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 سمه تعالیب

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 1جلسه 

 16/10/1379تاریخ جلسه:   3112کد جلسه: 

 موضوعات جامعه و جدول تعریفعنوان جزئی: بررسی تطبیقی جدول طبقه بندی 

 فهرست

 بحث پیرامون موضوع مورد بحث در جلسات )الگوی تنظیم( - 1

 نیازها در رابطه با دستیابی به الگوی تنظیم )از طریق اصالح جدول جامعه( ضرورت تأمین پیش - 2

 متقوم بودن بهم( -مرتبط بودن بهم  -بررسی مفاهیم در سه سطح )نسبی  - 2/1

  رسی مفهوم در سطح نسبی بودنبر - 2/1/1

  بررسی مفهوم در سطح مرتبط بودن - 2/1/2

  بررسی مفهوم در سطح متقوم بودن - 2/1/3

 تنظیم جدول با مالحظه عوامل متغیّر )وصف و موصوف( و عوامل غیر متغیر )مضاف و مضاف الیه( - 2/1/3/1

 مقیاس( -ضوع مو -بندی موضوعات جامعه )مبنا  بررسی معنای اصول طبقه - 3

  ساز( و تناظر آن با جدول تعریف بررسی معنای مبنا )زمان - 3/1

  بررسی معنای موضوع و تناظر آن با جدول تعریف - 3/2

  بررسی معنای مقیاس و تناظر آن با جدول تعریف - 3/3





 

  رحیمبسم اهلل الرحمن ال

 79/10/16تاریخ:  1جلسه: 

 بحث پیرامون موضوع مورد بحث در جلسات )الگوی تنظیم( - 1

ترین نوع  باشد که باید قوی می« مدل اقتصادی»االسالم والمسلمین حسینی: بحث پیرامون درست کردن  حجت

یم به آن اختصاص دهیم؟ یک توان بندی را در آن بیاوریم. اما باید دید در حال حاضر چه سهمی از وقت را می طبقه

رسد در این جلسه باید بحث مبنایی را طرح کنیم و شمای بسیار  باشد. به نظر می بحث دیگر هم، بحث کاربردی می

بندی و موازنه برسیم بعد از آن همان سیر را با یک درجه تقریب به  کلی از سیر کار را بگوییم تا به عناوین و طبقه

 ا برده و آنها را اصالح کنیم، آیا شما پیشنهاد دیگری دارید؟بندیه ای در اولویت گونه

توانیم برای تنظیم سرفصلها، از همین االن مدل نهایی را ارایه دهیم؟ چون اگر طبقه  برادر مهندس حسینی: آیا ما نمی

 شود. تر می ه هم سختپیشنهاد شما با درجه تقریب جلو برویم، در ادامه کار مرتباً نیاز به اصالح دارد و اصالح هرمرتب

 را درست کنیم.« قالب»ج: یعنی باید بتوانیم حرفهاه را در آن قالبی که ریخته شده بگنجانیم نه اینكه االن بخواهیم 

نویسی  کنند. لذا غیر از پیش بندی سرفصلها بحث می س: در حال حاضر هم در کمیسیون اصلی و هم فرعی روی اولویت

شده، در زمینه تغییر سایر موارد موجود دارد ولی اگر قالبها و ساختارها طراحی و در  ای اهلل خامنه که تقدیم آیت

شود و باید بر اساس آن جلو رفت. لذا ما باید در حال حاضر بتوانیم به  کمیسیون اصلی تصویب شد، قالب کار آن می

آید. اگر بتوانیم  ه چیز بیرون میبندی مسایل اقتصادی در آخر کار چ صورت تحقیقی نه تخمینی بگوییم از مدل طبقه

این بحث را در ظرف یكی، دو جلسه تمام کنیم و سپس وارد یک، یک مباحث شویم، هم سرعت و هم منطقی بودن 

 شود. روال کارمان حفظ می

 نیازها در رابطه با دستیابی به الگوی تنظیم )از طریق اصالح جدول جامعه( ضرورت تأمین پیش - 2

 ایم. نیازهایمان را تأمین نكرده رض دو جلسه بتوانیم الگو درست کنیم. چرا که هیچكدام از پیشج: بعید است در ع

 نیاز است؟ نیازی داریم یا اینكه این؛ اولین پیش س: آیا اصالً پیش

  داریم« جدولِ جامعه»بندی ما نیاز به اصالح  ، محصول مدل است نه مدل، محصول طبقه«بندی طبقه»ج: یعنی 

 کشد؟ نظر جنابعالی اصالح چقدر طول میس: به 
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 متقوم بودن بهم( -مرتبط بودن بهم  -بررسی مفاهیم در سه سطح )نسبی  - 2/1

ج: برای کار کردن با جدولها قبالً قواعدی را بیان کرده و اصولی را هم درباره مفهومها گفته بودیم قبالً ذکر شد که باید 

 باشند.« هم و متقوم به هم نسبی مربوط به»مفهومها در سه سطح ینی 

 س: فرق نسبی با مربوط به هم چیست؟

  بررسی مفهوم در سطح نسبی بودن - 2/1/1

آوریم. گرایش )اعتقاد( را در  مفاهیمی را که در جدول جامعه داریم، بعنوان مثال می« نسبی»ج: برای توضیح معنای 

ای کسانی که گرایش الهی دارند، یكی برایشان مشروع است، بر« امور خرد حقوقی»شود، مالحظه کرد، در  سه سطح می

درصد از آنها تک والدینی  71گویند  ها اهمیت ندارد و لذا در آنجا می بودن فرزند اهمیت دارد، ولی برای آمریكایی

آید؛ چون قوانین و دستوراتی برای  باشی، بدش می باشند. ولی اگر در اینجا به کسی بگویند شما نامشروع می می

باشد. لذا ارزش  باشد که به آنها معتقد است و این اعتقاد هم بخاطر اعتقاد به جهانبینی خاصی می شروعیت میم

گوید عالم مخلوق است و خدا و پیامبر دارد که این یک اصل است و بر اساس  اوست. می« ارزش محوری»جهانبینی، 

یابد. ما در  ع یا نامشروع بودن مصادیق اهمیت میشود. بر اساس این اصول هم مشرو آن یک سری از قوانین اصل می

را که  -نه در مورد مثالً ارزش  -بریم جدای از مسئله بودن گاهی موضوع دیگری  این مواقع اصطالح نسبی را بكار می

بینش یعنی »و « ارزش یعنی، اعتقاد و حالت روحی»گویید  در نظر شما قسیم ارزش است، طرف دیگر نوشته مثالً می

یعنیسه نوع حرکت )حرکت روحی، ذهنی و عینی( را برای « دانش یعنی تجربه حسی»و « ، سنجش و تحرك نظریفكر

 کنید. بشر بیان می

 شود اینها را در هم ضرب کرد. اگر برای هرکدام از بینش، گرایش و دانش سه سطح قایل باشید... حال می

 س: سه سطح یعنی چه؟

 ج: یعنی معنای آن نسبی بشود.

را سه سطح ممكن است یكی قبول داشته باشد ولی دیگری قبول نداشته باشد مثالً در آمریكا قابل قبول نباشد س: چ

 ولی در اینجا قابل قبول باشد.
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ج: گرچه در آمریكا مشروعیت و نامشروعیت را درباره ازدواج قبول ندارند؛ ولی درباره مسایل خرد چیزهای دیگر، نظر 

باشد.  کند. دستور، قوانین و ارزشهایی می وجود دارد و دادگاه بر اساس آن عمل می« وقحق»دارند. یعنی در آنجا 

توانید بگویید در دو جامعه دو  کند. می ارزش می»بازگشت به « دستور»بازگشت به « حقوق»همیشه در یک جامعه 

یعنی سطح سوم « دارد و ندارد»جا توانید بگویید در آن نحوه حقوق، دو نحوه دستور و دو نحوه ارزش وجوددارد. ولی نمی

شود. متناظر با همدیگر در سطح سوم آنها هم  شود. متناظر با همدیگر در سطح سوم اصالً یافت نمی اصالً یافت نمی

توانید بگویید: گرایش چه در اینجا و چه در آمریكا دارای سه سطح هست. نهایت در دو  حقوقی دارند. بنابراین شما می

 باشد. نا میجهت و با دو مب

 گیرید؟ س: سه سطح را حقوق، دستور و ارزش می

 ج: احسنت که نسبت به گرایش...

 باشد؟ س: سه سطح از یک موضوع که نمی

مثالً یک فرد حسّاسیّت دارد، یعنی موضع « نظام حسّاسیّت»ج: گرایش موضوع جامعه شد که دارای سه سطح است. 

به این، هم به این و هم به این حساسیت دارد. بنابراین صحیح است که شود. این فرد هم نسبت  گیرد، تحریک می می

کنیم.( اگر  بگوییم گرایش دارای سه سطح است. )آمریكا را کنار گذاشته و خود مفهوم را در دستگاه حق مالحظه می

ها هم یک  لسفهتر بكارگیری منطقها در ف کنند، پایین ها یک کاری می بینش هم دارای سه سطح باشد. بگوییم: منطق

 کند )موضوع نازلتر از فلسفه(. تر از آن در موضوعات معرفتی، یک کار می کنند، پایین کار می

  بررسی مفهوم در سطح مرتبط بودن - 2/1/2

شود این را روبروی هم در سطر و ستون قرار داد و بگوییم سه سطح بینش با سه سطح گرایش؟ اگر  حال آیا می

« ارزشِ فسلفی« »گرایش یا ارزش بینشِ منطقی»روی هم قرار بدهید؛ یعنی توانستید بگویید: توانستید آنها را روب

اید، دو موضوع رإ؛ مربوط به هم ببینید. در جلسه گذشته بیان شد که اول:  در این صورت شما توانسته« ارزش معرفتی»

هستند « مربوط به هم»تماً در صورت صفت و موصوف شدن موضوعات، موضوعات نسبی هستند، دوم: موضوعات ح

یعنی با سایر موضوعات دیگر که آنها هم نسبی هستند، باید قابلیت منسوب شدن را داشته باشند و یكی صفت و 

 تواند آن را در جدول آورد. دیگری موصوف واقع شود، اگر اینگونه نشود نمی
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  بررسی مفهوم در سطح متقوم بودن - 2/1/3

 بیاید.« جدول تعریف»به هم شوند تا بشود در « متقوم»ه هم باید سوم: عالوه بر منسوب شدن ب

آید. وقتی وارد جدول ماتریس به  فرق منسوب شدن با متقوم شدن این است که: منسوب شدن در جدول ماتریس می

ارزش بینش که سطح... تا آخر. یعنی ارزش به « »ارزشِ بینش در سطح منطق»هم مربوط شوند، یعنی بتوان مثال 

را بگویید باید در داخل بگویید، « ارزش»ینش اضافه شده. البته صحیح این است که گرایشِ بینش بشود، اگربخواهید ب

گویید: در دستگاه ما و در شرع  سپس می - P}  منطق»گویید در دستگاه ما  سپس می« ارزشِ منطق یا دستورِ منطق»

باشد البته ممكن است در دستگاه اروپا به غلط انداختن خوب باشد، و آنها بگویند  مغالطه )به غلط انداختن( درست نمی

گویند: باید حساسیت  توانید منفعت را به حداکثر برسانید گرچه با ایجاد مغالطه در یک فیلم. می شما به هرگونه که می

{ Pگویید: خیر ما به صحت کار داریم.  ایجاد کنید ما کار به محصول و کارآمدی آن داریم نه به صحت آن اما شما می

قدرت مالحظه کردن نسبها را با هم ندارد و ارزش آن کمتر است ولی قدرت مذاکره در سطح ارتكازات را دارد. « انتزاعی

بحث کنم در هر صورت اگر شما توانستید مفاهیم را در ربط با « طقارزش من»خواهم در مورد  البته در حال حاضر نمی

توانند در سمت جدول شما  هم ببینید و سطر و ستون کرده و ماتریس درست کنید، معنایش این است که مفاهیمی می

ادات  هم بشوند بنابراین الزم نیست یک مفهوم به وسیله« صفت و موصوف»، بتوانند «نسبی بودن»باشند که بعد از 

شود یک مفهوم به وسیله مفهوم هم عرض خودش قید بخورد. این نكته مهم است. یعنی  قید، قید بخورد بلكه می

خواهید؟ چون زمانی که موضوع بخواهند سهم  دهند. این را برای چه می موضوعات همدیگر را مقید کرده یا توسعه می

کند مالحظه کنید. در صورتی که هرکدام سهم  آن را مقید می که« کل»تأثیر معین کند، آن سهم تأثیر آن را نسبت به 

دهیم، بلكه باید  شوند کاری به هم نداشته باشند و بگویید: تقسیم کرده و دو درصد به این می تأثیر داشته باشند، نمی

و درصد و اثر گذاشته، ممكن است دو درصد به آن اختصاص بدهید ولی تأثیر آن د« راندمان»مالحظه کنید چقدر در 

به آن اضافه شود. برعكس ممكن است ارزش آن را پنج قرار بدهید ولی در « نسبت تأثیر موضوع»نیم باشد یعنی 

 راندمان سه حضور یابد. لذا در قسمت دوم باید قابلیت صفت و موصوف هم قرار گرفتن را داشته باشند.

 و عوامل غیر متغیر )مضاف و مضاف الیه( تنظیم جدول با مالحظه عوامل متغیّر )وصف و موصوف( - 2/1/3/1
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در قسمت سوم: هرمفوم در سایر مفاهیم باید حضور داشته باشد. حضور که شد معنای جدول تعریف است. حضور یعنی 

 شود. این می« راندمان»هرگونه تغییری در مفاهیم دیگر منشأ تغییر در 

الیه  و موصوفی باشد و سمت چپ آن مضاف و مضاف گوییم سمت راست هر جدول باید صفت اگر اینگونه شد سپس می

گوید در موضوع  الیه کاری ندارد به اینكه چیزی به وسیله چیز دیگری قید بخورد بلكه مثالً می باشد. در مضاف و مضاف

 شود باید پول خرج کنید، مانند فضای آموزشی و ابزار و امكانات آموزشی و... فرهنگ در مورد موضوعاتی که بیان می

گویید: مثالً نیم میلیون متر مربع زمین برای  خواهد یعنی چه؟ می گویند فضا می گویند. می یعنی عینی سخن می

شود این مقدار مصالح هم الزم داریم یعنی دقیقاً  فضاهای مدارس، این مقدار برای فضاهای دانشگاهها اختصاص داده می

زمینِ « »زمینِ دانشگاه« »کتابِ من»الیه، مثل  مضاف و مضافگویید  شود. لذا در این طرف که می کمّی و عینی می

به امور فرهنگی « مقدورات»گویید: چه نسبت  باشد بلكه اضافه است. در این طرف می این دیگر وصف نمی« مدرسه

ت را بینید. اگر آن را به صورت زمین نبینید و آن را به قدرت تبدیل بنمایید، قدر را می« قدرت»اختصاص داده شده، 

 شود صفت و موصوف تا اینجا یک مطلب تمام شد. دارد می« تأثیری که در فرهنگ»هم به 

عالوه بر نسبی بون باید  - 2)مدل( باید نسبی باشند. « نظام تعریف»برای بردن مفاهیم در  - 1خالصه مطالب این شد: 

د و ارتباط هر مفهوم با سایر مفاهیم به صورت سهم تأثیری یا متقوم به هم مالحظه شون - 3مربوط به هم باشند. 

توانند در یک طرف جدول قرار بگیرند و در  مشخص شود، حضور در هم داشته باشند. اگر در هم حضور پیدا کردند، می

دهد، طرف مقابل آن  را نشان می« عوامل متغیر»صورتی که در یک طرف جدول قرار بگیرند، آن طرفی است که معنای 

بندی  الیه بودن باید به اشیاء عینی و دسته باشد. مضاف ومضاف الیه می متغیّر نیست مضاف و مضاف که مربوط به عوامل

های عینی را تحویل بدهیم. این مطلب اول به صورت عام بود، بدون اینكه  کالن آنها منتهی بشود تا بتوانیم شاخصه

 ت.هیچیک از موضوعات مالحظه شود، چه موضوعات جامعه، چه سایر موضوعا

 مقیاس( -موضوع  -بندی موضوعات جامعه )مبنا  بررسی معنای اصول طبقه - 3

 - 1گیرد:  گفته شد. تحت این اصول مورد دقت قرار می« موضوعات جامعه»مطلب دوم: مطالبی که در بخش اول در 

 مقیاس.- 3موضوع  - 2مبنا 

  ساز( و تناظر آن با جدول تعریف بررسی معنای مبنا )زمان - 3/1
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اوصاف »متناظر با « نظام تعریف»بودن آن است که در « ساز زمان»باشد، معنای  می« ساز زمان»متناظر با « مبنا»

به تعبیر انتزاعی آن « فعل موضوعاً»گیرد. معنای قرار گرفتن  مورد بررسی قرار می« فعل موضوعاً»قرار دارد و « توسعه

فعل »که بعنوان مثال با « فعل نوشتن»مانند « خاص بودنش جهت»از « خصوصیاتِ فعل»باشد، یعنی  می« فعل»خود 

 تفاوت دارد.« گفتن

  بررسی معنای موضوع و تناظر آن با جدول تعریف - 3/2

سطح  3باشد که طبیعتاً دارای  می« متصرف فیه فعل»یا « بررسی ساختار موضوع حرکت»متناظر با « موضوع»

« تقسیمات انتزاعی»گیرد. همچنین از نظر  قرار می« جدول تعریف» در« اوصاف ساختار»ساختاری است و متناظر با 

 گیرد. برابر با موضوع قرار می« فعل، موضوع و هدف»

  بررسی معنای مقیاس و تناظر آن با جدول تعریف - 3/3

نای به مع« جدول جامعه»در « مقیاس»باشد،  ؛ می«نسبت بین زمان و مكان»که « اوصاف کارایی»متناظر با « مقیاس»

« تقسیم انتزاعی»را در « راندمان»و « هدف»طرح شده در آن بایستی نقش « موضوعات»بوده و « مقیاس کارآمدی»

فعل، موضوع و »توان متناظر با  دارا باشد. بنابراین ابتداء بزرگترین تقسیمات جامعه را می« فعل، موضوع و هدف»

با همان تقسیم انتزاعی نیز هربخش را دارای سه بخش مشاهده نمود سپس « مبناء موضوع و مقیاس»در شكل « هدف

شماره »توان توضیح آن،  مشاهده کرد و در هریک از تقسیمات بخشها در می« فعل، موضوع و هدف»درونی متناظر با 

هدف یا »را « 3شماره »باشد و  می« فیه فعل ساختار موضوعی که متصرف« »2شماره « »بررسی فعل موضوعاً»را « یک

« بنیان»تعریف کنید باید با سومین بخش که با کلمه « اثر»اشی از آنست، بنابراین اگر هریک از بخشها را به ن« اثر

آن مورد « موضوعات درونی»طرح شده و اگر با « برابر با»با بخش اول که با کلمه « علت پیدایش»طرح شده و اگر با 

ی بود که تا اینجا ذکر شد، در این کلیات روشن شد که این مشخص گردد. این کلیات« برایند»توجه قرار دهیم با کلمه 

های کلیدی  چیست؟ در جدول اصالحاتی انجام بگیرد و به جای واژه 3و  1،2تا و داخل جدول یعنی 3تا، 3تا و این 3

 باشد. مند می ها چون به صورت نظام باید نوشته شود نظام واژه

« والسالم علیكم و رحمةاهلل و برکاته »   



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 2جلسه 

 26/11/1379تاریخ جلسه:  3113کد جلسه: 

 

 فهرست

 ـ ضرب اوصاف مبنا درهم بر دلی رسیدن به اوصاف اقتصادی )مقیاس(در جدول جامعه 1

 شـ تبیین اوصاف اقتصادی با موصوف دوم قرار گرفتن دان 1/1

 ـ تناظر گرایش. بینش و دانش دانش با نظام ارزشی ، دستوری و حقوقی اقتصاد 2/1

 ـ تبیین اوصاف سیاسی و فرهنگی با موصوف دوم قرار گرفتن گرایش و بینش  3/1

 ـ تفاوت نادیده ضرب اوصاف درونی هر با کس از مبنا در هم و ضرب اوصاف در طبقات دیگر

 جامعه برای تشریح کامل و طبیعت اقتصادی ـ کیفیت ضرب اوصاف جدول جامعه 

 ـ امكان تشریح موضوعات اقتصادی از طریق مالحظه تقوم اوصاف جدول

 ـ بررسی کیفیت معادل نویسی برای اوصاف اقتصادی و ارتباط آن ا عنوین مرتكز اقتصادی.

 و ارتباط آن با عناوین مرتكز اقتصادی« جهانی، بین المللی و ملی»ـ بررسی معنای 

 ـ بررسی معنا توسعه ، کالن و خود و ارتباط آن با معنای این سه مفهوم در ارتكاز موجود

 ـ معنا و مفهوم توسعه بعنوان یكی از مفاهیم اقتصادی

 ـ معنا و مفهوم کالن بعنوان یكی از مفاهیم اقتصادی 

 ـ معنا و مفهوم خرد بعنوان یكی از مفاهیم اقتصادی

 و موضوع به اوصاف زیر اقتصادی درونی، بیرونی و نسبت بین درون و بیرونـ تناظر اوصاف مبنا، مقیاس 

 





 

 بسمه تعالی

بریم و هر  کنیم که کار را کارگاهی و بدون توضیح جلو می طور شروع می حجت االسالم و المسلمین حسینی: سیر را این

شود؟ سیر  را در هم ضرب کنیم چه چیزی حاصل می« گرایش, بینش، دانش»دهیم اگر  الزم باشد توضیح میکجا 

یعنی هم در سطر هم در « گرایش, دانش, بینش»آن طرف هم سطر سه « گرایش, بینش, دانش»مطالب را کارگاهی 

باشد؛ یعنی اگر « دانش » صوفِ دوم خواهیم مو ستون این سه عنوان نوشته شود و در همر ضرب گردد، البته باید می

با همه ضرائبش قرار بگیرد مربوط به سیاست « گرایش«  یک جدول بزرگ داشته باشیم، بگوییم هرچیزی زیر بخش

است و هر چه زیر بخش بینش قرار بگیرد, مربوط به فرهنگ است و هر چه زیر بخش دانش قرار بگیرد, مربوط به 

 اقتصاد است.

اینجا دین با « بینش دانش» ، و « دین و علم» ی مذهب با دانش  یعنی رابطه« گرایش دانش»کنیم  یبنابراین اضافه م

ی دانش است. پس در اینجا مذهب و دانش اقتصادی  به معنای علوم پایه« دانش دانش» علم, فلسفه با علم است و 

 نویسیم  نویسم، اینجا فلسفه و اقتصاد ، و علوم پایه واقتصاد. می می

گوییم گرایش دانش است, پس در اینجا باید مذهب اقتصاد باشد  بینیم, مثالً آنجا می ندس حسینی: بنده جداگانه میمه

 نه مذهب و اقتصاد.

 ج( مذهب یعنی جهت گیری و موضعگیری است و آن چیزهایی که گفتیم. 

 ( پس جهت اقتصاد بگوییم نه مذهب و اقتصاد.1س 

نظامِ ارزشی اقتصادی، نظامِ دستوری » که « ی اقتصادی و مجاهده اقتصادیجهت گیری اقتصادی، موضعگیر»ج( 

شود, یعنی جهت گیری  دهیم, اینجا مذهب و اقتصاد می است و توضیحات خرد آن را می« اقتصاد و نظامِ حقوقی اقتصاد

 آید، و فلسفه سنجش های کلی در مورد هستی و اقتصاد پس از آن است. از مذهب بدست می

 ی اقتصادی دو تا است؟ با فلسفهس( این 

ی عمیقی نیست، علوم پایه غیر از علم اقتصاد است.  ی اقتصاد باید با جهان بینی رابطه داشته باشد واال فلسفه ج( فلسفه

تایی برای  27شود, یک جدول  تایی برای این پیدا می 27بنابراین با این دو ]؟[ کاری نداریم, یعنی بر فرض یک جدول 

، که «گرایش است یا بینش است یا دانش است»تایی برای این درست شد یعنی موصوف دوم یا  27جدول  این و یک
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و بنابر معادل گیری که « اگر گرایش بود سیاسی است, اگر بینش بودفرهنگی است, و اگر دانش بود اقتصادی است»

 است. 1شود، شماره آن  انجام می

 طور است؟ ر در خودش ضرب شود, همینس( این برای تكمیل شدن باید یک بار دیگ

توانیم  توانیم داشته باشیم؛ اگر بخواهیم می ج( این را مشخص کردیم. در خودش ضرب کنیم، تشریح بیشتری می

شود, یعنی تشریحش را از طریق نسبتش به موضوعات پیدا  سریعتر جلو برویم ]؟[ تا آخر خط برویم ببینیم چطور می

 شود. ی، کالن ضرب می را در توسعه« گرایش، بینش، دانش»کنیم 

 ها، اقتصادی است؟ س( چرا در آن ضرب شود، در حالی که سومی

شود, یعنی سرفصل جدا شدن شما از باال  آید، در کل این و کل بعدی ضرب می ج( هر سه تای اینها وقتی بیرون می

که آقای صدوق داشته این بوده که تنها وارد است, یعنی اگر سه تا جدولِ تعریف را در مقابل اینها قرار دهید. نقشی 

 شود.  توسعه شده است, در حالی که سیاست هم مسائل کالن و هم درمسائل خرد وارد می

شود و بعداً در سایر  اول در خودش دوبار ضرب می« دانش، گرایش، بینش»هم عین « توسعه، کالن، خرد» س( آیا 

 شود؟ عناوین ضرب می

ضرب شدن در خود فقط برای تببین است نه برای استنباط. برای این که معنای روشنی از سه ج( برای تشریح همیشه 

کند؛ اگر کسی معنای آنها را جداگانه کار بكند لزومی ندارد ]؟[  اش داشته باشیم، این کار به معنای آنها کمک می طبقه

 گوید چطور شد.  شود می گاهی انسان گیج می گیرد، اما چون با ضرب آنها در موضوعات زیر بخشها، همان کار انجام می

را در خودش ضرب کنیم و معادل قرار بدهیم, و با یک « گرایش ، بینش، دانش»توانیم سه بار  س( پس یک دفعه می

 ها ضرب کنیم.  بار هر کدام از اینها را در پایینی

 دانه, دانه معادل نویسی بشود. گیرد, باید  ج( به یک معنا بله, ولكن وقتی اصطالحات پشت سر هم قرار می

س( بله، ولی وقتی یكبار باشد؛ دیگر اصطالح تكراری نداریم، ولی دوبار هیچ توجیهی ندارد, نه سه بار است که بگوییم 

 ضربهای ما کامل شده است, و نه یک بار است که بگوییم از تكرار جلوگیری کرده است.

کند,  گوید که کمک می وضوع با موضوع دیگر و رابطه خودش با خودش را میی بین م ای از رابطه ج( با دوبار نمای ساده

گوییم دیگر  ها را از دو استفاده کنید, اگر بگویید سه بنویسیم, می اگر بگوییم برای آن پاورقی بنویسیم, باید این پاورقی
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گویید  نشود الزم است, اگر می پاورقی نیست بلكه ضمیمه است, برای این که معادلش را پیدا کنید و در اصطالحات گم

گوییم در ضمیمه دیگر بنویسید تا کامالً تشریح شود. ما نوعاً وقت داشته باشیم، و فرصت ضیق  سه بار بنویسیم, می

هایی دارد ولی تا دوبار ضرب کرده و  دهیم، مثالً آقای صدوق ولو درگزینش ناقصی نباشد ضرب تا دوبار را انجام می

کنیم طبقات موضوعیش را پیدا کنیم و معادلش را  نسته کار کند. ما به علت ضیق وقت سعی میمعادل نوشته و توا

را « توسعه، کالن, خرد»رویم, در ذیل آن  ، می «گرایشِ دانش، بینشِ دانش و دانشِ دانش»بنویسیم. بعد سراغ 

 « گرایشِ دانشِ توسعه، گرایشِ دانشِ کالن، گرایشِ دانشِ خرد»نویسیم  می

 « شِ دانشِ توسعه، بینشِ دانشیِ کالن، بینشِ دانشِ خردبین»

دانشِ »نه تای ما درست شد. اینها را باید در جدول ببریم « دانشِ دانشِ توسعه، دانشِ دانشِ کالن، دانش دانش خرد»

 ]؟[ « اقتصاد, گرایشِ اقتصادی, بینشیِ اقتصادی

به چه « ی جهانی گرایشِ دانشِ توسعه»کنیم. اینجا باید توضیح بدهیم  ضرب می« جهانی ، بین المللی، ملی»آنها را در 

 گرایشِ... « »گرایشِ دانشِ توسعه بین المللی»معناست؟ 

نوان ع 6آید که  عنوان بدست می 27را سه بار در خودش ضرب کنیم تا کامل شود و « گرایش ،بینش ، دانش»س( اگر 

عنوان  27را سه بار در هم ضرب کنیم در آنجا هم « توسعه ، کالن، خرد»آن متعلق به اقتصاد است نه کل ضرب، بعد 

 عنوان متعلق به اقتصاد است یا نه, کلش مال اقتصاد است.  6تا هم فقط  27آید؛ آیا از این  بدست می

 قتصاد است. عنوان بعدی همگی مربوط به ا 27تا پایین و  27ج( خیر، این 

 طور است؟  کاملترین وضعیت اقتصاد ماست, این 6*  27*  27س( یعنی 

 ج( کاملترین وضعیت 

 تا 726تای  6س( یعنی 

اش جدا, جدا است. تشریحی  دهد نه اینكه خیال کنید ]؟[ همه تایی که امكان تشریح را به ما می 270تا  6ج( یعنی 

کنیم و خود آن موضوع را به سایر موضوعات را تعریف  سطر ذکر می اقتصادی ماست. یعنی وقتی موضوع را در سه

 دهد،  کنیم سه سطح را تحویل می می

 تا باشد, بله؟  27س( واال اصلش باید 
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تا هم باید در سه تای اصلی ضرب شود  6آید  تا که نباید بشود, سه تا از باال می 27تا بشود, کمتر از  27تا  6ج( بله, 

 تا بشود.  27تا 

تا از باال بیاید، یا این سه تا به خاطر این استكه ضربی انجام نگرفته ]؟[ یا به خاطر این استكه دوبار ضرب  3س( اگر 

 شده یا سه بار ضرب شده است. 

 گیرد، فقط برای فهم نسبی بودن مفاهیم است،  ج( یعنی ضربهایی که در هر جدول نسبت به خودش انجام می

 گیردس( پس نباید ضرب انجام ب

 ج( انجام بگیرد برای تشریح کردن, یعنی یک جدول تشریح درست کنیم که گم نشویم. 

 ی موضوعاتِ ]؟[  دهد که کلیه تا به ما می 27س( عیب ندارد, ]؟[ این سه تا در این سه تا در این سه تا 

بوط به بخش دانش است، ج( آن چرا که اینجا عنوان کردید که یكبار در خودشان ضرب کردید سه تا عنوانی خاص مر

 تا سه عنوان هم مربوط به بینش است و سه تا هم خاصِّ بخش. ...

س( اگر قرار باشد تشریح نكنیم؛ یعنی ضربی انجام نگرفته است حاال که ضربی انجام نگرفته همه موضوعات را به ما 

 دهد.  می

 گیرید یا سه تا؟  ج( ضربی که انجام نگرفته, حاال اینجا را یكی می

دانید, در حالی که این سه تا بعدِ جامعه است و انعكاسش در  س( یكی اگر یكی باشد یعنی این سه تا را بٌعد جامعه نمی

این یكی فقط خاصیت و تبینی ندارد، اینجا که مبنا هست غیراز موضوعات است و تفاوت را باید با موضوعات داشته 

ای که زمان ساز است, حتماً باید بٌعد  اشند ]؟[ یعنی در ریشه و جوهرهتوانند استقالل داشته ب باشد. البته موضوعات می

توان دانش اقتصادی را بدون گرایش و بدون فلسفه و جهان بینی تعریف کرد. ولی  باشند؛ به عبارت دیگر نمی

عات کند، ولی این بخش, بخش موضو موضوعاتش یا توسعه است یعنی فعل موضوعاً است که دارد حرکت را بیان می

 توانید موضوعات گرایش بگیرید, یا موضوعات بینش بگیرد یا موضوعاتِ دانش بگیرد. است که این موضوعات را می

 س( پس در این حالت این کاملترین جدول. ...

ج( این یک جدول کامل اقتصادی است که از نظر عناوینِ اصطالحی شما نباید چیزی را پیدا کنید, ازچیزهایی که 

 اقتصادی که اینجا نبود. 
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 شود.  س( حتی در صورت تكمیل ضرب که سه بار در خودش ضرب می

موضوعی است و شرحی که بخواهد  دهد این را بیان کند. البته این شرحِ به طور باشد, باید شرحی که می ج( باید این

خواهیم معدل  تر شد. حاال می سطوحِ خودش را بصورت عام و خاص ذکر کنیم نیست. حال کار از جهت روشی مشخص

 6موضوع گرایشی داریم, از یک زاویه که نگاه کنید،  6تا داریم  6تا, 6نویسی بكنیم ما اآلن چند تا چیز را به صورت 

 6توسعه داریم,  6دانشی داریم، در ستون بزرگترین ستون است و در ستونهای زیر بخش  موضوع 6موضوعی فلسفی و 

 ملی داریم. 6المللی داریم,  بین 6جهانی داریم،  6خرد داریم. و در سطر هم  6تا کالن داریم، 

تاهترین راه را خواهیم در جدول هم بیاوریم, سعی کنیم در روش کارگاهی کو ایم و می کنیم معادلش را نوشته فرض می

 بنویسیم، که اصطالحاتِ اقتصادی خواهند بود...« توسعه، کالن، خرد»سیر کنیم اگر 

 س( آیا همان اصطالحات اقتصادی مورد نظرمان است یا تعریف دیگری برای آنها داریم؟

گوییم  ویند، ما میگ ج( حاال اگر تعریف دیگری هم داشته باشد, معروف است در کلیت ]؟[ و مثالً توسعه تكنولوژی می

گوییم, ولی در عین حال بحث  یعنی عام تر از آنها می« گرایش آن، فلسفه آن و خودش»توسعه دارای سه بعد است 

گوییم کالن هم دارای سه بخش است,  دهیم و می توسعه و اقتصاد است؛ باز درباره موضوعات کالن تعریف برای آن می

 تر است. را ذکر کرد ولی با ارتكاز در جدول تعریف خیلی نزدیک« توسعه، خرد, کالن»توان سه بخش  پس می

ها  تون گفتكه گرایش ی مذهب اقتصاد هم می طور است یا نه؟ درباره اگر گرایش اقتصاد و مذهب اقتصاد بیاوریم همین

 چه چیزی است؟ 

 س( مذهب اقتصادی آنها مكاتب اقتصادی است. 

های اقتصادی در اسالم  گوییم که ما یک ارزش ی مذهب و اقتصاد می شوند. درباره ی اقتصادی می ها فلسفه ج( مكتب

 توان وارد شد,  داریم, پس از هر دو جهت می

جریانِ مذهب، جریانِ فلسفه و »توان  اصل قرار گرفت و مذهب زیر بخش آن باشد, می« توسعه، کالن، خرد» اگر 

ایم یعنی تحت شعاع  طرح کرد؛ اما اگر از ابتدا مقسم را ارزشهای اقتصادی بدانیم، ارزشها را بزرگ کرده« جریانِ دانش

توانیم بگوییم وضعیت جهانی اقتصاد چگونه است, این خیلی مملوس است وضعیت  ایم, می آن بحث کالمی را آورده

ی آن چطوری است, همه اینها را که به جهانی آن چطوری است، وضعیت بین المللی آن چطوری است, و وضعیت مل
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گوییم, و همه  گوییم, بحث بینش را هم می گوییم بحث گرایش را ما می گوییم, بحث توسعه را می صورت جهانی می

 توانیم بگوییم.  اینها را می

 دانند. س( ما جهانی و بین المللی را بیک معنا می

اقتصاد جهانی داریم که در آن تعاریف پذیرفته شده جهانی است, و  ج( اگر جهانی و بین المللی را یكی بگیریم, ما یک

مان دیگر با کشور اسراییل معامله  یک وضعیت اقتصادی مسلمین و غیر مسلمین داریم که ما براساس دستگاه ارزشی

 نكنیم.

 تقسیم کنیم. « ای, ملی جهانی, منطقه»س( این را 

آید. اصالً اسراییل در منطقه ما هست ولی ما با این کشور معامله  یبا اصطالح ما جور در نم« ای منطقه»ج( کلمه 

 کنیم هر چند معامله با آن سود آور باشد.  نمی

 س( عیبی ندارد عدم همكاری یک سیاست است.

ج( این جداسازی بر اساس منطقه نیست، بلكه بر اساس یک وضعیت خاص بین المللی است که ما برای خودمان داریم، 

 گیرند. یرد, یعنی اسراییلی که در منطقه هست و آمریكایی که در منطقه نیست در یک گروه قرار میگ صورت می

س( اگر به جای عنوان جهانی، عنوان عمومی را مطرح کنیم چطوراست؟ چون این عنوان را به ارتكازات نزدیكتر است 

 سازی کنیم. کنیم و معادلتر  که عامتر از مفهوم بین المللی باشد. چون باید به ارتكازات نزدیک

ی  ج( اگر جهانی را جا انداختیم که یک تعاریف استانداردی و بین المللی هست, ولكن ما در این استانداردها با همه

های  کنیم. مثالً بیمه جهانی درست کردید, شما یک کنفرانس ملل به یک نحو براساس سود اقتصادی معامله نمی

خواهید نفت بفروشید نفت  هایی و یک تعاریفی دارید, مثال می ضوابطی, یک شاخصهجهانی, یک استانداردهایی, یک 

گیرد  هایی دارد مثالً غلظتش, سنگینیش و غیره و در چه ]؟[ قرار می که یک شاخصه هایی دارد, یعنی این یک تعریف

 یک تعریفهایی دارد. خواهم فلز بخرم, آهن بخرم, آلومینیوم بخرم, یک تعریفهایی دارد و یک حسابی دارد, می

توانید  شود و در عین حال می کنید به عینیت بسیار نزدیک می را مطرح می« جهانی؛ بین المللی، ملی»وقتی شما کلمه 

 شود. این را اصل قرار دهید وعینیت را بزرگ کنید؛ چون مملوس است طبیعی است که خیلی زود پذیرفته می

 هم اصطالح اهل فن است و این کلمات در اقتصاد بیشتر مطرح است.  «توسعه، کالن، خرد»ی  در عین حال کلمه
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گویند. ]؟[ در بحث دانشگاهی دو تا بحث  س( حتی آنها اقتصاد کالن و خرد را ]؟[ یعنی اقتصاد خرد و اقتصاد کالن می

اقتصاد »گذاشتند,   ها بود سه واحد برای آن دارند, یكی اقتصاد خرد و یكی هم اقتصاد کالن و این را که تقسیم این

گویند اقتصاد توسعه  توسعه اقتصادی داریم, اقتصاد توسعه هم هم نداریم, یعنی می« خرد, اقتصاد کالن, اقتصاد توسعه

 روید, یا مفاهیم جزئش مورد نظرتان. .. یا مفاهیم عامش مورد نظرتان است که در مفاهیم کالن می

 گوییم استراتژی پولی را معین کنید.. یک وقت ما میج( یعنی استراتژیهای اقتصادی مورد نظر است، 

شود, خردتر آن  رود, سیاست اقتصادی و استراتژی اقتصادی به عنوان مثال می بندی کنار می س( آن وقت از این تقسیم

ت گذارند؛ آنجا در دسته بندی سیاستهاس گذارند یا مثالً سیاستهای اجرایی اقتصادی می که سیاست اجرای نامش را می

ی مفاهیم عام آن  کنند, که یا درباره بندی خود اصل اقتصاد است که که اصل اقتصاد را دو قسمت می و غیر از دسته

 شود. کنید که اقتصاد خردش می شود و یا در مفاهیم جزیش بحث می خواهید بحث کنید که اقتصاد کالن می می

دمان که بخواهیم. این شروع بحث است که چرا به عنوان اصطالحات خو« توسعه, کالن, خرد»ج( و مطرح کردن 

ام  گویند, علمی آن دو تا است. واال باید استدالل کنید که من علم بازتری آورده کردید؟ چرا والیت دو تا است؟ رایج نمی

 ام.  و سه تا کرده

گویند ما همیشه به  چه چیزی است؟ که آنها چه چیزی می« خرد, کالن, توسعه»ج( ما باید ببینیم تعریف خودمان از 

گوییم که بخواهد جریان تكامل را رقم بزند صرف نظر از این که رونق اقتصادی را چه وقتی  چیزی معنای توسعه می

گوییم. حاال چه سیاستهایی برای  گوییم, وضعیت تعادل اقتصادی را چه وقت می گوییم و رکود را چه وقتی می می

شوند, نرم افزارها  گوییم ساختارهای اجتماعی عوض می داریم؟ مثالً می توسعه و تكامل و عوض شدن موضوعات کالن

رسد که به جای آن که چهار بازار برای کنترل موضوعات و دسته  شود و زمانی فرا می یعنی دانش آن هم عوض می

کنترل و هدایت کنیم کالن را نسبت به امور در  بندیهای بزرگ وجود داشته باشد، ما راجع به دسته بندیها صحبت نمی

کنیم. نه اینكه تكامل باشد, هرگاه بخواهیم درباره تكامل و رهبری صحبت کنیم باید سطح توسعه صحبت  مشخص می

کنیم, چرا؟ چون در سطح تكامل اجتماعی است که ساختارها باید عوض شود, از جمله این ساختارهایی که باید عوض 

ها  ها، اندیشه انگیزه»است. مثالً دراقتصاد ایران، تكامل به این است که شود, موضوعات و دسته بندیهای بزرگ و عمومی 
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الهی شود و شدت بیشتری پیدا کند و دارای رشد دائم التزاید انقالبی باشد, این بحث حتماً بحث توسعه « و عملكردها

 است.

از تكنولوژی تولید شده در  بیند سال آینده خودش را مجبور می 20اما در درون این، سیاستهای کلی توسعه، برای 

جویی در  تواند بكند این است که صرفه بستر نیازهایِ تكاملیِ اقتصادِ مادی استفاده کند, و لذا حداکثر کاری که می

تواند مهندسی برنامه را عوض کند ]...[ علم جدید  مقیاس تولید را یعنی مهندسی طرح را عوض کند در برنامه هم می

توان بدست آورد و  جدید بدهد که بدون فیزیک جدید و بدون ریاضیات و تحقیقات جدید نمیکه بخواهد یک ترکیب 

ها را عوض کنیم  ی تخصیص توانیم انجام بدهیم این است که نحوه کند، حداکثر کاری که ما می خالصه عینیت پیدا نمی

توانید عوض کنید اما اصل  میتوانیم مهندسی طرح را عوض کنیم، همانطور که تخصیص را هم  ؛ یعنی ابتداً می

ها و جهت گیریها را عوض کنید، امید هست که در  توانید تغییر اساسی دهید، ولی اگر بتوانید تخصیص معادالت را نمی

سال آینده یک نیازمندیهای جدیدی پیدا شود و یک کارهایی هم انجام بگیرد و یک معادالتی داشته باشیم و یک  20

 های ما در سیاستهای کلی توسعه است, هر چند مطلوب ما چیز دیگر باشد. دهیم. این محدودیتکارهایی را هم انجام ب

شود،  آییم کالن یعنی نسبتهایی که بین دسته بندیهای کلی و عمومی یک دانش هست، مطرح می در سطح کالن می

کند مگر  توان تغییر داد, آنجا تغییر نمی میشود تغییر داد. اینجا را بیشتر از  جا می توان تغییر داد؟ این این نسبتها را می

توان یک عامل دیگر را وارد دستگاه کرد و گفت مثالً اگر پول در راه خیرات مصرف  معادالت پژوهشی اما در اینجا می

ـ مصارف غیر مشروع اسراف و 3ـ مصارف عمومی 2ـ مصارف خیرات، 1شود با مصرف غیر خیرات ]؟[ قایل شویم, 

هم بگوییم ما بدنبال افزایش مصرف در خیرات بیشتر شود, و مصرفِ و مصرفهای عمومی هم فعال  تبذیر مثل بعد

های سؤاالت مصرف را سؤاالت تولید را  بندی توانیم اضافه کنیم و دسته سرجای خودش باشد. یک عامل دیگر هم می

گیرد، مهندسی طرحِ کالن  یعوض کنیم یعنی همان تغییری که گفتیم بوسیله تخصیص یا مهندسیِ طرح انجام م

 قابلیت بیشتری برای تغییر کردن دارد.

دهد  کند, سطح کالن با دسته بندیهایی که انجام می در سطح خرد هم، اقتصاد خرد از شرایط سازی کالن تبعیت می

نبار داری گوییم کارها همیشه به اموری چون ا کند شرایط که ایجاد کرد, در اقتصاد خرد نمی شرایط خاصی ایجاد می
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شود, بلكه تفاوتهایی با این نوع تقسیم بندی دارد که احیاناً ممكن  بندی می برای مواد، محاسبه, کنترل و غیره دسته

 است نظام خرد را کامالً عوض کند.

اید, یک سیاستهای تشویقی را برای یک سری از امور و یک سیاستهای  مثالً شما یک تسهیالتی برای خیرات قرار داده

اید و یک سیاستهای تكلیفی هم در برنامه درست کردید که آن  بیخی و باز دارنده برای یک سری امور دیگر قرار دادهتو

دهیم فالن امتیاز را به کسانی  گوییم که فالن امتیاز را به جانبازان می کند. برای مثال می ضوابط اجرایی را عوض می

دهید, مثالً سرمایه داران  ای را سیاست توبیخی می ها یک دسته بسیجی ها, دهیم که مورد تأیید باشند, حزب اللهی می

غیر مشروع و امثالهم و یا یک سیاستهای تكلیفی برای عموم دارید. اینها سیاستهای برنامه شماست. و تكلیف سطح 

کند؛ پس  کنید که در خدمات، اعتبارات و مقدورات کشور، تخصیص های خاصی ایجاد می خرد را به نحوی معین می

کند و دقیقاً اجزاء علمی هست, اجزاء علمی است حاال چه  اقتصاد خرد, اقتصادی است که با مضاف و مضاف الیه کار می

 است.« دستور، تشویق و توبیخ»در روندش باشد, فعالیتهای اقتصادی چه در سازمانش باشد, که موضوع 

را بزرگ کنیم، کدامش را تحت الشعاع قرار بدهیم؟ آیا بندی که روبروی ما هست, کدام یكی از آنها  با سه دسته

که برای ما قدرت تحلیل را « گرایش، بینش ، دانش» موضوعات عینی اقتصادی را موضوع یا موضوعات انقالب یعنی 

سر  باشد، یكی از اینها راباید برای می« جهانی ,بین المللی و ملی»دارد؛ یا موضوعاتی که در عینیت مبتال به  مقدم می

توان انجام داد که سه جدول را ]؟[ بدون آن که در افراد ایجاد  فصل بعدی انتخاب کنیم. یک طرح دیگری هم می

تردید کند در حصر نظری قرار دهیم, و آن این است اگر از موضع داخل و انقالب نگاه کنیم که موضوع عینی است باید 

کنیم, ممكن نیست که  ر دهیم و وقتی بر این اساس نگاه میرا در ارزیابی امور اصل قرا« گرایش، دانش و بینش»

ی وضعیت درونی یک مجموعه است و به عنوان  مان ذکر نكنیم. این به عنوان مالحظه های اصلی گرایش را در مقسم

تواند  را طرح کنیم و به عنوان دستگاهی که می« جهانی ، بین المللی ، ملی» یک مجموعه بیرونی یا شرایط باید 

را اصل « توسعه ، کالن و خرد» وضوعاً نسبت بین اینها را مالحظه کرده و جمع بندی نماید نه این که حذف کند باید م

کنیم یكی با درشت کردن موضوعات انقالبی یا درونی یک نظام است و  قرار دهیم. بنابراین سه تا جدولی که درست می

ن چطوری است و چه تعاریفی حاکم است و جهان چه ی وضعیت محدودیت شرایط ببیند بیرو یكی با مالحظه
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گویند؟ و وضعیت بین المللی ما چگونه است وضعیت ملی ما چگونه است؟ که در اینجا سراغ یک از محدودیت های  می

 تواند اینها را هماهنگ کند. عینی و دیگر این که موضوعاً اقتصاد چگونه می

بارش شده است, یعنی اگر ما جهانی را اصل قرار دهیم، این  6كرار ی اینها طبیعی است که یک عناوین ت در هر سه

تا بینش توسعه هم هست،  6طور  تا هم هست, همان 6طور نیست که گرایش وجود نداشته باشد, بلكه گرایش هست 

 نهایت اینكه در سه محور هستند.

کند ؛  وری آنها فرق می ی بهره نهایت نحوهتوانیم بنویسیم,  کنیم, معادالت را هم می بنابراین هر سه جدول را پر می

را به عنوان شرایط است. شرایطی که ما در آن هستیم چقدر است؟ نیروی انسانی ما « جهانی ، بین المللی ، ملی»یعنی 

طور است در  چقدر در بخشهای تولید و توزیع و مصرف کارآیی دارد یعنی سقف دارد، در بین المللی هم همین

 ین طور است.اش هم هم جهانی

کنیم معنایش این است که وضعیت انقالب  را تقسیم می« گرایش ، بینش، دانش» این شرایط عینی بود. وقتی بخش 

کند. این سه جدول را جور کنیم آن  هم نسبت بین اینها را بیان می« توسعه، خرد، کالن»چطوری است, و وقتی هم 

بندیها را مشخص کنیم، از چه  ما بدون آن که اوالً محورهای اولویت گیرد. اساس قرار می وقت صحبت ما در جلسه براین

ایم اما از چه  موضوع را آورده 10موضوع صحبت کنیم؛  10بندی نماییم، بنا شده درباره  خواهیم اولویت ای می زاویه

آیا بر اساس اصل  خواهیم صحبت کنیم؟ ]؟[ اولویت طبقه بندیها بر چه محوری اولی است یا اولی نیست؟ خواستگاه می

 قرار دادن انقالب، یا اصل قرار دادن محدودیتهای عینی، یا اصل قرار دادن خود موضوع اقتصاد؟ 

 مهندس حسینی: برای خود همین هم باید تعریف داشته باشیم؟

چطور  ج( احسنت، باید اولویت بندی کرد و در اولویت بندیهایی هم باید نظام اولویت بندی را چكار کنیم و توازن

کنیم, باید از سه زاویه و سه نقطه مختصات، به مسایل نگاه کنیم؛ تا درجمع  شود؟ و بعد سه جدول را که ارائه می می

شود؛ اما این جدول از سه نقطه مورد دقت قرار  بندی آنها حرف نهایی را بزنیم پس در اولویت بندی یک جدول ارائه می

 تنظیم اولویت بندی است. گرفته است و این کار یک طرح جامع برای

س( ما اگر هر یک از این سه محور را بخواهیم اولویت ]؟[ قرار دهیم در واقع آن اولویت ،قید اول خواهد بود. مثالً اگر 

 شود؟ می« جهانی »را قرار دادیم قید اول ما « جهانی، بین المللی، ملی»
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است یا قید اول؟ اگر در مضاف مضاف الیه باشد قید اول ج( این یک نكته ظریفی است, آیا موصوف دوم همیشه بزرگتر 

شوند، یعنی مثالً امور اقتصادی کالن را بر حسب این عناوین دسته بندی کرده  بزرگتر است ، چون بقیه به آن اضافه می

 ایم. یک....

 گوییم آیا در اصل است یا باغ اصل است؟  س( وقتی درّ باغ می

 خواهید ببندید... ارید بلكه عنوانی که میگذ ج( شما برای باغ عنوان نمی

 گیرد. س( در مضاف و مضاف الیه معموالً مضاف الیه اصل است چون اضافه به سمت او صورت می

 گوییم حیوان جنسی است و. .. ج( این بخالف تقسیم کلی به مصادیق است؛ یعنی وقتی می

 طقیت دارد, که این غیر از اضافه است. س( مثالً اگر گفتیم حیوان ناطق, حیوان صفتش این است که نا

های  های آموزش و پرورش، پارچ ها را تقسیم کنیم، پارچ ج( اما منظور ما به نحوه تقسیم است, یعنی اگر قرار شد پارچ

 سپاه بگوییم

 س( یعنی اگر صفت و موصوفی بود، قطعاً موصوف اصل است.

 رورش های آموزش و پ گوییم، پارچ های سپاه می ج( ما پارچ

 فرمایید؟ س( صفت و موصوف است؛ اما صفت ملكی را ذکر می

 ج( آیا صفت ملكی به معنای اضافه مالكیت نیست؟

 س( باز اینجا پارچ اصل است یا سپاه اصل است. 

 باشد و اصل است. ج( در اینجا سپاه در برابر آموزش و پرورش می

گویید یک دسته مال سپاه است یک دسته مال آموزش و  و میکنید  ها دارید بررسی می س( نه نه, شما از زاویه پارچ

 پرورش است. یعنی در اینجا پارچ اصل است, که ما به اشتراك بین این سپاه و آموزش و پرورش است.

های سپاه و مرحله بعدش هم آموزش و پرورش را در نظر بگیرید، اگر ما عنوان کلی را  های سپاه، صندلی ج( پارچ

 کنیم پارچ و صندلی است ولی در عنوان بخشی آن سپاه و آموزش و پرورش است. بخواهیم مالحظه

نویسیم یا آموزش و پرورش کدام  اگر بخواهیم اموال این دو ارگان را طبقه بندی کنیم، در اینجا وقتی سپاه را اصل می

 یک اولی است؟ بر حسب تقسیم به اشیاء کدام یک اولی هستند؟ 
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شود. مثل درب باغ که گفتیم باغ  الیه ، مضاف الیه اصل است پس در اینجا سپاه اصل میس( چون در مضاف و مضاف 

 اصل است اینجا هم که گفتیم پارچ یا سپاه, سپاه اصل است. 

ی کدامیک بیشتر است، کدامشان مصداق  ج( اگر عین همین را بخواهیم برای آموزش و پرورش ذکر کنیم, سعه

 کدامشان هستند؟ 

های این دسته,  بندی شده به پارچ رسد که پارچ در اینجا اصل است یعنی پارچ تقسیم هومی به نظر میس( از نظر مف

های این رنگی اگر صفت گونه برخورد کنیم پارچ اصل است. و اگر بصورت اضافه به آن نگاه  های این دسته پارچ پارچ

 کند، در اینجا پارچ بودن اصل است. ان میهای آبی یا سبز که صفت را بی کنیم، مضاف الیه هستند. مثالً پارچ

تواند صفت و موصوف شود و هم آن طرف صفت و موصوف  ج( من یک مثاله را برایتان بیان کنم که هم از این طرف می

 شود. 

الیه تفاوقی قائل شویم, که در مضاف و مضاف الیه, مضاف الیه را  س( در واقع بین صفت و موصوف با مضاف و مضاف

یم و در صفت و موصوف, موصوف را اصل بگیریم چون موصوف یعنی وصف شده، پس صفت در حقیقت اصل بگیر

الیه, این مضاف اضافه شده است به مضاف الیه, پس  عرض موصوف است پس موصوف اصل است اما در مضاف و مضاف

، در ادبیات فارسی هم مانند مضاف الیه اصل بوده که این به طرف او اضافه شده است. البته این در ادبیات عربی است

 درب، دومی باغ اصل است.

خواهیم انجام  گوییم، موصوف اصل است. تقسیماتی که در جدول می ج( در صفت و موصوف وقتی سیب شیرین می

 تواند باشد. دهیم تقسیمات موصوف و صفتی است یا مضاف و مضاف الیه است؟ هر دو می

 گوییم, اگر در عینیت باشد. باید مضاف و مضاف الیه باشد.  فی میگوییم یا در الفاظ فلس س( در عینیت می

شود؛ یعنی مضاف الیه ها در تقسیم  ترین عنوان می ج( در مضاف و مضاف الیه هم مضاف الیه اصل است یعنی کلی

جدول ،  ها نوشته شود این ها روی مضاف الیه شود و اگر عنوان ها نوشته می بندی اصلند و عنوانها روی مضاف الیه

 خواهد شد.« جهانی ، بین المللی و ملی» جدول 
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را داریم ، یعنی جهانی بودن قید « ی جهانی گرایش دانش توسعه» س( حاال ببینیم واقعاً این گونه است یا نه؟ مثالً ما 

تی پس با تعریفهای رایج تفاو«. بعد توسعه اصل است و بعد دانش اصل است و بعد گرایش اصل است»اصلی است ، 

 پیدا نكرد. 

ج( تفاوتی فعالً ندارد فقط باید برای هر یک از آنها یک معنون ذکر کنیم. اما اگر صفت و موصوفی مالحظه شوند؛ چه 

ای  کنند؟ گرایش دانش به عنوان صفت یعنی جهت گیری دانش، موضعگیری دانش، و تالش و مجاهده معنایی پیدا می

کنیم, در اینجا گرایش به عنوان موصوف  سعه، گرایش را داریم تعریف میگیرد, در موضوع تو که دردانش انجام می

ای که در جهان پذیرفته شده است, که چیست؟ مثالً اآلن گرایش دانش  است. یعنی آن نحوه گرایش دانش توسعه

 توسعه در سطح جهان بیشتر جنبه الحادی دارد. پذیرش قالبش الحادی است. 

جهانی هم به « ی دانشِ دانشِ توسعه»ی اصالتِ حس بر آن استوار است  ی هم فلسفهی جهان در بینشِ دانشِ توسعه

معنای معادالتی است که در جهان به عنوان معادالت توسعه شناخته شده است که در کمیسیون عمران مطرح است 

 مادی است. 

 د. س( پس هم به صورت صفت و موصوفی معنا شد و هم به صورت مضاف و مضاف الیه معنا ش

خواهید بگویید؟ چون این جدول ، جدولِ عام جامعه  خواهید بگویید, علتها را می ج( نهایت کدام یک از اینها را می

 است. 

 طرف نوشته شود. س( یعنی این عناوین باید قابلیت داشته باشد هم این طرف جدول تعریف نوشته شود و هم آن

گمانه ، گزینش ، »نویسید. فرض کنید در اینجا  نویسید و به اثر, یک طرف دیگرش را می ج( به علت, یک طرفش را می

« گیری ، مجاهده گیری، موضع ـ جهت1نویسید  نوشته شده است و این طرف هم برابر وحدت و کثرت می« پردازش 

چرایی، »در چه موضوعاتی « گمانه، گزینش، پردازش »ـ 2، « تكوینی، تاریخی، اجتماعی»، ـ «والیت، تولی، تصرف»

نسبت به چرایی وحدت و کثرت, چرایی زمان و مكان, چرایی اختیار و آگاهی بعد هم چیستی اینها « چیستی، چگونگی

و بنیان نظام فكری در تكامل « هستی، فیزیک ، ریاضی» دهد؟ مبدأ نظام تعریف از  و چگونگی اینها که چه چیزی می

 شود.  اجتماعی می ادبیات
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ای هستی شناسیش مال نظرات حضرت جواد آملی بود و جدا بود از فیزیكش که مال آقای چطور  اگر در یک جامعه

است؟ بریده هستند. حتماً گلشنی بود و از ریاضی جدا بود، البته االن فیزیک و ریاضی به هم ربط دارند؛ ولی با هستی 

شود, اگر بین آنها ارتباط باشد، باید چرایی ،  دبیات جامعه، بریدگی مالحظه میچطور است؟ بریده هستند. حتماً در ا

شود و گزینش و پردازش هایی که  چیستی و چگونگی با یكدیگر ارتباط داشته باشند؛ یعنی گمانه هایی که زده می

بدهد, و اگر نتیجه به هم مربوط شود, باید به هم مربوط باشند تا اینجا مربوط بتواند نتیجه  درباره این مسایل انجام می

کنند. اگر صفت و  شد صحیح است بگویید جامعه دارای یک نظام فكری منسجم است و ادبیاتشان به یكدیگر گیر نمی

موصوف ، و مضاف و مضاف الیه موضوعات جدول را توانستیم بر اساس فلسفه خودمان، بنویسیم و نهایت به علت و 

بریم این یک جدول نظام  بگوییم علتها را به این طرف و محصولها را به طرف دیگر می توانستیم رسیم و می محصول می

دهد که ابتدائاً به عینیت کاری ندارد؛ یعنی در این جدول اسم نفت، معدن، کارخانه و امثالهم نوشته  فلسفی بدست می

خواهی بصورت کلی درآن قرار  ا که میدهد تا عناوینی ر نشده است، ولی برای شما بین علت و اثر جدولی را تحویل می

کنیم که دو طرف جدول  این طرف بدهید وموضوعاتش را طرف دیگر قرار دهید. پس ما جدول راهنمایی درست می

شویم که امكان انتخاب عنوان و موضوعات را امكان  راهنمای ما پر شده است, از این به یک جدول دیگری راهنمایی می

ی عناوینی را که  شود. دسته خالی تبدیل به عناوین اقتصادی و موضوعات اقتصادی می کند و این جدول پذیر می

کنیم, آیا خوب است سه  خواهیم درست کنیم برای راهنمایی خودمان خوب است. تا بدانیم که چكار داریم می می

رار بدهیم ]؟[ بعد سه جدول تعریف درست کنیم و در یكی جهانی را اصل قرار بدهیم. و در یكی هم گرایش را اصل ق

 طرح بعنوان طرح جامع ببریم.

 شود. س( در این صورت ابتكار عمل از دست آنها گرفته می

 ج( یعنی آنها هرگونه احتمالی را که مطرح کنند, ما تقریباً و به نسبت پیش بینی آن را داریم.

 س( البته مطلوب ما فقط یكی از آنهاست.

طرح جامعی که از سه زاویه نگاه کنید باید یک برآیند داشته باشد, میدانی که برای  ج( این را در نظر داشته باشید آن

اید به نحوی است که توپ از هر طرف که بیاندازند در زمین شما خواهد بود اگر هم فرصتی داده شود,  تحرك باز کرده

مثالً اگر مفروض این باشد مدیر جلسه که  که بتوانید دالیل هر یک را ذکر کنید و از کل به جزء بیایید تا به برآیند ]؟[
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تواند اداره کند. ولی اگر  آقای رضایی در اینجا هست به این حرف معتقد شد حتماً به وسیله این دستگاه فكری می

کند. پیشنهاد ما این  فرصت دفاع داده نشود و شما فقط بتوانید اعتراض کنید، این به یک نسبتی کار شما را مشكلتر می

حداقل یک ]؟[ بردن این جدول شاید خیلی خیلی مطلوب نباشد ولی جدول است ]؟[ فقط باید مكتوب  است که

 ببرید. 

س( ما باید سه نوع دسته بندی نظام عناوین را ببریم. و بگوییم که ما موضوع را از این زاویه دیدیم و لذا عنوان کردن 

اش را ببینند یا باید  ا نیفتاد. چون یک درسی است که باید دورهروش تولید اینها لزومی ندارد، حداقل االن برای آنها ج

بندی نظام عناوین خود یک مدل رایج دارند، بنابراین اگر  بندی و طبقه به مبانی آن مسلط بشوند، قطعاً آنها برای دسته

وییم دسته بندی شود، اگر بخواهیم بگ ما بخواهیم بحث از مدل داشته باشیم، قطعاً جلسه از صورت جلسه خارج می

ماند که یک  رود.پس تنها یک صورت باقی می شما قبول است مدلهای رایج قبول است، در آن دسته بندی می

 بندی ارایه دهیم و صرفاً یک سری شاخصه ذکر کنیم و نگوییم که مدل آن چگونه است. دسته

توانیم نادیده بگیریم. در  واقعیت عینی نمیج( در عین حال بگوییم ما مدعی هستیم که متغیرهای انقالب را بعنوان یک 

جامعه ما یک واقعیت عینی ایجاد شده که وضعیت جامعه ما با جاهای دیگر یكی نیست. به همین دلیل کار کارشناسان 

 کند. در عینیت با مشكالتی برخورد می

 کند. در آن کار نمیای داریم که دستگاه ریاضی  س( این حرف سنگینی برای آنها است که بگوییم, ما جامعه

 ج( خیر، باید بگوییم دستگاهِ ریاضیات شما کارآیی ندارد.

س( جا انداختن این حرف برای کسی که در اول خط است ]؟[ یعنی دو دو تا چهار تاست, یعنی اول بحث جدول علم 

کنیم که در این  الل میبریم و در آنجا استد است. ما اصالً روی این مسائل بحث نكنیم. ما سه نوع دسته بندی را می

های ما هم اینهاست و جلو رفتیم. حاال نظام تعریف یا جدول  ایم و شاخصه بندی بر اساس این زاویه نگاه کرده دسته

 ماتریست داشتیم فعالً بماند. چون االن طرح این مباحث زود است. 

 وییم یا خیر؟ توانیم بصورت خصوصی این مطلب را به آقای نادران بگ ج( حداقلش آیا ما می

شود که هنوز تستش را جوب نداده است. بخالف این که تست بشود و. ... ما  س( هنوز خیر، در حقیقت ارایه مدلی می

باید سه جدول درست کنیم و به همین جهت در ابتدا مقسم بحث ) یعنی عنوان کلی بحث نه این که صتفت موصوف 
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بر این اساس جهانی بودن یک بخش از « ودن، بین المللی بودن، ملی بودنجهانی ب»دهیم:  باشد( را این عناوین قرار می

بحث است و بین المللی بودن یک بخش، و ملی بودن هم یک بخش دیگر و در نتیجه ما اقتصاد جهانی، اقتصاد بین 

 المللی و اقتصاد ملی خواهیم داشت.

و بعد گرایش، بینش دانش هر یک از آنها را معین  شود آنگاه خود اقتصاد جهانی شامل تعاریف توسعه، کالن و خرد می

 خواهیم کرد، که به صورت کلی این یک فرض است.

در این فرض باید مالحظه کرد که آیا گرایش باید به عنوان اولین قید برای جهانی ذکر شود یا این که توسعه قبل از آن 

 قرارگیرد یعنی تقدم و تأخرگرایش و توسعه قابل بحث است.

را به عنوان سه بخش جدول قرار دهیم و بگوییم ابتدا در مورد « گرایش ، بینش، دانش» ض دیگر این است که یک فر

کنیم، حال آیا این فرض بهتر است یا این که ابتدا در  دین، بعد در مورد مكاتب و بعد از آن در مورد عینیت صحبت می

ر مورد وضعیت جهت گیری دینی آن، و بعد در مورد موضوعات اشراب کنیم وبعد بر هر موضوعی که رسیدیم اول د

خواهد این دین را اجرا کندـ و در قدم سوم در مورد محدودیت های اجرایی سخن بگوییم. در  مكتب اقتصادی ـ که می

این نحوه تقسیم الزم نیست که گرایش ،بینش ، دانش را در مقسم دسته بندیهای بزرگ ذکر کنیم؛ بلكه باید اشراب در 

تا ، یكی از آنها دینی باشد و بعد فلسفه آن تعریف شود؛ یعنی مدلی  27داشته باشیم و از میان هر سه عنوان از آن کل 

که بتواند مجرا قرار گیرد و متغیرهای آن میزان تحقق ارزشهای دینی را نشان دهد، چون نقش مدل، کنترل هدایت به 

کنترل شی؟ متغیر و عوامل درون زا و برون زا اقتصادی که سمت آن ارزشها و دستورهاست و معنای مدل چیزی جز 

آن متغیر را حاصل کند، نیست و اگر مدل جدای از ارزشها به عنوان یک مجموعه فیزیک تعریف شود که ربطی به دین 

 نداشته باشد معنایش آن است که اداره کردن ربطی به دین ندارد.

شود و طرح  ود، یک شیب به سمت مادی شدن و امور ایجاد میدر صورتی که همه امور دینی در یک قسمت ذکر ش

شوند که باید به آنها رسید اما محدودیت  شود و ارزشها همان اهدافی می این ادعا که مدل باید اسالمی باشد، مشكل می

نوی، حذف کند که آن ارزشها به دلیل شرائط ثا کند و علم هم این را تأیید می های عینی و دستورات عملی ایجاب می

دهد در عین حال در این  شوند، در حالی که اگر دین در همه آنها مطرح شود جهت گیریهای صحیح آنها را نشان می

گویید بلكه  فرض نوعی زمینه وجود دارد که آنها اشكال بگیرند چرا در هر موضوعی از جهت گیری دینی سخت می
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گوییم نه، این برای اظهار نظر در مورد  . ما هم در پاسخ به آنها میاینها را باید به عنوان ارزشها و آرمانه مطرح ساخت

قسمت سوم است که آن نظر نباید از مطلوبیت ها و ابزارهایی که برای رسیدن به مطلوبیت ها مورد استفاده قرار 

 گیرند، جدا باشد. می

جلسه را درمورد ارزشه  10جلسه از  10کنیم نه این که مثالً  مورد ما سخن خود را تكرار می 27به عبارت دیگر در 

 صحبت کنیم و بعد آنها را کنار بگذاریم وسراغ عینیت برویم.

حالت  9حالت  3رسد ما به جای  س( پس در نهایت یک جدول و یک نظام عناوین را تحویل خواهیم داد. به نظر می

توسعه، کالن، » و « گرایش، بنیش، دانش» با « جهانی، بین المللی، ملی» برای طبقه بندی داریم چون هر یک از قیود 

کند؛ یعنی این  یعنی قید اول سه حالت دارد، ولی قید دوم دو حالت پیدا می« شوند؛ به عنوان قید اول ذکر می« خرد

حالت برای مرتب  9که کدامیک از آن دو قید باقی مانده و در مرتبه دوم یا در مرتبه سوم مطرح شود که در مجموع 

جدول ایجاد شود اگر که همه قیود اول تا سوم جابجا شوند، این نتیجه  9جدول  3یود پدید آید به جای کردن این ق

 شود. حاصل می

حجت االسالم حسینی من یک نكته به این مطلب اضافه کنم که بنابر مبنایی که قبالً بیان شده هر موضوعی ممكن 

» عنوان جهانی را به عنوان یک فاکتور جدید مالحظه کنیم؛ است در سه سطح دیده شود، ما باید بتوانیم ) مثالً ( 

 هم قابل طرح هست. « جهانی جهانی،

چون مبنا بود، دوبار در هم ضرب شد و حال « دانشی دانش»و « بینش دانش» ، « گرایش دانش»ج( یا بگوییم قید 

« گرایش جهانی دانش توسعه»ییمتوان این دور را، هم پشت سر یكدیگر و هم بصورت منفصل ذکر کرد؛ یعنی بگو می

، یعنی این دو قیدی که باید در هم ضرب شود، آیا به صورت متصل و به « گرایش دانش جهانی توسعه» یا این که 

گیرد و یک صفت دیگر  آیند و صفت از موصوفش فاصله می آیند یا این که به صورت صفت و موصوف می شكل اضافه می

 شود. بین آنها فاصله می

و.... مطرح شود یا « گرایش دانش» و « گرایش بینشی» توان ابعاد را در هر کجا با دو شكل ذکر کرد که  ه میج( بل

بیاید، « گرایش دانش» یا « تواند بصورت منفصل مثالً گرایش تنها و یا بصورت متصل مثالً بصورت گرایش بنیش می
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جهانی و کلمه جهانی جهانی، مطرح شود و  این فرض قابل طرح هست، اما یک فرض هم این است که خود کلمه

 آید. در این فرض مفاهیم تجزیه شده و گسترده ترمی شوند. عنوان یا بلكه بیشتر بدست می 6بگوییم 

دانش » یا « جهانی توسعه» س( البته برخی از این حالتها حداقل در ارتكازت عام معنای واضحی نخواهند داشت مثالً 

 «توسعه جهانی

که حرف آخر آن یا نسبت است به چیزی منسوب است؟ چون این کلمه نشان « جهانی » ت کنیم که این ج( حاال دق

 « اقتصاد جهانی» توان گفت:  دهد که نیاز به یک مضاف دارد تا این مضاف الیه معنا داشته باشد، مثالً می می

 «گرایش جهانی توسعه» س( در این اضافه ها همین نحو هست، مثالً 

» یا « اقتصاد جهانی توسعه» گویید :  کنم که می ج( شما حالت آخر را آوردید من برای حالت اول آن صحبت می

» آورید ، مثالً اگر گفتید  چون اولین عنوان و حتی خود کلمه توسعه که برای آن یاء نسبت می« توسعه گرایش دانش

آورید باید برای یک مضاف مطرح شود، چون  یاء نسبت میبهرحال در اینجا نه « توسعه گرایش « یا » اقتصاد توسعه 

 اینها مضاف الیه هستند. 

 «کالن جهانی» گوییم:  س( البته در کالن و خرد، یاء نسبت طرح نیست و می

ج( درست است، در اینجا یاء نسبت نیست، ولی باید یک خصوصیتی در آن وجود داشته باشد که همان معنا را برساند 

 گذارید) کالن( خاطر در آخر کلمه کالن کسره میو به همین 

جهانی ، » یک موضوع است و « گرایش ، بینش دانش» صفت است و در حالی که « توسعه، کالن، خرد» س( یعنی 

هم قید است و این موضوع ، صفت ، قید باید از هم جدا شوند که در این صورت الزم است که حتماً « بین المللی، ملی

توانند اول واقع شوند و به این اساس چهار حالت  ابتدا ذکر شوند، چون آنها قید و صفت هستند و نمی گرایش دانش ،

پس از آن قرار « توسعه جهانی» اول است؛ اما آیا « گرایش دانش» ماند؛ یعنی رود و دو حالت آن باقی می آن کنار می

 ؟ «جهانی توسعه»گیرد یا  می

نزدیک تر است تا توسعه گرایش جهانی، یک بحث این است که توسعه تكاملی که  ج( گرایش توسعه جهانی به ارتكاز

 شود...  در جهان واقع می
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کند؟  فرق می« گرایش توسعه جهانی»با « گرایش جهانی توسعه» شود و معنای  س( البته دو معنای متفاوت مطرح می

دانید، یعنی تكامل جهانی یا جهانی بودن  نی بودن میدانید یا توسعه را قید جها یعنی آیا جهانی بودن را قید توسعه می

تكامل. ضمناً اضافه شدن گرایش به دانش و بینش نیز مورد سئوال است که آیا منفصل باشد یا متصل ، البته به نظر 

 رسد باید متصل باشد و فاصله ای بین آنه نباشد، چون اضافه درونی است. می

نید و موضوع ما اندازه گیری وضعیت تكامل سهم تأثیر خودمان در تكامل خواهید تكامل را توصیف ک ج( گاهی می

 است.

 دهیم  س( اما گاهی نسبت به کل جهان نظر می

گیرید  ج : خیر در اینجا حتی اگر قید تكامل جهانی باشد باز موضوع یک موضوع تاریخی نیست و وضعیت را در نظر می

 ،«گرایش جهانی توسعه»گویید:  برای مالحظه وضع می بینید. ؛ ولی گاهی به جای وضع، جریان را می

 س( یعنی جهانی بودن اصل باشد یا توسعه اصل بادشد ، این همان بحث صفت و موصوف است. 

 ج( کدامشان صفت و موصوف و کدامشان مضاف و مضاف الیه است.

 ایش جهانی توسعه...شود، یعنی اگر بگویید گر س( اگر اینجا را اصل بگیرید، هر دو صفت و موصوفی می

 ج( یعنی گرایش جهانی تكامل بگوییم یا گرایش تكامل جهانی؟

کنید تا  کنید تا ببنید تكامل آن چگونه است و گاهی نیز راجع به تكامل بحث می س( گاهی نسبت به جهان بحث می

 ببنید نظر مردم جهان در مورد آن چیست؟

« گرایش جهانی توسعه»نه است، که این معنای وضعیت است و ج( یعنی این که پذیرش عمومی نسبت به توسعه چگو

کند، اما اگر این قید  گیرد وضعیت را بیان می شود، پس اگر پذیرش جهانی به عنوان قید آن قرار می برای آن ذکر می

 نباشد؛ توسعه مطلوب مطرح شده است.

 سازد. در واقع نظر جهان نسبت به تكامل را مشخص می« گرایش جهانی تكامل»س( 

گرایش تكامل »کند، اما  ج( این پذیرش عمومی است که سهم تاثیر شما هم در آن هست و وضعیت موجود رابیان می

 بیانگر روند تكاملی جهان است.« جهانی
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بیانگر وضعیت موجود است، چون نظر مردم دنیا نسبت به تكامل را مشخص « گرایش جهانی توسعه » س( پس 

 سازد. وضع مطلوب است و کیفیت تكامل جهانی را مشخص می« سعه جهانیگرایش تو»سازد، اما  می

» و « گرایش بین المللی تكامل» ج( البته فقط قید جهانی را ندارید؛ بلكه عناوین بین المللی و ملی هم هستند و 

عیت موجود هم وجود دارند که برای مشخص شدن معانی آنها باید یک تعاریفی را در وض« گرایش تكامل بین المللی

مطرح کنید که در وضعیت بین المللی که بر اساس آن تعاریف تحرکت دارند، یک اختالفاتی هم وجود دارد که مثالً 

 برند. پسندن یا از آن رنج می ملل مستضعف برخی چیزها را نمی

 است. س( تعریف اینها باید مثل قبلی باشد که کدام بیانگر وضعیت موجود و کدام بیانگر وضعیت مطلوب 

ج( در امور بین المللی ) در مباحث مربوط به علل( چند چیز مطرح است مثالً یک مسابقه در زمین بازی تعاریف 

پذیرفته شده جهانی وجود دارد ، یک مذاکره و معاهده هم هست، یعنی درامور اقتصادی یک مسابقه هایی صورت 

یزانی که درعینیت قدرت سبقت گرفتن پیدا شود، آن گیرد و در امور سیاسی و فرهنگی هم مسابقه هست و به م می

کند که مذاکره ها و معاهده ها به نفع یک طرف  تعاریف پذیرفته شده جهانی در امر توسعه، امكان این را فراهم می

 کند. بچرخد یعنی چارچوب بازی در بخش جهانی را معین می

کند که  ن موضوع که ضوابط عمومی چگونه باشد فرق میاین که قرار داد یک کشور با کشور دیگر چگووه باشد، با ای

مسابقه و مذاکره و » البته در این موضوع هم مسابقه هم هست ولی مسابقه آن در یک سطح دیگری است در این ، یک 

پذیرند در صورتی که  برند یعنی گرایش آنها بگونه است که تحقیر را نمی در این مسابقه عده ای رنج می« معاهده است

برند، یعنی برای شما بستری  یابدو آنها رنج می اگر دولتها تحقیر را بپذیرند این تحقیر از دولتها به ملت ها انتقال می

کند و با نظر کمیسیون  آید که از توسعه تعریف جدید بیان کنید که با تعریف پذیرفته شده جهانی فرق می پدید می

ش ظاهر شده، اقتصاد سیاسی در موضعگیری مردم جهان به نفع عمران سازمان ملل متفاوت است. یعنی چون رنج

 شماست.

مثالً آن رییس جمهور مالزی درنظام اقتصاد بین الملل ور شكست شده و جوابی برای ملتش ندارد و حضور در سطح 

 سازد تا با شما قرار دادهای اقتصادی ببندد. بین المللی، امكان مذاکره با او را فراهم می
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آییم، در سطح ملی هم همین مسئله مطرح است و شما در میان ملت خودتان مجبور  ه این طرفتر میحاال یک پل

نیستید که قرار دادهای بین المللی را در آن مشكلی که آنها در مسابقه ،مذاکره، معاهده برده اند شده اند، در همان 

 سبت سهم تأثیر بیشتری دارد.شكل عمل کنید؛ بلكه در فضای ملی کشور شما، انقالب اصل است و به ن

در تعاریف بین المللی سازمان ملل، تعاریف انقالب اصالً پذیرفته نشده است، اما در درون ملت شما پذیرفته شده و 

مردم رأی هم داده اند و در تظاهرات هم حضور پیدا کرده اند. مردم بسیاری از کشورها هم به دلیل آن که از شرایط 

 حاضر هستند با شما قرار داد ببندند.برند،  کنونی رنج می

دهد و از طیف مطلوب گرفته که اراده شما آن  پس ما سه مطلب داریم که مطلوب و موجود را در یک طیف قرار می

کنند قواعد شد سرمایه داری موجود اصل قرار  است که مطلوب بر اساس اسالم اصل قرار گیرد تا آنجا که اصرار می

 گیرد.

گیرد تا وضع مطلوب  رایش بین المللی توسعه را در نظر بگیرید وضع موجود در یكجا یكدست قرار نمیبنابراین اگر گ

 هم از آن جدا باشد.

دهد، یعنی ممكن است بگویید که سطح  گیرد و تطبیق وضعیت موجود و مطلوب را نتیجه می در یک ردیف قرار می

توانیم بگویید تقدم این قیود وضعیت را عوض  است و نمیملی، وضعیت موجود با وضعیت مطلوب ، تطبیق پیدا کرده 

 کند. می

رساند،اما موجود در ملی با موجود در شكل بین المللی از یک جهت )  ج( بله، گرچه قیود مطلوبیت و موجودیت را می

رایش کند ، ولی در جهت دوم مانند جامعه آمریكا گ جهت گیری ، موضع گیری ومجاهده و روشی( اختالف پیدا می

وضعیت موجود و مطلوبشان تا سر حد جهانی گسترده شده است، یعنی به نسبت در جهانی هم سطح تأثیر خودش را 

 ظاهرکرده است یعنی مطلوب را دیدگاه جامعه آمریگا، همین شرایط کنونی است. 

سطح ملی تطبیق یافته س( برای آنها وضع موجود مطلوب در سه حالت تطبیق پیدا کرده است، اما از دیدگاه ما در 

 است.
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در صد( و  10ج( نه تطبیق صد در صد ندارد، بگویید در جامعه ما در سطح ملی به وضع مطلوب نزدیک تر است ) مثالً 

در صد و در سطح  30باید برای آن شیب درست کنیم تا بیشتر تطبیق کند، در حالت بین المللی تأثیر آن حدود 

 جهانی تأثیر آن خیلی کمتر است.

س( پس وضعیت موجود و مطلوب از نظر فلسفی عوض نشد ) و تعریف آن همچنان ثابت است( اما تطبیق آن عوض 

 شد.

توانیم بگوییم حضور ما در  ج( ما اگر بخواهیم معنای شرایط نظام اسالمی و عوامل درون زای آن را مالحظه کنیم، می

ت؛ چون تعاریف بر اساس نظر ما نیست، حتی از لحاظ سطح بین الملل ) حداقل از نظر اقتصادی( بسیار ضعیف اس

کنند و دالر تقریباً رایج ترین ارز جهانی  کند؛ ولی با دالر آمریكا معامله می ارزی هم هیچ کشوری با ریال ما معامله نمی

 است.

ح ملی این تأثیر البته معنایش نبودن ما در سطح بین المللی نیست ما هستیم اما در صد تأثیر ما کم است، ولی در سط

 زیاد است و بیشترین حضور داریم. 

خواستیم موجود را بنویسیم و در یک  آید. چون در یک طرف جدول می س( بنابراین دو طرف جدول تعریف بدست می

 طرف آن مطلوب. 

ن طرف نویسیم ) البته در ای نویسیم و در آن طرف علت ها را می ج( در یک طرف جدول، موجود را ) یعنی اثر( می

 جدول ها کوچكتر است و در آن طرف بزرگتر است( 

در طرف سمت راست جدول نام )عنوان( است و در سمت چپ، آن شاخصه است و در جدول نهایی هم سمت راست، 

 نام و عنوان کلی است و در سمت چپ ، موضوعات جزیی هستند.

ن وضع موجود است و عنوان ها وضعیت س( آیا موضوعات جزیی همان وضع موجود نیستند، یعنی شاخصه ها هما

 مطلوب هستند؟

توان گفت اینها وصف هایی  ج( اگر عنوانها وضعیت مطلوب باشند ) نه این که نامهای کلی و او صاف باشند( آیا دیگر می

ند. پس کنند یا این که معنا ندارد که مطلوبها ، اآلن دارای سهم تأثیر باش هستند که سهم تأثیرشان ار در کل معین می

موجود و مطلوب را اآلن نباید در اینجا بنویسیم، بلكه در اینجا یک عناوین کلی داریم، که پشت سرش آثاری مثالً نظام 
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شود و تغییر این  شود و علل آن در این قسمت نوشته می ارزشی یا نظام فكری که به دست آمده، در اینجا نوشته می

گردد، یعنی علل فلسفی تبدیل به علل  موضوعات و علل فلسفی باز میها هستند به  علل که در عینیت همان وصف

 شوند و علل عینی هم متصرف فیه ما هستند. عینی می

گوییم موضوعات در پیدا شدن سهم تأثیرها، نقش  نویسیم ) نه آثار را (؟ برای این که بعداً می اما چرا علل در اینجا می

شود که بین علت فلسفی و  فلسفی و در قدم بعد اشیاء عینی نوشته میعلت دارند پس سمت چپ در ابتدا علت های 

 معلول فلسفی باید موضوع، تخمین زده شود. 

 توان وضعیت موجود دانست؟ س( آیا اشیاء عینی خارجی را می

توان  توان وضعیت مطلوب را نوشت اما آیا در این طرف هم وضعیت موجود را نمی درست است که در آن طرف نمی

 ت؟نوش

ج( هر دو وضعیت موجود هستند منتهی در اینجا بنام اوصاف و در آنجا هم خودشان پس یک طرف اوصاف و یک طرف 

 گیرد و علل هم ابتدا فلسفی و بعد عینی است. علل قرار می

ین گیرند و اکنون باید معلول آنها را در سمت چپ تعی س( پس اینها دارای قید فلسفی بوده و عنوان مطلوب قرار می

 کرد.

علت است، « گمانه، گزینش، پردازش»کنیم که در جدول جامعه مثالً  کنیم، بلكه علت را ذکر می ج( معادل سازی نمی

که موضوع هستند، نسبت به این مباحث دارای هماهنگی شون و اگر این « چرایی چیستی، چگونگی»برای این که 

زیند به صورت هماهنگ رابطه اش را با گمانه زدن برای  می علت ها عمل کرد، یعنی همانگونه که برای چرایی گمانه

چگونگی نسبت به یک موضوع واحد مشخص کنید و بگوید وحدت و کثرت از نظر فلسفه چیست و از نظر فیزیک 

« هستی، فیزیک، ریاضی»گیرد نظام تعاریف ما یک نظام کامل است. این نظام کامل  چیست که اگر این کار انجام می

شوند؛ اما در نهایت به جای  شود که اآلن اینها در مقابل هم مطرح می علت می« گمانه، گزینش، پردازش»ود و ش اثر می

 گیرند. موضوعات قرار می« گمانه، گزینش و پردازش

 والسالم علیكم و رحمه اهلل

 





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی سیاست مدل تنظیم

 3جلسه 

 26/11/1379تاریخ جلسه:  3111کد جلسه: 

 عنوان کلی: بحث محتوائی مدل اقتصاد

 3111شماره جلسه : 

 حجت االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی: بسم ا....

االن دیگر سیر دهد؟ یعنی ما  خب حاال اگر ما بیاییم گرایش، بینش و دانش را در هم ضرب کنیم چه چیزی بدست می

بریم. بدون این که توضیح بدهیم، هر جا که الزم شد توضیح  کنیم که کار را کارگاهی جلو می را این گونه شروع می

 دهیم. می

خواهم موصوف دوم، دانش باشد؛ یعنی اگر یک  گرایش، بینش و دانش، این طرفِ گرایش، صفحه سفید بینش، می

بخشِ گرایش با همه ظرائفش برای سیاست، هر چه زیر بخش بینش قرار جدول بزرگ داشته باشیم که هر چه زیر

کنیم  گوییم برای اقتصادی. بنابراین اضافه می گیرد می بگیرد، بگویید برای فرهنگی، هر چه زیربخشِ دانش قرار می

ه و علم. دانش، علوم ی مذهب با دانش، بینشِ دانش، فلسفه با علم، اینجا دین و علم، فلسف گرایشِ دانش، یعنی به رابطه

ی دانش. پس از این جا مذهب، مثالً در اقتصاد، دانشِ اقتصادی. حاال فرض بر این شد که دانش را معادل اقتصاد  پایه

 بگیرد این جا فلسفه و اقتصاد، علوم پایه و اقتصاد. 

 اقتصاد نه مذهب و اقتصاد. گوییم گرایشِ دانش، پس مذهبِ بیند در حالی که می که دارد جداگانه آن را می« و( »1س

 گیری. آن چیزهایی که قبالً گفتیم. گیری، موضوع ج( مذهب یعنی جهت

 ( پس جهتِ اقتصاد بگوییم.1س

شود نظامِ ارزشیِ اقتصاد، نظامِ  گیریِ اقتصادی، مجاهده اقتصاد، که می گیریِ اقتصادی، موضع ج( جهتِ اقتصاد، جهت

گیری که  شود مذهب و اقتصاد؛ یعنی جهت د که توضیحات خُردش گفته شد. میدستوریِ اقتصاد، نظامِ حقوقیِ اقتصا

 هایی کلی که درباره ]؟[ و اقتصاد. آید. فلسفه؛ سنجش گوییم از مذهب می می

 ی اقتصاد دو تاست؟ ( این جا فلسفه1س
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 ی اقتصاد باید رابطه داشته باشد با جهان بینی و اال فلسفه ]؟[ ج( فلسفه

 بق نیست با حقیقت علم( مگر این منط1س

خواهیم ضرب  ج( نه، علوم پایه و علم اقتصاد خیلی خوب ما این جا فعالً این را داریم توضیح مختصری هم داریم. می

تایی پیدا شود برای این، یک جدول  27کنیم بنابراین ]؟[ کارش نداریم یعنی چه؟ یعنی عالوه بر فرضی که یک جدول 

برای این است. یعنی موصوف دوم یا دانش است یا بینش است یا گرایش  27جدول تایی برای این است و یک  27

 گیری ]؟[ است. اگر گرایش بود سیاست هم است فرهنگ اگر دانش بود، اقتصاد. بنابر معادله

 ( این برای تكمیل شدن باید یک بار دیگر در خودش ضرب شود. همینطور است؟1س

تواند داشته باشد. اگر بخواهیم  در خودش ضرب کنیم تشریح بیشتری می ج( خب حاال ما این را که مشخص کردیم

سریع جلو برویم، این را بدون تشریح برویم تا آخر]؟[ به عبارت دیگر تشریحش را از طریق نسبتش به موضوعات پیدا 

 کنیم.. ......... )سالم علیكم( که ببینیم گرایش، دانش، بینش ضرب شود در توسعه، کالن و خرد.

 ها اقتصاد است. ( چرا در آن ضرب شود؟ در حالی که سومی1س

شود و ضرب در کل بعدی؛ یعنی سر فصل جدا  آید ضرب در کل این می کنم، هر سه اینها، هر چی در می ج( عرض می

 تان از باال است؛ یعنی به عبارت دیگر سه تا جدول تعریف که بگیرید اینها. .. شدن

 ( این را متوجه شدم. 1س

 آن وقتی این درسی را که برای آقای صدوق گفته چی بوده؟ این بوده که آمده در توسعه، کالن ]؟[ ج( 

شود  ( حاال سؤالی که من دارم آیا توسعه، کالن و خرد عین گرایش، بینش و دانش، اول در خودش دو بار ضرب می1س

 بعد در...

اش  رای ]؟[ برای این که معنی روشنی از سه طبقهج( تشریحی همیشه ضرب شدن در خود فقط برای تبیین است، نه ب

عده کار کند لزومی ندارد که ]؟[ چون  کند، که آدم معنایش را که علی ها به معنا کردن کمک می داشته باشیم این

شود این چه طور  می« هیچ»گیرد ولی گاهی که  شود همین کار انجام می بوسیله موضوعاتی که در زیر بخش ضرب می

 شد؟
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توانیم سه بار در خودش ضرب کنیم، گرایش، دانش و بینش را معادل قرار دهیم با یک بار ضرب شدن  پس ما می( 1س

 هر کدام از اینها در پایین.

 نویسی شود. گیرد باید معادل ج( به یک معنا بله، ولكن باز وقتی اصطالحات پشت سر هم قرار می

اری نداریم. دوبار هیچ توجیهی ندارد، نه سه بار است که بگوییم در دانم یک بار که باشد دیگر اصطالحاتِ تكر ( می1س

 باب کانون شده است نه یک بار است که بگوییم جلوگیری از تكرار است.

ی خودش با خودش به شما  ای نه پیچیده، از رابطه این موضوع با موضوع دیگر، رابطه ج( در دو بار، یک نمای ساده

ها را از دو استفاده کنیم، اگر بگویید که  گوییم پاورقی هایی بنویسیم، می ییم پاورقیکند اگر بخواهیم بگو کمک می

گوییم دیگر پاورقی نیست، ضمیمه است. برای این که معادلش را پیدا کنیم. بعد در راه گم  شود، می خوب حاال سه می

د که دیگر کامالً مشخص بشود. ما نوعاً ای دیگر بنویسی گوییم بروید در ضمیمه نویسم، می گویید سه بار می نشود، می

کنیم لذا آقای صدوق آمده کامالً ولو ناقص گزینش را انتخاب کرده، ولی  وقت داشته باشیم تا دو بار را حتماً ضرب می

کنیم با  کنیم؟ سعی می تا دو بار را هم معادله نوشته است توانسته است راحتر باشد. االن به دلیل ضیق وقت چه کار می

آییم بگوییم که گرایشِ دانش، بینشِ دانش و  اش را بنویسیم. حاال می اش را پیدا کنیم، معادله بار طبقات موضوعی یک

نویسیم: توسعه، کالن و خرد. گرایشِ دانشِ توسعه، گرایشِ دانشِ کالن، گرایشِ دانشِ خرد،  دانشِ دانش. زیرش می

شِ خرد، دانشِ دانشِ توسعه، دانشِ دانشِ کالن، دانشِ دانشِ خُرد، بینشِ دانشِ توسعه، بینشِ دانشِ کالن، بینشِ دان

 تا درست شد. 6خیلی خوب 

بریم؛ دانش اقتصاد، گرایشِ دانش، بینشِ دانش، دانشِ دانش، طبیعتاً ]؟[ توسعه کالن ]؟[ توسعه کالن  در جدول می

و ملی، اینجا باید توضیح دهید گرایشِ دانشِ کنیم در جهانی، بین المللی  آییم ضرب می ]؟[ توسعه کالن ]؟[ حاال می

 ی جهانی چه چیزی است؟  توسعه

 گرایش، دانش، کالن و بین المللی اشتباه کردم، توسعه.

 ( سؤالی است.1س

 تا سؤال اقتصادی 6ج(یعنی 
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تا  27از  27شود  ( اگر ما بیاییم گرایش، بینش و دانش را سه بار در خودش ضرب کنیم که ضربش کامل شود، می1س

تا است. حاال از این  27تایش باید برای اقتصاد باشد، بعد توسعه، کالن و خرد سه بار در خودش ضرب کنیم، این هم  6

 تا؟ 27تایش برای اقتصاد است یا نه، کل  6تا  27

 تای پایین  27ج( کل 

 ترین وضع اقتصادمان است این گونه است؟ کامل 27در  27در  6( یعنی ما 1س

 ترین وضعیت تشریحی اقتصاد است. کاملج( 

 ( اقتصاد است 1س

 ج( تشریحی است.

 تا است. 27تا  6( یعنی 1س

دهد، نه این که خیال کنید جدای، جدای جدا است، امكان  تایی که امكان تشریح را به ما زیاد می 27تا  6ج( یعنی این 

کنیم سه سطر را  ا به موضوعات دیگر که تعریف میکنید. این خود موضوع ر تشریح یعنی موضوع را درسه سطر ذکر می

 دهد. تغییر می

 تا باشد؟ 27( و اال اصلش باید 1س

شود؛ یعنی در حقیقت سه تا  می 27آید  تای شما می 6نباید باشد.  27. کمتر از 27تا باید بشود  6ج( بله، یعنی حتماً 

 27شود. االن  می 27در این سه تا  6شود  ینجا دارید میتا. سه در سه تای اصلی که ا 27تا این  6آید در  از باال می

 تایتان درست شد.

خواهم همین را بگویم، اگر سه تا از باال بخواهد بیاید یا این سه تا، به خاطر این است که اصالً ضرب  ( االن می1س

 ضرب شده است؟ انجام نگرفته یا به خاطر این است که دوبار ضرب شده است یا به خاطر این است که سه بار

گیرد فقط برای فهم  هایی که در خود هر جدول نسبت به خودش انجام می ج( یعنی به عبارت دیگر موضوعاً ضرب

 نسبی بودن مفاهیم است.

 ( پس نباید ضرب انجام بگیرد.1س

 گیرد برای تشریح؛ یعنی یک جدول تشریحی درست کنیم که گم نشویم. ج( انجام می
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 یح پس ضرب نكنیم ( عیب ندارد غیر تشر1س

 ج( نه

دهد که کلیه موضوعات است نه فقط  به ما می 27( حاال اگر ضرب نكنیم این سه تا در این سه تا در این سه تا 1س

 اقتصاد یعنی یک دانه...

دهم. آن چه را که در اینجا مالحظه کردید سه بار در خودش ضرب کردید، سه تا تحویلتان  ج( دوباره توضیح می

 شود سه تای خاصِ بخشِ. ..  ه تای خاصِ بخشِ دانش، سه تا خاص بخشِ دانش میدهد. س می

خواهم قبل از این ضرب، یعنی دیگر تشریح نكنیم بنابر  فرمایید؟ این یک بار ضرب شده. می ( کدام قسمتش را می1س

 دهد. به ما میاین که تشریح نكنیم یعنی ضربی انجام نگیرد حاال ضرب انجام نگرفته است همه موضوعات را 

 ج( موضوعات ]؟[ ضربی که انجام نگرفته اینجا هیچی دیگر صفر است.

 ( اینجا یک است.1س

ج( اینجا را اگر یک بگیرید معنایش این است که این سه تا را بُعد جهانی نبینید، این سه تا بعد جهانی است انعكاسش 

مبنا است غیر از موضوعات، باید با موضوعات تفاوت  در این یكی فقط خاصیت تدوینی ندارد. روشن شد؟ پس اینجا که

سازی باید  ای که زمان توانند برای عصر بعدش استقالل داشته باشند ولی در ریشه و جوهره داشته باشد. موضوعات می

 توان دانشِ اقتصاد بدون گرایش و بدون فلسفه و جهانی تعریف کرد.  حتماً بُعد باشد؛ یعنی به عبارت دیگر نمی

 توان تعریف کرد؟ توسعه را بدون کالن خرد می  ( اصال1ًس

کند.  ج( نه، عنایت بفرمایید، ولی موضوعاتش یا توسعه است؛ یعنی این که فعل، موضوعاً است، حرکت را دارد بیان می

توانید سه تایش را  توانید موضوعاتِ دانش بگیرید، می ولی این بخش، بخش موضوعات است این موضوعات را می

 توانید موضوعات را گرایش بگیرید. وضوعاتِ بینش بگیرید، میم

 ترین جدول است؟ ( در این حالت کامل1س

ج( این االن یک جدول کامل اقتصادی است که از نظر عناوین اصطالحی، شما نباید بتوانید چیزی را پیدا کنید. از 

 چیزهای اقتصادی که اینجا جا نداشته باشد.

 ضرب در خودش ضرب کنیم؟ ( حتی در صورت تكمیل1س
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دهد ]؟[ البته این شرحِ به موضوع است. شرحِ به سطوحی که بخواهد  ج( باید اینجوری باشد. باید آنجا شرحی که می

تر شد. حاال  نیست. خب حاال از نظر روشی، یک مقدار کار مشخص  خودش را به صورت عام و خاص ذکر کند،

 نویسیم چند چیز مبهم داریم. هایی که می ست معادلهخواهیم معادله نویسی کنیم. طبیعی ا می

تا موضوع دانش. در سه تا است. ]؟[  6تا موضوع فلسفی،  6تا موضوع گرایشی داریم. از یک زاویه که نگاه کنیم  6ما 

تا بین  6تا جهانی داریم،  6تا خرد داریم. در سطح،  6تا کالن داریم،  6تا توسعه داریم  6این سه تا بیایم، زیر بخش 

خواهیم در جدولِ تعریف هم بیاوریم.  اش نوشتیم، حاال می کنیم معادله تا ملی. در طبقه بندی فرض می6المللی داریم و 

 کنیم در کارگاهی تا آخرین راه را سیرکنیم. اگر توسعه، کالن و خرد بنویسیم اصطالحات اقتصادی،  سعی می

 یا تعریف دیگری برایش قائل هستید؟ ( آیا همان اصطالحات اقتصادی مورد نظر است1س

گویند اقتصاد توسعه ]؟[ آن ها مثالً  ج( حاال تعریف دیگری هم داشته باشیم ولی در کلیت، معروف است که می

 اش و خودش. اش، فلسفه گوییم توسعه دارای سه بُعد است گرایش ی تكنولوژی، ما می گویند توسعه می

 گوییم  ( این را عامتر از آن می1س

گوییم ولی در عین حال بحث توسعه است، بحث اقتصاد است. ما در موضوعات کالن برایش تعریف  تر از آن می ج( عام

توانیم سه بخش بیاوریم ]؟[ ولی با  گوییم که کالن دارای سه بخش است: توسعه، خرد و کالن را ما می گوییم، می می

رایشِ اقتصاد، مذهبِ اقتصاد بیاوریم آیا همین طور است؟ ارتكاز در جدول تعریف، خیلی نزدیكتر است. ولی اگر گ

 ها چه چیزی است؟  کنیم درباره این که گرایش مسئله ]؟[ به یک معنا گفت که بحث می

 ( آنها مكاتب اقتصادی دارند مفاسد ]؟[ بخواهیم نزدیک کنیم ]؟[1س

شود  های اقتصادی داریم در اسالم نمی رزشگوییم که یک ا شود. مذهب و اقتصاد می ی اقتصاد، مكتبها می ج( فلسفه

شود وارد شد. اگر ما بیاییم توسعه، کالن و خرد را اصل قرار دهیم و مذهب را زیر بخش  انكارش کرد. از دو جهت می

های  آن یعنی جریانِ مذهب، جریانِ فلسفه، جریانِ دانش را بتوانیم طرح کنیم ولی اگر از اول مخزن را گرفتیم ارزش

توانیم بگوییم اقتصاد وضعیت جهانی  ها را دوباره چیز گرفتیم، تحت شعاع آن بحث کالن خرد، می ی؛ یعنی ارزشاقتصاد

به چه صورت است؟ این که خیلی ملموس است. وضعیت جهانی چگونه است؟ وضعیت بین المللی چگونه است؟ 
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کنیم، بحث گرایش را  ث توسعه را میگوییم حتماً بح وضعیت ملی چگونه است؟ همه این ها را هم وقتی جهانی می

 توانیم انجام دهیم. کنیم، همه این ها را می کنیم، بحث بینش را می می

 ( ]؟[1س

توانیم تقسیم کنیم. بگوییم که ما یک اقتصاد جهانی داریم؛ یعنی یک تعاریف  ج( جهانی را بین المللی گرفتند. اینجا می

مان  ین و غیر مسلمین یعنی به عبارت دیگر ما بر اساس دستگاه ارزشیی جهان، یک وضعیت داریم مسلم پذیرفته شده

 با اسرائیل معامله نكنیم.

 ای، ملی ( بكنیم جهانی، منطقه1س

کنیم  خواهیم بگوییم که اصالً اسرائیل در منطقه ما است ولی ما با آن معامله نمی ای می ج( این نه، باز در تعریف منطقه

 باشد.هر چند برایمان سود داشته 

 ( عدم همكاری یک سیاست است.1س

ج( این جداسازی بر اساس منطقه نیست. بر اساس یک وضعیتِ خاصِ بین المللی است که ما برای خودمان داریم؛ 

 یعنی به عبارت دیگر اسرائیلی که در منطقه است و آمریكایی که در منطقه نیست.

المللی باشد. یعنی  تر از مفهوم بین برایش ]؟[ دارد که عام( جهانی را بگذاریم عمومی، به چه صورت است؟ عمومی 1س

 کنیم. خواهیم نزدیک کنیم به ارتكازات یعنی مرتباً داریم معادل سازی می می

ج( بله، خب حاال اوالً ما ببینیم اگر جهانی را آمدیم جا انداختیم تعاریف استاندارد و بین المللی است ولكن ما در 

 کنیم.  کنیم و بر اساس سود اقتصادی معامله نمی ی ملل یک گونه معامله نمی با همهاستاندارد بین المللی 

 ( ]؟[1س

های جهانی داریم که یک چیزهایی را تثبیت کردیم، یک استانداردهایی داریم،  ج( اصالً بیمه جهانی داریم. کنفرانس

اهیم نفت بفروشیم، نفت تعریفاتی دارد، خو هایی داریم، یک ضوابطی داریم، یک تعاریفی داریم. یعنی می یک شاخصه

گیرد، در انرژی کجا  هایی دارد، غلظتش، سنگینی است و در چه و با چه کسی قرار می یعنی چه؟ یعنی یک شاخصه

 است، یک تعریفاتی دارد، یک حسابی دارد.
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المللی  جهانی، ملی و بین خواهم فلز بخرم، آهن بخرم، آلومینیوم بخرم، یک تعریفاتی دارد. وقتی شما کلمه مثالً می

توانید این را اصل قرار دهید و توسعه، کالن و خرد گرایش  آورید، بسیار نزدیک به عینیت است. درعین حال می می

شود. در عین حال کلمه  اینها را. عینیت را بزرگ کنید چون ملموس است طبیعی است که خیلی زود پذیرفته می

 هل فن است، آن هم یک چیزی است که...توسعه، کالن و خُرد هم اصطالحِ ا

 ( حتی آنها بیشتر کالن و خرد را ]؟[1س

 ی تكنولوژی مطرح است. ج( اقتصادِ توسعه هم حاال توسعه

( در بخش اقتصاد کالن ] ؟ [ درس دانشگاهی دو تا درس دارند اقتصاد خرد و اقتصاد کالن. اگر این ]؟[ درس دو 1س

 اقتصاد خرد و اقتصاد توسعه. گذاشتند اقتصاد کالن،  واحد می

 ی اقتصادی ج( اقتصاد توسعه در عین حال این طور نیست که توسعه

گویند اقتصاد توسعه یا مفاهیم عامش مورد نظرتان  ی اقتصادی داریم، اقتصاد توسعه هم داریم. یعنی می ( توسعه1س

 روید در اقتصاد کالن یا مفاهیم جزء مورد نظرتان است...  است. می

 گوییم استراتژی پولی را معین کنید، مثالً استراتژی  ج( استراتژی اقتصادی. به عبارتی وقتی ما می

رود استراتژی اقتصادی مثالً سیاست اقتصادی مثالً خردتر آن که اسم آن را  رود. می ( اصالً از تقسیم بندی کنار می1س

بندی خود اصل اقتصاد. اصل اقتصاد  رود، غیر از دسته میبندی سیاستها  گذارند؟ حقوق اجرایی؛ یعنی آنجا دسته چه می

شود یا مفاهیم جزء را  خواهید بحث کنید یعنی اقتصاد کالن می گویند دو تا تكیه است یا مفاهیم عامش را می می

 شود اقتصاد خرد.  خواهید بحث کنید می می

 که بخواهیم ما فرق بگذاریم.ج( که طرح کردن مسئله توسعه، کالن و خرد به عنوان اصطالح خودمان 

اش دو تا است. حاال  گویند علمی گویند، می شود برای خودش چه فكری کردید. گرایش نمی ( شروع به بحث می1س

 باید استدالل کنید که نه من علم باطل آوردم، سه تا کردم. ..

گویند. اول ما به چیزی  آنها چه میج( ما اول بگوییم تعریف خودمان از توسعه، کالن و خرد چه چیزی است تا ببینیم 

گوید رونق اقتصادی به چه زمانی  گوییم که بخواهد جریان تكامل را رقم بزند. صرف نظر از این که می معنای توسعه می

گویید. صرف نظر از این آیا در  گویید، وضعیت متعادل اقتصادی به چه زمانی می گویید، رکود به چه زمانی می می
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گوییم  ارید برای توسعه، برای تغییر، برای تكامل، برای عوض شدن موضوعات کالن. ما مثالً میهای ما د سیاست

آید که به جای این که  شود، یک روزی می ها هم عوض می شود، نرم افزارها یعنی دانش ساختارهای اجتماعی عوض می

ها کدام است. کلمه ]؟[  م که دسته بندیآییم بگویی های بزرگ، نمی چهار بازار داریم برای کنترل موضوع دسته بندی

نسبت در کنترل بیاورید نه این که تكامل را؛ یعنی به عبارت دیگر هرگاه بخواهیم ما درباره تكامل و رهبری صحبت 

ی تكاملِ رهبری صحبت کنیم، حتماً باید در سطح توسعه صحبت کنیم، چرا؟ در سطحِ تكاملِ اجتماعی  کنیم، درباره

ها  شود موضوعاتِ دسته بندی یم ساختارها باید عوض شود، از جمله این ساختارهایی که عوض میگوی است که می

 های بزرگ و عمومی. است، دسته بندی

ها، اندیشه ها،  ی ایران این است که[ انگیزه گویید در اقتصاد ایران تكاملش این است که ]اقتصاد تكامل یافته مثالً می

گوییم.  التزایدِ انقالبی باشد. این بحث را حتماً بحث توسعه می تری پیدا کند، رشد دائمعملكردها الهی شود و شدت بیش

داند برای استفاده  سال آینده خودش را مجبور می 20گویید؛ سیاست کلی توسعه برای  آیید می وقتی در درون این می

جویی  تواند صرفه تواند بكند، می اری که میاز تكنولوژی تولید شده در بستر نیازهای تكاملیِ اقتصادیِ مادی، حداکثر ک

 تواند مهندسی برنامه را عوض کند. را عوض کند. در برنامه می« اش مهندسی طرح»در مقیاس تولید را یعنی 

شود  شود ریاضی جدید نمی )علم جدید که بخواهد یک ترکیب جدید یک متد جدیدی را. ..... فیزیک جدید نمی

کن پس بنابراین ما حداکثر کاری که باید بكنیم این است که نحوه تأسیسات را عوض  نمیتحقیقات. ... عینیت پیدا 

توانید عوض کنید، کما این  دی نبود( یعنی مهندسی طرح بدهد کما این که تخصیص را می کنیم... این قسمت در سی

سال آینده اگر  20ی امیدواریم در توانید اصل معامالت را زیر و زبر کنید. ول توانید عوض کنید. نمی که اینها را می

ها عوض شد، نیازمندی جدید پیدا شود، یک کارهایی هم انجام گیرد، یک  گیری ها را عوض کردیم، جهت تخصیص

معادالتی هم داشته باشیم بتوانیم یک کارهای دیگری هم باالتر از این انجام دهیم، این محدودیت ما در سیاستهای 

گوییم که کالن  آییم، می آییم درکالن، در کالن که می لوبِ آن، چیز دیگری باشد. میکلی توسعه است. هر چند مط

گیرد عمومی  هایی که بین دسته بندی کلی یک دانش قرار می های بین موضوعاتِ دسته بندیِ کلی، نسبت یعنی نسبت

توانید تغییر دهید. اینجا  اینجا می توانیم تعریف کنیم؟ ها را می گیرد. این چگونه است؟ آیا این نسبت یک دانش قرار می

توانیم یک عامل دیگر را در دستگاه وارد  کند مگر معادالت عوض شود. اینجا می توانید، آنجا تغییر نمی بیشتر از حد می
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کنید. مثالً بگوییم اگر پول مصرف خیرات شد با مصرف غیر خیرات سه مصرف برای پول قائل شویم، یک مصرف 

خواهیم  بعد بگوییم ما می«. اسراف وتبذیر»گوییم در مصرف امور غیر مشروع  مومی، سه مثالً میخیرات، دو مصرف ع

های عمومی هم فعالً سر جای  یک کاری کنیم مصرف در خیرات بیشتر شود مصرف در تجمالت کمتر شود، مصرف

تی مطرح کنیم، سؤاالت تولید توانیم اضافه کنیم یعنی دسته بندی هایی بیاوریم، سؤاال خودش باشد. یک عامل را می

توانید تغییراتی دهید یعنی هم یک تغییراتی به وسیله تخصیص یا مهندسی غرب انجام دهیم. مهندسی  را، اینها را می

کند،  غرب کالن قابل ]؟[ بیشتر است. یک تغییراتی، یک بخش خوب، اقتصاد خُردمان از شرایط سازی کالن تبعیت می

گوییم  کند، شرایط که ایجاد کرد، ]در[ اقتصاد خرد نمی کند، شرایط ایجاد می بندی میکالن به نسبت که دسته 

هایی  شود به وسیله مثالً انبارداری برای مواد، مثالً محاسبه، کنترل و سازمان. یک تفاوت همیشه کارها دسته بندی می

یرات تسهیالتی قرار دادید و سیاستهای با آن دارد که ممكن است نظامش را کامالً عوض کند، نظام خرد. شما برای خ

تنبیهی قرار دادید یعنی بر یک دسته از امور، تشویقی قرار دادید، برای یک امور سیاستهای توبیخی و بازدارنده قرار 

کند. من باب مثال،  دادید و در برنامه یک سری سیاستهای تكلیفی هم درست کردید که آن ضوابط اجرایی را عوض می

ها که  دهیم، فالن امتیازات را به کسانی که مورد تأیید باشند، حزب ا...، بسیجی زات را به جانبازان میفالن امتیا

دارهایی که چنین  دهید. مثالً سرمایه چیزهایی برای یک دسته دادید. به آنها چیزهای تشویقی دادید گاهی توبیخی می

این سیاستهای دیگر که برای]؟[ برنامه شما تكلیف  کنید که برای عموم، شود. یک دسته تكلیف درست می چنین می

 کند.  هایی را ایجاد می کنید در خدمات، در اعتبارات و در مقدورات کشور یک تخصیص خرد را جور معین می

کند و دقیقاً اجزای عینی است. اجزایِ عینیِ  گوییم که با مضاف و مضاف الیه کار می اقتصاد خرد به آن چیزی می

اقتصادی، چه در روند آن باشد چه در سازمان آن باشد، چه موضوعِ دستور، تشویق و توبیخ. با سه تا دسته  فعالیتهایِ

بندی روبرو هستیم که کدامش را بزرگ کنیم، کدامشان را تحت شعاع قرار دهیم، آیا موضوعات عینی اقتصادی را 

دارد یا موضوعاتی که  ما قدرت تحلیل را مقدم می بزرگ قرار دهیم؟ یا موضوعات انقالب، گرایش، بینش و دانش؟ که به

 در عینیت است مبتال به جهانی، بین المللی و ملی است. یكی از اینها را باید برای سر فصلمان

 انتخاب کنیم. 

 ج( اعوذ باا.....
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ین که در شود انجام داد که سه جدول، جدولهای مناسب در بیاید و بدون ا یک طرح دیگری هم از یک موضع دیگر می

افراد و در انتخاب، ایجادِ تردید کند، آنها را در یک ]؟[ نظری قرار دهید و آن این که، ما کالً از موضع داخل و انقالب 

که نگاه کنیم، موضوع عینی واقعی است. باید در ارزیابی امور، گرایش، بینش و دانش را اصل قرار دهیم و وقتی که 

های اصلی نیاوریم. این به عنوان مالحظه وضعیت  شود گرایش را در مخزن ، نمیخواهیم بر آن اساس نگاه کنیم می

درونی یک مجموعه است و به عنوان یک مجموعه بیرونی یا شرایط، جهانی، بین المللی و ملی را طرح کنیم و به عنوان 

نه این که حذف کند باید  تواند نسبت بین این دو تا را موضوعاً مالحظه کند و به جمع بندی برسیم دستگاهی که می

کنیم در حقیقت یكی با درشت کردن  توسعه، کالن و خرد را مطرح کنیم. بنابراین سه تا جدول که درست می

ی وضعیتِ محدودیتِ شرایط، این که بیرون چگونه است و  موضوعات انقالبی یا درونیِ یک نظام است، یكی با مالحظه

د؟ وضعیت بین المللی ما چگونه است؟ وضعیت داخلی مردم چگونه است؟ گوی چه تعاریفی حاکم است؟ جهان چه می

تواند اینها را هماهنگ  رویم سراغ یک دسته از محدودیتهای عینی و یكی این که موضوعاً اقتصاد چگونه می که اینجا می

اصل قرار بدهیم این بار تكرار شده است؛ یعنی اگر ما جهان را  6کند. در هر سه اینها طبیعی است که این عناوین، 

تا، همچنین توسعه و اینها هستند  6تا هم است. همچنین بینش هم  6گونه نیست که گرایش نباشد گرایش است، 

وری از  نویسیم نهایت نحوه بهره کنیم. معادالتش را هم می نهایت این که در سه محور، بنابراین هر سه جدول را پر می

 کند. آنها فرق می

نی، بین المللی و ملی را به عنوان شرایط، شرایطی که ما در آن هستیم. از نظر ملی نیروی انسانی ما ]به عبارتی[ جها

چگونه است؟ چقدر قدرت دارد که در همه قسمت ها بِكِشد، در بخش تولید، توزیع و مصرفش؟ فرق دارد. بین المللی 

کنیم معنایش این  بینش و دانش را تقسیم میاش همین طور. این شرایط عینی، وقتی بحثِ گرایش،  همین طور جهانی

است که وضعیت انقالب چگونه است و وقتی که توسعه، خرد و کالن نسبت به اینها ]؟[ این سه تا جدول را جور کنیم 

بندی را مشخص  گیرد که ما بدونِ این که اوالً: محورهای اولویت آن وقت صحبتمان در جلسه بر این اساس قرار می

موضوع را  10موضوع صحبت کنیم ما صحبت روی  10خواهیم ]؟[ حاال بنا شده ما روی  چه زاویه می کنیم. ما از

بندی اولویت در چه  خواهیم صحبت کنیم. صحبتمان این است که یعنی اصالً طبقه ایم و از چه خاستگاهی می آورده
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اس اصل قرار دادن محدودیتهای عینی؟ شود؟ بر اساس اصل قراردادن محورهای انقالب؟ بر اس محوری اولویت بندی می

 بر اساس اصل قرار دادن خود موضوع اقتصاد؟ 

 ( باید برای همین تعریف داشته باشیم.1س

آید، ما  بندی کند، یک اولویت بندی می ج( احسنت! اگر ما آمدیم یعنی یک صحبت شده از آن طرف که بیاید اولویت

گوییم از سه  ست؟ توازن باید چگونه باشد؟ بعد سه تا جدول را که میبیاییم بگوییم که نظام اولویت بندی چگونه ا

بندی حرف نهایی را بزنید. بگویید باید این  زاویه، از سه نقطه مختصات، به این مختصات نگاه کرده باشید تا در جمع

ولی یک جدول که از گیرید  چیزها را موضوع نظر قرار داشت. این ]گونه یا شكل[ را هم یک جدول در اولویت بندی می

 رسد که طرح جامعی در تنظیم اولویت بندی باشد.  سه زاویه به نظام نگاه کند. به نظر می

مان  ( ما اگر در هر کدام از این سه محور بخواهیم اولویت یک قرار دهیم، در واقع این اولویت بندی قید اول1س

 شود.  مان جهانی می هیم، قید اولشود، مثالً از جهانی، بین المللی و ملی اولویت قرار د می

ج( این نكته، نكته ظریفی است. آیا موصوفِ دوم همیشه بزرگترین است یا قید اول؟ یعنی در مضاف و مضاف الیه خود 

گویید دسته بندی کردم امور اقتصاد کالن را بر حسب عناوین  شوند. یعنی چه؟ یعنی می قید اول، چون بقیه اضافه می

 یک.

 گوییم درِ باغ، آیا باغ اصل است یا دَر اصل است؟ را دقت کنید مثالً می( خب این 1س

 خواهید ببندید، عنوان کلی گذارید، عنوان که می ج( در باغ را عنوان نمی

شود، اضافه به سمت  خواهم بگویم در مضاف و مضاف الیه معموالً مضاف الیه اصل است، مضافِ به سمت او می ( می1س

 شود. او می

 گوییم جنس، حیوان کلی به مصادیق. یک وقت می ج( ]؟[

 ( آن جا دیگر صفت و موصوف است.1س

 ج( حاال نه، که این طرف

 ( حیوانانِ ناطق1س

 ج( بله
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 ( حیوان صفتش این است که ناطق است غیر اضافه است.1س

های آموزش و پرورش و  ج( کامالً متوجه شدم، نحوه تقسیم ]؟[ اگر بنا شده پارچ ها را تقسیم کنیم، بگوییم پارچ

 های سپاه پارچ

 ( یعنی اگر صفت و موصوفی دیدیم، موصوف قطعاً اصل است. یعنی شیئ موصوف است.1س

 های آموزش و پرورش،  های سپاه، پارچ ج( مثالً پارچ

 آورید. ( صفت و موصوفی است منتها صفت ملكی دارید می1س

 ست؟ ی ملكیت نی ج( وقتی ملكی معنای اضافه نیست، اضافه

 ( باز اینجا آیا پارچ اصل است یا سپاه اصل است؟1س

 ج( سپاه اصل است در مقابل آموزش و پرورش.

گویید یک  کنید، آن وقت می ها دارید بررسی می کنید، یعنی از زاویه پارچ ها را دارید دسته بندی می ( نه، پارچ1س

 دسته مال سپاه، یک دسته مال آموزش و پرورش، یک دسته مال کجاست، اصل آنجا برایتان پارچ است. 

 ج( که ما بین اشتراك بین سپاه و 

 ( آموزش و پرورش 1س

گوییم آموزش و پرورش. ما اگر عنوان  های سپاه، بعد هم می های سپاه، صندلی ارد. حاال دقت بفرمایید، پارچج( عیبی ند

شود سپاه و آموزش و  شود پارچ و صندلی. عنوان بخشی را بخواهیم حساب کنیم می کلی را بخواهیم مالحظه کنیم می

بندی کنند،  وزش و پرورش بیایند اموالشان را دستهپرورش، درست شد؟ حاال ]؟[ اگر ما بخواهیم بگوییم سپاه، آم

 هایشان را، اینجا سپاه را بنویسیم اصل، و آموزش و پرورش اولی است یا برحسب تقسیم به اشیاء؟ ها و صندلی پارچ

گوییم در مضاف و مضاف الیه، مضاف الیه اصل است، در سپاه مثل درِ باغ گفتیم که باغ اصل  ( بر حسب این که می1س

 ست اینجا سپاه، اصل است.ا

 خواهیم تكرار کنیم، سیر کدامشان بیشتر است کدامشان مصداق ]؟[ ج( عین همان را برای آموزش و پرورش می
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رسد که پارچ اینجا اصل شده یعنی پارچ تقسیم بندی شده است. پارچ این دسته،  ( اما از نظر مفهومی به نظر می1س

کنیم مضاف  ایی به آن نگاه  کنیم، پارچ اصل است. اگر اضافه ونه با آن برخورد میپارچ این رنگی، یعنی در واقع صفت گ

 گوییم پارچ بودن در آن اصل است. های سبز، صفت برایش داریم می های آبی، پارچ الیه اصل است. پارچ آبی، پارچ

 تواند هم این طرف صفت و موصوف باشد هم آن طرف. زنم که می ج( من یک مثال می

واقع بین صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه باید تفاوت قائل شویم که در مضاف و مضاف الیه ، مضاف الیه  ( در1س

کند. از نظر لفظی  را اصل بگیریم، در صفت و موصوف، موصوف را اصل بگیریم. چرا که صفت دارد موصوف را وصف می

شود برای آن  ه، پس صفت یک عَرَضی میگوییم موصوف، وصف شد کاری نداشته باشیم از نظر خود ماهیت، می

گویم، مضاف اضافه شده است به چه؟ به مضاف الیه،  شود. اما در مضاف و مضاف الیه می موصوف، پس موصوف اصل می

 پس مضاف الیه اصل بوده، این اضافه شده به آن سمت،

 ج( مضاف الیه ]؟[

 ( در عربی این گونه است.1س

 ج( در فارسی چگونه است؟

 فارسی باید دقت کنیم. ( در1س

ج( درِ باغ، کتابِ من، دوم در صفت موصوف سیب شیرین، موصوف اول است درست است؟ حاال تقسیماتی که 

 خواهیم در جدول کنیم، تقسیمات صفت موصوفی است یا مضاف و مضاف الیه است؟ هر دو تا می

 مضاف الیه باشد.( در عینیت بگوییم یا در الفاظ فلسفی، اگر عینیت بنابر مضاف و 1س

هایی که  شود مضاف الیه ترین عنوان می شود؛ یعنی کلی ج( خب، در مضاف و مضاف الیه. بنابراین مضاف الیه اصل می

ها مضاف و مضاف الیه  شود. اگر عنوان بندی اصل هستند، یعنی عنوان ها در مضاف الیه نوشته می داریم. در تقسیم

 شود.  بین المللی و ملی می نوشته شود، این جدول، جدولِ جهانی،

ی جهانی، یعنی جهانی بودن  ( درست است، حاال واقعاً ببینیم که این چگونه است. مثالً داریم گرایشِ دانشِ توسعه1س

 قید اصلی است، بعد توسعه، بعد دانش، بعد گرایش. 

 ج( خوب است 
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 ( پس با تعریف رایج تفاوت پیدا نكرد.1س

ط این که باید برابر این عنوان معوّنی بنویسیم. حاال صفت و موصوفی چگونه باید معنا شود؟ ج( تفاوت فعالً نداریم، فق

گیریِ  گیریِ دانش، موضع در معنا کردن هستیم. ببینید گرایشِ جهانی، گرایشِ دانش، به عنوان صفت، یعنی جهت

د. در موضوع توسعه، گرایش را داریم گیر گیرد، تالشی که در دانش انجام می ای که در دانش انجام می دانش، مجاهده

 کنیم، گرایش را به عنوان وصف بیاوریم.  تعریف می

 ( به عنوان موصوف1س

 ی جهانی، ج( به عنوان موصوف، گرایشِ دانشِ توسعه

 ی جهانی که. .. ( گرایشِ دانشِ توسعه1س

ی الحادی است، پذیرش قالبش الحادی گوییم گرایشِ دانشِ توسعه در جهان ج( پذیرفته شده است. چه چیزی؟ مثالً می 

ی جهانی طبیعی است که  گویید: فلسفه اصالت ]؟[. دانشِ دانشِ توسعه ی جهانی، می است. بینشِ دانشِ توسعه

ی شناختی، کمیسیون عمران دارد آن را، ]؟[ یعنی به عبارت دیگر  گویید: معادالتی که در جهان معادالتِ توسعه می

 جهانی،ی  ی توسعه علومِ پایه

 شود به صورت صفت و موصوفی معرفی کنیم هم به صورت مضاف و مضاف الیه. ( پس می1س

 خواهید بگویید، این جدول، جدولِ عامِ جامعه است. ها را می خواهد بیاید؟ علت ج( نهایت کدام می

 جدول.( یعنی این عناوین باید قابلیتش داشته باشد هم این طرف جدول تعریف بنویسد هم آن طرف 1س

کنیم اینجا نوشته است گمانه،  نویسیم، یک طرفش. فرض می نویسیم یک طرفش، به اثر می ج( احسنت! به علت می

 شود؟ گزینش، پردازش، اینجا هم برابرِ وحدت، کثرت اینجا چی نوشته می

نش، پردازش گمانه، گزی -2گیری، مجاهده، والیت، تولی و تصرف. ]؟[ تاریخی، اجتماعی  گیری، موضع درجهت -1

درك موضوعاتی، چرایی، چیستی، چگونگی. نسبت به چراییِ وحدت کثرت، چراییِ مكان و زمان، چراییِ اختیار و 

دهد؟ مبدأ نظام تعریف از هستی: فیزیک و ریاضی. اینها نظام فكری  آگاهی، چیستی اینها، چگونگی اینها. چه چیزی می

هستی شناسی برای آقای آملی شد و جدا بود از فیزیک، فیزیک برای  ای، در تكامل ادبیاتش، ]؟[ اگر در یک جامعه

آقای گلشنی شد و جدا بود از ریاضی آن. این دو ربط دارند به ریاضی و فیزیک و ربط این دو با هستی چگونه است؟ 
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چگونگی با هم  شود. حتماً اگر ارتباط بین شان باشد باید چرایی، چیستی و حتماً در ادبیات جامعه بریدگی ایجاد می

شود  شود، پردازش کرد. می هایی که می شود، گزینش هایی که زده می ارتباط داشته باشند تا عنایت ]؟[ یعنی گمانه

اش مربوط شد آن وقت صحیح است بگوییم  درباره این مسائل به هم مربوط باشند، تا اینجا بتوان مربوط ]؟[ اگر نتیجه

 کند. م است و ادبیات با هم دیگر گیر نمیکه جامعه دارای یک نظام فكری منسج

نویسیم؟  خوب حاال..... موضوعاتی که ما داریم مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف آن را در جدول، برایش چه می

آوریم این  ها را می آوریم، محصول ها را می مان، نهایت به علت و محصول. توانستید بگویید که علت اول بر اساس فلسفه

گویید  کنید می دهد که ابتدائاً کاری به عینیت ندارد. االن که دارید کار می جدولِ نظامِ فلسفی به ما می طرف، یک

یعنی چه کاری به عینیت ندارد؟ یعنی در آن نوشته است نفت، معدن، کارخانه و... ولی برای ما، شما بین علت و اثر 

خواهید به صورت  را درست کنید که عناوینی را که می دهید که خیلی راحت بتوانید جدول یک جدولی را تحویل می

کنیم  کلی بگذارید، موضوعات را بگذارید این طرف، یعنی موضوعات شاخصه را. بنابراین ما یک جدول راهنما درست می

شود برای یک جدول دیگری که امكان انتخاب عنوان و انتخاب موضوعات. ]به  دو طرفش پر است. راهنمای ما می

ی عناوینی را که  شود به جدول موضوعات اقتصادی و عناوین اقتصادی، دسته دیگر[ این جدول خالی تبدیل میعبارت 

کنیم،  خواهیم درست کنیم، برای راهنمایی خودمان خوب است که دید داشته باشیم که داریم چه کار می ما اول می

ی این که یكی جهانی را اصل قرار بدهد، یكی را جزء ضوابط کارمان است. آیا حاال سه جدولِ تعریف درست کنیم برا

گرایش را اصل قرار بدهد. در صفت و موصوف، این بخش صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه. .. بعد سه تا دانه است 

 طرح ببریم به عنوان طرح جامعه، 

 شود. ( دیگر از دست آنها ابتكار عمل گرفته می1س

خواهند بدهند، ما به نسبت، نه حاال این که بخواهم بگویم مطلق، به نسبت پیش ج( یعنی آنها هر گونه احتمالی را ب

 اش را داریم. بینی

 اش را داریم اما مطلوب ما یک ]؟[ ( پیش بینی1س

گوییم از سه زاویه نگاه کنید، باید یک برآیند  ج( خب حاال این را باید در نظر داشته باشیم که طرح جامعه که می

نی را که باز کردید برای تحرك، توپی را که هر طرف بیندازند در زمین شما است. اگر در این جا داشته باشد. میدا
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فرصتی به شما داده شود که بتوانید دالیل هر کدام را ذکر کنید و از کل به جزء بروید تا برانید ]؟[ یعنی مثالًَ مفروض 

]؟[ به این حرف شد حتماً به وسیله این دستگاه  ما این باشد که مدیر جلسه که آقای محسن رضایی در آنجا است،

تواند عمل کند، ولی اگر فرصت دفاع داده نشود فقط شما بتوانید اعتراض کنید، این به یک نسبتی کار را  فكری می

کند. پیشنهادی که من دارم این است که، یک حد واسطی بین آقای محسن و شما است و آقای ]؟[ است  تر می مشكل

تواند کمک خوبی باشد. بردن این جدول  قل ]؟[ عنایت دارید به نسبت در جریان قرار گرفتن اعضاء جلسه میایشان الا

 شاید خیلی خیلی مطلوب نباشد. ولی جدول ماتریس آشنایی نسبت به آن داریم. فقط باید مكتوب ببرید که در سه 

وم باید ببریم این را این گونه از این زاویه شود گفت سه نوع دسته بندی یعنی طبقه بندی نظام معل ( یعنی می1س

 دیدیم. روش تولید این. ..

 ج( لزومی ندارد.

 ( نه، االن حداقل برایشان. ..1س

 ج( جا نیافتاده 

اش را مسلط بشوند. قطعاً آنها یک سری  اش ببینند، یا حداقل مبانی ( چون یک بحث درس است باید دوره1س

طبقه بندی نظام عناوینشان دارند. بنابراین ما اگر بخواهیم بحث مدل را آنجا مطرح بندی و  های رایج برای دسته مدل

آید روی مدل و اینكه مدل چه چیزی است. اگر بخواهیم  شود و بحث می کنیم اصالً از موضوع بحث جلسه خارج می

رود، واقع این که دسته  میهای رایج را قبول کنیم، آن وقت در آن دسته بندی  بگوییم که دسته بندی شما قبول، مدل

 بندی بدهیم و صرفاً یک سری شاخصه ذکر کنیم. نگوییم که حاال مدلش چه است.

توانیم نادیده بگیریم به عنوان یک واقعیت  ج( و در عین حال بگوییم که ما مدعی هستیم، ما متغیر انقالب را نمی

مان یكی نیست و به همین  یگر با وضعیت جامعهعینی. یک واقعیت عینی در جامعه وجود پیدا کرد که در جاهای د

 کند.  کنند نوعاً به ]؟[ برخورد می دلیل کارهایی که کارشناسان می

 کند. ( این حرف خیلی سنگین است، یعنی چه؟ یعنی ما یک جامعه داریم دستور ریاضی در آن کار نمی1س

 کند. دستور ریاضیات شما. .. ج( یا نه، دستور شما در آن کار نمی
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گویند یک  ( خب، جا انداختن آن برای کسی که هنوز اول خط است مثل همان ]؟[ است دیگر یعنی آنها می1س

دهد در همه جاهای دیگر دو تا دو چهار تا است، یعنی اولِ بحثِ  جامعه دارید یعنی چه؟ خیر، خیلی هم جواب می

 جدول یک علم تازه است.

 .ج( یعنی به عبارت دیگر چرا این جامعه. .

کنیم، در این دسته بندی از  بریم، آنجا استدالل می ( ما اصالً داخل این بحث ها نیاییم. ما سه نوع دسته بندی می1س

 هایمان این بود، جلو رفتیم، نظام تعریف داشتیم، جدول ماتریس داشتیم، اینها زود است. گوییم. شاخصه این زاویه می

 ه آقای نادران بگوییم، ممكن است خصوصی بگوییم یا نه هنوز؟ج( حداقل این است که این را ما بخواهیم ب

( هنوز نه، در واقع ابراز مدلی است که هنوز تست خودش جواب نداده است. بر خالف این که تست شود در نظام 1س

]...[ 

 آغاز نوار دوم پایان نوار اول

تا جدول درست کنیم، یعنی شروع کنیم به  ج( قبل از این که به این بحث بپردازیم فعالً نتیجه این است که ما سه

 درست کردن.

دهیم جهانی بودن، بین المللی بودن،  مان قرار می کنیم، اول صدر عناوین آییم تقسیم می یک مطلب این است که ما می

ی گوییم جهان گوییم جهانی توسعه، می ملی بودن مقصد، به عنوان، عنوان کلی نه به عنوان صفت و موصوف، یعنی نمی

شود اقتصادِ جهانی،  یک بخش از صحبت است. بین المللی یک بخش صحبت است، ملی یک بخش است. پس می

نویسیم: اقتصاد جهانی شامل تعاریف توسعه، تعاریف کالن، تعاریف  اقتصادِ بین المللی، اقتصادِ ملی، بعد زیر بخش می

چه چیزی است؟ بینش چه چیزی است؟ دانش چه  گوییم گرایش در اینجا آییم، بعدش هم می خرد و از این راه می

شود آیا گرایش باید اولین قید جهانی باشد و توسعه دوم یا توسعه  چیزی است؟ این یک فرض است. یک فرض طرح می

اول و گرایش دوم؟ یعنی بین توسعه و گرایش تقدم و تأخر قابل بحث است. این یک فرض، یک فرض این است که 

برخورد کنیم بهتر است یا این که بیاییم گرایش، بینش و دانش را سه تا بخش در جدول قرار دهیم، اصوالً ما این گونه 

گوییم بعد هر چه درباره عینیت است، این بهتر است و  اول هر چه ]؟ دینی[ بگویید بعد هر چه درباره مكاتب است می
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کنیم در هر موضوعی که رسیدیم موضوع اولش  شراف میبرد یا این که اول بگوییم نه ما اِ قدرت ما را بیشتر و باالتر می

 های دیگر. خواهد این دین را اجرا کند سه محدودیت گیریِ دینی است دوم مطلب اقتصادی که می وضعیتِ جهت

خواهیم تقسیم کنیم. اگر بخواهیم این طور تقسیم کنیم، آن وقت الزم گرایش، بینش و دانش را بیاییم در  این گونه می

اش دینی  تا یک دانه باالیی 27سته بندی بزرگ بیاوریم. باید حتماً در کل اِشراف شود؛ یعنی هر سه تا دانه از مقسم د

کنیم، یعنی مدلی که بتواند مجرا قرار بگیرد. متغیرات را بتواند نشان دهد، که آیا  اش را بعد تعریف می باشد، فلسفه

ها، به طرف آن  ؟ برای کنترل و هدایت، هدایت به طرف آن ارزشخواهیم های دینی شد، نشد. مدل برای چه می ارزش

دستورها، اصالً معنای مدل، کنترل شی متغیر است. عوامل درون زا و برون زای اقتصادی که متغیر را حاصل کند. اگر 

دین  ی از ارزشها تعریف کنیم و بگوییم که مدل چیزی است فیزیكی و فیزیک هم ربطی به مدل را بخواهیم بریده

کند. در این صورت  ندارد، معنایش این است که اداره کردن ربطی به دین ندارد. معنایش این است که دارد تعارف می

کند و دوای سریع که حتماً باید مدل را اسالمی  امور دینی، خود به خود به طرف رفتن مادی شدن شیب پیدا می

د که باید بعداً به آن برسیم. ولكن تنگناهای عینی و شو درست کنیم بسیار مشكل است. آن ارزشها اهدافی می

 کند که باید آنها را فعالً به عنوان ثانوی حذف کنیم. کند، علم هم تأیید می ضرورتهای عینی ایجاب می

دهد. خب این البته یک نكته است، در عین  گیری را دارد نشان می گیری و جهت اگر در همه آن آوردیم، این موضع

گویند: شما در هر  دهیم می کنیم، یک چیزی دست آنها می نویسیم و بر همین اساس حرکت می ا که میحال همین ر

ها هستند. چرا ]؟[. ما  ها هستند، هدف ها آرمان کنید، در حالی که این گیری دینی می آیید، جهت موضوعی که می

ی مطلق از  تواند بریده دهیم نمی که میخواهیم درباره سومین قسمت نظر بدهیم، ولی نظری  گوییم: نه، ما می می

مورد  27تواند ما را در رسیدن به مقصد کمک کند، باشد. یعنی به عبارت دیگر در همه  ها و ابزارهایی که می مطلوبیت

جلسه درباره ارزش  10گوییم جلسه است مثالً می 10کنیم، نه این که  آییم تقسیم را در دوره مختلف تكرار می می

 یم خداحافظ رفتیم سراغ عینیت.صحبتها کرد

 ( خب با این تعبیر پس ما یک جدول اقتصادی، یک نظام. ..1س

 ج( ]؟[ 
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کنیم، چون ما قیود جهانی،  توانیم طبقه بندی  رسد که ما به جای سه حالت، شش حالت داریم که می ( به نظر می1س

گذاریم قید اول، پس قید  ها را می هر کدام از این بین المللی، ملی را با گرایش، بینش و دانش و توسعه، کالن و خرد،

کند، دو قید باقی مانده کدامشان دوم بیاید کدامشان سوم بیاید؟ پس  اول سه حالت دارد، قید دوم ما دو حالت پیدا می

خانه، داشته باشیم، پس درنهایت به  6توانیم برای ترکیب چیدن این  در مجموع ما سه فاکتور یعنی شش حالت می

جا کنیم،  جا کنیم، قیود دوم را هم جابه تا جدول خواهیم داشت. اگر در همه قیود، قیود اول را جابه 9جدول،  3جای 

 جا کنیم. قیود سوم را هم جابه

کنیم بنا به مبنایی که قبالً بیان کردیم که هر  ای که می ای به آن کنم بعد ]؟[ اضافه ج( خب من اول یک اضافه

ودش در سه سطر دیده شود، بنابراین ما باید بتوانیم خود جهانی را هم به عنوان یک فاکتور جدید تواند خ موضوعی می

 مالحظه کنیم یعنی بگوییم که جهانیِ جهانی هم، قابل طرح است.

( یا بگوییم که قیدِ گرایشِ بینش چون گرایشِ دانش، بینشِ دانش و دانش دانش مبنا بود، دو بار در هم ضرب شد، 1س

شود منفصل بیاید، یعنی بگوییم گرایشِ جهانیِِ دانشِ توسعه یا بگوییم  شود این دو تا پشت سر هم بیاید. می می حاال

گرایشِ دانشِ جهانیِ توسعه، یعنی این دو تا قیدی که به صورت مبنا بود گفتیم حتماً باید در هم ضرب شود و بیاید. 

ت صفت و موصوف بیایند. صفت از موصوفش فاصله بگیرد یک صفت آیا متصالً بیایند به صورت اضافه، یا نه به صور

 آخرش بینش فاصله شود.

این که اشاره کردید که ابعاد را هر جا رسیدیم آنجا مقید باشیم که با دو   کند، یكی ج( این صحبت چند حالت پیدا می

 شكل بیاوریم که گرایشِ بینش، گرایشِ دانش شود.

 های مختلف بیاوریم؟  که حالت( خب، آیا متصالً یا منفصال1ًس

ج( که بتواند منفصل بیاید گرایش تنها و مثالً گرایشِ بینش و گرایشِ دانش، این یک طرحی هم چنین طرحی قابل 

 طرح است این فرض این است که نه بگویم خود کلمه جهانیِ جهانی

 ( آنها بیاوریم ضرب کنیم1س

تا دانه داریم یا حتی باالتر یا بیشتر؟ که بشود به اصطالح گسترده  6گفت که  شود ج( بیاوریم یا نیاوریم بنابراین آیا می

 اش کرد و تجزیه کرد.



 ·············································································································································································  91 

کند، یعنی  ( البته شاید بتوان گفت که بعضی از این حالت ها حداقل در ارتكازاتِ عام معنی واضحی پیدا نمی1س

 ی جهانی. انشِ توسعهی جهانی، دانشِ جهانیِ توسعه، د جهانیِ توسعه ]؟[ یا دانشِ توسعه

خواستم این را عرض کنم که ما جهانی با یای نسبت منصوب به چه چیزی است؟ چون باید حتماً  ج( حاال دقیقاً می

 توانیم بگوییم اقتصادِ جهانی. یک دانه مضاف بیاوریم تا این مضاف الیه معنا پیدا کند، مثالً می

 شود به گرایش. عه، اضافه میآید گرایشِ جهانیِ توس ها می ( در این اضافه1س

 ج( شما حالت آخر را آوردید.

 ( حالتی که اول قرار گرفته است.1س

 کنم، حالت اول را بگیریم اقتصادِ جهانیِ توسعه  ج( بله، حاال دارم درباره حالت اولش صحبت می

 ی گرایشِ دانش ( توسعه1س

توانید حتی کلمه توسعه، اگر گفتید اقتصادِ توسعه  نمی آورید ی گرایشِ دانش، چون اولی را با یای نسبت می ج( توسعه

 آورید به عنوان مضاف الیه است. ... ی گرایش، به هر حال آنجا که یای نسبت را می یا توسعه

 ( البته ما در کالنِ خرد، یای نسبت نداریم کالنِ جهانی1س

در آن وجود داشته باشد که آن کار را به  ج( خب در کالنِ جهانی، یای نسبت ندارید، ولی باید حتماً یک خصوصیتی

 با کسره "کالنِ"عهده بگیرد 

ی کالنِ خرد، صفت است در حالی که دانش، بینش و گرایش یک موضوع را دارید  ( این طور بفرمایید توسعه1س

 گویید. می

 ج( جهانی را هم. .. 

 ( باز هم آن قید است.1س

 گذارید به یک چیزی  ج( یک قیدی را دارید می

( یعنی قید و صفت و موصوف را از هم جدا کنیم. اگر این گونه باشد پس باید حتماً گرایشِ دانش اول بیاید. یعنی 1س

توانند اول واقع شوند.  رود. چون این دو صفت هستند نمی رود، این دو حالت از بین می آن حالتهای دیگر از بین می

 رود کنار. توانند اول بیایند پس چهار حالت می ستند، نمیصفت یا قید است، اینها صفت هستند، اینها قید ه
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 ماند چه چیزی است؟ ج( آن وقت حالتی که باقی می

 ماند که گرایش و دانش اول است. آیا توسعه جهانی بگوییم یا جهانیِ توسعه؟ ( دو حالت باقی می1س

آید ابتدائاً بگوییم گرایشِ مثالً  ن طور میی جهانی، گرایشِ دانشِ جهانیِ توسعه، به ذهن ای ج( گرایشِ دانشِ توسعه

 ی گرایشِ جهانی اول،  تر است تا توسعه ی جهانی، به ارتكاز نزدیک توسعه

 ( گرایشِ جهانیِ توسعه بگوییم.1س

 شود. ی تكامل که در جهان واقع می ج( توسعه

توسعه یعنی آیا جهانی بودن را قید ( پس این دو تا معنی مختلف دارد. گرایشِ جهانیِ توسعه یا گرایش جهانی 1س

 گیرد؟ گیرید یا توسعه را قید جهانی بودن می توسعه می

 گویید یا این که. .. ج( یعنی تكاملِ جهانی می

 ( جهانی بودنِ تكامل1س

 ج( جهانی بودن تكامل، بله

باشد. ظاهراً باید متصل ی گرایش، دانش و بینش متصل باشد یا منفصل  شود به آن بحث آیا اضافه ( این اضافه می1س

 رسد نباید بین آن فاصله باشد.  شود، به نظر می باشد. وقتی به خودش یا دورن خودش اضافه می

خواهیم توصیف کنیم و توصیف ما یعنی اندرزگیری وضعیت تكاملِ صنعت تأثیری که در تكامل  ج( تكامل را می

 گذاریم. می

 ( گاهی نسبت به خود جهان 1س

تواند جهانی به اصطالح قید اول که آوردید جهانی آوردید ولی  گوییم. تكامل می تكامل که داریم می ج( نه، درباره

اش چگونه است؟  گویید وضعیت چگونه است؟ وضعیت جهانی، وضعیت توسعه موضوع آن، موضوع تاریخی نیست، می

گویید  شود گاهی هم می ضع اول میبینید گاهی هم جریان را، گاهی گرایشِ جهانیِ توسعه و یعنی گاهی وضع را می

 که. ..

 ( جهانی بودن اصل باشد یا توسعه اصل باشد؟ بحث صفت و موصوف است.1س

 ج( بله، کدامشان صفت و موصوف کدامشان مضاف و مضاف الیه است؟
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 شود اگر آنجا را اصل بگیریم، یعنی اگر بگویم گرایشِ جهانیِ توسعه. ( نه دو تایش صفت و موصوفی می1س

 ( یعنی گرایشِ جهانیِ تكامل، گرایشِ تكاملِ جهانی چه طور؟ج

کنید،  کنید که تكاملش چگونه است یک وقت نسبت به تكامل بحث می ( یک وقت دارید نسبت به جهان بحث می1س

 نسبت سطح به جهان چگونه است.

ین وضعیت است گرایشِ گویید نسبت به توسعه ]؟[ ا ج( یعنی پذیرش عموم چگونه است؟ پذیرش عمومی را که می

ی جهانی، تكاملی که جهانی باشد، پذیرفته شده باشد وضع است. این وضع نیست،  جهانیِ توسعه. گرایشِ توسعه

مطلوب است بحث درباره این است که گرایش جهان در توسعه، تكامل چگونه است اولین وضعیت است که پذیرش 

 کنید. کنید یا نه دوباره بررسی می رسی میجهانی، قیدش است. دومی مطلوب، شما همین طور بر

 کنیم، دقت کنید. گرایشِ تكاملی که جهانی است، پذیرفته شده است. دوباره مرور می

 گوید، همه کشورها نسبت به جهان ]؟[ ( گرایشِ جهانیِ تكامل در واقع دارد نظر جهان را نسبت به تكامل می1س

 فصل شما کجاستگویید سر  ج( یعنی پذیرش عمومی را دارد می

 شود؟  ( این چی می1س

 ج( این باید وضعیت مطلوب باشد یا موجود؟

 ( ظاهراً موجود است.1س

 ج( خب حاال اگر برعكسش کنیم.

 ی جهانی ( گرایشِ تكاملِ جهانی یا توسعه1س

 گوید: روند تكاملی جهان چگونه است.  بیند. می ج( این روند را دارد می

شود، وضعیت موجود ما در واقع. چون  د. وضعیت مان برعكس گرایشِ جهانیِ توسعه میشو ( ظاهراً این تصور می1س

 مان است. ی جهانی وضع مطلوب گویید نسبت به توسعه و گرایشِ توسعه نظر دنیا نسبت به تكامل را دارد می

 ج( تكامل جهان باید چگونه باشد؟

 ( خب آیا ما در باب وضعیت مطلوب ]؟[ 1س

 عالمت سوال بگذارید که کنار هم باشد. فقط شما قید جهانی ندارید بین المللی و ملی را هم دارید.ج( اینها را 
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ی بین المللی یعنی گرایشِ تكاملِ بین المللی چگونه است؟  ( یعنی گرایشِ بین المللیِ توسعه و گرایشِ توسعه1س

 دهد. گرایش بین الملل نسبت به توسعه چگونه است؟ عین همان جواب می

ج( باید شما در آنجا یک تعاریفی را در وضعیت موجود محكم بگیرید که این تعاریف در وضعیت بین المللی که تحرك 

پذیرند یک چیزهایی را، یا رنج  گویند ملل مستضعف نمی دارند بر اساس آن تعاریف نه، یک مسابقه هایی است مثالً می

 برند یعنی اگر ما در یک جای جدول. .. می

 تعریف این که کدامشان مطلوب است کدامشان موجود است یكسان است. ( نه،1س

ج( یعنی یک وقت روی آن اعتراض دارد. خب، حاال بین الملل آیا ]؟[ در امور بین المللی ما چند تا چیز داریم. در 

جهانی است. مذاکره خواهیم گفت و اثر را ]؟[ در مسابقه داریم زمین بازی که تعاریف پذیرفته شده  علتها که بعدها می

هایی است،  هایی است، در امور سیاسی هم مسابقه داریم، معاهده داریم، یعنی چه؟ یعنی در امور اقتصادی یک مسابقه

گیری پیدا شود. آن تعاریفِ پذیرفته  هایی است، به میزانی که در عینیت، قدرت سبقت در امور فرهنگی هم مسابقه

ها به نفع یک طرف بچرخد؛ یعنی چارچوب بازی را  دهد که مذاکره و معاهده را میی جهانی در امر توسعه امكان  شده

کند. این که قرار این کشور با کشور دیگر چگونه باشد. این غیر از قرار گذاشتن برای اینكه  در بخش جهانی تمام می

در این مسابقه است، مذاکره  ضوابط عمومی چگونه باشد. البته آن هم مسابقه است ولی مسابقه در یک افق دیگر است.

توانند بپذیرند در  شان به عبارت دیگر تحقیر را نمی است، معاهده است. در اینجا یک عده رنج خواهند برد؛ یعنی گرایش

شود،  برند. برای شما بستر باز می کند تحقیر به کجا؟ به ملتها، ملتها رنج می صورتی که دولتها بپذیرند، انتقال پیدا می

ی جهانی نیست. از چه نظر؟ از نظر ظوابط ]؟[ چون رنجش ظاهر  ی شما، پذیرفته هت دارید. تعریفِ توسعهدو جا ج

گیری بعدی ]؟[ ماهاتیر محمد مجبور است در پذیرش التزام اقتصاد  شده، اقتصاد سیاسی به نفع شماست. در موضع

یعی است. حضور شما در بین الملل به آن آید، طب تواند جواب ملتش را بدهد. فشار می جهانی ورشكست کند. نمی

آییم یک پله این طرف را  شود که مذاکره کند، که آن بیاید قرار دادشان را با شما امضاء کند. خب می امكان داده می

کنیم ملی را هم شما دارید. این گونه نیست که شما در ملت خودتان مجبور باشید قراردادهای  کنم، بیان می بیان می

للی را در آن شكل که مسابقه و مذاکره و معاهده برنده شدند در اقتصاد شما کار کنید. در فضای بین المللی و بین الم

ملی شما چه چیزی اصل است؟ انقالب، به نسبت ]؟[ در تعاریف بین المللی سازمان ملل، تعاریف انقالب پذیرفته نشده، 
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برند، حاضرند با شما قرار  کردند. در بین الملل رنج دارند میدر دورن ملت شما پذیرفته شده، رأی هم دادند تظاهرت 

دهد. از طیف آنجایی که طلب  را در یک قید قرار می« مطلوب و موجود»داد بنویسند. پس ما سه تا مطلب داریم که 

اری موجود د این است که مطلوب را اصل قرار بدهد بر اساس اسالم تا ]؟[ اصرار دارد برای این که قواعد رشد سرمایه

 باشد.

اش را بنویسید این گونه نیست که  ی بین المللی و گرایش بین المللیِ توسعه و ملی بعالوه اگر شما گرایش به توسعه

 همه وضع موجود یک دست در یک خط قرار بگیرد و وضع مطلوب جدا از آن باشد. 

دهد؛ یعنی ممكن است شما  وجود نتیجه میگیرد ولی تطبیقِ وضعیتِ مطلوب با م  ( نه این در یک ردیف قرار می1س

 در حالت ملی وضعیت بگویید مطلوب با وضعیت موجود تطبیق پیدا کرده است ولی ]؟[

 گوییم  ج( درست است یعنی به عبارت دیگر موجود درست است ما می

 رساند ( مطلوبیت موجود را می1س

 ج( ولی موجود در ملی

 ( ممكن است تطبیق پیدا کند1س

گیری و مجاهده، یک  گیری، موضع کند از یک طرف جهت در ملی و موجود در بین المللی اختالف پیدا می ج( موجود

گویید که در آنجا گرایش وضعیتِ موجود و مطلوبشان  روش در جهت دوم که صحیح است بگویید در جامعه امریكا می

قرار بدهد؛ یعنی اگر مطلوب را ما نگاه  تا سطح جهانی هم طرح شود. یعنی به نسبت، سهم تأثیرش را در جهانی هم

 کنیم از نقطه مختصات امریكا مطلوب همین است که موجود است.

 در صد دارد. 100( یعنی برای هر سه حالت وضع مطلوب و موجود، تطبیق پیدا کرد از دیدگاه ما مثالً ملی تطبیق 1س

 در صد نگیریم بگویید از دید ما وضع ملی 100ج( نه، 

 ین تطبیق را دارد( بیشتر1س

 درصد بگیرم. 30است که باید شیب بدهیم به طرف پیشرفت پیدا کردن، در بین المللی  10،  10ج( یا الاقل 

 ( در جهانی تأثیر نداریم 1س

 ج( در جهانی خیلی کمتر 
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 ( درست است پس وضعیت مطلوب و موجود عوض نشد.1س

 ج( یک تعریف فلسفی عوض شد، تعریف عینی

 یعنی تعریفش عوض نشد، تطبیقش عوض شد. ( عوض شد،1س

توانیم بگوییم حضورمان  ج( یعنی اگر ما بخواهیم معنای شرایط نظام اسالمی را مالحظه کنیم، و عوامل درون زا را، می

گویند چرا بسیار ضعیف است؟ ]؟[ حتی ارز به ریال ما  در بین الملل الاقل حضور اقتصادی، بسیار ضعیف است. می

گویند: خب  ترین ارزِ جهان است. می کنند. تقریباً معامله شایع است؛ یعنی رایج کند، به دالر معامله می نمی کسی معامله

 گویم بله معنایش این نیست که ما نیستیم، ما هستیم در بین المللی. تان، می شما با ارزشهای انقالبی

 ( یا در جهانی هم هستیم با درصد خیلی کم1س

یم بیشترین حضور را داریم. خب حاال این هم یک بحث. بنابراین در حد شما باید چگونه ضرب گوی ج( در ملی هم می

 کنیم؟

خواستیم  ها باید دو طرف جدولمان عمالً به دست آمده باشد، چون یک طرف می ( بنابراین با این پیش فرض1س

 موجودات بنویسیم، یک طرف را هم مطلوب ها، 

خواهیم بگوییم که  خواهیم بنویسیم و آن طرفش هم می م به معنای اثر، اثر را مینویسی ج( یک طرفش که موجودی می

 ها، علت

 خواهیم.  های بزرگ یک طرفش می های کوچک، این که درخانه ( این که در خانه1س

 ج( یادمان نرود این طرف که خانه کوچک است همین حد باید تقسیم شود. دو طرف بیاید.

 ورت کاملش است.( عیب ندارد منتهی به ص1س

ج( به عبارت دیگر اینجا نام است، اینجا شاخصه است؛ یعنی دست راست نام است، دست چپ شاخصه است. در جدول 

 مان باز دست راست نام است، عنوان کلی است، دست چپ مان موضوعات جزئی است. نهایی

موضوعات جزئی در واقع همان شود موضوعات جزئی با وضع موجود یكی گرفته شود؟ بگوییم  ( آیا نمی1س

 است.« وضعیت مطلوب»هایمان  است عنوان« وضعیت موجود»هایمان  شاخصه
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هایمان را وضعیت مطلوب  تواند داشته باشد. اگر گفتید که وضع عنوان ج( اگر این کار را بكنید ببینید چه پیامدهایی می

شان در  د برسید به آن، اینها وصفی هستند که سرپرستیتوانی های اوصافی، آن وقت می های کلی، نه نام بگیریم نه نام

شویم متن موجود را اینجا ننویسیم بلكه این جا عنوان کلی داریم که  کنند؟ یا مطلوب ]؟[ پس مجبور می کل معین می

پشت سرش هم آثاری است که نظام ارزشی بدست آمده یا نظام فكری که بدست آمده، الی آخر... این جا باید نوشته 

ها  ها، که وقتی برسد به عینیت بگوییم علت تغییر این وضع شود. اینجا علل آن باید باشد که بگوییم تغییر در این علت

گوییم،  گوییم، اینجا علل فلسفی می این بود که این موضوعات عینی داشتیم، چه تغییراتی در آن دادیم. علل که می

نویسیم چرا علت ها را این طور  ما باید باشد. ما اینجا علل را که می بعدها باید علل عینی شود. علل عینی متصرف فیه

خواهیم بگوییم که موضوعات، نقش علت را دارند  گوییم آثار بوجود بیاید؟ برای این که بعدها هم می آوریم؟ چرا نمی می

شود در ثانی اشیاء  در باال و پایین کردن آن، در پیدا شدن سهم تأثیر، پس دست چپ اول علت فلسفی نوشته می

 عینی. بین علت، علت فلسفی و معلول فلسفی باید موضوع تخمین زده شود.

تواند باشد؟ یعنی این طرف را نقض کردیم که  ( خب حاال اشیاءِ عینیِ خارجی، حداقل وضعیت موجودمان می1س

 شت؟شود اینجا نو شود نقض کرد وضعیت موجود را نمی ها نباشد، این طرف را هم می مطلوب

 ج( هر دو وضعیت موجود، موجود هستند. این جا به نام اوصاف، اینجا خودشان 

ها را باید بنویسم  ( پس االن این طرف مشخص شد که وضعیت موجود مشخص است، این طرف هم مشخصاً این1س

 آید. یک ستون در می

 آید. ج( یعنی دو ستون در می

 ( این اوصاف است1س

 طرف باید به علل نوشته شود. که علل ابتدائاً علل فلسفی و در مرحله بعد علل عینی. ج( این طرف اوصاف است. این

گیریم؟ پس اینها را باید با قسمت مطلوب بنویسیم. در اینجا باید دنبال  س : پس اول اینها را به عنوان قید فلسفی می

 سازی کنیم  معادله سازی، طرف چپ معادله

ی علت بیاوریم علت غیر از معلول است. علت یعنی به عبارت دیگر بگوید. جدولی که دانم ول سازی اول نمی ج( معادله

 دادیم خدمتتان ]؟[
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 ( جدولِ جامعه1س

ها  شود. که چرایی، چیستی و چگونگی موضوعات هستند. نسبت به این بحث ج( مثالً گزینش، گمانه، پردازش علت می

 یتان عمل کرد باید چه چیزی بدهد؟  ها بتوانید یک هماهنگی داشته باشید اگر این علت

 هایمان؟ ( این علت1س

اش را با  زند هماهنگ یعنی رابطه ج( یعنی گمانه، گزینش و پردازش توانست همان گونه که گمانه برای چرایی می

کند. بگوید وحدت و کثرت از نظر فلسفه چه است؟ از  گمانه زدن برای چگونگی نسبت به یک موضوعِ واحد، بیان می

ظر فیزیک چه چیزی است؟ اگر توانست چنین کاری را انجام بدهد آن وقت نظام تعریف مان دیگر نظام کامل است. ن

آید. گمانه،  شود؟ اثر یا آن چیزهایی که این طرف می شود چه چیزی می این نظام کامل هستی، فیزیک، ریاضی می

آوریم در مقابل این. در نهایت باید جای گمانه،  ن را میشود این طرف علت، که اوالً فعالً ما ای گزینش، پردازشمان می

گیری، مجاهده، در  گیری، موضع گویید جهت گزینش، پردازش، موضوعات بیاید بنشیند. درباره سیاست است، می

 پیدایش چه چیزی اصل است؟ این که موضوعات ]...[



 بسمه تعالی

 کالن اقتصادی های مدل تنظیم سیاست

 4جلسه 

 02/12/1379تاریخ جلسه:  3111کد جلسه: 

 عنوان جزئی: بررسی ویژگیهای محتوایی و عناوین موضوعات ساختارها یا نظامهای اقتصادی

 فهرست

 2/12/79مورخه  3گروه اقتصادی فهرست جلسه 

 اقتصادیهای محتوایی و عناوین موضوعات ساختارها یا خطاهای  عنوان اصلی: بررسی ویژگی

 تكامل ویژگی ناگزیر ساختارهای اقتصادی -1

 بعنوان موضوعات ساختارهای اقتصادی« بررسی اصول تكامل توسعه، کالن، خرد -2

 بررسی ارتباط موضوعات ساختاری با موضوعات مبنایی اقتصاد -3

 تفاوتهای موضوعات مبنایی با موضوعات ساختاری -1

 اقتصادیلزوم مالحظه تكامل در ساختارهای  -1

 مفهوم موضوعات خرد در ساختارهای اقتصاد -9

 «اساسی، ساختاری، اصولی»بندی موضوعات اقتصاد به  دسته -7

 «اساسی، اصولی، ساختاری»تبیین تفاوتهای سه وصف  -8

 بررسی تفاوت نقش موضوعات مبنایی با موضوعات اساسی -6

 ان موضوعات اصولی اقتصادبعنو« جهانی بین المللی و ملّی»بررسی و تبیین وصف  -10

 در جدول مدل« ملی، بین المللی و جهانی»های  جایگاه و کارامدی واژه -11

 تفاوت کارایی قیه اسالمی با انقالبی برای نظام اقتصادی  -12

 تفكیک عناوین زیر ساختی از موضوعات ساختاری -13

 معانی عناوین جدول مدل اقتصادی -11

 موضوعات ساختارهای عینیتفاوت موضوعات الگو با  -11
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 نحوه ضرب عناوین مدل در جدول و تكمیل موضوعات زیر ساخت و ساختار -19

 تطبیق سیاستهای کالن با عناوین موضوعات ساختار یا نظان اقتصادی جایگاه و کارامدی ارزش در اقتصاد -17

 لبررسی جایگاه صحیح ساختارهای اصولی اقتصاد نسبت به ارزشها در جدول مد -18

 تفاوت کارآمدی اوصاف نسبتها و اوصاف موضوعات -16

 بررسی تأثیرات حضور در تنظیم نظام موازنه جهانی اقتصاد -20

 تطبیق موضوعات نظام موازنه جهانی با موضوعات اصولی مدل اقتصادی  -21

 واژه یابی جهت عناوین موضوعات اساسی و اصولی مدل اقتصادی -22

 سیاست اقتصادی با اقتصاد سیاسی های تفاوت کارایی واژه -23

 تناظر ارزش با سیاست در اقتصاد سیاسی -21

 لزوم ارتباط مفهومی عناوین موضوعات ساختار با عناوین موضوعات مبنا در جدول -21



 

 بسمه تعالی

که در اقتصاد باید موضوع صحبت قرار حجت االسالم و المسلمین حسینی: پس از موضوعات زیر بنایی اولین چیزی 

شود، این است  ای که در مورد ساختارها مطرح می گیرد، ساختارهای اقتصادی یا نظامهای اقتصادی است. اولین نكته

گیرند، موجب توسعه سازمان  که ساختار دارای تكامل است و آن موضوعاتی که برای تكامل ساختار مورد دقت قرار می

وعات باید متكفل این امور باشد. همچنین آن موضوعات باید وحدت، کثرت و کارآیی جدید را شوند و آن موض می

)همانطور که در فلسفه هم بیان شده است( نتیجه دهند. وحدت به معنای انسجام بیشتر، و کثرت به معنای تعدد 

أثیر بیشتری در ایجاد قرب داشته موضوعات و روابط، کارآیی هم به معنای تأثیر زیادتر است؛ یعنی در جریان تكامل ت

 باشند یا در نظام کفر تأثیر بیشتری در ایجاد رفاه داشته باشند.

پس از بیان این موضوع کلی و فلسفی باید چنین گفت که موضوعات تكامل، همان موضوعات توسعه است که در این 

توانند موضوعات توسعه شوند. پس  عات میایم هر اندازه انتظار، ارتباط و اقتدار بیشتر شود, موضو جدول هم گفته

موضوعات توسعه, موضوعات تكاملی است و توسعه یا تكامل به صورت بسیار کلی برای ساختار، یک اصل محسوب 

 شود. می

دارای یک موضوعاتی « تكامل سازمان»ولی این تكامل یا توسعه که معنای زمانی دارد، حتماً مكانی دارد. پس جریان 

هم موضوعاتی دارد, مكان سازمان؛ یعنی آن چیزهایی که شرایط ساز هستند تا منزلت « مكان سازمان»است و جریان 

نامیم و این تنظیم  می« نسبتهای کالن»امور، کارها و موضوعات، متناسب با مراحل توسعه عوض شود, که این را 

 د.کن نسبتهای کالن است که همیشه شرایط و محیط را برای چیزهای خرد عوض می

پس یک گروه از موضوعات نظام یا ساختار مربوط به تكامل و گروه دیگر مربوط به نسبتهای کالن است. و زمانی که 

شود ـ که البته موضوعات همان فعالیتها هم در  این امور تبدیل به فعالیتهای خاص نسبت به موضوعات خاص می

عات خرد شده است. البته موضوع خرد ممكن است خیلی جریان تكامل باید تغییر پذیر باشد از نظر ما تبدیل موضو

به امید روزی که »گویید  بزرگ باشد، مانند نفت که در وضعیت فعلی اقتصاد، تأثیر زیادی دارد؛ اما به هر حال شما می

این سیاست خرد نیست که در مورد نفت و اکتشاف آن « اقتصاد ما تک پایه نباشد یا بر نفت استوار نباشد

 گذاری کنید، تا اینكه تالش کنید به جای فروختن نفت خام آن را به صورت محصول پتروشیمی بفروشید. سرمایه
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اما برای اینكه نفت را به چیز دیگری تبدیل کنید، الزم است که شرایط کشور در اقتصاد کالن تغییر کند تا این امكان 

صنعت رشد کردیم, نسبت را تغییر دهیم، منابع بوجود آید, که موضوعات داخلی و خُرد عوض شود؛ مثالً اگر در 

توسعه، کالن, »یابد تا روزی که جایگزین نفت شود؛ بنابراین موضوعات ساختاری در نظر ما  دیگرمان هم امكان رشد می

توانیم بگوییم  های اقتصادی انجام دهیم, می گذاری یا فعالیت خواهیم سرمایه است و در بخش سوم )خرد( که می« خرد

گیرد این تقسیم راجع به  توسعه، کالن و فعالیتهای اقتصادی فعالیتهای اقتصادی در قسمت موضوعات خرد قرار میکه 

 های ساختاری است. بخش

ایم  الگوی تولید، در اینجا گفته -2تنظیم سیاستهای توسعه  -1در ذیل این سه، در بخش توسعه دو عنوان آمده است 

« سیاست توسعه، فرهنگ توسعه, مقدورات توسعه»ایم که باید  تكامل یابد، بعد گفته« رانتظار، ارتباط, اقتدا»که باید 

 تغییر یابد اگر در این رابطه اشكالی دارید, بفرمایید.

توسعه کالن و فعالیتهای »توان در قالب  مهندس حسینی: بحث بر سر این نیست که موضوعات ساختاری را می

خواهیم اینها را تقسیم هم قرار داده و مثالً بگوییم  ث بر سر این است که ما میبندی نمود؛ بلكه بح دسته« اقتصادی

ها و ارزشهای اقتصادی  فرضها، نظریه موضوعات ساختاری قسیم موضوعات مبنایی است؛ در موضوعات مبنایی هم پیش

 را بیان کردیم.

ی دومی بنویسیم یک چیز متناظر را نشان خواهد کنیم, که آیا اگر این سه را روبروی سه تا ج( تناظر اینها را بررسی می

توانیم بگوییم آن  کردیم، آیا در برنامه ریزی می های اقتصادی را مطرح می فرض داد؟ همان گونه که در آنجا پیش

ها، تكامل  فرض های برنامه تلقی شوند؛ یعنی معادل پیش فرض چیزهایی که مرتبط به جریان تكامل هستند، جزو پیش

 است.

تر آمده و یک مرحله توسعه را خُردتر کنیم تا به این  توان کرد، اینكه یک رده پایین حال یک کار دیگر هم میس( 

 توان موضوعات گویایی در آورد؟ نتیجه برسیم که آیا همانند موضوعات بخش مبنایی که گویا بود، در اینجا هم می

 ج( در زیر بخش موضوعات مبنایی چه چیزهایی آوردیم.

رابطه انسان شناسی با اقتصاد  -2رابطه جهان بینی با اقتصاد  -1ایم  ها، سه چیز آورده فرض آنجا زیر بخش پیش س( در

احكام  -1های پیش فرض، نظریه اقتصادی بود که در زیر بخش آن  رابطه جامعه شناسی با اقتصاد و یكی از تقسیم -3
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ایثار  -1ی ذکر شد و در زیر بخش سوم ارزشهای اقتصادی مدل تحلیل آمارهای اقتصاد -3مدل اقتصادی  -2اقتصادی 

 ایم. تعاون اقتصادی را قرار داده -3عدالت  -2اقتصادی 

خانه، سه تای آخر است، مثالً اگر الف، ب، ج  6توان در سیاستهای اجرایی آورد از آن  ج( چیزی را که االن می

توانیم بگوییم ایثار در  ضوعات ساختاری چه باشند, میموضوعات ساختاری شد؛ یعنی اکنون کاری نداریم که این مو

گوییم  الف، ایثار در ب و ایثار در ج چگونه است؟ مثالً ایثار در الف )توسعه(, باید تكامل الف را تحویل دهد. وقتی می

را که در سطح  باشد؛ بعد ایثارهایی ایثار در اقامه توحید، اقامه عدل و بعد ایثارهایی که در سطح باال است منظور می

 کنیم. کالن )ایثار در نستبها( مطرح است مانند ایثار در تكامل، ایثار در نسبتها و ایثار در انجام فعالیتها را ذکر می

کند؟ یا اینكه  عنوان تبدیل می 6س( حال آیا این ضرب زیر بخش ارزشها است؟ آیا سه وصف زیر بخش ارزشها را به 

 ضرب زیر بخش ارزشها است، که االن مشكل ما این است.ضرب زیر بخش ساختار است؟ اگر 

 ج( آیا ارزشها باید در ساختارها آورده شوند یا نه؟

 شوند. خانه می 6خانه تبدیل به  3آید و در این ردیف  می 81س( در ردیف 

 ج( موضوعاً تقسیمات آن چیست؟

هایی که در مورد موضوعات مبنایی،  حرف س( اوالً تقسیمات آن موضوعاً چیست؟ ثانیاً به همین روشنی افراد با

ایم. موضوعات مبنایی شامل  فهمند چه چیزهایی گفته ایم و آشنا نیستند می ساختاری و عینی مطرح کرده

« جهان بینی، انسان شناسی و جامعه شناسی»است و پیش فرضها هم عبارت از رابطه « ها ها, ارزش فرضها، نظریه پیش»

ایثار، عدالت و »است و ارزشها هم شامل « احكام، مدل و مدل تحلیل آمار»ها هم عبارت از  با اقتصاد است و نظریه

است، خیلی « توسعه، کالن, فعالیتهای اقتصادی»است که تا اینجا روشن است ولی موضوعات ساختاری که « تعاون

 روشن نیست.

آن الگوی برنامه است، الزم است یا نه؟  ج( آیا تكامل که یک موضوع ساختاری است و الگوی تكامل در خردترین شكل

 کنیم. تكامل زیر بنای الگوی برنامه است و ما برای تكامل برنامه ریزی می
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س( پس این باید در موضوعات مبنایی ذکر شود و مثالً در آنجا به جای ارزشها، جریان تكامل قرار گیرد یا اینكه پیش 

مل قرار گیرد، چون به هر حال تكامل یک موضوع مبنایی است و با ها مطرح شود و به جای آن تكا فرضها در نظریه

 کند. موضوعات ساختاری فرق می

 دانید؟ ج( مهمترین مسئله همین است که وصف ساختاری را چه چیزهایی می

توانیم آنها را عوض کنیم و بگوییم موضوعات مبنایی و روبنایی یا موضوعات کالن و موضوعات خرد, ولی وقتی  س( می

 آید. گوییم مبنایی و ساختاری، تكامل در آن قابل طرح نیست, بلكه تكامل در مبنا می می

 کند؟ ج( اگر تكامل در مبنا برود دیگر جریان پیدا نمی

 آید. بندی زیر ساختار نمی عنوان جریان یابد ولی در این دسته 81س( ممكن است در 

 آید؟ ج( زیر ساختار چه دسته از موضوعات می

عات نظامهای اقتصادی که ممكن است نظام توزیع، تولید یا توزیع اعتبارات باشد، به هر حال موضوعاتی که س( موضو

 دارای نظام هستند.

 ساختارهای اقتصادی را شكل دهند.« نظام تولید، توزیع و مصرف»ج( این یک احتمال است؛ مثالً 

که البته ممكن است شما مصرف آن را, مصرف دارد؛ « تولید, توزیع, مصرف»س( ساختارهای اقتصادی سه بخش 

 اعتبارات یا مصرف کاال بدانید که اینها قابل بحث است.

رسد بر پایه  نظام تولید ببینید؛ در هر صورت بنظر می 81کنید باید آن در ستون  ج( اگر توسعه را در ایثار ضرب می

نسبی دیدن »آید. در حالیكه اگر شما این سه کار یتوان تعاریف را تا آخر ادامه داد و مشكل پیش م احتمال شما نمی

را انجام دهید، معنایش این است که الفاظ را در سه مرحله بچرخانید. اما آیا « امور، مربوط دیدن امور، متقوم دیدن امور

 بندی برنامه تكامل اقتصادی مالحظه ساختارهای یک اقتصاد هستند؟ در این دسته« تولید، توزیع و مصرف»نظام 

 شود و الزم است که تكامل را به آنها اضافه کنید تا این که بفهمیم مثالً تكامل تولید چه چیزهایی را الزم دارد. نمی

 کنیم؛ یعنی جای آن در یک خانه دیگر است. س( تكامل را در بخش نظریه یا پیش فرض مطرح می
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ضوعات نسبتهای تنظیم شرایط فعالیتها را به هر ج( به هر حال برای آن خانه باید نام بگذارید؛ موضوعات تكامل و مو

دانیم، چون مبنای موضوع است, نه مبنای کل, در حالیكه مثالً پیش فرضها،  نام که بیان کنید. اوالً ما اینها را مبنا نمی

 رد.مبنای کل است و به موضوع ربطی ندارد؛ بلكه در هر کجا یک پیش فرضها، یک نظریه پردازی و یک احكام وجود دا

شود و اصول تنظیم کلیه علوم این است, که پیش فرض و قانون داشته باشد و  برای مبنا اصالً قید موضوع مطرح نمی

کند نه اینكه خاص یک علم  بتوان مدل و مدل آماری برای آن درست کرد و فقط به وسیله اضافه، خصوصیت پیدا می

 باشد و موضوع علم نیست.

توان گفت موضوعات زمانی و مكانی دارد و موضوعاتی  علم است که البته در اینجا می اما ساختار، ساختار موضوعات

 ذکر شود.« توسعه، کالن, خرد»کنند؛ پس الزم است در اینجا  هستند که نسبت بین زمان و مكان را معین می

 نوشتیم چگونه است؟« مبنا، موضوع, مقیاس»س( قسمت قبل که 

مبنا همان موضوعات مبنایی یا مبنای جریان تكامل است, که اگر زمان یا مكان یا  ج( در حقیقت آن موضوع علم است؛

 هر گونه اثری بخواهد کامل شود آن مبناست، این یک مرحله است.

گوییم موضوعات علم که بعداً ناظر به موضوعات جامعه  خواستیم بگوییم و در اینجا می در آنجا موضوعات جامعه را می

مبنا است، در اینجا هم اوصاف توسعه در اوصاف « اوصاف توسعه، ساختار، کارآیی»طور که در آنجا شود؛ یعنی همان می

مبنا است و اوصاف متناظر با ساختار خود ساختار قرار گرفته است؛ مثل موضوعات که برای سطوح مختلف جامعه بیان 

 شده است.

 س( پس موضوعات ساختاری خوب است؟

ساختاری قابل تكمیل است. نهایت چیزی که قابل تأمل است این است که لقب رسد موضوعات  ج( به نظر می

رسد باید  گذاری را ذکر کنیم؛ یعنی هرگاه معنای کالن و تكامل مشخص شد به فعل عینی خارجی که می سرمایه

، صنعت را گویند به جای کشاورزی کنند؛ مثالً می های تخصیصی را عوض می گذاری کند. برای این کار نسبت سرمایه

تقویت کنید. معنای عوض کردن نسبتها این است که سیاستهای تشویقی و تنبیهی درست کنند و بگویند برای اینكار 

گذاری است چون آنجا که  گیریم. این صحبت در بخش سرمایه دهیم یا برای این نوع کار، مالیات بیشتری می وام می

دهیم, برای دادن  گویند وام می کنند و در آنجا که می ران را محدود میگذاری دیگ گیریم و سرمایه گویند مالیات می می
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گذاری این است که مثالً برای استخراج نفت،  اعتبارات، تنظیم خاصی معین شده است, اما ارتكازات عام در مورد سرمایه

بهتر است؛ یعنی  گذاری، عنوان مناسبی است و فعالیتهای اقتصادی پول خرج کنند ولی سیاست گذاریهای سرمایه

 اقتصاد توسعه، کالن و فعالیتهای اقتصادی داریم.

کنید و فعالیت هم فعالیت  کنیم، در حقیقت فعالیت می گویید در اقتصاد, توسعه و سیاست گزاری می البته وقتی می

ی را شود؛ یعنی فعل تولیدی, توزیعی و مصرفی نیست و چیز اقتصادی است، ولی به عنوان فعل خُرد تلقی نمی

 کنید. سازید؛ بلكه یک جهت را حاکم می نمی

تنظیم سیاستهای توسعه، تنظیم سیاستهای »و بعد « گذاری توسعه، کالن و سرمایه»گیریم که اول  پس نتیجه می

 گوییم. را می« گذاری کالن، تنظیم سیاستهای سرمایه

جای ساختاری بنویسیم موضوعات س( به جای موضوعات عینی بهتر است بنویسیم موضوعات روبنایی، یعنی به 

 مبنایی، زیر بنایی، روبنایی یا موضوعات بنیادی، زیر بنایی، روبنایی

گویید موضوعات ساختاری یعنی موضوعاتی که در نظام اقتصادی  ج( ضمناً ساختار را به موضوعات اضافه کرده اید و می

 کنید. شود و خود ساختار را تحلیل نمی طرح می

موضوعات اساسی )که اساس ساختار »توان به این نحو بیان کرد:  شوند, می ان اقتصاد را متكلف میموضوعاتی که جری

کند؛ برای موضوعات  ، به هر حال موضوعات روبنایی با اصولی فرق می«است(, موضوعات ساختاری, موضوعات اصولی

کنند.  ناست؛ ولی به آن اطالق روبنایی نمیکنید و این نسبت به مكتب روب روبنایی, مثالً موازنه بین الملل را ذکر می

اند که سد سازی جزء امور زیر بنایی است؛ ولی شما نه فقط سد سازی بلكه موازنه  مثالً در عرف اینطور جا انداخته

دانید. البته در عینیت )نه در ذهن( اینها موضوعات اصولی  های جهانی را هم روبنایی می جهانی, یعنی تغییر دادن تعرفه

شود و وضعیت  کنند, روابط بین المللی, موازنه ارزی عوض می ا اساسی هستند چون وقتی آن تعاریف را عوض میی

 کند. اقتصاد تغییر می

پس موضوعات مبنایی آن دسته از موضوعاتی هستند که اگر مجری پیدا نكنند و جریان نیابند, هیچ تأثیری بر اقتصاد 

قادات و آرمانهای اقتصادی هستند؛ اما اگر مجری و ساختار برای آنها آماده شد باز در گذارند؛ بلكه تنها افكار و اعت نمی
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و « اصول»است، و ارتباط با دیگر ملتها « اساسی»های جهانی  اند، چون در عینیت مثالً موازنه عینیت ظهور نیافته

 خواهند بود.« موضوعات اساسی»موضوعات عینی 

 ی و اساسی روشن نیست.س( تفاوت اصولی و اساسی یا مبنای

گویید اساس نظام اقتصاد  ج( از نظر عرف قانون اساسی را در نظر بگیرید، اساس نظام سیاسی کشور این است, شما می

ها، و ساختار این اساس و  چرخند. موضوعات اساسی یعنی ریشه ها بر این اساس می کشور هم این است و کلیه نظام

 کنید؛ که مثالً اصول سیاستهای بین المللی داخلی و ملی ما چیست؟ میموضوعات اصولی اقتصاد را بررسی 

کند و اال  تر از آن, همان موادی است که مجلس تصویب می البته اصول, نام بندهای قانون اساسی است و قوانین خرد

قانون هایی است که در منزلت  کند, چارچوب مجلس حق تصویب اصول ندارد؛ ولی آن چیزی که رهبری بیان می

کند. اگر خود اصول  گیرد, یعنی سازمان برنامه بر اساس این سیاستها، سیاستهای اصولی را تعیین می اساسی قرار می

گویید کشور به سیاستهای اصولی نیاز  شد, ولی شما می اقتصادی بود, مثالً همان اصل چهل و سوم یا بقیه اصول می

 دارد و فقط اصول قانون اساسی کافی نیست.

خواهیم بنویسیم؛  مشكل این است که ما فعالً به دنبال تدوین سیاستها نیستیم, بلكه نظام موضوعات را میس( 

 کند. سیاستهای اصولی یا اینكه موضوعات هم اصولی باشند, فرق می

وان ت ج( برای سیاستهای اصولی، این موضوعات باید اصولی باشند, نه برای اصولی که حاکم بر سه قوه است؛ یعنی می

 موضوعات اصولی را ذکر کرد. موضوعات اساسی یا مبانی اساسی هم همان مبنایی است.

س( اینها مبانی است یا موضوعات مبانی است؟ مثالً رابطه جهان بینی با اقتصاد یک موضوع مبنایی است یا مبنای 

 موضوعات است؟

های اقتصاد اسالمی  ها و ارزش فرضها، نظریه شوند که ذیل آنها پیش ج( یک دسته از موضوعات در جهان بینی طرح می

شود, که این موضوعات، موضوعات مبنایی اساسی هستند و مثل قانون اساسی قدرت دارند. البته این مبانی  طرح می

 شود اینها را با هم ربط داد. اساسی باید مستند به قانون اساسی شود؛ و به راحتی می

 ین دیگر نظام موضوعات نیست.س( اگر کلمه موضوعات را حذف کنیم, ا

 توان موضوعات اساسی اقتصاد هم گفت. ج( لقب آن زیر ساخت اقتصادی است، می
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 س( هنوز اقتصاد نیست و فقط پیش فرضها، نظریات و ارزشهای موضوعات اساسی است.

 گوییم. می« اساسی، موضوعات ساختاری, موضوعات اصولی»ج( پس موضوعات 

 نویسند. نویسند؛ و اساس اقتصاد نمی است, چون در کتابها هم مبانی اقتصاد میس( مبنا بهتر از اساس 

 ج( برای اجراء, کلمه اساس رساتر است.

 شود. س( اینجا رابطه جهان بینی با اقتصاد مطرح می

اسالم اش با مدل لحاظ شود؛ یعنی اسالم کار بردی است، نه  ج( آن جهان بینی باید اساس اجرا قرار گیرد و رابطه

شوند؛ جهان بینی اگر با مدل  ای, جهان بینی انسان شناسی و جامعه شناسی به عنوان پیش فرض مطرح می کتابخانه

 ارتباط نداشته باشد، لقب پیش فرض نخواهد داشت.

شود؛ ولی  کنند چون مدل بدون پیش فرض درست نمی کلمه پیش فرض را هم معموالً درباره مدل سازی مطرح می

 شد.« گذاری توسعه، کالن، سرمایه»ها را اضافه کرد. پس تا اینجا موضوعات ساختاری  ه آن کلمه پذیرفته شدهتوان ب می

البته همه اینها به یک معنا ملّی « موازنه جهانی، روابط بین المللی, اقتصاد ملّی»ج( موضوعات اصولی هم عبارتند از: 

ارجی ما و یا ارزشهای سیاسی آن هم، ملی و متعلق به ملت گذاریهای خ هستند، چون حتی در آمد ناشی از سرمایه

ایران است و در موازنه کشور اثر دارد؛ یک مقدار از ارز توسط افرادی که تبعه کشور هستند, ولی در خارج از ایران بسر 

ایران را شود که در اینجا فقط نفس تبعیت آنها داخلی است و تنها چون از نظر سیاسی تبعیت  برند، تأمین می می

شان هم  شان از خارج باشد و کارگران آید و اال ممكن است سرمایه بندی می اند راندمان کار آنها در این دسته پذیرفته

 خارجی باشند, امنیت و سایر نیازهای اجتماعی تولید آنها هم توسط کشورهای خارجی فراهم شده باشد.

خواهیم در روابط بین الملل و  رسد؟ ما می معنایی از آن به نظر میاگر ملی در مقابل روابط بین الملل قرار گیرد، چه 

 موازنه جهانی هم به صورت ملی حضور داشته باشیم.

شود؛ به بیان دیگر ایران  شود یا ملی در موازنه دیده می آیا موازنه به عنوان یک موضوع مستقل در مقابل ملّی دیده می

رسد سیاستهای اقتصاد ملی باال  کنید؟ به نظر می به جهان نگاه می یک بخش از جهان است, اما شما از چه نظری

 گیرد. قرار می« جهانی، بین المللی, داخلی»رود و زیر بخش آن  می
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س( آیا سهم تأثیر در جهانی داشتن, مهمتر از اقتصاد داخل است؟ و عوض کردن تعاریف جهانی, مهمتر از سرو سامان 

 کنیم. چون از آن موضع در کل جهان تغییر ایجاد میدادن به اقتصاد داخل کشور است؟ 

شود. بنابراین هرگونه تعریفی که در گات عوض  ج( از یک زاویه همینطور است که شرایط جهانی برای ما مساعدتر می

 شود و یا یک سازمان جدید جهانی ایجاد شده و یا از بین برود، حتماً به نفع ما است.

 گیرند؟ دوم یا سوم قرار نمی س( آیا موضوعات جهانی در رده

 توانیم آن را افزایش دهیم. ای می ج( البته سهم تأثیر ما در آنجا خیلی کم است و باید بررسی کنیم که به چه وسیله

گویید وضع موجود این را در رده سوم  دهید و می بندی ابتدا این را قرار می س( به علت وضع موجود است که در طبقه

اید ضریبها را عوض کنید و این کار از این طریق کم کردن ضریب اقتصاد داخلی ممكن است یا مثالً قرار داده است؛ ب

حضورتان را در سازمانهای جهانی بیشتر کنید یا موضوعات اساسی را تدوین کنید و رابطه جهان بینی با اقتصاد را 

 شود. همیت آن موضوعات نمیمشخص کنید؛ و این که فعالً سهم تأثیر شما در آن کم است باعث کاهش ا

 گیرد و ما هم باید روی آن اهتمام داشته باشیم. ج( باید بگوییم جهانی حتماً در باال قرار می

 س( این مطلب را باید بررسی کنیم که چرا جایگاه ما در آنجا نیست؟

ا جهانی شده است؛ یعنی ای است؟ اآلن نه قدرت اجتماعی ما جهانی شده و نه قدرت ابزاری م ج( بر اساس چه انگیزه

زنیم؛ البته اخیراً به  ما حرف اول را در سطح جهان نمی« انسان و نه در تعریف, ابزار, نه در تعریف امكان»در تعریف 

ایم. اما به کدام نسبت؟ آیا  ایم و تعریف خودمان از انسان را جا انداخته نسبتی در تعاریف آنها از انسان تردید وارد کرده

ه آموزش، سرعت و دقت آنها را باال ببریم یا اینكه برای سرعت آنها مانع درست کنیم؟ یعنی انتظارات و به نسبتی ک

 روابط را عوض کنیم, تا اقتدار دیگری پیدا شود که البته این از نظر آنها یک وضعیت نا منظم و آنارشیزمی دارد.

 بندی جهانی، چگونه است؟ س( جمع

ترجیح دارد؛ به این توجیه « داخلی، بین المللی, موازنه جهانی»بر عناوین « مللی, ملیجهانی، بین ال»ج( پس عناوین 

که ما ملی را باال و بعد داخلی، خارجی، بین المللی و موازنه جهانی را بنویسیم. به هر حال در آخر کار نظر ما به اقتصاد 

ران مورد نظر است. ملّی در سیاستهای اقتصادی ملی است، هر چند که در اقتصاد جهانی باشیم؛ یعنی تأثیر در ملت ای
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یک کشور بر سایر چیزها مقدم و در مقام اول است؛ البته نه اینكه با بین المللی هم عرض شود؛ و موضوعات اصولی، 

 اصول موضوعات ملی یا موضوعات اصولی اقتصاد ملی خواهند بود.

 شوند؟ یا زیر بخشهای آن اینگونه میشوند  س( آیا خود موضوعات اصولی، موضوعات اصولی ملی می

خواهیم قدرتمان در سطح جهان باال برود تا تعاریف اصالح شود و به هر حال  ج( این باالتر از همه است، چون ما می

 اقتدار ملی ما باال برود.

رزشهای ها، نظریات و ا فرض س( بر عكس در اینجا نظام موضوعات اقتصاد اسالمی را که موضوعات اساسی آن, پیش

 گوییم؟ اقتصاد اسالمی هستند، که یک موضوعات ساختاری دارد و یک موضوعات اصولی اقتصاد اسالمی دارند را می

 ها نداریم. کنیم و کاری به ملت ج( در حقیقت سیستم اقتصادی اسالم را بیان می

اش در  همچنین ارتباط موازنهس( خود موضوعات اصولی نظام اقتصاد اسالمی در درون آن است و ارتباطش با بیرون و 

 سطح جهان است.

توان ارتباط امت اسالمی با امم دیگر گفت؛ یعنی اقتصاد اسالمی در سطح داخل و اقتصاد  ج( به جای بین المللی می

امت اسالم به جای بین الملل برای بیان زیر ساخت اقتصاد اسالمی عناوین خوبی است؛ ولی برای بیان زیر ساخت 

 ری اسالمی، مناسب نیست.اقتصاد جمهو

اقتصاد ملی، بین »خواهد سیاستهای کالن اقتصاد کشور را بیان کند باید عنوان ملی را قرار دهیم،  س( چون رهبری می

 شود. می« المللی، جهانی

این ها حضور پیدا کنیم که این همان اقتصاد ملی شماست و باالی  خواهیم در موازنه ج( ذکر عنوان ملّی یعنی اینكه می

 شود. آید و موضوعات اصولی اقتصاد جمهوری اسالمی می ها می خانه

اقتصاد داخلی، اقتصاد ارتباطات بین المللی، اقتصاد موازنه »س( این قید برای کل جدول است و ما در اینجا باید 

 بگوییم.« جهانی

ب کمّی باشد، نه ضرب کیفی, شود که باالی جدول باید در قسمت پایین آن ضرب شود, هر چند ضر ج( حال روشن می

یعنی خانه موضوعات اساسی )یا مبنایی( باید باال رود و اولین تقسیم از آنجا باشد. حداقل این است که دو بخش آن 

شود؛ باید ارزشهای  هایی است که به دانشگاه مربوط می متعلق به اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نیست و نظریه
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ضرب شود و بعد در سایر عناوین ضرب « توسعه، کالن, خرد»شته باشد؛ که آن سه در انقالب باال برود و سه قسمت دا

 شود.

 ضرب شود.« اقتصاد داخلی، بین المللی، جهانی»و « گذاری توسعه، کالن، سرمایه»در « ایثار، عدالت، تعاون»س( 

 گیرند. کلیه نظامها قرار میاست؛ و در زیر بخشهای آن « ایثار, عدالت, تعاون»ج( عام ترین اصلها عبارت از 

را « اقتصاد موازنه جهانی )اقتصاد در موازنه جهانی(« داخلی، اقتصاد ارتباطات بین المللی»س( در اینجا باید اقتصاد 

 بنویسیم.

بود؛ به جای ملی عنوان داخلی ذکر کردید؛ یعنی کل اینها « سیاستهای موازنه در اقتصاد جهانی»ج( عبارت قبلی 

 لی شما هستند.سیاستهای م

شود و عنوان سیاستهای ارتباطات اقتصادی بین  س( در این صورت ضریب داخلی نسبت به موازنه جهانی، کمتر می

 المللی تبدیل به ارتباطات اقتصادی بین المللی شده است.

کشور از  آورید تحت این سیاستهاست و ج( این ارتباطات مهمترین بخشهاست؛ یعنی هر گونه موادی که از خارج می

 لحاظ ابزار, مواد خام, نیروی انسانی و محصوالت نیاز داشته باشد، ارتباطات در آنها اصل است.

 خواهیم موازنه در اقتصاد جهان داشته باشیم؟ س( در بخش موازنه می

 خواهیم حضور در موازنه داشته باشیم. ج( می

 م؟خواهیم اقتصاد اسالمی در موازنه جهانی داشته باشی س( یا می

توان نظام اقتصاد اسالمی را قرار داد, چون این برای رهبری و مجمع تشخیص  آنچه که روشن است در اینجا نمی

 مصلحت است؛ بلكه باید عنوان اقتصادی گذاشت و در مورد اقتصاد کشور نظر داد.

 ایم. س( در این قسمت ما پیش فرضهای اقتصاد اسالمی را مطرح کرده

 ی کلمه انقالبی اصرار داشتم.ج( به همین دلیل من رو

 بینیم؟ س( یعنی رابطه جهان بینی و اقتصاد را از دید انقالب یا از دید اسالم می
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تواند  توانید پیاده کنید؛ یعنی پیش فرضها به نسبتی که انقالب می ج( از نظر عمل اگر انقالب شدید باشد اسالم را می

( در نظر بگیرید, این پیش فرضها 100تا  1، یک طیف )از شماره  شود. اگر برای یک پیش فرض تحمل کند اجرایی می

 دهد. اگر بخواهد در مدل آورده شود و برای مدل عینی نظر دهد, به نسبتی که مردم تحمل دارند نظر می

 تواند قید اسالمی را از اینجا برداشت. س( می

 ج( و انقالب را به جای آن گذاشت.

 عام آن کافی است رابطه جهان بینی با اقتصاد اول است. س( انقالب هم الزم نیست، عنوان

کرد را ذکر کنید و پیش فرضهای با درجه رقیقتر  ج( اگر شما نتوانید پیش فرضهای اسالم ناب که امام مطرح می

 شود. پذیرفته شود, که یک نحو التقاط در آنهاست, آنها پیش فرضهای مدل اقتصاد اسالمی ما می

در هر دستگاهی معنا دارد و حتی در نظام سرمایه داری هم اینها ارزش است، منتهی ایثار « تعاونایثار، عدالت، »س( 

شود و ایثار به معنای از  شود. یا معنای آن عوض می گوییم نیست یا درجه آن ضعیف می به معنایی که ما می

 خودگذشتگی ما و فدا شدن در راه هدف را, ]ندارد[.

حقیقی باید رفاه را جای ایثار یا ارضاء بگذاریم و به جای عدالت هم تعدیل اقتصادی متناسب ج( البته در سرمایه داری 

پذیرند, ولی مبنای آن را  پذیرند؛ پس عدالت را می با توسعه رفاه مطرح شود؛ معنای همكاری را در شكل منطقی می

 کنند. عوض می

کنند؛ به این معنا که خود محوری  آنها گذشت فردی می کند, اما ایثار هم در اینجا جهت است و معنای آن تغییر نمی

 مطلق ممنوع است و باید خود محوری جامعه باشد و به جای فرد گرا، باید جامعه گرا شوند.

 س( پس قید اسالمی را باید از همه آنها حذف کرد؟

 ج( هنوز زود است که این را حذف کرد؛ چون جامعه انقالبی ما مدعی اسالم است.

رود؛ یعنی اگر یک قسمت آن اسالمی، یک قسمت  گیرد و هماهنگی آن از بین می جدول زیر ساخت جا نمیس( در 

 شود و باید ارزشهای اسالمی را محو کرد. ملی و یک قسمت آن عام باشد ناهماهنگ می

 شود؟ ج( آیا کلمه انقالبی آن هم حذف می
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ای هستند و چه ارزشی دارند، زیرا ساخت  د در چه جامعهشود؛ ارزشهای اقتصادی را باید دی س( انقالبی هم حذف می

 این فراتر از کشور است.

 گوییم. ج( ارزشهای انقالبی را در کل آنها ضرب کنید؛ یعنی برای جامعه انقالبی سخن می

ها  کلمه قرار دهیم و وقتی ضرب در اسالم شود این« ایثار, عدالت, تعاون»س( ما احتماالً باید کلمات دیگری را به جای 

 شوند؛ یعنی این زیر ساخت به صورت عام برای اقتصاد باشد. ذکر می

 است.« انتظار، ارتباط, اقتدار»ج( موضوع ما 

تقسیم کردیم؛ و سایر عناوین هم « اساسی، ساختاری, اصولی»س( نظام موضوعات اقتصادی را به موضوعات 

گذاری، موازنه در اقتصاد جهانی، ارتباطات  کالن, سرمایه های اقتصاد، همچنین توسعه، ها, ارزش ها، نظریه فرض پیش

اقتصادی بین المللی، و اقتصاد داخلی، و رابطه جهان بینی با اقتصاد، رابطه انسان شناسی, با اقتصاد و روابط جامعه 

وانند به ت شناسی با اقتصاد، و احكام اقتصاد، مدل اقتصاد، مدل تحلیل آمارهای اقتصادی است که کلی هستند و می

 ها ذکر شوند. صورت عام برای همه کشورها و مكتب

 شوند, دیگر زیر ساختی نیستند. عنوان عناوین زیر ساختی هستند و وقتی در هم ضرب می 6ج( تا 

س( عنوان موازنه را چطور بنویسیم؟ اگر منظور از موازنه تراز ارزی و تجاری باشد که در ارتباطات اقتصادی بین المللی 

شود؛ اما اگر به معنای تثبیت تعاریف بین المللی باشد, آیا این تثبیت تعاریف در نظریه اقتصادی صورت  ذکر می

 گیرد؟ می

گیری است، ممكن است فردی این نظر را داشته باشد و یا نظر داشته باشد؛ مثالً  ج( تثبیت تعاریف برای تثبیت تصمیم

فروشند و هر چند هم  های بین المللی این کاال را به شما می خصخواهید کاالیی خریداری کنید، بر اساس شا شما می

ها در حقیقت بر ارتباطات اقتصادی حكومت دارند و ارتباطات شما  خودتان قبول نداشته باشید؛ این تعاریف و شاخص

 با دیگر کشورها تحت این تعاریف است.

را که خود « ت توسعه، فرهنگ ، توسعه و اقتصاد توسعهسیاس»دهد  نتیجه می« انتظارات، ارتباطات و اقتدار»اما عناوین 

است، حال تناظر اینها را باید بررسی کرد. « توسعه توسعه، ساختار توسعه و کارآیی توسعه»سیاست توسعه متشكل از 

ت. معنای اهداف، توسعه توسعه و یا توسعه انتظارات، ارتباطات و اقتدار است. یعنی هدف همیشه دارای این سه بعد اس
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هاست, یعنی احساس نیاز کنند و حرکت داشته باشند، سپس با هم ارتباط داشته باشند و در  انتظار به معنای نیازمندی

 نهایت اقتدار را نتیجه دهند. در نظر شما معنای اقتدار این است که مثالً ایثار آنها خیلی زیاد باشد.

قتصادی شود, که در اینجا همان روابط است, کارآیی انتظار ساختار انتظار ارتباط و اقتدار هم باید فرهنگ توسعه ا

اقتدار و ارتباط هم به معنای تغییر موضوعات است، و این معنا برای توسعه، ساختار و کارایی بهتر از سیاست، فرهنگ و 

 مقدورات است.

ه چیزهای دیگری های کالن هم بر این اساس که کالن به معنای تنظیم نسبتهاست که چه چیزهایی با چ سیاست

متناظر هستند مثالً بازار کاال و بازار کار متناظر هستند، اما ترتیب سایر عناوین آن چگونه است و چطور همه آنها به 

رسند، یعنی تناظر، ترتیب و تنظیم آنها چگونه است؟ قطعاً مدیریت به صورت عام, مخصوص نظام والیت  وحدت می

هایی که دولت  سمت هماهنگ نیست و لفظ تخصیص بهتر است, همان تخصیصاست و عنوان توزیع دولتی در این ق

 دهد. می

 توان نظام تولید، توزیع و مصرف را ذکر کرد. س( در اینجا می

 های خاصی داشته باشد. ج( نظام تولید هم باید تخصیص

رسیم  به این نظامها می 27س( آیا موضوعات ساختاری کالن هنوز نظام تولید، توزیع و مصرف نیست؟ و آیا در سطح 

 ؟ 81یا در سطح 

های بزرگ وجود دارند آیا این نظام تولید است و اصوالً آیا این نظام توزیع دولتی  ها و توزیع ج( اگر گفتیم که تخصیص

شود؟ اگر اینجا الگوهای  مؤخر است یا نظام ]...[ مثالً تولید دولتی, توزیع دولتی, مصرف دولتی در این قسمت ذکر می

شوند( یعنی در فصل دوم مبنایی، زیر ساخت مدل اقتصادی  ولیدی را ذکر کنیم) البته الگوها در جای دیگری بیان میت

 ذکر شد, که عبارت از الگوی تولید است صحیح است، حال آیا زیر بخش ساختارها است یا زیر بخش مدل است؟

و اگر به معنای « تولید، توزیع, مصرف»یعنی الگوی  س( اگر به معنای الگو باشد, زیر بخش مدل اقتصاد اسالمی است؛

 رسد بحث ما درباره الگوی توزیع است نه خود نظام توزیع. سه نظام باشد, زیر بخش ساختار است. به نظر می
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ج( زمانی به معنای الگو خواهد بود, که دستور تنظیم آنها از سوی دستگاه رهبری صادر شود. بحث الگو همان کارهای 

مربوط به موضوع است که باید دانشگاه انجام دهد. همانطور که جهان بینی استان شناسی و جامعه شناسی  فرهنگی

 هم مربوط به دانشگاه است, ولی سیاستهای حاکم بر آن را باید رهبری تعیین کند.

؛ اما آیا شود شود و در این بخش هم نظامهای آن مشخص می س( الگوی تولید، توزیع و مصرف در آنجا تعیین می

 های آن است؟ کنند در رابطه با نظام سیاستهایی که ابالغ می

 ج( بله. مربوط به نظامهای آن است.

 س( یعنی اینها سیاستهای کالن نظام آنهاست.

 ج( در بخش توسعه، توسعه اهداف همان سیاستهای اصولی تعیین اهداف و روابط هستند.

ست؛ مثالً موضوعات ساختاری اهداف اقتصادی، اما آیا این از ارزشها یا از س( اینها سیاست نیست و مربوط به دانشگاه ا

 آید؟ ساختارها بدست می

 ج( باید ابتدا موضوعات خود مطلب را بیان کرد بعد آنها را در هم ضرب کرد.

همه س( در مرحله آخر آن بخش سیاست گذاری و اجرایی کشور است و در خود اقتصاد داخلی بین المللی و موازنه 

 شود. نظامها مطرح می

کند، در ابتدا الگو است, بعد این موضوعات در اینها که ضرب شد  ج( اگر در اینها ضرب شود, توسعه مفهومی پیدا می

 آید. )تا عینی شود( نظام بدست می

وعات آن های آن را )موض برای مثال این سه که مربوط به ارزشهای اقتصادی است را در این سه خانه و بعد زیر بخش

رسیم و بعد مسئولیت  عنوان می 81شوند و از سه عنوان به  نویسیم، اینها در موضوعات ضرب می را( در این سه خانه می

شود؛ یعنی خانه سوم دارای سه  شود که کدام به دانشگاه و کدام به دستگاه اجرایی مربوط می هر کدام مشخص می

 دهد. را تحویل می عنوان 81شود و  عنوان است که سه بار ضرب می

توسعه، کالن، خرد و ایثار، عدالت و »ضرب  شود که این عناوین حاصل عنوان کامل می 81س( یعنی اقتصاد داخلی با 

 است.« تعاون
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ج( پس در اینجا حتماً الگوهای تولید، توزیع و مصرف وجود دارد, چون اینجا فصل الگوهاست, نه نظامها و از 

 آید. میضرب آن نظامها بدست  حاصل

 شود. س( الگوی مربوط به دانشگاه و اعالم سیاست از سوی رهبر تعیین نمی

را در اینجا بنویسیم؟ البته, الگوی تولید و مصرف در دفتر « نظام تولید, نظام توزیع, نظام مصرف»ج( پس آیا باید 

این را به صورت اجرایی  بندی آنها مشخص شود, ولی ریاست جمهوری مدتی مورد بررسی قرار گرفته بود تا طبقه

 کردند. مالحظه می

 خواستند الگوی کالن اقتصادی را تطبیق بدهند. س( آنها می

گیرد که در  ج( این تنظیم الگوهاست, نه تولید الگوها و تنظیم گاهی برای تولید الگوهای تولید و مصرف صورت می

 دارید و مشغول نظام سازی هستند.اینجا باید کار اقتصادی صورت گیرد، اما گاهی تنظیمات اجرایی 

توان نظام تولید دولتی را ذکر کرد, اما در این  کنیم در آنجا هم می حال در اینجا نظام تولید، توزیع و مصرف را ذکر می

 صورت الزم است توزیع آن را در یک قسمت دیگر ذکر کنید.

 کنیم. س( اکنون درباره موضوعات ساختاری کالن بحث می

کنیم, که تنظیم نظام تولید با نستبهای کالن در این قسمت بررسی  موضوع سیاستهای کالن بحث میج( در باره 

شود و سیاستهای اصولی تنظیم نظام تولید در این قسمت است و چون سیاستهای اصولی قید همه آنهاست, تنظیم  می

الزم است تا ساختارهایش تنظیم شود:  شود. به هر حال برای کشور تنظیم نظام تولید نظام تولید در اینجا مطرح می

 «.تنظیم نظام تولید، تنظیم نظام توزیع, تنظیم نظام مصرف»

گذاریهای تولیدی, توزیعی, مصرفی که دولتی، گروهی, عمومی ذکر شده است. در آنجا  در بخش جامعه هم سرمایه

اما اگر بخواهیم عنوان تخصیص را قرار  شود؛ گذاریهایش انجام می گیرد و در اینجا سرمایه تنظیم نظام آن صورت می

 دهیم باید بگوییم توسعه، کالن و تخصیص تخصیص یک امر اجرایی است و مانند خرد است.

توسعه تنظیم نسبتهای کالن و بعد هم تخصیص مقدورات اقتصادی به جای عناوین قبلی باشد )توسعه، کالن 

 دهید. را تخصیص می گذاری بود( شما نیروی انسانی ابزار و منابع سرمایه

 توان گفت توسعه تنظیم و تخصیص، که اینها موضوعات ساختاری هستند. س( می
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گیری، تخصیص و اجرا که زیر بخش کالن است, نظام تصمیم  ج( تخصیص در یک قسمت دیگر هم ذکر شده تصمیم

یمات شما چه نسبتی با گیری، نظام تخصیص و نظام اجرا که اآلن تنظیم متناظر با تخصیص شده است؛ یعنی تنظ

 ها دارد. تخصیص در سطح کالن است؛ ولی ویژگی اجرایی آن است. تخصیص

 ج( برای تكمیل جدول سراغ ارزش برویم.

است؛ ولی همه انواع اقتصاد ارزشهای انقالب را قبول ندارند. ما چه   اما عینی ارزش چیست؟ ارزش در همه انواع اقتصاد

های کالن تا تعاریف کالن بین  توانیم حضور داشته باشیم؟ در قسمت این انواع اقتصاد میهایی از  مقدار و در چه قسمت

 المللی را تحت الشعاع قرار دهیم.

برای مثال اگر مسائل کالن را به تغییر در موضوعات، روابط و اهداف معنا کنیم، اکنون در توسعه تعاریف بین المللی 

ها را بیدار کنیم, تأثیر ما در تنظیم نسبتهای کالن آن بیشتر  ر بتوانیم ملتهای ما حضور کمتری دارند, ولی اگ ارزش

خواهد بود؛ به نسبتی که بتوانیم افكار جهانی را با خودمان همراه کنیم, امكان اینكه بتوانیم تعاریف ساختاری و اساسی 

م و برتری اجتماعی هم به اجتماع بین المللی را عوض کنیم بیشتر است. در شرایط کنونی که ما برتری تكنیكی نداری

شود و اگر مردم دنیا حرف ما را بپذیرند, مؤثر خواهد بود. اما در سطح خرد امكان اینكه در جلسات  جهانی تعریف می

 بین المللی بتوانیم روی الگوی تولید، توزیع و مصرف تأثیر بگذاریم خیلی بیشتر است.

 مطرح است. س( الگوی تولید، توزیع و مصرف در سطح کالن

ج( فرض کنید در تخصیص چیز دیگری شبیه این سه و متناظر با آن مطرح باشد, که شما در سطح خرد اینها را متأثر 

که در اینها به نسبت, بیشترین تأثیر را خواهید داشت, ولی در « گیری تخصیص، اجرا نظام تصمیم»کنید مثالً:  می

 ته باشید.توانید تأثیر داش سطح توسعه بسیار کمتر می

 به عبارت دیگر محدودیت ارزشها در محدودیت موضوعات است یا در محدودیت اجرا؟

ها برویم و پس از بررسی  توانیم ابتدا موضوعات را به صورت عام و مطلق ببینیم, بعد به دنبال محدودیت ما می

موضوعات توسعه کالن و  محدودیت ها، سیاستهای توسعه جهانی را در سطح کالن و خُرد را مطرح کنیم؛ یعنی

نامید و  شود, نه در باالی نظامِ عینی که شما آن را تولید ناخالص ملی می تخصیص در داخل یک نظام مطرح می

سازد که کسی که تابع کشور شما است, هر کجا که پولی بدست آورد, این  جغرافیای سیاسی این امكان را فراهم می
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شود, هر چند در آمد او به دالر باشد و تأمین اعتبارش هم در چارچوب  پول جزء در آمدهای ملت شما حساب می

های آن کشور اعتبار گرفته و کارگرانش  قوانین آمریكا ثبت شده باشد, شرکت او امریكایی یا انگلیسی است و از بانک

تواند پولش را به اینجا  یهم از همانجا بوده است؛ به هر حال سود او به نام این فرد است و این فرد هم ایرانی است و م

شود نه در وراء  منتقل کند. پس جغرافیای سیاسی همان عینیت است و توسعه، کالن، خُرد در درون آن ملت طرح می

 آن ملت.

ای را پایین ذکر  ج( در اینجا ممكن است شما ساختارهای عینی را در وسط بگذارید و ساختارهای اجرایی یا برنامه

ها و مقدورات( و ساختارهای  های اصولی عینی )یا ساختار محدودیت وعات اساسی، ساختارشود موض کنید, که می

ها  اجرایی, یعنی برای اینكه ربط منطقی آن هم مشخص باشد در قسمت پایین اجرا و باالتر از آن مقدورات و محدودیت

فت قدرت، اطالع و ثروت دارد, این گیرد, که آن هم یک نظام دارد و ساختار است, یعنی با نسبت به ارزشها قرار می

و « ارتباطات بین المللی»کند  بافت در قسمت وسط مطرح شده, که بخش ساختاری و حضور ما در جهان را تعریف می

همان ساختار عینی یا ملی حرکت ما است به هر حال سیاست ما این است که در سازمانهای جهادی شرکت کند و از 

دهد. البته این اولویت آخر است, چون  همان نحو که امروزه هنوز جهان کمونیسم انجام می حق دفاع نماید, تقریباً به

کند, که این اولویت آخر باشد اگر ما بتوانیم در قدم اول در کنفرانس اسالمی ملتها را همراه  قدرت تأثیر ما حكم می

 ا شوند, خوب است.شوند؛ حتی اگر سی کشور هم همراه م کنیم, حدود پنجاه کشور همراه ما می

ج( در جدول تعریف ما اوصافی داریم که در حقیقت اوصاف نسبتند, نه اوصاف موضوعات؛ یعنی اوصافی که بین 

تواند باشد و هر  آید و وسیله کنترل است. هرگز اوصاف خود موضوعات عینی نمی بندی کلی موضوعات بدست می دسته

رف در جدول تعریف باید نامهای انتزاعی بیاید و به موضوعات عینی چه خُرد یا زیاد شود, باز وصف است و از آن ط

 شود. ها مطرح می برسد؛ یعنی در آن طرف جدول فقط نامهای موضوعات عینی است و معادل

 آیند. کنیم, چون این عناوین از اوصاف فلسفی به دست نمی س( در اینجا ما همین کار را می

کنیم، چون معنای اوصاف عینی این است, که چیزهایی  بندی درختی می تقسیم ج( حال آیا در اینجا به معنای فلسفی

 بندی آنها را ذکر کنید, که طبیعتاً نباید تكرار شود. را در عینیت دارید, دسته

 س( عناوین ایثار، تعاون و عدالت از فلسفه به دست نیامده است؛ بلكه معادل آنها مطرح شده است.
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 عنوان را تحویل دهد. 81رح شده تا باضرب شدن در هم, مط 27ج( معادلهای در سطح 

 تر هستند باید در هم ضرب شوند. س( این عناوین که اصلی

 شود. ج( این عناوین اگر در هم ضرب شوند, رنگ فلسفی آنها بیشتر می

 کنیم. س( برای آنها معادل سازی می

 آییم. بندی درختی از عینیت نمی ج( در تقسیم

 ]آخر نوار[

ها این است که قوانین را ابتدا ثابت بگیریم و  ها باید توجه داشت که یک تعبیر از موازنه ناً درباره بحث موازنهج( ضم

زند؛ یعنی  کند و چه کسانی را عقب می شود و چه وزنی پیدا می بگوییم در این قوانین چه کسی در مسابقات پیروز می

ها که دقت  گیری از موازنه یا حضور در مسابقه کند و در بهره دا میدربرخورد دولتها با یكدیگر هر کشوری چه وزنی پی

گویید امروز ژاپن در امور صنعتی به یک سطح از رویارویی با آمریكا رسید که ما دیگر مجبور نیستیم از  کنید؛ مثالً می

کنیم, این مسئله در  نش میامریكا کامپیوتر خریداری کنیم؛ ما از رویارویی قطبها استفاده کرده و به نفع خودمان گزی

تر  آید و بهره وری از موازنه است که در آن مشخص نشده چه کسی باالتر و چه کسی پایین بخش روابط ما با جهان می

 های ارتباط اقتصادی ما است. است و حضور ما در باال بردن و پایین آوردن موازنه خیلی کم است. این سیاست

وزن شویم؛ یعنی اگر در داخل و خارج کار کنیم تا در موازنات جهانی هم  ش کنیم تا همگویید ما باید تال اما گاهی می

رسد حضور در موازنه در اینجا به معنای این نیست که چارچوب مسابقه عوض شود, بلكه ما در  وزن شویم, به نظر می

دی را تعریف کنید و نظم نوینی کنیم؛ اما اگر گفتید فضای جدی گیری هستیم و تحت شرایط خاص موازنه کار می بهره

 کنید, پس آن یک معنای دیگر دارد. ارائه دهید؛ یعنی نظام موازنه را عوض می

ـ تكلیف  2ـ تعریف دادن  1پس یک نظام داریم که موازنه در درون آن قابل تعریف است که این نظام عبارت است از: 

ـ تطبیق کردن و شاخص معین نمودن, که البته برای جریان یافتن آن سه دستگاه  3معین کردن نسبت به تعاریف، 

به دست گیرد و حضور پیدا کند, تا تعاریف را عوض کند و  اش را تواند اختیار ملی الزم است؛ اما اصوالً کسی که می

ها را عوض کند موفق و پیروز است. و حضور در تنظیم نظام موازنه  تكلیف روابط بین المللی را تغییر دهد و شاخصه
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ا مقصد ما است و مفهومی که در سیاستهای موازنه نهفته است, سیاستهای ما نسبت به تنظیم نظام موازنه جهانی ر

 کند.  مشخص می

خواهیم با آنها رو در رو قرار بگیریم و سهم تأثیر  ـ می 2خواهیم  ـ به عنوان شرائط می 1البته تنظیم نظام موازنه را ما 

های اجرایی آن نیرو  خواهیم تطبیق هم طبق نظر خود ما انجام گیرد؛ یعنی برای نظام ـ می 3بیشتری داشته باشیم، 

گیری آن حضور داشته باشیم. اینها موضوعات اصولی نظام موازنه در اقتصاد جهانی  تصمیم معین کنیم و در نظامهای

 است.

 رسد موضوعات اصولی تنظیم نظام با موضوعات اصولی ارتباطات اقتصادی تفاوت دارد. س( به نظر می

نه و تنظیم ارتباطات ج( اینها موضوعات اصولی تنظیم و موضوعات اصولی تنظیم ارتباطات است. ]؟[ پس تنظیم مواز

خواهیم تنظیم نظام استكباری را عوض کنیم؛ حتی  البته این مسائل خیلی در سطح کالن است. برای مثال ما می

ای به اینها اشاره است کرده و  شود, چون مقام معظم رهبری به گونه شعارهای مربوط به اینها هم در جامعه مطرح نمی

 «.کنند, که همیشه خودشان برنده باشند بازی را به نحوی تنظیم میاینها قواعد »فرمایند:  مثالًًٌ می

موضوعات اصولی تنظیم موازنه اقتصادی جهان, موضوعات اصولی ارتباطات اقتصادی بین المللی, »گوییم  پس می

 توانیم اینها را در یكدیگر ضرب کنیم یا نه؟ حال آیا می«. موضوعات اصولی اقتصاد داخلی

 تا ساختاری و اصولی را هم باید بنویسیم.  6ولی را تمام کردیم و لذا تای ا 6س( فعالً 

 شوند چه چیزهایی هستند؟ ج( آنها وقتی موضوعاً فرد می

شود عبارتند از: رابطه جهان بینی, رابطه انسان شناسی, رابطه جامعه شناسی در  س( معادل اینها زمانی که خرد می

 قتصادی.ها احكام ا پیش فرضها و در بخش نظریه

 عدالت: حال در موضوعات ساختاری، توسعه عبارت از چیست؟

 رسا است؟« سیاست توسعه اقتصادی, فرهنگ توسعه اقتصادی, مقدورات توسعه اقتصادی»ج( آیا این عبارت 

 س( فرهنگ توسعه به معنای بحث کردن در مورد امور سیاسی است.

 دهد. سعه را تحویل میج( فرهنگ توسعه یعنی تنظیم اموری که این فرهنگ تو
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س( این باید در بخش فرهنگ بحث شود و در اینجا فقط درباره بخش اقتصادی توسعه )و نه درباره بخش سیاسی و 

 خواهیم بحث کنیم. فرهنگی آن( می

 گوییم فرهنگ توسعه اقتصادی، سیاست فرهنگ توسعه اقتصادی. ج( این فرهنگ لقب اقتصادی دارد می

ستهای سیاسی توسعه اقتصادی, سیاستهای فرهنگی توسعه اقتصادی و سیاستهای مقدورات س( قبل از اینكه سیا

شود باید سیاستهای فرهنگی آن در بخش فرهنگ مورد دقت قرار گیرد؛ یعنی یک عنوان  توسعه اقتصادی مطرح می

گروهها خواهد شد. مگر گیرد و پس از آن هرچه که مطرح شود, مربوط به یكی از  قبل از همه اینها قرار می« سیاست»

 کنیم. اینكه بگوییم این جدول اعم از موضوعات جامعه است و ما موضوعات اقتصادی را گزینش می

کنیم، البته ممكن است فرهنگ توسعه در یک خانه  ج( یا اینكه بگوییم سرپرستی را در اینجا از زاویه اقتصاد بررسی می

 است و به همین دلیل باید بررسی شود. 19ر اینجا کمیت آن برخوردار باشد؛ اما د 32دیگر جدول از کمیت 

توان گفت مقدورات توسعه سیاسی و مقدورات توسعه فرهنگی؛  کنیم؟ البته می حال چرا سیاست توسعه را ذکر می

شود مقدورات توسعه اقتصادی هم یعنی اینكه ما  های آن در بخش سیاست است, که در اینجا مطرح می یعنی هزینه

 رتهایی داریم.چه قد

کنید به هر حال یک درآمدی الزم است تا ایثار کنند،  برای مثال ممكن است کسی بگوید اینكه شما ایثار را مطرح می

 هایی داریم و باید بررسی کنیم که سیستم قدرت ما چه مقدار است. ما یک محدودیت

داریم، یعنی نیروی انسانی یک مولد  مقدورات اقتصادی توسعه سیاسی به معنای این است که ما چه مقدار پول

فرستیم یا همه ابزارها و  اقتصادی یا یک مقدور انسانی است؛ اما آیا همه نیروی انسانی کشور را به جبهه جنگ می

دهیم؟ چه مقدار از آنها باید برای امور دفاعی و چه مقدار  دستگاههای تولیدی را به تولید سالح و مهمات اختصاص می

شود. به عبارت دیگر تخصیص که  شاورزی تخصیص پیدا کند؟ اینها مسائلی است که در اقتصاد بررسی میباید برای ک

 های اقتصادی مرتبط است. شود با فعالیت به بخش سیاسی داده می

کنند، اما برخی از کشورها تا یک مدت زمان  های زیادی را صرف خرید سالح می برای مثال بسیاری از کشورها هزینه

کنند، و برخی کشورهای دیگر هم خرید سالح برای آنها این اندازه اولویت دارد و این  صالً سالح خریداری نمیخاص ا

 دهند. مقدار به آن بودجه تخصیص می
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س( حال این به معنای, اقتصاد توسعه سیاسی، اقتصاد توسعه فرهنگی؛ اقتصاد توسعه اقتصادی، یا اینكه به معنای 

گذاری باشد و بگوییم تكامل نیاز و ارضاء، فقر و مصرف در اینجا مطرح  قرینه کالن و سرمایهتكاملی است؟ چون باید 

شود. اگر به معنای همین توسعه رایج باشد, همان سه عنوان مطرح خواهد شد. ولی اگر به معنای زمانی باشد؛ دیگر  می

 ها کاری نداریم و باید تعاریف دیگری ذکر کنیم. به هزینه

روحیه افراد به معنای توسعه اقتصاد سیاسی است و این جدا از سیاستهای اقتصادی است، اقتصاد ج( عوض شدن 

سیاسی؛ یعنی اقتصادی که مثالً عدالت گراست و لذا عوض کردن تعریف فقر یا عوض کردن ارزشها در اقتصاد سیاسی 

 شود. مطرح می

ینجا سیاستهای توسعه اقتصاد سیاسی مطرح خواهیم سیاستهای اقتصادی را ذکر کنیم و ا س( در این بخش می

 شود. می

ج( عنوان اقتصاد سیاسی در جامعه هم رایج و به معنای اقتصادی است که آرمانگراست و زیاد به سود و صرف کار ندارد 

شود. در مقابل اگر سیاست،  داند و سیاستش بر مبنای سود تعریف نمی و راندمان خود را کاال و ارزش افزوده نمی

کنند, ولی اگر اقتصاد، سیاسی شد یعنی  تصادی شد یعنی راندمانهای اقتصادی وضعیت سیاست را مشخص میاق

 کند. سیاست، تعاریف اقتصادی را مشخص می

توان نتیجه گرفت که توسعه اقتصاد سیاسی، توسعه فرهنگ سیاسی که در اینجا هم سیاست، فرهنگ را معنا  پس می

 کافی نیست.« توسعه سیاسی»سی خیلی رایج نیست و همان کند, اما توسعه سیاست سیا می

س( اگر به جای اقتصاد سیاسی، یک عنوانی را که به عینیت نزدیكتر است ذکر کنیم بهتر است, مثالً اقتصاد آرمانی یا 

سعه ارزشهای اقتصادی )توسعه ارزشهای اقتصادی(, یعنی یک سری امور برای ما ارزش اقتصادی دارد و ما آنها را تو

 دهیم. می

ج( توسعه فرهنگ اقتصادی قبالً در بحث فرهنگ مطرح شده است. اآلن بحث درباره ارزشها و موضوعات اقتصادی 

توان آن  توان پس از ارزشها، روابط یا ساختار مطرح کرد یا اینكه ساختاری حاکم بر خود آن است و نمی است, اما آیا می

 شود. ی را مطرح کرد؟ پس در اینجا ارزش برابر با سیاست میرا ذکر کرد و باید توسعه روابط اقتصاد
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یک شكل دیگر این است که توسعه روابط اقتصادی مساوی با سیاست باشد و توسعه فعالیتها، لقب فرهنگ و ساختار 

 داشته باشد. همچنین توسعه اهداف، فعالیتها و موضوعات هم قابل ذکر است.

 عنوان تكامل را ذکر کرد.توان  س( به جای عنوان توسعه می

ج( اشكالی ندارد، اما به هر حال موضوعات تكاملی چیست؟ آیا وحدت و کثرت جدید، موضوعات، روابط و فعالیتهای 

 دهد؟ در اینجا روابط معادل فرهنگ است. جدیدی را نتیجه می

 توان معادل با اهداف دانست. س( فعالیتها را می

، و ارزش هم در «داف اقتصادی، توسعه روابط اقتصادی, توسعه موضوعات اقتصادیتوسعه اه»شود:  ج( در اینصورت می

 خانه باالیی مطرح است و در اینجا الزم نیست ذکر شود.

ایم و در ارزشها هم هدف گذاری  س( در کل جدول ما پیش فرضها، نظریات و ارزشهای اقتصادی را مطرح کرده

ایم، البته آن مطالب در موضوعات اساسی بود و  بط و موضوعات را مطرح کردهایم، اما در اینجا توسعه اهداف، روا کرده

 شود. اکنون اینها در موضوعات ساختاری مطرح می

ج( در اینجا اگر توسعه اهداف را مبنا در نظر بگیرید, برابر با خانه باالیی است که معنای جهان بینی دارد. مثالً اگر 

داند و  گیری ما شكل آخرتی دارد, ولی اگر اصالت سود را اصل می داند, در اینجا هدف میجهان بینی ما آخرت را اصل 

 جهان بینی سرمایه داری است, اهداف هم باید متناسب با همان باشد.

به عبارت دیگر باید آن عناوین باال را در عناوین پایین ذکر کرد )ارزشهای اقتصادی ضرب در توسعه اهداف(؛ یعنی 

 اگر ایثارگری است باید توسعه پیدا کند. هدفهای ما

شود؛ یعنی ارزشهای اقتصادی که در مسیر توسعه اهداف مطرح  س( نه، بلكه ارزشهای اقتصادی توسعه اهداف می

 شوند. می

ج( اهداف اقتصادی ما ایثار، عدالت، تعاون بوده است. اکنون رابطه توسعه اهداف اقتصادی با ایثار اقتصادی چیست؟ این 

داند؛  تواند داشته باشد: یكی توسعه ایثار اقتصادی، دیگری اینكه چون تمام اقتصاد را برابر با ایثار نمی نوع معنا می دو

باشد، همین اندازه که با یكی از آنها ارتباط داشته باشد کافی است، رابطه  بلكه عدالت و همكاری هم در آن مطرح می
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خواهیم مجبور به ایثار  کند و اگر کسی به حق خودش قانع باشد, او را نمی یآن با عدالت یعنی ظلم اقتصادی را نفی م

 تر است؛ اما از اقتصاد بیرون نیست. کردن کنیم و اگر کسی هم همكاری کند هر چند کمیت آن پایین

 کند یا به عبارت کند و روابط و موضوعات هم کثرت آن را مالحظه می اهداف در حقیقت وحدت آن را مالحظه می

 بیند. تر اهداف ، منتجه را می صحیح



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 5جلسه 

 09/12/1379تاریخ جلسه:  3119کد جلسه: 

 پیاده کننده: آقای پرور

 A 181 - 260شماره نوار طرف 

 B 323 - 220طرف 

11 

این مبحث؛ بک نكته قابل توجه است اینكه وقتی در سه محور، یعنی محورهای  حجه االسالم و المسلمین حسینی: در

مربوط به مقیاس جهانی، بین المللی و ملی را در توسعه، کالن و خرد ضرب کنیم و بعد، نتیجه آنرا در اوصاف ارزشی 

کند(  ل جامعه، تغییر میایثار، عدالت و همكاری ضرب کنیم )با توجه اینكه برخی از قسمتهای زیر ساختی آن، در جدو

 شود این است که آیا طبقه بندی، باید یک طبقه بندی در ختی باشد؟ اولین سئوالی که مطرح می

گیرد  گیرد، با ایثاری که زیر کالن یا خرد قرار می اگر طبقه بندی درختی شود فرضاً عنوان ایثار که زیر توسعه قرار می

تعریف عام باشد،  3شود( اگر تعریف واژة همه این ایثارها، یک یا حتی  تكرار می بار عنوان ایثار 6بار و در کل  3)یعنی 

تا جوابگو باشد. دومین سئوالی که مطرح می شود، این است که چگونه معنای ایثار متناسب با  6نمی تواند برای این 

مسابقه، مذاکر، معاهده مربوط به هر جایگاه، اصوالً عناوین و مفاهیم تعریف، تطبیق و تكلیف مربوط به امر جهانی و 

عنوان متناوب تحویل  27بین المللی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مربوط به ملی را باید در خودشان ضرب شوند، تا 

توان سه بار توسعه، کالن، خرد را درست کرد و بعد قطر گرفت، یعنی اگر بر حسب منزلتش دوبار ضرب  دهد؛ و می

 شود. گیری ندارد، و ایثار هم که یک باز ذکر میکنیم دیگر احتیاج به قطر 

معنا بدست می آید، مثالً ایثار در موضوع  27شود که مجموعاً  مرتبه ذکر می 6برگ، که هر بار  3البته نوع ایثار را در 

بین المللی؛ ای  اهدافِ اهدافِ تعریف، تطبیق، تكلیف؛ و یعنی اگر بخواهند، اهداف نهایی را بیان کنند در تعریفهای ریشه

مثلِ تعاریف در منشور سازمانِ حقوق بشر؛ یعنی اگر در اعالمیه حقوق بشر، که سنگ اوّل تعریف را می خواهند بنا 
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خواهد تكالیف را معین کند، ایثار در روابط را تعیین می کند و گاهی  کند، جایگاهش آنجاست، یعنی از آنجایی که می

 کند. ایثار را در اهداف موضوعات دنبال می

بنابراین اهداف، گاهی اهدافِ اهداف است )هدف نهایی( و گاهی هدف، برای رابطه هاست و گاهی هدف برای موضوعات 

شوند. یعنی در حقیقت ضوابط زیر بنایی  است که هر سه تای آن دوباره نسبت به تعریف، تكلیف و تطبیق مالحظه می

روابطِ »رابطه است یا « روابط اهداف» روابط اهداف(؛ و اصل در جهانی را در معنای اهداف مالحظه کردیم که یعنی )

کند؟ این  با قیدهایش؛ بر این اساس این تقسیم بندی با تقسیم بندی درختی چه فرقی می« روابطِ موضوع»و « روابط

ترکیب  کند )نه بصورت تفكیكی(، و با این جدول، جدولی است که موضوعاتِ درختی، را به صورت ترکیبی مالحظه می

 سازد. کردن، نسبت به عینیت امكان تفكیک را فراهم می

توسعه، ساختار، »کنیم مثل مهندس حسینی: چرا به این نحو عمل کنیم، ما همانطور که اوصافِ متناظر، را بیان می

ای است و منزلتِ فرهنگ، منزلتِ   ؛ یعنی منزلتِ سیاست، منزلت توسعه«سیاست، فرهنگ، اقتصاد»و « کارآیی

شود، بلكه ایثار را در  مرتبه تكرار نمی 6ساختاری دارد، و اقتصاد. ...؛ در اینجا هم همین گونه عمل کنیم، یعنی ایثار 

ای می آوریم که منزلتاً،   گیریم و متناظر را در بخش کالن پیدا می کنیم، یعنی به عبارتی، واژه بخش اول در نظر می

 منزلت ایثار را داشته باشد،

قید، مشخص شده است، در رسیدن به اهدافمان، این مفاهیم چندان کارایی الزم را  9ای که مثالً با  ملهچون این ج

خواهیم پله  ندارند؛ اگر بخواهیم در مسیر نظام اصطالحات فلسفی کار کنیم، قطعاً جایگاهش اینجا نیست، ولی وقتی می

ایم، در قدم بعد که  قید داشته 3اگر در ساختار درختی  پله به عینیت نزدیک شویم، طبیعی است که برای اینكار، مثالً

به عینیت « ایثار اهدافِ اهداف، تعریفِِِ تعریفِ تعریفِ»شود، ابهام آن بیشتر خواهد شد مثالً  قیدی می 9تبدیل به 

 نزدیكتر است یا بیشتر ابهام دارد؟

تا بگویید: ایثارِ توسعهِ  3توانید از این  مثالً می کنیم و شما حجت االسالم و المسلمین حسینی : ما این قیود را کم می

 جهانی،

کنیم عیناً باید همان را تكرار کنیم بلكه در هر قسمت متناظر با مطلب، چیزی را  گویم قیود را که کم می س: من نمی

 ذکر کنیم.
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قسمت ایثار نوشتیم، در ج: برای تناظریابی و شناختِ، هم منزلت آن چه کار باید بكنیم؟ مثالً اگر منزلت در یک 

 ای را باید بیاوریم، یعنی تناظر آنها را چگونه معنا کنیم؟ قسمت بعدی، چه واژه

 س: آیا ایثار تصمیم تصمیم، تكلیفِ، تطبیقِ تعریف، ما را نزدیكتر کرد است؟

اً ساختارها را بر این کنیم، که نوع ج: برای تكمیل دقیق جدول گاهی در ساختار های درختی، نامهای انتراعی را بیان می

گیریم یا هر چه موضوعش این امر خاص باشد، یک نام برای  کنند، مثالً الفبای اول کلمه را در نظر می اساس درست می

گذاریم، ولی اساس کار بر این است که چه  کنیم، در این حالت، به صورت استقرایی، نامهایی را می آن تعیین می

 و بعد با این چیزهایی که داریم، تطبیق کنیم؟ چیزهایی را باید داشته باشیم

توان آن را سریعاً مشخص کرد، مثالً واژه ایثار که در بخش  ای باشد می  در تناظریابی اگر عنوان متناظر یک چیز ساده

گیری، نسبت به تكلیف را بیان کند )یعنی نسبت به قانون ها( در بخش و نظام  تصمیم گیری وجود دارد، باید تصمیم

کند، چون در قسمت امور مدیریتی مفاهیم تصمیم،  تصمیم گیری که دستورات مربوط به معاهده ها را بیان می

شود،  شود، کما اینكه که تخصیصِ، تخصیص و اجرای اجرِا هم در همین قسمت مطرح می تخصیص و اجرا مطرح می

 درت سنجش متناظرها را چگونه باید پیدا کنیم؟توان تناظر یابی کرد و ق هستند، حال با توجه به این مطالب چگونه می

شود، باید یک خصوصیتی را در نظر  اگر این قیدها را بنویسیم و در قسمت بعد که مثالً قید کالن هم به آن اضافه می

. شود دوباره همین کار باید صورت گیرد بگیریم تا بتوانیم اینها را از یكدیگر تفكیک کنیم، قید بعدی هم که اضافه می

یعنی وقتی رسیدیم به سومی، باید برگردیم و تناظر یابی و سنجش کنیم که آیا از هم نوع آنهاست، یا متفاوت با آنها 

 باشد. می

کنید یعنی همان تعریف  س( اگر تعاریف توسعه کالن و خرد برای خود شما روشن باشد وقتی ایثار توسعه را ذکر می

 عریف توسعه ذکر کرده اید.ایثار را با قید توسعه و با توجه به ت

شكل  3قید، تنها یک قید ذکر کنیم، فقط یک شكل از توسعه را مطرح کرده ایم و برای بیان هر  3ج( اگر به جای این 

مرتبه توسعه را ذکر کنیم. و در ادامه در جدول دوم هم همین طور است، یعنی همان توسعه را اگر در  3آن باید هر 

توسعه بین المللی هم دارید و فرق اینها باید روشن باشد و این تفاوت را همان قیود مشخص  نظر بگیرید توسعه ملی و

 کنند. می
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آید درك آن مشكلتر است اما  کند، البته در ابتدا بنظر می به بیان دیگر این کار زمینه را برای درك مطالب آسانتر می

 شود.  ، با کمک این قیود اینكار امكان پذیر میخواهد توسعه را با خصوصیت آن درك کند در عمل، چون ذهن می

س: یعنی از باال که به طرف پایین می آید باید، تک تک، توجه داشته باشد، نه اینكه از ذهنش خارج شود، مثالً جهانی، 

 توسعه بعد ایثار؛

عه با جهانی کالن و ج: بدین ترتیب مثالً تعریف جهانی در جاهای مختلف، جدول، مختلف باید باشد، یعنی جهانی توس

ایم، پس معنای آن در اینجا یعنی در  کند، یعنی در اینجا، آن تعاریف را به جهانی اضافه کرده جهانی خرد فرق می

ها،  ها و دستورات؛ و در واقع تعریف گیرند، مثالً: جهانی کالنِ در اینجا یعنی تكلیف ها یا نسبت تطبیق، جلوتر قرار می

 دارید مطرح فرمایید. اصل هستند، اگر اشكالی

اند، مثالً تعاون در موضوعات یعنی در موضوعات اجتماعی،  س( این ارزشها )یعنی ایثار، عدالت، تعاون( که مطرح شده

تعاون و همكاری اصل است. عدالت در روابط، یعنی در ارتباطات اجتماعی، عدالت اصل است و ارزش دارد مثالً ایثار در 

کنیم، در  یثار است در حالیكه ظاهرا ایثار خودش هدف است، نه اینكه در آیین اهداف، ایثار میاهداف، یعنی در اهداف ا

 کند. حالی که مثالً عدالت، در بین روابط، عدالت برقرار می

 ج( اگر دو هدف داشته باشید که یكی از آن ها ضد ایثار باشد. 

 س( اینكه دیگر هدف شما نیست 

یری داریم، موضوع دیگری بنام انتخاب روابط و موضوع سومی به نام انتخاب ج( ما یک موضوعی، بنام هدف گ

 تواند ایثار باشد یا استكبار؛  موضوعات داریم، حاال در انتخاب اهداف می

س( سوال این است که ایثار یكی از اهداف است در حالیكه مثالً عدالت خودش یكی از روابط نیست بلكه در روابط 

 شود، دارای ارزش است، یعنی عدالت حاکم بر روابط باید باشد. ار اجتماعی عدالت برقر

کنید، که ممكن است این روابط، دارای صفت ظلم هم باشد، حاال آیا  ج( شما عدالت را به عنوان صفت روابط معرفی می

وف ایثار، تواند گاهی صفت هدف بشود و گاهی صفت آن نباشد، یعنی ایثار صفت هدف باشد و هدف موص ایثار هم می

یعنی هدف خودش، ذاتا ایثار است یا اینكه دارای چندین وصف است که یكی از آن ها ایثار است؟ نسبت بین هدف و 

 ایثار؛ کدامیک از این فروض، و دارای چه نوع نسبتی است؟
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 ای که بین عدلت و روابط اجتماعی است، نیست.  رسد عیناً مانند رابطه س( بنظر می

تواند متعدد باشند، اهداف یک مسیر یا یک خط است، که برخی از  متعدد هستند اما اهداف که نمی ج( روابط معموالً

شوند و نسبت به این خط)چه در نظام الهی و چه الحادی( نباید متعدد باشد، یعنی  نقطه ها برای آن هدف محسوب می

د و این نوعها در طول هم هستند)نه هم عرض(. ای و غایی باشن  توانند کوتاه مدت و دراز مدت یا واسطه هدفها فقط می

 توان برای اهداف، اوصاف متعدد ذکر کرد. البته می

 شود نه صفت خود هدف. س: حتی اگر اهداف را طولی بگیرید، ایثار، صفت فعل شما نصبت به رسیدن به هدف می

کند، حاال در اینجا موضوع  معین می ج: شما بدنبال تكامل چه چیزی هستید؟ اهداف مرحله ای، تكامل در هر مرحله را

 تكامل چیست؟

 س: ایثار در افعال مربوط به موضوعات.

 بینید.،،، ج: شما یک جریان به نام جریان تكامل ایثار می

یابد و شما ایثار  س: تكامل شما، جهت ایثار کردن است نه تكامل خود ایثار؛ مثالً روحیه ایثار گری شما تكامل می

 دهید، پس شما تكامل یافتید، نه خود ایثار؛ بیشتری انجام می

یابد، آیا خود فلز هم مرتباً،  توان تكامل فرض کرد؟ مثالً درك ما از فلزات، اگر مرتباً تكامل می ج: آیا برای خود ایثار نمی

د، پس سازن شد، ولی حاال بوسیله آن سیم می شود؟ مثالً مس، که قبالً برای ساختن ظروف استفاده می تر می خالص

های خالص برای ظروف )بدون اینكه تخلیص شود( ممكن  حتماً درجة تخلیص آن، باالتر رفته است، یعنی با همان مس

تر است،  میكرو، ساخته شود چون این سیم از موهای محاسن من بند هم باریک 1نیست سیمهای نازكِ مثل سیم 

شعاع این  2/1محاسن بنده است )البته شعاع آن  1/1میكرو است و آن سیم تقریبا  10یعنی قطر موی محاسن بنده 

شود. طبیعی است که درجه تخلیص این مس باید زیاد شود. در  است( و حتی با چشم معمولی به خوبی دیده نمی

شود، با تكامل فرد موضوع اخالص  شود و اخالص آن بهینه می اخالص هم همینطور است چون فرد هر چه متكامل می

 شود. تر می و درجه آن، حساسکند  آن فرق می

پس در فرض تناسب بین موضوع و فعل الزم است که چند چیز با هم فرق پیدا بكند: اوالً: وقتی که اهداف را ذکر می 

شود، مثالً ایثار نسبت به ارحام به در یک درجه با ایثار نسبت به  کنیم، متناسب را هر مرحله، یک نام خاص ذکر 
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رسد  کند، یعنی در ایثار نسبت به ارحام، یک در حه از انانیت، غیر قابل مشاهده است، به نظر می میمكتب، خیلی فرق 

غیر از ایثار، چیز دیگری هم در کنارش هست، ولی در حالی که ایثار نسبت به مكتب، چنین نیست و اگر در ایثار 

برای اسالم باید فداکاری انجام شود، ولی  نسبت به مكتب، کسی بگوید شما بگویید اسالم پرستی هم، غلط است یعنی

نه به لحاظ پرستش؛ یعنی از ایثار نسبت به مكتب هم باالتر برود، و فقط وجه الهی را در نظر بگیرید)انما اطعمكم لوجه 

 اهلل(

هداف، اخالص ایم، یعنی آیا در بین ا ایم یا اینكه اخالص در بین اهداف کرده س: آیا در بین اهداف، ایثار در اهداف کرده

 متناظر با عدالت می شود یا ایثار؟

توان نشان  ج ایثار هم باید بر پایه اخالص باشد و مراتب خلوص در آن اصل است، اما اثر مراتب خلوص را چگونه می

 داد؟ مثالً 

ن داد؟ توان نشا بگوییم اخالص جهانی باید باال رود، یعنی شود، اخالص در سطح توسعه، کالن و خرد را چگونه می

تواند هدف بگیرد شكل بگیرد، و شخص برای اینكه خالص بشود، تهذیب  خول این اخالص و درجات خلوص، می

 کند. می

 س: آیا اخالص در اهداف، ارزش است یا ایثار در اهداف؟

عنی ج: اخالص یعنی خالص بودن و چیز دیگری به همراه نداشتن. اگر اخالص، اصل باشد و ایثار هم ثمره آن باشد ی

کند ثمره فعلی آن از خود گذشتگی است، حاال برای جامعه باید خود اخالص را ذکر کرد یا ثمره  چون لوجه اهلل کار می

فعلی آن، جامعه در حقیقت بستر پرورش اخالص است، و موضوع اخالص، اگر جامعه باشد، آیا مردم نسبت به هم 

 ت به یكدیگر ایثار دارند؟اخالص دارند یا اینكه اخالص آنها برای خداست و نسب

 کنید یا ایثار دارید؟ س: بحث در مورد اهداف جامعه است، و اینكه آیا شما اخالص دارید و خالص ترین اهداف راپیدا می

 ج: موضوع اخالص، رابطه انسانها با یكدیگر است یا رابطه آنها با خدا؟

ترین هدف را انتخاب کنید و در یک حالت  س: در یک حالت ممكن است در بین اهداف موجود در جامعه، خالص

 ممكن است در بین روابط جامعه، عادل ترین رابطه را انتخاب کنید.
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ج: محور جریان تكامل، وجه الطلب است و این رابطه شخص با خدای متعال است، اختیارات اجتماعی چه نحوه 

اراده شما و شما در اراده من حضور دارید یا اینكه  اختیاراتی است، آیا افراد با هم در اراده، حضور دارند یعنی من در

تواند خالص، باشد یعنی اراده اجتماعی و تصمیم  جامعه به نفسه )به صورت مستقل از افراد نه متقوم به آنها( می

 تواند خالص باشد.  اجتماعی می

آید، همانطور که  ای بوجود می  وزهالبته تصمیم اجتماعی با تصمیم فرد تفاوت دارد، ولی از تقوم تک تک مكلّفین یک ح

شود، این حوزه اگر از تقوم حاصل شده باشد،  با نزدیک شدن چند آهن ربا به یكدیگر، یک حوزه مغناطیسی درست می

ای مانند ارادة انسان ندارد،   خودش به نفسه اخالص ندارد چون خودش یک وجودی شبیه وجود انسان ندارد و اراده

ه، به عنوان جمع کمی افراد نیست، بلكه جمع کیفی دارد و این جمع کیفی هم، متفوم به افراد البته در اینجا جامع

 است. پس رابطه جامعه با خدای متعال، همان رابطه تقومی افراد با هم با خدای متعال است، البته نه جمع کمّی آن؛

 توان در با زنگری بعدی اصالح کرد. ا میالبته پیدا کردن عناوین، یک کار روشی نیست و این عناوین و اصطالحات ر

توانیم بجای ایثار در اهداف، عدالت در روابط، و تعاون در موضوعات بگوییم اینها هم مانند بقیه اوصاف که در  س: ما می

شدند در هم ضرب شده و در نتیجه ما ایثار در روابط، عدالت در روابط، و تعاون در روابط خواهیم  یكدیگر ضرب می

، یعنی اینها صفتهای روابط اجتماعی هستند و بعد برای هر موضوع هم، سه صفت ذکر کنیم که صفاتِ خود داشت

 موضوع باشد و سه صفت هم که مخصوص خود هدف است ذکر کنیم.

 خواهد. عنوان می 27ج: بهرحال این عناوین، احتیاج به معادل داردند و فقط خود ایثار، 

 شود. در اهداف، برای روابط، ایثار، عدالت و تعاون ذکر میس: در این شیوه به حای ایثار 

 ج:در هر صورت شاخص ما برای تعیین هر یک از این عناوین چیست؟

 س: منزلت هر یک از آنها که روشن است.

ج: اگر چنین است تعریف منازل هر یک را بنویسیم یعنی ما قبل هر خانه روشن است مثالً در اینجا جهانی و توسعه، 

 ن، خرد ذکر شده، حاال بعد از آنها باید چه چیزی مطرح شود؟کال

 س: اهداف،روابط، موضوعات
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ج: اگر منزلت هر یک از اینها روشن شود معادل آنها هم معلوم خواهد شد. االن هدف جهانی توسعه در بخش اهداف 

 چیست؟

و در مرحله سوم هم باید کارآیی س: منزلت اول آن باید ظرفیتی باشد و منزلت بعدی ساختار یا جهت گیری است 

کنیم چون در اوصاف فلسفی ذکر شده که این سه وصف فلسفی مرتب  داشته باشد و عنوان ظرفیت را هم تكرار می

 شوند. تكرار می

معنا، بیان شوند و این اشكال همواره در راه ساختن  81عنوان ظرفیت با  81ج: البته بعضی قسمتها ذکر شده که مثالً 

تا معانی مختلفی، برای هر یک از این سه بیان نشود و با اینها ترکیب نگردد،  3د دارد که اگر با تعیین این مدل وجو

 چون در این جدول، خانه های زیادی دارای منزلت ظرفیت است.

ست س: ولی در آنجا ظرفیت در روابط، مطرح است و اینجا ظرفیت در اهداف، مثالً همه ریاستها ریاست است، ولی ریا

 کند این یعنی مدیر کل و آن یعنی وزیر. در وزارتخانه با ریاست در ادارة کل، فرق می

توان  ج: در اینجا هم ظرفیت هست ولی ظرفیتِ اهدافِ توسعه جهانی است، حاال چه چیزی بجای این ظرفیت می

 گذاشت؟

شود، و مشكلی فعالً فعالً رخ نداده س: حاال باید ببینیم، جای ظرفیتِ اهدافِ توسعه جهانی، چه چیزی جایگزین می 

 است؟

شد مثالً اگر قید تعریف یا  قید بود با سرعت بیشتری معنای آن مشخص می 9ج: در اینجا چهار قید ذکر شده و اگر 

کند همانطور که برای تبیین معنای توسعه، سه نحوه  تر، می تكلیف را به آن اضافه کنید این قید ها مفهوم را روشن

 م شده است، ولی شما فقط یک نحوه چرخش با قید جهانی، بین المللی و ملی انجام داده اید.چرخش تنظی

س: بحث در مورد تعداد قیود است یا اینكه قیودی که در یک جا معنای خاصی دارد در جایی که تناسب ندارد بكار 

ند صفت هدف یا صفت موضوعات قرار توان گوییم ایثار، عدالت و تعاون صفت رابطه هستند و نمی گرفته نشود. لذا می

 بگیرند،

ج: نه، دو نحوه بحث وجود دارد، یكی بحث روشی و دیگری بحث عنوانی؛ در مورد نام این عناوین، دیگر بحث 

خواهیم در مورد روش بحث کنیم که  شود، اما فعال می بندی ارزش، بهرحال با یک عناوینی ذکر می کنیم، تقسیم نمی
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شود؟ اگر کثیر قیود، مبین مطلب باشد  کردن موحب تبیین مطلب است یا موجب ابهام مفهوم می اصوال قید را اضافه

قید است. اما در مورد نام عناوین، باید بهترین و متناسب ترین نام را  1تر از  قید باشد، روشن 9که هست، مثالً هرگاه 

هر چیزی که پیدا شد آن را ذکر می کنیم؛ اما بحث انتخاب کرد، یعنی اینكه اخالص بگذاریم یا ایثار و یا چیز دیگر؛ 

سوّم؛ این است که، آنچه که نوشتیم در تكرارها نیز باید همان را بیاوریم یا این که حتما در معادل نویسی باید آنراعوض 

 شود چیز دیگری خواهد شد. کرد، چون ایثار با پنج قیدی که به آن اضافه می

اخالص یا ایثار برای آن ذکر شود، اگر برای جامعه)مستقل از تک تک افراد( اخالص قابل اما در رابطه با هدف و اینكه 

کنیم اما اگر ممكن نباشد و اخالص تنها صفت ارتباط افراد با خدای متعال باشد،  لحاظ باشد کلمه اخالص را ذکر می

تر شدن  د ایثار را ذکر کرد. خالصشود نه صفت هدف لذا بای تر می آنهم صفت وجه الطلب آنها، که وجه الطلب خالص

دهد، ولی ایثار به معنای  توان آنرا در هدف ذکر کرد چون بدون اضافه مفهومی را نشان نمی نیاز به یک موضوع دارد نمی

 گذشتن و فداکاری است.

آن، را وقتی تر شده  تر شود ولی ثمره عینی و شاخصة عینی خالص وجه الطلب باید برای خدا باشد و مرتباً باید خالص

کند بلكه اصطالحاً، گذشتن و نخواستن تنازع  مالحظه کنیم، قید ایثار است یعنی نه تنها این قید، با دیگران تنازع نمی

 تر شدن وجه الطلب، ایثار است. ندارد. پس شاخصه خالص

امل باشد، باید آثا معنای هدف گیری، هدف در حریان تكامل است یا تعیین اهداف مقاطع؟ اگر هدف در جریان تك

ای نامگذاری شود که بهینه شدنش دائمی را، همراه داشته باشد. حال هر کدام از این صفات یعنی شاخصة بهینه   بگونه

ای،   شدن دائمی آن اگر اخالص یا ایثار باشد، الزم است این صفت وجود داشته باشد. و اینكار با تعیین اهداف مرحله

جریان ارضاء و نیاز )زیستن( یک موضوع جریانی است که پایان ندارد، نه یک موضوع کند برای مثال، تكامل  فرق می

 ای و مقطعی؛ مراحله

قید آن مشخص شده است و در ادامه باید معادل سازی کرد که در  9س: تا این مرحله ارزشها را ضرب کرده ایم و 

یم ارزشهای آنرا در آن ردیف بگذاریم، یا مثالً اینجا اگر این جدول را به عنوان جدول زیر ساخت سیاستها قبول ندار

کنند که جهانی یا بین المللی و یا ملی است، و اینها  بگوییم اینها موضوعات مكانی هستند و مكان را تعریف می
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کند و رابطه بین اینها، یعنی )زمان و مكان( کارآیی و  موضوعات زمانی است که توسعه، کالن و خرد را مشخص می

 گیرد. ت و در آخر قرار میمقیاس اس

ج: سطوح جامعه، کارآیی جامعه، و زمان جامعه مورد نظر است. در جدول جامعه، اساس زمان را گرایش، بینش و دانش 

کنیم و اینكه چرا  دانسته ایم یعنی صرف نظر از سطوح و کار آمدیِ جامعه، در مورد خود جامعه )به نفسه( صحبت می

شود حال چه  ولین چیز، وجود گرایش است که در همه افراد وجود دارد و مبدأ وحدت میشوند. پس ا دور هم جمع می

دنیایی باشد چه الهی و آخرتی؛ یعنی باید یک چیزی را بخواهند و برای آن خواست، به دور هم جمع شوند. به بیان 

آید و بهمین دلیل  بدست میآید، چون نفرت موجب گریز از هم است، بلكه از طلب  دیگر جامعه از نفرت بوجود نمی

 شود. محل برخورد طلبها، الزم است؛ البته همدلی هم بعداً در همین راستا ذکر می

شوند، بدون دلیل و علّت  توانستند هر یک از راهی بروند، دورهم جمع می پس اینكه افراد جدا جدا و مستقل که می

مطرح کرد. )نه طلب خود آنها( یعنی مثالً ترس و  «درگیری با غیر»نیست؛ و در یک فرض ممكن است دلیل آن را 

 گریز از حیوانات وحشی باعث شده که آنها، دور هم جمع کرده است.

شوند  گوییم که این فرض با توسعه جامعه، هماهنگ نیست یعنی به دلیل نزاع مشترك داشتن، دور هم جمع نمی ما می

ه ترس مبدأ پیدایش آنهاست، و البته این ترس موجب تنازع و این تنها در مورد جوامع باطل و کافر، صادق است ک

 شود. چون در قلب این فرد هیچ طلبی نسبت به غیر، نیست. داخلی هم می

 س: طلب امنیت است.

ج: طلب امنیت، از یک موضوع یا امر سوم است که اینها را مجبور کرده است کنار یكدیگر باشند، اما منافع آنها با هم 

ن امنیت هم کم و زیاد دارد و شخصی که نزدیک مرز است امنیت کمتری دارد. و این مرز فرقی متضاد است. چو

کند مرز اقتصاد باشد یا مرزِ سیاسی یا مرزِ، موانع طلبی و یا مرز، حیوانات وحشی؛ و بهمین دلیل برای دست یابی  نمی

ند تا از جایی که امنیت کمتری دارد به امن ک شود و هر یک تالش می به امنیت بیشتر، تنازع بین خود آنها آغاز می

 شود.  ترین نقطه برسد و این باعث وحدت تمایالت نمی

ای که بر اساس ترس پی ریزی شود منافع افراد در آن   پس اصل جامعه بر پایه حب استوار است، نه بر پایه ترس؛ جامعه

ن زیادتر کار کنند اما منفعت فرد این است که کمتر با منافع سازمان در تضاد است. منفعت سازمان این است که برای آ
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آید یعنی اگر چه نفرت  کار کند و بهره بیشتر بگیرد. در نتیجه برای دست یابی به پست های سازمانی، مزاحم پیش می

زیادتر های متداخل و متحد المرکز درنظر بگیرید( امنیت بیرونی  در دایره بیرونی به نسبتی کمتر شد و )فرضا اگر دایره

شود. اصوال ریشه جمع شدن همدلی )و همفكری و همكاری( است و لذا تنها انبیاء  شد اما امنیت درون جاصل نمی

آید و تنها  توانندمحور جریان تكامل کرامت و بزرگواری اجتماعی بشوند و این بزرگواری در جامعه کفر پدید نمی می

 شود. صورت ظاهری آندر آنجا محقق می

دلی احتیاج به رابطه دارد، یعنی مردم وقتی به دور یک پیامبر جمع شده و تشكیل جامعه دادند، تكامل این البته اینهم

شود بلكه زبانِ ادراك  جامعه احتیاج به تكامل ارتباط دارد و لذا زبان و فكر الزم است، زبان بدون فكر موجب رابطه نمی

شود، خالصه پس از همدلی،  ها و زبان جهت گیری مطرح می)و منطق( نیز الزم است و البته در ادامه زبان سنجش

 همفكری الزم است در قدم بعدی همكاری مطرح شود که این زمانِ ساز تكامل است.

 س: این زمان تكامل است یا زمان ساز تكامل؟ چون ما می گوییم زمان ساز، مكان ساز، کارائی ساز؛

ی هستند در کل اینها مورد دقت قرار دهیم، در این موضوعات بحث ج: اگر بخواهیم موضوعاتی را که دارای صفت زمان

شود برای مثال موضوع شیرینی، خرما و انجیر است، ولی شیرینی مجرد از اینها موضوعی ندارد که  زمان ساز مطرح می

 در جامعه تصرف کند.

گیری،  جهت»باید ها  دهید باید و برای رسیدن به شاخص هائی که شما برای تصرف در جامعه می شاخص

را مطرح کنید که « والیت، تولی،تصرف»را بعنوان علت ذکر کنید و در درون آن موضوعات « گیری،مجاهده موضع

شوند. بنابراین  گیری ها هستند که در آنجا میل و نفرت، نسبت به ارزش و ضد ارزش ابزار می حاصل آن ارزشها و موضع

د(، عناوین دوم سطح )یعنی مكان( سطوح جامعه هستند و در سطح عناوین اولی زمان هستند )شاخصه ها هستن

محوری آن باید معنای والیت را در سازمان، معرفی کند معنای توسعه را هم با صفتهایی که برای خود توسعه ذکر 

ظام کنید، برای جامعه ذکر کنید، کالن هم به معنای نسبتهاست و خرد هم به معنای تصرفات جزیی است. ضمناً ن می

 تولید، توزیع و مصرف هم در این سطح کالن نباید ذکر شود.
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 بسمه تعالی

 

 از هدف اصلی اقتصاد در نظام اجتماعی« متغیرهای هدف»تأثیرپذیری  -1

پیرامون متغیرهای هدف در اقتصاد است. اولین مطلبی که باید روشن شود  حجت االسالم والمسلمین حسینی: بحث ما

 گوییم؟ این است که, ما به چه دلیل به چیزی متغیر هدف می

در آن نظام این است که, یک « هدف»ی سرمایه باشد،  به عنوان مثال, اگر نظام اقتصادی ما متمرکز و بر اساس توسعه

 طلبد. طبیعتاً مُدل خاص خودش را میرفاه خاصی به جامعه داده شود که 

مان را عوض کنیم و عدالت اجتماعی را اصل قرار دهیم، قطعاً دیگر نمی توان از آن مدل قبلی استفاده  اما اگر اهداف

 کنیم. نمود. اهداف را به دو بخش اهداف کمّی و اهداف کیفی تقسیم می

 وش متداولای به اهداف کمی بعنوان متغیرهای هدف در ر اشاره -1/1

باشد. برای پیدا کردن مقدارِ  معنای اهداف کمّی این است که به عنوان مثال بگوییم چه حجمی از روغن مورد نیاز می

حجم روغن مورد نیاز، ابتدا نرخ رشد جمعیت را تعیین نموده و سپس مقدار جمعیت حاضر را ضرب در رشدی که 

داری اگر بتوان جمعیت را کنترل کنیم،  کنیم. براساس موضع سرمایه ی پنج یا بیست ساله دارد, می درطول یک برنامه

شود و حداقل و حداکثر جمعیت در هر پنج سال این  مثالً بگوییم طی بیست سال آینده تعداد جمعیت این مقدار می

فی را کنیم و سپس حجم روغن مصر شود، بعد مصارف آنها را از قبیل پروتئین، نشاسته و غیره مشخص می مقدار می

 کنیم. پیش بینی می

ی آن را از خارج وارد کنیم و پول زیادی بپردازیم, یا این که  برای تولید این حجم از روغن دو راه داریم؛ یا باید کارخانه

جا تولید کرد، تولید کنیم و آن را صادر کنیم و به جای آن روغن وارد کنیم؛ یعنی  شود در این کاالیی را که راحت می

 جایگزین تولید روغن در داخل کنیم. صادرات را

خواهیم روغن تولید  در این صورت باید حتماً حجم تولید ناخالص ملی به یک حد مشخصی برسد. بنابراین, اگر نمی

 کنیم، باید حداقل سطح تولید ناخالص ملی را به یک سطح خاصی رسانده باشیم.

باشد و این  ص شود که, بافت نیروی کار ما چه مقدار میبرای رسیدن به این سطح از تولید ناخالص ملی. باید مشخ

ایی هم که  بافت به چه سطحی باید برسد تا بتوانیم حجم تولید ناخالص ملی را به این حجم برسانیم. مقدار سرمایه
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ن کردن شود, برای معی ما می« ابزار»ی الزم  برای این کار الزم داریم باید مشخص کنیم زیرا معین کردن مقدار سرمایه

 این که حجم تولید ناخالص ملی باید این مقدار باشد.

 بست رسیدن آرمانگراها از طریق اهداف کمّی  ـ بررسی به بن 2/1

گویند مردم نیاز  گیرند. می کنند، فرصت را به اصطالح, از آرمانگراها می در جلساتشان ابتداء وقتی از کمیات شروع می

بندی کلی  ی نیازها را ذکر کرده و شروع به بیان و دسته رش و غیره دارند، همهبه روغن، گندم، مسكن، آموزش و پرو

گویند: اگر به جای صادرات محصوالت خود و وارد کردن روغن بخواهید جایگزین انتخاب  کنند. می اقالم مورد نیاز می

ایی  ی روغنی گرفته تا کارخانه های مورد نیازتان را درست کنید؛ از کشاورزی و کشت دانه کنید, باید خودتان کارخانه

خواهد روغن را تحویل دهد. اما اگر بخواهید به صادرات اولویت دهید باید سقف تولید ناخالص ملی خود را به  که می

 سقف مشخصی برسانید، میزان اشتغال را هم باید به آن سطح برسانید.

 خواهند. ها را نمی تواند بگوید مردم این رسد، یعنی نمی بست می باشد، در برابر کمیات عینی به بن فردی که آرمانگرا می

 اهداف کمی با آرمآنهای اقتصادی« ی ترکیب نحوه»امكان تضاد  -1/3

باشد. در ابتداء آنها از  های موجود نمی های کیفی منحصر به راه گوید راه رسیدن به مطلوبیت اما فردی که وارد باشد، می

 کنید؟ کارهای عینی را پیشنهاد می ویند: شما چه راهگ کنند و می نظر شما استقبال می

تواند هدف را معرفی کند. ما  شما باید مطلب دیگری را تذکر دهید و آن این که حجم تولید ناخالص ملی به تنهایی نمی

کنیم, بلكه برای ما ترکیب سطح تولید  فقط در مورد این که حجم تولید ناخالص ملی در این سطح باشد، بحث نمی

 ناخالص ملی نیز مهم است.

تواند به طور کلی اجتماعی از  دهند, می ای که ارایه می کنیم که در نتیجه را به این دلیل ذکر می« ی ترکیب نحوه»این 

 بین برود.

 ضرورت مقید شدن اهداف کمّی به آرمآنها و اهداف کیفی -1/1

است, چون مصارف فرد را در مصارف سرانه ضرب ی عدالت اجتماعی  اش، جلوه ویژگی اهداف کمی این است که جلوه

گونه ضرب این است که تمام اقالمی را که بیان کردید به تمام مردم برسد. ولی وقتی آن را در  اید, معنای این کرده

رسد و برای این که کار  آورید در آن مغالطه وجود دارد, چون لزوماً تمام اقالم به همه نمی سطح تولید ناخالص ملی می
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توانید  توان از تعدادی از مردم کاال را گرفت و به بخش دیگری داد دلیل موجّه آنها این است که شما نمی پیش رود, می

همه چیز را خودتان تولید کنید و خواه یا ناخواه با بیرون ارتباط دارید، هرچند از طریق دولت باشد. البته این حرف 

ق صادرات را جایگزین کنید، حتی در کشورهای کمونیستی که در اطراف توانید به صورت مطل معقول است که شما نمی

مرزهایشان دیوار کشیده شده. گرچه ممكن است مردم تجارت خارجی نداشته باشند، ولی خود دولت اجناسی را از 

 کند. کند و بعض اقالم را در داخل تولید می خارج وارد می

د ناخالص ملی، بدون قید )که قید، قید ذاتش باشد( نشانگر مطلوبیت باید به این مطلب توجه داده شود که سطح تولی

ی ارزی, سطح تولید ناخالص ملی,  گوید در موازنه کند، می کمی نیست. هرچند فردی که در مقابل شما استدالل می

کار بودن شما و  کنید بلكه به بدهكار یا طلب تان چه کار می زند و مردم توجهی ندارند که شما در خانه حرف اول را می

کنند.  اید یا نه، نگاه می اید به موقع پرداخت کرده هایتان را به کشورهایی که از آنها جنس تهیه کرده این که بدهكاری

 باشد. های کمّی سخن به جایی می بنابراین, در ظاهر، بیان مطلوبیت

 ـ بررسی جهت تكامل اقتصادی به عنوان یكی از متغیرهای هدف 2

 ی جهت گیری نظام اقتصادی اسالمی به عنوان سه شاخصه« انتظارات، ارتباطات و اقتدار»ی توسعه ـ معرف 1/2

ی  زنید؛ یعنی, جریان توسعه ی انتظارات, ارتباطات و اقتدار، قید می اما شما خود سطح تولید ناخالص ملی را به توسعه

 کنند. کند که مردم چه چیزی مصرف می انتظارات, مشخص می

« داری, سوسیالیستی و اسالمی سرمایه»ی  ی انتظارات به سه گونه کند. توسعه ویید کشور توسعه پیدا میگ شما می

 گیرد. صورت می

 شود؟ بنابراین, متغیر ما در هدف این است که, جریان تكامل نیاز و ارضاء چگونه اداره می

ید که در آغاز بر حسب سرمایه از کمیات ده های کمّی را در یک جمله می شما در حقیقت, پاسخ معین کردن مطلوبیت

کنید. ولی ما از راه دیگری سراغ سطح  بندی آن را در سطح تولید ناخالص ملی تعریف می کنیم, ولی در جمع شروع می

ی نیاز و ارضاء علت حرکت باشد باید توجه کرد که, انتظارات چگونه  رویم؛ اگر جریان توسعه تولید ناخالص ملی می

شود؟ یعنی چگونه احساس فقر  کنند و چگونه نیاز آنها ارضاء می کند؟ مردم چگونه احساس نیاز می میتوسعه پیدا 

ی روانی است؛  گویم مسئله گویید از نظر بهداشتی این مقدار روغن برای بدن الزم است, اما بنده می کنند؟ شما می می
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انیک است. اگر مردم دچار مصرف زدگی شده باشند، تر از نیاز ارگ یعنی, احساس این که چقدر روغن الزم دارد، مهم

شود،  کنند، بیش از میزان مصرف کنند. اما اگر احساس نیاز نكرده باشند, لزوماً بیماری پیدا نمی یک دسته سعی می

آید. اصل  کنند و بر اثر مصرف اضافی بیماری به وجود می ی مصرف پیدا می شود و اضافه ممكن است قضیه بر عكس می

 است که, شما انتظارات، ارتباطات اجتماعی و اقتدار یعنی قدرت ارزی، قدرت سیاسی و قدرت فرهنگی پیدا کنید. این

 های کیفی عامل تغایر متغیر اصلی هدف در دو نظام اسالمی و غیر اسالمی ـ اصل شدن شاخصه 2/2

است که شما قضیه را برعكس کردید و گویید؟ نسبت اقتدار با انتظار چیست؟ معنای آن این  در مورد اقتدار چه می

 ی نیروی انسانی گرفتید. اصل را توسعه

ی تكنولوژی, حرف اول را  ی کاال, حرف اول را تكنولوژی و در توسعه ی کاال گرفتند. در توسعه آنها اصل را جریان توسعه

های آن بسیار زیاد  دید, که نمونهی انسان را اصل قرار دا زند. اما شما این قضیه را برعكس کردید و توسعه سرمایه می

گونه نبود که اول  است, از قبیل؛ اقتصاد آلمان در زمان جنگ که توانست کار کند و ژاپن نیز بعد از جنگ کار کرده، این

هایی را ترسیم کنند که معنایش این باشد که استقراض خارجی بگیرند یا انگیزش را به سوی انگیزش  مطلوبیت

 داری سوق دهند و عمالً انتظارات انقالبی را از بین ببرند. سرمایه ی  سرمایه

های کمّی است؟ و متغیر  باشد؟ آیا هدف مطلوبیت بنابراین, باید شخص کنیم که هدف چیست؟ و متغیرهای آن چه می

سپس شناسیم؟  آن تكنولوژی و سرمایه است؟ یا هدف متغیرهای کیفی انسانی است؟ و انسان را بعنوان متغیر اصلی می

 خواهیم تعریف کنیم، چیست؟ کنیم بافتی را که در اقتصاد می شخص می

 های مادی ـ رفاه مادی هدف اصلی و عامل تحرك جامعه و فعالیت اقتصادی در نظام 3/2

 رسیم.  بعد از تشریح این مطلب به تشریح جریان تكامل می

 طرح احتماالت جریان تكامل -1/3

 داری دو نظام سوسیالیستی و سرمایهشرایط مادی علت حرکت در  -1/1/3

دار که در  ی انسان است. به طور مثال, زندگی مرفه و راحت فالن دکتر یا سرمایه گویید شرایط، محرّك انگیزه گاهی می

پذیریم و آن را ناهنجاری  شود و ما این را در اقتصاد می طبقات مرفه قرار دارد، علت حرکت انسآنها برای کار می



 ···········································································································································································  113 

گذارد و جامعه بشری هم روی  این قضیه در جریان تاریخ به این معنا است که, شرایط بر جامعه بشری اثر میدانیم.  نمی

 توان شرایط را با تكنولوژی تسخیر کرد،  گذارد؛ یعنی می شرایط اثر می

های  نظام ی دیگر دهند و دسته اند: یک دسته درمسئله تكنولوژی، سرمایه را اصل قرار می های عالم دو دسته نظام

ی مهم این است که,  دهند. نكته باشند و عدالت به معنای مادی را اصل قرار می گرا می سوسیالیستی هستند که جامعه

ی جهان مادی با  کند. بنابراین جریان تكامل، رابطه اصل قرار دادن هر یک از این دو، رسیدن به هدف را تند یا کند می

باشد، مثالً انسآنها از سرما، گرما و  ها می ج از او است و عامل محرك او، ناهنجاریباشد که محرك انسان، خار انسان می

 کنند. چه مطلوبِ آنها است، تبدیل می برند، این رنج را با ابزار, به آن غیره رنج می

 زند. می« ابزار»باشد. بنابراین, در تكامل مادی در حل شرایط حرف اول را به نفع انسان  جریان تكامل مادی قطعی می

گویند که:  ها با حفظ احترام در جلسات مجلس و بدون حفظ احترام در دانشگاه می ]به نظر من یک مطلب را بعضی

کنند  آیند، امور انسانی را درشت می گویند. بلكه می بعضی از سیاستمداران دروغ و ریاکار بوده و واقعیت، را به مردم نمی

و واقعیت گرایی آن است که مردم را در جریان امور دودوتایی سرمایه و توسعه که راستگوی  تا ریاست کنند در حالی

 قرار دهند[.

کند ولی در آن  داری که زودتر حرکت می گیری سرمایه گیری وجود دارد، یک هدف در این یک جهت، دو نوع هدف

شویم،  لوژی بر شرایط مسلط میگیری این است که, زمانی که به وسیله تكنو باشد. توجیه این هدف اختالف طبقاتی می

رود.  سطح زندگی مردم حتی مردم فقیر در این سیستم از سطح زندگی مردم سطح پایین نظام سوسیالیستی باالتر می

رسیم. در مقابل  تر به هدف یعنی رفاه اجتماعی می کنیم و سریع بنابراین, در این سیستم با فقر و جهل بهتر مبارز می

 جریاندهند که در  ای انجام می توزیع ثروت را به گونه ةدهند، نحو جامعه یعنی, انسان اهمیت میها که به  سوسیالیست

وری  ی بهره داری, بهینه باشند. نظام سرمایه داری عقب می تكامل اجتماعی )تكامل رفاه( همیشه یک قدم از نظام سرمایه

ی زندگی انسان را اصل  ر نظام سوسیالیستی, بهینهاز سرمایه را اصل گرفتند, لذا تكنولوژی در آن رشد کرد، اما د

عمل موفق به رسیدن به آنها نشدند؛ یعنی, در عمل فقر را عمومی کردند و  رکردند که د گرفتند و آرمآنهایی را طلب 

 نیازی را در جامعه به وجود نیاوردند. بی
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گوید؛ زمانی که  جای دنیا آن را می  در همه داری در نظامی اسالمی عبارتی رایج شده، که البته نظام سرمایه اخیراً

کنند به آنها  داری می شوند و شروع به همكاری با جهان سرمایه های سوسیالیستی از نظر مالی دچار مشكالت می انقالب

و سپس بیان می دارند که, اصالت سرمایه واقعیت دارد و  اقعیدهند؛ یعنی, آرمان غیر و می« چپ شرمگین»لقب 

اجتماعی با تمرکز سرمایه و رشد مرتب تكنولوژی بیان می دارند که, رشد آن باال رفت، حتی طبقات  سرعت رفاه

گیرند. در پایان  ی سوسیالیستی قرار می ضعیفی که نیاز به پرداخت یارانه دارند ، بسیار جلوتر از طبقات ضعیف جامعه

اسی رامقدم داشت! بلكه باید دستگاه سیاسی را به عنوان های سی گرا بود و مطلوبیت گیرند که, نباید آرمان هم نتیجه می

کنند, مانند شرکت که  خدمات بخش اقتصادی به شمار آورد. لذا در سطح تولید ناخالص ملی خدمات را شماره می

 شود. ی شرکت تعریف می گویند سرمایه می فزایشی مدیر عامل واعضاء آن در ا خوب بودن هزینه

 تكامل رفاه اجتماعی به رفاه مادی ـ عدم انحصار جریان 1/2

باشد تا شدت و ضعف, یعنی سرعت و کندی  پاسخ به آنها این است که, سیر جریان تكامل تنها در یک جهت نمی اما

باشد. محل بحث این  کنیم, محل بحث نمی آن مورد بحث باشد. این که با چه نرخ شتابی در جریان تكامل حرکت می

تمدن, تكامل تكنولوژی، تكامل نیاز و ارضاء و تكامل  املتواند تغییر پیدا کند؛ یعنی تك می است که محور جریان تكامل

ترین متغیری است که در هدف  ی بین انسان و جهان به صورت قهری نیست و این بزرگ ی رابطه رفاه اجتماعی، نتیجه

 کلی داریم. 

ل منحصر به یک راه است؟ یعنی, برای تكامل تاریخ در تعریف هدف چیست؟ یعنی آیا در تاریخ بشر, جهت تكام متغیر

یک جهتی را ترسیم کنیم و ملل را به ملل عقب افتاده، ملل توسعه یافته و غیره تقسیم کنیم؟ و بگوییم هرکدام با یک 

,  باشد و عالوه بر این کنند. یا بگوییم که, جهت تكامل منحصر به یک جاده نمی نرخ شتاب در یک جاده حرکت می

 شود.  تقل شدن از این جهت به جهت دیگر هم به تدریج واقع میمن

 ی انسان و فعالیت اقتصادی به شرایط مادی عدم انحصار محرّك انگیزه -1/2

ی انسان بدانیم, بلكه حداقل باید یک فرض دیگر در برابر آن تصور کنیم و  این صورت نباید شرایط را محرك انگیزه در

 تواند باشد یا نباشد. ی بین انسان و جهان می طهآن این که متغیر اصلی راب
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تواند به صورت  ی فعالیت بشر یعنی, فعل و کار بشر فقط مادی نیست, بلكه می مدعی این هستیم که, قطعاً انگیزه ما

 مادی تحت متغیر دیگری تولید شود. 

 متغیر هدف« ترین اصلی»به عنوان « جهت»ـ معرفی  9/2

 باشد. ی او با عالم ماده نمی ی انسان منحصر به رابطه رابطهدیگر این است که,  متغیر

وری مادی برای او اصل است  انسان را موجود مادی )انسان اکونومیک( تعریف کنید، زمانی به حداکثر رسانیدن بهره اگر

نسبت به جهان باشد با متغیر دیگری در جریان تكامل،  که مادی فكر کند. اما انسانی که گرایش و بینش او مادی نمی

 باشد. اصل می« انتظارات، ارتباطات, اقتدار» وییمگ دهد و به همین خاطر است که می تصرف انجام می

باشد، یا  گاه باید شخص شود که اولین متغیر, جهت هدف می در این دستگاه, فرض به این صورت بود, آن اگر

 ؟باشد گیری دیگری است یا متغیری است که درون یک جهتی می جهت

تر رساتری  دهیم, گرچه باید عبارت را به صورت خالصه اند را موضوع بحث قرار می , عبارتی که در اقتصاد آوردهاکنون

ی مشارکت نیروی انسانی را  توان به جای آن, توسعه ی مشارکت اقتصادی نیروی انسانی )می کردند و آن توسعه بیان می

ی نیاز و ارضاء جریانی است که ارتقاء آن، ارتقاء مادی  عقب افتاده ریانِج قرار داد( در تكامل جریان؛ یعنی, در نظر ما

 تر شدن باشد. ی آن این است که, حرکت به سمت الهی باشد و پیشرفته

باشد، ایشان انسان اقتصادی و نمونه  ـ علیه السالم ـ می« حضرت علی بن ابی طالب»تعریف ما, انسان اکونومیک  در

کردند و تعداد زیادی نخلستان درست نمودند که اذهان ساده مادی اگر بخواهند مبلغ کار ایشان را  باشند. ایشان کار می

ایشان چهل هزار مثقال طال بوده یعنی تولید ایشان در  مالدانند. خمس  حساب کنند آن را داستانی بیش نمی

کردند، ولی با  ی این کار را میکشاورزی دویست هزار مثقال طال در سال بوده است. گرچه حضرت با قدرت باالی

کردند. اگر  قفاند، همه را صدقه دادند و مقدار زیادی از آن را هم برای اوالد خود و ی الهی این کارها را انجام داده انگیزه

 باشد. این طال را مثقالی بیست هزار تومان فرض کنیم, درآمد ایشان به پول رایج امروز, چهار میلیارد تومان در سال می

گوییم, هیچ شدت حرکتی به فداکردن جان  آوریم و می مبلغ بدون تمرکز سرمایه بدست آمده است. این را پایین می

 افزار و سخت افزار الزم را داشته باشید. این انگیزه انقالبی, باید نرم ردنرسد، البته شما برای تبدیل ک نمی
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کنید؟ محال  ایی به این قویی پیدا می ردند. شما کجا انگیزهک زمان جنگ جوانانی بودند که برای شهید شدن نذر می در

 های انتحاری چپ و چریكی انتحاری هیتلری پیدا کنید. یی را در چریک است این چنین روحیه

باشد.  باشد. البته نگاه ما در آن جهت, نگاه واقعی و عینی می می« متغیر جهت هدف», به نظر ما, اولین متغیر بنابراین

گیری جدید بیان کنیم. به طور مثال, بافت  وانیم نیازهایمان را برای حرکت متغیرهای هدف در این جهتت سپس می

جمعیت نسبت به مساحت( گرفته تا بافت الگوی تولید، توزیع و  وزیعافزار از شهرسازی و تمرکز جمعیت )ت ابزار و سخت

 مصرف ما باید چگونه باشد؟

 ی اصل بودن جهت الزمه« جریان تكامل» نه« تكامل جریان»ـ صحیح بودن  7/2

«, جریان تكامل»باشد نه  اصل می« تكامل جریان»باشد. لذا  می« گیری متغیر در جهت», اولین متغیر هدف بنابراین

زیرا, اگر جریان مقدم بر تكامل شود به این معنا است که, نرخ شتاب در یک مسیر قهری و حتمی حرکت کرده و مسیر 

 .دیگری هم ندارد

ایی که با انقالب اسالمی سازگاری دارد لذا عدم وجه  گیری یعنی, عوض کردن اصل جریان و جهت« جریان تكامل»

شود. اما  اقتصاددان به آن, که معیشت عینی جامعه را در دست دارند، موجب شكست اقتصاد دانآنها و انقالب می

سازد  های اجتماعی نمی دهند با انگیزه انجام می هک شكست اقتصاددانان به این صورت است که, بعضی از کارهایی را

هم   ی آن هم روشن است(. لذا گستاخی ایجاد شده و نحوه  هم االن موجود است، فرمول آن  ی عینی آن )نمونه

ی انقالبی است.  باشد که ضد انگیزه داری ایجاد انگیزش مادی می ی ارضاء سرمایه گستاخی انقالبی اسالمی است. الزمه

ی خطاب شما به مستضعفین بود  ها فرقی ندارید. همه نی شما به کارگران گفته بودید که با خوان یا مالكان کارخانهیع

تا مردم حرکت کردند. زمانی که این جمله را به آنها گفتید نمی توانید دو مرتبه آنها را تحقیر کنید و بگویید حق شما 

 نیست و حق آنها است.

دانند، نیروی انسانی را به عنوان کاال در نظام  داری که محور را سرمایه می ه از تعاریف سرمایهبا استفاد اقتصاددانان

کنند اینگونه تعریف در کشوری که در آن انقالب اسالمی صورت گرفته, تضاد دارد. اگر فردی  داری تعریف می سرمایه

تحلیل کند، الاقل یكی از عوامل مهم انقالب را در بخواهد زمان قبل از انقالب اسالمی را بررسی کند و علت انقالب را 

داری  گرایی سرمایه ی مردم مادی نبود، بلكه ترکیبی از تحرّك الهی و مادی بود، لذا تنوع ی انگیزه بیند که همه این می
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ی  توسعه وقتی اخالق تابع کنند، ی تكنولوژی تعریف می داری، اخالق راتابع توسعه پذیرفتند. در نظام سرمایه را نمی

تكنولوژی شد، حتماً باید جشن هنر گرفته شود, یعنی اخالق قبلی باید زیر سؤال برده شود. زمانی که وضع به این گونه 

شد مردم به مقابله با آنها برخواستند. البته شكی نیست که رهبری مرحوم امام خمینی )ره( صددرصد کارا بوده، ولی 

ی اعتقاداتی بوده که بیش  ه عبارت دیگر, انقالب حضرت امام خمینی)ره( برپایهنپذیرفتن مردم هم وجود داشته است. ب

گویی به شبهات را در امور نظری  از هزار سال در یک ملّت رسوخ داشته, البته آن اعتقادات در جای خودش قدرت پاسخ

 ست.اقتصاد قرار گرفته ا ی داشته و دارد؛ در حال حاضر هم در امور عینی, رویارویِ مسئله

ای تنظیم شود که مردم تحقیر شوند و اخالق, تابع رشد تكنولوژی قرار  در این جا هم اگر اقتصادی به گونه بنابراین

باشد. در جوامع  ی اقتصادی در جوامع مسلمان هم دچار مشكل می گیرد، مورد پذیرش نخواهد بود, گرچه این نحوه 

داری شده است، طبیعی است که  بزرگ سرمایه های جاریناهنخودشان هم به رسمیت نشناختن انسان, موجب ایجاد 

توانند انسان را  کنند, می اندیشی است که اقتصاددانان خیال می لوحی و ساده سازد. ساده گونه تنظیم با انقالب نمی این

 کنند، میورد مانند چوب شكل یا مقل آهن فرم داد. اگر بخواهند انسان مادی را هم فرم دهند، مرتباً به بن بست برخ

 چه این که بخواهند انسان الهی را فرم دهند.

و قائل باشیم به « تكامل جریان»گیری به جای جریان تكامل بگوییم  کنیم. اگر در هدف مطلب قبل را دنبال می ی ادامه

ه های عینی چیست و چ توانیم بررسی کنیم که, واقعیت شود، آنگاه می گیریِ اصلِ جریان عوض می اینكه جهت

باشد.  می« افزارهای اجتماعی نرم»کنیم  برخورد می لیچیزهایی کم داریم؟ به اولین چیزهایی که در متغیرهای داخ

داریم, به عنوان مثال, در آن از الگوهای اصلی, یعنی الگوی مالكیت، توزیع و مصرف « ایی روابط انسانی»یعنی ما 

 یعنیشود،  ریزی در عینیت, قضیه بر عكس می ند. ولی برای برنامهقرار دار« سخت افزارها»شود. بعد از آنها  صحبت می

توانیم تغییر دهیم که, متناسب با آن بستر سخت افزارهای الزم آن را فراهم  در عینیت, نرم افزارها را، به نسبتی می

یف کرده باشیم, ولی در کرده باشیم. مثالً اگر کارخانه را براساس الگوها به صورت متمرکز، نیمه متمرکز و کارگاهی تعر

توانیم باال ببریم،  شویم. این که تولید کارگاهی را با چه ظرفیتی می می مشكلعینیت کارگاهی نداشته باشیم, دچار 

توانیم  توانیم بدست اوقاف بسپاریم؟ یا تولید متمرکز را به چه ظرفیتی می تولید نیمه متمرکز را با چه ظرفیتی می

 داد. غییرباشند و باید بستر عینیت را تدریجاً ت های عینی می ، سؤالدولتی کنیم؟ این سؤاالت
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گیری مورد نظر قرار  متناسب با هر سقف از تغییر, باید روابط انسانی جامعه را هم تغییر داد تا بتوانیم در جهت البته

 بگیریم.

 به عنوان متغیر فرعی هدف« مهندسی روابط اجتماعی»معرفی  -3

بعد روانی »عالی مفهوم و معقول ولی مشروط به این است که, در جهت تكامل،  بحث جناب مهندس حسینی: آقای

شود مردم را گرسنه نگه  که بعد روانی مهم است، ولی تنها پارامتر نیست، یعنی نمی را در نظر بگیریم. با این «صرف

کند. ولی علم پزشكی, برای  ظار تغییر مینیاز، میزان انت فداشت. البته این تحلیل را قبول داریم که با عوض شدن تعری

باشد,  روی در مصرف نمی  کند یا حداقلی را که مورد قبول همه است و زیاده رشد ارگانیک بدن حداقلی را اثبات می

. شود توانید آن را حذف کنید و بگویید با تغییر بعد روانی, انتظارات عوض می حتی اگر تعریف را عوض کنید, نمی

وه بر بعد روانی باید قائل به بعد جسمی و وضعیت بدنی افراد هم بود و با توجه به آن تغییر داد؛ یعنی, باید بنابراین عال

باشد، چون  دیگر نیاز به استقراض خارجی نمی« زمان مطلوب»گویید در  فكری برای دوران انتقال کرد. مثالً شما می

ز تولید، مصرف کنید. لذا نیاز به استقراض خارجی هم ندارید. ندارید بیش ا نیازآنقدر تعریف شما عوض شده که دیگر 

خواهید به مرور آن را تغییر دهید. آیا در دوران  باشد، گرچه می ولی تعاریف شما در زمان انتقال همان تعاریف قبلی می

ین که چون برد؟ یا ا می آنهاکنید؟ اگر استقراض کردید آیا شما را به سوی جهت  انتقال از خارج استقراض می

شود؟ بنابراین دو سؤال شد: اول حداقل نیاز, دوم زمان  گیری خود را عوض کردید مرتباً وابستی شما کم می جهت

 انتقال.

تكامل »ی  گیریم. در جریان تكامل باید مسئله باشد، ما باالتر از حداقل نیاز را هم در نظر می ( سؤال بسیار خوبی میج

گوییم مردم به مقدار کم قناعت کنند و از لحاظ ویتامینی  پیدا بشود. یعنی ما نمی« فرعیمتغیر »هم به عنوان « ارضاء

هم ارضاء شوند، ولی خود ویتامین و تحریک به ذات ویتامین, علت کار  نگرسنگی بكشند، بلكه باید از لحاظ ویتامی

ه او همان پروتئین و روغن را هم دهد و ب باشد, بلكه علت کار چیز دیگری است، گرچه کار اقتصادی انجام می نمی

 دهند... می

 به عنوان متغیر تبعی هدف« اهداف کمی»معرفی  -1
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کنیم تا رقم آن را بدست  آید، که در تعداد جمعیت ضرب  جا همان بحث اعداد و ارقام کمّی پیش می ( در اینس

 بیاوریم.

جا مطرح است این است که, در  سؤالی که در اینی ظریفی است.  کند، این نكته جا فرق می ( خیر. مطلب ما در همینج

گذاری کنیم یا این را یک  مردم, سرمایه« تكامل روحی»را مقدم بداریم و برای « متغیرهای انسانی»مهندسی تكامل، 

 ی خدماتی برای اقتصاد حساب کنیم؟ هزینه

ک شرکت را خرج تبلیغاتی که انگیزش که بگوییم عیبی ندارد که مثالً نیمی از درآمد ی  بسیار زیادی دارد این فرق

گویند اصالً انگیزش مصرف برابر  مصرفی دارد کنید یا این که این تبلیغات را خرج ایجاد انگیزش تولیدی کنید. آنها می

یابید. ما همان مبلغ تبلیغات را در  ی تولید دست می مصرف به توسعه ری تحریک ب با انگیزش تولید است. شما به وسیله

رسد, بهتر از  اش به خود مردم می وری کنیم و راندمان تولیدش هم که بهره ی روانی خرج می م؛ یعنی, توسعهجهت دو

کنیم. این مسئله در انقالب هم البته به صورت غیر مهندسی رخ داده است. به عنوان مثال, نماز  حال حاضر تضمین می

ی اقتصادی هم اثر دارد. در فكر این  ند که این کار در انگیزهکنند؛ ولی توجه ندار روز عید فطر را از تلویزیون پخش می

باشد که مرتباً در تلویزیون  ی الهی چندین برابر تبلیغات تجاریی می نیستند که قدرت تبلیغی آن برای تولید انگیزه

ی  نی دو نحوهکند؛ یع که این پخش در نظام جامعه اثر دارد و آن تبلیغات را خنثی می دارنددهند. توجه ن نشان می

دهد.  دهد و آن تبلیغ این را تحت فشار قرار می کنند این تبلیغ آن را تحت فشار قرار می تبلیغات، همدیگر را خنثی می

 حال آیا تبلیغات تجاری را به طور کلی از تلویزیون حذف کنیم؟ خیر. 

گیری, متغیر اصلی است و مهندسی روابط  جهتما چیست؟ « متغیر تبعی»و « متغیر فرعی« , »متغیر اصلی, »بنابراین

 باشد. اجتماعی, متغیر دوم و متغیر سوّم, متغیر کمی می

 «اصلی، فرعی و تبعی»ـ بررسی تعیین اهداف اقتصادی براساس متغیرهای  1

 ی زیربنایی تلقی ی سدسازی به عنوان مسئله شود که هرگز مسئله کمّی در یک بافتی از کمیات تعریف می متغیر

شود. به طور مثال, حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السالم، برگزاری نماز عید فطر و نماز جمعه و غیره زیربنای  نمی

اینكه مردم چگونه یک طیف درست کنند هم یک زیر بنا  یگذاری برا گیرند یا سرمایه کشور و متغیر اصلی قرار می

کنید، یعنی  که از الحادیِ الحادیِ الحادی درست میاست، یعنی همیشه برای مهندسی اجتماعی یک طیفی است 
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 رِکند تا کاف فرستید از الحادیِ الحادیِ الحادی که با سوء نیت و با آگاهی, خدا را انكار می ها( که می سؤاالتی )شاخصه

ی  که مقابلهکشد تا مؤمن و موحد و انقالبی این را  باشد و علیه شما شمشیر نمی ی شما می کافرِ کافری که تحت ذمّه

کنید برای  هایی که می گیرد. باید این را در یک طیف تنظیم کنید، سؤال کند، را در بر می بین اسالم و الحاد را درك می

 باشد. جامعه می

باشد نه فقط تبلیغات. بنابراین, باید اول متغیر  شود، ساختارهای اجتماعی بستر بافت می این طیفی که درست می در

ی  گونه که انسان نیاز به پروتئین دارد، نیاز به توسعه گوییم همان گذاری کنیم. می د، تا آن را کمیتاصلی معلوم شو

تحقیر شود یا کرامت الهی پیدا کند، یعنی پیش احدی  نسانی ذهنی هم دارد. این که شخصیت ا روانی وتوسعه

ورت مادی تعریف کنیم یا الهی و بگوییم احساس حقارت نكند, به عبارت دیگر, این که احساس نیاز وارضاء را به ص

 کارآمدیکنیم، یعنی هر سه  باشد و آن را هم اقتصادی نه فرهنگی تعریف  می« رابطه با خدا» ؛ « اولین متغیر نیاز ما»

ها نیاز به بستر عینی دارند، یعنی فضا، زمان و ساعت  باشد. کارآمدی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در اقتصاد می

باشد. ما چگونه ساعت کارِ  گذاری در امرو کمّی می ی اقتصادی متناسب را هم الزم دارند که سرمایه و هزینه خواهند می

 ی آنها الهی باشد. آنان بیانجامد و انگیزه هینیروی کار را تنظیم کنیم تا به پرورش ال

 توان انكار کرد؟ ( جواب سؤال داده نشد, ما گفتیم نیاز به حداقل را نمیس

 خواهیم. خواهیم، اما در یک ترکیب جدید می از آن حداقل بیشتر می ( ماج

 ی روانی بدهیم یا رفع نیاز مادی؟ ( اگر یک واحد پول بیشتر نداشتیم و آن قابل تجزیه نیست, آیا آن را به توسعهس

ول را به نیاز دهیم و آن پ شدن را ترجیح می شدن و از دست دادن دین مخیر باشیم, حتماً کشته ( اگر بین کشتهج

 گوییم نه ذهنی, شود، در جریان تكامل تاریخ می دهیم. مهمترین سؤالی که طرح می مادی اختصاص نمی

 باشد؟ ( اشكال ما در مورد زمان انتقال میس

 گوییم. ( حتی در زمان انتقال این را میج

 ی روانی ایجاد نشده است. ( در زمان انتقال هنوز آن توسعهس

 اند. کنیم، مردم االن زنده هستند و نمرده کنیم. و جریان تكامل را هم مهندسی می ه را مهندسی می( ما داریم جامعج

 ( ولی با استقراض خارجی زنده هستند؟س
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( خیر. استقراض خارجی, کدام انگیزه را باید تحریک کند تا اثر اقتصادی داشته باشد؟ حتی اگر از خارج پول بخواهد ج

کنید تا محصول بدهد؟ اگر آن را  حصول تولید کنید، اما این پول را برای کدام انگیزه خرج میبگیرید تا با آن پول, م

باشید. اگر بخواهید  تر می ی مادی همیشه از کفار عقب ی مادی خرج کردید، روشن است که شما در انگیزه برای انگیزه

گویند  گیرید؟ زمانی است که می غیر اصلی میگذاری کنید چه چیزی را مت اید, سرمایه با پولی که از خارج قرض کرده

ارتقاء پیدا  گیری شود جهت گویید می باشد. اما گاهی می حرکت بشر در تكامل نیاز وارضاء مادی به صورت جبری می

کند و به جای دیگری برود, یعنی تكامل جریان باشد. اگر تكامل جریان شود، باید اول در مورد خودِ تكامل، مهندسی 

توانید  ها را تعریف کنید, گرچه در قدم اوّل نمی توانید بافت هزینه یرا, تا نتوانید تكامل را مهندسی بكنید نمیکنید. ز

های غیر مذهبی را هم اصل قرار بدهیم؟ یا وقتی که سراغ تحریک  آیا برای تحریک, انگیزه البافت را مذهبی کنید. ح

كنیم؟ حداقل در ارضاء آن بپذریم که مادی باشد نه در انگیزه. رویم آن را فقط به صورت مادی تعریف ن انگیزه می

تفاوت زیادی دارد این که در ایجاد انگیزه به متغیر اصلی بودن معیشت مادی بهاء دهیم یا در ارضاء؛ یعنی در احساس 

باشد اما  اس نیاز میی انتظاراتی احس نیاز. به نظر بنده به جای احساس نیاز، تعبیر توسعه انتظارات زیباتر است. توسعه

تواند بخشی از آن هم مادی قرار گیرد. لذا اولین قسمتی که در متغیرهای اصلی  نه نیاز مادی، بلكه نیازی است که می

 بود.« مهندسی تكامل»بحث کردیم  هدف

ی جهانی که توان گفت بر این مبنا متغیرهای خارج از دستگاه اسالم، مخصوصاً متغیرها از تمام کردن این بحث می بعد

ی متغیرهای روابط بین المللی با ما و سپس  باشند. سپس روی رابطه کنند, نسبتاً ثابت می ی مادی کار می با انگیزه

شود اندازه گرفت که طبیعتاً در کل  بین آنها را چگونه می نسبتکه   کنیم و این چگونگی متغیرهای داخلی بحث می

شود.  شود. در متغیرهای خارجی حتماً مصرف و تحریكات مصرفی اصل می می ی تولید، توزیع و مصرف طرح آنها مسئله

 تغیرهایتواند یک ترکیب باشد. طبیعتاً در م شود، بلكه می در متغیرهایی که در وسط داریم لزوماً مصرف اصل نمی

 کنیم. ن را بیان میتر آ ی آینده به صورت مفصل داخلی به تبعیت از تولید انتظار باید تولید اصل باشد که در جلسه

«علیكم و رحمه اهلل و برکاته والسالم»  
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 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 7جلسه 

 19/12/1379تاریخ جلسه:  3118کد جلسه: 

متغیرهای هدف و ابزارهای آن بود که در آن جلسه به این نتیجه برادر مرتضی حسینی: در جلسه قبل بحث پیرامون 

از اقتصاد را بررسی نماییم، تا « هدف»رسیدیم که قبل از بررسی متغیرهای و ابزارهای هدف، ابتدا می بایست خود 

دف اقتصاد از ببینیم در دیدگاه ما هدف از اقتصاد چیست؟ آنگاه به متغیرها و ابزارهای آن بپردازیم. درجلسه گذشته ه

دیدگاه ما کامالً مشخص شد و تفاوت آن با هدف اقتصاد از دیدگاه مادی نیز معلوم شد. لذا در این جلسه باید به تعیین 

 متغیرهای و ابزارهای این هدف از اقتصاد بپردازیم.

ان کردیم که حجه االسالم و المسلمین حسینی: پس دو موضوع بحث داریم، بعنوان مقدمه عرض می کنم، قبالً بی

جریان تكامل در تاریخ ، یک جریان جبری نیست، قبول داریم که قاعده مند است، اما نه این که تنها در آن قدرت 

انتخاب موضوع در یک بستر وجود داشته باشد؛ بلكه اختیار نسبت به جهت گیری حاکم بر تغییر بستر تكامل الست. نه 

 تغییر نرخ شتاب در یک بستر. 

ـ قدرت انتخاب و بهینه در یک بستر که این قدرت انتخاب و بهینه در  1در مسئله اختیار دو مطلب داریم:  بنابراین م

بستر ممكن است نرخ شتاب آن کند و تند باشد، مانند سوسیالیستی و یا سرمایه داری و طیقی که بین اینها هم این 

که در جهت گیری جدید قدرت انتخاب هم وجود دارد.  گونه هستند. بعضاً اصل روند و جهت گیری اینها تغییر می کند

پس از این توضیح عرض می کنم که باید متغیر هدف دستگاهی که جهت گیری آن مادی است، به صورت مادی ذکر 

شود و برای روندی که جهت گیری اش الهی باشد باید الهی ذکر شود. در هر دو توسعه هست، طبیعتاً توسعه نیاز و 

معنای توسعه حرص بصورت اجتماعی ) نه فردی( است؛ یعنی همان تنوع گرایی. در توسعه الهی هم نه ارضاء مادی ب

 این که حداقل مصرف هم مطرح نباشد، بلكه در اینجا این مسئله هم هست، ولی اصل در آن ایثار است.

ن سه متغیر اصلی توسعه بعنوان متغیرهای هدف شناخته می شوند که در ای« انتظار، ارتباط و اقتدار»پس توسعه 

است، بعد از آن توسعه ارتباط و توسعه اقتدار را مطرح می باشد. شاید بپرسید این سه امر نسبت به چه چیزی مطرح 

است؟ می گوییم نسبت به همدی ، همفكری و همكاری مطرح است، شاید بگویید اهداف ما چیست که این متغیرهای 



121 ···········································································································································································  

عنوان را توضیح می دهیم ، مثالً هرگاه  6می باشد. در ادامه این « گاهی و ایثارآزادی، آ»اصلی آن هستند؟ می گوییم 

می گوییم انتظارات اجتماعی در دستگاه الهی باال می رود، همانند احساس نیازی است که در دستگاه کفر باال می رود، 

ا فاصله داشت، به معنی فقر و احساس یا فرضاً در دستگاه کفر می گویند هرگاه احساس نیاز باال رفت و این امر با ارض

فقر تعریف می شود ـ یعنی بر این اساس تعاریف آنها شكل می گیرد ـ اما در اینجا می گوییم انتظار باال رفت و امكان 

 تقرب اجتمایع نیز ارتقاء یافت.

اینجا آن کسی که در این جا هرگاه احساس فقر شود، احساس نكبت، دوری از حضور درنظام والیت الهی می شود،در 

فقیر است و احساس زجر می کند، آن کسی است که احساس دوری می کند. فقر بمعنای احیتاج به خدای متعال در 

اینجا افتخار است و معنی فقر اقتصادی ؛ یعنی احساس نیاز و رنج از آن نمی دهد، بلكه فقر در اینجا، ابتهاج به رحمت 

 آور است.الهی است، اما احساس فقر مادی، رنج 

کسی نمی توان بگوید که این یک مطلب فرهنگی است و ربطی به اقتصاد ندارد، این مسئله در تعریف مادی از فقر و 

غنا، یک موضوع فرهنگی خواهد بود، اما در تعریف الهی از زندگی دنیا، بستری است که باید جامعه آن بستر و شرایط 

اقتصادی هم وسیله قرب باشد، تالش اقتصاد هم بعدی از ابعاد عبادت اجتماعی را فراهم کند تا این که معیشت و کار 

باشد. چون مسلمانی که کار می کندو مثالً در بخش صنعت کشاورزی و یا تولید خدمات هست و فرضاً سطح تولید 

ن در نجف بودم و یک ناخالص ملی را باال می برد، با انگیزه تقرب است. حال بعنوان مثال واقعه ای را عرض می کنم، م

شب دیر وقت متوجه شدم که چراغ و الوار نفت ندارد، و در بازار اماره نزدیک خانه حیک( به یک مغازه مراجعه کردم 

،صاحب مغازه در حال بستن مغازه بود و به من گفت شما چیزی نیاز دارید، گفتم نفت می خواهم، این صاحب مغازه در 

شاهی پول ایران از من  30کنار زد وکلی معطلی یک شیشه نفت به من داد و معادل را باز کرد و وسایل دم در را 

گرفت. من به او گفتم ببخشید که به شما زحمت دادم، ایشان در جواب گفت من برای معیشت خودم، صبح تا ظهر به 

ز ظهر تا شب برای رفع اندازه همه ده درصد روی جنس کشیده و می فروشم و ظهر پولها را محاسبه می کنم و از بعد ا

حاجت خودم کاسبی نمی کنم، بلكه بدون سود جنس را می فروشم، و اگر کسی می خواهد جنس ارزان از من بخرد، 

 بعدازظهر ها بیاید.
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خود شما در این قضیه دقت کنید که یک مغازه دار به مشتری خود می گوید من بعد از ظهرها روی جنس خودم 

ر کسی هم می خواهد بعدازظهر بیاید، اشكالی ندارد، و بیاید، نمی گوید که اگر این شد سودی دریافت نمی کنم و اگ

دیگر صبح ها مشتری پیدا نمی کنم و کارم سخت می شود. قطعاً انگیزه این شخص طلب ثواب است، به همین دلیل 

 به مشتری می گوید که اگر پول ندارید، بعد از ظهر ها مراجعه کن.

در نظرها بعید هم هست، در شیراز اتفاق افتاد که مرحوم حاج حبیب در بازار مرغ از سحر به  نمونه این قضیه که

پولها را می شمرد و تا آن ساعت نصف فرنی ها را فروخته  10، بعد از ساعت 10فروختن فرنی می پرداخت تا ساعت 

از  12آمد و فقیر بود. بعد از ساعت از کسی پول نمی گرفت به همین دلیل هر کسی که حكم در  12بود، بعد تا ساعت 

او خرید می کرد همین شخص وقتی قرار بود مسجد خیرات را بسازند ـ که این مسجد در محله ارمنه بود ـ گفت چقدر 

خرج می شود، گفتند دویست هزار تومان ت البته می دانید که پول در آن زمان خیلی زیاد بود ـ ایشان گاری دست و 

ر ظرفهای بزرگی قرار داد و تحویل داد. بعد وقتی مسجد ساخته شد، منبری باالی مسجد گفت که گرفت و پولها را د

 این مسجد با پول حاج حبیب ساخته شد که ایشان ناراحت شد، نمی خواست کسی این مطلب را بفهمد.

نی می بیند که همین شخص در بچگی ازمسجد وکیل یک پاتیلی را کرایه می کرد و فرنی می فروخت، یک روز در فر

یک فضله موش هست آنگاه سریع فرنی را می ریزد و پاتیل را می شوید در این مسئله دقت کنید که ایشان پاتیل را 

قرض کرده و سرمایه هم نداشته، اما چون برکت را از خدا می داند، نمی آید جنس نجش را بخرد مردم بدهد. قطعاً در 

 ن شخصی با انگیزه الهی کار می کند.این قضایا انسان احساس می کند که چنی

پس ممكن است بوسیله کار اقتصادی تقرب به خدای متعال پیدا کرد، قطعاً احساس نیاز در اینجا، به احساس نیاز به 

قرب تعریف می شود که همان انتظار می شود نه نیاز و ارضاء مادی. شاید بپرسید چه زمانی لقب نیاز به انتظار تبدیل 

گوییم زمانی که جهت گیری تغییر عوض شود. البته مسئله موضعگیری در بحث کالن اصل می شود، در می شود؟ می 

اینجا می گوییم که اگر جهت گیری نسبت به نظام ارزشی عوض شد و ارزش در جهت دیگری طرح شد و یک روندی 

یاز و ارضا را می گیرد. در اینجا دیگری داشت، نظام ارزشی هم نظام ارزشی الهی شد، آنگاه قرب و نكبت و بعد جای ن

انسان بوسیله قرب ارضا می یابد و در احساس بعد احساس رنج می کند، فقر الی اهلل بابتهاج تؤام است که در قرب پیدا 

می شود نه با رنج. در اینجا رنج به سبب بعد است، آنگاه معیشت هم مسئله با رنج. در اینجا رنج به سبب بعد است، 
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هم مسئله رنج آفرین نیست، هر چند گرسنگی، سختی دارد، اما الم روحی ندارد. گرسنگی شخص روزدار،  آنگاه معیشت

سختی )احساس گرسنگی( دارد، اما رنج روانی گرسنگی را ابداً ندارد، بلكه بابتهاج به قرب همراه است. کمبود های 

نیاز به صبر ـ البته در سطوح نازل ـ هم دارد ، مادی و لو در زمان طوالنی ـ در طول مدت آن همراه با سختی است و 

اما همراه با نشاط روحی است. در سطوح باالتر همین درك از سختی هم وجود ندارد، مثالً در ورزش انسان تحرك زیاد 

دارد و خسته می شود ؛ اما برای یک ورزشكار هرگز این تحرك همراه با سختی نیست، بلكه این سختی را به نشاط 

می کند، فرضاً یک ورزشكار تازه از باشگاه با تمام خستی می آید و می رود استخر، سپس به یک کار دیگری می تغبیر 

پردازد. اگر از او بپرسید که هنوز خسته نشدی، می گوید شاید خسته باشم، اما نشاط باال است. این نشاط یک مسئله 

 روحی است و دیگر نمی توان به آن لقب خستگی هم داد.

ته این مطالب از ارتكازات فعلی دور است،خصوصاص ارتكاز علمی که هنر آن شناختن نیازمندیها و ارضاء کفار است. الب

 پس اگر بگوییم ارزش را وسیله توصیف خودجهت قرار دهیم، این یک فرض است.

به این « یریارزش جهت گ» اگر بگوییم جهت را نسبت به ارزش توصیف کنیم یک فرض دیگر است. وقتی می گوییم 

معنا است که تكامل را مقدم بر جریانها و جهت های مختلف قرار داده ایم، اما ما می گوییم جهت گیری کفار هیچ گونه 

ارزشی ندارد، بلكه ارزش منفی دارد. هرگاه ارزش را مقدم بر جهت گیری مسلمین قرار دهیم، قدر عند اهلل دارد؛ یعنی 

یعنی « جهت ارزش» می است، قطعاً قدر و منزلت و ارزش دارد. هرگاه بگویید اگر ارزش مربوط به جهت گیری اسال

این که بگویید مردم دو دسته هستند یک دسته دنیا را می پرستند و یک دسته آخرت را می پرستند. در اینجا دو نظام 

ادی، وقتی با حقایق ارزشی خواهید داشت. یكی نظام ارزشی مادی دیگری نظام ارزشی الهی. هر چند نظام ارزشی م

 عالم، سنجیده شود هیچ گونه ارزشی ندارد و ارزش حیوانی دارد.

برای جامعه متغیر است، آنگاه می گوییم توسعه انتظارات همدلی، « انتظار، ارتباط و اقتدار»درجهت گیری الهی 

ای هدف شد و هدف هم است. پس سه وصف اولی متغیره« آزادی، آگاهی و ایثار»همفكری و همكاری. اهداف آن هم 

است، آنگاه موضوع انتظارات ـ که غیر از طریق آن است ـ همدلی درجهت هم فكری در « آزادی، آگاهی و ایثار»همان 

 جهت و همكاری در جهت است. قطعاً قبل از ابزارها مطرح است.
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یانت ، مصون بودن الهی وصف، جریان صیانت الهی اجتماعی است، شرافت و صیانت با هم توأم است، ص 6مجموع این 

جامعه از آسیبها است شاید در بپرسید در ارتباط با قرب باید از چه مصون باشیم؟ می گوییم باید از جمیع استكباری 

های نسبت به خدای متعال مصون بود و شرافت جز این معنایی ندارد، آنگاه پایگاهی که برای شرافت داریم ، همین 

دیگر شیطان به ما راه ندارد و ما مصون از ابلیس و » همان حرفی است که می گوییم  صیانت است، این صیانت خالصه

 «مصون از نفس هستیم و نفس مطمئنه داریم، مصون از این هستیم که دنیا به ما صدمه بزند

آن دعا  این دعای شریفی که برای بعد از نماز صبح هم وارد شده و از وجود مبارك ثامن الحج )علیه السالم( است، در

فوقاه اهلل السیئات » اشاره به آیه شریفه ای است که درباره مومن آل فرعون می باشد در مورد اینها خداوند می فرماید: 

و قاه یعنی این که خدا برداشت و نگذاشت که زمین بخورد، و قایه سپری است که انسان در مقابل تیر « ما مكروه

ند. وقتی ابتدا انسان با آیه برخورد می کند، با خود می گوید: پس خدای متعال استفاده می کند تا تیر به او اصابت نك

سپری برای ایشان قرار داد تا بدیهایی را که دیگران مكر کرده بودند به ایشان اصابت نكند، یعنی ایشان رنج و صدمه 

یه خدایی بیان می کنم ـ وجود نبینند ـ دقت کنید من این مطلب را در توضیح معنی فقر و غنا و معنای مصونی و وقا

« واهلل فقطعوهُ اِباً اِرباً»مبارك حضرت امام بحق ناطق، جعفربن محمد الصادق )علیه السالم( در ذیل این آیه می فرماید: 

یعنی به خدا قسمم مؤمن آل فرعون را تكه تكه کردند. حال سئوال این است که که این سپری را که خدا قرار داد تا 

که فرعونیان مكر کردند به اینها اصابت نكند، چیست؟ در جواب می گوییم چون ایمان ایشان بهم نخورد؛  بالهایی را

که بنا بود این قرب را از ایشان بگیرند و « سیئات ما مكروه» یعنی قرب آنها که شرافت و صیانت ایشان است، بوسیله 

هم در دستگاه الهی هرگز در دستگاه کفر چنین بعد تبدیل شود ـ از بین نرفت. هم در دستگاه کفر جنگ هست، 

معنایی از آسیب نخوردن، جای ندارد، چون آنها مسایل را مادی تعریف می کنند، و از نظر ما برای آنها چیزی باقی 

نمانده که بخواهد آسیب بخورد یا آسیب نخورد، در دستگاه الهی شخص به همه چیز رسیده است، چیزی ار از دست 

در دستگاه مادی باید جوانهایی که در جنگ شهید شده اند، در لیست خسارتهای ملت بیاید، مثالً نیروی نداده است، 

انسانی که لیسانس و دیپلم و. .. ) با قابلیتهای و ظرفیتهای مختل ذهنی( بوده در جنگ از بین رفته است، آنگاه مفهوم 

کفر تلقی می شود. در دستگاه کفر مفهوم آزادی چیزی  غیر از مفهومی است که در پیشگاه« آزادی، آگاهی و ایثار» 

است که در مقابل اسارت هوا و ابلیس می باشد ، اقتصادی که در اینجا طراحی می شود، بستر توسعه اجتماعی است 
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مصون باشند و به جریان قربشان صدمه وارد نشود، همدل و « سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» که مردم از کلیه تهاجمات 

ستان و همفكر و همكار باشند. از ابتدا تا انتهای قرآن شما بصورت بی شمار مسئله جهاد را به اموال وانفس و همد

المؤمنون بعضهم اولیاء » ارتباط و وود مؤمنین بهم را مالحظه می کنید. اساساً وود مؤمنین که معنای مادی ندارد. 

اقتصادی نیست که مثالً بهم بگویند ما یک استكان یا پیراهن این معروف « بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر

خیلی زیبایی را پیدا کردیم و شما هم بروید بخرید؛ یعنی این که چیزهایی را که در نظرشان خوب است، برای هم بیان 

و بگوید شما  کنند. یا مثالً منظور از معروف این نیست که در سطح بین المللی کسی بیاید یک نیاز خاصی را پیدا کند

 جای خوبی برای عرضه کاالی خودت یافته ای. قطعاً در آنجا شیرینی مادی تعریف می شود.

در دستگاه مادی می گویند ما آزادیم، اما آزادی اینها در جهت گیری و روند دیگری معنا می دهد. آنها هم پر تحرکند، 

سلمین از صدر اسالم تا ایمان در راه اسالم داشته اند، انگیزه دارند و شدید عمل می نمایند؛ اما شدت عملی را که م

هزار نفر ایستادند و  30نفر در قضیه کربال در مقابل  72کمتر از شدت عمل کفاره نبوه است. یک جمعیت کوچک 

کمال طمئنینه جنگ کردند. یک مسئله مهم در این واقعه همان طمئنینه خاص است، اصالً اضطراب در کار ایشان 

ست، حتی عجله هم نداشتند، کسی که عجله داشته باشد، حتی عجله کمی هم داشته باشد، معنا ندارد که این نبوده ا

بار با دشمن اتمام حجت کند و هر دفعه هم بطرف حرم بیاید. این یک طمئنینه عظیمی است، این بمعنی  13شخص 

ند، این شخص مصون از ابلیس و جنودش ـ مصون بودن است. در مصون بودن است که انسان می تواند اینگونه عمل ک

آنها خواستند ایشان را بترسانند، اما « الذین جمعوا الناس یخشعواهم» که جمع شدند ایشان را بترسانند ـ می باشد، 

چیزی به ایشان اضافه نشد، مگر ایمان و تثبیت. اینها مصون از خطرند، اگر می خواهید مصونیت را ببنید باید کار 

تماشا کرد. این استغاثه به یک طفل شیر خوار چند بعد دارد که باید همه آنها مالحظه شود. این مصون بودن ایشان را 

از هر گونه اضطراب و دستپاچگی است، کار آنها از روی بصیرت بوده است. حضرت امام حسین ) علیه السالم( نمی 

سلم( به اینها گوشزد کرده ام، اما گوش نداده اند. از طرف فرماید که همه چیز را از نقل پیامبر ) صلی اهلل علیه و آله و

دیگر متوجه است که حتماً این طفل از عطش از دنیا می رود، اما آوردن آن درجبهه خطر به افتضاح کشاند کفر در 

بشر، آخرین مقدار شرافتی است که اگر بشر ایمان هم نداشته باشد، به آن مقدار شرافت معتقد است. به عبارت دیگر 

کافر هم یک حداقل از شرافت حیوانی را برای خودش حفظ می کند. آب ندادن به طفل شیرخوار یک مطلب مهمی 
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است، لشگر مقابل در غایت عجله و در غایت اضطراب و سوء تصمیم گیری نسبت به وضعیت سیاسی و اثر گذاشتن در 

در حال طمئنینه ، معنای اثر گذاشتن در تاریخ و در برون وهله زمانی خودش در تاریخ است. این گونه نیست که کفار 

ملت را نفهمند، ولی در آنجا فرصت تصمیم گیری از آنه سلب شده و اصالً در مقابل موضعگیریهای سید الشهدا ) علیه 

 السالم( مصمون نیستند و هیچ طمئنینه ندارند. این مصون بودن سید الشهداء) علیه السالم( شرافت اسن، شرافت قرب

است که طمئنینه ایشان اصالً خدشه دار نمی شود، حرکاتی که دارد برای نشان دادن رأفتی است که در میدان 

درگیری دو غضب الهی و مادی می باشد. میدان جنگ، صحنه درگیری غضب الهی ) غضب فی اهلل و فی سبیل اهلل( با 

یدان مصون است و کامالً متین عمل می کند. غضب مادی نسبت به این عالم است. حضرت) علیه السالم( در این م

ایشان صیانت و شرافت دارد و آن هم اعظم درجه شراف. می تواند با بصیرت آن هم به اتم مراتب بصیرت ـ عمل کند. 

 جنگ و صلح و تحرك اقتصادی و. .. باید کالً اینگونه تعریف شود.

است، « اقتصادی»دی فرهنگی و کارآمدی اقتصادی هم سیاسی، اقتصادی است، همانگونه که کارآم« کارآمدی»همیشه 

یعنی سهم تأثیر این سه با هم متفاوت است واال هر سه عینی هستند، به عبارت دیگر کارآمدی بمعنای نسبت تأثیر 

عینی است. این بحث در جهان ماده است، جهان توسعه مفاهیم و ابزارها، یک جهان دیگری است،بحث در جهان تأثیر 

بته در جهان تأثیر هم می توان جنگ را مادی تعریف نمود، مانند نظامهایی که درست می شونند، اما نفی می است. ال

مربوط به مباحث فرهنگی می شود، « کیفیت تأثیر»کنند هستی شخص را تا به منابع مادی او دستیابند. البته بحث 

یم درجهان ماده بنی امیه شكست خوردند و سلطنت ولی خود تأثیر و نفس تأثیر مورد بحث اینجا است، مثالً می گوی

آنها از بین رفت، این تأثیر مادی برای فروپاشی دستگاه اموی واقع شد. بنی عباس هم که پیروز شدند، ابتدا ادعای 

 خونخوایی و طرفداری از آل علی بی ابی طالب ) علیه السالم( را داشتند 

 ابزارهای آن را هم هم بفرمایید. س: متغیرهای هدف را فرمودید، اگر ممكن است

ج: در سطح کالن می گوییم، ابزارهای، دستگاههای مدیریتی اجتماعی است که گسترش تناظر، ترتیب و تنظیم را 

باعث می شود؛ یعنی دستگاهی است که ما سازمان یا ابزار را به آن تعریف می کنیم، ابزارهای اجتماعی )سازمانها( 

عرضی و منصبهای در طول یک نظمی هستند که آنها را به وحدت می کشاند. طبیعتاً  همیشه دارای منصبهای هم

تعداد هم عرضها گسترش می یابد، یعنی ساختارهای متناسب با آن اضافه می شود و طوالً ترتیب آنه اضافه شده و هم 
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وحدت و کثرت جدید.  چنین تنظیم آنها اضافه می شود، شاید بپرسید در چه چیزی اضافه می شود؟ می گوییم در

نمی توان کثرت کمی را باال برد، وحدت و انسجام و تنظیم آن را ارتقاء داد، اما تناظر آن افزایش نیابد یا ترتیب آن 

افزایش نیابد به عبارت دیگر وقتی کمیتاً اضافه شده و وحدت آن بیشتر شود، قطعاص باید تناظر و ترتیب هم ارتقاء 

 یابد.

ند است و تناظر مربوط به همعرضها و ترتیب مربوط به طولها است. این سه مفهوم زیر ساخت تنظیم به وحدت رسا

 1000و یا فرضاً  100یا  10نظام سازی ما است. شاید بپرسید موضوعات اینها چیست. تا ما با آنها ترکیب کرده و مثالً 

تناظر تصمیم » ضوع است، لذا می گوییم ساختار درست کنیم؟ می گوییم مسئله تصمیم ) اراده و پیدایش آن( یک مو

شاید بپرسید این تصمیم ها نسبت به چه چیزی است؟ می گوییم نسبت به « ها و ترتیب تصمیم ها و تنظیم تصمیم ها

تخصیص ها است. ساختار پیدایش تصمیم و اراده در یک واحد کوچک وقف، شرکت یا دولت ) یک واحد مدیریتی( 

صمیم معلوم است، اما اگر سؤال کنند نسبت به چه چیزی تصمیم گرفته می شود؟ می چیست؟ فرضاً روش پیدایش ت

گوییم نسبت به تخصیص ، تصمیم گرفته می شود. البته خود تخصیص نیز هم عرض تصمیم قابل مطالعه است. شاید 

واقع می  بپرسید این تصمیم و این تخصیص نسبت به چه چیزی مطرح است؟ می گوئیم نسبت به عملیاتی است که

تناظر، ترتیب و تنظیم تصمیم گیری و تخصیص و اجرا در چه بخش هایی از جامعه مطرح است؟ می گوییم »شود. این 

از کالن ترین نظام ـ که مسئول توسعه نظام است ـ یعنی نظام دولتی تا کلیه نظامهای اجتماعی و تا کوچكترین سلول 

 مسئله در آنها هست.یعنی سیستم های بخشی و عمومی )خانواده( این 

شاید پرسیده شود که چرا خانواده را قسیم اجتماعی آورده ایم و آن را یک نهاد اجتماعی ندانسته ایم؟ می گوییم چون 

این نهاد اجتماعی ، نهاد عامی است که در کلیه نهاد ها حضور دارد، نه حضوری که دولت از طریق مجاری قانون دارد، 

از طریق مجاری قانونی دارد، بلكه خودش حضور دار، مثالً اعضاء دولت هم خود دارای بلكه خودش حضوری که دولت 

خانواده هستند. ولی می توانند جزو نهادهای اجتماعی نباشند. مثل تعاونی ها، یا جزو اصناف مختلف صنعت و 

یم گفت که از نظر تأثیر قابل کشاورزی نباشند، ولی هیچ کدام نمی توانند نهاد خانواده را نداشته باشند، بعد ها خواه

مطالعه است ؛ یعنی خانواده در عین حالی که از نظر کمی کوچكترین می باشد، اما نباید از نظر اثرش مسئله خانواده 

خود را مادی تعریف کنند، در این صورت « شرافت»بشود عدم مصونین الهی یعنی « عدم مصونیت الهی» دچار 
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ی شود، حتی به این طرف می رود که الگوی ساختمان سازی و اداره آن را عوض حتماص الگوی مصرف جامعه عوض م

می باشد، یعنی مولد انسان می « متغیر اصلی»کند.چون خانواده مولد نیروی می باشد که شما به آن می گویید این 

 باشد.

هت گیری در خانواده است که اما نه تولید انسان از نظر فیزیكی ، بلكه در دوران شكل پذیری روحی انسان ، اولین ج

 روی او اثر می گذارد.

اگار ما مثالً بخواهیم منابع طبیعی را دسته بندی کنیم ، یک درجه از آنها خالص بودنشان باال می باشد. برای نزدیک 

شدن مطلب به ذهن مثال می زنم. اگر بگویید قیمت نفتهای خام مختلف است. چون فالن نفت با فالن درجه موادش 

پاالیش شدن بسیار نزدیک می باشد و فالن نفت دورتر می باشد. بعد می گویید از ذغال سنگ هم می شو نفت  به

گرفت، ولی به صرفه نیست؛ چون هزینه تخلیص و پاالیش آن بسیار زیاد است. در مورد منابع دیگر هم همین را می 

 گویید، مثالً فالن معدن مس بهترین معدن می باشد.

ست که که از نظر روحی، ذهنی و عینی، منابع نیروی انسانی را تأمین می کند. اگرجامعه را به منزله یک خانواده آن ا

نیروی »را اول « متغیر اصلی » می باشد و « صیانت اجتماعی»کارخانه بسیار عظیم در نظر بگیریم که منتجه آن 

ین کارخانه عظیم تاریخی که اسم آن جامعه می بدانیم آنگاه می گوییم ا« منابع طبیعی»و « ابزاری» بعد « انسانی

باشد. نقش خانواده در آن نقش زیر بنایی بوده و نقش تأمین مواد اولیه را دارد که انگیزش ،پرورش و گزینش که بعداً 

 باید صورت گیرد روی آن مواد می باشد. حال اگر آن کارخانه با پول حرام از نظر دستگاه معرفتی ما بچرخد و خانواده

مثالً در اروپا خانواده به خانه تعریف می شود، لذا اگر « رابطه انسانی مقنن»به خانه و امكانات تعریف بشود ، نه به یک 

دو مرد یا دو زن در یک خانه زندگی کنند، کار به مشروع یا نامشروع بودن رابطه آنه ندارند، در آنجا اخالق حكم نمی 

این صورت ابزار مادی در تعریف ارتباط دو انسان با هم اصل قرار می گیرد. هم  کند. خانه به مسكن تعریف می شود، در

خانگی و هم مصرفی منشأ تعریف خانواده می شود. اصالً آن تعریف خانواده نمی تواند در این دستگاه و در نظام 

اص مقنن حكایت می اجتماعی ما بیاید، چون هم مصرفی اساس تعریف است ولی در دستگاه الهی که از یک ارتباط خ

و یا بی اهلل ذالک »کند و خانه به خانواده تعریف می شود، معنای دیگری می دهد. معنای دارد که با صیانت می سازد 

» جامعه اسالمی ابا دارد از این که من تسلیم ظلم بشوم « و المؤمنین» خدا ابا دارد از این که من تسلیم ظلم شوم « لنا
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خانه هایی که پاکیزه می باشند، ابا دارند که از این که من تسلیم ظلم بشوم این که ابا را « و حُجُورٌ طابت و طهرت 

می دهد؟ « ابا»روی حجورکه طابت و طهرت می باشد می آورد ، حجر که دیوار سنگی می باشد، چرا به خانه نسبت 

 فر را به سنگ و خاك. چون خانه را به قانون مقنن در آن خانه تعریف می کند نه به رابطه بین دو ن

تو در خانه اسالم پرورش یافتی، خانه را به اسالم نسبت می « و رُبیت فی حجر االسالم» شما در زیارت می گویید 

دهید، چه زمانی می شود خانه را به اسالم نسبت داد؟ زمانی که خانه به قواعد مقنن اسالم تعریف بشود نه به مقداری 

 شد. آهن، سنگ و چوب. مطلب تمام

بنابراین باید ببینیم که نظامهای تصمیم گیری ای که بتواند تناظر، ترتیب و تنظیم را در تصمیم، تخصیص و اجراء پیدا 

داریم. در آینده بیان « ساختار»را بیان می کنیم. بنابراین ما « اصول ساختار سازی» کند، کدام است؟ یعنی ما داریم 

گردش قدرتهای تولیدی، »داریم که « ساختاریها توزیعی و ساختارهای مصرفیساختار های تولیدی، »خواهیم کرد که 

را سازمان می دهد ولی ما اصول زیر ساختی آن را در ابزارها ـ بیان نمودیم، طبیعی است که این « قدرتهای توزیعی

را « نظام توازن» باید  تشكیل می یابد. طبیعتاً نتیجه آن این است که« اجتماعی» و « ابزارهای دولتی»از « ابزارها»

بدهد. نظام توازن یعنی هم سنگ قرار گرفتن، ظلم نشدن و این که برای تحمیل کردن عده ای را بر عده « ساختار»

دیگری شیب درست نكنند، بلكه هم سنگ شدن همكاریها و تعاونها در مدیریت، مشارکت و مباشرت به نظر ما می آید 

اینجا روشن می شود. مطالبی را که در این جا روشن کردیم عبارت بود ازك اصول  معنای مبدأ انضباط اجتماعی هم در

یا  1زیر ساختی پیدایش ساختارها را که عبارت بود از ابزارها ولی مطلبی را هم که روشن نكردیم این است که مثالً ما، 

ت اقتصادی، بانک توسعه اعتبارات ساختار خاص داریم از جمله، بانک توسعه تحقیقات، بانک توسعه اختیارا 20یا  10

سیاسی، هم چنین ساختارهای خاصی را برای تولیدات داریم اعم از تولیدات متمرکز دولتی نیمه، متمرکز اوقاف و 

تولید کارگاهی و هرکدام توزیع و مصرف هم خواهن داشت، ما فعالً به بحث دستگاههای این بخش ها وارد نشدیم. در 

اصول زیر ساختی آنها را ذکر می کنیم. که خرد آن در قسمت سوم می باشد که تولید، توزیعی و دستگاه خرد انهام باز 

مشارکت » جا دارد و « دولتی ، عمومی و گروهی» ، « انگیزش ، پرورش و گزینش»مصرفی می باشد و در بخش 

» می خواهیم بگوییم سه بخش را تحویل می دهد. بنابراین آن چه را که « اجتماعی متمرکز، نیمه متمرکز و کارگاهی

است که جهت گیری و ارتقاء آن را مالحظه می کنیم، می توانیم در بشخ اهداف و ابزارها ذکر « توسعه ، کالن و خرد
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امری می باشد که با در نظر گرفتن اصول زیر ساختی ما می تواند امكان « طراحی مهندسی طرح ساختارها» کنیم. 

ظر اقتصاد اسالمی، یک جامعه اسالمی و به روز نداشتیم که مثالً بگوییم، ساختارهای طراحی پذیر بشود، یعنی قبالً از ن

ساختار می باشد. طبیعتاً پس از این که زیر  20شده که نامهای خاصی هم روی آنها گذاشته باشیم و بگوییم حال این 

سب با ظرفیت تكاملیمان کرده و ساخت اجتماعیمان را مشخص کردیم می توانیم شروع به درست که آن طرح متنا

ظرفیتهای ساختاریمان را درست کنیم به عنوان مثال اگر بگویند جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی فرق دارد، و در 

 جهان کفر جهاد سازندگی نیست بخالف جهان اسالم.

بگیریم و ظرفیتهای عینی را  بعد از درست کردن اصولی زیر ساختی ما حداقل نمی توانیم جامعه و عینیت آن را نادیده

ظرفیت مطلوب ، فرض کنیم و صیانت و شرافت را هم الهی تعریف کنیم و بعد از آن ساختار سازی کنیم. خیر نمی 

شود این را گفت. بلكه می توانیم بگوییم خط موازی درست می کنیم آن خط که یک شیب بین جهت گیری مادی که 

ی الهی شروع کند. در حال حاضر برای جهتگیری الهی، ساختارهای خاصی به یک روند دارد به طرف تكامل جهت گیر

صورت کالن تعریف نمی شود. چرا که اگر به سر فصلهای بودجه نگاه بكنید، مسائل اوقاف اصالً در عرض دستگاههای 

در سال دوازده میلیون بزرگ اقتصادی قرار نمی گیرد. هر چند در آمد زا باشد. به زائران حضرت رضا ) علیه السالم( که 

نفر می باشند ،توریسیت می گویند و درآمد آن را در بخش توریست می آورند، در صورتی که مردم بعنوان توریست 

نمی روند. اما اگر از عینكا مادی به زائر نگاه بكنید، زائر توریست می شود. تمام اشخاصی که به زیارت می روند. یک 

ماشای مردم، ساختمانها و پول انداختن مردم در حرم نمی آیند. بله مردم به تماشای صدم یا یک هزارم آنها برای ت

چهار باغ اصفهان یا نقش جهان بروند صحیح است که بگویند در آمد آن توریستی می باشد. یا گچبری عالی قاپو را 

باشد، اشخاص که برای تقرب بگونه ای درست کرده اند تا صدای رقص و آواز در آن بپیچد این برای جلب توریست می 

الهی به آنجا نمی روند. گرچه ممكن است افراد بی اعتقاد هم باشند که برای مشاهده کاشی کاری و مردم به مشهد 

 بروند.

این که سر فصلها عوض شود، در آمد بخش توریستی کدام توریست می باشد کدام زائر؟ چگونه بخش زیارت را تقویت 

پیدا کند یعنی اطالعاتش باال برود « پرورش» بخش زیارت را افزایش پیدا کند، و سپس « گیزهان» کنیم؟ اگر بخواهیم 

طبیعی بشود نه گزینشی اداری چه کار باید بكنیم زائرینی که می خواهند غسل کنند یا از چهار « گزینش»، سپس 
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راهم کردن امكانات همه مردم آن عبادات فرسخی پیاده به حرم بروند نیاز به امكانات دارند. )البته ممكن است بعد از ف

را انجام ندهند، در حال حاضر هم بعضی از عبادات خاص را ممكن است، انجام دهند، ولی از نظر امور ظاهری باید برای 

آنها امكانات فراهم باشد.( اگر چهار فرسخ مانده به مشهد ، برای غسل کردن حمام که مثالً دویست دوستی دارد را 

ده باشند و اتوبوسها هم مرتباً نگه می داشتند، کنار آن هم جایی بری غذا خوردن ، استراحت کردن بود، یا در آماده کر

مسیر، مكانهایی بود که در آنها زیارت جامعه کبیر و مقاصد عالیه در آن را آموزش می دادند. می فهماندند که زیارت 

لقت چه منزلتی دارند ممكن است یک عده استقبال کنند کردن یعنی چه، سخنان و کار ایشان چیست و در عالم خ

 یک عده هم استقبال نكنند.

ما باید در آمدها و سر فصلهای بودجه را بیرون بیاوریم و برای اوقاف معنای دیگری بیان کنیم و معنای آن را تنها 

روند از یک مجتهاد  معنای مصرفی نكنیم. در حال حاضر اوقاف معنای مصرفی می شود حتی در غیر وقف، یعنی

مجتهد اعلم یا حكومت یا مقام معظم رهبری) حفظه اهلل( اجازه می گیرند که فالن اوقاف مال طالب نجف اشرف بوده و 

 االن موضوعیت ندارد، ما چگونه آن را خرج کنیم. این آقا هم بگوید شما این را در فالن مورد صرف کنید.

«والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته»  



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 8جلسه 

 17/12/1379تاریخ جلسه:  3116کد جلسه: 

 عنوان جزئی: نقش شرایط عینی ) انقالب ( در تعیین اهداف و متغیر های آن

 

 فهرست

 1نقش شرایط عینی )انقالب( در تعیین اهداف و متغیرهای آن  -1

 1دو نظریه در مورد دخالت شرایط عینی در دانش اقتصادی  -2/1 

 1ها و عقاید در رفتار اقتصادی  نظریه اول عدم دخالت ملت -1/ /1

 2نظریه دوم نظریه مختار  -3/1

 2سازی از فرمایشات امام برای تأیید نظریه دوم  لزوم نمونه -3/3/1

 2هداف و متغیرهای اهداف انقالب. ضرورت تأکید بر تولید مدل اقتصادی متناسب با ا - 

 2بازگشت متغیر هدف به تعریف هدف  -3

 3نظام پیداکردن تعریف بوسیله متغیر اهداف  -1

 3اَشكال ایثار اقتصادی  -1

 3ایثار اقتصادی فردی  -1/1

 3ایثار اقتصادی سازمانی  -1/ 2

 3عدم خطاب کلمه ایثار به گذشت برای رسیدن به رشد تكنولوژی  -1/ /1

 3ایثار برای اعالء کلمه حق  -3/1

 3باال رفتن بخش سیاسی بواسطه ایثار اقتصادی  -1/3/1

 3تالش اقتصادی برای اعالء کلمه حق  -3/1/ 

 3باال رفتن قدرت اقتصادی بواسطه ثبات سیاسی  -3/1/ 
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 1معنای صیانت اقتصادی عدالت و امنیت اقتصادی 

 1الی اهلل هدف اصلی در اقتصاد، سیاست و فرهنگتقرب 

 9لزوم سازمانی کردن متغیرهای ایثار 



 بسمه تعالی

 اهداف و متغیرهای آن نیعنوان: نقش شرایط عینی )انقالب( در تعی

 اهداف و متغیرهای آن نینقش شرایط عینی )انقالب( در تعی -1

های متغیّرهای اهداف  که: آیا ویژگی اریم. مطلب اول ایناالسالم والمسلمین حسینی: پیرامون چند مطلب بحث د حجه

تواند  در جمهموری اسالمی )اهداف توسعه اقتصادی اسالمی( اعم از تمام شرایط عینی، خارجی و واقعی یک کشور می

کشور باشد یا خیر؟ اگر برای این  کشور و این انقالب می ایناهداف و متغیّرهای آن برای  نیباشد یا خیر؟ یعنی تعی

 های خاص آن چیست؟ است ویژگی

 دو نظریه در مورد دخالت شرایط عینی در دانش اقتصادی -2/1 

تواند وجود  دانش اقتصادی گرچه در بخش تجربی آن، دانشی است که فارق از خصوصیات کشورها و مرزها می آیا

ظه شود؟ دو نظر در مقابل مه های بزرگ باید این خصوصیات مالح بندی که حداثل در دسته داشته باشد؟ یا این

 باشد. می

 ها و عقاید در رفتار اقتصادی نظریه اول عدم دخالت ملت -1/ /1

دارد « جریان تكامل»ها و عقاید مختلف یک  با صرفِ نظر از ملت« رفتار اقتصادی»و « اقتصاد»اول این است که  نظریه

شود  باشد؛ بلكه می د و هیچ اعتقادی در آن دخیل نمیانجام می« توسعه رفاه»تكامل تكنولوژی و »و « توسعه»که به 

 آن را یک جهت تند یا کند باشد.« نرخ شتاب»

جبر »تابع « تكامل»فعالیت اقتصادی بكند. یعنی آیا « جهت تكامل ریتغی»شود انسان با  دوم این است که می نظریه

 باشد.  یعنی شرایط و انسان، روی هم می« فیزیكی

 یه مختارنظریه دوم نظر -3/1

کند و لذا  را تعریف می« جهت تكامل»، «گیری جهت»سازی، در اصل  ، نه انتخاب و بهینه«قدرت اختیار»که  این یا

 را موضع قرار داد )که قبالً طرح شد(.« تكامل جهت»شود  می

 نظریه دوم دیسازی از فرمایشات امام برای تأی لزوم نمونه -3/3/1

درپی از حضرت امام خمینی )ره( شاهد بیاورید. مثالً  می داده وروی آن تأکید کنید و پیبحث را ربط به انقالب اسال این

ایم. دست کم  باشد، ما برای عزت و شرافت انقالب کرده انقالب ما، انتقالب مستضعفین است، انقالب ما انقالب انبیاء می
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یه را از روی کد موضوعی در پاورقی مثالً آدرس درشت در متن بیاورید و بق صورتها را به  دو یا سه جمله از این عبارت

اند و بدنبال  برای رسیدن به مطالبی که روی آن مرحوم امام )ره( تأکید فراوان کرده دیگوی بیست مورد ذکر کنید، و می

« های جدیدی نرخ»و « اهداف» ،«ارایجاد ساخت»اند، نیاز به  آن مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( روی آن تأکید نموده

 دارد.

تواند این را بگوید حتی اگر نیاز به  از کشور ادعا کنند ما دچار روزمرگی هستیم، شورای مصلحت نمی هرکجای

هم تحقیقات آکادمیكی که  گذاری کند، آن تحقیقات آکادمیک داشته باشیم باید شورای مصلحت نسبت به آن سیاست

 را پیدا کند.« ابزارهای مورد نیاز انقالب»

 تأکید بر تولید مدل اقتصادی متناسب با اهداف و متغیرهای اهداف انقالب.ضرورت  - 

جهت »و « جهت اهداف»بنا بناشد در برنامه پنج ساله به صورت مستقیم دخالت کنیم؛ بلكه به صورت غیر مستقیم  اگر

تأکید کنیم « مدل اقتصاد اسالمی»را بیان کنیم، ولی باید به صورت مستقیم روی ضرورت تولید « متغیرهای هدفمان

 با انقالب باشد. اسبمتن« ساختارها»و هم در « اهداف»که متغیرهای آن هم در 

باشد با عدالت اجتماعی  ما که از ایمان الهی ما نشأت گرفته و انگیزش آن الهی می« عدالت اجتماعی» طبیعتاً

داری، هرگز قابل تطبیق به  سوسیالیستی فرق دارد. لذا شكست عدالت اقتصادی سوسیالیستی در برابر نظام سرمایه

 تعریف را جا بیندازید. بایدر ابتداء در مقدمهنبوده و نیست. د« عدالت اجتماعی اسالمی»

 بازگشت متغیر هدف به تعریف هدف -3

کند. در حقیقت  توجه شود، زیرا متغیّر هر هدفی به تعریف از آن هدف بازگشت می« تعریف اهداف»باید به  بنابراین

را در « لوازم هدف»یعنی باشند.  متغیرهای هدف، در حكم اهدافی هستند که نسبت به تعریف هدف قابل لحاظ می

 دیدن. «ریجریان تغی»

 نظام پیداکردن تعریف بوسیله متغیر اهداف -1

نظام تعریف » میکند و صحیح است بگوی ، نظام پیدا می«تعریف»، «(متغیّر اهداف»)یعنی « لوازم هدف» بوسیله

را هم که « ساختارها»چون « صادینظام ارکان یا نظام اساس اقت» دی، البته عبارت بهتر این است که بگوی«اقتصادی
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کنید، سعی  از متغیّرها، )تعریف از هدف را تشریح می متباشد. بعد از بیان این قس در نظام اقتصادیتان می دیگوی می

 شود متغیّرها را به صورت جدول در بیاورید.

 اَشكال ایثار اقتصادی -1

 ایثار اقتصادی فردی -1/1

باشد.  طوحی دارد از جمله شكل فردی ماند گذشتن از کاالی که مورد نیاز خودش میاقتصادی: ایثار اقتصادی س ایثار

 کند. کند رنج عدم رفع نیاز خودش را ولی نیاز دیگری را رفع می یعنی تحمل می

 ایثار اقتصادی سازمانی -1/ 

ا منافع سازمان درگیر شده باشد، مثالً در صورتی که منافع فرد ب سطح از ایثار، ایثار برای مقتدر شدن سازمان می یک

 گذرد تا منافع سازمانش تأمین شود. باشد، از منافع خودش می

 عدم خطاب کلمه ایثار به گذشت برای رسیدن به رشد تكنولوژی -1/ /1

کند و برای رشد کیفی سازمان )برتری پیدا کردن  ریزی می گیری و برنامه فردی که برای خود سازمان تصمیم اما

 .میگوی گذرذ؛ ما به این ایثار نمی رشد کمّی مالی سازمان میتكنولوژی( از 

 ایثار برای اعالء کلمه حق -3/1

خواستیم جایگاه اقتصاد ما در اهداف کجا بوده؟  ما در صیانت، شرافت و اقتدار اقتصادی چه چیزی می دیاگر بگوی ولی

 : برتری کلمه حق.دیگوی می

 ر اقتصادیباال رفتن بخش سیاسی بواسطه ایثا -1/3/1

کنی. حكومت سه بخش دارد. بنده که مسئول  برای جلو رفتن بخش سیاسی ضرر را تحمل کرده و تالش می دیگوی می

کنم، لذا سازمان من مجبور است بیشتر تالش  بخش اقتصادی هستم به نفع بخش سیاسی یا بخش فرهنگی تحمّل می

شود؛ اما کلمه حق،  به نسبت مؤخر واقع می مه ندمان آنکرده و خود و اعضاء ان سختی بیشتری را تحمل نماید. را

 کند. اعالء پیدا می

 تالش اقتصادی برای اعالء کلمه حق -3/1/ 

 خواستیم اعالء کلمه حق بوده، مطلوبیت اقتصاد بنفسه، مطلوبیت طریقی بود. چیزی را که از اقتصاد می اصل
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 باال رفتن قدرت اقتصادی بواسطه ثبات سیاسی -3/1/ 

نتیجه ایثار در  م،یگوی چگونه؟ می دیگوی می« قدرت اقتصادی» میگوی شود؟ می ایثار اقتصادی چه چیزی پیدا می در

گردد. مثالً زمانی که رزمندگان از  رود و آن بخش را قوی کرده دو مرتبه راندمانش به اقتصادی بر می بخش سیاسی می

نرخ ریال باال رفت؛ یعنی ثبات سیاسی پیدا شد. در ثبات سیاسی  وآمد  نیرودخانه بهمن شیر عبور کردند نرخ دالر پای

دهم این کارها را  قدرت اقتصادی باال آمد. حاال اگر بخض اقتصادی لجاجت کرده برای سود زودگذر بگوید: اجازه نمی

 کنید. دهم( اقتدار اقتصادی هم پیدا نمی انجام بدهید )مثاالً بگوید اجازه جنگ نمی

جا ضرب کنیم، ممكن  خواهیم در این یثار قابلیت دارد در سه معنا ضرب بشود. لكن چیزی را که میعبارت دیگر  به

ها در هم و آوردن در جدول راحت است؛ یعنی  و ضرب این« دولتی، تعاونی و خصوصی»: تناسب بخش میاست بگوی

 .ودبش« اهداف ساختاری»ها را در ساختارها بیاوریم که تقریباً  آن

باشد. در  همان دستجات می« گروهی»باشد(  توانیم دولتی، گروهی و عمومی بنویسیم )این تقسیم خوبی می یما م البته

گیرد. این هم یک تقسیم  شناسند، خصوصی هم در عمومی حا می ها را به یک معنای خاصی می حال حاضر تعاونی

 باشد که قابلیت ضرب دارد. می

 کند. ونی و خصوصی چه مزیتی را اضافه میمرتضی حسینی: نسبت به دولتی، تعا برادر

االسالم والمسلمین حسینی: اگر به انگیزش دولتی، انگیزش عممی، پرورش دولتی، پرورش گروهی و پرورش  حجه

رسد ضرب این با کس بهتر است.  عمومی، گزینش دولتی، گزینش گروهی و گزینش عمومی نگاه بكنید، به نظر می

« امنیت»نسبت به انگیزش، گزینش و پرورش و « عدالت»به انگیزش، پرورش و گزینش، نسبت « اقتدار» مییعنی بگوی

رسد به  دهد و به نظر می تا را تحویل می 7 نسبت به انگیزش، پرورش و گزینشی، دولتی، گروهی، عمومی، بدون تردید 

دارد، « ی، گروهی و عمومیدولت»، «انگیزش، پرورش و گزینش»صیانت اقتصادی،  مینسبت قابل فهم است. مثالً بگوی

 که دارید؛ تطبیق کنید. یها را بدست بیاورید و سپس با چیزهای این تای 7 شود ضرب  می

 ها بحث عدالت را دارند. در نظام عناوین نیست. آن ی: ببینیم چه چیزهایس
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م معظم رهبری روی آن که مقا باشد، دارند؟ به عبارت دیگر بدلیل این : ولی آیا بدان گونه که شما مد نظرتان میج

اند تا  باشد، کلمه عدالت را صورت یک وصله آورده که با بافت دیگر مطالب همرنگ نمی اند با وجود این تأکید کرده

 ایم؟! بگویند بسم اهلل را در آن نوشته

 باشد که باید روی آن بحث کرد. گویند موضوعاتی می : خیر میس

کند، گرچه در صدر مطالب هم نوشته شده  باشد که این را منزوی می ای می : ولی گرایش غالب موضوعات به گونهج

 باشد. 

 صیانت اقتصادی عدالت و امنیت اقتصادی معنای

گوید؛ یعنی توسعه مشارکت نیروی انسانی  باشد که به آن صیانت اجتماعی می )اشاره به جدول( همان قسمتی می این

وابط غیر از این -را ذکر کردید « روابط اقتصادی»باشد. زماین که  مل جریان و ارضاء، معنای صیانت اقتصادی میدر تكا

جا که  شود. از این جا عدالت می در آن ذرك شده است که تا این مه اوقاف که اید گفته را «عدالت» معنای خود –است 

 به عنوان امنیت آوردید؟ یدر حال بیان امنیت اقتصادی هستید چه چیزهای د،یگوی مالكیت غیر متمرکز خصوصی را می

 (.میشود )البته باید عنوان آن را عوض نمای بخش می 3عدالت اقتصادی که شامل  -1 میگوی : از ابتداء میس

 شود. شود اهداف اقتصادی که شامل صیانت، عدالت و امنیت می : عنوان آن میج

 شود... ی، نیروی انسانی در تكامل جریان نیاز و ارضاء اجتماعی می: توسعه مشارکت اقتصادس

 شود صانت اقتصادی : میج

 : دوم روابط اقتصادی جامعه که. ..س

 شود عدالت اقتصادی : میج

 : که مالكیت متمرکز دولتی، صنایع بزرگ و غیر متمرکز.. کارگاهی را ذکر کردیم.س

 ...: بعد باید ببینیم جای کارگاهی کجا استج

: سوم تكامل تكنولوژی که در آن امنیت اقتصادی، توسعه اقتصادی پایدار بر محور توسعه عدالت اقتصادی و رابطه س

در  یتعریف صرفه جوی ریایم. دوم توسعه تكنولوژی بر حسب نیازهای سطوح مالكیت، سوم تغی آن با تكنولوژی را آورده

 .ایم ردهمقیاس تولید بر اساس نظام عدالت اقتصادی را آو
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گیرد، اگرتوسعه تكنولوژی را باال بیاوریم و کلمه امنیت آن را حذف کنیم، و  ها زیربخش روابط قرار می : بعضی از اینج

عدالت اقتصادی و رابطه آن با تكنولوژی معنای آن این است که ما باید در مورد تكامل تكنولوژی هم نظر  میبگوی

 را رعایت کند.  دالتآورد تا عبدهیم، ولی تكاملی که اقتداری بوجود 

 اصلی در اقتصاد، سیاست و فرهنگتقرب الی اهلل هدف

را ذکر  یو نهای یاصلی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ رسیدن به قرب الهی است به عبارت دیگر اگر ما مرحله غای هدف

 ةها و جامع شتر. از انسانشود. شدت اثر یعنی تقرب بی کنیم، وحدت و کثرت، شدت ارتباطات و شدت تأثیر پیدا می

اُنبئُكُم بِاالَخسرین اعماال، الذین ظل سعیهم فی  هل»آید. پستی یعنی سعی برای دنیا  پست این هدف بدست نمی

ولی کریم النفس کسی است که از دنیا بگذرد. لئیم النفس کسی است که «. االحیاه الدنیا یحسبون انهم یحسنون صنعا

باشد. خوب انسان کریم  زرگواری به گذشتن، پستی به چسبیدن به دنیا )حرص و بخل( مینسبت به دنیا حریص باشد. ب

 کند؟ قطعاً در نظامی که آن نظام این بافت را به وجود بیاورد. النفس در کجا پرورش پیدا می

کند، دیگران  های پست درست می باید بشود هم به ایثار و هم به پستی لقب نظام را بدهیم، یعنی نظامی که انسان لذا

ها از او  فرعون قومش را تحقیر کرد و آن» استخف قومه فاطاعوا»کنند  کند و لذا حرف او را قبول می را تحقیر می

 باشد. از دنیا ندارد، پست می ذشتنکه قدرت گ اطاعت کردند خود فرعون هم به دلیل این

به وجد بیاورد باید برای خود صیانت و شرافت و اقتدار ای که بخواهد ایثار را  بخواهد چنین شود متغیّرهای اقتصادی اگر

سازد. چون الزمه استقراض خارجی  و عدالت ارزش قایل باشد. مثالً حتی المقدور استقراض خارجی با صیانت نمی

فرماید: لن یجعل اهلل  باشد، در صورتی که در مورد صیانت آیه کریمه قرآن می پذیرفتن سبیل غیر )والیت غیر( می

ها را بر ما  ها نسبت به شما برتری ندارند در صورتی که استقراض برتری آن افرین علی المسلمین سبیال یعنی آنللك

از بسیاری  عنیباشد؛ ی شكنید. نظام اقتصادی شما نظام ایثارگری می آورد. به خاطر توسعه کمّی، ظرفیت کیفی را می می

رد. به اصطالح حاضر نیتس که خرپول ذلیل باشد؛ بلكه دوست دارد گذ از منافعی که صیانتش را مواجه با خطر کند، می

کند، ولی اگر در جائی الزم باشد آن را فدای سیاست بكند،  قانع عزیز باشد. برای تكنولوژی هم سعی و جانفشانی می

 پرستد. کند و مال را نمی فدا می

 سازمانی کردن متغیرهای ایثار لزوم
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ائه دادیم برای انجام سازمانی آن باید تعریف متغیرهای سازمانی ایثار یعنی ایثار، کرامت و تعریفی را که از اقتصاد ار ما

رسیدن به قرب را سازمانی کنیم نه به صورت یک عابد قناعت فردی را پیشنهاد کنیم، اگر بخواهد سازمانی بشود؛ باید 

ا در نظر داشته باشد؛ ولی از تكامل اجتماعی که رشد کمّی ر بدهد نه این یننظامتان به صیانت و شرافت اقتصادی اهم

 غفلت کند.

 : سیاست، عدالت، امنیت را بعنوان تكمیل اهداف بگیریم یا متغیّرهای هدف؟س

: پس در اهداف بگویم هدف از حیات، توسعه قرب الی اهلل است که سه بعد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد که س

 باید کرامت توسعه یابد و توسعه کرامت از طریق توسعه ایثار و قناعت باشد.برای رسیدن به آن هدف در اقتصاد، 

کنند، تحرّك نظام  : درست است، باید توجه کرد معنای توسعه ایثار و قناعت کم کار کردن نیست؛ بلكه شدیداً کار میج

جهت است که حرف مكتب ها در این  باشد؛ ولی نه برای خودشان، بلكه برای مكتبشان، اما تالش آن هم، شدید می

کرد، حاضر نبود به نرخ سود؛ شكست سیاسی  دوم که کار می وها حرف اول باشد. بعنوان مثال، آلمان در جنگ اول  آن

آلمان را امضاء کند و با شدت در پی ایجاد بهترین تكنولوژی بود. البته به توهم نژاد برتر بود؛ ولی ما اعتقاد و یقین 

 این باشد.  ترکه اعتقادش بر ها به خیال نژاد برتر بودند نه این آن« اهلل اکبر»رتر است صدردصد داریم که خدا ب

  م؟ی: در زیرساخت ابزارها چه بگویس

 : در زیر ساخت ابزارها یعنی ساختارهای اجتماعی در جلسه قبل گفتیم که باید ساختارهای موازی ساخته شود. ج

 

باطی که بین ساختار کوچكترین سلول، تا ساختار بزرگترین دستگاهی که در ارت ةحتماً باید این مطلب را در نحو ما

کنیم، رعایت کنیم. بعبارت دیگر اگر گفتیم که در بخش دولتی مدیریت متمرکز وجود دارد بخش  جامعه درست می

که تحقیر یا  اینای معنا کند که کرامت انسان در آن بعنوان اصل قرار گیرد نه  دولتی باید مفهوم تمرکز را به گونه

تحریص انسان نسبت به مال یعنی همان چیزی که در باال آمد در ساختارمان بستر پرورشی باشد. بنابراین ما در 

)در عین حال جدا بودن در هر دستگاهی ولو اقتصاد برای بخش پرورش  -« سیاسی، فرهنگی و اقتصدی»ساختارهای 

دهد و  سی؛ شخص باید بداند که خودش دارد چه خدمتی را انجام میای قائل هستیم، مثالً در بخش سیا اهمیت ویژه

سازمانش در راستای چه هدفی است؟ و یا در خدمت دنیا و شرافت اقتصادی است؟ اگر نسبت به پرورش افرا، در هر 
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تی که نمودار شود، مثالً وق ها فقط به تشویق و توبیخ مادی اکتفا نمی گونه عمل شود، هرگز در تقسیم بندی سازمانی این

ها را  های مادی آن ها پول باشد و محرك ترسیم کنیم که بنزین آن یهای کنیم نباید افراد را همانند مهره کار را رسم می

 را که قبالً گفتیم باید در این نمودار رعایت شود. یچیزهای به حرکت وا دارد، بلكه آن

و « کنترل»، «بهینه»، «جایگاه سازمانی»رون بیاوریم، به ها را از حالت شعار بودن بی اگر بخواهیم این حرف حاال

که در اختیار داریم ساختار سیاسی ما، مانند شكل  یسازمانی احتیاج داریم. بنابراین در بین ساختارهای« ارزیابی»

د، بینن ترس، و فرهنگ را بصورت دفتر سازمان تبلیغات می لموجود نیست که در ادارات، حراست را بعنوان یک عام

بلكه ساختاری که انگیزش الهی در آن مولّد است، مد نظر ما است و این غیر از حراست است، چونكه به هرحال 

کند، بلكه ترس، از ته دل نفرت را بوجود  را ایجاد نمی« انگیزش»کند و ترس  حراست تا حدودی ترس ایجاد می

کند به هیچ عنوان  ، کاری که سازمان تبلیغات می. انگیزش این است که این انسان از روی محبت خدمت کنددآور می

آید همان  ده، فرد می شغل فرد را در درون سازمان و سازمان را درون دولت و دولت را در برابر استكبار نشان نمی

 دهد. جا هم انجام می داد در آن اش انجام می تبلیغاتی را که در محله

مان از خرد تا کالن، تا وزارت  و فرهنگی داشته باشد، و ادارات اقتصادیای معاونت سیاسی  اگر قرار شد هر اداره حاال

گوئید باید تعاونی را بر اساس  ها، دارای معاونت سیاسی و فرهنگی باشند، آنوقت نظام دولتی با نظام تعاونی که می خانه

که خیلی  -ی بخش خصوصی را، کنید که حت ای ایجاد می را به گونه تان ماعیشود. شرائط اجت آن بچرخانید همبافت می

 کنید. به همین صورت اداره می -به آن نظارت ندارید، 

شان  ها بر اساس موضوع حتماً در بخش اقتصاد؛ صنعت، کشاورزی و خدمات وجود دارد و هر یک از این بخش بنابراین

کنیم و یا مثالً بخش کشاورزی را به ده اداره  شوند. مثالً بخش خدمات را به ده وزارت خانه تقسیم می بنی می تقسیم

اس موضوعاتشان همانند جدولی که یک طرف آن وصف براس عنیکنیم؛ ی کل ویا بخش صنعت را به ده اداره تقسیم می

سیاسی، فرهنگی، »و طرف دیگرش موضوع قرار دارد. این ساختارها هم بر حسب موضوعات ساخته شده است و اوصاف 

 اند. در کل این موضوعات ضرب شده« اقتصادی

اری نظام جدید اداره کشور ساختارهای ما باید بر حسب تنوع موضوعی نظام طراحی شود و مهندس طرح و معم برای

گونه که جایگاه بعد اقتصادی باید در  ریزی شود و باید جایگاه و بعد سیاسی و فرهنی در اقتصاد مشخص باشد، همان پی
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کند، اطالع داشته باشد، و حساب کند که آیا  که می یهای بخش خدمات مشخص باشد. ورازت کشور باید از میزان خرج

مان را  ای که شد بودجه گونه فكر نكند که ما به هر وسیله اسالم به این اندازه بوده است یا نه؟ این واقعاً راندمان او برای

ها  آن شهرداری شما دو بخش دارد بخ ةمان نداریم. بگوید که وزارت خان کنیم و کاری به راندمان کاری دریافت می

کنیم و به این که چه مقدار  شهر هزینه می یرای زیبایکند، ما به هر مقدار که الزم بدانیم ب است که شهر را زیبا می

که آیا راندمان اقتصادی آن نست به اسالم  برای اسالم راندمان فرهنگی و سیاسی دارد و یا ندارد کاری نداریم، و به این

رم خیلی گی نداریم. این مطلب با این حرف که بگویند ما تفریحات مردم را در دست می کاریمعكوس باشد یا نباشد، 

تواند جزء  فرق دارد البته این بحث به یک معنا خارج از موضوع است، و به یک معنا داخل در موضوع است و می

است که مثالً شما فیلمی از  عنامذاکرات حاشیه جلسه مورد بحث قرار گیرد. منظور از مذاکرات حاشیه جلسه به این م

بصورت فیلم به همراه داشته باشید و بعنوان تبلیغات تجارتی به  لطمات و ضربات و مظالم استكبار بر مستضعفین را

آید  که از این راه بدست می یهای که در مقابل استكبار الزم است و عزت یهای مردم نشان دهید و پشت سر آن فداکاری

از افراد ملت در  دهید. بعبارت دیگر کرامت انسان را تبلیغ و روند کرامت انسان و جایگاه هریک انرا هم به مردم نش

ای راباید انتخاب کنیم؟ و یا مثالً  این روند کرامت، و روند تقرب، را مشخص کند مثالً ما برای سرگرمی مردم چه بازی

خواهیم  آدمی تأمین گرد. مثالً وقتی که می متبیست سؤالی چه سؤاالتی را باید مطرح کنیم تا کرا ةدر مسابق

علوم کنیم که آیا چند درصد از تفریحات را باید صنعتی محص کنیم، یعنی چند را احداث کنیم باید م یفرهنگسرای

درصد از تفریحات یک فرد را باید صنعتی کنیم تا فرد را بطرف کماالت انسانی سوق دهیم آیا صنعت باید فقط در 

کنیم آیا الزم  استفاده میباشد و یا باید در جهت تولید و ایثار باشد؟ مثالً وقتی که از نیروی برق  رفاهجهت مصرف و 

توانیم بگوئیم که این محیط با و  که نه، می است که در هر چند قدم یكالمپ روشن کنیم تا فضای سبز زیبا شود؟ یا این

های انگیزه ما چه  الزم نیست؟ یعنی باید بدانیم که محرك پهمه الم شود و روشن کردن این یا سه نورافكن روشن می

را باید در همان حد معمولشان نگه  یموری را باید بزرگتر از حد معمولشان ببینیم و چه چیزهایهستند، چه ا یچیزهای

جا  در آن راداریم، مثالً فرك کنیم که آیا اگر امنیت مناظر طبیعی را تأمین کنیم و امكانات تفریحی و راحتی مردم 

نور و سبزه و آب را برای تحریک وانگیزه جدید فراهم کنیم، بهتر است و یا این که بیائیم بصورت مصنوعی و تكنیكی 

های جدید را در  ای آرایش بدهیم. که تحریک آرایش بدهیم؟ آب و درخت و سبزه و گل و نور و امثالهم را مرتباً به گونه
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ا ه دو راه بهتر است؟ به نظر ما تشكیالتهای ویژه مقام معظم رهبری که حرکت آن ینافراد ایجاد کنیم، کدام یک از ا

ها باید بعنوان افرادی مشاور و کارآمد،  شود، باید گسترش پیدا کند و ائمه جمعه در شهرستان بصورت موازی آغاز می

که مردم برای درست کردن  بتواند کارهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی راروی دوش مردم بگذارند، یعنی به جای این

ها پول واریز کنند، توسط  ، مثل ایجاد کارخانه و امثالهم به بانکباشد داری می که براساس نظام سرمایه یهای مشارکت

گیرد، بكارگرفته  که بصورت تعاونی غیر اوقاف انجام می یهای قرض الحسنه، در کارهای چه جمعه عالوه بر صندوق آن

از قرض الحسنه باید مرحله بعدی کار ائمه جمعه باشد تا با بوجود آوردن کار برای افراد بیكارف و  عدشود با این کار ب

دار تنها بودن خارج  ابزار، و صادرات و واردات متناسب در بخش خصوصی، از شكل دست سرمایه ابزار برای کارگرهای بی

تواند یک کفش  کفاش ماهر با یک شاگرد هر روز می کگفتند که ی کنم، از قدیم می ای عرض می شود، مثال خیلی ساده

بدوزد و مشهور بود که یک لنگه کفش مواد و مزد کفاش است و لنگه دیگر سود کار بود، یعنی میزان خرج کرد و سود 

که در  به یک اندازه بوده است، امّا حاال سود یک کفش خیلی بیشتر از مواد هزینه شده و دست مزد کفاش است، چون

از ایران یک جفت کفش دست دوز ایران به اندازه قیمت یک یخچال آدمیرال قیمت دارد. قیمت یک جفت کفش  جخار

شود توسط ائمه جمعه  تومان است. می 31000تومان پول ایران است و یخچال کمتر از  31000دست دوز معادل 

را وارد کند و به ازاء دو یا حتّی پنج  لچاکارگاه کفاشی احداث کرد و امام جمعه آن کفش را صادر کند و به جایش یخ

جفت کفش به کفاش یک یخچال بدهد. یعنی با تبدیل کردن کاال رقابت کند. این مسئله فقط در مورد کفش مصداق 

توان انجام داد، مثالً همین کاری را که سازان اقتصاد اسالمی اسالمی بصورت خیلی  ندارد، بلكه در موارد دیگر هم می

بانک قرض الحسنه احداث کرده است، این کار باید زیر نظر  13000و حدوداً با  یهای با احداث فروشگاه را آنضعیفی از 

ها مشاغل مختلف  ها تا دهات دور دست توسعه پیدا کند و سعی شود که برای جوان ائمه جمعه و امام جماعت محلّه

ند. یعنی تولیدات کارگاهی باید شغل و فرهنگ و ای که بخش خصوصی نتوان آن ها را استثمار ک ایجاد شود به گونه

فكر وانگیزه را در بین مردم ایجاد کند، البته االن این انگیزه به شكل بسیار بسیار ضعیفی بوسیله بسیج صورت 

داشت  یهم در زمان جنگ کارای دهد، و فقط بر اساس تبلیغات خاصی که آن گیرد، البته نظام فكری خاصی اراه نمی می

جا که  کند، که این کار را خیلی باید پرورش داد تا آن ها ایجاد می را هم ندارد مشاغلی را برای جوان یآن کارای نو اال

یک هرمی درست شود که طبیعتاً بخشی از تشكیالت دفتر مقام معظم رهبری که تشكیالت ویژه )تشكیالت موازی( 
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های مختلفی  منحصر به ائمه جمعه هم نیست و لذا بخش اًشود، ولی طبیعت دارد، مربوط به دبیرخانه ائمه جمعه می

 توانند در این مسئله قرار گیرند.... چون سپاه و کمیته امداد و یا بنیاد مستضعفان و امثال آن هم می

  ناهلل علی محمد وآله الطاهری وصلی

 





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی ل تنظیم سیاستمد

 9جلسه 

 22/12/1379تاریخ جلسه:  3120کد جلسه: 

 های کالن اقتصادی عوان: مدل تنظیم سیاست 8عنوانِ جلسه: جلسه : 

 

که آیا باید اهداف توسعه اقتصادی را مالك قرار دهیم  این طرح چند سؤال دارم، ابتدا این ةآقای مرتضی حسینی: دربار

ما است یا اقتدار اسالم؟ با  یکه آیا عزت اسالمی هدف غای هداف خود اقتصاد را مورد بحث قرار دهیم. دوم اینکه ا یا این

 باشد؟ که ممكن است اقتدار اسالم امر مقدسی باشد، اما وصف فعل جامه چه می توجه به این

بینیم که  گاه آنرا تعریف کرده و می نکه ما موضوعاً اقتصاد را شناختیم، آ االسالم والمسلمین حسینی: پس از این حجه

ای دارد؟ به عبارت دیگر بحث اهداف اقتصاد، موضوعاً یكی از موضوعات تحقیق علم  این علم چیست و چه وظیفه

 اقتصاد است.

گویم بهینه کردن رابطه بین نیازهای نامحدود و منابع محدود همان دانش اقتصاد است، پس موضوع اقتصاد  می مثالً

که رابطه بین نیازهای نامحدود بشر را با منابع محدود مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد. این موضوع، موضوع  این است

که دربار[ علم اقتصاد بحث کنیم، اما هرچه در علم اقتصاد صورت  ریمعلم اقتصاد است و طبیعتاً ما در این طرح بنا ندا

موضوع را در جریان تكامل اجتماعی مورد دقت قرار دهد.  گیرد، یک حاصلی دارد و حاصلش این است که بتوان آن

دربار[  رسیدیعنی اگر اقتصاد دربار[ رابطه بین نیازهای نامحدود بشر با منابع محدود بحث نمود، به هر موضوعی که 

کند، به  ث میگرفتن و. .. بح ها و توانمندی استخراج منابع و بهتر بهره رشد نیازمندی ةکردن این ارتباط و دربار بهینه

 جا از آن نتیجه بگیرد. خواهد در این عبارت دیگر هرچه که بگوید می

که بخواهیم علم اقتصاد را تدوین  گیرد، نه این طرح پایگاهش از اقتصاد است و در هدف اقتصاد مورد بررسی قرار می این

 کنیم. بنابراین اهداف توسعه اقتصادی موضوع بحث ما است نه اهداف اقتصاد.

بعدی راجع به مسأله عزت اسالمی واقتدار اسالمی بود. ما خود را در عالم جدای از آرمان خودمان تعریف  السؤ

کنیم؟ یعنی ما نظامی منسوب به اسالم هستیم. هرقدر که اسالم نیرومند باشد، ما مقتدریم.اگر در داخل کشور  نمی
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دلیلی که باشدف مثالً به دلیل بحران سیاسی یا بحران  هراسالم ضعیف شد، به فرض محال اگر چنین اتفاقی افتاد، به 

فرهنگی واقتصادی اسالم ضعیف شود و اعتقادات و باورهای مردم نسبت به اسال.ف باورهای راسخی که اعتقاد داشته 

 قحقباشند که این اسالم حق است و یا آگر اعتقاد دارند که حق است، اعتقاد داشته باشند که این حقانیت هم قابل ت

 ندارد. یباشد، اگردر این ورد مردم به تردید برسند این واضح است که دیگر جمهوری اسالمی کارای می

که جمهوری اسالمی نباشد و فرضاً جمهوی اسالمی نباشد و فرضاً  ملت مسلمان باشد، ولو این» میگوی که نمی ما

ایم.  خصوصیاتش مورد نظر قرار داده ةه همچون ما نظام را ب«! جمهوری دمكراتیک یا الئیک باشد، اشكالی ندارد

خواهید رابطه بین زن و مرد مقنن باشد و  . اگر میایهبنابراین اقتدار اسالم اصل است، حتی در رابطه بین دو همیس

ای برقرار باشد. اگر اسالم در  کند، طبیعتاً باید اسالم عزیز باشد تا چنین رابطه را بیان می بصورتی باشد که اسالم آن

نباشد؛ قطعاً  مندجامعه عزیز نباشد و عزت نداشته باشد و در رابطه بین فرضاً دو نفر اسالم اقتدار نداشته باشد و قدرت

کند که رابطه خوب و معروف چیست؟ بنابراین خواه در مرحله  چیز دیگری قدتمند خواهد بود که آن امر تعریف می

یعنیتفكر و همچنین در مرحله عمل اجتماعی به میزانی که اسالم در عالم مقتدراست،  تر نیاعتقاد و خواه در مرحله پای

مقتدر خواهد بود. پس اهداف ما اقتدار و عزت اسالم است. عزت اسالمی  تصادیجمهوری اسالمی در عالم از نظر اق

 )عزت منسوب به اسالم( مختص به ما است.

 ف اول را بزند، تا بعد بتوان از عزت اسالمی سخن گفت.عبارت دیگر بای در نظام ارزشی، اسالم حر به

گاه که ملت ایران انقالب اسالمی را برپا کردند، در عالم، اسالم عزیز شد.  این بریده از فعالیت ما نیست، یعنی آن طبیعتاً

قالب با عزت اسالم کردند؛ اما االن عزیز شد. این ان قبالً کسی به اسالم توجه نداشت و در حقانیت آن خیلی تردید می

 یک ارتباط متقابل دارد.

که عزت در بُعد سیاست است و اقتدار را در بعد اقتصاد قرار  دانید یا این : آیا این عزت و اقتدار را مترادف میس

 دهید؟ آنگاه آیا دراین صورت برای فرهنگ چیز دیگری داریم یا خیر؟ می

ی قدرت داشتن است، ممكن است هر مقتدری، محترم و عزیز : عزت به معنای عزیزبودن است و مقتدر به معناج

دانند؛ ولی احیاناً از جوانب  نباشد، شاید کسی محترم باشد؛ اما قدرت نداشته باشد؛ یعنی مردم او را آدم خوبی می
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طعاً دانند، ق مختلف در ضعف است، مثالً هم ضعف مالی دارد و هم ضعف سیاسی دارد، اما مردم او را انسان خوبی می

 چنین کسی مقتدر نیست.

آن طرف شاید کسی مقتدر باشد، مردم او را قدرتمند بدانند، اما یک مستكبر باشد، قطعاً هردو شكل مطلوب ما  از

شود( است. به عبارت دیگر منظور احترامی  )اقتداری که قدرتش به اسالم تعریف می« اقتدارِ اسالمی»نیست، مطلوب 

 اشد.است که آن احترام اسالمی ب

اسالم را کسی که مخالف با «. اقتدارِ اسالمی»شود، مگر به  اسالم مقتدر نمی میگوی پسوند اقتدار خوداسالم باشد، می اگر

ما  میاضافه شود و بگوی« ملی«تواند مقتدر نماید، چون عملش با دعوتش سازگار نیس. ولی اگر اقتدار به  آن است، نمی

قدرت  میگوی خواهیم ملت قدرت اشته باشد. در این صورت می که ما می ستخواهیم، معنایش این ا می« اقتدارِ ملی»

اشكالی ندارد، از  میکند و ناچاریم بگوی داشتن ار زاه استكبار هم ممكن است، بهعبارت دیگر قدرت، وسیله را توجبه می

ر این فرض ولو از راه سازش با مستكبر، قدرت حاصل شود، باید به هر راهی که ممكن است باید به قدرت برسیم. د

 دنبال آن رفت.

شود قدرت اقتصادی مهم  توان در چند سطح ارزیابی نمود، مثالً گاهی گفته می رسد که قدرت را می به نظر می حال

ا امضاأء کنیم و از کلیه است، هرچند ضعف سیاسی باشد. در این صورت باید بپذیریم که مثالً ده تعهدنامه سیاسی ر

اد مو هم و کنیم صادر باید که ای اولیه مواد هم –اولیه  واردهایمان دست برداریم تا در مقابل آن، در خرید م آرمان

 محاصره و محدودیت در ما و دهند قرار اولویت در مبادله این در را ما دیگر کشورهای –ای که باید وارد کنیم  اولیه

 در و باشیم ها آن نوکر حاضریم ما کنند، تشویق اقتصادی نظر از را ما ها آن که کنیم کاری باید. ندهند قرار اقتصادی

ر ما حاضریم نظام خود را اجیر دیگران کنیم تا در ازای اجیرشدن، اجرت دیگ عبارت به. بگیریم هم مواجبی مقابلش

 اقتصادی بگیریم.

ها منظورشان این است که ما از نظر  د، همین مطلب را با قائلند، آنکنن که مسأله قدرت رااز عزت جدا می یهای آن

 نیاقتصادی به قدرت نیاز داریم تا مسأله قیمت ریال باال برود و در نهایت فرضاً قیمت دالر را موازنه ارزی روز به روز پای

 سال پیش بوده است. 0 دالر در  تتومان برسد که قیم 7به  300بیاید و از 
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تومان بود، اوالً مصرف ملت ایران در حدّ گستاخی  7این مسأله خودش جای بحث دارد که وقتی در آن زمان دالر  البته

کسی  م،ینظر از مسایل حجم تولید و عمران و آبادی اگر بخواهیم خرج و دخل را بررسی نمای انقالبی نبود، یعنی صرف

ل است که فرض اول را قایل باشد، چون قائلین بهاین فرضیه قب ازتواند بگوید که وضع اقتصادی االن کشور بدتر  می

برابر کم  90برابر شده است و ریال  90تومان است؛ یعنی حدوداً  100تومان بوده است واالن دالر  7گویند قبالً دالر  می

که حجم  میکه در عین قبول این مسأله، باید بگوی جا اموری غفلت شده است، یكی این قیمت شده است. اما در این

هاهم  انتظارات اقتصادی و کارآمدی اقتصادی باال رفته است و تعداد باسوادها به نسبت زیادتر شده است و تعداد کارخاه

ای که با تمام این مسایل )بكارگرفتن این تولیدات و عوامل و  بیشتر شده است، اما حجم مصرف هم باال رفته، بگونه

 آمده است. نیپای برابر 90امكانات جدید( قیمت ریال 

 دیگوی برابر تنزل داشته است، اما درعین حال شما می 90قیمت پول ما  دیگوی یک سؤالی مطرح شود که شما می شاید

اقتدار اقتصادی ما در وضع مطلوبی است، چون انتظارات باال رفته است، حال آیا واقعاً ما در وضع مطلوبی است، چون 

اگر گستاخی انقالبی نبود،  میگوی ا واقعاً باالرفتن انتظارات در این حدّ خوب است؟ میانتظارات باال رفته است، حال آی

که نقطه تعادل این گستاخی انقالبی و مصرفی کجا  های اقتصادی را انجام دهید. این توانستید همین حرکت شما نمی

نرخ دالر  ابرزی نرخ ریال در برار ةتوان گفت، چون در موازن است؟ این یک بحث دیگری است. اما در عین حال نمی

های زیرکشت و  تنزّل داشته است، پس حجم تحرك مردم در اقتصاد کمتر از قبل شده است، چون اگر مقیاس زمین

صنایع تولیدی را بررسی کنید، خواهید دید که رشد بسیار سریع صورت گرفته است، ولی رشد تقاضا بیش از این رشد 

 توان آن بُعد را هم نادیده گرفت. هم دارد که نمی سیاسیشد تقاضا یک بُعد تولید بوده است که علت این ر

ای که از  بدون عزت اسالمی، قطعاً مطلوب نیست، اما اگر قرار شود عزت اسالمی در درون اقتدار حل شودف بگونه اقتدار

د و بقیه مطالب هم در مورد این که دوچیزباشد تا یكی مانند بسم اهلل باالی صفحه باش شرایط ذات اقتدار شود، نه این

اقتدارِ » میوقت هم یک توجهی به عدالت اجتماعی شود، باید بگوی دآید تا هرچن باشد که اقتدار چگونه بدست می

اسالمی مقتدر  ةخواهیم، باید پول ما به شیو اقتدار اقتصاد اسالمی، چون ما قدرت اسالمی را می مییا بگوی« اسالمی

اقتدار اقتصادی به این است که انگزش ارتقاء یابد و حرص باشد تا انگیزش باشد و. .. نه ما این  میکه بگوی شود. نه این

های کار را تعمیر کرد و تلفیق کرد و ارکان اصلی را روی اقتصاد قرار داد. ما  توان یک گوشه ها را نداریم. پس نمی حرف
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گیری را یک جهت  آوریم و کالً جهت اصلی آن این مطلب را میما در تعریف اقتصاد، در جوهره  م،یگوی را می بالعكس این

 دانیم. دیگری می

 : آیا عالوه بر عزت و اقتدار اسالمی، چیز سومی هم داریم یا خیر؟س

: اوالً ایندو را در هم حل کردیم و یک چیز شد، عزت احترام داشتن و محترم بودن از نظر اسالم شد. در قدرت هم ج

ن شرط اخالقی و شرط اسالم، قدرت خود اقتصاد را به صورت یک موضوع مستقل مورد توجه قرار توان بدو گفتیم نمی

شناسند و آن افزایش خود  فقط و فقط یک هدف را می ادای است که در تكامل اقتص داد، چون این مربوط به فرضیه

شود؛ یعنی در  لوژی تعریف میاقتصاد )توسعه اقتصادی( است که در نهایت این توسعه اقتصادی هم به توسعه تكنو

توان گفت که  گردد. نمی سازی، مكانیزه شدن واتوماسیون والكترونیكی شدن بر می نهایت به مسأله سدسازی، کارخانه

گوید همان را اصل قرار بده  داند و می ده هدف دارند، چون در علم اقتصاد، در نهایت یک چیز را علت تكامل می ها این

مند شدن اقتصاد را در موازنه ارزی اصل قرار دهیم تا بدهكار نباشیم و حجم تولید و  اگر قدرت تا به قدرت برسید.

مصرف ما حجمی باشد که مرتباً قدرت ولید ما بصورت دائم التزاید ارتقاء یابد، در این صورت بحث از انگیزه و. .. 

ند که همان قدرت اقتصادی است، در مورد ها یک هدف بیشتر ندار شود. پس آن های درونی( یک امور دیگر می )بحث

 ددانگویند بهرحال در حاشیه مطلب باید به این امر هم توجه داشت، عزت اسالمی در نظر یک اقتصا عزت اسالمی می

شناسد، مانند دانش فیزیک است، در دانش فیزیک  گوید علم اقتصاد مرز نمی به عنوان یک محدودیت ملی است، می

های آن جامه را به  کرد، اما اگر قرار باشد که دانش فیزیک در ملتی پیاده شود، باید محدودیت توان مرزی بیان نمی

قطعاً باید محدودیت امكانات و اقتصاد مالحظه شود،  میگوی ها چیست؟ می این محدودیت دینسبت بپذیرید؟ شاید بگوی

میلیون نفر جمعیت داریم، اگر فرضاً نیروی  90ن که توانند در ایران وارد شبكه اینترنت شوند؟ در ایرا مثالً آیا همه می

وارد شوند؟ در  نتشود بیست میلیون نفر در شبكه اینتر میلیون باشد که یک سوم جمعیت است، آیا می 0 کارآمد آن 

اده خواهند از امرو تفریحی آن استف خواهند با آن بازی کنند و یا می گویند برای چه وارد شبكه شوند، آیا می جواب می

گویند شما که به این اندازه  میلیون نفر کار علمی کنند، قطعاً به ما می 0 خواهیم تا  اینترنت را می میکنند؟ اگر ما بگوی

گردد؛ یعنی جریان دانش فیزیک در ایران حتماً  فیزیک، به محدودیت دانشمندان شما بر می محدودیّتعلم ندارید. پس 

توان وارد شبكه اطالعات شد.  گرد تا تعریف شود که در چه سطحی می کشور برمی به قدرت مالی، قدرت ابزاری و مالی
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اصلی اقتصاد است و اقتدار هم یعنی توانا  وضوعگویند اقتدار م دقیقاً درعلم اقتصادی همین حبث جاری است، یعنی می

سالمی هم به آن اضافه سنجیم، شرط عزت ا بودن و قدرت داشتن. اما وقتی این قدرت داشتن را با ملت ایران می

شود، اقتدار به معنای اقتدار ملی است، در حقیقت به معنای اقتدار  شود، اما این شرط در اصل مفهوم اقتدار وارد نمی می

کنند. در این  باشد؛ ولی چون این ملت مسلمان هستندف یكعزت اسالمی هم به آن اضافه می یک ملت می تصادیاق

ید در پاورقی است ولو در نوشتار آنرا باالی اقتدار اقتصادی بنویسند. چون کلیه صورت قطعاً عزت اسالمی یک ق

در موضع علم اقتصاد پیدا شده است و در این  کهخواهند در درون آن کار کنند، معادالتی است  معادالتی را که می

است و مرتباً به نفع خواهد در این محدودیت عمل کند، درگیر  خواهد عمل کند. بنابراین چون می محدودیت می

 کند. خودش، محدودیت را اصالح می

شود؛ در اهداف  ای خُرد می یكی است و چند چیز نیست، بعدش به اهداف درونی و اهداف مرحله یاوالً هدف غای پس

ها و  ای هم برای رسیدن به آن منتجه دهد، در اهداف مرحله درونی همان متغیرها است که منتجه را نتیجه می

 ها است. کردن آن بهینه

شود که همان هم برای تعریف قدرت، در یک ملت اصل  یک منتجه داریم که بصورت کلی در یک علم مطرح می پس

نرخ سرعتش  دیگیرد، البته این در صورتی است که راه را جبری دانسته و منحصر در یک راه بدانید و بگوی قرار می

کند؛ یعنی اهداف  را ذکر می متغیرهای آن گاه های عینی آن ملت نسبت به آن موضوع چیست؟ آن نسبت به محدودیت

ها هف توسعه است، بعد  شود. پس اقتدار ملی در نظر آن ها همان هدف توسعه می کند، اما قبلی کالن را هم ذکر می

دهد.  هستند که آن منتجه را تحول می ید، در حال بیان متغیرهایکنن وقتی اهداف کالن )کیفی و کمی( را ذکر می

شود،  ای می های مرحله ای یا سیاست کنند که همان اهداف مرحله با شرایط عینی، مراحلی را ذکر می اسبگاه متن آن

 اصلی غیرمت با مناسب البته –که هدف توسعه اقتصادی است، یک استراتژی؛ یعنی یک فعل بزرگی  ینهای ةبرای منتج

بایست حتماً  که در نسبت بین متغیرها باید در مراحل بدست آید، می راتیتغیی که کنند می ذکر – مراحل کل در

در اقتصاد پیدا شد،  راتییتوسعه، تغی ةنسبت آن با استراتژی مالحظه شود. فرضاً در فاز اوّل، دوم و سوم برنام

ها توسط استراتژی  اول، دوم وسوم داشت که همه این سیاستهای مرحله  های متعددی داشت فرضاً سیاست سیاست

 ترین متغیر محوری است تا به هدف توسعه برسیم. ترین فعل محوری برای بزرگ بزرگ ستراتژیشود، ا هماهنگ می
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 شود، باید هماهنگ شود های مختلفی که در برنامه انجام می باید فعالیت میگوی ها چه هستند؟ می بپرسید سیاست شاید

 میآی شود. حال می ها معین می ها یا خط مشی ای از طریق سیاست ای برسیم. هماهنگی اهداف مرحله تا به اهداف مرحله

های اقتصاد اسالمی در جریان توسعه را بیان  سیاست میگوی می قتیکنیم، و های اقتصاد اسالمی را بیان می و سیاست

گیری و  گیری، موضع در جهت راتییقرار است، انجام شود. چه تغی یایکه چه کاره کنید، باید توجه داشته باشیم به این

ایم که  گفته الًرا ایجاد کنیم، باید توجه داشته باشیم که قب راتیمجاهده باید صورت گیرد. اگر بخواهیم این تغی

به تبع گیری فرع آن است و  شود؛ یعنی موضع گیری تعریف می گیری متغیر اصلی است که به تبع آن موضع جهت

کند، چیست؟ در جواب  را درست می باید ببینیم دستگاهی که این میگوی شود. لذا می گیری، مجاهده تعریف می موضع

برای تولید، توزیع و مصرف است که در نتیجه یک ساختار خاصی را  یهای سازی الگوها، تناسبات و مجموعه میگوی می

 دهد. نتجه می

تر روی آن قرار  دانیم یا دو چیز را یكی دانسته و یک عنوان شامل را عزت اسالمی، یا اقتدار ملی می ی: آیا هدف غایس

 دهیم. می

اقتدارِ اسالمی اقتصاد ملی. معنای این آن است که ما هدف را شامل در  میگوی ها اقتدار ملی گفته بودند که ما می : آنج

توان عزت اسالمی را در  است که فرضاً ارزش پول ما ارتقاء یابد، اما مینظر گرفتیم، چون اقتدار اقتصادی معنایش این 

 اقتصاد ملی که این شامل بر هر دو معنا است. یاقتدار ترکیب نمود و گفت اقتدار اسالم

 : آیا در این عنوان معنای عزت اسالمی هم است؟س

خواهیم  خواهیم، بلكه اقتداری را می قدرت را نمی اقتدارِ اسالمی، معنایش این است که هر راهی، دیگوی : بله، وقتی میج

ها از هم تفكیک شوند، نباید  که اسالمی باشد، در این صورت معنای عزت همراه آن است، یعنی ما مخالفیم که این

ب ما آوریم، معنایش این است که مطلو . عالوه بر این ما قید اقتدار را قبل از اقتصاد میمیاقتدار را از عزت تفكیک نمای

 اقتدارِ اسالمی اقتصاد ملی است؛ یعنی اقتصاد منسوب به ملت است.

 ما است. ی: پس این اقتدارِ اسالمی اقتصاد ملی، هدف غایس

تواند چند هدف اصلی داشته باشد، چون موضوع علم، واحد است، لذا هدف یک  که اقتصاد نمی : بله، پس خالصه اینج

 کنند، یک منتجه خواهد داشت نه چند منتجه. قدرت را در یک علم معنا میها  علم هم واحد خواهد بود، وقتی آن
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گویند اقتدارِ ملی و عزت اسالمی، این یک مزاح است، چون عزت را به عنوان  کنند و می ایندو مسأله را جدا می که این

ر بخواهند عزت اسالمی را کنند نه این که دخالت در معنای علم اقتصاد و اقتدار داشته باشد. اگ یک محدودیت ذکر می

جهت واحدی برای تكامل علم اقتصاد قایل نشدند، به عبارت دیگر  هدر علم اقتصاد دخالت دهند، معنایش این است ک

لذا براین اساس عزت اسالمی محدودیت نیست، بلكه مبنای قدرت «. جریان تكامل»نه « تكامل جریان» میگوی ما می

باشد، مبنای قدرت معنایش این است که  بنای قدرت( خیلی با هم متفاوت میدو مسأله )محدودیت و م است، این

سازد، امااگر عزت اسالمی، محدودیت فرض شود، معنایش  اقتصاد ما در این جهت و بر این پایه، تكنولوژی خودش را می

باشد که محدودیت  این است که جهت علم اقتصاد واحد است و محدودیت باید تدریجاً ابز بین برود. چون اگر قرار

 گسترش یابد، معنایش این است که قدرت از بین برود.

 گذاریم. می ی: پس اسم این را هدف غایس

دهیم. هدف توسعه  می« هدف توسعه»خوب نیست، در این مسأله به آن منتجه، لقب  «یهدف غای»: البته اصطالح ج

 برسیم. یداشت تا به آن مرحله نهایای را خواهیم  یک چیز است و چند چیز نیست، بعد اهداف مرحله

 ای هستند؟ : آیا توسعه کرامت انسانی، تفاهم اقتصادی و تعاونت اقتصادی، اهداف مرحلهس

 ها متغیرهای داخلی اهداف توسعه هستند... : اینج

 ها متغیرند یا هدفند؟ : آیا اینس

 .میگوی این سه، هدف توسعه نمی ها که در حال توصیف یک منتجه به سه مؤلفه هستیمف هرگز به : به اینج

 ها اهداف کالن هستند. گذاشته و این ی: اسم آنرا هدف غایس

ها  آورید، معنایش این است که در بخش توسعه نیستید، بكله در حال تنظیم نسبت اهداف کالن را می ة: هرگاه کلمج

 بین موضوعات هستید تا به توسعه برسید.

 ه اقتصادی هستیم.: یعنی در قسمت اهداف کالن توسعس

: این عبارت اشكالی ندارد، چون در این صورت اهداف کالن قید خورده است. هدف توسعه، اقتدار اسالمی شد، اهداف ج

 باشد. کالن چیزهای دیگری می
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هدف ای است، قبول داریم، اما آیا نام آن را  ها را اهداف کالن بگذاریم، بهتر از اهداف مرحله که اگر اسم این : اینس

 «.توسعه اقتصاد اسالمی» ةهدف توسع میقرار دهیم یا بگوی یغای

آید، باید دید هدف توسعه اسالمی و اهداف کالن توسعه  : نباید توسعه دوبار تكرار شود، قید توسعه یک بار میج

 چیست؟ خود قید کالن کافی است.

 و آن چیز دیگری است.این کالن است  می: کالن برای دسته دوم است، برای این است که بگویس

بندی نسبتی است  : خیر، اصطالح کالن معنایش این است که چیز دیگری است. معنای کالن این است که بین دستهج

 برای پیدایش یک منتجه.

 چه اشكالی دارد. ییا هدف نهای ی: هدف غایس

تكامل. شما غایت ایستا که ندارید، است، غایتی که باید ذکر شود، غایتی است که برابر است با  ی: توسعه، هدف نهایج

 بلكه هدف، توسعه است.

 : آیا هدفمان خود توسعه است.س

خواهیم که  که به این نقطه رسیدیم و نمی میتوانیم ایستا بگوی : بله، جریان توسعه مانند جریان تقرّب هدف است. نمیج

 جلوتر برویم.

مساوی با توسعه اقتصادی است، یعنی هدف چه امری،  که هدف چیز دیگری است که میجا باید بگوی : پس در اینس

 شود؟ توسعه می

هدف ایستا باشد. هدف را وقتی موضوعی  - التزاید باشد.  بصورت جریان دایم -1توان دید  : هدف را به دو صورت میج

ه این هدف برسیم، . معنای این، آن است که هرگاه بییا هدف نهای یدارد، مانند هدف غای یکنید، معنای ایستای ذکر می

من مشهد است که اگر بپرسیم،  یهدف غای دیگوی کنید و می حرکت می اج به چیز دیگری نیاز نداریم. مثالً شما از این

وقتی به هدف رسیدم  دیتوانید بگوی گردم. در ایستا که نمی بعد از مشهد بر می دیگوی کنید، می بعد از آن چكار می

شما، توسعه  هدفگردم )!(، سیر نزولی که ندارید، پس راه شما یک جریان است و لذا  بالعكس شده و بر می بعدش راه

 دهید، باید توسعه یاب باشد و اال وقتی به یک نقطه رسیدید، باید بایستید. است؛ وقتی که هدف را، تقرّب قرار می
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اهیم با ارتكاز موجود مذاکره خود بخو راتیکنیم، مگر این که در تغی استفاده نمی یجا اصطال هدف غای در این پس

از یک  یگاه در بكارگیری اصطالح هدف غای ای و. . داریم و آن و یک اهداف مرحله یما یک اهداف نهای میو بگوی مینمای

 یسال دیگر است، فالن هدف است که ما فعالً به آن هدف غای 1 ساله بحث کنید. هدف مرحله پنجم ماکه  1  ةبرنام

 یک اصطالح قفنّی برای جریان تكاملی نیست.  ،یغای. اما هدف میگوی می

 : آیا اصطالح فنّی آن توسعه است؟ هدف چه چیزی توسعه است، آیا هدف توسعه اقتصادی، توسعه است؟س

 گاه این هدف توسعه است. باشد، آن : اگر گفتیم اقتدار اسالمی به صورت یک جریان دارای تكامل میج

 ید که هدف توسعه است، طبیعتاً باید خود توسعه، هدف چیز دیگری باشد.: خود توسعه چیست؟ چون فرمودس

 : ما از توسعه چه غرضی داریم.ج

خود توسعه، هدف  دیفرمای : قبول دارم که اقتئدار اسالمی مساوی با هدف توسعه اقتصادی ما است. حال شما میس

 است، این توسعه هدفِ چیست؟

 فیزیک، این توسعه هدفِ است؟: این هدف مضاف آن است مانند توسعه ج

 : این هدف مضاف آن است مانند توسعه فیزیک، توسعه و اقتصاد و. ..ج

 کنیم. توسعه اقتصادی بحث می ة: ما دربارس

 : این توسعه، مساوی با تكامل است.ج

 : تكامل هدف خلقت است.س

که این بحث با هدف خلقت ربط دارد،  ینکنیم و کاری به هدف خلقت نداریم، البته ا : ما از تكامل اجتماعی بحث میج

شود هم یک بحث دیگری است، اما ما االن  یکه این بحث توسط هدف خلقت شناسای یک بحث دیگری است و این

 که در این امر فاعل هستیم. میگوی اجتماعی سخن می ةتوسع ةدربار

 دهید. دی را اقتدار اسالمی قرار می: پس شما هدف اقتصاد را توسعه اقتصادی دانسته، آنگاه هدف توسعه اقتصاس

 کنیم که نباید دو چیز باشد. : ما توسعه اسالمی اقتصاد را بیان میج

 باشد. هدف اقتصاد، توسعه است، هدف توسعه اقتصادی، اقتدار اسالمی در اقتصاد ملی می میگوی : پس میس
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باید دید که توسعه چه چیزی منظو است؟  دهیم که هدف اقتصاد، توسعه است. اما : حال ما این بحث را توضیح میج

 آیا توسعه فیزیک منظور است؟

 : خیر، توسعه خود اقتصاد منظور است.س

 : پس با اقتصاد برابر شد.ج

 دانم که هدف اقتصاد، توسعه اقتصاد شد، اما هدف توسعه اقتصادی، اقتدار اسالمی است. : میس

 گفتیم. توسعه اقتصاد، اسالمی نبود به آن چه می: پس هدف اقتصاد، توسعه اقتصاد است، حال اگر ج

 گفتیم اقتدارِ اقتصادی. : مثالً میس

 کردید. ی نسبت این توسعه را اقتصادی معنا می«یا»اقتصادی، یعنی با یک  ةگفتید توسع : خیر، در این صورت میج

 : بله هدف اقتصاد، توسعه اقتصادی است.س

ا به صورت موضوعی مورد  اقتصاد با هدف توسعه اقتصادی دو چیز باشد. آنشود هدف  : احسنت، به عبارت دیگر نمیج

کند، یعنی اقتصاد، توسعه خودش را  گویند اقتصاد موضوعاً در مورد توسعه اقتصادی بحث می دهند، می نظر قرار می

به عبارت دیگر که به چیز دیگری تعریف شود.  نه این ،خواهد. باید هدف از هرچیز به تكامل خودش تعریف شود می

هدف توسعه اسالمی اقتصاد، اقتدار اسالمی  میگوی شود، در این صورت می تكامل خودشف موضوع هدف خودش می

 اقتصاد ملی است.

اهداف کالن باید چیز دیگری باشد. باید در یک پاراگراف به صورت مشخص این هدف از اقتصاد بحث شود. اگر ما  اما

توان گفت که توسعه  کند، نمی شناسد و تعریف می شناسیم که انسان را درست می یاسالم را به عنوان یک حقیقت م

هم  اسالم را به عنوان یک امر اضافه به آن سنجاق نمود، آن دقدرت اقتصادی مادی بر مبنا پایه اسالم ممكن نیست و بای

 به عنوان یک محدودیت.

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست 8جلسه  ةادام

 ورد اهداف کالن، آیا همین اصطالح بهتر است یا اصطالح اهداف درونی؟: در مس

 : خیر، همان اصطالح اهداف کالن خوب است.ج
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حال که هدف را توسعه اقتصادی معرفی کردیم، خوب است که تعریفش و موضوع اقتصاد اسالمی را هم بیان  سک

یان کنیم. به عبارت دیگر هدف که اقتدار اسالمی کنیم. تا هر سه یعنی تعریف، موضوع و هدف اقتصاد اسالمی را ب

 اقتصاد ملی شد، تعریف و موضوع این چیست؟

دانیم؛ یعنی تحت  دانیم، بلكه خودمان را محتاج اسالم می : موضوع اقتصاد چیست؟ ما اسالم را محتاج خود نمیج

اگر کسی تحققی نگاه کند،  شوند. اما توان قدرت یافت، مسلمین تحت پوشش اسالم، مقتدر می پوشش اسالم می

قدرت نداشت، وابستیگ به آن منشأ خمود  المفهمد که اگر اس گوید مسلمین علت هستند، ولی اگر دقت کند می می

 شد. می

گونه نیست که بر تكنولوژی غرب غلبه کنند، از ابتدا باید یک دین؛  بند شوند، این پرستی خیلی پای هندوها به بت اگر

که قوانین ماده را  یگیرشدن نشود. حتماً دنیاپرستی امریكای داشته باشد، تا تدیّن به او منشأ زمینظرفیت سرپرستی را 

پرستد، مقتدرتر است. منحل شدن در گاو  پرستی هندی که قورباغه، موش یا گاو را می پرستد، به مراتب از بت می

یک دیناپرستی است که  ،یپرستی امریكای و ماده مندی را تحت اختیار هندو قرار دهد، وی دنیاپرستی تواند قاعده نمی

 هماهنگیرا اساس  سعه آن بسیار وسیع است. اسالم طریق پرستش خدای متعال است و ظرفیت دارد که کسیط آن

ای دست بیابد که به آن توسعه  تواند تمام کارهایش را وِرد واحد کند و به توسعه تمام امورش قرار ده، یعنی انسان می

باشد، توسعه  خالفت می ة. توسعه انسانیّت همان تقرّب الهی است، توسعهانسانیت به معنای توسعمیگوی میانسانیت 

اعظم  ةنمایندگان و نمایند ةاست که نظام نمایندگی جاری است و سرحلق ودنخدا در زمین ب ةخالفت به معنای نمایند

انسان  دیدر تهذیب نفس خود هستیم. شاید بگوی ةهمان حضرت بقیه اهلل )عج( است و خود ما از طرف حضرت نمایند

نمود. حضور او که  هدگویم باید از موالی خودمان استنصار کنیم، موال ما را یاری خوا رسد، می در این امر به عجز می

تخیلی نیست، اسالم به عنوان یک حقیقت جاری در عالم است که اگر به آن متمسک شویم، مقتدریم و باالتر از 

 که در مقابل اعداء مقتدریم و نسبت به موال متقربیم. دن اینمقتدربو

چه نوع  دیاقتدار اسالمی، تقرّب الهی است، انسان قدرت دارد که خواست خود را اجرا کند، شاید بگوی ةطرف سك آن

رّب است، تواند خواست را اسالمی کند. پس موضوع اقتصاد در دستگاه اقتصاد اسالمی، توسعه تق می میگوی خواستی؟ می

و اقتصادی برای آن وجود دارد، این بستر در جریان  رهنگیخواهد که سه بستر سیاسی، ف توسعه تقرّب یک بستر می
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کند. موضوع علم اقتصاد الحادی هم یک چیزی را  کند و چیزی دیگری را تضیق می تكامل یک چیزی را تسهیل می

گویند  که موضوع اقتصاد چیست؟ می دیها بگوی ر به آنکند، اگ کند و یک چیزی را تضیق و تبعید می تسهیل می

کردن و  رابطه بین نیازهای نامحدود اقتصادی و منابع محدود اقتصادی است، هدف از این بررسی، بهینه ررسیموضوع، ب

ایجاد بهتر رابطه است، یعنی بهتر نمودن تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود! همین امر است که باید در 

تخصیص ممنابع محدود به نیازهای نامحدود  ازیس نهبهی ةریزی اقتصادی، هدف قرار گیرد، یعنی اقتصاد، برنام برنامه

است. در اقتصاد اسالمی هم کامالً موضوعش با هدفش ارتباط دارد، موضوع اقتصاد اسالمی، گسترش بستر تقرّب است؛ 

برای اقتصاد غیرالهی زیاد  قاتیشود و تضی های اقتصادی درست می یعنی تسهیالت برای قصد قربت نمودن در فعالیت

ثالً اگر گفتند که رباگرفتن به هرشكل آن در جامعه اسالمی ممنوع است؛ معنایش این است که کسی . مدشو می

است، چون حریص سود  قیسودتضمین شده نسبت به سرمایه ندارد، قطعاً چنین چیزی برای شخص حریص یک تضی

شود؛ سرمایه هم  تضمین می نانسادر دستگاه نظام اقتصادی اسالم، کرامت  میگوی خواهد. اما ما می تضمین شده می

شود. در کلیه عقود و ایقاعات اسالمی ضرر به انسان  شو. لذا حریص به درماندگی دچار می همیهش برای انسان خرج می

خوب اگر به مال کسی در معامله ضرر وارد شود به آن شخص  دیخورد، بلكه ضرر به مال خواهد خورد، شاید بگوی نمی

که مال ندارد، در این  برند، به دلیل این خیر، وقتی کسی ضرر کرد، او را زندان نمی مییگو یضرر وارد شده است. م

ومن کان ذو عسره فنذره الی »ایم  ایم و گفته جا ما برای انسان صیانت قایل شده صورت قطعاً مال تلف شده است، در این

دهید. شاید بپرسید که باید چقدر به او  مهلتاگر کسی در عسر بود و نتوانست که قرض را بپردازد، به او « میسره

تا زمانی که یسر بیاید و بتواند تحویل دهد، شاید هم تا آخر عمر خود نتواند قرض را بپردازد و  میگوی مهلت دهیم؟ می

 بمیرد، باید صبر کرد و دین را از پسرش گرفت، چون دین بر عهده او است، اگر او هم نتوانست بدهد، باید صبر نمود.

ها، اسالم بر حسب شئون این  تعلیق به یسر نسل بعد نسل، قطعاً تضمین برای سرمایه نخواهد بود. عالوه بر این این

را جزوه مستثنیات دین قرار داده است. اگر انسان محجور شد، کاری به  هایش یبدهكارف یک سری از اموالش و دارای

 ما پول پس بگوید کار طلب باشد. نداریم –را اداره کند  اش گیزند بتواند که ای اندازه به –خانه، مرکب و خرج و دخل 

جا بلكه در مضاربه، مزارعه و مساقات هم همین  باید کرامت انسان حفظ شود. نه تنها در این مگویی می شود؟ می چه

 فنطرطرف و آ ها است. مثالً در مضاربه یک عامل و یک سرمایه است که شخص ضرب فی االرض نموده و این حرف
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شود، حاال  صورت ضرر به کسی که عامل است وارد نمی کند، در این کند، اما فرضاً در نهایت ضرر می رود و تجارت می می

شود. بله، در یک تصرفاتی که قانون  که آیا اجرت دارد یا نه، یک بحث دیگری است؛ اما حتماً ضرر به او وارد نمی این

شكنی نكند، ضرری متوجه او نیست.  امن تلف هم است. اما اگر قانونض بشكنی باشد مانند غصب در این صورت غاص

بله، رشد و توسعه تكنولوژی قهری است، خصوصاً اگر که  میگوی حال شاید سؤال شود که آیا ضرر همیشگی است؟ می

کار کند و  تگونه نیست که تالش کم شود، اگر نظام انگیزش جامعه درس مسأله تالش و انگیزش جامعه الهی باشد، این

کنند. اگر نظام انگیزش مادی باشد، تحرك  چرا متدینین ضعیف کار می مینظام انگیزش آن مادی تعریف نشود، تا بگوی

اش  کند و لذا وقتی مالً تكنولوژی ساخت مواد توسعه یافت، آنگاه مداد قبلی با کارخانه و تالش است، تكنولوژی رشد می

شود. در این صورت سرمایه این شرکتمجبور به ضرر است. اگر  و گران می وبغشود و محصوالتش نامر دسته دوم می

کنیم، بلكه  تعریف اقتصاد را به توصعه تقرب برگردانیم، در این صورت صحبت از نیارهای نامحدود و منابع مجدود نمی

و واسطه ما همه مقدورات  میبنا است که دنیا بستر قرب باشد و لذا ما نیاز به کرامت روح و تقرّب الهی دار میگوی می

ها وحدت و کثرت  که بشر دارای فكر، روح و رفتار عینی است، همه این میاست، از جمله مقدورات اقتصادی. اگر بگوی

توان نیازها را مادی تعریف نموده و به  یابند کههم می ها حساسیت جدید و نیازهای جدید می این ةیابند و هم جدید می

توان نیاز، تقرب باشد. اگر گفتیم نیازهای تكامل بشؤف نیازهای اسالمی بشر، از  همچنین می واین عالم ختم نمود 

شود، در این صورت دنیا مزرعه آخرت و بستر قرب خواهد شد. بحث اقتصاد اسالمی موضوعش  طریق دنیا برطرف می

مادی مورد بحث است. اگر به نیازها  عرابطه قرب با این بستر است، یعنی رابطه نیازهای الهی در جریان تقرّب و مناب

نیازهای اسالمی و منابع مادی، موضوع  دینیازهای نامحدود بشر، بلكه بگی دیو نگوی دیکلمه الهی و اسالمی را اضافه نمای

دانش اقتصاد، دانشی است که راه بستر  میگوی شود، می این موضوع چگونه تریف می دیشود. شاید بگوی بحث اقتصاد می

دهد؛  دهد، دانش اقتصاد اسالمی، راه دستیابی به بستر تقربّب را به ما نشان می را برای آخرت به ما نشانمی نیادساختن 

اش یک به یک باشد. بستر مادی تقرّب الهی، تعریف علم اقتصاد  یعنی گسترش این بستر، باید با گسترش تقرّب، رابطه

 شود. می

 : ما به نبال تعریف توسعه اقتصاد هستیم.س
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سازی بستر قرب الهی است. در توسعه، این امر بهتر  : هدف توسعه اقتصادی، اقتدار اسالمی بود و تعریفش بهینهج

شود. بستر ذهنی را هم فرهنگ بستر روحی را هم سیاست بهینه  شود، یعنی بستر مادی قرب الهی بهینه می می

مادی نسبت به تقرب الهی تعریف است، به  بستر شدن رابطه کند. موضوع این بهینه شده خود بستر است، بهینه می

 عبارت دیگر بهبود رابطه وظیفه برنامه توسعه است.

 : آیا منظور از وظیفه هدف است یا فعل؟س

سازی رابطه هم فعل شد، یعنی یک چیز را هم  سازی است تا به هدف برسیم. هدف اقتدار شد، بهینه : فعل بهینهج

 و هم به موضوع آن. توان به فعل آن تعریف نمود می

سازی مقدورات اقتصاد اسالمی است،  اقتصاد اسالمی، هماهنگ ةاالسالم والمسلمین حسینی: موضوع توسع حجه

 تر است. مقدورات اسالمی اقتصاد ملی است. که با قبل هماهنگ

سازی  ها از هماهنگ نخواهیم کلیه مقدورات را بكار بگیریم و لذا در هماهنگی بین آ مهندس حسینی: یعنی ما می آقای

 شود. سازی اسالمی مقدورات اقتصاد ملی می اش هماهنگ اسالمی استفاده کردیم. که نتیجه

: پس موضوع کار ما و تعریفی که از توسعه اقتصادی داریم مشخص شد، به نظر ما زمانی وسعه اقتصادی در جامعه ج

که باعث رشد دائم التزاید اقتصادی شود و به ساختارهای  وضعیف روانی بیانجامد ریای به تغی شود که به گونه پیدا می

. به عبارت دیگر موجب وحدت و کثرت جدید و موضوعات داجتماعی منتهی شود، یعنی ساختارهای جدید بوجود آی

که  میجدید و روابط جدید اقتصادی شود. حاال اگر ما بخواهیم این مطلب را در یک جمله خالصه کنیم باید بگوی

ساختار رفتارهای روانی )تمایالت ارزشی( ذهنی  ریقتصادی، رشد دائم التزاید اسالمی اقتصادی است که به تغیتوسعه ا

ساختاری موضوعات و روابط اقتصادی جامعه منتهی گردد. به نظر  ریهای اقتصادی( و تغی فكری( و عینی )فعالیت نظام)

 ما تعریف توسعه اقتصادی این است.

 تعریف کلمه رشد با توسعه تفاوت دارد؟: آیا در دستگاه ما س

 کنیم و نهایتاً تفاوت دارد؟ : حاال داریم معنی رشد را بیان میج

 کنیم و نهایتاً معنایش غیر از معنای توسعه خواهد بود. : حاال داریم معنی رشد را بیان میج
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 رینهایتاً تعریف ما از توسعه اقتصاد اسالمی این است که، رشد اسالمی دائم التزاید اقتصادی است که به تغی پس

 رفتار اقتصادی ساختارهایاجچتماعی منتهی گردد. ریموضوعات و روابط اجتماعی منتهی شود به عبارت دیگر به تغی

)نظام « نظام تفاهم»های اقتصادی جدید( و  )نظام ارزش« تمایالن»های اقتصادی ساختارهای اجتماعی به  منتجه یعنی

ترین تعریف ما از توسعه  )نظام تعامل اقتصادی جدید(، منتهی گردد. این تعریف کامل« تعاون»تفكر اقتصادی جدید(، 

اگر از این تعریف این است که  یقرار گرفته است. مقوصد نهای هاقتصاد اسالمی است و همه جوانب امر در آن مورد وج

گیری( اقتصاد عوض نشود، اگرچه توسعه اقتصادی صورت گیرد ولی توسعه اقتصادی شما نخواهد  نظام ارزشی )جهت

کمک  یگربود، تفاهم و نظام تفكر اقتصادی فرضاً به این معنا است که بنا را براین گذاشتیم در توسعه اقتصادی به همد

بت به همدیگر مخفی کاری داشته باشیم ما عین همین مطلب را در که کارها جنبه رقابتی پیدا کند و نس کنیم نه این

شما یک آزادی خاصی دارید که عبارت از همدلی اقتصادی است و آگاهی خاصی را  میگوی کنیم می جا عرض می این

اسالمی، هر شخصی هر اطالعی که دارد با دیگری مبادله  ددارید که همان همفكری است. یعنی در همفكری اقتصا

کند فضا باز است و ایثار خاصی و در همكاری با همدیگر تعاون خاصی را دارند، این سه مطلب جز، عواملی است که  می

 بعداً شما پیرامون آن بحث خواهید کرد.

توانید  موضوعات روابط اجتماعی گردیده است و به بیان دیگر این مطالب را می ریجا هم گفتیم که منتهی به تغی این در

ای از توسعه اقتصاد اسالمی منظور نظر ما ارایه بدهید  تعریف فوق بیان کنید و اال اگر بخواهید تعریف خالصه در توضیح

موضوعات  ریاسالمی، رشد اسالمی دائم التزاید اقتصادی است که به تغی صادهمان تعریف باال کافی است که؛ توسعه اقت

جا تعریف،  توانید توضیحاً در ذیل این تعریف ذکر کنید. تا این ا میو روابط اجتماعی منتهی گرد. بنابراین بقیه مطالب ر

 هدف و موضوع کار، مشخص شد.

 تقسیم شود؟« موضوعات، روابط و اهداف»: آیا نباید به سه بخش س

 اش اهداف خواهد بود. : نه، اگر موضوعات و روابط عوض شد، حتماً نتیجهج

 جا به دو قسمت تقسیم شد؟ کنیم چرا در این مطلب نگاه می جا که معموالً ما از سه زاویه به : از آنس

 ها را هم اضافه کنید. توانید فعالیت شود و لذا می ها هم عوض می : وقتی که موضوعات و روابط عوض شود، فعالیتج

 ها قرار دارد؟ ها در داخل این : یعنی وقتی موضوعات و روابط عوض شود خود بخود فعالیتس
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 تقسیم کنید.« ها موضوعات، روابط، فعالیت»که به سه قسمت  : البته خوب استج

 را بیان فرمائید؟« اسالمی»: پس منظور از رشد، افزایش کمی اسالمی است، منظور از افزایش کمی س

از راه خاصی در جهت و کانال خاصی  دیگوی شود و گاهی می : یعنی گاهی افزایش کمی از هر طریق ممكن حاصل میج

 شود. رشد پیدا می

 : در تعریف شما دائم التزاید بودن آمده است در حالی که معنای رشد، معنای دائم التزاید را با خودش دارد.س

: منظور ما رشد رشد است، ما یک رشد عادی داریم که همان سرعت است. رشد دائم التزاید یعنی رشدی که دائماً ج

 نزخ رشد آن عوض شود.

 ؟: رشد اسالمی مستمر چگونه استس

 : مسترم اصالً به منعی دائم التزاید نیست.ج

 : رشد دائمی چطور؟س

 : استمرار و دوام همان رشد با همان نرخ رشد است.ج

 : آیا معنای توسعه، رشد رشد است؟س

 : بله، معنای توسعه همان رشد رشد است. آنوقت مباحث پیرامون آن این مسئله است.ج

 ریاست که رشد اسالمی دائم التزید اقتصادی واقع شود که منتهی به تغی: حاال آیا تعریف توسعه اقتصادی این س

سازی  های اجتماعی گردد. در این صورت آیا با موضوع و هدف ما )که موضوع ما هماهنگ روابط، موضوعات و فعالیت

 است؟ گاراسالمی مقدورات ملی است و هدفمان اقتدار اسالمی است( ساز

حتماً اقتدار را درپی خواهد داشت، یعنی هدف توسعه همان اقتدار ملی است، این اقتدار : اگر این مطلب واقع شد، ج

کنید، جریان توسعه  کند که در آن جریان، دارید جریان توسعه را بیان می اسالمی، در یک جریانی دارد، معنی پیدا می

د کفار بود، معنا ندارد که شما مقتدر تر از نرخ رش باید تعرف اقتصادی شود، به عبارت دیگر اگر نرخ رشد شما عقب

 باشید.

های  : پس تابحال سه قسمت بحث تشریح شد که عبارت بود از رفتار اقتصای ساختارهای اجتماعی، نظام ارزشس

 .دیاقتصادی، نظام تفكر اجتماعی و نظام تعامل اقتصادی. حاال اگر ممكن است کلمه صیانت را هم توضیح بفرمای
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شوند، یعنی ممكن است  موضوعات و روابط اجتماعی می ریشد دائم التزاید است و منتهی به تغی: چون ما گفتیم رج

 کنید. گونه ذکر می کسی بگوید رفتارهای یعنی چه؟ شما معنایش را این

 ها؟ رفتار اقتصادی ساختار نظام ارزشی، نظام فكری و نظام فعالیت ری: یعنی تغیس

گیری پسند مردم عوض شو، یک  اگر جهت دیگوی خواهند. شما می ما توضیح می: به عبارت دیگر این مطلب را از شج

شود، یعنی مثالً یا  جا در حقیقت نظام آن عوض می ، در این«ایثار» دیگوی و یک وقت می« تنوع طلبی» دیگوی وقت می

 کند. نظام حساسیت آن فرق می ،شود مالك عمل، متناسب با حرص، و یا متناسب با گذشت می

های  نظام ارزش ریتغی میتوانیم بگوی که می رفتار اقتصادی ساختارهای ذهنی در حالی ریس چرا در توضیح آن تغی: پس

 اقتصادی، نظام تفكر اقتصادی...

: باید ساختارهای اجتماعی داشته باشد؛ یعنی باید یک نظام پذیرش اجتماعی پیدا کرده باشد؛ به عبارت دیگر، نظام ج

مومی دارد. این مطلب غیر از این است که نظام ارزشی ذهنت عوض شود. وضع جریان نظام ها، یک پذیرش ع قیمت

 ها باید عوض شود. قیمت

 ها باید عوض شود. : یعنی ساختارهای اجتماعی نظام ارزشس

 : بله.ج

 خود این ساختارها؟ ریرفتار اجتماعی مد نظر است یا تغی ری: آیا تغیس

دهیم، به عبارت دیگر یک ساختار اجتماعی هم خودش باید عمل شود و برنامه  می: ما داریم مقام عمل را توضیح ج

 ها... کردش در جامعه هم باید عوض شود، یعنی ساختار قیمت عمل

 شود. کردش هم عوض می : اگر خودش عوض شود، طبیعتاً برنامه عملس

ها مربوط به وضعیت اخالقی است.  که این میتوانیم بگوی ها یک رفتار عینی دارند، می که این میخواهیم بگوی : میج

گویم کاری به رفتارهای اجتماعی او ندارم، یعنی بازار متناسب آن و نظام  اش را می من دارم رفتارهای عینی دیگوی می

 را بسازید. تولید متناسب آن
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ساختارهای اجتماعی در این  ریرا ساختید رفتار متناسب هم انجام خواهد داد، بنابراین تغی : وقتی بازار متناسب آنس

کنید و  رفتار اقتصادی این ساختارها را که مدنظر شما نیست؟ خود ساختارها را عوض می ریها کافی است. تغی نظام

 شود. ها عوض می رفتارهای اقتصادی آن

ز رفتار بیاورید پسندم، شما اگر ساخار را قبل ا توانید یک کار بهتری بكنید، که بنده هم همین کار را می : شما میج

شود که، برای  گونه تعریف می ساختار رفتارهای اقتصادی جامعه بشود؛ یعنی این ریشود، یعنی تغی معنای جمله رسا می

عینیت خارجی ندار، مثل پسندهای اجتماعی، تفكر اجتماعی، تعامل  هک یتعریف کردن ساختار رفتار، نسبت به چیزهای

ها دچار هرج  شود که رفتار این شود، یعنی گفته می ها لقب نظام داده می رفتار این های اجتماعی( به اجتماعی )همكاری

 و مرج نیست؛ بلكه یک نظم خاصی دارد که آن نظم دارای اساس خاصی و در جهت خاصی است.

چه ساخار  شود حذف کرد، حاال که شما رفتارها را بعنوان موضوع قرار بدهید، به نظر من رفتار را نمی یجای خالف آن به

های  های فكری و نظام های ارزشی، نظام رفتار نظام دیو چه بگوی« ساختار این رفتارها» دیرا قبل از آن بیاورید و بگوی

 .یاجرای

 : یعنی ساختار در داخل نظام دیده شده است.س

توانید حتی در باال  دو کلمه مترادف هستند و هیچ فرقی با هم ندارند، شما می« نظام»و « ساختار»: در این صورت ح

 منتهی گردد. ینظام رفتارهای ارزشی، فكری و عملی، اجرای ریبه تغی دیهم ساختار را ننویسیم و بگوی

ها اقتصادی، تفكر اقتصادی، تعامل  ارزش»نظام رفتارهای  ریتغی می: این مطلب خیلی گویاتر است، یعنی بگویس

 «.اقتصادی

«والسالم»  





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 11جلسه 

 22/12/1379تاریخ جلسه:  3121کد جلسه: 

خواهیم پیرامون  توسعه می« هدف, موضوع و تعریف»حجه االسالم و المسلمین حسینی: بعد از تمام شدن بحث 

ها متغیرهای  ها را چه بگذاریم, قبال گفته بودیم این بحث کنیم. ابتدا ببینیم نام خود این« عدالت و اعتماد صیانت,»

ها هم در مورد  کند, یكی از آن چیست و چگونه تغییر پیدا می« اهداف کالن»گوید  اند. یكی از این متغیرها می توسعه

ها از چه  باشد. اولین سؤال این است که این ر اقتصاد اسالمی مید« کارایی یا اعتماد»و دیگری در مورد « ساختارها»

های ساختاری نسبت به  توانند طرح شوند. یعنی در عین حالی که سؤال زمان )یعنی زیر چتر یک موضوع( می جهت هم

شوند  تلقی میها به عنوان متغیر فرعی  تر است, چرا هم عرض بیاید؟ چون این های درباره اهداف, منزلتشان پایین سؤال

باشند یعنی تا متغیرهای اهداف تغییر نكنند؛ معنا ندارد  و متغیرهای اصلی ما متغیرهای اصلی ما متغیرهای اهداف می

شود و در  , اما در عین حال اگر متغیرهای ساختاری نباشند مجرا برای جریان پیدا نمی سراغ متغیرهای ساختاری بیاییم

 شود.  برای تحقق آن اهداف وجود پیدا نكند, آن اهداف محقق نمی« ا ساختارهای عینیمتغیرهای کارایی ی»نهایت اگر 

دانیم که پنانسیل, قدرت و قوت آن باید در  ای می را متغیرهای یک مجموعه« صیانت عدالت و کارآمدی»بنابراین ما 

تارها و به کار افتادن عینی اهداف, معادالت حاکم بر جریان قدرت باید در ساختار تعریف بشود و تجسد عینی ساخ

 ها باید در خارج و در مرحله سوم انجام بگیرد. ها یعنی متبلور شدن و تعیّن تاریخی آن آن

 ها روی هم متغیرهای هدف: یعنی متغیرهای اصلی ما هستند. برادر مرتضی حسینی: پس تمام این

ذبه وجود نداشته باشد سیب ندارید, در صورتی که حجه االسالم حسینی: اگر یک سیب را تماشا کنید اگر نور, هوا و جا

توانید به عنوان سیب دندان بزنید, بلكه باید ابتدا  باشد یا به جاذبه نمی هرگز به اشعة نورانی یا به گازهایی که در هوا می

یدایش یک ای شكل بگیرند به بیان دیگر: مواد اولیّه قدرت, معادالت ترکیب و پ ها باشند و سپس در یک معادله آن

باشد, همه باید باشد البته ساختار سیب مقدار خاصی آب, قند و مواد دیگر دارد, ولی  ساختاری که دارای اوصافی می

ها است نه  ها حاکی از کارآمدن ترکیب این یک نحوه ترکیب شده تا تعیّن کرده و تبدیل به سیب شده است. آخرین آن

دهد  ایی را که تأثیر در پیدایش هدف) پیدایش توسعه( دارند, نشان میکارآمدی معادالت آن. متغیرهای هدف, چیزه
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ها هم با هم اختالف دارند, ولی متغیرهای هدف هستند نه متغیرهای موضوعتان, موضوعتان که  درجه اهمیت آن

ا متغیرهای ها را ب گوید که چگونه این ها سخن می مقدورات توسعه شما بود, طبیعتاً آن مقدورات, از منابع و ظرفیت

 دهد. هدف تبدیل به چیزی کنیم که هدف را نتیجه می

 )س(: متغیرهای هدف یعنی متغیرهایی که در اتباط با هدف هستند یا متغیرهایی که اصلی هستند؟

تمام خصوصیات یک شیء را به  گاه در تحقیقات میدانی کنند. اصال شما هیچ می« تبدیل»ای که  )ج(: متغیرهای اصلی

کنید, برای ساده کردن مثالً: اگر نقطه مختصات این شیء را هزارتا باشد و  ندارید, بلكه آن را ساده می صورت مطلق

گویم باز بیست تا را هم خالصه بكنید,  کنید. می شما به تمام آن هزارتا علم نداشته باشید, آن را خالصه در بیست تا می

گوئید یک  یس تعریف بدهند در این فرم چه چیزی هست؟ میتوانند به صورت اصلی از سیل هایی که می بگوئید: آن

دهم. تعریف از گریستال یک تعریف و تعریف  پذیری( آن می پذیری )معادله شكل تعریف از گریستال, یک تعریف از فرم

کند هم یک تعریف دیگر است. در حقیقت  باشد. تعریف از ساخت و شكلی که پیدا می پذیری تعریف دیگری می از فرم

 دهد. خواهید, تحویل می ابشد ترکیب هر دو با هم عینیتی را که می متغیرهای مواد را چیزی و فرم, چیز دیگری می

 کنید؟ )س(: در کنار متغیرهای هدف, ابزارهای آن را چه کار می

هستند, ولی کند, که مرحلة کارآیی و تعیّن است, الگوها ابزار  پیدا می« ابزار عینی»)ج(: وقتی متغیرهای هدف لقب 

دانیم, یعنی در حقیقت الگوها ابزارند. چرا  شود ما معادالت را ابزار می ای. نوعاً زمانی که از ابزارها صحبت می ابزار معادله

گردد. نارسایی معادالت حتماً  ها برمی آن« معادالت»به « کارآمدی ساختارها» گوئیم؟ چون اصوالً  ها ابزار می به این

باشد, در بخش  ابزارها را که مثالً بانک یا. ..می  کند, لذا کلمه ها را ایجاد می یا ابزارهای عینی آننارسایی ساختارها 

 کنیم. کارآیی ذکر می

 )س(: مگر قسمت کارآیی را به عنوان بخشی از متغیرهای هدف در نظر نگرفتید؟

است, چرا ما   کارآیی؛ یعنی اثری که پیدا شدهدهیم.  )ج(: بله, حتماً, ولی لقب ابزاری به معنای مصطلح به آن نمی

« پیدایش تعیین»بیاشد.  می« افزارهای بزرگ اجتماعی نرم« »معادله»گیریم؟ در حقیقت  معادله را ابزار می

کنند و اگر بخواهید به تفاهم برسید و نتیجه  هستند. ولی آن تعریفی را که آقایان می« افزارهای بزرگ اجتماعی سخت»

گونه نیست که متغیرهای  کند. این گیرند, این با تعریف ما فرق می می« متغیرهای کالن»را « متغیرهای هدف»بگیرید, 



 ···········································································································································································  171 

«, الف»ها در باالترین سطح نسبت به هدف هستند, مثالً بعد از تعریف اهداف کالن گفتید  هدف را فقط بگوئیم نسبت

یی را که ما را به این هدف برساند, تعریف کنید, یعنی گویند: ابزارها باشند سپس می جزء اهداف کالن می« ج»و « ب»

خواهد آن هدف را درست کند, معرفی نمایید. این اختالف فلسفی؛ بین  ساختارهایی را که در جامعه وجود دارد و می

به عنوان ها را  بیایید و آن« افزارهای اجتماعی سخت» توانید سراغ  ها وجود دارد؛ ولی شما بالفاصله می تعریف ما و آن

کنیم به عبارت دیگر  افزارها را به عنوان ابزار ذکر می افزارها اهمیت نرم ابزارها ذکر کنید ولی ما حتماً قبل از سخت

 بریم نه در اهداف کالن. می« متغیرهای توسعه»ها تعریف عدالت را در هدف ببرند؛ ولی ما آن را در  ممكن است آن

شود؟  ها می ها اهداف کالن ما است؟ چیزی که متناظر با متغیرهای هدف آن آن« متغیرهای هدف»)س(: یعنی در واقع 

 شود, توسعه کرامت, توسعه تفاهم, توسعه تعاون؟ همان سه تایی که اهداف کالن ما حساب می

 ما هستند.« اهداف کالن» ةا  : این )ج(

 شوند؟. .. ها حساب می )س(: متناظر با متغیرهای هدف آن

باشند, اطالعات و ذهنیتی که دارند این است که از هر راهی  ها دنبال تصویب نمی خواهند, آن یزی میها چه چ )ج(: آن

ها در ابتدا ما تمام  آید با صرف نظر از مقایسه با کار آن شود, آن حرف خود را تكرار بنمایند. به نظر بنده می می

ها حاشیه بزنیم؛ اگر بخواهد  خودمان مرتباً به حرف آن مند بگوئیم, بعد از پایگاه حرف های خود را به صورت نظام حرف

 ای جلو برویم. ... که بخواهیم درباره این مطلب به صورت مقایسه چنین چیزی انجام بگیرد, به جای این

گویند: امنیتی را که  آورند, می ای استدالل می ها به صورت مقایسه کنیم. ولی آن ای طرح نمی )س(: ما به صورت مقایسه

 طور عدالت. ایم, همین گوئید ما هم گفته ما میش

 ایم. )ج(: خیر با آرایش دیگری گفته

 گویند آن دو تا کجا رفت رونق و کارآیی کجا رفت؟ )س(: می

ها به هیچ  ایم که آن ها را در بخشی آورده باشد؛ ولی به عنوان مثال ما آن آید که رونق در کارآیی می )ج(: به نظربنده می

 ها را حكومت بدهند بر عدالت. خواهند آن ها می یستند این را در آن بخش ببرند, آنوجه حاضر ن

 )س(: یا حداقل قسیم این بیاورند.
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الگوی «, »مدیریت»کنید نه در عدالت,  جا ذکر می ها دلیل دارند چون الگویتان را این )ج(: خیر این فیسم نیست. آن

 باشد و ربطی به آن ندارد. میجا  در این« افزایش عوامل تولید»و « مدیریت

 گویند جد است. )س(: می

شود, در خود  روح می ها را جدا کردید, اشتغال را غیر از عدالت کردید, عدالت یک سوپاپ اطمینان بی )ج(: وقتی این

ها به  عد ایناند زیرتوسعه پایدار عدالت اجتماعی را بنویسید تا ب ها ندارد, نگفته این دستگاه نیست, یعنی حكومت بر این

 اید. ها را زیربخش عدالت تعریف کرده عنوان زیربخش عدالت تعریف شود. شما این

 بینیم. جا می را این« رونق»)س(: باید جایگاه آن را مشخص کنیم و بگوئیم ما 

شدیم, که سه متغیر قابل « هدف توسعه»)ج(: اول اصل مطلب را جلو ببریم بعد به مقایسه بپردازیم. بنابراین ما برای 

به نتیجه « ساختارهای»سازد و دیگری  می« معادله و ساختار جریان»باشد و دیگری  ساز می ساز و قدرت یكی ظرفیت

گوئیم: این متغیرها که متغیرهای اصلی, فرعی و تبعی توسعه هستند,  رسیده است. بعد از تمام کردن این مطلب می

جا )در حال اشاره به جدول(. موضوعمان را توسعه بنویسیم, در  در اینجا متغیرهای توسعه اگر  متغیرهای اصلی در این

 جا متغیرهای توسعه هستند. این

 گویند. می« متغیرهای هدف»ها به آن  )س(: همان چیزی که آن

 )ج(: خیر, ممكن است, بعد بتوانید این تناظر را درست کنید ولی باید آن را بشناسیم که چیست.

 باشد؟ تناظر با آن است یا کل آن متناظر با آن متغیرها می)س(: از نظر جایگاهی م

ها خالی کنید و به مطلب خودتان مسلّط بشوید, چون تطبیق پس از تسلّط  )ج(: به نظر بنده ذهن خود را از مطالب آن

ممكن  شوید, شود, معنایش این است که دارید از دستگاه خودتان خارج می ها می که وارد مطالب آن باشد, همین می

ها را نداشته باشیم. دلیلی ندارد که بگوئیم آن مطالب صحت دارد, مثالُ ممكن است بگوئیم در  است ما بعض مطالب آن

ها مرتباً برای  آید. آن وجود ندارد. تشمّع کبد از خوردن مشروبات به وجود می« تشمّع کبد» امور پزشكی دستگاه ما 

باشد تشمّع  دانند, ولی چون درالگوی تغذیه ما مشروبات نمی و رئیسه میکنند و آن را عض درمان آن دارو درست می

کنیم که همان صیانت, عدالت و اعتماد  جا, متغیرهای توسعه خودمان را توصیف می  کبد هم وجود ندارد. خوب در این

ای  ه یک مخاطرهکنیم, صیانت یعنی مصون ماندن از خطر. لذا شما همیش باشد. مفهوم کلمه صیانت را تشریح می می
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به اقتصداد مادی پیدا بكنند و این را « گرایشی»کند. خطر این است که مردم  دارید که از مصون ماندن شما صحبت می

شناسیم. یعنی زمانی که کشور از نظر اقتصادی آسیب دیده, آن زمان نیست که  به عنوان یک آسیب بسیار بزرگ می

الحادی و مادی شده باشد. وقتی مادی « روحیه اقتصادی» آن زمانی است که  تر شده باشد, بلكه ما کم« قدرت ریالی»

شوند که آزادگی نداشته  مادی می«, های اقتصادی انگیزه»مادی بشوند. زمانی «, های اقتصادی انگیزه»شود که  می

 باشند, بلكه وابستگی داشته باشند.

ما در دنیاپرستی به شدّت کفار برسد, اگر شدّت ما به  پذیری ما است. چون هرگز نباید شدّت این شاخصه بزرگ آسیب

پرستی مثل کفار شدیم یعنی باید کافر شده باشیم. در  ایم. اگر در شدّت ماده شدّت کفار رسید یعنی ما کافر شده

که در  صورتی که هرگز این برای ما نه عزّت است نه قدرت. اگر ما مثل کفار در اقتصاد شدید بشویم به فرض این

ها هستند, در این صورت دیگر  به توازن یک به یک برسیم, تناظر پیدا کنیم, بگوئیم یكی ما و یكی آن« جریان موازنه»

خورد. یعنی این ملت حاضر نیستند  جمهوری اسالمی وجود ندارد. بنا به تعریف, این اقتصاد به درد این ملت هم نمی

ای در این ملت وجود دارد که ضد خدا نخواهند  های قوی که چه بنیان  دست از خدا و پیامبر بشویند و الئیک بشوند. این

شوند, برای این است که ظرفیت پاسخگویی اسالم نسبت به  شود, و کافر نمی ها انگیزش مادی اصل نمی آن شد, برای 

ییر اصولی باشد. به عبارت دیگر در اروپا هنر عوض شد, رنسانس درست شد و تغ شبهات بسیار نظری عمیق, قوی می

جا نه تنها هنر بلكه هنر, تكنولوژی, اندیشه و دانش از  ها پیدا شد یعنی دین جدید پیدا شد. ولی در این در دین آن

ای که در طول صد سال گذشته ) با تحقیقات میدانی راحت  جا تازه درگیری آغاز شد. درگیری بیرون آمد و در این

آمدند, در  که روحانیت همیشه جلو باشد ولی یک گام عقب, یک گام جلو می گونه نبوده شود آن را معین کرده( این می

گفتند  اند, نمی این درگیری مذهب حفظ شده تا منجر به برتری آن شده است, ملت هم این درگیری را خوب چشیده

 شدند. ها ملحق به دیندارها می گویند, خیر آن ربطی به ما ندارد که دیندارها این چنین می

گیرد, در مورد فاطمه, فاطمه است, از خانه گلی  رت دیگر آقای شریعتی که در حوزه شدیداً مورد نقد قرار میبه عبا

پذیرند. یعنی  کند و ملت آن را با جانشان می خیزد, درباره حضرت علی) علیه السالم( بحث می فاطمه چه انقالبی برمی

بتند و باری هم که  گونه نبود که همان جوانان بی یعنی اینشوند  های در کاخ جوانان اطراف او جمع می همان الئیک

طالب) علیه السالم( روگردان باشند. ممكن است نسبت به بسیاری از  شاه ساخته بود, نسبت به حضرت علی بن ابی



171 ···········································································································································································  

ته شوند. مگر عده بسیار کمی. جریان گذش های اصلی اعتقادات روگردان نمی ضوابط روگردان بشوند ولی نسبت به پایه

پذیرفتند. نبوده است. درصد جمعیت امیر حسین  ای که کفر را می تاریخ ایران نشان داده که گرایشی غالب با دسته

قدر نبود که بتواند بافت کلی کشور را عوض کند. حتی به  گراها آن ها, فدائیان خلق, و ملی ای ای از توده آریانپور, عده

ها, کارشناسی, مالی و  که امكانات دانشگاه های مذهبی ایرا هم نرسیده با این لیتها به اندازه بافت اق نظر بنده بافت این

ها یک چهارم جمعیت ایران باشند هرگز جمعیت  ةا بود؛ ولی اگر مثالً سنی ها, به طور کلی اسیر معادالت این ه رسان

ها  نشدند. و خیلی زود بافت آن های زرتشتی, یا مسیحی یا یهودی ها یک چهارم نشدند. یا حتی به اندازه اقلیت آن

گذاشتند  ها زیاد بود, ولی وقتی نقاب مذهب را کنار می زدند, جمعیت آن شد. تا زمانی که نقاب مذهب را می برچیده می

هایی  جا چه پایه کند که در این شد. این مطلب مسلم می ها یک باره کم می زدند, جمعیت آن و حرف خودشان را می

کند. حتی  کار خودش را می« حرف حق» ها قدرت پاسخگویی دارند. قدرت پاسخگویی و  بنیانوجود دارد که آن 

میرد و روزه را خیرات  اند و کاری به دین ندارند, وقتی مادرش می کسانی که را که دیگر نماز و روزه را مطلقاً ترك کرده

شب هفتم مادرش برای خیرات مادرش کشیده  باشد ولی کند )بنده سراغ دارم( فردی که اصالً وابسته به دین نمی می

کند و به  یعنی نفی مطلق نمی« شاید هم این مایل حق باشد» است, یعنی در عمق ضمیرش این کلمه حضور دارد, که 

 کند. اش خیرات می روی عاطفه« شاید باشد» که  حساب این

صیانت یعنی مصون بودن از آسیب, زمانی های خودمان برگردیم. متغیرهای توسعه را صیانت دانستیم.  به سراغ بحث

شود که انگیزه اقتصادی الهی باشد, به هر نسبت که انگیزه مادی بشود به همان نسبت  مصون بودن از آسیب پیدا می

داری و غلبه آن یعنی اقتصاد دنیاپرستی و مادی برای ما وجود دارد. این صدمه نه تنها صدمه  حضور اقتصاد سرمایه

های صیانت را بیان  شود. ما بعداً زیربخش باشد؛ بلكه حتماً صدمه اقتصادی هم محسوب می ی میسیاسی و فرهنگ

گوئیم: انگیزه باید از انگیزه کفار مصون باشد. اندیشه, یعنی حرکتی که در عالم  کنیم. فعالً درکلیت مطلب می می

در رتبه سوم است, اگر بگوئیم یک  یابد و عمل هم گیرد. در پسندها, انگیزه معنا می توهمات ذهن انجام می

مانند که قدرت  ها, و یک عملی وجود دارد, این سه وقتی مصون می های روحی و عاطفی, یک تفكر و گمانه حساسیت

 باشد.  رویارویی با طرف مقابلشان را داشته باشند. یعنی مقابل مخاطره, خطر, اقتصاد استكباری می
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صاد اسالمی معلوم شد. یعنی نوع انگیزه, نوع تفكر و نوع قلمش فرق دارد. اگر غیر رابطه جوهره صیانت ما با توسعه اقت

گوئیم آناً وبه صورت ذهنی  باشد. به هر نسبتی که بدین گونه باشد) نمی پذیری می از این باشد, از طرف مقابل آسیب

باشیم, به همان نسبت قدرت  گوئیم( به هر نسبتی که ما صیانت داشته باشیم و مصون می« نسبی» عمل کنیم بلكه 

ها جدا شده  از جریان تكامل آن« جریان تكامل ما» گیری اقتصادیمان یعنی  رویارویی داریم. یعنی به هر نسبت جهت

مانیم. به هر نسبت هم که با آن دستگاه حرکت کنیم,  باشد به همان نسبت ما قدرت رویارویی داریم و مصون می

 باشد.  د از مصون بودن مسئله عدالت میطبیعی است که منحل هستیم. بع

)س(: قبل از وارد شدن به مسئله عدالت لطف بفرمائید سئوالی را پاسخ دهید عدالت و اعتماد را که بعد خواهیم گفت 

توانیم به جای آن کلمه  آیا نمی« مصون بودن ا خطر» باشد  ای می امرهای ایجابی هستند, به خالف صیانت که امر نفی

 ای نداشته باشد. گذاریم که معنای نفیایجابی ب

ولی این مشروط به این است که « اقتدار» یا « مندی اسالمی اقتصادی توان» توانیم بگوئیم  )ج(: به عبارت دیگر می

:ه در جریان تكامل اولین چیزی که باید توجه داشته باشیم, تقوای اقتصادی یا  بتوانیم اقتصاد را توصیف بكنیم به این

 ودن است, به میزان تقوا ما پیروزیم.مصون ب

 باشد؛ یعنی اقتدار اسالمی نه اقتدار اسالمی؟ بزنیم, این معنا در آن می« اسالمی» )س(: یعنی وقتی قید اقتدار را 

توسعه اسالمی » پذیرم که آن را عوض کنید. توسعه را  دهم, در عین حال می ای را در ذیل این توضیح می )ج(: کلمه

 قید دوم شد.« اقتدار»شد, بعد « اسالمی»شما « قید توسعة» قرار دادید. اولین « صادیاقتدار اقت

 )س(: در کجا؟

 )ج(: در هدف.

 )س(: شد اقتدار اسالمی اقتصاد ملی.

 جا توسعه نداشت؟ اقتدار اسالمی قرار دادید؟ در این» )ج(: احسنت. اقتدار اسالمی, قید 

 شود این کلمه را به اقتدار اسالمی توسعه اقتصاد ملی تغییر دهیم. حالی می)س(: خیر اقتدار اسالمی اقتصاد ملی. 

 اش ببرید. شود آن را در زیربخش )ج(: چیزی را که برای تعریف تسوعه آوردید, طبیعتاً نمی

 جا جا را باید اصالح کنیم یا این )س(: آن
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 جا بیاورید. را این« قتدارا»توانید  گاه می بگوئید, آن« اقتصاد ملی» )ج(: اگر توسعه اسالمی 

 بشود. زیربخش آن یعنی سردتسه اهداف کالن ما. ...« توسعه اسالمی اقتدارِ اقتصاد ملی«, »هدف»)س(: یعنی 

 باشد.  باشد, متغیرهای توسعه می )ج(: خیر, اهداف کالن نمی

 )س(: اهداف کالن در کجا است؟

 کنند. های شما را درست می )س(: اهداف کالن زیربخش اولین متغیرتان است که هدف

 گویم یعنی سردسته اسن. .. )س(: سردسته اهداف کالن که می

 شود. )ج(: سردسته این است, ولی خود این و این و این )اشاره به جدول( متغیرهای توسعه می

 باشد. )س(: که متغیر اول متغیر هدف می

 باشد. )ج(: بله, دوم به نظر ما متغیر ابزارها می

 متغیر ساختارها؟)س(: 

« ابزار»جا, و متغیر  باشند سوم: متغیر ساختارها هستند. بنابریان متغیر هدف این )ج(: خیر ابزارها غیر از ساختارها می

 متغیر ساختارها.« اعتماد»متغیر ابزارها و « عدالت»باشد, یعنی  جا می این

 )س(: اقتدار متغیر؟

 باشد. )ج(: متغیر اهداف می

 مه روی متغیرهای توسعه هستند.ها ه )س(: این

باشد, باید حتماً به صیانت توصیف بشود.  می« اهداف»متغیر « اقتدار»که  )ج(: بله, متغیرهای توسعه هستند. البته این

آید, )به صروت بزرگمنایی آورده شود( تقوا, تقوای گریز  گوئید به نظر ما می دهید. می را توضیح می« صیانت» جا  در آن

شود بیان کرد. اگر تقوا, تقوای فردی  بشاد. برای تقوا دو معنا می تقوای پرهیز نیست, بلكه تقوای ستیز می باشد نمی

سازد,  می« بازدارندگی» شود تقوای گریز. تقوا فردی که معنای تقوای گریز می دهد. پرهیز از گناه با حالت  باشد, می

باشد نه تقوای گریز. کسی که  تقوای ستیز می« صیانت»سازد.  یبا فعل م« تقوای ستیز»سازد, ولی  نمی« فعل»ولی با 

گوید اصوالً بهتر است که از جامعه دور بشوید. حضور  نشیند. می کند و در خانه می تقوای گریز دارد از شرایط فرار می

معنای آن این است  بشود.« ثید اقتصاد« »اسالمی بودن»بشود, بعد « اقتصاد»که توسعه قید  نداشته باشید. در باره این
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کند, آن را قیچی نماییم. گاهی  که ما توسعه تكنولوژی را بیاوریم, اما مراقبت کرده در مواردی که با اسالم برخورد می

باشد. به  باشد. خود توسعه اسالمی می گوئیم: اصالً باید پایه اقتصاد روی اسالم باشد, توسعه اسالمی اقتصاد می می

گوئیم  سازد. در حالی که صیانتی را که ما می می« حالت سلب»و « نفی»با « تقوای گریز» الً گردیم ک مطلب قبل برمی

سازد. ساختن ابزار, عمل کردن به آن در جنگیزدن. یعنی  می« ساختن» باشد, تقوای ستیز با  می« تقوای ستیز»در 

که:ابتدا مفهوم  د, اقتار اسالمی(, اول اینباش حتماً چند چیز در اقتدار مفروض است, ) در اقتداری که متغیر اهداف می

است؟ که « ستیز»یا « گریز»دوم: مصون بودن به وسیله « صیانت مورد بررسی قرار بگیرد, صیانت یعنی ً مصون بودن

به انفعال « انزوا» باشد.  مصون بودن سازمانی نمی« انزوا»باشد.  گفتیم مصون بودن یک سازمان غیر از یک فرد می

درگیری «, » تقوای ستیز»یا « صیانت»دهد.  باشد. معنای مصون بودن را نمی سازمان در برابر شرایط می کشیده شدن

 باشد. می« و رویارویی

 )س(: یعنی اقتدار اسالمی یا اقتصادی؟

 کنید. )ج(: احسنت, باید این را توضیح بدهید. بعد از این قسمت معنای عدالت را ذکر می

 های آن.. آید بعد دو مرتبه روی شاخه می)س(: التبه اول سه سطح را

یک معنای ساده « وضع کل شیء فی موضوعه»گویند: عدل یعنی  )ج(: بله, معنای عدالت یكی این است که می

است, یعنی « عدل در جریان» تناسب هر چیز. ولی یک قدم باالتر »باشد. یعنی هر چیزی جای خودش باشد.  می

تناسب با »یعنی هماهنگی امور, در رسیدن به مقصد. این معنا «. مقصد»یدن به تناسب جایگاه, هر چیز برای رس»

باشد. به عبارت دیگر عدالت در  ها با یک امر سومی می دارد. تناسب با کمال, معنای هماهنگ بودن جایگاه« کمال

چیز, نظام وزن و بها  بگوئیم. باید وزن و نظام توزین هر« توازن»شود که صحیح است با لقب  جریان توسعه مهنا می

جا با عدالت مصطلح زمین تا آسمان تفاوت دارد.  دادن به هر چیز, متناسب با رسیدن به توسعه باشد. عدالت در این

را هم به آن « ثبت امنیت»شود؛ یعنی : اختالف طبقاتی در مصرف کم بشود, که معنای  عدالتی که در مصرف طرح می

گوئیم.  شود. اما ما چیز دیگری می ثبات می ختالف طبقاتی زیاد باشد, جامعه بیگویند وقتی ا کنند. می اضافه می

خواهید فقر  باشد, می که تمرکز, ابزارها و رشد برای یک دسته می خواهید بگوئید: با وجود این که شما می گوئیم: این می

ریزد  ای که ثبات را به هم می وامل اجتماعیها به عنوان ع ای مهار کنید. مهار فقر, جهل, بیماری و امثال این را به گونه
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گویند باید جمعیت را کم کنید و به جمعیت مثل  شود. در بحث مهار کردن فقر می یعنی منجربه عصیان و نافرمانی می

کاال برخورد کنید, فرم دهید. به میزانی که برای رشد سرمایه مفید است, جمعیت هم مفید است. اطالعات را فرم 

فرم بدهید. که مفهوم کاالیی شدن انسان « توسعه سرمایه» بهداشت و کلیه امور اجتماعی را, تحت شعاع بدهید حتی 

دهند؛ ولی در همان راستا است, یعنی  را نتیجه بدهد. به این مطلب مقدارکمی بیشتر )یک درجه بیشتر( اهمیت می

رار بدهید که آن را همه دارا باشند و سطح گویند: عدالت اجتماعی را باال ببرید, یعنی باری همه یک سقفی ق می

گویند: زیرسقف  باشد. می عمومی بگیرید اعم از تغذیه, پوشاك, مسكن, وسیله حمل و نقل و ارتباط, این سقف عام می

داریم و  فقر را نپذیرید. زیر خط فقر را با تزریق سودی که از سرمایه بدست آمده, یک درصد از سود سرمایه را برمی

شود که  شود, در عوض ثبات ایجاد می کنیم. در این صورت نرخ شتاب آهنگ توسعه سرمایه به نسبت کم می میتوزیع 

کند, که از طریق مالیات و کنترل از نرخ  های مصرفی دولتی جا پیدا می شود. در این مرحله یارانه سوپاپ اطمینان می

گیرد بدون  های انجام می شود فقط یک کمک حفظ میکند. در اولی شتاب  گیرد و شتاب را کم می دسته سرمایه می

گوید از این سقف, کسی  کند, می که خودش را متكفل تعریف سقف برای فقر بداند. در دومی سقف عمومی تعین می این

 را« انگیزه»گویند عدالت اجتماعی به نسبت  دهم. می ها می تر نباشد. یعنی من از سود, سرمایه کم کرد. و به این پایین

گویند اگر از یک مرزی هم بگذرد معنا ندارد که شما بگوئید رشد و توسعه اقتصادی را  کند. لذا می کنترل و کم می

باشد, یعنی دولت  شود, اعتبارهای بسیار بزرگی می جا اعتباراتی که برای سرمایه داریا تصویب می خواهیم. در این می

گوئید: چرا به یک دسته  کند. می ها را تحریک به کار می دهد. انگیزه ی میکند, وام بزرگ میلیارد ها را مدیریت می انگیزه

گویند  شوند. می ای برای دادن اعتبارات قایل می گویند: کارآیی این دسته بیشتر بوده یک ضابطه دهید؟ می خاص می

ظرفیت اداره را دارد, چه اند. کسی که توانسته نشان بدهد که قابلیت و  اند صد نفر بوده کسانی که تقاضای وام کرده

اش را اثبات کند و نیروی  باشد؟ کسی که بتواند پنج درصد این وام را پول تهیه بكند و معقولیت پروژه کسی می

متخصص الزم را جذب کند و مدیریتش را بتواند برای دولت اثبات بكند. چگونه اطالعات و سرمایه توزیع شده که این 

ةا  ؟ روحیه یعنی همان چیزی را که به آن انگیزه گفتید چگونه توزیه شده؟ که اینشود دسته توانمندند, بحث نمی

کنند, افكارش را هم دارند, چه نسبی از آن حقیقی ) فطری( بود, چه نسبتی اجتماعی است؟ اگر  احساس توانایی می

ای  باشد, روحیه صندلی می“ آکنیم قابلیت آن را دارد. زمانی که روی  فردی را به عوان نخست وزیر بگذارید, فرض می
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اش مثل قبل  دارد. اگر او را عزل کنید و به عنوان استاد دانشگاه قرار دهید اگر افكارش هم بلند باشد ولی شدت روحی

مطلقاً از هم بردیه باشد. توانمندی با قابلیت مرزشان ”, گونه نیست که مرز قدتر و شد باشد. به عبارت دیگر این نمی

شد. چون وضعیت شرایط « خمود»بود, دچار « نبوغ»گوئید: شخص دارای  الً در روانشناسی میهمراه است. مث

اش منتهی  گرفت روحیه اش ایجاب کرد. بله مرحوم حضرت اما )ره( وقتی هم در محدودیت شدیدتری قرار می اجتماعی

اش با خدا منشأ این شده بود که  هشب و رابط های نیمه گوئید: گریه کرد؟ می گویند: چه کار می شد. می به خمود نمی

دید زماین که به قدرت  دید. چون خدا را منشأ قدرت می دید. جامعه را منشأ قدرت نمی فقط خدا را منشأ قدرت می

بود, وقتی از ایشان سؤال   بسیار زیادی هم رسید و همه مردم ایاتران در فرودگاه و سراسر ایران به هیجان شدید رسیده

 ها بیایید؟ رکی داید که حال می خواهید بین اینشود چه ادا می

گوید همه ادارکی که ملت نسبت به من دارند من هم نسبت به همه ملت دارم. اشتیاق  گوید هیچ ادراکی ندارم! نمی می

رای گفتند: اگر این ب ها را ببینم یا نبینم در حال حاضر به اوج خودش رسید این را نمی ها چه آن من نسبت به دیدار آن

زنیم و این  باشد, ما این قدر باری او توی سر و سینه می تفاوتی می گویند: این فرد عجل آدم بی مردن نقل بشود, می

گوید: هیچ. این نحوه برخود مال آن حاتشان بود. به نظر بنده با تعبیر دیگری غیر از ریاضیات مختلفی را که خدا در  می

م داد و به یک بلوغی رسیده بود چهارده سال زیارت جامعه را روبروی حضرت علی ربوبیتی برایش مقدّر کرده بود و انجا

مقابل حضرت آ,ده و  6بن ابی طالب افضل صلوات المصلین جز در بیماری سخت از ایشان ترك نشد و هر شب ساعت 

جا بد که  در آناند ایشان توان دیگری داده بود. عالوه بر اینكه یک حقیقت قطعی و یقینی  با حضرت صحبت کرده

 شد. برایشان افاضه می

ای که به هدف توسعه  خواند. موازنه معنایش می« عدالت اجتماعی»با « اقتدار ملی»گردیم.  حال به مطلب خودمان برمی

گوئید.  کنید. که به آن عدالت اقتصادی می رسد. یعنی شما راجع به الگو؛ یعنی معادالت جریان انگیزه الهی بحث می می

گیری اقتصادی نه فقط از مجرای انتخابات  کند. یعنی حضور مردم در تصمیم را تفسیر می« توازن اقتصادی» که  عدالتی

ای تقسیم  های کالن از طریق مجلس باشد, بلكه ابزارها را به گونه گیری و مجلس باشد. حضور مردن نه تنا در تصمیم

د که مشارکت عمومی در امر تولید, توزیع و مصرف امكان ریزی بكنی ای پی بكنید, ساختارهای اجتماعی را به گونه

گیرد که معادله الزم را داشته باشد. یعنی باید هم  گیری را بدهد. این حضور وقتی با آن انگیزش انجام می تصمیم
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 های را مسئله تعاونی« عدالت اجتماعی»ها یكی از الگوهای  ها نباشد. آن غیرمادی باشد و مثل تعاونی« انگیزش»

دهیم )در شكل سوسیالیستی( تا همه مردم یه صورت   گیری می گویند ما ابزار و قدرت تصمیم دانند, می اقتصادی می

سازمانی مشارکت کنند ولی با انگیزه رفاهم مادی, تصمیم را توزیع بكنید, باید تحرك کم بشود. چرا؟ چه فرقی بین 

در مصرف بلكه در تولید و توزیع به عهده دارد با تعاونی اسالمی  های مادی که معنای عدالت اقتصادی را نه فقط تعاونی

 کنید, وجود دارد؟ که ذکر می

  6ادامة جلسة 

گویم پس انگیزه, توسعه  های اقتصادی برای توسعه رفاه بر اساس عدالت اجتماعی انجام بگیرید, می اگر گفتید تعاونی

گوئید: شیب ندارد؛  گویم شیب ندارد. می بهترین عدالت است. میگوئید: خوب  رفاه شد, ولی این طبقاتی نیست. می

زا بشود. او در حرکت  داری باید عقب بیفتد. باید زیان گویم: نرخ شتابش کم است. نسبت به سرمایه یعنی چه؟ می

یک « تنوع مصرف»کند, یعنی اختالف مصرف, اختالف مصرف یعنی  اش چون در مدیریتش ایجاد شیب می تكنولوژی

بهترین تبلیغ برای   کنند, این ها دارند بیشتر مصرف می ای در جلو چشم آن ده بیش از دسته دیگر باشد. چون عدهع

باشد. شما در عدالت اقتصادی  جا ماشین, ماشین مولد حرص می باشد در و آن باشد. حرص مولد حرکت می تحرك می

های  اید. هرم اید این تنوع مصرف را کم کرده مادی آمده اید؟ در نظام تعاونی اید چه کار کرده به دلیل امنیت آمده

ها  های مادی که محرك ندارند. محرك آن ها برای انگیزه گویم: این اید. می اید کنار هم گذاشته کوچک, کوچک را آورده

سان به گیریم چیز دیگری بود, یک بافت دیگری از پرورش ان است. اما اگر شما توانستید بگوئید من جهت ضعیف شده

ها, در دستگاه  دهم, غیر از تمرین رقص آن ها می ها, ورزش ها, ریاضت ام. یعنی یک دسته حرکات, تمرین وجود آورده

شد؟ اگر صد تا زند با صد تا مرد  طلبی را باال ببرند. در رقص چه چیز واقع می شود تا تنوع داری رقص درست می سرمایه

های جنسی وجود داتشه باشد, یعنی هرکسی به وسیله دیدن آن مناظر  کجا باشند, که انواع مختلف تحری در یک

ها را در یک  تواند همه آن رود. یا کسی که صد نوع شیرینی, در مقابل او است نمی ها می شد. و به دنبال آن تحریک می

یی آن را تحریک بیند, صد نوع محرك چشایی و بویا شود, صد نوع می وعده بخورد؛ ولی وقتی وارد مغازه قنادی می

تواند مرتكب بشود, ولی هوس  کند, صد نوع عطر صد نوع لباس, صد نوع منظره وجود دارد, در آن واحد یكی را می می

ةا آوردید آن را  شود. شما صد نوع را در تعاونی است, لذا شدت برای او پیدا می اش به میزان یكی تحریک نشده و تشنگی
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شود, لذا تجمل, تفاخر, استعالء, استكبار, ابزارهای حرص هستند,  گر تحرك پیدا نمیمحدود کرده و پایین آوردید, دی

خوردند  ةا ماست را به یک گونه می گویند اصالً حیات نیست. یک عمری ایرانی داری تا تنوع نباشد می در دستگاه سرمایه

های  ها و طعم ها و رنگ ه با آسانس)ضرب المثل: مثل ماست سفید است.( اما ماست در آمریكا دویست و پنجاه نوع ک

کشد, تازه هر روزی که یكی  روز طول می210ها را برای امتحان کردن بگیرد,  مختلف تولید شد. اگر هر روز یكی از آن

ها میل نداشته  گونه نیست که اگر عالوه بر این نوع, به دو رقم دیگر عالقه داشته باشد به آن گیرد, این ها را می از آن

کند, تحرّك  کند. یعنی احساس فقر در این جامعه وسعت پیدا می توسعه پیدا می« ظرفیت تناول» میل, بیش از  باشد,

 کند. برای ارضاء توسعه پیدا می

شود, آن حرکاتی که  زنی هم یک دسته از حرکات واقع می زنی داریم, در سینه اما اگر گفتید ما در مقابل رقص, سینه

کنند حقایقی در عالم است که آن  ها می این مطلب حقیقت نداشته باشد, وراء این کاری که این که شود نه این  پیدا می

شود. یعنی چه کسی را شخصیت  هایی هم پیدا می سازی ها مطلق را در جای خودش خواهیم گفت. بعداً برای وجود این

دانند؟ این کسی که برای او گریه  تر می شناسند؟ این فردی که برایش سینه زده است چه کسی را انسان برتر می

اند؛ یعنی تحمل مرارت برای نجات عباد, حضرت سید الشهداء صلوات اهلل علیه علت قیامش را بدین گونه بیان  کرده

گویند:  یعنی تا بگیریم بندگان خدا را از جهالت حضرت می« لیستنقض العباد من الجهاله و حیره الضالله» زند  می

باشد. جنگ من سر این  ها می ها و بدی ر را از دست جنود این رذایل بگیریم. جنگ من سر خوبیخواهم تاریخ بش می

هایی بیرون بیاورم.  های خطرناك نجات بدهم. از یک حیرت است که بشر را از یک بیماری عظیم واز یک میكروب

ها و  زنی این افراد را به یک منصب دقت بفرمایید این سینه« لیستنقض العباد من الجهاله و حیره الضالله»گوید  می

کند که برای او ساده است که تالش بكند. البته اگر شما بسترسازی اجتماعی بكنید برای خدا  هایی وصل می معرفت

ها بودند که به  کند. نمونه عینی آن در جبهه بود, اما مدل اقتصادی متناسب با آن در کشور نبود. همین جوان تالش می

گفت: زمانی که جوان ایرانی که اول  کرد و می های شاه در تلویزیون صحبت می فتند. یكی از تئوریستر طرف جبهه می

وشد برای پول این را  گوید. نمی گوید: جانم فدای رهبر, تكان خوردم که چرا چنین چیزی می امید و آرزوی اوست می

دیگر را فدای جانش بكند, در رتبه بعدی باید بگوید. این باید جانش را از همه چیز بیشتر دوست بدارد و چیزهای 

شود: مدیریت بدست داشتن ابزار رفع  هایش را مقدم بر همه بدارد. به عبارت دیگر در دستگاه مادی گفته می خوشی
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جا دستگاهی را در باال  باشد که اصل است و در این نیازهای مادی است, بنابریان انگیزش نسبت به نیزاهای مادی می

های روسی  ای که در تعاونی باشد.بنابریان عدالت اجتماعی آن هرگز به خمودی اید که با انگیزه دیگری می ردهتعریف ک

 ها را تشریح بكنیم.  ای آن باید سر جای خودش تعاونی شود. در فصل مقایسه وجود دارد منتهی نمی

جا ابزارهایش  شود بنابراین در این تأمین میمطلب که عدالت, توازنی که متناسب با جریان است و ظرفیتی که در اقتدار 

شود. زمانی که در معادله الگوها  را ذکر بكنید, یعنی ابزارهای ایجاد توازن در ساختارها, در همین جا عدالت تعریف می

با گوئیم حال ساختارها  گاه می های مطلوبی که داریم مجرا قرار بگیرد, آن تواند برای ظرفیت تعریف شد که چگونه می

 شود. ساختارهای متناسب و کارآیی آن چه هست. ها چگونه درست می این

 ها حرص و تنوع نیست. چرا؟ )س(: فرمودید: در تعاونی

گیرد. وقتی سرمایه توزیع  ها تمرکز سرمایه انجام نمی تواند باشد. چون در تعاونی داری نمی )ج(: خیر به شدت سرمایه

جا شاغل باشند, پس در  شد. وقتی آمدید توزیع ثروت را به نسبت سرانه آن ده نمیها دی های انبوه در تعاونی شد صنعت

ها هفت  ترین هسته تعاونی تواند کار بكند. بعد در این واحد های کوچک هم که به عنوان مثال کوچک جا پول نمی آن

ها هرگز  اشد, در تعاونیب های متعدد می کنید و واحدهای کوچک, کوچكی که مال مشاغل باشد که تعریف می نفر می

اند, به  کنند. اگر گفتیم به کسانی که شاغل بینید, چون سود را به نسبت سرانه و ساعت کار تقسیم می حِرم بزرگ نمی

آید, اختالف  آید ثانیاً: اختالف طبقاتی در مصرف نمی کنند, معنایش این است که اوالً سرمایه نمی نسبتی که کار می

شود یعنی تقاضای مؤثر تغییر پیدا  شود. زمانی که اختالف کم شد, سفارشات تولید عوض می طبقاتی بسیار کم می

 کند. می

 توانیم دویست و پنجاه نوع ماست داشته باشیم؟ جا می )س(: یعنی در این

 210ام تواند تم دار می تواند عمل کند چون یک سرمایه جا اصالت مصرف می جا تقاضایش وجود ندارد, در آن )ج(: در این

 تواند آن کار را بكند. جا کسی نمی نوع آن را بخرد ولو دور بریزد ولی در این

 تواند بخرد. )س(: یعنی روزی یک نوع ماست می

گذاری در تنوع, اجازه  خواهد تنوع را بیاورد, اگر هرم را خرد بكنید میزان مصرف و راندمان به سرمایه که می )ج(: آن

باشد  ثال ساده آن( در یک روستا که درآمد اهالی آن محدود به یک نان بخور و نمیری میدهد. به عبارت دیگر )م نمی
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جا معنا ندارد  گونه نیست, یا در کشوری که بدین گونه باشد( در این )در سابق این چنین بود, ولی در حال حاضر این

های مختلف, با چربی و  د با شكر, با آسانسگویند این آر ها را درست کنید. چون خریدار ندارد. می بگوئیم انواع شیرینی

تومان  700شود. اگر کیلویی  تومان می 700های مختلف, با کاکائو و غیره بخواهیم دست بكنیم قیمت آن کیلویی  خامه

توانید بگوئید. این غیر از  شد, مصرف کننده ندارد مگر یک مرتبه در سال, حداکثر ماهی یک مرتیه, بیش از این نمی

هم یک نوع, بلكه چند نوع, تازه نه تنها  باشد, آن گوئید: جزء اقالم مصرفی روزانه او شیرینی می داری است که می سرمایه

گوئید در هرم انواع مصرف را دارید. به  باشد. می تر از خودش می ها و رده پایین برای خودش, بلكه برای خودش, مهمان

دهد تنوع در  درآمد کارگران, چگونه است, درآمد کارگران اجازه نمی عبارت دیگر ما پایین که بیاییم و بگوییم ردة

توانند یک مرتبه یک کاال را مصرف بكنند, چون کلیه راندمانشان برابر با  مصرف را, گاهی حتی در سال هم نمی

الی خط فقر بیاورد, ها را زیر خط فقر به با ةا بتواند آن شود, هزینه زیر خط فقر. حال اگر تعاونی شان بیشتر نمی هزینه

باشد. یعنی محال است این راحت بتواند یک ویال در شمالم یک ویال  باالی خط فقر غیر از اختالفات طبقاتی شدید می

در فرانسه و یک ویال در مشهد داشته باشد و هر وقت دلش خواست عبادت کند به ویالی مشهد برود و زمانی که 

 دریا برود. خواست کنار دریا برود به ویالی کنار

باشد, متناسب با آن چیزی که تبدیل به عمل  می« ذهنیت و تخیالت»ای دارید که متناسب با آن  یک حالت روحی

گیرد بعد از آن محصولی دارد مثالً  سازی نسبی شرایط عملكرد و عملكرد انجام می آرزو و خیال شد, کم کم بهینه

ه, یعنی در پرستش دنیا به وجود آمده است. ممكن است بنده و باشد در کنهش مادی تولید شد اسكناس که مادی می

باشد که با  بینیم بگوئیم این اسكناس با اسكناس دیگری که در دست فرد دیگری می عالی که باطن کار را نمی جناب

 نیست. باشد ولی واقعیت امر به این گونه تعلق, افكار الهی و شدت فعالیت الهی بدست آمده, رنگ و جایشان یكی می

 والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته
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 بسمه تعالی

 

 وازن در اقتصادـ بررسی مفهوم عدالت یا ت1

 ـ معنای الگو و ابزارهای انتقال قدرت و ثروت1/1

عدالت اقتصادی, »حجت االسالم و المسلمین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم... در جمع بندی مباحث مربوط به 

وت, هرگز یک این نكته مهم را باید بیان داشت, که معنای ابزارهای انتقال قدرت و ثر« عدالت اجتماعی, توازن اقتصادی

های اجتماعی را به نفع یک  گیری ابزارهایی هستند که تصمیم« ثروت و قدرت», بلكه ابزارهای انتقال  کارخانه نیست

« الگوها»کند, که این امر عبارت از  گیری را ایجاد می ی اقتصادی( حل کرده و تصمیم عده )هر چند به نام رشد و توسعه

 است.

ها تشكیل شده و  سازد که اگر تعاونی را تعریف کرده, و بر همین اساس مشخص می« خمودرونق, رکود و »الگوها, 

ها قدرت تبدیل کردن بنزین جامعه, را به بنزین  ی امكانات و ابزارهای الزم در اختیارشان قرار گیرد, این تعاونی کلیه

در آنها وجود ندارد, و در نتیجه خمود و  دهند, چون اختالف طبقاتی ی اجتماعی را کاهش می هواپیما نداشته و انگیزه

باید به سراغ ابزارهایی رفت که آن ابزارها، « رشد اقتدار ملی»آورند. پس برای  رکود اقتصادی را به دنبال می

های اقتصادی بزرگ را در مورد زندگی کل مردم سامان دهند, این ابزارها )یعنی الگوها( باید معنای معادله  گیری تصمیم

 ل را به نحوی بیان کنند, که ابزار انتقال ثروت و قدرت شوند.و تعاد

گویند: حقوق این کارگر باید به  کند؛ الگوها می ی موادسازی کار می به عنوان مثال, یک کارگر ساده در یک کارخانه

کند که  ه میی او چیست؟ چون او مشاهد کنند؟ انگیزه گونه ای پرداخت شود, که به نفع رشد سرمایه باشد, سئوال می

تواند به کارگر بگوید؛ که  دهند که مدیر کارخانه می مدیر کارخانه در زندگی خود مصرف بسیار باالیی دارد، پاسخ می

اگر بیشتر کار کنی به تو پاداش بیشتری خواهم داد و این کارگر هم به هوس همان چیزی که مشاهده کرده است، 

 افت کند. کند که این پاداش را دری تالش بیشتری می

ای دیگر  شود که تصمیم گیریهای اجتماعی را به نفع یک عده و به ضرر عده پس زمانی معنای ابزار بودن آن محقق می

 شكل دهد.
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کنند  ی انتقال ثروت هستند، چون همین ابزارها هستند که مشخص می بنابراین روشن شد که این ابزارها, وسیله

دهند؟  شود. چگونه به این کارگران قرض می ک وجود دارد، چگونه قرض داده میهای این کارگر و سایر که در بان پول

سازد  ها, ابتدا مشكالت بسیار زیاد )یعنی محدودیت های خاصی( وجود دارد, آنگاه مشخص می برای قرض دادن به آن

از کار افتادگی نیز به  میلیون, و وام ازدواج تا دویست هزار تومان، وام 2های مصرفی مثل وام مسكن تا سقف  که وام

شود، مقایسه  ها را جمع کنید و با وامی که به کارخانه پرداخت می ی این وام همین مبلغ قرض داده شود. حال همه

گردد و بین کارگرها  کنید. وام کارخانه شاید دویست میلیون تومان باشد, ولی آیا سود این دویست میلیون تومان باز می

د نه، بلكه این سود باید کارخانه را توسعه دهد. حاال چه قدر از این سود به مالک تعلق گوین شود؟ می تقسیم می

میلیون وام در اختیار شخص مالک برای زندگی قرار گرفته است.  20گویند آن هم برای مالک باشد, یعنی  گیرد؟ می می

وام تعلق گرفته باشد، ولی روشن است که  میلیون 20میلیون, جمعاً  2نفر کارگر هم، هر نفر  10البته شاید به مجموع 

شوند, و به  ی مالک مصرف کنند و لذا کارگران دچار حرص می توانند هر کدام به اندازه نفر نمی 10هیچ یک از این 

ای عمل کنند که تا مصرف خود را باالتر ببرند, چون باالترین تبلیغ و تحریص، زمانی است که آنها مشاهده کنند  گونه

 شان صرف, باالتر شده است. )افزایش یافته است( لوی چشمکه در ج

حال اگر مصرف باالتر را به وسیله تبلیغات, به رخ کارگران بكشند، مثالً بگویند که برای تماشا در اعماق دریاهای کیش 

وام ازدواج و  گاه توان بهره مندی از آن را ندارد، چون این کارگر هنوز به خاطر و تبلیغاتی شبیه این, کارگران هیچ

مسكن خودگرفتار است و باید بسیار زحمت بكشد تا حداقل یک یخچال داشته باشد و در تمام عمر باید برای پرداخت 

 تواند سراغ این چیزها برود. وام مسكن تالش کند تا بتواند, الاقل امكانات سكونت را داشته باشد و هرگز نمی

های اجتماعی نسبت به  ی تصمیم گیری (, ابزارهایی هستند, که وسیلهپس ابزارهای انتقال )قدرت, ثروت, اطالعات

گیرند تا معنای تعادل و معادله روشن شود. و در نتیجه جواب  شوند؛ یعنی آنها چطور تصمیم می مقدورات جامعه می

 شود, نیز در اختیار آنهاست. این که چه چیزی منشأ قدرت و تحرك اقتصادی می

گویند اگر  را بر این ابزارها حاکم سازیم تا ابزارهای مولد ثروت در جامعه مشخص شوند، می حال اگر بخواهیم عدالت

ی این ابزارها را زیر سئوال ببرید و به معنای عدالت لطمه بزنید و یارانه های مصرفی را  معنای عدالت مشخص شده

 قطع کنید، باید این را قبول کنید که رونق اقتصادی کافی نخواهید داشت.
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 ـ بررسی مفهوم اعتماد در اقتصاد2

 پردازیم. می« اعتماد» پس از بحث توازن, به بررسی متغیر سوم یعنی 

ی جامعه, الهی باشد و توازن اقتصادی به این سمت گرایش پیدا کند, الزم است ساختارهای مناسب که به  هرگاه انگیزه

تماد کند که همان امری که در انگیزه, مطرح بود، در باشد، حاکم گردد. یعنی باید اع« اعتماد آفرین»جای تحریص، 

 شود و این اعتماد, با امنیت اجتماعی کامالً متفاوت است. عمل هم مطرح 

 ـ اصل بودن امنیت برای انسان نسبت به امنیت سرمایه در اقتصاد اسالمی1/2

 و کرامت انسانی است؛« امنیت برای انسان»است، اما این اعتماد، « امنیت برای سرمایه»امنیت اجتماعی در نظر آقایان، 

 های الگوی مصرف دولت, اصناف و خانواده ـ ویژگی2/2

« ایثارگری»هستند و ویژگی الگوی مصرف آنها « ایثار» های دولتی در صدد  یعنی اگر فرد مالحظه کرد که دستگاه

« مصرف» ؛ و ویژگی بخش سوم است« عدالت»است؛ و ویژگی الگوی مصرفی بخش دوم, که در حال مشارکت هستند، 

کند, البته نه این  است، یعنی نقش خانواده و کارگاه, انصاف است. معنای انصاف این است که شخص عرفی زندگی می

که هر روز دنبال یک مد و یک اصالت مصرفی باشد، بلكه شخص نسبت به دیگران منصف باشد و منصف زندگی کند و 

 باشد.  برای مصرف بیشتر, منازعه نداشته

 ـ تفاخر و تحقیر حاصل الگوی اصالت مصرف1/2/2

ای مانند چماق  کند, و تقاضای مؤثر خود را تبدیل به وسیله به بیان دیگر, قدرت خریدی که به آن تخصیص پیدا می

برای کوبیدن بر سر دیگران نكند. حاال یک حق مصرف تخصیص, به دست آورده و یک درآمد سرانه ایجاد کرده است, 

ن در آمد سرانه را باید چكار کند؟ چگونه آن را مصرف کند؟ هر چند در زندگی شخصی خود بخواهد خیلی ساده ای

زندگی کند و پول خود را جمع کند و آن را تبدیل به ابزاری برای کوبیدن بر سر دیگران کند, چگونه ممكن است پول 

کردن، یعنی تفاخر به مال باعث تبدیل شدن آن به وسیله تبدیل به ابزاری برای کوبیدن بر سر دیگران شود؟ با تفاخر 

ای برای کوبیدن بر سر دیگران است, چون در تفاخر حتماً تحقیر نسبت به دیگران نهفته است و کسی که بیشترین 

 کند. قدرت تفاخر را داشته باشد، دیگران را بیشتر تحقیر می
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شود که  تر را تحقیر کند، یک نظام مولد حرص ایجاد می پائیناگر این مطلب سازمانی شود, و هر قشری بخواهد اقشار 

دیگر   شود. و اظهار مودت افراد به یک آورد و حسادت نیز سبب نفرت افراد از یک دیگر می حسادت طبقاتی را پدید می

جب تَمَلُق و کنند, ولی از صمیم قلب نیست. هم چنین مو کند، لذا افراد اظهار مودت به یكدیگر می را ریا کارانه می

 شود و رذایل اخالقی نیز با اعتماد سازگار نیست. رذایل اخالقی می

 ـ ایثارگری, عدالت و اصناف حاصل اعتماد و مودت2/2/2

راستگوست و بر همین « حرف و رأی و عمل»همان مودت است. اعتماد کردن به دیگری یعنی اینكه او در « اعتماد»

ی تكیه کردن به, قول  معه اعتماد اقتصادی باشد، یعنی دیگران را امین و شایستهاساس اگر به صورت بسیار کلی در جا

شود و در نتیجه با ایثار که کار دولت باشد, سازگار نیست, اگر دولت در  و عمل آنها بدانند، حتماً مودت درست می

هایی که  ها به دستگاه در تخصیصصفت مصرفی دولت باشد و « یُؤثرون علی أَنفُسِهِم»هزینه کردن, اهل ایثار باشد, و 

شود.  رود و خیانت کم می وابسته به افراد خویش باشد، تخصیص ندهد، در این صورت اعتماد اجتماعی و انضباط باال می

ی اصل نظام اداری، رشوه دادن کاهش یابد، برخوردهای شدید با مردم الزم نیست, بلكه  از نظر ما اگر بخواهیم در برنامه

 آید و این مسئله باید حل شود. ها آسیب دیده, و تحقیر در جامعه به وجود می اد در دستگاهوضعیت اعتم

مند و الگو دار و چه تخمینی و بدون نظم( انجام  اصوالً هرگاه کارآمدی بر اساس تفاخر ) چه در شكل نظم یافته, مدل

ی اینها به  ه البته اگر نظم داشته باشد، همهو امثال آن است ک« ریا، نفاق، حسادت، تملق»ی آن، پیدایش  گرفت، ثمره

 گیرد. ها به صورت ارتباطی انجام می ی این گیرد و هرگاه نظم نداشته باشد، همه صورت سازمانی انجام می

 ـ پیدایش کارآمدی مطلوب در نظام اسالمی محصول اعتماد اقتصادی3/2/2

درستی, فداکاری, عدالت و نسبت به دولت که ایثارگر  اعتماد به صحت و»ی  کارآمدی مطلوب نظام اسالمی, بر پایه

آید, و بر این اساس دیگر  ، پدید می«کنند است و نسبت به ساختارهای تعاونی از این نظر که آنها عادالنه عمل می

تواند تالش مضر کند و در  شود، بخش خصوصی هم دیگر نمی مصرف خانواده از شكل تجملی و تفاخری خارج می

شود، بلكه به عنوان یک سلول مفید اقتصادی به شمار  عنوان یک ویروس خطرناك اجتماعی شناخته نمینتیجه به 

 آید.  می

 آید و اگر اعتماد نباشد, ای است که به دنبال انضباط پدید می بنابراین اعتماد شاخصه



 ···········································································································································································  161 

 ـ تفكیک امور عاطفی از امور اجتماعی اساس پیدایش بی اعتمادی اقتصادی1/2/2

آید. اگر  خود قائل باشد که به هر دو طرف مقابل توانسته برتری پیدا کند, انضباط پدید نمی  ص در باطلیعنی شخ

طور که اکنون در اروپا توحش منظم است, یعنی نظم وجود دارد,  است، همان« حُش منظم    تَوّ»انضباط هم پدید آید 

 فته است.در آن شكل سازمانی یا« تملق، ریا، حرص و حسد»ولی نظمی که 

بینند و  کنید و آنها امور عاطفی را جدا از امور اجتماعی می [ را مشاهده نمی33/11« ]وُود»و « حُبّ»لذا در آنجا 

گویند که باید منطقی کار کرد. درحقیقت آنها به یک دیگر اعتماد  دانند و می کارآمدی را بدون ارتباط با عواطف می

اند بر دیگران غلبه کند. به همین دلیل در اینجا اطالعات در اشكال مختلفی که کند تا بتو ندارند و هر کسی تالش می

شود و هم فكری و تفاهم باطنی وجود ندارد و اطالعات تا آن حد که  دارد, نسبت به داخل آن جامعه, سكرت می

داریم, یعنی در « کفار»شد. ما این بی اعتمادی را نسبت به  دیگران را تحریک به تسلیم شدن کند, به دیگران داده می

آنها را مورد اعتماد خودتان »یعنی « التَتَخِذو ابطانه»اند:  نسبت به کفار فرموده« ولی»درون نظام, اعتماد وجود دارد، 

، تا کجا این امر ادامه دارد؟ تا آنجا که مواظب هستیم «گیری ماست قرار ندهید، چون جهت گیری آنها غیر از جهت

یل )حاکمیت( آنها بر مسلمین نباشد، ولی سبیل ما بر آنها درست است. به فتوای همه آقایان, معامالت اقتصادی سب

پذیریم و برای آنها  را می ربا گرفتن از آنها برای ما عیبی ندارد، اما ربا دادن به آنها درست نیست؛ یعنی تضعیف آنها 

آیند,  ه باشیم الزم است، که وقتی به کشور ما میاحترامات اسالمی قائل نیستیم و باالتر از این هرگاه قدرت داشت

باشند یعنی باید تحقیر شوند و صغیر و پست شمرده شوند. برای مثل اگر روزی قدرت اسالم باال رفت، باید « صاغر»

ه ها وارد شد، در همان رستوران فرودگاه باید آنها را تحقیر کنند و غذای جداگانه به آنها بدهند ک وقتی سفیرکبیر آن

رود، مربوط به شرایطی است که ما در موضع  بیرون از رستوران بخورند. این که همتای سیاسی ما به استقبال آنها می

 است.« مسلم»فقط « مسلم»ضعف هستیم, و اال آنها اصالً همتای مسلمین نیستند، همتای 

 ـ بررسی مفهوم ساختار اقتصادی در دو سطح معادالت و نهاد اقتصادی3/2

» گوئیم  اما در اینجا می« توسعه، ساختار، کارآیی»شدند مثالً  [ معموالً ساختارها در مرحله دوم ذکر می11/17( ]1س

 کنیم، علت این امر چیست؟ ، ابزار و ساختار را در دو مرحله ذکر می«اهداف، ابزار، ساختار»

 ـ ساختار به معنای ابزارهای ایجاد تعادل و معادالت اقتصادی1/3/2
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خواهید آنها را با مدل تطبیق کنید, باید معنای مختلفی را برای آنها  شوند, وقتی می عباراتی که در اینجا مطرح میج( 

 نیز باید مالحظه شود.« نسبی شدن معانی, منسوب شدن و متقوم شدن به هم»قرار دهید, یعنی 

 شود.  استفاده می« معادالت»، یعنی «ابزارهای ایجاد تعادل»ساختار, که در اینجا به معنای 

 های اقتصادی ـ ساختار به معنای ساختار اجتماعی نهادها و سازمان2/3/2

دهای در پائین دیگر این معنا را ندارد؛ بلكه کارآمدی معادالتی آنها، درست شدن ساختارها یا نهادهای اجرایی است. نها

 توان حتماً به عنوان معادله ذکر کرد و کارآمدی آن معادله, درست کردن این ساختارهای اجتماعی است. اجرایی را نمی

چنین صحیح است بگوییم که   هایی است که وظایف خاصی دارند. هم منظور از ساختارهای اجتماعی نهادها، سازمان

ات در معادالت تعیین شده است؟ و یک وظایف و کارآمدی خاصی نیز ها دارای چه اختیاراتی هستند که آن اختیار این

 دارند.

پس خود این ساختار, یک کارآمدی, دارد که این کارآمدی مثالً هم در توزیع ثروت و هم در تولید کاال قابل مالحظه 

نی ساختارهای آید؛ یع ای است که به عنوان محصول آن معادله به شمار می است ولی باالی سر این, یک معادله

 شود. شود، اما در نظام اجتماعی، ساختار محسوب می اجتماعی در توسعه، کارآیی تلقی می

رسد، الزم است  تر به نظر می که تا کنون بیان شد، اقتدار و عدالت روشن« اقتدار، عدالت، اعتماد»( در میان عناوین 1س

ان دیگری به جای آن قرار گیرد؟ چون عدالت در ابزارها و شود یا این که عنو که درباره اعتماد توضیح بیشتری بیان 

« اقتصادی درتوسعه کرامت، توسعه تفاهم و توسعه تعاون»الگوها، روشن و دارای مفهوم است، هم چنین معنای اقتدار 

 مشخص است. اما معنای اعتماد به عنوان یک متغیر اقتصادی چیست؟

 ن یک متغیر اقتصادیـ معنای لغوی و اصطالحی اعتماد به عنوا1/2

 کنید، اعتماد, عنوان صحیحی است.  ج( متغیر در هدف است، اگر متغیرهای توسعه را مطرح می

 ی اعتماد است؟ ( آیا مسئله خود اعتماد است یا امنیت و انضباطی که ثمره1س

شود که  مانی محقق میطلبِ عَمَد و تكیه گاه کردن است و تكیه کردن در جامعه ز»ج( اعتماد از نظر لغت به معنای 

توان عنوان امنیت را به جای این مفهوم گذاشت؟ امنیت  ولی آیا می«, معتقد به صداقت فرد باشد و او را امین بدانید

کند, اما معنای اعتماد این است که فرد تكیه کردن به دیگران را صحیح  یعنی این که خود فرد احساس امنیت می
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آید و  پدید می« صفت»ی به دولت تكیه دارد. یعنی اعتماد عمومی به عنوان یک, داند، یعنی در زندگی اجتماع می

 توان مطرح ساخت. طور که اقتدار ملی و عدالت اسالمی را می همان

کنید، نسبت به ارتباط  توان مطرح ساخت؟ و اگر اعتماد عمومی نباشد, امنیتی را که مطرح می اعتماد عمومی را نیز می

 ت یا نسبت به سرمایه؟ ها با هم اس انسان

 ـ تفاوت معنای امنیت با اعتماد1/1/2

است، اما « سرمایه»کنند امینت برای  شود و امنیتی را که آنها ذکر می در اینجا تفاوت معنای امنیت با اعتماد واضح می

 است.« انسانی»اعتماد یک مسئله 

 ( آیا امنیت برای انسان هم قابل طرح است؟1س

 كری و همكاری براساس جهت گیری الهی اساس پیدایش اعتمادـ همدلی, همف2/1/3

ی مطالبی که تا کنون  ماند. این مطلب با بقیه ج( در امنیت برای انسان؛ مخاطراتی وجود دارد, اما شخص محفوظ می

اساس اعتماد است و جهت گیری حاکم بر آن باید « فكری و همكاری همدلی، هم»مطرح شده، هماهنگ نیست. یعنی 

ی اعتماد عمومی( ایجاد  هی باشد. در اینجا یک نحو, همكاری مورد توجه است که همبستگی اقتصادی را )بر پایهال

مناسب است, ولی اگر همبستگی وجود داشته « امنیت»کند و البته اگر همبستگی مورد نظرتان نباشد، همان عنوان  می

ته باشد, یا به بیان دیگر افراد مُتِقَوم به هم )همانند باشد و هر شخصی منافع خود را عین منافع دیگران دوست داش

 ای برای دیگری نكشد که او را عقب بزنند.  انگشتان یک دست, مشت( شوند و هر کدام در باطن خویش نقشه

 ـ رقابت اقتصادی ضد اعتماد اقتصادی3/1/2

 گیرد. ار میاعتماد خوب است و عنوان اعتماد در اینجا درست در مقابل رقابت اقتصادی قر

رقابت اقتصادی, یک جنگ درونی بدون سر و صدا است که شكل سیاسی و نظامی ندارد؛ ولی حتماً تنازُع برای 

داند که  شود، شرکت می ی اقتصاد وجود دارد. برای مثال بین دو شرکت مناقصه برگزار می براندازی دیگران در محدوده

بینید, آن شرکت در حال  كست خواهد شد. بعد مدیر این شرکت میاگر در این مناقصه برنده شود، شرکت دیگر ورش

گوید:  شود و می ورشكستگی و انحالل است و شش ماه گذشته, خرج شرکت سنگین شده است، اما اصالً ناراحت نمی

کند تا دیگری را حذف کند و طرف  گوید یک رقیب کمتر، تالش می این که می« اگر رقیب کمتر باشد، بهتر است.»
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گر نیست شود. یعنی امنیت اقتصادی وجود دارد, و هر کدام جداگانه تالش کنند, و شخصی که شایستگی دارد، باید دی

شود. در اینجا اصالً اعتماد اقتصادی وجود ندارد و هر فردی تالش  بدود و آن که شایستگی بیشتری دارد, موفق می

ها را بشناسد و از آن  گیری دستگاه ی تصمیم سازد تا شیوه یکند تا اطالعات را برای خود سكرت نگهدارد و کانال م می

 استفاده کند.

 ـ جایگزینی محبت به جای رقابت در اقتصاد اسالمی1/1/2

 را مطرح کرد؟« تعاون یا وحدت اجتماعی یا ایثار»توان  ( آیا به جای اعتماد می2س

شود، کثرت متقوم به هم است که  حظه میج( کلمه وحدت, که جزء متغیرهای هدف است و در این جا کثرت آن مال

توان آن را در اینجا ذکر کرد, چون بخشی از  کند. اگر بخش دولتی در تعاون نیز نباشد، می معنای اعتماد را ذکر می

خواهید بر پایه تعاون )به معنای اسالمی آن( شكل دهید. ولی در اعتماد الزم نیست که همكاری مستقیم,  جامعه را می

ی  یابد. انضباط ثمره ون وجود داشته باشد، مثالً اعتماد به دولت اگر ضعیف باشد, رشوه گرفتن گسترش میمثل تعا

ی رقابت نیز انضباط است. چون انضباط، عمل کردن بر اساس قانون است. وقتی  طور که ثمره اعتماد است، همان

این مكانیزه یا استكباری باشد, ممكن است «, درفتار جامعه باید مكانیزه شود و هرج و مرج نداشته باش»گویید:  می

دانند. در انضباط, تبدیل شدن  الهی باشد و اگر الهی باشد، افراد همدل هستند, و هم دیگر را قابل تكیه کردن می

بینی در یک سطح خاص اجتماعی وجود دارد, یک شخص که چک را برای یک ماه دیگر نوشته و  ها به خوش بدبینی

کنید که آن را پرداخت خواهد کرد ولی در انضباط الهی, اگر در آن روز این فرد  ت، مثالً شما اعتماد میامضاء کرده اس

دچار مشكل شده باشد، شما هم اعتماد دارید که این فرد تالش کرده, ولی نتوانسته پول را تهیه کند و لذا خود شما 

ت نخورد. البته این مطالب با ارتكازات آنها متعارض است, شوید تا پول را برای او تهیه کنید که چک او برگش واسطه می

، «خواهم رقابت را حذف کنم من می»کنند و این که شما بگویید:  ریزی می چون آنها اصالً اقتصاد را, بر اساس رقابت پی

 گویند: هرگاه اختالف طبقات و رقابت را حذف کردید, دیگر اقتصاد نخواهید داشت. می

و سارعوا الی مغفره »کنید  کنید و محبت اسالمی را جایگزین آن می ی رقابت را عوض می ت مسئلهبنابراین شما صور

، جریان دارد، در «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی»در اینجا رقابت در طلب مغفرت است و هم در تمام اشكال « من ربكم

 اینجا سرعت، سرعت الی اهلل است و تنازع و تكالب در آن وجود ندارد.
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, حال شخص باید مالیات بدهد، ما اگر یكی از مالیالتها را خمس بدانیم، در نظامی که رقابت اصل است، یک علم مثالً

درصد سود  20آید تا مالیات ندهند. اما در جامعه اسالمی فرد، یک بار مالیات داده و  سازی و تخصیص پدید می حساب

دهد. دوباره خمس به عنوان رد  حتیاطاً همان خمس دوم را میکند و ا را پرداخت کرده است, بار دوم نیز احتیاط می

درصد از سود  20دهد تا این که اگر در گفتار و کردارش اشكالی وجود داشته باشد، رفع مظالم شود. وقتی  مظالم می

پردازد  یپردازد، یعنی صد تومان او در حال حاضر هشتاد تومان است, دوباره سود دیگر خمس هشتاد تومان را هم, م می

 شود.  و شانزده تومان دیگر از آن کم می

 ـ تشریح معنای اعتماد عمومی در اقتصاد اسالمی1/2

خواهد  ج( این سود را به نرخ سرمایه چگونه محاسبه کرده است؟ به نحوی که ضرر سرمایه را محاسبه نكرده و نمی

ود نداشته است, ولی این فرد امسال سود سرمایه سرمایه خود را به اندازه سال قبل برساند. سال گذشته سرمایه او س

دهد  دهد. هم خود فرد خمس می دارد و دوبار خمس همین سودی را که به دست آورده است می سال گذشته را بر نمی

اند، یعنی خمس عمالً از سود, کسر  دهند. پول را هزینه بخشی از زندگی کرده و هم افراد زیر دست او خمس می

شود. حال خمس را در چرخش اقتصادی زندگی مالحظه که اصل آن تعاون بر تقوی  از هزینه کسر می شود، بلكه نمی

و تقوی در آن اصل است، نه تعاون اقتصادی خاص. پس « است و تعاون اقتصادی خاص در آن نقشی ندارد، تعاون برّ

 است. معنای اعتماد عمومی، اعتماد به دولت در داخل تعاونی، اعتماد به بخش خصوصی

 خواهد، نفی خطر از انسان را به وجود آورد, چه تفاوتی با صیانت دارد؟ ( با توجه به این که اعتماد عمومی می1س

ی اثر آن است. چون جهت گیری و تفكر,  ی علت شئ است و گاهی بر پایه ج( در تعریف یک شئ، گاهی تعریف بر پایه

دیگر خوش بین هستند، و جامعه دارای اقتدار است.   جامعه افراد به یکالهی است و در اعمال, ایثار جریان دارد، در 

روحی، »یابد؛ یعنی آن ظرفیت  کنیم، بدون عدالت تحقق نمی اقتدار را که در اینجا به عوامل درونی آن تجزیه می

عینی آن ظاهر ی  که قبالً ایجاد شده، در این مرحله در قالب الگوهای اجرایی در آمده است و ثمره« فكری، عملی

ی همان مطلب است, اما تجسد دارد. در آنجا پتانسیل را تعریف کردیم و در اینجا شئ را تحویل  شود, که ثمره می

دهیم. به بیان دیگر اینجا ابتدا, علت و بعد اثر و مجری است، اثر هم از سنخ علت است که اگر شكل مادی داشت،  می

 شود. اثر هم مادی می
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ی همدلی و هم جهت بودن است. همان طور که عزیزان رزمنده در  حالت خاصی است که ثمره پس اعتماد عمومی،

کنند, چون قصد اینها از حضور در جبهه  جبهه به یک دیگر اعتماد دارند و هرگز خیال دزدی نسبت به یک دیگر نمی

 هدف دیگری بوده است.

ند, دیگر متغیرهای تغییر نیستند، چون در متغیرهای اما هرگاه این متغیرها به صورت دستگاه انتزاعی ارزیابی شو

توان  گویند: مَقسَم و قَسیم، بودن اقسام نسبت به هم، دیگر نمی شود, یعنی وقتی می انتزاعی، هم سطحی مالحظه می

برای  اجناس نازله را در ردیف اجناس عالیه قرار داد, چون اجناس نازله در دید انتزاعی، بخشی از اجناس عالیه هستند.

مثال هرگاه بگویید: جنس و فصل ماده، جسمیت و ابعاد سه گانه داشتن است و بعد بالفاصله بخواهید انسان را کنار 

گویند: شما باید از سطح جنس پائین تر بیایید و جسم نامی و بعد جسم  گیرند و می جنس بگذارید، از شما اشكال می

 «.ی ناطق جسم نامی متحرك باالراده»یید: نامی متحرك باالراده را مطرح کنید و بعد بگو

پس معنای هم سطحی در آنجا, این است که آیا هر بخش مصداقی از کلی قبلی هست یا نه؟ اما در نگرش غیر انتزاعی 

تواند  در کل، یک مجموعه از اجزاء است که همراه با هم مشغول فعالیت هستند و متغیر اصلی نیز بدون سایر اجزاء نمی

هایی هستند  و در کنار آن متغیرهای فرعی و تبعی نیز وجود دارند، اما اینها از اقسام نیستند, بلكه اینها مؤلفهعمل کند 

 که در منتجه حضور دارند و هرگز با هم برابر نیستند.

کند هرگز متغیرهای اینها را نباید هم  گویید که رنگ، طعم، و سایر خصوصیات سبب تغییر می برای مثل هرگاه می

 کند.  گوییم بعضی نسبت به بعضی دیگر کامالً فرق می سطح با هم تعریف کرد، می

« اهداف، اعتدال در روابط و ابزارها»توانیم بگوئیم: آیا اقتدار در  ( ذکر این عناوین با هم چگونه است؟ مثالً می1س

 شود؟ موجب تكامل و توسعه جامعه می

دهند، ولكن متغیر سومی، تعیّن خارجی آن است نه معادالت  نتیجه میج( اینها متغیرهای توسعه هستند و به توسعه 

 آن.

 ـ تشریح سه عنوان آزادی, اگاهی و ایثار در ارتباط با سه مفهوم همدلی همفكری و همكاری در سطح هدف اقتصاد3

 دهد؟ ( یعنی تعیّن خارجی، رونق اقتصادی اسالمی را نتیجه می1س

 تعیّن خارجی, یا خود تعیّن است؟ چون آن هم دارای تقسیمات است. ج( آیا این رونق از اوصاف درونی
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آزادگی و وابسته »های درونی به بررسی متغیرهای اهداف بپردازیم که قبالً تحت عنوانِ  پس از این باید در بخش

وده و به تا زمانی که شخص آزاده نب«.  همدلی»، مطرح شده است، اما در چه موضوعی باید آزاده باشد؟ در «نبودن

، نفس خود انسان است. آزاد بودن در مورد اسارت «موضوع آزادگی»اصطالح وابسته و متعلق به خودش باشد، چون 

شود، باید آزادگی در هم دلی باشد و اگر وابسته به خود  است و صفت آزاده بودن در مورد آزادگی از خود, مطرح می

دل شوند؛ یعنی نباید وابستگی به درون   ی کند و دیگران هم با او همتواند با دیگران هم دل نباشد و آزاده باشد، می

تعریف شود, بلكه باید تعلق به هدف, و یک هدف داشته باشد و به هر نسبتی که آزادگی از درون و تعلق به هدف پیدا 

 شد, شریک در هدف پیدا کند. 

گیری اقتصادی  دلی, جهت شود و این آزادگی در هم ی آن هدف مطرح می درباره« انتظارات، ارتباطات، اقتدار» عناوین 

شود  کند و ریشه و مبنای سایر امور همین است, یعنی هرگاه کانال عوض شود، سایر امور هم تفسیر می را مشخص می

های افراد معنا و مفهوم پیدا  و در این بستر آزادگی, آزادگی تعلق به آرمان و تعلق به خدای متعال است که تالش

 ند.ک می

شود، چون آگاهی هم اسالمی و غیر اسالمی دارد. آگاهی اسالمی پس از آزادگی واقع  فكری مطرح می آگاهی نیز در هم

« انتظارات، ارتباطات، اقتدار»گونه خویشتن داری به نفع خود ندارد و هر گونه اطالعی را که نسبت به  شود و هیچ می

دهد, مگر این که اشاعه آن مطلب برای  او هم همین گونه است( قرار می دارد، در اختیار دوست خود )که اعتماد دارد،

کند و فشار آن را خودش  ای دارد، اما آن را ذکر ثنمی هدف مضر باشد. برای مثال خبر ورشكستگی یا خبر ناامید کننده

منفی را به کسانی که  کند. نكات کند و نقاط مثبت و نكاتی را که در سایه همكاری قابل عالج است، طرح می تحمل می

 ها برای حل آن تدبیری بیاندیشند. دهد تا آن مسئول آن هستند، انتقال می

بندی سیاسی و آرمانی است، نه این که اقتصادی باشد, چرا؟ چون قدرت اقتصادی را  بندی اطالعات یک طبقه طبقه

 از نظام و وابسته بودن به خود معنا کند.تحت قدرت نظام اسالمی تعریف کرده است، نه این که آزادی را آزاده بودن 

اند، اینها از  کسانی که در طول مدت دفاع مقدس، سودهای کالنی به دست آوردند و فرصت را برای خود غنیمت شمرده

آزاد هستند و یک نظام وابسته به خود هستند و کسی که اسیر خود باشد، حتماً « اسالم و آرمانها و اهداف انسانی»

 سته به دشمن نیزهست.اسیر و واب
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گیری و بهینه شدن موضع پس از جهت، در هماهنگ شدن اطالعات است. شناخت  اصوالً شناخت موضع و موضع

تناسب هر موضوع نسبت به جهت اگر آرمانی باشد, در جهت گیری یک معنای خاص دارد، اما اگر به نفع شخصی خود 

 فرد برگردد، یک معنای دیگری دارد.

فكری, ایثار در همكاری, بدون توقع به چیزی همكاری کردن، گذشت کردن در همكاری  آگاهی در همپس باید گفت: 

ذکر شده است، هر « جهاد»برای دست یابی به هدف و آرمان، که همان تالش و برای تالشی که اسالمی باشد، عنوان 

تمام « ضَل سعیهم فی الحیوه الدنیا» [07/17اند: ] چند که تالش اقتصادی باشد، اما در مورد تالش الحادی فرموده

دهند اما  کنند کار خوبی انجام می فكر می« یُحسبون أنَهم یُحسنون صُنعا»همت خود را به کار گرفته, و در عین حال 

 و زیان بارتر از همه هستند.« هَل اُنبئكم باألخسرین أعماالً[ »37/17این جزء اخسرین اعمال است ]

نیست! رقابت آنها قید و صفت « ضَلَّ سَعیهم فی الحیوه الدنیا»داری, مصداق  نظام سرمایه بنابراین رقابت اقتصادی

تا آنجا که مجرم شناخته نشود, و البته اگر »اخالقی ندارد, بلكه این رقابت دارای قید مشروعیت قانونی است؛ یعنی 

عاریف و برای تغییر تكالیف و هم برای تغییر بتواند قانون را هم عوض کند، این است که در نظام سرمایه برای تغییر ت

ای که تالوت شد؛  کند. ویژگی نظام سرمایه داری و مصداق روشن آیه تطبیق دادن آن به نفع خود، با دیگران رقابت می

مندی بیشتر خود تعریف کند، ولی اگر مشروعیت را بپذیرد و بدون این که  خواهد مشروعیت را به توان یعنی فرد می

 افتند، ناراحت نیست؛  د از دیگران سبقت بگیرد، تالش کند و از این که به خاطر تالش او, دیگران پیش میبخواه

 ـ آزادی, آگاهی, ایثار متغیرهای هدف یا اقتدار اسالمی1/3

کاری که برابر با مجاهده است. مجموع اینها جزء متغیرهای هدف یا متغیرهای اقتدار است. پس  یعنی ایثار در هم

کند  داری انگیزه وجود دارد، در اینجا هم انگیزش هست، ولی ماشین عملكرد آن فرق می طور که در نظام سرمایه انهم

شود، نهفته است, چون در اینجا برای انسان، اختیار قائل است و  و علت بیان این نكته در تعریف دیگری که از انسان می

نها در انتخاب و بهینه کردن، بلكه در رقابت نیز وجود دارد، یعنی تواند جهت را عوض کند، نه ت گوید: انسان می می

 کند. گیری را ولی در یک جهت الهی بهینه می موضع

( وقتی توسعه اسالمی به عنوان هدف انتخاب شد, متغیر اصلی آن اقتدار اسالمی است، حال جایگاه عزت اسالمی 1س

 کجاست؟
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اند. اگر عزت را از اقتدار جدا کنید,  اند؛ یعنی حل شده با هم مخلوط شدهج( عزت در اقتدار یكی شد و عزت و اقتدار 

پایگاه قدرت، چیز دیگری غیر از اسالم است، و به بیان عرفانی, یک نوع شرك است که مادیات و خداوند هر دو با هم 

 گیرند. مورد توجه قرار می

 ـ فراگیری مفهومی اقتدار نسبت به مفهوم عزت2/3

 عزت و قید اقتدار، اسالمی باشد، به چه صورت است؟ ( اگر قید 1س

است، حال اگر احترام « قدرت»و اقتدار، « احترام»ج( عنوان جامع عزت و اقتدار, همان اقتدار است؛ چون عزت, یعنی 

شود؟ قدرت اسالمی جز در سایه استغناء عزت اسالمی پیدا  شوند، چه می اسالمی و قدرت اقتصادی با هم جمع 

 دهد، همان منشأ قدرت است. د، استغنایی که ایثار را نتیجه میشو نمی

 ـ دلیل به کارگیری مفهوم توسعه در اقتصاد و نه تكامل1

گوئیم: توسعه اسالمی  کنیم و می ( اگر توسعه معادل تكامل است, چرا لفظ توسعه را در مورد اقتصاد, مطرح می1س

 کنیم؟ مورد اقتصاد مطرح نمیگوییم تكامل؟ و تكامل را در  اقتصادی, چرا نمی

شود.  برای ابزار و تكنولوژی عنوان می«, توسعه»شود و  ج( تكامل, لفظی است که بیشتر در اخالقیات فردی مطرح می

کند. اگر تكامل را  سازیم، اما نوع آن فرق می کند. تمدن را می ما به دنبال توسعه تكنولوژی هستیم، اما نوع آن فرق می

بوده است، مثالً جناب سلمان یک فرد متكامل است، جامعه حتی اگر تكامل همیشه اسالمی »گویند:  مطرح کنید, می

خواهید به کمال نفس فردی، قید اجتماعی بزنید, که در  اما شما می« هیچ تكنولوژی هم نداشته باشد، متكامل است.

و فقط  شود و اگر بخواهید معنای سیاسی و فرهنگی آن را هم کنار بگذارید این صورت تكامل اجتماعی اسالمی می

، اما این عنوان رسا و مشخص نیست، که آیا ما «تكامل اقتصادی اسالمی»گویید:  برای بخش اقتصاد صحبت کنید, می

 ی استغناء و ایثار داریم, یا این که تكنولوژی نیز داریم, که در اینجا بگوئیم: تكنولوژی داریم, و برتر است.  فقط روحیه

 والسالم علیكم و رحمه اهلل
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 جلسه: یازدهم

 79/ 23/12تاریخ:

 ـ معنای صیانت در اقتصاد1

 «عزت»مفهوم ـ توسعه مفهومی صیانت نسبت به 1/1

«, عزت»حجت االسالم و المسلمین حسینی: برای خودمان هم اولی اینطوری است که در اسمِ, این باال، به جای 

گذاریم والّا صحیح آن است که  کنیم و اسم آن را عزت می قرار گیرد, ولكن برای ایجاد تفاهم, تنزل می« صیانت»

 در باال قرار بگیرد.« صیانت اسالمی»

 به حالت اثباتی برسد.« نفیی» ضی حسینی: چون باید از حالت برادر مرت

 ـ صیانت به معنای برتری و عزت به معنای محترم بودن1/1/1

که به معنای مصون بودن است، به معنای « صیانت»گیرید, به عبارت دیگر  را فقط تقوای پرهیز می  ج( خیر, تقوی

 برتری هم آمده است.

 زم است عوض شود؟س( عزت چه نقصانی دارد که ال

 به معنای محترم بودن است و لزومی به برتری ندارد, در حالی که صیانت به معنای برتری بودن است. « عزیز بودن»ج( 

 س( اقتدار به معنای برتری است؟

 نظر از کرامت نفس است. همراه صیانت باید چیز دیگری هم باشد. ج( اقتدار به معنای قدرت با صرف

شود، در حالی که صیانت به معنای مصون بودن است و معنای برتری در آن  ونه برتری مالحظه میس( از صیانت چگ

 نیست؟

 ج( یک معنایی که خیلی زیاد آن ]را[ در دائره المعارف دارید و تقریباً جا افتاده و پذیرفته شده است, تقوی است.

 س( که حالت نفیی در اسالم ندارد.

ج( که این حالت را در اسالم ندارد. تقوای به معنای پرهیز, فقط در بین شما جا افتاده است. چه کسی در جنگ 

 طالب بود؟  تر و أشجع از علی بن ابی متقی
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که اگر به معنای آزادگی « آزادگی»ی  به عبارت دیگر تقوی, اگر تقوای پرهیز باشد به معنای بازدارنده است, مثل کلمه

آورد و اگر آزادگی به معنای آزادی در حقوق شخصی باشد، به مقدار زیادی فرد  یود باشد, خیلی شجاعت مینفس از ق

 تواند انجام دهد. کند و هیچ کاری نمی گیر می

ترجمه نمودید. « ی تعاون ی تكامل, توسعه ی کرامت, توسعه توسعه»رسد که در یک جایی آزادگی را به  س( به نظر می

ی   ی کرامت انسانی, توسعه توسعه»همدلی را در این طرف بیان کردید و این طرف را هم به این ترتیب  یعنی آزادگی در

برید، جدول ما عوض  که آیا وقتی کرامت را باال می پر کردید. حال سؤال این« ی تعاون اسالمی تفاهم اجتماعی, توسعه

 ست؟اید؟ چه اتفاقی افتاده ا شده است؟ یعنی لغت آن را عوض کرده

 ـ هویت ابزاری داشتن لغات )نه هویت اصلی( در دستگاه نظام والیت2/1/1

ج( بله. به صورت یک قاعده کلی در ذهنتان باشد که: برای لغات هویت اصلی قائل نیستیم, بلكه لغات برای ما ابزاری 

کند که  خودمان معین میتوانیم به کار بگیریم, یعنی به عبارت دیگر توضیح  است که هر جا به یک صورت آن را می

 گیریم. لغت یعنی چه؟ توضیح هم متناسب با منزلتی است که آن را به کار می

شویم تا معلوم شود چه معنایی دارد. مثالً اگر گفته شود استراتژی مال  به عبارت بهتر, ما به لغت هرگز مقید نمی

گوییم صحیح است. چرا که ما در  چه ما می ست و آن گوییم: استفاده از استراتژی به آن معنا غلط ا ها است, می فرنگی

سر ادبیات, فلسفه است. یعنی چه؟ یعنی لغت ابزار مفاهمه و پشت سر آن مفهوم است که   لغت قائل هستیم, که پشت

باشد, یعنی نظام تولید مفاهیم شما  سر آن می  ای است که پشت کوچک و بزرگ شدن مفهوم، مربوط به فلسفه

گوییم که معنای عرفی استصحاب و برائت چیست؟ چون معنای  مفهومی دارید. بنابراین هرگز نمیگوید، چه  می

 استصحاب در علم اصول این است. اگر بخواهید معنایش را در ارتكازات ببرید, یک حرف دیگری خواهد بود.

 ـ برای اقتصاد در سطح توسعه2

 «و مجاهده گیری, موضع گیری  جهت»ـ آزادی اقتصادی در سه سطح 1/2

گیری اقتصادی که نتیجه آن همدلی اقتصادی  ی آزادگی در جهت توسعه»جا این عبارت درست است:  س( پس تا این

 چه مشكلی داشت؟« توسعه آزادگی اقتصادی، در همدلی اسالمی»اما عبارت «. شود اسالمی می

 توانید در باال بنویسید. ج( آزادگیِ اقتصادی، نقصی ندارد, می
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 گیری در آن لحاظ نشده است؟ قید جهت س( یعنی

 شود به لحاظ این است که معلوم شود شما مثالً در چه چیزی آزاد هستید. گیری که به آن داده می ج( جهت

 س( آزادگیِ اقتصادی.

گیری هستید؟ در چه  گیری و یا در سطح جهت ج( در چه سطحی از آزادگی اقتصادی هستید؟ آیا در سطح موضع

 آزادی هست, وابستگی اقتصادی نیست. سطحی هستید؟ 

 س( آزادی با آزادگی دو چیز است.

آید وابسته نبودنِ به اقتصاد در نیّت مطرح باشد, یعنی در سه نیّت است که  ج( آزادی، یعنی وابسته نبودن. به نظر می

 شود. شود یا متعلَق نمی شخص وابسته و متعلَق می

به « گیری جهت»از عناوین جا افتاده انقالبی هستند. « گیری, مجاهده موضع گیری, جهت»آید که  در کل به نظر ما می

شود  کنم، نمی معنای تعیین یک مرام و یک جهت است که حول آن جهت شما مثالً صد تا موضع دارید, مثالً عرض می

شود. آن  اقع میگیری در یک جهت و گیری تلوّن است، ولی تعدد در موضع گیری صد تا باشد، چون تعدد در جهت جهت

ها حاکم  گیری چیزی که بر همه موضع گوییم معنای آزادی همیشه تناسب دارد، )یعنی تناسب اولی( با آن وقت می

 ها آزاد هستید، چون جهت شما آزاد است. گیری است. صحیح است که شما در همه موضع

 ـ بررسی اقتصاد در سطح کالن اجتماعی3

 ی در تصمیم گیریـ معنای مدیریت نهادهای دولت1/3

 های دیگر انجام دهیم. ی دیگر را توضیح بفرمایید تا برگردیم اصالحات بعدی را در خانه س( اول شش تا خانه

گیری معنای الگوی تولید را  , در تصمیم ج( عدالت و اعتماد را معنا کردیم, حال باید دید که آیا مدیریت نهادهای دولتی

 دهد یا خیر؟ می

 دهد؟ یا توازن اسالمی در الگوی تولید را میس( الگوی تولید 

گذراند,  رسد, دولت یک قوانینی را می ج( توازن اسالمی، همان الگوی اسالمی تولید است. در بحث مدیریت به نظر می

گیرد, یعنی  ها را هم می گیری یعنی حق گذراندنِ قانون دارد، نه فقط تصمیم بگیرد، بلكه تصمیم نسبت به تصمیم

 ها تصویب شد. گردد. تولید نسبت به تصمیم ها به تصمیمی که دولت گرفته است، برمی تصمیم مشروعیت
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گردد؛ نه فقط به  گیری دولت برمی بنابراین مشروعیت عمل به قوانین و مشروعیت روابط اجتماعی به نظام تصمیم

کند و به مجلس  عی درست میهای اجتما بست برای حل بن  تصمیمات اجرایی دولت ـ برگردد. مثالً دولت یک طرح

گیری  شود. باز دولت تصمیم گیری مردم می دهد و رأی مجلس مجرای تصمیم دهد, مجلس پس از بررسی رأی می می

گیری سومی هم دارد که نسبت  گیرد. تصمیم می  ها هم تصمیم دوّمی دارد، نه نسبت به روابط، بلكه نسبت به تخصیص

 گیرد. به اجراء تصمیم می

 گیری و درالگوی تولید ثروت  حداکثری بودن سهم نهادهای دولتی در تصمیمـ 1/2/3

گیری  ها حكومت دارد, یعنی در حقیقت بر مشروعیت حكومت دارد. تصمیم گیری ی تصمیم بر همه  گیری اولیه تصمیم

ی  هر سهدهد. که  گیری سوم آن, کمیات تخصیص یافته را تطبیق می دهد. تصمیم دوم آن, کمیات را تخصیص می

گیری  توانند بگیرند، نقش اساسی دارند؛ یعنی فضایِ تصمیم های خرد و کالنی که مردم می گیری ها در تصمیم این

توانند انجام بدهند. مثالً مردم تصمیم  کند. هرگونه مشارکتی که مردم بكنند، در این فضای اجتماعی می درست می

گونه نیست که حق انتخاب  عامِلِین خُرد یا در خرید ساده باشد. اینگیرند که حاال در شرکت یا اوقاف یا در مُت می

ها را یک  شود. نظامی که محدودیت تقاضای مؤثر یا قدرت خرید, آن نداشته باشند, ولی انتخابشان در یک نظام واقع می

 دهند.  ا انجام میکند و انتخاب را در یک فض کند، محدودیتِ روابط اجتماعی هم آنان را کنترل می درجه کنترل می

 ـ رابطه الگوی تولید ثروت با الگوی تصمیم و نقش روابط اجتماعی2/2/3

گویید تولید چه ربطی به تصمیم  گویند الگوی تصمیم چگونه است؟ می گوییم الگوی تولید خوب یا بد است؟ می ما می

« مشروعیت»بخواهد تولید شود، حتماً گوییم محال است تولید بدون تصمیم انجام گیرد. هرگونه تولیدی که  دارد؟ می

توان یک چیزی را به صورت اجتماعی تولید  الزم دارد, یعنی با این شرایط می« مصارف اجتماعی»و « منابع مالی»و 

 کرد.

که از خیلی چیزها   توان یک ورقه را برداشت و نقاشی خوبی کشید یا یک خط خوبی نوشت, منوط به این البته می

نشینم و این خط  خواهد کسی کمک کند یا نكند, یا کسی بپسندد یا نپسندد, من می یعنی بگویید: میصرف نظر شود, 

شود که آیا شرایط اجتماعی به شما اجازه  کشم، ولی از او سئوال می نویسم یا این نقاشی خوب را می خوب را می

 کنید. ه ایجاب میچه که به شما وابسته است، چگون دهد یا خیر؟ یعنی هزینه زندگی و آن می
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آید و  شود که داخل بازار می شود و یک پوستری می یعنی به عبارت دیگر وقتی این کار تمام شد, تازه اجتماعی می

 گیری هستید. خریدار دارد, یعنی شما در سقف نظام تصمیم

آن دخالت مستقیم دارند، افزارها, برای ارضاء  اگر ما برای پیدایش نیازها در یک جامعه قائل شویم که ابزارها, سخت

 گویند اصوالً بافتش تولید چگونه باید باشد؟ افزارها، روابط اجتماعی هستند که می گویم باالی سخت می

گوییم که  گیری و در الگوی تولید بیشترین سهم تأثیر را دارند. البته نمی پس طبق نظر ما نهادهای دولتی در تصمیم

آن مال دولت, در بخش  1وقت  , بكنیم و اصل سهم تأثیر هفت باشد، آن 1،2, 1 دیگران هیچ سهمی ندارند؛ یعنی اگر

که « تناظر»است. )که البته اگر این سه تا را یک تغییر جزیی بدهیم، عیبی ندارد؛ یعنی به جای « اولویت»و « تناظر»

بیاوریم و تدبیر را سوم بیاوریم. را بیاوریم که بگوییم ترتیب و تنظیم را باالی جای ترتیب « ترکیب»کلمه ریاضی است، 

 جویی برنامه شود. بندی موضوعات شود، بعد سازماندهی و بعد هم چاره جویی است. اوّلی طبقه که تدبیر به معنای چاره

 ـ معنای مشارکت, نهادهای اجتماعی در الگوی تخصیص و توزیع ثروت2/3

شود، مشروعیت آن  ارند. هر تصمیمی که گرفته میدخالت د« تخصیص»گوییم, نهادهای اجتماعی در  در مشارکت می

گردد که یک نظام است. یادمان نرود که در تولید، آن اصل است, ولی در توزیع، یعنی  ساز برمی به ماشین تصمیم

« داری سرمایه»یا « سوسیالیستی»کند فضایی که درست شده فضای  مشارکت جامعه اصل است و فرق نمی« جریان»

کند, الگوی توزیع است نه الگوی تولید.  چیزی که در این فضا حرکت می د. وقتی فضا درست شد، آن باش« اسالمی»یا 

شود که این یک سطح از معنا است. ولی  ی بازرگانی و توزیع کاال تعریف می یعنی چه؟ گاهی الگوی توزیع به مسئله

یست و کلیه تولیدکنندگان و بازرگانان و مصرف شود، که در آن اصالً بازرگانی ن گاهی به الگویِ توزیع ثروت معنا می

 جا هستند. کنندگان در این

 ـ بازگشت معنای الگوی توزیع ثروت به چگونگی الگوی تخصیص1/2/3

گویید, به معنای این است که ثروت چگونه تقسیم شود؟ و چگونگی تقسیم آن به چگونگی الگوی  وقتی توزیع ثروت می

واهید چه کار بكنید. مثالً اگر در الگوی تخصیص بخواهید بخش فرهنگی، خ گردد که می تخصیص شما برمی

ترین بخش بشود و بیشترین تخصیص را به بخش فرهنگی بدهید, طبیعتاً چرخش اجتماعی که در توزیع ثروت  درشت

 کند. تر می گیرد، آن بخش را درشت انجام می
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به جای الگوی توزیع، اگر الگوی تخصیص قرار داده  گیرد یا در تخصیص ثروت؟ یعنی س( در توزیع ثروت انجام می

 شود، شاید رساتر باشد.

 ـ تشریح معنای الگوی تخصیص2/2/3

دهد. به عبارت دیگر  ج( الگوی تخصیص معنایش این است که پولی که دولت از منابع خاص خود به یک دسته قرار می

اولِ ما اقتصاد, یا کشاورزی یا صنعت قرار دارد, به چه گوید در اولویت  گوید به چه کسانی قرض بدهید؟ مثالً می می

گوید به چه نسبتی به او وام بدهید, به  ها وام بدهید. یا اگر احیاناً فرهنگ را در اولویتِ اول قرار دهد، می نسبت به این

آید، ولی  ت میشود, بیشتر به نظر مسئله دول گویند. این الگوی تخصیص وقتی گفته می می« الگوی تخصیص»این کار، 

مشارکت مردم در تخصیص, غیر از تخصیص دادن دولت است, چون گاهی فاعل تخصیص دادن دولت و گاهی مردم 

هایی است که دست  هستند. اگر فاعل عموم مردم و نهادهای اجتماعی بودند, آن وقت الگوی توزیع ثروت، غیر از ثروت

شود  گویید این مقدار میلیارد تومان می نویسد, بعد می غیر ذلک میدولت است؛ مثالً شما کل درآمد دولت را از نفت و 

گیرد؛ کل تولید ناخالص ملی چگونه  ی کل تولیداتی که در کشور به وسیله افراد انجام می گویید این به اضافه و بعد می

ست دولت شود؟ این تخصیص اجتماعی است، نه اینكه تخصیص دولتی باشد. در تخصیص دولتی ممكن ا تقسیم می

اصالً هیچ دوست نداشته باشد یک عده خاصی که جمعیت آنها در تهران سه هزار نفر است که هر کدام آنها پنج هزار 

 توانند تكان بدهند. میلیارد دارند که حجم پول بانک مرکزی را می

 میلیارد تومان؟ 100هزار میلیارد ریال، یعنی  1س( هر نفر 

قدر درشت است که وقتی آن را تكان بدهند، بانک به هم   م نیست, ولی رقم آن, آنج( االن رقم آن دقیقاً در خاطر

خواهد که سه هزار نفر این اندازه قدرت داشته باشد.  خورد. اگر گفتند سه هزار نفر این اندازه قدرت دارند، دولت نمی می

نه تخصیص خود افراد یا تخصیص خواهد؟ از طریق تخصیص عمومی،  این کار ابزارهای اجتماعی را از چه طریق می

میلیارد تومان بگیرید و  1000گیر کند. حال  تواند دولت را زمین ای است که می ای به گونه دولتی. اگر گفتند پول عده

 میلیارد تومان هم ضرب در سه هزار نفر شود، خیلی زیاد است. 1000هزار آن را حذف کنید. 

 ارد هم از ذهن دور است.س( پنج میلیارد تومان باشد؟ پنجاه میلی



 ···········································································································································································  206 

شود که  هزار میلیارد تومان می 11ج( هر نفری را پنج میلیارد تومان در نظر بگیرید و ضرب در سه هزار که بكنید، 

ی افرادِ فردی هم  خواهد این اندازه پول دست کسی بدهد. جامعه تواند، دولت را تكان بدهد. دولت هرگز نمی می

کند در الگوی توزیع است که  دهد، از طریق حرکتی که می عه نظامی را که تخصیص میخواهند بدهد، ولی کل جام نمی

 رسد. ها می این اندازه ثروت به آن

 ـ تفاوت در معنای الگوی توزیع کاال با الگوی توزیع ثروت3/2/3

ی  ست که به وسیلهجا به معنای الگوی توزیع کاال نیست، بلكه به عنوان الگوی توزیع ثروت ا پس الگوی توزیع در این

کند نه تخصیص دولتی. تخصیص دولتی بودجه مخصوصی دارد که اختیارات روی آن هم  تخصیص اجتماعی، عمل می

تواند خرج کند. خرج خود و هزینه جاری خودش را باید بدهد, هزینه عمرانی هم  بسیار محدود است, این اندازه نمی

 کنند. دارد, یک چیزی هم بدهد تا دیگران روی آن کار

ی  معنای بخش واضح شد؟ مشارکت نهادهای اجتماعی که مجموعه عوامل تولید در جامعه هستند. در عملیات مجموعه

شود, یعنی  شود, بلكه در سمت دوم آن دیده می عوامل تولید در جامعه دولت, دیگر در سمت دولتی بودن دیده نمی

ها هم در الگوی  کنند, پول آن گیرند و خرج می آنها پول می سازی دارد, های وابسته برای راه مثالً دولت یک شرکت

 چرخد. تخصیص اجتماعی می

 ـ بررسی جایگاه نهاد خانواده در سطح اجراء و مباشرت اقتصادی3/3

 شود؟ ها بگذاریم، بعد بگوییم مباشرت خانواده در اجراء نمی شود خانواده را هم در کنار آن حال آیا می

 ادی در سطح خردـ بررسی مفاهیم اقتص1

 ـ معنای الگوی مصرف دولت و خانواده1/1

کند و یک  گردد یا دولت تشكیالت درست می در الگوی مصرف, یک مصارف دولتی داریم که سمینار برگزار می

ها یک هزینه جاری دارند. که  دهد. ولی همه این گذاری یک اداراتی دارد, یک خدماتی انجام می های قانون گردهمایی

توانید در جامعه دست بگذارید و بگویید هزینه جاری آنجا نیست، بلكه صحیح است بگوییم هرگونه خرجی  ا نمیهیچ ج

جا یک ساختمانی با  گوید در این پردازد. مثالً می کند, در حقیقت غیرمستقیم به هزینه جاری پول می در خدمات می

گوییم این پول گیر چه کسی  ا چنین بكنید. ما میهزار تومان بسازید و سنگ آن ر 100هزار تومان یا  10متری 
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رود,  شود, به غیر مقداری که صادرات شده و بیرون از کشور می گوید آخر کار در خانواده است که خرج می آید؟ می می

و  شود، بنابر تعریفی که از خانواده دارید، زن و مرد بینید دارد مصرف می اما هر چه در داخل کشور است, آنجا که می

ترین نهاد کشور از نظر کمّی است؛ مثالً همه شصت  فرزندانش هستند که در حال مصرف هستند. نهاد خانواده گسترده

میلیون خانوار هستند در صورتی که هر خانوار را شش نفر بگیرید. حاال الگوی مصرف  10توان گفت که  میلیون را می

ها طبقاتی مصرف بكنند  در تعداد نفر در کشور وجود دارد. حال اگر اینها، هر اندازه کم و زیاد بشود, ضرب  این خانواده

تر بیاوریم؛ یعنی آن را ساده  دهد و اگر طبقاتش را پایین و الگوی مصرف کشور آنها طبقاتی باشد، یک معنا را نشان می

ستقیمی دارد و اصالً آورید، روی کل مصرف کشور اثر م بكنیم و بگوییم بسیجی است، در هر سطحی که شما آن را می

توانید بگویید تولید شد و تسهیالت درست شد, ولی مصرف  صحیح است که در مصرف کشور گفته شود. در تولید می

کنند؛ یعنی مهندس راه و ساختمان و  ها هستند که مصرف می کنندگان چه کسانی هستند؟ مصرف کنندگان، خانواده

 که هست، در حال مصرف هستند.و کارشناسان و هر کسی   کارگران و راننده

 ـ بیشترین سهم مصرف مربوط به نهاد خانواده1/1/1

گویید، خانواده بیشترین سهم را دارد. کسی که نیروی کارش را برای تزیین و نقاشی صرف  در مصرف که بیاییم, می

کنم. و صاحب  می« یبری دست کاری یا گچ گچ»مثالً پنج سال است که در خانه فالن شخص، »گوید،  کرده است، می

کنید،  گوید نه، این بد شده است, آن را خراب کنید. همه را خراب می کند و می آید نگاه می خانه هم هر چند وقت می

بر  شود؟ در خانواده گچ شود, کجا خرج می کند و خرجی که صرف می کنید. این کاری که می دوباره از اول شروع می

 شود؟! مصرف می

از تغذیه را عوض کردیم و مثالً گفتیم در تغذیه, مصرف گندم خوب نیست, بلكه الگوی غذایی که در  اما اگر ما تعریف

ایم. اگر چشایی,  جا مستقیماً در معنای مصرف دخالت کرده کردیم, این زمینی یا سویا اصل باشد را طرح می آن سیب

برای مصرفشان تعریف دارند. این الگوی مصرف  ی تحریک قرار بدهیم، بویایی, بینایی, حواس خمسه را بخواهیم وسیله

کند و نقش خانواده در آن اصل است.  کنیم، حتماً در معنای چگونگی تكامل فرق پیدا می داری را که طرح می سرمایه

ی عواملی است که در خانه مثل مرد, زن و بچه در مصرف حضور  البته منظور از خانواده زن به تنهایی نیست, بلكه کلیه

 ند.دار
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که یک ساختمانی که دولت در حال ساخت  جا مصرف خانواده حساب کنیم, یعنی این  س( اگر مصرف دولت را در این

شود. خانواده هم که  آن است, این مصرف دولت نیست, مصرف خانواده است، چون پول آن داخل خانواده مصرف می

شود,  گاه مصرف نمی چرخد؛ بنابراین پول هیچ و پول میدهد  خورد, این را مثالً به گندم, جو و غیره می پول را نمی

 همیشه در حال چرخش است, اگر مصرف دولت مصرف نیست, پس مصرف خانواده هم مصرف نیست.

 ـ تفاوت مصرف در خانواده با دولت2/1/1

خانواده به دست کنند, آن کاالهایی که در  دهند به یک مقدار کاال تبدیل می ج( این سؤال خوبی است. پولی را که می

سری کاالها مثالً مثل غذا, پوشاك, مصرفی هستند, و یک کاالهایی  آید، دیگر برای بار دوم قابل استفاده نیست. یک  می

ی کاالهایی که دیگر از رده خارج هستند, یعنی کاالهایی  ای فرض کنیم. کلیه را ابزاری و یک کاالهایی را هم سرمایه

 شوند. ل میهستند که به مواد خام تبدی

کند, اما پول این نان دوباره به دست  رسد؛ یعنی مثالً کسی نان مصرف می س( پول این کاال دست یک شخص دیگر می

 کشاورز رسیده است و کشاورز هم یک اسب خریده است.

گویید که چرخش ثروت است نه مصرف آن، که این یک صحبت است. یک وقت  ج( یک وقت چرخش اسكناس را می

شود و یک چیزهایی که تولید  کند، یک چیزهایی در کشور کالً تولید می ید قدرت خرید که چرخش پیدا میگوی می

 شود، چطور شده است؟ شود. چیزهای که خارج می شده و دارای یک اثر خاصی است، از رده خارج می

 س( پولی که چرخیده، از یک دست به دست فرد دیگر رسیده است.

 نداریم, پول یک کاغذ و وسیله بوده است. ج( نه. کاری به پول آن

کند، مثالً در اجالس سران به اندازه  سازد یا خرجی هم که دولت می گونه باشد, ساختمانی هم که دولت می س( اگر این

گویید مصرف دولت نیست، چرا؟ چون گیر  جا می کند، شما آن شود, دارد مصرف می  چندین میلیون خانواده خرج می

 کنند. هایشان مصرف می ید و افراد هم در خانوادهآ افراد می

گویید برق این مقدار مصرف شد،  گردد, به عبارت دیگر شما می جا برنمی رسیم که دیگر از آن  ج( به یک جایی می

گویم چه شد؟ یعنی اختالفِ سطح و اختالف پتانسیلی که بود، از این قطب به آن قطب الكتریسیته رفت, بعد دیگر  می

 دسترسی به شما نیست. قابل
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شود, مثالً اگر گندم را تا وقتی  توان به قسمتی از چیزی بگوییم که از کشور خارج می س( به این ترتیب مصرف را می

گیر کشاورز آمده  که در دست کشاورز است، هنوز داخل کشور حساب بكنیم, نان مصرف نشده است، بلكه پول آن 

گویید که مصرف نشده است و اال دولت ساختمان  سازد, شما با این استناد می یاست، چرا؟ چون ساختمانی که دولت م

کند، باالخره در حال مصرف است و جنسش از رده خارج شده و دیگر قابل بازیافت نیست.  سازد و هزینه که می که می

 کند. گویید پول آن به دست کارگر رسید که کارگر هم در خانواده مصرف می منتهی می

گوید بنزین  رود، بعد می شود و به تهران می دهیم, دقت کنید! مثالً کسی سوار اتومبیل می را توضیح بیشتر می ج( این

آن هیچ شد؛ یعنی دیگر آن انرژی نیست. پول انرژی است یا کاغذ آن است؟ منتهی شخص قدرت بر ایجاد انرژی 

[, 30/26توانست انجام دهد, بنابراین ] ا در قم نمیکند که آن ر دیگری دارد, یعنی در تهران که رفت یک کاری را می

 امكان دسترسی و دستیابی به کاری تحصیل شده است.

دهد,  ای رخ می جا نافذ نیست؟ در بخش دولتی هم، چنین قضیه کنید که این س( در بخش دولتی چه استداللی می

شوند که دیگر قابل مصرف دوباره  چیده میآیند روی هم  هایی می شود. آجرها و سنگ یعنی کاالیی از رده خارج می

گویید پول آن, یعنی همان کاغذ اسكناس، از دست دولت از خزانه بانک ملی درآمد و به دست کارگر  نیستند، ولی می

 گویید هنوز مصرف نیست. رسید، بنابراین به این دلیل می

طه بودن حذف کنیم، یعنی پولی وجود نداشته ج( یک سئوالی باید حل شود و آن این است که اگر کالً پول را از واس

ها را پاره کنند  باشد و یک قدرت خریدی به افراد بدهند, یعنی کوپن داشته باشند، نهایت وقتی جنس را گرفتند، کوپن

 و دور بریزند.

نند و جلوی ک خرند, تمبرها را باطل می دهند، بعد هم جنس می ها می مثالً صبح تا ظهر که کار کردند یک تمبر به آن

 ریزند. رویشان داخل سطل آشغالی می

گویید،  ی قابل استفاده بودن است. حاال شما می پس در یک طرف تولیداتی داریم و یک طرف هم خارج شدن از رده

خارج شده است، در حالی   ها که آمده و آجر و سنگ و سیمان روی هم گذاشته است, به قول شما از رده بخشی از این

ایم,  اند و یكی مزدی که داده کنیم؛ یكی آجرهایی که از رده خارج شده این ساختمان چند چیز مشاهده میکه ما در 
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جا این پول را نچرخاندید، بلكه مهر باطل شده را روی تمبر بزنید. مانند کوپن،   یعنی مزد رفته و جنس شده است و آن

 کند. برد و در خانه مصرف می ها را می رود جنس که فرد می

 س( در قبالش، آن کسی که جنس داده است, چه کار باید بكند؟

زنند.  گیرد و روی آن مهر می رود و مجدداً جنس می ج( آن کس که جنس داده، در عوض کوپن گرفته که با کوپن می

س دهند که وقتی جن مجموع تولیدات کشور در یک طرف قرار داده شده است. هر کسی که کار کرد، به او یک تمبر می

 کند. گرفت آن را پاره می

 توان پاره کرد. کنند، ولی ارزش کاال را که نمی س( در واقع قیمت کار را پاره می

ج( خیر، به فرض همه ارزش کاال, مال دولت باشد، ما یک مجموعه تولیداتی داریم که در یک بلوك قرار داده شده 

کند، یک  دایش تولید است. هرکس خدمت تولید میاست و یک مجموعه خدمات تولیدی وجود دارد که منسوب به پی

گویند. وقتی هم که جنس خرید,  دهند که اسم آن را قدرت خرید می دهند, یعنی اجازه مصرف به او می تمبر به او می

کند. در این فرض چه چیزی رخ  شود و جنسی را که فرد گرفته است, مصرف می زنند و باطل می مهر روی آن می

گیرند,  ریزند و یک اجازه مصرفی می اند، روی مواد طبیعی کشور می نیرو و انرژی کاری را که پیدا کرده دهد؟ افراد می

حاصل این کار روی آن مواد، یک کاالهایی را تحویل داده که حق مصرف از آن کاالها را دارند. در این فرض, مصرف 

 کننده چه کسی است؟

 س( هر کسی که کار کرده است.

کنند. مصرف, یعنی کاالهایی  کنند، مولدند و حق مصرف پیدا کردند و مصرف می کسانی که کارمی ج( احسنت! آن

اند، انرژی جدیدی برای تولید حاصل  اند که بعد از مصرف از رده خارج شده تولید شده از اثری که قابلیت مصرف داشته

 شود که دیگر کاالی مصرفی نیست، بلكه انرژی کار است. می

شود و مقداری را هم برای آوردن و  دهند, که حتماً مشمول این قضیه می تمان دولت، مقداری را مزد میاما در ساخ

دهد و به مجموعه مزدی که از مواد اولیه استخراج شده، مثل سنگ آهن یا ابزار ساخته  حمل و نقل این کاال مزد می

 دهید. شده، مزد می
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که در مقابل آن کاالیی تولید شده است و بعد حق مصرف به فرد « وردنکار, انرژی, آ»اگر زنجیره همه مزدها، یعنی 

کنید که در حال مصرف است. شما  داده شده و آمده مصرف کرده است. در این قسمت شما خانواده را مالحظه می

شود روی گویید یک مصارفی است که مصارف دولت و ابزار است که آنها لزوماً تولیدات خاصی نیستند که به نفسه ب می

 آن مصرف فردی و خانوادگی انجام داد.

بنابراین یک دسته از تولیدات، چون تولیداتِ اجتماعی هستند, مصارف اجتماعی هستند نه مصارف خانوادگی. هر چند 

ها حضور دارد و بهترین مثال آن خود ابزار است که ساختمان بانک هم به عنوان یک ابزار اجتماعی  ی آن مزد در همه

شود و همه کارهایش قابلیت ترجمه به مزد دارد،  گونه که مثل تراکتور درست می شود؛ یعنی ابزار همان طرح میبزرگ 

شود که کارآمدی تولیدی آن  این تراکتور کارآمدی دارد که کارآمدی و انرژی کار آن ضرب در قدرت کارآمدی این می

گویم: این کارآمدی خدماتی و کارآمدی ابزاری را که  ور است. میخیلی بیش از قبل است. قبالً با بیل بوده، اآلن با تراکت

گویید، صحیح است. هم تراکتور قدرت کارآمدی تولیدی دارد, هم ساختمان بانک، کارآمدی تولیدی دارد. کارآمدی  می

یِ ها است. کارآمدی تراکتور، برای کارآمد افزارهای بزرگ اجتماعی در مدیریت گردش تولیدی او در شكل سخت

هر چند خودش مصارفی دارد، « تولیدِ اجتماعی»گویم کارآمدی تولیدی,  موضوعی خاصی در عمل کشاورزی است. می

گردد. ختم مطلب را باید مالحظه کنید که آیا خانواده در الگوی مصرف است یا خیر؟ سهم  برمی« بهزیستی»ولی به 

را مطلقاً حذف کنید, یعنی مصرف سرانه در آخر برایتان اصل ها  که آن دهید، نه این تأثیر بیشترین را به خانواده می

افتادگی این است که مثالً از نظر بهداشت سالم  افتادگی یا جلو  گویید عالمت عقب  آید، می است. در شاخصه که می

و  گیری باشند و مریض نشوند و غیره. االن بانک ملی مرکزی یک جزوه دارد که برای سؤاالت است و جزوه گزارش

ها  گوید مثالً جنسیت, سن, تحصیل, اشتغال, بعد کالً تا پایان ورقه آمارگیری است. از اول جزوه که مطالعه کنید می

نشیند، خشتی یا آجری یا طاقی است؟ تیرآهن, تیرچوب, یا تیرآهن, است؟ بتون مسلح یا  ای که می مصرف است. خانه

ی  پوشید, از پالتوی و روپوش تا لباس ساده کند. لباسی که می میجا ذکر  سقف سبک است؟ انواع مصارف مسكن را آن 

ها را ذکر کرده است، بعد  ی این ها, پوشاك, بهداشت, مسافرت، همه روستایی در آن ذکر کرده است. خوراك, نوع میوه

ل, چهار بازار ای, نیروی کار, قیمت خود پو کند. کاالهای مصرفی, کاالهای سرمایه مصرف سرانه خانواده را حساب می

توان در اجراء گفت که الگوی مصرف بسیار عمیق است و  ، آیا می«تصمیم, تخصیص, اجراء»آن است. اگر گفته شود 
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گویند در کشور  گویند در کدام کشور؟ می گویند یک برنامه چقدر خرج دارد؟ بعد می سهم اول را دارد؟ مثالً می

دلیل این است که برای نظام »گوییم  گویند، چرا؟ می کند. می یگذاری صرف م گوییم سرمایه بنگالدش باشد. می

گوید مدیریت آن را از طریق  گذاری کنید. بعد می جا سرمایه ؛ در آن«ترین مطلب است گذاری کارگر ارزان, مهم سرمایه

صلی را به چرخد، برای من بچرخد. سود ا جا که می آن  کنم که کارخانه گیرم و کاری می روابط جهانی به دست می

ی مصرف خانوار بسیار پایین است. امّا  جا سرانه گردانم؛ ولی آن گذاری کرده، برمی گذاری که سرمایه دستگاه سرمایه

شان این  خورند, یعنی تغذیه فرضاً اگر گفتند در اروپا افراد به جای آب خوردن، آب میوه یا مشروبات الكلی یا نوشابه می

گونه, قیمت نیروی کار را  گویند مصرف این کنند، می یره را گفتند؛ وقتی حساب میگونه است و مصرف گوشتشان و غ

پذیرد که  جا نمی گذاری شود. پس الگوی مصرف در آن کند و به صرفه نیست، باید در جای دیگر سرمایه خیلی گران می

 صرفد. ان میگونه باشد. بله، یک صنایعی, صنایع حساسی است که برایش سودآوری سرمایه نرخ آن این

دهند؛ اما بدنه مخروط و  ها برای صنعت یک هرم درست کنند، باالی مخروطش را مال خودشان قرار می پس اگر آن

کنند که جای دیگر باشد. در عین حالی که جزو عوامل تولید, ابزار و سرمایه هست، ولی این  قاعده مخروط را سعی می

 خانواده را حساب بكنند.دانند که مصرف  می  را یكی عامل بسیار مهم

توان گفت کارآمدی دولت در سه بخش متمرکز است, صنایع بزرگی که در دستگاه  اما در سه بخش دیگر، آیا می

ایم و آنجا از روی آن  ای است که در صنایع بزرگ و صنایع مادر یک لیست درست کرده اسالمی داریم, الگوی ما به گونه

 خوانیم. می

 در الگوی تولید و الگوی تصمیم گیری در نظام اسالمی و سرمایه داری «دولت»ـ تفاوت نقش 1

جا چیزی  س( در قسمت قبل, توسعه عدالت اسالمی مقصود ما بوده است, آمدیم و الگوی اسالمی تولید گفتیم, این

 نگفتیم, یعنی فقط تیتر را گفتیم. الگوی اسالمی توزیع ثروت و الگوی اسالمی مصرف را گفتیم.

کند؟ در نظام  داری چه فرقی می گیری نقش اول را دارد, با نظام سرمایه مثالً گفته شد دولت در تصمیم ج( اگر

دهد, به عبارت دیگر، دولت آمریكا  گیری دارد و خدمات را او شكل می دار نقش اول را در تصمیم داری, سرمایه سرمایه

گیری که در  کند؛ یعنی هرگونه تصمیم را درست می کند, بلكه سود سرمایه است که حتی رییس جمهور فضاسازی نمی

 شود. شود، به نفع توسعه سرمایه انجام می جا گرفته می آن
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تولید کاال را  س( با تعبیری که برای الگوی توزیع ثروت گفتید، تولید و کارخانه و همه در آن قرار گرفت, تمام عوامل

 کنید؟ در توزیع ثروت آوردید: حال سئوال این است که در الگوی تولید چه چیزی را بیان می

گیری  شود. وقتی بنا شد حق تصمیم گیری که حاکم بر روابط انسانی است، بیان می ج( در الگوی تولید, الگوی تصمیم

و ابزار را تنظیم کند, یعنی مقررات را درست کند, نه  تواند بر اساس کرامت انسان, روابط به دولت باشد، دیگر می

 براساس اصل بودن سرمایه.

 شود؟ ج( در واقع الگوی تولید تصمیم یا الگوی تولید ثروت می

 کند؛ یعنی تولید کاال بدون تصمیم محال است. ج( اگر الگوی تولید تصمیم شد, الگوی تولید کاال حتماً از آن تبعیت می

 شود؟ لید ثروت میس( این الگوی تو

 کند. شود که در حقیقت الگوی تولید کاال هم از آن تبیعت می ج( این الگوی تولید ثروت می

 توان زد: یعنی الگوی تولید ثروت, الگوی توزیع ثروت, بعد الگوی مصرف. .. وقت برای مصرف که قید ثروت نمی س( آن 

 جا درست کردید. ج( الگوی مصرف آن چیزی است که در آن

الگوی تولید کاال, الگوی توزیع کاال و الگوی » فهمند  ها می س( در آن جا مصرف کاال در است. آن چیزی که این

 گوییم الگوی تولید ثروت, یعنی یک پایه باالتر از تولید کاال است. است. ما می« مصرف کاال

آید؟ برای درست کردن آن چه  دست میتوانمندی یک ملت چگونه به «. اقتدار اقتصادی, ثروت و توانمندی» ج( یعنی 

 تعریفی دارید؟

گوییم یک پله قبل از تولید کاال, تولید ثروت داریم  دارند، ما می« تولید کاال, توزیع کاال, مصرف کاال»ها الگوی  س( این

کاال با  وقت آیا مصرف  رود. آن شود و در بخش توزیع می که خود تولید کاال و سیستم توزیع کاال, توزیع ثروت می

 شود؟ مصرف ثروت عیناً یكی می

ج( شما یک مصارفی در الگوی مصرفتان که مصرف کاال باشد دارید که باید نسبت به ثروت، پس از انتقال یافتن، ثبت 

شود. اگر یک طرف انسان و در طرف دیگر جهان ماده را در نظر بگیرید, بگوییم یک چرخشی و یک فعالیتی انسان 

گذارد. در راندمان این دوتا, این آدم و مرتباً  که یک محصولی دارد که محصول آن روی انسان اثر میکند  روی جهان می
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کند؛ یعنی منبع  شود و دسترسی به منابع بیشتری هم پیدا می اش هم, رابطه بهتری می شود و رابطه تری می آدم قوی

و به منابع جدیدتری از قدرت، دسترسی پیدا  سال پیش از این منبع نبوده، حاال برای او منبع شده است 100نفت 

اش با جهان  تواند درست کند. و تعریف جدیدی هم نسبت به رابطه کند. توانمندی جدیدی را برای انسان می می

توان گفت الگوی مصرف ربطی به ثروت ندارد. البته اگر ثروت را به  تواند درست کند. اگر این را گفتید، دیگر نمی می

 ماند، در نظر بگیرید. یزی که در جریان تكامل باقی میمعنای آن چ

 کاال« تولید, توزیع و مصرف»ثروت, در الگوی « تولید, توزیع و مصرف»ـ ضرب الگوی 1/9

یک الگوی تولید »داریم و « الگوی تولید ثروت, یک الگوی توزیع ثروت و یک الگوی مصرف ثروت»س( پس ما یک 

دانیم. آیا در  ها می داریم. ما الگوی تولید ثروت را باالتر از این« ک الگوی مصرف کاالکاال, یک الگوی توزیع کاال و ی

شود یا خیر؟  ها ) الگوی تولید کاال, توزیع کاال, مصرف کاال( الگوی توزیع ثروت می الگوی توزیع ثروت هر سه تای این

ها نظام  شود؟ سؤال من این است، آیا این می شود و مصرف کاالی آن، مصرف ثروت تولید و توزیع کاال, توزیع ثروت می

 گیری و نظام قوانین و مقررات تولید ثروت شد؟ تصمیم

گیرید که شدیداً قسیم یكدیگر هستند؛ ولی گاهی است که در روند  ای هم عرض می ج( گاهی این سه تا را به گونه

زمان سوّمی در درجه تبعی آن   کند و هم کار میزمان این دوّمی در درجه فرعی آن   کند، هم گویید اولی که کار می می

 کند. گویید الگویِ تولیدِ ثروت، حتی در حین مصرف هم، تولید ثروت می گونه معنا شد, می کند. اگر این کار می

 کند!  س( در حین مصرفِ کاال، تولید ثروت می

 کنند.  د, بعد قوت کار کردن پیدا میها که نان خوردن کند, یعنی انسان ج( مصرف کاال یعنی تولید انرژی کار می

کند, الگوی توزیع ثروت  گذارد و رفتارها را تعریف می س( پس الگوی تولید ثروت دارید که قوانینی است که دولت می

آید. حال باید  شود، در توزیع ثروت می تبدیل به انرژی که می« تولید کاال, توزیع کاال, و مصرف کاال«ی  دارید که همه

 لگوی مصرف تعریف بدهید که چیست؟برای ا

گیرد؟  شود, چگونه این تولید انجام می شود, یعنی تولید قدرت کاری و تولید ثروت می ج( این مطلب وقتی تولید می

وقت آیا مصرفی صورت نگرفته, و تولید انرژی شده است؟   گیرد, آن گوییم با یک توزیع خاصی تولید صورت می می

زنم تا برایت روشن بشود. من  دهیم یک مثال می ی الگو را که اینجا مقدم قرار می کلمهکنم،  یعنی من سؤال می
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بافت با   کنیم، هم خواهم در مورد این اصطالح الگو توضیح دهم, مثالً اگر گفتید ظرفیت کارخانه را که عوض می می

شما انگیزه مصرف را در اینجا و در بافت با روابط اجتماعی و مصرف است,   گویم هم ظرفیت روابط اجتماعی است، می

تا را از  کنید, یعنی این سه کنید و در تولید، چگونگی بستر ابزارتان یا قوانینتان را درست می توزیع ثروت هم درست می

 بُرید. هم نمی

 شوند. تا در الگوی توزیع ثروت مالحظه می س( این سه

الگوی »وقت  ر یک این طوری هم بگذارید, یک فرض آن است. آن دهد؛ یعنی اگ تا را می تا با هم، این سه  ج( این سه

 شود. می« تولید, ثروت, توزیع و مصرف

 تا مالحظه شود. تا با آن سه س( یعنی تک تک مالحظه نشوند؛ بلكه برآیند این سه

, اگر به این صورت مصرف کاال نوشته شود«, تولید کاال, توزیع کاال»بگیرند. این طرف هم باید  1،2،1وقت باید  ج( آن 

 شود. مالحظه کنید، درست می

 دهد؟ س( آن وقت این چیزها ضرب را معنا نمی

شود و عین  ، مالحظه می«الگوی تولید کاال و توزیع کاال و مصرف کاال»ج( چرا, یعنی تأثیر الگوی تولید ثروت، در خود 

تولید کاال, در توزیع کاال و »و مصرف ثروت نیز, در  «تولید کاال, در توزیع کاال, و در مصرف کاال»همین توزیع کاال در 

 شود. مالحظه می« در مصرف کاال

« والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته»  



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 13جلسه 

 23/12/1379تاریخ جلسه:  3121کد جلسه: 

 فهرست

 2وری )خرد(  اقتصاد در سطح بهرهـ بررسی 1

 2های الگوی تولید, توزیع و مصرف  ـ شاخصه1/1

 2ـ ایثار به عدالت و انصاف سه شاخصه الگوی تولید, توزیع و مصرف 1/1/1

 3ـ کارآمدی بخش دولتی در ساختار متمرکز 2/1

 1ترین وظیفه دولت در الگوی تولیدی  ـ ایجاد انگیزش ایثاری اصلی1/2/1

 1جایگاه دولت در الگوی توزیعی )جریان اعتبارات( ـ 2/2/1

 1ـ جایگاه دولت در الگوی مصرف جامعه )خدمات زیربنایی( 3/2/1

 1گذاری در بازار مصرف و بازرگانی خارجی  ـ اصل بودن صیانت و عزت اسالمی در سرمایه1/3/2/1

 9ـ وظیفه دولت در ارایه خدمات زیربنایی مصرف اجتماعی 2/3/2/1

 7بررسی کارآمدی بخش اوقاف, عمومی و تعاونی در ساختار نیمه متمرکز اقتصادی ـ 3/1

 6ـ هدایت اشتغال در بخش تعاون نیمه متمرکز 1/3/1

 6ـ اشتغال تابع سود و رقابت در اقتصاد سرمایه داری 1/1/3/1

 10ـ اشتغال تابع ایثار و کرامت انسانی در اقتصاد اسالمی 2/1/3/1

 10ف, توزیعی و مصرفی در ساختار نیمه متمرکز ـ جایگاه اوقا2/3/1

 12ـ پرورش نیروی انسانی, تأمین ظرفیت اشتغال, جریان اشتغال سه وظیفه بخش تعاون اسالمی 3/3/1

 12ـ تحقق ساختار عظیمه در بخش اوقاف و ساختار کریمه در بخش تعاون 1/3/1

 12ـ وظایف ساختار عظیمه )اوقاف( 1/1/3/1

 11خصوصی در ساختار غیرمتمرکز یا کارگاههای تولیدی, توزیعی و مصرفی  ـ کارآمدی بخش1/1
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 11ساله و دوران بازسازی  8ـ آسیب شناسی اقتصادی دوران جنگ 1/1

 11هداری  ـ تبیین مفهوم رونق اقتصادی در نظام سرمای1/1/1

 19ـ ناسازگاری ثبات و امنیت سرمایه با مصادره یا تعزیرات حكومتی 2/1/1

 19های اقتصادی موجود کشور  سوسیالیستی بودن تعاریف و مؤلفهـ 3/1/1

 18ـ مشترك نبودن اهداف, ساختار و معادالت در نظام اقتصادی اسالم با دیگر نظامها 1/1/1

 20ـ تفاوت اهداف کالن با متغیر توسعه 1/1/1/1



 جلسه: دوازدهم

 23/12/79تاریخ : 

 وری )خرد( اقتصاد در سطح بهرهـ بررسی 1

 های الگوی تولید, توزیع و مصرف ـ شاخصه1/1

های الگو گفته شد که الگوی تولید که در حقیقت الگوی  حجت االسالم و المسلمین حسینی : در بیان آفرین شاخصه

 ن اصل باشد. در آ« ایثار»تولید ثروت ملی است اساس آن تصمیم گیری دولت است. شاخصه آن این است که باید 

 س( در الگوی مصرف منظور است؟

باشد. یعنی چه در مصرف افراد دولتی )حقوق کارمندان( و چه در نحوه و « ایثار»ج( الگوی تولید باید شاخصه اش 

 اصل باشد.« ایثار»تنظیم آرایش روابط تولید ثروت )یعنی قوانین تولید ثروت( باید 

 صه الگوی تولید, توزیع و مصرفـ ایثار به عدالت و انصاف سه شاخ1/1/1

شود، باید عدالت اصل باشد یعنی شاخصه اش به عدالت تعریف  در الگوی توزیع صروت که در حقیقت تقسیم حقوق می

شود پس شاخصه کلی و منتجه این الگوی توزیع عدالت است و در الگوی مصرف باید انصاف عرفی اصل باشد. به  می

اصالت »باید اصل باشد، یعنی در هیچ کدانم از الگوها معنای « ، عدالت و انصاف«ایثار»»عبارت دیگر در سه تا الگوی 

نیست. در دستگاه الحادی در الگوی دولتی تولید ثروت استكبار و در توزیع ثروت تفاخر و در « مصرف، تفاخر، استكبار

 است. « کارآمدی دولت»اصالت مصرفز است. بخش سوم »الگوی مصرف آن اسراف است. یعنی 

 ی در قسمت اهداف است چه فرقی دارد؟«ایثار»با « ایثار»س( این 

شود بعنوان ارزشی که فقط مثل قاب عكس گرفته شود و در جزییات نیاید نیست  ی که در اهداف گفته می«ایثار»ج( 

« ایثار»دولت بر پایه  آید تصمیم گیری بلكه باید در ابزارهای اداره بیاید. منتهی در در ابزارهای اداره برای پرورش می

 فرض شود.« انصاف»فرض شود. کما اینكه در مصرف باید « عدالت»های عمومی بر اساس  است و باید تصمیم گیری

 باشد بهتر است یا قناعت؟« ایثار»س( در بخش دولتی شاخصه اش 

ایجاد کند. « ایثار»ند شود اگر دولت نتوا است. همانطور که در جنگ مثال گفته می« ایثار»ج( خیر! قناعت نیست 

رابطه بین « تكنولوژی اسالم»شوند چون جنگ انسانیت با ابزار است. به عبارت دیگر در  رزمندگاه بر کفار پیروز نمی
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رابطه بین انسان و جهان ماده )ابزار( در آن اصل است. در « تكنولوژی کفار»انسان با خدا در آن اصل است ولی در 

 ی را تمام بكند. «ایثار»نگیزه گرایش اسالم باید نظام پرورشی ا

مثال در زندگی امام )رضوان ا... تعالی علیه( به استقبال خطر رفتن ایشان در طول حیاتش گرفته، تا نفوذی که درباره 

کند بلكه مردم  کند بلكه در زندگی شخصی به قناعت دعوت می کند مردم را به قناعت دعوت نمی دعوت مردم پیدا می

« ایثار»کند که برای اسالم کشته شوند. برای اسالم و آرمان برای جهاد سازندگی دعوتش به تالش، تالش  را دعوت می

است نه مصرف کم باشد.یعنی «زادگی و عدم وابستگی»شود  مشاهده می« ایثار»گراه است. به صورت کلی آنچه که در 

 حاضر شدن برای فدا شدن است.

 متمرکزـ کارآمدی بخش دولتی در ساختار 2/1

)بخش سوم( کارآمدی بخش دولتی است که اول باید دید کارآمدی دولتی به چه معناست؟ اساسا کارآمدی متمرکز در 

باشند. هنر کارآمدی که متمرکز  دستگاه دولتی است یعنی چیزیهایی را که متمرکز هستند مخصوص بخش دولتی می

مسئله « مجرای ایثار»باشد اما طریق و « ایثار»ید نسبت به در بخش دولتی است، باید انگیزش باشد. ایجاد انگیزه با

 باشد.  می« هدایت قیمت»

 ترین وظیفه دولت در الگوی تولیدی ـ ایجاد انگیزش ایثاری اصلی1/2/1

کند که ما قائل به آن نیتسیم و مبنای  اگر کاال اصل باشد مزد همیشه از نرخ کاال تبعیت می« هدایت قیمت»در مسئله 

اصل باشد. « کرامت انسان»ر رد شد. یعنی گفته شد لزومی ندارد که در مزد، کاال اصل باشد، بلكه باید در مزد مورد نظ

عزت اسالمی به این است که هرگز ضرر متوجه انسان نشود یعنی انسان تحقیر نشود « ایثار»اصل بودن کرامت انسان و 

بعنوان منابع تولید دارد )طبق نظریه مورد قبول( نیروی انسانی کما اینكه انسان نباید حریص بشود. منابعی را که دولت 

گیریها، به عبارت دیگر  کند عظیم ترین منبع تولید دولت است. یعنی محصول کار دولت در تصمیم را انگیزش می

شود که  دستیابی به منابع طبیعی باالتر مطرح می« مرتبه دوم»کارخانه روابط اجتماعی باید نیروی انسانی باشد. در 

پتانسیل مرحله دوم نیروی تولید است مرتبه سوم که خیلی نازلتر است صنایع مادر است و دولتی شدن صنایع مادر به 

دلیل این است که نقش سیاسی دارد یعنی اگر مقدار کمی باال و پایین نشوند روی کلیه صنایع دیگر اثر مستقیمی 

 خاصش ذکر شود. های  گذارد که طبیعتاً باید در آینده شاخه می
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 ـ جایگاه دولت در الگوی توزیعی )جریان اعتبارات( 2/2/1

ـ  1شوند  مرتبه دوم یعنی در بخش توزیع اقتصادی کارهای توزیعی دولت چیست؟ جریان اعتبارات که سه دسته می

 اعتبارا ارزی 

 ـ اعتبارات چرخش پول درون کشور  2

 هزینه کردن مالیات.ـ اعتبارات مالی یعنی گرفتن مالیات یا  3

ها  ها، تا وسایل حمل و نقل بزرگ دولتی همه این از شبكه اطالع رسانی، صدا و سیما، تلفن، جاده«: جریان ارتباطات«

تومان  2پردازد، مثل گازوییل باید لیتری  جریان ارتباطات اجتماعی است. و مضافا سوبسیدهای ارتباطی که دولت می

تومان ممكن  1تومان یا  2شود. در حالی که لیتری  رد کننده با مصرف کننده تسهیل میباشد که ارتباط تولید یا وا

است اصال هزینه حمل و نقل خود گازوییل نشود. نظام بازرگانی که همان الگوی توزیعی است که در علوم شناخته 

فته خواهد شد که نرخ خرید کاال شود یعنی اینكه بازرگانی چه میزانش حتما باید دولتی باشد؟ در بازرگانی دولتی گ می

کنیم  شود. تا اینكه بازرگانی خصوصی باشد. ما از معنای گرانی سوال می از خارج گرانتر از طریق دولت گرانتر تمام می

 که گرانی چیست؟

 ـ جایگاه دولت در الگوی مصرف جامعه )خدمات زیربنایی(3/2/1

ین قیمت است. گرانی به این است که صیانت کشور آسیب حضور تصمیم گیری خارج نسبت به مصرف داخلی گرانتر

بخورد. آسیب خوردن به این معنا که جنسی از خارج به قیمت ارزان وارد شود تا یک کشور مصرف کننده شود و جنس 

که من در گنبد بود به « ترکمن چای»کنند. مثال قضیه  بازرار مصرفی پیدا کند. آن وقت جنس را گران می

اله گفتم چه خاطره ای گفتنی داری گفت چای، قند، قوری، استكان نعلبكی به قیمت بسیار ارزان که س 120پیرمردی

دادند و پولش را هم شش ماهه  آوردند در روستا به ما تحویل می آید، می به قیمت االن اصال پولی به حساب نمی

ر را کردند، بگونه ای که همه معتاد شدن و گرفتند تا پنج سال این کا خواستند و هر کسی هم که نداشت از او نمی می

چای جزو مصارف رسمی شد. آن وقت یک مرتبه گران شد. وقتی پیله ور به روستا آمد از او سوال شد چرا چای گران 

گیرند. گفتم این چه حرفی است؟ گفت ما  هایی مفتی که خوردید پولش را از شما نمی شد گفت خیال کردید آن چایی
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شود قبل از اینكه بگوید بابا درخواست چای بكند و  چای ارزان دادیم تا بچه صبح که از خواب بیدار میآن قدر به شما 

 های جدید همان قیمت قبلی نخواهد بود. کنیم و قیمت آنچه که قبال به شما ارزان داده شد قیمتش را االن دریافت می

 بازار مصرف و بازرگانی خارجیگذاری در  ـ اصل بودن صیانت و عزت اسالمی در سرمایه1/3/2/1

سرمایه گذاری برای ایجاد بازار مصرف یكی از عمده ترین مطالب است. گرانی زمانی مورد قبول است که با صیانت 

سازگار باشد. یعنی وقتی است که با عزت اسالمی سازگار باشد و کشور را در رااه موضع گیری برابر کفار به زانو در 

 در آورد گران ترین قیمت است. نیاورد و اگر به زانو 

پس بازرگانی خارجی در قانون اساسی هم نوشته شده است که باید بدست دولت باشد. البته در همانجا هم بحث از 

شد، اشكالی ندارد که گرانتر شود در اینجا بحث در گرانی و ارزانی نیست، بلكه بجث در این است  گرانتر شدن آن می

کند  خارج ولو به نام ایرانی یا تابع ایران بودن باشد ولی وقتی که جنسی را از خارج وارد میکه باید سفراء اقتصادی 

شود. بلكه در جریان  معنایش این است که سفیر او ست. در اینجا به مسئله وجود نیاز و تامین شدن آن هرگز نظر نمی

 کند؟ ست که بر دیگری سبیل پیدا میگیرد و چه کسی ا تكامل نیازها دست چه کسی باالی دست چه کسی قرار می

وظیفه دولت این است که دست ملت خودش را باالی دست دیگران قرار دهد. بنابراین اساسا نیاز داشتند برای ما 

مطرح نیست بلكه باید این نیاز بگونه ای دیگر برطرف بشود. یعنی حتمی بودن یک نیاز در اینجا از نظر ما اصال مورد 

 پذیرش نیست. 

مخصوصا در کارهای اقتصادی خارجی احترام به موازنه ارزی فقط به موازنه اقتصادی تنها نیست. یعنی وقتی امام فتوی 

ها  شود یعنی آن شود و در این صورت کشور تحریم اقتصادی می داند رابطه تیره می دهد می می« سلمان رشدی»بر علیه 

باشد تا به نستب « دولتی»کنند. پس از اول باید بازرگانی  د استفاده میبوسیله ابزارهایی که بر کشور ما سبیل قرار دادن

ها تحت کنترل باشد. هر چند این معنا باعث شود که گرانی شود، اسراف شود. و موارد دیگر از این قبیل در  سیبل آن

 ها ارزش یک دهم ارزش انسانی که دارد نیست. بازرگانی دولتی متصور است همه این

 عتبارات، ارتباطات، نظام بازرگانی که جریان محصوالت است باید زیر نظر دولت باشد.پس جریان ا

 ـ وظیفه دولت در ارایه خدمات زیربنایی مصرف اجتماعی2/3/2/1
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دهد، یعنی کار  دولت است که در این قسمت خدمات زیر بنایی به ملت می« کارآمدی مصرفی»بخش « مرحله سوم»

ر تولیدی دارد که تولید نیروی انسانی است و از طریق مقررات و نظام ارتباطات مصرفی دارد. پس دولت یک کا

کند؟ صنایع مادر که در تولید، ارزش سیاسی  اجتماعی، منابع طبیعی، تكنولوژی که برای تسخیر طبیعت ایجاد می

 دارد. 

شود و در  ذکر می« محصوالتجریان اعتبارات، جریان ارتباطات، نظام بازرگانی، جریان »، «توزیع دولتی»در بخش 

که دولت انجام دهد یک خدمات زیر بنایی « خدمات اقتصادی»، خدماتی زیر بنایی است در «بخش مصرفی دولت»

کند که این خدمات زیر بنایی مصرف اجتماعی است باید  دارد، مثال ساختن سد، جاده، یعنی یک کارهای عمومی می

شود باز بعنوان مثال، آب و برق  به کل جامعه منسوب می« یای نسبت»با  دولت انجام دهد و مصارف عمومی دارد که

شود نان،  است محصوالت استراتژیک محصوالتی که کم و زیاد نشان اثر سیاسی دارد مثال در الگوی غذایی گفته می

برنج در آن  های عمومی است ولی نان استراتژیک است. و یا در جامعه ای که ها جزو مصرف برنج، شكر، گوشت، این

 شود و چون غذای عمومی است یا شكر و گوشت بیک نسبت غذای عمومی است.  اصل است برنج استراتژیک می

دهد، پس این سه بخش  و امور مختلفی که معنای تامین را در سطح عموم تحویل می« بیمه»تامین اقتصادی از قبیل 

 باشد و تولید منمرکز هم لقب گرفت.« ایثار»آن باید دولتی که شاخصه و الگوی حاکم بر « تولید، توزیع، مصرف»

 متمرکز اقتصادی ـ بررسی کارآمدی بخش اوقاف, عمومی و تعاونی در ساختار نیمه 3/1

 اما تولید نیمه متمرکز

 س( این کارآمدی چه چیزی است؟

 ج( کارآمدی دولت است.

 س( در هدایت قیمت؟

 دهد. دست میها روی هم یک قیمت را ب ج( یعنی کارآمدی این

 س( خیر! عنوان آن در متغیر کارایی چیست؟ یعنی متغیر کارایی توسعه اعتماد اسالمی است. زیر بخش این ]؟[

است. این عمل باید در مفهوم قیمت حضور جدی پیدا بكند یعنی برای دادن « ایثار»ج( بله! که شاخصه الگوی آن هم 

« درآمد عمومی»ه شود. نسبتی که بین نیروی کار که در کلمه لقب قیمت باید همیشه قیمت دو چیز با هم مقایس
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است. به بیان دیگر یكی قیمت پتانسیل انسانی است و یكی « مصرف یا قیمت کاال»شود و هزینه سرانه که  خالصه می

 باشد.  قیمت کاال و محصول می

و یعنی هر وقت گفته شود قیمت  هر گاه گفته شد که سرمایه نباید ضرر بخورد قیمت همیشه تابع وضعیت کاال است

شد کاال )یعنی تكنولوژی( است پس این حرف صحیح است که، قیمت انسان به نسبت ارزان است و قیمت کاال  تابع می

شود.  گران است. و معنای گران بودن قیمت کاال به این است که در نظام سرمایه داری قیمت کاال به حداقل تمام می

آید  تومان در می 10تومان هزینه بردارد، در حالی که این مداد در نظام مورد نظر شما  20مثال ممكن است یک مداد 

توانند این مدادها را مثل چوب  در دستگاه مالكین سرمایه می« نظام سرمایه داری»ولی در طرف مصرف کننده در 

کنند وحداقل  هزار تومانی استفاده می 2گیرند بلكه مداد  کبریت دور بریزند، یعنی اصال مدادهای عادی را در دست نمی

یعنی کسانی که مالک سرمایه نیستند، یعنی منتجه « اکثر جامعه»کنند. ولی در طبقه  تومانی مصرف می 200مداد 

زند  تواند مرتبا برای بچه اش مداد بخرد واو را کتک می کاال در اختیارشان نیست، بلكه نیروی کار دارند اینجا دیگر نمی

تومان است یا زیادی تراشیده است تا  20کند چون مدادش را شكسته است در حالی که همان مداد  میو تحقیرش 

 خورد چون مدادش زود تمام شده است. خطش خوب شود کتک می

شود که خیلی گران است. یا گفته  تواند لوازم التحریر فرزندش را تهیه کند باید به او یارانه داد پس معلوم می کارگر نمی

ای ندارد در حالی که بیشتر وسایل ساخت منازل االن سیمان  کند اما خانه شود کارگر در کارخانه سیمان کار می می

گویید قدرت خرید سیمان را نداردو ولی اگر کسی سرمایه دار باشد اگر بخواهد سالی ده تن سیمان مصرف  است می

 د.کند و در جاهای مختلف و بالدهای مختلف بسازد قدرتش را دار

پس برای یک عده ارزان است که مالک سرمایه هستند یعنی مالک کاال هستند و برای یک عده گران است که مالک 

 نیروی کار هستند.

گرانه باشد باید راندمان این باشد که قیمت نیروی انسانی باال «ایثار»در قیمت طبق آنچه که گفته شد الگو باید الگوی 

شود اگر مشابه آن در سرمایه داری مقایسه شود، ولی از  بعیت کند. در واحد گرانتر میوقیمت کاال از نیروی انسانی ت

شود. یعنی جمعیت و سرانه مصرف کننده خیلی بیشتر از جمعیت مصرف کننده در نظام  نظر پوشش مصرفی ارزانتر می

 ی در الگوی توزیع ثروت بود. سرمایه داری است. بخش توزیع یا تولید غیر متمرکز: در باال مشارکت نهادهای اجتماع
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 ـ هدایت اشتغال در بخش تعاون نیمه متمرکز1/3/1

پرورشز است. یعنی حضور عمومی و گروههای متعدد و »که اساس آن « بخش تعاون نیمه متمرکز»در اینجا کارآمدی 

گروهی در آن است اینگونه نیست که بخش دولتی با وظایف مشخص باشد. در اینجا شاخصه باید هدایت اشتغال باشد. 

هستند. در این قسمت که کارآمدی « ی، خصوصیدولتی، تعاون»این سه روبروی « قیمت، اشتغال و تقاضای موثر»

های نیمه متمرکز است، چرا باید لقب هدایت اشتغال داشته باشد؟ در اینجا بیشترین حجم اشتغال : یعنی  بخش تعاونی

تولید کار است. تولید کار باید بوسیله درست شدن یک نهادهای اجتماعی با یک وظایف جدیدی انجام شود، چون 

 تارها را عوض کنید، خواهید ساخ می

 ـ اشتغال تابع سود و رقابت در اقتصاد سرمایه داری1/1/3/1

تواند رشد کند و  در ساختارها نظام سرمایه داری وضع بگونه ای است که نه فقط شرکت به معنای دولت اقتصادی می

شته باشد، یعنی تواند بانک خصوصی هم دا جذب سرمایه، جذب تكنیک، جذب نیروی انسانی بكند بلكه حتی می

ها سرمایه، سرمایه داران تاسیس بشوند و چرخش اعتبارات را بدست بگیرند ؛ فقط بانک مرکزی که مخصوص  بانک

ها  شود. ولی شرکتهای سهامی مستقیما بوسیله روابط یا قوانینی که دولت برای آن چاپ اسكناس است از آن دولت می

ول مردم را از طریق صنعت جذب کنند و هم از طریق بانكها پول و اعتبارات توانند پ کند، می قرار داده و پشتیبانی می

مردمی را جذب کنند و آن را به چرخش در آورده و اداره کننند؛ ولی در سیستم سرمایه داری آنجا که سرمایه پیدا 

بدست  شود حجم اشتغال کند و در حقیقت دولت خدمتگذار دستگاه سرمایه داری بخش خدمات سرمایه می می

شرکتهاست و اشتغال بدست بخش خصوصی است دولت اداره کار دارد؛ ولكن اینگونه نیست اشتغاالت همه دولتی 

 باشد. 

 ـ اشتغال تابع ایثار و کرامت انسانی در اقتصاد اسالمی2/1/3/1

دیدی نسبت های ج چرخد و عدالت شاخصه الگوی توزیع ثروت است، یک ساختار می« ایثار»ولی در دستگاهی که روی 

ریزی شود که نباید حول انگیزش مادی درست شود، یعنی اگر با انگیزه آن شرکتها  های موجود جهان باید پی به ساختار

کند. ولی در ساختار ایثاری به  ساخته شود و اشتغال را در آن دستگاه درست کند، پرورش سرمایه داری درست می

گفته شد، مجبور هستید که طبق آن « اقتدار اسالمی»در سر فصل اصلی و « عزت اسالمی»خاطر اینكه در باال گفتید 
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شود یا بر اساس  را تنظیم کنید. پرورش انگیزه سود و رقابت بر اساس سود درست می« پرورش عمومی و اشتغال»

باشد؟ در  است و بعد از آن باید در جامعه عدالتی جریان پیدا کند. و نظام پرورشی و ساختار پرورشی داشته« ایثار»

انگیزه دینی یعنی اینكه مسئله قصد قربت حضور در زندگی «. باید حتما حول انگیزه دینی باشد»گوییم  جواب می

 پیدا کند. ساختار و نظام داشته باشد. « حضوردر تولید، توزیع، مصرف»مادی مردم پیدا کند، 

اندازند هر چند در همه ایام  لشهداء سفره میشكل مصرفی آن االن موجود است مثال در ایام خاصی مردم برای سید ا

« اوقاف»سال نیست.؛ اما نمونه مصرفی آن است ولی نمونه تولیدی آن نیست. بله! اوقاف نمونه تولیدی هستند، ولی در 

و نرخ کار، درآمد، مزد هستند؛ یعنی دستگاه پرورشی آن مادی « سود»مدیران و کارگران آن نیز بر اساس انگیزه 

 شود. یتعریف م

 ـ جایگاه اوقاف, توزیعی و مصرفی در ساختار نیمه متمرکز2/3/1

ای باشد که پرورش انگیزه جهت گیری الهی در روابط باشد. لذا با این فرض  بگونه« اوقاف تولیدی»در حالی که باید 

بداند که به صورت خیلی  پرورش داد. یعنی انجام کار را متبرك« فكری، اخالقی و انجام کار»باید اانسان را هم از نظر 

کنند و اگر در آستانه حضرت نباشد  ضعیف بعد از انقالب االن کارگران افتخاری در حرمها هستند که کار کفشداری می

مسلما جفت کردن کفش کار سنگین و وزینی نیست یا مثال جارو کردن. پس فرد مذهبی یک خدماتی را به صورت 

کند؛ یعنی بک  اگر نهار هم بخورد هرگز نهار را پای مزد کار کفشداری حساب نمیدهد که موقع ظهر  افتخاری انجام می

کاسب یا روحانی که برای یک نهار صبح تا ظهر حاضر نیست کفش جفت کند حال اگر این معنا وسعت پیدا کرد اوقاف 

عنی حول ائمه جمعه ای کند ی شود. اوقافی که ساختارهای اجتماعی را ایجاد می درست می« تولید، توزیعی و مصرفی»

هر سه را ارائه بدهد، هم کارگاه و هم ماشین بدهد که شخصی به مغازه خودش « اخالق، نظام فكری، آموزش کار»که 

ها همه مال هیئت ابوالفضل است. یعنی در نظام فكری و اخالقی مردم تفهیم کند  ببرد، به مردم بفهماند که این

گریه و توسل پیدا کرد، این « بنی؛ او ما یرید»شود بوسید  علیه السالم را می همانگونه که در حرم حضرت ابوالفضل

شود بوسید، چون از نذرهای حضرت ابوالفضل درست شده است. در این صورت نباید هرگز نذر  ماشین تراش را هم می

دا کرده و به آن جالت در را بعنوان یارانه رهینه گرفت. نذر بخاطر حالتی است که فرد بواسطه ابوالفضل بسوی خدا پی

حال مشكلش متوسل شده است، یعنی حالت عبادی پیدا کرده است، به بیان دیگر وقتی در چوبی حرم حضرت رضا 



 ···········································································································································································  226 

بوسید که در این چوب متبلور  بوسید بلكه توسل ایشان الی اهلل را می بوسید، چوب جنگلی را نمی علیه السالم را فرد می

 شده است.

تراشیده و به صورت در حرم در آمده است. پس این معنا باید به فرد تفهیم شود و شخص پرورش  به بیان دیگر چوبها

گفته « ساختار عظیمه»، «ها ساختار»پیدا کند، یعنی جزو نظام رشد عمومی قرار بگیرد پس به این دسته از وظایف، 

را حول عبادت و دانستن « و مصرفتولید، توزیع »های تولیدی هستند که  ساختار« ساختارهای عظیمه»شود و  می

کنند و متكی به  دارند. البته ابتدائا کوچک هستند؛ منتهی به میزانی که حضور جدی تر در پرورش جامعه پیدا می

دهد و به  ها نه سرمایه قرار داده است. یعنی به امور اوقاف نه سرمایه وام می روابطی که دولت برای بهاء دادن به این

ها و مساجدد و  کند و به امام زاده یر استراتژیک مثل معدن سنگ، چوب جنگل، زمین، که مالحظه میها منابع غ این

اقتصادی »ها اجاره میدهد یعنی انفالی که از آن دولت است و مال کسی نیست، این انفال، پشتوانه حرکت  حسینیه

 شود.  می« تقربی

 ان اشتغال سه وظیفه بخش تعاون اسالمیـ پرورش نیروی انسانی, تأمین ظرفیت اشتغال, جری3/3/1

ها با این وظایف هستند.  شود ساختار پرورش نیروین انسانی، کار اولیه اوقاف است، تامین ظرفیت اشتغال کار دوم می

تامین نیروی انسانی )یعنی باال بردن ظرفیت الهی انسانی( تامین ظرفیت اشتغال )یعنی تامین اعتبارات مالی، منابع 

شود( جریان اشتغال )یعنی به کار واداشتن( که این سه در بخش  بزار و امكاناتی که کار بوسیله آن انجام میطبیعی، ا

 شود. تولید بخش تعاون اسالمی ذکر می

 ـ تحقق ساختار عظیمه در بخش اوقاف و ساختار کریمه در بخش تعاون1/3/1

ها بگونه ای تنظیم  ین علت است که اگر فعالیت اینگفته است به ا« ساختارهای عظیمه»ها که  اما اسم مجموعه این

من یعظم »شوند که  شد که کارها الهی انجام گرفت، یعنی )کار اقتصادی به قصد خدا( انجام گرفت، جزو اموری می

 دهند و حول شعائر کار ها شعائر ا... را در حیات مادی خودشان جریان می یعنی این« شعائر ا... فانها من تقوی القلوب

باشد. یعنی دفتر مرکزی این حزب مكه  می« مكه»کنند. البته اعظم شعائر ا... ـ که آیه شریفه هم در این باره است ـ  می

شود و در مرتبه بعد حرمهای معصومین سالم ا... علیهم اجمعین و در مرتبه آخر حرمهای  و کعبه حساب می

 های عظیمه هستند.  ها، ساختار شوند. ساختار ن تعریف میها هستند که حول هما امامزادگان، مساجد جمعه و حسینیه
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ها به آن معنا نیستند و  های کریمه دارند که این ساختار هایی هم در تعاونی هستند با وظایفی که ساختار یک ساختار

 یک درجه پایینتر هستند، در اصل تولید نیستند؛

 ـ وظایف ساختار عظیمه )اوقاف(1/1/3/1

 ـ تامین ظرفیت زیارتی  1باشد  تولیدی این دستگاه هستند، که دارای سه تامین میولی در ارتباطات 

 ـ تامین ظرفیت حمل و نقل زائرین. 2

 ـ اسكان و مصارف زائرین. 3

شود. اوال زیارت غیر از تور سیاحتی است. زیارت باید معنای مسافرت الی ا... را بدهد ؛  آنچه از این سه بخش حاصل می

کنند. پس رفتن به مشهد نباید بعنوان یک کسب با انگیزه  نازل آن ؛ یعنی اسباب ظاهری آن را معین می البته در سطح

سود و مادی تلقی شود که از آن الگوی مصرف اسراف گرانه مادی ببارد تا زائر طبقاتی بشود و وقتی هم طبقاتی شد 

 خودش هم بیشترین سود را ببرد. 

علی العاکف و البادی ( بادیه نشین با شهری در اینجا برابر هستند، روی دوش همه یک شود )سواء  درباره مكه گفته می

احرام است و یک احرام هم دور بدنشان است و لباس رنگی ندارند. ولكن تور مسافرتی موجود یک دسته را خیلی مرفه 

رند اال نان خشكی و اغذیه خشک که با دسته آخر اصال قابل مقایسه نیست، قرار داده است. یک دسته اند که هیچ ندا

بسیار ساده مثل کشک خشک، نان خشک و آبی که به زحمت گیر بیاورند ونان کشک را مرطوب کنند و بخورند، ولی 

خورند و پای نهارشان  خورند و شب هم مثال جوجه کباب می یک دسته دیگر را از طرف کاروان ظهر چلو کباب برگ می

پای شامشان حتما یک نوع میوه دیگر مثل سیب لبنانی و نوشابه خارجی است و حتی  حتما موز نوشابه خارجی است و

آورند و اگر مهمانی هم پیش بیاید باز برای میهمان  شود بالفاصله برایش ظرف میوه می قبل از ظهر تا داخل کاروان می

 آورند.  های الوان درجه یک می آورند مثل پرتغال واشنگتنی و میوه هم میوه می

آیند  شود مثل اینكه در شهر مكه نیست، در حالی که قرار بود وقتی اینجا می الن زائرین مكه بگونه ای پذیرایی میا

همه در برابر خدا احساس یكسانی بكنند. باالی سر این کولر گازی روشن است در حالی که بیرون مردم کنار خیابان در 

ینگونه نیست که همه هم مردم مناطق گرم سیر باشند؛ بلكه از سایه نزدیک آفتاب با حرارت زیاد نشسته اند. و ا

در آن « سواء العاکف»شود که حتما  ها اجاره می های خنک مانند افغانستان، پاکستان، هستند بهترین هتل منطقه
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هم دهد یا با ورزش  نیست، یعنی احساس ذلت در برابر خدا نیست؛ بلكه مثل سجده ای که انسان مثل نرمش انجام می

 توان شكل سجده را بوجود آورد ولی معنای اینكه در برابر خدا به سجود بیافتد ابدا در آن نیست.  می

پس زیارت را باید از حالت اصالت مصرف و طبقاتی در بیاورید، به حالتی تبدیل شود که وجود مبارك امام حسن )علیه 

 80برد، ولی خودش پیاده  برد ـ می ردن مسافران میالسالم( همراه خود مرکب ـ غیر از مرکبهایی که برای سوار ک

 پوشیدند.  فرمودند. آنجا هم همه مثل هم احرام می فرسخ راه مكه تا مدینه را طی می

پس در حمل ونقل زائرین و اسكان آنها باید معنویت باشد و در سفر مرتبا تعلیمات روحی، ذهنی و معرفتی نسبت به 

ند و آداب و مناسكی که عمال باید انجام دهند در اختیارشان قرار بگیرید و پرورش خواهند زیارت کن آنجایی که می

 یابند، یعنی تامین ظرفیت زیارت شود.

خدمات رهینه غیر از تامین زیارت است. آنچیزی که االن در اوقاف موجود است بخش خدمات رهینه به صورت ضعیف 

رباره آن است مانند دار االیتام، درمانگاههای مجانی، قرض های اجتماعی رهینه د است، خدمات رهینه که ساختار

باشد. به عبارت دیگر تامین ظرفیت ازدواج، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی در بخش  های بدون سود می الحسنه

ها در  است، این« تامین اجتماعی»و سوم « بهداشت و درمان»دوم « ازدواج»خدمات رهینه هستند یعنی اولویت اول 

 کل باید نظام پرورشی عدالت گرایی در انسان بوجود بیاورند. 

 های تولیدی, توزیعی و مصرفی ـ کارآمدی بخش خصوصی در ساختار غیرمتمرکز یا کارگاه1/1

تولیدی، توزیعی و »است. کارگاههای « کارگاهی»در کارآمدی بخش خصوصی تولید غیر متمرکز و نیمه متمرکز، یعنی 

های که چیزهای خرد تولید  است و کارگاه تولیدی مثل مغازه« ها چلو کبابی»کارگاه مصرفی مانند وجود دارد. « مصرفی

هستند اگر کارگاهها در چنین شرائطی حضور داشته باشند مجبورند از « گاههایی فروش»های توزیعی  کنند و گاره می

تقاضای موثر یا مصرف به نسبت جضور  ها در مفهوم بهزیستی یعنی شرایط حاکم تبعیت بكنند به عبارت دیگر این

 دارند.

دهد و بعد از این دو، درآمدی بدست آمده و بین مردم  دهد، اشتغال اجازه تفاخر نمی آنگاه قیمت، اجازه استكبار نمی

کند فعالیت مصرفی )بهزیستی(  توزیع شده است، حال در مصرف این درآمد توزیع شده، فعالیتی که بخش خصوصی می

 شود. نامیده می
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 ساله و دوران بازسازی 8ـ آسیب شناسی اقتصادی دوران جنگ 1/1

پیروز نشد چون با جنگ قسمت زیادی از کشور « جنگ»آید خیلی بی انصافی است که کسی بگوید کشور در  بنظر می

در تبلیغات هم را گرفته بودند و ابزاری هم که دست صدام داده بودند با افشاء آن ابزار برتر در تمام خصوصیات بود. 

کردند و کشور با این همه توانست دشمن را از خاك بیرون کند و پیروز شود ولی در  سراسر دنیا بر علیه ما تبلیغ می

ها، و الگوهایی که امضاء شده بود، یعنی در توصیه و سفارش، سفارش  داخل دچار مشكل شدیم، چون ابزارها و ساختار

شد  شد، ولی سفارش در جایگاه توصیه است اما در جایی که امضاء می ر اقتصادی میدر امو« ، قناعت و زهد«ایثار»»به 

، «توصیه»ها بود. در  درجه بر عكس توصیه 180گرفت دستگاه تصمیم سازیش با مدلهایی بود که  و دولت تصمیم می

شد. هماهنگ  ضاء میکردن تصمیم گیری بر علیه ارزشها ام« امضاء»شد؛ ولی در  توصیه به زندگی تابع ارزشها می

 محال است که انجام شود.« مدل»ها با آن فرمایشات بدون  سازی تصمیم گیری

برادر حسین نژاد : در مقاله اگر صرف ادعا به صورت جمع بندی خوب ارائه شود، شاید کفایت کند و نیاز به استدالل 

 نداشته باشد.

 داری ـ تبیین مفهوم رونق اقتصادی در نظام سرمایه1/1/1

کنند  ها یک شمای کلی را نشان بدهد، تعریفی را که آقایان از مفهوم رونق می ج( در عین حال باید این طبقه بندی

گویند درآمد به نسبتی که پس انداز شد، اگر در سرمایه گذاری قرار گرفت تا منشاء تزاید مجدد سرمایه شود، رونق  می

 ه گذاری یک به یک شد. شود. پس هر گاه نسبت پس انداز با سرمای حاصل می

های خودشان از رونق، کارایی و امنیت را تعریف کردند، برای اهداف چهار تعریف  برادر حسینی : آقایان مجمع در برگه

بمنزله اتخاذ سیاستهایی که مانع نوسانات شدید در اقتصاد شده است »دادند. درتعریف امنیت و ثبات اقتصادی گفتند 

 «را برای اقتصاد ترسیم نمایند.و مسیر ثابت و پایداری 

 ـ ناسازگاری ثبات و امنیت سرمایه با مصادره یا تعزیرات حكومتی2/1/1

 ج( یعنی وقتی امنیت سرمایه ایجاد شد هر روز صحبت از مصادره یا تعزیرات حكومتی نكردید.

 س( اینجا ثبات اقتصاد مطرح شده نه فقط ثبات سرمایه باشد.

 اقتصادی منافات با مصادره و تعزیرات حكومتی و... دارد. ج( یعنی اصال معنای ثبات
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س( بعد در تعریف رونق مداوم و پیوسته اقتصادی گفته افزایش مستمر تولید، سرمایه گذاری و مصرف به صورت سرانه 

 است.

یعنی رکود  ج( یعنی در آمد اگر پس انداز شود و پس انداز در تولید حضور پیدا کند به این معنا است که تعریف شد.

 ها است.  ضد آن است و بی کاری و اشتغال از آثار این

 های اقتصادی موجود کشور ـ سوسیالیستی بودن تعاریف و مؤلفه3/1/1

هایش را ذکر کرده است که عبارتند از:  به جای تعریف شاخصه« اقتصادی احتماال»و « عدالت اجتماعی»س( در تعریف 

 ـ تنظیم قوانین ضد انحصار  1

 توزیع منابع اولیه قابل واگذاری )منابع طبیعی(  ـ 2

 ـ اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب برای توزیع مجدد درآمد به صورت بهینه  3

 ـ تامین اجتماعی همگانی و فراگیر  1

 قانون اساسی  13اصل  1های اساسی بر مبنای بند  ـ تامین نیاز 1

 انون اساسیق 13ـ تامین اشتغال مولد بر مبنای بند ب 9

 تعریف کرده و ضد آن قبلیها است. « سوسیالیستی»ج( اینجا به صورت 

 ـ الگوی مدیریت دولتی و خصوصی  1س( بعد از تعریف عدالت، در تعریف کارایی اقنصادی گفته است : 

 « دولتی، تعاونی، خصوصی»های  ـ سهم بخش 2

 ـ سطح دانش فنی و دستیابی به تكنولوژی پیشرفته 3

 های مفقود  های انجام شده و حذف حلقه وستگی بین سرمایه گذاریـ پی 1

ها را بعنوان هم موضوعات مطروحه در خصوص  ـ روابط کارگر و کار فرما و قوانین مرتبط مثل قانون کار که این 1

 کارایی در اقتصاد ذکر کرده است. 

 ر و مداوم سرمایه گذاری و تولید ـ رشد مستم 1در بخش رونق و امنیت موضوعات مطروحه آن عبارتند از : 

 ـ هدایت اقتصاد سمت اشتغال کامل عوامل تولید و اقزایش بهره بری این عوامل 2

 های سرمایه گذاری  کاری در راستای تحقق اشتغال کامل و تامین انگیزه ـ کنترل تورم و بی 3
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 های تولید  و تولید در بخش گذاری گذاری و هدایت اقتصاد بسمت افزایش سرمایه ـ کاهش ریسک سرمایه 1

 ـ تجهیز منابع الزم برای سرمایه گذاری با تكیه بر منابع داخلی 1

 ـ رشد هماهنگ مصرف سرانه بگونه ای که باعث پس انداز و تجهیز منابع برای سرمایه گذاری نیز بشود. 9

 در بخش امنیت و ثبات اهم موضوعات سه چیز است:

 ـ تنظیم قوانین و مقررات بگونه ای که در آن عدم تناقض، استمرار و ضمانت اجراء مناسب نهفته باشد.  1

ـ تنظیم سیاستهای اقتصادی مناسب برای حل معضالت بحرانهای اقتصادی، خواه این بحرانها دارای منشاء خارجی  2

 باشند یا ناشی از تصمیمات داخلی باشد. 

 ـ خود اتكایی 3

های  ها هم توضیح داده است که برای تامین اقتدار ملی، و عزت اسالمی جمهوری اسالمی ایران مولفه دا ایندر ابت

مختلفی وجود دارد که یكی از آنها اقتصاد است و لذا برای بهبود و اقتدار نظام اقتصاد اساسا چهار هدف عمده زیر 

 شود. مطرح می

 ـ امنیت و ثبات اقتصاد 1

 پیوسته اقتصادی ـ رونق مداوم و  2

 ـ عدالت اجتماعی و اقتصادی  3

 ـ کارایی اقتصاد  1

و بعد گفته شایان ذکر است که هیچ یک از این چهار هدف مبنایی در مبنا اقتصاد مقدم بر دیگری نبوده و برآیند این 

در بر خواهد داشت و  چهار هدف به صورت توام و یک پارچه اقتدار اقتصادی و بدنبال آن اقتدار ملی و عزت اسالمی را

را تقسیم کرده بود « اهداف اقتصاد»شود. و طرح قبلی که  این طرحی است که تقریبا بیشترین دفاع از آن در مجمع می

برقراری »، «تامین عدالت اجتماعی»، «توسعه پایدار»گرفته بود و بعد از دسترسی به « اقتدار ملی»و هدف اصلی را 

کارایی تولید »ها را تقسیم کرده است و افزایش  و باز این» امنیت در دل توسعه است برقراری»گفته بود که « امنیت

« دفتر»ها در مقابل بحث  ذکر کرد. حاال آن« توسعه»را در زیر بخش « رونق اقتصادی»، و «تامین ثبات اجتماعی

 دانید یا خیر؟  خواهند گفت که آیا اهداف مطرح شده را شما هدف می



 ···········································································································································································  231 

 دن اهداف, ساختار و معادالت در نظام اقتصادی اسالم با دیگر نظامهاـ مشترك نبو1/1/1

ج( خیر! اصال معنای اینكه آنچه ما ذکر کردیم این نخواهد بود چون آن اهدافی که گفته شد این بود که متغیرهای 

لت است و در مرتبه روانی است و در مرتبه بعد توازن در عدا« صیانت، اقتدار اسالمی، عزت اسالمی »توسعه در نظر ما 

 بعد اعتماد اقتصادی و کارایی متغیرهای اصلی هستند. 

تواند موضوعاتش با دیگر  خواهد بدست بگیرد هرگز نمی به عبارت دیگر یک دستگاه نظری در آخر توضیحات را می

 دستگاهها مشترك باشد، حتی اگر مشترکات داشته باشد اشتراك در اینجا معنای دیگری خواهد.

 خواهد بدست بگیرد؟ چیزی را میس( چه 

خواهد اداره را بدست بگیرد و ساختار بسازد و تقسیم بكند و تصمیمات را بدست بگیرد. به بیان دیگر دو دستگاه  ج( می

ریاضی که باری دو کار امدی ذکر شوند معنا ندارد معادالت درونیشان یكی باشد. اگر معادله مشترك بین دو تا پیدا شد 

 گونه کارایی مالحظه شود. یعنی حد و رسم آن باید دو چیز لحاظ شود و اال دو دستگاه نیست.باید با دو 

 های مشترك داشته باشند. س( ممكن است دستگاههایی باشند که بخش

شوند ولو تا بحال تعریف  های مشترك زیاد است، زیر پوشش یک دستگاه دیگر تعریف می ج( آن دستگاههایی که بخش

 توانند از عوامل یک دستگاه بزرگتری از خودشان باشند.  لی مینشده باشند. و

س( خیر! این دستگاهها بشكلی هستند که هر کدام یک قسمتی دارند که با دستگاه دیگری مشترك است؛ اما در 

قسمت اختالفی با همدیگر قابل جمع نیستند تا یک دستگاه دیگر بتواند این دو را جمع بكند؟ یعنی در یک نقطه 

 تواند اختالفشان تناقضی باشد و نتوانند در یک دستگاه جمع شوند.  تراك و در چند نقطه دیگر اختالف است که میاش

ها عین هم و تطابق داشته باشد، حتما جامع خواهد  ج( در بخش مشترك اگر تعاریفشان و کارائیشان، یعنی احكام آن

این یک « اف»هم آنجاست که « اف»اینجا است و یک « اف» داشت؛ ولی اگر تعاریف و کاراییشان یكی نبود؛ مثال یک

 کند. آن کر دیگری می« اف»کار دارد و 

 شود. گیرد که اقتدار اسالمی اقتصاد خالصه آن می س( پس هدف کلی توسعه اسالمی اقتصاد قرار می
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این جمله مقصد ما را از  فاصله ای نیست و قطعا اینگونه نیست که 66تا  68ج( مشكلی ندارد و مضر نیست، مثال بین 

شود نه به خودش توصیف شود. البته باید تناسب داشته  ها توصیف می بین ببرد و سرش این است که این جمله با این

 ها شارحش هستند. شود این توان توسعه الحادی نوشت، ولی آنچه که در اینجا گفته می باشد یعنی نمی

گیرد؟. شما  الن شد. عزت اسالمی که اینجا است اسم چه چیزی قرار میها هم اهداف ک س( وقتی این هدف شد و این

 ها اهداف کالن توسعه اقتصادی است که.  فرمودید که این متغیر هدف است و این

 ـ تفاوت اهداف کالن با متغیر توسعه 1/1/1/1

 ج( اهداف کالن غیر از متغیر توسعه است.

 تغیر توسعه هستند. س( سوال همین است آیا اهداف کالن زیر بخش م

دهد که توسعه است. این متغیرها؛  آید یک منتجه را می ج( سه چیز بعنوان سه تا منتجه است که آن سه مولفه می

 هستند. « ها و هم اهداف ها، هم کارایی هم ساختار»

 س( یعنی خود توسعه هدف است یا خیر؟

شود یعنی هدف باید به سه تا هدف تقسیم  ج( توسعه که در اینجا هدف است هرگز خودش به این اهداف تقسیم نمی

 شود. 

گوید شایان ذکر است که این چهار تا با  آید، چطور ایشان می شود، از سه منتجه هدف بدست می خیر! این انتزاعی می

 هم هستند.

 تند. گوید چهار تا هدف عمده هس س( ایشان می

ها در پیدایش هدف تاثیر دارند حتی اگر اسم  گوییم اوال ساختار دهد ولی ما می ج( ایشان اسمش را هدف عمده قرار می

اهداف انگیزشی، اهداف ابزاری یا پرورشی، اهداف گزینشی یا کرداری. « گوییم می»ها را بخواهیم هدف بگذاریم  این

 دانیم.  را متغیر این نمیشوند و این  ها متغیرهای این حساب می این

 نویسیم هدف انگیزشی، هدف پرورشی، هدف رفتاری یا کرداری، حاال رفتاری بهتر است یا کرداری؟ س( پس در باال می
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اهداف »یا « اهداف افزایش»توان  هایی که در جدول جامعه آمده در چند رقم است نامش را می ج( معنای نظام

باشد که « نسبت به کار شما سازگارتر است یا انگیزشی، سازشی یا پرورشی گذاشت، که عمدتا»، سازشی «گسترشی

 است.« ساختن و تولید کردن»سازشی به معنای 

 باشد.« ساختاری»س( یا 

 باشد. « و رساختاری رفتاری« پرورشی ابزاری»توان ساختاری هم گذاشت که مثال  ج( بله می

 شود؟  س( انگیزشی چه می

 توان گفت که افزایش توانممندی جامعه و جهت گیری جامعه است. ج( انگیزشی افزایش می

 شود و. شود و این ابزار کالن می س( در زیر بخش آن اهداف کالن می

 شود. های کالن می ج( و آنها هم ساختار

 توان گفت؟ س( آیا ابزار را به عنوان روابط نیز می

 دن روابط اجتماعی است. شود، چون الگو وسیله درست کر ج( الگو به رابطه گفته می

 





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 14جلسه 

 26/12/1379تاریخ جلسه:  3121کد جلسه: 

 عنوان جزئی: نقد و بررسی متغیرهای تعریف نظری و پیدایش هویت عینی مالكیت خصوصی

 ستفهر

 1مقدمه ـ بیان موضوع بحث صفحه 

 2ـ اشاره به وجود دو نوع دارایی خصوصی)اقتصادی، اجتماعی( صفحه  1

 3ـ بررسی پایگاه مشروعیت مالكیت خصوصی صفحه  2

 1ـ دخیل بودن تعریف انسان و جامعه در مشروعیت صفحه  1/2

پیدایش هویت عینی مالكیت خصوصی صفحه ـ بررسی نقش جهان بینی و ساختار های اجتماعی در بعریف نظری و  3

1 

 9ـ ضرورت توجه به رابطه هویت عینی مالكیت خصوصی با نظام اقتصادی در تعیین وضعیت مطلوب صفحه  1/3

 8ـ بررسی تأثیر نظام اقتصادی و روابط اجتماعی در پیدایش دارایی و محرومیت صفحه  1

 8علت غایی( صفحه ـ تبعیت انگیزه)علت فاعلی( از اهداف اقتصادی) 1/1

 10ـ تأثیر نظام اقتصادی در بستر سازی پیدایش انگیزه صفحه  2/1

  11ـ تأثیر روابط اجتماعی در بستر سازی انگیزه اقتصادی صفحه  3/1

 12ـ تحمیل محرومیت فرهنگی الزمه روابط اجتماعی مادی صفحه  1/3/1

 13فحه ـ تحمیل محرومیت سیاسی الزمه روابط اجتماعی مادی ص 2/3/1

 11ـ تحمیل محرومیت اقتصادی الزمه روابط اجتماعی مادی  3/3/1

 19ـ تأثیر فرهنگ نظام اقتصادی در پرورش شخصیت اقتصادی صفحه  1/1

  17نظام اقتصادی سرمایه داری صفحه « عوامل رشد و توسعه»و « شاخصه ها»ـ بررسی  1

 17ایه داری صفحه ـ معر فی سه شاخصه اساسی مالكیت خصوصی در نظام سرم 1/1
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 18ـ ناهنجاری موازنه بین رقابت انسان و سرمایه یكی از مظالم این نظام صفحه  2/1

 20ـ فقدان سازمانی برای سازماندهی نیروی کار یكی از مظالم این نظام صفحه  3/1

 21ـ اشاره ای به ابزارها و عوامل مختلف تأمین رشد سرمایه در این نظام صفحه  1/1

 22کیفیت تضمین سود سرمایه توسط عوامل اجتماعی صفحه ـ  1/1

 21ـ پایین بودن احتمال ضرر با پشتیبانی قرار دادهای اجتماعی به نفع سرمایه صفحه  9/1

 29ـ تمرکز گرایی در این نظام، عامل ثبات سود سرمایه صفحه  7/1

 ـ خالصه و جمع بندی مطالب 

 26تی برای تأمین ثبات مالی به نفع عموم صفحه ـ اشاره ای به طبیعی بودن اعضارات دول 1

بر اساس اولویت بین مصالح نظام « دولتی، تعاونی و خصوصی»ـ نحوه تعیین سهم مشارکت بخش مشارکت بخش  2

 30صفحه 

 32ـ اشاده ای به روند مطلوب کل مباحث و بحث خصوصی سازی صفحه  3

 37ـ اشاره ای به شاخصه رشد فرد در جامعه صفحه  1



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 گروه اقتصاد 13جلسه 

 تا آخر نوار Bطرف  170جبرئیلی شماره  28از صفحه  1/1/77محصل:  26/12/79سازی  شروع بحث خصوصی

 11و  11آقای مهندس حسینی: بحث این جلسه کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت، پیرامون تبیین اصل 

سازی و انحصارات دولتی و سهم مشارکت هر یک از بخشهای مختلف اقتصاد  قانون اساسی بوده است و درباره خصوصی

 های دولتی، خصوصی و تعاونی( مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  )بخش

قانون اساسی، بازرگانی دولتی و صنایع بزرگ با چهار شرط به دولت  11جمع در این رابطه بود که طبق اصل بحث م

تعلق دارد که به نظر آقایان االن این چهار شرط محقق نیست بنابراین اینهایی که در قانون اساسی تصریح شده که باید 

 ذا در صورت امكان در این رابطه بحث بفرمایید.سازی است. ل به بخش دولتی تعلق داشته باشد. قابل خصوصی

حجت االسالم و المسلمین حسینی: بحث پیرامون مالكیت خصوصی بود و امروز در مورد واژه خصوصی و قرائت و تعبیر 

کنیم و جایگاه آن را در نظام اسالمی و در نظام موجود اقتصاد خصوصی )اقتصاد آزاد  و تفسیرهای مختلف آن بحث می

 کنیم. یان میغرب( ب

حق اختصاص، تسلط و تصرفی است که شخص نسبت به مال خودش دارد و از نظر اجتماعی آن را مالک و دارا و واجد 

های طبیعی  ـ واجد طبیعی بودن، که همان دارایی 1دانند. واجد بودن انسان به دو صورت است.  اجتماعی آن مال می

ـ واجد اجتماعی بودن، که  2باشد.  ه انسان به صورت طبیعی دارا میانسان است. مثل: چشم، گوش و کلیه چیزهایی ک

دهند و  های اجتماعی است؛ یعنی چیزهایی است که به دلیل تعاریف و احكام اجتماعی به انسان نسبت می همان دارایی

باشد )که در جای  های اجتماعی انسان، امور عینی اقتصادی گویند این فرد این چیزها را دارا است. اگر از دارایی می

)یعنی چیزهایی که متعلق « دارا بودن»کنیم( یعنی کاالها یا قدرت خرید کاالها و اعتبارات باشد، این  خودش بیان می

گیرد؛ پس بحث ما ابتدائاً با یک  به این فرد است و از نظر اجتماعی تصرف او مشروعیت دارد( موضوع تعلق قرار می

 شود. شروع می« دارایی»و معنی « ا بودندار»و « خصوصی»تعریف ساده از 

گردد یا اینكه ریشه و بنیان  مطلقا به قرارداد اجتماعی بر می« دارایی»پردازیم که آیا این تعریف از  بعد به این مسئله می

این قرارداد باید به خصوصیت خاصی از افراد بازگشت کند که همه این خصوصیات را توضیح خواهیم داد. آیا 

افراد به تنهایی باید وجود داشته باشد؟ یا اینكه خصوصیات افراد و جامعه به عنوان یک وحدت، این قرارداد خصوصیات 



212 ···········································································································································································  

ـ  3سازی  ـ بحث مشروعیت خصوصی 2ـ تعریف خصوصی  1آورند. پس بحث ما شامل سه قسمت است:  را بوجود می

که مربوط به افراد است و افراد باید دارای  سازی. بحث شد که آیا قرار تنهاست؟ یا قراریست توضیح مشروعیت خصوصی

یک خصوصیت باشند و بحث شد که این خصوصیت به تنهایی قابل تفسیر است یا خصوصیت و خصوصیت جامعه با هم 

 باید لحاظ شود. 

یم دهیم توجه داشته باشیم تا بر اساس آن بتوان اگر بنا شد این گونه باشد، باید به تعریفی که از انسان ارائه می

کنیم؟ یعنی تعریف اسالمی  ویژگیهای مالكیت مخصوص به آن را بیان کنیم. باید ببینیم که جامعه را چگونه تعریف می

از انسان و جامعه در مسئله مشروعیت مالكیت خصوصی، دخیل است. بعد از روشن شدن این مطلب باید ببینیم که 

و « انسان و جهان»ای از تعریف  ود؟ و تعریف آن بر چه پایهش واژه مالكیت خصوصی در اقتصاد جهانی چگونه تعریف می

های آن را چگونه در  کنند یعنی ویژگیها و شاخصه استوار است؟ خصوصیاتی که برایش ذکر می« انسان و جامعه»

دهند یعنی چگونه  ، رشد می«تعریف اجتماعی»دهند؟ و چگونه تعریف آن را به عنوان یک  ، رشد می«جریان تكامل»

 کنند. باطش را با سایر موضوعات اقتصادی بیان میارت

چه « نظامها»و « های مختلف اجتماعی ساختار»و « جریان تكامل»بنابراین باید مشخص شود که واژه خصوصی در 

منزلتی دارد؟ و در جریان تكامل نظامها )وحدت و کثرت جدید یافتن( چه خصوصیاتی به کلیه تعاریف از جمله مالكیت 

شود؛ یک تعریف  می« نظام اقتصادی»و « جریان تكامل»شود؟ به عبارت دیگر تعریفی که در  فه یا کم میخصوصی اضا

ای از نظام نیست. یعنی یک تعریف انتزاعی نیست تا مانند یک موضوع فقط از جهت نظری آن را مطالعه  بریده شده

ای وزن مخصوص مالكیت را )انواع  کشور به گونهنمایند و درباره آن حكم کنند. ارتباطش به کلیه تعاریف اقتصادی یک 

 آورند. دهد که برای آن تعریفِ اجراء یا عینی می مالكیت از جمله مالكیت خصوصی( تغییر می

پس یک تعریف نظری، و یک تعریف اجرایی یا عینی داریم، خصوصیتهایی که حداقل موضوعات علمی را در نظر 

تواند در تئوری بیاید. ولی خصوصیات عینی و اجرایی آن  كامل است و میگیرد یعنی ما به االشتراك جریان ت می

اش را با  های اجتماعی دارد. در اصل تعریف عینی مالكیت، تعریفی است که رابطه بستگی به مراحل تكامل و ساختار

 نماید. های اجتماعی مشخص می کلیه ساختار
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شود که باید با مالكیت مشروع اسالمی مقایسه شود. و روشن  با پذیرفتن این مطلب، مالكیت خصوصی دارای ابعادی می

شود که آیا بر اساس مالكیت اسالمی اینگونه مالكیت با این خصوصیات پذیرفته شود یا نه؟ عالوه بر این باید مشخص 

ارد یا داری موجود، قابلیت عزل شدن از خصوصیات عینی اجراییش را د شود که آیا خصوصیات مالكیت در نظام سرمایه

ی دیگری است که برای سیستم  تواند کاربرد داشته باشد. این، موضوع و قطعه خیر؟ اصالً در نظام اقتصاد اسالمی نمی

 باشد. ای که برای سیستم اقتصاد اسالمی وجود دارد، این نمی دیگری مفید است. قطعه

شود نه اینكه تعریفی  و اجرایی می در تعریف غربی، مالكیت خصوصی، در نظام قابل تعریف است؛ که تعریف عینی

تئوری و نظری و بریده شده از شرایط انسان و جامعه ارایه شود. قبل از این مطلب گفته شد که اگر بخواهیم بصورت 

ترین وجه تعریف مالكیت خصوصی را بیان کنیم باید بگوییم که همان دارا بودن، واجد بودن و حق  اجمالی و به ساده

مودن به یک میزان خاصی از کاالهای اجتماعی است، یعنی این مقدار از قدرت خرید و این میزان داشتن در تصرف ن

ارتباط داشته باشد و « انسان و جامعه»تصرف از کاال مختص به این فرد است. گفته شد که باید مالكیت خصوصی با 

 رابطه داشته باشد.« جهان و جامعه»انسان هم با 

کند  ان )انسان اکنمیک، انسان اقتصادی( این باشد که این شرایط او را برای مصرف تحریک میحال اگر تعریف ما از انس

تواند باعث فعالیتهای اقتصادی  کند و هیچ گونه انگیزه دیگری نمی و انسان هم برای ارضاء یا برای مصرف حرکت می

ه سود است. بر این اساس انگیزه انسان، انگیزه های دیگری وجود داشته باشد انگیزه اصلی، انگیز شود یا الاقل اگر انگیزه

باشد و هم علت غایی رفاه مادی علت حرکت او و  شود. پس در انگیزه اقتصادی، هم خواهان رفاه اقتصادی می مادی می

شود. پس بنابراین  گردد. اگر این غایت را حذف یا تضعیف نماییم به نسبت، علت فاعلی تضعیف می علت فاعلی او می

کند ولی اگر کمترین تردیدی در این تعریف بكنید و  ه به علت غایی توجه دارد و علت فاعلی از انگیزه تبعیت میانگیز

توانند بر نظام حساسیت خود  بگویید این تعریف همیشه صادق نیست و در همه انسانها به یک گونه نیست، انسانها می

ات خود را تغییر دهند؛ اگر توانستند هدف را تغییر دهند آن وقت توانند اهداف و غای حاکمیت داشته باشند. بنابراین می

 ای دیگر، عمل خواهد کرد.  علت فاعلی و انگیزه هم متناسب با هدف به گونه

 است؟« اقتصادی و مادی»شود این است که: آیا انگیزه فاعلی گرایش غالب  سؤالی که در اینجا مطرح می
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ین باشد ولی فرض انگیزه غیر مادی هم وجود داشته باشد، کدامیک از این گوییم که بر فرض هم که چن در جواب می

دو انگیزه باید در جریان تكامل ابتدائاً برای ما انگیزه مطلوب شناخته شود و یا با درجه مطلوبیت باالتری تعریف شود و 

ی بیشتری نماید و الاقل روابط ساز روند اقتصاد چگونه باید باشد تا بتواند به نسبت برای توسعه انگیزه مطلوب بستر

تواند همه اموال خود را  شود جواب داد و گفت: فرد می اجتماعی، انگیزه دوم را به ضیق نیاندازد. به صورت فردی هم می

توان گفت: خیر، وصف نظام اقتصادی چگونه باید باشد؟ و نظام  تواند مانع او شود. و هم می وقف نماید و کسی نمی

گیری افراد، زیرا گفتیم یک  ها است نه هدف گیری نظام ساختار ونه باید کار کند؟ البته منظور ما هدفتولید انگیزه چگ

طرف مالكیت فرد است و طرف دیگر آن نظام اجتماعی قرار دارد یعنی باید ببینیم که نظام چه خصلتی را محور قرار 

هستیم، نه اینكه قائل به « تولید، توزیع، مصرف»و توسعه در « تولید، توزیع، مصرف»دهد. ما قائل به تضیق در  می

تضیق در مصرف تنها باشیم. به عبارت دیگر اوال باید روشن کنید که خصلت نظام اقتصادی چیست؟ نه خصلت انسانی 

 خواهد کال این مال را ببخشد. که در یک نظام دارای مال شده است و حاال می

کنید نه مصلحت فرد. وقتی  روشن باشد که مصلحت جامعه انسانی را بیان می کنید باید ثانیا در تعریفی که از انسان می

تحقیر به وسیله مال و تحریص شدن به وسیله « مصلحت »، آیا منظور از این «مصلحت عمومی مسلمین»گویید  که می

مكانات اجتماعی هایی که فاقد ا آورند و تحقیر انگیزه هایی که ثروت را به دست می مال است؟ یعنی تحریص انگیزه

رسد یا اینكه نه،  ها( به آنها می هستند. آیا این فقدان، فقط فقدانی است که به واسطه نداشتن عرضه )استعداد و قابلیت

ابزارهای اجتماعی )نظام انگیزش(؛ یعنی اگر سود و انگیزه مادی را اصل قرار دهد مجبور است که نظام اقتصادی را 

نی تحمیل محرومیت در امور مالی، تحمیل محرومیت از نظر فرهنگی، تحمیل بصورت طبقاتی طراحی کند؛ یع

همان عینیت « اقتصاد اقتصاد»که « سیاست اقتصاد، فرهنگ اقتصاد، و اقتصاد اقتصاد»محرومیت از نظر سیاسی در 

 کاالها و عینیت مقدورات مادی است.

 برای یک کارگر و کارگرزاده فرصت اشتغال به دهند. مثالً بصورت یكسان به همه اطالعات نمی« ها ساختار»یعنی 

شود که اگر نبوغ تو در حدی نباشد که بتوانی با قبولی در کنكور  شود یعنی به او گفته می تحصیل و دانشگاه سلب می

مستقیما وارد دانشگاه بشوی باید با پرداخت هزینه تحصیلی در دانشگاه آزاد ادامه تحصیل بدهی و وسع این شخص هم 

شوند و قدرت  شوند، و مقروض می دهد. چه بسیارند کسانیكه به دلیل گرسنگی ویتامینی دچار بیماری می ازه نمیاج
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پرداخت قرض را ندارند. مثالً: پدر خانواده به تنهایی قدرت اداره خانواده را ندارد، لذا پسر و دختر خانواده هم باید کار 

های خانواده فرصت درس خواندن را پیدا  مین کنند، روی این حساب، بچهکنند تا حداقل اداره خانواده را بتوانند تا

 کنند. نمی

دار اگر چه آدم  شود؟ مثالً پسر یک سرمایه گردد؟ و در چه نظامی توزیع می گوییم اطالعات چگونه توزیع می پس ما می

تواند در  ن وارد دانشگاه شود میتواند در کالسهای خصوصی شرکت کند، تازه اگر نتواند در ایرا کم هوشی هم باشد می

ها، تخصص  ی این تخصص های خصوصی خارج از کشور شرکت کند و به یک متخصص تبدیل شود. از جمله دانشكده

مناسب برای « پرورش جرأت روحی»در مدیریت و بازرگانی و شناختن روابط اجتماعی است، در این حالت فرد فرصت 

کند. اگر ما بخواهیم به نسبت جمعیت جامعه تحقیق کنیم، چه تعداد از افراد  یمطالعه یک موضوع اقتصادی را پیدا م

عمومی جامعه در روابط اجتماعی موجود حتی تصور وام گرفتن، طراحی پروژه، گرفتن موافقت اصولی، و درست نمودن 

کنند. چون از نظر روحی  میارتباطات داخلی و خارجی برای معامله را دارا هستند؟ اغلب افراد حتی تصور این امور را ن

 است.« سیاست اقتصاد»اند، این بخش بعهده بخش  تحقیر شده

نماید؛ آن وقت خدمات « نظام مدیریت»در استفاده از « محرومیت روحی»تواند افراد زیادی را دچار  سیاست اقتصاد می

های فنی به  موضوعات مشاورهرسد. اصالً  شود. ارقام نجومی به ذهن اکثریت جامعه نمی برای یک عده محدود می

رسد. یعنی اینكه جایی در مدیریت صنایع و در سازمان صنعت بنام مشاوره صنعتی وجود دارد و شخص  ذهنشان نمی

تواند سؤال کند که اکنون در کشور  خواهم وارد کار تولید بشوم و لذا می تواند به آنجا مراجعه کند و بگوید من می می

ها نباشد به میزان  شود؟ و آن مرکز با توجه به تناسب روحیات مراجعه کننده اگر رابطه می چه چیزهایی احساس کمبود

گویند در حال حاضر در بازار، فالن جنس کم  گیرند. مثالً می اطالعات و روحیه فردی شخص رجوع کننده تصمیم می

است و میزان تولید داخلی ما  یاب است. حجم ظرفیت مصرفی که این جنس در طول سال دارد مثالً ده میلیون عدد

کنیم و لذا اگر کاالی جایگزین درست شود حداقل  هم بیش از یک میلیون نیست و نه میلیون دیگر را از خارج وارد می

ها اگر بخواهند مشورت کنند با  رسد. آن تا سه میلیون ظرفیت خرید دارد. این مشاوره به ذهن افراد عمومی جامعه نمی

رسد که در وزارت صنایع،  کنند، اصالً به فكرشان نمی ها مشاوره می و همكار و سایر افراد در این ردهخانواده و فامیل 
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مرکزی مخصوص مشاوره فنی قرار دارد و اگر از نظر روحی و اطالعات وارد نباشد، اگر به وزارت صنایع هم بروند؛ اصالً 

 نجام دهند.دانند به کدام اطاق باید رجوع کنند و چه کاری باید ا نمی

زند. بعد شما محصول  را تخصیص می« روحیه، اطالع، قدرت عملكرد»گوییم: در پرورش انسان، نظام اقتصادی  ما می

ها الیق این کار نیستند. ماشین اداره  گویید اینها لیاقتش را دارند و آن دهید، می نظام اجتماعی را به افراد نسبت می

ها را باال برده است  هایی که این جریان، آن ای را باال برده است. ما به آن عدهای را کنار زده و یک  جامعه یک عده

 گوییم افراد الیقی هستند. می

بزرگترین اثر را « تخصیص امكانات علمی»و « تقسیم اطالعات»و « روحیه دادن»بنابراین فرهنگ نظام اقتصادی از نظر 

 ادی دارد.گیری شخصیت اقتص در ساختن شخصیتهای اقتصادی و فرم

شود این است که ساختاریكه انگیزه آن مادی باشد مالكیت آن چه خصوصیاتی  سؤال مهمی که در اینجا مطرح می

ای است که با آن  دارد؟ مالكیت آن باید قدرت تفكیک بین مدیریت و مالكیت را داشته باشد، این مهمترین شاخصه

ای دیگر قرار دهید. یعنی تأمین اعتبار و تامین سرمایه چه از  ار عدهتوانید اعتبارات اجتماعی را جلب کرده و در اختی می

های اساسی  طریق شرکتهای سهامی باشد و چه از طریق بانكها باشد تفكیک مدیریت از مالكیت است، بنابراین شاخصه

بین مالكیت و ـ تفكیک  1مالكیت خصوصی در نظام اقتصادی که بر اساس انگیزه مادی قرار گرفته است عبارتند از: 

شود. ابزارهای امكان تمرکز ثروت به نفع بخش خصوصی و بعد از آن تعریف  مدیریت که تمرکز ثروت را باعث می

ـ تضمین استخدام نیروی انسانی،  3پذیر نبودن سرمایه و تضمین رشد سرمایه  ـ آسیب 2اجرایی بخش خصوصی است. 

 ایه.گیری نیروی انسانی به نفع رشد سرم یعنی به خدمت

 س( شاخصه سوم را بیشتر توضیح بفرمایید.

برید ـ یعنی نیروی  ج( معنای آخرین شاخصه این است که چه زمانی در تنظیم نظام اقتصادی قدرت استخدام را باال می

گیرید ـ زمانی که نظام اقتصادی قدرت تحقیر انسان را داشته باشد. یعنی در اینجا  انسانی بیشتری را به خدمت می

شود  گویید به هیچ وجه در یک مكانیزم، در یک نظام، در یک ساختاری که رقابت بین انسان و سرمایه را باعث می نمی

)رقابت بین مزد و قیمت کاال( در برخورد با هم به یک توازنی برسند، بلكه ابزارهای انحصار را برای کاال تضمین 

دهم؛ حمایت از  این نكته بسیار حساس است. توضیح بیشتری می کنید کنید ولی ابزار انحصار را برای کار تنظیم نمی می
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مورد از کار بر کنار نشود. وظیفه حمایت از دستمزدها هم  نیروی کار و اشتغال وظیفه اداره کار است تا هیچ کارگری بی

کند تا مشخص  یبعهده اداره کار و گروهای صنفی آن است. در تمام این حمایتها چه کسی انحصار را برای کاال معنا م

شود که موازنه بین مقاومت خریدار و فروشنده باید به نفع کاال یا به نفع نیروی انسانی تامین شود؟ یعنی نیروی انسانی 

 خواهد کاالیش را بفروشد. نیازمند اشتغال و درآمد است. و صاحب کاال هم می

 ر.سازماندهی باید در خرید و فروش کاالها صورت گیرد نه در نیروی کا

منظور ما از سازماندهی در نیروی کار این است که مثالً بر فرض محال اگر شما بتوانید به یک نظام کاری ـ نه نظام 

صنفی ـ مثل خانه کارگر، وام توزیعی بدهید و خانه کارگر بتواند اقشار کار موضوعی را از یكدیگر تفكیک کند بطوریكه 

دهیم یعنی با فروش نیروی کار  بگوید ما نیروی کارمان را به این قیمت نمیبتواند با صاحبان سرمایه مذاکره کند و 

 بصورت سازمانی برخورد کند.

از این طرف اگر قدرت خرید کاال متوسط بود کسانی که نیازمند به نیروی کار بودند مجبور بودند نرخ سود خود را 

دهم کارفرما به صورت یک نظام  سبد کاال قرار میتعدیل نمایند یعنی من در نسبت بین کاال و اشتغال، اشتغال را 

 کنند. کند و متقاضیان بصورت فردی به او مراجعه می شود بلكه کارفرما فقط اعالم می سازمانی با نیروی کار مواجه نمی

با مند  کارفرما حق گزینش و انتخاب و حق تحقیر و تضعیف کردن و حداقل موضوع قراردادن را دارد. از یک طرف نظام

کند و فقط یک حد و لجستیكی دارد تا از یک حداقلی  شود و از طرف دیگر بدون نظام عمل می موضوع روبرو می

تر  گیرند تا از آن پایین تر نیاید، لجستیكی که قرار داده شده از طرف اداره کار است و یک حداقلی را در نظر می پائین

گردد. انحصاراتی که  ای برقرار نمی روی انسانی و سبد کاالها هیچ موازنهنیاید. ولی هرگز بین اینها به عنوان راندمان نی

تواند رقابت کند. اعتبار  برعكس آن در مورد کاالها هست، انحصار منطقه است که به نام سرقفلی است و هر کسی نمی

صادی است که از نظام بانكی در انحصار ]؟[ هست انحصارات بعد از انحصار ]؟[ و اعتبار بانكی، انحصارات نظام اقت

ای نشود که رقابت آنها موجب پایین  کند تعداد فروشندگان به اندازه باشد سعی می صنفی که کوچكترین واحد آن می

سازی را به نفع رشد سرمایه بر عهده دارند مثل: ثبت سفارش،  آمدن قیمت کاال شود تا کلیه عواملی که هماهنگ

با قیمت موجود در بازار با این ثبت سفارش شده را مقایسه کند و ببیند که آیا  دخالت بانک در اینكه قیمت تمام شده

 با هم همخوانی دارد یا ندارد.
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تواند آنجا بسپارد و صد میلیون  دهند، مثالً: پنج میلیون تومان می امكاناتی که از نظر توزیعی در اختیارشان قرار می

ردازد بعد هم با اعتبارات توزیعی خود بانک به قیمت صد میلیون کاال % قیمت کاال را بپ1تومان جنس تقاضا کند یعنی 

 برد. برای فروش وارد بازار کند، یعنی این شخص پنج میلیون سرمایه گذاری کرده است و سود صد میلیون را می

طرح بُی بُک  کند از بین بردن ضرر در جایی است که شما یک دهد و ضرر را کم می ابزارهای انحصار اجازه ضرر را نمی

روند؛ طرح بُی بُک  کنند و می سازی را برای شما احداث می آیند کارخانه قوطی کبریت را راه اندازی کردید. آنها می

دارم شما ابتدا  شود بر می خواهم بلكه از محصولش که جای دیگر فروخته می گوید من پول این کارخانه را از تو نمی می

توانید به او بگویید مواد  کنید ولی در قرارداد دوم می رأی مالک شدن این کارخانه را تهیه میآورید و  ای را می مواد اولیه

 را هم خودتان تهیه کنید. بُی بُک باید حتما مواد شما را بیاورد.

 خواهد ببرد]؟[ شود یعنی کسی که جنس را می س( جنس بدون ثبت داده نمی

است یعنی اگر بخواهد کارخانه را در فرانسه یا سوئس احداث کند باید به ج( او نیروی کار ارزان را مد نظر قرارداده 

برد  دهد. سودی که او می کارگرش روزی ده هزار تومان مزد بدهد اما در اینجا به کارگرش روزی دو هزار تومان مزد می

سی کل مدیریت و کل عوامل آن در واقع بر اثر نیروی کار ارزان در تولید است. در کدامیک از معامالت بُی بُک و فاینان

به دست خود آنهاست؟ بطوریكه حتی اعتبارات تامین کاال را هم خودش بعهده بگیرد؟ یعنی در حقیقت خرید نیروی 

 کار ارزان مد نظر اوست.

 کنند؟ س( اگر نیروی کار جامعه است. پس چرا کارخانه را به شما واگذار می

ر روابط اجتماعی مجبور است که چنین کار، انجام دهد. به عبارت دیگر ج( نیروی کار متعلق به جامعه است ولی د

کند تا نیروی کار ارزان را بخرند. حاال نكته دیگر اینجاست که  شود بلكه مجرا درست می دولت مستقیما وارد کار نمی

خرید نیروی کار ارزان  گویند کنند و مثالً می شان هم به این مطلب اعتراف می ها در سخنرانیهای رسمی جهانی خود آن

ای که بجا گذاشته است  از فالن منطقه جهان برای او به صرف است زیرا مزدی که پرداخت کرده است و قیمت کارخانه

داده است. و اعتبارش را هم از نظر جهانی تامین  بر روی هم نصف قیمت مزدی است که باید در آلمان و فرانسه می

دهد. به عبارت دیگر  گیرد و سود هم به بانک می گیرد بلكه از بانک جهانی پول می نمیکند. یعنی از بانک شما پول  می

 خودش یک کنسرسیوم و شرکت است.
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س( فرمایش شما درست، منتهی بحث بر سر این مسئله است که سود یک کارخانه مثل سود بانک تضمین شده 

توان  هم دارد، یعنی حتی در بهترین حالت هم نمی نیست. مثالً به جای سود صد میلیون، احتمال ضرر صد میلیون را

 گفت که تضمین سود آن مثل بانک است. 

گفتند  گویید انبار کارخانه تویوتا ـ این قضیه را آقای مهندس مرعشی که به آنجا سفر کرده بودند می ج( وقتی شما می

تواند در آن انبار باقی بماند. و  ازه دو ساعت میـ دو ساعت توانایی انبارداری دارد یعنی مواد ساخت ماشین تویوتا به اند

داریم و لذا  توانیم نگه می گوید ما مواد ساخت نیسان پاترول را شش ساعت در انبار می کارخانه ساخت نیسان پاترول می

ود که شما ش کارخانه تویوتا از ما جلو است که توانسته زمان خود را به دو ساعت برساند. از مدیر عامل تویوتا سؤال می

گوید من آرزو دارم که انبارم یک ساعت هم مواد ساخت ماشین را نگهداری نكند. یعنی  چه آرزویی دارید؟ می

خواهد بگوید که االن طبق قراردادی که برای استخراج مواد تا قرارداد فروش دارم سیر سرمایه من هیچ جا متوقف  می

شود، ماشین  شود تا ساعتی که تبدیل به ماشین می .. استخراج میشود. یعنی ساعتی که از معدن، آهن و مس و.. نمی

گوید چرا سرمایه من دو ساعت متوقف شود؟ و نرخ سود یا ربای آن از دست برود؟  آن پیش فروش شده است. حال می

این نكته گوید خوب است تا یک سال یا شش ماه مواد داشته باشیم.  ای است که در ایران می این مطلب غیر از کارخانه

دهد که از قرارداد استخراج معدن تا فروش  قابل دقت است که این قرارداد اجتماعی که به کارخانه تویوتا امكان می

یابی  ماشین به مشتری همه قراردادهایش بسته شده باشد. امكان ضرر وجود ندارد. به میزانی که انحصارات قدرت توسعه

 آورد. نسبت ریسک را پایین می کند، به همان کارتلی و تراستی پیدا می

اش قراردادی با ایران ببندد و بازار نفت یک مرتبه متشنج  س( مثالً اگر شرکت تویوتا در جهت تامین سوخت کارخانه

 شود. گردد این مشكل چگونه حل می

اگر با آن  کند ای که ماشین درست می ج( اینكه معنای کارتل و تراس را عرض کردم به این خاطر بود که این حلقه

آید. یک  ای که خریدار و فروشنده نفت هم هست، یعنی سیكل کاالها با یكدیگر به صورت یک منظومه در می حلقه

ها با هم ارتباط دارند. نحوه مدیریتی که در  پروسه تولید اگر بصورت یک زنجیره درآمد به این معنا ست که پروسه

داری، کم و زیاد شدن سود را  ی دارد ـ امنیت سرمایه در نظام سرمایها آید ـ خودش بحث جداگانه ها بوجود می پروسه

ها  ها در بزرگتر شوند احتمال انحالل آن کند ولی جلوی از بین رفتن سرمایه را ]؟[. هر چه خردتر می پذیر می امكان
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روابط جهانی و گذاری جنگ و صلح و حاکمیت بر  شوند اختیار آنها در سیاست شود و هر چه بزرگتر می بیشتر می

 رود. حاکمیت در تعریف، قضاوت)تطبیق( و حكم، باالتر می

کنند.  های خرد منتقل می کنند مثالً: ضرر نفت را به دسته یعنی در حقیقت ضرر خود را به دسته خردشان منتقل می

آوردند. خودشان  پایین نمیهای خرد، به عبارت دیگر حتی در آنجایی که نرخ پولشان را  اعم از دولتها، تاجرها تا کارخانه

گیرند، مثالً یک زمانی ممكن است نرخ دالر را مواج کند در این قسمت  هستند که برای پایین آوردن نرخ تصمیم می

شود به عبارت دیگر تمرکز، اساسی است که هر چه به  گویند ضررهایش به ما منتقل می کنند، می ها اعتراض می خیلی

شود[ اصالً قاعده آن مثل یک  کمتر است و هر چه به قاعده بیاید، ]تزلزل بیشتر میباالی مخروط بروید، تزلزل 

داری  ها به معنی تحمل بزرگتر شدن دستگاه سرمایه پذیری ای که روی آب قرار دارد کال مواج است. کل ریسک کشتی

ته است و ]دائماً[ سرعت عمل داری کنار نگذاش است. بنابراین تكنولوژی هرگز روند شدید خودش را در دستگاه سرمایه

های نو با تكنیک نو دارد را به طبقات  خودش را باال برده است. نوساناتی را هم که بوسیله بوجود آمدن یک دسته از کاال

های باالتر مثل تصرفات خان  های پایین مثل قمار است و برای دسته کند. به عبارت دیگر برای دسته پایین منتقل می

کنند و به  ها جهت کارگذاری بهتر برای دستگاهای بزرگی است که تكنولوژی را اداره می قمارهای آناست. خیلی از 

کند  کند را به سود کسی که کارگزاری بهتر می تر می درند. البته در این رقابت کسی که کارگزاری ضعیف پیش می

 کنند و البته این حذف ناپیداست.  حذف می

ده شود. انشاء اهلل تعالی در جلسه دیگری که در خدمتتان هستم درباره اینكه آیا واقعا این مطلب باید خوب توضیح دا

 گرایی با ابزارهای انحصاری خصوصی اصل است یا انحصارات دولتی؛ بحث خواهیم کرد. انگیزه تمرکزی ماده

ت طبیعی است البته فرمایند، انحصارات دولتی، انحصارا یعنی درست برعكس آن چیزی را که آقای عسكراوالدی می

کنیم. انحصارات طبیعی، انحصاراتی است که دولت بوسیله آن تبعات سیاسی  بعدا علت طبیعی بودن آن را عرض می

مال را در اداره حكومت باید کنترل کند ولی انحصارات بخش خصوصی، انحصارات غیر طبیعی است. اگر بخواهید 

دارها خارج کنید و به دست دولت  تی آن را از دست سرمایهحاکمیت اقتصادی یک کشور را حفظ کنید و سرپرس

کند. یعنی تامین ثبات  بدهید. باید انحصارات دولتی باشد؛ البته اگر مفرض این باشد که دولت برای مردم خدمت می

اید به مالی باید برای دولت باشد نه ثبات مالی برای افراد خاص که به ضرر عموم منجر شود. ثبات مالی برای دولت ب
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نفع عموم باشد، نه به ضرر عموم. انحصارات خصوصی، هم انحصار است و هم دولت باید آن را کمک کند تا مقنن و 

قانونی باشد و هم به نفع عموم نیست بلكه به نفع دسته خاصی است. اگر سؤاالت جدیدی داشته باشید در خدمتتان 

 هستم.

تضمین استخدام »و « تضمین رشد سرمایه»و « بزار تمرکز سرمایها»س( پس تفكیک بین مالكیت و مدیریت به معنی 

داری که با  های اساسی تعریف اجرایی مالكیت خصوصی در نظام سرمایه به نفع رشد سرمایه، شاخصه« نیروی انسانی

 باشد. گیری مادی( ]است[، می گذاری اقتصاد مادی )جهت انگیزه مادی و با هدف

بنابر تعریف در نظام باید مشخص « دولتی، تعاونی، خصوصی»های  که بگوییم که سهم ج( برای نحوه ارایه بهتر است

 دهیم یعنی یک مقدمات عمومی داریم....  شود و بعد بخش خصوصی را در اولین بخش قرار می

سازی  شود که اصالً آیا بخشی باید خصوصی شود؟ که خصوصی س( وقتی که سهم آن مشخص شد، طبیعتاً مشخص می

شود که مثالً  سازی را الزم نداریم؟ و همچنین در انحصارات دولتی مشخص می داشته باشیم؟ و یا نه، خصوصیالزم 

 خواهیم بگویم که آیا اینها باید باشد یا نباید باشد؟ انحصار نفت، گندم و... در دست دولت است می

 انتر از قیمت فعلی شود. ج( اگر گندم در انحصار دولت نباشد معنایش این است که قیمت نان خیلی گر

س( یكی از آقایان گفته بود که شما اصالً مشكل گندم ندارید؛ مشكل گندم شما این است که برای آن یارانه تخصیص 

دهند دقیقا میزان واردات شما  دهید. شما یارانه را از گندم حذف کنید؛ مردم دیگر به گاو و گوسفندانشان نان نمی می

 رسید. ت و لذا اگر یارانه حذف شود به حد خودکفایی میبرابر ضایعات نان شماس

 شود. ج( اگر یارانه را حذف کنیم، قیمت هر نانی مثالً پنجاه تومان می

گویند: تا وقتی که یارانه  ها در جواب می اندازیم. آن س( بله استدالل مقابلش همین بود که مردم را از نان خوردن می

که به گاو و گوسفندشان به جای علوفه نان بدهند؛ بنابراین همیشه محتاج هستید. دهید برای مردم به صرفه است  می

حاال بحث انحصارات دولتی روی همین مسئله است که بگوییم اصالً چه چیزهایی باید در اختیار دولت باشد و کدامیک 

 شود. انده میسازی شود که همه اینها در تعیین مشارکت یعنی سهم مشارکت بخش عمومی گنج باید خصوصی

گوییم که اولین چیزی که باید تعریف شود، مصلحت نظام اسالمی است )که اولویت اول است( مصلحت نظام،  ج( ما می

نه جامعه؛ که این توسعه ایثار است. مصلحت جامعه اسالمی در اولویت دوم است )جامعه یعنی افراد جامعه( مصلحت 
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مایه ( در اولویت سوم است و منظور ما از سه اولویت به این معناست که افراد متمكن یعنی سرمایه داران )مصلحت سر

متغیر اصلی توسعه، مصلحت نظام است. متغیر فرعی توسعه، مصلحت جامعه است. متغیر تبعی اینها )که اصالً در 

 متغیرها نقشی ندارد( مصلحت سرمایه افراد متمكن یا امنیت توسعه سرمایه است.

دو کار انجام بدهید؛ یكی اینكه روی محتوای جلسه امروز تامل بیشتری کنید )با اینكه درجلسه شما در صورت امكان، 

اید نوار را گوش دهید( و نظام سؤاالتی را بر اساس آن درست کنید که پاسخهای بنده پراکنده نباشد تا در  حضور داشته

 باید چگونه پیش ببریم.جلسه دیگری به این مطلب بپردازیم که بر اساس این سه مطلب بحث را 

خواهم عرض کنم و آن اینكه یک بخشی را باید بعنوان بخش مدلی خودمان که از  س( مطلبی را درباره کل کارمان می

زیر بنا آغاز شده است داشته باشیم تا مبنای توسعه را از آن استنباط کنیم و کار ادامه پیدا کند که طبیعتاً شامل تمام 

 د.شو بخشهای اقتصادی می

 گذاریم. می« مدل کالن سیاستهای اقتصادی»ج( ما اسم آن مدل را 

شویم.  سازی است که مهره به مهره بر حسب بحث کمسیون در آن بحثها وارد می س( بحث دیگر ما، بحث خصوصی

د توجه بنابراین عمال این دو شاخه با هم ربط دارند و از جهت محتوا یكی هستند، ولی از نظر نظام بحثی خودمان بای

سازی ما از مبنا  داشته باشیم که به هر صورت باید بحث را جلو ببریم. مسئله دیگر این است که در رابطه با خصوصی

بریم. اما باید  کنیم و از مبنای تئوری آن بحث را جلو می شروع کردیم و در واقع بصورت طرحی، تئوری آن را بحث می

سازی و اینكه در چه جایی با  و آن اینكه آنها به مبانی نظری خصوصییک نقد و نقضی به این مطلب داشته باشیم 

قانون اساسی گذاشتند، و  11و  11کند کاری ندارند. آنها مستقیما دست روی اصل  کند یا نمی اسالم درگیری پیدا می

. و حاال چهار گویند قانون اساسی سه بخش را مطرح کرده و بخش دولتی را هم با این چهار شرط بیان کرده است می

شرط وجود ندارد، بنابراین ما ابتدائاً باید اینجا را نقض بكنیم بعد بگوییم حاال بر اساس این مبانی سهم هر بخش را 

 کنیم. تعین می

ج( یک بخش دیگر هم در اینجا وجود دارد و آن بخش عینیت است به اینكه واقعا چه مقدار االن در دستشان هست، 

که چگونگی وضعیت بخش خصوصی... صحبتهای دیگری هم در کنار این مسئله هست که خیلی مهم است. مثالً ما 
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دولت است. یعنی مدیریت در دست دولت است.  % در دست11ها را به مردم فروختیم و  مقدار زیادی از سهام کارخانه

 قاعدتاً آنها باید بگویند که دولتی است. 

 ج( حاال یک سؤال از شما دارم. آیا صاحبان سهام خصوصی هستند؟

س( نه، مدیریت سرمایه در دست دولت است. مثل مدیریت کارگاه که در دست دولت است ولی پولش مال ملت است 

% آن را برای دولت نگه 11کنم( یعنی سهامهایی که شما  ل را نكردند من دارم پیش بینی می)البته آنها این استداال

دارید عمال پول مردم را چه از بانک بردارید و استقراض بدهید و چه از روی سهام پذیره نویسی کرده باشید، اختیار  می

مثل انحالل کارخانه و خیلی از اختیارات اید، یک اختیارات محدودی  را از آنها سلب کردید و به دست دولت داده

اید و آنها در اینجا مشارکتی دارند ولی برای تصمیم گیریهای روزمره  % را نیاز دارد به آنها داده71محدود، که سهام 

 گیرد. % است که تصمیم می11همیشه 

 کند؟ ج( مدیر عامل را چه کسی معین می

است؛ که باید نقض استدالل به قانون اساسی داشته باشیم تا کند پس این یک مسئله  س( بخش دولتی درست می

دهند تا  زمینه برای رفتن به مبانی پیدا شود و اال تا این مسئله را نقض نكنیم ]اجازه[ وارد شدن به مبانی را به ما نمی

بخش باید باشد و گویند بحث سراین مسئله است که قانون اساسی گفته است این سه  بخواهیم به مبانی وارد شویم، می

 اش را هم با این چهار شرط توصیف کرده است و این چهار شرط هم وجود ندارد. بخش دولتی

 ج( سیاستها بر اساس قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام )ره( است یا فقط قانون اساسی است؟

داد. یعنی تا بخواهید  ست و اال باید آن را تغییر میس( ادعای آنها این است که قانون اساسی مغایر با سخنان امام نی

گویند این ادعا خالف قانون اسالسی است و نیاز به تغییر قانون اساسی داریم؛ ما هم که االن در  وارد مبانی شوید می

سه  کنیم. اقتصاد کشور به ی نیستیم و فعالً بر طبق قانون اساسی بخشهای اقتصاد کشور را تعیین می چنین مسئله

خواهیم آن را خصوصی کنیم.  بخش تقسیم شده و بخش دولتی آن هم چهار شرط دارد، چهار شرط آن وجود ندارد، می

 سازی برای استدالل به مبانی، باید قدرت نقض و نقد این موضع را داشته باشیم.  جهت زمینه

دار عمالً نسل اندر  که فرمودید سرمایهباشد و آن نقد این استداالل شماست  سؤال دیگری هم نسبت به جلسه امروز می

ای هستند که پدرانشان نسل اندر نسل، کارگر  شود چونكه عده شود. کهبا این حرف بنده، نقض می دار می نسل، سرمایه
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هایش چه در ایران و چه در جهان وجود دارد این  دار یكه تاز کشور شدند؛ نمونه ساده بودند و بجایی رسیدند که سرمایه

 منحصر به بخش اقتصادی نیست بلكه در بخشهای سیاسی و فرهنگی هم همین گونه است. مسئله

ج( به عبارت دیگر کسانی که از نظر هوشمندی از حد متوسط، باالتر باشند، چه در بخش سیاسی، چه فرهنگی و چه 

 اقتصادی اینها....

 ش بوده و رئیس جمهور آمریكا شد.س( نه، اینطور هم نیست، مثالً! ریچارد نیكسون قبال شاگرد سبزی فرو

 ج( نه آیا او را یک حزب سرکار آورد؟

 س( بله 

ج( تا قابلیتش برای حزب اثبات نشود محال است او را سرکار بیاورند. برای اینكه قابلیتش اثبات شود باید هوشمندی او 

کنید از کلینتون گرفته تا  می هوشمندی متوسط باشد به عبارت دیگر شما وقتی رده ریاست جمهوری آمریكا را نگاه

 باال حتما رده هوشی اینها از حد متوسط جامعه باالتر بوده است اگر اینها از رده هوشی باالتر نباشند....

س( اگر در صد هوشی افراد ضعیف مد نظر باشد درست است و اال حتی بین کسبه متمول بازار، این گونه نیست که 

 است. حتماً پدرشان کاسب متمولی بوده

ج( برای بزرگ شدن فرد ما دو شاخصه داریم یک شاخصه انسانی، به این معنا که هر نظامی را که در نظر بگیرید 

حضور انسانهایی که از حد متوسط جامعه باالتر هستند به نسبت در آن جامعه فعالتر است. مثالً در آن زمانی که 

شود، هر چند بچه آشپز بوده باشد. این مطلب به  امیر کبیر میسلطنت موروثی محض است آقا میرزا تقی خان فراهانی، 

این معناست که نبوغ شخصی خودش واسطه شد و او را از آشپزخانه تا وزیر اعظم شدن باال آورد. مسلماً این هوش از 

یعنی مانع شود.  گویید نه؛ حد متوسط را که در نظر بگیریم، بر آنها تحمیل می متوسط هوشی باالتر است. یک وقت می

جامعه نیست. تعداد افرادی که از حد متوسط هوشی جامعه باال باشند زیاد نیستند. از متوسط به باال، شروع به کم 

 شود.  شود تا آن که بسیار بسیار محدود می شدن می

افرادی بودند  س( نه؛ مثالً اگر بیاییم ثروتمندان درجه یک جامعه را به صف کنیم؛ بعد ببینیم که چند در صد از اینها

گویید از حد متوسط باالترند(. و چند در صد از آنها بخاطر خاندانی بودن رشد  که به دلیل هوش زیاد آمدند )که می

 کردند.
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 رسید. مثالً دختر فالن خان زاده..... ج( یعنی چه در فئودالیته. )نظام خان خانی( مالكیتها به ارث می

گذارد نه  شود و سرمایه رو به کوچک شدن می است که بین ورثه تقسیم میس( نوعا ارث رسیدن ثروت به این شكل 

 اینكه شروع به بزرگتر شدن کند.

 ج( اگر سرمایه نظام داشته باشد.....

«والسالم علیكم و رحمت اهلل و برکاته»  

 

 





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی سیاستمدل تنظیم 

 15جلسه 

 01/01/1377تاریخ جلسه:  3129کد جلسه: 

 عنوان جزئی: نقد و بررسی وضعیت متداول خصوصی سازی

 فهرست

 مقدمه ـ موضوع بحث جلسه

 ـ بررسی وضعیت سرمایه ساختار در نظام سرمایه داری 1

 ـ پیدایش شخصیت اجتماعی سرمایه با تفكیک مدیریت از مالكیت 1/1

 ـ؟ ؟؟؟؟؟ سرمایه به شبكه بانكی با تفكیک مدیریت از مالكیت 2/1

 ـ انحالل شخصیت حقوقی سرمایه در شبكه و استیال شبكه بر ساختار سلولی سرمایه  1/2/1

 ـ استیال سرمایه بر کلیه مقدورات جامعه با تفكیک مدیریت از مالكیت 3/1

 ح یكی از مظاهر استیال سرمایهـ حكومت مصلحت توسعه تكنولوژی بر؟ ؟؟؟؟ مصال 1/3/1

 ـ خدماتی شدن دولت نسبت به سرمایه یكی از لوازم استیال سرمایه 2/3/1

 ـ منافات هویت عینی مالكیت خصوصی در نظام سرمایه داری با قانون اساسی کشور 2

 ـ سرمایه ساالری و متغیر اصلی شدن آن در توسعه المه ساختاری شدن سرمایه 1/2

 فهوم اقتصاد محوری در جامعه با مالحظه نسبت و تقوم اوصاف اقتصادیـ مالحظه م 2/2

 ـ ضرورت بررسی قانون اساسی برای مالحظه ضرورت خصوصی سازی. ...... 3

 ـ وسیله نامیدن اقتصاد )نه هدف( در قانون اساسی 1/3

 دیدن اصول قانون اساسی ـ ضرورت بررسی اصول کلی قانون اساسی برای مالحظه ارتباط بین اصول اقتصادی با  2/3

 ـ اصل قرار دادن توسعه اخالق )نه توسعه تكنولوژی( در تامین امكانات  1/2/3

 ـ محور و متغیر اصلی نبودن اقتصاد در اصول کلی قانون اساسی 2/2/3

 ـ بررسی اصول مربوط به اقتصاد در قانون اساسی 3/3
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 و سوم ـ اصل قرار دادن ازادگی و هویت نفی در اصل جهل 1/3/3

 ـ بخش خصوصی مكمل است نه یک اصل جداگانه 2/3/3

 ـ مالحظه حاکمیت تكامل انسانی در اصول اقتصادی 3/3/3

 ـ نفی ارگانیزه شدن فعالیت های اقتصادی بر محور حاکمیت سرمایه 1/3/3

 ـ بررسی ضرورت دستیابی به نظام مدیریت اقتصاد اسالمی برای خصوصی سازی 1

 ـ عدم توانایی احكام رساله عملیه برای طراحی ساختارهای اجتماعی  1/1

 ـ ضرورت تطابق ساختار سازی اقتصاد با توسعه الهی جامعه 2/1

ـ ضرورت بررسی نقش مالكیت خصوصی تعاونی و دولتی در ایجاد و شرایط اقتصادی و مشروعیت فعالیت های  3/1

 اقتصادی

به شكل متداول از طرف کارشناسان نشانگر عدم ارایه تعریف از نظام مدیریت ـ احساس ضرورت خصوصی سازی  1/1

 اقتصادی اسالمی 

ـ ضرر اور بودن خصوصی سازی در صورت ایجاد زمینه انگیزش اقتصادی الهی و عدم انحصارات برای بخش  1/1

 خصوصی

 ـ امكان مقید شدن مسئله مالكیت در شكل مطلوب اقتصادی اسالمی 9/1



 

 مقدمه:

حجت االسالم و المسلمین حسینی: بحث ما پیرامون مالكیت خصوصی بود و امروز در رابطه با این مطلب بحث 

 داری چیست؟ کنیم که مفهوم معین مالكیت خصوصی در نظام سرمایه می

 ـ آیا ریسک پذیری را داراست یا خیر؟ 1

 شود: در سه بخش خالصه می  اری کال سرمایهد ـ در نظام سرمایه 1/1

شوند  ـ بانک؛ ارگانیزمی است که این سلولها به آن متصل می 2ای است  ـ شرکت؛ که یک سلول مستقل تعریف شده 1

دهد. در  ـ برنامه توسعه: یک دستگاهی است که امكان رشد را به سرمایه می 3شوند  و از آنجا وارد یک شبكه بزرگ می

 کنیم. بصورت خیلی کلی و گذرا پیرامون این سه قمست بحث میاین جلسه 

دهیم )شخصیت حقوقی  کنیم و در اختیار یک شخصیت حقوقی قرار می وقتی که ما مدیریت را از مالكیت حذف می

کند. نه تنها مستقل از مالكش  یعنی شخصیت اجتماعی سرمایه( سرمایه مستقل از مالكش حق حیات اجتماعی پیدا می

کند. سرمایه در شبكه بانكی در یک ارگانیزم اجتماعی قرار  کند بلكه حق انضمام به شبكه پیدا می یات پیدا میحق ح

کند. در این مجرای تحرك, حتی هویت شرکت هم لزوماً هویت اصلی سرمایه  گیرد؛ یعنی مجرای تحرك پیدا می می

را ندارد؛ در حقیقت وقتی سرمایه در شبكه بانكی  های مدیر عامل و هیئت مدیره, نقش اصلی گیری نیست. لذا تصمیم

گیرد. یعنی اگر یک مدیر عاملی ضعف مدیریت داشت و قدرت  شود، لقب قدرت نصت و عزل افراد را می ارگانیزه می

گیری به موقع در سرعت و دقت نداشت این مدیر عامل با شرکتش به عنوان یک سلول در ارگانیزم سرمایه  تصمیم

شود یعنی گزینش سلولی  مدیریت سرمایه به شرکت دیگری که در رقابت برنده شده است سپرده می شود و حذف می

شود شرکتهای ضعیف  شود و دور ریخته می ای که از بدن جدا می کند. یعنی مثل پوسته کند و سلول را مصرف می می

حذف و », ورشكست شدن چیزی جز داری شوند؛ به عبارت دیگر در نظر نظام سرمایه هم مصرف شده و دور ریخته می

نیست و هدف حفظ ماهیت سرمایه در شبكه بانكی است. سرمایه در شبكه بانكی مرتبا از « عزل و نصب«, »گزینش

شود و  کند. یعنی منصب خدماتی آن حفظ می یک دسته به دسته دیگر و از یک شرکت به شرکت دیگر انتقال پیدا می

 حل است و این شبكه است که باید توسعه پیدا کند.در شبكه من« شخصیت حقوقی سرمایه»
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تواند بردارد یعنی  سیاستهای توسعه که سیاستهای دولت است اگر در خدمت سرمایه باشد، سرمایه گام بعدی را هم می

یک جامعه را به خدمت بگیرد؛ یعنی سرمایه در اینجا سلطه پیدا « سیاسی, فرهنگی, اقتصادی»تواند کلیه مقدورات  می

 کند؛ سلطه سرمایه است. یم

شود لذا مسأله تكنولوژی و توسعه تكنولوژی نقش اساسی  در سلطه سرمایه, استراتژی کشور, دائم افزایی سرمایه می

شود. حتی در  تنظیم می« توسعه تكنولوژی»کند و لذا حتی سیاست خارجی یک کشور بر اساس مصلحت  پیدا می

گذارد و دانشگاه و پژوهشهای کشور هم در استخدام آن در  ا هم تاثیر میکیفیت رابطه )دوستی و دشمنی( با ملته

« توسعه تخصص»گوییم  گیرند حاال می گفتیم که مدیران و متخصصان در استخدام ]سرمایه[ قرار می آیند. قبالً می می

 در خدمت سرمایه هست.

توسعه »یم بله؛ در کشورهای سوسیالیستی گوی شاید سوال شود که آیا غیر از این روش, روش دیگری امكان دارد؟ می

کند که تكنولوژی فضایی و  در خدمات سیاستمداران است. مثالً روسیه سابق هر چند در صنعتی, رشد می« سرمایه

تكنولوژی درگیری و تكنولوژی برتری سیاسی را دارا باشد؛ ولی در تكنولوژیی که توسعه سرمایه دائم افزایی آن باشد، 

 کند. رشد نمی

ای  گیرد که سرمایه حكومت کند. حكومت سرمایه یعنی معادالت به گونه پژوهش زمانی در اختیار سرمایه قرار می

کنند که تصمیم گیران وحدت اجتماعی و انسجام اجتماعی بر اساس آن  سازی می کنند و تصمیم ارزیابی می

 دهند. تنظیمات امور را انجام می« توسعه سرمایه»سازی در حول محور  تصمیم

شود( صحیح است  شود )یعنی منسوب به ساختار شبكه بانک می گفتیم تا زمانی که سرمایه, ساختاری می قبالً می

 گیری بهتری را در اختیار مدیر عامل قرار دهد. بگوییم: سرمایه مدیر عامل بهتری را انتخاب کند و تصمیم

حاکمیت معادالت »و « توسعه تكنولوژی»به  شد. وقتی که یعنی سیستم خدماتی آن به درون شرکت تعریف می

سیاسی, اقتصادی, »شود. یعنی کلیه مقدورات  رسید، به این معناست که دولت سیستم خدماتی آن می« سرمایه

 گیرد. بعنوان لجستیک سرمایه, قرار می« فرهنگی

شد ـ اسالمی تلقی کند. با این تعریف از سرمایه, معنی ندارد کسی این بخش خصوصی را ـ به این معنی که گفته 

 توانیم از متن قانون اساسی ذکر کنیم مثالً جمالتی چون:  شواهد زیادی را می
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ثروت نباید موجب تكاثر شود و نباید موجب استثمار شود و غیره خیلی زیاد است. یعنی از ابتدا تا انتهای قانون اساسی 

 کلیات و در غیر کلیات به راحتی قابل استنباط است.در مخالفت با سرمایه ساالری و حاکمیت سرمایه است که در 

 «والسالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته»

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

دار( دارای شخصیت  )ادامه بحث صبح( بحث اآلن به ادامه بحث صبح است که گفتیم سرمایه بنفسه )مستقل از سرمایه

جتماعی دارد مطرح شد و به وسیله بانک این سلولها با حفظ حقوقی شد؛ یعنی بعنوان سلولی که در جامعه حیات ا

تنوعی که بر اساس انواع تولید و انواع توزیع و انواع خدمات مصرفی که )غیر از توزیع است( دارند, اینها ارگانیزه 

آن شناخت یعنی شود. از اینجا دیگر سرمایه را نباید به نام صاحبش شناخت بلكه باید آن را با نام ساختار اجتماعی  می

شود. ساختار اجتماعی بانک و شرکت در ترکیب خودش یک  که منسوب به یک ساختار خاصی می« سرمایه ساختاری»

سیاسی, »رسد که باید این سوال مطرح شود که سیاستهای توسعه  ای می کند و تا به مرحله جریان را ارگانیزه می

هایش را  دارند؟ )بعدا واژه« اقتصاد اقتصاد»و « فرهنگ اقتصاد«, »سیاست اقتصاد»چه ربطی با « اقتصادی, فرهنگی

حاکم بر اقتصاد و « سیاستهای اقتصادی»حاکم بر اقتصاد، « سیاستهای فرهنگی»دهیم( یعنی  بیشتر توضیح می

حاکم بر اقتصاد چه نسبتی با سیاسیتهای حاکم بر سیاست کل کشور و روند سیاسی کل کشور و « سیاستهای سیاسی»

« فرهنگ تكنولوژی»و « فرهنگ اقتصادی«, »فرهنگ توسعه»کند؟ و در صورتی که  فرهنگ و اقتصادش پیدا میبر 

« تكامل اجتماعی»شود، طبیعتاً سرمایه ساختاری شده )سرمایه ساختاری اجتماعی( از آن حالت خاص در آمده و در 

 کند.  سهم پیدا می

آن را به عنوان متغیر اصلی انگیزه شناختند, سیاست و فرهنگ کند اگر  در سهمی که در تكامل اجتماعی پیدا می

شوند. تشریح این مطلب که چگونه سرمایه  شوند. یعنی به عنوان متغیر اصلی توسعه تلقی می خدمتگذار سرمایه می

 شود خیلی مهم است. متغیر اصلی توسعه می

یاسی به عنوان بخش خدمات و بخش پژوهش اقتصاد است. بخش س« توسعه اجتماعی»در نظامهای مادی, متغیر اصلی 

گیرند. بدنبال این مطلب ـ با  شود قرار می و فرهنگی هم به عنوان بخش پژوهشی که در نهایت اقتصادی تعریف می

تولید, توزیع, »را بر الگوی « حاکمیت سرمایه»همین حد از اجمالی که دارد ـ در عین حالی که ما باید در تشریح آن 
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تولید قدرت, توزیع »و « تولید ثروت, توزیع ثروت, مصرف ثروت»و « د کاال, توزیع کاال, مصرف کاالتولی»، « مصرف

نگاه کنیم یعنی حضور محور شدن یا متغیر اصلی « تولید اطالع, توزیع اطالع, مصرف اطالع»و « قدرت, مصرف قدرت

 عد با قانون اساسی تطبیق دهیم.شدن اقتصاد را ) که االن الگوی توسعه همین گونه است( مشاهده کنیم، ب

هستند را باید بر اساس محور قرار گرفتن « قدرت, اطالع, ثروت»که مظهر « فرهنگ, سیاست, اقتصاد»بنابراین ما 

مورد توجه قرار دهیم. یعنی « تولید کاال, توزیع کاال, مصرف کاال»اقتصاد تعریف بدهیم و نسبتش را هم باید با نسبت 

شوند و در مرحله بعد در  نسبت به ثروت و کاال ضرب می« تولید, توزیع, مصرف»کنیم؛ ابتدا  ا میتایی پید 6یک ضرب 

 شوند.  ضرب می« فرهنگ, سیاست, اقتصاد»

شود که اگر متغیر  آید و فهمیده می با ضرب این دو مرحله عناوین است که مفهوم اقتصادی مورد نظر به دست می

 گیرد. شكل میای  اصلی اقتصاد باشد, چه جامعه

آقای مهندس حسینی: تقدم و تاخر این عناوین چگونه است؟ آیا تولید ثروت سیاسی درست است و یا سیاست تولید 

 ثروت؟

را مورد توجه قرار « تولید کاال, توزیع کاال, مصرف کاال»و بعد « تولید ثروت, توزیع ثروت, مصرف ثروت»ج( ما ابتدا 

 دهیم. می

توسعه اقتصادی, توسعه »رسی کنیم و جایگاهش را بدست ]آورده و ربط آن را[ که با سه مرحله بعد از این ثروت را بر

 بدست بیاوریم.« فرهنگی, توسعه سیاسی

شود و دقیقاً استراتژی  عنوان می 27وقتی که اینها در هم ضرب شوند و نسبتهایشان مشخص شود طبیعتا همان 

شاهده کنیم. هر کدام از این عناوین که موصوف دوم قرار گیرند یک مطلب توانیم در آن م اقتصادی مورد نظرمان را می

در توسعه اقتصادی یا در توسعه « تولید کاال, توزیع کاال, مصرف کاال»خواهیم بگوییم  شود. یعنی گاهی می تحلیل می

هیم تعیین کنیم که خوا کنید. گاهی می فرهنگی چیست؟ و الی آخر یعنی اینها را بصورت بریده از همدیگر نگاه می

کنیم و نسبت آن را در تولید  توسعه اقتصادی چه نسبتی با توسعه فرهنگی دارد یا برعكس, یعنی در خودش ضرب می

گذریم و بعد آن را تفسیر  شویم و به اجمال از آن می آوریم. فعال وارد بحث جدول آن نمی کاال و بالعكس آن بدست می

 کنیم.  می
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سازی ]است و اینكه[ تعریف  مطلب کلی مشخص شده است و آن تعریف از خصوصی تا اینجای بحث ما, یک

سازی )کلمه مالكیت خصوصی( وابسته به نظام اقتصادی شده و رابطه نظام اقتصادی به صورت بسیار ساده با  خصوصی

ی به عبارت را تعریف کنیم؛ یعن« خصوصی سازی»طرح شده و هدف ما این بود که در این نظام « سرمایه ساالری»

 طرح کردیم.« حاکمیت سرمایه»در شكل غربی را با « مالكیت خصوصی»دیگر رابطه 

گیری کنیم و حد و مرز  تری, بحث را پی خواهیم اجمالی از قانون اساسی را ذکر کنیم تا با دید روشن حاال می

به نفع نظام است یا به ضرر سازی  سازی را بر اساس قانون اساسی بیان کنیم تا مشخص شود که آیا خصوصی خصوصی

 نظام است.

آید که اقتصاد  در مقدمه قانون اساسی از اقتصاد به عنوان وسیله یاده شده است نه هدف؛ از خود عنوان این معنا بر می

 شود.  بعنوان متغیر اصلی که هدف از آن رفاه باشد دیده نمی

 1398ت ارشاد سال قانون اساسی چاپ وزار 16عین عبارت از این قرار است: صفحه 

در تحكیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیاز انسان در جریان رشد و تكامل اوست؛ اصل رفع نیازهای انسان در جریان »

رشد و تكامل اوست نه تكامل اقتصاد, نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تكاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا در 

شود ولی  به این جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میمكاتب مادی اقتصاد, خود هدف است و 

توان یافت. )این پاراگراف  در اسالم, اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی

 کند( از پاراگرافهایی است که کامال منظورمان را بیان می

های متفاوت انسانی است و به این  اد اسالمی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خالقیتبا این دیدگاه برنامه اقتص

جهت تامین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری, جهت استمرار حرکت 

 تكاملی او )انسان( بر عهده حكومت اسالمی است. 

 رویم که در جلسه صبح عنوان شد. سراغ اصولی میاین به صورت خیلی خالصه؛ حال به 

دانان از کلیه قانون استخراج شد و برای تنقیح قوانین  که تصویب شد به وسیله حقوق 17مقدمه قانون اساسی در سال 

آن را به مجلس هم آوردند، بعد آمدند در مجلس قرائت کردند و به تصویب رساندند؛ تا این بعنوان مقدمه قانون اساسی 

 باشد؛ یعنی سندیت اینكه این خالصه آن هست در جای خودش سابقه دارد.
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 شویم اصل اول قانون اساسی جمهوری اسالمی در مورد کیفیت بوجود آمدن نظام است. حاال وارد متن قانون اساسی می

اختصاص حاکمیت و  جمهوری اسالمی نظامی است, بر پایه ایمان به خدای یكتا، ال اله اال اهلل، و»گوید:  اصل دوم می

 تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر او.

 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 2

 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا. 3

 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع. 1

 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالمی. 1

 ـ کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا, که از راه: 9

 الف ( اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت معصومین )سالم اهلل علیهما(،

 ب ( استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها،

پذیری, قسط و عدل و استقالل سیاسی، اقتصادی،  گری و سلطه کشی و سلطه گری و ستم ج ( نفی هر گونه ستم

 کند. اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می

داری است. یعنی از آنجایی  که اصوالً اگر کسی بخواهد به آنچه تا به اینجا گفته شد استناد حقوقی کند بر علیه سرمایه

زند که بعضی از قیدها قید سلبی  کند و قید می ان قوانین, معنی توسعه رفاه را کنترل میگوید نقش دین در بی که می

باشد( که مسلما در خودش بحث  است )که مخالفت نداشته باشد( و بعضی قیدهای ایجابی است )که قسط و عدل 

 شود. می

را که از اقتصاد در بخش اقتصاد ارائه هدف ما از مطالعه اصول کلی قانون اساسی به این خاطر است که ببینیم تعریفی 

 دادند چه ربطی با سایر اصول دارد؛

اصل سوم: دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم, همه امكانات خود را برای 

 امور زیر بكار برد:
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ای بر اساس وحی تعریف شود  گر جامعهکنیم ا ـ ما اثبات می« فضایل اخالقی»ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد  1

شود. بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.  اصالت مصرف بعنوان فضیلت اخالقی شمرده نمی

 یعنی اخالق را در اینجا اصل قرار دادند و آن را نسبی معنا نكردند تا نهایتا تابع تكنولوژی شود.

های گروهی و وسایل  ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه ی عمومی در همه زمینهها ـ باال بردن سطح آگاهی 2

 دیگر.

 ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. 3

طریق تاسیس مراکز های علمی, فنی, فرهنگی و اسالمی از  ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه 1

 تحقیق و تشویق محققان.

 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 1

 ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.9

 های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. ـ تأمین آزادی 7

 ویش.ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی خ 8

 های مادی و معنوی. ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادالنه برای همه در تمام زمینه 6

 ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیالت غیر ضروری. 10

ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی و نظام اسالمی  11

 کشور.

ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع  پیـ  12
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های اسالم و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت  ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیار 19

 از مستضعفان جهان.دریغ  بی

توان فهمید که در تعریف خط مشی اساسی نظام, اقتصاد اصل نیست و محور  از این اصل قانون اساسی به راحتی می

 نبودن اقصاد کامالً مشخص است.

بینیم که اصولی که مربوط به سیاست و  کنیم و می ما وقتی که از اصل چهارم تا چهل دوم قانون اساسی را مطالعه می

گ است یا به عنوان متغیر اصلی یا الاقل کارایی اقتصادی بیان شده است یعنی یا با اقتصاد معرض است یا در فرهن

 خیلی از جاها اصال اقتصاد متغیر اصولی نیست.

 خواهیم ببینیم وضع درونی اقتصاد در قانون اساسی چگونه بیان شده است؟  حال می

یابیم که هم رشد و حفظ آزادگی )یعنی امر سیاسی( در این  اسی در میـ با مطالعه اصل چهل و سوم قانون اس 1/3/3

اصل آمده است. البته آزادگی غیر از رقابت است آزادگی حریت نفسی است که در این اصل عمیقا معنی بازرگانی را یا 

 کند. به عبارت دیگر محل جایگزینی تولید را بیان می

های اقتصادی دولت آمده است و بعنوان اصل  صی بعنوان مكمل فعالیتآید که بخش خصو از اصل چهل و چهارم بر می

 و محور نیامده است و در این اصل اشاره به تعاون شده است که باید تعریف تعاون اسالمی را بیان کنیم.

یابیم که حاکمیت تكامل انسانی بر اصول اقتصادی  در اصل چهل و پنجم تا اصل پنجاه و ششم قانون اساسی در می

 کامال بیان شده است.

شویم، در تحلیلی که از اقتصاد داریم در فعالیتهای  پس از مرور اجمالی در قانون اساسی وارد بحث تحلیل خودمان می

اقتصادی، ارگانیزه شدن امری ضروری است؛ ولی نه بر محور توسعه حرص که همان حاکمیت سرمایه و رشد دائم افزای 

 تابع رشد فرهنگی و رشد سیاسی جامعه است.  «رشد سرمایه»سرمایه است بلكه 

توضیح این مطلب که مشروعیت کلیه قوانین اقتصادی بر حسب رساله مراجع به معنی پاسخ دادن به مسائل مستحدثه 

سازی  جامعه حادثه« سیاسی، فرهنگی, اقتصادی»های توسعه  است که عمدتا از طریق ساختاری شدن هر یک از جریان

خواهد ساختارهای اجتماعی را طراحی کند اصالً قابل استناد نیست.  و این مطلب برای کسی که می گیرد آن صورت می

ای با احكام تطبیق دهیم که فقط احكام فردی را شامل  به عبارت دیگر اگر بخواهیم مسائل اقتصادی موجود را به گونه
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های اقتصادی فردی خود را تنظیم کنند  خواهند عملیات اقتصادی و فعالیت شود و به درد کسانی بخورد که می

 توانیم با احكام رساله بصورت گزینشی برخورد نماییم.  می

یعنی به عبارت دیگر مشروط شدن عقود را طوری ترکیب کنیم که در آن سود ثابت هم بدست آید. این متعلق به 

کند؛  ا در عقود وایقاعات معین میسازد و تكلیف عمومی ر سازی جامعه که محیط می متعاملین است. ولی در ساختار

کند؛ این مسئله داخل کردن قید در اصل عقد است؛ که حتما این گونه داخل کردن قید در اصل  یعنی شرط را عام می

 تواند مجوز داشته باشد که با توسعه الهی جامعه سازگار باشد. عقد، کار فقه حكومتی است؛ این عمل تنها در صورتی می

یار مهمی است؛ یعنی به عبارت دیگر باید مشخص کنیم که سرپرستی رشد باید بر چه محوری باشد؟ ی بس این مسئله

سازی )فضای اجتماعی( تحت چه مكانیزمی باید انجام بگیرد؟ عمل والیت یا سرپرستی؟ چه در سطح شخص  شرائط

 رد که چكار باید بكند.والیت فقیه و چه در سطح دولت که نظام والیت اجتماعی است. الزم است که تعیین ک

تواند مشروع کند که مالی که به آن انتقال  او باید به استناد قابلیت اشتراط داشتن که کار متعامیلن را )ولو در اروپا( می

دانید؛ تحت  توان اصل قرار دهید یا نه؟ شما شرطی را که برای متعاملین جایز می یابد مال خود او باشد. آیا این را می می

گردد. حال اگر شرایطی را بوجود آورید که عمالً از متقضای عقد سلب اختیار شود  متعاملین برایشان جایز میشرایط 

شود اگر اشتراط  )یعنی مقتضای اختیاراتی که متعاقدین دارند آزادی است؛ اشتراط موردی است؛ اشتراط عمومی نمی

یط انجام دهد. یعنی ارزش سوقیه و قمیت سوقیه تابع ای در غیر آن شرا عمومی شود بطوری که انسان نتواند معامله

تواند از قبیل معامله متعاقدین  باشند. این هرگز نمی ها می هایی که مجرای جریان فعالیت قرار گیرد؛ نسبت به ساختار

باید معنی « خصوصی, تعاونی و دولتی»باشد. این دقت دیگری الزم دارد و بحث دیگری دارد. اصال معنی مالكیت 

حضور داشته باشند و معلوم شود که هر کدام در چه « تولید, توزیع, مصرف»سازی را بدهد؛ یعنی در الگوی  ساختار

شوند و اگر اصلی تلقی شدند, چگونه باید عمل نمایند؟ این جزء بحثهای اساسی است که باید  بخشی اصلی تلقی می

 مطرح شود.

انی باید رعایت کرد که موجب ضرر و زیان نشود و طرح بحث زیان اینكه گویند قانون اساسی را تا زم ها می اینكه بعضی

سازی تعریف نشده است  بخش دولتی در زمان حاضر دقیقا به این دلیل است که نظام اقتصادی اسالمی با هدف ساختار

 یعنی انگیزه، انگیزه بخش خصوصی بوده ولی دولت متصدی آن بوده است.
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م تعریف نظام مدیریت اقتصادی و نحوه روابط آن را اسالمی کنیم فقط یک نحوه تلفیقی یعنی به عبارت دیگر نتوانستی

های آن )که عمدتا با بانک ارگانیزه  داری و ساختار داری ارائه کردیم و متناسب با نظام سرمایه با نظام خصوصی سرمایه

بها دادیم طبیعی است که اگر انگیزه  باشد.( به سرمایه درای خصوصی شود و توسعه تكنولوژی بستر توسعه آن می می

بود را به صورت ناقص در یک بخش اقتصاد بكار بگیرند )بخش دولتی( و در جای دیگر همان انگیزه را به صورت کامل 

 به کار گیرند. 

یه مسلما در آنجایی که بصورت کامل بكار گیرند بازدهی اقتصادی خواهد داشت هر چند در مقابل انقالب و در مقابل کل

 های سیاسی )که محور تنظیم قانون اساسی بوده اند( قرار بگیرد. ارزش

سازی را از حالت  ولی اگر ما بتوانیم انگیزش اقتصادی را الهی کنیم و مدیریت متناسب آن را ایجاد کنیم و خصوصی

بانک و کلیه اموری سازی اجتماعی داشتن بیرون بیاوریم یعنی بخش خصوصی را از حالت ارگانیزه شدن توسط  ساختار

کند بیرون آوریم تا  شود )که بعدا درباره بحث خواهیم کرد( و توسعه آن را ایجاب می که ابزارهای انحصارش را باعث می

این کار را انجام ندهیم بخش خصوصی مرتبا ضرر خواهد داد یعنی خصوصی امكان انحصار منابع طبیعی و امكان 

رات صنفی و امكان تامین سرمایه از طریق شرکت و واحد حقوقی شدن را نخواهد انحصار منطقه تجاری و امكان انحصا

داشت در آن صورت بخش خصوصی مرتبا ضرر خواهد داد و به طرف ورشكست شدن پیش خواهد رفت البته غیر از 

و شبكه  های خاصی توانند که نماینده توانند کار کنند یعنی نمی شرکتهای خصوصی بزرگ که آنها هم در مضیقه می

 خاصی را داشته باشند.

 توانیم به آن قید بزنیم وبگوییم نباید نمایندگی خاصی را بپذیرید. س( آیا ما می

توانیم آن را قید بزنیم و بگوییم شما حق دارید جنس را به هر کسی که مشتری  ج( این سوال مهمی است اینكه آیا می

 فروشم. ه تو نمیآن بود بفروشید وحق ندارید به مشتری بگویید من ب

توان به مالک مال داد یا نه؟ به عبارت دیگر  شود یعنی به عبارت دیگر آیا هر گونه حقی را می این از قبیل احتكار می

 باشد؟ مالک در چه میزانی مالک مال خود می
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تواند  می این سوال خصوصا درباره تجارت خارجی بسیار مهم است یعنی اگر ما این را به رسمیت بشناسیم که مالک

بگوید من اختیار دارم که مالم را به هر کس که دلم خواست بفروشم، مثالً یک راننده تاکسی بگوید من فقط در یک 

 کنم. کنم و مسافرین این مسیر را سوار می خط کار می

مومی اگر یابد ولی تاکسی ع شود و یک تعریف دیگر اجتماعی می اش را باطل نكنید، این تاکسی ویژه می اگر پروانه

اش را برداشت و برای  توان شماره روم می خالی باشد و مسافر سوار نكند و یا بگوید من فقط از یک مسیر خاص می

 باطل کردن کارتش اقدام کرد.

تواند از مسیر خود خارج  کند و می تاکسی ویژه یک تعریف دیگری دارد و تنها در یک مسیر خاص و بالعكس کار می

ی عمومی که با تقاضای مسافر باید حاضر باشد مسافرش را داخل کوچه هم ببرد. اگر قائل شدیم نشود به خالف تاکس

شود؛ یعنی سلطه مالكانه در اتالف نیست، این حق مالكیت مثل  که حق مالكیت باعث تجویز آتش زدن مال خود نمی

 شود. مالكیت تاکسی عمومی می

«والسالم»  

 





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 16جلسه 

 02/01/1377تاریخ جلسه:  3127کد جلسه: 

عنوان جزئی: بررسی هویت عینی مالكیت خصوصی از طریق مالحظه کار و ساز حكومت استكباری سرمایه و مدل 

 برنامه توسعه

 ای کالن اقتصادیعنوان کلی: مدل تنظیم سیاسته

 فهرست

 2ـ ابعاد و جوانب خصوصی سازی 1

 2ـ شرکت سهامی 1/1

 2ـ تفاوت شرکت در احكام اسالمی با شرکت سهامی 1/1/1

 1ـ تفاوت شرکت در احكام اسالمی با شرکت سهامی 2/1/1

 1ـ تغییر دادن هویت شرکتها به وسیله برخی شروط 3/1/1

 8خرد اقتصادی به همدیگر  ـ نقش بانک در مرتبط کردن عوامل1/1/1

 6ـ سایر نقشهای بانک در نظام اقتصادی کشور 1/1/1

 10ـ نقش دولت در مدیریت کالن اقتصادی 9/1/1

 

 متن

 های کالن سیاسی مدل تنظیم سیاست

 بررسی هویت عینی مالكیت خصوصی از طریق مالحظه ساز و کار حكومت استكباری سرمایه بر مدل برنامه توسعه

 مالحظه کاروساز حكومت استكباری سرمایه بر مدل برنامه توسعهاز طریق 

 ـ ابعاد و جوانب خصوصی سازی1



272 ···········································································································································································  

حجت االسالم وا لمسلمین حسینی: بسم ا... الرحمن الرحیم، بارالها... موضوع بحث جلسه امروز ما توضیح مجدّد، 

 سازی است. منتهی با عمق بیشتری است؛ یعنی در واقع خصوصی

کند؛ یعنی به عبارت دیگر سرمایه تحت لواء  گوییم که گاهی سرمایه، شخصیت حقوقی پیدا می در این رابطه می

 کند. تواند مملّک شود و شرکت پیدا می و مملّک بودن عنوان است، چون از نظر شرعی عنوان می« عنوان»

ء دولت( یک عنوان است و گوییم مثالً دولت اسالمی )البته غیر از اعضا شاید بگویید عنوان یعنی چه؟ در جواب می

تواند عنوان مالک قرار گیرد. مثالً اداری و برای حتی یک پرچم  یک چیز هم می« برای»و « جهت»تواند مالک باشد.  می

 تواند عنوان مالک قرار گیرد و مولّی داشته باشد. می

برای این شخصیّت « ریتصمیم گی»کند ولكن در راستای  بر این اساس شخصیّت حقوقی، مشروعیّت فقهی پیدا می

 کنند. شرائطی ذکر می

 ـ شرکت سهامی1/1

شود. یعنی سهام را مطرح کرده و  تر می یكی از شرائط این است که هر چه سرمایه بیشتر باشد، حق تصمیم گیری نافذ

 کنند. دهند و برای سهام مبلغ کمّی تعیین می از آن تعریف ارائه می

 شود. که با عناوین دیگر دارد، مشخّص میبنابراین از همین جا تدریجاً فرقی 

در حقیقت درست است که نام، نام شرکتی است که مملّک شده و یک شخصیّت حقوقی ذکر شده است، ولی منظور از 

 گردد.  شخصیت، شخصیّت حقوقی این چنینی با این خصوصیّاتی است که ذکر می

 ـ تفاوت شرکت در احكام اسالمی با شرکت سهامی1/1/1

کت شرعی، شرکتی که در باب مشارکت و شرکت در شرع ذکر شده است، صاحب مال در شرکت حق دارد و این در شر

گردد، نه اینكه به شخصیت حقوقی و اجزاء تشكیل دهنده آن برگردد. هر شرکت از  حقّ او به شخص حقیقی بر می

 نامند. می« سهم»اجزائی تشكیل شده است که هر جزء آن را 

 دهند. هایی است که روی هم سهیم هستند و مجموعاً شرکت را تشكیل می اینده تعداد جزءو مالک سهام، نم

اند و مالک سهام هستند؛ بنابراین در شرکت شرعی  ولی در شرك شرعی، اعضاء و عضوهایی است که با هم شریک شده

ه به همه اعیان تعلّق سهم یک شرکت مفروض را مالک باشد، مالكیّت او به نحو اشاع 100اگر کسی پنج سهم از 
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« اشیاء»هست، )مطالباتی را که شرکت دارد( یا « اسناد اعتباری»یا « پول نقد»گیرد. یعنی موضوع مالكیّت یا  می

ی  هستند. این سه دسته، موضوع ملكیّت افراد هستند، مثالً کسی که پنج سهم از این شرکت را مالک است، در کلیه

رضایت او در معامالت شرط است، و تصرّف هر یک از اعضاء بر مال، منوط به رضایت سهم به عنوان حضور دارد، و  100

سهم، با اکثریّتِ سهام،  100ی  کلیّه اعضاء هست. ولی در شرکتی که عنوان مملّک شده است، تصمیم گیری درباره

یریها، کلیه اعضاء رضایت کند. هر چند سایر افراد رضایت نداشته باشند، ولی در شرکت شرعی اگر در تصمیم گ عمل می

نداشته باشند، اعمال آن تصمیم گیری بر امور شرکت غصب است، و احكام شرکت در آن جاری نیست، تصرّف عدوانی 

 و به زور هست.

در اینجا واضح هست که در شرکت شرعی هر چه تعداد افراد بیشتر شود، نسبتِ امكان عدم توافق کلیه آراء باالتر 

 ی تجمّع سرمایه ها شود. امكان ندارد که شرکت، وسیلهرود؛ بنابراین  می

البته باید توجّه داشته باشیم که در شرکت اسالمی عالوه بر اینكه هر چه جمعیت بیشتر شود، امكان توافق کلّی شان 

شود نه عقد الزم، و آن فرد مخالف  شود، هر گاه یک نفر مخالف هم پیدا شد، عقد شرکت، عقد جایز می کمتر می

تواند عقد را  تواند انحالل شرکت را تقاضا کند، چون عنوان برای کل افراد شرکت است؛ بنابراین مخالفت یک فرد می یم

 کند.  جایز، و حسابرسی و انحالل را می

امنیّت »بنابراین، واضح است که ثبات عنوان حقوقی در شرکت اسالمی بسیار متزلزل است و به اصطالح اقتصادی، 

 . ندارد« درونی

 ـ تفاوت شرکت در احكام اسالمی با شرکت سهامی2/1/1

عالوه بر اینكهبعد ها هم خواهیم گفت که امنیّت برونی هم ندارد؛ یعنی امنیّت سرمایه، مستقل از سرمایه دار، و مالک، 

نهادِ  ی ترین پایه که در نظام سرمایه داری پایگاه بسیار قوی دارد و مستحكم ترین نهاد اجتماعی هست )مستحكم

اقتصادی جامعه هست(، در نظام اقتصادی اسالم، تابع رشد و کرامت سیاسی است و همواره هر گونه تحرّك آن به نفع 

 کنم. شود که توضیح این مطلب را بعداً عرض می کرامت سیاسی منحل می

مدیره و هر گونه  گوئید اجزاء شرکت )یعنی سهام با اکثریت( هیئت کنیم که وقتی می در قسمت بعدی بحث عرض می

% از آراء، تصمیم های دیگری را با آراء و تصمیم های دیگری 11گزینند، تصمیم های خاصی را که با  تصمیمی را بر می
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کدام از این تصمیمها بر اساس شرکت اسالمی نیست، بلكه ساختار سلول موجودیّت سرمایه  دهند، هیچ را با آراء قرار می

وان مقداری از اموال و اعتبارات، یعنی مقداری از ثروت اقتصادی باشد. بلكه ثروتی که دارای است، البته نه اینكه به عن

یک ساختار خاص از قدرت تغذیه یا تأمین جذب سرمایه و قدرت تحرك یا چرخش سرمایه در جریان اقتصادی است 

 شرکت باید منتهی شود. که بر این جریان، پس از تأمین سرمایه و تحرك و فعالیّت آن باید به رشد و نمو 

هستند. « شرکت های تولیدی، توزیعی، و خدمات مصرفی»دهند،  این شرکت ها که بخش اقتصاد خرد را تشكیل می

ی کلیه مواد غذایی که به وسیله شرکت های  کند؛ یعنی در حقیقت یک شرکت کشت و صنعت مواد غذایی را تولید می

توانند در یک منطقه توزیع کاالهای تولید شده را به عهده  توزیعی می تولیدی تولید شده است به وسیله شرکت های

توانند مواد غذایی  گیرند و شرکت هایی نیز برای تبدیل شدن این مواد غذایی واسطه ای به محصوالت قابل مصرف می

ده دارد و یک شرکت را تبدیل به کاالهای مصرفی نمایند. بنابراین یک رستوران خدمات تولید کاالهای مصرفی را به عه

کند، خدمات توزیعی، و یک دستگاه کشت و صنعت، خدمات تولیدی را به  که مواد غذایی را برای رستورانها تأمین می

 عهده دارد.

از زاویه « اقتصادی، سیاسی، فرهنگی»را در شئون مختلف، « تولیدی، توزیعی, مصرفی»ی شرکت های  اگر کلیه

قرار دهیم، یعنی یک پژوهشكده را مولّد اطالعات فرهنگی، مدرسه را آموزشكده یا توزیع اقتصادی آن را مورد بررسی 

ی مصرفی اطالعات در بخش تخصّصی خاصی فرض کنیم، از  کننده آن اطالعات، روزنامه را دستگاه تبدیل کننده

بتوان از نظر اقتصادی آنها را  ی این دستگاه باید بیش از هزینه آنها باشد تا ی اقتصاد، راندمان اقتصادی کلیه زاویه

 تعریف کرد.

کنند.  ی ساختار سلّولی، دستگاههایی جریان آنها را حمایت فنی می ی دستگاههای اقتصاد خُرد عالوه بر مسئله کلیّه

یعنی بخش اقتصاد خُرد در اینكه چگونه محاسبه، حسابداری دوبل، چگونگی نرم افزارهای الزم، چگونگی انبار و 

ی مراحل تولید را نظم و ساختارِ  کند، )کارخانه یا دستگاه تولیدی، و کلیه ه از آن انبار استفاده میدستگاهی ک

شود؟ کلیه اینها به صورت قاعده مند  دهد که چگونه به بازار تأمین اعتبارات و بازار مصرف کاال وصل می سازماندهی می

 وجود دارد و قابل مطالعه هست.
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ایه را مستقل از سرمایه دار به نسبتی بیش از گذشته تعریف کردیم، وارد این مقوله از اکنون که سلول شخصیت سرم

 شوند. شویم که این سلولها به وسیله یک شبكه بزرگ ارگانیزه می بحث می

 ها به وسیله برخی شروط ـ تغییر دادن هویت شرکت3/1/1

« ثبت»ای به نام  گفته شد، اگر قانونی شد؛ یعنی اداره حاال باید توجه داشته که آنچه که تا به حال درباره اقتصاد خُرد

خواهند اختالفات را حل  این امور را به عنوان شاخصه به رسمیّت شناختن شرکت تعریف کرد، دادگاههایی که می

 بكنند، بر این اساس نظر دادند، یعنی در تعریف شرکت قائل شدند که شرکتها دو جورند.

 دستگاه قضا علی حدّه است. شرکت عرفی که احكامش در  -1

 شرکت ثبتی شرکتی که برابر قانون ثبت شرکتها به وجود آمده است. -2

خواهد بود « ثبتی »شرکتی خواهد بود که بر اساس موازین شرع به وجود آمد باشد و شرکت « عرفی»آن وقت شرکتِ 

به مسائل مستحدثه به هر کدام از مراجع که به رسمیّت قانونی شناخته شود. طبیعی است که اگر به عنوان پاسخگویی 

گویند قابلیت این را دارا است که متعاقدین چنین شرائطی را بكنند و  کنند و می رجوع کنند، شرکت ثبتی را امضاء می

بر آن وفادار باشند. حاال اگر بخواهیم این این عقد جایز را به عقد الزم تبدیل کنیم، « المؤمن عند شروطهم»طبق 

د طی یک عقد خارج الزم )مثل خرید یک قوطی کبریت که عقد الزم هست( بیائید آنها را جزو شرط خرید گوین می

 قوطی کبریت قرار بدهید.

بله، این شیوه ها درست است، اما به شرط آن که تنظیمات حكومتی دست شما نباشد. اگر تنظیمات حكومتی یعنی 

ید نباشید و مسلمانها در جامعه اسالمی نتوانند کاری بكنند، مگر با فقه فردی باشد و دست شما بسته باشد و مبسوط ال

شود، در شرائطی نیستند که بتوانند کار دیگری انجام دهند. اگر  پذیرش قوانینی که از طرف یک دولت وضع می

ابالی برای مسلمین استفاده نكنند و کسانی که ال اُبالی هستند استفاده بكنند، ثروت عمومی، ابزار تحمیل افراد ال

آیند، پس با محقق  به صورت یک دسته افراد منزوی حكومت در می« مسلمین»شود؛ یعنی  تحمیل به مسلمین می

 شوند و این به صالح مسلمین نیست. شدن چنین امری )که قابل اجرا هم هست( یک دسته از مسلمین منزوی می

ای که برای آنها  مسلمین بصورت خدمتكاران تحقیر شده به عبارت دیگر اگر نتیجه یک امری این بشود که در آخر کار

ی انفال و منابع و دارائیهایی که بعدها خواهیم گفت، به صورت  کنند در بیایند، و کلیه حق واسطه گی ساده پیدا می
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ه عقود پشتوانه تحرّك اقلّیتها بشود، این مطلب به این معنا هست که ما مصلحت مسلمین را رعایت نكردیم. ما به وسیل

کنیم، مثالً یک نفر مسلمان وارد  دیگری به عنوان حضور در شرایط غیر اسالمی برای یک نفر مسلمان این را تصویب می

شود چه کار کند؟ مثالً در محدودیت شدید قرار بگیرد و حتی المقدور از هیچ یک از امكانات اجتماعی  آمریكا که می

نجایی که برایش ممكن باشد، راه استفاده کردن و مشروعیت از امكانات را برای استفاده نكند یا اینكه حتی المقدور تا آ

 خودم فراهم کند. مثالً آنجا از بانک استفاده نكند و الی آخر.

کنیم، فقط برای شرایط اضطراری در بیابان نیست که ما راه رفع اضطرار را به او  بنابراین توجه به این نكته توجه می

خواهند  شود اضطرار را رفع کرد. ولی برای کسانی که می ه در شرایط اجتماعی هم مشخص میدهیم، بلك نشان می

ریزی بكنند، هرگز ممكن نخواهد بود. آنها ابتداً باید بگویند که  روابط اجتماعی و ابزارهای حیات اجتماعی را پی

رت بگیرد. عمومی شدن شرطِ مقتضای طبیعی عقود شرعی چیست؟ بعد بگویند شرط خالف مقتضا، عمومی نباید صو

 خالف مقتضای عقد، به این معناست که شرطی را که شرع قرار نداده است، در ماهیت عقد قرار بدهیم.

عقد شرکت عقد جایزی است، حاال اگر در مورد خاصی کسی مجبور شد آن را عقد الزم کند، اضطراراً بوده است. ولی 

یک حداقلِ ارتباطی بشود و آن ارتباط هم « عرفی»نید که در نتیجه شرکت شما نباید بستر آن را برای عموم الزام بك

 عمالً منزوی بشود.

آقای مهندس حسینی: اگر قانون اجازه ندهد؛ یعنی قانون شرکت عرفی را تصویب نكند و شرکتی که است، یعنی یعنی 

 شرکت اقتصادی را رسمی اعالم نكند، مردم که مختار هستند.

ی شرکا در آن رسمیت دارید  است و اراده همه« رسمی»سلمین حسینی: همین گفتید که شرکت حجت االسالم و الم

کنند تا آن عقد الزم بشود، تازه اوّل دعواست؛ یعنی تا به قاضی رجوع  روند به وسیله عقد دیگری شرط می و بعضی می

گوید قوطی کبریت را فروختم  ب میگوید در ضمن این عقد خارج الزم چه چیزی را فروختید؟ در جوا کنید، قاضی می

پس اوّل دعوا «. این معامله صحیح است»گوید:  و شرط کردم که نسبت به ده میلیون تومان حقّم مطلب شود قاضی می

گوئید شرکتی که شما به صورت عرفی  در دادگاه در مورد صحیح بودن یا صحیح نبودن معامله است. اما یک وقت می

 چهار چوبه آراء است.« ثبت»ثبت آن را قبول ندارد، چهار چوبه پذیرش  درست کردید، رسمی نیست و
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توانید از یک سری از امكانات اجتماعی برای شرکت استفاده کنید، چون اگر ثبتی نباشد، شناسنامه  بنابراین نمی

فرق شناسنامه  اجتماعی ندارد. شناسنامه اجتماعی که نداشته باشد، شرکت جز برای آن افراد، رسمیت نخواهد داشت.

داشتن و یا نداشتن یک شرکت در این است که اوّالً بر فرض اگر شما وارد جامعه ای بشوید که شرکت رسمی موجود را 

شناسد، آن جا برای کسی که طرف معامله شرکت  شناسد و شرکت عرفی و شرعی را به رسمیت می به رسمیّت نمی

 چه در وام دادن و یا چه در کاال دادن و خریدن کردن باشد؛ برای کنند، حاال شرعی قرار گرفت، خیلی حساب باز نمی

 شود. اینكه اگر یكی از اعضاء شرکت راضی نباشد، شرکت منحل می

ما اصالً نسبت به شرکتها »گویند:  گوید ما طی عقد خارج الزم چنین عمل کردیم، در جواب می ثانیاً شرکتی که می

عالوه بر این دستگاههای رسمی « کنند. مردم به گونه دیگری شرکت تأسیس می حسابی باز نكردیم، برای اینكه اکثر

 شود. کنند؛ یعنی در حقیقت شرکت یک شرکت متزلزل می کشور از شرکتهای شرعی حمایت می

 ـ نقش بانک در مرتبط کردن عوامل خرد اقتصادی به همدیگر1/1/1

دیم و پی بردیم که شخصیت حقوقی یک عنوان پس تا اینجای بحث پیرامون شخصیت حقوقی سرمایه صحبت کر

 است، منتهی عنوانی که در تصمیم گیری دارای شرایط و ساختاری است.

و « تصمیم گیری»و « رأی»و آن ساختار، کاری به عنوان ندارد؛ چون که ساختار بر هویت سرمایه تكیه دارد. چون که 

% سهام را دارا باشد، باعث نفوذ و اراده در کل 11گویند اگر کسی  گردد. مثالً می به مقدارِ دارائی بر می« نفوذ تصمیم»

% سهام رسیدند، آن دو نفر یا سه نفر حتی تا ده نفر دیگر هم برسند و 11شود، اگر دو نفر یا سه نفر با هم به  می

 شوند. % دیگر چه راضی باشند و چه راضی نباشند، تابع می16سهامشان هم خرد باشد، 

و نظام تک سلولیِ « ساختار»نیست، مُعَنْوَن عنوانی که مملّک شده است « عنوان»این است که معنی این مطلب 

خواهیم برون سلولی نظام و ساختار را ارگانیزه کنیم. اینها در  شود. چرا؟ به این دلیل که حاال می نامیده می« سرمایه

فعالیتهای مادّی نیازمند هستند. در فعالیتهای  انواع و اقسام رشته ها )با حفظ تنوع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی( به

شود. چرخش مالی،  نامیده می« درآمد»مالی )نیازی که دارند( یک شبكه ای وجود دارد که راندمان فعالیت اینهاست و 

 ی کارهای مالی که دارند، تک تک کند و اینها با خرید و فروش ها و حقوق دادن ها و کلیه آنها را به شبكه متّصل می

توانیم بانک را به صورت ساده مالحظه کنیم به این ترتیب که مثالً تک  شوند. ما می اینها به علی حده عضو بانک می
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شود  کنند، تدریجاً چرخش کارشان هم معلوم می تک اینها وقتی به صورت علی حده به بانک پول پرداخت و دریافت می

شود، که این در سطح  ار آنها محاسبه شده و به آنها وام داده میشود و بر اساس اعتب و جایشان یک اعتباری داده می

 نازله است.

 های بانک در نظام اقتصادی کشور ـ سایر نقش1/1/1

بینیم که کلیه شرکتها و افراد حقیقی، مشتری بانک هستند و  ولی وقتی در یک سطح باالتری آن را مالحظه کنیم، می

 ت و دریافت کننده، مشتری بانک است.دولت هم به عنوان سپرده گذار و پرداخ

کند که وضعیت وام دادنها و باز کردن اعتبارات را مطالعه کند. این قابلیّت، زمانی به  ولی بانک قابلیّت این را پیدا می

رسد که یک طرف دیگر بانک، از طریق بانک مرکزی، مربوط به سیاستهای پولی باشد. یكی از وظایف بانک،  فعلیّت می

و پرداخت پول به صاحبان حساب، یعنی امانتداری است. وظیفه دیگر بانک، دادن اعتبارات و پرداخت وام به  دریافت

 آنهاست و کار دیگر بانک تضمین معامالت خارجی آنهاست.

خواهد از آن حمایت نماید، رابطه ارزی مطرح است، در  در معامالت خارجی که بانک به عنوان یک شخصیت می

خواهد واحد پولی کشور را در برابر واحد پولی  هم مسئله ارز مطرح است. بانک در معامالت خارجی می سیاستهای پولی

تواند در حین کار، ارزش پول این  تواند زیاد، یا کم باشد، می کشوری که طرف معامله هست، قرار دهد. این پول می

ارزش آن باال باشد و ثبات قیمت را حفظ کند و قدرت تواند  کشور پائین بیاید و ضمانتهای بانكی دچار وقفه بشود و می

ضمانت آن باقی بماند. حاال که قرار شد بانک، عالوه بر واسطه بودن داخلی، در امانتداری حواله جات داخلی یا خارجی 

س بانک گیرند و این هم به پول نیاز دارد. پ را بپذیرد، ظرفیتِ کاالهای وارد شده و صادر شده در مقابل هم قرار می

تولید »داریم، و به آن  تواند نسبت به قدرت تولید بی تفاوت باشد. در این صورت، لقب آن را از تولید کاال بر می نمی

خواهیم سیاستهای پولی بگذاریم. سیاستهای پولی باید قدرت پول را حفظ  دهیم، چرا؟ چون که می لقب می« ثروت

ای در گردش باشد که  ع و مصرف کاال نیست، بلكه اعتبارات باید به گونهنماید و این امر فقط مربوط به تولید و توزی

مقدوراتِ انسانی، مقدورات منابع طبیعی، »ی  ی ساختار و نظام دادن کلیه منشأ تولید کاالی بیشتری شود؛ یعنی نحوه

 ، باید در راستای این هدف باشد.«مقدورات ابزاری
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کارخانه را به گونه ای تنظیم کنم که سرعت تولید باال رود، همان حرف توانم چرخهای یک  ممكن است بگوئید من می

توانید درباره نحوه وام دادنها و اعتبار دادن و نحوه گردش پولهای بانک بیان کنید، به طوری که وضعیت تولید،  را می

رات را مرتباً نسبت به توزیع، مصرف و دگرگون شود، تا ما بتوانیم در مقابل کاالهای صادراتی و وارداتی حجم صاد

 واردات برتری بدهیم، تا ارزش ارز ما افزایش پیدا کند.

هاست و طرف دیگر سازماندهی  شود که یک طرف سازماندهی آن از جانب مشتری ساختاری می« بانک»در این صورت، 

دولتی منتقل  ی تصمیم گیری در چرخش اعتبارات است. این تصمیم گیری باید به خدمات آن در مرکزیّت، مسئله

های کالن را تنظیم  شود؛ یعنی چگونه منابع را واگذار کنیم؟ چگونه منابع واگذار شده را حمایت کنیم؟ چگونه نسبت

 کنیم؟

ی آن، ارزشمندتر شدن آن در برابر پولی  را طوری تنظیم کنیم که نتیجه« تولید، توزیع، مصرف»دسته بندی کلی بین 

« تولید و توزیع و مصرف»اقتصاد کالن کشور است؛ یعنی چرخش ساختار الگوهایِ دیگر باشد، پس دولت که مسئول 

تولید، توزیع و »مسئولیت « اقتصاد خُرد»ثروت هست، در حقیقت مسئولیت تولید ثروت عمومی را به عهده دارد. پس 

 .را بر عهده دارد« تولید، توزیع و مصرف ثروت»را به عهده دارد و اقتصاد کالن « مصرف کاال

 ـ نقش دولت در مدیریت کالن اقتصادی9/1/1

حاال که دولت مسئول تولید، توزیع، مصرف ثروت هست، )از طریق ایجاد تعادلهای کالن بین دسته بندی های 

شود که دولت اعتبارات خاصی از مقدوراتی که دارد، به کشاورزی و گاهی صنعت تخصیص  تولیدی(، گاهی الزم می

شود به هیچ کدام از اینها اعتباری اختصاص ندهد؛ یعنی الزم شود که به تولید خدمات  میدهد و گاهی هم الزم 

فرهنگی یا احیاناً به تولیدِ خدمات سیاسی، اختصاص داده شود. اینها اعتباراتی است که باید در دسته بندیهای بزرگ به 

 گردش در آید تا در موازنه ارزی بتواند اقتدار خودش را حفظ کند.

ی ثروت، مسئله  یا اینكه باالتر از مسئله« ی ثروت توسعه»گوئیم  رویم و می باالتری می« حفظ»مقداری از مرحله  حاال

باید با توسعه اقتصادی تحرّك عمومی باال رود و ارتباطات موضوعاً عوض شود و »گوئیم،  کنیم و می دیگری را مطرح می

 «. اقتدار اقتصادی و برتری تكنولوژی را نتیجه بدهدمتكثر شود و در افق جدید قرار گیرد، و نهایتاً 
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، یک حداقل و یک حداکثر کاری دارد. حداقل وظیفه دولت این است که ضامن کم ارزش نشدن روز به «دولت»پس 

 روز واحد ارزی باشد؛ یعنی حفظ قدرت اقتصادی را نسبت به بیرون این کشور تضمین کند.

ی این کشور هر چند در خارج از کشور باشد، چیزی را  از این تابعیّت است، چون تبعهمنظور ما از بیرون از کشور بیرون 

کند، متعلّق به دارائی و ثروت این کشور است. پس اوّلین مرحله از وظایف دولت، مرحله حفظ است.  که تولید می

شته باشد، رشد آن ناپایدار ، قدرت برابری با آهنگ رشد کشورهای دیگر را ندا«ی دوّم، اگر آهنگِ رشدِ حفظ مرحله

 ثروت آن باید توسعه پیدا کند.« تولید، توزیع، مصرف»انجامد. و لذا ظرفیت  خواهد بود و حتماً به ورشكستگی می

کنیم. انتظاراتِ اقتصادی یک کشور باید در  را مطرح می« انتظارات، ارتباطات و اقتدار»که ما در این رابطه سه بخش 

اقتصاد خرد را، به همدیگر « بانک»شود. پس  د که نوعاً از آن به توسعه تكنولوژی تعریف میجریان توسعه قرار گیر

 ارتباط داد؛ یعنی تک سلولهای سرمایه را به هم وصل کرد و قابلیّت این را پیدا کرد که ارگانیزه شود.

شوند و فعالیت آنها نظام  ف میی یک شبكه به هم ارتباط پیدا کردند، در دسته بندیهای کالن تعری حاال که به وسیله

کند، این مسئولیت بانک از یک طرف با خرد بود، و از طرف دیگر مسؤولیت بانک، نسبت به بانک مرکزی و  پیدا می

 دهد. بانک مرکزی نسبت به موازنه ارزی این ارگان را به یک مغز برنامه ریز، )سایتهای پولی و سازمان برنامه( ربط می

ما بر همان اساسی که شرکتهای رسمی را به رسمیت شناختیم و سرمایه را اصل قرار دادیم، تعریف  حاال در صورتی که،

 موازنه ارزی و توسعه را هم صد درصد اقتصادی کنیم. 

این مطلب به این معناست که سرمایه تدریجاً از حد یک سلول به سلول مغز تبدیل شده است؛ یعنی از ارگانیزه شدن 

کند، حتّی دیكته  و لذا وقتی در این ارگان وارد شد، در محاسبات شرکت کرده و تصمیم گیری میتا سلول مغز آمد 

ی تولید حذف کنند. به عبارت دیگر امر  کند که تولید کنندگان چه چیزی را تولیدی و چه چیزی را از چرخه می

دهد، یعنی کمیّت را هم به کیفیّت  یکند. این ارگانیزه شدن، تخصیص اعتبار م ، را بهینه می«تولید، توزیع، مصرف»

ها،  دهد. میزان تصمیم گیری مالكین و مدیر عامل کند، ولی کمّیتی که بهینه اش را ارگان انجام می شرکتها اضافه می

شود؛  گیرد و اگر خط تولیدش را عوض نكند، حذف و ورشكست و منزوی می تحت سیطره رفتار کل ارگان قرار می

 شود. شود و از این کالبد دفع می ییعنی یک سلول مرده م



 ···········································································································································································  281 

دیگر در این جا شخصیتهای حقیقی وجود ندارد. شخصیت حقوقیِ مال هم، در شكل جزئی، جزو ثروت شده است. 

ی تولید ثروت این  گوید چه کاالیی باشد و چه کاالیی نباشد و قدرت اقتصادی )ثروت( باید اضافه شود، یعنی الزمه می

ا حذف شود و یک سری از کاالها باقی بماند. در این صورت مدیر عاملها و سرمایه گذارها است که یک سری از کااله

 کنند. برای اینكه حیات اقتصادی شان را حفظ کنند، با ریسک پذیری تحرك پیدا می

شوند. در  توانند خود را با تحرّك این ارگان هماهنگ نمایند، حقّ بقاء دارند و بقیه ورشكست می ولی آنهایی که بهتر می

شود که خط  رود، بلكه نسبت به ارگان کلّی مدیریت، مالشان به دست کسی منتقل می این صورت مالشان از بین نمی

 تولیدش را با ارگانیزم هماهنگ کرده است.

کنیم و در حال حاضر کاری به وضعیت موجود نداریم و به صورت  فعالً ما داریم چرخش مطلوب بانک را ذکر می

کنیم. ممكن است شما بگوئید که روابط سیاسی در عزل و نصب افراد دخیل است،  نظری به مسئله نگاه میتئوریک و 

جواب این است که در آنجا عملیّات، عملیات اقتصادی نیست. از نقطه نظر اقتصادی، راندمانش یا معكوس یا منفی 

 است.

شویم و بعد هویت سرمایه مستقل  یت مستقل قائل میکنیم و برایش هو االن ما داریم هویت سرمایه را از فرد جدا می

کند ولی  کنیم. حاال که ارگانیزم شده، وقتی حذف می تبدیل می« هویت ثروت و دائم افزایی ثروت»خاص را هم به 

 رود، به معنای دائم افزائی ثروت است، سرمایه توانسته لقب ثروت را به خود بگیرد. ثروت باال می

شود. کلمه ارگانیزه شدن سرمایه  صادی ثروت و قدرت اقتصادی، عالوه بر مغز،دارد بر قلب حاکم میاین دائم افزائی اقت

را به ثروت و ثروت را از مغز برنامه ریزی به قلب تغییر دادن به چه معناست؟ اگر تعیین میل را برای قلب در نظر 

 ایش یک مرکز عاطفی قرار دهیم.بگیریم، دوست داشتن و عاطفه داشتن، را به میل قلب معنا کنیم و بر

خواهد، معنا  بر فرض اینكه چنین چیزی درست باشد و اگر جای آن هم در مغز باشد. و به آنچه که انسان دلش می

کنیم، )چون اینها از اموری نیستند که انسان احتیاج به محاسبه آنها داشته  کنیم که از آن به همدلی و عاطفه تعبیر می

 شهای محاسبات امور است.باشد( مغز جای سنج

کند و سرپرستی و دل خواهی ها  توانیم بگوییم که سرمایه از سلول مغز دارد به طرف سلول قلب حرکت می چگونه می

ی ارزی الزم است و تعریف  گوییم هر گاه در شرایط اقتصادی گفتید، حفظ قدرت و برتری موازنه را به عهده دارد. می
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ست، مگر تكنولوژی توسعه یابد، پیدایش تكنیک جدید، یعنی موضوعات جدید، روابط کردید که این مطلب میسور نی

کند )البته در  جدید که به اقتدار جدید بیانجامد، این انتظارات مادیّ، جهت گیری حاکم بر خدمات دولتی را مادیّ می

بزارهایی )نرم افزار و چه فرضی که تكنولوژی را مادی صرف حساب کنیم(؛ یعنی بگوئیم تكنیک چیزی جز روابطِ ا

گوییم اگر ارتباط با مادّه بر قلب حاکم شد، در  سخت افزار( که روابط مادیّ انسان و جامعه را در اختیار دارد، نیست. می

روابط مادیّ پیروز است. اگر بر ارتباطات مادی بین انسان و جهان حاکم شد و برتری مادیّ )یعنی طلب برتری و 

شود؛ در این صورت این طلب، محور  جهت گیری اصل نشد، در چنین فرضی ارتقاء مادی پیدا نمی استعالءِ مادی( در

 شود. شود و جهت گیری هم مادیّ می پیدایش برتری تكنیكی می

 شود؟  اگرجهت گیری مادّی بر دل حاکم شد، چه می

ی خدمات  ، اصل در کلیه«اقتدارات مادّی انتظارات مادیّ، روابط مادّی،»توضیح اول: از آنجا که قبالً اشاره کردیم که 

شود؛ حاال چه  ی سود مادّی تعریف می کشور است، ارتباطمان با مردم جهان از زاویه« سیاسی، فرهنگی، اقتصادی»

ارتباط سیاسی چه فرهنگی و چه اقتصادی باشد. به خاطر اینكه مفروض ما این است که نرم افزار تكنولوژی مادّی )که 

من و جهان است( باید هماهنگ با توسعه سخت افزارش باشد؛ یعنی توسعه سخت افزاری پیدا و تكنولوژی رابطه مادّی 

« ثروت»شود، مگر اینكه نرم افزارهای خدماتی آن هم متناسب با همان باشد. یعنی  و صنعت و فن جدید پیدا نمی

تناسب داشته باشند؛ یعنی شما نرم افزارهای  کند، مگر اینكه نرم افزار و سخت افزار آن با هم توسعه مادی پیدا نمی

ی کل، در  دارید. اگر بنا شد در توسعه« استراتژی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی»ساده درونی و نرم افزارهای بزرگ، به نام 

 گیری مادّی اصل باشد، آن وقت باید گفت که بر قلب حاکم شده است. ی استراتژیهایتان جهت کلیه

تواند آن را قید بزند، به هر وسیله ای که این  ن جهت گیری مادی بر قلب، یعنی اخالق نمیتوضیح دوم: حاکم شد

 توسعه مادّی را مقیّد بكنید، جز به توسعه خودش، به همان نسبت، سرعتش را کند کرده اید.

شد با اخالق و دین اگر مطلق گرایی تكنولوژی را در توسعه مادّی، به هر چیز دیگری جز خود آن، قید بزنید، اگر الزم 

شود  این جامعه انسانی فالن محل است و نمی»قومی بسازید، اگر توجیه اقتصادی داشته باشد، باید بسازید. بگویید 

در این صورت برای توسعه تكنولوژی به مقدار »گوید:  در جواب می«. عواطف آن را نادیده گرفت و با آن کار بكنیم

 ید.ضرورت در برابرش انعطاف نشان بده
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حاال اگر الزم شد برای برتری در زمان و مكان دیگر، حفظ برتری تكنولوژی منوط به مقابله با عواطف او شد، باید با او 

 مقابله کنید.

زند، پس الزمه برتری این است که هر گونه اخالقی تابع  جنگ و صلح آن را با عواطف سود )برتری اقتصادی( رقم می

 ا حاکمیّت سرمایه مطرح است.این متغیّر شود. پس در اینج

 بینیم: سرمایه را در سه سطح می

 پیدا کردن هویت مستقل از افراد )در تک سلول(  -1

 ارگانیزه شدن و حضور آن در ثروت  -2

حذف تولید، توزیع، مصرفی که متناسب با توسعه ثروت ملّی نباشد، از سطح بر قرار کردن نستبهای کالن و رابطه  -3

 روبرو شد. « اخالق»مد و در جهت گیری حضور پیدا کرد و در جهت توسعه یا کالن باالتر آ

گفتم که تولیدات داخلی باید جای واردات  گفتیم تولید پارچ الزم نیست، می کردیم، مثالً می قبالً تولید کاال را منع می

بینیم که یک منابع طبیعی خاصّی  شویم، می کاال را بگیرد؛ ما وقتی که در باشگاه جهانی واردات و صادارات وارد می

داریم که بر حسب آن منابع طبیعی، این دسته از تولیدات ما بهتر شده و بازار جهانی دارد. دیگران هم یک منابع 

دهیم و آن چیز هم که آنها  توانیم تأمین کنیم را به این باشگاه می طبیعی دیگری دارند. آن چیزی که بهتر می

بپذیریم. حضور در این باشگاه ما را با و بازی قواعد کار کردن و ساختار کار کردن، با دیگران  توانند درست کنند را می

کند. در راستای این هماهنگی، تا به حال از توسعه تكنولوژی حرفی نزدیم، بلكه پیرامون حفظ اقتدار  هماهنگ می

 ثروت صحبت کردیم، تا بتوانیم در توازن قرار بگیریم.

یم در آهنگ رشد و توسعه وارد شویم و از رشد اقتصادی به توسعه اقتصادی برسیم ، در جریان تكامل خواه حاال که می

هم نباید از دیگران عقب بمانیم، بلكه احیاناً در اقتصاد با تعریف اقتصادی برتر هم بشویم، اینجا باید جهت گیری 

که حاکمیت سرمایه آغاز شد. حاکمیت سرمایه بر  اخالقی خود را بر توسعه اقتصادی حاکم بكنید. پس در اینجا دیدیم

 کند. اعضای خُرد مثلِ شرکتها حاکم نیست، بلكه بر مدیران سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در سطح کالن حكومت می

شود، چون هر پرستش و یا هر موضوع دیگری با این محور سنجیده  اینجا دیگر سرمایه پرستی به دنیا پرستی معنا می

خورد. البتّه این پرستش به این معنا نیست که مردم هر صبح  مشروعیت و نامشروعیت اجتماعی آن رقم می شود، و می
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شان سجده کنند، بلكه به این معناست که پرستش اجتماعی، )یعنی حكومت بر تصمیم  در برابر ریال یا قدرت اقتصادی

گیرد. در اینجا نرمشی را که  الشعاع آن قرار می کند و بقیه امور تحت گیری اجتماعی( توسعه تكنولوژی را پیدا می

شود، تا بتواند از این  نسبت به داخل،یعنی اخالق دارد، به عنوان نرمش در برابر یک مانع اخالقی جامعه قلمداد می

 مرحله بگذرد.

« والسالم علیكم و رحمه ا... و برکاته»  



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی سیاستمدل تنظیم 

 17جلسه 

 01/01/1377تاریخ جلسه:  3128کد جلسه: 

ای به آن  شود، بصورت تجزیه که در بانک انجام می یحجه االسالم والمسلمین حسینی: برای مشخص شدن کارهای

داری است، که به آن  تگیرد و تقریباً شبیه امان پردازیم اوالً: در بانک کاری بنام دریافت و پرداخت سپرده انجام می می

شود که  از خدمات نگهداری کشیدن چک و پرداخت آن انجام می رشود. ثانیاً: در بانک غی گفته می« خدمات نگهداری»

کند  غیر از پرداخت خود اسكناس و تسهیل در چرخش پول است، یعنی خدماتی است که عمالً تسخیلی را فراهم می

 رکار دیگر بانک خدمت ارتباطی دادن به مناطق دیگر، مثالً از یک شهر به شهشود. ثالثاً:  می« خدمات تسهیلی»که 

، یعنی تسهیل حمل و نقل «خدمات حمل و نقل تسهیلی»دیگر است و از معنای تسهیل یک مقدار جلوتر است که 

 شود. می

 حسینی: تسهیل چرخش پول با دسته چک به چه معنا است؟ مهنس

که نیم ساعت پول بشمارند، تا ظهر  نشینند و بجای این در حجره و محل کار می: یعنی افراد با دسته چک خود ج

نویسند  میلیون باشد که روی چک می 10میلیون تا  1تواند  توانند ده بار معامله بكنند که هر معامله آن حداقل می می

میلیون پول ممكن است  0 باشد، در صورتی که شمردن  یدهمیلیون جنس خر 0 که در جمع ده تا معامله ممكن است 

ها را هم  گذارند که آن فرستد به حساب او می های دیگری را می که چک یک صبح تا ظهر طول بكشد، عالوه بر این

 ینکند و به دفتر ا ها را بانک هم نشمارد، یعنی عدد و رقم از دفتر او کم می شمارد. حتی ممكن است خیلی از چک نمی

یعنی خدمات حمل و نقل پولی « خدمات بروات»ات تسهیلی است. و کار چهارم بانک ها خدم کند که این اضافه می

 دهد. است که انجام می

 شود. های تضمینی می : که این شامل چکس

تر است  های تضمینی بیک معنا وسیع شود، لكن بروات کارش از چک های تضمینی هم می : به یک معنا شامل چکج

کند، یعنی مثالً صد میلیون  های بسیار بسیار درشت را حواله می باشد. بلكه مبلغچون الزم نیست خود طرف همراهش 

های  منتقل کند کار پنجم بانک این است که سپرده یگرتواند با یک تلفن از یک جائی به جای د دویست میلیون را می
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انداز چهارساله و  ه دارد، مثل پسانداز با دریافت و پرداخت یک مقداری فاصل کند که معنای پس انداز را دریافت می پس

 گذاری باشد. که سرمایه ساله که پیرش سرمایه است نه این ساله و سه پنج

 گویند. گذاری می : در بانک به آن حساب سرمایهس

 : پذیرش سرمایه غیر از نگهداری است.ج

، اعطاء وام و اعتبار است. امّا گیرد( که معنای وام دهد ) قسمت دوم جدول جال می ششم بانک این است که وام می کار

چیزی که در معنای وام و اعتبار باید مورد دقت قرار بگیرد، این است که منابع تأمین کننده اعتبار وام از کجا است و از 

داری این است  ای وجود دارد، ولی آیا وظیفه بانک بانک یک سرمایه اولیه دردهد؟ به عبارت دیگر  وام می یچه ممرهای

که یا این که باید برای چرخش نگهدارد؟ یعنی سرمایه اولیه برای خدمات تسهیل  سرمایه اولیه را وام بدهد یا اینکه آن 

مصرف کند یا بعنوان وام  اریگذ ها است یا این سرمایه را باید بعنوان سرمایه در چرخش و حمل ونقل و امثال این

شناسائی قرار داد تا مشخص شود که وام بانكی چه نوع کاری بدهد؟ پس در قدم اول باید ماهیت وام بانكی را مورد 

 است؟

فرض در وام بانكی این است که وام بانكی یعنی چرخش پول در جنس در یک زمانی مشخص که در نهایت باید  یک

و بعد خرد  خرد، فرضاً صد تا کارتن مداد می یک سود تجارتی داشته باشد، بعنوان مثال کسی پولی دارد بعد کاالئی می

تر باشد، واال این چرخش  پول دوّمی از پول اولی اضافه یداست که با« پول، کاال، پول»فروشد. که در واقع تجارت  می

پول معنا ندارد، یعنی حداقل، انگیزه به چرخش درآوردن پول این است که پول دوم باالتر از پول اول باشد که این کار 

دهد تا پول را تبدیل به کاال  مستقیم انجام داد، مثالً پول را به دست کسی می توان هم بصورت مستقیم و هم غیر را می

 کار وکیل است. بكند و دوباره تبدیل به پول بكند و برای این

« پول، کاال، پول»گذاری، برای افزایش در زمان است یعنی برایش معنا ندارد که در  عبارت دیگر از نظر بانک سرمایه به

ول برابر باشد، چون این چرخاندن برای این اس که افزایش پیدا بكند، حال توجه به این معنا وقتی که پول دوم با پول ا

گیرد تا پول بدهد و دوباره پول بیشتری بگیرد آیا بانک با این کار یک نحون تجارت پولی انجام  بانک از مردم پول می

 د.ده داده است؟ چون بانک با این پول، کارهای مختلف انجام می
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کند  دهد، خرید اعتبار می پول است، یعنی با یک معامله پولی که انجام می« اسكنت»دیگر از کارهای بانک  یكی

« اسناد اعتباری»تواند فروش اعتبار هم داشته باشد و اوراقی را به فروش برساند، که خرید و فروش  همانطور که می

فروشد تا در یک مدت زمان دیگر، پول  ست، یعنی پول را میشود. یک قسم دیگر از کارهای بانک، تجارت پولی ا می

شود. یک قسم دیگر از کارهای بانک تبدیل ارزها به  می« پول در زمان»بیشتری تحویل بگیرد که خرید و فروش 

 شود. می« ارز»همدیگر است که خرید و فروش 

گیرد؟ در بانک یک  نک از کجا نشأت میکه باید مورد دقت قرار بگیرد این است که قدرت معامالت پولی با مطلبی

ای هم مال چرخش پول است. به عبارت دیگر یک حجم  موجود است و یک سرمایه« سرمایه تشكیل»ای بنام  سرمایه

ورودی پول به بانک و یک حجم خروجی پول از بانک است، که هرگونه اختالف حجمی در دریافت و پرداخت باید مورد 

شود، هرچند  می« ای های هزینه دریافت»کند که  را برای هزینه دریافت می یهای نک یک پولبررسی قرار بگیرد. پس با

فروشد پول را  گونه نیست که کسی هم که می گردد، یعنی این پول هزینه شده مجدداً توسط فروشنده به بانک بر می

ای هم وجود دارد  های هزینه داختای دارد و یک پر های هزینه نگهدارد. به عبارت دیگر بانک یک دریافت شنزد خود

 گردد. که هر دو به بانک بر می

 دریافتی، پرداخت اضافه کار مزد مثالً حواله است؟ ة: آیا منظور از هزینس

گذارند تا مصرف بشود  ای، یعنی پولی که مردم در بانک می های هزینه : خیر، فعالً بحث اصالً رویاجرت نیست، دریافتج

وجود دارد که پرداخت مشتری است. پس یک  یهای پردازند و یک پرداخت ک یا مردم یا مشتری میکه این را یا به بان

کند، اگر برای هزینه مصرفی نباشد، بلكه  که مشتری می یهای دریافت مشتری و یک پرداخت مشتری داریم. دریافت

جا مطرف کردیم یک  ای که در این نههای مصرفی یا هزی گذاری باشد، یک نقش دارد که دریافت های سرمایه برای هزینه

 های هزینه مصرفی را در این مورد بكار برد. توان عبارت پرداخت معنای دیگری دارد. می

های بانک جمع  خواهیم بگوئیم از چه راهی پول جا در حال بررسی قدرت مالی بانک هستیم، یعنی می : ما در اینس

ها در قدرت  ها است. پس دریافت های مشتری و یک قسم هم پرداخت شود، که یک قسم آن سرمایه اولیه بانک است می

 آید. آید بلكه در کم شدن قدرت مالی می مالی نمی
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: باید نسبت بین دو را سنجید، یعنی باید این دو تا را بصورت دوتا کانال جاری مالحظه کرد. پس باید یک نسبتی ج

گوئید ورودی آن  الً اگر یک لوله هیدورلیک را فرض بگیرید، میای مشتری باشد، مث های مصرفی و پرداخت بین دریافت

انباشت سرمایه به اندازه لوله یک خواهد داشت. به عبارت دیگر  است و خروجی آن با لوله یک است که مرتباً  با لوه 

رد که آیا دهد باید دقت ک دهد، امّا این حجمی را که نشان می نسبت بین دریافت و پرداخت یک حجمی را نشان می

 ملیاتدهد؟ به بیان دیگر بانک یک ع گذاری است؟، یعنی چه امكانی را به بانک می انداز یا حجم سرمایه حجم پس

های تولیدی هم سود است، ولی  کند هرچند در دریافت گذاری حداثل سود را شرط می گذاری دارد. در سرمایه سرمایه

کشد کاسب هم با جنس  ست که بانک مثالً اگر صدی، ده رویش میگذاری است. مفروش این ا حتماً کمتر از سرمایه

دارد پس قطعاً باید کاسب صدی بیست افزیاش ارزش افزوده  کند صدی ده هم برای خودش بر می خودش کار می

داشته باشد تا بتواند صدی ده به بانک بدهد و صدی ده هم برای خودش بردارد. ولی اگر کسی از بانک پول خودش را 

تواند صدی ده بردارد، یعنی  تواند صدی بیست سود بردارد و هم می گذاری نمود، هم می افت کرد و خودش سرمایهدری

 نیست و با ده درصد کمتر، قدرت رقابتش با کسی که از بانک سرمایه گرفته بیشتر است. اردر فش

انداز  کند، مقدار پس را که بانک تولید می گذاری را به بانک بدهد، حجمی انداز بكند و اجازه سرمایه اگر مشتری پس ولی

کشد ده درصد هم از  اش نسبتش نزدیک است. آنوقت بانک وقتی ده درصد روی سرمایه می گذاری آن با مقدار سرمایه

درصد است که این را باید مصرف کننده بپردازد،  0 اش با فروشش  رسد فاصله هزینه تمام شده طرف مشتری سود می

پردازد. یعنی مثالین است که  درصد را می 10اش این  گذاری ه در واقع از روی قدرت انباشتی سرمایهولی مصرف کنند

 صدگذاری کند. اگر اسم ده در از مصرفش یک لقمه کم کرده و به بانک داده است که انباشت سرمایه و سرمایهگ

ارد، بلكه مصرف سرمایه دارد، یعنی هرچه ای ند ای بنامیم بانک عمالً مصرف هزینه پرداختی به عامل را مصرف هزینه

 شود. گذاریش بیشتر می درآمدش بیشتر باشد قدرت سرمایه

کند و مجبور است هم به بانک و  گذاری می : باید توجه کرد همانطور که مشتری، از بانک پول و وام دریافت و سرمایهس

 که –هم برای خودش بهره بردارد، بانک هم چون پونلش را از مردم گرفته است مجبور است هم به مردم 

داری که  تأمین کند. بنابراین شرایطش با سرمایه ار خودش جاری های هزینه هم و بدهد بهره – هستند گذاران سرمایه

 پول مال خودش است، مساوی نیست.
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گذراند؛ بلكه صحبت درباره این  : حتماً مساوی نیست، البته صحبت درباره این نیست که بانک چگونه امورتش میج

گذاری  ندازشان را در سرمایها دهد؟ یعنی اگر مردم پس صورت چه رخ می است که در عملیات بانكی و در اقتصاد در این

 دهد؟ مصرف کنند چه روی می

کند که یک سود  که کسی خودش سرمایه دارد و تجارت و یا تولید می : پس باید سه حالت فرض کرد یک حالت اینس

 برایش کافی است.

 : یعنی سرمایه شخصی است.ج

بازار را دارد. فرض دوم بانک است که  : این شخص با یک سود که مثالً ده درصد است، قدرت ورود و فعالیت درس

 سرمایه را از افراد گرفته و خودش سرمایه گذاری کرده است.

 : یعنی سرمایه غیر شخصی است.ج

 : خیر! فقط سرمایه غیر شخصی نیست، بلكه وجه سومی هم دارد.س

 : پس سرمایه بانک، چه چیزی است؟ج

 10درصد برای بانک و  10درصد داشته باشد که  0 کند و باید  : در این صورت بانک با سرمایه مردم، خودش کار میس

 گذران بدهد. درصد هم به سرمایه

حالت این است که شخصی بیاید از بانک وام بگیرد و از طرفی بانک هم از مردم پول گرفته است که در  سومین

درصد هم به بانک  0 ش و درصد سود روی پول بكشد. که ده درصد آن را به خود 30صورت فرد مجبور است  این

گذار شخصی از نظر  . بنابراین سرمایهتگذاران اس درصد مال خود بانک و ده درصد هم مال سرمایه 10دهد که  می

گذاری که از بانک وام  قدرت فعالیت حرف اول و بانک در صورتی که خودش اقام به تجارت کند حرف دوم و سرمایه

 زند. یکند حرف سوم را م بگیرد و تجارت می

باشد. چون پول  : اوالً دقت شود که سرمایه شخصی حتماً محدود است و با رشد کمی سرمایه بانک قابل مقایسه نمیج

کند. پس سرمایه شخصی از نظر حجم، قدرت رقابت با بانک ندارد و چون قدرت رقابت با بانک  از عموم مردم جمع می

دهم و یک مرتبه یک  به این صنف یا به آن صنف قرض می گویدتواند ب بیند، یعنی بانک می ندارد بعداً عواقبش را می

 تواند ورشكست کند و صنف دیگری را رواج بدهد. صنفی را می
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گیرند قطعاً جولتر است. چون بانک به اشخاص بیش از  : پس سرمایه شخصی در برابر اشخاصی که از بانک پول میس

 است وام بدهد.داران بزرگ بعید  سرمایه شخصی مثالً سرمایه

های پولی بانک ایجاب کند، مثالً  اید واال ممكن است سیاست : خیر! در این صورت بانک را به گونه دیگر معنا کردهج

یک مرتبه یک میلیارد پول بدهد و معولم نیست که سرمایه شخصی فرد به یک میلیارد برسد، یعنی اگر موازنه حجمی 

پرداخت و دریافت پول به شخص وام بدهد، ولی گاهی به یک پروژه » « اطر مالحظه بشود، گاهی ممكن است بانک بخ

کند، یعنی در حقیقت پروژه برای بانک  دهد و در قرض دادن هم محاسبات بانكی و کنتزل و نظارت هم می قرض می

 باروژه غیر از اعتارزشمند و ارزش اقتصادی دارد و در آن اعتبار اقتصادی افراد وام گیرنده مطرح نیست. پس اعتبار پر

 افراد است.

که به چگونگی پرداخت وام از طرف بانک پرداخت شود باید در نظر داشت برای خدماتی که بانک به  قبل از این باید

دهد، مثالً اگر کسی بخواهد پولی را از  گیرد، یعنی عملیات رایگان انجام نمی های را از مردم می دهد، یک پول مردم می

گیرد، یعنی پول کسی که  پول تلفن صد تومان از مشتری می تومان 30دیگر برات کند، بانک بجای  یک شهری به شهر

 گیرد. کند، را هم می دارد و یادداشت می زند و کسی که گوشی را بر می تلفن می

که انداز  های حساب پس گیرند یا درفات و پرداخت : فرضاً یک خدمات رایگان هم دارد مثل چک که از بانک میس

 کنند. مشتریان می

جریان پرداخت و »شود، چون در بانک دوتا جریان  : این خدمات رایگان را باید حساب کرد که از کجا تدارك میج

ماند و این حجم برای بانک خیلی سود دارد که از  ها نزد بانک می است که همیشه یک حجم از دریافت« جریان دریافت

شود، همیشه حق قرض دادن  نی مثالً برابر با یک سوم پولی که پرداخت میدهد. یع آن به مشتری هیچ سودی نمی

هد، لذا خدماتی  دارد که از این یک سوم هیچ سودی به مشتری نمی را در صندوق نگه می برای خودش قائل است و آن

دست به تجارت های قرض الحسنه هم که دهد اصال ًٌ قابل قیاس با سود این یک سوم نیست. حتی بانک را که بانک می

دهند و با یک سوم دیگر آن تجارت  را وام می روی همین مقدار پرداخت و دریافت است که یک سوم آن ،زنند می

شدند و اال اگر  کردند که گاهی ورشكست می کردند و با سه چهارم آن تجارت می توجهی می کنند و بعضی هم بی می

 شند. کارشان منظم بود ورشكست نمی
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دهند و یک سوم را هم برای تجارت قرار  دهند و یک سوم را هم برای پرداخت به مشتری قرار می م مییک سوم وا پس

 یهای دهد؛ بلكه فقط در سپرده شود بانک لزوماً وام آن را به مشتری نمی دهند. بنابراین وقتی به یک سوم تقسیم می می

 دهد.  می هرهکه با یک مدت خاص قرار داده شده است به متشری ب

ها( نیست، بلكه درباره این است که وقتی بانک مرکز  گذاری )سپرده اولیه ما در بانک در مشارکت مردم در سرمایه بحث

تواند دست به معامالت پولی بزند، یعنی وام بدهد و سود بگیرد و یک ممرّ درآمدی داشته باشد که این  تجمعی شد می

شوند  گذاری شریک می دم بحث است که مردم همه در سرمایه قسمت ممرّ درآمد غیر از مسئله هزینه است. آنوقت در

های اسنكاس است. حاال  کنند، کانّه بانک یک شرکت سهامی شده که هر سهمش برگه گذاری می وقتی مردم سرمایه

 در گذاری مقایسه شود( آنوقت حجم پولی که انداز با سرمایه گذاری در بانک باال رود )یعنی حجم پس هرقدر سرمایه

گذاری بانک حاال چه مستقیم و چه غیر مستقیم قابل مقایسه است. پس بهر نسبتی که  اختیار بانک است و سرمایه

بانک بتواند اعتماد عمومی را نسبت به خدمات فراهم کند و مراجعات بانک گسترده و فراگیر شود، یعنی مردم ترجیح 

گذاری کنند، آنوقت حجم پرداخت به بانک بیش از  سپرده نکاکه پول را نزد خود نگهدارند در ب بدهند به جای این

شود. حاال اگر کاسب هم مثالً وقت مصرف حتی در مصرف امور خصوصی و شخصی بوسیله معالمه  حجم دریافت آن می

هزار تومان جنس بخرد اسكناس مصرف نكند،  30خواهد  بانكی عمل کند، یعنی دسته چک دستش باشد و وقتی می

آنوقت یک حجم پول به نام پول تحریری در کنار حجم پولی که دولت چاپ کرده است، درست  شد،كبلكه چک ب

تر به حجم پول رسمی کشور  گیرد نزدیک ها انجام می شود که هر اندازه حجم پول تحریری بانک که بوسیله مشتری می

آید چكی  ها نمی گاه سراغ پول ت که هیچشود، یعنی در حقیقت مثل این اس باشد؛ برای بانک امكان وام دادن بیشتر می

شود، در این  شود و به دفتر دیگری افزوده می است که مال کسی است و بصورت عدد دو رقمی از دفتری برداشته می

های بزرگ  باشد. البته در حجم معامالت بزرگ و حواله چه که در حال چرخش در جامعه است، چک می صورت آن

آید، پول بشمارد. حاال هر  خرد، دیگر کاسب نمی تا یخچال می 1تا فرش و  10 شخصی طور است؛ یعنی وقتی همین

گران نباشند که برای خرید و فروش کاال چک دستشان باشد، بلكه  اندازه مسئله چک گسترش یابد و فقط توزیع

یا به حسابشان  کند ها هم برای خرید کاال، کارت بانک دستشان باشد و بانک از حسابشان با عدد و رقم کم مشتری

رود و از  بیافزاید، مثالً شماره کارت را برای بانک بخوانند یا کارت را داخل کارتی بگذارند که با تلفنی روی کامپیوتر می
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ها کسر شود  حسابشان کم کند، یا دستگاهش شماره یک مجموعه کارت را داشته باشد، تا ظهر هرچه کارکرد از حساب

چیزی غیر از پول در جامعه وجود پیدا کند که تكیه گاهش به پول است نه خود پول  ورتص به عبارت دیگر در این

تواند وام  گیرد وبانک می اش اسكناس است و اسكناس در اختیار بانک قرار می باشد، آنوقت این شبه پول پشتوانه

ت و غیره بعد از دریافت وام بیشتری بدهد و اگر دریافت کنندگان وام نیز در کاری که دارند مثل کشاورزی و صنع

 کند. شود و قدرت چرخش بیشتری را پیدا می ها هم از بانک چک بگیرند، باز از بانک پولی گرفته نمی بجای پول آن

جا مورد توجه است بانكاست که برابر مصرف کنندگان و تولید کننده و توزیع کننده است، یعنی  چه که در این آن پس

ه معامالت پولی امكان گسترش دارد. به عبارت دیگر امكان گسترش داشتن شبكه بانكی حضور شبكه بانكی در کلی

شود. البته فقط  رجوعی است که به بانک می ولیننسبت به هرگونه چرخشی از چرخش سرمایه امكان دارد و این ا

ک ماهیتاً چنین هویتی دارد بعنوان امكان است نه بعنوان این باشد که در یک کشور انجام شده یا نشده باشد، بلكه بان

 که امكان گسترش حضور در کلیه سطوح چرخش سرمایه را دارد.

ای طراحی کرد که مثل شبكه اعصاب انسان  را بگونه توان آن که ثابت شد که بانک امكان گسترش دارد، آیا می از این بعد

ها را نسبت به  تواند همه بخش میهای مختلف،  های الزم بخش عمل کند؟ یعنی کارتلی است که بدون کسب توافق

تولید، توزیع و »مصرفی آن را مقایسه کند. یعنی در  های حركهمه کاالها در بر گیرد و همه نوع تحرك سرمایه حتی ت

تواند شبكه  که بانک می تواند حضور داشته باشد. برای روشن شدن این و در هرجا که ثروت وجود دارد بانک می« مصرف

 شود. یر؟ بحث در چند مرتبه ذکر میاعصاب باشد یا خ

نظر از  شناسم صرف گوید: من شخص را می گذاری ساده باشد مثالً می دادن بانک ممكن است بصورت یک سرمایه وام

گذاری کند من در  که کاری دارد یا ندارد، هرکس در هر شغلی در عرض شش ماه این اندازه پول در بانک سپرده این

شوم و متناسب با آن اعتبار به او  اعتباری قائل می یککنم بعد برای او  و یک محاسباتی میرا ضرب کرده  واحدی آن

ها  صورت ابتدائاً بانک بصورت مستقیم دخالتی در تولید سرایه ندارد. ولی یک وقت است که بانک دهم که در این وام می

معین شده است، یعنی « فظ قیمت ارزح»شوند که برای آن یک وظیفه قانونی بعنوان  مربوط به بانک مرکزی می

شود.  ها است و کاری ندارم که پول ارزان یا گران می بگوید که وظیفه من واسطه حمل و نقل قرار دادن بانک تواند مین

، قدرت «چرخش»اش حفظ قیمت ارز شد، باید از چگونگی چرخش پول در داخل کشور مطلع باشد و برای  اگر وظیفه



 ···········································································································································································  263 

وری توزیعی آن  حظه باشد و مثالً بگوید در چه چیز اگر پول بچرخد، راندمان تولیدی و بهرهقابل مال یارزش افزای

بیشتر است، یعنی باید به بهینه شدن فكر کند، اگر بانک بخواهد به بهینه کردن فكر کند، دیگر نباید وام را فقط به 

 د.شخص بدهد، بلكه باید وام را روی اعتبار موضوع یا پروژه بده« کردید»

شود. البته موضوع با ذکر  شود و گاهی بصورت موضوع اده می وام گاهی به قدرت چرخش شخص داده می پس

کند که موضوع  شود و فرصتی هم نمی خصوصیات خاصی، نه بدون خصوصیت باشد. به عبارت دیگر موضوع تعریف می

های  گوید، به وام را معین کرد مثالً می شهای را تعریف و نسبت توان آن باشد. بلكه می« تولیدی یا توزیعی یا مصرفی»

توزیعی شد، چقدر وام قرض بدهید فرضاً وضع تولید خوب است ولی وضع  یهای مصرفی، چقدر قرض بدهید، اگر وام

رسد و یک  توزیع بد است، چون قدرت خرید کاال یا حمل و نقل آن پاین است و اجناس بموقع بدست مشتری نمی

که  یشود واگر حجم وسایل انتقالی )وسایل حمل ونقل( باال برود، خیلی از چیزهای فاسد می جا نهمامقدار از کاالها در 

ها در قطب توزیع  داده شود، یا برعكس کلیه پول یهای توزی شود. پس الزم است که وام شود بموقع مصرف می تولید می

. در صورتی که بخواهد به بخش تولید وام دشو های تولیدی داده جمع و توزیع قطب توسعه شده است که الزم است وام

 بدهد، باید حساب کند که به کدام نوع تولید بدهد و آیا االن نیروی کارش، ابزارش آمده است یا خیر؟

ها نسبت برقرار  در صورتی که بانک بخواهد بصورت عینی کار را مالحظه کند باید وام را به موضوع بدهد و بین وام پس

صورت بانک تبدیل به یک سازمان چرخش اعتبارات شده است و به امر سازماندهی گردش اعتبارات  کند که در این

نبود و فقط مرکز تجمع اعتبارات و مرکز چرخش  راتپردازد. در صورتی که قبالً لقبش سازمان گردش اعتبا می

دهی چرخش اعتبارات در سازمان شود، یعنی سازمان نسبت می نیشد، ولی االن تعی اعتبارات بود، ولی سازماندهی نمی

 گیرد. بانک انجام می

از طرح سازماندهی چرخش اعتبارات که برای حفظ قیمت پول بود، باید بحث ارگانیزه شدن آن طرح شود، یعنی  بعد

و  یهای کند و شرکت کند و تحرك دارد و برای رشد و حفظ واحدش، توزیع می حاال دیگر مثل یک ارگان تغذیه می

گذاری در یک  کند. مثالً وقتی سرمایه ها شرکت را با هم ورشكست می کند، یعنی ده ی تولیدی را حذف میها حتی خط

شد، مشتری پیدا  که با قیمت باالتر تولید می یشود، دیگر کاالی کند و آن کاال رسم می گذاری می کاالی جانشین سرمایه

 ،حساسیت فعالیت»توان گفت ارگانیزم  با این توضیح میشود. پس  خط تولید می ریکند و منزوی و مجبور به تغی نمی
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هایش تابع رشد او است.  هایش نیست بلكه خصلت ارگان دارد، چون رشد سلول دارد و رشدش تابع رشد سلول« رشد

ها به وجود آمده بود، ولی االن رشد سلول تابع رشد ارگان است. یعنی چگونگی رشد ارگان است که  قبالً از سلول

 باید حذف بشوند. یهای باید رشد بكنند و همانندسازی بكنند و چه سلول یهای د چه سلولگوی می

گذاری در  گذاری اوالً: دیگر الزم نیست بانک به شخصه مانند یک شرکت سرمایه از روشن شدن مفهوم سرمایه پس

 کند. میدهد، یعنی برای موضوعات گشایش اعتبار  تولید یک چیزی بكند، بلكه به موضوع وام می

 ها بدست بانک است. ها رقابت و ریسک است، ولی کنترل ریسک شرکت : در بین شرکتثانیاً

که به  گذارند؛ تضمین سود دارد، هرچند خود تضمین سود از پله اول قبل از این : پولی را که در بانک میثالثاً

که بروند  دانند بجای این ها ترجیح می شد، یعنی خیلی گذاری در بانک می سازماندهی هم بیانجامد، جاذبه سرمایه

تر قانع  آمدند به سود کمتر ولی مستمر پذیر باشند، می «یسکر»گذاری در تولید یا توزیع بكنند و به اصطالح  سرمایه

 شدند. می

ها پیدا کرده است و اصوالً تضمینش و اعتبارش نسبت به تضمین قبلی خیلی  االن بانک حاکمیت ارگانی بر سلول رابعاً؛

 باالتر است، چون قبالً در رقابت و ریسک بود ولی حاال رقابت و ریسک حرف دوم است.

تر را در خدمت سرمایه، بهینه  کند، رقابت و ریسک حضور دارد و نیروی فعال در آن چیزی که بانک تقویت می یعنی

توماند کاری بكند، چون بانک حاکم بر  برد، دیگر قدرت ریسک نمی کند، اما در جائی که خط را بانک از بین می می

انشین یا یک کاالی مرغوبتر و کاالی قبلی را اصالً ج یکند برای آوردن یک کاال گیری می شرایط تولید است تصمیم

 کند. حذف می

جا ورشكست شدن و از بین رفتن  که بانک سازماندهی جریان اعتبارات را به عهده بگیرد، در آن فرض قبل ازاین در

از خورد یا خیر؟ یعنی وقتی یكی  گرفتن نسبت به سرمایه، آیا به بانک هم ضرر می ها بدلیل بد تصمیم سلول

شد که به قیمتی ارانتر از هزینه تمام شده،  می ها رفت بخشی از پولش منتقل به مصرف کننده های از بین می مشتری

ها  شد، یعنی کسانی در رقابت برنده شدند، آن کاال بدستشان رسیده است و بخش دیگر هم به سایر مشاغل تقسیم می

ها که بیشتر مصرف کردند،  روکارشان با بانک است. اما مصرف کنندهگیرند که دوباره س بازار را در مرحله دوم بدست می

آید که هرگونه مصرفی به منزله یک  ها اثر تولیدی دارد یا ضد تولیدی است؟، )البته سرجای خودش می مصرف آن
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صرف را ای که اگر بخواهد م کند بگونه تمرین ورزشی است که آمادگی شخص را برای مرحله باالتر از مصرف فراهم می

کند؛ یعنی در یک شرایط دیگری آمده است( با فرض تمام بودن، اگر این مطلب عام گرفته  کم کند احساس زیان می

شود که پول این آقا در جامعه چرخیده، ولی اصل پول از بین نرفته است، بلكه در چرخش مجدد به  شود مالحظه می

 بانک برگشته است.

پیدا کرد و حضورتش گسترش پیدا کرد و « تولید، توزیع، مصرف»در خط  بانک حافظ قیمت پول شد و حضور پس

 حضورش ارگانی شد.

توجه به این مطلب، بای دقت کرد که قواعد حاکم بر این بانک چه قواعدی است؟ یعنی آیا قواعد عموم مردم یا قواعد  با

ها  ها است، این شرعاً ملک آن بانک« دارائی»سرمایه است؟ به عبارت دیگر کسانی که تولید کننده هستند و 

 باشد.« با توزیعی یا مصرفی لیدیتو»کند که کارشان  های بانک هستند و فرق هم نمی مشتری

اش تولید  گیرد یا اوالً اوراقی که دستش است، اوراق اعتباری است، ولی پشتوانه آیا بانک به نفع عموم تصمیم می اما

، مورد توجه قرار «کاال و تولید»د این اوراق منوط به این است که قواعد رشد ناخالص ملی است. ثانیاً افزایش قدرت خو

انجام گیرد، باید موازنه کاالها و خدمات مورد توجه باشد، « موازنه ارزی»گیری در  بگیرد، یعنی وقتی قرار است تصمیم

 ها هستند، نباید باشد. واصالً توجه به رأی مردمی که مالک این پول

گوید  کند، بعد می ر یک کاالهای مصرفی و ابزاری و یک نیروی کاری دارد یعنی عوامل تولید را نگاه میعبارت دیگ به

خورد، پس چه ابزاری الزم  ها برای اشتغال تام الزم است، چگونه اشتغالی بدرد باال رفتن سرمایه می چه نسبت از این

گذاری کرد؟ در  سرمایه تعریف بشود و کجاها باید سرمایهمتناسب با  یاست. چه فنّی و چه کارآمدی را باید به کارآمد

« سازماندهی اعتبارات»بر چرخش سرمایه، یعنی جریان « فرمول افزایش سرمایه»این صورت یک فرمول یعنی 

 حاکمیت دارد.

 بار بخاطر حاکمیت سرمایه جا مالک دوبار عزل شده است. مالک خصوصی یک ساز است. پس در این فرمول شرایط آن

جا  آید با ضریب و توان حذف شده، یعنی در آن در سلول ساختاری سرمایه عزل شده است و بار دوم به نظر می

. چون بانک با تسلطی که دارد مال را از این پذیردحاکمیت سرمایه را پذیرفته است و در دومی باید سلطه سرمایه را ب

شود. به  ی مالک ورشكست شد مالش به دیگری منتقل میدهد، یعنی وقت گیرد و به دسته دیگر انتقال می مالک می
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آید که حفظ ارزش پومل در برابر  گیرد. در یک قدم باالتر، می مداری تنظیم کار را بعهده می عبارت دیگر سلطه سرمایه

 دیگر تنها نباید مورد توجه قرار بگیرد، بلكه مسائل توسعه هم باید مورد توجه باشد. زهایار

ر رابطه بانک این است که، اگر بانک غیر از شرکت است که قبالً شرکت به عنوان سلول نظام : سئوال اول دس

میلیون  90ها هستند یا افراد حقیقی هستند، یعنی مثالً  های بانک، شرکت شد، آیا االن سلول داری شناخته می سرمایه

ها بشود.  ش از سرمایه تعداد محدود شرکتاست خیلی بی كنایرانی هر کدام سرمایه اندکی هم که در بانک بگذارند مم

گذاری برای تولید یک جنس جدید یا کاالی جدیدتری منجر به ورشكست کردن  سئوال دوم این است که اگر سیاست

گذاری مشاغل بدست دولت یا بانک  گوئیم آیا این سیاست می« گذاری اعتبارات سیاست»یک خط تولید دیگر بشود که 

ها نیست بلكه رشد تكنولوژی است  شود یا هیچ کدام از این ر مصرف یا بازر صاحبان حِرَف انجام میبوسیله بازار چه بازا

 کند؟ گذاری اعتبارات را می که ساست

قا... التوفی من»  



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 18جلسه 

 01/01/1377تاریخ جلسه:  3126جلسه:  کد
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 : تصرف مفهومی بخاطر عدم حذف را9سطر  12در ص  -6

االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی: بسم اهلل الرحمن الرحیم در جلسه قبل, مختصری درباره عملیاتی که  حجت

 خواهیم درباره موضوع عملیات بانک بحث کنیم. دهد، بحث شد, حال می بانک انجام می

اه چیزی را بخرد و یا هایش پول است، خو عملیات بانک, معامالت پولی است، به بیان دیگر موضوع کلیه فعالیت موضوع

 بفروشد, اسناد اعتباری، در هر حال محور اساسی کارش با پول است.

 کنیم. روشن شدن معنای پول به صورت بسیار خالصه و بدون پرداختن به حقیقت آن مقداری بحث می برای

توان  گوییم آیا می میشود، اما گاهی  باید در نظر داشت خصوصیات پول چیست؟ گاهی کاال با کاال معامله می اوالً

ای داشته باشیم که تا لزوماً در تبدیل یک کاال به کاالی دیگر فروشنده محتاج به پیدا کردن شخص نیازمند به  واسطه

« تسهیل انتقال»ای بنام  است, پس پول یک خصلت اولیه نتقالآن کاال نباشد. طبیعتاً این خصلت, خصلت تسهیل ا

 دارد.
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 کند. سهیل انتقال کاال را دارد، یعنی واسطه در مبادله شده و انتقال کاال را تسهیل میاین صورت پول، نقش ت در

ای پول باید دقت کرد که نقش دیگر آن چیست؟ یعنی وقتی قرار شد پول نقش  از مشخص شدن نقش واسطه بعد

تعادل چند جهت دارد که  گاه بدست آوردن این تسهیلی داشته باشد، باید یک تعادلی هم بین رابطه و کاال باشد. آن

 شود:  جزء خصوصیات پول می

تعادل واحد, تعادل واحد کاال معادل با چه مقدار از هر کاالیی هست؟ به عبارت دیگر نقش اندازة کمّی را در  -1

 شود. ها متر می ها دارد. فرضاً اگر اندازه یک عین خارجی متر قرار گرفت, بعد با این کلیه اندازه مسّاحی

توان یک واحد آن را  ارزش گذاری با واحد کمی باید توجه نمود که اگر بنا شد کم واقعی و خارجی باشد، میدر  -2

شود, مثالً امتداد, دارای یک  گاه انتخاب یک واحد برابر کلیه موضوعاتی که از آن موضوع انتخاب می انتخاب کرد و آن

کنید تا به کشیدگی. بعد وقتی این واحد  از حد تعریف میو  ود؛ش مفهومی است که در واقعیت, به کشیدگی تعریف می

 های مختلف بكار گرفت. گیری توان آن را در اندازه واقعی انتخاب شد, می

بناشد واحد واقعی یعنی یک کاالیی را انتخاب کنیم و با آن واحد کاالیی, واحدهای دیگر را بسنجیم، که حجم  اگر

ه است, هزینه تمام شده عوامل تولید آن کاال در برابر هزینه های تمام شده کاری برای تولید آن کاال انجام گرفت

آید و وقتی که برابر هزینه تمام شده  کاالیی بدست می پولگیرد, لذا یک میزان به عنوان  کاالهای دیگر قرار می

شد و  تولید در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر وقتی کلیه عوامل  کاالهای دیگر قرار گرفت به عنوان یک واحد تلقی می

بعد این واحد پول که تقریباً یک واحد هزینه ای اجتماعی است, برابر سایر هزینه های اجتماعی نسبت به کاالهای 

وقت هر جسمی که قیمت آن بیش از هزینه تمام شده باشد؛ یعنی طلب اجتماعی نسبت به آن  گیرد، آن دیگر قرار می

کنند.  را تولید نمی  تر باشد عوامل تولید آن که تقاضای آن کم شوند، هر چیزی جذب می زیاد باشد، مردم در تولید آن

شود. یعنی اگر در این طرف یک فضای کاالیی درست شود, در  می اهاپس الزمه برخورد کاالها بهم برخورد تقاض

کند،  ن فضا عمل میتوان گفت این فضا معادل با آ شود, لذا می طرف هم یک فضای تقاضای مؤثر درست می آن

 اش هم پول است.  واسطه

گونه  شود؟ حال آن که پول واسطه بود و بنا نبود هیچ چه زمانی واحد پولی خودش ارزان و چه زمانی گران می حال

آوریم و  ای داشته باشد, البته لقب ارزانی یا گرانی را به وسیله وجود تقاضا یا عدم وجود تقاضا روی کاال نمی نقش اضافه
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خود پول جدای از تقاضا، که فرضاً به چند  ای گوییم واحد هزینه می ؟گوییم تقاضای مؤثر اجتماعی هست یا نیست مین

گویید به  گیرد؟ می در برابر چقدر کاال قرار می« پول کاالیی»گذاری شده، این مقدار هزینه در تولید  تا صد تومانی نام

توانید ابتدئاً یک میلیارد،  می انفر ساعت با عواملش, یک میلیارد باشد , شممقدار کل آن کاالها مثالً اگر هزینه آن به 

بدون فرض چرخش هزینه داشته باشید, اگر این حجم را دو برابر کنید, آن وقت دیگر نسبت به خود پول تقاضا نیست, 

د. چه وقت زیان بخش شو شود؛ یعنی تولید پول کاالیی زیان بخش می اید, پول ارزان می چون آن را کاالیی کرده

ای صورت نگیرد، یعنی پول  [ ]؟[ کاال نباشد. اما اگر برای پول هزینه18/11نداشته باشد؛ ] اشود؟ زمانی که تقاض می

شود, البته باید توجه داشت که پول  کاغذی باشد, اینجا مسئله عدم تقاضا یا عدم خرید نیست ولی ارزش آن نصف می

و تبدیل به انرژی کار  شود یکاالی مصرفی وقتی مصرف شد چرخش آن متوقف میک چرخشی دارد, در صورتی که 

 چرخد. شود, ولی پول می می

چرخد, آنوقت الزم نیست که حجم پول با کل کاالها برابر  فرض کنیم در یک دورة پولی, پنجاه بار در یک سال می اگر

ا هم گردشی دارند و از مواد خام شروع و به کاالهای باشد، بلكه ، برابر هم باشد کافی است. ممكن است بگویند، کااله

 شوند. شوند و در مرحله آخر به کاالی مصرفی و به نیروی کار تبدیل می ای یا ابزاری تبدیل می واسطه

اش با جهان و ابزاری هم که بین این دو تا است؛  آید. به بیان دیگر اگر انسان بود و رابطه مجدداً به چرخش در می که

مندی از جهان است, بدین ترتیب انسان یک مصارفی از  ارتباط با جهان هست و برآیند حقیقی ابزار هم همان بهره ابزار

مولد چیزی شد، قدرت بهره گیری از جهان را دارد. اگر مولد کار  یمنابع طبیعی دارد. مولد یک چیزی هست و وقت

گیری دارد بنابراین انسان و جهان  بود، باز هم مولد قدرت بهرهگیری دارد و اگر مولد فكر یا مولد ابزار  شد, قدرت بهره

 تواند به انسان بهره بدهد. یک ارتباط متقابلی نسبت بهم دارند که جهان می

فرض چنین چیزی کاال با انواع مختلفی که وجود دارد باید به کاالی مصرفی منتهی شود، یعنی منتهی بشود به  با

دهد و کلیه کارهای انسان هم باید به قدرت ایجاد بهره از جهان بیانجامد. پس یک توانی  یای که جهان به انسان م بهره

باید روی این قدرت و آن بهره قرار بگیرد که در اینجا  پولدر این طرف و یک محصولی در آن طرف وجود دارد که 

وری و اثر گذاری  نسبتی بین بهره سازی نسبت است، یعنی چه دیگر بحث از حجم کاال نیست بلكه بحث از ایجاد بهینه

 و قدرت باشد تا قدرت دائم افزا شود؟ اگر این معنا از پول باشد, در واقع بیان نقش پول در تكنولوژی است.
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گذاری که نسبت نقش پول به  نقش پول به عنوان واسطه یا تسهیل انتقال کاال, نقش پول به عنوان مقیاس ارزش پس

ه عنوان رابطه بین کاالها با هم نیست، بلكه رابطه بین تقاضای مؤثر اجتماعی و حجم کاال عنوان مقیاس ارزش گذاری ب

اقتصادی، البته نیروی کار هم به عنوان کاال حساب  هایاست؛ یعنی مجموع تقاضای مؤثر اجتماعی و مجموع کاال

 شود. شود، که پول در اینجا به عنوان مقیاس می می

تنها نیست. تعادل بین قدرت ایجاد ثروت و محصول آن که ثروت است؛ یعنی دو تا  دیگری پول دارد که مقیاس نقش

شود، قدرت ایجاد ارتباط با جهان از جمله فكر، فرهنگ، ابزار, سرمایه, کاالهای مصرفی هر چه که  قدرت مالحظه می

 باشد,

شوند یعنی تبدیل به کاالی  می دهند که اینها در جامعه مصرف اینها روی هم مقدورات یک جامعه را تشكیل می همه

شود. پس یک ارتباط بین  وری پیدا می شود که در نهایت در مصرف برای انسان از جهان بهره مصرفی شده و مصرف می

 دهد. جامعه نسبت به انسان را نتیجه می یگیر انسان و جهان است، یعنی تأثیر انسان بر جهان, بهره

شود که مجموع این دو تا چه بهره باشد و چه  در موضوع بحث ما طرح می وری و یک اثر گذاری کالً یک بهره پس

 تأثیر, مقدورات و قدرت است.

مساوی است با محصول تأثیر به اضافه پتانسیلی که منابع طبیعی دارند. یعنی منابع به اضافه تأثیر انسان, نتیجه  بهره

نسان بر جهان؛ یعنی کلیه مقدوراتی که به انسان امكان تأثیر شود. اما تأثیر ا مندی می آن محصولی است که برابر با بهره

شود یعنی در  باشد. عوامل تولید آن, همان عوامل تأثیر بر جهان می می اردهد, تجارب علمی و ابز بر جهان را می

شود.  می تر وری هم یعنی همان عوامل تأثیر است که بزرگ کند و بهره ای است که انسان می حقیقت این تأثیر، هزینه

شود، یعنی ابزار  ما بهتر می لیوری را به عوامل تأثیر برگردانیم, بگوییم که بهره از جهان یعنی ارتباط قب حال اگر بهره

شود، لذت جوئی و ارضائی که وجود داشت, این ارضاء بهتر  شود یا افكاری که بود, آن افكار بهتر می دست ما بهتر می

 شود این نسبت را بهینه کرد؟ وری و قدرت تأثیر است؟ آیا می ی بین بهرهشود به عبارت دیگر چه نسبت می

انتهای حاالت روحی و ارضاء بدست آمده از جهان انتهای چیست؟ انتهای آن قدرت و انرژی جدید و باالتر از  یعنی

کرد؛ مثالً همانطور که در آنچه که دفعه قبل هزینه شد. بنابراین بین هزینه و راندمان تأثیر و بهره باید نسبت بر قرار 

کوچک, یک کار کوچک, خرج و دخلی دارد، باید بتوان نسبت  تیک واحد خیلی خرد صحیح است که بگوئید یک شرک
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به کل جامعه هم گفت خرج و دخل آن چگونه است؟ آیا دخل باید بیش از خرج باشد؟ یعنی آن مقدوراتی که قبالً 

 تری تبدیل شده باشد.هزینه شده بود، باید به یک مقدورات بر

 وقتی گفته شد مجموعه مقدورات در زمان دوم بهتر شود, متغیر اصلی مجموعه مقدورات چیست؟ بنابراین

انسان بهینه شود. « روانی, نظری, عینی»اصلی در حقیقت همان بهره انسان است، یعنی باید فعالیت وتحرك  متغییر

 شود؟ بوسیله چه کسی بهینه می بله! بهینه شدن ابزار هم مؤثر است، ولی ابزار

اگر بهینه شدن انسان متغیر اصلی )موضوع اصلی( مقدورات شد، یعنی در واقع بهینه شدن رفتار انسانی اصل شد،  پس

شود, چون انسان  گاه در یک پله جلوتر, بهینه شدن رفتار عینی و ذهنی انسان تابع بهینه شدن وضعیت روانی می آن

حقیقت انگیزه, علت حرکت انسان است، بهینه شدن  رشود، یعنی د نجا محرك بهینه میخواهد و در ای محرك می

توان دو مجموعه ساخت، یک مجموعه عوامل تولید  فعالیت در پی بهینه شدن انگیزه )انگیزش اجتماعی( است. البته می

های انسان است که  گیرد و یک مجموعه هم برای فعالیت که در درون آن فعالیت انسان به عنوان متغییر اصلی قرار می

شود، آن وقت باید بیشترین سهم را به  به عنوان سه تا نظام مالحظه می« روحی، ذهنی و عینی»درون آن رفتار  رد

 انگیزش داد.

صورتی که پول نقش ایجاد تناسب بین تقاضای مؤثر و مجموعه کاالها را به عهده دارد. آیا این نقش، نقش دایم  در

 افزایی است یا فقط نقش برابری است؟

شود. اگر تقاضای مؤثر یک طرف بود و یک طرف هم کاالها بود,  گذاری می شد، همان قدرت قیمت آن برابری  نقش اگر

 شود. شود که این همان نقش مزوم می این واحد عالوه بر شاخص قیمت بودن رابط بین این دو تا )مقیاس بودن( می

ی باید از چند سطح بگذرد، یعنی پول مستقیماً افزای سوم پول، پیدایش دایم افزایی است. برای پیدایش دایم نقش

افزایی نقش پیدا کند. اولین سطح این است که افزایش در زمان برای پول فرض شود، یعنی باید روی  تواند در دایم نمی

 پول در زمان بهره بیاید.

ای مختلفی را تصور کرد، در ه توان فرض پرسیده شود که راندمان پول با راندمان کاال چه فرقی دارد؟ در کاال می شاید

توان گفت  توان گفت کاال تلف شد؛ یعنی بهره کافی از آن گرفته نشد، در بعضی از شرایط هم می ها می بعضی از فرض

شود. مثل منزلی که ساخته شده ولی در آن کسی  مستهلک می االکه حداکثر بهره از آن گرفته شده؛ ولی باز هم ک
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فروریخته و خاصیت منزل بودن را ندارد یا محصولی مثل گندم بدست آورده و در انبار  ننشسته است بعد از بیست سال

کند جمع شده باشد یا جمع نشده باشد، باالخره  تا وقت پوسیده شدن نگه داشته و استفاده نكرده است و فرقی هم نمی

ستند در بعضی از کاالها، زمان علت مواد غذایی آن از بین رفته است و هم چنین است نوع کاالهایی که از این قبیل ه

 گونه نیستند. شود هر چند عموم کاالها این شود، یا احیاناً زمان, علت بهتر شدن آن هم می فساد آنها نمی

شود؛ امّا بهره  شود, مثل عسل که فاسد نمی کاال باید بهره اجتماعی گرفت، حتی کاالیی که از نظر مسلمین فاسد نمی از

اش این است که مصرف شده و تبدیل به نیروی کار بشود تا نیروی کار,  آن را نگه بدارند بلكه بهرهآن, این نیست که 

دارند که هر چه  ای که مسلمین نگه می عسل بهتری را تولید کند یا مثالً برای کفار, نگه داشتن فالن شراب مثل سرکه

 در جامعه راندمان بهتری خواهد داشت.شود در حالی که آنها باید مصرف کنند و مصرف آن  بماند بهتر می

گونه باید سود آور باشد؟ یا  گونه که صرف و هزینه کاال برای پیدایش کاالی بهتر است، پول هم در زمان, همین همان آیا

پول واسطه است و نقشی در افزایش کاال ندارد؟ یعنی پول واسطة تسهیل انتقال و واسطه بین تقاضای مؤثر اجتماعی و 

فقط در همان دو مسئله کارآیی داشته باشد اما در صورتی که برای  کهمجموعه کاالها است و سالمت پول در این است 

کند، یعنی به رسمیت  خود پول ارزش افزایی قائل شدید, قواعدی را بدنبال دارد که آن قواعد بر شما حكومت می

کاال با  اییافزکه پول تبدیل به کاال شود و کاال ارزش افزا بشود و فرق ارزش  شناختن ارزش افزایی پول، قبل از این

وری کاال بهینه شدن آن در تأمین و در تبدیل است؛ یعنی اگر کاال بهینه  ارزش افزا بودن پول این است که شرط بهره

بهینه در تأمین, بهینه در تبدیل, بهینه »در تأمین بشود, چه در تولید و چه در توزیع باشد, گاهی زیان آور است، پس 

 باشد. است و تبدیل کاال به نیروی کار است, در کاال قابل مالحظه می دیلکه نوع دیگری از تب« در مصرف

اگر به پول بنگرید, بهینه شدن در تأمین ندارد، بهینه شدن در تبدیل نفس پول هم نیست، بلكه باید داخل کاال  ولی

ده، اما قدرت بهینه در بیاید و اگر کاال این سه بهینه در آن نباشد، شاید ضرر داشته باشد، صرفاً کاالیی خریداری ش

 کند. صورت زمان تبدیل مواد به پول, فرد ضرر می است، در این هتأمین کاال نبوده مثالً مواد گران خریداری شد

دیگر اینكه برای ساختن مداد, اول چوب ارزان خریداری شده، اما مداد ید ساخته شده است، باز هم فرد ضرر  مثال

اما در به مصرف رساندن و فروش کار بد انجام شود، که راندمان آن در تولید نیروی کند یا مداد خوب ساخته شده،  می

از ضرر کاال حداقل باید این سه شرط مراعات شود ولی پول  ریشود؛ یعنی برای جلوگی انسانی ماهر با ضرر مواجه می
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ها داشت، اگر شخص بگوید در زمان که نقش واسطه را داشت اوالً بین کاالها و ثانیاً بین تقاضای مؤثر و مجموعه کاال

 خواهم و کاری هم به ضرر آن ندارم. سود می

تر از کاالی اول  کند, بنابراین کاالی دوم سنگین ! در تبدیل کاال به پول هم گاهی فرد دوباره پول را به کاال تبدیل میبله

ول در زمان دوم باالتر از پول در زمان اول توان بالعكس گفت پول، کاال، پول. بنابراین باید پ شود، عین همین را می می

شود. ممكن است شما بگوئید در معامله, کاال هم خدمت گذار  خدمت گذار می انانس«, پول»باشد، ولی در معامله 

گیرد که غیر از نقش واسطه بودن تنهاست، کاال مؤثر در رفع نیاز است  ای از کاال می شود، اما فرد در کاال، یک بهره می

 است. زها روی هم نگاه شود، کاال مؤثر در رفع نیا اسطه؛ یعنی اگر به مجموعه انساننه و

با هم فرق دارد؟ یعنی شرط کرد که اگر « سود غیر تضمین شده»با « سود تضمین شده»توان گفت که  آیا می حال

بعنوان یک امكان اجتماعی  تواند انسان توانایی بهینه این سه تا را در برخوردها داشته باشد، سود بدهد و پول می

گونه که به کاال  محسوب شود. ولی اگر کاالها که در مقابل هم قرار گرفتند, یک کاال شكست بخورد, این شكست همان

 شود، یعنی پول واسطه ای برابر این کاال بوده، وقتی کاال شكست خورد,  شود, به پول هم وارد می وارد می

خورد. پس با این معنا انسانی که قرارداد مضاربه دارد، ضامن ضرر نیست، مثل  هم که همراهش است شكست می پولی

شود مثالً قرار بوده گندم  دهد که در بازار بفروشد، بعد نرخ این کاال ارزان می اینكه شخص کاالیی را به وکیل خود می

د اجازه داده شده که برود یک ارزان شده است یا به خود فر ندمبخرد و این فرد هم گندم خریده است، امّا حاال گ

کند که بهترین کاال را بخرد، ولی در  کاالیی را بخرد واین فرد به خاطر اینكه مزدی هم به دست بیاورد, بررسی می

 خورده،برخورد فعالیت او با فعالیت دیگران، این شخص شكست خورده است. آن وقت نباید به قول معروف به زمین 

ای بین  اید. یعنی دیگر ارزش واسطه گد بخورد به معنای این است که برای پول سلطه قائل شدهلگد زد، و اگر قرار شد ل

 شوید. تقاضای مؤثر و مجموع کاال، برایش قایل نمی

عبارت دیگر اگر بناشد دایم افزایی قیمت پول )نرخ رشد پول( تضمین شود, رشد انسان نسبت به سلطه پول تابع  به

تضمین شده برای معامله بانكی قائل شوید در واقع یک سازمان بزرگ برای تحقیر انسان شود. پس هر گاه سود  می

 بوجود آمده است.
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گذاری, نقش استخدام انسان در جامعه به نفع رشد خودش را دارد و برای  این توصیف بانک بعد از نقش مقیاس ارزش با

 رون خودش باشد.ها بدهد یا د گیرد به مشتری او فرقی ندارد که سودهایی که می

افتد, اگر مسئولیت بانک رسیدن به  گیرد, یعنی کاالیی ساختن انسان اتفاق می در اینجا تابع رشد کاال قرار می انسان

سود تضمینی شد، این با تضمین تحقیر انسان یا کاالیی شدن انسان برابر است. آن وقت ضرر کاالیی شدن انسان این 

, یعنی یک ساختار و یک نظام در روابط اجتماعی بوجود شود میشرایط اجتماعی  است که انگیزش انسان تابع جریان

آید که اگر انسان بخواهد حضور در جامعه را حفظ کند و با آن جامعه کار کند, برای او کارکردن ممكن نیست مگر  می

انضباط  مانسان را در عد گیرد، قواعد سلطه سرمایه را بپذیرد. این تضمین که به نفع کاال با شاخص پول انجام می

شود که انسان اگر ضرر کردف باید برابر  اش این می کند که نتیجه کاالیی شدن و مهره شدن برای رشد کاال تحقیر می

شود و این مسئله با احكام اسالم بسیار فرق  کیفرهای اجتماعی تسلیم باشد، یعنی به خاطر عدم پرداخت زندانی می

گیرد, چون این هم یک نوع رابطه اجتماعی است, به او  اجتماعی می رابطها پول را در یک دارد، چون وقتی شخص وام ی

شوی و این اگر سود نكردی عالوه بر اینكه در ضرر  گویند اگر سود کردی با این شرط سود با مالک پول شریک می می

و ان کان » ببرداو را به زندان شریک نیستی, حتی اگر نسبت به اصل مال هم در معامله مدیون شدی کسی حق ندارد 

 «.ذو عُسْرهِ منظرهٌ الی میسره

خورد ولی اینجا پول قرض گرفته شده بود و  اگر از اصل مال کم آورد، هر چند در مضاربه ضرر به صاحب مال می یعنی

خورد و به  ل نمیمضاربه نبود؛ بلكه اصل پول را به عهده گرفته است اما ضرر کرده است و چون وام بوده است ضرر به ما

که ولو یک نسل بعد دارا  شود تا وقتی خورد، چون مضاربه نیست، بلكه زمان به او داده می گیرنده پول هم ضرر نمی

 شود.

شود، و لكن انسان, کاالیی تعریف  یعنی اینجا ضرر به رشد کاال منتقل می« ان کان ذو عسره منظره الی مسیره و»

 شود. نمی

 رویم. بندی بحث می کنیم و پس از آن به سراغ جمع را عرض میای  اینجا یک نكته در
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ای دارد و آن عبارت از این است که آیا رقابت بین   کند, این حرف یک پشتوانه سود تضمینی, انسان را کاالیی می اینكه

بهینه شدن باشد )اآلن موضوع بحث ما نیست( و کاال نقش واسطه شدن بین  ها است موضوع رقابت چه تكاملی  انسان

 کند یا رابطه باالعكس این است؟ انسان را بازی می

 اقتصاد گروه

که رقابت و مسابقه  ها صرف نظر از این االسالم المسملین حسینی: بسم اهلل الرحمن الرحیم آیا اساساً رقابت انسان حجت

تر اجتماعی بهینه کنند و واسطه شود که یكدیگر را در یک بس در خیرات یا رقابت و مسابقه در امر دنیا باشد باعث می

باشند؟ یعنی آیا متغیر اصلی  ها واسطه می کنند و انسان را بهینه می همدیگرکاال است و یا کاالها در جریان اجتماعی, 

کاال بوده و به تبع آن « بهینه شدن»انسان است و به تبع آن بهینه شدن کاال مطرح است یا متغیر اصلی « بهینه شدن»

 شود؟ بهینه شدن انسان مطرح می

شود و  گیرد و انسان متغییر اصلی تلقی نمی یگر انجام میصورتی که سود تضمین شود، رقابت بین تأثیر کاالها با یكد در

حضور انسان در شرایط اجتماعی بدون پذیرفتن سلطه سرمایه ممكن نیست، یعنی باید یک نرخ رشد را برای تكامل 

صلی ها اصل و انسان متغیر ا و هم در فرضی که رقابت بین انسان اکاالها پذیرفت بعد وارد رقابت شد البته هم در اینج

« انسان»و در دوّمی متغیر اصلی « کاال»ها هست ولی در یكی متغیر اصلی  باشد و کاالها فرع باشد، رقابت بین انسان

و کدام یک متغییر « اصلی»شود. ولی باید دقت کرد که کدام متغییر  شود. در حقیقت هم انسان و هم کاال بهینه می می

 است؟« فرعی»

تواند  شود و انسان به صورت مشروط می یب اجتماعی رسید، متغییر اصلی، کاال میاگر سود تضمینی پول به تصو پس

رقابت کند. این سودی که برای واسطه قرار گرفته است، یعنی این هنری که برای واسطه کاالها قرار داده اند، این هنر, 

شود. با این  آن هم شاخص می کند و رشد در زمان, رشد می ولشود؛ یعنی پ هنر تقاضای مؤثر نسبت به خود پول می

توان عوامل تولید را مجموعه کاالهای مصرفی یا بازار کاالهای مصرفی در نظر گرفت و برای آن سبد قرار داد  فرض می

, بازار کاالهای ارهاتوان به ابز توان قرار داد و پس می یا بازار کاالهای تولیدی یا ابزاری یا سرمایه ای هر سه تا را می

شوند و باقی هستند و به عبارتی کاالهای ابزار و  ای یعنی مصرف نمی ه مصرفی گفت یا بازار کاالهای سرمایهتولیدی ن

 توان گفت.  سرمایه می
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بازار نیروی کار, کار هم در  -3ای یا ابزاری  کاالهای سرمایه -2کاالهای مصرفی  -1شوند:  تولید چند چیز می عوامل

بازار خود پول که نرخ پول در زمان، شاقول سنجش نرخ رشد آنها  -1شبیه کاال(  اینجا به کاال تعریف شده است )

 شود. می

پول قبالً برای مبادله و ارزش مقیاس بود؛ ولی حاال مقیاس رشد است و برای تنظیم نسبت بین عوامل تولید به کار  پس

 شود. رود و وقتی که اینگونه شد، لقب پول ابزاری برای تولید ثروت می می

 توان به صورت اجمالی بیان کرد که عبارتند از: پول را می خود

 پولی که خود آن پول یک نوع کاالست؛ یعنی صحیح است که به آن پول کاالیی گفته شود مثل طال و نقره. -1

ند پشتوانه توا پولی که به منزله حواله است، حواله دولت با پشتوانه مثالً طال یا نقره یا جواهرات یا هر چیزی که می -2

 قرار بگیرد.

پول، حواله ملی تلقی شود نه حواله دولت باشد، که معنایش این است که حجم تولید ناخالص ملی، مجموعه کاالها،  -3

گیرد، سنجیده شود و اجازه نشر پیدا کند که این یک حواله ملی  با یک واحد کمّی که مقیاس آن مثالً پول قرار می

کند، بعد اسكناس نشر  , دولت با یک معادله کنترل میلیدشانکنند و برابر با حجم تو است، یعنی همه ملت کار می

دهد ضرب در چرخش  شود؛ یعنی حجمی را که نشر می اش هم حساب می دهد طبیعتاً اسكناس ضرب در چرخش می

 شود. آن در سال می

ناخالص ملی است و پول, ارز این  شدن پول به حواله ملی به خاطر این است که چون پشت سر آن حجم تولید تلقی

کشور است یعنی یک نظام سیاسی دارد که آن نظام سیاسی, قدرت تولید ارزش را متناسب با حجم مصرفی که در آنجا 

 خواهد بدست بگیرد. هست, می

رابر گیرد؛ یعنی قدرت تولید یک ملت ب توجه به این مطلب، وقتی که پول یک کشور در برابر ارز دیگری قرار می با

گیرد، به عبارت دیگر این ملت یک تولیدی دارند و یک نیاز به مصرف و تقاضای  های دیگر قرار می قدرت تولید ملت

های دیگر  مؤثری دارند, حال اگر تقاضای موثر آنها بیشتر از حجم تولیدشان باشد؛ یعنی خواستند بیشتر بخرند, به ملت

شود و اگر حجم انتظارات آنها نسبت به تولید کمتر بود و تولید  تر می کشوند و وقتی پولی بدهكار شد، سب بدهكار می

حواله ملی قرار  نشود، لذا اسم ای تر می ها سنگین شوند, یعنی پول آن های دیگر طلب کار می آنها بیشتر بود، از ملت
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توان لقب  است و اصالً نمیگیرد و پولی نیست که با پشتوانه طال یا نفت یا نقره یا هر چیزی که دولت چاپ کرده  می

 حواله به آن داد که حواله دولت و یک شخصیت حقوقی باشد، بلكه حواله یک ملت در برابر تولیدات است.

اش افزایش پیدا کرد, یعنی در توازن بین صادرات و واردات شان, صادرات بیشتر بود,  حجم تولیدات نسبت به حواله اگر

 شود. تر و واردات )مصرفش( بیشتر بود بدهكار میپول سنگین تر است. اگر صادرات کم

در درون کشور هم یک چرخشی از کاالها وجود دارد اما کمبود و اضافه است که آن کشور را در بازار جهانی نشان  البته

ه دهد. به بیان بهتر در حقیقت پول به عنوان تنظیم کننده عوامل تولید یعنی تولید ثروت است و دادن لقب ثروت ب می

خدمات هم عامل تولید نیروی کار, تولید ابزار و تولید  همخاطر این است که کاالی خاص نیست چون هم کاال 

شود پولی که  که پول انسان را کاالیی تعریف کند یا تعریف نكند, بیان می محصوالت است. در اینجا با صرف نظر از این

تعریف  االییی دیگری پیدا کرده که با سود تضمینی انسان را کروزی واسطه و مقیاس بین کاال در مبادله بود، کارآمد

کند و در نهایت ابزاری برای حفظ موازنه شده است یعنی دنبال این است که بگوید باید چه نسبتی بین بازارها  می

ل شخصی برقرار کرد تا بتوان موازنه ارزی را حفظ نموده پس سود تضمینی, پول را از نقش واسطه بودن در آورد, مث

های یک سازمان, گاهی نقش خدمات را دارد و خدمتی را عرضه  در ارتباط عه،های جام که در روابط اجتماعی, در ارتباط

گیرد یعنی آنجایی که سود تضمینی داده شد پول را به خدمت گرفت,  کند و به خدمت می کند و گاهی حكومت می می

کار و بهینه  جتماعیها بدلیل مطلوبیت ا رد، یعنی دیگر لزوماً انسانها را تنظیم ک به عبارت دیگر وقتی پول, آرایش

کند. با  کند، یعنی در چرخش حذف می شوند، بلكه یک خط تولید را کالً متوقف می شدن کار خود در رقابت برنده نمی

 شده است.« تولید, توزیع, ثروت»های  این وصف, پول، ابزار تنظیم نسبت بین فعالیت

که صادرات یک کشور بیش از واردات شد؛ یعنی کاال بیشتر وارد نشده، بلكه بیشتر صادر شده است, ما : وقتی حسینی

 شود. آن اوراق قرضه کشورهای دیگر است که مثل دالر در این کشور جمع می  به التفاوت

کردن نیست، چون پول  گیرد. حال اگر موازنه ارزی دقت شود اواّلً در داخل کشور نیاز به اضافه پول چاپ ( دالر میج

توانید خرید کنید. ثانیاً: حجم تولید در داخل برابر با  دیگران دست این کشور است و به میزانی حجمی که هست, می

تر کرد تا تعداد اوراق زیاد بشود ولی سنگینی آن  توان واحد پول را کوچک اوراقی است که چاپ شده است. البته می
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اال و حتی بیشتر هم هست. یعنی کاال، اضافه بر کل مصرف، حتی مصرف کاالهایی که شود. چون برابر آن ک سبک نمی

 شود، است. از خارج وارد می

ای است که باالتر از مصرف است، یعنی کاالهای داخلی به اضافه کاالهای بیرونی که روی هم  حجم تولید به اندازه اآلن

شود, خواه  کنند، یعنی کاالهایی که تولید می در آمدشان میای که مردم نسبت به  شود. مصرف یعنی هزینه مصرف می

آید، یعنی اضافه از مصرف  کنند، سرآمد ملی به حساب می صادر می همیزانی را که در داخل کشور مصرف یا میزانی را ک

، مثل فرد، آید ملی تولید شده است به عبارت دیگر وقتی در آمد برابر هزینه شد و اضافه هم داشت، سر آمد بوجود می

هست و  ینهاش افزایش داشته باشد یعنی درآمدش برابر با هز وقتی سرآمد ملی یعنی که در آمدش نسبت به هزینه

 کند. انداز می آورد آن وقت پس اضافه هم می

اینجا ملت توانسته است پس انداز کند یعنی حق طلب از دیگران داشته باشد، چون کاالی این ملت را مصرف کرده  در

 ت.اس

 ( چون دولت خارجی است ممكن قرض کشور را پرداخت نكند.س

 توان در هر جائی مصرف کرد. ( پول و ارز آن کشور را میج

 های دنیا ارز ایران را قبول ندارند تا بخواهند مصرف کنند. ( خیر. بسیاری از بانکس

ین را به عنوان سند بدهی ایران قبول های جهانی ا ( به عنوان یک سند طلب در همه جا مورد قبول است؛ یعنی بانکج

توانند به حساب  دارند نه به عنوان اینكه در قبال کاال آن را قبول دارند، اگر صادرات و وارداتی ایران داشته باشد، می

 بگوید این پول و امضاء من نیست یا من بدهكار نیستم. واندت بیاورند و به خود ایران بدهند، یعنی نمی

 رسد که حتی گونی گونی پولش بی ارزش است. افغانستان وضعیتش به جایی می( فرضاً دولت س

توان به  ای با خارج دارد یا ندارد؟ اگر داشته باشد می ( وقتی که در خارج بی ارزش شد، آن وقت باید دید آیا معاملهج

 حسابش گذاشت.

 کند. ها را باطل اعالم می کند و همه این ( نهایت اینكه دولت آن تغییر میس
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خواهد  ( معنای باطل اعالم کردن و تغییر دولت به این است که تا وقتی ایشان جزء نظام بین المللی حضور دارد و میج

تواند بگوید که من  که به رسمیت شناخته شود، مطالبات مجبور است قبلی و دیون قبلی را برسمیت بشناسد و نمی

 است نه شخصیت حقیقی آن که عوض شده است. ربدهكادین ندارم یعنی به عبارت دیگر شخصیت حقوقی آن 

اگر نظام آن هم کالً عوض شود مثل مثالً نظام جمهوری به یک نظام سلطنتی یا بر عكس تغییر کند. اگر بخواهد  حتی

ن تواند بگوید که من این دین را قبول ندارم. چو عضو دستگاه بین المللی باشد باید دین خود را قبول داشته باشد. نمی

 کاال مصرف کرده است.

ـ پول به عنوان 3تواند پول صادر کند  ـ پول با پشتوانه کاال که یک دولت می2ـ پول به صورت خود کاال 1تا کنون  پس

یک حواله ملی, سبک شدن و سنگین شدن آن به صورت خیلی کلی گفته شد و کار آمدی آن در سود تضمینی 

 های بعدی برداشته شود. توسعه باید قدم شبیان شد و برای بیان بخگری پول، خروج از نقش واسطه گری  واسطه

تا اینجا ابتدا خدمات بانک و بعد موضوع کار بانک بیان شده است که خدمات بانک به عنوان واسطه در تسهیالت  پس

تسهیالت  -2( ـ دریافت و پرداخت، )یعنی حفظ و نگهداری1دهد:  بوده یعنی به عبارت دیگر خدماتی که بانک ارائه می

و دومی را خدمت تسهیل ارتباطات نامید. تسهیل هم  ریتوان اولی را خدمت نگهدا چرخش حمل و نقل است که می

 ـ تسهیل ارتباطات.2ـ تسهیل چرخش )چرخش پول( 1دو بخش دارد: 

عالوه بر  کند که در اینجا بعدی این است که پول چه در چرخش، چه در نگهداری در بانک انباشت پیدا می خدمت

 گذاری داشته باشد. تواند قدرت سرمایه نقش خدمات می

گذاری بانک ابتدا اصالً در تولید نیست؛ یعنی وظیفه بانک نیست که در پل, جاده و امثال اینها سرمایه گذاری  سرمایه

 کند، بلكه وظیفه بانک معامالت پولی است.

 شود: تجارت پولی در بانک به چند صورت انجام می مسئله

ـ 2باشد مانند سكونت کردن.  ها می گیرد که معامالتی است که نسبت به حواله ـ یک کاری در تجارت پول انجام می1

شود، مثل خرید اسناد زمان دار که انواع مختلفی دارد، مثل خرید  کار دیگری است که جزء معامالت خرد حساب می

خریدهای داخلی که تحت کنترل بانک قرار داده  اناًیچک، سفته، یا حتی گشایش اعتبار برای خرید خارجی یا اح

گذارد بعد  خرد و زیر نظر بانک داخل انبار می آید یک میلیون تن گندم می شود، یعنی به عبارت دیگر فردی می می
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کند یعنی، زیر نظر بانک هست و حق برداشت برای فرد نیست مثل  بیند و کنترل می آید انبار را می نماینده بانک می

تواند پول دریافت کند و مجدداً گندم بخرد. این کار را یک  داخل انبار بانک باشد. آن وقت فرد متناسب با آن می ینكها

خرید و زیر نظر بانک  تا نانوایی داشت انجام داد و کل گندم استان فارس را مرتباً می 29مرتبه آقای عربرزاده که جواز 

داد تا جائی که  خرید و زیر نظر بانک قرار می کرد و پشت سر هم جنس می می هدگذاشت و مجدداً از وام بانک استفا می

ای که استاندار از او خواست که ده شاهی گندم را  از این طریق توانست تقریباً بازار را منحصر به خودش کند به گونه

 کنم. گفت اگر ده شاهی ارزان کنم، شش میلیون تومان ضرر می ارزان کند, می

ت دیگر اگر بر حسب هر کیلو، ده شاهی حساب کنیم ایشان در واقع صد و بیست میلیون کیلو گندم جمع کرد عبار به

تواند در اختیار  شود. این انحصارات از انحصاراتی است که در امكان بانک هست و می بوده که صد و بیست هزار تن می

 کسانی که با بانک ارتباط دارند، قرار دهد.

کند، وام دادن و سود گرفتن است که این مسئله وام دادن بانک در ابتدا  بانک در تجارت پول می کار دیگری که -3

 کند، در تجارت پول, پول ضرب در زمان برابر با سود کالن است. ساده جلوه می

 شود که همان معامالت بین ارزهاست. یک نوع تجارتی هم بانک دارد که آن نیز خرد محسوب می -1

 تواند داشته باشد: نک سه نوع معامله میبا بنابراین

تر و تقریباً محور همه آنها، معادله پول، زمانی, پول است؛ یعنی در حقیقت ربا یا سود  ـ از همه مهم2ـ معامالت ارزی 1

 شود. شود، یعنی واسطه در ربا می گیرد، شكل آن عوض می که با پول مردم ربا می تضمینی است. ماهیت کار بانک زمانی

حجم پولی  -1رسد چون سه نوع معامله داشته که جزء تسهیالت است  واسطه در ربا شد همه ربا به خودش نمی قتیو

 دارد. دهند که وقتی از آنها ربا گرفت، خودش بر می را مردم در اختیارش می

نی مدت دارند, حساب کنند یعنی سپرده ثابت دارند، سپرده طوال ای که در بانک، برای ربا سرمایه گذاری می ـ و عده2

 جاری نیست.

دارد, مثالً  گیرند هر چند بانک به عنوان واسطه چیزی برای خودش برمی که سپرده ثابت دارند، از بانک سود می آنهایی

درصد آن را برای کارگذاری خودش بر  2دهد  درصد آنرا به مالک پول می 10گیرد.  درصد از مشتریان ربا می 12اگر 
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دهد یعنی در  ای است. ولی با این عمل یک کار دیگری در جامعه انجام می هم حجم قابل مالحظهدارد که این  می

 کند. جامعه یک دسته را که دارای سرمایه هستند بر یک دسته دیگر مسلط می

 دهد؟ شوند یا آن عده ای که بانک به آنها وام می ای که دارای سرمایه هستند مسلط می ( آن عدهس

ها را تحت  شوند و وقتی که پول به عنوان متغیر اصلی انسان دار هستند, نمایندگان پول می ی که سرمایههای ( خیر. آنج

گری یک عده نسبت به عده دیگر واسطه شده  گیرد، در حقیقت بانک نه فقط برای تسهیالت بلكه برای سلطه سلطه می

 است.

اند، ولی کاری را که  اند قدرت راه انداختن یک کاری را به عهده گرفته ای که وام را گرفته درست است که آن عده البته

اند، یک عده بدون اینكه  دهند، همه خدمات مثالً خدمات مدیریتی, تولیدی یا توزیعی هر چه را که انجام داده انجام می

اند و بانک, ابزار قدرت اینهاست. به عبارت دیگر بانک ضامن است که  هکرد ااین خدمات را انجام بدهند، حق مصرف پید

کند و همه  گیرد، اموال را توقیف و مصادره می پول اینها سوخت و سوز نشود و اگر سوخت و سوز شد بانک وکیل می

که بانک چه کار  همندف نمیدهد بدون اینكه آنها حتی بفهمند! آنها  خدماتی را که برای تسلیط آنها الزم است انجام می

شناسند، بانک  فهمد که در بانک چه اتفاقی افتاده و فقط سودش را می گذار نمی کرده است. در این صورتی که سرمایه

 کند. در اینجا نقش سازمان چرخش اعتبارات را به نفع سرمایه پیدا می

ک طبقه سرمایه دار هست، یک طبقه شود. ی این توصیف آن صحبتی که درباره ارگانیزه شدن پول شد، روشن می با

کند  گیرند فرقی هم نمی استفاده کننده از سرمایه برای سرمایه گذاری هست, کسانی که از پول به شكل ربا سود می

 . آنها در این شبكه اعتبارات حضور دارند.رندگی تحت هر عنوان مضاربه یا مزارعه یا مساقات, سود ثابت می

هستند آنها هم در بانک حضور دارند. در واقع بانک « توزیعی, تولیدی و مصرفی»خدمات  هم که در جهت تولید کسانی

ای که عضو فعال است، اما فعالً  کند که با واسطه بودن پولِ تنها فرق دارد, جامعه در اینجا یک جامعه پولی را تعریف می

کند. اگر قبالً  ، گستردگی بیشتری پیدا میهم در گسترش شبكه خود باًباشد و مرت ای بر عده دیگر می در تسلیط عده

کند و فقط در  کند؛ یعنی هیچ جا ضرر نمی گوییم فعلیت گسترش پیدا می شد، امكان گسترش دارد اآلن می گفته می

ثروت  لیدخواهد بین عوامل تولید در تو اش این است که تنظیمی که می یک جا ممكن است در مضیقه بیفتد. مضیقه

ای  های بزرگی تولید خدمات، نیروی انسانی یا قدرت کارآمدی ابزار سرمایه خواهد دسته وقتی که می داشته باشد یعنی
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شود، اگر آنها در تكنولوژی بر اینها غلبه  های دیگر روبرو می کار با ملت یا کاالهای مصرفی را بهینه کند, چون در این

هی باشد که غلبه کند, حتماً اینها دچار سبک شدن پول سازماندهی آنها سازماند وکنند، یعنی نحوه چرخش اعتبارات 

های برق که با  آیند مثالً کارآمدی چراغ تر می ـ با نرخ ارزان2آیند  ـ کاالها با کارآمدی جدیدی می1شوند, زیرا  می

شان تفاوت  دارند, منزلت اجتماعی فرقهایی که نفتی هستند، زمین تا آسمان  کند با کار آمدی چراغ الكتریسیته کار می

 از جهان هم افزوده شده است.« قدرت بهره وری شان»بر جهان افزوده شده است « قدرت تأثیرشان»کند.  پیدا می

تواند وارد بازار کشور دیگری شود و  وری آنها بر جهان افزوده شده است به راحتی می که قدرت تأثیر و قدرت بهره ملتی

ون نسبت به حیات از تسهیالتی برخوردارند که انگیزه بازار کشور دیگر را کاالهای آن کشور را به انزوا بكشاند. چ

کند، قدرت تولید انبوه را هم دارند. تسهیل,  طرف آنها سوق پیدا می هتواند تصرف بكنند, یعنی تقاضای اجتماعی ب می

ساعت کوکی بود. چیزهایی که )پیدایش کاالهای جدید( تولید انبوه )کاالی ارزان( ساعتی که قبالً مورد استفاده بود, 

و زور دست شما  ژیکند یعنی انر ساعت کوکی الزم داشت، عبارت بود از فنر برای انباشت انرژی دستی که کوکش می

کند، بعد چرخ فنر و چرخ ساعت گردان و چرخ دقیقه و ثانیه گردان و. .. تا چرخ و رقاصک,  را در آنجا نگهداری می

اش، الزم  شد. پس قطعاتی که غیر از قالب داشت. تدریجاً این انرژی انباشته شده تخلیه می چرخ و رقاصک, با پاندول که

های  وقت در درونش چرخ دنده داشت، آن و ستونهایی که آن دو تا صفحه را نگه می حهداشت عبارت بود از دو تا صف

متعددی داشت یعنی حداقل دارای چرخ فنر با محورش،چرخ عقربه ساعت گرد با محورش دقیقه گرد با محورش، ثانیه 

اب و یک عقربه داشت شود و دو تا صفحه و یک ق گرد با محورش، و چرخ و رقاصک و پاندول که پنج تا عضو اصلی می

و جوهره اصلی کارش این بود که یک انرژی انباشته شده را در یک زمان تدریجی خاصی به صورت مساوی تخلیه 

 کرد. می

اآلن از انرژی شیمیایی یک پیل الكترانشه، یک باطری ساخته شد که دارای زغال, دی اکسید و منگنز، نشادر و  ولی

آورد که این اختالف پتانسیل در یک دستگاه الكتریكی تخلیه  پتانسیل بوجود می روی است و یک انرژی و یک اختالف

قبلی نسبت به این سازمان حساب شود خیلی نیروی کار  زمانها دیگر الزم نیست. اگر کل سا کن قرار گرفت و آن چرخ

 برد. بیشتر می
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شود و  تر تحویل می دهد، ولی خیلی ارزان م میساعت ارزان و تكنیک آن عوض شد. هر چند همان کار را ابتدائاً انجا بعد

تواند تأمین کند و ساعت را  تری می دلیل آن غیر از انبوه بودن تولیدش. به خاطر تكنیكی است که از راه کم هزینه

 بسازد.

 تواند در ارزانی این ساعت یعنی گران تمام شدن ساعت تولیدی است که با فنر بود لذا این ساعت فنری نمی معنای

 رود. برابرش مقاومت کند و کنار می

بانک بنا بود رابطه بین ارزها را برقرار کند، اگر کاال ارزان شد اگر تكنیک توانست تسهیل بیشتری را در اختیار  پس

خواهد تنها  زند، بنابراین اگر بانک سود تضمینی می بدهد و توانست تولید انبوه هم داشته باشد، کاالی قبلی را کنار می

بلكه باید برای توسعه تكنولوژی ابزار بشود. ارگانیزه کرده است و همه  كندید نسبت بین عوامل تولید را تنظیم بنبا

حضور پیدا کردند, ارگانیزه آن هم به تسلیط انجامیده است, حاال از تسلیط باید سراغ توسعه برود که در جلسه آینده 

 شود. بحث توسعه بررسی می

 تبارات به عهده بانک یا تكنولوژی است؟( آیا سیاست گذاری اعس

کند  گذاری می خواست قدرت ارزی را حفظ کند, قبل از رقابت در توسعه دارد سیاست جایی که بانک می ( پس تا آنج

 ترکیب اعتبارات را برای تولیدی که هست رشد را هماهنگ کند.

ای یا مشاغلی که جدید  بارات به یک عدهشود که به وسیله دادن اعت ( خیر. بحث روی این بود بانک باعث میس

 کنند ورشسكته شوند. هستند، مشاغلی که با تكنولوژی کهنه کار می

ای نیست؛ بلكه سلطه سرمایه بر  شود که در آنجا دیگر بانک کاره ( کهنه شدن تكنولوژی در بحث توسعه مطرح میج

شود. بانک در این سطح که فقط تناسب بین بازارها را  نظام توسعه است و بانک در آنجا به عنوان یک ابزار شناخته می

شوند نه اینكه در رشد حذف  هم البته یک عده حذف می شدحفظ کند؛ یعنی در رشد تولید ناخالص ملی باشد. در ر

 شود: شوند, به عبارت دیگر در رشد هم چند چیز واقع می نمی

 شود. ک مسلط مییک طبقه )سرمایه دار( بر طبقه دیگر به وسیله زور بان -1

کند؛ یعنی امكان  دهد, یک عده را حذف می هایی که می گیرد, در نسبت بین وام در تنظیمی که انجام می -2

 دهد. آورد و نسبت به مشاغل دیگر, آن پول را نمی گذاری عمومی را پشت سر یک سری مشاغلی می سرمایه
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آید. بعد به زور پول  نی واسطه از واسطه ساده بودن در میدهد. یع تضمین شده، در مرحله اول, امكان سلطه را می پول

شوند نه اینكه حذف  کند. در این مسلط سازی هم احیاناً بعضی حذف می عموم, یک عده را بر یک عده دیگر مسلط می

بانک  خواهد هم سود خودش را بردارد و هم سود گیرد و می می انکشوند برای اینكه در رقابت کسی که پول را از ب نمی

شوند که هم از کمیّت زیاد پول استفاده بكنند و هم این سطح از سوددهی سرمایه را  را بدهد در اینجا هم موفق نمی

 بیتوانند بكنند؛ یعنی به خو گزاری بیشتری می شوند کسانی که خدمت حفظ کنند. یک عده در اینجا حذف می

شود، که بحث  ای که بعداً عرض می , شیوه تبلیغات با شیوهای توانند به مصرف کننده تحمیل بكنند, به هر شیوه می

شود. اینجا یک عده توانستند, برعده دیگر به زور پول عموم نه فقط به زور پول  انحصارات در اول تكنولوژی مطرح می

به مزایده بانكی در اینجا نقش بسیار مهمی دارد مثالً قدرت  قوانینخودشان بر دیگران غلبه کنند, در عین حالی که 

مختلف وجود دارد. متناسب با این « قوانین»گذاشتن, قدرت زندان کردن، قدرت استیفای هم پول و هم بهره آن یعنی 

تضمینی  گونه مطلب باید انحصارات کوچكی هم لحاظ شود مثل سرقفلی، امتیاز کسب و امثال اینها اگر نباشند، هیچ

خواهد به موضوعی خاص پول بدهد, زمانی که خودش ابزار برای یک  میبرای بانک وجود ندارد؛ ولی بانک، زمانی که 

گیرد  شود در اینجا گفتن ابزار به تكنولوژی صحیح نیست. بلكه تكنولوژی تابع توسعه سرمایه قرار می چیز دیگری می

 شود. که در جلسه آینده بحث می

که اگر بانک به معنای ارگانیزه شدن سرمایه باشد، نكته که باید در کنار بحث بانک مورد توجه قرار گیرد این است  یک

ها نیستند که عضو بانک هستند؛ بلكه همه افراد حقیقی دولت, کارمندها همه جزء بانک هستند،  آن وقت فقط شرکت

کنند که با پول  گیرند و مصرف می شود, تدریجاً می می یختهیعنی در حقیقت حقوق کارمندان به حساب بانكی شان ر

های بانک منحصر به اشخاص حقوقی نیستند، یعنی آن حقوقی خاصی که در قالب  بانک حیات دارد؛ یعنی مشتریاینها 

 شرکت ذکر شده است.

یک ارگان )موجود زنده( مثالً در اندام یک انسان یک گازهایی و مواد آلی وجود دارد که لزوماً آنها مثل موجودات  در

ندارند، اضافه شدن ندارند، بلكه از تعادلی که در جریان مایعات بدن هست،  زنده نیستند یعنی تغذیه ندارند، تحرك

 کنند مثل غذا یا هوا و گازی که هست. تغذیه می
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کند و شرط بقاء آن هم در  بحثی که درباره شرکت سهامی به عنوان یک ساختاری که سرمایه را مستقل از فرد می اما

ک سازمان است و اگر سازمان خود را بتواند رشد پیدا کند, بقاء هم ارگان، قدرت دایم افزایی خودش هست یعنی ی

 تواند داشته باشد. می

کند، برای اشخاص حقیقی نیست. بنابراین معادالت سرمایه، بر  اینكه سرمایه مستقل از مالک حضور پیدا می خود

عداً آن را بحث کرد, مقدار تولیدی اشخاص حقیقی حاکم نیست، مخصوصاً در فرضی که مثالً وارد به بانک نشوند باید ب

و خودشان هم مختار بر آن هستند یعنی افراد از  کنند یکه دارند، چه تولید خدمات و چه تولید کاال که مصرف م

سرمایه خود عزل نشده اند و سرمایه در برابر آنها هویت مستقل پیدا نكرده است. اگر هویت پیدا نكرد در عین حالی که 

 عایتکه برایش امكان دارد که خودشان قواعد رشد سرمایه را تک نفری ر ن مصرف کنند, در عین اینتوانند از آ می

 شود انجام گیرد. ها اصالً نمی تواند انجام بگیرد، حتی در بعضی سطح ها به ندرت می بكنند، ولی سازمان شدن آن

تواند بگرداند، عیبی ندارد ولی  و قدرت بانک میمغازه نانوائی را در یک شهر آن هم با زور  29یک نفر به تنهایی  یعنی

اگر در سراسر کشور بخواهد شبكه درست کنند، آن وقت اولین سؤال این است که در درست کردن شبكه، مدیریت 

عمل کند؟ یعنی دیگر قدرت تأمین کاال, توزیع کاال و  ردیتواند ف گیرد آیا می سازمانی که در کل کشور انجام می

صورت فردی برایش امكان پذیر نیست, حتی اگر به صورت سازمانی انجام بدهد, اگر سرمایه را مجزای از  مدیریت آن به

 هممالكیت خودش به رسمیت نشناسد و تسلیم قواعد سرمایه نشود، یعنی نسبت به سرمایه پذیرش نداشته باشد، باز 

تواند با  ند بپذیرد, چون اگر قواعد تجمع را پذیرفت نمیتوا تواند, و اگر قواعد سرمایه را بپذیرد، قواعد تجمع را نمی نمی

تواند قواعد سرمایه را نپذیرد و  مدیریت فردی غیر سازمانی گسترش پیدا کند و وقتی مدیریت سازمانی را پذیرفت, نمی

شرکت  که در کشور سرمایه دیگران را به سرمایه خودش انضمام نكند! در حالی اوقتی قواعد سرمایه را پذیرفت, چر

 سهامی به رسمیت شناخته شده است. در اینجا صحبت این است که ]...[ 





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 19جلسه 

 01/01/1377تاریخ جلسه:  3130جلسه:  کد

 : هجدهمجلسه

داند, سرمایة دیگران را داخل بر قلمرو  االسالم و السلمین حسینی: وقتی قواعد سرمایه را بر مالكیتش حاکم می حجت

دهد که در جذب پول، سودش بیشتر از سود بانک بداند؛  داند. به طور خاص قواعد شرکت امكان می فعالیت سرمایه نمی

دهد و ریسک  رود. هر چند سود تضمین نمی و رقابتش باال می حركدهد. بنابراین نرخ ت یعنی سود تضمینی به شما نمی

دهد کمتر از بهره بانكها باشد، ولی به اندازه دو برابر بانک نیست  کند، به این معنی نیست که سودی که می را داخل می

ه پول را در حد ک دکن که یک برابرش را به بانک بدهد و یک برابرش در داخل باشد. بنابراین قانون سرمایه ایجاب می

 توان جذب مستقیم کند. 

تواند با  گوییم که شرکت ضمناً یک بازار اعتباری خاص خودش را دارد که در آن بازار مرتباً می در این قسمت می پس

ها را از بازار جمع  کند؟ سهم برد. چگونه سود می سهامش تجارت بكند. در تجارت از طریق خرید و فروش سهام سود می

کنند، سهم ها را از بازار جمع  خرند و وارد بازار می رود. خریداران می شود قیمت سهامش باال می ه باعث میکند ک می

تواند در بازار چرخش قرار بدهد. به این وسیله مرتباً  کنند که قیمت سهامش باال برود. یعنی یک مقدار از سهم را می می

. قیمت سهم من در نمک به خودش کند. من هزار تا سهم وارد میتواند یک مقدار از قدرت خرید جامعه را محلق  می

بازار پایین است کدام سهم را وارد کردم؟ سهمی که قبالً به قیمت گرانتر فروخته بودم. حال که یک مقدار ارزان شد, 

شود.  می کنم تا گران فروشند. من سهم خود را جمع می شوند و سهمشان را می یک عده دچار عجله و حالت روانی می

کنم؛ یعنی از انعكاس روحی مردم دربارة  کنم و جمع می سهم را وارد بازار می کنم یبه میزانی که این ضرر تدارك م

 توانم استفاده کنم. سهم می

کند و اعتماد مردم و سرمایه  ( این نوسانات مرتباً در بازار هست و با تغییرات سهام در بازار، ثبات بازار را کم می1س

 شود که افراد سرمایه شان را از بازار جمع کنند. شود و باعث می کم می گذاری

 شوند. االسالم والمسلمین حسینی: به اصطالح بدون مشتری می حجت
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رود. اعتماد زیادی برای سرمایه  فرمایید, مدام باال و پایین می ( حال این ده درصد با آن سی و نه در صد که می1س

 د.مان گذاری در آن باقی نمی

االسالم والمسلمین حسینی: این منوط به میزان سود دهیشان است؛ یعنی مقدار میزان سودی که از خرید و  حجت

 آید یا نه؟ آید، این در سود دهی سهام می فروش سهام به دست می

 شود، شرکت که نیست، سود خریدار سهام ( یعنی سود کسی که خریده و سرمایه دار است. این سود تقسیم می1س

شود معنایش این است که  االسالم والمسلمین حسینی: حال اگر به این کار مبادرت کند، سود خود شرکت می حجت

تواند در تجارت سهام خودش وارد شود. و یک سودی با محاسبات الزم به دست آورد. یک کار این چنینی، االن در  می

 بازار بورس اوراق دنیا وجود دارد.

بینیم که فقط شرکت سهامی عام به مرز  شویم, عمالً در بازار بورس، می رکت سهامی عام می( حال وقتی ما وارد ش1س

 شود.  مبادله گذاشته می

االسالم والمسلمین حسینی: حداقل بازار بور این است که روابط آن در همین شكل موجود است یا به جای آن  حجت

 شرکت تعاونی با اصول دیگری است. 

 شود. كل فعلی جمع می( بازار بورس به ش1س

سوال دیگر دربارة ارزش ریالی داشتم که فرمودید به صادرات و واردات بستگی دارد, خود ایران در زمان شاه ارزش  یک

کند یا به حجم صادرات و  دالر یک به هفتاد ریال بوده است؛ یعنی . االن ارزش ریالی به شكل تكنولوژی ارتباط پیدا می

 زمان شاه وجود داشته که االن نیست؟ واردات یا نه، چیزی در

االسالم والمسلمین حسینی: این سوال را نباید اینجا جواب بدهم و باید در توسعه جواب بدهم, در عین حال  حجت

دهیم برای اینكه ذهنتان آزاد شود. توجه کنید حجم مصرف و انتظارات؛ یعنی تقاضای مؤثر است. جامعه  جواب می

ندارد. از حداقل بهره   یخچال، تلویزیون و غیره هستندگفتید مثالً جمعیتی که در روستا  می طوری بوده است که شما

کنند, یعنی چه؟ به عبارت دیگر در زمان طاغوت، نیروی کار روستایی، بسیار بسیار ارزان بود, حاال  مندی استفاده می

 .نیروی کارآمدی روستایی باال نرفته و حجم مصرفش خیلی باال رفته است

 ای هفت تومان هفتصد تومان؟  ( مثالً همین اندازهس
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االسالم والمسلمین حسینی: بیشتر و بیشتر از آن. کار روستایی، کار ساده است. وقتی بخواهد با کاردستی آب  حجت

کنند و فرض کنید  کنند و از پوستش استفاده می خنک بخورد یا باید سبو بشود، یا مشک آب که گوسفندی را ذبح می

درست شود. برای یخچال باید استخراج مس، آهن و  تواند شک آبی درست کند. یخچال با آن نحوة فعالیت هرگز نمیم

 گیرد. مواد نفتی، پالستیک و آمونیاك شود. که طی مدت طوالنی انجام می

انجام بگیرد. پس ی کارهای فنی و تخصصی  تبدیل به لوله شود. آهن به ورقه و الكتروموتور تبدیل شود و کالً همه مس

 شود با کار دستی مقایسه کرد. گیرد که آن را نمی یک کاالیی داریم که با کار تخصصی طوالنی مدت انجام می

کردند چقدر  کرده چقدر بوده است؟ یا توزیع گری ساده می نیروی انسانی که قبالً در زمان شاه کار دستی می حجم

گفتید, یک مرتبه, کسانی که یخچال یا تلویزیون و یا حتی کامپیوتر کردند. حال اگر شما  است؟ یا کار تخصصی می

است, به نود درصد برسد؛ یعنی در تعریف فقر نداشتن  ورکردند، از تعداد محدودی که زیر ده در صد کش استفاده می

یل بازی از آن استفاده یخچال را وارد کنیم، نه در دارایی ثروت وارد کنیم. اصالً تلویزیون، کامپیوتر، حتی به عنوان وسا

شود. کلیة وسایل برقی خانه، رساندن گاز با لوله نه با سیلندر, رساندن آب با لوله نه با کوزه، مصرف برق به صورت  می

ای. هر  توانید با چرخی که لباس بافی یا جوراب باقی است تولید کنید و وصل کنید به هر خانه تولیدی، برق را می

اش در جایی به حساب بیاید؛ یعنی خانه  ی تولید برق کارگاه داشته باشد و حجم تولید ماهیانهتواند برا ای می خانه

 کارگاه تولید بشود. 

دهیم، شما چغندر را در چرخ بریزید، مثالً چرخ آب آن را بگیرید و  گوییم ما چرخ می در روستا است, به او می وقتی

یا اگر باغ است، آب میوه ها را بگیرید. تغلیظ کنید و شیرة میوه را بجوشانید و تغلیظ کنید و شیره چغندر بگیرید و 

 بگیرید.

کنید. مثالً بیست المپ یا بیشتری  کنید. یک وقت مصرفی و توزیعی تعریف می برق را در کشور تولیدی تعریف می گاه

ه نفع عام وجود دارد؟ گویم در تولید هم سودی ب باید باالی سر مغازه باشد که جنس هایش را زودتر بفروشد. می

 گویید نه.  می

انرژی است, اگر این انرژی را تعریف مصرفی کردیم. آب و گاز را با هزینه لوله کشی مصرفی کردیم. حجم مصرف را  برق

نه اینكه در آمد عمومی برابر «. حجم مصرف یعنی انتظارات عمومی، محاسبة اجتماعی, قدرت انتظار»شدیداً باال بردیم. 
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. نسبت صادرات، یعنی نسبت افزایش تولیدی که به خارج شود د عمومی نیست بلكه سقف بدهی زیاد میبا تولی

 کنید. این صد برابر شد. آیا مطلب روشن شد؟ فرستید و نسبتی که وارد می می

( اما این در مورد کشورهایی است که این طور گستاخی در مصرف ندارند. کشورهای فقیری که یخچال در 1س

 گویید؟  اهشان نگذاشتند, اما باز ارزش پولشان در برابر ارزش پول دنیا سبک است, آن را چه میفروشگ

گوییم یک جاهایی است که مصرف  [ می31/11االسالم والمسلمین حسینی: معنای سبكی یعنی سند دنج ] حجت

ونه مصرف دارد، که آنها را گویم مصرف محال است نباشد. مصرف نظامی و سیاسی باید داشته باشد. یک گ نباشد, می

 در برابر تولیداتشان سبک کردند. 

،  : در قسمت دوم بحث خصوصی سازی باید موضوع بانک از این جهت که بانک االسالم والمسلمین حسینی حجت

، یعنی منسوب به همه جامعه است مورد بررسی قرار بگیرد، مانند سازمانهایی که در یک موضوع  مرکزی اجتماعی است

دهد  جامعه است و به همة مردم شناسنامه می فراد، فرضاً سازمان ثبت برای همة ا شود اص مربوط به همه جامعه میخ

 .  و مربوط یک دسته خاص نیست

شود.  آورد که در آن تجمع پول ممكن می سازمان بودن بانک امكان مرکزیت یافتن اجتماعی سرمایه را فراهم می البته

 ا میتوان چند قسمت کرد:امكان مرکزیت یافتن ر

 ؛ یعنی به رسمیت شناختن قانونی  ـ پذیرش هویت1

 ـ مرکزیت به وسیله خدمات؛ یعنی پیدایش هویت عینی سرمایه 2

توان یک قسمت را پیدایش هویت مرکزی سرمایه  عین حال اگر بخواهیم کارهای بانک را مورد بررسی قرار دهیم می در

نام گذاری کرد، البته هویت مرکزی سرمایه روانتر و راحت تر است و لكن مرکزیت اجتماعی به یک معنای دیگری 

 . هدد تری را مورد توجه قرار می اشاره دارد؛ یعنی یک بُعد دقیق

؛ یعنی سرمایه,  گمانة اول که پیدایش هویت مرکزی سرمایه شد و گمانة دوم پیدایش مراکز اجتماعی سرمایه است پس

 .  ً غیر از پیدایش اجتماعی مراکز سرمایه است کند. مرکز اجتماعی طبیعتا مرکز اجتماعی و پایگاه اجتماعی پیدا می

 ز عمومی سرمایه یا امكان تمرکز عمومی سرمایه باشد؟( آیا بهتر نیست که امكان هویت یافتن مرک1س

 آیا امكان تمرکز یافتن عمومی سرمایه بیشتر با بانک مرکزی سازگارتر نیست؟  االسالم والمسلمین حسینی:  حجت
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 ؟  ( به چه دلیل1س

کز اجتماعی است، گیرد و این غیر از مرا االسالم والمسلمین حسینی: چون عمومی با یای نسبت همه را در بر می حجت

 .  شود که به یک جا اطالق می

 گوییم؟ ها را می ( کل بانک1س

گوییم  ، بعد می شود خواهیم بگوییم بانک پیدا می االسالم والمسلمین حسینی: خیر. مهم این است که ابتداء می حجت

 دهد.  ً خدمات خرد می کند و مثال یک کارهایی می

؟ به عبارت دیگر  بانكی است یا روی بانک خاص مثل بانک سپه یا بانک ملت است( خیر. آیا از اول بحث روی نظام 1س

 ؟  گیرد ، مورد بررسی قرار می ها است کلیة بانک  آیا بانک، محلی که برای تمرکز عمومی ثروت و در برگیرنده

ه که فعالً باید بررسی . آنچ ها باید در جای دیگر موضوع بحث قرار گیرد االسالم والمسلمین حسینی: کلیه بانک حجت

 .  خواهند خدمات سازماندهی ارائه دهند امكان و اجازه پیدایش مراکزی در جامعه است که می شود، 

 ؛ یعنی امكان تمرکز یافتن به وسیلة ( زیربخش همان تعریف است1س

 ـ رسمیت شناختن مراکز 1

 ـ دادن خدمات 2

 .  شود ، ممكن می ـ دادن تسهیالت3

.  توان از چند جهت مورد شناسائی و تقسیم قرار داد المسلمین حسینی: توجه شود که این مراکز را میاالسالم و حجت

یک راه این است که این مراکز را تحت یک مرکز ببریم و نام آن را مرکزیت عمومی سرمایه قرار دهیم. در این صورت 

شود؛ یعنی یک هرمی است که باالی  تعریف میهای مختلفی است,  اش که نام بانک بانک مرکزی یا شعب زیر مجموعه

 .  آن بانک مرکزی قرار دارد

، بلكه اجازة حضور و پیدایش تمرکز  ها مورد دقت نیست و تقسیم بعدی این است که مرکزیت یافتن بانک تعریف

در اولین مرحله که  ؛ یعنی شوند ً اینها با هم یكی می ، صرف نظر از اینكه بعدا سرمایه در جاهای مختلف مورد بحث است

, هر چند خدماتش سازمانی است.  یافتن سرمایه نام دارد مرکزیت. که  ، خدمات سازمانی است از صرافی هم باالتر است

گیرد. پس اکنون بحث روی  لقب مراکز سازمانی سرمایه به دلیل عدم حضور و شریک شدنش در معامله به خود نمی
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. تجمع پول در یک مرکز باعث مرکزیت  شود ، تجمع پول در یک مرکز می نیصرف تمرکز است که حاصل خدمات سازما

. طبیعتاً در پاورقی باید این مطلب مورد توجه قرار گیرد که فرق آن با ساختار شرکت  شود یافتن سرمایه می جتماعیا

سازمان سرمایه درست ، که در آن جا ساختاری است که جامعه اجازه پیدایش آنرا داده و امكان اجتماعی  روشن شود

، که در واقع امكان مراکز  در مرکز بیاید بعد اجتماعی شود كان. امكان اجتماعی غیر از این است که اول ام شده است

 .  شود اجتماعی است که مرکز منسوب به کل جامعه می

 ؟  ( منسوب بودن آن به کل جامعه روشن نیستس

؛ بعبارت  ، موسسین خاص ندارد ، اقشار خاص ، دیگر قید نفرات خاص االسالم والمسلمین حسینی: اجتماعی شد حجت

. در انتخاب عبارت امكان پیدایش هویت مرکزی سرمایه یا امكان پیدایش مراکز  دیگر صنف خاص قیدش نیست

اد با یک مرحله ایجاد دارد، که این مرحله ایج همتر است، ولكن خود اینها  ، عبارت دوم قطعاً صحیح اجتماعی سرمایه

 .  شود کلمه پیدایش ذکر می

 نظر شما امكان پیدایش بگوییم یا امكان هویت یافتن مراکز اجتماعی سرمایه؟  به

توان آنجا را به این تبدیل  ، منتهی اگر پیدایش کلمه بهتری باشد می خورد ( هویت یافتن به قسمت قبل بهتر میس

 .  کرد

  ی است؟ االسالم والمسلمین حسینی: آنجا چه چیز حجت

 .  ( آنجا امكان هویت مستقل یافتن شخصیت حقوقی استس

؛ یعنی امكان  . اینجا هم یک استقاللی است االسالم والمسلمین حسینی: پس این جا امكان هویت مستقل شد حجت

ل امكان هویت مستق»توان  آید. در اینجا هم می ، هویت مستقل یافتن پشت سر آن می هویت هر جا که مالحظه شود

 .  استرا گفت، این دالیلش خیلی بهتر « یافتن مراکز اجتماعی سرمایه

سرمایه باید توجه کرد که سرمایه در شرکت در امر تولید یا توزیع, « هویت مستقل یافتن مراکز اجتماعی»کلمه  در

ً هویت  موضوعا. این جا  ولی مستقل از موضوع نیست  مستقل از موضوع نیست، هر چند مستقل از آراء و افراد شد

 .  کرد پیدا می مستقل، هویت  . آنجا از تصمیم گیری افراد کند مستقل پیدا می

 ؟  شود یا بر عكس است ( آیا از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی تبدیل می1س
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این . بنابر ، ولی اینجا استقالل از موضوع است االسالم والمسلمین حسینی: آنجا استقالل از شخصیت حقیقی است حجت

شود، ولی مراکز  توان هویت مستقل یافتن مرکزیت اجتماعی سرمایه هم گفت. البته مرکزیت به یک مرکز گفته می می

 . به معنای قبول تعدد است

،  ؛ یعنی استقاللش آید, ولی خود مستقل بودن آن استقالل از موضوع است مستقل یافتن در توضیح سرمایه می هویت

 .  ؛ اما آنجا استقاللش استقالل از اشخاص حقیقی است استقالل موضوعی است

 ؟  توان گفت ؟ آیا امكان هویت مستقل از مالک یافتن را می توان مطلب را آورد ( در عبارت چگونه می1س

 .  االسالم والمسلمین حسینی: خیر. استقاللش از مالک باالتر است و از موضوع است حجت

تن از موضوع را ( آیا در قسمت قبل امكان هویت مستقل یافتن از مالک و در اینجا امكان هویت مستقل یاف1س

 ؟  توان گفت می

 .  االسالم والمسلمین حسینی: اگر کلمة مستقل قبل از هویت آید؛ یعنی امكان استقالل هویت شود حجت

 .  ( امكان استقالل سرمایه از موضوع بشود1س

کند  یدا میشود, با مراکز یک فرقی پ« امكان استقالل هویت اجتماعی سرمایه»االسالم والمسلمین حسینی: اگر  حجت

توان مسئلة امكان استقالل را گفت، منتهی استقالل موضوعی در اینجا  که حتماً باید مرکز روی آن آید. در قبلی هم می

 .  مطرح است

 آید.  می« امكان استقالل هویت سرمایه از موضوع»، چون در عبارت  ( احتیاج به توضیح نیست1س

 .  توان قرار داد االسالم والمسلمین حسینی: موضوعی می حجت

 ؟  ( استقالل از چه چیزی1س

 .  االسالم والمسلمین حسینی: استقالل موضوعی سرمایه حجت

 .  شود ( پس در شرکت استقالل مالكی سرمایه یا شخصیت می1س

 .  شود االسالم والمسلمین حسینی: آنجا استقالل شخصی و اینجا موضوعی می حجت

 .  آید ، هم در سرمایه می( پس استقالل هم در شخصیت حقوقی1س
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است، ولكن در رأی, سرمایه   االسالم والمسلمین حسینی: یعنی شرکت از نظر مالكیت شخصیت حقوقی شده حجت

 .  تولد و استقالل پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر استقالل هویت سرمایه از پول به سهام است

 ؟  ( روی این چه اسمی باید گذاشت1س

آیا بهتر نیست کلمه « امكان هویت مستقل یافتن»سلمین حسینی: قبل از اسم گذاری خود کلمة االسالم والم حجت

 ؟  مستقل یافتن را به امكان استقالل هویت تبدیل کنیم

 .  ( بله. امكان استقالل باشد، بهتر است و حتی هویت هم الزم نیست1س

 .  كان ثبات استقالل سرمایه و امكان تحرك سرمایه، ام االسالم والمسلمین حسینی: پس امكان استقالل سرمایه حجت

 ؟  ( امكان استقالل از چه چیزی است1س

االسالم والمسلمین حسینی: استقالل سرمایه از مالكیت؛ یعنی در یک جا از خود علقة مالكیت به سهام تبدیل  حجت

 ؟  ، چگونه است شود ی میشد و در یک جا هم به حقوقی تبدیل شده است، باید بررسی شود در جایی که حقوق

 .  ( در آنجا سرمایه, هویت مستقل پیدا نكرده است1س

 .  االسالم والمسلمین حسینی: شخصیت حقوقی پیدا شده است و یک بستری برای سرمایه درست شده است حجت

 .  ؟ چون موضوعش در آنجا سرمایه است ( به چه دلیلی شخصیت حقوقی درست شده است1س

لمسلمین حسینی: در اینجا نام شخصیت حقوقی را آورده اند و قانون هم آن را به رسمیت شناخته االسالم وا حجت

 .  است

؛ یعنی این سه مجموعه روی هم, شرکت را تشكیل داده اند  ( عقد آن را هم الزم کرده است و به آن تحرك دادند1س

نچه که تا حال نوشتیم، این شد که در قسمت . پس آ که این سه عمالً همان امكان استقاللِ سرمایه از مالک است

این هم امكان هویت مستقل یافتن شخصیت  وشخصیت حقوقی اوالً به رسمیت شناختن قانونی شخصیت حقوقی 

 است.   حقوقی

 .  تواند مالک شود االسالم والمسلمین حسینی: به عبارت دیگر شخصیت حقوقی را می حجت

؛ یعنی دایره المعارف  ؟ چون اینجا مالک کنار رفت ز مالک است چه باید گفت( در همین جا که امكان استقالل ا1س

 .  : طرف اشخاص نیستند, بلكه سرمایه است گوید مصاحب می
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 .  گوید طرف سرمایه است یا طرف شخصیت اموالی است که در آن قرار دارد االسالم والمسلمین حسینی: می حجت

 .  ( پس در همین جا از مالكش استقالل پیدا کرده است1س

 .  االسالم والمسلمین حسینی: ولكن استقالل از نفوذ مالک پیدا نكرده است حجت

 .  ( استقالل از شخصیت مالک پیدا کرد1س

 .  االسالم والمسلمین حسینی: استقالل از شخص مالک، نه از نفوذش پیدا کرد حجت

 .  یا از شخصیش ( 1س

 .  اش که در کنار شخصیت حقوقی او درست شد االسالم والمسلمین حسینی: از شخصیت اجتماعی حجت

( پس امكان استقالل سرمایه از شخصیت حقیقی مالک شد, بعد گفته شد به وسیله عقد الزم ثبات دارد و در 1س

ه جای اتفاق مالكین است, بعد کند که تحرکش از طریق جایگزینی رأی اکثریت ب مرحله بعد گفته شد تحرك پیدا می

،  است که هویت مستقل یافتن آن رمایه: هویت مستقل یافتن س گفته شد تحرك شخصیت حقوقی سه قسمت دارد

 .  تبدیل شدن به سهام است

 .  شود االسالم والمسلمین حسینی: امكان استقالل سرمایه می حجت

 ؟  ( امكان استقالل سرمایه از چه چیزی1س

 .  والمسلمین حسینی: امكان استقالل سرمایه از نفوذ اراده و تصمیم مالک االسالم حجت

؛ یعنی  ( خیر. نفوذ اراده داخل در قسمت رأی اکثریت است، ولی اینجا تبدیل به سهام شده و دیگر سرمایه نیست1س

، این استقالل چه چیز  تاز طریق تفكیک سرمایه از مالكین و تبدیل نمودن سرمایة مالكین از اموال واقعی به سهام اس

 ؟  سرمایه است

 .  . کل آن را بخوانید االسالم والمسلمین حسینی: آنچه به عنوان توضیح نوشتید حجت

گفته شد و در توضیح آن گفته شد: از طریق تفكیک سرمایه از مالكین و « امكان هویت یافتن سرمایه»( قبالً 1س

 .  به سهام که با این وصف هویت مستقل پیدا کرد تبدیل نمودن سرمایة مالكین از اموال واقعی،

 ؟  االسالم والمسلمین حسینی: این در هر سه قسمت است یا فقط در اینجا حجت

 .  ( اینجاست1س
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 شود,  ، استقالل موضوعی می االسالم والمسلمین حسینی: اگر در اینجا است حجت

ه جای امكان هویت مستقل یافتن شخصیت حقوقی ( حاال به جای کل این هویتهای مستقل این قسمت؛ یعنی ب1س

 .  گیرد مالكیت خصوصی, امكان استقالل سرمایه از شخصیت حقیقی مالک قرار می

 .  شود االسالم والمسلمین حسینی: یا ساده ترش که امكان استقالل شخصیت سرمایه می حجت

ن خود سرمایه زمانی است که اموال به ، حاال امكان هویت مستقل یافت ( پس این یک شخصیت مستقل پیدا کرد1س

، که گفته شد تحرك شرکت از  آید که قرار است به شرکت تحرّك داده شود سهام تبدیل شده است و این جائی می

 .  طریق تبدیل کردن آن به سهام است

،  رساند یبه سهام, بدون توضیح هیچ معنایی را به مخاطب نم  االسالم والمسلمین حسینی: صرف تبدیل شدن حجت

؛ ولی سهام و  رود آید و می ، وقتی که تبدیل به سهام شد, این خصوصیات را دارد که مالک حقیقی می بلكه باید گفت

که دارد باید ذکر شود, ولو نوشتن خالصه حتی ده  یگیرد و خصوصیات دیگر اموال باقی است و تعلق به عین نمی

 .  درسان مطلب آن را در یک جمله, معنای کافی نمی

 .  ؟ این مطلب باید روشن شود ( استقالل سرمایه از چه چیزی است1س

، استقالل از اراده و نفوذ  ، استقالل از شخصیت حقیقی بود و قسمت دوم االسالم والمسلمین حسینی: قسمت اول حجت

 ؟  مورد نظر شماست گیرد، آیا این معنا تواند در آن تصرف کند؛ یعنی مالكیتش به عین تعلق نمی مالک است که نمی

 ( امكان استقالل سرمایه از نفوذ مالک است.1س

 االسالم والمسلمین حسینی: از نفوذ اراده مالک است. حجت

 اش شد؛ یعنی مالش از دستش خارج شده است. ( اگر خارج از اراده1س

ً   چه را نوشتید مجددا االسالم والمسلمین حسینی: خیر. نفوذ اراده اش از طریق سهام است در این قسمت آن حجت

 .  بخوانید

 ( امكان هویت مستقل یافتن سرمایه.1س

 .  ، چون بدون طریق فایده ای ندارد االسالم والمسلمین حسینی: از طریق آن مهم است حجت

 .  شود ( از طریق تفكیک سرمایه از مالكین و تبدیل سرمایه مالكین از اموال واقعی به سهام می1س
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 .  االسالم والمسلمین حسینی: که این غیر از شخصیتش است که در باال ذکر شد حجت

 ( بله. در بحث قبلی قانونی شدن شرکت است.1س

. آیا صحیح است که  االسالم والمسلمین حسینی: پس در مرحله اول بانک استقالل هویت اجتماعی پیدا کرد حجت

 ؟  استقالل اجتماعی هویت سرمایه گفته شود

 ؟  ( آیا استقالل هویت سرمایه اصل موضوع است1س

، جامعه این امكان را داده تا یک  گوئیم می  االسالم والمسلمین حسینی: قبل از اینكه به موضوع پرداخته شود حجت

، معنایش این است جامعه امكان داد که یک سلول  چیزی به نام شرکت درست شود و امكان درست شدن شرکت

که این هویت   ، به بیان دیگر امكان اجتماعی برای پیدایش یک هویت است, ولی باید دقت نمود شودسرمایه ای درست 

؛ یعنی جامعه پذیرفته و به رسمیت شناخته که  آن منسوب به همه است  منسوب به همة جامعه نیست, بلكه امكان

گوئیم مراکزی  خالف بانک که می؛ به  چنین چیزی باشد، نه اینكه جامعه خودش در آن شرکت حضور داشته باشد

 کنند.  آنها حضور پیدا می درهستند که جامعه 

 .  ( نه همه افراد جامعهس

 .  ؛ یعنی این امكان وجود دارد توانند شرکت بكنند االسالم والمسلمین حسینی: خیر. همه افراد می حجت

 .  ( در شرکت سهامی عام هم منعی برای شرکت همه افراد نیست1س

ً پول  ؟ یعنی موضوعا باشد یا خیر سالم والمسلمین حسینی: آیا اختالف مطلب روشن است که چه چیزی میاال حجت

 .  غیر از کاال و هر گونه خدمات دیگر است

 ( موضوعش اجتماعی بودن نیست. 1س

رت دیگر االسالم والمسلمین حسینی: خیر. موضوع آن اجتماعی است و از قبیل جمع کمی و کیفی است. به عبا حجت

، چون وقتی همة افراد  فرق دارد  ها هر چند همه افراد عضو سهام دار آن باشند موضوعاً موضوع کار بانک با کلیة شرکت

ها از نمایندگی همان  پول است ولو اینكه با این پول رتآورند که آن سود به صو ، سودی به دست می عضو هستند

؛ بنابراین پول موضوعاً غیر از کاالها و خدمات  گیرد یلة پول انجام می، چرخش مبادالتی آن به وس شرکت خرید کنند

 .  است
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اولین قسمت این شد که اگر قرار باشد سرمایه مرکز و هویت اجتماعی داشته باشد؛ یعنی مرکز اجتماعی داشته  پس

کسی پول است اینجا بیاید,  باشد، نه اینكه اجتماع آن را پذیرفته باشد و خودش سرمایة باشگاه داشته باشد و دست هر

؛ قدرت  ، اعیان نیست . آنجا اعیان بود و این جا سرمایه سرمایه در اینجا با سرمایه در شرکت، زمین تا آسمان فرق دارد

 .  خریدِ اعیان است

، هر  که باشد اعتبار ( یا زمین یا ماشین یا ابزار یا خرید نیروی کار ) قرار داد (  شد که اعیان پول ) آنجا گفته می در

، یعنی یک بار استقالل  شود مطرح می«  قدرت خریدِ هر چیزی». ولی اینجا  کدام از اینها مجموعاً مستقل از سهام است

 .  شود نیست و واسطه برای مبادلة همه چیز واقع می م، ولی به شكل سها از کاال پیدا کرده

دکان نانوائی برود و بگوید یک سهم مرد هم به من نان  در سهام شرکت معنا ندارد که فرد سهام دار صبح به چون

، یعنی واسطة در تبدیل و مبادلة همة اشیاء نیست، در حالی که اولین خصلت پول واسطه بودن آن در کاالها  بدهید

و در این  کند ؛ یعنی مراکز اجتماعی پیدا می کند پیدا می اشگاه. به عبارت دیگر سرمایه در اینجا مرکز اجتماعی و ب است

؟ بلكه با یک  خواهد مصرف شود گویند این پول برای چه کسانی است و برای چه چیزهایی می مراکز اجتماعی نمی

شود, پس تا به حال مشخص شد که شرکت، ولو اینكه بزرگ باشد با بانک فرق  خصوصیات یک خدمات پولی ارائه می

كان مرکزیت اجتماعی سرمایه ) امكان استقالل مراکز اجتماعی . پس ]نتیجه[ امكان هویت اجتماعی سرمایه یا ام دارد

 شد.   سرمایه(

مراکز اجتماعی به این معناست که ) به نظرم در این احتمال عبارت رسائی است ( پول زمانی در دست  استقالل

در جامعه  صاحبانش است و هر کسی پولی در صندوق یا شرکت یا جای دیگری دارد که این پولهای متشتت و متفرق

. حتی از سایر مراکز هم مستقل هستند. خود  دکنن استقالل پیدا می  هستند, از صاحبانشان در مرکز مستقل داشتن

، مرکز پول است؛ به عبارت دیگر امكان استقالل مراکز اجتماعی سرمایه از مراکزی که خودشان دارای سرمایه  مرکز

 ازً  ، مثال ، اما بانک از آنها مستقل است شوند ز اجتماعی سرمایه محسوب نمی؛ یعنی مالک سرمایه بودند، آنها مراک بودند

 .  . چون خودش برای خودش یک مرکزی است شرکت مستقل است

 تواند دارای هویت شود؟  ( آیا با استقالل می1س
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یا هویت مستقلی  االسالم والمسلمین حسینی: امكان هویت یافتنِ مراکز اجتماعیِ سرمایه و هم هویت اجتماعی حجت

 .  کند پیدا می

امكان یافتن »یا « امكان هویت یافتن مراکز اجتماعی سرمایه»، هیچ فرقی ندارد که  قرار گرفت« مراکز»کلمه  وقتی

. البته اگر کلمه استقالل یابد، ممكن است مشكل ایجاد شود که وابسته به بانک مرکزی  گفته شود« مراکز اجتماعی

. ظاهراً هویت  ، چون هویت پیدا کرده است مشكلی ندارد اشد،ولی اگر کلمه هویت یافتن مراکز باست و مستقل نیست؛ 

 .  یافتن بهتر است

 ؟  باشد بعدی از طریق چه چیزی برای هدف این مرکزیتی که قانونیت داشته و به رسمیت قانون است، می مطلب

 .  باشد ( برای ارائه خدمات می1س

حسینی: برای جلب اعتبارات در قسمت دوم؛ یعنی در قسمتی که بانک در حال ارائه خدمات االسالم والمسلمین  حجت

کند, منتهی نكته مهم این است که انباشت پول برای  ، انباشت پول بیشتری پیدا می گسترده تر باشد  است, هرچه شبكه

د؛ یعنی خود اینكه قدرت داشته باشد که شعبه زدن زیاد بیاور رتتواند حتی قد ً به منظور ارائه خدمات نمی بانک صرفا

 همه جا شعبه بزند, باید از یک جایی به دست آید. 

؛ یعنی در امكان تحرك گسترش دادن به شعبش یا به کار یا به فعالیت  شود ( در امكان گسترش تحرك مالحظه میس

 .  آید می

. اگر متراژ متوسط هر کدام  ه هزار شعبه استً در بانک صادرات ظاهراً سیزد االسالم والمسلمین حسینی: مثال حجت

شود که بدون  ، حدود هفت میلیون و پانصد هزار متر مربع ساختمان می پانصد متر باشد و ضرب در سیزده هزار شود

 .  سودآوری هم باشد تا امكان راه اندازی این مقدار شعبه باشد ه. غیر از سرمایه باید یک نحو سرمایه گذاری ممكن نیست

، هفت و نیم میلیارد تومان فقط پول  اگر متوسط قیمت آن ـ ولو زمان طاغوت ـ متری مثالً هزار تومان باشد و

 .  شود، که قطعاً بدون سودآوری سرمایه گذاری سرمایه گذاران ممكن نبود ساختمان، غیر از تأسیسات و خدمات می

، امكان تحرك برایش  تواند ارگان باشد که می زمانیگسترش و رشد سرمایه باید در بخش تحرك ذکر شود؟ یا از  آیا

، بعد در مرحلة دوم پس از مرکزیت, بحث  کنند ؟ یعنی در یک مرحله مراکز اجتماعی مرکزیت پیدا می شود حاصل می
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 ؟ شود های آن ارگانیزه می ارگانیک شدن است که فعالیت

 

ونی به آنها داده شد و مردم پول به حساب گذاشتند. ؛ یعنی وقتی که رسمیت قان ( مرحله بعدی بقاء اینها است1س

 بحث بعدی بقاء آنهاست.

. به عبارت دیگر باقی ماندن آن به عنوان  ماند االسالم والمسلمین حسینی: ارائه خدمات به وسیله امنیت باقی می حجت

 .  شود های خدماتی با امنیت تضمین می سازمان خدماتی مثل سایر سازمان

( آیا تأمین امنیت موجب بقاء آن است یا تأمین امنیت موجب جلب اعتماد برای اصل شروع هویت پیدا کردن آن 1س

 ؟  است

منشأ بقاء است؛ به عبارت دیگر اگر قرار باشد از هم جدا « امنیت و ارتباط»االسالم والمسلمین حسینی: این دو  حجت

 .  کند ه بعد امنیت و ارتباط است که ایجاد ثبات می، در مرحله اول رسمیت یافتن و در مرحل ذکر شود

 ؟  ، یكی نیست ( یعنی رسمیت قانونی با رسمیت اجتماعی که پذیرفته شدن اجتماعی باشد1س

 .  االسالم والمسلمین حسینی: باید بینشان فرق گذاشت حجت

 ؟  شود ( در صورت فرق گذاری آیا هویت اجتماعی موجب امنیت نمی1س

، یا هویت یافتن مراکز اجتماعی در جامعه  والمسلمین حسینی: بله. به رسمیت شناختن هویت اجتماعی االسالم حجت

 .  ؛ بلكه به پذیرش هم هست فقط با قانونی بودن نیست

 ؟  شود ( آن وقت فرق آن با بقاء چگونه می1س

داران خودشان پول داشتند االسالم والمسلمین حسینی: فرقش با شرکت در همین جا است که در شرکت سهام  حجت

توانستند پولها را کنار هم بگذارند؛ به عبارت دیگر در بانک لزوماً پول آن در ثبات  شدند، می و تا به رسمیت شناخته می

؛ یعنی در شرکت مردم  شود بانک منشأ ثبات اجتماعی می در؛ بلكه آمدن مردم و پول گذاشتن  اجتماعی اصل نیست

گذارند که خدماتی را عرضه  یک چیزی را تولید و یا توزیع کنند؛ ولی در بانک یک پولی را می گذارند که پولی را می

 .. .  ؛ یعنی اگر جلب اعتماد نتوانند بكنند کنند، که اگر مشتری برای خدمات نداشته باشند

 ؟  کنند کنند یا بقا پیدا نمی ( هویت پیدا نمی1س
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کنند. اگرمردم پول بگذارند و به سازمان خدماتی پول بپردازند, بقاء  نمیاالسالم والمسلمین حسینی: بقا پیدا  حجت

« علت بقا»شود. یک مرتبه از هویت اجتماعی،  می« علت وجود»؛ بنابراین یک مرتبه از هویت قانونی،  کنند پیدا می

 .  شود می

 .  یع پول خودشان را بر ندارندگذارند سر ؛ یعنی وقتی پول می شد، علت بقاء است ( در شرکت عقد الزم گفته می1س

ً به آن معنا نیست، بلكه در اینجا بقایش  ً وجود ندارد و اصال االسالم والمسلمین حسینی: در اینجا معنی الزم اصال حجت

 .  ؛ یعنی بقا رفت و آمد است به مشتری داشتن است

 ( بقاء انگیزه است. 1س

 است.« خدمت پذیری»و « خدمت گذاری»، «اجتماعی خدمات»االسالم والمسلمین حسینی: یعنی بقاء  حجت

 ؟  کند ، چه می ( که در این صورت تأمین امنیت1س

 .  شود االسالم والمسلمین حسینی: تأمین امنیت و خدمات ارتباطی علت بقاء می حجت

 ؟  شود ( پس علّت تحرك آن چه می1س

هویت یافتن ». بنابراین این دو قسمت  شود یاالسالم والمسلمین حسینی: علت تحرك داخل یک بحث دیگری م حجت

 .  توان در بحث ثبات مطرح کرد را می« وثبات یافتن

 .  بعدی، سودآوری بانک از پول مردم، نه از پول خودش است بحث

 کند.  حفظ ارزش پول برای تحرك خودش می -1:  دهد ( بانک سه کار انجام میس

االن موضوع بحث ما نیست. االن موضوع بحث کارهای بانک مرکزی ،  االسالم والمسلمین حسینی: این بحث حجت

. شكل با  ؛ بلكه روی خدمات پولی است، که از شكل بی درآمد بودن به شكل با درآمد شدن، تبدیل شده است نیست

مردم  ؛ یعنی یک سوم از پول کند شود و خرید و فروش ارز می درآمد بودنش این است که وارد بازار معامالت ارزی می

تواند برای خرید ارز سرمایه گذاری کند و بعد بفروشد که سرجای خودش کار سود آوری  ، می دارد که نزد خود نگه می

وارد  اتواند دو سوم آن ر ؛ یعنی فرضاً می . این هم غیر از خدمات ارتباطی است کند . یا با پول مردم خرید اسناد می است

. پس بانک در این قسمت مفهوماً تجارت  کند ت امكان تحرك و گسترش پیدا میمعامالت تجاری کند، که در این صور

 .  و سودآوری دارد
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، بلكه سودآوری از روی سرمایة مردم به نفع خودش  گرفت داد و کار مزد می سودآوری از طریق خدماتی که قبالً می نه

شود، که این گسترش مرتبه ای از  نک میعلت توسعة و گسترش با« سود آوری از سرمایه». و همین  دهد انجام می

 .  تحرك است

 .  ( در دل خود همین هم اعطای وام استس

ضرر است؛ یعنی در خرید اسناد  ، معامله بی دهد االسالم والمسلمین حسینی: یكی از معامالتی که بانک انجام می حجت

؛ ولی در دادن وام  ضرر را به حداقل برساند و حتی در خرید و فروش ارز امكان ضرر هست، هرچند کم است که باید این

یا الاقل متغیر آن ربا است که تا اینجا مسئلة   به وسیلة ربا است انک. بنابراین تحرك ب خیلی کمتر و سودش بیشتر است

 .  ً موضوع بحث تحرك است ثبات و ارائة خدمات حل شد و فعال

؟ آیا این  شود شود چه چیز جدیدی واقع می ام به مردم داده میآیند و از آن طرف و سرمایه ها از طرف مردم می وقتی

ها به وسیله فعالیتهای  ای بین سرمایه ؟ یعنی یک رابطه ها به هم نیست تحرك به منزلة ارگانیزه شدن و واسطة سرمایه

انیزه شدن سرمایه در آید ارگ . به نظر می ً در جریان باشند اصال سرمایه، بدون اینكه مالكین  شود اقتصادی برقرار می

؛ یعنی پذیرش اجتماعی هم  کند شود و ثبات اجتماعی پیدا می ، پیدا می . به عبارت دیگر مرکز شود همین جا محقق می

که به این مرکز  یشود, تا به حال آن چیزهای ، مثل یک بستری که برای پیدایش یک چیزی درست می کند پیدا می

؛ یعنی یک وقت است که کسی مثل مرکز مخابرات خدمات ارتباطی  نی نداشتندآمده بودند، به یک دیگر ربط ارگا

کند.  های افراد هیچ گونه کم و زیادی نمی ، که بر صحبت کردن افراد هیچ گونه حضوری ندارد؛ یعنی در صحبت دهد می

د و در خود عملی که ها حضور پیدا کن تواند روی آن پتانسیل که فرد می دشو ولی گاهی یک پتانسیلی یک جا جمع می

. اما دادن لقب ارگانیزه و عللی که  فعالیت طرفینی است شرکت کند و این عمل همان ارگانیزه شدن سرمایه است

 ؟  ، چیست موجب استعمال لقب ارگانیزه است

 . به عبارت دیگر گاهی فقط خدمات چرخشی است و ، یعنی عملیات گردش اعتبارات است اول, گردش اعتبارات علت

. چرخش اعتبارات بدون حضور سازماندهی در آنها، غیر از  گاهی گردش اعتبار در برابر خدمات گردشی است

خدمات چرخش اعتبارات  سازمانسازماندهی چرخش اعتبارات است. یک وقت سازمان گردش اعتبارات است که 

. به کارگیری کلمة سازماندهی در اینجا زود است چون وقتی  شود و یک وقت سازمان دهی چرخش اعتبارات است می
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که بگوئید به این دسته بیشتر وام بدهید و به آن دسته کمتر بدهید؛ یعنی وارد حذف و ایجاد شوید. آن وقت کلمه به 

. ولی وقتی که شروع به فعالیت  عنی ارگانیزم شما شروع به فعالیت کرده استی ؛ ستکارگیری سازماندهی درست ا

، توجه به موضوع کارشان  ؛ به عبارت دیگر در برخورد با مشتریها کند , ولی حذف و رد نمی نكرده و هنوز حضور دارد

،  صحیح نیست« خش اعتباراتچر دهیسازمان»بینید. لذا با این فرض گفتن  ندارد, بلكه فقط قدرت سود دهی آنها را می

، چون  توان لقب ارگانیزه شدن به آن داد . با پیدایش این حضور هنوز نمی است« حضور در جریان اعتبارت»بلكه درست 

. به عبارت دیگر تا اینجا از سازمانی که فقط خدمات چرخشی  تا به حال فقط سازمان جریان ارتباطات ایجاد شده است

؛ یعنی مقدار پولی را که دارد برای خودش نیست؛  ، خارج شده و حضور سازمانی پیدا کرده است دده به بیرون ارائه می

 .  بلكه از جامعه است، پس حضور سازمانی در چرخش اعتبارات شد

 ؟  نویسد ، در حالی که سیاست اعتبارات را می توان اسم آن را سازماندهی چرخشی اعتبارات گذاشت ( چرا نمیس

 .  والمسلمین حسینی: قرار شد سیاست اعتبارات را بانک مرکزی بنویسد االسالم حجت

، تا کشاورزی  توان وام داد گوید به چه افرادی با چه خصوصیاتی می ( خیر. منظور سیاست تعیین اعتبار است که میس

 ؟  و صنعت را بتواند اداره کند

. در حالی که بحث  شود االسالم والمسلمین حسینی: هدایت صنعت و کشاورزی در بخش خدمات توسعه ذکر می حجت

 .  فعالً در سطح وسط است

 ؟  ، چه کاری است ( در سطح وسطس

خواهد و  است؛ یعنی سودآوری پول را از پول مردم می« ربا دادن»االسالم والمسلمین حسینی: درسطح وسط  حجت

 .  ار بانک مرکزی نیستاین عمل ک

. در اینجا  ( سازماندهی سرمایه است و در مرحله سوم سازمان دهی چرخش سرمایه یا توسعه سرمایه استس

گیرد. عین یک شرکت تجارت  دهد و در قبالش هم ربا می کند و وام می ها را جمع می سازماندهی است؛ یعنی پول

که در واقع یک شرکت تجاری پول ایجاد شده  کند . این با پول تجارت می کنند . شرکتها با کاال سازماندهی می کند می

 .  است

 .  کند االسالم والمسلمین حسینی: اما فرقش این است که جلب پول و توزیع پول می حجت
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 .  دهد ( به خود سرمایه سازمان میس

 ؟  سرمایه گفت توان ارگانیزه شدن آیا به سازمان سرمایه می االسالم والمسلمین حسینی:  حجت

 .  ( خیر. اینجا ارگانیزه نشده استس

 , یعنی چه؟  ؛ ولكن ارگانیزم، توسعه ندارد گیرد ، چون دارد ربا می االسالم والمسلمین حسینی: رشد پذیر است حجت

 .  ( حاکمیت مطلق نداردس

 .  اش است ، االن اول سلطه ذکر شدً  ؛ یعنی بنابر آنچه که قبال االسالم والمسلمین حسینی: ولی هنوز سلطه دارد حجت

 .  آید ( بله. ولی در شرکت هم سود میس

ای که در  آید و اینجا سود از سرمایه االسالم والمسلمین حسینی: در آنجا سود از روی سرمایة خود مالكین می حجت

 .  آید جامعه است؛ یعنی سرمایه اجتماعی بدست می

 ، چون بنا شد سرمایة سهامی عام باشد. نیست. درآنجا هم از سرمایه مالكین  ( خیرس

برند. ممكن است خیلی از آنها سود  و سود هم می  االسالم والمسلمین حسینی: در آنجا کسانی که مالک هستند حجت

 کند. برد و لذا قدرت رشد پیدا می ، ولی بانک سود می نبرند

شود،  ، چون همین که مالش حفظ می چند سود پولی نبردبَرَد، هر  ( با تعبیر دیگر فرد از طریق بانک حتماً سود میس

ولو اینكه در پس انداز قرض الحسنه باشد؛ یعنی فرد یک نگهبان مجانی برای پول خود قرار داده است و گرنه برای 

 .  او حقوق دهد بهحفظ پول خودش مجبور بود یک نفر را استخدام کند و 

شود، ولی سودش بسیار کمتر  شود، سود تضمین می دماتی که ارائه میاالسالم والمسلمین حسینی: به وسیله خ حجت

گیرد و یک نوع نگهداری  کند و پول حوالجات را می ، ارتباط بر قرار می دهد ً در معامالتی که بانک انجام می . مثال است

 .  که خرجی برای آن نیست الی، در ح گیرد ، پولی نمی است که ظاهراً برای آن

 برای بانک سودی ندارد یا برای مشتری سودی ندارد؟ ( خیر. آیاس

خواست بگیرد و قرار بود که برای گرفتن پول او محل  ای می ً اگر فرد بهره االسالم والمسلمین حسینی: فرضا حجت

؛ یعنی یک صدم  شد ً چیزی نمی ، بگیرد. طبیعا کشید خواست پول زحماتی را که می اجتماعی درست شود و آن محل می
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که در آنها قیمت اجناس عتیقه, صد   ها درست کند مثل موزه زیً نیروی انتظامی اگر بخواهد یک مرک . مثال شد نمی هم

 .  کنند میلیون تومان یا یک میلیارد است در حالی که دو تا پلیس از آن نگه داری می

الً یک انبار دار دایمی و یک دفتر ؟ که مث دهد مثل آن موزه نیست خدمت دریافت و پاس کردن که بانک انجام می آیا

آید. چون سودی را که بانک  ً متحرك است. باز هم این ها چیزی نیست و به حساب نمی دارد که مرتبا  ثبت الی آخر

؛ یعنی انباشت سرمایه نسبت به چرخش نه برای  پردازد را می تیکند یک نسب برد، در واقع به کسی که پس انداز می می

برند و مشتری تأمین امنیت هستند، قابل پیش بینی است که چقدر  آورند و می برای کسانی که پول میمشتری ها و نه 

. و این پول هم در  برد ها قابل محاسبه است و پول هم می ، ولی مجموعه آن برای بانک، در مجموعه کشد طول می

و یک   شود ، از آن طرف پول داده میآید های جامعه حضور پیدا کرده است. از این طرف پول می حقیقت بین پول

شود که بتواند ده شعبه اضافه  آورد و منشأ این می برد، که یک نحوی رشدی را برای بانک می سودی در این وسط می

، ولو در ساختارهای بزرگ پولی هم اثر حضورش  جذبش اضافه شود رتً قد شود که مرتبا راه اندازی کند یا منشأ این می

 .  مالحظه نشود

ً به وسیله اعطای وام خاص نیست، بلكه  ً بانک صادرات که توان دارد سیزده هزار شعبه راه اندازی کند، لزوما مثال یعنی

. پس در این جا گفتن سازماندهی اعتبارات  شود به دلیل خدمات گسترده است که بیشتر بوسیلة وام معمولی ارائه می

؛ به  تر و کمتر کند ً یک بخش را نسبت به بخش دیگر بهینه و فعال مثال ، اردند ؛ ولی توانائی عمل ارگانیزه را صحیح است

عبارت دیگر, یک فصل مرکزیت اجتماعی و یک فصل سازماندهی جریان ارتباطات دارد؛ یعنی حضور در سازمان 

 .  دهد ارتباطات و سازماندهی کسانی که پول دارند و ندارند انجام می

 .  ( یعنی سازماندهی پولس

، ارگانیزه شدن سرمایه است که  . و یک فصل دیگر االسالم والمسلمین حسینی: سازمان دهی پول و سرمایه حجت

سازمان توسعه و سازمان تكامل است، که در اینجا حضور دارد و سازمان است, ولكن رشد آن گسترشی است نه رشد 

. گسترش پول برای بانک گسترش است، اما  کند ، ولی گسترش پیدا می کند هویتی. واحد پولی در این کار رشد نمی

شود. همة تسهیالت پولی  ؛ یعنی پول سنگین تر نمی , بلكه برای سرمایه سازماندهی است ، گسترش نیست برای سرمایه

 .  شود تر نمی ، اما پول سنگین شود شود و بهینه می شود و جاده ها کشیده می داده می
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 ؟  سیاست گذاری یا بدون سیاست گذاری( با س

. چون تا وقتی که  . در این مرحله جای سیاست گذاری نیست االسالم والمسلمین حسینی: بدون سیاست گذاری حجت

 .  ؛ بلكه لقب سازماندهی دارد ، لقب ارگانیزه ندارد سیاست گذاری توسعه نباشد تا دولت خدمت گزار بانک و سرمایه شود

 .  رحله هنوز مشخص نشده است که مرحلة اول آن را خدمات گفتیداین سه م ( س

 االسالم والمسلمین حسینی: خیر. سه مرحله  حجت

 مرکزیت -1

 سازماندهی -2

 ،  ارگانیزه شدن -3

 .  تر کند تواند حذف و ایجاد و پولش را سنگین ، واحد خودش را می ارگانیزه شدن که

  آید؟ نمی( پس این سه در مبحث بانک س

. نهایت این است که وقتی بانک, بانک مرکزی و  آید االسالم والمسلمین حسینی: هر سه در مبحث بانک می حجت

 .  شود ها یكی شدند, آن وقت ارگان می ؛ یعنی بانک سیاست گذاری پولی یا شورای پول و اعتبار شد

 شود. ( نظام بانكی میس

که  . زمانی شود های کوچک هستند، سازماندهی می که بخش بخش و بانک االسالم والمسلمین حسینی: و زمانی حجت

 .  ، هنوز پذیرش اجتماعی پیدا نكرده است اجازة مرکزیت داده شد، که هنوز نتوانسته سازماندهی کند

 . شود ( اینجا فقط رسمیت یافتن میس

 .  االسالم والمسلمین حسینی: و خدمات حجت

   التی( خدمات امنیتی و خدمت تسهیس

؛ یعنی سود آور است و از روی  . اینجا خرید و فروش اسناد را دارید االسالم والمسلمین حسینی: یعنی ارتباطی حجت

. پس در سازماندهی یک مرتبه خرید و فروش اسناد است که با پول  دهد پول مردم این خرید و فروشها را انجام می

. در یک مرتبه  کند روش ارز است که باز هم از پول مردم استفاده میبرد یک مرتبه خرید و ف مردم، تجارت و سود می

؛ یعنی واحد  . ارگانیزه شدن یک کارهای دیگری است است که این از همه سود آورتر است« وام   »دادن پول و زمان 
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دیگر  بارت. به ع دهد کند در اینكه چه چیزهایی را حذف و چه چیزهایی را اثبات کند و خدمات می پولی حضور پیدا می

 .  حضور در حذف و گسترش عوامل تولید ثروت را دارد

 ؟  ( قرار شد این مبحث قبل از تسلط بانک بر دولت بیان شودس

االسالم والمسلمین حسینی: بله. این قسمت بحث بانک با دولت یكی است و این غیر از قسمتی است که االن در  حجت

 .  شود شد و قسمت دوم در حال بیان است و قسمت سوم با دولت یكی می حال بیان آن هستیم؛ قسمت اول گفته

 ؟  شود ( پس تا قبل بیان هر سه ارگانیزه نمیس

 .  شود شود ولی ارگانیزه نمی االسالم والمسلمین حسینی: بله. سازماندهی می حجت

خش توسعه که بانک مرکزی مطرح ، بلكه در آخر بحث ب ( اسم این قسمت را نباید ارگانیزه شدن سرمایه قرار دادس

 .  آید ، ارگانیزه شدن می شود شود و سیاستهای پولی بیان می می

 گیرد. ، اما ارگانیزه شدن در آنجا انجام می ً امكان در این جا است االسالم والمسلمین حسینی: حتما حجت

 .  ( پس به اینجا سازمان گفته شودس

؛ یعنی الزمه  شود و خودش امكانی برای ارگانیزه شدن است مان ایجاد میاالسالم والمسلمین حسینی: خود ساز حجت

.  ؛ به بیان دیگر در میان ملتی که بانک مطرح نیست، سیاست گذاری پولی معنا ندارد امكان ارگانیزه وجود سازمان است

و وام دهد، مطرح  تواند تزریق کند سیاست گذاری پولی فقط به مقدار پولی که شخص دولت آن را واجد است و می

 .  نیست  ؛ اما به معنای اینكه بتواند در چرخش پول مردم دخالت کند است

مثل مرکزیت که   ، ولی ) پیدا کرده است« فعلیت»؛ یعنی خود سازمان  گیرد وقتی گفته شد سازماندهی انجام می پس

ارگانیزه »، حاال امكانی برای  جام گرفته است. اینجا سازماندهی ان شد« امكان برای سازمانی شدن»ً پیدا شده بود  قبال

, سازمان پیدا کند تا حلول روح  گوئید جنین باید رشد کند و تا چهار ماه اندام پیدا کند . در مثال ساده می است« شدن

واند ت . بله, روح سلولی و روح حیوانی می ، حلول روح ممكن نیست ممكن شود و اال قبل از اینكه اندام آدمی پیدا کند

. پس سازمان شدن و امكان  شد. به عبارت دیگر باید امكان ارگانیزه شدن را نوشت، نه خود ارگانیزه شدن با پیدا شود

 .  ارگانیزه شدن به عنوان مقدمه است که در فصل دوم بانک باید مطرح شود

 ؟  ارگانیزه شدن مطرح شودتوان به جای امكان ارگانیزه شدن, سازماندهی شدن گفت تا در مرحلة سوم  ( آیا میس
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آیا توسعه در بحث بانک یا جای دیگر مطرح  .  شود االسالم والمسلمین حسینی: سومی که در توسعه مطرح می حجت

 ؟  شود می

 ( در سومی که قرار شد مدل برنامه آورده شود. س

االسالم والمسلمین حسینی: مدل برنامه, همان ارگانیزه شدن سرمایه است، سازماندهی هم صحیح است, چون با  حجت

 .  کنند ها سازمان پیدا می ، سلول گفتن سازمان سرمایه

 .  ها حیات دارند ( چون آنجا در سلول گفته شد، سلولس

.  ، ولی خودش حیات ندارد های جنین هم حیات دارد ً سلول االسالم والمسلمین حسینی: در عین حالی که مثال حجت

 .  های خاصی را دارند کند؛ یعنی بخش بخش که شد, هر بخش از آن یک قسمت هویت سازمان دارد و سازمان پیدا می

 .  ( پس اولی ساختار سلولی, دومی ساختار سازمانی و سومی ساختار ارگانی یا ارگانیزه شدن استس

شود تعریف کرد و مشكلی ندارد. بعد از آن  االسالم والمسلمین حسینی: امكان ارگانیزه شدن را به سازمانی می حجت

، فقط امكان  شود ، البته االن ارگانیزه نمی ؛ ولی امكان ارگانیزه شدن دارد . سازمان است هم خود ارگانیزه شدن باشد

 .  پیدایش امكان ارگانیزة سرمایه را دارد

ً گفته شد امكان تحقق بود نه امكانی که در مقابل تحقق باشد، که در امكان تحرك سرمایه یا امكان  كانی که قبال( امس

 .  شد حضور اجتماعی مطرح می

 ؟  االسالم والمسلمین حسینی: امكان تحقق غیر از امكانی است که در مقابل تحقق است حجت

 .  ( که مقابل تحقق باشدس

 مین حسینی: یعنی ایجاد شرایط نباشد.االسالم والمسل حجت

 .  ( امكان شرایط نبود، بلكه امكان وقوع بودس

شود این است که آیا شرکت سلول سرمایه است یا  در پاورقی مطرح می االسالم والمسلمین حسینی: سوالی که  حجت

 ؟  سلول نظام سرمایه داری است
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، مهمترین مطلب این است که آیا  ، نظام ساز است ه پیدا کندبرای خود سرمایه قواعدی قائل شدیم که، اگر سلط اگر

؟  تابع از قوانین سرمایه است یا سرمایه تابع نظام سرمایه داری است  و تنظیمات و روابطش  ، نظام نظام سرمایه داری

 .  جواب اصلی در اینجا آمد

ادله دارد. آن وقت باید معادلة آن را در مند است و مع ، گسترش و توسعه سرمایه به نفسه قاعده گفته شد رشد اگر

 .  تنظیم نظام اجتماعی رعایت کرد

شود و لذا نظام را هم به نظامی که در  ؛ بلكه سرمایه در نظام اصل می داری اصل نیست ، نظام سرمایه تعریف سرمایه در

آورید و اجازه رشد  را فراهم می. مثل اینكه نگهداری قواعد رشد سرمایه  کنید , تعریف می کنند داری می آن سرمایه

 .  دهید می

 .  ؛ معنایش این است که خود سرمایه هویتی ندارد داری اصل در سرمایه است اگر گفته شد نظام سرمایه پس

 .  ؟ یا سلول سرمایه شاید اسكناسهای پول باشد شود ( آیا شرکت, سلول آن سرمایه میس

کند و طلب استقالل  فته شد شرکت اختیارات را از مالكین حذف میاالسالم والمسلمین حسینی: خیر. وقتی گ حجت

,  کند ؛ یعنی خودش نظامش را تعریف می کند, در حدی که خودش برای مدیر تعیین کردن، قانون دارد نسبی می

.  دمدیر عامل کارآیی ندارد، او را عوض کنی ینگوید ا . مثالً خودش می کند منتهی به صورت نظام سلولی تعریف می

. به عبارت دیگر معنایش این است که خود سرمایه  آورد کند و مالک دیگری را می خودش مالک دیگری را رد می

؛ یعنی صحیح است که تخصیص موضوعی به کار  گونه نیست . ولی پول این موضوع بحث قرار گرفته و این سلولش است

، باید و  ید سرمایه نگاه شود و بخواهد سازمان پیدا کند؛ ولی اگر پول از د بین همه کارها است سطهخاص ندارد و وا

تواند همه  . آن وقت اگر سرمایه توانست در سطح ارگانیک قرار بگیرد، می تری برود یک مسافت طوالنی  ارگانیزه شود

 .  ها را به هم وصل کند سلول

. در ساختار سازماندهی که پیدا  بدست آمد« ، ساختار سازمانی و ساختار ارگانیزه شدن ساختار سلولی »با این فرض  پس

. ارگانیزم در حال رشد به  آید یک سازمانی است که در عین حال یک نحو ارگانیک در آن وجود دارد شود به نظر می می

 .  معنای نهایتش نیست

 ؟ ( یعنی در حد بلوغش نیستس
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اول   ک تكاملی قائل بشویم؛ یعنی گفته شوداگر یک ارگانیزم و ی  االسالم والمسلمین حسینی: به عبارت دیگر حجت

. پس  تولد یک موجودی است، بعد مراحل رشد است که مقابل تكامل است. آن وقت توسعه اش را باید در تكامل دید

. ولی اگر خصوصیت سازمان این باشد که وقوع سازمان به وسیله سازماندهی واقع  ارگانیزه شدن در بانک ممكن است

ارگانیزه شدن سرمایه و سازماندهی جریان پول به این معنا است که از کجا پول وارد شود و به کجا برود ؛ ولكن  شود می

گرانه خود  کند که حیات سلطه و برگردد؛ اما ارگانیزه شدن به این معنا است که پول حیات اجتماعی جدید پیدا می

، در حالی که تا قبلش  کند صورت کاالیی تعریف میسرمایه است و معنای حیات سلطه گرانه این است که انسان را به 

شود، نه از اول توسعه در توسعه حتی صحبت از کاال  شد. کاالیی شدن انسان از اول ربا شروع می کاالیی تعریف نمی

 گوید در تولید نسل دو تا بچه بیشتر نباشد و قوانین ً می مثال یعنی؛  کند کردن نیست، بلكه هر مرحله را تحدید می

. به عبارت دیگر تسلط یک عده بر یک عدة دیگر به  گیرد بهداشت، قوانین فرهنگ و هر چیز دیگر را در اختیار می

و   چقدر باشد تولدشگوید تعداد  ؛ یعنی می شود . در بلوغ, انسان کاالی استاندار می وسیله ارگانیزه شدن سرمایه است

 .  گوید چیز دیگر را می چه چیزی را بخواند و کجا اشتغال پیدا کند و هر

، بهتر است که  رسد ، البته هنوز هم به نظر می در قسمت دوم باید سازماندهی یا ارگانیزه شدن سرمایه را نوشت پس

؛ یعنی آیا موجود ارگانی بنفسه کمال دارد یا کمالش را باید علی حده تعریف  مفهوم ارگانیزه برای تكامل قرار بگیرد

 ؟  کرد

 .  تواند کمال یاب باشد ً می ( بعداس

االسالم والمسلمین حسینی: یعنی کمال قابلیت این را دارد، که گفته شود پرورش موجود زنده امر دیگری است،  حجت

 .  تواند موضوع بحث قرار گیرد، که بگویند قواعد پرورش آن را هماهنگ کنید که می

. قواعد  کند ، چون مدل کاری که اینجا می ً اینجا ارگانیزه شده است . حتما ً نگاه کنید  قواعد پرورش را بخواهید، بعدا اگر

آورند که یک مرحله تولدش است و یک مرحله پرورش  کنند و می ً فالن حیوان را اهلی می . مثال کند پرورش را بحث می

 .  . ارگانیزه شدن, مرحلة تولد است آن است

 ( دو تا سوال باقی ماند:س
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های عادی را در نظر  گیرید یا فقط بانک که برای بانک است، بانک مرکزی هم در نظر میـ آیا در مرحله دوم 1

 ؟  گیرید می

 .  االسالم والمسلمین حسینی: خیر. در اینجا بانک مرکزی مطرح نیست حجت

 ؟  کنید یا بانكهای خصوصی هم است ها مثل بانكهای ایران که همه دولتی است فرض می ـ آیا بانک2( س

 .  االسالم والمسلمین حسینی: خیر. خصوصی هم است؛ یعنی مرکز اجتماعی است حجت

های مثل سویس که اعتبارش به اندازه ای است که مردم برای حتی گذاشتن پس انداز هم  ـ آن وقت در بانک2( س

نگهداری کننده را  ، حاضر هستند پول کار فرد کنند ؛ یعنی غیر از اینكه پس انداز باز می حاضر هستند که پول دهند

 ؟  بینید . این را در کجا می بدهند

، سوئیس تنها کشوری است که بیشترین درآمدش را از ارز   االسالم والمسلمین حسینی: در بین کشورها حجت

 .  آورد دانشجوئی و نزول بانک به دست می

 .  ی کندتواند بهره بردار هایش دارند، از بانكهایش می ( به خاطر اعتباری که بانکس

های بزرگ  االسالم والمسلمین حسینی: به عبارت دیگر بانک سوئیس غیر از اعتبار اقتصادی که خیلی از بانک حجت

. معنای اعتبار سیاسی این است که به هیچ قیمت حاضر نیست که بگوید کسی که  دنیا دارند، اعتبار سیاسی هم دارد

 ؟  در آنجا پول گذاشته چه کسی است و چه اندازه است

 .  به هر دلیلی مصادره کند( یا س

؛ بنابراین هر کس از هر کشوری بخواهد جایی پول  االسالم والمسلمین حسینی: خیر. اولین قسمت این نیست حجت

تواند، رباهای بزرگ  . به همین دلیل هم سوئیس می گذارد ، در بانكهای سوئیس می بگذارد که کسی نداند و افشاء نشود

 .  زیاد است ر، بسیا حجم پولی که جذب شده؛ یعنی  سنگین جهانی بدهد

 ؟  کنند توانند بكنند یا نمی ( چگونه است که کشورهای پیشرفته مثل ژاپن و آمریكا و آلمان چنین کار را نمیس

؛ کشورهای دیگر تولیدات دیگر رسمی دارند که  االسالم والمسلمین حسینی: چند چیز را باید در نظر داشت حجت

،  گونه شد . وقتی این کنند ؛ یعنی شبیه شرکتها کار می دند که استخراج منابع و فروش بازار داشته باشندً نیازمن طبیعتا

ولی سویس تنها کشوری است که برای خودش  منابع باشد،  راجدستگاه سیاسی شان باید تابع منافع شان در استخ
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؛ یعنی درآمد ارزی آن روی  خود گذاشته است  ی. بانک را صنعت اصل صنعت روابط تولیدی خاصی را تعریف نكرده است

 .  ها هم پول بگیرند و نزول دهند ؛ یعنی دانشجوها بیایند پول خرج کنند و بانک چرخد ربا و دانشجو می

؛ یعنی یک جزیرة پولی درست کردند که هیچ گونه  بر این که غرب هم از بقاء سیاسی آن حمایت کرده است عالوه

شود که تمامیت ارضی آن  هیچ دغدغه ای برای سوئیس نمی  ای منشاء ً پیشرفت سالحهای هسته ثال، م کنند تهدید نمی

 .  به خطر بیافتد یا رژیم سیاسی شان دچار خطر شود

 ؟  ( چراس

االسالم والمسلمین حسینی: چون یک حالت کنسرسیومی برای خود غرب و آمریكا پیدا شده که در یک جایی  حجت

؛ یعنی توطئة جهانی بر حفظ استقاللش هست. مسئله دیگر این است که  آن را به هم نزنند بانک درست کنند و

 .  نخورد هسوئیس از تنها کشورهایی است که در جنگ بین الملل دوم از آلمان صدم

 طرفی آن از هر دو طرف, یعنی هم از طرف متحدین و هم از طرف متفقین پذیرفته طرفی کرد و بی ( یعنی اعالم بیس

 .  شد

. رئیس جمهور مردم را مسلح کرد و گفت من  االسالم والمسلمین حسینی: آلمان سعی کرد که آنجا را بگیرد حجت

 . آلمان نتوانست وارد شود و بگیرد.  لشكری جز خود مردم ندارم

 .  ( یا اینكه از اول بی طرفیش را پذیرفته بودس

به دلیل آنكه ملتش را مسلح کرد و گفت ملت است که از خود  االسالم والمسلمین حسینی: خیر. بی طرفیش را حجت

 کند، پذیرفتند.  دفاع می

 .  شان به صورت پارتیزانی وسط میدان آمدند ( کشورهای دیگری هم نبودند که مردمس

، آنجا کل مردم بود. دولت گفت من ارتشی برای مقابله  االسالم والمسلمین حسینی: ولكن همه مردم نبودند حجت

 .  ، خود مردم ارتش هستند دارمن

   پردازند ( اینجا برای خدمات هزینه هم میس

. و پرداخت هزینه برای خدمات به خاطر  پردازند االسالم والمسلمین حسینی: اینجا برای خدمات هزینه هم می حجت

تر عمل  تواند قوی می؛ بنابراین ستون دوم هم  ؛ یعنی ستون اول قوی تر است این است که معنای تجمع بیشتر است
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ً وام و  , طبیعتا شود اعتبارش جهانی تعریف می ن. چو شود کند. یعنی اعتبارش درون کشوری دیگر تعریف نمی

توان گفت  . پس بنابراین با مسئلهء وام می کند . در ماهیت قضیه فرقی نمی تواند جهانی باشد های آن هم می سپرده

. پس اینجا ارگانیزه شدن است و عبارتی را که برای ارگانیزه شدن  آید ست میبه د« پیدایش ارگانیزه شدن سرمایه»

 .  است« امكان ارگانیزه شدنِ اجتماعی سرمایه: » نوشت ایدب

«علیكم و رحمت اهلل و برکاته والسالم»  





 بسمه تعالی

 ای کالن اقتصادیه مدل تنظیم سیاست

 21جلسه 

 09/01/1377تاریخ جلسه:  3131جلسه:  کد

شود، تا مشخص شود غرض ما از  بیان می« تحرك»االسالم والمسلمین حسینی: ابتدا تعریف مختصری از  حجت

 «. تحرك»

از پیدایش مراکزی برای تجمع سرمایه، حضور سرمایه در آن مراکز حضور پیدا کرد. با توجه به این که سرمایه  بعد

رفتاری قبل از حضور در بانک دارد بنابراین یک باید بعد از پیدایش این مراکز رفتاری داشته باشد تا منشأ یک فعالیت 

رسد، سودی که  ه سود آوری. )غیر از سودآوری جامعه که میب ل. به عبارت دیگر وقتی که پو جدید اجتماعی بشود

 کنند(. آیا این تحرك از اول برای سرمایه است یا برای بانک؟  مراکز کمپ می

 .  حسینی : در اینجا فعال ً تحرك برای بانک است مهندس

 ؟  )ج( آیا تحرك برای بانک است

ع نسبت به سرمایه داشته باشد، اگر مانند شرکت با آن رفتار )س( تحرك برای بانک است. البته تحرك بانک باید سه نو

 «. ، تحرك شرکت ، ثبات شرکت هویت شرکت»کنیم، 

 بود. « ، ثبات سرمایه و تحرك سرمایه هویت سرمایه»تحرك شرکت از طریق  که

آنجا جمع شده در ، یعنی پولی که مال مردم است و آمده در  شود )ج( سرمایه در جریان ارزش افزائی خودش واقع می

. سؤال این است کلیه معامالت که با پول انجام  حال اضافه شدن است؛ که اضافه شدنش به چند صورت قابل تصور است

 کند؟  ، دارای قدرت پولی است، حال با قدرت خودش چه می گیرد می

دریافت « ربا»کند ؛ یعنی  می . نگاه اول این است که پس انداز رابیشتر جذب شود به ربا نگاه کرد چند صورت می به

« تأمین کاال، تبدیل کاال و مصرف کاال»کند به اندازه در کار خود تالش کند که در بهینه کردن  کننده اش را مجبور می

خواهد بهینه سازی را در برابر سرمایه به حداکثر برساند مجبور  وچون می دفاصله نسبت بین هزینه و راندمان را باال ببر

،  تأمین” توان گفت این سه خصوصیت بهینه  . بنابراین می شود که حتما ً کلیه عوامل تولید را بكار بگیرد یو ملزم م
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تا بوسیله بهینه خود فاصله  ، ، ضروری است شد گفته می“ ، تجزیه و ترکیب  تأمین” شبیه آنچه که در “ تبدیل و مصرف 

 .  بین هزینه و راندمان را به حداکثر برساند

این است که باید زیان را به انسان منتقل بكند، نه کاال، برای رسیدن به این هدف باید در چند “ ربا ” بعدی به  نگاه

، یعنی باید برای مسئله  ابتدا ً باید انسان را در محدودیت اشتغال قرار بدهد -1جهت نسبت به انسان سختگیری کند ؛ 

. به عبارت دیگر باید دید  ر را بتواند به ارزانترین قیمت تأمین بكندکا ویاشتغال یكسری انحصاراتی قرار بدهد که نیر

این است که “ بهینه مصرف ” ؟ معنای  ، بدست بیاید از چه جاهائی ممكن است“ ، مصرف  ، تبدیل تأمین” بهینه شدن 

، یعنی باید الگوی  كندب مینشود که بتواند وضعیت ثبات سرمایه را تض اجازه مصرف و ارضاء به شرطی به انسان داده می

. که الزمه آن  مصرف بگونه ای تنظیم شود که به ضرر و زیان سرمایه نباشد و حتی قبل از مصرف حق سرمایه کم بشود

بوجود آمدن مصرف طبقاتی است. غرض از مصرف طبقاتی این است که باید مصرف بگونه ای تنظیم شود تا آن کس 

. که الزمه این معنا  تر باشد ، پائین حق مصرفش نسبت به کسی که سرمایه دارد ، ندارد، ولی سرمایه  کند که تولید می

 .  بهینه شدن مصرف به نفع سرمایه است

 .  ، مزد و ساعات کار به نفع سرمایه تمام بشود ، حتما ً باید مسئله اشتغال ، که حد وسط بود تولید ) یا تبدیل ( در

، بلكه باید سه  شود که افراد فرصت کافی برای رشد معنوی خود داشته باشد در ساعات کار به گونه تنظیم نمی یعنی

توانند اضافه کاری کنند یا پورسانت بگیرند و کار کنند درآخر هم  شیفت یا دوشیفت کار بكنند و تا آنجائی هم که می

. مسئله  نیروی انسانی استیكی از راههای صرفه جوئی مسئله  راینبناب«. هشتشان گرو نُه اشان باشد»به قول معروف 

. به عبارت  بعدی صرفه جوئی در تأمین مواد است، یعنی مالكیت منابع در هر کجا که باشد باید ارزان خریداری بشود

تواند رشد بكند پس برای این منظور باید  با حداقل قیمت خریداری نشود باز هم سرمایه نمی“ تأمین مواد ” دیگر اگر 

توان فاصله  گیریم. که در اینصورت می حد بخورد، که قسمت تأمین را ارزانی منابع در نظر می سه چیز نیروی انسانی

 هزینه و راندمان را به حداکثر رساند و ارزش افزایی را به نفع سرمایه حفظ کرد. 

. آنوقت سوالی  . تا کاالیی شدن انسان را نتیجه بدهد دیگر این است که همین کارها در الگوی توسعه انجام شود مسئله

شود این است که آیا اینها باید در فصل توسعه مطرح شود و آیا غیر از اینها چیزهای دیگری هم  که در اینجا مطرح می

 ؟  است یا خیر
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باشد این است که در رشد تكنولوژی هر چند فاصله بین هزینه و  ای که در رشته تكنولوژی قابل تأمل می مسئله

، اما نباید رشد آن در جهت نفع عموم باشد ؛ بلكه باید تكنولوژی در جهت توسعهء  شود فه می، اضا راندمان و برآیند

 .  سرمایه رشد کند

“ ربا ” ، نیروی انسانی و مصرف ) در مصرف طبقاتی ( در توسعه بخاطر باال بردن  ، ارزانی منابع طرح بحث تكنولوژی پس

 .  باشد می

 .  دهد ید دربارهء خصایصی از سرمایه صحبت شود که تحرك بانک را نتیجه می، با )س( چون بحث در تحرك بانک است

 .  را نتیجه بدهد“ ربا ” )ج( یعنی باید 

 .  کند )س( در ضمن باید توجه نمود که سه تا خصوصیت است که بانک را از شرکت جدا می

 است. « کار»، ولی موضوع در شرکتها  است« پول»موضوع معامله بانک  -1

، صاحبان سهام  ، یعنی در شرکت شود دون اطالع و درخواست صاحبات سهام و صاحبان پول معامالت انجام میب -2

، ولی در اینجا با پولش حساب جاری باز کرده است یا حساب پس انداز قرض الحسنه است  گذارند تا سود ببرند پول می

 .  کند ز پول شان در سرمایه گذاری استفاده میا نکو لزوما ً این حساب حساب سرمایه گذاری نیست، هر چند با

 .  کنند به هیچ وجه حق دخالت در تصمیمات ندارند )ج( حتی آنهایی هم که سرمایه گذاری می

، بخالف  گذارند ، چه خودش و چه مشتریانی که پول برای سرمایه گذاری در بانک می خواهد سود تضمینی می -3)س( 

، احتماال ً نسبت تحرك بانک  ویژگی درنظر باشد 3ارند به عبارت دیگر اگر این شرکت که این سه خصوصیت را ند

 .  شود خیلی راحت تر نسبت به سرمایه گمانه زده می

 ؟  آن چه چیزی است . دومی موضوع فعالیت پول است نه کاال -1)ج( پس 

شد که برای سرمایه گذاری پول در بانک . یعنی اگر مطلع هم با کند بدون اطالع وارادهء صاحبان پول کار می -2 ) س (

 .  گذاشته اند اما محل سرمایه گذاری و بیالن کار اصال ً در بانک مطرح نیست

. آیا ویژگی دیگری غیر از این سه  خواهند کنند سود تضمینی می هم خودش و هم مشتریانی که سرمایه گذاری می -3

 ؟  ، آیا همه یا یكی از اینها عامل تحرك بانک است ا است؟ و اگر فقط این سه ت توان شمرد تا برای بانک می
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گذارند بخاطر خدمات است، یعنی اصوال ً معنای  )ج( اولین عامل تحرك بانک این است که اصوال ً دسته ای که پول می

،  سود . به عبارت دیگر سپرده گذاری برای ، نه بدلیل سودآوری سرمایه باشد تجمع ) تجمع پول ( بدلیل خدمات است

 .  ، بلكه اولین پایگاه پولی بانک ارائه خدمات است اولین پایگاه پولی بانک نیست

 ؟  کنند و قدرت ریسک هم ندارند اند مانند آنهای که سرمایه گذاری برای سود تضمینی می )س( اما بعضی اینگونه

خواهند و  ، عده ای که سود می داد یعنی،مهم این است که پول آن تع ، تعداد آنها در جامعه خیلی محدود است )ج( بله

، در حالی که همه مردم مشغول کار هستند فرضا ً اگر ایران شصت میلیون نفر جمیعت  کنند خیلی کم است کار نمی

بگوییم شش میلیون نفر در جامعه بی کار باشد و از راه   که مثال ً دتوان پیدا کر . حتی ده درصد این جمعیت را نمی دارد

. به عبارت دیگر هر جامعه ای که مالحظه شود مردم آن جامعه مشغول  رده گذاری در بانک زندگی بكنندسود سپ

است ؛ مثال ً از فعالیت « پول»، یا توزیع هستند و فعالیت اقتصادی دارند و محور کلیه مبادالت و فعالیت اقتصادی  تولید

شود و  دهد. تا کسی که سوار تاکسی می ر تومان پول میاقتصادی استادی که یک منشی دارد و به آن ماهی بیست هزا

، )  توان جامعه ای را فرض کرد که در آن حجم سود ، پول در کلیهء فعالیتها هست و نمی دهد یعنی ، پول می گردد بر می

ست ، بله ! ممكن است ازجوامع دیگری که باز در آن جامعه مشخص نی باشد فعالیتشسود سرمایهء سپرده ( بیش از 

، اینقدر پول جمع شده باشد، در حالی که این پولها تنها مال کشور  کنند، مثالً در کشور سوئیس چه کسانی کار می

کنند بعد این پولها بدست یكعده ای برای گرفتن در سویس  ، بلكه افرادی در جاهای دیگر کارهایی می سوئیس نیست

 .  شود سرمایه گذاری می

، قابل قیاس نیست.  گذارند قتصادی در برابر حجم کسانی که برای گرفتن سود فقط پول میدیگر حجم فعالیت ا بعبارت

. پس انجام امور جامعه  چون مردم یک شهر از صبح تا شام یا مشغول کار توزیع یا خدمات فرهنگی یا بهداشتی هستند

شود، تا  یزی در آن وارد یا خارج نمیبسته فرض شود که هیچ چ عه. یعنی یک جام ، محال است ، منهای کار بوسیلهء ربا

 .  محال است“ ربا ” ، گرفتن  ای ربا بگیرند؛ یعنی بدون کار یک عده

دارد “ پول ” ، مسئله فعالیتهای اقتصادی است. فعالیتهای اقتصادی واسطه ای بنام  بخشی که هر جامعه دارد مهمترین

گیرد و سعی بانک این است که کل این قدرت را بگونه  که این واسطه قدرت کل آن جامعه را از نظر اقتصادی دربر می

شود  ، هر چند موفق به جمع آوری کل سرمایه ها نمی جمع کند، یعنی همهء سرمایه ها را در مراکز  ای وارد مراکز بكند
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. آنوقت به هر نسبتی این کار را بانک با  تواند سرمایهء فعالیتهای اقتصادی کل جامعه را به مرکز بیاورد ولی به نسبت می

شود قابل  ک میبان سبت. یكی از شرایطی که موجب باال رفتن ن رود ، قدرتش باالتر می موفقیت بیشتری انجام دهد

، یعنی باید این تسهیالت را در همه جا و بصورت سریع و  دهد دسترسی بودن تسهیالتی است که بابت خدمات ارائه می

 .  مكانیزه شده در اختیار مردم قرار بدهد و سرویسهای خدماتی آن از تحرك باالئی برخوردار باشد

، ولی اگر هر  سپارند ند کم کم پول های خود را به بانک نمیمثال اگر مردم در بانک یک ساعت در صف بایست بعنوان

، هیچ معطلی نداشته باشند و تعداد شعب به اندازه ای باشد که هر کسی در اولین شعبه با  لحظه که رجوع کردند

 .  کند رجوع می ک، حتما ً به بان کمترین زمان بتواند کارش را جلو ببرد

. به عبارت دیگر باید آمد و شد  کند پول زیاد تجمع پیدا می  ، د بانک بتواند ارائه دهداگر تسهیالتی که قبال ً بحث ش پس

و جریان پول در این مرکز مثل یک شبكهء هیدرولیک باشد که از استخراج منبع آب تا رسیدن به مصرف مرتبا ً آب را 

تواند از زمان کوتاه  اشتگی پیدا کند، و می، یعنی در تقاطع رفت و آمدها هرچه پول بیشتر انب چرخاند. پس در مراکز می

 .  بهره بگیرد

، اگر در پولی که مردم در  بهره از زمان کوتاه به این معناست که چون انباشتگی آن اصوال ً انباشتگی زمانی است گرفتن

، بعد سؤال  ود، یعنی اگر یک خطی کشیده ش گیرند آیند پول هایشان را می گذارند زمان مطرح نباشد همه می بانک می

گیرند ولی امروز ممكن  ، همه پولهایشان را می گوئید خیر می ؟ بخشدشود که آیا کسی حاضر است پولش را به بانک ب

ماند وهر چقدر پول  ... می ، شش و شخصی هزار تومان در بانک قرار دهد و فردا هم آنرا نگیرد و حتی گاهی دو ماه

بانک گذاشتند و این  ر. وقتی افرای دو ماه یا سه ماه پول خود را د آید اغ آن میخردتر باشد وسپرده هم نباشد کمتر سر

کند و در همان  گذارد و صد روز دیگر برداشت می آید پول می ، مثال ً امروز کسی می پول مدتهای متناوبی در بانک ماند

ایش این است که گویا مثال ً این ، معن کند گذارد ومدت دیگری برداشت می آید دربانک پول می روز شخص دیگری می

. بنابراین زمان بین تولید و مصرف اجتماعی  هایش عوض شده اند فقط مالک ، استصد تومان همیشه دست بانک 

تواند ایجاد انباشت بكند. اگر چرخش پول بین زمان تولید و مصرف موجب انباشت شد و  مهمترین چیز است، که می

ً انباشت جدید پیدا  ددا، مج سرمایه به نفع دادن خدمات بیشتر بانكی استفاده بكند بانک هم توانست از این انباشت

تواند  ، می ، بتواند از فاصله زمانی انباشت سرمایه استفاده بكند . حاال اگر بانكی که در مرکز شهر دایر شده شود می
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. پس معنای  ت بیشتری را بهمراه دارد، مجددا ً انباش شعبش رابرای ارائه خدمات، بیشتر بكند و زیادتر شدن شعب

 . به خوبی روشن شد وصیفبا این ت« تحرك بانک»

گیرد به بیان دیگر از فاصلهء زمانی  ، ربا می یعنی بانک در فاصلهء زمانی داد و ستد ، وقتی انباشت سرمایه شد بنابراین

باید انباشت آن  و با ایجاد واحد خدمات دومیتواند یک مرکز خدمات جدید بزند  گیرد و با گرفتن بهره می پول بهره می

تواند همیشه مثال ً روی از سرمایه ای  مرکز جدید پول اولی برگشته است می جادبه نسبت افزایش پیدا بكند و چون با ای

کند مرتبا ً ارزش افزایی ایجاد کند وانباشت جدیدی را تأمین بكند و مرکز جدید خدماتی  که در بانک رفت و آمد می

. بنابراین مسئله سود بدون پرداخت  ، مجددا ً نسبت به آن جدید ارزش افزایی ایجاد کند بزند و با انباشت جدید خدماتی

کند ؛ ولی سود یا ربا از پولی  . بله! در مرحله بعد مشتری برای سود هم قبول می سود به مشتری رکن اساسی بانک است

، یعنی از کلیه عوامل مولد سرمایه در کشور باالتر  ل انباشت سرمایه استخواهند از مهمترین عوام که از آن سود نمی

 .  تواند مرکز تجمع درست بكند کند ؛ یعنی مرتبا ً می مرتبا ً تحرك سرمایه پیدا می بانک. لذا  است

و قدرت خودش  ، مرتبا ً شعبه بیشتر و انباشت بیشتر ایجاد بكند تواند در دادن وام تاکنون معلوم شد که بانک می پس

. تحت  ، به عبارت دیگر کلیه عواملی که در هر گوشه ای از کشور مشغول فعالیت اقتصادی هستند را قوی تر بكند

. و مرکز سرمایه به این وسیله مرتبا ً گسترش  آید می رآورد یعنی تحت پوشش تجمع سرمایه د پوشش خودش در می

 .  کند سازماندهی آن هم مرتبا ً گسترش جدید پیدا می، یعنی تعداد مراکز زیاد شده و  کند پیدا می

، نحوهء بازگشت آن  بیشتر در این مرکز بیاید“ سرمایه ” دهد این است که هرچقدر  مسئله ای که درسرمایه رخ می اما

 توانست گذرد. یعنی آن بخشی که اسمش تجمع سرمایه بود و می برای عوامل تولید در بخش تجمعی از یک فیلتری می

. اما در خود  . پس یک خصلت سرمایه برای بانک ایجاد مرکز جدید و توسعه جدید برای تجمع بود آنرا وام بدهد

، باید دید انتقال آن به فعالیتهای اقتصادی  ی جمع شده، که مقداری از راه تجمع یعنی تجمع یافته بدست آمده سرمایه

، عین شرط آن سود تضمینی  شود . جمع می در زمان است ؟ سرمایه بصورت مشروط که سود گذرد از چه مسیری می

، بعبارت دیگر با عدم پذیرش ریسک اینگونه نیست که در عینیت ضرر  باشد اثر اقتصادی آن نپذیرفتن ریسک می ، است

قه جبران ، مثال با گرفتن وثی کند ، ولی نباید ضرر به سرمایه بانک بخورد ؛ یعنی بانک عدم ضرر را تأمین می واقع نشود

، یعنی در واقع  در این قسمت وقتی که ضرر به سرمایه را نپذیرفت بانک. اما نحوه ایجاداش اینگونه است که  کند می
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 -1آنچه که باید در به حداکثر رساندن فاصلهء بین هزینه وبرآیند باشد بخوبی انجام گرفته است به عبارت دیگر باید 

در جامعه بوجود بیاید و اال  یدانحصارات هر چند خرد با -2ه نفع سرمایه انجام بگیرد ب“ مصرف   ، ، تبدیل تأمین” ارزانی 

شود یعنی ابزارهایی ولو ابزارهای خرد ) که بحث فعلی است ( ودر مدل  بازپرداخت دیون به بانک غیر ممكن می

قبول کردن بانک با پذیرش امتیاز ،  ، به عبارت دیگر هم عنانی ثبات بانک ابزارهای کالن باید در جامعه بوجود بیاید

،  تأمین” شود وبا پذیرش این امتیازهای اجتماعی است که تبدیل به ابزارهایی  ممكن می غیرهمنطقه امتیاز شغل و 

، هر چند نخواهد نرخ پول را در اینجا کنترل کند ؛ یعنی  را به نفع سرمایه ولو بصورت خرد تنظیم کند“ مصرف   ، تبدیل

و چه نوع تولیدی انجام نگیرد ؛ ولكن باید  نجامگوید چه نوع تولیدی ا ولت خدمت گزار مدلی باشد که میخواهد د نمی

، وقتی یک شرکت بخواهد تأسیس بشود دارای چه امتیازی است که آن محدوده و قلمرو باید نیاز  بصورت عموم بگوید

، بلكه از اول قوانین  لزوما ً هم نباید شرکت باشد. هر چند  ، تحت کنترل در بیاید اجتماعی بدست این عوامل تولید

و در حقیقت عوامل مولد قدرت “ ، توزیع و مصرف  تولید” ، عوامل  برای عوامل تولید ثروت اجتماعی است که میعا

ف ، باید این عوامل به نفع رشد سرمایه تعری . این پول قدرت خرید دارد گوید اقتصادی که پشت سر پول قرار دارد و می

 .  نفع ارزش افزایی پول ) سرمایه ( باشد به، یعنی باید تعریف عوامل مولد ثروت،  اجتماعی بكند

، و الزم باشد یكی ازعوامل به نفع  الزم باشد“ ، سرمایه وابزار  نیروی کار” صورتی که برای تولید ثروت سه عامل  در

، یعنی متغیر اصلی عوامل تولید در آن  گیرد قرار می ، معنایش این است که آن عامل متغیر اصلی دیگری تغییر بكند

. اما سرمایه بخودی خود متغیر اصلی نیست ؛ بلكه متغیر اصلی آن چیزی است که وقتی بوسیلهء  شود جامعه سرمایه می

کند و جز انسان کسی نیست یعنی انسان است که گمانهء جدید و  گیرد ایجاد تغییر می سرمایه در ضیق قرار می

اصلی انسان  رتواند جاده را تنگ و فشار را زیاد بكند. اما متغی آورد در حالی که سرمایه فقط می سیت جدید را میحسا

، در  است، بعبارت دیگر اگر در قالب مثال بتوان گفت انرژی انسان مثل بنزین باشد واین سرمایه است که او را در ستون

، متغیر اصلی قدرت  ، متغیر اصلی محدودیتها نیست چرخ سرمایه جلو برودقرار میدهد تا احتراق واقع شود و  یک تراکمی

شود  ، که البته طبق مبنای مورد نظر می گردد فعالیت او را به طرف رشد سرمایه بر می ، تحرك انسان است و محدودیتها

آورد ولی  سختی می“ بدیها ” همین فشار بگونه ای واقع بشود که منشأ کرامت انسان نه او تحقیر بشود. یعنی نبرد با 



312 ···········································································································································································  

 .  کند کند، بلكه احساس عزت می انسان در برابر بدیها احساس حقارت نمی

 

نبرد با بدیها ودر تلخی و تنگنا قرار گرفتن و مرتبا ً  -1ایجاد شرایط برای تحرك انسان از دو سو ممكن است:  بنابراین

کند و تحت شرایط  یطی که هر روز انسان تحقیر بیشتری مینبرد با شرا -2بهینه شدن با حفظ کرامت و آزادگی انسان 

 .  آورد کاالیی بیشتری را در آن می

قدرت ایجاد “ سرمایه ” کند  توان از بحث انجام شده نتیجه گرفت این است که پول در تجمعی که پیدا می تا می آنچه

برای خودش در شهر یک مرکزی بكند و پس  تواند ، همانطور که یک حزب می کند ابزارهای اجتماعی خاصی را پیدا می

تواند همین کار را  ، سرمایه هم دقیقا ً می نفع خودش بگذراند به، قوانینی را  از اینكه مرید و سمپات حزبی پیدا کرد

. به عبارت دیگر هر چیزی با سودآوری سرمایه نخواند مرتبا ً منشأ مرافعات و  انجام بدهد هرچند وکیل هم نداشته باشد

شود  درگیر می ناهنجاریهایی، یعنی دستگاه قضایی مرتبا ً با  شود منازعات این دستگاه با افراد مردم و دستگاه قضائی می

است بلكه میگویند علتش باال رفتن شكایات مردم این است که باید “ ربا ” گویند علت این ناهنجاریها قبول  که نمی

گویند برای ایجاد تضمین باید امتیاز قائل  همدیگر را بخورند آنوقت می یک تضمینی درست بشود تا مردم نتوانند پول

. و در دادن امتیازات هم شرایط اجتماعی  امتیازهای موضوعی و کل امتیازاتی که فرض دارد صنفی، مثل امتیازهای  شد

ه نفع سرمایه حذف در رقابت به نام مقنَن شدن ب شود که آزادی عمومی برای عوامل تولید به گونه ای تعیین می

،مداد  ای که از ظرفیت بازار باال باشد دازهخواستند مداد بسازند به ان . لذا در اینصورت اگر افراد متعددی می شود می

. ولی اگر قید صنفی یا قیدهای دیگر زدند به هر میزانی که تعدد قید باشد به همان میزان تعداد کسانیكه  شد ارزان می

 محدودماند و عرضهء  ، بازار تقاضا می شود آنوقت به هر مقدار که کمتر شد شوند کمتر می ه عبور میاز این قیدها موفق ب

. پس آن چیزی که موجب  شود که محدودیت عرضه امكان باال رفتن قیمت را بر علیه مصرف کننده و به نفع سرمایه می

د، همین مطلب است که اولین مرتبهء سلطه شو در مجموعه عوامل تولید می“ سرمایه ” متغیر اصلی شدن اجتماعی 

، باید در سه مرحله انجام  استخدام اجتماعی انسان به نفع سرمایه ، . سلطهء سرمایه بر انسان گری سرمایه بر انسان است

، سودآوری معامالت ارزی است آنچه که باید در اینجا تمام شود این است که  . مرحله اولی که قبال ً ذکر شد بگیرد
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که در اینجا  شود دآوری معامالت ارزی آیا به چه نسبت منشأ متغیر اصلی شدن اجتماعی سرمایه درعوامل تولید میسو

 ؟  دهد شود که این را نتیجه می ؟ و درهر کدام از سه مطلب چه خبری واقع می موضوع این بحث است

از طریق عقد الزم و تحرك آن به هویت  )س( قبال در شرکت گفته شد که هویت یافتن آن برسمیت قانونی و ثبات آن

، یعنی اعیان سهام شدند و ثبات آن به حداقل رساندن متالشی شدن شرکت و تحرك آن پنجاه و  گردد سرمایه بر می

.  ، قانون بانک هویت و ثبات آن به خدمات و تسهیالت است . در سرمایه مراکز اجتماعی سرمایه یک درصد بجای کل بود

توان در اینجا هم این  . آیا می ا باید در سه قسمت مطرح کرد یعنی دربارهء سودآوری آن مطرح استحاال تحرك آنر

که البته باید عناوین آن با قسمت شرکت  -، ثبات نسبی تحرك سرمایه  ؟ یعنی هویت سرمایه پیشنهاد را مطرح کرد

 پول به کاال سرمایه هویت در ولی شد می تبدیل سهام به اعیان شرکت در که باشد شكل این به –فرق داشته باشد 

 پیدا نسبی ثبات و.  گیرد می قرار بانک در آن پول و شود می پول به تبدیل غیره و فرش یا خانه یعنی شود می تبدیل

دارد برخالف شرکت که برای عمومیت آن مثال ً هزار برگ  یتعموم که است این به بانک نشدن پاشیده هم از و کردن

شود که صدها نفر هم که  پذیرد ولی در سرمایه عمومیت پذیرش نامحدود باعث می سهام چاپ کرده و هزار نفر می

رود یعنی سیكل چرخشی دارد بنابراین  پذیرد مرتب هم بیرون می . مشكل نداشته باشید چون مرتب می بیرون بروند

 .  کند ثبات نسبی پیدا می یهماسر

 .  ، ثبات نسبی تجمع است )ج( یعنی تجمع

. ولی چون اینجا  )س( یعنی آنجا به حداقل رساندن تالشی شرکت به این است که رای هفتاد و پنج درصد بدست بیاید

، بجای کل  آرا. در تحرك شرکت پنجاه و یک درصد  رود پذیرد و هر کس هم خواست می عمومیت است هر چه بیاید می

. پس  دهیم ، یعنی حتی بدون اطالع مالكین معامالت را انجام می ، آنجا ولی در اینجا اصال ً سلب اختیار کامل است بود

شود منتهی در اینجا یک مورد  است واگر این سه تا بود تحرك بانک ایجاد می“ ، ثبات تحرك  هویت” برای سرمایه 

 در، یعنی ربا که بایدجای قرارگیری آن  ت که از طریق همان تضمین سود استشود که سلطه سرمایه اس اضافه می

 .  مقایسه با شرکت معلوم شود

. یعنی بانک وقتی موضوعا ً در  )ج( یک نكتهء مهم این است که موضوع بانک این نبود که مردم در آن پول بگذارند

گذارد بلكه باید گفت مردم خدمات ارتباطی شان  میشود نباید گفت چون مردم پولشان را آنجا  موضع خدمات ذکر می
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گذارد تا چكی بكشد و فرد دیگری آنرا  در بانک پول می ی، معنای خدمات ارتباطی این است که کس دهند را قرار می

 .  وصول کند

شود  ، یعنی در خود موضوع خدمت آمد و رفت اخذ شده است نه اینكه به آمدنشان جمع می است“ خدمات ارتباطی  ”

شود  گوئید به آمدن شان جمع و رفتن شان خالی می شود به عبارت دیگر یک وقتی است می وبه رفتن شان خالی می

، است یعنی پیدایش تجمع  در آن تردد اخذ شده گوئید اینجا محل آمد و شد است و موضوعا ً ولی یک وقتی است می

 .  بعنوان انباشت قهری تردد است

 .  رش است)س( بخاطر عمومیت پذی

.  )ج( عمومیت پذیرش اینگونه نیست که کاری به برگشت پول نداشته باشد بلكه موضوعش موضوع رفت و آمد است

. ترافیک یعنی حمل ونقل کاری در خیابانهای این کشور  ، قواعد ترافیک که مثل قواعد پارگینک نیست مثل ترافیک

، یعنی پول است. این  انک و شرکت اوال ً به موضوع فعالیت بانک. پس فرق بین ب چگونه تقسیم بشود که کار قفل نشود

شود چون موضوع بانک که تجمع سرمایه است اصال ً بمعنای جلب مشتری برای فروش یک کاال  تفاوت عمده ای می

ل که . مهمترین قدرت بانک این است که رفت و آمد در آن زیاد بشود بعنوان مثا ، حتی برای ربا دادن هم نیست نیست

شود و مردم در رفت و آمدشان  ای است که همهء خیابان ها به آن ختم می مثال برای بانک ازنظر علمی، فلكه نبهتری

است که « فلكه های محلی»، بعد یک  شود می« فلكة مرکزی»مجبورند دور آن یک دور چرخ بزنند و رد بشوند که این 

توان یک شعبه هایی برای بانک مثل  . حاال می ین فلكه ها بچرخندافراد دو یا چهار کوچه مجبور برای رد شدن دور ا

هایی برای تسهیل رفت و آمد الزم است ایجاد بشود و با  ،یعنی همانگونه که فلكه ها و میدان فلكه های محلی قائل شد

آن  دوره فلكه که . البت خورد برای تسهیل ارتباط در کار بانک هم ایجاد شعبه الزم است نداشتن فلكه کارها گره می

. مردم برای اینكه  اقتصاد است“ فلكه زمانی ” کند چون بانک  زنند نسبت به شعبه بانک خیلی ضیعف عمل می چرخ می

کنند، در صورتی که چک چه بی مدت آن  ، چک را قبول می پول شمردن و پول دادن و پول گرفتن زمان کمتری ببرد

امتیازی ندارد و لكن برای یک بازرگان بسیار مهم است در  هت، هیچ گونو چه مدت دارش که مثل معامالت نسیه اس

خواهد قرار دهد ولی با نوشتن یک کلمه صد هزار تومان با شماردن صد  حالی که پول نقد هم دارد و زمان هم نمی
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قابل قیاس نیست  . یا نوشتن یک میلیون تومان با شماردن یک میلیون تومان هزارتومان اصال ً برایش قابل قیاس نیست

 .  یا نوشتن پنجاه میلیون تومان و شمردن پنجاه میلیون تومان قابل قیاس نیست

کند و الزم نیست انسان دریک شهر دور بیفتد تا مثالً اگر  همانگونه که پول واسطه است و معامله را سهل می یعنی

برود یک کارتن مداد بدهد و از او مثال ً یک مقدار  مداد دارد ببیند چه کسی کاسه دارد و به مداد هم احتیاج دارد تا او

، من به هر مقدار از هرچیز  گوید هر مقدار از هرچیز که داری کند یعنی می . پس پول معامله را تسهیل می ظرف بخرد

ان باید گذارم و این است ولی اگر پول نبود انس ، در کوتاهترین زمان در اختیارت می که متناسب با قدرت خرید تو باشد

در عوض بگیرد،  تواند خواهد و چه چیزی دارد که بجای آن می بگردد و ببیند چه کسی از آن جنسی که او دارد می

خواست مجبور بود سوال کند که در  خواست نبود مثال ً کاسه داشت ولی مداد نمی گاهی هم برای اینكه آنچه که می

نیازش پارچه بود باز الزم بود برود بگردد وکسی را پیدا بكند که به جای برابر مداد او چه چیزی نیاز دارد و اگر فرضا ً 

در قدیم بسیار با زحمت « کاال به کاال»بعد پارچه را بیاورد ازاین شخص کاسه بخرد. معامالت  اخواهد ت پارچه مداد می

 . االن است“ کاال به کاالی ” شد و غیر از  انجام می

، آنهم  توان بالفاصله پیدا کرد که چه کسانی مشتری چه نوع کاالئی هستند العات میموجود است وبوسیله اط اطالعات،

شود  در توناژهای بزرگ است که این هم نسبت به کاالهای استراتژیک مثل نفت و انرژی و امثال ذلک است که می

ول است، تسهیالت پولی است . کار بانک هم از سنخ خود پ رد، ولی پول نقش تسهیل کننده را دا مبادله ای انجام داد

گوید روی یک  کند مثال ً برای یک معامله می . زمان چرخش پول را خیلی تسریع می کند یعنی پول را در زمان سهل می

  ، کاغذ ده میلیون بنویس که اگر با اسكناسهای هزارتومانی قرار بود شمرده شود و هر بسته هم صد هزار تومان بود

، در حالی که به  شد و الزم بود به هزار برگ بشمارد شد و ده میلیون صد بسته می بسته می آنوقت هر یک میلیون ده

، بلكه از داخل دفتری که بنام  شمارد توان نیم سطر نوشت و شخص گیرنده هم نمی جای شمردن ده هزار برگ می

“ آمد و شد ” ها بار باشد پس  گیرد نه ده یكبار انجام می ارشکند یعنی شم خریدار است به اسم فروشنده وارد می

، تبدیل کاال به پول  چیزی که گفتید  . بنابراین این درباره آن شود موضوعاً، موضوع کار بانک است که تجمع پیدا می

. در حالی که ودتوان بانک تأسیس نم هویت سرمایه و موضوع کار بانک است البته قبل از اینكه پول بوجود بیاید نمی

، هویت یافتن مراکز اجتماعی  که برسمیت شناختن بانک در بند اوّل، یعنی هویت یافتن بانک استطبق مفروض شما 
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توان درست کرد پس بنابراین عنوان اولی شرکت  ، یعنی بانک برای کاال نمی معنایش این است که قبال ً پول باشد

 تواند برای سرمایه قرار بگیرد.  نمی

. چون  تواند جزء تفاوتهای عمده بانک با شرکت باشد ا محدود افراد بود اینهم نمیکه عمومیت پذیرش ن عنوان دومی اما

تفاوتش به این است که معامالتش موضوعا ً رفت و آمد است موضوعا ً ارتباط است مثل اینكه کلمه در وضع موضوعا ً 

هم موضوعا ًبرای تسهیالت  برای ارتباط است و خاصیت دیگری ندارد، یا تلفن موضوعا ً برای ارتباط است و بانک

تواند و صحبت از پذیرش شرکتی نیست چون برای سرمایه گذاری درست نشده است  ارتباطی است. یعنی موضوعا ً نمی

یک  میشه، پس بنابراین ه برند گذارند وافراد هم سرمایه می آیند سرمایه می و اینگونه نیست که گفته شود افرادی می

 ، سرمایه است. ، بلكه باید گفت مسئولیتش ارتباطی است و چون ارتباطی است مقدار انباشت سرمایه است

 )س( خدمات ارتباطی جزء مسئولیتهای خُرد آن بحساب آمده 

)ج( یعنی نتیجه ارتباط تجمع است پس باید بحث حتما ً روی تجمع باشد در اینجا تجمع ارتباطی است که نوع 

عنی تجمع ارتباطی است تجمع ارتباطی که دارد مهمترین بحثی که هست تجمعی آن با نوع تجمع شرکتی فرق دارد ی

. آنوقت کلیه معامالت سودزای بانک،  ببرد اندتو این است که از این تجمع ارتباطی چه سودی برای گسترش خودش می

ت پول شروع ، معامالتی هستند که کارشان را با تجار شود و معامالت سودزا علت افتتاح یک بانک در جای دیگر می

، و با دست راستش که تجمع ارتباطی است  ، یعنی خدمات پولی آن در دست چپش است کنند نه خدمات پولی می

تواند بكند تجارت است یعنی  . با سود بدست آمده اولین سودی که می کند و پول در آوردن می وردنشروع به سود در آ

اش برابر با حجم صادرات و   بفروشد ولكن باز حجم باالئی نیست و حجمتواند اسناد اعتباری ملتهای دیگر را بخرد و  می

شود باید از کانال  کاالهائی وارد یا خارج می وعه، یعنی مجم واردات است. در عین حالی هم که حجم آن کم هم نیست

 .  تبدیل ارز انجام گیرد

، یک مقدار از آن مصرف  ا آن قابل قیاس نیست، هر چند از نظر اقتصادی ب شود مسافرتهائی به کشورهای دیگر می حتی

. مبادالت  شود آن محاسبه جدی کرد . ولی عمدتا ً آن چیزی که می است که حتما باید از راه تبدیل ارز صورت بگیرد

 اقتصادی بین ملتهاست. 
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از گسترش شعبه شود این است که آیا با تجمع ارتباطی که در بانک پیدا شد غیر  دیگری که در بانک مطرح می بحث

تواند انجام بدهد یا خیر؟ وقتی که ابتدائاً در گسترش مراکز موفق شد و  هایش برای افزایش تجمع کار دیگر هم می

تواند سرمایه گذاری بكند الّا اینكه از  مراکز نمی تاسیستجمع را بدست آورد باید در نظر داشت که برای ساختن و 

شود؛ بنابراین  قت در سود بدست آمده از تجمع، امكان دائم افزائی سود پیدا میتجمع ارتباطی سود بدست بیاورد، آنو

اوال ً  یاست. وقتی این دائم افزائی ممكن است که از تجمع ارتباط“ رکن و اصل ” سود در مسئله دائم افزائی تجمع 

آورد و  دیگر را میشود و ارز کشورهای  می« ارز»خودش وارد معامالت تسهیالتی بشود، یعنی خودش فروشنده 

فروشد و تفاوتش با معامالت و تسهیالت دیگر بانكی این بود که در تسهیالت دیگر هیچ گونه سرمایه ای الزم نبود  می

را داشت یعنی طرف معامله نبوده ولی در اینجا از “ ارتباط ” نقش  لكهکه بانک برای عملیات اقتصادی به میدان بیاورد ب

، مجموع ارزهائی که در  اط جمع شد اولین معامله را با بفروش ارز آغاز کرده پس حجم فروش ارزپولی در آنجا برای ارتب

است. آیا در  «رداتمجموع وا»شود معادل با  رسد و یا درحقیقت از طرف مشتریها خریداری می یک کشور بفروش می

تسهیل، خودش یک امر زمانی است و “ ان پول در زم” ؟ یعنی  تواند بخرد یا بفروشد خرید و فروش ارز زمان را هم می

، بلكه زمان فعالیتی  لكن امر زمانی بودن تسهیل به این معنا نیست که بتواند زمانی را برای مشتری بیفزای و پول بگیرد

 .  گیرد می لکند و پو را کوتاهتر می

“ زمانی ” کند، خرید زمان، اولین معامله  خرد و نقد می ، یعنی اسناد اعتباری زمان داری را که می خرید زمان ابتداء

شود و سودی  . پس یک تسهیل بخاطر سرمایه ارتباطی تجمع یافته است که وارد عملیات اقتصادی می بانک است

ت یعنی این هویت جدید با کلیه معامالتش فرق اس دید، یک هویت ج آورد آورد و این سودی که بدست می بدست می

،  رسد پس سود تجمع ارتباطی رسد بلكه سود به بانک می دارد چون سرمایه از دیگران است ولی سود به دیگران نمی

« امكان گسترش هویت»، یعنی اولین مرحله بانک  دهد هویت جدید بانک است که امكان گسترش تجمع ارتباطی را می

، گسترش تجمع  ؟ اگر توجه به سرمایه باشد«گسترش مراکز»بنویسیم بهتر است یا « گسترش هویت»ا آی االاست. ح

 یعنی گسترش هویت اجتماعی سرمایه است و فعالیت جدید آن است. 
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شود. گسترش تجمع یک حرف است و گسترش مراکز یک حرف دیگر  می« گسترش مراکز»اگر توجه به بانک باشد  و

، نگاه به سرمایه بشود تجمع ارتباطی بیشتر پیدا  ر اگر نگاه به ظاهر بانک بشود تعداد شعب زیاد شده. به بیان دیگ است

 .  کرده است

دهد؛ یعنی دائم افزائی تجمع مرتبا ً این  ، دائم افزائی تجمع را نتیجه می امكان گسترش تجمع ارتباطی سرمایه پس

. معنای تكاثر هم بخاطر  اضافه بشود و مرتبا ً یک تكاثری پیدا کند دهد که باز تجمع دیگری بشود و تجمع امكان را می

، یعنی کثرتی است و یک تكاثر است. )تكاثر از باب تفاعل است که مرتبا ً تعداد دادو ستد  همین دائم افزایی است

؟ که  ایش مثل تفاخر استکند البته باید تكاثر را از نظر لغت مورد دقت قرار داد تا معلوم شود آیا معن افزایش پیدا می

. ولی اگر تكاثر  شود ی. فخر کردن یا کثرت کردن م شود می“   نسبت به همدیگر عرضه داشتن” در این صورت کثرت را 

بمعنای خود افزائی باشد مطلب دیگری است(. این دائم افزائی که در تجمع پیدا شد بوسیله سود، تسهیل زمانی 

، خودش طرف خرید و با پول مردم معامله کرده و سودی هم به  زمانی که ارائه کردهدهد ولی تسهیل  جدیدی ارائه می

دهد خرید زمانی است و خرید زمان از خرید ارز سود باالتری دارد که اینجا  می نجامکه ا . خرید دومی مردم نداده است

مینی فقط خرید زمان ) خرید ، ولی سود تضمینی محدود است یعنی وقتی با سود تض آغاز و شروع سود تضمینی است

رود چک و سند  می فروشنده. مثال ً جنسی را کسی نسیه خریده و  ، زمان معلوم و مشخص است شود می  سند زماندار (

کند و در این نقد کردن یک فاصله زمانی است که در این فاصله بانک سودی بدست  و حواله آن را اِسكُنت ) نقد ( می

 آورد.  می

است قطعا ً متفاوت است چون در سود “ ربا ” شود با سود تضمینی که در  که در اینجا به سود داده میتضمینی  لقب

،  گیرد زمانش باید در قیمت محور قرار بگیرد در حالی که در خرید زماندار ضرورتا ً زمان محور قرار نمی“ ربا ” تضمینی 

د و در وصول ) گرفتن ( آن هم قبل از معامله شرایط خریده بشو دیعنی با یک مقدار کم و زیاد ممكن است یک سن

توان شرایط ویژه تعیین کرد و زمان را هم در آن  ویژة قبل از معامله انجام نگرفته است. در حالی که در معامله ربوی می

عتبر باید امضاء ضامن م ونفرتواند بگوید باید تضمین ملكی داشته باشد یا د ، یعنی در معامله ربوی مثال می رکن قرار داد

همه شرایط دست متعاملین نیست و « دار اسناد زمان»تواند قید بكند اما در خرید  بكند و کلیه شرایط تضمین را می

خرد. در صورتی که از شرایط خرید سند خارج بشود و شرط  معامله به وقوع پیوسته است و فرد فقط سندش را می
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، این شرط دیگر  خرم به شرط اینكه خانه ات را گرو بگذاری سند را میدیگری جایگزین شود مثل اینكه بگوید این 

که کلیه شرایط تضمین برای گرفتن وام به عهده پول “ ربا ” ، بلكه معامله دیگری است بخالف  معنای خرید سند نیست

 . پس بنابراین تضمین خریدهای زماندار در وصول حتما ً کمتر است. دهنده است

تواند سود دیرکرد بگیرد اما اگر کسی در خرید اسناد زماندار  ، می تواند تضمین را داشته باشد عالوه بر اینكه می“ ربا  ”

 شود.  بخواهد خسارت بگیرد باز ربا شده و از خرید اولیه خارج می

و « تجمع ارتباطی»،  «امكان سودآوری سرمایه»است پس اگر وصف اول آن “ ، بهره  ، زمان پول” تعیین نرخش  محور

دائم افزائی زمانی »است و وصف سوم آن باید « دائم افزائی زمانی نسبی»، وصف دوم آن  باشد« امكان دائم افزائی»

 .  قرار بگیرد« مطلق

توانست وارد  ، دائم افزائی در قسمت اول که در صادرات و واردات می توان گفت که اصالح عبارت دائم افزایی می برای

خرید بكند و لكن معین نیست که حتما در ارز رقابت واقع نشود چون یک عده ای هم در حال صادرات ویک  شود و

برند ولی  گیرند بلكه جنس می لزوما ً از بانک پول نمی نندک عده ای هم درحال واردات هستند و چیزهائی که صادر می

 .  آورند پس در یک سقفی، قدرت رقابت دارند پول می

نیست، بلكه در رقابت و سودآوری مشروط است. مشروط به این که در رقابت “ تضمینی ” در آنجا سود آوری  بنابراین

 .  بتوان مشتریها را جذب کرد

 ؟  )س( یا قوانین انحصاراتی را قرار بدهد

ی آن مشروط آورد و سودآور )ج( یا قانون انحصار بدهد، یعنی کار خود سرمایه به تنهائی نیست بلكه از تجمع سود می

 .  است که یا مشروط به رقابت وارزانی یا مشروط به قانون است بنابراین سودآوری مشروط است

 .  باشد داند در حالی که یک دائم افزائی تجمع هم ناشی از خدمات می )س( چرا فقط ارز را در دائم افزایی دخیل می

) به این مطلب خوب دقت کنید(. حاال برای زدن مرکز  )ج ( ارائه خدمات مساوی با جمع شدن پول در این مرکز است.

. یعنی مرتبا ً  دیگری احتیاج به سود آن مرکز اولی است و در صورت تجمع در مرکز دوم مجددا ً امكان جذب سود است

دهد تا در آن تجمع پیدا شود  نسبت به بانكهای دیگر می ن. پس بانک یک خدمات بانكی ارزا شود در خودش ضرب می

 شود.  ه تجمع ارتباطی میک
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، بلكه با کلیه کارهای تجارتی است بانک انجام  ، سودآوری آن فقط با تجارت ارز نیست )س( وقتی تجمع پیدا شد

را بعهده « اتوبان شمال»پروژه « تجارت»گیرد یا بانک  را بعهده می« نواب»آید پروژة  می« ملی»دهد مثال ً بانک  می

 گیرد. می

بی که در کلیه معامالت اصلی بانک باید مورد نظر باشد معامالت پولی است یا فعالیتهای اعتباری )ج( مهمترین مطل

، این معنایش سود واقعی سرمایه نیست بلكه سود  باشد. بله، اگر دولت بعنوان عوامل تولید چیزی را انحصارا ً واگذار کرد

. پس بانک هر گاه در غیر  کند نک دیگر کار بانكی نمی، با دهد می انکانحصار است. آنوقت هم که سود انحصاری به ب

معامالت بانكی کار بكند کار بانكی نكرده و خروج موضوعی ازبانک پیدا کرده است به عبارت دیگر اگر معامله آزاد باشد 

 .  یعنی دولتی نباشد برای بانک سود آور نیست که چنین کارهای سرمایه گذاری کند

 ؟  دار بزرگ کار کند مشكلی دارد)س( اگر مثل یک سرمایه 

،  است نه ساختمان ساز« یک صراف»، بعبارت دیگر بانک  )ج( بانک باید قدرت کار روی پول عموم جامعه را داشته باشد

. نهایت کار صرافی که عملش مكانیزه اجتماعی شده است یا به بیان مورد نظر ارگانیزه شده و  کارخانه ساز و امثال اینها

. اگر بانک بخواهد به عنوان یک سرمایه دار عملیات تولیدی یا  دارد كافته و سازمانش هم حیات و هم تحرسازمان ی

. و صحیح نیست که گفته شود بانک بوسیله بانک  ، الاقل از موضوع عمل بانک خارج شده است توزیعی یا مصرفی بكند

کار بانک  وضوعیک کار دیگری انجام شده است. م هداری پولدار شده یا سودآور شده است بلكه پول داری آن بوسیل

پول است باید به سرمایه دار پول بدهد تا برود سدّ بسازد و اگر سرمایه دار ضرر یا سود بكند ربطی به بانک ندارد و 

د ، اگربخواهد قاعده من ، ولی در هر قرار دادی به هر گونه ای که انحصار روی آن بیاید خواهد بانک سود تضمینی می

بشود. سود تضمینی ندارد. مثال ً قرار داد بسته شده که شخص یک بیمارستان بسازد هیچ دلیلی ندارد که در مدت 

ساخت بیمارستان قیمت مصالح ساختمانی، نیروی کار و ابزار در بازار فرق نكند. در صورتی که قیمتش فرق کرد دو 

تضمینی ندارد لذا بانک  سوداگر گرانتر شد به ضرر او است و احتمال است اگر ارزانتر شد به نفع سرمایه گذار است و 

.مشروط یعنی  شود کند. سود مشروط تضمینی در خرید ارز تا اینجا تمام می باید برای خودش سود تضمینی مفروض می

خریدار فروشد  با کمتریا بیشتر بردن سود است که بانک ممكن است ضرر بكند وباید دقت کرد که بانک از حینی ارز می

دهد غیر از فروش ارز خُرد است به  ، وقتی حواله ارزی می حواله ارزی تأمین و صادر بكند دتوان شود یعنی می ارز می
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،  عبارت دیگر یک پول های از طریق فروش ارز خرد دارد مثل اینكه یک نفر برای مسافرت صد دالر، دویست دالر

. البته باید سودش بیشتر فرض  خرد بانک است وسودش هم سود خرد است . اینها پول گیرد ، هزار دالر می پانصدر دالر

گیرد که بانک رقم  ، یک میلیون دالر می . اما کسی برای تجارت صد هزار دالر شود تا ضرر آن به حداقل فرض برسد

ا این عمل ضرر را به . که ب ، تا هرکجا خواست تبدیل کند دهد ، و به او سند می کند های درشت دالری را حواله ارزی می

 .  کند می طحداقل مشرو

 .  )س( البته بانک خودش ارز ندارد

 .  خرد شود و ارز می )ج( بانک، طرف بانک خارجی می

تواند قبول کند که کاال بیاورد  تواند بخرد چون بانک دیگر ا زاین جهت فقط این بانک را می )س( از بانک دیگر هم نمی

، باید کاال بیاید تا آن سند  . یعنی اگر پول سند قرضه یک ملت باشد ر را برای او بفرستدو تا سند قرضه یک ملت دیگ

، ارز به دولت  وسند قرضه دیگری بدهد به بیان دیگر در مبادالت ارزی یردقرضه را بدهد نه اینكه سند قرضه او را بگ

کند همچنانكه  ضه ملتی را مثل دالر قبول میکند و در قبالش سند قر . مثل اینكه دولت نفت صادر می رسد نه بانک می

.  گذارند در بانک می ادارد، بعد اینها این اسناد ر کند وسند قرضه بر می بخش خصوصی برای صادرات، جنس صادر می

شود که در قبال آن سند قرضه کشور یعنی  قسمتی از این سندها با اجازه دولت برای واردات، بین مردم توزیع می

کند و سند  ، همانطور که خود دولت با قسمتی از آن اجناسی مثل برنج یا گندم وارد می دارد رایج را بر میاسكناسهای 

تواند ارز را بخرد ) فرضا ً اگر کشور ایران باشد حاال بعدش برویم  نه مالک ارز است و نه می انک. بنابر این ب دهد قرضه می

شود( با فرض کشور ایران، بانک نه ارز دارد و نه قدرت خرید  ه مبادله میدر کشورهای دیگر که ببینیم در آنها ارز چگون

 .  کند وشو فروشش را دارد یعنی چیزی نیست که بخواهد با آن خرید وفر

تواند این کار را انجام  ، بانک هم می که مطرح است اینكه آیا در تبدیل اسكناس به ارز، غیر از راه قاچاق )ج( سؤال مهمی

 ر؟ بدهد یا خی

 دهد :  )س( بانک این کار را با دو شكل انجام می
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کند یعنی ارز حاصل از صادرات که عمال ً اوراق قرضه ملت دیگری با این مبادله به حساب  کاالئی را کشور صادر می -1

دارد و در قبالش  کشور واریز شده است یعنی در حساب بانک قرار گرفته است بعد بانک اوراق قرضه آن ملت را بر می

  دهد. اوراق قرضه کشور خودش را به صادر کننده می

 .  )ج( بنابراین بانک به هر حال وارد خرید و فروش ارز شد

گذارد و به او  کند و اوراق قرضه ملتهای دیگر را به حساب بانک می از اجناس را صادر می دولت است قسمت اعظمی -2

 .  دهد که چه برای مصرف خودش یا مصرف ملت از اوراق قرضه کشور خودش توزیع کند اجازه می

لب یک سوالهای عینی در بردارد که باید مالحظه کرد که در عینیت محدودیتهای عرضه چه چیزهائی )ج( این مطا

، باید ارز یک کشور در یک کشور دیگر خریدار داشته باشد. یعنی بانک هم باید بتواند  ؟ اگر وضع طبیعی باشد است

 .  بعنوان یک نفر خریدار ارز را خرید وفروش کند

 کنند کنند.  نیست، بانكهای معتبر دنیا هر ارزی را قبول نمیاالن اینگونه  ) س (

های معتبر دنیا هم ین ژاپن و هم مارك آلمان و  کنند به عبارت دیگر مثال ً بانک یعنی ارزهای معتبر را قبول می ) ج (

یر طبیعی به کنند که این وضع طبیعی خرید و فروش است اما در وضع غ هم فرانک فرانسه وهم لیر انگلیس قبول می

طبیعی این نیست که ارز در جای دیگر خریدار نداشته  وضع، یعنی  محدودیت وضعیت اقتصادی بازگشت پیدا کند

. پس در وضع طبیعی صادرات وواردات باید به عینیت رجوع کرد و چیزی نیست که بتوان با دید نظری ابداع  باشد

حتمال کرد خرید زمان است که آیا خرید زمان بدون تضمین کافی توان در آن ابداع ا احتمال کرد اولین قسمتی که می

 ؟  یا با تضمین کافی و الزم است والزم

 .  کند )س( بانک بدون تضمین هیچ وقت کار نمی

گوید  گوید باید پروژه اش معلوم باشد بلكه درسند می )ج( خرید تضمین ها با هم فرق دارد یعنی در خرید سند نمی

گوید یک امضای دیگر پشتش  ، می . و اگر سفته است دیگر چک بكنید یعنی ضامن دو نفر باشدپشت چک یک امضای 

دانم برای پرداخت و هم شما را که به شما پول  می من. یعنی هم او را ضا شود بكنید که تقریبا چک شبه تضامنی می

، ملک  باید موضوع پروژه معلوم باشد های متعددی بكند مثال ً تواند شرط و وام می“ ربا ” دهم و لكن در دادن  می
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 ، مان، ز تواند قرار دهد چون هنوز معامله ای انجام نشده است. پس پول بیاورید و بسپارید هر شرطی که الزم باشد می

 .  بهره رکن اساسی تحرك بانک است

گیرد که در قبالش هم  دهد در مدتی دیگر پول را همراه با بهره می )س( تفاوتش در قسمت ربا این است که پول می

 .  گیرد تعهد و تضمین های الزم را می

 .  الزم است“ ربا ” )ج( یعنی سود تضمینی از نظر مقدار سود ) سود بدون ضرر ( به اضافه ضمانت کافی و الزم در 

 خواهد بگیرد.  گیرد هر چند در آینده می دهد اما فعال پول نمی )س( در قسمت خرید اسناد مدت دار پول می

)ج( در سند مدت دار زمانش را بانک تنظیم نكرده است بلكه سند تنظیم کرده مثال ده روزه باشد که ممكن است 

 .  کوتاهی زمان برای بانک به صرفه نباشد

 .  کند نت نمی)س( زمان کوتاه را اسك

 .  شود )ج( در اسكنت اتفاقا ً هر چقدر زمان کوتاهتر باشد زودتر اسكنت می

 .  . و در قبول یا ردّ آن مختار است کند )س( بهرحال بانک شرایط او را بررسی می

چون در اصل .  تواند برآورد وتوافق روی اصل معامله بكند )ج( مختاری که مشروط به معامله انجام شده است، یعنی نمی

تواند قرار دهد و طوالنی کرد معامله هم برایش ضرر ندارد مثال ً در اسكنت  ، مبلغ و شرایط دیگر را می معامله ضمانت

،  بندد ماهه باشد. برخالف معامالتی که با قرار دادهای ربوی می ششکند ممكن است  حداکثر چیزی را که اسكنت می

 .  ت چند ساله باشدحداقلش شش ماه و حداکثر آن ممكن اس

، تضمین یعنی  ، موضوع تواند در زمان قسمتی را که بانک برای دائم افزائیش دارد قسمت آخر است، که می مهمترین

آورد باید مالحظه کرد که  باشد. تحرکی را که بانک در ارگانیزه شدن بدست می“ ربا ” تحرك ارگانیزه شدن بانک با 

   ؟ زی استاثرش نسبت به نفس سرمایه چه چی

بعنوان متغیر اصلی عوامل تولید در جامعه است. متغیر اصلی شدن اجتماعی غیر از متغیر اصلی شدن موردی  سرمایه

است یعنی در یک جامعه ممكن است یک مواردی باشد که متغیر اصلی سرمایه بحساب بیاید مثال ً فالن سرمایه دار 

و فروش نداشت. یا فالن شرکت چون توانسته بود سرمایه  خریدزم را برای ، نبوغ کافی وال اگر این مقدار سرمایه نداشت

تواند لقب  ، توانست مدیر عامل خوبی را انتخاب بكند. پس متغیر اصلی شدن سرمایه اگر موردی باشد نمی تأمین بكند
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برای آن  ایدشود. حاال ب ، ولی اگر لقب اجتماعی پیدا کرد هویتش برای سرمایه عوض می اجتماعی برای سرمایه پیدا کند

. در صورت  باشد« متغیر اصلی شدن اجتماعی سرمایه در عوامل تولید » عبارتی تنظیم شود که مفهومش در بردارنده 

. سرمایه قبال ً جزء متغیرهای عوامل متغیر تولید  بشود“ متغیر اجتماعی شدن سرمایه ” حذف بعضی کلمات که مثال ً 

 .  بود

 ؟  یرذکر شود تا معنای تغییر دهنده بدهد آیا صحیح استبجای متغیر مغ اگر

 .  شود شود یا متغیر مستقل و متغیر تابع می ممكن است آنوقت متغیر و تابع می ) س (

)ج( مغیر اجتماعی سرمایه باشد یا سرمایه مغیر اصلی جامعه؟ سرمایه بعنوان متغیر اصلی جامعه بهتر است. یعنی 

 مل تغییر تولید ثروت به متغیراصلی تبدیل شدن سرمایه از عوا

 ؟  )س( این در چه بخشی تمام شد

آورد و باید  سود تضمینی قطعی است روی عوامل تولید فشار می“ ربا ” )ج( مفهوماً بحث این است که هرگاه گفتید در 

 .  کلیه ابزار الزمش در جامعه درست بشود

 .  و متغیر اصلی است یا حداقلش هم عرض هم هستند)س( مثال ً اگربانک مدیریت یا نیروی انسانی حاکم 

دهند جامعه سود تضمینی به نیروی  طبق مدل مورد نظر نیروی انسانی اول است ولی سود تضمینی به او نمی ) ج (

 .  دهد انسانی نمی

 ؟ گیرد گیرد به طور مثال وقتی کارگر کار کرد در قبالش اجرت می )س( جامعه سود تضمینی می

تواند دائم افزائی داشته باشد، فقط محصول  ، سقف پول گرفتن نمی گیرد رض یک نفر کارشناس پول خوب می)ج( بر ف

آید. مثال ً شرکتی است یک مدیر عامل درجه یک دارد که برای شرکت سود فراوان آورده است چون در  بدست می

ند و روی این کار کرده و بین هزینه و برآیند کار ک وبتوانسته خ“ ، بهینه مصرف  ، بهینه تبدیل تأمین مواد« بهینه»

فاصله زیادی انداخته است و فاصله یعنی سود آوری زیاد چون سود چیزی جز فاصله بین هزینه و راندمان نیست اگر 

، در واقع بهره وری از نیروی کارش را خوب تنظیم کرده است و نگذاشته در کار کارگران افت پیدا  سود تحلیل بشود

نی تمام هشت ساعت را خوب کار کرده اند. ممكن است؟ شما خوب فرد بدهید و همان را هم برداشت کنید یا شود. یع

 اینكه نه، همان فرد قبلی را بدهید. 
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گوئید کار  ، می گرفتند کرده و مزد می اگر با همان مزد قبلی کارکرده باشند یعنی ممكن است برای شما کاری نمی حاال

اید نیروی کار ارزان بدست بیاورید،  . پس اگر کار معمولی با قرارداد یكی باشد شما توانسته ستمعمولیش همان بوده ا

 کار انجام شده است.  ساویدر حالی که با کیفیت باالتر ولی با قیمت م

یا « تبدیل»یا « تأمین»شود ) یعنی فاصله بین هزینه و برآیند ( باید به یكی از مسائل  سودی که پیدا می پس

، به ارزانی  . یعنی علت سود به هر کدام از اینها یا به مجموعه اینها بخواهد طرح یا تحلیل بشود بازگشت بكند « صرفم»

اضافه بر هزینه ای که بخاطر آنها “ سرمایه ” معنایش این است که  ، مواد طبیعی یا به نیروی کار و مزد و یا به مصرف

. در این  ، سود خودش را باید تضمین و تحویل بگیرد ه باید به آنها بدهد، و جایش آمد و اضافه بر مزدی ک برداشته

 .  افزایی داشته باشد ئمتواند دا تواند دائم افزایی داشته باشد چون سرمایه مدیریتی نمی می صورت سرمایه از نظر کمی

؟ یعنی وقتی که سود برای  تسرمایه بعنوان متغیر اصلی مالحظه شود آیا قابل مقایسه با سایر عوامل تولید اس اگر

، یا هر گونه تضمین دیگری باید در پایان برای قدرت خرید مصرف کننده و مزد تولید کننده، از  شود سرمایه تضمین می

، یعنی باید از مزد اعضاء استفاده  با مزد تولید کننده ارتباط دارد آنجا کم شده باشد. قدرت خرید مصرف کننده دقیقا ً

 .  ، مدیریتی است که در خدمت سرمایه باشد بنابراین مدیریت خوب . کرده باشید

« تولید کاال»، نه «ثروت»ای که باید در اینجا مورد توجه باشد این است که سرمایه بعنوان متغیر اصلی تولید  نكته

 .  مالحظه شده است

 .  )س( پس اولی از عوامل متغیر تولید کاال به متغیر اصلی تولید ثروت شد

 . شود )ج( تبدیل شدن سرمایه از عوامل تغییر تولید کاال به متغیر اصلی تولید ثروت اجتماعی می

؟ جای تأمل  شود آید یا باید وقتی که حكومت بر تكنولوژی هم پیدا می اینكه ثروت اجتماعی در همین جا می البته

ی سرمایه کسانی را که بوسیله تجمع ارتباطی . فعال ً توانسته بانک سرمایه ها را به همدیگر ارتباط بدهد یعن است

که تجمع  از سرمایه بهره وری داشته باشند. نكته مهمی خواهند میدهد به کسانی که  سرمایه به اینجا آمد ؛ ارتباط می

 میلیون تومان وام بدهد. 100سرمایه باید مورد توجه باشد این است که اگر فرضا ً بانک به پروژه ساختمان بیمارستان 

فاصله زمانی  کوتاهمیلیونی که بانک وام داده، به هر مقداری که آنها اسكناس تحویل بگیرند در یک مدت  100از این 

کند تا کسی چیزی بسازد بعد  گردد. فرق کار بانک با کارهای دیگر این است که مدتی تعیین نمی دوباره به بانک بر می
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گردد یا کاال و ابزار  دهند ومجدداً مزد به داخل بانک بر می یک مقدار مزد می . بعد اینها از وام گرفته شده مثال ً بفروشد

فرستد. یعنی تا وقتی که پول از کشور خارج نشده و درکشور  خرند مجددا ً فروشنده کاال هم پول را به بانک می می

کند با یک فاصله  ریق میچرخد قرض از مال مردم است. یعنی یكبار سودش را گرفته است و به میزانی هم که تز می

، قبل از  پاس بشود و مجددا ً قرض بدهد لدهد و الزم نیست صبر کند تا پو کند و مجددا ً قرض می زمانی دریافت می

 .  گردد گیرد، بصورت تدریجی نیز به بانک بر می اینكه آن طرف به ثمره کارخودش برسد، تدریجا که پول می

 .  گردد شود یا از کشور خارج می گه داری نمی)س( اال آن پولهایی که در بانک ن

شود، چون پولی  )ج( ولكن بانک به هر اندازه ای که قدرت تسهیل دادنش سریع باشد پول کمتر در خارج نگه داری می

شود از دست این به بانک بدست بانک دیگری رسیده است. به عبارت دیگر اگر  که از کشور برای خرید ابزار خارجی می

. مثل این است  کند اال اینكه از مسیر بانک باشد نمی حرکتولی در جهان مالحظه شود، باید گفت، هیچ پولی شبكه پ

 .  کند که ماشین داخل جاده حرکت می

کند. در این صورت کسانی که ورشكسته و  گیرد، ارگانیزم پیدا می جان می“ متغیر اصلی تكاثر ” سرمایه بعنوان  پس

 رود.  خورد و بانک مرتبا جلو می ، به بانک صدمه ای نمی روند عه کنار میشوند و از جام خرد می

قابل تأمل دیگر این است که وقتی بانک ارزش افزایی دائم التزاید و تجمعی پیدا کرد و برایش سود زا شد و سود  نكته

وانین متناسبش درست کند که حتماً ق تضمینی بوجود آورد آنوقت بر سایر عوامل تولید ثروت درجامعه تحمیل می

 کنند. ]...[

، مگر نظام بپذیرد  قوه قضائیه )پلیس قضائی ( مجبور است بپذیرد که هر روز حجم مجرمین آن مرتبا زیاد شود یعنی

. پس تضمین سود دردائم افزایی آمد و از دائم افزایی آمد روابط متناسب خودش را به  که فیلترهای انحصاری بگذارد

جامعه کرد فرقش کامال ً با نبوغ موردی یک مدیر زمین  یک هجامعه تحمیل کرد و وقتی روابط متناسبش را تحمیل ب

گوید اگر  ، می آورد یعنی وقتی خودش را کانالیزه کرد . چون مدیران را هم تحت سلطه خودش می شود تا آسمان می

 10اید این ب یدبخواهید این را درست کنید یا این را بفروشید یا در بازار توزیع یا در بازار تولید بخواهید حضور پیدا کن

، ولی جلوی مدیران  کند ها، بستر را برای یک مدیر هموار می ، هر چند درست شدن این شرط شرط را مراعات کنید

، و  شود های اقتصادی بر اساس سود ثابت سرمایه به نفع بانک می ، یعنی کانالیزه شدن فعالیت بندد دیگر را به نسبت می
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شود به  حد نیستند هر چند در اینجا امتیازهای کوچكی به جامعه هم سپرده می اینسرمایه گذاران دیگر اصوال ً در 

 .  شود اقتصادی سپرده می عبارت دیگر امتیازهای که حقوق عمومی

خرید و  -2تجارت پول یا ارز  -1،  )س( پس بطور خالصه تعاریفی و اصطالحاتی که تا کنون مورد بررسی قرار گرفت

 دار یا اعطائ وام ربوی  ، یعنی وام بهره م افزایی سرمایه مطلقدائ -3فروش اسناد مدت دار 

تولید نیروی  -3عوامل تولید خدمات  -2عوامل تولید کاال  -1شود عبارتند از  )ج( پس چیزهایی که در اقتصاد تولید می

 .  انسانی که مقدمه خدمت است

شود مثل اینكه نیروی انسانی  نی خدمات گفته می، یعنی کال ً به نیروی انسا )س( نیروی انسانی هم جزو خدمات است

 .  شود شود و اگر کاالئی تولید شد کاال ارائه می دهد ولی کاالیی تولید نمی کاری را انجام می

)ج( کاال هم تولید هم توزیع و هم مصرف دارد از نظر اقتصادی این سه خصوصیتی که کاال دارد همه اش قابل مالحظه 

، یعنی رشد  شود . اگر چرخه پیدا نكند قفل می کند اگر توزیع و مصرف نداشته باشد چرخه پیدا نمی،  . یعنی تولید است

، معنایش این است که باید تأثیر مصرف را هم درتولید  رشد کند دشود. پس اگر قرار است که تولی تولید پیدا نمی

د تولید انرژی کار باشد. البته صددرصد هم در توان . و مصرف هرگز به معنای تولید کاال نیست، بلكه می مالحظه کرد

گفت هر  توان می. بلكه  شود ، چون لزوما ً همه مصرف به انرژی های خاص تولید منجر نمی آید تولید انرژی کار نمی

 .  گیرد یک نحوه تأثیر بر انسان دارد مصرفی که انجام می

 ، تزئینی  های هنری )س( مثل چیزی

 ، ولی تأثیر فكری و روحی دارد.  کل تجمالت، کل تنوعات، تأثیر تغذیه ای ندارد)ج( بله ! کل تشریفات، 

 زا است.  )س( قسمت هسته انرژی، انرژی

، یعنی تأثیرهای محیطی هیچ گونه تحریكی یا  توان گفت تأثیر های روانی هیچ گونه انرژی ندارد )ج( در عین حال نمی

 .  شود به دلیل تغذیه واقع نمی . به عبارت دیگر انگیزش فقط انگیزشی ندارد

 .  )س( انگیزش غیر از انرژی است

. به عبارت دیگر انرژی یعنی کارآمدی، این گونه نیست که فقط به معنای  )ج( خیر ! انگیزه هم محرك انرژی است

 .  تغذیه ( باشد  مصرف ماده )
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شود ولی اگر  ند انگیزه موجب بعث بر کار می. هر چ )س( خیر ! منظور این است انرژی بمعنای نیروی انجام کار باشد

 .  تواند بایستد و اینجا ایجاد انگیزه معنا ندارد نیرو نداشته باشد مثل یک نفری است که از ضعف روی پای خود نمی

، یعنی یک نفر هم خیلی قوی وهم خیلی غذا خورد و ورزش کار است ولی چون دل  شود )ج( خیر ! بر عكس آن هم می

کند و اگر دلسرد  کند. فرضا ً در یک کارخانه اگر افرادش دلگرم باشند به یک صورت کار می ت کار نمیشكسته اس

مخصوص نیازهای مصرفی غذائیشان نیست. اگر آنها را به  نهاآ . و لزوما ً هم دلگرمی کنند باشند به صورت دیگری کار می

توان گفت انگیزه  هستید. لذا نمی کند ولی دلگرمی فرق نمی شوند، در زیارت تغذیه شان تفریح یا زیارت ببرید دلگرم می

و ثروت یک  ، نه عوامل تولید کاال توان گفت مجموعه اینها جزو عوامل تولید ثروت هستند ، بلكه می انرژی زا نیست

کاالها و . سطح تولید ناخالص ملی عبارت از حجم مجموعه  پتانسیلی در نظر گرفته شود که قدرت ایجاد کاال را دارد

، تولید نیروی انسانی گاهی خدمت به تولید نیروی انسانی است مثل پزشكی که طبابت  . د ربخش خدمات خدمات است

، یعنی بهتر شدن یک کودك و یک بزرگسال در  فیه فعل پزشک است تصرف. گاهی خدمت به نیروی انسانی م نماید می

ل است کلیه کارهایی که در جامعه منشأ بهینه شدن نیروی کار . عین همین مثا کند آینده نیروی کار را تأمین می

به نیروی  معه. یعنی در جا رساند و یا خدمت برای تأمین نیروی انسانی است می“ خدمات ” شود که یا مستقیما ً  می

. منابع هم نیاز  است، منابع و سرمایه نیاز است که نیروی کار، کارآئی انسان است. ابزار، کاالهای سرمایه ای  ، ابزار کار

. در اینصورت کاالی  توان با سرمایه تأمین کرد ی مصرف را می توان کارکرد که منابع و هزینه است چون بدون منابع نمی

 -2نیروی کار  -1کند :  راهی برای تهیه منابع است در آن چهار بازاری که بانک معین می داممصرفی و سرمایه هر ک

. که در اینجا منابع در مقابل پول ذکر شد و کاالی مصرفی هم جز  پول است -1ی مصرفی و کاال -3کاالی سرمایه ای 

ثروت باشد و ثروت اعم از کاال وخدمات  ولیدتواند دخیل در ت . پس کل اینها می سرمایه ذکر شد زیرا وسیله تأمین است

. یعنی در اینجا محصول اجتماعی  ، است شود و خرید منابع و حتی مصرفی، که موجب تولید محصول اجتماعی می

 .  است« مجموعه محصوالت اجتماعی». پس مترادف با ثروت،  تواند لقب ثروت داشته باشد می

بعدی نگهداری منابع طبیعی و حفظ تمامیت ارضی است که این کار نیز هزینه دارد و سطح بهره وری از آنها  مطلب

یک جامعه بود و جامعه توانست از آن بهره خاصی بگیرد و یا حجم ، یعنی منابع طبیعی اگر تحت تصرف  هزینه دارد

، یعنی خودش  حتی راندمانی که بتواند در قرارداد بیاید ، خاصی استخراجی و یا برای جامعه یک راندمانی داشته باشد
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و بر آن مسلط شده و بندد  تواند برای ملت خودش حفظ کند قرار داد می تواند بكار بگیرد ولی بدلیل اینكه می آنرا نمی

. و  داد دیتوان لقب ثروت اقتصا . پس به مجموعه محصوالت اجتماعی می شود تثبیت دارد، محصوالت اجتماعی تلقی می

توان با تقویم اقتصادی آن را به کارآمدی در اقتصاد تعریف  تواند کشور ثروت داشته باشد که می از نظر فرهنگی هم می

، یا سابقه تاریخی داشته باشد تا اینها تقویم اقتصادی بشود و در  ، کتاب علمی ، تابلو واهراتتواند ج کرد؛ مثال کشور می

 .  ثروت ملی کشور جای بگیرد

کند باید مالحظه کرد که در ارزش افزایی  گیرد یعنی ارزش افزایی که می بعدی روی کاری که در بانک صورت می بحث

 خواهند؟  خواهند و برای چه کاری می دسته ای وام می گیرند یعنی چه چه کسانی از بانک پول می

گیرند یعنی حوائج مصرفی، مثل  ای که برای برطرف کردن حوائج پول شخصی می دسته -1)س( دو دسته هستند 

های  قرار داد یعنی وام« وام کارگشائی»شود اسم آن را  ، خرید ماشین و امثالهای اینها که می عروسی یا ساختن خانه

 .  کارگشائی مصرفی

 .  گیرند که با آن کار کنند یعنی وام سرمایه گذاری است ـ دسته ای که وام می 2

 .  )ج( وام سرمایه گذاری چه تولیدی یا توزیعی یا غیر اینها

 .  توان توزیعی را هم اضافه کرد )س( البته غالباًً تولیدی است هرچند می

 .  گیرند اینگونه نیست که غالباً تولیدی باشد چون کل تجار پول برای توزیع می ) ج (

 .  این دو دسته کالن وامهاست ) س (

. در  تواند باشد مثال ً برای تولید خدمات یا تولید کاال و توزیع کاال باشد )ج( سرمایه گذاریها برای کارهای مختلفی می

، یعنی ممكن است کسی قبال ً وام گرفته و با آن  ی است وام دیگری هم قابل تصور است، وام مصرف حقیقت در اینجا وام

 .  گیرد آید برای پرداخت وام قبلی وام می مجددا ً می ، دازدفعالیت اقتصادی کرده ولی نتوانسته بپر

 .  گیرد ، یعنی دین شخصی دارد و برای بازپرداخت دین وام می شود )س( مشابه وام کارگشایی می

 .  )ج( وام سرمایه گذاری هم شخصی است

، یک وقت گرفتن وام برای انجام کاری یا ایجاد کار جدید است ولی گاهی برای برطرف شدن مشكل وام  )س( خیر

 .  . به نظر آید با این تفسیر بینشان تفاوت باشد گیرد می
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سرمایه گذاری ندارد ولی بهرحال فعالیت  )ج( گاهی گرفتن وام برای فعالیتهای دفع طرف مقابل است یعنی نیاز به

 کند.  اقتصادی می

 .  )س( این هم جزو سرمایه گذاری است چون دفع طرف یعنی ارزانتر تمام شدن کاال است

 .  ، بعد بازار را بدست بگیرد خواهد کاال را به ضرر بفروشد تا طرف مقابلش را از بازار بیرون کند )ج( خیر ! می

 .  گیرد )س( باالخره برای سرمایه گذاری در تولید آن کاال پول می

گیرد و بانک هم وام دهنده است که قبال ً گفته شد، قبل از اینكه هر گونه فعل  )ج( پس شخص در زمان وام می

نی پول مرتبا ً به ، یع گردد وانفعاالتی بر روی پول انجام بگیرد تا به کاال تبدیل شود مجددا ً پول به داخل بانک بر می

، بلكه از  گیرد و گرفتن سود فقط از وامهای طوالنی نیست گردد و مرتبا ً هم از پول سود می مرکز تجمع ارتباطی بر می

گیرد، چون خودش موجودی است که تجمعش از چرخش پیدا شد و از چرخش هم  می« چرخش پول در زمان سود»

حاال  صف. با این و تواند بیشتر چرخش داشته باشد فزا است یعنی مرتبا ً میبرد و این چرخش هم مرتبا ً دائم ا سود می

توان گفت بانک سرمایه را از عوامل تولید کاال خارج کرده و به عوامل  ؟ آیا می کند باید دید بانک در اینجا چه کاری می

؟ و در اینجا  عوامل تولید ثروت بوده ؟ قبل از وجود بانک هم عوامل تولید سرمایه از کند یا خیر تولید ثروت تبدیل می

، یعنی خرید و فروش خدمات  شده ، ثروت تولید می قبل از اینكه بانكی در کار باشد نی، یع دهد مسئله دیگری رخ می

 .  شد انجام می

 ؟  شده چه کاری تا قبل از بانک انجام نمی ) س (

،  هم قبل از بانک وجود فردی و شخصی رواج داشته“ با ر” ، یعنی حتی  )ج( فقط تجمع تمرکز ارتباطی در کار نبوده

 .  بدتر و پیچیده تر است“ ربا ” آید به مراتب از  . یعنی به نظر می ولی جدای از چرخش معنا ندارد

، که  باشد« ربا از چرخش سرمایه»و مرحله دوم بند “ ربا ” ، مرحله اول  )س( شاید بتوان برای بانک دو مرحله قائل شد

 .  از پول نداشته استربا 

. پس  گرداند به بانک بر می برد و فرد دومی )ج( پول نداشته و پول نداده یعنی اینكه کسی این پول را از بانک بیرون می

دیگران فرق دارد که اگر بصورت تفكیكی بیان “ ربا ” اگر بانک مرکز تجمع ارتباطی باشد قدرت سودآوری آن با نوع 

 ربا  -3خرید زمان برای اسناد اعتباری  -2تجارت  -1عبارت از :  کند میل که قواعدی را ایجاد ، سود آور شدن پو شود
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سود  -2خود ربا ) یعنی سود ثابت (  -1)س( ممكن است یک تقسیم دیگری هم برای بانک ذکر کرد که عبارت از : 

شود اینها را خصوصیات  ، آیا می پول نداده سود ثابت از پول دیگران به -3ثابت از روی پول نداشته ) از پول دیگران ( 

 .  ارز و اسكنت کردن باشد ید؟ یعنی اصل کار بانک به ربا است نه خر بانک دانست

 .  برد )ج( البته خرید ارز هم از پول نداشته یعنی از تجمع پول مردم است و از آنها هم سود می

دهد )بدلیل  پول نمی -2های دیگران است (  دارد) پولپول ن -1)س( یعنی این سه تا خصلت مالك کار بانک باشد 

 گیرد (  برد ) یعنی ربا می ها سود می از روی پول -3گردد (  اینكه دوباره بر می

یک خصوصیت ربوی برای بانک است که باید با  -3سود ثابت از پول دیگران  -2سود ثابت ربوی تضمینی  -1ج (  )

 .  ویژگیهایش علی حده ذکر شود

شاید بتوان همین سه خصلت را بعنوان خصلتهای اصلی بانک ذکر کرد و مبادله ارز و اسكنت کردن چک در زیر  )س(

،اگر دارد  بخش این سه خصلت یا در زیر بخش خدمات مالحظه شود یعنی یا این کارها برای بانک سودی دارد یا ندارد

. به عبارت دیگر اسكنت اگر اسكنت  رود تسهیالت میآید و اگر ندارد در قالب خدمات و  در قالب این سه خصلت می

توان تبدیل به خدمات ویژه یا خدمات تسهیلی یا خدمات چرخشی شود یا  ، لذا می آید شرعی شد اصال ً در آن ربا نمی

 .  حداکثر یک نوع دیگر از خدمات باشد

 .  گیرد ت که از مردم میاس“ پول در زمان ” ، یعنی عین  )ج( اسكنت بانكی قطعا ً اسكنت شرعی نیست

شود. به عبارت دیگر بانک با  شود ولی در بانک خرید وفروش زمان می )س( یعنی در شرع فروش اعتبار اشخاص می

شود نه زمان که اسكنت در قالب ربا  کند در حالی که در شرع اعتبار اشخاص خریده می اسكنت، فروش زمان می

  ؟ شود ، اما مسئله ارز چطور می آید می

 .  آید ، بدست می )ج( ارز از سودآوری اولین معامله ای که روی تجمع پولهاست

شود با آن طبق قواعد  ؟ و در صورت سودآوری آیا می ، سودی برای بانک دارد یا خیر )س( در اینصورت آیا این سود

 . سودآوری از پول دیگران برخورد کرد

رش زمان نیست، بلكه نقد است که بدتر از پول دیگران است چون از برد ولی معیا )ج( حتما ً از پول دیگران سود می

 .  پول خودش و پول دیگران نیست
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 . گذارید کند آنوقت اسم سود تضمینی را ربا می برد و ضرر هم نمی )س( سود ثابت و تضمینی می

ارند و فرمولی هم که شود، خودشان هم قبول د می“ ربا ” ، یعنی پول در زمان  سود تضمینی و زمان  )ج( خیر !

 .  است“ ، بهره  ، زمان پول” نویسند  می

 ، بدون اینكه هیچ گونه سودی به صاحبان پول بپردازد.  برد گاهی بانک از تجارت با پول دیگران سود می پس

 . ، هر چند سودش اندك است )س( البته بدون پرداخت سود نیست چون سود صاحبان پول از امنیت و امثال ذلک است

داد  بایست ماهی این مقدار تومان پول می بدهد مثال ً می خواست فقط پولش را بدست نیروی انتظامی یعنی فرد اگر می

گیرد، اال در بانک های خیلی معتبر مثل بانک های سوئیس این چنین  در حالی که بانک از بابت حفظ پول چیزی نمی

 .  نیست

 .  با این خرج ها نیستبرند قابل قیاس  )ج( اما سودی که بانک می

)س( باألخر سود اندك است نه اینكه بدون سود باشد و مبادله ارز هم تجارت نیست چون تجارت در جائی است که 

 .  درآن ضرر متصور باشد

 .  )ج( فروش ارز است

 .  ، یعنی تجارت حتما ً سودآور است نه تجارت با احتمال ضرر باشد )س( فروش تضمینی است

 ،  ضرر در آن نیست )ج( احتمال

مال  -3تضمین و عدم تضمین سود )یا ریسک داشتن یا نداشتن(  -2زمان  -1)س( یعنی سه چیز در آن مالحظه شود 

 .  خودش نسبیت و مال دیگران است

بهره درزمان و فروش زمان یعنی تجمع ارتباطی دارد ازپول  -3عدم ریسک و تضمینی بودن  -2پول دیگران  -1)ج( 

 .  بدون هیچ گونه ضرری همراه فروش زمان باشددیگران 

 .  )س( این سه تا فرض است و سه تا فرض که قبال ً ذکر شد

 .  )ج( اول مشترکات سود ثابت ربوی تضمینی رسم شود

 . . و در اسناد مدت دار و ارز نیست چون در آنجا توجه به تجمع ارتباطی نبود )س( سود ثابت ربوی در پول دیگران است

 .  )ج( پس سود ثابت از پول دیگران وپرداخت نكردن در این نیست
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 .  )س( بجایش عدم ریسک و تضمینی بودن است

، ولی یک قسمت دیگر این بند در اینجا است و در این نیست بنابراین نوع ربائی که رباء بانكی  )ج( که مال تجارت بود

 .  ه بانک استاست که باید علی حده مالحظه کرد که فروش زمان بوسیل

 فروش زمان یا ربا  -1)س( پس 

 )ج( ربای بانكی 

 -3شود.  ، از تجمع ارتباطی پول دیگران که تلفیق این دو تا ربای بانكی می سود از پول دیگران -2)س( خیر مطلق ربا 

 .  ـ عدم ریسک 1عدم پرداخت یا عدم خروج پول از بانک است یا، 

 .  مینی شد)ج( ربا در اولی که فروش زمان تض

)س( خیر ! بگوئیم فروش زمان یک چیزی است یعنی ربا، ولی تضمینی بودن آن حرف دیگری است که عدم ریسک 

 .  درمعامالت بانكی است

شود.  در زیان کسی که ضرر کرده شریک نمی“ ربا ” ،یعنی  است“ عدم ریسک ”   )ج( در معامالت بانكی ربا هم مفهوما ً

،  به رسمیت نشناخت“ ربا ” شود  همین است که سود ربا تضمینی است، فقط در یک جامعه میفرقش با معامالت دیگر 

 .  تضمینی زمان است فروشولی اگر به برسمیت شناخته شد یعنی سود تضمینی که 

 .  با هم است“ فروش زمان به بصورت تضمینی ” یعنی عدم ریسک همراه آن است پس این دو تا  ) س (

توان دو نوع معامله  . بنابراین این دو تا را می ت اصل، که فروش زمان نیست عدم ریسک همراه آن است)ج( ولی در تجار

 .  ذکر کرد

معامله ربوی  -1)س( یعنی عدم ریسک هم با فروش زمان و هم با خرید و فروش ارز است یعنی دو نوع معامله است 

 .  معامله ارزی -2

 وجود دارد.  ؟ مسئله ریسک پذیری در ارز به یک نسبت کمی ریسكی نیست )ج( آیا واقعا ً در معامله ارزی هیچ

 .  ندارد که تمام ارزی فروشی خود را نقد کند ً با دستگاه ارتباطاتی که االن است و لزومی خصوصا
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ثال در ؟ اگر بانک های دنیا و ارزهای رایج مد نظر باشد م )س( آیا بحث در بانک معتبر دنیا یا بانک های ایران است

کند که شاید دیوار برلن پائین بریزد و تعداد کارگر آلمان  دارند و فكر نمی آمریكا، مارك آلمان را هر کجا ببری بر می

 .  بیاید واگر هم تأمل کنند در جای دیگر است نغربی زیاد بشود در نتیجه ارزش مارك پائی

 کنند. بار نمی)ج( خیر ! حجم خرید ارز، متعارف با تقاضا است یعنی ارز ان

 .  رود پول از آن بیرون نمی  مثل کاال نیست. یا برعكس آن چون بانک محل پول است اصال ً )س( 

کند پول کشور خودش است ولی پول  )ج( مگر پول خود آن کشور باشد چون بیشترین پولی که بانک نگهداری می

تواند با فاکس و با حواله  را بجای تبدیل کردن می، بالفاصله تبدیل کند. یک مقداری  تواند تا گرفت دیگران را می

 .  شود بفرستد مثل معامله بین بانک ها که انجام می

دهد تا از در بانک بیرون ببرند و  خرد مثل پول خردی که به دیگران می )س( یعنی ارز خرد را از دست اشخاص می

 . شود روی ارزهای عمده اصال ً خرید و فروش واقع نمی

 .  شود شود ؛ حواله ارزی واقع می ، حمل ونقل ارز واقع نمی)ج( احسنت

، ولی پول به ایران  شود )س ( مثال درحساب دولت ایران در بانک لندن چند میلیارد دالر برای فروش نفت نوشته می

 .  شود تحویل نمی

ه نیست که ریسک پذیری ریسک پذیری است چون ارزها نوسان جهانی دارد )این گون )ج( پس در اینجا به مقدار کمی

 .  صفر باشد( و از طرفی تقاضا برای خرید ارز هم است

، مثال ً ایران نفت که  )س( ضمنا ً اینگونه نیست که هر کشوری بعد از خرید بیاید ارز را تبدیل به پول خودش بكند

شود. وقتی دالر  ت گرفته نمیدارد و در قبال آن کاال یا پول رایج ممكل ، دالر در بانک های لندن نگه می فروشد می

. این  کند کند نه بانک یعنی مثال ً دولت ایران ضرر می را صاحب ارز می ر. منتهی ضر کند ، ایران ضرر می نوسان پیدا کرد

ارز هم از حساب کسی دیگر که در همین بانک حساب داشت به حساب ایران انتقال داده شد مثال از حساب شرکت 

کند بلكه فقط دالر را به چرخش در آورد بعد در قبال  . بنابراین بانک در این وسط ضرر نمی آمد توتال به حساب ایران

 . دهد تا ایران خرید کند دالر به آلمان مارك می

 .  ، مگراینكه طرف بودنش را صفر کنید کند )ج( در آنجائی هم که بانک طرف خرید فروش است ضرر می
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 ؟  خردخواهد ارز ب )س( برای چه چیزی می

 .  )ج( برای مشتری که تقاضا کرده است

خواهد دالر را به کسی بدهد که مجبور است از طریق خود همین  خواهد یعنی می )س( مشتری برای چه چیزی می

 .  بانک بدهد

 .  )ج( مگر در جایی ارزهای خرد بفروشد

 .  کند که آن ضرر هم چیزی نیست )س( برای ارزهای خرد امكان ضرر وجود دارد ولی برای ارزهای کالن ضرر نمی

 .  آید برد چیزی بحساب نمی )ج( درکنار سودی که می

 آورد. خواهد توزیع کند میزان فروشش را حساب کرده و به همان میزان می )س( یعنی ارز خردی را که می

 زمان، فرق دارد و هیچ گونه فرض ریسک در آن نیست.   معامالت  معامالتی است که با فروش)ج( بنابراین یک 

 .  شوید تضمینش را بفروشید کند مجبور می ، یعنی فرد به وعده اش وفا نمی )س( چرا فرض ریسک دارد

. یعنی فرض سقوط  هدد ، یعنی هیچ وقت بیشتر از نصف نمی دهد )ج( حتما بانک از قیمت دارائی او بیشتر وام نمی

 .  گذارد در مزاید را می حتمی

یكی کرد، تا دو نوع معامله « اسكنت»توان با  را می« فروش زمان»است که « فروش زمان»در بانک یک معامله  بنابراین

 معامله فروش زمان  -2معامله فروش ارز  -1بیشتر نشود 

عدم خروج از بانک است  -2است بدون پرداخت چیزی و  با پول دیگران -1)س( آنوقت دو تا خصوصیت دیگر هم بود 

 .  دهند . یعنی این خصوصیات چه قدرتی به پول می این ها بایددر خصوصیات معامالتی بانک دسته بندی بشود

ربایی سپرده ثابت که به  -2شود  ربای بانكی از خرید و فروش زمان که از طرف بانک انجام می -1)ج( به عبارت دیگر 

 دهد  ، یعنی خدمت ارتباطی می . که باید درخدمات ذکر شود گیرد گذارند تعلق می ی پول میافراد

 .  کند )س( یعنی در واقع از آنجا بانک سودی برداشت نمی

 . کند )ج( سود زیادی برداشت نمی
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بانک پول را ببرد گیرد اما اینكه  گذارد سودی می کند یعنی وقتی کسی پول در بانک می )س( خیر ! اصالً برداشت نمی

گذارید و بعد  . ) مثل این است که شما پولتان را پیش من می و کار کند وازکارکرد خود سود ببرد حرفی دیگری است

 خواهید( بیش از پولتان از من می

 .  گیرد، تا بازار ربا نباشد ممكن نیست سود ببرد گذارد و بیشتر می )ج( به عبارت دیگر وقتی پول می

 .  برد از معامله ربوی یا از معامالت دیگر است نه از سپرده گذاری مشتریان باشد ودی که بانک می)س( یعنی س

شود این است که تجمع ارتباطی تضمین  )ج( فرق این سپرده گذاری با سپرده گذاری که از تجمع ارتباطی ایجاد می

 .  اجتماعی اش بیشتر است

 معامالت بانكی چند تاخصلت دارد :  پس

 .  تجمع ارتباطی که از پول دیگران است -1

 .  تضمینی است یا اینكه فقط ربای آن تضمینی است -2

 ؟  )س( ربای آن تضمینی است

)ج( یعنی مثل کاال یا تجار ریسک ندارد، یعنی هم تضمینی مشروط و هم تضمینی مطلق است ) که خود تضمین یا 

 تضمینی نسبی و یا تضمینی مطلق است. ( 

 . دهد ش سرمایه در خود بانک است که با چرخش بصورت نسبی سرمایه را در اختیار خود بانک قرار میچرخ -3

عبارت دیگر چرخش نسبی در حوزهء بانكی که در حقیقت بمیزانی که قدرت در جذب سرمایه را داشته باشند، پول  به

 . گردد شوند و به بانک بر می خارج نمی

 .  ربوی است)س( این معنا در معامالت غیر 

شود  . بعبارت دیگر : در غیر ربوی تضمین نسبی می )ج( تمام اینها در معامالت بانک است چه ربوی و یا غیر ربوی باشد

 .  . در همه اینها هم چرخش نسبی در حوزهء بانكی است یعنی به میزان قدرت چرخش دارد شود در ربوی مطلق می

ذیل آن دو نوع معامالت )که تجارت یا ربوی یا اسكنت( ذکر شود و اال این سه خصوصیت اصوال ً احتیاج نیست در  این

 .  سه خصوصیت از ویژگیهای است

 . شود ، باعث چه ویژگی برای اصل پول می )س( باید دید هر کدام از ویژگیها
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 شود نه نوع معامله  )ج( به عبارت دیگر فعالیتهای بانكی بوسیله این ویژگیها تقسیم می

 .  افتد که دراینجا باید مورد دقت قرار گیرد این است که برای سرمایه )ثروت( چه اتفاقی می مطلبی

. حاال آیا همه این ها که ذکر شد عامل  آید )س( قبل از هرچیزی باید توجه داشت که اینها در قسمت تحرك بانک می

 ؟  شود تحرك بانک می

دائم افزا شدن تجمع ” ،  گیرد. چون معنای تحرك بانک ی انجام می)ج( بله، حتما ً تحرك بانک بوسیلهء این سه ویژگ

 .  شود است که بوسیلهء این سه خصلت حاصل می“ ارتباطی 

 .  )س( بوسیله تجمع ارتباطی که از پول دیگران است

 .  شود )ج( این خودش دائم افزایی می

 ؟  کند را ایجاد می ، آیا هر سه تحرکش )س( و تضمینی نسبی اش و چرخش آن در حوزه خودش

 .  یكی ثباتش ویكی بقاء ش است چون گفته هر سه تای اینها برای تحرك بانک الزم است یا

 -2سودآوری از تجمع ارتباطی  -1. که عبارتند از :  توانند از تجمع ارتباطی سود بدست بیاورند )ج( هر سه تای اینها می

چرخش نسبی پول و سودش در خود بانک ) نسبی در حوزه  -3تضمین سود بصورت نسبی و مطلق از تجمع ارتباطی 

 بانكی ( 

 شود.  دیگر سود از چرخش نسبی در حوزه بانكی که باید دید کدام یک از اینها مقدم بر دیگری ذکر می بعبارت

 .  کردتوان بعنوان مثال ً ثبات ذکر  )س( البته تضمین سود را نباید بعنوان سود ذکر کرد بلكه تضمین سود را می

،  ، ویژگی، تضمین سود ، یعنی ویژگی، سودآوری از تجمع ارتباطی ، ویژگی هر سه خصلت است )ج( خیر! ویژگی سود

 .  ویژگی، چرخش نسبی سود

 .  )س( یعنی هر سه خصلت تحرك بانک هستند ولی ممكن است یكی از آنها تحرك سرمایه نباشد

 .  رك بانک هستند)ج( بله ! یعنی این سه ویژگی روی هم عامل تح

 .  دهد ، تحرك را نتیجه نمی که برداشته شود“ تضمین یا چرخش یا سودآوری ” هر کدام از اینها  یعنی

 ؟  )س( هر کدام از اینها برای سرمایه چه نقشی دارند
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د از کند و ثباتش به تضمین سود آن است و تحرك آن هم به سو )ج( بانک و سرمایه در اینجا هویت تجمعی پیدا می

 .  چرخش است

 )س( یعنی سودآوری بدون دادن پول تحرك سرمایه است.

. در نوشتن عبارت بایددقت مجددی شود.  دهد را نتیجه می« قدرت دائم افزاشدن تجمع»)ج( که این تحرك مجدداً 

زه یا یک فلكه ، ولی بانک با یک نحوه سازماندهی خاص مثل یک حو سرمایه هم قبال ً و هم االن در جامعه حضور دارد

 . دهد کلیهء معامالت اقتصادی را از خودش عبور می

. و در حقیقت کار آمدی ثروت هم قوانینی به جامعه  گیرد هم می“ ربا ” بر اساس این سازماندهی از پول دیگران  بعد

 .  کند را از بیرون ضمانت می“ تضمین سود ” الزام شد که 

ن نقطه بانک است تضمین کرد یعنی بدون اینكه پولی خارج شود مرتبا ً دائم ، تحرك سود را که آخری )س( یا باالتر

 .  کند افزائی پیدا می

. به عبارت دیگر بند تضمین سودبانک در ارتباط با بیرون  گیرد )ج ( تحرك هم با همان تضمین های بیرونی انجام می

ودش باید به وسیله دستگاه قضایی و دستگاه گردد یعنی تضمین س است ولی بقیهء بندهایش به کارخود بانک بر می

 .  ای کانالیزه شود که این سود قابل استیفا باشد ونه، بگ قانون گذاری و دستگاه تولید وتوزیع و خدمات کاال

 ؟  )س( اگر دستگاه قضائی نباشد چه باید کرد

د ولی پشت سر هم، افراد بازار تولید آور شود یعنی بانک سود را بدست می )ج( وقتی نبود مرتبا ً شكایات انباشته می

. بعبارت دیگر : هر گاه درجامعه بانک مرتبا ً با خرد شدن دستگاههای تولیدی مواجه شد قاعده این  شوند ورشكست می

،  تولید. ”  شود. پول استواری و استحكام قاعده در زمانی است که ابزارهای اجتماعی ) روابط اجتماعی ( هرم سست می

،  تبدیل شدن سرمایه از عوامل تغییر تولید” یا با عبارت دیگر : “ متغیر اصلی شدن سرمایه ” به نفع “   مصرفتوزیع و 

 .  باشد“ ثروت به متغیر اصلی اجتماعی 

.  شود . بعد به متغیر اصلی تولید ثروت تبدیل می شود بیان دیگر سرمایه بعنوان یكی از عوامل تولید ثروت محسوب می با

اصلی شدن از طریق باال رفتن بلكه کارآمدی درعملیات تولید نیست بلكه بدلیل تبدیل شدن سرمایه از عوامل  و متغیر

که قیدش به اجتماعی بودن است چون با یک قانون سود و  یریتولید ثروت به متغیر اجتماعی ثروت است. متغ
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، کلیهء ابزارهایی که متغیر اجتماعی  یعنی. پس متغیر اصلی شدن ثروت  شود تضمینی بودن آن به رسمیت شناخته می

 .  کند بودنش را تضمین می

.  ، یا یک متغیر نرم افزاری و یک متغیر سخت افزاری دارد عبارت دیگر یک متغیر فیزیكی و یک متغیر اجتماعی به

 .  شوند متغیر سخت افزاری برابر با عواملی است که در عینیت با هم ترکیب می

،  ، کلیة قوانینی که یكی را بر دیگری از نظر قانونی میتواند برتری بدهد. و بقیة را حول او کانالیزه بكندنرم افزاری متغیر

توان گفت و همچنین عبارت متغیر  ، متغیر اصلی درتولید را می شود که در اینجا کلمهء متغیر اجتماعی تولید ثروت می

توان گفت در حالی که قبال ً در معنای ثروت گفته شد مجموعة ثروت  هم می ااصلی در تولید کاال وتولید ثروت ر

 .  اعم از اینكه اجتماعی یا طبیعی باشد« ء محصوالت اجتماعی مساوی با مجموعه»

 ؟  )س( محصوالت یا مقدورات

 .  ، ثروت طبیعی غیر از ثروت اجتماعی است تواند طبیعی باشد . مقدورات می )ج( محصوالت باید باشد

آید اعم از مجموعهء محصوالت ومقدورات اجتماعی  )س( ثروت اعم از طبیعی و اجتماعی است چون بدون قید می

 .  شود می

، منابع  و محصوالت اجتماعی است در مقدورات ، مقدورات شود ثروت ، وقتی گفته می )ج( اگر در عبارت دقت شود

طبیعی هم است ولو اینكه فعال ً قدرت استحصال آن نباشد جزء ثروتهای کشور است ولی جزء محصوالت اجتماعی 

 .  نیست

 .  توان آنرا جزو محصوالت حساب کرد شود می از این جهت که حاکمیت ارضی آنرا تحصیل می البته

 .  ، یعنی حفظ استحصال نیست شود شود بلكه حاکمیت آن حفظ می ل نمی)س( نه، حاکمیت آن تحصی

 .  کنند شود و لی از آن نگهبانی می )ج( استحصال نمی

 .  )س( پس از مقدرات است یعنی جزو قدرت کشور است

ه به مجموعهء مقدورات اقتصادی ( گفت ، مقدرات اقتصادی جامعه ) )ج( محصوالت و مقدورات اجتماعی است ثروت

 .  شود می

 )س( مجموعه محصوالت ومقدورات اجتماعی 
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، پس ثروت به مقدورات اقتصادی جامعه اطالق  شود )ج( مقدور اعم از محصول است چون مقدور همه را شامل می

.تولید محصوالت اجتماعی به متغیر اصلی  . پس اگر ثروت یكی از عوامل تولید خدمات، نه فقط تولید کاال شد گردد می

 .  شود های اجتماعی تبدیل میثروت

؟ یا اینكه اصال ً باید تولید کاال موضوع نظر  توان گفت بر روی مقدورات منابع طبیعی هم اثر دارد این توضیح آیا می با

. از عوامل  شود ، بلكه باید موضوع نظر این باشد که جزء عوامل تولید ثروت است و بعدا ً متغیر اجتماعی تولید می باشد

 .  شود ثروت به متغیر اجتماعی تولید ثروت تبدیل می تولید

 .  )س( اگر بجای عوامل همان متغیر باشد بهتر است متغیرهای تولید ثروت بشود

داد ولی االن از عوامل  )ج( از متغیرهای فیزیكی است که در فیزیكی ترکیب چند چیزی با هم یک چیز را تحویل می

 . روابط اجتماعی است

هم ازعوامل روابط اجتماعی بود چون قبال ً ثروت یعنی پول و دارایی از روابط اجتماعی بوده و اال پول ارزشی ً   )س( قبال

 نداشت مثل فردی که دریک جزیرهء به تنهایی زندگی کند. 

 .  )ج( از عوامل بوده ولی متغیر اصلی نبوده

 .  لی هم نخواهد بود)س( در جزیره ای که اجتماع نباشد یعنی روابط اجتماعی نباشد عوام

 )ج( سرمایه 

 پول ( یک برگ ارتباط اجتماعی است ) پول (   ، یعنی سرمایه ) )س( سرمایه به تنهائی که فایده ای ندارد

 ؟  )ج( بله پول اینگونه است لكن سرمایه هم همین گونه است

رخت برای فروش است ولی وقتی )س( یعنی وقتی که روابط اجتماعی نیست سرمایه هم ارزش ندارد فرضا ً نفت یا د

 .  کسی نیست بخرد چه فایده ای دارد

 )ج( آیا به متغیر اصلی تبدیل شده یا خیر؟ 

؟ این حتما ً متغیر اصلی است چون سود ثابت  از عوامل تغییر ثروت اجتماعی به متغیر اصلی تبدیل شده یا خیر یعنی

 .  دهید به آن می

 .  شود )س( یعنی تضمین می
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گفتند یعنی آیا ربا با  . چرا سودی که قبل از بوجودن بانک بود ربا نمی شود یعنی کلیه شرایط تضمین فراهم می )ج( بله

 ؟  خصلت بانكی است که این سه ویژگی را دارد

 )س( که چرخش در درون خودش و از پول دیگران است. 

. علت اش این است که در فردی زمانی  نیست )ج( قدرت دایم افزایی آن ) نرخ شتابش ( قابل قیاس با نرخ ربوی فردی

سال داده که بعد از پنج سال این پول ازدستش خارج  1شود مثال پولی برای ربوی به مدت  این پول از دست خارج می

 .  شود پول را داشته باشد پول از دستش خارج نمی ار. در حالی که بانک به نسبتی که قدرت جذب باز شود می

یژگی چرخش در درون خود در صرافی عادی نیست هر چند از تجمع پول دیگران بدهد و بهره )س ( یعنی این و

 .  بگیرد

 .  )ج( نه در صرافی هم به آن معنا نیست

 .  گذارند )س( صرافی است که مورد اعتماد مردم است پیش او پول می

 ها ممكن نیست  )ج ( خیر ! امانت داری بانكی اصوال ً در صرافی

 .  خواهند )س( و اگر پیش هم بگذارند حتما ً بهره می

افتد یعنی یک نهاد اجتماعی یک ساختار اجتماعی به عبارت دیگر مرکز تجمع  خواهند و کم هم اتفاق می )ج( بهره می

 .  ارتباطی نیست

كنند یا خیلی کمتر )س( یعنی قطعا ً این بخش اش در قبل از وجود بانک نبوده که دیگران پول بگذارند و سود طلب ن

 طلب بكنند 

.  شود )ج( پس تبدیل شدن سرمایه از یكی از عوامل متغیرهای اجتماعی تولید ثروت به متغیر اصلی تولید ثروت می

، نیروی انسانی و مصرف طبقاتی  مواد  ارزانی  “، تبدیل و مصرف  تأمین” . باید بهینهء  وقتی سود تضمینی فراهم شد

. به عبارت دیگر  اجتماعی تضمین سود که جامعه ورشكسته نشود رهای، یعنی ابزا نه کانالیزهء کالنکانالیزه خرد بشود 

اگر عملیات بانک منشأ این شد که این طرف و آن طرف جامعه دستگاههای توزیعی یا بنگاههای توزیعی و دستگاههای 

 یدا بكند.تولید مرتبا ً به تعطیلی کشیده شوند در اینجا رقابت بایدتعریف نو پ

 .  کند )س( یعنی رقابت تعریف سازمان یافته پیدا می
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شود. آن وقت برای این کار باید کلیهء قوانینی که  ، رقابت سازمانی خاصی در خدمت گذاری به بانک می )ج( رقابت

 .  کند به نفع سرمایه تصویب بشود انحصارات را برای چرخش تولیدی و توزیعی فراهم می

)یعنی تنظیم « رقابت سازمان یافته»)یعنی تبدیل بازار آزاد کاال و خدمات( به « تغییر رقابت آزاد ضرورت» بنابراین

شده( در جهت تضمین سودآوری سرمایه ضرورت دارد که در اینجا بانک برخورد واصطكاك آزاد اجتماعی را به برخورد 

 .  کند یک طرفه به نفع سرمایه تبدیل می

 ی فرمائید؟)س( یعنی سیاست پولی را م

ای سازمان داده شود  ، یعنی در تضمین سود سرمایه باید رقابت به گونه )ج( خیر ! توازن داخلی درمعامالت خرد است

 که سود سرمایه حفظ بشود تا جامعه پشت سر هم ورشكسته نداشته باشد. 

رقابت آزاد برای به حداقل رساندن هزینه و به حداکثر رساندن بهره وری برای عموم نیست بلكه برای سرمایه  پس

 .  است« تغییر توازن به نفع سرمایه با عوامل تولید»یا « برخورد از موضع برتر»یا « برخورد نامتوازن سرمایه»، یعنی  است

ی ) یا عوامل بازار آزاد رقابت ( به نفع سرمایه از طریق کنترل قانونی تغییر توازن فعالیتهای عوامل تولید اجتماع پس

 .  شود رقابتها ) رقابت بازار ( می

 ماند. شود و فقط در عبارت گذاشتن اینها می بانک در همین سطح ]...[ تمام می بحث

«اهلل التوفیق من»  



 بسمه تعالی

 ی کالن اقتصادیها مدل تنظیم سیاست

 21جلسه 

 07/01/1377تاریخ جلسه:  3132جلسه:  کد

ـ 2ـ سود آوری از تجمع 1االسالم والمسلمین حسینی: تاکنون برای بانک سه ویژگی در سه مرحله ذکر شد  حجت

 .  ـ تضمین سود3سود از چرخش نسبی 

ایی وجود  شود بدون این که اصال ً سرمایه می «دائم التزاید»، ایجاد تحرك به خاطر این است که سرمایه  ( یا بالعكسس

 داشته باشد. 

 ی بعد تحرك است. ی اول کار بانک تجمع ارتباطی و مرحله ( مرحلهج

 .  ، که عمال ً پولی از بانک خارج نشده است ( خیر! آخرین مرحله این استس

 .  شود ، که تجمع آن هم بصورت نسبی اضافه می ( بصورت نسبیج

ای از بانک خارج نشده است و همین  صرف نظر کنیم، عمال ً سرمایه  ( اگر از زمان کوتاه رفت و برگشت پول از بانکس

 .  دهد خصوصیت، سرمایه را فوق العاده افزایش می

 ـ دائم افزائی برای سود 2ـ دائم افزائی برای تجمع  1( دو چیز است ج

 .  خواهد با تجمع پول دیگرن کار کند یی است که بانک می( خیر ! در اینجا تجمع نیست، چون تجمع جاس

 .  تواند حوزه های تجمعش را تكثیر بكند ( بعد میج

کند  دهد بعد تضمینش می ، ولی به خودشان سودی نمی برد ( اولین مرحله این است از دریافت پول دیگران سود میس

کند و  ؛ یعنی از بانک خارجش نمی دهد دیگر به او تحرکی می . و از طرف دهد یعنی؛ با گرفتن سود ثابت، به او ثبات می

 .  شود مرتب به او اضافه می

؛ بلكه  ؛ ولی نه در شكل شرکت که به آنها سهام بدهند شود ( در اینجا استقالل اجتماعی سرمایه از مالكین آن پیدا میج

یعنی اصل سرمایه با سهام فرق دارد بلكه  ، استقالل اجتماعی سرمایه، کند استقالل مطلق از مالكین آن پیدا می

اش از نوع تجمع ارتباطی است اصالً  در حالی که کسی که سرمایه ، باشدتواند بهرحال نافذ بر سرمایه خود  دار می سهام

، بعد از آن استقرار نسبی سرمایه  اش نیست، پس اول استقالل اجتماعی سرمایه شد مالک هیچ گونه دخالتی در سرمایه
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مرکز در جاهای  ن، یعنی قدرت زد شود سود تضمینی است که البته در این جا استقرارش یک مقداری بیشتر هم میبا 

 .  کند دیگر را هم پیدا می

% سرمایه متالشی بشود و 71شود با یک رای  ( فعال ً بحث روی زدن مرکز نیست بلكه بحث در شرکتی است که میس

توانند  ی پول نمی ا در اینجا با هیچ رأیی یا هیچ راهی افراد تشكیل دهندهبرود در بخش حقیقی بجای حقوقی. ام

تصمیم بگیرد یا از طرف دولت است که یک  تواند ی بانک است که می دخالتی بكنند بلكه این اعضاء هیئت مدیره

 .  شود تصمیمی گرفته می

 .  . بعبارت دیگر صاحبان پول دخالتی در تالشی بانک ندارند ( بلهج

 ی مؤسس بانک  ( غیر از صاحبان سرمایهس

کند و این غیر از سرمایه است. در  ( خیر آنچه در معنای بانک گفته شده این است که بانک یک مرکزیتی پیدا میج

 حالی باید مالحظه کرد که در چرخش سرمایه چه اثرهایی است؟ 

ها  خرند و این کسانی که جنس یا خدماتی می ، شود که مثالً یک شرکت تولیدی ای در شرکت پیدا می ( آنوقت شبههس

توانند تالشی برای شرکت  % می71هم نقشی در تالشی شرکت ندارند بلكه این مؤسسین شرکت هستند که با رأی 

های بانک که  بانک را متالشی بكنند ولی مشتری توانند % می71بیاورند و در اینجا هم این مؤسسین بانک هستند که با 

ی شما بود در اینجا خریدار پول شماست امانت نگه دار پول هستند مثل شرکت هیچ  خریدار رُب گوجهفرضاً قبالً 

 .  نقشی ندارند

 ، پول سرمایه گذاران نیست، بلكه مال مردم است  ای که بناست بعدا ً رشد بكند ( در آنجا پول و سرمایهج

 دهد  ( پس در اینجا برای سرمایه چه رخ میس

 ز تجمعی دارند.( آنها یک مرکج

 دهد. ( برای پول چه رخ میس

 .  شود توان گفت برای پول، استقالل تجمع نسبی سرمایه پیدا می ( میج

 . ( یا بگوئیم استقالل تجمعی سرمایه باشدس
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باید توجه داشت که با جمع شدن « استقالل اجتماعی سرمایه». در  است« استقالل تجمع اجتماعی سرمایه( »ج

،  جمع شدن و مستقل بودن -2درست کردن مراکز است  -1. بعبارت دیگر  شود سرمایه استقالل اجتماعی پیدا می

 .  است

 .  ( مستقل از اینكه کسی بخواهد در آن تصرف کندس

ن مستقل از هر گونه اراده مالكین است چون دستگاه، دستگاه ارتباطی است. بدلیل ذات ارتباطی بودنش ( تجمع آج

شود  . جمع می ، و این غیر از این است سرمایه مراکز اجتماعی دارد کند جمع شدن سرمایه، استقالل اجتماعی پیدا می

کند. یک وقت در یک مرحله جمع  اعی پیدا میاجتم راکزمستقل از مالكین آنها یعنی در یک مرحله ارتباطاتش م

 .  شوند بدون اینكه صاحبانش بخواهند می

ی تسهیالتی است که  ( جمع شدن آنها مالك ما نیست چون درثبات مطرح است که گفته شد: ایجاد ثبات بوسیلهس

 .  اند انک قرار نداده، در حالی که در اینجا گرفتن سود از پولی که دیگران برای سود گرفتن در ب دهد بانک می

. دقت شود که دادن لقب  «استقالل اجتماعی سود تجمع سرمایه»توان بیان کرد:  ( عیبی ندارد به گونه دیگر میج

، تكاثرش اجتماعی شده است و تكاثرش فردی  استقالل اجتماعی برای اینست که غیر از مراکزش و غیر از جمع شدنش

، یک وقت  ، یعنی در جامعه استقالل تكاثر آن امضاء شده ی. استقالل اجتماع نیست . یعنی مثل نفقه دادن یک نفر نیست

 .  ، خود افزائی و دائم افزائی دارد مرکز دارد یک وقت تكاثر دارد یعنی سودآوری

. در صورتی که شرکت هم  ، اجتماعی شد یعنی اجتماع، استقاللش را به رسمیت شناخته است ( اگر قید استقاللس

 .  ، استقاللش را به رسمیت شناخته است عاجتما

شناسند یعنی صاحبان پول را به رسمیت شناخته که بتوانند  با این فرض که وقتی جامعه شرکت را به رسمیت می ( ج

، پول خود  ، یعنی صاحبان پول یک شخصیت حقوقی درست کنند درحالی که در اینجا صحبت از صاحبان سهام نیست

است، لكن بدلیل ارتباط، هم خود پول و هم سود  مردماند. یعنی؛ در حقیقت این پول  قرار داده را مستقالً در بانک

، سودآوری آن هم  آوری آن از مردم مستقل شده است، یعنی؛ عالوه بر استقالل تجمع و پیدایش مرکز برای ارتباطات

 یداا پول و سرمایه، برای ارتباطاتش باشگاه پ. به عبارت دیگر در یک مرتبه، مرکز ارتباطات پیدا کرده و ی مستقل است

 .  کرده است. در نتیجه در این مرحله عالوه بر باشگاه پیدا کردن، توانسته یک کارهای دیگری هم انجام بدهد
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 ( استقالل اجتماعی شدنش به چه معناست؟س

 ؟ کند ولی سوال مهم روی سودآوری آن است ( یعنی گامی استقالل از صاحبانش پیدا میج

. در آنجا هم استقالل  . تكاثر سرمایه؛ استقالل اجتماعی این سود است شود ( سودآوری آن را در تكاثر ذکر میس

گویند آیا تكاثر آن را بیشتر از شرکت  اجتماعی خود سرمایه است یعنی در اینجا اجتماعی بودن آن را بیشتر شرکت می

 ؟ گوید می

 .  ( تكاثر آن حتما ً غیر از نوع تكاثر شرکت استج

، استقرار و  ای که اجتماع، در جمع شدن سرمایه کند؟ یعنی آیا اجازه ( ولی آیا اجتماعی بودنش با آنجا فرق میس

انک ای که اجتماع در استقالل تكاثر استقرار تكاثر واستیالی تكاثر سرمایه در ب دهد با اجازه استیالی آن در شرکت می

 ؟ دهد با هم فرق دارد می

ای است که رسمیت  دارد. این غیر از جامعه ( یعنی جامعه به رسمیت شناخته که بانک از پول مردم سود بر میج

. و برای خود سرمایه  . آنوقت این سود برای بانک است پذیرد . و جامعه این سود آوری را می دهد، افراد شرکت بزنند می

 ؟ کنید را بین مردم تقسیم نمی اگوید چرا سوده عه به بانک نمیتكاثر است یعنی؛ جام

گیرد ولی در شرکت از روی پول  . ولی از روی پول خودش ربا می آورد گیرد و ربا هم پس می عبارت دیگر بانک ربا می به

 .  گیرد نه از روی پول خودش باشد مردم ربا می

 شود  ( یعنی تكاثر سرمایه از مالكش مستقل میس

 شود منتهی استقاللش استقاللی اجتماعی است  ( بله! مستقل میج

 ؟  ( اجتماعی یعنی قابل قبول برای اجتماع استس

دهد که سرمایه مستقل از صاحبش خود افزایی داشته باشد و این غیر از ارتباط و جمع شدن  ( یعنی جامعه اجازه میج

 .  تواند خودافزائی هم داشته باشد ت داشته باشد. سرمایه میکه محل باشگاه و مرکز ارتباطا  است و غیر از این است

« استقالل یا تكاثر یا سرمایه»بهتر نیست؟ یعنی اجتماعی آیا قید « ی اجتماعی استقاللِ تكاثرِ سرمایه»( آیا عبارت س

  است؟
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استقاللش از مال . موضوع در تجمع این است که  کند ( اجتماعی قید هر کدام که باشد معنایش کامال ً فرق میج

. که بنظر مهمترین مطلب است و یک بحث این است استقاللش  «استقالل اجتماعی تكاثر سرمایه»اجتماعی است 

بانک پیدا شده و این استقالل از قبل بود اما  نکاری به اجتماع نداشته است. یعنی این تجمع بوسیله برسمیت شناخت

پذیرد. سرمایه اجتماعی معنای اینست که در پول مردم  آن را جامعه میتكاثر اجتماعی آن یعنی؛ خودافزائی داشتن 

 .  شود رشد پیدا می

اجتماعی همان ثروت است در حالی اگر قرار باشد کسی این ادعا را بكند باید بخش بانک مرکزی این ادعا را  سرمایه

 شود تكاثر اجتماعی باشد.  کند پس می کند که نمی

 ( کدامش بهتر است؟س

استقاللش اجتماعی است، هرچند ممكن است کسی بگوید در ثبات مراکز اجتماعی، « تكاثر اجتماعی سرمایه( »ج

، مراکز  مراکز اجتماعی سرمایه»ی مراکز باشد  استقالل تمام شده. یعنی؛ قیدهای اجتماعی در باال باید بعد از کلمه

، که « استقالل تكاثر اجتماعی سرمایه»تكاثر باشد. بشود  از ددر اینجا باید بع« اجتماعی سرمایه مراکز اجتماعی سرمایه

استقالل تكاثر ». آنوقت باید استقالل قبل از تكاثر بیاید تا  استقاللش از مالكین است و استقالل اجتماعی دارد

 بشود. « اجتماعی

؟ که  شود یا استقالل اجتماعی تكاثر ، آیا یعنی اجتماع باعث تكاثرش می ( استقالل تكاثر اجتماعی درست نیستس

 .  کند معنایش فرق می

شود که همان  سرمایه می« استقاللِ تكاثرِ اجتماعیِ. » کند یعنی اگر مضافِ موصوفِ دوم باشد ( کامالً فرق میج

 .  تر است بهتر است، چون حداقل انسباقش به ذهن نزدیکسرمایه « استقالل اجتماعی تكاثر»

سرمایه است و در شرکت استقالل اجتماعی سرمایه است. در این عیبی پیدا « استقالل اجتماعی تكاثر»( در اینجا س

 ؟ شود می

 .  ی مردم هم نیست ( یعنی آیا آنجا استقالل سرمایه است ولی استقالل اجتماعی نیست و برای همهس

 ی مردم نیست  اصال برای همه ( ج
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گیرد که با توجه به مطالب گذشته باعث سلب اختیار از  ( تعریف عینی مالكیت خصوصی در نظام عینی انجام میج

ی مالک و تنظیمات اجتماعی هر دو روی هم  شود. یعنی؛ اراده مالک وسلب اختیار از جامعه در تنظیمات آموزش می

ی کوچک و بر علیه عموم جامعه سلب  یک دسته فع، اقتصادی را بن ادی اجتماعیدهد، انحصاراتی که آز نتیجه می

 ، قانون اساسی را هم بصورت مفصل آورد.  توان ، می کند و در ذیل این نتیجه که بخوبی توضیح داده شد می

 .  انجامد بندهایی که در آن چگونگی تقسیم شروط بیان شده که مثالً نباید به تداول بی یعنی

خصوصی سازی قبل ازتعریف نظام اقتصادی معنایش این است امكانات را به یک دستگاه ضد قانون اساسی و ضد  پس

،  ( بلكه بهر دلیلی یا تحت هر عنوانی بدلیل ضرورتهای عینی . یعنی در حقیقت خصوصی سازی نه ) انقالب واگذار کرد

ی عدول از  ( و قانون اساسی بمنزله امام و مقام رهبری تیشاذیلش فرما ، انقالب و ) قبل از تعیین ساختارهای متناسب

ی نادیده گرفتن محورهای اصولی انقالب، نسبت  ی مبانی انقالب است که باید با آن کامال ً برخورد بشود و بمنزله کلیه

 .  های زودگذر است به ضرورت

 ؟  ی نهائی اضافه شود آید ،مطلب دیگری که به نتیجه بنظر می آیا

 .  ط در آخر کار باید قلمرو خصوصی سازی معین و ارزیابی گردد( فق س

 .  است« تسلط»است و قلمرو عینی خصوصی سازی « بدی»( در ارزیابی باید گفت این قلمرو، قلمرو ج

 ( قلمرو یعنی حد و مرز س

 .  ( حد و مرز آن تسلط شد و در مرحله آخر هم استیال است. که باید قلمرو آن روشن و مشخص بشودج

 .  ( خصوصی سازی را نباید با مالكیت خصوصی اشتباه کردس

 خیر ! خصوصی سازی یعنی: ریختن آب به آسیاب مالكیت خصوصی در شرایط عینی است  ( ج

، عنوان ما ارزیابی قلمرو خصوصی سازی است نه ارزیابی قلمرو مالكیت خصوصی. یعنی  ( باید در عنوان دقت شودس

خصوصی است که دارای حد ومرز است و دین بد است، که باید ارزیابی شود ولی گاهی بحث گاهی بحث روی مالكیت 

یعنی باید حد ومرز نهائی آن  ، استروی خصوصی سازی است که باید مشخص شود حد ومرز خصوصی سازی کج

 .  ارزیابی شود

 .  ( در اول کار باید معنای خصوصی سازی مشخص شودج
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ل یک تمام شد. یعنی در جزوه قسمت مالكیت خصوصی وهویت عین مالكیت ( معنای خصوصی سازی در فصس

 .  خصوصی برای مشخص کردن طریقیت مالكیت خصوصی سازی بود

 ؟ دهد ( چرا این جزوه جواب نمیج

 .  دهد نباید اسم آنرا ارزیابی قلمرو خصوصی سازی گذاشت اگر جواب نمی ( س

 ( باید گفت ارزیابی مالكیت ج

 لمرو خصوصی سازی از طریق بررسی هویت عینی مالكیت خصوصی ( ارزیابی قس

ی اول تمام  ی اول باید حساب کنید. زیر این عنوان بعبارت دیگر با بررسی طریق مقاله ی یک یا مقاله ( این را جزوهج

عنی از دو راه ، ی . بعد باید بالفاصله مقاله دومی تنظیم گردد که به دولت یا فرهنگ توسعه دیگر کاری ندارد شود می

 .  توان پیش رفت می

ی هویت عینی مالكیت خصوصی گفته شد، خصوصی سازی مطلقا  ( یک راه این است که بر اساس وصفی که دربارهس

 .  ممنوع باشد

، بعداً فرهنگ  شود ، یعنی اول شرکت و بانک گفته می ی فرهنگ توسعه بیاید راه دوم این است که حرف اول با ضمیمه و

 .  دهد ها روی هم تسلط را نتیجه می ه اینتوسعه ک

ارزیابی قلمرو خصوصی سازی ازطریق بررسی »ی سوم هم به  . اما مقاله شود ی دوم می ی اول و مقاله ( یعنی مقالهج

ی سوم دیگر در آن توسعه نیست بلكه در آن ساختار ذکر  خورد. ولی در جزوه عنوان می« هویت مالكیت خصوصی

 .  شود می

 ؟  شود ی چه چیزی نوشته می( یعنس

ای برای خصوصی است در  ای برای تعاونی وچه دسته ای برای دولت و چه دسته شود چه دسته ( فرضا ً گفته میج

 .  شود آنجاست که قلمروها معلوم می

ت ، این است که ارزیابی قلمرو منوط به این است که سهم مشارک آید ای که بدست می ( پس در این خالصه نتیجهس

. باید هویت عینی انحصارات  ها مشخص بشود. بنابراین همانگونه که هویت عینی مالكیت خصوصی بررسی شد بخش
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هریک بتوان قلمرو خصوصی سازی را  سهمهای تعاونی هم بررسی شود تا با تعیین  دولتی و هویت عینی شرکت

 .  ها ذکر شود ، یعنی بعد از بخش تعاونی مشخص و ارزیابی کرد

شود خصوصی سازی را مجرد و بریده از ساختارهای اقتصادی جامعه  ( یعنی با این وصفی که گفته شد، بنابراین نمیج

 .  طرح کرد

های اقتصاد مشخص بشود تا بتوان سراغ خصوصی سازی آمده یعنی؛ نتیجه گیری،  ( پس باید تكلیف دیگر بخشس

 سلبی باشد نه ایجابی.

 .  ( بله باید نتیجه سلبی گرفتج

ها، در اقتصاد باشد؟ یعنی اگر  اسم این، باید ارزیابی قلمرو خصوصی سازی باشد یا تعیین سهم مشارکت بخش  ( حاالس

 -3هویت عینی انحصارات دولتی  -2.  هویت عینی مالكیت خصوصی -1قرار است جزوه یک و دو و سه داشته باشد 

 های تعاونی  هویت عینی شرکت

یک عنوان عام دیگری پشت شش جلد آن بخورد یعنی؛ تا کنون فقط موضوع جلسه، بیان  ( بعد در آخر کار بایدج

ای است که باید  . بلكه جزوه شود ، و باید دقت کرد که برای تدریس در دانشگاه کتاب نوشته نمی ها بود ضرورت طریق

کند که این بحث، بحث هیئت  ض میقانون اساسی، نق ی وانه. آنوقت این حرف با پشت متناسب با عنوان آنها تنظیم شود

 .  رئیسه قرار بگیرد

 ؟  توان خصوصی سازی کرد یا خیر ( یعنی اول تعیین سهم بشود تا بعد معلوم شود که میس

 .  شود و باید هم چنین کاری صورت بگیرد شود که از پائین صورت جلسه عوض می ( با این وصف معلوم میج

. مثالً در مقدمه  کمی داغ شروع کرد. یعنی مقدمه بر خالف نتیجه گیری باشد ( بعد در بحث مرججات باید بحث راج

هایی بر کشور حاکم است. یعنی  % از سرانه ملی مصادره شده و یک شرایط اقتصادی خاصی با یک ضرورت31باید گفت 

توان به  گفت آیا می. بعد از آن  بخوبی ذکر شود مقدمهآید آن طرف مقابل خواهد گفت، باید در  هر چیزی بنظر می

یعنی االن که « آب به آسیاب آمریكا ریخت»؟ یعنی  ها انقالب را نادیده گرفت وبنیان انحالل انقالب را ریخت دلیل این

تنگناها  آنتوان راهی را رفت که کشور را به یک تنگناهای اصولی برساند ودر  کشور در فشارهای آمریكا قرار دارد می

 .  نماند راهی برای انقالب باقی
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 .  تا کنون مباحثی طرح شد که جز در نظام قابل اثبات نیست پس

 .  ( یعنی اثبات شد که مالكیت خصوصی باید همراه ساختارها بررسی بشودس

، یعنی مهمترین مطالبی  ی مال وخصوصی است. که مال ومالكیت خصوصی به چه معناست ( یعنی یک بحث دربارهج

 .  شود می ذکر پیشگفتار در که سازی خصوصی ضرورت طرح – 1عبارتند از  که باید در مقدمه مطرح شود

، وضعیت زیان  ی وضعیت صنایع ( آنوقت در قسمت ضرورت، عنداالمكان باید آمار و ارقام ذکر شود. بعد باید درباره )ج

با تمام ظرفیت کار . بعد در صورتی که مدیریت دولتی  دهی وضعیت تمام وقت کار نكردن آن هامورد بحث واقع شود

های غیر معقول را در پیدا شدن فساد و رشوه  تأثیر حمایت یعنی؛های غیر معقولی در حال کار است.  کند با یک حمایت 

 .  باید ذکر کرد

های غیر معقول این است که: یک دسته از امتیازات و انحصارات دولت را گسترش دهیم مثل این که  معنای حمایت و

ی؛ کارخانه های ما در باطن سود آور نیست )مقداری از نوار پیاده نشده است( یا هزینه کاالی تمام شده ارزان باشد یعن

، بوسیله ابزارهایی در جامعه هست معلوم  و قیمت معقول دهی تمام ش ، قیمت گذاشتن و هزینه دستمزدهای اضافی

گویند  . بعد هم می کشند روی قیمت جنس می. مثالً برای معقول نشان دادن قیمت،  شود که قیمت معقول نیست می

ً  ال. واین کارها ک کنند که این جنس فروش برود ای تنظیم می های وارداتی و صادراتی را بگونه بفروش بعد هم سیاست

، مخصوصاً با آمدن آقای خاتمی که تنگنا بیشتر شده است و اینكه ایشان به هر جائی که دست بزنند  غیر اقتصادی است

 .  دهد های غیر معقولی است که روی هم پیدایش بحران فساد اقتصادی را نتیجه می اش حمایت هنتیج

 ( بحران اقتصادی س

ایی که  شود چون خود دولت با قرار دادن بندهایی با عده . یعنی رشوه عمومی می ( خیر ! بحران فساد اقتصادیج

توان در پیشگفتار ذکر کرد تا پیشگفتاری معقول  کند که این مطالب را می کنند که ایجاد فساد می هائی تزریق می پول

 .  توان تا بیست صفحه نوشت شود که می

 .  شود صفحه تنظیم می3یا  2ی این جزوه نیست، چون معلوم است. در  فتار بیش از دو صفحه زیبنده( البته پیشگس
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ی این باشد که قلمرو خصوصی سازی بدون شناختن این که خصوصی سازی یعنی  ( بعد از پیشگفتار باید بحث دربارهج

توان بحث مالكیت خصوصی را بعنوان یكی از  ؟ نمی ؟ خصوصی سازی چه چیزی است ، مالكیت خصوصی چیست چه

 .  ها ذکر کرد بخش

 طرح شود  ( یعنی باید فعال ً ضرورت ارزیابی قلمرو خصوصیس

؟ یعنی در مفهوم قلمرو  توان قلمرو، تعیین کرد ( بله ! باید بحث شود که آیا بدون شناختن، برای مالكیت خصوصی میج

باید بحث شود که مفهوم قلمرو یک سطح کمّی و یک سطح کیفی دارد که قبل از شناختن وضعیت مالكیت خصوصی، 

توان در عینیت طرح کرد که  باشد. بعد از شناخت می دشاختی از خو، یعنی اول باید یک شن توان آنرا طرح کرد نمی

 ؟ ]؟[ توان واگذار کرد یا خیر % از صنایع کل کشور را می31. مثالً در کمّی آیا  سطح کیفی و سطح کمّی آن چقدر باشد

توان واگذار کرد؟ بعد  می؟ آیا کل صنایع زیان ده را  خواهیم بدهیم آثار کیفی دارد یا خیر این سطح کمّی را که می آیا

؟ به عبارت دیگر آیا  باید سطح کیفی مالكیت را در قلمرو مالحظه کرد که آیا مالكیت مطلقش باید تحت نظارت باشد

؟ یا بالعكس آن  شود یا مدیریت دولتی شود یعنی خصوصی وسیله جلب سرمایه می % سهام، خصوصی می16واگذاری 

% برای خصوصی و دولت حق نظارت 16% برای دولت و 11% برای دولت باشد 16و % برای خصوصی باشد 11باشد مثالً 

؟ و هر موقع هم ضرری پیش آمد جلوی  ، یعنی حق نظارت برای کدام یک از دو طرف باشد را برای خودش حفظ کند

 بگیرد. راآن 

 دیگر این است که اساساً دولت، نه مدیریت داشته باشد ونه نظارت. فرض

 % باشد 100اری ( یعنی واگذس

با تسهیالت و بدون تسهیالت( بدون حمایت  تواند قسطی انجام بگیرد ) ( که این واگذاری مطلق به بخش خصوصی میج

مثل تخصیص ارز و قرار دادن قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات از خودش یا از واردات و صادرات بهرحال آیا ابزارهای 

  ؟ مالی و پولی کمكش باشد یا نباشد

ها  توان از کل این ؟ بعد در روابط اجتماعی چه حمایتهائی می عبارت دیگر سطح کیفیت واگذاری باید چگونه باشد به

؟ یعنی اصوال ً شناختن قلمرو مالكیت منوط به این است هویت آن بصورت عینی تعریف شود، یعنی معلوم شود که  کرد

؟ و هویت آن نباید بصورت نظری بلكه  ون اساسی کجاستهویت مالكیت خصوصی چه چیزی است و جایگاهش در قان
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ی هویت عینی باید بعنوان اصل، موضوع بررسی قرار  باید بصورت عینی مالحظه شود که در این صورت باید مسئله

شود بدون این که هیچ گونه خصوصیت  بگیرد. به عبارت دیگر هویت یک شئ گاهی بصورت تئوریک بحث و طرح می

هائی کرد که  توان فرض . یعنی هویت عینی در مقابل هویت نظری است که در هویت نظری می اظ شودعینی در آن لح

 -1:  . پس خصلت هویت نظری ها بریده دیدن امور از یكدیگر است ، از جمله این فرض اصال ً در عینیت واقعیت ندارد

 .  گیرد صورت می اتلیقدرت انتزاع اوصاف و خصوصیات از همه است که بصورت کلی و اکتفا به ک

، یعنی در اولی عدم تعیّن و در دومی استقالل موضوعی  تواند بخش نظری را اصال ً مرتبط به نظام مالحظه نكند می -2

 است )یعنی هر موضوع ازموضوعات دیگر( 

 .  ( یعنی ربط سیستماتیک نداردس

ع دولتی، موضوع بانک هر کدام یک موضوع ، موضوع خصوصی، موضو ( استقالل موضوعی بهتر است چون در استقاللج

اش را  توان جزء جزئش کرد و همه ی مهمی است. فرضاً یک شرکت را می جداگانه است. استقالل موضوعی مسئله

. پس استقالل موضوعی دو  دهد بصورت جزئی تطبیق به شرع داد، یعنی؛ استقالل موضوعی، امكان تطبیق شرعی را می

 .  تا ضرر دارد

 .  ای است ترکیبش ممكن است مخالف با شرع باشد ه( تجزیس

 .  ی سیستم ونظام است ( این تجزیه اوال ً: تجزیهج

 .  گیرد ( یعنی غرض این است که تجزیه در مقابل ربط سیستماتیک و نظام قرار میس

ینی؟ به بیان دیگر ( بله ! قسمت دوم تجزیه این است که در اینجا آیا تحلیل نظری صحیح است؟ یا تحلیل کاربردی عج

شود هم منجر به تطبیق شرعی  ی سیستم ونظام می در اگر تحلیل مالكیت خصوصی نظری شد، هم منجر به تجزیه

( و اگر تحلیل هویت مالكیت خصوصی بصورت عینی شد باید هم ساختارها  تطبیق مشروعیت اجزاء شود ) اجزاء آن می

 .  را مالحظه کند

 .  اختارها را بیان شود( در قسمت سوم باید نقش سس

 .  کند ساختار شامل و نحوه ارتباطش را مالحظه می -2شود  ساختار موضوع مالحظه می -1( پس در عینی ج
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. اما در قسمت اول تأکید روی ارزیابی قلمرو که باید قلمرو  ( پس در قسمت دوم تأکید آن روی هویت عینی استس

 ارزیابی بشود.

 .  مّی و کیفی ارزیابی بشود تا معلوم شود چقدر چگونه و با چه ابزاری باید حمایت کندبله! باید قلمرو از ک ( ج

 . در قسمت سوم تأکید باید روی نقش ساختارها باشد. ای باشد تواند بصورت فلّه ( یعنی نمیس

 .  ا معرفی کند( بله! نقش ساختارها اساس است، یعنی؛ تعریف خصوصی در عینیت وابسته به ساختارهایی است که او رج

 .  ( اینكه در باال ذکر شدس

ساختارهای اجتماعی آن( غیر از مالكیت  ( خیر ! وابسته به ساختار گفته شد. ولی وارد نشد که ساختارهای عینی )ج

مالكیت ارگانیزه است. آنوقت در حقیقت مالكیت حقیقی و  -3مالكیت سلول  -2مالكیت افراد  -1افراد است یعنی 

 .  لی سرمایه و ساختار ارگانیزه سرمایه استساختار سلو

 

 .  ( آنوقت باید در اینجا تمام شود که مالكیت حقیقی شامل بر بخش خصوصی استس

 تواند بر روابط اجتماعی حكومت داشته باشد  ( بله ! مالكیت فردی تابعی از روابط اجتماعی است، که نمیج

 شود  ی شخصیت حقوقی تحویل گرفته نمی ( یعنی این اصالً به اندازهس

 شود  ( یكوقت بهاء داده نمیج

 .  تواند منزلت متغیر اصلی سیستم را داشته باشد ( یعنی نمیس

، یعنی بحث شرکت، گاهی فرق بین عملیات فردی با عملیات سازمانی و گسترش  کند ( بله ! چنین منزلتی پیدا نمیج

شود. مالكیت خصوصی در قالب مالكیت  ، یعنی تفاوت عملیات فردی با سازمانی ذکر می عملیات سازمانی استپذیری 

. پس در اولی به شرکت امكان جذب  محدودیت دارد رهشود، که هم از نظر سرمایه و هم از نظر ادا حقیقی ذکر می

 .  دهد ، محدودیت گسترش را می مایه، محدودیت سر دهد و در دومی امكان گسترش مالكیت حقیقی سرمایه می

 ( یا محدودیت اداره س

 ( محدودیت اداره بعد از آن است ج

 ( یا محدودیت فعالیت س
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تواند در تمام کشور مرتبا ً شبكه  ( اگر هم محدودیت سرمایه و هم محدودیت گسترش بود، آنوقت یک شرکت، میج

 .  تواند پول جذب کند بزند چون می

 ( اصل همان محدودیت سرمایه است یعنی اگر پول باشد محدودیت گسترش نخواهد داشت س

 .  گردد ( ولی محدودیت اداره دارد که آن هم به محدودیت سرمایه بر میج

 ( بله اصلش فقط محدودیت سرمایه است. س

د یعنی امكان فعالیت ای امكان ساختاری شدن و سازمانی شدن را دار ( در حالی که شرکت امكان رشد سرمایهج

گردد آن وقت اگر  . و محدودیت سرمایه، محدودیت گسترش اداره که به محدودیت سرمایه بر می اجتماعی را هم دارد

باشد در قالب مالكیت حقوقی که امكان  تهشرکت درست شد باید ساختار اجتماعی باید قدرت جلب سرمایه داش

 امكان گسترش فعالیت  -3ها  امكان استخدام مدیریت -2(  ایش سرمایهافز گسترش فعالیت و گسترش سرمایه پذیری )

 ؟  ( همه این ها تابع گسترش سرمایه استس

 .  ( مدیریت را هم داردج

شود و تا  ( مالكیت حقوقی از همه این ها حتی از سرمایه هم مهمتر است. وقتی شخصیت حقوقی به آن اعطاء میج

کند. یعنی لوازم مالكیت حقوقی امكان  ی روابط اجتماعی را در خودش منحل می کلیه ، رود ی مثالً بانک جلو می مرحله

(. و از اولویت مالكیت حقوقی امكان استیالء  حقوقی است تدهد )خود بانک هم یک مالكی استیال و تسلط اجتماعی می

 .  و تسلط اجتماعی است

 شود.  ( امكان استیالی سرمایه پیدا می س )

 .  امكان مالكیت حقوقی، بستر پیدایش سلطه گری سرمایه بر انسان است ( بله ! یعنیج

 شود.  ( این مطلب باید در خاتمه ذکر شود ولی در اینجا ساختارها نقش اساسی دارند که بیان میس

 .  کند که موضوعش پول یا نظامی باشد ( مهمترین مطلب این که ساختارها قدرت سازماندهی دارند وفرق هم نمیج

 .  خیر ! نقش ساختارهای نظام سرمایه داری درهویت عینی مالكیت محسوس مورد بحث بود  (س

های عینی جامعه  شود. بعبارت دیگر هیچ عنوانی از عنوان وقتی ساختار دست درست شود ساختار بستر تعریف می ( ج

 .  نیست که مستقل از ساختارهای جامعه حضور داشته باشد ساختارها بستر هستند
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پوشاند و گامی  ، ساختار کلی مثل آموزش و پرورش که تمام سواد و بی سوادی را می خیر ! گاهی مراد از ساختارها (س

است ساختار بمعنای ساختارهای مالكیت خصوصی است که یک ساختارش شخصیت حقوقی آن است ویک قسمت آن 

 .  هم شخصیت حقیقی است

 .  رهای مالكیت خصوصی استی ساختا ( وابستگی تعاریف عینی به مجموعهج

 .  ( که قسمت اساسی آن شخصیت حقوقی استس

کند. پس ساختاری شدن بمعنای این  ( یعنی ساختاری شدن مالكیت در کل جامعه بازگشت به نظام خصوصی میج

 .  به خصلت نظام -2خصلت ساختار  -1است که تعریف شدن مالكیت خصوصی به 

 .  ( یعنی نظام خصوصی استس

 .  کند تا اینجا مقدمه سوم تمام شد نی نظام خصوصی و خصلت نظام فرمانداری را تعریف می( یعج

« اهلل التوفیق من»  

 



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 22جلسه 

 11/02/1377تاریخ جلسه:  3133جلسه:  کد

ای واقعی و عینی ارائه بدهیم، باید یكسری پیش  االسالم والمسلمین حسینی الهاشمی: اگر ما بخواهیم برنامه حجة

باید در نظر داشته باشیم که کمیسیون اقتصادی وابسته به برنامه و بودجه است و  -1هایی را باید در نظر بگیریم.  فرض

های امور اقتصادی تا شش ماه دیگر اعالم شود، ما باید  شد که سیاستدارای مدت زمان واقعی است، که مثال ً اگر قرار با

تواند چهارماه در شورای تشخیص مصلحت باشد و سه ماه در کمیسیون باشد و  در نظر بگیریم که این حداکثر می

 .  ارائه گردد هنامحدودا ً دو ماه هم برای رفت و برگشت به بیت مقام رهبری در نظر بگیریم، تا نهایتا ً به سازمان بر

ها وجود نداشته باشد و مجمع و  . مثال ً بر فرض اینكه هیچ مانع ذهنی در تدوین سیاست محدودیت مقدورات است -2

ها متفق الرأی باشند که کارهایمان را به اوقاف تحویل دهیم. مثال ً بخشی که قرار بود به  مقام معظم رهبری و کارشناس

کارخانه وجود دارد و تقریبا ً  7100مثال ً در بخش خصوصی هم که  واوقاف بسپاریم.  بخش خصوصی واگذار کنیم را به

شوند که به جز یک  ها به سه دسته تقسیم می های کوچک در اختیار داریم و چون این معدن به همین مقدار معدن

و امثال  التات و قسمتی از شیسری از آنها که حتما ً باید در اختیار دولت باشد و یک بخش از معادن مانند اراضی مو

. ]با این فرض[ ما االن  تواند در اختیاربخش خصوصی باشد، بقیه قسمت عمده آن در اختیار اوقاف قرار گیرد آن هم می

به نیروی انسانی جوان )اعم از روحانی تا هیئت امناء( که بتوانند مدیریت اقتصادی و فرهنگی و سیاسی را تواماً انجام 

اش را بوجود آورند و هم این او را در  نیروی جوان، هم باید کار بدهند و هم نظام فكری کداریم یعنی به ی ، نیاز دهند

جریانات سیاسی بتوانند به خدمت نظام درآورند. با توجه به مطلب فوق آیا در حال حاضر روحانیون مساجد و هیئت 

شوند. چه  محله که بعدا ً وارد مسجد می ء، حتی هیئت امنا امنای مساجد و احیانا ً یک قدم باالتر از هیئت امناء مسجد

سهمی از این مقدورات را دارا هستند؟ آیا بالفعل دارای این مقدورات هستند؟ طبیعی است که وقتی صحبت از مال و 

ولی طبیعی  کنند. ها یا دانشجوها خودشان را به این مراکز نزدیک می ای از کارشناس . یكدسته قدرت و فكر به میان آمد

خواهند دین مداری باشد( تا چه اندازه  باید مدیریت شوند. در این صورت آیا هیئت امناء مساجد )که می هًاست ک

هیئتی که  120. االن در شهرهای بزرگی که بیش از دو میلیون جمعیت دارند، از  توانند از عهدهء این کار برآیند می
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، البته نه آن اندازه که مورد نظر  کارآمدی داشته باشند تاوانند در این راست تای آن می 11یا  10وجود دارد حداکثر 

 .  ماست

، که خود این پرورش نیروی انسانی به عوامل زیادی احتیاج دارد. او  ما ابتداءً به پرورش نیروی انسانی نیازمندیم پس

کند که اگر  یک امام جماعت خیال می . یک فاصله ارتكازی هم وجود دارد، مثال ً یک سازمان خاصی را نیاز دارد

. بنابراین ایشان هم با  دهند به قصد این است که او را خریداری کنند ربخواهند یک معدن یا کارخانه را در اختیار او قرا

شود و احیاناً وکیل مراجع نیز است  اعتقادات مردم در رابطه است و هم زندگی شخصی خودش و هم مسجدش اداره می

تواند  که می ستاستثناء است( همچنین هر امام جماعتی یا بصورت وکیل در سطح باال و یا در سطح پائین ا)که این 

. به همگی بدون استثنا  رود حساب سال مردم را رسیدگی کند. حتی به صورت منبری که جهت تبلیغ به محلی می

ها اداره  شود زندگی متوسط این پرداخت میی مریدان مراجع است. و لذا با درآمدی که برحسب اعتقاد مردم  مراجعه

سر بی درد خودشان را دستمال ببندند ندارند. و برای اینها هم  ینكهای برای ا شود و به اصطالح معروف انگیزه می

، یا هیئت فكری کند  خواهند از دست ما خارج کنند که مثال ً مسجد را می  شود استیحاشی نسبت به کارهای ما پیدا می

. مثال ً گروه است. خصوصا ً با رفتارهایی که صورت گرفته  خواهند عزاداری را از شكل سنتی آن خارج کنند که می

بسیجی مسجد به امام جماعت، همه هیئت و غیره بی اعتنایی کرده است و دلیل آن هم این بوده که ارتكازات یک 

 .  کردند دسته از آنها، با انقالب موافق نبوده است و اینها با آن برخورد

توجیه مقدماتی مطلب ما، معین شدن و ابتدائاً درست کردن مؤسسات وابسته به مساجد است. این به جای  بنابراین

شود که مردم احساس امنیت که کنند از طرف اینها صدمه  اینست که مستقیما ً سراغ مسجد بروند. و این موجب می

. در مرحله بعد که موانع ذهنی کم کم از بین رفت، دجماعت باشن. و حتی راضی به عدم امضاء شخص امام  خورند نمی

ها فاصله دارد؛ یعنی نظام  آن وقت از امام جماعت درخواست امضاء کنند. بخش فرهنگی هم با ارتكازات موجود حوزه

 اتكازات آنهشود و آوردن آن، تا نظام والیت اجتماعی با ار اعتقادات موجود، نظامی است که به التزامات کلی ختم می

 . جات مذهبی باید پیدا کند . این شیبی است که بخش فرهنگی برای توجیه شدن کل دسته سازگار نیست

؛ یعنی مساجدی که از طرف  ، االن خیلی از مساجد ]نسبت به این امر[ دارای استیحاش هستند در بخش سیاسی اما

شوند و  ، ابتدائا وارد کار سیاسی نمی شوند وحید اداره می ، بهجت و تبریزی و مراجع عظام از جمله آیات عظام سیستانی
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حوزه در شیبی که موجب شود تا اینها در مسائل سیاسی وارد  ردن. لذا وارد ک شود ها. هم وارد نمی حتی مریدان آن

خواهد یعنی از جائی که علم اصول استنباط احكام حكومتی در حوزه، ب خواهد.  تری می ، مقدمات بسیار عمیق شوند

مسئله والیت فقیه را جای بیاندازد تا جایی که بخواهد موانع ذهنی کوچک و ساده ذهن یک روحانی را در یک مسجد 

. البته شیب آنرا  توان گفت که مثالً این در یک برنامه بیست ساله قابل پیاده شدن است ، مجموعا ً می برطرف بكند

ت که به برنامه سوم که رسید یک مرتبه نتیجه بیست سال را مالحظه توان شروع کرد، ولی این به معنای این نیس می

توان شدت روند برنامه سوم  می -2.  که یک کارهای مقدماتی را شروع کرد الًتوان در خط موازی برنامه او ، بلكه می کنیم

 را در انگیزش مادی کم کنیم. 

. به عبارت دیگر،  حل انتقال، بحث دیگری استشناختن مطلوب یک بحث است، و نسبت بین وضعیت موجود و مرا پس

تواند  ، تدریجاًً. می های مادی ایجاد یک خط موازی برای دین محوری برنامه و ایجاد شرائط کم کردن سرعت انگیزش

آن را  1آن را باید برای انگیزه مادی،  1، در ابتدای کار،  باشد“  1،  2،  1”. مثالً اگر  انتقال محور برنامه را نتیجه دهد

و هنوز  2های مادی  ؛ انگیزه 1آن را برای انگیزه التقاطی قرار دهیم. در گام دوم انگیزه التقاطی  2برای انگیزه الهی و 

است. تا  1های مادی  و انگیزه 1 یآید، باز التقاط می 2های الهی بطرف  های باالتر انگیزه . در گام است 1انگیزه الهی 

. لذا انگیزهای مادی تا آخر مطلقا ً حذف  شود می 1و الحادی  2، التقاطی 1گیزه های الهی برسد به مرحله آخر، که ان

 .  باشد 1های الهی  . بله ! مطلوب این است که انگیزه شود نمی

و حتی برای آن به عنوان استراتژی حرکت یا مراحلش روند درست کنیم، هر   این شیب به اعضاء کامال ً تفهیم شود اگر

کند که االن بودجه  . دقت می بینند ، در این صورت دیگر حرف شما را خیلی دور از عنییت نمی د کلی باشدچند رون

. حاال چه آنهایی که تحث  توان کلش را حدود کرد ، را داریم و یک مخارج مذهبی وجود دارد که می آستان قدس رضوی

هایی که  ، ساخت و ساز مساجد... به عبارت دیگر هزینه ها ها، هیئت ، مثال ً بودجه حوزه تأثیر نظارت مستقیم دولت است

کردنی  سوالشود و در آمدهایی که مربوط به کل امور مذهبی است، اگر درست آمایش شود و الگوی  در کل کشور می

؛  میلیارد تومان درآمد داشته است 7میلیارد تومان یا  1درست شود که فقط نگویند که در آستان قدس رضوی در سال 

، و مجموعه پولی هم که به حوزه  شود هایی که داده می ، مجموعه سفره شود بلكه مجموعه مساجدی که ساخته می

را حساب کنید. اگر حساب شود یک رقم قابل مالحظه به دست   شود آید ومجموعه پولی که خرج نیروی انسانی می می
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ها در مسجد محله  کند و این انواده در امور مذهبی هزینه میهایی که یک خ ، مجموعه هزینه آید. و در یک پله باالتر می

، خیلی زیاد  شود یقها ارزیابی دق ، صفر و ماه رمضان، که در صورتی که این های خانگی ایام محرم ، مثل روضه نیست

 .  است

ییم که مانعی ندارد. گو درصد است. می 1نیست، بلكه “  1،  2،  1” است که فاصله آن را زیاد ببینند و بگویند  ممكن

هایی صرف امور مذهب یا امور التقاطی یا امور  هایش را مشخص کند تا معلوم شود چه هزینه شما ارزیابی و نسبت

. و این مسأله مهمی است که به صورت عینی،  آن را تغییر داد بتوان شی . بعد باید دید که چگونه می شود الحادی می

. این یک مسأله بود. و  اینكه شعارها مذهبی باشد و به عینیت هم ربطی نداشته باشد ها را ترسیم کرد. نه بتوان حرف

ها مشخص شود، که این یک کار اجرائی  های سیاست ، شاخصه یک مسأله دیگر صرف نظر از این مطالب، این است که

داشتند و چه چیزی را   هایی صهاست. یا اینكه معلوم شود که امام )ره( و مقام معظم رهبری چه فرمایشاتی و با چه شاخ

ی مهم این  های کلی. هر چند که نكته های کلی و سیاست ، یعنی ترسیم آرمان ، که این حرف دیگر است گویند می

. ولی  شود که بعدا ً الزم باشد در وسط کار مورد لحاظ قرار بگیرند داشتهها اینست که بر اجراء و برنامه نظر  سیاست

اند، که درصد خوبی است و طبق آنها  و اهداف ارزشی آن را امام و مقام معظم رهبری بیان کرده  عناوین آرمانی کلی

 .  توان اهداف کلی را معین کرد می

ها کامل است که جدول،  . چون وقتی فیش ها هنوز کامل نیست دوم از نظر اولویت، برای این خوب است که فیش کار

، تا در آنجایی که اولویت، داللت و توزین است را  وجود است را جمع بندی بكندهایی را که م های سیاست بتواند شاخصه

ها و آنچه که به دنبال  ]تا ببینیم که[ تعریف  روی این دقت کرد ایدبتوانیم بر اساس سیاست های مصوب بیاوریم. البته ب

ای خالصه  را به گونه« ، ویژگی و هدف عریفت»توان  ؟ یعنی آیا می تواند نظام توزین را تحویل بدهد یا خیر آید می آن می

را بر اساس این  گذاری . که به عبارت دیگر بتوانیم سیاست ها وارد شویم کنیم که در جدول توزین، بر اساس این

 . اما معنای برنامه :  نامه تنظیم کنیم. که باید در عمل مالحظه شود که این ممكن است یا خیر آئین

ها آن درجه از کلیت را  گوید، در حالی که این های کلی را می ؛ یعنی آرمان مطلوب تر هستند لینسبت به آرمان تفصی -1

 شوند. )اجزاء(  ، تفصیلی می تر هستند وچون خاصند ندارند و خاص
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، به عبارت دیگر اجزاء محقق کننده  ؛ یعنی عمال ً خاص همان عام هستند ها هستند بازتاب صحیح و عملی ارزش -2

 . )اجزای اجرایی(  رمان هستند؛ یعنی ربط منطقی و عملی دارندهمان آ

ها در جامعه  ؛ یعنی برنامه و سیاست برای تحقق اجرائی آرمان بلكه عامه جامعه را مد نظر دارند  نه تنها دولت؛ -3

 ای(  . )برنامه هستند

، هماهنگی  ها خاص هستند آرمان باعث هماهنگی و انسجام اجزاء نظام هستند؛ یعنی در عین حالی که نسبت به -1

 . )هماهنگی(  برنامه را هم به عهده دارند

. )اگر قرار شد که هماهنگی را به عهده داشته باشند آیا  ها هستند ی بایدها و نبایدها در تعیین اولویت  شاخصه -1

نسبت به برنامه اصول و خطی، توانند که شاخصه بایدها و نبایدها نباشند(؛ یعنی خودشان نسبت به آرمان، جزئی و  می

 معیار اولویت(  هستند. ) ها ولویتبرای مشخص کردن بایدها و نباید ها در تعیین ا

 کند )تخصیص منابع(  تخصیص و توزیع منابع و امكانات کشور را بیان می -9

 .  کند سال آینده مشخص می 10، سیمای کلی نظام را در  آنها اجرای  -7

، به بررسی سؤاالت اقتصادی برای پنج روز  بندی این شد که فعال ً با حفظ خصوصیاتی که برای برنامه هست جمع پس

 .  های آقای دکتر رهبر اظهار نظر بشود دیگر پرداخته شود تا روی نوشته

ها در هر حال، منتقل به  رسد که مالیات . بنظر می گردد ها بر می این قسمت یک بخش از بحث، به مسأله مالیات در

، زیرا که بخش خصوصی به وسیله نظام  شود و به همین جهت، نه فقط نظام مالی را باید پائین آورد طبقه ضعیف می

،  شود . یعنی وقتی که مالیات از یک برج وصول می کند می ف، امكانات را مطلقا ً از قسمت ضعیف و تعاونی حذ مالی

برابر باال  8فروشد؛ یعنی نرخ را یک مرتبه تا  % می100% را به قیمت 20شود و او قیمت  % مالیات گرفته می80مثال ً 

شود و  می فها است و این فشار منتقل به بخش ضعی ، بلكه در کلیه بخش . این مطلب فقط در قضیه زمین نیست برد می

. ولی  آید که دولت را باید بزرگ، ولی کم خرج کرد و خرج آنرا به نصف و یا ثلث رساند . بنظر می این خالف است

های اوقاف و تعاونی است. آنچه که االن  . البته این غیر بخش اندامش بزرگتر و خیلی فعالتر از آنچه که االن است بشود

پیشنهاد من در بخش متمرکز دولتی این است که مسألهً دوران سربازی را به .  باشد بخش متمرکز است مورد نظر می

. ولی باید کاری کرد که مردم استقبال کنند و دنبال سربازی بدوند. نه اینكه با  سال به پنج سال تبدیل کنند 2جای 
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بكند که حضور در  امینظشود یک سال کار  . البته شیوه اش این است وقتی شخصی سرباز می فشار به سربازی بروند

. که در عین  ، و تعلیم و مانور که بخشی از کار است و یک سال هم او را برای ورود به بازسازی کشور آماده کنند آموزش

. هر کاری که باشد، فرق  گیرند شوند تا از سربازی خارج شوند، یكی از کارها را هم یاد می حالی که نیروها آزاد نمی

می گیرند که در معدن یا جنگل کار کنند و یا کمک مهندس شوند از سال دوم در یكی از معادن با  دیا. مثالً  کند نمی

دهند؛ یعنی اگر  ها را به آنها وام می کنند و بقیه هزینه قیمت بسیار کم، که فقط خرج شخصی آنها در بیاید کار می

. در نتیجه سرباز، در  تومان هم به او وام بدهند رهزا 30مند است تا سه سال بیست هزار تومان حقوق و  سرباز عایله

کنند؛ یعنی هم سهم و  . )جنگل یا معدن(. و به همان نسبت او را در کار سهیم می کند اندازی یک منابع شرکت می راه

تواند سهم خودش را بفروشد  هم اولویت کاری دارد که به نسبت هم مالک است و هم اولویت کاری دارد. آنوقت هم می

شود که این غیر از مزد و  تواند که یا نفروشد. در صورت عدم فروش، دینش از درآمد منبع استیضاء می هم می و

 .  استخدامش است و در صورت فروش باید دینش را پس بدهد که در این صورت کار الزامی است

.  رود شود مزد باال می ر میت بخش جاری ادارات نیز مشمول این قاعده است. منتهی به نسبتی که کار سخت همچنین

سازیهای اداری را یاد بگیرد و در آنجا کار کند مثال ً حقوقش ماهی پنجاه هزار  اگر خواست در یک سال پست هماهنگ

شود و اگر در منابع معدنی  هزار تومان می 80یا  70تومان است و اگر خواست در مناطق جنگلی شمال کار کند 

؛ یعنی جاذبه اختالف حقوق، به نسبت اختالف مشقت باشد. اگر  شود هزار تومان می 110، حقوق او  خواست کار کند

. یعنی مردم خود به خود رو به اینكه حضور در تولید داشته باشند  هزار تومان باشد 200کارش سخت بود حقوقش 

ن، یک نحوه ابهام نسبت به . و دیگر اینكه االن جوانا شود ببرند. مهمترین مسأله این است که مسئله اشتغال حل می

، باید هزینه آن را  اشتغال خود دارند و این ابهام برای کشور بد است. حاال اگر جوانی نخواست این سه سال را کار کند

 . بپردازد

. و این به عنوان یک وظیفه ملی عمومی برای  تواند سه سالش را بازخرید کند داری است. که می ً پسر سرمایه مثال

، اما کسانی که نیاز به کار ندارند فرضاً یا میانگین ماهی  ، اما امكانات کاری ندارند شود که نیاز به کار دارند یکسانی م

تواند  میلیون دویست هزار تومان و در سه سال با سه میلیون و ششصد هزار تومان می 1هزار تومان و سالی  100

. یعنی باید  سال بپردازد 10یا  1ین را به صورت اقساطی در طی تواند ا کند و در صورت محزوم می خودش را بازخرید 
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دکتر و یا در هر  ،، فوق لیسانس شیبی باشد که کارهای دولت با کمترین هزینه انجام شود و مثالً اگر فرد لیسانس

.  شود یمنزلی که است، متناسب با کارآمدیش، در مؤسسات کشور مشغول کار شود. با این فرض معنای سربازی عوض م

شود. نه فقط بندهایی از  ، امید به این دارد که امكاناتی در اختیارش قرار داده می آید یعنی فردی که به سربازی می

شود، ولی  ، و عدم خروج از کشور. بندهایی با سربازی برداشته می عدم ازدواج ندهای، مثل ب جلوی پایش برداشته شود

، نیروی کار بنرخ ارزان برای  . و اگر قرار دادن امكانات صورت بگیرد بجای مالیات دهد امكاناتی در اختیار او قرار نمی

بیند. درعین حال  را سهیم در کار می ددهد و خو شود که برای سرباز نیز معنای بیگاری نمی عمران کشور ایجاد می

هنیت او به آن کار ممارست کم اطالعات و ذ ( کم وقتی او در شغلی وارد شد )حتی در کارهای سخت مثل معدن سنگ

  کند ، آشنایی پیدا می کند هایی که با آنها کار می ها آنها و دستگاه ، و محل فروش ها کند، یعنی مثالً با انواع سنگ پیدا می

شود؛ یعنی از نیروی کار اجتماعی سهمی برای  ]...[ به عبارت دیگر جای مالیات پولی از افراد، مالیات کاری دریافت می

بدون اینكه انتقال فشار روی طبقات ضعیف باشد، بلكه تسهیالت کاری   ، ان کشور و خدمات اداری قرار گرفته استعمر

 .  کند ، یعنی به عدالت اجتماعی، نه اصالت سرمایه، کمک می نیز برای طبقات ضعیف ایجاد شده است

یک معدن باید یک هیئت مدیره یا رئیس و  ، مثل . اما در بخش مدیریت کار )س( این مطلب در بخش عاملین کار است

. این قسمت اصلی کار دولتی است یا خصوصی؟ اگر دولتی  متخصصین داشته باشد تا این سرباز زیر دست آنها کار کند

خواهد تزریق  باشد هیچ گونه با این نیروهایی که می صوصیایم. و اگر خ باشد، ما بازتاب شرکت های دولتی را دیده

 .  شود و خودش هم مایل به استفاده از این نیرو نیست ی، جمع م شود

ویژگی این کار  ، ، پس کادر متخصص هم دارید )ج( البته گفته شد که سربازی متخصصین نیز به همین صورت باید باشد

؛ یعنی ترکیبی از هر دو وقتی خود شخص سهیم شد و بعد معدن به او واگذار و اجاره  هم دولتی و هم خصوصی است

در عین حال خصوصی به معنای سرمایه دار هم  ، دشو های خصوصی ذکر می ، معنایش این است که خصلت داده شد

 .  نیست

 ) س در این صورت مدیریت با چه کسی است؟ 

و مثال ً به سربازی که دارای   بنده ی اطالعاتی شوند ؛ یعنی اگر سربازها رده )ج( کادر مدیریت از خود این سربازها است

شود و بعد به همراه چهار متخصص دیگر هیئت مدیره مثالً معدن را به او دهند. که  درك دکترا است سروان اطالق م
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کنند به نسبت هم سهم  و آنها هم مثل سرباز صفر، کار می هاستریزی و تخصصی هم مربوط به آن کارهای برنامه

 .  برند. البته سهم سروان مثل حقوق سرباز نیست و بیشتر است می

گذارند، سمت وسوی سرمایه ها را بطرف خودشان جهت  )س( چه ضمانتی وجود دارد که افرای که این قرارها را می

های سهامی شد که افراد هیئت مدیره یا کسانی که ساختار  ها مثل بافت شرکت ندهند، یعنی اگر بافت این شرکت

،  نامه ریزی کنند تا پول را به جیب خودشان برگردانندتوانند بگونه ای بر شان است می ها بعهده گیری شرکت تصمیم

 ؟ چگونه این جناب سروان این کار را نكند

اندازی کارشان است  ؛ یعنی تا سه سال اول که دوره راه شود سال اول که درآمد شرکت بین اینها توزیع نمی 3))ج( تا 

ی بعد از سه سال به نسبت کارآمدی در مالكیت . ول هر نوع درآمدی داشته باشند بیش از حقوق حق برداشت ندارند

توانند به سرباز سرمایه  . از اصل نمی شوند یا از سود، مالک می لشوند یا از اص . حال، اینها که مالک می سهیم هستند

 .  سازی کنند که سود مال زید یا عمرو باشد توانند بگونه ای حساب ؛ ولی از سود می ندهند

، مثل شرکت سهامی،  شود گیری به هیئت مدیره داده می زی ندارد. وقتی ساختار تصمیمس( ربطی به حساب سا )

آید. او به چه دلیل طبقه پائینتر از  . فقط در اینجا به دست متخصص می رود ساختار تصمیم به دست اکثریت سرمایه می

 ؟ خودش را استثمار نكنند

 .  ی)ج( در سه سال اول مدیریت دولتی است نه سرمایه دار

 ؟ ، به چه دلیل در این سه سال بازدهی خوبی داشته باشد ، مدیریت دولتی شد )س( اگر مدیریت

 .  ، بلكه برای آشنائی و ایجاد امكان کار است ج( این سه سال برای بازدهی نیست )

اندازی و فعال  ا راه؛ یعنی اینها فرضاً ظرف سه سال باید یک معدن متروکه ر شود اندازی نمی )س( در هر صورت کار راه

کنند. اما در نیروی دولتی و سربازی مالحظه شده )حتی با اعطاء سهم و  کنند ال دوری آنها تمام و سهمی هم دریافت 

 .  آورد و سرمایه را به چرخش در نمی کارغیره هم( که چون مدیریتش دولتی است اصال ً 

ن ابزار در اختیارشان است و بعدا ً چنین امكانی نیست و البته )ج( فقط در این سه سال است که امكانات وام برای آورد

. وقتی ابزار نصب  شود ؛ بلكه فقط برای خرید ابزار هزینه می شود این اوم، وامی است که پول به دست خود آنها داده نمی

. و بعداً به هیچ وجه وام داده  شود ، وام برای آنان نوشته می کار آنها با این ابزار ورتشد و فرضا ً بانک ابزار را آورد، در ص
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. به عبارت دیگر  اندازی نشده و ابزاری هم ندارد اندازی نشد اینها معدنی دارند که راه . به عبارت دیگر اگر راه شود نمی

 اصل اینكه حقوق و ارزیابی جوانبش چگونه باشد یک بحث دارد. و اینكه مالیات رت از درآمد بگیریم یا نیروی کار. اگر

باال ببرید، آنگاه بحث انگیزه و بحث اندیشه و بحث قدرت انجام کار هر کدام بحث »از نیروی کار بگیرید و کار آمدی 

 .  شود و این سه محور باید کامال ً مورد ارزیابی قرار بگیرد مستقلی می

ست و اینكه آیا برای فعال کردن حتماً انگیزه، و اندیشه و کار آمدی الزم ایجاد شود. انجام این سه کار یک حرف ا باید

 .  دولت، پول گرفته شود یا نیروی کار، حرف دیگری است

آید  ، به نظر می شود و اگر کار گرفته شد ای به طبقه ضعیف منتقل می ، حتما فشار این کار به گونه پول گرفته شد اگر

 .  شود که برعكس می

ها،  . اصال ً اینكه در مسئله شرکت کنند ارهای دولتی ]درست[ کار نمی؛ یعنی سربازها در ک س( تا االن جواب نداده است )

شود بخاطر این است که بخش دولتی کارآمد نبوده و گرفتن مالیات )نه کار( برای  بحث خصوصی سازی مطرح می

 .  شود نمی کارشود کار کرد اما با  اینست که با پول برای دولت می

 (...  ساختن سد کرخه )که بزرگترین سد ایران نیز است )ج( شواهدی است که در خود سپاه در

 .  شود آنرا مورد ارزیابی قرار داد )س( االن نمی

. از فعالیتهایی که قدرت  توان کوچک دانست یا شوروی را نمی  . اما فعالیتهای چین دهیم ج( اینرا مورد ارزیابی قرار نمی )

صنعتی در بطن آن رخ داد ]نمی توان چشم پوشید[. است به عبارت  انگیزش نیز روی آن بوده، مثل آلمان که انقالب

داری سابقه بیش از  . و در این شكی نیست که انگلستان در سرمایه است مایهتوان گفت نیروی کار عقبتر از سر دیگر نمی

کرد، و الاقل به  غلبه می، که اگر تندروی نكرده بود بر همه دنیا  هزار سال دارد و آلمان با انگیزش نه فقط بر انگلستان

داری بود و اگر هم  هیتلر ضد سرمایه لكه، ب داری هم در المان نبود . در حالی که حتی انگیزه سرمایه نصف دنیا غلبه کرد

، اساسی ترین آئین است و  داری . آئین یهودیان در سرمایه ، الاقل آئین آنها را نپذیرفته است ها را نسوزانده باشد یهودی

که  ی. در حال داری به دست یهودیان در دنیا )هم از نظر تئوریک( و )هم از نظر عملی( اجراء شده است ً سرمایه تقریبا

 .  است  ، اولین دولتی است که نیروی کار را قرار داده ی اقتصادش و حتی در پشتوانه پول در آلمان حتی در برنامه
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مدیریت »آید که نشناختن  . بنظر من می ان داد و تولید کردتوان سام این است که نیروی کار را چگونه می مسئله

. روسیه در دنیا  ترین علت ورشكستگی دولت بوده است. در دنیا اینگونه عمل نشده است اساسی« انگیزه، اندیشه و عمل

کنند که در  یرا بجایی رسانده که با او قراردادهایی امضاء م ارموشک ساخته است و از نظر تكنولوژی نظامی، الاقل، ک

شود. و این به معنای این است که قدرتی رسیده و این بر اساس نظام کار است  ای، کنترل می آن معاهدات صنعت هسته

نظامی نیز  تتوان گفت که در صنع ؛ ولی نمی توان گفت روسیه در اقتصاد شكست خورد . هر چند کهمی نه نظام سرمایه

کند که روسیه قصد دارد  ، آمریكا تبلیغ می حتی بعد از فروپاشی شوروی شكست خورده است. در بحث جنگ ستارگان،

.  توان گفت که در تكنیک نظامی از دنیا عقب مانده است . به عبارت دیگر، نمی ای را به دیگران بفروشد تكنولوژی هسته

ند و دلیلی هم وجود ندارد تواند کار سرمایه را بك رسد تكنولوژی می . بنظر می و آلمان هم که در حال پیش رفت است

کنند  ، بعضی فكر می شود که کار باید حزب اهلل شود . البته وقتی گفته می که رهبری تكنولوژی همیشه با سرمایه باشد

در اینجا دو لبه کارد، دچار  ، ؛ یعنی انگیزه بدون اطالع باشد معنایش این است که هیچ گونه اطالعی نداشته باشیم

 .  مشكل شده است

گفتیم که تعهد منهای تخصص باشد و یک وقت نیز تخصص منهای تعهد با انگیزه اقتصادی محض. هر دو  موقع  کی

،  . تعهد به هر نسبتی که باشد باید تعهد هم به همان نسبت باشد کند . در کشور انقالبی هیچ کدامش کار نمی غلط است

که یا کسی مجتهد نباشد و درویشی حكم کند و یا اگر  ت. این مانند این اس رود در اینصورت است که کار جلو می

غیر مكب ٍ علی الدنیا ماال ً اوجائا ً او ” ، بدون تقوی حكم کند، قطعا ً این قابل قبول نیست، مگر اینكه صفت  مجتهد شد

است که  نی حساسی است که مالیات را در تحمل چگونه...؟ و یک مسئله مهم ای . این نكته را نفی کنید“ غیر ذلک 

هنوز در کشور ما گزینش تخصص، در نظام دولتی است و این گزینش متناسب نیست و این یكی از مشكالت کشور 

دهند و دکتر طب را در بخش فیزیک اتمی. اصالً در  . یعنی دکترای فیزیک اتمی را در وزرات کشاورزی قرار می است

اندیشه و کارآمدیش چه چیزی است مورد لحاظ و  نگیزه،اگیرد، اطالعات،  گزینش نیرو اینكه چه کسی کجا قرار 

. یعنی برای ماشین نویسی یک  شود ولو برای سرمایه باشد در بخش خصوصی این کار انجام می  . گیرد محاسبه قرار نمی

، یا برای حسابداری یک ماشین نویس را  آورند فرد ورزشكار که بازویش ستبر باشد در حالی تخصص ندارد را نمی

 .  گیرد خواه حسابداری بداند یا نداد.؛ یعنی گزینش نیرو متناسب با کارآمدی انجام می یاورندب
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 .  بند سوم یعنی رفرم مالیاتی است که در اینجا فرم مالیاتی ذکر شده است در

الزم  های آزادسازی است یا این دو های تثبیت اقتصادی مقدم بر سیاست گویند که آیا سیاست )س( در این قسمت می

،  و ملزوم یكدیگرند؟ به بیان دیگر آیا آزادسازی ]اقتصادی[ تحت شرایطی که ثبات و تعادل کالن اقتصادی وجود ندارد

 ؟ قابل اجراء است

، نسبت کالن آن مشخص نشده است، ـ البته اینها  . یعنی حد و مرز آزاد سازی مشخص نیست )ج( خیر قابل اجرا نیست

نیز “ ، محصوالت  ، سرمایه نیروی کار” های بین  گویند ـ و نسبت ، بلكه مثال می را ندارند“ عمل  ، ، اندیشه انگیزه” بحث 

 .  مشخص نشده است

 .  )س( به عبارت دیگر، افزایش درآمد دولت و کاهش هزینه ها مشخص نشده است

، یعنی در اینجا سؤال این است که قابل اجراء نیست و باید اول  )ج( به بیان دیگر، الگوی اقتصادی تثبیت نشده است

 .  آنها بحث شود

، محدود  )س( آیا در کشور ما اهداف مربوط به برنامه های تثبیت اقتصادی که عبارت باشند از کنترل تقاضای کل

ستن از فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل کشیدن تراز پرداخت ها یا ایجاد ، و به این ترتیب کا کردن هزینه ها

 تعادل خارجی، تحقق یافته است؟ 

 : نه.ج

، تبعات رکود شدید  شود : آیا سیاست انقباضی مالی که بعنوان پیش نیاز سیاستهای آزادسازی بر آن تأکید میس

 ؟  اقتصادی را برای کشور به دنبال ندارد

 .  کند کند و یک عده را شدیدا ً تضعیف می ی بی کاری ایجاد می)ج( یعن

سازی با مشارکت عامه مردم  )س( با توجه به عدم تعادل شدید در توزیع درآمد ایران آیا امكان تحقق خصوصی

 پذیر است؟  امكان

را در صنعت یا در خصوص  ، به چه دلیل سرمایه برند )ج( خیر ! مردم سودهای بزرگ و کالن بار آورده را در تجارت می

 ؟  ، یک آن سود نبرند سازی به کار بگیرند و صد
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. یعنی با توجه  کنند آیند کار می ؛ یعنی افراد خاصی می خواهد بگوید که امكان مشارکت عامه مردم نیست )س( نه، می

سازی با  ان تحقق خصوصیتوانند کار کنند. آیا امك ی خاص می به عدم تعادل شدید در توزیع درآمد ایران، یک طبقه

 ؟ مشارکت عامه مردم امكان پذیر است

 .  تواند حضور یابد )ج( تنها سرمایه داری می

گردند چه  ها می سازی، متحمل بیشترین سختی )س( جهت مقابله باعكس العمل اقشاری که در جریان خصوصی

 شود؟ ، چه می دآی شود. بحران کارگری که با اخراج کارگران پیش می هایی تدارك می روش

های خارجی جهت مشارکت  سازی نبود آیا از سرمایه چنانچه پس انداز ملی کافی برای تحقق اهداف کمی خصوصی ـ

 ؟  در این امر دعوت خواهد شد

 : بله.ج

)س( از چه مشوهایی جهت جذب سرمایه های خارجی بهره خواهید گرفت و توقعات صاحب سرمایه خارجی را چگونه 

 ؟ کنید ارزیابی می

سازی، بدون اتخاذ تدابیر مناسب در  ها در بازار سرمایه )از کاال و کار( به عنوان ملزومات خصوصی شناور کردن قیمت ـ

ای بر نرخ  . در صورت وجود انتظارات تورمی بازتاب گسترده گردد هر یک از بازارها، موجب افزایش شدید قیمت کاال می

ها در بازار  ، آثار تعدیل نرخ موجبات از هم گسیختگی اقتصاد کشور خواهد شد بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت و

گردد و آیا دولت تحت این شرائط دخالت خواهد کرد یا خیر و از چه ابزار کنترلی و نظارتی استفاده  چگونه ارزیابی می

 ؟  خواهد کرد

، و در آخر پیشنهاد خود را بصورت  اضافه شود ، سؤاالت خوبی است و باید به آن چند بند )ج( نمونه های این سؤاالت

،  ، بلكه فكری درباره سودآوری آن بشود کلی ارائه کنیم. پیشنهاد این است که فعال ً ایران آزاد و خصوصی سازی نشود

 . سودآوری لزوما ً با خصوصی سازی ممكن باشد هیعنی چكار کنیم که اینها سودآور شود نه اینك

های  ، هرگز انگیزش را به عنوان انگیزه سود آور شدن سرمایه قرار ندهید. اینكه بتوان انگیزه در گزینش نیرو فرضاً

. و یا اینكه بتوانیم اطالعات کافی و الزم را برای اداره کردن  ، کار آمدتر کرد انقالبی را از نظر اندیشه و از نظر کارآمدی

، قرار دهیم. پس بر دولتی بودن اقتصاد باید تاکید شود و  انقالب هستند شیفتههر کارخانه به کسانی که بسیجی و 
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سازی،  دانیم. در خصوصی دانیم. گزینش های ناسالم را بد می داری درکارهای دولتی را بد می آوردن انگیزه سرمایه

 .  حداقل، بصورت خیلی تدریجی باشد تا انتقال به اوقاف شود

*** 

ها بطور همزمان و یک باره یا به  ، باید رفرم آنرا در تمام زمینه ا پیاده کندکشوری بخواهد سیاستهای آزاد سازی ر اگر»

 .« تدریج به اجرا در آورد

 ؛  این مطلب دو بحث است : اول آیا رفرم از نیروی کار الزم است در

ال . اصالحات اقتصادی الزم است این یک صحبت است. سؤ ،حرف صحیحی است اینكه باید رفرم انجام بگیرد یعنی

که ممكن است برای برنامه سوم   ی رفرم داریم، و آن اینكه انقالب اقتصادی الزم است دیگری در کنار همین کلمه

های مادی به انگیزشهای الهی  انقالب اقصادی الزم نباشد؛ و اصطالحات باشد، ولی تغییر محور توسعه از انگیزش

تحفّظ، یعنی حفظ امتیازی که بعداً قابل دقت  -1مه موجود با حفظ: . بنابراین برای برنا ، نیاز به انقالب دارد اقتصادی

 عنواناست که این قابل دقت بودن باید در شورا طرح شود. یعنی در آنجا اعالن شود که پذیرش رفرم، بخاطر اضطرار و 

 .  ثانویه است

توان  ، یعنی از کلمه می اده شود، اما باید به سمت تعاونی نه به خصوصی سوق د آزادسازی دولتی مورد قبول است -2

سؤال کرد که آزادسازی که پیش فرض اولیه است از دولتی به تعاوتی است یا از دولتی به خصوصی؟ در مرحله بعد آیا 

 یا به خصوصی(؟ یباشد؟ )به تعاون آزاد سازی رفرم است یا انقالب می

ن. آنوقت اگر در رفرم یا انقالب یكی انتخاب شد باید بطور یا انقالب ضد یكدیگر هستند نه اینكه بگوییم یا این یا آ رفرم

 ؟  همزمان باشد یا تدریجی

 .  باید تدریجی باشد و تدریجی مورد قبول است و محل اشكال نیست که

؟ )البته کاری آن عمالً مسأله  ؛ یعنی رفرم مالی یا کاری حساب شود باید رفرم را مالیاتی یا نیروی انسانی حساب شود آیا

 .  شود ، پذیرفته می شود و روش آن...( پس رفرم به معنای آنچه در مجمع مطرح است انقالب می

 .  باید بصورت یكنواخت در همه بخش پیاده کرد یا اولویت بندی نمود؟ که اولویت بندی درست است آیا

 ؟  )س( منظور اینست که مثالً آیا آزادسازی همه صنایع با هم باشد )
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 صنایع کوچک، بعد. .. را متوجه هستم. : این که اوّلج

 ...  . آیا سیاستهای تثبیت اقتصادی3)ج( 

 ...  )س( که به کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمد دولت

. یعنی اگر نباشد که  کند گوییم، مفهوما ً فرق پیدا می می  )ج( در این جا، وقتی سیاست های تثبیت را در شكل انقالبی

برد، مطالعه و روش ها وشیوه هایش  بدست آید، باید روی چیزهایی که انگیزه حضور در کار را باال میدر آمد از کار 

. االن  کند را معقول می  “، و ارضاء  انتظارات، اقتدار” . چون اوال ً  است رمیآید صددرصد ضد تو . که بنظر می بدست بیاید

  که خود ارزش تبلیغی شخص موفق  بررسی افراد موفق باید دید؛ مثالً در  ، عدم معقولیت است بزرگترین مانع کشور

ی -، چرا کلمه اقتصادی دارند ولهای نامعق برای انگیزش چقدر است؟ یعنی افرادی را با ضریب... فرض کنید که موفقیت

؛ یعنی اقتصاد  تواند گرایش غالب اینگونه باشد ، نمی برم؟ چون وقتی که ضرب در کل جمعیت شود نامعقول را به کار می

. یعنی تحریكش و انتظار آن،  ، اثر تحریک غالب است . ولی اثر اجتماعی آن پذیرد که ثروتهای باد آورده زیاد باشد نمی

شود )هر چند سرجایش به این قضیه  می 2×2=1است وارضاء آن محال است. یعنی برای ذهن، قضیه  البانتظار غ

. این  توان کرد که در هزینه و راندمان، ناهنجاری اقتصادی اتفاق افتد ار می؛ یعنی در اقتصاد چه ک کنیم( اشكال می

، بلكه عین همین، در تبلیغ هم  شود ( مالحظه میی، )یعنی در روابط اجتماع ناهنجاری اقتصادش نه فقط در عمل افراد

 . قابل مالحظه است

. ابزارهائی که برای تثبیت  د قبول نیستصحبت دیگر این است که تثبیت اقتصادی در شكل سرمایه داری مور پس

بایست با انگیزش گستاخی انقالبی  . )ابزارهای تثبیت می ه، باید با انگیزه اجتماعی سازگار باشد اقتصادی گفته شد

، در این جا قضیه  شود که باید مجریان تعهد و التزام داشته باشند و دستور بدهند (. اینكه گفته می هماهنگ باشد

.  گوید باید محكم ایستاد . اینكه دولت می توانند با زور روبروی قدرت عمومی بایستند ؛ یعنی مجریان نمی نیستدستوری 

این محكم ایستادن دولت در برابر ملت، کشاندن ملت به کوچه بن بست، یعنی تحقیر کردن، است که موفقیت 

. البته گاهی یک جامعه  یبی ندارد که اینگونه عمل شود، ع ای که در حال خمود است . البته در جامعه آورد اقتصادی نمی

های اقتصادی ایجاد کنیم.  خواهیم برای آن یک رفرم ای که در حال خمود است و انقالبی هم نكرده است و حاال می
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خوب این  ، ای در زندگی دارند ، دینشان اسالم نیست و آب باریكه ندارند بمثالً جامعه هند یا فیلیپین که کاری به انقال

 .  ها در آنجا حتما ً کار خوبی است رفرم

، و فقط هم  (، که بر علیه نظام سرمایه داری شوریده است اما اگر در نظامی آمدید )که حاال قبلش رکورد بود یا نبوده و

بی و های انقال دولت را عوض نكرده است ) مثل دوران مصدق که در آن موقع کار هم بود و صرف نظر از اینكه گرایش

ای که  یک متخصص اقتصادی بخواهید نظر دهید، این رفرم در جامعه ان(. اگر بعنو اسالمی در بین علما آن زمان بود

اند و با  سال هم آن ایستاده 8اند و فقط عوض کردن دولت نبوده بلكه  گستاخی انقالبی بر پایه مذهب پیدا کرده

، عَلَم شده  است یهای بزرگ تكنولوژ ل کشور )امریكا ( که یكی از قدرتاند؛ یعنی ملتی که در مقاب داری جنگیده سرمایه

گیری  . به عبارت دیگر موضع توان براحتی مردم ]این جامعه[ را از این موضع باز گرداند و روبرویش ایستاده است، نمی

کند تا  ، انگیزش پیدا می رد؛ ولی پس از مدتی، چون ملت تاب تحقیر را ندا شود ای پیروز می محكم مدیران به شكل وهله

، در واقع رای بر علیه آقای هاشمی  آید که ایستادن مردم و رای به آقای خاتمی . بنظر می کند یگیر بر علیه آنها موضع

.  ها بودند و عموم ملت نبودند ، ولی اینها آن بوده است. درست است که یک عده رپ و یک عده بد حجاب هم رأی دادند

. اینها به گستاخی انقالبی رسیده بودند و وقتی به گستاخی  ت ناخودآگاه از تحقیر رنجیده شده بودندعموم ملت بصور

.  یافتگی که یک هویت جدیدی است ؛ مثل توسعه . یعنی هویت جدید پیدا کردند توانند برگردند ، نمی انقالبی رسیدند

گاه ـ بدون اینكه بشناسند ـ برای خودشان واجب هویت جدیدشان به این است که اعتبار و آبروی سیاسی را ناخودآ

پذیرند[؛ یعنی اینكه بگویند ازما کار و کارایی  تحقیر شدن در برابر سرمایه دار را )ولو در شكل مالی( ]نمی ، انندد می

خودشان  ، این دیدگاه را خالف شأن سیاسی ، یک عده این کارائی را دارند آید تا بیشتر نیز مصرف کنیم بیشتری بر نمی

پذیرفته شده است که بگویند این کارایی دارد و آن کارایی ندارد یا این  ریدا . البته! این در ممالک سرمایه دانند می

، حتی  پذیرند اند و باهم آمدند، اینرا نمی سرمایه دارد و آن یكی سرمایه ندارد، ولی در کشور انقالبی که همه بسیج شده

کشوری که اگر در حال  فشود )برخال کنند و آموختگی، عمومی می ت، همه سعی میاگر گفته شد که تخصص اصل اس

، چون کمه ]هدفش[ این نیست که بخواهد به اقتصاد بیشتری دست پیدا  شود رکود باشد، آموختگی در آن عمومی نمی

. پشتوانة  ثل همه هستمخواهد کنار بگذارد و بگوید من نیز م (، و اقتصادی را که وسیله تحقیرش شده است را می کند

تر باشد و این  ای است که حاضر به پذیرش این نیست که شخصیتش پائین پیدایش روحیه ، تباال رفتن توقعات و انتظارا
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، مردمی  . به بیان دیگر، مردم پست پذیرند ؛ مردم ما تحقیر شدن را نمی مطلب در همه جای کشور ما قابل مشاهده است

؛ ولی ملكه  ذاتی فطرتی باشد تواند نمی. )چون حقارت  ، یعنی ملكه شده باشد ها شده باشد نهستند که حقارت ذاتی آ

دانند و اسم آن ما نجس است یعنی  ( ملكه شدن به این معنا که مثالً یک دسته از هندوها خودشان را نجس می شود می

د که توانست بدون اسلحه، برابر انگلیس . گاندی بزرگترین کاری که کرد این بو باورشان شده است که ناپاك هستند

ها بفهماند که نجس نیستند. با این کار نافرمانی عمومی ایجاد  ، و آن این بود که توانست به نجس شود روزبایستد و پی

تر بود.  ، که البته از کار گاندی به مراتب قوی . امام )ره( در شكل مذهبی کار دیگری کرد شد و نظام را به هم ریخت

های مشابه  ، اما گروه نیستند که خودشان را نجس بدانند رادی، و چون در همه جای دنیا اف تواند جهانی باشد ن میچو

 .  انجام دهد و حرکتی را در عالم ایجاد کند« روحی»آن هستند و امام توانست این کار ازنظر 

هایی که در شرائط خمود اقتصادی های آزادسازی( برای جا های تثبیت اقتصادی )که مقدم برسیاست سیاست پس

. یعنی، جامعه انقالبی طبقاتی کردن و تحقیر کردن را  ، صحیح است. ولی در شرائط گستاخی انقالبی امكان ندارد باشند

 .  تواند بپذیرد نمی

 ؟  شود انجام داد )س( آیا تثبیت اقتصادی را با کاهش هزینه های دولتی و افزایش درآمدهای ومالیاتی می

بردم، یعنی   ، های خصوصی و شرائط سرمایه داری مسلط شود مردم کارها را اداره کنند ( که عمال ً باید سیاست)ج

، ولی صحبت از  سرمایه اداره کند و اداره سرمایه یعنی تحقیر مردم. در اینجا صحبت از درآمد دولت و کارشناسی است

این شرائط مساوی باشد، بلكه متضاد هستند و نسبت به اینجا )  بابستری که این کار را در آن انجام بدهد و آن بستر 

. سیاست تثبیت اقتصادی و  . و شدنی نیست منها است و نسبت به اینجا مثبت است اشاره به جدول پرسشنامه (

 نهای آزادسازی، تحت شرائطی که ثبات و تعادل کال آزادسازی الزم و ملزوم همدیگر هستند. به عبارت دیگر سیاست

 .  ، قابل اجراء نیست، دست یافتن هم نیست اقتصادی وجود ندارد

 ، آیا بخش تثبیت تعادل یا بخش آزادسازی؟  )س( کدام بخش

خواهند در  . چون می . توجه داشته باشید که دست یافتنی نیست )ج( بخش تثبیت تعادلی که با آزادسازی همراه باشد

 . شود شكل نظام سرمایه داری عمل کنند و این نمی
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ها و به  ، محدود کردن هزینه در کشور ما اهداف مربوط به برنامه تثبیت اقتصادی که عبارت از کنترل تقاضای کل آیا

 ؟  ... ، در کنار آن به تعادل کشیدن تراز پرداخت ها یا ایجاد تعادل خارجی و این ترتیب کاستن از فشار تورمی

، مگر اینكه  شود گوید این مطلب نمی ؛ در این جا می رجی و داخلی استهای خا این سؤال صحبت از موازنه پرداخت در

شوئی در زمان طاغوت  . درست است که ماشین لباس تقاضای کل، نسبت به مصرف کنترل شود و این کار شدنی نیست

یخچال در  . امروز مصرف کنند جمعیت کشور بودند نستندتوا فروختند و تعدادی هم که می ارزان بوده و قسطی هم می

. این همه گستاخی انقالبی  ، این طرح هم دست یافتنی نیست ؛ یعنی با تغییر مفهوم فقر و غنا تعریف فقر آمده است

.  د. یعنی االن کشور مجبور است که اگر کاالیی را در داخل هم تولید نكند از خارج برای مردم یخچال وارد کن است

؛ ولی گفته نشده راندمان کار  تلویزیون و یخچال داشته باشید ، ست که باید برقچون اساسا ً به یک روستائی گفته شده ا

شود و اگر  در کوزه آب بخور که با تولید دستی درست می . اگر کار دستی است  تو کار تكنیكی است. یا کار دستی است

نشده است، بلكه این حرف . این حرف گفته  مصرف تكنیكی داشته باشی یتوان می  ، پس  کار تو کار تكنیكی است

شكسته شده است. که این مطلب باید خدمت آقای دکتر رهبر )از اعضاء کمیسیون ( تفهیم شود. و برخالف اینكه 

جلسه است  نفع، به نظر من اگر بیایند به نفع خودشان و به  گویند اعضاء کمسیون نباید به فرهنگستان بیایند بعضی می

ی در خانه آقای نادران باشد و با ایشان صحبت شود و اعالن شود که این حرف شدنی ا وحتی اگر در تهران هم جلسه

رنج ” ، ممكن نیست؛ بقول معروف  ، یعنی این خرف که مردم به دوره شاه برگردند و احساس حقارت را بپذیرند نیست

؛ ملت سیمرغ  است“ النگه توست عرصه سیمرغ نه چو..” به مفهوم کلمه در.  واقعا ً“. داری  دهی و زحمت ما می خود می

، ولی این ناهنجاری  ؟ بله، ناهنجاری اقتصادی وجود دارد کنید . چرا این را با متناسب یا شرائط خمود نگاه می اند شده

چهار نیز بررسی شد که  ال. پس جواب سؤ ناشی از خمود نیست، بلكه این ناهنجاری ناشی از گستاخی انقالبی است

 .  ها با توجه به گستاخی انقالبی مقدور نیست رل تقاضای کل و هزینهمحدود کردن و کنت

توان  مرحله بعد چگونه می -2به بررسی سؤال و جواب آن پرداخته شود  -1،  )س( اگر بحث به دو قسمت تقسیم شود

از مجمع سؤال  . یعنی یک بار باید دید که خود سؤال، سؤال درستی است یا خیر؟ که مثالً ، اشكال وارد کرد بر سؤال

تحقق یافته است یا خیر؟ آیا موافقیم که این سئوال  ، تصادیهای تثبیت اق شود که در کشور اهداف مربوط به برنامه
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ای  پرسیده شود و ضرری هم ندارد هر چند بر اساس مبانی مورد نظر، هم نباشد سؤالی اینست که در کار ما خدشه

 ایجاد کند. 

 .  کند اد تحریک برای تعادل اقتصادی می)ج( نهایت این است که ایج

، و مثالً بگوئیم آیا با وجود گستاخی انقالبی، امكان کنترل  ، این سؤال را اضافه کرد توان آخر آن ، می )س( عیبی ندارد

؟ یعنی سوال خودمان را بصورت جداگانه مطرح کنیم و سؤال ایشان را  کل و محدود کردن هزینه ها وجود دارد یا خیر

 .  نیست، حذف آن مورد بررسی قرار گیرد بیم در صورت امكان بپذیریم و اگر سؤالی خوه

 ؟  )ج( یعنی به عبارت دیگر، علت عدم پیدایش تعادل اقتصادی در برنامه هشت ساله چیست

رسد. هر خواهد اینها را بپ تا سؤال طرح کرده و می 10پرسیم دکتر رهبر هم  ،سؤاالتی است که ما می )س( این سؤالها

چند تا از این سؤال را که خوب است قبول کنیم، هرچند تا نیز که باید با اصالحاتی پرسیده شود، اصالحات مورد نظر 

، سعی شود که زیر آن سؤالی مطرح شود تا  اجراء و پذیرفتنی نیست لروی آنها انجام گیرد و هرچند تا که اصال ً قاب

 .  سؤال ایشان را زیر سؤال ببرد

 .  توانید چنین کاری بكنید با توضیحی که داده شد آیا شما می  )ج(

 )س( بله

، تبعات  شود های آزادسازی بر آن تأکید می ، آیا سیاستهای انقباضی مالی که بعنوان پیش نیاز سیاست 1)ج( اما سؤال 

، به عبارتی دیگر از   ً ارز ندهند؟ سیاستهای انقباضی یعنی اینكه مثال رکود شدید اقتصادی را برای کشور بدنبال ندارد

، یعنی  . حاال چه بخش صنعت دولتی باشد یا چه غیر دولتی باشد کند ،کم هپرداخت خرج هایی که دولت برای تولید می

. مسلما ً  ، حاال برای صرفه جوئی پول نفت را به اینها ندهد توانسته نفت بفروشد و ارز حاصله را به اینها بدهد دولت می

همان چیزی است که قبالً  کود، علت ر ، وقتی جنس گران شد شود ، یعنی جنس گران می شود کار موجب گرانی میاین 

گویند که هزینه ها باید با راندمان تناسب داشته باشد. تناسب هزینه و راندمان در کشور انقالبی  . چون می اشاره شد

. چون ناهنجار  باشند ارد ـ با راندمان سازگار نیستند و ناهنجار می. یعنی هزینه ها ـ که با انگیزه تناسب د خورد بهم می

. فقط  کنند ، مرد احساس حقارت می ، باید جنس گران شود ، شما وقتی گفتید برای اینكه کسی جنس نخرد هستند

شار قرار دادن ، تحت ف . و این تحت فشار قرار دادن جامعه ، بلكه تحت فشار دادن جامعه نیز هست رکود اقتصادی نیست
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انقالب در ذهن کارشناس نیامده است و کارشناس  ه، اینك . یک نكته که جای تعجب بسیار است گستاخی انقالبی است

، در جنگ  . یعنی کارشناس هنوز بر روابط زمان طاغوت نشوریده است کند ، زندگی می در فضای معادالت ذهنی خودش

 .  شهادت نذر نكرده است و این معنا را نچشیده است . پنج میلیون صلوات برای شهید نداده است

 .  گوید نه از زاویه تخصصی )س( ایشان، الحمداهلل، از زاویه اعتقادی خودشان می

آید که اگر یک تحقیق میدانی شود )بسیار خوب  . بنظر می ها خیلی کم است )ج( خیر ! رقمشان نسبت به جمعیت آن

و   دان دان جنگ چه تعداد شهید داده و مهندس هم چه تعداد ولی اقتصادشود که پزشک درمی (. مشخص می است

،  اقتصاد” اگر در رشته علوم انسانی مخصوصاً  که  توان این قول حتمی را داد جامعه شناس کم شهید داده است و می

شود  اشد( معلوم میدر سطح دکترا آمارگیری شود )یعنی با مدرك دکترا به جبهه رفته ب“ ، جامعه شناسی  روانشناسی

 .  اند که چه تعداد از شهداء از اینها هستند و به نسبت جمعیت خودشان چه اندازه شهید داده

)س( شاید توجیه کنند که پزشک برای مداوا و مهندس هم برای راه سازی و تعمیر وسایل رفته و اقتصاد دان در جبهه 

 .  الزم نبوده است

. چون پزشكان وقتی  لوم شود، کدام پزشک جبهه رفته و اسلحه بدست گرفته استمهمترین نكته این است که مع )ج(

. بله، پزشک برای معالجه  ریزد فرو می ،  کنند آنچه که در ذهن ایشان است که دیدند دیگران سالمتی خودشان را فدا می

شود، در  ت زیادی معطل میمسواك زدن و نخ دندان زدن مد ای، ولی می دیده است که یک نفر بر به جبهه رفته است

بیند که مجروح را از میدان آوردند، ترکش خورده و تمام دندانهایش از بین رفته است. )نه یكی،  حالی که در جبهه می

ذهنش است،  در، آنچه که  . وقتی تعداد زیاد شد افتد نه دو تا( بلكه ده تا( از این اتفاقات زیاد در پیش روی او می

. یعنی چیزی که پزشک خوانده تا یک ذره عدم سالمتی را  تواند در راه خدا فدا شود پس انسان می گوید شكند و می می

ها با شور به میدان  کند وقتی در میدان است و ببیند رزمنده و اگر در میدان نباشد بدگوئی می  به سالمتی تبدیل کند

و   استرس اجتماعی  ، اند گوید اینها دیوانه شده شد می. اما کسی که روانشناس با ریزد ، کم کم افكارش فرو می روند می

کند و از میدان برمی  عقده های اجتماعی باعث شده که به میدان بروند. او با معادالت خودش شروع به تحلیل می

،  ، اصال ً دین پایه و اساس ندارد. آن کسی که اقتصاد دان باشد گوید شناس باشد می گردد. آن کسی هم که جامعه

پردازد برای چه چیزی و ارزش ریالی آن چگونه است؟ یعنی  گوید قیمت نیروی انسانی چقدر، بهایی که این ملت می می
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دهد و  کشی قرار دهم، این اندازه جوجه می مانند کسی که بگوید: که اگر این اندازه تخم مرغ بخرم و در ماشین جوجه

، به  شود و قیمت ریالیش با تخم مرغ این اندازه فاصله دارد ار قطعه گوشت ها دانه بدهم، تا این مقد آن بهاین اندازه باید 

گوید  کند و می . یعنی انسان را اکومنیک معنا می گوید کنترل نسل کنید و اینگونه پرورش دهید . می کند انسان نگاه می

، چه  کشور با این هزینه های سنگینحاال راندمان جنگ برای  گوید میهای اکومنیكی نیستند. بعد  ها انسان ای این جبهه

 چیزی است؟!

،  شود ، ایشان گفتند که منشأ رکود شدید اقتصادی می )به بحث خودمان برگردیم( در بحث سیاستهای انقباض مالی

 .  . یعنی ابتدا، تشنج اجتماعی و پیامد آن، انقالب اقتصادی است شود ولی بنظر من منشأء انقالب اجتماعی می

سازی با مشارکت عامه  ، آیا امكان تحقق خصوصی ا توجه به عدم تعادل شدید در توزیع درآمد ایرانب 9سوال  ـ

 پذیر است؟  امكان

 .  پذیر است ؛ ولی درشكل تعاونی اسالمی امكان در شكل خصوصی امكان پذیر نیست ، خیر

، چه  گردند ها می شترین سختیسازی متحمل بی جهت مقابله با عكس العمل اقشاری که در جریان خصوصی 7سوال  ـ

 ؟  شود هایی تدارك دیده می روش

؛ یعنی اینكه روبروی گستاخی انقالبی چگونه توان ایستاد و آنها را  آید سؤال را بصورت بدی بیان کرده است می بنظر

 .  یست، ثانیا ً بر فرض امكان مطلوب نیست و ثالثا ً مفید هم ن . باید گفت اوال ً امكان ندارد خرد کرد

 .  آید در ذهن افراد مطرح کرده است هایی که پیش می )س( شاید خواسته سوال را برای عكس العمل

، در صورت پیاده شدن، سمپات نظام  . چون بر فرض اینكه انقالب هم نباشد )ج( حتی از نظر اقتصادی نیز مفید نیست

کند و در توسعه اقتصادی، ما را عقب  شود و وقتی سمپات شد، توازن ارزی را بصورت صوری حل می تكنولوژی غرب می

 .  اندازد می

 برای خارجی های سرمایه از آیا ، نبود سازی خصوصی کمی اهداف تحقق ایبر کافی ملی انداز پس چنانچه – 8ل  سوا

  ؟ شد خواهد دعوت امر این در مشارکت

، این یک رویای  آمریكا شود( 11اگر اختالف طبقه داخلی را نیز بپذیریم از خارج هم دعوت شود )تا اینجا ایالت  بله،

 .  وحشتناك غیر قابل تحقق و یک رویای کودکانه است



 ···········································································································································································  117 

 .  )س( درهر صورتی، سؤال که سوالی خوبی است

 .  ، ولی این یک خیال کودکانه است ، و امكان دارد عده ای بپذیرند )ج( بله سوال خوب است

ها  . هرچند این مطلب را خیلی ای تغییر داده تا معلوم شود که مورد قبول نیست )س( البته اگر بتوان سوال را بگونه

 آیند. ، اما باز هم نمی گذاران خارجی داده شده است ند همه گونه تضمینی برای سرمایهحتی مسؤلین قائلند و گفت

ای خمود  ، جامعه دانند جامعه ایران . می شناسند ها جامعه ما را از کارشناسان کشور ما بهتر می ، چون آن )ج( علت دارد

از تضمین ملی است. تضمین ملی به نفع سود  . تضمین افراد غیر ها[ تضمین کنند نیست تا مسؤلین بتوانند ] سود آن

 .  سرمایه وجود ندارد

 داران خارجی دعوت شود؟  )س( به هر حال این بحث وجود دارد که از سرمایه

تر از این  ، چون آنها عاقل کنند شود. آنها اعتماد می گیرد، به عبارت دیگر محقق نمی ها انجام نمی )ج( خیر! این دعوت

بیایند. به عبارتی   ؛ ولی تعریف تولید در آن عوض نشده است ی که تعریف فقر عوض شده استهستند که در کشور

 .  گذاری کنند ها سرمایه تا آن ، تتعریف مصرف عوض شده ولی تعریف تولید عوض نشده اس

 .  اند ، مثالً در بخش نفت آمده آیند های خیلی شدید می با تضمین  )س(

دولتی هم استخراج  ، ها ملت باشد یا دولت؛ یعنی گاهی یک صنعت کامالً دولتی است که طرف آن ، کند )ج( فرق می

. به عبارت دیگر اصال کاالی آن حضور در ملت  رود شود و محصول و فروش آن هم دولتی است و در جیب دولت می می

در مثل مسئله نفت، غیر از مواردی . موارد نا کنند نمی گذاری ، سرمایه . ولی وقتی کاالیی حضور پیدا کند کند پیدا نمی

هزار کارخانه داخلی، از نظر مقیاس کاربری،  7. به عبارت دیگر  سازی شود خصوصی  ، هزار کارخانه داخلی 7است که 

شناسی،  جامعه ظرها از ن . فاصله بین این . نفت تنها حضور متمرکز در یک گوشه دارد حضور در سراسر پیكره جامعه دارد

. یعنی میزان کمی کارگر یک مسئله است و میزان گسترش و توزیع آن به نسبت مساحت کشور  مان استزمین تا آس

 .  مسئله دیگری است

 .  سرمایه گذاری خصوصی از چیزهایی است که اوال ً امكان ندارد و ثانیا ً مفید هم نیست پس

 .  به این شكل نباشد)س( اگر امكان ندارد و مفید نیست باید سوال تغییر پیدا کند و سوال 

 .  )ج( مطلب گفته شد که باید بصورت سوالی دربیاید
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 )س( به هر حال باید چگونه سوال کرد تا نفی مشارکت سرمایه خارجی را نتیجه دهد؟ 

کند در سراسر کشور  ای است که ایجاب می های خارجی، در صنایعی که بافت آن بگونه )ج( یعنی به طور کلی سرمایه

 باشد و تماس آن با مردم عمومی باشد، ]ممكن نیست[توزیع شده 

 )س( اینها را رد کنیم یا کالً مشارکت خارجی نفی شود؟ 

ها با ملت جلوگیری کرد و در صنایعی که  ، ثانیا ً : عنداالضطرار، باید از برخورد آن )ج( اوالً : مشارکت خارجی غلط است

که چنین   کنند، در این معنا ندارد (، مباشرت عمومی پیدا می هستند هزار کارخانه که در سراسر کشور 7ماهیتاً )مثل 

 ... مصادره شده ایع. با توجه به ویژگی صن طرحی مطرح شود

، راه آهن  هواپیمایی ،  ، نفت ؛ بلكه همه صنایع مثل بانک )س( البته نظر اینها فقط نسبت به صنایع مصادره شده نیست

العملش مستقیماً با مردم مرتبط  ود، صنایعی که فقط با مردم در تماس است و عكس. لذا اگر گفته ش مورد نظر است

 .  ، سرمایه گذاری خارجی شود مردم در تماس نیست باهایی که  گویند آن . می گذاری نشود است سرمایه

دانان در  ، حقوق کنیم گویند قانون اساسی این را گفته و ما آن را تفسیر می آید یک دسته از اینها که می )ج( بنظر می

. صنایع تا  یعنی این طور نیست که حقوق دانان فرق بین نص و ظاهر را نفهمند  ؛ کنند واقع ضد قانون اساسی تفسیر می

، راه آهن وغیره باید  . نص این است که در قانون اساسی آمده باشد که بانک جایی که با ظهور هماهنگ باشد نه نص

، تا وقتی که نصی وجود  شود، کرد البته خارج از این نص( تمسک به عموم اطالق ضرر نمیدولتی باشد تا جایی که )

هست در صورت  آن. صنایعی که مستقیماً نص در دولتی بودن  ، یعنی باید مدیریت آن اصالح شود تا ضرر ندهد دارد

 .  لتی کنندها را غیر دو توانند آن ، نمی ضرر دهی، باید مدیریت و ابزار آن را اصالح کنند

 را خارجی داران سرمایه توقعات و گرفت خواهید بهره خارجی های سرمایه جذب جهت هایی مشوق چه از – 6سوال  ـ

  ؟ کنید می ارزیابی چگونه

 کنید؟  آورد با آن چه برخوردی می )س( سرمایه فرهنگ خودش را همراه می

ها  . همه این کند گذاری خارجی را نفی می ، امكان ارضاء سرمایه های انقالب )ج( یعنی تنافی و تضاد قطعی با آرمان

؛ یعنی یک  کند ، ولی عكس العمل تند بعدی آن، این برنامه را محكوم به شكست می بصورت زود گذر قابل اجراء است

داران خارجی،  ؛ یعنی اگر دولت برای سرمایه  افتد می مخاطره، بقای خودش به  دولت، اگر ضد یک ملت تضمین بكند
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گذاران خارجی  پاشد. االن سرمایه ، بعد از آن دولت فرو می شوند ، مردم تا حدی کوبیده می ژاندارم شود و مردم را بكوبد

الحسنین را نتیجه  گذاری برای ما احدی گویند سرمایه کنند که بخواهند یک دولتی فرو بپاشد. یعنی می وقتی کمک می

 .  شود شود یا خودش خرد می دهد؛ یا دولت به خرد کردن ملت موفق می می

 .  شود ، هزینه پرداختی جهت خرد شدن دولت بوده؛ یعنی یک هزینه سیاسی محسوب می در صورت خرد شدن دولت و

به عنوان ملزومات  ر را ذکر کرده است(، کار )که چهاربازا ، کاال ، ارز ها در بازار سرمایه ـ در شناور کردن قیمت 10

. در صورت وجود  گردد سازی بدون اتخاذ تدابیر مناسب در هر یک از بازارها موجب افزایش شدید کاال می خصوصی

، و موجبات از هم گسیختگی کشور خواهد  و نرخ ارز خواهد داشت عی، بازتاب گسترده بر نرخ بهره واق انتظارات تورمی

گردد؟ آیا دولت تحت این شرائط دخالت خواهد کرد یا خیر؟ و از چه  ها در بازار چگونه ارزیابی می ل نرخ. آثار تعدی شد

 ؟  ابزار کنترل و نظارتی استفاده کرد

توان در  شود که دیگر نمی اگربخواهد خصوصی شود تا دولت جز خدمت گذاران جایی شود، انفجارهای پیدا می یعنی

بنظر سوال خوبی است که انشاءاهلل   ، خورد عنی برنامه تثبیت در عمل شكست می؛ ی بخش خصوصی قرار بگیرد

 «والسالم. »  کنیم بررسی می بعدا ً





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 23جلسه 

 12/03/1377تاریخ جلسه:  3131جلسه:  کد

را باید بصورت خیلی کلی ببینیم. و مشخص شود با ویژگیهایی آن  تعریفاالسالم والمسلمین حسینی الهاشمی:  حجت

، نهایت  کنند ها نیز از خصوصیاتی صحبت می کنند و در ویژگی شئ چه فرقی دارد؟ تعریف را به خصوصیاتی ذکر می

 ذات معرف که سنخی گفت توان می دیگر عبارت به •کند  می سنخش باید فرق داشته باشد، سنخی که معرفی کلی

 عبارت به. آورد می تعریف در را خصوصیات و ویژگی است، اثر معرف که سنخی آورد، می تعریف در را ذات مقوم است،

یا وسیله  امه ایبرن ، باشد ارزش عملی بازتاب یا آرمان تفسیر اینكه مثل آورد؛ می تعریف بعنوان را منطقی اوصاف دیگر

 ، قدرت ترسیم نظام را در آینده داشته باشد. باشد خصیص، معیار اولویت یا ابزار ت هماهنگی باشد

، فراگیری  ، فراگیر باشد گوئید، پایدار باشد، آینده نگر باشد، عینی باشد دسته دیگر از ویژگی های تعریف که می یک

، تضمین اقتدار بر  باشد« فرابخشی»یا « بخشی»كی از اهداف ، تحقق ی بمعنای این است که قدرت تنظیم داشته باشد

 ویژگی را از هم تفكیک کرد یا خیر؟  و تعریف توان می ابتدائا آیا •پایه ارزشها باشد 

کنید به اینكه وسیله ای است که زمان را برای انسان به اجزاء  در تعریف ساعت یكبار بصورت کلی آنرا تعریف می مثال

، اما ذکر ویژگیهایش و خصوصیاتش غیر از  ، منظم هم اندازه دارد ، حرکات متوالی کند کوچكتر تنظیم و تقسیم می

  •تعریف کار است 

توان گفت ویژگیها  شود. آیا می ، این ها جزء ویژگی می کنند را چنین و چنان میگوئید یک اختالف پتانسیل  می مثالً

، یا اوصاف منطقی و شاخصه های عینی یا  ، اوصاف کلی توان تعریف را به اصول یعنی شاخصه های تطبیقی است آیا می

در سیاست ذکر شود که  شاخصه های تطبیقی معرفی کرد؟ مثال ً بگوییم این سیاست است یا خیر؟ یک اوصاف منطقی

باید دید این  آنها محتوای به پرداختن از قبل •در تعریف است و یک شاخصه های تطبیق ذکر شود که در ویژگی است 

 دو به چه معناست؟ 

 باشد، حرف دیگری است.   اینكه قابل پیاده شدن البته
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باشد  آیا ویژگی است یا چیز دیگری می : اگر تقسیم مورد نظر هم به شكلی که در منطق صوری است و تعریف شدهس

 یا باید تعریف کرد.

باشد و اینكه چقدر توانستند  ، و تعریف ویژگی به خصوصیات نوع می : تعریف به اوصاف منطقی و جنس و فصل استج

ه این یک ، مورد بحث نیست ؛ بلكه اول باید ویژگی و تعریف از هم جدا مورد مالحظه قرار بگیرد ک این کار انجام بدهند

 نحوه برخورد است. 

انجام دسته بندی بزرگ که بر حسب دسته بندی بزرگ بگوییم  -1توان برخورد کرد،  در توضیح چند نحوه می پس

، بعد ویژگیها که شاخصه های تطبیق است پائینتر از  گیرد تا آن قرار می 91اوصاف منطقی یک شئ مثال ً از خانه 

است که ممكن است خیلی از این خانه ها خالی بماند،  زمتا ال 6تائی سه تا  27ر جدول ، فرضا ً د گیرد اوصاف قرار می

، لزومی ندارد که الزم باشد دستگاه تعریف  ، ولكن چون مصوب نیست را پر کرد 27که احیانا با صرف وقت بیشتر بتوان 

“ نگری  دهآین ، پایداری ” گفت توان می و نوشت ستونی بصورت را اینها توان می پس •ما دراینجا حتما ً منطقی باشد 

 ، فراگیری مثالً •دارد “ ادغام ” شود وعینی بودن و تحققی که یكی از اهداف است باهم حتما ً قابلیت  در هم ادغام می

 تبعی کدامیک و فرعی کدام اصلی متغیر بعنوان کدام 3 این بین باز. شود می تا 3 ً فرضا که هم «اقتدار ، تضمین

  •به آنها بدهیم “  1،  2،  1” شود مثال ً  دهدا وزن آنها به بعد •شود می شناخته

بین خود اینها اولویت مالحظه کنیم ؛ یعنی مفروض بر این باشد که “  9،  1،  1،  3،  2،  1” کار این است که با اعداد  یک

، بعد کل اعداد را بصورت  هست 9یكی  اینها قابل جمع نیستند بعد یک ترتیبی بین اینها قائل بشویم مثال ً ببینیم

شود بعد درصدگیری شود  می 20+1=21و  18+2=20و  11+3=18و  1+11=11و  1+ 9= 11، مثال ً  عددی جمع کنیم

 •مثال ً است یا مثالً است 

ولی به  ، دلیلی برای اثبات آن نیست؛ یعنی مرتبه و مراتب ذکر شده، آید ، ضریبی که بدست می کار یک عیبی دارد این

،  شود اضافه اعشار یک آمد که پائینتر شاید •اضافه شود  1چه دلیل مرتبه ای که یک رتبه پائینتر آمد به آن فرضا ً 

، فقط قدرت تطبیق آن  سر شیب آن در جای خودش انجام شده است بر بحث •ولی اگر داخل جدول تعریف قرار بگیرد 

 صحیح جدول به تطبیق اینكه اما •، یعنی بحث ارتقاء عددی آن سر جای خودش انجام گرفته است  باقی مانده است

  •ام شده استتم وزن خود اما ؛ است بحث محل ، خیر یا شود می انجام
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شود وزن داد؟ یعنی باید وزن را بر اساس ترازو خودمان معین شود ولو  ونه میدر مرتبه بسیار کلی باید دید که چگ پس

، که این یک بحث کیفی  شود و چگونه بیاید شود یا نمی ، صرف نظر از اینكه درهم ادغام می حرف های مصوب باشد

  •است 

  •، بعد داخل جدول تعریف قرار بگیرد  اول باید وزن کمی تصویب بشود پس

  •رسد کار منطقی این است که برای توزین اینها وارد جدول تعریف شود  نظر می به

  •: که آخر کار مشخص شود که آیا اولویت دارد یا ندارد یعنی نسبت به مرتبه پائنتر از خودش چگونه است س

  •زنید  : شما یک ضریب را آنجا خط میج

، یعنی اولویت یک  یكی اولویت دارد و آن یكی ندارد خواهیم مشخص کنیم که : در اینجا در برخورد با دو موضوع میس

 بندی اولویت این در •آید  در این توازن بكار نمی“  1و  2و  1” ، پس  به آن داده شده است 2به این داده شد و اولویت 

گوید که اصالح ساختار اقتصاد  ، یعنی نمی دهد کار اولویت را انجام می مه مجمع اینكه کما آید می بكار مراتب سلسله

با دو چه  1، بلكه اینجا اولویت آن یک است و اینكه اولویت  کشور مثال ً ضریبش نسبت به بقیه موضوعات صد است

،  گوید بعد از این موضوع می هك، بل کند ، مشخص نمی نسبتی دارد را که آیا پنجاه برابر است یا دو برابر و یا سه برابر است

 . است کافی همین و کنند می ذکر را مراتب سلسله یعنی •پردازیم  به بررسی اولویت دوم نمی

، اما اگر بخواهند وصف واقعی یک چیزی را بگویند باید  : سلسله مراتب نسبت به هر موضوع یک بحث استج

شود  ، گفته می گر اینها نبود و قرار بود روی جدول تعریف کار شودتأثیری، نگاه بكند و اولویت بندی کنند ؛ یعنی ا سهم

شود نه  ، ولی اولویتش با سهم تأثیر شناخته می دارد ولویتاست ؛ البته ا 91است بسهم تأثیرش نسبت به کل  91آنكه 

یب اولویت را ترت یفرد جدول سر باال توان می •، معنایش اضافی دیدن است، نه توزین  ، آدرس مراتب به آدرس آن بیان

 ساده خیلی ، شود نوشته اولویت ترتیب اگر •یک معنای دیگری دارد « توزین»یک معنا دارد و « ترتیب اولویت»نوشت. 

 اگر • دهند می وزن موضوع به اینها است عجیب گوید می ، بخواند کارشناسی هر ، شد نوشته توزین اگر ولی ؛ است تر

،  ، فرعی اصلی” ، چون ترتیب اولویت در کلمه  ً خیلی باالتر از ترتیب اولویت است حتما باشیم داشته دادن وزن توانائی

 شده که. ..  رمورد یكبار بگونه ای ذک“ تبعی 

 : که آنجا اولویت بندی نشده بود. س



121 ···········································································································································································  

 : ولی در اینجا اولویت ها را بر اساس فرمایشات امام درمی آورید. ج

، یک اولویت  آید ، یک اولویت تحلیلی است که از فرمایشات امام در می شود : خیر ! اولویت به چند گونه اجرا میس

 سه که بیاید در توازن نظام از که توزینی اولویت یک •آید  تصویبی یا ترتیبی که از داخل مصوبات مجمع بدست می

دهیم که مثال ً  ، یكی را هم اولویت تدبیری قرار می نشود ملع اینگونه است ممكن ً مثال که. شود می اولویت گونه

 سیاستی که قرار است تدوین شود، باید از چه اولویتی برخوردار باشد. 

 : این معنا که در اولویتهای قبلی آمده است. ج

 : یا این در واقع توزینی باشد.س

  •آید  می ، کلمه توزینی ، چون اگر سهم تأثیری باشد : خیر! توزینی نیستج

  •شود این وزنش این اندازه است  ، گفته می شود : اولویت توزینی در سیاست که انجام میس

، مثل این است که کارشناس سیب زمینی را بخواهد با ترازو وزن کند در صورتی که وزن  : گفتن وزن این اندازه استج

 شناسد نه به ترتیب را به سهم تأثیر می

ورد بررسی قرار داد که آیا اگر توزینی تحویل شد خیلی بهتر از است ؛ یعنی بجای ترتیب توان چند فرض را م می

 اصل اولویت ترتیب به ریزی برنامه در آیا ، آید می کار دو ریزی برنامه در توزین آن از •، کار توزین انجام شود  اولویت

، اولویت های ترتیبی ساده ترین و  میدان تحقیقات عینی برود  هب قطعی شده تمام مدل یک هرگاه توزین؟ یا است

 در که کارهایی ترتیب ، شود می ارائه ترتیبی وقتی یعنی •چرخد  اجرائی ترین کاری است که بر پایه اولویت توزینی می

ریزی را نسبت به  همبرنا و اوصاف بین نسبت بیان درحال که آنجا شود می گفته رسمی بصورت ، بگیرد انجام باید برنامه

گویند ترتیب اولویت خوب یا بد بود چه بن بست ها و معضالتی  کنند و می کنند و برنامه را بهینه می یک متغیر نگاه می

را بوجود آورد یا نیاورد؟ در این موقع حتما باید در توزین سهم تأثیر ها را نگاه کنند ؛ یعنی بهینه اگر بخواهد بهینه ای 

 را عینی محدودیتهای مدیر یک ً فرضا •، تقریبی نباشد و بهینه واقعی باشد  نباشد یا تخمینی نباشد یباشد که فله ا

 انجام را اولویت کار تخمینی هم وقت یک ، نبود واقعی سیاستها گوید می و دارد می بر دست حرفها این از ، بیند می

، بعد  ، بعد متغیر اصلی را بگیرید شئ قابل مطالعه ببینید کی بعنوان را مجموعه بیائید نه گوید می وقت یک اما ، دهد می

چگونه است؟ بعد بروید اولویت بندی را بهینه کنید که “ ، تبعی  ، فرعی اصلی” بگوئید وضعیت فعلی بر اساس این متغیر
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اینجا حتما ً ، اولویت بندی ها غلط بود یا درست بود؟  شود که معلوم شود آسیب شناسی بر پایه علت یابی انجام می

شود و توجه ای هم نداشت به اینكه اینجا چگونه است، بلكه  تر داده می توزینی مقدم است. پس یک فرض مطلوب

 منزلت یعنی ؛ شود می داده توضیح ، توزینی در موضوع منزلت •گوئید فرض مطلوب این است که توزینی باشد  می

اجرائی خردی که برای مدیر کل بنویسند  امور نه است متغیر یک اصلی عوامل و ای ریشه امور تعیین منزلت ، سیاست

، هر چند اعضا مجمع  آید با این توضیح، توزین مقدم بر ترتیب است و بگویند اولویت را اینگونه اجرا کن. پس بنظر می

 ممكن است بر این اساس عمل نكنند.

 کنند. ، قطعا ً چنین کاری نمی : بلهس

، فرضاً  آید به هرحال کارشناسان به اینها نظر دارند ، در آن طرفش به نظر می ر قضیه هم هست: البته قطعا ً طرف دیگج

، آن وقت  گوید اینها شناخته شده است و این کارها را هم باید انجام بدهید ، می دکتر رهبر که دکترای اقتصاد دارد

خواهید با  ، هر جور شما می علمی بود من گفتمگوید آن چیزی که  می شان، بعد ای کند ها می کسی هم صحبت از آرمان

 حرف من برخورد کنید؛ ولی راه حل و نسخه آنچیزی است که من گفتم. 

، دیگر اینجا زود  شود ، اینها هم مدل دارند که حرف دیگری می گوید عجب اینها هم توزین دارند وقت است که می یک

ت خیلی کلی، ولو مصوبه هم باشد )که روی آن تعصب داشته توان بگوید حرف همان است که گفته شد. به صور نمی

 .ادباشند( بعد از شدت نسبی، روی این هم کار انجام خواهند د

 باید دید که آیا توزین مقدم است یا ترتیب؟  بنابراین

 شود.  ، بعد توزین می گیرد : اول ترتیب صورت میس

 ، در توزین ترتیب هست.  : یا اگر توزین شودج

گوئید اینها به این ترتیب است و در جدول تعریف  ، بعد می کنید شوند و تجزیه می ی اول یكبار از هم جدا می: یعنس

 آیند.  ، بعد بیرون می شود هم وزنشان اینگونه است یا اینكه ابتدا در جدول پیدا می

توان شروع  نمی 91ثالً از شود در اولویت های اجرائی عملی، م : دو شیوه برخورد است یک وقتی است که گفته میج

و یكی از اینجا ویكی از آنجا گرفت ) اشاره به جدول ( یعنی از پائین به باال باید  1، در اولویت باید یكی از خانه  کرد

، بعد اولویت مرحله دوم و سوم و... کل اینها عوض شود. باید مطالعه وضعیت انجام پذیرد تا بتوانید اولویت  حرکت کرد
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آید  آید. اولویت می ، توزین هم در مرحله سیاست ناظر بر اجرا می . اولویت همیشه در مرحله اجرا استمعین کنید

اولویت اجرائی معرفی  نیتوان بدون تحقیق میدا بیند که طبیعتاً طبق نظر مورد قبول ما نمی محدودیتهای اجرائی را می

، باید دستگاه کنترل  دل بخواهد نظر به عینیت داشته باشد، مدل باید شایستگی اداره عینیت را داشته باشد اگر م کرد

 دهیم.  باشد. حال، نظر شما را مورد بررسی قرار می« ای اجرائی برنامه»، نه اینكه خودش به عنوان سیاست  عمل باشد

ت گرفته ، طبیعتا ً همراه آن اولویت هم صور : اگر از اول داخل جدول توزین قرار بگیرد و جای آن هم مشخص شودس

 است. 

که طبیعتا اینها هم “ ترتیب اولویت ” ، اما کار ترتیبی و تغییر کلمه نظام توزین به  شود ، کار پیچیده ای می : این کارج

کند. برای مرحله اول فیش های  بودن تبدیل می« تتبعی»بودن به « تخصصی»کند و از  ، فیش را ساده می کند تغییر می

کنند به عنوان طرح اول عیبی ندارد، که گفته شود یک طرح  سانی هم که این رامالحظه میتتبعی عیبی ندارد برای ک

، اول کار که  ، چند اشكال دارد، اوالً ، وقتی نظام توزین نداشت شود با این خصوصیات که نظام توزین ندارد اولی ارائه می

به آن نظام ترتیب داده شد.  ، به عمل که رسید، حاال  خواهد عناوین قرار شد طبقه بندی شود گفتیم نظام توزین می

شود گفت این پایه  ، بعدا ً می حسن آن این است که بر اساس آن چیزی است که خودشان ارائه دادند و پایه مصوب دارد

هم  ، بر اساس آن توانائی انجام این کار بود ؛ اما نسبت به بردنش در نظام توزین و تأیید کردن مصوبی که خودتان دادید

 توان اعالم آمادگی کرد.  دوم می مرحلهمثال ً در 

آید که اینها را برمبنای تئوری  ، ولی بنظرش هم می خورد ، کارشناسی که رسید، جا می اگر در نظام توزین داخل شد اما

 ده است.، تا تطبیقی که داده شده بر پایه منطق نبوده است ؛ بلكه تخمینی تطبیق داده شده بو شما درست نشده بود

: کمااینكه این بحثها با اولویت های مجمع هم ساخته نشده است، چون اولویت های مجمع بعداً آمده است، حتی بر س

 اساس مبانی قانون اساسی هم نبوده، خیلی از آنها قبل از قانون اساسی بود یا این اولویت نبوده است و این اشكال است. 

 : کدام اولویت؟ ج

، این متن درباره این موضوع در زمانی که  گوید اولویت این موضوع اینگونه است مصوب شده و می : این اولویتی کهس

 ، گفته شده است و همچنین توازن هم اینگونه است. این اولویتها نبود
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 * مقدمه: لزوم بررسی ضرورت تهیه طرح اصالح ساختارهای اقتصادی

ها و  خواهیم استفاده کنیم در این رابطه است که بیشتر طرح دمت شما میحسینی: بحثی را که از خ مهندس

است, اما  پیشنهاداتی که به کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت داده شده بر محور تبیین نقایص سیستم موجود بوده

اتی خودمان را دنبال این باشیم که طرح اثب داند, بای اگر فرض کنیم که این نقایص اکنون شناخته شده و پذیرفته شده

نسبت به کل اقتصاد یا حداقل همان بخش اول که در مجمع, در اولویت قرار گرفته است یعنی اصالح ساختار اقتصاد 

باشیم   کشور ارائه نمائیم و نظریات خودمان را به صورت یک طرح جامع تدوین کرده و ارائه دهیم و اصالً کاری نداشته

کند یا  اش فرق می نقص است یا نیست و آیا شكل کنونی آن با شكل اسالمیموجود, دارای ضعف و  های یستمکه س

ها را به عنوان پاورقی و ضمیمه بیان کنیم اگر  ها استدالل کنیم, آن کند, بلكه حتی اگر خواستیم به آن فرق نمی

ی تطبیقی صورت شده باشد یا در پاورق ای شارهشخصی دنبال بررسی اشكاالت سیستم موجود رفت, در مقدمه به آن ا

های  گرفته باشد و یا در ضمیمه توضیحاتی بیان شده باشد, اما اینكه بخواهیم هر مرتبه یكی از ساختارهای سیستم

ها تا زمانی که  اقتصادی را نقد کنیم و تأیید کنیم که یک سیستم اقتصادی دیگری الزم است و بعد اگر انتظار آن

که سیتم اقتصادی خودمان را بیان کنیم, طوالنی  ها تا زمانی ن گر انتظار آدیگری الزم است و بعد ا تصادیسیستم اق

آید که خوب, نظر شما چیست و شما چه سیستم  ها پیش می شود در این تضارب فكری مرتباً این سؤال برای آن

حث کنیم ضعف سیستم اقتصادی موجود, ب دکه بخواهیم در مور کنید؟ یعنی به مجرد این اقتصادی را پیشنهاد می

گوئید تا دربارة آن بحث کنیم.  گویند این مطلب را ما قبول داریم و نیازی به بحث دربارة آن نیست, اما شما چه می می

لذا اگر صالح بدانید از این جلسه به بحث دربارة این مطلب بپردازیم و در چند جلسه متوالی سعی کنیم یک طرح 

 اختار اقتصادی کشور ارائه کنیم.اولویت اول یعنی اصالح س برایجانبه  همه

 ـ بررسی ضروریات و مقدورات موجود در ساخت سیستم اقتصادی1

نظام, ارائه دهیم باید ببینیم چه  االسالم و المسلمین حسینی: اگر ما بخواهیم یک سیستم اقتصادی برای ادارة حجه

ه مقدار از این چیزها را به صورت نقد داریم چیزهای الزم دارد, به عبارت دیگر چه چیزهای مورد لزوم است و اکنون چ
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طور نیست که یک سیتمی را  قابل عرضه است. طبیعتاً این دارشو این چیزهایی که به صورت نقد موجود است چه مق

توانید چنین  از قبل آماده کرده باشیم بلكه ما روش و مواد برای تولید داریم و هر گاه مواد و روش داشته باشید می

اقتصادی  تمباشیم, بكارگیری و درست کردن مدل سیس  که ما روش و مواد داشته تولید کنید, التبه ضمن این چیزی را

سازی را بكار برده و مدل اقتصادی را بسازیم و در مرحلة دوم درباره باید مدل  هم الزم است یعنی ابتدا باید روش مدل

را بگیریم و ساختار متناسب با مرحلة تكامل را مطالعه کنیم برنامة فعالیت سازمان را درست کنیم یعنی در حقیقت 

را تدوین کنیم و بگوئیم این سیستم اقتصادی چیست, طبیعتاً این   حاصل آن دسیستم بسازیم. و در مرحلة سوم بای

کند یا نه, مطلبی است که بر عهده من نیست و من برای  را تحمل می ای دارد آیا جلسه آن فاصلة زمانی قابل مالحظه

کنند هم  ها طرح می آن هچ :نم و به عكسل العمل جلسه کاری ندارم. ضمناً برخورد نقدگونه با آن همان هدف بحث می

گذاری و سایر امور را بیان  توانیم برای انجام آن کمک کنیم و مثالً ضررهای سرمایه یک صحبت دیگری است که می

 خواهید بیان کنیم. دانیم تا همان چیزی را که می کنیم. به هر حال ما خودمان را مقید می

در سیتم اقتصادی اسالمی ابتدا باید ببینیم مقدوات ما نسبت به اهدافمان چیست و هدف ما در سیستم اقتصادی  اما

چیست. به عبارت دیگر باید مشخص شود که موضوع سیستم اقتصادی چیست و بعد تعریف این موضوع و اهداف آن 

 طرح کنید.م دمعین شود. خالصه برای درست کردن سیستم این سؤاالت را شما بای

سؤال این است که آیا سیستم اقتصاد اسالمی ضرورت دارد یا خیر؟ بعد اگر ضرورت آن اثبات شد باید سؤال دوم  اولین

 را مطرح کرد که موضوع آن چیست و چه تعریفی دارد و الی آخر, که این یک راه است.

 ها و راهكارهای عملی تحقیق درباره ساخت سیستم اقتصادی بررسی شیوه -2

ها را بیان کنم. االن  راه دیگر این است که من به این سؤاالت کاری نداشته باشم و از وسط مباحث شروع کنم و آن یک

توان پیرامون جدول برنامه  آم, البته می ها فكر نكرده به نظر شما کدام شیوه بهتر است چون لزوماً من راجع به این شیوه

که مدیر گروه باید تصمیم بگیرد و بگوید براساس جدول تحقیقی که  است بحث کرد ولی جدول برنامه هم یک انتخاب

ام تا روی آن کار کنیم, خالصه قصد من این است که یک کار پژوهش شدة پایان نهفته  داریم من این را انتخاب کرده

پیدایش, » اوصاف  یما توانم بگویم این مدلی که ما درست کرده نیست تا دقیقاً بدانیم از کجا شروع کنیم بلكه من می

ضرب شده و در بانک اطالعات در سربرگ اول « موجود, مطلوب, انتقال» و « بیرون, درون, ربط» در « تغییرات, تكامل
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قرارداد و به بررسی این « برنامه» جا موضوع را  توان در این انجام شده است, خاستگاه منطقی هر پژوهشی است و می

گذاشت و وضعیت آن را مورد دقت قرارداد. به هر حال هر نوع « سیستم» را  ع آنتوان موضو مطالب پرداخت و می

» تحقیقی را که ذکر کنید ما باید بتوانیم در جدول قبلی ببریم و در جدول سوم یک چنین چیزی تحویل دهیم که 

باراساس آن  باید شود که ضرب می« موجود, مطلوب, انتقال»و « درون, بیرون, ربط»در « پیدایش, تغییرات, تكامل

 رسد. ها را مشخص کنیم و درنهایت به این می دهید باید بتوانیم تعاریف آن چیزی که شما سفارش می

کشد  جلسه طول می 7یا  9تواین مدر این روش بیائیم ولی حداقل  ما روش چگونگی تولید سؤال را داریم و می بنابراین

خص شود در بحث سیستم اقتصادی به چه سؤاالتی پاسخ دهیم که که مش تا یک نظام سؤاالتی درست کنیم برای این

توان غیر مدلمند, سؤاالت متعارف  چنین می موشد ه ها مشخص شود وضعیت سیستم هم روشن می اگر آن پاسخ

 جامعه را مطرح کرد و پاسخ داد.

داف اقتصادی را تبیین که اه  تایی تهیه شده 27توان گفت که در بحث موانع توسعه اقتصادی یک جدول  )س(: می

 رسد که مدلمند است. کند و اگر همان جدول را تكمیل کنیم به نظر می می

ـ ما بتوانیم بر طبق جدول برنامه) که از سربرگ بانک اطالعات هم 1رسد این است که:  هایی که به نظر می )ج(: راه

کند یعنی  یستم اقتصادی ما ما را مشخص میکنیم( یک نظام سؤاالتی تهیه شود که پاسخ به آن سؤاالت س استفاده می

 .نیممان را از جدول برنامه اخذ ک در واقع چارچوبة حرکت

دوم این است که بر طبق جدول نظام تعریف و مواد جدول جامعه, اهداف اقتصادی را که در سیر قبلی معین  راه

دوم, بحث تئوریكی است که احیاناً از  کردیم ادامه بدهیم و کل سیستم را تعریف کنیم که جمع بین راه اول و می

کند در  هایی که مدل ما را متقین می به تمام خانه یارتكابات موجود مجمع هم بسیار دور خواهد بود یعنی هم دسترس

 ها دور است. این مدت کوتاه ممكن نیست و هم از ارتكازات آن

ارتكازات کارشناسی جامعه, سیستم اقتصادی باید  رسد یكی این است که ببینیم بر طبق دیگری که به نظر می های راه

 مان را طراحی کنیم. به چه چیزهایی پاسخگو باشد و بر آن اساس سیستم اقتصادی
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اند ) نه کل  های مصوب مجمع چه موارد و چه موضوعاتی را از ما خواسته راه دیگر این است که ببینم سرفصل یک

ها به ارتكازات کارشناسی  گذاری خارجی که باید نسبت به این و سرمایهسیستم اقتصادی( مثالً مسئله خصوصوی سازی 

 و دیگر به دنبال نقض نیستیم.  نیمهای اثباتی را بیان ک جا باید طرح پاسخ دهیم که در این

های موجود, بلكه بیائیم هرچه  های فلسفی کار داشته باشیم و نه به روش پنجم این است که نه به عناوین و روش راه

ها نظام بدهیم و جاهایی را که نیاز به  ه در مورد اقتصاد در ذهن ما موجود است گردآوری کنیم و در پایان به اینک

 تكمیل دارد, تكمیل کنیم. 

خواهیم طرح  آید دو بخش اول را که بیشتر شكل فلسفی دارد کنار بگذاریم چون در این زمان محدود ما می نظر می به

 اثباتی بدهیم. 

 خواهیم بیائیم.  نی از باال به پائین نمی)ج(: یع

)س(: از باال به پائین حرکت نكنیم بلكه از پائین به باال حرکت کنیم و ارتكازات کارشناسی را مالحظه کنیم و مقدورات 

چه که از سیستم اقتصادی در ذهن مان هست را مالحظه کنیم, یعنی راه سوم و پنجم را با هم در  خودمان یعنی آن

 های مصوب مجلس باشد.  سرفصل بههای ما  دو, پاسخ ط ببینیم و نسبت بین اینارتبا

 ـ مختصات یک سیستم اقتصادی3

 )ج(: یعنی اول سیستم بسازیم و بعد پاسخ بدهیم.

 ترین راه عملی است. )س(: ظاهراً این نزدیک

اشیم و شما هم باید به دنبال )ج(: پس اگر این مطلب در جلسه تعیین شود ما باید به دنبال گردآوری مقدورات ب

گردآوری ارتكازات باشید, یعنی یک چیزهایی را ما باین کنیم و یک سؤاالتی را هم شما طرح کنید که طبیعتاً سؤاالت 

 مربوط به موضوعات مختلفی است. كهدیگر منحصر به سؤاالت تبیینی خود بحث نخواهد بود بل

 کنیم: یستم اقتصادی باید دارا باشد این چیزهایی است که بیان میآید یک س چه که در ابتدا به نظر می آن امّا

 ـ داشتن قدرت تعریف ساختارهای اقتصادی یعنی مشخص شدن:1/3

 گیری در سیستم اقتصادی موضوع تصمیم ـ  الف

 گیری در سیستم ـ سازمان تصمیم ب
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 ـ برنامه اجرایی در سیستم ج

ختارهای اقتصادی متناسب باشد, یعنی بگوید به صورت کلی ما چند سیستم اقتصادی باید دارای قدرت تعریف سا یک

گیری  نوع ساختار و نظام اقتصادی داریم اما منظور از ساختار چیست؟ منظور از ساختار این است که چگونه تصمیم

تولید گیرد و بعداً این  تصمیم چگونه انجام می یدنسبت به هر موضوع در سطح خودش انجام خواهد گرفت یعنی تول

گیرد آیا تصمیم, نسبت بین مقدوراتی که داریم با حل موانعی که در جریان تكامل داریم, چگونه  تصمیمی که انجام می

 است.

کند که یک چارت سازمانی برای جراین تصمیم داریم و یک روش پیدایش تصمیم از  همین ابتدا دو بخش پیدا می پس

دو باید به صورت  نظر شناسایی داریم, یعنی یک مسئله آگاهی دارید و یک مسئله اختیار دراید که نسبت بین این

 مجموعه معین شود.

آیا چیز دیگری هم دارید؟ بله, سطوح تصمیم  تن روش محال است, حال جا پیدایش تصمیم بدون داش در این بنابراین

ها در چند سطح وجود دارند, خوب در هر سطح هم باید  طور که سطوح اطالع دارید. در یک جامعه, نظام دارید همان

ی بین شود و چه نسبت در آن سطح چگونه پیدا می هیشود و آگا پاسخ دهید که تصمیم در آن سطح چگونه پیدا می

 گیرد یعنی برنامة اقتصادی چگونه است. ها یعنی عمل چگونه انجام می دو هست و نتیجة آن این

ها به  بندی موضوعات اقتصادی که مشرف بر مقدورات, مطلوبیت ترین وجه باید بگوئیم: طبقه آید در کلی نظر می به

ضوعی اقتصاد یک مسئله است که در این بندی مو صورت عام, و شناخت موانع به صورت عام باشد, پس قدرت طبقه

گاه دومین چیزی که الزم داریم  بندی, سطوح موضوعات معین خواهد شد و پس از تعیین سطوح موضوعات, آن طبقه

گوئیم نظام  آگاهی, در هر سطح چگونه خواهد بود, که در پیدایش اختیار می  این است که چگونگی پیدایش تصمیم و

گوئیم الگوهایی که شناسایی را به ما  هر سطح چگونه خواهد بود و در پیدایش تصمیم می یا ساختار اداری آن در

بندی  بندی موضوعی و طبقه گاه الگوی تنظیم برنامه را هم الزم دارید پس طبقه آن وقتی که معین شد  دده تحویل می

در جهت رسیدن به مطلوب,  گیری که سازمان الگوی تخصیص مقدور و حل موانع ساختار پیدیاش آگاهی و تصمیم

در کلیت اقتصاد ما پاسخ داده است یعنی  شودها روشن  الگوی برنامه و فعالیت اقتصادی, باید روشن شود که هر گاه این

که  دهد که شامل بر شناختن موضوعات است اعم از این دهید امری را تحویل می بندی اوّل را انجام می وقتی طبقه
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بندی  کند و طبقه بندی می که چه موضوعاتی داریم را به صورت کلی طبقه ور باشد و کلّاً اینموضوع, هدف باشد یا مقد

 کند. بندی سوم هم برنامه را معین می کند و طبقه دوم هم سازمان را تعریف می

 در سیستم اقتصادی با موضوعات فعل  های فعل )موضوعاً( ـ بررسی تفاوت 1

نظر ما اگر موضوع, سازمان و برنامه معین شود اگر بخواهیم عناوین متناظر آن را مالحظه کنیم از اقتصاد بیرون  به

یعنی آن فاعلی که به صورت اجتماعی متكفل انجام فعل « سازمان»یعنی فعل موضوعاً, « موضوع»گوئیم  آئیم و می می

کند, که در جای دیگر  موجودی را به مطلوب تبدیل می تکند و یک وضعی یعنی تصرفاتی که می« برنامه»است و 

توانید به آن لقب هدف بدهید و بگوئید سیستم اقتصادی ما فعل موضوعاً آن چیست و موضوعات خود فعل چیست  می

 ماةا تناسب باشد بعد هم نتیجه, یا راندمان یا هدف از این موضوع برای  )نه فعل به لحاظ موضوع(, التبه باید بین این

که  چیست و چه راندمانی دارد, البته این هدف غیر از هدف خود برنامه است هدف از سیستم است نه اهداف برنامه, این

موضوع هدف چیست. اگر ما گفتیم برای هر کیفیتی در عالم یک تقسیماتی دربارة فعل موضوعاً درایم یعنی موضوع آن 

, برای مثال فعلٍ نوشتن موضوعاً دارای خصوصیتی است که فعل آنفعل و موضوع تكاملی که دارد صرف نظر از اهداف 

گاه فاعل و ابزار آن باید خصوصیتی متناسب با نوشتن را دارا باشد, نه متناسب  بریدن چوب آن خصوصیت را ندارد, آن

 با بریدن چوب.

یعنی اصل این  خود فعل چیست و تقسیمات آن کدام است, اگر فعل و موضوعش مشخص شد و تصرف انجام شد اما

گوئیم سیستم اقتصادی هم یک عنوان  موضوع اثرش چه شد, هدف اصلی این موضوع غیر از اهداف برنامه است. ما می

این در میان مفاهیم باید یک کارآمدی  ئیدگو برای یک مفهوم است که خود آن باید در حال تكامل باشد, وقتی می

داشته باشد و یک خصوصیات فعل داشته باشد) نه خصوصیات موضوع( و  اجتماعی داشته باشد, و یک فعل موضوعاً باید

کنیم هرگز اهداف داخلی دستگاه نیست  جا تعریف می یک اثر و هدف و راندمان داشته باشد, البته هدفی که در این

یم علم ایم, حتی هدف اقتصاد هم نیست. ممكن است هدف اقتصاد این باشد که بگوئ را فرض کرده کلبلكه یک وحدت 

گوئیم  طور که ما می دهد. اما این اقتصاد دانشی است که بهترین وع تخصیص مقدورات را به حل موانع, نتیجه می

باید به این تقسیمات و این سؤاالت پاسخ  هگوئیم ک تری را می جا ما یک امر بسیار کلی ارتباطی به آن ندارد, در این

 دهیم تا سیستم را جواب داده باشیم.



 ···········································································································································································  131 

 موضوع, سازمان, برنامه, هدف  دف. .سازمان, برنامه ـ)س(: ه

 )ج(: نه, برنامه, برنامة فعالیت سازمان است.

 )س(: سازمان هم خودش ابزار است, یک موضوعی داریم برای رسیدن به یک هدف.

گوئیم یک  )ج(: برنامه همیشه خارج از سازمان است برنامه, اثر سازمان است مثل فعلی است که دارای اثر است, می

جا هم برنامه, اثر سازمان است البته اجرای  فعل انسان یک موضوع دارد, خود فعل هست اثر موضوع هم هست در آن

 برنامه, نه هدف برنامه.

 کند. )س(: اجرای برنامه, هدف سازمان را محقق می

فعل داریم و این موضوع فعل,  )ج(: نه, در مورد فعل یک نفر دقت کنید, فعل نوشتن فرد را در نظر بگیرید یک موضوع

که موضوعش  خصوصیتی دارد فعل موضوعاً, فاعلش هم خصوصیتی دارد و اثری دارد که اثرش آن نوشته است, نه این

کنید به مفاهیمو عالئمی که با یک مفاهیم دیگر تناسب  هنوشتن باشد, دربارة نوشتن باید یک نحوة قدرتی را مالحظ

 شناسد ولی قدرت عملش را ندارد. ه تئوریک آن را بلد باشد فعل موضوعاً را میدارد که ابتدا اگر کسی شیو

 خواهیم یک نامه بنویسیم نوشتن نامه, موضوع کار است. )س(: برای مثال ما می

 توانید از فعل تفكیک کنید یا خیر؟ اثر فعلِ نوشتن چیست؟ )ج(: این را برای فعل, اثر قرار دهید این اثر را آیا می

 دهد. فعل یعنی انجام دادن و این شخص کاری را انجام می)س(: 

که آن را بهینه کنیم, این کا رپس از  دهد تجزیه و تحلیل کنیم برای این خواهیم این کاری را که انجام می )ج(: ما می

وشتن است و خود فعل هم ن« نوشته »جا آن اثر همان  انجام گرفتن اثری دارد, اثر فعل یک مطلب است که در این

قدرت داشته باشید تا آن چیزهایی را که همراه هم اتفاق  ایدخواهید تجزیه کنید, در تجزیه کردن ب است. حاال می

سازی  خواهید بهینه که می کنم, برای چی؟ برای این افتد از هم تفكیک کنید و یگوئید این بعد را از این بعد جدا می می

خوب انجام  دای که دار انتقال مفهوم به ذهن و سلسله اعصاب و وسیله گوئید فعل موضوعاً, الزم است که کنید می

که دستش کمی لرزش پیدا کرد و رابطه اعصابش با مغز  نوشت همین گوئید فالن خطاط که خوب می بگیرد, بعد می

توانست  اختالل پیدا کرد یعنی فاعلیتش ضعیف شد, هنوز از نظر تئوریک بلد بود و مفهوم هم داشت ولی دیگر نمی

 خوب بنویسد این نققص در فاعل است.
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)س(: فعل موضوعاً نشد, ما دنبال این هستیم که مشخص کنیم فعل چیست, هدف چیست, موضوع, سازمان و برنامه 

 چیست, موضوع را فرمودید فعل موضوعاً.

 توان جدا کرد. )ج(: فاعل را می

 موضوع است.)س(: فاعل جدا است و ما هم گفتیم سازمان, فاعل اجتماعی 

مان را تمام کنیم, اثر فعل عبارت  خواهیم تا حدی که امكان دارد تحلیل خواهیم زود نتیجه بگیریم بلكه می : ما نمی )ج(

گوئیم فاعل باید دارای ده  تواند فعل را خوب انجام بدهد. می از نوشته است, فاعل دستش لرزش پیدا کرد و دیگر نمی

سالم و محكم داشته باشد و ابزارش هم خوب باشد و آگاهی نسبت به نگارش هم خصوصیت باشد و از جمله اعصاب 

 کنید. ها خصوصیات فاعل است که شما ذکر می داشته باشد, این

کنیم  کنیم و دیگر خصوصیات شخص فاعل را ذکر نمی خصوصیات فعل موضوعاً را از خصوصیات فاعل جدا می حاال

جا نوشتن غیر از بریدن چوب است. نوع محكم بودن اعصاب برای  ر اینگوئیم خصوصیات آن موضوع که د بلكه می

 کند. بریدن چوب با نوع محكم بودن اعصاب برای نوشتن خط, فرق می

 )س(: فعل و فاعل دو چیز است و هر یک خصوصیاتی جداگانه دارد.

توانیم تفكیک کنیم و  تن را چگونه میتوانیم بهینه کنیم, فعل نوش ها را چه طور می خواهیم ببینیم این )ج(: حاال ما می

باشد تا بتواند فعل را   خواهد بعد بگوئیم فاعل چه خصوصیاتی باید داشته بگوئیم آن فعل, موضوعاً چه چیزهایی می

 یابد. است و امتدادهای خاصی دارد که با کیفیت خاص تحقق می شیهای نگار انجام دهد فعل موضوعاً دارای کشش

 کنم. کنم دربارة فاعل صحبت نمی نگارشی و عمل نگارش که صحبت می در توصیف عالئم من

 تواند یک موضوع نگارشی باشد که موضوع سازمان برنامه, فعل و اثر فعل هر کدام. ..... )س(: این وصف خودش می

 ـ بررسی نحوه ادامه بحث 1

 کنم. )ج(: در این جلسه من تابع نظر شما هستم و هر نحو که شما خواستید بحث می

که موضوع,  پردازیم چون به دنبال سیستم اقتصادی هستیم این )س(: اصالً به این برنامه و این پژوهش االن نمی

چه که حضرت عالی  کنیم و آن سازمان, برنامه و هدف باید روشن باشد, یا نه؟ پس ابتدا دربارة موضوع صحبت می

ع هست یا اگر هدف هست یا اگر هر دو هست دربارة هر دو دربارة اقتصاد در ذهنتان هست بیان فرمودید, اگر موضو
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پردازیم و بعد سراغ ارتكازات  مان می چه موجود است یعنی مقدورات مفهومی بیان بفرمائید. ما االن به گردآوری آن

 رویم بنابراین االن مشغول گردآوری هستیم. کارشناسی جامعه می

 یمه متمرکز و خصوصیـ تقسیم سیستم اقتصادی به سه بخش متمرکز, ن9

ایم که یک بخش اقتصاد, دولتی است که نام آن متمرکز است و  )ج(: ما قبالً هم به صورت کلی مطالبی را بیان کرده

نامیم. همچنین  گذاریم بلكه آن را نیمه متمرکز می یک بخش دیگر آن نیمه متمرکز است که اسم آن را هم اوقاف نمی

ها چه خصوصیتی باید داشته باشد و الگوهایش  که انگیزة آن ها را بیاوریم و این م اینتوانی که با چه قوانینی می این

ها باید با  های اقتصادی ما هستند و نسبت بین این چگونه باشد یک صحبت دیگری است. نیمه متمرکز و متمرکز, بخش

 هایی یتها در نظام چه مسئولدهیم و متمرکز یک تعاریفی معین شود تا روشن شود به چه چیزهایی لقب متمرکز می

ها روی هم متمرکزها را تشكیل  های مختلفی داشته باشند که این بخش دارند. البته متمرکزها ممكن است بخش

شود, فرضاً اگر کشاورزی بخش متمرکز دارد  های دیگر جدا می از بخش  دهند, باید دید هر بخش آن با چه ویژگی می

 قرار گیرد. متمرکزهایی از آن باید درون  شود و چه قسمت چگونه جدا می

هایی در بخش نیمه  گفتیم کشاورزی هم نیمه متمرکز دارد ) به عنوان یک موضوع اقتصادی( به چه شناخت اگر

گیرد یا بعضی از موضوعات  رود و اگر گفتیم غیر متمرکز هم دارد یعنی یک موضوع آیا در هر سه قرار می متمرکز می

 کنند. مطلقاً به متمرکز تخصیص پیدا می

ام یعنی چه وضعیتی که در هر سه بخش باشند و چه وضعیتی که فقط اختصاص به یک بخش پیدا کند باید هر کد در

ساختار و سه نظام با  3ها ذکر کرد و بعد باید معین کرد که در اقتصاد ما این  یک شاخص و فصل ممیزهایی برای آن

ها از نظر اختیار, آگاهی و انجامشان و  ارتباطان آن و گیرند ها در یک نظام جای می هم چه ارتباطابی دارند و چگونه این

دهند چگونه است یعنی برای همدیگر چه مقدوری هستند و چه  ای که دربارة یكدیگر انجام می ازنظر کنترل و بهینه

 ها را شناسایی کرد. زنند, باید این حدی به هم می

 زمانیهای مفهومی و  ـ بررسی نحوه ادامه بحث با توجه به محدودیت7

که ما شیوة از پائین به باال را برای بحث انتخاب کردیم و  )س(: یک قید دیگر هم من به کارمان اضافه کنم, غیر از این

ها  مان چیست یعنی مفاهیمی که االن وجود دارند و دیگر الزم نیست نسبت به آن خواهیم بدانیم مقدورات فعلی می
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هم ارتكازات کارشناسان نسبت به یک سیستم اقتصادی  دیگرک طرف ها یک طرف است و ی پژوهش صورت گیرد, این

بریم و عالوه بر این یک بعد دیگر هم باید مورد توجه  را در سرفصل مجمع می گیریم و بعد آن را همراه با آن در نظر می

 یا« ص»ل خواهیم بگوئیم سیستم اقتصادی مطلوب اسالم چیست که زمان حضرت رسو قرار بگیرد که یک وقت ما می

ها را در  کینم این بوده است یعنی وضعیت آرمانی ما چیست, یک وقت است که حداکثر کاری که می  حضرت امیر )ع(

مان باید بر  طرف توجه داشته باشیم که طرح اثباتی کنیم ولی از این ها ذکر می آل اهداف بلند مدت دست نیافتنی یا اید

 فعلی جامعه باشد. نیازسخگوی مبنای وضعیت موجود کشورمان باشد تا پا

 گویی به نیازهای جامعه است. )ج(: خوب این دیگر سیستم اقتصادی نیست بلكه ربط بین سیستم و پاسخ

)س(: اسم آن برای ما مهم نیست, اما خاصیت آن باید این باشد که توجه به عینیت داشته باشد تا وقتی آن را عرضه 

ها وجود ندارد کنار گذاشته نشود چون ما  ال است و راه دسترسی به آن ا ایدهه که این کنیم فوراً با مارك این می

 برای وضعیت فعلی اعالم کنند, ارائه دهیم. خواهند یهای کلی را که مقام معظم رهبری م خواهیم سیاست می

توانیم  بدهید میگویی است که االن اگر بگوئید سیستم هم الزم نیست  های نسبت بین سیستم و پاسخ : این شاخصه )ج(

 پاسخ دهیم و اگر بگوئید سیستم تمام شود باید نسبت بین سیستم و موجودیت جامعه را ببینیم.

زند, اگر بتوانیم در زمان محدود سیستم مورد نظرمان را تعریف کنیم و بعد بیائیم به  )س(: زمان به این کار ما حد می

ریزی کامل یک سیستم اقتصادی ما هیچ  باعث شود که تا پی کار اما اگراین سؤاالت جامعه پاسخ دهیم خوب است,

ریزی کردیم بخواهیم بگوئیم  از دو سال دیگر که آن را پی پسحرفی برای وضعیت فعلی جامعه نداشته باشیم و مثالً 

شود  می دانیم این زمان طوالنی بر آن این باشد که اگر می ها هستند, شاید راه میان ةا نسبت به موضوعات این سیاست

, کنیمکنیم مرتباً در حول هر موضوع آن به وضعیت موجود جامعه هم توجه  ریزی می همین االن که سیستم را پی

یعنی مثالً وضعیت اقتصادی مطلوب اسالمی از نظر ما ایت است که بخش دولتی متمرکز و نیمه متمرکز داشته باشد, 

وان ندارد حتماً باید نیمه متمرکز باشد و متمرکز و غیر متمرکز نداشته آیا االن کشور توان این را دارد یا ندارد و اگر ت

 رسد را بیان کنیم. اقتصادی نسبت به وضع موجود به نظرمان می ستمچه که در رابطه با سی باشد خالصه آن
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ی سؤال کنیم پاسخ دهیم و گاه گوئیم به سؤاالتی که دربارة سیستم می ترین مطلب این است که گاهی می )ج(: مهم

ها هستند. سؤاالتی را که از ارتكازات نسبت به  های کلی برنامه, این سرفصل کنیم نسبت به برنامه که سیاست می

 سیستم بكنید ربطی به برنامه ندارد.

 مند کردن این مطلب از نظر کارشناسان. .. )س(: قاعده

دهد  داشته باشد اگر پاسخ دهد سیستم را جواب می که از نظر کارشناسان چه چیزهایی از این مقدورات را باید : این )ج(

 که عینیت را جواب بدهد. نه این

توان یک سیستمی را طراحی کرد که  توان از همان ابتدا به صورت آرمانی طراحی کرد و می : این سیستم را می )س(

یت سیتم را این قرار دهیم که اداف آرمانی را در نظر دارد وضعیت موجود جامعه را هم بشناسد یعنی خصوص ضمن این

خواهیم  خواهیم طراحی کنیم, بلكه برای ایران امروز می و یگوئیم سیستم اقتصاد اسالمی برای جامعة مدینة فاضله نمی

 خواهیم بگوئیم اما برای این کشور و این وضعیت موجود. طراحی کنیم و سیستم اقتصاد اسالمی هم می

سیستم برنامه را ارائه کردن بدون ارزیابی عینیت, ذهنی خواهد بود یعنی   است,)ج(: این معنایش همان سیستم برنامه 

ها را به  ها داریم و چه قدر هم نیروی انسانی باسواد داریم و چگونه آن ما باید بگوئیم این تعداد کارخانه در این قسمت

 نیست. ممكنکار بدون مقدورات  مسجد بیاوریم که این

 های خود برنامه. های اجرایی و سیاست های کالن یا کلی, سیاست م, سیاست)س(: یعنی سه مرحله داری

 سازی آن در هر شرایط زمانی و مكانی بندی به اصول سیستم اقتصادی در پیاده ـ ضرورت پای8

گوئیم پس از ما  دهم, می کنیم که بگوید بخش اوقاف را گسترش نمی : به عبارت دیگر ما از هیچ کس قبول نمی )ج(

گوئیم یک بخش باید با  م نخواهید, ما اگر کشور فرانسه هم که کاری به دین ندارد از ما سیستم بخواهد بگوید میسیست

و الزم است که انفال, بانک و مقدورات را به این بخش ملحق  کندانگیزة مذهبی کار کند و نباید با انگیزة سود کار 

گویم مثل این است که بگوئید ما در  این چیزها را اداره کنند میگوئید ما نفراتی نداریم که در مسجد  کنید. بعد می

 کارخانه نفراتی را نداریم که کار کنند.

 جا کارشناس بیاورید و زیردست آن متدین بگذارید ولی کار باید براین اساس اداره شود. باید در این شما
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گوئیم امروز که انقالب پیروز  ر کنیم. یک وقت میخواهیم چه کا )س(: ما ابتدا با حضرتعالی به یک تفاهم برسیم که می

که  خواهند بكنند و ما بعد از این ها می شده و کشور در دست ما قرار گرفته است ما کاری بلد نیستیم و هرکاری آن

گوئیم کشور دست هر کسی  کنیم, یک وقت است که می می روعریزی کردیم از آن زمان ش سیستم اقتصادی را پی

کنیم تا  سازیم و بعد ارائه می شویم و نیروی مساجد و اوقاف را می اشد, ما از االن مشغول پرورش نیرو میخواهد ب می

 بگیریم و بایک نسبت تقری اداره کنند, راه سوم این است که ما در همین وضعیت فعلی هم امور را در دست می

دهیم اما االن  پیدا کند این را در سیر کارمان قرار میها پرورش  تر, اگر بنا هست نیرویی برای اوقاف و دیگر بخش پائین

ای اقتصاد باید با انگیزة غیرمادی  گوئیم بخش امور انگیزه کنیم و می در شرایط کنونی چه کنیم, از االن شروع می

کنیم سازی  سازی کنیم یا دولتی یا تعاونی کار االن ممكن نیست پس االن چه کار کنیم آیا خصوصی تقویت شود و این

ها داده شود تا پس از  گوئیم طیّ یک برنامة پنج ساله باید این آموزش که هماهنگ با وضعیت فعلی جامعه باشد, بعد می

دارید یعنی اظهار نظر  نگهکه نه, همین االن بخش دولتی را  سازی شود یا این سازی شد دوباره تعاونی که خصوصی این

یم و یک نوع اظهار نظر است چون به هر حال کشور را که معطل نگه نكردن تصمیم نگرفتن هم خودش یک نوع تصم

سازی کنید یا کار دیگری که با وضعیت فعلی هماهنگ  سازی کنید یا تعاونی دارند شما هم اگر نتوانید خصوصی نمی

کاری را که خوب است که ما از همین االن بگوئیم نسبت به این بخش این  نابراینکنند ب کار را می ها این باشد, آن

گونه  گونه طرح بشود یعنی این سال آینده این  پذیر است انجام دهیم و نسبت به وضعیت پنج سال آینده یا پانزده امكان

» گونه عوض شود, این همان برنامة عینی ما است.  تصمیم امروز ما عوض شود و نسبت به وضع پنجاه سال آینده این

« والسالم  



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 25جلسه 

 فهرست

 تفاوت ساختارهای اقتصاد اسالمی با غیر اسالمی و بررسی راهكارهای تغییر ساختارهای موجود تبیین

 توصیف سیستم اقتصاد اسالمی به تعاون برّ و تقوی _ 1

 سیستم اقتصاد اسالمی به رعایت احكام و منافع اجتماعی تحلیل حقانیت تعاون در _ 2

 بررسی تفاوت تعاون در نظام اسالمی و غیر اسالمی _ 3

 تحلیل تعاون اسالمی به بستری برای گسترش سازمانهای عام المنفعه  _ 1

 بررسی تفاوت گردش اعتبارات و انحصارات در سیستم اقتصاد اسالمی با غیر اسالمی _ 1

 ادامه بحث در سیر تغییر ساختارهای اقتصادینحوه  _ 9

 بررسی ساختارهای سیستم اقتصاد اسالمی و تفاوتهای آن با غیر اسالمی _ 7

 ساختار شرکت _ الف

 ساختار معامالت و عقود _ ب

 ساختار امتیازات و انحصارات _ ج

 ساختار اعتبارات _ د

 ساختار بخش دولتی اقتصاد اسالمی _ ه

 ر اقتصاد اسالمیساختار قضاء د _ و

 بررسی مزایا و چگونگی تبیین قضاوتهای ساختارهای اسالمی اقتصاد با غیر اسالمی _ 8

 تحلیل کیفیت تبدیل ساختارها از الحادی به التقاطی و اسالمی _ 6

 بررسی چگونگی ارزیابی وضعیت موجود و تغییر آن به وضعیت مناسب _ 10

 ون بر برّ و تقویتوصیف سیستم اقتصاد اسالمی به تعا _ 11
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 متن

السالم و المسلمین حسینی: بحث امروز درباره نظام سیستم اقتصادی اسالمی است که قطعاً صفت نظام اقتصادی  حجه

 می باشد. "تعاونوا علی البرّ والتقوی وال تعانوا علی االثم والعدوان"اسالمی در کلیت آن 

وان توصیف نظامهای غیر اسالمی است و تعاون بر برّ و تقوی توصیف می آید اصالً در یک کلمه تعاون بر اثم و عد بنظر

 سیستم اقتصاد اسالمی است.

قرار گرفته و تكامل کارائی اجتماعی « اساس»عبارت دیگر اگر روی جدول جامعه هم دقت شود، در جائی که دانش  به

می شود و در مجموع آن « عدالت، اعتمادتوسعه، »در آنجا قرار گرفته است که معادلش وقتی در پائین پائین می آید 

ها، مسئله بنیان تكامل هماهنگی و در مسئله مبنا  اهنگیسه سر فصل اصلی قرار می گیرد و در سر فصلهای اصلی هم

 تعاون اصل می شود.

اگر گفته شد یک وضعیت روانی در وحدت جامعه می باشد که همان همدلی یا سیاست است، یک همفكری یا  یعنی

و یک همكاری یا تعاون هم خواهیم داشت که در وصف بسیار بسیار کلی آن نظام اسالمی، نظامی تعاونی می  تفاهم

 شود.

 تحلیل حقانیت تعاون در سیستم اقتصاد اسالمی به رعایت احكام و منافع اجتماعی _ 2

احكام و انضباط به  تعاون عرضه شده، منشأ مالكیت در نظر ما است، تعاون در بخش خصوصی از طریق رعایت سطح

احكام انجام می گیرد، یعنی در انضباط به احكام، محال است که تعاون اصل نباشد، چون حق بودن یک سود از جامعه 

جامعه به او برساند و در این مسئله به اصطالح عون  مبرابر با حقانیتی است از فرد سودی به جامعه برسد و سودی ه

م است. عون یكدیگر بودن در باطل به معنای این است که فرد نسبت به کل و کل یكدیگر بودن در راه تقوا و اسال

 نسبت به فرد در اثم و عدوان در نظام غیر الهی شریک می باشد.

 بررسی تفاوت تعاون در نظام اسالمی و غیر اسالمی _ 3



 ···········································································································································································  113 

اثم و عداون نیست، چرا که در  از نظر ما تفاوت چندانی بین نظام سوسیالیستی و سرمایه داری از حیث تعاون بر لذا

سوسیالیست قدرت تصمیم گیری به حزب داده می شود و در سرمایه داری قدرت تصمیم گیری به ساختارهای 

 اجتماعی مثل شرکت، بانک و امثال ذالک محول می شود.

ر چند اسم قطعاً تصمیم گیری آنها تصمیم گیری ای نیست که منشأ عون بودن نسبت به حق و عدالت باشد، ه پس

آنرا عدالت اجتماعی می گذارند، ولی در موازنه، در حین اجرا قدرت بنفع قشر تصمیم گیر و بر علیه قشر مباشر حل 

 می شود.

عدول یک درجه از صرف معنای عون، عنوان کلی تعاون بر برّ و تقوی وقتی که بخواهد نظام پیدا کند و تصمیم  با

ماً به نفع پرورش باشد، یعنی نظام پرورشی حضورش از صرف اینكه معامله، گیری از مالكیت جدا شود باید مستقی

نباشد، خارج می شود. آنگاه قائل شدن به اینكه اموری  «لباطلال تاکلوا اموالكم بینكم با»معامله صحیح باشد و از قاعده 

ر شدن به اوقاف بصورت خیلی کلی بدست تعاونیها است، کمیت های بسیار عظیمی می شود، یعنی صحبت منحص

)یعنی چیزی که مردم وقف کردند( نیست، بلكه کل انفال را که منابع طبیعی است، شامل می شود، البته منابعی که 

آن بر ارزش اقتصادی آن غلبه دارد، استثناء می شود. مانند نفت، صنایع برق، توربین ها، رسانه ها مانند  سیاسیارزش 

انند جاده ها معنا ندارد، خصوصی شود و شبكه های اطالع رسانی مثل تلفن و ارتباطات که کالً در هیچ سطحی هم

مخابرات و پست، و رسانه های گروهی عمومی )روزنامه عمومی( معنا ندارد، خصوصی شود بله! تعاونیها می توانند 

 روزنامه صنفی داشته باشند. پس روزنامه ها و رسانه های عمومی، کالً دولتی و متمرکز است.

هر کسی که دلش خواست نمی تواند به هر صورتی شایعه درست کند، چون در دستگاه اسالمی چند حزبی معنا  نییع

ندارد و اسالم قطعاً نظامش، تک حزبی است، بله، اصناف و تعاونیها در رده بعد هستند، ولكن پوشش سیاسی عمومی 

صنف است و همگانی نیست، بلكه تنها به اعضاء پست می  ءنمی توانند بدهند، بلكه روزنامه اینها قابل فروش برای اعضا

شود، خواه روزنامه ای که تخصصی صرف است تا آن روزنامه ای که مربوط به صنف خاصی است مثالً بخارها، میكانیک 

 وطها و. .. هر کدام روزنامه مخصوص دارند که مجوز دارند که اطالعات مربوط به خودشان را بنویسند نه اطالعات مرب

 به کل جامعه.

 تحلیل تعاون اسالمی به بستری برای گسترش سازمانهای عام المنفعه _ 1
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در آن اصل است و از اول بستری که درست « تعاون علی البرّ و التقوی»نظام اسالمی نظامی تک حزبی است و  بنابراین

می کند، کمیت عظیمی را به اوقاف ملحق می کند، یعنی وجوهی که امروز در آستان مقدس علی ابن موسی الرضا 

نه بوده است، در حالیكه با پول مكه و مدینه و مدی كهعلیه السالم می ریزند، بر حسب آمار بدست آمده دو برابر م

 عربستان همعرض پول نفت کشورش را اداره می کند.

اوالً انفال االن هم کم نیست با اینكه درباره آن سرمایه گذاری نمی شود عدم سرمایه گذاری در اینجا به این  پس

و قطارها و یا هواپیماهایی را مجهز کرده معناست که با پول آستان مقدس مشهد اینگونه نیست که یک سری اتوبوسها 

تا تسهیالت حمل و نقل وجود داشته باشد و یا یک سری  رندباشند که اینها برای آستان مقدس نصف قیمت مسافر بب

مسافرخانه و هتل بر حسب سطوح مختلف جامعه درست شود و در مسیر راه فرضاً اسكان و تغذیه و معارف الزمی که 

رائه دهند. هیچ کدام از اینها از طرف آستان مقدس االن وجود ندارد، در حالی حتماً در دستگاه اسالمی باید داده شود، ا

سرمایه گذاری می شود و نتیجه اش افزایش روبرو شد زائرین خواهد شد. یعنی االن به زائر هیچ گونه سرویس خدماتی 

اکثر خدماتی که است، برای تزئین ساختمانهای حرم مناسبی نه اقتصادی، نه فرهنگی و نه سیاسی داده نمی شود و حد

می باشد و زائر سراها را خود مردم نوعاً می سازند و روی زائر سراها سرمایه گذاری نمی شود و حتی حمایت هم از آنها 

 نمی شود، مثل اینكه سیمانش نصف قیمت و یا آهن آن را با اولویت پرداخت کنند.

بخش از سرمایه گذاری می تواند سرمایه گذاری محلی و منطقه ای باشد، مثالً در حسینیه ها پول آب و برق، گاز  یک

 بصورت تسهیالت پرداخت شود و یا دولت در کارگاههای وابسته به اینها سرمایه گذاری کند.

 سالمیبررسی تفاوت گردش اعتبارات و انحصارات در سیستم اقتصاد اسالمی با غیر ا _ 1

منابع طبیعی به اوقاف اضافه می شود و یک قدم باالتر از منابع اعتباری هم اضافه می شود که بگوییم بانک حق  پس

قرض به بخش خصوصی ندارد، به عبارت دیگر ما از بانک یک تعبیر دیگر داریم، بانک حوزه است، حوزه گردش 

سهیالت اعتباری برقرار می کند و هم سازماندهی جریان اعتبارات است و وجودش هم الزم هست، چون این حوزه هم ت

اعتبارات را در اختیار دارد و این سازماندهی هرگز نباید به نفع یک صنف و یک دسته بچرخد بلكه باید به نفع اوقاف، 

 دخارج صباز کند و بانک او برابر بانک  LCیعنی به نفع پرورش تقوا در جامعه بچرخد، نه! اینكه شخص برود در آنجا 

 میلیون را تضمین بكند، در حالی که او پنج میلیون پول گذاشته است. 
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 )س(: االن نمایندگی انحصاری در کشور ممنوع است، بلكه عادی است.

)ج(: بله! بحث جائی است که دقیقاً نظام، نظام سرمایه داری است و نمایندگی آن انحصاری است و اگر شخصی بخواهد 

ت از شرکتی ثبت سفارش بگیرد و ساعت سیكو بیاورد، می گویند نماینده ما در ایران هست و حتی ولو به دو برابر قیم

بخرد نمی تواند و معموالً هم اینگونه نیست که جنس  جنساگر بخواهد از یک نماندگی این شرکت در کشور دیگر 

 ک کشور برایشان مشخص است.بدهند، لذا وقتی به کشور دیگر رفت، بدست داللها افتد و نوعاً ظرفیت مصرف ی

تا از چهار تا مغازه بخرد که به اصطالح پیله ور و خرده فروش می شود، مثالً  100تا  10! می شود مسافری برود بله

 تا ساعت بخرد. 100کسی به انگلستان یا سوئیس برود و 

نه اقتصادی است و در خیابانهای نمایندگی از نظر ما عین سفارتخانه است و هیچ فرقی ندارد، نهایت سفارتخا انحصار

ایران که نمایندگی شرکتها هست، فقط بدنبال منافع خاص یک شرکت است. البته در قانون اساسی منع شدید از 

را هم شامل می شود یا خیر جای سؤال است. مثالً  کتهاانحصارات شرکتها شده است، اما این قانون سرمایه گذاری شر

اهد در این سرمایه گذاری کند آیا طرفش باید دولت باشد یا مردم؟ و در ثانی آیا می تواند اگر شرکت دلفین فرانسه بخو

 در ایران نمایندگی بزند یا خیر؟ اینها هنوز معلوم نیست.

)س(: نكته دیگر در ثبت سفارش این است که بجای پیش پرداخت اولیه، می آیند بصورت نسیه جنس را می خرند، 

 در ایران است.چون نمایندگی دائم او 

)ج(: اصالً نمایندگی توزیع دست همان شرکت است که هرگونه قراردادی را می تواند با او ببندد، یعنی می گوید 

اجناسی که برای شما فرستاده شد، االن نمی خواهد پولش را بدهید، پولش را من از فالن بانک جهانی می گیرم. وقتی 

 آن شرکت است.نمایندگی شد، یعنی این نمایندگی باجه 

)س(: ممكن است، حتی در داخل کشور مثل ساعت فروشها هم پولش را پیش پرداخت نكنند، بلكه تا وقتی فروششان 

هم نقد نشده است، پولی نداشته باشند که به نمایندگی بدهند. چون فروشنده می داند که این خریدار جنس را تلف 

 نمی کند، سودش را هم برمی گرداند.
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ماه دیگر می دهد هم اصل پول را بر می رگرداند و هم  9سود را همراه زمان می دهد یعنی وقتی پول را )ج(: یعنی 

صرف شود وام دادن به « توزیعی، تولیدی و مصرفی»ماه را می پردازد. پس اگر بنا شد پول بانک در اعتبارات  9ربای 

 غیر تعاونیها ممنوع است.

 ختارهای اقتصادینحوه ادامه بحث در سیر تغییر سا _ 9

داریم و از نظر ما تعاونی غیر « دولتی، تعاونی، خصوصی»)س(: اگر بحث را اینگونه شروع کنیم، بگوئیم ما سه بخش 

تعاونی موجود است. اوالً: آیا دولتی و خصوصی را به تعریف رایج می پذیریم یا اینها نیز طبق نظر ما تعریف دیگری 

توجه به در صد نقش تعاونی فعلی در اقتصاد کشور، چند در صد  دونطبق نظر ماست، ب دارند؟ و بعد آیا این تعاونی که

از اقتصاد کشور را باید شامل شود و جایگاهش نسبت به خصوصی و دولتی کجاست؟ اگر فرضاً سه است، یعنی پائین 

این  مدولتی؟ مسئله دو ترین رتبه است، چگونه باید رتبه اش را به دو دو بعداً به یک رساند و همچنین خصوصی و

می گفتیم الحادی التقاطی متفاوت است که گفته شد « اسالمی، الحادی، التقاطی»است که در تقسیمات قبلی مثالً در 

و  2، التقاطی 1قرار گرفته است که طبق ضریب اولویت، الحادی  3و اسالمی  2و التقاطی  1درجهان االن الحادی 

را چگونه می توان در مرحله اول به التقاطی و الحادی و اسالمی و  ش. حاال این سه بخدر کل دنیا قرار دارد 1اسالمی 

در مرحله دوم به التقاطی، اسالمی، الحادی و در مرحله سوّم اسالمی، التقاطی، الحادی تبدیل کرد؟ در آنجا بین التقاط 

طبق نظر ما کجا قرار  اونیباید مشخص شود تعو اسالم یک تفاوت بارز بود، اما در رابطه با دولتی و خصوصی با تعاونی 

می گیرد؟ آیا ضریب اولویت آن در دنیا است؟ و حداقل در ایران جایش کجاست؟ بعد هم باید تشریح شود که آیا 

دولتی و خصوصی که قسیم این است، به اندازه التقاطی و الحادی با هم تفاوت دارند، یا دوتای آنها از نظر مضرات و دور 

 هستند؟ یكیز اقتصاد اسالمی بودن ا

است که این « گرایش، بینش و دانش»است که در حقیقت همان « انگیزه، اندیشه و انجام»)ج(: یک تقسیم بر اساس 

تقسیم بعداً در درست کردن شیب بیان می شود که مثل برنامه انتقال و مراحل تغییر و تكامل باید درباره آن صحبت 

 کرد.

 سیستم اقتصاد اسالمی و تفاوتهای آن با غیر اسالمیبررسی ساختارهای  _ 7
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یک بحث است که بالفعل باید دید ساختارها و بافت نظام چگونه است و بعد برنامه تغییر بافت را داد که طبق نظر  و

شما بعد از اینكه گفته شد تعاونی در نظر ما چیز دیگری است، سؤال بعدی این است که خصوصی سازی هم چیز 

 نمی تواند داشته باشد.  است یا خیر؟ خصوصی سازی ما هرگز ساختارهای تمرکزی ردیگری ا

 ساختار شرکت _ الف

ساختارهای تمرکزی معنایش این است که قدرت تجمع سرمایه بگونه ای است که اصل این تجمع بر مبنای جدا  لقب

مرکز نیست اما در ترکیب سازی که مدیر شدن اراده از مالكیت است. بله! اراده در وکالت جدا می شود، ولی مبدأ ت

. وقتی یک مجموعه یک نفر را وکیل می کنند ستعامل را وکیل می کنند غیر از وکالت دادن در خرید و فروش ا

معنایش این است که در حال درست کردن تمرکز هستند. آیا شرعاً مانع ندارد، یک نفر وکیل چند نفر باشد؟ یعنی در 

توان با ترکیبی از عقود و ایقاعات یک موجود جدیدی درست کرد که با مقتضای عقود مخالفت  پیدایش تصمیم آیا می

عقد در شرکت که گفته می شود: ما همه یک نفر را وکیل می کنیم پیدایش شرکت در عین »مقتضای  شد؟داشته با

ر را متوقف کنند و دائماً اراده است. شرکت مقتضی دارد ما یعنی عقد جایز است و همه احاد افراد شرکت می توانند کا

نفر برای خریدن پارچ وکیل شد، این به معنای این نیست که چهار تا  10آنها حضور دارد. مثالً وقتی کسی از طرف 

کارتن را علی حده مثالً بنام زید بخرد و احیاناً اگر این چهار تا دیرتر بفروش رفت ضرر به زید برسد، بلكه وکیل روی 

اولی  ایارتن خریده است تا دانه آخر هم که می فروشد این هزار تا را اجزاء یک واحد می داند، اگر در ده تهم هزار تا ک

خیلی سود کرد، روی هزار تا تقسیم می کند، نمی گوید: با پول زید این صد تا کارتن را خرید کردم و روی آن عالمتی 

م و وقت فروش، مشتری برای صد و پنجاه تا آمده بوده صد هم بگذارد و با پول شخص دیگر هم این پنجاه تا را خرید

مال شخص دیگری نیست، چون وکیل نسبت به اموال معامله می  است،تای آن آقا را فروختم، سودش هم مال خودش 

 70/0یا  10/0کند بگونه ای که همه اینها شریک هستند و مقتضای شرکت حضور اراده آنها است، لذا اینكه می گویند 

 رکتمی خواهد رأی بدهد می خواهد ندهد، ما تصمیم خودمان را می گیریم، این مقتضای ش 10/0دادند، حال  رای

وکیل نكردند، امّا چون دیگران  10/0نیست، ممكن است بگوئید مدیر عامل وکیل می شود، می گویم اصالً او را آن 

کلیه امور و معامالت و ایقاعات، اختیار، بلوغ و وکیل کردند و قانون هم حمایت کرد، علی رغم وجود اراده جدی در 

 این شخص وکیل است؟ وئیدشرط انعقاد نشد چگونه می گ 10/0رشد، اراده جدی 
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 در اساسنامه رای اکثریت را پذیرفته است. 10/0)س(: این 

ینكه من او را )ج(: پذیرفتن اساسنامه، مخالف مقتضای عقد است، این شرطی که اگر دیگران کسی را وکیل کنند با ا

 صالح نمی دانم ولی باید به رأی اکثریت تسلیم شوم، مخالف مقتضای عقد وکالت و خالف مقتضای عقد شرکت است.

ال »بتواند همه عقود را زیر و زبر بكند، اگر اینگونه بود اصالً « المومنون عند شروطهم»عبارت دیگر اینگونه نیست که  به

وجود نداشت، کافی بود عند شروط باشند ولوا اکل و اکیال بالباطل باشد. ممكن است « تأکلوا اموالكم بینكم بالباطل

 دیر کرد، دیر بپردازد، می گوئیم پذیرش او کافی نیست. یگفته شود طرفین ربا پذیرفتند که اگر یك

 ساختار معامالت و عقود _ ب

پذیرش عند العقالء  3پذیرش عند الشارع  2پذیرش عند المتعاملین  1عبارت دیگر پذیرش همیشه سه رتبه دارد  به

اگر همه این سه با هم جمع شد، معامله صحت شرعی پیدا می کند و اگر پذیرش عند الشارع بود و عند العقالء نبود 

عند العقالء هم بود، ولی عند المتعاقدین نبود، می  می گویند معامله سفهی باطل است و اگر پذیرش عند الشارع و

 گویند فاقد اراده جدّیه بوده و باطل می باشد.

پذیرش عند المتعاقدین. باید یک جدول تطبیق شرائط  _ 1سه تا شرط از احكام عمومی معامالت اسالمی است  این

خوب تنظیم شود، بعد شرائط اصلی معامله عقود حتماً درست شود که بصورت دقیق و منظم و زیر و رو کردن، جدولش 

است که در مالكیت خصوصی بعنوان ابزارهای  زیمنظم شود، تفاوت واضح و بنظرم تفاوت فاحش نه واضح بین آنچی

انتقال مال و یا ابزارهای تمرکز سرمایه مطرح است به عبارت دیگر ابرازهای انتقالی که در بخش خصوصی افراد را 

مطلب زمین تا آسمان فرق دارد که این تفاوت فقط در قسمت اصل عقد، بلكه در مسئله عاقدش  متمكن می کند با آن

صحبت کرد که عاقد باید چه خصوصیاتی داشته باشد، یعنی متعاملین چه شرائطی را دارند و یک مسئله  دهم باز بای

ت موضوعات هم باید مشخص هم مسئله موضوعات عقد است که عقد برای یک موضوعاتی انجام می گیرد، که وضعی

 عوض می شود. تششود. در جائی که علم باید حتماً باشد اگر جهل بیاید آنوقت بخش خصوصی وضعی

مورد دیگری هم که جزو شرائط عقد است شرائط اجتماعی است آنچه که در شرائط اجتماعی عقد است بسیار فرق  یک

 دارد.

 ساختار امتیازات و انحصارات _ ج
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امتیاز محل و صنف، و امتیازهای بانكی )یعنی اعتبارات فرق دارد( که این امتیازات و این انحصارات منشاء پیدایش  مثل

تمرکز سود می شود. یعنی وقتی صنف باید اجازه بدهد که چند نفر باشند، این انحصار است. در حالی که صنف موظف 

امله در منطقه نمایندگی می شود ولو اینكه در داخل باشد. یكی است اجازه بدهد امتیاز منطقه، امتیاز موضوع تحت مع

از سؤاالت مهم این است که آیا اگر انحصارات خارجی برای نمایندگی های داخل هم نیست یا برای نمایندگی های 

 داخل احیاناً است؟ این هم از اشكال تمرکز است که نمی تواند واقع شود.

 ساختار اعتبارات _ د

اعتباراتی است که با گشایش اعتبار صورت می گیرد، حال این گشایش اعتبار اسمش را مضاربه بانک بعدی  مسئله

بگذارند یا اسمش هر چیز دیگری بگذارند، که اینها ابزارهای تمرکز انتقال اعتبار به شخص خاص است، و معنایش این 

تخصیص اعتبار نمی دهیم. بله! ممكن خصوصیات  یناست که با این خصوصیات ما تخصیص اعتبار می دهیم و با ا

است کسی بگوید در اسالم مسئله اعتبار در قرض الحسنه هم وجود دارد، در خرید و فروش حواله هم اعتبار وجود دارد 

ولكن آن روی مال دیگران نیست، بلكه روی مال شخص است و روی مال شخص کامالً با روی معامله عموم فرق دارد. 

بود، نمی تواند بیاید از حكومت پول قرض کند تا سود ببرد، چون این مال، مال خودش نیست  اگر کسی صحیح العمل

که به او صد میلیون بدهد. بله! اینكه حاکم و قاضی، دین مدیون را در شرائط اضطرار، رفع اضطرار بكند، غیر از این 

میلیون  100سود می خواهد بیاید  است که او اضطراری ندارد و سودش هم در حال چرخش است، حاال برای اضافه

قرض بگیرد به بیان دیگر در زندگیش معونه سنه را دارد، فقیر و مضطر نیست که دینش را نتوانسته اداء بكند و 

آبرویش در خطر باشد و بیاید پیش حاکم اسالمی از این مشكل خالص بشود، بلكه برای اضافه سود و اضافه در آمد 

 قرض می خواهد.

بخش خصوصی اسالمی مطلقاً با بخش خصوصی تعریف شده در دستگاههای متعارف فرق دارد، در اینجا بخش  بنابراین

خصوصی عمالً کارگاهی و خرده پا می شود. اگر شما ابزارهای انتقال ثروت را از آن بردارید، پولهای درشت بوجود نمی 

ریسک و تزلزل سود مواجهه می شود. درکسروانكسار  درشت با یآید. ابزارهای تضمین سود و سرمایه را بردارید، پولها

رقابت اگر مجاری انتقال تضمین شود، خرده پا شدن را تحویل می دهد. پس بخش خصوصی بخش خرده پا و بخش 

کارگاهی در تولید است و در توزیع و مصرف هم خرد خواهد بود. در هزینه های مصرفی مثالً یک دسته از هزینه های 
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مطلقاً مال دولت می شود، مثل مسئله جاده کشی وتمیز کردن شهر، آیا برای بردن آشغالهای تک  عمومی هایبخش 

تک منازل دولت وظیفه دارد یا باید پول بگیرد؟ مال محله های فقیر نشین بفرض مستضعفین معین شد که شهرداری 

 ه جا همین کارها را بكند و پول نگیرد؟دلیل هم هها اشغالشان را ببرند و تمیز کنند و گل کاری هم بكنند امّا به چ

 )س(: با مالیات در می آورد هر چند مستقیماً دریافت نكند.

)ج(: آن مالیات علی حده است و حكم دیگری هم سر جای خودش دارد معین چون اینجا مالیات می گیرد، تیمز می 

ی خودتان پول بگذارید و باغچه خودتان را کند ابداً درست نیست. اینجا می گوید دلتان می خواهد با شورای منطقه ا

گل کاری کنید اگر دلتان نمی خواهد، کسی برایتان خرج نمی کند. یعنی خدمات عمومی به بخش خصوصی غیر از 

مستضعفین، با پول خودشان انجام می گیرد. پس اگر ابزارهای انتقال سرمایه را از آنها گرفتید و خرده پایشان کردید و 

هم گردن خودشان گذاشتید، آنوقت معلوم می شود که بقول عوام یک من آرد چقدر سبوس دارد. مخارجشان را 

 که هیچ اضافه تمرکز سرمایه باشد. ستاینگونه نی

 ساختار بخش دولتی اقتصاد اسالمی _ ه

ت که آیا بخش دولتی اسالمی بنا به تعریفی که می دهیم مثل بخش دولتی فعلی است یا خیر؟ این سؤال مهمّی اس آیا

تنها در دخالت امام جماعت در اختیارات فقط عدالت شرط مدیریتش است یا هر مدیر کلی باید عادل باشد؟ )این بحث 

باشد، ولی همینكه مدیر شد و می خواهد دخالت در  وثقمربوط به جامعه مطلوب است( در مباشرت می تواند فرد م

فعت خودش فرمان بدهد بلكه باید به عدالت و اعتدال و پرورش نظام اختیارات بكند و فرمانده باشد، نباید بنا بر من

 مكتبی برگردد که در بخش انگیزه به آن پرداخته می شود.

 دیگری این است که حدود تصمیم گیریشان و پیدایش تصمیمشان چه چیزی است؟ بحث

سیاسی جامعه بعهده نظام دولت  دولتی به اموری تعریف می شود که اثر سیاسی مستقیمی دارد. مسئولیت اداره بخش

است. امور که تأثیر مستقیم سیاسی دارد، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی باشد، مال دولت است. طبیعی است 

قوه مقنّنه و مجریه، قضائیه نخواهد بود. بلكه  ورتکه معنای ساختارهایی که تفكیک قوا را هم می کنند، هرگز بص

و والیت بر توسعه اوصاف بر عهده بخشی است که مال والیت و سرپرستی نظام، والیت فقیه ابتدائاً سه سطح می شود، 

 است. والیت بر تبدیل شدن اوصاف به موضوعات مال سطح مقنّنه است و والیت در اجرا مال سطح مجری است.
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دارد که تقنین  نظام والیت یک بخش سرپرستی تكامل دارد، یک بخش امور کالن و تبدیل اوصاف به موضوعات پس

 می کند و یک بخش اجرا دارد که با این تقسیم هیئت دولت در سطح پائین می آید.

 ساختار قضاء در اقتصاد اسالمی _ و

این سه سطح درست شد، طبیعی است قضاء که ابزار ارتقا وجدان عمومی جامعه است یک قضاء نسبت به  وقتی

آن هم علی حده است و افرادی هم که در حال برقراری ارتباطات متخاصمین دارد که قاضی علی حده است و قانون 

قضائش به یک شكل شورائی و نسبت به  وهاقتصاد، فرهنگی، سیاسی هستند آنهم علی حده است، ولی در تعاونیها نح

اص موضوعات عام انجام می گیرد، چون اموال دولت است و اموال متخاصمین نیست، اموال از آن عموم بوده و مالک خ

ندارد و برای مكتب است و یک قضاء درونی پیدا می کند که توصیفش در آینده انجام می شود و نوعش با نوع قضاء 

 مختلف است. شمتخاصمین و دادگاه

حقیقت یک دستگاه ارزیابی و کنترل است از عمومی که باالتر بیاید، نظام دولتی می شود. در بخش که برای نظام  در

ان قوه ای را که در حال پیش بردن مكتب است، تعمیم قضاء برایش بدهید، تعمیم قضاء بمعنای دولتی است باید بتو

. باید دستگاه را کنترل بكند، یعنی به همه اجازه می دهید نسبت تاختیار امر به معروف و نهی از منكر در باالی باال اس

ه باشند و همین که خروج از عدالت و انضباط به کار خودشان و کار دیگران قدرت محاسبه و مراقبه و مشارطه داشت

حكم  عنایپیدا شد، تقاضای عزل بكنند، طبیعی است که مدیر باالتر از قاضی است، یعنی حاکم است و حكم می کند م

 قضائیش در اداره و عزل و نصب با حكم قضائی، قاضی نسبت به متخاصمین فرق دارد.

ی و هم تنظیم قوا و موازنه اش در سطوحش و هم بخش تعاونی و هم هم بخش دولتی در تقسیمات ساختار بنابراین

 بخش خصوصی با آنچه که مرسوم است، فرق دارد.

نظام اسالمی اگر بنا باشد هر سه قسمت آن فرق داشته باشد، باید اینها را به بخشهایی برسانید که می خواهد  آنوقت

در ربط با چه چیزی باید متغیرهایش را ذکر کرد، طبیعتاً با شاخصه برای کلیه قسمتها معین بكند و بگوید چه چیزی 

 متغیرهای اقتصادی تفاوت پیدا می کند.

 بررسی مزایا و چگونگی تبیین قضاوتهای ساختارهای اسالمی اقتصاد با غیر اسالمی _ 8
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ا فرق می )س(: تاکنون مشخص شد که تعریف سه بخش با خصوصیاتش در دستگاه اسالمی با دستگاههای رایج دنی

کند. این مسئله این مزیت را ایجاد می کند که وقتی صحبت بوجود آمدن تعاونی می شود، فوراً عملكرد تعاونیها در 

و شكست خوردند یا وقتی صحبت از خصوصی می  هدنیا را می بینند و می گویند تعاونیها در دنیا ضعیف عمل کرد

 شود فوراً روی خصوصی ها دنیا می روند.

 اوقافش هم به آن معنای اوقافی که آنها می گویند، نیست. )ج(: حتی

 )س(: اوقافی که االن در کشور رایج است، زیان دهی آن مشخص است.

)ج(: اما یک اشكالی پیدا کرد، وقتی از یک مفهوم یک معنای دیگری می شود، اولین اشكال این است که بهتر بود لفظ 

و مفهومش را از چهار طرف حدود و ثغورش را عوض می کنید، چه مشترك نباشد، یعنی اگر لفظ حفظ می شود 

است که اوالً یک لفظ دیگر برای آن درست کنیم  ترخاصیتی دارد که این لفظ باشد تا مردم به شبهه بایفتند، پس به

و مشخص  که جدید باشد، بعد بر اساس لفظ جدید بگویند چه معنای در نظر می باشد و ثانیاً باید تمام جهاتش تبیین

 شود.

)س(: اگر بتوان طبق فرمایش شما الفاظ جدیدی جای آنها قرار داد، مثالً بجای دولتی حكومتی گفته شود که احیاناً 

اگر سؤال شد چرا دولتی نباشد، گفته شود که چون این با دولتی متفاوت است وبجای خصوصی مثالً سرمایه داری 

 بكار می رود. مروزکه در خصوصی اگفته شود، یعنی مفهومی باشد غیر از آنچه 

 )ج(: مثالً مالكیت اسالمی بگوییم یعنی الفاظ جدیدی ساخته شود.

)س(: اگر مطلبی که نوشته می شود در مقابل هر دفعه که ذکر می شود، تصریح شود در مقابل آن مثالً تعریف تعاونی 

 در دستگاه اسالمی غیر از تعریف رایج است.

 اونی اسالمی، دولتی اسالمی.)ج(: خصوصی اسالمی، تع

)س(: و در داخل پرانتز مرتباً تصریح شود معنای این الفاظ متفاوت هست که زمان بروز خصوصیاتش در زمان مطلوب 

 است.

توجه داشت که یک ساختارهای و یک جامعه ای موجود است و یک بخش اقتصادی که هر کدام ساختارهایی  باید

انتقال از این ساختارها به ساختارهای اسالمی و از بخش های اقتصادی به بخش دارند. از این طرف شیب دوران 
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اسالمی حرکت وجود دارد، در دوران انتقال معموالً یک بخش مطلوب فرض می شد مثالً اسالمی و دو بخش دیگر 

ن، یعنی تغییر میزان موجود فرض می شود با تفاوت الحادی و التقاطی بعد گفته می شود، حاال باید با تغییر ضریبهایشا

بهاء دادن به هر کدام چه بهای سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی برنامه دوره انتقال معلوم شود، هر سه بخش اقتصادی که 

شود سه بخشی است که االن موجود نیست، یعنی نه دولتی نه تعاونی و نه خصوصی است، باید دوران  میاالن ذکر 

 انتقال اینها را ترسیم کرد.

بر مبنای سرمایه داری یا بر مبنای « دولتی، خصوصی، تعاونی»به عبارت دیگر صحیح است که گفته شود )ج(: 

سوسیالیست یا بر یک مبنای تلفیقی وجود دارد، حال که می خواهید مبنا و جهت گیری را عوض بكنید، ابتدا باید 

 کیفیت برنامه ریزی تغییر جهت را تعریف کنید.

 ساختارها از الحادی به التقاطی و اسالمی تحلیل کیفیت تبدیل _ 6

)س(: یک گمانه که بذهن می رسد شاید این باشد که این سه را نباید برای دوران انتقال با هم دید. بلكه هر کدام آن 

این سه بخش را باید داشته باشد، یعنی گفته شود دولتی الحادی در دنیا چیست؟ دولتی التقاطی چیست و دولتی 

تعریفی است که االن داده می شود یا تعاونی الحادی، التقاطی چیست و تعاونی اسالمی این است که بیان اسالمی آن 

می شود یا خصوصی الحادی، التقاطی چیست و خصوصی اسالمی این است که بیان می شود آیا هر بخش آن را از 

 تعریف رایج در حد الحادی استفاده یا در حد التقاطی استفاده می کنید.

باشد،  1، 2، 1ج(: اگر با این تغییر پذیرفته شود، تغییر دومی هم باز پیشنهاد می شود که گاه الزم نیست مضرب )

 1التقاطی بود و  10بود و  100باشد، دست ما را خیلی بازتر می کند اگر در جائی الحادی  100، 10، 1عیبی ندارد که 

شود که چگونه اول از نظر نسبتها می توان وضع را عوض کرد، یعنی چگونگی تغییر شیبها باید گفته »الهی بود، آنوقت 

بعد هم الحادی مرتباً کم شود تا زمانیكه بتوان  91، 8، 1برسیم، بعد تبدیل به  81، 6برابر  6و از  6در صد به  1از یک 

است یا تعاونی  رفگفت حاال می شود، میزان را عوض کرد. یعنی االن اینگونه نیست که گفته شود، دولتی الهی ص

 اسالمی آن صفر است، حتی بنابر تعریف که ما می دهیم، می توان فاصله را زیاد کرد بعد مالحظه نمود.

 بررسی چگونگی ارزیابی وضعیت موجود و تغییر آن به وضعیت مناسب _ 10
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نی باشد که بتوان حرف زد، مطلب باید حتماًً همراه یک آمار برداری و نظام سؤاالت نویسی و نمونه برداری های عی این

مثالً میزان خرجی که برای عزاداری ابی عبداهلل علیه السالم می کنند یا میزان خرجی که در ماه رمضان می کنند یا در 

حوزه می دهند، مجموع هزینه های مصرفی جمع شود و یک هزینه های  هحرمها می ریزند یا وجوه و برّیّه ای که ب

قاط است جمع شود و یک هزینه های مصرفی هم که مال الحاد است جمع شود و بعد مصرفی دیگری که مال الت

 نسبت بین اینها مالحظه شود تا معلوم شود نسبت چگونه است.

 2و التقاطی  1)س(: یک سؤال درباره دوران انتقال است اینكه در دوران انتقال اولین گام این است که ضریب الحادی 

باشد و در مرحله  1و التقاط  2و اسالم  1نمی زنید و در مرحله دوم ضریب الحادی را  بشود و به ضریب اسالم دست

مبنای فلسفه والیت مجموعه اینگونه نیست که عاملش را  بقباشد، حتی ط 1و الحاد  2التقاط  1سوم ضریب اسالم 

به چهار  2می آوریم و التقاط را از  2، به 1بتوان ثابت نگه داشت و در تضاد است، یعنی وقتی گفته می شود الحاد را از 

اوالً  پسمی بریم ولی به اسالمی کاری نداریم حتماً یک زمینه تغییری در آن حاصل می شود ولو ناخواسته باشد 

 مجبور به تغییر می شویم و اگر نخواهیم حتماً یک منتجه و اثری در اسالم خواهد داشت.

است و مطلب دیگر کم کردن فاصله شتابها  1، 2، 1تغییر مضربها است که  )ج(: دو چیز در اینجا مد نظر باید باشد یكی

به چهار نمی  1بیاید تا اینكه شتابها قابل کنترل باشد مثل دنده های ماشین که از  91به  81و از  81به  100است از 

 ل کوبل و جفت شدن باشد.توان رفت چون دنده ها خرد می شود، می گوئید باید شتابها را بگونه ای تنظیم کرد که قاب

آورد بخاطر همان تغییراتی است که در آن انجام می گیرد،  2دیگر این است اگر بعداً اسالمی را می توان به  مطلب

یعنی با دو تای دیگر شرائط تغییر سومی، فراهم می شود، در اندازه گیری دوم هم باید دید که آمادگی پیدا کرده است 

از کجا آغاز شود و آنچه ثابت فرض می شود االن مستقیماً موضوع  غییرسؤال این است که آغاز ت که به دو بیاید یا خیر؟

تصرف ما نیست. از تغییر ایجاد شرائط حتماً تغییر می کند و قابلیت قبول ظرفیت باالتر را پیدا می کند. بنابراین 

گیری آن  یماز این است که جدول تصم تغییرات ثابت هم کنترل می شود. کنترل تغییرات و شناختن وضع آن غیر

ثابت فرض شود. جدول ارزیابی مرتباً نشان می دهد که با تغییر شرائط وضع آنهم در حال عوض شدن است، بعد می 

 1گوئید حاال آمادگی دارد که ضریب آن ایجاد شد و از آن طرف تضعیف الزم در این انجام شد و می توان بر آن ضریب 

 است. یابیمرحله تصمیم گیری و ارز داد این تفاوت بین
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 تحلیل کیفیت زمانبندی تغییرات بر اساس ظرفیتهای موجود _ 11

)س(: در تصویر زمان مطلوب و انتقال باید توجه داشت یكسری از افعال باعث می شود که وقتی کارهایی انجام شد 

الً نسبت به سرمایه گذاری خارجی، یا دیگر یا قابلیت برگشت نداشته باشد یا تصمیم گرفته شد، انجام شود، مث

دوره انتقال آنها هستیم. و اما اگر بنا باشد بر اساس  وخصوصی سازی کارخانه ها که در حال ترسیم دوران مطلوب آنها 

شود هنوز با مقصدی که داریم خیلی فاصله دارد. وقتی این مطلب انجام گرفت دولت نسبت  60، 100تعریف به جای 

 هداتی دارد و نمی شود در زمان مطلوب یا انتقال بعدی گفت این تعهدات هیچ می شود.به خارجیها تع

)ج(: با این ضریب بندی مشخص می شود که ظرفیت تعهدات قابل امضاء چقدر و در چند سال است، یعنی شرائط 

صورت پنج ساله بیرونی، شرائط داخلی چیست حداقل و حداکثر که است چیست؟ مثالً ممكن است امضاء یک پروژه ب

موضوع را عوض کرد، نباید گفت استفاده از  یدسال است، آنوقت با 10پذیرفته نشود، بعد بگویند ظرفیت این قرارداد 

سال یا بیست یا احیاناً بعض سرمایه گذاری ها  10سرمایه های خارجی باید در موضوعاتی باشد که برای آنها کمتر از 

صرف نمی کند، بلكه شما موضوعی را انتخاب می کنید که در سیكل برنامه ریزی باشد چون برای آنها  20بیشتر از 

انعقاد قرارداد، زمانی باشد که می خواهید تصمیم دوم را بگیرید، یعنی اینكه موضوعات چگونه جای گزین  انشد، پای

ی شود تعریف نیاز چیست؟ شود و بهینه سازی موضوعی چگونه باشد آیا با توجه به نیاز معلوم می شود؟ آنوقت سؤال م

سود ارزی به نفع کشور داشته باشد، این سود ارزی  ربهرحال سرمایه گذاری دریكشور منشأ این می شود که یک مقدا

اگر در جائی که بنظر می آید نیاز نیست سرمایه گذاری شود و بعد بخواهد راندمانش به خارج برود دوباره آن چیزی که 

 ولیاست از باب مثال ممكن است االن بگویند رب گوجه برای داخل به اندازه کافی دارید  الزم است بیاید، این ممكن

سویا ندارید و اگر بخواهند سویا بزنند این لوازم را دارد که گوجه نداشت، آنوقت گفته می شود لزومی به زدن کارخانه 

ین ظرف زمانی چه تعهدی را ایجاد می سویا نیست رب گوجه بزنید و سویا بخرید. باید مالحظه شود چه چیزی در ا

کند و چه تغییری را شما پیش بینی می کنید، به عبارت دیگر ترکیب محصوالت چیست، تامینی که شما در این 

ترکیب الزم دارید چیست؟ تخصیص محصوالت چگونه می خواهد انجام بگیرد. بنابراین غیر از مسئله صرف اقتصادی 

 ری یک صرفه اقتصاد اسالمی هم وجود دارد که صرفه مقید مشروط است.بنا به تعریف نظام سرمایه دا

«والسالم»  





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 26جلسه 

 11/03/1377تاریخ جلسه:  3137جلسه:  کد

 اقتصادی و توسعه ی پایدار امنیت

 .  است "توسعه ی پایدار "و  "امنیت اقتصادی  "االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی: بحث پیرامون  حجة

کند( و چه با هر قیدی دیگری که  )که وضع رابطه اقتصاد با سیاست را بیان می "اقتصاد "چه با قید  "امنیت  "

 . امری سیاسی است "آورده شود 

. البته  ، سیاسی فرهنگی  ، تا به معنی توسعه اجتماعی شود ه تكنولوژی واقتصاد بیان می،نوعاً به معنی توسع "توسعه  " و

. به عبارت دیگر  شود هم تأمین می "امنیت  "با توسعه تكنولوژی در دستگاه اصالت سرمایه طبیعتاً به نسبت خاصی 

 .  آید توسعه تكنولوژی می ل، اقتصادی به دنبا ، و فرهنگ امنیت سیاسی

، صحیح است که  . و با یک درجه عمیق تر  شود اینكه اخالق به تبع رشد رابطه بین انسان و جهان معنا می بخاطر

بیند و حتی عوامل ترتیب پیدایش حیات را هم  بگوییم دستگاه مادی چون انسان را به صورت مجموعه ی ماده می

کند وانسان اقتصادی را  جامعه( را هم مادی فرض می ایش. و ارتباط انسانها با همدیگر )پید کند مطلقاً مادی فرض می

به تبع رشد رابطه مادی انسان و جهان، بعنوان نظام  "اخالق  "، طبیعی است که  کند  هم انسان مادی فرض می

. وطبیعی است که در آن دستگاه هرگونه تكاملی  شود های اجتماعی تابع جریان توسعه تكنولوژی تعریف می حساسیت

. روابط اجتماعی )  شود. و لذا تكامل سیاسی هم به دنبال تكامل تكنولوژی قابل تعریف است تعریف می "اقتصاد "حول 

، سطوح روابط مادی هستند که به دنبال رشد رابطه مادی  اعم از روابط سیاسی، و روابط فرهنگی و روابط اقتصادی(

در دستگاه آنها، مشكل  "سرمایه "اساس اصل قرار دادن  رتوانند تكامل و توسعه پیدا کنند. پس ب انسان و جهان می

توانیم مرتبه دوم بحث را هم بیان کنیم پس کشور هایی که مادی  تئوریک وجود ندارد. پس از اثبات این مدعی می

 ایزیستن را بر اساس دستگاه مادی اختیار کرده اند باز هم از نظر عملی دچار مشكل اجرائی نیستند، وقتی که جامعه 

، برای آنها  ) مثل ایران( برای نظام اجتماعی و فردی اش زندگی مادی را انتخاب نكرد ونظام ارزشی دیگری را قائل بود

تواند تفسیر درستی شود و نه اینكه رفتار چنین  شود. یعنی این جامعه نه در دستگاه تئوریک آنها می مشكل ایجاد می
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دیگر انسان اقتصادی )اکونومیک( نیستند یعنی انسان عاقالنه مادی  ارتکشوری برای آنها قابل پیش بینی هست. بعب

، هرگز  نیستند و موضعگیری آنها با مبنا مادی آنها سازگاری ندارد. اما در دستگاه انقالب اسالمی ایران، توسعه تكنولوژی

در تكنولوژی وارداتی  ، دیتواند در امنیت اقتصادی اصل باشد. چون واضح است که فرهنگ توسعه ی تكنولوژی ما نمی

. که من در غالب یک مثال از مسئله سرمایه گذاری خارجی و داخلی استفاده  کند  ،از نظام انگیزشی انقالب تبعیت نمی 

کنیم ؛ مثالً اگر شما در بنیاد مستضعفان یا هر شرکتی )چه  زنم و هم آن بحث را طرح می کنیم هم مثال می می

% سرمایه گذاری کنید و بانک وارد کردن کاالی 1دهد مثال  ( که قانون به او اجازه میعاونیخصوصی و چه دولتی و یا ت

توانید از بانک  کند و اگر اعتبارش را داشته باشید در حین ورود کاال هم می شما را نسبت به بانک خارجی تضمین می

تا سقف و زمانی معتبر است که بانک شما  لمللیوام دریافت کنید و سود آن را دریافت کنید. این قرار داد از نظر بین ا

 10. اگر رقم سرمایه گذاری خارجی باال رفت و مثال به رقم باالی  در موازنه پرداخت امكان چنین امضایی را داشته باشد

، برای سرمایه گذاری های بزرگ در این صورت بانک  میلیارد رسید. مثال حتی یک وقت تا پنج هزار میلیارد 100تا 

. پس در چنین  تواند این پروژه را تضمین کند، چون اعتبار جهانی او در موازنه پرداخت ها اثبات نشده است نمی شما

، تضمین محسوب شود؟ در اینجا تضمین های پروژه شما هست  های خارجی تواند برای شرکت مواقعی چه چیزی می

انگیزه  "، بلكه باید آن تعریفی را که او از  معتبر نیست ، صرف امضاء مسئولین شما برای آنها کند که مشكل را حل می

گویید  . به هر حال اینكه می دارد را مد نظر قرار دارد "نحوه ی ارتباط بین منابع و انگیزه ها  "یا  "سرمایه "یا  "

.  است حترمچگونه مقدورات را به حل موانع تخصیص دهم تا به مقصد برسم، یعنی فرهنگ الگوی برنامه در نزد او م

مثال اگر او عللی را ذکر کرد و گفت که تنوع گرایی ) اختالف سطح برای انگیزش جامعه درست کردن( علت تحرك 

است و مسائلی چون آموختگی وسطح تحصیل وامثال آن را برای کارآمدی نیروی انسانی در محور دوم ذکر کرد و 

. طبیعی است که  شود دانست و در کل، الگوی آنها اصل می ی مصرف کردن و امثالهم را محور سوم مسائلی چون نحوه

. یعنی کمسیون عمران سازمان ملل بنابر تعاریف و نظام  داری برای شرکتهای خارجی قابل توجیه است  الگوی سرمایه

مقررات  نگوید اگر کسی این دارو را ای کند؛ مثال می ومدلی که دارد نسخه داده، این ضعف پایداری اجتماعی، را حل می

کند. اینكه پول را او بدهد و نسخه را کس دیگری  ، شفا پیدا می کند واین تغذیه خاصی را رعایت کند خاصی مصرف می

 رود.  گوید در این صورت پول هدر می ، می ، اصالً برایش قابل توجیه نیست بپیچد
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را در اختیار من قرار بدهید تا من با این است که شما به رئیس بیمارستانی بگویید شما تجهیزات بیمارستان  مثل

، در جواب  نسخه آقا سید باقر ) غیر پزشک ( بیمار را معالجه کنیم پیش او غیر منطقی و اصالً برایش قابل باور نیست 

 .  توان راندمانش را بدست آورد گوید این امكانات هزینه و رادمان خاصی دارد و با این روش خاصی می می

ی خودش موفق باشد. یعنی در موازنه پرداخت  وامی گرفته باشد. و در دستگاه نظام مدیریت و برنامهاگر کشوری  حاال

های جهانی پو ل کالنی داشته باشد. یعنی وقتی مقدار واردات او با مقدار صادراتش مقایسه شود، مقدار صادرات او 

گویند هرچند مدلش مانند مدل نیست ) مثل  می.  قبول است ابل، در این صورت به نحوه ای برای دنیا ق بیشتر باشد

گردد، بلكه بدهی وکثر موازنه  شود نه تنها بر می ژاپن یا چین( ولی به هرحال وقتی که پول دراین دستگاه وارد می

در مرحله  اکند و ارز آوری آن هم بسیار باالست. این مدل برای اینها قابل قبول است. یعنی شم پرداخت هم پیدا نمی

کنید که از امتحان عینی، موفق بیرون آمده باشد. بنا بر این  ت به اثبات رساندید که با یک دستگاه دیگری کار میعینی

و  -2اینكه شما براساس مدل آنها کار کنید  -1دهند که در خارج سرمایه گذاری کنید  در دو صورت به شما اجازه می

ها بدهی خارجی به  ین قدرت را داشته باشد که در موازنه پرداختاگر بخواهید به مدل دیگر عمل کنید مدل شما باید ا

، ارزش پول  . یعنی نشان بدهید که با عمل کردن بر اساس این مدل بار نیاورد و بتوانید به تعهدات خودتان عمل کنید

ت شما بیشتر از شود که صادرا بتشما پایین نیامده است و بدهی خارجی ببار نیاورده اید. و در موازنه ارزی شما ثا

گویند نسخه ی اقتصادی شما اعتباری ندارد و لذا باید  واردات شما بوده است. اگر شما نتوانید این را ثابت کنید آنها می

 نسخه ی اقتصادی ما عمل کنید. 

. از طرف دیگر،  دهند حقیقت طبق مدل اقتصادی خودشان دارند به منابع طبیعی و نیروی انسانی شما وام می در

،  ستاخی انقالبی ایجاد شده، یک گستاخی انقالبی ای که مثل سایر جاهای دنیا منحصراً به اقتصاد مادی تعریف شودگ

و ارزش انسانی مطرح شده است ولی این ارزش  ستنیست، درست است که دراینجا گستاخی انقالبی ایجاد شده ا

. نه اینكه در آمد  به رعیت گفتند شما دهقان آزاد هستینهادن نسبت به کار آمدی اقتصاد ی انسانها نبوده است که اگر 

 کشاورزی تو و یا نحوه ی مدیریت تو بهتر از ارباب ها و مالكین بزرگ است. 

، یعنی یک ارزش سیاسی غیر از  برای او یک کرامت و شرافت دیگری قائل شدند که بر آن مبنا به او ارزش دادند  بلكه

، این ارزش نهادن ها بخاطر  وبر همان اساس هم برایش حق مصرف اقتصادی قائل شدید.  اقتصادی باعث این برتری شد
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کند یعنی یک ارزش سیاسی را در فرهنگ او اصل قرار دادید و  مبارزهآن بود که یک دهقان بهتر بتواند با آمریكا و شاه 

ب به او سرویس خدماتی دادید، مثالً حق بهره وری را در تجلیل و انعكاس عینی اقتصادی اش قرار دادید به نام انقال

کند و  می رضهکند و خدمات را به حداقل قیمت ع کند و کانال حفر می گفتید جهاد سازندگی برای تو نقشه کشی می

کند و در خدمت شماست. شما همانند سرمایه دار های که برای حفر کانال و امثال ؟ ؟؟  کارهایت را هم مدیریت می

سپردند وارد عمل نشدید بلكه با قدرت خودتان  کردند و نقشه و پروژه هایشان ر ابه او می ام میشرکت دیگری را استخد

. خودتان نقشه را بردید و کانال زدید و سد سازی کردید و یا  جذب کنید عهتوانستید نیروهای مدیریتی را از جام

های دیگر اقتصادی را اداری را بصورت غیر کشی ایجاد کردید. یعنی شما خدمات اداری و بخش  کانالهای آبرسانی وزه

داری قابل توجیه  رمایه. این کار اقتصادی در در نظام س اقتصادی به دهقانان و بخشهای دیگر اقتصادی ارائه کردید

 . خواهید این بهره را به اوبدهید گوید که این ظرفیت نیروی انسانی شما کاری را انجام نداد که شما می نیست. می

 "گذاری خارجی( دارد. یعنی در حقیقت  امنیت انقالب که برخورد مستقیم با امنیت اقتصادی )امنیت سرمایه نبنابرای

) که کار و راندمان  "با امنیت اقتصادی "، کرامتها و امنیت سیاسی( همیشه  ) یعنی امنیت ارزشها "امنیت انقالب

دهد ولی امنیت  قالب، راندمان سیاسی را اصل قرار میان منیتدهد( درگیر است. چون که ا اقتصادی را اصل قرار می

. اینگونه نیست که در عینیت  مند هستند دهد، هردوی اینها به نسبت قاعده اقتصادی، راندمان اقتصادی را اصل قرار می

داند.  می، تحقیر و تحریص و تنوع آوری را عامل تحریک  قاعده مند نباشد. امنیت اقتصادی بر مبنای کار آمدی اقتصادی

دهد  ولی امنیت سیاسی عامل تحریک مردم حتی تا مرز شهادت ر ا با شرافت دیگری غیر از کارآمدی سیاسی انجام می

 کند.  کنند را تحقیر می و آنهایی که شرافت را بر اساس سرمایه تعریف می

. خیلی بر  کنم شینان عوض نمیفرماید: من یک موی کوخ نشینان ر ا با دنیای کاخ ن جمله حضرت امام )ره( که می این

کند بطوری که زیر بار زور نروند و برای پس گرفتن  . همین یک جمله مردم را گستاخ می گذارد  افراد جامعه اثر می

. فرقی  حال چه قدرت اداره اش را داشته باشند یا نداشته باشند ،کند اموالشان از کاخ نشینان آن ها را پرخاشگر می

، امنیت ندارد و فرض امنیت برای او در چنین دستگاهی  ل نظام سرمایه داری در چنین دستگاهیکند به هر حا نمی

را به  سی. بنابراین اگر فرض آنها در رابطه با امنیت سرمایه این مطلب که انقالب حذف شود و بحث سیا محال است

شود و در یک جایی تبدیل  راکم پیدا می. چون ت ، خود را به مخمصه انداختن است . این فرض جای دیگری موکول کنید
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. در رابطه با فتوای  شود گویید دستگاه اقتصادی نابود می شود و آن وقت شما می به معضل برای بر یک دستگاه شما می

مسئله پیش آمده بود ما یک سری قرار دادهای اقتصادی خارجی  همین،  حضرت امام در رابطه با سلمان رشدی 

، وزیر صنایع وقت، )  م در باره ی سلمان رشدی که باعث شد که سفرای کشور های خارجی رفتندداشتیم وفتوای اما

این حرف  بهآقای بهزاد نبوی( گفت ما مسلمان های تحلیلی هستیم نه تنوری، کاری کردیم که اینها رفتند، امام )ره( 

 ارد.. االن هم امثال این مطلب با گونه های مختلف وجود د برخورد جدی کردند

گذارد  کنید که نمی ای تحقیر می دهید به گونه را در عین حالی که آن را در تصمیم گیریها دخالت می "فرهنگ تنوع"

کند و ناگهان برخورد  منشأ انفعال نیروی حزب الهی در مقابل آن بشود بلكه نیروی حزب الهی در یک جا تراکم پیدا می

ها علیه آنها بر   خرداد یک جور رأی دادند ویک وقت دیگر حزب الهی مدر دوبینید جوانها  . اگر دقت کنید، می کند می

شوند هر چند  کنید که به تعبیر سرمایه داری آنارشیزم ) نظم نا پذیر( می . یا ال اقل یک عده ای پیدا می شوند آشفته می

گذرد. و فرماندهی هم از کسی است  . یعنی آن کسی که از خودش می توانید آنها را کنترل کنید عده اینها کم باشد نمی

 داند، حاضر است تند برخورد کند.  که اطاعت از او را بر خودش واجب می

« اصالت سرمایه»هایی هم که از  بوده باشند. بلكه طیف "تنوع گراها "ها  ی دوم خردادی معتقد نیستم که همه من

توانیم به  شود و در این فضا می از اقتصاد خارج می فهمیدند که اگر ارزش سیاسی حاکم شود بحث رنجیده بودند و می

شود که  که ما اگر اولویت را به سیاسی بدهیم معلوم می فهمد . البته این را وجدان عمومی می ها رسیدگی کنیم حساب

تواند در  بینیم یک نفری که حاضر به کشته شدن است می تواند مردانه در راه هدفش بایستد. بعد می چه کسی می

با  اندتو فهمیم که یک نفری می تواند بایستند، آنوقت می قابل چند نفر از کسانی که حاضر به کشته شدن نیستند میم

 .  صد نفر برابری کند

. اولویت سیاسی به نظر بنده، بد نیست هر چند در ابتدای کار  به نظر بنده اولویت سیاسی مسئله قابل تأملی است لذا

ای  ای که گستاخی انقالبی دارد همراه است؛ یعنی دموکراسی در جامعه آورد این دموکراسی با جامعه دموکراسی را می

هایی مثل انگلیس  خواهد از زیر با ر قدرت ای که می . نه جامعه ودش یکه از زیر سلطه آمریكا خارج شده است را باعث م

 و شاه و آمریكا بیرون بیاید ولی نفهمید که انقالب یعنی چه؟ ) مثل دوران دکتر مصدق( 



192  ···········································································································································································  

. علت  شود شود ولی منتهی الیه آن به نفع انقالب تمام می های تندی ایجاد می ها و تنش این جا برخورد ها وچالش در

گیری هایی کند  کند که موضع ی جهانی، سرمایه داری را مجبور می حضور انقالب در صحنه -1.  دو چیز استآن هم 

جهانی مستضعفین را از ما جدا کند اگر حزب الهی ها و  ایطتواند شر . یعنی نمی که مرتباً دست خودش را رو کند

شود. یعنی اگر موضعی پیش  است و محو نمی انقالب آن ها تضعیف شود ولی شرایط جهانی او به نسبت تقویت شده

بیاید که رئیس جمهور، به نفع اسرائیل یا به نفع فلسطین سخن بگوید حتماً آنها به نفع فلسطین موضعگیری خواهند 

. اگر به نفع اسرائیل هم  تواند علیه فلسطین موضعگیری کند . اگر آنرا در دموکراسی هم وارد کنیم هیچ وقت نمیکرد

 .  پذیرد ری کند این ملت آن موضعگیری را قبول ندارد و نمیگی موضع

شود  . در داخل هم حاضر نمی سرمایه داری مجبور است در مقابل رشد و توسعه انقالب اسالمی موضع گیری کند جهان

 .  که کسی موضعگیری او در مقابل نظام سرمایه داری را بشكند

شود. البته یک بخش  چارچوبه ی رشد نظام سرمایه داری تعریف نمی شود در آزادی ای که در اینجا تعریف می یعنی

 (.  آورم گویم بخش بسیار کوچک بخاطر دلیلی است که پشت سرش می بسیار کوچكی هستند. )اینكه می

.  شود که شما به عموم مردم به یک شكل خدمات بدهید ویا یک شكل درآمد توزیع کنید نظام سرمایه داری نمی در

% به هر میزانی که به پایین قاعده 80. این  شوند  % تحقیر می20% آن ها بوسیله رفاه 80رفهین هستند ولی % آن م20

% ناراحت هستند وقتی 20شود که این ها از رفاه آن  شوند کامالً پیدا می % می90% ویا 10شوند یعنی وقتی  نزدیک می

، ولی  شوند ب کنید به این حد که رسید آماده برای آشوب می% را حسا90% از آن 10آید یعنی اگر شما  که پایین تر می

% اولی مقابله کنند. البته نه از جهت کمیت جمعیت بلكه از 20توانند با  % که حاضرند آشوب بپا کنند، به راحتی می10

یدا لحاظ کیفیت مقاومت آنها بگونه ای که طیف از نظر سیاسی بطرف چهل درصدی که مقاومت خواهند کرد شیب پ

. بنابر این الگو و رفتار سیاسی ما به دلیل اینكه بر پایه ی ارزش های غیر اقتصادی، انقالب را بنا نهاده است به  کند می

 .  ستصورت سرمایه داری قابل کنترل نی

، چه از نظر سیاسی و چه از نظر فرهنگی مدلی را طراحی کند دچار شكست  اش کس که بدون شناخت جامعه هر

.  خواهید بشناسید ببینید در روز عاشورا چه جمعیتی برای عزاداری حاضرمی شوند . فرهنگ مردم ایران را میخواهد شد

آیا این فرهنگ کسانی است که شرافتشان را در  ند؟آیا این فرهنگ کسانی است که به دنبال نظام سرمایه داری هست
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ر سراسر جهان( اعتقاد ندارد که سید الشهداء برای کنند؟ حتی یک نفر از ایرانیان ) حتی د شرافت مادی جستجو می

سال برای او عزاداری  1100دانید که بعد از  دانید و سزاوار می مال شهید شده باشد اینكه شما افرادی را مقدس می

دانید که به شدید ترین وجه  یا بخاطر آن است که حضرت را به عنوان امپراطوری، از امپراطورهای مادی نمی یدکن

ید شده باشد. بلكه به عنوان کسی که با مظهر سرمایه داری آنوقت و مظهر نظام سیاسی حامی اقتصاد دنیایی شه

 آنوقت، یعنی یزید، درگیر بود. یعنی ابا عبدا... مظهر درگیری با نظام سیاسی حامی اقتصاد در آن زمان بود.

یار توسعه یافته است، مثالً ما در سراسر ایران . و حضورش هم بس مسئله در فرهنگ یک ملت حضور میلیونی دارد این

بینیم که مردم مشغول عزاداری هستند. و در کنارش هم یک رفتار جمعی ده یا صد هزار جمعیت دارند نسبت به  می

باشند، نسبت این گروه اصالً در موازنه فرهنگی در  اوتتف کنند یا مثالً یک میلیون نفر هم بی آنها دهن کجی می

های مصرفی قابل  توانید با مسئله فوتبال و هزینه کنند را نمی نحوه ی برخورد اینها با هزینه هایی که می آید. نمی

روانی  یزنند و در حالتها مقایسه بدانید؛ چونكه اینها ملتی هستند که بخاطر سید الشهدا دارند به سرو صورتشان می

کنند آمار بگیرند  ادی که در سراسر ایران در شب عاشورا غش میکنند اگر از تعداد افر افتند. عده زیادی غش می تند می

، ببینند چند نفر به درجه ی التهاباتی که باعث پیدایش ترشح غدد  رسند تا ببینند که چند نفر به اوج التهابات روانی می

یم کاری به . این یک فرهنگ است و فرهنگی هم نیست که بگوی اشک ریختند شهداشود رسیدند و برای سید ال می

 اقتصاد ندارد. 

. تا فرهنگ آنجا را با فرهنگ مردم ما مقایسه  کنیم را دررابطه با فرهنگ غرب از یكی از کشور های خارج ذکر می مثالی

گفت من در خیابان معمولی  کنیم. یک نفر کارشناس که برای یكسری فعالیتهای کارشناسانه به خارج رفته بود می

شلوغ است به جلو رفتم دیدم یک خواننده ای مشغول  خیلیردم و به پارکی رسیدم دیدم ک پایتخت آنجا حرکت می

خوانندگی است و خیلی شور بین مردم ایجاد کرده است، دیدم یک بطری آب کوچكی را پیش دست خواننده گذاشته 

را از روی هوا بگیرند و  رفتند تا آن بطری آب کرد عده ای می . وقتی خواننده بعد از خوردن آب بطری پرت می بودند

کردند تا نسبت به خواننده ابراز عشق وعالقه کنند. این مسئله در ایران اصال وجود خارجی ندارد. اما بر  دعوا می سرشبر

.  گیرند  کنند و خودشان از مال خودشان تبرك می دهند و هزینه می های ابا عبدا... )ع( مال می عكس آن برای عزاداری
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ه تن برنج پخت کرد یعنی شبی یک تن برنج را در سی و شش شعبه عزادارییش در یک شهر در شب یک هیئت دوازد

 .  کردند عاشورا پخت کردند. و خود این ها یی که برنج داده بودند برای دریافت یک بشقاب آن خواهش و تمنا می

، ) چه اقتصاد کالسیک  قتصادی دادنمسئله اصال قابل قیاس با آنها نیست این یعنی عدم جامعه شناسی و نسخه ا این

شوند که یک افراد  بینند به این مسئله مبتال می . چون کارآیی نمی دهد های دیگر( دراینجا جواب نمی ، چه اقتصاد باشد

. آدم که  شود . در حالی که این مسئله با کارهای اجرایی حل نمی نندقاطعی را باید برای کارهای اجرایی استخدام ک

دهم. آدم انگیزه و اندیشه دارد. دارای  وب و آهن و اره نیست که بگویید هر طوری که خواستم آنرا شكل میسنگ و چ

است و بیش  هیک فرهنگ راسخی است دارای فرهنگی است که بیش از هزار سال با ایمان آوردن به اسالم بوجود آمد

،  ل بویه بود( در اینجا شیعه حضوری جدی داشتاز سیصد سال ) حد اقل از دوران صفویه هرچند از قبل از آن از آ

کنند. یعنی نسبت به یک عقائدی  الاقل بیش از صد سال است که مردم برای مجالس روضه خوانی پول پرداخت می

 توان با شرافت فقط مالی تعریف کنیم، تناسب ندارد.  وفادار و راسخ هستند و آن عقائد را نمی

کنید کاری با  ، در مقابلش تبلیغات دیگری هم هست که خیال می گیرد صرف انجام میاین تبلیغاتی را که برای م لذا

. در  . اینها مرتبط است ....دارد . مثال عاشورا وماه رمضان چه ربطی با مصرف و تبلیغ جارو و یخچال و عقاید مردم ندارد

 شود.  تحقیرشدند معلوم می که% 10% که تجلیل شدند با 20روز برخورد آن 

. در گیری دو امنیت )  ایستند شود که کدامیک از آنها در ایجاد ناامنی نسبت به همدیگر را سختر می وقت معلوم می نآ

شود  کند باعث می امنیت ارزش های غیر اقتصادی و ارزش های اقتصادی( با همدیگر چالشی که د ر جامعه ایجاد می

 ]...[.  . ثانیاً در برخورد کنند پیدا می ولویتاکه اول مسئله امنیت سیاسی نسبت به امنیت اقتصادی 

غرب و تبعیت سیاست از « توسعه تكنولوژی»با نوع « توسعه پایدار»و « امنیت اقتصادی»این حساب نوع مسئله  روی

 .  کند توسعه تكنولوژی و امنیت بر آن اساس فرق می

و ارگانیزه کنید، چون ارزشها و انگیزه ها مادی  آنجا کافی است که شما بخواهید ناهنجارهای اقتصادی ر ا بهنجار در

است و تعریف از آبرو و آبرومندی منحصراً مادی است ولی در اینجا تفسیر از آبرو و آبرو مندی منحصراً مادی نیست. در 

کند  و زارع آبرومند کسی است که بتواند یک قطعه زمین را کشاورزی ارگر، یک کارمند و تولید کننده و ک دستگاه غرب

.  و ضمناً تولیدات جنبی مثل دامداری و یا پرورش زنبور و یا پرورش ماهی و مرغداری را هم در کنارش داشته باشند
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از مصرف مقدم  مانکنند که نسبت به مصرفشان دین نداشته باشند، یعنی راند یعنی این خانواده طوری باهم کار می

.  شوند  شان در چار کسر پرداخت نمی ن که در تحوالت اجتماعیشود. چو باشد، به همچنین شخصی آبرومند گفته می

.  چونكه ممكن است یک نفر هیچ یک از اینها را نداشته باشد وبسیار ساده زندگی کند وحتی در مضیقه و بدهكار باشد

. برای  م بداندکه همه مردم او را فرد امین بدانند، و جامعه اش او را محتر باشدولكن یک عزت فرهنگی و سیاسی داشته 

 کنم : مثال قضیه ای را خدمتتان عرض می

رفت در فكر عمیقی فرو رفته بود و گریه  نفر روحانی مثل مرحوم اردکانی بزرگ وقتی که داشت از دنیا می یک

سال پیش که برابر سیصد میلیارد  10هزار تومان ) حدود  300کند؟ گفت : مبلغ  کردند از او پرسیدند چرا گریه می می

. بعد تجار بغداد آمدند و قرضش را دادند ایشان بیشتر گریه کردند گفتند حاال علت ناراحتی  شد ( بدهكارم  امروز می

توانستم قرض کنم چر ا  شما چیست؟ گفت: آبروی من از ناحیه اسالم بود و حاال ناراحتیم از این است که وقتی می

 ه کنند من در جواب خداوند چه بگویم؟ . اگر روز قیامت فقرا مرا مؤاخذ بیشتر قرض نكردم

کرد. این گریه بر  . ویا اینكه یک روحانی دیگر در وقت مرگش گریه می مسئله در دستگاه غرب اصال معنا ندارد این

، او گفت من فرصتم تمام شده است و دارم از دنیا  خانواده و فرهنگ اطرافیانش تأثیری گذاشت علت گریه را پرسیدند

، چون  شو د که من در خدمتگذاریم به اسالم راسخ نبودم می م. معلو حتی یک سیلی برای اسالم نخوردمروم ولی  می

. اگر  ام ، ولی من به دست شیاطین انسی سیلی نخورده کند زند اشتباه نمی شیطان در انتخاب کسی که به او سیلی می

فرستاد تا مرا سیلی بزنند !! با اینكه یک عمر خدمت  من وفاداری الزم ر ا انجام داده بودم شیطان ایادی خودش را می

. هر چند در زندگی بد نام نشده است و کسی نسبت به او جسارت  فرهنگی بزرگ کرده است ولی این ناراحتی را دارد

 . نكرده است

ن چیزی ، انتظار، قدرت( آ . پس سیاست یا عزت )اقتدار ی فرهنگی در انگیزش اجتماعی بسیار مهم است مسئله پس

آن ساختاری است که آن ارزش را برای افراد مقنن  "فرهنگ  ".  شود است که در جامعه باعث ارزش و تجلیل می

. اگر قرار باشد که در انقالب سمت وسوی این دو  دهد کند وبه نسبت تاثیرشان در سیاست و منزلت آن انگیزش می می

 . به طرف مادیت باشد «توسعه پایدار»عامل غیر مادی باشد ولی سمت فرهنگ 
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گیرد اگر توسعه تكنولوژی و مادی باشد با این فرهنگ و سیاست بین آنها تنش و ناهنجاری  را از توسعه می پایداری

 .  شود ایجاد می

شود  هایی که می گذاری توانند در مقابل سرمایه . پس ما باید بدانیم که مردم می اهمیت مطلب فوق را دریافتیم وقتی

توانیم مردم را کنترل کنیم ولی اگر مردم ما ر اکنار گذاشتند و بعد حتی  ، یعنی ما تا یک حدی می کنند ایستادگی

. که بعد از برکناری  کردند، همانند کاری که در زمان شاه کردند ابلهروابط نظامشان اصالح ساختاری کردند و با ما مق

 .  شاه قراردادهای خارجی را کنار گذاشتند و پای جنگ آن هم ایستادند

که این مسئله یكبار آزمون شد و به دیوان الهه و سازمان ملل شكایت شده که تكلیف شرکتهایی که در ایران  یعنی

شود؟ یكی بند از این طرف قطع شد. بنابراین پایگاه اصلی انقالب  د هایی بستند چه میسرمایه گذاری کردند و قرار دا

امام بر اساس همان فرهنگ توانست انقالب کند به این  کنداست و اساساً اگر کسی خوب مطالعه  "فرهنگ انقالب"

ب بودند و تا پایان هم حضور صورت که امضاء مراجع و ائمه جمعه و جماعات، دین و دین داران کباده کش شروع انقال

. تبلیغ شد ، هزینه زندگی خانواده های آنها از ناحیه متدینین پرداخت می داشتند و حتی در دوران شكنجه ها وتبعید ها

 . انقالب به عهده ی دین بود

بینید که این تظاهرات های بزرگ هرگز روز ملی گرایی )  کنید می تظاهراتهای بزرگ مردم ایران را که نگاه می شما

 . روزی که مصدق نفت را ملی کرد ه بود( بر پا نشد. ویا بزرگترین تظاهرات های ایران روز کارگر نبود

شورا و اربعین را درنظر بگیرید ببینید چه روز دانشجو هم چنین تظاهرات هایی نبود. حال روزها یی مثل عا حتی

شد. این مطلب نشانگر وابسته بودن شدید آن به دین و دینداری بوده است و به نظر  تظاهرات های با شكوهی انجام می

 .  بندی برسند خوبی بشود تا اینكه بتوانند به یک جمع تعمقباید « امنیت اقتصادی»و « توسعه پایدار»من در مسئله 

نباشد و بخواهد به انگیزه اقتصادی تنها اکتفا  "سیاسی و انقالبی "متناسب با انگیزش  "توسعه  "اگر ساختار  اینبنابر

 انجامد.  کند حتماً به شكست می

بینیم هر چند که فرهنگ  ماند این است که در صورتی که ما دقت کنیم، می حسینی: نكته ای که باقی می مهندس

ریزان اقتصادی حداقل تا حدی  دیشه های جامعه( را نسبت به اقتصاد اصل بگیریم، اما برنامهوسیاست ) انگیزه ها و ان

که بر اساس مدل خودشان انجام دادند توانستند در  قتصادیکه در عینیت ملموس هست توانستند با برنامه ریزی های ا
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برای جامعه ارزش بود ولی امروز ارزش فرهنگ وسیاست تغییر تدریجی ایجاد کنند یعنی در اول انقالب یک ارزشهایی 

 . نیست

، اما االن در  کرد بسیار مزموم بود  کرد بسیار ارزشمند بود و اگر نمی اگر کسی در اول انقالب با مهرالسنه ازدواج می مثال

ه ها ، )انگیز ، این تغییر فرهنگ و سیاست جامعه ما اینگونه نیست که اگر کسی به این سنت عمل نكرد مزموم باشد

 .  کنید را چگونه ارزیابی می نها( بوسیله اقتصاد و سمت دهی آ واندیشه

، یعنی  کنند در کنار توسعه ی پایدار مورد نظرشان ایجاد کنند های اطمینانی که سعی می ی بعدی اینكه سوپاپ نكته

بازار مطرح شود ر ا های امنیت  گویند سیاست تعدیل سیاست های عدالت اقتصادی باید مكمل سیاست وقتی که می

 کنید؟  چگونه تحلیل می

، شما یک رنگی را که روی دیوار  االسالم والمسلمین حسینی الهاشمی: اول یک مثال خدمتتان عرض کنم حجت

تواند روی گچی که روی  دهد حاال این رنگ احیاناً تا چند میلی متر می زنید این رنگ یک پوششی را به دیوار می می

 .  ه است تأثیر بگذارددیوار کشید ه شد

تواند به داخل آن رسوخ پیدا  اگر یک چوب را در رنگ بخوابانید، رنگ از را ه نسوج چوب چند میلی متر بیشتر می حاال

بیند خیال  کند و وقتی جای خراش را هم رنگی می کند کسی که ساده اندیش باشد یک خراشی روی رنگ ایجاد می

شود که داخل چوب هیچ تغییری  رابشكنیم معلوم می ب. ولی اگر چو رآمده استکند که چوب هم به همان رنگ د می

رود و رنگ چوب ظاهر  نكرده است. ویا اگر این چوب را در معرض آفتاب و باران قرار دهید تدریجاً آن رنگ از بین می

 . شو د می

ی بوده است که اولش رضاخان با دین ساله آزمون خوب 10. واین دوران  اصلی این مثال دوران پهلوی بوده است مصداق

، یعنی بی حجابی  ستیزی آمد ولی محمد رضا با آن نحوه وارد نشد بلک فرهنگ خاصی را آورد که مردم آن را بپذیرند

انتخاب کنند و این فرهنگ وقتی به اوج خود رسید شدیداً به  را،سعی کرد که مردم بی حجابی  را با ضرب چماق نیاورد

. درست است که این مبارزه را یک فرد ) امام خمینی( توانسته رهبری کند ولی پتانسیل اجتماعی  کردمذهب ها حمله 

آن در فرهنگ وجود داشت. حضرت امام برای عراق هم نامه نوشت ولی زود بود که یک سری از کارها در آنجا انجام 
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ند به طرف مبارزه ی مذهبی رو آوردند. علیه یهود داد شود. ولی احیاناً فلسطینیها در کوران مبارزه که شعارهای ملی می

 دهند نه شعار ملی. شعار می

. آیا واقعاً  مطلب به این معناست که شناخت جامعه در پذیرش و مذموم و یا ممدوح بودن تا کجا رسوخ کرده است این

کنند مردم گریه  یی میگیرند یا وقتی نوحه سرا در جامعه ما مردم واقعاً برای حضرت فاطمه )س( مجلس عزا نمی

 11گویند امام حسین )ع( که  آیا مردم می "مادر، حسین ممظلو "شود  کنند و یا وقتی که در نوحه ها گفته می نمی

کنند  ریزند و گریه می دهند؟ اینگونه است یا اینكه یا مردم اشک می ساله بوده و کودك نبوده که او را به مادر نسبت می

 کنند.  سالگی هم قبول می 11( با حضرت فاطمه زهرا )س( را با ورابطه حسین بن علی )ع

، و در تاریخ هم نیامده که مادرش حیات داشت و بعد از کربال  زهرایی که از نظر ظاهری در عالم حیات نیست  حضرت

هیده شده دانند مادر حضرت امام حسین)ع( در کودکی ش ، با اینكه می کنیم  کرد و لذا ما گریه می برایش گریه می

 . کند است. این معارف مذهبی در فرهنگ کار خودش را می

ی رفتاری ر ا نسبت به  خام اندیشی است که کسی در رابطه با فرهنگ یک جامعه تلونهای جزئی و ساده بسیار

 . موضوعات عمیق که در رفتار عمومی وجود دارد مقایسه کند و برای آن جزئیات برتری قائل شود

 .  ید الشهدا )که مظهری، شایسته گریستن است ( در جامعه حضور داردبواسطه ی س دین

گیرند، چون روزه نوعی کف نفس است و  مثال در ماه مبارك رمضان روزه واجب شده است ولی مردم االن روزه می ویا

.  گونه هستند% از جامعه این 10، بیش از  ، تعداد این افراد کم نیست  کند  فرد در چندین ساعت خویشتن داری می

توانید در نظام سرمایه داری برای فقر سقف تعیین کنید و آن خط فقر  عالوه بر این این مطلب یادمان نرود که شما می

را بر فرض که با وسایل مادی بر طرف کنید ولی تجلیل شما از این عمل در سطح مظاهر تجلیل از امام حسین )ع( قرار 

اما اگر  ید؛کن شما اگر چیزهایی مثل فقر زدایی را در هر کجا که باشد تجلیل می کند. گیرد و ماهیت آن فرق می نمی

 کنید؟  یک روزی همین فقر زدایی در مقابل مذهب قرار گیرد با آن مبارزه می

، به نظر بنده آنهایی که  مسئله بسیار مهم است و ممكن است کارشناسان از ناحیه ی این مسئله خیلی آزار ببینند این

، الگوی اعظم نظام ارزشی اینها  سنجند  دهند اوالً جامعه را بر اساس مزاج خودشان می ای اقتصادی را ارائه میمدله

کنید که  آیند یعنی یک هیئت عزاداری پیدا نمی عزاداری می فحضرت ابا عبداهلل نیست ولذا خیلی سطحی به طر
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یا  100، حاال ممكن است شما در بین  ا خون راه بیفتدزنجیر زنهای محكمی از کارشناسها داشته باشد که از پشت آنه

 .  زند کارشناس بتوانید یک نفر را ببینید که واقعاً در بین زنجیر زن ها رفته و خالصانه زنجیر می 1000

کارشناسهایی که در خارج تحصیل کرده باشند و با شرایط محیطی آنجا بار آمده باشند اینها اهل زنجیر زدن  مخصوصاً

شوند تا بتوانند بشناسند. ثانیاً الگوهایی که جهت ارزیابی جامعه  . وارد این جامعه نمی سینه زنی های محكم نیستندیا 

. اما  ای نسبت به حاالت دورنی و درجات آن ندارد معین و تعریف شده اخصهگیرد هیچگونه ش را در اختیار آنها قرار می

شود را دارند. تا بفهمند که مثال  یی که در بانک مرکزی عرضه میی تشخیص سبد مصرفی، مثالً جنس پالتو شاخصه

را  شپالتوی عرضه شده ی آن از جنس پوست باشد یا از جنس مخمل یعنی شاخصه جنس لباسها ی عرضه شد ه ا

 دارند و یا شاخصه ی تشخیص منازل مسكونی را به اینكه آیا این خانه از نوع بتن آرمه ی مسطح است یا اسكلت فلزی

یا آجری یا خشتی یا سنگی است را دارند وشاخصه نوع خوراك و نوع میوه جا ت مصرفی افراد جامعه را که آیا آناناس 

.  اش چیست؟ و چه بافتی را دارد را در اختیار دارند  داخلی و خارجی روییا توت فرنگی یا موز است ویا اینكه در صد نی

یف شده است و درجات انگیزه مصرفی و کار آمدی وراندمان بین کارآمدی و شاخصه این مسائل را دارند و برای آنها تعر

مجالس  اختتواند تعیین کند. ولی شاخصه شن مصرف آنها مشخص شده است و برایشان قابل تعریف است و می

 .  عزاداری دست آنها نیست

زدند و چند نفر سینه هایشا ن  یکردند چند نفر به سر م در این مجلس چند نفر داشتند به صورت جدی گریه می مثال

دادند و چند نفر از  زدند و هم پول می زدند و هم سینه می زدند و چند نفر هم زنجیر می زخم شد وچند نفر زنجیر می

چند ساعت از شبانه روز عاشورا را در این حالت باشند  ودندکردند یعنی حاضر ب اینها در چند مجلس عزا شرکت می

. مثالً مسافرت افراد جهت زیارت حضرت امام رضا )ع( را به صورت  اعمال شاخصه تعریف ندارنداصال برای اینگونه 

جذب  نفر 12000گویند  کنند و می کنند و لذا این مسافرت ها را به دید بسیار بسیار ضعیف نگاه می توریستی نگاه می

روند با  ی که تخت جمشید و عالی قاپو میی فرق بین کسان . این مطلب بخاطر نداشتن تعریف در باره توریست شدند 

. این مسئله خیلی مهم است که هر شب چهار شنبه  روند  کسانی است که به مشهد یا حضرت معصومه یا جمكران می

که آنجا گریه کنند و عزاداری کنند ویک نحو مناسكی انجام  آیند ای از شهر های مختلف ایران به یک اماکنی می عده
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کنند و ناراحت هم  اقتصادی خسته کننده است و در عین حال که یک سری کمبود هایی را تحمل می دهند که از نظر

 .  آیند نیستند و دفعه بعد هم می

. همان شخصی که مهریه ی ده یا دوازده  کند تولید و مصرف سرنوشت کلیه رفتارهای اجتماعی را معین نمی رفتار

کند و برای رفع  رود و گریه می ، همان شخص به زیارت امام رضا )ع( می کند  ملیون تومانی را در ازدواج قرار داد می

. این  کند آید و التماس می ، همان شخص به جمكران می ندک مشكالت زندگی اش به امام رضا )علیه السالم( التماس می

 است که فرهنگ او یک فرهنگ دیگری است. 

دهند وقت صحبت از خرج کردن پول ومصرف اجتماعی  : همین افرادی که اوج اعتقادات مذهبی شان را نشان میس

ی که برای جبهه جان فشانی شود مشكل دارند بحثی هم در این رابطه در کمسیون مطرح شد که مثال افراد می

. اما واقعاً چقدر از افراد جامعه به اندازه ای که جان  دادند  کردند و حتی پیرزنها تخم مرغشان را برای جبهه ها می می

فشانی کردند یعنی به اندازه ای که همه ی هستی شان را برای جنگ دادند حاضر شدند از مال وثروت خودشان هم 

 مایه بگذارند؟

 . هایی که اهل جان فشانی بودند حاضر بودند همه ی مال را بدهند: آنج

 : حاضر بودند یا دادند؟ یعنی آیا حاضر بود که خانه اش را بفروشد واجاره نشینی کند و پولش را به جبهه بدهد؟ س

 شناسم ) آقای حاجی( که خانه و مغازه داشته : شخصی را میج

 : مفروضات خودمان را مثال نزنیم.س

شود و هیچ کمكی هم به  یعنی آمار برداری اینچنین نداریم. مثالً ماهی یک میلیارد برای حوزه علمیه خرج می: ج

کنند یعنی اینها راندمان شخصی روی مسائل اقتصادی ندارند. روی منبر ها در تعریف مخصوصاً  اقتصاد جامعه نمی

جامعه ما روحانی هستند و زندگی آنها اینگونه است  دفراکنند در رابطه با اینكه چند درصد از ا اقتصادی صحبت نمی

 آمار درستی نداریم. 

، آیا به همین  : در طی انقالب و جنگ تحمیلی چند میلیون نفر به جبهه رفتند و چندین هزار کشته ومعلول داشتیمس

 ر از مال دادن بود؟ میزان افرادی داشتیم که همه دارایی هایشان را بدهند ؟ یا اینكه برای آنها جانفشانی بهت
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: نه ما باید این طرف قضیه را در نظر بگیریم و نه آن ها باید ساده اندیشی کنند و آنطرف قضیه را مالك عمل قرار ج

. باید شاخصه ی تعریف درست کنند و بر اساس مزاج خودشان نسخه ندهند واین حساب را بكنند که برای قشر  دهند

،  خواهد شاخصه بدست ما بدهد به نظر بنده این مطلب می ستن بهتر از مال دادن اخاصی در بین اقشار ملت جان داد

، ائمه ی جماعات و مداحان زندگی شا ن دارد تأمین  خود این مطلب که یک قشر از جامعه مثل روحانیون، منبرها

 .  شود و خدمات فرهنگی اینها هم ضد این اقتصاد است می

کند. آن کسی که روضه و سخنرانی  وید مرتباً دارد حدود و محدودیتها را بیان میگ کسی که دارد وارد مسئله می آن

کند و نوحه خوانی ها هم در جهت ارزشهای  دهند را طرح می کند دارد شخصیتهایی که ضد این اقتصاد نظر می می

 . دیگری است

ه به مقدار زیادی بودجه از ناحیه است که در بین مردم نهادینه شده است و این فرهنگ هم باعث شده است ک فرهنگی

، این  مردم جمع آوری شود وبرای احیا ء آن خرج شود در حالیكه هیچگونه فشار ساختاری یا سازمانی باالی آن نیست

نمونه برداران صحیحی در این رابطه ندارند اینگونه صحبت  سانکنید از آنجا که که کارشنا مسئله را چگونه توجیه می

فرمود که انقالب باید روضه خوان پیدا کند یعنی مردم پول بدهند تا برای آنها روضه خوانی  مام میکنند حضرت ا می

دهند آیا این مسئله مثل  . بعد مسئله عاشورا را مثال زد که مردم برای اینكه گریه بكنند به روضه خوان پول می بشود 

گردد که اوالً چون  شه ی اشكال به اینجا بر میقضیه ی کلیسا و مراسم جزئی روز یكشنبه است؟ به نظر بنده ری

کارشناسهای ما الگوی کار ندارند تا بصورت حتمی بتوانند به مطلب نگاه کنند ثانیاً چون خود کارشناسها در گروه های 

کنیم که حساب  اجتماعی نیستند یعنی عضو این گرو ه نیستند یعنی در بین کارشناسها کمتر کسانی را مشاهده می

داشته باشد و حساب سال اموال خودشان را حساب کنند و اگر هم اضافه بر مصرف اگر مالی داشته باشند را دوبار سال 

 . خمس بدهند

بینیم که یک  کنیم می . وقتی به بیت مراجع رجوع می در کاسب وزارع های ضعیف دوبار خمس دهنده زیاد داریم ولی

گوید چون یک سفر عمره  . می دهد آید و دو بار خمس می کشاورز ضعیف که طبق دستگاه کارشناسی چیزی ندارد می

 دهم. کنید ومن دوبار خمس می سابخواهد خرجمان را عادی ح رفتم ویک سفر دیگر هم رفتم دلم می
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شود اگر مثل خارجی ها صحبت کنیم باید بگوییم همه ی این خرج ها از  فرهنگی که در کشور پرداخت می های هزینه

بینیم  شود مثالً می . ولی در حقیقت اینگونه نیست وبیشتر این پولها از ناحیه ی مردم تهیه می شود پول نفت هزینه می

گویند که با پولهایی که در ضریح امام  یا حرم امام رضا می تندک متر اسكناس در ضریح پول ریخمردم به اندازه ی ی

توان کارهای عمرانی ساختمانی  شود ) غیر از درآمد موقوفات خارج از حرم( دو برابر پولی است که می رضا ریخته می

 . زیارتی مكه و مدینه را انجام داد

نداشتن شاخصه و نشناختن این گونه مسائل و عدم تفكیک این امور با قضیه توریست نظر بنده کارشناسان به خاطر  به

 .  شوند دچار اشتباه می

.  توانست تشخیص بدهد ، چون الگوی ارزیابی نداشت نمی همان چیزی است که شاه را هم به اشتباه انداخته بود این

 والگوی کارشناسی هم همان الگوهاست. 

کنند  جم پولی را که مردم غیر از زمان جنگ بلكه در زمان صلح دارند برای دین پرداخت مینظر بنده بر عكس، ح به

. یعنی اگر حجم آن را خوب محاسبه کنند ببینند که مردم چقدر در  پرداختند بیش از پولی است که در زمان جنگ می

ر برای اینگونه کارها وقت وزمان صرف کنند و چقد ... خرج می ریزند چقدر برای مجالس منبر و روضه و حرم ها پول می

. اینها مطالبی است که مالحظه نكردن آنها کارشناسها را در تشخیص جامعه  دهند ، چقدر خدمات مجانی می کنند می

 . کند دچار بن بست می

 ای که در نظر آنها هست غیر از جامعه ی واقعی است که در عینیت وجود دارد. تصویر جامعه یعنی





 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 27جلسه 

 23/03/1377تاریخ جلسه:  3138جلسه:  کد

رسد کل موضوعات  حسینی: جهت ارائه طرح ایجابی سیستم اقتصاد اسالمی بهتر است از جدولی که به نظر می مهندس

رسیم، به صورت مشتت و  گیرد، شروع کنیم و این جدول را پی ریزی کنیم تا وقتی به مباحث می تصادی را در بر میاق

 جلو برود. باحثپراکنده نباشد، بلكه بر اساس روال منطقی کار خودمان، م

مطرح « وشر»االسالم و المسلمین حسینی: در طرح ایجابی اقتصاد اسالمی باید توجه داشت که یک مسئلة  حجت

است که اصطالحات در روش در نظام اصطالحات، اصطالحات توسعه )ظرفیت، جهت، عاملیت( و اصطالحات ساختار 

که با یک نحوه ضرب خاصی در جدول  ست،)محوری، تصرفی، تبعی( و اصطالحات کارآیی ) هماهنگی، وسیله، زمینه( ا

 آید، این روش به نحو بسیار کلی است. میمنسوب کردن به هم و متقوم کردن، یا جدول تعریف به دست 

در مرحلة دوم که بعد از نظام اصطالحات و بعد از نظام تعریف است )که روش درست کردن شاخصه نیز هست(  روش

انتزاعی، مجموعه »گیرد، ابتدا باید آن موضوع در سه سطح مالحظه شود:  این است که هر موضوعی مورد بحث قرار می

ای قرار بگیرد  از آن باید نحوه ترکیب هر موضوع در جدول مجموعه )که این جدول است( به گونه، پس «ای و تكاملی

که اگر سه قید دارد مشخص باشد که کدام قید، در کجا باید مجموعه ای باشد و در کجا باید انتزاعی باشد، یعنی پس 

 هومها به نحو عام از خصوصیات مف شود که ایناز آن که عناوین انتزاعی، مجموعه ای و تكاملی تفسیر شد. باید معلوم 

 هستند.

موضوعات هم باید به موضوعات درونی و موضوعات بیرونی تقسیم شوند. پس موضوعات درونی و بیرونی،  ضمناً

دهد و این سه باید بتوانند در مرحلة دوم، روش تولید اصطالحات نسبت به موضوعات  تقسیمات نهایی را نتیجه می

کند، روش به صورت عام همان نظام  می فرقالبته روش نسبت به موضوعات خاص با روش به صورت عام خاص باشند. 

ها هم خواهیم گفت که این امكان تخمین  اصطالحات است که روش تولید عنوان موضوع و اصطالح موضوع است و بعد

 آورد. زدن را بوجود می
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شود ) اعم از درونی و بیرونی( کل موضوعات جدول جامعه  که برای اقتصاد، فرهنگ و سیاست، آورده می موضوعاتی

است، یعنی هیچ یک از عناوین آن نباید خارج شود. سیاست، فرهنگ و اقتصاد، ابعاد جامعه هستند و هیچ چیزی 

یک محصول اجتماعی حتماً باید ارزش بلكه  ت،نیست )مثالً این لیوان( که بتوان گفت ارزش اقتصادی آن صفر اس

توان گفت ارزش فرهنگی آن صفر است و این هیچ گونه ارتباطی با فرهنگ ندارد و  اقتصادی داشته باشد. همچنین نمی

اگر فرهنگ رشد کند یا عقب تر برود و سرعت داشته باشد یا نداشته باشد، این شئ همین طور که هست خواهد بود، 

توان گفت که  ونه تغییر در فرهنگ در این هم اثر دارد. سیاست هم همین گونه است، یعنی نمیو هر گ تنه چنین نیس

 شود. امنیت وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، در هر صورت این لیوان به همین شكل تولید می

ه این سه بُعد را دارا بُعد که هست، از این لیوان گرفته تا کلمات و همچنین روابطی که در جامعه هست، هم عنوان

توان خصوصیت اقتصاد را به عنوان ابعاد درونی و خصوصیت دو بُعد دیگر را به عنوان  هستند، نهایت این که چگونه می

دیگر است. بنابراین در کل همة این عناوین، موضوعات جامعه را  ثابعاد بیرونی نسبت به یک بُعد مالحظه کرد، یک بح

 خواهیم داشت.

توانیم نحوة ضرب شدن این عناوین در یكدیگر را مورد توجه  یم عناوین موضوعات جامعه را داشته باشیم، میبخواه اگر

 کنیم را باید بتوانیم بر حسب یک روش توضیح دهیم. قرار دهیم و کلیة عناوینی که در جدول جامعه مشاهده می

است « فعل موضوعاً»عه است، همیشه به عنوان که درجدول جامعه توضیح داده شده، مبنا که معادل اوصاف توس روشی

است. موضوع هم همیشه به معنای فعل ) نه به لحاظ « ظرفیت، جهت و عاملیت»و معنایش فعل زمانی است که برابر با 

دهد.  در زمان حضور دارند که سطوح جامعه را نشان می کهموضوعاً زمانی( به لحاظ مكان است، یعنی به لحاظ اموری 

آیی و ظرفیت و قدرتی داشته باشد که علت حرکت باشد، یک سطوحی هم دارد که  وحدت جامعه یک اثر، کار یعنی اگر

 ساختار آن جامعه وابسته نسبت بین آن سطوح و نحوة آن سطوح است.

توان گفت، جامعه که یک چیز است، دارای یک تحرك و حرکتی است و این حرکتش،  به صورت بسیار کلی می پس

 و مقیاس تأثیر دارد. این نسبت به کلمة مبنا، موضوع و مقیاس. بود.« سطوح موضوع»دارد « عاًفعل موضو»

باید عین همین را در داخل خودش بگوئیم، یعنی یک فعل موضوعاً در خود مبنا وجود دارد که اوصاف زمانی خود  بعد

ست )که عبارت از همفكری است( و زمان است ) که عبارت از همدلی است(، همچنین یک اوصاف مكانی خود زمان ا
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ها هم باز تقسیمات ـ بزرگی را که  که در خود این ،یک اوصاف اثری و عاملیت زمان است )که عبارت از همكاری است(

 توان گفت: فعل موضوعاً، خود فعل و اثر فعل. شود و می داشتیم مشاهده می

گوئیم تنظیم توسعه نظام  داشته باشد و لذا می ها وجود در ساختار هم باید یک چنین تناسبی بین آن همچنین

است، خود فعل هم پایگاه تكامل تنظیمات کالن است، و اثر فعل « فعل موضوعاً»اجتماعی )که موضوعش توسعه است( 

 هم بهره وری اجتماعی است.

یگاه تكامل روابط مقیاس تأثیر آن هم باید گفت: تكامل هماهنگی توسعه جهانی در منزلت توسعه و زمان است، پا در

توسعه بین المللی در منزلت ساختار و مكان است و پایگاه توسعه ملی به منزلت مقیاس تأثیر است. در اینجا باز سراغ 

نظامهای انگیزشی بشود و ساختار درون آن، عبارت از برآیند وجود  ابرابر ب« فعل موضوعاً»آئیم که باید  اجزائ آن می

« اوصاف زمانی»و « فعل موضوعاً»به جای « برابر با نظامها»دأ نظام است. بنابراین کلمة رابطه است و تأثیرش هم مب

 هم اثرش است.« مبدأ نظام»به جای ساختارش است و « بر آیند وجود رابطة بین»است، و 

توانیم انجام دهیم، یكی این که درون زمانی  هرگاه بخواهیم گرایش را در درونش موضوع قرار دهیم، دو کار می حال

است، و درون ساختاری اش که چه عواملی « جهت گیری، موضع گیری و مجاهده» اش را بخواهیم ببینیم که در اینجا 

 .بودخواهد « والیت ، تولی وتصرف»آورند  این را به وجود می

از بیان این توضیحات روشی، باید دید تقسیمات اقتصاد در کدام قسمت از این جدول است؟ طبیعتاً باید تقسیمات  پس

توانیم بگوئیم دانش یا نظامهای گزینشی جامعه است و درون آن  مبنایی داشته باشیم، اما آیا تقسیمات مبنایی آن را می

و منابع است و نتیجة آن هم مقدورات انسانی، ابزاری و طبیعی  یزیکف هم رابطة بین حیات و انسان و جامعه، شیمی و

 است و بنیان تكنولوژی و تكامل کارآمدی است؟

و معنای تكنولوژی را هم تعمیم بدهیم « نظام مقدورات» صورتی که بخواهیم تكنولوژی را قرار بدهیم، اقتصاد یعنی  در

ها با یكدیگر باشد، و چه مربوط به تخصیص منابع نسبت به  ن انسآنو بگوئیم تكنولوژی عینی چه مربوط به رابطة بی

موانع باشد، و چه مربوط به بهره وری باشد و حتی چه این که مربوط به ایثار باشد، آن بخشی که مربوط به تكنولوژی 

جا باید بیان کنیم  توان این تعبیر را مطرح نمود؟ در هر صورت اولین حرفی که در این عینی است، اقتصاد است، آیا می

 ارائه یک تعریف از اقتصاد است. 
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ها و کدام یک از سطوح، در  کنیم در جدول جامعه نسبت به کدام یک از خانه ببینیم این موضوعی را که تعریف می بعد

اقتصاد  عین حالی که بُعد هست ولی در آنجا ظهورش، ظهور اوّل است و به اصطالح باید از آنجا آغاز کنیم. اگر بخواهیم

را نسبت به « اثر عینی»را نسبت به فرهنگ و « پذیرش» به سیاست و  بترا نس« تمالیالت»توان  را معنا کنیم، آیا می

های مختلف در هر کجا متناسب با سطح خودش معنا نمود؟ ظاهراً  اقتصاد مطرح کرد و بعد این اثر عینی را در قسمت

 چنین چیزی ممكن است.

توان گفت در مبنا منزلت آن  بدانیم و در عینیت بتوانیم بگوئیم این اقتصاد است، آیا می« اثر عینی »اگر اقتصاد را  حال

توان گفت که از  چه چیزی است؟ در عین حال این اثر عینی بدون یک فرهنگ و بدون یک سیاست نیست، ولی آیا می

وط به همدلی و هم مقصدی و هم جهت بودن موضوع کار، مرب گاهینظر مبنا این اثر عینی، مبدأ همكاری است، یعنی 

است و گاهی موضوعش همفكری است )یعنی با هم فكر کردن و در رابطه با یک موضوع فكر کردن، و کمک کردن به 

و کمک کردن به هم در یک کار علمی است که این همكاری، « همكاری»یكدیگر در اندیشیدن( و گاهی هم موضوعش 

چه این که این همكاری از روی خوف باشد و چه این که از روی رجاء و امید باشد، در اقتصاد است. حال  خشهمان ب

 شویم. این قسمت وارد این بحث نمی

بخش سوم مبنا، بخش اقتصادی است و به لحاظ درون که به آن نگاه کنند، حتماً اثر این همكاری باید  بنابراین

مقدورات » دوم )اثرِ اثر( که مبنای اثر است باید پیدایش  ظاهر شود و اثر« تجزیه، تحلیل و ترکیب اجتماعی»در

باشد. اما یک عوامل بیرونی هم هست که باید اثر  كنولوژیباشد و حاصل آن هم باید توسعه ت« انسانی، ابزاری و طبیعی

جهت » و« گمانه، گزینش و پردازش»آن را در جاهای دیگر هم مالحظه کرد، یعنی تأثیر این همكاری را در مسئله 

 باید مشاهده کرد.« گیری، موضع گیری و مجاهده

 : یعنی جهت گیری اقتصادی، موضع گیری اقتصادی و مجاهدة اقتصادی؟س

: نه، در جهت گیری جامعه وجود یک محدودیت، یا از بین رفتن یک محدودیت در مقوالت اجتماعی باید امكان ج

گوئیم جهت گیری اقتصادی چیست، اما این اثر  صاد است که میارتقاء جهت گیری پیدا کند. آن اثر جهت گیری بر اقت

یعنی در جدول سیاست باید حضور سیاست را در این  م،اقتصاد بر سیاست است و ما باید بتوانیم هر دو طرف را ببینی
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رات است یا جا ببینیم و در جدول اقتصاد باید حضور اقتصاد در جاهای دیگر را ببینیم، یعنی تأثیر اقتصاد را که مقدو

 محدودیت است؟

 : آیا سیاست اقتصاد جزو مباحث سیاسی است یا اقتصادی؟س

گیرد.  : سوال همین است که اگر موضوعات درونی اقتصاد، یعنی درون درون آن که مدیریت اقتصاد چگونه انجام میج

سبت سیاست به اقتصاد این جزو مسائل اقتصادی است و لكن این که چه جهتی حاکم بر اقتصاد است، این تحلیل ن

توانید تجزیه کنید،  هم حاکم است. البته شما می اداست، یعنی این جامعه هر جهتی را که دارد، همان جهت بر اقتص

های آن، و بخش تأثیر سیاست در اقتصاد را هم به عنوان عوامل  یعنی دو اقتصاد فرض کنید: اقتصاد الهی و شاخصه

نچه که مسلّم است این که، اگر بخواهیم خود اقتصاد و آثارش را )به عنوان یک بعد( شناسایی اقتصاد ذکر کنید. اما آ

بسنجیم، باید اثر اقتصاد را در سیاست و فرهنگ مالحظه کنیم. تفاوت بین بعد و جزء هم همین است که اگر جزء را 

بر اقتصاد را مالحظه کنیم، ولی  بایست کلیه عواملی را که در اقتصاد و از جمله سیاست حاکم خواستیم ببینیم، می می

ها و امور  گرفته و بگوئیم اثر اقتصاد بر سیاست چیست و این فعالیت رخواهیم، باید بالعكس آن را در نظ اگر بعد را می

گویند سرمایه گذاری خارجی داری تأثیرات  ها چه تأثیری بر سیاست دارد. برای مثال می اقتصادی و خرید و فروش

کنیم،  در شرایط فعلی ما با کمبود امكانات مواجه هستیم و با این کار امكانات جهانی را جلب می مثبتی است، چون

آیند و با یک موج عظیم  اآلن ما قدرت ایجاد کار به آن معنا را نداریم، در حالی که فردا جوانان ما از دانشگاه بیرون می

عیبی ندارد، سرمایه گذاری خارجی شرکت در برنامه و  گویید شویم. می جوانان که به دنبال کار هستند، روبرو می

خواهد. خوب معنای این امر، تأثیر اقتصاد بر سیاست است. اما اگر بگوئید فرهنگ حاکم  دخالت در مدیریت را می

برسرمایه داری این است، باید نسبت آن فرهنگ مادی به اقتصادی را ببینید و بتوانید فرهنگ سرمایه داری را تحلیل 

 نید.ک

باید به سه نحوه معنا شوند تا عوامل درونی اقتصاد را تحویل دهند. « تجزیه، تحلیل و ترکیب»بر فرض این که  حاال

را باال « نظامهای ارزشی، دستوری و حقوقی» البته باید این مطلب در جای خودش بررسی شود که آیا ما در اینجا 

جهت گیری، موضع گیری و »حقوقی( مبدأ نظام  ستوری،شی، دهای انگیزشی جامعه) ارز بنویسیم و بگوئیم نظام

و بنیان نظام « نظام گمانه، گزینش، پردازش»های پرورشی جامعه) هستی، فیزیک، ریاضی( مبدأ است و نظام« مجاهده
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های گزینشی جامعه )انسانی،ابزاری،طبیعی( بعد از ضرب شدن درونش،  فكری است. و در قسمت سوم هم نظام

 رسد باید در این تأمل کنیم. و بنیان نظام تكنولوژی است، به نظر می« تحلیل، ترکیب ه،تجزی نظام»مبدأ

ها معین  ها موضوع هستند و اگر این رابطه ها اثر هستند و این هر دو فرض در مقابل ماست، به عبارت دیگر این حال

ها علت هستند، خالصه کدام علت است و کدام معلول، آیا  کنند یا این که بر عكس، این شود این اثرها ارتقاء پیدا می

علت « ارزش، دستور، حقوق» است یا« دستور، حقوق زش،ار»علت پیدایش « گیری، مجاهده گیری، موضع جهت»

 است؟« گیری، مجاهده جهت گیری، موضع»

هر صورت هرکدام از این دو که باشد، یک مطلب معلوم شد، که بنابراین ما باید یک جدول درونی و همچنین یک  در

این جا باشد و دو نقطه بیرونی آن  خانه داشته باشیم، درونی آن باید از 6جدول بیرونی تشكیل دهیم که اگر قرار شود 

 تا شود. 27هم باید از این جا باشد تا 

« صیانت، عدالت و اعتماد» آیا رابطه اش با این موضوعات جامعه که گفتیم همه را باید داشته باشد، نسبت آن با  حاال

ه، شكل و شكل گرفته( چیست؟ چه درونی اش و چه بیرونی اش، همچنین نسبت آن با مقیاس تأثیرش )مقدورات اولی

توان گفت یک موضوعاتی این جا باید بیاوریم )چه درون چه بیرون( که آن موضوع باید در این  چگونه است؟ آیا می

سطوح ضرب شود، یعنی مبنا در سطوح ضرب شود) چه به لحاظ درون چه به لحاظ بیرون( بعد باید حاصل ضرب و 

هم این است که در نحوة ضرب آن، کدام یک مقدم و کدام یک مؤخر میزان تأثیرش مالحظه شود؟ یک سئوال دیگر 

 است؟

و « صیانت، عدالت و اعتماد» این احتمال را بخواهیم جلو ببریم که موضوعات تكامل همكاری اجتماعی باید در اگر

یم چگونه خواهیم مالحظه کن ضرب شود که در این صورت درون را که می« مقدورات اولیه، شكل پذیر و شكل گرفته»

تا یک  6عنوان به دست آید و این  6ضرب شود و  تاست؟ یک فرض این است که صیانت، عدالت و اعتماد در مقدورا

تای آن متعلق  6دهد که  عنوان را نتیجه می 27بار در همكاری، یک بار در همفكری، یک بار در همدلی ضرب شود که 

 ر است که اثر دوم اقتصاد است.تای آن متعلق به دو بخش دیگ 18به اقتصاد است و 
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توان همكاری را به همكاری اجتماعی در تجزیه، همكاری  این فرض چگونه باید عناوین را معنا کنیم؟ آیا می در

اجتماعی در تحلیل، همكاری اجتماعی در ترکیب مالحظه نمود و بعد این سه را ضرب کنیم در معنا کردن به سه 

 تا؟ 6سطح از این 

های مختلف ضرب  بایست در سطح ها تنظیم کنیم و معنای اموری را که می هایی از این فرم ید یک جدولهر حال با به

های ضرب شده را که معانی اش در نظرمان مشخص باشد، مورد استفاده قرار  ها بنویسیم. بعد باید جدول کنیم، و در آن

نیم تنظیم کنیم و کار را جلو ببریم، یعنی تعاریفش توا نمی نیم،دهیم، چون بدون این که جدول را به این نحو معنا ک

 چنین نیست که قابل طرح کردن باشد.

ایم.  ایم، ابتدا این قاعده و بعد جدول جامعه را ذکر کرده در این جلسه تا کنون از نظر روشی دو قاعده بیان کرده خوب

و چه اوصافی در قسمت سوم؟ طبیعتاً گیرد و چه اوصافی در قسمت دوم  حال چه اوصافی باالترین قسمت قرار می

گیرد که بر عكس جدول  همكاری باید در سطح اول باشد و همفكری در سطح دوم، و همدلی در سطح سوم قرار می

 سیاست است. 

رسد که از روی  فرمائید، استخراج از روی جدول موضوعات جامعه است، اما آیا به نظرتان نمی : این روشی را که میس

ها یعنی نظام اصطالحات شروع کنیم و به این  ن جداول ) جدول توسعه، ساختار، کارآئی( و عناوین آنبنیادی تری

اینكه تخمینی باشد بنیادی تر و تحقیقی تر باشد، آیا به این  یکنیم به جا مطلب برسیم تا وقتی مترادف آن را بیان می

 ج کنیم باز هم تحقیقی است؟شود یا همین که از روی جدول جامعه استخرا نحو تحقیقی تر می

ترین شئ  است و همه جا حتی کوچک« توسعه، ساختار و کارآیی» : یعنی ما یک نظام اصطالحاتی داریم که نام آنج

هم باید به آن تناظر داشته باشد، این جدول ارتباطی با موضوعات غیر منطقی ندارد، خود موضوعات، منطقی است، و 

شود، اما  بلكه موضوعی است که با روش شناسایی می ،روش باشد ربطی به آن ندارد جدول جامعه هم از نظر این که

ها عناوین خود روش هستند، لذا نام آن هم همیشه نظام اصطالحات است، نه نظام جامعه است، نه نظام تكوین است  آن

 و نه نظام تاریخ، بلكه نظام اصطالحات و نظام منطق شما است.

توان نظام تكوین را مورد توجه قرار داد، که البته این با اقتصاد  پس از نظام اصطالحات میبحث هم این است که  یک

بسیار فاصله دارد و معنا ندارد که از آن نظام، وارد اقتصاد شد چون در آن جا بحث دربارة عالم ملكوت و عالم انوار و 
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ت که نظام تاریخ هم باید بر مبنای نظام جهان امثال آن است، این نظام تكوین است. یک بحث هم بحث نظام تاریخ اس

ها موضوعاتی نیستندکه منطقاً برخاستة از  بینی و تكوین، تنظیم شود. ضمناً نباید فراموش کرد که موضوعات این نظام

 . در تاریخ هم بایدوندش ها تعیین می ها باشند، بلكه موضوعاتی است که با نسبت تقریب به آن تجزیة انتزاعی خود آن

شود تا این که  مراحل مختلف تاریخ از عالم ذر گرفته تا عالم دنیا که مثالً میگوئیم از هبوط حضرت آدم )ع( شروع می

رسد و بعد دوران غیبت و دوران ظهور  رسد و بعد به ائمه معصومین )ع( می می« ص»به انبیاء و حضرت خاتم النبیین 

ث جامعه است که در جدول جامعه، تقریب جلوتری در اختیار نداریم اما یک بحث هم بح رسد،است تا به عالم قیامت ب

 و برای تولید همین هم تا کنون زحمات زیادی کشیده شده است.

 : یعنی این هم در جای خودش جدول بنیانی و تحقیقی ما است، نه تخمینی.س

که نظام تكوین را هم که درست کنیم طور  شود، همان تر می یابد و تكمیل : البته خود این در جریان رشد، توسعه میج

کنیم، در هر دقت نظری مرتباً تغییر  تری را که زیر این درست می های کوچک همینگونه خواهد شد و همچنین نظام

 کند، به عبارت دیگر تطابقی نیست. می

وم، و همدلی را در مرتبة چگونه باید اقتصاد را بیاوریم، آیا باید همكاری را اول بنویسیم و همفكری را در مرتبة د حال

 سوم ذکر کنیم؟

های مادی چنین هستند که اقتصاد در مرتبه اول، فرهنگ در مرتبة دوم و سیاست در  گوئیم که اقتصاد : آیا ما نمیس

 مرتبة سوم است یا این که اقتصادش اول است، سیاستش دوم و فرهنگش سوم است؟

ها را بخواهیم  ها بر اقتصاد یا حكومت اقتصاد بر آن ، نه این که حكومت آنها ببینیم خواهیم تأثیر اقتصاد را در آن می -ج

 لحاظ کنیم.

 : آیا حتماً الزم است که اقتصاد، اول باشد تا تأثیرش را بتوان دید؟س

: اقتصاد در اثر خودش) که بخواهد خودش به نفسه تحلیل شود نه این که جهت گیری اقتصاد تحلیل شود( طبیعتاً ج

باشد، یعنی اگر بخواهیم خود آن موضوع را بررسی کنیم غیر از این که در جامعه، اقتصاد است اول باشد. پس  باید اول

بینیم، لذا در مرتبة دوم است و  نسبت به فرهنگ را می صادکنیم بلكه تأثیر اقت از آن هم فرهنگ را مالحظه نمی

 بینیم. همچنین تأثیر اقتصاد بر سیاست را می
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 اقتصاد بر سیاست برای ما مهم تر است یا تأثیر اقتصاد بر خود اقتصاد؟: آیا تأثیر س

باشد، آیا  1: نسبت به خودش ابتدا باید اثرش مشخص شود تا بعد بگوئیم، برای مثال اگر اثر شیء در موضوع خودش ج

 شود. است، این که خالف فرض می 1است و در خودش  1توان گفت تأثیر اقتصاد در سیاست  می

خواهیم درون آن ببریم،  ها را می گوئیم اثرش، جدول تعریف که این گوئیم ارزش اثرش و یک وقت می وقت می : یکس

 کنند. ها، ارزش و حكومت را نسبت به ما دو نشان معین می هاست و منزلت جدول منزلت

نیست، اگر سیاست باشد، دیگر فعل اقتصادی  1نباشد و نسبت تأثیرش در سیاست  1: نسبت تأثیر در خودش اگر ج

 …باشد

گیرد یعنی تأثیر اقتصاد در  : پس باید ابتدا اقتصاد باشد. حال سئوال این است که آیا فرهنگ در مرتبة دوم قرار میس

 فرهنگ یا در سیاست؟

: یعنی بگوئیم اثر اولش در خودش است، اثر دومش در فرهنگ است و اثر سومش در سیاست است، یا این که اثر دوم ج

آید، یعنی اقتصاد حتماً ثأثیر  در سیاست است و اثر سوم در فكر است. فرض کنیم که یک پذیرشی در اقتصاد بوجود می

هایی  گونه که منشأیک پذیرش کند، همان کم و زیاد می ارهایی  سیاسی دارد و منشأ میل هست و یک میل و حساسیت

توان گفت اثر دومش را باید روی سیاست مالحظه کرد و اثر سومش روی فرهنگ است، یا اینكه اثر  هم هست، آیا می

 گذارد. روی سیاست از طریق فرهنگ است که بر سیاست تأثیر می

 ها بیشتر است یا روی افكار؟ آیا اثر اقتصاد روی انگیزشها بدانیم  : اگر سیاست را مترادف با نظام انگیزشس

 …کند : اثر مستقیمی که در نظام حساسیّت اکل و شرب را عوض میج

 کند. : ابتدا تمایالت یعنی میل و رغبت مردم را عوض میس

د، دیگر میل شان ها و کدام دسته از فكرها را؟ مثالً همین که مردم تمایالت پیدا کردن کدام دسته از میل و رغبت -ج

شود ، یعنی  شود و پس از آن فكر شان عوض می ها دربارة حقائق عالم، بالفاصله عوض می نسبت به آن میل محوری آن

البته این فرض هم مطرح است که بگوئیم اولین چیزی که پس از  د؟دهی کدام دسته از پسندها را موضوع تغییر قرار می

عنی ابتدا بگوئیم شرائط تغییر پسند اجتماعی و پس از آن بگوئیم تفكر جامعه گیرد سیاست است، ی اقتصاد قرار می

 استشود. حال این باید در چند قسمت مالحظه شود، اما آیا این جا هم همین طور است؟ در مصرف ممكن  عوض می
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خواهیم لیوان تولید  چنین باشد و بگوئیم در بهره وری یک چنین تأثیراتی دارد، ولی در تولید چه طور؟ مثالً ما می

 .…کنیم، دانش تولید لیوان

 : قبل از آن باید یک میل و یک خواستی پیدا شود تا تفكر دربارة آن انجام بگیرد.س

: فرض این است که ما یک تكنولوژی وارداتی داریم و مصرف بسیار ساده ای هم داریم و پیچیده نیست )باید فرضهای ج

ن قصد نداشته باشیم  ی ما بسیار ساده باشد و زندگی مان هم ساده باشد و اآلمختلفی را مطرح کرد( اگر تكنولوژ

و لكن محتاج به ضروریات اولیه هستیم، یعنی نسبت به  شیمهای رنگ به رنگ بپو های رنگارنگ بخوریم و لباس خوراك

 توانیم کاری انجام دهیم. ها نمی یک دسته از نیازمندی

 .ها طلب داریم : یعنی نسبت به آنس

ها قبالً وجود داشته و حاال هم وجود دارد، یعنی انگیزه اش بوده و هست، نهایت حاال یک ابزاری  : یعنی این طلبج

کند. برای مثال اآلن )برای کشیدن آب از چاه( تلمبه آمده است، در حالی که قبالً یک دلو  آمده که آن را راحت می

. اآلن یک رفاهی آمده است و یک موتور و دیزل را کنار چاه ددنکشی انداختند و با اسب آب می بزرگ درون چاه می

خواهند موجب  خواهند آب موجب تنوع بیشتر رنگ غذاها شود بلكه می کشند. البته در این جا نمی گذارند و آب می می

 .درنخواهند حجم تولید را باال بب سهولت شود و این سهولت هم به وسیلة تكنولوژی ممكن است و یا این که می

 گیرد. گیرد بر میل و خواستش سبقت نمی ها فرهنگ، و تفكری که دربارة آن صورت می : در هیچ یک از اینس

: در این میل و خواست چه تغییراتی پیدا شده است ، خواست یک مقدار رفاه و یک مقدار افزایش کمی کاال است، که ج

تلمبه، تراکتور و به اصطالح ابزار تولید آمد) هر چند ابزار  برای انجام گرفتن این کار و محقق شدن این طلب، وقتی که

به تعمیر دارد و دانش فنی الزم دارد، یعنی مثالً تا دیروز که با دلو،  جها احتیا تولید همان کاالهای سابق باشد( این

مورد نیاز شان را  زدند. آهنگر و نجار همان منطقه ابزار کشیدند و با گاو آهن و جی شخم می چرخ چاه و اسب آب می

ها  سنخ آن قطعه ازشد. اما االن قطعاتی است که  کرد و چرخ چاه و جی و دلو در همان منطقه درست می درست می

نیست و ناچار هستند مكانیكی را در ساده ترین سطح یاد بگیرند که این آغاز کار است و بعد که یک مقدار کار جلوتر 

خواهد و دانش آن هم بخش نظری  ها دانش می برسیم که اآلن وجود دارد، این هایی رود، تا به این کشت وصنعت می

گوئید حجم افرادی که باید این دانش  خواهد. بعد می دارد و خالصه دانشگاه می ادلهدارد و هم بخش کاربردی دارد و مع
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آوریم، برای این است که مردم  دانشگاهی را داشته باشند، باید مرتباً زیاد شود. حال این بار که تنوع و مصرف را می

کنند،  تحریک ابتدائی به سیاست نمی ت،بیایند درس بخوانند تا بتوانند در کارخانه کار کنند، یعنی به وسیلة تمایال

آیند، دنبال این هستیم که ایجاد انگیزش برای باال بردن کار  تمایالت مصرفه ابتداً به نوع خدمات حكومتی و والیتی نمی

رود؟ وقتی یک دانش متناسب با تولید فنی، چه  اعی داشته باشیم، اما کار آمدی اجتماعی چه زمانی باال میآمدی اجتم

و چه در سخت افزار ایجاد کند، یعنی بتواند با این کارخانه و با این چرخ کار کند و بتواند برای مدیریت آن  مدیریتدر 

 ن باشد و نواقصش را بر طرف کند.محاسبه کند و بتواند طراح یک سیستم یا بهینه ساز آ

جا یک باکس جدید آمده و این ابزار که موضوع بحث ماست، یعنی هر قدر که تكنولوژی را باال ببریم و تكنولوژی  این در

تر را بیاوریم، باید حتماً در موازات آن  تر و پیشرفته تر و اتوماسیون به معنای صنایع را توسعه دهیم و صنایع کامل

این جا اقتصاد بالفاصله مقدورات انسانی متناسب با خودش را به ما دیكته  رالزم را هم بیاوریم. حاال آیا د های تخصص

کند؟ اثر بعدی اش این است که مقدورات انسانی متناسب با این دستگاه، با فرهنگی که این دستگاه را به وجود  می

امكان ندارد  ست،ل و ترکیب دارای یک فرهنگ خاصی اآورده است یكی است. اگر در جای خودش گفتیم تجزیه، تحلی

ها را اداره کند آن فرهنگ را نداشته باشد. اصل این کارخانه بر پایة اصالت سرمایه مهندس  خواهد این انسانی که می

خواهید بگوئید  طرحش شده و نیازهایش برای پیدایش معادالت هم بر اساس اصالت سرمایه بوده است، حاال شما می

دورات انسانی و نرم افزارهایش به یک نحو دیگر باشد، خوب چنین چیزی ممكن نیست.نرم افزارهای این یعنی نحوة مق

گیرد، یعنی صحیح است که بگوئیم  ها صورت می مدیریت و ارتباطات انسانی اش با نحوة انتقال نیرویی که در این چرخ

افزاری وجود دارد و یک  تر درون کارخانه به عنوان چرخش سخیک انتقال نیرو و شبكة توزیع، ترکیب، و تجزیه نیرو د

های جاذبه، اساس آن  انتقال نیرو هم این طرف است که این نیروی انسانی است، اگر بگوئیم نیروی جاذبه و میدان

یم. نام می« انگیزه»ها را های جاذبة انسانی تعریف کنیم که آن نیروی طبیعی است، در این طرف هم باید یک میدان

نقشة گردش انگیزه در این طرف و گردش جاذبه در آن طرف باید با هم هماهنگ باشند، که اگر هماهنگ باشند، 

توانید بگوئید این نیروی انسانی مال این کارخانه است اما اگر هماهنگ نباشند این نیروی انسانی به درد این کارخانه  می

برود، کارهایی بكند که  ههن بخواند، خوب سینه بزند، خوب جبتواند خوب قرآ خورد. برای مثال کسی که می نمی
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گویم این نظام انگیزش با این  گویم نمرة این را کم کنید، بلكه می خورد من نمی اش بد نیست ولی به درد آن نمی همه

 کارخانه هماهنگ نیست.

ر بعضی موارد فرهنگ حتماً پشت سر توان گفت که د این جا اگر پرورش نیرو متناسب با ابزار، قدم دوم باشد، می در

دهد که برای ابزار تولید آن، نیرو تربیت کنید که این باید در داخل  اقتصاد است، خصوصاً آنجا که اقتصاد سفارش می

 بخش اقتصاد بررسی شود.

آن را در های خاصی دارد، اما اگر اثر  خواهید، یک ضرب اثر اقتصاد بر فرهنگ و سیاست ) یعنی بیرونش( را می اگر

ها نیروی انسانی است. در درون اقتصاد حتماً  خواهید، باید بگوئید اقتصاد دارای عواملی است که از جمله آن درونش می

خواهد روی آن  که داشته باشد، اقتصاد به عنوان نیرویی که می شیفرهنگ مقدم بر سیاست است، چون فرد با هر گرای

به گرایشاتش نداشته باشد، چه این که مسلمان یا مسیحی یا کلیمی باشد، کار کند، احیاناً ممكن است هیچ کاری 

تا انگیزة او  کند گوید آیا بلد است کار را انجام دهد و به اصطالح لیسانس فنی است یا نه؟ البته تدریجاً هم دقت می می

اینجا دستگاه کامپیوتری و نیروی گوید من در  اش عوض کند، اما ابتدا با تخصص او کار دارد و می را در دستگاه پرورشی

کند  دهد که به چنین افرادی نیاز دارم، درست است که مصاحبه هم می انسانی برای آن کامپیوتر نیاز دارم. اطالعیه می

 کند. های او هم یک حسابی باز می و روی انگیزش

 …اس کالن مالحظه کنیددهد یا این که پارامتر اول است، این را در مقی : آیا یک درصدی به آن بها میس

ها سئواالت  گوید که من کاری ندارم که تخصص او چیست، یعنی اولین سئوالت آن پارامتر اوّل آن را هیچ وقت نمی -ج

 انگیزش نیست )البته در داخل اقتصاد، نه در بیرون اقتصاد و مالحظة تأثیر اقتصاد بر سیاست و فرهنگ(

باشد که تا وقتی مبنا این است که نظام اقتصاد، مادی است، ابتدا تخصص : اگر این طور بررسی کنیم شاید بهتر س

دهند، ولی اگر کامالً این دو فاز را جدا کنیم و بگوئیم جهان کفر  شود و یک درصدی هم به انگیزة فرد بها می مطرح می

کنیم، آیا باز هم به همین نحو  آمریكا( برویم و بخواهیم گزینش نیرو یو جهان اسالم، مثالً در درون ناسا )سازمان هوای

گوید در دستگاه من هر کس که متخصص  پذیریم یا نه، می گویند از ایران هم اگر نیرو آمد می دهند و می اطالعیه می

اش  درونی های نگیزهاست بیاید، خوب حاال درصد انگیزة شما برای کارهای فضایی و هسته ای چگونه است، یعنی روی ا

ها کامالً مرز بندی شده باشد )اسالمی و  ها مهم است، تا وقتی تباین انگیزه آیا ابتدا انگیزه برای آن کنند، یعنی کار می
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الحادی( اما اگر چنین نباشد و در درون نظام الحادی دارای شدت و ضعف باشد، مثالً فرد کاتالوگ یا پروتستان باشد 

 کند. بعد مالحظه می ةها را در مرحل این

توان مطلق قرار دارد، یا باید گفت یک دسته از صنایع که نقش کلیدی داشته باشند، در دستگاه  هم می: آیا همین را ج

کفر، این حساسیت به این نحوه است، اگر خواستند در یک کشور ثالث سرمایه گذاری کنند، باید مالحظه کرد که این 

 عمومیت کار تا کجا است.

خواهند لیوان بسازند، حتی اگر بخواهد در کشوری مثل  گوئیم مثالً می می گیریم و : ما یک امر ساده را در نظر میس

ایران سرمایه گذاری کند، تا وقتی که مرز بندی اعتقادی ربطی به عمل پیدا نكرده است، یعنی فرد ایرانی حاضر است 

یستی را با افتخار باالی صهیونیست بشود و تابلوی آن شرکت صهیون رنمایندة انحصاری یا غیر انحصاری فالن سرمایه دا

های اسالمی، زمانی اسالمی است که  دفتر نمایندگی اش نصب کند، تا این جا برایش مخلّ نیست، اما اگر گفتیم انگیزه

مسلمان، و  ککند که در کارخانة یک شخص کافر کار کند یا در کارخانة ی چون این فرد بسیجی است برایش فرق می

آید. مثل زمان قبل از انقالب که یک فرد انقالبی اگر  کند به قصد خراب کاری می آید کار می آن جا اگر هم می

کردند که انگیزة این فرد کامالً با ما متفاوت است،  های دولتی بشود، در آن زمان حساب می خواست وارد دستگاه می

آید، خالصه برای چه  خراب کاری میافكار کارگران را عوض کند یا برای  واهدخ آید، آیا می پس برای چه به کارخانه می

آید؟ بنابراین حتی در ساده ترین امور مثل لیوان سازی و مداد سازی که جزء صنایع استراتژیک نیست، تا زمانی که  می

باشد اما در عمل برای من کار  یهای این افراد هم اسالم گویند حتی اگر انگیزه مرز بندی اعتقادی کامل نشده باشد، می

ها عمل الحادی است پس عیبی ندارد که یک مهرة دست من بشود اما اگر ادعا کردیم یک فلسفه  و عمل آنکنند  می

کند و اعتقاداتمان را هم بیان کردیم، یعنی مثالً یكی از اعضاء دفتر  ای داریم که ربط بین اعتقاد و عمل را تمام می

ه هم از اعتقادات این فرد مطلع است، آیا باز انگیزة این در یک کارخانه کار کند و صاحب کارخان هدخوا فرهنگستان، می

فرد از نظر او، ضریب آخر را دارد. یا نه در ابتدا تا بگویند افرادی هستند که ربط بین اعتقادات و عملشان تمام شده 

 آشنا باشند. رخواهم هر چند هم به کا گوید چنین نیروهایی را نمی است، می

دهیم، طبیعتاً همین طور است که  سطح بررسی موضوع سیاست مورد دقت قرار می: این مسئله را گاهی در ج

آید و جهت خودش را نشان  گیرند، یعنی سیاست درون اقتصاد می ها در اولویت قرار  فرمائید، باید در این سطح این می
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دهد. یک  به خوبی نشان می را که اشاره فرمودید البیدهد و همة این مط دهد و فعالیت و کنترل خودش را نشان می می

دستگاه کامل آن است که هم بتواند از لحاظ سیاسی ارزیابی کند و هم از نظر فرهنگی و اقتصادی ارزیابی کند. ولی آیا 

خواهد فعالیت  آید، باز باید سیاست را پس از اقتصاد در اولویت قرار دهد؟ این شخص که می وقتی هم که در اقتصاد می

ید حتماً سه تا جدول داشته باشد )مفروض ما این است( یک جدول وضعیت سیاست که یک بُعد اقتصادی بكند، با

آید، آثار اول و دوم  ها هم که می سیستم را متكفل است، یک جدول فرهنگ است و یک جدول اقتصاد، و در درون این

ها پس از اقتصاد، در اولویت هستند؟  اما کدام یک از آن بیند، و نسبت به بیرون و درون همدیگر را به صورت متقوم می

اقتصاد که حتماً اول است، اما پس از آن آیا فرهنگ در اولویت است یا سیاست؟ این سئوالی است که در جلسة بعد به 

 پردازیم. آن می

السالم علیكم و رحمت اهلل و برکاته  و  
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 ـ طبقه بندی سه وصف سیاست, فرهنگ و اقتصاد1

االسالم و المسلمین حسینی: در این سه وصف که همكاری شد وصف اقتصاد یک احتمال این است که گفته  حجت

دهد و بعد از آن فرهنگ باشد، یا این که اول اقتصاد است که  را تغییر می« پسند»شود، بعد از آن باید سیاست باشد که

گذارد، به عبارت  کند و بعد روی همدلی اثر می یدا میپ لمال عینیت است و بعد این عینیت به همفكری یا ذهنیت انتقا

دیگر اقتصاد که موضوعش امور عینی است، به منزله آمدن اثر از شرائط تمایل است، و شرائط تمایل حتماً باید از 

سنجش نظری بگذرد تا به وضعیت روحی برسد، و احتمال دارد که گفته شود، مستقیماً قبل از این که روی فكر اثر 

آید. البته اگر در  آید و از روح اثرش روی ذهن می گذارد، یعنی ابتدا از عینیت به روح می ذارد روی نفس میل اثر میبگ

گذراد، پس از  یک سیر )سیكل( مالحظه شود، حتماً در یک جائی هم باید مالحظه شود که هر چه روی پسند اثر می

کرد، حتما باید انعكاسش و بازتابش روی سنجش بر گردد و  یدااین که پسند را تغییر داد و هر تأثری که پسند پ

رود، و  کند و دنبال حل نیاز می دارد، فكر می سنجیدن را متناسب با میل بكند، یعنی انسان به آن صورت که دوست 

چگونه  صادتوان چنین چیزی را فرض کرد، ولكن باید دید نسبت آن به اقت باشد، می نیاز امری است که ابتداً روحی می

 بعد کنیم می مالحظه فرد در اول –دهد  است؟ نسبتش با عینیت این است که اول عینیت مستقیماً پسند را تغییر می

گذرد، یعنی یک  وحی حتماً از ذهن میر وضعیت طرف به شرائط سیر که این یا ـ دهیم می قرار دقت مورد جامعه در

کند، وجود دارد و بعد از  آن چیزهایی که تمایالت را تحریک می ینهایی ب سبک و سنگین سود نهایی، و یا یک سنجش

 گذارد. آن روی روح اثر می

 حسینی: این مطلب در باب مصرف تقریباً قطعی شد. مهندس

 ( یكی از احتماالت بود.ج

یل افراد و گیرد، یعنی )م ( یا حداقل، احتمال اقوی این بود که در بُعد مصرف حتماً بعد از اقتصاد، سیاست قرار میس

 گیرد. ها( بعد آن تفكر و قسمت فرهنگ قرار می های آن انگیزه
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گیرد، البته این یكی از  شود، روی میل انجام می ( یكی از احتماالت همین بود که در مصرف تحریكی که میج

دوم هم محتمل  احتماالت بود و از آن عبور شد و وارد تولید شدیم. اما آیا این احتمال تمام شد یا این که احتمال

تا این که تحریک شرائط ارتباط به حساسیت پیدا  است،شود گفت کار نظری در این جا اصالً صفر  است؟ یعنی آیا می

 کند، یا صفر نمی تواند شود؟ می

 آید. ( صفر نمی شود؟ میزان تأثیرش پائین میس

 ـ متفاوت بودن سطوح سنجش و تأمّل )عوام فرهنگی( در موارد مختلف 1/1

آید؟ آیا به معنای این است که متصل به عینیت باشد، یعنی فیلتر سنجش را  ( به چه معنایی میزان تأثیرش پائین میج

های قهری واسطه است و سنجش نمی تواند واسطه بین حساسیت و عینیت نباشد و نیاز به اراده ندارد.  ندارد یا سنجش

روی سلسله اعصاب تأثیر می گذارد و سلسله اعصاب باید در  طیمثالً دستتان به آتش می خورد، متوجه می شوید شرا

 بخش سنجش بیاید.

ها و خلق به روح بر می گردند، آن  قائل باشیم که اراده از شأنی است که تحت قانون نیست، و هنوز هم حسایت اگر

های قهری، این  نی سنجشها، طوری نباشد که نیاز به تأمل طوالنی داشته باشد، یع وقت باید عبور یک سری از تحریک

ندارد در ابتدا که هیچ گونه نظام سنجشی را پیدا نكرده،  میمی باشد، و این لز« قیاساتُها معها»مرتبه از سنجش، 

نسبت به عمیق ترین موضوعات مساوی باشد. برای یک کودك یا بیمار ممكن است کندتر و برای یک آدم عاقل سالم 

که این طور هم باشد، می توان گفت که سنجش طیف دارد، وضعیت حساسیت و زودتر انتقال پیدا کند. به فرض 

طیف دارد. این طیف در یک جاهایی غلبه اش به این است که سیاست پررنگ تر، و سنجش کم رنگ تر  همعینیت 

و  های زیادی باشد، تا این که به سیاست برسد و حضور سیاست باشد، و در یک موضوعاتی هم باید فرهنگ و تعمق

به ایدئولوژی برای یک فرد  سبتهای ساده است. مثل حساسیت معارف، ن تمایل به حساسیت بسیار مؤخر از سنجش

مثلی. درست است که وقتی این حساسیت و تطبیق و باور پیدا شد، با این حالت کم ترین تحریف نسبت به او بازتاب 

شود. ولكن این طور نیست که همه افراد ولو این  تندی دارد، یعنی طوری می شود که حاضر است بكشد و یا کشته

ها حتماً مؤخر از تفكّر است. در امور  حساسیت داشته باشند، یعنی بعضی از حسایت شد،تفكّر برایشان پیدا نشده با
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اقتصادی و عینی هم ممكن است برای کسی که مثالً یک نحوه تعقل خاص پیدا شده باشد تغییری را شما گزارش 

 دهید که وضع نفت و هر کدام از امور اقتصادی یک مرتبه روی طرف اثر شدیدی بگذارد.

 تأثیر فرهنگ بر سیاست؟ ( یعنیس

 ( یعنی اقتصاد بالفاصله روی سطح فرهنگ اثر بگذراد.ج

 ( یعنی سطح فرهنگی، میزان حساسیت و گذاشته اثر را برده باال است.س

شود، یک مرتبه حالتش  اند تا در اقتصاد خبری می سر راه درجه حساسیت این شخص یک مبدل قوی قرار داده یعنی؟

کند و  گویند یكدفعه سكه ارزان شد، طرف سكته می کند، می شود که مثال سكته می بر عوض میبه گونه ای با این خ

 میرد. می

کند. و یک احتمال این  ( یک احتمال این است که سر راه این خبر یک مبدل است که خبر را برای فرد درشت میس

 است که فرهنگ اوالً جدای از خبر اقتصادی تأثیر گذاشته است.

 های روانی مختلف وجود دارد. برای سطوح فرهنگی، رسانه( بله: ج

تر شد،  تر کرده است، وقتی حساس ( خیر: فرهنگ در قسمت انگیزش فرد اثر گذاشته و سطح حساسیت او را حساسس

شود و این گونه نیست به این درجه رسیده است و در قسمت انگیزه اش هضم شده است و اولین خبر  جزو سیاست می

 کند. که برسد، با بخش حساسیتش بر خورد میاقتصادی 

 ـ مستقل بودن هریک از عوامل سه گانه سیاسی, فرهنگی و اقتصادی در تأثیرگذاری2/1

شود در فرد اصالً مسئله فكر یا سنجش یا تعقل یا  ( سوالی که این جا ممكن است مطرح بشود این است که آیا میج

 ح بر گردد؟ذهن واسطه نباشد و شرائط مستقیماً به رو

( همان طور که در کلیّت، سیاست نسبت به فرهنگ و فرهنگ نسبت به اقتصاد میزان تأثیرش باالتر است، یعنی س

شود حساسیت فرد، جدای از این که در بخش اقتصاد یا فرهنگ یا سیاست باشد، بلكه به صورت  همان گونه گفته می

 ان ارزششان، میزان اهمیتشان باالتر از نظام پرورشی است.ها و نظام انگیزشی میزان تأثیرشان، میز کلی حسایت

ها بر نظام ذهنی در فرد و بعد امور عینی در جامعه تقدم دارد. حال سئوال این  ( یعنی امور روحی یا نظام حسایتج

خودشان  ها دارای سه نحوه ارتباطات خاص است که اگر از باال چیزی بخواهد پائین بیاید، یعنی گفته شود هر سة این
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تمام امور روحی از عینیت یا ذهنیت نمی آید، بلكه بعضی از  وماًهستند، به عبارت دیگر سه سطح دارند آن سه سطح لز

ها مستقیماً از خود امور روحی است ، و بعضی از امور ذهنی هم از خود ذهن است، یعنی سه  امور روحی و حسایت

 توان توان گفت مطلقاً سه بخش است با می ها وجود دارد. آیا می سطح سه، عالم، و سه منشأ درك برای هر سة این

گفت عی حده این سه منشأ و سه ابزار هم به صورت مجزا دارد، عالوه بر آن که ضمناً سه بعد هم هستند، یعنی تأثیر 

  …روح بر ذهن و تأثیر روح بر عین و

ست و بر فرهنگ و بر خود اقتصاد. مطلب این است که ( این که قطعی است چون ما قائلیم به تأثیر اقتصاد و بر سیاس

 آیا اثرش بر روح قوی تر است یا بر ذهن.

ها  ( یعنی گفته شود، منشأ سه تا است و طبیعتاً ابزار هم سه تا است، محصول هم سه تا است. و مطلب دیگر تاثیر اینج

حوه ارتباطی دارد، بر ذهن و عین یک اثری هم بر خودشان است، این نیز سه تا است، یعنی عالوه بر این که روح یک ن

و هنچنین عین یک اثری بر ذهن و روح دارد، با حفظ ترکیباتی  ارددارد، کما این که ذهن یک اثری بر روح و عین د

شود، مالحظه شود و مثالهایش را هم بگذاریم و بعد در بخش اقتصادی ببینیم که موصوف  تا می 6که قاعدتاً ترکیباتش 

عبارت  هها موضوع بحث است، ب که این« عینی عینی« »ذهنی عینی« »روحی عینی»توان گفت  است؛ یعنی می «عین»

 دیگر عینی بودن مورد بحث است.

 ـ طرح پرسش در مورد تقدم امور روحی بر عینی یا بالعكس3/1

است یا بر « ذهنی عینی»و بعد «روحی عینی»بعد « عینی عینی»چنین شرائطی تقدم با کدام است؟ یعنی آیا اول  در

 باشد. عكس می

کند و معنای روحی عینی،  ما از حساسیت و تحریک پذیری چیست؟ آیا ذهن آخرین چیزی است که تغییر می تعریف

ترین سطح است،  روح عاطفه قبل از ذهن است، مثل هنر وسیلة تحریک ذهن است، یا خیر حتماً از عاطفه که عمیق

در دستگاه مادی باید اول عین باشد )تغییر  ماًرسد حت ل مورد بحث ما است. به نظر میترین سئوا آید؟ این مهم می

شرائط باشد( بعد باید روح یا عاطفه باشد؛ یعنی روح باید از وضعیت داشتن اختیار و حاکمیت بر رابطه در آید و بعد هم 

 دیی رفتار انسان در انسان در دستگاه مامندی خاصی است که برا پیچیده ترین امر، ذهنیت پیدا بشود. ذهنیت، قانون

شود؛  شود و روح چیزی نیست، جز تمایالت خاصی که هنوز منطقی تلقی نشده است و لقبش هم عاطفه می درست می
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ها تئوریزه بشود و نسبتش به همدیگر معین شود، این  های به یک معنا تئوریزه نشده است و اگر خواست یعنی خواست

های تئوریزه نشده را از ذهن جلو  یا خواست ها پذیریتوان تحریک  ها است.حاال آیا می واستبمعنای منطقی شدن خ

گوید اول تعریف مال عین است، بعد مال روح است، روح را  شود، یعنی اصوال دستگاه روانشناسی می انداخت؟ حتماً می

نسبتش معلوم شدن، منطقی شدن و  به معنای حاکمیت بر قواعد و روابط نمی گیرد، بعد هم تئوریزه شدنش یعنی

شود،  شود، و ذهنی هم خاصیت نرم افزار کامپیوتری را دارد که در ارگانیزم به صورت طبیعی پیدا می می شدنذهنی 

علی فرض این که این مسئله سر جای خودش رد شده باشد و معلوم شده باشد که انسان حاکمیت بر رابطه را در 

اشیاء پیدا کند، نه این که اشیاء نزد او حاضر شوند،  درتواند داشته باشد و حضور  شدن را می اختیار دارد و لذا لقب عالم

ها نیست، بلكه  باالتر قدرت هم قدرت اختیار فرض شده باشد، که این از شئون تعلقی است که آن تعلق از سنخ حسایت

د روحی آخر باشد، یعنی نسبتش به عینی حتماً ها است، در این صورت حتماً بای ها و نظام دادن به آن حاکم بر حسایت

ترین آن باید  باید دورترین باشد. اگر سیر از باال به پائین باشد؛ یعنی در فرضی که از تحریكات روانی آغاز بشود، پائین

 عین باشد، و اگر سیر از همین باشد باالترین آن باید روح باشد. این یک فرض هست.

تولید اقتصاد تفصیل قائل شدید و گفته شد که در امور مصرفی ممكن است که اقتصاد  ( در قسمت مصرف و توزیع وس

کند، بعد در سیستم ذهنی و تفكرشان جای  های افراد اثر می مستقیماً ابتدا بر بخش اقتصاد و بعد بر بخش روح و انگیزه

نه نیست، در تولیدات بر عكس است، شویم و بگوئیم این گو قائلگیرد، بعد در قسمت تولید هم قرار بود، تفصیل  می

گذارد، که آن جا هم  کند، بعد در فرهنگ و در آخر در سیاست، یا امور روحی اثر می یعنی اول اقتصاد در اقتصاد اثر می

ها بزرگ شود،  نظام اقها را دقیقاً دقت کرد یعنی کامالً وجه افتر اشكال این بود در صورتی که بشود حدّ فاصل بین نظام

های افراد و بعد از آن امور  شود که در آن جا هم اولین حساسیت بعد خود اقتصاد امور روحی یا انگیزه ظه میمالح

 ذهنی افراد است که در بخش توزیع هم تفصیلی ندارید.

این احتمال پذیرفته شود معنای تفصیلی از بین رفته و برمی گردد به این که بعد از اقتصاد خود امور روحی و  اگر

های افراد باشد، بعد در قسمت روحی بیاید. اما از زوایه مبنای فلسفی در جلسه قبل رویش دقتی نشد، ولی در  یزهانگ

آن وقت باید جواب جلسه قبل را داد که برای تغییر در  د،صورتی که بخواهد این دقت فلسفی روی آن صورت بگیر
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گردد و بعد از آن در نظام پرورشی جامعه و نظام ذهنی افراد و  ها و تمایالت افراد بر می مصرف، اوالً اقتصاد به انگیزه

 شود. نظام تفكرشان وارد می

 ( ابتدائاً باید در فرد قبل از ورود به جامعه بررسی قرار بدهیم. ج

گذارد، در خود اقتصادش است. آیا دومین اثرش را در نظام تمایالت فرد  (یعنی در فرد اقتصاد، اولین اثری که میس

 گذارد؟ گذارد، یا خیر در تفكراتش اثر می گذارد، یعنی در روحش اثر می می

 ـ تبیین معنای تأثیرگذاری اقتصاد براقتصاد2

شود اقتصاد در  )ج( یعنی ببینیم اولین اثری که اقتصاد، در خود اقتصاد می گذارد به چه معناست؟ یعنی وقتی گفته می

گذارد یعنی چه؟ یعنی  داخل بحث اقتصاد نشویم. یعنی عین روی عین اثر میگذارد یعنی چه؟ در جمع  اقتصاد اثر می

گذارد، به عبارت دیگر یک عینیت داریم، قبل از این که داخل بحث جامعه  عینیت یک خاصیت، بر رفتار عینی اثر می

 قرار داد: توان مورد شناسائی گذارد، احتماالت گوناگونی را می بشویم. وقتی این عینیت بر عینیت اثر می

کند. ورزش بر خود سلسه اعصاب و  ـ رفتار عینی بر خود رفتار عینی موثر است؛ یعنی انسان مثالً شرو ع به ورزش می1

 شود. گذارد، و تحرك او دقیقتر و بهتر می عضالت اثر می

یا اولین اثرش )س(در همین جا آیا واقعاً ورزش اولین اثرش، یا حداقل بیشترین اثرش قدرتمند شدن ماهیچه است 

 شود؟  روی روح فرد است بعد اثر تبعی آن این است که ماهیچه اش قوی می

)ج( قبل از این که بررسی شود که تأثیر روی روح یا ذهن است، باید مشخص شود که اثر عین روی عین چیست ولو 

 یک درصد باشد.

قابل تأمل است؛ یعنی ممكن است گفته شود  )س( اشكال این است که اثر اقتصاد روی اقتصاد هم که اول قرار گرفت،

های ورزشكار را چون قابل دیدن است، نگاه  اثر اقتصاد، روی اقتصاد همیشه تبعی است، مثالً اثر ورزش روی ماهیچه

گیری روحی قرار داده شود ،  است اگر دستگاه اندازه مكنگوئید خیلی قوی شده است، در صورتی که م کنید و می می

 هایش باشد. گذارد خیلی بیشتر از میزان بزرگ شدن ما هیچه ی که روی روحش میمیزان تأثیر
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باشد، یک سهم تأثیری روی ذهن دارد و  1)ج( حتی در این فرض هم رفتار عینی یک سهم تأثیری روی روح دارد ولو 

ور عینی است، اصالً باشد و یک تأثیری هم روی ماهیچه دارد. فعالً موضوع بحث تأثیر رفتار عینی بر خود ام 2لو 

 ن چگونه است. موضوع بحث روی این نیست که صد در صد اثر آ

 )س( یعنی اوالً باید تعریف شود.

به معنای یک رفتار عینی برخود همان رفتار عینی، بیک سهم یا « عینی عینی»)ج(: یعنی اوالً تعریف بشود که آیا

شود، که  نی خارج از آن رفتار منشأ یک ارتباط عینی میاین است که شرائط عی« عینی عینی»نسبتی است یا معنای 

. حرکت ماهیچه روی خود ماهیچه موضوع بحث استموضوع دیگر « اثر پذیر»یک موضوع و « اثر گذار»در آن جا 

نیست، سرما و گرما روی بدن اثر می گذارد. حاال عینی که می گوئیم، چه چیزی است؟ یعنی بگوئیم شرایط خارجی به 

 شود؟ یا خود رفتار عینی بر خود رفتار عینی به هر سهمی مؤثر است. رفتار اندام عینی انسان منشأ اثر می نسبت در

شود که باز در جای سیاست،  )س( اگر فرض اول باشد که اثر شرائط بر عینیت مالحظه شود، این احتمال تقویت می

اثر « عینی عینی»شود.  ثر شرایط روحی بر عینیت میشود، یعنی اثر روحی عینی، ا فرهنگ و اقتصاد تغییری ایجاد نمی

شود.در این صورت طبیعی است که در دستگاه ما، اثر شرائط روحی روی خود عینیت، خیلی  شرائط عینی بر عینیت می

 بیشتر از شرائط عینی روی عینیت است.

تعریف « عینی عینی»ن که )ج( اآلن بحث روی کار بخش روحی نیست. بلكه باید مالحظه شود که اساساً خود ای

گذارد.  گذارد، یا خود انسان بر خودش اثر می شود، به معنای این است که چیزی خارج از خود انسان بر انسان اثر می می

دارد،شاید بگویید منشأء درك عینی به چه معناست؟  ودشود منشأ درك، منشأ درك عینی هم وج یعنی وقتی گفته می

شود کیفیت عینی  پذیرد عینی است و کیفیتی هم که حاصل می عینی است و آن که اثر می گذارد، یعنی آن که اثر می

تواند مؤثر باشد. با فرض قبول این احتمال، اگر داخل  است، پس شرائط عینی، روی عینیت رفتار، و عینیت اندام می

های خودش را در عمل  و ضعف گذارد یعنی کارخانه روی خودش اثر می« اقتصاد اقتصادی»بیاید و گفته شود  امعهج

 دهد، و لو بعداً روی بر طرف شدن ضعف آن و تكمیل شدنش فكر شود. نشان می

گذارد؟ تحریكات عینی مانند مزه خوب یا مزه ای که انسان  عبارت دیگر عینیت چه چیزی روی چه شیئی اثر می به

باشد. یک  منظره دل انگیز و مورد پسند می بپسندد یا نفرت داشته باشد. یا منظره نفرت انگیز و وحشت انگیز یا
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مثالً اگر یک تابلو کشیده شود، خود آن تابلو  گردد، احتمال این است که گفته شود اثر عینی روی خود عینی بر می

شود  شود و بهینه می شود و خود گیاه در مرتبه تكاملش به هر دلیل بهتر می شود، یا گیاهی که سبز می بهتر کشیده می

چیست؟ « اقتصادی اقتصادی»یا « عینی عینی»ن که گفته شود اثرش روی شئ دیگری یعنی روی انسان هست. یا ای

های مالی که برای تشكیالت بخش خود اقتصاد خرج  در درون بخش اقتصاد، معنایش معلوم است، مثالً هزینه صاداقت

ا در کارخانه، اقتصاد کالن یا خرد باشد. پس شود، از بخش خدمات عالیه ت شود، مانند حقوق که به افراد داده می می

هایی دارد،  دارد، بخش اقتصادی نیز یک هزینه یهای صحیح است گفته شود همان طور که بخش سیاسی یک هزینه

 مالحظه کنید.« اقتصادی اقتصادی»ولی از خود بخش اقتصاد خارج شوید و تأثیرش را روی کل، فرضاً 

 ها متناسب با نوع و نحوه ترکیب ـ متفاوت بودن معانی ترکیب1/3

 متفاوت است یا روح روح و رو ح عینی.« اقتصاد اقتصاد»با« اقتصادی اقتصادی»)س( البته تعبیر

شود، یعنی عوامل درونی بخش، کامالً تعریفش  )ج( احسنت.گاهی اقتصاد در درون خودش به عنوان بخش معنا می

هایشان چگونه است. در درون بخش  آید، که باید دید آن جا نسبت یها م روشن است، تأثیر بیرون از بخش روی مؤلفه

های اقتصادی و معنای اقتصاد اقتصادی باید یک  ها رو به روی هم قرار دارند که معنای خرج که مالحظه شود، نتیجه

 معنای دیگری داشته باشد، یعنی تأثیر اقتصاد بر خود اقتصاد است.

نسبت نداشته باشند، به هم اضافه « یای»شوند؟ و یا این که اگر  م اضافه مینسبت به ه« یای»)س(یعنی، آیا با 

ها  شود؛ یعنی آیا سیاست فرهنگ است یا سیاسی فرهنگی است، سیاست فرهنگ و فرهنگ سیاست هر دوی آن می

آن را « یا»ن کند، چون ای معنا مشكل پیدا می رقابل معنا کردن است، امّا سیاسی فرهنگی یا فرهنگی سیاسی ظاهراً د

 دهد به مفهومی که با قید بعدی تالئم ندارند. نسبت می

 شود. ذکر می« یا»)ج(بدون 

 شود. روشن می« یا»باشد، معنایش روشن است. آن وقت معنای روحی،ذهنی، عینی هم بدون « یا»)س(اگر بدون 

 شود. گفته می« اقتصاد سیاست»)ج(در این جا 

 گیرد. نسبت را می« یا»ادی دارد و اضافه در واقع جای )س( یعنی بخش سیاست که امور اقتص
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شود، عین همین باید بتوان در  )ج( اقتصاد سیاست، فرهنگ سیاست، سیاست سیاست، وقتی سیاست سیاست گفته می

گفت. حاال عین همین جدولی که داریم، آیا باید درونی و بیرونی « سیاست اقتصاد، فرهنگ اقتصاد و اقتصاد اقتصاد»

هائی که در این جا گفته شد، درون  که کل این استیا خیر؟ سئوال اصلی همین است. درون باشد، معنایش این شود 

این است که اثر اقتصاد به عنوان « بیرون»شود. معنای  بخش اقتصاد است، نه بُعد اقتصاد باشد که این همان درون می

 باشد. ش میآید، بر دو بخش دیگر و بر خود یک نتیجه از یک بخش که می

در حال بیان بخش « سیاست اقتصاد، فرهنگ اقتصاد، اقتصاد اقتصاد»شود گفت این سه تا یعنی  )س( در جواب می

 شود. درون هستند. اما بخش بیرون آن در دو قسمت دیگر یعنی اقتصاد سیاست، اقتصاد فرهنگ، بیان می

 

 ونیـ تغییر کردن معنای اجزاء و عوامل در منتجه یا اثر بیر2/2

 )ج(این اقتصاد هم در آن بخش تعریف شده است. یعنی اقتصاد در بخش دیگر رفت.حاال اثرش در بخش مالحظه شود.

 شود. )س(باالخره در بخش دیگر رفته است که فرا بخش می

ها حتماً  )ج(خیر! بحث دقیقا سر همین مطلب است، که بخشهایی است که یک خصوصیاتی دارند که داخل این

سیاست و اقتصاد هست. یک اثر بیرونی هست نه این که بیرون در بخش باشد، بلكه بیرون در کل،بیرون در فرهنگ، 

 نتیجه است.

)س(یعنی وقتی که یک بخش از خودش خارج شد، دیگر درون بخش نیست و خارج از بخش خودش؛ یعنی درون 

 بخش دیگری است.

خش دیگر، در درونش یا در بیرون از کل سه بخش باشد. یعنی )ج(مسئله ای ندارد که درون تقسیم بشود،یعنی درون ب

 باید نتیجه اقتصادی خصلت جدید داشته باشد.

 )س(منتجه هم در هر صورت یا اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی است.

)ج(خیر،مفروض این است که منتجه، موضوع اصلی ما است و موضوع اصلی جامعه است نه سیاست است نه فرهنگ و 

 اد.نه اقتص

 ها نیست. )س( که سه بُعد بیشتر ندارد، یعنی بعد چهارمی برای منتجه
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دهد و معنای در زمان یعنی اصوالً موضوعات،  دهد، معنای در زمان می )ج( معنای تكاملی سه بعد معنای منتجه را می

 شود. شوند، این جامعه، جامعه دیگری می روابط همه عوض می

ها یا سبز یا قرمز یا سیاه است؛ پس  اقتصادی یا فرهنگی یا سیاسی است، مثالً رنگ )س(ولی رنگ فرق نمی کند یا رنگ

شود، اما از این سه بخش نباید  تفاوت در رنگ پیدا نمی شود، ممكن است تكامل پیدا کند، این جامعه، جامعه دیگر می

 خورد. خارج شود و االّ تقسیمات مهم به هم می

 . در تكوین دیگر نمی توان گفت جامعه تشكیل شده از سه بخش است.)ج(خیر اصوالً معنای دیگری دارد

توان در غیر اقتصادی، به روحی، ذهنی عینی تقسیم کرد. بعد گفته  )س( چرا نمی شود، در همان جا هم حتی می

 ها تناظر با اقتصاد، فرهنگ، سیاست دارند. شود این می

 یک هویت جدیدـ منحل شدن اجزاء و نسبتها در منتجه و پیدایش 3/2

 هاست؟ )ج( سوال این است که آیا اثر منتجه جدید است و غیر از اثر اجزاء و بخش

 شویم. )س( اثر جدید است، ولی رنگش که نباید از سه رنگ بیشتر باشد و اال مبنای ما دچار مشكل می

ها قرار  منتجه، یكی از آن )ج(خیر! دیگر هیچ کدام از این سه رنگ نباید باشد. بلكه باید در تعریف چیزی که این

گفته شد، هرگز نباید در آن جا گفته شود جامعه دارای سه بخش است. « تكوین، تاریخ، جامعه»گیرد، مثالً اگر  می

 باید یک هویتی در برابر تكوین داشته باشد. ریخجامعه یک هویتی در برابر تاریخ دارد، کما این که تا

 )س( داشته باشد، اشكالی ندارد.

 شود، نباید هرگز هویت درونی باشد، باید هویت منتجه ای باشد. خیر! هویتی که در آن جا صحبت می)ج(

 شود که یک موضوعی در جامعه جزء این سه بخش نباشد. ما چیست؟ یعنی چگونه می  )س(اثرش روی بحث

کند نباید  پیدا می )ج( خیر! داخل جامعه، منظور نیست؛ چون درون جامعه حتماً این سه بخش هست، وقتی وحدت

سه بخش باشد، باید به یک چیز دیگری تبدیل بشود، که آن چیز دیگر برابر با دو تای دیگر است که آن دو نمی توانند 

سه تا به یكی تبدیل شود، نباید این سه تا همیشه فرض  دخواهند تقسیم شود بای جامعه باشند. وقتی در منتجه و می

 شود.
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شود اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، در مقابل تكوینی  شود، و جامعه می وعات جامعه تبدیل می)س( یعنی این سه به موض

شود که  هایش از بخش فرهنگ و سیاست نیستند و وحدت این سه تا یک عنوان می نشیند که قسیم و تاریخی می

 قسیم دو عنوان دیگر است.

 م چگونه باشند تا چه تغییراتی صورت گیرد.ها به ه )ج(وقتی یک عنوان شد. حاال باید مالحظه کرد که نسبت

 )س(تأثیر روی فرضاً تكوین و تاریخ بگذارد؟

)ج(تا جامعه، جامعه ای بشود که بگوییم متناسب با این مرحله از تاریخ است؛ یعنی وقتی مدل برای تحقیقات میدانی 

ع( چه نسبتی بین توانید بگوئید در یک مرحله از تاریخ، دوران حضرت موسی ) کنید، می درست می

کنید تا  ها را خرد می است. بعد این بودهاقتصاد،فرهنگ،سیاست بوده است، بعد در دوران حضرت عیسی )ع( چه نسبتی 

کنید. پس دقیقاً،  ها تحقیقات میدانی می روید در درون بخشی هر کدام از این ها برسد بعد، می به موضوعات عینی آن

 باشد: ونه نیازمند به بررسی میاقتصاد و سیاست و فرهنگ به سه گ

ها به عنوان سه تا منتجه در یک وحدت که به  ـ هر سة این3های دیگر یا رابطه  درون بخش -2درون بخشی  -ا

همدیگر نسبت دارند، که عوامل متغییر تكامل اجتماعی هستند. وقتی به صورت عوامل متغییر مالحظه شدند که یک 

 از هم نیست. بریده، حتماً معنای بخشی و ایزوله و شود ها ذکر می وحدت برای کل آن

شوند، مثال سیاست ، اقتصاد، فرهنگِ اقتصاد، اقتصادِ اقتصاد،  توان گفت زمانی که به خودشان اضافه می )س( پس می

این فرا « اقتصاد سیاست»آید فرضاً  درون بخشی است یعنی مضاف الیه و قید دوم اقتصاد است، زمانی که اول می

 ی است و درون بخش دیگر است.بخش

 ها است. دهد. ارتباط درون بخش ارتباط بخش )ج(این معنای ربطی می

 …)س( زمانی که به چه دیگری غیر خودشان اضافه شود، مانند اقتصاد تكوین یا تاریخ

 )ج( خیر! دیگر کلمه اقتصاد در آن جا نباید بیاید.

 «جامعه جامعهجامعه تكوینی، جامعه تاریخی، »)س(یا گفته شود 

)ج(خیر آن جا نمی توان چنین گفت: نكته حساس همین است که وقتی قرار است، تكامل وحدت در تاریخ مالحظه 

شود، آن جا تناسب آثار را با هم باید دید، عوامل متغییر باید یک نسبتهایی با هم داشته باشند.آن جائی که درحال 



102 ···········································································································································································  

ها هستند، بین  جامعه است و عوامل تكامل نسبت املحتماً موضوع، تكمالحظه عوامل متغییر در تكامل هستید، که 

هایی وجود دارد و  های اوصاف، که آن اوصاف سیاست، فرهنگ، اقتصاد هستند به عنوان عوامل تكامل، یک نسبت بخش

 دهد. کند که تكامل جامعه را نتیجه می هایشان یک تغییراتی می نسبت

 شود؟ شود، اما در کجا تغییر مالحظه می هایش عوض می نسبت)س( پس همین سه قید است، منتهی 

هایشان  ها و نسبت ها عوض شود، قبل از وحدت است، وقتی وحدت پیدا شد، دیگر هیچ کدام از این )ج( وقتی نسبت

تر شد که باید ربطش را با  تر شد؛ یعنی جامعه کامل ن شئ کامل توان گفت آ نیستند، یک شئ جدیدی است که می

 شود. آغاز می تاریختر شد یعنی، مرحله دیگر از  یخ و تكوین مالحظه کرد. کاملتار

 ـ ذکر مثال در مورد انحالل اجزاء در منتجه1/3/2

ها مشخص شد، ارتباط بخش ها هم روشن شد، اما ارتباطش نه با  )س( مهم این است که در این جا، اوالً درون بخش

 توان روشن کرد؟  های دیگر، بلكه منتجه را چگونه می بخش

شود و  شود، دیگر شئ و ابزار دیده نمی )ج(اما برای بیان ارتباطشان با منتجه در آن جا هم باز دیگر وصف مالحظه می

 -شود، مانند های کالن مالحظه می های کالن هم مالحظه نمی شود، بنابراین نه شئ خرد،نه دسته بندی دسته بندی

شود و  وقتی اسكناس و قدرت بین المللی آن مالحظه می -است دمقرب و از جهت مبعدانید که مثال از جهتی  البته می

ربطی هم به این که کشاورزی یک کشور خوب یا بد است ندارد، هر چه که بوده فعالً تبلور در ورقه پول پیدا کرده است 

این ورق  قیمتها قیمت،  پرداخت و صنعت، تكنولوژی، نیروی انسانی خوب یا بد است، مورد بحث نیست. فعالً در موازنه

کند. آیا وقتی  دهد و معین می شده است، قیمت این حواله، یا بمنزله بدهی است، یا طلب و این است که شاخصه می

ها را در هم ضرب کرد وگفت اثر اقتصاد برخود اقتصاد در  توان آن شود، می این جا سیاست، فرهنگ، اقتصاد گفته می

 وصف چیست؟

موضوع بحث اآلن نیست، چون اآلن نمی خواهیم جامعه را درتكامل مالحظه کنیم، و حتی در صورت )س( حداقل 

 مالحظه، باید منتجه که چیزی غیر از اقتصاد، فرهنگ، سیاست است، مورد دقت قرار گیرد.

ها  تصادی آنخواهید وصف اق گوئید، می )ج( بحث این است که وقتی تكامل وحدت، تكامل هماهنگی یا تكامل تأثیر می

 را ببینید.
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 ـ ضرورت لحاظ اجزاء و عوامل در سه سطح1/2

هایش تغییر  )س( مگر بنا نشد، مالحظه منتجه بدون این سه وصف باشد، یک چیز دیگر که این سه تا در آن نسبت

 کرده است باشد.

 شود. های این سه تا وقتی عوض شد، آن منتجه عوض می )ج( نسبت

 شود؟ مالحظه نمی شود یا نه مالحظه می« اد، فرهنگ، سیاستاقتص»)س( پس دیگر کلمه 

گردد، نسبت بین اوصاف است. و مالحظه  ها بر می )ج(در وحدت مالحظه نمی شود، تغییرات وحدت به تغییرات نسبت

ها روی هم و نسبتشان به هم، موضوع بحث است.  است. تأثیر این« سیاست، فرهنگ، و اقتصاد»اوصاف مالحظه همان 

شود، یک  با همدیگر در وحدت مالحظه می یشانها این جا فرهنگ سیاست، اقتصاد به عنوان عواملی که نسبت در

بندیهایی که درون خودشان قابل مطالعه هستند و تأثیرشان بر یكدیگر  مرحله از بحث است، و بار دیگر به عنوان دسته

 و برسایراعضا هم قابل مالحظه است.

هایشان به یكدیگر یا وضعیت  شوند، یک بار در جریان نسبت مالحظه می« اقتصاد فرهنگ،سیاست،»سه بار پس

شود، یک بار به عنوان تأثیرشان برسایر بخشها، یعنی به عنوان تأثیرشان بر بخش  بیرونیشان در وحدت مالحظه می

حظه قرار خاص خودشان مورد مال هایسیاست بر بخش اقتصاد مورد مالحظه است و یک بار هم به عنوان بخش

 گیرند. می

شود، که انتظار، ارتباط و اقتدار است و  شود، که در سطح توسعه بعداً بیان می صحبت از توسعه اجتماعی می وقتی

ها به همدیگر در سطحی مالحظه شود که  توانمندی توسعه، ساختار و کارائی اجتماعی است. حتما باید این نسبت

کل حضور پیدا کند. و نحوه ضرب باید متناسب با آن  لخواهد در تكام یگر میبه عبارت د« فرهنگ، سیاست و اقتصاد»

 سطح معنا شود.

مالحظه کنید، معنایش این است که « تناظر، ترتیب، تنظیم» را در« فرهنگ ، سیاست، اقتصاد» خواهید  وقت می یک

شود که حتماً تأثیر  های نوری پیدا می بگوییم اثر اقتصاد در بخش سیاسی چیست؟مثالً در بخش اقتصاد ابر رسانه

کنید و با مردم ارتباط برقرار کنید، هر چند عین این  ایدتوانید پ مهمش در سیاست این است که تلویزیون و رادیو می

ترین ابزار ادارة کشورها که اثرش کمتر از  ارتباط در بخش اقتصاد، در تجارت یا صنعت هم هست، ولی امروز بزرگ
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های ارتباطی است، اصال سقوط یک نظام به این است که بتوانند صدا و سیمای آن را  اسلحه نیست، بخش رسانه

سیم یک لشكر تصرف شود در واقع قدرت هماهنگ کردن  اگر صدا و سیمای کشوری تصرف شود یا مرکز بی د،رنبگی

گوی یک مجلس دست کسی بیافتد، مجلس را او  اند، مانند این است که بلند آن لشگر را از دست فرمانده خارج کرده

داد بزند، صدایش به کسی نمی رسد،  چهکند، حاال از پائین صاحب مجلس خصوصاً در مسجد بزرگ هر  اداره می

ترین مطلب همین است که هر چند این موضوع، موضوعی اقتصادی است و  تریبون، دستگاه و رسانه جمعی است. مهم

شود،  ها می ترین ابزار اداره یک کشور است. وقتی بحث رسانه در یک کار عینی هم کشف شده است؛ یعنی بزرگ

از راه تحریک به مصرف حضور دارد، نیست. اآلن دیگر اقتصاد عنوان درون بخش  ادسیاست به معنای این که اقتص

دیگری پولی برساند، هم نیست، بلكه ابزار به بخش دیگری داده است که بخش دیگر، قدرت هماهنگ سازی خود 

ها باید از هم جدا شود. عوامل  موضوع کارش را پیدا کرده است، پس سه سطح درست شد که این

های بیرون و تأثیرشان در  که در سه سطح هستند، درون بخشی، تأثیرشان بر بخش« و اقتصاد رهنگ،سیاستف»جامعه

 کل به عنوان نسبتها.

 ـ تفاوت ترکیبات وصفی را ترکیبات موضوعی1/2

ای باید بیان شود که واضح باشد. در بخشی آن لفظش اقتصاد اقتصاد شد که درون بخشی  )س( در کل آن به گونه

شود. حاال باید کل با یک لفظ که اقتصاد را در  شود، یا در بخش دیگر می ود، اقتصاد سیاست که بیرون بخشی میش می

اقتصاد هم بیاید، چون داخل منتجه شده و باید با یک لفظ  ظمنتجه نشان بدهد، بیان شود، با توجه به این که نباید لف

 دیگر برای قسیم دیگر بیان شود.

های اقتصادی  های اقتصادی بیان شود؛ یعنی اقتصاد را در نسبت مالحظه کرد. در مالحظه نسبت ت)ج( حاال باید نسب

 معنا به کار برود و باید حتماً به کار برود. 81معنا و در یک مرحله تا  27تواند تا  باید دقت کرد که یک لفظ می

 بار در خودش ضرب شود؟ 81معنا به کار برود یا  81)س( در 

 81 باید باشد، شده پر …خانه با ظرفیت ظرفیت ظرفیت و  27معنا داشته باشد، یعنی اگر یک جدول  81)ج( باید 

ها در هم  روش را بدهد، که روش 6ه باید حداقل بلك باشد، نباید توجیحی حتماً معنا 81. کند معین اوصاف این با معنا

قید، به معنای خاصش بیان کنند. پس طبق نظر ما به صورت  هضرب شوند، بتوانند هر خانه و قید را در خود آن خان
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معانی، یک معانی تشكیكی است که مصرف و استفاده اش نمی تواند هرگز تعیّنی نباشد. از قبیل وضع عام و موضوع له 

گویند، لفظ و مفهوم ابتدا در کجا، آن جایی که اسم است؟ خیر چون اسم باید یک چیز  خاص که در جای خودش می

در مرحله تطبیق که درسمت چپ جدول است، باید حتماً یک چیز باشد، باید ارتكازی هم باشد؛ ولی در  باشد، اسم

مواد.  -2روش  -1اصطالح )در دست راست جدول( باید قواعد تولید اصطالح را داشته باشید. اصطالح دو چیز است 

گوئید: قواعد  رکت مكانیكی و داشته باشد، بعد میصوت، ح ور،گوئید انرژی باید قابلیت تبدیل به ن مواد مانند این که می

کنند؛ و حرکت مغناطیسی را  ها هستند که آن را از نور به صوت به نور، و آن را به حرکت مغناطیسی تبدیل می نسبت

 نمیکنند، یعنی جریان الكتریسته وقتی که داخل سیم است، خود این سیم هیچ گونه حرکتی  به مكانیكی تبدیل می

کند، که اگر در آن حوزه چیزی را قرار دهند، در یک نسبت خاصی، شدیداً شروع به  ای می لكن ایجاد یک حوزه کند، و

شود، این کشش و رانش در  کند. این کشش و رانش که در محور هست و منشأ حرکت مكانیكی می حرکت مكانیكی می

است. پس این نكته در باب اطالحات، ما را از نحوه  مالحظه ابلها اصالً قابل مالحظه نیست و در حوزه به وسیله ق سیم

دهد که اصطالح در یک مرتبه این گونه به کار  کند؛ یعنی نشان می به کار گیری اصطالحات به صورت انتزاعی جدا می

 دهد. شود، یعنی قواعد آن را به دست ما می گرفته می

اد در برگیرندة عوامل در جامعه باشد، همان طور که باید اقتصاد باید این که یک کلمه اضافه و کم بشود، خود اقتص پس

های موضوعی خودش باشد. به  در برگیرند تأثیر هر بخش در بخشی دیگر باشد، کما این که باید در برگیرندة بخش

باشد، یعنی به معنای  آید، به معنای موضوعی می الیه می فجاهایی که اوصاف به صورت مضاف و مضا عبارت دیگر آن

شود،  شود، موضوعی بوده و وصفی نیست. وقتی گفته می های دیگر هم که وارد می عیّن خاص است، حتی در بخشت

. ندارند وصفی معنای اصالً و هستند شئی ها این …های جمعی، فیبر نوری و  اقتصاد در بخش سیاست، مثال رسانه

گوئید در قیمت اجتماعی،  شود، یک واحد مشترك با تنازل، فرضاً می این بخش به بخش دیگر مالحظه می تناسب وقتی

 300میلیارد هم قیمت کاالهای اقتصادی است و  120مثالً صد میلیون یا میلیارد دالر قیمت کاالهای سیاسی است، 

ها باید مشخص شود، بعد که  ه نسبت اینبلك ،میلیارد هم قیمت کاالهای فرهنگی است. بخش روی نوع کاال نیست

های نرمالی می گوئیم جریان تكامل اجتماعی شیش نیستند، می گوئید این  ها، نسبت گوئیم نسبت مشخص شد می
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ها  ها تابع دلبستگی ها مادی نباشد و بر عكس ماده نسبت ها را برای چه می خواهید، به طرفی نیست که دل بستگی

 ها مادی است. رون از عالم دنیا باشد و این شیب فعلی، گویای این است که دلبستگیبی لمباشد و دلبستگی عا

را سه بار ضرب در خودشان بكنید؛ « فرهنگ، سیاست و اقتصاد»ها باید کلمه،  دوباره در این جا در هر سة این پس

دهد و گاهی موضوعی  میکند. بیاورید، و این کسره گاهی معنای وصفی  یعنی باز با کلمه کسره ای که منسوب می

عنوان شامل هم عنوان بر اضافه است و هم عنوان بر وصف است، که باید وصف به عنوان یک خصلتی که درباره اش در 

دارد، این معنای « یک ظرفیت، یک جهت و یک عاملیت»سطح باال بتوان نظر داد، مثل انرژی، قدرت در جریان تكامل، 

سیاست، »آئید؛ یعنی تناظر  آن سطح می  ست، به خالف این که وقتی پائین تر ازدر کل ا« فرهنگ، سیاست، اقتصاد»

اقتصاد، محوری، تصرفی، »با اوصاف توسعه، معنای تناسبش به مرحله تكامل است، تناسبش به « اقتصاد گ،فرهن

که این سه تا ها است.  به درون بخش« هماهنگی، وسیله زمینه»های هم است. تناسبش به  به ربط درون بخش« تبعی

 را باید علی حده مورد بررسی قرار داد.

هایی را که در هم قرار است ضرب شوند، سطوحی که قرار است با هم ضرب شوند، معناهایی  باید برای تعیین واژه پس

رابر با چه ها شود، باید قاعده داد و قاعده مند هم معنا کرد، تا بتوان گفت اقتصاد در این سطح ب را که قرار است برای آن

 شود. چیزی می

 ـ لزوم قاعده مند بودن ترکیبات3

( باز هم مشكل اصلی حل نشد؛ یعنی در بخش خودش با دو قید معنا دارد، در بخش دیگر اثر اقتصاد با دو قید معنا س

 ها، یعنی در قسمت نتیجه، اگر بخواهد معنایش مشخص شود، با اضافه کردن الفاظ خود دارد و در خارج از بخش

چیز دیگری است که قسیم دو چیز دیگر است، که  یکاقتصاد نباید باشد، چون در قاعده گفته شد که در آن جاها 

هستند، بنابراین نباید دنبال این بود که مثالً اگر دو قیدی است، سه قیدی بشود، « سیاست، فرهنگ و اقتصاد»منتجه 

 رتوان با یک لفظ دیگری اث باید دنبال این بود که چگونه می ها مشخص بشود، بلكه تا اثرش در منتجه هم در هر سة آن

 اقتصاد را در منتجه بیان کرد؟

گوئیم بله،  ها باید در هر سه سطح عوض بشود؟ یعنی معنا بشود، می ( حال سئوال همین است که آیا لفظ همه اینج

 این حرف درستی است.
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توان بیان کرد، در  نمی کند، معنایش را خیلی راحت می ( خیر فرق کرد، در خودشان عوض شدن یا نشدن لفظ فرقس

گیرد و دوباره معنایش را این  گوئید در منتجه اصالً این سه تا نیست، نه این که سه تا لفظ دیگر قرار می حالی که می

 کند. گونه بیان می

ها  منتجه جمع کمی اینگوئید خود منتجه چیزی که جمع کمی این سه تا باشد، بله حتماً  ( خیر، یک وقت میج

ها به دست آمده است و نسبت بین عواملی متغیر که برای منتجه الزم  نیست، ولی منتجه حتماً از جمع کیفی این

ها نیست، حتماً  شوند. این که منتجه جمع کمی این ها هستند، اما در آن جا به صورت وصف مالحظه می است، همین

 ها به دست آمده است، این هم حتماً همین طور است. کیفی اینهمین طور است. این که منتجه از جمع 

 ( آن وقت آیا باید با همین الفاظ بیان بشود.س

شود، حتماً باید بر اثر اقتصاد، فرهنگ، سیاست باشد و اگر چیز دیگر باشد باید  ( وقتی نسبت بین عوامل بیان میج

 عوامل به دست آمدن جامعه چیز دیگری باشد.

 رض باید سه بار در هم ضرب شوند.( با این فس

توان کرد، یعنی اگر خواستید جامعة در تكوین را بگوئید مال کدام مرحله از تاریخ است و چه  ( بله، یک کار دیگر میج

مواهبی به آن مرحله داده شده است، آن معنای بردن بیرون که دیگر اصالً درون وحدت مالحظه نمی شود؛ بلكه آن را 

به عالم دنیا که جامعه یک بخشش است، « حق جلت عظمته حضرت»کند، مثالً اضافات  ر مالحظه میبا چیزهای دیگ

ها عوامل تكوینی در تكامل جامعه هستند و از  فرضاً نزول و بعثت نبی اکرم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ و نزول قرآن، این

شود  صهم درون جامعه مالحظه کرد تا مشخها را  یک مرحله به مرحله دیگر رفته است، البته باید بتوان همان

کنید. مثالً  ها را هم مالحظه می وضعیتشان چگونه بوده است، آیا تناسبی با وقوع این عوامل دارد و عوامل تاریخی آن

ای بود که از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، همه چیز  درون درون درون آن که نگاه کنید، جامعه عربستان جامعه

ها جوامعی بودند که از نظر فرهنگی، اقتصادی خیلی خیلی جلوتر  ها آن زمان یونان، روم این ر کنار آنعقب بود، د

 بودند، حتی خود ایران، هم همین طور بود.

توان یک قیدی  های مختلف مورد بحث قرار داد. می توان را به صورت سه عنوان فرهنگ، سیاست، اقتصاد را می پس

ها برای بخش و بخش دیگری است، سه قیدی آن برابر با عوامل  ها قرار داد، دو قیدی این ها را برای درون بخش این
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باشد، باید بتوان، سیاست، فرهنگ، اقتصاد را به  لحاظتكامل کل است، البته این یک فرض است. هر فرضی که مورد 

اً یک معنای انتزاعی، یک معنای مفاهیم تشكیكی تبدیل کرد، به عبارت دیگر به مفاهیم نسبی تبدیل کرد. باید حتم

 نسبی و یک معنای متقوم یا منسوب به هم داشته باشند.

معنای انتزاعی آن مثالً باید گفت اقتصاد نام چه چیزی است، برای معنای نسبی شدن باید تشكیكی بشود. در  امّا

است. وقتی بنا باشد کلیه مفاهیم ها در کجا و در چه عنوانی صحیح  معنای متقوم باید ببینیم که به کاری گیری روش

شود و آن  شود، یک خطر بزرگی درست می پیدا می زیکلیدی تشكیكی بشود، یک قدرت تحرك وسیع در اصطالح سا

این که معلوم نباشد کدام لفظ به چه معناست، به عبارت دیگر باید به کارگیری روش قاعده مند باشد، تا دقیقاً هر معنا 

 هدهید قدرت ایجاد تخصیص داشت در جای خاص قرار گیرد. با بیان بهتر باید وقتی تعمیم میبتواند متعین بشود و 

ای نباشد و الّا توانائی تطبیق پیدا نمی شود، باید قواعد تخصیص سازی درست شود، وقتی درست  باشید و تخصیص فله

 شود. شد معنایش این است که مدل مند کار می

دهند بدست  گیرند و چه معنایی می ا و قاعد مندی الفاظ که در چه منزلتی قرار میه ( پس باید صبر کرد تا تعریفس

 آید؟ می

هایش تنظیم شده است، باید مورد دقت مجدد قرار  ( این را تا روش مند نشود کار تمام نیست، البته تا حدودی روشج

ی را انتزاعی ببینیم، در حالی که معنای انتزاعی مند نباشد، مجبوریم معان بگیرد، تا کار را بهتر معین کند. اگر کار قاعده

ها نسبت به موضوع نمی تواند  ها و تطبیق آن کار معنا کردن آن شدنشوند، و با فرض منسوب  منسوب به هم نمی

 کند. قاعده مند شود. جدول گمانه زنی و نسبت تولید تلووّن پیدا می

 خانه را مشخص کرد. 81( با این وصف باید جایگاه س

تا قاعده  6تا مواد دادید، برابرش هم  6شود، این قواعد محدودترند، چون شما وقتی  ( خیر! این قواعدی که داده میج

را بتوان داد. ولی قواعد باید خوب روشن باشد تا نسبت ضرب و نحوه به کارگیری آن در مواد  81دادید، بالفاصله باید 

 مشخص باشد.

 بشود. 81شود نه این که  تا می 27شود، اگر سه تا مواد داده شد، آن وقت تا مواد ارائه  6( بشرطی که س
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مثالً « همدلی، همفكری، همكاری»تا ماده باشد، یعنی فرضاً اگر  6( حاال قاعدتاً این جا چیزی که دارید باید ج

را به دست « مادصیانت، عدالت، اعت» است، بعد که اقتصادیش مورد نیاز است، بعد باید « فرهنگ سیاست اقتصاد»

 شود. تا می 6به دست بیاید که « مقدورات اولیه، مقدورات شكل پذیر، مقدورات شكل گرفته»بیاید و بعد 

 شود. تا می 9تا نمی شود، بلكه  6تا برای بحث اقتصاد،  6( این س

 نباشد.سطح ضرب نشود و نمی تواند در این سه اثر  3( اگر برای اقتصاد این سه تا شد، نمی توان در ج

تا بنا شد یكی فرهنگی، یكی سیاسی، یكی اقتصادی باشد. اگر قسمت اقتصاد آن ضرب دو دسته دیگر شود  3( این س

 شود. تا می 9

 شود تشكیک نمی شود، قسمت اقتصاد در دو جا دیده نشود. ( خیر! بنابر بیانی که در شد نمیج

ن بحث همین بود که برای رسیدن به این که اثر اقتصاد ( در صورت ضرب باید سه بار ضرب شود تا کامل گردد. اآلس

 گفته شود.« اقتصاد اقتصاد اقتصاد»در منتجه مالحظه شود باید 

 6کند؛ یعنی  شود، باز متناظر با خودش مرتباً این کار را تسهیل می رسد، ضرب که می ( که عمالً وقتی به این جا میج

 به دست بیاید. 81موضوع شد، باید  6قاعده ضرب در  6هد، آن وقت تا هم باید قاعده بد 6تا در این جا است و 

رود، اگر یک قیدی بود سه تا لفظ بیشتر نبود، که اقتصاد، فرهنگ، سیاست، زمانی که  ( اآلن که دو قیدی به کار میس

تا بیشتر  81تا را دوباره بر این شش تای دیگر ضرب کنید که از  27شود، حاال یا این  تا می 27سه قیدی باشد 

 ماند، آیا این باید سه بار در خودش ضرب بشود یا خیر؟ می یشود که سه تای دیگر باق شود، یا در سه تا ضرب می می

 ( آن را که یک بار بیشتر ضرب نمی شود که سه تا خانه است.ج

متوجه فرهنگ و  ها ( اگر یک بار بخواهد ضرب شود، پس دو تا خانه دیگر یعنی همفكری و همدلی که یكی از آنس

ماند. اگر ضرب شد و اثرش در بقیه مالحظه شد آن  یكی متوجه سیاست است، اصالً ربطی به ما ندارد و اقتصاد فقط می

 وقت باید مورد بررسی قرار بگیرند. 

، یا کنند ( بحث درباره این است که نحوه معنا کردن باید این دستور را بدهد؛ یعنی قواعد هستند که این جا حكم میج

 ( این که جدا هستند.1توان انجام داد.  گوئید همین است. یعنی دو کار می کنیم بعد هم می ای بر خورد می اآلن تجزیه
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کند این باید کجا جدا بیاید، کجا  ( قاعده حكم می3( این که در صورتی مربوط به این است که به صورت اضافه بیاید 2

 ید.باید منسوب بیاید، کجا باید متقوم بیا

تا را به  6تا سه دسته بشود  27تا شود بعد خود  27( شاید یكی از گمان این باشد که سه بار در هم ضرب بشود تا س

 تا دیگر ضرب بشود. 9تا در  6تا هم برای اقتصاد قرار داده شود، حاال هر  6تا به فرهنگی داده شود و  6سیاسی و 

کنیم، به  بار هم فرهنگ سیاست، اقتصاد را ضرب می 81م ضرب کرد و تا ها را سه بار در ه شود این ( یا بر عكس، میج

شود، بگونه ای که در هر خانه سه قید قرار بگیرد که  گونه ای که هیچ چیز باقی نماند. به عبارت دیگر سه بار ضرب می

بعضی از جاها عدالت آید، ولی وقتی که قرار است معنا شود، در بعضی جاها صیانت اقتصادی، در  قید به دست می 81

اقتصادی و در بعضی از جاها اعتماد اقتصادی باشد. یعنی اقتصاد، در بعضی از جاها مقدورات اولیه اقتصادی و در بعضی 

 از جاها مقدورات شكل پذیر اقتصادی و در بعضی از جاها مقدورات شكل گرفته اقتصادی است.

 م است.وصف نمی شود، یعنی الفاظ مكرر باز ه 81( باز هم س

آید، هیچ لفظی معنای مكرر نداشته باشد، امّا تكرار حتما باید داشته باشد. اصالً  ( خیر باید آن چیزی که در آن جا میج

ای لفظ مكرر را معنا کنند که  ترین مطلبی که قواعد و موضوع باید تحویل بدهد، این است که قواعد باید به گونه مهم

نشده باشد، تا در سمت چپ جدول عناوین انتزاعی قرار بگیرد، پس بنابراین  ارعنا تكرآن م لفظ معین بشود و آن لفظ بر

کند، ولی معنایش متعین است،  لفظی و معنوی اصالً نباید تكرار شده باشد. تكرار لفظی که معنایش با قاعد تغییر می

سمت راست اوصاف و  اشد،جدول ب باید باشد، لفظی بدون تكرار که نه لفظ و نه معنا تكرار نشود باید در سمت چپ

 سمت چپ جدول موضوعات هستند.
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 بسمه تعالی

 ایجاد اقتصادی طرح

 28 جلسه

 قواعد تولید مفهوم تشریح

مهندس حسینی: ما یک جهت طرح ایجابی سیستم اقتصادی و بر روی جدول جامع داشتیم قواعد ضرب کردن و  آقای

ای  کردیم و بیان فرمودید که اگر قیدی یا دو قیدی یا سه قیدی ضرب کنیم چه نتیجه جایگاه اقتصاد را مشخص می

 دهد. می

 ـ قواعد تعمیم و تخصیص 1

 6ی. پس در ماجرای تولید نظام به  بحث ما پیرامون قواعدی است که نحوه االسالم والمسلمین حسینی: پس حجت

مان به کار گیریم. پس مهمترین چیزی که از قواعد  قاعده نیاز داریم تا بوسیله آنها بتوانیم مواد را در راستای هدف

داریم را مد نظر قرار بدهیم و بر آن که از این قواعد انتظار  ای تیجهانتظار داریم را باید در دست ما قرار گیرد. و باید ن

اساس قواعد را تنظیم کنیم و برای تولید مفهوم به دو عنصر و تخصص نیازمندیم پس منطق ما باید هم تعمیم و هم 

 تخصیص را شامل شود.

 ـ تعمیم به معنای پیدایش اشكال و الفاظ جدید1/1

وضع شده است بتواند از یک نام خاص تغییر پیدا  از تعمیم این است که یک لفظی که برای یک موضوع خاص منظور

کند، مثالً هم بتواند نام وصف اصلی و هم نام علت آن شیء شود و هم بتواند نام اضافی آن شیء شود و هم نام 

از آن حالت خاصی که منحصراً یک چیز را  ایدیک لفظ ب« تعمیم»خصوصیات آن مطلب هم شود بنابراین در مرحله 

گوییم  ی صور تغییر پیدا کند. مثال ساده ای در رابطه با تعریف علم صرف می یرون بیاید و به کلیهدهد ب نشان می

گویید این علم گرداندن یک ماده به صورتهای گوناگون است. در اینجا صورت مطرح نیست بلكه جایگاههای  می

 ه یک صورت معنا نشود. صورت گوناگون معنا شود, ب گوناگون دارد که آن جایگاههای گوناگون باید به

 ـ تفاوت قواعد تعمیم مفاهیم با قواعد دستور زبان2/1

 فرق کار ما با دستور زبان چند چیز است: پس
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خواهیم مجموعه  خواهد مجموعه درست کند, ولی در اینجا چون می در آنجا کاری به منزلت شیء ندارد چون نمی -1

دیگر کار داریم و شیء باید به روابطش معنا شود. پس در معنای درست کنیم با منزلت شیء و نسبت شیء با اشیاء 

دارا باشد، یک معنای تخصیصی هم داریم که باید  اتعمیمی موضوع مد نظر ما باید قدرت فراگیری شكلهای مختلف ر

موجب بتواند شیء را از این حالت که در معنای مختلف مواج شده است در جاههای خاص به یک معنای متعیّن کند تا 

 اشتباه نشود.

است؛ یعنی روشهایی که عام « تخصیص»و « تعمیم»علت نیاز ما به قواعد و نتیجه ای که از قواعد مد نظر است  پس

دهد. تا  دهد و بعد نیاز داریم به روشهایئی که خاص شدن آن موضوع را نتیجه می ساختن یک موضوع را نتیجه می

ما فقط یک چیز را نشان بدهد, این مطلب باید  تعریفر خانه ای از جدول نتیجه این تعمیم و تخصیص این باشد که ه

به گونه ای باشد که هرگز به اشتباه منجر نشود و هدف را نباید. بعد از مشخص شدن معنای تعمیم و تخصیص 

 فراموش کنیم.

زی را که در منطق ما کرد که همان قواعد نظام والیت بود. هرگز آن چی قواعدی داشتیم که حرکت را تعریف می ما

دیگر را نفی کنند پس ما  شود نباید با آنچه که اصطالح ما در دستگاه تولید گفتیم متغایر باشد و یک تعمیم گفته می

گرداند, البته قطعاً  کند و مفاهیم را در صور مختلف می کار می رفی اولیه داریم، قاعده ای که همانند علم ص سه قاعده

توان گفت که اصالً گردیدن به آن معنا مطرح نیست که مثالً ماده ای به ماضی  . در حقیقت میعین دستور زبان نیست

آن را بیان  وصیاتی دیگری است که بعداً خص و مضارع و امر و نهی و اسم فاعل و اسم مفعول تغییر کند، بلكه به گونه

 کنیم. می

توان به معنای مختلف متناسب  مفهوم را زمانی می و معین ساختن معلوم شد که یک« تعیین»که قاده  پس از آن -2

 بگردانیم که قدرت تخصیص داشته باشیم تا در هر جایی معلوم کنیم که به چه منظوری از آن استفاده شد.

حتماً باید بین منطق و اساس زیر بنای حرکت ما تناسب حفظ شود؛ یعنی در حقیقت باالتر از حفظ شدن باید  -3

سفه باید در نظام تعریف وارد شود و جریان یابد؛ یعنی فلسفه علت حرکت و علت تكامل را در کل بگوییم که همین فل

تواند از  ی خاصی از مفاهیم بیاورید و لذا نمی در دسته اخواهید همان ر موضوعات عالم بیان کرده است و حال شما می

 آن منفک باشد. 
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 ـ ضرورت قاعده مند بودن تعمیم3/1

آید که ما در معنای کلمات هر  دست می سه قاعده کلی فی الجمله یک دورنمایی روشنی از قواعد به از بیان این بعد

ادنی شباهه یجور االستعمال مجازاً »آوریم به اینكه به  کنیم مثالً اشكال کنند که ما نمونه می توجیهی را قبول نمی

ی باشد را قبول نداریم, بلكه تناسب باید اثبات مقنّن کارگیر و به ثیلوسیله تم ، یعنی اگر اثبات مناسب کردن به«لفرض

تواند بارم بندی هم مقنن  کار نرود نمی خاطر این است که هر گاه مقنّن به کار گرفته شود به شود و ضرورت این مطلب به

 باشد. 

ر بازتاب آن چیزهایی یافت گیرد و به اصطالح د نوعاً اقتصاد ما به دستگاه سازی که در برنامه ریزی ها انجام می بنابراین

کنید و  بینند با آنها تناسب ندارد چون قبالً دستگاه آنها را اثبات نكرده است شما سرفصلهایی درست می شود که می می

تعاریفی که کردید گنجایش خاصی دارد زیرا این صور و خاص در آن تعاریف  ردهید که بناب تنظیمهایی را انجام می

کنید و به اصطالح آن را  شوید سر فصل جدیدی را تعریف کنید و یا در تعریفتان تغییر ایجاد  می گنجد و لذا مجبور نمی

توان هر سر فصلی را تعیین کرد. چون که  بهینه سازید. و لذا ما باید هور از اول مقنن عمل کنیم با هر توجیهی نمی

های کلی  بندی دهید دسته راست جدول قرار میاینها نقش سر فصل دارند. چون در مقابل آنها، چیزهایی که در سمت 

تر شود و تعاریف، تعاریفِ انتخابی خود  است و باید نسبتهای آماری را از آنها استخراج کنید. هر چه اینها دقیقتر و مقنن

نیم طرف فلسفه برود برای اینكه بتوانیم بر اساس فلسفه یک رویداد را توصیف ک نباشد بلكه به ودمانما در دستگاه خ

مان را بهتر و دقیقتر کنیم و هر توجیهی باشد را باید بپذیریم زیرا مقصدی که ما  حق داریم که ادعای بارم بندی

باشد؛ یعنی به عبارت دیگر تعریف نباشد  قننخواستیم را نتوانسته است برآورده کند پس توجیه باید توجیه م می

کنیم و حق را برای خود قائل شویم که تعریفی از یک چیز ارائه  اکسیماستی باشد ما حق داریم که اکسیومی را انتخاب

دهیم ولی مهم این است که در آن طائم را ایجاد کنیم نه اینكه خودمان را به آن مقید کنیم، تعریف باید مقنن باشد و 

 سطر اول باید با توجیه دسته سوم تناسب داشته باشد تا بارم بندی شما هم جواب دهد. وجیهت

 عنوان نخست جدول, اولین گام در راستای تعمیم مفاهیم 6روشن شدن ارتباط موضوع با ـ 1/1
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رویم، هر موضوعی را که فرض داشته باشد. نسبت  ی بعدی می اینجای کار بعد از روشن شدن مطلب به سراغ قاعده تا

ید بتواند مورد تعریف ولی قرار موضوع اوالً موضوع با 7900آن باید با آن و مبانی نظام اصطالحات واضح شود حال در 

 گیرد و نسبت آن باید با والیت مشخص شود.

نسبت موضوع باید بتواند با توّلی معلوم شود. حاال اگر موضوع بخواهد تغییر کند، شما گفتید که اول موضوع اثبات  دوماً

داشته باشد، اگر موضوع، موضوع  شده ما والیت، تولی و تصرف است و لذا این موضوع اوالً باید با این سه تا مطابقت

کند؟ و اگر مورد  اگر موضوع تولی قرار گیرد چه معنایی پیدا می کند؟ تصرف والیت قرار گیرد چه معنایی پیدا می

ی یک موضوع با این سه تا است.  کند؟ این ارتباط اولیه تصرف عم ولی و هم متولی قرار گیرد چه خصوصیتی پیدا می

وصاف توسعه ا بهحاال اگر موضوع تكامل قرار گرفت همان چیزی را که قبالً تعریف کردیم همان موضوع باید نسبت آن 

معلوم باشد و باید تعریف و نسبت آن با اوصاف ساختار و کارایی معلوم شود, اگر این سه تا و سه تای اول معلوم شد 

 6تعریف به شما ارایه کند؛ یعنی باید متناظر والیت، تولی، تصرف در توسعه و ساختار کارایی که  6حاصل آن باید 

 ، معین شود.«وسعه اوصاف ساختار، اوصاف کاراییت افاوص»دهد باشد و  وصف را نتیجه می

 9اینجا که بیاییم نسبتها را معین کنیم, معنای بحث ما این است که توانستیم اول موضوع را سه معنا کنیم و بعد  تا

 شود. وصف تمام می 6معنا برای موضوع پیدا کنیم. تا اینجا معنای موضوع ما،  6معنا و بعد 

ی یک موضوع قرار دهیم, یعنی یک موضوع باید در سه صفر  گویم کل اینها را باید درباره یک نكته دیگری می حال

ی دیگر باید تقسیم یک موضوع را معیّن  خانه باشد، حاال در مرحله 6خانه و یک موضوع در  9خانه و یک موضوع در 

تواند  سبت به این موضوع چه چیزی میخانه والیت باشد، ن درکنیم که اگر قرار است که ایشان در یک خانه باشد مثالً 

تولی باشد؟ باید عین همین کار را روی او هم انجام دهیم و موضوع تصرف آن هم یک چیز دیگر باشد. باید روی آن هم 

را کردیم  ریهمین کار را انجام دهیم؛ یعنی روی سه عنوان مترتب بر هم سه بار قواعد را پیاده کنیم. هر گاه چنین کا

ها در تكثیر معلوم  کارگیری این خانه را نسبت به سه موضوع تخمین زده باشیم که در هر جایی قواعد به 27 باید قدرت

خانه ببریم و سه موضوع را هم توانستیم پیدا کنیم و تكثیر آن هم  6شد؛ یعنی در تكثیر ما توانستیم هر موضوع را تا 

 معلوم است.

 ها ـ تخصیص به معنای مشخص شدن منزلت2/1
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قواعد تخصیص، حاال قواعد تكثیر ما ب عبارتی قواعد علم صرف یا منطق صرف ما این قواعد تصریف مفهومی نه  ماا

 نظری( است.

شوند؟ آیا منظور تخصیص  ( یعنی در تخصیص منزلتی مفاهیم، تخصیص مفاهیم نسبت به منزلتهایشان عوض میس

 منزلتهای مفاهیم نیست؟

 ی این کار تعمیم است. ( نتیجهج

ها است نه گرداندن الفاظ و مفاهیم. گرداندن منزلتهای مفهومی برای  ( ولی با اینحال تصریف و گرداندن منزلتس

 مفاهیم است.

تصریف منزلتی مفاهیم. اگر ما توانستیم این را درست کنیم, قواعد تخصیص منزلتی مفاهیم »توان گفت که  ( بله میج

 است. 

 ( در واقع قواعد نحوی,س

 کند, منتها به صورت دیگری. البته راموش نكنیم که تصویب همیشه لفظی است حو هم همین کار را می( بله نج

 گوییم تصریف منزلتی؟ ( به همین دلیل میس

( به لفظ کاری ندارد لفظ خود همان لفظ است. در اینجا هم تخصیص یا قواعد صرفی مجموعه ها نظامها منزلتی و ج

 هم تخصیص منزلتی قواعد نحوی است. تخصیص منزلتی مفاهیم که متناظر با ]؟[,  این

 م است ]؟[ ( اولی تصریح منزلتی مفاهیم است که حاصل آن تعمیم است، دومی قواعد نحوی منزلت مفاهیس

 ـ متناظرسازی قواعد تعمیم و تخصیص به قواعد صرف, نحو و معانی بیانش3/1

 ( مفهوم کلمه نحو؛ یعنی چه؟ نحو همان تصریف جمله است؟ج

 ( نحو قواعد مشخص کردن منزلت کلمه در کالم است.س

 توانیم بگوییم که قواعد نحو کالم است؛ یعنی موضوع آن کالم است. ( بله میج

 ی قواعد منزلت کلمه در کالم است؟( یعنس
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شود و در نحو از ترکیبات  ( منزلت کلمه در کالم شكل دیگر گردیدن کالم است. در صرف, پیرامون مفرد صحبت میج

سری  شود که اگر ما این سه مطلب را قائل باشیم که یک شود و در معانی و بیان پیرامون مقاالت صحبت می بحث می

 و. ..مفرد و ترکیبات و است 

 جای ترکیبات اگر بگوییم جمالت بهتر است؟ چون معنی جمله همان ترکیب است. ( بهس

ای معنا کنیم که خوب  سری جمالت و یک سری ترکیباتی داریم, حال باید ترکیب را به گونه  ( درست است، پس یکج

ترکیب ترکیب دادیم. جمالت بتواند این را جدا کند، پس ترکیبات و جمالت و ترکیبات جمالت داریم ترکیبات و 

مفردات است و در جمالت ترکیبی از کلمه که  حثموضوع ب« کلمه»جای ترکیبات و ترکیبات جمالت که طبیعتاً  به

 برد.  است ولی لزوماً یک مطلب را تا آخر نمی« تصّح السكوت علیها»

شود یا  شد آیا به بحث زجز شناخته میعالمت آن است هر چند الاقل باعث و زاجر در عموم نبا« یصح السكوت» جا این

توانیم انگیزش  شود که در اینجا احتماالت را باید معین کنیم؛ یعنی در ترکیبات جمالت نمی با چیز دیگر شناخته می

ی آن صحبت کنیم. ولی در ترکیبات؛ یعنی ما باید در  عمومی کنیم و به بحث و زجر و امور دیگری که باید درباره

تغییر یک فعل انجام گیرد ولی تغییرات « یصح السكوت»تغییراتی را ایجاد کنیم. ممكن است که در  معانی و بیان،

جمله انجام  رگیرد. باید انگیزه ای باشد تا بر اساس آن انگیزه، بعث و زجری د مبنایی به عبارت دیگر انگیزش انجام نمی

عبارت دیگر اینجا، در کلمه فهم است. ولی بعث و زجر  به گیرد ولی اگر ترکیبات را مترادف تغییرات در انگیزه بگیریم.

نیست. ولی در جمله بعث و زجر است و اخبار و توصیف و ارزش است، ولی تغییر در نظام ارزشی یا تغییر در نظام 

 شود. نمی پیداتكلیفی و یا تغییر در نظام توصیفی 

 تواند هم شود. ( البته میس

 تواند شود. ( با یک جمله میج

 «.قو لوا ال اله اال اهلل تفلحوا»( مثل س

فرماید بگویید دستور( تا  کند. می قرآن نیاید آیا به این مطلب اخبار می« قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا»دنبال  ( اگر بهج

ست رستگار شوید ولی اینكه تغییر نظام انگیزشی بیاورد تا بگویند یک زمانی است که نظام انگیزشی انسانی هماهنگ ا

( یا مثل جناب خدیجه س( یا مثل جناب ابی طالب ع( که نظام انگیزیی عمثل وجود مبارك حضرت علی بن ابی طالب 
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گویند ولی تغییر نظام انگیزشی که ]؟[ ما یک تطبیق نظام  کنند و می کنند, باور می آنها هماهنگ است اینها اعتماد می

تغییر نظام انگیزیی  کیخورد. ما  گوید به این چرخ می انگیزشی داریم که با یک جمله شدنی است. مهره ای را که می

 داریم که از سطحی ترین مرحله تا عمقی ترین مرحله اش قابل تصویر است.

که بگوییم که ما متناظر این مطلب را در زبان  ( اصالً چطور است که یک بحث دیگری را مطرح کنیم و آن اینس

دهیم  ن کاری را که داریم انجام میگذاریم، لذا خود ای کنیم کنار می شناسی در صرف، نحو، معانی و بیان بحث می

گفتیم. در نظام اصطالحات گفتیم که  اصطالحاتقسمت گرداندن لفظ در جاههای مختلف است که آن را در نظام 

خواهیم بیان کنیم؛  شود را می که چگونه معنا دار می تواند در جاههای مختلف بنشیند و حال این چگونه یک لفظ می

است نه اینكه سه قاعده باشد، یک قاعده این است که باید بگوییم اگر در جاههای مختلف ی آن یک قاعده  یعنی همه

 خواهیم بگوییم. ی معانی و بیان آن را چگونه می کند و نحوه گرفت معنی آن چگونه تغییر می ارلفظی قر

 های روشی با استفاده از اصطالحات اولیه جدول ـ بكارگیری موضوعات مختلف در منزلت1/1

تواند متناظر  ساختن اصل منزلتها در نظام اصطالحات انجام گرفته است. حاال صحبت ما این است که هر موضوع می (ج

ی آن هم انجام گیرد؟ در اینجا ربط هر موضوع با قواعد حرکت را داریم  کاری که در نظام اصطالحات شده باشد درباره

 شما بگویید که صغری باید کلیت کبری موجبه بودن باشد. كهکنیم. در آنجا قواعد روش بود. عین این مالحظه می

خواهید لغتهای مختلف را بر  کنید و بعد می ( متوجه هستم. بفرمایید مثل اینكه بابهای ثالثی مزید را صرف میس

خواهم بگویم که وقتی قواعد کلی آن را در نظام اصطالحات گفتید, گفتن آن در اینجا  اساس آن صرف کنید. اما می

کنید؛ یعنی بگویید حاال لفظی که در مضاف الیه دوم قرار  یکه بخواهید آن را معن کند؟ جز این ضرورت خاصی پیدا نمی

 شود. شود و در مضاف الیه نهم چگونه معنا می گیرد چگونه باید معنا شود و در مضاف الیه هفتم چگونه معنا می می

 ( این همان معنای تخصیص است.ج

گوید که چگونه معنا کن  کند و نمی م که تعمیم با توجه به اینكه بر لفظ هیچ معنایی را اضافه نمیخواهم بگوی ( میس

ی  گوید چگونه آن را بگردانید و این گرداندن را هم در نظام اصطالحات توضیح دادیم منتها در آنجا درباره بلكه می

 گوییم. می لفاظی کل ا الفاظ خاصی گفتیم اما در اینجا درباره
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کنید، موضوعی  فرمایید معنای آن این است که موضوع را غیر از موضوعات روشی برای آن روش معین می ( اینكه میج

گویید مثالً برای  کنید؛ یعنی می خواهید برای دوستان موضوع معین  که قبالً داشتید، موضوعات روشی بود حاال می

 فكری یک معنایی ذکر کنید که این معنا ]؟[. کلمه هم

 فكری هم معنا داشته باشد. فكری، هم فكری، هم در هم (س

فكری با والیت را معین کنید. بگوییم اگر همفكری موضوع فعل ولی قرار گیرد با اینكه موضوع فعل  ( نه. ربط همج

 کند؟ متولی و موضوع فعل متصرف فیه ولی و متولی قرار گیرد چه فرقی پیدا می

کند؛ یعنی آن روش شما جاههای خودش  اختار یا کارایی قرار گیرد چه فرقی میفكری موضوع توسعه یا س اگر هم حال

ی به کارگیری مواد در روش را تمام کند. موضوع اساسی ما این است که  خواهد نحوه را تمام کرده است؟ حال می

 مان به کار ببریم. بتوانیم یک موضوع را در منزلتهای روشی

تواند مضاف الیه  تواند مضاف الیه هفتم قرار گیرد یا نه فقط می فكری می مثالً هم ( یعنی قواعد ارائه دهیم که آیاس

گیرد؟ چون مثالً تقسیم آن دو است. این در رابطه با قواعد تعمیم ما بود. در رابطه با  های سوم ششم و نهم قرار می

مشخص کند. سومی اش که متناظر با  را باید در هر جایگاه بتواند فاظفرمایید که معنی این ال قواعد تخصیص هم می

 دهید چه چیزی است؟ اول بفرمایید آیا این دو بخش را خوب متوجه شدم یا نه؟ معانی و بیان قرار می

 ـ تفاوت مالك صحت در نظام های مادی )کارآمدی( و مالك صحت در نظام الهی )کارآمدی در جهت کمال( 1/1

شود، مهمترین چیزی که از کل اینها بیان  دقیقتری مخصوصاً کاربردی تر معنا می( البته با مقداری توضیح بیشتر و ج

عالی این بوده است که چه ضرری دارد که  کنیم این است که این موضوعات نبایستی ]؟[ رسوماً نظر جناب می

منطقی اش با نظام شد باید قبول کنیم که ربط  گونه ینموضوعات شعری با اوقی مناسبت( تعریف و تكثیر شوند. اگر ا

شود نه ربط منطقی با نظام، مفروض دستگاه شما این است که ربط منطقی آن با برون  شود تالئم تمام می ما تمام نمی

دست  گویید هدف از کار آمدی به به طرف جای خاصی بر اساس مبنای خاص باید تغییر داده شود؛ یعنی گاهی می

ی بین هدف و توصیف را هم  گر و توصیف را از جای دیگر اخذ کنید و رابطهگویید هدف را از جای دی گاهی می یدآ می

تنظیم کنید و تحویل بدهید، مثالً بگویید توصیف را از وحی بگیرید به اینكه علت تكامل چیست؟ اهداف آن را هم از 

ستگاه اینها را قرار دارند، باالی سر د به جا می لیفهایوحی بگیرید. حال نسبت بین این توصیف و ارزش شما یک تك
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ی خاص را بدهد. این مطلب غیر از  ای ترکیب کنید که آن نتیجه گونه بدهید و تكلیفهای خاص و مقررات آن را هم به

گویید ما فقط کار آمدی را در نظر داریم و هیچ معیار دیگری نداریم. معیار صحت در  آنجایی است که شیء می

شود. و  است، اصالً اخالق و توصیف و امثال ذلک به تبع کارآمدی تعریف میبرنامه ریزی فقط کارآمدی  ستگاههاید

 گیرد.  خود کارآمدی محور قرار می

شود. ولی آنجایی که مدعی این هستید که هدف را به خارج از  که هدف به دنیا ختم شود نتیجه آن این می آنجایی

گویند بلوغ سعی و تالش و اجتهاد در  کنند و می میکنند و ربط منطقی آن را محرض  کارآمدی مادی مقید و مشروط 

. این کار آمدی, کارآمدی مشروط است. ما باید استانقیاد نسبت به ایتان برای وحی در جهت کمال صورت گرفته 

ها که تمام شد به این معنا است که بر فرض که در یک جایی هم در یک یا ده یا صد  های آن را تمام کنیم. شرط شرطه

یک زمان یا دو زمان یا صد زمان، یک موضوع دو موضوع یا ده موضوع نباشد که از قواعد عام تكلیفی خارج شویم؛ مورد 

شود، کشف  نمی« اصل»کنیم ولی عنوان ثانوی در جریان  یعنی بگوییم روی این موضوعات به عنوان ثانوی عمل می

ن دومی طرح شده است و به عنوان ثانوی واجب شده خواهد؛ یعنی فعالً در سیری موضوع از عمل به عنوا ممدوحه می

هیمن است، برای این موضوع عمل به این نسخه  ملاست؛ یعنی باید از موضوع ثانوی خارج شویم؛ یعنی معنای تكا

که کمالش این  خاص واجب است. فردا باید حالش بهتر شود، و کمال آن در این است که از این وضع خارج شود نه این

گوییم در  ی نظر ما این است که ما نمی ر وضع بهتری از این وضعی که است قرار گیرد؛ یعنی عمدهباشد که د

چرخد که  ای می ی امور بر پایه شود و ناگهان همه می« کن فیكون»دهیم ناگهان  که ما انجام می میکارشناسی اسال

ی دوم هم  شود، و از درجه مال نزدیكتر میکانه در مرحله کمال هستیم, بلكه معنای کمال این است که یک درجه به ک

شود. مسلماً چنین چیزی  و مطلوب نزدیكتر می نیی آرما رود به عبارت دیگر تعریف ما از جامعه باز به طرف کمال می

 حتماً باید جهت داشته باشد.

یعنی به عبارت دیگر  تكامل نباید از درون قدرت عملكرد بیرون آید بیاید. بلكه باید از اشتراط آید بیاید؛ مفهوم

 کارآمدی بیشتر در جهت تكامل کارآمدی مطلوب است. 

« جهت»جهت تكامل را حذف کنید و بگویید جهت تكامل عین همان معنای افزایش کارآمدی است  توانید نمی

د حكومت دارد. این اصل ضرورت انجام چنین کاری است و سر جای خودش در این رابطه باید توضیح درستی داده شو
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و باید مورد توجه دقیق قرار گیرد؛ یعنی فرق اساسی کار ما با کار های کارشناسی دیگر که این است مطلب حتی در 

 علوم دقیقی مثل ریاضی هم صادق است.

است که مادون آن هم تابع این مطلب است و مافوق آن هم که فلسفه است که طبیعتاً هیچ فلسفه ای را  طبیعی

ینكه تبعیت خودش را در معارف حقّه به اثبات برساند. به لحاظ خود فلسفه، مستقل از اینكه آیا دانیم مگر ا صحیح نمی

ی آن اثبات وجود خدا در عالم باشد یا نباشد. به هرحال تبعیت خودش را از معارف حقّه باید اثبات کند به  نتیجه

ارت دقیقتر معیار صحت شناخت باال عبارت دیگر در توصیف و تكلیف ارزش در هر سه شما مشروط هستید. به عب

گیرد و معیار صحت آن هم سنخ علمی که از قبیل علوم  رفتن نسبت تقریب آن به تبعیت از معیار صحت آن صورت می

 گوییم. باشد و ما به آن وحی می ما نیست می

 ـ هماهنگی با وحی, شرط صحت و کمال9/1

ست. البته در منطق چگونگی( سنجش بین چگونگی و درست است که سنجش معیار صحت عقالنیت و تعقّل ا پس

است. همچنین ما در جای « دین»فرمان، چگونگی و تعبّد؛ یعنی معیار تعبد و آن چیزی که در تعبد موضوعیت دارد 

شود بلكه عالم  همین عالم ختم نمی هخودش اثبات کردیم که بشر برای عالم تنها خلق نشده است و هدف خلقت ب

شود و لزوم آمدن وحی به این معنا  وسیله وحی مشخص می است و مصلحت نسبت به آن عالم دیگر بهدیگری در کار 

ی بزرگتر که معقول است و عقل ما  است که یک مجموعه بزرگتری داریم که خط کش فعل ما نسبت به آن مجموعه

بدون اینكه بر موضوع احاطه  ی بزرگتر سنجیده شود، اصالً سنجش ما سنجش تواند با موضوعات آن مجموعه خود نمی

تواند بگویید که من  تواند چیزی را بسنجد، در منطق عمل، غیر از منطق نظر.در منطق نظر شما می داشته باشد نمی

« هستی»نام  را به حظهموضوعی را کلی کلی کلی چه در این عالم و چه در آن عالم باشد و چه عالم قبل باشد مال

شود که  کنم، احكام نسبت بین هستی و نیستی الزمه اش این می را هم مالحظه می« ستینی»کنم و سلبش را بنام  می

چه باید بكنم چه شایسته »کنید. ولی همین که در منطق چگونه تغییر  شما یک التزامات کلی کلی کلی را پیدا می

تا برسد به مفهومی که ابداء  کرد داشته باشد منطق که اوصاف را از فهم جدا می ببیاید و به تمام هستی متناس« است

 گونه تناسب با تمام هستی را به دست آورد. مفاهیم بود و عامترین مفهوم بود محال است که این

 خواهید نسبت بین مفاهیم را بسنجید. می
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گیرد. نسبت بین اینها چیست؟  یا حس یا عقالنی یا اعتباری است که سر جای خودش موضوع بحث قرار می فهم

گیرد؟ چگونه باید کاری انجام داد شایسته، ناشایسته، باید، نباید و امكان ذلک چگونه باید  چگونه انجام می« شدن»

 انجام گیرد؟

جا این حصلت را ندارد.  آن را با کل هستی احاطه داشته باشد و ایناینها عقل باید به نسبت یک چیز و با تناسبات  در

باید باشد تا بر اساس کل سیر، قواعد کلی را برای ما بیان کند حال عقل امتثال « وحی»الزمه این کار وحی است 

ایست و دهد؛ یعنی معیار صحت سنجش آن نسبت به ش می انجامتطبیق با غیبت را این بار با شاقول و خط کش وحی 

است و اشتراط آن « وحی»ناشایست، یابد و نباید، و حق و ناحق وحی است. باید پس معیار صحت در منطق چگونگی 

تواند  شود وقتی اشتراط آن با وحی ضروری شد طبیعتاً هستی و نیستی و اصل موضوع گر نمی به وحی ضرورت می

در جهت کمال بودن یا نبودن آن باید مشروط به وحی  موضوعه و تنظیم تناسب و نتیجه دادن یا ندادن و لباشد اص

 باشد.

 ( حال قواعد تعمیم و تخصیص سومی را هم بفرمایید.س

به معنی گردیدن و جریان یافتن است. و معنی تخصیص این است که هر معنایی باید در چه منزلتی و « تعمیم( »ج

عنوان کل و مجموعه دارد  باشیم, به نظام اصطالحات به شود؟ دگر دیگر از این جهت مرحله را انجام داده چگونه خاص 

دیگر عین مسئله مطابق تعریف که یک کل دارد  عبارتو ربط غیر از تخصیص به تک تک مجموعه آن است؛ یعنی به 

سیاق ما باید کامل شود تا اگر این کمالش را پیدا کرد. ... به عبارت دیگر شما نوع اصطالح و نوع اصطالح را درست 

ردید باید ربط آنرا با قرار دادن در منزلتهای خاص، نه تخصیص یک مفهوم برای یک منزلت خاص( بلكه تخصیص ک

 ی تام است. با کل منزلتهایی که در نظر شما مجموعه بمتناس

ین ختم توانید که بارم بندی کنید. کار شما تا به توز در آنجا هم باز نتوانید درست رابط را تمام کنید باز هم نمی اگر

شود ناقص است. معنای هر لفظ باید تعمیم و اطالق پیدا کند بعد تخصیص و تقعید پیدا کند و خاص شود بعد از آن 

باید گفته شود که این مقاله و این ترکیب کامل است و وزن این ترکیب هم این مقدار است وزن دقیق باید آن نوشته 

حاال که تمام شد،. .. به عبارت دیگر نسبت آن به سایر تغییرات و  شود. به عبارت دیگر تقوم آن هم باید تمام شود

 ترکیبات از نظر جایگاه معلوم باشد نه اینكه فقط در یک خانه خاص بتوانید آن را تعریف کنید.
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کارگیری را نسبت به خودش و غیر خودش در جایگاههای دیگر خوب به این نكته  دیگر باید بتوانیم تأثیر این به حاال

ت شود( تأثیر او در بخش خود که اگر اقتصاد است تأثیر آن در بخش خود اقتصاد، و تأثیر بر خودش در بخشهای دق

که شما تغییری دادید و خواستید کنترل کنید که انعكاس  هدیگری که است و تأثیر آن در کل باید معلوم شود. هرگا

ده است؟ هم خود آن تغییر و هم در کل چگونه بوده این تغییری که من در اقتصاد و بخشهای دیگر دادم چگونه بو

 عیاست؟ این را باید کامالً بدست بیاورید. به نظر ما این عمل متناظر با صرف و نحو و معانی و بیان است ولكن طبی

 است که کارآمدی آن از این قبیل نباشد.

ای کنترل تغییرات و هدایت. کار آن در اینجا دادند فقط برای مفاهمه بود نه بر کاری را که در آنجا انجام می کارآمدی

 یک نحو نسخه دادن است. 

ممكن است بگوییم که در معانی و بیان هم حتماً در یک موارد خاص استثنایی داریم که عین نسخه دادن است؟  حاال

؟ و حتی از آن باالتر مثل قرآن و ادعیه و زیارات و. .. و قبول داریم که سنخ آن از سنخ شعر و امثال آن بالمنزه نیست

را ندارند مگر قبل از آن چنین چیزی را مقنن کنند؛ یعنی ما  گوییم نوعاً آنها هم چنین جامعیت کارشناسی که ما می

گونه روی آن کار کنیم، نه قطعاً از اینها خیلی باالتر و عمیقتر وادق  رسیم بیاییم این انتظار نداریم به کلمات دیگر که می

ها  از ما بهتر و دقیقتر از این دشویم و چه قواعد دیگری که بع را متعرض می ه به تفضّل ائمه طاهرین آنچه مطالبی راک

کنند مادامی که  باشند. و نسبت به صحبتهایی که دیگران می ارائه کنند تحت شعاع نسخه ای که وحی داده است می

ی چنین چیزی ندارند مثالً  بتهایی که اصالً داعیهشوند و نسبت به صح مقنّن حرف نزده باشند اینها بر آن حاکم می

 است.  لهمشعر و مقاله و امثا

ها که موضوعاً معنا ندارد که در آنها این قواعد را به کار ببرند. اگر آنها هم بخواهند قواعد را در اینها مالحظه  این اصالً

گویند فالن شاعر بهتر  کنند و بعد هم می را بر اساس قواعد عروضی و امثال ذلک درست می کنند ریتمیک بودن آن

ها مثل حافظ در یک وزن خاصی  یعنی دراین وزن خاص به کار ببرد خیلی دهد؛توانسته این مواد را در این قاعده جای 

کار  بوده را این شاعر به« اوقع فی النفس»گویند این شعر قطعه نشده است چون این ترکیباتی که  شعر گفتند ولی می

الگو ومدل و نسخه  انکار گرفته است را کسی بهعنو ت و این ترکیباتی را هم که این شاعر مثالً حافظ بهگرفته اس

 کند. حساب نمی
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 پذیری, تقوم پذیری, تخصیص های سه گانه مفاهیم: تعمیم ـ ویژگی1

 االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی  حجت

اهلل الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما پیرامون دستیابی به قواعدی بود که بوسیله آن قواعد منزلت یک مفهوم را  بسم

کنیم در جلسه گذشته سه قاعده را ذکر کردیم و گفتیم که مفاهیم از حیث منزلت )غیر از هیئت و  شناسایی می

را داشته باشند یعنی بشود آنرا بصورت « پذیری تعمیم» درتحتماً باید ق _1کیفیت آنها( باید سه ویژگی داشته باشند: 

شود که یک مفهوم از جهات متعدد قابل  عام مالحظه کرد. به عبارت دیگر ارتباط یک مفهوم با مفاهیم دیگر باعث می

 .شداستعمال باشد. نهایتاً اگر جهات متعدد یک مفهوم بخواهد مقنن شود اوالً باید میزان تعدد جهت آن مشخص با

یعنی تكثیر آن باید معلوم باشد برای معلوم شدن تكثیر آن به قواعدی نیازمندیم تا بر اساس آن قوانین بتوانیم بگوییم 

 تواند بكار گرفته شود. که یک مفهوم در چند معنا و با چه قواعدی می

ط یک معنا دارد و این است که معلوم باشد که یک مفهوم در یک منزلت خاص فقط و فق« تخصیص»منظور ما از  _2

خواهید بگویید که هر منزلتی فقط یک رابطه و یک جهت  آن معنا در جای دیگر مجموعه قابل تكرار نیست. کانه می

 خاص آن قابل استعمال است. 

اش در یک کل( نسبت  ای باشد که متقوماً )یعنی مجموعه باید به گونه« تعمیم و تخصیص»ی بكار گیری این  نحوه _3

 رابطه با سایر روابط و نسبت سایر روابط به خود آن جهت خاص معلوم شود. هر جهت یا

 شود.  مشخص می« تعمیم، تخصیص، تقویم»( پس منزلت هر مفهوم در طی سه مرحله 1س

 ـ قواعد تكمیلی برای تولید مفاهیم2

مفهوم را بعنوان موضوع فعل ی چهارم این است که؛ برای انجام دادن چنین کاری ما باید در مرحله تكثیر هر  ( قاعدهج

والیت و موضوع فعل تولی و موضوع متصرف فیه والیت و تولی معنا کنیم، این سه جهت اساسی و مبنایی است که اگر 

تواند در فلسفه نظام  این معنا خواهد بود که این مفهوم نمی هنتوانستیم این سه عمل را روی مفهومی انجام دهیم ب

 والیت وارد شود. 



128 ···········································································································································································  

پنجم این است که باید بصورت کلی و اجمالی در اوصاف توسعه، ساختار و کارایی، بتوانیم بگوییم که اگر این  قاعده

مفهوم موضوع توسعه قرار گیرد به چه صورت تكامل پیدا خواهد کرد؟ اگر موضوع ساختار یا موضوع کارایی قرار گیرد 

 یابد؟  چگونه توسعه می

است تا با ضرب آنها « توسعه، ساختار، کارایی»در « والیت، تولی، تصرف»رب ششم: در رابطه با چگونگی ض قاعده

اوصاف ساختار، اوصاف کارایی نسبت به هر مفهوم بدست آید. این مطلب قابل توجه است که خود کلمه   اوصاف توسعه،

والیت تصرف، تولی  یعنی: والیت والیت، والی تولی، متوسعه، ساختار، کارایی از ضرب والیت و تولی و تصرف در ه

والیت، تولی تصرف، تولی تولی، تصرف تصرف، تصرف تولی، تصرف والیت به دست آمده است. و نُه عنوان شده است که 

را قبالً در نظام اصالحات معین کرده « اوصاف ساختار»، « اوصاف کارآیی»، « اوصاف توسعه»گانه:  3در دسته بندی 

ر کدام، نسبت به موضوع خصوصیتی گفته شود. خصوصیت باید طبیعتاً خصوصیت که در اینجا باید متناسب با ه ستا

متناظر باشد. همان طوری که ظرفیت تكامل برابر والیت والیت، ظرفیت والیت تولی متناسب با جهت و ظرفیت والیت 

معادل باید بر  معادلی تنظیم گردد. این عناوین نتصرف متناسب با عاملیت بیان شده، باید نسبت به موضوع عناوی

مان باید  شان معادل سازی شود. پس بنابراین ما یک معادل سازی داریم که بر این موضوعات حسب موضوع عنوان

توانیم به عنوان قاعده ششم، اگر  تنظیم کرده و ارائه دهیم. بعد از بیان این قسمت الزم است که ببینیم حاال آیا می

 ی چهارم یعنی تناسب با والیت، تولی، تصرف و بعد توسعه.  قاعده 3 بعد از این« تخصیص، تقویم»عام  دقواع

 حسینی: تناسب توسعه مهندس

اش با مفهوم گفته شود، تناسب با توسعه، تناسب با ساختار، تناسب با  االسالم حسینی: یعنی توسعه رابطه حجت

 شود.  که قسمت ششم می« اراییاوصاف ک»و « اوصاف ساختار»، «اوصاف توسعه»کارآیی و بعد عناوین نه گانه 

شود. چونكه تناسب مفهوم با والیت و تناسبش با تولی و تصرف روی هم، سه قاعده  حسینی: قسمت ششم نمی مهندس

است و تناسبش با توسعه و تناسب آن با ساختار و تناسب آن با ساختار هم سه قاعده است که با نه قاعده قبلی نه 

 شود.  قاعده می ههم نه قاعده وجود دارد که هجدشود. و درون خودش  قاعده می

االسالم و المسلمین حسینی الهاشمی: اگر اینگونه باشد پس باید تا بیست و هفت عنوان برسد. حال اگر تا اینجا  حجت

شود که هر مفهوم کوچک یا بزرگی مثل جامعه که  اش این می آید؟ نتیجه برای بحث تمام کردیم چه چیزی بدست می
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آنرا در دستگاه نظام والیت مشخص کنیم و برای کل آن  یتخواهد در جدول شاخصه بیاید ما باید بتوانیم وضعاگر ب

ای که اسمش را قواعد  ی اولیه معادل سازی کنیم یعنی هیچكدام از اینها نباید بدون معادل باقی بماند. حال سه قاعده

تخصیص « »تعمیم دادن»قیقت روش ما دارای سه بخش عام )قواعد عام روشی( گذاشتیم، به این معناست که در ح

به آن نیاز داریم حاال سؤال این است که آیا باید بتوانیم « تعمیم»که در رابطه با بخش « تقویم کردن است»و  «دادن

روش ترکیبی را که در اوصاف توسعه، ساختار کارایی در جدول نظام تعریف ذکر شده است را در اینجا هم بیاوریم، 

نی قواعدی را که در نظام تعریف انجام گرفته است را باید در اینجا هم بكار بگیریم یا اینكه نه، باید قواعدی را یع

 بیاوریم که بتوانیم این مفاهیم را با این عناوین منسوب کنیم که همان قواعد تخصیص است. 

نخ تناسبهای پایین نیست بنابراین، از س« تعمیم، تخصیص، تقویم»کنم که سه قاعده اول  حسینی: فكر می مهندس

 جدا کنیم.  توانیم بعنوان سه قاعده می

 خواهیم. ( یعنی سه روش میج

اوصاف داخل توسعه، »( به هر حال این سه قاعده از قواعد دیگر جداست. در داخل این قواعد هم سه دسته قواعد: س

با »اما این دو تناسب اولیه یعنی تناسب آن که از یک سنخ هستند « اوصاف داخل ساختار و اوصاف داخل کارایی

تر و از اوصاف درونی است. اگر ما یک  از سنخ عام «اراییی ساختار، ک توسعه»و تناسب آن با خود « والیت، تولی، تصرف

 شود.  قاعده دیگر هم اینجا داشته باشیم، این سه قاعده هم کامل می

شود، در مرحله  ترین امر در حرکت مشخص می تناسب آن با زیر بنایی ( اینها سه مرحله از تكثیر است، در مرحله اولج

 رسد، یعنی سه مرحله اولی دوم از حرکت به مرحله تكامل می

 ( یعنی اوصاف زمانی است.س

 ـ قوانین عام تكامل 1/2

ت یعنی با ما ( نه. این سه مرحله اولی که قانون زمان است و نه مكان، قانون حرکت است به عبارت دیگر قانون حرکج

قائل هستیم که اوالً در عالم ممكنات هیچ چیز ساکنی وجود ندارد. به تعبیر فلسفی؛ ممكن الوجود متحرك الوجود 

 است و زیر بنای قانون حرکت هم همین است.  اماست. این در رابطه با قسمت اول بحث که قانون حرکت ع
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شود.  خود حرکت هم دارای حرکت است که به تكامل معنا میدوم، قانون حرکت بر حرکت یا تكامل است، یعنی  قانون

رسیم که؛ تكثیر، زمان، مكان و ربط بین آنها را  را تعریف کردید. به قانون سوم می« تكامل»و « حرکت»حال که شما 

توانید  یمكان یک مفهوم را توانستید پیدا کنید، تكامل را م وکنید. یعنی اگر زمان و مكان و ربط بین زمان  بیان می

شود. که  شود و در قسمت بعدی بصورت خاص بیان می تشریح کنید. تكامل در یک قسمت از کار بصورت عام بیان می

توان آنرا به تكامل عام و تكامل خاص معنا کرد. برای اینكه منظور ما از تكامل خاص مشخص شود باید بطرف  می

 كامل برویم.مكانیزم تكامل رویم یعنی باید بدنبال چیستی نظام ت

سر فصل کلی بحث ما حرکت، تكامل و نظام تكامل است. تا اینجا بحث از حرکت و تكامل و نظام تكامل فقط از  پس

آن بحث کردیم. عین همین بحث را هم باید انجام دهیم تا بخش تخصیصی آن را مشخص کنیم. اگر ما « تعمیمی»بعد 

و یكبار از بعد « تخصیص»و یک بار از بعد  «تعمیمی»بار در بعد  اینها را نه قاعده فرض کنیم، اینها را باید یک

اش مورد بررسی قرار دهیم. بحث از بعد تعمیمی به این معناست که صرف نظر از اینكه بین تک تک اینها چه «تقومی»

ریم که نسبتی حاکم است، باید تناسب تک تک اینها را با مفهوم بسنجیم یعنی در حقیقت ما یک جدول سؤاالتی دا

کنیم، که  نویسیم و نسبت آنرا با هر یک از سؤاالت بررسی می معنا شده است و یک مفهوم را در مقابل آن می مابرای 

کند و در موضوع دیگر استعمال کنیم، چه معنایی پیدا  مثالً اگر در این موضوع استعمال شود، چه معنایی پیدا می

رسیم،  ها که می در باب تخصیص بكنیم این است که به هر کدام از این خانهکند والی آخر. بعد اولین کاری که باید  می

باید فرض کنیم که این مفهوم مختص همین خانه است. مثالً اگر این مفهوم فقط منحصراً در خانه والیت قرار گرفت 

چگونه باشد؟ و همچنین  دو خانه دیگر آن باید چگونه باید باشد؟ و اگر در خانه تولی قرار گرفت دو خانه دیگرش باید

کنیم، یعنی تناسب یک مفهوم با چیزهای  در تصرف. بنابراین ما در مرحله دوم قسیمهای یک مفهوم را معرفی می

کنیم، البته منظور از قسیم، قسیم کل خود عنوان نیست؟ و لذا  تواند قسیم آن واقع شوند را مشخص می دیگری که می

جامعه را نوشتیم و با خطی سبز رنگ آن را به والیت ربط دادیم  فهومنیم. مثالً ماش را هم باید مشخص ک قسیم رابطه

گیرد.  گوییم هر گاه جامعه موضوع تصرف والیت قرار گیرد، وصف و خصلتی از جامعه دارد تحت سرپرستی قرار می می

چه قبالً جامعه را  ررفته است. اگباید وصف هم عرض تولی آنرا را تعیین کنیم البته نه بعنوان اینكه موضوع تولی قرار گ

به تولی هم معنا کرده باشیم، یعنی موضوع فعل تولی هم قرار گرفته باشد، باید بتوانیم در آنجا متناظرش را بیاوریم و 



 ···········································································································································································  131 

متناظر آن در تصرف را هم بتوانیم بگوییم. حاال اگر توانستیم چنین چیزی را در رابطه با مفهوم جامعه انجام دهیم، 

تواند تخصیص بزند؟ هدف ما از  اگر تكرار لفظ در کار باشد چه نحو استعمالی چه چیزی را می هآنوقت باید ببینیم ک

خواهید موضوعات همدیگر را قید بزنند نه یک عام، پس باید اوصافی که  طرح این قسمت بحث از چیست؟ شما می

را بیان کنیم. حال این مطرح  گرییاش نظر بدهید و مجدداً مفهوم د زنند را بتوانید راجع اوصاف دیگر را تخصیص می

شود که آیا ما برای بیان اوصافی که تخصیص هستند و همچنین اوصافی که تقویم هستند ـ که بعداً خواهیم گفت  می

 بیان را همدیگر به مان اولیه تعاریف نسبت که هست الزم آیا نه؟ یا کنیم رجوع تعریف جدول به که است الزم آیا –

را با « توسعه، ساختار، کارایی»آنها را به همدیگر ببینیم ما را قادر خواهد کرد که بتوانیم اوصاف  بتسن اگر نه؟ یا کنیم

هم ترکیب کنیم، طبیعتاً در مرحله تقوم روش ترکیب شدن آن مفاهیم در مرحله تقوم باید از روش جدول تعریف 

شد وارد شود. باید  دارای سطر و ستونی دیده میاقتباس شود، طبیعتاً قبل از آن باید در جدولی که بصورت ماتریس و 

ای که گفتیم را در هم ضرب کنیم یعنی بشود: توسعه  بتواند در این جدول فرض حضور تكرار یک مفهوم در، رابطه

توسعه، توسعه ساختار، توسعه کارایی، و ساختار توسعه، ساختار ساختار و ساختار کارایی و کارایی توسعه، کارایی 

شود، یک  خانه تكرار می 27کارایی کارایی که با ترتیبی که قبالً تكثیر در نظام اصطالحات تمام شد. در  وساختار 

ای  بینیم که جای تخصیص هر نوع رابطه ی قرار گیری آنچه که تا کنون گفته شد را دقت کنیم، می موضوع اگر نحوه

در جدول تقویم )موازنه( برای بدست آوردن مدل  ممشخص شده است. سپس قاعدتاً از اینجا به بعد وارد کردن مفهو

 آسان خواهد بود.   تعریف یک موضوع در دستگاه نظام والیت،

باشد. و قاعده هشتم: انتقال مفهوم به  می« تخصیص»قاعده هفتم، ضرب اوصاف توسعه، ساختار، کارایی، برای  پس

 باشد.  جدول تعریف برای دست یابی به تقویم می

 اظر عناوین کلی فلسفی بر موضوعات عینیـ کیفیت تن2/2

وقتی که این کار انجام گرفت یک قاعده نهمی الزم داریم تا در آنجا بتوانیم متناظر هر کدام از مفاهیم را در تجزیه  حال

کردن بدست بیاوریم تا دسته بندیهای مضاف، مضافه الیه یا انتزاعی صورت گیرد. یعنی اگر یک قاعده دیگر داشته 

از جهت شاخصه تمام خواهد بود، یک قاعده الزم دارید تا بگویید که  یابی،ی اول ارز علی القاعده کار ما در دوره باشیم

لفظی که با این خصوصیات است، در عینیت چه چیزهایی متكفل آن است. اگر تعاریف قبلی شما خوب انجام گرفته 
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شود. در  می شخصهایی که باید در خارج انجام دهید، م دیباشد و در آن هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد. دسته بن

نیازمندید. یعنی به عبارت دیگر در خارج از این اوصاف « فاعل»و « فعل»و « موضوع فعل»خارج حتماً به سه عنصر 

همان مفهومی در خارج وجود دارد. مثالً یک مداد یک راندمانی دارد، که عمل نوشتن است این یک صحبت و یک 

نویسد و قلم بد هم یک جور  قلم خوب یک جور می مثالًاست. و یک قسمت دیگر فعل نوشتن است که قسمت 

هدف  _3موضوع فعل  _2فعل موضوعاً  _1نویسد و یكی هم هدف از نوشتن است. پس سه چیز باید داشته باشیم  می

باید و اگر « شی»یعنی باشد  فعل، آنچه که در این دسته بندی مهم است این است که در آنطرف باید عینی باشد

باشد تا اینجا نظام فلسفی و اوصافی که از نظر تئوریزه کردن بود که بیان « اثر شی»را هم ببینیم باید  رشبخواهیم اث

شود گفت کل اشیایی  توان بحث کرد، یكی اینكه می کردیم اما در مقابل آن باید اشیاء باشد در اینجا به چند صورت می

گیرد و بگویید مثالً برای جامعه عامتر از این سه عنوان  رخواهید بیاورید، باید در این سه تقسیم قرا که شما می

توانیم پیدا کنیم، یعنی بگوییم که جامع یا مقدورات اولیه دارد، یا مقدورات شكل پذیر دارد که اسمش را  نمی

یا گذاریم یا مقدورات شكل گرفته دارد، که هنگام بهره وری و قابل مصرف شدن آنهاست. آ ای می محصوالت مواد واسطه

ثمرات و »و « موضوعات فعل»و « فعل موضوعاً»این تقسیم بندی عامتر است یا اینكه همین تقسیم بندی را به زبان 

شود به  بیان کنیم؟ البته این سه تا )مقدورات اولیه، مقدورات شكل پذیر، و مقدورات شكل گرفته( را می« آثار فعل

تفسیر کرد، ولی حداقلش این است که این سه عبارتی را که « فعل رثمرات و آثا»و « موضوعات فعل»و « فعل موضوعاً»

گوییم، یک چیز یا در وضعیت اولیه )پیدایش( یا در وضعیت تغییرات و یا در وضعیت تكامل هست، همان مقدورات  می

باید  ضوعیمواولیه شكل پذیری و شكل گرفته الاقل به ارتكازات نزدیكتر است. پس قاعده نهم این است که ما برای هر 

 سه مرحله را ذکر کنیم که متناسب با سه مرحله از پیدایش و تغییرات و تكامل باشد. 

 آید که تكمیل شده باشد.  قاعده ما بصورت ابتدایی به ذهن می 6کنم که این  می فكر

ما خارج شد بگذاریم و لذا از بحث قواعد « روش»را « تعمیم، تخصیص، تقویم»( پس بنا شد که اسم سه قاعده اول س

گذاریم.  آوریم تا قواعد ما نه تا بشود از آنجا که اینها سه روش کلی هستند اینها را کنار می پس این را جزو قواعد نمی

والیت، تولی، »برای تعمیم بیان کردیم و گفتیم که تناسب آن با  راشویم ما سه قاعده  حال وارد بحث قواعد آن می
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باشد. گفتیم قواعد تعمیم تناسب آن با حرکت و  می« نظام تكامل»تناسب آن با  و« تكامل»و تناسب آن با « تصرف

 تناسب آن با تكامل و تناسب آن با نظام تكامل است.

 ( ]؟[.ج

نویسیم در اینجا  را می« تخصیص»قواعد « تعمیم»( پس قواعد تعمیم سه قانون بیشتر نیست. حاال در کنار قسیم س

برای بدست آوردن « توسعه، ساختار، کارایی»ه ما یک قانون را ذکر کردیم که همان ضرب باید سه قانون را ذکر کنیم ک

قواعد »کردیم و در قسیم اینها هم باید  بود، در حالی که در اینجا باید سه قانون را برای تخصیص ذکر می« تخصیص»

انتقال به جدول تعریف »قانون بعنوان  کردیم که حتماً باید سه قانون باشد، در حالی که ما فقط یک را ذکر می« تقویم

نهمی بنام  قاعدهرا ذکر کردیم. در اینجا دیگر کار ما باید کامل شده باشد، در حالی که ما « برای دستیابی به تقویم

شود، یعنی سه  را به آن اضافه کردیم، ربط منطقی این نه قاعده خوب نشان داده نمی« مرحله پیدایش تغییرات تكامل»

وش را هم جزو قواعد یک تا سه گذاشتیم و بجای اینكه هر کدام از تخصیص و تقویم به سه قسمت تقسیم قاعده ر

آمده است که مربوط به هیچكدام از اینها نیست، بلكه فقط به عینیت  انونیشوند، فقط یک تقیسم دارند. در آخر هم ق

 نظر دارد. یعنی سیر قواعد ما در اینجا یک شكل نشد. 

 معلوم شود که هم شكل شدن آنها چگونه است؟ ( پس بایدج

 نظر مد هم عینیت اگر حاال. نیازمندیم تقویم – 3 تخصیص – 2تعمیم  -1( ما در ابتدا کار گفتیم که به سه روش: س

 و تخصیص تعمیم قواعد همان که نیازمندیم هم دیگر قاعده سه به تئوری شدن تكمیل برای ما که بگوییم باید باشد ما

الزم داریم و سه قاعده دیگر هم برای هدف دیگر و الی « عینیت» ایباشد و مثالً باید بگوییم سه قاعده دیگر برویم تق

رسیم. پس نباید  توانیم به هدفمان می ها می با همین« تعمیم، تخصیص، تقویم»آخر. ولی اگر بگوییم فقط با سه روش 

هم  نهمیی  رویم ولی برای ربط با عینیت به قاعده میبگوییم که بر اساس این سه قاعده تا قاعده هشتم پیش 

 نیازمندیم. 

کنیم اصالً معنای نظام  ای برای مطلب تهیه کردیم، حاال مجدداً مطلب را بازنگری می ( حاال بعد از آنكه یک طرح اولیهج

اوصاف »تا بحث  هایی نیاز داریم( چیست؟ ما مند کردن قواعد )چه قاعده ی مدل سؤاالت هم همین است که طریقه

مباحث، یكی از راهها این است که کتاب روش تعریف را  ی مهبر اساس نظام اصطالحات عمل کردیم. در ادا« توسعه
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بیاوریم و قواعد آنرا دسته بندی کنیم و ببینیم که نظام اصطالحات را چگونه تكثیر کردیم. بعبارت دیگر ببینیم که 

را  وضوعیخواهیم م اند، چون در اینجا مجدداً می حات چگونه بكار گرفته شدهدر نظام اصطال« تعمیم، تخصیص، تقویم»

خواهیم آن روش را در یک موضوعی بكار گیریم. در  تعریف کنیم. در آنجا یكبار روش متناظری درست کردیم، حال می

بینم. بازنگری جدول  نمی ایم که بنده این پیشنهاد را پیشنهاد بدی را بكار برده« تعمیم، تخصیص، تقویم»آنجا حتماً 

شود، که هر گونه نقصی که در  بر فرض اینكه نظام تعریف نقایصی داشته باشد مبین می -1تعریف چندین حسن دارد: 

شود و بالعكس هر گونه تكاملی هم که در آنجا وجود داشته باشد در  آنجا باشد در موضوع بكارگیری آن هم ظاهر می

در این کار زمینه مطالعاتی مفصلی باز خواهد شد که به نظر بنده یک کار   اشت. طبیعتاًبكارگیری آن هم وجود خواهد د

 ایم. خوبی است که یک بازنگری هم روی نظام انجام داده

یعنی صرف و نحو و معانی بیان دستگاهمان را مشخص « تعمیم و تخصیص و تقویم»دوم این است که اگر ما  سؤال

م؟ یا فقط بخش تئوریزه شدن آن انجام گرفته است؟ و حداقل دو بخش دیگر آن یعنی: ای کردیم آیا به شاخصه رسیده

 ماند؟  که تئوریزه شده است، باقی می نچهشود با آ ربط آنچه که عینی می _ 2بخش شاخصه )عینی شدن(  _ 1

 ( یعنی بگوییم که ما نُه روش الزم داریم نه اینكه نُه تا قاعده الزم داشته باشیم. س

 ه در درون آنها هم ممكن است قواعدی وجود داشته باشد. ( کج

است که هر یک از « تعمیم، تخصیص، و تقویم»( پس سه روش را برای تئوریزه کردن مطلب نیاز داریم که قواعد س

اینها ممكن است سه تا یا بیشتر از سه قاعده داشته باشند. سه روش هم برای شاخصه بیان کنیم. )نه سه تا روش نه 

روش نیازمندیم. حاال سه روش اول  6کردیم. پس به  بیانها با تئوری  ه تا قاعده(، سه روش هم جهت ارتباط شاخصهس

 خواهیم بیان کنیم.  را می« تعمیم، تخصیص، تقویم»آن قواعد 

 ( که باید به مرحله نظام تعریف برسد. ج

 ( یا نهایتاً به نظام معادله برسد. س

کند در نظام تقویم است. سه روش  های معادالتی را بیان می گوییم نظام تعاریف، که منزلت( نه آیا صحیح است که بج

است. و سه روش هم برای شاخصه نیاز داریم که باید روش « ربطی»دیگری که باید سه معادله را در بر بگیرد، معنی 

 ای باشد.  خاص شاخصه
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ف است سه روش هم برای معادله الزم داریم که ربط برای تعری« تعمیم، تخصیص، تقویم»( پس بگوییم سه روش س

 کند. و سه روش هم برای خود شاخصه خاص الزم داریم.  بین شاخصه و تعریف را بیان می

شود، آیا با فرض چنین کاری که یكبار نظام تعریف در نظام  ( که با این کار از جهت روشی، موضوع تكمیل میج

های آن نسبت به  کنیم و منزلت میلیارد را طبقه بندی می 7900صطالحات شود و کل ا اصطالحات بكار گرفته می

که می رسیم به یک مثالً از موضوعی بنام  استتوانیم معین کنیم؟ البته این کار دیگری علی حده  همدیگر را می

بار خواهیم تعریف ارائه دهیم این عمل یك می _که در طبقات جدول تعریف یک جائی را داراست  _« جامعه»

بكارگیری نظام تعریف است.... به عبارت دیگر کل بیرون و درون روی هم بر اساس اصطالحات یكبار مورد دقت قرار 

ای که نظام تعریف بدست آمده است، یكبار نظام تعریف را بكار  یک چیز هم بر اساس قاعده رونگیرد و بعد در د می

شود؟  نام بردیم، حاال آیا جدول تعریف سه بار بكار گرفته می« یمتعمیم و تخصیص و تقو»بریم که در اینجا بعنوان  می

آن است، یعنی کوچكترین موضوع شامل  اینای که  یعنی یكبار در مجموعه کل بسیار بزرگ، یكبار هم در مجموعه _

وع دیگر در موض 29گانه این یک موضوع که طبیعتاً  27شود؟ و یكبار هم بعنوان یكی از عوامل  در خاص بكار گرفته می

کنارش هست؟ مثالً اگر در یک زمان قابل مالحظه هست، حتماً تاریخ هم باید قابل مالحظه باشد. مثالً بتوانند 

یكبار هم باید موضوع را مورد  _هم تعریف ارائه دهند تا بتوانند برای این مرحله تعریف ارائه کنند  یخیمتغیرهای تار

بار باید بكار گرفته شود. آیا در اینجا ما نیز باید برای پیدا کردن شاخصه باید از دقت قرار دهیم. یعنی نظام تعریف، سه 

شاخصه، تئوری حكم بزرگترین منظومه را نسبت به  آوردنهمین سیر استفاده کنیم، یعنی بگوییم برای بدست 

مان نسبت  اص جامعهموضوعات عینی خارجی داراست نه اینكه آن نظام اصطالحات البته تئوری نسبت به اصطالحات خ

کنیم باید منزلت آن، منزلت ترکیب نسبتها  رسد یعنی آنرا تقویم می بزرگترین است. وقتی که به قواعد توزین می

آید چیزهای خاصی را از جامعه  مختلف تغییر( که در درون تئوری دیگری قرار دارد را بیان کند. وقتی که می ت)حاال

گیرد تا میزان نفوذ هر  را در این موضوعات بكار می« الحادی اسالمی، التقاطی»ف کند، مثالً اوصا خاصی ارزیابی می

توانیم بگوییم  حرکت یک جامعه را مشخص کند. آیا می ی حوهکدام را مشخص کند، تا بتواند جهت را مشخص کند، تا ن

در فرض وضعیت ثابت،  کنیم که وضعیت ثابت باشد. تای کوچكترین هست؟ مثالً فرض می 27که این عمل به منزلت 

یک مسئله است که باید یكسری « الحادی، التقاطی، اسالمی»هایی را که باید ذکر کنیم، این است که شاخصه  شاخصه
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تا باید اسالمی باشد. و  27تا التقاطی و  27تا بایدالحادی، و  27تعریف ما  81را تعریف کند، یعنی از  هایی ینیتتع

باشد. مثالً مفروض ما این » پیدایش، تغییرات، تكامل»یک طرف ضرب دیگر هم باید ضمناً این یک طرف ضرب هست، 

مرحله حیوانیت است و در همه « الحاد»بگوییم که  دایشاست. بر فرض اینكه در پی« تكامل»است که اسالم حتماً 

صطالح بلوغ حیوانی پیدا شناسی مان هم بتوانیم آنرا تعریف کنیم، یعنی بگوییم کودك در اول کار به ا مراحل انسان

 کند، نه اینكه بلوغ عقالنی و بلوغ تقوا پیداکند؛ می

 ( اال اینكه قائل به فطرت شویم.س

 ـ کمال نهایی, اختصاص به جبهه حق دارد3/2

کنیم. که مثالً اینگونه بایدبگوییم که عالم از نظر جامعه کمالی را که در پایان پیدا  ( حاال به آن اشكال وارد میج

کند، اوالً دو کمال روبروی همدیگر نیست، که بگوییم منتها الیه عالم هم الحاد. .. یعنی اوالً باید این فرض مورد  می

عالم هم الحاد و هم التقاط و هم اسالم کامل شوند. یعنی فطرت عالم به  مالشود در مرحله ک توجه قرار گیرد، که نمی

ه است. ثانیاً بگوییم فطرت عالم ذوات الحاد و التقاط را به نفع تكامل اسالم نحو مساوی برای تكامل هر سه قرار داده شد

بگوییم هر دوی اینها تا آخرین  مکند. )اول فقط الحاد و اسالم را مورد بحث قرار دهیم( چون اگر بخواهی تضمین می

کند، این مسئله هم عقالً، هم  شوند، یعنی بگوییم بعد از ظهور هم کفر تكامل پیدا می مرحله فطری هستند و کامل می

مساوی است و حال آنكه « فطرت بر ایمان»با « فطرت بر کفر»نقالً مردود است. زیرا این مطلب به این معناست که 

و اما الزبد فیذهب »کنید کفر باید محو شود. دلیل نقلی ما روایاتی مانند:  حرکت که نگاه می رچنین چیزی نیست، د

و الی آخر « و نرید انمن علی الذین الستضعف فی األرض»و یا « أما ما ینفع الناس و یمكس فی األرض»و « جفاءً

در رابطه با فطرت این گونه باید اعتقاد  گرا، «و العاقبه للمتقین»باشد که نقالً این مطلب برای ما تمام است که  می

 داشته باشیم، که کمال باید به توحید برگردد. 

 ( آیا الزم است که حتماً در این دنیا بر گردد؟ س

که  _ی این عالم  ( حاال صحبت می کنیم ظاهر ادله، مخصوصاً در شیعه این است که در آخر الزمان آخرین دورهج

تعبدوننی »هست که حضرت خاتم النبیین )ختم رسالت( و خاتم الوصیین )ختم وصایت( به  ی این عالم کاملترین دوره

شوند. این دلیل نقلی ما بود اما  پرستند و هیچ شریكی برای او قائل نمی شود. خدا را می ختم می« و ال یشرك به شیئاً
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سؤال مهم این است که آیا تكامل تا عالم  دلیل عقلی: از نظر عقل اگر فطرت بر دو پایه استوار باشد، دعوت به تكامل.

آخرت ادامه دارد یعنی کفر هم باید تا آنجا کمال داشته باشد یا نه؟ حتما باید قبول داشته باشید که وجود کفر وجود 

ای است نه وجود موضوعی یعنی برای کمال موضوعیت ندارد. پس بایدکمال برای جامعه تعریف شود و اینگونه  وسیله

 _فرض شود آنوقت آیا کفر هم الزم هست یا نه؟. .. « اسالم»کفر با اسالم برابر باشد. یعنی مرحله تكامل باید نیست که 

تا بتوانیم جامعه را در داخل آن تعریف کنیم تا بتوانیم عوامل متغیر را بدست  یماالن وارد شناختن نظام تاریخ شد

هوی و »باشد. « اسالم»تواند  می« تكامل»باشد و « القاط»تواند  می« تغییرات»باشد و « کفر»تواند  پیدایش، می _آوریم 

و کمال »در مراحل شرك جلی و شرك خفی است. « تغییرات میل»برای فرد در مرحله پیدایش حرکت است. « میل

و مربوط به اسالم و تكامل است. البته والت تاریخی که محور نگهبان این تكامل هستند، نسبت به کفر « اخالص له

دارند. این مسئله غیر از کل نظام والیت است که اشیایی که هم وسیله هم زمینه هستند، کثرت پیدا « عصمت»التقاط 

نیست و التقاط هم نباید و هم نمی تواند باشد، ولی آنچه که وسیله بروز این محور  فرکنند. در والیت محوری، ک می

شود )که خود کفر هست( تا این وسیله پیدا شود، اینها در نظام  شود، یعنی درگیری با کفر و آنچه که زمینه می می

گیرد. اگر بگوییم که  را در بر می اینهاهم « کلهم نمود هوالء و نمد هوالء»والیت جایگاه خاص خودشان را دارند و دلیل 

توانیم بصورت  آیا میمتناسب با مراحل است. مثالً اگر ستونی فرض کنیم، « پیدایش، تغییرات، تكامل»در چنین مراحل 

ی  فعل و ثمره»و « فعل موضوعات»دهید، آیا  اش قرار می سطری بگوییم که موضوعاتی را که در دسته بندیهای داخلی

تواند جزو قواعد تعیین شاخصه باشد؟ پس ما باید یک عوامل را در اینجا  عنوان کرد؟ آیا این هم می توان یرا م« فعل

 مشخص کنیم. 

هایی هم وجود دارد، آیا مقدورات اولیه )مقدمات شكل پذیر( و  که از یک هم نظر جامعه چنین اصل اگر گفتیم حاال

گیرند؟ یعنی اگر بخواهیم عوامل متغیر را  مقررات شكل گرفته عامترین موضوعی نیستند که بین کفر و اسالم قرار می

تواند معنی کفر و اسالم و الحاد قرار گیرد؟  می عینی ما، شاخصهبعنوان مبنای اینها وقتی خوب نگاه کنیم، در تعیین 

ولی آیا مقدورات )چه آدم و چه ابزار و چه منابع طبیعی باشد( تعینی و عینی نیستند؟ یعنی هم اسالم و هم الحاد 

کنند و  رفخواهند تص خواهند به اینها فرم بدهند تا تمدن متناسب خود را درست کنند، در موضوعاتی را که می می
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خواهد صورت گیرد آیا در اینها ضرب  هایی که می خواهند برای آن موضوعات انجام گیرد، و تبدیل لی را که میافعا

 شود؟  شود یا نمی می

به عبارت دیگر پس نتیجه این جلسه این شد که ما باید سه دسته روش را معین کنیم، در یک دسته از روشمان  یعنی

مان بازنگری داشته باشیم. و بعد شبیه همان  باید نسبت به قواعد نظام تعریفتعریف ارائه دهیم. در مرحله و تعریف 

انجام دادیم و گفتیم که دو مرحله دیگر را هم باید شبیه  میمکاری که در نظام اصطالحات کرده بودیم را در بخش تع

بعد گفتیم که باید سه مرحله  کاری که در نظام تعریف انجام دادیم انجام دهیم ـ باید یک موضوع را تئوریزه کنیم ـ و

و اشكال  نیدشود، آنرا به معادله خاص ک از تعریف را مشخص کنیم که در یک موضوع تئوریزه کردن عامترین آنها می

بندی از یک تا شصت و چهار را، که در معادله انجام  مختلف مفروض آن در معادله را باید مشخص کنید. چون که بارم

کند. پس باید قواعد معادله را بنویسید که در  حالت نیست، بلكه فرضهای مختلفی پیدا میدادید، همیشه در همین 

حقیقت معادله معنای نسبت اوصاف را به هم دیگر دارد؛ یعنی چه اوصافی است؟ اوصاف چیزهایی که در اینطرف قرار 

کند. اگر این اوصاف را مالحظه کنیم  می کند که، اوصاف اینكه در جامعه چه چیزهایی باید باشد، را بیان دارد و بیان می

که عامترین آن را ـ جامعه  رضو عامترین عواملی را که در تاریخ برای توسعه و تكامل جامعه است را، پیدا کردیم. بر ف

خواهد  دهد. یعنی می در جریان تاریخ ـ فرض کردیم و گفتیم هیچ چیز در تكامل تاریخ، که تكامل جهت را نتیجه می

نیست، آن وقت محصوالت این چیز « الحاد و التقاط و اسالم»معه را در آن کل معین کند، هیچ چیز عامتراز جای جا

را در خودش ضرب « پیدایش، تغییرات، تكامل»گرفته و شكل پذیر است، که انگار دوباره  لعام که مقدورات اولیه شك

ظه کنیم یا نه؟ و اگر باید مالحظه کنیم، باید کردیم. حاال محل بحث این است که آیا باید چنین چیزی را مالح

مالحظه کنیم، آیا  «فعلفعل موضوعاً و موضوعات فعل و نتیجه »مشخص کنیم که اگر سومین قسمت آنرا بعنوان 

ی آنها هست و  هایی که درباره شود یا نه؟ تا بر اساس آن بتوانیم اشیایی که وجود دارد و برنامه آخرین قسمت بحث می

 آثاری که دارد را معین کنیم تا ببینیم که آیا در اینصورت به شاخصه رسیدیم یا نه؟  ثمرات و

صلی ا... علی محمد اله الطاهرین و  



 بسمه تعالی

 های کالن اقتصادی مدل تنظیم سیاست

 31جلسه 

 30/03/1377تاریخ جلسه:  3112جلسه:  کد

ها  آمده که اقتصاد و امنیت در تعامل با همدیگر هستند و در عینیت هم هیچ تعارضی بین آن حسینی: در این جا برادر

ها  دهد. در حالی که استدالل ما این است که این دو در عینیت با همدیگر در تعارض هستند و قطعاً یكی از آن رخ نمی

 کند. پیدا می یتگیرد و حتماً یكی بر دیگری اولو محور قرار می

شود با اصطالحاتی نظراتمان را  خوانم تا ببینیم آیا می ر چهار صفحه به بنده ارائه شده است که خدمت شما مید طرحی

بر آن اعمال کنیم یا خیر؟ در اوّل صفحه فرازی از نامة اما علی ـ علیه السّالم ـ به مالک اشتر آورده شده است که در 

نیكی رفتار شود و از آن طرف هم مواظب باشند که احتكار نكنند  به رانآن جا توصیه شده است، به بازرگان و صنعتگ

 ها باعث زیان نشود. تا سود جوئی و گران فروشی آن

 طرح از این قرار است: بسم اهلل الرحمن الرحیم  متن

منیت های کلیه اقتصاد کشور در زمینه اصالح ساختار اقتصاد کشور، امنیت اقتصادی. اگر ا گذاری ای بر سیاسیت مقدمه

اقتصادی را تأمین شرایطی که فعّال اقتصادی، بتواند اهداف و وظائف خود را در چار چوب قانون تعقیب نماید تعریف 

بود، لذا این دو را باید در یک تعامل مورد تجزیه و تحلیل قرار  اهدکنیم. رابطه امنیت و اقتصاد یک رابطه متقابل خو

را در عرصه اقتصاد، که تأمین کنندة فضای مناسب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی  داد، به این معنا که یک بار باید امنیت

های امنیت  از مؤلفّه لّفهدهیم و بار دیگر اقتصاد را به عنوان یک مؤ های اقتصادی است، هدف قرار  جهت استمرار فعالیت

 کنیم. ملی مورد توجه قرار داده. و تجزیه و تحلیل 

از زیر « اقتصادبرای امنیت» آوریم و از آن جا که  ت برای اقتصاد را در این بحث میگفتند که امنی ایشان می البته

که آقای  -های دیگر باید به بررسی آن بپردازند های امنیت ملی است، از حیطه بحث ما خارج است و گروه مجموعه

 -نادران گفتند طرح آن را هم بیاورید

امنیت را نیز باید مورد توجه قرار دهیم، روش مرسوم در همة سطوح بحث امنیت اقتصادی رابطه ثروت و قدرت با  در

 تحلیل این است که امنیت. بیشتر به دارا تعلق دارد تا ندارها.
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رسد که امنیت برای دو گروه فوق الذکر معنای  ها، به نظر می های مربوطه به پایگاه گروه گیری نظر از جهت صرف

کنند و بیشتر به امنیت دلبستگی  طبقات ممتاز در واقع بیشتر احساس ناامنی میمتفاوتی دارد. از یک سو نخبه گان و 

دارند، چون آنان چیزهای زیادی دارند که باید حفاظت شود، و از سوی دیگر افراد تهی دست بیشتر نگران بقای مادی 

جاد کننده فضای نسبی امن تواند ای خود به طور روز مرّه هستند؛ لذا توجه به یک سیستم تأمین اجتماعی مناسب، می

اقتصاد  هاقتصادی باشد، و از این طریق اطمینان خاطر نسبی برای اقشار ضعیف جامعه فراهم گردد. لذا امنیت در عرص

 امنیت برای اقشار ضعیف جامعه.  -2امنیت برای صاحبان سرمایه و طبقات ممتاز  -1توان به دو گروه تقسیم کرد:  را می

که کلمه نخبگان و طبقات ممتاز برای صاحبان سرمایه و ثروت بار ارزشی دارد و کلمات  همین قسمت بحث شد در

امنیت « نخبگان، طبقات ممتاز»بسیار بدی انتخاب شده است. لذا قرار شد اوالً این قسمت اصالح بشود و به جای کلمه 

پذیرش افراد جلسه قرار گرفت و امنیت برای اقشار  موردبرای صاحبان سرمایه یا امنیت برای سرمایه قرار گیرد و 

ضعیف و آسیب پذیر نیز قرار شد، تغییر کند. دومین اصطالح این که ایشان امنیت را در دو قسمت برای صاحب سرمایه 

 ظرو اقشار ضعیف قرار داده بود، نكته ای که باید مورد توجه باشد، تقسیم امنیت به سه قسمت است، تا بحث مورد ن

م بتواند در قالب آن قرار گیرد. سه قسمت عبارتند از: امنیت سرمایه، امنیت برای نیروی کار، امینت برای مصرف ه

کننده که این تقسیم فی الجمله مورد پذیرش قرار گرفت و تا آخر طرح قرار شد بحث پیش برود و در صورت لزوم به 

تند بهتر است امنیت برای نیروی انسانی غیر شاغل باشد، گف ،سه دسته تقسیم شود. دربارة امنیت برای مصرف کننده

آید که نیروی غیر شاغل باید در قسمت تأمین اجتماعی برود که امنیت کار،  چون قسمت شاغلین در نیروی کار می

 شود. سرمایه و تأمین اجتماعی می

بیان خواهد شد. اوالً نگاه این  ( حجت االسالم و المسلمین حسینی: این تقسیم از پایه باطل است که علت بطالنشج

سازد، چون اسالم نخبگان را تقوا و پرهیزگاری نسبت به خدای متعال تعریف  ای به انسان با اسالم قطعاً نمی گونه

و هرگز ولو یک مورد، برای صاحبان سرمایه و ثروت به عنوان نخبه در تمام قرآن « ان اکرمكم عند اهلل اتقاکم»کند  می

هل انبئكم باالخرین اعماال »یف نشده است. بلكه در قرآن علیه کسانی که همّشان را سعی در دنیا کردند یک بار هم تعر

که باید اهل دنیا  یکه باید به این مطلب توجه کرد. بنابراین ما از گرده کسان« الذین ذلّ سعیهم فی الحیوه الدنیا

ل خدا ـ صلّ اهلل علیه و آله و سلم ـ از این نخبگان خبری ها را نخبه بدانیم و در سایة رسو هستند بار بكشیم، نه آن
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نیست، و جناب خدیجه که اموال زیادی داشته، به این دلیل محترم بود و هست که تمام این مال را در راه خدا قرار 

گی به افزایی نكرد، و وقتی که اهل مدینه خواستند بر گردنند و گفتند برای رسید ارزشداد، و اصالً برایش حساب 

برای جنگ یک بار « تهلكه«. »ال تُلْقُوا بِأیْدِ یكُم إلَی التَّهْلُكَه»درختان خرما پنج سال جنگ را تعطیل کنید، آیه ناز شد 

هم به کار نرفته است، بلكه برای هالکت و برای این که دست از جنگ بكشند و به افزایش مال بپردازید به کار رفته 

 است. 

فرمایشات وجود مبارك امیر مؤمنان علی ـ علیه السالم ـ از نهج البالغه استفاده کردند، معنای آن چه که از  درباره

کند. به عبارت  چارچوب قوانین اقتصادی چهار چوبه ای است که هرگز تضمین ارزش افزایی دائم برای سرمایه نمی

وقتی که کلیه انحصارات و شخصیت  دیگر انحصار در آن ممنوع است. همان طور که در قانون اساسی هم آمده است،

حقوقی سرمایه جزء درباره دولت اسالمی و اوقاف را حذف کنید، امنیت سرمایه دائم افزایی ندارد، و به اصطالح در حال 

 اهایی باشد، آن هم نه ریسكی که جاده ر یک نحوه تحرکی است که این تحرك باید مرتباً توام با یک نحوه ریسک

ها با همدیگر که در کسر و انكسار  قرار داده باشد، یعنی در تضارب و برخورد قدرت ریسکمخصوص یک عدة خاص 

 مرتباً عده ای حذف شوند. 

شود. نه این که قوانین  کار کنند ، بحث قانون احتكار و سود طرح می  قسمت اول برای تُجّاری که در آن دستگاه این

ی خاص و خارج کردن مال از اختیار صاحب، به صورتی که برایش حمایت کند از منحصر کردن کارها ) به دست عده ا

 شود، دیگر معنای خصوصی را پیدا می کند. مشاهدهشخصیت حقوقی خصوصی قائلند. شخصیت حقوقی هر در اسالم 

هلل اِنّ اَکرمكُم عِند ا» در آن قسمتی که گفته اند اقشار ضعیف، این است که امام از کالم خداوند می فرمایند:  اما

یعنی گرامی ترین را با تقوی ترین معنی کردند.همین ضعفایی که شما می گفتید اقشار ضعیف، گفته اند: « أتقیكُم

. امنیتی را که ایشان در نظام سرمایه داری معنی کردن، بله «نمیک موی کوخ نشینان را به کاخ نشینان عوض نمی ک»

، آر آمد می دانند و دائم افزایی اقتصادی برایش قائل هستند و در نظام سرمایه داری، سرمایه دار را نخبه، ممتاز

وسیله قوانین  هها را ب شود، آن دهند. اقشاری که محرومیت برایشان تحمیل می ابزارهای الزم را در اختیارش قرار می

 کنند و این با دستگاه اسالمی اصوالً موافق نیست. پذیریشان را کم می بیمه و امثال آن درجه آسیب
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های کارگری نیست، بلكه مردمان مؤمن هستند، مردمان مؤمن شاغل سرمایه دار باید  های فشار، اتحادیه وقت گروه آن

علیه سرمایه داری حرف بزنند، یعنی کسانی که از بازاریان علیه شاه قیام کردند، به عشق به دست آوردن پول بیشتر 

االخر مالحظه کردند و قیام کردند. تعریف انسان در دستگاه نظام  ومها کار شاه را منهای ایمان باهلل و ی نبود، و این

سرمایه داری همان تعریف انسان اتو منیک اقتصادی است، که به دنبال بهینه کردن سودش است و این تعریف با 

 سازد، یكی نیست، بلكه دو تا هستند.  دستگاه ایمانی نمی

، در بخشی امنیت که برای «امنیت برای اقتصاد یا اقتصاد برای امنیت»جمله دومی که در مقدمه ایشان بیان کردند  اما

اقتصاد باشد، موضوع صحبت نیست و بر عكس آن است. بخشی که اقتصاد برای امنیت است، موضوع بحث، اقتصاد 

 ها بحث امنیت است. است، که بحث اصلی آن یاست، اما بخشی که امنیت برای اقتصاد باشد، مال گروه سیاس

گر موضوع بحث امنیت باشد، هر چیزی که باشد خارج از اقتصاد است و اگر موضوع بحث اقتصاد باشد، آن وقت ا پس

 درجه فاصله است. 180گیرد. یعنی بین این دو عنوان  موضوع بحث قرار می

ما اگر رود. ا شود، داخل سیاست می گیرد؛ یعنی امنیت محور می ( چون اقتصاد برای امنیت مورد بررسی قرار میس

 رود. گیرد، در اقتصاد می امنیت را برای اقتصاد مورد بررسی قرار 

 شود. ( خیر! آن آثار اقتصاد در امنیت میج

هایی باید برای اقتصاد فراهم باشد. اقتصاد چه چیزهایی را الزم دارد؟ اقتصاد  ( آثارش مد نظر نیست، بلكه چه امنیتس

 چه اثری دارد.خواهد، غیر از این است که اقتصاد  چه می

شود،  توان چند فرض بیان کرد. فرض اوّل: تعریف اقتصاد به صورت سرمایه داری می خواهد ، می ( در اقتصاد چه میج

شود،  خواهد. فرض دوم : تعریف اقتصاد منحصر به تعریف سرمایه داری نمی این جا اقتصاد، جامعه سرمایه داری را می

ها  خواهد. این موفق است، لذا اقتصاد نظام سرمایه داری را می یدر سرمایه دار آن جا پیش فرض گرفته شده که اقتصاد

هاشمی رفسنجانی پیدا  گردند. یعنی مردی قاطع تر و نیرومند تر از آقای هر چه هم به آب و آتش بزنند، بر می

 مدیراند، درست نیست، خواهند و کار نكردن شود مدیران نمی کنند، که بتواند سفت بایستد، و این که گفته می نمی

 محال است زورشان به جامعه ای برسد که گستاخی انقالبی پیدا کرده است.
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توانند این کار را انجام دهند. به فرض که سرمایه داری هم بیاید، با گستاخی  قدرت تحقیر ملت را ندارند، و نمی مدیران

شكند. گستاخی انقالبی در حدی پیدا شده  را می کند که خودش شود و به حدی غیر متعادل کار می انقالبی عجین می

توانند بپذیرند که به وسیله  داری است؛ یعنی مردم نمی مایهاست که حتی منهای مذهب، این گستاخی شكنندة سر

د، شون سرمایه دار تحقیر شوند. بیایند آمار بگیرند، جوانهایی که مثالً لیسانس هستند و اآلن از دانشگاه وارد بازار کار می

سرمایه داران باشد و  وزنخواهند زندگیشان هم  ها می توانند قبول کنند. این ها زندگی لیسانسی امریكائی را نمی این

گویند ماشین، خانه، الكل و شرب و کلیه  این معنای پیدایش شدید گستاخی انقالبی در یک ملت است، یعنی می

شود، الزم داریم و حتی کار متناسبش را  ویزیون نشان داده میخصوصیاتی که انگیزش آن در جامعه به وسیله مثالً تل

پذیرد پست تر از کسی باشد که پدر آن  گستاخی انقالبی این است که او نمی نایهم حاضر نیستند انجام بدهند. مع

ین تری شخص سرمایه ای یا سهام دارد و زندگی بسیار باالیی دارد و این به عنوان کارگزار او در زندگی بسیار پائ

 پذیرد. زندگی بكند، قطعاً این را نمی

این در بخشی از نیروها هست که تولدشان در دوره غیر انقالب بود. و در بخشی است که دین نتوانسته هنوز کار  و

آمدی خودش در پرورش سازمانی افراد را به اوج برساند. ولی به هر حال اآلن حدود دو میلیون نفر در جامعه قرآن 

خوانند و وقتی فردا وارد بازار شدند و  را می« عند اهلل اتقاکم رمكمانّ اک»ها آیه  د و یا حافظ قرآن هستند،و اینخوانن می

 شود. کند، یک تیپ حزب اهلل جدید وارد بازار می خوانند، توجه به دنیا را تحقیر می دیدند قرآنی که می

 (هنوز اعالم نظر خاصی نسبت به هر طبقه ای نشده است.س

 (چرا؟ درکلیات صورت گرفته است.ج

 (کلمه نخبگان و طبقات که بر داشته شد، و امنیت نیروی کار و سرمایه شد.س

کند و بحث بر سر نیروی کار نیست؛ یعنی ما نیروی مؤمن داریم نه فقط نیروی  (خیر! خود امنیت سرمایه، تحقیر میج

پذیرد.انگیزش بر اساس سرمایه را  جاهل، تحقیر سرمایه را نمیپول، عالم باشد یا  کار؛ نیروی مؤمن پول دار باشد یا بی

و به عنوان یكی از عوامل تولید، ایمان به تولید و مصرف را اصل قرار  دندپذیرد. این جا فقط کار را موضوع قرار دا نمی

گوید زندگی  نمی کند و دادند. در جامعه ما ایمان منحصر به تولید و مصرف نیست، یعنی برای زنده بودن زندگی نمی

چه بخواهیم یا  ارد،ها قابل آمارگیری و حساب و کتاب هست ـ تعدادی مرده د زیباست. سراسر ایران در روز ـ این
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ها یک مراسم مذهبی دارند، این مراسم مذهبی، در تدفین آن صحبت از عالم قبر و قیامت است، در  نخواهیم این

، از نشت و برخاستش و از کلماتش مثالً شما زنده باشید و خدا رحمتش سخنرانی آن صحبت از عالم قبر و قیامت است

گذریم. پای دفن افراد نسبتاً الابالی باز خیلی از  کند و خدا با ائمه محشورش کند، که به راحتی از کنار این کلمات می

ر دفنش، حسین حسین کنند، یعنی جوان روانشناسی خوانده و خودش هم تردیدهایی دارد، ولی د جاها سینه زنی می

 خواهند به فریادش برسد. زنند و از امام حسین )علیه السالم( می کنند و به سینه می می

 

گیریم همان طور که پارك و فوتبال  گیرد، و اینها را ما ندیده می کارها پرورشی است که در جامعه انجام می این

زار مجلس ختم در سراسر آن است. و مردم هم به تشكیالت پرورشی است، این کشور حداقل طبق آمار در روز، ه

 کنند. حساب همكار یا قوم و خویش یا دوست باالخره در مجلس ختم حضور پیدا می

ها بیشتر  کنند و در خیلی مجلس صد نفر شرکت می -در هر هزار مجلس -حداقل در روز در هر مجلسی متوسط یعنی

گیرند. غیر از ماه رمضان و محرم و صفر  است، یعنی روزی صد هزار نفر تحت پوشش تبلیغاتی توجه به عالم قبر قرار می

بینند. بشر اگر ایمانش  کنند و اثرات این امور را نمی که خیلی بیشتر است، بعضی با این مسایل کودکانه برخورد می

هزار نفر در آن تحت  100ها درست است. اگر دستگاهی که شما دارید، روزی  فقط به تولید و مصرف باشد، حرف این

 جلسپوشش تبلیغات غیر از تولید و مصرف باشند، غیر از ماه محرم و ماه رمضان تقریبا اگر در روزهای عادی هزار م

نفر خواهد  100ای  نفر، جلسه 100هزار مجلس است و در سراسر کشور که مالحظه شود، به جای جلسه ای  10است 

میلیون نفر تحت پوشش تبلیغاتی هستند، مخصوصاً روزهای  1شود، که در واقع  هزار می 10ضرب در  100بود، یعنی 

 باشند. میلیون نفر است که تحت تبلیغاتی می 10میلیون و  30میلیون نیست ، بلكه صحبت از  1خاص که صحبت از 

 از را جامعه ها مغفرت طلب و خیرات این نباشد، مردم در …این طور نیست که صحبت از مرگ، آخرت و  یعنی

 دنیار از که ای مرده اروپا مانند نباشند، قائل چیزی اصالً مرگ برای مردم اگر! بله. کند می متمایز اروپایی های جامعه

کنند، بعد یک بلوك  متری زیر زمین را می 10در حدود  مكانیكیگذارند، با بیل  دارند داخل تابوت می ، بر میدرو می

خورند که  روند در رستوران شراب می شود، و بعد هم می گذارند که همان جا پرس می سیمانی مثل ستونی رویش می
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 تگاهشود و نذر حلوا است و این دس د و نقل آخرت میکنن ها شیون می در غصه نباشند. این غیر از رسمی است که مدت

 پرورشی دیگری است.

باشد. به نظر من جدا کردن اقتصاد از فرهنگ اجتماعی و نظر  ها نشانة نشناختن این جامعه می بعضی کارشناس کار

های  ابهای مقدسی است، که آن کت دادن دربارة آن غلط است. شما یک فرهنگی دارید که در این فرهنگ کتاب

شود، در حالی  قرآن که هر روز چقدر چاپ می ثلها نیست، م مقدس میزان و تیراژ چاپش قابل مالحظه با دیگر کتاب

های مصرفی نیست که مال یک کالس باشد و از بین برود، یا مفاتیح و روضه و اشعار و نوارهایش چقدر  مثل کتاب

 ها را انكار کرد. شود آن میها به اندازه ای است که ن شود و حجم این منتشر می

مردم کشور ما حتی مؤمن به خدا و اخرت نبودند و قرار بود درباره این مردم فرهنگ شناسی شود، و فرهنگ مردم  اگر

هایی است که در کاغذ و کتاب و پیش خودشان  ها صحبت توان مثل این کارشناسان صحبت کرد. این تعریف شود، نمی

فرض کنند و برای آن حكم بدهند و آن انسان خیالی  ییالخورد؛ یعنی برای خودشان یک انسان خ تكرار کردن بدرد می

ها و غیر  اصالً کاری به تالوت قرآن و غیره ندارد، اآلن در ماه رمضان خیلی از نقاط جلسه قرائت قرآن چه بین جوان

ه ک یهزار نفر شنونده داشته باشد، پای قرآن 100ها رسم شده است. این مطالب مهم است که حاج آقای قرائتی  جوان

آید یک جلسه من خودم با این  کند و همه اش هم نقل آخرت است. به نظر می ایشان به صورت خاصی تفسیر می

زنند،اصالً در عالم دیگری هستند، این اقتصاد این  ها خیلی پرت حرف می آقایان داشته باشم، تا معلوم کنم که این

 همه اش تبلیغات مصرف و تولید است؟ ،شورطوری یعنی چه؟ آمار گرفته شود تا معلوم شود تبلیغات ک

دهند تا از آخرت صحبت شود، خیلی هستند. زمان شاه که ساواك از آخوندها آمار  جمعیتی از مردم که پول می حجم

توان گفت با مقایسه آن زمان با این  گرفت، گفت: در سراسر کشور صد هزار آخوند هست، در حالی که به جرأت می می

ها و  که مخروبه بوده ساخته شده، انواع نوحه هایی زادهبرابر شده است. تعداد مسجدها، امام 1زمان، جمعیت طالب 

خورند. حتی  هزار نفر از نقل آخرت نان می 100ها همه نقل آخرت است؛ یعنی  نوارهای مذهبی اضافه شده و این

 وچكی نیست.های ک ها رقم میلیون زائر در سال دارد و این 12حضرت رضا ـ علیه السالم ـ 
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جامعه شناسی و فرهنگ شناسی نكردن و نظر دادن دربارة اقتصاد، بسیار گمراه کننده است، بله! فرهنگ انگلستان  پس

و فرانسه را بشناسید و نسبت به عالم دنیا و آخرت، ببینید چگونه هستند و فرهنگ مردم ایران را بشناسید و حتی 

 را معلوم کنید. ها رهنگتفاوت این ففرهنگ افغانستان، پاکستان را بشناسید و 

آیند، جمعیت نماز گزار حداقل یک میلیون که  میلیون نفر می 1گویم که در نماز عید مقام معظم رهبری  نمی من

روند.از نماز جماعتی  هست. جمعیتی که در سراسر ایران اگر در سه وقت نرود، حداقل در دو وعده به نماز جماعت می

های فشار  دهند. بنابراین گروه درباره آخرت انجام می منفر باشد و این مناسک را مرد 100تا نفر  200نفر تا  20

 مردمی، اتحادیه کارگری نیست.

 -3امنیت برای نیروی کار  -2امنیت برای سرمایه  -1(اول دسته بندی کالنش مالحظه شود. در دسته بندی کالن س

 شغل دار.امنیت اجتماعی یا امنیت برای قشر غیر کار و 

 آورد. (خیر! ما برای مؤمن امنیت داریم. یعنی انگیزش سرمایه داری، امنیت برای ایمان نمیج

 …(پس امنیت برای ایمان، امنیت برای سرمایهس

های به مذهب  (خیر!اوالً نظامی داریم انقالبی است و انقالبش هم اسالمی است و این نظام انقالبی اسالمی یک پایگاهج

داده است. یعنی گفته رهبری باید از دین باشد، و شورای نگهبان حاکم بر قانون گذاری باید از دین باشد، در خود نظام 

قوه قضائیه باید از دین باشد و قوه مجریه اگر به تنفیذ دین نشود؛ مورد قبول نیست، یا گفته وزیر اطالعات باید مجتهد 

هایی بین مردم ندارد. یعنی دین در این جا قدرت  ها یک پشتوانه هها همه نقل دین است و ثانیاً این پایگا باشد و این

حالل و حرام نیست، دین  تدارد، نادیده گرفتن قدرت دین و حرف زدن درباره دنیا اشتباه است. حجت روی معامال

مرش را برای کند که ع کند. یعنی انسان شریف را انسانی تعریف نمی انگیزش بر اساس دائم افزائی سرمایه را تخریب می

 گذارد. سود می

 ( نخبگان و ممتازین که برداشته شد.س

 ( خیر، نخبگان ایمانی را به جایش بگذارید. حال بر اساس نخبگان ایمانی که از اقشار مختلف تشكیل شده اند.ج

 شود؟ امنیت برای ایمان قسم دوم چه می -شود ا (پس قسیم آن چه میس
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تكامل ایمان برای نخبگان ایمانی باشد که در مرحله اول، این نخبگان روحانیت و  ( امنیت ابتدا باید برای توسعه وج

ترین مرجع در حوزه اگر یک سطر  رهبری هستند، بلكه نخبگانی هستند که در قانون اساسی پایگاه دارند که کوچک

 خرند. بنویسد، بیشتر از رئیس کارخانه حرفش را می

 …گان ایمانی (امنیت برای ایمان یا مومنین و نخبس

 ( نخبگان ایمانی، روحانیت است.ج

 شود. نخبگان ایمانی هستند و که روحانیت یا رهبری می 1(کد س

( در این صورت هر گونه تبلیغی و انگیزشی که بر اساس این نباشد، مردود است؛ یعنی امنیت سرمایه و به نسبتی که ج

این باشد و عامل دوم بشود. یعنی آقایان متوجه نیستند که چه  دهند ، مطرح است، نه این که آن قسیم ها اجازه می این

ای با این آقایان  آید، حتماً باید جلسه ایستند. به نظر می می ظهورشضرری دارد و وقتی ضرر ظاهر شد، آن وقت مقابل 

الم زندگی کنند که معلوم نیست. کجا ی ع کند کجا باشد. به گونه ای از اقتصاد بحث می گذاشته شود، فرقی نمی

سرمایه یا هر  یتخواهند، امنیت برای توسعة انگیزه یا ایمان الهی که تعریف امن کنند،مردم زیر سایه خدا نان می می

شود و حرف دوم این است که اگر این گونه شد، وضعیت سرمایه به گونه ای که در  چیز دیگری به تبعیت از او تمام می

 نظام سرمایه داری است، نخواهد بود.

خواهیم نظام سرمایه داری پیاده شود و این نتیجه عملشان است و مرتباً نباید گفت به  گویند ما می ها اصالً نمی ( اینس

 گویند ما حرفی از نظام سرمایه داری نزدیم. گونه ای که در نظام سرمایه داری است، چون می

کند و جامعه را به این دو قشر تعریف  مالحظه می آید. سرمایه داران و کارگر را هم علی حده (نظام سرمایه داری میج

 کند. می

 کنیم؟ ( ما جامعه را به چیزی تعریف میس

(ما اصالً خط کشی تولید و مصرف را قبول نداریم، بلكه خط کشی اسالم، التقاط، الحاد هست و سرمایه اصالً در آن ج

 مطرح نیست.

 ( این که طبقات جامعه شد؟س
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سرمایه  -م نسبت به اقتصاد یک چیزهایی را حق دانسته و حق هم همان است که عبارتند از: اگوئیم اسال ( بعداً میج

هرگز امنیت به صورتی که خودش شخصیت حقوقی برای خصوصی داشته باشد ندارد، و برای بخش اوقاف که منافع 

 که بعداً است، مخالف اسالم است. تعاریفیعموم است و دولت باید داشته باشد. از اول این تعریف با کل 

 (می توان نظرات مخالف را نوشت و معلوم کرد.س

کند به آزادی مدنی، حاکمیت قانون، کادر تصمیم گیران سیاسی، مناقشات داخلی  (فضای امن سیاسی را تعریف میج

د دولت به قراردادها، حاکمیت، بوروکراسی اداری و کیفیت نظام اداری، فساد مالی و تخلفات اقتصادی، میزان تعه

 …دول خارجی و  ااحتمال مصادره دارائی و احترام به حقوق مالكیت و روابط ب

 خواهد، الزم است. ها در ایجاد فضای امن سیاسی که دولت برای امنیت جامعه می (می گویند اینس

ردم اصل قرار داده است. ( دلیل پرت حرف زدن ایشان این است که آزادی مدنی و دموکراسی را برای بازی دادن مج

دموکراسی مذهبی در این جا اصل است، یعنی جای اصل آزادی مدنی جریان تكامل گسترش اجتماعی مذهب اصل 

توسعه حضور ارادة اجتماعی در جهت  شود، یاست. توسعه حضور مردم یعنی آزادی مدنی این جا براین اساس تعریف م

 شود. مذهب برسمیت شناخته می

های کلیدی را دارند، مذهب اسالم  پذیرید؛ یعنی برای افرادی که پست ر هر توسعه حضوری را شما نمیعبارت دیگ به

تواند کلیمی و اقیلیت یا الئیک باشد هر چند مردم به او رای دهند. بعضی از چیزهایی  شرط است؛ رئیس جمهور نمی

شود، این جا  تعطیل می« جامعه »وزنامة شد، مثل ر تههای اسالمی است، اگر در یک روزنامه نوش که خالف ارزش

 شود و اصالً با هم سازگار نیست. حاکمیت قانون، حاکمیت شرع می

 ( قانون شرع که غیر از قانون اساسی نیست؟س

گوید، این است که آزادی مدنی اساس پیدایش قانون است، دیگر شورای  ( خیر! معنای حاکمیت قانونی که ایشان میج

آزادی مدنی که در این جا گفتند و قید جمهوری اسالمی را نیاورند، قانون در غرب از دموکراسی در  خواهد. نگهبان نمی

 آید. می

 شود، حاکم باشد. گرایی که داده می گوید، یعنی در کشور همان شعار قانون ( خیر! حاکمیت قانونی که ایشان میس
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پذیرند،  داری را تلفیق بكنند و مردم این تحقیر را نمیخواهند سرمایه  کند، چون می ( چرا قانون حاکمیت پیدا نمیج

شود، به عبارت دیگر قانون، مجرای جریان انگیزش جامعه است. هرگاه قانون در هر کشوری کار  حاکمیت قانون نمی

ر ما خواند، مثل ماشینی که بنزین متناسب نداشته باشد. مكانیزم گردش انگیزه به نظ نكند، حتماً با انگیزش مردم نمی

ها در گیر  قانون است و آن جائی که قانون جریان ندارد، حتماً مكانیزم یا ساختار جریان انگیزش اجتماعی با انگیزه

 ها یكی باشد، مجری قانون خود مردم خواهند بود.  است. و آن جائی که با انگیزه

 …کادر تصمیم گیران مناقشات

 ( کادر تصمیم گیران یعنی چه؟س

که کادر تصمیم گیران سیاسی برایشان یک نظام اقتصادی همگِن با انگیزه و درگیرهای آن روشن ( به دلیل این ج

شود یا طرف داران عدالت اجتماعی و  کند، وقتی مسئله خط چپ و راست مطرح می نیست، مناقشات داخلی پیدا می

وجود ندارد، یعنی انگیزه هست،  شود، به دلیل این است که نظامی برای رسیدن به تفاهم طرفداران سرمایه مطرح می

 ولی مجرای آن مشخص نیست.

خواند. فساد مالی و تخلفات،  خواند و اصوالً با نظام اسالمی نمی اداری هم نظام آن با نظام سرمایه داری می بورُکراسی

ات متعددی داشته اند که باید با این آقایان جلس که کالً بازگشت این الفاظ به این است که فرهنگ جامعه را نشناخته

ها را کم کرد. هر چند با تغییر  را از دستشان گرفت و سرعت آن بزارشانتوان ا باشیم که با فرض تغییر نظرشان می

ها را  سال در این بحث کار کردند و عقل آن 20نظرشان هم به خاطر ملكه شدن نظرات ممكن نیست، چون مثالً 

 توان عوض کرد. نمی

-2مالحظات مربوط به مخاطرات سیاسی  -1ا برای امنیت سرمایه دو بخش ذکر کردند ه ( خالصه این که اینس

فضای امن سیاسی مرتبط با  -1مالحظات مربوط به مخاطرات اقتصادی، خود مخاطرات سیاسی را هم دو بخش کردند 

 فضای امن سیاسی مرتبط با رفتار دولت. -2رفتار جامعه و مردم 

های کارگری، را دیده و همچنین  های فشار مردمی، اتحادیه ا رفتار جامعه و مردم، گروهدر فضای امن سیاسی مرتبط ب و

های چریكی، خشونت و ارعاب  فضای تبلیغاتی نا مناسب بر علیه صاحبان سرمایه، احتمال جنگ داخلی و فعالیت

 سیاسی و تشنجات سیاسی ناشی از آن ذکر کرده است.
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آزادی مدنی، حاکمیت قانون، کادر تصمیم گیران سیاسی، مناقشات داخلی فضای امن سیاسی مرتبط با دولت،  در

حاکمیت، بوروکراسی اداری و کیفیت نظام اداری، فساد مالی و تخلفات اقتصادی، میزان تعهد دولت به قرار دادها، 

کرده است و  ها است( و روابط با دول خارجی را ذکر احترام به حقوق مالكیت )که منظورش احتمال مصادره دارائی

تواند فضای امن سیاسی درست کند. و مالحظات مربوط به مخاطرات اقتصادی  گفته از طریق این پارامترها دولت می

 -3برقراری نظم اقتصادی  -2های اقتصادی  ثبات سیاست -1برای امنیت سرمایه را در سه بخش ذکر کرده است 

 خطر. ککاهش پذیری ریس

ـ پایداری  2ها و مقررات اقتصادی شفاف و روشن اعالم شود، ادی گفته اـ باید سیاستهای اقتص باب ثبات سیاست در

ها و  ها و پیش بینی بحران ـ تنظیم سیاست 3های اقتصادی،  گیری ها و حداقل نمودن تغییرات در تصمیم در سیاست

بندی به آن که  قتصاد و پایو ثغور دخالت دولت در ا دودـ تعیین ح 1های مناسب جهت مقابله با آن،  اتخاذ سیاست

 شود. ها عمالً این حد و مرز دخالت دولت روشن می های بعد ذکر شود چون با اعالم سیاست باشد در فصل

ها و اعالم مقررات نهادهای اقتصادی، مالی مرتبط به دولت ) یعنی حداقل کردن  ـ به حداقل رساندن بخش نامه 1

 اقتصادی(.بوروکراسی دولتی در عملیات بنگاه 

های اقتصادی و نهادهای تصمیم سازی،  ـ ایجاد هماهنگی الزم در تصمیم گیری 1برقراری نظم اقتصادی گفته:  در

ایجاد رویه ای واحد جهت  -3ها  روشن شدن حقوق مربوط به مالكیت -2یعنی هر قسمتی برای خودش تصمیم نگیرد 

اقتصاد کشور ) اقتصاد زیر زمینی به فعالیتهای مخل  مهای مخل نظ های اقتصاد زیر زمینی و فعالیت بر خورد با فعالیت

ایجاد رویه ای  -1شود، مثل دالر فروشی، ارز فروشی یا نقل و انتقاالت سرمایه و کاال با تلفن(  اقتصادی کشور گفته می

دگی به تأسیس نظام حقوقی و دادگستری مناسب جهت رسی -1واحد جهت بر خورد با فساد مالی در بخش دولت 

های مختلف اخذ  جلوگیری از روش -9های مناسب قضائی از کلیه فعاالن اقتصادی.  حقوقی و اقتصادی و حمایت ویدعا

 عوارض از فعالیتهای مولد اقتصادی ) یعنی شرکای پنهان را در این جا حذف کنند(.

تنظیم  -1ذکر کرده از جمله: اموری را  -که قرار شد عنوان آن عوض شود -امنیت برای اقشار ضعیف جامعه قسمت

 های حمایتی قیمتی( قوانین و مقررات )حداقل دستمزد و تعرفه، مالیات بر ارث، مقررات مربوط به سیاست

 های مساوی و مبارزه با تبعیض برای کلیه اقشار جامعه در سراسر کشور فراهم نمودن فرصت -2
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ها، مناسب با شئونات جامعه اسالمی در فضای سالم و  جدد آنبازنگری در توزیع اولیه مواهب و امكانات و توزیع م -3

 ها مالحظه کردم ـ ها را در این بخش گوید من این بدون تشنجات سیاسی ـ اگر ما بحث از ارزشها کنیم، ایشان می

های اقتصادی کوچک و  اصالحات ساختاری در بازار سرمایه و تولید کشور به منظور تشویق و گسترش فعالیت -1

ها را مثالً در  گوید اصالح ساختار شرکت شود می وسط با هدف اشتغال جوانان ـ اصالح ساختار بازار وقتی مطرح میمت

 جا مالحظه کردم ـ  این

تقویت سیستم تأمین اجتماعی مناسب به منظور حمایت از خانوارهای بی سرپرست، از کار افتادگان، بی کاران غیر  -1

 آسیب دیدگان از حوادث طبیعی و بالیا. ارادی، افراد مسن، بیماران،

 تأمین امكانات بهداشتی و درمانی به طور مناسب در کلیه نقاط کشور بخصوص مناطق محروم و درو افتاده. -9

های تحصیل و آموزش به طور یكسان برای کلیه اقشار جامعه، با  اصالح ساختار نظام آموزشی کشور و تقویت فرصت -7

 ل شدن آموزش دیدگان به بی کاران در دراز مدت.هدف جلوگیری از تبدی

ها از طریق فراهم نمودن  های سامان دهی به وضعیت حاشیه نشینی شهرها و جلوگیری از گسترش آن اجرای طرح -8

 امكانات در مناطق روستائی و محروم کشور.

ش شهر نشینی و ایجاد توازن در های تولیدی به مناطق تولیدی روستائی، با هدف جلوگیری از گستر هدایت یارانه -6

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ها بین بخش توزیع یارانه

ها و افزایش در آمد حقوق بگیران با هدف ایجاد توانائی پس انداز و بهرمندی  بر قراری تناسب بین افزایش قیمت -10

 اقشار حقوق بگیر جامعه از مواهب ناشی از پس انداز.

یكی از موارد مهم  -1سئوال ذکر کرده که باید اعضاء کمیسیون اقتصادی به آن جواب دهند.  آخر طرح هم چند در

مخل امنیت اقتصادی بوروکراسی اداری و کیفیت نظام اداری فعلی کشور است. تحول اساسی در نظام اداری کشور به 

 شود؟ تعیین میاداری چگونه  نظامعنوان ضرورت باید چگونه انجام پذیرد؟ اولویتها جهت تغییر 

اگر ریشه کن کردن فساد مالی و تخلفات اقتصادی به منظور ایجاد فضای مناسب اقتصادی هدف قرار گیرد، با توجه  -2

به گستردگی فساد و تخلف در اقتصاد کشور و مقاومت متخلفین و ایجاد جّو شانتاژ، به ظاهر امنیت اقتصادی خدشه دار 

 خواهید کرد؟خواهد شد. این تناقص را چگونه حل 
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توان در فضای سیاسی موجود رابطه  تناقشات داخلی حاکمیت بر هم زننده نظم امنیت اقتصادی است، چگونه می -3

 مسائل سیاسی روز را از مسائل اقتصادی تفكیک نمود.

قتصادی های تولیدی، که فرمودید افزایش ضریب امنیت ا اصالح قانون کار به منظور کاهش عدم اطمینان در فعالیت -1

های فشار کارگری در این خصوص نیز بر هم زننده نظم و  به عنوان یک ضرروت مطرح است، از طرفی مقاومت گروه

 توان حل کرد؟ امنیت اقتصادی است، این تناقض را چگونه می

 

 ( چه طور شد که سئواالت نظام اداری و سیاسی را در بخش اقتصادی ذکر کرده است.ج

بوروکراسی اداری و کیفیت نظام اداری است، نظام اداری  -1مین امنیت سرمایه ذکر کرد که (نظام اداری را در تاس

 مخل امنیت سرمایه است، چگونه باید داخل شود؟

توان از  کند، چگونه می فساد مالی وجود دارد و با توجه به این که زیاد هم است، امنیت اقتصادی را خدشه دار می -2

 آن جلوگیری کرد؟

کشند، این مناقشات باعث  ها یک طرف می ها یک طرف و راستی بحث مناقشات داخلی حاکمیت، چپیو در  -3

شود، نظم امنیت اقتصادی به هم بخورد. در مرحله آخر اشاره به قانون کار کرد و گفت این قانون برای سرمایه  می

ایستد، چه کار باید کرد؟ ـ یعنی  ن میروی آ بهآورد و اگر بخواهید عوض هم کنید، گروه فشار کارگری رو امنیت نمی

 های اول بحث گنجانده است ـ اش را در سر فصل همه

آید. بخشی را که درست کردند و به اصطالح آن چه را که سئوال کردند ، مثالً  ( ایرادهای قبلی در این جا نیز میج

 اساس بر چوبه چهار کردن درست از بعد که است هایی تعارف …های مساوی، مبارزه با تبعیض و فراهم نمودن فرصت

ند. بین این دو زمین تا ا داده قرار کنارش تبصره صورت به را ها آن بدهند، قرار اصل را ها این که این از غیر داری سرمایه

گردد؛ بلكه روی  های مساوی درست کرد، فقط به منابع بر نمی آسمان فرق است، به عبارت دیگر اگر گفتید باید فرصت

 رهاگردد، هر ساختاری که برای چرخش یک نظام درست کنید، مواهب بر اساس همان ساختا چرخش می ساختار

 خورند. تخصیص می
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ساختار را برای امنیت سرمایه و نخبگان و صاحبان سرمایه درست کردید، ولو اسم نخبگان را هم حذف کنید، آیا  وقتی

دن خوب است، اگر فرضاً منابع را به عده ای ضعیف به عنوان ها، برای گول ز بحث شرایط مساوی معنا دارد؟ این حرف

 کنید!؟ خرند، چرا شوخی می ها می از آن رهاها داده شد بعد که ورشكسته شدند سرمایه دا تعاونی

گوید اصالح ساختاری در بازار سرمایه و تولید کشور به منظور تشویق و گسترش فعالیتهای اقتصادی  ( این جا که می3

 توسط با هدف اشتغال جوانان، این یكی از هدفهای ماست.کوچک و م

های  گوید باید اصالح ساختاری بازار و سرمایه بشود، غرضش این است که به اصطالح سرمایه ( این بحثی که میج

ری را که گوید بازا کند. ایشان می ای به تولید برگردد، و الّا با اصل بخش سرمایه که این گونه بر خورد نمی توزیعی بگونه

های باقی  ها مقدس گویند بازار قانون حوزه است و این مالحظه کنید، می دآقایان هستند بشكنید، اگر با بدبینی بخواهی 

ها را باید  کنند، این های ما را هم گوش نمی خوانند و حرف روند و درس هم نمی ماندة حوزه هستند که به دانشگاه نمی

 فلک کرد.

 خودش باشد؟ ها هم سر جای ( شرکتس

آید کالً این دستگاه امنیت برای اقشار ضعیف جامعه به عنوان سوپاپ  ها که ندارند، به نظر می ( بله، کاری به شرکتج

شود و سوپاپ اطمینان هم مال مردم  اطمینان برای دستگاه سرمایه داری است، ساختار آن مال سرمایه دارها می

 شود. ضعیف می

 




