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 بسمه تعالی

  روش تحقيق در صنعت بررسى اجمالى

 الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد: حضرت حج

  كاربرى روش تحقيق - 1

  انتظارات گروه تحقيق از بحث روش تحقيق - 1/1

جلسه بحث صنعت، تعريق،، موضقوع و اهقداف صقنعت بقه نحقو اجمقال         14االسالم رضائى: طى  تحج

« روش»يم وارد بحقث صقنعت شقويم، نيازمنقد يقك      شد. سپس اين ضرورت مطرح شد كه اگر بخقواه  بيان

آيد: اوالً كسانى كه قصد كقار در بخقش صقنعت را دارنقد، بداننقد       هستيم، ازبحث روش دو ثمره بدست مى

بندى كنند و چه موضوعاتى را ببينند؟ ثانياً در دور دوم كقه   صنعت شده و مسائل آنرا طبقه چگونه وارد بحث

اى كه معلوم شود موضوع  گونه در قالب يك موضوع بكار گرفته شود به روش تحقيق دارد اختصاص به بحث

 شود. روش بررسى شده و تجزيه و تركيب مى  چگونه توسط اين

بنابراين آنچه بيشقتر مقورد نظقر اسقت، يقادگيرى خقود روش اسقت بعقد از بحقث روش نيقز وارد بحقث            

 صنعت خواهيم شد. تفصيلى

  أمين انتظاراتبررسى كارآمدى روش تحقيق در ت - 1/2

 االسالم والمسلمين حسينى: بحث درباره روش تحقيق است. بطور كلى ابتدا ببينيم روش تحقيقق چقه   تحج

كاربردى در ساماندهى صنعت دارد؟ يعنى بايد در چه موضقوعاتى از صقنعت بكقار گرفتقه شقود تقا نتيجقه        

ى نسقبت بقه وضقعيت هقر     توانيم به صورت خيلى كلقى و اجمقالى ققدرت پيشقگوي     آيد؟ چگونه مى بدست

كنقد؟   موضوعى راتوسط روش تحقيق داشته باشيم يعنى اگر به يك شأ متغير دست نزنيم به كجقا سقير مقى   

توانيم كنتقرل   توانيم هدايت كنيم و در آن تغيير جهت بدهيم چقدر است؟ به چه ميزانى مى درصدى كه مامى
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نيم دربقاره هقر موضقوعى چگونقه پيشقگويى،      كنيم؟ اصالًمعناى تحقيق كاربردى بيش از اين نيست كه بقدا 

 كنيم. هدايت وكنترل

آيقد ايقن اسقت كقه ابزارهقاى       مطلبى كه از آخرين جدول روش تحقيقق ابعنقوان زيرسقاخت  بدسقت مقى     

تعيقين   3بينيد و در طقرف مقابقل جقدول شقماره      وضعيت، موضوع، شرايط و ارتباط آنها را با هم مى آزمون

رنامه، وجود دارد در اين بخش فققط تقا ايقن انقدازه بقه شقما ققدرت        شاخصه،تشخيص وضعيت و تنظيم ب

 دهد. مى

بنابراين اول بايد انتظارمان را از روش تحقيق مشخص كنيم. اينكه ضرايب كمى و شاخصه عينى الزم اسقت  

 واينكه آنها را بايد توليد كنيم، يك بحثهاى ديگرى است. پس به صورت كلى انتظار بيش از اين اندازه نيست

 قدرت پيشگويى، هدايت و كنترل داشته باشيم. كه

  آزمون روش تحقيق مشخص كننده كارآمدى آن - 1/3

اى بتوانيد مقايسه كنيد يا درتحقيقات  حال براى اينكار شما به چيزهاى احتياج داريد تا در تحقيقات كتابخانه

  3شقماره   زيرسقاخت اجقدول   بخشى كه در سمت راست جدول 9نظرى بتوانيد به تحليل بپردازيد. در آن 

وضعيت، ابقزار   اذيل كلمه توسعه ، داريد اگرايش، بينش، دانش، تنظيم مبادى، مبانى، كارآمدى، ابزار مشاهده

اسقت در اينجقا    دهد، ابزار آزمون سنجش وضعيت، ابزار آزمون وضعيت  در پايان چيزى كه تحويل شما مى

آزمون كنيد، اگر توانستيد پيشگويى، هدايت وكنترل را آزمقون   هم بايد بتوانيد پيشگويى، هدايت و كنترل را،

خقود روش   باشد و اگر نتوانسقتيد، للقط اسقت. پقس     آميز بود، روش تحقيق شما درست مى كنيد و موفقيت

 داريم؟ شود تا ببينيم آيا قدرت پيشگوئى داريم؟ آيا قدرت هدايت وكنترل تحقيق به آزمون گرفته مى

  حقيقكليات روند روش ت - 2

  لزوم مطالعه در پيشينه تاريخى و فرهنگ حاكم بر صنعت - 2/1
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توان پيشينه يك چيز را مطالعه كرد. يعنى اينكه بدانيم ققبالً در جوامقب بشقرى بقا      حاال قبل از اين مطلب مى

 كردند؟ در كدام منطقه چه فرهنگى بر آن حاكم بوده است؟ به هرحقال ايقن نيقاز    نياز چگونه برخورد مى اين

توانيد بگوئيقد تنقوع موضقوعى آن زيقادتر      اى در حيات بشر بوده نهايتاً، شما مى اش  بگونه اولوتوسعه نيافته

توانيد بگوئيد اصل نياز به هيچ صورت نبوده. نياز به صنعت حتماً در تاريخ بشر وجقود داشقته    نمى شده ولى

نداشته است. در مناطق مختل، وجود داشته،  را پيدا نخواهيد كرد كه نياز به صنعت ابتدائاً وجود است، جايى

فرهنگهاى مختل، سير تكقاملى داشقته، گرايشقهاى مختلق،، بينشقهاى مختلق،، دانشقهاى مختلق،،          تحت

 مختل، و جهتگيريهاى مختل، بر آن حاكم بوده است. هاى گمانه

  لزوم تحليل تئوريك از چگونگى عملكرد روش تحقيق - 2/2

كنيد درباره اينكه ضرورت موضوع چيست؟ هدف آن چيسقت؟چگونه   ليل مىهمينگونه است هنگامى كه تح

تقايى تقاآخر   27سازى كنيم؟ چگونه متغيرها را بشناسيم؟ چگونه به آن نظام بدهيم؟ براسقاس جقدول    مفهوم

كنقيم   كنيد تا نتيجه بگيريد كه آيا با تحليلى كه ما داريم و با كميتى كه واحد براى آن معرفى مقى  مالحظه مى

تققوانيم پيشققگويى، هققدايت و كنتققرل كارآمققدترى در جهققت اهققداف خودمققان نسققبت بققه مققدلهاى   امىآيقق

 باشيم؟ ديگرداشته

گراحقاال اگقر بخواهيقد     چگونگى افزايش كارآمدى روش تحقيق الهى در مقايسقه بقا مقدلهاى حقس     - 2/3

كنيقد   آن اضافه مى به كارآمدى را نسبت به مدلهاى ديگر در جهت اهداف خودمان مقايسه كنيد، چه چيزى را

واحقد خاصقى    گرا كه مربوط به نظامهاى مادى است، واحد سرعت آن با يقك  به عبارت ديگر در مدل حس

توانقد   شده فرضاً با مقياس نور، حاال اگرچه مدل شما مستقل است ولى نه تنها با مقياس نقورنمى  مالحظه مى

تواند حركقت كنقد،آنگاه    راساس كيلومتر هم نمىحركت كند بلكه با مقياسهاى ساده برون مولكولى و حتى ب

تقوان نقرر رشقد     آيا درست است كه بگوئيم در جهت خودمان كارآمدتر است پس خقو  اسقت؟ آيقا مقى    
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هقزار   گوئيد: مثقل پقن    تكامل آن ذكر كرد؟ آيا پيشگويى درباره نرر رشد در توسعه را هم داريد؟ يا مى براى

 چرر چاه بسازيم؟ سال قبل

دهقم   توانيد تكنولوژى روز را اخذ نموده و آن را تبديل كنيد؟ بگوئيد اول كاربرى آنرا تغيير مى مى اصوالً آيا

كنقيم، اگقر    بردارى مقى  كنيم و فقط كپى تانياز جديد را تعري، كنم حتى آزمايشگاه و همه چيز آنرا حفظ مى

عقب نيفتيد؟ عقب افتادن يعنى  فقط دريك جا تخل، كنيد، آيا براى آن نرر رشد داريد به طورى كه از آنها

كند آيا شما در آن دامنه حاضريد يا لايب؟ اگقر   به هرحال ابزار كارآمدتر، موضوع جديد ايجاد مى چه؟ يعنى

توانند شما را محاصره كنند. اگر حضور داشته باشيد گرچه حضور شما متناظر باشد، نرر  لايب باشيدآنها مى

گوئيقد بايقد درسقهاى دانشقگاهى را بخوانيقد فلسقفه        ت، آنگاه حتماً مىشما ضعيفتر از آنها نيس رشد توسعه

فيزيك و شيمى وزيست و رياضى آنها مطالعه كنيد چون ورودى ما براى جريان تكامل در هر بخشى اسقت  

تواند صنعت آنها را در خودش منحقل كنقد و توسقعه     رشد آنها بيشتر است و تدريجاً مى نرر رشد ما از نرر

 بگيرد. ااين يك مسئله بسيار مهم است.  هم بدست تكنولوژى را

كنيقد   كنيقد؟ يقا آنهقا را مطالعقه مقى      كنيقد و از اول شقروع مقى    اين علوم الحادى است، آيا آنها را حذف مى

كنيد يا معنقاى حضقور در    ساله بايد عوض شود.اين عوض شدن را تعارف مى گوئيد در يك دوره پنجاه ومى

گوئيد: نسقبت بقه آن پيشقگوئى،     دهيد و مى كنيد و نرر رشد آن را هم تحويل مى مىمختل، آنرا ذكر  مراتب

 كنترل وهدايت داريم.

  سطوح روش تحقيق - 3

 «توسعه، كالن، خرد»در سه سطح « ضرورت، موضوع و هدف»بيان تفاوتهاى مالحظه  - 3/1

سطح  موضوع و هدف در اينبنابراين يك سئواالتى در مورد موضوع توسعه مطرح است كه معناى ضرورت، 

كنقد بقراى آنكقه بحقث ضقرورت، موضقوع و هقدف از توسقعه يقك           با سطوح كالن و خرد كالً فقر  مقى  
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كنم. يك شورايى در شهر تهران دربقاره مسقئله ترافيقك صقحبت      تر بيايد، يك مثالى را عرض مى پائين درجه

ل احقدا  كنقيم؟ در اينجقا توسقعه     كنند كه آيا الزم است روى خيابان چمقران يقك پق    كنند وبررسى مى مى

ضرورت، موضوع و هدف آنهاست، ضرورت دارد پل بزنيم يا ضروت ندارد. ولى اگر با يك  اجتماعى مسئله

شركتى قراردادببندند بعنوان يك سفارش دهنده، آن شركت ديگر مأمور اين نيست تا ببيند كقه آيقا ايقن پقل     

ر است كه بررسى كند چند تن آهن و چند نفر آدم، چقدر دارد يا ضرورت ندارد. او مأمو براى شهر ضرورت

خواهد؟ ضرورت، موضوع و هدفش كامالً فر  دارد. آن شركت يك نفر دارد كه مسقئول   مى امكانات و زمان

كند آيا اينكه گفته  خواهد حضور پيدا كند، فرد مسئول كنترل مى ريزى است،شركت در يك مناقصه مى برنامه

هائى هم بايد قابليت دفاع داشتن آنرا تمام كنقد.   دارد خالف نگفته است، لذا با شاخصه مهزار تن آهن الز پن 

نويسقى يقك    ارزيابى عملكرد و برآورد خودشان اگرچه خود آن فرد مسئول، در برنامقه  اين كارى است براى

 دارد. چيزهايى را الزم

يقك   كشى پل نيازمند به ريزى براى نقشه امهكنم: مهندس برن ابتدأ مثال را خيلى ساده، بعد يك مقدار دقيق مى

خقواهم.   گويقد بقراى جابجقايى مصقالح لقودر مقى       كار است كه مى خطكش است، ايشان لير از فرد مقاطعه

كنقد كقه چنقدتا     كند و برآورد مى بندى مى افزارى دارد كه بوسيله آن طبقه ابزارمهندس خطكش است يك نرم

خواهيد در واقب نيازها از جمله نيروى انسانى، مقواد و ابقزار    تر مى ئينهاى پا مهندس وچه تعداد افراد در رده

ها و حداكثرها را مالحظه كنيد تا بتوانيد بگوئيد چه كارهايى را با چه مبلغى  كند. بايد حداقل مى بندى را طبقه

فقردى اسقت كقه    نويسقى آن   بندى اصول برنامه موازى و متوالى كار بايد باشد. در اين نحوه طبقه هاى در رده

كند. لذا اگر آنها را نداشته باشد مثل اين است كه خطكش نداشته باشد و اگر بخواهد بقا   براى شركت كارمى

ريزى اين شقركت اسقت    دست خط بكشد،معلوم نيست كه خط صاف رسم كند، اين مربوط به بخش برنامه

شقود،   ت بقراى سقاختن پقل مقى    افزار آن شقرك  خواهد كه محصول نرم افزارى مى افزارى ونرم كه يك سخت
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گوئيد  كنيد، مى است.پس ضرورت، موضوع و هدف را در سه سطح مالحظه مى آالت ماشين افزارش هم سخت

گيقرى در سقاختن پقل     براى تصقميم « ضرورت، موضوع و هدف»بار  گوئيد يك در كجا؟ در شوراى شهر،مى

نويسى كند، آيقا اينهقا بقه همقديگر      نامهخواهد براى ساخت پل بر كسى كه مى بار هم براى مطرح است و يك

 نسبت دارند؟ حتماً به همديگرنسبت دارند.

 «توسعه، كالن، خرد»صنعت در سه سطح « ضرورت، موضوع و هدف»تفاوتهاى مالحظه  - 3/2

حال ضرورت، موضوع و هدف شما در صنعت كدام است؟ آيا ضقرورت بمعنقاى توسقعه صقنعت اسقت؟      

النى است كه وزارتخانه در تأمين نيازمنديهاى صقنعت بقه آنهقا مبتالسقت؟     هاى ك آياضرورت بمعناى نسبت

دار به آن مبتالست؟ شما هر سه سطح ضرورت را، بايد جوا  بدهيقد   آياضرورتى است كه يك نفر كارخانه

تواند در تأمين منابب از كسقى كقه طقرح     دار نمى ونسبتهاى آنها هم براى شما قابل تعري، باشد يك كارخانه

نويسد مستقل باشد، مشكالت بسيارى خواهد داشت. زيرا در آنجا يك چيقزى   استراتژى صنايب را مى هتوسع

بنديهاى  اند، در دسته اند يا حذف كرده دهند مثالً امروز ارز را زياد كرده را به هردليلى در يك مرحله تغيير مى

ساخته است، يقا شقديداً دچقار     قلم مىبنديهاى كالن آمده در موضوع كار كسى كه  كالن اثرگذاشته، از دسته

ورى از اين افق را  كند قبل از اينكه اصالً معناى چگونگى بهره شوديا احياناً شديداً گسترش پيدا مى بحران مى

  1باشد.ا فهميده

 «توسعه، كالن، خرد»چگونگى تقوم و استقالل مسائل صنعت نسبت به هم در سطوح  - 3/3

از يك طرف به هم متقومند ازطرفى « ضرورت، موضوع، هدف»و مفهوم « سعهسطح خرد، كالن، تو»بنابراين 

شقدن   اند، ضرورتى كه براى نيازهاى اجتماعى و گفتن خأل هست و هدف آن هقم بقرآورده   هم كامالً مستقل

گويد: اين مقدار نيروى انسانى، اين اندازه مواد و ايقن مققدارابزار    يك نياز اجتماعى است. با ضرورتى كه مى

در  نويسى هست تفاوت دارد. پس خواهم دو مسئله كامالً متفاوت است، همچنين با ضرورتى كه در برنامه ىم
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شقود لقذا روش شقما     صنعت معناى پيشگوئى، هدايت و كنترل متناسب بقا سقطح موضقوع آن عقوض مقى     

 بايدقدرت پيشگوئى، هدايت و كنترل را در هر سه سطح نسبت به موضوعات آنها داشته باشد.

توانقد   شويم. پتروشيمى صنعت بزرگى اسقت كقه مقى    عنوان نمونه وارد بحث درباره يك موضوع واحد مىب

درآينده از نظر كمّى برابر صنعت استخراج نفت و احياناً باالتر از آن ققرار بگيقرد چقرا كقه از لحقاى كيفقى       

فروشيم مواد بايد به محصقوالتى  ورى داشته باشد. از طرفى ما ديگر بنا نداريم مواد خام ب تواندتوسعه بهره مى

اى  گوئيد: مصرف نفت بعنوان سوخت يقك مصقرف بهينقه    گويم يعنى چه؟ مى شود كه بهينه است، مى تبديل

اى نيست مثل مصرف مس براى سقاخت ظقروف اسقت،     نيست،مصرف گاز براى سوخت يك مصرف بهينه

توانقد در   ر بياوريد، پتروشيمى هم مىاين است كه شما هدايت الكتريسيته را به شكلهاى مختل، د مس براى

 هاى جديد را طرح كند. وريهاى نو و فرآورده پيشرفته بهره صنايب

  ارتباط روش تحقيق در سطح توسعه با فرهنگ جامعه - 4

  لزوم مالحظه ارتباط مسائل صنعت در سطح توسعه، با ديگر مسائل اجتماعى - 4/1

ده، وقتى بخواهيم صنعت را در سطح توسقعه مالحظقه كنقيم،    حال كه صنعت به توسعه تكنيك ربط پيدا كر

آياتوسعه فرهنگى، سياسى و اقتصادى را هم بايد ببينيم يا فقط توسعه تكنيك را مالحظقه كنقيم؟ ضقرورت،    

و هدف را چگونه طرح كنيم؟ طبيعتاً در سطح توسعه مجبوريد آنرا با جامعه همقراه مالحظقه كنيقد،     موضوع

. اگرچه سطح كالن آن حتماً قابليت انفكاك دارد، امّا در سطح خُرد معنا ندارد. موضقوع  انفكاك ندارد قابليت

را رها كنيدو به سراغ موضوعات اجتماعى برويد. در سطح خُرد هرگز نبايد بپردازيم بقه اينكقه نيقاز جامعقه     

اين مطلب  چيست؟ پس ازطى يك مراحلى تصميم براين شده كه پل ساخته شود در اينجا من حق ترديد در

ندارم، من بايدآهن، مته و دريل جرثقيل براى بلند كردن مصالح و دستگاه جوش و... كليقه كارهقايى كقه در    

توان حرف كليات زد، آن كليقات خيلقى    جا كه نمى كردن الزم است بايد تهيه كنم، همه اجرا، براى پل درست
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ذهب و انگيقزه الهقى را دخالقت    گوئيقد مقا مق    هم خو  است ولى درجاى خودش خو  است. در آنجا مى

 و اجراى يك پروژه را به من تحويل بدهيد. دهيم، اينجا چگونگى انجام مى

  صنعت در سه سطح« پيشگويى، هدايت و كنترل»لزوم توانمندى روش تحقيق در  - 4/2

 «توسعه، كالن، خرد»

تحليقل و زيرسقاخت    بنابراين مسئله اين است كه آيقا كليقه مطقالبى كقه در سقه جقدول افرهنقگ، فلسقفه        

تحقيق  هست مشمول اين بحث است يا فقط پيشگوئى، هدايت و كنتقرل؟ يعنقى ايقن سقه جقدول را       روش

گيرد. نهايقت ايقن اسقت كقه      فقطمخصوص توسعه بدانيم يا هم توسعه هم كالن و هم خُرد را هم در بر مى

زيه، يا جهتگيرى گمانه تحليل يقا  را سه گونه تفسير كنيم به عبارتى وقتى به جهتگيرى گمانه تج موضوعاتش

را ادسقت راسقت جقدول اصقطالحات  كقه       16تا  64رسيم آن سه سطح اول از  تركيب مى جهتگيرى گمانه

انتظارات بياورم، در خُرد چگونه معنا كنم؟ در كالن چگونه معنا كنم؟ در توسعه چگونقه   خواهم در تكامل مى

جا بتوانيم به كار ببريم؟ يا اينكه خير، بايد معناى مشخصى  مهگوئيم كه ه مجملى مى معنا كنم؟ آيا يك معناى

افتد. بايقد   گوئى كه كار راه نمى به شاخصه باشد تا بتوانيم با آن كار كنيم، با مُجمل داشته باشد كه قابل تبديل

در آيد، بتواند برگردد نسبت به خود اينها ضر  شود. يعنى بگقوئيم شاخصقه    مى وقتى كه اين سير در جدول

هايى را كه درباره خريد آهن و تأمين مصالح داريم كنقار هقم مقايسقه     شناختن جهتگيرى چيست؟مثالً گمانه

اى؟ يعنقى از   چقه ظرفيتقى دارد؟ چقه انتظقاراتى دارد؟ بقا چقه شاخصقه        كنيم بايد معلوم شود كدام گمانه مى

 دهيد.همه را بايد بتوانيد تحويل ب كاربردى و اجرايى محض تا تعيين استراتژى

بنابراين عالوه بر تقوم مفاهيم سه جدول بهم، يعنى قابليت اينكقه در بحقث تفصقيلى هقر عنقوانى موضقوع       

ساير عناوين قرار بگيرد، در بحث اجمالى بايد حداقل آنرا پذيرا باشيم كه در سه سقطح قابقل مالحظقه     براى

دارد. يك شركت ناظر بقاالى سقر    است.يعنى تحقيق در بهينه كار شركتى كه مسئوليت اجرائى يك پروژه را
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كنم يا دير؟ خو  طرحى را بقراى برنامقه كارهقايم     اند كه كنترل كند آيا پل را زود درست مى گذاشته مجرى

ام يا خير؟بايد اين جدول بتواند تحقيق كند و بگويد از ميان چند شركت، طقرح كقدام شقركت از همقه      داده

هقم بايقد بتوانقد چنقين كقارى بكنقد بقراى سقطح توسقعه هقم           دارد. براى سطح كالنش  بيشتر قابليت دفاع

 بتواند.اجمال مطلب بيان شد، حال اگر در مورد شناخت روش، سئوالى داريد مطرح كنيد؟

  پاسخ به سئواالت - 5

  پرداختن به كليات، آفت كارآمدى روش تحقيق - 5/1

 بود؟ صه توصي، شما درباره چهاالسالم رضائى: يك سئوال تبيينى مطرح است و آن اينكه بطور خال تحج

اى دارد و كقاربرى آن كجاسقت؟    اج : توضيح ما درباره اين مطلب بود كه جقدول روش تحقيقق چقه ثمقره    

كقس بقه آن    دهيم كه هيچ تان خارج كنيد كه ما در كليات يك مطالبى را تحويل مى مطلب را شما از ذهن اين

خورد، جز اينكقه مقديران    باشيم اين كليات به چه درد مىنيافته است، حتى اگر ارزشها را رعايت كرده  دست

دهد، حاال شما يك صحبتهايى كرديد كه او  دارد! يك مديرى با يك ابزارى كارى را انجام مى را از كار بازمى

 ايد. تواند انجام بدهد، راهى هم براى عمل به او نداده را به ترديدانداختيد، ديگر كار قبلى را هم نمى

تواند به نتيجقه برسقد، روشقهاى تحقيقق موجقود كقه اكنقون         تطبيقى بررسى كنيم ذهن زودتر مىاس : اگر 

شوند به يك معنا  شود، نوعاً روش تحقيقى است كه در بررسى موضوعات عينى بكار گرفته مى بكارگرفته مى

 كنند. بندى كنيم بيشتر در بخش خُرد، موضوعات را بررسى مى اگرطبقه

خواهد تسبيح دست بگيريم و بقه روشقهاى تحقيقق هزاربقار لعنقت كنقيم امقا         لمان مىاج : حاال ما هرچه د

خواهيم داخل دستگاه كارشناسى بيانقدازيم، لقرض ايقن     كند. اين ترديدى را كه مى اينكاركشور را اداره نمى

 چو  الى چرر بگذاريم؟! اين چرالها كه روشن است دليل بر كار كردن دستگاه كارشناسى است؟ است كه
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گقوئيم كقه روشقهاى تحقيقق يقك كارآمقدى دارد و آن كنتقرل عينيقت و وضقب           اس : ما هم همقين را مقى  

 موجوداست و كارآمدى هم دارد.

 خواهيد چكار كنيد؟ اج : حاال شما مى

 اس : اين تناظر روش ما كه اينجا داريم...

چيست؟ رانقدمانش ايقن اسقت     اج : كارى به تناظر نداريم قبل از تناظر بايد معلوم شود راندمان روش شما

 سازى عمل است؟ يك كلياتى را بگوييم كه خاصيت آن ترديد افكنى و بازدارى از عمل است يا بهينه كه

تر است، يعنى بايد كارآمقدى بهتقرى    اس : روش تحقيق شما اگر كارآمدى بيشترى داشته باشد توسعه يافته

گوييم روش آنها كارآمقدى دارد،   د باشد، يك وقت مىراتحويل بدهد اگر بهتر نيست حداقل كمتر از آن نباي

گقوئيم ايقن روش    دهقد، در ايقن صقورت مقى     روش ما اصالً كارآمدى ندارد و فقط توصي، نظرى مقى  ولى

خواهيد كه ما به دنبال آن هسقتيم، آن هنگقام روش    اى مى نيست.اج : احسنت! پس شما يك شاخصه تحقيق

ليل فلسفى و نظرى اكتفا نكند و بتواند پيشگويى، هدايت و كنتقرل را  شود كه به تح كاربردى تلقى مى تحقيق

كقنم، ايقن حرفهقا     اندازى درست مقى  مشخص كند و به صورت معين تحويل بدهد. من يك چشم در عينيت

تواند كنترل كند من حرف بزنم، اما آن جايى كه كنترل كقردن و كارآمقدى    جايى كه كسى نمى يعنى چه؟! آن

توانقد نحقوه كنتقرل را تحويقل      اندازى كه به دنبال آن مقى  شود. آن چشم بعدها درست مى ممطرح شد. بگوئي

 كنيد؟ چكارمى بدهد، آن را شما

كنترل  دهد و در نهايت اس : منظورم از تناظر اين بودكه روشهاى تحقيق موجود واضح است كه شاخصه مى

كنقيم ايقن اسقت كقه      آنچيقزى كقه مقا ادعقا مقى     دهد، امقا   كند و محصول مى كند و براساس آن بهينه مى مى

گقويم كقه روشقهاى تحقيقق      تحقيق ما هم بايد به همين نتيجه منتهى بشود تناظر را به اين جهقت مقى   روش

هايى كه ما در اينجقا بكقار بقرديم در     كنند لذا نه از شاخصه موجود نوعاً درسطح خرد موضوع را بررسى مى
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كه بخواهند گرايش، بينش و دانش را در خود موضوع بررسى كنند. از بررسى فرهنگ  آنجا خبرى هست و نه

مفاهيمى دارد كه ظاهراً، با مفاهيم آنها مشترك اسقت، مقثالً روشقهاى موجقود، ابقزار       يك 3و  2البته جدول 

مشاهده، ابزار سنجش و ابزارآزمون دارند همچنين مفاهيم جقدول تحقيقق كقه حضقرتعالى در فلسقفه مقدل       

مفقاهيم،  »، «ضرورت، موضقوع، هقدف  »حت عنوان مبادى،مبانى و مقاصد تقسيم كرديم به صنعت گفتيد و ت

هاى تحقيق يافت  ، اگرچه يك عناوينى از اين عناوين در آن روش«پيشگويى، هدايت،كنترل« »متغيرها و نظام

وجود بطور شود، منتهى نه با اين نظم و ترتيب،بنابراين بعضى از عناوين اين دو جدول در روش تحقيق م مى

در روشهاى موجود ناآشناست، لذا تناظر را به اين جهت گفتم كقه   نامنظم وجود دارد ولى جدول شماره يك

كند تا به شاخصه عينى بقراى تغييقرات و بهينقه خقتم      اين روش مطلب را از عمق امبانى و نظرى شروع مى

شود يك ميدان وسيعى است كه  ظه مىشناسايى موضوع مالح كند. بنابراين ميدانى كه در اين روش، نسبت به

كنند باز  قدرت دارد متغيرهاى فراوانى را وارد كند درحالى كه روشهاى تحقيق موجود با وجود اينكه ادعا مى

 هستند ولى عوامل متغير در موضوع موردمطالعه آنها بسيار محدود است.

 اج : اين از قبيل لعنتها نشد؟!

 تناظر را بدانيم. خواهيم اس : بحث لعن نيست فقط مى

 

  بررسى وجود ارتباط بين مسائل مورد مالحظه روشهاى تحقيق ااعم از مادى و الهى با فرهنگ - 5/2

اج : اولين جدول ما هم اجدول فرهنگ  قطعاً در روش آنها موجقود هسقت. اساسقاً اگقر فرهنقگ نداشقته       

 كنيم. ملت را بوسيله تكنولوژى عوض مىگويند ما فرهنگ يك  تواند بنويسند. مى باشنداستراتژى توسعه نمى

 اس : اين مطلب در روش تحقيق وجود ندارد، اگر هست در كجاى آن هست؟
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گوئيقد   اج : اگر كسى بخواهد طرح توسعه ملى بنويسقد بايقد ايقن را داشقته باشقد. گقاهى اسقت كقه مقى         

د كقه او را بقراى   گوئيقد امريكقا يقك استراتژيسقت دار     تحقيق براى موضوعات خُرد است. گاهى مقى  روش

تواند نسبت به فرهنگها حساس نباشد. مگر ممكن است  فرستد، بنابراين نمى سازمان ملل مى كميسيون عمران

 كه صنعت را واردكرد و به فرهنگ آن توجه نداشت؟

 كنند؟ اس : آيا در بيرون روش اين را مالحظه مى

را  خواهيد استراتژى توسعه يك جقايى  اج : خير، خودش براى شناختن وضعيت فرهنگ روش دارد، شما مى

« بينش» را، اندازه امقياس سنجش  يعنى« گرايش»بنويسيد، محال است بتوانيد بگوئيد ما در استراتژى انگيزه 

انرژى پيقدا   كه دسترسى به« دانشى»آوريم، يعنى  توانيد بگوئيد: ما اصالً انرژى رانمى كنم. نمى را مالحظه نمى

در حال  كنند و به نسبت شان اداره مى اند؟ دنيا را با فرهنگهاى مختل، گونه تسخير كردهكند. پس دنيا را چ مى

بينيقد مقردم تقدريجًا دلبسقتگى بقه آدا ، اخقال  و رفتقار،         مضمحل كردن آن فرهنگهقا هسقتند، شقما مقى    

باشقند.   خواهند بقا هقم دوسقت    كنيد كه مى فرهنگ آنها پيدا كردند، وقتى شما دو جوانى را مالحظه مى يعنى

دوستى دودانشجو در شمال شهر تهران با دوستى دو روستايى در جنو  سيستان و بلوچستان تفقاوت دارد،  

دهد، اصالً نشست و برخاست و تكنيكى را كه دارند خيلى فقر    هايى را كه مى گويند، وعده مى كلماتى را كه

سكس زننده هم وجقود دارد، ولقى   شان ترياك و هروئين است و حداكثر فيلمهاى  دارد آنجاموضوع صحبت

گقويم   فيلم تندسكسى كه صرفاً مصرفى و تحريكى است نه اينكه اخالقى باشد، اخالقى را كه در اينجقا مقى  

هقاى   يافتگى ذهنى در حساسيت نسبت نحوه ابراز حاالت آنها اسقت، يعنقى او از ديقدن فقيلم     توسعه بمعناى

با دركى كه دو جوان شمال تهرانى دارند مختل، است مثال  كند قطعاً، خارجى ليرمجاز دركى را كه پيدا مى

كند. اين مرتباً برد و باختش را در  كند و او با قاپ قمار بازى مى است كه اين با شطرن  قمار مى اش اين ساده

كند اين فققط منحصقر    بازى قمار بازى مى كند، او هم با قا  اش با شطرن  بازى قمار مى عاطفه خود موضوع
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شود  نيست، بلكه در كليه فنون نياز و ارضأ، قابليت توسعه دارد، وقتى جهت آن عوض مى نياز جنسى در يك

 نيز همينطوراست.

كنيقد كقه اول و آخقر موضقوع ذهقنش يقك        كند يك فرد مقدس را مالحظقه مقى   هرگاه جهت الهى پيدا مى

هقم آدمهقاى درجقه يقك     شان با حال است و حاضرين جلسه  دعاى خيلى خو  است كه مثالً توسل جلسه

جبهه هم حاضرند فداكارى كنند، اما آنچه را كه شما از او انتظار داريد با يقك فقرد ديگقرى در     هستند، براى

دارد. اگرچه هر دوى آنها دنبال اين هستند كه دين خدا پياده شود ولقى معنقا نقدارد كقه      شرايط ديگر تفاوت

اش به كسى سالم كرد خيلقى   اگر زن فرد اولى بدون اجازه حساسيتهاى او باحساسيتهاى اين يكى باشد. مثالً

دانند اما فرد دومى اصالً نبايد حساس باشد، بايد بگويد: آيا  شوداگرچه هردو معناى ليرت را مى عصبانى مى

سازم كه آخر كار نگهبان يك زن باشم؟ برفرض كه زنم را حفظ كردم و واليت بر  خودم را مى من شخصيت

دم، اوهم از همه خطرات مصون ماند و مؤمن درجه يك و قديسه شد... اما ضرورت اقامه كلمه او را انجام دا

كفر، ارزش حفظ قداست زنم، يك صدم ارزش كارهاى من است و بقه نسقبت همقان     توحيد بود برابر كلمه

ه كفقر  كلياتى را به او بگويم جزئيات را هم خودش ميداند، لذا بايد نسقبت بقه كلمق    يك صدم كافى است كه

توانيم يقك انققال  جهقانى را در مقابقل      شود؟ آيا ما مى گويد حاالوضعيت انقال  چه مى حساس باشم مى

بست داريم؟ چه چيزى نداريم؟ بيشترين فكر و دلدله ما بايد در كجقا   انقال  صنعتى رهبرى كنيم؟ كجابن

نامحرم حقرف نزنقد، وققت     اش اين است كه زن يا دخترش يك ذره با باشد؟ در حالى كه آن مقدس،دلدله

كنقد، ايقن فقرد دومقى هقم ليقرت دارد ولقى         هم در آن ليرت پيدا مقى  گذارد، پرورش روحى زيادى هم مى

ورى توانستند جلقوتر بياينقد و مقا عققب افتقاديم، وضقب        اش اين است كه كفار در ميدان تفكر وبهره دلدله

كسى كه بخواهد توسعه صنعت را مالحظه كند شود؟بنابراين حتماً براى  سرعت آنها با سرعت ما چگونه مى

آيد گاهى است كه شما  تواند فرهنگ نداشته باشد. آثارفرهنگ بصورت ليرمستقيم در تحقيقات ساده مى نمى
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سقپارم   كنم مقى  گوئيد من يك كارهايى را تقسيم مى اى دارم، گاهى مى مقايسه گوئيد طرح جامب در مطالعه مى

شود در  كنم مگر مى دهد. حاال من در ايران حسا  مى كارهايى را انجام مى كبه كسانى كه به صورت خُرد ي

توانم بپذيريم كه كارشناسقان بقه عاليرتبقه     سازمان برنامه كسانى كه هستندطرح توسعه را ندانند! مگر من مى

ه دوم سازمان آييم، كارشناسان رد تر مى كنند توجه ندارند! از آنجا پائين سازمان فرهنگ تكنولوژى كه واردمى

خيقالى   شقويم و در خقوش   باورى مى فرهنگ توسعه است. گاهى دچار خوش زنند حرف هم حرفى را كه مى

گيرد! ثانياً اگر هقم   بندى است! در ايران كارى انجام نمى كارشناسى در ايران سرهم گوئيم اوالً همه كارهاى مى

 د! البته كه توجه دارند.كه اصالً به فرهنگ توجه ندارن انجام بگيرد، تحقيقاتى است

شنويدكه  توانيد بگوئيد براى ايشان توسعه الهى شناخته شده نيست. اين كلمه را صريحاً از كارشناسان مى مى

يعنقى حقرف    ;گويند تكنولوژى در ايقران موانقب فرهنگقى دارد، اقتصقاد در ايقران موانقب فرهنگقى دارد        مى

داننقد. آنگقاه شقما     شقنوند اينهقا را مقانب مقى     حرفهايى كه مقى حرف رهبر، حرف مرجب و همه اين  ديندارى

شان اين مطلب را ندارد؟ اگقر درك ندارنقد نبايقد بقه      نسبت به فرهنگ ندارند؟ روش تحقيق گوييد دركى مى

كنيم و خودمقان   صورت مانب ببينند،يكى از ضعفهاى بسيار بزرگ ما اين است كه چون احساس حقارت نمى

للّه و قوته توانمند هستيم ولقى طقرف مقابقل     گيريم. البته بحول كم مى طرف مقابل را دست بينيم را توانمند مى

زنقد، هقم دقيقق فكقر      هم كامالً توانمنداست، شما بدانيد كسى كه روبروى شما هست هم دقيق حقرف مقى  

را از  دانقد و هقم دنيقا    رساند هم حاالت روحى را كامالً مى حرف خودش را عينيت مى كند، هم كارآمدى مى

شود اداره كنندگان وسايل ارتباط جمعى دنيا معنى فرهنگ را نفهمند در عقين   كند؟مگر مى مى نظر روانى اداره

دهنقد و   دهنقد و ارائقه مقى    حال خبرسازى راهدايت كنند و تحت عنوان خبر بگويند. اينكه به اخبار نظام مى

شود كه او فرهنقگ   كند. مگر مى برسازى مىكند بدين معنا است كه خبر را وسيله خ مى كمپانى خبرى درست

 تحقيق آنها نيست؟ را نفهمند؟ آيا اين در مدل
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  و اگقر چقه   2«اانقتم االعلقون ان كنقتم مقؤمنين    »البته نبايد روحيه شما تضقعي، شقود و بايقد بدانيقد كقه      

ايقران  بد است لكن نشناختن قدرت طرف مقابل هم بد است. مثالً گفته شود طرحهقايى كقه در    خودباختگى

شقود   كننقد؟ گفتقه مقى    كند! پس آيا اجنّه كشور را اداره مى شوداصالً اين طرحها كشور را اداره نمى نوشته مى

كننقد؟ چقرا در آن    كنند طرحهاى بسيار خُرد است، پس در كقالن چكقار مقى    طرحهايى كه كشور رااداره مى

 شود؟ جهت توسعه پيدا مى

شقود حقل كقرد، آيقا در مناجقات، برتقر        كشقور را كقه نمقى    نشقينى مسقائل   بوسيله مناجات عرفانى و چلقه 

اللّهاص  خدا خلق كرده است؟ اما ايشان جنگ كرده و در ميدان عمل حضور يافته و رويقارويى بقا    ازرسول

نشينى حل كنند. در عين حقال ايثقار عرضقه     قرار گرفته، اما اين كار را نكرده كه مسائل عالم را با چله دشمن

خواند خداى متعال به  ش را وارد ميدان ايثار كرده است. وقتى صديقه طاهرهاس  نماز مىهاي كرده است،بچه

گويد: انظر الى امتى فاطمه كي، تتحدو فرايضها من فى... پس بگويد فاطمهاس  همان نمازش  مى اش مالئكه

ترين مرتبه، هقم  ابن ابيطالباع  هم مشغول زهدش باشد، كافى است! در حالى كه با شديد را بخواند و...على

در ظهور مثبت وهم در ظهور منفى و هم در مظلوميت اكه نبرد منفى سختى است  در هر دو ميدان حاضقر  

 شده است.

آيقد كقه احيقا موضقوعات طرحهقاى آن       اى به نظرتان مقى  گاهى است كه روش تحقيق يك چيز خيلى ساده

فرستد يا  يك نفر از كارشناسان سازمان مى سازى قزوين دنبال مختل، است، مانند وقتى كه كارخانه شيشه هم

بندد كه وضب توليد كارخانه را بهينه كنند. معلوم است كه ظرفيت خريد و بازار  بامديريت صنعتى قرارداد مى

بلورو شيشه چگونه است و احياناً خطهاى توليد كارخانه هم بايد يك مقدار بهينه بشود لذا يقك كارشقناس   

ينه كند، ولى ايشان مأمور مسئله توسعه نيست. اوالً خود اين كارشناسقى، كارآمقدى   رود كه كار را به آنجامى

دهد خط توليقدتان را از ايقن نقوع     گيرد، يعنى ايشان كه پيشنهاد مى فرضهايش را از جامعه مى دارد. ثانياًپيش
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هم بسازى، فعقالً  ديگرى تبديل كن تا سودآورى باال برود و الزم نيست ديگر استكان و نعلبكى  شيشه به نوع

شود مشترى دارد، اين نحوه كارشناسى بدين معنا است كه با توسعه ارتبقاط   بعداً سكوريت مى هايى كه شيشه

ليترى توليد نكنيد. چون ممكن است پالسقتيك جقاى    ليترى يا سه هاى يك كند كه شيشه دارد. اصالًتوصيه مى

دهند وضعش فر  پيدا كرده است، اين  ين شيشه جا مىاين را بگيرد وحمل و نقل آن، بردن معايعاتى كه در ا

فرضقهاى   تواند بدون ارتباط با فرهنگ توسعه باشد هرچند آنها را از مقاالت و پقيش  كند نمى مى اى كه توصيه

گيرد، ولى قطعاً مجبور است كه در كارشناسى و بكارگيرى روش توجه به فرهنگ داشقته باشقد    مى تمام شده

كنيم نباشد و حساس نباشند به اينكه  ل به مقايسه فرهنگى به اين معنايى كه ما ذكر مىاست قاي اگرچه ممكن

شود! اما حتماً آنرا بقه   است يا جهت التقاطى است يا حكومت تكنولوژى بر اخال  چگونه مى جهت آن الهى

 گيريم كه داراى تابب است. دانند، در حالى كه ما متغيرى مى صورت تابعى ازمتغير مى

  ضرورت ابداع روش تحقيق جديد براى تغيير جهتگيرى نظام - 5/3

آقاى عليپور: سئوال در مقورد پقرداختن بقه ابقداع روش تحقيقق جديقد، عقالوه بقر روش تحقيقق موجقود           

است،يعنى اصاًل چه ضرورتى دارد بقه آن بپقردازيم؟ چقرا در روش تحقيقق بقه دنبقال اصقول موضقوعه و         

فرضقها و اصقول موضقوعه در     ه تحقيق بپردازيد، در حالى كه ايقن پقيش  فرضها هستيدتا براساس آنها ب پيش

اند. لذا يك محققق در روش تحقيقق موجقود، نيازمنقد ايقن نيسقت كقه اول         ايجاد شده ساختارهاى اجتماعى

را بسازد. به همين خاطر در روش تحقيق موجود خيال محقق را از اين جهقت   فرضها و اصول موضوعه پيش

فرضهاى ذهنى، اعتقادى، قلبى و روحى خود را كنار بگقذارد   بايد تمام پيش د يك محققراحت كردند و گفتن

كند در مثالى كه شما فرموديد اين قضيه بقه خقوبى مشقخص     و ببيند ضرورتهاى اجتماعى به اوچه حكم مى

اخل خود فرضها را از د است حاال سئوال من اين است كه چراقبل از اينكه نظامى را ساخته باشيم كه آن پيش
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فرضقها و اصقول موضقوعه را از اول داشقته      هستيم كه ناچاريم آن پيش نظام اخذ كنيم، بدنبال روش تحقيقى

 باشيم و اين به چه صورت است.

  خواهيد جهتگيرى نظام را عوض كنيد و نياز شما به عوض كردن جهتگيرى نظام اسقت، آنگقاه   اج : اگر مى

ر كميسيون توسعه و عمران سازمان ملل، جهقت توسقعه را معقين    خواهيد. اما اگ يك روش تحقيق جديد مى

نما  خواهيم اين قطب گوئيد: مى گوئيد بدنبال همان برويد. يك وقت مى و پذيرفته هم شده است، شما مى كرده

جهت ديگرى بگيريم و مسير را از يك طرف ديگرى حركت بدهيم، اگر بخواهيد عوض كنيد حتما بايد  را به

داشته باشيد، آنها براى مسير خودشان چنين چيزى را دارند. شما هم اگقر بخواهيقد مسقير را     چيزى را چنين

 عوض كنيدبايد چنين چيزى را داشته باشيد.

خقواهيم ولقى بحقث بقر      االسالم رضايى: پس براى تأسيس يك مسير جديد ما حتماً اين روش را مى تحج

خواهم با ايقن روش   كه تأسيس كردند حاال بنده مىسراين است كه بر فرض اين مسير تأسيس شد مثل آنها 

وبراساس آنچه كه بنيان گذاشته شده تحقيق كنم. آيا نوع پارامترهايى كه در سطح خُرد يك موضوع بررسقى  

 در آن مجموعه و با آن روش حاصل شده است. كنم مى

ا ببينيقد يعنقى در جهتگيقرى مقادى     شود كه بايد مرتباً اين بهينقه ر  اج : بله، اما بهينه آن هم مرتباً حاصل مى

 ها هر روز بايد كار تئوريك كند. استراتژيسين هم

 شود. اس : آنگاه مرتباً روش هم بهينه مى

گقويم: بقه ايقن     گوئيد حادثه فرهنگقى رر داد و نقور را تسقخير كردنقد، مقى      اج : يعنى هنگامى كه شما مى

وقتقى كقامپيوتر درسقت شقد و مقثالً جريقان        بايد كليه ساختارهاى بعدى جامعه عوض بشقود يعنقى   ترتيب

اى كشيدند و گفتند اينجا يك پولكهايى هست و انقرژى مغناطيسقى درون آن    الكتريسيته را دريك چهارخانه

گذرند و ديگر به من يك جدول شبيه جدول ضر  نشقان   بزرگى بود اما امروز از آن نيز مى آيد. پيشرفت مى
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گويم  آيد. مى گويند نور مى آيد بلكه مى ند و بگويند انرژى مغناطيسى مىوسط آن قرار بده دهند كه پولك نمى

كشور هم بايد عوض بشود. بايد معامالت مردمى هم عوض بشود بايد مسقئله بانقك بقه     پس نظامهاى ادارى

گقويم   شود نه اينكه بانك كامپيوتر را براى محاسبه پول مردم بكار بگيقرد، بلكقه مقى    يك گونه جديدى طرح

كنيم تا سقطح خُقرد آن نيقز     بشود.اس : پس هرگاه در توسعه، موضوع را مالحظه مى م پول بايد عوضمفهو

 گذارد. آثارش تأثير مى

  لزوم تغيير در ساختارها به هنگام تغيير در مقياسهاى روش تحقيق - 5/4

رهاى گونه است اگر ايقن عقوض شقدن بقه معنقى تغييقر در مقيقاس اسقت اصقوالً سقاختا           اج : حتماً همين

قبلى تحمل اين انرژى را ندارند. مثالً اگر من موتور بنز را به يقك گقارى ببنقدم قطعقاً چقرر گقارى        مقياس

گويند موتورش را ضعي، كنيقد امقا بقاز هقم      شكند، مى ها مى مثالً هزار بار بچرخد. چو  تواند در دقيقه نمى

، الستيك آن چنان باشد و... حتى رولنى كه گويم: حاال بايد رينگ آن اينگونه باشد تواند بكند.مى تحمل نمى

شقود از بقين نقرود چقون      زنيم بايدرولن مخصوص باشد كه در سرعت باال وقتى كه داغ مقى  به بلبرينگ مى

شود. ساختارهاى اجتماعى هم اينگونقه   كار كند يعنى كل ساختار عوض مى تواند با آن رولن قبلى ديگر نمى

كنم آنوققت سقرعت    ختارها و روابط اجتماعى را در شكل تبعى حفظ مىاست. معنا ندارد كه شما بگوئيدسا

گوئيم  گويد اول تكنولوژى بعد آدم، ولى ما مى كنم.حاال كارشناسى موجود مى مى اراده و دقت اراده را عوض

حاالت روحى را شدت بدهيد سپس تكنولوژى متناسب را بسازيد اگقر شقما    بايد جاى آنرا عوض كنيد، اول

نتوانيد تكنولوژى ابداع كنيد.اوالً مفهوم عرفان اجتماعى يعنى دلدله داشتن  ير مقياس سرعت عرفانبراى تغي

نسبت به كلمه توحيد در مقابل كلمه كفر، به عبارت ديگرليرت، نسبت به اسالم، نسبت بقه ليقر عقدالت و    

م بقدون رعايقت حقدود    نسبت به مسلمين باشد. نه اينكه ليرت درباره اين باشد كه مثالًدختقرش بقا نقامحر   

صحبت كرده است، آن ليرت خو  است اما با او صحبت كن بعدبسترسازى كن تا به مسجد بقرود و بقا او   
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يك صحبتهايى بكنند و يك فيلمهايى بدهد و...شما بايد نسبت به مسايل كالن اسالم دلدلقه داشقته باشقيد    

ر دادن انگيزه عمومى مردم باشيد. ذهقن بايقد   به موضوع تغيي شويد كه در فكر دستيابى واال هرگز انسانى نمى

بينند دقت پيقدا كنقد و ببينقد. ايقن      تواندچيزى را كه ديگران نمى ممحض شود. وقتى متمحض شد آنگاه مى

توانقد توسقعه را ببيند.اصقالً معنقى و      توانقد امقور كقالن راببينقد، نمقى      تمحض اگر وارد امور خرد شد نمى

نفرت از بديها. و حساسيتهاى شما مرتباً بايد توسعه پيداكند لذا بقراى   موضوعات اخال ، عشق به خوبيها و

نشقود   آن بايد نظام داشته باشيد. تا بتوانيد ربط آنرا به دين مشخص كنيد. اگر ارتبقاط آن بقا ديقن مشقخص    

ارزشى نقدارد يعنقى بايقد بقه حجيقت برسقانيد و ببينيقد واسقطه بقين شقما و خقداى متعقال وحقى اسقت               

شما با وحى ابزار، حجيت است لذا بايد منطق ابزار حجيت شقما مرتبقاً تكامقل پيقدا كنقد و       واسطه همچنين

افزار بايد باالتر از سرعت محاسبات سنجشى نسبت بقه انقرژى باشقد. در تكنولقوژى      اين نرم سرعت توسعه

نظقام حساسقيتهايتان   استفاده از انرژى نوربايد بر كفار تقدم داشته باشيم، اما قبل از آن بايد يك گام از نظقر  

 تر شده باشيد. مقدم

«اللّه وبركاته توالسالم عليكم ورحم»  
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 بسمه تعالی

  

  عمل در تحقیق روش موفقیت شروط - 1 

  تحقیق روش كارآمدى میزان و ثمره درباره پاسخ و پرسش - 1/1 

 سپس خوانم مى را آنها ابتدا كه شده مطرح كتبى سئوال چند: حسینى والمسلمین حجةاالسالم    

 .دهم مى جواب

 به: جواب نه؟ یا دارد معمولى كارشناس براى كاربردى ثمره كار پایان تا ارائه حال در بحث آیا: اول سئوال    

 .بلى مشروط صورت

 همین در. كنید معین را شده ارائه جداول همچنین و روش بكارگیرى( ترتیب و تقدم) مراحل: دوم سئوال    

 .داد خواهیم جواب بحث

 حد چه تا كارخانه یک وضعیت مانند صنعت در خُرد موضوع یک بررسى براى جداول این: سوم سئوال    

 .بدهد جواب هم را خُرد باید: جواب است؟ موضوعات كالن حد در فقط آن كارآئى اینكه یا دارد؟ كارآئى

 و هدایت بینى، پیش قدرت حدى چه تا و چگونه تحقیق، روش جدول سه تشریح از بعد: چهارم سئوال    

 عالم جاى هر در - تحقیق روش باید: جواب باشیم؟ داشته توانیم مى سطحى هر در را صنعت وضعیت كنترل

 و% 61 از بیش حداقل اینكه مگر نباشد، قبول قابل معادله تولید براى - دیگران روش چه و ما روش چه

 صد در صد روش كاربرد اصالً. بشود تمام صددرصد كه نیست اینگونه. باشد داشته اثر% 81 باالى هم حداكثر

 .باشد مى% 81 تا 61 تأثیر محدوده یک بین نیست،

 این از كه را اهدافى یا انتظارات اینكه براى كنم مى شروع مطلب همین از را سئواالت به پاسخ من حاال    

 مورد در كه است این ما مفروض. باشیم كرده شناسایى درستى به قبالً باشیم داشته توانیم مى تحقیق روش

 بود ضرورت اثبات قبلى بحثهاى نتیجه یعنى. است شده بحث صنعت ساماندهى در تحقیق روش ضرورت

 .كنیم پیاده صنعت مسئله در را تحقیق روش آن كه است تحقیق روش هم آن موضوع

 اقتصاد فعلى ساختارهاى حفظ بر اصرار صورت در تحقیق روش كارآمدى عدم - 1/2 
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 االن كه باشد همین تخصیصى سیاستهاى و ریزى برنامه مدل یعنى كالن، سطح در دولت سیاست چنانچه    

 انگیزش و كند اداره دارى سرمایه نظام براساس كه باشد مصرّ نظام اگر یعنى. ندارد كارآمدى روش این هست

 و گذارى سرمایه بین رابطه تبیین در را تركیب مدل همین براینكه باشد مصرّ و بدهد قرار اصل را مادى

 به( گردد برمى انداز پس و گذارى سرمایه به هم تا سه هر كه) راندمان و بودجه واردات، و صادرات انداز، پس

 بخواهد بانک صورتیكه در. شود مى نظرى صرفاً بحث یک و ندارد كارآمدى تحقیق روش طبیعتاً گیرد، كار

 بدهد سود و كند جمع درازمدت مدت، میان مدت، كوتاه سپرده مسابقه، قبیل از مختلف هاى بهانه به را پولها

 كارآمدى روش این بكند، مادى انگیزش بخواهد كالن گذاریهاى سرمایه و دارى سرمایه تعریف به بنا اگر و

 آن، كالن دستگاه كه اى جامعه در( خُرد صورت به حتى) را كشور مشكالت ما كه نیست اینگونه یعنى ندارد؛

 .كنیم حل بتوانیم سازد، مى را شضد ىافض

  وضعیت اصالح براى جامعه كالن ساختارهاى در نظر تجدید لزوم - 1/3 

 و واردات و صادرات نظام و بانكى نظام در آن تبع به و ریزى برنامه مدل در باشد بنا كه اى جامعه براى ولى    

 عوض را تولیدش الگوى یعنى كند؛ عوض بخواهد و كند نظر تجدید مصرف و توزیع و تولید بین رابطه نظام

 كسى براى البته فلسفى، نه است كاربردى بحثى ما بحث چون. دارد كاربرد صددرصد او براى مدل این كند،

 عملى اصالً آنرا من بكنیم، اصالح اى گوشه یک از خواهیم مى بگویند اینكه امّا. بگیرد كار به بخواهد كه

 چه؟ یعنى اى گوشه یک. دانم نمى

  صنعت مدل بر ناظر تقریبى مفروضات بررسى - 2  

  اسالمى انگیزه از سطح سه بنابر صنایع بندى سطح - 2/1 

  اسالم المللى بین صیانت حفظ انگیزه با دولتى بخش - الف 

  مسلمین اجتماعى صیانت و خیرات حفظ انگیزه با دولتى نیمه بخش - ب 

  مسلمان خانواده معیشت تأمین انگیزه با خصوصى بخش - ج 
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 بخش نام به داریم بخش یک. كنم مى بیان تر روشن اى گونه به بحث از را خودمان اهداف دیگر بار یک حاال    

 داشته دغدغه عالم در توحید كلمه به نسبت كه باشد طورى باید افراد پرورش نحوه بخش آن در كه دولتى،

. باشد نافع هركسى براى جا هر در كه نیست اقتصاد در نزولى بازده قانون مانند چیزى چنین تحقق. باشند

 قوانین از ركن یک اصوالً دهد، نمى جواب هرچیزى براى باشد اسالمى كه جاهایى در هم نزولى بازده اگرچه

. باشد اسالم دستگاه در چه و باشد كفر دستگاه در چه باشد، مى هم آن اصلى متغیر و است انسان اقتصادى

 .مطلق نه است نسبى قوانین یک آن قوانین

 و آموزشى و پرورشى فكرى نظام وضعیت كه است دولت به مربوط سطح یک داریم سطح سه ما پس    

 پیدا پرورش الهى اخالق آنها در كه باشد طورى باید آنها به نسبت گیرى تصمیم و محیطى شرایط همچنین

 .است كرده تولید صنعت دنیا در كه آلمان حزب مثل باشند كننده تولید حزبى صورت به باید یعنى كند

 اركان ترین اصلى براى و رود مى پیش مذهبى دو درجه هاى انگیزه بنابر كه است سطحى دیگر سطح یک    

 از كسانیكه و محرومین به رسیدگى براى بلكه كند نمى كار( عالم در اسالم اقتدار و اسالم بیضه اصل) اسالم

 مربوط اسالمى دو درجه انگیزش. دارند رسیدگى به نیاز مادى معیشت و روحى فكرى، از اعم اسالمى نظر

 .اینهاست به

 صنعت الگوى این. اینجاست عمدتاً خصوصى، كارگاههاى صنایع و سبک و سنگین نیمه صنایع عبارتى به    

 بخش سه همین تشریح به فقط ما. برسیم آن به كه نباشید دیگرى چیز منتظر این جز آخر، تا اول از ماست،

 حفظ براى محض الهى انگیزه با و دولتى متمركز صنعتهاى بعنوان باید صنعتهایى چه كه كنیم مى اكتفا

 و خُرد سطح در باید صنعتهایى چه و بیاید هیئات سطح در باید صنعتهایى چه بیفتد، بكار اسالم بیضه

 همین ما صنعت الگوى. كند نمى رشد هرگز خصوصى بخش. كند رشد نباید هرگز و بشود اداره كارگاهى

 .نیست این بر اى اضافه چیز و است

  خصوصى و دولتى نیمه دولتى، بخش سه به صنایع واگذارى خطمشى - 2/2 
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 براى بگوئید توانید مى آنگاه شود مى پیدا كنترل توانائى كردید درست شاخصه تحقیق روش در هرگاه    

 دولت دست در شود مى خوانده اساسى كاالى كه كاالهایى تولید به مربوط كه صنایعى مثالً اول سال پنج

 .باشد خصوصى بخش دست در یا باشد هیئت دست در یا باشد

 به را آنها از درصدهایى یک را صنایع از خیلى است ممكن باشد؟ كسى چه دست دوم ساله پنج در    

 كه نپذیرید شود بزرگ و استراتژیک صنایع خواستید كه هرجا ولى كنیم واگذار خصوصى بخش در كارگاهها

 اما كرد تجزیه و تقسیم قطعه هزار به را یخچال قطعات است ممكن یعنى باشد؛ خصوصى بخش به مربوط

 دو كارگاه یک كند، پرس آنرا درِ خواهد مى كه قالبى چون بسازند؟ توانند مى كجاها را كوچک هاى قطعه این

 از بیش باید كه خواهد مى تشكیالتى آن برش و پرس نوع یعنى نیست؛ هم نفره ده حتى و نفره سه یا نفره

 نفر ده زیر كارگاههاى اگر ولى شود واگذار اسالمى تعاونى یا هیئت به باید را این: گوئیم مى. باشند نفر پنجاه

 خصوصى بخش به ندارد اشكالى هستند كوچک قطعات كارگاه و سازند مى را قفل خود یا قفل دستگیره كه

 .شوند واگذار

 سود مبناى بر خصوصى بزرگ تشكیالت و سازمانها پیدایش از پیشگیرى لزوم - 2/3 

. شناسید نمى رسمیت به( دارد كه مختلفى انواع از اعم) را خصوصى شركتهاى اسالمى صنعت مدل در    

 عقد را شركت كه دستگاههایى كلیه... و تضامنى خاص، عام،سهامى سهامى شركت مانند دارد اقسامى شركت

 را است مدیریت و مالكیت بین تفكیک به مشروط آن در گیرى تصمیم و یافتن سازمان امكان و كند مى الزم

 بخش و اوقاف به مربوط كه اسالمى تعاونیهاى بخش در تنها مدیریت و مالكیت گویید مى و. كنید مى حذف

 بر سازمان ایجاد قدرت سود، انگیزه با خصوصى مالكیت كالً عبارتى به. دارد تفكیک قابلیت هستند دولتى

 حزب توسعه بستر یعنى دانیم؛ مى دنیاپرستى نظام را سود مبناى بر سازمان ما و ندارد را سود مبناى

 را خودتان انتظارات جلسه این در است خوب بنابراین. است تحقیق روش ویژگیهاى و كلیات این. شناسیم مى

 .بشود مشخص خوب تا كنید بیان تحقیق روش از

  عملى كاربرد در مدل توانمندسازى چگونگى - 3 



 ·····························································································  35 

  تحقیق روش كاربردى ثمره بررسى - 3/1 

 روش هدف تشریح در االن فرمودید، را مطالبى قبالً تحقیق روش ضرورت اثبات در: رضایى حجةاالسالم    

 .است روش هاى موضوعه اصل واقع در كه شد بیان مطالبى آن كارآمدى و صنعت در تحقیق

 .برسید اینها به چگونه كه كند مى تشریح روش(: ج)    

 چرا تا، سه چرا كنیم بحث خواهیم نمى اصالً كه گرفتیم مفروض االن. برسیم هدفها این به یعنى(: س)    

 كه سئوالى ولى. شود مى بیان تفصیلى دور در كه است بحثى این متمركز غیر و متمركز، نیمه چرا و متمركز،

 .است موضوع روشى توجیه ماست، توجه مورد بیشتر

 دارد؟ معمولى كارشناسى براى كاربردى ثمره تحقیق روش آیا: كه بود این سئوال(: ج)    

 .كنیم استفاده خواهیم مى االن كه است روشى خود منظور(: س)    

 خورد، مى صنعت قید دارید جدول سه این در آنچه. نیست دیگرى چیز است، علوم روش همان روش(: ج)    

 اش خاصیت گویید مى. كنیم نمى عرض اى اضافه چیز. كنیم مى بیان صنعت قید با را مفاهیم همین ما

 .بكنیم كنترل آن بوسیله توانیم مى ما كه است این خاصیتش چیست؟

 آیا شود مى داده توضیح كه روشى جلسه 2 این در كه است این سئوال از ما منظور: دانشمند مهندس    

 الزم دیگر و كند بررسى را صنعت موضوع مفاهیم این با تواند مى ندارد ضدیت مفاهیم این با كه كارشناسى

 یک كه شود مى ساده مطلب حد آن در آیا كنند؟ كمک او به دارند آشنایى قبلى مفاهیم با كه كسانى نیست

 كند؟ استفاده آن از ابزار عنوان به كارشناس

  خاص موضوع به ناظر شاخصه تا سازى مفهوم از سازى مدل شیوه از اى خالصه - 3/2 

 مفهومهایى این باشید داشته سازى مفهوم قدرت یک باید شما تحقیقى هر در كلى قاعده یک بصورت(: ج)    

 را سازى مفهوم یعنى گیرند؛ مى یاد را علم آن كه كسانى. بدهید وزن آنها به بتوانید بعداً باید سازید مى كه را

 چیست صنعت در فنى ضریب از غرض یا چیست صنعت در تعادل از غرض مثالً كه فهمند مى گیرند مى یاد

 .شود مى صنعت به ترجمه فقط مفاهیم... و
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 .شود مى تشریح خط دو خط یک در مفهوم هر(: س)    

 كارخانه داخل رفتم من فردا وقتى بگوید كه ندارد معنى گرفت یاد را مفهوم كارشناس وقتى(: ج)    

 كند پیدا شاخصه آنها براى و بدهد وزن اینها به باید دهد؟ نمى جواب یا دهد مى جواب آیا سازى شیشه

 بردارى نمونه باید آنگاه كرد پیدا شاخصه وقتى خاص، مورد همان به نسبت تشخیص وسیله یعنى شاخصه

 كنم، مى درست را شاخصه این محیط براى من بگوید یعنى كند پیشگوئى بتواند بعداً تا كند كنترل كند،

 این در را سازى مفهوم ما بنابراین. دارید سئواالتى جدول سرى یک شما... كنم، مى پیدا شاخصه موضوع براى

 شد درست شاخصه وقتى. آن شاخصه بعد شود مى درست صنعت مدل زیرساخت اول. دهیم مى انجام جلسه2

 آنها بین كرد طرح را سئواالتى اینكه از بعد و گیرد مى دست به را استاندارد هاى شاخصه كارشناس یک آنگاه

 كه هنگامى معموالً. است مدل زیرساخت سطح در كار این پس. دهد مى نسخه بعد و كند مى برقرار نسبت

 .باشد داشته شاخصه كارگیرى به براى هك است شده تمام مدل گویید مى

 ابزار این كه كارشناسى یا كنیم مى تعریف ما آیا كنیم؟ مى تعریف كجا و زمانى چه را ها شاخصه پس(: س)    

 كند؟ مى تعریف هست دستش

 اینكه براى كنید كار دیگر دوره یک باید مدل زیرساخت براساس شود تمام كه مدل زیرساخت(: ج)    

 دیگر كند پیدا را موضوع خصوصیت باید شاخصه داریم، هایى شاخصه چه موضوعى هر براى: بگوئید

 شاخصه كه چرا. بدهید آن به موضوع خصوصیت باید بزنید، حرف عام نحو به صنعت شاخصه از توانید نمى

 درباره بخواهد وقتى اما بكند كار این بتواند باید شما تعاریف است، درست كل عنوان به صنعت الگوى براى

 تولیدى وضع هستند؟ چیزهایى چه كمّى نظر از ایران صنایع درصد چند گوئیم مى بدهد نظر ایران صنایع

 دارد را تولیدات از دسته این گوئید مى كنید مى ذكر را اینجا تولیدى وضع شما چرخد؟ مى چیزى چه با اینجا

 صنایع این است، نظامى صنایع این گوئید مى باشید داشته نظامى صنایع اگر دارد كه صنعتى تولید مثالً... و

 و هزینه یعنى آنها، كمّیتهاى كه كنم مى سئوال من بعد. كنید مى ذكر آخر تا را ها صنعت... و است الكترونیک

 خُرد صورت به آنها تک تک براى باید من حاال گویم مى. گوئید مى من به هم را آنهاشما  ؟چیست راندمانش
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 گفته زیرساخت؟ در یا دارد قرار كالن هاى بندى دسته در گیرد مى انجام كه خُردى كار آن آیا بدهم شاخصه

 تقویت باید را بخش این: گویند مى كنیم تقویت را بخشهایى چه گوئیم مى است بحرانى صنعت وضع شود مى

 افتد؟ مى اتفاقى چه نكنیم تقویت اگر شود؟ مى چه كنیم تقویت اگر كه كنیم پیشگویى بتوانیم باید. كنید

 صنعت یا است خطرناك خیلى هم رفتنش بین از رود، مى بین از صنعت این مثالً نكنید تقویت اگر گویم مى

 پیشرفت و دهد مى قرار الشعاع تحت را دیگر صنایع آن رشد و است ناهنجار و نامتعادل رشد داراى كه دیگرى

 انگیزه براساس حتماً تكنولوژى كه برویم جلو اى گونه به باید ما لذا. كند مى متوقف را تكنیک و صنعت كل

 .بدهید تحویل را تكنیک رشد باید یعنى برود باال كارآمدى باید و باشد الهى

 .كنیم مى روشن را مفاهیم اوالً ما جلسه 2 این در یعنى(: س)    

 .شود مى تمام هم زیرساخت یعنى دارد هم وزن عمالً یعنى دارد هم بندى بارم مفاهیم این كه(: ج)    

 .كنیم مى روشن خوبى به جدول در را مفاهیم جایگاه ثانیاً(: س)    

 كند پیدا تطبیق عینیت با سرفصلها آن اگر. شود مى مشخص شما صنعت تكاملى وصف یعنى(: ج)    

 شاخصه توانیم نمى اوالً باشیم نداشته را این اگر شود، مى درست معاینه وسیله. كرد معاینه را صنعت توان مى

 توانیم نمى را آنها بین نسبت ولى داریم آمارى گزارشگرى باشیم داشته هم شاخصه اگر بعد كنیم درست

 .بسنجیم

 مرحله كسانى باید حاال بعد شد مدون و نوشتیم و كردیم تعریف جلسه 2 این در كه را تعاریفى این(: س)    

 .است شاخصه تعیین كه بدهند انجام را كار بعدى

 .است شاخصه جدولهاى كه بدهیم انجام خودمان باید هم را مرحله آن(: ج)    

 .بدهند انجام توانند نمى مفاهیم این به ناآشناى افراد هم را ها شاخصه جدول(: س)    

  عملى كاربرد با هایى شاخصه تولید به مدل توانمندى توصیف - 3/3 

 دانش وقتى. هستید صنعت ساماندهى یا ریزى برنامه براى دانش یک تولید مشغول شما االن یعنى(: ج)    

 و معاینه تواند مى بدهند او به هم را تعادلى نسبتهاى و بدهند كارشناس به را استاندارد شاخصه و شد تولید
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 و سنجند مى سازند، مى را فرمولى دارند كه آنجایى با. است كاربردى سطح در معالج طب یعنى كند معالجه

 .دارد فرق شناسند مى

 میدان این وارد كارشناس تازه شد، مدون و كردیم تعیین را ها شاخصه ما كه بعدى مرحله در(: س)    

 .شود مى

 چند است؟ چقدر خواهیم مى كه را هایى شاخصه حداقل میگوئیم ما اینها شدن تمام از بعد تازه(: ج)    

 را حداقلها این باید گوئیم مى كردیم پیدا را ها شاخصه تعداد حداقل كه وقتى بعد خواهیم؟ مى شاخصه جدول

 .كنیم درست

 كنیم؟ پیدا را آنها تعداد هم و ها شاخصه خود هم(: س)    

 آن در دیگرى چیز یک بود آفریقا صنعت احیاناً اگر كه بدهد تحویل ما به باید ها بندى دسته آن بله،(: ج)    

 .داریم كاكائو ما گویند مى آنجا در ولى داریم نفت ما گوئید مى ایران صنعت در. است اصل

 مرحله وارد خواهند مى كه دادیم كارشناس عده یک دست به و كردیم تعیین را این ما اینكه از بعد(: س)    

 كنند؟ كار باشند داشته ما به نیازى اینكه بدون كه است قوى قدر این بحث این آیا بشوند اجرا

 حاال گرفتند یاد آنرا و هست آقایان دست زیرساخت مدل بگوئیم باید. باشیم آنجا در دیگر نباید ما(: ج)    

 خوب وضع دیدند كه وقتى و كنند مى معاینه ها شاخصه این بنابر اما دانند نمى آنرا فلسفى زیربناى اگرچه

 .كند اصالح را وضع اینگونه تغییرات تا بدهیم برنامه مدل این براساس چگونه گویند مى نیست

 یا كنیم قبول یا بفهمیم را این بتوانیم واقع در باید بحث این سیر در ما كه شد این نتیجه پس(: س)    

 بحث این پایان در و آید مى بدست یكى یكى مفاهیم یعنى رویم؛ مى جلو كیفیت همین به كه كنیم مراقبت

 نباشد برایش ابهامى گذاشتیم رسیده راه از تازه كارشناس یک جلو را نتایج این همه اگر كه باشد طورى باید

 .كاركند آن با بتواند و
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 سئوالى اگر و كنند تدریس كارشناسهایش براى صنایع وزارت كه كنید درست كتابى یک یعنى(: ج)    

 آنگاه گرفتند فرا هم را گیرى نسبت و گرفتند یاد را ها شاخصه و شدند مسلط وقتى نماید رفع را آنها داشتند

 .شوند كارمى مشغول

 مفاهیم همین فقط بدهیم ارائه كارشناس آن به نیست الزم كتاب مجموعه از باالتر مفهوم یعنى(: س)    

 .بروند كار دنبال و بگیرند دست تا بدهیم آموزش را كتاب

 كه سطحى این در نه، یا است درست مطلب این ببینید كنیم مى عرض را مطلب یک: رضایى حجةاالسالم    

 كنیم مى فرض شود؟ مى ما كار محصول اینجا در صنعت قید با روش تولید آیا معنا یک به شدیم وارد االن ما

 به ورود هنگام در یعنى شویم مى بحث نظرى فضاى وارد االن ما اینكه فرض با گرفتیم یاد را روش این ما كه

 وارد خواهیم مى كه آنجایى به برسیم تا كنیم مى شروع صنعت نظرى مبانى و كلى مفاهیم از صنعت بحث

 یک ما براى روش محصول ولو گیریم؟ مى كار به را روش این محقق یک بعنوان هم ما آیا بشویم عینیت

 وقت یک روش، كارآمدى كه گوئیم مى نظر این از. است عینیت به ورود این، از بعد پله كه است نظرى تحلیل

 تولید كتاب مثل هم كتاب یک و كنید تولید را صنعت قید به روش و بنشینیم اینجا در گوئیم مى است

 دیگرى كار كنیم تولید را صنعت تحقیق روش خواهیم مى اینجا در ولى كنیم تدوین كاربردى تعاریف

 تحقیق گروه یک بعنوان كه داریم قرار منزلتى یک در ما خود كه است هىگا ىول بدهیم انجام خواهیم نمى

 در كه كارشناسانى به را بعد مرحله بگوئیم و كنیم كار تقسیم اینكه ولو بشویم تحقیق بحث وارد خواهیم مى

 تولید از بعد كه است این دارد ابهام ما براى االن آنچه. دهند مى انجام را كار این آنها و سپارم مى هستند عمل

 كاربگیریم؟ به را روش خواهیم مى هم ما آیا روش

 .باشید داشته حضور خودتان باید سازى شاخصه براى(: ج)    

 است؟ روش كجاى در این(: س)    

 را سازى شاخصه برگردید باید بعد. دیگر چیز نه بدهد، تحویل را روش زیرساخت بشود، تمام باید این(: ج)    

 .بدهید تحویل
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 چیست؟ اسمش پس نیست زیرساخت دیگر آن(: س)    

 یعنى شود، مى درست مدل اینجا است، آن مدل از غیر بكارگیرى شاخصه است، كارگیرى به شاخصه(: ج)    

 .شود مى تمام صنعت كردن سامان به زیرساخت

 گویند؟ مى چه را شاخصه و زیرساخت یعنى گویند؟ مى تحقیق روش اینها مجموعه به آیا(: س)    

 گزارش یعنى است عینیت در كه آنچیزى نه است نسبتها آن اساس داردكه اساس یک تحقیق روش(: ج)    

 .شود مى معلوم اینجا در شود تنظیم باید عینیت از كه سئواالتى نظام و باشد اساس چه بر آوردن عینیت از

 نظام شیوه نیست، زیرساخت این شود مى اطالق تحقیق روش عنوان تحت امروزه كه آنچیزى پس(: س)    

 .است گیرى گزارش

 .نیست هم گزارشگیرى نظام شیوه بگویم، خواهم مى را دیگرى چیز یک من نه،(: ج)    

  معادله ساختن در موجود تطبیقى روشهاى ناتوانى - 3/9 

 نیست، روش از خبرى هیچ كشور در شود گفته اگر. سازد نمى چیزى دنیا در كه موجود تحقیق روشهاى    

 تطبیق آنها كه حالى در هستند معادله تولید مشغول شود خیال هم اگر. است ربط بى خیلى البته كه

 اینكه نه كنند مى اجرائى تحقیق آنها دادید، آموزش ساختید، شما كه را شاخصه یعنى. كنند مى

 كنید، مى مراجعه دكتر به جنابعالى. است دكتر كار مانند اجراء براى تحقیق روش. كنند مى سازى شاخصه

 را فشار كه شده مشخص قبالً آنچیزها همه دهد، مى آزمایش دستور تا ده و فرستد مى آزمایشگاه به را شما

 آن وضع سپس حداقل، یعنى رسید كه عالمت این به حداكثر، یعنى رسید كه عالمت این به بگیر، اینطورى

 تطبیق این. بود اینگونه وضعیت كه آورد مى صورت یک بعد كنید معین اینگونه را خون. كنید مى معین را

 كارشناس. آئیم مى باالتر مقدارى یک حاال. كند مى تطبیقى تحقیق ولى كند مى تحقیق اگرچه. است اجرایى

 توى و آورم مى اجرائى كار از را مثال) خواند مى مقاله چهارتا ودشخ یسىون رساله براى یعنى سازد مى مدل

 اینها از نسبتى یک به كه سازد مى مدلى یک خواند مى مرجع كتاب چهار و چهارمقاله دانشگاه در( دانشگاه

 تحویل عملى قانون دیگر این گیرد مى هم نتیجه و كند مى آزمایش را چیزى یک است كرده اقتباس
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 كند مى درد سرش مثالً است، عطار یک نسخه مثل این. است شده كنترل به موفق مورد یک در. دهد نمى

 در بگوید تواند نمى یعنى نیست؛ علمى قانون حتماً این. شود مى هم خوب و دهد مى دارو او به دارد، میگرن

 بله،. كند كنترل و پیشگوئى تواند مى و دارد آنگاهى و اگر معادله مختلف، شرایط با نمونه 81 تا 61 بین

 تئوریسین كه كسى براى البته. كنم معالجه را بیمار شدم موفق دادم انجام كه تحقیقى در من بگوید تواند مى

 زنى گمانه براى تواند مى كه است مواردى جمله از كند كشف سازى معادله براى مدل یک خواهد مى و است

 كار یک به نسبت بكند مداوایى یک توانسته. است شدهن علمى قانون كه خودش ولى كند حساب آنها روى

 در فقط و كند پیدا حضور علم یک مبانى در نتواند شما معادله ولى كنید پیدا هم معادله شما اگر جزئى،

 توانید نمى شما باشد، نشده حاضر مختلف هاى معادله در نظریه یک هماهنگى در آنهم باشد، علم یک مسایل

 یک یعنى داد، تضییق یا توسعه علم یک در را مبنا یک بگوئید توانید مى. داد روى علم یک در تحول بگوئید

 تغییراتى یک آنجا در توانستید شما اگر آورد علم یک مبنایى تئورى براى اثباتى ماده یک یا نقض ماده

 حرف پایه علوم در اگر. بشود ثبت علم آن در تواند مى شما نام. كند پیدا تغییر علم یک كل در كه بدهید

 .كنید مطرح باشد سئوال اگر حال. است دیگر حرف یک آن زدید

 برده بكار تحقیق روش عنوان به كه عامى مفهوم شد روشن ما براى و شد گفته پاسخ سئواالت(: س)    

 و است تحقیق روش زیرساخت بعنوان كه است جداولى ماست نظر مورد آنچه و دارد مراحلى چه شود مى

 .كند مى پیدا عینیت با تطبیقى یک هم بعد و شود مى معین شاخصه آنها براساس

  اسالمى اقتصاد و مكتب با صنعت تحقیق روش ارتباط چگونگى - 9 

  تقریبى بصورت مكتب با تحقیق روش سازى هماهنگ لزوم بررسى - 9/1 

 ما بدهید نظر و كنید فكر آن درباره كه كنم مى اضافه شما سئواالت به را دیگر سئوال یک من حاال(: ج)    

 حداقل بر را بنا ما بحث آن در. كنیم مى كار اسالمى اقتصاد مدل درباره قم در صنعت از باالتر سطح در

 آنچیزى یعنى. بدهیم تحویل بتوانیم زودتر هرچه اطالعات حداقل با را كوچكى نمونه یک اینكه تا گذاشتیم

 اطالعاتى گفتیم بلكه است؛ قبول قابل كه آنچیزى نگفتیم و نزدیم آن به هم مقبول قید حتى دارد، وجود كه
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 همین با موجود، عینیت و باشید شما كنید؟ چكار میخواهید عینیت این با هست، عینیت در داریم الزم كه را

 نظر توانید مى كه را آزمونى باشید داشته توانید مى علم درباره كه را ومفروضاتى هست ازمكتب كه اطالعاتى

 .بدهید

 بعنوان اینجا در آنچه حقیقت در یعنى. دادیم قرار اصلى را( اجرا علم، مكبت،) قسمت سه بحث آن در    

 با متناظر هم بعد است مفروض علم مدل فلسفه متناظر و گیرد مى را مكتب جاى شد گفته مدل فرهنگ

 حداقل، صورت به ولو باشیم؟ داشته نسبت به را ها همین است الزم هم اینجا در آیا. است اجرا زیرساخت،

 را دستگاهى این بگوئید توانید مى تقریب نسبت یک با كه است این اش نتیجه چیست؟ اش نتیجه و چه براى

 و خُرد كالن، احكام یعنى برسد حداكثر به اینكه دیگر فرض كند؟ مى مشاهده اسالمى كنیم مى درست كه

 گردد اخذ مكتب از تكلیف و ارزش توصیف در توسعه

  {P - هستیم، مشغول قم در دیگرى سرفصل یک در حكومتى احكام استنباط اصول در هم را اجتهاد بحث 

 تفاهم به كه باشد مند قاعده و مقنن تعبد، آن شرط یعنى مكتب، از جدید قرائت نه مكتب، از استنباط البته

 و هست خدایى كه بپذیریم یعنى تعبد. گذاشتیم اصول شاخصه بعنوان هم را این برسد تواند مى اجتماعى

 باشد، حجّیت باید وحى آن و ما بین. نیست ما ادراكات سنخ از كه فرستاده را وحى و است كرده خلق را عالم

 بتوانیم بعبارتى. نكند دخالت عقلى داورى پیش و عرفانى داورى پیش حسى، داورى پیش اینكه یعنى حجیت

 دین بگوئیم بتوانیم آخر در یعنى. بگذاریم عموم داورى معرض به آنرا و كنیم مقنن را داورى پیش از اجتناب

 و عقلى - عرفانى تحلیل با - روحى موضوعات از اعم) شناسى موضوع اینكه نه دهد مى ما به را دستور این

 و است دقیقى بسیار مرز طبیعتاً هم آن مرز. بكنیم رأى به تفسیر برویم كه بدهد داورى پیش ما به( حسى

 مرتباً كه بودنى تسلیم بلكه متحجر، بودن تسلیم نه البته. است مشكل بودن تسلیم از داورى یشپ جداسازى

 در را آگاهى با آن رابطه و حجیت بحث كند پیدا حضور شئون همه در بودن تسلیم یعنى كند؛ پیدا تكامل

 چه دنیا مردم براى ما. است حكومتى اخالق حكومتى فقه حكومتى، حكمت آن نتیجه كه هستیم مشغول قم

 حكومتى، حكمت حوزه، از كه كنیم معلوم خواهیم مى را اینها چیست؟ ما بینى جهان داریم؟ حسابى حرف
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 مشاركت و حضور و انبساط احساس مردم كه روحى امنیت واقعاً چیست؟ حكومتى اخالق و حكومتى فقه

 و فرهنگى عدالت است؟ شده معین چگونه سیاسى عدالت اسالم در. بكنند تحقیر احساس اینكه نه نمایند،

 انجام عمیقى كارهایى یک باید آنجا در است؟ اخالق كدام در و است؟ شده معین چگونه اسالم اقتصادى

  تقریب نسبت با اسالمى سازى مدل امكان بررسى - P} 9/2. بیاید بدست حداكثر تا بگیرد

 یک با ولى آید نمى در فقه اینها از طبیعتاً... و احكام رساله اخالق، هاى كتاب همین و هستیم ما ولى    

 وقتى بكنیم كالن به تبدیل را خرد مسایل باید طبیعتاً. بزنیم را هایى گمانه یک توانیم مى تقریب نسبت

 خصوصى مالكیت گوئیم نمى هرگز یعنى شود؛ مى عوض فعلى ماهیت با آن ماهیت كنیم مى كالن به تبدیل

 هویت زنید مى كه تخمینى محض مادى شكل در ولو روسى، مالكیت یا آمریكایى شكل در ولو است درست

 .دهید مى تغییر كالن حقوق به را خُرد حقوقى

 هم بعد بسازید اسالمى مدل تقریبى نسبت یک با توانید مى اطالعات حداقل با سازى مدل در شما بنابراین    

. خواهم مى مدل اجرا براى من كه حالى در نیامده بدست قوانین این گویید مى رسیم مى كه آن علم به

 یک. باشد مكتب احكام كردن كمّى با متناسب كه كنید فرض اى بگونه را قوانین مرحله این در گویم مى

 علم، مكتب كنید رسم عرض هم ستون تا سه پس كنیم مى درست دوم درستون هم مفروضى هاى معادله

 یعنى را مخروط این پائینى سطح یک بگوئید بعد كه دارد سطر سه هم ستونى هر دهید قرار آن در را اجرا

 یعنى كنیم منتقل عیناً اینكه نه) كنیم تبدیل كالن به ما چگونه را خرد حقوق این. داریم را خُرد حقوق

 معادله برایش و مفروض صورت به علم در برگردانیم و كنیم تبدیل توسعه به چگونه( بشود منتقل تواند نمى

 بعد. بشویم اجراء وارد مفروض معادله از سپس بدهیم قرار( شده تجزیه و آمده بدست معادله نه) مفروض

 كنیم، مى اكتفا حداقل به اینها در هرچه كنیم درست تقریبى نسبت یک ارا ب ىئاجرا مدل چگونه ببینیم

 توانید مى كنترل حداقل یک در شما ولى آید مى تر پائین هم دقت میزان و شود مى بیشتر خطا ضریب عمالً

 .بكنید را كار این

  ضعیف تقریب نسبت با سازى مدل مهم خاصیت فلسفى دستگاه آزمون - 9/3 
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 31 یا سال 21 به مربوط اطالعات اگر دارد؟ خاصیتى چه شود مى تضعیف چندبار كه چیزى یک حاال    

 را روندى یک و ببریم دستگاه این در بتوانیم( كنید مى درست شما كه اى شاخصه نظام نه... )را گذشته سال

 را نمودارها مثالً تواتسته آیا ببینیم كنیم كنترل را خودمان فلسفى دستگاه نسبت، به توانیم مى بدهد نشان

 دیگرى نمودارهاى یک توانست اگر باشد؟ واقعى هم و باشد دیگر مدلهاى از غیر هم كه كند رسم طورى

 توانستید شما را مدل اصل از نسبتى یک آنصورت در داشت تطبیق بیشتر واقعیت با نمودارها این و كند رسم

 .كنید اثبات

  اسالمى اقتصاد مدل با تحقیق روش سازى هماهنگ لزوم بررسى - 9/9 

 را تحقیق روش ربط و نه؟ یا بیاوریم هم اینجا در را اجرا و علم مكتب، آیا كه است این من سئوال حاال    

 گوئیم مى ما كه است وقتى یک یعنى نه؟ یا كنیم تمام( اجمالى صورت به ولو) اقتصادى دستگاه آن با هم

 هرچه حاال هستند؟ چیزهایى چه خُرد احكام ببینیم اینكه ولو را فقهى احكام كنیم بندى دسته مجبوریم آنجا

 مستقل را موضوعات و كند مى مالحظه هم از جداجداى را امور فقه، اصول چون نرود یادمان البته. هست

 به كه بكنیم دیگرى كار یک توانیم مى تقریبى نسبت یک با ما ولى بیاید كالن در تواند نمى طبیعتاً بیند مى

 .شود ترجمه كالن

 این با را بحث این است بهتر. است تحقیق روش بحث از فراتر پله یک رسد مى نظر به بحث آن(: س)    

 چون شد داده توضیح جدول عناوین اینكه از بعد بشویم مسلط مقدارى یک را جداول این و دارد كه سیرى

 عنوان یک اینجا در فرهنگ كه همانطور لذا، بگیریم كار به خاص موضوع یک در را جدول این شد بنا بعداً

 .شود مى تمام مكتب به تطبیقش و است مكتب این بگوئیم هم آنجا در است عام

 .است كافى اینجا براى اجمالى سطح همان بگوئید خواهید مى(: ج)    

 .نیست مخل قطعاً آنجا با تطبیقش بشویم مسلط مفاهیم به نسبت كه است كافى سطح این براى(: س)    

 اینجا اگر برود پیش آنجا موازى محور در همزمان بدهیم قرار زمان آنجا براى ماه شش ما اگر فرضاً(: ج)    

 .شود مى تر راحت بحث این براى آن از استفاده بعد كردیم تمام
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 تازه كردیم تعیین را ها شاخصه وقتى كه است طرف این از هم نكته یک: دانشمند مهندس آقاى    

 باشد دارى سرمایه نباید ساختار نظام اینكه شد بیان بحث اول در كه كلى اصول به توجه با بگوئیم خواهیم مى

 و روش و موضوع بیان در لذا كنیم ایجاد توانیم نمى مباحث كل در تغییرى اصالً ما باشد ثابت اینها اگر

 كه اصلى متغیرهاى یعنى است صنعت بر حاكم كه اصلى حرفهاى این باشیم توانسته باید واقع در ها شاخصه

 بیان باشیم توانسته باید را سیر این در حقیقت در دارد را اصلى تأثیرگذارى صنعت قضیه بر صنعت از بیرون

 .كنیم

  اجتماعى ساختارهاى تنظیمات بر مكتبى مفروضات تأثیر به توجه لزوم - 9/5 

 متغیرها موضوعات و شود مى معین علم بخش در متغیرها آنجا در یعنى. شود مى بیان تر تفصیلى آن(: ج)    

 است، اسالم بیضه و اسالم نفع به آنچه بگوییم كلى خیلى مجبوریم اینجا شود مى معین مكتب بخش در

 بخش یا اوقاف بخش در تر ساده انگیزهاى با و دوم مرحله در است مسلمین نفع به آنچه و باشد باید دولتى

 .شود مى خصوصى است كارگاهى و خرد بخش آنچه و باشد اسالمى تعاونیهاى

 چیست؟ از گیرى نتیجه یک این(: س)    

 .گرفتیم مفروض را علم و مكتب كه است این معنایش دقیقاً این(: ج)    

 .ماست صنعت بر مفروض یعنى(: س)    

 شركتهاى گفتم بالفاصله بنده یعنى كردیم بیان را مكتبى مفروضات یک آمدیم ما بنابراین! احسنت(: ج)    

 حق خصوصى مالكیت هرگز و است جایز عقد شركت است، باطل اینها همه تضامنى و خاص عام، سهامى

 عموم نفع به سازمان اگر ندارد وجود اسالم در باشد سود مبناى بر كه سازمانى یعنى. ندارد را سازمان ایجاد

 دولت اسمش شد اسالم كلمه نفع به اگر. كند پیدا سازمان تواند مى آنجا و شود مى اوقاف اسمش باشد

 .است برنامه سازمان فعلى مدل در كه است آنچیزى ضد این. شود مى

  دارى سرمایه نظام مفاسد به نسبت صالح علماى و مسئولین توجهى بى دالیل بررسى - 9/6 
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 براى قدر جاللت جهت یک از من حالیكه عین در البته داریم جامعه ارتكازات با درگیریهایى یک ما بله،    

 چه؟ یعنى ندارند، عینیت به التفات اصالً كه بینم مى هم دیگرى جهت از ولى هستم قایل فعلى مسئولین

 صالحه خصوصیت آنها روحى خصوصیات اعظم قسمت اگرچه است وحى مفسر عینیت بگویم خواهم نمى

 امر به اهتمام به نسبت اجراء در كه است قسمت این معنایش دانم مى ناصالح من كه را قسمتى آن اما است

 هم صالح عدم و باشند نداشته را الزم بلوغ است ممكن اگرچه اند، نكرده تأملى اصالً جهانى مقیاس در اسالم

 لذا است مخالف كمونیستى نظم با اسالم چون كه رسد مى نظرشان به چون. تقصیر نه باشد قصور

 در كه اجتماعى روابط معناى اصالً. باشد صالح اما باشد دارى سرمایه گویند مى ندارد، اشكالى دارى سرمایه

 درستى پول هم مال صاحب و است صحیح مال در تصرف كه كنند مى خیال كند نمى توجه است دارى سرمایه

 و باشد زن راه كسى اگر گویند نمى هرگز و هرگز آقایان این اگرچه. دهد مى هعیشر وجوه بعنوان و آورد مى را

 كس هیچ گیرد، نمى كس هیچ را آن خمس. بگیرد را مردم اموال از قسمت یک و ببندد را اى گردنه یک سر

 مال این گویند مى شود نمى حالل بدهى خمس هم بار دو حتى شود مى حالل بدهى آنرا خمس اگر گوید نمى

 آن از اما كنى رد آن صاحب به باید است غصبى تو دست در. است نكرده پیدا انتقال شرعاً و نشده تو ملک

 ده) شود مى بنده عاید كالنى سود اجتماعى روابط بر داشتن احاطه با كشور موجود قوانین طبق طرف

 است دلیل این به است، حالل گویند مى و گیرند مى آنرا خمس برم مى را پول این...( و میلیون صد میلیون،

 را خمس است محال بشناسد را موضوع اگر است، دینى بى آدم اینكه نه شناسد، نمى را موضوع اصالً كه

 .1نیست وضعیت گر توجیه آدم یک این. بگیرد است محال كه كنم مى عرض جرأت با من را این. بگیرد

  سرمایه نظام تأیید در گرى معامله از دین علماى ساحت تنزیه - 9/7

                                           

اینكه ایشان را بترسانند. ایشان گفته  یایشان را به ساواك برده بودند برا یرا، یک وقت یحائر یخدا رحمت كند آقا مرتض  1

 یحداكثر مرگ است، مرگ كه برا یبترسان ینیست كه بخواه یما آن طرف قضیه حل است چون در دست شما چیز یبود: برا

 نیست. من اینطرف تردید دارم كه از نظر خدا وظیفه هست یا وظیفه نیست. یمن چیز
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 دین به نسبت دنیایى گر معامله علماء كه نیست اینگونه: كه كنم مى عرض جرأت با را مطلب این من    

 عرض صریحاً ولى شوند، پیدا گذاریم نمى عالم را آنها نام ما هرگز كه افرادى یک است ممكن اگرچه باشند

 از اند ضعیف بسیار تفقه استداللى بنیه در نوعاً كنند مى نیایى امورد رعایت نسبتى یک به كسانیكه كنم مى

 یک كردن پیدا براى كه آنهایى یعنى نیستند؛ فقه یا اصول در اصل مؤسس قطعاً هست نظرم در اكابرشان

 افرادى عبارتى به. هستند تقوایى با انسانهاى شوند مى موفق تعالى و تبارك اللّه باذن و شوند مى ممحض اصل

 جزء بینید مى كنید نگاه را تاریخ شما نیز قبل هاى دوره در االن، نه شود مى مشاهده اینها باالى رده در كه

 همت كه آنهایى شدند، اصل تأسیس به موفق آنها تقواى با آدمهاى بلكه نیستند اصول در اصل مؤسسین

 حجیت احراز است، حجیت احراز نیست، گیرى توجیه اصل، تأسیس. بودند قرارداده آخرت به نسبت را خود

 باید فرد قبالً حجیت، ساختن قانونمند در. كند تأسیس تواند نمى باشد حجیت به مؤمن آدم ینكها بدون

 حجیت در اینكه براى كند مند قاعده را حجیت تواند شد،مى حجیت به مؤمن اگر باشد، حجیت به مؤمن

 .است الزم زیاد فكرى تمحض

 توجهى قابل عملى تأسیس كنند مى مرتبه ادنى در دنیا به توجه كه كسانى اكابر میان در اوالً بنابراین    

 پیدا مُبلغ تا چهار ما كه فرض بر. نیستند اى كاره شیعه فرهنگ بنیان در آنها تر پائین سطوح در ثانیاً. ندارند

 كه هستند ها حرف این از تر ضعیف خیلى آنها بگذارند، هم كنار و كنند تركیب را كلمه تا 9 كه كردیم

 است، نیاورده را چیزى بگذارد، هم كنار را نظر 71 یا 21 و كند تتبع تواند مى كه كسى باشد، عالم شان اسم

 كه انصارى شیخ كالم بیندازد، راه را مطلبى یک بتواند كه نیست مؤثرى حرف هرگز حوزه، در او حرف لذا

 تتبع از یعنى بسازند بتوانند است محال را چیزى چنین آنها كرده، خودش مقلد را فقها است صدسال حدود

 آن از. نیست دهد مى تغییر را نظرى نسبت كه تحقیقاتى نتیجه بمعناى دادن نتیجه گردآورى و استقراء

 .بكند جامعه اقشار از قشر یک با همزبانى بتواند نفر یک باشد مبلغ نفر یک كه پائین

 به ایمان و دیندارى كه است این كنم مى عرض تان خدمت و است یقینى من براى االن آنچه بگویم كل در    

 شود مى استفاده سوء آنها از كه آنچه در زیرا گویم؟ مى چه براى را این. است اصل حوزه تحقیقات در آخرت
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 لوازم اینها اینكه ولى شخصى، نفع از است منزه آنها ساحت حتماً آن، قوانین و دارى سرمایه قضیه مثل

 كار در فقیه. است دیگرى حرف یک شود، مى استفاده آن از چگونه عینیت در كه نیستند متوجه را شان حرف

 خیلى استفتاهایش تطبیق در هرچند آید نمى تر طرف این ذره یک نباشد دقیق و قوى برهان وقتى تا نظریش

 ارزش چندان تطبیق كار براى چون نیست، تطبیقش كار در الزم دقت آن اصالً گیرد، انجام تطبیق ساده

 اینكه تا نشسته خودش استفتاء هیئت در او است، عرفى امر یک تطبیق رسد مى نظریش به. نیست قایل

 تمام مطلب این نظریش دستگاه براى اگر. بدهند تطبیق بتوانند كه بدهد یاد هركسى به درست را مسئله

 .بدهد نظر اینگونه است محال دارد، وجود تطبیق یک دستگاه،با هر  بمتناس اصوالً كه بشود

 خودم اطالعات بنده كه است معنا بدین كنیم مى طرح هم سر پشت را اى مفروضه اصول یک وقتى یک ما    

 از بعد دهم مى قرار قید مفروض معادالت براى بندى دسته ترین ساده در رساله فقهى احكام به نسبت را

 انجام را كار این بتوانم اینكه براى لذا. كنم مى درست مدل ساختن براى را آن روش هم مفروض معادالت

 و شدن دقیقتر. هستند چیزها این گوئیم مى آنچه دارید؟ اهدافى چه كه گفتم جلسه شروع از قبل بدهم

 شده خالصه هم اخالق جاى داریم ها رساله از باب 12 باب، یک جاى بگوئیم كه است این شدنش كاملتر

 هم بعد و بیاورید هم را معارف یا توصیف خالصه بیاورید، هم را فقهى خالصه بیاورید را اخالق كتابهاى

 كالن احكام توانیم نمى بالفاصله ها خالصه از ما كه نرود یادمان كنیم، مى استنباط ها خالصه این از ما بگوئیم

 نسبت یک با را این ما خواهد، مى را دیگرى اصول یک كار آن چون بیاوریم تطبیقى بصورت را توسعه و

 .اجر به یمتا برس مچرخانی مى تقریبى

 هست؟ جداول روى توضیح آیا آینده بحث سیر(: س)    

 حداقل همان با را دوتا این اینكه یا بیائیم علم و مكتب سراغ به اینكه تا است جداول توضیح بله،(: ج)    

 .بیائیم جلو بگیریم مفروض

 توجه با بخصوص كنیم مى دقت آن روى و طرح خودمان كارگاه در را بحث این ما: دانشمند مهندس آقاى    

 «وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم»     .است گرفته صورت بحثها این روى مجدداً كه دقتى این به



 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

  تحقیق روش بحث در صنعت ساختار بر حاكم مكتبى اصول بررسى ضرورت عنوان جلسه:

 3جلسه 

  مطالب فهرست

 

 3...   تحقیق روش بحث عملى نتیجه و انتظارات بررسى مقدمه 

 3...   صنعت ساختار بر حاكم( اسالمى) مكتبى اصول - 1 

 3...   خصوصى بخش و سهامى شركتهاى در دیگران منافع بر استیالء حق بطالن - 1/1    

 9...   اسالمى دولت به غیر، مالكیت بر مدیریت حق اختصاص - 1/2    

 9...   فرد براى اضطرارى شرایط در سهامى شركت تجویز - 1/3    

 9...   اجتماعى ساختارهاى سازى بهینه در احكام اولیه مقتضیات به توجه لزوم - 1/9    
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 6...   اقتصادى ساختار جمله از اجتماعى ساختارهاى با صنعت بحث بیرونى ارتباط بررسى - 2 

 6...   اجرا و علم مكتب، اصولِ درباره بحث سه به نسبت فعلى بحث موقعیت تعیین - 2/1    

 8...   مكتب اصول بعنوان اقتصادى احكام بندى دسته لزوم - 2/2    

 2...   علم و مكتب قسمت دو به پرداختن بدون« اجرا» سوم قسمت بررسى امكان - 2/3    

 2...   اسالمى اقتصاد نظام خُرد بخش در خصوصى مالكیت اعتبار دامنه بررسى - 2/9    

 11...   اسالمى اقتصاد مكتبى اصول شدن اجتماعى و شدن مقنن لزوم - 2/5    
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 بسمه تعالی

  

 

  تحقیق روش بحث عملى نتیجه و انتظارات بررسى مقدمه 

 كه است معنا بدین است پاسخ نصف مسئله صورت فهم گویند مى اینكه: حسینى والمسلمین حجةاالسالم    

 خروج نكند تصور براین عالوه و نشود خسته كرد فكر مقدارى اگر تا خواهد مى را چیزى چه بداند انسان

 پاسخگوى شود مى عرضه شما به كه چیزى آن آیا هستیم بحثى چه دنبال ببینیم اول لذا كرده پیدا موضوعى

 را مطلب تقریب نسبت یک با اینكه یكى دارد، معنا دو توجیه. است آن براى توجیه یک اینكه یا هست مسئله

 به را تمثیل اگر كه حالى در است بد بسیار كار این كه) كردن طرح مندى قاعده وجود بدون تمثیلى بصورت

 صورت این در باشد داشته تكرارپذیرى قابلیت كه اى بگونه كنید بیان را آن منطقى ربط و كنید تبدیل نمونه

 حتّى نرسد، معادله به چنانچه. بشود معادله پیدایش به منجر باید پایان در و شود مى خارج توجیه حالت از

 صرف تئوریک توجیه، ولیكن شود گفته هم آن منطقى ربط و شود طرح امور از بعضى تئورى، نظر از اگر

 روش از ما غرض و داریم انتظارى چه و خواهیم مى چه ببینیم باید لذا. خورد نمى عمل درد هب آنهم باشد،

 چیست؟

  صنعت ساختار بر حاكم( اسالمى) مكتبى اصول - 1 

  خصوصى بخش و سهامى شركتهاى در دیگران منافع بر استیالء حق بطالن - 1/1 

 چه به كنید سئوال من از شما اگر و است واضح من براى كه كردم ذكر قبل جلسه در را اصولى یک من    

 در زیرا. است فقه مقتضاى خالف چون گویم مى برود؟ بین از باید شركتها یا تجارت قانون گوئید مى دلیل

 شریک نفر چهار یعنى ذمّه به نه گیرد مى تعلق عین به و است جایز عقدى شركت نیز موجود فردى همان

 و ذمّه و عین بین كردن تفكیک و هستیم شریک مال عین در ما خریدیم، قندان گذاشتیم پول و هستیم

 باالشاعه من مالكیت مال، این جاهاى تمام در یعنى است؛ عقد مقتضاى خالف و باطل سهام به آن تبدیل

 همین ام، داده آنرا تومان یک من و باشد صدتومان قندان این قیمت اگر لذا باشد آن صدم یک ولو دارد حضور
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 بین تفكیک پس شود، مى متوقّف مالكیت، از درصد نه و نود یعنى نفر سه شما كار نیستم، راضى گفتم كه

 خصوصى مالكیت یعنى كند؛ مى متوقف را شركت كه است عواملى از اینها. نیست صحیح مالكیت و مدیریت

 .ندارد غیر منافع بر استیالء حقّ اشدب شخصى نفع براى كه حركتى یا

  اسالمى دولت به غیر، مالكیت بر مدیریت حق اختصاص - 1/2 

 براى كه اینست اسالمى دولت اصلى شرط البته دارد غیر مالكیت بر استیال حق اسالمى دولت فقط    

 توسعه آن دغدغه یعنى. باشد شده تأسیس  تقوى براساس بلكه باشد نشده تأسیس دنیا به تحریص

 دولت ما و است اسالمى قید به دولت بنابراین باشد باال باید هم آن كارآمدى حتماً اگرچه باشد، خداپرستى

 موجود مشاركت با اسالمى مشاركت معناى اصالً نكنیم درست اقتصادى دولت اگر. كنیم نمى درست اقتصادى

 ذمّه به عین از را مالكیت كار، ابتداى در كند مى جدا هم از را چیز چند موجود، مشاركت. دارد فرق كامالً

 مالكیت با مالكیت نوع اینصورت در گذارد مى سازمان عهده به آنرا و كند مى تبدیل( حقیقى نه) حقوقى

 .كند مى فرق اسالمى

 فرد براى اضطرارى شرایط در سهامى شركت تجویز - 1/3 

 رفع شما براى كه چیزهایى سایر مثل و پذیرد مى نیست اسالمى حكومتش كه محیطى را مالكیت نوع این    

 اجازه شما به شرایطى یک با و كنند مى كلّى عناوین به تطبیق یعنى ندارد اشكالى كنند مى حرج و عسر

 آیا روید مى آمریكا، آلمان، فرانسه، به شوید منزوى جامعه در كه كنند محدود را شما حدّى به نباید دهند مى

 به آنجا در شما تر اصلى و تر كلّى امور لحاظ با دهند اجازه باید اینكه یا باشید منزوى فرد یک باید آنجا در

 اسالمى حكومت تشكیل درپى باید هم آنجا شما اگرچه. دهید ادامه محیطى شرایط با متناسب فردى حیات

 .باشید

  اجتماعى ساختارهاى سازى بهینه در احكام اولیه مقتضیات به توجه لزوم - 1/9 

 اضطرار بصورت فعالً نداریم اسالمى مدل چون گوئیم مى لذا شده تشكیل اسالمى دولت ایران در حاال    

 اسالمى اقتصادى سیستم طرّاحى و مشاوره مقام در وقتى ولى دهیم مى اجازه( عینى اضطرار نه) علمى
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 باشد، ابزار تواند مى فرد براى اگرچه كنم، ابزار را اسالم احكام كه نیست صحیح( صنعت بخش مثل) هستیم

 .ندارد را محیط ایجاد قدرت شخصه به فرد چون

 محال چیزى چنین كنید، عوض تنهایى به را پولى نظام توانید نمى ایرانى شهروندان، از یكى عنوان به شما    

 كنیم تصور كه ندارد معنى باشد، هم نفر هزار ده شما جمعیت و باشید هیئتى یا گروهى شما اگر حتى. است

 درست پولى نظام توانند نمى هم خودشان داخل حتى. كند عوض را كشور پولى نظام توانند مى نفر هزار ده

 یک مثالً. نكند پیروى كشور عمومى قوانین از كه بگذارند مبادالتى جزئى قرارهاى یک توانند مى فقط. كنند

 كل براى كه ندارد معنا امّا نكند تبعیت نظام از كه بكنند دادوستدى یک یا كنند درست الحسنه قرض بانک

 .ندهید یا بدهید اسكناس انتشار اجازه بگویم من نظام

 احكام كه كنیم تالش باید آن كردن اسالمى و نظام سازى بهینه و سیستم طراحى و مشاوره مقام در فعالً    

 اما خواهد مى حكومتى احكام استنباط اصول كار، این و بشود استنباط اسالمى اقتصاد توسعه، كالن، خُرد،

 فقه به توجه با البته گیریم مى دست را رساله فقه ما نیست، دسترس در حكومتى احكام فقه اصول كه حاال

 مقتضیات باید بلكه. شود درست جامعه فعلى مسایل كه كنید تركیب اى بگونه گفت توان نمى دیگر رساله،

 .بشود رعایت احكام این اولیه

  سهامى شركتهاى در حقوقى ذمه به مال عین از مالكیت تبدیل بطالن - 1/5 

 است مطرح هم سود و هست متعاملین و اشخاص معامالت از صحبت كه هرجا فقه آخر تا اول از بنابراین    

 حقیقى مالكیت اوالً. آید مى حقوقى ذمه روى مالكیت آن در كه باشد شده تجویز شركتى كه نیست اینگونه

 شركت از خواهد مى كسى وقتى بیاورید شركتها در را مسئله همین شما اگر. است مال عین روى ثانیاً است،

 بدهید تشكیل شركت حساب تصفیه براى اى جلسه لذا دارد برداشت حق مال عین از: بایدبگوئید برود بیرون

 درباره اگر همچنین. ماند نمى باقى شركتى دیگر صورت آن در. بدهید چیزى یک او به مال عین از و

 است صحیح شرطى به مطلب این است، وكیل مدیرعامل شخص: بگوئید مدیریت، و مالكیت در گیرى تصمیم

 اگرچه،. بود نخواهد وكیل مدیرعامل شخص ندهد رأى نفر یک حتى اگر و بدهند راى او به افراد% 111 كه
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 به من كه گفت نفر یک اگر( دارد ابطال قابلیت و است جایز عقد وكالت چون) هم معامالت انجام حین در

 قفل احتمال شود بیشتر شركاء افراد تعداد هرچه بنابراین. شود انجام عاملهم نباید نیستم راضى معامله این

 .شود آورده زیادى هاى اراده آنجا در نباید لذا. كند مى پیدا افزایش شركت تزلزل و شدن

  اسالمى مالكیت حكم دقیق اجراى صورت در بانک و سهامى شركتهاى كامل توقف - 1/6 

 كنند مى درست شركت امروزه كه حالى در شود نمى سرمایه جلب وسیله سهامى شركت ترتیب این به    

 دو از دارى سرمایه موجود اقتصاد در اعتبار تأمین و اعتبار جلب. كنند اعتبار تأمین و اعتبار جلب اینكه براى

 در. است ارز بورس بازار یا سهام بورس بازار شركت، طریق از دیگرى و بانک طریق از یكى. است ممكن راه

 منفعت در ندارد حق بانک و است عمومى اموال از نیز بانک پول یعنى. كردید قفل را راه دو هر شما كه حالى

 آن شرط و رسد مى غیر به اوقاف نفع كه همانگونه عبارتى به. برگردد اوقاف به باید و كند صرف خاصى بخش

 سازمانى نظام توانید مى است عموم نفع به آنچه در فقط جامعه، در لذا نرسد، شخص به آن نفع كه است این

 .كنید درست

  صنعت و اقتصاد بر حاكم كلى اصول شدن روشن لزوم - 1/7 

. نیست درست ما كلى اصول كه است معنا بدین كنیم چكار خواهیم مى كار آخر در كه نباشد روشن اگر    

 باید كلى اصول این از و دارد قرار اقتصاد تولید بخش در هم صنعت و داریم اقتصاد در كه كلى اصول بنابر

 كه آنچه مانند. شود مى تلقى دولتى بخش و اوقاف یا تعاونى بخش مكمل بعنوان خصوصى بخش كند، تبعیت

 خراب هست دولتى اقتصاد چون كنند مى خیال كه بعضى دید برخالف و است شده گفته اساسى قانون در

 .باشید داشته نظر در را كلى اصول باید چیز هر از قبل شما پس. است

 اصول جریان و بكند خُرد را مطلب بتواند باید روش است؟ كاره چه روش كه شود مى مطرح سئوال این بعد    

 هستند سیاسى امور به مربوط كه صنایعى بگوئید توانید مى روش در شما مثالً. كند بیان ما براى عینیت در را

 تواند مى آن از سطحهایى چه و است متمركز نیمه سطحهایى چه و متمركز آن از سطحهایى چه كدامند؟
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 كدامند؟ اقتصادى امور به مربوط صنایع كدامند؟ هستند فرهنگ امور به مربوط كه صنایعى باشد؟ خصوصى

 .دارد مختلفى بندیهاى دسته هم اقتصادى امور خود

 .ام كرده اقتباس كلى خیلى صورت به مكتب از را اصل سه این من    

  اقتصادى ساختار جمله از اجتماعى ساختارهاى با صنعت بحث بیرونى ارتباط بررسى - 2 

 اجرا و علم مكتب، اصولِ درباره بحث سه به نسبت فعلى بحث موقعیت تعیین - 2/1 

 وضع و موجود وضع اینكه یعنى بشناسیم را صنعت بنام موضوعى خواهیم مى االن ما: رضایى حجةاالسالم    

 میسر روش بدون امرى چنین. بدهیم تغییر برنامه آن انتقال وضعیت براى بتوانیم بعد و بشناسیم آنرا مطلوب

 منسجمى امر یک شود، واقع هم اگر و كند نمى پیدا تحقق امر این تخمینى و اى سلیقه دیگر عبارت به نیست

 .نیست

 گوئید؟ مى را اولویت تعین روش یعنى(: ج)    

 عنوان تحت در معنا یک به اینها همه بهینه و تحقیق روش ارزیابى، روش موضوع، شناخت روش(: س)    

 .بشناسیم چگونه را موضوع یک یعنى كنیم مى اطالق روش اینها همه به لذا گیرد مى جا روش

 گیرد؟ مى انجام روش بوسیله تصمیم كردن مند قاعده: بگوئید دیگر عبارت به(: ج)    

 طبق موضوع یک به نسبت گیرى تصمیم اینكه براى كنیم مى شناسایى یعنى است همینطور نهایت(: س)    

 .بدهیم تغییر خواهیم مى را وضعیت چون باشد قاعده

 دارد؟ تفاوتهایى چه تعریف ترین كلى در نباشد یا باشد مند قاعده اگر(: ج)    

 و هدف به را ما قطعاً شود مى واقع موضوع در كه تغییراتى یا تصرف نباشد، مند قاعده اگر(: س)    

 .رساند نمى مطلوبیتهایمان

 كار ببینیم. نمائیم كنترل آنرا سپس و كنیم بهینه و شناسى آسیب توانیم نمى بگوئید دیگر عبارت به(: ج)    

 و كنترل امكان شدن مند قاعده پس نشد، انجام آن چقدر و شد انجام آن چقدر بود، مطلبى چه براى

 .دهد مى هدایت
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 روش كه است تمام متیقن قدر دوستان براى لذا. برسیم مطلوبیتهایمان و اهداف به ما اینكه و(: س)    

 .است الزامى

 و هدایت و( بینى پیش) پیشگویى كردن مند قاعده روش اصلى خصلت بگوئید توانید مى بنابراین(: ج)    

 است؟ كنترل

 معادله به منتهى كه تحقیقى از را روش دامنه. بگیرید بكار مختلف جاهاى در خواهید مى را روشها بعد    

 را آن جاى باید لذا دانید، مى عینى گیریهاى تصمیم و نظرى علوم تا شود مى كاربردى علوم براى ساختن

 در تحقیق روش یا اجراست؟ در آیا تحقیق، روش گوئیم مى كه وقتى كجاست روش این كه كنید معین

 است؟ شرع به دادن نسبت در اصوالً تحقیق روش یا است؟ معادله

 باید كه هست اصول در تحقیق روش بدهیم نسبت شرع به را كلمات خواهیم مى كه تحقیقى روش(: س)    

 پس شود نمى بحث اینجا در نیز آن كه است علم تولید در هم روش یک. بشود بحث آن درباره دیگر جاى در

 .است اجرا در تحقیق روش شود مى بحث اینجا در كه تحقیقى روش

 دومى در و كنیم مى شروع داریم موجود فقه از كه هایى متقین قدر با اولى به نسبت گفتید كه(: ج)    

 فرضى را معادالت باید كنیم، عبور توانیم نمى آنها نداشتن با چون. دهیم مى قرار اساس را مفروض معادالت

 .بشود اجرایى تطبیق باید هم سومى به نسبت بگیریم،

 .است اجرا در تحقیق روش سوم قسمت همین كه(: س)    

 باید متقینها قدر این براساس حاال داریم هایى متقین قدر یک ما بگوئیم باید مكتب به نسبت البته(: ج)    

 .بشویم اجرا وارد توانیم نمى بالفاصله. بیائیم اجرا سراغ به بعد هست؟ مفروض كلى معادالت چه ببینیم

 نقصى و است تمام اول قسمت در بحث اگر حاال. كردید بیان را مكتب هاى متقین قدر شما تابحال(: س)    

 .بشویم( معادالت) دوم بخش وارد ندارد،
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 كه شد معلوم تحقیق روش از ما غرض یعنى است؟ مناسب برویم پیش صورت همین به آیا حاال(: س)    

 براى كه است این تحقیق روش از ما انتظار است، كنترل و هدایت( بینى پیش) پیشگویى كردن مند قاعده

 .كند مالحظه را( اجرا و علم مكتب،) قسمت سه كارى چنین

  مكتب اصول بعنوان اقتصادى احكام بندى دسته لزوم - 2/2 

 توجه اخیر قسمت دو این مالحظه براى است مانده باقى اجرا و علم و شد ذكر مكتب اصلهاى ترین كلى    

 آن، توسعه و كالن خرد، احكام و شده تنظیم اسالمى اقتصاد براى كه جدول یک به كنم مى جلب را شما

( خرد یعنى) جدول پائین بخش فقط است ما اختیار در مكتب از كه آنچه. است اجرا و علم مكتب، به مربوط

 طرفین و متعاملین احكام درباره فقهى احكام كل یعنى نیست؛ هم سازمان تعریف سطح در حتى. است

 مازاد به مربوط هم احكامى یک. است انفال بنام طبیعى منابع عنوان تحت هم كلى احكام یک. است معامله

 توانیم مى را مالى احكام ما لذا. است شده ذكر آنها درباره... و خمس احكام كه است( انداز پس یعنى) درآمد

 یک حتى باشیم داشته یقین كنیم، عبور خواهیم مى وقتى كه بطورى( رساله سرفصلهاى) كنیم بندى دسته

 چند كتاب این بگوئیم و برداریم را تحریرالوسیله توانیم مى یعنى باشیم؛ نشده متذكر ما كه نیست دیگر باب

 امّا كنم درست نظام آنها حقوق در خواهیم مى ما وقتى یک. شویم نمى آن موضوعات اردو مه اصالً دارد؟ باب

 گوئیم مى آنگاه. است دیگرى بخش یا دولتى بخش در باب این موضوع گوئیم مى كنیم، نمى را كار این گاهى

 بخش در حیازت شرایط چون فعالً و كنید واگذار دولت به است دولتى بخش به مربوط كه را انفال بخش

 علت حیازت باشد، كرده منع اگر ولى. ندارد اشكالى نكرده، منع اسالمى دولت مادامیكه هست، خصوصى

 هست كه اساسى همان بر گیرى خالصه یک و كنیم تنظیم را فقه ابواب بخواهیم اینكه حاال. شود نمى مالكیت

 .كنیم عبور بحث این از و بگیریم را كلى اصل سه همان فقط توانیم مى( است؟ موافق جلسه آیا) بدهیم انجام

 مفروض هم توسعه و كالن در یا است خُرد اقتصاد در كلى اصل سه آیا كه است باقى سئوال این البته    

 كه توسعه و كالن خرد، تعریف است؟ توسعه در آخرى و كالن در یكى و خرد در آن اصل یک آیا گیرید؟ مى

 براى كه نسبتهایى تنظیم یعنى كالن،. تكامل بر والیت یعنى توسعه. شده بیان قبالً هست جدول این در
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 كالن نسبتهاى آنجا در و است موضوعى كه اقتصادى كارهاى انجام یعنى خُرد، هست، االن شدن بهینه

 مطلب روى برادران بود قرار كنیم؟ عبور چگونه اول قدم در حاال شود نمى مالحظه هم( اوصاف بین نسبت)

 .بدهند نظر بتوانند و بشود شفاف تا كنند بحث

  علم و مكتب قسمت دو به پرداختن بدون« اجرا» سوم قسمت بررسى امكان - 2/3 

 و شده روشن حاال تا كه مسایلى بحث، از مرحله این در كه بود این ما جمعبندى: دانشمند مهندس آقاى    

 ابتدائاً ما یعنى نشویم؛ فقهى بحث وارد مرحله این در و باشند مفروض است مسایل از بخشى هم حتماً

 یا بدهد نتیجه است انجام حال در باالتر مرحله دو در كه تالشهایى تا بشناسیم بیشتر را تر پائین مراحل

 اینجا چون باشیم، كرده تحقیق خوب را مرحله این ما یعنى. گیرد قرار ما استفاده مورد بعد بشود تر محكم

 تواند مى آنها از مستقل حال عین در گیرد نمى انجام كار این دیگر جاى و است مطلب همین خاص میدان

 .بشود تجزیه

 .برویم جلو و كنیم اكتفا صحت از نسبتى یک به یعنى(: ج)    

 آنجا با را خودمان بحث و كنیم مى استفاده كند مى رشد مرتباً كه آنجا مباحث از بعداً(: س)    

 .كنیم مى هماهنگ

  اسالمى اقتصاد نظام خُرد بخش در خصوصى مالكیت اعتبار دامنه بررسى - 2/9 

 كنیم تعریف بخواهیم را( خصوصى یا كارگاهى متمركز، نیمه متمركز،) مراحل همین اگر بنابراین(: ج)    

 سازمان قدرت هرگز كه تعبیر این به خُرد. ماند مى باقى خُرد شكل در همیشه خصوصى مالكیت گوییم مى

 پیدایش دیگر عبارت به. كند نمى پیدا باشد، داشته را سرمایه و افراد جلب قدرت كه شدن اجتماعى و یافتن

 بنابر هرچند است اسالمى غیر دولت تأسیس معناى به سود، براساس مالى قدرت كردن ارگانیزه و سازمان

 براساس ندارد حق كس هیچ. است سیاسى دولت، گاهى و است اقتصادى دولت، گاهى. باشد اسالمى مالكیت

 بر تسلط نسبت به و كنید خودتان اختیار تابع را دیگرى اختیار یعنى دولت. كند تأسیس دولت دنیاطلبى

 به مگر شود نمى داده اجازه شما به بخشى هیچ در غیر اختیار سلب اسالمى نظام در كنید، پیدا غیر اختیار
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 نفع جهت در كه آن مگر نیست ممكن غیر بر شما تسلط اسالمى جامعه در. باشد فرد آن اُخروى مصلحت

 كه مادام خود شخصى اختیارات محدوده در و هستید مكلف شما. بگیرد نجاما شخص آن خود نفع و عموم

 كه هم حدى همان در البته. است شده معین شما كارهاى انجام براى احكامى یک نزنید، غیر اختیار به ضرر

 بعنوان را مال آن خود حتى. بدهید قرار غیر به اضرار وسیله را خودتان مال ندارید حق هستید مكلف و مالک

 به رسد چه هستید، مسئول هم خودتان مال به نسبت و كنید اتالف توانید نمى است جامعه در كه مالى یک

 .باشید داشته هم را غیر اختیار اینكه

 و دارد گیرى تصمیم حق هم دیگرى دارید گیرى تصمیم حق شما كه همانطور اساساً و است اشرف اختیار    

 قدرت یک كردن ارگانیزه و كردن درست در شما شود نمى غیر از اختیار سلب اجتماعى روابط در. است آزاد

 دسته به را هماهنگى حق اینكه مگر كنید درست نظام توانید نمى( سیاسى چه و اقتصادى چه فرهنگى، چه)

 به كردن هماهنگ حق هنگامى. است دولت یک پیدایش معناى به كردن هماهنگ حق. كنید منتقل دیگر

 كاروان توانید مى روید مى مشهد طرف به اگر. ببرد آخرت طرف به را همه بخواهد او كه شود مى منتقل فردى

 دستگاه و سازمان توانید نمى حرام سفر براى ثانیاً بروید توانید نمى حرام سفر خودتان اوالً ولى كنید درست

 اقامه. بكنید حرص اقامه ندارید حق شما است اجتماعى امر یک اقامه. شود مى فساد اقامه چون. كنید درست

 اى بگونه است، او دست به هماهنگى محور كه كسى اختیارات، كردن هماهنگ از بعد كه است اینگونه حرص

 .است باطل این و شوند مى حریص مهه هك كند مى اداره

  اسالمى اقتصاد مكتبى اصول شدن اجتماعى و شدن مقنن لزوم - 2/5 

 بیرونى كارآیى گیرد مى انجام كه بحثهایى برویم جلو شیوه این با اگر كه است این توجه قابل نكته(: س)    

 و اثبات نحوى به یا و برسد اجتماعى تفاهم به نسبتى یک به باید ما، مفروض اصول این زیرا. داشت نخواهد

 باید من براى یعنى بپذیریم؛ را تغییرات این بتوانیم كنیم مى پیدا كه شناختى پایه بر بعداً تا شود مقنن

 دیگرى آراى چون. است صحیح حتماً ثانیاً است كامل نسبتى یک به اوالً اولیه مفروضات این كه شود قطعى

 .بگیرنم مفروض باید را این و ندارد وجود
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 كه آنچیزهایى همه و باشد نداشته تشكیل امكان و نشود اقامه سود براى شركت كه بپذیریم باید اول پس    

 و نیست این از غیر و است همین راه بهترین بپذیریم اینكه دوم كنیم نفى اصل این با است مرسوم االن

 دادن تغییر به شروع اصل آن براساس شناختیم را اوصاف و صنعت مباحث وقتى. باشیم نداشته هم تردیدى

 .اینهاكنیم

 تصمیم بخواهند كه كسانى به انتقال قابل ولى گیرد مى انجام داخل كه است بحثى یک این عبارتى به    

 كه صنعت بر حاكم احكام كه باشیم رسانده نتیجه این به اى مرحله یک در را آنها ما اینكه مگر نیست، بگیرند

 اینگونه كه بشویم مطمئن% 21 تا 81 حداقل یا است اینها هم حتماً آید مى مكتب و فقه اقتصاد، بحث از

 هم كلى اصول كه موقعى آن براى شویم مى آماده یعنى دهیم مى انجام را خودمان كار حقیقت در ما. است

 .بشود تكمیل

  اسالمى جامعه در دارى سرمایه اقتصاد فرهنگ با ضدیت شواهد درباره توضیحى - 2/6 

 پیدا اندازى چشم یک یعنى كنم مى عبور و بشود اشاره اینجا در كه دانم مى الزم را مطالب بعضى من(: ج)    

 صورت كاالها انواع براى كه تحریصهایى این كنید رجوع اقتصاد كارشناس یک به شما اگر االن. بشود

 مرتبه یک اند، شده جذب فیلم دیدن به ها بچه كه فیلم یک وسط مثالً داند مى خوب را كار این گیرد، مى

 در را تبلیغ این چرا كه شوند مى ناراحت كار اول چیست؟ كار این از غرض شود مى پخش تبلیغاتى آگهى

 در كردند عادت اینكه از بعد و كنند مى عادت كم كم شد، پخش چندین وقتى كنند، مى پخش فیلم وسط

 در. است همین براى دیگر چیزهاى تمام ارزشى، نظام در كه رسند مى نتیجه این به ناخودآگاه ضمیر

 هم اخبار یعنى كنند مى پخش تبلیغاتى آگهى و كنند مى قطع را اخبار وقتها بعضى حتى دیگر كشورهاى

 .دنیاست خوشى و رفاه تر، مرفه زندگى محصّل چون است آگهى و تبلیغات براى خدمات

 در دوبار یا یكبار سال در یعنى دهند، مى انجام مردم نوع معموالً كه آنچیزى ضد دقیقاً عملكرد این    

 مرگ، از صحبت زنند مى را دیگرى حرف یک روند مى ختم مجلس وقتى كنند، مى شركت ختم مجلس

 گوید مى. آید مى بدش مراسم آن از اقتصاددان یعنى است اقتصاد ضد اینها... و قیامت قبر، اول شب آخرت،
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 اجتماعى نظر از را دیدگاه اختالف برداشت، این. بشود اقتصادى انگیزه تضعیف وسیله مرگ كه نیست درست

 آن كه كند مى تعریف را اخالقى و شود مى برگزار مراسمى یک... و صفر و محرم در هرسال. دهد مى نشان

 نظام با را دارى سرمایه اقتصاد نظام بودن ناهمگن مراسم این. كند نمى حل عالم این خوشى در را مردم اخالق

 .دهد مى نشان مذهبى ارزشى

 به گردش براى یا مشهد به زیارت براى مردم تابستان است، اسالمى مملكت در سفرهایى و مناسک یک    

 كه مظاهرى روند، مى مشهد وقتى مردم. گیرد مى صورت مشهد به مسافرتها بیشتر. روند مى دیگر جاهاى

 از غیر كه شوند مى كه چیزهایى به دعوت شنوند، مى كه را مفاهیمى خوانند مى كه را اى زیارتنامه بینند، مى

 بیایند توریست بعنوان فرضاً اگر. آیند نمى مشهد به توریست عنوان به كسى. است بورس بازار به دعوت

 وضع، بقیه باشند، توریست هم نفر هزار12 از نفر هزار است ممكن زایر، میلیون 12 از یعنى است هزارم یک

 .است مذهبى اعمال و مناسک انجام و خواندن زیارت فكرشان و هوا و حال

 به. نیست كنار و حاشیه در كلیسا در انگیزش مثل اینجا در انگیزش آنگاه. است اقتصاد ضد اینها همه    

 در بپذیرد تا هست، كند مى فكر اقتصاد توسعه سطح در كه اقتصاددان یک براى زیادى بسیار شواهد هرحال

 .كرد كار توان نمى سود فرهنگ با و است حاكم دیگرى فرهنگ یک ایران

  تحقیق روش بحث دامنه تضییق و توسعه چگونگى بررسى - 3 

  صنعت موضوع به آن اختصاص یا تحقیق روش بحث عمومیت از سؤال - 3/1 

 سئواالت.بشویم روش توجیه بحث وارد كه است متمركز مطلب این روى ما ذهن فعالً: رضایى حجةاالسالم    

 در اینجا در كه فرضهایى پیش لذا. بدانیم را مختلف سطوح در روش جایگاه تا بود جهت این به هم جلسه اول

 یعنى بپردازیم خواهیم نمى اصالً آن روش به كه است كلّى خیلى فرضهاى پیش یک فرمودید مكتب بخش

 به باید و است علم بخش كه نیز دوم بخش در. است دیگرى جاى یک نسبتها و احكام آوردن بدست روش

 بحث خواهیم مى زیرساخت و فلسفه فرهنگ، عنوان تحت را روش این حاال. بشود توجه كلى معادالت یک

 قابلیت موضوعى هر در بلكه صنعت مورد در تنها نه كلى عنوان یک و عام روش یک بعنوان كه كنیم
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 منطبق صنعت خاص عناوین با باید حتماً صنعت، به مربوط تفصیلى بخش در آن تطبیق ولو دارد بكارگیرى

 .بشود

 براى باشید داشته توانید مى هم سیاسى اجرایى دانش و سیاسى معادالت سیاسى، مكتب یعنى(: ج)    

 .است عام مدل یک عبارتى به است اقتصاد براى كه همانطور باشید داشته توانید مى هم فرهنگ

 این كه نیست اینگونه یعنى باشد مكتب تواند مى فرهنگ بخش متناظر فرمودید قبل جلسه در شما(: س)    

 .است شاخصه تنظیم كار خروجى نهایتاً كه است درست. باشد اجرا بخش مخصوص روش

 گذاشتید؟ دست را كدام بخش سه از شما عبارتى به(: ج)    

 .زیرساخت هم و فلسفه هم فرهنگ، هم(: س)    

  صنعت تحقیق روش یا كلیات طرح بین بحث موقعیت تعیین - 3/2 

 مسئله شما باید اول كلیات طرح در بنابراین است، كلیات طرح در بحث موقعیت عبارتى به پس(: ج)    

 اصل سه را مكتب ما پس. بشوید اجرا وارد بعد باشد شده مفروض معادالت بعد باشید كرده تمام را مكتب

 خرد معادله یا توسعه معادله كالن، معادله بگیریم؟ مفروض را معادله چگونه حاال بگوئید بعد بگیریم مفروض

 بشوید اجرا قسمت وارد بعد برسید مطلب این به باید كنید، مى فرض اینها بین تعادلى نحوه چه خواهید؟ مى

 .بگیرید بكار را جدول سه آن و

 بگیریم؟ بكار اجرا بخش در را زیرساخت و فلسفه فرهنگ، جدول سه این خواهیم مى آیا یعنى(: س)    

 كنید، عبور حداقلى یک با خواهید مى شما. بگیریم بكار آنجا در توانیم مى را آن از چقدر ببینیم باید(: ج)    

 ما اگر كلیات؟ یا است تفصیل آیا جدول سه این یعنى بكنید؟ خواهید مى چكار است، حداقل بنابر اگر

 اول كه است كلیات طرح بعنوان جدول این بنویسیم، صنعت در تحقیق روش براى برنامه یک بخواهیم

 خواهیم نمى كه را قسمتى هر بدهیم تفصیل خواستیم را هرچه توانیم مى بعد گوید مى ما به را كار جایگاه

 .بدهیم تفصیل خواهیم نمى اینجا در ما گوئید مى علم مورد در مثالً باشیم، نداشته كار بدهیم تفصیل

 شود؟ مى برده بكار علم تفصیل براى جدول سه این هم باز یعنى(: س)    
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 بشود؟ گرفته بكار( اجرا علم، مكتب،) قسمت سه هر بایددر جدول سه این(: ج)    

 بوده وضعیتى چه بوده محیطى چه داراى كه كنیم مى شناسایى را اصول ما گوئید مى مكتب در شما یعنى    

 را قسمتى چه ببینیم باید حاال ولى گوئید، مى را همین اجرا و علم در گوئید، مى آنرا چیز همه اینكه تا

 مطلبى همان شده گفته و است شده تعریف اقتصاد جداول در كه معادله مفهوم بدهیم، تفصیل خواهیم مى

 ساده ساده را معادله خواهید مى آیا حاال. گویند مى معادله آن بزرگ كمّى تناسبات به شده تمام مكتب در كه

 1،9،16 دیگر جاى یک باشد 1،3،2 جا یک باشد 9،2،1 جا یک در تواند مى مثالً یا ؟9،2،1 بگوئید و بكنید

 بخش در و كالن بخش در خرد، بخش در بكنید؟ خواهید مى چكار االن باشد 1،5،25 دیگر جاى یک باشد

 كنید؟ چكار خواهید مى ارزش و تكلیف در كنید؟ چكار خواهید مى توصیف و توسعه

 به كردید، مطرح را بحث شما كه هم اول روز از یعنى داشتیم گریز آن از ما كه بود مطلبى این(: س)    

 .نپردازیم مسائل این به اصالً كه آمد ما ذهن

 .شوید مى مشكل دچار نپردازید آن به اگر شماست برنامه كلیات طرح جداول این(: ج)    

 .نداریم هم تفصیلى طرح و كلیات طرح به كارى حتى ما(: س)    

 خواهید؟ نمى كردن كار براى روش پس(: ج)    

 طرح و تفصیلى طرح به كارى و بفهمیم را روش بحث، از دوره این در ما كه است این ما مفروض(: س)    

 .نداریم كلیات

 دارید؟ روش خود براى برنامه آیا(: ج)    

 جلسه این در كه بحثى یعنى شویم مى وارد آن تفصیلى طرح در بعداً و است عام روش آن(: س)    

 ...بشوید آن وارد خواستید مى

  صنعت موضوع به تحقیق روش بحث ساختن مقید لزوم بررسى - 3/3 

 بریده و مطلق را تحقیق روش آیا حاضرم، من بدهید قرار بحث موضوع را مطلب این اگر ندارد اشكال(: ج)    

 صنعت؟ قید با یا بدهم توضیح صنعت از
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 چیست؟ روش این كارآمدى كه بدانیم خواستیم مى چون. بفهمیم صنعت با ندارد ضرورتى اصالً(: س)    

 بگوئیم كه بگیریم نظر در باید را خصوصیاتى چه بدانیم بشناسیم خواهیم مى كه را موضوعى هر بود بنا یعنى

 یک كار این آیا: كه است این سئوال حاال كند، پیدا صنعت قید تفصیلى طرح در بعد. شناختیم را موضوع آن

 بكنیم، جدا را مباحث این اگر ما كه رسید ما نظر به صورت این به قبل از زیرا كند؟ نمى ایجاد دور نحوه

 شما مطلب آن. كنیم نگاه موضوعى هر از بریده را روش ولو باشد تر آماده مطلب گرفتن براى ذهنى فضاى

 هم و گرفتیم نظر در را موضوع هم كه رویم مى جلو خاصى تركیب یک با اول از كه است تلفیقى یک

 و كند، مى بیشتر را كار سرعت شما تعریف بشویم، نزدیک نهایتاً و بدهیم تطبیق آن با را روش خواهیم مى

 .رسد مى موضوع به دیرتر كمى ما پیشنهاد

 .سپارم مى دهنده سفارش به را اختیار قضیه این در بنده(: ج)    

 دهد مى نتیجه را چیز چه بحث این كه دانم نمى اصالً آقا حاج علمى بیان به توجه با من: دانشمند مهندس    

 .چیست مطلوب صنعت كه ببینیم خواستیم مى ما. كنم مى بیان را مطلب خودم ساده زبان با لذا

 .است مطلوب صنعت به دستیابى جلسه كلى هدف پس(: ج)    

 بود این ما ذهن در مطلب اولین است چگونه باشد اسالمى صنعتش بخواهد جامعه هریک اگر یعنى(: س)    

 نهایت در هم مخابرات مورد در مثالً بود چنین نیز... و پزشكى در كه همانطور چیست؟ مطلوب صنعت كه

 جامعه یک در صنعت كه است این مسئله حاال است؟ مدلى چه مخابرات توسعه مدل كه بودیم این دنبال

 باید مطلوب صنعت به رسیدن براى گفتیم بعد باشد داشته باید خصوصیاتى چه باشد؟ باید چگونه اسالمى

 صنعت و مطلوب صنعت اصالً كه آمد پیش سئوال این ما براى اینجا. است صنعتى چه موجود صنعت ببینیم

 تعریف اگر را صنعت از چیزى چه كنیم؟ تعریف چیزهایى چه با را صنعت این كنیم؟ تعریف چگونه را موجود

 اگر كه بود جهت این در اینها همه طبیعتاً ایم؟ كرده خودمان فلسفه مبناى بر صحیحى تعریف كنیم،

 تا بدهیم باید تغییراتى چه اى برنامه چه با چیزهایى چه در كنیم حركت به شروع امروز وضعیت از بخواهیم

 به مراحلى چه طى امروز وضعیت از را جامعه صنعت یعنى رسانیم؛ب لوبطم صنعت به آرام آرام را خودمان
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 به توجه با امروز وضعیت در است ممكن حاال. كردیم مى دنبال ما كه بود چیزى این. برسانیم مطلوب صنعت

 باید مراحل از برخى در است ممكن كرد، تصویر آن براى بتوان را حركت از سطح یک دارد كه مقدوراتى همه

 مجموعه نیست، خودش درون در فقط صنعت گفتیم مى بحث این در. كند تغییر توابعى یک تا كرد صبر

 هاى مجموعه یا مجموعه داخل در اى مجموعه یک صنعت. است حاكم صنعت بر بیرون از كه است چیزهایى

 بر تأثیرگذار عوامل و نشناسیم خوبى به را صنعت بیرونى هاى مجموعه ما اگر كه بود سراین بحث. است دیگر

 چندان صنعت خود داخل در اصالً و برد مى طرف آن و طرف این را صنعت آنها بسا چه نشناسیم را صنعت

 گذارند؟ مى تأثیر صنعت بر چگونه صنعت از بیرون عوامل كه بدانیم خواهیم مى پس: گفتیم مى. نیست خبرى

 حداقل بشناسیم را این اگر كه گرفتیم را تیجهن این هم اینجا از. بشناسیم هم را صنعت بیرون باید نتیجتاً

 اینگونه كارها این با شما: بگوید تواند مى و شود مى معلوم مملكت بخشهاى سایر قبال در صنایع وزیر موضع

 چقدر كه فهمد مى اصالً و دارد بستگى شما قدرتهاى به اندازه این من قدرت كنید مى تأثیرگذارى صنعت بر

 در را چیزهایى چه و بگذارد تغییر براى بیرون در را خود وقت چقدر و كند صرف انرژى صنعت درون در باید

 .كند پیشگوئى یا كند هدایت و دنبال باید بیرون در را چیزهایى چه و درون

 در و كنیم توصیه بتوانیم هم را آن از بخشى چنانچه دهیم انجام توانیم نمى هم را آن همه اگر: گفتیم مى    

 .رسیدیم روش به و بحثها این به اینجا از. ایم برداشته جلو به گام یک باالخره كنیم حركت عمل

 .كنیم بحث را روش كه بوده الزم دلیل این به پس    

: گوئید مى چیست؟ كنیم بحث روش درباره اینكه براى شما توجیهى طرح كنم، سؤال من اگر پس(: ج)    

 .كند پیدا ضرورت روش بحث در ما شدن وارد كه است شده این علّت مطلب چهار این چهار، سه، دو، یک،

 .بفهمیم و بشناسیم توانیم نمى روش بدون ما یعنى(: س)    

 .شود مى جلسه موضوع تحقیق روش بحث پس(: ج)    

 به بتواند كه( بیشتر نه) بفهمیم خواهیم مى را تحقیق روش از مقدار آن ما كه است این در صحبت(: س)    

 اما است بهتر بشود كامل اگر البته بدهد تحویل ابزار قبولى قابل صورت به گفتیم كه كارهایى این انجام در ما
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 این گوئیم مى و شویم نمى آن بحث وارد مرحله این در آمده، چرا و آمده كجا از روش این چون و چند اینكه

 بفهمیم را روش آنقدر باید ولى كردیم چون و چند را دیگر روشهاى مگر است، دیگر روشهاى مثل روشى هم

 دهیم، انجام مرحله این در توانیم مى ما كه است كارى از حد ترین اجمالى این. برسیم نتایج این به بتوانیم كه

 روش این اصالً چرا اینكه مورد در سند و قید با كنیم مى تر عمیق را این كردیم پیدا بیشترى فرصت اگر بله،

 .برویم تر عقب مرحله یک توانیم مى هم باز و كنیم مى بحث است

 به نسبت و مراحلى چه در تغییراتى چه اینكه و موجود صنعت مطلوب، صنعت شناخت دیگر بعبارت(: ج)    

 چیست؟ صنعت محیط شناخت و صنعت محیط به نسبت انتقال برنامه یعنى. بگیرد انجام باید چیزهایى چه

 مند قاعده مفهوم تحقیق روش اینكه براى دهد، مى نتیجه را تحقیق روش بحث ضرورت مجموعه، این همه

 و( ریزى برنامه یا) هدایت پیشگویى، كردن مند قاعده چگونگى تحقیق روش موضوع عبارتى به بگوید را كردن

 .یابیم دست خواستیم كه اهدافى به بتوانیم تا كنیم مند قاعده خواهیم مى را این گوئید مى شما. است كنترل

 با یعنى. كنیم تطبیق صنعت با وجه ترین ساده به آخر تا اول از عیناً را جدول این عبارات توانیم مى ما    

 بتوانیم باید ماه سه حدود در كه است كارى یک این. بنویسید را لغت این لغت، فالن بجاى بگوئیم ترجمه

 شما بنظر آیا بگوئیم، را آن تناظر فقط و نكنیم ذكر را دادیم انجام اینگونه چرا اینكه دلیل ضمناً. دهیم انجام

 است؟ كافى

 كارى آیا كرد تغییر موضوع اگر كه اینست آنهم اشكال و كند مى ایجاد اشكال كار نحوه این: علیپور آقاى    

 انجام را كار بگوئیم و بگذاریم دیگرى مقابل در شد عوض صنعت وضعیت اگر آینده ماه شش شده انجام كه

 تحقیق روش این در ما كه بود بنا چون دهد انجام را كار بتواند باشیم كرده كمک آنها به ما اینكه بدون بده

 هم او بود شده عوض كیفیّتى هر به هم زمانه اوضاع و وضع و دادیم دیگرى به را آن اگر كه برویم پیش آنقدر

 .دهد انجام موقع آن در بتواند را كار همین

 خوب هم پزشكى براى كه خواهیم نمى عام تحقیق روش ما دارند اصرار مكرراً دانشمند آقاى اوالً(: ج)    

 .باشد خوب هم سیاسى ساختار براى باشد
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 .بفهمیم مقدار این صنعت بخاطر باشیم مجبور اینكه مگر(: س)    

 مثل. است خوب كنیم تمام اضافه امور شناختن بدون را صنعت كار بتوانیم اگر دیگر عبارت به یعنى(: ج)    

 مقاله این در ولى است خوبى مطالب اگرچه مطالب قسمت این گوئید مى و كنید مى ادیت كه مقاله یک

 بگوئید، روش درباره خواهید مى اگر و كنید حذف ندارد ضرورت بحث كه آنجا تا گویم مى لذا. ندارد ضرورتى

 ده قبل، جلسه پنج در بود قرار كه بگوئید شما است ممكن نباشد، عام كنید سعى است ممكن كه آنجایى تا

 روند كردن بهینه براى آخر تا گیرى تصمیم حقّ گوئیم مى. شود گفته عام بصورت روش یكبار قبل جلسه

 اجمال آن ما است ممكن اگر گوئیم مى و كنیم مى بهینه را قبل جلسه ده تصمیم امروز است، باقى جلسه

 .بفهمیم اقتصادى هم را روش

 كار توانیم نمى نكنیم كار اینگونه اگر، كه داشتیم را استدالل این و نپذیرفتیم كه هم آنموقع البته(: س)    

 یعنى باشیم؛ باید اوّلمان حرف روى حتماً است جارى قضیّه بر استدالل آن اگر لذا دهیم ادامه را بعد مرحله

 .بفهمیم را خاص یا بفهمیم را عام باید اوّل كه دانم نمى من چون است حرف همین باز هم ما اول حرف

 یک بعنوان را لیوان درباره بحث شما چون. گفت هم را عام مصداق زبان به شود مى دیگر عبارت به(: ج)    

 لیوان درباره اگر و كنید فلسفى بحث توانید مى ظرفیت مفهوم به راجع شما كنید مى ذكر ظرف بحث از نمونه

 .است بهتر بزنید حرف هم

 ما تالشهاى این مجموعه ببینید بگویم دیگر زاویه یک از را مطلب این خواهم مى من: دانشمند مهندس    

 فلسفه اگر حتى شد، داده كارشناسهایى یكسرى بدست اگر كه شود كتابى یک و جزوه یک باید كار آخر در

 یک بعنوان و است خوبى مطلب اینكه دارند محبت آن به و نیستند آنهم مخالف اما اند نكرده كار هم را والیت

 موضوع شما گفتیم بعد دوسال و گذاشتیم مقابلشان در را روش اگر باشد خوب كه دهند مى احتمال روشى

 از نفهمیدند را آن از جایى اگر البته بكنند را كار این بتوانند بخوانند كه را كتاب این كنید اسالمى را صنعت

 كه نباشد الزم ولى باشند نداشته مشكلى و بفهمند كه بنویسیم اى بگونه باشد ممكن اگر ولى بپرسند كسى

! كنید حركت بتوانید كه بدهیم شما به تا شود انجام كارهایى یک باید كنید صبر مقدار یک آقا: بگوییم ما
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 ام كار همین آیا دهیم مى انجام را كار این خودمان یكبار برسیم؟ مطلب این به توانیم مى بدانم خواهم مى

 فقط كه بعدى كارشناسهاى ما، كمک بدون را حركت الگوى كنیم بندى جمع را كارمان اگر و است كافى

 شیوه این به بگوئیم آنها به بیاندازند زحمت به خیلى را خود خواهند نمى هم اصالً و هستند دستورات مجرى

 مرحله یک گوئیم مى برسیم حد این به اگر كه ماست اولیه حد این آیا رسند؟ مى نتایج این به كنید حركت

 به هم اش نتیجه و دهیم مى انجام جا این در كه كارى همین و هستیم ما اینكه یا ایم؟ رفته جلو را خوبى خیلى

 ندارد؟ دیگر جاى براى هم كاربردى یا و مصداق این از بعد و خورد مى دوره همین درد

 .بخورد درد به باید مختلف شرایط و مختلف محیطهاى براى ما روش گفتید كه همانطور(: ج)    

  تحقیق روش بحث كردن مقید و دادن عمومیت میزان و محدوده بررسى - 3/9 

 به است تولید ابزار آن معناى ترین عام در صنعت ببینید، شوم مى صنعت وارد دیگرى بیان با من حاال    

 چگونه تولید كشور، یک در كه آید مى بنظرتان و است تولید الگوى خواهید، مى شما كه چیزى آن عبارتى

 .بایدباشد

 هم مهندسى خدمات است تولید هم افزارى نرم خدمات یعنى شده، عوض هم تولید مفاهیم االن(: س)    

 .است تولید

 خدمات كاال، تولید قید با كنیم مى بیرون را خدمات و زنیم مى آن به قید یک را خدمات تولید(: ج)    

 .شود مى خارج

 تشكیل هم را ما صنعت بخش اكثریت كه صنعت از بخش این براى حداقل ما كه ندارد مانعى البته(: س)    

 هم را خدمات بخش بگوییم و كنیم تر تفصیلى را این بتوانیم یعنى بدهیم اى نسخه یک بتوانیم دهد مى

 .گیرد فرامى

 بخش كنند، مى مالحظه هم را توزیع بخش كنند، نمى مالحظه را تولید بخش فقط اقتصاد در بله،(: ج)    

 صنعتى هم را كشاورزى و دیدم هم با را كشاورزى و صنعت اینجا در من البته كنند مى مالحظه هم را مصرف

 بذر، تواند مى یعنى است؛ كشاورزى صنعتِ واقع در و نیست صنعت از مستقل آنهم گفتم و كردم مالحظه
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 جدا آنها وزارتخانه اینكه ولو است صنعت از نوع یک این و باشد صنعتى آن چیز همه و ماشین آب، كود،

 .باشد شده

 هست؟ بیان قابل اصالً مصرف و توزیع مالحظه بدون مالحظه این آیا(: س)    

 كه گفتم. بود تولید الگوى و صنعت الگوى براین ناظر دقیقاً كردم مالكیت باب در كه را تقسیمى(: ج)    

 .است تولید الگوى آن معناى دهیم نمى خصوصى بخش به را جامعه از متمركز اعتبارات جلب قدرت،

 ...كنیم تصرف نتوانیم مصرف حوزه در ما كه وقتى چون گذارد نمى ابتر را موضوع طرح این خود آیا(: س)    

 در صنعت كه هست شاملى و باالتر الگوى یک و است اقتصاد الگو از بخشى صنعت كه نیست شكى(: ج)    

 ...و مصرف نظام توزیع، نظام با پولى، نظام یعنى اید گذاشته بیرونى شرایط هم را آن اسم دارد قرار آن

 داشت؟ خواهیم حرف توزیع نظام و مصرف نظام به راجع حتماً پس(: س)    

 كه اینست اولمان موضوع و است دوّم موضوع حقیقت در و نیست ما صحبت اول موضوع اما بله،(: ج)    

 اینجا در كنیم گیرى نتیجه بخواهیم اگر حاال خوب. هستند چیزهایى چه صنعت داخلى دهنده تشكیل عوامل

 گوئیم؟ مى چه

 توانیم مى حاال از كه حالى در كنیم؟ داخلى بحثهاى صرف را خودمان همّ صنعت، بحث در آیا(: س)    

 .نیست آن داخلى عوامل كند مى پائین و باال را صنعت آنچه كه بزنیم حدس

 چیزهایى چه داخلى متغیّرهاى بگوئیم یعنى باشیم، داشته صنعت داخلى عوامل از روشنى دید باید(: ج)    

 كه چیست صنایع تنوع بافت كه اینست دیگر مطلب یک است، مطلب یک گفتم كه را الگو یعنى هستند،

 مثالً دیگر، اى گونه به دوم الگوى و كند مى ذكر را بافت نحوه یک اول الگوى این. است دیگر الگوى یک آنهم

 خام مواد حجمى چه كند مى تولید مصرفى مواد حجمى چه كند مى تولید اى واسطه مواد حجمى چه صنعت

 تولید در اینكه یا. است خام مواد استهسال تولید،% 61 ما اقتصاد در بگویید است ممكن. كند مى استهسال

 خارج بازار به شما كه را نفتى یعنى. رسد مى فروش به و استهسال خام مواد بصورت آن% 71 از بیش نفت

 تصفیه یكبار پاالیشگاه. هستند پاالیشگاهها شما محصول خریدار و نیست شده تصفیه نفت فروشید مى
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 قابل مواد به تبدیل آنها و دهد مى دیگر هاى كارخانه به را اى واسطه مواد و شود مى اى واسطه مواد كه كند مى

 و كمّیتها كند مى تعیین كه هست بافت یک و هست اقتصاد نظام در صنعت الگوى کی سپ كنند مى مصرف

 كه را قسمتى سه آیا كه اینست دوم مسئله كنند، مى الزام را ضرورتهایى یک آنها. دارد بافتى چه صنایع تنوع

 بافت بعدها بگویید حاال نیست؟ شدن پیاده قابل بافت روى یا كنید پیاده هم بافت روى توانید مى گفتید

 یک بحث این اگرچه صادرات، اولویت نه است واردات جایگزینى سیاست، مثالً و دهیم مى تغییر را صنعت

 یعنى بپذیریم را چیزى چه كه كند مى الزام داخلى بافت كه است بحثى ولى است صنعت براى محیطى بحث

 .كنید لحاظ آنرا بایدبتوانید آن ترجمه و تحقیق روش در لذا است مختلف دارید صنعت در كه محورهایى

 در را روش آینده جلسه در ببینیم كه برسد جمعبندى یک به بحث كه است بهتر است جلسه آخر چون    

 .كنیم ذكر عام بصورت یا كنیم ترجمه خاص بطور صنعت

  اقتصادى ساختار از بخشى بعنوان صنعت الگوى بررسى - 3/5 

 نقض بحث این با چون بایستیم آن روى خواهیم نمى ولى داشتیم موضوعى اصل یک: رضایى حجةاالسالم    

 بحثها بعضى در و كردیم هم پرهیز و نشویم صنعت خُرد موضوعات وارد اصالً كه بود بنا. گردد مى غرض

 صورت به را كارى بخواهیم اگر و بگیریم نظر در مطلوب شكل به را صنعت ساماندهى خواهیم مى كه گفتیم

 بنا بنابراین. بگذاریم كنار را بحثها بعضى ناچاراً كه نكند محدود را ما خیلى شرایط كنیم شروع هم درازمدت

 به اشاره گفتید شما اجمالى دور در هم جامع طرح بحث در. كنیم درست صنعت براى جامع طرح یک شد

 .بگیریم یاد اول را روش ما كه طلبد مى لذا بود، قضیه همین

 كه چیزى آن نگویید بعداً جلسه ده در كردم شروع من مثالً دارید؟ بحث از انتظارى چه شما(: ج)    

 .كنید روشن من براى را خودتان سفارش اكنون هم از نیاوردیم دست به خواستیم مى

 كنیم بحث را صنعت جامع طرح خواهیم مى ما وقتى كه اینست سفارش است روشن ما سفارش(: س)    

 كتاب یک كه اینست گوئیم مى ما آنچه لذا بنویسیم خواهیم نمى چیزى( كارشناسان) آقایان این االن براى

 موضوع در هم كند، پیدا قدرت كارشناس كتاب، این از استفاده با كه كنیم تهیه روش توجیهى طرح بعنوان
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 مثالً است باالتر هم كالن سطح از آن سطح كه موضوعى در هم و صنعت كالن موضوع در هم صنعت، خُرد

 .كند گیر اول پلّه همان در و شود گنگ روش از استفاده در اینكه نه بدهد نظر صنعت، توسعه سطح

 است، عام اصل یک این و است شده تقسیم دانش بینش، گرایش، به فرهنگ جدول، این در نمونه بعنوان    

 در باید بدهیم تطبیق صنعت با بخواهیم اگر. شود مى برده بكار هم دیگر جاهاى در بلكه اینجا، در تنها نه

 فرض به یعنى افتیم مى گیر هم خودمان نگیریم یاد را این اگر پس. شوند ترجمه مفاهیم آن تفصیلى طرح

 .گرفتیم یاد خُرد موضوع در را همین كه

 .عام موضوع یا بگیرید یاد خواهید مى صنعت موضوع خود در آیا    

 سطح كه همین لذا بگیرید بكار را روش صنعت كوچک و خُرد موضوع یک در خواهید مى شما(: س)    

 .بگیریم بكار را روش این توانیم نمى ما دیگر شود عوض موضوع

 .است همین فقط خُرد موضوع گوئید مى كه دارد دلیلى چه: علیپور آقاى    

 .شود مى خاص عنوان چون(: س)    

 شود؟ مى صنعت خُرد خاص یا شود مى صنعت خاص: علیپور آقاى    

 .شود مى صنعت خُرد موضوع(: س)    

 خواهیم نمى كه ما. شود مى صنعت توسعه و كالن خُرد، یعنى است صنعت كل صنعت؟ خُرد چرا...: آقاى    

 .كنیم بررسى را صنعت از خاص موضوع یک فقط

 حرف یک بشود الیه مضاف و مضاف یعنى آن خُرد دهیم مى قرار موضوع یک عنوان به را صنعت(: ج)    

 دیدن هم را صنعت تكامل است، حرف یک دیدن را آن رشد و صنعت بزرگ نسبتهاى یعنى آن كالن است،

 .است حرف یک

 گوئیم مى كه اول جدول در صنعت اصل با خواهیم مى جدول این در ما: رضائى حجةاالسالم    

 ...صنعت فرهنگ

 .است محیط به صنعت ارتباط صنعت، محیطى شرایط است، صنعت موضوعمان(: ج)    
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  صنعت به تحقیق روش بحث نكردن یا كردن مقید عوارض بررسى - 3/6 

 متناظر گوئید مى وقت یک و دانش، بینش، گرایش، اید گفته فرهنگ در داریم اینجا كه عناوینى(: س)    

 چیست؟ صنعت در گرایش

 باشد دنیا بطرف انسان تحریک ابزار مرتباً كه است صنعتى آن، الحادى گرایش، فصل در كه گوئیم مى(: ج)    

 .دنیا بطرف نه كند انگیزه ایجاد و ببرد باال را فعالیت میزان كه اینست آن الهى و

 برگشت و رفت یک فقط نشود خارج ما عام عنوان از مطلب كه است این غرض ندارد اشكالى(: س)    

 این شود، نمى غرض نقض هم باز این دهیم مى تطبیق آنرا صنعت موضوع با بعد و عام عنوان در كنیم مى

 صنعت در مجاهده، گیرى، موضع گیرى، جهت دیگر، عنوان سه كنید فرض گوئید مى شما كه تركیبى

 چیست؟ معنایش

 است قرار اگر بزنیم خاص قید را خودمان چرا پس كنیم مى عبور عام موضوع از حتماً ما: دانشمند مهندس    

 گفتیم را چیزى یک ما كردیم صحبت صنعت به راجع بگوییم بعد و بفهمیم را صنعت بعد و بفهمیم را عام

 .است صنعت در آن كاربرد یک كه

 ایثار براساس كه صنعتى و است حرص براساس كه صنعتى فرضاً گوئیم مى را عام مفهوم كه وقتى آیا(: ج)    

 یا: گفتید مى هم اقتصاد براى اینكه نه مگر دارد؟ فرقى چه اقتصاد با صنعت كه شود مى سئوال بالفاصله است،

 گوئید مى شود؟ مى چگونه صنعت گوئید مى كه وقتى پس آخرت، به نسبت عشق یا است دنیا به نسبت حرص

 داریم اندازه داریم، انرژى تولید، در ما كه گوئید مى لذا باشد الهى انگیزش یا مادى انگیزش براى كه تولیدى

 كه هستند ها اندازه فرضاً بگوئیم و كنیم ذكر اینجا در را آنها باید باشیم گفته آن براى خصلت سه اگر... و

 در را چیز سه گفتید اگر یعنى شود؛ مى اندازه الگوى تولید، الگوى آنوقت كنند مى ایفا را ظلم یا عدالت نقش

 براى هم اندازه و است ماده جهان براى هم انرژى و است تر مهم و انسانى نیروى براى انگیزه گفتیم، مقدمات

 تمركزو م كزرمتم نیمه و خصوصى بخش سه در تولید الگوى آنوقت است، ماده جهان و انسان بین رابطه

 .است بزرگ دولتى بخش در ها اندازه گویید مى آنگاه شود مى خالصه
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 كنیم پیدا آشنایى روش خود از اجمالى با ابتدائاً بتوانیم اگر كه است این من نظر: حسینیان حجةاالسالم    

 كنیم پیدا نسبى تسلّط صنعت؛ جمله از مختلف موضوعات در را روش بكارگیرى نحوه بتوانیم دوّم مرتبه در و

 مراحل و روش این كاربرد ما كه دهید آموزش جلسه چند در كاربردى بصورت را روش این یعنى است؛ بهتر

 .خواهد مى خاصّى تطبیقى شیوه كه است مطرح صنعت در آن بكارگیرى نحوه بعد و شویم مسلّط خوب آنرا

 اول كاربرد كند مى پیدا خاص قید دوّم كاربرد. بردند بكار را كاربرد قید دوبار ایشان: رضائى حجةاالسالم    

 كه آنجا مانند است متناظر دوم كاربرد ندارد چیز هیچ كار به كارى كه بطورى است عام كه اینست منظورش

 .كنید مى مطرح هم را متناظرش بعد و صنعت فرهنگ گویید مى

 عام مفهوم همان درباره یعنى دهیم قرار توضیح براى اساس را اولى ابتدا كه دارد تفاوت خیلى(: ج)    

 ها انگیزه درباره صنعت در ایثار این و است ایثار آن در اصل كه كنیم اشاره ساده خیلى اینكه یا كنیم صحبت

 امور كه دو این بین نسبت درباره نهایتاً و شود مى وارد انرژى یعنى مادّى امكانات در بعد كند مى صحبت

 چیزى آن صنعت الگوى در بگوئیم سپس و بگذاریم دست اندازه این روى پس. است اندازه شود مى اجتماعى

 داریم، كه محصوالتى بندى طبقه در بنابراین. اینجاست به مربوط بودیم گفته اوقاف صورت به مكتب در كه

 لیكن كنیم مى صادر را نفت فعالً لذا باشد، اصل تولید در همیشه براى تواند نمى خام مواد صادرات گوییم مى

 اقتصادى نظر از واردات جایگزینى است ممكن. كنیم جایگزین را دیگرى چیزهاى كه هستیم آن دنبال

 .بیشتراست ما براى آن انگیزشى سود گوئیم مى اما باشد نداشته سودى

 .كنیم مى مطرح را دیگر بحثهاى از خیلى ما یعنى نیست، روش بحث دیگر این صورت آن در(: س)    

  صنعت مفاهیم با زیرساخت جدول عام مفاهیم تطبیق از اجمالى - 3/7 

  تحقیق روش عام عناوین فهم براى صنعت عناوین تطبیق و سازى نمونه لزوم - 3/8 

 را اینها مرتباً باید پس كردید ذكر را عوامل كردید ذكر را شرایط آنجا در شما كه اینست مسئله(: ج)    

 این اجتماعى، انتظارات تكامل گوئیم مى چپ سمت در و جدول در چه؟ یعنى عوامل كه كنید تطبیق

 گوید مى آن نهایى نتیجه مقدورات، تخصیص و اجتماعى، شرایط تأمین شده گفته باشد؟ باید چه انتظارات
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 این یعنى است، چگونه بگویید بتوانید دارید اهداف بعنوان كه را ایثارى باید شما چیست؟ صنعت در اخالق

 كه هم جدول اینطرف. بگوید كلّى بصورت اینها در را اخالق تأثیر باید است ارزشى نظام كه صنعت خاستگاه

 تكامل تأثیر است؛ ارتباطات تكامل هم افكار تأثیر هم آنطرف در تجزیه، گمانهِ گیرىِ جهت گفتید گرایش در

 .كند مى مشخص اجمالى بصورت را صنعت كلّى سرنوشت جدول این چه؟ یعنى اقتدار

 و مكتب به كارى اصالً آورم مى در اجرا به را جدول سه یعنى زنم مى حرف اجرایى اساساً جا این در من    

 گویم مى كلى خیلى بصورت هم بعد است، حاكم ارزشى نظام چه گویم مى كلى خیلى بصورت و ندارم معادله

 در اولیه حدود نظام گویم مى وقتى. چیست بگیرد قرار بحث موضوع باید صنعت وزارت در كه مفاهیمى این

 آقاى بدست كه باشد صنعت كنترل شاخصه باید آن نتیجه هم بعد گویم مى را صنعت اولیه حدود نظام واقع

 .كند ابالغ آنرا كه دهد مى وزیر

 كه ندارم این به كارى و بگیرد انجام باید برنامه كردن بهینه یعنى اجرایى تحقیقات مرتباً گویم مى من    

 .شود كامل تا كنیم دقت مرتباً باید را برنامه بهینه گویم مى و شود درست معادله

 و روشنتر بعد جلسه براى مطالب تا كنند بحث و بگیرند جلسه خودشان كنند سعى برادران آینده هفته    

 و ندارد هم اقتصاد نام ندارد، صنعت نام كه وجهى ترین عام از ما بحث مورد روش كه اى اندازه به باشد شفافتر

 ناچاریم كنیم تشریح دقیقه پنج عرض در را این خواهیم مى چون ولى كنیم مى آنها به كوچک اشاره یک فقط

 عرض خواهیم مى كه مطلبى به برسانیم تا كنیم بیان است خودمان كارهاى به تر نزدیک كه مثالهایى قالب در

 .بماند باقى عام نظرى و فلسفى مفهوم خود در بگذاریم نباید كنیم،

 بحث سوم دور كه تفصیلى دور در شد داده توضیح ما براى مرحله این در كه مقدارى این، از بعد آیا(: س)    

 بشویم؟ روش این بكارگیرى فضاى وارد خواهیم مى است

 .دهیم ادامه را بحث چگونه داریم كه صنایعى به توجه با كه بیاورید لیست باید بله،(: ج)    

 گفتید، را( صنعت انگیزشى نظامهاى) صنعت فرهنگ و دادید توضیح ما براى كه اول جدول بنابر آیا(:س)    

 ...تفصیلى طرح مرحله اینكه یا كنیم پر باید آمارى گزارشهاى و تتبعى كارهاى با را ها خانه آن تمام
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 تا، ده تا، پنج ما بگوئید و كنید درست شاخصه دانه دانه باید آن از بعد ولى سازید مى زیرساخت فعالً(: ج)    

 كنید تحقیق باید شما كه اینست هم تفصیلى دور در مطلب این خواهیم مى كردن كار براى جدول صدتا

 شاخصه نظام به دسترسى براى را جدول همین عین بله،. خواهید مى شاخصه نظام چیزهایى چه براى

 .بكارگرفت توان مى

 در ولى گفتیم را روش دور و اجمالى دور نیست، معین من براى كنیم مى چه تفصیلى دور در اینكه(: س)    

 دهیم؟ مى انجام كارى چه تفصیلى دور

 تحقیق روش كه نیست جا هیچ یعنى بگیرید بكار توانید مى مرحله آخرین تا را تحقیق روش شما(: ج)    

 عین توانید مى تب شناختن براى طب در شما موضوع، شدن تبدیل با البته باشد نداشته بكارگیرى قابلیت

... و دادند مى تشخیص اینگونه دوره یک در را دما گوئید مى است بدن كلّ براى كه بگیرید بكار را روش همین

 وقتى یک و است این گفتند مى وقتى یک هم را دما پیدایش علّت دهیم مى تشخیص اینگونه را دما هم االن

 .اینست كه گوئیم مى هم

  

«وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم»      

 

 





 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

  روش به صنعت موضوع تطبیق طریق از تحقیق روش به دستیابى ضرورت و امكان بررسى عنوان جلسه:

 4جلسه 

  مطالب فهرست   

  

 

 3...   بودن خاص یا عام صورت در روش كارآمدى درباره سئوال طرح - مقدمه 

 9...   استداللى و تطبیقى صورت دو به روش به دستیابى مزیتهاى و تفاوتها - 1 

 5...   تطبیقى صورت به روش به دستیابى مهم مزیت دادن، تعمیم توانایى - 1/1    

 7...   تحقیق روش به تطبیق از قبل صنعت موضوعات بندى طبقه و تعریف ضرورت - 2 

 7...   موضوع بندى طبقه و شناسایى جدول اجزاء بررسى - 2/1    

 8...   تقسیمات جدول در شدن وارد از قبل موضوع از دقیق تعریف لزوم - 2/2    

 8...   مخالف جبهه تعاریف بر اشراف و تعریف جامعیت ضرورت بررسى - 2/3    

 2...   موضوع تعریف در دیگران اصطالحات بر تكیه صورت در وحى از دورى - 2/9    

 11...   شناسایى جدول بوسیله صنعت موضوع ابعاد بندى طبقه و تعریف نحوه - 2/5    

 12...   تطبیق در اجتماعى روابط از جداى صنعت موضوعات تعریف به توجه لزوم - 2/6    

 13...   عینیت و مكتب از اطالعات حداقل با سازى مدل امكان - 2/7    

 19...   حكومتى احكام اصول علم فقدان صورت در خدا و اسالم به مدل انتساب عدم - 2/8    

 15...   صنعت موضوعات همه تعریف ضرورت و امكان بررسى - 3 

 15...   جدول با آن تطبیق و صنعت تعریف كردن خُرد به بحث شدن محدود لزوم - 3/1    
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 16...   توسعه كالن، خرد، سطح سه در صنعت درونى ساختار تعریف امكان بررسى - 3/2    

 و اجتماعى روابط به تطبیق در توسعه كالن، خُرد، سطح سه در صنعت تعریف بر اشراف لزوم - 3/3    

 17...   مكتب

 18...   آنها وضعیت دقیق تعیین و صنعت جزئیات به توجه لزوم - 3/9    

 18...   صنعت كلى هاى دسته تعاریف به صنعت جزئیات تطبیق امكان بررسى - 3/5    

 

 : مباحث تولید و پژوهش جلسه در كنندگان شركت اسامى    

  الهاشمى حسینى والمسلمین حجةاالسالم حضرت:  عالى مشاور و استاد - 1    

  رضائى حجةاالسالم:  طرح مجرى و مدیر - 2    

 دانشمند مهندس آقاى:  طرح كارشناس و مشاور - 3    

 دانشمند رضا آقاى:  طرح كارشناسان - 9    

  
 : پژوهشى جلسه شناسنامه  

 1378/15/17:  جلسه تاریخ    

 9:  جلسه شماره    

  صنعتى مدیریت سازمان:  جلسه مكان    
  
 : پژوهشى جلسه كنندگان تنظیم اسامى*  

  رضوانى آقاى: نوار كننده پیاده    

 دیندار آقاى: ویراستار و عنوانگذار    

  رضائى آقاى: نهائى كنترل    

  اسالمى علوم فرهنگستان دفتر: تكثیر و تایپ    

 1378/15/22: تنظیم تاریخ    

 1378/15/23: نشر تاریخ    

  



 بسمه تعالی

 

  بودن خاص یا عام صورت در روش كارآمدى درباره سئوال طرح - مقدمه

. داریم تحلیل یک است صنعت زیرساخت مباحث از یكى كه تحقیق روش بحث از: رضایى حجةاالسالم    

 كه شود مى مطرح اقتصاد مقوله صنعت از فراتر یعنى است اقتصاد خود مقوله است صنعت بر حاكم آنچه

 خود كه همانطور شود مى مشخص آن جایگاه و شده تعریف اقتصاد درون در صنعت و است صنعت بر حاكم

 .شود مى تعریف سیاست دایره در فرهنگ و فرهنگ دایره در اقتصاد

 یک هستند، جامعه ابعاد اقتصاد و فرهنگ سیاست، كه بگوئید اینگونه: حسینى والمسلمین حجةاالسالم    

 .است اقتصاد هم بخش

 هم روش یک داریم، اقتصاد بحث بندى طبقه و شناسایى براى روش یک كه همانگونه ما بنابراین(: س)    

 .داریم الزم صنعت بحث براى

 كه است 22 یا 3 خانه آیا كه نیست معلوم تایى27 جدول در جایگاهش كه موضوعى عنوان به صنعت    

 دارد وجود بخش چند صنعت مقوله در كه شد مطرح گذشته جلسه در طرفى از كنیم، نمى بحث آن از االن

. داریم احتیاج صنعت مكتبى اصول به دستیابى براى روش یک ما لذا است اجرا و علم مكتب، بخش سه كه

 به دستیابى براى هم روش یک و( علم و نسبتها بحث یعنى) صنعت معادالت به دستیابى براى روش یک

 روش مراحل) مراحل تمام در شده گرفته بكار روش آیا كه است این سئوال حاال. داریم نیاز صنعت در اجراى

 آن، از باالتر حتى یا اجرا و علم مكتب، مانند مراحل همه آیا یعنى است؟ برخوردار ساختار یک از( تحقیق

 همه آیا كه است این اول سئوال پس هستند؟ زیرساخت و فلسفه فرهنگ، داراى اقتصاد بحث یا صنعت بحث

 بطور( سوم مرحله) اجرا مرحله در روش اگر كه است این دوم سئوال خیر؟ یا ساختارند یک داراى مراحل

 مراحل حتى و مكتب و علم جمله از دیگرى موارد به را روش اینكه  دبو خواهیم قادر آیا شود توصیف كامل
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 سایر براى گیریم مى فرا اجرا مرحله در ما كه آنچه دیگر عبارت به بدهیم؟ تعمیم است اقتصاد مقوله كه باالتر

 یانه؟ كند مى كفایت بخشها

 قادر بازهم آیا( اجرا یا علم یا مكتب بقید نه) بگیریم فرا عام طور به را روش اگر كه است این هم سوال یک    

 - كنیم بحث مستقالً موضوع قید به را صنعت خصوصیات خواهیم مى كه - تفصیلى مرحله در كه بود خواهیم

 كه است این شود روشن ما براى است الزم جلسه در آنچه بنابراین بدهیم؟ تطبیق اجرا و علم مكتب، به آنرا

 عنوان هیچ از االن ما كه باشد تحقق قابل امر این و بگیریم نظر در عام صورت به را روش عناوین چنانچه

 داریم روشى یک ما نكنیم، بحث هم صنعت و اقتصاد از حتى و نكنیم بحث( اجرا و علم مكتب، مانند) خاصى

 را ساختار این خواهیم مى صنعت تفصیلى بحث دوره در كه چرا دارد، را خاص موضوع به تعمیم قابلیت كه

 اجرا بخش در را روش نهایتاً و باشد مى اجرا و علم مكتب، ساختار سه داراى صنعت: بگوئیم و كنیم معلوم

 اگر ولى بگیریم یاد عام صورت به باید را روش بحث كه است معنا بدین باشد مثبت جواب اگر كنیم، معنا

 صورت به روش آن بنابراین بگیریم، یاد باید خاص قید به را روش كه است معنى این به باشد منفى وابج

 .بگیریم یاد را روش عام عناوین فقط بخواهیم ما كه شود مى نفى اینجا در عام

! ببریم بكار دیگر موضوعات در نتوانیم ولى بشناسیم خاص قید به را روش اگر: دانشمند مهندس آقاى    

 دیگر موضوعات براى بتوانیم مستقالً... كه نباشد این قابل ولى گرفتیم یاد موضوع یک قید به اگر یعنى

 هم را موضوعى و گرفتیم یاد را چیزى یک ما یعنى بود خواهد ناقص ما كار صورت آن در كنیم استفاده

 دست كنیم، بحث مقوله همین در را دیگرى موضوع خواهیم مى كه بعد مرحله در ولى كنیم تعریف توانستیم

 .است خالى ما

  استداللى و تطبیقى صورت دو به روش به دستیابى مزیتهاى و تفاوتها - 1 

 یعنى) فلسفى صورت به باید آنگاه شود تعلیم مصداق بدون روش اگر: حسینى والمسلمین حجةاالسالم    

 یک لحاظ به تواند مى همچنین شود تمام استداللى تواند مى روش پس گیرد، قرار دقت مورد( استداللى

 را روش كسى اگر البته. دارد شما نظر به بستگى این و شود طرح كاربردى صورت به نمونه و مصداق
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 در اجرا و علم مكتب، از را موضوع یک حداقل و كند پیاده مختلف سطوح در هم بعد و بگیرد یاد استداللى

 كاربردى صورت به را روش خواهید مى شما حاال. كند مى پیدا تسلط بكارگیرى در ببرد؛ مختلف هاى سطح

 .ندارد مانعى بشناسید استداللى و فلسفى را روش خواهید مى هم اگر ندارد مانعى شوید، مسلط

 بكار اى بگونه كلمات این كنیم مى اشاره ارتباط اجزاء و شرایط اجزاء موضوع، اجزاء به روش در ما وقتى    

 كلمه چه؟ یعنى موضوع اجزاء كه كنیم سؤال توانیم مى لذا بگیرد قرار بحث موضوع خودش تواند مى كه رفته

 بعد و چه؟ یعنى ارتباط اجزاء و چه؟ یعنى شرایط اجزاء بگوئیم اگر كه همانگونه است چیز همه براى موضوع

 ارتباط و شرایط و موضوع براى كه جزءهایى ترین اصلى یا باشد داشته جزءهایى چه موضوعى هر بگوئیم هم

 كنیم؟ پیاده چگونه ما حاال است عوامل شرایط و اجزاء از یكى شد گفته اگر باشد؟ باید چیزهایى چه است

  تطبیقى صورت به روش به دستیابى مهم مزیت دادن، تعمیم توانایى - 1/1 

 تعمیم قدرت است مطرح كه مهمى بسیار نكته اما فهمید، استداللى را اصطالحات همه توان مى هرحال به    

 مسئله اگر حتى دارد فرق میوه تولید صنعت با قاشق یا لیوان تولید صنعت یعنى است دادن تخصیص و دادن

 در آن تأثیر و كارآمدى یعنى) آن وصف لحاظ به بتوانید شما باید باشد كلمه یک یا مفهوم یک تولید درباره

 اوصاف سایر به را وصف این نسبت یعنى كنید؛ صرف آنرا وصفش لحاظ به و كنید بندى تقسیم( بشرى حیات

 .كنیم مى بیان تر ساده عبارت به را مطلب این. كنید مشاهده

 وجه یک از مجاز در. گویند مى مجاز آنها به كه داریم هنرى و خطابى شعرى، اصطالحات و كلمات یک    

 كار به خصوصیت یک تفهیم براى را ماهرخ یا سروقامت مانند واژه یا كلمه یک و شود مى استفاده شباهت

 براى تمثیل در را سرو یا ماه زیبایى از خصوصیتى یک كه است معنا بدین استفاده نوع این گیرند، مى

 خیلى را كار این امور بین نسبت در شما ولى. كنند مى استفاده شخصى یک درباره وصفى یک فهماندن

 چه آن تعادل معناى و شود زیاد یا و كم چگونه موضوع یک وصف اینكه واقعاً یعنى دهید؛ مى انجام مند قاعده

 اینكه. نیست خطابى و ذوقى استفاده، نوع این پس. است دقت قابل شود واقع شما فیه متصرفٌ چگونه و باشد

 از را لفظ مجبوریم بیاوریم، نظام یک در بخواهیم را آن در دیگر چیزهاى اثر و چیزها سایر در را چیز یک اثر
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 و دارد محیطش با كه ارتباطى هر به نسبت) نسبى صورت به را آن و نموده خارج آن تطبیق خاص اطالق

 .كنیم مطرح تغییرات در( دارد اوبا  شطمحی كه ارتباطى

 به روش بحث در ما البته كه است ضرورى و الزم لفظ این كنید اثبات فلسفى نظر از گوئید مى گاهى    

 كننده خسته جلسه باشد اینگونه اگر گویند مى گاهى. هستیم آن اثبات آماده نظرى و استداللى صورت

 اجرا بخش در و است صنعت درباره و است اجرایى ما كار: گوئید مى. كنید دقت و حوصله: گویم مى شود مى

 به داریم كار بلكه نداریم اصطالحات این و استدالل به كارى نداریم، مدل فلسفه به هم كارى هست، هم

 .بیاوریم بدست بتوانیم صنعت در را آن كارآمدى چگونه اینكه

 تطبیق ما براى گوئید مى بلكه خواهید نمى را استداللى بحث هرگز كنید مالحظه را كارآمدى بخواهید اگر    

 من گویید مى گرفتید بكار مختلف هاى نمونه در وقتى. بگیرید بكار را روش مختلف هاى نمونه در و كنید

. بگیرم یاد را حسابدارى دانش تا گیرم مى بكار تجارى بنگاههاى روزمره حسابهاى محاسبه در را ضرب جدول

 من به كه خواهم مى را كسى یک گرفتم، یاد را نویسى روزنامه دفتر و اصلى عمل چهار كه حاال گویید مى بعد

 را شركت توسعه براى ریزى برنامه امكان تا دارند؟ خاصیتى چه... دفتر و كل دفتر و روزنامه دفتر بگوید،

 تاریخ با را حسابها روزنامه دفتر در گوید مى و نیست مطلب این متوجه دیگرى كس اما باشم داشته

 شان دخل و خرج كل كه زنند مى جمع كل دفتر در و برند مى سرفصلها زیر معین دفتر در و نویسند مى

 كسر همدیگر از را هزینه و درآمد ستون كه است معنا بدین كنند مى معین را تراز كه هم وقتى است، چگونه

 حسابرس سال 31 كسى یک است ممكن. شود مساوى باید كنند اضافه كه را باقیمانده قدارم كنند، مى

 كه نداند ولى كند وارد هم كل و معین دفتر در بنویسد، دوبل حسابدارى روش به هم را روزنامه دفتر باشد،

 را سرفصلها شما اگر و كند مى معلوم را سرفصلها بین نسبت معین دفتر شد؟ مى چطور نبود معین دفتر اگر

 پیدا شما براى توسعه امكان شود، مى عوض مخارج به شما مالحظه قدرت بدهید، تغییر و كنید عوض

 كار كجاى كه دانید نمى. ندارد وجود شما براى توسعه امكان باشد كل دفتر و روزنامه دفتر فقط اگر شود، مى

 و شود زیاد و كم باید چگونه سرفصلها كه بدانید باید بنابراین ندارد عیب كار كجاى و دارد عیب شما
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 اوصاف جریان آن منتجه تا باشد چگونه باید بندیها دسته نحوه و شده داده قرار سرفصلها باالى كه عنوانهایى

 .بدهد دایمى گسترش و توسعه تا شود

 را روش یا كنید مالحظه نظرى و استداللى را روش خواهید مى كه گردد مى بر شما خود انتخاب به این    

 استداللى و برید مى بكار موضوع یک در كه است معنا این به تطبیق ببینید، كاربردى و تطبیقى خواهید مى

 .شود روشن شما براى قضیه ماهیت تا كنید، استدالل قسمت هر براى نظرى منظر از كه است معنا این به

 شود مى پیدا تعمیم قدرت آیا بگیریم یاد تطبیقى صورت به را روش چنانچه اگر: رضایى حجةاالسالم    

 یاخیر؟

 تا بزن مثال را این هم مكتب و علم در و گرفتم یاد اجرا در را سیكل یک بگوئید توانید مى حداقل(: ج)    

 در شما تقریب نسبت باشد تر ناقص یادگیرى هرچه طبیعتاً. ببینیم را مطلب یک آخر تا اول از بتوانم من

 به. شود مى بیشتر شما تسلط كنید پیاده آخر تا اول از را موضوع یک حداقل شما اگر شود مى كم تسلط

 .كنید مى آشنا را تان ذهن پائین از شما دیگر عبارت

 را توانایى این بگیریم یاد مكتب و اجرا موضوع، قید به را روش این ما اگر یعنى: دانشمند مهندس آقاى    

 سه برنامه در را آن بتوانیم بحثهایى و جلسات چنین از نیاز بى و مستقالً بعد به این از كه داشت خواهیم

 .بگیریم بكار برویم عمل میدان به باید و داریم پیش در كه اى چهارساله

 خط سه این وقتى باشد، صنعت ساماندهى براى بخواهید اگر و است اینگونه حتماً صنعت خود براى(: ج)    

 نشده منتقل درستى به مطلب كه باشید مطمئن واال كنید پیدا آنرا متناسب كارشناسى باید بینید مى را

 2.است

                                           

2
شوید... اصوالً نحوه كار شما باید اینگونه كنم شما منتظر اینكه من یكطرفه بحث را اداره كنم نباشید اگر بخواهید مسلط  یالبته تأكید م 

باشد كه ضمن تقویت حافظه هوش هم تقویت شود و همه خودشان را مسئول  یخودتان را كم كنید و طور یتوانید اتّكا یباشد كه تا م

از  یوب یاد بگیرید، بلكه یكشود خ یجلو بردن بحث بداند و آنگاه در جلسه حضور پیدا كنند. اینگونه نباشد كه تصور كنید آنچه را گفته م

گوید مسلط شوید. با  یم یمورد دقت قرار بدهید و به آنچه دیگر یدهید این باشد كه حرف همدیگر را به خوب یرا كه انجام م یكارهای



89  ······························································································································································  

  تحقیق روش به تطبیق از قبل صنعت موضوعات بندى طبقه و تعریف ضرورت - 2

  موضوع بندى طبقه و شناسایى جدول اجزاء بررسى - 2/1 

 در موضوع خود حداقل كه است این به ما گرایش دادیم انجام قبالً كه جمعبندى در: رضایى حجةاالسالم    

 با فرقى چه روش این به توجه با است مكتب در كه خصوصیتى آن بدانیم ما تا شود طرح اجرا و علم مكتب،

 كه روشى مفاهیم و شود روشن ما براى موضوع یک در حداقل اختالف این. دارد هست اجرا و علم در آنچه

 بحث قطعاً مرحله، این در ولى شود، مى تر روشن تفصیلى دور در صنعت قید به اگرچه هستند جدول این در

 .رسد مى نتیجه به دیر و است سنگین جلسه براى نظرى و فلسفى

 شده بیان كلى صورت به اجرا و علم مكتب تعریف آنجا در كه شده تدوین جزوه یک اقتصاد زمینه در(: ج)    

 به نسبتها آن تطبیق معنى به اجرا و كیفیت همان كمّى معادالت یعنى علم كیفى، احكام یعنى مكتب است

 هم بعد شود روشن توسعه و خرد كالن، مورد در آن معناى باید آنگاه است خارج در موجود عینى واحد

 .بكنیم توانیم مى چكار روش آن با ببینیم بعد شود معین آن توصیف و ارزش تكلیف، معناى

 جدول سه عنوان تحت كه روشى آن اینكه شود، روشن ما براى باید سئوال یک جواب مقدمتاً پس(: س)    

 تا دو این نسبت... جدول این اضافه به شود مى مطرح صنعت مدل زیرساخت و مدل فلسفه فرهنگ، مورد در

 ...را

                                                                                                                                    

شود  یم برخورد شود بلكه باید تالش كنیدنقاط ضعف و قوت مطلب روشن شود. آنچه ارائه یهرگز نباید با تعصبات حزب یمطالب فرهنگ

وجود دارد هرچند ممكن است سطوح گمانه فرق داشته باشد و مرتباً  یزن حتماً تطرق احتمال و گمانه یاست و در علم بشر یعلم بشر

منطق است باید سطح  یكنیم اگر در بكارگیر یزن ق است همه ما در آن موضوع گمانهمنطسطح گمانه حفظ شود اگر گمانه در باب 

كنم كه  ی... سئوال میمن از جناب آقا یصحیح باشد كه وقت یه گمانه باشد چه گزینش و چه پردازش باشد؛ یعنحفظ شود چ یزن گمانه

 شود. یشود ایشان نگوید به ما چه كه صنعت چگونه اداره م یاداره م یچگونه صنعت اسالم

را  یكه من یک مطلب یوقت یشود یعن یشما آسان م یبرا یشما سخت باشد لكن بعد از مدت یبرا یاین كار ممكن است یک مدت    

بفهمید كه از چه  یوحدت و كثرت استدالل را مشخص كنید. یعن یگویم شما سؤال كنید به چه دلیل و استدالل را بخواهید. به عبارت یم

 دهد. یو چگونه كثرت پیدا كرده و چگونه هم نتیجه م یا پایه
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 .است تحقیق موضوع جدول( اجرا علم، مكتب،) سه آن امّا است تحقیق روش جدول تا سه این(: ج)    

 كالن خرد، سطح و تكلیف و ارزش توصیف، در ضرب اجرا و علم مكتب، عنوان تحت كه جدولى این(: س)    

 است؟ موضوعاتى چه براى است توسعه و

 بنویسید، سیاسى امور براى یا بنویسید فرهنگ براى مثالً ندارد اشكال بنویسید موضوعى هر براى(: ج)    

 او وضعیت بگوئید فرد درباره شما. باشد داشته صحبتى یک باید سیاسى امور درباره مكتب حتماً گویم مى

 .دارد صحبتى یک حتماً او درباره مكتب گویم مى است؟ چگونه

 ...با را این نسبت باید آنوقت موضوع هر براى است عام موضوعى جدول این پس(: س)    

  تقسیمات جدول در شدن وارد از قبل موضوع از دقیق تعریف لزوم - 2/2 

 یعنى اقتصاد بگویید باید باشد اقتصاد موضوع اگر مثالً كنید، تعریف را موضوع خود همیشه باید شما(: ج)    

 معنا اى نامه لغت را اقتصاد توانید مى شما گیرد مى قرار چگونه اقتصاد موضوعى تقسیمات بگویم من تا چه؟

 در را مختلف دانشمندان نظریه. كنید مالحظه اصطالح به را آنها شدن تبدیل و لغت تحوالت تاریخ كنید،

 در آنگاه. است بوده چه مختلف مكاتب در مصطلح صورت به اقتصاد بكارگیرى كه ببینید آنها اصطالح

 .چیست شما نظرى دستگاه در اقتصاد ببینید و كنید معنا نظرى دستگاه

  مخالف جبهه تعاریف بر اشراف و تعریف جامعیت ضرورت بررسى - 2/3 

 مخالف طرف عملكرد و نظریه تواند مى آیا است، این اقتصاد از ما تعریف گوید مى كه نظرى دستگاه این    

« الف» این آیا الف، یعنى اقتصاد: گفتید و كردید معنا یک شما حاال ببیند؟ تواند نمى یا ببیند هم را خودش

 شكل در كند، مى عمل اینگونه اسالمى شكل در« الف» بگوئید توانید مى یا است مسلمانان به مربوط فقط

 دید از را اقتصادى فالسفه نظریه توانید مى حاال كند مى عمل دیگر طور التقاطى شكل در و اینگونه التقاطى

 ارائه كه را تعریفى شما نظرى دستگاه هرگاه. رسد مى بست بن به چگونه فلسفه آن بگوئید و ببینید خودتان

 نظریه شما نظریه صورتى در. هستید پذیر آسیب یقیناً بپذیرد را غیر دستگاه نتوانست جایى یک كند مى

 ...بتواند را خودش علمى و نظرى فلسفى، مخالف درجه 181 بتواند كه است جامع
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 اگر حاال باشید داشته جامعیت ادعاى توانید مى شما گویم مى آنگاه بكنید، را كار این توانستید اگر    

 غیرمستقیم خودتان موضعگیریهاى با بتوانید و كنید بینى پیش را خودتان ضد و مقابل طرف رفتار توانستید

 شما روش گوئیم مى آنوقت كنید كنترل را او انفعال این و بكشانید انفعال به را او یعنى كنید، هدایت را او

 و كند مى كنترل هستند شان مستقیم پوشش تحت كه را آنهایى هم ایشان چون گوئیم مى چرا؟ است موفق

 اینجا در منفى توازن در هم و آنجا در مثبت توازن در هم. كند مى هدایت را مقابل طرف منفى موازنه با هم

 .كند مى اداره

  موضوع تعریف در دیگران اصطالحات بر تكیه صورت در وحى از دورى - 2/9 

 به بعد بدهید قرار اصل آنها كردید سعى و گرفتید دیگران از را اصطالحات اسالمى اقتصاد در شما اگر    

 در احیاناً یا است؟ این شبیه چیزى چه مكتب دستگاه در بگوئید داورى پیش با و ترمیمى یا تعمیرى صورت

 محدث دیگران صورت این در كه است روشن و است تعریف یک این. نپذیرد را دیگران موضع باید چیزى چه

 به مربوط قطعاً شكل این در اسالمى اقتصاد معناى. باشید مى مسایل به پاسخگو شما و بود خواهند حادثه

 آورده، اى تازه ارمغان بشر براى كند ادعا كه ندارد معنا. شود منحل دیگر ملت یک در باید كه است ملتى

 كه است زیادى ادعاى این باشد اینگونه اگر شود، مى تسلیم و كرده واگذار را مسائل سنگر به سنگر چون

 آدم خالق ناحیه از وحى ما اعتقاد بنابر چون است چنان و است چنین وحى و دارم وحى از ادراك من بگوید

 است ادعایى این حتى است، ناقص هم وحى كه است معنا این به وحى از ادراك این لذا شده، نازل تاریخ و

 معنا این به كند اداره وجه بهترین به نتواند را امروز وحى اگر. گردد مى وحى از ستغناىا عثاب اصالً كه

 هزار دو در فیلسوف یک بگوییم تا نیست فلسفه مدعى كه وحى. كند اداره توانسته نمى هم را دیروز كه است

 سال هزار دو فیلسوف لذا است كرده ترقى بشر فكر امروز چون اما كند اداره را جامعه توانسته مى پیش سال

 كار سنخ از كه آورده دیگرى جاى یک از را علم كه است این مدعى اسالم. كند اداره را امروز تواند نمى قبل

 - باشد هیئت فیلسوف چه و ریاضى فیلسوف چه - فیلسوف یک نظریه مثالً اگر. است خارج فیلسوفها

 شد نمى منسوخ اگر شد مى منسوخ هم باید و ندارد اشكال شد، منسوخ بعد و بود مطرح سال پنجاه یا صدسال
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 اشكالى شود، منسوخ مجتهد یک نظریه اگر حتى یا است، نكرده جدید فكر بشر چرا كه بود سئوال جاى

 است وحى با برابر فهمم مى من را آنچه گفت كسى اگر حاال. بیاید بدست جدیدى اصول یک باید زیرا ندارد،

 .شد بشرى ادراكات سنخ از وحى سنخ بلكه نیست وحى دیگر ینا: گویم مى صورت این در

  شناسایى جدول بوسیله صنعت موضوع ابعاد بندى طبقه و تعریف نحوه - 2/5 

 صنعت؟ تعریف وارد یا بشویم اقتصاد تعریف وارد مقدمتاً كه است این سئوال حال(: س)    

 تعریف این و كنیم تعریف را موضوع همیشه باید ما پس كردیم، تعریف را صنعت اجمالى دوره در ما(: ج)    

 مكتب بگوئیم كردیم كه را تعریفى همان باید ما. نیست اقتصاد تعریف به لزومى و گرفته انجام صنعت درباره

 در صنعت چه؟ یعنى خُرد شكل در صنعت چیست؟ صنعت و اجرا چیست، صنعت و علم چیست، صنعت و

 چه؟ یعنى توسعه و كالن شكل

 .شود مى روشن موضوع اینجا در كه(: س)    

 .پركنیم شده گفته مطالب به توجه با را جدول این باید ما یعنى: دانشمند مهندس آقاى    

 پیدا توسعه صنعت بگوئیم ما تا شود باید چه كند پیدا توسعه بخواهد صنعت اگر كه است این مسئله(: ج)    

 كه نرود یادمان چیست؟ آن اجرایى نسبتهاى و كمى نسبتهاى كیفى، نسبتهاى مكتب، نظر از و است؟ كرده

 كمى واحد هرگاه و. است علم دارد معادله صورت وقتى نسبتها داشت؟ تفاوتى چه اجرا با كمى نسبتهاى

 .شود مى اجرا كند، مى پیدا عینى جریان یک به تخصیصى

 .كند مى پیدا خاص موضوع به تطبیق كه: رضایى حجةاالسالم    

 به را كمى نسبت توانسته مختلف موارد در و مختلف جاهاى در یعنى است؛ عام همیشه معادله البته(: ج)    

 .است كنترل و هدایت پیشگویى، توان آن، شاخصه كند، اثبات آنگاه و اگر صورت

 .كردید تعریف امكانات بر انسان تسخیر و تصرف ابزار به را صنعت شما اجمالى، تعریف در(: س)    

 .شود مى صنعت امكان، و انسان بین افزارى سخت رابطه كه(: ج)    
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 یک به. كنیم مشخص توسعه و كالن خرد، سطح سه در اجرا و علم مكتب، در را صنعت جایگاه حاال(: س)    

 ...را خانه 27 معنا

 قبول را شركتها یا مادى سازمانهاى هرگز ما گفتم و شد مطرح انتظارات بحث قبل جلسه چند در(: ج)    

 انجام كارها دیگرى خاص انگیزه با و نیستند هم دولتى كه داریم عمومى سازمانهاى آن جاى به و نداریم

 وقف مال اینكه نه باشد، وقف باید هم انسان خود اوقاف، در البته هستند اوقاف سازمانها آن گفتیم و گیرد مى

 البته گیرند مى قرار وقف جریان در كه هستند وقف دو هر ابزار و انسان یعنى. باشد سودجود انسان دست به

 .است عمومى منافع معنى به وقف

 در و توصیف بخش در مكتبى پژوهش مانند داشتیم، اقتصاد جدول در را مفاهیم بعضى ضرب ما(: س)    

« اجرا علم، مكتب،» عنوان سه این ضرب یعنى شده پر كه هایى خانه حاال. است شده پر قبالً كه توسعه سطح

 در خواهیم مى را اینها كه« خرد و كالن توسعه،» در همچنین و« تكلیف ارزش، توصیف،» در و یكدیگر در

 .بشویم متوجه موضوع یک به تطبیق

 آید؟ مى جدول این در چگونه است محیط با ما افزارى سخت ارتباط كه صنعت بگوئیم(: ج)    

 ...صنعت عام تعریف همان به یا خاص عنوان یک با را ها خانه تک تک یعنى(: س)    

 نسبى ابتدا یعنى كند؛ پیدا تخصیص باید خود دقیق معناى یا اى خانه هر با متناسب حتماً تعریف آن(: ج)    

 با اینها نسبت بگوئیم بعد گیرد، قرار باید كجا مفهوم هر كه كند پیدا تخصیص شدن نسبى از پس و شود

 چیست؟ نظام در همدیگر

 یعنى بشویم تطبیق مرحله وارد فعالً و كنیم عبور اند شده تعریف قبالً كه عنوان 2 این از پس،(: س)    

 .صنعت به آنها تطبیق

 بگوئید و كنید تعریف را صنعت قید به مكتب باید شما حاال! بنده نه بدهد تطبیق باید جلسه البته(: ج)    

 چه؟ یعنى« صنعت*  توصیف*  مكتب» چه؟ یعنى« ارزش*  صنعت*  مكتب» چه؟ یعنى صنعت در مكتب

 چه؟ یعنى« صنعت*  تكلیف*  مكتب»
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 شود توسعه زمینه در توصیف زمینه در مكتب مثالً كه شود اینگونه تواند مى آیا: دانشمند مهندس آقاى    

 شود؟ بیان سطح این در و صنعت با رابطه در مقدس شرع احكام

 بگذارید حزب رئیس یک جاى به را خودتان شما. شود مى روشن شما براى كنم مى ترجمه من حاال(: ج)    

 كنند مصرف كجا در را چیزى چه مردم اینكه درباره خواهید مى شما مرام آن با هستید مرامى یک داراى كه

. بگوئید مكتب آن به كه است صحیح آنگاه كنید مى صحبت كیفى سیاستگذارى مرحله در ولى بزنید، حرف

 اجرایى اگر و بدهید علم آنرا لقب است صحیح دادید تحویل معادله و كردید كمّى را كیفیت آن اگر اما

 نسبتهاى كنید مى درست را معادالت مدل كه آنجایى به یعنى بدهید، ریزى برنامه را آن لقب كردید صحبت

 قاطى شما اعتقاد سطح با را اجرا سطح یعنى زدم مثال االن من. دهید مى آن به علم لقب و گویند مى كمى

 .شود راحت كند پیدا تنزل مطلب اینكه براى صرفاً. كردم

 اختیارات و باشند حاكم جمعى كه را اى رابطه - جهان و انسان بین رابطه در - هرگز شما مكتب مثالً    

 این به بگیرد كسى از هم را اختیار هرگاه شما مكتب. دهد نمى اجازه بشوند منحل دیگر اى عده نفع به اى عده

 آنرا اختیار تكامل و اختیار شدن اضافه قید به یعنى بدهد؛ تحویل را اختیار آن توسعه كه گیرد مى شرط

 را او بیشتر تبعیت و را خودش اختیار تكامل و كند حل خودش اختیار در را او اختیار اینكه نه بدهد تحویل

 مقدمه كه شود مى حذف كسى از شرطى به( آگاهى یعنى) علمى اختیار اختیار، این عین هكذا! بدهد تحویل

 دیگر عبارت به اقتصاد، باب در است چنین هم شدن، تر تخصصى یعنى باشد او به بیشتر آگاهى تخصیص

 .خواهد مى - خاص دسته براى نه - عموم براى هم را تكامل و است گرا تكامل شما مكتب

  تطبیق در اجتماعى روابط از جداى صنعت موضوعات تعریف به توجه لزوم - 2/6 

 را اینها سنخیت كه است این هستم آن دنبال و است كرده مشغول را ذهنم آنچه: دانشمند مهندس آقاى    

 را جدول این از قضیه یک حدود اگر مثالً شود مى طرح سطح چند در آدم براى چیزها از بعضى چون بفهمم

 تاكید مشكل براین... آقاى با بحث در همیشه ما كنیم تنظیم آنها با متناسب را بقیه توانیم مى باشیم داشته

 آن جاى خواهیم مى حاال جامعه، اوصاف این: گوئیم مى وقتى بشناسیم، را جامعه خواهیم مى كه داشتیم
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 تنظیم خوب توانستیم مى را بقیه شد، مى یكسان اگر كنیم پیدا را موضوع سنخ كدام از اینكه بگذاریم موضوع

 .اصالت یا رویم مى مالكیت حكم سراغ به مكتب توصیف با رابطه در مثالً كنیم

 است مالكیت مفهوم كه افزارها نرم صورت به را بحث نباید بنابراین است صنعت درباره ما بحث فعالً(: ج)    

 این باید شما كه شود معلوم مگر. بشویم مجبور اینكه مگر بپردازیم بحث آن به نباید ابتدائاً كنیم مطرح

. بشوید دیگرى بحث وارد شما نباید و است صنعت بحث شما بحث ابتدائاً واال بیاورید اقتصاد از را فرض پیش

 صنعت كه شود مى گفته وقتى چه شما مكتبى دید در كند پیدا تكامل و توسعه بخواهد صنعت اگر حاال

 قطعاً اگرچه كنید، جدا آنرا اجتماعى روابط از كامالً ابتدا است؟ تر كامل شود مى گفته وقت چه و است ناقص

 كنید مى پیدا را نمونه چند بدهید؟ نظر توانید مى آن خود درباره ببینید اما نیست، اجتماعى روابط بدون

 تواند مى همیشه دسته یک نفع به و دارد را غیر تحقیر قدرت و است استكبار اش نتیجه كه صنعتهایى مانند

 بگوئید توانید مى آیا دارد گرایش خاص قشر به همیشه یعنى باشد؛ تواند نمى عموم مال و شود تولید

 در تكنولوژى تولید سفارشات گوئید مى اینكه یا رود مى عمومى منافع طرف به تكنولوژى تولید فارشاتس

 به اگر صنعت از ورى بهره بنابراین رود؟ نمى عمومى منافع طرف به هرگز داریم الزم تكنیكى چه اینكه اصل

 اینكه یا هستند، جامعه كل از جلوتر قدم یک قشر یک همیشه كه است این اش نتیجه آیا شد استكبار نفع

 ندارد؟ وجود مخروط باالى یا هرم باالى هیچگونه شما صنعت هرم در واقعاً آیا روند؟ مى جلو همدیگر با همه

 عموم نفع براى یعنى است وصف براى بلكه نیست فرد براى امّا دارد وجود بله: كه باشد این جواب اگر حال

 جامعه در بگویید بتوانید باید نهایت باشد، اقتصادى چه و فرهنگى چه سیاسى چه شما صنعت حاال. است

 البته. گرفته انجام تخصیص بزرگترین( شر بدترین با) شرّ با درگیرى و( خیر واالترین) خیر در عموم نفع براى

 هستند، متصدى كه منصبى صاحبان با موضوع، به تخصیص هزینه نسبت زیرا منصب آن صاحبان براى نه

 به تخصیص هزینه ولكن باشد بیشتر زهدش باید برود باالتر منصب قدر هر گویند مى لذااست،  سمعكو نسبت

 را تخصیص بیشترین فرهنگ در ذهنى رشد رفتن باال براى هنر گویند مى. است مقدار بیشترین قضیه این

 آزمایشگاه شما هم آنجا دارید اى هسته فیزیک در كه آزمایشگاهى عین. آن اجرایى مدیر براى نه كند مى پیدا
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 بهتر تواند مى مفهوم چگونه كه است این هنر در شما همّ تمام و دارید شناسى جامعه دارید، روانشناسى دارید،

 .كنند مى پیدا ارتقاء چگونه و كنند مى پیدا ارتباط چگونه اطالعات اینكه بر عالوه كند پیدا انتقال

  عینیت و مكتب از اطالعات حداقل با سازى مدل امكان - 2/7 

 ما كه فرض بر و كنیم شناسایى را موضوع خواهیم مى جدول این براساس فرضاً كه است این ما نظر(: س)    

 باید اول اساس براین... و صنعت توسعه سطح در توصیف بخش در مكتبى پژوهش گفتیم و كردیم ضرب

 شود روشن توصیف باید توصیف، بخش در مكتبى پژوهشى گوئیم مى كه وقتى مثالً شود، روشن تعریفها

 من اینجا االن و گوید مى چه آنجا ببینیم كنیم تحقیق مكتب بخش در باید لذا شود روشن هم توسعه سطح

 بگویم؟ چیزى توانم نمى

 است، همین دین از ما اطالعات گوئیم مى ابتدائاً دارید علمیه رساله یک ما كه است این حداقل(: ج)    

 بعداً اینكه كما باشد، همین هم ما اطالعات و باشیم ما اگر نیست، آن در اصالً حرفها این از گوئیم مى

 فرستید مى و كنید مى درست آمارى جدول یک جنابعالى اینكه البته موجود، آمار این و هستیم ما گوئیم مى

 كنید درست آمارى نظام بتوانید است محال كه است این مهم نكته اگرچه است، دیگر حرف بكنند سئوال كه

 خودشان نظرى دستگاه در آنها كه را آمارى همان باید شما! بگیرند آمار كه بدهید دنیا گوشه گوشه به و

 دقیقاً برسیم رساله به هم وقتى بنابراین. كنید پیدا جا خودتان نظرى دستگاه در - همان براى - گیرند مى

 نیست، توسعه اینكه به نداریم كارى دارد؟ كاربردى چه شده كه استنباطى همین: گوئیم مى كه است اینگونه

 قرار اصل را منظر این شما اگر دهم، مى تنزل را اطالعات درجه فعالً گویم مى نیست، هم خرد نیست، كالن

 یک برم مى آنجا وقتى بردم، خودم نظرى دستگاه در را احكام این من گوئید مى تقریبى نسبت یک اب دیداد

 شما باید كند، پر را كمى بسیار جاهاى یک ولو ماند مى خالى جاهایى یک و كند مى پر را جدول از جاهایى

 گویید مى مثال بعنوان بزنید تخمین بتوانید هست معلوم در كه آنچه بین نسبت طریق از را مجهوالت

 معنا این به حكمى چنین گیرد مى تعلق عین به شركت همچنین نیست واجب و است جایز عقدى شركت،

 مالحظه را شركت شما وقتى. نیست درست آن در كردن پیدا سهام و مالكیت شدن تفكیک كه است
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 را این دارد، تمركز امكان كه است اقتصادى دولت یک صورت به موجود شكل در شركت گوئید مى كنید مى

 گوید مى برید مى كه فقیه نزد اما كنید مى تفسیر اینگونه خودتان نظرى دستگاه در شما. پذیرد نمى اسالم

 شما اما بدهید، قرار شركت براى راهم قید این الزم خارج عقد ضمن و بفروشید را قند حبه یک ندارد اشكالى

 را رساله فصل یک مثالً كنید، مى نفى آنرا دارید مكتب زكه ا اتىعاطال همین با شما. شود نمى گوئید مى

 211 این اگر حاال است مسئله 211 جمعاً كه دارد اقتصادى امور در باب شش یا پنج كه كنید مى مالحظه

. است كافى كنید بیان را سرفصلها این تعریفهاى بتوانید كه همین باشد زیاد مالحظه و بررسى براى مسئله

 بتوانید باید اطالعات حداقل با شما اصالً. ببریم جدول داخل توانیم مى باشد تان دست كه مطلب اركان یعنى

 .كنید شروع را سازى مدل

 كنیم؟ چه را توصیفى احكام پس است تكلیفى احكام بحث در كه رساله(: س)    

 و نفر دو مشاركت یعنى شركت شده نوشته مثالً شده انجام هم توصیف رساله در! نیست اینگونه(: ج)    

 .است كافى همین

 برویم؟ دینى متون سراغ به نیست الزم دیگر پس(: س)    

 .باشیم داشته سازى مدل قدرت اطالعات حداقل با باید ما نه،(: ج)    

 نیست؟ اجتهادى كار یک این خود آیا(: س)    

 .است ذهنى كار یک حتماً سازى مدل(: ج)    

  حكومتى احكام اصول علم فقدان صورت در خدا و اسالم به مدل انتساب عدم - 2/8 

 آن در دارد، الزم اصول علم بگویم كه ندارم خدا به را روش و مدل دادن نسبت قصد اینجا در اصالً من    

 كار یک حكومتى احكام استنباط اصول با و روم مى متن سراغ به و گذارم مى كنار را رساله اصالً من صورت

 !است موجود كه اطالعات حداقل با و فعلى اضطرار این و هستم من حاال اما. كنم مى دیگرى

 ...گیرند مى رساله همین از هم را توصیف یعنى(: س)    
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 در. است كافى ساده رساله كتاب یک و ساده اخالقى كتاب یک یعنى گیریم، مى رساله از را همه(: ج)    

 انجام دیگر كار هیچ بخواهم اینكه بدون است گرفته انجام اینجا در كه آنچه به كنم مى اكتفا هم توصیف

 اندك اطالعات این با كه است این در صحبت است، دیگرى حرف یک اى كتابخانه تتبعى كار اصالً. دهم

 نه شود، استنباط اینگونه بایستى هم كالن كنید، پر اینگونه را خُرد هاى خانه گویم مى. بسازم مدل چگونه

 عملیه، رساله این و هستید شما یعنى داد؛ شود مى هم توسعه آنرا بعد! كنیم استنباط اصول علم با اینكه

 .است گفته چه صنعت درباره ببینید

  صنعت موضوعات همه تعریف ضرورت و امكان بررسى - 3 

  جدول با آن تطبیق و صنعت تعریف كردن خُرد به بحث شدن محدود لزوم - 3/1 

 گوئیم مى وقتى یک كنیم؟ روشن را تعریفها تطبیق، روش یک با ما نیست بنا مگر مطلب همین در(: س)    

 گوئید، مى شما برویم، رساله سراغ به حاال تعریف آن براساس. داریم تعریف یک خرد و كالن توسعه، از

 این همه هست عنوانى هر تحت حاال است صنعت موضوعات مورد در هرچه است صنعت درباره كه تعریفى

 تعریف این براساس هم را خرد و كالن توسعه، و كنیم مى بندى سطح بعد آوریم، مى بیرون را تعریفها

 ارائه را پژوهش روش اینجا ما معنا یک به شود آورده بیرون اخالقى نكات آن هم بعد و كنیم مى بندى دسته

 .دهیم مى

 بكار هم تحقیق روش خود باب در را تحقیق روش خود توانم مى من آیا گوئید مى شما وقتى یک(: ج)    

 پژوهش اما بله، گویم، مى ببرم؟ بكار توانم مى هم دادن تطبیق خود درباره گوئید مى بله،: گویم مى ببرم؟

 در را تحقیق روش كه است معنا این به اجرا در صنعت. دارد موضوعى خروج اجرا بحث در صنعت درباره

 .نبرید مراحل كلیه

 بگیریم؟ بكار صنعت تعریف در فقط را روش این ما فرمائید مى شما یعنى(: س)    

 .كنید خرد را تعریف فقط(: ج)    
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 بدهیم قرار اصل آنرا اگر بدهیم؟ قرار اصل آنرا آیا حاال شده، داده قبل جلسات در تعریف محدوده(: س)    

 داریم؟ رساله به احتیاجى چه

 .گوید مى چه مكتب ببینید باید شما(: ج)    

 همان كه را خاص موضوع یک یعنى بدهیم؛ تطبیق هست رساله در آنچه به را تعریف آن یعنى(: س)    

 و علم به كارى كه هم االن و است خانه 2 همین كه مكتب بخش اما. بگردانیم جدول تمام در است، تعریف

 .كرد محدود را بحث توان مى هم مكتب در اگرچه بیائیم، مكتب بخش در فقط پس نداریم اجرا

 و كالن بمعناى صنعت خرد، بمعناى صنعت ببینیم اصالً كنیم، صحبت خواهیم مى صنعت درباره(: ج)    

 صنعت مكتب، بگویم من تا بدهید تعریف توسعه و كالن خرد، در را صنعت چیست؟ توسعه بمعناى صنعت

 كند؟ مى توصیف چگونه را خرد

 است؟ عام كردید ارائه شما كه تعریفى آن(: س)    

 .باشد عام باید(: ج)    

 است؟ خرد نه و كالن نه توسعه، نه یعنى(: س)    

 .گردد شامل را كالن هم و خرد هم را توسعه هم بتوان كه باشد اى گونه به تعریف آن باید(: ج)    

 .شود استخراج آن از تعریفها باید یعنى(: س)    

 صنعتى انسان گفتید یعنى كردید، تعریف هم درونى عوامل به البته كردید تعریف را صنعت موضوع(: ج)    

 چیست؟ او طبیعى منابع چیست؟ ارتباطش و ابزار است، چگونه

 از بعد شود تطبیق باید آن توسعه و كالن خرد، ولى است صنعت تعریف خود درونى اجزاء كه آن(: س)    

 ...شد تطبیق اینكه

 توسعه، در را صنعت اثر شما یعنى گرفتید؟ اجتماعى روابط توصیفهاى از آیا را توسعه و كالن خرد،(: ج)    

 توسعه لقب توانم نمى صنعتى چه به یعنى گیرید؛ مى صنعت خرد روابط از بلكه گیرید نمى اجتماعى روابط از

 خودش؟ لحاظ به آیا بدهم؟
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 خود گاهى و است جامعه در صنعت درباره بحث گاهى فرمودید قبل جلسات در شما آنچه بنابر(: س)    

 بحث جامعه در آثارش لحاظ به یعنى جامعه؛ در صنعت درباره شد بنا آنجا در. گیرد مى قرار موضوع صنعت

 جامعه در اى توسعه چه بگوئیم خواهیم مى توسعه، سطح در صنعت بگوئیم خواهیم مى وقتى بنابراین. شود

 جامعه خود گوئیم مى كه را توسعه موضوع آن یعنى كرد؟ ایجاد جامعه در توان مى اثرى چه شود؟ مى ایجاد

 .صنعت خود نه است

  توسعه كالن، خرد، سطح سه در صنعت درونى ساختار تعریف امكان بررسى - 3/2 

 گفتید و دارید صنعت در كرد تسخیر توان مى كه نیروهایى از حالت سه براى متغیر سه شما فرضاً(: ج)    

 تموج اصلى متغیر بگوئید توانید مى آیا حاال بگیرید تموج بمعناى را تصعید شكل و تموج تشعشع، حالت

 سستى یا سختى بگوئیم است؟ تشكل آن تبعى متغیر و است؟ تموج آن فرعى متغیر و است؟ تشعشع همان

 به كه نسبتى به كند مى پیدا بازگشت جاذبه وضعیت و كند مى بازگشت جاذبه تموج وضعیت به تشكلها

 خیر؟ یا گفت اینگونه توان مى آیا دارند تشعشع

 بتوانیم باید كرد، توصیفى هر كند؟ مى نسبتها كلیه از تعریفى چه شما كیهانى و اتمى فیزیک یعنى    

 و بیشتر قدرت كردن تسخیر در آن، منطقى توصیف چیست؟ صنعت در توسعه یعنى صنعت، تكامل بگوئیم

 روابط در نه - گوئید مى هم صنعت خود در چیست؟ آن كالن بعد چیست؟ بیشتر قدرت به دستیابى

 مرحله یک. است خرد گوئیم مى كه داریم اجتماعى ورى بهره مرحله یک چیست؟ خُردش كه - اجتماعى

 گوئیم مى كه است ورى بهره موضوع به تخصیص معناى به و گیرد مى انجام ورى بهره از قبل كه داریم كنترلى

 وضعیت یعنى هست آن باالى نیست هم ورى بهره موضوع به تخصیص كه است اى مرحله یک. است كالن

 در بعد كنید مى كشف را الكتریسیته نیروى شما كه است معنى این به ورى بهره به تخصیص است، طبیعى

 به الكتریكى حركت یک كردن تبدیل یعنى الكتروموتور. كند مى تبدیل آنرا الكتروموتور شویى لباس ماشین

 یک رسد مى الكتروموتور به وقتى استورى  هبهر رسد مى لباسشویى ماشین به وقتى مكانیكى، حركت

 انواعى شود تسخیر الكتریسیته جریان خود كه آنجایى شود مى تبدیل مكانیكى حركت به الكتریكى حركت
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 حركتها انواع و صوت نور، به تبدیل باشد تواند مى آنها از یكى الكتروموتور لزوماً كه كنیم مى پیدا آن براى

 كیفیتهاى به الكتریسیته جریان نسبت یعنى شود مى مختلف كیفیتهاى به تبدیل شود، مى كیفى شود، مى

 بحث از غیر این است، تعریف قابل فرض یک بعنوان حداقل هست، توسعه در این گفت توان مى را گوناگون

 .است اجتماعى روابط در خرد و كالن توسعه،

  مكتب و اجتماعى روابط به تطبیق در توسعه كالن، خُرد، سطح سه در صنعت تعریف بر اشراف لزوم - 3/3 

 كه هست آن از باالتر هم چیزى یک جامعه، با اش رابطه یعنى نیاز، یعنى بهره كه داریم ورى بهره یک    

 هم چیزى یک شود؟ مى داده تخصیص موضوعاتى چه به شود؟ مى داده چگونه موضوع به تخصیص گوئید مى

 چه كه شود مى مالحظه اینجا در اوصافش یا موضوعات بین نسبت یعنى هست، موضوع به تخصیص از باالتر

 .بدهید تخصیص چگونه بگویم من تا كند حركت تواند مى كجاها یعنى هستند؟ چیزهایى

 كنید مالحظه خواهید مى توسعه و كالن خرد، به خودش درون در را صنعت آیا كه است این سئوال حاال    

 در كالن صنعت چه؟ یعنى اجتماعى روابط در خرد صنعت گوئید مى و كنید مى بحث جامعه در اینكه یا

 موضوع باید اول كه است طبیعى چه؟ یعنى اجتماعى روابط در صنعت توسعه چه؟ یعنى اجتماعى روابط

 پیش دارم كه مكتبى با متناسب و ام جامعه وضعیت با متناسب من: بگوئید تا بدانید سطح سه در را صنعت

 نظر مكتب باشد بنا اگر كه شد معلوم بحث این در داشت؛ فایده چه بحث این و راهنمایى این حاال. روم مى

 مستقیماً مكتب اینكه فرض در عبارتى به باشد؛ خاصى موضوع به نسبت اجتماعى روابط طریق از باید بدهد

 طرف به اجتماعى روابط از باید یعنى كنیم؛ استفاده دوم الزمه به باید باشد نكرده صحبت موضوعات درباره

 .شود مى معلوم مكتب نظر آنگاه بیائیم صنعت خود

 آنها وضعیت دقیق تعیین و صنعت جزئیات به توجه لزوم - 3/9 

 شد مطرح و شد بحث مفصالً آن از اجمالى دور در كه است مهم و محورى سئوال یک سئوال این(: س)    

 خود موضوع به بپردازیم بخواهیم ما اگر الهى علم توسعه در اجتماعى مقدورات محدودیت به توجه با كه

 .باشیم داشته... و شیمى فیزیک، از جدیدى تعریف كه است این اش الزمه صنعت
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 ذوب بنام صنعتى یک دارد؟ تعریفى چه ما نظر از زیمنس داریم، زیمنس مانند صنعتى یک مثالً(: ج)    

 مانند جایى یک اجرا در و عینیت در دارد؟ تعریفى چه شما نظر به اینها داریم، سرچشمه مس یا آهن

... آقاى از خودروسازى، مانند مختلف هاى كارخانه دارند؟ تعریفى چه اینها داریم، پتروشیمى و پاالیشگاه

 اى واسطه مواد چه كند تهیه... و ساختمان خانه، ابزارهاى پوشاك، مختلف صنایع از لیست یک خواهیم مى

 كنید؟ مى بندى دسته را اینها چگونه شما طبیعى، منابع از آنها استحصال چه آنها مصرف قابل مواد چه و آنها

 اداره خواهید مى را جامعه و دارد حرف اسالم بگوئید و بشوید عمل وارد بخواهید شما اگر دیگر عبارت به

 در دارید، سازى تلویزیون شما یعنى كنیم، نمى بحث كنیم پردازى نظریه ننشینیم اینجا در اینكه براى كنید،

 مالحظه سطح باالترین در كه را اجمالى اگر دارید؟ آن از تعریفى چه دهید؟ مى جا تان دستگاه كجاى

 موفق واال شویم مى موفق را دادن تخصیص دادن، تعمیم معناى آنگاه بیاوریم، پائین توانیمب كنیم مى

 .شویم نمى

  صنعت كلى هاى دسته تعاریف به صنعت جزئیات تطبیق امكان بررسى - 3/5 

 ...كنیم مالحظه بخواهیم اجتماعى تأثیر زاویه از را صنعت تأثیر اگر كه است این سئوال حال(: س)    

 .كند مى تولید چه اینكه از نظر صرف باشد چگونه تولید الگوى بگوئید دیگر عبارت به(: ج)    

 .بشویم مواد بندى دسته وارد االن نخواهیم(: س)    

 دارند سیاسى آثار كه صنایعى كلیه: بگوئید صورت این به توانید مى كلى خیلى بصورت را مطلب این(: ج)    

 باید هم دولت هستند دولت مال بدهند توسعه یا تضییق خاصى جهت در را جامعه اختیارات است ممكن و

 سازمان دست به باید عموم منافع دیگر عبارت به شود نمى واگذار خاص گروه به یعنى باشد؛ خاص صورت به

 اشخاص دست به خُرد خُرد یعنى تر خاص منافع و. باشد خاص سازمان دست به خاص منافع و باشد عمومى

 خاص افراد عده یک بدست را عموم منفعت اجتماعى دیگر ابزار نوع هر یا مالكیت ابزار با هرگز ما یعنى باشد

 .كنم مى اثبات( موجود فقه) موجود رساله براساس راحتى به را این من آنگاه. دهیم نمى
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 توسعه و خرد كالن، سطح در كلى خیلى بندى تقسیم یک را صنعت توانید مى كلى سطح یک در شما    

 ما صنعت اساساً كند مى پیدا توسعه چگونه ما سازى تلویزیون كارخانه بگوئیم و شود تطبیق باید ولكن بكنید

 دیگر تخصصهاى با ما ارتباط است؟ چگونه ما صنعت واردات؟ جایگزینى یا چرخد مى نسبى وضعیت براساس

 نحوه چه است؟ چگونه نظام كل بصورت محیط با ما ارتباط چیست؟ عالم دیگر جاهاى با افزار سخت در

 را تكنولوژى خاص قسمتهاى خواهید مى یا كنید تولید خودتان خواهید مى را تكنولوژى كل داریم؟ ارتباطى

 میز یک سر بر همه تكنولوژى جهانى بازار در باشید؟ كننده مصرف خواهید مى قسمتها همه در كنید؟ تولید

 روند یک در منحل شما كه كنید مى تضمین چگونه شوید؟ مى حاضر داورى پیش چه با آنجا بنشینید،

 مسئله این اید، شده ستمگران جزء شما كه بفهمید هم خودتان نیست الزم ناخواسته، البته نشوید؟ ستمگرى

 در شما. نیستید ستمگران جزء كه كنید خیال و ویدبش گرانمست جزء شما شود مى و هست ممكن

 نسبت بشوید حل اینكه بدون كه كنید درست اى بگونه را منفى و مثبت توازن توانید مى چگونه تكنولوژى

 برود؟ باال دیگران تأثیر سهم به نسبت شما تأثیر

 توانید مى آیا بیاوریم اجرا و علم مكتب، در را صنعت خواهیم مى برگردیم، صنعت ساماندهى به هرحال به    

 كنید؟ حذف را موضوعاتش توانید نمى یا كنید حذف را موضوعاتش

  

«وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم»      



 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

  وحى به تعبد و كارآمدى در صنعت تعریف منطق هاى ویژگى عنوان جلسه:

 5جلسه 

  مطالب فهرست 
  
 
 3...   صنعت تعریف در آن آثار و صنعت موضوعات موضوعاً، صنعت به توجه لزوم - 1 

 6...   صنعت تعریف و شناسایى براى صنایع موضوعى بندى دسته لزوم - 1/1    

 7...   مكتب با موضوع تعریف رابطه چگونگى - 2 

 7...   صنعت تعریف در( دوم الزمه به) رساله احكام كارآمدى - 2/1    

 8...   اقتصاد فرهنگ، سیاست، تعریف در( دوم الزمه به) رساله احكام كارآمدى - 2/2    

 2...   عملیه رساله متن از استنباط با حىو متون از استنباط بین تفاوت بررسى - 2/3    

 2...   صنعت در وقف احكام كارآمدى - 2/9    

 2...   صنایع در ثبات تضمین براى مناسب جایگزینى وقف سازمان - 2/9/1    

 11...   وقف اموال و امالك اداره براى الهى انگیزش با وقف انسان پرورش لزوم - 2/9/2    

 11...   تعریف منطق در دینى معارف بودن اصل لزوم - 3 

   رساله احكام از تعریف استنباط براى كارشناسى منطق در دینى معارف بودن اصل سیر بررسى - 3/1    

...11 

 12...   رساله احكام از تعریف استنباط براى كارشناسى منطق در دینى معارف بودن اصل لزوم - 3/2    

 13...   اسالم صیانت در آنها تأثیرات لحاظ به صنایع بندى دسته - 9 

 اسالم جهانى صیانت آنها دغدغه كه كسانى به آنها سپردن و متمركز صنایع تأثیرات به توجه لزوم - 9/1    

 13...   است

 19...   بزرگ صنایع به نسبت اسالمى نظام المللى بین صیانت در كوچک صنایع تأثیرات تفاوت - 9/2    

 15...   احكام طبیعت به توجه و دینى معارف با هماهنگى در منطق تعبد - 5 

 15...   رساله از استنباط در منطق بودن متعبد به كارشناسى حجیت بازگشت - 5/1    

 15...   عملیه رساله كردن پیاده در احكام طبیعت آثار به توجه لزوم - 5/2    

 از بشرى جامعه معضالت حل در اسالمى كارشناسى منطق ویژگیهاى بررسى - 6 

 16...   صنعت جمله    
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 16...   دینى اخالق و ماده اصل دو بر بنا كارشناسى منطق دو عملى تفاوتهاى بررسى - 6/1    

 17...   تؤماً اخالق اصالت و سرمایه انسجام حفظ براى مناسبى حل راه وقف - 6/2    

 18...   اخالق نبودن اصل نتیجه غرب تمدن در روانى فقر و فرهنگى محرومیت - 6/3    

 12...   صنعت تعریف در رساله احكام بندى دسته لزوم - 7 

 12...   اجتماعى قرارهاى لحاظ به رساله احكام بندى دسته - 7/1    

 12...   زمان مقتضیات به توجه لزوم و رساله احكام از پیش صدسال درك به تنسک لوازم - 7/2    

 21...   دنیا به اسالم بهینه معرفى و صحیح درك صورت در اسالم از ملتها استقبال - 7/3    

 در خانواده معیشت و اجتماعى عدالت المللى، بین صیانت به مربوط دسته سه به احكام بندى دسته - 7/9    

 21...   اسالمى نظام    
 
 : مباحث تولید و پژوهش جلسه در كنندگان شركت اسامى  

  الهاشمى حسینى والمسلمین حجةاالسالم حضرت:  عالى مشاور و استاد - 1    

  رضائى حجةاالسالم:  طرح مجرى و مدیر - 2    

 دانشمند مهندس آقاى:  طرح كارشناس و مشاور - 3    

 دانشمند رضا - دیندار - علیپور: آقایان:  طرح كارشناسان - 9    

  
 : پژوهشى جلسه شناسنامه  

 1378/15/29:  جلسه تاریخ    

 5:  جلسه شماره    

  صنعتى مدیریت سازمان:  جلسه مكان    
  
 : پژوهشى جلسه كنندگان تنظیم اسامى*  

  رضوانى آقاى: نوار كننده پیاده    

 دیندار آقاى: ویراستار و عنوانگذار    

  رضایى آقاى: نهائى كنترل    

  اسالمى علوم فرهنگستان دفتر: تكثیر و تایپ    

 1378/15/22: تنظیم تاریخ    

 1378/15/31: نشر تاریخ    

 

  



 بسمه تعالی

.. 

  صنعت تعریف در آن آثار و صنعت موضوعات موضوعاً، صنعت به توجه لزوم - 1 

 شناسایى روش یكى داریم پیش در تطبیقى روش در را مسئله دو اینكه به توجه با: رضایى حجةاالسالم    

 كه است زیرساخت و فلسفه فرهنگ، سطح سه در تحقیق روش بحث اصل بر مقدم كه است موضوع خود

 دوره در كه شود داده صنعت از اجمالى تعریف بود الزم ابتدائاً كار این براى. بشود شناخته باید موضوع خود

 را تعریف اصلى اركان كه گردید مشخص نیز آن درونى عوامل تعریف، مسئله از فراتر و. شد ارائه اجمالى

 به( انسان مثالً) هم آنها از هركدام و شد تقسیم امكان ابزار، انسان، به، صنعت تعریف آن در. دهد مى تشكیل

« تشكل و تموج تشعشع،» به منابع چنین هم و« تأثیر و دقت سرعت،» به ابزار و« عمل و اندیشه انگیزه،»

 .شدند تقسیم

 به صنعت تعریف یكى. است شده ارائه صنعت از تعریف نوع دو كه است این شده مطرح كه سئوالى حال    

 و فرهنگى سیاسى، آثار لحاظ به صنعت مثالً بیرونى، آثار لحاظ به صنعت تعریف دیگر و درونى عوامل لحاظ

 وارد تعاریف این از یک كدام با ما گردید مطرح خرد كالن، توسعه، سطح در صنعت یا شده تعریف اقتصادى

 تعریفى همان لحاظ به یعنى بود؛ مكتب بخش در موضوع مالحظه كه بشویم عملیه رساله با صنعت تطبیق

 مطرح كه دیگرى سئوال آثار؟ لحاظ به یا بشویم وارد( امكان و ابزار انسان،) بود درونى عوامل براساس كه

 كردید؛ تعریف آثار لحاظ به عمالً كنید، تعریف خواستید درونى عوامل به را صنعت هرگاه كه است این شده

 كه است این سئوال حال. برگرداندید اجتماعى آثار به شما باز شده تعریف درونى عوامل به اینكه از پس یعنى

 یا متمركز بحث همانند داشتید، اجتماعى آثار به توجه كنید تعریف درونى عوامل به خواستید هرگاه چرا

 .كردید مطرح قبالً كه صنعت بودن ارگاهىیا ك زكمتمر نیمه

 عمل و اندیشه انگیزه، داراى انسان گفتید و كردید بیان كه را عواملى: حسینى والمسلمین حجةاالسالم    

 است؟ آثار جزء تا سه این آیا است
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. است آن درونى متغیرهاى كه است تأثیر و دقت سرعت، هم ابزار و است درونى عوامل جزء خیر،(: س)    

 .است عوامل جزء كه است تشكل و تموج تشعشع، هم منابع عامل

 صحبت بحث درباره هرگاه بنابراین است نشده صحبت آثار به درونى عوامل از یک هیچ در پس(: ج)    

 عوامل؟ این از است عبارت صنعت: بگوئیم توانیم مى آیا یعنى نداشتیم؛ آثار به كارى كردیم

 .بله(: س)    

 صنعت موضوعات در امّا. نداشتیم آثار به كارى اصالً كردیم بیان موضوعاً را صنعت كه هرگاه پس(: ج)    

 كردیم؟ برخورد چگونه

 .كردیم آثار به توجه صنعت موضوعات در(: س)    

 گفتیم؟ چیزهایى چه موضوعات در(: ج)    

 شده گفته خرد و كالن توسعه، یا اقتصادى و فرهنگى سیاسى، شد، بحث آثار لحاظ به كه هرگاه(: س)    

 .است

 امور یا خرد اجتماعى، امور یا كالن تكامل، یا توسعه نیازهاى حل كه است این من سئوال حاال(: ج)    

 آثار لحاظ به اینها درباره آیا هستند صنعت موضوعاً كه تاریخى و اجتماعى فردى، نیازمندیهاى یعنى فردى؛

 اینها در بدهد تحویل خواهد مى كه را موضوعاتى خرد و كالن توسعه، در صنعت یعنى كنید؟ مى صحبت

 است؟ شده توجه آثار به گویید مى اقتصادى و فرهنگى سیاسى، در اینكه یا است شده توجه آثار به گوئید مى

 كه آنجا مانند است، شده آثار به توجه است شده خرد و كالن توسعه، بحث كه جا همین در نه،(: س)    

 .كردید مطرح هم را متمركز صنایع بحث شد مطرح تكامل بحث وقتى

 و كالن توسعه، در یا آید مى اقتصادى و فرهنگى سیاسى، روابط در( عدل از تعریف) عدالت یعنى(: ج)    

 آید؟ مى خرد

 .آید مى اقتصادى و فرهنگى سیاسى، در(: س)    
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 چه باشد، الحادى فرهنگ چه هستند صنعت موضوعات اینها پس بیاید؟ تواند نمى اینها در بنابراین(: ج)    

 شوند تلقى آثار عنوان به توانند نمى اینها پس. دارد فردى امور و اجتماعى امور تكاملى، امور باشد، اسالمى

 هم آن موضوعات و گفتیم را موضوعاً صنعت. كند مى برطرف را آنها نیاز صنعت كه هستند موضوعاتى بلكه

 پیامدهاى كه بوده آثار قسمت سومین در گوئید مى حاال. شود مى توسعه و كالن خرد، نیازمندیهاى حل

 خیر؟ یا باشد آثار باید این آیا( اقتصادى و فرهنگى سیاسى،) دهد مى نشان را صنعت اجتماعى

 .باشد آثار باید(: س)    

 است؟ شده گفته هم آثار آیا(: ج)    

 دیگرى بحث وارد نباید و است صنعت بحث شما بحث كه شدید متذكر گذشته جلسه در البته بله،(: س)    

 كه شود مى گفته شما مكتبى دید در وقت چه كند پیدا تكامل و توسعه بخواهد صنعت اگر حاال بشوید

 كنید جدا اجتماعى روابط از آنرا كامالً ابتدا است؟ كاملتر كه شود مى گفته وقت چه و است ناقص صنعت

 پیدا را نمونه چند بدهید؟ نظر توانید مى آن خود درباره ببینید امّا نیست اجتماعى روابط بدون قطعاً اگرچه

 همیشه دسته یک نفع به و دارد را غیر تحقیر قدرت و است استكبار اش نتیجه كه صنعتهایى مثالً كنید مى

 صورت آن در. دارد گرایش خاص قشر به همیشه یعنى باشد تواند نمى عموم به مربوط و شود تولید تواند مى

 در تكنولوژى سفارشات اینكه یا رود مى عمومى منافع طرف به تكنولوژى تولید سفارشات بگوئید توانید مى آیا

 نفع به اگر صنعت از ورى بهره بنابراین رود نمى عمومى منافع طرف به هرگز دارد الزم تكنیكى چه اینكه اصل

 همه اینكه یا هستند جامعه كل از جلوتر قدم یک قشر یک همیشه كه است این اش نتیجه آیاشد  باركاست

 روند؟ جلومى همدیگر با

 موضوعاً، صنعت بعنوان بدهم توضیح اقتصادى و فرهنگى سیاسى، در توانم مى را این عین آیا(: ج)    

 آثارش؟ و صنعت موضوعات

 چیست؟ استكبارى صنایع در صنعت تأثیر گفتید كنید، بیان را صنعت تأثیر خواستید هرگاه(: س)    
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 را صنعت ما چیست؟ كنید مى بحث صنعت درباره اینكه از شما انتظار: گفتیم گذشته جلسات در ما(: ج)    

 باید چگونه سازى ماهواره صنعت یا سازى ضبطصوت صنعت اینكه حاال دانیم نمى صحیح متمركز صورت به

 منافع جهت در و دولتى صرفاً آن متمركز كه داریم صنعت دسته سه گفتیم. است دیگرى بحث یک باشد

 این به ندارد ربطى این. است خصوصى بخش براى هم كارگاهى و است اوقاف براى متمركز نیمه است عموم

 صنایع وزیر انتظار كند؟ مى چكار آخر در صنایع وزیر گفتیم. كردیم تعریف آثار به را آن صنعت، تعریف در كه

 است الزم یک كدام: بگوئیم ما تا كند مى كار چیزهایى چه روى صنایعى چه كه بشود معلوم باید چیست؟

 به كارى و كنیم مى فلسفى كار فقط ما بگوئیم توانیم نمى بنابراین. شود داده رونق یک كدام و شود حفظ

 لذا شود مى صنعت دادن سامان اش نتیجه كنیم بررسى را صنعت خود وقتى همچنین نداریم عینیت

 نشان رویهم تا سه هر كه چرا باشیم نداشته آثارش و صنعت وضوعاتم موضوعاً، صنعت به توجه توانیم نمى

 نظر خواهید مى چیزى هر به راجع. ندارد وجود اصالً تا سه این بدون صنعت چیست؟ صنعت كه دهد مى

 چیست؟ آثارش و فعل موضوعات موضوعاً، فعل: بگوئید باید بدهید

 ...هم موضوعاتش كردید، بیان اولیه تقسیمات در را موضوعاً فعل شما(: س)    

 اقتصادى و فرهنگى سیاسى، را آثارش بعد و است فردى و اجتماعى تاریخى، نیازمندیهاى حل(: ج)    

 نشان را مجموعه و سیستم یک اینها همه یعنى... كنیم صحبت عدالت در را اثرش وقتى طبیعتاً. گفتیم

 چه كوچكى و بزرگى نكنید كار اصالً چیزهایى چه روى و كنید كار چیزهایى چه روى گوید مى بعد دهد مى

 چقدرباشند؟ چیزهایى

 در. بدهیم تطبیق بود موضوع شناسایى به مربوط كه جدولى براساس مرحله این از بعد ما بناشد(: س)    

( رساله) داریم اختیار در آنچه براساس« ارزش و تكلیف توصیف» یعنى مكتب با رابطه در شد بنا اول بخش

 .بكنیم هم جدید اجتهادى كار خواهیم نمى چون بدهیم تطبیق

 .كنیم مراجعه رساله به چگونه بگویم من بعد تا كنیم كار چیزى چه روى شود معلوم باید اول(: ج)    

 .كنیم بحث باید صنعت تعریف درباره(: س)    
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 و موضوعاتش در یا ببرید بكار خواهید مى موضوعاً فعل در را تحقیق روش شما آیا كه بود این سئوال(: ج)    

 آثارش؟ در یا

 شود پیاده آنها روى تحقیق روش بعد شود انتخاب باید موضوع سه از یكى كه شد گفته گذشته جلسه در    

 بود؟ كدام موضوع سه آن

  صنعت تعریف و شناسایى براى صنایع موضوعى بندى دسته لزوم - 1/1 

 یا و موضوعات اینكه یا شود توجه است الزم موضوعاً صنعت به آیا كه شد بیان گذشته جلسه در همچنین    

 بخواهیم اگر بشناسیم؟ خواهیم مى را صنعت از چیزى چه اصوالً اینكه و گیرد قرار توجه مورد باید آن آثار

 مثالً دارد؟ را اینها چه براى و دارد صنایعى چه ایران كه كنید دقت باید آنگاه بشناسیم موضوعاً را صنعت

... و برقى صنایع نورى، صوتى، صنایع وضعیت همچنین كدامند؟ لوكس صنایع ما كشور در كه كنید مى معین

 چه بپردازیم؟ آنها به باید چگونه ما دارد؟ قرار اى طبقه نیازهاى در ما، تعریف به بنا صنایعى چه است؟ چگونه

 است ممكن باشد؟ نظامى باید صنایعى چه مثالً باشد؟ هم باید و است تمركزى بخش به مربوط صنایعى

 آنها ظرفیتهاى بشناسید، باید هستند دسته چند صنایع اینكه 3باشد داشته خرج هم خیلى صنایع بعضى

 .چیست بدانیم موضوعاً باید راصنعت  ؟دبدانی باید هستند چقدر

 بنابر یعنى جایز است عقدى شركت: گفتیم آوریم مى در حكم رساله از الزمه به كلى، بصورت گفتیم بعد    

 محدود هم مصرفش قدرت بنابراین،. ندارد كردن درست دولت و سازماندهى اجازه كس هیچ خصوصى، نفع

 .آوریم مى بدست اینگونه را صنعت تعریف. است محدود هم درآمدش. است

 است؟ صنعت تعریف این مگر(: س)    
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  بله(: ج)    

 .است اقتصاد بحث تعریف(: س)    

  مكتب با موضوع تعریف رابطه چگونگى - 2 

  صنعت تعریف در( دوم الزمه به) رساله احكام كارآمدى - 2/1 

 نتواند تا باشد جایزالوفا عقدى شركت كه است این اول الزمه است صنعت تعریف دوم الزمه به خیر،(: ج)    

 درآمد توزیع شد، خُرد صنعتى وقتى ترتیب این به. كند جذب را بانكى اعتبارات و شده سرمایه تمركز وسیله

 كسى دیگر شود خُرد فردى مصارف براى درآمد وقتى. شود مى خُرد فردى مصارف براى اقتصاد در هم

 .بخرند لوكس صنایع توانند نمى

 بدلیل اقتصاد مباحث مجموعه زیرا است، صنعت درباره بحث كجاى كه نیست روشن چندان االن(: س)    

 ...دارد صنعت بحث با كه پیوستگى

 كیفى قید هر آن افزارى نرم بحث در شما اگر لذا است افزار سخت بحث صنعت! نیست اینطور ابداً(: ج)    

 صنعت لطفاً: كه نویسند نمى رساله خُرد بخش در. شود مى ترجمه افزار سخت به بالفاصله قید آن كردید وارد

 نباید را اینها باشد، نورى فیبرهاى و تابلو براى فقط شیشه بنویسند اینكه یا نكنید درست كریستال یا چینى

 معمولى افراد براى را ها شیشه وقتى لطفاً باشد نوشته رساله در كه هستید منتظر شما. 9بگویند رساله در

 صنایع براى اگر و باشد اینگونه نعلبكى و استكان باید است آن فروشنده هم اكبر على حاج و كنید مى  درست

 است؟ گفته صنعت درباره بگوییم تا باشد فتهگ باید اینگونه آیا! باشد چنین این كنید مى درست الكترونیک

 !شود مى استفاده هم فرهنگى كار براى رساله در كلى عنوان این(: س)    

 باید الزمه بینیم، مى هم سیاست و فرهنگ در را اش الزمه حتماً بینید صنعت در را لوازمش باید شما(: ج)    

 وقتى كیفى احكام گوید نمى دیگرى چیز كیفى احكام جز مكتب گوید، مى را كیفى موضوعات رساله. دید

                                           

9
گوئید مقدمات  در اصول هم خطاب، به الزمه مفهوم دارد و مفهومش نیز حجت است واالّ منطوق غیر از مفهوم است. به الزمه خطاب مى 

 است. گویند اینگونه گویند؟ به الزمه خطاب و به ضرورت عقل مى كند كه عقال در اینجا چه مى مت حكم مىحك
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 آیا كه گویند مى آنگاه شود مى عینى نیاز به تبدیل معادله وقتى. گوید مى معادله آن به شود مى كم به تبدیل

 متمركز بخش براى فقط آیا كریستال صنعت كه گویند مى آنگاه باشد؟ نباید یا باشد باید كریستال ظرف

 .باشد نورى تابلوهاى و فیبرها لنزها، كردن درست براى بلكه، تانكى مصارف براى نه آنهم دولتى

 اقتصاد فرهنگ، سیاست، تعریف در( دوم الزمه به) رساله احكام كارآمدى - 2/2 

 همین به. كنید پیدا حكم هم اقتصاد و سیاست فرهنگ، در الزمه به باید رساله كل از حتماً بله،(: ج)    

 حداقل در توانم مى نیست صنعت درباره هم آن« و» یک حتى كه خُردى احكام از گویم مى كه است دلیل

 صنعت به ربطى هیچ كه است طهارت بحث كنید نگاه رساله فهرست در وقتى واالّ كنم، استفاده آن از ممكن

 .ندارد

 ...شود داده موضوع به تطبیق رساله خواهد مى كه وقتى بنابراین(: س)    

 نوشته حكم در مثالً كه است این تطبیق معناى نیست، تطبیق كه این است، دیدن را احكام لوازم(: ج)    

 آب و باشد كجا كر آب ببینید كه است این الزمه معناى ولى چه، یعنى كر آب بگویید شما و كر، آب شده

 كجاهاباشد؟ جارى

 .شود مى دیگرى استنباط این(: س)    

 .باشد نباید خودش متن به رساله خود از اصالً یعنى شود؛ ثانى استنباط باید بله،(: ج)    

 .است كافى رساله همین نه گفتید شما ولى كنیم جدید استنباط كه گفتیم ما قبالً(: س)    

  عملیه رساله متن از استنباط با وحى متون از استنباط بین تفاوت بررسى - 2/3 

 خودمان بحث در ما. شود استنباط رساله از اینكه با شود استنباط وحى كالم از اینكه بین است فرق(: ج)    

 حال است رساله اصل ما براى و كنیم مى اكتفا رساله به فقط بلكه كنیم نمى استفاده منابع و متون از اصالً

 .كند پیاده را رساله كه شود درست باید مدلى چیست؟ رساله كردن پیاده الزمه

 .است رساله از استنباط مدل پس(: س)    
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 یعنى كند؛ اداره بتواند تا بدهد قرار اصل و كند پیدا را هایى الزمه رساله از تواند مى كه است مدلى(: ج)    

 كنم مى واجب الزمى خارج عقد یک ضمن را این نگوئید اگر است، جایز شركت عقد طبیعتِ شده گفته اینكه

 تأویل كه معنایى آن به استنباط این. باشد جایز عقد فقط كه كنید مى كار برید مى عینیت در كه قتى و تا

 الزم و گیرد مى انجام جایز صورت به شركت قرارداد در عقد هم جامعه در و عینیت در یعنى نیست؛ كنم

 .شود نمى

 است؟ كرده رساله همین از استنباط هم حاضر حال در شرع(: س)    

 شركتى یک خواهیم مى كه است وقتى یک. نیست متعاملین حكومتى حكم براى رساله این بله(: ج)    

 قانون دولت وقتى یک اما. شود مى الزم عقد اینكه تا كنم مى درست الزم خارج عقد یک لذا كنیم تأسیس

 اى شده تمام ساختار یک فعلى وضعیت اداره كند تأسیس شركت خواهد مى كه هركسى براى كند مى وضع

 را رساله خواهیم مى ما كه حالى در كنید رساله كارى دست به اقدام كنید حفظ آنرا بخواهید اگر حاال است

 كه نیست كارشناسى فضاى در او كه است این نگرش این علت البته. كنیم حفظ آنرا اینكه نه كنیم پیاده

 اعتراض و شود مى نگران هم خیلى لذا دهم مى تغییر را فعلى ساختار و گیرم مى ثابت را رساله من بگوید

 امضاء من از دوباره تا برده اضطرار جزء را مسائل دوباره كارشناس اما شود اینگونه بودم گفته من كه كند مى

 .بگیرد

  صنعت در وقف احكام كارآمدى - 2/9 

  صنایع در ثبات تضمین براى مناسب جایگزینى وقف سازمان - 2/9/1 

 یا سال دویست وقف زمان از اگر) وقف مانند باشد، داشته تاریخى ثبات تواند مى كه احكامى بنابراین    

 شود؟ اینگونه تواند مى هم خاص وقف آیا حاال. است عموم منافع جهت در و است ثابت( بگذرد هم پانصدسال

 و كند پیدا توسعه تواند مى عام وقف است عام وقف از زیادتر خیلى خاص وقف مشكالت تواند، نمى حتماً

 اوقاف ایران در هم شما هست، ساله دویست شركت یک كه فورد شركت مثل یعنى باشد داشته استمرار

 .اند شده وقف اسالم صدر از كه داریم اوقافى ما. دارید هم بیشتر حتى و پانصدساله
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  وقف اموال و امالك اداره براى الهى انگیزش با وقف انسان پرورش لزوم - 2/9/2 

 وقف براساس را جامعه انگیزش و اجتماعى نظام اینكه براى است؟ نشده توسعه محور اوقاف چرا حاال    

 جهت در و سالطین دست به گذشته در وقف. نبوده وقف امالك كنار در وقف انسان یعنى نكرده؛ درست

 براى شده مى استفاده - ضعیفتر حتى و - شخصى امالك مانند وقف از و بوده آنها ابزار بعنوان و آنها منافع

 از قسمتى حداكثر. بدهد پرورش وقف آدم تواند نمى. نباشد دین بدست جامعه پرورشى نظام وقتى اینكه

 وقف انسانهاى شما شده مى هزینه دینى مدارس براى كه اوقافى در بله. است بوده وقف مصارف در اوقاف

 كه كنید مى پیدا را علمى هاى چهره بلكه وقف، درآمد هزینه در یا امالك در اینكه نه كنید مى پیدا فرهنگى

. است نبوده دادند مى آنها به كه پولى میزان با متناسب اصالً كه اند داده انجام تحقیقات در را فعالیتى میزان

 بوده ممكن حداكثر مذهب در شان فرهنگى راندمان بوده، اجتماعى زندگى یک حداقل شان زندگى هزینه

 درست و نظرى تحقیقات در چه و آنها مانند و درایه و رجال علم شدن درست در بعتت رنظ از چه است

 .فقه علم شدن درست یا اخالق علم شدن درست یا كالم و فلسفه شدن

 شود؟ نمى گفته وقف افراد گونه این به فقهى اصطالح به چرا(: س)    

 عین در نگوئیم وقف انسان این به اگر داد قرار خدا راه در را كارش كه است شخصى درباره صحبت(: ج)    

 است نبوده اش خانواده و خودش به مربوط او راندمان دیگر عبارت به و است وقف با متناسب او كار حال

 .است بوده اسالم به مربوط راندمان

 ولى اند نبوده وقف مطلقاً چه اگر كه اند بوده انسانهایى یعنى است بوده هم نسبت به: دانشمند مهندس    

 .اند كرده وقفى كار نسبتى یک به انسانها از مجموعه

 داده خرج او كه نفهمد كسى كرده سعى: ثانیاً است داده خرج اوالً اند، آمده هیئت در كه آنهایى مثل(: ج)    

 عبارت به است؛ داشته نیز خشوع و خضوع كارش در و است كرده هم كار دادن خرج بر عالوه ثالثاً است،

 راندمان خواسته، مى فعالیتش مقابل در كه هم چیزى شده، نمى تحریک مادى هاى انگیزه با اش انگیزه دیگر

 .است نبوده مادى
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  تعریف منطق در دینى معارف بودن اصل لزوم - 3  

  رساله احكام از تعریف استنباط براى كارشناسى منطق در دینى معارف بودن اصل سیر بررسى - 3/1 

 ما صنعت وضعیت كننده معین اینها دارند وجود هم اینها و خواهیم مى را چیزها این اخالق و رساله از ما    

 تنظیم اساس همان بر هم را آن متمركز و كالن گیریم مى خُرد بخش در مكتب از كه كلى اصول. هستند

 الزم را چیزهایى چه عینیت به نسبت حاال گوئیم مى بعد باشد، چگونه اش معادله حاال گوئیم مى بعد كنیم مى

 نداریم؟ الزم را چیزهایى چه و داریم

 .رویم مى رساله سراغ به تعریف آن براساس بعد دهیم مى تعریفى یک قبالً پس: رضایى حجةاالسالم    

 است؟ چگونه عینیت است چگونه كشور وضع گوئید مى تعریف آن در(: ج)    

 گیرد؟ مى قرار پایه وقف انسان براى هم و صنعت براى هم كه كنیم مى اخذ كجا از را تعریف(: س)    

 گوئید مى یعنى است سازگار مكتب با گوئید مى كه دارد وجود شدن و معارف باب در فلسفه یک(: ج)    

 است؟ برگشته چیزى چه به حركت پایه گوئید مى. است مسئولیت آن در ركن و است اختیار عالم عالم، چون

 ماده عالم سنخ از اختیار اصوالً برگرداندید، حركت به را حركت تعریف اصل گوئید مى اختیار، به: گوئید مى

 به برگرداندید واحد فاعل به هم آنجا در تازه است تكلیف عالم است، پذیرى مسئولیت سنخ از باشد، تواند نمى

 اى قاعده چه باید شما منطق فلسفه در دادید؟ قرار اصل را متعال خداى و توحید آن در كه است معنا این

 اصل مطلب در شما كه دینى اصل عامترین و... اعتقادات اصول رده در دینى اصل عامترین باید باشد؟ اصل

 فاعل باالترش دارد، تعلق باالتر فاعل به فاعلى گفتید وقتى است حق حضرت ربوبیت و خالقیت دادید قرار

 هرگونه و كثرتى و وحدت هرگونه شما منطق پایه كه است این مطلب این معناى است حق حضرت واحد

 دینى اینجا كرده نفى برگرداند واحد فاعل یک به اینكه جز را آگاهى و اختیار گونه هر و ار مكانى و زمان

 كه باشد استوار اصلى بر باید. بگیرد دین از را قواعدش و احكام نباید آنجا در منطق. است منطق پایه بودن

 و اختیار عالم شما كه وقتى حاال بدهد قرار دستگاه آن در پذیرد مى خاص قید كه را احكام كلیه بتواند

 ممكن وحى بوسیله او به نسبت شما اطالع حق حضرت مشیت در دادید، قرار اصل را حق حضرت مشیت



 ····························································································  111 

 در كند مى درست جا شما منطق اینكه. شود مى توصیف در منزلت عالیترین وحى احكام منزلت شود مى

 تعریف اساس این بر بعد. شماست منطق بودن دینى معناى به این سپارد مى وحى به را جا عالیترین و شدن

 تفاوت این است مقدم اخالق و روحى هاى انگیزه گوئید مى بعد كه كنید مى ارائه خالفت نظام در را آدم

 كه او. است نسبى آدم بر مادى آثار تبعیت به اخالق گوئید نمى است دیگر ادیان تمام به نسبت شما نگرش

 مادى تفسیرش شود مى اخالق پیدایش به منجر مادى محیط كومتح و محیط و انسان بین رابطه گوید مى

 در را پذیرى مسئولیت یعنى. باشد مى اصل اختیار هم اخالق در و است اصل اخالق گوئید مى كه شما. است

 وضعیت اینكه در است سهیم ایشان گوئید مى بلكه است بدى آدم ذاتاً گوئید نمى آورید مى هم اخالق خود

 گوئید مى بعد. شماست كار شدن دینى معناى تعبیر، این. بدهد قرار مخالف یا دهد قرار تابع را خودش ذاتى

 عمل را مناسک اول بگوئید پرورش در كه فرض بر سوم، عملى توسعه دوم، فكرى توسعه اول، اخالقى توسعه

 منزلت، مقام در ولى داریم تحقق مقام در را تأخر این بعد شود درست تان روح بعد فكرتان كم كم تا كنید

 تكنولوژى و بگیرد اصل تاریخ توسعه براى را انبیاء كه است این اش نتیجه و است روحى تكاملى اصلى متغیر

 .شود مى دینى شما مدل ترتیب این به شود تعریف اخالق تابع

  رساله احكام از تعریف استنباط براى كارشناسى منطق در دینى معارف بودن اصل لزوم - 3/2 

 نیاز خاصى قواعد یا است پذیر امكان كارشناسى هر توسط دوم الزمه به - مكتب از استنباط آیا(: س)    

 دارد؟

 معارف با قبل مرتبه در را خودش هماهنگى كند استنباط خواهد مى كه منطقى: است این اش قاعده(: ج)    

 دهد مى قرار انگیزش منشأ و دهد مى قرار اصل را شرایط كه مدلى دیگر عبارت به باشد كرده تمام باید دینى

 الزمه برایش و كرد استنباط را حكم رساله از توان نمى هرگز كارشناسى آن با گیرد مى مادى اثر تابع را اخالق

 روش یعنى آن سازى مدل بافت كه وقتى شود؟ مى مسلمان وقت چه شما كارشناسى. گفت سوم و دوم

 عرض تطبیقى مطلب یک حاال. باشد پذیرفته باالتر مرتبه در را دین آسیبها، معاینه در آن سازى سیستم

 وقتى رسند نمى بست بن به دین بى كارشناسان فقط رسند؟ مى بست بن به ما متدین كارشناسان چرا. كنم مى
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 دچار جایى یک در باز كنیم مى هركارى ملت براى: گویند مى رسند مى بست بن به دین بى كارشناسان كه

 و انداز پس از را سود اگر. كنیم كنترل را پول چگونه: گویند مى دینى كارشناسان. شویم مى مشكل

 رونق را گذارى سرمایه و انداز پس و كنیم جمع هم اگر شود نمى جمع پولى گردی ميكن حذف گذارى سرمایه

 گونه به آنها مدل چون رسند مى بست بن به اینها چرا اما. كنیم درست انگیزه و طبقه اختالف باید بدهیم

 باشد الهى اقتصاد در انسان اگر اما ندارد این جز تعریفى اقتصادى انسان یعنى كند؛ محاسبه تواند نمى دیگرى

 افزایش به رو مرتباً انسانها بودن وقف به نسبت انسانها میزان كه كنیم چكار. كند مى پیدا را وقف انسان لقب

 باشد؟

 بگیریم، دیگر ستون یک در را الهى انگیزش و بگیریم ستون یک را مادى انگیزش اگر كه كنیم كار چه    

 .برود باال مرتباً راندمان ولى بیاید پائین مادى انگیزش ستون نسبت، به و برود باال مرتباً الهى انگیزش ستون

 اصول علم صورت آن در كه. بگیرد انجام وحى كلمات از استنباط در خواهد مى منطق وقتى یک بنابراین    

 قبل در حاال ولى باشد تعبد با هماهنگ باید منطق آن كه باشد منطقى پایه بر باید اصول علم آن و است الزم

 داشته هم حكومتى احكام كه فرض بر موجود، رساله از كه است این مرحله آن از قبل هستیم، مرحله آن از

 آنكه شرط به البته باشیم داشته اسالمى كارشناسى باید و باشیم داشته سوم و دوم الزمه باید باز باشیم

 چگونه گویند مى باشد كرده تمام رساله زیربناى با را خودش هماهنگى زیربناها در اسالمى كارشناسى منطق

 یک الهى ادیان كل در. دهد قرار منزلت باالترین در را دینى احكام باید منطق این گوئیم مى باشد؟ كرده تمام

 قبال در عالم این اصل و است شده خلق آخرت عالم براى دنیا عالم كه است این حكم آن و است تمام حكم

 دبتوان كه منطقى شما است اصل آن در هم اختیار و است اینگونه اگر ندارد، موضوعیت نفسه به آخرت عالم

 .بدهید قرار اصل كند تمام را طلباین م

  اسالم صیانت در آنها تأثیرات لحاظ به صنایع بندى دسته - 9 

 اسالم جهانى صیانت آنها دغدغه كه كسانى به آنها سپردن و متمركز صنایع تأثیرات به توجه لزوم - 9/1 

  است
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 هركدام به نسبت وسیعى و مفصل بسیار هاى بحث رابطه این در شما توصیف به توجه با: دانشمند مهندس    

 اكثر با بلكه - كند مى صنعت موضوع به تطبیق وقتى كه - صنعت موضوع با رابطه در تنها نه موارد این از

 دنیاى دنیا، كه آمده رساله در بگوئیم بخواهیم همینكه. كرد خواهد تطبیق نسبتى یک به جامعه موضوعات

 را صنعت به مربوط مباحث و كنیم جارى آنرا صنعت بخش در بخواهیم و دارد ارزش اندازه این و است مادى

 چندین حد در هركدام رسد مى ذهن به كه شویم مى روبرو اى گسترده بسیار بحثهاى با كنیم توصیف آن با

 باشیم توانسته باید كنیم نگاه قضیه به محدود اى گونه به ناچاریم ما اینكه به توجه با ولى. دارد مطلب مقاله

 را پراكندگى این كه كنیم برخورد قضیه این به نسبت اصولى چه با ولى كنیم جمع محدوده یک در را بحث

 این در و كنیم تبدیل هستند مهم و اصلى هاى شاخصه كه چیزهایى یک به یا جمعبندى یک به بتوانیم

 .نشویم غرق حثدر ب نچندا مرحله

 و مسلمین مصلحت( كفر كلمه برابر در توحید كلمه) داریم اسالم مصلحت ما شد بیان كه آنگونه(: ج)    

 در اسالمى جامعه مصلحت گوئیم مى. است اسالمى دولت مصلحت اسالم، مصلحت. داریم مسلم مصلحت

 آن خطر از بودن مصون یعنى چیست؟ كند حفظ را اقتصادى و فرهنگى سیاسى، صیانت اینكه در و تكامل

 یعنى! باشید مستحدثه مسایل به پاسخگو همواره شما و نباشند حادثه محدث كفار همواره كه است وقتى

 جهانى تكامل در را اول تأثیر سهم بایست مى اقتصادى و فرهنگى سیاسى، توسعه مقیاس تغییر در مسلمین

 .است اسالمى نظام اول مسئولیت این. باشند داشته

 شان ذهنى افق باید كنند مى كار دستگاه این در كه آنهایى لذا است این براى هم متمركز صنایع گوئیم مى    

 و فرهنگى سیاسى، صیانت یا بودن مصون موضوع در را پرچم دو این رویارویى چگونگى درك قدرت

 هم منفى صورت به ما كه شود مى پیدا مقیاس در تغییر چگونه بفهمند یعنى باشد؛ داشته جامعه اقتصادى

 منفى صورت به شویم، كفار تسلیم بگوئیم كه است این مثبت صورت به. گیریم مى قرار سلطه تحت باشد كه

 تغییر در و مان فرهنگ و اقتصاد تكنولوژى، در چون راند مى عقب را ما و شده بیشتر آنها حضور كه است این

 سیاسى، ساختارهاى یعنى. باشیم داشته را اصلى تأثیر نتوانستیم اقتصادى و فرهنگى سیاسى، توسعه مقیاس
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 آنها مقیاسهاى در تغییر نتوانیم اگر باشد؟ داشته عملكردى قدرت چه و باشد چگونه اقتصادى و فرهنگى

 ثابت ما بر آنها والیت گرفتیم قرار تأثیر تحت وقتى گیریم، مى قرار آنها دستگاه تأثیر تحت كنیم ایجاد

 كارآمد ابزار و كارآمد انسان دهیم، مى ما را تعاریف شد برعكس اگر. اسالم نبودن ونمص ىنیع این. شود مى

 كه باشد آنقدر شان ذهنى و فكرى بلوغ خاصى عده بودن مصون این در كه بناشد اگر. كنیم مى تعریف ما را

 را كسى چه بگویم اینكه مثل شوند گزینش و استخدام نظامى صنایع براى توانند مى عده آن بفهمند را این

 تا باشد داشته هم تقوا و باشد كافى او ذهنى قدرت كه را كسى گوئید مى كنید؟ مى انتخاب مرجعیت براى

 .شود مرجع بتواند

  بزرگ صنایع به نسبت اسالمى نظام المللى بین صیانت در كوچک صنایع تأثیرات تفاوت - 9/2 

 را مسلمین مصلحت بتواند تا خواهد نمى نظر وسعت مقدار این كه هستند امور دسته یک گوئیم مى    

 این. است كافى دهد مى انجام مسلمین براى خیرات همینكه بفهمند، را... و مسلمین فقر را مسلمین مریضى

 اصل روى دارد كه اهتمامى است كفر كلمه با توحید كلمه رویارویى كه اولى در گوییم، مى اوقاف را بخش

 دومى در ولى( باشد مهندس) باشد صنعت در ولو داند مى اسالم نگهبانان جز را خودش و است اسالم

 سومین... و مجانى درمانگاه الحسنه، قرض بانک مثل هست، هم االن. است توجه مورد مسلمین به رسیدگى

 درست تان منطق براساس را طبقه سه این. است خصوصى بخش به مربوط كه است خرد بخش قسمت

 مرتبه در را تكامل باید اخالق همیشه اگر: گوئید مى آنگاه كنید مى اقدام بندیها دسته ترین كلى به و كنید مى

 بیشترین اول مرحله در باید هم دین از نگهبانى در بزند، را اول حرف باید دین و بگیرد بدست توسعه اول

 .باشند داشته را اهتمام

  

  احكام طبیعت به توجه و دینى معارف با هماهنگى در منطق تعبد - 5 

  رساله از استنباط در منطق بودن متعبد به كارشناسى حجیت بازگشت - 5/1 

 حجیت اتمام براى باشیم داشته كارشناسى نگرش در تعبد همینكه آیا كه است این سئوال: دیندار آقاى    

 است؟ كافى استنباط
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 را اخالق داد، قرار اول حرف را اختیار شما منطق گویم مى اینكه. باشد متعبد منطقش باید كه گفتم خیر،    

 خیلى آدم اگر! خواند مى شب نماز و است خوبى آدم كه نیست این معنى به داد قرار جدول اول خانه در

 .است غلط داد قرار جدول پائین را اخالق ولى بود هم خوبى

 خوب كار تواند مى ابزارى هر با خوب آدم اینكه نه كند خوب كار تواند مى خوب ابزار با خوب، آدم یعنى    

 بر ابزارش به كارشناسى در حجیت بنابراین. رسد نمى عرفان عالیه درجات به خوردن عرق با خوب آدم. كند

 متكفل را كالن بندیهاى دسته شما منطق. گردد مى بر اصول علم به استنباط در حجیت اینكه كما گردد مى

 درست چه براى را توسعه و كالن خرد، كردید، بندى دسته تان منطق حسب بر را رساله احكام بنابراین. است

 بخش گوئیم مى رساله احكام در. است كرده تمام دین با را خودش هماهنگى قبل پله در شما منطق كردید؟

 دارد؟ آنرا كردن پخش یا ثروت تمركز قدرت آیا: گوئیم مى. است كتاب پنج: گویند مى است؟ كدام آنها مالى

 حتماً یعنى كنید مى كارى چنین منطقى دستگاه طریق از دادید انجام اش نمونه با كه كارى دیگر عبارت به

 .كنید مى نگاه احكام آثار به

  عملیه رساله كردن پیاده در احكام طبیعت آثار به توجه لزوم - 5/2 

 ولى( قیاس مانند) ندارم را آثار به كردن نگاه حق كنم استنباط خواهم مى وقتى كه است مهمى نكته این    

 به بخرید یا كنید اجاره منزل خواهید مى وقتى شما. كنم مى نگاه آثار به قطعاً كنم عمل خواهم مى وقتى

 اجاره و خریدى منزل چرا گویم مى دارید آثار به نظر یعنى دارد؟ صرف گوئید مى دارید؟ توجه یک كدام

 چارچوبه در كه است این به معامله صحت: گوئید مى. كند مى صرف بیشتر برایم خریدن گوید مى نكردى؟

 آثار به نگاه یعنى است صرفه به مقرون بیشتر كه هركدام است طبیعى كنم انتخاب را كدام اینكه ولى باشد

 استنباط در ولى دارد آثار به توجه كردن پیاده در چیست؟ كردن استنباط و كردن پیاده در تفاوت. كنیم مى

 كنیم پیاده را رساله خواهیم مى حاال دهد، مى دستور چه كلمات كه دارد این به نظر بلكه ندارد آثار به توجه

: وئیدگ مى وقتى. ام داده فرم آن به من كه تركیبى نه عقود، خود طبیعت آثار ولى داریم آن آثار به نظر حتماً

 این به است عقود كل مخالف كه بیاوریم بوجود را دیگرى خاصیت یک تا زدیم گره هم با را عقد شش پنج ما
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 آن در گیرم مى ثابت را اینها آثار گفتید وقتى را، اینها آثار نه گرفتید ثابت را دیگرى چیز یک كه است معنا

 .سازید اینهامى براساس را اجتماعى ساختارهاى صورت

  صنعت جمله از بشرى جامعه معضالت حل در اسالمى كارشناسى منطق ویژگیهاى بررسى - 6 

  دینى اخالق و ماده اصل دو بر بنا كارشناسى منطق دو عملى تفاوتهاى بررسى - 6/1 

 صنعت نوع سه ما: گفتید و دادید تطبیق منطق كدام با و چگونه شما كه نشدیم مطلب این متوجه(: س)    

 و اوقاف به مربوط متمركز نیمه و دولت به مربوط متمركز كه داریم( كارگاهى و متمركز نیمه متمركز،)

 .نشدیم منطق متوجه ما خالصه. است خصوصى به مربوط كارگاهى

 درست اش قافیه كه بگویم شعرى خواستم مى كردم، شروع خودم فلسفى زیربناى از بالفاصله من چرا(: ج)    

 قرار اصل را ماده خالق بلكه ندهد قرار اصل را ماده جهان باشد، دینى باید اول ما منطق بگویم خواستم! شود

 تأثیرى و جهان با انسان رابطه كمال علت بگوئید توانید مى گیرد، مى قرار اصل اخالق شد اینگونه اگر بدهد،

 صورت به چه حاال شود مى تكنولوژى پیدایش به منجر نهایتاً كه گذارد مى انسان بر مادى جهان كه است

 با ارتباط در واختیارش دارد اختیار و اراده انسان گوئید مى وقتى یک كمونیستى، بصورت چه دارى سرمایه

 در كه كمالى و اخالق شدن بهینه بدنبال كند، مى پیدا تكامل اخالقش شدن بهینه و دین فهم و متعال خداى

 السالم گویید مى وقتى طبیعتاً گفتید آنگونه اگر كند مى پیدا عینى كمال( فكرى كمال) رسد مى آن به اخالق

 در حاال. وئیدگ ىم را تاریخ تكامل سرحلقه دارید یعنى... اللّه نبى نوح یا علیک اسالم صفوةاللّه آدم یا علیک

 بر باشد حاكم تاریخ تكامل بر هرچه گویم مى را اجتماعى خیرتوسعه گویم، مى شعر تاریخ تكامل در من اینجا

 هم شما متمركز صنعت باید باشد، حاكم اخالق باید اجتماعى توسعه بر اگر است، حاكم هم اجتماعى توسعه

 .باشد دولت دست و باشد اخالق براى باید

 .بدهید توضیح را آخر گیرى نتیجه این(: س)    

 كه شود طرح دارى سرمایه براى GNP رشد در خدمات بخش بعنوان شما اجتماعى نظام آیا یعنى(: ج)    

 در اصل مادى انگیزش شد بنا اگر یعنى گوئید؟ مى را این ضد اینكه یا داند، مى مادى انگیزش تابع را اخالق
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 فعالً موجود محاسبات در شما دولت. شد خواهد مادى انگیزش رهین شما متمركز صنعت آنگاه باشد تكامل

 و تولید آن بخش یک كنیم، مطالعه بخواهیم را كار بازار وقتى یعنى شود مى تلقى خدمات بخش بعنوان

 هم توسعه در چون و است توسعه به خدمت كه است خدمات بخش در دولت جاى است، خدمات دیگر بخش

 انسان حركت و تحریک موتور یعنى است؛ طبقاتى اختالف انگیزش، صورت آن در گیرد مى قرار اصل سود

 اخالق باشد چنین این اگر دارد، بیشترى مندى بهره حق دارد بیشترى سرمایه هركه و است مادى سود

 .شود مى مادى جامعه

 باشد اول اخالق باید اینكه باشد؟ این از غیر باید كنید مى درست شما كه را آنچه شد معلوم آیا حاال    

 قرار چیزى چه حول باشد داشته تواند مى را قدرتمندى سطح باالترین كه متمركز بخش بنابراین است روشن

 را؟ اخالق توسعه نیازهاى یا را تكاملى نیازهاى كند؟ حل باید را نیازهایى چه و گیرد مى

 دارد؟ ابهام آن كجاى شما نظر به. دارد وضوح و نیست پیچیده خیلى منطق این    

 .زند مى را اول حرف ماده صورت آن در است شده مى من حركت علت قبالً مادى سود    

 است طبیعى شدیم، خلق دیگرى جاى براى هستم مخلوق هم من است مخلوق ماده گفتید شما اگر ولى    

 .بزند را اول حرف ماده نباید كه

 همین ولى است واضح كامالً آیید مى جلو مرحله به مرحله چون دادید توضیح االن كه را منطقى(: س)    

 جلو مرحله به مرحله اینگونه توانیم نمى بگیریم بكار دیگر حكم یک مورد در خواهیم مى وقتى را منطق

 توسعه و تاریخ فلسفه به آنرا و كنید مى تفكیک را شركت ابتدا زنید مى مثال شركت مورد در شما مثالً. بیائیم

 و آثار چه است موجود فعالً كه شركتى نوع این گیرد مى نتیجه و گردانید مى بر تكامل توسعه و اجتماعى

 لوازم و آثار به توجه آنطرف از ولى. شود مى اخالق توسعه به منجر گفته اسالم كه شركتى اما دارد لوازمى

 اگر یعنى. ریزد مى هم به جامعه كه كند مى ایجاد را ذهنیت این گفته رساله در كه شركتى نوع كردن پیاده

 را سرمایه انسجام بخواهیم اگر حاال رود مى بین از سرمایه انسجام برداشتیم شركت در را عقد بودن الزم

 برگردانیم؟ احكام كدام با برگردانیم
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 تؤماً اخالق اصالت و سرمایه انسجام حفظ براى مناسبى حل راه وقف - 6/2 

 متمركز قطعاً كه دارد دولت بخش است، تمركزپذیر بخش یک وقف بخش. دارد وقف بخش رساله در(: ج)    

 حتى یعنى است تاریخى لزوم هم آن لزوم كند خارج بودن وقف از ندارد حق كس هیچ را وقف بخش. است

 انحالل قابلیت موجود شركتهاى یعنى بیاورند؛ در وقف از را آن توانند نمى هم واقف خود حتى و واقف وارث

 و كند احسن به تبدیل تواند مى حاكم سختى بسیار شرایط یک با البته ندارد انحالل قابلیت وقف اما دارند

 حتى كند، تملیک تواند نمى كسى را وقف لذا شود خارج وقف موضوع از تواند نمى شده احسن به تبدیل آنچه

 .كند تملیک را وقف تواند نمى هم حاكم

 كه نیست اى دفعه یک گیرد مى انجام تدریج به جامعه اصالح در كار این اینكه بر مضافاً: دانشمند مهندس    

 .باشد نشده درست آنطرف از هم وقف بعد برود بین از چیزى یک

 تعریف سازند مى وقف انسانهاى كه را سازمانهایى باید بلكه شود نمى حادث شبه یک تغییرات این بله،(: ج)    

 اینكه به رسد مى نوبت بعد كنید، خارج فعلى وضعیت از را آنها و كنید كارآمدشان و بسازید را آنها و كنید

 جامعه در باید آن با متناسب اجتماعى ساختارهاى اول دیگر عبارت به. آید مى بر شان دست از كارى چنین

 جامعه مگر. آید بدست هم متناسب افزار نرم و افزار سخت آن، رشد در تبلور تشكل، با متناسب و شود ایجاد

 .است شده روشن كامالً آنها نواقص االن و كشیده طول سال صد شده؟ پیدا دفعتاً فعلى صورت به اروپا

  اخالق نبودن اصل نتیجه غرب تمدن در روانى فقر و فرهنگى محرومیت - 6/3 

 كرده آرام را انسان آیا است؟ حالتى چه در غرب موجود تجارب گفت و زد حرف بشر براى توان مى یعنى    

 آدم اینكه. آفریقاست اقتصادى محرومیت از بدتر مراتب به غرب فرهنگى محرومیت است؟ بوده زا دغدغه یا

 مطمئن دیگر عبارت به. است فاجعه یک باشد گربه و سگ او انیس و كند اعتماد گربه و سگ به شود مجبور

 و شوند آرام عاطفى نظر از اینكه براى لذا. ندارند بكشند نقشه آنها براى اینكه هوشمندى حیوانات، كه هستند

 اند كرده ایجاد انسان براى آنها كه است منزلتى چه این. شوند مى مأنوس حیوانات با باشند داشته همراه یک

 .كرده پیدا رسوخ آنها كُنه در امنیت عدم و اعتماد عدم همه این باشد، ایثارگر تواند مى كه آدمى
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 آمادگى كنیم صحبت اروپا با اگر تمدنها گفتگوى در است سختى بسیار محرومیت یک اروپا محرومیت    

 با كرد صحبت اقتصادى فقر درباره توان مى آفریقا ملت با اگر. نیست آفریقا از كمتر انقالب و انفجار براى آنها

 اخالقى نظر از بگوئیم اینكه نه كنید، مى زنا شما بگوئیم اینكه نه. كرد صحبت روانى فقر از توان مى اروپا

 شما اضطراب و دغدغه آیا بوده؟ چه شما راندمان گوییم مى بلكه خورید، مى عرق چون اید شده شد بد خیلى

 به نسبت را شما امنیت عبارتى به است؛ برده باال وحشتناكى شكل به شما براى را دغدغه یا برده بین از را

 صرفاً محبت و شده خارج استقرار از آنجا در محبت معناى - گزارشات به بنا - اینكه است؟ كرده چكار هم

 پسر این با امروز كه است معنا این به شود وسیله محبت هرگاه شود وسیله نباید محبت! است شده وسیله

 رب رسپ نه و دارد اعتماد پسر محبت بقاء بر دختر نه لذا شود، مى دوست دیگر پسر یک با فردا و است دوست

 سخن مقابل در این. كرد عوض توان مى كه است پیراهنى مانند آنجا در محبت. دارد اعتماد دختر محبت بقاء

 اعتماد شما بین و كنید مى پیدا سكون آنها بوسیله شما الیها لتسكونوا:... فرماید مى زن درباره كه است قرآن

 .شود مى پیدا

  

  صنعت تعریف در رساله احكام بندى دسته لزوم - 7  

  اجتماعى قرارهاى لحاظ به رساله احكام بندى دسته - 7/1 

 ورود در موضوع خود به نسبت كه كلى دید آن. پردازیم مى بحث جمعبندى به حال: رضایى حجةاالسالم    

 به توجه با كه( فعل آثار و فعل موضوعات موضوعاً، فعل) بود بندى تقسیم این شد پیدا تحقیق روش به ما

 چگونه ما كه آنجا تا كردید روشن آنرا زیرساخت حضرتعالى بود، شده ارائه صنعت مورد در كه اجمالى تعریف

 دیگرى مطلب یک حضرتعالى بعد مرحله در. كنیم ارائه - نقل پایه بر نه البته - مكتب برپایه را تعریف این

 قدر این با فرمودید شما. بدهیم تطبیق مكتب بخش در را صنعت تعریف خواستیم مى كه كردید طرح

 .باشد گرفته انجام قبالً باید تطبیق این بود شده گفته مكتب و اصول مورد در قبالً كه متیقنهایى

 زماناً و است الزم كه قرارهایى یعنى است اجتماعى ثابت قرارهاى رساله احكام یكدسته گوئیم مى(: ج)    

. ندارد استقرار اصالً كه است قرارهایى دیگر دسته. باشد ثابت زمان از اى برهه در تواند مى ولى نیست ثابت
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 هر وكالت در. نیست اینگونه شركت قرار ولى نیست زماندار كه است جایز قرارى( وكالت) مانند جایز قرارهاى

 به نه باشد عموم نفع به كه است محترم اسالم در وقتى قرار این كند مى عزل را وكیل بخواهد موكل زمان

 مرحله در را گرایى جامعه و اول مرحله در را گرایى تكامل رساله در اسالم دیگر، عبارت به خاص، قشر یک نفع

 .است داده قرار دو آن از تابعى را فرد و داده قرار اصل دوم

  زمان مقتضیات به توجه لزوم و رساله احكام از پیش صدسال درك به تنسک لوازم - 7/2 

 در مالكیت از درك ندارند، روز مالكیت از دركى اصالً آنها یعنى است؛ متحجرین نگرش برعكس دقیقاً این    

 تعریف در كه هم را دالیلى است، قبل صدسال تقریباً به مربوط مالكیت از آنها درك ندارند، نظام و سیستم

 اال مال الیحل» شود مى گفته اینكه یعنى است، قبل صدسال به مربوط مبنائاً كنند مى ذكر مالكیت عنوان

 چک تعریف با تعریف این كل است؟ چگونه نفس طیب است؟ چگونه آن انتقال چیست؟ مال نفسِ« بطیب

 .كند مى فرق اعتبار گشایش با و گرفتن اصولى موافقت تعریف با كند، مى فرق

 مفاهیمى مفاهیم این بدهند، نظر كه آقایان به ندارد ربطى... و سفته و چک مفاهیم گویند مى بعضى    

 احترام آنها به دادند مستحدثه عناوین مورد در كه نظراتى البته. باشند شده وارد دین در كه نیستند

 ساختارهاى یک. بدهید نظر هستند شرع در كه عناوینى به نسبت جز ندارید حق شما گوئیم مى گذاریم مى

 وسیله رساله یعنى كنید توجیه رساله این با خواهید مى را ساختارها آن شما است شده درست اجتماعى

 شوند؛ مى غفلت دچار اللّه انزل ما به نسبت مردم اینكه اول دارد، اشكال چندین كار این. گیرد مى قرار توجیه

 با درآمد، تومان میلیون دویست یا میلیارد یک سال در شود مى منتقل نفر یک به كه مالى دیگر، عبارت به

 بتواند فردى كار وسیله به او كه است محال كنید عوض را اجتماعى رابطه اگر اما. شود مى حالل دادن خمس

 میلیارد یک سال آخر تا تواند نمى هرگز فروش دست یا راننده نفر یک مثالً. باشد داشته درآمد مقدار این

 محال كردید حل عموم نفع به را ثروت انتقال ابزارهاى كلیه و رساندید كارگاهى به را تولید اگر ندك كاسبى
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 یک یا راننده یک براى پولى چنین آوردن بدست  5.باشد داشته انداز پس مقدار این بتواند فرد یک كه است

 .دارد عقلى امتناع و نیست تحقق قابل عقالً كاسب

 دنیا به اسالم بهینه معرفى و صحیح درك صورت در اسالم از ملتها استقبال - 7/3 

 كند؟ مى پیاده چگونه را عدالت چیست؟ اجتماعى ساختارهاى در اطالعات و قدرت ثروت، انتقال ابزارهاى    

 دارید؟ بشر براى جدیدى حرف چه اقتصادى و فرهنگى سیاسى، عدالت در شما یعنى

 حكومت درباره ما كه كردند سئوال ایشان از و رسیدند امام حضرت خدمت مسئولین و علما از برخى    

 متاع كنید، معرفى دنیا مردم به و بشناسید خوب را اسالم شما: فرمودند جواب در امام كنیم؟ كار چه اسالمى

 .هستند آن طالب دنیا مردم همه. دارد طالب شما

 .بودند فرموده را جواب این بودند رسیده ایشان خدمت علماء و مسئولین كه نوبتى سه هر در امام حضرت    

 ایجاد به كردند مى تحریص را بقیه و آورید بدست اسالم از را افزار نرم شما كه كرد مى تحریک را فضال    

 ...و مبارزه و تشكّل

 در خانواده معیشت و اجتماعى عدالت المللى، بین صیانت به مربوط دسته سه به احكام بندى دسته - 7/9 

  اسالمى نظام

 دنبال ما مكتب بخش در یعنى كردید تمام مكتب بخش در را بحث شما مطلب این با پس(: س)    

 .كنیم بندى دسته را رساله احكام كه بودیم هایى شاخصه

 كلمه تعریف در دارند، دایمى استقرار كه آنهایى كنید بررسى توانید مى را سرفصلها كلیه شما(: ج)    

 این اقتصادى و فرهنگى سیاسى، صیانت تكامل برابر در مسئول: بگوئید توانید مى جمله یک اسالمى حكومت

 كلیه یعنى بزنیم را اول حرف جهان در عدالت مقیاس تغییر در باید ما یعنى شود مى اسالمى دولت معناى

 .كند ارائه جهان براى باید را اسالم تعاریف
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 .كالن سطح در امّا است توسعه سطح در این(: س)    

 ذكر موازنه و مقیاس تغییر یعنى المللى بین صیانت تبع به كه اقتصادى فرهنگى، سیاسى، عدالت(: ج)    

 جامعه و مسلمین براى كه ثابتى ساختارهاى و است اسالمى جامعه به مربوط كه عدالت براساس بعد شود مى

 توسعه در مردم طبیعتاً. است آن تبع به فردى رشد كه رسد مى خرد مرحله به بعد. شود مى ایجاد هست

 سطح در هم فردى نیازهاى سطح در هم باشند، داشته حضور توانند مى سطح سه در مشاركت، و حضورشان

 .تكاملى نیازمندیهاى سطح در هم و اسالمى جامعه نیازهاى

  

«وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم»      



 تعالیبسمه 
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 بسمه تعالی

  .گردد مى متن جایگزین خالصه گزارش لذا نشد تهیه اصلى متن جلسه ضبط در آمده پیش اشكال به توجه با

  

  دارى سرمایه نظام با اسالم اقتصادى احكام تنافى - 1 

 آنچه كه گردید بیان چنین و شد پرداخته مكتب با صنعت رابطه بیشتر تبیین و تشریح به جلسه این در    

 در موجود اقتصادى احكام كه است این شود مى بیان رساله از استنباط عنوان به برداشت یک صورت به امروز

 اگر و ندارد صحت ابداً چیزى چنین كه حالى در كند مى تأیید را دارى سرمایه اقتصادى سیستم عملیه، رساله

 شكل دارى سرمایه نظام اساساً شود پیاده سازى تركیب و تأویل بدون هست كه همانگونه رساله احكام

 جایز به توجه با كه است شركت حكم آن بارز نمونه! باشد نیز اسالم تأیید مورد اینكه به رسد چه گیرد نمى

 شركت، در قرار استقرار و استمرار عدم صورت در لذا یابد نمى استمرار قرار این شركت، قرارداد در عقد بودن

 داراى اینكه ولو شركاء از هریک زمان، هر زیرا ماند نمى باقى آن صیانت و سرمایه تجمع براى تضمینى

 مجاز شرعاً شركت آن مدیران بگیرند پس باز مدیره هیأت وكالت به نسبت را خود رأى باشند سهم كمترین

 اگر و برگردانند او به مال عین از باید را منصرف شریکِ سهم و بود نخواهند شریک آن اموال رد رفصت به

 به حرف این البته. داشت نخواهد بقاء براى تضمینى شركت، هیچگاه اساساً باشد امرى چنین رعایت به بنا

 در صحبت بلكه باشد باطل سهامى خصوصیات با شركت هم، فعلى اضطرار حالت در كه نیست این معناى

 نظام به مبتالى موجود وضعیت در چون ولى نیست دارى سرمایه نظام مؤید رساله احكام كه است این

 .ایم پذیرفته شركت در را الزم عقد اضطرار، به بنا و ناچارى روى از هستیم دارى سرمایه

 تنها نه بسازیم، رساله احكام طبیعى مقتضاى مبناى بر را جامعه اقتصادى ساختارهاى باشد قرار اگر اما    

 تایید - یابد مى ترجیح عمومى منافع بر نظام این در دار سرمایه قشر یا فرد منافع كه - را دارى سرمایه نظام

 صدر تاریخ در را آن نمونه كه دهد نمى اجازه هم را دیگر فرد به نسبت فرد یک منفعت ترجیح بلكه كند نمى

 .یافت وفور به توان مى اسالم

  رساله احكام عرفى صراحت گرایى، جامعه - 2 
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 انسانى تكامل جهت در جمعى منافع و مصالح همواره و است اصل تكاملى گرایى، جامعه اسالم در اساساً    

 عمومى منافع چون وقف احكام در كه كنیم مى مالحظه اینرو از. دارد ترجیح افراد یا فرد منافع بر و است

 انتفاع هرگونه راه اساساً كه شده گذاشته آن در تصرف یا تبدیل به نسبت سختى بسیار شرایط است مطرح

 و عقد نوع این كه آنجایى از و است نموده مسدود نیز حاكم حتى و او وارث و واقف براى حتى را، شخصى

 سال صدها كه نموده تضمین اى بگونه آنرا استقرار و استمرار است جامعه عمومى منافع جهت در قرار

 آن باشد مجاز كسى یا باشد، وقف قرار در تزلزلى كمترین امكان آنكه بدون باشد داشته بقاء و دوام تواند مى

 به نسبت را تضمینى هرگونه كه رساله احكام است ممكن چگونه پس. بزند برهم یا اعتبار، بى یا فسخ را قرار

 مابین فى قرارى هرگونه كه حالى در بدانیم دارى سرمایه كننده تأیید است نموده نفى افراد مابین فى قرارهاى

 هیچگونه آن استمرار براى كه است موقت قرارهاى نوع از شود مى شخصى منافع كسب به منجر كه فرادا

 اراده و اختیار استمرار به منوط شخصى، انتفاع استمرار لذا نشده وضع باشد آن دوام و بقاء ضامن كه شرطى

 قرار ادامه در الزامى هیچ گردد استوار قرار فسخ بر طرفین از یكى اختیار و اراده هرگاه و است قرار طرفین

 مطمئناً پس. داشت نخواهد ارجحیت دیگرى تصمیم و اراده بر قرار، طرفین از هیچیک اراده بنابراین. نیست

 .بود نخواهد دارى سرمایه نظام تقویت و تشكیل براى مناسبى بستر احكام این

 امور این در چنان رساله احكام اینكه چه نیست ویژه تخصص به نیازى هیچ موارد این تشخیص در البته    

 نفى مستلزم احكام این رعایت كه آنجایى از اما است فهم قابل نیز ساده عرفى درك یک با كه دارد صراحت

 اقتصادى ساختارهاى كلیه در تغییر مستلزم نیز حقوقى شخصیت نفى و است حقوقى شخصیت هرگونه

 ساختار جمله از ساختارها از بسیارى آنصورت در است احكام طبیعى مقتضاى با آنها سازى هماهنگ و جامعه

. داد خواهد دست از را خود كارآیى - گرفته شكل مدیریت و مالكیت رابطه قطع مبناى بر كه - بانكى و پولى

 كسانیكه براى است فهم قابل هم عرفى ساده درك با كه احكام در صراحت این پذیرش خاطر همین به

 .بود خواهد مشكل اند پذیرفته را دارى سرمایه فرهنگ
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 از و است مردم عموم نفع به ثروت و سرمایه تجمع وقف، احكام طبیعى اقتضاى اینكه به توجه با بنابراین    

 باشد، مستمر غیر و موقت فرد، منافع بر مبتنى قرارهاى كه است این شركت احكامِ طبیعى اقتضاى طرفى

 در گرایى جامعه این و است دارى سرمایه مفهوم با عمیق تضاد و« رساله احكام گرایى جامعه» بر روشنى دلیل

 افراد منفعت همواره كه بود خواهد اى جامعه بستر در فرد تكامل نهایتاً و عبودیت و تقرب توسعه براى اقتصاد

 و ابزار از تابع انسان اسالم، اقتصادى روابط در هیچگاه لذا. است عمومى منافع در منحل - نظام آن در -

 خدمت در باید سرمایه و كرده عمل سرمایه به نسبت برتر منزلت در انسان بلكه گیرید نمى قرار سرمایه

 .نماید نقش ایفاى اختیار توسعه

  

«وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم»      

 





 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

 آنها دوم الزمه استنباط در احكام آثار و مقتضا به توجه شیوه بررسى عنوان جلسه:

 7جلسه 

  مطالب فهرست    

  

 2...   توسعه كالن، خرد، اقتصادى احكام بندى دسته خصوص در احتماالتى بررسى - 1 

 3...   خرد كالن، توسعه، از اجمالى تعریف - 1/1    

 9...   تكامل جریان در مكتب صیانت حفظ در توسعه احكام آثار تشریح - 2 

 9«   ...تشریعاً» و« تكویناً» تاریخ در تكامل جریان ضرورت - 2/1    

 9...   تكنولوژى و منابع بر تسخیر قدرت در برترى به دستیابى لزوم - 2/2    

 9...   والیت نظام بوسیله اسالم صیانت حفظ در رهبرى و توسعه احكام منزلت - 2/3    

 5...   رهبرى نظام فكرى مدد و رهبر اقتدار بواسطه مسلمین صیانت التزاید دائم تضمین لزوم - 2/9    

 6...   آنها بندى دسته در احكام طبیعى مقتضاى و آثار به توجه لزوم - 3 

 6...   آنها خصوصیات بیان در احكام صراحت - 3/1    

 7...   مبتالبه با آنها تطبیق در احكام آثار تحلیل - 3/2    

 7...   احكام طبیعى مقتضاى برخالف عمل اشكاالت بررسى - 3/3    

 8...   قانونگذارى در احكام طبیعى مقتضاى به توجه عدم نادرستى - 3/3/1    

 8...   حكم این طبیعى مقتضاى وقف، حكم استمرار و دوام - 3/9    

 8...   وقف حكم طبیعى مقتضاى برخالف عمل دلیل به اوالد وقف در اشكال - 3/9/1    

 2...   موقعیت با مناسب حكم گزینش و تدبیر در احكام اثر و مقتضا نقض - 3/5    
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 11...   شرایط از تابعیت در خرد احكام اثر با شرایط بر حاكمیت در كالن احكام اثر تفاوت به توجه لزوم - 9 

 11...   احكام دوم الزمه استنباط شیوه به دستیابى امكان بررسى - 5 

 12...   بندیها دسته در احكام آثار مالحظه - 5/1    

 13...   مطلوبیتها بنابر آثار مالحظه در نگرى مجموعه شیوه به زنى گمانه - 5/2    

 19...   احكام عینى آثار به توجه طریق از حكم موضوع و مبتالبه شناسایى - 6 

 15...   رساله احكام از اسالمى جامعه مطلوبیتهاى نظام استنباط - 7 

 : مباحث تولید و پژوهش جلسه در كنندگان شركت اسامى  

  الهاشمى حسینى والمسلمین حجةاالسالم حضرت:  عالى مشاور و استاد - 1    

  رضائى حجةاالسالم:  طرح مجرى و مدیر - 2    

 دانشمند مهندس آقاى:  طرح كارشناس و مشاور - 3    

 دانشمند رضا - دیندار - علیپور: آقایان:  طرح كارشناسان - 9    

  
 : پژوهشى جلسه شناسنامه  

 1378/16/17:  جلسه تاریخ    

 7:  جلسه شماره    

  صنعتى مدیریت سازمان:  جلسه مكان    
  
 : پژوهشى جلسه كنندگان تنظیم اسامى*  

  رضوانى آقاى: نوار كننده پیاده    

 دیندار آقاى:  ویراستار و عنوانگذار    

  رضائى آقاى: نهائى كنترل    

  مسجدى محمّد سیّد: تكثیر و تایپ    

 1378/16/12: تنظیم تاریخ    

 1378/16/13: نشر تاریخ    

 

 



 بسمه تعالی

 

  توسعه كالن، خرد، اقتصادى احكام بندى دسته خصوص در احتماالتى بررسى - 1 

 احكام در دوم الزمه به كه تناظرى و تناسب بوسیله مكتب، با صنعت ارتباط ایجاد: رضایى حجةاالسالم    

 دوم الزمه به استنباط براى كه روشى صحت و است ضرورى صنعت كیفى احكام تعیین براى كنید، مى برقرار

 - شرع هاى متیقن قدر براساس كه - والیت نظام فلسفه به آن استناد بوسیله گیریم مى بكار احكام همین از

 .شود مى تمام

 ضامن شده گفته یعنى است ذمه مبرء رساله این به عمل بنابراین: حسینى والمسلمین حجةاالسالم    

 جزا آن به عملى براساس یعنى است مجزى رساله این به عمل نویسند مى یا نبرند آتش در را شما كه شوم مى

 .شود مى داده

 عنوان تحت اصلى دسته سه موضوع شناسایى بندى طبقه جدول در كلى بندى دسته براساس(: س)    

 توصیف،) عناوین تحت مكتب بخش در دسته سه و است موضوع سطوح بیانگر كه داریم خرد و كالن توسعه،

 توسعه - مصداق یک حد در ولو - شویم مى احكام وارد وقتى ببینیم خواستیم مى حاال. داریم( تكلیف ارزش،

 كلمه مصلحت یعنى) اسالم كلمه صیانت به را توسعه یكبار البته دارد؟ موضوعاتى چه و چه یعنى موضوعاً

 .شد مى الملل بین روابط سطح در كه كردید تعریف( اسالم

 احكام خصوص در دارد؟ وجود سطوح این با متناسب موضوعاتى چه رویم مى رساله سراغ به ما وقتى حاال    

 توسعه سطح در تعریف، به بنا و دارد وجود وقف احكام هم كالن سطح در و رفتیم شركت حكم سراغ به خُرد

 به. است رهبر و امام مخصوص كه اموالى: آمده چنین انفال توصیف در كه است خدادادى ثروتهاى و انفال هم

 براى تا دارد را اموال این اختیار رهبرى توسعه، سطح در كه است موضوعاتى جزء انفال كه رسید نظر

 كردن عمومى و خصوصى مالكیت كردن متوقف: شده گفته هم وقف توصیف در. كند خرج تكامل سرپرستى

 در یا آن، و باشد نفر چند یا دو آنِ از كه چیزى: آمده هم شركت توصیف در. مردم و خدا راه در آن منافع
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 كه، جنگى غنایم،: دادیم تشخیص چنین را توسعه سطح در تكلیف. منفعت در یا دین در یا است معین مال

 .نیست كسى شخصى زمین در كه، معادنى هم یكى و است گرفته صورت( ع)امام اجازه بدون

 موجب دایمى وقف. موقت نه باشد دایمى باید وقف( كالن سطح در تكلیف: )كه است این هم وقف حكم    

 .بود خواهد كننده وقف شخصى مالكیت رفتن بین از

 جایز طرف دو هر از كه قراردادى: از عبارتست آن حكم كه بود مطرح شركت بحث هم خُرد قسمت در    

 .شود بازگردانده صاحبش به هریک سهم و كنند فسخ آنرا توانند مى هریک كه معنا این به است

 .دارد دیگر موضوعات به تعمیم قابلیت مطلب این كه شده بیان اینها از هریک از مورد یک نمونه بعنوان    

 قرار سطح این در كه است موضوعاتى جزء موضوع، لحاظ به مجموعه این از مورد یک كه آمد ما ذهن به    

 .دارد تعمیم قابلیت روش این براساس لذا گیرد، مى

 بدهیم، تعمیم دیگر موضوعات تمام مورد در تا شوند بندى دسته است الزم اینها كه رسد مى ذهن به ابتدا    

 هر لذا. شود مى داده خرد و كالن توسعه، براى كه است تعریفى با متناسب كنیم مى كه كارى اولین یعنى

 .نكنیم پیدا بیشتر دوتا توسعه سطح در دارد امكان هرچند كنیم، بندى دسته را موضوعى

 خرد كالن، توسعه، از اجمالى تعریف - 1/1 

 هم خرد و است امور بین نسبتهاى معنى به هم كالن و تكامل سرپرستى یعنى كلى بطور توسعه(: ج)    

 .باشد اجرائى چه و كمى چه و باشد كیفى چه موضوع، خود به نسبت احكام موضوعات یعنى

 مگر شود برطرف است محال موضوعاً خوف آن« االسالم بیضة على خیف لو» شده گفته دفاع باب در    

 آنگاه. است واجب غیبت زمان در ظهور، زمان همانند اسالم كلمه از دفاع باشید برتر تكنولوژى در شما اینكه

 در هم خرد سطح. گیرد مى قرار كالن سطح در لذا نیست اسالم بیضه آن مسائل كه دارید هم عمومى اموالى

. است شخص مال چون شود نمى ذكر متعاملین براى حقوقى شخصیت كه است این مهم و است متعاملین

 مكتب اموال كه آنجایى حتى باشد، حقوقى شخصیت تواند مى شود مى عمومى اموال چون انفال اینكه بخالف

 .نیست هم عموم مال دیگر بشود
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  تكامل جریان در مكتب صیانت حفظ در توسعه احكام آثار تشریح - 2 

 «تشریعاً» و« تكویناً» تاریخ در تكامل جریان ضرورت - 2/1 

 در را مكتب صیانت خواهید مى كه است معنا این به شود مى توسعه خرج گویید مى مكتب در كه آنجایى    

 تا چون كنید حفظ استاتیک و ایستا صورت به را صیانت بتوانید است محال البته كنید، حفظ تكامل جریان

 داشته تواند مى جدیدى حساسیت و موضعگیرى یعنى جدید؛ تحركى و جدید زنى گمانه بشر كه هنگامى

 جدید موضوعات، كه وقتى هست، است نبوده قبالً كه موضوعاتى پیدایش فرض كه است معنا این به باشد

. است تكوینى و قهرى امرى تكامل بنابراین شود، مى حاصل جدیدتر نتیجه و جدید انسجام جدید، روابط شد

 زمان یعنى بینید مى هم را تشریعى استدالل تكوینى استدالل بر عالوه رسید مى تاریخ تكامل به كه وقتى لذا

 و شود مى وصایت برترین( عج)الوصیین خاتم حضرت زمان و رسول باالترین بعنوان( ص)النبیین خاتم حضرت

 .است آن اول از باالتر( تكویناً نه) تشریعاً ختم كمال كه معنا این به كند، مى اقامه را كل كه است ایشان

  تكنولوژى و منابع بر تسخیر قدرت در برترى به دستیابى لزوم - 2/2 

 آن موجب بلكه پذیرفته، را رشد فقط نه هم مقدس شرع و باشد رشد حال در شما جامعه شد بنا اگر حال    

 اینكه مگر كنید حفظ خطر از را آن مصونیت و اسالم كلمه بتوانید است محال صورت این در باشد هم

 داشته را باالتر منابع تسخیر قدرت و - حسّاسیت نظر از - برتر انسانى نیروى یعنى. باشید داشته برتر تكنیک

 بگیرید بدست را برتر طبیعى قدرت همیشه بلكه بگیرید، را دیگران اموال كه معنا این به تسخیر نه. باشید

 گام یک همواره یعنى باشید، آورده بدست را نور شما آورند، مى بدست را الكتریسته جریان دیگران اگر مثالً

 .باشید جلوتر

  والیت نظام بوسیله اسالم صیانت حفظ در رهبرى و توسعه احكام منزلت - 2/3 

 مسئولیت كه است اسالم بیضه حفظ سطح در تقوا و برّ بر تعاون یعنى هستند مشاركتى احكام دسته یک    

 براى شما بگویند مثالً بنویسیم، را رهبرى ضوابط بخواهند ما از اگر یعنى است رهبرى خود به مربوط آن

 والیت نظام ما چیست؟ اختیارات و وظایف و حدود نظر از رهبرى منزلت كنید معین خبرگان مجلس
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 توزیع اى بگونه گیرى تصمیم و سازى تصمیم لكن هست فرد والیت، نظام باالى البته فرد؛ والیت نه نویسیم مى

 علمش نوع كه است معصوم امام علم از غیر بشر علم چون. باشد داشته را شدت پیدایش قابلیت كه شود مى

 ما علم با معصومین علم فرق. است میسور او براى همزمان جزء یا كل به احاطه یعنى نیست ما علم نوع از

 توانید مى. ندارد فرض باشد الحصول تدریجى صورتیكه آن به كمال و نقص معصومین علم در كه است این

 باطل اصالً اول تئورى كند ثابت دومى علم كه است این از غیر تبیین و اجمال اما دارد تبیین و اجمال بگوئید

 را تفسیرش قدر شب و دهد مى وحى بصورت را قرآن كل كه است این تبیین و لاجما ىمعنا. است بوده

 آن در تواند نمى اشتباه ولى بدهد او به موقع آن خواست، را تفسیرش( ع)معصوم وقت هر اینكه یا دهد مى

 هر در نیست، اشتباه از مصون بشرى علم كه حالى در هست اشتباه از عصمت معصوم علم در. كند پیدا وجود

 حال هر در باشد شخصى یا عمومى تصمیمگیرى باشد، فرد یا جمع به مربوط خواه باشد، كه اى رتبه

 بر بنا یعنى ندارد خطا در غرض و است امین شخص آن بگوئید توانید مى البته. باشد خطا از مصون تواند نمى

 كلیه مثل زند، نمى حرف نفس هواى و استبداد روى از و كشیده زحمت نفس تهذیب در آقا این عدالت، ملكه

 با ربطش و آخرت عالم به نسبت مسلمین ولى بودن امین اگرچه باشند امین باید لزوماً كه عالم متخصصین

 .دارد فرق امنا سایر با و دنیاست

  رهبرى نظام فكرى مدد و رهبر اقتدار بواسطه مسلمین صیانت التزاید دائم تضمین لزوم - 2/9 

. شود پیدا جدید شدت جدید، روابط جدید، موضوعات در كثرت و وحدت كه است این توسعه، و تكامل    

 كه گوئید نمى را اى وهله بودن مصون البته شود حفظ باید تاریخ جریان در پذیرى آسیب از مسلمین مصونیت

 صدمه بتواند كه بسازید را چیزى یک نباید. شود پیروز دشمن فردا هرچند باشند مصون مسلمین امروز فرضاً

 در برترى و مدام توسعه بدون چیزى چنین و كنید تضمین جریان طول در را بودن مصون باید شما. بزند

 است رهبرى ونظام رهبر شخص اختیارات و وظایف حدود جزو مصونیت این حفظ. نیست ممكن توسعه

 مصلحت، شوراى و استراتژیک تحقیقات مركز مانند هست اختیارش در رهبرى براى كه ابزارهایى با یعنى

 كه آن بخش یک و كند مى پیدا مختلف سطوح طبیعتاً هم دانشگاهى تحقیقات آنگاه. گیرد مى انجام اینكار
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 بر مردم عالقه و اعتقاد توسعه پایه به را پایه علوم البته. شود مى انجام دانشگاه در است پایه علوم شبیه

« ابزار» بعد« انسان» اول یعنى است، دوم مرتبه است ریاضى كه آن ناسباتت و فیزیک علوم و گردانیم مى

 مانند دارد را پایه علوم منزلت ما براى منزلتاً كه علومى از دسته آن باشد اینگونه اگر. دارد قرار« امكان» بعد

 آنرا كیفى احكام حوزه در. شود انجام حوزه در هم و دانشگاه در هم تحقیقاتش، -« دانش و بینش گرایش،»

 سپس كند مى تطبیق استراتژیک تحقیقات مركز بعد. بدهد را كمى معادالت هم دانشگاه كنند، تحقیق

 رهبرى دفتر صورت این در. شود مى داده رهبرى دفتر به بعد شود مى ارائه مصلحت شوراى به آن گزارش

 وضع. است دیگر دفتر یک گیرى تصمیم دفتر چون شود مى خارج اى دبیرخانه ساده دفتر از عمالً

 هستند آنجا موجهین االن. نیست مصلحت شوراى االن مانند سیاسى شخصیتهاى گونه به هم شخصیتهایش

 .كنند مالحظه را نسبتها و كنند فكرى مدد را رهبرى مقام باید نظام تئوریسینهاى كه حالى در متفكرین نه

 آنها بندى دسته در احكام طبیعى مقتضاى و آثار به توجه لزوم - 3 

 آنها خصوصیات بیان در احكام صراحت - 3/1 

 ذهن به قبالً كه حالى در شود مى بهینه ما كار خرد، كالن، توسعه، از تعریف این به توجه با(: س)    

 را موضوع و كنید مى اشاره دفاع مسئله به حضرتعالى ولى كنیم مالحظه باید را اقتصادى احكام فقط رسید مى

 .دهیم قرار نظر مد را رساله كل باید یعنى نمودید مطرح رساله اقتصادى احكام از فراتر

 سوق على خیف لو گویند مى و كنند مى ذكر را اقتصادى احكام هم دفاع در كه نرود یادمان(: ج)    

 .است آمده آنجا در هم اموال و اقتصاد كلمه حتى المسلمین،

 و اقتصاد با نحوى به اگر نباشد اقتصاد خاص باب ولو رساله هرجاى فرمائید مى حضرتعالى یعنى(: س)    

 .شوند مالحظه باید دارد ربط صنعت

 یعنى اول سطح لحاظ به و تفكیک صورت به و شد مالحظه اینها تمام كه فرض بر است، این صحبت حاال    

 هم موجود وضع به را بندى طبقه این گاهى كردیم، بندى طبقه را همه دوم الزمه به و خرد كالن، توسعه،

 كند؟ مى رد چقدر و كند مى تأیید چقدر را موجود وضع رساله ببینیم باید صورت این در كه دهیم مى تطبیق
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 ما كه سطحى همین در صرفاً آیا گیرد؟ مى صورت چگونه استنباط شود، انجام بخواهد كار این اینكه از قبل

 است؟ الزم احكام دوم الزمه استنباط براى دیگرى كارهاى چه نه؟ یا است كافى كردیم بندى طبقه و تعریف

 بگیرد؟ انجام دیگرى كار باید یا است، استنباط كنیم مى بندى طبقه را اینها اینكه هم آیا

 چه خصوصى امور براى شود معلوم است الزم كنید مى مالحظه ارزش و تكلیف توصیف، در شما وقتى(: ج)    

 .كردند بیان را خصوصیاتى

 بخش؟ كدام در(: س)    

 ثروت تجمع امكان اینها از یک هیچ آیا... و بیع اجاره، موضوعات مجموعه یعنى تكلیف، بخش در(: ج)    

 كسى یک نفرند، دو متعاملین جا همه در خیر، یا كنند كار هم با نفر صد كه دهند مى امكان یعنى دهد؟ مى

 انباشت تواند نمى این چیزى، دادن اجاره یا چیز، یک خرید براى دیگرى فرد یک با گذارد مى قرارى یک

 .كند ایجاد اجتماعى

  مبتالبه با آنها تطبیق در احكام آثار تحلیل - 3/2 

 كنیم؟ تحلیل را احكام باید پس: دانشمند مهندس    

 در گویم مى. كند زندگى فقه براساس خواهد مى فردى. كنیم تحلیل اینكه نه كنیم مى مالحظه را آثار(: ج)    

 كنید كار آن پولِ با و كنید اجاره را منزل اگر گویم مى ملكى؟ منزل در: گوید مى دارى؟ سكونت منزلى چه

 به. ندارم اضافى درآمد آن به احتیاجى هم االن و است زیاد دردسرش: گوید مى كند؟ نمى صرف شما براى

 آن پولِ با و كنم اجاره را منزل كند مى صرف من براى: گوید مى او چطور؟ شما: گویم مى دیگر فردى یک

 آن در و دادیم انجام بیع ما هیچكدام، گویید مى كنید؟ مى شرع خالف شما از یک كدام گویم مى. كنم تجارت

 این گوئید مى كند، معامله و كند اجاره منزل كه دیده این در را خود صرفه هم دیگر فرد دیدیم را خود صرفه

 از كه ایم كرده عمل شرع خالف وقتى. است صحیح كنیم عمل كه حكمى هر تحت ما نیست شرع خالف كه

 خاطر به: گوئید مى دادید؟ انجام را معامله این شما علت چه به گویم مى باشیم، كرده عدول شرعى ضوابط آن

 .كنید مى تحلیل را عمل اثر یعنى. است مال افزایش دیگرى براى است، آرامش شما عمل سودِ صرفه،و  دسو
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 یا( نیست درست كارى چنین كه) بدهیم نسبت شارع به و كنیم تحلیل را حكم خود اینكه بین است فرق    

 .كنیم انتخاب را نظر مورد حكم و كنیم تحلیل را حكم اثر اینكه

  احكام طبیعى مقتضاى برخالف عمل اشكاالت بررسى - 3/3 

 است عقدى شركت اینكه یعنى احكام مقتضاى. كنیم عمل نباید احكام مقتضاى خالف نرود، یادمان البته    

 را آن فسخ حق موكلین تک تک و است جایز عقدى وكالت. دارند باالشاعه مالكیت شركاء افراد تک تک و جایز

 دیگرى الزم خارج عقد یک عقد این ضمن در من كه نگوئید شما. است عقد عقلیه مقتضاى این. دارند

 شركت عضو نفر ده مثالً است؟ چقدر شركت اموال حاال. شود درست تا فروشم مى نبات شاخه یک و بندم مى

 نبات شاخه یک كه حالى در شود، مى میلیون صد باشند كرده گذارى سرمایه میلیون ده اگر نفر هر و هستند

 تصرف میلیون ده آن در اینكه قید به خرد، مى آنرا هم نفر یک و فروشیم مى را نبات این ما است، تومان ده

 بیع اساساً و است سفیهانه شرط یک نیست، عقالئى اصالً باشد داشته توجه كسى اگر را شرط این. كند

 بگذارید، هم هزارتومانى ده شرط یک تومانى میلیون یک معامله براى كه است صحیح بله،. شود نمى منعقد

 را نبات شاخه یک یا كبریت قوطى یک اینكه اما بدهم، زیان حاضرم تومان هزار ده نم دش طور فالن اگر كه

! ارزد مى میلیون ده كه است نباتى شاخه عجب بیاندازم، گیر را میلیون ده تا بفروشند الزم خارج عقد ضمن

 .كنند مى الزم آنرا كه عقودى نوع در اول اشكال این

  قانونگذارى در احكام طبیعى مقتضاى به توجه عدم نادرستى - 3/3/1 

 در باشد، شرعى كه بگذاریم معامله این كنار در هم بزرگى معامله یک اگر حتى كه است این دوم اشكال    

 شركت كه كند وضع طورى را ضوابط دولت اینكه نه بدهند انجام دارند حق متعاملین را عقد این حال عین

 .است متفاوت بسیار دو این شود، شناخته رسمیت به

 كند مى درست محیط كه آثارى و است متعاملین به مربوط كه داریم فردى آثار شود، مى مالحظه آثار پس    

 در چه شده رسم كه شرایطى طبق كنند مى متعاملین كه هم كارى در. است دولتى قانونگذارى به مربوط و

 كنند، مى درست الزمى خارج عقد یک نباتى شاخه یک بوسیله كه... و مساقات در چه مزارعه در چه مضاربه
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 داد قرار را عقالیى شرطى الزم خارج عقد ضمن توان مى كه است اى معامله یک هم اگر ثانیاً است، غلط اوالً

 پذیرش كه فضایى در توانند مى متعاملین بله،. كند اعالم ضابطه بعنوان تواند نمى دولت صورت آن در

 و دوام استثنائاً، مگر دهند نمى انجام هم آنجا در اگرچه. بدهند انجام هایى معامله چنین ندارد اجتماعى

 .كنند پیدانمى هم استمرار

  حكم این طبیعى مقتضاى وقف، حكم استمرار و دوام - 3/9 

  وقف حكم طبیعى مقتضاى برخالف عمل دلیل به اوالد وقف در اشكال - 3/9/1 

 وقف حكومت، از بعد و است دوامى با بسیار چیز وقف گویم مى است؟ چگونه وقف كه كند مى سئوال حاال    

 در لذا است، باالشاعه مالكیت چون ندارد، معنا اوالد وقف گویم مى كنیم، مى اوالد وقف خوب گویند مى. است

 محقق اوالد، وقف در چیزى چنین لذا است، مالكیت از مدیریت تفكیک وقف،. شود مى پیدا مشاجره هم آنجا

 گویند مى جهت در است، جهت در مدیریت از غیر شود مى معین اوالد وقف براى كه مدیریتى این. شود نمى

 خیر؟ یا است اوالد وقف قبیل از مذهبى اوقاف تولیت آیا. است عادل فقیه كه است امینى عاِلم نوعاً متولى

 حضرت اینكه نه حضرت، براى كنند مى وقف را مال! نیست خاص شخصى مال كه( س)معصومه حضرت وقف

 عادل فقیه طبیعتاً و است مذهب به مربوط كه گردد مى بر امورى به تولیت پس. كنند مى وقف مال براى را

 صالح همیشه متولى كه نیست اینگونه دهند مى قرار اوالد اكبر را متولى كه اوالد وقف در امّا. است متولى

 .كشد مى دادگاه و منازعه به و شود مى اختالف خیلى هست اوالد وقف كه آنجایى رد لذا باشد،

 جهت در كه است وقفى شود، اداره سازمانى صورت به تا كند مى جدا مالكیت از را مدیریت كه وقفى    

 .است عمومى و اقتصادى یا سیاسى یا فرهنگى

  

  موقعیت با مناسب حكم گزینش و تدبیر در احكام اثر و مقتضا نقض - 3/5 

 این استمرار امكان كه است ممكن صورتى در این و است ثروت تمركز امكان یكى: گفتیم را مطلب چند    

 شدنى جمع ثروت اصالً هست، اختیار اینكه بدلیل باشد باالشاعه ثروت، آن مالكیت اگر واال باشد تمركز

 .باشد هم فزاینده بتواند كه نیست
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 كردید؟ استنباط كجا از شما را( شود جمع جایى یک در مال اینكه) اول بخش: رضایى حجةاالسالم    

 .است فردى احكام به مربوط كه تكلیف بخش خود از(: ج)    

 دارد استمرار نه بینیم مى كنیم مى مالحظه احكام در كه الزمه به یعنى است گونه همین شركت در(: س)    

 در نباید یعنى نیست هم خوب شده گفته كه ثروت تمركز نفى لحاظ به این. شود مى جمع پول آن در نه و

 .نیست الزم و است جایز عقدى شركت گوئیم مى كه آنجا. باشد داشته استمرار نباید و شود جمع پول آنجا

 .است برده بین از را تجمع امكان حكم این(: ج)    

 .برد مى بین از حكم را امكان این(: س)    

 آثار مالحظه. است این عینیت در حكم این اثر نیست، كه استنباط است، آثار مالحظه واقع در یعنى(: ج)    

 چرا گویند مى شما به. دهد مى انجام خودش براى هركسى شخصى، تدبیر در را آثار مالحظه است، احكام

 ...شدى تاكسى سوار یا و بوس مینى سوار

 .اینجا در نباید و باید(: س)    

 .است زندگى تدبیر... خدا حكم نه شماست خود شخص حكمِ نباید، و باید(: ج)    

  احكام از آوردم؟ بدست كجا از(: س)    

 باید اینكه كرده، اجاره دیگرى و خریده خانه ایشان. كنید دقت مثال به گردم، مى بر دوباره خیر،(: ج)    

 است؟ خدا احكام از كجا بخرد یا كند اجاره

 .كند مى عمل خدا حكم به دو هر(: س)    

 خودش سود براى ایشان باشد، حكم خالف تركش كه شده، حكم به عمل بگوئید توانید مى آنجایى(: ج)    

 فعل علت احكام، چهارچوب در كرده، عمل خودش براى هم دیگرى احكام، چهارچوب در نهایت كرده، عمل

 عقل كه را بایدى است، نشده استنباط شرع از تشخیص این. است مادى سود درباره خودش عقلى تشخیص

 .كند پیدا شرع به نسبت كه نیست بایدى گوید، مى مادى سود به نسبت

 كند؟ مى پیدا نسبت شرع به كجا(: س)    
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 است؟ چگونه شما عمل كیفیت كنم مى سئوال من چهارچوبه آن در كه دارد خاصى چارچوبه ایشان(: ج)    

 حكم عمل، كیفیت كند، مى پیدا شرع به نسبت شرایط آن نه،: گوید مى بود؟ باطل شما معامله شرایط آیا

 .است شرع

 گیریم؟ مى را عملش صحت حكم كرد پیدا نسبت شرایط آن وقت هر(: س)    

 از را تا دو این است، دوم بحث اثر كه حالى در است، كیفیت دهید مى عمل صحت به حكم آنجا(: ج)    

 .كنید جدا یكدیگر

 .است شده استنباط كیفیت آن الزمه، به(: س)    

 .كرد انتخاب دیگرى اثر یک با را دیگرى كیفیت یک ایشان خیر،(: ج)    

 .كرد انتخاب را دیگرى اثر هم دیگرى(: س)    

 صالحدید حسب بر بود، آنگونه دیگرى براى بود اینگونه ایشان براى اثر كه است معنا بدین خیر،(: ج)    

 .كند مى عمل مقدوراتش و خودش شخص صالحدید حسب بر هم او داشت كه مقدوراتى و ایشان شخص

 .باشد اینگونه باید گوید مى(: س)    

 دارد؟ شرع به ربطى چه این(: ج)    

 كنیم؟ نمى جدا اثر از كه را كیفیت آن(: س)    

 شرایط از    تابعیت در خرد احكام اثر با شرایط بر حاكمیت در كالن احكام اثر تفاوت به توجه لزوم - 9 

 خرد احكام بین فرق باشد همین باید كالن با خرد احكام فرق گوئیم مى ما كنیم، مى جدا اتفاقاً چرا،(: ج)    

 در كرد، پیدا تغییر افراد صرفه گوئیم مى سپس دهیم مى تغییر را نسبتها كالن احكام در كه است این كالن و

 با باید باشند داشته شدن صرف قابلیت و باشند متغیر باید مفاهیم - عام قاعده صورت به - كالن احكام

 معنونش كه است این نام معناى كند تغییر نباید و باشد نام باید خُرد، در مفهوم لكن شوند، عوض نسبتها

 تغییر یعنى شد؛ عوض عده یک صرفه بینیم مى دهیم مى نسبت تغییر كه كالن الگوى در است، فرد بدست

 .دارد عهده بر كالن احكام را، عینى صرفه در
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 سطح در باشند متقوم هم به مجبورند ارزش، در چه در و تكلیف در چه توصیف در چه كیفیت، بنابراین    

 وضعیت و بریم مى دیگر بندیهاى دسته در و كنیم مى جمع را اینها بله، است نام چون باشند متقوم نباید خُرد

 دیگر عبارت به. است امور بین نسبتهاى گوئیم مى كه شوند مى كالنى احكام آنگاه كنیم، مى عوض را آنها

 به تصمیم گیرید مى كه را تصمیمى یعنى. است قوانین در كیفیت تنظیم عین كالن احكام در نسبتها تنظیم

 خود یعنى كنید؛ مى معین چهارچوبه بلكه گیرید نمى نسبت به تصمیم خرد احكام در ولى گیرید مى نسبت

 .كند مى تدبیر خود دنیاى براى و خود عقل براساس فرد

 و عرضه مكانیزم خرد، اقتصاد در شود مى تنظیم كالن احكام در بازار، بر حاكم شرایط دیگر عبارت به    

 توزیع، تولید، الگوى گیرد؟ مى انجام چگونه ثروت توزیع یعنى است، حاكم شرایط از تابعى همواره تقاضا

 تولید كالن الگوى از استقالل قدرت كاالها سبد. شود مى تعیین چگونه بازار در نرخ بگویم تا چیست، مصرف

 .ندارد مصرف و توزیع و

  احكام دوم الزمه استنباط شیوه به دستیابى امكان بررسى - 5 

 ببینیم و كنیم مراجعه احكام به كه بود این كردیم مى دنبال بحث كل در ما كه را آنچه: دانشمند مهندس    

. است كرده توصیف چگونه را صنعت به مربوط و شرایط وقتها بعضى حتى و ها زمینه و وضعیت احكام آن كه

 .بود هم اقتصاد گرچه كردیم صنعت روى را دقت بیشترین اقتصاد، موضوع از بعد

 تولید الگوى است؟ چگونه تولید الگوى ببینیم خواستیم مى ما بگوئید توانید مى دیگر تعبیر به(: ج)    

 تولید معرف كه كند مى معین را انسانى روابط تولید، الگوى دیگر، عبارت به. باشد چگونه تولید ابزار گوید مى

 اگر صنعت سرنوشت تعیین در باشد؟ باید ابزارى نوع چه انسانى روابط این در: گویید مى هم تولید ابزار است،

 به مربوط سه شماره و اوقاف به مربوط 2 شماره. است حكومت به مربوط یک شماره تولیدهاى مثالً گفتید

 .است خصوصى

 نظر مورد احكام كنیم، بندى دسته نحوى یک به را احكام كه بودیم این بدنبال ما بحث این از بعد(: س)    

 در كه احكامى یعنى كنیم بندى دسته را آنها اثر كه بود این بندیها دسته از نوع یک. كنیم استنباط را خودمان
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 اثر آیا چیست؟ خانواده بین مسایل در حكم این اثر چیست؟ اقتصاد یا صنعت در اثرش است دفاع باب

 بندیها دسته این در وقتى. كنیم بندى دسته كیفیت این به دارد؟ خرد اثر یا دارد كالن اثر داردیا اى توسعه

 كه اقتصادى حكم این كنیم مى مالحظه عینیت در یعنى كنیم استنباط را اثر چند حكمى هر از توانستیم

 پیدا تحرك قدرت بزرگ سهامى شركتهاى لذا دهد، نمى را سرمایه تجمع امكان اصالً است شركت به راجع

 سرمایه تجمع جلو احكام این گوئیم مى فعلى وضعیت در و كنیم مى عقلى بحث یک عبارتى به. كنند نمى

 دهد مى دیگرى كیفیت یک به را سرمایه تجمع امكان بینیم مى وقف باب در ولى گیرد، مى را شخصى سود

 .كنیم مى ستنباطا عقالً را این

 گیرید؟ نمى شرع از كه را الهى دستورات دنیایى اثر یعنى(: ج)    

 بندیها دسته در احكام آثار مالحظه - 5/1 

 بدهیم قرار هم كنار باید كردیم بندى دسته آثار لحاظ به را احكام كه وقتى. كنیم مى نگاه را ها رساله(: س)    

 صنعت از نوع این اجازه اصالً احكام این گوئیم مى فرض بر آوریم در مرحله یک در را مفاهیمى آن داخل از و

 استنباط یک یعنى كند؛ مى باز را راه صنعت و اقتصاد از دیگرى نوع براى عوض در و دهد نمى را قتصاد یا

 تجمع كه داریم حكم یک اصالً ما آیا كه ببینید گوئیم مى بعد. دهیم مى انجام كالن سطح در را دومى مرحله

 عوض در. نداریم هم حكم یک حتى بینیم مى كنیم مى نگاه بدهد؟ اجازه شخصى سود زمینه در را سرمایه

 .است طرفى این كه داریم حكم صدتا

. بینیم مى را متعددى شواهد كنیم نگاه مسلمین درتاریخ اگر من نظر به كنم، اضافه را اى نكته یک(: ج)    

 حضرت وقف تهران 13 گویند مى ولى. كردند متالشى را اوقاف بعد به پهلوى زمان از كه است درست حاال

 دهند قرار هم كنار را كشور اوقاف سندهاى اگر یعنى است( ع)رضا حضرت وقف شیراز 13. است( ع)رضا

 .است نشده پیدا چیزى چنین دارى سرمایه هیچ براى كه شود مى بزرگى ثروت

 پید آنرا بندیها دسته این از باید ما كه است روشى بحث در بلكه نیست موضوع خود روى من دقت(: س)    

 خواستیم ما حاال. كنم نمى دنبال را خاصى موضوع اینها از كدام هیچ به راجع نه وقف به راجع نه لذا كنیم
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 آمدیم اول مرحله در فعالً گوید مى رضایى آقاى جناب بیاوریم، در مطلب ها آن از تا كنیم بندى دسته را اینها

 این كردیم نگاه را آنها فصل چهار سه آمدیم است، اقتصادى احكام كه كردیم مالحظه را احكام از بخشى یک

 در دسته این و كالن در دسته این خرد، در دسته این گفتیم كردیم بندى دسته اینگونه را فصل چهار سه

 به را ما و است صحیح بندى دسته نوع این ببینیم كه بود این كار این از مان هدف گیرند مى قرار توسعه

 خواهدرساند؟ مقصود

 .است خوب اجمال مرحله در این(: ج)    

 .كنیم بندى دسته را اینها اثر، صِرف به ما كه شد روشن بعد مرحله در(: س)    

 حقیقى خصوصى بخش در مالكیت ولى. است مشاع مالكیت شركت، و حقوقى شخصیت در مالكیت(: ج)    

 یا بدهید، اجاره خواهید مى را منفعتى شما. است جارى ایقاعات و عقود كلیه در كه است ركنى یک این. است

 یا ارث بوسیله یا شود جمع اگر - 2 است حقیقى شخص نفع، آن مالک - 1 است معین منفعت كنید، هبه

 به مالكیت سهم، به نه گیرد مى تعلق عین به و( باالشاعه) است مشاع مالكیت وسیله، هر به یا شركت بوسیله

 وكیل را فردى یک و شوند جمع مالكین اگر - 3. است ذمه مالكیت سهم، مالكیت كه حالى در نیست ذمّه

 بنا نفر یک و نبود آخرى حكمِ این اگر حداقل بزنند، بهم توانند مى هركدام لذا است جایز وكالت، عقد كنند،

 كه حالى در شد مى اختیار سلب مالک از دوسال همین در شد، مى وكیل - دوسال براى ولو - الزم عقد به

 .شود تشكیل شركت كه است محال صورت این در و نیست چنین

 مطلوبیتها بنابر آثار مالحظه در نگرى مجموعه شیوه به زنى گمانه - 5/2 

 احكامى - فرمودید جنابعالى آنچه مانند - خواهیم مى بعداً ما كه بندى دسته از كیفیت این در حاال(: س)    

 این من نظر به بگوئیم یعنى باشد؟ زنى گمانه روش باید ما روش آیا باشد، داشته كلیت كه كنیم استخراج را

 است؟ صحیح یا غلط كه كنیم كنترل بعد است، مطلب

 گیرید؟ مى بكار روشى چه با كنید؟ مى چكار آن كردن اجاره یا خانه خرید براى شما(: ج)    
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 نظام است ممكن. كنیم مى بهینه را مطلوبیتها كل سپس گیریم مى نظر در را مطلوبیتها معموالً ما(: س)    

 .كنیم بهینه نظام آن با و باشیم داشته هم مطلوبیت

. شود مى نظام آنصورت در كه ها، گمانه از گستردگى یک با است ممكن حاال. زنید مى گمانه یعنى(: ج)    

 به برسم، فرهنگى كار به بخواهم اگر دیدم كردم مالحظه را پارامتر تا پنج تا ده صدتا من گوئید مى یعنى

 كه احكام، آثار به نسبت هستند عقلى هاى گمانه اینها همه. گذشتم كردن تجارت از بنابراین رسم نمى تجارت

 بهتر باشید داشته مدل اگر شما گیرد، مى انجام كه عقلى زنى گمانه در البته. كنید مى را كار همین هم شما

 چیزهایى چه با را الف حرف این گوئید مى باشید داشته جدول یک كه وقتى یعنى دهید مى انجام را كار این

 مثال برد مى باال را انتقال سرعت نگرى مجموعه كلى، بطور. آورد مى سرعت سنجش، در است، خوب بسنجم

 كه است درست بكنید، جمع را جمع بگوئید و نكنید درست ضرب جدول اگر حتماً. كنم مى عرض آنرا ساده

 خیلى بخواهید اگر آورد، نمى انتقال سرعت و كند مى مشكل را كار لكن است ضرب با برابر جمع، جمعِ

 انتقال سرعت امكان شما سازى مجموعه جدول كنید رسم نمودار یک باید ببرید باال را انت قالتان سرعت

 را تكامل رهبرى و باشد هم یاب توسعه و شود درست بخواهد سازمان یک اینكه: گوئید مى شما. دهد مى

 ابزار كنید، حذف آن از را ثبات ابزار كنید، حذف آن از را تجمع ابزار بتوانید است محال بگیرد بدست

 .است مجموعه عملیات الزمه كه است خصوصیاتى اینها كنید حذف آن از را تصمیمگیرى

  

  احكام عینى آثار به توجه طریق از حكم موضوع و مبتالبه شناسایى - 6 

 مالحظه بخواهیم ساده عرفى دید به ولو گفتید حضرتعالى كه را خصوصیاتى همین: رضایى حجةاالسالم    

 در كنیم، بندى طبقه و بدهیم نظام بخواهیم را اینها اگر بود، تا31 تا 21 فرض بر كه كنیم لیست و كنیم

 كنیم؟ كالن،خرد توسعه، كه است این گیرد مى صورت كه كارى اولین آیا بندى طبقه نظام

 آوردید؟ كجا از را این(: ج)    

 .است ما كلى مدل این(: س)    

 .بگوئید را آنها لوازم و بدهید تعریف خرد كالن، توسعه، براى باید مدل همان با(: ج)    
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 كند؟ مى پیدا نظام كردن، تعریف صِرف به یعنى(: س)    

 موضوع كه است معنى این به كنید مى ارائه كه تعریفى همیشه كنید، مى درست حكم براى موضوع(: ج)    

 .كنید مالحظه را عینى آثار كه است این به موضوع ساختن كنید، مى درست

 نسبت است سرمایه تجمع فرض بر كه عناوینى همان بین چگونه ولى بینیم مى را عینى آثار ما(: س)    

 چون اینكه صِرف به آیا نیست، جایز آنجا و است جایز اینجا گوئید مى را سرمایه تجمع كنیم؟ مى برقرار

 دادیم؟ تعریف

 امكان كه اى رابطه هر گوییم مى كلى بصورت بلكه بدهیم، قرار جدول در را شركت كه نداریم كارى(: ج)    

 باشد داشته تجمع امكان كه اى مجموعه هر ولى دهد، نمى تكامل كنترل امكان باشد، نداشته شدن مجموعه

 مجموعه یک دیگر باشد، آن ذاتى الزمه كمال، كه اى مجموعه هر لذا. كرد فرض كمال آن براى توان مى

 .است شده مالحظه آن در هم مجموعه تكامل بودن، مجموعه بر عالوه كه است اى مجموعه نیست، معمولى

 .شود استخراج باید فرمودید كه را عناوینى آن كنیم، جدول وارد را احكام اینكه از قبل بنابراین(: س)    

 اینجا در حكم بیاید، آن روى حكم تا كن تعریف را مبتالبه گوئید مى كه همانگونه دیگر عبارت به(: ج)    

 این آیا كه شود مى معلوم كارشناسان، بوسیله شود؟ مى شناسایى وسیله چه به مبتالبه. شود مى مبتالبه تابع

 اگر و نیست جایز پس نیست، اضطرار اگر كه شود مى جارى آن بر حكم سپس خیر؟ یا است اضطرار حال در

 گوید؟ مى كسى چه را تشخیص این. است جایز پس هست اضطرار

 .گوید مى كارشناسى را این(: س)    

 باید گوئید مى. است قویتر كارشناسى این از شما منطق نهایت گوید، مى هم مادى آثار مالحظه با(: ج)    

 داشته قبول را شرع حاكمیت كه برگردد مبنایى به نیست، یا اضطرارهست كنیم معلوم كه این در ما منطق

 را شرایطى اقتصادى ایقاعات و عقود در كنید بندى دسته توانید مى ایقاعات و عقود در را رساله شرایط. باشد

 ...و داشتن زمان داشتند، عین بودن، الزم بودن، جایز: هستند چه گذاشتند كه

 .بگیریم موجود هاى عینیت از را تعاریف هم آثار بخش در: دانشمند مهندس    



196  ····························································································································································  

 .كند مى راحت شما براى را مطلب عینیتها مالحظه(: ج)    

 .دهد مى ما به محسوس اولیه سرعت یک و كند مى تر روشن یعنى(: س)    

 .كنید كار عمیقتر باید مقدار یک بیائید، فلسفه از بخواهید اگر(: ج)    

 .شود روشن زودتر شاید بگیریم امروز شرایط از اگر است جامعه فعلى شرایط ما بحث چون(: س)    

 .كنید حفظ آنرا اینكه براى نگیرید اصل را امروز شرایط البته(: ج)    

 .گوید مى چه امروز مسایل به نسبت احكام ببینیم كنیم مالحظه بلكه خیر،(: س)    

 بهینه و ببینید را عینى شرایط - باشد انقالبى فرد ولو - اى بگونه مجبورید فردى تكلیف در البته(: ج)    

 .باشد داشته مقصد به نسبت انتخاب

 پیش مشكل برایش اصالً كه آل ایده شرایط در زیرا است؟ التقاطى شرایط در شما منظور البته(: س)    

 .آید نمى

 .بینم نمى را عینى شرایط من بگوید تواند نمى ولى(: ج)    

  رساله احكام از اسالمى جامعه مطلوبیتهاى نظام استنباط - 7 

 احكام خود از باید هم را اسالمى حكومت مطلوبیتهاى نظام باشد اینطور اگر پس: دیندار آقاى    

 استنباطكنیم؟

 حكم مقتضیات فردى حكم در باشیم داشته حكم اندازه هر به ما اگر است طور همین حتماً! احسنت(: ج)    

 باید باشیم داشته حكومتى حكم هم اگر كنیم درست مقتضا تركیب در اینكه نه كنیم مى مالحظه را

 .دربیاورد را مطلوبیتها

 ثروت تجمع فردى صنعت در گفتید و آوردید در احكام همین از را مطلوبیتها نظام كه شما(: س)    

 .نیست مطلوب
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 ثابت رساله بگویید یعنى بگیرید ثابت را عقد طبیعت مقتضاى شما. است عقود طبیعت مقتضاى این(: ج)    

 ح مطلوبیتهإ؛ح در حكم آثار چیست؟ حكم آثار. بیاید در دیگر چیز یک تا كنم مى تركیب نگوئید است،

 .شود ظاهرمى

 .باشند جوابگو را فعلى مقتضاى كه كنند مى تركیب را احكام شوند نمى متوجه را مقتضا چون(: س)    

 را رساله. است ثابت رساله مقتضاى كه حالى در شود مى اینگونه گیرند مى ثابت را شرایط چون خیر،(: ج)    

 این یا است موجود كه شركتى این مقتضاى كنید مالحظه اینكه نه چیست آن مقتضاى ببینید بگیرید اصل

 چیست؟ است موجود كه بانكى

 .آیند نمى در نظام رساله از میگویند كه گیرند نمى اصل رساله دلیل این به(: س)    

 بعنوان را رساله اگر ولى آید، نمى در نظام رساله از گوئید مى لذا ندارند، سازى نظام اینكه براى(: ج)    

 احكام به نظام این بگویید توانید مى آنگاه باشید داشته سازى نظام توان و بپذیرید ثابت سیاستگذارى

 .شود سازى نظام دیگر گونه به باید و خورد نمى

 بسازیم؟ خودمان باید را نظام اسكلت یعنى(: س)    

 از كه اصولى اگرچه سازیم مى خودمان حتماً آنرا اسكلت البته بگیرید رساله از آنرا اساسى اصول(: ج)    

 یعنى بسازید، توانید نمى را ساختارى هر بسازید، ساختار چگونه كه كند مى حكم آورید، مى بدست احكام

 .بسازید توانید نمى دارى سرمایه شركت دیگر كن، رعایت را شركت عقد مقتضاى گفتید وقتى

 .كند عمل چارچوب در تواند نمى نظام ولى كند عمل چارچوب در تواند مى فرد عبارتى به(: س)    

 .است سازى نظام بر حاكم احكام، این یعنى(: ج)    

 شود؟ عمل احكام« براساس» باید كه است این منظورتان(: س)    

 آنگاه كنم، مى چارت این تنظیم بر حاكم را احكام این: گفتید و دادید قرار اصل را احكام شما اگر(: ج)    

 .باشد دارى سرمایه تواند نمى خصوصى بخش احكام، بنابراین گوئید مى

 .كند مى پیدا عمل امكان مناسب شیب یک با البته: دانشمند مهندس    
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 .كنیم تحمیل رساله به آنرا بعد بسازیم موجود بانک مثل نظامى یک ما كه نیست اینگونه بنابراین(: ج)    

 و گیرید مى نظر در را مطلوبیتها نظام همان كه فرمودید دانشمند آقاى سئوال پاسخ در شما: دیندار آقاى    

 .كنید مى مالحظه را احكام آثار

 .باشند داشته احكام خواهید مى شما كه آثارى نه شود مى مالحظه احكام خود آثار(: ج)    

 .بود مطلوبیتها نظام آن روى من صحبت(: س)    

 كه قوانینى نظام بر اساسى قانون حاكمیت مانند گیرید مى رساله از را مطلوبیتها نظام بر حاكم اصول(: ج)    

 گاهى. بدهید انجام توانید نمى را كارها از دسته یک باشد حاكم آن بر قانون این اگر كنید، مى درست

 این فردى مكلف كار. است فردى مكلف به مربوط این كه كنید درست احكام تركیب از را مبتالبه گوئید مى

 كنم، معامله بازار در دیگرى چیز با توانم نمى كه من شود، مى منتشر هم پول هست بانک گوید مى كه است

 .بدهید شكر من به مقابل در بگیرید را استكان این دارم، احتیاج شكر به دارم استكان من: بگویم شود، نمى

  

«وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم»      



 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

  احكام لوازم و آثار مالحظه با صنعت در سازى نظام عنوان جلسه:

 8جلسه 

  مطالب فهرست    

 

 2...   بحث موضوع تبیین - 1 

 3...   مكتب منظر از صنعت تعریف - 2 

 3...   حكم آثار حكم، موضوع موضوعاً، حكم تفاوتهاى بیان - 3 

 9...   سازى نظام در حكم مقتضاى به كارشناسى توجه لزوم - 9 

 9...   سازى نظام در حكم لوازم و آثار نقش - 5 

 5...   جمعبندى*  



 : مباحث تولید و پژوهش جلسه در كنندگان شركت اسامى  

  الهاشمى حسینى والمسلمین حجةاالسالم حضرت:  عالى مشاور و استاد - 1    

  رضائى حجةاالسالم:  طرح مجرى و مدیر - 2    

 دانشمند مهندس آقاى:  طرح كارشناس و مشاور - 3    

 دانشمند رضا - دیندار - علیپور: آقایان:  طرح كارشناسان - 9    

  
 : پژوهشى جلسه شناسنامه  

 1378/16/19:  جلسه تاریخ    

 8:  جلسه شماره    

  صنعتى مدیریت سازمان:  جلسه مكان    
  
 : پژوهشى جلسه كنندگان تنظیم اسامى*  

 دیندار آقاى:  گزارش تهیه    

  رضایى آقاى:  نهایى كنترل    

  مسجدى محمّد سیّد: تكثیر و تایپ    

 1378/16/12:  تنظیم تاریخ    

 1378/16/21:  نشر تاریخ    

 

 

 



 بسمه تعالی

 متن جایگزین گزارش خالصه 78/6/19 تاریخ به 8 شماره جلسه ضبط در آمده پیش اشكال به توجه با

 دگردی گزارش

 

  بحث موضوع تبیین - 1 

 شد قرار لذا هستیم تحقیق روش نیازمند صنعت ساماندهى براى كه شد معلوم پیشین جلسات در    

 قید به تحقیق روش كه بود براین اصرار بحث، شروع در اما باشد جلسه موضوع تحقیق روش به دستیابى

 ما قصد اگر این بر عالوه كنیم بحث عام روش یک درباره بخواهیم اینكه نه گیرد قرار دقت مورد صنعت

 بر تأكید تحقیق روش بررسى در كه است الزم باشد صنعت ساماندهى در كارآمد روش یک به دستیابى

 .نماییم موكول دیگر مجالى به را فلسفى استداللهاى و نظرى دقتهاى و باشد آن كارآمدى

 لحاظ همین به. شود تبیین صنعت با تطبیق در روش، به مربوط مسائل كلیه شد بنا كه بود ترتیب این به    

 از سطح هر تعریف همچنین و« خرد كالن، توسعه،» سطح سه در صنعت تعریف باید ابتدا كه شد گفته

 آن تعریف كه صنعت تعریف از مرحله اولین راستا این در كه شود معلوم« اجرا علم، مكتب،» منظر از صنعت

 .گرفت قرار جلسه كار دستور است مكتب منظر از« كالن خرد، توسعه،» سطح سه در

  

  مكتب منظر از صنعت تعریف - 2 

 و شد معرفى مكتب منظر از صنعت تعریف مبناى و منبع عنوان به عملیه رساله بحث، از قسمت این در    

 معلوم اجماالً و شد تطبیق رساله احكام مقتضاى با صنعت كنونى نظام ساختارهاى از هایى نمونه آن بدنبال

 اساساً و ندارد اسالمى احكام با سازگارى وجه هیچ به صنعت فعلى نظام در خصوصى بخش ساختار كه شد

 مسائل و معامالت در رساله احكام كه شرایطى با و است صنعت خرد بخش مكتب، منظر از خصوصى بخش

 این در تواند نمى حقوقى شخصیت لذا نیست، بخش این در سرمایه تجمع امكان نموده معین آن به مربوط

 ارزش، توصیف،» ترتیب این به. نیست شده تضمین آن استمرار بگیرد شكل هم اگر و بگیرد شكل بخش
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 صنعت تعریف به نسبت ترتیب همین به و شده تعریف اجماالً مكتب منظر از خرد سطح در صنعت« تكلیف

 - حاكم و واقف حتى - اراده دخالت عدم و بودن دائمى آن اقتضاى كه وقف احكام به اشاره با كالن سطح در

 كه شد گیرى نتیجه چنین باشد مى آن از شخصى انتفاع امكان دمع همچنین و آن تبدیل و مالكیت تغییر در

 این در حقوقى شخصیت است اجتماعى عدالت و عمومى منافع جهت در كه وقف احكام مقتضاى به توجه با

 براى آن استمرار و بقا هم كه دهد مى شكل را صنعت كالن بخش لحاظ بدین و داشته تشكیل امكان بخش

 است پذیر امكان عموم نفع به بخش این در سرمایه تجمع امكان هم و دارد كافى تضمین بزرگ صنایع توسعه

 .شد روشن حدودى تا مكتب منظر از نیز كالن سطح در صنعت تعریف بیان، این با

 دول و مسلمین كه رساله از احكامى به اشاره ضمن توسعه، سطح در صنعت تعریف خصوص در اما و    

 بر اجانب تجارى و اقتصادى فرهنگى، سیاسى، سلطه نفى و مسلمین مصلحت حفظ به مكلف را اسالمى

 است تكنولوژى در برترى مستلزم اجانب سلطه خطر از مصونیت كه شد یادآورى است نموده اسالمى ممالک

 راه بتواند تا باشد اسالمى دولت اختیار در كلیدى و حساس صنایع اینكه مگر بود نخواهد پذیر امكان امر این و

 حفظ و مسلمین نفوذ توسعه و تكامل جریان در را اسالم صیانت و نموده سد طریق این از را اجانب سلطه

 .نماید تضمین اسالم عالیه مصالح

  حكم آثار حكم، موضوع موضوعاً، حكم تفاوتهاى بیان - 3 

 موضوع و حكم بین تفاوت در مطروحه سئواالت به پاسخ ضمن بحث بیشتر توضیح و تبیین در جلسه این    

 كلمات از شده استنباط نبایدهاى و باید همان حقیقت در ،«موضوعاً حكم: »كه شد بیان اینگونه حكم، آثار و

 شود مى بار آن بر تكلیف كه است چیزى واقع در« حكم موضوع» و كند مى معین را تكلیف كه است وحى

 حكم، موضوع اینجا در كه باشند عاقل باید متعاملین فرموده، حكم شارع كه بیع یا فروش و خرید حكم مانند

 است« حكم اثر» دیگر مسئله بود خواهد موضوعاً حكم« باشند عاقل باید» و است بیع معامله در« متعاملین»

 روى از مال صاحب اختیار بودن نافذ امكان حكم این اجراى با كه باشد این حكم اثر شاید مثال این در كه

 .آید مى بعمل جلوگیرى معامالت در شدن مغبون از اینصورت در شود حفظ آگاهى
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  سازى نظام در حكم مقتضاى به كارشناسى توجه لزوم - 9 

 شد گفته آن توضیح در و بود حكم مقتضاى به راجع شد مطرح ارتباط همین در كه دیگرى مطلب    

 حقیقت در یا مقتضا همان شده بیان حكم در... یا حرمت یا وجوب یا بطالن یا صحت به نسبت كه شرایطى

 ایجاد ابتالء شرایط مسلمین براى و شود تنظیم اجتماعى قوانین باشد قرار چنانچه كه باشد مى حكم شروط

 از شده استنباط مقتضاى چون شود ریزى پى قوانین نظام احكام، طبیعى مقتضاى بنابر بایست مى حتماً كند

 با اسالمى حكومت براى ابتالء شرایط ایجاد اساساً و كند مى مالحظه تكامل جریان در را عباد زندگى شرع،

 الهى احكام با را خویش اَعمال بخواهد غیراسالمى حكومت مبتالبه شرایط در مسلمان یک كه هنگام آن

 را حكم مقتضاى تواند نمى لذا نیست ابتال شرایط تغییر به قادر فرد زیرا. دارد فاحش تفاوت سازد منطبق

 و آورده بدست فعلى مبتالبه به توجه با را مقتضى حكم سازى، تركیب با ناچاراً بنابراین دهد قرار مدنظر دقیقاً

 اصالح و تنظیم موضع در بلكه نیست، مبتالبه فرد موقعیت در اسالمى دولت كه حالى در ندك ىم عمل آن به

 و بزند احكام در سازى تركیب یا تأویل به دست نیست محقق دلیل همین به است اجتماعى ساختارهاى

 .بیابد را نظر مورد حكم تا دهد تغییر( غیراسالمى) كارشناسى نسخه به بنا را حكم مقتضاى

  سازى نظام در حكم لوازم و آثار نقش - 5 

 همچنین و حكم موضوع تشخیص كه بود این گردید روشن حدودى تا نیز فوق بیان در كه دیگرى مطلب    

 عمل حوزه در وحى كلمات از حكم استنباط همچنانكه نیست، فقیه عمل حوزه در حكم، اثر یا عملى الزمه

 علم به نیازى آن فهم براى كه است عقلى كار یک حكم موضوع شناسایى عبارتى به. نیست شناسى موضوع

 استنباط اصول با بایست مى كه است دیگرى علمى اصول نیازمند عقالیى كار همین اگرچه نیست فقه اصول

 منطق و روش با وحى به متعبد عقل یعنى. نكند نقض را همدیگر عمل در تا باشد داشته مبنایى هماهنگى

 .كند عمل وحى احكام با هماهنگ اجتماعى، قوانین نظام تنظیم در تا است، الزم متعبد
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 در متعبد كارشناسى كه بود فوق مطلب به نسبت شده اشاره بدان جلسه این در كه مهمى نكته    

 تنظیم به دست حكم، لوازم و آثار به توجه و احكام طبیعى اقتضاى از تبعیت در است الزم سازى نظام

 .بزند ساختارها

  جمعبندى*  

 و آثار و مقتضا داراى نموده معین مكلف براى كه تكلیفى بر عالوه حكم هر: كه بود این جلسه ماحصل    

 عملى لوازم و آثار بایست مى احكام طبیعى مقتضاى از تبعیت ضمن اسالمى كارشناسى كه است لوازمى

 و آورده بدست لوازم و آثار این مالحظه از را اجتماعى ساختارهاى و نظام و داده قرار دقت مورد را احكام

 .كند تمام مكتب منظر از را صنعت تعریف و نموده بندى طبقه را احكام نظام، بنابراین سپس

  

«وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم»      



 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(
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 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

  بندى موضوعات صنعت تنظيم مدل تخمينى طبقهعنوان جلسه: 

  و بررسى شرائط محيطى حاكم بر فضاى اقتصادى اصنعت  جامعه اسالمى

 11جلسه 

  فهرست مطالب

 3     بندى موضوعات صنعت: ترين تقسيم در جدول طبقه كلىبررسى دو شكل از  - 1

 3     «متمركز، كارگاهى متمركز، نيمه»تقسيم صنعت به صنايب  -ال، 

 3     «انسان، ابزار، امكان»تقسيم صنعت به  -  

 6     «متمركز، كارگاهى متمركز، نيمه»بر « انسان، ابزار، امكان»بندى  بررسى احتمال ترجيح تقسيم - 1/1

 7     «انسان، ابزار، امكان»نسبت به « متمركز، كارگاهى متمركز، نيمه»شدن  بررسى اشكال مقسم - 1/2

 9     «توسعه، كالن، خرد»بندى احكام به سه دسته  دسته - 2

 9     تأثير شرايط محيطى حاكم بر فضاى اقتصادى جامعه در: - 3

 9      عملكرد اقتصادى مردم -ال، 

 9      ثروتتوزيب  -  

 9      انباشت سرمايه -ج 

 9      تضعي، يا تقويت كرامت انسانى -د 

 11      دارى شدن فرهنگ سرمايه نقش بانك در ايجاد شرايط مساعد براى نهادينه - 3/1
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 13     بررسى چگونگى تطبيق احكام به آثار اجتماعى آنها - 4

در خصوص سلطه اقتصادى كفقار از طريقق   « كفار وجو  دفاع در صورت خوف سلطه»تطبيق حكمِ  - 4/1

  نظام

 14      دارى پولى الگوى سرمايه

 16      دارى لزوم خدمتگزارى دولتها به دستگاههاى توليد ثروت در نظام سرمايه - 4/2

 17      دارى گذارى خارجى مستلزم عمل به كليه الگوهاى سرمايه قبول سرمايه - 4/3

 21      شرايط فعلى حاكم بر اقتصاد و صنعت بررسى امكان تغيير - 5

 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهش و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 مشاور و كارشناس طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 رضا دانشمند -ديندار  -كارشناسان طرح : آقايان: عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1378/16/28تاريخ جلسه: 

 11شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم 

  پياده كننده نوار: آقاى رضوانى

 عنوانگذار و ويراستار: آقاى ديندار

  تكثير: سيّد محمّد مسجدىتايپ و 

 1378/17/19تاريخ تنظيم: 

 1378/17/11تاريخ نشر: 



 بسمه تعالی

 

 بندى موضوعات صنعت: ترين تقسيم در جدول طبقه بررسى دو شكل از كلى - 1

 «متمركز، كارگاهى متمركز، نيمه»تقسيم صنعت به صنايب  -ال، 

 «انسان، ابزار، امكان» تقسيم صنعت به -  

االسققالم رضققايى: در جلسققه گذشققته روشققن شققد تققا زمققانى كققه احكققام حكققومتى نداشققته باشققيم  تحجقق

 براساس احكام فردى موجود، به احكام رساله نظام بدهيم. توانيم نمى

توانيقد جهقت احكقام     االسالم والمسلمين حسينى: نظامى كقه از خقود احكقام باشقد نداريقد امقا مقى        تحج

 كنيد. كمراحا

اس : اگر بخواهيم جهت احكام را حاكم كنيم نظام موضوعات را بايقد درسقت كنقيم كقه ققبالً گفتقه شقده        

بودمبتنى بر يك فلسفه و روشى است كه صحت كلى و هماهنگى كلى آن با مكتب تمام شده است. بنابراين 

 كنيم. بندى مى حكام را طبقهدهيم و ا درشرايطى كه نظام احكام نداريم، نظام موضوعات را اصل قرار مى

شناسقى را بقه علقوم     كنند، طبق خود فققه هقم موضقوع    اج : اصوالً آنهايى كه در اين شرايط مثل ما كار نمى

كنند. به عبارتى در واقب ما و آقايان حوزه، در يك اصل مشترك  كه با احكام هماهنگ نيست واگذار مى حسى

پقردازيم، دوم اينكقه آنهقا مسقئله را بقه       شناسى مى به موضوع اصل مختل، هستيم، اول اينكه هردو و در يك

گرايقى اسقت، ولقى مقا بقه       كننقد كقه در عينيقت، مشقروط بقه حقس       ليرمشروط واگذار مقى  شناسى موضوع

كه هماهنگى آنرا با جهت شرع تمام كرده باشد. البته اين كار براى مرحله انتققال   سپاريم اى مى شناسى موضوع

 است.
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دارى  ديگر حضرتعالى فرموديد همين احكقام موجقود، در هقيچ سقطحى نظقام سقرمايه       اس : در يك بحث

بنقدى بدسقت    بار پيگيرى كرديم تا از همين احكقام، نظقام طبققه    كند و براى اثبات اين قضيه يك راتأييد نمى

ختارى بر بندى از احكام ممكن نيست، برگشتيم و با يك سا اما واقعاً در مقام عمل متوجه شديم طبقه بياوريم

بندى در موضوع را  بندى كرديم. حاال طبقه روشى كه صحت آن تمام شده است موضوعات را طبقه پايه همان

 دهيم. كلى به احكام تطبيقى مى به صورت

خقواهيم   در دور اجمالى بحث صنعت و مباحث روش تحقيق آنچه ما متوجه شديم اين بقود كقه وقتقى مقى    

يك لوازم خاصى  -خواهيم بحث كنيم  صالً صنعت در اجتماع را نمىو ا -ازماهيت خود صنعت بحث كنيم 

خواهد و يقك بحقث    يعنى هم به لحاى زمانى و هم به لحاى مكانى مقدورات متناسب با خودش را مى;دارد

مثل بحث فيزيك، شيمى، رياضى و... لذا بنا شد ما در اين سطح، صنعت در جامعه را  ;طلبد را مى اى گسترده

براساس همان عناوينى كه قبالً بحث شد يك نظامى به عناوين مربوط به موضوعات بدهيم. لذا بحث كنيم و

بندى ساختار صنعت يا همان الگوى تخصيص صنعت كه قبالً درباره آن بحث شقده بقود، مقا     طبقه در جدول

 كرديم.متمركز و كارگاهى و همچنين انسان امكان و ابزار تقسيم  صنايب متمركز، نيمه صنايب را به

 تاى دومى چه خاصيتى دارند؟ اج : آن سه قسمت اول چه خاصيتى داشت و اين سه

 تاى دومى عوامل درونى خود صنعت است. اس : اين سه

 اى دارد؟ اج : براى ما چه فايده

متغيرهايى  دهند، اينها عوامل مؤثر يا اس : با توجه به اينكه مجموع اين سه عامل، خود صنعت را تشكيل مى

 هستند كه در صنعت وجود دارند.

ها متغير اصلى هستند يا به عبارتى اصلى، فرعقى و تبعقى هسقتند، بهتقر نيسقت جقاى اينهقا را         اج : اگر اين

 متمركز و كارگاهى عوض كنيد؟ درجدول با تقسيمات صنايب متمركز، نيمه
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ون اول باشقد و  اس : البته يك گمانه هم ايقن بقود كقه صقنايب متمركقز در سقمت چقپ جقدول و در سقت         

درونى آنرا در ستون دوم قرار بدهيم، يك گمانه ديگر اين بود كه مقا انسقان، ابقزار و امكقان را در      متغيرهاى

 متمركز و كارگاهى نوشته شود. بدهيم و در ستون مقابل آن متمركز، نيمه ستون اول قرار

 توانيد دولت را روبروى انسان قرار دهيد. اج : آنگاه ديگر نمى

 توانيم؟ آيا در شكل دوم مى اس :

 اج : بله، آنوقت فر  بين دو شكل چيست؟

 ;اس : در شكل دوم ما صنايب را در نظر گرفتيم كه در واقب خود صنعت موضوع بحقث ققرار گرفتقه اسقت    

 ;در ساختار صنعت، بحث درباره الگوى تخصيص است و مقسم آن الگقوى تخصقيص صقنعت اسقت     يعنى

كفل صنعت كيست لذا در اين طرف جدول گفتيم متكفل آن دولت است. ولقى در  خواهيم بگوئيم مت مى يعنى

كنيم ديگر از  ]اول، بحث انسان، ابزار و امكان است و چون از متغيرهاى درونى صنعت بحث مى متكفل شكل

 كنيم.[صنعت كيست؟ شود، بلكه درباره ماهيت خود صنعت بحث مى اينكه  بحث نمى

 متمركز و كارگاهى در آنجا زيربخش است؟ هاج : آيا كلمه متمركز، نيم

 اس : زيربخش هستند.

 اى خواهد داشت؟ اج : در اين صورت اگر چنين كارى انجام بدهيم چه نتيجه

يعنقى وقتقى در طقرف راسقت جقدول و در سقتون        ;شقود  اس : در آنجا جايگاه خود موضوع عقوض مقى  

دهيم، دولت، صقن، يقا اوققاف و بخقش خصوصقى در       مىمتمركز و كارگاهى قرار  عناوين متمركز، نيمه دوم

 آيد. سطح خردتقسيمات ابخش آثار  مى

 اج : آنوقت چه تفاوتى بين اين دو نحوه تقسيم است؟
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كنقيم. همانگونقه كقه شقما فرموديقد يقك        اس : در آن صورت ما درباره ماهيقت خقود صقنعت بحقث مقى     

نظر من تقسيم صنعت در اجتماع است، يك وقتى  كنيم، كه اين جدول به صنعت را در اجتماع بحث مى وقتى

كنيم، ديگر صنعت در اجتماع نيست. حاال اين تقسيمى كقه االن   كه درباره ماهيت خود صنعت بحث مى است

هست،صنعت در اجتماع است، ولى در تقسيم ديگر، ما كارى به صنعت در جامعه نقداريم بلكقه از ماهيقت    

 كنيم. بحث مى خود صنعت

بندى در جدول، مقابقل هريقك از عنقاوين، سقاختار موضقوع را نوشقتيم مقثاًل مقابقل عنقوان           مدر اين تقسي

اى و توليد تكنولوژى يا مراكز صنايب مادر يا مراكقز توليقد، توزيقب، مصقرف      انسان،مراكز آزمايشگاهى هسته

نجقات توليقد   متمركز هم در مقابقل عنقوان انسقان، كارخا    استراتژيك وضرورى را قرار داديم. در بخش نيمه

اى، مراكقز خقدمات بهداشقتى و... را نوشقتيم. در بخقش       اى،مراكز توزيقب كاالهقاى سقرمايه    كاالهاى سرمايه

انسان، مراكز توليد محصوالت مصرفى جامعقه در بخقش اصقناف و خقانواده را      كارگاهى نيز در مقابل عنوان

نچه در ذهن ما بود اين بود كه در طرف چپ ها را در مقابل ابزار ومنابب هم ذكر كرديم. حاال آ آورديم. همين

بندى كنيم و مقابل آن بياوريم يعنقى   توانيم طبقه جدول در ستون اول ايعنى بخش آثار احكام هر كدام را مى

آن دسته از احكامى كه مربوط به انسان دراين سطح هستند. البته در اينجا به لحاى آثار يك كار ديگر را نيقز  

سياسى، فرهنگى واقتصادى را به لحاى آثار وظيفه دولت ققرار داديقم، عقدالت سياسقى     انجام داديم. صيانت 

عنوان وظيفه اوقاف و تعاونى اسالمى گذاشتيم و در بخش خصوصقى   عدالت فرهنگى، عدالت اقتصادى رابه

ت را بندى آثار صقنع  تحت عنوان اعتماد سياسى، اعتمادفرهنگى يا مشاركت متذكر شد كه نهايتاً در اين طبقه

وسطى بتوانيم براساس ساختار نظام موضقوع، احكقام را ققرار بقدهيم      به اين صورت آورديم كه مقابل ستون

هرچند كلى در عناوين بسيار عام بين موضقوعات و احكقام ببينقيم، تقا      چون حضرتعالى فرموديد يك تطبيق

 احكام سازگار نيست. براى همه يقينى شود كه ساختار موجود با
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اليه قراردادن صنايب متمركقز و انسقان، ابقزار     بندى در حقيقت با مضاف و مضاف : در اين تقسيمآقاى عليپور

كنقيم موضقوعات جديقد     متمركز و انسان، ابزار و امكان به ترتيب شروع مقى  وامكان و هم چنين صنايب نيمه

شقيوه مقا صقنايب     كنقيم. در ايقن   يعنى با شيوه اضافه اين موضوعات جديد را تعري، مى ;كنيم راتعري، مى

دانيم كه ديدگاه خاصقى را   عنوان اولين تقسيم، از اين جهت ضرورى مى متمركز و كارگاهى را به متمركز،نيمه

دارى  كند. مثالً اگر ققرار بقود مقا بقا ديقد سقرمايه       مبتنى برنظام شامل اقتصاد اسالمى بركل صنعت حاكم مى

 -شد. براى اينكه آن ديد مستقل را  ديگرى تنظيم مىكنيم در اين صورت بايد جدول به شيوه  شناسى موضوع

بتوانيم بر نظام صنعتى حاكم كنيم در اولين تقسيم آن را آورديقم تقا تضقمين     -كه نظام اقتصاداسالمى است 

 عنوان نظام شامل در تعري، موضوعات صنعت است. كند نظام اقتصاداسالمى به

 ى صنعت را آورديد.اج : به عبارت ديگر شما در اينجا الگوى اجتماع

 كند. اس : كه از نظام شامل آن يعنى نظام اقتصاد اسالمى است تبعيت مى

 «متمركز، كارگاهى يمه، نمتمركز»بر « انسان، ابزار، امكان»بندى  بررسى احتمال ترجيح تقسيم - 1/1

سقان، ابقزار،   خواستيم الگوى توسعه صقنعت را تنظقيم كنقيم، بهتقر نبقود ان      اج : حال اگر فرض كنيم كه مى

گوئيد نيقروى برتقر    گيرد، شما مى يعنى چه چيزهايى ذيل اينها قرار مى ;در سطح متغيرهاى اصلى باشد امكان

گقويم زمقان را    گوئيد در كقدام زمقان؟ مقى    در اختياردولت است، اما در اين جامعه نيروى برتر چيست؟ مى

آيد. در  نيروى انسانى، ابزار، امكان بوجود مى گوئيد براساس تغييراتى كه در كنيد؟ مى تعري، مى براساس چه

آنصورت بايدآنرا در توسعه تكنولوژى صنعت بايد بنويسقيد بنقابراين، جقدول شقكل دوم جقدول سقاختار       

شود، اگر بخواهيد برنامه و استراتژى بنويسيد، به شكل  شود وجدول شكل اول توسعه صنعت مى صنعت مى

ساختار اجتماعى بنويسيد بايد عواملى را كه بر آن مقؤثر اسقت بقه شقكل     خواهيد  كنيد، اگر مى مى اول تقسيم

 يعنى در حقيقت هر دو شكل را ما الزم داريم. ;كنيد دوم تقسيم
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حاال سئوال اين است كه آيا الگويى كه شما در اينجقا درسقت كرديقد و صقنايب متمركقز و نيمقه متمركقز و        

اى  كند؟ البته بقه نحقوه   وزيب و مصرف هم از همين تبعيت مىرا در آن تنظيم كرديد، الگوى توليد، ت كارگاهى

يعنى شما گفتيد توليدهاى متمركز باال هستند، اين بقه معنقاى    ;ايد ولى كامل نبود اجمالى دراينجا متذكر شده

ايقد متغيرهقاى توليقد متمركقز چقه هسقتند؟        اجمالى است،ولى خصوصيات ديگر آن را ذكر نكرديد. نگفتقه 

متمركز چه هستند؟ البته در زيربخش نهايى آن، يك چيزهقايى را ذكقر كرديقد و انسقان،      نيمهمتغيرهاى توليد

اى برايش جدول درست كرد ولى آيا الزم است بخشهاى داخلى انسان  كه بتوان بگونه ابزار و امكان خُرد شده

شكل  ذكر شقود؟  اروحى، ذهنى و عينى و يا در ابزار و امكان اسرعت، دقت، انضباط  و اتشعشب، تموج، ت

 باشد بايد گفته شوند  حتماً اگر بحث توسعه

 «ابزار، امكان انسان،»نسبت به « متمركز، كارگاهى متمركز، نيمه»شدن  بررسى اشكال مقسم - 1/2

خواستم بر اين جدول وارد كنم. ما صنايب متمركز را مقسم قرارداديم  آقاى مهندس دانشمند: يك اشكالى مى

متمركز انسان، ابزار و منابب داريم و به اين ترتيب اين سقير بايقد ادامقه پيقدا كنقد و ايقن       و گفتيم در صنايب 

بارانسان را مقسم قرار بدهيم و بگوئيم در انسان چه تقسيماتى وجقود دارد در حقالى كقه در مقابقل انسقان،      

 واحد توليدرا گذاشتيم.

 اج : به اين دليل است كه ساختارى تقسيم كردند.

 اى و توليد تكنولوژى گذاشتيم. رضايى: مقابل انسان، مراكز آزمايشگاهى هسته االسالم تحج

 نيستند. اى تقسيم انسان مهندس دانشمند: آنها هيچ ربطى به انسان ندارد چون مراكز توليد هسته

كنقد. بايقد دققت شقود كقه اگقر از سقاختار         االسالم رضايى: منظور انسانى است كه در آنجا كقار مقى   تحج

كرديم يعنى اگر حتى بقه انسقان، ابقزار، منقابب تقسقيم       ترين عناوين را ذكر مى كنيم بايد كلى حث مىب موضوع

 متمركز و كارگاهى داريم، كافى بود. گفتيم صنايب متمركز، نيمه كرديم وفقط مى نمى
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تقا سقاختار را ذكقر كنيقد كقه       اج : سئوال آقاى دانشمند اين است كه اگر لقرض شقما ساختارهاسقت سقه    

گوئيقد در اينجقا    يعنى مقابل آن، توليد انسان صنعتى يا دانشگاه بنويسد، مقى  ;هامتكفل تربيت انسان باشنداين

دهند و در صورتى كقه قبقول شقدند يقك سقرى       يعنى افراد در آنجا امتحان مى ;كنند صنعتى توليد مى انسان

دهنقد و او را پقرورش    او مقى دهند و اگر آن دستگاه كامل باشد يك سرى اخال  هقم بقه    او مى اطالعات به

خورند.  شوند به درد صنعت مى التحصيل مى دهند. اين افراد وقتى فارغ انضباط هم به او مى دهند يك سرى مى

 گوييدخود انسان را ننويسيد بلكه بنويسيد مراكزى كه متكفل توليد نيروى انسانى صنعت است. بنابراين مى

يل كقه در تقسقيم قبلقى كقه شقما فرموديقد ايقن اشقكال در آنجقا          اس : اصالً اشكال وارد نيست، به اين دل

 شود كه انسان، ابزار و امكان را مقسم قرار بدهيم آن موقب بايد اين را بنويسيم. واردمى

گوينقد تقسقيمات درونقى انسقان را اروحقى، ذهنقى        گويند ساختارش را بنويسيد نه خودش را، مى اج : مى

در اين مقدل يقك جاهقايى ماننقد صقنايب متمركقز يقا مراكقز متمركقز           وعينى  در مدل توسعه بنويسيد ولى

 رابنويسيد. سازى انسان

 ;اس : ما در اين جدول يك تقسيم را حذف كرديم، سه تا عنوان مقابقل انسقان اسقت كقه فقاكتور گقرفتيم      

 خُردتر نكرديم. يعنى

انسقانى   گويند سقاختارهاى  م. مىاج : بجاى اينكه تقسيمات انسانى را بنويسيم ساختارهاى انسانى را بنويسي

يعنى چه؟ يعنى نظامهايى كه متكفل توليد نيروى انسانى براى صنعت هسقتند. متمركقز آن نظامهقا رادولقت     

هقم   هقايى  كند، ممكن است يك دانشگاههايى داشته باشيد كه در اختيار اوقاف باشقد. آموزشقكده   درست مى

 كارگر ماهر تربيت كند. داشته باشيد كه در بخش خصوصى بتواند تكنسين يا
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شقود. يعنقى در آنجقا كقه گفتقيم       اس : البته اگر به اين ترتيب ساختارهاى انسانى را بنويسيم مسئله حل مى

شقود گفقت مراكقز تربيقت نيقروى انسقانى، بقراى مراكقز          اى يا توليد تكنولوژى، مقى  مراكزآزمايشگاه هسته

 اى و توليد تكنولوژى. هسته آزمايشگاه

متمركقز و كارگقاهى بنويسقيد سقپس در آن طقرف       ساختارها را اول به وص، متمركز، نيمقه اج : پس شما 

اليه بنويسيد و معلوم كنيد مسئول آن كيست، مثالً دولت اسقت، اوققاف اسقت و بخقش خصوصقى       مضاف به

 است.

اس : حاال اگر ما باشيم و اين سقاختار موضقوعى در رابطقه بقا سقاختارهاى صقنعت، همانگونقه كقه شقما          

موديدما امروز صنايعى به نام صنايب متمركز داريم كه در آن عوامل انسانى، ابزار و منابب هست، از طرفقى  فر

دولت است. حاال بنا شد براساس احكام و به صورت جداجدا تطبيق داده شود. همانگونقه كقه    متكفل آن هم

مى داريم كه بعضى از آنها مطرح شد درآنجايى كه دولت مسئول دفاع از صيانت كلمه توحيد است يك احكا

نمونه ذكر نموديم، مثل احكام وجو  حفظ برترى اسالم در بُعد سياسى و اقتصادى در مسئله   را به صورت

 امام خمينىاره . رساله عمليه

 «توسعه، كالن، خرد»بندى احكام به سه دسته  دسته - 2

كه مسئوليت تكامقل و صقيانت اسقالم     آنهايى - 1كنيم  اج : ما از روى خصوصيات، احكام را سه دسته مى

آنهقايى كقه عققود آنهقا الزم اسقت، لكقن        - 2تقوان از ليقر دولقت خواسقت.      رابه عهده دارند اينها را نمى

يعنى عقود الزمى است كه در جهت منافب عمومى است مانند اوقاف، كالً  ;صيانت را برعهده ندارد مسئوليت

 دهد. قدين است كه عقد جايز است و اجازه تمركز نمىامور خصوصى متعا - 3دسته هستند.  جز اين

  اس : بنابراين كليه عقود و ايقاعاتى كقه جقايز اسقت در بخقش صقنايب كارگقاهى و در بخقش خصوصقى        

 گيرند. قرارمى



 ····························································································  123 

شقود   اج : تمركز در آن جايز نيست واال عقد الزم در آنها هست لكن عقد الزم در آنجا علقت تمركقز نمقى   

 اجاره كه عقد الزم هستند.مانندخريد، فروش و 

 اس : حاال يك مورد آنرا ذكر بفرمائيد.

 شود البتقه همقين عققد، متناسقب بقا      اج : مثل بيب اخريد و فروش  كه عقد الزم است ولى منشأ تمركز نمى

 شكند. دهد، ولى اين تمركز سريعاً مى دهد، امكان پيدايش تمركز را مى فضايى كه انتقال سرمايه مى

 اش خيلى ضيق است. حدودهاس : يعنى م

 تأثير شرايط محيطى حاكم بر فضاى اقتصادى جامعه در: - 3

  عملكرد اقتصادى مردم -ال، 

  توزيب ثروت -  

  انباشت سرمايه -ج 

  تضعي، يا تقويت كرامت انسانى -د 

بقر  اش خيلى ضيق و شكننده است نه اينكه فقط ضقيق باشقد بلكقه شقرايط محيطقى حقاكم        اج : بله، دايره

اى بايد باشد كه محدوديت ايجاد شود. تا محدوديت ايجاد نشود، تكامل بر عليه فرد و به نفب كفر  بازاربگونه

گويم: بقا تسقخير    شود؟ مى   در واقب بحث اين است كه محصول جديد چه موقب وارد بازار مى1خواهدبودا

  2از كاالهقاى قبلقى هسقت،ا   شود، حاال محصول جديد وارد شد، يك مقدار  قدرت جديدسرعتش معين مى

جديد آمد، كاالهاى قبلى نه از نظر مرلوبيت و نه ارزانى، ققادر بقه رقابقت نيسقتند. وقتقى       وقتى يك صنعت

رود. البته اگر انحصار داشته باشيد كه  تروارد شد كاالهاى قبلى با ضرر به فروش مى كااليى ارزانتر و مرلو 

توانيد ضرر را  د كننده را هم به نفب كاالهاى توليد شده بگيريد، مىبتوانيد جلوى مشترى رابگيريد جلوى تولي
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كننقده و   به مصرف كننده اجامعه منتقل كنيد. ولى اگر انحصارات را در اختيار نداشته باشيد ضرر بقه توزيقب  

 شود. توليدكننده منتقل مى

يعنقى   ;ى اسقت شوند. پقس فرسقايش و ورشكسقتگى در عققود الزم طبيعق      وقتى اينگونه شد ورشكست مى

مسئله اتفاقى نيست بلكه طبيعى نرر رشقد اجتمقاعى اسقت. بنقابراين انباشقت سقرمايه بقه نفقب بخقش           يك

 كند. امتناع پيدا مى خصوصى

گقذارد انباشقت مسقتقل     كند، نمقى  شود، خرد مى شود و به ذمه مربوط نمى قانون ار  كه به اعيان مربوط مى

تمند و صاحب سهام كارخانه، وقتى پدر از دنيا رفت سهام كارخانه ازورا  بوجود بيايد. در يك خانواده ثرو

توانند بگويند... ار  من به اندازه اين وانت است  توانند بفروشند ولى نمى شود، سهام را مى اوالد منتقل مى به

خانقه  گويند اگر امروز اين را ببرى، كقار حمقل و نققل كار    خواهم عين اين مال را بردارم و ببرم، مى ومن مى

توانقد اينگونقه عمقل كنقد بلكقه       خواهم ببرم. قاعدتاً نمقى  گويد: من مالك هستم مى شود مى دچارمشكل مى

دهقد   تواندسهام را در بازار بورس بفروشد و وانت هم در جاى خودش كار روزانه خودش را انجقام مقى   مى

ز بيقرون بقرود كقه شقركت را     طقورى از صقحنه ا   دهد كه ماشينهاى كارخانه به يعنى بازارانحصار اجازه نمى

فروشقند.   خود كارخانه و تكنولوژى آن را به دليل داشتن انحصار به كشورهاى ديگر مى ورشكست كند حتى

خواهد تكنيك نوايجاد كند چون بازار مصرف دنيا در دست آنها است و بازار توزيب در اختيقار آنهقا    االن مى

اى بقه خودشقان    نند تكنولوژى را هم بفروشند و هقيچ صقدمه  توا شوند كه مى اى وارد بازارمى است، و بگونه

كننده اجامعه  منتقل شود. شما با نقدادن سقرقفلى و حقق انحصقار و امتيقازات       مصرف نرسند بلكه صدمه به

كنقد جلقوى انباشقت سقرمايه را      اصطالح روز  امنيقت را بقراى سقرمايه تضقمين مقى      اى ابه كيفى، كه بگونه

گذار با ضرر كنقار   كنيد آنوقت طبيعى است كه سرمايه كرامت انسان تضمين مى براىگيريد. شما امنيت را  مى

گذاريقد بلكقه    كنيد و قانون مصادره و سق، كمّى براى پول و دارايقى نمقى   رود. شما اموال را مصادرنمى مى
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مقان  شدن حجقم شقكم و در   مصادره مثل اين است كه بگويم براى كوچك كنيد. قانون قوانين كيفى تنظيم مى

راخارج كنيد، اين مصادره است. سق، كمّى هم به اين معنا است كقه   چاقى جراحى كنيد و چربيهاى اضافى

اين است كه لدد بدن درست كار كنقد، تحقرك فقرد خقو  باشقد و       بند ببينديد، اما معناى قانون كيفى شكم

ت نگيرد. شما در روابط كيفقى  بگيرد كه انباشت ناهنجارى صور اى انجام توزيب مواد لذايى درون بدن بگونه

گيقرد و انحصقار بقه     انحصار به سرمايه نداديد، ضد آن انجام مى دهيد وقتى جامعه، انحصار را به سرمايه نمى

شود و در مقابل آن هقم   اوقاف مرتباً از نظر كمى بزرگ مى گيرد. چرا كه نفب انسان ابه نحو طبيعى  انجام مى

م از نظرتكنيكى و كمّى باالى سرآن قرار دارد و اين به نفب عموم شود و دولت ه بخش خصوصى بزرگ نمى

 است.

اس : پس با توجه به تطبيقى كه شما در ساختار الگوى صقنعت داريقد هقم جايگقاه دولقت و هقم جايگقاه        

 و هم جايگاه بخش خصوصى به صورت ضد آن آنچيزى كه امروز است معلوم شد. اوقاف

دارى  ى گفتقيم امقا بقاالتر از شقركت كيسقت؟ در نظقام سقرمايه       اج : ما فقط شركت را در بخقش خصوصق  

 كه باالتر از شركت است چيست؟ آنچيزى

 اس : بانك است.

  دارى شدن فرهنگ سرمايه نقش بانك در ايجاد شرايط مساعد براى نهادينه - 3/1

يعنى ;كند اج : احسنت! بانك باالتر است چون مثل سلسله اعصا ، قدرت گردش اعتبارات را بهم وصل مى

سلسله  گذارد پول در جامعه باشد و گردش نداشته باشد، يا گردش آن به نفب سرمايه نباشد. بانكها نقش نمى

طقرف   دو طرف دارد، يقك « توليد قدرت خريد»رسد. در اين دستگاه  اعصا  را دارند تا به بانك مركزى مى

سقكه   زه نشر اسكناس بدهيم، طقرف دوم سكه اين است كه بگوئيم حجم توليد ناخالص ملى چه باشد تا اجا

نقرر   گوئيد براسقاس  دهيد؟ مى اى اجازه انتشار مى اين است كه وقتى اين حجم را گرفتيد براساس چه معادله
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اندازو  دانيم، يعنى نسبت بين پس يعنى در آنجا نرر رشد سرمايه را اصل مى ;رشد سرمايه بر كاال، كار و ابزار

خواهيم بگوئيم در بازار، پول چقدر گران شده است و از ايقن گرانقى    در آنجا مى گيريم. گذارى را مى سرمايه

اى و ابزار تبعيت كند. نيروى كقار در آنجقا بقه صقورت      بايدبازار كار، بازار كاالى مصرفى و كاالهاى سرمايه

چقه  كنيقد. حقاال اينكقه     شود. يعنى ققدرت خريقد را حقاكم مقى     تابعى ازمتغير نرر رشد سرمايه حسا  مى

گوئيم متناسب با اصل ققرار دادن   چيزهايى توليدشده و چه موضعى را برابر چيزهايى توليد شده بگيريم، مى

 شود. مركزيت رشد سرمايه بانك مركزى مى نرر ربا. بنابراين

 آقاى عليپور: آيا نرر بهره، تابب عرضه و تقاضاى پول نيست؟

نگونه نگوئيقد بلكقه بگوئيقد مقن چقه سقاختارها و چقه        اج : نه، هرگز درباره نرر بهره در شكل توسعه، اي

درست كردم كه عرضه و تقاضا مجبور است از آن تبعيت كند. اگر انحصارات را برداشقتيد و امنيقت    محيطى

كند. اگر قوانين كيفى را مشكل كرديد، عرضقه   سرمايه را ازبين برديد، عرضه و تقاضا بگونه ديگرى عمل مى

 د، پس هميشه عرضه و تقاضا تابب محيط حاكم است.كن عمل مى و تقاضا ضد آن

كنقد سقپس بقه     زد و شبكه آبيقارى احقدا  مقى    زنم: دولت جلو رودخانه سد مى يك مثالى در اين مورد مى

شود،  هزار تومان تعيين مى فروشد. در ابتدا حق امتياز استفاده از اين آ  به ازاى هر هكتار هشت آ  مى زارع

هقزار تومقان افقزايش     81و سدى كه احدا  شده. بعد از مدتى اين حق امتياز را به  پول شبكه آبرسانى بابت

بنقديم، و   گويند حاال كقه مقا ققرارداد خقارجى مقى      هزار تومان افزايش دادند و اخيراً مى 311دادند وبعد به 

سقال هقم    خواهند و پقن   كند سود آنرا هم مى گذارى مى خارجى پولى را كه براى سدسازى سرمايه شركتهاى

كشد تا ما شبكه آنرا بسازيم اگر سود آنرا حسا  كنقيم   سال هم طول مى كشد تاسد را بسازند و پن  طول مى

گوينقد:   كنيد؟ مى گوئيم فروش آ  را نيز گران مى شود. مى امتياز هر هكتارهشتصدهزار تومان، اصدبرابر  مى

شود؟ وضعيت هزينقه   الت كشاورزى چقدر مىكنيم. حاال در اين صورت نرر محصو مى برابر گران 16بله تا 
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گويند مگر الزم است همه ميوه بخورند، بايد ميوه را توليد كننقد تقا صقادرات زيقاد      شود؟مى مردم چقدر مى

ولقو   -تواننقد بخرنقد    توانند بخرند مصرف كنند و آنهايى كه نمى شود و در بازار دنيابفروشيد، آنهايى كه مى

رود؟ حقاال اگقر    نخورند. در اين صقورت كرامقت چقه چيقزى مرتبقًا بقاال مقى        -باشند  خودشان توليد كننده

نه آ  را بخريم و نه حق  -توانيم  اين مقدار افزايش پيدا كند ما اصالً نمى كشاورزان گفتند چنانچه قيمت آ 

يد، اصالً كن يعنى شما فقط امضأ مى ;دهيم گويد ما به شما قرض مى آنوقت نماينده وزارت نيرومى -امتياز را 

گويند جقنس را هقم خودمقان از شقما      توانيم بفروشيم، مى را هم نمى گويند: جنس توليد شده پول ندهيد. مى

كنيقد حتقى اگقر خودتقان هقم نتوانيقد        يك كارگر براى ما كار مى فروشيم و شما در اينجا مثل خريم و مى مى

كنيد تا بگويم چه  نه توزيب ثروت مىمصرف كنيد.پس عرضه و تقاضا تابعى از توزيب ثروت است. شما چگو

 مشترى شما هستند و چقدر مشترى داريد. كسانى

 شود. گذارى مى اس : در اين صورت كشاورز در واقب رعيتِ سرمايه

صورت قديم با بانك عوض شقده، يعنقى خقان الزم نيسقت خقان بختيقارى،        اج : خانِ داراى تفنگ چى به

چقى آن هقم پاسقگاه     فعلى بانكهاى چين، آلمان يا ژاپن هسقتند و تفنقگ  قشقائى و... باشد بلكه خانهاى  خان

است. پس هرگز مسئله عرضه و تقاضا را منهاى محيط حاكم بر عرضه و تقاضا مالحظه نكنيد. تنهقا   خودمان

تواند ماوراى محيط عمل كنقد، آنجقايى اسقت كقه در دموكراسقى       مدعى هستند عرضه و تقاضا مى جايى كه

كند پاسخ اين است كه بشر دوگونه انتخا  دارد:  گويند آنجا قانونگذارى را انتخا  مى ند. مىك تواند عمل مى

انتخا  سياسى، شما در انتخا  اقتصادى بانك را طورى درست كرديقد كقه حقق     - 2اقتصادى  انتخا  - 1

جقا   يقك  جمهقورى نيسقت،   باشد و گزينه ديگرى ندارد. بانك مركزى يكى است مثل رياست انتخا  نداشته

گيرد. بر فرض كه آنجا هم يك جاى ساختارى باشد  شوراى پول و اعتباراست و تصميم در نشر اسكناس مى

يا جاى سازمانى باشداما مردم پول خودشان را براى نگهدارى، حمل و نقل و كليه معامالت و ارتباطاتى كقه  
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سقازى   بانك وسيله ارتبقاط و هماهنقگ   يعنى ;شود مجبورند در بانك بگذارند ايجاد مى دارى در نظام سرمايه

دهد و آن اختيار، بقر كقل    است، كه توليد را براساس توسعه قدرت سرمايه نشر مى جريان ارتباطات اقتصادى

دارها معقين   وسيله سرمايه جمهورى در لر  به كند. حتى انتخابات رياست عرضه و تقاضاها حكومت پيدامى

 توانند عمل كنند مگر زير سلطه رشد سرمايه باشند. سياسى هم نمى يعنى انتخابهاى ;شود مى

 بررسى چگونگى تطبيق احكام به آثار اجتماعى آنها - 4

االسالم رضايى: اگر بنا شد در بحثهاى قبلى به آثار احكام توجه داشته باشيم حاال در ايقن جقدول مقا     تحج

بقه لحقاى آثقار چگونقه در اينجقا      كنقيم خقود احكقام را     بندى آثار صنعت بحث مى دربخش آثار كه از طبقه

كنند: ااحكام دمأ، اعراض و اموال  شقما از   بنويسيم؟اج : احكام را همانطور كه فقها كل فقه را سه دسته مى

ورى  ايقن سقه موضقوع شقما بقراى       بندى كنيد اصيانت، توازن يقا عقدالت، بهقره    موضب ديگر سه دسته يك

 تقسمبندى هركارى است.

كنقيم، گقاهى آثقر حكقم      بندى مى گاهى اصل حكم را به لحاى اين سه نوع، طبقه اس : سئوال اينجاست كه

شود، اگر چنانچه بخواهيم آثار احكام را در جقدول بنويسقيم    نويسيم. حاال سئوال قبلى دوباره تكرار مى رامى

ت اسقت،  بايدبه الزمه دوم از آن استنباط كنيم كه اين حكم، آثارش صيانت كلمه اسالم است، اين حكم عدال

 ورى است، اينجا آيا مالكى هست كه وقتى اختالفى در استنباط پيش بيايد حل كند؟ حكم بهره اين

گوينقد: مقثالً صقيانت بقه ايقن اسقت        شود؟ مى اج : موضوعى بيان كنيد و بگوئيد صيانت چگونه ممكن مى

 آورد. صيانت را مىاش باشد به عبارت ديگر توسعه تكنولوژى  قدرت تسخير در صنعت باالترين رتبه كه

 اس : حال چگونه اين را با حكم خاصى كه در رساله هست تطبيق بدهيم!

در خصوص سلطه اقتصادى كفقاراز طريقق   « وجو  دفاع در صورت خوف سلطه كفار»تطبيق حكمِ  - 4/1

  دارى نظام پولى الگوى سرمايه
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مقن   واعدو لهم مااستطعتم» ، 3«اسبيال المومنين اللّه للكافرين على لن يجعل»اج : در حكم خاص گفته است: 

 تك افرادباشد اينها احكامى هستند كه مربوط به حفظ صيانت است. تواند تك   مخاطب اعدو نمى4«اقوه

كنقد و بقراى    اس : در همين تطبيق، به لحقاى خصوصقيتى كقه در موضقوع هسقت آن حكقم را مقيقد مقى        

 دهد. اختصاص مى خودش

 احكامى موضوعات صيانت كل نظام را بر عهده دارد؟االسالم حسينيان: چه نوع  تحج

 مربوط به اقتصادى نيست؟« االسالم تلوخيفت على بيض»اج : در بخش اقتصاد آيا 

اس : اقتصاد در ثروت حكمش يك حكم عام است كقه نسقبت بقه تمقامى موضقوعات سياسقى، فرهنگقى        

 كند. واقتصادى صد  مى

انقد: لوخيفقت علقى اقتصقاد و مشخصقاً از اقتصقاد اسقم         ودهاج : حضرت امام تطبيقق آنقرا در تحريقر فرمق    

انقد كقه    يعنى اسم آورده و تطبيقق فرمقوده   ;است، فرموده اگر بر اراضى مسلمين، تجارت مسلمين و... آورده

شقود   يعنى از نظر اقتصادى نمقى  ;كند. از جمله سبيل، سبيل اقتصادى است اهلل، نفى كل سبيل را مى يجعل لن

قمر مصنوعى به دور دالر باشد، اين يك بيمارى براى اقتصاد اسالمى است كه نتوانقد پقول    پول شما مثل كه

كقردن پقول اسقالمى     اى نشر بدهد كه در موازنه به صورت تابعى از متغيقر دالر عمقل نكنقد، عمقل     گونه رابه

دانشگاه بايد معادله  تابعى از متغير دالر يك ننگ و عار است و عامل آن دانشگاه است، نه حوزه. زيرا عنوان به

جديدكش، كند. اگر در خود نشر پول دقت شود به اين معنا است كه نظام اقتصادى وجود ندارد. اگر شقما  

توانستيدپول را براساس انگيزه خيرات يا اوقاف و مانند آنها نشر بدهيد هيچ دليلى نداشت كه با ارزان يقا   مى

شد.  شد و وزن پول شما بيشتر مى هاى مذهبى شديدتر مى هشدن دالر،ارزش پول شما سقوط كند، انگيز گران

شقد، بقه عبقارت ديگقر      تقر مقى   شد و وزن پقول سقنگين   شد توليد براى جامعه بيشتر مى مى مصرف مردم كم

كند، جهتگيرى مصرفى از چگونگى توزيب ثروت تبعيقت   صادرات و واردات ازجهتگيرى مصرفى تبعيت مى
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گردد، در توليد ثروت آيا انسان اصل است يا سرمايه؟ اگر انسان  ثروت برمى به توليد كند، چگونگى توزيب مى

توانيقد   اى درست كنيد كه آخرت محور باشد يعنى انسان وقق، مقى   اصل شد بايد انگيزش رابراى آدم بگونه

 شود. شود آنگاه سرمايه حاكم مى قرار نداديد شأ اصل مى درست كنيد اگر آدم را اصل

 هم دارد؟ اس : آنگاه سوددهى

بدهقد،   توانست كشقته  اج : سوددهى بيشترى هم دارد. شما براى اين جامعه شهيد داديد، آلمان مثل شما نمى

پيقدا   پس چگونه توانست صنعت تحويل بدهد؟ چگونه كاالهايش توانست قبل از توليد سفارشقات، فقروش  

 كند؟

مقدارى اسقت، واال اگقر مقا      يهسوددهى را منحصر كردن به مصرف مقادى، ناشقى از نظقام پرورشقى سقرما     

اى انجام بدهيم كه در آلمان، ژاپقن و... چگونقه شقد! االن مسقئله سقوددهى در شقركتهاى ژاپقن         مقايسه يك

رونقد.   زند آنهايى كه بدنبال سود هستند كنار مقى  ژاپن ضرر مى« ين»است كه وقتى متوجه شدند به  اى بگونه

يعنى خط قرمقز دارد، در ژاپقن وقتقى فقردى      ;درست است« ين»گويندرقابت تا قبل از آسيب رسيدن به  مى

يعنى با انتخا  خقود فقرد    ;% كمتر بردارد61خواهد ازشركت، سهم خود را بيرون بكشد يك مرتبه بايد  مى

يعنى سودافزايى آن، به نفقب پقول برداشقتن خقود فقرد       ;شود نه اينكه دولت مصادره كند اموال او مصادرمى

اى فرم داد كه فقط خودمحورى را ببيند. اصالت فرد  گونه اسيتهاى روحى انسان را بهحس توان نظام نيست. مى

توان لذت مليت يا لذت آخرت و... قرار داد. نظقام پرورشقى    قرار بدهد. همچنين مى باشد، لذت فرد را اصل

ى درست كقرد و  توان اخال  سازمان كه براى فرد نوشته شده نمى تالسعاد تواند بكند؟ بله، بامعراج چكار مى

گيقرى   دارى كرد. آنجقايى كقه تصقميم    فردى را آورد و امضاى اخال  سرمايه السعاده بدتر اينكه توصيه معراج

يعنى واقعاً چون توجه ندارنقد،   ;آيد عمومى است، اين در همه قسمتها مى اقامه است، بسترسازى براى انجام

يعنى آنجايى كه مقدل   ;اى ندارند الً هيچ برنامهدر عفت فردى سختگير هستند، امادر مدل عفت اجتماعى اص
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توانيد با تفقاخر   كند، هرگز شما نمى كند براى اينكه تبرّز ياتفاخر درست كند و ضد عفت عمل مى درست مى

كار را پيش ببريد. تفاخر نه فقط خويشتندارى نيست بلكه با پقول بقر سقر     عفتى اجتماعى است كه اساس بى

ن تجاوز شديداست. عفقت نفقس و خويشقتندارى نفقس در شقكل سقازمانى چقه        شود و اي ديگران زده مى

شقود يقا بقه تبرزهقاى جزئقى و       كندجامعه يا بقه خقود كشقيده مقى     شود؟ با آن تحقيرى كه در تفاخر مى مى

 هاى جزئى. خيانت

  دارى لزوم خدمتگزارى دولتها به دستگاههاى توليد ثروت در نظام سرمايه - 4/2

  سئوال من در اين رابطه است همانطور كه در مورد بانك مركزى اشاره كرديد آن سئوالآقاى رضا دانشمند: 

 خواهم يك مقدار ريزتر كنم. را مى

 شود. اج : وقتى يك كمى بزرگتر شود، مدل برنامه مى

 اس : مدل برنامه كجا؟

كنقد، فرهنقگ هقم     نمقى اج : سازمان برنامه، سازمان برنامه مدلى كه دارد ديگر در آنجا فقط اعتبقارات كقار   

 ;شقود، هرچنقد مقدل آن انتزاعقى باشقد      شقود، سقاختارهاى سياسقى هقم مالحظقه مقى       درآنجا مالحظه مى

كپس سازمان برنامه، مدلى است كه سه ورودى دارد: يك ورودى آن صادرات و واردات است،  ترى مدل يعنى

انداز است، محورهقاى دوتقاى    گذارى و پس ورودى آن بودجه و هزينه است. يك ورودى آن هم سرمايه يك

عنقوان   انداز به گذارى و پس گردد يعنى در مدل بانك مركزى، سرمايه انداز بر مى گذارى و پس سرمايه ديگر به

شود. آنجا كليه عوامل خقدماتى جامعقه يعنقى كقل دسقتگاه رياسقت        دو محور ديگر محاسبه مى متغير اصلى

يعنقى يقك    ;شقوند  عنوان بخش خدمات توليد حسقا  مقى   مه بهتر، در مدل برنا جمهورى و باالتر ويا پائين

خود توليد است، يك بخش هم مربوط به خدمت است، در بخش خقدمت، دكتقر    بخشى است كه مربوط به

جمهقورى مثقل    طلبه، روحانى و... هست تابرسد به توليد سرمايه، از ديدگاه مدل برنامه، همانگونه كه رئيس
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گويند كل دستگاه رهبرى هم اينگونه است مراجب هم  شود مى مايه شناخته مىسر يك مدير عامل، عاملى براى

خوانقد.   كنند اين است كه همه حرفهاى آقا بقا ايقن مطلقب نمقى     همينطور هستند. آنگاه اينهااعتراضى كه مى

توسعه ايران گرايشات مذهبى است كه در نهايت در شخص رهبرى متجلى  گويند از جمله موانب مدارهاى مى

گويند، اگر امور فقط مادى باشند و مردم  بينند، راست هم مى شود. حاال با عينك آنها كه اموررا وارونه مى مى

گويند بنا بود اينها جز خدمات باشند و پرسنل سرمايه باشقند   هستند، مى پرست شوند، اينها مانب بخواهند ماده

 ناسب با انجام كارهاى ما باشد.كنند كه مت و مزد بگيرد سرمايه باشند چراطورى سخنرانى نمى

گقذارى   گوينقد بايقد در كشقور سقرمايه     شقود از آنطقرف مقى    اس : وقتى كه نقدينگى در جامعقه زيقاد مقى   

گقذارى خقارجى بسقيار اصقرار دارنقد، حقاال        انجام شود كه مملكت پيشقرفت كنقد و روى سقرمايه    خارجى

 خارجى از نظر مالى چه ضررى دارد. گذارى سرمايه

  دارى گذارى خارجى مستلزم عمل به كليه الگوهاى سرمايه سرمايه قبول - 4/3

آورد كقه پقول ببقرد، از     كنقد، پقول مقى    آورد سرمايه را كه به دولت هديه نمى اج : وقتى خارجى سرمايه مى

منابب تأمين اعتبار جهانى سرمايه خارجى است. در دنيا پول هست، خارج هم با ضوابط خودش بقه مقا    جمله

 آورم. گويد: من كه هزارتومان مى د يعنى مىده مى پول

 اس : اما ضوابطشان يك ضوابط آشكار نيست بلكه ضوابطى پنهان است.

خواهنقد. مقثالً مقا يقك      اج : نه، ضوابط كامالً آشكارى دارند. تضمينهاى الزم بقراى بازگشقت سقرمايه مقى    

پانصدهزار تومان از بانقك ققرض بگيقريم.     خواهيم خواهيم آنرا تعمير كنيم، براى اين كار مى داريم، مى منزلى

يعنقى يقك تضقمينى     ;گويند، سند منزل را در نزد بانك بگذاريد تا به شقما ققرض پرداخقت شقود     مى بانك

شما وقتى منزل را ساختيد، پول را تدريجاً بازپرداخت كنيد و سود آنرا نيز پرداخت كنيد. مقثالً   خواهد كه مى

گيرد. حقاال   دهد و هفتصدوپنجاه هزارتومان در طول يك مدتى از شما مى به شما قرض مى پانصدهزار تومان
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اگر شما يك پروژه ويك طرح داشتيد براى زراعت يا يك صنعت، آنجا ديگر سند زمين كافى نيست، چقون  

تواند زمين را بجاى صدميليون قبول  خواهد صدميليون وام بدهد، نمى است، بانك مى زمين شما بيست ميليون

خواهيد براى كارخانه عرضه كنيد بيست ميليون قيمت دارد اما پول قرضى، صقد ميليقون    مى نى را كهكند زمي

سقازى وارد كقنم از ايقن پقن       خواهم كارخانه چينقى  گوئيد من مى تان را بياوريد، مى گويندطرح است لذا مى

كنم به شما  اى آنها تضمين مىگويد مذاكره باآن شركتها را بياوريد، موافقت آنها را بياوريد من بر شركت، مى

 كارخانه بدهند.

 ها را؟ اس : پول خارجى

بك يقا فاينقانس بقه شقما كارخانقه بدهنقد، مقن         گويد شما بياوريد اينجا آنها يا به صورت باى اج : بله، مى

دهم كه كارخانه در اينجقا درسقت شقود. پقس الزم اسقت       حاضرم ضامن شوم. پول هم اضافه به شما مى هم

فنى، اطالعات ارزى و طرف معامله را معرفى كنم در اينجا پاسخگو منزل من نشد بلكه طقرح مقن    اطالعات

تقان را   گويند بايد برنامه دولت گذارى كنند، مى خواهد با خارج معامله كند كه آنها سرمايه شد، حاالدولت مى

گويند اگر بعداً  م تا امضأ كند، مىفرستي گوئيم به برنامه دولت چه كار داريد آقاى وزير صنايب را مى ببينيم،مى

شود انگيزش در اقتصقاد شقما    كار كنم، لذا برنامه براى من مهم است. در برنامه معلوم مى وزيرعوض شد چه

گويد اگر شما انگيزش را مادى  گردد. مى شود يا بر مى دهم در كشور شما هزينه مى است؟ پولى كه مى چگونه

 شود. ك جمب مىهاى مردم در بان كنيد،سرمايه مى

 كنند؟ اس : انگيزش را چگونه مادى مى

 گويند حتماً بايد بپذيريد كه سوبسيد نباشد يك ارزش ديگرى را در دستگاه من وارد نكنيد. اج : مى

گويقد طبققات مصقرفى براسقاس      يعنقى مقى   ;دارى بقراى اخقتالف سقطح ايجقادكردن اسقت      برنامه سرمايه

گويم در  آيند وقتى من مى عنوان يك سرمايه به حسا  مى متخصصين بهسرمايه در اختيار آنها است و  طبقات
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قدر است و برابر  قدر ارزش دارم، بگو راندمان عمر كارى من اين گويد: بگو اين بازار كار،متخصص هستم مى

ر را گويد، به صرفه است كه دكت گويد توليد يك دكتر اينقدر خرج دارد، مى گيرد بعد مى قرار مى با اينقدر پول

گويقد ايقن سقرمايه وقتقى      بينقد، مقى   را و كليه حركتهايش را اصوالً به صورت سرمايه مقى  توليد كنيد او آدم

باشد كه مردم هيچ ارزش ديگرى را رقيب سرمايه قرار ندهنقد. پقس موانقب رشقد      تواند خودافزايى داشته مى

ارزد، اينكه بگوئيم بقراى كقربال رفقتن     نشينان مى نشينان به كار شود كه بگوئيم:يك موى كور سرمايه اين مى

گوينقد: نظقام ارزشقى شقما اگقر       اند. مى كشته بدهيم اينكه بگوئيم شهداافضل هستند اينها موانب رشد سرمايه

گقوئيم: در ققدم    توانم به شما وام بدهم مقى  كند من مى سرمايه ايجاد مى اختالف پتانسيل را به نفب خودافزايى

گقويم: ققدم سقوم يعنقى چقه؟       كنم مى گويد نه درقدم سوم اين شرطها را مى مى كنيد؟ اول اين شرطها را مى

 دهم. كنم وقرض به شما مى گويد: در قدم اول از شما استقبال مى مى

 كند؟ دهد ميداند كه چكار مى اس : مسئول و كارگزارى كه اين كار انجام مى

دهقم و هقيچ يقك از ايقن      شقما ققرض مقى    گويد در قدم اول به دهم. مى اج : االن اين مطلب را توضيح مى

توانيقد پقول مقرا     گويم من در دنيا تجربه دارم اگر با مدل من كار نكنيد نمى گذارم. قدم دوم مى شرايطرا نمى

توانيد برگردانيد مجبوريد استمهال كنيد يعنقى تقاضقاى تقأخير بقراى پرداخقت       برگردانيد،سودش را هم نمى

گويم عيبى ندارد. حاال كه نداريد، چهارسال ديگقر بقا    پذيرم مى ستمهال را مىكنيد. در قدم دوم ا تان رامى وام

كنقد ققدرت پرداخقت مرتبقاً      گوئيم حجم بدهى شما مرتباً خودافزايى پيدا مى پرداخت كنيد. مى اينقدر اضافه

مقاده  نرر رشد سرمايه در دنيا حسا  شده است عشق به ماده در دستگاه شما با عشق بقه   يابد چون تنزل مى

پرستى يك اندازه نيست مثالً سوخت ماشين شما با بنزين معمولى است اما سوخت ماشين  سرمايه در دستگاه

هواپيماست معنا ندارد سوخت حاصله و تراكم و احترا ، سرعت يكسقان تحويقل بدهقد. شقما      آنها با بنزين

نوشته بود كه ما بجاى دعواكردن با ايران  هاى روسيه اين نكته را افتيد، اينكه در يكى از روزنامه مى مرتباً عقب
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داننقد امقا راه ديگقرى     شويم. خود وزير و كارشناسانش بقه خقوبى اينهقا را مقى     گذارى وارد مى سرمايه از راه

الدين ابحث كالم اصول دين  مفقاهيم   ندارند.يك وقتى است كه شما در علم كالم قديم يعنى در علم اصول

شدن محكوم بود، حتى اگر مؤمن هم نبقود و نفقا  داشقت يعنقى      ا به تسليمكرديد لذا طرف شم راآرايش مى

 گذاشقتيد،  گرفتيد. با تنظيم يك دسته از مفاهيم كه امتناع عقلى را مقابل طرف مى كفرداشت، ابزار را از او مى

واجقب  توانقد مسقتقل از    گفتيد يا بايد نقض كنيد و هستى و نيستى را مساوى بگيريد يا عالم متغير نمقى  ىم

اش اسقكات يقا    داد و نتيجقه  باشد. اين كالم قديم بود كه براى الزام خصم، مفاهيم نظرى را آرايش مقى  تعالى

تواند تبرز داشته باشد از عهده منطق صورى عمدتاً چنقين كقارى بقر     كفر يا نفا  بود و اينكه نمى كردن تسليم

تواند به اسكات برساند. اما دستگاه جديقد   مى آمد. اگر ازمقدمات يقينى قرآن و بداهت آلاز كند طرف را مى

گويد من كارى به ذهن شما كه چه هست و در قلب شما چه هسقت نقدارم، مقن شقرايط      مى و شبهه جديد

گويم نباشد، يعنقى اسقتحاله    كنم كه براى شما در عينيت، راهى جز كارى كه من مى مى علمى را طورى تنظيم

گويد: مقن مسقئول اداره هفتهقزار كارخانقه      گذارم. وزير مى جلو شما مى عينى را آورم، استحاله نظرى را نمى

كند، اگر بنده نتوانستم ايقن   كارگرى خواهيم داشت، ارز كشور هم سقوط مى هستم، اگر قبول نكنم تظاهرات

 گويد دنبال مشاوران بفرستيد تا چقه  تواند، اگربخواهم اداره شود چكار كنم؟ مى كار را بكنم ديگرى هم نمى

 توانند بكنند. كار مى

اى جقز   گقذارد كقه شقما در عينيقت چقاره      كنند و محيطى را جلو چشم شما مى آنها اضطرار علمى ايجاد مى

يعنى تصميمگيرى آقاى وزير روى يك دسته كالذ است، اين كالذها مربوط  ;بينيد از اين راه برويد نمى اينكه

د؟ اين كالذها بايد يقك معادلقه داشقته باشقد فرضقاً      دسته ساختارهاى عينى خارج است، چه كار بكن به يك

دارى اداره كرد اما بعدً گفت: ما رسيديم به اينكه مجبوريم مرتباً پول چقاپ   موسوى به شكل ليرسرمايه آقاى
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ريقزد، لقذا    ريزد، نظام بهقم مقى   كنيم وتزريق كنيم و اين يك سقفى دارد، اگر آن سق، بشكند دولت بهم مى

 دارى برگرديم، چون خط ديگرى جلوشان نيست. سرمايه به خط  مجبور شديم

  سقازى  توان آنرا متوق، كرد، حال افرادى كه خصوصى شود و نمى سازى انجام مى اس : االن دارد خصوصى

 كند. سازى مشكل ايجاد مى كند، چون خصوصى اى كه وارد مى كنند و اين ضربه مى

 شقوم اگقر   گويد ميدانم دارم لر  مقى  شود مى كسى لر  مىبينيد  اج : يعنى مثل اين است كه شما داريد مى

 لر  نشوم چه كار بكنم.

 خواهد لر  كند؟ توان شك كرد كه طرف مى اس : آيا نمى

 پسند نيست. اگر شقب خقوا    دهم، حتى كارشناس الئيك هم ذلت % احتمال لرض نمى2اج : نه، من حتى 

  شقب  گويقد دى  شود مقى  خوا  بيدار شد خوشحال مى ديد كه مثل آلمان يا ژاپن مقتدر شده، وقتى صبح از

كرد اين برايش يك رويقاى شقيرين    ديدم اقتصاد ايران طورى شده بود كه آمريكا به ما التماس مى خوا  مى

 است.

  بررسى امكان تغيير شرايط فعلى حاكم بر اقتصاد و صنعت - 5

 دارى را شرايطى بدانيم كقه در تعقرض بقا    ايهآقاى عليپور: اگر ما شرايط حاكم اقتصاد جهانى يا اقتصاد سرم

كند ايقن شقرايط جبقرى ققدرت      شود و براى ما يك شرايط جبرى ايجاد مى ماست و براى ما شرايطساز مى

 توانيم اين حصار را بشكنيم؟ كند، ما چگونه مى بمعناى اينكه فعال باشيم ليرمنفعل مى  فعاليت

  ادالت نظامى دانشگاه انگلستان كه ارتش شقما آنجقا تحصقيل   اج : شما در جنگ اين را شكستيد، شما از مع

 كرده بود استفاده نكرديد بلكه از يك انگيزش ديگرى استفاده كرديد و دشمن را شكست داديد. همه دنيا در

 خورد در اوائل جنگ در دانشكده روانشناسى آققاى براهينقى از   اول جنگ يقين داشتند كه ايران شكست مى

شود، گفتيم اگر ابزار متغيقر اصقلى باشقد     گ، جنگ ابراز است ببينيم چه كسى پيروز مىحز  توده گفت جن
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شويم، ما در جنگ  اند ما پيروز مى شويد اگر تكنولوژى انسانى يك تكنيكى است كه انبيأ آورده پيروز مى شما

دانسقتند كقه اگقر     مى شديم. وقتى ناو آمريكا وارد خلي  شد اما دستور داد كه بزنيد، آنها هم به خوبى پيروز

مقا اگقر    زنند، ولى بعضى از افقراد جقرأت نكردنقد.    رسند و مى تا به آنها مى تندرو را بفرستند پن   هاى كشتى

وضقعيت   شقود در  بالفاصله مدل را عوض كنيم با ايجاد يك حركت انقالبى سياسى، فرهنگى و اقتصادى مى

  را عوض كرديم ديگقر شقما در خيابانهقاى تهقران     موجود تحول ايجاد كرد وقتى كه ما اوضاع توزيب ثروت

قيمت كه هريك از آنها يك ميليون و نقيم يقا پانصقدهزار تومقان      انواع لوسترهاى گرانقيمت، گلدانهاى گران

بينيد. بدون اينكه مصقادره كنيقد، خقود بقه خقود يكدسقته ورشكسقت         تابلوى گرانقيمت ديگر نمى باشد، يا

شقود و   دارها خقارج مقى   هاى سرمايه يعنى از خانه ;شود س به بازار زياد مىعرضه كاالهاى لوك شوند بعد مى

 كند. شود بعد قيمت آنها تنزل پيدا مى مى  براى فروش عرضه

 اس : الزمه چنين چيزى اين استكه ما يك انقال  شبيه انقال  سياسى در بُعد صنعت داشته باشيم.

  كنيد بقراى  ت، همانطور كه االن شما محيط درست مىاج : براى اين است كه محيط حاكم بر آن سياسى اس

يقابى كنيقد كقه چقرا؟      سازى آلاز كنيد و علقت  گفتگو در امور سياسى، اگر يك صدم آنرا بر عليه خصوصى

كنيم. مقا بقه هقيچ وجقه مصقادره       هم نكنيد، در اول كار شعار هم بدهيد كه ما مصادره را ممنوع مى  مصادره

شود توزيب ثقروت   شود؟ چرا و چگونه مى چرا و چگونه قيمت دالر هزارتومان مىبگوئيد   نخواهيم كرد ولى

تواند تمام شقود؟ مقا    سازى با متمركزساختن سرمايه به نفب يك قشر مى مفهوم خصوصى اينگونه شود؟ چرا

گوئيم حتمقاً بيايقد كارگقاه     سازى صنايب كارگاهى، ما نمى سازى هستيم ولى خصوصى خصوصى  هم قايل به

تواند پااليشگاه نفت بخرد ولى امكان انحصار، امكان تمركز، امكان وام، امكقان ققرارداد بقه او     مى د، اگربخر

به اندازه امور مصرفى جقارى بقه او ققرض     -نه به حقوقى  -دهيم  شخصيت حقيقى قرض مى  دهيم. به نمى

وارد كند اگر گفت همه شخصقيت  آورد كه كارخانه  حوائ  جزئى، وقتى كه يك پروژه را مى   دهيم. براى مى
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كنيم، آيا به نظر  شناسيم ما در اول كار شما را تضمين نمى گوئيم ما نمى شناسند، مى مى  حقوقى را به رسميت

كنقد؟ شقما پقول مقردم را از طريقق بانقك بقه او         قدرت و زور خودش حركت مى   شما بخش خصوصى به

  تواند حركت كند. دهيد كه مى مى

 كند. المللى پول مى ى آنرا هم صندو  بينساز اس : مفهوم

  اى عمل كنم گونه اج : شما قرض ندهيد، بگوئيد پول مال عموم مردم است. اگر بخواهم قرض بدهم بايد به

هقا   گويند شما به بعضقى از كارخانقه   رسد بعد مى كه به همه برسد، مثالً به همه حداكثر پانصدهزار تومان مى

كننقد. شقما حتقى پقول      گوئيم آنها مربوط به اوقاف هستند و براى عموم كار مى مىزيادى وام داديد.   مقدار

يعنقى آنقرا هقم     ;آندازيقد  دارى خصوصى به كقار مقى   آستان قدس رضوى  در شكل سرمايه  اوقاف را اپول

ر دارد، كنيد آنجا در سال بيش از ده ميليارد تومان درآمد دارد، دوازده ميليون زائ مى  آوريد پشتوانه صنعت مى

 گيرد. نقل كشور در آنجا انجام مى ترين بخش حمل و عظيم

«اللّه وبركاته توالسالم عليكم ورحم»  
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 بسمه تعالی

 

  گذشتهجمعبندى مباحث  - 1

  بيان مفروضات بحث صنعت - 1/1

 االسالم رضايى: از اوايل مباحث تا كنون، تعري، اوليه در مورد صنعت ارائه شد، بعد عوامل برونزا يا تحج

 عامل مؤثر بر صنعت مورد بحث و بررسى قرار گرفت. بعد از اينكه صنعت بطور كامالً تئوريك تعري، شد،

  معين شد و بعد تقسيمات« انسان، ابزار و امكان»تا متغير اصلى صنعت عوامل صنعت بررسى گرديد كه سه 

سقرعت، دققت و   »ارفتار و عمل انسان  و ابزار بقه  « روح، ذهن و عين»درونى آنها تعيين گشت و انسان به 

 تقسيم شد.« تصعيد، تموج، تشكل»منابب به  و« تأثير

  كنيم و گاهى صنعت را به نفسه مورد بحث خواهيم صنعت را در جامعه بحث سپس مطرح شد كه گاهى مى

خواستيم از صنعت در جامعه بحث كنيم ساختار صنعت مورد بحث قرار گرفت  دهيم. آنجايى كه مى قرار مى

خواسقتيم ماهيقت    در مقابل آن مشخص شد. آنجايى كه مقى « متمركز و كارگاهى متمركز، نيمه»سه تقسيم  و

 و تقسيمات درونى آن مطرح شد.« ان، ابزار و امكانانس»را بحث كنيم، تقسيمات به   صنعت

  گونه مطرح شد كه اگر ما بخقواهيم بحقث   همچنين به صورت كلى بحث روش در چهارده جلسه اول بدين

 2بررسى فرهنگ صقنعت   - 1صنعت و ساماندهى آنرا مطرح كنيم بايد در سه سطح مورد بررسى قرار گيرد 

و در دوره دوم بنا شد به صورت تطبيقى روش تحقيقق را مقورد    زيرساختهاى صنعت - 3فلسفه صنعت  -

بررسى قرار دهيم. در مرحله اول قبل از ورود به جدول فرهنگ، فلسفه و زيرساخت، وارد شناسايى  بحث و

موضوع شديم. بدنبال آن جدول مكتب، علم و اجرا به اين خاطر مطرح شد كه تا موضقوع، شناسقايى    خود

ود، بحث روش تحقيق كه مؤخر از اين بحث است قابل پيگيرى نخواهد بقود لقذا بقه    بندى نش طبقه نشده و
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چهارچو  شناسايى و تعري، كه رابطه صنعت با مكتب، علم و اجرا در سه سطح توسعه، كقالن    نحو كلى

مشخص شد و در بخش مكتب، توصي،، تكلي، و ارزش در جدول مربوطه هم مطرح شقد كقه    و خُرد بود

ورت تطبيقى وارد شديم و بطور كلى رابطه صنعت با مكتب را بررسى كرديم. يك كار تطبيقى ص  در آنجا به

صورت گيرد كه بعداً متوجه شديم بدليل اينكقه مقا االن نظقام احكقام را در اختيقار نقداريم        با رساله بنا شد

م موضوعات احكام شد ابتدا نظام موضوعات صنعت را درست كنيم و از طريق نظا پذير نيست. لذا بنا امكان

 بندى كنيم. را طبقه

 براساس بحثهاى قبلى يك كار اجمالى روى نظام موضوعات صورت گرفت كه شقما هقم يقك اشقكالى در    

  ابتداى كار به تقسيماتى كه در نظام موضوعات انجام داده بوديم وارد كرديد. ما در نظام موضوعات، وقتى كه

متمركز و كارگاهى انسان، ابقزار و امكقان را ققرار     متمركز، نيمهساختار صنعت را مطرح كرديم مقابل صنايب 

كنيم. يك نحقوه تقسقيمات دارد ولقى     اشكال شما اين بود كه چون ما صنعت را در جامعه بحث مى داديم و

 خواهيم. يعنى دوتا جدول مى ;به لحاى خود صنعت بحث كنيم تقسيمات ديگرى دارد اگر صنعت را

  الگوى  تخصيص در صنعت، موضوع فعلى بحثدستيابى به مدل ا - 1/2

  بندى كنيم چون هرگاه بخواهيم صقنعت  بنابراين نتيجه بحث چنين شد كه ما صنعت را به لحاى آثارش طبقه

را در جامعه بحث كنيم بايد به لحاى آثار آن بحث كنيم. بحث صيانت، عدالت و اعتماد نيز در اينجا مطقرح  

ل صيانت از كلمه توحيد است، اوقاف يا تعاونى اسالمى متكفل تقوازن يقا   به اين ترتيب كه دولت متكف شد

اش  اجتماعى است و بخش خصوصى كه ما فعالً برابر آن اعتمقاد اجتمقاعى را ققرار داديقم، منتجقه       عدالت

 شود. مشاركت اجتماعى مى اعتماد يا

 ققبالً فرمقوده بوديقد افرهنقگ،    بنابراين يافت ما از مطالب جلسات اين بود كه عالوه بر آن سه جدولى كقه  

  خواهيم مدل صنعت را به لحاى آثقار اجتمقاعيش   فلسفه، زيرساخت  يك جدول ديگرى هم هست كه مى
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 اى است كه ما طراحى كنيم كه همين جدول است، البته اين جدول هنوز كامل نشده است، جدولى دو طرفه

 رف ديگر آن به لحاى آثار تنظيم كنيم.خواهيم در يك طرف آن صنايب را به لحاى ساختار و در ط مى

  لزوم تبيين ارتباط الگوى تخصيص با فرهنگ، فلسفه و زيرساخت مدل - 1/3

 شوند شود و آن سه جدول قبلى زيرساخت فلسفه و فرهنگ مدل مى پس اين جدول اخير مدل صنعت مى

داده شود چون بنا شد افقرادى   اما بعد از تكميل اين جدول، احتياج داريم كه رابطه آن با زيرساخت توضيح

كنند، اگر از آنها سئوال شقود، حقداقل توجيقه باشقند كقه ايقن عنقاوين را از كجقا          در صنعت تحقيق مى  كه

علت و چرائى آن جدول كه اصالً ما دنبال آن نيستيم و در جاى ديگرى بحث شقده اسقت،    اند. نه از آورده

اجقزأ، عوامقل و   »يعنى اگر در جقدول زيرسقاخت عنقاوين     ;با آن جدول را بفهميم  بلكه تناظر اين مفاهيم

تناظر مفهوم با آنجا چگونه است و ما يك مقدار تسلط داشته باشيم نسبت بقه    هست اين از حيث« مجموعه

بكار بگيريم كه اگر در جايى ناهماهنگى بوجود آمد قدرت مالحظه مشكل   خواهيم در صنعت روشى كه مى

بنابراين بحث تا اينجا سير خودش را طى كقرده اسقت و مقدل صقنعت هقم در       .و علت آن را داشته باشيم

ولو اشكاالتى دارد كه بعضاً مفهومى اسقت يقا بعضقى از عنقاوين شقامل و        ترين شكل طراحى شده اجمالى

توضيح بيشتر مرتفب خواهد شد. سئواالتى نيز در مقورد شاخصقه    زيرمجموعه با هم سازگارى ندارند كه با

 -ها  داريم كه مثالً صنايب متمركز را با آن بشناسيم، اين شاخصه  هايى ، چون ما احتياج به شاخصهوجود دارد

مجموع براى ما نسبت به خود اين جدول اشكاالتى مطقرح   بدست نيامده. در -هاى خُرد  بخصوص شاخصه

ن عوامقل صقنعت در   و عوامل صنعت بيان شد البته بيقا   است كه بعداً طرح خواهد شد. پس تا اينجا تعري،

ها بيان شقد   تك مهره نبوده است، بلكه در آنجا تك دور اجمالى به اين شكلى كه االن در ذهن ما نظام يافته،

جدول االگوى تخصيص صنعت  قرار گرفقت.    بعد در مرحله روش تطبيقى صنعت، نظام پيدا كرد و در اين

از ماهيت صنعت، زيرا همقانطور كقه شقما      رسد بحث در مدل صنعت از الگوى تخصيص بوده نه به نظر مى
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عميقى را بقدنبال دارد، در حقالى كقه     فرموديد اگر بخواهيم ماهيت صنعت را بحث كنيم يك مباحث بسيار

خواهيم صنعت را بقه لحقاى آثقار     مى  كنيم الگوى تخصيص صنعت است، چون آنچه ما درباره آن بحث مى

تشقكل بخواهقد تعميقق يابقد      اگر بحث از تصعيد، تموج و اجتماعى آن مورد بحث و بررسى قرار دهيم. و

بپقردازيم؟ در بحثهقاى قبلقى      خواهيم به آن بحث شود. حاال آيا ما مى بحث از فيزيك و شيمى و... مطرح مى

بحث از فيزيقك اسقالمى،     حضرتعالى فرموديد آن بحث اصالً از توان اين جلسه خارج است چون الزمه آن

جامعه است و در اين رابطه  باشد لذا بحث ما فقط پيرامون صنعت در سالمى و... مىرياضى اسالمى، شيمى ا

تخصقيص اسقت كقه      كنيم چون آنچه مقا در پايقان نيقاز داريقم الگقوى      هم از الگوى تخصيص آن بحث مى

توليد خواهد شد.   باشد و نهايتاً صنعت اسالمى ساز بحث ديگر صنعت است كه يك بحث عميقترى مى زمينه

 خواهد بود.  ساز صنعت اسالمى آيد كه زمينه در اينجا فقط الگوى تخصيص صنعت بدست مىپس 

 خصوصيات مدل و تفاوت آن با جدول فعلى االگوى تخمينى تخصيص صنعت  - 2

  بندى اهداف يا انتظارات در صنعت كارآمدى جدول فعلى در طبقه - 2/1

صنعت   درباره ساماندهى صنعت بود. در ساماندهىاالسالم والمسلمين حسينى: بحث جلسات گذشته  تحج

  بايد از چند موضوع بحث شود، يكى اينكه بايد بدانيم موضوع بحقث مقا بكقارگيرى روش تحقيقق در اداره    

شود. اين خدمات بايد منشأ توسعه خود صنعت هم بشود. بنابراين اگقر   خدماتى است كه به صنعت داده مى

خواهقد صقنعت    شود براى اين است كه مقى  بحث مى« صنعت موضوعاً»خود صنعت و تقسيمات درونى  از

پيدا كند. عالوه بر اين در ساماندهى آن ما بايد بدانيم كه چه بخشهايى از صنايب را چگونه تخصيص  توسعه

مثالً به صورت بسيار گذرا گفته شد بخشهايى كه مربوط به تسخير قدرتهاى جديد است، فقط دست  بدهيم؟

 لت بحث از اين مطلب هم اين است كه انتظارات نهايى معلوم شود.است. ع  دولت
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 كنم. ما بقا  توانم رسم كرد با توضيحى كه االن بيان مى شما روند را بد رسم نكرديد البته كاملتر از اين هم مى

تقوانيم سقفارش ديگقرى را بپقذيريم كقه موضقوع روش        توجه به شماى كلى كه از هدف خودمان داريم مى

خواهند روش تحقيق را در صنعت بكار گيرنقد موضقوع آن    اى مى باشد؟ بر فرض يك مجموعه  تحقيق چه

درباره مديريت صنعت است يعنى ساماندهى صنعت است؟ اگر مديريت صنعت باشقد همقان    چيست؟ آيا

عنقوان جقدول    عنقوان انتظقارات پايقانى معقين شقده بقه       تخمينى تخصيص صنعت  كه بقه   جدولى االگوى

است. ولى براى دستيابى به روش تحقيق شقما بايقد جقدول تحليقل را بقا كليقه         دولى خوبىسفارشات، ج

  عناوينى كه دارد بدون اينكه به آن

دست بزنيد، هم در فرهنگ، هم در فلسفه و هم در زيرساخت با قيد اضافه مديريت صقنعت تنظقيم كنيقد و    

 بعد از

 توانيد مدل بسازيد. كنيد آنگاه بعد از تعري، مى اينكه مديريت صنعت را اضافه كرديد عناوين را تعري،

شود،بايد  بندى اهداف خو  است ولى با مدل هنوز فاصله دارد. وقتى مدل مى اما اين جدول فقط براى طبقه

اش اين باشد كه بگويد چه صنايعى بقا چقه ويژگيهقاى در دسقت دولقت       دهد نتيجه چيزهايى را كه به ما مى

بندى كند و اينكقه نيازهقاى    دهد، نيازمنديها را دسته ت تطبيقى به عينيت تحويل مىيعنى سئواال ;گيرد قرارمى

فردى،نيازهاى عمومى و نياهاى كل چه هستند؟ بعد نيازهاى فردى را بيان كند كه نياز به خوراك، پوشقاك،  

يقك   مسكن و...است و نيازهاى عمومى را بيان كند كه در يك جامعه چقه نيازهقاى عمقومى وجقود دارد و    

براى كل جامعه وجود دارد بيان كند. فرضاً صنايب نظامى براى دفاع و امنيت كل جامعه است  نيازهايى هم كه

ولكن يك دسته ازصنايب مانند ظروف مصرفى براى نيازهاى فردى اسقت. صقنايعى كقه بقراى ارتباطقات و      

گيقرد و   يازهاى عمومى قرار مىرسد بهره فردى هم دارد جز ن مخابرات است مانند صداو سيما كه به نظر مى

 شود. ذكرمى ابزارهاى متناسب آن هم
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به هرحال نياز به يك مدل است كه در تطبيق آن بتوانيد بگوئيد اين صنايب از اين مرز تقا ايقن مقرز مربقوط     

توانيد به صورت تخمينى اين  وسيله اين جدول مى دولت يا تعاونى و يا خصوصى است. هرچند االن هم به به

دهيقد و مسقائلى را كقه حقل      ا انجام دهيد و حُسن اينكار اين است كه آنوقت تخصيصهايى را كقه مقى  كارر

كنيد،معلوم شود كه اولويتها كقدام اسقت. در طقى مسقير يقك وقتقى الزم اسقت روى نيازهقاى عمقومى           مى

يا اينكقه   گذارى الزم باشد، صورت گيرد در زمان دوم ممكن است روى نيازهاى فردى سرمايه گذارى سرمايه

توانيد قدرت تحرك و مانور داشقته   دولت پرداخته شود حتماً متناسب با شرايط جدول مى االن روى نيازهاى

است كه تغذيه و ضروريات مردم دچار مشكل است حتماً ضقريب را بقه حقل نيازمنقديهاى      باشيد يك وقتى

عه را معاينه كنيد بعد نسخه بدهيد. دهيد. دريك زمان وضب اشتغال بد است يعنى شما اول بايد جام فردى مى

دهيم. البته به  اى اختصاص مى بگوئيد: ما هميشه بيشترين بودجه را براى كش، صنايب هسته اينگونه نيست كه

در جاى خودش بايد بيشترين هزينه را اختصاص داد، اما بايد ديد كه آيا جامعه در حال ركود  اى صنايب هسته

در حال خمود است يا در حال بيمارى و ناهنجارى و بحران است تقا بگقوئيم   رونق است يا  است يا در حال

روش تحقيق را در آنها بكار ببريد بايد مدل شما بتواند اين مطلب را براى شما تصقوير   چكار كنيد؟ وقتى كه

 كند.

بنابراين ما درباره صنعت موضوعًا بحث كرديم و از صقنعت در جامعقه كقه مقديريت صقنعت باشقد بحقث        

شود  است. طبيعتاً موضوع بحث، مديريت است و به همين لحاى به مديريت موضوع اصنعت  توجه مى هشد

توانيم روش تحقيق را روى آن پياده كنيم.ما االن معنقى گقرايش يعنقى انتظقارات      لذاسيرى كه داريم االن مى

بينش، دانش كه در صفحه يعنى بنابرتقسيم گرايش،  ;دانيم مان را كه در مكتب بحث كرديم بخوبى مى مذهبى

مطالبى كه از مكتب است چه هستند. و بعقد   يعنى ;دانيم كه لرض ما از گرايش اول جدول فرهنگ آمده، مى

آن هقم تقا حقدودى در بحقث مقديريت       بينش فلسفى كه در نظام واليت داريم براى ما روشن است و دانش
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واردشدن به روش تحقيق را مهيا كرديم لذا  زهاىموضوع صنعت انجام شد. به هرحال ما االن ابزارها و پيشنيا

تحقيق به صورت مضاف از جقدول تحليقل    توانيم اين كار را انجام بدهيم و ابتدائاً بايد كليه عناوين روش مى

آلاز شود، تحليل، تجزيه و تركيب در سه مرحله فرهنگ، فلسفه وزيرساخت تشريح شود و طبيعتقاً سقير آن   

 هم طوالنى خواهد بود.

قاى مهندس دانشمند: ما االن در بحث مربوط به جدول تعري،، صنعت و وضعيت مطلو  و صيانت ويك آ

 اى جلو رفتيم. بندى در صنعت، يك مرحله نحوه طبقه

  كارآمدى جدول تخمينى ساماندهى صنعت - 2/2

ش شماسقت.  توانيد آنرا تكميل كنيقد، ايقن بمنزلقه سقفار     اج : يعنى يك شماى خيلى كلى ارائه شده كه مى

اى پقا   طبققه  هرطرحى كه بخواهقد بقراى تحقيقق انجقام بگيقرد بايقد بگوينقد مقثالً مقا يقك سقاختمان پقن             

خواهيد بايد بدهيد. به كسى كه  خواهيم، آنچه را كه مى خواهيم يا يك سوله براى كارخانه مى مى اى طبقه پنجاه

يات كقه موضقوع صقنعت را تشقريح     خواهدروش تحقيق را بكار گيرد ما يك شماى كلى پس از طرح كل مى

خواهيم برسيم يعنى در حقيقت خقود مقا    انتظارات شما از صنعت چيست و در آخر به چه مى كرد، گفتيم مى

توانيد بايستيد و به سراغ روش تحقيق نرويقد و اگقر    كرديم. شما روى خود اين جدول هم مى سفارش معين

بنقدى   توانيقد دسقته   تواند پياده شود يعنقى مقى   هايى مىجوا  بگيريد اين جدول با يك تخمين بخواهيد سريب

عنوان يك شماى نهايى كه براى تحقيق سفارش داديقد   جدول پياده كنيد. كل اين جدول را به صنايب را با اين

توانيقد جقا    توان مقنن ساخت، اينجا به صورت تخمينى مى خالى آنرا پركرد ولى طبيعتاً نمى هاى توان خانه مى

خقواهيم ايقن جقدول را     ه خودتخمينى هم كارآمد است به عبارت ديگر اگر شما بگوئيد ما مقى بدهيد، اگرچ

سه جدول فرهنگ، فلسفه و زيرساخت را درست كنقيم بايقد بدانيقد كقه خقود ايقن        تكميل كنيم بدون اينكه

ام كقرده  كه اجزأ عوامل و موضوع را و تمام آنچه را كه در آنجا گفتيم اول تم جدول مدل نيست، مدل آنست
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باشيم سپس براساس آن مدل رابنويسيم، البته اگر هم آنرا درست نكنيم به نظر من خود اين جدول به نسبت 

دارى  كند. بدليل اينكه اوالً االن وزارت صنايب روى مدل سرمايه را حل مى % مشكل وزارت صنايب51بيش از 

جامعه هست يك خقط در ميقان مجبقور اسقت      كند. ثانياً همان مدل را هم درتنگناهاى ارزشى كه در كار مى

برد. شما،  دانند چكار كنند لذا صنعت در ناهنجارى به سر مى شود، نمى مى حاشيه ناهنجار بزند و دچار مشكل

كنند. قرضه  دهيد اين دو راهكار ضد همديگر عمل مى يارانه اسوبسيد  مى گيريد و هم هم قرضه خارجى مى

يعنى اين كه چيزى را به كسى  ;دارى نظام ارزشى را بسازد فرهنگ سرمايه دهد كه خارجى در جايى پاسخ مى

تواند كار كند  گذارى خارجى در جايى مى ضد ارزش باشد. لذا سرمايه بدهند بدون كاركردن و سرمايه داشتن

م انقد اختيقار تقا    دستگاه صنعتى اشتغال بكار دارند و تخل، كقرده  كه مديرعامل در اخراج افرادى كه در يك

چنين عمل كند يعنى يك ارزشهايى جلو او را گرفته است. لذا  توانداين اكنون نمى داشته باشد در حالى كه هم

دارى ضقرر   كار كنيد، عالوه بر اين و از همه باالتر، نظام سقرمايه  دارى توانيد براساس دستگاه سرمايه شما نمى

آور براى اكتشافات  هاى سرسام دهد بنابراين هزينه قرار مى كند و تكنيك را در تكامل اصل را متوجه انسان مى

توانيد اين كار را انجام دهيدحتماً صنايب شما صنايب درجه دو و سه خواهد بود. درجه  دهد ولى شما نمى مى

دارى نيستيد لذا مرتبقاً دچقار    شدن صنعت، ناهنجاريهاى داخلى نيز داردكه جزو اقمار خو  سرمايه دو و سه

 شويد. تنش مى

توانيم  مى شود، يعنى % از مشكالت ساماندهى صنعت حل مى51رسد با اتمام اين جدول  به هرحال به نظر مى

درون و  بگوئيم مشكالت مديريت در ساماندهى چه هستند. كدام قسمتهاى صنعت دچار مشكل اسقت، هقم  

قيقق انجقام بدهيقد كقه     خواهيد روش را بكار گيريد بايد آنرا خيلى د هم بيرون و نحوه حل آن، ولى اگر مى

 % قابليت آمارگيرى و پاسخ دادن باشد.71نظر ما باالى  به

  ساختار صنعت تأثير تبليغى جدول تخمينى تنظيم صنعت در ايجاد اميد نسبت به اصالح - 2/3
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دهقيم ايقن    اس : طبيعتاً فعالً قدرت انجام يك كار دقيق و مطلو  فراهم نيست. تالشقى كقه مقا انجقام مقى     

از صنعت ارائه بدهيم. حسن كار اين است كه ليقر از آنچقه    -ولو اجمالى  -ك تصويرى مطلو  كه ي است

كند براى پقذيرش تغييقرات و تحقرك يقا آمقادگى       كند، لذا ايجاد اميد و صبر مى را تصوير مى موجود هست

 تحرك.

 اج : يعنى ارزش تبليغى آن خيلى خو  است.

كنيقد، بقاالخره پيشقنهاد شقما چقه       كنيقد، آنقرا هقم رد مقى     ا رد مىگويند: شما كه اين ر اس : يعنى به ما مى

گويند اقتصاد اسالمى چه نوع اقتصادى اسقت؟ در آنجقا    است؟ مثالً در مورد بحث اقتصاد اسالمى مى چيزى

اى است؟ مفاهيم چگونه است؟ حداقل ما در اينجقا يقك    گذارى چه شيوه افتد؟ روش سرمايه اتفاقاتى مى چه

دهيم كه: بله، اينگونه نيست كه  بندى ارائه مى كنيم و با تكميل اين جدول يك طبقه را مطرح مىاى  اوليه بحث

كنيم، بقه   داريم و آنرا اداره مى فروشيم، اين را نگه مى شماهمينطورى به صنعت نگاه كنيد و بگوئيد اين را مى

كنيم كه آن مدل اگرچقه   ت نگاه مىدهيم حداقل ما بر اساس يك مدلى به صنع دهيم، به آن بها نمى اين بهامى

% ممكن است صحيح باشد و حتماً يك خطاهايى هم دارد ولى نسقبت  61% يا 51گوئيم  است ولى مى تقريبى

 بندى وجود ندارد، بهتر است. وضعيت كه در آن هيچگونه طبقه به اين

 اج : يعنى براى وزارت صنايب در وضعيت فعلى خيلى مؤثر است.

  شود كه علقم هقم   گوئيم صنعت وقتى مطلو  مى از تصوير صنعت آنجايى است كه مى اس : باالترين بحث

 مطلو  شود.

 اج : به عبارت ديگر كل مديريت عمومى كشور اصالح شود نه فقط مديريت صنعت اصالح شود.

 

  لزوم يك طرح اضطرارى براى رفب آشفتگى در مديريت صنعت - 3
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شكل  كشور كه براساس همين قوانين موجود و قوانين فيزيك شود صنعت فعلى اس : يك موقعى سئوال مى

گوينقد وقتقى كقه صقنعت اسقالمى شقود آيقا موضقوع          شود؟ يك موقعى هم مقى  گرفته چگونه مديريت مى

شود. اگر بخقواهيم بقه ايقن     كند يا اصالً مفاهيم ديگرى مطرح مى فلزات هم يك مفهوم ديگرى پيدا مى ذو 

تواند در حقيقت يك نوع ديگرى از صنعت هم براسقاس   گوئيم مى ه گذرايى مىسئوالهابپردازيم، با يك اشار

يعنقى ورود بقه    ;ديگرى بوجود بيايد كه معموالً اين ادعا چندان مورد پذيرش عمومى جامعه نيست يك علم

آيد يا رياضقيات ديگقرى    قابل درك نيست، همانطور كه االن اگر بگوئيم فيزيك ديگرى بوجود مى اين قضيه

 خواهيم انجام بدهيم. شود. لذا ما فقط جابجايى صنايب و تخصيص آنرا مى آيدخيلى درك نمى ود مىبوج

خواهيقد در چقه سقطحى وارد بحقث شقويد؟ آيقا        اج : مهم در بحث انتظقارات ايقن اسقت كقه شقما مقى      

خواهيدفقط درباره مديريت تخصيص بگوئيد يعنى همين صقنعتى كقه فعقالً هسقت و آققاى وزيقر فققط         مى

كند و تصميمگيرى درباره ارز و خدماتش را بدانيم چگونه است؟ يك بحث ديگر اين  مى يص آنرا معينتخص

شقود، يعنقى عوامقل     است كه در توسعه وتكامل آن چكار كنيم، در آن صورت حتماً بحث درونقى الزم مقى  

بب و ابزارهقا  داخلى تكامل و تغييرصنعت چه چيزهايى هستند؟ وضعيت آدمها بايد چگونه شود، وضعيت منا

گويند صنعت از اين وضعيت آشفته بيرون بيايقد،   بحث توسعه صنعت است. ابتدائاً مى بايد چگونه شود؟ اين

گوئيد دقت شود كه وضقب صقنعت مقا از اول انققال  تقا االن و همچنقين        نيست، مى فعالً صحبت از توسعه

مثالً هنقد خيلقى كقه تقالش كنقد       چگونه است؟ به چه علت نميتوانند رشد كنند؟ وضعيت صنعت در جهان

دارى و جهقان   تواندجز قطبهاى صنعتى جهان شود. آيا ايقن فققط كقار سقرمايه     تواند كپى بسازد ولى نمى مى

كشاند يااينكه يك چيزهايى ديگرى هم در كار هست. بر فقرض شقوروى    سرمايه است كه اينها را عقب مى

المللى و حجم چرخش در بازارهقاى جهقانى بسقيار     بينمبادالت  سابق هرچند از نظر سرمايه و از نظر حجم

يعنقى   ;اى دست پيقدا كنقد   حتى زودتر از آمريكا به سالح هسته تر از آمريكا بود، در عين حال توانست عقب
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اى مقدم  اموالى را در يك جايى متمركز كند و در صنايب هسته توان فرض كرد براساس يك اصول ديگرى مى

ژاپن، كه در عمر اقتصاديش بخصوص بعد از جنگ جهقانى   اين شدنى است. يا صنايببر آمريكا قرار گيرد و 

توانست رشد كند و به يك صنايب حساسقى اماننقد صقنايب     دوم در برابر قدرت آمريكا هيچ بوده است ولى

توانست به صنايب نورى دست پيدا كند؟ به عبارت ديگقر   نورى  دسترسى پيدا كند، حال چرا و چگونه ژاپن

بحثى است كه كامالً قابل دققت اسقت. حقاال اينكقه مقا       ث توسعه صنعت و مديريتهاى اجتماعى مختل،بح

يعنقى بهنجارسقازى يقا سقاماندهى صقنعت، بعقد        صنعت را از آشفتگى در بياوريم يك سطح از بحث است

ارى و توسعه صنعت چيست؟ يعنى عوامل ناهنج كردن در اينكه زيربناى ناهنجاريهاى صنعت در جريان دقت

توسعه صقنعت ببينقيم، ايقن حقرف دوم ماسقت كقه        زيربناهايشان را ببينيم، آنگاه رابطه آن زيربنا را با مسئله

چگونه واقب شده است، آنگاه زيربناى ناهنجاريها  تواند معين كند توسعه صنعت در جوامب مختل، بشرى مى

سفارش شما هرچه باشد، يعنى اجمقال  اش با توسعه صنعت چگونه بوده است.به هرحال  چگونه بوده، رابطه

رويقد بقه    شود. زيرا چندگام كه جلو مقى  سردى مى خواهيم منشأدل داشتن يا ابهام داشتن اينكه چه چيزى مى

در اين بحث بقدنبال چقه چيقزى بقوديم؟ البتقه       رسد كه خو  نبود. لذا ما بايد اول كار بدانيم كه نظرتان مى

تواند ارزش تبليغى داشقته باشقد و هقم     مى ين جدول به عنوان اينكه همكردن مدل كار خوبى است، اما ا تمام

كه الزم باشد روى اين جدول كار كنيم  يك تصوير و دورنمايى از صنعت ارائه كند خو  است و شايد وقتى

مقاه كقافى باشقد و     بندى كنيم. يك شش يعنى براى اينكه به صورت تخمينى صنايب رادسته ;زياد طول نكشد

 اداره. علم  دهد يك ديدگاه روشنى است نه يك كه نتيجه مىچيزى را 

  جدول تخمينى تنظيم صنعت بعنوان دومين فصل از طرح جامب ساماندهى صنعت - 4

 بندى با بحث تخمين چه ارتباطى دارد؟ االسالم رضايى: بحث طبقهت حج
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مفقاهيم كلقى اسقت، ايقن     اج : اين ديدگاه روشن است، فصل دوم ديدگاه روشن است فصل اول كليقات و  

 دوم است.  فصل

 فرمائيد اين تخمين، بخشى از طرح جامب صنعت است. اس : يعنى شما مى

گقوئيم قسقمت اول كليقات بقوده، تعريق،       كنقيم مقى   اج : يك برنامه طرح ساماندهى صقنعت درسقت مقى   

روش تحقيق را  تمام شده است. قسمت دوم ديدگاه روشن نسبت به انتظارات ما از صنعت است. بعد كرديم

كنيم براى ارزيابى وضعيت جامعه نسبت بقه   كنيم و درباره تحقق اين ديدگاه روشن، مدل درست مى مى پياده

دهيم. اينگونه نيست كه وقتقى موضقوع را عقوض     شدن آن نسخه و برنامه مى ديدگاه روشن و براى پياده اين

و جامعى درست كردم كه اين را هرچقدر توضقيح  ريزى و طرح شامل  بيرون رفته باشيم، بلكه برنامه كنيم مى

 تواند در مهره دوم يا سرفصل دوم قرار گيرد. بدهم و جلوبروم مى
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  پيامدهاى بكارگيرى مدل تخمينى صنعت - 1

  تغيير جهت در برنامه اداره صنعت - 1/1

االسالم والمسلمين حسينى: سئوال اول اين است كه آيا مقدل تخمينقى صقنعت فققط ققدرت تقرميم        تحج

يا بيانگر سطحى از توسعه نيز هست؟ اينكه جهت صنعت را از جهتى كقه االن دارد بقه    موجود را دارد وضب

يعنقى مسقير توسقعه، االن بقه      ;كنيد ديگرى انتقال دهيد به اين معنا است كه مسير توسعه را عوض مى جهت

بقه   يعنى ارتباط انسان و جهان در آن اصل است. به عبارت ديگر تحريك، مبتنقى  ;انگيزش مادى است طرف

يعنى مقام يا اعتبار سياسى در صنعت بر حسب قدرت مالكيت است، نه قدرت خدمت به  ;مادى است لذات

باشقد و الگقوى توليقد، توزيقب و      ورى هم الگويى است كه دعوت به دنيا در آن اصل مقى  مكتب،الگوى بهره

رف دنيقا حركقت كننقد.    تقر بقه طق    تر و دقيقتر و پرتالش كنند كه انسانها منظم مصرف اصوالًشيب درست مى

كند. مقثالً عروسقى مجلقس     كه جهت اين راعوض كنيد، معنى هرگونه تحقق و فعل و انفعالى تغيير مى همين

ابيطالب يا عيد مبعث هم شادى است ولى حتمقاً دو نقوع شقادى اسقت در ايقن       ابن شادى است، و ميالدعلى

خوانند، از اول تا آخقر اوصقافى را كقه در     ىابن ابيطالب را در زيارت لدير م على جشن مناقب وجود مبارك

اوصاف به معناى جهتگيرى به طرف عالم آخرت است، در عقين حاليكقه    كنند همه اين زيارت لدير بيان مى

شاد هم هستيد اچون زيارت لديراست  لكن در اين مجلس يك ذره دعوت نسقبت بقه دنيقا نيسقت. ولقى      

ها و دعوت به  تحب اسالمى درآمده و به تفاخرها، تبرجرويد كه ازشكل مس گاهى به يك مجلس عروسى مى

عالم دنيا شديداً آلوده شده است. بين اين دوشادى تفاوت بسيار وجود دارد، يك شادى مربقوط بقه دعقوت    

كنقد   است.پس صِرف حاكم شدن جهت، بستر توسعه را عوض مى مادى و يك شادى دعوت به عالم آخرت
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شود. لذا امكقان اينكقه در ايقن مرحلقه      نيد فقطتخصيصهاى كلى عوض مىك البته وقتى كه جهت را حاكم مى

براى ما روشن شود، نيازها و سفارشات ما درمرحله دوم و سوم چه بايد باشد و چه خقط توليقدهايى بايقد    

 عوض شود، نيست.

  تغيير در الگوى تخصيص صنعت - 1/2

شقود و بسترسقازى صقورت     ىاين مدل تخمينى اولين تعري، ماسقت لقذا فققط جهقت توسقعه عقوض مق       

كند، در اين مرحله موضوع جديد نيامده است، بلكه بافت محصوالت  گيرد،بعداً خط توليدها تغيير پيدا مى مى

گوئيم؟ براى اينكه  گوئيم، چرا تعمير مى شود. تعمير مى شود، لذا به اين نوع تغيير، توسعه گفته نمى مى عوض

كنقد،   پارچه براى پوشاك در مصرف تجملى خانواده فر  پيدا مقى  شود. مثالً حجم توليد فقطبافت عوض مى

كنقد. االن اكثقر تنقوع     اگرتجمل محدود به خانه شود، حجم توليد با حجم توليد االن تفاوت زيادى پيدا مقى 

خانمها براى مجالس تشريفاتى است كه در آن تفاخر و تبرج به قدرت مالى است. فقط تبرج جنسى  لباسهاى

پوشند كه هفتاد يا هشتاد هزار تومان و يا بيشتر قيمت دارد، به اين معنا است،  كه يك لباسى مىهم نيست،اين

كه تبرج وتفاخر است حاال اگر شأن بودن از اين صورت در بيايد و شأن اينگونه بشود كه مثالً يك لبقاس را  

خواهد در تظاهرات  وقتى كه مىيعنى  ;باشد و لباس كار با لباس تبرز سياسى تفاوت داشته باشد مدتها داشته

كنقد، لبقاس    و... حاضر شود لزومى ندارد لباس سياسى لباس تشريفاتى باشد. نوع كار فر  مقى  با نماز جمعه

مناسبات اشتغال، را بايد داشته باشد، لباس كار سياسى، تحريكهايى را كه متناسقب بقا سياسقت     حين اشتغال

توان گفت چادر مشكى و خصوصياتى  جمعه خو  است. احتماالً مىاست دارد، مثالًبراى راهپيمايى يا نماز 

كنقد مظهقر    پوشش صددرصد آرمانى در نظر داريم لباس سياسى است. لباس سياسى اعالم مقى  را كه ما براى

آل وجود دارد، لباس كار بايد پوشش حين اشتغال را تضمين كند مقثالً خقانمى    خواستى را كه درجامعه ايده

زند و دستش بند اسقت   اى لباس بپوشد كه وقتى باد مى نزل رابرعهده داشته باشد نبايد بگونهكه بايد خريد م
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و چند كيسه پالستيك دردست دارد، باد چادر را عقب بزند و پيراهن خانه ظاهر شود يا لباسى كه تبقرج بقه   

 را حمل و نقل كنقد  تواند كاال جنسيت داشته باشد ظاهرشود! ولى اگر مانتو بپوشد ضمن اينكه به راحتى مى

كند در مشالل مختل،، لباس شقغل بايقد    خودش نيز راحت است، يا دريك كارخانه و يا آزمايشگاه كار مى

پوشش حين اشتغال را تحويل بدهدو سهولت هم داشته باشقد، مقانب بقراى اشقتغال نباشقد. در كشقاورزى       

لى لباس سياسى بايد طورى باشد كقه  حداكثر پوشش را با حفظ محيط و شرايطاشتغال بايد تحويل بدهد، و

 به رابطه مقنن بين زن و مرد توجه داشته باشد. حضور اجتماعى را به صورت آرمانى و نسبت

حاال اگر مصرف لباس تشريفاتى فقط در منزل و براى شوهر باشد طبيعى است كقه حجقم توليقد آن بسقيار     

متناسب با حجم الگوى مصرف است كقه بعقد    شود، اگر حجم توليد آن كمتر شد آنگاه بافت پارچه كمترمى

توليد پارچه عوض خواهد شد. آيا اين مسئله فقط در همين يقك نمونقه اسقت؟ يقا اينكقه در كقل         وضعيت

گوئيم. بعد نياز  شود؟! به اين تغيير، ترميم مى حذف شود بافت وضعيت توليد عوض مى مصارف، اگر تفاخر

قت و انضباط در يك چيزهايى باال برود و مسئله ارتباط مسلمين بقا  اول بايد سرعت، د  شود. البته تعري، مى

هم، قدرت يادگيرى واطالعات و قدرت بهينه شدن اطالع و قدرت حضور سياسقى بايقد بهتقر شقوند، ايقن      

شود. نيازهاى جديد خط توليدهاى جديد نيست، بلكه صحبت  جديد معلوم مى قسمتها كه بهتر شود، نيازهاى

رسقد بقه    شوند و بعد نهايتاً مقى  شروع مى -تحول در مقياس  -ورى  ختراعاتى درمرتبه بهرهاز اين است كه ا

 تبديل شدن مقياسها.

گيقرد. پقس جقوا      كنيم بسترسازى براى توسعه انجام مقى  بنابراين با الگوى تخصيصى كه در اينجا ذكر مى

كه اگر حاكم شدن جهت توسعه سؤال كه آيا مدل تخمينى بيانگر سطحى از توسعه هم هست، اين است  اين

 شود. وبسترسازى براى توسعه منظور شما بوده، اين سطح را شامل مى
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بنقدى صقنايب در سقه     باشقد: طبققه   سؤال شده كه: آيا كارآمدى مدل تخصيص صنعت ليراز موارد زيقر مقى  

 متمركز و كارگاهى، تعيين اولويتها براى نظام تخصيص. متمركز، نيمه گروه

  ل مطلو  در توليد، توزيب و مصرفترسيم مد - 1/3

كنقد.   كنيقد همقان معنقاى بسقتر را بقراى شقما ترسقيم مقى         اين كلمه را كه در بخش دوم بقه آن اضقافه مقى   

شود. الگوى توليد در حجمهاى قدرت توليدى ابزار است، كه  الگوى توليد، توزيب، مصرف عوض مى بنابراين

گيقرد و حتمقاً بافقت     سب با اين الگو توزيب ثروت انجقام مقى  متمركز و كارگاهى است، ولى متنا متمركز،نيمه

شود. حاال اگر منظور شما از تعيين اولويتها براى نظام، نظقام تخصقيص تقا الگقوى      عوض مى الگوى مصرف

مصرف است، بله،اينگونه است ولى اگر اين سه تا را در الگوى توليد، توزيب و مصرف مالحظه كنيد تشريح 

دل تخمينى صنعت تا چه سطحى از مشكالت صقنعت را پاسقخگو اسقت؟ بقراى شقما      بيشترى الزم دارد.م

دست يك  -هر چند تخمينى  -كند، مثالً وقتى الگوى مطلو  صنعت  صنعت مطلو  را درجامعه معرفى مى

دهد كه  تواندبگويد الگوى توليد، توزيب و مصرف در صنعت چگونه باشد؟ و اين امكان را مى وزير باشد مى

ى خودش رادر بخشهاى ديگر اعم از اقتصاد و حتى سياست و فرهنگ بيان كنقد و بگويقد: بقراى    موضعگير

تواند پيدا كنقد.   دانشگاههايى بايد بيشترين دانشجو را داشته باشد؟ يك حضور جديدى مى چنين صنعتى چه

ك عقده  ادراكات در مسئله صنعت، از مشكالت بسيار مهم مديريت كقالن بقوده اسقت. يق     مشكل ناهماهنگى

عدالت اجتماعى اصل باشد، بنابراين در واگذارى صنعت به دولت و دولتى كردن صنعت،  گفتند الزم است مى

اقدام شود، كه اول انقال  اقدام كردند. بعد بدليل اينكه تناسب بافقت صقنعت بقا نيقروى      از راههاى مختل،

انقدازه يقك كشقور كمونيسقتى هقم صقنايب       آنرا اصالً مورد توجه قرار نداند، حتى به  انسانى و سودآور بودن

 دهى داشته باشد. نتوانست بهره
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داديقد تقا مقردم را بقه آن معتققد كنيقد و        چرا؟ مهمترين دليل اين بود كه شما آرمان كمونيستى را تعليم نمى

ستند كردند و حداقل تا يك مدتى توان اللّه تلقين مى به خلق -ولو با مغالطه  -خاصى را كه كمونيستها  مفاهيم

توانسقت فرهنقگ    توانستيد در اينجا القأ كنيد. پقس نيقروى انسقانى شقما هرگقز نمقى       اداره كنند،شما كه نمى

را بعنوان آرمان و اخال  و ارزش بشناسد. چرا؟ چون در مقاه رمضقان مقردم در سراسقر      ماترياليسم تاريخى

گرفتنقد و در مقاه محقرم و صقفر      خواندند،گرايش به كدام اخال  و ارزش بود؟ مردم روزه مى كشور دعا مى

ريخت. ادراك اينكه شعار كمونيستى در عدالت  به عبارت ديگركل القائات ساالنه را بهم مى ;كردند گريه مى

 گرائى شما بايد با نوع اخال  و ارزش شما هماهنگ باشد. ندارد. نوع جامعه اجتماعى براى اين ملت كارآئى

  انسانى تغيير در وضعيت پرورشى نيروهاى - 1/4

حاال اگر اين صقنايب بنقام اوققاف و مخصقوص حضقرت اباعبدالّلقه و يقا فرزنقد حضقرت و يقا پرچمقدار            

شد، شور جديقدى پيقدا    بود. و هيئتهاى حضرت ابوالفضل هم كارگر آن بودند، وقتى كه عاشورا مى حضرت

بر وقق، شقده باشقد و    اك تا سال آينده درست خدمت كنند. صنايعى كه براى وجود مبارك على كردند كه مى

امعادن  به همان عنوان باشد، اعتباراتش هم به همان عنوان باشد، بقاالتر از ايقن، ديقن همقواره      پشتوانه آنهم

زنى است، امقا مناسقك    پرورشى دارد، فقط كار تبليغى ندارد، مناسك ساده پرورشى آن سينه برنامه و مناسك

يك مناسك پيچيده است، نماز توسل يك مناسقك پيچيقده    هم دارد. نماز به حاالت عرفانى پيچيده پرورشى

سازد. شما خيال نكنيد كه اگر اخال  فقرد در نظقام اخقال  اجتمقاعى      شناسى، فرد را مى روان است، اينها در

سقازد.   مسلمانها را فوالدين و سرسقخت مقى   -دهد  نظام اخالقى كه دستور به انزوا مى نه در -ساخته شود 

نشدن عناصر محكمى هستند. شما خيال نكنيد كه  هستند، در سرسختى و تسليم  منزوى اگرچه آنهايى هم كه

تواند از نظرش برگرداند و بقه شقهواتى گرفتقار كنقد كقه در       براحتى كسى مى -ولو منزوى  -يك عارف را 

د آسيب شناس ممكن است در شهواتى كه او آنها را به عنوان شهوت نمى  شود. بله دستگاه او حرام شناخته مى
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خوارى و...  يك كمى كار كرده باشد او را به شهواتى خُرد مانند رشوه توانيد يك عارفى را كه ببيند. شما نمى

كند.  از گرسنگى ممكن است به حالت الما بيفتد ولى تخل، نمى مبتأل كنيد! محال است كه او نزديك شود،

ته شود و كارآمديش در آنجا خواسقته شقود،   اجتماعى است بكار گرف  اگر اين مناسك در دستگاهى كه نظام

تقر از ژاپنيهقا    پشتكار و تالش و كوشش براى پيشقرفت خيلقى فعقال    توانيد عناصرى را ببينيد كه در شما مى

گويقد، چقون كارخانقه مقال حضقرت       ذكرى است كه مقى   باشند. اگر مسلمان يقين كرد كه كاركردن او مثل

برابقر كلمقه كفقر برعهقده دارد در آنصقورت        كشقور را هقم  اصغر است و حفظ كلمه توحيقد و حفقظ    على

 پرورش بدهيد آنگاه نتيجه را خواهيد ديد. كند. شما نظام فكرى بدهيد، مناسك بدهيد، طورديگرى كار مى

  تواند آينده مشخصى را ترسيم كند و در پرورش نيرو مفيد باشد. و كارى كند كه به نظر من مدل تخمينى مى

  خصوصى نيست ضرر زده نباشد، همچنين باليى كه سر دولت در مديريت كقالن از ناحيقه  هايى كه  كارخانه

اى با فرهنقگ انققال  مخقال،     عدالت اجتماعى به معناى كمونيستى و اصالت سرمايه آمده، كه هردو بگونه

 شود. و در هر دو، شكست جدى متحمل شده است، اين برطرف مى  بوده

  ره صنعتاستقرار استراتژى در ادا - 1/5

 شود چيز اگر شما اقتصاد كالن و تخصيصهاى كالن را تغيير بدهيد چيزى كه براى جامعه و مديران آورده مى

 كنقد،  گيرد و خط سير و استراتژى پيدا مى كمى نيست. به عبارت ديگر يك تصميمى كه امروز يك دولت مى

كشد  برسد. چون حدود دو سال طول مى حداقل تا پياده شدن آن، دو دوره الزم است، تا بخواهد به پذيرش

يك طرح درست شود بعد تا تبليغ و تصويب شود و بكار گرفته شقود، اجقرا شقود و جقا بيافتقد، حقدود        تا

شود. اين تزلزل در تغيير و  كشد، بعد از دو دوره كه تازه جا بيفتد دوباره دولت عوض مى طول مى  سال هشت

ت. نظام يا در حال توسعه است كقه تغييقرات آن در جهقت تكامقل     تلون در استراتژى نظام اس  تصميم، يك

ندارد ولى حداقل يك استقرارى بايد داشته باشد ولو مجبور بقه پقذيرش صقنايب مونتقاژ      است يا اينكه تغيير
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كنند و در حال تلون اسقت   يعنى مرتباً خط استراتژى را عوض مى ;از اين هستيم شوند. ما در وضعيت بدتر

خواهد  صنايب در حال ضرردهى باشند، چون به محض اينكه يك مسيرى را مى ظر باشند كه مرتباًلذا بايد منت

شود و دوباره يك راه ديگرى آلقاز   و خرجى را كه براى اين راه كرده رها مى  طى كند دوره دولت تمام شده

ى مشخص باشقد  چنين اقتصاد اين است كه داراى يك استراتژ صنعت و هم  گردد و معناى حل مشكالت مى

 دهم. نكات مهمى كه در تلون هست االن توضيح مى   و از حال تلون خارج شود. يك

  رفب تزاحم ميان ارزشها و راهكارهاى كارشناسى - 1/6

 شناسى را به كارشناسان داده است. شناسى نبوده لذا مديريت موضوع چون حوزه علميه مدعى موضوع

 سازى يا ساماندهى صنايب را انجام دهند، آنهقا  كارشناسى خواستند سرنوشتبنابراين مديران كشور از بخش 

گونه از كارشناسى شر  يا لر ، راهكارها را ارائه كردند كه بقا ارزشقها برخقورد كقرده      آمدند براساس يك

ه يعنى ابداً توجه ب ;مديريت كالن كشور هم آنجاهايى را كه با ارزشها برخورد كرده، قيچى كرده است است،

سازى آن راهكارها نكرده است. وقتى شروع به قيچى كردن نمقود، مرتبقاً اثقر آن راهكارهقا را      نظام  وضعيت

اى از آثار ظاهر شده است كقه سقازگار بقا مكتقب      اند دسته لذا وقتى الگوها بكار گرفته شده تنزل داده است،

مديريت كالن هم قيچى را با  -دارى  سوسياليزم ايعنى كمونيزم  و چه در شكل سرمايه  چه در شكل -نبوده 

يك زاويه باالتر بدست گرفته كه اصالً آن الگوهقا از نظقر كارآمقدى آسقيب خقورده       يك عمق بيشترى و با

ابزارها دقيقاً در شكل درگيرى داخلى ابزار و قيمت ظقاهر شقده اسقت، در     است. اين درگيرى بين ارزشها و

توانقد تقأمين    يعنى براى صنعت شما نمقى  ;ت خودش را تأمين كندقيم تواند اين صورت اين ابزار ديگر نمى

اختصاص يافته سازگار باشد. يك بخش آن نيروى انسانى است،   آورد با هزينه اعتبار شود تا راندمانى كه مى

تخصيص به آن و در مصرف محصوالت، جامعه يقك ارزش   و يك طرف آن جامعه است، در تأمين اعتبار و

كارشناس براى اداره آن به راه انداخته است. اين درگيرى بقا    د كه لير از ارزشى است كهخواه ديگرى را مى



232  ···························································································································································  

هقا بقاال اسقت؟     وقتى به كارشناسقان گفتقه مشقود چقرا قيمقت      كشاند. ارزش حتماً قيمت را به نابسامانى مى

شناسى  ن آسيباست و حال آنكه اينگونه نيست. بنا به اي گويند حجم نقدينگى اپول در دست مردم  زياد مى

يعنى هم ركود  ;پول در بازار نيست ولى گرانى هست  نرر ربا را در بانك باال بردند و نقدينگى كم شد، االن

هستند. حاال مفهوم افزايش نققدينگى را برگردانيقد و     و هم تورم شديد است براى اينكه دوتا ارزش ضد هم

اقتصادى، در نيروى انسانى وجود دارد، اين سقه   فتارتعميم بدهيد و بگوئيد سرگردانى در انگيزش، تفكر و ر

دارد بايقد بقه سقرگردانى انگيقزش، تفكقر و       آسيب، بدتر از افزايش نقدينگى است. چون پول قدرت خريد

آسيب از جهت ديگرى بطور عالحده   انضباط و رفتار اقتصادى بيانجامد تا منشأ گرانى شود. در حالى كه اين

نكردن آن به وضعيت نيروى انسقانى،    نقدينگى را فقط در قالب پول ديدن و تحليليعنى مفهوم  ;وجود دارد

گوئيد، به  راهكارهايى كه شما مى  يعنى در نيروى انسانى، وجود فشار شديد از گرانى و فقر در عين نپذيرفتن

خود را تسليم تواند اين فرد  نمى عبارت ديگر احساس هويت انقالبى كردن و گستاخى انقالبى وجود دارد و

مدل تخمينى باعث پيقدايش يقك راه روشقن هرچنقد      كنند. كند به آنچيزى كه در جاى ديگر عالم تسليم مى

 دهد. سامان مى شود و يك دسته از نابسامانيها را تخمينى و آرمانى مى

  گذارى صنايب در مدل تخمينى بندى و نام شيوه دسته - 2

  تأثير آنها در حفظ صيانت نحوه تشخيص صنايب متمركز بنا به - 2/1

  كنقيم ايقن نحقوه    ورى تقسيم مقى  در سئوال آمده، از آنجايى كه صنايب را به لحاى آثار صيانت، عدالت، بهره

 متمركز و كارگاهى متناظر است و همخوانى دارد، امّا بقه لحقاى   تقسيم با نحوه اداره و مديريت متمركز، نيمه

متمركز و كارگاهى هستند تناسب ندارد، چقرا كقه مفهقوم متمركقز بقه       ساختارى با صنايعى كه متمركز، نيمه

شود در صورتيكه صنايعى هستند كه از حيقث كمّقى بزرگنقد     نيروى كار، ابزار و مديريت اطال  مى سرمايه،

 حتماً صيانت نيست. ولى آثار آنها
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  نايب ما نفت اسقت، صقنايب  حتماً متناظر با صيانت هست و بايد باشد. اشكال كنيد كه كدام نيست. يكى از ص

نفت كليه صنايعى است كه آثار سياسى دارند آثار صيانت هم دارند، اگر بستر آن سرمايه باشد، اثقر صقيانت   

يعنى مصونيت و براى مصونيت درجاتى قايل هستيم. گاهى اسقت كقه    ;شود. صيانت صيانت سرمايه مى آن،

تواند دسترسى به يك صنايعى پيدا كند كقه آمريكقا    ىپااليشگاه نفت، يك آزمايشگاه هم هست كه م در كنار

آورد. اگر ايقن صقنعت را بقه بخقش خصوصقى       المللى و جهانى بدنبال مى بود. اين مصونيت بين  پيدا نكرده

 يعنى ديگر انتخابها دست خود شما نيست. ;خورد صيانت داخلى بهم مى  بدهيم، آنگاه

گوئيد صقيانت در داخقل    ملى، مى - 3المللى  بين - 2هانى ج - 1كنيم:  پس تعري، صيانت را سه مرحله مى

سپاريم ممكقن اسقت سقودآورى ريقالى      قابل تعري، است. وقتى صنايب بزرگ را به بخش خصوصى مى  هم

كند، ولى در آنصورت بايد منتظر باشيم كقه وكقأل مجلقس،     باشد اگرچه روحيه مردم را هم تحقير مى  داشته

 شركتها باشند.  وكالى

 االسالم رضايى: در كلمه صيانت اشكالى نداريم اما در بكارگيرى كلمقه متمركقز اشقكال وارد اسقت،     تحج

بريم و گاهى بحث از نيروى انسقانى اسقت. بقر فقرض يقك جقايى        متمركز را گاهى براى سرمايه به كار مى

 نيرو دارد. پانصد نفر

 تعري، كنيد. متمركز است. شما بگوئيد متمركز را اج : اين متمركز نيست، نيمه

 هقزار نفقر كقارگر داشقته باشقد اثقر ايقن، حتمقًا         بافى باشد و دوازده اس : ممكن است يك كارخانه جورا 

 نيست! صيانت

 اج : از من سئوال كنيد كه تعري، شما از متمركز چيست آنوقت اگر تعري، شامل نشقد اشقكال شقما وارد   

اى شقكر را بقه قنقد تبقديل      د متمركز است. كارخانقه اى اثر سياسى داشته باش اى كه بگونه است. هر كارخانه

شقوند،   هزار نفقر مقى   كند كه مجموعاً ده ولى دو هزار عدد چرر دارد كه هر چرخى با پن  نفر كار مى كند مى
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حتماً اثر سياسى دارد، مگر اينكه خُرد شود و هر پن  نفر در يك كارگاه كوچك كار كننقد. پقس     اين صنعت

دليل نوع صنعت و نوع انباشتگى ثروت و نوع انباشتگى نيروى انسانى داراى اثر سياسقى  ب  اى كه هر كارخانه

نفر بيشقتر در   25شود. ممكن است يك كارگاهى بسيار كوچك باشد و  متمركز اطال  مى  باشد، به آن بخش

ت توانقد بقراى آفقا    دستگاههاى كوچكى هم در آن هست كه حساس هم نيستند، كه مى آن مشغول نيستند و

گقويم جقز صقنايب     گوئيد: در بمب ناپالم، مقى  گويم اين هم كجاها كاربرد دارد؟ مى مى گياهى هم توليد كند.

شود. تعري، اين شد كه: نه اينكه جمعيت زياد باشد نه كم، نقه پقول    تعري، تمام مى متمركز است پس بنابر

سى داشته باشد، نقام آن صقنايب متمركقز    بزرگ باشد نه كوچك، بلكه هرگاه اثر سيا زياد باشد نه كم، نه ابزار

 شود. مى

 گذارى تنها كه نيست! به لحاى اثر درست است ولى... اس : نام

 گويقد، متمركقز يعنقى اثقر روى مركزيقت اداره دارد.      اج : بايد تحليل شود حق تحليل با كسى است كه مى

 شود. جز سياسى گرفته مىبنابراين هرگاه گفتيد اين مثل يك سوزن است ولى در گيجگاه است حتماً 

 اس : به لحاى اثر است.

  اج : يعنى من حق دارم بگويم به لحاى بيست پارامتر، هر صنعتى كقه هريقك از ايقن بيسقت پقارامتر در آن     

  شود. خواه به لحاى اثرش باشد، موضوعش باشد، ابزارش باشد، براى من فرقى هست، جز صنايب متمركز مى

آورد  گويم كدام يك اثر روى اداره نيقروى انسقان مقى    كند و مى بندى مى حتماً طبقه ندارد. البته در داخل آنها

 آورد. آورد كدام اثر روى سرمايه مى اثر روى اداره ابزار مى  كدام

  گوئيد امكان دارد يك صقنعتى، كارگقاهى   شود آنجايى كه مى جا شموليت تعري، شما شكسته مى اس : يك

 توانيم اسم آنرا متمركز بگذاريم چون متمركز برابر با صيانت است. . ديگر نمىباشد ولى اثر آن صيانتى باشد
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 توانيد به محصول و آثار اج : لفظ متمركز گاهى فقط به ابزار مشير است بدليل تعري، صنعت، گاهى هم مى

 جامعقه اثقر  دهم، به لحاى فعل موضوعاً، موضوع فعل و اثر آن، هركدام از اينهقا بقر    ببريد. دوباره توضيح مى

گقردد.   تواند دو مدير داشته باشد، و اين به متمركقز برمقى   بگذارد تأثير مديريتى بدنبال دارد، يك جامعه نمى

االسمى گفقتن   گويم: اصالً در استعمال واژه، شرح دهيم. مى توانيد بگوئيد نام متمركز را تعميم مى هم مى شما

گقذارى نقداريم    رود اصقالً نقام   ه مناسبت نسبت بكار مىدستگاه ما للط است. چرا؟ چون در اينجا لفظ ب در

خواستم ذات چيزى را بيان كقنم و اصقل      بله، اگر مى1شود.ا هرچيزى به لحاى نسبت آن مالحظه مى  چون

گفقتم، ولقى االن، نقه بقه      جمعيت بگيرم و جنس و فصل براى آن بياورم به آن صنعت كارگاهى مى در آن را

ه به لحاى موضوع صنعت، بلكه بقه لحقاى اثقر آن صقنعت، متمركقز اسقت. نقام        موضوعاً، و ن  لحاى صنعت

 كنيم به هر صنعتى كه اثر سياسى دارد. كلمه متمركز را اطال  مى نگذاريد، بلكه بگوئيد ما

 اس : آيا بنا به تعري، بايد اين را بگوئيم؟

 لزوم تعميم نام و توجه به وص، در تخصيص صنايب به لحاى آثار - 2/2

  شود، بلكه شما ابتدائاً لفظ را تعميم : خير، بنا به تخصيص نه تعري،، يادتان نرود كه اين تعري، نمىاج 

 دهيد. اين تعميم به ارتباط است مثالً يك استكان با بيسقت چيقز ارتبقاط دارد و    دهيد و بعد تخصيص مى مى

گقويم   سنجد، مى اين استكان را مىگذارى، من در دستگاهى كه ارتباط  ارتباطهاى آن هم حقيقى است، نه نام

گويم تعميم، اما تعميم به چه چيزى؟ تعميم به ارتباطات  دهم، اول مى قرار داده شود و به آن جايگاه مى كجا

  كنم نقه  برم، خاص كه مى گويم: حاال اين را در اين دستگاه خاص مى دهم و مى اوصاف، بعد تخصيص مى يا

 كنم. در دستگاه ما كه خاص در مجموعه است و هرگز بيان ذات نمىبمعناى تعري، جنس و فصلى است. بل

  شقوند. اصقالً شقما در نظقام تعريفقى      ذات اصل نيست، وص، اصل است. با تغيير اوصاف ذوات عوض مى

 گذارى است. توانيد بگوئيد اينجا نام ديگرى هستيد، نمى
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  يعنى تأثير اصلى آن، نقه اينكقه هقيچ    ;استشوند آثار آن فرهنگى  به نظر ما كليه صنايعى كه وق، ناميده مى

اثرى از سياست و اقتصاد ندارد. به عبارتى كالً اثرش همبافت بقا عقدالت اجتمقاعى اسقت و يقك فرهنقگ       

ورى اسقت، اثقرش هقم اقتصقادى و در      آورد و صنايعى كه مربوط به كارگاه و بهقره  در جامعه مى خاصى را

زهاى كلى را بدست فرد يا بدست اوقاف نخواهيم داد، آن سم فردى است. هرگز حل نيا  جهت حلّ نيازهاى

  2كه در درگيرى با كفر و در موارد استثنايى از آن استفاده كند.ا شود ناپالم نياز كل مى

  پس مفهوم متمركز، گاهى براى طرح يك مطلب و شماى كلى و اجمالى آن ممكن است طورى بيان شود كه

 يا تمركز ابزار، يا تمركز نيروى انسانى است ولكن از كل اينهقا صقيانت را  خيال شود معنايش تمركز سرمايه 

  اى از صنايب گوئيم ذو  آهن شخصى نباشد؟ چون مجموعه يعنى قدرت اداره... ما براى چه مى ;خواهيم مى

كنيم. چون پرچم مقديريت   وابسته به آهن است و هرگز آن را به بخش خصوصى و حتى تعاونى واگذار نمى

 در يك سازمان باشد. بايد

  اين لير از برطرف ساختن نيازهاى اشتغال، يا نيازهاى پرورشى است. به عبارت ديگر يك سطح از مديريت

آهن و بطور كلى توليد، توزيب و مصقرف در آنجقايى    مربوط به رأس نظام است، مانند ابزارهاى ارتباطى، راه

 كل جامعه بعنوان يك وحدت هست. كه نياز

  هيچ يك از اينها نبود يعنى تمركز سرمايه، تمركز كار و تمركز نيروى انسانى نبود ولى اثر صقيانتى اس : اگر 

 داشت جزو صنايب متمركز است؟

 اج : چه صنعت موضوعاً باشد، چه موضوع صنعت باشد و چه اثر آن باشد، هرگقاه هركقدام از اينهقا مقؤثر    

مال دولت است و هقيچ فرققى نقدارد كقه موضقوع       بركل شد، مال شخص و يا مال تعاونى نيست بلكه فقط

 باشد يا صنعت موضوعاً باشد و يا آثارش باشد.  صنعت
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 اءوسيله جنس و فصل اشي به« شدن»امتناع تعري،  - 2/3

  مهمترين چيزى را كه بايد در تعاري، دقت داشته باشيد اين است كقه بقا تعقاريفى كقه بقا جقنس و فصقل       

توانيد مدل بسازيد و اصالً شدنى نيست. چون آن دستگاه، تعقاري،   كند، نمى خواهد كار كند و بيان ذات مى

تواند تغيير را كنترل نمايد. در ايقن زمينقه بايقد بيشقتر      كند و تعاري، ايستا نمى صورت ايستا درست مى را به

يت ختم كند، ذاتيات به يك ماه كه ما يك تعري، به حد تام داريم، حد تام صحبت از ذاتيات مى دقت شود،

« شقدن »كند. اين محال است كه تعري،  تغييرپذير نيست. اگر آنرا اصل قرار بدهيد، كار را قفل مى شود و مى

 را ارائه كند.

 آيد. در يعنى هرگز در تعري، حقيقى نمى ;شود يك چيز داريد به نام عَرَض، كه هرگز در حد تام آورده نمى

ندارد. در آنجقا شقما از تعريق، تغييقر دسقت برداشقتيد، آن       هميشه تغيير است و اصالً حالت ايستا « شدن»

 -يعنى تبديل شرايط را  -را تعري، كند، گو اينكه شما عَرَض مفارِ  را « شدن»تواند تغيير و  كه نمى  تعري،

دهيد و اوصاف را براى تغيير ذوات اصقل   گيريد و آن را براى تغيير اوصاف ااعراض  اصل قرار مى مى  اصل

  يعنى كامالً با تعريفى كه در حد تام هسقت  ;هيد، براى شما اصل و متغير اصلى عَرَض مفار  استد مى قرار

 است. متفاوت

 تواند يك چيز ديگر هم به جاى آن نوشته شود. گوئيد، نبايد فر  كند و مى اس : بنابراين تعريفى كه شما مى

تك اينها بقا كلمقه متمركقز فقر  پيقدا       ز تكگوئيم با اج : نه، فرقش اين است كه وقتى كلمه كارگاهى را مى

 كند. متمركز فر  پيدا مى كند همچنين با كلمه نيمه و با كلمه كارگاهى فر  پيدا مى كند مى

توانيم متمركز را جاى كارگاهى و كارگاهى را جاى متمركز قرار دهقيم و بگقوئيم قصقد مقا همقان       اس : مى

 است.

  گذارى بندى و نام ر دستهلزوم تخصيص مفهوم به منزلت آن د - 2/4
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 توانيد تك آنها را نمى اج : اگر شما نتوانيد در يك نظام آنرا تعري، كنيد، حرف شما درست است. چون تك

  دهيد اگر تخصيص نداشته باشيد هرچيزى جقاى  رسد كه وقتى شما تعميم مى تعري، كنيد. ابتدائاً به نظر مى

  دهيد، در تخصيص به منزلت، منزلت وابسته اسقت، نقه   مىكه تخصيص به منزلت  هرچيزى هست. اما همين

 دهيد. حاال كه تخصيص به منزلت داديد مطلق و بريده، اول تعميم به ارتباطات و بعد تخصيص به منزلت مى

 شود. پس كارگاهى، شود، مفهوم كارگاهى هم در دستگاه شما معلوم مى مفهوم بخش خصوصى آن معلوم مى

  جا داديد و تخصيص هم نيست. بله بعد از صفت و موصوف و بعد از اينكه به آن يك كلمه ارتكازى عمومى

 اليه  و عناوين عرفى شقديد، ديگقر در   داديد و در نظام تعري، هم برديد، وارد بخش دوم امضاف و مضاف

 باشند اينهاو... اينگونه 1،2،3گوئيد كارگاههايى كه طبق تبصره  خوانيد. مى عناوين عرفى آنها را بنام عرفى مى

 كنيقد. مقثالً   بينيد. بعد به اسم، آنها را ذكر مقى  يعنى در يك جمله هم نمى ;مربوط به بخش خصوصى هستند

 دهد. كنيد كه به صورت خاص آن موضوع را تحويل مى اى بيان مى صنايب را بگونه

 ه است و خقودش را ورى در مقياس آمد كرديد صيانت، عدالت و بهره البته اگر يك دقتى در پائين جدول مى

 كن باشقد، حضقور در   گويد كليه صنايعى كه تعري، عوض آيد مى تعري، كرده است وقتى كه در مقياس مى

گويقد   تعري، حتماً حضور سياسى است چه در نيروى انسانى، چه در سرمايه و چه در ابزار، بعد تكلي، مى

 دهد. تطبيق مى بعد

 ه االن شما فرموديد.اس : بنابراين براساس منزلتها همين بخشى ك

  شقود. معنقاى تعمقيم    دهيد يعنى هركدام به هركدام شامل مى اج : اول بايد تعميم بدهيد، وقتى كه تعميم مى

توان متمركز را جاى كارگاهى آورد و كارگاهى را جاى آن قرار  اين است اين مثل يك چيز مواج است و مى

 بر حسب روابط مختل، قابليت استعمال داشتن.تعميم يعنى عمومى كردن و عمومى كردن يعنى  داد،

 كند. كند، جايگاهش فر  مى اس : يعنى در جايگاههاى مختل، و در نسبتهاى مختل،، معنايش فر  مى
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 دهقيم، حقاال برگردانيقد و بگوئيقد     گوئيد تخصيص مى اج : احسنت! آنگاه اصل در آن، ارتباط است. بعد مى

 كه متغيرهاى آن منزلت هستند. خاص كدام منزلت است، با كليه روابطى

 اى دارد؟ اس : اولى چه خصلتى دارد و دومى چه خصلت اضافه

 ها بندى سازى و صرف مفاهيم در دسته لزوم مفهوم - 2/5

 هيئقت ببريقد و   414دهقد كقه الكتقب را بقه      اج : الفاى در علم صرف هست، علم صرف به شما قدرت مى

 اى را كجا به كار بگيريد واال للط است. گويد هر كلمه معنايش را عوض كنيد ولى در علم نحو مى

 دهد. اس : قدرت تكثير مى

ققدرت    سازى يعنى سازى است. مفهوم اج : احسنت! در تعميم هميشه نهايت صَرف، صَرف مفهومى در مدل

ققدرت    ناينكه شما مفاهيم را حل كنيد قابل چرخش كنيد. اگر اين را نداشته باشيد چه عيبى دارد؟ هرگاه اي

خواهد  مى توانيد متغير داشته باشيد، علت آن چيست؟ علت اين است كه مدل شما را نداشته باشيد شما نمى

همراه تغييقر   يك نمونه نظرى از يك شأ عينى درست كند، شأ عينى در حال تغيير است معانى مدل شما بايد

ققدرت   شود. اگقر اينگونقه نباشقد، مقدير     بتواند تغيير نسبت پيدا كند، تغيير نسبت يعنى بايد معنايش عوض

ايقن فقر  بقين     تحليل ندارد، هرگاه مفاهيم ما مفاهيم سيال نباشند، مدل ما قدرت پيشگوئى نخواهد داشت.

صَرف مفهوم داشته   تواند قدرت است. اگر مفهوم شما مفهومى است كه اوالً مى« شدن»با منطق « بودن»منطق 

كنيقد ولقى نتوانيقد     ئت ديگر بردن براى اطال  كردن، ثانياً اگر بتوانيد تكثيرباشد نه اينكه از يك هيئت به هي

بتوانيد بگوئيقد   توانيد كار كنيد. ثالثاً اينكه اصالً نحو مفهوم را هم داشته باشيد تا تخصيص بدهيد دوباره نمى

 جا قرار گرفت ديگر استعمال آن للط است. اين اگر فالن

 نزلت است.اس : كه بحث تعيين جايگاه و م
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 اج : احسنت! بعد بايد معناى معنانى بيانى كارشناسى را در جدول تعري، ببريد. پس اگر ما بگوئيم صقرف، 

كند و يك صَرف، نحقو و معقانى بيقانى داريقم، كقه در منطقق        يك كار مى« بودن»نحو، معانى بيان در منطق 

توانيد تحليل كنيد  اگر داشتيد آنگاه مى كند بايد قدرت تعميم، تخصيص و تركيب داشته باشيد مى كار« شدن»

نظرى را كه من روى اين كالذ دارم مربوط به اين چيزى است كه در خارج است بعد بگوئيقد    و بگوئيد اين

خواهم كنترل كنم يعنى قدرت پيشگويى، هدايت و كنتقرل را بايقد داشقته     اين كالذ مى  با اين تغييرات روى

 باشيد.

«اللّه وبركاته توالسالم عليكم ورحم»  



 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

  بررسى احتماالتى در تنظيم مدل تخمينى صنعتعنوان جلسه: 

 13جلسه 

  فهرست مطالب

 2      بندى در مدل تخمينى صنعت مقدمه: طرح دو نوع طبقه

 4      سازى مجموعهبيان تفاوت طبقه بندى با  - 1

 5      هاى شامل مشمول در مدل سازى نسبت مجموعه - 2

 6      سازى لزوم پرداختن به كوچكترين مجموعه مشمول در مدل - 2/1

 متمركز،»در جدول جامعه با « صيانت، عدالت، اعتماد»بررسى رابطه ساختارى  - 3

 7      در صنعت« نيمه متمركز، كارگاهى

 7      يت بخش دولتى در صنعت به دليل اهميت حفظ صيانت اسالملزوم تقو - 3/1

 9      لزوم عدم تقويت بخش خصوصى در صنعت به دليل لزوم تمركز مديريت در دولت - 3/2

 11      سازى لزوم هر دو نوع طبقه بندى شامل و مشمول در مدل - 4

 11      ت صنعتلزوم طبقه بندى موضوع صنعت بعنوان شرايط محيطى مديري - 4/1

 12      لزوم طبقه بندى صنعت به لحاى الگوى توليد اجتماعى در ساماندهى مديريت صنعت - 4/2



 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهش و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاستاد و مشاور عالى : حضرت حج - 1

  االسالم رضائى تمدير و مجرى طرح : حج - 2

 مشاور و كارشناس طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 رضا دانشمند -ديندار  -عليپور  -كارشناسان طرح : آقايان: حسينيان  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى : 

 1378/17/18تاريخ جلسه: 

 13شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : تنظيماسامى 

  پياده كننده نوار: آقاى رضوانى

 عنوانگذار و ويراستار: آقاى ديندار

  االسالم رضائى تكنترل نهائى : حج

  تايپ و تكثير: سيّد محمّد مسجدى

 1378/17/23تاريخ تنظيم: 

 1378/17/24تاريخ نشر: 



 بسمه تعالی

 

  رح دو نوع طبقه بندى در مدل تخمينى صنعتمقدمه: ط

بحثى  االسالم رضائى: در بحث مدل تخمينى صنعت دو احتمال مطرح است، يك احتمال براساس آن تحج

شقده   است كه در فصل اول در مجموعه تعاري، صنعت و در بررسى عوامل درونزا و برونزاى صنعت مطرح

متمركز و كارگاهى تقسيم گرديد و مقابل آن انسان ابزار وامكان بود. در آنجا ساختار صنعت به متمركز، نيمه 

وجقود داشقت و در تقسقيمات زيقرين      -براى متمركز، نيمه متمركز و كارگقاهى   -براى تمام آن سه سطح 

تشعشقب، تمقوج و   »و منقابب هقم بقه    « سقرعت، دققت، تقأثير   »وابزار به « انگيزه، انديشه و عمل»انسان به  آن

 ود.تقسيم شده ب«تشكل

« متمركز، نيمه متمركقز، كارگقاهى  »بنابر احتمال ديگرى كه در جلسه مطرح شد سطح اول ساختار صنعت به 

شقد كقه از جقدول جامعقه اخقذ شقده اسقت و در         تعاري،، احكام، معادالت تقسيم مقى »ودر سطح دوم به 

المللقى،   جهقانى، بقين  »تقسيمات آن باز دو احتمال مطرح بود يك احتمال اين بود كه تقسيمات تعاري،  ذيل

يعنى در سطح متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى و هم چنقين احكقام و معقادالت     ;درتمام سطوح است« ملى

قسيمات قبلى متنوع نيست. احتمال ديگر اين است كه ما در سطح تقسقيمات  ت يكسان است و مثل تقسيمات

تعاري، در سطح ابزار و امكان و همچنين مقياس را مطرح نكنيم بلكه تعاري، در سطح انسان،  زيرين، بحث

 احكام ومعادالت تقسيم شود.

اين تقسيمات بعنوان دو گمانه مطرح است هرچند اشكاالتى مطرح اسقت و آن اشقكال از ايقن نظقر اسقت      

آنچه در بررسى مدل تخمينى صنعت مد نظر ماست بايد اوصافى باشد كه حتماً مربوط بقه خقود صقنعت     كه

خواستيم اوصاف مربوط به كل جامعه را بياوريم دوباره همان اوصاف را  نباشد كه اگر مى يعنى اينگونه;باشد
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بياوريم.احتمال دوم، اشكال ديگرى را نيز براى ما طرح كرد كه وقتى ساختار صقنعت را بقه لحقاى آثقار بقه      

نقاميم كقه اثقرش     متمركز و كارگاهى تقسيم كرديم، قبالً گفته بقوديم آن چيقزى را متمركقز مقى     متمركز، نيمه

ناميم كه اثرش عدالت يقا تقوازن اسقت و آنچيقزى را كارگقاهى       را نيمه متمركز مى صيانت است و آن چيزى

يعنقى   ;ورى يااعتماد است. اينگونه تقسيم بندى سطح موضوع را بسيار توسعه ميدهد ناميم كه اثرش بهره مى

كند بلكه يقك سقطح    صنعت تقسيم نمى بحث تعاري،، احكام،معادالت ديگر صنعت را به لحاى بافت خود

شود يعنى گويا ايقن   بخشد. در احتمال اول اين عمق كمتر مالحظه مى عمق بيشتر مى برد و به بحث باالتر مى

فرموديد اين  تراز سطح نظرى آمده است. در احتمال اول اشكالى را كه شما مطرح مى احتمال يك سطح پائين

مه متمركز و كارگاهى را تقسقيم كنقيم بايقد اوصقاف متمركقز را بدسقت       متمركز، ني خواهيم بود كه وقتى مى

متمركز و اوصاف صنايب كارگاهى را بايد بگوئيم در صقورتيكه انسقان، ابقزار     بياوريم و اوصاف صنعت نيمه

كردنقد ايقن بقود كقه      ومنابب سه وص، خود صنعت بود.در اين مورد بعضى از دوستان جوابى كه مطرح مى

يعنى تقسيم مقا از صقنعت خقارج نشقده      ;صنايب متمركز است سان، انسانى است كه در بخشمنظور ما از ان

است لذا انسان را اگر با قيد خصوصيت متمركزبياوريم قابليت تطبيق دارد. از اين نظر اين تقسيم موجقه بقه   

ز و كارگاهى رسيد يعنى انسانها را در صنعت به لحاظخصوصيتى كه براى صنايب متمركز، نيمه متمرك نظر مى

دارند دسته بندى كنيم. بنابراين اين دو احتمال باوجود اشكاالتى كه در هر كدام مطرح است و نققاط ققوتى   

است يك سؤال ديگر اين بود كه اگر مقا بخقواهيم عنقاوين     كه دارند به عنوان احتماالت تخمينى مطرح شده

عناوين بقا جقدول جامعقه يقك مققدارى       مدل تخمينى صنعت را از جدول جامعه بياوريم نظم وترتيب اين

متفاوت است. چون بنابر جدول جامعه، همه اين عناوين بايداز يك ستون بيايد و اگر بناست از يقك سقتون   

كنند به لحاى جايگقاهى كقه دارنقدچون عنقاوين متمركقز، نيمقه متمركقز و         بيايد آنوقت اينها مشكل پيدا مى
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يا اينكه يك عنوان را از قسقمت   ياس همه را از همان جا بياوريمكارگاهى بايد حتماً در همان ستون بخش مق

 شدنى است يا خير؟ باال اسطح كالن  بياوريم. بعد در سطح خرد عنوان ديگرى بياوريم يعنى آيا اين

  بيان تفاوت طبقه بندى با مجموعه سازى - 1

اى كقه   ن طبققه بنقدى شقده   االسالم والمسلمين حسينى: يك سئوال اين است كه ما چگونه از عنقاوي  تحج

سازيم اصوالً طبقه بندى يك امقر اسقت، مجموعقه سقازى امقر       درجداول متعدد داريم؟ مجموعه و نظام مى

كنقد. اگقر بخواهقد مقدل      است. طبقه بندى، نسبت بين مفاهيم را در خود آن موضوعات مالحظه مقى  ديگرى

ربط مقسم و اقسام نيست. اصالً منتجقه   كنند كه منتجه كلّ است، ربط آن به موضوعاتش هرگز شامل درست

موضوع به موضوع ديگر، چون يك نتايجى داريد و يك چيز ديگرى كقه ليقر از آن نتقاي      يعنى تبديل شدن

سطح پائين بيائيم در هر  27شود.بنابراين يك سيستم ممكن است نظام اوصاف آن اگر فرضاً  است درست مى

بينيد ارتباط مثالً ملتهقا وبازارهقا    يعنى يك جا مى ;داشته باشندسطحى مجموعه آنهايك گونه ارتباط ديگرى 

خرد يك جا ارتباط دولتها بهم در معامالت  فروشد و جنس ديگر را مى جنسى رامى بهم هستند يك تاجر يك

دولتها بهم در تعاري، است. در ارتباط تعاري،، فضاى حكومت جهانى را تعري،  آنها است ويك جا ارتباط

 باشد. تابعى از متغير آن تعريفها مى ارتباط آنها بهم كنند و مى

يك مجموعه امورى ممكن است در همه امور دخالقت داشقته باشقند، ماننقد حضقور رأى اكثقرى كقه يقك         

كند. ولى قدرت تقوازن ارزى، ققدرت تكنيكقى و ققدرتهاى      را در اقتصاد يا در زمينه تجارت تمام مى تعريفى

كند كه آن تعري، چگونه نسبت به اين  ى خودش با كشور ديگر تعري، مىكشور در ارتباط تجارت خاص يك

شود. به عبارت ديگقر   شود، در حالى كه عيناً رابطه آن تعري، با كشور ديگر اينگونه تطبيق نمى كشور تطبيق

تعرفه كاالها، دريك طبقه بندى خاصى قرار گرفتقه كقه كاالهقاى كشقور ديگقرى در آن طبققه بنقدى ققرار         

حكومتش در يك جا درست شده است. مثالً رابطه ژاپن با آفريقا در يك تعري،  د. هر چند معيارهاىگير نمى
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مبادالت كاالهايش باال ببرد ولى اگر بخواهد به آمريكا يا آلمان كاال بفرستد  گيرد و ژاپن را در سلسله قرار مى

همديگر از نظر رده تكنيكى با رده  معلوم نيست به آن صورت باال ببرد،چون وضعيت نيازهايشان به كاالهاى

 نيست. تكنيكى آفريقا يا هند يكسان

باشقد و يقك طبققه بنقدى بسقيار       بنابراين بطور كلى، يك طبقه بندى موضوعى بزرگ داريم كه الزم هم مى

بزرگترهم الزم داريم براى كل موضوعات و همچنين طبقه بندى بخشى نسقبت بقه يقك موضقوع هقم الزم      

سازد. البته اينگونه نيسقت كقه    كند كه برايش مدل مى موضوع حتماً از امورى استفاده مى به يك است. نسبت

اش اين نيست كه مثالً بگوئيم يكقى از بقاال يكقى از وسقط و يكقى از آخقر        نداشته باشد و قاعده اصالً قاعده

 گيرد. مقسم و اقسام در منطقى كه كلى و مصدا  مى بگيريد، به خالف

 ه تفاوت طبقه بندى و مجموعه سازى چه شد؟آقاى ديندار: خالص

 دهيد اج : به صورت كلى در طبقه بندى انتزاعى يك كدبندى درختى وجود دارد، يك چيزى را باال قرار مى

 شود. شود و از آنها هم چند دسته زير بخش منشعب مى گوئيد از آن، سه دسته يا پن  دسته منشعب مى مى

 

يعنى تغيير در يك بخقش   ;يشتر نيست، احكامش هم احكام آدرسى استنتيجه اين طبقه بندى يك آدرس ب

را  5در خيابقان شقماره    12كوچقه شقماره    15معناندارد كه بخشهاى ديگر را تغيير بدهد. مثالً خانه شقماره  

هاى ديگر سالم است. هرگونه حكمى را كه نسبت به يكى از اقسام اثبقات كنيقد هرگقز     كنند، خانه مى خرا 

كند. مگر اينكه درباره تقسيمش هم اقسيمش يعنى آن قسقم ديگقرى كقه     سيم آن چيزى تغيير نمىق نسبت به

كنار آن قراردارد  جداگانه حرف بزنيد و يك چيزى را تغيير بدهيد. به خالف مجموعه، كه هر يك از عوامل 

 ;كند ير بعدى تغيير مىتغييرى در نسبت آنها با نسبت متغير ديگر پيدا شود، حتماً وضعيت متغ متغير هر گونه

شود نيست. بله، در نسقبت متغيقر آنهقا، متغيقر      ثبات متغيرها با تغييراتى كه در يك متغير پيدا مى يعنى فرض
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خيلى بيشتر است، هم نسبت به منتجه و هم نسبت به اعضاى ديگرى كه هقم عقرض آنهقا      اصلى اثر تغييرش

 هستند.

 لى و مصدا  داريم و موضوعاً فر  كرد.پس مجموعه سازى كالً با تقسيماتى كه در ك

 كنيم؟ اس : آيا ما در مدل تخمينى هم مجموعه سازى مى

  هاى شامل مشمول در مدل سازى نسبت مجموعه - 2

اج : در هر مدلى كه بخواهيم يك موضوعى را مطالعه كنيم مجبوريم مجموعه بسازيم، مجموعه شامل بقرآن  

خواهيقد مقدل    كنيقد كقه احيانقاً االن نمقى     ضوعاتى را تعريق، مقى  مجموعه را هم بسازيم، حتى مجموعه مو

آنرابسازيد. ممكن بود كه به بنده بگويند مدل صنعت الزم نيسقت، بقر فقرض مركقز تحقيققات اسقتراتژيك       

خواهديك مدلى براى توسعه نظام جمهورى اسالمى بسازد كه بتواند كل نظام جهانى بين المللى و ملى را  مى

گفتم طبقه بندى آن انجام گرفته است، حاال در يك مدل بزرگ ببريد كه همه اينهقا را   د. مىوجوه ببين در همه

گقوئيم   كنيم آنگاه مقى  شود. سپس تبديل به شاخصه مى شود، در آنصورت هيچكدام حذف نمى مى  هم شامل

العملقى   مثالً مركزتحقيقات استراتژيك چه پيشنهاداتى را به مجمب تشخيص مصلحت بدهد؟ اول چه دستور

ريزى تحقيقاتى كند كه دانشگاهها چگونه تحقيقق كننقد، بعقد تحليلهقاى آنهقا در موضقوعات        برنامه بدهد و

اينجا هست جمعبندى شود و به نتيجه برسقاند كقه وضقعيت مقا از كقوچكترين سيسقتم كقه         مختلفى كه در

جتمقاعى اسقت، وضقب درون    نيازهاى فردى هستند تا بزرگترين دستگاه ما كه صقيانت ا  ها هستند و خانواده

وضب برون امحيط  آن چگونه است، نحوه ارتباطش چگونه اسقت، حقاال چگونقه در     خودش چگونه باشد،

مصلحت تصميم بگيريم، بعد مدل برنامه را چكار كنيم بعد هم در اجرا چه كقار    سياستگذارى و مثالً شوراى

ه ماست و در صنعت هم چه قسقمتى اسقاس   مانيست فقط بحث صنعت بر عهد  كنيم؟ االن اين كار بر عهده

 است؟
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 اس : پس در مجموعه سازى هم طبقه بندى وجود دارد منتهى طبقه بندى متقوم است.

  هقا يقك گونقه    اج : احسنت! متقوم معنايش اين است كه همه آن موضوعات احياناً نسبت به همه مجموعقه 

  1هاى مختلفى ارتباط دارند.ا ارتباط ندارند گونه

  سازى لزوم پرداختن به كوچكترين مجموعه مشمول در مدل - 2/1

  در مجموعه حتماً كوچكترين مجموعه شامل و مشمول اولين سئواالتى است كه شما داريقد، شقامل بعنقوان   

 گيرد شرايط و محيط و مشمول بعنوان موضوع مورد بحث شما است. لذا وقتى موضوع مورد تحليل قرار مى

يعنى بيرون از صنعت است، لكن هرگقاه موضقوع تحليقل ققرار      ;يريت استگاهى است كه يك موضوع مد

شقود، بقالعكس اگقر     شود. شامل بر آن تكنولوژى، انسان و امكانات مقى  مشمول و دايره كوچكتر مى گرفت،

خود تكنيك را موضوع بحث قرار بدهيم نه مديريت را، در اينجا مديريت حتمقاً جقز شقرايط آن      خواهيم مى

شود. به عبارتى، تا چه موضوعى را بخواهيم موضوع بحث قرار  مشمول و مديريت شامل مى  است، آن بحث

ما مديريت و ساماندهى وزارت صنايب نسبت به صنعت است اموضوعى كه بايد درباره آن   بدهيم. اگر بحث

نقى  يع ;موضوع بحث مديريت صنعت است؟ بايد از متمركز و نيمه متمركز بحقث شقود   حرف بزنيم  و اگر

شود. در اقتصاد بخش  مصرف كه در آينده بايد به آن پرداخته شود جزو مطالب ما مى  الگوى توزيب و الگوى

خواهيقد توليقد را مقديريت     بحث كنيد نظام توليد در كشور چگونه باشد؟ چون مى الگوى توليد را بخواهيد

وضوع مشمول است چقرا؟ چقون   باشد. موضوع شما هميشه م تكنولوژى شما مى كنيد. مدل شامل شما حتماً

بايد ببينيد. هرگاه تغييرى در صنعت ارتباطقات واققب شقود، در تكنولقوژى واققب        تغييراتش را در مدل شامل

مگر اينكه بگوئيد ضمناً وزارت صنايب لير از الگوى توليد، الگوى توسقعه   شود. شود، مديريت شما متأثر مى

خواهيد خود صنعت بايد موضقوع بحقث باشقد.     وى توسعه مىاگر الگ  گويم خواهد. من مى صنعت را هم مى

شود و موضوع شامل،  موضوع اصلى، تشعشب، تموج و تشكل مى اگر خود صنعت موضوع بحث باشد ديگر
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اش تغيير  شود. وضعيت اجتماعى را چه كار كنم تا نتيجه مطلب مى  شرايط و وضعيت اجتماعى نسبت به اين

تسخير سرعت، دقت و تأثير مقيقاس آنهقا را بقاال بقردن باشقد.       شود، دردر تسخير تشعشب، تموج و تشكل 

محيط است عوض شود بقالعكس، بگوئيقد مقديريت      گوئيد محيط را چه كار كنيم تا موجودى كه در اين مى

چه تكنولوژى براى چه كسانى بياوريد تا صنعت   گويم موضوع نظر ماست االن صحبت از صنعت نيست، مى

تخصقيص بدهيقد؟ كقه طبيعتقاً بحقث االن مقا         يا حداقل تكنولوژيهايى را كه داريد چگونه در آن مهار شود،

اجتماعى توليقد اسقت. بنقابراين مقا حتمقاً از        ساختار صنعت، نظام صنعت، در حقيقت الگوى توليد، الگوى

صقنعت را   كنيم، براى اينكه مقديريت  مى  انسان، ابزار و امكان و از خود صنعت بعنوان شرايط محيطى بحث

گيقرد و   مديريت جز شرايط قرار مقى  سامان بدهيم. اگر بالعكس بگوئيد توسعه صنعت مورد نظر شما باشد،

تخصيص صنعت صحبت كنيد كقه تغييقر     خواهيد درباره شود. حاال مى خود صنعت براى تقسيمات اصل مى

، از ايقن حالقت تلقون در آوردن    دادن  باشد. سازمان دادن، سقامان  ترين سئوال شما مى در الگوى توليد اصلى

محيطى كه صنعت باشد تعري، داشته  ترين بحث شما است. البته شما بايد از شرايط نظام توليد كشور اصلى

گفت كقه از عوامقل اجتمقاعى در      باشد كه به صورت ساده بحث آن انجام گرفته است در آينده هم خواهيم

 شود. رتبه اول بعد از عوامل طبيعى صحبت مى

« نيمه متمركز، كارگقاهى  متمركز،»در جدول جامعه با « صيانت، عدالت، اعتماد»بررسى رابطه ساختارى  - 3

  در صنعت

  لزوم تقويت بخش دولتى در صنعت به دليل اهميت حفظ صيانت اسالم - 3/1

 حاال سئوالى كه مطرح است اين است كه در تقسيمات چه كار كنيم.

  اشتيد كه گفتيد مكتب علم و اجرا، يك تقسيم ديگرى هقم در جقدول  شما يك تقسيمى در جدول فرهنگ د

زيرساخت داشتيد كه گفتيد: تعاري،، احكام، تطبيق، حاال اين تقسيم درباره معادله، كدام است؟ اوالً چرا اين 
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ى آورديد؟ ثانياً چگونه بين تعريفها گزينش كنيم؟ متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى، و صفت اجتماعى بقرا  را

خورد، متمركز نيمقه متمركقز و كارگقاهى را يقك درجقه       ابزاراست، اين سه تا به وص، اجتماعى تقسيم مى

 شناسيم. گوئيم يه وص، خود جامعه به صيانت، عدالت، بهره ورى مى كنم و مى ىم  بيشتر دقت

  براين يقك گوئيم صنعت موضوعاً، موضوعات و آثار آن قابل بررسى است. بنقا  چه صنعتى متمركز است؟ مى

گوئيم صيانت اجتماعى معنا ندارد بدسقت فقرد و    خواهيم اجتماعى وص، كنيم. مى رويم و مى قدم باالتر مى

يابدست گروه خاص باشد، بدست سازمانى بايد باشد كه مربوط به كل جامعه است، در همقه جوامقب يقك    

مسئولند. چقرا؟ چقون عمقوم از    قشرخاص نيستند كه مسئول صيانتند، بلكه قشرى هستند كه در برابر عموم 

خواهنقد. اگقر بنقا     خواهد. عموم مقى  كنند، يك دسته خاص از ملت نيستند كه صيانت را مى آنهاپشتيبانى مى

كنند  باشدتفويض اختيار كنند ااگر بگوئيم منشأ اختيار عموم مردم هستند  به كسى يا به سازمانى تفويض مى

دهيد بايد يقا موضقوعاً    . صنعتى را كه به آن تخصيص مىكه درجهت مصلحت كل، صيانت كل را حفظ كند

ياموضوعاتش و يا آثارش مربوط به صيانت باشد. اين تعميق دادن نيست حتماً دقت كنيد و نيز توجيه كردن 

توانيقد كقار    خواهيد صنعت را در الگوى اجتماعى تعري، كنيد، در اين صورت نمقى  نيست. بلكه شما مى هم

 تعاري، ساختارهاى جامعه را در ساختار الگو اصل قرار بدهيد.بكنيد؟ اينكه  ديگرى

 اس : پس اينها ساختار خود صنعت نيستند؟

كنقد،   خواهقد سياسقتگذارى   خواهيد الگوى توليد را درست كنيد. وزارتخانه مى اج : نبايد هم باشند، شما مى

، در الگقوى توليقد كقامالً    چگونه حمايت كند؟ معنا ندارد كه مقديريت كنقد مگقر از موضقب الگقوى توليقد      

كنيم.يك تعاري، توسقعه   است كه مسئله متمركز و نيمه متمركز را بنابه ساختارهاى جامعه تعري، مى واضح

ساختارى يا سقطوح   اى شما گرايش، بينش و دانش بوده، يك تعاري، براى جامعه داشتيم كه تعاري، توسعه

تكامقل تنظقيم    ل هماهنگى اجتمقاعى از طريقق پايگقاه   موضوع داشتيم كه در ذيل آن ذكر كرديم جريان تكام
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يعنى سه سطح براى جامعه قرار داديد.سقطوح هميشقه    ;ورى توسعه اجتماعى، تكامل كالن اجتماعى و بهره

مربوط ساختار است، ابرابر سطح محورى، تصقرفى و تبعقى نسقبت بقه نظقام اصقطالحات ، دراينجقا هقم         

جامعقه   شود، در جقدول  شما متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى مىخواهيد ساختارى صحبت كنيد. ساختار  مى

كلمه متمركز، نيمقه متمركقز و كارگقاهى در بخقش تقسقيم صقنعت در سقطح خقرد و در تكامقل قسقط و           

 دهد. اعتماداجتماعى آمده است، يا در بخش كالن كه انضباط و تقواى اجتماعى را نتيجه مى

ط به ساختار جامعه در سه سطح است، سه سطح صيانت،عدالت و صيانت، عدالت و اعتماد اين سه قيد مربو

است. حقاال   اعتماد وجود دارد. اعتماد مربوط به خُرد، عدالت مربوط كالن و صيانت مربوط به مرحله توسعه

موضوعاً يقا   باشد، يعنى صنعتى كه به لحاى صنعت بخش صيانت جامعه طبيعى است كه مربوط به دولت مى

عبقارت   يا آن چيزى كه مربوط به صيانت اجتمقاعى اسقت. بقه    ;ا آثارش متمركز باشدموضوعات صنعت و ي

ديگر توسعه انتظارات، ارتباطات و اقتدار كه وظيفه دولت است. جريان رشد نيازمنديها يقا انتظارات،جريقان   

ا رشد تفاهم يا ارتباطات و جريان رشد تقأثير يقا اقتقدار يقك جامعقه، عوامقل حفقظ صقيانت هسقتند. اينهق          

 آثارمستقيم سياسى دارند.

 

  لزوم عدم تقويت بخش خصوصى در صنعت به دليل لزوم تمركز مديريت در دولت - 3/2

توان بقه دسقت فقرد داد و بايقد حتمقاً بدسقت دولقت باشقد. بعنقوان           اينها را بر حسب موضوع صنعت نمى

شد، پس سقرمايه گقذارى   تواند خصوصى با مثال:صنعت ما تسخير تشعشب است. آزمايشگاه اين تسخير نمى

رسد كقه حقاال از    توليد تكنولوژى توسط دولت است. اگر اين توليد بدست آمد آنگاه به اختراع آن مى  براى

توانقد در نيمقه    توانند چندين نوع از آن استفاده كنند. انقواع آن مقى   آزمايشگاه، رتبه دوم هم داريم كه مى اين
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توانقد موضقوعاً    ساده آن كه ديگر اختقراع هقم نيسقت، لقذا مقى      رسد به توليد گروهى شود. حاال مى متمركز

  2شود.ا شود، هر چند اگر توليد انبوه شود ديگر از حالت كارگاهى خارج مى  كارگاهى تعري،

  تواند توليد انبوه كند؟ ما ابتدائاً به تأمين اعتبارات اجتماعى اجازه تمركقز نقداديم، بقه صقورت     حاال چرا نمى

  اده از بانك را هم به او نداديم، پس راه رقابت كامالً باز است اما تمركقزى بقراى سقرمايه   شركت اجازه استف

 پيدانشده است، به او سرقفلى هم نداديم، اامتياز منطقه  امكانات بيمه و انحصارات بازار را هم به او نداديم،

ابزارهقاى   توانقد باشقد.   در اين صورت عمالً محال است در كار او توسعه پيدا شود. فققط يقك كارگقاه مقى    

مصقرف    اجتماعى تمركز چيست؟ يا بايد نيازهاى مصرف كننده را مانند آ  پشت سد ذخيره كند و ققدرت 

كند   خواهد بين اين دو درست اى كه مى كننده و اعتباراتش را هم از طريق بانك پشت سد بياورد، بعد شبكه

  يعنى اين دو سد است كه امكان تمركز بقه  ;ر تزريق شودبگويد تأمين اعتبار توليد شود بعد بچرخد و به بازا

كنقد. در حقيققت مققدورات     كند و سدى كقه تقأمين بقازار را مقى     دهد، سدى كه تأمين اعتبار مى سرمايه مى

كند. اگر هر دو را گفتيد به نفقب خصوصقى نباشقد،     مقدوراتى است كه ارتباط مصرفى را درست مى توليدى،

يشان بتواند نفب خودش را به حداكثر برساند. اولين مطلب اينكه در مناطق مختلق،  است كه ا  گويم محال مى

دارد. استعدادهاى گوناگون هر دستگاه را هر چه بخواهيد وسيب كنيد اگر دسقتگاه تنظقيم     خرج حمل و نقل

 شكسته شدن آن شديدتر است. بقا و ثبات نباشد

 االسالم رضايى: بقا و ثبات يعنى چه؟ تحج

درست   گوئيد اطا  اصناف دهيم يا وقتى مى دهيم يا امتياز كاال مى گوئيد به او سرقفلى مى شما وقتى مىاج : 

تقأمين   گوئيقد  كنند. اين طرف هم مقى  كنم، همه اينها امورى هستند كه جلو مصرف كننده سد درست مى مى

  درسقت كنيقد. معنقايش ايقن    دهد شركت  دهم كليه چيزهايى كه اجازه مى دهم، موافقت اصولى مى اعتبار مى

 دهيد تا در ميدان مسابقه، شخص يا اشخاص خاصى برنده شوند. بنديد امكان مى است كه با دو سدى كه مى
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توانند برنده شوند. برفرض كه يك موسسه خصوصى در يك توليد كارگقاهى موفقق    اما در دستگاه شما نمى

لبته در رقابت هميشه ضرر از مصرف كنند، يا انسان، به و توانسته باشد ارزانترين خدمت را ارائه كند. ا باشد

شقود   گيرد وقتى كه يك اختراع مى يعنى صنعتى كه در باال انجام مى ;پيشرفت تكنولوژى برمى گردد كاال در

ريقزد   تر وقتى كقه اختراعقات بهقم مقى     ريزد، در پائين شود، اختراعات بهم مى باالترش يك اكتشاف مى و در

شود، و اين صورت دايمى است، عالوه بر ايقن مطلقب يقك مرحلقه      كارگاهها عوض مى وضعيت  بالفاصله

شود وقتى بنا شد سقهم االر    هم وجود ندارد. شخص كه از دنيا رفت ار  او تقسيم مى  ديگرى از تضمين

 شود. شركت متالشى مى به عين تعلق گيرد،

توانقد اثقرى باشقد كقه تقأثير بقر        ثرش نمقى به هر حال توليد نه موضوعاً و نه حجم كمى موضوعاتش و نه ا

كل جامعه بگذارد از اينجا روشن شد كارخانه هايى كه كميتهاى عظيمى را دارند مربوط بقه عمقوم     مديريت

معنا ندارد دست بخش خصوصى باشد. ولو صنعت آن صنعتى نباشد كه از نظقر موضقوعى در    ملت است و

صنعت حمل و نقل، صنعتى نيست كه بگوئيم از قبيقل تشعشقب   بگيرد مانند صنعت راه آهن يا  رده اول قرار

دوم ارتباطات اجتماعى و ركن است. از نظر حجم كمّقى حتمقاً راه آهقن از نظقر كميقت        است، ولى در رده

و نقل است ولى انتقال مسافر راه آهن قابل قياس بقا يقك مينقى بقوس يقا يقك         انتقال، موضوعاً براى حمل

دارى شركتهاى بزرگ اتوبوسرانى هم نبايد داشته باشيد. نه اينكه ممنوع   ير سرمايهاتوبوس نيست. در نظام ل

گوئيد ممنوع است و به هيچ كقس   كند، يك وقتى مى كند، خيلى فر  مى نمى  باشد بلكه قانون شركت ايجا 

لكقه بسقتر   كنقيم ب  فروشيم ولى تضمين سود نمى گوئيد مى باشد، يك وقتى مى  فروشيم مگر راننده ماشين نمى

بستر اجتماعى شما براى بخش خصوصى به حداقل رساندن سود، اسقت   كنيم، حداقل شدن سود درست مى

تضمين از ضرر هم ندارد. امّا در بخش تعقاونى يقا اوققاف بقه ميزانقى كقه        نه به حداكثر رساندن سود احياناً

زشقهاى الهقى منشقأ دلخوشقى     شقود، ايقن انگي   ها الهقى مقى   انگيزه جامعه رشد فرهنگى و سياسى كرده باشد
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كنيقد،   دهيد و بيمارسقتان درسقت مقى    هم در وق، قرار مى شود، آنگاه خدمات عمومى را كاركردن افراد مى

پرستار و نظافت چى آن بى اعتنا باشقد، چقون بخقش     كنند ولى نه بيمارستانى كه دكتر و تأمين اجتماعى مى

اند كار كردن در اين بيمارسقتان مربقوط    گفته چرا؟ كند خصوصى نيست، شديدتر از بخش خصوصى كار مى

توانيقد بيمارسقتان را اداره كنيقد.     نكنيد نمى مثالً وجود مبارك على اصغر است. تا آدم وق، براى آن درست

شود بلكقه   تقليد شود، او ديگر مرجب نمى  كسى كه مثل بخش خصوصى به اميد دريافت پول بخواهد مرجب

بقه خواسقت مشقتريهايش حركقت      تواند تعبد را در فتوا جارى كنقد. او  ىشود، اگر كاسب شد نم كاسب مى

كنيقد   براى اوقاف تعري، مقى  كند نه به تعلق خودش به بندگى خدا. البته طبيعى است سطحى را كه شما مى

 تر از حفظ كلمه توحيد در سراسر عالم است. سطح پائين

  ىلزوم هر دو نوع طبقه بندى شامل و مشمول در مدل ساز - 4

  لزوم طبقه بندى موضوع صنعت بعنوان شرايط محيطى مديريت صنعت - 4/1

  دهيم و هرچه مربقوط بقه صقيانت    پس ما صنايب را موضوعاً، موضوعاتش و آثارش را براى صيانت، قرار مى

 ورى يقا  است نامش متمركز است و هرچه مربوط به عدالت است نامش نيمه متمركز و هرچه مربقوط بهقره  

بنابراين اوالً اصالً نگوئيم يك تقسيم اول و يك تقسيم دوم داشته  شود. شود نامش كارگاهى مى ىكارگاهى م

دوم كار داريم. ثانياً قسمت دوم اگر بخواهقد موضقوع ققرار بگيقرد       باشيم، هم به تقسيم اول و هم به تقسيم

شود، معنقى شقرايط، ققرار     مى قرار بگيرد بعنوان شرايط تلقى  براى توسعه كار داريم، و اگر نخواهد موضوع

كارى نقداريم كقه صقنعت بخواهقد پيشقرفت كنقد. االن        خواهيم تقسيم كنيم و گرفتن اين است كه فقط مى

گيقرد   موضوع اصلى مقا مقديريت صقنعت ققرار مقى      خواهيم مديريت كنيم، خواهيم تقسيم كنيم چون مى مى

بندى و تقسيم كنيم و به چه كسانى بدهيم، دسته   نهايت مديريت كالن صنعت نه مديريت توسعه آن، چگونه
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گوئيد مقا   انسانهاى ما چه چيزهايى هستند مى گوئيم ابزارها و يعنى مى ;شود اين بعنوان شرايط محسو  مى

 فعالً در ايران اين ليست صنايب را داريم.

 گوئيقد بعقد از   مقى پس به عينيت هم تطبيق دارد و كارى نداريم به اينكه فعالً صنعت توسعه پيدا كند، حقاال  

 سازماندهى چكار كنيم كه براى صنعت توسعه پيدا شود، در آن صورت ديگر صحبت از تقسقيم صقنعت در  

  خواهيم، لذا اول يك طبقه بنقدى بقين صقنايب انجقام     وضعيت موجود نيست. اما حاال برنامه براى تقسيم مى

باشد تا درباره آن بحقث شقود، بعقد از    دهيم كه به نظر من در اينجا الزم است ليست صنايب در دسترس  مى

گوئيد ما انسانهاى وق، نداريم، ابزارهايى كقه داريقم اگقر بخقواهيم بقه بخقش        تقسيم كرديد حاال مى  اينكه

خواهد؟ بايد نسقبت بقه ابزارهقاى اجتمقاعى تصقميم بگيريقد يعنقى بقا          كنيم چه چيزهايى مى  تعاونى منتقل

ريجاً بايد اعتبارات را تغيير دهيد تدريجاً بايد قوانين توليد راتغيير دهيقد  يعنى قوانين، تد  افزارى ابزارهاى نرم

گوئيم كجاها را انجام بدهيد تقا بتوانيقد بسقتر سقازى      كنيد از كجا هم شروع كنيد؟ مى  بعضى را بايد عوض

 .مدتى چكارهايى انجام بدهيد تا يك بستر براى تحقول بقزرگ درسقت شقود      كنيد؟ در چه مدتى بعد از چه

  بطورى كه براى طبقه بندى دو راه داريم يكى اينكه مدل ايعنى روش تحقيق  را پياده كنيم با شرح و بسطى

يعنى مديريتش در سطحى كقه   ;را كه الزم دارد تا پياده شود، بگوئيد خير، براى ما االن تغيير ساختار صنعت

يم چه صنايعى در عمل حجم توليقدش  كرديم كافى است كه تطبيق دهيم و شاخصه درست كنيم و بگوئ  بيان

گيقرد، بعقد هقم     است؟ اثر سياسى آن چقدر است و آيا در بخش تعاونى يا بخش خصوصى قرار مقى  چقدر

توانيم تغييرات در آن را انجام بدهيم. هقر دو راه بقاز اسقت، توسقعه      ببينيم كه در چه شكلى مى اش را برنامه

ايب است، يا اول كار تخصيص صنعت يا الگوى توليد يعنى خواهيد كه وظيفه ديگر وزارت صن مى صنعت را

 خواهيد؟ اينكه يك سامانى داده شود را مى مديريت در
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  االسالم رضايى: نسبت به اين سئوال در جلسه قبل به اين نتيجه رسيديم، الگويى كه در مدل تخمينى تحج

  شناسايى وضعيت و ترميم وضعيت فعلقى دنبال آن هستيم قطعاً توسعه نيست، بلكه آنچه ما دنبال آن هستيم 

 صنعت است.

  لزوم طبقه بندى صنعت به لحاى الگوى توليد اجتماعى در ساماندهى مديريت صنعت - 4/2

 گيرد. اج : اگر شناسايى و ترميم است، موضوع اصلى ما مديريت صنعت قرار مى

 م الگقوى اجتمقاعى صقنعت و   اس : در اين مورد شما فرموديد كوچكترين نظام شقامل و مشقمول در تنظقي   

  بار اين بود كه مقا الگقوى تخصقيص داريقم و يقك بقار الگقوى توليقد فرموديقد، تفقاوت           تعبيرات شما يك

 ايندوچيست؟

  دهقيم. توليقد يعنقى الگقوى مقديريت      اج : توليد اصل مطلب است، براساس توليد، صنايب را تخصيص مقى 

 است.شود. يعنى موضوع مديريت  صنعت، اين اصل مطلب مى

 خواهيم الگوى تخصيص را بحث كنيم. اس : در حاليكه در سطح بعدى مى

دولقت،    اج : تخصيص يعنى بنابر مديريت چگونه تخصيص بدهيم نه براى توسعه صنعت، بلكه به بخشهاى

 اوقاف و كارگاهى چگونه تخصيص بدهيم.

 رفته است...؟متمركز و كارگاهى مقسم قرار گ اس : بنابراين آنچه براى متمركز، نيمه

 گيرد، عدالت موضوعاً، موضقوعات و  اج : صيانت موضوعاً، موضوعات و آثار آن زير بخش متمركز قرار مى

ورى يا اعتماد موضقوعاً، موضقوعات و آثقارش زيقر بخقش       گيرد بهره آثار آن زيربخش نيمه متمركز قرار مى

 گيرد، اين مقسم است. قرار مى  كارگاهى

 چه تقسيم شده به متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى آيا الگوى تخصيص است يقا اس : در اينطرف جدول آن

 الگوى توليد؟
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 گوئيقد:  گيرد؟ مقى  اج : الگوى توليد، تخصيص براساس الگوى توليد است، توليد در كشور چگونه انجام مى

  مكن است بقه گويم پس چه صنايعى را به دولت بدهيد. كلمه الگوى تخصيص را م گيرد، مى دولتى انجام مى

 خواهيم بگوئيم اصل براى ما متمركز، نيمه متمركزو كارگاهى با تقسيمات موضوعاً، پنجاه معنا بكار ببريد. مى

 گويم هر يك از صنايب، انسان و ملت و ملى را داخل آن قرار بدهيد... موضوعى و آثار آنها است. آنگاه مى

 داشته باشيم.اس : بنا شد كوچكترين نظام شامل و مشمول را 

 اج : كوچك مربوط به موضوع مورد تقسيم است و بزرگ مربوط به شرايط آن است بنقابراين، جامعقه اگقر   

  شقود، پقس نيقروى    شود و صنعت بعنوان شرايط خارجى شقامل مقى   موضوع تقسيم قرار گرفت مشمول مى

 گوئيم با آن چگونه نسبت پيدا كرد؟ شود، مى انسانى، ابزار و امكان خارج مى

  اس : پس اينكه فرموديد ما به گزارش آمار براى تقسيمبندى موضوعى نياز داريم، آمار خقود صقنايب را بقه   

 خواهيم. لحاى آثار و با تقسيمبندى صنايب به متمركز، نيمه متمركز وكارگاهى مى

 اج : موضوع، موضوعات و آثارش.

 اس : پس نيازى به بحث انسان، ابزار و امكان نداريم.

شقرايط    گوئيم انسان، چه تعداد متخصص داريد همه مربوط به گوئيم ابزار يعنى چه صنايعى، مى ، مىاج : نه

 است، معناى شامل و مشمول هم همين است.

 گيريد. اس : شرايط را به جز اين سه اانسان، ابزار، منابب  چيز ديگرى نمى

  وئيقد نظقام توزيقب ابانقك  چگونقه     گ اج : بعد از شرايط توليدى، يك شرايط اجتماعى هم داريقد كقه مقى   

 كند. كارمى

  خقواهيم، فققط انسقان، ابقزار، منقابب را بعنقوان شقرايط حقاكم الگقوى تخصقيص           اس : كه ما فعالً آنرا نمى

 گيرند؟ خواهيم. فقط يك سؤال تبيينى باقى مانده كه موضوعاً، موضوعات و آثار كجا قرار مى مى
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 نويسيد. گيرند پس ديگر تعاري، و احكام نمى ز و كارگاهى قرار مىاج : هر سه تا زير متمركز، نيمه متمرك

 شود موضوعاً، موضوعات و آثار. اس : مى

 هاى بعقدى را كقه بخواهيقد    باشد، شاخصه اج : حاال روبرويش هم تخصيص بدهيد، اينها شاخصه كالن مى

  زمنديهاى گقروه اسقت، كقه االن   داخل خود اينها بگذاريد نيازمنديهاى دولت است، نيازمنديهاى خانواده ونيا

 شويم. وارد آن نمى

  تواند براساس اين هم صنايب متمركز، نيمه متمركز و كارگقاهى  اس : بنابراين موضوعاً، موضوعات و آثار مى

 را تقسيم كنيم يعنى طبقه بندى كنيم.

  وصق، را كقه تقسقيم    و بعد ستون 27و بعد به  9اج : در اولين تقسيم سعى كنيد به سه تقسيم كنيد بعد به 

  دهيد كه چه چيزهايى را در اين كنيد براى تشخيص كافى است، اول يك تقسيم بندى بسيار بزرگى انجام مى

 گوئيد آنهايى كه در آن اتا  است كدام را در كدام فايل قرار اطا  و چه چيزها را در آن اطا  بريزيم، بعد مى

 اى دولت چه چيزهايى در اولويقت هسقت، از آنهقايى كقه در    گويم اين است كه بر دهيم، معناى فايل كه مى

 اش را با برنامه بگوييد. اند به كدام اول دست بزنيم؟ كه مربوط به بحثى است كه بايدرابطه اختيارش قرار داده

  خواهم بگويم آنجايى كه متمركقز داريقم بحقث موضقوعاً هقم      اش را مى تايى يك نمونه 27اس : در ضر  

 دهد. تا را تحويل مى 27آن هم سه عنوان انسان، ابزار و امكان قرار دارد كه  هست، بعد مقابل

ايقن   گويد يعنى مى ;كند تا را تحويل بدهيد. تخصيص پيدا مى 27خواهيد  شود، وقتى مى اج : نه، ضر  نمى

 گوينقد  آدمها اسم شان متمركز است پس مال دولت هستند، اين آدمها نيمه متمركز هستند، بعنوان مثقال: مقى  

گويم مربوط به بخش خصوصى نيست و حق ندارد در آن بخش استخدام شقود و   مهندس فيزيك اتمى، مى

باشد كه مربقوط بقه    بخش كارگاهى هم حق ندارد استخدام شود بلكه مربوط به صنايب نظامى و اتمى مى در
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ار گيرد يعنى هم گروهى قر ;تواند در بخش خصوصى است، يك فرد كه مكانيك هيدروليك است مى  دولت

  انسان و هم منابب  ابزار هم

 اس : پس در آمار و اطالعاتى كه االن احتياج داريم يك دسته آمار...

 گوئيم در كنار اينها چه رشته هايى ققرار  گيريم، چون موضوع ما صنعت است. بعد مى اج : اول ابزارى را مى

  گوئيد در بخش دولتى استخدام كجا هستند؟ مى اند، تعدادشان چقدر است و دارد و چه كسانى درس خوانده

  گوئيد در مديريت كشاورزى گويم در كجا هستند؟ مى شده ولى حتى در مديريت صنايب اتمى هم نيست مى

 ايم برود. شود، تحصيلى كه كرده كنار چرخى را كه بدست دولت داده گويم نمى مى

 گوئيم موضوعاً خواهيم. بعد آنجايى كه مى آمار منابب را مىاس : پس هم آمار ابزار، آمار نيروى انسانى و هم 

 ها. فن آورى، آمار فن آورى

 خواهيد توسعه را بگوئيد؟ اج : مى

 اس : نه.

 رسقد. فقن آورى يعنقى فقن را از يقك جقا       گوئيد بالفاصله كلمه توسعه به ذهن مى اج : وقتى فن آورى مى

 بحث توسعه است.يعنى آنچه داريم بيشتر كنيم، اين  ;بياوريد

 اس : نه، طبقه بندى فن آورى موجود

  آورم، پس از اينكه آن را انجقام دادم آنگقاه   دهيم، از جايى چيزى را نمى اج : نه، فن موجود را تخصيص مى

 كنيم. بحث از توسعه مى

 اس : ما ديگر موضوعاً را الزم نداريم.
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  گوئيد در عينيقت چقه   شب است مال دولت است. مىگوئيد: كليه صنايعى كه مربوط به تشع اج : نه، وقتى مى

  گوئيد: مخابرات، صدا و سيما، فيزيك اتمى، رادارها و... همه مربوط بقه  صنايعى مربوط به تشعشب است. مى

 تشعشب است.

  شما يك بار تمرين براى درست كردن مدل تخمينى كه اول آن طبقه بندى آن است كه بقه همقين جقا خقتم    

 اين است كه حاال بارم اينها نسبت به همديگر چگونه باشد براى برنامه اين مدل را چكقار شود. قدم دوم  مى

 كنيم، قدم سوم اين است كه با چه شيبى و چگونه اينكار انجام بگيرد.
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 بسمه تعالی

 

 ـ كارآمدی مدل تخمینی در مطالعه گذشته و بهینه آینده صنعت 1

 روند گذشته صنعتـ درصد قابل قبول كارایی مدل تخمینی در مطالعه  1/1

حجت االسالم و المسلمین حسینی: به نظر من بهتر است نسبت به ترجمه مـدل تخمینـی تخمینهـا بـه     

مدل مطلوب فعالً اقدامی نكنیم. یعنی این حداقل تخمینی را كه االن بیان شده برای پیش نویس اولیـه ـ بـا    

و غـرق نشـدن در مباحـث تئوریـک بـه      در در نظر گرفتن درصدی از صحت ـ :افی بدانیم، عملی فكر كردن  

خواهیم با این تخمینها كار كنیم تا بعد ببینیم در مراحل دیگـر بایـد چـه     همین معنا است كه بگوییم ما می

های موجود دربـاره صـنعت   كنیم با توصیه توصیه هایی بكنیم؟ تفاوت توصیهایی كه ما درباره صنعت ارائه می

شود كه اگر یک متغیـری   خر كار با این تخمینها جلو رفتیم معلوم میكنند چیست؟ همین كه یک بار تا آ می

شود؟ و بعد در تخصیص اولویتها گشایش اعتبار و اینكـه حمایـت چگونـه     را باال و پایین كنیم آثارش چه می

 رسد وزارت صنایع بـه آنهـا   باشد یا تبلیغ چگونه باشد، فرهنگ آن چه باشد و... باالخره عواملی كه به نظر می

شود بشناسیم و آنها را در توصـیه كـردن دخالـت بـدهیم و      توجه ندارد و به همین دلیل دچار ناهنجاری می

% 31توصیه هایمان را مقایسه كنیم. اگر این تخمینها توانست روند گذشته را از نظر تطبیق آمـاری بـیش از   

تجدید نظر كنیم و ببینیم اگر این پاسخگو باشد و بهینه كند. آنگاه صحیح است كه ما دوباره برگردیم و یک 

مدل بخواهد دقیق تر شود چگونه باید بهینه شود؟ به نظر من بهتر است تـا دسـتیابی بـه مـدل مطلـوب، از      

تا صنعت منتخب را در نظر بگیریم و در عوض شاخصه ها را در جابجا كردن آنها دقیق تر  121صنایع همین 

سال گذشته را از نظر آماری به كـامپیوتر بـدهیم بعـد از اینكـه      21كنیم تا اینكه به آنجایی برسیم كه روند 

تواند روندها را مرتب كند وقتی كه كار  دسته بندیها درست شد و سرفصلها را به كامپیوتر دادید كامپیوتر می

اب رود یعنی بتواند تحلیل روند گذشته صنعت را منطقاً جو % باال می71را ماشین انجام بدهد كارایی مدل تا 

 بدهد.
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 آقای مهندس دانشمند: منظور شما از روند، چه چیز از صنایع است؟

ج: مفروض ما این است كه نسبت به صنایع یک آمارهایی هست در اینكه حجـم تولیـد میـزان گسـترش     

كمی آن میزان بهینه شدن و مرغوبیت آن خوب یا بد بوده است، یعنی یـک تعریفهـایی دربـاره ایـن مطلـب      

این آمارها مرتباً رشد و افوای داشته اند در عین حالی كه تالش وزارت صنایع ایـن بـوده كـه     وجود دارد ولی

 اینها نوسان نداشته باشند. لكن علیرغم خواست آنها نوسانات صورت گرفته است.

ـ تنگناهای ذهنی. مدل تخمینی وقتـی    2ـ تنگناهای عینی   1تواند داشته باشد:  این واقعیت دو دلیل می

توانـد تنگناهـای ذهنـی را برطـرف      % از مشكالت صنعت را پاسخ بدهد معنایش این است كه می31 توانست

تواند چندان مؤثر باشد. چرا كه همیشه برای هر قدرتی در هر جـای دنیـا    كند، آنگاه محدودیتهای عینی نمی

ودیت اسـت. مهـم   محدودیت هست و جز خدا كسی اختیار مطلق ندارد آمریكا نیز به عنوان ابرقدرت در محد

 این است كه نظام اولویتها را چگونه تنظیم كند و چگونه تخصیص بدهد كه موانع را تبدیل به مقدور كند.

 ـ اهمیت نقش تخصیص در تبدیل موانع به مقدور در صنایع 2/1

 پس سئوال درباره صنعت این است كه چگونه موانع را به مقدور تبدیل كنیم؟ این سئوال، هم برابر رئیس

خواهیم قدرت ما مطلب شود قدرت  تواند ادعا كند كه می مسلمین و هم برابر رئیس كفار است. هیچ كس نمی

مطلق مخصوص خدای متعال است. قدرت بشری ـ هر قدر هم سازمان و تفكیک باال داشته باشد ـ دارای یک 

تبدیل كردن مانع بـه مقـد.ر   گذرد، حل موانع یعنی  موانعی است و برای جریان تكامل مسیر از حل موانع می

كنیم تا مشكل صنعت  گوییم تخصیص را بهینه می مهمترین فعالیت تبدیل كردن مانع به مقدور چیست؟ می

به خودی خود باز شود. احیاناً ممكن است برخی از صنعتها را هم در چالش قـرار دهـد. اینگونـه نیسـت كـه      

شـود   رشد كنند بلكه رشد صنایع اصلی موجب مـی  دهیم همه صنایع با همدیگر وقتی مقدور را تخصیص می

كه در سیكل بعد آنهایی كه تحت فشار بوده اند از فشار درآمده و تبدیل مانع به مقدور برای آنها هـم ایجـاد   

 شود.می
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بنابراین در تنظیم طرح ساماندهی صنعت مراحلی وجود دارد مرحله اول كار این است كه سعی كنیم این 

ردن و تمام كردن و رساندن به آمار و ارقام جلـو ببـریم مرحلـه دو بایـد بـه سـراغ آمـار و        مدل را تا عینی ك

% پاسخ درستی به ما بدهد. به عبارت 31توانند تا  سال گذشته بیاییم تا ببینیم آیا می 21ارقامهای موجود در 

توان مطالعه  بدهد كه میتواند یک نمای اجمالی و كلی  % می31پذیریم اما همین  % خطا را می71دیگر ما تا 

آییم، این رفت و برگشت بگونه  كنیم و تا عینیت می گردیم مدل اصلی و فرعی را اصالح می كرد. آن گاه بر می

ای باید انجام بگیرد كه بتواند گذشته را به خوبی مطالعه كند، اگر مدل توانست گذشته را به خـوبی مطالعـه   

سال قبل و حتی قبل تـر از آن را بایـد مطالعـه     21بدهیم حداقل تا  توانیم برای آینده نسخه كند آن گاه می

كرد، چون اگر بخواهید اثر تحوالت سیاسی را در اقتصاد جدی بگیرید باید سرفصلهای سیاسـی قبـل از دوره   

انقالب را در نظر بگیرید البته در انقالب هم تحوالت سیاسی بوده، مثالً در دوره آقای میرحسـین موسـوی و   

ن جنگ به گونه ای بوده و در دوره آقای هاشمی به گونه دیگر بوده و االن بگونه دیگر است ولی تحوالت دورا

جدی ساختاری در سیاست نبوده است در حالی كه اگر تأثیرات انقالب را بر صنایع بخواهیم كنترل كنـیم و  

توان از سازمان  رسیم، می های مینظر بدهیم و اگر آمار آنها باشد خیلی خوب است. البته وقتی به این سرفصل

 برنامه و بودجه یا از خود وزارت صنایع آمار و ارقام را تهیه كرد.

سال گذشته یا بشتر كه از نظر آماری و فصل بنـدی خیلـی دچـار     21س: به نظر من مطالعه صنایع در  

سال اخیر اسـت كـه    11نوسان بوده كار مشكلی است. چون صنایع نمونه ای كه االن انتخاب شده مربوط به 

 آمار و اطالعات آن هم موجود است.

 توان كنترل كرد.  سال گذشته كافی است، حداقل می 11ج: پس الزم نیست عقب تر برویم و مطالعه 

 ـ لزوم مقایسه متغیرهای صنعت بر اساس مدل كارشناسی موجود و مدل تخمینی مطلوب  2

 «ه، رشد، ركودتوسع»ـ مالحظه تأثیر متغیرها در سه سطح  1/2

صنعت منتخب از نظر وزارت صنایع وجـود   121حجت االسالم رضایی: شاخصه ایی كه نسبت به گزینش 

 شاخصه بوده حاال سئوال این است كه كارآمدی این شاخصه ها كجاست؟ 13دارد حدود 
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ندی شـما  كنیم كه شما یک طبقه بندی با مدل خودتان از صنایع انجام دادید. در طبقه ب ج: ما فرض می

مثالً صنایع الف، ب و ج به دست آمده و شما مدعی هستید كه تحوالت بخش الف متغیـر اصـلی صـنعت در    

شوند. ولی اگر تحوالت  مجموعه است یعنی اگر گشایش اعتبار در آنجا كم یا زیاد شد، بخش ب و ج متأثر می

اسـت.   9و  2و  1یعنی نسـبت كلـی    بخش ج هر قدر هم باال باشد میزان تأثیرش بر ب باید بسیار كم باشد.

حاال طبیعتاً در طبقه بندی موجود اینگونه اولویت بندی وجود ندارد. پس وزارت صـنایع بـر اسـاس اولویتهـا     

خودشان صنایع را ارزشگذاری كرده اند و بر اسـاس آن تصـمیم گرفتـه انـد، آن تصـمیمها را بایـد در اینجـا        

اس اولویتها شما چیست؟ تصمیم گیریهای انجام شده بر اساس منعكس كنید، تصمیم گیریهای مطلوب بر اس

دهیم، آن گاه نتیجه این تطبیق باید این باشـد كـه   طبقه بندی موجود چیست؟ اینها را در دو طرف قرار می

اگر طبقه بندی مطلوب را انجام ندادند و تصمیم گرفتند باید در قدم پنجم دچار مشكل شـده باشـند. آنگـاه    

م تعریف شود. یعنی برای كل اینها یک نیازهایی را تعریف كردیم، كه آن نیازها كاری ندارد بـه  باید قدم پنج

اینكه مربوط به كدام طبقه است یک نیازهای انسانی یک نیازهای ابزاری و یک نیازهای مقدوراتی )اعتباری(، 

ل كنند چه كارهـایی انجـام داده   حاال وقتی خواستند نیازهای انسانی یا نیازهای ابزاری نیازهای اعتباری را ح

اند فرضاً در نیازهای انسانی اجازه داده اند در مورد یک دسته از صنایع، آموزشكده هـایی تأسـیس شـوند تـا     

دوره هایی برای فراگیری راه اندازی شود. در مورد نیازهای ابزاری نیز مجور یک خریـدهایی نسـبت بـه یـک     

نیازهای اعتباری گشایشهای اعتباری برایچرخش این موارد انجام داده دسته از ابزارهای داده شده و نسبت به 

ـ در سـطح    1اند. بنابراین شناختن نیازها و تصمیم گیری نسبت به آنها در چند سطح صورت گرفتـه اسـت:   

ـ سطح رشد كه دیگر كالن نیست از توسعه هم منظور توسعه به معنای اصطالحی موجود است لذا   2توسعه 

پذیریم در  و توسعه به معنای بهینه شدن تكنیک و یا به معنای باال رفتن حجم ظرفیت را هم میتوسعه كمی 

سطح دوم )سطح رشد( اولویتهای توسعه ای هم نبوده؛ معنی نیاز و ارضایی كه در صـنعت انجـام گرفتـه در    

ده اسـت یعنـی   سطح رشد است و كارخانه اش بهتر شده است بلكه ارزش كمی یا ریالی سرمایه آن بیشتر ش

سرمایه كار كرده و كارخانه هم جدید نشده و تعداد نفرات آنها هم اضافه نشده است و لكن حجم سـرمایه در  
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میلیارد افزایش یافته است. البته به نسبت زمان باید بسنجیم كـه آیـا    121گردش آن مثالً از صد میلیارد به 

 دستگاه صنعت داشته یا نداشته است. اضافه شده است یا نه؟ یعنی سرمایه یک چرخش طبیعی در

ـ سطح ركود یعنی هر گاه نتوانسته استهالك آن را برطرف كنـد و نتوانسـت تمـام ظرفیـت كـار كنـد         3

كارخانه ورشكست شده است و گفته این درصد آن تعطیل شود، یعنی كارخانه مواد اولیه نداشته و گفته انـد  

كه صبحت از رشد نیست بلكه صحبت از ركود است در یک  به جای سه شیف دو شیفت كار كند، اگر دیدیم

انـدازد   دسته از صنایع باید ركود را بپذیریم اگر یقین داشته باشید كه بخش توسعه در دور دوم، آن را راه می

 كند در آن صورت ركود بد نیست. و ركود گذشته اش را هم جبران می

 

 «عی، تبعیاصلی، فر»ـ دسته بندی متغیرها در سه دسته  2/2

پس معنای متغیر اصلی در صنعت این شد كه ما نباید در متغیر اصلی ركود را بپذیریم، رشد هم در متغیر 

اصلی قابل پذیرش نیست بلكه در متغیر اصلی حتماً باید ترقی و توسعه باشد. بایـد عكـس العمـل توسـعه را     

( را ببینید نباید بگوییم اگر همـه اینهـا   حتماً بتوانید در یک دوره چرخش در سطح دوم و سوم )رشد و ركود

در رشد كار كنند كافی است اگر قرار باشد متغیر اصلی، متغیر فرعی و متغیر تبعی همگی یک آهنگ داشـته  

باشند به این معنا است كه آن متغیرها اصلی، فرعی و تبعی نیستند و صنعت شما هم یـک سیسـتم و نظـام    

كنیـد در ایـن    مدل هم نداشته باشید چگونه به اینها خدمات رسانی میندارد و مدل تان هم مدل نیست. گر 

 6صورت اصالً تأثیر اولویت هم در كار نیست.
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گوییم فقط به صورت تئوریک مطلوب نباشد، در ایـن صـورت مـدل بایـد      اگر قرار باشد آنچه را كه ما می

گیرد  و كدام وسط و كدام آخر قرار میاصالح شود؛ یعنی در شاخصه هایی كه نوشته اید معلوم شود كدام باال

گویید صنعت روغن نباتی در تغذیه حضور دارد و اثر سیاسی دارد، اگر كم و زیاد شود چنین و چنان  مثالً می

ویم آیا این مشكل اقتصاد است یا صنعت یا مشكل سیاست؟ حاال بناسـت پـول بـدهیم و روغـن      شود، می می

را از خارج هم نخریم و خودمان را داخل زیاد تولید كنیم، آیا به ایـن معنـا   نباتی بخریم ولی اگر روغن نباتی 

تواند به عنوان متغیر اصلی باشـد هـر چنـد بگـوییم      شود؟ به هر حال اثرش نمی است كه ذوب آهن بهتر می

استراتژیک و مهم است اما تأثیرش در بخش مصرفی سیاسی است نه در سیاست صنعت، در سیاست صـنعت  

هـا، گـاهی   یر اصلی است؟ در فرهنگ صنعت چه چیز متغیر اصلی است؟ البته به دلیـل محـدودیت  كدام متغ

دهد كه اینگونه كار كنید در این صورت اشكالی ندارد كه بخشی از بودجـه   دولت به وزارت صنایع دستور می

را كه در بخش دانیم این پولی  صنایع را برای بخش سیاسی وزارت صنایع مصرف كنیم، ولی در عین حال می

شـود شاخصـه هـای    كنیم منجر به بهینه شدن وضعیت صنعت در كشور نمی سیاسی وزارت صنایع خرج می

مدل تخمینی همین هایی است كه بیان شد. شما باید متغیر اصلی، فرعی و تبعی را در صنعت بتوانید تعریف 

شود و درباره متغیر فرعی  سعه ظاهر میكنید و ببینید كه اثر هر گونه تصمیم گیری درباره متغیر اصلی در تو

شود كه این ركود در یک مرحله اشكالی ندارد ولی در  شود و درباره تبعی به ركود منجر می در رشد ظاهر می

مرحله بعد باید از ركود خارج شود. حال ركود آن را چه كسی باید حل كند؟ باید متغیـر اصـلی ركـود آن را    

 ر را بدهد تا بتواند بقیه را تغذیه كنید.حل كند، متغیر اصلی باید مقدو

كنیم و گـاهی تـأثیرش را در    فرمایید گاهی تأثیر متغیر اصلی را در صنعت مالحظه می س: حضرتعالی می

 كنیم، در ذهن ما مالحظه تأثیر در صنعت نبوده بلكه تأثیر در اجتماع بوده است. اجتماع مالحظه می
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 ج: الف ـ تأثیر در صنعت ب ـ تأثیر در اقتصاد ج ـ تأثیر در جامعه؛

بیند تأثیر صنایع در خود صنعت باشد، مثالً شما مـدیر خـدمات صـنعتی     یعنی بایداولین چیزی را كه می

دهید تا به صورت یک شبكه هستید و مسئولیت اصلی شما این است كه جبهه صنعت را از ناهنجاریها نجات 

در كشور، زنجیره صنایع همدیگر را كمک كنند، بدون اینكه مدیران صنایع با یكدیگر تمـاس داشـته باشـند    

گوید واحدهای من مثل واحدهای شبكه است، من چگونه خدمات را  وزیر به عنوان مدیر عامل كل صنایع می

داشته باشند محصوالت آنها منشـأ رشـد یكـدیگر بشـود      سازماندهی كنم تا بدون اینكه مدیران با هم ارتباط

الزم نیست اصالً صنعت خورد سازی به صنعت دیگر وابستگی داشته باشد لكن باید به گونه ای باشد كه هـر  

خواهد از تسهیالت بقیه صنایع استفاده كند و همچنین دیگران هم از او استفاده كنند. یعنی سـاختار   چه می

ای رسم شود كه هر مدیر عاملی در داخـل  به عنوان یک سیستم در یک كشور به گونهصنعت روی یک تابلو 

شـود  آن مانند یک سلول كار خودش را انجام دهد، البته محیطی كه برای رسـیدن ایـن سـلول درسـت مـی     

كنـد، اگـر    كند و با هم هماهنـگ مـی   محیطی است كه مغزی به منزله وزارت درست كرده و آنها را اداره می

گوید كه سلول پا با سلول مغز یكی است و اگر بنا است  گذارد، نمیی كم دارد از سلولهای اصلی كم نمیچیز

گرسنگی باشد باید هم سلول قلب و هم بقیه گرسنگی را تحمل كند، بلكه باید قلب كبد، كلیـه و... را حفـظ   

كه صنایع واسـطه ای در كجـا    رساند. لذا باید مشخص شود كرد برای اینكه سوخت و ساز به همه سلولها می

 قرار دارند و چه تأثیری در صنایع دیگر دارند؟

 ـ مالحظه تأثیر متغیرهای هر مجموعه بر مجموعه شامل و مشمول 9/2
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بنابراین از جهاتی باید به صنایع توجه نمود كه معلوم شود وابسـتگی آنهـا منطقـًا چـه اثـری نسـبت بـه        

عبارت دیگر جایگاه )در طبقه بندی( صنایعی كه متغیر اصلی هستند نسبت تواند داشته باشد به همدیگر می

گویید ما هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی و هم از  شود؟ گاهی می به متغیر فرعی و تبعی چگونه می

ی و كنیم بعد از نظر اقتصاد گویید ما اول از نظر صنعتی محض نگاه می كنیم و گاهی می نظر صنعتی نگاه می

گوییم در مـدلی كـه بایـد دوسـت      كنیم می كنیم سه مدل درست می در مرتبه سوم از نظر اجتماعی نگاه می

تصمیم بگیرد مدل اجتماعی است. مدلی كه باید وزارت اقتصاد كمک كند بخش اقتصاد است یعنی سـازمان  

صنایع نگاه كند این است كـه   برنامه و اقتصاد و دارای به بخش دوم توجه دارند، مدلی را هم كه باید مسئول

 تواند رشد كند؟تأثیر صنعت بر خودش چیست و در محیط چگونه به عنوان یک ارگانیزم زنده می

 

 س: آیا ما االن سه مدل نیاز داریم؟

كند مجبور است اجتماعی باشـد چـون    ای كه تخصیص اعتبار میج: بله، باید از سه زاویه نگاه كنید، زاویه

گوید مجبور است اقتصادی باشد، زاویه ای  اویه ای كه كمكهای اعتباری و بانک و غیره را میدولت اسالمی، ز

كه وزارت صنایع باید در آن اهتمام داشته باشد خود صنعت اسـت. یعنـی سیاسـت در صـنعت، فرهنـگ در      

 شود.صنعت، اقتصاد در صنعت، به سیاست در اقتصادی كاری نداریم. حاال سه طبقه بندی می

اال اگر این سه مدل را به دست آوردیم یعنی از زاویه تأثیر بر اجتماع و از زاویه تأثیر اقتصاد از زاویه س: ح

-خود صنعت مالحظه كردیم. اگر این سه تا خیلی با هم فاصله داشته باشد آنگاه این سه مدل را چگونه مـی 

 توان جمع كرد؟

 ـ امكان بررسی مستقل وضعیت صنعت از درون 5/2
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خواهیم بگوییم چرا صنعت دچـار ركـود شـده اسـت؟ مـدل       ته باید فاصله با هم داشته باشند ما میج: الب

دهد نه مدل اجتماعی! توزیع روغن نباتی برای مصرف عمومی مردم  مربوط به صنعت این مطلب را جواب می

گیرد؟ این غیـر از   میاست نه برای بهینه صنعت! به عبارتی باید ببینیم نیاز و ارضاء خود صنعت چگونه انجام 

گیرد( است. و غیر از نیاز و ارضا در اداره  نیاز و ارضاء در اقتصاد )اینكه گردش معیشت مردم چگونه انجام می

گیرد. اشكالی ندارد كه به وزارت صنایع بگویند بـه شـما صـدر     امور سیاسی است كه ببینیم چگونه انجام می

گوید باید پنجاه میلیارد بایـد بـه    ارم. وزارت اقتصاد و دارای هم میمیلیارد د 21دهیم باید  میلیارد تومان می

مقدورات تبدیل شود گاهی آثار تخریبی پول تزریق شده در بخش صنعت و اجتماع را شـما در خـود بخـش    

صنعت به عنوان محیط مطالعه كنید و بگویید محیط نا مساعد برای صنعت این گونه بود شما باید ببینید این 

ارد را چگونه تخصیص بدهید تا ایـن موانـع بـه مقـدورات تبـدیل شـوند در غیـر ایـن صـورت شـما           میلی 31

توانید روی صنعت كار كنید. البته صنعت در نظر ما اصوالً الگوی تولید یک كشور است. لذا كشاورزی نیز  نمی

ز الگوی تولیـد را بـه   توانیم بگوییم در وزارت صنایع ما بخشی ا شود، بله می به عنوان یک صنعت شناخته می

عهده داریم. بخشی از الگوی تولید به وزارت كشاورزی سپرده شده و بخش دیگری از الگـوی تولیـد هـم بـه     

 وزارت نفت سپرده شده است لكن ما آن بخشی را كه در الگوی تولید بر عهده داریم باید بتوانیم بهینه كنیم.

 اره در سه مجموعه اجتماع، اقتصاد، صنعتـ لزوم شناسایی متغیرها به عنوان ابزارهای اد 3

س: با این توصیفی كه شما فرمودیدی آیا الزم است در آن بخش اول كه ما از دیـدگاه دسـت انـدركاران    

وزارت صنایع به صنایع نگاه كردیم از همین سه زاویه هم مورد مطالعه قرار دهیم. یعنی سئوال این است كه 

به كار بگیریم یک بار از دیدگاه موجود و یک بار از دیدگاه مطلـوب و سـپس    آیا ما باید این سه مدل را دوبار

 به سراغ آمار برویم.

ج: شما سه دایره به صورت متداخل رسم كنید دایره بزرگ را اجتماعی و دایره دوم را اقتصاد و دایره آخر 

دهـد یعنـی   اب مـی گیرید. به نظر من اگر خوب عمل كنید مدل شـما جـو   یعنی محیط مركزی را صنعت می

كنیـد كـوچكترین واحـد آن همیشـه      تان )فلسفه نظام والیت( درست مـی مجموعه ای را كه بر حسب فلسفه
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تا باشـد اگـر توانسـتید تغییـرات مركـزی       27تا و دایره بزرگترین  2كنید سه تا باشد دایره بزرگتر  فرض می

داشته  27و یک  722ینید یعنی اگر شما یک مجموعه را با تغییرات عنوان آن و ربط آنها به محیط به هم بب

باشید باید بتوانید طرح خودتان را پیاده كنید و بهترین وضعیت این است كه سـه الیـه داشـته باشـد یعنـی      

 محیط بزرگ، متوسط و محیط مركزی.

 

 س: بنابراین صنعت در مدل مطلوب باید سه نوبت و از این سه زاویه دیده شود.

صنعت منتخب كار كنیم یعنی به گونه های مختلـف تقسـیم    121مرتباً باید با این  ج: برای برنامه كاری

كنیم بعد آن سئوالی را كه داریم مشخصاً معلوم بكنیم همچنین نیازهـایی را كـه مسـئولین امـر نسـبت بـه       

ت بـه  دهد چقدر تسـهیال  شمارند مثالً اعتباری كه دولت از طریق بانكها می صنعت دارند باید معلوم شود. می

 121شود هر چند بودجه هم دارند، به عبارت دیگر طبقه بندی خدمات دولت نسبت به ایـن   صنایع داده می

شـود،   خواهیم مدیریت كنیم و مدیریت به وسیله ارائه خدمات انجام می صنعت منتخب چیست؟ یعنی ما می

 دهد. تواند بدهد چگونه انجام می هرگونه خدمتی كه وزارت خانه می

رسد كه آن را نیز ضمیمه كنید یعنی دسـته بنـدی    ه بندی در خدمات نیاز دارید به نظر من مییک طبق

خدمات یک خدمت در تخصیص پولی است كه خـدمات ارزی و اعتبـارات بـانكی باشـد، وزارت صـنایع اگـر       

 كند؟ بخواهد یک صنعتی را محدودنماید چه كار می

داد ولـی االن چـون بـا ارز شـناور      ین كار را انجـام مـی  مهندس دانشمند: تا دو سال قبل با تخصیص ارز ا

دهـد تـا پـیش     دهد مثالً به صنعت خودرو اجازه مـی  مسئله ارز حل شده توسط نقدینگی تحت فشار قرار می

 فروش كند و نقدینگی مورد نیاز راتأمین كند اما ممكن است این اجازه را به صنایع دیگر ندهد.
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 ه در توسعه یا رشد یا ركود صنایع )سیاستهای تشویقی و توبیخی(ـ تأثیر نرم افزارهای ادار 1/3

كند را باید به دست بیاورید  ج: به عبارت دیگر سیاستهای توشیقی، تهدیدی و توبیخی كه دولت اعمال می

مثالً از سیاستهای تشویقی، پیش فروش كردن، تأمین اعتبار و تأمین مواد و تأمین ابزار است نسبت به صنایع 

 ف چگونه است؟مختل

س: اساساً در كاالهای اساسی چون نیاز كشور هست تا آنجایی كه ظرفیت دارند اولویت اول را دارند و در 

سال ممكن است دو میلیارد دالر با نرخ كمتر بدهند كه تولید كنند و اگر مشكل ریالی هم داشته باشند باید 

تواند رهـا كنـد كـه هـر طـور       صنعت شیر را نمی خواهند. به نحوی حل شود چون مردم روغن و شیر و... می

 خواهد بشود. یعنی حتماً باید تأمین شود. می

شـود   كنید وقتـی بـه آنهـا پـول تزریـق مـی       ج: كاالهایی كه آثار سیاسی دارند شما به آنها پول تزریق می

اید همه ارز مورد دهید و ب تواند حقوق متناسب پرداخت كنند نسبت به كارخانه هایی كه به آنها پول نمی می

پذیرید یک قرارداد با كشورهای دیگر ببندید قرض بگیرید و یـک بخـش    نیاز را خودش تهیه كند. یا شما می

كنـد، كـارگر متخصـص را     عظیمی از اتوماسیون را بیاورید این بخش اتوماسیون تعداد كار گرانش را كم مـی 

گیرد. مـثالً شـامل    شود یعنی خودش ربح نمی یكنید بانک شما ضامن م كند، این را شما كمک می بیشتر می

% در سـال  21شود. اما صنعت دیگری ممكن است از بانک بخواهد قرض بگیرد به او بـگ یـود    بخشودگی می

شود كه اتوماسیون صد تا كـارگر را كـم كنـد ایـن      دهد، این باعث می % وام می5خوایم اما به این با سود  می

شود بر فرض كه نـرخ   % گرفته می5گیرند یعنی بین المللی از آن سود نمی سرمایه وارد شده و بر اساس نرخ

 دهید. % باشد گویا نقداً به او پول می11بین المللی 

گویـد شـما بـه نـرخ      كند به بانكها می س: بله اعتباراتی هست كه دولت از همان اول در بودجه منظور می

كنـد   نابراین مقداری از نحوه توزیع را در برنامه معلوم میخودتان بدهید ولی ما به التفاوت را دولت م یدهد ب

 بعد جزی تر آن را خود بخش صنعت یا بخش كشاورزی معلوم كند، چون اعتبارات چندان مؤثرتری نیست.
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ج: فعالً دست یک سرمایه گذار خصوصی باز است یعنی مدیر عامل او فعال است یک كارخانه دیگـری در  

گوینـد وضـعیت    گیرد چون می واهد كارخانه بیاورد مورد سؤال و جواب قرار میمجاورت همان صنعت اگر بخ

شـود.   ارزی كشور مناسب نیست شما باید تمام ارز كارخانه را خودتان تأمین كنید، كسی هم ضامن شما نمی

مسـلماً  % باید سود بدهید 21باید تضمینهای الزم و كافی را بسپارید عالوه بر این وقتی خواستید وام بگیرید 

 گیرد. این كارخانه نسبت به آن كارخانه از نظر صنعت تحت فشار قرار می

بنابراین میحط اقتصادی ایجاد شود برای این صنعت به ضررش هست حاال در صنایع بهداشتی به نسـبت  

یک رشدی از نظر مرغوبیت كاال قابل مشاهده است )در دهه گذشته( مانند كاشـی، سـرامیک، شـیرآالت و...    

ی لوازم بهداشتی ساختمانی كه به طرف لوكس شدن رفته است یعنی آیا دولت با عنایت خاص بـه اینهـا   یعن

 پول داده یا اینكه خودشان رشد كرده اند؟

س: خودشان رشد كرده اند، البته در مورد كاشی در یک دوره ای ده سال قبل تر یک فعالیتهـایی انجـام   

بل صادر شدن از نظر قیمت داشته مورد توجه بـوده، سـیمان هـم    شده بود ولی از آنجایی كه مزیت نسبت قا

 قطعاً مورد توجه بوده.

 ج: توسعه انتظارات اجتماعی در مصرف نیز مسلماً پشتوانه اینها بوده است.

س: صنایع ساختمانی همیشه بخش خوبی است، سیصد نوع واحد تولیـدی بـرای سـاختمان سـازی كـار      

 كند. می

نوع با بقیه مساوی است یا خیر؟ چند درصد رشد اضافه داشته است؟ چـه مسـائل   ج: آیا رشد این سیصد 

 فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در آنها اثر داشته است؟

س: كشش بازار همیشه برای ساختمان خوب بوده است چـون سـاختمان، هـم حجـم مصـرفی بـاالیی از       

رهای عالی در آن وجود دارد در همه سطوح مجموعه درآمدی مردم را دارد و هم اینكه از كارهای پایین تا كا

شود. به همین دلیـل در تمـام ایـن دوران،     مصرف دارد یعنی هم كاشی بد و هم كاشی درجه یک مصرف می

صنعت ساختمان سازی یک صنعتی بوده كه حركت كرده و مردم هم به آن نیاز داشته اند و بانكها هم به آنها 
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ه بوده است، در برنامه ها هم همیشه بخش عظیمی از اشتغال را بـه صـنعت   اعتبار داده اند و كامالً مورد توج

دهند یعنی صنعت ساختمان سازی همیشه مورد توجه دولت بوده است به تبع آن بقیـه   ساختمان سازی می

 صنایع هم كشش داشته است.

ت مصـرفی  شود به عبارت دیگر سـاختمان ماننـد روغـن نبایـ     ج: با اینكه جزء صنایع مصرفی محسوب می

است، ساختمان به عنوان یک صنعت ابزاری برای تولید نیست ولی جاده هسـت، جـاده در خـود اقتصـاد بـه      

شود. اگر ارتباط سازماندهی خوبی شود باید راندمان اقتصادی باال برود به عبارت دیگر  عنوان ارتباط تلقی می

یعی و قطبهای مصرفی تقسیم كـردیم، در  اگر در مورد جاده به یک قطبها یا محورهای تولیدی، قطبهای توز

بینیم وضع جاده چگونه است؟ گاهی ممكن است خیلی زیاده جاده احادث شود ولـی در   قطبهای تولیدی می

قطبهای مصرفی كشیده شود حاال اگر جاده های مصرفی را به تولید انگیزه تبدیل كردید مثالً بگـوییم جـاده   

بـرد و كارآمـدی    شود حجم انگیزه ها را اینگونه باال مـی  احداث می هایی كه برای زیارت حضرت امام رضا)ع(

 كند. اقتصادی مردم را زیاد می

 ـ طبقه بندی صنایع به لحاظ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 2/3

حجت االسالم رضایی: حضرتعالی تولیدی، توزیعی و مصرفی را به عنوان سه پارامتر دیگر فرمودیـدی آیـا   

 قه بندی صنایع كنیم؟این را هم وارد مدل طب

 ج: خیر االن وارد نكنید.

 س: تقسیم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را وارد كردیم.

 ج: بله آنها باید باشند.

 س: ولی باید ضرب در تولیدی، توزیعی و مصرفی شود.

 ج: آلبته باید بر محور موضوع صنعت بچرخد.

شود دیدگاه موجود هم مالحظه شود س: پس مشخص شد كه باید تمام صنایع در این سه سطح مالحظه 

 دهد معلوم شود. در تطبیق بین این سه تا آمار و اطالعات آن امكاناتی كه دولت به صنایع می
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تواند ایجاد كنـد   توانند بدهند چه موانعی می ج: ابزارهای اداره را باید شما بشناسید یعنی چه خدماتی می

 دهد؟دولت بخواهد مانع یک صنعت شود چه كارهایی انجام میالبته باید موانع را مهم تلقی كرد یعنی اگر 

 مهندس دانشمند: یعنی نبودن موانع یا تسهیالت موانع.

دهد، این مـانع را بایـد دیـد كـه      ج: ایجاد مانع دولت در صادرات یا واردات یعنی یک كاالیی را اجازه نمی

را؟ به دلیل اینكه رشـد را در بخـش بـاال و    جایگاهش در تبعی هاست كه باید به عنوان ركود پذیرفته شود چ

گوید مقدورات كشور نامحدود نیست كه به هـر كسـی اجـازه     خواهیم. دولت می توسعه را در متغیر اصلی می

آورد. به عبارت دیگـر بایـد توجـه داشـت كـه       بدهیم هر كاالیی را وارد یا صادر كند این ركود را به دنبال می

 كند؟ عنی مدیریت چگونه عمل میگیرد ی خدمات چگونه انجام می

مهندس دانشمند: یعنی باید ببینیم حیطه قدرت وزیر صنایع و مجموعه او در اداره صـنایع چقـدر اسـت    

 گردد. قبالً هم گفتم كه اكثر مشكالت یا راه حلها به بیرون از صنعت بر می

مرزهـای سیاسـی و   ج: اشكالی ندارد برای یک كشور تصمیم گیریهایش یک قلمرویـی دارد كـه اسـمش    

 جغرافیایی است، قلمرو وزیر صنعت در مسئله توسعه صنعت چیست؟

 «و السالم علیكم ورحمه اهلل و بركاته»

 



 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

  صنعت ساماندهى طرح تخمینى مدل عنوان جلسه:

 16جلسه 

  مطالب فهرست  

  

 2...   صنعت تحلیل و تجزیه اوصاف - 1

 موضوعات موضوعاً، صنعت» -« ورى بهره عدالت، صیانت،» اوصاف حسب به صنایع تحلیل و تجزیه - 1/1    

 صنعت،

 9«   ...مصرفى توزیعى، تولیدى،» -« اقتصادى فرهنگى، سیاسى،» -« صنعت آثار    

 9...   تكامل جریان در خطر از بودن مصون معناى به صیانت - 1/2    

 5(   ...اقتصادى فرهنگى، سیاسى،) صیانت موضوعات - 1/3    

 6...   تطبیق مرحله در فلسفى و نظرى دقتهاى از پرهیز لزوم - 2 

 7...   صنعت تخمینى مدل در صنعتى اقتصادى، اجتماعى، متخیرهاى و ویژگیها - 3 

 7...   صنعت بحث در صنایع وزارت وظیفه محدوده تعیین لزوم - 9 

 8...   صنعت تحلیل و تجزیه مدل تنظیم در الزم حداقل - 5 

 2...   صنعت تخمینى مدل در روند ترسیم - 6 

 



 
 : مباحث تولید و پژوهشى جلسه در كنندگان شركت اسامى  

  الهاشمى حسینى والمسلمین حجةاالسالم حضرت:  عالى مشاور و استاد - 1    

  رضائى حجةاالسالم:  طرح مجرى و مدیر - 2    

 دانشمند مهندس آقاى:  طرح كارشناس و مشاور - 3    

 دانشمند محمد - علیپور - دیندار - منصوریان: آقایان - حسینیان حجةاالسالم:  طرح كارشناسان - 9    

  
 : پژوهشى جلسه شناسنامه  

 1378/18/23: جلسه تاریخ    

 16:  جلسه شماره    

  صنعتى مدیریت سازمان:  جلسه مكان    
  
 : پژوهشى جلسه كنندگان تنظیم اسامى*  

  رضوانى آقاى: نوار كننده پیاده    

 دیندار آقاى: ویراستار و عنوانگذار    

  مسجدى محمّد سیّد: تكثیر و تایپ    

 1378/18/28: تنظیم تاریخ    

 1378/18/22: نشر تاریخ    



 بسمه تعالی

 

  صنعت تحلیل و تجزیه اوصاف - 1 

 صنعت بندى طبقه در را اوصاف از دسته پنج كه بود این گذشته جلسات حاصل: رضایى حجةاالسالم    

 ،«ورى بهره عدالت، صیانت،» دوم دسته ،«كارگاهى و متمركز نیمه متمركز،» مفاهیم اول دسته: كردیم بررسى

 دسته و« خصوصى بخش اوقاف، دولتى،» دسته چهارمین« اقتصادى فرهنگى، سیاسى،» مفاهیم سوم دسته

 جلسه در هم را مفاهیم از هفتم و ششم دسته. بودند« صنعت آثار صنعت، موضوعات موضوعاً، صنعت» پنجم

 .بود« مصرفى توزیعى، تولیدى،» ،«صنعتى اقتصادى، اجتماعى،» آن كه كردید اضافه گذشته

 در برخى و تجزیه در اوصاف از بعضى كاربرد رسید مى نظر به صنایع اوصاف شناسایى و بندى طبقه در    

 مورد را گذشته مطالب صنعت خود و اقتصادى اجتماعى، دیدگاه از اینكه از بعد دارند كارآمدى صنایع تركیب

 از هم است ممكن را موضوع یک یعنى است بوده تركیبى كار یک تقریباً كه شدیم متوجه دادیم قرار بررسى

 یک جهت همین به باشیم كرده مالحظه صنعت خود زاویه از هم و اقتصادى بُعد از هم و اجتماعى بُعد

 تأثیرات لحاظ به را صنعت آثار و صنعت موضوعات موضوعاً، صنعت بخواهیم اگر كه كردیم تهیه كاربرگى

 121 براى اگر حاال شوند، مى گرفته كار به عناوین این سطح 2 در كنیم تجزیه اجتماعى و اقتصادى صنعتى،

 ما البته كنیم، تجزیه ها شاخصه این لحاظ به را صنعت توانیم مى كنیم درست كاربرگ 121 منتخب صنعت

 .ایم آورده را مفاهیم از دسته دو فقط كاربرگ این در
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 سئوال كنیم؟ استفاده باید مفاهیم دسته پنج آن كل از صنعت اوصاف تجزیه در آیا كه است این سئوال حاال 

 كدام و صیانتى صنایع از دسته كدام كه بدهیم تشخیص چگونه تجزیه عمل انجام از بعد كه است این دوم

 یا بودن صیانتى تشخیص براى دیگرى شاخصه یک بنابراین مؤثراند؟ ورى بهره در دسته كدام و عدالتى دسته

 در مؤثر كه صنایعى شد گفته كردید ارائه كه تعاریفى در البته است الزم بودن فردى ورى بهره یا و عدالتى

 مؤثراند ساختار و موضوع در و هستند كالن امور در مؤثر كه صنایعى بود، خواهند صیانتى هستند، توسعه

 دو این در سئوال بنابراین هستند ورى بهره جزء باشند مى خرد امور در مؤثر كه صنایعى و باشند مى عدالتى

 چگونه و عدالتى صیانتى، آثار چگونه - 2 شود؟ استفاده تجزیه در باید عناوینى چه از - 1: باشد مى سطح

 ممفاهی دسته هفت آن از بیرون هاى شاخصه از باید را آنها بدهیم تشخیص را ورى بهره یا عدالتى صیانتى،

 یا توازنى صیانتى، یک كدام بدهیم تشخیص توانیم مى كنیم مى برقرار اینها بین كه نسبتى از اینكه یا یمبیاور
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 در كارآئى اثرشان لحاظ به صنایع از بعضى شدیم متوجه بندى طبقه در مثال عنوان به است؟ فردى ورى بهره

 اجتماعى ساختار در موضوعش كه شدیم متوجه شد، توجه موضوعاتش به وقتى اما دارند فردى ورى بهره

 و دارد پیچیده تكنولوژى به نیاز حتماً ولى نیست مهم و حساس اگرچه آنهم موضوعاً صنعت و است مؤثر

 به را صنایعى چنین مسئولیت تواند نمى هیچگاه خصوصى بخش قبلى تعاریف طبق لذا باشد، مى برهم سرمایه

 كنیم، تجزیه درستى به باید ولى نداریم نسبت برقرارى به نیازى( تجزیه) اول قسمت در بنابراین بگیرد عهده

 كه كنیم تركیب را اینها چگونه بعد هستند الزم ها شاخصه این از یک كدام تجزیه در است این سئوال پس

 سیاستهاى چگونه كنیم مى برقرار اینها بین كه نسبتهایى بنابر نهایتاً و بدهیم تشخیص آنرا صیانتى اثر

 كنیم؟ جایگزین اینها با متناسب را دیدىو ته ىیقتشو

 

 موضوعات موضوعاً، صنعت» -« ورى بهره عدالت، صیانت،» اوصاف حسب به صنایع تحلیل و تجزیه - 1/1 

 «مصرفى توزیعى، تولیدى،» -« اقتصادى فرهنگى، سیاسى،» -« صنعت آثار صنعت،

 و عدالت صیانت، به نسبت را آثارش و موضوعات موضوعاً، صنعت هرگاه: حسینى والمسلمین حجةاالسالم    

 و صیانت موضوعات موضوعاً، صیانت بگوئیم یعنى دهد؟ مى رخ چه بدهیم قرار مضاف یا كنیم اضافه ورى بهره

 كه تحلیل براى بگیرد قرار موضوع صیانت یعنى است چگونه صیانت موضوعاً: بگوئیم برعكس یا صیانت آثار

 چیست؟ موضوعاً صنعت

  تكامل جریان در خطر از بودن مصون معناى به صیانت - 1/2 
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 از بودن مصون نحوه یک است؟ چگونه خطر از بودن مصون است، خطر از بودن مصون معنى به صیانت    

 در بودن مصون دیگر نحوه و داریم اجتماعى نسبتهاى در كالن آسیب از بودن مصون نحوه یک و خرد آسیب

 تكامل در را اول حرف یعنى است؛ تكامل جریان در بودن مصون همان صیانت طبیعتاً. داریم تكامل جریان

 .است تكامل در صیانت پایگاه پس. است گفتن

 (اقتصادى فرهنگى، سیاسى،) صیانت موضوعات - 1/3 

 ما بحث موضوع كه است اقتصادى صیانت و فرهنگى صیانت سیاسى، صیانت شامل صیانت موضوعات    

 .باشد مى اقتصادى صیانت

 الگوى یعنى شود، مى دهیم قرار بحث مورد خواهیم مى را قسمت یک اقتصادى صیانت موضوعات از حاال    

 تولید الگوى مورد در گیرد، صورت مصرف توزیع تولید، تقسیم اقتصاد در اگر. كنیم بحث خواهیم مى را تولید

 .بدهیم خدمات آنها به و كنیم مدیریت را صنایع تولیدى دستگاههاى خواهیم مى یعنى كرد خواهیم بحث نیز

 بیان مطلب این صنعت تقسیمات در البته چیست؟ اقتصادى صیانت آثار كه شود ذكر باید هم صیانت آثار    

 و بزنید را اول حرف تواند مى صنعت در آنگاه زدید را اول حرف« تشكل تموج، تشعشع،» در اگر گفتیم و شد

 بزند را اول حرف كه كسى. بود نخواهید مصون باشد، دوم شما حرف اگر بود، خواهید مصون اینصورت در

 و انسان بین رابطه تسخیر از كیفیت نحوه سه تشكل و تجسد تموج، تشعشع، تعبیر. كرد خواهد حكومت

 بدست امكانات و ابزار انسانى، نیروى در را قدرت باالترین كه زند مى كسى را اول حرف گفتیم لذا است جهان

 منابع در و« تأثیر دقت، سرعت،» نیز ابزار در شد ذكر« عمل و اندیشه انگیزه،» مسئله انسانى نیروى در. دارد

 و موضوعاتش موضوعاً، را صیانت اوصاف، این كردن ضرب با كردید ذكر« تشكل و تموج تشعشع،» طبیعى

 تعریف تكامل پایه بر توازن یا عدالت. آید مى بدست بندى طبقه روش در تعریف این و شد تعریف را آثارش

 در و توزیع در توازن و موازنه صورت به كالن شكل در و غیر به تجاوز عدم خرد، كلدر ش تعدال شود، مى

 خاصى قشر یک نفع به تكامل نباید. باشد مى( خاص تكامل نه عمومى تكامل) تكامل مناسبات توسعه شكل

 حضور توسعه بستر جامعه. است عدالت از خروج بود، خاصى مالكیت یا مدیران یا سرمایه نفع به اگر. باشد
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 عدالت در اقتصادى، و فرهنگى سیاسى به عدالت موضوعات كردن، تعریف از پس بنابراین. است همه

 .كنید مى بحث آن تولید الگوى در هم اقتصادى عدالت در و كنید مى بحث اقتصادى

 صیانت، در آثارش و صنعت موضوعات موضوعاً، صنعت شده، گفته تاكنون آنچه توجه با رسد مى نظر به    

 تقسیم در و كند مى پیدا جا ورى بهره و عدالت صیانت، اول تقسیم در. است تقسیم قابل ورى بهره و عدالت

 ضرب آخر مرحله در است همچنین نیز ورى بهره و عدالت و آثارش و صیانت موضوعات موضوعاً، صیانت دوم

 اقتصاد تقسیمات از و كنید اخذ را اقتصادى موضوعات آخر بلوك از. شود مى اقتصادى فرهنگى، سیاسى، در

 خواهیم مى ورى بهره و صنعت در ما چون. آورید نمى را مصرف و توزیع دیگر كنید اخذ را تنها تولید قسمت

 صنعت ساماندهى در ما بحث پس خواهیم نمى فعالً دهد مى تحویل را مصرفى موضوعات كه صنایعى بگوئیم

 .است تولید بخش در

 ضرب آثار و موضوعات موضوعاً، در بعد شوند تفسیر اول باید ورى بهره عدالت، صیانت، عناوین بنابراین    

 فقط باید آنگاه شوند تعریف باز شوند ضرب اقتصادى و فرهنگى سیاسى، در بعد شوند تفسیر مجدداً شوند،

 .شود اخذ آن اقتصادى بخش

  تطبیق مرحله در فلسفى و نظرى دقتهاى از پرهیز لزوم - 2 

 برگشتید جدول اصالح براى ولى شود مى پر جدول اید داده انجام كه ضربى عملیات توجه با مرحله این در    

 اضافه( صنعتى و اقتصادى اجتماعى،) را قید یک فقط بود بنا برگردیم جدول اصالح براى نبود بنا حالیكه در

 وارد مرتباً ولى بدهم نظم توانم مى فوراً شوید فلسفى بحثهاى وارد بخواهید اگر شما. برویم جلو و كنیم

 زود خیلى صنعتى و اقتصادى اجتماعى، باید بگیرید كار به بخواهید اگر. كارگیرى به نه شویم مى تعریفها

 لغزیدن خطر ولى شود مى تر دقیق كنید كامل را ها تعریف اگر دیگر عبارت به كنید عوض را صنایع جاهاى

 عینى مدل ولى برد مى باال را شما دقت درجه اگرچه تئوریک بحث كند، مى زیاد را تئوریک بحث طرف به

 لذا ندارید را تطبیقى كار فرصت كه است وقتى یک. است تطبیق به منوط ساختن، عینى مدل سازد نمى
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 گوئیم مى كردید برخورد ابهام به كه هم هرجایى رسیم، مى مدل به دیگر دوسال تا و كنیم مى نظرى بحث

 .هستم آماده من كنید صالحا را تعریفها

 .نیستیم تعاریف اصالح صدد در االن ما(: س)    

 در یا كه چیزهایى گفتیم ما داشتید تخمین را حداقل شما بروید، جلو تخمین حداقل با باید پس(: ج)    

 كافى ویژگیها همین شوند مى سیاسى و صیانتى تولید اثر در یا تولید بودن انبوه در یا تولید حساسیت اصل

 حساسیت كارآمدى در یا باشد پیشرفته آن تكنیک اگر - 2 باشد زیاد درحجم نباتى روغن اگر بنابراین. است

 تخمین با شما است شده گفته قبالً مطلب این نیست خصوصى بخش به مربوط باشد« سم» ولو باشد داشته

 .هستم آماده من ببرید باال آنرا دقت ضریب بخواهید اگر و ببرید جلو را مدل توانستید مى

 را پارامتر سه گذشته جلسه در كه شما خود پیشنهاد براساس ما بدهیم انجام كار این خواهیم نمى(: س)    

 این ما است، مالحظه قابل اقتصاد لحاظ به و اجتماع لحاظ به صنعت، لحاظ به صنعت: گفتید و كردید وارد

 .بودیم نكرده نگاه را مطلب

   

  صنعت تخمینى مدل در صنعتى اقتصادى، اجتماعى، متخیرهاى و ویژگیها - 3 

 اقتصادى شوند، مى ناراحت مردم شود زیاد و كم آنها تولید وقتى كه است صنایعى آن اجتماعى(: ج)    

 كم اقتصاد رادر چیزى یک خواهیم مى ما حاال ولى خورد، مى بهم اقتصاد نظام شود زیاد و كم وقتى كه آنست

 در كه را عواملى كالً بدهیم تغییر را توزیع نظام خواهیم مى گویند مى نداریم، صنعت به كارى زیادكنیم و

 صنعت به مربوط كه بخشى یا نباشد صنعتى تواند مى احیاناً بانكى و پولى نظام مانند شوند مى مطرح اقتصاد

 كشور اقتصادى تناسبات اینكه درباره باشد مى داریم االن آنچه درباره ما اول حرف: گوئید مى مثالً. است

 است، چگونه كار بازار وضع مثالً نیست، ما نظر مد سازماندهى موضوع چون نداریم كارى اصالً است چگونه

 قرار اجتماعى در یا باشد خوب یا بد اشتغال صنعتى، نه است اقتصادى بحث یک شود، چگونه اشتغال

 برقرار عدالت چگونه یا بزنیم را اول حرف چگونه تكنیک در ما كه است این صنعت. اقتصاد در یا گیرد مى

 بخش به نسبت خودمان خدمات ساماندهى درباره ما بدهیم خصوصى بخش به را ورى بهره گونهچ ای كنیم
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 متغیرهاى كه هستیم این متولى - نداریم اشتغال به كار - دهیم مى كه خدماتى در كنیم، مى صحبت تولید

 میز یک پشت كسى یک كند؟ پیدا رشد تا كنیم مى ترسیم صنعت از تصویرى چه چیست؟ صنعت توسعه

 ابزارها و مصرف بازار و است چگونه كاال و كار بازار گوید مى است، اشتغال امر مشغول نشسته جایى یک دیگر

 آن. بدهیم علوم وزارت به بلكه ندهیم چقدر و بدهیم صنایع وزارت به تخصیص چقدر ما حاال است، چگونه

 اشتغال بازار اینكه به ندارم كارى اصالً من گوید مى نشسته باالتر هم دیگر كسى زند مى دیگرى كسى را حرف

 .شوند مى راضى چگونه مردم بلكه است چگونه

  صنعت بحث در صنایع وزارت وظیفه محدوده تعیین لزوم - 9 

 كجاست؟ صنایع وزارت سرپرستى كار حیطه ولى دارند ربط هم با البته كنیم مى تفكیک را اینها موضوعاً    

 سازى تصمیم از اى محدوده چه در نیست گیر تصمیم كجا بزند؟ حرف بالواسطه تواند مى كجاها به نسبت

 باشد مى مسئول است گیر تصمیم كه آنجایى است؟ گیر تصمیم اى حوزه چه به نسبت باشد سهیم تواند مى

 دیگر كسى را مدیریت و گیرى تصمیم چون دارد كمترى مسئولیت مراتب به است ساز تصمیم كه آنجایى

 آنچه باشد معلوم تا بود لحاظ بدین صنعتى اقتصادى، اجتماعى، تأثیر براساس بندى طبقه. دهد مى انجام

 شوراى سفارش به بناست بلكه نیست صنایع وزیر شخص گیرى تصمیم محدوده در است اجتماعى به مربوط

 از ولى دهیم مى پول بخش فالن به اقتصاد شوراى سفارش به بنا ما گوید مى بعد شود گیرى تصمیم اقتصاد

 دهیم مى مزاحم لقب امور آن به هم گاهى و كنم مى حذف را آنها لذا است خارج امور این صنعت متغیرهاى

 باشد مى صنایع وزارت عهده بر آنچه پس كند مى ایجاد زاحمتدوم م %51 براى كه نامساعدى محیط یعنى

 وزیر شخص بدهید پول% 31 باید اقتصاد خاطر به گوید مى اقتصاد وزیر شخص است، صنعت توسعه متغیر

 هزینه اقتصادى - اجتماعى محیط براى نیست من اختیار در بودجه از بخشى كنم مى تصور گوید مى صنایع

 كنم هزینه خوبى به ام توانسته را% 21 این ببینم كنم مى كنترل آنرا لذا دارم، اختیار% 21 فقط من شود مى

 یافت؟ سامان نسبت به صنعت آیا
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 توان مى صنعتى و اقتصادى اجتماعى، لحاظ به گیرد مى صورت صنعت تا 121 در كه تفكیكى پس    

 .كرد مالحظه

  صنعت تحلیل و تجزیه مدل تنظیم در الزم حداقل - 5 

 شما كه هایى شاخصه با اجتماعى آثار لحاظ به كردیم تقسیم نوبت دو را صنعت 121 وقتى ما(: س)    

 اثر سیگارسازى صنایع یا صنعتى نه دارند اجتماعى آثار... و پنیر شیر، نباتى، روغن مانند صنایعى فرمودید،

 این تفكیک بدنبال ندارد، صنعتى توجیه و اجتماعى توجیه و است اقتصادى آن توجیه اصالً دارد اقتصادى

 مختلف چینش نحوه سه با مختلف بندى طبقه سه حاال كردیم، بندى دسته سطح سه در منتخب صنعت 121

 در اجتماعى، بعد در بودن ورى بهره یا و بودن توازنى یا بودن صیانتى بگوئیم خواهیم مى یعنى آید مى بدست

 مطرح صنعتى در بودن صیانتى است؛ مطرح اجتماعى در كه بودنى صیانتى صنعتى، بعد در و اقتصادى بعد

 .دارد تفاوت است

 و موضوعات موضوعاً، در را ورى بهره و عدالت صیانت، وقتى شما نیست، یكى باشد مى تا2 باال طبقه(: ج)    

 اقتصادى و فرهنگى سیاسى، در اگر كه است صیانتى آن تاى سه یعنى شود مى تا2 حاصلش كنید ضرب آثار

 كه نیست اینگونه عبارتى به است اقتصاد بخش به مربوط تا سه تا2 این از شود، مى صیانتى تا2 شود ضرب

 .داریم دیگر بندى طبقه یک بلكه باشد یكى فقط

 كردید نمى اضافه آن به دیگر چیز هیچ و كردید مى بندى دسته را قبلى جدول همان فقط باید شما    

 .صنعتى اقتصادى، اجتماعى،: گفتید مى

 دادیم؟ نمى انجام را... و موضوعاً فعل تقسیم حتى(: س)    

 حداقل شما یعنى كنید خرد تا سه به هم و تا2 به هم و تا27 به بتوانید هم كه است این مهم بله،(: ج)    

 كنید مطالعه بسازید، آنرا مدل ببرید آخر تا را كار بار یک آورید، مى پائین را تقریب ضریب اولیه تمرین براى

 .دهد مى جواب چه آمده پائین تقریب ضریب با كه وقتى ببینید
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 قبالً هرچه اینكه یكى بدهید انجام باید كار دو مثال عنوان به. كند انتخاب را یكى بنویسید را احتمال تا ده    

 انجام اینكار ورى بهره و عدالت درباره چنین هم. شود بندى دسته بعد كنید آورى جمع گفتیم صیانت درباره

 یعنى تقریب یعنى تمثیلى صورت به را مثالها گیرد مى قرار دسته كدام جزء صنعت این ببینید بعد شود

 تخمینى اولویت با یعنى تمثیلى الویت دهید، مى تمثیل اولویت بعد كنید تمثیلى تناظرسازى تخمین،

 تطبیق در شوید نمى نیاز بى مطلق صورت به تخمین از هیچگاه كنیم مشخص را صنایع جایگاه توانیم مى

 .شود مى بیشتر بحث فلسفى زمان برید مى باال كه را دقت ضریب ببرید، باال را دقت ضریب مرتباً توانید مى

 یک كه شد ذكر آن براى هم متعددى تمثیلهاى و شد بیان ورى بهره و عدالتى صیانتى، تعریف قبالً(: س)    

 تطبیق در حاال كه بزنیم تخمین بتوانیم بعد بدهیم تشخیص را موضوع تا دهد مى ما دست به نمودهایى

 و فرهنگى سیاسى مثل كنیم مى اضافه را تقسیمات كه وقتى اما است صیانت بخش در صنعت فالن جایگاه

 .ایم نداده اقتصادى و فرهنگى سیاسى، تعیین براى شاخصه اقتصادى

 .است سیاسى قطعاً نظامى صنایع: گفت توان مى راحتى به یعنى شود مى انجام تخمین با اینها همه(: ج)    

 .ندارد وجود چیزى چنین منتخب صنعت 121 در(: س)    

 .نیست بگوید و بزنید تخمین راحتى به توانید مى بنابراین(: ج)    

 .است فرهنگى گفتیم را مداد و كاغذ مثالً(: س)    

 .است بخش كدام به مربوط تلویزیون(: ج)    

 .است ارتباطى صنایع جزء یعنى است سیاسى بخش به مربوط(: س)    

 بررسى... و مبنا تناسبات، و نسبتها مثالها، كنید تقسیم را جزوه یک جهت بیست از توانید مى شما(: ج)    

 .كنید مى ارائه موضوعى فهرست یک صورت به را جزوه دیگر كنید، مى بندى طبقه را موضوعات بعد كنید

  صنعت تخمینى مدل در روند ترسیم - 6 

 مدل آن آیا ببینیم بگیریم كار به موجود آمارهاى با آنرا و بسازیم مدل یک خواهیم مى ما كلى صورت به    

% 31 اگر كند رسم و مطالعه گذشته سال ده در را تغییراتش زنده موجود یک عنوان به را صنعت تواند مى
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 دوم بار ببرید، باالتر آنرا تقریب نسبت یک با تخمین از را نظریش مبانى بگوئیم آنگاه بود واقعیت با متناسب

 اگر كند، اثبات منطقاً را خودش تحلیل بتواند% 71 حدود نهایى اصالح در شما مدل كه وقتى تا برگردید

 توانید مى هم آینده براى را روند ترسیم قدرت كه است این معنایش كند اثبات توانست% 71 تا توانست

 براى توصیه باشید داشته هم كنترل و هدایت توانید مى باشید داشته بینى پیش توانستید اگر باشید داشته

 باید ابتدائى تقریب نسبت یک با نیست، كافى تنها نظرى تئوریک كار با فقط برسانیم خدمات چگونه اینكه

 دارد، وجود ارتباطى چه صنعت توسعه اصلى متغیرهاى بین و شده مشخص نسبتهایش شود ساخته مدل

 آنها به و ببریم ركود به هستیم مجبور را صنایع از دسته چه بگوئیم بعد چیست؟ ركودو  درش متغیرهاى

 و مقدار این فرعى متغیر شود، ارائه اصلى متغیر به خدمات این كه وقتى اینكه براى چرا؟ بدهیم خدمت كمتر

 كنیم تقسیم مساوى اگر ولى شد خواهد برطرف ركود آن خود آنگاه پذیرد مى تأثیر مقدار این نیز متغیرتبعى

 .كند مى سرایت آن كل به ركود ببیند صدمه باال آن

  

«وبركاته اللّه ورحمة علیكم والسالم»      



 بسمه تعالی

 مباحث زیرساخت صنعت )دوره دوم(

اجتماعی، »از ابعاد  «صيانتی، عدالتی ،بهره وري»بررسی نحوه طبقه بندي صنايب در سه دستهعنوان جلسه: 

 «اقتصادي، صنعتی

 17جلسه 

 فهرست مطالب 

 ق بررسی بعد اجتماعی صنايب  1

 ق رابطه صيانت اجتماعی با تعري، فقر و لنا در الگوي مصرف جامعه  1/1

 وري  با تعري، فقر و لنا در الگوي مصرف انت، عدالت، بهرهق رابطه جايگاه صنايب در طبقه بندي اصي 2/1

 ق تفاوت صيانت در بهره وري در دو دستگاه جامعه گرا و سرمايه گرا  3/1

 ق نحوه شناسايی و تعيين جايگاه صنايب 2

 ق لزوم تشخيص اصول حاكم بر نظام تامين كنندة صيانت جامعه  1/2

 اقتصادي اهميت دارند ق نحوه شناسايی صنايعی كه از بعد 3/2

 هايی در صنعت براي حفظ روحيه انقالبی مردم به جهت افزايش راندمان سياسیق لزوم انجام هزينه 3

 ق نحوه طبقه بندي بنابر لزوم كم شدن اختالف طبقاتی در جامعه و رفب تحقير از طبقه محروم 1/3

 



 

 اسامی شركت كنندگان در جلسه پژوهشی و توليد مباحث: 

 ق استاد و مشاور عالی: حضرت حجه االسالم و المسلمين حسينی الهاشمی  1

 ق مدير و مجري طرح: حجه االسالم رضائی  2

 ق مشاور و كارشناس طرح: آقاي مهندس دانشمند   3

 ق كارشناسان طرح: آقايان: عليپور ق محمد دانشمند 4

 

 سنامه جلسه پژوهشی: شنا

 31/18/1378تاريخ جلسه: 

 17شماره جلسه: 

 مكان جلسه: سازمان مديريت صنعتی 

 

 اسامی تنظيم كنندگان جلسه پژوهشی: 

 پياده كننده نوار: آقاي رضوانی 

 عنوانگذار، ويراستار: آقاي ديندار 

 كنترل نهائی: حجه االسالم رضائی

 تايپ و تكثير: سيد محمد مسجدي

 25/19/1378تنظيم تاريخ 

 27/19/1378تاريخ نشر: 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 ق بررسی بٌعد اجتماعی صنايب1

 ق رابطه صيانت اجتماعی با تعري، فقر و لنا در الگوي مصرف جامعه1/1

ري اقالمی مانند رولن حجه االسالم و المسلمين حسينی : با توجه به تعري، صيافت، عدالت و بهره و

نباتی، پودر شوينده و داروها را در بخش عدالت قرار داده ايد، اما اگر تعري، فقر عوض شود آنگاه جايگاه 

كند. عوش شدن تعري، فقر چيست؟ هرگاه بخش اجتماعی اقتصاد را نگاه كنيم عوض  می اين اقالم تغيير

 بينيم. می شدن تعري، فقر را در ذيل آن

كنيد  می كند به عبارتی وقتی مستضعفين را هدايت می يت اجتماعی با عوض شدن تعريفها تغييرمعناي مصون

كه پشت سر حكومت بايستند در واقب شما تعريفها را عوش كرديد كاالهايی كه توليدي نبوده اند بلكه 

ب الكترونيك و گيرند . صيانت آيا هميشه به معناي صناي می مصرفی بوده اند در بخش صيانت اجتماعی قرار

 هسته اي است؟

كنيم اگر اجتماعی شد ديگر  می حجه االسالم رضائی: گاهی صنعت را به خصوصيات صنعتی آن بحث

 ماهيت صنعتی ندارد.

توانيم به معناي  می دهد. حاال اجتماعی را می ج: احسنت! چون ماهيت صنعتی ندارد مفهوم فقر را تغيير

بيرون راندن شاه گفتيم هركسی كه مستضع، است بايد كرامت انسانی او را سياسی هم به كار ببريم . بعداز 

حفظ كرد يعنی اينكه از اين كاالها برخوردار باشد. اين مطلب حتماٌ توجيه اقتصادي ندارد بلكه توجيه 

گويد، يعنی در سيستم كه توليد دستی است لذا در مصرف هم بايد از ظروف سفالی  می اقتصادي عكس آنرا

آ  خوردن يا خنك كردن آن استفاده كرد،چرا كه آ  خنك كن هم بايد دستی باشدع راندمان توليدي  براي
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رفتند ولی به آنها جرأت تقاضا داديد و آنها  نمی در اين شكل اندك است هر چند مردم براي يخچال به جبهه

ه مردم يك شود نه عدالت. در زمان جنگ ب می را جسور كرديد، اين جسارت جزء صيانت محسو 

جسارتی داده شد كه مردم به جبهه رفتند، ولی اگر بعضی تعريفها تغيير داده نشده بود بوديد معلوم نبود كه 

 كرديد انگيزه جبهه رفتن در كسی ايجاد می جبهه آنچنان پر شود. يعنی اگر تعاري، سرمايه داري را حفظ

ري، نشده است و هر روز به نحوي يك شد. اين نكات بسيار مهمی است چون صنعت براي دولت تع نمی

 كنند عده اي در مقابل آن می دهد. در مجلس هم عده اي از زاويه اقتصاد محض نگاه می جاي آن را تغيير

توانند اين حرف را  می گويند مردم تا  گرانی را نداردند در حالی كه اصالٌ توجه ندارند تا چه سقفی می

 بزنند و آنرا چگونه توجيه كنند.

 گوئيم بهره وري اجتماعی يعنی آنچه انسان از آن بهرة شخصی می نظر اين بوده كه طبق تعاري، وقتی س:

 برد. می

گيرد اگر به صورت  می ج: بخش خصوصی كالٌ اينگونه است ولكن آن چيزهايی كه در بخش خصوصی قرار

 كند. می طبيعی باشد درست است اما اگر خواستيم به آن تزريق كنيم فر 

 ا اين طبقه بندي محصوالت صنعتی را روي مطلو  ببريم ياروي وضب موجود؟س: آي

ج: بناست درباره روند ده سالگذشته صنعت صحبت كنيم كه بخش اجتماعی هم دارد و اجتماعی آن مقدم 

بر اقتصاد و صنعت است. صنعت و رشد آن لير از رشد اجتماعی است همچنين ميدانيم كه بدليل مسائل 

كنيم. اگر صد هزار تومانبه  می كشد كه آنها را بعداٌ خارج می يك بارهايی را به دوش اجتماعی صنعت

دانيم كه  می وزارت صنايب دادند و گفتند بيشت هزار تومان آنرا به بخش توليد يخچال بدهيد در اين صورت

اوتی دارد؟ آيا به صنعت هشتاد هزار تومان بيشتر داده نشده . بنابراين الگوي مصرف با بهره وري چه تف

 الگوي مصرف، اقتصادي، اجتماعی ويا صنعتی است؟
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ق رابطه جايگاه صنايب در طبقه بنديا صيانت، عدالت ، بهره وري  با تعري، فقر و لنا در الگوي 2/1

 مصرف

س: سئوال ما اين است كه اگر بخواهيم وضعيت ده سال گذشته را بررس كنيم با چه شاخصه اي بايد دقيقاٌ 

ا تفكيك كنيم كه در گذشته و حال كدام صنعت جزء امور صيانتی قرار گرفته؟ يعنی تقريباٌ آنچه در صنايب ر

بيست سال بعد از انقال  بوده است.سئوال ديگر اين است كه به نظر شما به چه دليل در طبقه بندي كه 

 انت اجتماعی؟انجام گرفته اكثر صنايب در بخش بهره وري اجتماعی قرار گرفته است نه در بخش صي

ج: اشكال روشن است.قبالٌدر مورد صيانت گفتيم كه گاهی در بهره است يعنی در يك كارگاه كوچك ك ده 

 تواند خصوصی باشد. چرا؟ نمی گوئيم بايد دولتی باشد و می كنند. ولی می نفر هم بيشتر نيستند سمی درست

 باشد؟ می س: آيا بدليل حساس بودن محصول آن

است يا اينكه اگر در الگوي مصرف تغيير مفهوم پيدا شد « سم»ين مطلب فقط دربارة ج: احسنت! آيا ا

 شود؟ می كاالهاي ديگري را هم شامل

 شود. می س: بسياري از كاالي ديگر را نيز شامل

گويند اثر سياسی آن  می دهد می ج:بنابراين توليد هر گونه كاالي مصرفی را كه دولت به بخش خصوصی

شد، قيمت آن به  می الٌ اگر بعداز انقال  يخچال سازي به بخش خصوصی واگذاريمعكوس است . مث

 توانست بخرد. نمی رسيد كه طبقة فقير می حدي

 س: بنابر آنچه شما ميفرمائيد در دوره هاي زمانی مختل، امكان دارد وضعيت متفاوت باشد.

سوسياليست و يا اسالمی چگونه شود كه صيانت اجتماعی در مدل سرمايه داري يا  می ج: آنگاه سئوال

شود؟ آيا اقتصادي فقط به موازنة ارزي  می شود؟ آيا صنعتی فقط به صنايب الكترونيك تعري، می تعري،

شود؟ االن مردم روستاهاي كشور كولر دارند، اما حدود  می شود؟ يا اينكه به اجتماعی نيز تعري، می تعري،
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پنكه داشته باشند، يخچال در تعري، لنا بوده نه فقر. طبقة چهل سال قبل ممكن بود مردم در شهرها فقط 

متوسط يخچال نداشتند اما االن در روستا يخچال، كولر و جاروبرقی هست. وقتی كه تعري، فقر در اگلوي 

 آيد. می شودع براي صيانت سياسی گستاخی انقال  می مصرف عوض

 وسرمايه گرا ق تفاوت صيانت در بهره وري در دو دستگاه جامعه گرا 3/1

 پس صيانت گاهی در صنعت موضوعاٌ گاهی در موضوعات صنعت و گاهی صيانت در بهره وري است.

صيانت در بهره وري عبارت است اين است كه اگر جامعه را اصل دانستيد مصونيت سياسی به اين است كه 

كه سرمايه مولد باشد و  عموم مردم بهره ببرند، اگر سرمايه را اصل دانستيد مصونيت سياسی به اين است

 اختالف طبقاتی در جامعه باشد.

س: آيا بايد اين سه دسته تقسيم بندي اصنعت موضوعات، موضوعات و آثار  را انجام بدهيم؟ يا فقط دقت 

 كنيم كه كدام يك از اينها صيانتی، عدالتی، بهره وري است؟

گويم كه چرا درست  می رست نكرديد،طبقه د 27گوييم چرا  نمی كنم و می ج: من به شما كمك تخمينی

 كردن سم در يك كارگاه كوچك بايد دولتی باشد، هر چند براي كود شيميايی يا دفب آفات باشد براي اينكه

 تواند با يك تغيير كوچك به مواد شيميايی خطرناك تبديل شود، اين مطلب تمثيلی بيان شد. تمثيلی می

 بی با صيانت يك جامعه سرمايه داري فر  دارد.توانيد بگوئيد صيانت يك جامعة انقال می

س: اگر بنابر اينگونه استدالل كردن باشد همه صنايب صيانتی خواهند بود. چون كه حتی سوزن هم با اندك 

 تواند كاربرد داشته باشد. می تغييري در صنايب مختل،

اندك در فرم يك سوزن يا خط گوئيد؛ تغيير  می ج: آنچه را شما گفتيد در صنعت موضوعاٌ است ؛ يعنی شما

تواند كارآمدي در فالن صنعت داشته باشد اما اين مثال نه در موضوعات و نه در بهره وري  می توليد آن
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گيرد آنرا به كدام بخش  می صنعت است. در اين صورت بايد سئوال كرد آنجايی كه توليد انبوه انجام

 واگذاري كنيد؟

 انبوه دارند.س: االن تقريباٌ همه صنايب توليد 

گوئيد اولين سفارش دهنده  می سازند و می ج: گاهی از همان سوزنها فقط براي كارخانه هواپيما سازي

 % هم براي هواپيما سازي كار5اوست اما گاهی بيشترين توليد كارخانه براي چرر خياطی است و ضمناٌ 

توانيد بگوئيد بايد  نمی د شما چيزيكن می گوئيم اگر كل كارخانه براي چرر خياطی كار می كند آنگاه می

 بگوئيد سهمی هم به آن طرف بدهيد.

 س : به نظر شما اين نحوه دسته بندي كه ما انجام داديم چگونه است؟

ج: در اين مرحله خو  است . فعالٌ بنا است قدرت گمانه زنی شما تقويت شود نه اينكه صيانت، عدالت و 

ز و كارگاهی ضر  كنيد يا در الگوي توليد، توزيب و مصرف يا در بهره وري را در متمركز ، نيمه متمرك

صنعت موضوعاٌ، موضوعات صنعت و آثارش ضر  كنيد؛ يعنی در بهينه سازي تخمين و اينكه اصوالٌ آيا 

 صيانت جامعه به صورت اجتماعی ، اقتصادي و صنعتی قابل تعري، است يا نه؟

و هم در وضب مطلو . اول براي گمانه زنی سه محور در در تعري، اجتماعی صيانت، هم در وضب موجود 

ق در وضعيت انقال  3ق وضعيت كمونيستی سوسياليستی  2ق در وضعيت سرمايه داري 1نظر گرفته شود 

 گيرد. می گوئيد جامعه ما انقالبی است پس در اينجا قرار می اسالمی ، بعد

خواهيم  می ت ولو اين كار محقق شده است. ماگوئيم كار بدي اس می س: اينكه ما مصرف را عمومی كرديم

 بگوئيم آيا آنچه را كه محقق شده اينجا بنويسيم يا مطلو  را بنويسيم؟ در اين صورت باز دو جدول

شود وبايد باال قرار  می شود. االن با توجه به وضعيت جامعة امروز، تلويزيون رنگی، يخچال و .... صيانتی می

 خواهد حال كدام براي جامعه اسالمی مناسب است؟ می و  يك شاخصه ديگريبگيرد ولی براي جامعة مطل
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 ق نحوه شناساندن و تعيين جايگاه صنايب 2

 ق لزوم تشخيص اصول حاكم بر نظام تأمين كننده صيانت جامعه 1/2

ج: يك سئوال مهم در اينجا مطرح است كه آيا جامعه شما جامعة طبقاتی است؟آيا تعري، فقر و لنی . در 

شكل مطلو  ق براساس نظام سرمايه داري خواهد بود يا بايد مصرف عمومی باشد، يا اينكه بايد اختالف 

طبقاتی كم باشد، اگر اختالف كم باشد بعد از دوران شاه آيا ما بايد توليدي عمل كنيم؟ اگر نتوانستيم 

 ختالف زياد؟توليدي عمل كنيم در توزيب بنابر اختالف كم، طبقاتی عمل كنيم يا بنا به ا

 س: حتماٌ بايد با اختالف كم باشد.

ج: اگر بناست اختالف كم باشد بدين معنا است كه اختالف طبقه حتماٌ سرمايه داري نيست و به اين معنا 

 است كه يخچال عمومی باشد.

س: االن شكل طبقه بندي ما سرمايه داري شده است چون يخچال داخل بخش بهره وري اجتماعی قرار 

 گرفت. می كه مربوط به بخش خصوصی است اگر يخچال صيانتی باشد بايد باال قرارگرفته 

 براي بهينه چه ويژگيهايی بايد در نظر گرفته شود؟

ج : اوالٌ بايد جامعة كل را تعري، كنيد و بگوئيد اين صنعت، اين اقتصاد و اين اجتماع در كدام جامعه 

 است؟

توانيم صيانت اجتماعی را معنا كنيم مصونيت ايران انقالبی نبايد در شود تا ب می حاال صيانت آن چگونه تأمين

شود كه بايد دور سيارة اروپا بچرخد و  می سايه سرمايه داري باشد چون اگر سرمايه داري باشد مانند قمري

در آن صورت ديگر مصون نخواهد بود و قدرت تصميم گيري و اراده نخواهد داشت. مصون بودنش به اين 

توانند بر آن تكيه كنند و ماهيتاٌ  نمی يك نرم افزار و يك انگيزش ديگري داشته باشد كه اروپائيان است كه

كند دليلی ندارد كه ما منحل نشويم. پس  می متفاوت است، اگر ما به همان محوري تكيه كنيم كه اروپا تكيه
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 ير طبيعی آن است كه كسی بگويداگر ما به آنها هم مشر  باشيم آنها انحالل ما در باشگاه طبيعی است، ل

گذاريم منحل شويم اما اگر شما يك مطلب ديگري داريد و آن مطلب هم پيروز است و مدعی هستيد  نمی

 كند. می تواند اداره كند. در آن صورت تعري، اجتماعی شما با آنها فر  می كه صنعت را

ناسايی شوند و اينكه در جامعة مطلو  به عبارتی اموري كه در انگيزش مؤثرند براي تحرك جامعه بايد ش

 شود، نياز و ارضاا فاصله بين فقر و لنا  چگونه تعري، می تحقير و تجليل چگونه تعري، لير مادي

 شود. می

شود؟ اگر براساس نظام سرمايه داري تعري، شوند آنگاه حتی  می آبرومندي و بی آبرويی چگونه تعري،

او زياد است حق دارد تصميم بگيرد. در اين صورت معنا ندارد كه  يك سرمايه داري يهودي كه ميزان سهام

گفته شود مسلمان بودن، حز  الهی بودن، دين داشتن و انگيزه داشتن و.... اصل در جامعه است، بلكه 

قدرت كارآمدي در رابطة انسان وجهان است نه كارآمدي دربارة توسعه تكامل اجتماعی ؛ يعنی توسعه 

كنند كه بعد به تبب آن ارتباطات اجتماعی و به تبب ارتباطات اجتماعی  نمی عه اخال  تعري،انسانی را به توس

 نيازها تعري، و ارضاء شوند و صنعت نيز رشد كند.

س: پس درشكل مطلو  اخال  اصل است در آنصورت همه اين صنايعی كه در قسمت بهره وري آمده به 

 شود. می قسمت صيانت اجتماعلی منتقل

 وه شناسايی صنايعی كه از بعد اقتصادي اهميت دارندق نح3/2

ج: همه محصوالت صنعتی صيانتی نيستند يك تعدادي از آنهاست كه صيانت است و يك تعدادي هم 

توازنی و بهره وري است مثالٌ دليلی ندارد كه رادياتور فوالدي و آلومينيومی را جزء الگوي مصرف عمومی 

ينها را براي خودش بخواهد نه اينكه در منازل شخصی افراد باشد بلكه ذكر كنيم ممكن است بخش دولتی ا

 معرف آنها را در ادارات ضروي است حاال جاي آن كجاست؟
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 س: بنابريان رادياتور فوالدي و آلومينيومی تأثير در راندمان و توان اقتصادي دارد لذا در بخش اقتصادي قرار

 گيرد. می

شود كه ساختمان با كمترين  می ت را باال ببريد، يك حرارت مركزي درستج: احسنت! بايد راندمان كار دول

 شود. می هزينه اداره

 س: يعنی صرفه اقتصادي دارد.

شود بگوييم در يك ساختمان،سی طبقه كه  نمی گوئيد صرفه اقتصادي براي دولت دارد، مثالٌ می ج: احسنت!

بهتر است ششصد تا عالء الدين هر روز صبح  شود می اطا  دارد و مجموعاٌ ششصد اتا  21هر طبقه آن 

روشن كنند يا مثالٌ شش تا ساختمان است، ششصد تا كولر آبی نصب شود كه براي تعويض پوشالهاي آنها 

يك اداره نياز دارد، حاال اگر بگوئيد كه اين تمركز الزم نيست كه يك بحث ديگري است اما اگر تمركز الزم 

كه اينگونه باشد. ولی براي مصرف يك خانه محل تأمل است . لذا در  است صرفة اقتصادي به اين است

كنيم كه چراغ عالء الدين باشد و براي يك قشري هم  می گويند براي يك قشري تصويب می الگوي مصرف

گوئيد براي عموم  می كنيد كه رادياتور فوالدي و آلومينيومی باشد، نمی گاز باشد ولی براي عموم تجويز

 شود. می ف طبقاتیباعث اختال

پس براي شما الگوي مصرف اجتماعی در همان اندازه مهم است كه در خود صنعت موضوعاٌ الگوي توسعة 

 صنايب هسته اي مهم است.

 س: يعنی در آنجائی كه تأثير صنعت، اجتماعی هست؟

 ان سياسیق لزوم انجام هزينه هايی در صنعت براي حفظ روحيه انقالبی مردم به جهت افزايش راندم 3

شود؟ چگونه در  می ج: بله، آنجايی كه اجتماعی هست بايد ببينيم در اجتماع گستاخی مردم چگونه حفظ

شوند؟ با مردم چه انگيزشی صحبت شود؟ البته اينها هزينه دارد ولی راندمان نيز دارد،  نمی فرهنگ لر  حل
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زمندگان شما از اين طرف رودخانة اينگونه نيست كه بگوئيد اقتصادي نيست، خيلی هم اقتصادي است. ر

بهمن شير به آنطرف رفتند،رابطة نرر بين دالر و ريال باالفاصله تغيير كرد، پس ما سريب نظر ندهيم كه 

اقتصادي نيست بلكه اقتصادي در سطح خٌرد نيست، به عبارتی در توسعة اقتصادي حضور دارد يعنی قدرت، 

انة قدرت است. هم سالح هسته اي الزم است و هم انسان پشتوانة صنعت است همانگونه كه صنعت پشتو

كرد. انگيزش، راندمان  می مؤمن الزم است، در جنگ آلمان با متفقين فقط سالح مؤثر نبود انگيزش هم كار

اقتصادي و راندمان سياسی دارد. قدرت، راندمان اقتصادي دارد. عدم مالحظه اين مطلب كار اشتباهی است. 

شود راندمان اقتصادي دارد يعنی يك هزينه اي براي انگيزش است  می ات براي انگيزشخرجی كه در تبليغ

 كه يك راندمان نيز دارد.

 ق نحوه طبقه بندي بنابر لزوم كم شدن اختالف طبقاتی در جامعه و رفب تحقير از طبقه محروم 1/3

 ون اختالف طبقاتی درستبا توجه به تعاري، داده شده، فريزر را نبايد در سطح صيانت قرار بدهيد چ

كند اما يخچال اشكالی ندارد در آن سطح باشد. هم چنين تلويزيون رنگی پائين ادر سطح بهره وري   می

 باشد.

بطور كلی آنهايی كه اثر سياسی دارند و ما حتماً براي كم شدن اختالف طبقاتی بگونه اي بايد در جامعه 

تزريق شود بايد در جاي خودش بحث شود. حاال سئوال اين تزريق كنيم. حاال اينكه الگوي توليد چگونه 

آيد يا درصاينت  می است كه شما يك چيزهايی را در توازن آورده ايد كه بايد ببينيم آيا در عدالت اجتماعی

تواند با تكامل اجتماعی رابطه پيدا كند يعنی تزريق نيست بلكه تناسب است  می اجتماعی ؟ آنهايی كه هميشه

كنيد و تناسب نيست ، آنها در بخش  می آوريد، آنهايی كه تزريقايارانه  است و هزينه می التدر بخش عد

 گيرند. می صيانت قرار

 س: حاال اگر همين مطلب تمثيلی بيان شود براي روشن شدن مطلب الزم است.
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او ظلم شود،  گذاريم به نمی كنيم و بعد به يك نسبتی می ج: گاهی مصرف و راندمان كار يك نفر را مالحظه

گذاريم به او ظلم شود ميخواهيم تحقيرش را هم بشكنيم  نمی اين حتماٌ در توازن است. گاهی عالوه بر اينكه

 آورد اما بالعكس می كند و منزلت او را پائين می و به او گستاخی بدهيم يعنی سرمايه داري او را تحقير

آوريد به همين جهت نرر  نمی س براي او تضمينتواند سرمايه ضرر كند و سرمايه دار ورشكست شود پ می

رود. وقتی كه نرر كار باال رفت  می رود ولی نه بر اساس كار اجتماعاٌ الزم بلكه نرر بازار كار باال می كار باال

شود االبته مصرف متوازن يا متناسب با توليد  شما در اينجا گستاخی ايجاد  می يك سطحی از مصرف ايجاد

كنيد و  می ی چون انسانها را تحقير كرده اند براي حفظ كرامت انسانها يارانه پرداختنكرديد. پس گاه

گيرند، البته در مورد  می دهيد براي اينكه جرأت آنها باال برود .در اين صورت در صيانت قرار می اضافه

رسند  می ه حقرسد كه در تناسب و توازن مردم ب می رولن نباتی ، پودر شوينده و وسايل بهداشتی به نظر

هر چند سوبسيد بدهند يعنی اگر در آمد سرانه در آمد درستی باشد الگوي توليد و توزيب خو  عمل كند 

بايد جاي اين دسته از كاالها در توازن باشد ولی لزوماٌ آيا كسی كه كم درامد است بايد يخچال هم داشته 

ينكه براي لذايش رولن داشته باشد طبيعی كنيد بايد در سطح صيانت باشد. ا می باشد . اما چون تزريق

كند و تغذيه هم نداشته باشد، قند، نشاسته،  می توان گفت : تغذية كارگر هم تأمين نشود، كار نمی است ،

 دارو، پوشاك و ... اموري هستند كه اگر در هر جامعه ميانگين گرفته شود قطعاٌ نيروي كار پاسخ اينها را

تواند برآورده  می نيازهاي تغذيه اي هستند حتی يك قدم باالتر، نياز مسكن را همتواند بدهد يعنی اينها  می

كند البته نه مسكن تشريفاتی ولی شما عالوه بر تغذيه ، پوشاك و مسكن يك چيزهايی كه جزء آنها نيست و 

اي اينكه اين گوئيد بر می مثالٌ اگر تحصيل كرده باشد بايد بتواند تأمين كند و بايد در سيكل ديگري باشد،

كنيد، اما  می دسته از مردم احساس حقارت نكنند و فاصله طبقاتی كم شود، تعري، لناء و فقر را عوض

 گيرد، رولن نباتی نيازي است كه بايد ارضا شود. نمی رولن نباتی در تغيير تعري، فقر و لنا قرار
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 ، اگر نباشد منشأ هرج و مرج اجتماعیس: با اين توجيه كه رولن نباتی االن جزء كاالي اساسی قرار گرفته 

 شود. می

گوئيد: راندمان هر فردي برابر با تغذيه ايش هست مگر اينكه  می ج: آن حرف ديگري است ، در عدالت

توانند مسكن،  می الگوي توليد شما خيلی خرا  باشد اگر الگوي توليد و توزيب درست كار كند، مردم

 گوئيد مصارف صنعتی. می حتی اگر بی سواد باشند. ولی وقتی كه پوشاك و خوراك و بهداشت دارا باشند

كنيم كه حقارت را بشكنيم،  می گوئيد هزينه تزريق می گوئيم مصارف صنعتی با آدم بی سواد ربطی ندارد ، می

 ولی اين كار اثر سياسی دارد.

 شود؟ می س: پس با اين تركيب در بٌعد اقتصادي هم اينگونه

 بايد جوا  بگونة ديگر داده شود.ج: نه، در اقتصادي 

 س: يعنی فقط دربعٌد اجتماعی صنعت اينگونه است؟

كند راندمان دو تومانی او كجاست؟ در صنعت  می ج: بله، در اقتصادي بايد بگوئيم وقتی كه يك تومان خرج

 شود؟ می بايد بگوئيم: وقتی كه يك تومان خرج كرديم چه اختراعی پيدا

 آيند اگر بخش اقتصادي اثر تورمی داشته باشند. می ايی كه در بخش اجتماعیآقاي عليپور : فقط آنه

رسد ابتدائاٌ ناهنجار است مثل  می ج: البته اين سه تا هميشه بر هم محيط هستند، احياناٌ محيطهايی كه به نظر

كرد تا انگيزة  توان می محيط جهانی كه با محيط ما هماهنگ نيست بعد شما بايد بگوئيد اين انگيزه را چه كار

توانيد علت كار كردن كنيد  می رود، بايد بگوئيد: گستاخی انقالبی را می اقتصادي شود آنگاه اثر تورمی از بين

 والسالم عليكم و رحمه اهلل» شود. می و در الگوي توليد ببريد؟ آنگاه اثر تورمی بر عكس




