد.  صورت مى« یاز تولید شدهتعریف مفهوم كارآمدى در ارضأ ن»  كه

 كند؟  )س(: این امر چه چیزى را معین مى

 تواند نیازها را ارضأ كند اما این نیازها چرا كند كه اگر یک فرهنگ كارآمد نباشد پس نمى )ج(: معلوم مى

درست اند بحث دیگرى است. قطعاً این نیازها در یک روند دیگر  اند و اصوالً از كجا به وجود آمده صحیح

یعنى چشائى، بویائى، شنوائى و بینائى شما كم كم تحریک شده و پرورش یافته است تا نهایتاً به  اند. شده

پسندهاى مصرفى منجر شده است. لذا اگر شما را دفعتاً وارد یک نظام از پسندهاى مصرفى  ایجاد یک نظام از

سابق است كه گندم جوش خورده در آب و  پسندید. در واقع ماكارونى همان آب پیازك نمى دیگر كنند آنرا
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سفره كسى ماكارونى باشد بالاشكال است اما اگر براى مهمان، آب پیازك بگذارند آنرا  پیاز بود! حال اگر در

و غذا و زندگى امروز با اندكى رفاه بیشتر نسبت به سابق همراه است اما تمامى   دانند! هرچند لباس زشت مى

درصدى از آن مربوط به رفاه زندگى امروزه است و قطعاً درصد دیگرى از  بلكه صرفاً واقعیت در این امر نیست

 گذریم.  این مطلب مى آن مربوط به كالسهاى فرهنگى است. از

 نیازمندیها   نقش ساختارها و اعتبارات اجتماعى در ایجاد محیط ارزشى، نظام گزینشى و توسعه - 2/4

  گویند چه چیزى را بخوان تا علم آموخته كنند و مى شى را ایجاد مىپس ساختارها، نظام ارزشى یا انگیز

 گوید تا كند. هكذا از نظام گزینش و تقسیم اعتبارات سخن مى باشى. در واقع یک نظام پرورشى را معرفى مى

مشخص شود چه كسى چه سهم و چه حقى دارد و از چه كسى بایست دستور پذیرفت و به چه كسى بایست 

تواند در یک دستگاه فرهنگى،  اگر كسى قرآن، روایت، تاریخ اسالمى و احكام را هم بداند نمى داد؟ دستور

شود  كسب مدیریت و منصب او محسوب شود چرا كه با این نوع اطالعات، زیر دیپلم محسوب مى  علتى براى

است .قطعاً چنین  مدیریت موفقى داشته باشد! اینها همگى ناشى از كالس بندیهاى گزینشى  تواند لذا نمى

تواند در وزارت امور خارجه فرد فعالى محسوب شود و احیاناً در مقابل  ساختارى نمى  كسى در چنین

به دسته خاصى « سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»زمانى كه اعتبارات  موضعگیرى بپردازد.  فرهنگهاى باطل به

یط خارجى نیست كه عوض شده است. بلكه مسلّطند دیگر این مح  داده شود كه بر دسته خاصى از اطالعات

داشته باشید كه اطالعات خاصى در كنار اطالعات سابق   بایست در این حال به محیط ذهنى هم توجه

شود و  اى مربوط به آخرت مى گیرد و دسته صورت مى  گذاشته شده است. یعنى در اینجا خطكشى اطالعات

حداقل ده ساعت با آنها كار كند همان اطالعات   بایست روزانهاى دیگر مربوط به اداره دنیا. آنچه كه  دسته

حداكثر دو تا سه ساعت در روز، وقت او را پر   دنیوى است كه با محیط و شرائط دنیا مسانخت دارد و آنچه كه

براستى  ;هستیم و روانشناسى پرورشى كند اطالعات مربوط به آخرت و اعمال مربوطه است. حال ما مى

آنرا به آخرت و  15شود چقدر است؟ قطعاً بایست به آنهاسهم داد و مثالً  از این امر حاصل مى اى كه منتجه

 خواهد بود.   را به دنیا اختصاص داد. در این حال طبیعى است كه خُلق یک عارف منزوى 25
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ز و ارضأ كنیم كه در مفهوم نیا این همان فرهنگ است كه ما از آن به منتجه عمل پرورشى كل جامعه یاد مى

تعریف آن از این مفاهیم، جارى است. وقتى در مقوله جهانى شدن، ایجاد نظام نیازمندیها را در ساختارها  و

شود نه اینكه صرفاً  آنگاه باید بدانیم كه ساختارهاى  معرفتى خود، در وجود خویش نیز منزوى مى  پذیریم مى

باطن ذهنى ما از محور بودن و جامع بودن خارج  گیرد. گویا مسجد در انزوائى صورت مى  در جامعه چنین

گیرد كه احیاناً در بسیارى از موارد هم بایست این ذهنیت را پوشاند و الّا به  مأوا مى  شود و در كنج خلوت مى

خورد! اگر محروم حضرت امام )ره( حكومت اسالمى را اقامه نكرده بودند همان  مى  هویت اجتماعى ما ضربه

شدند كه بیش از پیش به بى دینى  یافت و مجبور مى دانشگاهها و ... ادامه مى یان مسلمان درانزواى دانشجو

رفت او را بعنوان لولو  قرار نگیرند. یک زن چادرى وقتى به خارج مى  تظاهر كنند تا مورد تمسخر و مالمت

ومت در مقابل این وضعیت حال چند درصد از مردم، حاضر به مقا  دادند! براستى در این مورد تمسخر قرار مى

گزیند تا هم كمتر مورد تمسخر قرار گیرد و  دیگرى را بر مى  هستند؟ غایت امر این است كه مانتو یا لباس

او نگاه شود باز با رنگى كردن مانتو و فرم دادن به   هم حداقل  حجاب را حفظ كند. و اگر با چشم دیگرى به

 كند.  آن سعى در ارضاى نظر مخاطبین مى

 محصول ساختارهاى اجتماعى « روحى، ذهنى، عینى»فرهنگ بمعناى كیفیت به سه صورت  - 2/5

  در هر حال توسعه نیازمندیها بدلیل توسعه و تغییر ساختارهاى اجتماعى است و اینها فرهنگ را ایجاد

البته كیفیت نیز كنند. اگر بخواهیم فرهنگ را ببینیم بایست آنرا بعنوان یک كیفیت یا نظام بشناسیم. و  مى

شود كه صورت عینى آن گاهى مناسک اَعمال فرد است كه  ظاهر مى« روحى، نظرى و عینى»صورت   به سه

گویند ضرورتى براى كسب عرفان نظرى كه باز دارنده است وجود ندارد. )خوب به  عملى همواره مى  در عرفان

مل را شروع كرد و نقطه آغاز را انجام گویند بایست ع مشرب توجه بفرمائید.( لذا مى مقایسه این دو

 انضباطهاى نهى و فعل قرار داد.

به حرام گوش داد و... بلكه بایست مرتباً  ;به حرام نظر كرد ;تملّق نمود ;غیبت كرد ;پس نبایست دروغ گفت

ایجاد انفاق كرد و... از این منظر، اعمال قالبى رفته رفته براى اعمال ذهنى، محیط مناسبى را  ;گفت ذكر
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بایست از قالب شروع كرد. و البته پس از اعمال فكرى، محیط مناسبى براى اعمال روحى ایجاد  كند لذا مى

توان به كمال رسید. بنابراین ایشان نقطه آغاز پیدایش فرم و  جنّت اوصاف و حاالت مى شود و پس از مى

 دانند.  مى« عمل»  بلكه« ذهن»هویّت را نه 

 دانند و از همان اوان، عرفان نظرى قائلند و تحلیل نظرى و اصول اعتقادات را اصل مىاى نیز به  البته عده

دانند. بله پس از آن بایست با دل سخن گفت و نهایتاً عمل را پیشه كرد.  رجوع به وجدان را نقطه آغاز مى

جامعه دارد  سازى توسط ساختارها كه نقش عرفان عملى را براى كل بایست نسبت به فرهنگ  بینید كه مى

كند. ... در این حال انحراف در فطرتش پیدا  این عرصه اصوالً رفتار گردش امور تغییر مى توجه نمود چون در

تواند از انسان و تولید او، یک  شود. بستر پرورشى مى مادى مى شود و اصل زندگى او، ساماندهى نیازهاى  مى

باشیم كه انشأا...  هنگ غرب، مبتال به این معضل مىهویت دیگر بسازد كه اكنون در بعضى از قسمتهاى فر

 بحث قرار گیرد.  باید در جاى خود مورد 

 عدم وجود ساختارهاى اجتماعى كالن دینى در بین مسلمین  - 2/7

  كنند آیا االن در میان مسلمین حال اگر بنا شد كه بپذیریم ساختارهاى اجتماعى، بستر پرورشى را ایجاد مى

شود یاد كرد؟ هكذا از  اى همانند ساختار مرجعیّت كه یک نظام اجتماعى محسوب مى مونهتوان از ن نمى

توان همین ساختارهاى فرهنگى خود را جهانى كرد؟ ممكن  نمونه است ساختار عالم اخالق، آیا مى  همین

شاهد بر این لوحى بتوان جواب مثبت داد و مقلّدین آقایان مراجع فعلى را در خارج از كشور،  ساده است با

توان وجود چند مقلد یا نماینده یا  دهد. یعنى نمى پیداست كه این، معناى ساختار را نمى ادعا دانست! اما

فرهنگى و امثال آنها را كه همگى به آقایان مراجع منتسب هستند معادل  نشریه یا مركز تبلیغى و

 كفار قلمداد كرد.  «تعریف، تكلیف، و تطبیق»ساختارهاى 

 این است كه آیا این ساختارها در توسعه نیازمندیهاى اجتماعى، نقش ساختار خرد را دارند یا سخن ما

را در مسائل جهانى، تحت نظر « تعریف، تكلیف و تطبیق»ساختار كالن و توسعه؟ بله شكى نیست اگر بتوان 

 مراجع قرار دهیم حتماً این ساختارها، ساختارهاى حاكم خواهند بود.  آقایان
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 المللى كفار منفصل بودن ساختارهاى اجتماعى مسلمین از ساختارهاى جهانى و بین - 2/7/1

 در« تعریف، تكلیف و تطبیق»درنقطه مقابل آن نیز شكى نیست كه اگر تحلیلهاى فالن یهودى عنود را اصل 

شكل المللى بدانیم دیگر در سطوح ملى نیز بعنوان یک ساختار خرد كه در محدودیت  سطح جهانى وبین

كند بایست تابع بود. گرچه ما در بخش موضوعى خاص  است و بمثابه ساختار موضوعى خاص عمل مى  گرفته

كاالئى مثل پسته ایران را در آمریكا هم بفروش برسانیم ولى چون رهبرى تكنولوژى در سطح   نیز بتوانم

 تارهاى خرد مهیمن هستم. نیست لذا كارى از پیش نخواهیم برد چراكه صرفاً بر ساخ جهانى در دست ما

 پاسخگوئى به مسائل مستحدثه الزمه انفعال  - 2/7/2

 شویم و موضوعاً یا در تر مى الزمه این عملكرد این است كه در طوفان نیازمندیهاى اجتماعى مرتباً منزوى

د. این گر خواهیم بو آفرینند صرفاً توجیه اى كه ساختارهاى بزرگ مى مقام پاسخگوئى به مسائل مستحدثه

آوریم و از  امرى دو سویه است كه از یكطرف با دلبستگى به آنها مرتباً به تأویالت حسّى روى مى توجیه نیز

كنیم. به تعبیر دیگر پاسخگوئى به مسائل  به مبتالبه، تكلیف در محدودیت را معین مى  طرف دیگر نسبت

ست كه از دین، یک تأویل حسّى ارائه «افقه پوی»است: صورت اول مربوط به اصحاب   مستحدثه به دو صورت

است كه در محدودیت و به عنوان اضطرار، مهر ختام « فقه سنتى»مربوط به اصحاب   دهند و صورت دوم مى

اى خود  هر دو تابع ساختار سازنده نیازند شكى نیست. بله گروه دوم تا اندازه  زنند. اما در اینكه بر داستان مى

 دهند. منحل نشوید ولى دیگر تن به انحالل نیز مى تگاه آنهاكنند تا در دس را حفظ مى

  كنند چون ما فرهنگ اسالمى داریم و ام این است كه بعضى تصور مى آنچه تا بدین جاى بحث بدنبال آن بوده

بسیارى غنى است لذا در صورتى كه تبدیل به یک فرهنگ كاربردى نیز نشود و براى آن یک ساختار حاكم 

 توان با ساختارهاى جهانى مقابله كرد و فرهنگ خود را به پذیرش دنیا رساند!  باز مى نگردد  تعریف

 ادا نشود و هم از بحث روشها -كماهو حقه  -كنم اگر این بحث دنبال شود هم چه بسا حق آن  )س(: فكر مى

 عقب بمانیم.
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  حت نظام و دیگران است)ج(: آنچه گفتیم متأسفانه آنچیزى است كه ذهن تمام اعضاى شوراى تشخیص مصل

شود. بله اسالم پیروز نهائى خواهد  كنند اگر آنچه را داریم به دنیا بدهیم عمالً اسالم عالمگیر مى كه تصور مى

 از كدام موضع و از كدام ورودى؟  بود اما

 هاى درونى است.  گویند كه بشر امروز دچار دغدغه )س(: ایشان مى

 آورند!  )ج(: بله از همین روست كه به آنها درویشگرى هندو، یوگا و نهایتاً شما روى مى

 هاى مادى و معنوى است كه اولى را جهان امروز گویند اگر بپذیریم كه بشر امروز دچار دغدغه )س(: آنها مى

شر رفت كه باعتقاد دهد و دومى را خیر لذا بایست بسراغ روشهائى براى ارضاى نیازهاى معنوى ب پاسخ مى

دهد همین است و االّ رفاه مادى را  همین عرفان و ارزشهاى نظرى است. و آنچه كه بشر امروز را رنج مى آنها

اند. از اینرو بدنبال امرى هستند كه غیر از سعادت دنیا، سعادت آخرت را هم براى  فراهم كرده  كه خودشان

 ت اما بایست به زبانها و اشكال مختلف هنرى ترجمه و عرضه شود. اسالم نقداً آنرا داراس  آنها فراهم كند كه

 اید كه االن به فكر صادرات آنها )ج(: آیا همین صور و اشكال هنرى و غیر هنرى را در داخل ایران عرضه كرده

 هستید؟! 

 ایم با ستهاند بخاطر همین است كه نتوان اى مشكل پیدا كرده گویند همین كه جوانان ما تا اندازه )س(: مى

 شناسى و بكارگیرى روشهاى جذاب، این معارف اصیل را به آنها عرضه كنیم. زیبائى

  )ج(: آیا باالخره تعلیمات دینى آموزش و پرورش در اختیار شما بوده است یا خیر؟ این سخنان خیلى عجیب

 رسد!  بنظر مى

 ایم.  ار در ایجاد فرهنگ توجه كرده)س(: آن بخش از فرمایش شما ناظر بر این بود كه ما به تأثیر ساخت

  المللى است و متولى توسعه نیازها در چنین یعنى سطوحى كه بصورت بین ;)ج(: و نیز سطوح ساختار

است ولى زمانى كه « تعریف و تكلیف و تطبیق»اى است. به تعبیر بهتر در ابتداى امر، نام آن عناوین،  عرصه

ت دید به چه امرى نیازمندیم و به چه امرى نیازى نداریم. و نهایتاً در رسیم بایس مقیاس و توسعه نیاز مى  به

 كوچک هم كه بایست امور مربوطه را پیگیرى نمود.   ساختارهاى
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  ایم. بحث ما از آغاز براى )س(: تا اینجا روشن است اما ببینیم به مقصود اصلى بحث تا چه اندازه نزدیک شده

ایم تا ببینیم  به بحث تعریف فرهنگ و روش جهانى شدن فرهنگ رسیدهبود كه « روش تأمین منابع»تبیین 

را در كجا باید دید و با چه معیارى به منبع ریالى پرداخت؟ یک توجه ضرورى نیز به بحث قبل   حوزه منابع

خواهیم در بحث فرهنگ، حیطه  منجر به جدول ماتریسى جدیدى شد به اینكه اگر مى  صورت گرفت كه

توانیم به خود آن محدود شویم لذا بایست آثار بیرونى آنرا هم ببینیم لذا  كنیم نمى  را مشخص مطالعاتى خود

جدیدى شد. پس تا اینجا اجمال ارتباط میان دو ماتریس پیشین و فعلى   همین امر منجر به طراحى ماتریس

، اصلى بود كه عبارت «راوصاف ساختا»اینكه در ماتریس قبلى،   روشن شد به -حداقل در یک الیه از بحث  -

جدید، آنچه اصل است چیزى مثل اوصاف موضوعات   ولى در ماتریس«. تعریف، تكلیف و تطبیق»بود از 

 تواند باشد.  ساختار مى

 است. « موضوعات جامعه»)ج(: آنچه در این جدول دوم اصل است ایجاد یک فرهنگ در جامعه یا 

 و البته این دو«. انگیزش، پرورش و گزینش»ت است از: )س(: یعنى موضوعاتى كه فرهنگ سازند و عبار

توانند با یكدیگر ارتباط برقرار كنند. طبعاً بحث دیگر این است كه بقیه اوصاف ماتریس چه  جدول مى

توان به این بحث نپرداخت و صرفاً به تمركز پیرامون تأمین منابع  توانند برقرار كنند كه مى مى  ارتباطى

ایجاد كرد تا زوایاى دیگرى از این بحث روشن شود به آن باز گردیم. لذا اگر صالح   ثپرداخت كه اگر بح

 خاتمه یافته تلقى كنیم و صرفاً به بحث تأمین منابع و تعاریف مربوطه بپردازیم.  بدانید این بخش از بحث را

  ه عینى بیشتر به آنها و توج توان با شاخصه )ج(: اگر بخواهیم به این قسمت از بحث بپردازیم بعداً مى

 پرداخت.

«             العالمین رب هللالحمد  و آخر دعوینا ان»  





 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

  بررسى سطح جهانى شدن فرهنگى و تأثیر این مباحث در تأمین منابع : عنوان جلسه

 8جلسه 

 :فهرست مطالب

 124    بررسى سطوح جهانى شدن فرهنگى - 1

 124    اولین سطح درجهانى شدن فرهنگى« سرعت، دقت و تأثیر»سرپرستى تغییر مقیاس  - 1/1

 125    المللى در این سطح شناسایى و تغییر تعاریف و ساختارهاى بین - 1/1/1

 125    جهانى شدن فرهنگى اى دومین سطح در سرپرستى هماهنگى منطقه - 1/2

امكان تحقق این سطح در زمان حاضر از نظر منابع ارتباطى فكرى و ارتباطى اجتماعى )تكنیكى و  - 1/2/1

 127طبیعى(   

 123    اى ضرورت ارزیابى وضعیت موجود )ظرفیت فكرى و عینى( در سطح منطقه - 1/2/2

 129«   ، توسعهخرد، كالن»بررسى جهانى شدن فرهنگى در سه سطح  - 2

جهانى شدن فرهنگ در سطح توسعه به معناى سرپرستى جریان نیاز و ارضأ توسط ایجاد ساختارهاى  - 2/1

 129    اجتماعى

 129    جهانى شدن فرهنگ در سطح كالن به معناى تنظیم نسبتهاى كالن مدیریت رفتارهاى مردم - 2/2

 120    یر معناى سود و زیان در فكر عمومجهانى شدن فرهنگ در سطح خرد به معناى تغی - 2/2

دار )سیاسى، فرهنگى، اقتصادى(    تعمیم معناى سود و زیان از مفهوم اقتصادى به هر امر رجحان - 2/2/1

120 

 121بصورت هماهنگ در جریان ایجاد نیاز و ارضأ   « منطقى، كاربردى، اجرائى»حضور سه ساختار  - 2

 122ستگاه مادى در تغییر اصلى سرپرستى جریان نیاز و ارضأ   تفاوت دستگاه الهى با د - 2/1



153  ···························································································································································  

 122    اصل بودن قوانین مادى )فیزیک و تكنولوژى( و تابع بودن اخالق در دستگاه مادى - 2/1/1

 122    اصل بودن اختیار و اخالق و تابعیت ساختارها و تكنولوژى در دستگاه الهى - 2/1/2

 122    ورى در صورت نداشتن ساختارهاى جهانى ضرورت داشتن الگوى بهره - 2/2

 125    جهانى شدن تام به معناى اضمحالل كامل نظام - 2/2/1

 125    تأثیر این مباحث در تأمین جهانى شدن فرهنگى - 5

 125    المللى در بخش سوم تأمین منابع ضرورت بررسى ساختارها و سازمانهاى بین - 5/1

 124    این ساختارها و تأثیر تغییر و تعاریف بر آنها در بخش دوم تأمین منابع بررسى پشتوانه فكرى - 5/2

 124بررسى علل تغییر تحلیلها و تعاریف در بخش سوم تأمین منابع )فلسفه، فیزیک، ریاضى و...(    - 5/2



 بسمه تعالی

 

  79/2/1جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  3جلسه 

 

 بررسى سطوح جهانى شدن فرهنگى  - 1

 اولین سطح درجهانى شدن فرهنگى « سرعت، دقت و تأثیر»سرپرستى تغییر مقیاس  - 1/1

 كه مفهوم سرعت، -اگر یک فرهنگ، قدرت به دست گرفتن  تغییر، در مقیاس  دقت، سرعت و تأثیر را داشت 

چنین فرهنگى بالقوه توانایى  -گردد  واحد باز مىچه در نیروى انسانى چه در ابزار و چه در امكان، به یک حدّ 

شدن را داراست. و اگر چنانچه مادّى باشد، بطور طبیعى فیزیک، یعنى رفتار مادّه براى او اصل  جهانى

و اگر الهى باشد،  فلسفه فیزیک، مفهوم سرعت را در ماده تغییر مقیاس بدهد. گردد، و باید  بتواند در مى

او در تاریخ و بعد  جهان خدایى دارد و مشیّتِ بالغه او اصل است، بعد مشیّت والت امریعنى معتقد باشیم كه 

قرار دارند،  هم مشیت مردم و جامعه، در پیدایش كلیّه كارآمدیهاى انسانى، مادى وابزارى در طول مشیّت او

  نخواهد بود. چون« لغیره ظاهراً بذاته، مظهراً»اگر این را معتقد بودیم طبیعتاً، تعریف ما از نور و تشعشع، 

داریم، هرگز آن ظهورى كه با دید چشم  فرستیم و عكس بر مى آنجایى هم كه نور را با اشعه به زیر زمین مى

ابزار »به  -در نظر ما  -توانیم ببینیم. بنابراین نور یا اشعه  بالواسطه ببینیم، نیست. بلكه آثارش را مى كه بشود

سازى كلیه  ابزار هماهنگ»شود. و تموّج،  تعریف مى« ها ها و كلیه جاذبه ساز تموّج هماهنگ جریان اراده و نیز

 است. به هر حال این مسئله یک مسئله فیزیک و یک تئورى است. « ها پیدایش وضعیّت تشكلّها و تبلورها و

ردد به این معنا كه گ اگر گفتیم دو فلسفه فیزیک داریم، در هر دو اینها دقّت، به یک چیز مشترك باز مى

كه  -هم در دستگاه ما مفهوم كمّى شدن را دارد و هم در دستگاه دیگران. و تأثیر هم در هر دو فلسفه   دقّت

گردد كه ما بتوانیم عالم ماده و ناسوت و دنیا را اداره كنیم یعنى شدن و  به این باز مى -آید  مى  بصورت تبعى

  تحققش را سرپرستى
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ترین وجه آن، در شكل  در ساده« سرعت، دقت و تأثیر»حوالت تمدّن را بدست بگیریم. كنیم و بعبارتى ت

یابد. در تقسیم  اى و سپس ریاضیات و تمامى علوم كاربردى، تبلور مى فلسفه فیریک و فیزیک هسته مادّى، در

ه تمدّن ساز است. به مادى و انسانى و تجربى نیست. كلیه علوم كاربردى بخش تأثیر است ك  اوّل اصالً تقسیم

كردیم كه فرضى در مقابل آن است. و بدنبال سرعت، تأثیر و دقت، قدرتِ تعریف بنابر   و ضدّ آن را هم عرض

كنید براى تعریف جدید از سرعت )تغییر مقیاس( و همینطور  یعنى قدرت پیدا مى شود، دو دستگاه پیدا مى

  كنید. تأثیر پیدا مى قدرت بر تعریف جدید از دقّت و

  در جلسه قبل هم ماتریسى ساخته بودیم كه تعریف قدرت، به تطبیق و تكلیف را بیان كردیم كه نتیجه آن

 شود.  قدرت، در قدرتِ ایجاد ساختار مؤثر، جهت اداره تمدن ظاهر مى

 المللى در این سطح  شناسایى و تغییر تعاریف و ساختارهاى بین - 1/1/1

  بندى و ثبت المللى را بشناسد، دسته تغییرات و تحوالت ساختارهاى بیناین سطح، قابلیت این را دارد كه 

 تواند كامالً شناسایى كند.  دوره تصور كنیم، تعاریف هر دوره را مى 4كند. مثالً اگر براى سازمان ملل 

  هتواند تحوالت در تعاریف را مشخص كند مثل اینكه تغییراتى كه در تكنولوژى مادّى پیدا شد از طرفى مى

  اى چه آثارى در عوض شدن تعاریف گذاشته است. و یا قدرتى كه عوض شده و تبدیل به قدرت اتمى یا هسته

اند تمدنشان را در  شده، این، تغییرات، چه اثرى در قدرت عینى خارجى آنها داشته است بطوریكه توانسته

ست و شاخصه آن هم مشخص است. حاكم بر اداره جهان وارد كنند. و این، قابل تحقیق میدانى ا  تعاریف

  رابطه میان توسعه

 تكنولوژى با توسعه ساختارهاى اجتماعى در مقیاس جهانى.

 اى دومین سطح در جهانى شدن فرهنگى  سرپرستى هماهنگى منطقه - 1/2

  آناى، و آن اینكه عمالً در  یک فصل دیگرى اینجا داریم در ارتباط با منابع، وسائل و شرائط ارتباطى منطقه

اى را در دست بگیرد؟ بله تغییر اصولى در زیر  تواند به نسبت، هماهنگى منطقه المللى چه كسى مى فضأ بین

شود كه منابع،  تواند این كار را كند. آنگاه سؤال مى تواند ایجاد كند ولى به نسبت مى فضاى خودش نمى  بناى
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ا آفریقا، سوریه و دیگر مسلمانان و شاید خواهیم ب شرائط ارتباطى شما چگونه است؟ مثالً مى وسائل و

  مستضعفان تماس

بگیریم، حاال چه امكاناتى داریم؟ قبالً عرض شد ولو اینكه فیزیک اتمى اسالمى و نیز دستگاههایى كه بتواند 

را بدست گیرد، نداشته باشیم، ولى ممكن است بتوانیم جرأت و جسارت « سرعت، دقت و تأثیر»عینیت  در

به نسبتى باال ببریم و ناهنجاریها را به نسبتى روشن كنیم، در حقیقت نظام فكرى بدهیم، تحلیل  ایستادن را

به كاربرد فیزیكى ساختن تمدن، منجر گردد. بلكه تحلیل هماهنگى كه نظام فكرى و   بدهیم نه تحلیلى كه

ت بتوانیم ارگانیزه و شود را به نسب كه بر قشر مستضعف عالم وارد مى  تفاهمى در رنجها و نارسائیهایى

 است.   هماهنگى و مدیریت نمائیم كه این سطح دوم

)تكنیكى و   امكان تحقق این سطح در زمان حاضر از نظر منابع ارتباطى فكرى و ارتباطى اجتماعى - 1/2/1

 طبیعى( 

 توانیم بكنیم. به عبارت دیگر پذیرش اینها را بصورت مطلق به فضاى ساخته شده نسپاریم این كار را حتماً مى

پذیر  این كار هم از نظر منابع ارتباطى فكرى و هم از نظر منابع ارتباطى اجتماعى )تكنیكى و طبیعى( امكان

توانیم كاالهایمان را از كانال شركتهایى كه  توانیم بدهیم و یا مى ها احیاناً نفت مى مثالً به بعضى است. 

رند نفروشیم و حمایت خود را از كانال شركتهاى بزرگ آنها اند، به كسانى كه احتیاج دا ساخته  مستكبرین

شویم به یک چیزهایى تن در دهیم مانند بیمه، قوانین مبادالت ارزى و  مجبور مى تأمین نكنیم. هر چند

گذارى را به یک نسبتهایى مجبوریم در محاسبه  حتّى تعاریف تجارتى قیمت بانكى و یا حقوق حاكم بر آن،

 رعایت كنیم.  با دیگران داریم، حجم مبادالتى كه

  توانند به ما بدهند، تا به یک ولى بهرحال ما یک چیزهایى داریم و دیگران هم یک چیزهایى دارند كه مى

نسبتى حل نیازهایمان بشود و حل نیازهاى دیگران را هم بكنیم. در منابع ارتباطى و وسایل ارتباطى باید 

داریم مانند نظام فكرى طبیعى )منابع معادن(، تكنیكى آن را هم داریم و منابع اجتماعى ارتباطى  گفت كه ما

 توانیم تكنولوژى پتروشیمى را تحویل  اى ایجاد كنیم. درست است كه ما نمى تكنیكهاى واسطه  توانیم مى
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 توانیم تولید كنیم. كه  سازى یا قدرت تولید در مهندسى طرح تولید را مى بدهیم ولى یک ساختهاى كپى

توانیم به مستضعفین جهان بدهیم یک دسته از  شود، اینها را مى ینها در واقع تكنولوژى دسته دوم مىا

آنها را از این طریق حل كنیم. یعنى اگر بگوئیم كه یک سطح صفر داریم و یک سطح متوسط،  نیازهاى 

 توانیم  مى

 شود.  قدرت مى یدایش یک همگى را در یک سطح متوسطى نزدیک به هم بكنیم و خود این كار منشأ پ

 اى  ضرورت ارزیابى وضعیت موجود )ظرفیت فكرى و عینى( در سطح منطقه - 1/2/2

  این مطلب چه چیزهایى را نیاز دارد؟ ارزیابى مشخص، نسبت به اینكه ما بر حسب گرایشمان با چه

باشیم؟ و اینها براى ارزیابى توانیم داشته  فكرى و عینى مى -حداكثر یا احداقل  -هایى ارتباط گرایشى  دسته

فرهنگ ما در این  نیاز به شاخصه دارد.  -المللى به معناى جهانى  نه بین -اى شدن  در مفهوم منطقه  كردن

مدیریت فرهنگى داشته  توانیم  گردد، احیاناً به یک نسبت هم مى قسمت دوم خیلى كم دچار آسیب مى

اى  جهانى بشویم ولى فرهنگ منطقه ذیریم كه وارد فرهنگ باشیم. پس ما در جهانى شدن نباید براحتى بپ

توانیم  محصور كنیم. و در این سطح دوم هم مى شدن را حتماً باید بپذیریم. یعنى نباید خودمان را محدود و 

ها در اختیار ما  سازى انگیزه حرفها در هماهنگ خیلى تحرّك داشته باشیم. بنظر ما در سطح دوم بهترین 

اساسى ندارند و ثانیاً به ارباب امم هم كه  والً سایر مستضعفین نسبت به گرایش، حرف عمده واست. چون ا

ها هم شیعه اثنى عشرى، ظاهراً  شیعه نوبت برسد، یعنى یهود و نصارى و بودا و... اینها هم حرفى ندارند. و در

)س(: بحث ما در  ى دارد. حساب  حرف -اگر نگویند در گفتگوى تمدّنها نباید اینگونه سخن گفت  -فقط 

 شاخصه تأمین منابع بود. آنهم در یک كلیاتى از جهانى شدن بیان شد.

كنم به این دلیل است یک زمینه ذهنى وجود دارد سطح جهانى كه  )ج(: این مطالب را كه عرض مى

به معنى خواهند دور خودشان حصار بكشند. بنابراین واضح خواهد شد كه جهانى شدن  اینها مى گویند مى

 انحالل و اضمحالل ما است.  فعلى آن، فقط

 )س(: اینرا در ضمن مباحث بیان خواهیم كرد. 
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 )ج(: اینرا باید مرتباً تذكر دهید تا سأ تعبیر نشود. 

 )س(: حاال از اوصاف كلى خارج شویم و به سمت تعیین شاخصه براى تأمین منابع برویم. 

ر كنیم. یک طبقه آن تولید نیاز و حل نیازها در مقیاس جهانى )ج(: حال اگر بخواهیم یک طبقاتى را ذك

اى است كه در آن، كلّیه شواهد و منابعى كه در اینجا بتوانیم  ترین طبقه خواهیم بگوئیم كه این عالى مى است.

كند مفهوم اینكه تأثیر  تغییراتى كه مى -چه نیازهاى فردى و چه گروهى و چه تكاملى  -تعریف كنیم 

دهد؟ ساختار محیطى  درونى یعنى نیاز و ارضأ بزرگترین كار را چه كسى انجام مى را در ایجاد محیط ساختار

 كند؟  مى یعنى كلمه فرهنگ چگونه تغییر

 «خرد، كالن، توسعه»بررسى جهانى شدن فرهنگى در سه سطح  - 2

ساختارهاى  سط ایجادجهانى شدن فرهنگ در سطح توسعه به معناى سرپرستى جریان نیاز و ارضأ تو - 2/1

 اجتماعى 

  بندى را داشته باشیم كه ساختار، مهمترین عامل تغییر دهنده توانیم از مباحث گذشته این جمع )س(: ما مى

 فرهنگ است. 

 )ج(: البته فرهنگ، به معنى به دست داشتن جریان پیدایش نیاز و ارضأ آن، و این منتجّه نهایى است. اگر

  آخرت و موضوعاتش را نكرد. و دغدغه بشر تنها عالم دنیا شد، در فرهنگ او، بحث كسى احساس نیاز به عالم

یک بار بیهوده و بى مفهوم است. جریان توسعه،  ;كند شهادت معنا ندارد. حتى ایثار هم تعریف پیدا نمى

یازهاى دهد. این كار در باالترین سطح آن، سرپرستى ن ارضاها، كارى است كه ساختار انجام مى نیازها و

دار است. اصوالً گروه به چه چیزهایى نیاز دارد؟ و نیازهاى یک فرد چیست؟  تكاملى را عهده فردى، گروهى،

 گیرد.  مى  همه اینها را در دست

 خواهند بعد از كسب اطالعات، كنیم این است كه به كسانى كه مى اى كه از این مى )س(: حداقل استفاده

 بینید این نیازمندیها چگونه عوض شده است؟  اطالعات را تجزیه كنند بگوییم

 آئیم. آنچه گفتیم، جهانى شدن فرهنگ در سطح توسعه نیازها بود.  تر مى )ج(: از سطح كالسهاى نیاز پائین
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 جهانى شدن فرهنگ در سطح كالن به معناى تنظیم نسبتهاى كالن مدیریت رفتارهاى مردم  - 2/2

 دانید، رفتار بعد از كالن  مدیریت رفتارهاى مردم است. همانطور كه مىتر تنظیم نسبتهاى  در سطح پائین

 نیازمندیهاست. 

 شود.  )س(: اینكه همان ساختار مى

و یک رفتارهاى ذهنى داریم كه  -كه در واقع نیاز در حكم اخالق است  -)ج(: ما یک رفتارهاى نظرى داریم 

 ر جریان اجتماعى آن است. در حكم افكار است و رفتار عینى كه آن، ساختا نیاز

 كند. توضیح آنكه مراجعه كننده به اداره یا بانک غیر از خود اداره است. در جامعه در تحت ساختار عمل مى

كند. مردم در چارچوب روابط اقتصادى به بانک و  واقع بانک، رفتارهاى اجتماعى در امر پول را مدیریت مى

چون مردم یک نیازى دارند و یک فكرى و یک رفتار اجتماعى  كنند. بنگاههاى اقتصادى مراجعه مى دیگر

 دارند.

سازى است. البته ضوابطى دارد و اگر مردم به آن ضوابط عمل  ساختارها، ساختارهاى مدیریتى و هماهنگ

كنند؟ مسلماً افراد جامعه.  اند. ولى چه كسانى در آن حركت مى نظر دستگاه قضائى تخلف كرده نكنند از

كه بصورت دولتى یا  -جامعه در سطح اداره و مدیریت نیستند. یک بخشى از جامعه   گر كلبعبارت دی

را در دست دارند. و كسانى در روابط اجتماعى مشغول به كار هستند، بوسیله   اداره -شود  خصوصى اداره مى

كه مسئولیت  - شوند. رفتارهاى اجتماعى، قطعاً از مسائل توسعه مى  ساختارها و نظامهاى حاكم، اداره

شود. فلذا در امور خُرد است. و  خارج مى -كالن بر عهده دارد   مدیریت را در توسعه نیاز و تنظیم نسبتهاى

توسعه نیاز داریم، یک وضعیت فكرى داریم كه باید   كنند. پس یک مردم در حوائج خردشان حركت مى

 د تحركات خرد جامعه باشد.بای  محصول  كالن باشد. و یک وضعیتِ عینى داریم كه محصولش

 مفید است؟« توسعه، كالن، خُرد»بندى، به  آیا براى یافتن منابع جهانى شدن، تقسیم

 آید؟ براى یافتن منابع جهانى شدن، ما بدنبال این هستیم كه ببینیم فرهنگ، چگونه در جامعه بوجود مى

ترین سطح، هدایت نیازها است كه  ساختارها بوجود آورنده فرهنگ، هستند. مسئولیت ساختارها در عالى
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نیازها، توسعه نظام ارزشى، در همه سطوح است نه ارزش بمعناى نظام ارزشى اخالقى  فلسفى، بلكه   مفهوم

هاى جامعه را عوض كردن، خواستهاى عمومى را تغییر دادن. سیاست هم در نظام ما در  مطلوبیت  یعنى

 -نه در تعریف فردى  -ار است. اخالق، در تعریف اجتماعى آن د اثر همین وظیفه را عهده  ترین رتبه عالى

جامعه عوض بشود. و اگر عوض شد، در سطح كالن باید حاصل بدهد. سطح كالن   همین است. یعنى خُلق

 و در زمینه تنظیم نسبتها حضور پیدا كند. « تكلیف، قطبیق تعریف،»هاى  باید در برنامه

 د به معناى تغییر معناى سود و زیان در فكر عموم جهانى شدن فرهنگ در سطح خر - 2/2

نیاز  اما حاصل كالن چیست؟ كالن، فكر عموم در شناختن سود زیان است. یعنى چگونگى دستیابى به ارضأ

 است.

 اقتصادى(  دار )سیاسى، فرهنگى، تعمیم معناى سود و زیان از مفهوم اقتصادى به هر امر رجحان - 2/2/1

كه مفهوم سود و زیان چیست؟ سود را  -كه باید در بخش تفصیلى توضیح بدهم  -ریم در اینجا تعریفى دا

تعمیم دهیم از سود كمّى اقتصادى به كلیّه چیزهایى كه براى مردم در عمل باعث رجحان است. به قول  باید

و گاهى  صرفد؟ و صرفه هم همیشه صرفه ریالى نیست. گاهى اعتبار سیاسى صرفد یا نمى ما مى  عوام، براى

اقتصادى است. مفهوم سود و زیان را در تنظیم نسبتهاى كالن یا برنامه عملیات و فعالیت   فرهنگى و گاهى

باید تعریف و تبیین كرد. یعنى معین شود كه كمیّات  -قوانین توسعه و تغییرها   غیر از گذاشتن -سازمان 

ه از نظر اقتصادى به عبارت دیگر، فعالیت سیاسى و چه از فرهنگى و چ شوند؟ چه از نظر چگونه تنظیم مى

شود. ببینید، در تطبیق و فعالیت یک  حاصلش در كالن معلوم مى  ساختارها در بخش تطبیق چیست؟ این

فعالیتهاى تطبیقى در پیدایش وضعیت تغییر است كالن   گیرد. این ساختار، یک سرى تطبیقهایى صورت مى

كند یک كار را انجام بدهد یا از  جامعه را مجبور نمى  الن این است كهگذارد. معناى تغییرات ك جامعه اثر مى

اى  حفظ آزادى عمل جامعه، باعث حركت دسته سیاستها، تشویقى و توبیخى است كه با ;یک كارى باز بدارد

كند كه وارد یک دسته از  مثالً در بخش اقتصادى، دیگر براى مردم صرف نمى شود. از جایى به جاى دیگر مى

هاى كالن است. امروز تنظیم  خاصى را بخرند، این به جهت همان سیاستگذارى  ارها بشوند. یا یک كاالىك
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سیاستگذارى كردیم كه مثالً تخصیصهاى كمّى را بدهیم به كسانیكه دانشگاه یا  نسبتها را عوض كردیم، و

دهیم  اى قرار مى انین را بگونهآن امر سودآور شود. و یا قرض ندهیم، قو سازنند. یا قرض بدهیم و مدرسه مى

و نه معافیت بدهیم و لكن براى یک بخشى از خدمات،   كه معافیتهاى مالیاتى پیدا شود. و یا نه قرض

خدمتى، تسهیل ایجاد بكنیم و یا تضییقاتى فراهم   خواهیم براى كنیم و هر جا كه مى تسهیالت ایجاد مى

كنیم و این كار را انجام  بررسى مى  بندى كالن در دستهكنیم و یا اعتبارى را تخصیص بدهیم، همیشه 

قانون اساسى و قوانین   دهیم. هر ساختارى در هر جا كه هست پس از اینكه ساختار اساسى، یعنى مى

عملش یا   هاى خود را در حیطه موضوع تواند فعالیت آن به پایان رسید، مى« تعریف، تكلیف و تطبیق0

دهد،  نمى دهد یا گذارى كند. بانک جهانى، بر اساس سیاست خاصى قرض مى تبصورت كیفى یا كمّى، سیاس

  كند ، بیمه جهانى هم همینطور. كلیّه رفتارهایى را كه سازمانهاى كند یا نمى كمیسیون عمران تأیید مى

ت شود البته نه بصور المللى دارند، علت تقویت یا تضعیف یک دولت یا ملّتى مى جهانى یا سازمانهاى بین

كند، در داخل یک كشور  كند یا تضعیف مى اى را تقویت مى گاهى به این صورت است كه یک دسته ;خاص

 كند. اى را ورشكست مى كند و یک عده اى را ثروتمند مى شود یک عده سیاستهایى كه اتخاذ مى  هم بر حسب

 حاال بعد از تعریف اصل ارزش، حاال مصداق ارزشى آن را از كجا پیدا كنیم؟

 بصورت هماهنگ در جریان ایجاد نیاز و ارضأ « منطقى، كاربردى، اجرائى»حضور سه ساختار  - 2

 شود نیاز به اهرم دیگرى نیست.  )س(: اصالً توسعه نیازمندى به همین واقع مى

  )ج(: نیازمند به ابزار قبلى است ابزار قبلى، در اصل نیاز، خود تكنولوژیک است. و خود اوست كه قبل از آنكه

  خورید. زمانیكه آورد و طبیعتاً شما شكست مى به شما تخصیص بدهند، آن كه قدرتمندتر است به چنگ مى

 40الى  20توانند قیام تنگستانیها را با دوربین مشاهده كنند، فرضاً دوربین آنها  كنند، مى انگلیسها حمله مى

شود و سالحى كه بر دوش  فرسخى با چشم غیر مسلح دیده نمى 4بیند در حالیكه  مى فرسخ را

تواند با استفاده از دوربین، قبل از آنكه اینها به  متر است. او مى 1000حداكثر   تنگستانیهاست بُردش



 ····························································································  147 

تیرسشان قرار بگیرند بزنند این یک مثال كوچک بود. مثال تكنولوژى بزرگ  هاى انگلیسى برسند و در كشتى

 همانند همین است. 

 المللى فرض كنیم، این هم حاصل تخصیص است.  اس بین)س(: اگر تخصیص را در مقی

است؟   )ج(: ممكن است، حاصل تخصیص، اصل تكنولوژى باشد ولى علت تغییر كارآمدى  ساختار چه چیزى

 كنم شبهه شما این است كه كدامش اول است؟  فكر مى

 سازد یا ساختار، تار را مى)س(: بله. چون تقدم و تأخر خیلى اینجا معلوم نیست. آیا توسعه نیازمندى، ساخ

 سازد؟  توسعه نیازمندى را مى

 كار 20شود وقتى ساختار نظرى و كارآمدى آن عوض شد. بعد با دقت شماره  )ج(: خیر، ساختار عوض مى

توانیم محصول این بگیریم. متغییر اصلى این مجموعه چه  شود ولى او را نمى كنند. حاال او عوض مى مى

كند كه شما بگوئید اول این  موعه سر و كار داریم و مجموعه به صورت خطى عمل نمىاست؟ ما با مج  چیزى

بعنوان سه عامل در نظر بگیرید. بگوئید ساختار منطقى، بعد ساختارى كه این را كاربردى  است یا آن؟

ل كار اجرایى، این سه، كدام تابع دیگرى است؟ اینها همه همزمان حضور دارند. مشك كند و بعد ساختار مى

 هر سه در یک مجموعه، در عوض شدن منتجّه، تأثیر دارند.  در خطى دیدن قضیه است.

 تفاوت دستگاه الهى با دستگاه مادى در تغییر اصلى سرپرستى جریان نیاز و ارضأ - 2/1

 اصل بودن قوانین مادى )فیزیک و تكنولوژى( و تابع بودن اخالق در دستگاه مادى  - 2/1/1

 كنند. نسبتها در ید با هم در مجموعه، لحاظ كنیم. كه بهم وابسته هستند و همه هم تغییر مىسه متغیر را با

 دستگاه مادّى، كه مفروضش این است كه قوانین مادّى براى خود مادّه است و انسان هم تابع اوست. بنابراین،

اند.  یّت را درست كردهشود. لذا فلسفه نسب اى كه بتواند كارآمدى فیزیک را باال ببرد، اصل مى فلسفه

اى را تحویل داد و همین بود كه جنگ  انشتین به روزولت یک نامه نوشت و در آن سالههاى هسته گویند، مى

گویند آلمان در فاصله دو جنگ توانست برترى تكنیكى  عوض كرد و آلمان را شكست داد و مى بین المللى را

سرعت، دقّت، »ى در مجموعه، قدرت تكنیكى یا همان شكست بدهد. پس متغیر اصل پیدا كند و متفقین را
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شود. این  ها، توسعه نیازمندیهاى اجتماعى پیدا مى ساختارها است به تبع آن است. متغیر فرعى آن،« تأثیر

 مجموعه هستند.   كنند و در یک سه با هم عمل مى

 )س(: چرا توسعه نظرى را در سطح سوم )سطح خُرد( وارد كردید؟ 

حضور  اى؟ محصول هست ولكن این محصول، خودش، بعنوان یكى از متغیّیرها، لى در چه مجموعه)ج(: بله و

 دارد. این در چه دستگاهى اینگونه است؟ در دستگاه مادّى.

 اصل بودن اختیار و اخالق و تابعیت ساختارها و تكنولوژى در دستگاه الهى  - 2/1/2

 گیریم نه تكنولوژى را، پس اخالق و نیازمندیها باال ىدرجه بر عكس آن است. اراده را اصل م 130ضدّش 

شود. اخالق، در دستگاه كفر، بعنوان تابعى  شود و بر اساس آن ساختار ساخته مى آید بر اساس آن فكر مى مى

گوئید مشیت  ساختارها است. چون ماده اصل است. خدا و مشیت در كار نیست. ولى بر عكس آن شما مى از

معصومین )ع( و بعد مشیت انسان اصل است. در این دستگاه اخالق در باالترین سطح قرار بعد  خدا و

بطور طبیعى  ایستد. و لذا تكنولوژى در نظر ما، تبعى خواهد شد.  ترین سطح مى پایین گیرد و فیزیک در مى

محصول،   نوانهم باید دو نوع فیزیک و هم دو نوع جامعه تحویل بدهیم. توسعه نیازمندیهاى جامعه به ع

هم   حتماً در هر دو دستگاه وجود دارد. ولى گاهى اخالق هم نسبى و به تبع تكنولوژى مطرح است و گاهى

آید مطالبى كه گفته شد  خواهیم؟ به نظر مى حال چه چیزى را جهت تأمین منابع مى تكنولوژى تابع است.

 قابل توسعه است.   جهت توضیح تعریف

 ور است؟ )س(: تعریف چه چیزى منظ

 ورى در صورت نداشتن ساختارهاى جهانى  ضرورت داشتن الگوى بهره - 2/2

توانیم در  )ج(: تعریف فرهنگ جهانى شدن، چه در دستگاه مادى و چه الهى ما ساختارها را نمى

جهانى داشته باشیم. چون فیزیک اسالمى نداریم و سازماندهى اسالمى را هم نداریم. در بحث  مقیاس

ل است. تكنولوژى،تكنولوژى جدیدى را براى بشر ارائه ندادیم. متصل شدن در ساختارها بمنزله انحال

گر شدن نسبت به  المللى و توجیه هاى بین باید باشد ولى هرگز بمعناى پذیرش شاخصه حضورمان در جهان



 ····························································································  149 

بلكه باید در حدّ ممكن آنها را براى اهدافى غیر از اهداف  ;اى اعمال آن ساختارها درحیات داخلى و یا منطقه

ورى بدانیم  دیگرى بدانیم و آنها را مجراى بهره آن دستگاهها وسیله قراردهیم. یعنى باید كار خودمان را چیز

 بلكه باید معتقد به فساد آنها باشیم.  نه معتقد به صحت آنها باشیم

 جهانى شدن تام به معناى اضمحالل كامل نظام  - 2/2/1

هویت  چشم اندازى را كه داریم این است كه  جهانى شدن در وضعیت كنونى به معناى اضمحالل ماست. نفى

توانیم  ان، در همه مراتب و شئونات است.پس جواب اول، نفى جهانى شدن است. و این جواب را مىخودم

كنیم. ما یک مقدار از جهانى شدن رامجبور هستیم بپذیریم. و آنهم به معنى وسیله كردن و مجرا « مستند»

باشد و باید  رتقأ مىكه این خوب است و وسیله ا قرار دادن قوانین باید باشد. یک وقت انسان معتقد است

 دهیم. ولى مجرا قرار مى گویید بد است ملتزم و منضبط به انجام آن باشیم و یک وقت مى

 تأثیر این مباحث در تأمین جهانى شدن فرهنگى  - 5

)س(: در واقع این فرضیه ما در جهانى شدن است. در طرح تحقیق، چنین چیزى را ارائه كردیم كه تلقى ما 

ینده مسئله چیست. ولى این با آن چیزى كه اآلن مورد سؤال ماست، فاصله دارد. حال ازخود مسئله و آ

خواهیم منابع را جمع آورى كنیم، كه به وسیله آن  اى داریم و براى این فرضیه مى گوییم ماچنین فرضیه مى

است؟ آیا  دیدگاههاى مختلف در جهانى شدن چیست؟ جهان كفر چه مسیرى را پیموده منابع بتوانیم بفهمیم

شود؟ و این فرضیه داراى چه  بینى مى اى پیش حدّ فاصلى را ببینیم؟ چه آینده توانیم میان كفر و اسالم مى

كنیم این مطالب، بدست آید. براى این كار،  خواهیم از حاصل مطالعاتى كه مى نقاط ضعف یا قوتى است؟مى

و هزاران شخصیت با گرایشها و تخصصهاى مختلف و كتاب،  مقاله، مجله، نشریه  ها هزار عنوان ما هستیم و ده

خواهیم برویم و با دریایى از اطالعات برخورد كنیم، با چه معیارى منابع خود را  مى داراى اطالعات مختلف، كه

 گزینش كنیم؟ 

 المللى در بخش سوم تأمین منابع  ضرورت بررسى ساختارها و سازمانهاى بین - 5/1
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ر گزینش منابع، بین مفهوم تحلیلها با تحقّقها تفاوت قائل شویم و حتماً از منظر )ج(: ما باید سعى كنیم د

نگاه كنیم. یعنى تحلیل را هم تحقّق یک نحو اندیشه بدانیم چون ساختار را اصل قرار دادیم. و تحققها   تحقق

سازمانها، تأثیر ها و وظیفه سازمانها و كمیت عملكرد  عدد و رقم و معین كردن مقدار سازمان اگر هست با

 تحلیلها، اصل باشد.  عمل سازمانها در

كار  12گیرد. در این صورت تنها  قرار مى« تعریف، تكلیف و تطبیق»)س(: سازمانها در سطح سوم یعنى 

كنند و چه مقرراتى دارند؟ بدنبال چه  گرفته یعنى ما برویم ببینیم چه سازمانهایى هستند و چه مى  صورت

 كنند؟  هایى عمل مى ظابطه چه  هستند؟ بر طبق

 منابع   بررسى پشتوانه فكرى این ساختارها و تأثیر تغییر و تعاریف بر آنها در بخش دوم تأمین - 5/2

  اند. و پشتوانه فكرى یک پردازى كرده اند و نظریه گوئیم تعریف، چه بسا متفكرینى آمده منتها یک وقت مى

 اند.  حركت فرهنگى شده

 المللى چیست؟ در این صورت باید وئید علل پیدایش تغییرات ایجاد شده در تعاریف بینگ )ج(: یک وقت مى

 دنبال تكنولوژى برویم. 

 اند؟  )س(: نه علل تغییرات، خود تعاریف چه تغییراتى در چه مقطعى كرده

اند چنین  اند؟ با كدام قدرت، با كدام اطالعات و كدام ثروت توانسته )ج(: بر اساس چه قدرتى تغییر كرده

دهد و یک تحلیلهاى توجیهى داریم  بكنند؟ یعنى یک تحلیلهاى بنیانى داریم كه ساختارها را تغییر مى  كارى

كنیم. هیچ گاه بر اساس یک تحلیلى كه یک دكتر در یک رساله انجام  بندى مى تحلیلها را طبقه خالصه ما

 كنیم.  را عوض نمى  دهد، سازمان ملل مى

 غییر تحلیلها و تعاریف در بخش سوم تأمین منابع )فلسفه، فیزیک، ریاضى و...( بررسى علل ت - 5/2

  آید احیاناً تحلیل فیزیكى ممكن است اثرش، در عوض شدن یک شود و بنظر ما مى بندى مى تحلیلها طبقه

 خیلى مهم باشد.  -انجامد نه به توجیه اجرایى یک امر  تحلیلهایى كه به قدرت مى -تحلیل 
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 بینند كه با كنند كه ارباب قدرت مى انجامد، یعنى یک متفكر تحلیلى مى لیلى است كه به قدرت مى)س(: تح

 كند.  پیگرى آن، قدرت آنها افزایش پیدا مى

  اصالً خودتان از اول فرمودید كه این اوصاف )سرعت، دقت، تأثیر( تبدیل به تطبیق شود. آنهم تطبیقهایى كه

 وع داشته باشد. ترین ارتباط را به موض نزدیک

  )ج(: یعنى تحلیلهایى كه مشخص كند، تحوالت صنعتى چه بوده است؟ در چه زمانى رُخ داده در چه

كشورهایى؟ در چه مناطقى در دنیا؟ و بعد تغییراتى كه متناسب با آن در ساختارها روى داده چه چیزى 

 قرار دادها چطور؟  است؟ و در

  پیدا كردیم كه در روند جهانى شدن فرهنگ، مطالعه خوبى بكنیم )س(: یعنى از این بحث به سرنخى دست

 الملل داشته باشیم.  باید توجه مهمّى به روند تغییرات ساختار در سطح بین

 )ج(: و قبل از آن، باید علّت پیدایش و تغییرات تكنولوژى را بررسى كنید. 

  تار چگونه پیاده شد. باید خط و ربطهایش)س(: اینها جز ملحقات این بحث است یعنى اینكه این تغییر ساخ

 را به این بیابیم. 

 اى بر رسد قرار دادهاى منطقه تر نتیجه گرفته میشود. قرار دادها چگونه بسته شده؟ بنظر  مى )ج(: بعد پائین

اساس طرحهاى خود اعضاى منطقه، انجام نگرفته است. دیگران بر اساس همان تعاریف، بستر ساختند. هنوز 

حتى در سطح كنفرانس اسالمى من خوشبین نیستم كه همگى خودشان جمع شده  باشند. ممكن است   هم

 تصمیمات داخلى، خودشان اقدام نمایند. درصدى در

 سازد.  اى شد، نمى )س(: این حرف شما با حرف قبلى كه گفتید براى جهانى شدن باید اول منطقه

 ها را فتح كنیم.  ل در اولیّن قدم، منطقهخواهیم براى جهانى شدن بصورت فعّا )ج(: ما مى

  اى دارد و همیشه هم اینگونه بوده كه هر چه حوزه عملكرد آدم به خودش )س(: این حرف یک جوهره

شود و این هم یک فرضیه است كه  شود و درصد تأثیر بیشتر مى تر مى شود اختیارش گسترده نزدیكتر مى
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یده فشارى است كه دُوَل استعمارى بر دول مستضعف وارد شود، زائ تعهدها كه ساخته مى  جنبش عدم

 خواستند از خودشان مقاومتى نشان بدهند. مى اند و اینها كرده

 اند. اى است كه بگوئیم: گاندى، جمال عبدالناصر و كسانى دیگر علت بوده )ج(: این خیلى تحلیل خوشبینانه

  العملى را كه نشان توسعه داشته باشند، هر نوع عكس توانستند استراتژى ولى بدبینانه، این است كه چون نمى

  شود و چون دادند به طور غیر مستقیم از طرف آن كسى كه قدرت استراتژى توسعه را داراست، اداره مى مى

جهتگیرى ما به یک شیوه دیگرى است، ما قابل خرید نیستیم چون بنیان ارزشى ما با عالم غیب در ارتباط 

كنیم نه اینكه معبود ما، دشمن ما بشود. ما چون خط  صورت ناچارى، دشمن را ابزار مى در نهایت در است و

 اى داشته باشیم.  توانیم چنین خواسته مان تفاوت دارد، مى نهایى  جهتگیرى

 توانیم شاخصه مشخص تكلیف را بدهیم و بر این نقطه تمركز كنیم.  )س(: ما در ادامه بحث مى

 بخشهاى دیگر نشویم. بلكه بگوئیم كه چه چیزهایى را جمع آورى كنیم؟ و منابع را )ج(: از این به بعد وارد

 فراهم آوریم. 

«المین رب هللالحمد  و آخر دعوینا ان»  
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 79/2/2جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  9جلسه 

 

 مقدمه 

  دور دوم بحث ما درباره روشها بود و بنا شد كه در این دوره، روش تأمین منابع، روش تجزیه و تركیب را تمام

 بكنیم. و شاید از نظر زمانبندى، بیش از زمان الزم به حاشیه رفتیم. 

  بهر حال بحث، پیرامون روش تأمین منابع بود. به همین منظور، سخن از این به میان آمد كه فرهنگ جهانى

گیرد؟ تا براساس آن،  اى را در برمى كند؟ و چه گستره شدن و جهانى شدن فرهنگ، چه معنایى پیدا مى

آن، یک سرفصلهایى را مشخص بكنیم. یک سرى اوصافى تا بحال مشخص شد، تا براساس  تأمین منابع را

هاى عینى  ابتدأ سرفصلهاى عام و كلى را معین كنیم و بعد بتوانیم بر اساس این، شاخصه بتوانیم معین بكنیم.

 منابع بدست بیاوریم.   ترى را براى تأمین و عملى

 ، فرهنگ رابحث منتهى شد به معناى فرهنگ و وابستگى آن به ایجاد ساختار، و اینكه ما باید با ایجاد ساختار

جهانى بكنیم و اینكه ایجاد ساختار به چه ترتیب انجام بگیرد و شاخصه ایجاد ساختار چیست؟ و همان بحثى 

المللى  را در سطح بین« تعریف، تكلیف و تطبیق»قبالً طرح شده بود مطرح شد، مبنى بر اینكه اگر ما   كه

توانیم به دست بگیریم و این امر تابع  را هم مى المللى بگیریم، پذیرش عمومى در سطح بین  بتوانیم به دست

را باال ببریم. نهایتاً بحث جلسه قبل بیشتر به این سمت هدایت « سرعت، دقت و تأثیر»  این است كه بتوانیم

توانیم  وارد كنیم. و  این كه آیا این را مى« توسعه، كالن و خُرد»سه سطح  شد كه توسعه فرهنگى را در

مادى، »در دستگاه « توسعه، كالن و خرد»نیز گذشت كه  ن منابع قرار بدهیم یا نه؟ ومعیارى براى تأمی

معنا كه در دستگاه مادى، تكنولوژى )سرعت، دقت   با همدیگر تفاوت اساسى دارد. به این« اسالمى و التقاطى

ر مرحله سوم قرار توسعه نیازمندى )اخالق( د و تأثیر( اصل قرار گرفت و به تبع، ساختارها در مرحله دوم و
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، «به تبع»این مراد ما از  -است و به تبع   گرفت. اما درمعادله اسالمى، توسعه نیازمندیها یا اخالق، اول مى

هاى تعیین  مؤلفه -دقت و تأثیر(  آورى )سرعت، گیرد و فن ساختار شكل مى -متغیر دوم است نه رابطه طولى 

 یرد. گ به تبع این شكل مى -كننده تكنولوژى است 

  بندى، در جلسه قبل نسبت به جهانى شدن فرهنگى، صورت گرفت و متغیرهاى اصلى و فرعى این چنین رده

آن، مشخص شد. و همچنین، تحلیلهایى نسبت به اینكه وضع فعلى ما، چیست و در آینده باید چه بكنیم؟ 

توانیم كامالً بپذیریم زیرا به معنى  نمىشد. و اینكه، با این وضعیتى كه داریم، جهانى شدن فرهنگى را   انجام

است. بلكه باید نگاه ابزارى به جهانى شدن فرهنگى، داشته باشیم. كه این مباحث، در متن بحث  اضمحالل ما

ها براى این است كه ما به  اندازى از بحث هست. و اصالً همه بحث سر جاى خودش چشم فعلى ما نیست ولو

 مانیم.  برسیم. و اگر االن بخواهیم به آن بپردازیم، از بحث روشها باز مىرابطه   یک نقطه مشخص در این

  گردیم به این كه با همه این پیشینه بحثى كه بیان كردیم و این جداول وصفى كه تابحال درست لذا بر مى

م كه یک خواهیم كار كنیم؟ و خودمان را در مظانّ این قرار بدهی كردیم، ما با چه معیارى و با چه روشى مى

خواهیم بفرستیم تا منابع را گزینش كنند و از طرفى وقتى با سر فصلهاى مختلف و كتابهاى  مى تیم را

شویم، نیاز به یک معیارى داریم تا  تمدّن، فرهنگ، زبان، تاریخ، ارتباطات و... روبرو مى هاى، مختلف در زمینه

نبع مورد نظر، به ما در موضوع مورد تحقیق، حسّاس بشویم و اینكه آیا آن م  بدانیم كه روى چه منابعى

كند؟ و همینطور اگر سر فصلهاى یک كتاب، مطالب  از بحث دور مى دهد یا اینكه ما را اطالعات مناسبى مى

آید كه همه سرفصلهایش ارتباط مستقیم باعث باشد كدام  مى یک دستى نداشته باشد به این معنى به كار ما

 فصل و كدام فایده ندارد. 

  خواهیم یک معیارى را بدست خواهیم، خودمان را در جریان چنین كارى قرار بدهیم یعنى مى بهر حال ما مى

ترین اطالعات را، در اسرع وقت، گزینش بكنیم. و وقتمان را صرف  بدهیم كه بتوانیم نزدیكترین و مناسب

اساس تا  هاى فرهنگ براین محدودهزائد نكنیم. و در نهایت بر اساس این معیار، بتوانیم بگوئیم   اطالعات
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است براى مطالعه فرهنگ به بیرون فرهنگ برویم، و تا این عرصه باید پیش برویم. و  كجااست؟ و اگر قرار

 اى را باید بدست بیاوریم. نرویم. از هشت جلسه بحث، چنین نتیجه  بیشتر از این نرویم و كمتر هم

 « المللى، محصوالت ارهاى بینعلوم، ساخت»ضرورت تبیین تاریخ تحوالت  - 1

 )ج(: بحث این جلسه، این است كه اوالً براى تأمین منابع، چه دامنه هایى را باید جستجو كنیم. بعد بین خود

شود گفت:  بندى انجام دهیم. آیا مى آنها براى گزینش اطالعات، با حداقل زمان و حداكثر راندمان طبقه

فعالً بر مبناى نظام جهانى موجود است و در آن، ارتباط بامادّه حرف كه  -« سرعت، دقت و تأثیر»  پیرامون

 -حداقل در این پنجاه سال  -بخشى را از تاریخ تحوالت فیزیک و علوم در شكل دائرْالمعارفى  -زند  اول را مى

 كنید؟   بروید و بررسى

براى  عنى فیزیک و ریاضى، وولى حساسیت روى سال و موضوع  تحول باشد و از علوم پایه هم شروع بكنیم، ی

  المللى، تاریخ تحوالت قرار بدهیم. حساسیت نمودار آن این، یک نمودار بكشیم وبعد براى ساختارهاى بین

  هم، سال و موضوع  تحول باشد. و براى محصوالتى كه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى هست، هم بدنبال تاریخ

 اى و... همینطور تا مسائلى مثل نیازمندیهاى فردى، باط رسانهمثل وسایل حمل و نقل، ارت ;تحوالتشان باشیم

هایش را به صورت كلى طرح  توانیم اول دامنه گروهى، تكاملى، اگر در فرهنگ، سیاست و اقتصاد بگردیم مى

 بندى بكنیم. سپس دسته  كنیم

 لزوم مالحظه ارتباط تحوالت علوم، ساختارها و محصوالت با یكدیگر  - 1/1

 ا را انجام دادیم و یک نمودارهایى براى یک سنواتى در توسعه فیزیک و ریاضى به دست آمد. بعداگر اینه

اى بین اینها  توانیم رابطه یک نمودار دیگر براى ساختارها بدست آمد، آیا مى -با یک مقدار تأخیر  -دیدیم 

 كنیم؟ یا اتفاقى انجام بگیرد؟  برقرار

 متعدد باشد، یعنى به صورت یک متغیرى كه یک ارتباط با تابعش دارد اگر تعاقب طوالنى باشد و در سنوات

شود او را مالحظه كرد، و هر وقت او جلو رفته، جلو رفته و هر وقت متوقف شده او هم به نسبت متوقف  مى

شود سخن از اتفاقى بودنش سخن گفت. در این وقت، خیلى از اطالعاتِ مدیریتى را كه  دیگر نمى شده، و
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كند، در موضوعاتى مثل جنگ و سفارشات صنایع باید بررسى كرد و دید، چقدرش به  درست مى ها راساختار

گردد و چند درصد به  گردد، چه مقدارش به مسائلى كه مربوط به فرهنگ است بر مى مى مسائل امنیتى بر

لى و مستند و مقدار از این اطالعات، به صورت دائرْالمعارف و گزارشهاى ك  گردد؟ یک اقتصاد بر مى

هایى هستند كه باید خودمان گزینش بكنیم و خصلت  تاریخ  بندى شده داریم. یک مقدارش دسته

شود گفت، چه بسا آنها هم تحوالت ساختارها را در علوم  نمى دائرْالمعارفى ندارد. البته ادّعاى اینكه ندارد را

و هم وضعیت ساختارها و هم تاریخ تحوالت در ها  هم واژه  سیاسى، به صورت دائرْالمعارفى داشته باشند كه

ندارد، محصوالت است كه همان آثار باشد. ما چگونه   آن ذكر شده باشد. ولى قطعاً آن چیزى كه دایرْالمعارف

كه جزو مقدروات  -محصوالتِ مثالً سیاسى   توانیم بدست بیاوریم؟ چه سیر تحوالت محصوالت را مى

مقدورات اقتصادى است؟ اگر ما تاریخ   و چه مقدورات فرهنگى و چه آید. اجتماعى  سیاسى بحساب مى

سه تا موضوع كه زمان یک   تحوالت آنها را هم بتوانیم بدست بیاوریم، بسیار مؤثر است. یعنى ربط بین

زمانى كه سه تا زمان  گیرد. بعد عمالً گیرد و تحوالت در همان موضوع، طرف دوم قرار مى طرفش قرار مى

 توانیم بگوییم كه چرا تحوالت متقارن اینگونه بود و چه نسبتى با روى یكدستگاه، مىافتد  مى

 اند؟  هم داشته

 اثبات جهانى شدن فرهنگى به معناى سر پرستى تكامل تحوالت این سه بعد در تحقیق میدانى  - 1/2

اى داریم كه  موعهاگر این مطلب تمام شد و ما توانستیم یک چنین كارى كنیم، معنایش اینست كه یک مج

یا فیزیكى در  -متغیر  توسعه نیاز از طریق توسعه ارضأ و نیز، یک روابط انسانى و یک روابط فرهنگى   یک

گرفتند كه سیر  دارد، حال آیا درست است كه بگوییم تعاریف و ارزشها را كسانى بدست مى-كفر  فرهنگ

م بر جهت تكامل این سه دسته است را در محور دستشان بوده؟ یعنى فرهنگى كه حاك  تكاملى این سه

علوم از علوم پایه را در اختیار داشتند؟ تا علوم كاربردى، و نیز تحوالت، در   اختیار داشتند؟ و تحوالت

داده است؟ و فرهنگ بر این اساس، محاسبات آن  چه جهتى رخ مى ساختارها و تحوالت در محصوالت، در

یعنى جهانى بودن فرهنگ كفر. آن ادّعایى را كه  -شرایط فعلى  در – شود. مناسبات جهانى جهت، تعریف مى
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كند و كسى  شود. و خواه و ناخواه، فضایى را تعریف مى مى  عرض كردیم در اینجا با یک تحقیق میدانى ثابت

ان چه را كه عرض كردم چیزهایى هست كه به عنو  خواهد او را بپذیرد، باید در آن منحلّ بشود. آیا آن كه مى

 منابع تأمین به صورت كلى تمام شده باشد یا نه؟ 

 ارتباط این سه محور با اوصاف مطرح شده در مباحث گذشته  - 2

  )س(: االن به دو جهت بیشتر باید توجه شود. یكى اینكه آیا بدون اینكه سه شاخصه كه فرمودید براى جهانى

حول در ساختار و تحول در محصوالت را ببینم، و و ت -مخصوصاً علوم پایه  -شدن، یعنى تاریخ تحول علوم، 

 هاى گذشته را بكنیم مثل تعریف، تكلیف، تطبیق، سرعت، دقّت، تأثیر، انگیزش، گزینش و... اینكه بحث  بدون

 توانستیم از اول همین معیار جهانى شدن را، ارائه دهیم.  مى

 توانستیم در هم ضرب بكنیم در حالیكه، ى نمىاش، یعن توانستیم از اول بگوییم ولى بدون فلسفه )ج(: بله مى

تایى داشته باشیم، محیط برایش بشناسیم، به عبارت دیگر ما 27توانیم ضرب بكنیم، ماتریست  االن ما مى

خواهد برود آمار بیاورد و ما  شود آقایى كه مى توانیم بكنیم عن بصیرًْ است. مى كارهایى را كه مى  اآلن

 بیاور، اصالً نداند كه چرا؟ اینجا  گوییم برو از مى

 باید بدانیم.  -با توجه به این بحثى كه كردیم  -)س(: ولى ما خودمان 

)ج(: ما براى جهانى شدن تعاریفى دادیم كه آن تعاریف ما را كمک كرد به این كه یک وصفهایى را ناظر به 

تعریف، تكلیف، »و یا « ثیرسرعت، دقت، تأ»بدانیم. یک جدول جامعى داشتیم ولى بدون دلیل سراغ   هم

 نرفتیم بلكه با دلیل و برهان منطقى اینها را مطرح كردیم. « قدرت، اطالع، ثروت» یا« تطبیق

  )س(: عرض من اینست كه اوالً چگونه آن اوصاف، منتهى بشود به این سه محور و ثانیاً چگونه در این سه

 شود؟  محور، استفاده مى

 المللى  هاى بین شاخصه بررسى تحوالت ساختارى و سازمان «تعریف، تكلیف، تطبیق» - 2/1

 شاخصه ساختارى ما« تعریف، تكلیف، تطبیق»)ج(: اما راجع به اینكه در سه محور بیاوریم، روشن است كه 

تعریف، »بوده فلذا گفتیم بروید در ساختارها بگردید. و در هنگام بررسى تحوالت ساختارها، لزوماً كلمه 
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بیند چه سازمانى و كى و براى چه كارى تأسیس شد؟ ما  بینید. بلكه در آن مى را نمى «تطبیق تكلیف،

تحوالت، شاخصه تحلیلى داریم. منظورمان از ساختارها، سازمانها و نهادهاى   هستیم كه براى بررسى

 علوم سیاسى، اینها، تاریخ تحوالت دارند. اى و در المللى است نه منطقه بین

 ر معناى تطبیق به سازمانهاى اجرایى عدم انحصا - 2/1/1

 جایگاه سازمانها، در تطبیق است. « تعریف، تكلیف و تطبیق»)س(: پس در 

 شود تلقى حضرت عالى از تطبیق، تطبیق  علمى است.  )ج(: خیر، اینها بخش  تطبیقى دارند. معلوم مى

شود،  قت، تعاریف، جهانى مى)س(: خیر، ما در همان بحث گذشته در جهانى شدن فرهنگ، گفتیم كه یک و

شود و براى اجراى آن مقررّات، یک سازمانهایى  بر اساس این تعاریف جهانى شده، مقررّات درست مى و

 شود. كه این سازمانها در حقیقت ضمانت اجراى آن قوانین هستند.  مى  درست

 تواند تعمیم و ها مى واژه دانید مثل همه )ج(: خیر! پس باید بیشتر توضیح بدهم. تطبیق، همانطور كه مى

تخصیص پیدا بكند. تطبیق، وقتى است كه دستگاه قضایى، یک دستگاه تطبیقى است مثالً دستگاه قضایى 

كند. و یا ملتى در حال انجام كارهاى خودشان هستند كه قوه  گیرد. یعنى حكم به تخلف مى را مى  متخلف

كه البته این كارشان بر اساس یک تعاریفى است و این كند  كند. یعنى حكم درست مى مى  مقننه قانون وضع

شود. بعد، خود آن تعریف، سر جاى خودش داراى تعریف،  احكام و باید و نبایدهایى مى تعاریف منشأ ایجاد

گیرد و یک سرى احكام عملى نه حكم  و براى تعریف كردن، اساس قرار مى -تكلیف   نه -حكم و نتیجه است 

كنند. و دولت هم  مشروعیت برخى رفتارهاى اجتماعى یا ممنوعیتش، تنظیم مى اصول،نظرى درباره لوازم 

كنند. و حاال دستگاهِ تطبیقى كه  اى تخلف مى دهد. در این بین، یک عده مى  كند و یكسرى خدمات اجرا مى

قانون عمل كردم اصوالً اگر قضا را بردارید، اختالف اینكه من به  شود.  مى  یک دستگاه قضایى است، وارد عمل

دهنده است. حاال این تطبیق، شكلهاى مختلفى دارد. بعضى جاها   شود. ضامن اجرا، تطبیق یا نكردم رها مى

تخلفات در همان حوزه كوچک، با نظر یک نفر حل و فصل  كنند مثل نظام سوسیالیستى و شورایى مى

دگى الزم نیست برود در دستگاه قضایى راهنمایى رانن  گویند تخلفات كنند. مى شود. گاهى موضوعى مى مى
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تواند به طور  كند خالصه بخشهاى جامعه مى مى  رسیدگى شود. خود پلیس، حكم بكند. و یا طبیب، حكم

است، تا راهنمایى و رانندگى تا طبابت كه   موضوعى تقسیم شود، از كالس درس گرفته كه یک نحو قضاوت

موضوعات را از دستگاه قضایى تفكیک بكند.   جا كه ممكن استاالن آقاى هاشمى شاهرودى سعى دارد، تا آن

اساساً سه نوع قضا،  رسد.  كشور مى  البته ضرر این كار هم محفوظ است كه در این صورت چه ضررى به

وقتى حق دو طرف  مطرح است یكى اینكه بگوییم همه قضاوتها زیر نظر دستگاه قضایى باشد. مخصوصاً

نوع دوم،  شود، یكطرف مطرح باشد. كه این نوع قضا، قضاى متمركز نامیده مى هست. نه وقتى كه امتیاز

است.   خواهم بگویم توضیح كلمه تطبیق تقسیم به مناطق است و نوع سوم، تقسیم به موضوعات، آنچه مى

 كنى از تطبیق، ضامن اجراى گردش یک كار در یک جامعه یا در مقیاس جامعه است. مثالً شما تجارت مى

شود. و هر دو مدعى هستید و  ن به آفریقا، به پاكستان در این رابطه اقتصادى شما، مشكلى پیدا مىایرا

 المللى هست. یک جایى باید باشد كه رسیدگى بكند.  بین ضوابط

 )س(: پس شما سازمانها را در منزلتِ تطبیق نشاندید. 

 المللى  ا و سازمانهاى بینوظیفه ساختاره« تعریف، تكلیف، تطبیق»سرپرستى تغییرات  - 2/1/2

 )ج(: سازمانها هم كار تعریف را دارند و هم كار تكلیف را دارند. مثل دولت یک دیوان الهه یا شوراى امنیّت،

دهند، و از طرفى، یک سازمان، در بوجود آمدن  تعریف و تكلیف داریم كه  داریم كه كار  تطبیق را انجام مى

كند؟ اصوالً این قانون چگونه  انونى را سازمان ملل در بخش تجارت اجرا مىكار تطبیقى است. چه ق این غیر از

 آید؟  بوجود مى

)س(: در بوجود آمدن قوانین مسأله باالتر از این است كه سازمانى بیاید قانون وضع كند. و جایى باشد كه 

 المللى این گونه نیست.  كند و جایى هم قضایى كند. در سطح بین اجرا

 آید، این وضعیت، گر گفتیم تعریف و تكلیفى كه علیه منافع آمریكا و اروپا باشد به وجود نمى)ج(: حاال ا

كشور طرف دیگر هستند. چه  140كشور داریم در یک طرف، و  4د؟ ببینید خچر چگونه به نفع اینها مى

 شود؟ آیا این اتفاق، غیر از تطبیق است؟  كه آرأ به نفع آنان تصویب مى  اتفاقى افتاده
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 چرخانند.  )س(: شاید بتوان گفت كه آنها قدرتمند بودند و این موازنه را به نفع خودشان مى

 چون در این سه، حرف اول را داشتند، توانستند«. سرعت، دقت و تأثیر»)ج(: این زورمند بودن، یعنى همان 

  اى كه انستید. جوهرهتو حرف اول را بزنند. اگر شما هم داشتید شما هم مى« تعریف، تكلیف و تطبیق»در 

  خواهیم در این بحث بشكافیم همین است، چیز دیگر نیست. اینكه بروید حرف بزنید، منطق بیاورید، دلیل مى

 بیاورید، و دلیل اثر بكند، این حرفها در كار نیست. 

  آنآفریند و نتیجه  قدرت مى« سرعت، دقت و تأثیر»گویید،  كنم. شما مى )س(: من هم همین را عرض مى

تعریف، تكلیف و »اش این است كه  ها برش داشته باشد. این حرف معنى شود كه حرف آنان، در سازمان مى

 افتد. لزوماً در یک بستر سازمانى اتفاق نمى «تطبیق

 ساختارها علت پدایش فرهنگ یا محیط ایجاد فرهنگ  - 2/1/2

  شود. یعنى ساختار، علّت پیدایش فرهنگ مى آید. و وقتى بوجود آمد، )ج(: سازمان در بستر  علمى بوجود مى

سازد. یک متغیرى داریم، به نام متغیّر فرعى، و یک  خواهند تنفس بكنند، فضا مى براى تمام یكسالى كه مى

شود و  تبعى داریم كه نیازها و رشد نیازها و پیدایش اخالق در جامعه و... یک ملتى در این پیدا مى متغیر

سازد. چرا ساختارها،  ابعند. چرا؟ چون ساختارها هستند كه محیطشان را مىفرهنگ ت ملل دیگر، در

سرعت، دقت و »اى هستند كه درباره  اینكه یک دستگاهى هست و یک عده  سازد؟ براى محیطشان را مى

محیط ایجاد فرهنگ است ساختار  نیازمندیها در سطح پائین پائین، یعنى  حرف اول را دارند. ساختار،« تأثیر

گوییم: چشائى، بویایى، بینایى، شنوایى، محیطى است كه براى فرد  مى  ساختار مصارف، در سطح فردى

مند  گویم، قاعده سازید. بزرگتر بكنید و گروهى بكنید مى خودتان مى  شود. این یک بافت دارد كه درست مى

مله و منزلت اجتماعى، امور بینایى، رفت و آمد و خرید و معا شد، براى دستیابى به این چشایى، بویایى،

گویم اینها تابع  دهم مى مفهوم تكامل و توسعه را مى كنم. در سطح بزرگتر، براى آنها، اجتماعى را طرح مى

 وضعیت جهانى هستند. مگر جهتشان را عوض بكنند. 
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ساختار را )س(: بنده این قسمت را متوجه نشدم. اگر ما  ساختار به معناى نظام ارتباطات مجموعه  - 2/1/5

 فرض كنیم، یک حالت است و اگر...  المللى، تر از سازمانهاى خاص بین یک معناى عام

  كنم كه مشتبه نشود. نظام بریم. با خصوصیتش عرض مى )ج(: ما كلمه ساختار را به معناهایى كه بكار مى

« ختار و محصوالتبحث علوم، سا»اجتماعى با ساختار اجتماعى به یک معناست. ساختار، در همینجا كه 

دقیقاً برابر با نظام است. كلمه ساختمان را در نظر بگیرید یعنى یک نحوه ساختى كه امكان یک نحوه  است،

وجود دارد، فرق ساختار با ساختمان، در اینست كه یک نحوه نظام اجتماعى است، نه   سكونت در آن

ى، گردش عملیاتى، وظائف و حدود و بلكه یک دسته روابط است. یک چارت مدیریت ساختمان فیزیكى. 

 اختیاراتى دارد. 

 توانید  توانید ببینید، در شكل شركت، مى ساختار را در شكل دولت مى« ساختار»گوییم،  به این مجموعه مى

المللى هم  توانید ببینید و در سطح بین اى  بین دولى مى اى و مجموعه ببینید و نیز در شكل نظاماتِ منطقه

كنند. مثل  ها نظام ارتباطاتِ مجموعه را به عهده دارند. به همین دلیل، محیط درست مىهست. ساختار

كند این یک نحو  اسكان اجتماعى است. الیه باالیى ساختار كه  ساختمان كه محیط براى اسكان درست مى

هانى جهانى هست آن الیه محل صحبتمان هست. این الیه فوقانى جهانى، چه مقدار در پیدایش فرهنگ ج

 مؤثر است؟ 

 )س(: قبل از آنكه به سهم تأثیر آن بپردازید، خود آن الیه را بیشتر بشكافید. 

كند.  مى  )ج(: خود آن الیه، مجموعه روابطى است كه آن روابط، گردش عملیات، در سطح خودش را هماهنگ

 كند.  یعنى یک كثرتى را تبدیل به وحدت مى

 المللى  بین ملتها وظیفه ساختارها و سازمانهاى بینمدیریت هماهنگ سازى روابط  - 2/1/4

  گوییم هماهنگ گوییم نظام  ارتباطات مجموعه و یک وقت مى )س(: ببینید تعریف، فرق كرد. یک وقت ما مى

 كننده ارتباطات. این دوتاست.

 )ج(: بله! اساساً، نظام، یعنى مدیریت. نظام  منهاى مدیریت، مفهوم ندارد. 
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 كند، حرف دیگرى است.  است. منتها اینكه مدیریت این ساختار را چه كسى مى )س(: این درست

ولى  كند خودش داراى مدیر است، یک حرف دیگرى است. )ج(: خیر، خودش یک امر دیگرى را مدیریت مى

 اش اداره آن چیزى است كه تحت آن نظام قرار اى را انجام دهد. وظیفه هر نظامى، درست شده تا وظیفه

كنم. شركت یک نظام كوچک است. یک برنامه فعالیت دارد یعنى با  د. مثالً یک شركت درست مىگیر مى

خواهم بگویم الیه باالیى از یک سازمان  جهانى، روابط  سازد. مى تغییرات یک موضوع را هماهنگ مى افعالش،

وعاً شركت شما كند. اینكه خودش داراى مدیر است یک حرف دیگرى است یعنى موض مدیریت مى جهانى را

شود، یک حرف دیگرى است. این ساختار، هماهنگ سازى   عامل است و چگونه او مدیر عامل مى داراى مدیر

دانیم. یعنى تعریف او براى  كند. به همین دلیل هم ما او را سازمان جهانى مى را مدیریت مى روابط بین ملتها

 خورد.  ضربه مى اگر كسى تعریف او را نپذیرد، شود. و همه پذیرفته مى

 حكومت اراده و خواست بر سنجش )حكومت ساختارها بر فرهنگ(  - 2/1/5

  ها و متفكرینى كه ممكن است یک ارتباط سازمانى  )س(: در وضعیتى كه ما االن قرار داریم، نقش تئوریسین

كند در  مشخص و معینى با سازمان ملل هم نداشته باشند و لكن اینها یک موجهاى فرهنگى درست مى

تواند  و یا اگر هم یک زمانى جور دیگر بشود، مى -كه االن مؤید است  -شود  بعد یا مؤید مى  سطح دنیا كه

توانیم بگوییم كه خاستگاه تعریفى كه  سازمان ملل محدود كننده باشد. بنابراین مى  براى یک سازمانى مثل

 سازمانها و ساختارها نیستند.  آید، فقط در دنیا بوجود مى

  شود. این سؤال  مهمى است كه آیا فرهنگ، یعنى فكر یا اراده مقدم است؟ یک )ج(: این كار به راحتى نمى

خورد به اینكه آیا خواست و اراده بر سنجش حكومت دارد یا سنجش بر  اش به اینجا مى بحثى است كه ریشه

حتماً اراده حاكم است. یعنى در  گیرى، حكومت دارد؟ در انتخاب، حتماً سنجش حاكم است. و در جهت  اراده

اراده حضور دارد. توضیحاً عرض كنم، یک متفكر داریم كه این متفكر به یک چیزى رسیده و اگر   توسعه

كاربردى در ساختارها داشته باشد، امكان ندارد مگر آنكه، ساختارهاى فرهنگى جهانى را بپذیرد.  بخواهد ثمر

 شگاه، به رسمیت شناخته نشده باشد، قابل تدریس در دانشگاه نیست. متفكر در كرسى دان  یعنى اگر فكر یک
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 المللى است.  )س(: كرسى دانشگاه، غیر از سازمان بین

ضوابطى را  تواند چرخد، یعنى وزارت علوم هر كشورى مى )ج(: تعاریف كرسى دانشگاه، بدست وزارت علوم مى

گیرد  مى  از انقالب، شوراى عالى انقالب فرهنگى تصمیمتغییر بدهد تا ضابطه استاد دانشگاه، عوض شود. بعد 

 توانند تدریس كنند یا عضویت هیئت علمى دانشگاه را به عهده بگیرند.  كه اینها معادل دكترا باشند و مى

 هاى انقالب كه اگر اینرا در علوم سیاسى حل كنند، اصالً در استانداردها اى هست به نام ریشه االن رشته

 بینیم یک ضوابط جهانى براى دانشگاه دارند كه اگر آن ضوابط را رعایت نكنید، ز این باالتر، مىگنجد. ا نمى

 تر باشد از شود. همانند ارتباطات تجارتى. البته ضوابط آنجا باید خیلى عام ارتباطات دانشگاهى شما معنا نمى

سوزنى را به عنوان یک رشته طبى  طب گیرند. از باب مثال، هنوز جزئیاتى كه اینها براى یک استاد در نظر مى

بینى موجود متغیر و تغییراتش، هدایت و كنترل و دیگر ضوابط را  شناسى، كنترل، پیش بتواند آسیب  كه -

شناسند. چون این ضوابط را ندارد، در دنیا علمى نیست. حاال این ضوابط را خودمان تعریف  نمى -داشته باشد 

دهند ولى فقط  شود و كرسى علمى هم به آن مى ر انگلستان تدریس مىحكمت شما د بكنیم. وقتى فقه و

كنند به این عنوان است كه این پدیده  شناسى هم كه بررسى مى عده و در جامعه  براى شناسایى عقاید یک

رود؟ در مدیریت جهان نظریه حكمتى شما اساس قرار  از بین مى  چه وقت به وجود آمده و چه وقت

كنم، در مدیریت جهانى  گیرد. دوباره تكرار مى مدیریت قرار مى  شناسى اساس نظریه جامعهگیرد، بلكه  نمى

دهد. نه اینكه نظریه متدینین را نسبت به  مى شناسى را در توجه به دین، اصل قرار نظریه جامعه

 شناس، اصل قرار دهد. جامعه

 لمش را كاربردى نكرده باشد. و اصالً حاضر)س(: اینها بسته به كارآیى تعاریفِ آن علم دارد. ممكن است او ع

 نیست تا بخواهد طعنه بزند یا نزند. اصالً آیا خاستگاه تعاریف، سازمانها هستند و یا پژوهشگران و تئوریسینها؟ 

 جهانى   در ایجاد تعاریف و مقرّرات« سیاسى، فرهنگى، اقتصادى»سهم تأثیر داشتن ساختارهاى  - 2/1/7

  دهد، باشد. مقدورات خاستگاه اجتماعى و اراده اجتماعى كه تخصیص مقدورات مى )ج(: خیر باید حتماً

ها مثالً اگر هر كسى بتواند دانشگاه تأسیس كند، و هر چه را هم بتواند  سیاسى، یعنى به رسمیت شناختن
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رها، ساختار شود. براى به نظام رساندن آن، چند ساختار داریم، یكى از مهمترین ساختا و مرج مى  بگوید هرج

دهد. البته یک ساختار منطقى هم داریم چه منطق نظرى و چه  كه به آن ارزش سیاسى مى اجتماعى است،

دهد ولى هر  دهد. و یک ساختار اقتصادى هم داریم كه امكان مى علمى به آن مى  كاربردى و عملى كه ارزش

یا اراده اجتماعى، هستند. هرگاه دستگاه اقتصادى نیازمند ساختار سیاسى  دو ساختار دیگر، یعنى فرهنگى و

ساختار بخواهد نیازها و رفتارها را هماهنگ كند و تعاریف الزم را  فرهنگى، كار خودش را نكرده باشد و

تواند در تعریف، تكلیف  كند. ساختار سیاسى نه خودش را مى  نداشته باشد، محال است بتواند هماهنگ سازى

برنامه، تصرف و هماهنگى، نسبت به موضوع تحت   ش، توانمند كند و نهو تطبیق، براى سازماندهى خود

 شود.  شكست مى تصرف خودش، توانایى چنین كارى را دارد. در هر دو، دچار

 سازد.  سازد؟ ساختار مى حاال فرهنگ عمومى را چه كسى مى

 اص نیست. )س(: آن هم نیست، یعنى آنها ارتباط متفكرینشان با عموم، از طریق یک سازمان خ

  دهند. چون محیط، فرهنگ ساز است نه )ج(: بله از طریق سازمان خاص نیست، بلكه از طریق محیط، نشر مى

كند. یعنى بافت یا ساختار مجموعه نیازمندیهایى كه بشر در آن  فكر. مجموعه نیازمندیها، فرهنگ سازى مى

ذیه شود؟ چطور خانه داشته باشد؟ چگونه حمل كند. اینكه چطور تغ كند، توسعه نیاز را تحلیل مى مى  زندگى

سازد. فكر به تنهایى  باشد؟ چگونه ارتباط داشته باشد؟ این مجموعه نیازمندیها فرهنگ را مى  و نقل داشته

 خواهیم بگوییم همین است. آنچه را كه ما در كل این صحبت مى فرهنگ ساز نیست.

 مدن نه فرهنگ. گوییم ت )س(: البته در ادبیات متعارف به این مى

گفتیم. همه شأنهاى « كلیه شئون حیات»بندى كه در آن اصول كلى  تعیّن نوشتیم،  )ج(: ما در آن هفت

كنیم. تمدن، آثار بجا مانده از  دهد. تمدن را نسبت به آثار این، تفسیر مى همه ابعاد زندگى را نشان مى حیات،

 زندگى است.

 در ایجاد ساختارها « دقت، تأثیرسرعت، »اصل بودن قدرت تعریف از  - 2/2
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 كند. حاال آیا نظام اجتماعى در ساختار، پیدایش و تغییرات و تحول  این همه شئون نیاز را مدیریت مى

پیدایش چگونگى زندگى اصل است یا تفكر؟ بله در ساختار، نظام نظرى و كاربردى اصل در قدرتِ تعریف 

تواند، انسانى محض باشد و سرعت  یم. كه موضوع آن هم مىگذاشت« سرعت، دقت، تأثیر»كه اسمش را  است.

اخالق را به جایش بگذارم و نیز به جاى دقت، سنجش و به جاى تأثیر، دانش بگذارم. یعنى  را بردارم و

این  بنابر تعریف اسالمى است كه نگوییم حساسیت بوسیله محیط تحریک  -« دانش گرایش، بینش و»

توانند  توانند داشته باشند خودشان با خدا هم مى سانها با خودشان حاالتى مىان شود. بلكه بگویم خود مى

توانند حالتى داشته باشند. ولى حالت  نسبت به عینیت در مرحله تبعى مى  حاالتى داشته باشند و خودشان

 -شان با خداى متعال است.یک عارف  شان نسبت رابطه حالت اصلى شان نسبت به محیط مادى نیست. اصلى

هایش اینگونه است. و جامعه هم اگر در  باشد، حساسیت هللا الى اگر در میدان پنجاهم سیر -بنابر تعریف عرفا

كند  اینگونه است. بعد متناسب با این، شدت فكرى پیدا مى  سیر فالن باشد نسبت به ایثار و فالن حساسیتش

 شود. و متناسب با این، ارتباطش با عینیت تمام مى

 علت پیدایش فرهنگ )دستگاه انگیزش، پرورش، گزینش( « عت، دقت، تأثیرسر» - 2/2/1

دهند یا بستر غیر سازمانى دارد  را سازمانها انجام مى« تعریف، تكلیف و تطبیق»)س(: پس ما نهایتاً بگوییم 

 شوند؟  دار مى را عهده« تعریف، تكلیف و تطبیق»در آن بستر، سازمانها در آن بستر،   كه

 علت بوجود ;آید این یک حرف است و خودش چیست؟ حرف دیگر د خودش چگونه بوجود مى)ج(: نگوئن

است ولى خود وجودش علت به وجود آمدن فرهنگ است. ما فرهنگ « سرعت، دقت و تأثیر»آمدنش حتماً 

دانیم. این  كنیم، فرهنگ را دستگاه انگیزش و پرورش و گزینش، مى تفسیر نمى« سرعت، دقت، تأثیر»  رابه

االخص یعنى چه؟ فرهنگ به معنى اخص یک محلهایى براى تدریس، یا  است. فرهنگ به معنى  نكته مهمى

كنند، از نظر روحى  گویند، اینها كارهاى فرهنگى مى مسجد باشد یا خانه یا رقاص خانه، مى پرورش دارد.

دستگاه اسالم، مسجد در  در ;برند. چه در دستگاه اسالم و چه دستگاه كفر مى حساسیتها را اینگونه باال

دستگاه پرورشى و فرهنگى است. یک جاهایى جاى آموزش و پژوهش  دستگاه كفر، رقاص خانه است. این،
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جامعه اعم از این است. فرهنگ جامعه به توسعه نیازمندیهاست.   است كه جاى فرهنگى است ولى فرهنگ

 گوید بروید اینها را عاریف ماست. تعاریفمان كه مىببینید، علت اینكه تا حاال به سراغ تأمین منابع نرفتیم، ت

بیاورید كنار هم بگذارید، مبهم است. براى شما ابهام، در تعریف است تا اینها تمام نشود، چطور من بگویم، 

اند؟ اختیاراتشان چقدر وسعت یافته؟ دامنه  ببینید سازمانهایى كه درست شده چه تحوالتى داشته بروید،

گیریشان، چقدر بوده؟ سازمان ملل در اول در مورد چه موضوعاتى قضاوت  ق تصمیمح  گستره موضوعى

اش. آنها كه روز اول درست  دهد؟ و همینطور سازمانهاى وابسته موضوعاتى نظر مى  كرده االن روى چه مى

اش  درست نشده اول مجمع عمومى و شوراى امنیت، آن هم بخش سیاسى  اند. بانک جهانى روز اول نشده

درست كردند. علت بوجود آمدن، یک چیز است. تاریخ تحوالت چیز دیگر  رست شد. بعد بخشهاى دیگر راد

 شود دیكته كرد.  جهانى راه بیاندازند؟ خالصه اینها را نمى  خواهند نظم نوین است. االن چرا مى

 للى الم وظیفه سازمانها و ساختارهاى بین« تعاریف، تكالیف و تطبیقها»هماهنگى  - 2/2/2

 )س(: لطفاً یک جمعبندى از مباحث بفرمائید. 

 ، خودش به عنوان اركان سازمان است. یعنى هرگاه، سازمانى را از«تعریف، تكلیف و تطبیق»)ج(: خالصه، 

اى بخواهیم بگوییم خالصه كنید، سرفصل درست  یک شركت تا یک دولت تا یک سازمان جهانى و منطقه

اى یا جهانى را، بشناسم، آن  ها، سازمانها، دولت، سازمان منطقه ات این شركتبطوریكه بتوانیم، تغییر كنید،

 چگونه است؟ محدوده تعاریف كجاست؟ نسبت تكالیف به تعاریف چگونه است؟   تعاریف

 )س(: تعاریف خودش چگونه بوده است؟ 

  برنامه درون سازمانى خواهد بكند چگونه بوده، نه فقط اش و از كارى كه مى )ج(: تعاریفِ خودش از برنامه

دهید؟ هماهنگى و موضوع كارش را شما در تعریف مشخص  خودش، اصالً به او چقدر اجازه دخالت مى

كنید، تكلیف درون و بیرون سازمانى براى برنامه و هماهنگ سازى براى نظر دادن نسبت  تكلیف مى كنید. مى

دش نیست. در عین حال كه براى چرخش آید، اصالً كلش براى خو سازمان كه بوجود مى به غیر. هر

دارد. سازمان، براى هماهنگ سازى موضوع بیرونى خودش و نیز براى فعلش نسبت   كارهایش ضوابطى الزم
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دهد غیر از وظائف درون  روى خودش هم باز تاب دارد و خودش را توسعه مى  شود. البته به غیر، درست مى

ارها هست، كل سازمان، نسبت به بیرون یک فعلى دارد. موضوع بندى ك تقسیم سازمانى كه براى خودشان در

كند و  المللى است. رابطه بین كشورهاست كسى كه این روابط را معین مى بین المللى، روابط سازمانهاى بین

براى خودش قائل شده به هر نحوى، فرهنگ او جهانى است. كارى به   الملل حق ضابطه گذارى در حدّ بین

 كند.  كند یا نمى مى  م چند درصد دیگران را سهیماین جهت ندار

 كند یعنى فرهنگ جهانى دست آنها نیست. )س(: به همان نسبت كه نمى

 )ج(: به عبارت دیگر فضأ را او تعریف كرده جزئیات ارگانیزم داخلى امور را ابتدائاً و مستقیماً درست نكرده. 

 شود كه غلبه عمومى، اینرا بپذیرند.  مى )س(: خود همان فضا هم لزوماً آن موقعى فضأ تلقى

  پذیرد كه این )ج(: خیر، چهار چوبه عام، دست اوست. پنج  دولت كه بیشتر نیستند واقعاً غلبه عمومى نمى

 تا بشود؟ پنجاه كشور جمع بشوند و بگویند ما هم القل این حق را داشته باشیم. 5تا 4

 )س(: این حرف سیاسى یک حرف است. بعد كنوانسیون حقوق زنان اینها... 

  )ج(: آن در سطح كار، یک مرحله دیگر است. موضوعاً، هماهنگ سازى جهانى داریم و یک هماهنگ سازى

كند. سطح  خواهند دخالت كنند. یک دولت داریم سیاستگذارى مى خرد داریم. آنها را خودشان هم نمى

اش یكى است مهمتر  ضوعى است؟ امنیت كل جامعه، فرهنگ كل جامعه. اینها، ضوابط جهانىچه مو  موضوع

اش كدام است؟ در چه سطحى صحیح است سازمان ملل  بندى موضوعى گردد به اینكه طبقه مى از همه بر

؟ اثر آن ها و در چه سطحى براى ملتها است شود براى رفتار منطقه اى آزاد مى سطح میانه  انجام دهد؟ در چه

 ترین قسمت همین است كه بتوانید تفكیک كنید و نشان دهید.  است؟ اساسى باالیى روى پائینى چقدر

 تعریف، تكلیف و»، اوالً از اوصاف گذشته، «علوم، ساختار، محصوالت»)س(: در قسمت آخر كه فرمودید 

گیرد یا الزم نیست قرار  اینها هم قرار مىرا ناظر به ساختارها دانستید. آن اوصافى كه قبالً گفتیم در « تطبیق

پیش سؤال این سؤال، این است كه ما از این دسته اوصاف مختلفى كه داشتیم چگونه استفاده كنیم؟  بگیرد؟

 شود؟  اینجا منتهى مى  یعنى چگونه به
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بدهید با خواهید براى جمع آورى منابع  )ج(: بله متوجه هستم. یعنى رابطه بین آن سفارشات عینى كه مى

 اید چیست؟  نظامى كه از اوصاف درست كرده  آن

  است. یكى همین جهت كه االن گفتم، یكى هم« علوم، ساختار، محصول»)س(: از دو جهت سؤال متوجه 

اى؟  بندى بكنید كه كدام علوم؟ چگونه؟ براى چه دوره تر كردنش، چون خود این را هم باید طبقه براى عینى

 ، این خیلى گسترده است.«سیاسى، فرهنگى، اقتصادى»والت گوییم، محص مى  وقتى

 در آینده به آن خواهیم رسید.  هلل)ج(: انشأا

«العالمین رب هللالحمد  و آخر دعوینا ان»  



 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی
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 بسمه تعالی

  79/2/12جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  10جلسه 

 مقدمه 

 مطالب اقتصادى را مورد مطالعه قرار دهیم و منابع را بر همین اساس مالحظه نموده و)س(: قرار شد كه 

یابى كنیم، بعداً هم كار مطالعاتى انجام شود. در این جهت دو سئوال مطرح بود كه تا حدودى در جلسه  منبع

بیان كردید مانند  یک سئوال بررسى شد و آن اینكه اوالً: ارتباط این سه پارامتر با اوصافى كه قبالً  قبل

كه بوسیله این دو دسته اوصاف جهانى شدن را  -« تعریف، تكلیف و تطبیق»و « تاثیر سرعت، دقت و»

كه ایندو  -« اخالق، افكار و رفتار»، «گرایش، بینش و دانش»دیگرى مانند  و اوصاف -كردیم  توصیف مى

رسیم. در ثانى: اگر ما  چگونه به این بحث مىما از بحث گذشته،  و امثال این چیست؟ و -دسته بهم نزدیكند 

اى هستند،  خود اینها یكسرى مفاهیم وسیع و گسترده بخواهیم این اوصاف را پایه تأمین منابع قرار دهیم،

مشخصترى الزم است. فرضاً تاریخ تحول علوم بسیار  توان كارى كرد و یک معیار طبیعتاً با این وسعت نمى

هاى متعددى دارد و حتى ساختارهاى  جنبه المللى نیز ساختارهاى بیناى است، بحث  بحث گسترده

 است كه براى خودش یک عالمى است.  اش روشن باشند و محصوالت آن كه وضع المللى هم متعدد مى بین

  اگر ما این مسئله را بعنوان مفروض بپذیریم كه با انجام این كار، نسبت به جهانى شدن فرهنگ و تحوالت آن

نیاز به معیار بیشترى داریم. هر چند نسبت به اصل آن نیز اگر بشود  ;دى از آن مطالب بدست آوریمبر آور

 -اگر بخواهیم همین را احتمال پایه قرار دهیم  -اى بفرمائید، كه در صورت مالحظه این سه  اضافه  توضیح

مشخص كنیم، آنهایى كه  قبل و ارائه شاخصه عملى چقدر به مقصدمان رسیدیم؟ یعنى مسئله و ربط آن با

فرهنگ كار كردند، چه كردند و مسئله را چگونه دنبال كردند و به كجا رسیدند و ما را   در بحث جهانى شدن

 اى قرار دادند؟ آیا این بهترین راه است یا خیر؟  نقطه  به كجا رساندند و در چه

 ت علوم به عنوان شاخصه تحوال« سرعت، دقت، تأثیر»بررسى تحوالت مقیاس  - 1
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تحوالت  شاخصه مالحظه تحوالت عمومى است، تحوالت علوم،« سرعت، دقت، تأثیر»رسد كه  )ج(: به نظر مى

تغییر   در بخش تئوریک، تعریف سرعت - 1دهد. علوم دو بخش دارد.  را نتیجه مى« در سرعت، دقت و تأثیر

  سئله دقت و تأثیر هم اینگونهشود. همچنین م در بخش معادله هم مقیاس سرعت عوض مى - 2یابد.  مى

است. پس بخش علوم نظرى یا علوم پایه و علوم كاردى باید مورد دقت قرار گیرد. طبعیتاً این بحث علوم تا 

 دهد.  شود و از سیستم و ساختار علوم تعریف مجددى ارایه مى علوم انسانى، سازماندهى كشیده مى  بحث

 سازى  الزمه تصمیم« ، تأثیرسرعت، دقت»حكومت بر تغییر مقیاس  - 1/1

  باشد. به عبارت دیگر این بحث الگوى البته این مباحث در علوم بوده و قبل از بحث ساختارهاى عینى مى

كند و پیشنهاد تغییر  یعنى عینیت را ارزیابى مى ;ارزیابى عینیت را بعنوان یک كار علمى نتیجه میدهد

كند.  سازى مى گیران، تصمیم ر دیگرى این بحث براى تصمیمدهد، به تعبی را مى« تكلیف، تطبیق تعریف،»

حاكم « سرعت، دقت، تأثیر»گویید كسانى كه بر  سازى بكنند؟مى توانند تصمیم كسانى مى  شاید بپرسید چه

تواند این كار را انجام دهد. اگر كسى توسعه علوم  گیرنده باشند نه همه. هر كسى نمى تصمیم توانند باشند، مى

یعنى در ساختارهاى قبلى )سیاسى، فرهنگى و اقتصادى( هماهنگى باالیى را در  ;باشد  ست داشتهرا در د

اینجا هم در اختیارش خواهد بود، آنگاه این قدرت تحویل این تعاریف، تكالیف و  اختیار داشته باشد، طبیعتاً

 تطبیق را دارد. 

 تحوالت ساختارهاى جهانى به عنوان شاخصه « تعریف، تكلیف، تطبیق»بررسى تحوالت  - 2

 را« تعریف، تكلیف و تطبیق»قسمت دوم تحوالت ساختارى است، این هم یک شاخصه است. اگر كسى 

  بدست گرفت، طبیعى است كه در مقیاس جهانى مطلب را در اختیار خود قرار داده است. شاخصه سطح اول

  ها و...( فرهنگى و اقتصادى له رسانهیعنى محصوالت سیاسى، )مسئ ;شود جهانى شدن بدین طریق تمام مى

 آید.  بدست مى

 را شاخصه ساختارها قرار دادیم.« تعریف، تكلیف و تطبیق»یعنى ما  ;)س(: روال سوّمى متفاوت شد

 دهید؟  محصوالت را ساختار چه امرى قرار مى
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 دهیم.  قرار مى« المللى، ملّى جهانى، بین»)ج(: آنرا شاخصه 

 ;كرده است عمالً ساختارى شد. یعنى همین جهانى شدن را معلوم مى« تكلیف، و تطبیقتعریف، »)س(: خود 

 كرده است.  گرفته، خودش را جهانى مى یعنى هر كسى ساختارها را بدست مى

 شود این را كرده است. البته مى جهانى مى« سیاسى، فرهنگى و اقتصادى»)ج(: خودش را در محصوالت 

 اینجا چیز دیگرى بنویسیم كه معناى جهانى شدن را بدهد.  بمعناى جهانى بگیریم و در

 تغییر محصوالت، محصول تغییر ساختارها - 2/1

محصول   یعنى تغییر محصوالت سیاسى، فرهنگى، اقتصادى ;شود )س(: یعنى آن محصول تغییر ساختارها مى

 تغییر ساختار است. 

  ل جهانى شدن یعنى همان ساختارهاى محیطى)ج(: آیا محصول تاریخ تحوالت است، یا اینكه بگوییم ك

)اجتماعى( و نظامهاى ارتباط و نظام مصرف )بافت مصرف( در جامعه خواه مصرف فردى یا گروهى و یا 

گرفته است؟  اند؟ روابط چگونه انجام مى كرده )تكاملى( باشد. باید ببینیم اینها را چه كسانى تعریف مى  دولتى

 قرار دهیم یا... « المللى و ملى جهانى، بین»شود. البته اینكه آیا در اینجا جهانى  محصوالت معین مى اینها در

 تعریف،»در « سرعت، دقت و تأثیر»گوییم  )س(:فعالً قرار شد كه در جهانى شدن بحث كنیم، در جهانى مى

 دهد. جهانى شدن را نتیجه مى« تكلیف و تطبیق

 جهانى   به عنوان شاخصه تحوالت محصوالت« قتصادىسیاسى، فرهنگى، ا»بررسى تحوالت محصوالت  - 2

 )س(: نیاز و ارضأ جدید ایجاد كردن است. 

 گیرند. االن هیچ كشور ضعیفى نیست. كه احساس نیاز به صدا )ج(: توسعه نیاز و ارضأ جهانى را در اختیار مى

اطى هستند و آخرین و سیما نكند، آنگاه چه كسانى داراى قدرت درست كردن و بدست آوردن وسایل ارتب

گوییم آن كسى كه جهانى است، آخرین قدرت تكنیكى را دارد، حتى نه فقط در  زند؟ مى مى حرف را

توانید بیرون بیایید. شاید  افزار و محصوالت او نمى دارد، بلكه شما براحتى از نرم  افزارهاى قدرت سخت

در دنیا چهار كمپانى خبرى هست. اگر گویم  محصوالت آنها چیست؟ مى  بفرمایید منظور شما از قدرت
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دانید كه چه  هاى خبرى خبر نقل نكنید، در اینصورت آیا مى كمپانى بخواهید نه مستقیم و نه بالواسطه از

دارید؟ و باید سفارشهاى شما در سراسر جهان چقدر نفوذ داشته  دستگاه عظیم جلب خبر و تولید خبر نیاز

چیزهایى در جهانى بودن وجود دارد كه ابتدا براى كسى كه  شند؟باشند، و چقدر حضور فعال داشته با

 النفس باشد،... ضعیف

 كند. )س(: مقابله با آنها محال جلوه مى

گوید كه ما حتماً روبروى تمام دستگاههاى اینها  اش خیلى قوى باشد، مى )ج(: بله، اما كسى كه روحیه

كنیم كه این خبرها را جذب  افزار درست مى ما یک نرم توانید بگویید كه سازیم. فرضاً شما مى مى  دستگاه

تغییر دهد و گزینش نماید. اما اگر بگویند چهار كمپانى بزرگ خبرها را به همه جهان  نماید و جایش را

كنید؟ البته تنها مسئله خبر نیست كه اینگونه است، فرضاً چهار شركت بزرگ  خواهید چه كار رساند، مى مى

كنید، اما  كنند. شما در كشور شكر را براى خودتان تولید مى معین مى ست دارد؟ نرخ را آنهاشكر دنیا را در د

بخواهید به خارج بفروشید یا از آنها چنین شكرى بخرید، یک  گویند اگر این یک ارزشى دارد، لذا آنها مى

كنند، خواه این  ین مىبا تشخیص آن چهار شركت مع  قیمتى دارد كه آنها وزن و قیمت این شكر را در بیرون

دیگرى محاسبه كنید، در سایر خریدهاى شما اثر   گویند كه اگر بگونه ظالمانه باشد یا نباشد؟ بعد به شما مى

مداد یا فالن جنس را كه باید بخرید، بعد   گویند ولو شما از خارج شكر نخرید، نوك گذارد. فرضاً مى مى

شما را از طریق ظروف مرتبطه به  س به داخل كشور، اقتصادگویند این خرید شما و وارد كردن یک جن مى

گوییم فالن مقدار  بخرید، مى  خواهید گوشى تلفن گویند چقدر مى كند. فرضاً مى قیمتهاى جهانى وصل مى

بدهید. مگر اینكه  توانید چنین پولى را گویند اگر شكر را با آن نرخ محاسبه كنید، نمى باید پول بدهیم. مى

و در یک   اش محاسبه كنید. یعنى همانند اینكه در یک ترازو در یک كفه گوشى تلفن قیمت جهانى شكر را به

باال  گویند چون شما شكر را در داخل كشور ارزان محاسبه نمودید، مصرف داخلى را كفه شكر قرار دهید، مى

  را به این قیمت بخرید و براىتوانید تلفن  بردید، نیروى كار و سرمایه را فالن گونه تخصیص دادید، حاال نمى

یعنى كالً وقتى شما بخواهید  ;شود. محصوالت فرهنگى آنها نیز به همین منوال است شما گران تمام مى
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شركت جهانى بیاستید، نه اینكه این امر غیر ممكن است. اما این كار  400هاى جهانى مانند  كمپانى  رودرروى

این زنجیره را بشكنید. اینكه كار را از كجا باید آغاز نمود؟ با چه مقیاسى دارد تا شما بتوانید   بسیار دقت الزم

شوید، چون شاید شما بدلیل  كنید؟ از این سختر موقعى است كه وارد منطقه مى و چگونه و در داخل كار

ید و در داخل فرضاً ممكن است كه یكدسته از نیازها را كنترل و تعدیل كن ارزشهایتان از یک امورى بگذرید،

شوید، دیگر  آنرا مورد توجه قرار ندهند. اما وقتى وارد منطقه مى  اى كار نمایید كه مردم از طریق تبلیغ بگونه

در مورد تحوالتى كه این محصوالت دارد باید عرض كنم كه موضوعاً نیاز و ارضأ  این حرفها خریدار ندارد. 

یعنى نظام نیاز و ارضأ  ;تارش نیز تغییر كرده استدر نیاز و ارضأ ایجاد شده و ساخ  شود، تحوالت عوض مى

 ارضأ اجتماعى مطرح است.  اجتماعى و تحوالت نیاز و

 )س(: محصوالت سیاسى، فرهنگى و اقتصادى شاخصه... 

  بندیهاى شود اینها را در دسته )ج(: شاخصه تحوالت نیاز و ارضأ هم فرد و هم گروه و دولت است. كم كم مى

 آنها را محاسبه نمود.بزرگ قرار داد و 

 در اثبات نظریه مختار« علوم، ساختارها و محصوالت»لزوم بررسى ارتباط تحوالت در سه محور  - 5

 )س(: چرا ما باید سرعت، دقت و تأثیر را به علوم محدود نماییم. 

كند.  مى  اثبات)ج(: شما سه محور مختصات الزم دارید كه زمانهایشان با هم كمى فاصله دارند، ولى علیت آنرا 

است اما  یعنى این تحوالت علوم االن هست و قبالً هم بوده  ;یعنى سه محور همیشه در عالم بوده و هست

تغییر كرده  در چه زمانى؟ باید معلوم شود كه فیزیک اتمى در چه زمانى و فیزیک كوانتوم در چه زمانى 

آثارش در  انى تغییر كرده است؟ البته باشد، در چه زم است؟ و فیزیكهایى كه در عالیترین سطح مى

زمانى هم  محصوالت وجود دارد، اما معلوم شدن زمان این تحوالت براى ما مهم است. بعد باید یک مقایسه 

اینها انجام  انجام دهیم، تا ببینیم توسعه كار ساختارها با چه سرعتى متأخر از « تعریف، تكلیف و تطبیق»در

كشف شده  نیست. ممكن است قانون و محصول اولیه كامپیوتر در یک زمانى  شده است. حتماً عین همانها
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تا روى دور  سال طول كشیده  20باشد، ولى ده سال طول كشیده باشد تا در دستگاه مدیریت  آمده باشد و 

 گرفته است. افتاده و به محصول جهانى تبدیل گشته است، اما االن در مرحله پایینى قرار 

 خورد. به چه درد ما مى)س(: حاال این 

 گوید ساختار اى كه مى كند. نظریه كند، اوالً: نظریه را اثبات مى )ج(: یک چیزى را بین این سه تا اثبات مى

علوم، ساختار مدیریت و ساختار محصوالت بستر فرهنگ هستند، اگر ما تنها بخواهیم فرهنگ ارزشى را به 

 رد. ب ارایه دهیم، این كارى از پیش نمى  بیرون

 عدم كارآیى اسالم در صورت تبدیل نشدن آن به ساختارها و محصوالت اجتماعى  - 5/1

 گویند كلمات اسالم حق است و بر قلوب نافذ است و متدینین یک حُسن دارند و یک نقطه ضعف. اینكه مى

ا به بشر ارایه هاى كهنه بشرى هست، حتماً اگر ما اخالق اسالمى و استداللهاى اسالمى ر دواى دردهاى  زخم

شود. این حرفها درست است. اما اگر ما در فهماندن  فطرت بشر با این سازگار است و لذا جذب مى دهیم،

چه نظامات اجتماعى  -كار را به محدث حادثه بودن در ایجاد ساختارها و نظامات نرسانیم   اسالم به دیگران

ذهنى و نظرى تا علوم كاربردى و چه بافت روابط بستر عینى است و چه نظام  كه اساس موضعگیرها و

كنند، لذا  كنند و یک دین خاصى هم پیدا مى نظامات خاصى زندگى مى  مردم در یک -محصوالت عینى 

كند،  باورى است كه بگوییم اسالم بصورت فردى غرب را فتح مى  شود كارى از پیش برد. این هم خوش نمى

حساس و مهمى است، مردم نیاز به آب و نان دارند و نیازهاى   ئلهكنم، مس من این حرف را براحتى قبول نمى

توانید از برق استفاده نكنید و...  صبح نان نخرید، نمى توانید گیرد. شما نمى شان با اسكناس انجام مى عینى

یک ساختارهایى وجود دارد. حتى كلماتى كه  شود از این نیازها گذشت كرد. براى بوجود آمدن اینها نمى

كنند كه چون  ها خیال مى دهید. بعضى توانید اینها را تغییر خوانند، شما نمى ازاده یا صبیه شما هر روز مىآق

چقدر از آن را به عینیت و كاربرد  شویم. اما از این حقى كه داریم، حق با ماست، در جهانى شدن برنده مى

 عملى رساندیم!؟ 
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هاى روحى تنها است؟! شما در  ست؟! چقدر از آن بعنوان عالقهچقدر از آن تنها بصورت التزامات قلبى مانده ا

یعنى جهانى شدن  ;كنید دهید، تعریفى براى مفهوم جهانى شدن در عینیت اثبات مى كارى كه انجام مى  این

 تعریف تئوریک است كه این كار را از ابتدأ با درست كردن یكسرى جداول انجام دادید.  داراى یک

 نظریه )ارتباط سه محور تحوالت( با تحقیقات میدانى  لزوم اثبات  - 5/2

كنید  گیرى مى گیرد. آنگاه نتیجه دهید كه در این كار دوم صورت مى یک تعریف میدانى و تطبیقى ارایه مى

خیال نكنید كه چنانچه یک رادیو قرآن درست كردیم و توانستیم كارى كنیم  ;اگر جهانى شدن این است  كه

كفایت « توصیفى، تكلیفى و ارزشى»حرفهاى ما را بشنوند، با صرف بیان كلى احكام  جهان كه در سراسر

گویند كه اگر اسالم را به مردم جهان برسانیم، تمام دنیا  است. گاهى بعضى از آقایان مى  كند و مسئله حل مى

دهم، در اینصورت با  گوید من تمام نیازهاى فعلى را تغییر مى صورت تطبیق مى پذیرند. بله اسالم در آنرا مى

ایجاد شدنى است نه اینكه ترسیم شدنى باشد، ساختارهاى عینى آنرا ایجاد  كنید؟ نیاز نیازهاى مردم چه مى

بافت جریان امور باید توجه شود. گردش كار مردم چگونه است؟ ارضأ نیاز  كنند، یعنى بافت محصوالت، مى

 سازد.  دهند، اینها است كه جامعه را مى مىپاسخى كه به نیاز  شان و یعنى خواست عینى ;عینى

 لزوم تعیین مصداقى براى هر یک از محورها )علوم، ساختارهاو محصوالت( در سیر پژوهش  - 4

 بردارى معرفى شد، در جلسات آینده مورد دقت قرار توانیم این سه محورى كه براى نمونه در عین حال مى

 حوالت نیاز و ارضاً را مورد بررسى قرار دهیم، بعد براى همه اینهاحوالت علوم، تحوالت ساختارها و ت»دهیم. 

  سیاسى، اقتصادى»شود وساختارهاى  مصداق تعریف كنیم. علوم به علوم پایه، تجربى وانسانى تقسیم مى

 جهانى تقسیم میشود... « وفرهنگى

 نه است؟ چون به یک معنادر علوم چگو« سرعت، دقت و تاًثیر»)س(: بعد در تقسیم علوم باید بگوئیم كه 

ایم كه هر كدام از این اوصاف )سرعت، دقت و تاًثیر( شاخصه چه  یعنى گفته ;موضوع هر كدام را بیان كردیم

 است؟ این سرعت، دقت و تأثیر را قبالً داشتیم.   چیزى

 هاى موضوعى  لزوم تبدیل اوصاف هر سه محور به شاخصه - 4/1
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 بنایى است كه شاخصه براى فهم علوم است، اینها سه وصف هستند.م« سرعت، دقت و تأثیر»)ج(: این 

 شود. پس آنچه را كه قبالً بعنوان شاخصه وصفى بیان كردیم. )س(: بر اساس اینها تحوالت علوم مطالعه مى

متكفل   شود. موضوع متكفل سرعت، موضوع  اش همان علوم مى شود، موضوعى )ج(: بعداً شاخصه موضوعى مى

  شود یا احیاناً كامپیوتر و ذهن مسلح كه گویید وقتى چشم مسلح درست مى مثالً شما مىدقت چیست؟ 

یابد. شاید كسى بحث دقیقترى را بگوید كه وقتى نظام  شود، در اینصورت وضع علوم تغییر مى درست مى

است،  سازى مهم دهد. حتى این الگو سازى و مدل شود، به انسان امكان جدید مى جدید درست مى  ریاضى

سازد. مدل سازى براى محاسبه كردن  یک وصف است و مدلینگ یعنى كسى كه ریاضى را مى  مدل ریاضى

گفتند كه علوم حساب یعنى جمع و  اینكه محاسبه كمّى جدید درست شود. در زمانى مى  یک تحول است، نه

ل كمّى درست كند، بعد گویند مدلینگ ریاضى را بیاورید، تا مد اما االن مى تفریق و چهار عمل اصلى،

كیفى آنرا درست كند تا بگوید كه چگونه شیب درست كنیم و   گویید آن عالم قبلى هم بیاید و مدل مى

كند، بگوید چنانچه مفروض این باشد كه یک شیب  دیگرى هم بیاید و آنرا كمى كند و بین آن معادله ذكر

 گیرى باشد.  شود كه قابل اندازه  تاش درس فالن گونه بین این سه مفهوم باشد، چگونه ریاضى

 زمان تحوالت علوم براى ما مهم است، بعد از آنهم تحوالت ساختارى...

 )س(: در واقع گویا ما براى هر كدام از این اوصاف یک موضوع بیان كردیم. 

 . شود )ج(: اگر گفتید موضوع، معنایش این است كه آن اوصاف تحققاً بوسیله این شأ و موضوع محقق مى

 شود.  شود و هم تأثیرش روى این واقع مى )س(: هم در بستر این واقع مى

  )ج(: بله، حتماً متقابل است. بعبارت دیگر هم از یک جهت علت است و هم بازخور دارد، چون خودش هم

 عضو سیستم است. 

 ، دقت و تأثیر راایم، اگر بخواهیم سرعت )س(: منتهى هنوز خود آن اوصاف را به شاخصه عینى تبدیل نكرده

مطالعه كنیم، شما فرمودید اینرا باید در علم مطالعه كنیم. بعد در علم هم ولو در علم فیزیک معین كنیم 

 كه...
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 )ج(: پس عنوان وصفى را معین كردیم. عنوان وصفى مشخص شده است، اما باید در علم برویم تا مقیاس آنرا

گویند مفهوم سرعت  عت در محاسبات نورى چیست؟ بعد مىگویند مقیاس تغییر سر بدست آوریم. فرضاً مى

 قبالً فاصله و زمان بوده است، االن فاصله و تغییر كیفیت است.   كه

 هر یک از این محورها« موضوعاً، موضوعات و آثار»لزوم بررسى  - 4/2

 ثیر را باید درگوییم سرعت، دقت و تأ كنم كمى این بحث با قبل متفاوت شد. ما وقتى مى )س(: من فكر مى

گویید كه تعریف سرعت كجا تغییر یافته است از این  تحوالت علوم ببینیم این یک حرف است و یک وقت مى

شود و  آید. ممكن است كسى بگوید كه این مربوط به علم فیزیک مى یک معناى فیزیكى به ذهن مى كامالً

گویید من  یک وقتى بحث عامتر است و مىكه چه زمانى تعریف سرعت عوض شده است. اما  بروید نگاه كنید

گویم سرعت، دقت و تأثیر در روند تغییرات اقتصاد چگونه بوده  را كه بخواهم ببینم مى همه تحوالت اقتصاد

 پس ما باید بگوییم براى بررسى تحوالت هر علمى، چنانچه خواستید ارتقأ سرعت، دقت و تأثیرش را است. 

تغییرات را بسنجید تا ارتقأ سرعت، دقت و تأثیر را معین كنید. ممكن است این ببینید، باید با این معیار 

در خود تعاریف اولیه یا معادالت و یا حتى در نتایج بیاوریم تا بگوییم مثالً اگر در اقتصاد توانستید  معیارها را

یعنى تأثیر این  شود كه تأثیرش بیشتر شده است اساس این علم درست كنید، معلوم مى آورى نوینى بر فن

 اش در طبقه بعد چگونه است؟  نكنیم، بلكه بگوییم كارآیى  علم را در خودش مالحظه

 )ج(: باید در خود آن علم موضوعاً قابل لحاظ باشد، در موضوعات و آثار هم قابل لحاظ باشد و همچنین در

  ود. در تحول نیاز و ارضأ همساختار مالحظه شود. پس همان بحث موضوعاً، موضوعات و آثار باید مالحظه ش

  شود نه موضوعاً، موضوعات و آثار مالحظه شود. این موضوعاً، موضوعات و آثار در هر سه تاى اینها ضرب مى

 اینكه در یكى ضرب شود. 

«العالمین ربّ هللالحمد  و آخر دعوینا انّ»  
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 بسمه تعالی

 

  79/2/15جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  11جلسه 

 عنوان: ساختارهاى اجتماعى و نحوه تأثیر آنها بر فرهنگ 

 )فرهنگ(« اخالق، افكار، علوم»گیرى  رسى تأثیر ساختارهاى اجتماعى بر شكلبر - 1

 كه قبالً جزو -« اخالق، افكار و علوم»خواهیم بررسى كنیم كه جایگاه تقسیم  در این قسمت از بحث مى

در این بحث چیست؟ در زمینه جریان ایجاد نظام پرورشى یا شرائط ایجاد  -تقسیمات فرهنگ بوده است 

باید گفت اگر اثر ساختارهاى محیطى اصلى، )شرائط محیطى یا عوامل برونزا( « اخالق، افكار و علوم»  كردن

توانند تا درون خود نیاز را تعریف بكنند. یعنى اگر نیاز و ارضا شما، به صورت فردى و  باشند، مى  نظام داشته

نسبت اخالق افكار و علومش به اراده  شد، صحیح بود كه گفته شود به همان جامعه محقق مى  بدون نیاز به

یعنى یک نسبتى كه بین خودش و اراده موالست. كما اینكه یک دسته از نیازها و ارضأها  گردد خودش بر مى

این چنین هستند. مثل ارتباط با خداى متعال آن هم در یک سقفى نه در همه  -البته به تعداد محدود  -

اقلّ این مطلب،  تواند نیاز و ارضأ خودش را فراهم كند.  مىتام،   سطوحش، در یک سطحى تحت تقیه

تواند از او  نمى  الطلب و اختیار جهت و نیت است و مالك حساب و كتاب هم همین است این را كسى وجه

گویند  مى گیرى اجتماعى، در مقابل آن قرار میگیرد. گردیم سراغ آن چیزهایى كه موضع سلب بكند. اما برمى

اختیارات،   به محصوالت سیاسى، توزیع ;نى ندارید. این فقط وابسته به اختیارات سیاسى نیستاختیار قانو

موجب  سازند، كنند. محیطى را كه مى اطالعات، محصوالت اقتصادى هم مرتبط است. اینها محیط سازى مى

حساس  كتان،توانید نسبت به پاس نشدن چ شود. یعنى شما نمى پیدایش حدود، در كیفیتهاى حساسیتها مى

كند.  مى  نباشید. چكى كه تاریخش بگذرد جامعه برایش یک قوانینى قائل است كه شما را ملزم به پذیرش آن

اعتبارات  زند. همینطور كند. به هویت شما از نظر اقتصادى آسیب مى و در نتیجه اختیارات شما را محدود مى

دهد و آن  اماتى كه دارد نظم و انضباط مىجامعه به محصوالت و نظ فرهنگى و اعتبارات سیاسى و... 
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سازد.  دهد. كالسه خلقى و ارتباطاتى اجتماعى شما را مى فرم مى تنظیمات، به رفتار، حساسیتها و اخالق شما

هایى خیلى هم  هایى باید منظم باشید و نسبت به چه وعده وعده  كند كه نسبت به چه براى شما معلوم مى

هاى دیگرى اصل است كه در نزد عرف، آنها اصل نیست. اگر آن  ر نزد شارع وعدهد الزم نیست، بها بدهید. 

دهند.  شناسد، شما به رسمیت نشناسید، شما را در محدودیت قرار مى رسمیت مى  هایى را كه عرف به وعده

كسى اند  اند و گفته به معرض خطر بیاندازند مثالً یک جایى نگهبانى گذاشته حتّى ممكن است جان شما را

توانید بگویید، اطاعت او كه  دهد، شما نمى ضابطه. نگهبانى ایست مى  تواند وارد بشود، مگر طبق فالن نمى

كند. و اگر هم شكایت كردى، كه چرا زد؟ كسى به حرف  شلیک مى شرعاً واجب نیست. اگر رفتى دفعه سوم،

تواند باشد. این  هاى عرفى در چه حدّى مى قراردادها و وعده شود كه اعتبار كند. حاال معلوم مى شما توجه نمى

كجاست؟ منشأ آنها از ساختارها برخاسته است.  شود، منشأ آنها عنه فرض مى امور كه در جامعه مفروغٌ

اخالق، افكار و »دهد. و نیز  اقتصادى شكل مى ساختارها، به نظام حساسیتها، نیاز ارضأ سیاسى، فرهنگى،

مجارى فكر كنى! و باالتر از این، حدود   خواستى فكر هم بكنى باید در ایندهد حتى اگر  را شكل مى« علوم

كنند به طورى كه شما  فراهم مى كنند، شرائط پذیرش آن را اولیّه یک مدل را در محاسبات، به جامعه القأ مى

توانى در یک چهارچوب  نمى اگر حساب آن را هم بخواهى بكنى باید در همان چهارچوب حساب بكنى و

چه شما راضى باشید، یا  شود كنند، قدرت خرید شما كم مى یگر حساب كنى. وقتى كه پول اضافه چاپ مىد

آورد، باید اجازه  كنند، آبها ملى شده است. اگر كسى خواست، از زیر زمین آب در راضى نباشید یا اعالم مى

آسمان آن،  شرعاً، تا قعر آن و تاتوانى بگویى این زمین  بگیرد. حاال شما رفتى یک زمینى خریدى، دیگر نمى

 شود.  براى من است و الزم نیست از كسى اجازه بگیرم. دولت و جامعه، مانع تو مى

 « سیاسى، فرهنگى، اقتصادى»فرهنگ )اخالق، افكار، علوم( معلول محصوالت  - 1/1

« اقتصادى رهنگى،سیاسى، ف»كنند، معلول و محصوالت  كه یک فرهنگ را درست مى« افكار، اخالق و علوم»

 هستند. 
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 سرعت،»را بر آیندى كه معرّف فرهنگ است، فرض كنیم، منتها آن « اخالق و افكار و رفتار»)س(: یعنى ما 

 و بعد محصوالت را علّت بدانیم. « تطبیق تعریف، تكلیف،»وبعد « دقت، تأثیر

 در« اخالق، افكار و علوم»)ج(: علت ایجاد و تحقق است بعد كه محقق شد اثرش در حقیقت، پیدایش یک 

 جامعه است. 

 گیرى ساختار فرهنگى  نحوه تأثیر سختارها و مدیریت اجتماعى بر شكل - 1/2

 )س(: اگر ما بخواهیم نبض فرهنگى یک جامعه را در دست بگیریم، آیا الزم نیست كه روند تحوالت و

 جامعه را بررسى كنیم؟ « اخالق، افكار و علوم»تغییرات 

باید آثار ساختارها را ببینیم كه مثالً فرهنگ مادى كه فرهنگ ساختارها بوده، علت پیدایش محیط )ج(: بله! 

یا الزاماتى كه شده، چه بوده است؟ ما باید متوجه باشیم كه جامعه به وسیله ساختارها، كارهایش را انجام  و

رات در قسمتهاى مختلف، به كند. گردش اختیا این نظام، رفتار و گردش اختیارات را مدیریت مى دهد مى

تحقیرها، پذیرش، اطاعت، فرماندهى و فرمانبرى و در یک كالم، پذیرش مدیریت توسعه و  ها و معنى تجلیل

پذیرد و برایش  است. جامعه، مدیریت را مى -آید  كه عمالً تا مدیریت خرد هم مى -مدیریت كالن جامعه 

ر، یک ساختارى قائل است. و براى اعتبارات فرهنگى، نظامى همینطور براى افكا ساختار و نظام قائل است. و

دهد.  اى مى دهد. حق تشخیص یک امورى را به یک عده فرهنگى، اساس قرار مى  قائل است كه در مدیریت

گردد. مثالً  گوید فهم، به خود عقالنیت بر مى دادن نه تصمیم گرفتن، نمى  البته در خود موضوع تشخیص

مرجع دینى است. حق تشخیص بیمارى براى پزشک و تشخیص   احكام دینى براىگوید حق تشخیص  مى

كند  ها و مراتبى را معین مى به اصطالح، یک كالسها و ردیف تناسبات هندسى ساختمان، براى مهندس است.

گوید حقّ تشخیص براى اینها محفوظ است. حقّ  مى كند و بندى طولى و عرضى را مشخص مى و نیز، طبقه

 كند. تحقیق و آموزش و... را مشخص مى  كند. چگونگى گذارد بلكه نظام درست مى دن را عامّ نمىنظر دا

است.   امّا اینكه نفس تشخیص چیست و چگونه است؟ و اینكه جامعه به آن رسیده، یا نرسیده، بحث دیگرى

به   اگر تشخیصتشخیص اجتماعى، تشخیص معتبر، تشخیص پذیرفته شده براى جامعه، مالك و معیار است. 
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 پذیرش اجتماعى برسد باید در كالسه خاصّى رفته باشد، مگر اینكه ساختار را عوض كنید در آن وقت اگر در

ماند كه در یک كشور، رایج  اى مى چارچوبه ساختار، حرف نزنید گویى در این مملكت نیستند. مثل سكه

گویند: پول شما باید تبدیل به پول رایج  مىدهند. به شما  طبیعتاً در مقابل آن، به شما جنس نمى  نیست

مطلب روشن است، مسئله فرهنگ هم، به همین روشنى است. یعنى باید معلوم شود كه در   بشود. اگر این

 تشخیص با چه كسانى است و با چه كسانى نیست؟   این ساختار، حق

 نامید؟  )س(: آیا این را ساختار فرهنگى مى

 اختار فرهنگ، مراتب دارد. )ج(: بله، منتهاى مطلب، س

 هاى خاص محصول ساختار فرهنگى جامعه  ایجاد حقّ تشخیص در زمینه - 1/2

 )س(: این مطالبى را كه فرمودید، یک جهت ساختار فرهنگى است. 

 )ج(: خیر! اگر فرهنگ بخواهد در تمام شئونش در جامعه حضور داشته باشد، حتّى نسخه عرفانى، فلسفى،

 ها معلوم باشد. ساختار و نظام فرهنگ، ، همگى باید وضعیت حق تشخیص صاحبان آناجرایى، پرورشى

  محصوالت خاصّى دارد محصوالت یک دستگاه معتبر است و دستگاه دیگر خیر. احیاناً ممكن است یک چیزى

تند یک جاى دیگر اعتبار داشته باشد یک جاى دیگر اعتبار نداشته باشد. این مهم نیست، مهم ساختارها هس

معیّن كردن حق تشخیص، اساس هستند. محصوالت اقتصادى هم همینطور. و در كل این تحواّلت  كه در

اش حسّاس باشیم یا نه فكر بكنیم یا نه و  مطرح شدن یک چیز به عنوان اینكه الزم است، درباره نیاز وارضأ،

گاهى  كند. همه اینها را معلوم مىهست كه البته الزم است به آن پرداخته بشود یا نه؟   اینكه جزو علومى

به  كنند كنند و شروع مى روند یک كتابى را پیدا مى شوند كه مى بینید یک افراد محدود و نادرى پیدا مى مى

كند كه اآلن متروكه است یعنى هیچ  خواندن یک علمى مثل علم سیمیا، لیمیا، ریمیا و وقت صرف آن مى

ادرى هم پیدا كند، احیاناً در یک روستا، یک مشترى هم پیدا كند ندارد، ممكن است یک منفعت ن  بازارى

علم به ذاته مطلوبیت »گرایش غالب جامعه نیست، این معرفت آن جامعه نیست. اینكه بفرمایید  ولى این امر،
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ها در جامعه هست و این مطلوبیّت ذاتى كه  خیر! از این خبرها نیست. خیلى از علم  و... نه« ذاتى دارد

 شود.  آن، در جامعه نمى  رمایید، باعث مطرح شدنف مى

 ایجاد اخالق خاص متناسب با ساختارهاى اجتماعى  - 1/5

 كند و و یا اینكه بفرمائید نفس اخالق، چنین و چنان است نه خیر، اخالقى كه وجدان حكم به صحتش مى

دهد. دستگاه  را تحویل نمىشود، این اخالق، كالسه حساسیّت، برابر رفتار اجتماعى  اش مى آدم شیفته

گوید: روزها بنشینى و چند ساعت ذكر بگویى. این اخالق، در صورتى كه خیلى عالى هم  هم مى  اش پرورشى

هم تسكین بدهد، و از نظر فقاهت هم خوب باشد. اخالقى، منزوى است. اخالق رایج، یعنى  باشد، وجدان را

كند از  دارى ایجاد مى د. اخالقى را كه نظام و مدل سرمایهكه مردم روى آن شدّت دارن  حسّاسیّت و ملكاتى

شود اخالق رایج كه اگر كسى در آن كالسه نباشد، توان صاحب  اقتصاد هست، مى تحقیر و تفاخرى كه در امر

كند. وقتى پیدا نكرد، آن اخالق قدّوسى درجه  و سیاست كشور را پیدا نمى  منصب شدن در اقتصاد، فرهنگ

شود، كه زیر ده درصد هستند.  گرایش بسیار محدودى از افراد جامعه مى  فرمایید، براى ما مىیک عالى كه ش

اخالق و رفتار و افكار جامعه همان چیزى است كه رفتار عمومى  گرایش غالب، هفتاد درصد به باال است.

 پذیرد.  دهد و مى نشان مى

 و سرپرستى گرایش غالب  صددرصد نبودن اثر ساختارها در از بین بردن اختیار - 1/4

 برد بلكه گرایش غالب را اثر ساختار هرگز، صد در صد نیست. یعنى اختیارات را به صورت مطلق از بین نمى

گیرد و اداره  كند و مفهوم مُحدِث حادثه بودن را و جریان تكاملى نیاز و ارضأ را به دست مى هدایت مى

 شود.  لب مىیعنى تغییرات محیطى، علّت تغییرات غا كند مى

هویتهاى  حاكم بودن ساختارهاى منطقها و ساختارهاى اجتماعى بر هویت جامعه و هویت جامعه بر - 2

 دولتها 

 خواهید بفرمایید كه ساختار به دست دولت یا دولتهاست؟ )س(: آیا مى
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 قرار آید همیشه سه ساختار پشت سر همدیگر )ج(: فراموش نكنیم كه ساختارها به چه وسیله بوجود مى

است. این ساختار، یک پله « سرعت، دقت و تأثیر»دارند. یک ساختار نظریه منطقها است، كه پشتوانه آن، 

كند. اینها از هویتهاى جامعه هستند نه  را درست مى« تعریف، تكلیف و تطبیق» تر و ساختار پایین آید مى

معه و هویّت جامعه، كه در جریان تكامل، ساختار اجتماعى، یعنى خود جا ;اشخاص یا اقشار هویّتهاى دولتها،

كنند. بهتر است بگوییم نوع جامعه  برند و یا نوع دولتها را عوض مى یا دولتها را از بین مى آورند و دولتها را مى

جامعه یک حقیقتى قائل بشوید. كه در عین حالى كه متقوّم به افراد است، مستقل از   شود اگر براى عوض مى

 جامعه، موضوع دیگرى است یعنى یک منتجه است.  ر این صورت،افراد هم هست د

 كند خواهید بگویید كه جامعه، یک موضوعى براى خودش دارد و حركت خودش را مى )س(: به هر حال نمى

كند. جرا كه این بحثها براى این است  بدون اینكه تحت تسخیر ما باشد. و افكار و اخالق و علوم را دیكته مى

اند و ما هم اگر بخواهیم جهانى بشویم، باید  اند و جهانى شده یم، اینها ساختارها را بدست گرفتهبگوئ كه بعد

 بگیریم.   بدست

  پذیرى )ج(: اجازه بدهید بحثمان را درباره جامعه تمام بكنیم و سپس راجع به بعد میزان و درصد جهت

 چه كردند تا ما هم به دست بگیریم. اند  جامعه صحبت كنیم و بعد بگوییم كه آنها كه به دست گرفته

 حقیقى بودن جامعه با وجودى سیال و رشدیاب  - 2/1

 موضوعیّت دارد و لوازم ضرورى عقلى دارد و بنابر مبنأ ما، -بنفسه مستقل از افراد  -باید دانست كه جامعه 

  رشدیاب است. جامعه، اعتبارى نیست. جامعه موجود به وجود حقیقى است و وجودش هم وجود سیّال و 

 نظام اختیارات متغیر اصلى رشد جامعه  - 2/2

  است و نظام« نظام اختیارات»حاال ببینیم متغیر اصلى رشد جامعه چیست؟ متغیر اصلى رشد جامعه، 

است كه در عین حالى كه غیر از خود اختیارات « تقوّم»گردد و این مفهوم  اختیارات به اختیارات افراد بر مى

 دیگرى كه شما فرض كنید.« كل»به اختیارات هم هست. مثل هر  متقّوم است،

 گیرد.  )س(: شما فرمودید كه این اختیارات، به میزان زیادى تحت تأثیر شرایط، شكل مى
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 انتخاب، فرایند غلبه اختیارات بر جامعه و حكومت تعینات بر اختیار  - 2/2

 ، اختیارات بر جامعه غلبه دارد و در تعیّنات،دهى كلى )ج(: این اختیارات، یک جانبه صرف نیت در جهت

  شود، انتخاب. بنابراین، جامعه بر انتخاب، اشراف دارد كه جامعه بر اختیار حكومت دارد كه در این صورت، مى

 تعین است. و اختیار، بر جهت تكامل جامعه، حكومت دارد. و جامعه، بر انتخاب یا تعیّن كیفى یا لوازمش در

 كند.  پیدا مىعینیت، حكومت 

 گیرى نظام اختیارات(  ها )قبل از شكل اصل جهت جامعه منتجه كمّى اراده - 2/5

 دهید؟  گیرى اختیارات، اختیار افراد منظورتان است؟ یعنى نظام به آن نمى )س(: آیا در جهت

  جهت را نتیجه ها، در اختیارات، اصل  گوییم كه منتجه كمّى اراده دهیم. آنجا مى )ج(: بله آن را نظام نمى

 دهد.  شود. و به انتخابها تعیّن مى به ساختارها تبدیل مى« جهت»دهد.  مى

  گیرد یعنى )س(: خوب دقیقاً بحث جامعه مدنى و تفاوت شئون جامعه استبدادى، همین جا شكل مى

 اشد؟ كنند كه انتخابهایشان چه ب گویند كه مردم مردم هستند كه معیّن مى طرفداران جامعه مدنى مى

 دهند.  )ج(: هرگز! مردم حتى انتخاب نیازشان را هم به وسیله ساختار، انجام مى

 سازند.  )س(: از طرفى ساختارها را هم خودشان مى

 قهرى بودن لوازم جهت جامعه )ساختارهاى اجتماعى(  - 2/4

به حداكثر رساندن سود كند مثالً  )ج(: ساختارها حتماً یک محور دارند كه لوازم آن محور، ساختار معین مى

توانید این جهت را عوض  رفاه مادى، یک قانونى علمى، طبیعى است كه لوازمش، قهرى است. شما مى یا

توانند در نفس جهت، جهت را عوض  بگویید به حداكثر رساند تقرّب براى ما مهم است. عموم مى كنید و

اى انتخاب آغازین، یا همان اجمالى یا كلى است. جهت، قهرى است به عبارت دیگر، نتیجه بر  كنند. اما لوازم

ضرورتهاى علمى آن هست كه تخلف از این ضرورتهاى علمى ممتنع است. به اصطالح معروف  بعد لوازم این،

 «. االختیار الینافى االمتناع باالختیار،»

 تخصصى بودن لوازم جهت و خارج بودن فهم آن از فهم عمومى مردم  - 2/4/1
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  كنند و مردم هم آیند و تعیین مى نست كه لوازم را معلوم بكنیم. یک وقت، افراد محدودى مى)س(: مهم ای

گویید، مردم كه جهت را انتخاب كردند، لوازمش را هم تشخیص  مجبورند گوش كنند ولى یک وقت مى

 دهند.  مى

  دهند و مردم خیص مىتوانند تشخیص بدهند لوازم الكتریک را متخصّصین برق تش )ج(: خیر! لوازمش را نمى

 كنند.  كنند و قانون وضع مى را ملزم به اطالعت مى

 )س(: ولو یک نهادهاى تخصّصى در جامعه درست بشود. مثل اصناف و انجمنها در هر صورت مردم هستند. 

 حاكم بودن قوانین علمى پس از تعیین جهت كلى جامعه  - 2/4/2

  معین كردید كه ارتباط با جهان، اصل است پس سود سرمایه كنند وقتى كه شما )ج(: قوانین علمى حكم مى

  شود و لوازم ضرورى اصل بودن سود سرمایه، درباره جریان توسعه نیازمندیهاى شما است كه معین اصل مى

 كنند. مهمترین  هاى اجتماعى را تعریف مى كند نان و آب و جاده و رفت و آمد و... چگونه باشد؟ كالسه مى

 ما درباره مسئله تكثر و مشاركت و مانند اینها داریم یک چیز است. و آن اینكه آیا بناست  مطلبى را كه

شود كسى علمى زندگى نكند؟ علمى زندگى كردن، یعنى انضباط و پایبند  علمى زندگى كنیم یا نه؟ مگر مى

 قوانین بودن.   به

 سى در احكام اجتماعى جبر مدرنیته بر تعیین روابط اجتماعى و عدم جریان دمكرا - 2/4/2

  اصالً جبر مدرنیته، كمتر از جبر تاریخ و جبر استبداد نیست. جبر مدرنیته عین جبر علمى است هیچ فرقى

ندارد. جبر علمى ارتباط با دنیاست. و لوازم خودش را تكلیف میكند اینكه بگویید مردم رأى بدهند، معنا 

گوید كه ضرورت  خواهیم؟ متخصّص مى خواهیم یا نمى سرى مىتوانند بگویند ما برق سرا مگر مردم مى ندارد.

توانند بگویند كه ما  گوید الزم است یا نه. مردم نمى مقدورات سازمان برنامه و بهینه تخصیص مى دارد یا نه.

الزم نداریم. متخصصین باید بگویند. وضعیت نسبى اقتصادى، دستورات خودش رادیكته  سدّ الزم داریم یا

شوند و باید در قدم بعد تسلیم بشوند. جبر مدرنیته، عین جبر تاریخى  ورشكسته مى ر نخواهندكند اگ مى
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فرقى ندارد. فقط یک جبر علمى هست و آن اینكه هر قسمتش را به دست   گوید هیچ است كه ماركس مى

 سپارند.  اى از متخصّصین مى پاره

 انحصار هدایت تغییرات اشیأ متغیر از طریق ایجاد شرایطى محیطى در موضوع متغیر  - 2/5

 كنیم؟ از طریق ایجاد محیط و شرائط محیطى، در اصوالً، تغییرات اشیأ متغیّر را چگونه كنترل و هدایت مى

 كنیم.  موضوع متغیر تصرف مى

 كنید.  مىشكافید و عوض  )س(: فقط این نیست بلكه درون این را مى

 )ج(: درون این را چگونه بشكافید؟ ما دسترسى مستقیم به درون شما نداریم مگر آنكه براى شما محیط

 درست كنیم. 

 شود تعریف كرد.  )س(: پس معناى تغییر محیط را به دو صورت مى

 ز تجزیه رااى كه درست كنیم محیط متناسب با آن مرحله ا گویید هر گونه تجزیه )ج(: بله یک وقتى شما مى

 توانیم درست بكنیم.  مى

 شكنیم هر تصرفى، تصرّف محیطى است.  شود كه مرز درون و بیرون را مى )س(: معناى این حرف این مى

 كنیم. اساساً اراده انسان در نفوذ نسبت به اشیأ جز از )ج(: معنایش این است كه واحد مجموعه را تفكیک مى

اینكه موضوع تحت محیط را بزرگ بگیرند. محیطى را كه براى الف در نهایت  تواند بچرخد. طریق محیط نمى

گوییم. متغیرهاى درون الف را عوض كنید، آنوقت هم موضوعات  حاال مى گیریم، محیط بیرونى است. نظر مى

حاال تک تک آنها به « ب، ج، د»كنید الف سه تا متغیر دارد بنام   تغییر من، تک تک متغیر هاست. فرض

كنم دوباره در درون  هم محیط براى تغییر درست مى وضوع بحث من قرار گرفت. دوباره براى آنهاتنهایى م

گویم  برو در فیزیک كوآنتوم، در ذره من مى تک تک آنها داخل شو و بگو متغیرهاى درون ج، درون د. شما

وابستگى و تعلق شأ گیریم.  ارتباط مى موضوع متغیر شما كه عوض شد هنوز هم از طریق محیط، نسبت به او

این است كه اراده شما خارج از شأ   دهى چون مفروض دهى و تغییر مى به بیرون را موضوع كارهایت قرار مى

 است و خودتان به عنوان شرط شأ هستید. 
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 بیرونى بودن هر گونه عامل متغیر در شأ )منحصر بودن تغییرات ذات به حضرت حق(  - 2/5/1

 ییرى بیرونى است. )س(: به این معنا، هر تغ

 كند تا تعلق شأ متغیر به محیط، تحت تأثیر قرار بگیرد )ج(: هر تغییرى حتماً از بیرون، محیطى را درست مى

و عوض شود. به عبارت دیگر، تغییرات از ذات، منحصراً مربوط به حضرت حقّ است یا كسانى كه قدرتشان از 

تواند از  اش در خود ذات شأ است و مى است، حضور ارادهطریق باشد. خوب عنایت بفرمایید آنكه خالق   آن

این غیر از آن كسى است « من و شأ»آید،  و درون و هر جاى دیگر، اثر را وارد كند. آنجا كه دوئیت مى  بیرون

شأ شیئیت پیدا بكند و خلق بشود اگر من و شأ است معنایش این است كه تعلق بین من و او   اش كه به اراده

 توانیم این را كم و زیادش بكنیم.  مى  د كهوجود دار

 تأثیر ساختارهاى گوناگون به به عنوان عوامل محیط ساز فرهنگى  - 2/7

 )س(: ببینید ذهنیت و اطالعاتى كه یک جامعه دارد، یكى از مظاهر مهم فرهنگ آن جامعه است. حاال اگر ما

 گذارید...  كالس مى آیید گفتیم، براى اینكه اطالعات را افزایش بدهید شما مى

گویید این یک دسته از محیطهایى كه در یک دسته از حسّاسیّتها  كنید مى )ج(: محیطهاى مختلف درست مى

 اید.  عالئم وجود دارد در این صورت باز شما محیط درست كرده و

 گذارید شرایط سازى براى تغییرات.  )س(: خوب این را اسمش را مى

 )ج(: بله حتماً. 

خواهیم حفظش كنیم یا نه؟ یک وقت كار فرهنگى  خواهم ببینم این تفكیک را مى نى من مى)س(: یع

كه معلوم است ولى اگر شما آمدید گفتید الزم نیست اینها را آموزش بدهید، عادتش بده به مصرف  كنید، مى

د بكنید، به این كار، شناسى را در او ایجا آئید یک خُلقى را در او ایجاد بكنید یک زیبایى مى فالن شكالت یا

 گویند.  نمى  ابتدائاً كار فرهنگى

 گویند این رفته از طریق یک كار اقتصادى، یک كار فرهنگى انجام داده است.  مى
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 )ج(: ما ساختارهاى مختلفى داریم، ساختارهاى هنرى داریم و... ساختار یعنى نظام، خود نظام  هنرى، القأ

اى مهمتر است، براى این است كه نظام هنرى  از نظام اندیشه كند علّت اینكه نظام هنرى درست مى

چیند. به اصطالح بادل  هاى شما كنار هم مى كند. آرزوهاى شما، میل و نفرت شما را تحریک مى  حسّاسیتهاى

كند. نظام عینى هم نظام محاسبات شما و هم  كند. نظام نظرى با محاسبات شما صحبت مى مى  شما صحبت

كند. مهم اینجاست آیا اگر ساختارهاى عینى یک جهت  و هر دو را براى شما درست مى را داردنظام دل شما 

كنم، مثل مجموعه عوامل مؤثر بر پیدایش  یک مجموعه عواملى را درست مى  دیگر داشته باشد، بگویم

آموزشى چقدر ساختارها بدهم؟ به ساختارهاى محیطى  غیر فرهنگى غیر   فرهنگ به در این صورت، چقدر به

كنند كه  ساختارهاى محیطى دست شما افتاد، آنوقت مردم انگیزه پیدا مى بدهم؟ من باید عرض بكنم كه اگر

آموختگى، براى حلّ نیازمندیهاست. اولین نیازتان این است كه در جامعه چه  بروند بخوانند. گرایش غالب در

ى حضورتان در جامعه به چه میزان است؟ چون اقتصادى، داشته باشید یعن میزان، قدرت سیاسى، فرهنگى،

به عبارت دیگر  دهد، حقّ تصرّفات دارید. اصالح و امكان اقتصادى مى به میزانى كه جامعه به شما اختیار

ساختارها به شما  دهد. این قدرت را در شود، كه جامعه به شما تخصیص مى قدرت شما محدود به میزانى مى

گویند  ساختارها مى گى بخواهى چه قدرت سیاسى و چه قدرت اقتصادى،دهد. چه قدرت فرهن تخصیص مى

 10شود یک گرایش مغلوب و منزوى و  دهیم و راه تحصیلش چیست. عرض كردم مى كه چگونه به شما مى

نداشته باشد. برود براى خودش كار كند و لكن این  درصدى را پیدا كرد كه اعتنایى به هیچ كدام از اینها

غالب اجتماعى فرهنگ جامعه، فرهنگ   منزوى است. نه گرایش اجتماعى و رایج. گرایش گرایش، گرایش

 عمومى است. كه در سمت دیگرى در جریان است. 

 بررسى تمثیلى تأثیر ساختارها در ایجاد محیط پرورشى در وضعیت موجود كشور  - 2/3

 معه ما ساختارها و ابزار شكلى وتر راجع به این صحبت بكنیم. در جا )س(: بحث مهمى است بیائید عینى

ساختار اجتماعى در دست ما بوده یعنى حكومت، در دست ما بوده و هم كار تبلیغاتى كردیم یک باورها و 

دهند  شود، مردم یک جور دیگرى رأى مى خاصّى را هم به مردم القأ كردند ولى یک انتخابات كه مى  ارزشهاى
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تواند غیر غالب هم بشود یعنى این، نشان دهنده فعال  گوئیم مى كه مىبگویم این گرایش غالبى را   خواهم مى

 مردم است.  بودن نقش خود

اصالً  شود دید یكى همین كه گفتید اما دیگر اینكه بگوئید ساختارها  )ج(: این را از دو نقطه مختصات مى

از  گوئید  است كه مى دست ما نبوده، مدل مدیریت اقتصادى، مدل سرمایه دارى بوده بر علیه تبلیغاتى

را  مدل مدیریت اقتصادى، اقتصاد  ;رهبرى گرفته تا همه روحانیّت اتفاقاً این شاهدى است بر حرف ما

شما  مدل فرهنگى  ;تخصیص داده است. و به رسمیّت حقوقى شناخته است. بر خالف كل تبلیغات و ارزشها

دى كرده یعنى ساختارها بر متدینین، پیروز بن هم عین همین كارآمدى دنیوى را محترم شناخته و كالسه

ساختارها  شد. چرا مردم جور دیگر رأى دادند؟ براى همین است. مردم تصادفى رأى ندادند. دقیقاً ثمره 

همین بود كه نمونه بسیار عالى آنرا شما فرمودید. ما پوسته ظاهرى تبلیغات را به دست گرفتیم، براى رحلت 

اینها كم  هزار حافظ قرآن و... 400براى تعلیم قرآن، دو میلیون حافظ قرآن امام ماشینها بیایند حتى 

علیه  شوند و شوند، ناراحت مى كند فلذا مردم ناراضى مى حرفهایى نیست ولى ساختارها ضدّ این، تكلیف مى

 چرخد.  كنند، دلشان، فكرشان، دستشان بر علیه شما مى شما عمل مى

 ها و كیسهاى بسیار خوب است. درباره جهان شدن روى همین مورد نمونهآید كه این یكى از  به نظرم مى

بیایند یک تحقیق میدانى خوبى بكنند ببینند كه وقتى ساختارها و نظامات بر مبناى یک فرهنگ دیگرى 

توانیم بیشتر از سینه زنیهاى  شود؟ ما در نظامهاى جهانى كه دیگر نمى اى حاصل مى چه نتیجه چرخد مى

اندازیم، راه  سمینارهایى كه به نفع امام و مذهب و حفظ قرآن و كالس اعتقادات و... راه مى شتر ازایران، بی

ها در جریان است. فرهنگ  فرهنگ جامعه را نساخته است. فرهنگ جامعه، برعكس آن  بیاندازیم. این كارها كه

دان سینگوى بزرگ در كشور را نكرد، بلكه ساختارها را بدست گرفت. شما  غرب هیچ كدام از این كارها

 كند.  نظام مدیریّت را دارید.اینها فرهنگ یک كشور را عوض مى ندارید. ولى مدلها، ساختارها، قوانین،

 بررسى انواع ساختارهاى اجتماعى  - 2

 فرهنگ  بعنوان ساختار مدیریت جامعه و علل ایجاد« ساختار قدرت، ساختار اطالع، ساختار ثروت» - 2/1
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 شود كه اهمیّت تأثیر ساختار، در ایجاد فرهنگ قابل انكار نیست. و اینجا، این اندازه جمع بندى مى)س(: تا 

اینكه اگر ما هم بخواهیم تغییر در فرهنگ ایجاد كنیم از این طریق ممكن است. منتها یک بحث امروز بود 

 «. سیاسى، فرهنگى، اقتصادى»ساختارها را تقسیم كنیم به ساختارهاى  كه ما

 شود. مى« قدرت، اطالع، ثروت»)ج(: و محصوالت آن ساختارها، توزیع 

 )س(: به عبارت دیگر، ساختار قدرت،ساختار اطالع و ساختار ثروت. 

 )ج(: این ساختارها، ساختارهاى عینى رسمى و امضا دار است.

  شود؟ دستگاههاى نظامات قدرت پیداست. یعنى چه كسانى حق دارند و اختیار دارند و امضأ شان خریده مى

ها و ادارات بر اساس اختیارات موضوعى واگذار شده و  مدیریتى كجا هستند؟ یک اختیاراتى به وزارتخانه

گیرند و امضأ و حرف و تصمیم او خریدار دارد .تا  شوند، این اختیارات را به دست مى رئیس مى  كسانى كه

شود،  منزلتهایى در یک نظام به رسمیّت شناخته مى سیستمهاى غیر دولتى، اختیار افراد، بر حسب  برسیم به

و در غیر آن موارد، تخلّف است. جنابعالى بروید در یک موسسه، ببینید مدیر مؤسّسه نیست  شود. تقسیم مى

پذیرد. اختیار اینكه تصمیم بگیرید، مربوط به این  رئیس مؤسسه! اینرا كسى از شما نمى  بروید بنشیند جاى

جامعه به شما داده است. اطالع هم عین همین است، حق ندارید تشخیص بدهید باید  را است كه چه منصبى

باشید مصرف هم حق ندارید بكنید. تشریف ببرید در یک مغازه و هر چه   یک كالسه هایى را داشته

 جایش بگذارید.   گویند باید پول خواهید بردارید مى مى

 علل ایجاد كننده فرهنگ هستند. « ت، اطالعقدرت، ثرو»گوئیم: ساختار  )س(: از طرفى مى

 به عنوان ساختار علوم « سرعت، دقت، تأثیر»ساختار  - 2/2

 و از طرف دیگر در جلسه قبل ساختارها را به ساختار علوم، ساختار مدیریت و ساختار محصوالت. 

پشتوانه  علوم است. و ساختار« سرعت، دقت، تأثیر»)ج(: بله یک صحبتى هست درباره اینكه پشتوانه ساختار 

 حقوق )روابط انسانى( است. « تعریف، تكلیف، تطبیق»

 گفتیم حقوق است؟  )س(: یعنى اینها را كه اآلن مى
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 )ج(: بله. 

 آیند زیر مجموعه تحوالت ساختارها.  )س(: یعنى اینها مى

 بانک مركزى، بانک ملى، اند كه جا دارند، آدرس دارند، شما برو به )ج(: ساختارها به معنى نظامات اجتماعى

 در تمام شعبه هایش كسانى كه اختیار دارند، جاى هر كدامشان معلوم است. 

 الزام موضوعى در ساختارهاى بین المللى  - 2/2

 آید.  )س(: و همین حرف در مقیاس بین المللى مى

 رند. یک وظائف وگیرى در امور خاصّى را دا )ج(: دقیقاً، اشخاص خاصى با وظیفه خاصّى، اجازه تصمیم

  اختیاراتى دارند و حق دارند در محدوده وظایف و اختیارات تصمیم بگیرند و اختیارشان را در انجام آن وظیفه

 اعمال بكنند. 

  آورد. ولو یک مجامع بین المللى آورد، نمى )س(: در مقیاس بین المللى معموالً آن الزاماتى كه در داخل مى

 درست شده باشد. 

  آورد. شما اگر خواستید مثالً از بانک جهانى پول اش فرق دارد بر حسب موضوعش الزام مى كالسه)ج(: نوع 

گردد. نه اینكه برخاسته از نظر  قرض بگیرید بانک قواعدى دارد و قواعدش به یک حسابهاى بین المللى بر مى

شوند،  كه اآلن مردم كشته مى باشد. قوانین بانک بین المللى و صندق جهانى پول و بانک بین المللى ملّتها

قوانینش بر خالف نفع مستضعفین جهان است. به نفع مستكبرین جهان است، مجموعه عوامل  براى اینكه،

تواند تصمیم  دانند كه به ضرر اكثریت اعضایش است. نمى بینند و مى همه اینها را مى  سازمان ملل با اینكه

اند و البته  اند و ضوابطى را گذاشته اند سرمایه گذاشته كسانى آمده توانند؟ چون یک نمى دیگرى را بگیرند. چرا

 اند.  اند و یک دستگاه حقوقى متناسب با سطح خودشان درست كرده آنجا گذاشته  یک ضامن اجرایى را هم

  توانیم در محیطى بزرگتر ببینیم. یعنى بگوئیم اول، ساختار علوم، به )س(: پس بحثى كه امروز بود، را مى

 معناى ساختار اجتماعى و در قسمت آخر بیائیم بحث محصوالت را مطرح كنیم. 

 ساختار محصوالت بعنوان بستر عینى تغییر فرهنگ  - 2/5



 ····························································································  209 

افزارى  سخت )ج(: بله بافت محصوالت هم یكى كه از نكات بسیار مهم است. بافت محصوالت، بستر عینى یا

ها و  شما رسانه نه جمعى. سخت افزارها، یعنى محصوالت.افزار سیاسى، یعنى اسلحه موشكى، رسا است. سخت

تر باشد،  قوى اى داشتید كه از آمریكا ها دستگاههاى الزامى را دارید طبیعى است شما اگر سالح هسته ماهواره

هم  توانم در هوا تمام تشكیالت تو را منفجر بكنم و تو توانستید بگوئید من مى یا سالحى داشتید كه مى

خریدند. این در زمینه سیاست است، در امور  دسترسى به من پیدا كنى حرفتان را بیشتر مى توانى نمى

ام كه در حسّ و محاسبه و ارتباط از صنایع نورى  توانستید بگویید من یک چیزى پیدا كرده اگر مى  فرهنگى

توانم در زمینه  تر مىام درست بكنم كه به گفتید من یک چیزى توانسته یا در اقتصاد، مى تر است و شما قوى

شوید و حرف شما خریدار  شما ارباب مى -بقیه محصوالت هم به همین ترتیب  -ارضأ و نیاز بشر حرف بزنم 

توانى بگویى كه من  حاال وقتى كه شما هیچ یک از محصوالت را جلوتر از آنها درست نكردید آیا مى داشت. 

شود. این  جهانى شما منشأ قدرتتان در جامعه جهانى، نمى خواهم؟ انزواى كدام از محصوالت شما را نمى  هیچ

 خواهیم.  شود كه دیگران هم بگویند ما هم نمى شما منشأ این نمى  حرف

 )س(: از طرف دیگر هم اگر وارد در میدان بشود، به معنى اضمحاللش است و اگر نشود هم همین است. 

كوتاه  موجود در جهت مبارزه با جهانى شدن در هاى نسبى امكانات و محصوالت امكان از مزیت - 2/5/1

 مدت 

 اش یكى است، در واقع جبر گوئید وارد بشود یا نشود، نتیجه )ج(: معنى این حرف شما چیست؟ اینكه مى

توانیم این جبر را بشكنیم؟ ما یک منابع انسانى و یک منابع  كنید. حاال ما چگونه مى محیط را بیان مى

اجتماعى و ارتباطى و وسائل ارتباطى داریم كه قبالً تقسیماتش را عرض كردیم. ما منابع   طبیعى و یک

 بگیریم.   توانیم از اینها بهره مى

 )س(: یعنى باید از مزّیتهاى نسبى در امكاناتمان، استفاده كنیم. 

خیال نكنیم كه )ج(: بله باید استفاده كنیم تا بتوانیم در منطقه بایستیم ولى باید بدانیم كه كار كجاست؟ 

 تواند برود كار را خالص كند و بر گردد.  یک تنه مى  فرهنگ
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 « سرعت، دقت، تأثیر»هاى  بررسى معناى ساختار علوم با شاخصه - 5

آیا مرادتان سرعت  )س(: یک سؤال این است كه منظور شما از ساختار علوم )سرعت، دقت، تأثیر( چیست؟ 

 علوم و سرعت تغییرات علوم است؟ 

 بررسى تحوالت معناى اصل سرعت در بخش اول بررسى تحوالت علوم  - 5/1

 )ج(: ببینید باید در مفهوم سرعت دقیق شد. ببینیم كه آیا سرعت، نسبت بین زمان و فاصله مكانى است؟ یا

 سرعت، سرعت تبدیل نیاز است؟ 

 ش عوض شود. )س(: یک معنى اضافى است باید پرسید سرعت چه چیزى؟ تا به تناسب آن معنای

 توانیم مفهوم سرعت را اطالق كنیم؟ آیا كنید، تا كجا مى )ج(: بله همینطور است وقتى سرعت را اضافه مى

توانستند؟ هر چیزى  یا نمى« كنیم سرعت تبدیل را عوض مى»توانستند بگویند  صد سال پیش هم مى

 ن یک میوه یا گل، زمان طبیعى دارد. توانسته عوض بكند. مثالً رسید خودش را داشته كسى هم نمى  تغییرات

 كنند.  كنند در نتیجه، سرعت را كم یا زیاد مى )س(: ولى امروزه دخالت مى

 )ج(: مهم اینست كه، سرعت چقدر تحت تسخیر شماست؟ و در چه موضوعاتى؟ 

 )س(: ما سرعت را به علوم اضافه كردیم. 

  یر اصلى در تغییر كارآمدى علومبعنوان متغ« سرعت، دقت، تأثیر»تغییرات معناى  - 5/2

  خواهم بگویم دهد. یعنى مى سقف علوم شما و كارآمدى علوم شما را نتیجه مى«  سرعت، دقت، تأثیر»)ج(: 

اید و كارآمدى علومتان  كه اگر شما توانستید تئورى نسبیّت را درست كنید، اصالً مفهوم سرعت را عوض كرده

 عوض شده است.   هم

 عت را به علوم اضافه نكنیم. )س(: خوب پس سر

دهند به عنوان سه متغیر كه این سه تا یک بر آیند  )ج(: بگوئیم این سه محور روى هم یک مجموعه را مى

 شود وضعیّت علوم.  كه مى دارند
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یعنى  كنند؟ شود بعد تعریف را عوض مى شود یا اول، سرعت عوض مى )ج(: آیا اول تعریفِ سرعت عوض مى

 شود، تئورى جدید كنیم یا اینكه سرعت عوض مى نند و به سرعت جدیدى دست پیدا مىك علوم رشد مى

شود كه من  شود، آن نیاز ،علّت مى آید، یک نیاز پیدا مى آید؟ علوم نظرى مى آید، بعد كارآمدى جدید مى مى

د براى شود و تعریف جدی پیدا كنم براى پیدا كردن یک تئورى جدید پس تئورى جدید درست مى  اهتمام

 دهم. سرعت مى

 دهند.  دهند، و براى تأثیر، تعریف جدید مى )س(: آنوقت براى دقت تعریف جدید مى

  خواستى )ج(: بله حتماً محال بود، با تعریفى كه قبالً از دقت داشتید به كوانتوم مترى برسید. هر چه مى

  قّت را در اوصاف ببرد. ولى حسّ مسلّحتواند د ضریب دقت را دقیق بكنى، باز محال بود. حسّ غیر مسلّح، نمى

رود نه به صورت كمّى بلكه به  تر مى كند و از هر الیه پایین برد. دقّت، ضریب پیدا مى دقت را در اوصاف مى

رود این واقعاً یک مسأله مهمى است منتها چون براى شما خیلى ساده شده، به نظر مهم  كیفى مى  صورت

دور براى روشن كردن كولر، تلویزیون، ضبط صوت، كه از دور شما یک شاستى  كنترل از راه  رسد. همین نمى

گفتند این دارد جادو  شود اگر قدیم بود، مى كنید یک مرتبه موتور خاموش مى مى  بسیار كوچک را تحریک

زند،  اى را مى فرستد كه چنین كارى را بكند براى اینكه این، اینجا نشسته تكمه مى  كند، به اصطالح، جن مى

اى است كه ضریب سرعت از نظر  شود. این مسأله شود و هوا خنک مى مى  شود یا روشن كولر خاموش مى

 شود. دقت، كالً عوض مى  شود. نوع و نحوه كمى و كیفى، عوض مى

  اند ما اول دقت را به این اند گفته اند نشسته )س(: خوب اینها به معنى تغییر عملكرد دقّت است نه اینكه آمده

 كنیم.  كردیم حاال اینگونه تعریف مى تعریف مى

«العالمینهلل رب الحمد  و آخر دعوینا انّ»  





 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

  نحوه تنظیم جدول وصفىبررسى تفاوت تعریف فرهنگ، سیاست و اقتصاد و تأثیر آنها در  : عنوان جلسه

 12جلسه 

 :فهرست مطالب

 139مقدمه:   

بررسى تفاوت تعریف فرهنگ، سیاست و اقتصادى و تأثیر آن در بحث فعلى )تنظیم جدول وصفى(    - 1

190 

 190    فرهنگ به معناى نظام و سنجش به عنوان پایگاه شدت - 1/1

 190    سیاست به معناى شدت تعلق و باال رفتن ظرفیت - 1/2

 190    ورى مادى اقتصاد به معناى تأثیر مادى یا بهره - 1/2

 191تفاوت تنظیم جدول وصفى سیاست و اقتصاد با جدول فرهنگ با توجه به تفاوت تعریف آنها    - 1/5

 192    فرهنگ عنوان موضوعى كیفیتى، موضوع بحث در این مباحث - 2

 192    علل پیدایش گمانه و گزینشبحث از ساختارها در فرهنگ به عنوان  - 2/1

 192هوشمندى به عنوان اساس در پژوهش متأثر از محیط    - 2/2





 بسمه تعالی

 

 79/2/25جهانى شدن فرهنگى تاریخ: 12جلسه 

 مقدمه: 

 تواند قید فرهنگى پیدا بكند؟  ى)س(: صحبت بر سر این بود كه یک مجموعه چگونه م

 اخالق،»در جلسه قبل بیان شد كه اینها همه اسباب و علل ایجاد فرهنگ هستند و در واقع به وسیله اینها 

كنند كه خُلق ساز، فكرساز، و رفتارساز است. بنابراین الزم  شود. محیطى درست مى ایجاد مى« افكار، رفتار

عنوان وارد كار بكنیم. این، حاصل بحث گذشته بود. یک مطلبى در ادامه هاى خاصى را به این  مؤلفه  نیست

كه طبعاً یک سرى  تر شدن  محدوده كارمان در تأمین منابع، همین صحبت هست، و آن اینكه، براى روشن

جهانى شدن   بحثهاى مفصّلى راجع به جهانى شدن اقتصاد شده و یک سرى بحثهاى محدودترى راجع به

 یز براى اینكه ببینیم چقدر مجبوریم با آن مطالب درگیر بشویم و چقدر درگیر نشویم وسیاسى شده و ن

توانیم از آنها پرهیز بكنیم، خوب است این مسأله را از این منظر، نگاه كنیم كه چنانچه موضوع ما  چقدر مى

ل تأمین منابع كردیم و بر اساس آن دنبا هایى را گزینش مى شدن سیاست یا اقتصاد بود، مؤلفه  جهانى

 كنیم؟  هایى را گزینش مى كنیم چه مولفه بحث جهانى شدن فرهنگى را مى  رفتیم و اكنون كه مى

 یابه عبارت دیگر«ساختار علوم، تحوالت علوم، ساختارنیازمندیها»ها به نظر میرسد كه مجموعه این مؤلفه

به همان اندازه « رهنگى، اقتصادىسیاسى، ف»و محصوالت « تعریف، تكلیف، تطبیق»و « سرعت،دقت، تأثیر»

باشند. اگر این حرف صحیح باشد،  ساز هستند، به همان اندازه هم اقتصاد ساز و سیاست ساز مى فرهنگ  كه

اى را كه پهن كردیم  ایم و نیز، معنایش این است كه، این مجموعه معناست كه راه را غلط نرفته  این، به این

بتوانیم یک مقدار، صبغه فرهنگى بحث را بیشتر كنیم. كه این یک جهت  محدودتر كنیم. تا تر و باید جمع

مان بیشتر نزدیک بشویم كه  گذاریم باید به تحقق بحث اصلى مرحله را پشت سر مى  قضیه است. وقتى این
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كه تقریباً به یک مدل وصفى  -تكرار شده كه ما براى اینكه با این مدل  دیگر در این جلسات اخیر مكرّر

  هاى بتوانیم به یک شاخصه -ل شده تبدی

باید برداریم و بحث تأمین منابع را پشت سرگذاریم، طبیعتاً بحث  -ظاهراً  -عینى برسیم، یک گام دیگرى را 

هاى تحقیق نیز، مرورى داشته باشیم.  خواهیم داشت كه اجماالً، به روش تجزیه و روش تركیب را در پى  روش

 نده بود. از بحث قبل و آی  این اجمالى

 وصفى(   بررسى تفاوت تعریف فرهنگ، سیاست و اقتصادى و تأثیر آن در بحث فعلى )تنظیم جدول - 1

 فرهنگ به معناى نظام و سنجش به عنوان پایگاه شدت  - 1/1

  )ج(:یک سرى عواملى را گفته بودیم كه براى فرهنگ، درونزا، حساب كنید. و یک عواملى را گفته بودیم براى

برونزا، فرض بكنید، تا بتوانیم، سیاست و اقتصاد را از جهت تأثیرشان بر فرهنگ، بیرون بریزیم.  فرهنگ،

است   اى ندارد. و پایگاه شدّت، سنجش فرهنگ به معناى هماهنگى، مجرا و نظام است. شدت، بدون مجرا بهره

ه وجود آوردن آن، و اولین حدش هم جهت است. مناسبات جهت، یعنى نسبتها، تناسبها كه سنجش در ب

 اصلى است.   ركن

  سیاست به معناى شدت تعلق و باال رفتن ظرفیت - 1/2

 ولى پیدایش سیاست، اینگونه نیست. پیدایش سیاست از شدت تعلق و باال رفتن ظرفیت تعلّق منشأ

 گیرد.  مى

 ورى مادى  اقتصاد به معناى تأثیر مادى یا بهره - 1/2

 كرد و صحیح نبود كه در ورى مادّى است. اگر اقتصاد اصل بود، جدولمان فرق مى اقتصاد، تأثیر مادى یا بهره

 ;رفتیم اینجا به سراغ ساختارها و نظامها برویم. كما اینكه اگر سیاست اصل بود، سراغ ساختارها و نظامها نمى

قأ  آن، شدتِ گیرى و ارت چیست؟ و الّا خود جهت« گیرى، مجاهده گیرى، موضع جهت»گفتیم مجراى  مى  بلكه

 میل بیشتر و نفرت بیشتر، نسبت به جهتِ متضادّش است.  تعلّق، و
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  نسبت بین میل و نفرت، اصل  در سیاست است، نه آنكه نسبت بین سنجش و تناسب اصل باشد البته

 مجرایش حتماً سنجش و نسبت و تناسب هست، ولكن سنجیدن و هماهنگ ساختن، امر آخرى است. 

اگر ما  تفاوت تنظیم جدول وصفى سیاست و اقتصاد با جدول فرهنگ با توجه به تفاوت تعریف آنها  - 1/5

و نیز  خواستیم سیاست را بیان كنیم، باید بدنبال این باشیم كه ببینیم درگیرى و سطوح آن چگونه است؟ مى

  را بررسى كنیم. و روى مسألهمجبور بودیم درگیرى، در انسان، در جامعه، در دو نظام و سطوح دیگر آن 

سازیم و مدل  دهیم و دستگاههایى كه مى حساس باشیم. گر چه ما در این كارى كه انجام مى« درگیرى»

ایم. ولى اصل اینكه، چگونه  دهیم، به یک نحوى تأثیر سیاسى را هم لحاظ كرده اسالمى كه ارائه مى  فرهنگ

اگر در جاى خودش، در ساختار، پرورش ایجاد بكنى، باید  گنجد. ولى بكنیم؟ در بحث ما نمى  ایجاد شدت

كنید این در  شود. بعد هم اثبات مى را با الببرى، در این صورت، درگیرى ایجاد مى  اصل ظرفیت و شدت

جتناب است. یعنى حقیقتى غیر قابل انكار است. حاال این درگیرى براى كسى كه   كلیت، یک امرى غیر قابل

كند و نسبت به  هاى طبیعى نفرت پیدامى است یعنى، نسبت به ناهنجاى  با طبیعت مادّه پرست باشد،

شود. كسى كه جز عالم مادى هیچ چیز دیگرى ندارد،  ریص مى  كند و نسبت به آن هنجارها تعلّق پیدا مى

ر سر منابع طبیعى، حاضر است با انسانها، جنگ بكند، ب میل و نقرتش هم تماماً مادى خواهد شد. فلذا بر

و...، حاضر است تالش بكند آنجا هم باز میل و نفرت  هاى جدید تسخیر انرژیهاى بیشتر طبیعت، تكنولوژى

انسان به عالم غیب و این حرفها نیست میل و   هست ولى میل و نفرتش به معناى كرامت انسان و اتصال

ر از یک وضعیت نا مطلوب است به تالش، همیشه در جهت فرا دهد. نفرت در آنجا، فقط در عالم دنیا معنا مى

شود؟  در این دستگاه، خمود چه موقع پیدا مى دست پیدا كند.   دارد به آن طرف وضعیتى كه دوست مى

نفرت داشته باشید. در اینجا یک مثال، از   وقتى كه نسبت به یک مطلوب مادى، نه عشق و نه عالقه و نه

گندم، در مقابل یک روز كار قانع   آن هندویى كه به یک مشتگویند  زنم. در آن دستگاه مى دستگاه مادى مى

انسانى، از زندگى نفرت   كند و... چنین كند، و ضع حمل مى خوابد، ازدواج مى است و در كنار خیابان مى

 شود.  با طبیعت جنگى ندارند و نه از او اختراعى پیدا مى ;ندارد
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قناعت،   مجاهده، براى تكامل یا اشتداد ظرفیت و عدم گیرى و گیرى، موضع در دستگاه اسالمى اساساً جهت

  آنهم در جهت آخرت است كه این را باید كامالً از تصوّف هندى جدا كرد. وجود مبارك على بن ابى طالب

ترین است. و هم مرد سازندگى است، آن موقعى  )ع( مرد جنگ است، در میدان جنگ و پذیرش خطر، شجاع

كنى؟  پرسند چه مى برد از ایشان مى وقتى یک بار بزرگ هسته خرما را بر دوش مىكند.  اقتصادى مى كه كار

كند. و همه  هزار درخت خرما را تولید مى 100كنم! و واقعاً هم  هزار درخت خرما را حمل مى 100فرماید  مى

نتیجه تالش و  دهد.  آورد باال و همه را صدقه مى كند. آب را مثل گلوى شتر از زمین مى مى  را یک جا وقف

مجراى جریان  شود. شدت یعنى سیاست. این غیر از ساختارها است. ساختارها و نظامها، درگیرى شدت مى

اگر  شدت هستند. در اقتصاد هم همچنین است. در اقتصاد، تأثیر عینى مادى، بهرورى شدت است. 

 گیرى، الهى باشد و منطق یا ساختارها هم الهى باشند، جهت

شود نه یک طبقه خاص. در  تأثیر مادى، فرم ساختمانها و خیابانها و همه چیز به نفع عموم مى اقتصاد، تمدن،

چرخد. یعنى برترى یک عده نسبت به عده  گیرى مادى باشد، همه چیز به نفع خواص مى اگر جهت مقابل،

ش باشد همه ا اش باشد و چه در شكل كاپیتالیستى شود چه در شكل كمونیستى استكبار مى دیگر كه این،

 استكبار است. 

 فرهنگ عنوان موضوعى كیفیتى، موضوع بحث در این مباحث  - 2

  بنابراین موضوعى را كه ما انتخاب كردیم، موضوع كیفیتى است و هر چه هم در تقسیمات گفتیم، از شئون

تعریف، »ید: گوئ برید مى كیفیت بود. یعنى شئون فرهنگ بود، هر چند كه وقتى فرهنگ را در ساختارها مى

 كنند.  شوند و محیط درست مى كند و دیگران مجبور مى یعنى مظهر قدرت، تطبیق مى« تطبیق تكلیف،

  بحث از ساختارها در فرهنگ به عنوان علل پیدایش گمانه و گزینش - 2/1

 كنید. در بحث ساختارها، ابتدائاً، علل پیدایش گمانه و گزینش را بررسى مى

 نه و گزینش است؟ )س(: چه چیزى علل گما
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 آید؟ وقتى كه بدون توجه به ساختارها، ربط به ذهن مى )ج(: ساختارها علت هستند. چه وقت احتماالت، بى

احتمال بدهید. مثالً در ساختارهاى مصرفى، اگر یک چیزى كه موادش اآلن قابل دسترسى نباشد را احتمال 

شود عطر و طعم فالن میوه را كه در هندوستان اگر ب -به صورت قضیه تعلیقیه عقلى  -بگویید  بدهید و

چیز را گرفت و تجزبه كرد، یعنى یک شكالت با اسانس موز یا اسانس توت فرنگى را   است، و شیرینى فالن

اى! خود موز  گویند دیوانه شده بگوئید به این صورت درست كنید، به شما مى سال قبل و 400ببرید در 

در دسترس هم هست. و این خیاالتى را كه تومى گویى، در خوراكیها  هست، با قلوا هست، فالن هست و

خالصه، كلیه آنچه را كه اآلن استفاده  -چشایى را بگذارید كنار  بحث بافت -نیست، مگر خواب دیده باشى. 

 است كه گمانه زنى درباره بهینه آن، دیوانگى است. و دچار سال قبل، یک توّهم و تخیل 400فرمائید براى  مى

زندگى قومى، مفهوم ندارد چرا كه اساساً تقسیم بندى  ها و ساختارهاى ادارى، در اوهام شدن است. بهینه

امكان تقسیم بندى  موضوعى، به این معنا را امكان  موضوعى وجود ندارد و اصالً راندمان تكنولوژى آن وقت،

د شیخ بهأ است. اصالً مسائل زاینده رو  دهد. حداكثر ظرفیت شبكه آبرسانى در گذشته تقسیمات نمى

تمام اصفهان یک لوله مسى  هیدرولیک به معناى بردن آب در یک برج و چرخاندن آن، معنا ندارد. در

امروزه هر انسان  بردند در خانه شاه امّا كشیدند به عالى قاپو و از یک چشمه، یک لوله و یک فواره مى

وسطش هم یک  باشد، و در آن هم یک حوض باشد و در تواند دریک آپارتمان، یک پاسیو داشته متوسطى مى

شود  مى  فواره باشد در آن وقت، چنین چیزى، فرض عقلى نداشت. نهایتاً، براى خانه شاه، یک عدد از آن

 ها، متناسب با ساختارهاست البته خارج از ساختارهاى اجتماعى  ساخت. همه صحبت این است كه گمانه

 هاى جامعه است؟ پذیرش شده)س(: آیا ساختارها به معنى 

 كنند. از بافت محصوالت یک طبقه باالتر بیائید، بافت روابط )ج(: خیر بافت محصوالت نازل را همه درك مى

شود نظام منطقى، كه اینها را قبالً هم  اجتماعى و نظامات اجتماعى، قرار دارد. از آنجا هم یک طبقه باالتر، مى

 كردیم.   عرض

 عنوان اساس در پژوهش متأثر از محیط هوشمندى به  - 2/2
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  به هر حال آنچه را كه در اینجا عرض كردیم این است باید دید كار هوشمندى ذهن، كه اساس در پژوهش

است، در كدام محیط است تا بگوئیم كه اوالً چگونه فكر بكند. ثانیاً فكرش به توهم و وهم، متهم نشود بلكه 

 تماعى شدن و پذیرش و آموزش و امثال اینها را داشته باشد. باشد. و ثالثاً امكان اج  معقول

«العالمین ربّ هللالحمد  و آخر دعوینا انّ»  



 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

  بررسى تعریف فرهنگ - 2بررسى تفاوت ساختار سیاسى با ساختار فرهنگى - 1 : عنوان جلسه

 13جلسه 

 :فهرست مطالب

 197مقدمه:   

 197    تفاوت ساختار فرهنگى با ساختار سیاسى - 1

 193    به عنوان ساختارهاى سیاسى« جهتگیرى، موضعگیرى، مجاهده»ساختارهائى با محتواى  - 1/1

 199    ساختارهاى سیاسى مولد بیم و امید با موضوع شدت - 1/2

 199    موضوعات سیاسى و اقتصادى تحلیل موضوعاً كارى فرهنگى ولو در - 1/2

 201    تولید اخالق عمومى وظیفه فرهنگ - 2

 201    تفاوت میل و نفرت )اساس سیاست( با اخالق عمومى - 2/1

 201گیرى نیازمندیها.    میل و نفرت اساس شكل - 2/2

 202    تفاوت متغیر اساسى میل و نفرت در دستگاه مادى با دستگاه الهى - 2/2

 202تفاوت ساختارهاى سیاسى با ساختارهاى ادارى در تمركز و عدم تمركز    - 2/5

 205    بررسى تعریف فرهنگ - 2

 205ساختارها محیطساز فرهنگى )فرهنگ به عنوان بُعد جامعه(    -احتمال اول  - 2/1

 205    احتمال دوم: ساختارهاى متكفل عملیات سنجشى به عنوان ساختارهاى فرهنگى - 2/2

 205    نگاه بخشى به فرهنگ در این احتمال - 2/2/1

 204    احتمال سوم: فرهنگ به معناى فرهنگ عمومى و معرف بخشى از رفتار عموم مردم - 2/2

 204    تفاوت فرهنگ سیاست با فرهنگ - 2/2/1
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 205    فرهنگ عمومى محصول بخش فرهنگ در جامعه - 2/2/2

 207    عمومى رفتار عمومى موضوع فرهنگ - 2/2/2

 207    لزوم پرداختن به فرهنگ عمومى در ضمیمه طرح - 2/2/5

 203«   اخالق، تعریف، تكلیف، تطبیق»گیرى  فرهنگ عمومى منشأ شكل - 2/2/4



 بسمه تعالی

 

  79/2/23جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  12جلسه 

 مقدمه: 

  اى كه به عنوان علل موجبه فرهنگ از آن یاد كردیم آیا اختصاص به كه مجموعه)س(: بحثى شد راجع به این

ها علل موجبه اقتصاد و سیاست هم هستند؟ وبه همین مناسبت، تفاوت بین سیاست  فرهنگ دارد یا همین

ى وفرهنگ را فرمودید. البته خیلى بحث شفاف نشد و اگر بیشتر به این مباحث بپردازیم، از بحثها واقتصاد

مانیم. به هر حال آیا باید ساختارها را طریق ایجاد تغییر در سیاست و اقتصاد، قرار دهیم؟ یعنى  مى روشى باز

وضعیت سیاست جهانى را تجزیه و تحلیل كنیم، تحلیل این سیاست جهانى طبعاً باید از طریق   اگر بخواهیم

جهانى سیاست، لزوماً فرهنگى است؟ و باید بگذرد. آیا تحلیل سیاست و شناخت وضعیت   سنجش و فرهنگ

تغییر بدهیم آیا به جز از طریق ساختارها راهى دارد؟ یعنى باز هم فرهنگى است؟ این   اگر بعد هم بخواهیم

تواند هم پایه تجزیه و تحلیل اقتصاد و سیاست باشد و هم پایه ایجاد تغییر در  مى  جدولى كه درست كردیم

 آن.

 با ساختار سیاسى  تفاوت ساختار فرهنگى - 1

 كنیم؟  بهرحال ما سیاست را چه چیزى فرض مى

 )ج(: سیاست حتماً شدت است. 

 )س(: یعنى شدتى كه به سنجش نرسیده است؟ 

 به عنوان ساختارهاى سیاسى « جهتگیرى، موضعگیرى، مجاهده»ساختارهائى با محتواى  - 1/1

موضوعاً  «گیرى، مجاهده گیرى، موضع جهت» )ج(: یک ساختارهایى هست كه قدرت، موضوع آن است. یعنى

اینكه   ندارد بلكه كار دارد به« تعریف و تكلیف و تطبیق»محتواى آن است و اصالً كارى به قضاوت و كارى به 

  دار )پارتیزانى( یک چطور قدرت حضور و نفوذ پیدا كند. مثالً ارتش مكانیزه و ارتش كالسیک، ارتش گره
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نیست. و براى عموم « تعریف، تكلیف، تطبیق»ختارهایى دارند كه حتماً به معناى كیفیتهایى دارند، یک سا

هم نیست مثالً این دستگاه، دستگاهى است امنیتى كه تأمین قدرت نظامى را در برون و درون مرز   جامعه

ر موضوعش موضوع جریان یک مطلب در یک جامعه، به صورت غیر مستقیم است. بله حتماً د دهد. انجام مى

دهند ولى یک نفر  انتظامى دفاعى و نیروى انتظامى، ادارات دولتى كار خودشان را انجام مى  حمایت نیروى

عمرش هم سر و كارش به دستگاه انتظامى نیافتد در حالى كه به معامالت كاالها، به   ممكن است در تمام

اختار نظامهایش مثل ارتش یا قدرت یک ملت، عالوه بر س سروكارش نیافتد.  تواند گردش در جامعه نمى

گیرد. امریكا در خلیج خوكها به طرف  مجاهده را از خصم مى گیرى و نیروى دفاعى یا تهاجمى، قدرت موضع

اش  فضا فرستاد. بالفاصله امریكا دستور داد كشتى  ویتنام در حال حركت بود كه روسیه قمر مصنوعى به

هستند به یک سالح قاره پیما دست پیدا  حامى كوبا برگردد علت آن این بود كه متوجه شد كسانى كه

 اند كه میتواند از آن طرف دنیا این طرف دنیا را بزند.  كرده

 پس شدت امریكا در این قضیه به خاطر پیدایش یک اختراع، شكست. خاصیت اسلحه همیشه كشتن نیست 

و  كند كه شدتش بیشتر بشود  ىكند. براى كسى كه مسلح است، امید درست م بلكه با میل و نفرت كار مى

كند.  مى كند. یعنى ظرفیت شدت صاحبش را كمتر یا بیشتر  براى آن كسى كه مسلح نیست، بیم درست مى

توجه به خداى  شود. یک وقتى كسى  اگر اسلحه، همتاى ظرفیت شدت طرف مقابل باشد، طرف متوقف مى

این را هم عرض بكنیم   تواند بشكند. البته ى را نمىهراسد. چنین كس متعال دارد در نتیجه از هیچ قدرتى نمى

 در جنگهاى الهى هم كه افراد به خداى بزرگ متكى هستند، مسأله بطور مطلق نیست. 

گردد نه به  شود. در واقع شدت به اراده بر مى مثالً یک به ده مى« ان یكن منكم عشرون یغلب مأتین...»

 كند چه ساختار انسانى و چه ساختار تكنولوژى و رجى پیدا نمىآگاهى. اراده بدون بستر جریان، تحقق خا

 شود كه سیاست، موضوعاً با فرهنگ فرق دارد.  سالح. بهر حال از آن چه عرض شد معلوم مى

  ساختارهاى سیاسى مولد بیم و امید با موضوع شدت - 1/2

 سازى.  هماهنگ  شدت است نهو یک ساختارهایى هم وجود دارد كه مولد بیم و امید است. یعنى موضوعش 
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 شود.  )س(: شكل دهى به همین اقتصاد هم از مجراى سنجش و فرهنگ انجام مى

 سازى است. گذرد غیر از این است كه بگوییم كار فرهنگ، موضوعاً هماهنگ )ج(: ببینید اینكه از مجرا مى

نوع ساختار میل و نفرت  خواهم بگویم سازى است. مى كاالها، ساختارها و... محیط اجتماعى  هماهنگ

با ساختار فرهنگى فرق دارد. قدرت، غیر از استدالل است شما مجبور هستید این را بپذیرید كه با  )سیاست(

اش هم مسئله سرعت و  را كه فرمودید و پشتوانه« تعریف، تكلیف، تطبیق»توانید كار بكنید.  نمى برهان تنها

« تعریف، تكلیف، تطبیق»ا ظرفیت شدت باشد، اصالً دنبال است، وقتى موضوع آن، قدرت ی چیزهاى دیگر

تر، دقیقتر و قویتر، مناطق استراتژیک را  است كه چگونه نظام بدهد تا ارتشش بتواند سریع  نیست. دنبال این

 دهند.  هاى مختلف در دنیا رسماً انجام مى در شكل بگیرد اآلن هم این كار را

  اى باشد كه اندازه دهند. فرضاً اگر نیروى ما به د یعنى توانشان را نشان مىدهن مثالً در شكل مانور، نمایش مى

ترى بدهیم بطورى كه آنها را تحت  شود ما هم مانور دریایى قوى آن روزى كه آمریكا به خلیج فارس وارد مى

ر آن آمادگى دهیم كه د توانند بیایند و بمانند ولى ما حداكثر یک مانورى مى قرار بدهیم، آنها نمى  پوشش

گذاریم. البته این هم خیلى مهم است. آقا شخصاً بلند شدند رفتند بندر  معرض نمایش مى  براى شهادت را به

ایستادند و بر علیه آنان سخنرانى كردند این هم تا حدودى مؤثر است ولى قطعاً ما   عباس در تیررس دشمن

توانستیم ناوگانهایى را راه بیاندازیم و در برابر هواپیماهاى  مىاى بود كه  اندازه  مان به اگر قدرت زرهى جنگى

وارد دریا بشویم، آن معناى دیگرى درشت. بنابراین قدرت، اراده و شئون  تر، دشمن با تجهیزاتى دو برابر قوى

 باشد نه سنجش.  آن مى

  تحلیل موضوعاً كارى فرهنگى ولو در موضوعات سیاسى و اقتصادى - 1/2

  خواهید سیاست را تحلیل خره اراده باید تحلیل بشود یا الزم نیست تحلیل بشود؟ وقتى شما مى)س(: باال

 شود وقتى كه موضوع سنجش واقع شد، میشود فرهنگى.  بكنید، موضوع سنجش واقع مى

 )ج(: من كار فرهنگى درباره موضوع سیاست میكنم.

 كنید؟  )س(: خوب غیر از كار فرهنگى دیگر چه كار مى
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 گویم چند هواپیماى جنگى دارد؟  كنم مثالً مى : كار فرهنگى مى)ج(

 كنیم.  )س(: خوب براى تحلیل سیاست از طریق فرهنگ عمل مى

 دهد. نه اینكه خود فرهنگ را موضوع قرار دهد.  )ج(: فرهنگ، قدرت را موضوع مطالعه قرار مى

 شود؟  د یا نمىگیرد جز فرهنگ میشو )س(: همین كه فرهنگ، مورد مطالعه قرار مى

 )ج(:ابداً جز فرهنگ نمیشود. مطالعه كننده یک آدم فرهنگى است نه اینكه موضوع مطالعه فرهنگ باشد. 

 )س(: بسیار خوب اآلن این یک معیارى است. 

 گوئید تحلیل، این دو مطلب. است تحلیل، گوئید موضوع تحلیل، و یک وقت مى )ج(: یک وقتى است كه مى

  تواند باشد. از نظر فرهنگى همین كه تكنولوژى موضوع تحلیل اقتصاد، سیاست و...مى همیشه فرهنگى است.

آیم در كنار دولت به عنوان وزیر  هواپیماسازى را یاد گرفتیم، قادر به درست كردن هواپیما هستیم. ولى مى

ت بیاورد. ولى گویم كه بخش صنایع نظامى موفق شده تكنولوژى ساخت موشک یا هواپیما را به دس مى  دفاع

تایش را  تا از آن را دارد. در حالیكه ما پانزده 1400میلیارد است و دشمن ما  40ساخت هواپیما مثالً   هزینه

گوئید خرج جارى خودتان را كه دارید ما هم خرج جارى خودمان را داریم هزار گرفتارى دیگر  مى  هم نداریم

اید بتوانیم پول دو تا هوپیما را بدهیم. این كسى كه وضعیت خیلى به خودمان فشار بیاوریم، ش هم دارید اگر

پرسیم چرا؟ میگوید اینها تكنولوژى ساخت  گوید: ما قدرت زرهى نداریم. مى كند مى مى  سیاسى ما را مطالعه

دارند ولى مقدورات اقتصادى كه بتوانند آن چیزى را كه دارند در ظرفیتى تخصص   هواپیما را نظر فرهنگى

با اینكه تكنولوژى  -ببرد، ندارند. در واقع، اقتصاد، شما را مجبور كرده كه  ه ظرفیت قدرتشان را باالبدهند ك

پس موضوع قدرت و شدت شما پائین  موضوع قدرت را نداشته باشید.   قدرت تخصص به -فرهنگى را دارید 

به شهادت است. با توجه به اینكه  حاضر  ماند. از طرفى تكنولوژى دیگرى در اختیار داریم و آن اینكه ملّت مى

هاى ما سوار موتور  لذا بچه كند كند بلكه با اسلحه كوچک كار مى جنگ ما با اسلحه بزرگ اصالً كار نمى

زنند چون  كشتى را مى روند كنار كشتى، جى مى زنند. با آرپى جى، تانک مى روند با آرپى شوند مى سیكلت مى

كه آن نیروى   س شما یک تكنولوژى دارید، درباره نیروى انسانىپذیریشان خیلى باالست. پ قدرت حس
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كه   گیرد. مسأله اینجاست انسانى به ضمیمه اسلحه نیمه سبک یا سبک و جاى اسلحه سنگین دشمن را مى

 اى داشته باشند؟  حاال چند نفر دارید كه چنین روحیه

 گردد اگر شما متغیر اصلیتان را از م بر مىشئون قدرت، به ارتباطات، نظام فكرى و پرورشى )اخالق( و... ه

شوند. ولى به هرحال باید در یک دستگاه، در كنار  اختیار كردید، آنها اصل مى« انسان، ابزار و امكان»بین 

تواند  گوئیم كه در دستگاه كفر، متغیر قدرت نمى قدرت، متغیر قدرت هم تعریف بشود. آن وقت مى  موضوع

تواند در آن، متغیر اصلى باشد چون او براى زندگى دنیایش كار  این نیروى انسانى نمى باشد. بنابر  طلبى آخرت

گوئید كه  با تمتعّات مادى او را بخرى یا او را به اسلحه مادى مجهز كنى ولى شما مى كند. پس یا باید مى

 این صورت با او فرق دارید.  متغیر اصلى من انسان است در

 یفه فرهنگ تولید اخالق عمومى وظ - 2

 كنید یا جزو سیاست؟  )س(: با این اوصاف، اخالق عمومى را جز فرهنگ حساب مى

  گیریم. مگر اینكه شما بگوئید كه چون )ج(: ما در دستگاه خودمان، اخالق عمومى را حتماً جز فرهنگ مى

 متغیر اصلى در سیاست، انسان است، متغیر اصلى در او تهذیب است نه اخالق عمومى. 

 تفاوت میل و نفرت )اساس سیاست( با اخالق عمومى  - 2/1

  )س(: یعنى میل و نفرت، مطلوبیت و نا مطلوبیت، حبّ و بغض، خوشامد و ناخوشامد، اینها جز فرهنگ

 هستند؟ 

 آیند.  )ج(: خیر، جز سیاست به شمار مى

 كنند.  )س(: ولى اینها هستند كه اخالق عمومى را درست مى

 )ج(: خیر اخالق عمومى نظام حسّاسیتها است. 

 )س(: و نظام حساسیتها یعنى همان میل و نفرت. 
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گوئید كه استفاده از میل و نفرت، اساس در چه موضوعى است؟ آیا وقتى كه من مثالً قند  )ج(: یک وقت مى

بغض است؟ قطعاً در  برم و این به معنى حب و دهم، میل و نفرت را به كار مى نسبت به شكر ترجیح مى را

 آورند.  الهى، این را جزو میل و نفرت نمى   دستگاههاى

 آورند؟ اگر یک طیف بگذارید حتماً این هم جز آن است.  )س(: چرا نمى

 شود.  )ج(: پس زندگى مادى در آن وقت اصل مى

 آورد. اگر كسى اینرا همعرض بگیرد غلط است.  )س(: نه به این معنا ولى این هم حتماًیک اخالقى مى

 گیرى نیازمندیها.  میل و نفرت اساس شكل - 2/2

  )ج(: همین كه همعرض حساب نكرد، پس متغیرهاى میل و نفرت حسّاسیتهاى مادّى نمیشود. اصالً براساس

شود ممكن است در عرق خوردن یک خوشى باشد. ولى ما تفوه به  عریف مىمتغیرهاى میل و نفرت نیاز ما ت

 كنیم.  نیازى نمى  چنین

 خواهیم بحث كنیم.  )س(: خوب ما منكر این نیستیم، ما موضوعاً مى

 تفاوت متغیر اساسى میل و نفرت در دستگاه مادى با دستگاه الهى  - 2/2

 چرخد. اآلن، مادّى، حول میل و نفرتى كه متغیّر است مىكنیم. میل و نفرت  )ج(: ما هم موضوعاً بحث مى

گردد نه به امكان تأمین  خود ما مسلمین، در دستگاه الهى، میل و نفرتمان )سیاست( اساسش به خدا بر مى

  خواهیم. مبدأ تعریف خواهیم در حقیقت، اقتصاد را براى قدرت الهى مى مادّى. قدرت را براى اقتصاد نمى  رفاه

شود. این بسیار  به حداكثر رساندن رفاه مادّى نیست. سیاست، بخش خدماتى اقتصاد تعریف نمىسیاست، 

 است.   مهم

 )س(: بحث بر سر این است كه متغیر در میل و نفرت یا متغیر در اخالق چیست؟ 

نى یع )ج(: میل و نفرت یک مطلب است اما اینكه آیا اخالق عمومى هم همین است یا نه مطلب دیگرى است.

ما  گوئید كسى را اخالق لشكر چیست؟ اخالق سازمان والیت چیست؟ اخالق عمومى چیست؟ یک وقت مى

یعنى چه؟ سرت را به خدا بسپار « جُمجمتک هللاَعر ا»فهمد  خواهد یعنى مى كنیم كه دنیا را نمى سر لشكر مى
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خواهى  اى است به چه كسى مى گوید این چه دیوانه جلو تیر. تو به این شخص درجه بده. یک وقت مى و برو

گوئید محاسبه اصالً وسیله است براى  بدهى؟ به كسى بده كه اهل حساب و كتاب باشد. و یک وقت مى  درجه

گویند على را براى كجاها  خواهید. مى بن ابیطالب)ع( را به دلیل امور مادى نمى دیگرى. هرگز شما على امور

اى خود ایمان، دوم براى اینكه این ایمان تا معاد بكشد از اول مرگ گویى براى همه جا، اول بر مى  خواهى مى

چیز دیگرى ندارم.  ;بن ابیطالب)ع( گویى یک دلخوشى دارم آن هم على قیامت مى  هاى گرفته تا گردنه

گوید سرمایه من على  گوید سرمایه من مثالً عبادات من و... مى است. نمى ع(«)على»سرمایه من در قیامت 

نسبت به قاتلش هم بغض دارد. این از حقائق عالم است نه اینكه وسیله   یک حبّ است و همچنین است این

دارد. ولى در آمریكا نیروى نظامى، نیروى انتظامى، نیروى اطالعات   براى تمتعات مادى باشد. لذا خیلى فرق

اسبه این دو دستگاه فرق درصدِ خرج خدمات بشود. اصالً آئین مح 24نسبت به تولید ناخالص ملى باید جز 

 دارد. 

 تفاوت ساختارهاى سیاسى با ساختارهاى ادارى در تمركز و عدم تمركز - 2/5

 اگر بخواهیم این مطلب را خوب روشن كنیم، یک صحبت هست درباره اینكه وقتى بخواهیم سیاست را

تواند بدون نظام واقع بشود.  نمىكنیم ثانیاً باید ساختار داشته باشد. یعنى  تحلیل كنیم اوالً كار فرهنگى مى

دارد همه خصوصیات را دارد « تعریف، تكلیف، تطبیق»كالسیک داراى نظامى است كه باز آن نظام هم   ارتش

 بودنش یعنى یک عدّه خاصّى در آن هستند.   با حفظ ویژه

 ت هستند. )س(: پس ساختارهاى مدیریتى در یک جامعه معموالً ساختارهایى است كه متكفّل توسعه شدّ

 )ج(: نوع ساختارى كه در ارتش هست همیشه با ساختارهاى ادارى فرق دارد یعنى ساختار ارتش حتماً

دهند در حالیكه  آورند. ارتباط با بیرون را در محدودیّت انجام مى كند و اختیارات را باال مى متمركز عمل مى

برند. مخصوصاً سالحهاى سنگین،  تا رده باال مىكند. كنترل اسلحه را  اداره دیگرى این طور عمل نمى  هیچ

ها هم از فرمانده  كمترین جابجایى در آن انجام بگیرد، باید با امضاى فرماندهان باال باشد و فرمانده اگر بخواهد

شود. این غیر از معادالت مردم در امور اقتصادى است و  طرح مى« ستادِ مركز»همینطور... لذا مفهوم  باالتر و
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دادن بانک است كه اصالً چنین تمركزى ندارد. در خیلى جاها، اختیارات به حدّى تفویض   ر از قرضیا غی

گیرد. مثالً در همین بانک، كارها به شكلى انجام  در پائین قاعده هرم انجام مى شود كه تقریباً كارها مى

 -وردن نرخ سبد كاالها اثر دارد گذارى خودش در باال و پائین آ سیاست  با اینكه -شود كه بعد خود بانک  مى

آورد. درست است كه شبكه حاكم بر توزیع ثروت هست و  مى  میزان انتشار پولش را از سبد كاالها به دست

اندازد ولى چتر غیر مستقیم است. مردم به نرخى  چتر مى اندازد و حتماً بر مكانیزم عرضه و تقاضا سلطه مى

هرگز چنین كارى در دستگاههاى ارتش اجازه   بانک نیست و لكنكنند، نرخ دیكته شده  كه معامله مى

داد و ستدهاى میلیاردى واقع بشود بدون  دهند انجام شود. حتى ممكن است در بانک خریدها، فروشها، نمى

نه خرید  -براى جابجایى یک اسلحه  اینكه كمترین استیذانى را از مسئولین رده باال بخواهد و لكن در ارتش،

شماره و عدد دارد كه دست  ها شناسنامه، خواهد. اصالً تمامى اسلحه از فرماندهى كل اجازه مى -و فروش 

 كیست؟ تا اگر یک موقع تخلف بشود معلوم باشد. 

  شود. نه در اینجا، و در همه جاى دنیا اینگونه به عبارت دیگر كلیه ابزارهاى قدرت به صورت متمركز اداره مى

ها و ارتباطات است كه آن هم  دو صورت مستقیم و غیر مستقیم دارید. از طریق رسانهاست. البته قدرت را به 

دهد. قدرت، در بخش انسانى و هم در بخش تكنولوژى و هم در  زمینه اجتماعى قدرت را انجام مى ایجاد

 است حاال ما هستیم و اینكه ساختارهاى محیطى« اراده»امكاناتش، محصولى است كه همه موضوعش   بخش

پیدایش قدرت است. البته یكى از ساختارها هم خود همین ارتش و سیاست است. و اینكه قدرت منشأ   علت

شود، مجالس  ها به نام شهدا نوشته مى دهید كوچه یک نحو فرهنگ است. حتماً وقتى شما شهید مى  پیدایش

 كند.  حضور جدّى پیدا مى شود، این در فرهنگ شود و نقل شهادت و آخرت در جامعه مى مى متعددى برگزار

 بررسى تعریف فرهنگ  - 2

 ساختارها محیطساز فرهنگى )فرهنگ به عنوان بُعد جامعه( -احتمال اول  - 2/1
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 گوئیم ساختارهاى سیاسى از ساختارهاى فرهنگى متفاوت هستند. و از طرف دیگر )س(: ما از یک طرف مى

كنیم در واقع همه را نگاه  راین وقتى كه فرهنگ را نگاه مىگذارند بناب گوئیم همه ساختارها به هم اثر مى مى

 كنیم.  مى

كنیم. بله، بعداً خواهیم گفت كه  كنیم همه را نگاه مى گوئیم وقتى فرهنگ را نگاه مى )ج(: خیر! هرگز نمى

 شود به عنوان اثرات محیط بیرونى مالحظه كرد. ولى ساختارها )تعریف، تكلیف، فرهنگى را هم مى  اثرات

سازند. ساختار عینى هم هست عین ساختار علوم، ساختار  وجود آمدن فرهنگ، محیط مى  تطبیق( براى به

 بافت محصوالت و... 

 تعریف، تكلیف،»زنیم. این  اش این شد كه ما این قید فرهنگى را به همه ساختارها مى )س(: عمالً معنى

 هست.  در ساختار سیاسى هم هست، در ساختار اقتصادى هم« تطبیق

 سازد.  )ج(: خیر! ساختارهاى عمومى جامعه، فرهنگهاى عمومى را مى

تعریف، »  گوئیم بانک یک ساختار اقتصادى است كه داراى )س(: ساختارهاى عمومى واژه مبهمى است. ما مى

 هم هست. « تكلیف، تطبیق

 ى احتمال دوم: ساختارهاى متكفل عملیات سنجشى به عنوان ساختارهاى فرهنگ - 2/2

یعنى كل ساختارهاى مدیریّتى را اسمش  ;گذاریم كنار گویم ما اینها همه را مى )ج(: ببینید من ضدّش را مى

پژوهش، »شوند كه در موضوع  بنابراین فقط ساختارهایى فرهنگى مى« ساختارهاى سیاسى»گذاریم  مى را

م. در چنین فرض كه فرض گیری حضور دارند. موضوعشان را هم فقط عملیات سنجشى مى« تبلیغ آموزش،

محیط بیرونى فرهنگ را مجزّا و مستقل فرض كردیم. حتى قبول نكردیم كه به لحاظ شاخصه  دوّم است. ما

یعنى نیامدیم ببینیم در وحدت كل چه چیزى در فرهنگ اثر  دستگاه تحلیل واردش كنیم.  تأثیرى هم روى

 حظه كردیم. را مال  دارد بلكه آمدیم در درون فرهنگ و اثر گذاریش

 نگاه بخشى به فرهنگ در این احتمال  - 2/2/1
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 فرهنگ به عنوان یكى از سه بعد جامعه در اینجا مطرح نیست. فرهنگ به عنوان بخشى از ساختارها،

 شود.  اطالعات و محصوالت، لحاظ مى

  فرهنگى كه فقط خصوصیات ساختار« پژوهش، آموزش، تبلیغ»)س(: البته به یک معنا بُعد هم هست چون 

 نیست. نظام مدیریتى هم وابسته به یک پژوهش و آموزش هست. 

 فرمائند كه دانشكده افسرى هم دانشگاه دارد.  )ج(: یعنى مى

 )س(: بله 

 شود. بُعد آنجایى است كه هیچ جا را پیدا نكنید، مگر اینكه حضور آن وصف را گفته نمى« بُعد»)ج(: به این 

 و امتزاج با بخشهاى دیگر، غیر از اشاعه است. بُعد، مفهوم اشاعه است. اگرببینید. اختالط و مخلوط شدن 

اش كنید،  بخواهید سهم تأثیر كل  فرهنگ را در وحدت كل ببینید و هم بخواهید به صورت وصف مالحظه

درون و بیرون فرهنگ را به لحاظ جهت فرهنگى درست كنید و لحاظ جهات دیگر را حذف كنید. به این  باید

دهند. پس فرهنگ به دو  جز موضوعاتى كه وصف سهم تأثیر فرهنگ را از یک محیط نتیجه مى گویند مى

 به معناى خاص و یک بخش.  - 2به معناى یكى از سه بُعد كل  - 1برود  تواند به كار معنا مى

 احتمال سوم: فرهنگ به معناى فرهنگ عمومى و معرف بخشى از رفتار عموم مردم  - 2/2

برند، نه به معناى بُعد كل و  توانید به كار ببرید. فرهنگ عمومى را كه به كار مى سومى را هم مىحاال بعد 

بینند بلكه به معناى بخشى از رفتار عموم آحاد  بینند و نه به معناى بخش خاص مى تأثیر در كل مى  سهم

ور فرهنگ را در هیچ فعلى از گذارند. اگر شما به عنوان بُعد كل مالحظه كنید حض فرهنگ مى مردم، نامش را

توانید نادیده بگیرید. اگر كسى به  بگیرید كما اینكه حضور سیاست، اقتصاد یا... را نمى  توانید نادیده افعال نمى

تأثیرى، و به صورت بُعد كل، بُعد وحدت، بُعد جامعه مالحظه كند و بُعد تقوّمش را روى   صورت رسمى و سهم

شود كه چگونه تفكیكش كند. آن وقت  تارها و افراد ببیند، دچار یک مشكل مىساخ  افراد و اثرش را روى

بكن و سهم و تأثیر سیاست و اقتصاد را هم از تحت فرهنگى جدا بكن و كنار   گویند توصیفت را مشخص مى
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نگ عمومى توانى تفكیک كنى نه بنا به ارتكاز. زیرا ارتكاز هم بخشى از فره مى  هم بگذار. در واقع بنابر تعریف

 بخشى از ساختارها.   است. البته بخشى از رفتارها است نه

  )س(: سهم و تأثیر هم كه همیشه مشخص است. پس در هر سه باید همه موضوعات را همیشه نگاه كرد چه

 در جهانى شدن فرهنگى، سیاسى، اقتصادى. 

 تفاوت فرهنگ سیاست با فرهنگ  - 2/2/1

شه به لحاظ موضوع خودتان ببینید كه قبالً هم در بحثهاى گذشته عرض )ج(: موضوع بیرونى را باید همی

یعنى اگر در سیاست دو یا سه ویژگى باشد، از جمله ویژگیها، ویژگى فرهنگى است كه باید از جهت  كردم.

 سیاست را دید. یعنى باید بخش فرهنگى سیاست را درشت كرد.  فرهنگ،

 گذارد.  رى كه بر تفاهم و سنجش جامعه مى)س(: خوب تأثیر فرهنگى سیاست یعنى تأثی

  كند. طرف طلبى، تأثیر بزرگى دارد. چراكه سنجشها و محیط سنجشى را عوض مى )ج(: بله مثالً خود شهادت

گوید تو كجاى كارى؟ دیگران رفتند شهید شدند تو  اگر درباره زندگى كردن و زیبایى زندگى صحبت كند مى

خندد  مى ;را بگذارید جلوى كسى كه عازم به شهادت است« گى زیباستزند»دنیا هستى؟ شعر   در خیال

 بن ابیطالب )ع( یا زندگى در فالن محله؟  زندگى زیباست؟ زندگى با امام حسین )ع( و على  گوید كدام مى

در بحث مدل فرهنگى هم به نوعى مطرح شده بود. و به این  -اگر خاطرتان باشد  -)س(: این بحث 

باید دید ولى « بُعدى»خواهیم یا مدل موضوعى؟ در مدل وصفى،  دیم كه ما مدل وصفى مىرسی  بندى جمع

 و بعد ارتباط این دو را با هم تمام كرد.«. بخشى»موضوعى،  در مدل تطبیقى و

 )ج(: همین مهم است. 

 )س(: و این سومى آن موقع مطرح نبود و اآلن هم خیلى روشن نشده است.

 ول بخش فرهنگ در جامعه فرهنگ عمومى محص - 2/2/2

 كنید. البته اینجا به لحاظ )ج(: یعنى بخشى از رفتارها فرهنگى است. این عین تقسیمى است كه در بخش مى

 كنید.  فرهنگ عمومى نگاه مى
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 دارى به نام رفتارها. )س(: محصول بخش است؟ یعنى اگر بخشى نگاه كنى، یک محصولى در جامعه

 كند.  بخش همان بخش خودش است. و به صورت بخشى عمل مى)ج(: یعنى رفتار فرهنگى زیر

 گیریم؟ یا... كنیم؟ آنها را هم باز رفتار مى )س(: بر این اساس، سیاست و اقتصاد را چطور معنا مى

 )ج(: خوب حتماً آنها هم عین همین تقسیم را دارد ولى موضوعش سنجشى نیست.

 سنجش.  خواهیم بگوییم موضوع آن، رفتار شده نه )س(: مى

 گویید این رفتار، رفتارى است فرهنگى.  )ج(: در سطح سوم كه فرهنگ عمومى است، مثالً مى

)س(: یعنى این رفتار به فرهنگ تبدیل شده است. و این رفتار، مورد پذیرش فرهنگ عمومى قرار گرفته 

 است.

قه به حضرت ابا عبد...است؟ كنند، این جز عال زنند كار اقتصادى كه نمى )ج(: ببینید، وقتى مردم سینه مى

دهى و براى كسى  دیگر یک امرى شده كه مورد پذیرش قرار گرفته. و پذیرش عموم را اساس قرار مى   این

 فرهنگ نبوده تعجب برانگیز است.   كه در این

 دهید؟ )س(: فرض سوم را توضیح مى

بازگشت  )ج(: فرض سوم این است كه برخى از رفتارها به دستگاه معرفتى، دستگاه فرهنگى، نظام ارزشى 

و مراسم  كند. هرچند تحلیل آن انجام نگرفته تا مردم بعد از تحلیل، آن كار را بكنند. یعنى این آداب  مى

اینگونه   را بشود، اصالً در خارجخاص، ابتدا از شئون معرفت بشود و رابطه منطقى روشنى پیدا بكند بعد اج

 نیست. 

 رفتار عمومى موضوع فرهنگ عمومى  - 2/2/2

 گیرد.  اش این است كه فرهنگ در این فرض، موضوع سنجش قرار نمى )س(: پس معنى

انجام  )ج(: بله ولى پذیرش عمومى هست براى ابزار عالقه نسبت به حضرت سیدالشهدا)ع( این رفتار خاص را

 دهند.  مى

 س(: درست است كه پذیرش هست ولى آیا موضوع آن لزوماً همیشه رفتار است؟)
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 )ج(: بله به شرطى كه كلمه رفتار را عام بگیریم مثل رفتار ربوبى، ذهنى، رفتار به معنى یک عمل. 

 )س(: رفتار، یعنى آداب و سنن. 

  نیست. یعنى راندمان پولى جوابشگیرد و این یک كار اقتصادى  )ج(: یعنى مناسک و كارهائى كه انجام مى

زنند گر چه ممكن است  زنند، براى غذا خوردن كه سینه نمى نیست. بین خود و خدا، اینهایى كه سینه مى

 تر باشد ولى غالب مردم كه چنین نیستند.  اى باشد كه برود جایى كه چرب ساده  یک آدم

 لزوم پرداختن به فرهنگ عمومى در ضمیمه طرح  - 2/2/5

 (: خوب حاال ما این فرض سوم را چقدر الزم است دخالت بدهیم؟)س

كنند. فرهنگ عمومى را به مناسكى  فقط در ضمیمه ذكر مى -یعنى فرهنگ عمومى  -)ج(: این فرض سوم را 

كنند. علّتش هم به این بر  در جامعه رسم هست، رسومات و سنن مرسوم و معمول بین مردم، تعریف مى  كه

شناسى اساساً جاى دین در آداب و سنن است. و مفهوم معرفت و معرفت حاكم در  دید جامعه از  گردد كه مى

ندارد. و نسبت به سایر معرفتهاى اجتماعى، معرفتى است تابع و متغیر اگر اینچنین باشد یعنى   شناسى جامعه

ن داشته باشد. البته فرض كنیم، دین چیزى جز آداب نیست و اصالً الزم نیست كه برها  دین را معرفت تابع

طور است چون ساخته بشر است. خالصه اگر دین جامعه، دین برهانى باشد،   در ادیان غیر الهى قطعاً همین

 ساختارهایى است كه حساب و كتاب دارد.   مناسكش هم ریشه برهانى دارد مثل

 « اخالق، تعریف، تكلیف، تطبیق»گیرى  فرهنگ عمومى منشأ شكل - 2/2/4

 سازد یا خیر؟ بله رفتار عمومى هم اخالق ساز است. اساساً د دید، آیا رفتار عمومى هم اخالق مىحاال بای

، اساس در ایجاد پذیرش عمومى است. به عبارت دیگر نظام قوانین را و ساختار «تعریف، تكلیف، تطبیق»

ى و چه در زندگى یک المللى چه در زمینه جهان كه هماهنگ كننده رفتارهاست چه در زندگى بین قوانین را

 سازد.  مى« تكلیف، تطبیق تعریف،»ملّت، 

 شود قوانین؟  )س(: پس تكالیف مى
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 «تعریف و تكلیف و تطبیق»دهد ولى قوانین بدون تطبیق، كارآمد نیستند.  )ج(: بله، تطبیق را هم قاضى مى

اعى، در پیدایش هر كنند. این نظام زندگى اجتم روى هم، ساختار و نظام زندگى اجتماعى را مشخص مى

پذیرش، دخالت بسیار مهم دارد چون محیط زندگى است. باالى این هم ساختار علوم است، پائین این   گونه

 محصوالت است. هم ساختار

 هاى این سه ساختار را بشكافیم. )س(: پس ما جلسه آینده ان شأ... بتوانیم شاخصه

 سازد. ت و گفتیم كه علوم حتى ادبیات را هم مىگذش« علوم، ساختار و محصوالت»)ج(: قبالً هم بحث 

«العالمین رب هللالحمد  و آخر دعوینا ان»  



 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

 «علوم، ساختارها، محصوالت»هاى تطبیقى بررسى تحوالت  شاخصه : عنوان جلسه

 14جلسه 

 :فهرست مطالب

 212    ساماندهنده سه سطح از رفتارهاى انسان« علوم، نظام مدیریت، محصوالت» ساختارهاى - 1

 212«   اخالق، افكار و رفتارهاى خاص»هماهنگى این سه سطح رفتارهاى انسان منشأ پیدایش  - 1/1

 212    ساختار رفتارهاى اجتماعى مبدأ وحدت سه ساختار فوق - 1/2

و محصوالت به « اى المللى، منطقه جهانى، بین»ساختارها به « نسانىپایه تجربى، ا»تقسیم علوم به  - 1/2

 215«   عمومى، گروهى و فردى»

 215    كیفیت توسعه علوم، ساختارها، محصوالت - 2

 215    تغییر در مقیاس عالمت توسعه علوم - 2/1

 215    سرایت تغییر مقیاس در علوم نظرى به علوم تجربى و انسانى - 2/1/1

 214    تغییر در مقیاس عالمت توسعه سازماندهى ارتباطات اجتماعى - 2/2

 214    تغییر نیاز و ارضأ محصول تغییر سازماندهى ارتباطات - 2/2/1

 214تغییر محصوالت در پاسخ به ارضأ نیازمندیهاى جدید    - 2/2

 215    تایى براى بررسى روند تحوالت این سه بخش 27ضرورت تنظیم جدول وصفى  - 2

 215    لزوم اثبات عینى نظریه وابستگى تحوالت سه بخش در عینیت - 2/1

 217    مباحث اجرائى روند پژوهش - 5





 بسمه تعالی

  79/2/7جهانى شدن فرهنگى تاریخ: 15جلسه 

 « علوم، ساختارها، محصوالت»هاى تطبیقى بررسى تحوالت  عنوان: شاخصه

 ساماندهنده سه سطح از رفتارهاى انسان  « علوم، نظام مدیریت، محصوالت»ساختارهاى  - 1

  كه در حقیقت -هاى تطبیقى براى بررسى تحوالت علوم  بحث این جلسه راجع به این است كه شاخصه

 -ساختارهاى محصوالت هستند  یكدسته از ساختارهاى ابزارى، ساختارهاى مدیریتى روابط اجتماعى و

توان براى این سه، نام دیگرى قرار داد، تا تطبیق آن راحت انجام شود باید دید كه علوم چه  آیا مى چیست؟

 ;است« حدّ، حكم و مسایل و پاسخ به آن»دهد؟ پیداست كه هر عملى داراى  تشكیل مى ساختارهایى را

 دهد.  است كه مجموعه آن روى هم یک نظام را تحویل مى اجزأ داراى یک نظاماتى  یعنى هر علمى با این

  توان نام اینها را ساختارهاى نظرى قرار داد، نهایت اینكه از نظرى محض، تا معادالت كاربردى را شامل مى

شود كه همه اینها مفهوم هستند، ولو اینكه براى حل یک كار عینى باشد. تناسبات نقشه یک ساختمان  مى

شاید بپرسید این ساختار  باشد. كشى مى ختمان و غیر از نقشه یک ساختمان روى كاغذ نقشهخود سا غیر از

یعنى  ;دهد سامان مى گوئیم یكدسته از رفتارهاى انسان را دهد؟ در جواب مى چه چیزى را سامان مى

أ یا كارگر بن كشد كه از این طریق رفتار اى را مى مهندس، یک معادالتى دارد كه بر حسب آن معادالت نقشه

كند؟ و  كند، به این صورت كه بنأ چگونه مصالح را با هم مخلوط تاسیساتى را هماهنگ نموده و مدیریت مى

 كند، چگونه پایه ساختمان كنده شود؟ و... همه اینها اثر علوم است، چون آن كسى كه میله گرد را درست مى

كند، محصول یک دسته دیگر از علوم  مىاثر یک دسته از علوم است و آن كسى كه سیمان را درست 

جاتى از انسانها كه مشغول یک رفتارى هستند و در حال انجام یک كارهایى  عبارت دیگر دسته  باشد. به مى

یعنى یكدسته از رفتارهاى  ;كند تا چیزى تولید شود اند كه رفتار اینان را هماهنگ مى علوم  هستند، انواع

 كند.  هماهنگ مى  اجتماعى را علوم

 كنید؟  مقید مى« یكدسته»)س(: چرا آن را به 
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 دهم.  )ج(: راجع به این مسئله بعداً توضیح مى

 « اخالق، افكار و رفتارهاى خاص»هماهنگى این سه سطح رفتارهاى انسان منشأ پیدایش  - 1/1

 ها، تكلیفها وتعریف»كند كه در آنجا یكسرى  یكدسته دیگر از رفتارها را ساختارهاى مدیریتى هماهنگ مى

توان گفت محصول نیز  سازد. آیا مى وجود دارد و مجموع اینها یكدسته از رفتارها را هماهنگ مى« تطبیقها

 كند؟  دیگر از رفتارها را هماهنگ مى  یكدسته

رفتارها،  باشد؟ و این سه سطح از در اینصورت موضوع هر سه ساختارها، سه سطح از رفتارهاى اجتماعى مى

  گردد و همچنین منشأ پیدایش شود و منشأ پرورش تعلقات و فرم گرفتن تعلقات مى یش اخالق مىمنشأ پیدا

شود و منشأ پیدایش فرم گرفتن افكار و ادبیات و حتى اندام انسان  فرم گرفتن رفتار روحى یا حساسیتها مى

اگر  -ین مسئله بدهم نه اینكه بخواهم این مطلب را تطبیق به ا -كنم  من بعنوان مثال عرض مى شود؟ مى

ها نیست، در جامعه اروپایى و امریكایى یک مدل  ها مانند هندى ها و آمریكایى اروپایى  بینید كه اندام مى

نشست و برخاست خاص و یک حركات خاصى وجود دارد كه در جامعه هند وجود   تغذیه خاص و یک مدل

ند، تقریباً ورزشها همسانى دارند، در قسمت خلبانى ده كه در ارتش انجام مى  هایى ندارد. شاید از نظر نرمش

قسمت شاید در تغذیه، ورزش، حتى ادبیات، افكار و موضوعات صحبت   یک شباهتهاى زیادى دارند، در این

اش در بستر ساختار اجتماعى شكل گرفته و فرم  همه« ذهنى و جسمى روحى،»بهم نزدیک باشند، اما بافت 

بنابراین  سه دسته از ساختارهایى هست كه...« روح، ذهن و جسم»  بر پرورش گیرد، یعنى فرهنگ حاكم مى

فرد   باشد، در عین حالى كه جامعه متقوم به فرد در بستر جامعه است و جامعه هم داراى سه ساختار مى

 است.  -كه بیان كردیم  -باشد، اما كیفیت رشد فرد هم متقوم به این سه ساختار اجتماعى  مى

 تار رفتارهاى اجتماعى مبدأ وحدت سه ساختار فوق ساخ - 1/2

 -كند  بعنوان سه ساختارى كه رفتار جامعه را درست مى -شاید بگویید درست است كه ما این سه ساختار را 

هاى  ایم تا فرهنگ بوجود آمد، اما ما به دنبال شاخصه ایم و این سه را بستر پرورش هم قرار داده تعریف نموده

گوییم ما از این زاویه كه آمدیم ساختار را تعمیم دادیم و رفتارهاى اجتماعى را  نه اینها! مى بودیم  تطبیق
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توانیم مطلب دقیقترى هم بگوییم یا اینكه خیر! همان علوم براى شاخصه بودن بهتر  مى اصل قرار دادیم، آیا

كنیم، وقتى خواستیم  اجتماعى مى آنرا به وحدت برسانیم آنرا وارد ساختارهاى رفتار  است. زمانى كه خواستیم

 گوییم علوم، ساختارهاى مدیریتى، ساختار محصوالت.  مى آنرا به وحدت برسانیم،

محصوالت به  و« اى المللى، منطقه جهانى، بین»ساختارها به « پایه تجربى، انسانى»تقسیم علوم به  - 1/2

 « عمومى، گروهى و فردى»

  گوییم علوم را به بحث علوم كنیم؟ مى ثرت بیشتر برسانیم، چكار مىشاید بپرسید اگر خواستیم آنرا به ك

 ساختارهاى مدیریتى را هم به بحث ساختارهاى جهانى، ;رسانیم نظرى محض و علوم  تجربى و انسانى مى

  رسانیم، در بحث محصوالت نیز بحث اى و قراردادها و یا ساختارهاى ملى مى المللى و قراردادهاى منطقه بین

  والت را كه براى عموم قابل مصرف است و محصوالتى كه براى گروه یا سازمان قابل مصرف است، مطرحمحص

كنیم. قطعاً یكدسته از محصوالت هستند كه قابلیت مصرف فردى و گروهى ندارند. در ماهواره یا فیبر  مى

ف فردى دارد. در معناست كه مصرف فردى داشته باشد، اما تلفن حتماً مصر رسانه جمعى بى نورى یا

معناست كه مصرف فردى مطرح شود، یا در صنایع ذوب آهن و  تولید برق و نیروگاهها بى  هاى بزرگ توربین

مصرف فردى معنا ندارد. البته در یكسرى امور هم مصرف گروهى و فردى هر دو مطرح   صنایع نفت و... هم

 باشد.  مى

 كیفیت توسعه علوم، ساختارها، محصوالت  - 2

 تغییر در مقیاس عالمت توسعه علوم  - 2/1

نمودش  توانیم بگوییم تنوع در تغییر مقیاس تاثیر علوم و عوض شدن مقیاس قابل فرض است؟ هرچند آیا مى

 شود.  شود، نسبت بین وصفها مالحظه مى در مسایل مختلف باشد، وقتى تغییر مقیاس پیدا مى

 )س(: تغییر در مقیاس عالمت چیست؟

 توسعه در علوم است. )ج(: عالمت 

 سرایت تغییر مقیاس در علوم نظرى به علوم تجربى و انسانى  - 2/1/1
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 این تغییر در مقیاس، در علوم نظرى محض وجود یافته است، مثالً رابطه كم و كیف، چگونگى و نسبیت و...

علوم انسانى هم سرایت كه آثارش با یک فاصله زمانى در كل علوم تجربى ظاهر شده است، از علوم تجربى به 

 است و اساساً رفتار را تغییر داده است.   كرده

 تغییر در مقیاس عالمت توسعه سازماندهى ارتباطات اجتماعى  - 2/2

 یعنى در ;در گستردگى مسایل سازماندهى ارتباطات اجتماعى در مسئله مدیریت نیز این مسئله مطرح است

مطرح است. مقیاس همكارى عوض شده است، یعنى كارهایى كه  گسترگى در تنوع این، مسئله تغییر مقیاس

باشد، دیگر كار بین متعاملین  متعاملین بود به كارهایى تبدیل شد كه موضوعش كار سازمانها با هم مى  بین

كنند تا ببینند كه آیا  زمان  نماینده وزارت نیرو یا نماینده وزارت كشاورزى با هم صحبت مى  نیست. در این

باشد،  دیگر صحبت از خان و مزارع كشت خودش و درست كردن بند انداز نمى  ست كنیم یا خیر؟سد در

كه هر كدام یک نیاز موضوعى،  -دو مدیر براى حل نیازمندى اجتماعى  االن دو نیاز اجتماعى مطرح است و

دولت نه كنند. خود پیدایش هیئت  موضوع با هم  بحث مى در مورد ارتباط دو -موضوع كارشان است 

بجاى رئیس جمهور فعلى یک خان خانان بود و امرائش   نفر خان باید مورد دقت قرار گیرد، قدیم 20پیدایش 

  منطقه بودند كه در كل یک 20خان مربوط به  20هم فرضاً 

دادند، حاال اینها بصورت موضوعى شده است، ارتباط كارهایشان بهم در یک سازمان  ملت را تشكیل مى

گیرى از تخلفات یا  گذارى و به دستگاه پیش جود آمده است و تازه ارتباط كل اینها به دستگاه قانونبو  دیگرى

 باید مورد مالحظه قرار گیرد.   دستگاه قضایى

 تغییر نیاز و ارضأ محصول تغییر سازماندهى ارتباطات  - 2/2/1

  نیازهاى اجتماعى و مدیریت براى گوییم گسترش تنوع در دهد؟ مى به نظر شما اینها چه چیزى را نشان مى

دهد، یعنى مفهوم نیاز براى شما عوض شده است، اما  سازى تالشها در حل نیازمندیها را نشان مى هماهنگ

هزار تومان كار كند، مفهوم نیز تغییر نكرده است. پس ممكن است  20افغانى كه حاضر است با ماهى   براى
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یعنى  ;و سازماندهى مدیریتش عوض شده و گسترش یافته و تنوع بیابد ارضأ نیاز و روابط اجتماعى  كه مفهوم

 شود. گسترش و تنوعش عوض مى  نوع مقیاس

 تغییر محصوالت در پاسخ به ارضأ نیازمندیهاى جدید  - 2/2

همكارى  شود. چون گسترش نیازمندیها و در مرحله سوم نوع تنوع ارضأ نیازمندى در محصوالت نیز عوض مى

  مكان حل نیازمندى یک بحث است، گسترش تنوع نیازمندیها و حلش همان مسئله محصوالتدر تولید ا

  باشد. اما خود نیازمندیها موضوعاً و روابط اجتماعى، موضوع است، چون حل نیازمندى توسط محصوالت مى

ر حالیكه كنند، د نفر در ساخت یک فیلم كار مى 40یا  50بینید كه گاهى  سازماندهى جدید است. االن مى

گفتند كل آن دستگاه و محیط  كار قصه مى هایى بودند كه براى آدمهاى بى ها یک نقال خانه در قهوه  در قدیم

گاه قابل قیاس با مسئله فیلمهاى فعلى نیست، شما تئاترهاى آن موقع را  حساب كنید، هیچ كارى را بخواهید

و ارضأ نیاز آن موقع، هیچكدام قابل قیاس با االن  با فیلم نیست. نیازهاى آن موقع  حساب كنید، قابل قیاس

نیست. خالصه اینكه وقتى تغییر در مقیاس علوم یا رفتار اجتماعى در یک سطح مالحظه شود، روابط 

كند و  آید، گسترش و تنوع در تولید امكان رفع نیاز پیدا مى متناسبش هم در ساختارها بوجود مى  اجتماعى

 آید. پس اولى امكان حل نیاز و دومّى خود حل نیاز است.  رضأ نیاز بوجود مىمحصوالت و ا بعد تنوع در

 تایى براى بررسى روند تحوالت این سه بخش  27ضرورت تنظیم جدول وصفى  - 2

  قسمت 9گیرى علوم، ساختارها و محصوالت را دسته به دسته كنیم؟ اگر ما اینرا  حال آیا باید براى شاخصه

تاى آنرا بیان كنیم،  27گیرى كنیم، ظاهراً اگر  ا بخش بخش كرده و تاریخ تحوالت آنرا پىتوانیم آنر كردیم مى

 شود.  كردن آن راحت مى  گیرى پى

 شود.  )س(: بهر حال این استدالل ما هست كه این مسئله مبدأ این تأثیر مى

 لزوم اثبات عینى نظریه وابستگى تحوالت سه بخش در عینیت  - 2/1

  گردد. یعنى اش به تحلیل نظرى بر نمى یل مهم این است كه با روند خودش جوابگو باشد، همه)ج(: االن تحل

گوییم اگر تئورى این باشد، باید در دهه فالن، فالن تحوّل رُخ داده باشد. در صورتى كه آن تحول رُخ داده  مى
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كه دوران بین سلب و تئورى ما درست است. یعنى كال در بحث مدل عینى تنها این كافى نیست   باشد،

نظرى فقط استحاله را تمام كند، در اینجا ضرورت و استحاله كافى نیست، بلكه در اینجا گفته   ایجاب بصورت

تئورى حق است و این نتیجه این است، پس باید در دهه دوّم فالن اتفاق افتاده باشد و   شود كه اگر این مى

 درصد این مطلب درست در بیاید، تئورى درست است.  70د، اگر تحول رُخ داده باش  در دهه چهارم باید فالن

 شود؟  )س(: ما االن خوب است كه در یک مقیاس كوچكى اینرا پیاده كنیم تا ببینیم چه مى

درصد سازگارى كافى است. دیگر اینكه به دنبال اثبات استحاله  70)ج(: پس ابتدا به دنبال تطابق نیستیم و 

یعنى  ;بدنبال اثبات امتناع و ضرورت نیستیم. اینها نكات بسیار مهم كار ما استضرورت نیستیم و  و

خواهیم پاسخگویى این تئورى را  بلكه مى ;نظر تئورى اثبات كنیم كه این تئورى درست است خواهیم از نمى

 گیرى كنیم.  درصد تخمین پى 70در عینیت با 

 ند باشد...توا )س(: حاال در حدّ منابعى كه در اختیار ما مى

  )ج(: همه اینها امكان این را كه یک تئورى براى پاسخگویى در عینیت در تحقیقات میدانى نیاز به استقرأهاى

كند اساساً كار تحقیق میدانى بدون استقرأ عینى ممكن نیست، در استقرأ عینى  كمّى وسیع دارد، ثابت مى

 كنید.  بردارى مى كنید و نمونه جدول درست مى  هم یک

 توانیم با این گستردگى حرف را در بیاوریم، من خیلى مطمئن نیستم.  )س(: اینكه ما مى

 )ج(: بله، من هم مطلب شما را قبول دارم، چون براى اینكه بتوانید یک جدول آمارى درست كنید و اینها را

رد. این كار دو یا سه گیرى ك مورد پى 10تایش باشد و باید اینگونه در  70تا  100بچینید و بگوییم باید از 

 نفر نیست. 

 مباحث اجرائى روند پژوهش  - 5

 )س(: آنچیزى كه ابتدا در نظر ما بود، این بود كه ماقبل از وارد شدن در متن تحقیق و كارروى منابع...

  توانید درست كنید، باید بدانید كه این تئورى چون )ج(: یک تئورى نظرى در مورد فرهنگ عینى را مى

 ى درباره عینیت نیست كه با دوران بین ضرورت و امتناع درست شود، ابتدائاً توجیهاتى سطحى به نظرا نظریه
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 آورد، شناسى پدر ذهن دانشجو را در مى خواندند، آن جامعه شناسى آریان پور را مى رسد، آقایانى كه جامعه مى

نداشت ایشان به دنبال تعریف چون با منطق صورى هماهنگى داشت و در هیچ جاى آن دلیل و برهان وجود 

 گشت كه اصالً این با آن دستگاه هماهنگى ندارد. در دستگاه منطق صورى و امتناع و ضرورت مى  برهان

)س(: بهر حال آنچه كه غرض ما از این دوره بحثى بود، آن بود كه ما روشهاى تحقیق خود را پایه ریزى 

اش  حقیق شویم. عمالً این مسئله در همین قسمت منابع، معنىباشیم، قبل از اینكه بخواهیم وارد متن ت  كرده

 تر كنیم، بدون وارد شدن به منابع امكان ندارد.  اگر بخواهیم روش خود را از این تطبیقى  این است كه

بندیهاى مصادیق را تمام كنیم، خود این یک بحث است. بعد باید به  )ج(: ما باید سرفصلهاى كلى دسته

 تا بر گردیم و بازخور پیدا كند و بهینه شود. بپردازیم  گشتن

گیریم. منتها  اى مى كنیم كه حداقل در چند مورد تطبیق كنیم تا ببینیم كه چه نتیجه )س(: ما سعى مى

تا زمانى كه مطالعات جنبى ما جواب دهد، در صورتى كه مناسب بدانید وارد مرحله بعدى بحث   توانیم مى

ریزى  استیم بعد از تأمین منابع، تجزیه و تركیب را بررسى كرده و روشهایش را پایهخو ما مى  شویم و آن اینكه

 كنیم. 

)ج(: تنظیم جدول حداقل و حداكثر آمارى براى هر كدام از این مطالب الزم است، یعنى چه حداقل از كار 

یم و چه حداكثرى خور بست مى توانیم كار كنیم و به بن قابل اجتناب است كه اگر تطبیق نكنیم، نمى غیر

نیست و با محدودیت امكاناتى كه داریم، قابلیت آن امنتاع عملى دارد. اگر یكطرف مقدورات و   براى ما ممكن

در نظر بگیریم و در یک طرف هم محدودیتهاى عینى و حداقل غیر قابل اجتناب را در  حداكثر توانمندى را

شد كه این مقدورات بر این كم هست، باید بدانیم كه  غیر قابل اجتناب معلوم  نظر بگیریم. اگر در حداقل

 به امكان برتر داریم.  بلكه نیاز ;دیگر ضعف از كار ما نیست

 تواند در اختیار ما باشد، چه از نظر كنیم كه مى )س(: مهم این است كه ما متناسب با امكاناتى كه بر آورد مى

 زمانى و مالى، بتوانیم كار را جمع كنیم. 
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  توانیم بردارى، نمى باید مقدور خود را بگوییم. اگر اینرا نداشته باشیم، براى جدول آمارى یا نمونه)ج(: پس 

 كارى انجام دهیم.

 )س(: یعنى باید در حد همین بحث، باید جدولش را كامل كنیم و بگوییم حداقل و حداكثر در این چیست؟

 یعنى باز، وصفى كار كنیم. 

توانیم  یک حداكثر و یک حداقلى را تمام كنیم، تا معلوم شود كه آیا ما مى )ج(: به عبارت دیگر ما باید

 را پاسخ دهیم یا خیر؟  سئوالى

 شود بصورت وصفى انجام داد.  )س(: خود همین را مى

 دهد.  شود كه اگر از این كمتر كار كنیم، این جواب نمى )ج(: بعد معین مى

 شود.  شود، از این طریق تحلیل بیان مى شود یا نمى )س(: باز اینكه از این كمتر مى

 شود. چون ممكن است باز هم پاسخ ندهد. اما یک چیز نیست. در خود )ج(: با یک تخمین و تقلید بیان مى

بردارى انجام شود. كه  همین مسئله من یک پیشنهاد دارم. یک دانشى در دنیا درست شده بنام آمار تا نمونه

و در آن گندم كاشته باشید و بصورت مختلط در آمده باشد، یک جدول یک زمینى داشته باشید  اگر شما

توانم بر اساس این محورها و فالن محورها، مفهوم تراكم و بازدهى و  گویید مى دهید و مى مى شطرنجى قرار

این ماتریس ببرم و بگویم كه اگر فالن حد نمونه بر داشتید كافى است و بعد من  ها را در مطلوبیت دانه

شود. این باید باشد تا سئواالتى را كه از من درباره آمار  برداشت مى توانم بگویم كه از این زمین چقدر مى

 كنید...  مى

قرار است در همه چیز متخصص شویم )!( تا بتوانیم  &)س(: خوب این نكته معنایش این است كه الحمدا

 كار را انجام دهیم.   این

 دهند. بعد در دنیا درست شده است و یک كارهایى هم انجام مىهایى  گوییم یک تخصص )ج(: گاهى مى

خواهیم انجام دهیم، اما نه از آن راه، در اینصورت  دهند، ما هم مى گویید آن كارهایى كه آنها انجام مى مى
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و تا اندازه یک اقتصاد سنجى و آمار ساده در حد آمار سال سوم دبیرستان تورّق كنید تا بتوانید د  مثالً باید به

 داشته باشید.  سئوال جدى از من

  اش خودمان هستیم، یكدفعه هم گوییم هیچ چیز الزم نیست و همه افتیم و مى )س(: یكدفعه از آنطرف مى

 گوییم در همه چیز دست داشته باشیم.  مى

 اخواهیم سئوال كنیم و شم )ج(: اگر بخواهیم سئوال كنید، این مسایل مطرح است. شاید بگویید ما نمى

گویم این شكل بحث خوب نیست. شما بگویید من از عینیت سئوالى  مطالب را بگویید و جلو بروید. من مى

دهیم. بلكه  در اینصورت نه سال به سال، بلكه ده سال به ده سال هم شما را مراجعه به كتابها نمى ندارم،

ید تطبیق كنید باید حرف آنها را دهیم. اما اگر بخواه بر اساس وحدت و كثرتش انجام مى تمامیت تئورى را

 هم مالحظه كنید.

 رسانیم تا ببینیم مرحله بعدى و )س(: اصل مطلب روشن است. پس ما همین قسمت را به جمعبندى مى

 شود.  مطالعات چگونه مى

«العالمین ربّ هللالحمد  و آخر دعوینا انّ»  





 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

ساختارها بر   اجمالى از تئورى تحقیق )تأثیر تحوالت علوم بر تحوالت ساختارها و تحوالت : عنوان جلسه

 تحوالت محصول(

 15جلسه 

 :فهرست مطالب

 225    مقدمه

 ر محصوالت و ساختار محصوالت بر قدرت تئورى تحقیق: تأثیر ساختار علوم بر ساختا - 1

 225    ساختن ساختارهاى اجتماعى

گانه نیاز در جامعه )نیازهاى فردى، گروهى، دولتى * تكاملى، صنفى، فردى *  27جدول  - 1/1

 224سیاسى،فرهنگى، اقتصادى(   

 224پیدایش محیط فرهنگ توسط ساختارهاى علوم، مدیریت و ارضأ و نیاز    - 1/2

 225تفاوت دستگاه مادى و الهى در روند تأثیرگذارى ساختارها بر یكدیگر    - 2

    در دستگاه مادى  تأثیر ساختار محصوالت )نیازى مادى( بر ساختارهاى اجتماعى و ساختارهاى علوم - 2/1

225 

    التتأثیر تعلقات به مفاهیم وحى بر ساختارهاى علوم، ساختارهاى اجتماعى و ساختارهاى محصو - 2/2

227 

 223    لزوم تعیین موضوع متغیّر و تعیین سطوح عوامل متغیّر در تئورى فوق - 2

    هدایت تئورى ها و تطبیق به عینیت و بررسى ظرفیت كنترل و لزوم اثبات عینى تئورى با ارائه شاخصه - 2/1

223 

 229    شاخصه اصلى در مطالعه تحوالت« كارآمدى عینى» - 2/2
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 229    شاخصه كارآمدى عینى« عت، دقت و تأثیرسر» - 2/2/1

«   تكلیف، تطبیق تعریف،»در نظم و انضباط اجتماعى و بهینه « سرعت، دقت، تأثیر»تأثیر باال رفتن  - 2/2/2

220 

به پرورش « علوم، مدیریت، محصوالت»ضرورت شكستن ارتكاز موجود پیرامون علوم ارتباط ساختارهاى  - 5

 222افراد   

 222    امكان تأثیرگذارى بر روند موجود جهانى - 5/1

 225    لزوم بدست گرفتن محیطسازى و در انزوا قرار دادن فرهنگ مادى - 5/2

 224قدرت و خشونت، باالترین شاخصه در جهانى شدن در جهان امروز    - 5/2

 225    جهانى« بیقتعریف، تكلیف و تط»میزان سهم تأثیر در منتجه جهانى معیار در دست داشتن  - 5/5

 227    تغییر هویت اخالقها با باال رفتن سهم تأثیر در منتجه و محیط سازى جهانى - 5/5/1

 223«   بیم و توسعه آن با امید»ایجاد شرایط از  - 5/4

 223عدالت به معناى ایجاد تناسبات زندگى موجود    - 5/5

 229«   ا، محصوالتعلوم، ساختاره»لزوم تنظیم جدول حداقل از اوصاف  - 4



 بسمه تعالی

 

 79/2/11جهانى شدن فرهنگى تاریخ: 14جلسه 

 مقدمه 

تا به  رسد كه ما در این سلسله اوالً باید حداقل و حداكثرى را براى خودمان مشخص كنیم  )س(: به نظر مى

 گیریم، به فرض اینكه تتبّعى را انجام دادیم،  ىبندى برسیم. ثانیاً در همان حداقلى كه مفروض م یک جمع

خواهیم از آن استفاده كنیم؟ یعنى با چه نگاهى به یک تاریخ تحولى كه براى فیزیک  بدانیم كه چگونه مى

نوشته شده یا براى یک علم دیگر نوشته شده، بنگریم. مثالً فیزیک مكانیک تبدیل به فیزیک كوآنتوم شد. 

 بعد... اى و ذرّه  بعد فیزیک

  تئورى تحقیق: تأثیر ساختار علوم بر ساختار محصوالت و ساختار محصوالت بر قدرت ساختن - 1

 ساختارهاى اجتماعى 

  اش این است كه بالفاصله به شما بگوئیم كه ساختارهاى بافت محصوالت هم عوض شده )ج(: حتماً نتیجه

كه محصوالت است  -یل شده مسلماً ابزارهاى دولتها اى یا كوآنتوم، تبد مثالً وقتى كه فیزیک به فیزیک هسته

 شود.  مى  عوض -

 گانه نیاز در جامعه )نیازهاى فردى، گروهى، دولتى * تكاملى، صنفى، فردى * سیاسى، 27جدول  - 1/1

 فرهنگى، اقتصادى( 

  یک به عبارت دیگر محصوالت سه دسته هستند. یک یک دسته از محصوالت براى نفع نیاز گروه است. و

كه مسئولش  -محصوالت كه براى رفع نیاز دولت است. آن وقت نیازها هم در نیازهاى تكاملى یا توسعه 

شود. اگر ما سه نوع نیاز، در سه سطح داشته  و نیازهاى صنفى و نیازهاى فردى ضرب مى -هست   دولت

سیاسى، »دسته ابزار در سه دسته  9دسته ابزار هم الزم داریم كه  9نیاز خواهیم داشت. و  باشیم، نُه تا ارضأ

دسته نیاز داریم. مثالً یک دسته از چیزهایى را كه  27شود كه طبیعتاً ما  مى  ضرب« فرهنگى، اقتصادى
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حاال چه اثبات هویّت در  ;هویّت است. یعنى لزوماً براى تغذیه نیست  كند براى اثبات شخص خریدارى مى

یا التقاطى یک شیبى دیگر مثالً در هشتاد و یكى به آن بدهیم تا  ،دستگاه الهى باشد، چه در دستگاه الحادى

اى  دانید پس از اینكه فیزیک به كوآنتوم یا هسته مى  سیرش را به طرف الهى بودن بیاوریم. همانطور كه

اند.  نرفتهاى  زیر بار محدودیتهاى سالح هسته  اى شدند، تا اآلن رسید، برخى دولتهایى كه داراى اسلحه هسته

المللى را به نسبت، تحت تأثیر  بین  خواهد تعاریف سیاسى مثل آمریكا و اسرائیل یعنى از این طریق مى

خواهد  آن این است كه مى  خواهد تطبیق و تكلیف را تحت تأثیر قرار دهد. حداقل خودش قرار دهد. و یا مى

 است.   شان ها وجود تحقیقات فیزیكىكند. پشتوانه آن در تطبیق دخالت كند و این كار را االن مى

 پیدایش محیط فرهنگ توسط ساختارهاى علوم، مدیریت و ارضأ و نیاز  - 1/2

 سازد. و بعداً یک دسته از علوم و ساختارهاى مدیریتى و ساختارهاى ارضأ نیاز براى فرهنگ، محیط مى

گیرى كشورهایى كه در باال هستند  موضعكنند. بیم و امیدشان به  كشورها به دید عظمت به آنها نگاه مى

كند. وقتى كه این گونه شود حتى كشورهاى اسالمى هم خودشان را در حال توسعه  مى بستگى پیدا

دهند. اصالً اعتقاد ندارند كه  دانند. گویا مسلمین هم نمره باال را به آنها مى مى  نامند. و آنها را پیشرفته مى

نیست، بنابراین در نظر ما پست و حقیر هستند و ارزش ندارند. از كل سران   چون فرهنگشان الهى و اسالمى

اى بعد از امام خمینى و امام خمینى در باالترین سطح، اینها را  خامنه ا... اسالمى فقط حضرت آیت كشورهاى

ند و بقیه سران مسلمین را به جایى برسانند كه  زیر بار اینها نرو  خواهند روحیه كنند. و مى تحقیر كردند و مى

بخش امنیتى یا در بخش صیانت سیاسى است. در بخش  كند. این در اسالمى هیچ كس یک چنین كارى نمى

كنند. حتّى  تكنیک و علوم آنها كامالً خضوع مى گویند یعنى در برابر صیانت فرهنگى همین قدر را هم نمى

دانند. این است كه به فرهنگ  مى ها را پیشرفتهاز مطالب، آن 2  1مثالً جامعه اسالمى ایران هم  الاقل در   

اند. یعنى  چون جهانى شده اند زند این به این معنى است كه آنها به فرهنگ ما هم وارد شده شدیداً آسیب مى

 اند از جمله خود ما را.  همه دنیا را گرفته
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 مثالً یک تغییر و تحوّلى در خواهیم این مثال و نمونه و تحلیلى را كه داشتید مرور كنیم. )س(: خوب ما مى

آورید. و بعد این را مولّد یک  گیرید و تا محصوالت مى فیزیک واقع شده و شما این را مبدأ یک تحولى مى

 را بدست بیاورند. « تعریف، تكلیف و تطبیق»اند  گوئید كه بر اساس این توانسته گیرید و مى مى  قدرت

  تر به ذهن برسد، بگوئیم كه ما یک علومى یست. براى اینكه روشن)ج(: اگر تربیت آنرا كمى عوض كنیم، بد ن

داریم از علوم فیزیک نظرى مثالً فلسفه فیزیک، فلسفه نسبیّت بگیریم تا حتّى علومى كه در مدیریت هستند 

در علوم تجربى و علوم پایه و علوم انسانى. بعد كه این سیر تمام شد بگوئیم یک محصوالتى داریم  تا بیائید

بندى محصوالت را  اینها، محصوالت را ذكر كنیم. و در قدرت ایجاد نیاز و ارضأ نیاز، طبقه  متناسب با همه

ساختارهاى اجتماعى را بیاوریم. نگوئیم ساختارهاى اجتماعى اول هستند یا وسط  بیاوریم بعد در آخر كار،

 بلكه آنها را آخر بیاوریم. 

 شوند.  درست مى)س(: باالخره محصوالت در یک ساختارى 

 شوند. حتّى ساختارها هم به عنوان بهینه كردن سیستم و برنامه و )ج(: محصوالت در ساختار علوم درست مى

افزارهاى انسانى كه قابل مطالعه هستند. آنوقت بگوئیم این پلّه آخر كه درست شد، ساختار علمى  كالً نرم

گوئید یک ساختارهایى  فرمائید كه مى را درست مىدهد. البته این مطلب  یک محیط را نتیجه مى  است كه

سازد. ولى  دهد و آن علوم، یک محیط عینى را مى ساختارها امكان پیدایش یک علومى را مى  داریم كه آن

 روند، خیلى ملموس نیست.   این براى درست كردن

 كنیم.  شود كه از محصول شروع مى اش این مى )س(: آنوقت معنى

 مادى و الهى در روند تأثیرگذارى ساختارها بر یكدیگر  تفاوت دستگاه - 2

 دستگاه مادى  تأثیر ساختار محصوالت )نیازى مادى( بر ساختارهاى اجتماعى و ساختارهاى علوم در - 2/1

 )ج(: در یک دستگاه مادّى صرف، درست است كه از محصول شروع كنیم. یعنى اگر بخواهیم روند مادى را

شات تولید از عینیت بیاید. و تأثیر جهان مادّه بر انسان باشد. و جهان ماده هم باید ذكر كنیم، باید سفار
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اصلى یا محور اصلى پرستش انسان بشود. اگر انسان به غلط اختیار بكند، همین طور است. یعنى   موضوع

 كه ماده پرست است.   شود مثل كسى مى

این،  شود. و براى ارضأ حصوالت )نیاز مادى( شروع مى)س(: در دستگاه مادّى، روند به این شكل است كه از م

 احتیاج به یک علومى است و براى این كه این علوم به عینیت برسد، به یک ساختار احتیاج است. 

  كند یعنى بازخور دارد. نمونه این روند را در غرب خیلى راحت )ج(: و مرتباً هم این سیكل چرخش پیدا مى

 شود دید.  مى

 محصوالت   ر تعلقات به مفاهیم وحى بر ساختارهاى علوم، ساختارهاى اجتماعى و ساختارهاىتأثی - 2/2

  شود. منتها نیازش نیاز متفاوتى )س(: و در دستگاه الهى هم به همین صورت است. یعنى از محصول آغاز مى

 است.

  معارفى وجود دارد، كه به)ج(: خیر در دستگاه الهى بیائید از این طرف شروع كنید. بگوئید یک حقایق و 

خاطر آن حقایق انسان مؤمن حاضر است كشته شود و عالم مادّه را قید بزند چون به یک كلمات، مفاهیم و 

 تعلّقاتى دارد كه حاضر است به خاطر آنها اصالً دنیا را قید بزند.   حقایق

 تعلق الهى است. )س(: در واقع تفاوت در تعلّق است در آنجا تعلّق مادى بود و در اینجا 

 كند. بنابراین باید مُهیمن بر آن، ارضأ نیاز مادّى باشد. )ج(: بله! ولى تعلّق در آنجا، جهان مادى را پرستش مى

آید.  خواهد. سفارش از این طرف مى كند ماده را به عنوان یک وسیله مى و اینجا خداى متعال را و پرستش مى

اگر خداپرستى باشیم كه بگوئیم اصالً كارى به نیاز مادى نداریم  آید. و ما سفارش از انسان بر مى  یعنى

و اعدّوا لهم مااستطعتم من قوًّْ ترهبونَ به »گیریم  ایم. و حتماً در انزوا قرار مى عمل نكرده  متناسب با تكلیف

گذارد، قدرت  ترسند. درست است دعا روى شما اثر مى از دعا خواندن شما نمى  آنها كه« و عَدوّكم هللعَدُوّ ا

تواند شما را از راه بر گرداند و حاضر هم هستید كه بر سر اهدافتان  نمى  رود و هیچ كس ایمانتان باال مى

محیط بسازید و دشمن را تهدید كنید، حتماً باید به علوم و قدرت   كشته شوید. ولى اگر بخواهید براى دشمن

 برسید. یعنى باید یک قدرت مادّى قوى درست بكنید. « قوًّْ  مااستطعتم من»جهانى برتر برسید. حتماً باید به 
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 شود؟ و در رأس علوم یک مفاهیم قرار دارد.  )س(: یعنى بگوئیم روند از علوم شروع مى

  )ج(: بگوئیم مفاهیم ارزشى و علوم انسانى، اخالق، نظام والیت و تولّى و والیت اول باشند و بعد نوبت

 د بافت شرایط مادى. ساختارهاى انسانى است و بع

 بندى است.  شود. منتها در خود علوم هم طبقه )س(: باالخره از علوم شروع مى

نوع   )ج(: بله در التقاطى هم مثالً اول ساختارهاى انسانى قرار دارد و بعد علوم و محصوالت است. بهر حال سه

 راى مدلمان اطالعات فرضى قرارتوانیم ب تركیب قابل تبدیل كردن است. از بحث اصلى دور نشویم ما مى

گرایى است یعنى روش آنها حسّى است و با عالم  بدهیم و بگوییم در قسمتى كه مثالً مادّه پرستى یا حسّ

در دستگاه اینها، محصول یعنى قدرت ارضأ  -كه عمدتاً بعد از رنسانس این طور بوده  -كنند،  مى ماده كار

بندى اول قرار دارد و علوم و تكنولوژى كه بتواند اینها را ایجاد بكند،  قهتهدید مادى، در طب  نیاز مادى و قدرت

كنند،  و بعد مرتباً ساختارها به وسیله علومى كه ساختارها و محصوالت را مطالعه مى حرف اول را خواهد زد.

د. بنابر چنین شون بسته به نیازهایى كه در ایجاد محیط دارند، بهینه مى  شوند. و مرتباً آنها هم بهینه مى

 با تحقیقهاى میدانى این مطلب را اثبات كنیم.  توانیم روند درست كنیم و بعد فرضى، ما مى

  اعتبارات ساختار فرهنگِ آنها حتى در مطالعه مذهب، جهانى شده است. براى مطالعه مذهب، در كشورهاى

 اسالمى، دانشكده دارند مثل معقول و منقول. 

 غیّر و تعیین سطوح عوامل متغیر در تئورى فوق لزوم تعیین موضوع مت - 2

آن چیزى كه ما باید توجه داشته باشیم این است كه موضوع متغیر را در تئورى خودمان ساده كنیم و 

متالئم و هماهنگ را ارائه دهیم. یعنى تفسیرى از اوصاف شأ متغیر، بر اساس تئورى خودمان بدهیم   عواملى

اى از  سازى ساده كنیم، نمونه و عواملى را به عنوان متغیر اصلى و تبعى ذكر مى دهیم را كه مى  این تفسیرى

 به تفسیر خودمان. عینیّت است البته بنا

 هدایت تئورى   ها و تطبیق به عینیت و بررسى ظرفیت كنترل و لزوم اثبات عینى تئورى با ارائه شاخصه - 2/1
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 ست كه اوصافى را كه ما اصل قرار دادیم. مجدداً به طوركنیم. مفهوم شاخصه بستن این ا بعد هم تطبیق مى

كنیم. كه آن تفصیل در تطبیق، قابلیت عینى شدن دارد نه اینكه خودش عین عینیّت  تفصیلى تعریف مى

 قابلیّت تطبیق دارد. نه كلّى مصداق است.   است. بلكه

 گوئى داریم. )س(: یعنى به درصد قابل قبولى قدرت كنترل و پیش

% را كنترل بكند، این 70كشیم. هرگاه روند توانست حدود  كنیم و روند مى آئیم این را پیاده مى بعد مى)ج(: 

گوئیم. چون فرق است بین شاهد عینى كه از  این را اثبات عینى مى ;گوئیم شاهد عینى دیگر نمى را

غییر وصف در نظر بگیرد. تواند در ت آید و اثبات عینى كه نسبتهاى كالن را مى بدست مى  گزارشگرى ساده

بندى شد و نسبتها در عینیت، قابل مالحظه شد، به آن  شود مؤیّدات. و اگر دسته مى پس اگر گزارشگرى بود،

به میزانى كه قابلیت اثبات داشته باشد، وجود یک قانون و علّت را در پیدایش  گوئیم اثبات عینى تئورى. و مى

شود: اگر آنچه در  نظرى بكند بلكه به صورت نظریه خُلف گفته مى  كند نه اینكه اثبات حوادث اثبات مى

شما نداشت، این تناسبى كه در تغییر نسبتها مشاهده   كند، مناسبتى واقعى با توصیف عینیت كار مى

  كنیم، قابل مشاهده نبود. لكن چون مناسبت عینى و واقعى مى

كنیم كه مفهوم شما  كنیم. یعنى اثبات مى مىكشف از تناسب  -به اصطالح منطق صورى  -با توصیف دارد 

 عینى دارد.   كارآمدى

 شاخصه اصلى در مطالعه تحوالت « كارآمدى عینى» - 2/2

  كنیم. قبل از اینكه بپردازیم به اینكه این علوم )ج(: عرض بنده این بود وقتى تحوالت یک علم را بررسى مى

سد به اینكه چه تأثیرى در ساختارهاى محصوالت چه تأثیرى حتى نسبت به سایر علوم گذاشته چه بر

خواهیم ببینیم كه در مطالعه تحوالت باید دنبال چه چیزى باشیم و چه چیزى  مى -از این   قبل -گذاشته 

 باشد؟   برایمان حسّاسیّت داشته

 ارند یاخواهیم به آن برسیم كارآمدى و عینیّت است. اینكه علوم حقیقتى د )ج(: آن چیزى كه آخر كار مى

  ندارند كارى نداریم
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 شاخصه كارآمدى عینى « سرعت، دقت و تأثیر» - 2/2/1

 سرعت، دقت،»كند؟ مثل  هاى وصفى كه قبالً گفتیم، پیدا مى )س(: خوب این حرف چه ارتباطى با آن مؤلفه

 و یا...« تعریف، تكلیف، تطبیق»یا « تأثیر

  ام این سرعت را با این تعریفش را عوض كردم و توانستهگوئیم  بینید. مى )ج(: مفهوم كارآمدى سرعت را مى

ام مقیاس سرعت را از فاصله، به تغییر، مبدّل كنم. مفهوم  ضریب دقت در عینیت محقق كنم و یا توانسته

قبل، فاصله مكانى بوده و شما این را به سرعتِ تبدیل یعنى فاصله زمانى تبدیل كردید. عین همین  سرعت در

گوئید به  هاى نظرى نیست. نمى هاى شما، در صحت، شاخصه گوئید. كالً شاخصه ب دقت مىضری حرف را در

حدود، »گوئید چه اندازه توانستید  تطابق یک به یک نزدیک شد، به آن بگو صحیح است. نمى  هر میزان به

نقیض موجبه  گوئید كه بدون هیچ گونه فرض تخلّفى به نسبتهاى مطلق تمام كنى. مثالً مى را« حكم و مسأله

 20درصد هم جواب بدهد درست نیست. براى اینكه موجبه جزئیه، یعنى  70اگر  كلیه، سالبه جزئیه است.

توانید حكم عقلى بدانید. ولى شما اصالً این طور  شود. بنابراین حكم را نمى مى  درصد. پس اطالق شكسته

ن و اینكه اثبات كنى كه این مطلقاً الزمه آن و گوئید. و اصالً دنبال تعیّ مى كنید بلكه عكس آن را صحبت نمى

 است.« سرعت، دقت، تأثیر»هاى عینى است.  شاخصه هاى شما روید. شاخصه اصل است، نمى

  در خود آن« سرعت، دقت، تأثیر»گوئیم معیارمان براى مطالعه تحوالت علوم، تغییر مقیاس  )س(: یعنى ما مى

 علم است. 

 گوئید قدرت كارآمدى. كنید مى)ج(: یعنى اگر همین را حذف 

 ترى داشته باشیم.  هاى تفصیلى خواهیم كه شاخصه خواهیم حذف نكنیم یعنى مى )س(: مى

 «. سرعت، دقت، تأثیر»شود  )ج(: تفصیلى آن مى

 « تطبیق تعریف، تكلیف،»در نظم و انضباط اجتماعى و بهینه « سرعت، دقت، تأثیر»تأثیر باال رفتن  - 2/2/2

  اند وحدت و كثرت بیشترى را چگونه توانسته« تعریف، تكلیف، تطبیق»در ساختار باید ببینیم  )س(: مثالً

 بدهند.
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  سازى نیازها و ارضأهامى شود. و همه شئون را كالسبندى )ج(: آن هم گسترش تنوع انضباط در هماهنگ

بینید كه با  قبل مىسال  100دهند. شما یک لحظه چشمتان را ببندید، بروید در  كنند و پوشش مى مى

كرده یک منشى داشته كه نهایتاً براى او سود و زیان را ذكر  سیاقى یک تاجر حسابش را ثبت مى  حسابهاى

حسابدارى او حسابدارى مالى بسیار ضعیفى بوده و بعد از یک مدّت كه گذشت،   كرده است. یعنى مى

سابدارى، حسابدارى دوبل باشد یعنى دو بار خورد. باید ح ضعیف به درد نمى  فهمیدند كه حسابدارى مالى

یک طرف توازن داشته باشد و خرج هم یک طرف دیگر و مازاد این را  رونویسى كنید، به طوریكه در آمد،

طرف، مساوى شود. و هر روز شما باید نسبت به جمعى كه  اضافه كنید به آن طرف و در آخر باید هر دو

گوئید دفتر نویسى باید حتماً حسابدارى دوبل باشد این است كه  اینكه مى فایده اید آزمون داشته باشید. بسته

شود. معناى این حرف این است كه آزمایش را روزنانه كردید و تا دقیقه آخر  مى  توازن خرج و دخل، معلوم

بندى درست شده است. از این مرحله قدرى جلوتر آمدید  گویند جمع مى گیرد. بعد هم آزمون انجام مى

روزنانه را بر حسب تعاقب و توالى زمانى بنویسید. و یک دفتر معین  تید باید تجزیه هم بكنید یعنى دفترگف

 اید آیا درست انجام شده یا نه؟  مقدار تخصیص داده  هم درست كنید كه معلوم شود به هر بخش چه

  نویسید نه هزینه را مىدر مرحله باالتر از حسابدارى مالى، حسابدارى صنعتى مطرح شده است كه سه بار 

هاى ثابت و هزینه كل. در قبل سرفصلهاى متعددى را تنوع  هاى متغیر، هزینه گوئید هزینه یک بار. مى

هاى متغیر و  كنید به وصف هزینه آیید آن را وصفى مى كردید. اینجا مى الیه مى مضاف و مضاف موضوعى یا

كشید و قیمت تمام شده،  ک خط دیگر بر عكس این مىشود. بعد ی جمع آن هزینه كل مى هاى ثابت و هزینه

اى كه بدست  گوئید زاویه كنید، مى كنید. نقطه بهینه را كه درست مى را درست مى  حجم تولید و نقطه آرتیمم

 اش كرد؟  توان بهینه چگونه مى تواند چگونه باشد؟ و آید مى مى

 طرف وصف حركت كنیم. یعنى مفهوم دقت را ازالیه به  این دقیقاً معنایش این است كه از مضاف و مضاف

كنید و ضریب  در نسبتها وارد مى -كه مفهوم برابرى قیمت به صورت اندراجى بود  -دقت كمّى اضافى ساده 

گوئید خوب بود چگونه خرج  ام؟ مى گوئید چقدر خرج كرده آید سراغ نسبتهاى وصفى. نمى عینى مى  دقت
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آن هم دقت است ولى آن  -دقت ریاضى هست  -؟ این هم دقّت است باید چگونه خرج بكنم كردم؟ و مى

بندى بزرگ كردید و یک وقت وصفى كردید و نسبت بین  خُرد بود. و یک وقت یک دسته  دقتهاى موضوعى

اش را  كند. تغییر، مفهوم فلسفى تغییر مى« سرعت، دقت، تأثیر»بنابراین مقیاس  ها را لحاظ كردید.  دسته

رسد تا عینیت. اگر ریاضیات آمارى و ریاضیات نسبیّت به وجود نیامده  بعد هم مى  اش م ریاضىدارد بعد مفهو

توانست این همه گسترده شود. بطوریكه همه شئون را در بر بگیرد و در  نمى  بود، مسلماً تعریف و تكلیف

ار آن چه وصفى باید انسانى براى چه جایى خوب است. بعد بگوید ابز  سازى بگوید چه نیروى هنگام بهینه

داشته باشد و سازمان چه وصفى باید داشته باشد؟ در هنگام بهینه   داشته باشد. نیروى انسانى چه وصفى

بندى نیروى انسانى ندارم. وقتى این طور شد، آن وقت  طبقه  توانید بگوئید من كارى به سازمانى، نمى

باشد و نیز بتواند حسابدارى صنعتى را  -نظرى  نه -كاربردى   گوئید كسى كه تخصصش، ریاضیات آمارى مى

خورد. تا وضعیت بازار را بشناسد و  به درد كار ما مى -نه فقط حسابدارى مالى را  -بر اساس آمار انجام بدهد 

دانست. براى  ولى در سابق اگر كسى حساب سیاقى را مى براى در اختیار گرفتن و كنترل بازار نقشه بدهد. 

ارتباط باشد تا منصبى را به او بدهند. یعنى به زور شما را  بود. و یا كافى بود با یک خانى درحسابدارى كافى 

دهند. بدون اینكه یک ذره زور گفته  انجام مى  تثبیت بكنند. ولى حاال همین كار را به صورت كارشناسى

تره وسیعى را پوشانده گس« تكلیف، تطبیق تعریف،»در نظام  « سرعت، دقت، تأثیر»باشند. به این علت كه 

سیاسى، اقتصادى آمده است و همچنین  بینید به صورتهاى مختلف فرهنگى، است. یعنى تكلیفهاى زیادى مى

محدودیت و مقدوراتش را بر اساس  بینید. یعنى از هر كسى كه سئوال كنید، تعریفهاى مختلفى را مى

گشت.  قدرت ریسک فردى، بر مى به جگر دارى یا -به اصطالح عوام  -كند. قبالً بیشتر  بندى عملى مى كالس

اهل سیاست و در كلیه  نه فقط در اینجا این طور است بلكه در اهل تولید و صنایع هم همین طور است در

است همه جا   توانسته« تعریف، تكلیف و تطبیق»بخشها هم همین طور است. این معنایش این است كه 

بیشترى،  ترى و با یک ضریب تأثیر با یک ضریب سرعت افزونحضورش را با یک ضریب دقت بیشترى و 

 نشان بدهد.
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به پرورش  «علوم، مدیریت، محصوالت»ضرورت شكستن ارتكاز موجود پیرامون علوم ارتباط ساختارهاى  - 5

 افراد 

ن شود دنبال چه چیزى باشیم منتها باید روش )س(: ما اجماالً به دستمان آمد كه در این مطالعاتى كه مى

 تا كجاست؟ « ساختار، علوم، محصوالت»كه حداقل و حداكثر بررسى این سه مؤلفه، یعنى  بشود

 خواهید یک ارتكازى را بشكنید و یک ارتكازى را به وجود )ج(: یعنى مهمترین مطلب این است كه مى

كه یک دسته  بیاورید. گاهى طرف شما معتقد است كه این علوم و ساختارها هیچ كدامشان اقتضایى ندارند.

توانم تصمیم  از مردم به این اعتقاد دارند اسالم را براى همه جاى دنیا كه بگویى من خیلى زود نمى  زیادى

آورم فالن روحانى در اروپا بوده توانسته است این همه جمعیّت را متوجه كند.  چهار تا شاهد مى  روم بگیرم مى

آیند پاى منبرش پنج هزار نفر  شهرستانى پنج هزار جوان مىاست كه كسى برود مثالً در   این درست مثل این

كند همه جوانها متدیّن  نشینند. این آقا خیال مى روند مى پشت بام هم مى  كنند. روى مسجدش را پر مى

خواهیم به خارج بفرستیم فتح  و بگوئیم فرهنگ اسالم را كه مى  خواهیم كنترل كنیم هستند. ما چه طور مى

كند؟ همانطورى كه مثالً ما اول یک تعریفى از دین بكنیم  مى  كند. در چه موضوعاتى فتح ح نمىكند یا فت مى

اى منزوى و  زندگى بشر در نظر بگیریم آن هم یک گوشه اى از و دین را شبیه بودایى و هندو و... براى گوشه

تار محیط را ما چگونه رفتار عمومى، حتى رف در آن گوشه منزوى ما بگوئیم برنده مسابقه هستیم. و یا

آن طرف؟ االن صدا و سیما در كشور  توانیم بدست بگیریم به وسیله فرستادن چهار تا مبلغ به این طرف و مى

رفتار عمومى به دستتان باشد؟  توانید ها و مساجد هم هستند چقدر مى به دست شما است. تمام حسینیه

كند،  هایش صرف مى بچه  فرد هم كه همه عمرش را روىترین  گویم در خانه خودتان مقدس باالتر از این مى

تواند  را اصالً مى  دهد؟ چند درصدش تواند تحت كنترل اسالم قرار مى هایش را مى چند درصد از رفتار بچه

بدهد كه   تواند تشخیص تشخیص بدهد؟ اینكه اآلن كیف چه رنگى یا كفش چه رنگى بخرد این را از كجا مى

 -گوئید  در این سطحى كه شما مى -اینكه بگویى ساده باشد. این ساده بودنش  بد است یا خوب است؟

متناسب با اثر گذاریش روى جامعه هست یا متناسب با انزواى این فرد هست؟ تنطیم سادگى با چه محیطى 
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است انجام بگیرد؟ بناست این لباس ساده را بخرم این لباس تأثیرش بر خود آن موضوع، مورد نظرتان   بناست

كنم اگر بنده بخواهم براى روشنایى از فردا روغن كرچک استفاده كنم! و  باب مثال عرض مى من یا خیر؟ حاال

یک عدّه بریسند و من بپوشم و پارچه وطنى درست كنم و چراغ وطنى هم داشته باشم!   پنبه هم بخرم بدهم

گیریها  كند؟ یا حضور فعال در تصمیم تر و دورتر از جامعه مى است؟ مرا منزوى این اثرش بر محیط چقدر

 شود؟ كدام است؟  براى من پیدا مى

 امكان تأثیرگذارى بر روند موجود جهانى  - 5/1

المللى هم عین همین  زنید در مقیاس بین )س(: خوب دقیقاً همین را كه در مقیاس كوچكترى مثال مى

اند و در یک دستگاهى و یک تمدن  هاى امیال انسانها را در دست خود گرفت است؟ االن یک عده  حرف

اگر من بخواهم خالف این روند حركت كنم به هر میزانى حركت كنم باید  -آنچه فرمودید  بنابر –اند  ساخته

 انزوا را بپذیرم. 

  گوئید اثر داریم. حاال یا تسلیم شود نگریست. یک وقت مى )ج(: ببینید از دو نقطه مختصات به مسئله مى

گوئید كه نباید تسلیم شویم، البته اثر هم نداریم بلكه باید  پذیرید. یک وقت مى رید یا نمىپذی شدن را مى

گوئید همین  درست كنیم. مثالً وسیله شهادت در بخش سیاسى یكى از ابزارهاى من است. بعد مى ابزارش را

ر نسبتى توانستم باید بیاورم پشت سر صنعت تا صنعت هم درست شود. در زمینه علوم هم به ه انگیزه را باید

توانند به  تغییر بدهم. در این صورت، اكتشافات جدید خواهیم داشت كه در دستگاه آنها نمى متدلوژى علوم را

گیرید كه  شود. و یک وقت مفروض مى تكنولوژى من هر قدر بتواند وسعت پیدا كند، جهانى مى  آن برسند. آن

 كرد. شود هست و هیچ كار دیگرى نمى  همین است كه

 200یا  200گوئید از  اند محیط را مادّى بكنند؟ همیشه كه این طور نبوده است. مى از چه وقت اینها توانسته

گوئید كه ما هم باید شروع كنیم  سال پیش وقتى كه مثالً مباحث دكارت و كانت و... مطرح شد. خوب مى

گوئیم كه چون باید محیط را ما  ما نمى علوم حسّى را با حفظ باال بردن كارآمدى، عوض كنیم.  متدولوژى

هم محیط این گونه است، پس باید منحل یا منزوى شویم. نه انزوا، و نه انحالل،   بدست بگیریم و اآلن
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سوم، رویارویى دو فرهنگ با هم است. ولى ما چون فرهنگ موجود را   پذیریم. فرض هیچكدام را نمى

 هم نداریم، مسلماً چیز جدیدى هم نخواهیم ساخت.   اى پذیریم و دعوایى هم نداریم و انگیزه مى

 لزوم بدست گرفتن محیطسازى و در انزوا قرار دادن فرهنگ مادى  - 5/2

 گویند فرهنگ شما متعلق به یک جمع محدود است و قرار هم نیست كه همه مردم مسلمان بشوند )س(: مى

 المللى كردن چه معنایى دارد؟  شدن و بینچه برسد كه شیعه شوند. وقتى حرف این باشد، دیگر جهانى 

)ج(: اگر ظرفیت مبنایى شما در كارآمدى برتر از آنها شد، الزم نیست كه شما بگوئید باید مسلمان باشند. 

افتد. و اگر تكنولوژى برتر از آن شما باشد، پس چرا تعاریف جهان براى  محیط سازى به دست شما مى  بلكه

 ن همه دنیا هم كیش آمریكا هستند؟ اصالً مگر اآل شما نباشد.

  اى از دنیا، اآلن مجبور شده است كه از تكنیک و علم و محصوالت )س(: همانطور كه یک بخش قابل مالحظه

غرب استفاده كند و بعد از اینكه آن محصوالت را استفاده كردند و آنها را مغایر و منافى فرهنگهاى بومى 

 دهند. برند و مقاومت نشان مى ن یورش مىدیدند به همین دلیل اكنو  خودشان

 هایى كه در بندند، از ماهواره گرفته تا سالح و كپى )ج(: عجب مقاومتى! قرار دادهاى خریدى را كه اكنون مى

 كنند. نشان دهنده مقاومتشان است!  صنعت مى

 كنم.  )س(: ایران را عرض مى

 كند، مصرف كننده تكنیک است.  كند كسى كه كپى مى كند چین كپى مى )ج(: بسیار خوب هند كپى مى

  )س(: این مصرف كنندگى هنوز هم ادامه دارد. منتها در عین حال در حاشیه است كه كم كم تبدیل به متن

از بین برود.  گرایى باعث شده است كه تمدنشان شوند كه این نوع مصرف شود. تدریجاً متوجه مى مى

 اند.  اند. و متفتّن به این معنا شده بین برود ولو یک فرهنگ دینى هم نیست. ولى این را فهمیده فرهنگشان از

  كنند كه خواهم این نتیجه را بگیرم كه خود متفكرین غرب، در بحث پست مدرن و امثال آن اذعان مى مى

دست پیدا كند. و بشریّت را به آن برساند. طبیعتاً این معنا مدرنیته به آن آمالى كه ترسیم كرده بود نتوانسته 

العمل هویّت خواهى،  شود یعنى عكس العمل مى شود. و این مبدأ عكس كشورهاى جهان سوم شدیدتر مى در
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بگوئید من یک كارى شبیه  -در نقطه مقابلش  -حاال چه تضمینى هست كه شما  محورى و خودباورى.  خود

 دهم.  اسالمى را در یک قالب نامرئى ارائه مى  ا فرهنگكنم منته اینها مى

  سازیم. انبیأ هم تر از انبیأ است؟ ما فقط محیط مى )ج(: براى انبیأ هم همین طور شده برهان شما مگر قوى

 همین كار را كردند.

 ست. اى ا خواهم عرض كنم كه این تز یعنى تز محیطسازى یک تز جدید نیست. یک تز تجربه شده )س(: مى

 )ج(: قطعاً تز جدیدى نیست.

 قدرت و خشونت، باالترین شاخصه در جهانى شدن در جهان امروز  - 5/2

  و اعدّوا لهم ماااستطعتم من»گویم در كل تاریخ هم همینطور بوده است. سئوال این است  من باالتر از این مى

« تعریف، تكلیف و تطبیق»، نفوذ حرف شما براى شوند نه تُعلّقونَ نه اینكه عاشق شما مى« قُوًّْ... تُرهبونَ...

 است؟  چقدر

)س(: هُرّه و ترسناك بودن یک بُعد قضیه است. االن غرب خودش را با ارعاب در بین دولتها و ملتها جا كرده 

 با تطمیع؟ در واقع با چراغ سبز نشان دادن جلو آمده.  یا

كند؟ با سالح  چه چیزى مجبور به تسلیم شدن مى )ج(: خیر اصالً اینطور نیست. اول كار، دولتها را با

 گیرى و امثال آن.  خود، با حقّ وتو در تصمیم  اى هسته

  )س(: اصالً این خودش یک بحثى است كه در جهانى شدن، حرف اول را دولتها، یا ملّتها و یا نخبگان جامعه

 زنند؟  مى

  اى یا اتمى باید كنترل شود. آمریكا علیرغم الح هستهگویند س )ج(: ابداً این حرفها نیست ببینید تمام دنیا مى

گفتند در پاناما وارد نشو ظلم است. بدترین  كند. تمام مردم دنیا مى هاى جمعى دنیا قبول نمى تمام رسانه

ممكن در بوسنى هرزگوین انجام گرفت. و بعد به سادگى  كوچكترین امر خالف حقوق بشر از آن   فجایع

كنیم كه در غرب این فجایع واقع شد.  وسى هم گرفتند كه ما احساس شرمندگى مىل  گذشتند. یک ژست

كدام مدیر را در دنیا شما محاكمه كردید؟ رئیس جمهور فرانسه را محاكمه  همین؟ احساس شرمندگى؟
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كردید؟ چهارسال ممنوع كرده بودند كه به یک عدّه بشر حتى غذا   كردید؟ هیئت دولت فرانسه را عوض

 خشونت نیست؟   كوبیدند. آیا این نه اسلحه، و اینها را مى برسانند

 كند. و الّا اصل و محورش بر خشونت نیست.  )س(: بله در یک مواضع خاصى اینگونه تبلور پیدا مى

  )ج(: دقیقاً بر عكس است. محورهاى اداره، خشونت است. و ساز و برگهاى خُردش لطافت است. محورهاى

 گیرى آنجاست.  شود. محورهاى تصمیم یعنى امپریالیسم از راه قهر وارد مى اصلى، توسعه قدرت است.

 )س(: از راه قهر، استعمار كهنه است. 

  آید در استعمار نو هم عین همان است با این تفاوت كه استعمار كهنه، تلطیف در سطح )ج(: من به نظرم مى

فرستند كه  سوزاند. حقوق بشر را مى مى خرد نداشت ولى استعمار نو، در حقوق فردى هر چه بخواهى دل

رسد دیگر این حسّاسیتها  نشود، در زندان این طور نشود. همه اینها در حقوق خُرد است. به كالن كه مى  ظلم

گوید ما محافظ منافعمان در خلیج فارس  رسد امریكا رُك مى شود. به توسعه كه مى رنگش عوض مى نیست.

 هستیم. 

 جهانى « تعریف، تكلیف و تطبیق»ر در منتجه جهانى معیار در دست داشتن میزان سهم تأثی - 5/5

فرض  تر خواهیم پرداخت. ما به جایش به این موضوع، مفصّل &)س(: از این بحث نتیجه بگیریم و بعد ان شأا

 گیریم كه توانستیم تعریف و تكلیف خودمان را در قالب به دست گرفتن تنوع محصوالت، علوم، تكنیک و مى

غیره به نوعى به جهان صادر كنیم. آن وقت اگر مثالً ملّت ژاپن، كه بودائیند دیدند اگر بخواهند اینها را 

 گرى بردارند، این منشأ یک تزاحم و درگیرى است.  واقع باید دست از بودائى بپذیرند در

 )ج(: آنها در آئین خودشان آزاد خواهند بود. 

 دهد.  ره یک جایى خودش را نشان مى)س(: طبیعتاً تزاحم و درگیرى باالخ

حقوقى  جهان در دست ما « تعریف، تكلیف، تطبیق»دهد ما اگر زور برتر داشتیم  )ج(: البته حتماً نشان مى

به علت اینكه حضور  -حضور دارد « تعریف، تكلیف و تطبیق»% در 10در صورتى كه گفتیم ژاپن  بود.

گوئیم  % شد آن وقت مى54آخرین سهم تأثیر كه براى شماست % و 14% اروپا 3چین  -است  %10صنعتیش 
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در حال حركت است. یعنى یک مجموعه داریم از بردارهایى كه یک منتجه دارد. باید  منتجّه نیرو به نفع شما

 چقدر است؟   دید كه سهم تأثیر در منتجه

 دتان را باال ببرید نیستیم.شود سهم تأثیر خو )س(: حاال ما منكر اینكه در یک مقطعى با یک شرایطى مى

 خواهم بگویم اصالً این ایده در نهایت ایده موفقى هست یا خیر؟  مى

 شود.  انجامد. و در آن وقت معلوم مى )ج(: حتماً در پایان به قدرت تأثیر مى

 تواند دوام داشته باشد؟ و ضمانت تداوم آن چیست؟  پرسم آیا این قدرت تأثیر مى )س(: من مى

 ل تاریخ، صیانت یعنى مصونیّت از آسیب. مصون بودن این طور نیست كه انسانى به دیگرى بگوید)ج(: در ك

كه شما باید به عقاید آنها احترام بگذارید. این حرفها یعنى چه؟ احترام، به میزانى است كه شما قدرت حفظ 

 خودتان را دارید. حفظ احترام به قدرت است.   احترام

 اى را در شما ببیند به چه دلیل تسلیم شما بشود؟  چنین روحیه )س(: طرف مقابل شما اگر

 شوند نه تسلیم من.  گوئید؟ همه تسلیم منتجّه مى )ج(: مگر بنا هست كه تسلیم شود؟ چرا وارونه مى

 تغییر هویت اخالقها با باال رفتن سهم تأثیر در منتجه و محیط سازى جهانى  - 5/5/1

 شود؟ انى مى)س(: پس فرهنگ شما نیست كه جه

رود دوباره تكرار  باال مى -به نسبتى كه حضور در منتجّه دارد  -)ج(: نه خیر، ببینید حضور فرهنگ من 

گوئیم شرایط پرورشى اصل است، یعنى به نسبتى  پذیرند. اصالً این كه ما مى دیگران فرهنگ مرا نمى  كنم مى

شما در منتجّه باال برود، مردم تسلیم شما هستند. و به همان نسبت، هویت اخالقها تغییر  كه سهم تأثیر

 كند.  مى

 )س(: ببینید این اصالً یک ایده و تز دیگرى است. 

  )ج(: بله! یعنى اصالً صحبت اینكه ببینید از نظر معرفت این آقا صحبتش خیلى خوب است عاشقش بشویم

 نیست. 
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 شود هیچ یک از فرهنگها و شدن یک ایده این است كه در واقع آنچه كه جهانى مى )س(: در مسأله جهانى

 تمدنها خالصاً نیست.

  )ج(: بله هر كس سهم تأثیرش بیشتر باشد حضور جهانى بیشترى دارد. در واقع یک منتجه عمومى است كه

 سهم تأثیر هر كس در محیط سازى بیشتر باشد، جریان انحالل به نفع اوست. 

: حاال آنها به این شكل طبیعتاً قائل به سهم تأثیر نیستند كه بعد هم بخواهند نتیجه بگیرند كه حاال ما )س(

 تأثیرمان را اضافه كنیم یا نكنیم.   سهم

)ج(: متدینین هستند كه به سهم تأثیر معتقد نیستند. و در عین حال كفّار دارند مرتباً سهم تأثیر را باال 

یک مبارزى را دستگیر كرده بودند. كه عرب هم بود وقتى او را به دادگاه حقوقى  در یک فیلمى برند. مى

روى زمین افتاد، مستخدم آن را به دست رئیس دادگاه داد. رئیس دادگاه وقتى خواست  بردند، عینک او مى

ببینید   كنى. ساخت كجاست؟ یعنى تو دارى نیازت را از طریق تكنولوژى ما ارضأ مى  آنرا بدهد پرسید: این

فقط   سال پیش از انقالب ما پیروز شد. بعد از پیروزى انقالب ما گفتند كه از فرهنگ انقالبیّون 13الجزایر 

 ایم. چرا؟ براى كارآمدیها نه چیز دیگر، سرود و پرچم باقى مانده است یعنى ما در فرهنگ فرانسه منحل شده

افتد؟ از راه محیط سازى. تو به من  قاد، اخالق جلو مىیعنى اصالً بحث ما این است كه از چه راهى تفكر، اعت

سازى. یعنى راه انحالل دیگران در ما، از  سازى تا بگویم به چه نسبت اخالق مى چه نسبت محیط مى  بگو به

اى است. دوم، تسهیالتى است كه پشت سرش  سازى است. اولین قدم ارعاب است بمب هسته قدرت محیط

ها را سر پا  دارد و كارخانه كند. و چراغها را روشن نگه مى گاههاى اتمى هم درست مىنیرو  دارد. فیزیک اتمى

گرا یا از بستر  گذرند؟ آیا از بستر اومانیزم انسان و امید و ترس از كدام بستر مى  دارد. شهوت، بیم نگه مى

 دهند. این صحبتها ملّتها را بازى مى شرایط سازى؟ من معتقدم كه دارند با

 عنى یک ایده هم این است كه همه ملتها سهیم باشند. )س(: ی
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 كنى. )ج(: بله همه سهیم باشند ولى با خواست شما. امروز تو دارى نیاز را با قدرت تكنولوژى تعریف مى

گویى چه چیز را بپسندم  كنى. به چه نیاز دارم را مى خواست تو كجا است؟ نیاز و ارضأ را تو دارى تعریف مى

 گویى.  مى را

 «بیم و توسعه آن با امید»ایجاد شرایط از  - 5/4

 شود ولى كلیه امیدها هم امیدهایى است كه با بسترش، شرایط نكته مهمى است شرایط اوالً از بیم شروع مى

 شود.  عینى ایجاد مى

 عدالت به معناى ایجاد تناسبات زندگى موجود  - 5/5

 نیست كه من بروم بگویم ما ره آورد عدالت داریم. اگر بستر، شرایط عینى ساختن است، اصالً آن حرفها

 كند. مى« تناسبات درست كردن این زندگى»كند  تعریف عدل را به مى

  خواهیم مردم اآلن از عدلى كه در آن كولر و برق نباشد فرارى هستند. شما بگو توزیع ثروت را یک جورى مى

ندگى روستایى افغانستان را داشته باشى مردم این بكنیم كه برق و كولر و یخچال و ماشین نداشته باشى، ز

شود.  گویند تعریف زندگى به اینها مى كنند. مى گیرند یعنى اخالق پیدا مى خواهند. مردم خو مى نمى عدل را

هاى  شناسى و كالسه هاى ارزشى، زیبایى شناسند یعنى تعاریف ارزش و كالسه را به همین مى  زندگى انسانى

گردد.  نداشته باشد، بر نمى« سرعت و دقت و تأثیر»امرى كه اصالً كارى به قدرت محیط و   شناسى به زیبایى

 هدایت عینیت را به عهده بگیرد، آن ارزش دوامى ندارد. آن ارزش یک شعار است.  یعنى ارزشى كه نتواند

 « علوم، ساختارها، محصوالت»لزوم تنظیم جدول حداقل از اوصاف  - 4

  كه تقسیماتش را هم جلسه قبل بیان« علوم، محصوالت، ساختارها»اشته باشیم در )س(: یک بر گشتى د

و ساختارها را به « عمومى، گروهى و سازمانى»محصوالت را به « پایه، تجربى، انسانى»كردیم. علوم را به 

د سراغ كدام تقسیم كردیم. حال اگر بخواهیم حداقل از این سه دسته را بگیریم بای« اى، ملّى منطقه جهانى،»

باید بُرش افقى بزنیم یا عمودى؟ به این معنا كه باید بگوئیم از علوم و محصوالت و   یک برویم؟ یعنى
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كنید یا اینكه یک برش افقى بزنیم بگوئیم كه از علوم پایه مثالً علوم انسانى را  ساختارها، این موارد را اخذ

 رید؟ و از ساختارها هم مثالً جهانى را بگیرید. عمومى را بگی  بگیرید از محصوالت فرض بفرمائید كه

 بندى بكنیم و )ج(: ببینید ما براى حداقل و حداكثر كردن باید جدولى تعریف بكنیم. مثالً علوم را یک طبقه

شود گرفت، فرضاً این دسته كوچک است. یعنى این  بعد بگوئیم حاال مثالً حداقلى كه از آن كمتر نمى

باید چهارخانه چهارخانه بكنیم، بیائیم یک چهارخانه كوچكش را بگیریم. برش كه بزرگ را كه   چهارگوش

 باشد. یعنى همه اینها باید با هم باشد. علوم، محصوالت و ساختارها هر سه باشند.   حتماً باید عرضى

 )س(: یعنى در هر كدام از اینها، هر سه باشند؟ 

 هر سه باشند. )ج(: در هر كدام از اینها كه بگیریم باز باید 

 شناسى به لحاظ )س(: ممكن است در بحث جهانى شدن بگوئیم علوم پایه مؤثرترین است. یا بگوئیم جامعه

گیرد، مؤثرترین  شناسى  ارتباطات انجام مى اینكه نظریه پردازیهاى مستقیم در خصوص این موضوع در جامعه

 ع صحبت، این امر قرار گرفته است. شناسى شروع كنیم یعنى جایى كه موضو و باید از جامعه است.

 )ج(: در علوم حتماً باید برویم سراغ علوم پایه. در محصول یک نیاز داریم و یک ارضأ نیاز. چه كسى نیاز را

شناسى علوم سیاسى كه در بخش ساختارها است اصالً معنا ندارد برویم در بخشى كه  زند؟ جامعه رقم مى

آید در یک بخش دیگر  شود علوم سیاسى. و علوم سیاسى مى فه سیاسى مىكنند. اصالً فلس درست مى علوم را

هر سه تا را باید داشته باشید. به عبارت دیگر این طورى نیست كه یک مسأله از این بگیریم یک  طبیعتاً شما

 یک مسأله از دیگرى بگیریم. مسأله از آن بگیریم و

 م یعنى از این جهت هم احتیاج داریم كه ما در واقع دركنم كه باالخره به آن احتیاج داری )س(: من فكر مى

خواهیم سامان بدهیم، شاید عقالئى نباشد كه خیلى سفره را  كنیم و بعد مطالعاتى كه مى یابى كه مى منبع

 بگیریم. یعنى از كم شروع كنیم به میزان مقدور و توان و فرصتمان آنرا گسترش بدهیم.   پهن

 مسأله در بیاورید و به علم بدهید. تنوع حتماً باید باشد ولى تنوع در مصداق نباید )ج(: خوب باید تنوع را از

 باشد. 
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 بندى برسیم. خالصه باید سراغ كدامیک از )س(: خواستم كه در این بحثى كه خدمتتان هستیم به یک جمع

 علوم برویم. 

 سى هست و... شنا )ج(: تحوالتى كه در مبانى فیزیک هست، تحوالتى كه در مبناى جامعه

 )س(: مثالً بكوئیم در علوم پایه فقط فیزیک بحث كرده و... 

 )ج(: خیر، تنوعش را ببینید نه اینكه در مسائل فیزیک وارد شوید. باید تحوالت در فیزیک، تحوالت در

 آئید تاریخ ریاضى، تاریخ تحول در زیست، تاریخ تحوالت علوم را بررسى كنید نه تنوع مسائلش را بعد مى

 كنید و هیمنطور...  مكانیک، تاریخ تحوالت الكتریک را بررسى مى  تحوالت

  )س(: خوب آخر اینها خیلى گسترده است. یعنى خود علوم تجربى، علوم انسانى خیلى تنوع دارد. هر چه

 تر است.  شود ساختار هم همینطور است. محصوالت هم خیلى گسترده تر بیشتر مى برویم پائین

 نویسى هم باید انجام بگیرد.  )ج(: بله خالصه

وسایل  گوئید كه محصوالت نظامى، آنوقت تحوالت ابزارى را در سالحهاى دور برد، تحوالت در مثالً وقتى مى

بینید. مثالً اآلن هدایتها و سازماندهى ابزار نظامى چگونه شده است؟ من به نظرم  ارتباطى و... همه را مى

خالصه كنیم.  اش كنیم اگر بناست خالصه كنیم بعداً تک اینها وارد بشویم نه اینكه خالصهآید كه در تک  مى

تاریخ  خواهیم شروع كنیم تاریخ تحوالت علوم را ببینیم چند گویم جلسه آینده بگوئیم كه ما مى مثالً مى

  بدهیم و بگوئیم اینتاریخ تحوالت شد. بعد حداكثرش یک دایرْالمعارف را قرار  27خواهد مثالً  تحوالت مى

صفحه را ترجمه  400دایرْالمعارف بیاوریم. اآلن مجبوریم كه این  4صفحه باید ترجمه بشود. نرویم  400

صفحه خالصه  4صفحه را در  400صفحه گزینش كردید، دیگر خریدارى ندارد. اگر  4اگر از اول   كنیم. ولى

 صفحه را گزینش كنید.  4اید نه اینكه از اول  جالبى كرده كردید كار بسیار

 تر شود.  گویم كه مطلب براى خودمان هر چه روشن )س(: براى این مى

 تا9تا در ساختار 9تا در علوم 9تا در نظر بگیریم. 27آید كه تاریخ تحوالت را باید حداقل  )ج(: به نظر من مى

 «العالمین رب هللالحمد  و آخر دعوینا ان»     هم در محصوالت. 





 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

  و تقسیمات زیربخش هر یک« علوم، اجرایى، محصوالت»بررسى اجمالى ساختارهاى  : عنوان جلسه

 16جلسه 

 :فهرست مطالب

 254    مقدمه

 254«   وم، اجرائى، محصوالتعل»بررسى اجمالى تعریف ساختارهاى  - 1

 255    ساختار علوم به معناى ساختار نظرى یا فكر در جامعه - 1/1

 255ساختارهاى اجرایى به معناى كلیه شئون اداره جامعه )سازمانهاى متمركز و غیر متمركز(    - 1/2

 257    ساختار محصوالت به معناى ساختارهاى ارضأ عینى یا بافت محصوالت - 1/2

 257    بررسى تقسیمات ساختار علوم - 2

 257«   پایه، تجربى، انسانى»تقسیم علوم به  - 2/1

 253«   فیزیک، ریاضیات و زیست»تقسیم علوم پایه به  - 2/2

 253    مبتنى بودن این تقسیم بر مبناى مادى - 2/2/1

 253    مقدم بودن فیزیک بر زیست در دستگاه مادى - 2/2/2

 259    احتمال پیرامون جایگاه فیزیک و ریاضى طرح دو - 2/2/2

احتمال اول: مقدم بودن ریاضى بر فیزیک به جهت تابعیت متدلوژى شناخت فیزیک از متدلوژى  - 2/2/2/1

 259    ریاضى

    احتمال دوم: مقدم بودن فیزیک بر ریاضى به جهت حاكم بودن محیط فیزیكى بر پیدایش گمانه - 2/2/2/2

259 

 259    تعریف فیزیكى، ریاضى و زیست در دستگاه مادى - 2/2/5
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 259    علم فیزیک بررسى كننده نظام رفتار ماده - 2/2/5/1

 240    كارآمدى عینى و قدرت ایجاد معیار صحت در تئوریهاى فیزیک - 2/2/5/1/1

 240    علم ریاضى بررسى كننده سنجش رفتار ماده - 2/2/5/2

 241    وان محصول فیزیک ماده در بررسى حیات رفتار مادهعلم زیست به عن - 2/2/5/2

بندى علوم جهت بررسى تحوالت علوم و اثبات ارتباط آن با تحوالت ساختارها و  لزوم بررسى طبقه - 2/2

 242محصوالت )تئورى مختار(   

 242«   اشعه، موج، تشكل»تقسیمات علوم تجربى به  - 2/5

 242ذترین ساختار ماده )درون  درون مولكولى(   نور)اشعه( به عنوان ناف - 2/5/1

 242موج، كلیه موجهاى جاذبه موجود در فیزیک كیهانى تا فیزیک اتمى )درون مولكولى(    - 2/5/2

 245    تشكل، كلیه تشكلهاى برون مولكولى - 2/5/2

 245«   انسانى، اجتماعى، ارتباطى»تقسیمات علوم انسانى به  - 2/4

 244    تقسیمات ساختارهاى اجرائىبررسى  - 2/4/1

« اقتصادى، سیاسى، فرهنگى»احتمال اوّل: احتمال تقسیم ساختارهاى اجرائى به ساختارهاى  - 2/4/1/1

 244    بنابر مبناى مادى

 244«   اعتبارى، ابزارى، ارتباطى»احتمال دوم: تقسیم ساختارهاى اجرایى به ساختارهاى  - 2/4/1/2



 بسمه تعالی

 

 79/2/12جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  15جلسه 

 مقدمه 

  تقسیمات بیشترى ارائه« ساختار، علوم، محصوالت»)س(: بحث به اینجا منتهى شد كه ما خواستیم براى 

و ساختارها « ى و تجربى و انسانىپایه یا نظر»دهیم، البته یک تقسیم ابتدایى براى آنها شده بود و علوم را به 

تقسیم كردیم و در « عمومى، گروهى و سازمانى»و محصوالت را هم به « اى و ملّى جهانى، منطقه»  را به

یابى و گزینش مطالب و  شود براى منبع اى مى را درست كنیم، این كار طبیعتاً پایه 31تا 27  صورتى كه مدل

رزیابى خودمان براى جهانى شدن و بعد جهانى كردن. طبیعتاً دقت طراحى مدل ا  شود براى نیز شروعى مى

رود، نیست. بلكه تنها آغازى است براى كار تأمین منابع و هم  سازى انتظار مى  اى كه در مدل كارمان به اندازه

سازى است، از این مباحث  بحث، در بخش تحقیقات نظریمان كه مدل  اینكه بعداً بتوانیم با تكمیل این

 تفاده كنیم. اس

 « علوم، اجرائى، محصوالت»بررسى اجمالى تعریف ساختارهاى  - 1

  اساس پرورش یا توسعه -به نحو عام  -ساختارها »دهیم كه  )ج(: اساس بحثمان را بر این عنوان قرار مى

 هستند. « فرهنگ

 )س(: یعنى ساختارها یا نظام ساختارها موجد فرهنگ هستند؟ 

  وجد یا علّت توسعه فرهنگ در همه شئون آن هستند. یا بگوئیم علت تحقق و گسترش)ج(: بله، ساختارها م

  ساختارهاى اجرایى اجتماعى - 2ساختارهاى علوم  - 1فرهنگ هستند. این ساختارها سه دسته هستند: 

 ساختارهاى محصوالت یا ساختارهاى عینى -2

 ه ساختار علوم به معناى ساختار نظرى یا فكر در جامع - 1/1

 توانیم به ساختار علوم بگوئیم ساختار نظرى یا ساختار مفهومى و یا ساختار فكرى.  )س(: مى
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 )ج(: چون در آن همه چیز هست مثل آنكه تحلیل نسبت به كار برد هست كه باز هم همه آنها فكرى هستند. 

  ادراكات اجتماعى)س(: منتها صحبت این است كه بگوئیم فكرى است به این معنا كه بخش تخصصى از 

 است. 

 )ج(: ادراك اجتماعى  صرف هم نیست چون ادراك اجتماعى نسبت به طبیعت هم هست. 

  است بلكه ادراكى كه به صورت« ادراك از جامعه»گوئیم ادراك اجتماعى، نه به معناى  )س(: اینكه مى

 اجتماعى ساخته شده است. 

 « هاى اجتماعى مقوله»ى است. یا اینكه بگوئیم )ج(: یعنى مفاهیمى كه تولید آن مفاهیم، اجتماع

 نتوان گفت. چون مقوله هنوز جنس علم را ندارد. « مقوله»)س(: شاید 

  )ج(: حاال سئوال اینجاست كه هویت علم كاربردى چیست؟ علم كاربردى در واقع ابزار است و به معنى علم

 مصطلح نیست. 

 ساختارهاى اجرایى به معناى كلیه شئون اداره جامعه )سازمانهاى متمركز و غیر متمركز(  - 1/2

  خواهیم برم براى این است كه مى از طرفى یک ساختارهاى اجرایى هم داریم. اینكه كلمه اجرایى را به كار مى

 به كار ببرم. « محصوالت»كلمه عینى را در مورد 

 رسد.  به نظر بهتر مى« سازمانى -ساختارهاى ادارى »یا « دیریتىساختارهاى م»)س(: اصطالح 

برند در حالى كه  )ج(: البته ادارى در كلیه شئون اداره است گرچه ادارى را بیشتر درباره سازمانى به كار مى

شكل  دانیم مثل الگوى تولید، توزیع، مصرف در اینجا ما رفتار اقتصادى بازار را هم یک ساختار اجرایى مى در

 و گروهى آن.   كارگاهى

المللى، ملّى،  بین»كند تلّقى ما این بود كه منظور شما از ساختارهاى  )س(: خوب حاال دیگر فرق مى

 نهادهاست.  «اى منطقه
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شود و هم سازمانهایى كه به صورت غیر  )ج(: به نظر ما، هم سازمانهایى كه به صورت متمركز اداره مى

كند. به  گیرى مى شود چون در صورت غیر متمركز هم مدیر دارد. و تصمیم امل مىشود را ش اداره مى متمركز

 دهد، هم شامل است.  گیریشان كار صنف را تحت تأثیر قرار مى آنهایى كه تصمیم عبارت دیگر

 نیست. « فرد محورى»)س(: به هر حال االن در ساختارهاى  موجود و در نظام جدید 

گیرى متمركز  هایى هست مثل بازار بورس و نرخ نفت كه در آن  تصمیم)ج(: فرد نیست ولى یک سازمان

خواهند كه نرخ نفت بر علیه آنها بچرخد ولى یک كسر و انكسار خاصّى  قدرتهاى بزرگ هرگز نمى نیست.

گیرى بانک جهانى نیست كه اختیار  گیرى در بازار بورس، مثل تصمیم عبارت دیگر تصمیم  شود. به انجام مى

اى، یا یک گونه  طرفه، دست خودشان باشد. اسم این نهادها را شاید بتوانید شبیه شبكه  به صورت یکمطلقاً 

 بگذارید.   دیگر در رفتار گروهى

 كند.  شود گفت در واقع یک سرى معادالت دارد كار مى )س(: یعنى مى

 رى سیاسى یا اقتصادى تغییرگی گویم تصمیم )ج(: البته آن معادالت زیر چتر یک سازمانهایى هستند مثالً مى

كند. مثالً وقتى اُپک یک تصمیمى بگیرد حتماً روى بازار نفت اثر  كند، وضع آن معادالت فرق مى مى

كند كه كشورهایى را متقاعد بكند تا كشورهاى اُپک را در انزوا قرار دهند تا اُپک  آمریكا سعى مى گذارد یا مى

 گیرى دیگرى كند.  تصمیم  را مجبور به

 گذاریم.  این ساختارهاى اجرایى است و فعالً كلمه اجرایى را روى آن مى

 ساختار محصوالت به معناى ساختارهاى ارضأ عینى یا بافت محصوالت  - 1/2

  گذاریم آیا اصطالح ساختارهاى عینى( مى»یک ساختارهایى هم ساختار محصوالت است كه نام آن را 

 كه اعم از مراد و منظور ما است؟ مناسب است؟ یا این« ساختارهاى عینى»

 )س(: ساختار عینى نزدیک به ساختار سازمانى است. 

 بگذاریم،« بافت محصوالت»یا همان « ارضأ عینى»)ج(: به معنى سازمانى نباید بگیریم. ساختارهاى 

 تر است.  مناسب
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 بررسى تقسیمات ساختار علوم  - 2

 « پایه، تجربى، انسانى»تقسیم علوم به  - 2/1

 خواهیم تقسیم بكنیم. امروز یک علومى دارید كه در هست مى« ساختار علوم»حاال بخش اول آنرا كه 

هستند چه به صورت كیفى چه به صورت كمّى. علوم كمّى به نام  ریاضیات لقب « روشى و منطقى»حقیقت 

تى علوم پایه هم از اینها ها هستند تأثیر اینها بسیار زیاد است ح ها و متدلوژى علوم كیفى كل منطق گرفته و

كنیم و این تقسیم را در اینجا هم حفظ  تقسیم مى« پایه، تجربى و انسانى»ابتدأً علوم را به  شوند. ما متأثر مى

كشیم كه قابل مقایسه هم باشد در این طرح  آئیم یک نقشه دیگر مى نشویم. بعد مى  كنیم كه دچار تشتت مى

 علوم انسانى.  - 2تجربى   معلو - 2علوم پایه  - 1نویسیم  مى

 «فیزیک، ریاضیات و زیست»تقسیم علوم پایه به  - 2/2

-1 گوئیم: زیست و بنا بر فرضى دیگر مى - 2فیزیک  - 2ریاضى -1گوئیم  براى علوم پایه بنا بر یک فرض مى

 زیست.  - 2ریاضى  - 2فیزیک 

 توان فرض سومى كرد و زیست را اول فرض كنیم.  )س(: آیا نمى

 مبتنى بودن این تقسیم بر مبناى مادى  - 2/2/1

 كنیم و تقسیمات را در دستگاه موجود )مادى( )ج(: متوجه هستید كه ما اكنون در دستگاه مادى صحبت مى

 بینیم.  مى

 مقدم بودن فیزیک بر زیست در دستگاه مادى  - 2/2/2

  پزشكى و امثال آن صحبت از این است كهشناسى، قطعاً بعد از فیزیک است. مثالً در  در این دستگاه، حیات

گویند ابتداى خلقت، از یک  شود؟ اینكه مى گذارد و مولكول چگونه با سلّول تركیب مى محیط چگونه اثر مى

كنند براى چیست؟  بندى مى سلّولى بوده و بعد چند سلّولى و بعد حیوانات و همین طور تا انسان طبقه  تک

بگویند داروئى را كه تجزیه بعد از تزریق، در تركیب با سلّول چه محیطى را خواهند  است كه مى  براى این

گویند  خواهند پیدا كنند كه سریعتر به نتیجه برسند و یا مى عبارت دیگر راهى را مى  كند؟ به درست مى
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جاد محیط افتد؟ با ای دهیم درون سلّول چه اتفاقى مى تحت تأثیر قرار مى  وقتى كه ما گیاهان را از نظر ژنى

 دهیم.  نحوه تركیبات سلّول مى اشعه، موج و امثال آن، یک تغییرى در

 كنیم یعنى حیات را از اختیار در دستگاه جدید، فیزیک بر زیست حتماً مقدّم است كه بعداً ما آن را عكس مى

 كنیم نه به معناى حیات سلّولى  آغاز مى

 كنیم ولى نوعى ارتباط با ست را به یک معنا تفكیک مى)س(: خوب ببینید بنا بر دستگاه جدید، فیزیک و زی

 هم دارند گر چه در ابتداى امر شاید فیزیک، ارتباطى با حیات به معناى حیات جانورى نداشته باشد. 

 )ج(: حیات جاندار، در محیط فیزیكى و مولود محیط فیزیكى است. 

 یا یک جامعه حیاتى باالتر.  گوئید محیط فیزیكى؟ بگوئید محیط زیستِ باالتر )س(: چرا مى

  كند وضعیت مولكولى گوئید؟ االن شما سوار هواپیما بشوید كمى جاذبه تغییر مى )ج(: چرا جامعه حیاتى مى

گویند شما یک محیط فیزیكى دارید كه  ریزد. مى كند بالفاصله وضعیت سلّولى شما به هم مى شما تغییر مى

امثال اینها تعریف شود. عالوه بر این، شما مولود این محیط فیزیكى  باید جاذبه، موج، اشعه، گاز و در آنجا

 دانند.  فیزیكى را نسبت به رفتار حیات، یک رفتار متغیر اصلى مى هستید لذا رفتار

  طرح دو احتمال پیرامون جایگاه فیزیک و ریاضى - 2/2/2

متدلوژى  دلوژى شناخت فیزیک ازاحتمال اول: مقدم بودن ریاضى بر فیزیک به جهت تابعیت مت - 2/2/2/1

 ریاضى 

 قوانین ریاضى، تئورى حاكم بر حركت فیزیک است. - 1خواهیم دو نظریه را روى هم بگذاریم.  حاال مى

رویم و ریاضى را در صدر علوم قرار  بنابراین براى سنجش و رفتار فیزیک ماده، اوّل سراغ ریاضیات مى

لوم است در ذیل تقسیمات ریاضى خواهیم آورد. و طبیعى است چون كل متدلوژى را كه اساس ع دهیم. مى

شناخت فیزیک هم تابعى از ریاضى خواهد بود. بنابراین، فیزیک نظرى محض، اول باید از   كه متدلوژى

 متدلوژى آن شروع كند.

 و در اولین گمانه به سراغ فلسفه مِتُد برود. 



273  ···························································································································································  

 گمانه   به جهت حاكم بودن محیط فیزیكى بر پیدایش احتمال دوم: مقدم بودن فیزیک بر ریاضى - 2/2/2/2

  شود. فراموش نكنید كه فیزیک بر ریاضى مقدم است. چون محیط فیزیكى، علّت پیدایش گمانه شما مى - 2

زنى را  كنیم. یعنى التزامات فیزیک بر هوش و حافظه و پذیرش، بستر گمانه بنا بر دستگاه مادى صحبت مى

گیرد. به عبارت دیگر، خود متدلوژى در  ین فیزیک، اوّل ریاضى دوّم و زیست سوّم قرار مىكند. بنابرا مى ایجاد

 تكامل تاریخى پیدا شده است و پیشینه فیزیكى دارد.   یک جریان

 تعریف فیزیكى، ریاضى و زیست در دستگاه مادى  - 2/2/5

 ،«رفتار مادّه است»فیزیک،  - 1)س(: بسیار خوب حاال یک تعریف ساده هم از این سه داشته باشیم: 

 « حیات و ثمره این دواست»زیست،  - 2« سنجش رفتار ماده است.»ریاضى، -2

 علم فیزیک بررسى كننده نظام رفتار ماده  - 2/2/5/1

ایم؟ اما راجع به فیزیک عرض كردیم كه ریشه  )ج(: چرا این سه را داخل همه چیز به عنوان پایه برگزیده

گرایى فلسفى بلكه  گراى مطلق باشد و كارآمدى مادّى را مطلقاً اصل بگیرد نه حس براى كسى كه حس  است

حسّى براى او در پذیرش، متغیر اصلى باشد. به عبارت دیگر هر چیزى كه بخواهد كارآمدى را مقید   كارآمدى

  كند را انكار كند.

البتّه متدیّنین  تواند مقیّد شود. نمىشود و كارآمدى به چیز دیگرى  و بگوید همه چیز به كارآمدى مقیّد مى

توانند بگویند كه كارآمدى اُخروى و سپس اراده انسان اصل است. بعد بگویند تعاریف شما هم كاربردى  مى

آن صحبت دیگرى است كه االن جاى آن نیست. الاقل در  ;دهیم مان را در جهان ماده نشر مى است و ما اراده

بندى را صددرصد مادّى انجام دهیم پس  كنیم تقسیم جا سعى مى بحث فعلى جاى آن نیست. در این

دهید و این كلمه را چرا براى این انتخاب  گوئیم ماده اصل است. اما در چه سطح به مادّه، لقب فیزیک مى مى

چون رفتار ماده در هر عمقى از  ;گویند فیزیک ماده و چگونگى رفتار ماده و یا نظام رفتار ماده كنید؟ مى مى

فیزیک، یعنى موج،   آن كه بروید داراى نظام است. در سطح باالى فیزیک، یعنى كیهانى و در سطح پائین

گویند. این رفتار ماده یک نسبت و  مى« فیزیک»اشعه و... داراى نظام است. به این نظام، نظام رفتار ماده، یا 
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است. فرض كنید كه فرضیه شما راجع  هاى شما نسبت به فیزیک ماده بر خاسته تناسباتى دارد كه از تئورى

 به این است كه نظام رفتار ماده را در شكل ماكرو )كیهانى( یا میكرو )موجودات ریز( ساده 

 كنید. 

 كارآمدى عینى و قدرت ایجاد معیار صحت در تئوریهاى فیزیک  - 2/2/5/1/1

  ات كند یعنى كنترل و هدایت را بهاین تئورى شما كیفیات و تناسباتى دارد كه اگر توانست كارآمدى را اثب

گوئیم یک فرض بود كه اثبات عینى نشد. اما اینكه از حیث  شود و اگر نتوانست، مى دست بگیرد، قبول مى

« قدرت ایجاد»شود نه بیشتر. یعنى تئورى به  تالئم دارد یا ندارد، فقط در سطح مقدمه بررسى مى  نظرى

امتناع. ایجاد یعنى تحقق عینى را بوجود بیارود. به جاى امكان و  به مالحظه ضرورت و  شود نه شناخته مى

كند ولى دلیل بر صحّت نیست. چه وقت دلیل بر صحّت  تالئم، امكان را تمام مى گوئید امتناع و وجوب، مى

كند. خوب این قسمت دوم بود كه دفعه قبل هم عرض كردم و اینجا  ایجاد مى هست؟ وقتى شأ را ایجاب و

 كردن فیزیک در سطح پایه بود.   كردم تا اینجا دلیل مطرح یاد آورى

 علم ریاضى بررسى كننده سنجش رفتار ماده  - 2/2/5/2

  به وجوب تحقیقى -كه امكان بود  -اما ریاضیات، اگر شما ریاضى نداشته باشید، قدرت اینكه فرضتان را 

  فیزیک بود. و فرض كمّى یعنى قابلیّت شود گفت فرض كیفى وفرض كمّى. فرض كیفى، برسانید، ندارید. مى

 گیرى شدن، ریاضى است. سنجش و اندازه

 علم زیست به عنوان محصول فیزیک ماده در بررسى حیات رفتار ماده  - 2/2/5/2

هدایت  خواهد خود فیزیک مادّه را در هر دوى اینها حیات مطرح است. حیات، برترین رفتار مادّه است كه مى

  خواهد بر نظام رفتار ماده مؤثر بشود. اگر شما در فیزیک حال كه بر آمده از ماده است، مى كند. یعنى در عین

اشعه و نور و موج و مكانیک و سیاالت و.... بگردید، خواهید دید كه آنها باز خور فیزیک مادّه بر خود مادّه 

. به عبارت دیگر زیست، رسید بازخور خود فیزیک بر خود فیزیک مادّه است ولى به حیات كه مى نیستند
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سازید كه رفتار  فیزیک ماده كه خود فیزیک مادّه، موضوع اثرش است. مثالً تئورى مى محصولى است از

 كند.  فیزیک، چیزى برخاسته كه خود فیزیک را هدایت و كنترل مى فیزیک را كنترل كند بنابراین از

 كند؟  ماده را كنترل مىگوئیم از زیست چیزى برخاسته كه رفتار  )س(: خوب چرا نمى

  )ج(: مهم همین است چرا زیست آمده همعرض فیزیک قرار گرفته؟ چون بازخور خود فیزیک نسبت به

فیزیک است. لذا حق دارید بگوئید كه آن هم جز علوم پایه است. ضمناً زیست، درست است از تک سلّولى 

سان است. و خود تئورى سازى آن درباره فیزیک پایانش تا زیست ان ;كند ولى پایانش كه اینجا نیست مى آغاز

 «. علوم پایه»كند. بنابر آنچه گذشت باید به این سه بگوئیم  مى ادامه پیدا

 )س(: چرا این سه را به عنوان علوم پایه برگزیدید. 

  )ج(: اینكه اینها عرضند و بازخور فیزیک است این غیر از فیزیک مكانیک است كه باز خورش خود فیزیک

شود؟ وقتى خودش روى خودش بتواند اثر بگذارد دو نظام خودش  یست یعنى این سیكل چه وقت تمام مىن

 تغییر دهد.  را

)س(: اآلن در تقسیم بندى موجود، شیمى و یک چیزى دیگرى را هم كه اآلن در خاطرم نیست، جزو علوم 

 آورند؟  مى  پایه

 در علوم پایه موضوع بحث شیمى چیست؟  آوریم )ج(: خوب سوال مهم است كه وقتى شیمى را مى

 كنیم كه فیزیک را از آید كه با این بیانى كه داشتیم، در صورتى شیمى را جز علوم پایه حساب مى به نظر مى

اى  این عمق نظرى خارج بكنید. چون شیمى، در این عمق نظرى، بخشى از فیزیک است. یعنى فیزیک هسته

 ر پیدایش عناصر و تركیب آنها )شیمى( حكومت دارد. اى( و كیهانى د كوانتومى )هسته و

است، یک  آید كه اگر مثالً طبقه بندى جان دیویى را بیاوریم چون منطقش هم همراهش  آن هم به نظر مى

 كنیم.  مى بندى را  تواند براى این قضیه بكند. چون عمالً ما هم داریم تحلیل منطقى طبقه كمكى مى

ساختارها و   ندى علوم جهت بررسى تحوالت علوم و اثبات ارتباط آن با تحوالتب لزوم بررسى طبقه - 2/2

 محصوالت )تئورى مختار(
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 )س(: اآلن ما در مقام تحلیل طبقه بندى علوم هستیم. و براى بررسى تاریخ تحوالت علوم، علوم را به چند

این حُسن  -آنها داخل بشویم  بدون اینكه بخواهیم به جزئیات -دسته بزرگ تقسیم كردیم. این دسته بندى 

اى  اى اثر گذاشته است؟ این تغییرات در چه دوره اى بر چه طبقه فهمیم تغییرات چه طبقه مى  را دارد كه

 هاى بعدى مؤخر از تغییرات قبلى بوده یا مقدم از آن بوده است. دوره  بوده؟ آیا تغییرات

دستگاههاى   مكانیک اثر بگذارد. و یا مهندسى روى كلیهحداقل، تغییرات فیزیک، ریاضى و زیست باید روى 

استاتیک اثر   مكانیكى در اشعه، در موج، در سیاالت، در فیزیک مكانیک، ساختارهاى متحرك، ساختارهاى

 بگذارد. یعنى وقتى اینجا تغییر پیدا شد رشته هوافضا، ارتباطات و دیگر محصوالت متأثر بشوند.

 كند.  اى ما مهم است زیرا فرضیه ما را اثبات مى)ج(: زمان این تغییرات بر

 )س(: اینكه علوم پایه چیست؟ و یا اینكه تا چه حدى تأثیر گذار است؟ یک مسأله پذیرفته شده است. دیگر

 نیازى نیست كه ما وقت بگذاریم و اثبات بكنیم. 

 آنان است. فرق آن با كار ما در دانند ولى این از دیدگاه )ج(: خیر! درست است كه آنها یک علومى را پایه مى

خواهیم بدانیم این است كه مثالً چند  كنیم و آنچه را كه مى این است كه وقتى ما تحوالت علوم را بررسى مى

اند؟ و  فیزیک بوده و چه سالهایى؟ بعد متأخر از این چه دوره هایى از علوم از اینها تغییرپذیر بوده دوره در

اند؟ مثالً  م دیگر چه بوده؟ اساساً نیازهاى اجتماعى چه بوده؟ اینها چه كار كردهنسبت به علو بازخور اینها

جنگ شده است، فیزیک یا ریاضى و آمار، مشكل را حل كرده این معنایش این است كه   كنم نیاز به عرض مى

 تاد؟ علوم پایه رفته است. علوم چه جواب دادند بعد در خارج چه اتفاقى اف  سوال از عینیت به طرف

 گیرى قمار، آمار بوده است.  گویند ریشه شكل )س(: مثالً مى

  )ج(: یادمان نرود كه اشكالى ندارد كه قمار را به عنوان پیدایش گمانه اصل بدانند ولى به عنوان ضرورت

شود قمار را اصل دانست. در جنگ جهانى، در نحوه رساندن غذا و مهمّات و... مشكل پیش  اجتماعى، نمى

افزار،  بود دستگاههاى ارتباطى هم براى هماهنگ سازى و حل مسأله كافى نبود. آمار، به عنوان یک نرم  آمده

 تر هم شد.  مشكل را فراهم كرد كه بعدها خیلى پیچیده  امكان حل
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  رشته مهندسى دارد. كه آنها هم 150ها معین بشود. وزارت علوم بیش از  در اینجا باید تكلیف انواع مهندسى

یک براى خود دسته بندى و سر فصلهایى دارند آن را هم یادداشت بفرمائید كه ما اگر آنرا هم در اختیار هر 

باشیم كه به جاى خودش بد نیست. وقتى كه آنها در اختیارمان نیستند مجبوریم یک تحلیل نظرى   داشته

 داشته باشیم این حداقل ممكن است.   هم خودمان

  مثل مهندسیها، صنایع الكترونیک، الكتریک كه درباره موج، اشعه و تشكل بحثهاى فیزیک  انواع كار آمدى

هاى مختلف از استاتیک تا سیلماتیک )سیاالت(، مكانیک متحرك مثل ماشینها ساختمان  كنند، سازه مى

ساختمان در حال تموّج )آبها و سیاالت عموماً مثل روغن و امثالش(، هیدر و لیكها و ساختارهاى  ایستا،

مكانیزم ماشینها هست كه برون مولكولى است و درون مولكولى نیست مثل كلّیه قواعد  متحركى كه در

كارآمدیهاى فیزیک است. نه نظریه فیزیک مادّه اینها با هم خیلى هم فرق دارند.  انتقال انرژى، اینها كالً

رسیم در  اینجا به تشكلها مى فیزیک ماده در نظامهاى مختلف است كه در ورى از مواردى را كه گفتیم بهره

  تشكلها، طبیعتاً به شیمى و پزشكى هم

 رسیم.  مى

 « اشعه، موج، تشكل»تقسیمات علوم تجربى به  - 2/5

 نور)اشعه( به عنوان نافذترین ساختار ماده )درون  درون مولكولى(  - 2/5/1

 بندى جنابعالى در علوم تجربى چیست؟  )س(: جمع

  گوئیم موج و مهندسى موج، نور و مهندسى نور، از شكلهاى بسیار بسیار ساده بى مى)ج(: وقتى در علوم تجر

گوئید و  شود تا آنجایى كه شما مى آن كه شناخت كانون نور و عكاسى و فیلم و امثال اینها شروع مى

بعد  یكدیگر چگونه قابل تركیب است؟ چگونه قابل تجزیه است؟ چگونه قابل هدایت است؟ بُردارهاى نور با

دهم كه فوق موج است. استفاده از تابشها و باز تابها تا  ارتباطات را ارتباطات نورى قرار مى  گوئید حاال من مى

دهیم. كالً نور در صورت  فلز و نیز داخل بدن انسان و تا كلیه كارهایى را كه انجام مى  اعماق وضعیت مولكولى
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آن هیچ چیز حضور ندارد حتى از فلز و فوالد نیز رد است كه جلوى   اى كنترل، نافذترین ساختار ماده

 شود.  مى

 موج، كلیه موجهاى جاذبه موجود در فیزیک كیهانى تا فیزیک اتمى )درون مولكولى( - 2/5/2

 تر از نور، موج است. موج، قدرت نور را ندارد ولى قدرت دوّم است كه كلّ فیزیک الكتریک و انرژى پائین

كلیه  ;ه ساختارهاى آن بر موج استوار است. البته منحصر به موج الكتریكى نیستجریان الكتریسته و كلی

موجهاى جاذبه كه در فیزیک اتمى وجود دارد موج است. نور حتى بر میدان جاذبه نفوذ دارد. به همین دلیل 

از نورها شود، یكى  گذرد. البته نورى كه براى ما مبصر است و با لواسطه دیده مى است كه از همه چیز مى

گردد، با  شود و بعد بازتاب آن بر مى مترى، فرستاده مى 200است و اال آن نورى كه به داخل زمین به عمق 

توانید ببینید كه وارد آن  گذارد كه شما اثرش را مى شود. بله، بازتابش اثراتى مى چشم غیر مسلح دیده نمى

 شویم.  نمى  بحث

 كولى تشكل، كلیه تشكلهاى برون مول - 2/5/2

 شود از مهندسى بیوشیمى گرفته تا خود شیمى، شیمى حیاتى سیاالت، مكانیک و كالً تشكلها كه شروع مى

نهایتاً استاتیک )ساختمان ایستا( اینها كالً برون مولكولى است. و نور به یک معنا درون  درون مولكولى است. 

 هماهنگ ساز میدان جاذبه اتمى تاكیهانى است كه بر موج نفوذ دارد.   یعنى

 « انسانى، اجتماعى، ارتباطى»تقسیمات علوم انسانى به  - 2/4

  اما علوم انسانى چند قسم است؟ طبیعتاً ما مجبوریم پزشكى را در همان شیمى و بیوشیمى بیاوریم چون

شناسى( با تقسیماتش و  شناسى )روان علوم انسانى انسانبینیم. منظور ما از  فعالً انسان را مادّى مى

 تقسیماتش و بعد علوم اجتماعى با تقسیماتش است.  شناسى با جامعه

شامل  شناسى و بعد هم علوم اجتماعى كه كلیه بخشهاى مدیریتى را شناسى، جامعه خالصه انسانى یعنى روان

 كنیم. و در آخر هم علوم سیاسى كه در مالحظه مى است. در اینجا باید اقتصاد را اول بنویسیم چون مادى

 حقیقت مدیریت كالن است. این تقسیمات، مفروض در علوم انسانى است. 
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 گیرند؟  )س(: فلسفه، كالم، زبان، ادبیات، تاریخ و... در كجا قرار مى

ادبیات   آیند كه ىهاى اجتماعى به حساب م گیرد و جز مقوله شناسى قرار مى هاى جامعه )ج(: اینها در شاخصه

 شود.  و هنر بر فلسفه مقدم مى

 شناسى چطور؟  )س(: كالم و دین

كنید یكى از قسمتها سنن و عقاید و آداب و  شناسید و بررسى و تقسیم مى )ج(: وقتى رفتار جامعه را مى

 جامعه است كه اینها در این قسمت جاى میگیرند.   رسوم

  ا در جاى خودش باید یک ساختار علوم مفروض الهى هم داشتهاین ساختار علوم مفروض مادى بود. و م

ها انجام دهید، باید این مفروضات، مسكوت  باشیم. حاال تا قبل از اینكه شما تحقیق و تتبعى در این زمینه

 بماند. 

 بررسى تقسیمات ساختارهاى اجرائى  - 2/4/1

« فرهنگى اقتصادى، سیاسى،»ساختارهاى  احتمال اوّل: احتمال تقسیم ساختارهاى اجرائى به - 2/4/1/1

 بنابر مبناى مادى 

 بپردازیم. « ساختارهاى اجرایى»در مرحله بعد باید به 

 كنیم و اگر اقتصادى را تقسیم مى« سیاسى، فرهنگى، اقتصادى»ساختارهاى اجرائى را در دستگاه خودمان به 

بانک، بازار بورس یا امثال ذلک را اول قرار دهیم.  كند. مثالً بنا بر دستگاه مادى، اول قرار دهیم، تفاوت نمى

دستگاه كفر براى اینكه اقتصادشان جلو بیافتد مجبورند كه به علوم اهمیت بدهند ولى سیاست هم هست  در

آید كه باید مقدم بگذاریم؟ بخش سیاسى و بخش فرهنگى را خدمات حساب  اینها را بنظرتان مى كدام از

 دهند.  ه پژوهش و آزمایشگاه خیلى اهمیت مىب كنند نهایتاً آنها مى

 )س(: در ظاهر، سیاست مقدم است ولى در باطن فرهنگ مقدم است. 

  كشند و آنچه كه پشتوانه آن است شان است كه در ظاهر جلو مى )ج(: همان قدرت اقتصادى و فرهنگى

 علومشان است. 
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  یک سفیر كه به جائى« تصاد، سیاست، فرهنگاق»گوئیم  گذاریم مى )س(: پس بعد از اقتصاد، سیاست را مى

شود. حتى براى منافع  شود سر اقتصاد دعوا مى رود اوالً مأمور منافع اقتصادى است، دعوا هم كه مى مى

كنند به عبارت دیگر فرهنگ را بر اساس هزینه و راندمان خرج  منافع سیاسى را هم تحریک مى اقتصادى،

 كنند.  كنند. اگر یک جا براى آنها نفع اقتصادى نداشته باشد، خرج نمى مىاقتصادى نگاه  كنند فرهنگ را مى

  گویند این كنند كه حق چیست؟ و بر اساس آن عمل كنند وقتى مى )ج(: یعنى براى حقّانیت كارى نمى

ه فروشیم، بر اساس اینكه چقدر براى شما راندمان دارد؟ و چقدر براى ما هزینه داشت تكنولوژى را به شما مى

 كنند.  فروشند و بعنوان كاال به آن نگاه مى مى است،

 « اعتبارى، ابزارى، ارتباطى»احتمال دوم: تقسیم ساختارهاى اجرایى به ساختارهاى  - 2/4/1/2

 كنیم اولین ساختارهاى بزرگ اقتصاد، ساختارهاى پولى است.  حاال تقسیمات داخلى را شروع مى

جلسه داشتید، اینجا قدرى تعیین كننده است كه ما اگر ساختارها را )س(: قبل از این بحث صحبتى كه اول 

بگیریم، طبیعتاً اگر وصفى هم بخواهیم بگیریم باید با توجه به این باشد تا بعداً بتوانیم بر « نهادها»معنى   به

سازمان فالن در گیرد. و  بگوئیم مثالً سازمان اكو كه این كار را به عهده دارد، جایش اینجا قرار مى  اساس آن

 بتوانیم بر اساس آن، نهادهاى دولتى و غیر دولتى اقتصادى و سیاسى را جا بدهیم.   فالن جا. یعنى

)ج(: ببینید ما یک اعتبارات اقتصادى و یک محصوالت اقتصادى داریم. اآلن چهارتا شركت هستند كه گندم 

اعتبارند و یا مراكز توزیع جنس و محصول هستند و اند. این شركتها یا مراكز توزیع  شكر دنیا را قبضه كرده یا

ملل هم جا دارند و یا مراكز توزیع ساختارهاى ابزارى هستند. مراد ما از ساختارهاى ابزارى،   در سازمان

 كمیسیون عمران است.

مدل گوید با چه مدلى عمران كنید، با چه مدلى اقتصادتان را هماهنگ كنید بطوریكه اگر در آن  به شما مى

 دهند.  به شما قرض نمى كار نكنید،

 الملل انجام بدهید تا كنند با چه مدلى عملیات توزیعى در سطح بین یک ساختارهایى داریم كه تعیین مى

كند. به عبارت دیگر بیمه،  الملل شما را تأئید نمى رسمى باشد. كه اگر شما در آن مدل كار نكنید، تجارت بین
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پذیرند. پس شما مجبورید كه در آن فرمها و حركت  تضمین، كاالى شما را نمىحمل و نقل، وسائل   وسائل

توانید شما در آن سختارها كار نكنید.  كنند. البته مى به شما تجاوز كرد، از شما حمایت مى  كنید و اگر كسى

للى سعى الم استیفاى مالى خودتان را داشته باشید. لذا حتى قدرتهاى بزرگ بین  ولى خودتان باید قدرت

را به نفع خودشان تغییر بدهند ولى به یک معنا به زور كل، مراوداتشان را  «تعریف، تكلیف، تطبیق»كنند  مى

 به جریان بیاندازند.   تعریف كنند و ارتباطاتشان را در آن قالب

  كه الگوىخواهیم بگوئیم كلیه ساختارهاى اعتبارى، ساختارهاى ابزارى و كلیه ساختارهایى  بر این اساس مى

 - 1شوند. خالصه:  تولید، توزیع و مصرف را در اختیار دارند، به عنوان ساختارهاى اجرایى شناخته مى

ساختارهاى ارتباطى اگر اعتبارتان را تصویب نكنند، ابزار   - 2ساختارهاى ابزارى  - 2اعتبارى   ساختارهاى

هاى ارتباطى، شما را تأئید  رداخت را دارد آن دستهنگویند برنامه اینها قدرت باز پ كارتان را تأئید نكنند و

 كنند.  نمى

 چیست؟ « اعتبارى، ابزارى و ارتباطى»)س(: حاال این را كمى باز كنید منظورتان از ساختارهاى 

  گیرى درباره پول و شبه پول )ج(: غرض ما از اعتبارى، كلیه روابطى است كه در آن پول و شبه پول و تصمیم

پول را سهام و بازار بورس بگیرید كه هر دوى اینها، ابزار تمركز سرمایه هستند. یعنى  اصل است. شبه

كه تجارى، صنعتى، كشاورزى هستند و موضوع آن بانكها تولید و توزیع است ولى در عین  بانكهایى دارید

دهند به  رنامه مىاست. یک دستگاههایى هم داریم كه ابزار هستند و فقط به شما ب  حال ساختار آنها اعتبارى

اگر كار شما را امضأ نكند و نگویند مهندس این برنامه و پروژه مورد تأیید است،  طوریكه امضأ آنها مؤثر است.

دهند  تعریف صحیحى از یک پروژه نشده باشد، به آن اعتبار تخصیص نمى توانید كارى كنید و یا اگر نمى

ه حتى در موضوعات اقتصاد خرد هم باشد، باید پروژه تعریف اعتبارهایى ك  تر از آن، كلیه گشایش حتى پائین

 بیاورند. پس كار ساختارهاى ابزارى، تعریف پروژه و طرح است.  شده باشد تا تضمین الزم و كافى

«العالمین ربّ هللالحمد  و آخر دعوینا انّ»  



 بسمه تعالی

 شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

موضوع: كیفیت بررسى روند تحوالت ساختار علوم و نحوه ارتباط آن با روند تحوالت  : عنوان جلسه

  اجتماعى و ساختار محصوالت و نقش مجموعه ساختارها در محیطسازى فرهنگى  ساختارهاى

 17جلسه 

 :فهرست مطالب

 251بندى علوم مطرح در سطح كشور    مقدمه: فهرست طبقه

 251)فیزیک، ریاضى، شیمى(    گروه علوم پایه - 1

 252گروه علوم تجربى )فنى مهندسى، علوم كشاورزى، علوم پزشكى(    - 2

 252گروه علوم انسانى )فلسفه و منطق، علوم اجتماعى، هنر(    - 2

 254    اصل بحث

 254    بندى علوم در بررسى روند تحوالت علوم نقش طبقه - 1

 255    اى دستگاه مادى در دو مقطع تاریخروند اجمالى تحوالت بر مبن - 1/1

 255    مقطع اول: )قبل از جنگ جهانى دوم( پیروى روند تحوالت علوم از روند تحوالت عینیت - 1/2

 257    مقطع دوم: )بعد از جنگ جهانى دوم( پیروى روند تحوالت عینیت از روند تحوالت علوم - 1/2

    ن با تحوالت ساختارها و محصوالت و نقش آنها در محیطسازىبررسى تحوالت علوم و نحوه ارتباط آ - 2

253 

 253بررسى تحوالت علوم در دو مرحله )تحوالت درونى علوم، تحوالت ارتباط علوم به یكدیگر(    - 2/1

ریزى، اجرأ الزمه ارتباط منطقى بین تحوالت ساختار علوم با  شدن مسأله سازماندهى، برنامه كارشناسى - 2/2

 253    ت ساختارهاى اجتماعىتحوال

 259ذكر تاریخ علوم به عنوان بیان عوامل برونزا    - 2/2
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ساختار علوم، ساختارهاى »بررسى رشد محیط اجتماعى در سایه بررسى عوامل دورنزا و برونزاى  - 2/5

 259«   محصوالت اجتماعى، ساختار 

 270    تغییرات محیط فرهنگىلزوم ترسیم نمودار نسبت بین سه ساختار در تعیین  - 2/4
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گیرى نظام حساسیتها، نظام افكار و رفتارهاى اجتماعى، در بسترهاى ساخته شده توسط  شكل - 2/7
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نظام تحقیر و تجلیل، مفاهیم و »گیرى  براى شكل «روحى، ذهنى و حسّى»ساختارهاى سه محیط  - 2

 272«   محصوالت
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 272    دهنده محیط ذهنى شكل« گمانه، گزینش، پردازش»ساختارهاى  - 2/2

 272    حسىدهنده محیط  شكل« فردى، گروهى، اجتماعى»ساختارهاى ارضاى نیاز  - 2/2

 272    ایجاد محیط پرورش توسط این سه ساختار و اساس پیدایش فرهنگ - 2/5

 272جهانى شدن در سایه مدیریت توسعه این سه ساختار    - 2/4
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 تعالیبسمه 

 

  79/2/13جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  17جلسه 

 بندى علوم مطرح در سطح كشور  مقدمه: فهرست طبقه

 گروه علوم پایه )فیزیک، ریاضى، شیمى(  - 1

میكروبیولوژى  شناسى، هواشناسى، فلسفه علم، دسته اول در گروه علوم پایه شامل فیزیک، ژئوفیزیک، زمین

فلسفه   شود. حتّى كلمه فلسفه علم، فیزیک است. الاقل بیشتر مالحظه مى است. و در كل، مباحث فیزیكى

 األحض باشد. یعنى ما در اى علوم است نه اینكه فلسفه به معناى الهیات اولى یا الهیات به معنى میان رشته

 از میكروبیولوژى هم به معناى كوچكترین تأثیراتى كه روى حیات است كه« فیزیک»توانیم بنویسیم  كل مى

شناسى است. و در آینده توضیح خواهم داد كه چرا در دسته سوم نیامده با اینكه تناسباتش  گرایشهاى زیست

دسته سوم هست ولى دسته سوم به دسته اول وابستگى دارد. شاید این آخرین قسمت از حلقه واسطه  در

 باشد. بین این دو

علوم  مار، آمار ریاضى، آمار بیمه، آمار اقتصادى،دسته دوم: ریاضیات محض، ریاضیات كاربردى، مجموعه و آ

 كامپیوتر. بطور خالصه دسته دوم ریاضیات و آمار است كه آمار هم بخشى از قانون ریاضى است. در آمار

  اقتصادى و اجتماعى و علوم كامپیوتر هم معناى محاسبه كردن و سنجیدن اصل است. در حقیقت ریاضیات

 دهد.  كاربردى و كاربرد آن در موضوعات مختلف دسته دوم را تشكلیل مى

 آید كه شامل شیمى محض، شیمى كاربردى، علوم جانورى، ژنتیک، علوم دریایى و دسته سوم به نظر مى

اقیانوسى، علوم سلولى مولكولى، علوم گیاهى، فیزیک دریا، بیولوژى ماهیان دریا باشد كه اینها بیشتر به 

 شود.  زیست مربوط مى وشیمى 

 گروه علوم تجربى )فنى مهندسى، علوم كشاورزى، علوم پزشكى(  - 2
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  شود: فنى به نظر ما علوم انسانى باید اول باشد. و علوم تجربى دوم در این صورت، زیر گروه تجربى مى

  یستمهاىمهندسى، الكترونیک، بیوالكترونیک، مهندس عمران، فضا، مهندسى طرح، استخراج معادن، س

كامپیوترى، مهندسى محیط زیست، مهندسى شیمى، مهندسى صنایع، مكانیک، بیومكانیک، مهندسى 

رسد این همان  اى. به نظر مى تبدیل انرژى، مهندسى مواد، مهندسى كامپیوتر، مهندسى هسته پزشكى،

شود  لبته در اینجا مىرا قرار دادیم. ا« اشعه ، موج و تشكل»هست با این تفاوت كه ما  بخشهاى مهندسى ما

گوئید الكترونیک غیر از الكتریک است و همان معناى اشعه را دارد نهایت  مى  اشعه را پیدا كرد زیرا وقتى

قبل از الكترونیک آورده شود و مهندسى مواد باید بعد از الكترونیک بیاید  اى حتماً باید اینكه مهندسى هسته

محیط زیست، نه خود زیست مهندسى شیمى، مهندسى صنایع به  مهندسى شود و بعد و تشكل بعد از آن مى

ترى انجام داد كه ممكن است  بندى منظم توان طبقه اینجا ذكر شده مى هایى كه در هر حال براى مهندسى

اینها را آرایش بدهد. دسته دوم علوم كشاورزى است. مشتمل بر   بندى خاصى وزارت علوم هم در یک طبقه

شناسى،  دارى، سیالب، چوب نباتات، باغبانى، جنگل  ى، اقتصاد كشاورزى، اصالحمهندسى منابع طبیع

رسد به این علوم  كشاورزى علوم دامى كه به نظر مى هواشناسى، مكانیزیسین كشاورزى، بیوتكنولوژى،

شود  كه آوردیم )اشعه، موج و تشكلها(، مى توان نظام بهترى داد. مثالً در قسمت تجربى، مهندسیهایى را مى

 تر گنجاند. اینها را در آنجا ولى منظم

  كه بیشتر ناظربه« اشعه، موج، تشكل»بندى كلى علوم مهندسى، ظاهراً آنها زیر مجموعه  )س(: البته در دسته

 گیرند.  تقسیمات فیزیک است، قرار نمى

 ه فرض كردیم.از تقسیمات فیزیک، ریاضى و زیست است كه ما آنها را علوم پای« اشعه، موج، تشكل»)ج(: 

آید باید در بخش تجربى باشد كه در بخش تجربى ممكن است  یعنى كل قواعدى كه از این سه تا بدست مى

ها بشود. اگر هرم علوم را ترسیم كنیم وقتى در رأس، سه  تا. بعد بخشهاى تشكل وارد مهندسى2بشود نه  تا9

 100بماند بلكه باید در ضمن سه طبقه بیش از دیگر معنا ندارد كه قاعده هرم همین سه تا باقى  علم باشد،

 رشته را در بر بگیرد. 
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 كنند.  )س(: خوب آنها براى پایه موضوع درست مى

 شود.  كنند كه هر یک از آن مسائل، پایه علوم دیگر مى )ج(: خیر بر عكس است علوم مسائلى را درست مى

  گوید كه من كجا كاربرد داشته باشم. )س(: ریاضى خودش نمى

 حده باشد، حرف شما درست است. ولى اگر )ج(: اگر معنى و مفهوم ریاضى این شد كه دستگاه سنجشى على

تعریف ریاضى، نسبتهاى رفتار ماده باشد، باید مسائلى را بسازد كه هر یک از آنها، موضوع یک علم بشود. 

است كه ما فعالً در شكل موجود  بندى علوم بحثى كند. بهرحال طبقه نسبتش به زیست را نیز تمام مى  آنوقت

 كنیم.  نگاه مى  امروزى به آن

  شناسى، بیوشیمى بالینى، پرستارى، فیزیک پزشكى، آموزش دسته سوم علوم پزشكى شامل: تشریح، قارچ

 شناسى، هماتولوژى و بیوتكنولوژى، پزشكى علوم آزمایشگاهى، بهداشت، فیزیولوژى آمار زیستى و باكترى

 شناسى مقدم باشد.  تواند بر باكترى باشد كه مثالً علوم تشریح نمى شناسى، فیزیوتراپى مى گلدندانپزشكى، ان

 )س(: این تقسیمات منطقى نیست. 

 تا بعد2كنیم باید بتوانیم بگوئیم كه وحدت و كثرت آن چگونه است. اگر اول  )ج(: این گونه كه ما تنظیم مى

آید باید به این صورت بشود. حاال تا  ها بدست مى كنیم كل رشتهبشود آنرا كه جمع  31تا و بعد 27تا، بعد 9

 اندازه الزم است ما چنین مدلى را درست كنیم؟   چه

  )س(: تا آنجایى به این مدل نیاز داریم كه كار بررسى تحوالت علوم را انجام بدهیم. در این صورت كارى به

 امثال اینها نخواهیم داشت.  دندانپزشكى، میكروبیولوژى، هماتولوژى و فیزیوتراپى و

 )ج(: صحیح است ولى باید در كل معلوم بشود كه چه تغییراتى پیدا شده است. 

 اى كه بر عموم اینها حكومت كرده است.  )س(: یعنى تغییرات رئیسه

 خواهیم وارد شویم و تاریخ تحوالت آنها را بررسى كنیم.  )ج(: حاال باید ببینیم در چند رشته مى

 ترین آنها.  ها گرفته تا درشت )س(: طبیعى است كه هر كدام یک تاریخ تحوّل دارند از ریزترین رشته
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)ج(: اینطور نیست كه براى هر كدام از آنها تاریخ تحوالت نوشته باشند. بله تاریخ تحول فیزیک به صورت 

 نوشته شده است.   كلى

  سال 40هاى علوم در  دارند. مثالً بسیارى از رشته)س(: این علوم به صورت ناقص یا كامل، تاریخ تحول 

 گذشته وجود نداشتند و بعداً پیدا شدند. 

 گروه علوم انسانى )فلسفه و منطق، علوم اجتماعى، هنر(  - 2

 )ج(: امّا گروه سوم یا علوم انسانى:

  فلسفه، منطق، كالم اسالمى - 1

  عه علوم تربیتى، علوم سیاسى، حقوقى، علومعلوم اجتماعى: تاریخ، مجموعه علوم اجتماعى، مجمو-2

 شناسى، مجموعه علوم جغرافیایى، مجموعه كتابدارى، اطالع رسانى، روانشناسى، ارتباطات، مجموعه زبان

 شناسى... جامعه

سینما،  هنر: برنامه ریزى شهرى، معمارى منظر، تولید سیما، مرمّت و احیا ابنیه فرهنگى، طراحى صنعتى،-2

 سازى )جهانى و ایرانى( و... یر متحرك، آهنگنقاشى، تصو

علوم  از شماست؟ علوم پایه و« پایه، انسانى، تجربى»بندى به گروه  )س(:یک سئوالى اینجاست، آیا این تقسیم

  اند و تحت عنوان عام علوم بندى ذكر كرده كنند. ولى در علوم تجربى هم در سه تقسیم انسانى را تصریح مى

 .اند تجربى نیاورده

 اید، تحت عنوان دسته اول، دسته دوم و هایى را كه در ذیل هر كدام آورده )ج(: سئوال دوّم اینكه این دسته

 دسته سوم هم از شما بوده؟ 

 )س(: بله اینها را خودمان انجام دادیم. 

ارائه  بندى دیگرى توانیم یک دسته اند كه ما هم مى )ج(: پس احیاناً اینها را اتفاقى پشت سر هم گذاشته

بندى آنها را عوض  توانیم جنس و فصل درست بكنیم و دسته كه با وجه مشترك و وجه اختالف مى  بدهیم

دسته  7یا 5تا، یا در زیر گروه علوم انسانى به جاى سه دسته 4تا 2گروه علوم پایه به جاى  كنیم. مثالً زیر
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را در سه تا جا بدهیم. ولى اوّل كنیم ممكن است بتوانیم آن  جدید مى  شود. و دوباره كه پردازش

االشتراك ما بین دو رشته را  بندى اصل قرار دهیم بعد مابه طبقه االشتراكهایى را كه مشخص هستند در مابه

اید یک بررسى و پاالیشى انجام بدهید، شاید به این مطلب  داده  اى كه انجام اصل قرار بدهیم و اگر روى نوشته

 دست پیدا كنید. 

 بندى آن را عوض كنیم. اشتراك و اختالف كنیم و دسته وجه )س(: یعنى

  شناسى، هواشناسى و فلسفه علم و میكروبیولوژى )ج(: بله مثالً بنویسید رشته اول: فیزیک، ژئوفیزیک، زمین

 و.... فیزیک دریا قاعدتاً به فیزیک ربط دارد چون فیزیک سیّاالت است. 

 اصل بحث 

 ررسى روند تحوالت علوم بندى علوم در ب نقش طبقه - 1

  )س(: ما دقیقاً تا چه حدّى به آن علوم نیاز داریم تا در آن محدوده مشخص بررسى كنیم نه بیشتر از آن. 

هایى درست كنیم كه بر  )ج(: ما مهمترین چیزى را كه نیاز داریم تاریخ تحوالت است پس باید یک دسته

خورد. مگر اینكه بگوئیم  اصالً نوشته نشده باشد، به درد ما نمىآن، تاریخ تحول نوشته شده باشد. و اگر   اساس

گردیم و پنج شاهد را به عنوان نمونه از تاریخ  كنیم و مى براى خودمان وصفى درست مى این دسته را

 تا براى چهارمى.  4تا براى سومى  4براى دومى  تا 4كنیم،  تحوالت پیدا مى

 یخ تحول راجع به علوم نوشته شده باشد ما جمع آورى كنیم. )س(:از طرف دیگر الزم نیست هر چه تار

 )ج(: بله هر دو مسأله مهم است. 

  خوریم كه كنیم در تقسیمات ابتدا به علوم رئیسه بر مى القاعده از باال به پائین شروع مى )س(: وقتى ما على

 فیزیک، ریاضى،»آنها علوم پایه را به علوم اصلى معموالً تاریخ تحوّل دارند اآلن در علوم پایه مشكلى نداریم. 

كنیم با این تفاوت كه شیمى را در فیزیک  كنند. ما هم عمالً همین كار را مى تقسیم مى« زیست، شیمى

 خوریم. مهم بعد از این است مثالً در علوم تجربى و انسانى.  تا اینجا به كثرت آنچنانى بر نمى كنیم. ادغام مى
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  تا را تحویل دهد. به9تا داریم بتواند 2بندى جدیدى ارائه بدهیم كه اگر اینجا  دسته)ج(: در علوم تجربى باید 

اى  تا، به گونه9اى تقسیم شود كه مبادى اینها یعنى حدود اولیه این  عبارت دیگر باید هرم علوم، به گونه

تا یک امورى قابل 9این پاسخ به سؤالهایى باشد كه در این گروه آمده است. كما اینكه باید آخر   مربوط به

 علوم انسانى به كار گرفته شده باشد.  مالحظه باشد كه در

اكنون باید در هر دو طرف قضیه دقت كنیم. یكى اینكه به میزانى كه الزم است در تكمیل این كار بكنیم. 

 بندى علوم خودمان را درست كنیم... كه به هر حال نیاز داریم كه طبقه چرا

 این روالى كه پیش آمدیم مقید نبودیم كه روند علوم خودمان را ارائه بدهیم.  )س(: تا اینجا بر

بندى علوم خودمان را كاملتر از آنچه كه در اینجا هست، انجام دهیم تا  )ج(: بله، ولى از این به بعد باید طبقه

گرش ما نسبت به بندى الحادى باید چگونه باشد؟ یعنى ن نتیجه بتوانیم بگوئیم كه بر مبناى ما طبقه در

 چیست؟ بعد طبقه بندى خودمان براى مسلمین و بعد هم فرض التقاطى را ارائه دهیم.  ها بندى آن طبقه

 گذاریم براى وقتى كه موضوع بحث قرار بهرحال حداقلى از آنچه گفته شد باید انجام بگیرد و حداكثرش را مى

كجا گزینش كنید، یعنى یک الگوى وصفى و یک گرفت. براى اینكه مدل ما باید بگوید كه تحوالت را از 

مان را باید در یک حداقلى كامل كنیم یعنى تا آنجایى  مضاف و مضافٌ الیهى داریم كه الگوى وصفى  الگوى

 به كار ما بیاید.  كه الزم باشد و

 )س(: و در بحث جهانى شدن از آن استفاده كنیم. 

  آمدى داشته باشد. باید ما یک كار تطبیقى در آینده داشته)ج(: بله حداقل اینكه در بحث جهانى شدن، كار

 تر كنیم.  كنیم برگردیم این را كمى تكمیل باشیم كه بهتر است كه تا این را درست مى

 )س(: مگر تكمیل آن مدل در ارتباط با این نیست؟ 

 حاال این را چگونه درالیهى آن، این است و  )ج(: بله فعالً مدل وصفى آن را درست كنیم بعد بگوئیم مضاف

 این، جا بدهیم. 
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  هاى تحول علوم را چگونه در نظر بگیریم آیا به صورت سال و ماه متعارف حاسب كنیم؟ یا به اما اینكه دوره

شكل دیگر لحاظ كنیم؟ چون ما یک طبقه بندى وصفى داریم كه بر اساس دستگاه خودمان است. و یک 

بندى جهانى است كه وزارت  ى كه در مقابل آن قرار دارد. و این طبقهالیه ارتكاز مضاف و مضاف  بندى طبقه

 كرده است.   علوم از آن اقتباس

  بندى، بررسى باشد كه محل استفاده ما است و ما حصل این دو طبقه و یک تاریخ تحول بینا بین این دو مى

اند. معنا ندارد  ودشان درست كردهتاریخ تحوالت است. البته روشن است كه آنها تاریخ تحوالت را بر مبناى خ

 تحوالت را بر اساس مبناى ما بیان كرده باشند.   كه

 حاال ما یک سؤاالتى از تاریخ تحوالت داریم كه آن سؤاالت به ما امكان ایجاد نسبت و ترسیم نمودار را

 دهد.  مى

 اند؟  )س(: متفاوت با آن چیزى كه خودشان گفته

 مبناى دستگاه مادى در دو مقطع تاریخ  روند اجمالى تحوالت بر - 1/1

 مقطع اول: )قبل از جنگ جهانى دوم( پیروى روند تحوالت علوم از روند تحوالت عینیت  - 1/2

اند، متفاوت باشد. من باب مثال ما یک تحوالت و  )ج(: بله ممكن است با آن چیزى كه خودشان گفته

ى انجام گرفته است مثالً در پیدایش منطق حسّى دكارت علوم قبل از رسانس داریم كه با یک آهنگ  تغییرات

اش است. اما بعد از این تاریخ هم هنوز ارتباط علوم با  تحولى آغاز شده كه این فصل گذشته و مسأله رنسانس،

اى نبوده بطوریكه بتواند در فرستادن سوالهاى یک علم به علم باالتر، نظم منطقى  یافته  هم، یک ارتباط نظام

بتواند این چرخه را درست كند و جواب بدهد نبوده است تا اینكه نیاز اجتماعى   بندى كه ار كند. طبقهبر قر

ماشین بخار باعث پیدایش كشتى و قطار شده است. یعنى نیازمندى به  این كار را انجام داده است. مثالً

سیستم متحركى كه قدرت دارد ساده تغییر پیدا كرده است و به   مكانیک پیدا شده و مكانیک از جر اثقال

تواند متناسب با نیاز، مرتباً انرژى را از حالتى به  مى  انرژى را متراكم و منسبط كند تبدیل شده به طوریكه

 حالت دیگر در بیاورد.
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 شود و آن مسأله مولكول مهندسى مصالح است. در ترى اینجا پیدا مى باالتر از این، یک بحث مكانیک عمیق

شود پس یک كشفى پیدا شده كه لزوماً و مستقیماً برخاسته از علوم پایه قبلى  ه برق مطرح مىاینجا نیاز ب

شود كه دنبال راه حلهاى  اجتماعى باعث مى -از تحول اجتماعى برخاسته است. گستاخى انقالبى   نیست بلكه

 شود.  ارضأ نیاز باشند. كه این در غرب بعد از رنسانس واقع مى  جدید براى

دایش برق و اینكه برق به شكلهاى مختلف كار كند مثل پیدایش دینام و پیدایش وسایلى كه براى تا پی

برق، سیستم سوخت، سیستم انتقال نیرو كم كم نیازهایى پیدا شده كه مسأله مكانیک را به   سیستم

 رده است. گیرى ریاضیات مختلف را پدید آو برده است. مثل آنكه احتیاج اندازه  بندیهاى مختلف دسته

در   بنابراین، از گستاخى به نیاز اجتماعى راه بردیم و از قدرت ارضأ موضعى به علوم پایه رسیدیم. در حقیقت

 مقطعى از تاریخ، روند تحوالت، از عینیت به طرف علوم پایه رفته است. 

 مقطع دوم: )بعد از جنگ جهانى دوم( پیروى روند تحوالت عینیت از روند تحوالت علوم  - 1/2

  بعد دوباره از علوم پایه برگشته و به طرف عینیت آمده است. پیدایش یک چرخه اجتماعى و سیستم و نظام

سایى است. اگر آن اش قابل تفكیک و شنا اى بوده و دوره پیدا كردن علوم در حل نیازمندیها در یک دوره

سال قبل از  200در دوره كمال علوم و در رابطه با حل نیازمندیها هست مفروض بگیریم و به   چیزى را كه

گوید اول تحول  كنند. مثالً نمى است برگردیم، آمارهاى تحوالت همدیگر را تأیید نمى  آن كه این چرخه نبوده

گوید اول  ش ماشین بخار به وجود آمده است. حتى نمىبعد تحول در پیدای اى رخ داده و در فیزیک هسته

توانید بگوئید  پیدا شده ولى وقتى كه این چرخه كمال یدامى كند، مى  تحول در هسته بوده بعد برق یا موج

دیگر  -یعنى نسبیت را پیدا كرده است  -یک مراحلى گذشته  المللى كه وضعیت علوم از بعد از جنگ بین

گیرد. در حقیقت پیدایش سیستم اجتماعى ارتباط  مى بازخورى كه علوم پایه در باال قرارحتماً بازخور دارد. 

نظم خاصى پیداشده و در این وقت است كه  علوم به یكدیگر ایجاد شده است. آنوقت دیگر دانشگاهها با

ال به آن علم شود براى این سو گفته مى شود. و سفارشات یک علوم در حدود اولیه آن به علم باالتر داده مى

كجاست؟ و اگر در محدوده اینها   مراجعه كنید. یعنى سقف تكفّل مراكز تحقیقاتى نسبت به موضوعاتشان
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هم وابستگى آنها را به هم  اى براى خودشان تعریف كنند و نبود به چه كسى باید مراجعه كنند؟ یعنى حیطه

تر  كجا پائین ا به باالتر وابسته هستى؟ دربگویند. و نیز بگویند كه تو در كجا باید عمل كنى؟ و در كج

وقت   كنند كه این خیلى مهم نیست. ولى یک وابستگى به تو دارد؟ یک وقت است كه فقط حیطه معین مى

  اش یا پیش فرضهاى نظرى و تئوریک آن به علوم باالتر، معین نحوه وابسته شدن مسائل پایه یا حدود اولیه

در این  -ولو طیف معین شود نه تَعیّن  -شود  تر از علوم باالتر معین مى ئینشود. و نحوه تغذیه علوم پا مى

 سواالت شما نسبت به تاریخ تحوالت، تأثیر اساسى خواهد گذاشت.  صورت در

 تر شود.  فرمائید ما این كار با بكنیم تا سواالتمان مشخص )س(: یعنى مى

 محیطسازى  ساختارها و محصوالت و نقش آنها دربررسى تحوالت علوم و نحوه ارتباط آن با تحوالت  - 2

 بررسى تحوالت علوم در دو مرحله )تحوالت درونى علوم، تحوالت ارتباط علوم به یكدیگر(  - 2/1

  خواهیم از آن نمودار درست كنیم و نمودار هم یک نظام )ج(: ما در اینجا یک تاریخ تحوالت داریم كه مى

  هاى زمانى است. دورهاى زمانى را باید بر اساس چگونگى ؤاالت، شناخت دورهسؤاالتى دارد. اولین كار نظام س

 پیدایش ارتباط بین علوم تعیین كرد. 

دیگر   تحوالت ارتباط علوم به یكدیگر به عبارت-2تحوالت دورنى علوم -1پس تحوالت را در دو مرحله داریم: 

  حیط تحوالت از محیط اجتماعى به محیط دانشىدر این دو، سیر تحوالت عوامل درونزا و برونزا تعریف و م

شود. اگر این مطلب قابل مشاهده شده نظریه شما درباره تحوالت علوم  )یعنى محیط اطالعاتى( تبدیل مى

 شده است.   مشخص

ساختار علوم با   ریزى، اجرأ الزمه ارتباط منطقى بین تحوالت شدن مسأله سازماندهى، برنامه كارشناسى - 2/2

 ت ساختارهاى اجتماعى تحوال

  توانیم عین همان را در سطح دوم )ساختارها( كه مسأله حاال از آن قسمتى كه وابستگى آن معین شده آیا مى

بگیریم؟ عین همین مطلب هم در بخش دوم قابل رؤیت است، « تطبیق تعریف تكلیف،»ارتباطات انسانى بود 

دهیم. و آن موقعى محیط یا عوامل برونزا  زا )محیط( قرار مىعوامل برون  یعنى براى هر شأ عوامل درونزا و یک



293  ···························································································································································  

كنند. و دانش  تعریف كند كه علوم به هم ارتباط پیدا مى تواند نظام ارتباطات منطقى خودش را مى

كند. یعنى مسأله سازماندهى،  جدى پیدا مى با دانش علوم، ارتباط« تعریف، تكلیف، تطبیق»سازى  بهینه

بازخور هر دوى اینها روى هم نسبت به  شود. و در همه وجوهش فنى و كارشناسى مىریزى، اجرأ  برنامه

مسأله اول، دستگاههاى امنیتى و  شود كه سفارشات تولید چگونه باشد؟ مثالً محصوالت كارشناسى مى

دستگاههاى باالى خودش   رسانى باشد و بازخور این بخش عینى محصوالت، نسبت به دستگاههاى اطالع

 تا این سه با هم محیط فرهنگ را تمام بكنند. چیست؟ 

 ذكر تاریخ علوم به عنوان بیان عوامل برونزا - 2/2

 خواهیم.  مى« درونزا»تاریخ تحوالت را به عنوان عوامل 

 )س(: منظور از عوامل درونزا چیست؟ 

ال فالن این طور شده كنند كه در س )ج(: ببینید، تاریخ تحوالت خود علم را بر اساس زمان و انتزاعى ذكر مى

اى هم به نیازهاى اجتماعى بكنند ولى عوامل  سال فالن این اتفاق افتاده و.... بسیار نادر است كه اشاره در

خواهید نسبت بین علوم و سیستم علوم و تحوالتش را ذكر  گویند. شما مى اطالعاتى را نوعاً نمى  برونزاى

 كنید. 

ساختارهاى  ساختار علوم،»سایه بررسى عوامل دورنزا و برونزاى بررسى رشد محیط اجتماعى در  - 2/5

 « اجتماعى، ساختار محصوالت

  این سه« سیستم علوم، سیستم قوانین، سیستم محصوالت»خواهید باالتر بروید و بگوئید  بعد از آنجا مى

  شوند. یعنى انسانها مى كننده نیازمندیها و ارضأ ساختار باهم محیطساز هستند. بنابراین، اینها دستگاه درست

كنند.  سازند. حتّى كیفیت رفتار عینى را در همه وجوه درست مى كنند و عقاید و افكار را مى سازى مى فرهنگ

سطح فرهنگ به معناى  -ارتباط با سطح فرهنگشان  یک معنا نحوه تغذیه و حساسیتهاى آنان بى  و به

یک نحوه حركت خاصّ و یک نحوه اداره خاص با انسان اصطالح یک نحوه تغذیه خاصّ   نیست. به -محیطى 

بیابان افغانستان مشغول كشاورزى است دارد. نه سلسله اعصابش با حساسیتهاى او  دیگرى كه فرض كنید در
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انضباطهاى خاصى را كه این دارد، او دارد. همینطور در تغذیه و تحرك و ... با او تفاوت   هماهنگ است. و نه

 است.   رم دیگرىدارد اصالً یک ف

  عوامل برونزاى علوم یعنى پیدایش چرخه - 1حال باید وابستگى این سه محیط را به هم تمام بكنید.  اى على

تر نتواند به حلّ یک مسأله  وابستگى علوم به یكدیگر، بطوریكه بفهمى وقتى كه حدود اولیه هر علم پائین

هد، باید از چه علم دیگرى تغذیه بكند و چه مسائلى باید اش را توسعه بد خواهد حدّ اولیه بدهد و مى  جواب

عوامل -2عوامل برونزا و درونزاى ساختارهاى اجتماعى -2عوض شده باشد تا بتواند مسئله را حل بكند؟ 

یعنى چگونه در درون این  ;برونزا و درونزاى وابستگى محصوالت اجتماعى به هم و در آخر، پیدایش یک كلّ

اند؟ یعنى دو بخش دیگر براى  شده است؟ و نیز چگونه نسبت به عوامل برونزا رشد كرده سه محیط رشد واقع

ساختار علوم براى  شوند. مثالً ساختارهاى اجتماعى براى علوم و محصوالت و عامل، عامل برونى حساب مى

ا یک شود. بنابراین م ساختارهاى اجتماعى، و ساختار محصوالت براى هر دو، عامل بیرونى حساب مى

 كنیم.  بندى نیاز داریم تا بتوانیم از تحوالت، نظام سؤاالت منظمى را تهیه  طبقه

  خواهیم براى اینكه بتوانیم این خواهیم و تاریخ را هم مى بندى را براى تاریخ تحول مى )س(: پس ما طبقه

 وابستگیهاى درونى و بیرونى را بشناسیم. 

 هر دسته به صورت درونى و بیرونى و بعد در مجموع به صورت درونى و)ج(: بله! این وابستگیها باید اوّل در 

 شود.  بیرونى بررسى مى

 لزوم ترسیم نمودار نسبت بین سه ساختار در تعیین تغییرات محیط فرهنگى  - 2/4

)س(: فرض كنید كه وابستگیهاى درونى و بیرونى را دیدیم در این دقت باید بتوانیم نمودار بین مسائل علوم 

 بین علوم با همدیگر را رسم كنیم. و

 )ج(: عالوه بر آن باید در پایان بتوانیم نمودار نسبت بین سه ساختار را نیز رسم كنیم و بگوئیم با تغییر اینها،

 كند.  محیط فرهنگى اینگونه تغییر مى

 ؟«كند محیط فرهنگى تغییر مى»گوئید:  كند كه مى )س(: چه چیزى تغییر مى
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  یعنى امورى كه محیط ذهنى مرا درست« انسان كار آمد»من باید بخوانم تا به من بگویند:  )ج(: چیزهایى كه

كند. چون با یک روابط اجتماعى، من  شوم، تغییر مى كند. مدارجى كه من تحقیر و تجلیل مى بكند، تغییر مى

ر ارتباطات و شوم كه بدون آن مدراج اجتماعى، آن قدرت اجتماعى را د یک قدرت اجتماعى مى  داراى

 محصوالت ندارم.

این سه تا روى هم براى تعلّق روحى و نظام حساسیتهاى من در تحقیر و تجلیل و ساختارهاى اجتماعى، 

گیریم، و براى نظام حسّى  كند. و براى نظام فكرى من در مفاهیم، و اطالعاتى را كه یاد مى درست مى محیط

 كنند. محصوالت، محیط درست مى من در

نرود خودش را از اول تحت كنترل در بیاورد،  -شود  كه حامله مى -كشورى هستید كه اگر خانم  شما در

گذارند و سیر رشد بچه را  شود. بچه كه متولد شد تا مدت خاصى، براى او به رایگان پرستار مى مى  جریمه

كنند تا چه رسد به  ه مىكند بطوریكه اگر نگذاشتى برود شنا یاد بگیرد تو را جریم كنترل مى دولت مرتباً

چهارسالش كه شد باید در كالس هنر، شنا و... شركت كند. و مرتباً براى ساختن آدم، محیط  درس خواندن.

كنند حتى  كنند در واقع، فرهنگ آن را درست مى كه در مراحل مختلف درست مى سازند. این محیط را مى

سازند كه اگر جنابعالى بگوئید كه من  حیط را مىگذارند. یعنى طورى م مى  سوپاپ اطمینان هم براى آن

اند؟ در  گویند این نظریه را چه كسانى گفته نیست، صحبت كنم، مى  خواهم راجع به اینكه در اروپا عاطفه مى

گذارند شما یک حرفى را كه  درباره آن ساخته شده؟ یعنى نمى  چه كتابهایى نوشته شده است؟ چه فیلمهایى

 -كنم  به عنوان مثال عرض مى -اى  ساله 24شخص  وئى تا از آن نتیجه بگیرى مثالً هرخیلى نوبر باشد بگ

فیلمهاى آموزشى چه جنگى و چه... در این   هزار ساعت فیلم دیده باشد. حاال چه 19باید به طور متوسط 

ان را چه شكلى اى دیگر باید قهرم دوره اى براى او دشمن خیالى درست بكنند. و در فیلمها باید در یک دوره

باید تبدیل كنند به اینكه چقدر   اى اى باید آنرا به جهل و علم تبدیل بكنند در چه دوره بكنند در چه دوره

دهند و دائماً خوراك به  مى حفظ منافعش اهمیت دارد و اصوالً جریان توسعه چیست؟ و همینطور تغییر

 دهند. بسیار خوب از این مطلب بگذریم.  انسانها مى



 ····························································································  201 

 تأثیر مستقیم ساختارها در پیدایش و مدیریت قوت اجتماعى و محیط تجلیل و تحقیر  - 2/5

 كنند و محیط تجلیل و ساختارها از شكل جهانى آن تا شكل درونى یک كشور، قوت اجتماعى را تقسیم مى

 سازند.  تحقیر را مى

 شود.  )س(: بحث قوت اجتماعى در سیاست مطرح مى

دارد.   ریزى سازى و برنامه گیرى و تصمیم تار فرهنگى، چه اقتصادى، حتماً نظام تصمیم)ج(: ساختارها چه ساخ

  هاى آن مسأله بسیار مهمى است. كما اینكه داشتن در فرهنگ و كالسه« مدیریت»دارد. « مدیریت»یعنى 

  وضوعتانخواهد و... م خواهد فضاى آموزشى مى اقتصاد مهم است. به هر حال دانشگاه شما آزمایشگاه مى

كند اینكه چه كسى  تواند از اینها فارغ باشد. یعنى سیاست در كلیه بخشها تحقیر و تجلیل را مشخص مى نمى

گذارد یک  آید یک تبصره مى دارد تصمیم بگیرد. حدود، وظایف و اختیارات چیست؟ وزارت علوم مى  حق

هزار یا  400گذارد  ند و یا یک تبصره مىتواند اضافه وارد بشو بینید یک میلیون نفر دانشجو مى مى  مرتبه

شوند. و اطالعاتى را كه باید به آنها داده شود دیگر به آنها  این یک میلیون حذف مى هزار نفر از 200

 كه براى هر كسى، در هر جا و به هر نسبتى كه دلش بخواه علوم فراهم باشد.   رسد. یعنى این طور نیست نمى

 فرهنگ است.  )س(: بله ولى این سیاست در

 قدرت،»گیریهایى كه براى خود مدیریت، براى توزیع  )ج(: بله، روابط اجتماعى، سیاست در فرهنگ، تصمیم

 گیرد.  شود، همه اینها را سیاست در بر مى مى« ثروت و اطالع

 گیرى نظام حساسیتها، نظام افكار و رفتارهاى اجتماعى، در بسترهاى ساخته شده توسط شكل - 2/7

 رها ساختا

  دهند. نظام دادن به تحقیر و تجلیل براى گیرى و مدیریتى به تحقیر و تجلیل نظام مى ساختارهاى تصیم

بر روى نظام  -دهد  كه به تحقیر و تجلیل نظم مى -مفاهیم، محیط است. كل ساختارهاى اجتماعى 

دهند. و  را آنها شعور مىتعلقات اجتماعى، شدیداً مؤثر است به عبارت دیگر بستر حساسیتها  حساسیتها و

دهند. وقتى یک نفر به دلیل  كنند. بعد تفكر را بوسیله تولید اطالعات، شكل مى درست مى اش را آنها انگیزه
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دانشگاه برود مجبور است در كسبهاى دیگرى برود وقتى كه به كسبهاى دیگر مشغول   یک تبصره نتوانست به

آورد. و اگر آن اطالعات را یاد نگرفت، وقتى  كنند بدست نمى مى دانشگاه تدریس شود، آن اطالعاتى را كه در

تواند آن را بفهمد. اگر اهل مطالعه باشد تا یک  نویسند نمى جامعه مى كه مقاله تخصصى اقتصادى در

خیلى هم مشتاق بودیم كه درس بخوانیم، نشد به دانشگاه برویم  گوید ما حدودى، شاید بفهمد. بعد هم مى

هر چه خوانده بودیم یادمان رفت و دیگر از رفتن به  ى و دو سال فاصله افتاد بعد هم اصالًرفتیم سرباز

خوانم اآلن یک چیزهایى در اقتصاد را  كتاب مى دانشگاه منصرف شدیم حاال من خیلى اهل مطالعه هستم،

ازه یک دكتر معنایش این نیست كه به اند فهمم كه چرا گرانى است ولى اینكه یک چیزهایى را بفهمد مى

برند خیلى  اصطالحاتى را كه به كار مى اش رفته دانشگاه، شده دكتر اقتصاد اقتصاد بتواند بفهمد. پسر خاله

 را هرگز ندارد.  نویسد. ولى او این توانائى شود خودش هم مقاالتش را مى راحت متوجه مى

 حقیر و تجلیل، مفاهیم ونظام ت»گیرى  براى شكل« روحى، ذهنى و حسّى»ساختارهاى سه محیط  - 2

 « محصوالت

 سازد. و بنابراین محیط روحى، نظام تحقیر و تجلیل و محیط ذهنى، مفاهیم و محیط حسّى، محصوالت را مى

 این محیطها، اساس پرورش انسان است كه در بیرون سه ساختار اجتماعى دارد. 

 دهنده محیط روحى  شكل« تعریف، تكلیف، تطبیق»ساختارهاى  - 2/1

  ساختارهاى سیاسى هستند ولو در فرهنگ یا اقتصاد باشند. چون به« تعریف، تكلیف، تطبیق»ساختارهاى  

 گیرى و مدیریت است.  هر حال تصمیم

 دهنده محیط ذهنى  شكل« گمانه، گزینش، پردازش»ساختارهاى  - 2/2

 «گمانه، گزینش، پردازش»اى اش بخواهید تعریف بكنید باید بگوئید بستره اگر ساختارهاى علوم را به ریشه

 سازند.  كنند و احتماالت را مى ساختار فكر را درست مى

 دهنده محیط حسى  شكل« فردى، گروهى، اجتماعى»ساختارهاى ارضاى نیاز  - 2/2
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را   ساختار محصوالت كه پاسخگوى نیازهاى فردى و گروهى و اجتماعى است، ساختارهایى هستند كه حس

 سازند.  مى

 جاد محیط پرورش توسط این سه ساختار و اساس پیدایش فرهنگ ای - 2/5

 توانیم بگوئیم كه اینها محیط فرهنگى را )س(: وقتى ما تاریخ تحوالت و وابستگى علوم به هم را دیدیم مى

 سازند.  مى

  و درون ساختارهاى« تعریف، تكلیف، تطبیق»)ج(: خیر، وقتى ساختارهاى داخلى علوم و ساختارهاى 

ها  و بعد دسته -در عین حال كه درونشان هم نسبت به هم باز یک درون و برونى دارند  -اجتماعى را دیدیم 

همدیگر را دیدیم، معنایش این است كه جامعه و محیط زندگى بشر كه به وضعیت حساسیتهاى   نسبت به

و برونزا را « نى، حسىروحى، ذه»شود. عوامل درونزا را در آنجا  ارتباط دارد، عوض مى روحى، ذهنى،

گوئیم این كارخانه آدم سازى با فرهنگهاى مختلف است. پس محیط پرورشى،  مى نامیم. بعد مى« ساختارها»

% هم تخلف 20كند. یادمان نرود اگر اختیار تا  اینكه اختیار اصالً دخالت نمى  اساس پیدایش فرهنگ است نه

گرایش غالب پیدایش فرهنگ در جامعه این سه ساختار  نیست. ولى  كند و مهم را بیاورد مصحح پیدا مى

یعنى پرورش حسّاسیّت بر روى تحقیر و تجلیل با حفظ  «محیط پرورشى»شود  است كه اسم اینها مى

 بندى اجتماعى.  طبقه

 جهانى شدن در سایه مدیریت توسعه این سه ساختار  - 2/4

 كسانى كه توسعه این سه ساختار را به دست دارند. حاالگوئیم كه چه فرهنگى جهانى است؟ طبیعتاً  حاال مى

 اى یا ملّى؟ اگر قدرت دارید كه در علوم فیزیک از آنها جلو بزنید به طوریكه روش و ما جهانى بشویم یا منطقه

  كند كه جهانى بشوید. اصالً خواهى متدولوژى فیزیک شما هم غیر از روش آنها باشد، خوب حتماً صرف مى

تواند جلوى شما را بگیرد شما كار آمدى برتر را در تكنولوژى اسالمى به  شوید. كسى نمى انى مىنخواهى جه

سازى حسى را كه راندمان آن مثالً شده كنترل از راه  بیاورید و بگوئید ما متدولوژى دكارت تا سیستم  دست
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گویند خوب اگر  ر است، مىایم كه كارآمدى آن بیشت ایم و یک چیز دیگرى پیدا كرده گذاشته دور، پشت سر

 زند.  كه كارآمدى آن بیشتر باشد خود بخود محصول قبل را كنار مى اید شما چیزى پیدا كرده

  گویند اصالً دیالكتیک ارتباط بین تمدنها، به این معناست كه یک رابطه پردازى داخلى مى )س(: در نظریه

د تا ارتباط بر قرار شود. همینكه شما اآلن دارید جبرى بین تمدنها وجود دارد. الزم نیست شما گفتگو بكنی

گویند ارتباط  گیرید، به این مى كنید، اطالعات مى كنید، با آن زندگى مى آنها را مصرف مى  محصول

 دیالكتیک. 

توانیم با  )ج(: همین معنایش به انزوا رفتن شما است. دیالكتیک باید به این معنا باشد كه ما در صورتى مى

 ل بكنیم كه محصول برترى داشته باشیم. جدا آنها

  )س(: یعنى این به اختیار خودمان است. اینكه چه فرهنگى چه تمدنى چه كارآمدى را به خودش بدهد، به

گردد، منتها بعد كه این كارآمدى را به خودش داد تأثیرپذیرى و  اراده اجتماعى ملت خودش بر مى

 شود.  واقع مى روى ملل دیگر به طور قهرى تأثیرگذارى او

 سرعت،»)ج(: بله یعنى اگر شما كار آمدتر شدید مسلماً حضور بیشتر در جهان خواهید داشت. یعنى اگر 

تواند جلو شما  را در منابع نیروى انسانى، ابزار و منابع طبیعى توانستید مالک شوید چه كسى مى« دقت، تأثیر

مدى دارند و یک ابزار كارآمدى هم دارند. اگر شما یک خوانند یک كالسهاى كارآ بگیرد؟ اآلن درسهایى مى را

دیگرى را دادى و ابزارهاى دیگرى را هم دادى كه هر دوتاى آنها كار آمدتر بود، طبیعى است كه   درسهاى

 شماست.   منابع طبیعى مال

 لزوم بررسى تأثیرات فرهنگى بخش سیاست و اقتصاد در طراحى جهانى شدن فرهنگى  - 5

 گیریم و گوئید ساختارها را به دست مى ترى برسانیم اینكه شما مى بحث را به یک نتیجه مشخص)س(: حاال 

شود كه ما از قلمرو و فرهنگ  ایم همان بحث مجدداً احیا مى بعد حساسیت، مفهوم و حس را به دست گرفته

شناسى  وضوع جهانخواستیم خودمان را در همه شئون جهانى كنیم و م گوئیم اگر مى نشدیم یعنى مى  خارج

 بكنیم.   را تحلیل
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  )ج(: گفته بودیم ما از سیاست، فرهنگ و اقتصاد، باید بخش مؤثر بر فرهنگ را درست كنیم. ما اآلن درباره

 كنیم.  شود اصالً بحث نداریم. ما داریم به تأثیر آن در فرهنگ توجه مى اینكه كمیت و ثروت چقدر مى

گیرد؟ یا اینكه  یعنى تأثیر آن در آینكه ذهنیت مردم چگونه شكل مى )س(: تأثیر آن در فرهنگ یعنى چه؟

 شود؟  ذهنیت هم روحیات هم رفتار عینى آنها را هم شامل مى  هم

 گیرد ولكن تعلّق روحى از جهت فرهنگ سازى مهم است. اینكه چه نظام ارزشى را )ج(: بله، هر سه را مى

 سازد؟  سازد؟ چه اعتبارى را مى مى

 شود؟  را معلوم كنیم. آیا از آنجایى كه پذیرش عمومى درست مى« جهت»د میدان تأثیر آن )س(: بای

راه  گوید اهل كتاب را دانند. نمى شود این را صاحب ارزش مى )ج(: وقتى پذیرش عمومى در سیاست معین مى

 -ار هستیم و فعالً در ضرورت و اجب -مشكالتى را كه خودمان اآلن مبتال هستیم « و هم ماغرون»بده 

آید رئیس جمهور ما تا نزدیک هواپیما باید به استقبال او برود.  مثالً رئیس فرانسه یا آلمان مى مالحظه كنید.

 باشد.  خطكشى ارزشى بر اساس اینكه او دینش چیست، نمى  این كار یعنى اینكه

 المللى آنهاست.  )س(: بر اساس قدرت بین

 است. ممكن است همان روز و در همان ساعت با یک هواپیماى دیگر، )ج(: بله، یعنى آن منشأ احترام شده

یک انسان متدین و خوب از همان كشور آمده باشد این بیچاره را هم پنج شش ساعت در فرودگاه نگه دارند 

العملى در خود  كند. این منشأ چه عكسى بكنند ولى با رئیس جمهور فرانسه كسى چنین كارى نمى  و معطّل

 شود؟ كشور مى

 سازد؟  چه فرهنگهایى را مى

 كند.  یعنى اینكه چه نظامى ارزشى را ایجاد مى« سازد چه فرهنگى را مى»)س(: 

 آموزد كه حقّ است كه به این احترام بگذارى و حق است كه وقتى ایشان امضا كرد )ج(: دقیقاً، به مردم مى

 ایم بدانیم.  را ملتزم به آنچه با او امضا كرده حق است كه خودمان ;بگوئیم بین دو دولت قرار داد بر قرار شد

 شود همان پذیرش؟  )س(: یعنى باز مى
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 دهد.  )ج(: بله پذیرش ارزش. ارزش قدرت مى

 ترى بگیریم؟  )س(: ارزش را باید به معناى خلق بگیریم یا به معناى عام

 آید.  تواند به وجود ارزش نمىدهد. اخالق كه بدون  )ج(: به معناى اینكه به خلق شخصى، ارزش اجتماعى مى

 كند.  خواهیم این را تعمیم بدهیم، بگوئیم این افكار و عقاید و رفتار هم ارزش پیدا مى )س(: مى

  اینجا تبصره« و لرسوله و للمؤمنین هللالعّزُْ »شود اینكه گفتیم فقط مسلمین طاهرند،  )ج(: خیر، محدود مى

مهور فرانسه بیاید و كسى از او استقبال نكند و بعد از جلوى در هم پیدا كرد. بنابر فرض محال، اگر رئیس ج

سوال كنند مذهب تو چیست؟ بگوید مسیحى بگویند بسیار خوب با رفتار خوش اسالمى ولى بدون اینكه  از او

نشان گوئیم بفرمائید یا مثالً به رستوران برود بگوید غذا بیاورید بگویند كارت خودتان را  بگذاریم مى  احترام

نوشته مسیحى، بگویند بشقابتان را قاطى بشقابها نگذارید تا آن را طاهر كنیم. اگر بخواهند  بدهید ببینید

توانى بنشینى یک بشقاب غذا به تو  هم صاغرون باشد بگویند روى صندلى نمى بیشتر او را تحقیر كنند و

اصل « مسلمان بودن»آورد؟ اینكه  زى مىبخور. این رفتار در مردم ما چه چی دهیم برو آن گوشه بایست و مى

المللى داشته باشیم و  تندى اكنون ما مضطر هستیم كه روابط بین  است. حاال نه به این تندى و نه به آن

توانستید منابع  برتر داشتید آنوقت به اتكاى آن قدرت، مى  توانیم چنین كارى بكنیم. اگر شما تكنولوژى نمى

توانستید مفاهیم برترى داشته باشید. و در  مى  ه باشید و به اتكاى آن قدرتطبیعى برترى در دنیا داشت

 توانستید حرف اول را بزنید.  ساختارها هم مى

«العالمین رب هللالحمد  و آخر دعوینا ان»  
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 بسمه تعالی

 

  79/2/19جهانى شدن فرهنگى تاریخ:  13جلسه 

 موجود  از این علوم در ادراكات در جدول وصفى با معناى متداول« فیزیک، ریاضى، زیست»تفاوت وصف  - 1

  بندى علوم موضوع بحث تنظیم وصفى و تطبیقى درباره علوم و ساختارها و محصوالت بود. از نظر ما طبقه

  وصفى است، هر چند نسبت به فلسفه ما تطبیقى است، ولى نسبت به بخش« ریاضى، فیزیک، زیست»پایه به 

 ندى علوم موجود فرق دارد. ب عناوین مصطلح و متعارف، در دستگاه طبقه

 )س(: علّت تفاوت چیست؟ 

 فیزیک به معناى رفتار ماده نه به معناى فیزیک محض یا كاربردى  - 1/1

گویند تعمیم دادیم و اسم آن را نه فیزیک  هایى كه آنها بعداً مى )ج(: زیرا ما فیزیک را به مجموعه رشته

 عنى نامش را در هیچیک از گرایشها نیاوردیم. محض و نه فیزیک كاربردى محض گذاشتیم. ی  نظرى

 )س(: فیزیک یا ریاضى دو علم شناخته شده هستند و به مجموعه گرایشهاى ریاضى یا فیزیک علم ریاضى یا

 گذارید؟  گویند. شما چرا بین گرایشهاى آنها فرق مى فیزیک مى

 كه احیاناً -ایم هر چند مُعنون ما  هیعنى اسم یک توصیف گذاشت« وصف رفتار ماده»)ج(: به عبارت دیگر به 

 در آنجا موضوع بحث قرار گرفته است.  -رفتار ماده است 

 ریاضیات به معناى تناسبات رفتار ماده  - 1/2

  تواند ریاضى كنیم كه نمى ریاضیات تناسبات رفتار ماده است لذا ما واژه ریاضى را به یک امر عامى اطالق مى

خارج باشد قابلیت سنجیدن و محاسبه را ندارد. حتّى ریاضیات نظرى محض  محض  اگر از آن خارج باشد. اگر 

تواند وسیله سنجش شود حتى براى كم متصل و منفصل  عالم ماده تناسباتى نتواند را تمام كند نمى  براى

ل براى گیریم ولى به هر حا مورد صحّت و فساد مفاهیم عقلى نظرى محض آن را به كار مى اقلیدسى كرد در

خواهد در مورد درجات آخرت صحبت بكند! بلكه در  و حساب دیدن است و نمى  سنجیدن و محاسبه كردن
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مادّه است. ما تناسبات سطحى برون مولكولى با ده قید داریم كه نامهاى   عالم محسوسات یعنى تناسبات

خورد. در تناسبات مادّه هم وقتى  نمىداریم كه حتماً انتزاع به آن  «تناسبات تغییر»خورد و  انتزاعى به آن مى

گیریم. ولى حتماً تناسبات تغییر  تناسباتى را در نظر مى  گوئیم اسم این لیوان و اسم آن استكان است مى

الكتریسیته و... اینها نیست، به خاطر ظرفیت   لیوان، یا مقاومت لیوان، یا مثالً نحوه هدایت نور یا هدایت

رفتار مادّه یعنى آنهایى كه ما براى آن   اند. تناسبات نام آن یكى را استكان گذاشتهخاصى نام این را لیوان و 

 كنیم.  معنا مى

 موجود  بندیهاى علوم نكته روشى: لزوم قابلیت تطبیق اصطالحات وصفى علوم بر مصادیق و دسته - 1/2

 كنیم بیان وصف است؟  )س(: آیا صحیح نیست كه بگوئیم آن معنایى را كه ما مى

  آوریم، و اصطالحاتمان كنیم، یعنى اصطالح در برابر اصطالح مى )ج(: بله، وقتى كه معنا را معناى به عینه نمى

دهیم كه یک هرم، یا یک نظام تعریف درست شود و معنایش این است كه  كنیم اجازه مى را در هم ضرب مى

الح تشابه وجود داشته باشد. )دقت كنیم. اشكالى هم ندارد كه در عناوین اصط اصطالح درست مى  داریم

كنم تا به  هایى باشد كه آنها را به وصف معنا مى االشتراك انتزاعى تمام رشته تشابه باید مابه كنید( متقابالً

قرار دارند قابلیت تطبیق داشته باشد. به عبارت دیگر سرفصل « االشتراك مابه»  مصادیقى كه تحت این

بندى، قابلیت تطبیق به عناوین موجود تطبیقى  كه به لحاظ مصادیق دسته باشد بندیها، عنوانى را داشته دسته

 یا هر كس دیگرى را داشته باشد. « دیویى  جان»بندى مثالً  وزارت علوم، یا طبقه

 االشتراك به معناى انتزاع كلى نیست، بلكه به معناى راندمان كلى است.  )س(: مابه

  عالمت عنوان نوعیه -االشتراك و عنوان نوعیه باشد  به عنوان مابه گذارید اگر )ج(: خیر اسمى را كه مى

گویید این فیزیک با ریاضى  شود یعنى جنس و فصل دارد. یعنى مى ایم به حد تام تمام مى چنانچه قبالً گفته

كند. این اگر  گویید به این تطبیق مى كنید و مى چه فرقى دارد؟ جنس و فصل آن را هم مشخص مى  و زیست

كنید و بین افرادى را كه آنها با  شود بین وصفى را كه شما ذكر مى حد وسط مى -نوعیه باشد   االشتراك مابه

 اند.  كرده  یک معناى خاصى تطبیق
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  بندى مثالً در دفتر معین یک حسابدارى عناوینى را كه در دفتر روزنامه پشت سر هم آمده است را یک دسته

خاصیّت را داشته باشند كه هم عنوان مشترك براى مصادیق درونى باشند، هم  ها باید این كنیم، سردسته مى

قرار بگیرد و  -یعنى تعیین نقطه بهینه  -معین بخواهد در حسابدارى غیر مالى )حسابدارى صنعتى(  اگر دفتر

ر است شود حتماً باید یک طرف آن به مصادیق و یک طرف آن به وصفها بخورد. یعنى بهت  ریزى دفتر برنامه

مشخص كنیم بعد عنوانى را بیاوریم كه بین وصف و بین موصوف )مصادیق( است و سپس  اول وصفهایمان را

توانید هزینه و راندمان  معین كنیم. اگر سرفصلها این خاصیت را نداشته باشد شما مى  آنرا به عنوان سرفصل

یعنى از كدام خرج كم و به كدام یكى بتوانید نقطه بهینه را مشخص كنید.   را معین كنید ولى محال است

 بیفزایم؟ كدام مطلب وزنش چقدر است؟

توانم به شكل ریاضى براى شما بكشم و ترسیم كنم كه چگونه آنها از نقطه مختصات مختلف یک  این را مى

اینجا كنند. ما هم دقیقاً در  دهند و مفهوم بهینه را به صورت ریاضى معیّن مى مورد بررسى قرار مى هزینه را

 كار را بكنیم.   باید بتوانیم این

وزارت  چه در -هاى علوم مصطلح دانشگاهى  االشتراك رشته پس هدف این است كه باید سرفصلهایى كه مابه

بندى كنیم و براى  را دسته -بندى جان دیوى یا كنگره است  هاى جهانى مثل طبقه بندى علوم چه در طبقه

نوع را تعریف فلسفى كنیم تا نسبت بین این نوع و نوع دیگر، قابلیت عنوان نوعیه قرار بدهیم و  آنها

گوییم هم درون مولكولى و هم  بدهد. مثالً درباره اشعه معنایى در نظرمان هست كه مى بندى انواع را طبقه

 كنند نور و اشعه یعنى چه؟ در جواب فقط به درون مولكولى جاذبه است. از ما سؤال مى سازى  ابزار هماهنگ

سازى جاذبه درون مولكولى  گوئیم ابزار هماهنگ كنیم بلكه مى اشاره نمى -نوشته شده است  كه اینجا -تنها 

سازى تجسّد،  كنیم. موج خود جاذبه و ابزار هماهنگ است كه موج را این گونه تعریف نمى است. طبیعى 

آئید در ساختار برون  د مىاست. تشكل چه كاره است؟ وقتى شما تشكل را هماهنگ كردی تشكل و تبلور 

آید،  ها به طرف بیرون مى كنید. یعنى مهندسى تشكل وریهایش صحبت مى مولكولى، درباره اشكال و بهره

 شود.  یعنى شامل فیزیک استاتیک، سینماتیک، سیاالت، ایستا، انواع و اقسام مكانیک مى
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 ضرورت ضرب اوصاف و تنظیم جدول وصفى )مدل(  - 2

  تا را بدهد و چگونه ضرب 9شعه، موج و تشكل را در هم تقسیم و ضرب كنیم كه حداقل این ما چگونه این ا

شناسى، و مدیریت را نتیجه بدهد. در مدیریت سوال مهم این است كه فلسفه  شناسى، جامعه بكنیم كه انسان

تر بگیریم، مدیریت را  سادهرا بگذاریم و در ضرب اینها مدیریت را به دست بیاوریم یا اینكه اگر بخواهیم   تاریخ

شناسى و فلسفه  شناسى ذكر كنیم زیرا معقول است كسى بگوید جامعه بیاوریم و تاریخ را در جامعه همین جا

كنید براى شناختن فلسفه تاریخ و توسعه است و  هستند؟ در حقیقت شما كه تعریف مى  تاریخ از یک نوع

آیند كه اگر در اقتصاد باشد مدیریت مالى یا مدیریت به  ىهم زیر بخش مدیریت م كلیه علوم اجتماعى دیگر

شود. فرضاً علم برنامه باشد یا در علم سازماندهى باشد یا در علوم  مى  دست آوردن تسخیر منابع طبیعى

شوند و همه ابزار هستند. مثالً حقوق ابزارى براى اداره رفتار عمومى  حقوقى باشد همه اینها در مدیریت وارد

 زمانى( است. )نه سا

  شود مدیریت همان جایى كنید. به هر حال مى گذاریها جامعه را اداره مى افزارها و قانون یعنى به وسیله نرم

 باشد كه گذاشتید.

 27 وصف یكجا و 9وصف یكجا و  2تا شوند یعنى  27حال چگونه آن را ضرب كنیم تا از یكطرف اوصاف ما 

هاى علوم را بگذریم كه بگوئیم تحت  ه در مقابل آن بتوانیم رشتهوصف در جاى دیگر داشته باشیم؟ وچگون

گیرند؟ این همان مدلى است كه باید به یارى خداوند متعال درست كنیم ولو در یک  اوصاف قرار مى  این

 باشد.  سطح ساده

 لزوم اثبات عینى مدل  - 2/1

ان بدهیم یا فقط كاربردى شده آن را بحث بعدى این است كه تا چه اندازه نیاز است این مدل را به دیگر

ایم و این نتیجه را هم داده است  ببریم. بخاطر اینكه بدانند یک تحوالتى را گزینش و كنار هم گذاشته  بیرون

قابل اثبات عینى است. تااینجا عنوان كلى علوم مشخص شد. البته باید برگردیم و بحث   كه در حقیقت
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وع كنیم به اینكه تعریف علوم پایه و چگونگى ضرب شدن علوم را مشخص آینده شر  تفصیلى آن را از جلسه

 ارائه تعاریف اوصاف و اصطالحات ذكر كنیم.  كنیم و یا جنس و فصل براى

 امكان آرایش جدید علوم بر اساس مدل مختار  - 2/2

 گیریم؟  قرار مى كنند بندى و تفكیكى كه دیگران مى )س(: آیا ما در این كار در قالب علوم موجود و دسته

 كنیم. گیریم بلكه به سمت فلسفه خودمان حركت مى )ج(: خیر در آن قالب قرار نمى

 )س(: آیا ممكن است براساس این مدل آنچه در بیرون است را آرایش بدهیم؟

 دهد كه آرایش بدهید آن چیزى را )ج(: بله، خود این اسامى، اسامى سرفصلهایى است كه به شما امكان مى

 ر بیرون وجود دارد. كه د

 شود؟  )س(: آیا حاصل اینست كه ارتباط خاصّى بین این علوم برقرار مى

 )ج(: بله، همینطور است. 

 )س(: آیا امكان دارد این ارتباط بین محافل علمى اآلن قابل قبول نباشد؟ 

یک ارتباطى را براى گیریم كه بین آنها قابل قبول نیست بنا به فرضمان  )ج(: ما اصالً فرض را بر این مى

 ایم. بر قرار كرده  خودمان

و   خواست راجع به بحث علمى، دینى شناسى از حوزه و دانشگاه داشت مى )س(: بنده خدایى دكتراى جامعه

چیست و چگونه دینى بشویم، یک مجموعه مقاله درست كند و نظرات مختلف را در « علمى، دینى»اینكه 

گفت: نظر شما  ر یک كنگره آنرا ارائه و به عربى چاپ كند. این آقا مىو خارج كشور جمع كند و د  داخل

شناسى است؟ ایشان  شناسى وابسته به انسان صحبتها بحث به اینجا رسید كه چرا جامعه  چیست؟ در ضمن

شناسى آمریكایى  گفت جامعه شناسى ندارد و مى شناسى ربطى به انسان اصالً جامعه  گفت سخت منكر بود مى

 شناسى اروپائى این گونه هست!! جامعه ونه نیست واین گ

  دانید چرا؟ شما بدون اینكه نقل انسان را به یک معنا بگوئید دارید درباره محیط پرورشى او صحبت )ج(: مى

 كنید چه مفاهیم باشد، چه ساختارهاى ارتباطى مفاهیم باشد، ساختارهاى اعتبارى مثالً تعریف، تكلیف و مى
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گویند در هیچ كدام از اینها مفهوم انسان به  ارى باشد و چه ساختارهاى محصوالت باشد، مىتطبیق باشد، اد

گوئید: میط پیدایش فرهنگ چگونه  فرد نیست، شما اآلن از همین راه وارد شدید و شما در واقع مى  معناى

عوض كنید به شكل دیگر اینكه چه مفهوم و چه ارزشى به ذهن طرف بیاید اگر محیط آن را   است؟ به عبارت

 آید. دیگرى به ذهن مى

تواند از آن خالى  تواند خطور كند در محیط دیگر مخیّله شما نمى در یک محیط چیزهایى به مخیّله شما نمى

اى از ارزشهاى آنها در  تواند بیاید كما اینكه دسته در محیط اروپایى نمى هللا مفهوم شهادت و رضوان باشد.

یعنى « هر كس دزدى نكند میمون است»المثلى كه در رومانى است.  بیاید مثل ضربتواند  نمى  محیط ایران

تواند بیاید خوب بحث خودمان را ادامه بدهیم. بهتر است  است این مفهوم در ذهن شما نمى دزدى شرافتمند

 سپس به ساختار محصوالت بپردازیم.   علوم را تمام كنیم

 بندى علوم پایه در دستگاه الهى با دستگاه مادى  تفاوت طبقه - 2

 تفاوت تعریف حیات در مبناى الهى با مبناى مادى به جهت اصل دانستن اختیار  - 2/1

  بندى غربى حتماً مخالف یک معنا براى فیزیک و یک معنا براى ریاضى عرض كردیم در این دو معنا با تقسیم

  جدّى ندارد، ولى اگر بخواهید اختیار را در تعریف حیات وارد كنید كل دستگاه نیستیم، یعنى بینونیّت

 ریزد.  شناسى آنها به هم مى حیات

خواهید وارد كنید به معناى اینكه تحت یک اختیارى  )س(: اختیار را در حیات، به معناى عام آن كه نمى

 كنید.  وارد مى  است

حیوانات  ام هم اختیار دارند. اختیار تبعى دارند، اختیار تصرفى دارندخواهید بگوئید اجس )ج(: نه، شما كه مى

 یعنى حیوان از« حساسٌ باالراده   نامىّ»گوئید  حتماً به یک نسبت اختیار تصرّفى دارند در تعریف حیوان مى

 رود.  راهى كه خطر دارد، نمى

 )س(: اینكه در علوم موجود هم پذیرفته شده است؟ 

 گیرید؟  را چه نوع اختیارى مى)ج(: این اختیار 
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  )س(: اسم آن را اختیار نگذارند یا چیز دیگرى بگذارند ولى اینكه حتى گیاهان نسبت به محیط از خودشان

 دهند اثبات شده است.  العمل نشان مى عكس

  شود؟ حیات )ج(: این سیر براى این است كه حیات انسان را تعریف كنند. حیات براى چه چیزى طرح مى

 یاهى، حیات سلّولى، حیات جانوران تا به حیات انسان برسد. گ

 ترین شكل مادّى محض ذكر شود نگاه كرد یک دید اینكه با حذف اختیار، حیات را تا پیچیده با دو دید مى

كنیم و آنرا وصف كنیم، حتّى به یک معنا قدرت هوشمندى بهینه را هم داشته باشیم، قدرت ارتباطات 

شناسى را هم داشته باشیم. این شدنى است. در چنین صورتى كه حیات را با حذف اختیار  جامعه اجتماعى و

شناسى و  هاى زیست موجود را زیر مجموعه آن بگذاریم، ولى حتماً جامعه توانیم رشته مى معنا كردیم،

یعنى  -انسان و تكامل انسان « شناسى حیات»مجموعه آن نیست یعنى جز علوم پایه  مدیریت اسالمى زیر

 آید.  در نمى -انسان اسالمى 

 به عنوان علوم پایه بر مبناى نظام والیت « فیزیک حیات، ریاضیات حیات، فیزیک ماده» - 2/2

 )س(: چرا؟ چه مغایرتى دارد؟ 

  شناسیم بلكه بر عكس نظام اختیارات را اساس گیرى نمى )ج(: زیرا حیات گیاهى و حیوانى را اساس تصمیم

 دانیم.  طى حیات مىدگرگونیهاى محی

 از این باالتر، ما براى حیات یک فیزیک، و ریاضیاتى قائل هستیم كه بر فیزیک و ریاضیات مادّه حاكم است و

حول محور  -فیزیک حیات  گیریم. اگر در نظام والیت، فیزیک را به معناى ساختار و نظام رفتارى حیات مى

دومى ریاضیات حیات و سومى فیزیک مادّه  یه هم خواهد بود. نظام رفتارى حیات باشد اولین علم پا -اختیار 

فیزیک حیات را فیزیک فاعل تصرّفى  گیریم و شود. مادّه را فاعل تَبَعى در اختیار فاعل تصّرفى مى مى

 دانیم.  مى

 )س(: فیزیک حیات هم فیزیک است. 

 تهاى ماده فیزیک حیات به معناى فیزیک نظام اختیارات حاكم بر پیدایش كیفی - 2/2



215  ····························································································································································  

  )ج(: فیزیک حیات فیزیک هست، یعنى شكى نیست كه رفتار حیات نظام دارد لكن معناى آن، رابطه نظام

اختیارات با هم است. فیزیک كه به معناى فیزیک نظام اختیارات است حتماً آنرا هم بر پیدایش كیفیتهاى 

شناسى زیر بخش ماده و زیر بخش فیزیک باشد  دانیم. معناى این با فیزیک مادّه و اینكه زیست مى  ماده حاكم

 خیلى فرق دارد. 

فیزیک ماده در  بعنوان علوم پایه در دستگاه مادى « فیزیک مادى، ریاضیات ماده، حیات ماده» - 2/5

زیستى  -دارد   ولو اختیار هم -دستگاه الحادى مقدم و ریاضیات ماده مرتبه دوم است. زیست مادى بشر 

 «مثل  اینكه»كند  پرستش ماده را كرده است. این زیست مثل زیست مادى عمل مى شود كه اختیار مى

كند. یعنى تناظرش این قدر نزدیک است، انسانى كه دچار پرستش  الشّعاع ماده كار مى اختیار ندارد و تحت

ى شود حداقل زیربنا كند. این را خیلى خوب مى مثل انسانى كه اختیار الهى ندارد عمل مى ماده شود

روانشناسى و مدیریت مادى قرار دارد، زیرا مدیریت در آنجا یعنى ابزار رفع نیاز مادى را به  شناسى، جامعه

 چرخد.  اساس تحریكات مادى مى دست داشتن كه بر

بنابراین  بندى وصفى در دستگاه الحادى براى نشان دادن حضور جهانى فرهنگ مادى  لزوم ارائه طبقه - 2/4

است.   مخصوص نظام الحادى و مادى -تجربى، انسانى  -بندى علوم پایه  بگوئیم این گونه تقسیمتوانیم  مى

سفارشات  گرا نباشد، تواند حس كنیم كه حتماً شاخصه هم دارد منطق و مدیریت این نظام نمى بعداً عرض مى

تكامل  اساس تحرك و گرا نباشد لذا خوشى مادى هم تواند حس تولیدى براى مكانیكات علوم تجربى هم نمى

  خوب در چنین دستگاهى -یعنى هماهنگ بودن  -كنند  شود. همه اینها همدیگر را كامالً تأیید مى جامعه مى

بندى وصفى براى فرهنگ الحادى الزم داریم سپس با شواهد دقیق تطبیقى باید نشان دهیم كه  ما یک طبقه

كند و آنها را  درست مى« انگیزشى، ذهنى، حسى»ط فرهنگ در دنیا حضور پیدا كرده است. یعنى محی  این

 چرخاند.  مى

 بندى وصفى در دستگاه الهى بعنوان نیاز دوم در این طرح  ارائه طبقه - 2/5
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  در مقابل این فرهنگ ما یک نظام دیگرى براى یک فرهنگ دیگرى الزم داریم كه حداقل نیاز اول ما نیست

مگر اینكه بخواهیم آن را درست كنیم كه باید خألها و عقب نشینى چون براى نمودارهاى آن شاهدى نداریم 

توان پیشروى  علوم پایه الحادى، تجربى الحادى انسانى  به سنگرش را در عینیت نشان بدهیم. مى سنگر

 نشینى سنگر به سنگر نظاماتش را نشان داد.  الحادى و عقب

  این ;شود بیسواد بمانند گوئیم نمى را بخوانند، مى فرستیم تا یک اطالعاتى هایمان را مى بدون استثنأ بچه

كند. مثالً  حرف راست و درست است. بوسیله این اطالعات قدرت سنجش و هوشمندى آنان پرورش پیدا مى

كودك هوشمندى را سركوهى ببرید و بزرگ كنید. این بچه همیشه دعوایش به این است كه یک مار  شما

ساله هم  50ود، دعوایش به مشكالت طبیعى ساده است. این كودك اگر یا پلنگ آمده ب  بزرگ، یک گرگ

گوید  سالگى به شما مى 14یا  10گیرد. ولى بچه شما در سن  كامپیوتر قرار نمى  ریزى بشود در ذهن او برنامه

هینه را گوید نقطه ب افزارها را یاد بگیرم بعد مى گوید نرم سالگى مى 13  برویم بازى كامپیوترى بكنیم؟ در سن

 پیدا كنیم. 

 درگیرى با نظامات الحادى نقطه شروع و عامل شدت در ارائه طرحى جامع جهت جهانى شدن  - 2/5/1

  كردنهاى طرف مقابل نبودم دنبال چنین اگر بنده در محیط حكومت اسالمى نبودم و درگیر نقطه بهینه

به سطر اول یا به كلمه پنجم یا به دو سطر « فَلیتأمّلْ»گفتم خیر،  نشستم و مى رفتم مثالً مى بحثهایى نمى

كردم. این بحثها به دلیل دعوائى است كه داریم.  گردیم و قطعاً در زیر بناى اصول فكر نمى مى پیش از این بر

گیرد و دعوا را هم دعوا را  گرفت، چون موضوع فكر من قرار مى موضوع فكر من قرار نمى  اگر در دعوا نبودم

السالم تهذیب  اى از امام زمان علیه رسم. مثالً اینكه حاجت عده كه به این نتایج مى  بینم عواى سختى مىهم د

است. خواستن آب و آتش و... یک حرف است و اینكه آقاجان چیزى بدهید   نفس خودشان است یک حرف

آید. اهل بیت  دست مىدیگرى است و این در درگیرى فرهنگى با آنها ب  كه در برابر دشمن بایستیم حرف

خواهیم نتیجه بگیریم كه اگر در مفاهیمى كه  دهند. مى بخواهد مى السالم هم به هر كس هر چیزى كه علیه

گیرد ولى اگر دعوا بود به میزانى كه دعوا شدّت و  انجام مى  براى پرورش داریم دعوا نباشد كار ما خیلى ساده
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اگر دعوا نباشد، سركوه هم نباشیم بلكه پذیرش  شود. شكل مىپیچیدگى پیدا كند به همان میزان كار ما م

گیرى نرسانیم، در همان  خوانند به موضع مى  شویم. اگر فرزندان را كه درس باشد مسلماً همرنگ آنها مى

ما منزوى شویم و چه نشویم و در آن   كنند. چه شوند. یعنى همان فرهنگ و اعتقاد را پیدا مى دستگاه حل مى

است. یعنى هم باشیم و هم   م، قدرت رویارویى نداریم. تنها راه درگیر شدن و ایستادن در میدانمنحل شوی

شوند، بگویند برو  نمى خواهند به كسى كه آمادگى درگیرى ندارد و وارد این افقها درگیر شویم. آنها مى

زى و محیط قابل انكار سا این مطلب در فرهنگ شوى امكان دعوا وجود دارد.  منزوى باش و اگر منزوى نمى

همان تعریف مادى كنیم و آنرا با علوم مادّى  است. پس باید یک جدول الحادى درست كنیم و زیست را

 آید.  شناسى و مدیریت مى تطبیق بدهیم. این جریان تا جامعه

 انزواى كامل در صورت عدم تغییر زیربناهاى اجتماعى )ساختار علوم، مدیریت، محصول(   - 2/5/2

انزوا   بندى علوم را در دستگاه والیت( تعریف كنیم زیرا در غیر اینصورت سنگر به سنگر به طرف باید )طبقه ما

هر  -كه درگیرى مستقیم با دین نداشت  -ایم. یعنى چه؟ یعنى از اطالعات معمارى سابق  نشینى كرده عقب

خواهید برج بسازید، در  دارید. فرضاً مىدست بر -گذاریم  كرد كه آن را در فصل التقاط مى تأیید هم نمى چند

شما تعریف تجمع و تقسیم جمعیّت به نسبت مساحت، و همچنین ساختار چرخش اموال و معنى   برج سازى

بخش پرورشى آن وجود دارد. خدا رحمت كند آقاى قدوسى را در طبقه دوم مدرسه حقّانى  روانشناسى و

شود اینطور  تا میله جوش دادند و شیشه انداختند امّا برج را نمى 5مشرف به همسایه نشود   براى اینكه پنجره

گذارید كه اگر این كار را كردید  اینكه مردم با هم قاطى نشوند براى آنها پارك هم نمى  ساخت و حتماً براى

با رعایت شوند بعد باید یک بیمارستان روانى هم كنار هر برج بسازید. اگر برج را  مى  ساكنان برج حتماً دیوانه

پیش بسازید و بافت جمعیّت و گردش امور و توزیع ثروت هم به صورت فعلى   سال 100تمام اصول معمارى 

همین طور كه اگر آدم مریض  دهید.  عوض كنید حتماً دیوانه تحویل مى باشد، فقط بخواهید یک گوشه را

كند كه شما لوازم رفتار  مى  طور ایجابدانید. همین  شد، معاینه كردن نامحرم را براى او اظطراراً جایز مى

توانید  بشناسید. نمى اجتماعى، بافت اجتماعى و كلیه خصوصیاتى كه در جامعه پرورش را به عهده دارند،
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اهمیّت   شناسیم و به تعبیر جهتهاى كلّى گوئید اینها را به رسمیّت مى منهاى آن نظر بدهید. بله گاهى مى

 كنیم و خانواده ما مثل قدیم محفوظ شویم، یعنى در برج زندگى مى گیر مىدهیم و با بخش كالن آن در مى

شویم تا با زیربناى تقسیمات اجتماعى مبارزه كرده و آنها را افشا كنیم و  نیستند. این زحمات را متحمل مى

كنیم به صورت فردى كسى  خواهیم مبارزه كنیم. ما عرض مى گویید كه به صورت فردى مى مى  گاهى

 را حل كند.   تواند كار جامعه نمى

اى بپوشید، نان و كشمش بخورید،  اگر بنا شد شما با روغن بذرك یا كرچک چراغ روشن كنید، لباس پنبه

 خورد. آنرا هم خودتان درست كنید این نسخه به درد جامعه نمى آرد

  ر به سنگر عقبشود كه داریم سنگ كنید از آنطرف هم نشان داده مى پس از این طرف جدولى درست مى

كنیم یعنى مجبور هستیم معمارى قدیم، بافت جمعیّت قدیم، لباس بافتن و پوشیدن قدیم را رها  نشینى مى

اى از خوراكیها را جانشین خوراكیهاى دیگر كنیم مثالً جانشین اشكنه قدیمى ماكارانى است هر  دسته كرده و

گویید یک  اى ماكارانى شده است. در مورد ماكارانى مىه ولى آرد، در ماكارانى تبدیل به رشته دو آرد دارند

بیند لذا در ماكارانى دقتهایى  ریزیم مى كارخانه و یک درجه از پخت را وقتى در آب مى درجه از پخت را در

اند كه طعم دیگرى ایجاد كند.  اى تغییر داده ها را هم به گونه و چاشنى  شده كه در اشكنه نشده است

یا بین اشكنه و ماكارانى تناظرسازى كنیم ولى ضریب دقتهایى   توانیم بین سوپ و آش م مىخواهیم بگویی مى

كنند  قاعده و زمانهایى را براى طبخ یكى حساب مى بینیم. یک عیار، بینیم در دیگرى نمى را كه در یكى مى

 كنند.  كه براى دیگرى نمى

 را كنار بگذاریم منفى جلوه بدهیم.  ایم آنها توانیم نفس چیزهایى را كه مجبور شده )س(: نمى

 )ج(: بله.  

 )س(: باید از آن تحلیل داشته باشیم. 

)ج(: خیر، یک تحلیل منفى باید بدهیم. البته از یک جهت مثبت است چون سیر به طرف كمال است و از 

 كنید. اید این تنوع، تكثّر و تكامل را بر دستگاه خودتان تعریف طرف منفى است چون نتوانسته  یک
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 ترى با ذائقه جدید )س(: این در دستگاه خودتان و براى خودتان محل بحث است، حاال یک غذاى خوشمزه

 درست شده است چه اشكالى دارد؟ بخورید و استفاده كنید. 

 )ج(: اگر در مورد چیز جدیدتر بتوانیم منشأ قُرب را نشان بدهیم، حرف دیگرى است. 

 بگویید والّا هللا است كه شما مال حالل تهیّه كرده، با نیّت پاك بخورید بسم)س(: قُرب و بعد در مورد این 

 خداكه نگفته است ماكارانى یا آش، بخورید، بلكه گفته است مال حالل تهیه كنید. 

)ج(: در اینكه آش باید تكامل پیدا كند و به این شكل در آید حرفى نیست. ولى به شكلى در آید كه انسان را 

 دا بباندازد محلّ كالم است. یاد خ  به

 افتیم.  بگوییم به یاد خدا مى هلل)س(: وقتى كه عادت كردیم بسم ا

 اندازد.  )ج(: معناى طعم آن نیست، طعم آن انسان را به یاد خدا نمى

 انداخته؟  )س(: مگر طعم آش انسان را به یاد خدا مى

  طرف رسد چیزى در آن نیست و موضوع بى بینیم به نظر مى )ج(: گاهى یک موضوع را بصورت جدا كه مى

بینیم. اگر مجموعه را  است مثل همین اشكنه و ماكارانى كه عرض كردیم، ولى گاهى آنرا در مجموعه مى

توانید مادّى آن را با غیر مادّى آن یكى بگیرید بلكه محال  كنید تا به الگوى انگیزش برسد، نمى  خیلى بزرگ

گویید تنوع خوراكیها و تنوع مجلسها این گونه باشد تا  آورید كه مى تا جایى مىطبقه را   است. یعنى اختالف

 10اجتماعى بكند بعد ممتنع است كه فالن طبقه براى ویار دخترشان مجلس   ایجاد انگیزش و حركت

 دهد.  توزیع ثروت چنین ثروتى را به آنها نمى میلیونى بگیرند. اصالً جامعه در

  كنند غیر از این است كه مورد بحث خوشى زیر دلشان زده است و این كارها را مىاى  )س(: اینكه یک عده

 باشد.  مى

 )ج(: خیر، علّت باال رفتن قدرت خرید آنها نظام اجتماعى است. 

 كند كه چربى نخورید، غذاى خام زیاد بخورید.  )س(: از آنطرف اآلن علم پزشكى توصیه مى
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 گوید كه چنین كارى را بكن ولو اینكه همه غذاها را علم اقتصاد به آنها مىخورند، ولى  )ج(: بله آنها هم نمى

 دور بریزى. 

 اند كه گوشت ندارد و از سبزیجات و كنند، یک غذاهاى فرنگى را آورده )س(: الگوى غذایى را ساده مى

شما غذا حبوبات درست شده و فیزیولوژى بدن از خوردن چنین غذاهایى سالمتر است مگر قرار نیست كه 

شود. شما  تر شود، ویتامین كافى به آن برسد با این غذا آن هدف بهتر تأمین مى تا بدن سالم و قوى بخورید

 هم بگویید و به قصد اخالص هم بخورید.  &ا باید بیفتم مال حالل تهیه كنید بسم گوئید یاد خدا مى

 دهد ى را كه در بافت اجتماعى نشان مىبافت كل ;)ج(: اگر در توسعه اجتماعى مالحظه شود این گونه نیست

 محال است جهت در آن حضور نداشته باشد. 

 ها، لذّتها و طعمها وجود دارد.  )س(: این درست كه در آن تنوع ذائقه

 )ج(: خیر، تنّوع توأم با نظام تحریص است، تنّوع همسان نیست، تنّوع معنادار است. 

  معناست چون اگر كثرت آن بیشتر شده انسان به همه آن )س(: تنّوع به هر شكلى كه درست شود به یک

نوع غذا شد  100توانم بخورم ولى اگر  نوع غذا باشد من در طول ماه همه آنرا مى 10رسد، مثالً اگر  نمى

نوع غذا شد باز بیشتر. آیا حاال گفته شود چون  1000توانم بخورم. اگر  كه دیگر همه آن را نمى  طبیعى است

 نوع نشود؟  1000نوع غذا را بخورند، پس  1000انند تو همه نمى

 توانند بخورند كنید فقط یک دسته از افراد مى )ج(: خیر گاهى شما غذاهایى را كه در یک مخروط درست مى

  توانید درست كنید ولى به یک غذاهایى من باب مثال ماكارانى و سوپ و ساالد و یک سرى سبزیجات را مى

رسید یعنى هر  كارگر معنا ندارد به آنها برسد. بعد به یک نوع تشریفات جنبى هم مىرسید كه حقوق یک  مى

 یک محیط صحیح است كه استفاده شود.  غذا در

 ضرورت ارائه تعاریف اوصاف علوم  و تنظیم جدول وصفى در روند بحث  - 5

 )س(: خوب بر گردیم كه این بحث را چگونه دنبال كنیم؟
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شما   تواند الحادى تعریف شود. چیزى كه در جلسه آینده خدمت شناسى و مدیریت مى انسان)ج(: به هر حال 

  را اول معنا كنیم بعد ضرب« اشعه، موج، تشكل»توانیم تجربى مهندسى  خواهیم بود این است كه چگونه مى

  ف وابسته بهكنیم و حاصلضرب را معنا كنیم كه از یكطرف سرفصلهاى علوم تجربى را بدهد و از طرف اوصا

اوصافى كه در باال گفته شد را نتیجه دهد. یعنى پایه بودن علوم پایه باید براى اوصاف بعدى تمام شود. یعنى 

فیزیک اشعه، فیزیک موج، فیزیک »تجربى وصفِ وصف و علوم انسانى وصفِ وصفِ وصف شود مثالً،   علوم

اشعه، موج، »ونه باید ضرب كنیم یا باید آیا این گ« ریاضى اشعه، ریاضى موج، ریاضى تشكل» ،«تشكل

توانیم معادل آن،  ضرب كنیم؟ اگر باالیى را در سه تاى پائینى ضرب كنیم آیا مى  را در خودش« تشكل

تا را تحویل بدهد.  9ها را حذف كنیم تا  عناوین را ضرب كرده مهندسى علومى را تحویل دهیم؟ قاعدتاً باید

شناسى و مدیریت، حذف  شناسى، جامعه را از روان« شناسى»  آید كلمه مى تا كه بدست 9بعد باید در این 

یأ »سه عنوان را عامّ قرار دهیم علوم انسانى را هم با   شود این« انسان، جامعه و اداره»كرد كه به اصطالح 

كه  جامعه است و هر دو قسیم اداره، ولى اینجا قسیم انسان برابر -ذكر كنیم  -یعنى انسانى  -« نسبت

 شود؟  مى و ضرب مجدد بكنیم و ببینیم كه جدول چطور -هماهنگ سازى است 

 تنظیم جدول وصفى بر مبناى مادى  - 5/1

)س(: سوال من این است كه اگر بخواهیم تاریخ تحوالت علوم را بر مبناى اسالمى نبودن مطالعه كنیم آیا 

 دهیم؟  بندى علوم را بر مبناى خود آنها انجام نیست كه طبقه بهتر

  ام یعنى بینید كه من فیزیک را باال گذاشته دهیم، مى كنیم. یعنى وصفى انجام مى )ج(: ما هم همین كار را مى

 شود.  ام یعنى حیات عمالً حیات مادّى مى ام. حیات را مرحله سوم گذاشته مادّى كرده

 )س(: یعنى فقط ما باید بتوانیم مادى بودن آن را نشان دهیم؟ 

 مادى بودن را نشان بدهیم. )ج(: بله 

 بندى ما باشد؟  آید مؤیّد طبقه شود كه باید آن چیزى كه از آن بیرون مى )س(: نتیجه این مى
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  اى كه در همانها وجود دارد كه یک وصف بندیهاى نوعیّه )ج(: بله عرض كردم سرفصلهایى است از دسته

دهد كه بگوییم ضرب تاریخ تحوالت در زمان، چرا این  بندیها به ما امكان مى ایم. این دسته فلسفى به آن داده

 شده است؟   گونه

  یعنى شاید اگر ابتدائاً علوم -)س(: اگر ابتدائاً علوم پایه و علوم تجربى و انسانى را به صورت انتزاعى ببینیم 

 گیرد. الزم نیست آن ضرب صورت  -تجربى را بدست بیاوریم همین طور كه قبالً هم این كار انجام شد 

ها هستند. آنها را كه  اید فصل )ج(: فصول اولیه آن را بدست آوردیم. یعنى كالً اینهایى را كه در اینجا نوشته

 كنند.  تر مى كنید جنس و فصلها، خودشان مشخص هم ضرب مى در

 اى از آن نتیجه شود.  )س(: وقتى كه در ضرب شدند بنابر آنچه كه متداول است باید علوم بین رشته

 توانند مصادیق را بپوشانند، و دهد كه سرفصلها هم مى )ج(: در علوم، اول سرفصلها سرفصلهایى را نتیجه مى

  اى در آن به صورت نظام تعریف كردن مندرج است. یعنى در اینجا چگونگى هم فلسفه را. مفهوم بین رشته

 شود . وابستگى مشخص مى

  شناس اجتماعى یعنى شود روان اند. مثالً گفته مى هایها به خاطر وابستگى درست شد )س(: بین رشته

گوید فیزیک به معناى  شناسى مربوط شده است یا مثالً فیزیک پزشكى. این دقیقاً مى شناسى به جامعه روان

گوییم رفتار مادّه  شود وقتى مى آید یک رشته بین این دو رشته مى در پزشكى به معناى عامّش كه مى  عامش

 شود . شناسى كه فرضاً معناى آن، حضور فیزیک در جامعه مى در جامعه  هیعنى رفتار ماد

 )ج(: بله، درست است. 

«العالمین رب هللالحمد  و آخر دعوینا ان»  




