
 

 

 

 

 

 

 

 :سالم اهلل و صلواته علیهامام رضا 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم، به اسم اعظم خداوند 

 1عیون اخبار الرضا ج  اش است. به سفیدیتر از سیاهی چشم  نزدیک

کد  ۲۱۹ جلد ۲
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 بسمه تعالی

شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

 73جلسه 

5555-5555 - 558     56/5/5575 

 حجت االسالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل بارالها....

 لسه مشخص است؟س: آیا روند بحث در این ج

 .گرفت خواهد صورت علوم بندیج: بله، در ابتدا تطبیق اوصاف به نیاز و نیاز به علم و سپس طبقه

 است؟ قیدی سه اوصاف تطبیق بندیس: آیا منظور، طبقه

شود که نظام رفتار است و معادله،  ج: بله، اوصاف سه قیدی. یعنی فیزیک اشعة انسانی، عقیده، فیزیک می

شود و تحقق اخالق، حیات است که منظور از حیات، حیات روحی طبیعتاً است. البته اگر  نظام مینسبتهای 

فرض براین باشد که اخالق زیست روحی تلقی شود، در اینصورت باید تمام متونی که در مذهب درباره حیات 

تی که شخص، شود. یعنی مما می همین به مربوط هم ممات و شودطیب است مربوط به حیات اخالقی می

میرد. در این صورت طبیعی است که اخالق، به هر میزانی که فیزیک دینی پیدا  زنده است نه مماتی که می

کند، یعنی کیفیت نظام اخالق عین دین، متناسب با منزلت نسبت هم فرد و هم مرحله تاریخی بشود. 

معنای دیگری درنظر گرفته شود، بمعنای اخالق، دیگر تعیّن یافتة آن است. یعنی اگر فیزیک به معنای عام یا 

نظام تئوریک عمومی و یا معادالت نخواهد بود، بلکه به عنوان تعین عینی خارجی آن است که طبیعتاً زمان 

شود. منظور از معادله، طبیعتاً معادلة  رشد آن نیز برابر با تغییرات خود اخالق است. بوسیله معادله بهینه می

یک عقیده است. به عبارت دیگر به یک نظام خاص برای روح باید عقیده داشت، تا بتوان نظام یا ساختار یا فیز

برای آن معادله بیان کرد که مسلماً معادالتی که جهت در آن جهت الهی است با معادالتی که جهت در آن، 

ما اینگونه  جهت مادی است، تفاوت خواهد داشت. آیا این مطلب بالمره در شکل مادی وجود دارد؟ به عقیده

هست. فقط ممکن است از جای دیگر شروع کرده و محیط عقیده را با ابزار خودشان درست کنند. به عبارت 
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شود، و در عرفان  کنند. عقاید در عرفان نظری، تنها بوسیله بستر ذهنی درست می دیگر، عقیده سازی می

عقیده به وسیله ساختارهای محیطی  علمی بوسیله مناسک فردی. فعالً در دستگاه مادی اینگونه است که

شود. برای فردی هم که مادی باشد و مادی فکر کند، اگر محیط مادی ساختند در همان محیط  درست می

یابد. و اگر فردی ضد آن محیط موضع بگیرد، به این معنا است که در حال جنگ با آن  مادی پرورش می

یز در همین جا است، یعنی اگر تنها انسان بود و اختیار آید که نقطه قوت سخن ن محیط است. لذا به نظر می

توانست موضع و همه تابع محیط بودند و همه محیط نیز قانونمندی مادی بود در آن محیط، دیگر کسی نمی

 کند گیری موضع سازد می ماده وفیزیک  ماده جهان که محیطی برابر در انسان که نسبتی هر به. کند گیری

شود. مثالً دین گرایی جمعیتهای  ستد، به همان نسبت نیز خالف مطلب خود آنها ثابت میمقابل آن بای در و

بسیار زیاد بشر، پس از اینکه فقط یک حوزه کوچک برای دین درست شد، یعنی ناامیدی مطلق شکسته شده 

شوند،  است، نشانگر همین مطلب است. درحالیکه هیچ یک از افرادی که طرفدار جمهوری اسالمی ایران می

بر این باور نیستند که جمهوری اسالمی ایران، از نظر تکنولوژی بر غرب غلبه پیدا خواهد کرد و تکنولوژی 

ایران برتر از غرب خواهد شد، که این مطلب به معنای موضع گیری در برابر تکنولوژی و محیط 

کند. به عبارت دیگر  تأمین می است.هیچکس در تمام دنیا قائل نیست که ایران رفاه مادی را بهتر از آمریکا

شود. این مطلب نشانگر این مدعا است که  ایران به دانسینگ و رقص و ...، خوشیهای مادی شناخته نمی

 تواند انتخاب کند که طرفدار کدام طرف باشد. اختیار وجود دارد و فرد می

 هستی شناسی یک نیاز است.

 انسانی تمام شد و نوبت موج انسانی است.س: این در موج انسانی است. در اینجا بحث اشعه 

ج: بله. حال هستی شناسی چیست؟ بدون تردید هستی شناسی موج است، اما آیا هستی شناسی به عنوان 

 شود یا خیر؟ فیزیک ذکر می
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 نیازی پژوهش آیا یعنی. است پژوهش مندیغیر از هستی شناسی و پژوهش، روشی هم وجود دارد که قائده

قائده یک و دارد وجود پژوهش یک یعنی است؟ پژوهش مندیبا نیاز به روش است یا قائدهست که برابر ا

 .شود می معادله برابر که است تحقیق روش همان پژوهش مندیقائده که پژوهش، مندی

 شود؟ س: آیا یک نیاز به پژوهش وجود دارد که با روش تحقیق رفع می

 شود. می ج: خیر، هماهنگی نیاز به پژوهش، روش تحقیق

 س: این در برنامه تحقیق است.

 و آورد می بوجود را گیریج: در همین جا اگر فرض شود که هستی شناسی، فلسفه یا ادراک کلی برای موضع

مورد  در که بحثی هم خودمان دستگاه در مثالً. است جهان فیزیک کلی، ادراک این که رسد می نظر به

گیرد. پژوهش، نیاز به  تحلیل حرکت یا نظام والیت داریم، همین مطلب است. این برابر با فیزیک قرار می

 توان و حضور توسعة تسخیر، به نیاز شود؛ می پژوهش خود آن پاسخ که است بیشتر وریدستیابی به بهره

 گیرد.  ه دستیابی، پژوهش قرار میب نیاز مقابل در بنابراین. شود می خوانده نیاز در غایت یعنی. بیشتر

 س: پژوهش به تنهایی علم نیست.

 ج: اگر نیاز به تسخیر لحاظ شود.

 س: آنهم معنای پژوهش یا غایت پژوهش است.

ج: غایت پژوهش دستیابی به تسخیر است. روش، یکی از ابزارهای پژوهش است در حالیکه پژوهش زمینه و 

گیرد یا خیر؟ به  خواهد. به عبارت دیگر پژوهش، یک نوع حرکت است. آیا پژوهش در علمها قرار می روش می

هستند که در مورد  عبارت دیگر شیوه تحقیق، روش تحقیق، تکنیک تحقیق و برنامه تحقیق، از اموری

 پژوهش است. 

 ـ  5/  5

پژوهش یا دستیابی به تسخیر، یک نحوه حیات است. تحرک رابطة بین انسان و خودش یا جهان را در برمی  

گیرد. در ابتدا موضوع پژوهش، عام است که حیات علمی است. یک حیات روحی وجود دارد که اخالق است. 
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آید  الً نتواند پژوهشی کند، حیات ذهنی و هوشی ندارد. به نظر میو پژوهش حیات فکری است. اگر کسی اص

که پژوهش زیست نظری است. زیست نظری هرچند درباره عینیت و یا کارآمدی باشد، بازهم نظری است. به 

 نحو یک کیفیت که معادله در همچنین دارد، وجود تحلیل یا و پردازیعبارت دیگر در مورد عینیت نیز نظریه

. داد خواهد روش را آن معادلة که باشد می زیست پایه و است اخالق از غیر آن فرهنگ است، خاص تصرفات

هماهنگی گفته شود، روش، برنامه و شیوه را در بر خواهد گرفت،  اگر که است معادله همان هماهنگی به نیاز

 نیاز به هماهنگی وجود دارد.

توسعه تأثیر است، اگر در مقابل نیاز به توسعة تأثیر، در پژوهش که نیاز به تسخیر یا توسعة تکامل و یا 

 پژوهش قرار گیرد، درست است. پژوهش، طریق توسعة تأثیر، یعنی حرکت نظری است.

 س: یعنی نیاز، نیاز به تأثیر است؟

ج: نیاز به افزایش تأثیر، اگر افزایش به معنای اعم آن در نظر گرفته شد، طبیعتاً توسعه را خواهد گرفت و 

 لمش حتماً پژوهش است.ع

 س: علم پژوهش چیست؟

ج: ممکن است فعالً علم پژوهش وجود نداشته باشد که البته محل تأمل است که غیر از روش تحقیق باشد، 

 گویند.  گیرد و روش را فقط به منطق تنها نمی چون روش تحقیق خیلی از چیزها را دربر می

 ی پژوهشی دارد.س: روش تحقیق یک معنی خاص دارد، یعنی کاربر

رسد هماهنگی، علم روش تحقیق است. در اصطالح روز، روش تحقیق شامل روش تئوری  ج: به نظر می

 شود. سازی، برنامه ریزی و سازماندهی می

شود، بلکه روش تحقیق، روش تحقیق است. یعنی چگونه یک گمانه از ابتدا ایجاد  س: خیر، اینها را شامل نمی

 را کارها این خواهد می محقق که است این بر فرض تحقیق، روش که چون رسد، می بندیشود و به جمع می

 .دهد انجام

 ج: طبق این نظر، به معنای دستیابی به معادله یا بکارگیری یک معادله است.
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 س: خیر، به معنای دست یابی به معادله است. یعنی فرضیه جدیدی که قابل اثبات باشد.

 ت باشد.ج: فرضیه جدید که قابل اثبا

 در است ممکن ریاضی پیچیده معادله یک معنای به معادله لزوماً. شودس: به تعبیر ما ارائه یک معادله می

 .کند یابی علت و یابی ریشه را ایولی در نهایت باید یک پدیده شده بنا تحقیقات تمام

 .آیدج: اگر نتوانست آن را به ریاضی تبدیل کند، مشکل به جود می

است بکند یا نکند که بستگی به عمق روش تحقیق و موضوع تحقیق دارد که به تناسب ممکن س: ممکن 

 است به ریاضی هم برسد و یا نرسد.

ج: بله، در حالی که فلسفة معادله رسیدن به این است. معادله در عادی ترین سطحش که ریاضی نیست، 

 دهد. معنی هماهنگی و تناسب و تعادل را می

شود، نیاز به توسعه یا پژوهش، زیست  در هر جا ریاضی است. ریاضی آن، روش تحقیق می منظور از معادله

شود. اگر برعکس در نظر گرفته شود، یعنی نیاز به توسعه، قبل از هستی شناسی  نظری و فلسفه، فیزیک می

 آید. است. یعنی هستی شناسی، پس از این نیاز به دست می

 توسعه به نیاز یعنی. دارد محدودتری معنای گیرد، می قرار پژوهش آن مقابل در که ایس: نیاز به توسعه

 مقدم و عام که این نیاز به توسعهآ نه گیرد، می قرار پژوهش آن مقابل در که است موضوع ذهنی هایگمانه

 .است شناسی هستی بر

 .شودج: بله دقیقاً همینطور است و نسبی می

 ـ  5/5

شود که پژوهش آن فلسفه را نیز دربرگیرد، فلسفه پائین آمده و حیات نظری اگر بصورت عام در نظر گرفته 

 ترینش عام که است فیزیک همیشه ترین،شود. عام در یک فلسفه خواهد شد، آنگاه خود پژوهش فیزیک می

عه نیست، آنهایی را که جام از جدای مطلق بصورت و بالمره انسان چون است، انسان و جامعه بین رابطه

ط بین انسان و جامعه را در اخالق، دین و امور نظری، فلسفه و در امور علمی و ..... اساس آن چیزی که ارتبا
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دهد، ریاضی و آنچه که  شود و آن چیزی که برایش معادله می کند، فیزیک می انسان را به جامعه متصل می

 شود. دهد، زیست می یک نحوه حیات می

 شد و بصورت دو علم درآمد؟س: چگونه پژوهش و روش تحقیق تفکیک 

ج: به نظر ما دو علمالزم دارد. یعنی پژوهش غیر از روش تحقیق است، پژوهش، حیات نظری و حیات ذهنی 

 است و روش تحقیق، مناسک حیات ذهنی است.

 شود؟ س: برای پژوهش چه نیازی ذکر می

 ج: برای پژوهش، نیاز به توسعه و برای روش تحقیق، نیاز به هماهنگی. 

رسد موضوع علوم دفاعی در تشکل  گیرد یا در تشکل اجتماعی؟ به نظر می آیا دفاع در تشکل انسانی قرار می

 جامعه است و نیاز به امنیت مطرح است نه نیاز به دفاع.

س: در اینجا بهتر است که امنیت آورده شود و دفاع تبدیل به امنیت شود زیرا امنیت در این قسمت بیان 

 شود؟ به امنیت با چه علمی رفع می نشده است. نیاز

 حرف جامعه مورد در کندشود، علومی که در مورد حکومت صحبت می ج: جایی که نیاز به امنیت طرح می

 است؟ مطرح چیزی چه امنیت مورد در زند،می

 س: االن امنیت بصورت اخص را از نظر تقسیمات کشوری نیروی انتظامی برعهده دارد و خود نیروی انتظامی

 علوم انتظامی دارد. یعنی دانشگاه پلیس دارد.

ج: علوم انتظامی مخصوص امنیت است و نیاز تشکل انسانی است، یعنی در حقیقت امنیت فرد را حفظ 

 کند.  می
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 در اینجا آیا واقعاً تفریح، ورزش، سالمت جسمی و درمان قسیم همدیگر هستند یا خیر؟

 شوند که آیا علومی که برای نیازها ذکر شده درست است؟ س: بهتر است در ابتدا علوم آنها تست

 ج: یعنی روانشناسی اجتماعی، تربیت بدنی، علوم پزشکی. پزشکی که طبیعتاً معادلة جسم است.
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 خیر؟ یا است درست شده بینیس: آیا علومی که برای نیازها پیش

 یح برابر روانشناسی است؟ج: یعنی آیا ربط آن با طرف مقابل درست است یا خیر؟ مثالً آیا تفر

 س: بله. 

شود که در اینصورت  ج: ممکن است کسی بگوید برابر تفریح، شرایط و محیطهایی است که منشأ فرح می

 لزوماً روانشناسی نیست. 

رود، بلکه چه علمی است که  س: منظور، چگونگی وقوع تفریح نیست، زیرا فرد برای تفریح به باغ و بستان می

توان برای آن علمی در نظر گرفت یا خیر و اصوالً تحلیل اینکه انسان  دهد و آیا می ح پاسخ میبه مسأله تفری

 شود؟ چقدر تفریح الزم دارد، چه موقعی، و چگونه، در روانشناسی اجتماعی بحث می

ج: خیر، روانشناسی بطور عام، نه روانشناسی اجتماعی. اشکال در همین کلمه روانشناسی اجتماعی است. 

رسد. اموری که مربوط به اجتماع است، با یاء  کند، بعد به بحث اجتماع هم که می اره انسانی، بحث میدرب

نسبت هم ..... در اینجا موضوع خود روانشناسی تفریح است. به عبارت دیگر افسردگی در مقابلِ نیاز به نشاط 

بارت دیگر نیاز به نشاط فکری، توان جزو نشاط حساب کرد. به ع است، نه تفریح. البته تفریح را هم می

 جسمی و روحی است که عمدتاً بهتر است نشاط روحی جزو اشعه انسانی قرار بگیرد. 

 س: آیا اخالق نشاط روحی نیست؟

 توان. توان جزو نشاط روحی حساب کرد اما خود اخالق را نمی ج: فروع اخالق را می

 س: منظور از فروع اخالق چیست؟

 جموعه حساسیتهاست.ج: یعنی علم اخالق، م

 .کندس: خیر، گفتیم اخالق بهینة حساسیت می

ج: بهینه، برای سالمت روانی و روانشناسی است. اخالق، زیست است. اخالق، یک نفر افسرده است و 

د، درون ش ذکر اخالق برای که خصوصیاتی کلیة و افسردگی نشاط، اینجا. کندروانشناس او را درست می

 .هاستدر حقیقت معادله آن نیز معادله تبدیل همین شود و اخالق طرح می
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شود. در نشاط جسمی حتماً ورزش طرح  نشاط به دو گروه، نشاط فکری یا ذهنی و نشاط جسمی تقسیم می

 .است جسمی نشاط به مربوط هم بدنی تربیت علوم. شودمی

 ارد.س: در مورد تفریح چطور؟ تفریح هرچند نشاط جسمی است اما تأثیر روحی هم د

 توان مشابه ورزش ذکر کرد. ج: تفریح را می

 روند بیشتر به خاطر تقویت روح است نه تقویت جسم و ورزش. س: افرادی که به تفریح می
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شود: یک اینکه  محصلِّ تفریح، تأثیرات روانی آن است و دیگری  در اینجا تفریح به چند شاخه تقسیم می

گیرد. تفریح شناسی، یعنی اینکه تفریح چقدر الزم است، چه  می شناسائی تفریح که در بخش اخالق قرار

 موقع و کجا.

 تشکلی؟ غیر یا تشکلی است ایس: خود مقوله تفریح مقوله

ج: اگر تفریح، یک موضوع علمی قرار گیرد یعنی موضوع تحلیلی قرار گیرد، تحلیلی است درباره یک امر 

لیل قرار گیرد، حتماً تحلیلِ یک موضوع روانی است. اما روحی. یعنی هنگامی که تفریح و آثارش مورد تح

یحی است، نه تفر فعالیت شود،هنگامی که ایجاد محیط و شرایط یا حتی تخصیص وقت و عمل انجام می

فعالیت تحلیلی درباره یک امر روحی است. این فعالیتی که در اینجا بیانشد، به عنوان یک فعالیت عینی بود 

 .نیست شناسیگیرد و دیگر روان قلمرو تشکل قرار میکه در این صورت در 

 پردازد؟ س: چه علمی به این موضوع می

سازد. مثالً اگر علمی به عنوان شهرداریها یا شهرسازی وجود داشت که نیازها  ج: علمی که ابزارهای آن را می 

 هائیمحیط چه کندمی معین که داشت وجود بدنی تربیت مثل بخشی یک علم آن در گرفت،را در بر می

 .اسالمی غیر چه و اسالمی چه حال باشد، داشته خصوصیتهایی چه باید و است نیاز تفریح برای

 س: منظور این نیست که چه سازمانی متولی آن است.

 دهند که چه محیطی الزم است؟ ج: خیر، در آنجا تشخیص می
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کند چگونه، کجا و چقدر که آن  معین می س: در آنجا هم اگر بخواهند کاری انجام دهند، کارشناس است که

 کارشناس باید جائی این علم را یادگرفته باشد.

ج: روانشاسی اجتماعی به دنبال این است که برای جامعه افسردگی به وجود نیاید، پس محیطهای جمعی 

 کند که نشاط جامعه حفظ شود. درست می

یابد، نه با علوم. یعنی باید  نیازها تطبیق میس: در این یک قاعده کلی وجود دارد که اوصاف جدول با 

مشخص شود که تفریح تشکل انسانی است یا خیر. ورزش تشکل است یا خیر. زیرا علوم، ماهیت ذهنی و 

 باشد. تحلیلی دارند و آنچه که بعنوان مبدأ طبقه بندی علوم است موضوع آن علم می

 .است ترا روانشناسی گستردهتواند تفریح باشد. زیر ج: موضوع علم روانشناسی نمی

 س: ممکن است یک موضوع از روانشناسی باشد.

تواند یک موضوع از روانشناسی اجتماعی باشد. واال نیازهای جامعه مجموعة بسیار زیادی  ج: بله، تفریح می

است که تشکل عینی هم دارد و حتماً باید تشکل آن در جائی شناسایی شود و ممکن است بخشی از آن در 

 در روانشناس است ممکن کنندوانشناسی باشد. مثالً مسئله شهرسازیها که نیازهای شهر را مطالعه میر

 .باشد داشته وجود آنها کادر مجموعة

س: این مسأله درست است ولی مسأله تفریح ارتباط مستقیمی با شهر نشینی ندارد و مالزم با شهرنشینی 

 به نیاز شهری فرد که همانگونه زیرا. گردد مطرح نیست بنا اآلن که باشدمی اشنیست. آن دیگر بحث علمی

شود. لذا  ا خودشان تعریف میب متناسب هرکدام تفریح که دارد نیاز تفریح به نیز روستایی فرد دارد، تفریح

 باید بگوئیم در تمدن جدید، زندگی جدید بشر چقدر تفریح نیاز دارد.

«و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین»  





 

 بسمه تعالی

شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

 تطبیق بعضی از اوصاف جدول علوم بر نیازها علوم موجودعنوان جلسه: 

 73جلسه 

 

5555 - 558     55/8/5575 

تفریح اصوالً، نیاز به تفریح هست. تفریح در حجه االسالم والمسلمین حسینی الهاشمی: یک سئوال این است 

اش، در  گیرد، حتماً از مصداقهای روانشناسی است. به این مسئله اش موضوع بحث قرار می شکل تخصصی

توان اسم آنرا رفع خستگی گذاشت یا  ایجاد محیط و شرایطی که شخص انبساط خاطر پیدا کند. حاال می

ت تجدید قوا، گذاشت. بهترین نوع آن، شبیه خواب است که انسان انتقال از یک حالتی به حالت دیگر جه

گردد. اگر این سکون، آرامش و  سکون و آرامش پیدا نموده و دوباره برای حرکت دوم، تجدید قوا حاصل می

شود. البته امکان تجدید قوا و  تواند حرکت، دوام پیدا نماید بلکه فرسایش بیشتر می بازسازی نباشد، نمی

کند، اگر همه دستگاهها با  ازسازی، مخصوص انسان نیست. زیرا ماشین و وسایل هم که کار میامکان ب

همدیگر شروع به کار کنند، پس از یک مرحله از کار، باید کنترل، بهینه سازی و بازسازی شده و دوباره 

ویس دوم کنترل دهد، باید قبل از سر شروع به کار کند. بعنوان مثال وقتی که یک هواپیما یک سرویس می

شود. اما مسئله دیگر اینست که تفریح، غیر از این حد ضروری، که معنای آن به سکون و آرامش و بازسازی 

آورد، ولی نوع  آورد. البته انبساط هم می شود؟ خودش منشأ یک تحرکی است خستگی هم می تعریف نمی

ی که ورزش ها و تفریحهای سنگین شود. کس کند خسته می خستگی آن فرق دارد. کسی که اسب سواری می

شود. منتها این تغییر محورهای  اش، خسته می دارد چه در شهوت، چه در غضب، چه در الهی و یا مادی

شوند. کار اقتصادی، سیاسی و یا فرهنگی در یک محورهایی، محور  حرکت، منشأ پرورش غیر از بازسازی می
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معنا دو مقوله است در تفریح به معنای پرورش، توسعه یافتن دهند. این دو  عملیات را برای پرورش تغییر می

شود. زیرا مهندس  اش هست، خارج می ظرفیت غرض است از آن، کار تخصصی خاصی که در جامعه بر عهده

دهد. و لیکن این  آید و کار دیگری انجام می از کار مهندسی، روحانی از کار پرورشی خاصی که دارد در می

شناسی  مجموعه است. حال آیا علومی هم درباره آن هست روان شناسی هست. روان هم پرورش هست و در

کنید؟ و چه  کنند؟ در بخش روانشناسی اجتماعی. قسمت اول را چگونه تعریف می درچه بخشهایی کار می

تماً کنید؟ دسته امکاناتی که نیاز به اجتماعی شدن آن، کم است؛ اما نوع دوم ح امکاناتی را برای آن ذکر می

گردد، از دسته دوم  باید امکانات آن اجتماعی باشد. تفریحی که در ادعیه، توسالت و امثال آنها مطرح می

 رود. یعنی اجتماعی است. غیر از سکون، و خواب، آرامش و بازسازی است. ظرفیت باال می

باشد، مطرح  م حاکم میگیرد رابطه بین فرد و نظام عالم و آن کسی که بر نظام عال یک کار فردی انجام نمی

کند  شود، از آن طریق شما پرورش دیگری پیدا می است. به عبارت دیگر اگر امت به محورش شناخته می

شود طبیعتاً باید علم  شود علومی که مربوط به آن می البته پرورش روانی. بحث درجه ثبات آن بعداً طرح می

ماعی. مثالً روانشناسی کار اینکه یک عده کارگر در اخالق دربارة آن نظر بدهد کمااینکه روانشناسی اجت

کردند هوای کارخانه حبس است و اینها بعد از مدتی مریض شدند. روانشناس کارخانه با  کارخانه ای خیال می

گذارید؟ مدیر گفت: از باال  چند نفر مصاحبه کرد و به مدیر گفت که چرا برای اینها تهویه و کولر و غیره نمی

دانند، خستگی شان مربوط به  کشد هوا هم خوب است. روانشناس گفت چون اینها نمی هوا را می گذاشته ایم

کنند که هوا نیست. مدیر گفت چه کار باید کرد؟ آنها آمدند به من چند بار  چیز دیگر است لذا فکر می

اش پیداست.  پروانهکند و باال پیدا نیست موتور و نه  گفتند. جوابشان دادم که اینها روشن است و کار می

گفت: دستور بدهید چند روبان به سیمهای حفاظ هواکشها گره بزنند تا بر اثر بادتکان بخورند. هنگامی که 

 این رمانها را گره زدند، تولید کارخانه ده درصد افزایش یافت. 

ن مسأله در معنای این مطلب این است که تخیّلِ یک مطلب هم، مسئله قابل توجه و بررسی است. البته ای

کنند مانند  تورم و بازار پول بحثهای زیادی دارد که خیلی اثر دارد. بخشهایی را که در شهرها درست می
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از همین مقوله اند.  -باشند  فرهنگسراها و شهربازیها که برای انواع مختلف نشاطها و تبرّزهای اجتماعی می

کنند تا  ل کند، لذا برای او میدانهای جنبی باز میتواند به راحتی در مهندسی گُ مثالً طرف مهندس است نمی

در آنها بتوانند تبرّزها و رقابتهایی داشته و ابراز وجود و حضور نمایند. مطلب را تمام کند این مسئله در 

 خانواده و تفریحهای خانوادگی، شهربازی و امثال ذلک، قابل مشاهده و مالحظه است. 

 ، ادامه تفریح و س: حاج آقا برویم سراغ همان جدول

 ـ تطبیق زیربخشهای تشکل انسانی به علوم و نیازهای مربوطه 5

ج: روانشناسی اجتماعی را درست نوشتید. ورزش، تربیت بدنی و سالمت جسمی درمان حاال اگر اینها را 

 تطبیق بدهیم به فیزیک.

 اش کنیم؟ س: آیا علوم آن درست است نهایی

 ج: بله.

تشکل انسانی بوده و اکنون فیزیک، ریاضی و زیست آن را معلوم کنیم؟ یعنی آیا در  س: آیا اینها زیرمجموعه

 واقع باید به دنبال تطبیق فیزیک تشکل انسانی بود؟

گوید. تشکل اجتماعی آن،  ج: بله، فیزیک و ریاضیات تشکل انسانی. فیزیک همیشة قواعد عام رفتاری را می

 آن کدام است؟شود. اما تشکل انسانی  علوم انتظامی می

 دهند. س: چون امنیت فردی مورد نظر بوده، علوم انتظامی، امنیت فردی را پاسخ می

ج: درست است، فرد احساس امنیت کند؛ ورزش بکند، تربیت روانی و سالمت جسمی طبق قاعده اگر 

باشد. به ذهن  بخواهیم اگر مفهوم نیاز به توسعه را مالحظه کنیم در توسعة باید توسعة حضور، توسعة امنیت

 رسد که تفریح مربوط به توسعه است. می

 س: با توسعه چه ارتباطی دارد؟

 نیاز فردی مورد توجه است؟

 باشد؟ س: تشکل انسانی منظور می
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ج: چون تشکل انسانیِ سالمت جسمی، یک سالمت روحی و یک سالمت ذهنی دارد که سالمت روحیِ آن، 

 فیزیک است.

 تشکل چیست؟س: سالمت روحی و ذهنی آن، 

کنم هرچیزی را  کند. دوباره تکرار می آید، یک تشکل خارجی پیدا می ج: چرا هست. آن سالمت روحی می

 کند. گویید یک تشکل آید پیدا می روحی )یا اشعه( می

 س: آیا مثالً سالمت جسمی هم اینگونه است؟

 ج: بله، اما این مسئله آیا سالمت جسمی و یا تفریح است؟

 از ابعاد سالمت جسمی است. س: تفریح یکی

دهند؟ امنیت موضوعی است که هرچند ابزار عینی  ج: امنیت و تفریح، روی همدیگر، چه چیزی را نتیجه می

باشد. یعنی تشکل مربوط به بخش اشعه است. تشکل آن، فیزیک آن،  دارد، ولی مربوط به امر روحی می

 دهد.  ب تناسباتی، انبساط و انقباض میها را برحس امنیت و توسعه تفریح است. ورزش، ماهیچه

 ـ امکان به وجود آمدن طبقه بندیها و تقسیمات دیگری از نیازها و علوم آنها 5

باشند که دسته های علوم و نیاز همین موارد بوده و  اگر آن امنیت، فرح و انبساط در صورتی مدنظر می

نیست. اما اینکه آیا برای اینها نیازهای دیگری  مفروض هم این باشد که غیر از این دو، روی هم، چیز دیگری

وجود دارد یا خیر؟ حرف دیگری است که االن بحث آن نیست. یعنی اینکه آیا تعداد دیگری علم زیر این 

تای اولی باشد، دوتای اولی فیزیک نوشته  8باشد. حال اگر فقط این  موضوع هست یا خیر؟ بحث دیگری می

 شود. کند ریاضی نامیده می م و مناسباتش را ساخته و تنظیم میشده، رفتار و ورزش که اندا

 س: یا بگوییم به جای فیزیک، زیست گفته شود سالمت جسمی ریاضی نامیده گردد.

ج: چرا، سالمت جسمی، مرحله زیست انسان است. درمان و سالمت جسمی. علوم پزشکی مربوط به چیست؟ 

باشند مربوط به چه امری است؟ زیرا تناسبات بهداشت  مطرح می به عبارت دیگر معادالتی که در تربیت بدنی

شود. یعنی کار خوب کردن چه تناسباتی است؟ بدکار کردن، زیست را باید درمان کرد.  در ورزش تمام می
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ها  باشد. اگر نیز همین توان تقسیمات دیگری داشت، اما فعالً مفروض اینست که، نیاز همین موارد می البته می

 ر صورت انحصار،باشد د

 کنیم مشکلی نداریم. اش می س: حاال در این روالی اگر نیازهای دیگری به ذهن بیاید که جا افتاده، اضافه

 ج: هرچند که باید در اینها گشت و نیازهای دیگری اگر وجود داشته باشند را بررسی نمود.

 س: در آنها هر چه بوده در این مجموعه آمده است.

 ج: در علوم چطور؟

دهند. اگر دو سه مورد خاص  س: در علوم، حداقل در حدی که در اختیار ما بوده است اینها را پوشش می

 توان درباره آنها بحث نمود. پیدا شد می

ج: اشکال شما درست است. علوم پزشکی و درمان در شناختن معادالت برود و ورزش در زیست برده شود. 

به چه دلیل این را گفتیم و تغییر را چرا قبول کردیم چون پزشکی  معادالت یا ریاضی هم علوم پزشکی است.

گوید اگر فالن ورزش را انجام بدهید علت  دهد و می گوید که چگونه ورزش کن. پزشکی تشخیص می می

شود چون بد ورزش کرده ای غضروفهای بین استخوان فرم بد گرفته و مثالً  دیسک کمر یا آب آوردن زانو می

ده است. پس معادالت در فیزیولوژی و کلیه جریانهایی که باید باشند. در پزشکی دیده منشأ پادرد ش

گوید این طور زیست بکن تا این طور نشود. اگر بهداشت کنار ورزش نوشته شود، نیاز  شوند، در ورزش می می

 به بهداشت 

 س: بهداشت داشتیم ولی جای دیگری آمده،

گیرند؟ آیا تفریح خود نوعی بهداشت  بهداشت و تفریح باهم قرار نمی ج: در مورد بهداشت سوالی است که آیا

 نیست؟

 س: اگر گفته شود تفریح، بهداشت روانی است؟

 ج: بله.

 س: بهداشت را در تشکل اجتماعی آوردیم.
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ج: یکی از چیزهای بسیار مهم در طبقه بندی این نکته است که اگر زمان بیشتری برای بهینه کردن جای 

بار تست بکنند در بهترین جای متناسب  57جا دارد،  57یا  5د داشته باشد. یعنی یک چیز اگر مسائل وجو

 نسبی بودن نوشته شود ولی فعالً این زمان در اختیار نیست.

شوند یک  س: البته چون اینها گسترده نیست تقریباً به اینکه اینها چه چیزهائی بوده و چگونه جابجا می

 توان برگشت.  یک دورکار انجام گیرد و اگر الزم به بازنگری بود میاشرافی هست لذا فعالً 

 ج: بله و حداقل آن این است که بار اول برای یک تمرین ابتدایی، این کار خوب است.

 شود کرد؟ آید چه کار می س: البته آخرکار باید دید حاصلی که در می

باشد در مقابل، آن تولید اشعه انسانی، تولید  می ج: یک نیاز به دین در اشعه اجتماعی وجود دارد، که عقیده

 مجموعه دین قرار دارد.

 س: نه، آن اشتباه شده بود.

 بحث زیرمجموعه دین، عقیده را مستقل نیامد، نیاز عقیده با نیاز به دین زیرمجموعه قرار گرفت. 

 ج: تولیدی مجموعه ای.... کدام اشتباه بود اولی یا دومی؟ 

 مجموعه دین است.س: این عقیده، زیر

 ج: دین شناسی، فقاهت.

 س: در اشعه اجتماعی؟

 ج: در صفحه دوم.

 س: موج و تشکل انسانی، سومی از آن چی بود.

 ج: تشکل انسانی،

 س: اشعه انسانی قبالً بحث شده و آن سه تا تمام شدند سپس اجتماعی مطرح گردید

 ـ تطبیقات اشعه اجتماعی 5
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اجتماعی است که در دین نیاز به دین هست. علم آن علم فقه شد. البته نه به ج: در اجتماعی، اول اشعه 

 معنای اخص فعلی بلکه فقاهت دینی که اخالق و کالم را بپوشاند. یعنی کل فقاهت دین منظور است.

 س: اآلن این مشکل بود که آیا گفته شود کالم یا فقه؟

 ج: خیر، خود فقاهت به معنای عام آن، خوب است.

 عنای عام اآلن ما به ازاء ندارد.س: م

س: معارف مذهبی ما به ازاء آن است. به تعبیر دیگر معارف حقه الهی که زیربخش آن کالم، فقه و اخالق 

 شود. باشد؛ نه کالم به معنای اخص آن که فعال ناقص بحث می می

 عارف. گروه معارف.س: هرکدام از آنها یعنی هم کالم، هم فقه و هم اخالق رشته دارند بنام رشتة م

 ج: آیا موج اجتماعی، زبان و... 

 س: حال که اشعه اجتماعی دین قرار گرفت آیا دین، فیزیک یا زیست است؟

کند. ریاضیات هم  ج: حتماً فیزیک است. فیزیک همیشه حاکم و اول بوده و فضای رفتاری را درست می

 الً وجود ندارد.کند. البته ریاضیات و زیست آن فع مناسبات آن را درست می

 ماند؟ س: آیا نسبت به اینها علومی وجود نداشته و جدول خالی می

شود؛ یا مثالً باید و شایسته و حقوق  ج: اگر دین آنجا نوشته نشود، نیاز به نظام ارزشی بحث اخالق نوشته می

 شود زیست خواهد بود. شوند. حقوق که فقه می هر سه نوشته می

 نها را در اشعه گذاشت؟توان هر سه ای س: آیا می

 ج: بله، 

 س: مثالً اخالق در اشعة انسانی آورده شود.

باشد. یعنی  آید درباره خود فرد هم یک اخالقی مطرح می ج: ولی علم آن در اشعة انسانی، یک بخش می

اخالق به عنوان شخص متخلق به اخالق یک حرف است. اخالق به عنوان یک دانش یک حرف است و اخالق 

 وان به کارگیری آن دانش در تغییر خُلق انسان، یک حرف دیگر است.به عن



655  ····························································································································································  

 س: باید در همه جا یک روال وجود داشته باشد.

ج: بله ولی یک طب دارو و یک طب معالج وجود دارند. در طب دارو، اخالق به معنی مجموعه نظام ارزشی 

حال علم اخالق به کدامیک از آنها خواهد معالجه صورت گیرد،  جامعه است. طب نسخه هنگامی است که می

شود؟ پس در علم اخالق باید تفکیک صورت بگیرد. یک بخش آن قانون شناسی برای اخالق  گفته می

 باشد که ربطی به بهینه سازی اخالق ندارد. می

 س: نیاز، مالک تفکیک ما بوده است.

ج: نیاز جامعهِ و نیاز فرد هر دو به نظام ارزشی هست لذا هم اخالق در شکل فرد وهم در شکل جامعه مطرح 

گردد. اخالق در شکل جامعه آن چیزهایی است که جامعه به زشتی و زیبایی آن عقیده دارد نه فرد. زیرا  می

کند چرا؟ چون در  بر او غلبه می ممکن است که فرد منکر آن باشد. البته اگر بخواهد هم مخالفت کند ترس

گرایش عمومی جامعه این ارزش پذیرفته شده است. هرچند یک شخصیت رشیدی مثل جناب حضرت 

شکند. معنای این کار  بیند بت ارزش است آنرا می وقتی که می« علی نبینا و علیه و آله علیهم السالم»ابراهیم 

ن هم در ارکان فساد، افرادی محدودی ممکن است پیدا او این است که او به تنهایی، یک امت است. ضد آ

شوند، که در برابر نظام ارزشی جامعه بتوانند بایستند. باید اینرا توجه داشت که حتی در برابر نظام ارتکازی 

توان ایستاد. زیرو رو کردن نظام ارزشی جز از انبیاء و کسانی که وارثان انبیاء هستند  دانشی جامعه هم نمی

آید لذا در حالیکه تغییر نظام پذیرفته شده های اجتماعی مفهومی که جای لیت و لعل و گمانه برنمی 

دهد. ولی به هم ریختن ارزش جامعه غیر از  باشد بسیار سخت است. این را تاریخ تحوالت علوم نشان می می

ع نظام ارزشی نام دارد. اخالق است. در فرد، یک اخالق دارد، در جمع هم اخالق وجود دارد، اما اخالق در جم

 بنابراین مفهوم زشتی و زیبائی مسئله خیلی مهمی است. 

رود. نظام ارزشی شایسته و ناشایست و زیبایی شناسی را درست  نظام ارزشی همیشه در جامعه به فیزیک می

تناسباتی  کند. معادله آن باید و نباید اجتماعی است که مجرای نسبتها و کنند. زیبا و زشت را درست می می
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است که آن زشتیها و زیبائیها را به عینیت آورد، و حقوق، حق و باطل، زیست اجتماعی را در شرافت و بی 

 شرافتی درست کند.

آید. البته به جامعه نیاز هست و در آن، نیاز به مشخص شدن حق و باطل وجود  پس علم حقوق، اینجا می

شوند. از همین  مرج پیش آمده و حق و باطل مشخص نمیدارد. واال زیست اجتماعی وجود نداشته، هرج و

جهت الزم است که نسبتها و تناسبها یعنی بایدها و نبایدها مشخص شوند. باید ونبایدها هم مشخص 

شوند. مگر اینکه زشتی و زیبائیها در جامعه تعریف گردند. به عبارت دیگر این سه باید با هم باشند واال  نمی

راند. البته قبل از جامعه غصب، جامعه  شود. یعنی هرکه زورش بیشتر باشد حکم می جامعه، جامعه غصب می

کند. هرج و مرج نقطه صفر  شود که اصالً جامعه، حتی در رفتار گروهی، تشکل پیدا نمی هرج ومرج ایجاد می

شود.  می آید که هر که قلدرتر و قدرتمند تراست حرفش قانون جامعه است.از هرج و مرج این طرف ترکه می

ای  کند و این مربوط به دوره شود که همه باید تسلیم شوند قدرت قاهریت بر غیر پیدا می پسند او پسندی می

توانند زندگی کنند نه بیشتر. اما اگر گروه  است که حکومت غصب و استبداد مطلق است. که گروهی ایلی می

یک قهرمان آنرا بتواند اداره کند. حتی حکومت  آنقدر بزرگ شود که به شکل جامعه درآید اصالً مفهوم ندارد

کرده چون وسعتش بیشتر از یک قبیله بوده و قدرت کشور  آید قهر تند عمل می چنگیزی هم که به نظر می

گفتند که  ها به آنها می شان بوده است مارکسیست گشایی داشته، یاسای بزرگ داشته. یعنی کتاب مذهبی

کردند این استبداد  گذاشت در واقع خود را به قانون و ارزش مقید می م میچنگیز هم به یاسای بزرگ احترا

شود نه حکومت غصب. این ابتدای پیدایش جامعه در شکل باطل  مقنن است. پس اول استبداد مقنن پیدا می

موج آن است در مقابل آن امت، است. بیاییم، موج اجتماعی زبان، نیاز داریم به ارتباط. اگر زبان نباشد این 

نیست. درست است. زبان قواعد زبان، شعر و تحریک احساس، روزنامه، آموزش، نویسندگی، موسیقی، نقاشی، 

عکاسی، تئاتر، برنامه رسانی. اگر آنهایی که روحی هست بخواهیم در یک دسته بندی اجمالی کلی بگوییم 

تار اجتماعی است. آن وقت اینها درست است که شکل است، تعین است و لیکن اینها مربوط به فیزیک رف

 بریم. های هنری را باال می حتماً بخش
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 ـ تطبیقات موج اجتماعی 8

اش را معلوم کنیم به تناسب اولویتی که به هر کدام  اش که ما فیزیک و ریاضی و زیست س: باال و پایینی

 شود. دهیم باال و پایین می می

است؟ برایتان می زنند، با شما که فارس هستید بدون  تر ج: احسنت! به عبارت دیگر، آیا موسیقی زبانش عام

شوید حتماً انتظار کمتر است.  اینکه به یک معنا اگر تعبیر کنیم انگار زبان بین المللی است شما غصه دار می

ریزی یا علوم برنامه بدون اینکه افراد خودشان بفهمند  شود. یا برنامه یا نقاشی غیر از شعر که وارد زبان می

تواند رفتار عمومی جامعه  توان گفت که کلیه هزینه هایی که می کنند. آیا می های تحریک شو درست میبستر

را شکل بدهد و در آن زیبایی و زشتی را تغییر بدهد، هنر این کار را دارد موج اجتماعی شبیه اشعه کار 

 کند متناظر با اشعه است. می

 ه هنر(. های هنری است )فلسف فیزیک مربوط به همه دسته

ای کاملتر است است؟  شود؟ زبان چه جامعه اگر چنین چیزی بگوییم اگر زبان هنرش ناقص باشد چگونه می

آنکه هنرمندتر است. حال چند مسأله پشت سرهم هست که باید یکی یکی مورد بررسی قرار گیرند. آیا فقط 

معماری، هنر شهرسازی، هنر ساختن هنر، موسیقی است یا اینکه کلیه محیط سازیها، هنر است؟ مثالً هنر 

ظرف، استکان نعلبکی، مد، هنر تصرف در زیبایی شناسی، پسند، ابزارهای عینی کنترل و هدایت پسند که 

نقش محیطی را برای پرورش ارزش دارند. زبان، نقش نسبتها و تناسبها و ریاضیات را دارد یا اینکه زبان 

ای، تنظیم نسبتها باشد و بتواند  هستند؟ اگر مفهوم علوم برنامه زیست، علوم برنامه ای، نسبتها و تناسبها

گیرد. یعنی ابزار اداره است و اگر  اقامه جریان زشتی و زیبایی را کنترل کند طبیعتاً بعد از هنر قرار می

ینه تناسبات را نداشته باشد آن امکان را هم ندارد. اگر علوم برنامه به عنوان رشته ای باشد که کاری به به

نداشته باشد، اجرای محض را به عهده داشته باشد همینگونه است. ولی چون اینجا نوشته شده علوم برنامه و 

آید.  علوم ارتباطات یعنی رسانه های جمعی یعنی اداره چگونگی گردش ارتباطات این، حتماً در ریاضیات می
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براین هنر، باال رفت و فیزیک شد. علوم باشد، بنا اش یعنی مرحله زیستِ آن، می آنگاه زبان مرحله پائین

 ارتباطات، مناسبات یا ریاضیات. زبان، زیست موج اجتماعی شد.

 س: زبان چه ربطی به زیست دارد؟

آید  گیرند. هر چند وقتی زبان درنظر می ج: در این ارتباط، حیات وجود داشته و کلیه حوائج حیاتی انجام می

ید زیرا زبان تابعی از معانی و بیان بوده معانی و بیان در پسند حرف پشت سرآن به معانی و بیان باید برو

شود. لذا از آنجا هم به هنر باید رفت که مفهوم معانی و بیانی آن، گسترده  زند. یعنی اوقع فی النفس می می

در آید  شود و به نظر می آد. حال اینجا نکته مهمی که مطرح می شود. مد و بستر پرورش را بوجود می می

جمهوری اسالمی خیلی نسبت به آن سهل انگاری شده، این است که ما تبلیغات مصرفی سرمایه داری را 

آورد را احساس نکردیم.  آورد، تحقیر و تجلیل در زیست می آورده ایم. خطر این که در شرایط زیست، مد می

ماکارونی و نان سنگک هر دو از  زیرا این احتمال وجود دارد که مقداری هم خود ما تحت تأثیر قرار گرفتیم.

شوند اشکنه پیاز داغ دارد حس چشایی، بویایی، بینایی، ترکیبات پیدا کرده اگر پسند شما  گندم ساخته می

در اینها مد شده به گونه دیگری از ترکیب مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین سیر تکاملی در پسند به 

نظام ارزشی خود جدا کرد. ولی اگر کسی در لباس، مسکن، خوراک و توانید محیط را از  آنطرف رفته نمی

آورند معنی آرامش و عدم  بوها، فرم پسند و پرورشی که اینها برای سلولهای جسمی و سلسله اعصاب می

 کنند. آرامش را فرق گذاشت. نکته مهمی است اینها و این مسائل روابط اجتماعی خاص خود را هم ایجاد می

اینها را بریده از هم دید، یعنی الگوی مصرف ساختارهایی دارد و معادالت آن هم ساختارهایی دارد و لذا باید 

یک ساختار و نظام هم بین این دو وجود دارد. بین این دو، ساختارها و نظامهای اجتماعی و گردش کارها 

گیرند. به این  افراد فرم می شود و باشد و در این سه، مفهوم تحقیر و تجلیل و خوب و بد تمام می مطرح می

دانند. این مهم است که افراد را من حیث  دانند و چیز دیگری را نیاز نمی بیان که چیزی که مهم و نیاز می

الیشعر، تبدیل و استحاله کنند و از جای دیگری در بیاورند. سپس آنها رهبری خود را به جامعه غرب بدهند. 

توان کرد که  نهم حیاه طیبه. اگر آن حیات نامیده شد دیگر خیال نمییعنی آنرا حیات بدانند نه و لنحیی
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گیرند  توان کرد. افراد در یک مجموعه ای قرار می توان با آن بخشها قهر می بخشهای دیگری نداشته و یا می

که عملیات التذاذات جنسی هم در آنجا تعریف دارد؛ هم تعریف روانی، هم تعریف اجتماعی و هم تعریف 

خندند! مثل  دارد. همانگونه که معامالت آن تعریف دارد و اگر یکجایی کسی بگوید ربا نباشد به او می عینی

این است که مفهوم مالکیت را نفهمیده است. حتماً جایی که قدرت فهم زبان تبدیل را درباره پول و اعتبار 

گوید؟! عین وقتی که  یند او چه میگو گوید ربا نباشد در الگوی خودشان می داشته باشند آنجا وقتی کسی می

بگوید زنا نباشد.یا دانسینگ نباشد. مسأله همین طور است. یا اگر شهرت و غضب مادی تعریف نشود همین 

کنند. مخصوصاً ترکیبات وسیعی که در مجموعه سازیهایی هنری  طور است. زیرا حیات را حیات دیگری می

رسد که انگیزشهای انسان را مثل بنزین  کنند به ذهن می رست میمانند فیلم، رسانه ها، سینما و ارتباطات د

اش  کند آنرا نیز انسان برای تبدیل کردن کنند. شبیه ماشینی که بنزین را قاعده مند مصرف می مصرف می

آورد و چرخی را  کند، انرژی را بدست می کنند. همانطور که ماشین بنزین را به کربن تبدیل می مصرف می

کند که هم زیبایی شناسی انسان عوض  این هم مانند آن است. عاطفه را بگونه ای مصرف می چرخاند، می

برد. یعنی از تبدیل شدن خود احساس ناراحتی  شود و هم از عوض شدن زیبایی شناسی خود لذت می می

 تی ندارد.رود هیچ ناراح برند و هم خود به شتاب و بدون هیچ مقاومتی می کند. از اینکه هم او را می نمی

 س: بنابود زبان و بعضی از ملحقات آن بررسی گردد.

شود و در  ج: علوم برنامه، مالحظة مناسبات شد که در علوم، برنامه فرضاً روزنامه نگاری زیربخش رسانه می

شود که در  شود؛ هنر هم فیزیک می شود. مجموعة اینها، ریاضیات آن می گیرد، بلکه تناسبات می باال قرار نمی

 شود. قیقت فیزیک پسند یا زیبایی شناسی اجتماعی است. زبان هم، زیست میح

 باشد. س: زبان مثالً شعر و. .. می

 ای است که آیا شعر جزء زبان است یا هنر؟ ج: خیر، در مورد شعر نکته

 س: بیشتر جزو هنر است.
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توان شعر را در رسانه  بیشتر میرسد  ج: یا باید آنرا جزو هنر آورد یا در رسانه های اجتماعی که به نظر می

اجتماعی آورد. یعنی قبل از اینکه علوم برنامه و علوم ارتباطات بیاید، بشر ارتباطات هنری خود را به وسیله 

دادند مثالً هجو  آید. شعرا کارهایی انجام می داده است. پس بیشتر در رسانه و ریاضیات می شعر انجام می

کردند تا آنها را در اختیار خود بگیرند و به نفع خود از آنها  الطین سعی میگفتند لذا س کردند. مدح می می

 استفاده کنند.

 س: اآلن نقش آن، کمرنگ شده است.

دهد. مگر بنانیست فیلم سازی  ج: چون اآلن علم برنامه آمده و کارهای دیگری را به صورت مقنن انجام می

لبته اخبار جزو شعر است. حاال آیا فیزیکهای اشعه انسانی که از علوم رسانه ای است جزو شعر آورده شود؟ ا

 مقدم است یا فیزیکهای تمدن یا فیزیکهای جامعه؟

 ـ نکته روشی در مورد چگونگی طبقه بندی ها 6

 الیه؟ گیرد یا مضاف س: اآلن آیا طبقه بندی بصورت وصفی انجام می

 رود. ج: اآلن کار را تا آخر بصورت وصفی جلو می

واقع االن وصفی است منتهی وصفی الهی با مادی آن یک تفاوتی دارد. البته این یک صورت است س: این در

 شود. و صورت دیگر این است که چون بنای بر تطبیق بوده لذا بصورت مضاف الیهی کار انجام می

رد شود. بعد که مطلب تمام شد مضاف و مضاف الیهی از خُ ج: در تطبیق، مضاف و مضاف الیهی دیده می

 گردد اینجا موضوعات نیاز نوشته شد. یعنی موضوع شروع می

شوند آیا باید به اصطالح  س: وقتی که موضوعات از پائین به باال مالحظه شده و به اوصاف تطبیق داده می

 مضاف الیهی تطبیق داده شوند یا وصفی؟

 ج: مضاف الیهی.

 صل باشد.س: اگر روش مضاف الیهی باشد قرار این بوده که قید آخر ا
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باشد، اصل  ج: قید آخر در بارم بندی و وزن دادن و در وقتی که طبقه بندی و تقدم و تأخر فیزیکها مطرح می

 باشد. چون در اینجا چندین فیزیک پیدا شد.  می

 ـ طبقه بندی اصطالحات جدید علوم 5/6

رود که بعد باید به آن  میتایی که فیزیک تمدن است باال 5تا وصف فیزیک شد.  57تا از  5به صورت نسبی 

 پرداخت.

 س: این به معنای این است که از طریق قید اول، اولویت بندی انجام گیرد.

 شوند.  های دیگر، مقدم می شوند. بعد فیزیک ج: اینها مقدم می

 گیرد.  س: یعنی بعد از آنها فیزیک اجتماعی سپس انسانی قرار می

 شود. تمدن مقدم می ج: آن گاه در خود اینها هم دوباره اشعة

گیرد. اگر قید آخر بخواهید اصل باشد، تطبیق فرق پیدا  بندی صورت می س: بازهم از طریق قید اول، دسته

کند. اصالً در آنجا، اشعه تمدنی و اصطالحی به این شکل وجود ندارد زیرا فیزیک، ریاضی قید آخر،  می

شود انسان اشعه فیزیک که اگر بنا  شود. مثالً می یشود اشعه، موج قید دوم و انسانی تمدنی قید اول م می

 شود دوقیدی انجام گیرد. باید صورت اشعه فیزیک تطبیق داد.

 ج: حتماً باید سه قیدی باشد.

 س: یا باید اشعه فیزیک گفت یا انسان اشعه؟

یزیک بصورت ج: باید اول ببینیم روشی را که قرار دادیم چه مثالً فیزیک بصورت مادی تعریف گردد و چه ف

الهی طرح کنیم؟ در هر صورت باید توجه داشت یعنی چه موصوف باشد یا قید سوم باشد از این جهت فرقی 

 نکرد.

س: بله از این جهت که خود فیزیک چه معنای بشود اما اینکه اصطالحات چگونه ترتیب داده شده و سه 

 کند. قیدی شوند تا معنا پیدا کنند فرق پیدا می



 ····························································································  657 

ها در دادن سفارشات ریاضی، در پیدا  شود. ممکن است گفته شود که زیست عینی، اول میج: محیطهای 

 شوند. کردن فیزیکها و در طرح نیاز، اصل می

س: اینکه ارتباط بین فیزیک، ریاضی و زیست چیست؟ سؤالی است که اآلن مطرح نیست. سؤال این است که 

 علوم به چه اصطالحاتی تطبیق داده شوند؟

صل در اینجا وجود دارد. یک سرفصل و سؤال این است که آیا منشأ نیازها، زیست بعد ریاضی و در ج: چند ف

آخر فیزیک است؟ همچنین آیا اول تمدن، بعد اجتماعی سپس انسانی قرار دارد؟ اگر چنین کاری انجام 

ولین سوالها است، ولی گرفت وقتی که بنا است پاسخ ارائه گردد ابتداء آیا باید پاسخ فیزیکی را داد؟ زیست ا

دهد. اگر عینیت اصل شد نه تعلق آیا زیست  شود. یعنی فیزیک به زیست پاسخ می پاسخ از فیزیک آغاز می

شود یا رفتار جاذبه؟ در پاسخ، حتماً رفتار جاذبة مادی است ولی رفتار جاذبه مادی، فقط نحوة  اصل می

 دهد. زندگی را جواب می

«مد و آله الطاهرینو صلّی اهلل علی سیّدنا مح»  





 بسمه تعالی

شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

 «تنظیم جدول ماتریسی علوم و تطبیق بعضی از اوصاف آن به علوم موجود»موضوع جلسه: 

 04جلسه 

 

5558 - 558    5/6/5575 

حسینی الهاشمی: حاال بحثی را که در خدمتتان هستیم، ببینیم که چگونه جلو حجت االسالم و المسلمین 

 ببریم؟ چه قسمتش تمام شد؟

 مقدمه:

حجت االسالم پیروزمند: بحث در مورد تطبیق اوصاف به علوم بود که در یک مرحله اوصاف دوقیدی را 

اضی، زیست هر کدام را معلوم بکنیم. تطبیق دادیم. بعد بنا شد آنها را سه قیدی بکنیم و با گرایش فیزیک، ری

پنج تا از اوصاف دوقیدی در جلسه قبل مرور شد که ریاضی، زیست، فیزیک آنها تفکیک گردید. چهارتای 

دیگر را هم ما در مباحثه، خودمان با معیارهائی که بود، ادامه دادیم. حاال شما آنها را در آن صفحه نظام 

رل بفرمائید. البته اینها، در آن جدول سومی که اینجا خالی گذاشته سؤاالتی که خدمتتان تقدیم شده کنت

گیرند در مقابل آن جدولی که اوصاف دو قیدی قرار داشتند، جدول جدیدی درست گردید تا  شده قرار می

اوصاف سه قیدی باشند. مقداری از آنها که مشخص شده بود در آن وارد گردید و مقداری که در جلسه بحث 

در جداول وارد گردید. در این پیشنویسی که خدمتتان تقدیم شده آمده است که اگر مورد تأیید نشده بود 

 توان بر مبنای همان جلو رفت. باشد می

 ج: خوب است.
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س: اآلن چهارقید آخر مقدار باقیمانده علوم تقریباً به این شکل شده که بعد اگر این به نتیجه برسد، طبیعتاً 

م تمام شده است. البته این کار هم انجام گرفت. یعنی ترتیب قیود یک بار بر مبنای طبقه بندی ماتریسی علو

 اش رسم شد. مادی فرض گردید و اصطالحات جدول ماتریسی

شود، در صورتی  علوم مربوطه به هر اصطالح هم زیر آن نوشته شد که عمالً این حاصل بحث چند ماهه می

 که ترتیب قیودش درست باشد. 

آید که یک جدول ماتریسی وجود دارد و یک علومی هم ذیل  صل بحث چیزی شبیه این در مییعنی حا -5

هرکدام از اصطالح جدول قرار دارد. برای اینکه قابل مقایسه باشد برمبنای اسالمی، این هم در جدول 

ه جدول ماتریس ماتریسی دوم آورده شد. که حاال اگر اجازه بدهند ما به همان ترتیب جلو برویم تا اینکه ما ب

 برسیم و دقت بیشتری روی آن داشته باشیم.

آید که قسمت اول جدول برمبنای اسالمی باید اول اجتماعی، بعد انسانی، سپس تمدنی باشد.  ج: به نظر می

ولی در مبنای مادی اول تمدنی است، بعد اجتماعی، سپس انسانی است. یعنی تمدن عینی اصل است، بعد 

 سازد. و جامعه انسان را می شود جامعه ساخته می

رسد و آن اینکه اصالً ماتریس یعنی چه؟ خوب یک کاری انجام شده است  حال سؤالی در اینجا به ذهن می

 ولی ماتریس یعنی چه؟

تا  5دهد به این معنا که االن هر ستونی از اینها به ترتیب از  س: یک نحوه ترتیب اولویتی، ماتریس نشان می

 گیرند. بعد سه تا سه تا با همدیگر ارتباط شامل و مشمولی دارند. زیرهم قرار می 57

 ج: ممکن است کسی اشکال کند لغتاً ماتریس یعنی چه؟

 اش فارسی نیست. دانم کلمه س: نمی

 ج: این سؤآلها را آقای جمالی یادداشت بفرمایند.

ماتریس در ریاضیات هست. حاال اگر تا جلسه آینده جواب آنها تهیه شود که اگر به لغتنامه رجوع بکنید این 

 سؤالی هست در خدمتتان هستم.
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س: این بحث یک سیر طبیعی دارد تا به نتیجه برسد. یعنی باید تطبیقات کامل شده و جدول ماتریس آن 

گیرد، طبقه بندی ماتریسی  کشیده شود. بعد که مشخص شد چه علومی ذیل کدام وصف در ماتریس قرار می

 شود. هم معلوم می

ای گرفته شد باید روی آن یک برآورد داشت. به این بیان که آیا  بندی وصفی یک نتیجه س: وقتی که از طبقه

آنچه بدست آمده درست است یا نه؟ )چه مادی و چه الهی( چرا که االن آن چیزی که بدست آمده ممکن 

 است که درست نباشد.

 ج: چرا؟

وشته شده ولی ممکن است درست نباشد. امکان دارد تائی ن 57س: چیزهائی که بدست آمده، در جدول 

 ایم اشتباه باشد. آنچه را ما خودمان هم تطبیق داده

 گیرد اما درست نبودنش به چه دلیل است؟ ج: تطبیق شما مورد بررسی قرار می

 اش باشد. س: ممکن است پله به پله مربوط به مرحله قبلی

گویید که  صالح گردد؟ اگر اشکالی نباشد به چه دلیل میج: نه، اشکال کجاست تا به آنجا رجوع شده وا

 درست نیست.

ایم نرسید یا بگوئید این اوصاف را اشتباه  ای که ما رسیده س: منظور اینستکه احتمال دارد شما به نتیجه

گوئیم این  رسیدید. یا اینکه ما می دادید به جواب آن هم درست می تطبیق داده اید؛ اگر درست تطبیق می

 خواهیم. تائی خوب نیست شما بگوئید نه، خوب است اتفاقاً ماهم همین را می 57ول جد

 ج: تشکل فیزیک تمدن. ....

 س: اآلن این مربوط به مادی است آنچه که در خدمتتان هست.

 ج: بله

 علت باال و پائین قرار گرفتن بعضی از اوصاف جدول -5-5

 اند. سه باشند، باال آمدهآید علوم رئی س: اآلن یک علومی که به نظر نمی
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ج: نه، سؤال اول این است که تشکل چرا باال قرار گرفته است؟ اینکه تمدن باال باشد بسیار خوب است. اما در 

 سطر ستون اول چرا بجای تشکل اشعه نیست.

شود تشکل هم باید مقدم  س: البته در این تردید وجود داشت اما به نظر آمد همانطور که تمدن مقدم می

 گردد.

وری است و هماهنگ سازی  ج: نه، در تمدن محال است که تشکل مقدم گردد. زیرا کارآمدی تشکل، بهره

 نیست.

وری اشعه را ابزار تسخیر قرار  س: بله، در مبنای مادی بهره وری اصل است. منتها برای رسیدن به بهره

دنیا اصل است. منتهی انسان و  گوئید تمدن اصل است، چون تمتع از دهند. چنانچه در تمدن هم می می

 کنند برای اینکه بتوانند به این تمتع برسند. جامعه را ابزار می

 وری اصلی است. اما در ارضاء که محال است تشکل اصل باشد!؟ ج: خوب حاال در طرح نیاز بهره

 س: خوب در ارضا، تمدن هم اصل نیست.

 ج: چرا؟

شد.  کند. لوال انسان، که تمدنی درست نمی ن را ایجاد میس: چون انسان است که عامل محرک بوده و تمد

 شد. لوال جامعه هم، تمدنی ساخته نمی

 سازد؟ سازد یا آدم محیط را می ج: اگر متغیر کشیده شود به دید مادی آیا محیط، آدم را می

 سازد. س: جامعه است که انسان را می

 سازد. را می ج: نه، در رابطه بین انسان و محیط، محیط طبیعی جامعه

 س: نه.

گویند دین برخاسته از ماده است. چون بناشد که اینجا  زنید. آنها می ج: شما روی ارتکاز الهی این حرف را می

مادی حرف بزنیم. عاطفه و حالت، برخاسته از عکس العمل ماده است. انسان چیزی جز توده ماده نیست که 

 کند. های محیطی او را اداره می العمل عکس
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 عکس العمل محیطی همان جامعه است. س:

شود. مگر دین را که از نهادهای جامعه است، برخاسته از  گویند طبیعت علت پیداش جامعه می ج: خیر. می

 کنید. شوید، یعنی خروج از مبنا پیدا می تان دچار ازتکاز الهی می دانند؟ شما حین تنظیم ماده نمی

اش  شود. حال آیا آن فیزیک، ریاضی، زیست مادی دقت می گردد و دوباره س: خوب، پس ابن اصالح می

 درست است؟ 

ج: بله، یعنی تمدن اجتماعی انسان قبول است و به اصطالح سر ستون هم فیزیک، ریاضی، زیست قبول 

 گیرد. انسان هم آخر آمده و تشکل هم باید آخر باشد. است. به همان دلیل که زیست آخر قرار می

 کند؟ سالمی آن در این بحث فرق نمیس: خوب، پس مادی و ا

 ج: نه.

 اش هم اشعه مقدم است. س: چون در اسالمی

ج: و لکن اشعه انسانی تعریف شد به این که اسم آن ایمان است. اشعه جامعه هم تعریف گردید که اسم آن 

 دین است.

 دخیل بودن مبنا، در ترتیب قیود مشترک المعنا -5-5

 ه مبنا در ترتیب قیود دخالت کند.س: پس لزوماً اینگونه نیست ک

کند، در صورتی که معنای مشترک باشد. و اگر معنا عوض شود. و به اصطالح شبیه اشتراک  ج: دخالت می

 کند. لفظی شد، در آن دخالت نمی

 گردد. س: آنوقت تغییر معنا در اضافه مالحظه می

باشد. شما گفتید که وقتی که اینها  میج: خیر، در مفردش هم همینگونه است. مفرد آن هم فیزیک و اشعه 

 رفتار ایمان، دین و اراده شد. 

 تطبیق بعضی از اوصاف جدول بر علوم -5

 تطبیق زیر بخشهای اشعه -5-5
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بنابراین، اشکالی که در اینجا است، این است که اول باید اشعه قرار بگیرد. لذا در اولین خانه فیزیک اشعه 

 آن فیزیک تشکل قرار دارد. است. بعد فیزیک موج و بعد از

 شود.  ها و تشکلها با هم عوض می س: یعنی آنجا در این مدل و ماتریسی که وجود دارد االن فقط جای اشعه

 ج: آنوقت آیا زیر بخش فیزیک اشعه تمدن فقط فیزیک نجوم است؟

شند که س: بله، طبق این علومی که تا به حال استحصال شده است. زیرا ممکن است یک علومی با

 اند. البته االن این فیزیک و نجوم مربوط به تطبیق های اخیر است. استحصال نگردیده

آید آن راحتتراست. و آن اینکه یک فهرست علوم دانشگاهی  توان کار دیگر انجام داد که بنظر می ج: پس می

 مثل جان دیوئی، کنگره یا هر فهرست دیگری را.

 ند.ا س: اینها برهمان اساس بدست آمده

ج: خیر، منظور اینستکه مقابلش حتماً نیاز ذکر شود. اگر نیاز ذکر گردد آن وقت سؤال مهمی که وجود دارد. 

اینست که آیا فیزیک الکترونیک مربوط به تمدن نیست؟ فیزیک الکترونیک کالً فیزیک اشعه نیست؟ فقط 

 فیزیک نجوم است؟

 یز است.س: فیزیک نجوم نه، فیزیک ـ نجوم که به عنوان دو چ

شود.  ج: خوب، فیزیک ـ نجوم، که زیر بخش فیزیک مثالً فیزیک الکترونیک و فیزیک مثالً اینها ذکر می

خیلی خوب پس من اشتباه کردم. بنابراین، این فیزیک، این هم نجوم. در اینجا فیزیک کیهان و فیزیک 

 فیزیک کیهان بشود. کوانتوم وجود دارد که هر دو تا باید ذیل اینها آورده شده و نجوم آن

رسد که فراتر از فیزیک هم  س: بله، ولی بحث نجوم فیزیکِ تنها نیست؛ زیربنایش فیزیک است. اما بنظر می

 رود. می

شناسی، بخشی از کیهان شناسی و فیزیک کیهانی است. اصالً براساس  ج: یا برعکس، نجوم یعنی ستاره

شود یا  گیرد. این که ستاره چه زمانی مثالً پیدا می نجام میکنند، ا فیزیک کیهان تمام آنچه را که تعریف می

رسد کیهان شناسی  باشد، به ذهن می رود. یا کالً چگونه است، همه اینها براساس فیزیک کیهان می از بین می
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باشد. حاال  ای( قرار دارد. خوب این درست است و شماره یک می و در حقیقت فیزیک اتمی )فیزیک هسته

حرارت، فیزیک، شیمی ]در چه جایگاهی قرار دارند؟[ صوت جزء امواج میکانیکی است. ولی موج موج، صوت، 

 بحثش خیلی فرق دارد. امواج اصوالً صوت نیستند. صوت حرکت مکانیکی موج است. حرارت بد نیست. 

 س: صوت و حرارت نیاز است و علوم پاسخگوی آن ها فیزیک و شیمی است.

 تشکل فیزیک -5-5-5

گیرد. در فیزیک الکتریک نور، صوت و  خوب، اما فیزیک الکتریک چگونه است؟ که اینجا الکتریک قرار میج: 

حرارت وجود دارند. تبدیل حرکت مکانیکی به حرکت الکتریکی و تبدیل حرکت الکتریکی به حرکت 

وسیله موج گیرد یعنی نیاز به حرکت مکانیکی وجود دارد. حرکت مکانیکی عمدتاً ب مکانیکی صورت می

 گیرد. صورت می

 رسد. س: خوب، پس فیزیک مکانیک به آن می

باشد؛ تبدیل حرکت  باشد که در آن تبدیل مطرح می ج: خیر، حرکت مکانیکی، غیر از فیزیک مکانیک می

کنم به اصطالح، در دینام پیچها وقتی که سه  الکتریکی به حرکت مکانیکی. من حوزه مغناطیسی درست می

نامند. ابتداءاً در  شود حوزه مغناطیسی بوجود آمده و اسم این حوزه را حرکت می ار داده میتا بالشتک قر

شود و کشش دائم )کشش و رانش( علت حرکت  توان آنرا دید. اما حرکت مکانیکی ایجاد می مکانیک نمی

 گردد. می

از است. بعد این پس این حرکت مکانیکی بمعنای تبدیل حرکت است که در موج اآلن خیلی هم به آن نی

شود. یعنی بوسیله موتور الکتریکی جاروبرقی یا ماشین  وری در تشکل برده می حرکت مکانیکی به بهره

است. زیرا از حرکت مکانیکی آن برای یک مکانیزمها و « تشکل»شود که در،  لباسشوئی ساخته می

د. موج، حرکت الکتریکی را باش گردد. ولی تبدیل حرکت آن در موج می ساختارهای متحرک استفاده می

شود که  تبدیل به حرکت مکانیکی کرده و این خیلی هم مهم است. مثالً یک حرکتی کنار سدّ کرج واقع می

گفت: من از طریق رودخانه کرج اتاق شما  چرخد؛ اگر کسی می به وسیله اختالف پتانسیل آب یک توربین می
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گفتند: درست است که رودخانه کرج، قدرت دارد که  ویند. میکنم. نزدیک بود که به او دیوانه بگ را جارو می

ماند. ولی اآلن یعنی  خاکها را ببرد ولی با آوردن این رودخانه درون اتاق ما که، چیزی از اتاقمان باقی نمی

اختالف سطح مکانیکی، به وسیله توربین، تبدیل به حرکت الکتریکی می کنید. این الکتریسیته را در شبکه 

آورند از جمله آنها خانه شماست. در منزل دوباره این حرکت الکتریکی تبدیل به حرکت  انی میبرق رس

کند. بنابراین  کنید خانه شما را جارو می شود. مکانیزمی که برای آن در تشکل درست می مکانیکی می

 گیرند. الکتریک نور، صوت، حرارت، حرکت مکانیکی، تبدیل حرکت و. .. در اینجا قرار می

 شوند؟  س: اینها که بعضاً نیاز است. آیا علوم یا نیازها در اینجا نوشته می

شود. البته  ج: علومی که متکفل اینها است، یعنی علومی که درباره تبدیل انرژی است. فیزیک الکتریکی می

 تواند عوض کند. فیزیک الکترونیک در تبدیل انرژی، ماهیتها را هم می

ناسی، جغرافیایی، اقتصادی، معدن، معماری، مصنوعات فلزی که فیزیک مکانیک اینجا هم تشکل آن، مواد ش

های محصوالت  وری اند. فیزیک مکانیک، عمدتاً بهره باشد. البته در فیزیک مکانیک، مکانیزمها در تشکل می

شد.  باشند. پس تا اینجا این سه تا درست است مثل اتومبیل، پنکه و. .. که دارای مکانیزمهای مختلف می

اش را مالحظه نمود که یک دسته زیادی از قواعد مانند ریاضیات دیفرانسیل مربوط به اشعه  حال باید ریاضی

 است. بعد باید کمیت گذاری اشعه معلوم گردد که چه چیزی هست؟

های ریاضی نظری و کاربردی که  کنند، نسبیت است. یعنی رشته دستگاههای ریاضی که اشعه را محاسبه می

کند، دستگاه مجموعه ساز است لذا ریاضیات  یقترین سطح قرار دارند. دستگاهی که موج را محاسبه میدر عم

های  کند. بحثهای مربوط به رشته آن ریاضیات مجموعه است. دستگاهی که به اصطالح تشکل را مالحظه می

ت. نسبیت مقدم بر ریاضی را باید در اینها بتوان، خوب تنظیم نمود. اینجا ریاضیات نظری هم باز هس

ریاضیات نظری است. ریاضیات نظری در معادالت نسبیت باید تعریف شود. در اینجا خود ماتریس که مربوط 

به مجموعه است. دیفرانسیل اینجا. ریشه گیری جذر. ریاضیات تشکل عمدتاً ریاضیات فیثاغورثی و ریاضیات 

 باشد. نظری محض می
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 س: این در اشعه آورده شده است.

باشد. کم متصل،  ریاضیات نظری محض از این جا باید برداشته شود که عبارت از کمّ متصل و منفصل میج: 

باشد. ظاهراً دیفرانسیل و جذر بین این دو قرار دارد. یعنی وسیله انتقال  هندسه و کم منفصل، اعشار و. .. می

 شدند. است. ماتریس و دیفرانسیل هم باید این طرف نوشته می

 س در مجموعه سازی است.س: ماتری

ج: بله، ماتریس مربوط به مجموعه است. دیفرانسیل هم این طرف است. تغییرات دو تا مجموعه را با هم 

 باشد. کند. ریشه نیز اینجا می مالحظه می

 های اصلی ریاضی است. س: اصل آن، حساب، جبر، هندسه است که رشته

اش، حرف جای عدد  ، شکل منفصل است. نهایت در معادلهج: جبرهم هنوز این طرف قرار دارد. شکل کم جبر

دهد. یعنی منطق آن در حقیقت یکی است. جذر و ریشه گیری ضریب دقت  نشیند اما چیز مهمی رخ نمی می

 برد.  را باال می

 شود. س: جذر یک عملیات ریاضی است و علم محسوب نمی

آن بزرگ گردید، و موضوع مطالعه قرار گرفت در شود؟ مثالً اگر قسمتی از  ج: به چه دلیل علم محسوب نمی

توان آنرا  گیرد.. یعنی می شود برحسب دستگاه خود، دور تولید علم صورت می همان قسمت علم درست می

 هم کماً، هم کیفاً و هم به لحاظ تأثیر بسط داد.

 شود. س: اگر به این نتیجه رسیدیم درست می

یت وجود دارد. اما آیا ریاضیات کوانتوم هم وجود دارد یا نه؟ فیزیک ج: پس تا اینجا درست شد. در اشعه، نسب

 کوانتوم هست.

 ای؟ س: کوانتوم یعنی ذره

 شود. ج: بله، ذره بسیار ریز، زیرِ الکترون، زیر هسته اتم، وقتی که شکافته می

 س: این دیگر به ریاضی ربط ندارد.
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دستگاه سخت افزاری، محاسبه و نرم افزارش باید عین تواند ریاضی نداشته باشد. در هر  ج: محاسبه این نمی

 خودش باشد.

 اش جدا نیست. آید زیرا فیزیک که از محاسبه اش هم، در همان فیزیک می س: محاسبه

ج: خیر، بخاطر نوع فیزیک آن، باید محاسبه هم کنار دستگاهش عوض شود. به عبارت دیگر هنگامیکه در 

دستگاه سخت  -5شود:  گردد دو احتمال همواره مطرح می حل نمیآزمایشگاه با آزمایش کردن مسأله 

دستگاه نظری عاجز است از اینکه فرضیه را به محاسبه کمی تعریف کند تا  -5افزاری، عاجز از مشاهده است. 

گیری کن تا اثر آن ایجاد شود.  گوید برق را چگونه اندازه اثرش را بتوان مالحظه کرد. آزمایشگاه است که می

چرخاند، با یک میزان  شود و برق مثالً یک محوری را شبیه الکتروموتور می یکه یک حوزه درست میوقت

کند یا با دو آمپر  آرامش خاصی که شماره بیاندازد، ولی باید معلوم گردد که برق سه فاز با ده آمپر عبور می

 یا با یک آمپر...؟

ریاضیات متصل یا منفصل نیست. البته آثار درجه سة  کند دیگر محاسبه آن ای را که درست می ..... یا حوزه

گیرد، صفحة مدرّجی  شود. مثالً یک کار ساده مکانیکی انجام می آن با ریاضیات منفصل اندازه گرفته می

چرخاند...؛  چرخد تا چند تا قرقره را بچرخاند. روی تبدیل محور یک قرقره را کُند، و یک قرقره را تُند می می

تواند منتقل کند، این بار  میکرون هست، چه مقدار بار را می 58در سطح مقطع سیمی که مثالً ولی این اثر 

 8تواند منتقل کند؟ یا این کنتور  است، آن چه باری را می 558هائی را دارد؟ یا مثالً سیمی که  چه کارآمدی

عد از آن، کارآمدی آن توان بدست آورد؟ ب آمپر است را چگونه می 555آمپر و دیگری  85آمپر، آن یکی 

افزار  گویند سخت ای وجود دارد که می کنند. حتماً در آزمایشگاه مرحله کند را محاسبه می چیزی که عبور می

دهد، ماشین محاسباتی ریاضی باید عوض شود. ریاضیات، متناسب با آن مطلبی است که موضوع  جواب نمی

 شود. بحث بوده و در باب کم و کیف از آن صحبت می



 ····························································································  655 

یعنی ریاضیات نسبیت، مثل خود نسبیت، است که بحث فیزیک است. لذا ریاضی نسبیت وجود دارد؛ ریاضی 

کوانتوم و ریاضی دستگاههای مختلف حتماً باید وجود داشته باشند. پس اینجا اشعه در باب زیست و آنجا هم 

 تشکل در باب زیست قرار دارد. 

 جایجائی ستونهای فرد جدول -5-5-5

 شود؟ ستونهای فرد جایشان با هم عوض میس: آیا 

 ج: بله.

 تطبیق بعضی دیگر از علوم مربوط به اشعه -5-5-5

اما عنوانهای دیگری که در اینجا نوشتند عبارتند از: زیست شناسی، داروسازی، علوم غذائی، حیات اشعه 

باید مدّی تعریف کرد؛ که در تمدن و. .. که بنابر تعریف مادی، حیات را یعنی زنده بودن و جاندار بودن را 

 آید.  لقب آن است. پس جان اگر مادی باشد خود علم زیست شناسی در اینجا حتما می« زیست»اینجا هم 

س: زیست شناسی به یک معنا باید در همه بیاید. به عبارت دیگر در نه تای فایل زیرمجموعه زیست، باید 

 زیست شناسی بیاید. 

ازی هست. علم مخصوصی هم بنام بیوشیمی )شیمی حیاتی( دارد. بیوشیمی ج: خوب، آنوقت مسأله داروس

 باید قبل از داروسازی بیاید. داروسازی را باید قاعدتاً زیر تشکل برد. 

 گویید در حالیکه زیرمجموعه تشکل بودند؟ س: آیا اینها را برای اشعه می

زیر اشعه باشند. داروسازی، علوم غذائی، ج: بله، اول باید اشعه بیاید لذا زیست شناسی و بیوشیمی باید 

 نساجی، عمران، راه ساختمان باید اینجا قرار گیرند.

 س: آنوقت زیر اشعه چه چیزی باقی ماند؟

ج: زیست شناسی و بیوشیمی )شیمی حیاتی( خواهند بود. زیست در حقیقت خود حیات را تعریف کرده و 

 ت مادی )جانداری( را ما در اینجا اشعه فرض گرفتیم.کند، حیا بیوشیمی تأثیر شیمی را برحیات ذکر می

 خواهد حیات اشعه را موضوع بحث قرار دهد. س: محوریت آنها به اشعه نیست. مثالً همان بیوشیمی که می
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 گردد[. ج: به عبارت دیگر تأثیر شیمی یا مولکول در سلول ]در بیوشیمی بررسی می

 ت.س: اینها هم به اشعه ربط نداشته و تشکل اس

شود از آهنی که اجزاء آن جزء مواد آلی نیستند. ـ زیرا فلزات جزو  ج: چرا؟ مثالً هنگامی که آهن تجزیه می

مواد آلی نیستند ـ حتماً باید در بیوشیمی آهن را بتوان تبدیل کرد به آهنی که مثالً در اسفناج وجود دارد 

ی است. یعنی باید یک فعل و انفعاالت شیمیایی تا آهن آلی بدست آید. اسفناج آهن دارد ولی از نوع آهن آل

توان سوده یا براده آهن را خیلی ریز کرده و سائید و بعد گفت این  در آن انجام گرفته است. چراکه مثالً نمی

خورم! خیر، اینکار ممکن نیست. حتی اگر آنرا  آهن آلی است و آن را به جای اسفناج که آهن آلی دارد می

ه، آب رویش ریخته و جوشانده شود تا کف آن باال بیاید برای خوردن فایده ندارد هرچند تجزیه و اکسید کرد

 توان آهن را به مواد آلی تبدیل کرد که بماند. که استفاده داروئی دارد. اما می

البته این که اشعه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله محیط بکار گرفته شود، هردو ممکن است ولی در 

ل، بایستی تجزیه مولکولی انجام گیرد. تا آهن مواد الی تهیه شود. اگر آهن، مواد آلی شد قابل جذب هر حا

 برای بدن بوده و خیلی هم نافع است.

«و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین»  



 بسمه تعالی

شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

 «تمدتی و اجتماعی جدول به علوم تطبیق اوصاف»موضوع جلسه: 

 04جلسه 

5556    5/6/5575 

 تطبیقات اوصاف تمدنی جدول به علوم موجود -5

 تطبیقات فیزیک و زیست تشکل تمدنی 5-5

حجت االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی: فیزیک اشعه، اشعه تمدن فیزیک موج تمدن و فیزیک تشکل 

افقی جدول همه تا آخر تمدنی هستند. دراینجا فیزیک و زیست تمدن، سپس ریاضی و زیست آن در خط 

تشکل وجود دارد. حال آیا راه و ساختمان یا معماری مربوط به زیست است یا خیر؟ فیزیک مکانیک، حتماً 

مربوط به فیزیک است. اما آیا مواد شناسی، معدن شناسی، مصنوعات فلزی و معماری، مربوط به زیست است 

توان رفتار مکانیزم گفت و مکانیک سیاالت را، فیزیک مکانیکی مالحظه کرد.  رقتار فیزیک را مییا خیر؟ مثالً 

مکانیک استاتیک و مکانیک سیاالت را، اصوالً مکانیکها، ـ زیستها ـ همچنین معادن و منابع هم به صورت 

و مکانیزم خاصی را  توان در فیزیک ذکر کرد ؛ و گفت: فیزیک تشکل، فیزیک طبیعی و جغرافیای طبیعی می

رسد  توان در اینجا ذکر کرد. ولی ظاهراً به ذهن نمی در طبیعت ایجاد کرده است. شیمیایی را نیز می

ای در مرحله فیزیک و  کنند ـ بگونه مصنوعات فلزی یعنی کالً مصنوعاتی که نیاز انسان را مستقیماً حل می

 به زیست نیستند؟ اند ـ اینها آیا مربوط ریاضی گذشته و به زیست آمده

 معنا و معیار زیست -5-5-5

 گردد. حجت االسالم پیروزمند: باید معلوم شود مالک زیست چه چیزی فرض می

 گردد. ج: حیات فرض می
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« حیات»گیرند یا خودشان بیانگر یک نحوه  قرار می« حیات بخشی»س: یعنی این که علوم در خدمت 

 باشند؟ می

 کند؟ شود چه معنائی پیدا می زیست به تشکل تمدنی اضافه می ج: این، سوال خوبی است که وقتی

 س: معنای زیست، حیات شناسی است.

 ج: بله، حیات اشعه، حیات موج و حیات تشکل خواهد بود.

خواهند  شود. و بحث آن هم این نیست زیرا می س: موضوع بحث مصنوعات فلزی که در حیات گفته نمی

 آن ها استفاده بشود. فلزات به صورتی شکل بگیرند که از

 ج: به عبارت دیگر در خدمت حیات است.

 س: بله ولی موضوع خودش حیات نیست.

ج: اآلن اگر پیه سوز درست کنند، این طور نیست که قابلیت استفاده نداشته باشد. ولکن صنعتی است 

ابه خرج لحیم شدن و متروک، که مستعمل نیست و حیات ندارد. یعنی اگر بخواهند آنرا ایجاد هم بکنند، آفت

فایده ندارد. بنابراین اگر یک نحوه تکامل و جریان تغییر در محصوالت در نظرگرفته شود، مسئله هماهنگی با 

 حیات اجتماعی وحیات انسانی مطرح خواهد بود.

 س: این نیز یک شکل دیگر معنی زیست است.

 ج: بله.

 بوده و زیست دارند. س: اگر این معنا از زیست منظور باشد، همه اینها زیست

آیند. یکعمر مفید تک واحدی هست و یک عمر  ج: بله، یعنی به اصطالح عمر دارند. عمر مفیدی دارند که می

باشد که طبیعتاً زیست آنها، آخر کار است. به بیان دیگر، همان فیزیک است که در  مفید تکنولوژی مطرح می

کند؛ موج هم تشکل  یک به موج آمده و موج را هماهنگ میرود. یعنی همان فیز کند می اینجا زیست پیدا می

رود. به تعبیر دیگر، در آخرین پله که زیست است قوانین رفتاری آنجا، محاسبات  کند می را هماهنگ می
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شود.  رود. در حقیقت سقف نهایی در زیست ختم می قوانین رفتاری و اینجا، تعینات آنهاست که از بین می

 فیزیکی است.  آغاز کار، در رفتار

 س: اگر زیست این طور معنا بشود، موجود زنده از آغاز حیاتش تا انتها زیست خواهد بود.

ج: بله، ولی حتماً قوانین نسبیت، در ساخته شدن این قلم به کار رفته و مثل بُعد، همراه آن است. نهایت 

تار بدون حیات است. چون شود که نام آن، رف اینکه در یک باکس، زیست فیزیک در یک شکل دیده می

گردد به همین دلیل برای حیات، در جای خود، نوع انسانی نیز فرض شده است. که  معادله آن مالحظه می

کند که، از معادالت  آنجا نیست؛ اما اگر چنین چیزی فرض شود، همیشه این خانه، در علومی صحبت می

 رفتاری سخن بگوید.

 س: یعنی از ریاضیات سخن بگوید؟

شود. بعبارت دیگر، نظام رفتار  خیر، از فیزیک که معادالت رفتاری است. ریاضیات وارد خود معادالت میج: 

 باشد. در فیزیک، معادالت رفتار در ریاضی و تعین رفتار، که تعینی است همراه حیات، در زیست می

 تفاوت معنای زیست در سطوح مختلف -5-5-5

زیست بیان شد، باید یکی اختیار گردد. و همه جا هم همان را جاری س: به هر حال، از سه معنایی که برای 

 کنیم.

ج: خیر، سوال همین است که آیا نباید برای تمدن در زیست یک معنا، و برای جامعه یک معنای آخری 

 بشود؟

شود، معنی آن در خدمت حیات بودن یا  س: خیر، مالک معنا کردن یکی است. زیرا وقتی که زیست گفته می

گردد. یعنی موضوع بررسی آن، حیات باشد و حیات آن موضوع  این معنی است که عمر شئی میان می به

 بررسی بشود.

کنند و چگونه  این یک مطلب سوم است که حیات زیست گیاهی و نباتی چیست؟ گیاهان چگونه نمو پیدا می

باشد. مثالً نظریات  می روند؟ این یک موضوع است. گاهی هم خود مسأله زیست شناسی مطرح از بین می
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توان تاریخ  راجع به زیست شناسی زمانی آمده، زمانی رفته و زمانی عوض شده اند. یعنی از این جهت می

 علوم را، زیست علوم گرفت.

ج: حتماً تاریخ علوم یک نوع زیست هست. نهایت این که در یک چیزی اصلی، در یک چیز فرعی و در چیز 

شود. شیمی که خودش حیات  ست باید تعمیم پیدا کند؛ لذا بیوشیمی گفته میدیگر، تبعی است. حتماً زی

نامند. مثالً برای اینکه آهن، برای حیات فایده داشته باشد،  ندارد، بلکه رابطه حیات و شیمی را بیوشیمی می

 باید آلی گردد. 

 بر این اساس. .....س: استعماالتی که در حال حاضر در علوم راجع به زیست علوم هست اینها  -5-5-5

گردد و به خود آنها کاری نیست که چیستند. یعنی ارتکازات در اینجا  ج: در اینجا طبقه آن ها درست می

 گردد که اسم فایل هم مربوط به سازنده آن است. باشند. اینجا فقط فایل درست می مطرح نمی

 خواهد چیزی عوض شود باید بیان گردد. س: اگر می

ج: بله، به عبارت دیگر، باالتر از این است که بگوییم عوض بشود مطلب مورد نظر او مورد ارتکاز دیگری قرار 

کنیم. اصطالح جدید قدرت تعمیم داشته و به تبع قدرت طبقه بندی  گرفته که برای آن اصطالحات جعل می

 نیز دارد. 

دانند کهحیات چیزی  را به معنای این می س: مانعی ندارد. منظورم این است که شفاف باشد آنها زیست

 بررسی شود.

 ج: اگر زیست شناسی مادی فرض گردد، حتماً حیات هم مادی تعریف شده است.

 س: خیر، بحث مادی و الهی یک مقوله دیگر است.

فرمایید از جهت اینکه چهار عالمت وجود داشته باشد )تغذیه، تولید مثل و تحرک و نمو( حیات و  ج: شما می

 شود. تنفس گفته می

 س: حاال این در جای خودش ممکن است یا اسالمی معنی بشود یا مادی.
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ج: بله، زیست به معنای اخص همین طور است. اما اگر زیست باالی اشعه و تمدن آورده شود حتما از آن 

 دسته زیست نیست.

 ر نیست؟شود حیات اشعه منظو س: خوب این هم مسأله است که وقتی زیست اشعه گفته می

 کند؟ ج: پس سوال همین است که وقتی حیات بمعنی جانداری است آیا اشعه تغذیه و تولید مثل می

 س: خیر، معنای حیات تعمیم داده شده است.

 کند. ج: بله، دقیقاً هم همین است زیرا حیات تعمیم پیدا می

 س: ولی موضوع، حیات است.

 شود. پیدا کند. حیات اشعه، حیات موج و حیات تشکل میتواند لقب اشعه  ج: بله، یعنی مفهوم حیات می

 سطوح نظاممند معانی حیات و علوم مربوط به آن -5-5

 توان گفت: فیزیک هم زیست شناسی دارد.  س: دیگر براساس این نمی

ج: اگر زیست حیات شد حتماً ارتباط با فیزیک باید دارد. فیزیک نوع نظام رفتار آن باشد. باید توجه داشت 

که اوالً جانداری لقب کل جهان است نه لقب بخشی از موجودات جهان؛ ثانیاً در سه سطح، جانداری جهان 

ـ یک سطح آن که سطح نظامها  5گیرد:  قابل مالحظه است که در هر سطح آن یکدسته از علوم قرار می

هست، لقب  ـ یک سطح آن که سطح نسبتها و تناسب نظامها 5گیرد.  هست، لقب فیزیک به خودش می

ـ یک سطح آن که سطح ـ به صطالح ـ داشتن عمر تبدیلِ نظام یا عمر نظام است  5گیرد  ریاضی به خود می

رود لقب زیست دارد و این غیر از عمر استهالکی است. زیرا معنای عمر  آید و یک نظامی می )یک نظامی می

آید و  معادله و فیزیک و همه چیز آن میرود نه اینکه  آید و می استهالکی این است که این واحد قلم می

 رود. وقتی هم که قلم بشکند و دور انداخته شود، واحد آن از بین رفته ولی عمر آن نرفته است. می

س: باز اگر اینجا زیست با همان معنای عام جانداری درنظر گرفته شود که فیزیک و ریاضی را در بر بگیرد، 

 زیستی است که در کنار فیزیک و ریاضی است. شود که غیر از آن اصطالح دیگری می
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گیرد. مثل اینکه  آید. یعنی همیشه نظام، معادالت و حیات آن، در کنار آن قرار می ج: بعد همیشه در کنار می

 شوند. حجم، وزن و سختی آن کنار هم آورده می

 شود. س: حجم که وزن نیست. یعنی دوباره که وزن تقسیم نمی

 شود. بت بین اینها معین میج: در حجم مخصوص، نس

توان بین ریاضی و فیزیک  س: آن چیز دیگری است و مفاهیم باید، باهم سرجای خود استفاده کرد. می

شود. اما  توان گفت زیست اینجا اینگونه معنا می ارتباطی برقرار نمود و ده رشته دیگر تحویل داد. ولی نمی

 را دربر بگیرد. وقتی معنی بشود طوری معنی گردد که کل اینها 

 گیرد. نظام آن معنی فیزیک است. ج: خیر، نظام آن را در بر نمی

 س: نظام چه چیزی؟

ج: نظام همان حیات است. نظام یک شخص معنای فیزیک آن شخص و تناسبات او معنی ریاضی او است. 

باشد؛  55و  5بین بشود؛ فشار خوب است که  555و  55تناسبات بنده طوری است که مثالً قند من باید بین 

شود و ربطی  چربی خوب است که این طور باشد. این معنی ریاضی است. یعنی تعادل نسبت به نظام داده می

 به شخصی بودن ندارد.

 گوئید جاناری در سه سطح حضور دارد. س: می

دیگری  شود؟ یعنی این، فیزیکِ یک چیزِ دیگری است؟ موضوع آن، موضوع چیز ج: خیر، آیا فیزیک قیچی می

است؟ این هم موضوعش، موضوع دومی، چیز دیگری است؟ خیر. چون تعادل مایعات مثالً مربوط به خود 

 شود.  انسان است. البته بحث حیات آن بحث سومی است که انجام می

بگذریم، تا این حد هم الزم نیست بحث ادامه پیدا کند زیرا تا آخر کار دهها بار نظیر این مطلب پیدا شده و 

توان مفاهیم انتزاعی بریده و به عنوان موضوعات مستقل درنظر گرفت. ولو اینکه،  شود که آیا می وشن میر

پیچ و مهره های یک ماشین باشد؟ مثالً گفت این سیلندر است. این پیستون است این دینام و غیره است یا 

ک ساختمان دید؟ در جائی که اینکه اینها را هم باید در یک جایی به صورت یک زنجیرة حرکتِ نیرو و ی
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شود )که همان فیزیک  شود، و نیرو کمی از فیزیک مکانیک به فیزیک الکتریک برده می بردار نیرو رسم می

خواهد.........( تا در مقاومت ملکولی بتواند انرژی عبور کند؛ آنجا دیگر، به سقف انواع  الکترونیک را همی نمی

کترون فقط در دینام، مدنظر نیست. از این مطلب که بگذریم، در اینجا مختلف حرکت الکترون توجه شده و ال

باشد که  باید چگونگی )و نوع( زیست تشکل تمدن مشخص شود؛ همانگونه که تشکل انسانی تعینی می

باشد؛ اما آیا  مربوط به انسان است، زیست تشکل اجتماعی هم، در ساختارها و نظامها و علم مربوط به آنها می

 تواند لقب تمدن و جامعه باشد. یا خیر؟  بخصوص با پسوند تشکل( میزیست )

 معانی مختلف تشکل -5-5

گردد این  توان معنا کرد: یک شکل اینکه مجازاً، چیزی در چیز دیگری استعمال می در اینجا چند شکل می

در صورتی است که، مفاهیم در مورد معانی و محکیات مستقل، حقیقی دانسته شود و اگر محکی مفاهیم، 

د، هرگاه مفهوم به صورت استقاللی توان ها و نسبتها بشود، هرگز نمی  ها و نسبتها آورده شوند. اگر رابطه رابطه

شوند. زیرا، به صورت خیلی کلی، اگر نام، معنون خود را  مالحظه شود مجازی است؛ یعنی نامها؛ مجازی می

مطلق بگیرد، وجود خارجی ندارد. به تعبیر دیگر، اگر با جنس و فصل تعین پیدا کند، اصالً وجود خارجی 

خارج در حال تغییر است و با چیزهای دیگر نسبت دارد و چیزهای  نداشته و مفهومی ذهنی است. معنون، در

دیگر نیز، با او نسبت دارند، یعنی در درون عوامل درون زا و برون زا وجود دارند. عالوه بر اینکه، نفس تعین 

شود. ولی بنابر هر دو مبنا، چه مفاهیم مطلقی که جنس و فصل داشته باشد و مجازاً  آن هم تبدیل می

هد استعمال بشود برای چیزهای که برای حیات در تمدن الزم است آنچه که محصوالت و مصنوعات بخوا

باشد، البته این مسئله، مراحلی دارد که آن مراحلش، مثل بحث کردن از نظام آن  است، برای حیات الزم می

در اینجا در رابطه با و بحث کردن از تناسبات ریاضی، حتماً با بحث از تعینات آن فرق دارد، تعیناتی که 

باشد. و دو مبنا هم هست. در عین حال در اینجا، اصراری  شود، بنابر مبنای دوم می حیات آدم صحبت می

نیست در اینکه، برکدام مبنا استناد صورت گیرد. مثالً باید اینجا زیست، درباره اشعه، به خاطر حیات صحبت 

کند، یعنی درچه وضعیتی  یات، در تناسبات آن صحبت میکند، در حالی که در فیزیک اشعه، بدون دخالت ح
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تواند چه وقتی جاندار باشد و چه وقتی نباشد؟ موج در چه صورتی مضر یا  از نظام گردش اشعه، انسان می

نافع به حیات است که بهره وری آن نسبت به حیات ذکر شود؟ این، بنا به مبنایی که مفاهیم جدا فرض 

توان مفهوم دیگری را آورد وآنرا زیست اشعه  مندیها را برای زیست است و اال نمی شوند در اینجا بهره می

 باشد.  تمدن نامید. در حقیقت، مسائلِ حیاتیِ اشعه، موج، تشکلها و تعینها در تمدن مطرح می

 حاال، چرا در تشکل آن، مقداری از علوم نوشته شده ولی در موج و اشعه آن چیزی نوشته نشده است؟

اً، بعضی از قسمتهای جدول خالی است و مشابه آن وجود دارد که برای بعضی از اصطالحات هم س: طبع

 بیشتر از یک علم پیدا نشده است. 

ج: فیزیک تشکل اجتماعی که مثالً جای آن اینجا بوده، عبارت است از: حکومت، نظام، خانه داری، نهادهای 

شد بهتر است. به عبارت دیگر، جغرافیای سیاسی اول، مدنی. آنوقت اگر خانه داری، زیرنهادهای مدنی با

 گیرد. حکومت دوم، نهادهای مدنی سوم، تشکلهای صنفی چهارم و خانه داری پنجم قرار می

 س: آیا اینها به وصف علوم ربط دارد؟

، ج: بله، یعنی ـ به این وصف ـ فیزیک تشکل اجتماعی ربط دارد. اگر فیزیک تشکل اجتماعی اینجا نوشته شد

توان  توان چیز دیگری نوشت که همان صحیح است. می شود؟ اینجا می در زیست آن چه چیزی نوشته می

مباحثی را در خود اینها اورد، البته نه به عنوان خود نظام حکومت؛ زیرا نظام آنها، به عنوان نرم افزارهای 

 بهینه آنهاست.

 تا تحت این اوصاف قرار بگیرد. شد س: در حکومت باید علوم اجتماعی و نیازشان نوشته می

آید. یعنی  ج: اینها باید از جهت موضوعات نظام، در اینجا مالحظه بشوند. خود نظام آن قاعدتاً، در زیست می

باید علومی درباره سازماندهی و الگوهای آن وجود داشته باشد. در حقیقت صحیح این است که اسم الگو، 

گیرد. معادالت و ریاضیات باید در اینجا، و تعینات اجتماعی، در  جام میمدل و منطقها است که در آن، کار ان

گویند که،  ها، غیر از خود سازمانها هستند، قاعده ها به ما می زیست باشد. علت تفکیک این است که قاعده

قواعد شود. قواعد نظامها،  چگونه تقسیم و طبقه بندی کن؛ لذا بهینه سازی به وسیله قواعد رفتاری پیدا می
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گیرد یا اگر انجام گرفت، دچار مشکل  گردد ولی انجام نمی رفتارها هستند. قانونی برای خانواده تعیین می

شود؛ این به معنای اینستکه نتوانسته اند روی قاعده، کار را انجام دهند یا قاعده رفتاری را بشناسند. نظام  می

کند. یعنی از منطق آن و از چیزی که  رفتار تبعیت میرفتار، غیر از خود سازمان است. سازماندهی، از نظام 

در تناسبات ریاضیات، باید بتوان تناسبات معادالت آن را بیان کرد. ممکن است، برخی از اینها در معادله 

آمده باشد، مثل مسائل پولی که حتماَ آمده است؛ بعضی از نظامها، مفهوم سازماندهی و برنامه ریزی را سعی 

باشد که هنوز چنین  ت بیاورند. ولی باز هم نیامده؛ آنهایی که در معادله نیامده، به معنای این میاند بدس کرده

شود، معنای آن اینست که ریاضی آن درست  بلوغی پیدا نکرده است. وقتی گفته شد، معادله پول این می

اندازه گرفت و خوبی و بدی  توان شده است. به هر حال اینجا نظام رفتار، به عنوان چیزی که به وسیلة آن می

 گردد.  , عینیت آن ذکر می باشد یعنی آن چیزی که در زیست را کنترل کرد، می

 س: آیا قابلیتی که علوم براساس آن تفکیک گردند پیدا شده است؟

, اگر زیست اشعه اجتماعی, زیست موج اجتماعی و زیست تشکل اجتماعی گفتید و در اینجا، زیست  ج: بله

, زیست تحرک فرهنگی, زیست تشکل اجتماعی، حاال آیا اینجا  ایالت اجتماعی یا تمایالت سیاسیمثالً تم

سیاست، فرهنگ و اقتصاد و مدلهای آن قرار گیرد؟ یا اینکه مدل سیاسی، مدل فرهنگی و مدل اقتصادی را 

، بر استعمال «زیست»ی که گیرند؟ البته بنابر یک مبنای اینجا بیاورید و اینجا هم تعینات و ساختارها قرار می

 شد. گفته می« حیات»شد. و بر مبنای دیگر، برای همه چیز  مجازی حمل می

 زیست بعنوان لقب نظامهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی -5-5

روند قرار گیرد یا لقب، برای نظام  آیند و می بنابر مطلب باال، آیا باید زیست، لقب ساختارهای اجتماعی که می

رسد، اگر لقب نظامهای این سه دسته باشد، بهتر است. نظام سیاسی  گی و اقتصادی؟ به نظر میسیاسی، فرهن

نه به معنای تعین، بلکه نظام تمایالت است، نظام فرهنگی، نظام تولیدات ابزاری سطح باالیی که لقب فرهنگ 

علوم سیاسی اینجا گذاشته  شود. به عبارت دیگر، اگر باشد، نظام اقتصادی هم مربوط به اجتماعی می دارند می

کند باشد، چیز  شوند بحث آن بحث تمایالت است؛ ولی اگر ساختار سازی که خود حکومت را بحث می
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دیگری است. حاال مدیریت بربحران و توسعه )بحران یعنی ناهنجاری و توسعه یعنی بهنجاری( کجا بیاید؟ 

ای در سه  البته برای اینکار، به هر حال باید قاعده تمایالت. مدیریت بر فرهنگ آیا اینجا آورده شود یا خیر؟

گوید که بر معادله حکومت دارد. معادله، تناسبات  تای فیزیک، وجود داشته باشد. فیزیک رفتاری را می

 فیزیک است و حیات، تعین آن است؛ مخصوصاً در دستگاه مادی. 

 علومِ مربوط به فیزیکِ اشعه و موجِ اجتماعی -5-5

باشد؟ هرچند  در اینجا هست که، اگر فیزیک اشعه آورده شود، در اینجا، چه چیزی مورد نظر میسوال مهمی 

 توان معنای اشعه را تغییر داد. که می

 توان علوم را آرایش داد و هرچیزی در جای خود قرار بگیرد. س: برهمین مبنا، می

صاً باالتر فلسفه تاریخ، علوم سیاسی و علوم گیرد. مخصو ج: اینجا تاریخ و اینجا، فیزیک اشعه اجتماعی قرار می

توسعه اینجا باشند. البته اگر علمی داشته باشید که در امر توسعه صحبت کنید. فیزیک آن هم فیزیک موج، 

 باشد. شاید بشود مسأله هنر را هم اینجا قرار داد.  اجتماعی، متدولوژی، منطقها می

 س: هنر جایی آورده شد.

 های راحتی نیستند. ت، معادالت آن است. بسیاری از معادالت معادلهج: در علوم ارتباطا

 س: هنر، جزء فیزیک موج اجتماعی است.

 ج: بله همین است مثل هنر موسیقی. فقاهت برای کفار چه معادلی دارد؟ مثالً نظام ارزشی یا دستوری؟ 

 مثالً: اینجا ارزشی، دستوری، حقوقی.

 ست؟س: آیا اینها زیر مجموعه فقاهت ا

 ج: بله، برای مسلمین زیربخش فقاهت است. اما برای کفار چطور؟ آنها که فقاهت ندارند؟

 س: فقاهت به معنای عام درنظر گرفته شد.

 کنند؟ آنها هم یک زندگی اجتماعی دارند. ج: به معنای فهم از دین بود اما آنها برای نظام ارزشی چه می

 س: بله در دین شناسی، به آن معنا نیست.
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ج: حاال، ریاضی آن چیست؟ حسابداری مالی و حسابداری فنی، علوم بازرگانی. اگر اینها جای تشکل باشد 

آیند، معادالت، علم تولید معادله. آیا ریاضی آن در  موج آن چیست؟ تنظیم نسبتهایی که در علوم بدست می

 علوم اجتماعی هست یا خیر؟ بله.

تشکل ریاضیات موج اجتماعی عبارت از حسابداری، مدیریت، علوم بازرگانی و انواع حسابداریها مثل 

 حسابداری مالی، صنعتی و. .. است. 

 آید؟ س: آیا مدیریت هم به اقسامش در این بحثها می

 ج: بله،

 ریاضیات اشعه اجتماعی -5-5

آید که برای  کند، به نظر می اشعه را مالحظه میبرای اشعه آن، چه چیزی باید بیاید؟ معادالتی که ریاضی 

 ریاضی اشعه، معادالت تبدیل کیفیت به حسابداری صنعتی، مدیریت صنعتی بیاید.

 کند. س: اینها چرا اشعه باشد؟ ج: برای اینکه تبدیل وصف می

صف گیرد؛ در حالیکه موضوع اینها وصف است. تبدیل و در آن ساختارهای کمی، تبدیل وصف صورت نمی

دهد.  اینگونه نیست که ما مالحظه کنیم؛ بلکه کلیه محاسباتی است که تناسبات کالن و توسعه را ارائه می

خود مدل سازی، در اشعه است. ولی مدل سازی کمی؛ برخالف علم کیفی آن که باید در فیزیک باشد 

ی کردن مدل. وقتیکه یک گذارند. یعنی کم مدلسازی کمی، به عبارت دیگر لقب آن را در ریاضی مدلینگ می

گویند اگر )الف(  کنند. می کنند و فرضهایی را طرح می کند از او سواالتی می فیلسوف مدل کیفی درست می

این طور شد، باید در آنجا نسبت اولویت )ب( چطور باشد؟ آیا اول باید )ب( تغییر کند یا )ج(؟ در جواب گفته 

یند اگر )ب( تغییر کرد )الف( سرجای خودش به نسبت ثابت باشد گو شود که اول باید )ب( تغییر کند. می می

کند و سپس  گوید مثالً باید اول )دال( تغییر کند. کمی سوال می اول باید )الف( تغییر کند یا )دال(؟ می

کند. اسم آن هم مدلینگ است. یعنی مدلسازی کمی براساس سفارشات کیفی.  سؤال مدل سازی کمی می

باشد، البته  حله سوم شاخصه درست شود. که مدلینگ، در همان مناسبات کالن و غیره میآنگاه باید در مر
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کمی کردن مدل در همین اشعه است و در حسابداری معمولی آن، تشکل است. معنای معمولی، این است که 

سال فالن شود صادرات، در  گردد؛ نه به نسبتهای تبدیلی. مثالً گفته می حساب، به خود واحد کمی تعریف می

این قدر تناژ، این بوده و این قدر تناژ هم، این بوده است. و وارداتتان هم این قدر تناژ بوده و نسبت بسیار 

گوید ولی در مورد این موضوع که آن را چه کار باید کرد تا تغییری  ای هم نسبت به سال گذشته می ساده

 گوید. بکند، چیزی نمی

 به اشعه، موج، تشکلوجود نظام بین علوم مربوط  -5-5

شود که فالن کار باید انجام گیرد تا تغییر حاصل گردد، به معنای این است که اشعه، هماهنگ  گفته می

باشد. البته به برنامه ریزی، سازماندهی هم باید  کننده موج است که علوم برنامه ریزی و علوم ارتباطات می

 اضافه شود.

 آید؟ دهی در مدیریت نمی س: سازمان

آید. خود اجرایی، اینجا  آید و قواعد کمی آن، اینجا می : علومی که بخواهد مدل آن را بسازد در اینجا میج

 آید. )در تشکل( می

 س: اجرایی چه چیزی؟

ج: اجرایی چیزی که مدل کیفی برای آن وجود دارد که مثالً، چارتها چگونه رسم گردند؟ قدرت چگونه توزیع 

گردد. بنابراین باید اول مراحل  ت بهینه شده و اینجا، روش توزیع قدرت بیان میشود؟ یعنی اینجا توزیع قدر

 تحقق آن معین شود سپس جای این سه تا، در فالن جا مشخص گردد. 

 س: هر سه یک علم است؟

شود که در دو، سه سطح علم دیده  ج: بله، ممکن است هر سه یک علم باشد. البته گاهی هم مالحظه می

دهد، اصالً معنای بهینه سازمان را در مراحل  علوم مدیریت، که تقسیم کار ساده را نشان می شود. مثالً می

گوید. دانش توسعه مدیریت، غیر از دانش مدیریت است. دانش مدیریت صنعتی هم، غیر از  توسعه نمی

کند که،  کند، باید مدیریت صنعتی بلد باشد. مدیری اجرا می مدیریت است. کارشناس هم که بهینه می
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تواند مجری خوبی باشد که نوع مدیرها این طور هستند. به  گردش عملیات را خوب بلد است. یعنی می

 اصطالح دکتِر آن، صنعتی است.........

 زیست اشعه و موج اجتماعی -8-5

قسمت سوم هم به همین نسبت، عبارت است از اینکه اشعه، در تشکل زیست اشعه اجتماعی است. البته 

تعریفی که در باال ارائه گردیده؛ اگر آنجا اشعه در ارتباط با حیات، مثالً آثار اشعه در حیات یا بهره وری بنابر 

 از اشعه بیان شده باشد. 

 س: کجا آورده شد؟

کند، اینجا  ج: در زیست اشعه تمدن آورده شد. مثالً اگر آنجا بیان شده باشد که حیات در تعینات صحبت می

کند چه چیزهایی  کرد؟ در زیست اشعه اجتماعی، ساختارهایی که از اشعه بهره وری می در پائین، چه باید

 هستند؟ اگر تشکل آنرا فرض بگیریم که، ساختارها هستند، آیا خوب است که بهداشت در تشکل باشد؟

 س: بهداشت را در زیست آوردیم.

رسد که محیط زیست، اجتماعی ذکر  ج: بهتر است که در زیست تشکل اجتماعی آورده شود. اینجا به نظر می

 شود. گردد؛ نه تمدنی و نه انسانی. محیط زیست اجتماعی، ساختارهای سیاسی می

 س: در زیست تشکل اجتماعی؟

 شود. اما حیات آبرو چیست؟ حیات آبروی اجتماعی به درجات است.  ج: ساختارهای سیاسی می

 شود؟ س: ساختار سیاسی علم، علوم سیاسی می

دهد. به عبارت  شود سپس باید معلوم گردد که در اینجا، چه چیزهایی را جواب می ر آن نوشته میج: ساختا

 باشد. و مدلهای آن باید، قبالً بیان شده باشد. دیگر، تعین ساختارها اینجا می

 شود؟ س: تعین به معنای تحقق خارجی، از علم خارج می

ه تعبیر دیگر، پیدایش و از بین رفتن و بهینه کردن این ج: خیر، علمی است که، تعینات را بر عهده دارد. ب

 کند. )ساختارهای سیاسی، ساختارهای فرهنگی(. ساختار را یک علمی مطالعه می
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 س: در زیست موج اجتماعی.

 ج: بله و ساختارهای اقتصادی؛ اینها باید اجتماعی باشند؛ هیچکدام نباید فردی باشند.

 آید؟ اشعه میس: ساختارهای سیاسی در زیست 

آید. نظام تولید، توزیع و  ج: بله، ساختارهای فرهنگی در موج و ساختارهای اقتصادی هم در تعینات می

شود. در ساختارهای فرهنگی، بعید نیست که زبان، هنر و. ..  مصرف در اقتصاد است. که علوم اقتصادی می

 بوده باشد.

 ده باشد به چه معنی خواهد بود؟س: اگر ساختار فرهنگی به عنوان مدارج فرهنگی بو

 ج: نظام آموزشی است. محتوای آموزشی، نظام آموزشی، مدیریتی دارد. مدیریت آموزشی که یکی از آن.

 ای دارد؟ س: یعنی علوم آموزشی و مدیریت آموزشی و اینها برای خودش رشته

 ج: بله، علوم آموزشی.

دهد.  فرمایند که همین علوم آموزشی پاسخ می می س: در زیست موج اجتماعی؟ البته ساختار فرهنگی را،

 حال آیا بقیه موارد که نوشت شده بود هر کدام جایشان مناسب است؟

ج: جای ادبیات، اینجا خوب است. اما آیا جای هنر و شعر اینجاست یا هنر و موسیقی به موج برده شود؟ 

 یزیک موج؟نهایت موج زیست است. اینجا هم باز نقاشی نوشته شده است یا ف

 س: آنجا هنر، فقط شعر آورده شد.

ج: بله، درست است. تفکیک بین موسیقی و شعر، دقیق انجام گرفته است. بعید نیست که اگر علوم ارتباطات 

 و روزنامه نویسی اینجا گذاشته شوند، بهتر باشد. و این برای مرحله اول بد نیست.

د؛ فقط اآلن، ساختار سیاسی آمد که عمالً به علوم س: در زیست اشعه اجتماعی هم که قبالً چیزی نبو

 شود. سیاسی مربوط می

ج: بله، حاال حکومت آیا آنهایی که اینجا آورده شده بودند همینجا قرار گیرند؟ یعنی ساختارهای سیاسی، 

 حکومتِ نهادهای مدنی، تشکلهای صنفی و امثال آن است.
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 س: فیزیک تشکل در زیست تشکل قرار گیرند؟

 له در زیست تشکل.ج: ب

ترین و حاکم را در فیزیک بیاوریم از این جهت که علوم  س: از نظر اینکه، آنجا گفته شده بود که عام

 تواند آورده شود یا نه؟ اجتماعی حکومت را دارد، می

 ج: اجتماعی که همه آن هست.

 دهد؟ میس: خیر، منظور از علوم اجتماعی اینستکه نیاز اداره حکومت را چه علمی پاسخ 

 شود؟ ج: یعنی آسیب شناسی حکومت که چگونه، حکومتی دچار بحران می

 س: بله.

 آید، باید توسعه پیدا کند. و هیچ فرقی ندارد.  ج: فیزیک، معنایش این است که اینجا می

شود که ظاهر ساختارها و قانون  کند، به فیزیک برده می چیزی که درباره توسعه یا بحران بحث می -6-5

 گیرد. بیند در زیست قرار می بیند. چیزی که قانون اساسی را می اساسی را نمی

 شود یا خیر؟ س: نتیجه آن، آیا تفکیک علم می

رود، اگر  شوند؟ و این که از بین می ج: سوال بسیار مهم همین است. که کدامیک از آنها، در حیات آورده می

ید پروسه جبری را این طرف و آنجا هم، باید تعین آنرا قائل باشیم که مثالً فیزیک در حیات اصل است با

شود که علوم حکومتی، به عبارت دیگر فلسفه تاریخ و تحوالت که اینجا آورده شدند،  آورد. نتیجه هم این می

 آید.  آید؛ یعنی اینجا انواع ساختاری حکومت می در فیزیک تشکل می

 س: در زیست تشکل؟

 نفی و خانواده.ج: مثل حکومت نهادهای مدنی، ص

«و صلی اهلل علی محمّدٍ و آله الطاهرین»  





 بسمه تعالی

شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

 بررسی چگونگی طبقه بندی جدید جدول علوم وتأثیرات آنعنوان جلسه: 

 04جلسه 

5557 – 558    5/6/5575 

 و فهرست: نیکو حرفیان ویراستار

 ـ لزوم مالحظه اثر عینی طبقه بندی جدید جدول علوم 5

حجت االسالم والمسلمین حسینی الهاشمی: علوم مورد نظر بنا به ترتیبی که باید در روش تعریف نوشته 

شود نوشته شدند و جدول ماتریس هم روی نظام تعریف برده شد؛ یعنی طبقه بندی و بارم بندی در آنجا 

ای تغییر کند، با یک تأخیری پشت سر آن، مثالً امور  نجام شد. معتقدیم وقتی که مثالً فیزیک هستها

کند. حاال  شود و با یک تغییری، امور دینی استنباط بهتری پیدا می دستوری، ارزشی و حقوقی عوض می

آیا برای این است که شوند؟  اولین سوال در ترتیب جدول این است که اینها برای چه در اینجا آورده می

باید باال نوشته شود یا همین شکلی که نوشته شده؟ اآلن در خانه ها پر شده « تمدن، اجتماعی، انسانی»

شود؟ چون نیاز است و  شود؟ چرا سوال می مورد قبول است؟ بعبارت دیگر اثر عینی آن چه وقت ظاهر می

شود، این  الکتریک و فیزیک تبدیل انرژی عوض می ارضاء. مثالً اگر بگوئیم پشت سر فیزیک هسته ای، فیزیک

واضح است. یعنی بهره برداری از این است. ولی اگر بگوئیم پشت سر فیزیک کیهانی و فیزیک هسته ای 

 شود گفتن این حرف بسیار مشکل است.  روشهای دستوری و حقوقی عوض می

 ـ لزوم دقت در بیان اصطالحات و جایگزینی آنها در جدول 5

راین اگر چنین باشد در نحوه بیان مطلب چگونه باید دقت نمود که مسئله مهمی است. ولی حتماً باید بناب

بلوک اول که باالی سر آن فیزیک است بلوک تمدن بشود. اگر بنا باشد برای ردیف ستونی جدول تعریف به 

کتریک و تبدیل انرژی این صورت بیاید. چون سیر طبیعی آن این است که فیزیک کیهانی روی کل فیزیک ال
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گذارد و مجموعه اینها طبیعتاً اثر مستقیم روی فیزیک مکانیک و  و نور و صوت و حرارت و حرکت اثر می

تواند بدون ریاضیات انجام  گذارند وکل اینها نیز نمی معدن شناسی و معماری و محصوالتی که دارند اثر می

 بگیرد. 

تایی دسته بندی شوند، باز باید  5شود حال چه سه تا سه تا و چه حجه االسالم پیروزمند: اگر این هم گفته 

سه تای اول که تمدنی معنا شد و ارتباط آن معین گردید براجتماعی حکومت پیدا کند. لذا دوباره به همان 

 کند.  محذور برخورد می

اگر اینجا در ستون، گیرد؟ آیا  توان آنها را یکی یکی بررسی نمود و دید که ترتیب چگونه انجام می ج: می

توان یک فیزیک را فیزیک کیهانی گرفت، بعد از آنها نسبیت و  فیزیک و بعد ریاضی و زیست نوشته شد، می

 بعدهم زیست بیوشیمی را اینجا مالحظه نمود؟

 توان گفت. س: به این صورت نمی

 ج: اینجا فیزیک، اینجا ریاضی و اینجا هم زیست آورده شده است.

 وشته شده است. یعنی باید تمدنی، اجتماعی و انسانی باالبرده شود.س: خیر، ستون ن

توان گفت اشعه تمدن مثالً فیزیک؟ یا اینکه سه حالتی را که دارد چگونه  ج: سه شکل دارد. یعنی آیا می

 تواند.... می

 س: به صورت اتفاقی اینها کنار هم گذاشته نشده اند.

شود. سه فرض وجود که یک مورد آن محقق است. محقق آن  یج: بله، ولی در کنترل کردن بسیار دقت م

دهد که حتماً باید ریاضیات پشت فیزیکها قرار بگیرد ولی آیا پشت سر  این است که این طبقه بندی نشان می

گیرد به یک  هم قرار گرفت آنها متداخل است یا خیر؟ نباید فراموش کرد که این مانوری که اینجا انجام می

تواند بیاید که این سه شکل  کند. لذا سه شکل در اینجا می و تخصیص خود عبارات را عوض میمعنا تعمیم 

 باید جریان تبدیل عالی ترین سطح تا دانی ترین سطح را تحویل بدهد.

 س: تحویل چه چیزی؟
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ی شود تا دانی ترین سطحی که لقب بهره وری عین ج: عالی ترین سطح که از پیدایش نیاز و ارضاء آغاز می

 است باید کل آن را بپوشاند.

 احتمال در چگونگی ترتیب جدول و بررسی و نقد آنها 6ـ وجود  5

 5شکلهای مختلفی که در مورد ترتیب جدول ممکن است رسم شوند. به این صورت هستند. احتمال شماره 

حه، اشعه، برحسب آنچه نوشته و شماره گذاری شده احتمالی است که فیزیک، ریاضی و زیست درباالی صف

موج، تشکل، وسط و تمدن، اجتماعی، انسانی در آخر است. احتمال دوم اینستکه فیزیک، ریاضی و زیست باال 

است. به جای اشعه موج تشکل، تمدن، اجتماعی، انسانی بودن و در ستون پایینی اشعه، موج، تشکل است. 

ست، دوم و اشعه، موج، تشکل، سوم است. احتمال سوم اینکه تمدن، اجتماعی، انسانی اول؛ فیزیک ریاضی، زی

احتمال چهارم این است که تمدن، اجتماعی، انسانی اول؛ اشعه، موج، تشکل، دوم و فیزیک، ریاضی، زیست، 

سوم است. احتمال پنجم: اشعه، موج، تشکل، اول؛ فیزیک، ریاضی، زیست دوم؛ تمدن، اجتماعی، انسانی، سوم 

ل، اول، تمدن، اجتماعی، انسانی دوم و فیزیک، ریاضی، زیست سوم است. احتمال ششم: اشعه، موج، تشک

 باشد. می

 ـ بررسی و رد احتمال ششم 5/5

شود که آخرین احتمال است. اگر گفته شود اول فیزیک کیهانی  حاال از احتمال ششم شروع به بررسی می

شود منطقاً هنگامیکه فیزیک کیهانی کشف شد و فلسفه آن درست شد، باید ریاضیات محاسبه آن  کشف می

ن یعنی رابطة آن با شود. وقتی که ریاضیات آن بدست آمد باید بیوپشمی آ بدست بیاید واال کاربردی نمی

حیات استخراج گردد. علوم پایه برفرض اینکه فیزیک، ریاضی، حیات سات باید نیازهای آن طرح شود. یعنی 

باید خود را در زیر بنایی ترین چیزها نشان بدهد. پس از اینکه این سه تا درست شد این سوال مهم مطرح 

یعنی گفته شود احکام دستوری، حقوقی درست توان در قسمت اجتماعی وارد شد؟  باشد که آیا می می

شود یا نه؟  شود و بعد از آن هم علوم سیاسی درست می شود. پشت سرآن هم مثالً مدلسازی درست می می
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شود تا معلوم گردد که چند تای از آن معنی شده است؟  چون این زیر سوال رفت با عالمت ضربدر معروف می

 تا معنی شده است.  6احتماالً 

شود اول تمدنی باشد بعد اجتماعی باشد. تمدن باید بیشتر از اینها جلو  پس عیب آن این است که نمیس: 

برود تا به علوم اجتماعی برسد. یعنی اگر ساختار تحوالت بخواهد انجام گیرد، علوم پایه باید آنرا درست کند 

مت دوم )یعنی فیزیک، تمدن( هم ولی باید خیلی جلو برود تا به علوم اجتماعی برسد. همین اشکال به قس

وارد است. اشکال این است که پشت سر فیزیک اشعه، فیزیک موج گفته شده است قبل از اینکه بتواند اشعه 

 را معادالتی کند با اینکه معادله اشعه اینجا در بخش دوم آمده است.

 ـ بررسی احتمال پنجم و تقویت صحت احتمال چهارم 5/5

گیرد و خانه بعد از آن برحسب  عه اول و فیزیک دوم است، تمدن اولین قسمت قرار میاینجا اش 8در احتمال 

شود  قرار گرفتن ستونی در شماره ها یک مرتبه قبل از اینکه معادله شود و به بهره وری برسد اجتماعی می

اشعه شود گفته شود اول تمدن  که بصورت بلوکی به تمدن توجه می 5که این هم غلط است. در احتمال 

فیزیک است. پشت سرآن ریاضیات و بعد از ریاضی، زیست است تا اینجا معقول است. زیرا مورد نظر درست 

تان را درست کردید بعد برای آن معادله داده شده و حیات جدیدی هم برای فیزیک  گردیده شما اول فرضیه

رابطه آن با علوم زیستی  است. یعنی در واقع تمدنی برای فیزیک است. بعد هم نسبیت آن است و سپس

است. در مرحله بعد موج است که در بخش تمدن، یک موج اینجا )یکی هم آنجا وجود دارد( و طبیعتاً موج 

 فیزیک باید به اینجا بیاید. موج فیزیک مساوی با پیدایش فیزیک الکترونیک و... است.

 س: الکتریک است نه الکترونیک 

 ج: بله، الکترونیک باید در...

 اشعه بیاید. س:

 ج: بله، ردة اشعه آن کجاست؟ الکترونیک طبیعتاً در فیزیک اشعة است.

 شود؟ س: آیا فیزیک اشعه تمدنی می
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 شود. ج: بله تمدنی است، یعنی ذیل اینجا گفته می

 آید یعنی در خانه اشعه تمدنی. س: اشعه تمدن بنابه احتمال یک به خانه اول می

 آید یا بعد از نسبیت؟ حل کالم است که آیا اینجا میج: اینجا در مورد الکترونیک م

 س: بعد از نسبیت یا خود نسبیت؟

 ج: خود نسبیت بایدمعلوم گردد که چیست؟

توان گفت: که بحث فیزیک آن اینجا و ریاضی آنجا و... یعنی در مورد  س: با این بیان در مورد همه اینها می

 همه بحث یکی است.

شود. ریاضی آن  ریک و فیزیک تبدیل انرژِی است که نور، صوت، حرکت و حرارت میج: بله، اینجا فیزیک الکت

باشد  ریاضیات خاصی است مثل دیفرانسیل و مجموعه هاو ماتریس. زیست آن هم در اینجا زیست موج می

شود.  که فعالً چیزی جای آن گذاشته نشده و خالی است تا بعداً پرشود.تشکل در اینجا فیزیک مکانیک می

شود. اما درباره معماری و مصنوعات آن محل کالم است که بعد باید  عنی مواد شناسی، متالوژی و معدن میی

در مثال دقت کرد. اینجا ریاضیات نظری یعنی کم متصل و منفصل و این هم مثالً راه و ساختمان خواهد بود. 

موج و تشکل است. ظاهراً  حال در پی قسمت دوم یعنی اجتماعی باید بود که اجتماعی هم فصل اشعه،

 احتمال صحت این ترتیب زیاد است.

از »+« البته اصطالحات را باید بررسی نمود که مفردات آن چگونه است؟ این احتمال اینجا فعالً با عالمت 

 شود؟  گیرد تا بعد معلوم گردد که آیا از این بهتر هم پیدا می نظر تنظیم و ترتیب قرار می

 تمال اول، دوم و سومـ بررسی و رد اح 5/5

گیرند. اول فیزیک بدست  در احتمال سوم تمدنیها، اول هستند اما فیزیک و ریاضی پشت سرهم قرار نمی

 آید ولی ریاضی پشت سر آن نیست لذا این احتمال هم زیر سوال است.  می

 آید بعد ریاضی. س: ممکن است سه تائی عوض شود یعنی ابتدا سه ای فیزیک بدست می
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تواند بدست  مند شده باشد نمی تواند بدست بیاید. فیزیک موج قبل از اینکه فیزیک قبلی معادله ، نمیج: خیر

بیاید. بعد فیزیک تشکل معنا ندارد. علی فرض اینکه اشعه، هماهنگ ساز موج است باید محاسبات آن بدست 

است. بنابراین احتمال سوم هم بیاید تا بتواند در موج حاضر شود با توجه به اینکه موج هماهنگ ساز تشکل 

بررسی شد. قبال هم که احتمال چهار با عالمت مثبت تمام شده بود. احتمال دوم که ابتدا فیزیک، سپس 

خورد. احتمال اول هم این است که بعد از فیزیک هسته ای به طرف قواعد  ریاضی است عالمت غلط می

 دستوری باید رفت.

 یاید؟س: یعنی بعد از تمدنی، اجتماعی ب

ج: و قطعاً این طور نیست. مخصوصاً اگر تمدن، باید دستور را فرم دهد و دستور آدم را فرم دهد. تمدن باید 

به ساختارهایی برسد که آن ساختارها گردش اجتماعی جدیدی را بطلبند. اول کار که فیزیک هسته ای پیدا 

 ن بنابر دستگاه پیدا شود.شود قبل از اینکه نسبیت آن درست شود محال است که دستور آ می

تا از آن اصالً سه ستون اول که فقط فیزیک است  5س: بنابر اینکه بعد از فیزیک باید ریاضی باشد. چون 

 امکان ندارد برود.

 ج: بله، پس این هم کنار رفت. بنابراین فعالً مفردات و ترکیباتی در اینجا قرار دارد.

 ود. س: و فقط یکی از احتماالت قابل پذیرش ب

 ج: بله.

 س: اینجا دو مشکل وجود دارد.

رسد که آسان  ج: یکی مسئله پیاده کردن در جدول است در همین فرمی که اینجا وجود دارد و بنظر می

گردیدند؛ تمدن مثالً  شد و مفردات علی حده معنا می باشد. یعین اگر برای اینها عالئم رمز در نظر گرفته می

مشکلی وجود نداشت و اآلن امکان شد از نظر معنا  شناخته می« الف»و انسانی با « ع»، اجتماعی با «ت»با 

 ترتیب دادن آنها فراهم بود. 

 چگونگی خوانده شدن و تطبیق اصطالحات جدول -5
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توان گفت تمدن، اشعه دارد؟ معنایی  شوند؟ یعنی آیا می اکنون سؤال این است که آیا اصطالحات خوانده می

ن مفردات معنا گردیدند. مثالً اشعه معنای تواند با این هماهنگ باشد؟ البته قبل از آ که قبالً شد آیا می

هماهنگ سازی موج را دارد فیزیک آن هم نظامی دارد که معنای آن این است که برای آن فرض تمدن 

وجود دارد. برمبنای اینکه امور مادی برای پیدایش جامعه و انسان اصل باشد، دوره تمدن را دوران پارینه 

اند حال آیا ادق نیست که مثالً اآلن را دوران اشعه هسته ای گفت؟ سنگی، دوران کارخانه و غیره گفته 

مخصوصاً اگر بنا باشد سیر تحوالت مادی کنترل گردد و با توجه به اینکه تمدن به کارآمدی ارضاءش نسبت 

شود، تمدن هم به قدرت ارضاء تعریف  شود. یعنی همانطور که انسان به تمدن تعریف می به انسان شناخته می

شود. طبیعتاً در مورد قدرت ارضاء هم اولین قسمت این است که وضعیت اشعه چگونه بوده است؟ آیا  می

توان در مقیاس باال هماهنگ کرد. اگر در مورد  تسخیر شده است؟ اگر تسخیر نشده باشد، حتماً موج را نمی

نهای زیادی است که شود. دورا موج این کار صورت نگرفت معنای آن این است که از اشعه بهره وری می

دهد. کما اینکه دوران خیلی  کند ولی الزاماً نور را وسیله کار قرار نمی انسان از نور خورشید بهره وری می

.کند ولی بهره وری بمعنای متصرف بودن نیست. هرچند که در سطحهایی  زیادی از موج و جاذبه استفاده می

اشعه فیزیک مثل تمدن موج فیزیک است و مدنیت اینجا رسد که تمدن  توانسته دست پیدا کند. به نظر می

گردد. که طبیعتاً ارضاء فیزیکی است. یعنی ابتدا نظام رفتار سپس نظام محاسبات و  به قدرت ارضاء تعریف می

باشد. اگر این طور تعریف شد طبیعتاً باید اشعه اجتماعی بعد از این باشد لذا باید  بعد نظام زیست و حیات می

 تماعی را پشت سر آن نوشت. کامالً روشن است.اشعه اج

 س: آیا اشعه اجتماعی وجود ندارد؟

 ج: چرا اجتماعی، اشعه فیزیک است. یعنی همان جامعه ای که وجود دارد همانطور که مدنیت وجود دارد.

 س: اجتماع اشعه شاید... باشد.
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برای اشعه تمدنهای مختلفی قائل شد  ج: اگر بخواهد اشعه به جامعه وصف گردد معنای آن این است که باید

ها قائل شد. زیرا بنا به تعریفی که قبالً از  توان برای خود اشعه تمدن مثالً تمدن دوران الف، ب و.... البته می

 توان تمدن را موضوع اشعه قرار داد و برعکس. توان تعمیم پیدا کند و می اشعه داده شد. می

 وصفی دیدن اصطالحات و اثر آن -8

ون اینها باید به صورت وصف نسبت به چیزی که باالتر است معنا شود لذا دو معنا در اینجا وجود خواهد چ

شد بمعنای اینکه اشعه چه نحوه نظام مدنی در تاریخ  داشت یعنی اگر اشعه باال بود. تمدن اشعه گفته می

 بوط به چه دورانی از اشعه است؟شود بمعنای اینستکه چه تمدنی مر دارد؟ ولی فعالً که تمدن اشعه گفته می

حاال در مورد اجتماعی هم مسئله همینطور است که چه اجتماعی مربوط به چه دورانی از اشعه است؟ قبالً 

شود وضع اجتماع نسبت به امت یا نظام جامعة فیزیک که نظامش را  اشعه اجتماعی، امت گفته شد لذا می

و اینجا حیات آن را مالحظه نمود. حال بنا به تقسیمی که کند  مالحظه کرد. اینجا محاسبات مالحظه می

 توان قرار داد؟  وجود دارد باید دید که اینها را چگونه می

 شود یا اضافی؟ س: اآلن وصفی مالحظه می

 ج: وصفی.

 س: پس قید اول اصل است؟

 ج: بله با قید اول باید جلو رفت.

زنند. یعنی اجتماع اقسامی دارد  به این تخصیص می س: وقتی قید اول اصل است بمعنای اینستکه بعدی ها

 که اسم آن اشعه است. 

 گردد. ج: اشعه یا امت و بعد هم نظام آن مالحظه می

 س: بناشد اجتماعی خوانده شود؟

 ج: اگر اینجا تمدنی هست، اجتماع، تمدن و انسان باید باشد.



 ····························································································  658 

تی گفت. یعنی باید گفت تمدن اشعه س: در آخر اگر وصفی بشود آخرش را باید فیزیکی ریاضی و زیس

 فیزیکی.

ای که بخواهد اشعه فیزیکی آن مالحظه گردیده و  ج: بله، ریاضی، زیستی و حاال اجتماع اشعه فیزیکی. جامعه

نظام آن گفته شود... و باید اینجا احکام دستوری وارزشی و حقوقی را گفت حاال آیا پس از اینکه کار به اینجا 

 رزشی را عوض کرد؟!رسید باید نظام ا

 س: کجا

خانه پیموده شده و فیزیک ما فیزیک هسته ای شد، نسبیت و بعد یک حیات یعنی  5ج: یعنی پس از اینکه 

طبّی و زیربنای آن عوض شد. بعد هم بهره وری از آن تا محاسبات موج و تا اشیایی که باید درست کنند، 

قسمت چیزهایی که برای زندگی کردن در بخش موج  آمد. موج زیست که خالی بوده، باید منتقل شود به

توان برای  است. پس این هم درست شد. بعد هم فیزیک مکانیک، معادن و منابع و ریاضیات ساده ای که می

دهد.  آن کار غیر دقیق کرد شناخته شده اند. در جامعه ریاضیات وجود دارد که محاسبات عمومی را انجام می

ولی بقیه گفته نشده اند در حالیکه بقیه عوض شده اند. وقتی که مسئله به اینجا راه و ساختمان گفته شد 

شود چون قدرت تولید انبوه از نظر تکنیک پیدا شده است.  رسد برای درست کردن بانک آمادگی پیدا می می

تمدن در  تواند در اینجا دستگاه بانک درست نشود. پس جبراً باید بانک درست گردد مخصوصاً اینکه لذا نمی

شکل دادن جامعه اصل باشد. یعنی عینیت ماده اصل باشد. بنابراین تا اینجا کار دست شد. لذا باید ارزش 

دستوری بیاید بعد باید اینجا محاسبات مدلسازی و مدیریت صنعتی یا حسابداری صنعتی بیاید. پشت سر 

د. ساختارهای سیاسی، علوم شو مدلسازی. سومی باید به زیست بیاید. زیست، ساختارهای سیاسی می

شود. پس اینجا  بعد باید به موج پرداخت که موج، منطقها می«. وقل الحمد هلل رب العالمین»سیاسی، 

 منطقها، آنجا هم متدولوژی و...

 س: منطق با متدولوژی فرق دارد.

 های هنری. در حقیقت منطق نظری و... قرار دارند. ج: بله. بعد هم رشته
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های هنری بتوانند مانند همین را در جامعه درست کنند حرف مهمی است. پس هنر با  تهاین مطلب که رش

شود؟ علوم برنامه و ارتباطات، سازماندهی که  حفظ تأمل در آن بررسی شد. حاال قسمت ریاضی آن چه می

شکّل اینجا نوشته شده درست است. اینجا هم ساختارهای فرهنگی و علوم آموزشی و ادبیات قرار دارد. ت

 شود. اجتماعی آخرین خانه است که تاریخ و فلسفه، فلسفة تاریخ و الی آخر می

 س: آیا علوم توسعه و علوم سیاسی هم اینجا قرار دارند؟

گردد. دوره حسابداری یا مدیریت بازرگانی، ساختارهای انتظامی. ساختارهای  ج: بله. البته مکررهای آن حذف 

ی مدنی، صنفی و خانواده همه اینجا قرار دارند. حال علوم انسانی مطرح اقتصادی، علوم اقتصادی، نهادها

 باشد. قسمت اول علوم دینی و اصول اعتقادات قرار دارد.  می

 س: علوم دینی جدا وجود دارد؛ فلسفه و فقاهت هم وجود دارند. 

 گیرد. شود و اینجا روانشناسی قرار می ج: بله، فعالً علوم دینی نوشته می

 ریاضی آن روانشناسی و زیست آن هم اخالق است.س: 

 ج: در موج هم فلسفه، روش تحقیق و پژوهش قرار دارد.

 س: ستون نهم آن هم...

 ج: روانشناسی، اجتماعی، علوم انتظامی وجود دارد.

 س: ریاضی آن پزشکی، زیست آن هم تربیت بدنی است.

، تمدن نوشته شد. و سه یا چهارتای آن محل ج: بله. در همان اولی سه تا معدن شناسی، فیزیک، تشکل

 آید یا خیر؟  تردید بود که آیا مثالً معماری به این می

 لزوم مرور مجدد سیر طبقه بندی و توجه به روش آن -6

رسد که بعضی از خانه ها خیلی پر و بعضی از خانه ها خیلی  یک خانه خالی اینجا وجود دارد و به نظر می

به دلیل تنگ بودن یا پر بودن تقسیم کرد ولی مجدداً باید مروری روی آن نمود و دید خالی است. بنا نیست 
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آیا واقعاً اینهایی که تنگ شده باید همین طور باشند. یا امکان دارد که چیزهایی جابه جا شود و به اصطالح 

 جاها بهینه گردد. 

 س: یا اینکه اصالً کل علوم را پوشش داده است یا خیر؟ 

 اول این کار را مقدم داشت. کل علوم را پوشش داده است یا نه؟ج: باید 

چون ممکن است اگر آن علوم از قلم افتاده باشند جاهایی را پر کنند و چنین چیزی نیاز نباشد. به نظر 

رسد که وضع طبیعی آن این طور است که یک سیر توالی در آن، نسبت به تغییر متغیرهای یک جامعه  می

در مسأله توازی آن باید از وحدت به کثرت شروع شده باشد. اگر نشده باشد یا ضعف طبقه  دیده شده باشد.

علم  57و سپس  5بندی علوم رایج است یا ضعف طبقه بندی ماست. یعنی باید اول سه تا علم داشت بعد 

یرا یک مسأله وجود داشته باشد. و این طور جلو رفته باشد. بعبارت دیگر باید با یک نرخ رشد داشته باشد ز

آید یک جلسه الزم است تا اگر از علوم چیزی  مبنایی که در جایی حل شد باید تا رو بنا بیاید. به نظر می

رسد که در طبقه بندی علوم بعضی از آن در ریز  مانده است و اینجا تطبیق نشده است آورده شود. به نظر می

در حالی که گرایشها کتاب و رشته دارد. مثالً ممکن  یعنی گرایشها آمده است. ولی بعضی از آن نیامده است.

است گرایش مهندسی الکتریک متعدد باشد. حتی خیلی از قسمتهای سیستمهای اجتماعی گرایشهای 

شود. پس این باید  شوند و لذا مدرک هم برای آنها داده می متعددی دارند، و رشته و داشته و علم خوانده می

  تعریفی از علم داشته باشد.

 س: بنانیست که همه گرایشهای آن بررسی شود.

شود باید مرتباً طبقه، طبقه به نسبت به تعداد با یک نرخ  ج: فرض را که مثالً آن وحدت و کثرت گذاشته می

 شتاب اضافه شود.

رشته باشد. ولی جای علوم آموزشی اینجا بوده و چیزی در  55س: ممکن است گفته شود که علوم آموزشی 

 نشده است.کل خارج 

 توان اجمالی از سیر تحوالت اینها مالحظه کرد. ج: اشکالی ندارد و الاقل می
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 توجه به تأثیر طبقه بندی جدید در سیر تحوالت و فرهنگ سازی -7

س: یک مسأله این است که چون فرض چنین چیزی درست درآمده حاال چه استفاده ای از آن باید نمود؟ 

زه که الزم است باید تخصیص داد و اگر هم الزم نیست باید مشخص شود. این براساس این استفاده، هر اندا

 را هم معلوم کنیم.

ج: بنا بوده که یک نظام مفاهیم، یک نظام روابط اجتماعی )ساختارهای عینی( و یک نظام اشیاء وجود داشته 

به این حصار است سه کند. یعنی فرهنگ محصور  باشد بگونه ای که این سه تاروی هم انسان را احاطه می

شود ولی زمینه های اختیار در یک حصر قرار  دهد. البته اختیار صفر نمی قسمت شخص را در حصار قرار می

% آن تابع نشده است. معنای آن هم این است که علم 55شود و فقط  % یک تابع می75گیرد که گرایش  می

ه و سیر تحوالت هم با تغییر مقیاس یا اموری آن تمام گردیده است، یعنی اگر علم آن خوب طبقه بندی شد

که این را اثبات کند برای آن تعریف شده باشد. که مثالً فیزیک و ریاضی چه وقت تغییر کرده است تا آخر. 

لذا برای تغییر هرکدام مقیاسی تعریف شده و تحوالت کنترل این یکی از متغیرهای فرهنگ ساز است. متغیر 

اجتماعی هستند. در عین حال که علم آن اینجا آمده است ولی تاریخ تحول آن، دوم ساختارها. ونظامات 

حرف دیگری است. هرچند ممکن است درون یکی از این علوم عین همان را آورده باشند ولی این مهم است 

که معلوم گردد ساختارهای اجتماعی چگونه با چه نرخ شتابی عوض شده است؟ سپس محصوالت یا بالعکس، 

لوم، بعد محصوالت و بعد ساختارهای اجتماعی مشخص شود. مفروض هم این است که وقتی این سه تا اول ع

گردد و این قابل اثبات عینی است. البته ابتدا ارتباط تحوالت با هم قابل  شود فرهنگ نیز عوض می عوض می

 اثبات است که خیلی اهمیت دارد.

«وصلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین»  



 بسمه تعالی

شدن فرهنگی دوره دوم جهانی

 07جلسه 

5555 

8/6/75  

حجت االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی: بحثی را که در خدمت شما هستیم دربارة این هست که ابتدا 

 زیادی برای شما ندارد.سئواالت را پاسخ دهیم. قاعدتاً تطبیق را خودتان اگر سئواالت حل بشود مشکل 

 حجه االسالم پیروزمند: تطبیق چی؟ 

 تطبیق علوم ج:

 علوم که انجام شده است بر فرض صحت جدول انجام شده است. س:

بعد حتی زیر بنای تطبیق به روابط و ساختارهای اجتماعی و تطبیق به محصوالت هم به حدود است نه  ج:

 اینکه کامل.

 گی تنظیم و ترکیب اصطالحاتـ منوط بودن تطبیق به چگون 5

آید که آنجا هم انشاءاهلل نحوة کار  شمای کلی آ ن از همان چیزی که در اینجا گفته شده است بدست می

شود. تمدن را به  گیرد. اوالً منوط به این است که اصطالحات در اینجا چگونه تنظیم می تر انجام می راحت

که تعاریف مفردات آن هم صورت معنای مفردی برای تمدن، اشعه و فیزیک به صورت مفرد تعریف کردیم 

هست و قابل رجوع است. حاال این مطلب باید مورد توجه قرار بگیرد که شما مفردات را معنا فرمودید، در 

تواند معنای درستی بدهد یا خیر؟  اینجا فیزیک نوشته شده، اشعه هم نوشته شده است آیا در ترکیب می

بندی تحوالت اجتماع و جامعه چگونه  م کرد. تقسیمتوان تقسی  بندیِ تحوالت تمدن را چگونه می تقسیم

رسد که وقتی محیط مادی را در  توان گفت که چیز واضحی به نظر می است؟ انسان چگونه است؟ آیا می

بندیهای مختلف کرد.  توان تقسیم پیدایش در تمام مراحل بر انسان حاکم دانستند آنگاه محیط مادی را می
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شود که نوعاً گاهی در تاریخ تمدنها به اجتماع تعریف  تماع تعریف میمحیط مادی گاهی به وضعیت اج

ایرانیان. این تا وقتی است  کنند. دورانهای سلطنتی در مناطق مختلف جغرافیایی، تمدن بابلیان, سومریان، می

متغیر اند تاریخ تحوالت و   که بخواهند تمدن را به صورت گزارشگری در تاریخ بیاورند ولی جایی که خواسته

برای تحول ذکر کنند، در تغییر مجبورند از اشخاص و حتّی نظامها بگذرند اگر خواستید تاریخ تحوالت را به 

فلسفة تحول ببرید، در فلسفة تحول محال است که بتوان گفت علت تحول روی کار آمدن یک دسته از 

کنیم  گاهی تاریخ را گزارشگری می اند. خوب توجه بفرمائید سالطین دریک منطقه جغرافیایی، خود آنها بوده

توانیم جامعه را ذکر کنیم و یک تمدن و آثاری هم که هست به آن دسته برگردانیم. تاریخ یعنی  می  که حتماً

  بابلیان,  سال قبل واقع شده مثالً 55555یا  8555یا  5555گزارشی از رخدادهایی که در زمان مثالً 

اند تحوالت آنها را از اشخاص و اقوام به  ته از اقوام با خصوصیّاتی آمدهاشکانیان ساسانیان یکدس  سومریان,

شود  توان ذکر کرد ولی اینها محال است که فلسفة تاریخ باشد. علتِ تحول نیست. نمی نحوة حکومت هم می

 شود به نظام برگرداند.  علت تحول را به خانواده برگرداند. علت تحول را حتی نمی

تقسیم بندی تحوالت تمدن و اجتماع بنابر دو دیدگاه الهی و مادی در بیان علت و متغیر ـ متفاوت بودن 5/5

 اصلی

کنید و  نظام باید متغیرهایی داشته باشد که آن متغیرها علت تغییر نظام است. در الهی شما چیزی را ذکر می 

ق را درجامعه شناسایی و گوئید تکامل اخالقی, علت فرستاده شدن دین باالتر است که باید متغیر اخال می

باید متغیری مادی ذکر کنید که آن متغیر مادی علت پیدایش تحول شود. آیا ما  ذکر کرد. در غیر اسالمی

در شکل مکانیزمها یا نظامها برون مولکولی هست؟  توانیم بگوئیم ارتباط انسان با جهان ماده ابتداءً می

متصرف فیهِ واقع بشود ولی در تغییر کیفیتهای تشکل یا فرمها تواند به عنوان  وری از اشعه و موج نمی بهره

فیهِ آدم بوده که در غار تنظیماتی ایجاد کند برای کاسه و کوزه و ظرف در اجسام    توانند. متصرف می

اند یعنی در ساختار برون  تنظیماتی انجام بدهد. در تبر و داس و بیل تنظیماتی قرار دهد که قبالً اینها نداشته

رسد باید دوره از این مرحله بگذرد بتواند موج را  ولکولی یا تشکل تصرف کند همین که به خود مولکول میم
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یا فیزیک. اینجا در دوران موج  وری از ترکیبات مصالح در شیمی یعنی علت مقاومت مصالح را بشناسد نه بهره

 دهد.  یک تحول مهم درتمدن رخ می

 بر تقسیم بندی ماتریالیسم بدلیل ذکر مراحل تسخیر طبیعتـ برتری تقسیم بندی مختار  5/5/5

بندیهای ماتریالیسم دیالکتیک هست وخیلی هم ادق است و اشکاالت آن را  تر از دسته این تقسیم خیلی عام

ندارد چرا؟ چون کلیة مباحثی را که بر علیه ماتریالیسم تاریخی و سخنی را که دربارة تحوالت ابزار گفته 

کند. به خالف اینکه شما در  لیل اینکه یک نحوة نیاز و ارضاء را در یک جریان دیالکتیکی ذکر میشود به د می

کنید حاال علت این تسخیر و ثمرات آن چیست؟ خود حرف  اینجا مراحلی از تسخیر طبیعت را ذکر می

ماده اصل باشد,  وری از گوئید مشروط به اینکه بهره دیگری است شما علت تحول را از موضع نظر مادیها می

وری دارای چند سطح است. یک سطح, سطحی است که  شرایط مادی در تحوالت اجتماعی, اصل باشد, بهره

فیهِ انسان است. یک سطح, سطحی است که علت پیدایش تشکل یعنی موج مورد تصرف ” تشکل متصرف

 است و یک سطح هم سطح اشعه است. 

ایم قدرت کارآمدی ابزار را نه به لحاظ اینکه  یم کنیم توانستهاگر دورانهای تمدن را به این سه سطح تقس

تواند تحول پیدا کند؟  ای است بلکه به لحاظ اینکه خود ابزار به نفسه چگونه می دستی است یا کارخانه

توانند علت پیدایش آلیاژهای سخت یا سست را  طبیعتاً ابزاری که تغییرات آنها بر اساس تشکل است، نمی

د. و کنترل کنند بنابراین سقف ابزارسازی آنها خاص است. سقف آن سقف محدودی است ولکن تعریف کنن

توانم آلیاژهایی  رسد معنای آن این است که می وری از جهان وقتی که به موج می ابزار ارتباط به جهان و بهره

سخیر شماست نه از نظر را که الرم دارم در تسخیر طبیعت به وجود بیاورم. ابزار از نظر هویت باطنی در ت

گیرد که مثالً ابزار پاینه سنگی و ابزار دستی و  وری اجتماعی. در آنجا که ابزار، موضوعِ بحث قرار می بهره

وری از ابزار را بهرة اجتماعی آن  ه کنید دراینجا بهر وری از ابزار را ذکر می کارگاه و کارخانه است، نحوة بهره

 تواند افزایش پیدا کند؟  عت و دقت و تأثیر خود این ابزار چگونه میگوئید ضریب سر می  گوئید, نمی
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کنید یعنی موضوع  تولید و انتقال انرژی آن چگونه؟ شما در این مورد صحبت می  مقاومتِ مصالح آن چگونه؟

وری اجتماعی از آن. اگر بنا باشد محیط اثر بگذارد, محیط  شما، خود تحوالت ابزار است نه به لحاظ بهره

وری از خود ابزار به شکل اجتماعی نیست بلکه کارآمدتر شدن ابزار است و دورانهای کارآمدی را  میزان بهره

شود مجبور است از علل تشکل و  کنید. تغییر مقیاس کارآمدی که با سرعت، دقت، تأثیر تعریف می ذکر می

ا موج و اشعه را در مرحله دوم و کنند و علت علت علت در مرحلة سوم که م علت علتی که تشکل را ایجاد می

رود؟ وقتی که بتوانید حوزة تموج آنرا تحت تسخیر قرار  سوم عرض کردیم. مقاومت مصالح چگونه باال می

رود؟ وقتی که بتوانند حوزة اشعه  گیرد و کارآمدی آن باال می بدهید. حوزة تموج چگونه تحت تسخیر قرار می

به لحاظ فلسفة تکامل یا فلسفه تحول تمدن باید این تقسیم را بگوید. این  را در اختیار بگیرند. بنابراین تمدن

های اجتماعی است. تمدن را می توان در چند سطح  های سلطنتی و دوره غیر از فلسفه گزارش تغییر دوره

مالحظه کرد. یکی در سطح گزارشگری و اینکه گزارشگری سالطین را گفت )دورة یک سلطان یا طایفه( یکی 

وری از ابزار و  خواهیم علت تحوالت را بیان کنیم. بهره باالتر بروید بگوئید که ما می که از این سطح کمیاین

وری  مالکیت خصوصی با ابزار دستی یا کارگاهی مناسبت دارد. این بهره جامعه را مناسبات تولید و ابزار تولید. 

اگر ابزار،   کند؟ خود ابزار چگونه تحول پیدا می دهد. گاهی قدرت تأثیر اجتماعی ابزار را مورد دقت قرار می

ترین سطح  سازد شما سراغ این بروید که علت تحول تمدنها را در عمیق رابطة بین انسان و جهان و تمدن می

 آن ذکر کنید. این سئوال اول. حاال تمدنِ اشعة فیزیک: 

ما در بحث نسبت به علوم بحث این  قبل از اینکه وارد این بحث شویم علت ورود بحث را متوجه نشدم  س:

بندی علوم برای چه بوده است؟ یکی از عوامل که در این  بندی کنیم. طبقه خواستیم علوم را طبقه بود که می

کند بعد بر اساس  مؤثر بوده است تحوالتی بوده است که درعلوم اتفاق افتاده است وضعیتی است که پیدا می

برای اینکه ببینیم چه   بندی علوم را بدست بیاوریم برای چه؟ طبقه خواهیم این مقدماتی که چیدیم می

بر چه علمی و چقدر اثر داشته است یعنی منزلت علوم نسبت به هم را تشخیص بدهیم تا بتوانیم در  علمی

مطالعة تاریخ تحوالت بگوئیم که فالن علم تأثیر گذارتر بوده و تعاریف در آن باعث تغییر بقیه شه است به 
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گیری فرهنگ مؤثرتر بوده است. بنابراین بحث این نوع اشعه، تشکل و تمدن جامعة  ان میزان هم در شکلهم

ای شده که ما به وسیلة  انسانی، بنابه این بیانی که عرض کردم خود این بحث موضوعیّت ندارد. اینها واسطه

ما تاریخ تحوالت علوم را بهتر  ای است برای انکه بندی علوم واسطه بندی کنیم که طبقه آن علوم را طبقه

ای است برای اینکه نسبت به تحوالت فرهنگ و وضعیت فعلی فرهنگ برآورد بهتری  مطالعه کنیم و آن وسیله

داشته باشیم. لذا من متوجه نشدم اینکه ما دنبال این بگردیم که معیار تغییر تحوالت تمدن چیست در این 

 پردازیم؟ ، چقدر الزم است که بررسی کنیم و چرا به آن میبندی علوم بودیم بحث که به دنبال طبقه

 ـ لزوم اشتراک طبقه بندی تحوالت تمدن و علوم در فلسفه واحد بدلیل تبعیت علوم از تمدن 5/5

اگر این طور صحبت شود که اگر شما تاریخ تحوالت تمدن را سه دسته کردید طبیعی است که به تبع این   ج:

ای که مربوط به تمدن است اگر فرض کردیم که علت مراحل تغییر آن الف و  فلسفهمطلب، تاریخ تحوالت و 

گوئیم. تحوالت  ب و ج که گفتیم اشعه و موج و تشکل است. طبیعی استکه تحوالت علوم را هم این طور می

شود یک روند که در آن تشکل، نقش متغیر اصلی داشته )دریک دوره(. یک  علوم هم دارای یک روند می

ره، موج در آن نقش متغیر اصلی داشته است و در یک دوره هم اشعه در آن نقش اصلی داشته است. حاال دو

بندی  هایی از تحول علوم به دست آمد. پس همان چیزی را که در طبقه اگر این مطلب معین شد و دوره

نی با دو فلسفه، تاریخ گیریم. یع بندی علوم به کار می گوئیم همان را در طبقه اجتماع، انسان می  تمدن،

شود.  شود که تحوالت تمدن دیده می ای دیده می شود. تاریخ تحوالت از همان فلسفه تحوالت دیده نمی

گوئید موقعی که متغیر اصلی تشکل بود. فرعی  تحوالت خود اشعه هم، اشعه چه وقت به صورت تابع بود؟ می

موقعی که تحت تسخیر قرار گرفت در مرحلة   لی شد؟آن باید موج باشد و تابع اشعه باشد. چه وقت اشعه اص

بندی آن روی تمدن، جامعه، انسان  سوم، باید اشعه متغیر اصلی شود. موج فرعی و تشکل تبعی شود. طبقه

گیرند باید اول تمدن تغییر کند به نسبتی که تمدن تغییر  بنا به قولی که شرایط را اصل می  چگونه است؟

 کند.  علوم انسانی تغییر می  کند. به نسبتی که علوم اجتماعی تغییر کند، تغییر میکند، علوم اجتماعی  می

 ـ متفاوت بودن علوم اجتماعی با علوم انسانی بدلیل تغایر جسم و روابط 5/5/5
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 : چه فرقی می گذارد بین علوم اجتماعی و علوم انسانی؟ س

اعی و خانوداه تعریف کردیم. انسان را به موجودی مثل دولت و نهادهای اجتم اجتماعی را قبالً به نظامی  ج:

تعریف کردیم که دارای اجسام و جسد خاص با یک ترکیب خاصی است. انسان را چه به عنوان فرد مالحظه 

کنید و چه به عنوان عنصر جامعه فرض کنید، انسان غیر از خود روابط اجتماعی است. اینکه اصطالحاتی که 

عنای آن از نظر ترتیب قابل تردید نشده است. به اضافة اینکه آیا تمدن اشعه را دارید اصطالحاتی است که م

وری از اشعه در شکل تبعی هست تمدن اشعه بسیار ضعیف است. هم  وقتی که بهره  توانید بگوئید؟ هم می

کارآمدی اشعه در تمدن بسیار ضعیف است در حد تبعی و هم خود مدنیت اشعه بسیار ضیعف است یعنی 

شود.  آن حرف روز نیست به خالف اینکه اگر اشعه تسخیر شد، کلیة حرفها براساس اشعه تنظیم می حرف

بندی است و در این  بندی توازی و سهم تأثیر متناسبت با این دسته بندیِ توالی و چه طبقه پس چه طبقه

ای ارتکازی آن خارج کنید بندی اشکالی وجود ندارد. به شرط اینکه بتوانید اصطالح را به درستی از معن دسته

رسد که تالئم و هماهنگی آن  و به کارگیری عنوان را دقیقاً به صورت اصطالحی به کار ببرید، به نظر می

 بسیار محکم است. 

 شما اآلن بیشتر روی مسألة ارتباط هر سه وصف تمدن و جامعه و انسان  س:

ظر افقی و توالی و توازی هم که به آن نگاه کنید این از یک نظر( از ن ج: ارتباط آنها، تمدن متغیر است. )

 آید. بینید روی اشعه, موج و تشکل می می

 : نگاهی که اآلن به مسأله داشتیم نگاه خوبی است و شاید قبالً از این جهت، س

 : یعنی قبالً مفردات را مجبور بودیم ببینیم.  ج

 د. یعنی شما خود این اوصاف را به یک معیار تحقیق گرفتی  س:

بنابراین به همین دلیل در علوم به آن حق دادیم که نظر شود. به عبارت دیگر عین همان چیزی را که   ج:

ای دیگر در علوم حضور داشته باشد یعنی در  عین همان را باید به گونه  گوئیم، برای تغییر تحوالت می

 فرهنگ. کما اینکه باید در اقتصاد و سیاست هم حضور داشته باشد. 



 ····························································································  688 

اینکه ما به سراغ علوم، ساختار و محصوالت آمدیم معنی آن این است که متغیر تحوالت را خود علوم,   س:

 ایم. ساختار و محصوالت گرفته

  کنند؟ ج: که خود آنها با چه چیزی تغییر می

گوئیم تمدن، انسان و جامعه؛ علوم، ساختار و محصوالت هم در جامعة انسانی تمدن را  س: وقتی که می

 کند.  درست می

بنا هست علوم و ساختارها و محصوالت تغییر کند که   کنند؟ ج: خیر؛ آنها خودشان چگونه تغییر می

تمدن یعنی محیط اصل باشد یعنی کند. بنابر مبنایی که  محصوالت همان تمدن است این چگونه تغییر می

ماده اصل باشد و در درست کردن نیاز، حکومت داشته باشد یعنی جریانِ توسعة ارضاء و نیاز به دست او 

بندی کنیم و از آن جهت  وری که دارند تقسیم بچرخد باید این طور باشد، باید به قدرتِ کارآمدی و بهره

 وج فرعی بوده و تشکل اصلی بوده که خیلی از تاریخ گذشته است. م  بگوئیم یک دورانی که اشعه، تبعی بوده,

بندی  به طبقه من از این زاویه سئوالی کنم. اگر ما بخواهیم به این صورت به قضیه نگاه کنیم چه لزومی  س:

مان هم این است و  سازند و بعد گمانه دانیم که علوم ساختار و محصوالت فرهنگ می علوم داریم؟ یعنی ما می

 خود علوم ساختار و محصوالت مثالً تابع اشعه، موج، تشکل است. 

 

 ـ بررسی طبقه بندی علوم بعنوان بخش ساختاری فرهنگ الزمة تطبیق میدانی تاریخ تحوالت تمدن 5/5

خواهیم تاریخ  خواهیم تطبیق میدانی کنیم که این کار محال است مگر اینکه بگوئیم که حاال می می  ج:

علوم را بیاورید به عنوان ساختارها که یک بخش هستند اگر   سیم. در تاریخ تحوالت باید حتماًتحوالت را بنوی

بگوئیم ساختارهای ذهنی و نظری و... یک ساختارهای بیرونی، ارتباط بین آدمها دارند دربارة آن هم باید 

ی هم چه وجهی را تمام مالحظه کنیم و یک ساختار محصوالت داریم. این سه را که آوریم اینها رو  حتماً

کنند. فرهنگ را به معنای ایجاد، نه به معنای  کنند. بنابر بحثی که شده است اینها فرهنگ را تمام می می

کنند حاال اگر سیاست و  گیرند یک فرهنگ را تولید می آموزش. در بخشهایی از این حتماً آموزش نیز قرار می
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ماعی و ساختارها را باال، جای آنها بیاوریم. سپس بگوئیم ساختارها ایم مفهوم ارادة اجت اقتصاد را هم توانسته

چه اثری روی علوم دارند یا روی فرهنگ به شکل دوم چه اثری دارند نه به شکل اول یعنی روی فرهنگ 

اگر بخواهیم در سیاست مالحظه کنیم   و مثالً  سیاسی چه اثری دارند و چه اثری روی کارآمدی دارند؟

کنیم من باب مثال سالحهای موشکی اگر گفتیم زیر بنای  ه در سیاست نقش اول دارند ذکر میابزارهایی ک

اصلی سیاست که )نباید وارد آن شویم( باید بگوئیم بستر اراده تمایل تنفر است و پشتکار یا تحمل است. این 

ر تمایل آن، اگر گیری و مجاهده است آنگاه اراده د گیری و موضع اساس پیدایش دستگاه سیاسی در جهت

های دیگران باشد. تنفر آن، مطلب چیست که بتواند به این مطلب  سلطه یا حضور و یا هماهنگ کردن اراده

خواهیم استراتژی سیاسی بنویسیم در  که فعالً نمی  برسد یا شکسته شود. یا مثالً تحمل آن چیست؟

د باید حتماً از علوم بگذرد و نشان دهد که گوئیم اگر اینها بخواهد تطبیق میدانی شو استراتژی فرهنگی می

اطالعات انسانی. یک   یک بخش از نظام سازندة آدم به اصطالح اطالعات است، اگر لقب آن اطالع باشد مثالً

حقوق   کند، گیرد در اداره کاری می برد، می دسته از چیزهای سازنده انسان هم رفتار اوست. چک به بانک می

تواند دستور  خرد یعنی رفت و آمدهایی که با آدمهای دیگر دارد. به یک عده می س میدر بازار جن گیرد، می

بگوئیم ساختارها، ارتباطات اجتماعی و نظامات اجتماعی، خُلق   پذیرد. کالً دهد و از عدة دیگری دستور می می

ینها نیز انسان محصوالت هست، ا  کند در جاهایی هست, یک بافت آورد و همچنین چیزهایی را مصرف می می

کند نه تحلیل آموزشی فرهنگ اگر بخواهیم معنای  سازند. یعنی هر سه روی هم ایجاد فرهنگ. می را می

کنند گاهی چهرة فرهنگ است نه علت پیدایش فرهنگ.  دیگری بکنیم آنچه را که دربارة فرهنگ صحبت می

ست. فهم انتزاعی از فرهنگ. فّرخ فرهنگ، فهم از فرهنگ به اثرش به وسیلة جنس و فصل ا  تعریف چهره

کند نه اینکه علت به وجود  افکار, رفتار و اعمال گزارشگری می  فرهنگ است. انسان در فّرخ فرهنگ از عقاید،

 کند. آمدن را ذکر می

 ـ اهمیت بررسی تغییرات فرهنگ در جهانی شدن در جهت ابتکار عمل 5
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است ما در جهانی شدن به چیزی که نیاز داریم توصیف به علت و شناختن متغیرها و تغییرات آن بسیار مهم 

آثارِ فرهنگ، به صورت جنس و فصل بگویم مواردی را پشت سر هم ببینید تا ببینیم اگر ما جهانی شویم کت 

شویم؟ یا جهانی شدنی که بخواهد از موضع ابتکار عمل به دست گرفتن  بسته تحویل فرهنگ مخالف می

تواند این کار را بکند. چگونه جهانی شویم که چنین مشکلی را  دارد و چگونه می باشد و چیزهایی را نیاز

 پاسخ داده شد.  رسد که سئوال اول کامالًَ نداشته باشیم؟ بلکه منشأ قدرت ما شود. به نظر می

گوید جهت دیگری بیشتر مد نظر است و آن اینکه ما یک روال در بحث اخیر بحث  در سؤال اول که می  س:

یم بعد ا این که مفردات امضا دادیم مشخص کردیم اینها چگونه به هم اضافه و ضرب شوند بعد از اینکه کرد

های ترکیبی معنا کردیم. در قبلی به هر حال معنادار بود. فیزیک اشعة  اینها را معین کردیم شروع کردیم واژه

 تمدن یا امثال اینها به هر حال. . . 

 ه براساس ترکیب مفردات بود، انجام دادیم. بعد در این، تغییر دادیم. یعنی یکی از معانی را ک  ج:

حال بحث این است که این تغییری که دادیم ولو این علوم نظم بهتری پیدا کردند ولی باید پشت بند آن   س:

 های اصطالحات ترکیبی که درست کردیم به راحتی قابل معناشدن نیست مثالً هم درست باشد. یعنی ما واژه

 در اجتماع اشعة ریاضی، اجتماع اشعه یعنی چه؟

 اگر گفتیم تمدن اول کار. یعنی هیچ کدام از این قاعده مستثنی نیستند.   ج:

ای که شما فرمودید اوالً یکی توجه دادن به خود معنای مفردات بود بعد هم ارتباط بین هر سه  این قاعده  س:

اش در طبیعی آن هم اشعه موج و تشکل به  اصلی فرعی و تبعی  تا که ارتباط تمدن، اجتماع و انسان چیست؟

همین ترتیب است و فیزیک و ریاضی و زیست هم به ترتیب است. ولی سئوال ما این نیست که تمدن 

دهد یا ارتباط بین این سه تا را اصلی و فرعی و تبعی بگیریم و متغیر بگیریم یا  اجتماع، انسان چه معنی می

 خیر؟

 یبهای مختلف به اختالف موضوعات و کارآمدیهای متفاوتـ لزوم ترک 5
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ترکیب باید قابلیت تغییر داشته باشد این ابتدا و به صورت  57اینک کدام نوع ترکیب اول اینکه باید با   ج:

ترکیب اینکه بگوئیم درست است و بقیة ترکیبها غلط است نیست.   کلی و عام. هرگز یک گونه، ترکیب،

خواهیم بهترین وضعیت  شود. حاال برای این کارکردن و تنظیم کردن موضوع که ما می موضوع آن عوض می

ممکن است در شکل دیگری چیز دیگری معنا   را در معنا کردن بدست بیاوریم معنا کردن خاص که احیاناً

 شود و آن معنا خوب باشد. 

 شود. هیمی که قائلیم میمانعی ندارد که معانی مختلف بدهد به قول شما با همان تصمیم مفا  س:

 به عبارت دیگر ممکن است جدول اولی به درد کی کار دیگری بخورد.  ج:

خواهم نفی کنیم می گویم این چیزی که درست شده آیا معنای معقولی می توان از  مانعی ندارد و نمی  س:

 آن در آورد؟ 

شعه، موج و تشکل ذکر کردیم اجتماع های مختلف ا شود اگر برای تمدن دوره چگونه معنا می حاال دومی  ج:

موج و یا تشکل در آن اصل   هایی که اشعه یا کند دوره هایی پیدا می شود. اجتماع هم دوره هم همین طور می

شود. دورانها بقیه عوامل به  طور است فیزیک، ریاضی و زیست هم مانند همین می است. انسان هم همین

بندی علوم، هم سطح درآمد. هر  دهد به همین دلیل هم با طبقه صورت فرعی هستند. دورة تحول نشان می

گاه خواستیم تطبیق کنیم علت اینکه آن را راحت کردیم آن اول باید این طور شود بعد این طور شود و به 

سیر تحولی توجه کردیم. گفتیم باید ابتدا فیزیک، بعد ریاضیات و بعد زیست تغییر کند بنابراین باید اینها به 

کنند بایددر عکس برشی هم  ون بیایند. معنای آن این است که همیشه عواملی که در زمان حرکت میست

شود که باید اجتماعِ اشعة ریاضی  همان را حرکت کنند. اگر این طور مالحظه کنیم برایمان خیلی راحت می

جامعه آن هم   و حتماً داشته باشیم. دوران اشعه که اصلی بوده است حتماً ریاضیات آن ریاضیات خاصی است

 جامعة خاصی است. 

 پس ریاضیاتِ اشعه است نه اشعة ریاضیات؟   س:

 کنیم. خیر حاال عرض می  ج:
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 ای با بیان مثال ـ معنای اجتماع اشعه و انسان اشعه 5/5

 گوئیم تمدن اشعه، اجتماعی که در دوران اشعة خاصی باشد، اشعه در ردیف مثالً متغیر اصلی مثل اآلن. می

توانید ریاضیات مجموعه و  دهم یعنی شما نمی گویند یعنی چه؟ پاسخ می اجتماع اشعه و انسان اشعه می

سال دیگر بیاید که چگونه  55تا  55تواند با اشعه کار کند را بلد نباشید شاید حدود  ریاضیاتی که فقط می

است که به وسیلة افراد باسواد شوند. چون اجتماعات اآلن اجتماعاتی  آدمهای بی سواد از جامعه خذف می

یعنی مثالً بلیط   که بازوانش بسیار ستبر باشد ولی سوادش صفر باشد یعنی چه؟ چرخد. امروز آدمی می

نتواند تابلو را بخواند. به او   تواند آنرا بخواند، خرد و نمی خرد ولی نتواند آنرا بخواند بلیط اتوبوس می هواپیما می

سال پیش از این، برود. آن آدم ستبر  555کار را هم نتواند انجام دهد کالً به جامعه  گویند پول بشمار این می

شدند حاال کسی از او حساب  با چماق و یک قمه، یک آدم ارزشمندی بود که همه جا پیش پای او بلند می

تی به نام ترسد او هم با موجودا گیرد و کسی از چماق او نمی برد نظم شهری، اسلحة شهری او را می نمی

رسد آن را نگه دارد. یک جامعه و اجتماعی دیگری است. چیزهایی که  شود که زورش نمی اتومبیل روبرو می

در دست اوست چیزهایی مربوط به تشکل است. شمشیر، چماق است. حاال شما یک آدمِ متخصصِ کامپیوتر 

پتر کنید و او را در یکی از جزایر آفریقا مورد احترام است سوار هواپیما یا هلیکو  نیرومندی که اینجا کامالً

کند چه او از این  بگذارید که سواد بالمره نداشته باشند. اولین نفر که او را دید چه این بترسد از او حمله می

شود. همین که درگیری پیدا شد این به زبان ادبیات پاسکال صحبت  بترسد درهر دو صورت درگیری پیدا می

برای انسان و اجتماع هم به کار   یات مشت اگر توانستید برای تمدن به کار ببرید طبیعتاًکند او هم به ادب می

ترین است یعنی اگر بگوئید اجتماع کامپیوتری یا اجتماع  توانید اشعه که البته اشعه عام برید لغت آن را می می

 اینترنتی یا امثال آن بگوئید این خیلی ضعیف است. 

 ای که اشعه را تسخیر کرده است. م اجتماع اشعه یک چنین جامعهگوئی : پس وقتی ما می س

 توانید بگوئید. باشد بالعکس آنرا نیز می ای می که اآلن هم همة نظم آن نظم اشعه  ج:

 ای انسانی است که اشعه را تسخیر کرده است.  گوئید انسان اشعه نوع معنا کردن را می  : س
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سخیر کرده و خودش نیز مسخر شده است. خودش چگونه مسخر اشعه انسان اشعه انسانی که اشعه را ت  ج:

را  شده است؟ نحوة رفتار، نحوة حرف زدن و نحوة همه چیز او اشعه شده است یعنی به عبارت دیگر آدمی

 تواند یک دستگاهِ ادارة بزرگ را کنترل کند با یک خان.  تواند با دستگاه کامپیوتری می گذاریم که می می

 اشعة ریاضی   اشعة فیزیک،  بعد قید بعدی مثالً  س:

 ـ وصفی معنا کردن ترکیب تمدن اشعه بدلیل تابع بودن تمدن نسبت به اشعه زمان حاضر 5/5

اش،  کنید. یک بخش، بخش اشعة نظام، یکی هم مناسبات اشعه در شکل، خود این را سه بخش می  ج:

یعنی مثالً بگوئیم   ریاضیات آن یکی هم زیست و حیات آن. حال در مورد تقدم و تأخر اینها چه کار کنیم؟

توانید اینها را موصوف و  ی میتوانید بیائید یعن تمدنِ زیستِ اشعه می  تمدنِ فیزیکِ اشعه، تمدن ریاضی اشعه،

 توانید کل اینها را وصف اولی بکنید.  یا مضاف و مضاف الیه قرار بدهید. می

ما اآلن فرض را بر این گرفتیم که فرض دوم صحیح است این نحوه ترتیب درست است و وصفی هم   س:

 کنیم. داریم معنی می

 م یعنی اجتماع تمدن انسان را اصل بگیریم.کنی این نحوه ترتیب درست است و وصفی هم معنا می  ج:

 وصفی که شد. بله درست است.   س:

موج اجتماع   گوئیم اشعة تمدن، موج تمدن و تشکل تمدن اشعة اجتماع، می  گیریم، ج: چون اینها را اصل می

  تمدن،و تشکل اجتماع. آنگاه فیزیک اشعة تمدن، ریاضی اشعة تمدن و زیست اشعة تمدن. حاال آیا در این 

کنیم( اشعة مادی،  اگر اشعه مادی است )که ما در اینجا بحث مادی می  اشعه اصلی بوده یا فرعی و یا تبعی؟

توانسته  شده است و اصالً نمی وری می تمدنی را که در دوران قبل از تسخیر اشعه ساخته است، از اشعه بهره

فیهِ است. در دورانی که دستگاههای کنترل    ففیهِ باشد ولی در دوران کامپیوتر متصر   به معنای متصرف

 فیهِ است.    هست متصرف

 س: قید بعدیش را بفرمائید اشعه فیزیک یا اشعه ریاضی چیست؟

 تمدنی که آن تمدن مربوط به اشعة فیزیک است یا بالعکس. تمدن اصلی ماست.  ج:
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 کند.  تمدنی که اشعه را تسخیر کرده، اشعه کار می  س:

 زیست اشعة   ین اشعه یعنی فیزیک اشعه تمدن، ریاضی اشعة تمدن،فیزیک ا  ج:

 نظام آن است.   اش، تمدن، فیزیک

 خوانیم. یعنی ما داریم اصطالح از آنطرف می  س:

اگر اینها را از این طرف اصل بگیریم اگر وصف موصوف بگیریم. وصف موصوف باالست. مضاف و مضاف   ج:

 الیه پائین است. 

 کنیم.  دن داریم از پائین معنی میس: در معنی کر

 کنید؟  کنید پائین را به چه چیزی اضافه می پائین را معنی می  :  ج

 کنیم. اضافی معنی می  س:

 سیب اینجاست و قرمز این طرف است.   اگر گفتیم سیب قرمز،  گردانید؟ پائین را به چه چیزی بر می  ج:

 : آنوقت قرمزی سیب معنا ندارد.  س

 ی سیب قابل تجزیه و تحلیل است اگر گفتیم با قرمزی انار دو قرمزی است. قرمز  ج:

 اشعة مربوط به جامعه  شود یعنی اشعه مربوط به تمدن، بله همین می  س:

 ج: بله فیزیک آن، بعد ریاضی و سپس زیست آن

این فیزیک نمایند که یعنی  فیزیک این اشعه، ریاضی این اشعة، اشعة فیزیک. فیزیک این طوری می  س:

گوئیم فیزیک در  ای است بلکه می کنیم که فیزیک دارای اشعه ای است. این طور معنی نمی دارای اشعه

 ای است.  خدمت یک اشعه

 فیزیک، نظام اشعة یک تمدنی است.   ج:

 ای است و اشعه هم دارای فیزیک است. شود که تمدن دارای اشعه ما اگر وصفی کنیم این طوری می  س:

وری از  نویسیم برای اینکه تمرین هم کرده باشیم. تمدن در دوران بهره خیلی خوب است. اینجا آنرا می  ،بله  ج:

توانسته است موج و اشعه را به صورت اصلی استفاده نماید. پس در آنجا چه کار کرده است؟ و در  تشکّل نمی
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یک دورانی رسیده و توانسته است  مجموعة عوامل متغیّر در آن دوره، اشعه تبعی بوده است. این تمدن به

 استفاده کند.

 این معنایی است که فرمودید.   س:

 شود. یک فیزیک، یک ریاضی و یک زیست دارد. ج: تمدن در دوران اصلی، نام آن تمدن اشعه می

  کنید روشن است ولی با معنای وصفی سازگاز هست یا خیر؟ عرض من این بود که این شکل که معنا می  س:

وقتی تمدن اشعه به نام وصف یعنی تمدن دارای اشعه است و اشعه هم دارای فیزیکی است )اشعة  یعنی

اشعة ریاضی یعنی   شیرینی مال این سیب است. اشعة فیزیک،  گوئید سیب شیرین، فیزیکی( مثالً وقتی می

 ریاضی اشعه دارد. اشعة دارای ریاضی 

اشعة دارای زیست. تمدنی که در اینجا اشعة آن اصلی است که اشعة دارای ریاضی و   : اشعة دارای فیزیک، ج

تر آن را صحیح است که  صحیح است بگوئیم تمدن اشعه صحیح است قبل از آنرا تمدن موج بگوئیم قبل

 بگوئیم تمدن تشکل.

 روشن شد امّا سؤال بعدی را   س: این

 دخالت دارد.  حتماً  آیا ترتیب تمدن اشعة فیزیک در تطبیق دخالت ندارد؟  ج:

ما ترتیب را عوض کردیم ولی همانطور که فرمودید تطبیق کردیم یعنی تمدن اشعة فیزیک بخوانیم یا   س:

 فیزیک تمدن اشعه بخوانیم.

تنها فرقی که کرد این است که در جدول بنا به قاعدة تنظیم جدول تعریفتان باید ریاضی پشت سر آن   ج:

شد. در آن  اجتماع واقع می  اقع شود. در شکل قبلی پشت سر تمدن،باشد. نباید پشت سر تمدن اجتماع و

شکل معنای آن این بود که ریاضی آن حتی از زیست آن متأخر باشد مگر اینکه بخواهید روال نظام تعریف را 

 به صورت ستونی عوض کنید. 

 شاملترـ لزوم رعایت تناسب تطبیق با جدول تعریف )توزین( در جهت هماهنگی با ترکیبات  5



 ····························································································  665 

ما یک احتمال دادیم روی آن احتمال تطبیق بدهیم اآلن ممکن است فیزیک اشعة تمدنی را تطبیقی   س:

 دادیم گفتیم فیزیک است. حاال این را عوض کردیم و گفتیم تمدن اشعة فیزیک باز همان تطبیق را بدهیم. 

 سازد.  ا توزین ما میولی با ترتیبی که متناسب با جدول تعریف ما شد. با ترتیبی که ب  : ج

 سئوال منظورم تطبیقی است.  س:

بندی  دهید تا آخر خط آن را ببینید به فرض که عین همان است ولی با یک نظم و بارم تطبیق که می  ج:

متناسب با تعریف. شما بگوئید هیچ فرقی ندارد بین اینکه بگویم فیزیک اشعة تمدن تا بگویم تمدن اشعة 

  ن طور بگوئید و بگوئید هر دو یکی است. و من بپرسم دربام بندی چطور؟فیزیک به فرض اگر ای

 نباید یکی باشد.   س:

 شود آن چیزی که چطور است؟ حاال به فرض اول یکی بگویم. اول که مرجع می  ج:

 بندی عوض شود.  آن چیزی که جای بارم  س:

 بندی آن درست باشد، صحیح است. بله، آن چیزی که جای بارم  ج:

 آن یک بعد دیگر قضیه است.   :س

انداز نسبت به کار بعدی هم بدانیم. یعنی یک ترکیب جزئی  یک بُعد قضیه را در نظر داشته باشید. چشم  : ج

 بندی ترکیب چند قیدی ماست؟ بارم  ترکیب سه قیدی،  داریم،

 کنیم. بندی می ها را بارم ترکیب ندارد همین  س:

گوئید جای آنرا به این طرف آوردم معنای آن این  فهوم ترکیبی دارد. اینکه میبندی، م ج: چرا. خیر خود بارم

تایی مواظبت داریم 5تایی آوردیم. بنابر این در ترکیب  57است که ترکیب سه تایی را متناسب با ترکیب 

 تایی و یک ترکیب5تایی جور در بیاید. یعنی یک مفردات، یک ترکیب 57جوری ترکیب کنیم که حتماً با 

 تایی و یکی، هر سه جور شده است. 57تایی و 5تایی داریم. نباید این را از نظر دور بداریم. اآلن ترکیب 57

«وصلّی اهلل علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین »   
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