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 بسمه تعالی

 

 مقدمه 

حجات  « عماومى، گروهاى و فاردى   »الف: بيان چند احتمال در ترجمه اثر اجتماع بر امكاان در ارضاأ نيااز    

شاد  البتاه    ميل جدول اوصاف بود كه بخش ستون اجتماعى جدول تكميلاالسالم رضائى: بحث در ادامه تك 

كه از تركيب عناوين اثر اجتماع بر ابزار در ارضأ نيازعمومى و  -در ستون مربوط به ابزار در بخش اجتماعى 

 بجاى سه عنوان ديگر به عنوان گمانه ذكر شد، سه عنوان اول اين بود كه -همچنين نياز گروهى و نياز فردى 

در  اثر اجتماعى بر ابزار در ارضأ نياز عمومى، توسعه مديريت و در بخش ارضأ نيااز گروهاى، عناوان تاوازن    

تخصيص وظايف و اختيارات ذكر شود  ولى حضرت عاالى بجااى توساعه ماديريت، گماناه ديگارى بناام        

زين كردياد و  سازمان، بجاى توازن در تخصيص و اختيارات گمانه ديگرى تحت عنوان برناماه جاايگ   توسعه

همچنين اثراجتماعى بر ابزار در ارضأ نياز فردى تعيين حادود وظاايف و اختياارات باود كاه تحات عناوان        

 گردش عمليات ذكرشد 

بنابراين احتمال دوم مورد دقت قرار گرفت و به نظر رسيد كه آنهاا باه عناوان محصاول ايان قارار بگيرناد        

شاود و توساعه    سازمانى نباشاد، توساعه مشااركت واقاى نماى     ابزار به ساختار معنا شد و اگر با عنوان  چون

تر هساتند   مديريت هم درپرتو توسعه سازمان ممكن است در هر صورت به ذهن رسيد كه اين سه تا منطقى

نه اينكه آن سه تاغلط است آن سه تا تناظر دارند ولى اين سه تا به مفهوم ساختار نزديكترند  قبالً نيز تحات  

ريزى و اجرا ذكر شده بود كه اآلن تحت عنوان سازمان، برناماه و   عنوان سازماندهى، برنامه عنوان ساختار سه

 است  گردش عمليات
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در بخش بعدى كه اثر اجتماع بر امكان درارضأ نياز عماومى اسات امكاان باه مفهاوم مناابى اخاذ شاد كاه          

ر امكان در ارضاأ نيااز عماومى    اثر اجتماع كه همان اثر جهت گيريها ب - 1احتمال در اين بخش بيان شد  سه

است، تحت عنوان بهينه منابى قرار گرفت هر چند مفهوم توسعه منابى نيز صحيح بود، چاون نيااز    خود منابى

در بخش ارضأ نياز گروهى همين امكان، تحت عنوان توازن مناابى   - 2منابى به بهينه شدن است  عمومى همه

ورى  در بخش ارضأ نياز فردى، تحت عناوان بهاره   - 3است  قرار گرفت كه همان برقرارى نسبت بين منابى

 كه منظور به كارگيرى صحيح است   منابى قرار گرفت

 اصطالحات مربوط به باالى سطر و ستون اول  -طرح يك احتمال پيرامون ارتباط  -ب 

بود كه  از منابى چيزى كه در مجموع تنظيم شد، توسعه منابى به عنوان ارضأ نياز عمومى منابى يا همان صيانت

اگر همه منابى چنانچه توسعه پيدا نكنند يا به يك معنا بهينه نشوند، امكان ندارد كه توسعه مشاركت درپرتاو  

توسعه سازمان و توسعه سازمان هم در پرتو توسعه منابى يا همان بهينه منابى محقا  شاود  در ساطر بعادى     

ين برنامه و تأمين برنامه هم منوط به توازن مناابى يعناى   ارضأ نياز گروهى است تأمين عدالت منوط به تأم كه

برقرارى نسبت بين منابى است  و بستگى دارد كه هر كدام چه نسبتى داشته باشاند  در ساطرآخر كاه ارضاأ     

نيازفردى است نيز تضمين قسط بدون گردش عمليات معنا ندارد و گردش عمليات هم بدون باه كاارگيرى   

ورى از منابى است بنابراين هماهنگى اجمالى نياز باين ساطر و ساتون      ه همان بهرهمنابى معنا ندارد ك صحيح

 تركيب سه اثراول كه اجتماعى است وجود دارد 

 احتماالتى در ترجمه عناوين تركيبى جدول اوصاف  - 1

ن بعناوا « عمليات سازمان، برنامه و گردش»و « الگوى سازمان، برنامه و گردش عمليات»نقد و بررسى  - 1/1

 ترجمه اثر اجتماعى بر ابزار و امكان 
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)ج(: احتمال ديگر اين است  كه اگر بجاى سه عنوانى كه در بخش ابزار نوشته شد، الگوى ساازمانى،الگوى  

ريزى و الگوى گاردش عملياات ياا مادل و در امكاان، توساعه ساازمان و توساعه برناماه و توساعه            برنامه

گيرد؟ از اينكه سازمان ابازار   دهد و چه چيزى را مى ه دست مىعمليات، ذكر شود اين چه چيزى را ب گردش

شود يا خير؟ عالوه بر اين وقتى  است شكّى نيست ولى آيا سازمان به عنوان يك امكان نيز تلقى مى اجتماعى

كه قراراست منابى توسعه يا تخصيص يابد  آيا به بخش اقتصادى نزديكتر نيست؟ يعناى آياا ساتون توساعه     

 ورى منابى مربوظ به اينجا نيست؟  منابى و بهره نمنابى، تواز

 )س(: مربوط به بخش اقتصاد؟ 

 تواند الگوها باشد و     )ج(: اگر مفهوم مديريت در اين كل هست، ابزار مى

 )س(: يعنى در بخش اجتماعى الگو كلّاً در بخش ابزار قرار بگيرد؟

 گيرد؟ آقاى عليپور: تحت امكان چه چيزى قرار مى

گيارد يعناى ساازمان     ر امكان خود توسعه سازمان، توسعه برنامه و توسعه گردش عملياات قارار ماى   )ج(: د

شود البته بايد توجاه شاود كاه در مفهاوم، تصارّف شاد و ابازار از         عنوان يك امكان اجتماعى شناخته مى به

شد كه در اقتصااد  ارتكازعمومى به ارتكاز فنى منتقل شد و همين طور سازمان است  اگر امكان، منابى فرض 

 شود؟  ورى نمى آيد آياسه تا خانه آن، توسعه امكان و تخصيص امكان و بهره مى

 شود   )س(: مفهوم اقتصادى مى

عناوان   )ج(: يعنى مفهوم آن اجتماعى است يا اقتصادى؟ فرضاً سه عنوان منابى طبيعى، انسانى و منابى آياا باه  

 امكان اجتماعى است يا امكان اقتصادى؟ 

شاود باه لحااظ اجتمااعى ماد        االسالم رضائى: با توجه به اينكه در آنجا اثر اجتمااعى مالحظاه ماى    حجت 

 نظراست  
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 شود يا اثراقتصادى؟  )ج(: بله، ام ا اگر به لحاظ اجتماعى اصل قرار بگيرد منابى طبيعى اثر اجتماعى شناخته مى

 شود   )س(: گاهى اثر اجتماعى را بر منابى طبيعى و گاهى هم اثر اقتصادى بر منابى طبيعى مالحظه مى

 شوند؟  )ج(: منابى طبيعى در ابتدا، موضوعاً اقتصادى يا اجتماعى مالحظه مى

 توان آن را هم اقتصادى و هم اجتماعى مالحظه كرد ولى خودش به اقتصاد انصراف دارد   )س(: مى

 بله به خالف اينكه كه سازمان، برنامه و گردش عمليات حتماً به اجتماعى انصراف دارد  )ج(: 

 شود؟  )س(: در بخش اقتصاد هم سازمان، برنامه و گردش عمليات به عنوان اجتماعى مطرح مى

 شود آنوقت بايد در اينجا چه چيزى نوشته شود؟  )ج(: بله به عنوان اجتماعى اقتصادى طرح مى

  قرار باشد اثر اجتماع مالحظه شود در آن ساختارى كه انسان، ابزار و امكان نوشاته شاد آياا ايان     )س(: اگر

 ساختار خود اجتماع است؟ 

 )ج(: بايد معناى آن عام شود تا ساختار اجتماع بشود  

 )س(: در اين باكس جدول چطور است؟ 

جا باشد اگر عام نباشد امكاان دارد و االامكاان   تواند هم اينجا باشد و هم اين )ج(: در باكس عام شد و الّا نمى

ندارد يعنى اگر خصلت مشترك بين انسان در اينجا و اينجا و اينجا باياد طاورى باشاد كاه هام باراى ايان        

 مصداق شدن باشد و هم براى بقيه   قابل

 )س(: يعنى هم براى اجتماعى، هم براى اقتصاد و هم براى صنعت  

 )ج(: اگر عام نشود و خاص باشد امكان ندارد  

 )س(: يعنى خاص خود اجتماع باشد؟ 

 شود معناى اثر تعميم در همين مطلب است  )ج(: انسان، خاص اجتماعى يا خاص صنعت و اقتصاد مى

 )س(: اگر توسعه اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز، توسعه مشاركت است  
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ه افراد دخالت پيدا كند اگر امكان دخالت بود باراى اراده هام مجارا قرارپيادا     )ج(: مشاركت يعنى اينكه اراد

 ها هم نظام درست شود   شود  و براى اراده مى

 )س(: آنوقت عام است و كارى به موضوع خاص ندارد  

بررسى اجمالى احتماالت پيرامون ترجمه عناوين تركيبى ستون دوم و سوم جادول )اثراقتصااد و اثار     - 1/2

 عت( با توجه به منزلت ايندو )فرهنگ و اقتصاد( صن

 توان ذكر كرد   )ج(: با اين وصف تا آخر جدول اگر مرورى شود بجاى اثر اقتصاد بر انسان چه چيزى مى

)س(: اثر اقتصاد بر انسان به عنوان توسعه مالكيات و در ساطح گروهاى تاوازن ثاروت و در ساطح ارضاأ        

 شد  مندى از ثروت ذكر نيازفردى، بهره

 )ج(: نسبت به ابزارهاى آن چيزى بيان شد؟ 

 )س(: نسبت به ابزار آن كارى صورت نگرفت  

توان مادلها ياسااختارهاى    توان نوشت؟ آيا مى )ج(: ابزار صنعتى كه اينجاست  با قيد اقتصادى چه چيزى مى

 اقتصادى جامعه يا بانك را ذكر كرد؟ 

ه فرهنگ بود، اينجا به معنااى اثار قاوانين فارض شاد در اينجاا       )س(: با توجه به اينكه اين باكس نازل منزل

 گيرى بر انسان و در اينجا اثر قوانين ذكر شد كه اثر قوانين در اينجا اقتصادى معنا گرفت   اثرجهت

 )ج(: قوانين اقتصادى بر انسان مثالً مالكيت در سه سطح است براى ابزار چه چيزى بايد ذكر كرد؟ 

 تواند توسعه منابى را در بر بگيرد   مى آقاى عليپور: امكان

 )ج(: احتمال ديگر اين است كه آيا جاى منابى طبيعى اينجا نيست؟ 

 )س(: در بخش صنعت؟ 
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كند يا نيروى متخصص  انسانى دارد و باابزار  اى دارد بعد به چيزى تبديل مى )ج(: خير  فرضاً كسى مواد اوليه

شود ولى مثالً آيا به فرض محاال امثاال باناك     كند  درست است كه اين در اقتصاد كالن مالحظه مى كار مى

هاا كاه ماثالً خادمات اقتصاادى       وزارتخانه سازماندهى اعتبارات است، احياناً باالتر از وازرت خانه است  كه

 توان اينها را در اينجا قرار داد؟  دهندآيا مى مى

 )ج(: اگر سازمان به اينجا منتقل شود، سازمانهاى خاصى اقتصادى در اينجا است؟ 

 گيرد  )س(: در بخش اجتماع كه جابجائى انجام مى

شاود ياامثالً    مى« ريزى و گردش عمليات برنامه الگوى سازمانى، الگوى»)ج(: روش ابزارهاى مدريرت اداره 

 خود سازمان و سازمان برنامه و گردش عمليات كه الگوى آن نيست 

 امكان(  بيان احتماالتى پيرامون ترجمه عناوين تركيبى ستون دوم )اثر اقتصاد بر انسان ابزار و - 1/3

 )س(: اثر اقتصاد بر انسان چطور است؟ 

 بر انسان، مالكيت فعالً مورد قبول است   )ج(: در مورد اثر اقتصاد

كماى   ام ا آيا ابزارهاى اقتصادى در تنظيم مثل مدل برنامه، مدل اقتصادى، مدل بانك، معاادالت باناك مساأله   

ترين سطحى است كه تنظيم اعتبارات اقتصاادى راانجاام    نيست يعنى بايد قاعدتاً همين باشد  اگر بانك عالى

را به عهده دارد، به عباارت ديگار هرگااه قارار باشاد معلاوم شاود كاه كشاورى          دهد يعنى توازن ارزى  مى

شده يا قوى شده است؟ بايد معلوم شود آيا پول آنها را در مقابل پول مردم دنيا بر ميدارند ياا خيار؟    ضعيف

د كشورى را در بيرون از ارز برنداشتند معناى آن ضعف قدرت اقتصادى است كه در منتجاه و برآينا   اگر پول

كشور، سكّه رايج دنيا بود، راندمان اقتصادى كشور باالست اگر سكه كشاور باال تشابيه مثال      است  اگر پول

آيد مثل سكه عراق است  كالً مدل برنامه بايد از مادل سانگين شادن     سكه عمرى بود كه ازآن كارى بر نمى

دش عملياات باانكى ياا    قسمتى از در آمد كشور وظيفه آن است كاه مساأله گار    پول تبعيت كند و تخصيص
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دولت چه بخشى را تقويت كند  ماثالً باناك از راه تزريا  پاول باه بخاش        كند كه گردش اعتبارات حكم مى

اى باشد كه ورودى آن با خروجى آن علّات   بدهد بلكه بايد حوزه كشاورزى دولت نبايد بتواند به كشارز وام

دائم افزا را براى پول بوجود بياورد و فرضاً از يك طرف  تمركز دائم افزا شود و اين تمركز دائم افزا بايداداره

رود، و مرتباً بايدانباشتگى بيشتر شود و تسهيالت چرخشى را كه باه وجاود    آيد و از طرفى ديگر مى پول مى

هزارتاا بشاود خاود     155تا و پس فردا  155دارد فردا  مشترى 15آورد بايد منشأ اين شود كه اگر امروز  مى

 چه نحوى بچرخاند كه مرتباً وزن پول باال برود  اين هم بايد

 آيد؟  با اين فرض سازمانهاى بزرگ مثل بانك و وزارتخانه آيا در اينجا مى

 )س(: در بخش امكان؟ 

 )ج(: بله 

 )س(: در بخش ابزار چگونه است؟

كرد؟  در اينجا ذكر توان )ج(: در بخش ابزار مثالً الگوهاى اقتصادى يا الگوى توليد، توزيى، مصرف را آيا مى

 اينجا مالكيت آن و اينجا مدلهاى اقتصادى آن باشد  

انسان  شود چون توسعه مشاركت اثر اجتماعى بر رسد كه اينجا از حوزه اثر خارج مى آقاى عليپور: به نظر مى

 در ارضأ نياز است  

باشاد    كه معناى ساختار داشاته  اما اثر اقتصادى بر امكان است يا بر انسان؟ نبايد در اينجا چيزى نوشته شود

 بلكه بايد معناى اثر بدهد 

روى   تاوان از باناك   توان گفت اثر گردش اعتبارات يا سازماندهى اعتبارات  نماى  )ج(: اشكالى ندارد مثالً مى

 وظيفه برد كه براى اين پيدا شده است  

 )س(: يا روى مثالً افزايش وزن پول برود 
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 )ج(: افزايش اعتبار اقتصادى 

 )س(: اين يك اثر هست  

)ج(: شااايد سااازماندهى اعتبااارات بهتاار شااود  اگاار اينجااا توسااعه سااازمان باشااد، توسااعه سااازماندهى    

توان چنين كارى كارد   مورد باشد مى 155مورد از اعتبارات حضور دارد، فردا  15شود اگر امروز  مى اعتبارات

 يل كردن آن به اثر آسان است بدست بيايد تبد اگر مفهوم

االسالم رضائى: آيا نبايد هماهنگى ايان ساه مالحظاه شاود؟ ماثاًل اثار بخاش اقتصاادى در انساان،           حجت 

 ابزارامكان؟ 

 )ج(: مالكيت ذكر شد 

 شود؟ شود  ابزار آن چه مى )س(: مالكيت مربوط به بخش انسان مى

 آيد   گو ذكر شد در اينجا هم الگو مى)ج(: الگوهايى است كه در اقتصاد هست اگر اينجا ال

 شود، امكان آن چطور؟  )س(: مثالً الگوهاى اقتصاد يا الگوهاى سازمانى مى

 )ج(: امكان نيز در آنجا به سازماندهيهاى اعتبارات ذكر شد 

 )س(: مثالً آنجا الگوهاى سازماندهى است، اينجا خود سازماندهى است 

 است  هاست  اينجا اداره اعتبارات جا صحبت از اعتبارات نيست  اداره اراده)ج(: خير اينجا اعتبارات است  آن

 شود؟  )س(: كه سازماندهى اعتبارات مى

 )ج(: بله سنگين شدن و توسعه مثالً قدرت ارزى  

 )س(: اين به عنوان امكان است؟

 تر است   تر شود  كار كشور خيلى روان )ج(: امكان بزرگى وجود دارد  مثالً اگر حكومت سنگين

 )س(: توان ارزى يا قدرت پول است 
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قدرت  گويند پول قدرت دارد  چه زمانى )ج(: قدرت پول همان قدرت ارزى است  در برابر ارزهاى ديگر مى

 خريد زياد است؟ 

 شود؟  ه مى)س(: بعد هم در بخش ورودى آن چ

 است  شود بعد رساندن به توازن )ج(: آنها هم بر همين اساس است اول سرفصلهاى هر كدام مالحظه مى

 اى به ترجمه عناوين تركيبى ستون سوم )اثر صنعت بر انسان، ابزار و امكان(  اشاره - 1/4

رهااى طراحاى كاه باراى     در صنعت مثالً انسانهاى خاصى كه بتوانند كار صانعت را انجاام دهناد ماثالً ابزا    

كارصنعتى است و امكان آن نيز منابى طبيعى باشد  البته سير به صورت اجمالى اسات كاه در ايان صاورت     

توان  ابزار را در صنعت به چندين شكل قرار داد  خود كارخانه و ابزار آزمايشگاهى كارخانه را نيز مى توان مى

افزارهااى آن قابالً آماده اسات  ماثالً ماديريت        ست نرمذكر كرد كمااينكه نيروهاى متخصصى كه در اينجا ا

است ذيل آن مثالً مديريت بخشى صنعت هم يك مديريت است  ماديريت كارآگااهى در    صنعتى يك مسأله

 بخش انسان است  

 اليه  و مضاف بررسى لوازم تعيين عناوين در جدول اوصاف و بيان ارتباط و تفاوت آن با جدول مضاف - 2

رسد كه هر كدام از سه قيد انسان، ابزار و امكان مجدداً به اجتماعى، اقتصادى،صنعتى  به نظر مى آقاى عليپور:

اى كه اآلن ذكرشد اثار   مقي د شد اثر اجتماعى بر امكان اجتماعى، اثر اقتصاد بر امكان اقتصادى يعنى در مسأله

 د اقتصاد بر امكانات اقتصادى در ارضأ نياز عمومى امكان اقتصادى طرح ش

 )ج(: در فرض ديگر چگونه است؟ 

شاد يعناى امكاان عاام      )س(: فرض ديگر اين بود كه امكاان باه اجتمااعى، اقتصاادى، صانعتى مقياد نماى       

اى كه االن مطرح شد امكان اجتماعى است  سازمان يك  شد چون امكان عبارت از منابى بود  مسأله مى فرض

 است و آزمايشگاه كارخانه يك امكان صنعتى است  اجتماعى است  اعتبارات يك امكان اقتصادى  امكان
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درون  - 2محايط اجتمااعى باا خصوصايات و ويژگيهاايى كاه داشات         - 1)ج(: سه محيط وجاود داشات   

داد  اين تعمايم   اى بوده كه صنعت را نشان مى دايره - 3داد  اى بوده كه امكانات اقتصادى را نشان مى دايره آن

ست يعنى اگر مثالً اثر اجتماع يا اثر اقتصاد بر انسان، يا صنعت بار انساان   وتخصيص تا چه اندازه هماهنگ ا

 قراربگيرد  روى انسان از سه نقطه مختصات آثارى بيايد روى ابزار و روى امكانات نيز همين باشد  

شود ولى وقتى كه در اجتماعى به انسان اجتماعى و دراقتصااد   مهندس دانشمند: يك وحدت تقابل تصور مى

شاود در آنجاا نياز اثار اجتمااع بار        انسان اقتصادى و اثر اقتصاد بر خاود انساان اقتصاادى مالحظاه ماى     به 

الواقى خاص خودش در خاودش   شود، فى اجتماعى و آنجا هم اثر صنعت بر انسان صنعتى مالحظه مى انسان

 است 

د ولى براى وصف وبهيناه  توان به كار بر اليه مى بندى بزرگ مضاف و مضاف )ج(: به عبارت ديگر براى دسته

كه  درست نيست بكار برود  به بيان ديگر آن چه در منتجه بود از بين رفت يعنى سؤال از تجزيه بود در حالى

رود چاون   شود  وحدت در وصف و موصاوف باه كاار ماى     هم تجزيه و هم وحدت با هم به كار گرفته مى

توان سرفصال   بال تطبي  است يعنى بعد از آن مىاليه به دن قراراست بهينه صورت بگيرد  در مضاف و مضافٌ

 كرد و بيان نمود اين امور جز اين بخش است   معين

 )س(: ولى بحث روى صفت و اوصاف است  

 اليه شد توان وارد موصوف و صفت و هم وارد مضاف و مضاف )ج(: به عبارت ديگر به راحتى هم مى

ود به اضافه نيز نظر باياد داشات و نباياد وحادت را     ش ولى بايد متوجه بود وقتى موصوف و صفت بيان مى

مالحظه كرد كه قابليت تطبي  آن از اضافه حذف شود بله بايد روى آن ديد پيادا كارد و برگشات و      بنحوى

شاود ماؤثر    معلوم كرد اثراقتصاد بر انسان و صنعت بر انسان چگونه است آنگاه عناوينى كه در اينجا ذكر مى

 است  
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 شود   اه اثر اجتماع بر انسان اقتصادى مالحظه نمى)س(: با اين نگ

الياه   )ج(: در مضاف و مضاف اليه سه تا دايره است  در جدول اوصاف هيچ نظرى به جدول مضاف ومضاف

 شود بعد هم قرار است تقسيم شود عيبى ندارد ميتوان گفت اثر اقتصادى بر انسان يا صنعت برانسان   نمى

 )س(: هر نوع انسان؟ 

كال   هر انسانى، چه انسان صنعتى باشد چه انسان فرهنگى يا مثالً مدير اجتماعى باشد، اين در وحادت  )ج(:

الياه نشاود، آنگااه چاه كساانى       درست هست  ولى اگر در تعيين عناوين هيچ توجهى به مضااف و مضااف  

يعناى تباديل    اليه باشد هر چند اشكال، اشكال خوبى اسات  شوند ولى اگر توجه به مضاف و مضاف مى بهينه

شاود و از ساه    اينكه تبديل به اثر شده وحدت آن هم رعايت ماى  -به اثر خيلى خوب است ولكن  كردن آن

نظار داشاتن نسابت باه جادول       -شود، كه مورد قبول اسات   روى انسان، ابزار، امكان نگاه مى مختصات هم

 گيرد يا اصالً الزم نيست   اليه ياانجام مى مضاف و مضاف

م رضائى: شيب كار اين گونه بود كه ابتادا جادول اوصااف درسات شاود و بعاد باه درسات         االسال حجت 

اليه اآلن ادراكى روشنى وجود  اليه پرداخته شود چون از جدول مضاف و مضاف جدول مضاف و مضاف كردن

 ندارد  

 ود ياخير؟ ش )ج(: بله كارهاى كاربردى در سطحى كه االن است آيا مرتباً نسبت به مرحله تطبي  توجه مى

تحقا    رود، چيزى است كه در مقاام  رسد كه در پله اول سيرى پيش مى )س(: بايد اين طور باشد به ذهن مى

 شود   عينى واقى مى

تواند بريده از عينيت باشد به عبارت ديگريك بار  رود مفهوم بهينه نمى )ج(: آيا مفهوم بهينه در سير به كار مى

علمى يا  راه مطلبى الزمه 15شود كه از  استدالل ذكر مى 15بهينه، بهينه تئوريك است و كارى به عينيت ندارد 

 و بهينه در خود اين هم انجام گيرد   فنى چيزى شود ولى براى پياده كردن نيست اگر آزمون خطا
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 15ياا    65شاود ماثالً باا     گيرى اين است كه وقتى باا ايان كيفيات بار خاورد ماى       مهندس دانشمند: نتيجه

 شود و نسبت به عينيت هم نزديك است   موضوع روشن مى تقريب

جاذباه   )ج(: احسنت اگر ذهن در حين درست كردن وصف بنحوى در وصف غرق شود كه آن وصاف مثال  

آياد    مى شود بعد هر چه هم باشد از داخل آن وصف جديد به دست عمومى كه به هيچ موضوعى تطبي  نمى

شات   طرح مطلب صرفاً براى اين است كه معلوم شود در حين كار وصف درست كردن بايد به اضافه نظردا

بار نوشته شود و پاك شود چون معناى آزماون و خطاا را دركاار     15اول اينكه هيچ مشكل نيست كه عنوان 

ناام   توان با چندين ناوع  رود مى بايد پذيرفت، چه تعميم دادن و چه تبديل كردن به اثر، وقتى شأ داخل اثر مى

دارد، هام در ساالمت انساان و هام     برد مثالً استكان وزنى و جسمى دارد، وسيله نوشيدنى است كه ظرفاى  

توان اثر آن را جماى كارد و گفات ايان چياز در       درتميزى جامعه مؤثر است  در نقطه مختصات مختلف مى

 تواند جاى مهمى داشته باشد   انسان مى حيات

شود به يك نسبت در همانجا انسان اقتصادى وانسان  )س(: وقتى صحبت از اثر اجتماع بر انسان اجتماعى مى

ولاى باه    عتى نيز در مفهوم انسان اجتماعى مالحظه شده است، يعنى دقيقاً آن وحدت مالحظه نشده استصن

شود همينطور در مورد ابزار اجتماعى به طور كلى وقتاى از ساامان صاحبت شاوددر      يك نسبت مالحظه مى

دام منظار نگااه   سازمان همه اين كيفتهاى بعدى به يك نسبت وجود دارد ولى بستگى به ايان دارد كاه از كا   

 پوشانند  شودچون اينها همديگر را مى

 بيان ارتباط و تفاوت سه ستون جدول اوصاف  - 3

شود  كلّاً امور اجتماعى از امور سياسى تفكيك 1)ج(: حداقل اين است كه سه احتمال در كنار هم قرار بگيرد 

يعناى در خاناه اول بحاث،     تاوان آن را، بارش زد   امور در يك كارخانه كاه اماور سياساى وجاود دارد ماى     

اموراجتماعى و در خانه دوم اقتصادى و در خانه سوم صنعتى است اما نفى اين برش و ضارر آن كجاسات؟   
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اگر تا آخركار خوب برش بخورد بايد به تعين برسد نه به تبديل  اگار باه تعاين نرسايد واحدبنادى ممكان       

اضافه هم بايد به آثار تبديل شود كه آثاار باياد    نيست در حالى وبايد حتماً واحدبندى شود ولى باالى ستون

تفكيك شوند آن معنانباشد و معناى ديگرى باشد  نبايد ربط بين اينها قطى شود لذا اگر كسى نامى براى ايان  

بندى دوم و نام طبقه دوم نيز غير از نام طبقه سوم بود، صحيح نيست چون  مطلب قرار داد كه غير ازنام طبقه

توان چيزى را كم و زياد  چيزى بر اساس تحليل طبقه اول كم و زياد شود  چگونه مى رار استدر طبقه سوم ق

آنها قطى است؟ بنابراين ارتباط بين اين سه قسمت الزم است از واحد كمى ديدن  كرد در حالى كه نسبت بين

ان اجتماع را به بخاش  تو بندى قدر مشتركها تا تبديل شدن آن به وصف  البته مى با تعين بسيار خاص تادسته

توان ياك   توان داد  از سه نقطه على حد ه نيز مى داد و هر دو اينها را تخصيص نيز مى اقتصاد و صنعت تعميم

توان يك واحد را از سه نقطه جدا ديد ولى بصورت يك وحدت دياد  كاه    واحد را مالحظه كرد بنابراين مى

اى سه دسته ذيل را مشاهده كرد كه  سه نقطه بريده به گونه توان از مى - 2هدف نيز انسان، ابزار،امكان است 

از ساه نقطاه هام، ساه      - 3دسته باشد  15ارتباتشان با هم قطى باشد حفظ تعين آن هم رعايت شود ولو كه 

قبل از رسيدن به انسان، ابزار، امكان ارتباط آنهابه صورت بعاد تماام شاده     هائى كه نقطه مالحظه نشود، نقطه

از سه بعدى كه هر سه درهم حضور دارند و مجدداً در انسان ابزار، امكان حضور دارند بناابراين  باشد يعنى 

 توان مالحظه كرد   هر سه شكل را مى

آقاى عليپور: در مورد احتمال سوم، قبالً به عنوان سه بعد مالحظه نشده بود يعنى اقتصاد، اجتماع وصنعت به 

توان از  نمى رسد كه احتمال سوم منتفى است يعنى طر همين به نظر مىعنوان سه دايره متداخل بيان شد به خا

 سه بعد مالحظه كرد  

 بررسى نحوه تجزيه و تركيب عناوين در جدول اوصاف  - 4
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هساتند   ام ا سؤال اصلى اين بود كه انسان اجتماعى، انسان اقتصادى، انسان صنعتى يا ابزارشان آيا قيود وصفى

 باشند؟  اى مى يا اضافه

)ج(: بايد حتماً قيود يكبار وصفى حساب شوند، يكبار هم بايدبه صورت اضافى بودن مالحظه شوديعنى اگر 

شود يعنى انسان،ابزار و  كلّاً وصفها عوض شود وقتى كه قرار است اضافه شود چيز ديگرى در نظر گرفته مى

اين  توان سطح وصف است مىگيرد اين مربوط به  امكان جداگانه است يعنى تعميم يا تخصيص صورت نمى

كار را انجام داد ولى متناظر با انسان، اگر چيزى در اضافه تحويل نشود كه وصف آن در جدول قابل تحليال  

 وبهينه باشد يعنى موضوعاً قطى شود و مضوعات آن عوض شو مثالً سه چيز ديگر بشود  

ى سه بعد يا سه وصف هستند وديگر سه رسد انسان اجتماعى، انسان اقتصادى، انسان صنعت )س(: به نظر مى

 توان يك انسان را از اين سه بعد مالحظه كرد   موضوع نيستند به خاطر اينكه مى

كنناد در نهايات بارش يكباار از      )ج(: سه نقطه مختصات جدا مالحظه شاود كاه ياك چياز را مطالعاه ماى      

 ود  ش اجتماعى، يكبار از طرف اقتصاد و يكبار از طرف صنعت انجام مى طرف

 )س(: آيا تعي ن فرآيند تجزيه است؟ 

هميشاه   رسد كه بنديهاى مشترك مى )ج(: بله، اگر تجزيه به واحد برسد، به بيان ديگر تجزيه در ابتدا به دسته

بهينه دفتر معين بايد اين كار را انجام دهد اگر نتواند اين كار را انجام دهد ماثالً در جاائى كاه هزيناه ثابات      

 گردد   دچار اشكال مى شود  ومتغير، مى

لياه آياا اساتفاده از قياود وصافى منطقااً درسات اسات؟          )س(: در فرآيند تجزيه يا فرآيند مضاف و مضااف 

 مثالًانسان اجتماعى  
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اى رسااند  در كجاا باياد باراى      تاوان آنارا باه اضاافه     شود؟ آيا مى )ج(: چگونه تعميم و تخصيص انجام مى

اين سه تا اگر قدر مشترك پيدا شد كه به جاى انسان اجتماع قرار گرفت،  موضوع پيدا شود يعنى مثالً بين آن

 نبايد در هر صورت ارتباط قطى شود   ولى

 )س(: درست است يعنى بايد حتماً قد ر مشترك اين سه تا، انسان يا ارضأ نياز عمومى باشد  

پار شاود و كاارى    وصاف جلاو بارود و يكباار جادول       - 1)ج(: پس براى ادامه بحث دو احتماال اسات   

 توان منابى طبيعى نوشت اينجا بايد چه چيزى نوشته شود؟  احتماالت ديگر نباشد  مثالً اينجا مى به

 بيان احتماالت راجح در ترجمه عناوين تركيبى ستون دوم و سوم جدول اوصاف  - 5

 نقد و بررسى ترجمه عناوين تركيبى مربوط به اثر اقتصاد بر انسان  - 5/1

الم رضائى: آنچيزى كه به عنوان يك گمانه ذكار شاد ايان باود كاه امكاان در ساطح عماومى،         االس حجت 

ورى منابى در بخش اجتماعى شد  در بخش  منابى، در سطح گروهى، توازن منابى و در سطح فردى، بهره بهينه

ما در بخاش  مندى در نياز عمومى، گروهى، فردى قرار گرفت ا اقتصاددر بخش انسان، مالكي ت، ثروت و بهره

 اى ذكر نشد   اثر اقتصادبر ابزار گمانه

شود  توان اين را تكرار كرد يا بايد چيزهاى ديگرى نوشته )ج(: اثر اقتصاد بر ابزار يعنى بر اين سازمان، آيا مى

ايان   توان از سه نقطه مختصات به كل در اينجا توسعه مشاركت عوض شد و به مالكيت تبديل شد  يعنى مى

نى گفت اثر اجتماع بر مشاركت، سازمان و منابى همچنين اثر اقتصاد بر مشاركت، سازمان ومنابى، نگاه كرد يع

 توان معنونها را آورد   اثر صنعت بر مشاركت، سازمان و منابى و مى

 شود   )س(: بله يعنى توسعه مشاركت، در بخش اول در بعد اقتصادى به مالكيت شناخته مى

 بود   كند و بعد بايد به دنبال محصول آن ت از طري  مالكيت، مجرا پيدا مىمهندس دانشمند: يعنى مشارك

 آيد يعنى توزيى ثروت  )ج(: آنگاه ثروت زير بخش مالكيت مى
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 )س(: يعنى توازن ثروت است  در بحث گروهى و ارضأ نياز گروهى است  

ى را دولتاى، بخشاى   )ج(: اگر اينجا توزيى ثروت باشد كاه ريشاه آن مالكيات اسات و معلاوم اسات بخشا       

كند اين بهتر است  مندى آن را مالحظه مى كند و اينجا توازن و اينجا بهره راخصوصى و بخشى را گروهى مى

 يااينكه خود مالكيت ذكر شود اشكالى هم ندارد كه مالكيت ذكر شود  

 االسالم رضائى: گمانه ديگرى در توليد، توزيى و مصرف ثروت بود   حجت 

 ه با راضأ نياز عمومى، گروهى و فردى به عنوان مصرف و توزيى و توليد    آقاى عليپور: ك

 )ج(: اثر اقتصاد بر انسان در ارضأ نياز عمومى  

مهندس دانشمند: بحث اينگونه به مالكيت رسيد كه وقتى انسانها با هم جمى شدند قوانين اقتصاادى برآنهاا،   

اوالً از اين زاويه چه نياز عمومى دارند؟ مثالً در بحث اول دنبال چاه چيازى هساتند كاه قاوانين اقتصاادى       

رسايد در بحاث مالكيات در بحاث      آنها به وجود بياورد و در حقيقت نياز آنها را ارضأ كند؟ باه ذهان   براى

اقتصادى،چيزى كه تمام انسانها به دنبال آن هستند اين است كه مالكيت آنها حفظ شود اگر در آنجا حضاور  

 شود  در اينجا به دنبال مالكيت يا اراده در تصرف بودند   زاويه كلى حفظ مى يا اراده آنها ازاين

 ه او استيجارى است    فقط سرپناهى است )ج(: مالكيت يك نفر مستضعف جنوب شهرى كه خان

كناد  اساكانهاى اجتمااعى     مفهوم مسكن هم چيزى است كه او را از گرما، سرما و جريان طبيعى حفاظ ماى  

مثل اسكان مديريت صنعتى براى كاال و خدمات براى جامعه و يك اسكان خصوصى هم براى زنادگى   است

ياار نيااز عماومى آنهاا هام هسات البتاه مشاروط  در         توان گفت اساكانهاى عماومى در اخت   است مى كردن

اى هم براى چرخاندن آن ندارد، در مالكيت نيروى  خصوصى مالكيت منزل ندارند، مالكيت سرمايه اسكانهاى

  جامعه با شدت اختالف در بخشاهاى مختلاف   55او بر تعيين نرخ مزد بسيار ضعيف است  اگر  كار قدرت

آيا اين مالكيت ارضأ نيز عمومى است يا اينكه نوع مالكيت بار انساان    اينگونه شد لقب مالكيت آن چيست؟
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توسعه مالكيت عمومى اصل است؟ ارضأ نياز عمومى مثال توساعه مشااركت در اينجاا توساعه        اثر دارد كه

 مالكيت است  

است يا  )س(: در توسعه مالكيت بحث شد و حتى بحث شد كه آيا تعميم مالكيت به سطحى از عموم جامعه

 اينكه خير مالكيت به معناى اين است كه منزلت مالكيت افزايش پيدا كند؟ 

جائراناه   كند يعنى هيچ كس مالكيت را باه صاورت   )ج(: منزلت مالكيت در ارضأ نياز عمومى توسعه پيدا مى

 نحاوه  مالحظه نكند يعنى همه بپسندند كه اين نحوه توزيى ثروت و اختيار در اعيان و اشيأ است كاه در ايان  

 مشاركت عمومى است  

توان گفت مالكيت عمومى، گروهى و مثالً شخصى  درمعين  آيا غرض از معناى اشتراكى همين است و الّا مى

دولت  توان جاى توازن اينها گفت مالكيت مربوط به دولت است و اينكه مالكيت از آن شدن اين سه دسته مى

ابزار توليد مردم باشد  يعنى امور مشتركى وجوددارد كه  باشد لزومى ندارد كه به مفهوم اين باشد كه مالكيت

گيارد   ها را در اختيارمى همه نيازمند هستند كه آن مربوط به يك سازمان باشد من باب مثال صنايعى كه اراده

آهان و   مثل صنعت ارتباطات و صنايى بانك بانك صنعتى است كه حاكم بر اختيار است يا صدا و سيما وراه

قارار   بنادى كلاى   صنايى مادر تغذيه كننده گاهى زيربخش اجتماع هزاران واحد توليدى در دسته هواپيمايى و

 ها هستند و آهن انواعى دارد   بندى هستند  صنايى در چه دسته ها دسته گيرند كه ده مى

دهد كه توفيا  نظاام سارمايه دارى در ايان اسات كاه بادون اينكاه بار           آقاى عليپور: نظم موجود نشان مى

هااى تلويزياونى آمريكاا كاه جهاانى هام        كند بزرگترين شبكه مالكيت تصد ى داشته باشد مديريت مى تجه

اند، صنايى حساس نظاامى آن خصوصاى هساتند اماا در      اند يا بانكهاى آمريكايى خصوصى هستندخصوصى

آنهاا خطاور    تواند بگويد  اينها بر خالف منافى آمريكا جرأت اينكه به فكار  موردمديريت آن، هيچ كسى نمى

 توانند قدم بردارند   كندمى
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 )ج(: يا بر عكس آن دولت آمريكا در بخش خدمات اين صنايى است  

 دهد   )س(: يعنى به اينها سرويس مى

)ج(: يعنى يك چيز ديگر اسات در كاه    PMP آنجا دولت در بخش خدمات است عين يك شركت اقتصادى

كناد كاه رقيباى باه      مدير عامل دارد انگيزه به حداكثر رساندن سود، اقتدار مالكيت را باه حاد ى تاأمين ماى    

شركت بازرگ   255شود  معنا ندارد حرف رئيس جنرال موتور رد شود، اگر مثالً  دولت براى او مطرح مى نام

دانناد   گيرى سياسى آمريكا را به عهده دارند، دعواهااى اينهاا را ماى    مدرآمريكا وجود داشته باشد اينها تصمي

زنند  ولى هرگاز باه ملات اجاازه هيچگوناه       انجام بگيرد يا رد شود  البته با دستگاههاى تبليغاتى الس مى كه

گيرد يا بر عكاس   دهند  فرضاً آيا شركت رنگ پر ريش آمريكا سفارشات توسعه را از مردم مى نمى حضورى

پرستى اصل شود كه قاعده آن هم همين است اگر قارار شاد خداپرساتى     است اگراصوالً قرار شد كه مادهآن 

توان ايجاد كارد   خواهد  صحبت اين است كه چگونه انگيزه را مى موضوع متناسب ديگر مى اصل شود آنوقت

شناساان ايان اسات كاه     عليه كار هم درست شود  صنعت هم ايجاد شود  االن تقريباً مجمىٌ كه كارآمدى عينى

دارى است  براى عدالت اجتماعى هم ناراحت هستند و گاهى احساس لوكس طرفدارى  سرمايه روش، روش

بيند كاه   رسد  احساس لوكس يعنى اينكه اكر كسى به خانه ثروتمندى برود مى به مخيله آنها مى از مستضعفين

ر حال گريه است با دست كشيده شده قاب او چگونه است و    عكس يك بچه يتيمى كه د ظرفهاى كريستال

كند كه هنر چه كسى  است و جاى تعجب است كه خودش علّت آن است ولى افتخار مى كرده و به ديوار زده

 تر است   چسبانند خيلى گران فالن است  با انواع مختلف عكسهايى كه با چرم مى است و قيمت آن هم

اسات   شود يا خير كه ممكان  شود كه توازن برقرار مى معلوم مىمهندس دانشمند: اگر سير بحث تا آخر برود 

 در بهينه بعدى مفيد باشد  
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عمليات  االسالم رضائى: در بخش ابزار بخش اجتماع كالً الگوى سازمان، الگوى برنامه، الگوى روش حجت 

 ذكر شده است 

شود يعنى وقتاى الگوهاباه    رف مىشود اگر اثر بيان شد آن اشكال كالً برط )ج(: كه به صورت اثر هم معنا مى

 شود   سازى مى ها، ابزار هماهنگ سازى نيروهاى انسانى يا اراده شود الگوى هماهنگ صورت اثر فرض مى

)س(: در بخش امكان بخش ستون اجتماع )در بخش ارضأ عمومى( سازمان شد، در بخش ارضأ نيازگروهى 

عمليات شد  در بخش اثر اقتصاد بر انسان نيز،آقاى خود برنامه و در بخش ارضأ نياز فردى هم خود گردش 

 عليپور: مالكيت عمومى و گروهى و دولتى است 

 )س(: البته بحث قبلى اين نبود چيز ديگرى بود  

 باشد   شود و هم زير آن كه جاى هر دو بحث )ج(: در همان مالكيت، هم كلمه عمومى و گروهى اضافه مى

در جدول دوباره يك عنوان پيدا شد كه سه تا در جدول ثابت است دربحث )س(: البته اين يك اشكال دارد  

 بعدى بنا نيست از يك قاعده پيروى شود  

 )ج(: مالكيت دولتى مالكيت تعاونى و شخصى 

 « اثر اقتصاد بر ابزار و امكان»بيان ترجمه عناوين تركيبى مربوط به  - 5/2

 ا ساختار پول است؟)س(: در بخش اثر اقتصاد بر ابزار، بانك است ي

 )ج(: الگوى در اينجا مثالً الگوى اعتبارات است  

 )س(: الگوى اعتبارات در بخش ارضأ نياز عمومى، در بخش ارضأ نياز گروهى 

 هاست   )ج(: الگوى بخشى يا وزارتخانه

 )س(: در بخش ارضأ نياز فردى الگو 

 ارگاهى است  )ج(: كارهاى ساده است مثالً توليد، توزيى، مصرف، الگوى ك
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 )س(: در بخش امكان اثر اقتصاد بر امكان 

 )ج(: سازمان 

 شود؟ )س(: همان سازمان دوباره تكرار مى

 شود  )ج(: سازمان اعتبارات، سازمانهاى مديريت مى

 )س(: در بخش ارضأ نياز گروهى سازمان   

 )ج(: سازمانهاى اقتصادى 

 )س(: در بخش ارضأ نياز فردى هم    

 طور باشد  بنگاههاى اقتصادى به فرض كه اين)ج(: 

 اثر صنعت بر انسان، ابزار و امكان »بيان ترجمه عناوين تركيبى مربوط به  - 5/3

 )س(: در بخش صنعت، اثر صنعت بر انسان  

رسد اينجا بايد انسانهاى صنعتى را براى دانشى كه در دانشگاه وجود دارد و انساان راباراى    )ج(: به ذهن مى

صنعتى  توان سطح دهد و در سر جاى خود بحث دارد تا معلوم شود به چه سطحى از آن مى ك تعليم مىتكني

 گفت به عبارت ديگر برات صنعتى هست ولو اينكه در بانك باشد به هر حال اينجا انسان صنعتى است 

 )س(: در بخش ارضأ نياز عمومى؟ 

 ها است؟  شود كارخانه آن مى)ج(: بله اينجا مربوط بخش آن و اينجا مربوط به خاص 

 شود؟ در بخش اثر صنعت بر ابزار چطور؟  )س(: يعنى دوباره اثر صنعتى در گروهى و فردى تكرار مى

 آيد يا خير؟  )ج(: آيا در اينجا صنايى آزمايشگاهى مى

)س(: صنايى آزمايش در بخاش ارضاأ نيااز گروهاى صانايى توليادى شاد و در بخاش ارضاأ نيااز فاردى            

 زارى؟ اب صنايى
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 )ج(: خير  صنايى مصرفى  

 )س(: در بخش اثر صنعت بر امكان چطور؟ 

 )ج(: منابى طبيعى  

 اى؟  )س(: در بخش ارضأ نياز گروهى هم منابى واسطه

 )ج(: مواد مصرفى كه بايد فرق مواد مصرفى با صنايى مصرفى مشخص باشد  

 )س(: گوناگونى آن در سطر بخش انسان مشكل دارد  

خاود   ا مثالً تكنوگراد و اينجا ديگر تكنوگراد نيست و مربوط به صنعت خاصى است تكنوگراد هام )ج(: اينج

اثر انسان در ارضأ نياز عمومى هم تقريبًا كل جامعه به ياك معناا اسات، اگار روزى صانعتى پيادا شاد كاه         

اينكه على حد ه شود مثالًروحانى هم كه در حال كار است فتواو اجتهاد او هم مربوط به زندگى انسان بود نه 

بايد تكنوگراد شود و تكنيك دين محور باشد  در اينجا به صورت خاص دكتر، مهندس، روحانى وجود  انسان

 دارد  

 اى  اينجا هم     شود تخصص رشته )س(: اينجا مى

 آقاى عليپور: قابليت فنى فردى  

 آيد؟  )ج(: يعنى كارآمدى انسان غير از تخصص است مثالً از اين آقا در صنعت چه كارى بر مى

 شود   )ج(: مهارت در مورد تكنسينها گفته مى

)س(: بخش تكنيكها است قابليت فردى يعنى تيزبين است مثالً سه فرد مهندس به چيزى كه عيب داردنگااه  

 د تيزبين است  شو كنند يكى از آنها فوراً متوجه مى مى

 )س(: پس براى بخش ارضأ نياز فردى بخش انسان    

 سازى  در بهينه« اليه و واحدگيرى وصف، مضاف و مضاف»اى به تأثير مسئله  اشاره - 6
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حسن و  )ج(: براى بحث جلسه آينده شديداً آنچه بيان شد تخطئه كنيد بعد دوباره جدول را پر كنيد و هميشه

عيب را مالحظه كنيد يعنى، يكبار بايد به وصف و يكبار به اضافه برگردد و يكبار هم به واحد برگرددواحاد  

 بعد از اضافه است  

عنوان  وصف رساندن برابر با واحد است چون وصف بهاالسالم رضائى: واحد مفهوم نيست چون به  حجت 

 آيد  بهينه كل در نظر مى

هم  دهى جزئى تعي ن گيرى آمارى و گزارش ها هم هست، در اندازه )ج(: واحد حتماً در نسبتها هست در دسته

 هست يعنى چه؟ 

 هاى كمى؟  )س(: يعنى شاخصه

 كار براى چه موضوعى نياز است   هاى كم ى يعنى چند نفر انسان به چند ساعت )ج(: شاخصه

 )س(: اينكه مربوط به برنامه است  

 آقاى عليپور: واحد شمارش دارد  

كند و  مى اى آويزان شده تا كارت بزنند بعد مدير نگاه گويد جعبه )ج(: شمارش است يعنى يك نفر هست مى

 د  اند كارى به راندمان ندار نفر كارت نزده 455نفر از  35بيند امروز  مى

 )س(: اصالً اگر واحد شمارش نداشته باشد امكان كميتى ندارد  

اناد  ازچاه    نفار اماروز نياماده    35كند   بندى مى )ج(: واحد شمارش درست شد واحد ديگرى است كه دسته

 اند خيلى فرق دارد   اند يا از كارشناسان و مديران نيامده نفر از مباشرين نيامده 35اند؟  اى نيامده دسته

 اليه   : بخش جدول مضاف و مضاف)س(

 اليه يعنى از مدير نيامده است يا از كارشناس و مباشر   )ج(: مضاف

 اليه است   )س(: مجدداً آنجا هم منظور مضاف و مضاف
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نفار  455ها او ل كارتها مالحظه شد واحد اين بود كه چند نفار از   شود واحد از دسته )ج(: بله مجدداً بيان مى

تواننادكار   نفر نمى 155نفر  455شود از  شود معلوم مى ها وقتى مالحظه مى اى؟ دسته چه دسته نيامدند بعد از

زناد ياك باار ماديران و      اناد  اماروز كاار لناگ ماى      نفر از مديران و كارشناسان ارشاد باوده   35كنند  چون 

  چاون باياد اينهاا    اند  در زمان تحليال ناهمااهنگى دارناد    اند فقط مباشران يك بخش نيامده آمده كارشناسان

كردند جايگزينى هم آسان نيست گاهى است از جاهاى مختلف يكى نياماده اسات باه مادير      همزمان كارمى

شاود، خيلاى فارق دارد  باا      كارى بكنيد كه كار لنگ نماند با تشوي  و توبيخ كار درست مى زنند كه زنگ مى

 هايى هستند؟  در چه دستهنفر  35نفر بعد كدام  455نفر از  35گويند واحد در ابتدا مى

 اليه است   )س(: اين در مضاف و مضاف

نظر  تا شوند؟ به 315تا باشند يا بهتر است كه  455شود اصوالً آيا خوب است كه واحد  )ج(: بله بعد بيان مى

 نفر بايد كم شود، اما از چه بخشى؟  35تا شوند  315رسند خوب است كه بايد  مى

 شود   مالحظه شود يعنى واحد نيز يكبار در اوصاف مالحظه مى)س(: در جدول اوصاف بايد 

اى تقسيم شود تا كار براى بهينه كردن درست شود  باياديكبار   نفر بايد اين طور به چه دسته 35)ج(: بله اين 

 به صورت اجرايى واحد شروع به كار كند  

«العاالمين رب  هللالحمد  و آخر دعوينا انّ»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 تحليل و ترجمه عناوين ستون دوم جدول اوصاف ارزيابى كارايى صنعتعنوان جلسه: 

 64جلسه 

  فهرست مطالب

 2     مقدمه:

 2      الف: ارايه گزارش از جلسه كارگاه

 3      مندى نامگذارى عناوين تركيبى جدول سؤال نسبت به قاعدهب: 

 3      ترين وصف در حين معنا كردن و نامگذارى ج: سؤال نسبت به اصلى

 4      بعنوان احتمالى جديد در اثر اقتصاد بر انسان در ارضأ نياز عمومى« توسعه ارزى»طرح  - 1

 5     «مالكيت دولتى»بجاى « توسعه ارزى»نقد و بررسى جايگزين كردن  - 1/1

 8      و تأثير اين مفهوم در سطر اول جدول« صيانت»اى به معناى  اشاره - 2

 8      با توسعه، ساختار و كارآيى« اجتماع، اقتصاد و صنعت»تناظر اثر  - 3

 8      تبيين معنا و مفهوم الگوى اعتبارات و الگوى بخشى - 4

از طري  مطالعه رابطه توازن ارزى با چارخش عملياات   « توسعه ارزى»وكار بررسى معنا و مفهوم و ساز - 5

 9      توليد و مصرف

 14     «توسعه ارزى»بجاى « توسعه مشاركت اقتصادى»طرح احتمال جايگزينى  - 6

 16     «انسان صنعتى»بجاى « توسعه مشاركت صنعتى»بررسى احتمال جايگزين كردن  - 1
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 11      كار تأثير چرخش عمليات توليد و مصرف بر توازن ارزىنقد و بررسى ساز و  - 8

بررسى احتمال جايگزينى توسعه مشاركت سياسى، توسعه مشاركت اقتصادى و توسعه مشاركت صنعتى  - 9

 25      هاى اول، چهارم و هفتم از سطر افقى جدول در خانه

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى تاد و مشاور عالى : حضرت حجت اس - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/55/31تاريخ جلسه: 

 41شماره جلسه : 

  مديريت صنعتى مكان جلسه : سازمان

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

  پياده كننده: آقاى رضوانى

 ويراستار: آقاى ميرزائى 

 نژاد   عنوانگذار: آقاى حسين

  االسالم رضائى كنترل نهائى :حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/51/35تاريخ تنظيم : 

 1319/56/35تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

 مقدمه: 

 الف: ارايه گزارش از جلسه كارگاه 

براى  االسالم رضايى: بحث درباره تكميل جدول اوصاف ارزيابى كارايى صنعت بود كه در جلسه قبل حجت 

اثار اجتمااع    خانه جدول عناوينى ذكر شد و امروز در كارگاه سطر اول جدول، يعنى بخش افقى جادول  21

واثر اقتصاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت و هماهنگى عناوين در سه خانه اول كه اثر اجتماع بار انساان،   

ابزار وامكان بود مورد تواف  بود، خصوصاً در بخش اول كه بحث توسعه مشاركت بود انسان حضور اراده را 

ترين نيااز مطارح    بزار هم الگو به عنوان اصلىترين موضوع مالحظه كند و در بخش ا تواندبه عنوان اصلى مى

شد و دربخش امكان هم، سازمان چنين وضعى دارد، خصوصاً براى اينكه توسعه مشااركت بادون ساازمان    

شودو الگوى سازمان در اين سه سطح به عنوان رابطه بين توسعه مشاركت و سازمان است، ولى در  واقى نمى

خانه آخر روشن نبود  در بخش اول كه اثر اقتصاد بار انساان اسات    هماهنگى خصوصاً در  بخش اقتصاد اين

گيريها بر انسان در ارضأ نياز عمومى خود انساان اسات كاه     چون بحث اثر اقتصاد برانسان يعنى تأثير جهت

ذكر شد و بنا بود ثمره و اثر ارضأ نياز عمومى، صيانت باشاد و لاذا از آن تحات     تحت عنوان مالكيت دولتى

ميان نيامد، بلكه به نام مالكيت حاكمان و حكومتها بيان شاد  هرچناد در نظاام     كيت دولتى نامى بهعنوان مال

دارى ممكن است چند نفرباشند كه مالكيت را به عهده بگيرند اما در نظام سوسياليستى مالكيت دولتى  سرمايه

ن الگوى اعتبارات نيز روشن خودش هست  اثر اقتصاد بر ابزار هم تحت عنوا و در نظام اسالمى با قيد خاص

بود، چون الگوى اعتبارات اوالًمعناى جايگاه و ساختار دارد و ثانياً اعتبارات باه معنااى پاول باه كاار بارده       

شود، اما در اينجا معناى آن فراتر ازمسئله پول و مسأله اعتبارات است مثل بانك هنگام دادن وام به اعتبار  مى
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كارآمدى يا وزنى است كه آن فرد يا بنگاه در ساختار توسعه دارد، لذا بر  فكند، اعتبار سق اشخاص توجه مى

دهدولو شخص پولى در بانك نداشاته باشاد  معنااى فراتار از ارائاه وام       اساس آن بانك تخصيص اعتبار مى

دارى، سارمايه و در   شود كه فرضاً در نظاام سارمايه   اخذ مى الگوى اعتبارات است كه بر اساس الگوى شامل

هست  لذا اگر اعتبارات بر اساس اصالت سرمايه اسات،   ظام ديگرى، كار و يا نظامهاى اقتصادى مختلفى كهن

به شكل خاصى است و همچنين الگوى اعتباارات بار    كند و تأثير آن در مالكيت دولتى به يك شكل عمل مى

ساختارى باين مالكيات    اى و سازمان، نقش واسطه اساس كار به شكل ديگر است اين هم مانند همان الگوى

 دولتى دارد 

هام   در مورد بخش امكان كه به معناى سازمان اعتبارات بود اشكال شد و همان اشكال بود كه در بخش اول

در سازمان وجود داشت  چون ذكر سازمان در بخش امكان با بخاش اجتمااع و بخاش اقتصااد كاه باا قياد        

بخش صنعت هم سازمان با قيد خاص خودش وجود  شود، متفاوت است لذا بايد در خودشان ذكر مى خاص

باشد ولى اگر در بخش اجتماع سازمان وجود دارد در بخش اقتصااد نباياد ساازمان ذكار شاود چاون        داشته

 تواند تمام سازمانهاى ديگر را هم پوشش بدهد   آنجاست قابل تعميم است و مى سازمانى كه

 ركيبى جدول مندى نامگذارى عناوين ت ب: سؤال نسبت به قاعده

تاا وصاف در آن درهام ضارب شاد و باراى آن        3با توجه به اينكه اين جدول، جادول اوصااف اسات و    

گذارى شد آيا خود اين نامها بايد يك ناام عيناى در خاارج باشاند ياا خيار منتجاه هساتند؟          وصف، نام سه

ساازمان عناوان   گذارى بايدداراى چه خصوصياتى باشد؟ چون يك جا تحت عناوان ساازمان ذكار شاد       نام

ازأ براى آن پيدا كرد ولى توسعه مشاركت يك عنوان خاص براى ياك   توان در خارج مابه مى خاصى است كه

 اى استفاده كرد  نيست يعنى روشن نبود كه در نامگذارى عناوين جدول بايد از چه قاعده موضوع در خارج

  ترين وصف در حين معنا كردن و نامگذارى ج: سؤال نسبت به اصلى
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در  سئوال ديگر روى تطبي  اين نامها به آن عناوين سه قيدى بود چون هميشه در ضرب اثر اجتماع بر انساان 

ارضأ نياز عمومى، خود انسان و همچنين ابزار به خود ابزار و امكاان هام باه خاود امكاان معناا شاد يعناى         

شود ولى وقتاى ايان ساه     ه مىنيازعمومى امكان، در صورتى كه در جدول اوصاف باشد، به اثر اجتماع توج

شوند، بيشتر بخش آخر مد  نظر است كه بايد عنوان براى آن پيادا شاود يعناى اثار      وصف درهم منعكس مى

شود  با توجه باه اينكاه    اجتماع بر ابزاردر ارضأ نياز عمومى خود ابزار است و عنوان هم براى او انتخاب مى

ن در عنوان پيدا كردن نيز دو طرف قضيه مورد توجاه اسات   ترين وصف،خود اثر اجتماعى بود، بنابراي اصلى

باشد لذا فرضااً   آيد و پيدا كردن عنوان براى آن مورد توجه مى يعنى گاهى قيد آخرموضوع بيشتر در ذهن مى

شاود يعناى    در اثر اجتماع بر ابزار درارضأ نياز عمومى خود ابزار الگوى سازمان نياز عمومى ابازار بياان ماى   

عنوان عنوان سوم  6شود به يك معنا اين سؤال روشى است پس در مورد آن  مى قيد آخر انتخاب عنوان براى

بود، سازمان اعتبارات روشن نبود ولى باين عنااوين قبلاى همااهنگى نسابى       از اثر اقتصاد كه در بحث امكان

 وجود دارد  

االساالم   ارضأ نياز عمومى حجات   بعنوان احتمالى جديد در اثر اقتصاد بر انسان در« توسعه ارزى»طرح  - 1

والمسلمين حسينى: اگر با بحث بصورت نقضى برخورد شود، سؤال اين است كه چرامالكيت باياد در ايان   

 جا قرار بگيرد؟

 )س(: در بخش اقتصاد؟ يعنى سه عنوان قبلى اجتماع تثبيت شده هستند؟ 

شاود   اسات كاه اشاكال ماى    )ج(: فعالً مفروض اين است كه درست است و بحاث روى ساه وصاف دوم    

چرامالكيت؟ مگر قبالً توسعه مشاركت، تأمين عدالت و تضمين قسط در اثر اجتماعى ذكر نشد به چه دليلاى  

 گيرد؟ آيا چون در عناوين جدول جامعه اسم مالكيت دولتى بود؟!  دراينجا مالكيت دولتى قرار مى
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ر بخش اول اثر اقتصاد بر انسان در ارضأ نياازعمومى  )س(: به دليل اينكه در اينجا اثر اقتصاد مد  نظر بود و د

 مد  نظر بود 

 )ج(: خيلى چيزها بر انسان اثر دارد 

 ترين آنها بود   )س(: مراد اصلى

آيا سعى  ترينى كه معناى صيانت عمومى بدهد چرا مالكيت است؟ يعنى ترين آن است و اصلى )ج(: بله اصلى

شود باياد برگشات ومالحظاه     بر اين است كه مطلب از دست خارج نشود  بنابراين تا مطلبى جديد ذكر مى

مالكيات   عنوان توسعه را به توان كرد كه كجا شبيه مطلب بيان شده است و همان را جايگزين كرد  اما آيا مى

 است!!  اضافه كرد تا توسعه مالكيت دولتى شود؟ پس اگر نياز عمومى بحث توسعه است، در اينجا هم توسعه

 شود اصالً سطر اول، سطر توسعه است   )س(: خير با يك قيد توسعه درست نمى

توان چناد احتماال را كناارهم     شود؟ براى تفهيم مطلب مى )ج(: اگر سطر توسعه است اين عنوان چگونه مى

شود به نفى هماه ماردم اسات  صايانت ملتاى در برابار        تر مى ذكر كرد  فرضاً توسعه ارزى، وقتى ارز سنگين

شود يعنى اگر ريال ايران سنگين و دالر آمريكا سبك شود  مگر اعتباار اقتصاادى كشاور     ديگر حفظ مى ملتى

تر شدن ارز كشور از نظر  توان توسعه ارزى نوشت  سنگين مىشود؟ پس  برابرملتهاى ديگر با ارز شناخته نمى

كمى ياكيفى، يعنى پول ايران بازار جهان را پر كناد، هرچناد مالكيات آن ساهام اسات و باه فارض محاال         

هاى كشوراز آن كشورهاى مختلف باشد يعنى كشور توانسته است در شاركتهاى خاود كاار كناد و      كارخانه

ا را جمى كند لذا توانسته است پول كشور را سنگين كند و به دليل سنگينى در دني مديريت تحويل بدهد، پول

است آيا توسعه خود ارز در برابر ساير قدرتهاى اقتصادى صيانت عمومى است ياا   دنيا امكان رواج پيدا كرده

 نوع مالكيت آن با مالكيت عمومى و خصوصى و دولتى فرق دارد  سابك شادن   خير؟ بله، مالكيت است ولى
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برد  چارا توساعه    اقتصادى عموم را در برابر عمومهاى ديگر باال يا پايين مى پول در برابر پولهاى ديگر قدرت

 گيرى است   مشاركت كه توسعه حضور مردم در تصميم ارزى ذكر نشود؟ مثل توسعه

 « مالكيت دولتى»بجاى « توسعه ارزى»نقد و بررسى جايگزين كردن  - 1/1

 شود و الّا بايد دليل قانى كننده ذكر شود   ى مىاين هم توسعه اقتصاد

 )س(: مگر قرار نيست اثر اقتصادى بر انسان مالحظه شود؟

شاود،   ترند فرضاً اگر فردا دالر گران و رياال ارزان  شود، انسانها خوشحال )ج(: وقتى كه توسعه ارزى پيدا مى

 شود  اثر آن بر انسانها ملموس مى

 قتصاد بر ابزار دارد؟ چون توسعه ارزى به انسان اختصاص ندارد  )س(: اين چه فرقى با اثر ا

شاود و عاين ارز برابازار     )ج(: مالكيت هم عين همين است با اين كه تفاوت مالكيت دولتى يا خصوصى مى

 گذارد  اينجا ابزار آن هم، الگوى اعتبارات است و به معناى ابزار در صنعت نيست   اثر مى

 الكيت دفاع شد كه در مالكيت جنبه تصرفى انسان خوابيده بود  )س(: به اين دليل از م

 )ج(: اما ابزار در اينجا به معناى ابزار در صنعت نيست  

 دهد   )س(: خير در بخش اقتصاد معنا نمى

 )ج(: پس آيا توسعه ارزى اثر دارد يا خير؟

 )س(: اشكالى ندارد در مالكيت جنبه تصرفى خوابيده است  

)ج(: منتهى مالكيت ايستاسات و توساعه ارزى در تحارك اسات  چاون مالكيات سااختار اسات باه بياان           

 ديگرمالكيت نحوه رابطه انسان با جنس نيست و اين يك ساختار است  مگر ساختار به چه معناست؟ 

 شوند   )س(: همه قوانين ساختار مى
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اى آن مالكيت است  هيچ معنااى حركات درآن   كند يعنى زيربن )ج(: كه نسبت بين انسان و جنس را بيان مى

 نيست مگر اينكه چيزى به آن اضافه شود  

كناد و توساعه    مهندس دانشمند: اگر مفهوم مديريت با مالكيت همراه شود آياا ايان پوياايى را ايجااد نماى     

 كند؟  رامالحظه نمى

 سازى شود   )ج(: يعنى شبيه

ذكار   يت معنايى فراتر از مالكيت دارد آيا بهتار نيسات  )س(: خير بحث شد چرا مالكيت ذكر شود چون مدير

 شود؟ 

كه آيا  شود اشكال دوم اين است )ج(: اشكال اول اين است كه توسعه مالكيت يا توسعه مديريت كه ذكر نمى

سطح  ترين اصالً مالكيت به معناى همان اعتبار نيست كه خالصه آن پول است يعنى در شكل اجتماعى، عالى

چيازى   شود نماينده چاه  شود؟ يعنى وقتى پول در كشور چاپ مى ه خود پول )بنفسه( تعبير نمىمالكيت آيا ب

 است  

صاحبت   توان در مورد مالكيت بر اعتبارات )س(: به عبارت ديگر در اين جدول )اوصاف ارزيابى صنعت( مى

 كرد  

 )ج(: پس دولتى آن رها و مالكي ت اعتبارات شد  

ين است كاه مالكيات دولتاى بار اعتباارات اسات منتهاى ماالكيتى اسات كاه           )س(: در اينجا بحث بر سر ا

 بايدمديريت را همراه خود داشته باشد 

)ج(: سؤال دوم اين است آيا رابطاه ارز كشاور در برابار ارزهااى ديگار قطاى اسات؟ برابار دنياا سابك و           

ر، وزن مخصوص خودش را در شود يا اعتبا شود و آيا اين اعتبار هميشه اعتبار درونى خوانده مى نمى سنگين

كند؟ يعنى اگر اعتبار، داخلى طرح شود، دولتى، تعاونى و خصوصاى دارد ولاى اگار     جهانى پيدا مى اعتبارات
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گفته شداعتبار بايد وزن مخصوص خودش را در مقابل ساير ملّتها معين كند  آنگاه اگر قادرت تاأثير كااالى    

تر بود معناى آن اين اسات كاه غلباه     ند پول كشور اگر سنگينز بيشتر بود، حرف او ل را مى كشور بر ديگران

معناى اين است كه توقعات مردم در مصرف بيش از توقّعات آنها در توليد است مگر  دارد و اگر سبك شد به

 داد؟ راندمان مالكيت چيست؟  ورى چيز ديگرى را نتيجه مى مالكيت، جز امكان بهره

 )س(: اجازه تصرف 

 شود؟  )ج(: اجازه تصرف كه غايت آن چطور مى

 )س(: تا انسان از آن متمتّى شود  

هماه   شود كه خالصه شده ورى كه خريد ابزار و كاال و نيرو و امكانات كار مى )ج(: پس قدرت خريد يا بهره

شات،  تاوان او لاى را مالكيات نو    شود چگوناه ماى   آن است، مخصوصاً بعد آن كلمه الگوى اعتبارات ذكر مى

شود  اگر مالكيات   درحالى ابزار آن الگوى اعتبارات است و بعد در پايان نيز گردش عمليات اعتبارى ذكر مى

 شود؟ الاقل بايد الگوى مالكي ت باشد!  رسد، چگونه الگوى اعتبارات مى گيرد، وقتى به ابزار مى قرار مى او ل

را  عمومى صورت بگيرد تا توساعه مشااركت   )س(: بحث روى اين مطلب بود كه وقتى قرار باشد ارضأ نياز

 به وجود بياورد، حتماً دولت براى توسعه مشاركت، ابزار الزم دارد  

 گيرد   )ج(: عينيتى دارد، يعنى جنسى برابر اعتبارى قرار مى

 )س(: اگر مالكيت چيزى نباشد و قدرت تصرف نداشته باشد، توسعه مشاركت ممكن نيست  

نيست!  اى گوئيد در توسعه مشاركت اگر مردم رأى ندهند و قدرتى نباشد، وزارتخانه)ج(: مثل اين است كه ب

بنادى برابار توساعه مشااركت در      گويد كه بعد از آن كارخانه مال دولت نيسات! چارا در تقسايم    كسى نمى

شد  اموراقتصادى، مالكيت ذكرمى شود؟ چون مالكيت جزو عناوينى است كه بايد در ساختار بيايد! و اگر بنا

شود و در امكان آن مالكيت امكانات در بخش اقتصااد اسات     ذكرشود سازماندهى عينى آن مثالً مالكيت مى
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شود و مالكيت دولتى، تعاونى و خصوصى در خانه ساو م و در زيار    آنهم كارخانه و بنگاهها و غيره مى امكان

شده است الگوى اعتبارات يعنى رده  شود  فرضاً كه درست باشد اما الگوى اعتبارات ذكر ذكر مى بخش امكان

بخش اصلى است  سازماندهى اعتبارات نيز )يعنى گردش عمليات اعتبارى در يك الگو( به بخش  دو م، فرعى

 عنوان تابعى از مالكي ت ذكر شده است آيا مالكيت تابى سازماندهى اعتبارات است؟  سوم به

شاود ياا مالكيات اسااس الگاو در       مشخص مى كند وضى الگوى مالكيت يعنى وقتى شخص سازماندهى مى

 توسعه است؟ جريان

 و تأثير اين مفهوم در سطر اول جدول « صيانت»اى به معناى  اشاره - 2

 آقاى عليپور: اگر صيانت به معناى نوعى رابطه محدوده كشور با بيرون خودش باشد  

ى ملّت بيرونى است يعنى اوالًبراى )ج(: صيانت يعنى مصون بودن از آسيب، مصون بودن از آسيب حتماً برا

فارض   شود يعنى اثر اجتماعى بر آن حاكم است ثانياً اينكه براى كلّ ملّت هم بيرونى اقتصاد بيرونى فرض مى

 آيد؟  گويند آرأ عمومى باشد اگر نباشد چه مشكلى پيش مى شود  در توسعه مشاركت كه مى مى

 شود؟  ار مىد )س(: قدرت كشور براى مقابله با بيرون خدشه

شاود يعناى نحاوه گاردش عملياات و ساازماندهى از        دار ماى  )ج(: براى چرخاندن داخل كشور هم خدشاه 

شود فرضاً كشور تعص ب را به هر دليلى بااال بارود، ولاى حتمااً      رود  تحركات و انگيزشها ضعيف مى مى بين

ديگر اگر مردم هر روز، روزى آيد  به عبارت  شود يعنى توسعه مشاركت پائين مى نظرى ضعيف مى تحركات

ده مرتبه دعاو قرآن بخوانند و وظيفه خودشان بدانند بدون چون و چرا تسليم محض باالتر باشاند آنگااه در   

 شود  گيرد ولى توسعه ذهنى و فرهنگى در مردم پيدا نمى عمل انجام مى چنين صورتى

شاود،مثالً   يشتر متوجه درون مىشود كه ب )س(: دو فرض هست گاهى صيانت در بخش ساختارى مطرح مى

 شود  صيانت در برابر فساد داخلى يا در برابر خوشه دار شدن قدرت در ساختارهاى داخلى كشور مى



 ·····························································································  63 

 با توسعه، ساختار و كارآيى « اجتماع، اقتصاد و صنعت»تناظر اثر  - 3

ساختار  اثر اقتصاد مربوط بهاى كه در باال نوشته شد، اثر اجتماع مربوط به توسعه و  )ج(: يعنى اوصاف توسعه

 شود  و اثر صنعت مربوط به كارآمدى مى

 )س(: بله، اگر اثر اقتصاد اثر ساختارى باشد قاعدتاً نگاه آن به درون است  

)ج(: اگر كسى با اين فرض به درون نگاه كند و الگوى اعتبارات را هم در وسط به عناوان ابازار قارار دهاد     

 شود؟ عتبارات است، مالكيت مىآياچيزى كه حاكم بر الگوى ا

 تبيين معنا و مفهوم الگوى اعتبارات و الگوى بخشى  - 4

مناابى    )س(: در مورد واژه الگوى اعتبارات بحث است چون اگر منظور از الگوى اعتبارات، الگوى تخصيص

 مالى و پولى باشد  

 صيص است  )ج(: الگوى جاپ اسكناس است نه الگوى برنامه  مفهوم الگوى برنامه تخ

 )س(: پس مراد تخصيص نيست؟ 

تاأمين   دهد  الگوى برنامه در بخش قبلى در )ج(: خير، الگوى اعتبارات غير از الگويى است كه تخصيص مى

  عدالت، الگوى برنامه در اثر اجتماع است اما درست است يا خير؟ فعالً جاى بحاث نيسات، چاون هميشاه    

 انى است  مفهوم برنامه تخصيص مقدورات به حلّ مو

مالى   توان منابى )س(: پس مراد از الگوى اعتبارات، الگوى تخصيص منابى مالى و پولى هم نيست مثالً آيا مى

 و پولى را به الگوى تخصيص اضافه كرد؟ 

  خانه اول سياسى شد آيا الگوى برنامه بايد الگوى سازماندهى باشاد كاه در بااال نوشاته     9)ج(: مثالً اگر كل 

 برنامه در اينجا يعنى چه؟ اين الگوى دوم چيست؟ اقتصادى است يا سياسى؟ ساازمان در آنجاا  شد  الگوى 

 سياسى است  
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بنادى    شود و بايد اين دسته تواند اقتصادى باشد يعنى به كل جدول اشكال وارد مى )س(: الگوى برنامه نمى

 رعايت شود  

هاوم تخصايص اعتباارات هماان ساازمان باه       )ج(: اگر اين گوناه اسات آياا برناماه در كلياه ساازمانها، مف      

 حدودوظايف و اختياراتى نيست كه معين شده است؟

 است   شود كه در يك زمان چه مقدار انسان، چقدر پول و چقدر امكانات الزم )س(: بله، در برنامه معين مى

برناماه   الگاوى  شود والّا اگار  )ج(: پس اين الگوى برنامه بخشى يا الاقل سازمان خاص )سازمان سياسى( مى

اقتصادى يعناى الگاوى تخصايص اقتصاادى باراى كال باشاد جااى آن اينجاا نيسات بلكاه باياد مفهاوم              

 اى در اينجا بيايد كه با بخش سياسى بسازد  در اين صورت در خانه مقابل    برنامه الگوى

 )س(: مراد الگوى بخشى است؟ 

 )ج(: بله آيا بايد اينجا الگوى بخشى باشد؟ 

 ناسب با الگوى برنامه باشد  )س(: كه مت

 شود؟  )ج(: يا اينكه نبايد باشد  براى كل كشور چگونه تخصيص داده مى

از طري  مطالعه رابطه تاوازن ارزى بااچرخش عملياات    « توسعه ارزى»بررسى معنا و مفهوم و سازوكار  - 5

 توليد و مصرف 

كن است صيانت حفظ شود فرضااًاگر  گردد چگونه مم مجدداً بحث به سطر اول روى صيانت عمومى بر مى

توسعه، اجتمااعى و سااختار، اقتصاادى فارض شاود آياا اقتصااد، توساعه نادارد؟ كارآمادى هام صانعت             

 شود و هيچ رشدى در كار نيست يا اينكه بنا بود توسعه صنعت سازماندهى شود؟  مى فرض

 رزى ممكلكات يعناى قادرت   )س(: اگر منظور از صيانت، صيانت بيرونى باشد باا افازايش ماداوم، تاوان ا    

 كند   اقتصادى كلّ كشور نسبت به بيرون افزايش پيدا مى
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بدسات   شود؟ يعنى اگر قدرت بهينه كردن رود تضعيف مى )ج(: آيا وقتى قدرت پولى نسبت به داخل باال مى

 تر شد آيا معناى آن اين است كه مصرف مردم بيش از توليد آنهاست؟  آمد و پول كشور سنگين

 تواند    تر شد، نسبت به داخل مى ر پول سنگين)س(: اگ

 )ج(: اگر مصرف ملّت بيشتر از توليدشان شد  

 شود   )س(: پول سنگين نمى

 شود اگر مصرف آنها كمتر شد آيا وضى داخلى اقتصاد بد است؟  )ج(: پولشان سبك مى

 تواند توليد آنها بسيار زياد باشد   )س(: خير مى

 شود  وقتى نسبت توليد افزايش پيدا كرد و پول سنگين شود آياا وضاى اقتصااد در    )ج(: وقتى توليد زياد مى

 داخل بد است؟ 

 تواند باز هم خيلى خوب باشد   )س(: خير مى

توان يك دوره گذار در داخل كشور فارض كارد كاه هجام تولياد       )ج(: آيا فرض بد شدن هم دارد؟ آيا مى

 نكه بتواند در ارز خود با بيرون رقابت كند  ناخالص ملّى و تكنولوژى باال برود، براى اي

آياد در ايان دوره گاذار كشاور از حالات مصارف گراياى در جامعاه باه           )س(: وقتى دوره گذار پيش ماى 

 -رود در اين جامعه در دوره گذار به جاى اينكه پولها به سمت مصرف بارود   محوري ت توليد بيش مى سمت

انداز برود كه الزمه اين كاار   گذارى و پس بايد به سمت سرمايه -رد توليد متناسبى هم وجود ندا در حالى كه

سال بايد اين دوره تحمل  15گفتند  دوره رياضت اقتصادى است  كه اقتصاد دانهاى داخلى مى گذشتن از يك

 شود  

ون باد  تواند تحرّك داشته باشد؟ يعنى آيا پاس اناداز   )ج(: رياضت اقتصادى اگر ايجاد انگيزش نكند، آيا مى

 گذارى و باال بردن مصرف، امكان دارد؟  سرمايه
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 )س(: پس انداز بدون باال بردن مصرف؟ 

درسات   شود يا خير؟ ميل يعنى آيا تحرك به وسيله انگيزش باه مصارف   گذارى انجام مى )ج(: بله آيا سرمايه

 شود   آيد، پول كشور هم سنگين تو نمى شود كه در اين صورت مصرف پائين نمى مى

اى است كه در آن مرحلاه تولياد پاائين اسات      گذرد  مرحله را در يك فرآيندى كه از اين مرحله مى)س(: چ

اى  سد  سياست دولات ايان اسات كاه ماردم باياد دوره       ومصرف باالتر از توليد است ولى بعد به جايى مى

 رابگذرانند و مصرفشان را هم بسيار پائين بياورند  

گااذارى كننااد، آيااا از طرياا   لهااا را جمااى كردنااد تااا ساارمايه)ج(: خااوب اگاار مصاارف پااائين آمااد و پو

 رود يا خير؟  كنند يا خير؟ آيا در اين صورت مصرف باال مى پول را به مصرف تزري  مى گذارى سرمايه

بيشاتر   چرخد كه هميشه نسبت افزايش توليد به نسبت افزايش مصارف  )س(: بله اما چرخش پول بنحوى مى

 باشد  

 ورت وضى داخلى بد است؟ )ج(: آيا در اين ص

 رسد بد نيست اما اين دوره گذار بد است؟  )س(: خير وقتى به آنجا مى

 كنند؟  )ج(: در دوره گذار پول كشور را كه پنهان نمى

كناد و آن پاول تباديل     اناداز ماى   توماان در مااه پاس    15555گذارند  مثالً هر فردى  )س(: خير در بانك مى

 شود   سرمايه مى به

 آيد  ماند تا خوب باشد سرمايه بالفاصله به بازار مى سرمايه كه راكد نمى)ج(: 

 شود   )س(: بله و تبديل به توليد مى

 دهد كه ح  مصرف درازاى توليد است   )ج(: يعنى مجدداً ح ّ مصرف مى
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توساعه   )س(: بله اما اين ح ّ مصرف بستگى به سياستهاى حاكم دارد  سياست حااكم امكاان دارد، سياسات   

توليد نياز   صادرات يا سياست جايگزينى واردات باشد  در توسعه صادرات امكان دارد حتى به نسبت افزايش

 ايد ولى ح  مصرف نداريد   ح ّ مصرف ندهد و به مردم بگويد توليد كرده

 دانشمند: يعنى به جاى اينكه محصول مصرفى توليد كنند مرتباً جاده بسازند  مهندس 

دست   گذارى به شود و سرمايه گيرد يا خير؟ و پولها خرج مى سازى دولت افراد را به كار مى )ج(: آيا در جاده

 رسد يا خير؟  مردم مى

 گذارند   اندازمى را به حساب پس دهد ولى بيشتر آن )س(: خير پول كمى را با قدرت مصرف كم به مردم مى

سارمايه   انداز به معناى تراكم گذارى( سود ندارد، پس انداز كه بنفسه )منهاى سرمايه )ج(: سؤال اين است پس

 كه نيست!؟

 شود  گذارى مى اندازى كه تبديل به سرمايه )س(: خير پس

ماردم   است يعنى حتى اگر پولها را باه گذارى بميان آمد يعنى وارد بازار مصرف شده  )ج(: هرگاه اسم سرمايه

آياد   بدهند تال كانال حفر كنند و فردا آنرا پر كنند  اين پول تراكم ندارد و مانند منباى طبيعاى باه باازار ماى     

كسانى پول گرفتند كه كانال حفر كنند و كسانى پول گرفتند كه آنها را پر كنند اين ديگار فارض نهاايى     يعنى

اناداز اگار باه مفهاوم ورود      شود اين است كه پس كه در ذهن براحتى متبادر نمىآيد مطلبى  است به نظر مى

گذارى بايد به صفر تبديل بشاود   انداز و سرمايه مجددبه بازار نباشد )آنهم نه ورود با تأخير(، زمان بهينه پس

گفت  توان يعنى بايدپول بچرخد و فقط مديري ت بشود اگر پول بچرخد يعنى ح  مصرف چرخيده است، مى

انداز  مصرفى براى تحريك ايجاد كرده است تنها فرقى كه در اقتصاد خرد با برگشت پول به طرف پس طبقات

شود پاول بالفاصاله    گذارى بزرگ انجام مى است كه طبقات مصرفى ايجاد شود چون وقتى سرمايه است، اين

شاود و تحارك بااالتر     مى آيدولى بدون طبقه نيست چون وقتى طبقه درست شد موجب انگيزش به بازر مى
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ميليون تومان و به افراد ديگر به ترتيب ماهى ياك ميلياون توماان، صاد هازار       5كسى ماهى  رود فرضاً به مى

شود و فرمان حركتها به دسات   شود اينها منشأ تحرك جد ى مى تومان و پنجاه هزارتومان حقوق پرداخت مى

 آيد   مى

شور با اين نگاه اين است كه اجازه مصرف را به كساى كاه كاار    آقاى عليپور: منتهى تفاوت جريان جارى ك

 دهد   كند، مى وتالش مى

 )ج(: در يك سازمان  

 گذارى كند نه اينكه فقط مصرف كند   دهد كه سرمايه )س(: ولى برابر مصرف آن اجازه مى

گاذارى   سرمايه  )ج(: لقب سرمايه گذارى در موضعهاى مختلف بايد تعريف شود فرضاً اگر از چهار طرف به

هيچ اثارى   كند يا توجه شود اينگونه نيست كه اجازه به صددرصد تبديل شود ولى آيا بازار مصرف را كم مى

 شدن انرژى است   گذارد  سرمايه اگر متراكم بشود و نچرخد، تلف روى آن نمى

 تواند مصرف كند   كند و مى )س(: خير با سرمايه كاال توليد مى

حتّى در  دهد شود يعنى سرمايه در حال هزينه شدن است يعنى ح ّ مصرف مى  توليد مى)ج(: خير وقتى كاال

  آنجايى كه كااليى توليد شده قابل مصرف نيست بلكه قابل فروش است  اما پولهايى كه خارج شاد تاا ايان    

د  فقاط  رسا  جنس به وجود آمد از استحصال از منبى تا مزد دادن به اين جنس، اين پولها به دست افاراد ماى  

گذارى صورت مى دهد، نظام دادن به گردش اعتبارات است مفهوم اينكه پول باه   كه دولت در سرمايه  كارى

ياباد كاه    گذارى كند يعنى امضأ كند كه به ساختن چه چيازى وام تخصايص ماى    و دولت سرمايه بانك بيايد

در اين رده است اين مقدار و به  دست دارد و در چيزى كه قرار است ساخته شود به آقايى كه الگويى نيز در

گذارى، انگيزش نباشاد يعناى در    يابد يعنى اگر خاصيت سرمايه مقدار پول تخصيص مى  تر اين شخص پائين

دهد  وقتى اختالف طبقه درست شد، آنوقت آقاايى   نباشد، در مصرف هيچ رخ نمى  واقى مديريت در گردش
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اى بسازد چه در واردات چه در صادرات براى  خواهد خانه ىحقوق گرفته است م  ميليون تومان ماهيانه 5كه 

شاود    شود، مصارف كام نماى    كند  مصرف به همان اندازه مصرف مى پيدا مى تحريك كردن ديگران حضور

قرار گرفته است يعنى اگر راندمان مصرف در سبد جمى شاود چيزهاايى     نهايت اينكه توزيى ثروت در شيبى

هازار توماان اسات كاه     555مصرفى است سنگ سيلس ايتاليايى متارى    سم آنكه از خارج وارد شده است ا

گاذارى حجام    شود  باه بياان ديگار سارمايه     سبز يا بنفش نمايان مى  شكل انسان مثل آئينه در آن با موجهاى

كند اگر حجم مصرف كم نشد معناى آن اين  بندى مى طبقه كند بلكه نوع مصرف را مصرف را در كل كم نمى

تاوان گفات نحاوه تركياب مصارف       شده است بلكه مى  توان گفت مصرف كم ر مبادله ارزى نمىاست كه د

 عوض شده است  

 گذارى و مصرف به معنااى مصارف تقسايم كارد     توان مصرف را با اين نگاه به مصرف در سرمايه )س(: مى

 خرد   ورى مى يعنى براى بهره

بخرد،   ت توليدى دارد يعنى اگر فردى كاغذ باد همخرد به همان اندازه سفارشا )ج(: هر مشترى كه جنس مى

 كند   توليد كننده كاغذ باد را تشوي  به درست كردن كاغذباد مى

 كند   شود در حالى كه توليداتش را صادر مى )س(: در اين صورت كشور بصورت بسته مالحظه مى

آن اين   شود معناى تر مى ينشود؟ بلكه وقتى ارز سنگ )ج(: صورت مسأله چيست؟ مصرف داخلى كه كم نمى

توازن   تر شدن پول درست شده است يعنى قرار است رابطه بين است كه تناسبات مصرفى متناسب با سنگين

 ارزى و چرخش عمليات توليد و مصرف درست شود  

 اى؟  االسالم رضائى: بر چه پايه حجت 

 )ج(: بر پايه اعتبارات  
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باه    دارى است  يعنى توازن ارزى آمريكا نسبت به عنوان قطب سرمايه)س(: تحق  عينى اين مثال در آمريكا 

 كشورهاى ديگر، برترى دارد  يعنى آيا مصرف مردم در آنجا كمتر از توليد است؟ 

 )ج(: حكومتش بر حجم توليد است  

 )س(: اگر به لحاظ ميزان مصرف نگاه شود باالترين سطح مصرف را در عالم داراست  

او  ليوان چايى بخورد ولاى تولياد   15بين توليد و مصرف است  يعنى ممكن است يك نفر )ج(: مراد نسبت 

  ليوان چايى باشد  ممكن است كسى يك ليوان چايى بخورد ولى توليدش برابر نصف ليوان چااى  155برابر 

 كند لذا پولش سبك است   باشد  لذا نبايد گفت شخص كم مصرف مى

 در رابطه ارزى وجود دارد آمريكا توليدش بيشتر است  )س(: بله يعنى بخاطر توازنى كه 

عبارت   شود وضعيت پول چگونه است  يعنى به )ج(: اگر نسبت بين توليد و مصرف مالحظه شود معلوم مى

 ديگر اگر داخل لوله الستيكى آب حركت كند و واردات از يك طرف و يكى هم صاادرات از طارف ديگار   

رود  اگار كشاور از    مد معناى آن اين است كه در لوله آنطارف كمتار آب ماى   باشد، اگر لوله واردات پائين آ

شود اگر در توازن بين صاادرات و واردات كشاور بيشاتر باه دنياا       طلبكار نشود كه پولش گرانتر نمى  خارج

 باشد معناى آن اين است كه حجم مصرف كمتر از توليد است    صادرات داشته

 « توسعه ارزى»بجاى « توسعه مشاركت اقتصادى»طرح احتمال جايگزينى  - 6

  گذارى كند باه ايان معناا اسات كاه باه       )س(: بله اما اين حرف اشكال دارد كه كشور هر چقدر هم سرمايه

 مصرف بها داده است  

  رات اصال گذارى چگونه است؟ اينجا گردش اعتبارات چگونه است؟ اگار گاردش اعتباا    )ج(: نحوه سرمايه

  يابى كند كه وضعيت مالكيت در حال توسعه است آيا توسعه ارزى الگوى گردش اعتبارات ليستى را معين مى

 است يا در حال ضعف؟ 



 ·····························································································  06 

اندازهاى  پس  آقاى عليپور: البته قبالً همين بحث مطرح شد، در اعتبار دادن بانكها، اوالً بانك مسيرى است كه

مالكيات آنهاا    كه مبناى اعتبار دادن، ميزان قدرت ماالى و  -به انسانهايى  شود و ثانياً كوچك در آن جمى مى

 از افزايش    شود و همين باعث مالكيت بيشتر و اعتبار بيشتر است يعنى نوعى اعتبار باالترى ارائه مى -هست 

 شود   )ج(: افزايش كمى ثروت، اگر اين افزايش، بصورت كيفى قرار بگيرد توسعه ارزى مى

  تواند افزايش و تمركز سرمايه خصوصى دسات افاراد باشاد و باه     ه مدل اعتبار دادن بستگى دارد مى)س(: ب

 ايجاد طبقات و افزايش فاصله طبقاتى بيانجامد 

 تواند احتماالت مختلف باشد  )ج(: بحث روى تالزم منطقى اين سه خانه با هم است  و اال مى

 خانه وسط )همين اقتصاد( به معناى الگوى نظاام پاولى اخاذ    االسالم رضايى: آيا الگوى اعتبارات در حجت 

 شود  البته قرارگيرى آن در اينجا فراتر از سياستهاى پولى بود   مى

الگاوى    )ج(: اشكالى ندارد الگوى اعتبارات چيست؟ سياست پولى غير از الگاوى اعتباارات اسات  معنااى    

 شاود، نسابت متغيرهاا چگوناه باشاد؟ اسام ايان را        اى كه درست مى اعتبارات در بانك اين است كه معادله

  كنناد ساپس كاارى انجاام     ريزى مى گذارند بر اساس آن الگوى ارزيابى، شناسايى و برنامه سياست پولى نمى

 دهند كه اسم آن سازماندهى اعتبارات است فعالً ابتداى كار بايد معلوم شود  آيا توسعه ارزى اصال قارار   مى

 گيرد يا مالكيت؟  مى

تارين   اصلى  گيرد اگر توسعه ارزى به عنوان : توسعه ارزى خود معلول چه چيزى است كه ابتدا قرار مى)س(

 متغير در اينجا قرار نگيرد يا خودش حاكم و علت است يا محكوم و معلول است  

بهينه   )ج(: در ابتداى كار هميشه نقطه بهينه معلول چيزهاى خرد است ولى بر تغيير خرد حكومت دارد  نقطه

  كناد، يعناى تنظايم نسابت     در هر دستگاهى معلول از منتجه نتايج خرد است ولى حكومت دارد و بهينه ماى 

اى در  درست است كه برآمده از خردها است ولى بر بهتر كردن وضعيت خردها حكومت دارد و هار منتجاه  
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  شود ولى منتجه ثابات  مى شود و يك منتجه فرض كلى مثالً در شناسائى وضعيت حب ه قند اجزاى ذكر مى هر

  شود تاا باه   شود يعنى علت و معلول خطى فرض نمى نيست  اگر نسبتها اين طور شدن، درون آن عوض مى

شود كه قطعاً تأثير يك كل بر اجزا بايش از اجازا    اصالت ماهيت برگردد بلكه به صورت يك كل مالحظه مى

 است هرچند كل متقوم به اجزأ است   بر كل

چيازى    نحوه برخورد با بحث براى جلسه و براى مدل سازى درجه يك است يعنى نبايد به سادگىنفى اين 

برقارار    را پذيرفت و فقط به تنظيم شدن ابتداى عناوين و همخوانى آنها قانى شد، چون بين اينها بايد نسبت

  صادى ذكر شاد  ولاى هايچ   شود  بنابراين عنوان مالكيت يكبار جزو امور اجتماعى و يكبار نيز جزو امور اقت

 خانه به ارز نيست   9اشاره در اين 

 )س(: خانه وسط كه اثر اقتصاد بود از سنخ قوانين فرض شد  

كاار   هاى ضد آن نيز نوشته شود نه اينكه همان عنوان تا آخر شود، بايد گمانه )ج(: وقتى يك گمانه نوشته مى

 پيشن برود  

 تا معلوم شود، هماهنگ يا ناهماهنگ است  اى بايد تا آخر برود  )س(: هر گمانه

 توان آنرا نقض كرد   )ج(: خير! اگر هماهنگ نبود مى

  شود اگار ناهماهناگ باود در هماان بخاش اول متوقاف       )س(: خير، در مرتبه اول هماهنگى آن مالحظه مى

 رسد كه آيا گمانه قويترى وجود دارد يا خير  هاى بعدى مى شود سپس نوبت به گمانه مى

لقاب    ج(: آيا مسأله ارز امرى عمومى است يا خير؟ يعنى عموم مردم در اداره سياسى شركت دارند و به آن)

يا   دهند  آيا عموم مردم در قو ه و قدرت پول شركت دارند  ناخالص ملى لقب چه چيزى توسعه مشاركت مى

 چه كسى است؟ 

 )س(: حضور مردم در صحنه اقتصاد است  
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 كند؟ بياورند تا چه كار كنند  سطح توليد ناخالص ملى چه چيزى را معين مى )ج(: مردم پول بدست

 كند   )س(: توان ارزى آن مملكت يا توان پولى را معين مى

 )ج(: آيا به منزله توسعه مشاركت، حضور مشاركت اقتصادى مردم نيست؟

  اركت اقتصاادى ماردم  )س(: چرا يعنى هر چه توسعه ارزى بيشتر شود معناى آن اين است كاه توساعه مشا   

 بيشتر شده است  

اجتماعى   مهندس دانشمند: در اين صورت بايد توسعه مشاركت قيد اجتماعى بگيرد تا اولى توسعه مشاركت

 شود   شود و دومى مشاركت اقتصادى مى

 )ج(: زيربخش اقتصاد هست آيا الزم است اين قيد اضافه شود  

حقيقات   يشرفت ارزى به مشاركت اقتصادى مردم قيد خورد، در)س(: خير منظور اين است كه اگر مفهوم پ

 در اولى، مشاركت اجتماعى يا در درون آن هست يا باالخره بايد به آن قيد زد 

 تاى اجتماعى هست درون آن هست؟ 9)ج(: يا چون زيربخش 

 يرد منتهاى باا  گ )س(: در اينجا نيز به جاى توسعه ارزى يا هر چه كه هست، عنوان توسعه مشاركت قرار مى

 مفهوم اقتصادى است  

 « انسان صنعتى»بجاى « توسعه مشاركت صنعتى»بررسى احتمال جايگزين كردن  - 1

  گيرد چون با انسان رابطاه دارد و معلاوم اسات كاه در بخاش      در بخش صنعت نيز توسعه مشاركت قرار مى

  مشخص شود آنوقت بايد فكار كارد كاه   تر  صنعتى هست  اما اگر قرار باشد براى اين سه قيد، سه نام خاص

 شود و يا مشاركت صنعتى كه مرتبط با انسان اسات،  مشاركت اقتصادى با چه مفهومى و چه لغتى خاص مى

چون اگر قرار باشد مشاركت انسان توسعه پيدا كند بايد حتماً در سه بعد توسعه پيادا كناد تاا مشااركت در     

توان اسم اين خانه را توساعه صانعت قارار داد اماا كيفيات       اقتصاد و صنعت حاصل شود يعنى نمى اجتماع،



06  ······························································································································································  

نداشته باشد يا توسعه مشاركت باشد ولى با مشااركت خارجيهاا و ملات ديگارى باشاد و       مشاركت وجود

ميلياون دالر قارض    15پيدا كند يا در بخش ارزى اگر كشورى مثل آمريكا باه انساان     صنعت آن هم توسعه

رود چاون ارز   بخشد بالفاصله ارز آن كشاور بااال ماى    ولهايى كه به اسرائيل مىپ  بدهد يا پول را ببخشد مثل

رود پس ممكان اسات مفهاوم ارز آن     سالها كه بخواهد بچرخاند باال مى ديگرى وارد آن كشور شده است تا

است ممكن است اقتدار آن بر عكس پائين آمده باشد يعنى اگار از   گريباال رفته باشد ولى چون تبعه جاى د

يك مشاركت اقتصادى و يك روند صحيح قضيه است و اال اگر   شود به مفهوم توسعه قيمت ارز صحبت مى

كشور پائين بيايد ولى اين به اين مفهوم نيسات كاه ممكان     اى ارز خود ارز باال رفت بعيد نيست كه در دوره

شده باشد مثل بحث رياضت اقتصادى كاه مطارح    است يك كشور در آن دوره دچار آسيب جدى اقتصادى

 شد و روى آن بحث جدى نشد  

 نقد و بررسى ساز و كار تأثير چرخش عمليات توليد و مصرف بر توازن ارزى  - 8

 )ج(: اگر روى آن بحث شود و از ابهام خارج شود بهتر است  

 دهد   داتى را انجام مى)س(: بحث روى اين بود كه كشورى در يك دوره با يك جمعيت ثابتى، تولي

 )ج(: به نسبت جمعيت نه اينكه جمعيت ثابت باشد  

و  كناد  اى در حال توليد است يكمرتبه سياست خود را عاوض ماى   )س(: بله جمعيتى وجود دارد و در دوره

  گويد من االن تمام قدرتم را به جاى اينكه بيسكويت و دستمال كاغذى توليد كانم باه تولياداتى متمايال     مى

 آيد   كنم كه مرتباً از آن كارخانه به وجود مى ىم

در   )ج(: در اين قسمت روى سوال مطرح شده دقت نشد هرگاه هر پولى براى هر جنسى به بازار بيايد البتاه 

  تاوان  شاود ماى   اليه پول، مصرف است يعنى تنها پولهايى كه در كشور براى ابزار خارج ماى  بازار ايران منتهى

 گفت مصرفى نيست  
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 )س(: تا از مصرف چه تعريفى ارائه شود  

آنهاا    خرند پول ساز بيسكويت مى سازى، كارگران جاده كند نه بيسكويت )ج(: كشور براى جاده پول خرج مى

 رود بيسكويت داخلى باشد يا خارجى  براى سفارشات توليد مى

  هماه پولشاان را بيساكويت    گرفتناد  تومان حقوق مى 1555)س(: خير اين طور نيست فرضاً زمانى كارگران 

توماان   555گذارند كاه كارگرهاا هازار توماان بگيرناد ولاى بايش از         خورند ولى از اين به بعد قرار مى مى

دهناد از   گردانند يعنى مصرف بيسكويت را كاهش ماى  نخرند پانصد تومان بعدى را مجدداً بر مى  بيسكويت

 كنند   و مهره درست مى  اين به بعد پيچ

را   كند و پولش شود تا روى آن بيشتر دقت شود كسى كه پيچ و مهره درست مى اً سؤال تكرار مى)ج(: مجدد

 كند   دهد  شخص ديگرى اين پولها را براى بيسكويت خريدن خرج مى گذارى قرار مى در سرمايه

 كند   كرد اين دفعه پيچ و مهره توليد مى )س(: خير همان كارگرى كه بيسكويت توليد مى

و   شود و براى ساختن پايچ  گذارد پول دِپو نمى كند پولش را در بانك مى سى كه پيچ و مهره توليد مى)ج(: ك

  كنند هزينه مصرفى دارند  مجدداً پول به نسابت باه   آيد و خوردنى نيست كسانى كه اين را توليد مى مهره مى

كنند اماا   دارند و ماشين درست مى شود  چهار نفر ديگر اين طرف قرار گذارى مى گردد و سرمايه اينجا بر مى

توان مديريت كرد، مصرف در آن بخشاى كاه باه خاارج      هزينه مصرفى دارند يعنى چرخش پول را مى اينها

توان گفت كم شد يعنى كارخانه ابزار مصرف كارده اسات  پاول داده و     توان ديد و نمى موازنه مى رود در مى

 ف شده است پول او در توازن ارزى مصر ابزار آمده است و

 تواناد  شاود  مصارف ماى    گذارى مصرف نماى  گذارى خارج از الگوى سرمايه هيچگاه پول در مفهوم سرمايه

هازار توماان    155مصرف داخلى باشد يا خارجى  يعنى در توازن ارزى قابل مالحظه است  فرضاً كاارگرى  

ك گذاشات باناك بالفاصاله    هزار توماان در بانا   55كرد حاال  گيرد و همه آن را خودش خرج مى مى  حقوق
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تومان خرج كردناد و مجادداً    555كارگر قلم ساختند و هر كدام  5كارگر داد و آن  5را به   پنجاه هزار تومان

كند معناى آن ايان اسات    دهد و كارخانه وارد مى شد  حتى وقتى كه كشور پول مى  جمى آن صد هزار تومان

 يد حل شود  است  اين ابهام با  كه مجدداً مصرف ملى كرده

 )س(: در اين فرض همواره اختالف پتانسيل براى تحرك عامل اشتياق باه مصارف و اخاتالف طبقااتى بار     

گردد در صورتى كه واقعيات موجود در خيلى جاهاا، اخاتالف پتانسايل حتاى باه تعصابات ناژادى بار          مى

د در يك آپارتمان هفتااد  كن گذارى مى مثالً صاحب يك شركت بزرگ ژاپنى كه در همه چيز سرمايه گردد  مى

 كند   مى  مترى زندگى

 دهد  كند بلكه پول در چرخش، كار مصرف را انجام مى )ج(: اصالً او مصرف نمى

 )س(: سپس ميزان مصرف ملت ژاپن به ميزان توليد آنها بسيار درصد كمى دارد  

 حجم مصرف است  كند حجم توليد به نسبت كمتر از )ج(: به همين دليل هم پول آنه قوت پيدا مى

 )س(: حجم توليد بيشتر است  

 شوند  مى شود در قوت ارزى اگر مردم بيشتر از توليد مصرف كنند بدهكار )ج(: بله اين منشأ قوت ارزى مى

مصرف  االسالم رضائى: در چرخش اعتبارات، مگر ممكن است اعتبارات بگردد و توليد زياد بشود و حجت 

 اى كه ترسيم شد فرضاً جامعاه باه قلام، خودكاار و     مكان دارد؟ در اين چرخهانجام نگيرد آيا چنين چيزى ا

گاذارى كناد و چيازى     اى احتياج دارد باالخره هر جايى كه بخواهد كشور اين پول را سارمايه  كالهك هسته

 كنند به آب و نان احتياج دارند  شود افرادى كه اين را توليد مى توليد

 گاذارى يعناى پاس از ياك فاصاله كوچاك توليادى يعناى مجاددًا          )ج(: اصل صحبت همين است سرمايه

گذارى در مصرف  اتفاقاً نظريه كينز درباره مصرف، بر همين موضوع استوار است دو قسامت حارف    سرمايه

پول با زمان و بهره كه به معناى توسعه پول است كه به معنااى افازايش    - 1بايد مورد دقت قرار بگيرد  كينز
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اصالت مصرف بودن آن است گاهى است مؤمنى روبروى يك كافر قرار دارد كاافر هام    - 2نيست  كمى ربا

افتد!! قضيه اين  گويد اين آدم شل و سست است و يك مشت به او بزنم مى است و مؤمن مى عمروبن عبدود

قدرت حرف فرد مقابل را شناخت  بله چهار بازار را سااخته اسات و ايان گوناه عمال        طور نيست! بايد كه

گيارد زماان را برابار خاود توساعه پاول        معمولى كرد زمان را كينز برابر با روز نمى  كند! نبايد به آن نگاه مى

 داند   مى  گيرد  پايگاه آن را هم مصرف مى

 شد؟ )س(: مگر پول در زمان ضرب نمى

  محلاه  تواند ضربدر زمان خودش شود نه ضربدر زمان سال و ماه  سال و مااه مرباوط باناك شاعبه     )ج(: مى

 است 

 كند   شود و مفهوم پيدا مى )س(: پول در زمان گردش خود، ضرب مى

 )س(: مگر پول ضربدر زمان، مفهوم ربا نيست  

 تواند كارى بكناد  كند و او نمى )ج(: از آن زاويه نيست يكبار صرافى است در بازار قم كه پول را حساب مى

  شود   ه بار در سال شد قطعاً مفهومش عوض مىو پول چاپ كند اما اگر زمان چرخش آن فرضاً پنجا

 آقاى عليپور: افزايش توان ارزى آيا قدرت مديريت در ارز است  

گاردد و   مى  )ج(: سازماندهى اعتبارات پس از الگو داشتن يعنى معادله داشتن  آيا مديريت عينى، يعنى تطبي 

 كند   رود، چون معادله تنها هم كار نمى جلو مى

هميشاه   كسانى كه بر ارز خودشان مديريت داشته باشند و بخواهند در مقابل يك پاول بيگاناه   )س(: هميشه

 قيمت ارزشان باال برود، مثل آمريكا 

  شود  هرگاه افزايش كيفى پول به نفى كشور كنتارل شاود باياد گساترش كماى آن      )ج(: گسترش آن زياد مى

گذارند باال برود و  كنند و نمى ى نرخ پول را مواج مىتر گردد يعن اضافه و حضور آن در بازار جهانى گسترده
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دهند  معناى آن اين است كه كيفيت موازناه ارزى   حجم آنرا براى حضور در بازارهاى ديگر افزايش مى  لكن

 برند   ديگرى باال مى  را از راه

 )س(: يعنى قدرت مديريت بر ارز؟

  ن كار انجام شد آنگاه ديگاران باا پاول كشاور معاملاه     رود وقتى كه اي )ج(: خير اصالً تا كشورهاى ديگر مى

شاود وقتاى كاه پاول      ماى « فرامارزى »كنند تحت اداره كشور هستند يعنى پول  كنند  كسانى كه معامله مى مى

شود  از نظار پاولى در تعرياف     شود و بتواند قدرتش را حفظ كند، مديريت پول مديريت عالى مى  فرامرزى

 مادى  كلمه خوبى به معناى حقّاني ت و ارزش نيست   الهى باشد يا

 )س(: به معناى كارآمدى است 

  چرخاد و ايان مسائله حارف     سال است شش هزار ميليارد دالر آمريكا در دنيا ماى  25)ج(: احسنت حدود 

 كوچكى نيست  

 )س(: با اين فرض در خانه اول، توسعه ارزى مقدم است  

 )ج(: يك گمانه است  

مشاركت صنعتى   احتمال جايگزينى توسعه مشاركت سياسى، توسعه مشاركت اقتصادى و توسعه بررسى - 9

 هاى اول، چهارم و هفتم از سطر افقى جدول  در خانه

 )س(: توسعه مشاركت اجتماعى در خانه اول بخش اجتماع قرار گرفت  

شاود   بايد به وصاف ذكار  )ج(: سؤال، سؤال خوبى بود توسعه مشاركت اقتصادى، سياسى و صنعتى هر سه 

و   گيارى  سازى، تصاميم  سپس بتوان توضيح داد كه توسعه مشاركت سياسى يعنى چه؟ اينكه مردم در تصميم

  تفاوت باشند يعنى چه؟ و به غير واگذار كنناد  باه   اجرا حضور داشته باشند يعنى چه؟ معناى اينكه مردم بى

 ال بعد مجدداً رأى بدهند!! اند برود در خانه بخوابد تا چهار س وكيل رأى داده
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 )س(: اگر براى وصف توسعه مشاركت اقتصادى قرار باشد عنوان انتخاب شاود مجادداً توساعه ارزى معناا    

 شود   مى

 2 توان سريى به نتيجه رساند به آقاى بروجردى گفتند اين فتوايى را كه عوض كردياد  )ج(: اشكالى ندارد مى

 ه چاپ شد و در شهرستانها اين مسأله را مسأله گوها گفتند حااال اگار  سال پيش آنرا اثبات كرديد و در رسال

 عوض شود بد است ايشان گفت لِكلّ يومً رَجاُل 

 شد   )س(: سوال روشى باقى ماند يعنى نامى كه براى آن عناوينى وصفى انتخاب مى

 )ج(: قسمت دوم همين است كه آيا توسعه مشاركت سياسى، اقتصادى، صنعتى درست است؟ 

اسات   )س(: بنا شد براى اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عمومى يك نام انتخاب شود مجدداً نامى كه قرار

 انتخاب شود آيا بايد به وصف انتخاب شود؟ 

 اليه آنرا نوشت   توان مضاف و مضاف شود سپس مى )ج(: عيبى ندارد يكبار به وصف تطبي  مى

شود؟   وصفى بيان شود بعد چرا وصفى به وصف ديگر بايد تبديلبايست كه يك دور بصورت  )س(: بله مى

 دليل اين قضيه چيست؟ 

ضاامن    )ج(: چون وصف جامعه يعنى توسعه مشاركت براى هر سه خانه معرفى شد بنابراين اوالً در بيان آن

  هستند كه چرا وصف جامعه گفتند دوم: تطبيا  وصاف جامعاه باه خصوصايت و گفاتن اينكاه معناون آن        

 ست؟چي

  توان چند بار تبديل به وصف كارد و مجادداً باراى آن ياك عناوان      )س(: سؤال اين بود كه آيا وصف را مى

انتخاب كرد يا همان پلّه اول وقتى كه سه وصف درهم منعكس و ضرب شد بايد عناوان باراى آن انتخااب    

 ديگر از جنس وصف نباشد    كرد كه

 حاصل راندمان تركيب سه وصف باشد  )ج(: يا اگر از جنس وصف است وصفى باشد كه
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 )س(: بله يعنى دوباره خودش سه وصف ديگر نشود  

 شود   )ج(: ظاهراً توسعه مشاركت سه وصف نمى

 )س(: توسعه مشاركت اجتماعى، توسعه خودش   

حارف   )ج(: خير به عنوان يك مفهوم مركب و وحدت براى آن فرض شد  مثل اثر اجتماعى بر انسان  نباياد 

 ذكر شود  ربط 

 )س(: آيا تركيبى است؟ 

 )ج(: بله و معناى آن وحدت است  

 توان اين سه عنوان تركيبى را به يك عنوان تبديل كرد   )س(: پس در اين صورت مى

 )ج(: بله، آنگاه براى آن يك معنون عينى ذكر كرد و جلو رفت  

 )س(: سؤال اين است كه آيا در جدول اوصاف عنوان بايد معنون عينى خاص باشد؟ 

 توان عنوان ارتكازى اجتماعى براى آن قرار داد   )ج(: مى

است  اليه عناوين خاص بدست بيايد آيا در جدول اوصاف هم قرار )س(: بنا بود در جدول مضاف و مضاف

 به عناوين خاص برسد  

نياز    اى توان به عينيت نظر داشت و با اين ديد بهيناه  جلسه قبل بود كه بيان شد آيا مى )ج(: اين سوال، سوال

  تاوان  آيد مرتباً از پائين به باال نياز ماى   انجام بگيرد يا نبايد نظر داشت؟ يعنى همانگونه كه از باال به پائين مى

  براى بهينه كردن دقت نمود  يعنى ربط بين وصف و اضافه را مالحظه كرد 

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 بررسى روابط عناوين درونى صنعت جدول اوصاف و ارزيابى كارايى اين جدولعنوان جلسه: 

 64جلسه 

  فهرست مطالب

 2      مقدمه: گزارشى از مطالب جلسات قبلى

 2      بيان يك احتمال نسبت به هماهنگى نامگذارى عناوين تركيبى در سطر اول جدول اوصاف - 1

 4      بر انسان« اثر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»نقد و بررسى معنا و روابط  - 2

 4     «اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»معنا و مفهوم توسعه مشاركت  - 2/1

 1      اركت اجتماعى، نسبت به مشاركت اقتصادى و صنعتىبررسى رابطه و تأثير مش - 2/2

 9      با هم« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»تبيين ساز و كار رابطه مشاركت  - 2/3

      در تأثير متقابل عوامل اجتماعى و اقتصادى و صانعتى نسابت باه هام    « سهم تأثيرها»بررسى وضعيت  - 2/4

15 

 12      كارآيى آن در ارزيابى صنعت ارزيابى جدول اوصاف نسبت به - 3

 12      اى به عوامل درونزا، برونزا و نسبت بين آن در صنعت اشاره - 3/1

بررسى وضعيت فعلى جدول اوصاف و قادرت آن در مالحظاه وحادت و كثارت اوصااف ارزياابى        - 3/2

 12      صنعت

 13     بندى الفبايى فيشها طبقهضرورت توصيف تمام عناوين جدول اوصاف در فيشهاى مجزا و  - 4
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      بندى موضوعى اوصاف و تعيين مسؤلين هر قسمت از ارزيابى بعناوان كارهااى آتاى    اى به طبقه اشاره - 4/1

14 

 14      اى به نحو توصيف و تعريف عناوين جدول اوصاف و بهينه آن اشاره - 4/2

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/56/56تاريخ جلسه : 

 48شماره جلسه : 

  سازمان مديريت صنعتىمكان جلسه : 

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده : خانم كيانى 

 ويراستار : آقاى ميرزائى 

 نژاد   عنوانگذار : آقاى حسين

  االسالم رضائى كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/58/28تاريخ تنظيم : 

 1319/58/28تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

 مقدمه: گزارشى از مطالب جلسات قبلى 

از  اليه متفاوت است، لاذا  االسالم رضايى: چون نحوه تنظيم جدول اوصاف با جدول مضاف و مضاف حجت 

  عنااوين مجموعه عناوينى كه در جدول وجود دارد، بعضى از آنها نام براى وصف باود ولاى بعضاى ديگار     

 اليه بدست بيايد  لذا به ذهن رسيد كاه روناد   خردى هستند كه قرار بود در آينده در جدول مضاف و مضاف

 منطقى بر سير قبلى تنظيم جدول حاكم نبوده است  بنابراين اگر قرار باشد اثر صنعت بر جامعه مالحظه شود

  شاود لاذا توساعه مشااركت     ه ماى يعنى به صورت وصفى سه بعد از اثرگذارى )در جدول اوصاف( مالحظا 

 آيد اما وقتى كه در اجتماعى كه نام براى ضربى است كه از اثر اجتماع بر انسان ارضأ نياز عمومى بدست مى

  شود كه توسعه ارزى ذكر شاد  در بخاش   آيد، همين قيد توسعه مشاركت اقتصادى ذكر مى بخش اقتصاد مى

 شود  صنعت نيز توسعه مشاركت صنعتى مى

 يان يك احتمال نسبت به هماهنگى نامگذارى عناوين تركيبى در سطر اول جدول اوصاف ب - 1

 بنابراين عنوان دوم در خانه اول در سطر اول )در بخش صيانت( الگوى ساازمان باود كاه مجادداً در اينجاا     

شاود   مىشود و خانه سوم نيز كه سازمان بود كه توسعه سازمان اجتماعى  توسعه الگوى سازمان اجتماعى مى

شود  يعنى توسعه الگوى اقتصادى، توسعه سازمان اقتصاادى و   همين عناوين با لفظ اقتصادى نيز تكرار مى و

 شود  در سطر اول اين هماهنگى هست ولو عنااوين و  بخش صنعت نيز توسعه الگوى سازمان صنعتى مى در

 ش ارضأ نياز گروهى است ايان ساير  نامهاى خاصى ديگر براى اينها معي ن شود  بنابراين در سطر دوم كه بخ

تواند عليرغم اشكاالتى كه نسبت به ايان عنااوين انتخااب شاده      مالحظه شد و به ذهن آمد كه اين روند مى
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رسد  بنابراين سطر اول توسعه و ساطر دوم تناساب و در ساطر ساوم      دارد راحتر به مسير دلخواه مى وجود

 ورى است   بهره بحث از

 ين حسينى: دومى الگوى چه چيزى است؟ االسالم والمسلم حجت 

  )س(: الگوى گردش عمليات اجتماعى است بنابراين اگر اين نحو تنظيم درست باشاد چاون اشاكالش ايان    

پوشاند يا آنجايى كاه از الگاوى ساازمان     شود تمام مشاركتها را مى است كه وقتى توسعه مشاركت مطرح مى

وشاند  لذا الزم است در خانه اول جدول سه بعد جامعه مالحظه پ شود، تمام الگوهاى سازمان را مى مى  بحث

يعنى الگوى سازمان اجتماعى شامل اقتصاد و صنعت نيز هست در حالى كه نبايد چنين باشد  بناابراين   شود

  جدول، وصف از سه بعد در باكس دوم و باكس سوم تفكيك شد و اين جدول به دست آمد    در اين

  ت اما غرض از آن چيست؟ يعنى قافيه شعر حرفاى نادارد اماا معنااى آن جااى     )ج(: اصل بحث درست اس

 بحث دارد!

 فرضها درست است يا خير؟ )س(: آيا پيش

 فرضها هماهنگ شد حرف درستى است؟! )ج(: يعنى اگر پيش

بناشد  )س(: پيش فرض اين بود كه وقتى جدول اوصاف درست شود سه بعد شأ مالحظه شود، بنابراين اگر

مشاركت   فرض جدول وصف سازگارى ندارد  چون وقتى توسعه اكس اول سه بعد مالحظه شود با پيشدر ب

دارد   شود در واقى تمام مشاركتها در دل آن )مشاركت اقتصادى و مشاركت صانعتى( جااى   اجتماعى بيان مى

 صنعت   د و بعدلذا در صورت مالحظه وصفى، بايد سه بعد از هم تفكيك شود يعنى بعد اجتماع، بعد اقتصا

 فرض همين مطلب است   )ج(: آيا غرض از پيش

صانعتى    )س(: بله لذا بر اين اساس توسعه مشاركت اجتماعى، توسعه مشاركت اقتصادى و توسعه مشاركت

 گذارى شود  شود كه بايد نام مى
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 بر انسان « اثر اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»نقد و بررسى معنا و روابط  - 2

 « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»معنا و مفهوم توسعه مشاركت  - 2/1

  گذارى نيست، معنا و محكى آن چيست؟ تا بعد باراى آن اسام انتخااب شاود يعناى توساعه       )ج(: بحث نام

 مشاركت اجتماعى لقب و اسم چيست؟ 

 نسان است )س(: ضرب اوصافى كه درهم شد يعنى اثر اجتماع بر انسان در ارضأ نياز عمومى خود ا

 شود؟  شود؟ اينجا چطور مى شود؟ آنجا چطور مى )ج(: يعنى چطور مى

 )س(: در باكس اول اجتماع، باكس دوم اقتصاد و باكس سوم صنعت است اما بعاد باا قياد، ساه معناا پيادا      

 كند   مى

معناى آن  شود؟ )ج(: پس با قيد معناى هر يك بايد بيان شود، مثالً توسعه مشاركت اجتماعى يعنى چطور مى

 چيست؟

 شود، يعنى هماه انساانها در صاحنه فعاليتهااى اجتمااعى، مشااركت و       )س(: وقتى توسعه مشاركت بيان مى

 حضور داشته باشند  

 )ج(: مثالً در صنعت يعنى رأى بدهند 

دادن،   )س(: يكى از مصادي  عينى و جزئى آن به معناى انتخاب است كه در سطح نظاام سياساى باا، ورأى   

بااالترين و   كنند اينها به معناى توسعه مشاركت است البته بايد معلوم شود ت و راهپيمايى دخالت مىتظاهرا

اسات؟   سازيها گيريها و تصميم ترين حضور سطح چيست؟ فرضاً در سطح توسعه آيا حضور در تصميم پائين

اقتصادى باه    ود كه در باكسش پوشاند و توسعه اقتصاد به قيد اقتصاد معنا مى توسعه مشاركت تمام آنها را مى

اقتصاادى   معناى توسعه ارزى معنا شد و نتيجه آن توسعه مشاركت اقتصادى است و در آخر كار باه اقتادار  

 انجامد  مى
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بلاه،   كنند يا خيار؟  فرض اوصافى ارائه شود آيا حكايت از چيزى مى )ج(: سؤال اين است كه به فرض، پيش

 شاركت و اراده مردم در اقتدار سياسى يا اقتدار اقتصادى بانجاماد اماا  بفرض كه به توسعه اقتدار سياسى يا م

 شود؟  اقتدار صنعتى آن چه چيزى مى

اقتادار   شود در يك سطح به اقتدار اجتماعى، اقتدار اقتصادى و )س(: توسعه مشاركت در چند سطح معنا مى

ارزى   چه؟ مثالً معناى اقتصادى برترى صنعتى معنا شد ولى در پلّه بعد بايد معلوم شود اقتدار اقتصادى يعنى

  شود و در اقتدار صنعتى فرضااً برتارى تكنولاوژى    جامعه نسبت به جوامى ديگر است كه نتيجه آن اقتدار مى

 شود  يعنى كشورى كه حاكميت روابط تكنولوژى را در دنيا به دست داشته باشد  مى

 است؟)ج(: آنگاه آيا مشاركت مردم در توسعه بمعناى اقتدار 

 )س(: چون ارضأ نياز عمومى بمعناى برترى اخذ شد  

 )ج(: خير مراد مشاركت است  آيا عموم مردم بايد در صنعت مشاركت داشته باشند؟ 

  اى بخواهد اقتدار تكنولوژى پيدا كناد حتماًا باياد صانعت عماومى باشاد و اال هيچوقات        )س(: اگر جامعه

اند كه در جامعاه در هماه ساطوح     ژاپن چگونه صنعت را خرد كرده تواند اقتدار پيدا كند يعنى فرضاً در نمى

  دارد و توانسته است فراگيرى عمي  صنعت را بدست بگيرند  حضور

 كنند؟ )ج(: مثالً چه كار مى

  توانند يك تكنولوژى و صنعت بزرگى را در اندازه كوچك كارگاهى خرد كنند  لاذا در بحاث   )س(: آنها مى

  تارى  د صنعت رشد كند حتماً بايد آسان و خُرد شود تا عموم مردم به صنايى پيچيدهمطرح شد كه اگر بخواه

 دست پيدا كنند و اين معنا بدون حضور اين جامعه در صنعت ممكن نيست 

  توان ايان گوناه مطلاب را بياان     )ج(: يعنى انسان صنعتى با انسان غير صنعتى بايد تفاوت داشته باشد آيا مى

 كرد؟ 
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يكاى   كند و دانشمند: اگر انسان به عنوان يك عامل در صنعت مالحظه شود مثل كارگرى كه كار مىمهندس 

چيازى   از عوامل صنعت است يا مثل سرمايه كه عامل صنعت است، انسان هم عامل صنعتى است گاهى نيز

بسا   گيرد چه مى شود و بعد در آنجا نقش انسان، ابزار و امكان مورد بررسى قرار به عنوان صنعت مالحظه مى

  اينجا انسان به آن مفهوم در انسان صنعتى نيست، انسانى است كه خارج از محيط صانعت اسات ماثالً ياك    

كند يا خير؟ گروهى از انسانها هستند كه هايچ كاارى    انسان سياسى است ولى آيا او در صنعت مشاركت مى

مقتدر شود بايد هر كاس در هار جايگااهى    صنعت ندارند  اگر جامعه بخواهد از نظر صنعتى يك جامعه   به

دارد نقش خود را در حفظ اقتدار صنعتى ايفا كند يعنى نبايد خودش را مستقل از صانعت ببيناد ماثالً     وجود

با سرمايه يا با فكر خودش حفظ كند  درست مثل اين است كه وقتى كشورى هدفش صاادرات   اش را رابطه

ن خودش يا در اداره تمام تفكر خودش روى صادرات است يعناى  مرزبان تا مثالً سياستمدار كال  است روى

كنند كه آيا در صادرات تأثير دارد ياا خيار  يعناى حتاى اگار كساى        كنند ابتدائاً مالحظه مى مى  هر كارى كه

ولو سخنرانى مذهبى باشد مثل زمان جنگ چون اقتدار جنگ مطرح همه افراد از ايان   بخواهد سخنرانى كند

خود را با جنگ ببينند و خودش را در جنگ مشاركت دهاد هار چناد ممكان باود        ستند رابطهخوا زاويه مى

دهاد اگار    كند و نقشه جنگى مى تكنولوژى در صنعت و يا كمك مالى فكرى مى كسى با گوله نخ يا كسى با

بايد به طور كلى هر انسانى از موضى خاودش در صانعت مشااركت داشاته      صنعت هم بخواهد مقتدر شود

بحث شود چون قبالً در انسان، ابزار و امكان اين بحث مطرح شاد و   د بنابراين از انسان صنعتى نيز بايدباش

 انسان منحصر به انسان صنعتى نشد  

دكتار   كنند يعنى اگر فرد معلم يا رساند كه صنعتى فكر مى )ج(: يعنى مثالً نظم جامعه غربى اين مفهوم را مى

 دهد لذا مفهوم تأثير باه موقاى كاار كاردن،     رعت و دقت كافى انجام مىاست سر ساعت كار خودش را با س

 شناسد   منظم و در زمان خاصى كار كردن را مى
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 )س(: صنعت بر انسان اثر گذاشته است تا اينكه انسان رفتارش را متناسب كند  

  تواناد باراى   )ج(: بله و اينكه هر قدر هم رشد صنعت بيشتر شود مثالً صنعت ابزارى ساخته اسات كاه ماى   

 شناسايى آرايشهاى مختلف شديداً كمك و سرويس بدهد لذا انسانى كه كناار ايان صانعت اسات باياد در     

  زنى و در بهينه توانسته باشد به همان سرعت دست يابد  يعنى وقتى شخص جلو كامپيوترى براى طرح گمانه

ر نبود، خيلى بيشاتر باشاد، چاون در    نشيند بايد ضريب حساسيت او نسبت به زمانى كه كامپيوت سواالتى مى

ها يا يك عده ديگر نيز در مقابل كامپيوتر هستند  اگر كشور در قادرت ماانور از رقباا     ديگر مثالً ژاپنى طرف

شاود، در باناك اطالعاات بهتارين      به بيان ديگر سواالتى كه براى بهينه طرح مى افتد  عقب مى ضعيفتر باشد

هاايى باا    ربط زده شود اماا رقياب مقابال گماناه     هاى بى ا شود يا اگر گمانهپيد امكان براى تربيت محق  بايد

دهد و وارد به باازار   گيرد و كار خودش را انجام مى را از كامپيوتر مى  درجات بهتر بزند، خيلى زودتر جواب

رد  پاس  از او نيز هم به نتيجه برسد و به خوبى نتواند بكار بگي كند، هرچند اين طرف ممكن است ديرتر مى

باال برود انسان صنعتى است  پاس ايان حضاور عماوم،       كسى كه سرعت، دقت، تأثير او هماهنگ با ابزارش

سازى  عموم در تكامل اقتصاد است  با اين فرض بهينه هماهنگ با تكامل صنعت است همين طور كه حضور

و ارتباطات چگونه باشد؟ چگونه پذيرى ساختارها  انعطاف  شود يعنى اينكه الگوها و ساختارها امر طبيعى مى

 است    ورى آن مرتباً بهينه شود كه بحث عدالت و بهره

 بررسى رابطه و تأثير مشاركت اجتماعى، نسبت به مشاركت اقتصادى و صنعتى  - 2/2

  الياه در جادول وصاف صانعت باراى      االسالم رضايى: آيا استفاده از عناوين جدول مضاف و مضاف حجت 

است يا خير؟ عناوين كه تحت نام موضاوعات عيناى خاارجى هساتند باراى مثاال توساعه        گذارى كافى  نام

اجتماعى به معناى هر نوع حضور در درگيرى است و توسعه مشااركت اقتصاادى، تحات عناوان       مشاركت

  حضور جامعه    
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 )ج(: اعتبار ارزى است  

 اقتصاادى، اقتادار ارزى و توساعه در   )س(: خير سوال اين بود كه گاهى مراد منتجه است كاه در مشااركت   

گيارى ياك بساترى     گيرى مطرح است  رأى شود  ولى گاهى خود رأى مشاركت اجتماعى، اقتدار سياسى مى

تاوان   شود كداميك بايد نوشته شود؟ يعناى فرضااً يكباار ماى     كه توسعه مشاركت از آن طري  واقى مى  است

و اقتدار اقتصادى را به جاى توسعه مشاركت اقتصاادى  سياسى رابه جاى توسعه مشاركت اجتماعى   اقتدارى

گيرى نوشته شود كاه ياك عمال خاصاى      توان اقتدار سياسى را نوشت بلكه بايد رأى گاهى نمى  نوشت ولى

تاوان اقتادار اقتصاادى     شود يا مثالً بجاى توسعه مشاركت اجتمااعى نماى   و كار واقى مى است و از اين ساز

خاناه جادول صِارف     21ى نوشته شود به بيان ديگر آيا الزم است كه تمام ايان  ارز  نوشت بلكه بايد توسعه

 خاص تبديل شوند؟   مفهوم شوند تا يك عناوين

كلماه   توان به آن نسبت داد  مثالً )ج(: در اينجا عناوينى ذكر شده است كه از جهتى كلمه صرف مفهوم را مى

واقى  شود در ماعى در معانى مختلف وقتى ذكر مىتوسعه در معانى مختلف، مشاركت در معانى مختلف، اجت

 ياا « نحاو »تاوان سارا     گيرد ولى تا مشخص نشود كاه غارض از صارف چيسات؟ نماى      صرف صورت مى

تخصيص دادن رفت؟ به بيان ديگر بايد معلوم شود عناوينى كه در اينجا ذكر شده است آيا اين عناوين مجرد 

 كند؟ يعنى از خود نه، اصوالً جامعه را به چيز ديگرى تبديل مىجامعه است؟ عناوينى است كه در مدل بهي از

 شود فرضاً اگر كسى تعادل مايعات شخصى را روى يك تابلو نوشت باه ايان معناا    بردارى نمى جامعه عكس

بردارى كرده است بلكه امورى كه در بدن او جارى است با كميتاى نوشاته شاده     نيست كه از خود او عكس

 است 

 اين كار چيست؟  اصوالً معناى

 )س(: در جدول اوصاف؟ 
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 )ج(: بله، وصف وسيله بهينه است اما بهينه چه چيزى؟

 )س(: در شبكه تحقيقات مشخص شد كه جدول اوصاف هميشه براى بهينه كل است 

حاال   برخورد سياسى چون قبالً مطلبى بيان شده است - 1توان به دو صورت به بحث برخورد كرد  )ج(: مى

  اينكه شخص مطلب را فهميده است و قبول دارد و كاارى هام باه    - 2وم شود درست بود يا خير؟ بايد معل

 گردد   كسى ندارد لذا اگر صاحب حرف هم از حرفش برگردد، او برنمى

 است  )س(: پذيرفته شد كه هرگاه قرار باشد مجموعه يا وحدت كل بهينه شود حتماً به جدول اوصاف نياز

عيناى؟   معنونهاى جدول، اصالً معنونهاى عينى نيستند؟ يعنى آيا معنون آنها، وصفى است يا)ج(: بنابراين آيا 

مشااركت    در صورتى كه معنون عينى باشد معنون عينى اينها در جامعه كجاست و چيست؟ يعنى آيا توساعه 

مشااركت    اجتماعى به الگوى ارزيابى براى سازماندهى صنعت نياز دارد يا خير؟ اين چاه ربطاى باه توساعه    

 دهند  دهند يا نمى دارد؟ مردم يا رأى مى

 )س(: قرار شد كه موضوع صنعت بريده از جامعه مالحظه نشود و بناا باود تاأثيرات جامعاه در صانعت در     

 گيرى صنعتى، متغيرهاى اصلى هستند   بخش اول مالحظه شود لذا اين عناوين در جهت

جايى  ت عمومى يا خصوصى باشد، اثر دارد  حاال بحث تا)ج(: وقتى بحث به جامعه رسيد بيان شد كه مالكي

 شود اگر مردم راى هم بدهند، اثر دارد   رفته است كه بيان مى پيش

 مهندس دانشمند: قرار شد انسان در اجتماع مالحظه شود  

 گيرد   شود كه در دايره اقتصاد قرار مى )ج(: صنعت بصورت دايره كوچكى فرض مى

عناوان    ى وجود دارد كه بحث ارضأ نياز اين انسان مطرح است اما اين انسان يكبار به)س(: در حقيقت انسان

  شود و يكبار نيز مالحظه انسان به اين معناست كه وظيفه رفى احتيااج ايان انساان    عامل صنعتى مالحظه مى

ت  است  پس اين انسان كه به دو كيفيت به صنعت چسبيده است خودش به تنهايى در داخال صانعت نيسا   
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شوند  اما اگر باالتر از اين انسان  اگر صنعت و انسان بود و چيز ديگرى نبود، اين دو با هم مالحظه مى  يعنى

گذارد يا خير؟ اجتمااعى   نام اقتصاد وجود دارد، بايد معلوم شود آيا اقتصاد هم بر اين انسان اثر مى  چيزى به

گذارد يا خير؟ به همين دليل وقتى قرار شد  و امكان اثر مىوجود دارد، آيا اجتماع بر انسان ابزار  باالى سر او

بررسى قرار بگيرد اثر اجتماع بر صنعت نيز مالحظه شد چاون صانعت داخال اجتمااع فارض       صنعت مورد

 شد  مى

 لذا با اين نگاه، بيان شد، وظيفه اجتماع است كه با جهات گيريهااى سياساى ياا رأى دادن و نادادن، اساسااً      

  گيريهاى سياسى اى باشد كه انسانها در آن جامعه در جهت كند بنابراين اگر جامعه ا را تأمين مىنيازهاى انسانه

حضور نداشته باشند، ممكن است يك كشور خارجى حفظ آن كشور را به عهاده گيارد، ديگار صانعت آن     

م ا اگر بحاث  آيد ا نيست و صنعت ديگران است  اين از زاويه رفى نيازى است كه براى انسان پيش مى كشور

آياد كاه تاا باه حاال       به انسان به عنوان عامل صنعتى نگاه شود سلسله بحثهاى ديگرى پيش مى خرد شود و

  مطرح شده است  

عناوان    اى كه مردم آن مشاركت ندارند، شركتهاى انگليسى نفت آنرا به )ج(: بنابراين با اين فرض، در جامعه

 كنناد  گيرند و براى خود و دوستانشان خارج ماى   نيز پولها را مى خرند و زمامداران آن كشور مواد معدنى مى

اى كاه   بنابراين در اين جامعه كه مردم مشاركت ندارند، صنعت آن هم صنعت خاص  اسات ولاى در جامعاه   

مشاركت داشته باشند بله و خير بگويند، صنعت آن با انگيزه عمومى ديگارى غيار از انگيازه شاخص       مردم

فرضاً در زمانى كه مردم جامعه آلمان مشاركت داشتند، مردم در كشاور اياران مشااركت    رود  مى  كارگر پيش

تكليف احزاب حاكم بر خودشان را معين كردند و به همان دليل، بر اساس هر آرمانى كه داشتند  نداشتند، لذا

 دولتشان را نيز مشخص كردند    تكليف
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وضاى   آمد عيت اقتصادى آنها بود  لذا اگر ارز آنها پائين مىبنابراين پشتوانه سياسى آلمان و ژاپن و اروپا، وض

  كردند اماا در اياران   زنند يا از او سؤال و جواب مى شد، مردم حزب حاكم را كنار مى زندگيشان نابسامان مى

 شدند، ولى باا  كرد  در زمان ناصرالدين شاه مردم به فقر و فالكت گرفتار مى مثل ناصرالدين شاه حكومت مى

كردند و ترميمهاى بسايار ضاعيفى    ين يا مثالً با ايادى حكومت روبرو بودند كه آنها مردم را اسكات مىخوان

 دادند   انجام مى  هم

  با هم « اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»تبيين ساز و كار رابطه مشاركت  - 2/3

 دهاد  گار در نيازهاا تغييار ماى    دهد يا خير؟ ا جويى مردم، تغييرى در نيازها مى )س(: با اين نگاه آيا مشاركت

 شود، يعنى رابطه صنعت با مشاركت به دليل تأثيرى است كه مشاركت در حتماً در صنعت نيز تغيير ايجاد مى

 گذارد  نيازها مى

  ورى اسات  )ج(: در سطح باال كه تكامل و در وسط عدالت كه ساختارها است و در ساطح پاائين كاه بهاره    

  ورى ورى صنعتى حتماً دخالات دارد كماا اينكاه در بهاره     جتماعى در بهرهورى ا توان گفت وضعيت بهره مى

 اقتصادى دخالت دارد  طبيعتاً عدالت و تكامل يا توسعه آن همين اثر را دارد 

يعنى  اى است در دائره اجتماع، اى است در دائره اقتصاد و اين دو دايره )س(: قبالً بيان شد صنعت مثل دايره

قارار    شدند لذا فرضاً نام دايره اول سياسى و دايره دوم فرهنگى و دايره سوم اقتصادىبصورت بُعد مالحظه 

  تاوان تصاور كارد كاه     شود آيا در اينجا نيز مى گرفت بنابراين وقتى از توسعه مشاركت اجتماعى صحبت مى

 توسعه مشاركت اقتصادى در دل مشاركت اجتماعى است 

  ل فرض شود و يك داياره صانعت، ياك داياره اقتصااد ياك داياره       )ج(: اگر سه دايره متحدالمركز و متداخ

اجتماع باشد حتماً اگر از يك نقطه مختصات نگاه شود، بايد به اين صورت باشد  مثالً اگر در اينجا صانعت  

مركز قرار بگيرد، يعنى موضوع بررسى است  در حالى كه اگر موضوع بررسى اقتصاد قارار بگيارد لزومااً     در
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تواند در وسط و موضوع قرار بگيرد  سپس دو محيط باراى اقتصااد و    گيرد مثالً مى نجا قرار نمىاي اقتصاد در

 شود   اجتماع ذكر

  توان با فرض ديگرى براى اين سه دايره متداخل، سه محور رسم كرد كه داراى يك مركز باشاد  در ايان   مى

فرعى است بايد به نسبت بيشتر باشاد  صورت آنچه كه متغير اصلى است بايد هميشه طولش نسبت به اينكه 

ترين است هميشه اصلى و حد وسط فرعاى و   تبعى نيز از هر دو كمتر باشد پس با اين فرض آنكه طوالنى و

شود، جهت توساعه يعناى    گيرد  در اين صورت براى آن جهت معين مى كوتاهترين است تبعى قرار مى  آنكه

پس اگر فرض شد كه در اقتصاد كل ايان دو   برد  گرى جلو مىمحورى كه كل اينها را با شيب دي  چه؟ يعنى

شود، اين نياز باه عناوان نسابتها      منحنيها مى مفهوم محور است، اين مركز و اين هم محورها است، اينها نيز

كدام قسمتها بايد حاكم باشند  پاس   شود  آنگاه بايد نسبتها در سه دسته قرار بگيرند تا معلوم شود فرض مى

درونزا و با ساه منحناى علاى حاده       ه تعادل است  نقطه تعادل بايد با سه منحنى على حده، عواملاينجا نقط

كادام طارف اسات و باه       عوامل برونزا فرض شود، تا معلوم شود جهت حركت اين شكل ياا آن شاكل باه   

بارود مرتبااً   طارف    صورت خيلى كلى اين مداد اگر از اين طرف برود  انگيزشها مرتباً الهى شود  اگر از اين

 مادى شود  

 نسبت به هم   در تأثير متقابل عوامل اجتماعى و اقتصادى و صنعتى« سهم تأثيرها»بررسى وضعيت  - 2/4

 طرح اين نكته براى اين بود كه معلوم شود معناى داخل بودن دايره صانعت در اقتصااد چگوناه اسات اگار     

ى در بهينه شدن منتجه به فرض از آن يكاى  حركت از يك طرف باشد درست است ولى اگر سهم تأثير اصل

از اينها هست و اين نيز در چيزى ديگر معين شد و نامش محور قرار گرفت  يا اينكه تأثير ايان لزومااً    ديگر

شود، ولى بايد براى معناى بهينه، مرتباً روى اين دقت شود پس آنچه كه تأثير اصلى را  مالحظه مى  در صنعت

يد مركز قرار بگيرد هرچند اگر در بخشى مالحظه شود باراى وزارت صانايى هميشاه    دارد، با  در توسعه كل
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گيرد؟ از سياست در دستگاه الهى  اما در دساتگاه مااد ى از اقتصااد     چه چيزى خط مى صنعت مركز است  از

جز اسات؟  آيا كل بزرگتر از « الجُز الكُلّ اَعظَمُ من»هر عضو كوچكتر، يعنى در جواب از مفهوم  گيرد  خط مى

منفى است  پاسخ اين است كه وقتى قرار باشد تغيير مالحظه شود چون عضو متغير، تغييرات كال را    جواب

 دهد به عبارت ديگر در اتومبيال ساوارى،   گيرد  پس متغير اصلى هميشه به وضعي ت كل فرمان مى مى  بدست

ن است اگر گاز نخورد اشكالى نادارد  ترين چيز، فرما ترين چيز فرمان يا گاز است؟ در كنترل حس اس حس اس

توان ماشين را باه دناده بارد و حاركتش را      آن كمتر است و اگر ترمز نگيرد اما فرمان درست باشد، مى خطر

 ضعيف كرد 

ولى اگر فرمان بريده باشد بايد ماشين را خاموش كرد تا بايستد باراى اينكاه نسابت محايط كنتارل نادارد        

فرمان عضو است است يا نيست؟ حتماً عضو است  در ايان ساالمت كال عضاو     جهت فرمان يا  بنابراين آيا

متغير اصلى است؟ حتماً متغير اصلى است  پس نقطه بهينه در صنعت يا اقتصاد و سياست  شود يا حساب مى

گيرد ولى طبيعتااً سياساتهاى از ايان     بزند  پس صنعت براى وزارت صنايى اصل قرار مى بايد حرف اصلى را

 اينكه سياستها از جاى ديگر تحميل شود    اخذ شود، نه طرف بايد

 االسالم رضائى: بايد از سياست به صنعت رسيد؟  حجت 

 )ج(: بله، در عينيت هم همين است كدام تكنولوژى براى كشور بهتر است؟ 

  )س(: اوالً بايد مشخص شود براى اقتصاد چه تكنولوژى بهتر است؟ سپس باياد معاين شاود باراى بخاش     

 اسى چه چيزى بهتر است  سي

جعباه    مهندس دانشمند: آيا اين بحث مفهومش اين است كه اين جعبه از دو جعبه ديگر مهمتر هست يعناى 

 تاى سو مى؟95اثر صنعت و 



 ·····························································································  70 

صنايى   )ج(: موضوع بحث اصوالً صنعت بود و قرار بود مركز باشد بنا بود حيطه وظايف و اختيارات وزارت

  كند براى اين اسات كاه   ى كه نسبت به بيرون دارد و عوامل متغير برونزا را نگاه مىانداز اين باشد  اين چشم

 معلوم كند، تعي ن خودش چگونه است  

 )س(: پس چون موضوع شناخت، بخش صنعت است براى بررسى مهمتر است  

 تر باشد   )ج(: نه اينكه از نظر تأثيرات يا تغييرات مهم

 ارزيابى جدول اوصاف نسبت به كارآيى آن در ارزيابى صنعت  - 3

 اى به عوامل درونزا، برونزا و نسبت بين آن در صنعت  اشاره - 3/1

نقطاه   كند  دو وظيفه، نسبت به خود صنعت است پس بنابراين اگر از دو در تغييرات، عوامل برونزا حكم مى

آيد؟  مى  سؤال شود چرا اينجا مهم است و دايره مركز بحسابشود  اگر  مختصات نگاه شود دو نظر ارائه مى

 چون بحث روى صنعت است  بعد اگر سؤال شود بر اين چه چيزى باه عناوان عامال اصالى ماؤثر اسات؟      

اجتماع است  اگر سؤال شود آيا خود اين عوامل درونزا ندارد؟ انسان، ابزار و امكان دارد  مثالً انساان در آن  

 پاسخ اين است كه در درونزاى آن، اينها متغيرهاى اصلى، فرعى و تبعى هستند  اصلى است؟  متغير

 )س(: آيا منظور اين است كه انسان صنعتى مالحظه شود؟ 

 )ج(: انسان صنعتى، ابزار صنعت و امكانات صنعت  

 )س(: يعنى اينها عوامل صنعت هستند  

صانعتى و    است و متغير اصلى صنعت نيز انسان )ج(: بله، مهمترين چيزى كه در اينجا مد  نظر است، صنعت

محايط   فرعى آن ابزار و تبعى آن امكان است  اما اگر از عوامل برونزاى آن سؤال شود؟ در پاسخ بايد گفت:

برونازا    اقتصادى و اجتماعى است اما اينكه چه نسبتى بين متغيرهاى درونزا و برونزا وجود دارد؟ متغيرهااى 

دولتمردان و   توان مثالهاى فراوانى براى آن ذكر كرد  چون وقتى ت دارد  براحتى مىشرايطساز است و حاكمي
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اقتصااد دارد    شود و بالتبى اين تغيير اثر مستقيم بر روى شود، وضعيت اجتماعى عوض مى سياستها عوض مى

 در نتيجه اگر اقتصاد عوض شد، حتماً بر محيط صنعتى اثر دارد 

  شود بلكه در شكل كالن مالحظه شود  غارض از كاالن باه    رد مالحظه نمىپس صنعت در اينجا در شكل خ

اين معنا نيست كه كه مدير عامل قوى باالى سر آن قرار بگيرد يا قوانين خاص ى اقتصادى باراى اينجاا باياد    

كند؟ يعناى فقاط ساؤال از     شود، بلكه بايد معلوم شود محيط اجتماعى درباره صنعت چگونه حكم مى  وضى

 شود يا چقدر اختيارات از دولت منتقل شد و چقدر منتقل نشد   ارز و پول نمى  ارائهميزان 

ارزياابى    بررسى وضعيت فعلى جدول اوصاف و قادرت آن در مالحظاه وحادت و كثارت اوصااف      - 3/2

 صنعت 

  هاا ارزياابى بدسات    رسد تا اآلن بحث روى مدل ارزيابى صنعت بود و تعدادى از شاخصاه  )س(: به نظر مى

 شود مشخص كرد كه صنعت در بحث توسعه صنعتى چه وضعيتى دارد؟ يعنى در صانعت باياد   آمده، لذا مى

  مالحظه شود مشاركت صنعتى مردم به چه ميزان است؟ يا الگوى آن در چه وضعيتى است يا سازمان صنعتى

  بياياد كاه   آن چگونه است يعنى روند توسعه آن مالحظه شود  چون در بحث قرار بود محورهاايى بدسات  

 شاخصه، بحث به ارزيابى نزديك شده است؟ اگار  21مجموعه صنعت و صنايى ارزيابى شود  آيا اآلن با اين 

  چنين احساسى وجود داشته باشد  در پيدا كرده مفاهيم بعدى، جايگزين كردن يا عنوانهايى كه بايد انتخااب 

 اب كرد  تر و مؤثرتر و به شاخصه نزديكتر انتخ توان متناسب شود، مى

 رسد با توجه به آنچه كه تا بحال بيان شده است، وصفها دو خصلت اساسى پيدا كردند   )ج(: به نظر مى

  سازى جامعه صورت گرفته است بدون اينكاه مفااهيم اجتمااعى خيلاى زياادى ذكار شاود  ايان         ساده - 1

  است   كند تا مدلى بدست بيايد كه سرجاى خودش كار بسيار مهمى سازى كمك مى ساده
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 سازى رعايت شده اسات، يعناى باا    سازى هماهنگى بين عوامل برونزا و درونزا در ساده بعد از اين ساده - 2

 همان وصفى كه بيرون قابل مشاهده است، درون نيز قابل مشاهده است  

ايى توانا  اين مه م از نظر وضعيت كلّى اوصاف خوب است، اما از نظر خاص  شدن و تبديل آن به عينيت اگر

دو   رود  به عبارت ديگار نتيجاه   هاى عينى منطمى را نداشته باشد، كار مدل پيش نمى بدست آوردن شاخصه

  امر قبل اين است كه وحدت و كثرت در جريان اوصاف پيدا شاده اسات  يعناى اوصااف خاص اى انتخااب      

شاركتها، الگوها و سازمانها شوند لذا قابل تبديل به وحدت هستند  مثل م اند كه همه جا به كار گرفته مى شده

 عبارت ديگر اينجا عوامل درونزا و برونزا در تبديل شدن به وحدت، عناوين خودش را پيدا كرده است    به

 بندى الفبايى فيشها ضرورت توصيف تمام عناوين جدول اوصاف در فيشهاى مجزا و طبقه - 4

نداشته   است كه اينها خوب معنا شوند تا هيچ ابهامىولى در تبديل شدن قدم دو مى كه بايد برداشته شود اين 

 تر اسات، اينهاا   هاى آن از اينها درشت آيد كه هر كدام از اينها بايد در يك جدولى كه خانه باشند  به نظر مى

  شاود  آنگااه   خانه اول در اينجاا نوشاته ماى    9باالى سر آن نوشته شود  يك جدول به اين شكل باشد  پس 

د به صورت فيش تنظيم شود و معناى آنها به درستى گفته شود مثالً معناى ارتكازى، اصطالحى ها باي تايى سه

اى وجود نداشته باشد اين اولين قسامت اسات پاس     وصفى چيست روشن شود، يعنى ابهام در هيچ خانه و

 ه شود  نويسى است و كار دوم عنوان است كه باالى سر آنها بايد نوشت روى عناوين، كار خالصه يك كار

 نويسى، يعنى توصيف كردن  )س(: خالصه

آنگاه  شود شود و به يك فيش تبديل مى شود  در ستون شرح داده مى )ج(: بله توصيف در سطر، كامالً جا مى

 ها بر حسب نام، يعنى به عبارت ديگر به صورت الفبايى بايد تنظيم و در فايل قارار گيارد و آخار كاار     فيش

كه الفباا مهام اسات، چاون      -شود  شود طب  حروف الفبا تنظيم مى كه درست مىتمام فيشها در هر سطحى 

ها نبايد درختى هام   مراجعه مجدد و درست كردن كارها بايد بصورت الفبايى مراجعه شود حتى آدرس  براى
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حرف اول اثر اجتماعى باشد و الى آخر  به عبارت ديگر توسعه مشااركت در آنجاا كاه اخاتالف پيادا       باشد

 گويد   در الفبا مشخص باشد كه كجا را مى د بايدكن مى

 كارهاى آتى   بندى موضوعى اوصاف و تعيين مسؤلين هر قسمت از ارزيابى بعنوان اى به طبقه اشاره - 4/1

شناساائى   كار دوم: تنظيم موضوعى است كه بايد انجام بگيرد و كار سوم تنظيم اين است كه وقتى اين كامالً

 گيرد؟ مى  ر جامعه چه كسانى متكفل آن هستند؟ چه چيزهايى است و چگونه انجامشود د شد، معلوم مى

 )س(: چه نهادهاى مسؤول است  

سازمان   دهد؟ مثالً مسؤليت اى تشيخص مى دهد؟ به چه وسيله )ج(: چه نهادى است؟ چه كسى تشخيص مى

چناين    خيص مصالحت اسات  توسعه اجتماعى با دولت است يا به فرض دفتر رهبرى است يا دفتر مركز تش

  كنناد ياا باه    مركز است كه اينها روى هم اين كاار را ماى   15شود يا  سازمانى از الف، ب، ج، دال تركيب مى

كنند؟ اينها چاه سااختارهايى    عهده مجلس است پس بايد متكفلهاى آن مشخص شود؟ با چه الگويى كار مى

 ى در جامعه دارند؟ور اند و چه گردش عملياتى را براى بهره معين كرده را

 )س(: يعنى بايد عينى عينى باشد 

اسات    اليه ممكان  توان گفت االن درست كردن جدول مضاف و مضاف )ج(: بله اگر اين تطبي  شد، آنگاه مى

شادن    شود، مگر اينكه خوب توصيف شود  از درست توصايف  اليه درست نمى پس جدول مضاف و مضاف

  اليه را درست كرد يعنى بايد هماين بدرساتى تشاريح و باه عينيات      توان جدول مضاف و مضاف عناوين، مى

 برسد  

 اى به نحو توصيف و تعريف عناوين جدول اوصاف و بهينه آن  اشاره - 4/2

  االسالم رضائى: قبالً بيان شد در خانه اول مثالً در توسعه اجتماعى حجت 
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مشااركت    كيبِ تركيب دارد كه اينجا توسعه)ج(: يك مفردات و يك تركيب وجود دارد  به بيان ديگر يك تر

 به كار رفته است  

 )س(: توسعه مشاركت سياسى اجتماعى، تركيبِ تركيب شده است  

  )ج(: خير تركيب يعنى به اضافه جايگاه در اضافه به جايگاه مشااركت اجتمااعى چاه تفااوتى باا مشااركت      

 اقتصادى دارد؟ 

 ز عمومى يك تركيب شده و در خانه اول آمده است  )س(: اثر اجتماعى بر انسان در ارضأ نيا

اسات    )ج(: اين مفردات اول بود، اين تركيب شد  اين تركيب اول است  اينكه جاى آن اينجا يا جاى ديگار 

بيشترين  هايى است؟ هايى است؟ اين قسمت اين قسمت    مفارقت آن با چه خانه آيا مشاركت آن با چه خانه

ايان   يى دارد؟ مثالً توسعه مشاركت اجتماعى بيشترين اختالف را با ايان خاناه دارد   اختالف را با چه چيزها

 حداكثر اختالف است  

 )س(: اينكه در جدول تركيب ملحوظ است؟

  )ج(: بايد تناسب آن فراموش نشود در جدول تركيب ملحوظ است، ولى تقدم و تاأخر سااختارهايى را كاه   

 نوشته شد، به كارى كه آنجا شده است، بسيار شبيه است، اين غلاط شود اگر معلوم شد چيزى كه  نوشته مى

است  زيراين چيزهايى نوشته شد زير اين هم چيزهايى نوشته شد و بعد معلوم شد كه اينهاا بااهم يكاى در    

 نبايد اينگونه باشد  به كداميك بايد خيلى نزديك باشد؟ آمد،

 )س(: با كناريهاى خودش 

 )ج(: خير

 انه اجتماع با اول خانه اقتصاد با اول خانه صنعت   )س(: بله، اول خ
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منزلت   نيز در سطح سوم همان 16دارد  64در دستگاه خودش، منزلتى كه  16، 32، 64)ج(: فرضاً در جدول 

 را داراست  

 )س(: بله آنجا منزلت، متغير اول است اين هم متغير اول در اجتماع 

 ير اين قرار بگيرد با اينكه اين خصوصيت را دارد؟ )ج(: بايد آنگاه معلوم شود چه معنايى ز

 )س(: اول كار معنا كردن است 

 شود بعد تصحيح معنا كردن است مانند آزمون و خطا  )ج(: ابتدا معنا مى

 )س(: به يك معنا از پله اول قبل از همه اينها بايد مفردات معنا شود 

باه    شود يعنى تاا چيازى   يبات بررسى و سپس بهينه مى)ج(: اول مفردات معنا شود بعد تركيبات  دوباره ترك

ذهن رسيد نبايد كار را تمام شده بحساب آورد با يك خصوصايات در ويژگيهاايى معنااى مشااركت ماردم      

 ها، بيان شود  شود ممكن است رأى و خواندن روزنامه مردم مشخص مى حضور

 شود  اهى به و آثار معنا مىشود گ شود گاهى موضوعاً تعريف مى )س(: گاهى موضوع تعريف مى

فالن   گيرى و حساس بودن به فالن است آثار آن هم )ج(: موضوعاً يعنى اين كه اراده باشد، موضوعاتش رأى

 است  

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 «مشاركت»بررسى مفهوم و مقو مات عنوان جلسه: 

 64جلسه 

  فهرست مطالب

 2      مقدمه

 2      الف: گزارشى از جلسه قبل و توصيف اجمالى جدول

 2     «توسعه الگوى سازمان اجتماعى»ب: بيان تعريف و شاخصه عينى 

 3     «توسعه الگوى سازمان اجتماعى»ج: بيان تعريف و شاخصه عينى 

  4     «توسعه سازمان اجتماعى»شاخصه عينى د: بيان تعريف و 

 5     )تعريف به آثار يا نمود عينى(« تعريف عناوين»ضرورت بررسى نحوه  - 1

 5     «توسعه مشاركت»و « مشاركت»بررسى معنا و مفهوم  - 2

 1      در جامعه« مشاركت»نمود و آثار وجود  - 2/1

 1      نظارت بر توسعه و مسئله كنترل و« مشاركت»بررسى سطوح  - 2/2

 8      شناسى و نظارت عمومى، زمينه پيدايش گمانه و توسعه آسيب - 3

 8      براى عموم« دهندگى قدرت سفارش»ضرورت وجود  - 4

 9      شناسى و ارزيابى بعنوان دو مقوم مشاركت معرفى آسيب - 5



 جلسه پژوهشى و توليد مباحث :اسامى شركت كنندگان در 

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/56/13تاريخ جلسه : 

 49شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده : خانم كيانى 

 ويراستار : آقاى ميرزائى 

 نژاد   عنوانگذار : آقاى حسين

  االسالم رضائى كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/58/26تاريخ تنظيم : 

 1319/58/21تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 مقدمه 

 الف: گزارشى از جلسه قبل و توصيف اجمالى جدول 

 ساازى مفااهيم   سااده  - 1االسالم رضايى: دو نقطه قوت در جدول وصافى صانعت وجاود داشات      حجت 

سازى، يعناى باه هماان نحاوى كاه درون قابال        در سادههماهنگى بين عوامل درونزا و برونزا  - 2اجتماعى 

تر شدن آنها شاخصه عينى الزم است  بنابراين  است، بيرون نيز قابل مالحظه است  ولى براى خاص  مالحظه

كثرت در جريان اوصاف اين جدول بدست آمد، يعنى اوصاف خاصى بدست آمد كاه در درون و   وحدت و

گانه، كارى صورت بگيارد   گانه و نه دول نيز قرار شد كه مثل جداول سهاست  در معنا كردن ج  بيرون يكسان

 گذارى شد   عالمت كه كلش استخراج و

سطر اول جدول يعناى در بخاش ارضاأ     « توسعه الگوى سازمان اجتماعى»ب: بيان تعريف و شاخصه عينى 

ولين خانه جدول( باه  مشاركت اجتماعى )ا  نياز عمومى در سطح صيانت يك دور بحث انجام شد كه توسعه

يعنى ارتقأ ظرفيت كمى و كيفى حضور مردم  ها يا توسعه حضور سياسى معنا شد، عنوان توسعه حضور اراده

 سياسى مردم در جامعه مصاديقى نيز ذكر شد  كه به عنوان موتور محرك است سپس براى توسعه حضور

انتخابات   ى ميزان حضورى كه مردم از طري گيرد  يعن ميزان آرأ كه زمان انتخابات در جامعه صورت مى - 1

مجلاس   اند يا در انتخابات خبرگان ياا  دارند مثالً در انتخابات رياست جمهورى بيست ميليون شركت داشته

ساطح    شود كه راهپيمائيها، نشان دهناده  راهپيمائيها و ميتينگهايى كه در جامعه برگزار مى-2شوراى اسالمى  

چيازى    كه امكان دارد براى اعتراض نسبت به چيزى يا قبول چيزى باشد، يعنىحضور مردم در جامعه است 

  اى آن يعناى  را تحقير و يا تجليل بكنند يا ابراز خوشنودى يا ناراحتى از موضوعى اسات كاه مفهاوم ريشاه    

  هپذيرى مردم در جامعه است يعنى مردم ب فرمان - 3حساسيت جامعه بايد از طري  اين موارد سنجيده شود  
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  ها، دعوتها و عدم دعوتها چه واكنشاى  كنند و نسبت به فرماندهان و امر و نهى چه ميزان، قانون را رعايت مى

  بيعت است كه تحت انتخابات ذكر شد مثالً رهبر يا رئايس  - 4پذيرى است   دهند كه ترجمه فرمان نشان مى

گيرد نيز ياك نحاوه از توساعه     ه صورت مىروند استقبالى ك جمهور و يا هر كدام از مقامات كه به جايى مى

سازى اسات، يعناى توساعه حضاور      گيرى و تصميم تر توسعه تصميم جامعه است  ولى مفهوم عمي  حضور

سازيها است كه نتيجه آن در توسعه مديريت ذكر شد لذا باه جااى توساعه     تصميم گيريها و تصميم مردم در

 گيرد  مديريت قرار مى  مشاركت توسعه

بايد  شود آيا ى كه مطرح شد اين بود، وقتى يك عنوان به جاى توسعه مشاركت اجتماعى انتخاب مىاما سؤال

  شوند، بايد نوشته شود مثالً انتخابات يكى از آن طرق نتيجه آن يا خصوصياتى عينى كه از آن طري  واقى مى

  شد كه آيا ناام، باياد از آن  ترين طري  را انتخاب كرد، پس سؤال اين  ترين، اساسى توان محورى است كه مى

  اش باشد چون مديريت يك چيزى نيست كه مصداق عناوين كه تشخّص حقيقى در جامعه دارند يا از نتيجه

 خاص و عينى در خارج داشته باشد ولى انتخابات يك عنوان معين و مشخص است 

 «توسعه الگوى سازمان اجتماعى»ج: بيان تعريف و شاخصه عينى 

 الگوى سازمان اجتماعى بود به توسعه يا ارتقاأ ظرفيات روش حااكم بار رواباط قادرت در       دومين خانه كه

 جامعه معنا شد، يعنى تحت عنوان توسعه مفاهيم منطقى مطرح شد البته توساعه مفااهيم منطقاى عما  دارد    

 اديعنى روش زيرساختش همان توسعه مفاهيم منطقى است، يعنى در هر جامعه كه توسعه مفاهيم منطقى ايج

  شود  لذا تحت عنوان بهيناه الگوهااى اداره ياا بهيناه     شود آنگاه توسعه الگوى سازمان اجتماعى نيز واقى مى

 ئ روشهاى مديريت شد  البته بهينه به عنوان منتجه بود  روشهاى مديريت يا توسعه

 االسالم والمسلمين حسينى: آيا براى عنوان مثالى نيز ذكر شد؟  حجت 
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  نگار و مفااهيم تجريادى و مفااهيم تقاو مى تقسايم       فاهيم منطقى كه به مفااهيم مجموعاه  )س(: براى مثال م

شاوند  اگار مفااهيم انتزاعاى باود       شوند  كه اين سه دسته مفاهيم زير ساخت روشى جامعه محسوب مى مى

اى بود الگوها يك نوع ديگرى هستند مثل منط  صاورى كاه    شوند اگر مفاهيم مجموعه يك نحوه مى الگوها

 روش است يا روش آزمون و خطاً كه روش موجود تجربى است    ه عنوانب

  رسد كه خود واليات فقياه و ياا ساازمانهايى كاه وجاود دارد مثال مجماى         مهندس دانشمند: البته بذهن مى

 تشخيص مصلحت و سه قوه كه مستقل ازهم هستند، به عنوان روشهاى ساختارى ياا الگاويى در اداره اماور   

  شوند و بالطبى قابليت بهينه شدن ارتباط بين سازمانها در اين روش وجود دارد   رفته مىاجتماعى بكار گ

 االسالم رضائى: يعنى مثال الگوى توزيى قدرت و مناصب در بخش سياسى، الگاوى واليات فقياه و    حجت 

دمكراساى   نظام سياسى كه بر پايه دمكراسى است، ذكر شد چون نظام سياسى كه بر پايه واليت فقيه است با

كدام روش خاص خود را دارند و مثالً ارتباط واليت به عنوان يك اصل با مجماى تشاخيص مصالحت،     هر

 اساسى با شوراى نگهبان و كليه سازمانهاى اجتماعى   قانون

 « توسعه سازمان اجتماعى»د: بيان تعريف و شاخصه عينى 

يعنى  در اينجا بحث خود نهادهاى متكفل بودو در خانه سوم از سطر اول، توسعه سازمان اجتماعى است كه 

هاا   وزارتخانه  ها است لذا كليه شود مثالً هيئت دولت با كليه وزارتخانه وقتى توسعه سازمان اجتماعى ذكر مى

 گيرند   و نهادهاى داراى مسئوليت در اينجا قرار مى

 وم است  آقاى عليپور: يعنى توسعه مجمى خود تشخيص مصلحت و نهادش در اين خانه س

  ها، هيئت دولت، خود سازمانها   االسالم رضائى: حتى نهاد رهبرى، نهاد مجلس، وزارتخانه حجت 

اسات    گيرد كه غير از روشهاى كلى آقاى عليپور: البته روشهاى مربوط به اين سازمانها در خانه سوم قرار مى

توسعه  شد در اينجا ها مالحظه مى موعهكه قبالً در خانه دوم مالحظه شد، چون در بخش دوم ارتباط بين مج
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ماديريت و    شود  يعنى مديريت، روش خود سازمانها و از جمله توسعه روش اداره خود سازمان مالحظه مى

 سازمان مديريت

  االسالم رضائى: يعنى اولى خود مديريت، دومى روش مديريت و سومى نهااد ماديريت ياا ساازمان     حجت 

 مديريت است  

منتجاه    منتجه اينها، بهينه خودسازمان شد  بهينه مديريت، بهينه روش و بهينه خود ساازمان كاه  آقاى عليپور: 

 شود  البته همين كار در اقتصاد بكار گرفته شد، ولى بحث صنعت نيمه تمام ماند   مى

 )تعريف به آثار يا نمود عينى( « تعريف عناوين»ضرورت بررسى نحوه  - 1

  شود، يعنى نمودهايى كاه  آيا اطالعات به اثر يا به نمودهايى از آنها تعريف مى)ج(: بحث درباه اين است كه 

تطبيا  شاود و   « موضاوعاً، موضاوعات و آثاار   »در عينيت هستند، به عبارت ديگر آيا روى اصطالحات بايد 

 بررسى معنا و مفهوم - 2 از تشريح اينها چيست؟ غرض، پيدا كردن هر چه بيشتر معانى عينى است    غرض

 « توسعه مشاركت»و « مشاركت»

احساس ح   شود يك مجراهايى دارد مثل شركت در انتخابات، مثالً وقتى توسعه مشاركت اجتماعى بيان مى

عمادتاً در   براى اعتراض كردن يا اعالن وفادارى كردن، يعنى حساسيت نسبت به موضوعات جامعه كه اينها

آياا   هاى گروهى به معناى حساس بودن و مشاركت اسات اماا  شود  البته اين رفتار رفتارهاى گروهى پيدا مى

 بايد به همين مقدار اكتفا شود يا خير؟ يعنى آيا مثالً فقط دغدغه داشتن مردم نسبت به كليت وضاى موجاود  

معناى  سازيها سهيم و مسئول بدانند   كند يا اينكه افراد بصورت جدى بايد خودشان را در تصميم كفايت مى

مختلاف   اى مشااركت داشاته باشاند، هماه ماردم در اماور       توانند بگونه آيا همه مردم مىمشاركت چيست؟ 

  اشتغالى كه دارند، در ارائه خدمات صنعتى، كشاورزى يا خود خدمات، اگر سه فصال شاود، ياا هار فصال     

  تاوان  ديگرى حضور دارند آيا آنهايى كه در بخش صنعت مشغول به كار هستند، در بخش سياست نياز ماى  
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نگونه عمل كرد؟ بهتر است بجاى اينكه حركت از سياست به طرف صانعت آغااز شاود، از صانعت باه      همي

تواناد در جلاو رفاتن تكنولاوژى      تر شود  وقتى كارگر ماى  سياست نگاه شود، تا بحث مشاركت روش  طرف

رضاً يعنى چه؟ يك كارگر يك چرخ خاصى دارد كه ايشان مسئول اين چرخ است مثالً پرس يا ف سهيم باشد

پيچى پمپ آب،  آيد بايد روى آن فعاليتى انجام بدهد و تبديلى صورت بگيرد مثل سيم او مى  اى جلوى قطعه

گيرد  مشاركت او در اينجا به چه معناست؟ آيا  كار سازمان توليد را در حقيقت به عهده مى اى از يعنى گوشه

پيچى ناقص انجام بگيارد آياا    كه كار سيم انضباط نباشد باشد در كارش منضبط باشد و بى  بايد كارش خوب

كنناد آياا ايان هام      گاذارى در تولياد ماى    است؟ يا خريداران هم به يك معنى سارمايه   اين معناى مشاركت

خواهناد از كشاورى چيازى بخرناد آياا ايان هام         كشور ديگر هم كه ماى   مشاركت است، يا خريداران يك

كناد كاه    ؟ يا فرضاً كارگرى روى كالسورى كار ماى اجتماعى است  مشاركت است؟ چه مشاركتى، مشاركت

تواند با آن چرخها كاار كناد و اطالعااتش را نسابت باه       مى آيد باز غير ساعت كارش چرخهاى جديدى مى

 كند   خاصى را طلب مى  پيشرفت تكنولوژى به روز بكند؟ آيا اين يك فرهنگ

در  شاود و  اى پيدا مى نند مثالً در يك جا فرضيهك ها كار مى يعنى در يك جائى، تئوريسينها در پيدايش گمانه

  شود و يكجا نيز معادله بدسات  كنند و در يك جا آزمايش مى ريزى مى جايى هم براى آزمايش و خطأ برنامه

شاود و   آمده در مورد نحوه كاركردن روى آن و به توليد انبوه رساندن و به توليد اجتماعى رساندن كاار ماى  

آورند، اين كارگر چگونه در توسعه حضاور دارد؟ تاا بعاد     اى هم بار مى شود و عده ىهم بكار گرفته م يكجا

تواند در توسعه اقتصادى توسعه سياسى نيز حضور داشته باشد؟ معناى اينكه اراده صنعتى  آيا مى معلوم شود

را در قطعه تواند حضور داشته باشد، چيست؟ مثالً كارگر بايد غيرت خاصى داشته باشد تا ضعفى  مى كارگر

فهمد خودش گزارش دهد  يعناى بگوياد اگار قارار      گزارش دهد و اگر بهينه اصل قطعه را نيز مى ديد، فوراً

شود، دستگاهش بايد چگونه باشد  اين چرخ ايرادش در دست كردن قطعه چيست؟ اياراد   باشد كار من بهتر
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و ابزار ولو پيشنهاد براى حل نداشاته   را بايد گزارش كند  پس گزارش دادن از ضعفها  مواد چيست؟ آيا اين

ضايعات در قطعه من اگر تعدادش صدى، سه است، بايد صدى، دو يا صدى يك  تواند بگويد باشد، يعنى مى

اين كارها، حضور كارگر در تكامل صانعت اسات  تكامال صانعت را چگوناه        توان گفت معناى شود آيا مى

دش را وابسته به كارهاى ديگر و كارهاى ديگر را وابسته به كار كار خو توان براى كارگر معلوم كرد؟ بايد مى

تواند نسبت به چرخ خاودش حساسايت    صنعتى )در بخش خودش( مى  خودش بداند، اول در خود دستگاه

تواند در جلساه گارفتن باا همكاارانش حساسايت داشاته باشاد و از         مى داشته باشد و رفى عيب كند و بعد

در بهينه شدن خود كارخانه مشاركت داشاته باشاند باه عباارت      مه كارگرانمجموعه رفى عيب كند سپس ه

 بخش تحقيقات كارخانه بشوند   شناسى ديگر در عمل عينى، عوامل كم ى آسيب

  سازى تواند در بهينه توانند داشته باشند، چه مقدار از وقت يك شخص مى آيا نقش بيشتر از اين هم مى

بشود، چون كارگر است  پس دغدغه كارگر باال رفت و كاار را ماال    صنعت صرف شود اين كه نبايد محق 

شود  غيرت قومى  گيرى مدير نمى كند و منتطر موضى دانست در نتيجه خودش را توبيخ و تشوي  مى  خودش

كند  پس كارگر در مديريت باراى   را گرفته است و اگر مدير هم بهينه نكند، او خودش را بهينه مى آلمانى او

انسانى مشاركت پيدا كرد ابتدائاً مشاركت در بهينه ابزار پيدا كرد و در مرحله دوم در بهينه خاود    نيروىبهينه 

مشاركت پيدا كرد  اگر چنين كارى را بكند، آنوقت نسبت به وضى صنايى بخشهاى مشابه يا   سيستم مديريت

گونه اطالعى از داخال آن صانعت    هيچكند، بدون اينكه  قسمتهاى دنيا اطالعات كلى پيدا مى متناظر در ساير

تواند ايان نحاوه برخاورد وسايله تجليال ياا تحقيار او شاود؟ از تئوريساينها گرفتاه تاا             مى داشته باشد، آيا

گويناد ايان چاه     كنناد و ماى   گيرى ماى  سازند وقتى مسؤلين موضى كارخانه مى  آزمايشگاهها و تا آنجايى كه

فالن كشور بر حسب آمار داده شده مقاومتش اينقدر و توليدش  كنيم  ليوان مى  وضعى است، ما احساس شرم

كنيم شما توانستيد ليوانى به دنياا عرضاه كنياد كاه      شما اعالم سپاسگزارى مى اينقدر است يا احسنت، ما از
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حساس بودن روى وضاعيت عاالوه بار ساطح ماديريت و ساطح ابازار         توانست بازار جهانى را قبضه كند 

 ها در پيدايش تكنيها است، شركت كند  باالترى كه اداره گمانه ح اداره يك چيزتواند در سط خودش، مى

 در جامعه « مشاركت»نمود و آثار وجود  - 2/1

  اى شد كه امروز باراى زماين فوتباال اسات ناوع انعكااس و ادراكاش از قبيال         اين حساسيت اگر به اندازه

  كنند، وضعيت خودشاان را در دنياا مشااهده    ليد مىاى از افراد يك چيزى را تو راهپيمايى نيست، وقتى دسته

 كنند، مثل اينكه خودشان با تئوريسينهايشان روى هم يك لشكر هستند، اعالم وفاادارى باه سرلشاكر ياا     مى

  كنند، اين منشأ چيست؟ منشأ اين است كه به جاى اينكه كشور بخواهد تئوريسين را از راه اعتراض به او مى

گويد من اگر بخاواهم در   ورى شخص مى اش تحريك كند، چون در بهره ورى شخصى باال بردن قدرت بهره

توانم اينجا زندگى  جامعه در اين رشته زندگى كنم، انتظارم اينگونه است، اگر انتظاراتم برآورد نشود نمى  اين

كام كام مقهاور     تواند مرا مجبور به كار كند  يك دسته از عالمها در زمان شاه بودند و اينها كسى نمى كنم و

سازد  تا يك ساطحى را قباول    گوئى به نسبت به متكبرين نمى گفتند توجه به آخرت كه با تمل  مى شدند  مى

 شادند   كردند يك كارى را براى مردم انجام بدهند و بقيه مجبور مى اى محدود سعى مى عده  كردند و يك مى

  شاود، لاذا عقاب    ب افتادگى تكنيكى پيدا ماى آيا اگر تئوريسين كار نكند ممكن است مجبور شود؟ چون عق

  شود ماثالً اگار گروهاى باراى     اى نزد توليد كنندگاه عينى تكنيك مى افتادكى تكنيكى منشأ منفور شدن دسته

رود  يعناى   شاوند و آبرويشاان ماى    فوتبال بروند و هميشه شكست خورده بر گردند مردم از آنها دلسرد ماى 

توان گفت معناى حضور ايان اسات؟ از حساسايتها در ساطح      پيدا كند آيا مى ها بروز در همه زمينه  قهرمانى

 زنى در تكنيك به معنا حضور است   و انتقادهاى ساده اجرايى تا گمانه  مختلف تعميرى

 و مسئله كنترل و نظارت بر توسعه « مشاركت»بررسى سطوح  - 2/2
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  هاى مختلاف دارناد، بخشاهايى كاه     ينها دستهتوان گفت تئوريس زنى منضبط شد، مى اگر تئوريسين در گمانه

  كنند، آنها هم براى خود كارگرهاى ديگارى دارناد كاه    مربوط علوم روشى است كارگرها به آنها اشكال نمى

  كنند كه چرا وضى خراب است آنهانيز يك انضباطهاى خاصى براى خودشان دارند، يعنى هماين  اعتراض مى

گيرند كه ابزار ما خاراب   ن ليوان ذكر شد خود تئوريسينها نيز ايراد مىگونه كه براى كارگرها در درست كرد

كند و كم است  در يك ساطح ديگارى از جامعاه تولياد روش      ضريب دقتش بازگشت به روش مى است و

توان گفت فرهنگ تكنولاوژى در   گويند كه به ما بد نگوئيد  آيا مى زنند و مى حرفشان را به مردم مى كنند، مى

 شود؟ گيرد كه مجبور به تالش مى در يك همبستگى قرار مى ح،كليه سطو

 رساانى،  تقوايى و متقى باودن، مواظبات داشاتن و انضاباط داشاتن در اطالعاات و اطاالع        بنابراين معناى بى

  انجامد، در اين مديريت آگااهى  كند، يعنى از حالت تبليغاتى، به مديريت آگاهى مى وضعيتش با اآلن فرق مى

  مردم وجود دارد  يعنى نظارت و كنترل وجود دارد  آيا اين نظارت به تنهايى در مشاركت كافىحتماً حضور 

شود تا بهينه تبليغاتى نباشد و بهينه واقعى باشد  چون آنچه كه  است؟ يعنى اداره به نظارت عمومى كنترل مى

معناى مشااركت هماين    ميل مصرف عمومى در تشوي  ذكر شد از كار كنترل و نظارت، وراى اين نيست، از

 آيد   اگر فضائى تعريف شد كه مردم نظارت و كنترل كنند، انضباط در همه سطوح بدست مى است؟

 شناسى و نظارت عمومى، زمينه پيدايش گمانه و توسعه  آسيب - 3

حضور در   آيا كمك در بهينه به اين معناست يعنى در حقيقت پيشگيرى از انحراف و خمود است؟ آيا معناى

كنند؟ اگار    توانند كمك بهينه به اين معناست يا خير؟ چه زمانى عموم جامعه در پيدايش يك طرح جديد مى

هم كاه   بندى شد و بهينه كارآمد در هر سطح بصورت گزارش به سطوح باالتر منتقل شد، در سطح باال طبقه

 گيارد  صاورت ماى  بهينه روش است، اين چنين چيزى است  ولاو علات معلاوم نباشاد ولاى طارح گماناه        

 دهد  شود متشكل شدن نظام ارزيابى به اضافه نظارت، بستر گمانه جديد را مى شناسى مى آسيب
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 رود، نظارت هم همراهش دارد، به هار  گيرد و باال مى شناسى و ارزيابى در سطوح مختلف صورت مى آسيب

راد سطوح باال نسبت باه دو  شود افراد سطوح پائين نسبت به اف سطحى از اين فرهنگ توجه شود، معلوم مى

آسايب را مطارح كاردن ياا      - 2بى تفاوت نبودن يعنى مفهوم نظارت  - 1 دانند، خودشان را مسئول مى چيز

عنوان طرح اشكال است  بنابراين طبقاه بااالتر باياد بتواناد از نسابت باين         ارزيابى نسبت به نارسايى كه به

كند، پاسخگويى داشته  شناسى كه سنجش را تحريك مى يبكند و آس مى  نظارت عمومى كه انگيزه را تحريك

شود و نه  پذيرد كه غير از اين نمى تواند باشد، يعنى نه نظارت از او مى نمى  باشد، لذا پاسخش بدون سنجش

دهندگى عموم براى بهيناه شادن    است و نقصى ندارد به بيان ديگر سفارش  پذيرد كه بهترين ارزيابى از او مى

آيا همين مطلب  مديريتى، بلكه در مفهوم اصل اراده توليد تكنيك است،  شود نه فقط در مفهوم مىاداره نيكو 

پيادا كناد، مثال      توان در همه سطوح ذكر كرد؟ اگر تعريفها مقنن شود و ساختارها مانظم شاود نظاام    را مى

بندى نشده است   قهطب سازى، مسئوليت سياسى هم تعريف شود اآلن مسئوليت سياسى اصوالً مسئوليت ليوان

كارهااى سياساى جامعاه،      مسئوليت تكنيك طبقاتى قابل مالحظه است يعنى از مسئوليتهاى موضوعى باراى 

جامعاه مثال كاالهااى      تعريف وجود ندارد كه انضباطهاى خاصى داشاته باشاد  پاس اوالً كارهااى سياساى     

توان  كه چگونه مى آيد ب به ذهن مىاى كه اآلن غري بندى نشده است بگونه اقتصادى در سطوح مختلف طبقه

آيا هماه جامعاه    ها؟ ها و اداره خانه اينكار را انجام داد  از طري  احزاب؟ يا اينكه موضوعى باشد مثل وزارت

شود مثال   مى  گيرد يعنى تك حزبى؟ آنوقت بخشهاى سياسى خاص موضوعى درست در يك حزب قرار مى

شاود؟   ماى   ثالً در محله؟ يا يك نظام شورايى بزرگ سياساى درسات  ها تا برسد به ادارات كل يا م وزارتخانه

پاساخ   بهينه شدن وضعيت سياسى چيست؟ تا بتوان به اينگونه سفارش دهندگى را باراى ايان اماور آورد و   

  باراى  -مثل آنچيزى كه براى صنعت توضيح داده شد  -گويى را هم براى اين امور آورد  يعنى آيا مشاركت 

آيد فرهنگ توسعه سياسى بايد جاواب دهاد ناه اينكاه بگويناد       وان توضيح داد؟ به نظر مىت سياست نيز مى
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تواناد منشاأ    تواند بكند  چگونه ايجاد خبر ممكن است؟ چگونه توليد خبر ماى  مطبوعات اينكار را مى  آزادى

د و باه  توسعه شرافت در همه سطوح باشد، كرامت انساان را بااال ببارد، شادت در انگيازه بيااور       صيانت و

  ارتقأ جهت و امنيت سياسى را بياورد  اصطالح دلگرمى و

 )س(: مفهوم توسعه  مشاركت از طري  صنعتى بيان شد

  ترين بُعد بود و نبايد به آثار جزئى تكيه كارد بلكاه باياد در ساه     )ج(: از پائين آغاز شد  براى اينكه ملموس

 سطح توسعه، كالن و خرد ذكر و مرتباً براى آن مثال ذكر شود  

 براى عموم « دهندگى قدرت سفارش»ضرورت وجود  - 4

 شود حتماً ارزيابى و مثالً اگر اينكار يك كار نظارتى شد آيا توليد كردن و توليد شدن فقط با نظارت حل مى

  دهندگى باالى سر توساعه تكنياك   شد كه سفارشاش اين با مستشكل بودن هم بايد ذكر شود بعد بايد نتيجه

 حضور داشته باشد  

 - 2سازى ابزار كه همان انضباط روابط توليد باود   در سطح بهينه - 1)س(: مشاركت در سه سطح ذكر شد: 

ساازى   مشاركت در بهيناه  - 3سازى سيستم مديريتى كه بهينه افراد در رفتار توليدى است   مشاركت در بهينه

 در پيدايش تكنيك بود كه مربوط به تئوريسينها بود  بعد ارزيابى و نظارت نيز معنا شد    گمانه

 پاذيرى باراى تئوريساين تاا كاارگر      دهندگى بايد براى عموم باشد  و سفارش )ج(: در پايان، قدرت سفارش

 است  

 شناسى و ارزيابى بعنوان دو مقوم مشاركت  معرفى آسيب - 5

 نظارت با مفهوم مشاركت چه ارتباطى دارد )س(: ولى بحث ارزيابى و 

و الّا  )ج(: قبل از اينكه شخص بخواهد در چيزى شريك باشد بايد قدرت اينكه بتواند ارزيابى كند، باال برود

  نگونهيتواند بگويد من شريك هستم چرا ا تواند شركتى را اداره كند نمى خواهد مثالً يك بچه كه نمى قيم مى
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شناساى بكناد  اگار توانسات      تواناد آسايب   ست سهمش را باه كساى بساپارد كاه ماى     عمل كرديد مجبور ا

 كند   تواند امر و نهى داشته باشد، يعنى او عنوان مشاركت پيدا مى و نظارت بكند، مى  شناسى آسيب

 شود؟ )س(: پس پيش شرط مشاركت مى

 باشد اين اسات كاه بتواناد    خواهد در دستور دادن و طلبكارى مشاركت داشته )ج(: دقيقاً شرط كسى كه مى

نقص چيزى را تشخيص دهد  ولو با سلسله مراتب باشد، ولو در سلسله مراتباى ايشاان در پيادايش ساؤال     

آياد   باشد و در نظارت، جواب چطور شد؟ پس سؤالش سرا  سنجش و نظارتش سارا  انگيازه ماى     شريك

 آيد  ترين سطح تئوريسين مى شود دوتا طلب جلوى عالى كند و طلبكار مى رها نمى  يعنى براحتى

 )س(: كه مشاركت در باالترين سطح است 

باال  آيد، اين دوتا از پائين تا )ج(: كه تكنيك است يك سؤال سرا  نارسائى و يك سؤال نيز سرا  نظارت مى

مرحله  شود، معنايش اين است كه مشاركت عموم در سفارشات توليد تا كه بيايد، بازتابش وقتى بالعكس مى

 جراى آن است ا

دوتاا    )س(: پس اگر اين مفهوم در نظام مالحظه شود، توسعه مشاركت صنعتى در سه سطح مطرح شد  اين

  عنوان قبلى كه تحت عنوان ارزيابى و سنجش بود، به عنوان پيش شرط هر مشااركتى اسات، چاه مشااركت    

 صنعتى، چه سياسى و چه اقتصادى 

اگار   ئين و باال بايد مرتباً چرخش داشته باشد تا مطلب واضح شود و)ج(: پس اين سه تا عنوان صنعتى در پا

 قرار باشد در جداول بزرگى انتخاب رشته عالمت زده شود، بايد در سطوح مختلف تعريف صورت گيارد و 

 توان ذكر كرد  هيچ ابهامى در آن نباشد و سپس سطح اقتصاد و بعد در سطح جامعه مى

«العالمين بر هللالحمد  و آخر دعوينا انّ»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

  بررسى احتماالتى پيرامون معنا و مفهوم بلوك سوم جدول ارزيابى صنعتعنوان جلسه: 

 05جلسه 

  فهرست مطالب

 2      به ستون كارايى جدول« ورى توسعه، توازن و بهره»قيود طرح يك احتمال پيرامون اضافه كردن  - 1

      اضافه كردن قيود فوق در ستون و حاذف آن از عنااوين تركيباى   « لوازم»اى به ضرورت بررسى  اشاره - 1/1

3 

تاوازن اجتمااعى، اقتصاادى و    »در سه عنوان « توازن»به جاى « مديريت»نقد و بررسى جايگزينى عنوان  - 2

 3     «صنعتى

 5      در ستون ابزار، در بخش اجتماع، اقتصاد و صنعت« الگو»طرح دو احتمال در معناى  - 3

 1     «توسعه الگوى سازمان صنعتى»طرح سه احتمال در معناى الگو در  - 4

افزار بودن الگوى سازمان صنعتى در ارتباط با الگاوى ساازمان    افزار بودن يا سخت بررسى تشخيص نرم - 5

 8      تماعى و اقتصادىاج

 9     طرح دو احتمال نسبت به ساماندهى )در سطح خرد يا كالن( - 6

 15      بيان نحوه ارتباط سه بلوك جدول با هم و معناى ساماندهى صنعت - 6/1

 11     «خرد، كالن و توسعه»احتمالى پيرامون معناى ساماندهى صنعت در سطح  - 6/2

 11      ك جدول با همبررسى ارتباط سه بلو - 1
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 12     تر ضرورت تعريف عناوين تركيبى جدول در قالب جداول ساده - 8

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند كارشناس - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/51/53تاريخ جلسه : 

 55شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده : خانم كيانى 

 ويراستار : آقاى رضوانى 

 نژاد   عنوانگذار : آقاى حسين

  االسالم رضائى كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/59/52تاريخ تنظيم : 

 1319/59/53تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

 جدول   به ستون كارايى« ورى توسعه، توازن و بهره»طرح يك احتمال پيرامون اضافه كردن قيود  - 1

شد   اى در مورد بهينه سه عنوان بخش صنعت در رديف انسان مطرح االسالم رضايى: در كارگاه گمانه حجت 

  توسعه مشاركت» كه ستون اول، توسعه، ستون دوم، كالن و ستون سوم هم خرد است  بنابراين عنوان

اند   قرار گرفته« ورى صنعتى بهره»تر از آنهم  و پائين« توازن صنعتى»كه در خانه اول آمده، بدنبال آن « صنعتى

را بياوريم چون خود سطر اول توسعه است « وصف توسعه»چنين در كارگاه مطرح شد كه اگر بخواهيم   هم

 باشد « مشاركت صنعتى»د توان الزم نيست وصف توسعه ذكر شود يعنى مى ديگر

  االسالم والمسلمين حسينى: به عبارت ديگر ما بايستى بدانيم كه كلمه توسعه را در جدولها كجا به حجت 

  است )توسعه اثر اجتماعى( چراكه در گوشه جدول« توسعه»، برابر «اثر اجتماعى»گيريم مثالً آيا كلمه  كار مى

 )در ارضأ عمومى( مفهوم توسعه است؟ در« صيانت»يا اينكه مفهوم قرار دارد « توسعه، ساختار، و كارايى»

 سطر اول جدول عنوان توسعه قرار دارد  در ستون كارايى در سطر اول آن، كلمه صيانت مفهوم توسعه را

است كه « صيانت»آيا همان « پس توسعه هست ديگر الزم نيست آنرا بياوريم»داراست  غرض شما از اينكه 

 بنويسيم؟آن توسعه  جلو

  )س(: قبل از پرداختن به پاسخ اين سؤال بايستى توجه داشت كه در تناظرسازى مفاهيم، در مجموعه

 «ورى توسعه، توازن و بهره»اند و بدنبال آن  قرار داشته« ورى صيانت، عدالت و بهره»مفاهيمى كه قبالً داشتيم، 

 خواهيم مفهوم توازن و     اند  االن اگر مى هم بوده

 بنويسيم،« در توسعه ارضأ» -نوشتيم « صيانت»كه  -خواهم بگويم اگر در ارضأ نياز عمومى  مى )ج(:

  تا خانه هستند حذف كنيم كه بدانيم اينجا تا آخر بخش توسعه است 9توانيم كل توسعه را كه در اين  مى
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ترين  حذف كنيم و در پائين توانيم كل توازن را بنويسيم و لذا مى« در توازن»تر از آن هم  همينطور در پائين

 بنويسيم « ورى بهره»توانيم  هم مى  سطح

است   )س(: دوستان بيشتر به همين نظر توجه داشتند كه آن عناوينى كه وصف محورى سطر و ستون جدول

 را كه حضرتعالى مطرح كرده بوديد به نظر رسيد درست است « مشاركت»بايستى تكرار شود لذا 

اگر در   آيد  البته بدست مى« توسعه مشاركت»شود و  را از سرفصلهاى جدول اخذ مى )ج(: پس عنوان توسعه

 نوشته شود « در توسعه ارضأ عمومى»اينجا 

ورى  بهره در»، «در توازن ارضأ نياز گروهى»، «در توسعه ارضأ نياز عمومى»)س(: يعنى در ستون كارايى، 

 نوشته شوند « ارضأ نياز فردى

 ام  ين احتمال را نوشته)ج(: كه البته من ا

عناوين تركيبى  اضافه كردن قيود فوق در ستون و حذف آن از« لوازم»اى به ضرورت بررسى  اشاره - 1/1

  را آورديد هنگاميكه به« توسعه»حال سؤال ديگرى كه بايستى مورد توجه قرار گيرد اين است كه وقتى 

ست و در برنامه هم توازن داريد مثالً در عنوان اول از رسيد مفهوم الگو، معناى توازن را دارا ستون الگو مى

 دوم توازن را حذف شده و فقط اجتماعى نوشته شود آيا اين درست است؟ سطر

و   نوشته شده است وقتى توسعه را حذف نموده« توسعه مشاركت صنعتى»مهندس دانشمند: در اينجا كه 

 اش با اختيار و اراده در مفهوم صيانت است و در رابطهمفروض تلّقى كنيم، بيان شد كه مشاركت، به لحاظ 

 حقيقت موضوع مورد نظر ما خود مشاركت است 

 

اقتصادى و  توازن اجتماعى،»در سه عنوان « توازن»به جاى « مديريت»نقد و بررسى جايگزينى عنوان  - 2

 « صنعتى
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مثالً  مفهوم جديدى آورده شود  نوشت بلكه بايد يك« توازن صنعتى»توان  در سطر ذيل مشاركت ديگر نمى

 رسيم  در بحث مشاركت گفته شد كه بعد از مشاركت به مديريت و مباشرت مى

 نوشته شود « مديريت اجتماعى»اول نيز « توازن»)ج(: اشكالى ندارد كه به جاى 

 ، چون موضوع كار ما صنعت است «مديريت صنعتى»)س(: 

مديريت  مديريت اجتماعى،»را هماهنگ كنيم مثالً بگوئيم  )ج(: درست است ولى در عين حال بايستى همه

  آنگاه توازنها را حذف كنيم عين آنچه كه در توسعه عمل شد  بهر حال«  اقتصادى و مديريت صنعتى

 دهيم  اصل مفهوم را تغيير نمى

مالحظه  آنجاخواهيم آن را تعريف كنيم همانطور كه قبالً مشاركت را تعريف كرديم  در  )س(: چون بعداً مى

 شويم يعنى بدنبال ذكر سطوح مشاركت، صنعت را خرد كرديم و كرديم كه در تعريف دچار اشكال مى

  اينجا بايستى بتوانيم صنعت را به همان كيفيت قبلى خرد كنيم آنگاه ;موضوع مشاركت را به سه سطح گفتيم

  بحث مديريت و مباشرت را بگوئيم تا تعريفى كامل از آن بدست بيايد

عنوان  شود  در دو مى« مشاركت صنعتى، مديريت صنعتى و مباشرت صنعتى»االسالم رضايى: پس  حجت 

  مشاركت»، «مشاركت اقتصادى، مديريت اقتصادى و مباشرت اقتصادى»ديگر نيز همين طور است يعنى 

 شود  مى« اجتماعى، مديريت اجتماعى و مباشرت اجتماعى

قبل   اينجا قابل قبول باشد، حضرتعالى در مورد مشاركت صنعتى در جلسه حال با اين فرض كه اين گمانه تا

  سه سطح از مشاركت صنعتى را بيان فرموديد  مشاركت در بهينه ابزارسازى در يك سطح بود  مثالً كارگرى

كند و هم نسبت به كارخانه، اگر عيب و  اى كه توليد مى شود هم نسبت به قطعه كه وارد يك كارخانه مى

سازى نظام  سازى خود ابزار است  ديگرى مشاركت در بهينه ديد اطالع دهد كه اين مشاركت در بهينه  رادىاي
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است كه رفتار خودش را بهينه كند و هم در رفتار عمومى سازمانى مجموعه تأثير داشته باشد  در   مديريت

 سازى در گمانه توليد تكنيك بود   بهينه  سطح سوم هم

 تر باشد   سهم كارگر در اينجا كمى پائين )ج(: كه ممكن است

مورد  مطرح شد  در« مشاركت صنعتى»)س(: ولى باألخره در فضاى عمومى اثر دارد  بنابراين تحت عنوان 

 سازى ابزار و كنيم، بهينه كه به مفهوم مديريت تبديل شد از آنجا كه فعالً پيرامون صنعت بحث مى« توازن»

 ت انجام شد   سازى نظام مديريت صنع بهينه

 خورد  )ج(: در همين سه تا مى

 مديريت در   »و « سازى ابزار مديريت در بهينه»)س(: باز هم بگوئيم 

كنيد   گوئيد سه تا را در هر سه ضرب شود  گاهى مى سازى ابزار برابر با مباشرت مى )ج(: يعنى مديريت بهنيه

 ا براى پائين، سطح وسط را براى وسط و سطح باال راگوئيد اصالً آنرا تجزيه كنيد  سطح پائين ر و گاهى مى

 براى باال بگذاريد  

 سازى ابزار است   همان بهينه« مباشرت»)س(: 

 )ج(: ابزارى كه شخص به آن مباشر است 

 سازى نظام مديريت هم    )س(: بهينه

 )ج(: در بخش مديريت )قسمت توازن( است 

 )س(: مشاركت صنعتى هم   

 تكنيك است )ج(: در توسعه 

 )س(: پس ما اين را متناسب با منزلت هر كدام از اينها تفكيك كرديم  ولى آيا آن سه تا را اگر بخواهيم با

 خواهيد حداقل ضرب را انجام دهيد  )ج(: در خودش ضرب كنيم ولى شما اصوالً مى
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 گيرند   )س(: پس همان سه تا عنوان در اين سه خانه قرار مى

 در ستون ابزار، در بخش اجتماع، اقتصاد و صنعت « الگو»در معناى طرح دو احتمال  - 3

  الگوى سازمان»دهيم، كلمه توسعه از آنجا حذف شد و لذا  )س(: حال خانه بعدى را مورد دقت قرار مى

  مد  نظر است« الگوى سازمان»بود و اكنون فقط « توسعه الگوى سازمان»بدست آمد  از آنجا كه قبالً « صنعتى

   لذا 

 چه فرقى با مسأله توازن در مديريت دارد؟« الگوى سازمان»)ج(: 

 )س(: در آنجا بيشتر تأثير جايگاه خود روش مد  نظر است يعنى در آنجا نفس مدل بيشتر مورد دقت قرار

اينجا حضور خود الگو سهم اصلى را دارد اما آنجا حضور  ;گيرد و ديگر بحث تأثير انسان مطرح نيست مى

 شود   هم و تأثير اصلى را دارد چون از مديريت بحث مىس  انسان

 )ج(: الگوى صنعتى چگونه الگويى است؟

 )س(: به يك معنا در اينجا الگوى سازماندهى صنعت مورد نظر است  

  )ج(: خير، الگوى سازماندهى صنعت بايستى در توازن بيايد و نظير آن هم گفته شد يعنى در ستون دوم

  شد كه را آورديد و قبل از آن، مديريت گفته مى« الگوى برنامه اجتماعى»اجتماعى( كلمه از قسمت اول )اثر 

 مفهوم آن، مفهوم الگوى سازمان است  

 )س(: يعنى مفهوم الگوى برنامه، الگوى سازمان است؟

 مديريت» ذكر گرديد حال غرض شما از« مديريت اجتماعى»)ج(: خير قبل از آن در ستون يك از سطر دوم، 

 چيست؟« اجتماعى

 )س(: آنجا بيشتر تأثير خود سرپرستى مد  نظر بود 

 )ج(: يعنى انسان يا ابزار؟
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 )س(: انسان 

 )ج(: آيا ابزارش اصالً مد  نظر شما نيست؟

 )س(: خير، چون ستون، ستون انسان است 

خانه،   اولين )ج(: الگوى سازماندهى اجتماعى در صنعت )در بلوك يك( كه سر فصل آن، اثر اجتماع است،

الگوى  را بنويسيم « الگوى سازمان اجتماعى»را حذف كرده آنگاه « توسعه»است كه كلمه « توسعه اجتماعى»

 خير؟ شود يا سازمان اجتماعى كه زيرمجموعه سازمان مديريت يك واحد صنعتى است آيا آنرا نيز شامل مى

 شود   مهندس دانشمند: شامل مى

گوئيم  مى  گوى سازمان اقتصادى داريد  به اين مطلب بايستى دقت كرد كه گاهى)ج(: همانطور كه دوباره ال

يك   در بلوك - 1آيد  در اينجا سه الگو داريم:  گوئيد تا سطح خرد مى اين الگوى دولت است و گاهى مى

 بلوك سوم )اثر صنعت( آنچه را ما دنبال آن هستيم - 3در بلوك دوم )اثر اقتصاد(  - 2)اثر اجتماع( 

 چيست؟

آيا در بخش صنعت، صنعت بنفسه مورد توجه است؟ اگر صنعت مورد توجه است چرا الگوى خود ابزار 

جويى در مقياس توليد را موضوع دقت  دهيد؟ به بيان ديگر چرا صرفه كارخانه را مورد توجه قرار نمى  يعنى

ريد كه ظرفيت كارخانه را كوچك دهيد؟ به عبارت ديگر شما يك مهندسى طرح توليد دا قرار نمى  و ارزيابى

ها  كند يعنى اين مطلب كه دينامها و الكتروموتورها بايستى داراى چه ظرفيتى باشند، دهانه لوله مى  و بزرگ

هاى  مقطعى باشد، و خالصه اينكه كار دينام چيست؟ نقش الكتروموتور كدام است، نفس لوله  به چه سطح

وره، آسياب و   كدامند؟ اينها ظرفيتها هستند يعنى الگويى را كه در اينجا مواد، تسمه نقّاله، ك انتقال مايى يا

اوالً غرض شما الگوى خود ابزار است؟ ثانياً آيا شما اصالً كارى به ابزار نداريد بلكه  دهيد آيا قرار مى

 توجه است؟  ساماندهى صنعت مورد
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 باشيم    نبايستى به سازمان صنعت كار داشتهاالسالم رضايى: چون ما در اينجا به درون صنعت رفتيم  حجت 

 گويند به سازماندهى صنعت كار نداشته باشيم؟  )ج(: يعنى مى

 )س(: بله  

 « توسعه الگوى سازمان صنعتى»طرح سه احتمال در معناى الگو در  - 4

توجه  موردمسأله توليد صنعت بنفسه  - 1قابل طرح است: « الگو»)ج(: پس در اينجا سه احتمال در معناى 

خواهيم  مى شود بايستى مشخص گردد كه نظام چه چيزى را است  وقتى الگوى سازماندهى صنعت گفته مى

كه   افزارى مديريت خرد صنعت چگونه است؟ يعنى در كارخانه سيستم نرم - 2مورد توجه قرار دهيم؟ 

 مات كالن به صنعت ونظام خد - 3كند چيست؟  وظايف عمليات انسانها را در برابر چرخها درست مى

نظام خود صنعت  - 1توان سه الگو طرح كرد:  مديريت ساماندهى صنعت كدام است؟ پس بطور خالصه مى

 نظام مديريت كالن صنعت  - 3نظام مديريت خرد صنعت  - 2

 ها مورد نظر است؟ )س(: مشخصاً بحث كداميك از اين خانه

 اثر صنعت بر ابزار در توسعه ارضأ نياز )صيانت)ج(: منظور بحث بلوك آخر ستون دوم است كه كلمه 

هاى اثر اجتماع بلوك اول، اقتصاد را بلوك  آيد  در سطر اول ستون دوم از بلوك سوم اگر دسته عمومى( مى

شود كه الگوى  صنعت را بلوك سوم فرض شوند، اين سؤال در مورد ستون دوم سطر اول طرح مى دوم و

الگوى نظام مديريت  - 2الگوى خود كارخانه  - 1توان فرض كرد:  صنعت چيست؟ سه الگو مى  سازمان

 نظام مديريت كالن    الگوى - 3خرد 

  رسد همانطور كه از اجتماع به معنى اجتماع كل و اقتصاد به معنى اقتصاد كل دانشمند: به نظر مى سمهند

كنيم  بنابراين  بحث مىشويم اينجا هم از صنعت كل  شود و فقط وارد بخشى از اقتصاد نمى صحبت مى

شود  لذا ما  يك كارخانه يا داخل يك كارخانه اساساً چيزى جدا از مفهوم صنعت به معناى كل مى  مفهوم
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خود را به خود موضوع صنعت و الگوهاى حاكم بر صنعت )الگوى صنعتى( معطوف كنيم نه   بايد توجه

 الگوى كارخانه  

  گوئيم: الگوى توليد، الگوى توزيى و الگوى هم كه وقتى مىد )ج(: من اين موضوع را بيشتر توضيح مى

  جويى در مقياس كند ولى اين دو الگو، مفهوم صرفه درست است كه دولت اين الگوها را تنظيم مى ؛مصرف

گويند صنعتها را بزرگ و يا كوچك بگيريد؟ آيا كارگاهى باشد يا  كند و بعد مى توليد را مشخص مى

 متمركز؟ يا

اى متمركز باشند؟ آيا الگوى مديريت مد نظر شماست يا الگوى توليد،  اى كارگاهى و چه دسته چه دسته

 و مصرف به عنوان اينكه خصوصيت آن چه باشد و چه چيزى را تصويب كرده باشد؟  توزيى

 شود كه الگوى توليد در ايران داراى سه بخش است:  اين قسمت از بحث قابل دقت است  گفته مى

كنيد و  صنايى دولتى، متمركز است با توجه به ظرفيت بزرگى كه براى متمركز تعريف مىالگوى  - 1

جويى در  صرفه»كنيد مانند ذوب آهن، نفت و غيره  آنگاه مفهوم  مربوطه را نيز ذيل آن ذكر مى  صنعتهاى

گردد   ى ارائه مىبراى صنايى رده دوم كه تعاونيها هستند الگوى ديگر - 2شود   مفهوم مى   يك« مقياس توليد

تواند برسد  به بزرگى حداكثر نمى -شود  كه جز صنايى مادر تلقى نمى -روغن نباتى   نبابراين هرگز كارخانه

گز مثل خردى كه در سطوح پائين قرار دارند )مانند ساندويچ فروشى( هر  بايستى توجه داشت صنايى

تواند متمركز  ماند و نمى ى خرد هميشه خرد مىتواند رشد كند يعنى صناي نمىی مؤسسه مك دونالد آمريكاي

 شود  

الگوى سازمان  افزار بودن الگوى سازمان صنعتى در ارتباط با افزار بودن يا سخت بررسى تشخيص نرم - 5

 اجتماعى و اقتصادى 

  گوئيم يك نظام بر سه الگو حاكم است كه هر كدام از آن الگوها خود داراى يك نظامى حال در اينجا مى
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  اين از يك طرف، از طرف ديگر هم ;كند چه صنايعى و چگونه مهندسى طرح داشته باشند است و معين مى

 افزار و يا افزارى يعنى الگو ممكن است الگوى سخت افزارى انسانى است و نه مديريت سخت مديريت نرم

افزارى؟  افزارى است يا سخت نرمافزار باشد  حال غرض شما از الگوى سازمان صنعت آيا الگوى  الگوى نرم

افزارى يعنى انسانى را در خود دارد و نحوه مشاركت  اينكه در ستون اول، مفهوم مشاركت، الگوى نرم يا

اند آنها يا بايد در الگوى اقتصادى طرح شود يا در  توان گفت الگوهايى را كه حاكم كند يا خير؟ مى مى  معين

در اجتماعى ذكر كنيد  الگوى  -كه هر نظامى به نظام ديگر چه نسبتى دارد  -اجتماعى  الگوى نظامها   الگوى

الگويى كه  ;كند بندى مى خاص آن را در بخش اقتصاد ذكر كنيد كه هر كدام از بخشها را دسته  اقتصادى

افزارى آن، در اقتصاد يا اجتماع تمام  شود كه نرم افزار مطرح است در بخش صنعت ذكر مى سخت  نسبت به

 هم يك فرض است    شود  اين ىم

 افزار را على حده داريم  افزارى به مفهوم روش منظور است  چون ما در صنعت بخش نرم )س(: البته نرم

 )ج(: يعنى الگوى حاكم داريد  

 افزار است  )س(: متصل به خود سخت

  رد كه عملياتافزار ديگرى هم وجود دا )ج(: يعنى چارت سازمانى يك اداره على حده است  يك نرم

  كنم اتوماسيون اين بخش گويد اين ديسكت را نصب مى دهد يعنى مى افزارى را انجام مى گردش عملياتى نرم

 شود  افزار گفته مى چه وقتى قطى و چه زمانى متصل باشد، به آن نيز نرم

 افزار است  )س(: اما در حيطه سخت

  رفته قبالً گفته شد بوسيله اوصافى كه درون صنعتاالسالم رضايى: اين كارى كه در جدول انجام گ حجت 

 سازى    لحاظ شد، بوسيله همان اوصاف بيرون صنعت نيز مالحظه گرديد لذا يك نحوه هماهنگ

 طرح دو احتمال نسبت به ساماندهى )در سطح خرد يا كالن(  - 6
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صنايى   ه كار وزارت)ج(: سؤال مهم اين است كه آيا ساماندهى صنعت در بخش صنعت مورد توجه است ك

 افزار نيز ربط پيدا كند شود؟ البته ساماندهى حتماً بايستى به سخت است يا اينكه بيش از اين هم خرد مى

 خواهيد اين ربط را نشان دهيد؟ حال در كدام قسمت آن مى

ثير تأ )س(: اين جدول، جدول اوصاف ارزيابى كارايى صنعت در ارضأ نياز است مفروض ما هم اين بود كه

  اجتماع )به يك معنا تأثير انقالب و نظام ارزشى( را در صنعت مالحظه كنيم و بررسى كنيم كه صنعت تا چه

خواستيم تأثير اجتماع را مالحظه كنيم   حد توانسته خود را با اين ارزشها هماهنگ كند  پس در پله اول مى

ش برويم تا صنعت را بهينه و شناسايى خواهيم تا كجاى صنعت پي هم اين سؤال مطرح شد كه ما مى يكبار

مسائل درونى صنعت و عم  آن برويم و مسائل فيزيك و شيمى و علم مربوط به صنعت را با  كنيم؟ آيا تا

بحث كنيم؟ يا آنرا كوچك كرده و در سطح خاصى محدود كنيم؟ آن چيزى كه ظاهراً به   گستردگى تمام

ت است  به معناى ديگر بررسى كنيم كه صنعت كشور جايگاه اجتماع بر خود صنع رويم تأثير دنبال آن مى

 كند و چقدر كارايى دارد  تعريف مى  خود را در انقالب چگونه

خودش  خواهد تصميم بگيرد كه به چه نسبت خدمات )اعم از خدمات كيفى و كمى( )ج(: وزير صنايى مى

  زى، چرم بدهم يا خير؟ براىسا خواهد بگويد كه آيا اصالً به صنعت كيف را عرضه كند يعنى مى

  سازى چه نوع تسهيالت قانونى فراهم كنم؟ صنعت ميزسازى چگونه باشد؟ و ارائه خدمات به ميكروفون

  سازى، برق و امثال ذلك چگونه باشد؟ بنابراين بايد به صنعت خودكارسازى، صنعت توليد تيرآهن، اتومبيل

 چه چيزى نظر داشته باشد؟

  ساماندهى صنعت است اما آيا بالمره ارتباط با طبيعت را به عنوان يك موضوعدرست است كه كار ما 

كنيم و بخش ساماندهى خدمات  افزارى كه آزمايشگاه و كارخانه در آنجا قرار دارند كالً حذف مى سخت

بينيد؟  مى اندازى هم داشته باشيم؟ آن را كجا كنيم يا اينكه بايد چشم )يعنى خود وزارتخانه( را نگاه مى  دولتى
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گيرد كه دايره اقتصاد فراتر از آن و دايره  شود كه در درون دو دايره قرار مى اى فرض مى يك دايره  صنعت

گيرد  صنعت كه در داخل دو دايره ديگر قرار دارد وقتى كه وزير  بيرونى اقتصاد قرار مى  اجتماع در سطح

 اندازى داشته باشد يا خير؟  خود صنعتها چشمخدمات بدهد، آيا الزم است كه نسبت به  خواهد صنايى مى

  بينيم كه يك بخش از مديريت در بلوك اول، بخش )س(: اگر به مديريت صنعت توجه داشته باشيم مى

 شود  بر فرض اگر شود به بيان حضرتعالى در سطح نظامات اجتماعى مطرح مى مديريت اجتماعى مطرح مى

  كند  يك مديريت اقتصادى هم در بلوك دوم باالترين سطح مالحظه مىبخواهد مديريت الهى حاكم شود در 

 رود   شود و يك مديريت صنعتى هم وجود دارد كه در بخش سوم بكار مى واقى مى

 بيان نحوه ارتباط سه بلوك جدول با هم و معناى ساماندهى صنعت  - 6/1

 نيست   )ج(: پس وقتى مديريت صنعتى مطرح است ديگر كارخانه در آن مطرح

 )س(: البته اگر به مديريت توجه داشته باشيم 

مباشرت  )ج(: آيا در اين بلوك بايد توجه داشته باشيم يا خير؟ در بخش اول كه بحث مشاركت، مديريت و

مالحظه  مطرح شد، انسانى بود به خود صنعت )در بخش صنعت( توجهى نداشتيم بلكه ابزار انسانى آن را

 كرديم  

 شاركت صنعتى اينگونه است  )س(: در بخش م

 )ج(: دومى چيست؟

 )س(: ابزار است  

قطعات   توان نظام افزار؟ در سازمان صنعت مى )ج(: ابزار است يعنى براى خدمات الگو است يا براى سخت

 را هم به صورت خرد و هم به صورت كالن و هم به صورت توسعه ديد 

 «خرد، كالن و توسعه»ر سطح احتمالى پيرامون معناى ساماندهى صنعت د - 6/2
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 را مد نظر قرار دهيم در اين صورت يك ديد« توليد، توزيى و مصرف صنعتى»)س(: اگر اينجا الگوى 

 جامعى نسبت به كل صنعت داريم 

پيدا   هايى و چگونه تخصيص گوئيد چه مقدار از قدرتهاى جامعه به چه دسته از كارخانه )ج(: پس شما مى

 ورى است   كند و نه اينكه توزيى صنعت به معناى بهره

چه   گوئيد من به شود  يعنى مى شود بلكه در بخش آخر بحث مى ورى بحث نمى )س(: اصالً در اينجا از بهره

 اى چقدر نيرو بدهم يا امكان كم ى و كيفى فراهم كنم   كارخانه

صنعتى به   اختيارش قرار دهم؟ آنچه از الگوى سازمان )س(: چقدر پول بدهم؟ چقدر امكان منابى انسانى در

 كنيم اين كليت را داشته باشد    رسد بايد در كارى كه دنبال مى نظر مى

آن   گوئيد در اين بخش، موضوع )ج(: آن هم اين است كه چگونه نيروها تقسيم شوند، در مورد توليد هم مى

 خود چرخها و نيروها هستند  

 متمركز، نيمه متمركز و يا كارگاهى باشد )س(: الگوى توليد 

 افزارى  )ج(: خود دستگاههاى سخت

صنعت   رسد اگر بخواهيم كلي ت صنعت را مورد بحث قرار دهيم بايد راجى به كدام قسمت )س(: به نظر مى

  بحث كنيم؟ اگر راجى به الگوى توليد، توزيى و مصرف آن صحبت نكنيم پس نسبت به كدام بخش آن

 يم؟ بر فرض آيا الگوى خدمات صنعتى را مورد بحث قرار دهيم؟صحبت كن

 بررسى ارتباط سه بلوك جدول با هم  - 3

  )ج(: اگر بخواهيد در مورد الگوى خدمات صحبت كنيد در بخش اقتصاد درباره دستگاههاى كالن سخن

هاى مختلف بودند  كه دستهكالن »گوئيد و ديگر به صنعت كارى نداريد  در  گوئيد و لذا پول، كار و    مى مى

 گوئيم  حال نظر شما چيست؟ پيرامون اقتصاد سخن گفتيم آنگاه خاص آن را در اينجا مى و
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 شود  كنم در بحث اقتصادى كالً مسائل مربوط به اقتصاد مطرح مى مهندس دانشمند: من فكر مى

 شند )ج(: كه كالن است يعنى اعم از صنعت و غير صنعت كه اثر اقتصادى داشته با

اقتصاد   دهيم  در بخش صنعت هم بحث )س(: ولى ما آن بخشى را كه با صنعت است مورد بررسى قرار مى

 گذارد  شود كه در صنعت تأثير مى شود و هم وارد مباحث صنعتى مى در جاى خودش مطرح مى

( الگومعين بندى سازمانهاى اجتماعى )يعنى دولت گوئيد براى تقسيم )ج(: در بلوك يك )اثر جامعه( مى

  بنديهاى بزرگى كه در توازن ارزى اثر دارند الگو معين گوئيد براى دسته در بخش اقتصاد مى ;كنيم مى

گوئيد يا از وزارت صنايى؟ وزارت صنايى به  كنيم  در بخش صنعت آيا شما از خود كارخانه سخن مى مى

خواهيد  كند  يا اينكه مى صنعت توجه مىنيازمنديهاى خود كارخانه و اثر كارخانه بر نياز عمومى به  لحاظ

صنايى را كنار بگذاريد و بگوئيد حاال الگويى را كه وزارت صنايى در دست دارد به بررسى و ارزيابى   وزارت

ها نيز  گويد طب  اين الگو و استاندارد وضعيت كارخانه اينگونه است و شاخصه پردازد و مى مى  كارخانه

 خدمات را به اين كارخانه ارائه دهيد پس فالن  كند تطبي  مى

 )س(: ظاهراً اين فرض دوم با پيش فرض اوليه ما سازگارى ندارد  

 )ج(: پيش فرض چه بود؟

 )س(: پيش فرض اوليه اين بود كه تأثير جامعه يا انقالب را در صنعت بررسى كنيم  

 دولت اين است كه كارها)ج(: انقالب در بلوك يك خودش را نشان داده است و گفته نحوه حكومت 

 متمركز، نيمه متمركز و يا كارگاهى انجام گيرد  در بخش اقتصادى نيز خودش را نشان داده است  حاال

 دهد؟  خواهيم بگوئيم انقالب در بخش صنعتى چگونه خودش را نشان مى مى

 تر  ضرورت تعريف عناوين تركيبى جدول در قالب جداول ساده - 8
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 خانه است  در 6خانه را وارد جدولهايى كنيد كه هر كدام داراى  21اين است كه اين آنچه مورد نياز است 

آنجا كامالً جا دارد كه ابتدا اين عناوين باالى سر هر خانه نوشته شود آنگاه در ذيل هر كدام مفصالً توضيح 

الگوى سازمان  شود يعنى معلوم شود كه موارد الگوى سازمان اجتماعى، الگوى سازمان اقتصادى و  داده

 كنند   چه چيزهايى هستند كه فرق مى  صنعتى

 )س(: ديگر در اينجا كارى به وصف نداريم؟

  گردد و كارى به عنوان نداشته باشيد  چه )ج(: اين وصفها بايد تشريح شود  در ابتدا موارد بررسى مى

  كنيد فقط دقت درست نمى اليه گيرى مضاف و مضاف گيرد؟ شما مشترك موردهايى تحت هر الگويى قرار مى

 كنيد كه ذيل اين تيتر چه چيزهايى بايد نوشته شود؟ بايد ابتدا سه برگه تهيه شود تا بوسيله تشريح آن، مى

 شود، كند و به عبارت ديگر در تطبي  منشأ ابهام و اجمال مى گيرى مى مرزهايى كه از مخلوط شدن پيش

 مشخص شوند 

مطرح   نشد  در فرض اول )الگوى سازمان اجتماعى( ديگر بحث صنعت)س(: اين دو احتمال چندان روشن 

 نيست  حال غرض شما از الگوى سازمان اجتماعى در بلوك اول چيست؟ آيا سيستم حكومتى مد  نظر

 است؟

 )ج(: اگر سيستم حكومتى مد نظر شماست آنرا بنويسيد  در آنجا ممكن است مواردش را دو، سه و يا

 ومى موارد را بنويسيد و بعد هم جداسازى كنيد  چهارتا بنويسيد در د

 شود كه در الگوى سازمان اجتماعى حتى الگوى صنعت نيز نهفته است   )س(: گاهى گفته مى

 گوئيد بايد حتماً به اين الگو تناسب داشته باشد   )ج(: حتماً الگويى را كه در صنعت مى

و   الگوى سازمان اجتماعى را در الگوى توليد، توزيى)س(: تناسب داشتن غير از اين است كه آنجا باشد ما 

 مصرف بحث خواهيم كرد مثالً در صورتى كه بخواهيم الگوى توليد را بنويسيم، در الگوى اقتصادى   



 ····························································································  666 

 نوشته شده است، آيا در الگوى برنامه،« الگوى برنامه اجتماعى» 1)ج(: در سطر دوم، ستون دوم، بلوك 

 ندارد؟  توليد، توزيى و مصرف وجود

 )س(: آنچه كه مهم است تعريف اينها   

 )ج(: از تعريف دست برداريد  به سرا  موردها برويد 

 )س(: اما اگر تعريف نداشته باشيم از كجا موردها را تشخيص بدهيم؟

معناى  كنيد  اصوالً گرديد و هماهنگ مى )ج(: يكبار موضوع اين است كه تعريفها مشخص شود  دوباره برمى

  تجربى همين است كه ما كار نظرى محض را اصل قرار ندهيم و بگوئيم فقط و فقط از راه نظرى بهكار 

 پردازيم  نتيجه برسيم همانطور كه عمل بهينه را در اجرا مى

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  
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 بسمه تعالي

 دوم(مباحث زيرساخت صنعت )دوره 

  تجزيه و تحليل مفهوم و عوامل مشاركت اجتماعى، اقتصادى و صنعتىعنوان جلسه: 

 05جلسه 

  فهرست مطالب

 2      مقدمه

 2      الف: گزارشى كوتاه از مطالب جلسه قبل

 2      ب: بررسى معنا و مفهوم نظام ارزشى اقتصادى

 3      ج: حزب اثر سياسى در مشاركت اجتماعى

 3      عنا و مفهوم مشاركت اجتماعى از بُعد اقتصادىبررسى م - 1

 4      بيان تفاوت نظام ارزشى اقتصادى و ابزارهاى حقوقى - 1/1

 5      نقد و بررسى مفهوم نظام ارزشى و تفاوت آن بر اساس مبانى مختلف - 1/2

 6      اى به مفهوم مشاركت اجتماعى در نظام ارزشى اقتصادى اشاره - 2

 1      در نحوه مشاركت اجتماعى در پيدايش نظام ارزشى اقتصادى« پايگاه حقانيت»نقش  - 2/1

 8      ارزش اقتصادى« توسعه»اى به مفهوم مشاركت در  اشاره - 2/2

 9      بيان مفهوم و مصداق مشاركت اقتصادى و صنعتى - 2/3

 15     «اقتصادى، پولى و صنعتى»بررسى معناى ارزش  - 3
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      سازى مشاركت اجتماعى در پيادايش ارزش اقتصاادى   معرفى تدين اقتصادى به عنوان عامل هماهنگ - 3/1

11 

 12      ايجاد ناهنجارى اجتماعى در مشاركت اجتماعى بدليل نبود تدين اقتصادى- 3/2

 12      تحليل از ناهنجاريهاى در نظام ارزشى - 4

 د مباحث :اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و تولي

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/51/24تاريخ جلسه : 

 51شماره جلسه : 

  كان جلسه : سازمان مديريت صنعتىم

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

 نژاد   عنوانگذار : آقاى حسين

  االسالم رضائى كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/59/52تاريخ تنظيم : 

 1319/59/53تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

  مقدمه

 الف: گزارشى كوتاه از مطالب جلسه قبل 

قرار   االسالم رضايى: در ادامه مباحث جدول اوصاف ارزيابى صنعت، سه مطلب مورد دقت و ارزيابى حجت 

 ،«توسعه»رسيديم كه اگر مقيد شد  بعد به اين نتيجه « توسعه مشاركت اجتماعى»كه به « توسعه» - 1گرفت: 

ارضاأ نيااز   »تاوازن كاه باه     - 2در عناوين ذكر گاردد   « توسعه»سرفصل قرار گرفت ديگر الزم نيست كلمه 

كاه سرفصال ساوم قارار     « ورى بهاره » - 3را تحويل داد  « توازن ارضأ نياز گروهى»ضميمه شده و  «گروهى

 نوشته شد  « ورى ارضأ نياز بهره»عنوان   گرفت و تحت

 بررسى معنا و مفهوم نظام ارزشى اقتصادى  ب:

 همادلى، »چيست؟ اين گمانه با توجه باه آن ساه قياد    « مشاركت»در ادامه اين سؤال طرح شد كه منظور از 

مطرح شد  در خصوص اين قسمت بيان فرموديد كه اگر بخواهيم مشاركت اجتمااعى  « همفكرى و همكارى

شود و اگار بخاواهيم وسايله مشااركت اجتمااعى را       معنا مى« ملى به وحدت و اقتدار»به آثار معنا كنيم،  را

است  در آنجا بود كه حضرتعالى مسئله حزب را مطارح فرمودياد  باه    « انتخابات»كنيم، همان بحث   معرفى

خاواهيم   اگر بخواهيم در سطح توسعه مفهوم مشاركت اجتماعى را مطرح كنايم و در آنجاا ماى     اين بيان كه

ها را در ابعادى مالحظه كنيم كه آن حضور هماراه باا بهيناه     بگيريم يعنى حضور اراده نظر نقطه بهينه را در

شاود    تواند ضامن توسعه باشد و تكامل افراد هم در جهت يك حزب واقى مى مى  باشد، بيان شد كه حزب

 باشد  ىها در ابعاد اجتماعى توام با مالحظه بهينه حضور م حضور اراده بنابراين مشاركت به معناى

  در مورد مفهوم مشاركت بيان شد كه مشاركت به نحو اشاعه است  مانند اراده ملى كاه منشاأ پيادايش ياك    

 شود كه در هيچ جاى آن، شخص ملكيت خاص ندارد بلكه همه به نحو اشاعه در خود شخصيت حقوقى مى
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هم باه اقتادار ملاى و     موضوع مشاركت دارند و هم چنين انتخابات وسيله مشاركت ذكر شد و اثر مشاركت

روشن نشد و آن اينكه آيا حزب مانند انتخابات يك وسيله « حزب»ملى بيان شد  يك نكته نسبت به   وحدت

 هاست؟ ساختار جريان است اراده  است يعنى

 ج: حزب اثر سياسى در مشاركت اجتماعى 

مطلاب    حزب براى تفهيماالسالم والمسلمين حسينى: جايگاه طرح بحث حزب در اينجا نيست بلكه  حجت 

مصاادي    بيان شد  در جلسه گذشته سئواالت مختلفى طرح شد مبنى بر اينكه مصداق مشاركت چيست؟ از

 مشاركت، حزب و انتخاب، عنوان شدند و نه اينكه منظور ما اين باشد كاه حازب هسات  از آن گذشاته در    

  پايان آرمانگرائى اقتصادى يعنى نظام ارزشى اقتصادى بدست آمد 

 )س(: حزب به عنوان يك ساختار معرفى شد  

  گردد و ناه باراى انتخااب كاردن آن     )ج(: نه، بايستى دقت كنيد كه گاه يك مثالهايى براى رد  مطلبى ذكر مى

 مطلب  لذا ابتدأ سئوال كرديم كه معناى مشاركت چيست؟ در پاسخ گفته شد كه مشاركت يعنى انتخابات و

بعد سئوال شد كه آيا انتخابات به معناى توسعه اسات ياا اينكاه باه نحاو       شركت همه مردم در يك قدرتى 

مشاركت ندارند؟ حزب را از اين جهت ذكر كرديم كه ذهن به نحوه حضور سازمانى در پيدايش يك   اشاعه

 شود و آن اثر بايستى اقتصادى باشد يعنى اثر اقتصادى كه مفهوم اجتماعى دارد   اثر نزديكتر

  چون در مشاركت اجتماعى بُعد اجتماعى مدنظر اسات لاذا ديگار اجتمااعى باه معنااى      )س(: درست است 

 سياسى مورد نظر نيست  

 بررسى معنا و مفهوم مشاركت اجتماعى از بُعد اقتصادى  - 1

تاوان   ماى   شد در آن صورت« نظام ارزشى اقتصاد»)ج(: احسنت! نظام ارزشى هم يك ساختار است ولى اگر 

  دانايم و اگار ايان    بدين معناست كه ما مالكيت را محترم ماى « نظام ارزشى»اوت دارد  گفت كه با حزب تف
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  احترام بشكند مانند اينكه در نظام سوسياسيتى مالكيت خصوصى محترم نيست لذا گرفتن مال از شخص به

  ر فارض دانند كه در يك جا سرمايه، انباشت شود  ب شود  مردم آنرا ظلم مى عنوان غصب يا ظلم تلقى نمى

انباشت سرمايه در جايى صورت گرفته است، نظام ارزشى جامعه بوسيله هر فلسفه و يا هار دليلاى باه ايان     

كه آن مال مربوط به جمى است و نه فرد، حالت انتقال آن بوسيله هار ساببى كاه باشاد ياك سابب         رسيده

 مشروعى نيست 

 ويند اين مال مربوط به جمى است  گ بينند بلكه مردم مى گويند مردم، اسباب مالكيت را نمى مى

 بيان تفاوت نظام ارزشى اقتصادى و ابزارهاى حقوقى  - 1/1

  شود و اصاوالً حقانيات غيار از ابازار حقاوق      بنابراين نظام ارزشى آن است كه حقانيت حول آن تعريف مى

  حقوق باه كجاا برماى    ورى و    است  پايه است  ابزار حقوق به معناى چگونگى مالكيت، اجاره، انتقال، بهره

تواند وحدت و كثارت جدياد    گردد؟ آنگاه حتماً در توسعه، اين پايه  وحدت و كثرت جديد پيدا كند و نمى

تاوان باراى روشان شادن      نكند  مفهوم مشاركت در توسعه ارزش، به همين معناست  در اين مورد ماى  پيدا

منظور خود مثالها نيساتند بلكاه مثالهاا باراى      مثالهاى متعددى را ذكر كرد منتهى بايد توجه داشت كه  مطلب

 نقض است و نه براى اخذ كردن يك مطلب   تقريب و

  )س(: قبل از ذكر مثال، اين سؤال مطرح است كه آيا مراد از گفتن مشاركت ايان اسات حضارتعالى صَارف    

 كنيد؟ پذيرى در معنا( مى مفهوم )تعميم

نوشتن   آورم تا بعداً مشخص شود كه رهاى مختلف آن مى)ج(: من مشاركت را در معانى مختلف بر حسب اث

 چه نوع مشاركتى در جدول ارزيابى صنعت صحيح است  

 آيد؟  )س(: چگونه از مفهوم مشاركت، نظام ارزشى بدست مى

 گيرد   )ج(: مشاركت جامعه براى پيدايش يك ارزش يا از بين رفتن يك ضد ارزش صورت مى
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 شود   شاركت مى)س(: ام ا اين مطلب، محصول م

 گيرد   )ج(: نه، مهم اين است كه شركت در توسعه ارزش اقتصادى و نه ايجاد آن انجام مى

هام    )س(: ماحصل مطب براى بحث ما چه اثرى دارد؟ اآلن با قيد مشاركت اقتصادى مد نظر ماست و وقتى

 رزشاى خااص اقتصاادى،   گوئيم منظور نظام ارزشى اقتصادى است  ولاى پيادايش نظاام ا    مى« نظام ارزشى»

 كنيم   محصول يك مشاركت است  پس ما نيز به اثر معرفى مى

 گوئيد: استكان رشاد  )ج(: نهايت از اثر گاه منظور خرد و گاه اثر كالن و گاه اثر آن در توسعه است  وقتى مى

 شد   گوئيد اصل ارزش عوض كرد و توسعه يافت و يا آنجايى كه نظام عدالت اجتماعى عوض شد و يا مى

 گويند پيدايش يك اثر جديد يا ارزش جديدى است   )س(: مى

  توساعه ارزش اقتصاادى، نظاام   »)ج(: اگر وحدت و كثرت جديد قويتر از قبل باشد به معناى توسعه اسات   

 گويد   آنرا مى« ارزشى و ابزارها و روابط

  نقد و بررسى مفهوم نظام ارزشى و تفاوت آن بر اساس مبانى مختلف - 1/2

نابايسته،  اند كه خوبى و بدى، بايسته و نظام ارزشى يعنى مجموعه معرفتهايى كه در يك جامعه پذيرفته شده

گويناد   ماى  يا« نا ح  مال فالنى را گرفت »گويند  كند  اينكه مى دهد و معين مى تكليف و ضد آنرا جواب مى

حتمااً    نظام ارزشى است  نظام ارزشى پايه مربوط به ح  و ناحقى در« چقدر به ناح  مال جمى كرده است »

 دهاد  اى كه سرمايه را مبنا قرار مى دهد با جامعه اى كه كار را مبنا قرار مى يك مبنايى براى ارزش دارد جامعه

 گويد   حتماً فرق دارد  حال يك جامعه ممكن است چيزى مبنا را قرار دهد كه اسالم مى

  اى كاه بار مبنااى    گارديم  جامعاه   كنيم و بعد به بحث بار ماى   مىابتدأ مثالى را در نظام سرمايه دارى عرض 

اى رشاد   شود؟ وقتى كه جامعاه  گيرد آيا، رشد ندارد؟ آيا قوانين آن جامعه عوض نمى دارى شكل مى سرمايه

گويد هر چه باا   دهد  بعد مى به رشد تكنولوژى يا افزايش كمى و كيفى سرمايه از همه بيشتر اهميت مى دارد



 ····························································································  664 

ازگار است صحيح است كه به آن ح  گفته شود  بنابراين شركتهاى چند مليتى يا شاركتهاى درون  س اين امر

است حقانيت هر يك بسيار قوى بشود در حاليكه ممكن است در يك سرفصال ديگارى چناين      تهى ممكن

ثارت  پس قوانين مالكيت برآمده از مرحله توسعه است كه در مرحله توسعه، مبنا وحدت و ك چيزى نباشد  

پيدايش يك كارايى جديد پيدا كرده است  در اين صورت است كاه بايساتى اعتقااد عماومى و      جديدى در

 همراه آن باشد  پس همه در آن شريكند   پذيرش عمومى

 )س(: آيا در اينجا پذيرش عمومى به معناى مشاركت است؟

رود   ماى  اشد، فهم يك جامعه باالترب )ج(: بله و نه تنها پذيرش عمومى است بلكه حضور در تغيير آن نيز مى

چاون   كنند خواهد اقتصادى جهانى ايجاد كند  بعضى از كشورها تظاهرات مى به عنوان مثال بانك جهانى مى

العملى  عكس  شوند هيچ شوند  اما بعضى از كشورهايى كه بوسيله اين قوانين بدبخت مى معتقدند بدبخت مى

كناد كاه    ماى   ت به پيدايش يك ساختار جديد مخالفت و يا حمايات دهند  در صورتى نسب از خود نشان نمى

باشد يعنى   بايستى سطح فرهنگى، تبليغات و سطح انضباط رفتارش و به عبارت ديگر ادبياتش فرق پيدا كرده

 يك وحدت و كثرت جديدى پيدا كرده باشد 

  بگويد باه ايان دليال كاه    شود ممكن است يك نفر تبريك  كشته مى 15 - 12وقتى در فلسطين يك نوجوان 

اى را از پشات باام    سااله  12چهره كريه و ظالمانه آمريكا برمال شده است  يا وقتى كه مأموران ساواك پسار  

سااله را از پشات باام     13اينهاا پسار   »فيضيه به پائين انداخته بودند، حضرت اماام)ره( ميفرمودناد:     مدرسه

چرا حضرت امام اين واقعاه  « كنند و    به صغير و كبير رحم نمى كشتند، اينها نشان دادند كه انداختند و او را

كردند با وجود اينكه آنها صدها هزار نفر را حاضر بودند شهيد كنند؟ چون آن واقعاه   مى  را در سخنرانى بيان

شاخصه تعريف براى عواطف عمومى شده بود  اما يك فردى ديگر ممكان اسات    مبرز و وسيله شناسايى و

خواهان زوال و نابودى آمريكا و اسرائيل بشود  يا در صربستان مگر كم كشاتند؟!   ه كند و فقطبه شدت گري
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كشاند  حقااي  عاالم را     كشند؟ حتى باالتر از انسان را ماى  فقر و جهل كم مى  مگر االن در شبانه روز بوسيله

تحقيرى كه بر بشار روا   گيرد و بدتر است  هتك ناموسى كه صورت مى  گذارند به بشر برسند كه از قتل نمى

شاود  ظلام    شود  و در سايه آن ظلم به حقاي  واقى مى كه واقى مى دارند بدتر از قتل انسان است  مظالمى مى

شود اما انسانها نوعااً   گفته مى« رحيم اليوصف بالرقه»خداى متعال  تر است  در مورد به حقاي  بسيار دردناك

 اى به مفهوم مشاركت اجتماعى در نظام ارزشاى اقتصاادى    اشاره - 2   التأثراند رقي  هستند و نه رحيم  سريى

مشاركت   كند  نتيجه پس بطور خالصه نظام ارزشى يك پايگاهى دارد كه حقانيت و عدم حقانيت را تمام مى

گذارند، نظام  مى در حفظ و يا تبديل اقتصاد تنها نيست  يعنى بردار سياست، فرهنگ و اقتصاد بر يكديگر اثر

شماسات  نحاوه     كنند  آنگاه بخش اقتصادش ماورد توجاه   ارزشى سياسى، فرهنگى و اقتصادى را عوض مى

معنااى حازب     مشاركت آن از نحوه مشاركت حزبى بسيار دقيقتر است، حزب عقايد است  حزب عقايد باه 

نيسات     فهااى مختلا   ارزشها و حزب گرايشها است و نه ساختار اجرايى يك ارزش  عقايد به معناى عقيده

نظاام    بلكه عقيده به معناى تعل  به موضوعات مختلف است كه در يك نظام عقايد و يك نظام فكرى و يك

  شود  البته تعل  رفتارى وجود دارند  به بيان ديگر تدين ملى است و مليت هم با همين تدين شناخته مى

  هااى دورنايش   در تحليال شاخصاه   «گرايش، بينش و دانش»، «همفكرى، همدلى و همكارى»اينكه مظهر آن 

خاواهيم   باشد يك حرف ديگرى است كه اصالً ربطى ندارد به اينكه ما اينجاا بيااوريم و بعاد وقتاى ماى      مى

هايى دارد، چگونه است، عقايد مردم چگونه اسات بايساتى ياك كاار ديگارى       كنيم كه چه شاخصه  بررسى

  تند نهاصوالً ملت در پيدايش ارزش جديد سهيم هس صورت گيرد 

 شود  )س(: كه ارزش در سطح توسعه را شامل مى

و   )ج(: درست است  اما ارزش در سطح پول در توازن است و ارزش در سطح صنعت در بخش تكنولاوژى 

 اثر بر جهان ماده و تأثير از آن است   حيطه اصلى اين رزش، انسان است هرچند در اينجا ابزار و امكان نياز 
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 توان فوراً گفت انسان هسات بلكاه ابزارهاا    متغير اصلى آنهاست  در اينجا ديگر نمىوجود دارند  پس انسان 

 هستند هرچند در تقسيمبندى انسان مقدم نوشته شده باشد، در اينجا رابطه به امكان است  

 )س(: يعنى رابطه به امكان اصل در بخش صنعت است و در بخش اقتصاد هم اصل ابزار است  

  افزار هرچند در اينجا از الگوهاا نياز بحاث شاده اسات ولاى اينجاا گاردش         ناى سخت)ج(: منتهى نه به مع

 افزار  افزارى است و نه خود نرم نرم

اقتصادى  )س(: در بخش اجتماع هم انسان اصل است  بنابراين مشاركت در پيدايش نظام ارزشى البته با قيد

 داً معنا بشود؟است  حال آيا در همين سطح يك معنا كافى است يا بايستى مجد

پيشانهاد    )ج(: البته ابتدأ بايستى اشكاالت بر پيشنهاد مطرح شده بررسى گردد چراكه ممكن است اصالً ايان 

 غلط باشد و لذا نبايستى تصور شود كه مطلب تمام شده است  

 در نحوه مشاركت اجتماعى در پيدايش نظام ارزشى اقتصادى « پايگاه حقانيت»نقش  - 2/1

  گيرد  البته منظور از عماوم تنهاا رأى دادن نيسات بلكاه     ارزشى بوسيله عموم جامعه صورت مى توسعه نظام

 تواند آرمان ماردم در بخاش اقتصااد كمونيساتى ياا      مراد حضور سياسى، فرهنگى و اقتصادى است  لذا نمى

 نى در سياست،سوسياليستى باشد ولى داراى فرهنگ كاپيتاليست باشد يا داراى سياست كاپيتاليست باشد، يع

قدرت را به احزابى بدهد كه قدرتمندان مالى بر آن حاكم است ولى در بخش اقتصاد بگوياد تقسايم چناين    

 محال است كه در عينيت محق  شود   چيزى

 )س(: به عبارت ديگر يك جامعه بخواهد دو مبنايى عمل كند 

 براى روشن شادن بحاث ماورد دقات و    شود  آنچه بيان شد بايستى  )ج(: در اين صورت ناهنجارى پيدا مى

 تأمل قرار گيرد 
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 )س(: در مورد خانه اول جدول اشاره شد كه اگر بخواهيم معنا كنيم بايستى حازب گرايشاها و ناه سااختار    

 اجرايى يك ارزشهايى گفته شود  منظور از حزب گرايشها اين است كه جامعه   

 باشد   ست نهايت حزب گرايشى مى)ج(: نه، اصوالً گرايشها يك حزب است، تدين يك حزب ا

 )س(: آيا منظور به وحدت رسيدن آنهاست؟

  شاود بادون اينكاه ساازماندهى سااختار اجتمااعى       )ج(: بله، در شيعه، حالل و حرام بر مبناى شيعه بيان مى

و چرا در ماال  « ناح  است»گوئيد  بينيد مى خاص بشود  مثالً وقتى عينك يك فرد را در دست فرد ديگر مى

 اى براى حقانيت قايل هستيد  آن فارد  يعنى اينكه يك پايه« ناح  است »گوئيد  كند؟ اينكه مى تصرف مى يرغ

تواند راه برود   كنم و او بدون عينك مى گويد ناح  نيست براى اينكه من از عينك بيشتر از او استفاده مى مى

دانيد  اگار   نياز به عينك را اساس نمى گوئيد: اين درست نيست اين عينك مال اوست چون ميزان شما مى اما

زنى لذا بايستى به فاردى كاه    گفتيد اين عينك را به ناح  به چشم مى گرفتيد به او مى نياز را اساس مى  ميزان

 بدهى   نياز دارد

 )س(: يعنى محور به وحدت رسيدن گرايشها در پيدايش يك ارزش    

 شود  ى مى)ج(: همان تدين اجتماعى مربوط به بخش اقتصاد

 )س(: يا تقواى اقتصادى در بخش اقتصاد 

 توان گفت  تدين يعنى اينكه فرد اين مطلب را باور دارد و بدان معتقاد اسات و   )ج(: نه، بلكه فقط تدين مى

 پذيرد  سنجد، يك نحوه گرايش اقتصادى را مى ح  و باطل را بر اين اساس مى

 رزش اقتصادى ا« توسعه»اى به مفهوم مشاركت در  اشاره - 2/2

 اش مشاركت دارد  و بايستى توسعه نيز پيدا كند و در توسعه
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  )س(: بحث بر سر اين مطلب است كه يك تدين اقتصاادى دارد حاال چارا در ماورد آن از توساعه بحاث      

 شود؟ حال آنكه توسعه بحث بعدى است  مى

مربوط   همه در ترقى شريكند يا ترقىكند؟ آيا  )ج(: آيا گرايش به ارزشها هميشه راكد است يا اينكه ترقى مى

 به يك فرد است؟

 )س(: اگر اجتماعى است اجتماع بايستى همه در آن شريك باشند 

  )ج(: آنگاه ممكن است در يك زمانهايى از تااريخ، مشااركت كام و در ياك زمانهاايى زيااد باشاد  هرچاه        

حضور سياسى مردم باالتر بارود   مشاركت در پيدايش ارزشها بيشتر بشود يعنى هرچه سطح فرهنگ عموم و

 كند  حضور اقتصاديشان بيشتر بشود، ارزشها بيشتر توسعه پيدا مى و

  به معناى راه نشان دادن است  اين لغت هر چند مثالً به گوش مردم افغانساتان رسايده اسات   « راهبرد»كلمه 

دارد  گااهى منظاور از كلماه    اى نا  ولى وقتى براى آنها كامالً تشريح شود در نزد آنها هرگاز معنااى توساعه   

رفتن به مرحله باالتر جامعه است در اين صورت ممكن است كسى بگويد منظور ياك حياات     ، راهِ«راهبرد»

ها، حساسيتها و    متفاوتند  اين مثالها براى بيان مشااركت در توساعه    است كه در آنجا عاطفه  ديگر اجتماعى

 ارزش است 

 كت اقتصادى و صنعتى بيان مفهوم و مصداق مشار - 2/3

مشاركت  و در خانه بعدى،« مشاركت اجتماعى در نظام ارزشى اقتصادى»پس آيا صحيح است در خانه اول 

 كنند و در خانه آخرى مشااركت صانعتى يعناى مشااركت در     اقتصادى در واحد پول يا ميزانى كارى كه مى

 پيدايش ابزار ارتباطى با امكانات نوشته شوند؟ 

بايساتى   نوشته شد  در اينجا نياز « مشاركت اجتماعى در پيدايش نظام ارزشى اقتصادى»اول )س(: در بخش 

 مشاركت   
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اقتصاادى    تر شدن واحاد پاول، مشااركت    )ج(: اجتماعى و اقتصادى در اينجا به چه معناست؟ درجه سنگين

مفهاوم    ر اصال شود  ولى اينجا مشاركت اجتماعى، در ارزش است و نه ارزش واحد پاولى، يعناى منظاو    مى

 ارزش، ارزش اقتصادى در جامعه است 

 )س(: كه همان ح  و باطل است 

 شود   )ج(: احسنت! و اينجا هم وزن پولى مشخص مى

 )س(: يعنى مشاركت در باال رفتن توليد ناخالص ملى  

 )ج(: اين هم مشاركت است ولى با مشاركت در خانه قبلى و مشاركت صنعتى بسيار تفاوت دارد  

 مشااركت در »اسات  و در خاناه قبلاى،    « مشاركت در پيدايش تكنيك»)س(: مشاركت صنعتى هم به معناى 

 شود   مى« پيدايش ارزش پول و اعتبارات پولى

 )ج(: اگر اقتصاد توسعه پيدا كند و نه معناى توسعه ارزشى، در مرحله دوم توسعه پيدا كند به معناى    

شود؟  مى  توان گفت قدرت اثرگذارى و اثرپذيرى مردم چگونه توزيى مى )س(: يكى از آنها توان ارزى است 

 گيرد؟ شود در توسعه چگونه انجام مى ورى مردم چگونه است؟ آنچه در توازن گفته مى بهره

 )س(: شاخص اصلى در اينجا مفهوم ارزشى است 

اينجاا   ه حقانيت گفته شد،)ج(: در بخش اقتصاد هم ارزش هست  منتهى نه به معناى ارزشى كه در مورد پاي

 به معناى قدرت اقتصادى است 

 « اقتصادى، پولى و صنعتى»بررسى معناى ارزش  - 3

شاود    ماى   )س(: پس االن سه مفهوم عام بدست آمدند  يكى نظام ارزشى است كه بهينه كل بوسيله آن واقاى 

معنااى    ا نهفته است كه بهينه بهدوم اينكه وقتى گفته شد مشاركت در توسعه قدرت اقتصادى، در آن اين معن

 توسعه است 
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 )ج(: بهينه خاص و بهينه درونى است 

 )س(: نظام ارزشى، بيرونى و اقتصادى، درونى است و مشاركت در توسعه قدرت   

 رساد  )ج(: نسبت بين ايندو حتماً قدرت تكنولوژى را تحويل ميدهد كه موضوع بحث ماسات  باه نظار ماى    

 غير از اين است كه بگوئيم درون اقتصاد و بيرون اقتصاد چيسات؟ « يرون از صنعتب»بيرون از صنعت است  

 نسبت بين ايندو كدام است؟

 هم نسبت بين    شود  درون اقتصاد هم خودش است، مشاركت صنعتى  )س(: بيرون اقتصاد، نظام ارزشى مى

اينكاه    حد وسط گرفته شود ناه كند كه اين استكان چگونه باشد، اگر استكان  )ج(: يعنى حد مرزى معين مى

  گوئيم داراى عوامل برونزا، درونازا و باين آنادو ياك تعيناى      كند؟ مى خود آنرا تحليل كنيد  چگونه رشد مى

 وجود دارد  

 گيريم؟  )س(: االن تعي ن بين آندو را صنعت مى

در   ناد؟ آنگااه  ك )ج(: بله، چون صنعت موضوع بحث است  اما اگر بگوئيم: صنعت به نفسه چگونه رشد ماى 

 كرديم و بعد هم ابزار    را ذكر مى« امكان طبيعى، انسان و نسبت بين آندو»پاسخ 

آنرا   خواهيم عوامل تأثيرگذار بيرونى )س(: كه در اين صورت به درون صنعت توجه شده است  اما اكنون مى

 مالحظه كنيم  لذا در اينجا نبايستى مفهوم توسعه بكار رود  

تواند در  مى تواند در خانه اول بيايد و مبناى نظام ارزشى بشود و مفاهيم ذات اضافه است، مى )ج(: توسعه از

تحويال   الخالص بشود و در بخش صنعت هم ارزش صنعتى را بحث اقتصاد بيايد و ارزش اقتصادى بالمعنى

 بدهد  

 )س(: ارزش صنعتى به چه معناست؟

 )ج(: كارآمدى صنعتى  
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باه    م به معناى توان و قدرت اقتصادى است  در بخش اجتماعى هم نظام ارزشاى )س(: و ارزش اقتصادى ه

 كند و رشد ح  و باطل بر آن استوار است  معناى معادله حاكم است كه ح  و باطل را معين مى

  دادناد، ديگار كاارى باه     )ج(: در گذشته كتابهاى اجتماعى را در زمينه عدل و ظلم با تفسير تاريخى نشر مى

  داد كه مردم جمى شدن كردند  اين امر نتيجه مى دن قندان نداشتند فقط روى فرهنگ جامعه كار مىدرست كر

شدند  كردند مثالً با قدرت حاكم درگير مى مال در اينجا را ناح  بدانند  فقط كار فرهنگى و يا كار سياسى مى

وضاعيت اقتصااد را عاوض    كردند كه يك كار سياسى است  با كاار سياساى و ياا فرهنگاى،      فداكارى مى و

 اين غير از اين است كه با كار اقتصادى، اقتصاد عوض بشود  كردند  مى

خاود   )س(: پس در بخش اجتماعى حضور سياسى، فرهنگى و نظام ارزشى اقتصادى مطرح اسات  ولاى در  

 اقتصاد صرفاً بحث اقتصادى و در صنعت هم فقط بحث صنعتى بشود  

 ارزش اقتصادى   سازى مشاركت اجتماعى در پيدايش عنوان عامل هماهنگمعرفى تدين اقتصادى به  - 3/1

  گيرى كنيم و در مورد توسعه نظام ارزشى اقتصادى مثاال بيااوريم، مثالهااى    )ج(: حال اگر بخواهيم شاخصه

توان ذكر كرد  پايه حقوق در چه مراحلى از تاريخ چه تحوالتى در ايران و سااير منااط  جهاان     متعددى مى

 كرده است و به تبى آن چه چيزهايى ح  و يا ناح  تلقى شده است؟ پيدا

 باشد؟ )س(: آيا منظور همان بحث نظام ارزشى، دستورى و حقوقى است كه در اقتصاد مطرح مى

 )ج(: در بخش اقتصاد چه تحوالتى پيدا كرده است؟ در جامعه هم مردم به چه چيزى گرايش دارند؟

ئيد ياك گرايشاهايى متنااقض هساتند  ماثاًل بگوئياد جواناان گرايشاات         ممكن است در مورد گرايشها بگو

دارند به عبارت ديگر بگوئيد آنها تدين واحد اقتصادى ندارند حتى درباره اينكاه حا  چيسات و      گوناگونى

 دستورى داده است نيز يك قول واحد ندارند    خدا چه
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رد  كنند و عاده ديگار آنهاا را    كام اسالمى تأييد مىدارى و يا سوسياليستى را با اح اى سرمايه )س(: مثالً عده

 كنند و عده ديگر هم منزوى هستند  مى

  كنند  در حاليكه يك عده ديگر معتقدند كه بايساتى بوسايله تبليغاات    )ج(: يك عده ترك از دنيا را تبليغ مى

دى است كاه در مناابر در   گويند اين غير اقتصا ميل به مصرف را باال برد تا چرخ اقتصاد بچرخد  و اصوالً مى

شاود كاه زهاد باه چاه       گويند زهد خوب است  وقتى از آنهاا ساؤال ماى    پرهيز از دنيا تبليغ كنند  مى مورد

گويند  زهد به معناى ترك حالل است  اما اينكه مردم را باه مصارف بيشاتر ترغياب      پاسخ مى معناست؟ در

ند كه تبليغات در صدا و سيما كم بشود  يكى از است  زمانى مقام معظم رهبرى فرموده بود كنند ضد زهد مى

شوند  لذا بايستى رهبار چناين حرفاى را بزناد       ها تعطيل مى تبليغات كم شود كارخانه مسؤلين گفته بود اگر

تواند اين حرف را بزند؟ در پاسخ گفته بود فقط در مجاالس   بود كه چه كسانى مى  وقتى از ايشان سؤال شده

تأثيرش به همان اندازه باشد  اماا وقتاى مقاام معظام رهبارى چناين حرفاى را         ود تاختم اين حرفها گفته ش

نبايد زهد اصل باشد، آنجا بايستى تبليغات صدا و سيما تقويت بشاود    زنند، بار اجتماعى سنگينى دارد و مى

اين دارى ممكن نيست  يك عده  بر عكس  اقتصادى جز از طري  سرمايه ديد چنين فردى اين است كه رشد

 كند   ديد را نفى مى

  ايجاد ناهنجارى اجتماعى در مشاركت اجتماعى بدليل نبود تدين اقتصادى- 3/2

 )س(: يعنى اگر يك وحدت وجود نداشته باشد چگونه خواهد بود؟ 

در  )ج(: آنگاه تدين اقتصادى معنايى خاص دارد  و آن معناى خاص اين است كه فرهنگ تدين يكى باشاد  

 گويد بتواند به تكامل حجيت برسد   نط  تفاهم بر سر اينكه خدا چه مىآنجا بايستى م

 اش هم )در بخش دوم( بر اين پاياه اساتوار نيسات و    )س(: فرهنگ تدين به تكامل حجيت نرسيده و فلسفه

 الطوايفى است   اش هم ملوك روش اداره
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  اسااس ادراكااتى كاه دارناد، عمال      بازى است كه متنفذين اجتماعى بار  خان )ج(: البته به يك معنايى از خان

 كنند   مى

پس  اى هم در اينجا هست و منضبط هم نيست و به وحدت نرسيده است   دارى لجام گسيخته )س(: سرمايه

اقتصاادى    بينيم كه وحدت ملى و اقتدار ملى كه در بخش تادين  شناسى كنيم مى اگر بخواهيم در اينجا آسيب

مالحظه اسات    ندارد  يعنى به وحدت نرسيده است  آنچه كه االن قابلشود، تدين اقتصادى وجود  محق  مى

اسالمى آن    اين است كه نه به آن صورت كه در كشورهاى غربى رشد كرده در جامعه وجود دارد و نه شكل

اسات     چراكه با توجه به تعاريف و توصيفهاى متشتتى كه وجود دارد پياده كردن اقتصاد اسالمى غير ممكان 

 شاود و در  هاى نماز جمعه به شدت عليه دنياطلبى و ميل به مصارف تبلياغ ماى    ان نمونه در سخنرانىبه عنو

شود  اين ناهنجارى باه انادك دقات، قابال      همان زمان در صدا و سيما و معابر به شدت از مصرف تبليغ مى

 است    درك

 تحليل از ناهنجاريهاى در نظام ارزشى  - 4

بگوئيم   نظام ارزشى ممكن است در مرحله گذر به سمت توسعه الزم باشد يعنىگويند ناهنجاريهاى  )ج(: مى

  اناد و اكناون نيازمناديهاى فرهنگاى در حاال      نيازمنديهاى سياسى رشد كرده و ساختار سياسى را بهم ريخته

فراد ظهور است و آنگاه اگر نيازمنديهاى فرهنگى )درون متناقض بودن( ظاهر بشود، خطراتى بدنبال دارد كه ا

شود كاه ياك    كند يعنى نشان داده مى شوند  آنگاه نياز فرهنگى ظهور جديدترى پيدا مى همديگر درگير مى با

تواند مفياد   هماهنگى )منط  هماهنگى( الزم است  ابزار هماهنگى هم بدون اينكه به حجيت برسد نمى ابزار

 ربوط به معبود است و معبود هم فقطكارآمد باشد  چون گرايش سياسى و به عبارت ديگر احترام اصلى م و

 خداى متعال بوده و طريقش هم ائمه طاهرين)ع( است  
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حجيات    گويد راهى ندارد جز اينكه فرهنگى مبتنى بر تكامل حال كسى كه در شناخت جامعه دقي  باشد مى

البتاه    توليد شده تا هماهنگى را محق  بنمايد يعنى منط  تكامل حجيت در هماهنگى جامعاه حااكم بشاود   

بزرگى  ممكن است تعداد اندك يك رأى ديگرى داشته باشد ولى گرايش غالب به طرف اسالم است  مظاهر

مياان   توانند يك ملت را تعريف كنند و چنين مظاهرى در مانند ماه رمضان، محرم و صفر وجود دارند كه مى

 ها وجود ندارند  مسيحيها و يهوديها و سنى

ارزشاى    فردى مسلمين است اما در اعمال اقتصادى چنين نيساتند بلكاه در نظاام   )س(: اين مربوط به اعمال 

 زنند   دارى مهر صحت و تأييد مى اقتصادى، نسبت به مدل سرمايه

 اى در گيرند  مبناا، حياات دارد و ياك چياز مارده      بن ابيطالب)ع( مى )ج(: مبناى حقانيت و حقوق را از على

 جامعه نيست  

 كنند؟ بر ضد مبنا عمل مى )س(: پس چگونه در عمل

  شاود كاه ابزارهااى    شوند، وجود آن مبنا علات ماى   شود و درگير مى )ج(: معناى اينكه به يك نياز تبديل مى

 ناهنجارى نسبت به آن برخورد پيدا كند تا اصالح بشود  

 )س(: پس به نظر شما اين امر در سير رشد طبيعى است؟

  شاود  االن ماردم از اينكاه اسارائيل در حاال      فرهنگى در آينده معلوم ماى  )ج(: بله، آنگاه تازه نياز به انقالب

 اى كه ناراحتند بسيار كمند   شكست است خوشحالند  عده

 )س(: يعنى شما ميفرمائيد تا اصل مبنا حضور دارد   

اسات     ماناده  )ج(: يك مبنا توانسته هزار سال بقا داشته باشد  مغول به ايران آمده و رفته ولى هنوز مبنا باقى

 كرده است    كشى مى مغول نسل

 )س(: بدليل تكاملى بودن مبنا است؟
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 كند  سازد و هم ابزارهاى حل نياز را توليد مى سازد  هم نيازش را مى )ج(: بله، مبنا وسايل خودش را مى

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

  در سطوح مختلف جدول مدل ارزيابى صنعت« الگو»بررسى مفهوم عنوان جلسه: 

 05جلسه 

 
  فهرست مطالب

 2      مقدمه: گزارشى از مطالب جلسه قبل

 3     در سطر اول )صيانت( و دوم )عدالت(« توازن»تفاوت مفهوم  - 1

 3      با توسعه« عى، اقتصادى و صنعتىاجتما»بررسى ارتباط بحث مشاركت  - 2

 4     ارتباط بخش اول هر سطر جدول با بخش دوم و سوم هر سطر - 3

 5     هاى ارزيابى صنعت بر اساس جدول موجود بررسى كيفيت تعيين شاخصه - 4

 6      تأثير مشاركت اجتماعى و اقتصادى در صنعت - 5

 1      حين ترجمه عناوينويژگى مطالعه سطرى و ستونى جدول در  - 6

 1     «الگوى سازمان اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»بررسى احتماالت مختلف پيرامون معناى  - 1

 1      در الگوى سازمان اجتماعى، اقتصادى و صنعتى« الگو»معنا و مفهوم  - 1/1

 8     «اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»، «سازمان»اى به معناى  اشاره - 1/2

 8     «توسعه»اى به مقيد شدن الگوى سازمان به  اشاره - 1/3

 9     «الگوى سازمان»در « الگو»بررسى نحوه تفسير  - 1/4

 15      سازى در تعميم و تخصيص عناوين سازى و نسبى بررسى دو روش مطل  - 8
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 11      در منزلتهاى مختلف جدول« الگو»طرح احتماالت مختلف در معناى  - 9

 11      بررسى احتماالت مختلف در مفهوم الگو و تفاوت احتماالت - 9/1

 12      تفاوت الگوى پژوهش با الگوى مرحله تحق  - 9/2

 14     «الگو»جمعبندى احتماالت پيرامون معنا و مفهوم  - 9/3

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى السالم والمسلمين حسينىا استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/58/51تاريخ جلسه : 

 52شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 ندگان جلسه پژوهشى :كن اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

 نژاد   عنوانگذار : آقاى حسين

  االسالم رضائى كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/59/19تاريخ تنظيم : 

 1319/59/19تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

  : گزارشى از مطالب جلسه قبلمقدمه

مشاركت  مشاركت اجتماعى، مشاركت اقتصادى و»االسالم رضايى: در جلسه گذشته براى سه مفهوم  حجت 

شد و لكن   معانى جديدى مطرح شد  هر چند در آنجا مشاركت اجتماعى در منزلت سياسى مالحظه« صنعتى

قارار    بود كاه پاياه حا  و باطال    « شى اقتصادىمشاركت در پيدايش نظام ارز»غرض از مشاركت اجتماعى، 

  هاست كه در يك نظاام ارزشاى باا قياد اقتصاادى      گيرد  به عبارت ديگر منظور از مشاركت، حضور اراده مى

شاوند  اماا در    شود  چراكه جداول سياست و فرهنگ نيز وجود دارند كه در جاى خود طرح مى مالحظه مى

شود تا مشخص شود كه مردم چه ناوع از مالكيات را حا  و     حث مىپيرامون عوامل برونزاى صنعت ب اينجا

شود، هماان پيادايش نظاام ارزشاى      داند  آنچه كه منشأ حقانيت و بطالن مالكيت مى آنرا باطل مى چه نوع از

خواهد معادله حااكم بار    شود چراكه در آنجا مى در مشاركت اقتصادى ارزش پولى مطرح مى اقتصادى است 

شود  چون مشاركت اجتمااعى در دو   هرچند مشاركت اقتصادى نيز در اينجا مطرح مى مشخص شود اقتصاد

شد: يك سطح از مشاركت اقتصادى در منزلت اجتماعى معنا شد كه منشأ پيادايش نظاام ارزشاى     سطح معنا

شود  اين معناى از مشاركت اقتصادى غير از معنايى است كاه در ساطح دوم مطارح اسات  در      مى  اقتصادى

درون اقتصاد توجه شده و معادله پولى )قدرت اقتصادى( مورد نظر است كه همان توازن ارزى   دوم بهسطح 

گذارى در  نظام( است  البته در اينجا مراد از توازن، برترى پولى است كه منشأ پيدايش ارزش )توازن پولى دو

مردم اينجا منشأ پيدايش تكنيك  شود  در سطح سوم هم فرموديد كه مشاركت اعتبارات مى  نظام پولى و نظام

 شود  مى  و ابزارهاى ارتباطى

 در سطر اول )صيانت( و دوم )عدالت(« توازن»تفاوت مفهوم  - 1
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است و   االسالم والمسلمين حسينى: توازن در سطر دوم جدول به معناى عدالت در بخشهاى مختلف حجت 

 تر شدن نسبت باه بيارون اسات  اينجاا     يا پائينتوازن در سطح توسعه به معناى همسنگ شدن يا برتر شدن 

  وحدت كل نظام اقتصادى در برابر ارزهاى خارجى مطرح است 

 شود غير از توازنى است كه در ساطر دوم جادول ماورد    كه در سطر اول گفته مى« توازن ارزى»)س(: يعنى 

 نظر است  اين سه عنوان در جلسه قبل مطرح شدند 

 ى مطرح نيست )ج(: در سطر دوم توازن ارز

  با توسعه« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»بررسى ارتباط بحث مشاركت  - 2

اسات    )س(: در يك مرحله، سه خانه اول از اجتماع، اقتصاد و صنعت معنا شدند  در مرحله دوم آنچه مهام 

دو   ايان  شوند حااال  به عنوان عوامل برونزاى صنعت محسوب مى« اقتصاد»و « اجتماع»اين است كه دو خانه 

شود  ناميده مى« پيدايش تكنيك و ابزار»كه در اينجا  -سطح از مشاركت اجتماعى و اقتصادى با تعين خاص 

چه ارتباطى دارد؟ در جلسه گذشته نسبت به اين مطلب چندان توضيح داده نشد كه تأثير آنهاا باه عناوان     -

م و به يك معنا كاارايى صانعت را در ارضاأ    خواهيم آثار را مالحظه كني برونزا چيست  چون بعداً مى  عوامل

كنيم تا بتوانيم شاخصه بدست بياوريم  البته ارتباط ايندو به نحو خيلى كلى مشخص اسات كاه     نياز ارزيابى

گذارى پولى آن كشور تأثير دارد و بعد ايندو بر تكنيك  در اقتصاد يك كشور بر نظام ارزش جهتگيريهاى كلى

 ير اين مطلب بر تكنيك چندان روشن نيست  تأث  مؤثراند  اما چگونگى

  شاود داراى منزلات   سؤال ديگرى كه مطرح است اين است كه در سطر اول )صيانت( هر آنچه كه معناا ماى  

 توسعه است  بنابراين آنچه در بخش اجتماعى مطرح است قدرت شمول آن بيشتر از قدرت شمول اقتصاد و

 خود صنعت است بعد صنعت است در حاليكه موضوع اصلى بحث 

 )ج(: آيا مگر توسعه صنعت مورد نظر شما نيست؟
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 ارتباط بخش اول هر سطر جدول با بخش دوم و سوم هر سطر - 3

 صنعت به عنوان متغير اصلى و عوامل درونزا و برونزاى آن باه تباى ماورد نظار اسات منتهاى گااهى تاأثير        

ولى و سپس تأثير نظام پولى را در بخش تكنيك گيريهاى اقتصادى يا نظام ارزشى اقتصادى را بر نظام پ جهت

 خواهيم ايندو بخش را ارزيابى كنيم تا شاخصه بدست بيااوريم  آثاار   كنيم و گاهى هم مى ابزار مالحظه مى و

اى جداگانه بدسات بياياد  در صاورتى كاه      اجتماعى غير از آثار اقتصادى است يعنى براى هر كدام شاخصه

توانيم آثار پيدايش نظام ارزشى اقتصادى را در نظام پولى و آثار نظام پولى را در كنيم بايستى ب دقت مى  وقتى

يعنى ديگر الزم نيست دو امر مستقل داشاته باشايم و باين دو شاخصاه مساتقل هام        ;مالحظه كنيم  تكنيك

  مالحظه كنيم 

 )ج(: اگر هر يك را مستقل مالحظه كنيم آيا در اين صورت نيز اثر دارد؟

 ما دنبال آن هستيم مستقل نگاه كردن آنهاست )س(: آنچه 

 )ج(: اگر مستقل نگاه كنيم آيا باز اثر دارد؟

 )س(: حتماً بايستى اثر داشته باشد 

 شود كه روى اين اثر دارد؟ )ج(: يعنى عوامل بيرونى مى

 )س(: منتهى با واسطه اقتصاد 

 )ج(: آنگاه آيا آن اثر ثابت است؟

 حتماً در پيدايش ابزار و تكنيك تأثير دارد  )س(: بله، يعنى معادله حاكم

 )ج(: در سطر نيز اين چنين است؟

 )س(: در سطر يعنى چه؟
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و   كنم آنگاه آيا اجتمااع  )ج(: يعنى من هر يك از اجتماع، اقتصاد و صنعت را يك مجموعه مستقل فرض مى

 اقتصاد بر صنعت اثر دارند؟ 

  ى اثر دارد  سؤال من ايان اسات كاه ماا در تعريفاى كاه ارائاه       )س(: بله هم آثار اجتماعى و هم آثار اقتصاد

كنايم، اينجاا وقتاى كاه مشااركت اقتصاادى را        گوئيم بعد در پله دوم آنرا معنا مى كنيم و معادله حاكم مى مى

 شود  كه همان مشاركت در پيدايش نظام ارزشى اقتصادى است به نحو تعين خاص معنا مى  گوئيم مى

  آب و هوا، دومى )اقتصاد( نوع درخت و سومى )صنعت( هام ناوع مياوه قابال فارض      )ج(: اولى )اجتماع(

دارند  حال اگر هر كدام از آن سه تا را در يك بلوك مستقل مالحظه كنيم در عين حال اولاى روى دوماى و   

ناين  گذارد بنابراين سؤال اين است كه آيا اگر در سطر مالحظه كنيم مجدداً ايان چ  روى سومى اثر مى  دومى

 يا خير؟ خواهد بود

 هاى ارزيابى صنعت بر اساس جدول موجود بررسى كيفيت تعيين شاخصه - 4

كنايم    خواهيم در بيرون شاخصه عينى معين )س(: حتماً همينطور است  ولى سؤال من اين است كه وقتى مى

 ديگر اينها به صورت تفكيكى قابل مالحظه نيست 

تااريخ   كند كه از تاريخ فالن تاا  بل مالحظه نيست؟ دولت تصويب مى)ج(: چرا؟ آيا مصوبات كيفى دولت قا

 فالن، صنايى بند الف ملى و صنايى بند ج مشروط شدند آنگاه از فالن تااريخ باازار باورس بوجاود آماد و     

كنند كه ديگر مديريت صنايى بدست دولت نباشد و كالً  دوباره به مردم واگذار شدند  از فالن تاريخ ادعا مى

باشد  از فالن تااريخ تاا فاالن     ردم واگذار بشوند  اين يك تغييرات كيفى است كه مربوط به اينجا نيز مىم  به

شدند و  شد يا محصوالت صنايى خريدارى مى )دهه اول انقالب( به صنايى، سوبسيد ارزى پرداخته مى  تاريخ

محصوالت صنايى خريدارى شدند و  شد، اما از فالن تاريخ ديگر ستادهايى به يك افرادى توزيى مى  از طري 

 كردند كه به بازار آزاد بدهند  از تاريخ فالن هم سوبسيد را قطى كردند   اعالم



 ····························································································  637 

  كنيم كه وضاعيت صانعت در پانج ساال اول     خواهيم وضعيت صنعت را مالحظه كنيم لذا سؤال مى حال مى

 شاد  ايى كه به آن داده ماى انقالب چگونه بود؟ وضعيت كيفى حقوقى جامعه چگونه بود؟ وضعيت تخصيصه

  شد؟ مسئله مشاركت در تكنيك چگونه باود؟ هماه اينهاا شاخصاه     چگونه بود؟ چگونه حمايتهاى ارزى مى

  گوئياد دولات ياك    بندى صانايى نتوانياد پيادا كنياد ماى      هايش را در دسته خواهند  ممكن است شاخصه مى

توانياد ببينياد     كه حتماً اثر آنارا در اينجاا ماى   گيريهاى كالنى اتخاذ كرده و صنايى را ملى كرده است  تصميم

 ازاى عينى نداشته باشد  نيست كه هر آنچه اجتماعى شد هيچگونه مابه  اينگونه

 )س(: البته اينجا بنا شد با قيد اقتصادى مالحظه شود 

يا  بشودگويم مفهوم اينكه صنعت، ملى و يا سهامى بشود و در بازار بورس به مردم فروخته  )ج(: من هم مى

مديريت و مالكيت صنعت را به مردم واگذار كنند، اينها به معناى مصوبات اقتصادى است نه اينكه صاحبت  

 احزاب باشد  از

 )س(: پس در بلوك اقتصاد هم ديگر لوايح نيست؟

فقاط   )ج(: تخصيصهايى كه دادند و البته ممكن است اليحه در بودجه هم باشد ولى در حقوق نيامده اسات  

  گذاريهاى تشويقى، تاوبيخى و تحديادى وجاود دارد  لزومااً باه      نامه است و در برنامه هم يك كيفيتدر بر

معناى اينكه بخواهند اصل اين را تغيير بدهند نيست ولى ممكن است يك كارهايى را انجام دهناد  در آنجاا   

 بايستى به موقى شاخصه داده شود  پس اشكال اول چه بود؟  هم

  گيريهاى اقتصاادى را در سااختارهاى اقتصاادى    خواهيم جهت فرض اين بود كه ما مى )س(: در اشكال اول

 مالحظه كنيم   

ارزشاى    گيريها اينگونه نيستند كه غير مستند باشند بلكه حتماً مستند دارد يعنى هام در نظاام   )ج(: اين جهت

 شود  جامعه مستند دارد و هم نظام ارزشى به نحوى ثبت مى
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  ت اجتماعى و اقتصادى در صنعتتأثير مشارك - 5

 خواهيم تأثير مشاركت در پيدايش تكنيك و ابزار را بررسى كنيم يعنى ماا در اينجاا ساه ساطح از     )س(: مى

 كيفيت مشاركت مردمى در پيدايش ابزار با توجه به    ;كنيم حضور )مشاركت( را معنا مى

  كامال انجاام شاده اسات  اصاوالً ياك نظاام        )ج(: در مورد تأثير مشاركت در پيدايش ابزار و تكنيك، بحث

ارزشى، يك نظام پولى و يك مرغوبيت )مطلوبيات اجتمااعى( هام در باازار داريام  مرغوبيات در مرحلاه        

گذارى در توليد هم هست  اما گاهى اهتمام عمومى وجاود دارد در   و خريد مطرح است كه سرمايه  ورى بهره

دهد كه صنعت عقب بيفتد به عبارت ديگر  غيرت ملى اجازه نمى رشد كند  يعنى غيرت دينى يا  اينكه صنعت

كنيم كه نه فقط هويت صاحبان صنايى بلكه هويت ملى و امت  عقب ماندگى صنعت احساس مى  در صورت

كنيد اگار در صانعت انجاام بگيارد، رشاد صانعت        است  آنچه را كه شما در فوتبال دنبال مى  آسيب خورده

گذارند و نماينده ميفرستند و به آنها  همانطور كه تاج گل به گردن فوتباليستها مى يعنى ;گير خواهد بود چشم

شاود   شود و به آنها گفته مى كنند و از آنها تشكر و قدردانى مى جمهور ديدار مى  گويند و با رئيس تبريك مى

ست كه چه تحولى در همين كارها در امر صنعت انجام گيرد كامالً روشن ا القمر كرديد! حال اگر كه شما ش 

هم حتماً امر خاصى است كل جامعه به آن ارزش قايال اسات و ماردم      صنعت اتفاق خواهد افتاد  مرغوبيت

 تواند مشاركت داشته باشد  اقتصادى مى هم از لحاظ فرهنگى و سياسى و هم از نظر

صورت   معنا شوند يا به ها به صورتى ستونى )س(: در ادامه بايستى روشن بشود كه آيا بايستى تك تك خانه

 سطرى؟

  ويژگى مطالعه سطرى و ستونى جدول در حين ترجمه عناوين - 6

باه   )ج(: اصوالً معنا كردن جدول به صورت ستونى يا سطرى هر كدام محسناتى مخصوص به خود را دارند 

 د )دراش در موضاوع واحا   عنوان نمونه اگر به صورت سطرى معنا شوند داراى اين مزيت اسات كاه هماه   
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  شوند و ابعاد مختلف مربوط به توسعه با قيد اجتماع و اقتصااد و صانعت مالحظاه    موضوع توسعه( ديده مى

 شود  تر تقرير مى شوند  در اين صورت بحث از يك جهت راحت مى

  )س(: به هر حال اگر سطرى معنا كنيم بايستى يك بار ديگر ستونى كنترل كنيم  البته اين كاار ممكان اسات   

 كارگاه باشد  مربوط

 )ج(: پس كنترل بايستى ستونى انجام بگيرد  تا اختالف موضوع و مقايسه در اختالف باشد 

 «الگوى سازمان اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»بررسى احتماالت مختلف پيرامون معناى  - 1

  در الگوى سازمان اجتماعى، اقتصادى و صنعتى« الگو»معنا و مفهوم  - 1/1

بررسى  را« الگوى سازمان صنعتى»و « الگوى سازمان اقتصادى»، «الگوى سازمان اجتماعى»يم حاال اگر بخواه

شوند  كلماه    مشخص« اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»و « سازمان»، «الگو»نمائيم، ابتدأ بايستى غرض از كلمه 

بار   حااكم الگو بين هر سه مشترك است  آيا به صورت خرد غرض همان چارت سازمانى است ياا قاوانين   

  گيرى؟ به عبارت ديگار اگار اينجاا )خاناه اول در ساطر اول      تنظيم چارت يعنى توزيى اختيار و ح  تصميم

 گيرى چگونه است؟ جدول( نظام ارزشى هست بدنبال آن بايستى دقت كنيم كه مديريت و ح  تصميم

اى  بگوناه   گيرى تصميمبه معناى قوانين حاكم بر گردش تصميم است  در شركتهاى خصوصى، « الگو»اصوالً 

مطلا     كنند و اختياارات  شوند و مالكين هم بر اساس رأى اكثر عمل مى است كه كارگران مشاركت داده نمى

ديگار    كنند و مدير عامل مشروط نيست، ابزارش هيئت مديره است  به عبارت را به مدير عامل واگذارى مى

 ن كارخانه مسؤول است  در رابطه با اين نوع شاركتها مدير عامل در برابر مجمى عمومى نسبت به سود و زيا

  ممكن است سؤال شود كه آيا حسابدارى به عنوان نظارت بر مدير عامل است و يا مشروط شدن اختياارات 

نويسد امضأ كناد، ساابقه كاار را هام      مدير عامل؟ معموالً صندوقدار موظف است آنچه را كه مدير عامل مى

گيرى با مدير  كند ولى اختيار تصميم ارائه كند، و بازرس هم حسابدارى را كنترل مىكند تا عندالزوم  مى حفظ
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گيارى   است  كارپرداز هم به يك معنا كارپذير مدير عامل است  اختيارات ادارى مدير عامل در تصميم  عامل

ركت در مجارى پائينى مطل  است ولى مورد مدير عامال شاركت تعااونى اينگوناه نيسات  در شا        به نسبت

اعضا در تصميمات خُرد مشاركت دارند يعنى اگر يك كارخانه داراى صد نفر كارگر اسات    تعاونى تك تك

توانند مدير عامل را زير سؤال ببرند  پس سؤال اول اين شد كه آيا غارض از   دارند كه مى  آنها نمايندگيهايى

 است يا غرض چارت بنفسه است؟  الگو نحوه جريان تصميم

 «اجتماعى، اقتصادى و صنعتى»، «سازمان»اى به معناى  اشاره - 1/2

انجاام    مطرح است  كارهاى متعددى كه به صورت همزمان و به ترتيب بايستى« سازمان»سؤال دوم در مورد 

ساؤال ساوم    بگيرد و با حفظ هماهنگى به يك وحدتى برسد يعنى يك كل متحارك و فعاال داشاته باشاند     

غرض از الگاو و   يك از عناوين اجتماعى ، اقتصادى و صنعتى چيست؟ آيا درباره اين است كه غرض از هر

وقتاى باه    -نحوه جريان تصميم نسبت به امور مختلف و هماهنگ شدن آنهاست؟ آنگاه اصول حاكم بر آن 

نصاب    اعم از اينكه حزبى و يا اقتصادى باشند كدامند؟ حزبى باشاد يعناى   -كند  هاى مختلف تغيير مى گونه

  ه است  اقتصادى باشد يعنى بر اساس به حداكثر رساندن سود مد نظر اسات  تعااونى باشاد كاه    سياسى شد

 شود كه يك شكل را هام بعاداً   شود، بلكه بر اساس عدالت اجتماعى مالحظه مى ديگر سياسى هم تلقى نمى

پيادايش   الگاوى »توانيد يك تركيب هم براى كل درست كنياد و بگوئياد    لقب اوقاف ميدهيد كه در آنجا مى

يعنى يا متمركز يا نيمه متمركز و يا كارگاهى باشند حال آياا  « نسبت به سطح اول، دوم و سوم صنايى  تصميم

 دانست؟« الگوى سازمانى اجتماعى»را معناى   توان اين مى

  اى اسات كاه باراى    هم مجموعاه « سازمان»اصول حاكم بر يك نظام است  غرض از « الگو»اصوالً غرض از 

 رسند  به وحدت مى -كه يك منتجه واحد داشته باشد  -رهايى انجام كا

 «توسعه»اى به مقيد شدن الگوى سازمان به  اشاره - 1/3
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 الگوى سازمان مد نظر است يا خود الگوى سازمان؟« توسعه»حال آيا 

است   ها اضافه شده است و گفته شد چون سطح، سطح توسعه )س(: از آنجا كه قبالً قيد توسعه در همه خانه

ساازمان    ديگر الزم نيست توسعه تكرار شود لذا اينجا غرض هم توسعه مشاركت است و هم توسعه الگوى

بعد دو  است، يعنى بايستى قيد توسعه در همه اينها لحاظ بشود  اجتماعى و هم توسعه خود سازمان اجتماعى

عمومى به  اجتماع بر انسان در ارضأ نيازشود  همانگونه كه در خانه اول اثر  سه قيد ديگر اينجا نيز اضافه مى

قياد دوم   شاود   به اقتصاد مقيد مى« الگو»مشاركت در پيدايش نظام ارزشى اقتصادى معنا شد اينجا حتماً هم 

ديگار    كه به معناى معادله حاكم است گفته شد  به عباارت « پيدايش نظام ارزشى»اين است كه در خانه اول 

  خواهيم در سطح دوم معنا كنيم در ساطح ابازار اسات    حاال الگويى را مى ;گيرى اقتصادى است همان جهت

 ديگر بحث انسان مطرح نيست 

 «الگوى سازمان»در « الگو»بررسى نحوه تفسير  - 1/4

 )ج(: آنگاه مفهوم الگو چيست؟

  در ياك چاارچوبى صاورت    -اعم از اينكه در سطح كالن و يا توسعه باشاد   -اى  )س(: پيدايش هر معادله

گيرد يعنى مقنن شدن و تنظيم كردن آن غرض از الگوى سازمان اجتماعى همان مقانن كاردن جهتگيارى     مى

 شود  مند و قانونمند مى كه اينجا قاعده  است

 بگيريم؟ «ساختار سازمان»توانيم الگو را به معناى  كنم: آيا مى )ج(: حاال من در اينجا چند گمانه را مطرح مى

 اختار صحبت كنيم )س(: زود است كه از س

  توان اصول حاكم بر سازمان گفت؟ )ج(: ساختار سازمان همان چارت سازمانى است  حاال آيا مى

حاكم   گيرى اقتصادى را معلوم كنيم بعد بايستى اصول )س(: اين نزديكتر است يعنى در پله اول اگر ما جهت

 بر ساختار سازمان بگوئيم 
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از  در سطوح مختلف مورد بررسى قرار گيرد  اگار « الگوى سازمان»بايستى رسد  مهندس دانشمند: به نظر مى

  زاويه ساختار نگاه كنيم ساختار است و اگر از زاويه اصول حاكم بر تشكيل ساختار مالحظاه كنايم جايگااه   

 خودش را دارد يا شايد بتوان گفت مجموعه ارتباط و كيفيت ارتباط   

 رود  در سطح باال )سطح توسعه( الگاو را باه چاه معناا بكاار      ا بكار مىمعن 9الگو وجود دارد كه در  9)ج(: 

 بريد؟ مى

 )س(: بايستى به معنايى بكار رود كه ضامن توسعه است يعنى بتواند مفهوم توسعه را استخراج كند 

 )ج(: احسنت!

 كند )سازمان، برنامه و گردش عمليات(  آقاى عليپور: اينجا هم مضافش تغيير مى

موضوع   بريد در مور اصول حاكم چون را در چند جا بكار مى« الگو»است ولى شما داريد لفظ )ج(: درست 

كلمه  توان گفت: اصول حاكم بر برنامه و اصول حاكم بر گردش عمليات  به عبارت ديگر شود مى عوض مى

 دهيم   كنيم ولى بوسيله مضافش تغيير مى را حفظ مى« الگو»

  سازى در تعميم و تخصيص عناوين و نسبىسازى  بررسى دو روش مطل  - 8

هام   تواند شموليت بيشترى نسبت به اصول حاكم بر برنامه داشته باشاد  )س(: كه اصول حاكم بر سازمان مى

 تواند شموليت بيشترى نسبت به اصول حاكم بر گردش عملياات داشاته باشاد    چنين اصول حاكم برنامه مى

رسد ياك مقادار وحادت     و سطح ديگر يك معنا بكنيم به نظر مىولى اينكه الگو را بجاى اصول حاكم در د

 كند  در ستون مطل  مى رويه را

خصوصايت    آيا بهتر است كه مفهوم وحدت رويه با حفظ يك ;)ج(: در اينجا يك سؤال روشى مطرح است

گااهى   تا باشد كه با مضاف عوض بشود يا بهتر اين است كه معنا هم مرتباً تباديل بشاود؟   9مشترك در آن 

 شود، اين درست است  گاهى هام ضاد   دهيم اگر تخصيص ندهيم هرج و مرج مى گوئيد وقتى تعميم مى مى
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شود  معناى وحدت رويه اين اسات كاه    سازى نكنيم هرج و مرج مى گوئيد اگر مطل  گوئيد يعنى مى آنرا مى

گوئياد مفهاوم،    كاه ماى  سازى اسات   الگو، اصول حاكم شد همه جا اصول حاكم باشد  اين معناى مطل  اگر

بعد بوسيله خصوصيت نوعيه، جنس مقيد گردد و آنگاه بوسيله فصال، ناوع هام تخصايص زده      مطل  بشود

اصوالً هرج و مرج آن است كه الگو از معناى مطل  خارج شده و نسبى شود ولى معلوم نباشد در كجا  شود 

ازه، منزلت قياد بشاود و خاود مفهاوم ساازه      بريم  يعنى بايستى هميشه براى مفهوم س به چه معنا بكار مى و

معنااى   9كند كه معناى در اينجا با  منزلت را مقيد كند  اگر اين چنين باشد وحدت رويه ايجاب نمى  نبايستى

 باشد   ديگر مساوى

عما    هاى متفاوت وجه مميزه خواهند داشات و آنهام ساطح و    )س(: از يك جهت ديگر هم بخاطر مضاف

 اصول حاكم است 

 باشند  بندى شده است و داراى يك سطح هم مى : اشكال ندارد  معنايش اين است كه مضافها طبقه)ج(

وقتى   )س(: عالوه بر آن متناسب با اصول حاكم هم درجه شموليت و سطح عمقش متفاوت است  بر فرض

مساؤليت    طهشود در واقى وارد تعريف تصميم، اختيار، وظيفه، و حي مى« اصول حاكم بر سازمان»صحبت از 

 شود  شود از تناوب و تداوم بحث مى شويم اما وقتى در برنامه از اصول حاكم صحبت مى مى

كند كه  مى  كنيد  بنابراين وحدت رويه ايجاب )ج(: االن داريد مفهوم را از مطل  بودن به سازه بودن تبديل مى

 بايستى چكار كنيد؟

 رود معنا بكار ب 9)س(: معنايش اين است كه الگو در 

ماا   معنا بكار برود البته اشكالى ندارد ابتدائاً به صورت عام و خاص يا مطل  و مقيد 9تواند در  )ج(: الگو مى

 يك بار ببينيم بعد بازنگرى كنيم آنگاه مفهوم جديد را به صورت وحدت يافته تعريف كنايم، مفهاوم جدياد   

 - 9 شود و مطلبى غيار ايان نيسات     مىمفهوم مضاف نيست  عين همين مطلب در بحث ماتريس نيز مطرح 
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شويم كه آيا در  حال وارد اين بحث مى  در منزلتهاى مختلف جدول« الگو»طرح احتماالت مختلف در معناى 

شاد الگاوى ساازماندهى اجتمااعى تركيباى        شد؟ اينكه گفته« اصول حاكم»نهايت الگوى سازمان اجتماعى، 

شاود كاه د بعضاى از     معموالً گفته مى  به چه معناست؟ در پاسخ است از متمركز، نيمه متمركز و غير متمركز

شاود و در   اختيار مطلقاً متمركز مى شود و در بعضى از سطوح، گيرى مطلقا واگذار مى سطوح، اختيار تصميم

يعنى مشاركتى است  آيا به اين   بعضى از سطوح هم يك بخشى متمركز و يك نسبتش هم واگذار شده است

گويناد وظاائف و    گاهى ماى  شود تا من بگويم اين مطلب در همه جا هست؟ ازمانى گفته مىمعنا، الگوى س

 شود يا خير  تفكيك مى  اختيارات را اصالً اينگونه نبينيد بلكه بصورت خاص بگوئيد كه مالكيت از مديريت

كه   صيفى است)س(: الگو يا مدل سه چهار نوع بيان يك مطلب است به عبارت ديگر بيان يك فرد يا بيان تو

  گاهى فرد همان مطلب را ترسيمى مطارح  -البته بر اساس ارتكازات موجود  -شود  مدل توصيفى ناميده مى

شاود كاه    كند مثالً يكبار سازمان به صورت دو باكس ترسيم مى كند يعنى عم  و سطح آن اصالً فرق نمى مى

يمى همان حيطه وظايف، اختياارات و منزلتهااى   باال و ديگرى پائين قرار دارد  اين در حقيقت بيان ترس  يكى

است  و لى ترسيمى است  گاهى هم مدل عبارت اسات از سااختن ياك ماكات ملماوس كاه باه          اجتماعى

شود تا در معرض باد قرار گيارد   شده است  مثالً يك برج به صورت يك ماكت تهيه مى  صورت يادمان تهيه

شوند اما همه اينها بيان يك واقعيات باا اشاكال     مدل ناميده مى است  همه اينها الگو يا كه مقاومت آن چقدر

 متفاوتند 

  بررسى احتماالت مختلف در مفهوم الگو و تفاوت احتماالت - 9/1

  اناد محورهااى   )ج(: هم اكنون شهردارى در حال احداث برج ميالد است  در سااختن بارج مايالد نتوانساته    

اند يا اينكاه ميازان فشاار     كنند فقط با مقوا يك برجى ساخته سازى كشش و تنش و مقاومت مصالح را نمونه

شاود   آورند از اينكه خراب ماى  هوا را نتوانستند محاسبه كنند  در دو صورت پاسخى را كه بدست مى  جريان
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ساازى بارج    و مقاومتش چگونه است آيا براى آنجا مفيد است؟ اگر مفهوم مدل به معنااى سااده   شود يا نمى

 معناى نمونه نيست؟  به ميالد است آيا

 سازى يك تفاوت دارد  سازى با مدل )س(: به معناى نمونه است  نمونه

 )ج(: نمونه ساده منظور است 

 ساازند  را ماى  -شود  كه پروتايپ گفته مى -)س(: در اين صورت درست است  اما گاهى نمونه ماشين ملّى 

 كه دقيقاً همان ماشين است و هيچ تفاوتى ندارد 

  اند كاه اينهاا جازو متغيرهااى     دانم پنج مطلب بوده ن آنچه را در سيستم استتاتيك برج ميالد مؤثر مى)ج(: م

باشند  ما باا توجاه    اصولى برج ميالد در برابر عوامل مختلف مانند باد، زلزله، گرما، سرما، صوت و   مؤثر مى

خواهيم تغييرات آنرا كنتارل كنايم  در ايان     اى را ساختيم حال مى عواملى كه بر نمونه مؤثراند، نمونه ساده  به

توانيم مطالعه كنايم؟! آنچاه را كاه ماا درسات       خواهيم آنجا ببينيم آيا در اينجا مى تغييراتى را كه مى  صورت

تواند بكار رود؟ حاصال كنترلاى كاه     معناى مدل )نمونه ساده( است آيا به معناى الگو هم مى  ايم آيا به كرده

اناد    سازى تغييرات است ولى اصول حاكم از قبيل معادلاه  نوشتن اصول حاكم براى بهينه  دهيم االن انجام مى

مربوط به پژوهشگاه و آزمايشگاه است  اما اصول حاكم مربوط به مرحله كاربرد اسات و    مدل يا نمونه ساده

وى بوده و داراى رسد كه اينها مشترك معن كه دارد مربوط به مرحله است  به نظر نمى اى مهمتر تفاوت عمده

 را بگويد بلكه چند معنا دارند   يك معنا باشند يك مطلب

 بريم  )س(: يعنى اصول حاكم را در عمل و در حال تأمل بكار مى

 خواهناد بكاار گيرناد و    )ج(: بايستى بوسيله مدل، اصول حاكم را بدسات آورد و بكاار گرفات  وقتاى ماى     

به عبارت ديگر اگر مربوط به ياك كشاورى باشاد قاانون      ;شوند دهند، اصول حاكم مى كاربردى دستور مى

  شود، قانون اساسى اصول حاكم پيدايش تصميم در يك ملت است  گفته مى  اساسى
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  تفاوت الگوى پژوهش با الگوى مرحله تحق  - 9/2

 )س(: براى تحق  است 

 )ج(: و نه براى پژوهش 

 شود  )س(: پس در اينجا به الگو، اصول حاكم گفته نمى

 )ج(: حال سؤال در همين مورد است كه مربوط به چه مرحله است؟ آيا مربوط به مرحلاه پاژوهش اسات؟   

 كنيم  مهندس دانشمند: اكنون مشغول پژوهش هستيم براى اينكه يك روشى را بررسى مى

 )ج(: موضوع پژوهش چيست؟

 آن است بندى صنعت و كنترل تغييرات  هايى براى دسته )س(: موضوع پژوهش يافتن شاخصه

  )ج(: بنابراين بعد از اينكه در يك طرف )در امر پژوهش( نظام ارزشى نوشتيم آيا در اينجا عمليات

  توانيم بگاوئيم اينجاا نظاام ارزشاى و آنجاا دساتگاه       سازى( بگذاريم يا اصول حاكم؟ آيا مى پژوهشى )نمونه

  جتمااعى، پاژوهش در ساازماندهى   توان گفت پژوهش در سازماندهى ا پژوهشى هر امرى است؟ مثالً آيا مى

 اقتصادى و پژوهش در سازماندهى صنعت؟

  ازاى مفهوم مشاركت، پژوهش اسات؟ اگار پاژوهش اسات، پاژوهش ياك       االسالم رضايى: مگر مابه حجت 

  تقسيم ديگرى دارد ما در تقسيمات ديگر گفتيم پژوهش، آموزش و عرضه قرار دارند ولى االن اين امر مبناى

 ت تقسيم ما نيس

 گوئيد اصالً موضوع ما موضوع پژوهش نيست  )ج(: پس مى

از   خاواهيم  )س(: بنا نيست موضوع پژوهش را در اينجا تقسيم كنيم هرچند كار ما پژوهش است چون ما مى

آثار اجتماعى، آثار اقتصادى و آثار صنعتى تحليل ارائه كنيم  گاهى در خود آثار اجتماعى، پژوهش هم يكاى  

كنيم بايستى خود اين را تحليل كنيم  اين امر چندان  ت ولى اينجا كه از الگوى سازمان بحث مىآن آثار اس از
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تواناد در پاژوهش،    اى وجود دارد  حاال ايان ماى   مستقيمى به پژوهش ندارد هرچند پژوهش در مرحله ربط

عى اسات  بار   تبليغ ضرب شود يعنى قابليت توسعه دارد ولى االن غرض ما الگوى سازمان اجتما آموزش و

توان گفت در هر يك از اجتماع، اقتصاد و صنعت پژوهش وجاود نادارد و در ديگارى وجاود      مى فرض آيا

 دارد؟

 )ج(: در هر سه تا پژوهش وجود دارد 

ياا    تا را براى پژوهش بگذاريم خوب است 9)س(: آنگاه آيا الگو به معناى پژوهش است؟اصوالً آيا اگر اين 

 خير؟

 ت؟)س(: مقصد ما چيس

 )ج(: آيا الگو به مفهوم مدل پژوهشى سازمان است؟

 )س(: خير 

 )ج(: پس الگو به چه معناست؟ آيا به معناى اصول حاكم است؟

  رسد الگو به معناى نحوه جرياان تصاميم باشاد  چاون داريام از الگاوى توساعه ساازمان         )س(: به نظر مى

  گفته« ساختار جريان تصميم»توان گذاشت يعنى  مىنيز « ساختار»، «نحوه»كنيم  البته بجاى  اجتماعى بحث مى

 شوند  چون موضوعش سازمان است لذا به نظار  شود كه بدين معناست كه امور مختلف چگونه هماهنگ مى

رسد همان گمانه اولى )متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى( بيشتر با كل جدول تناسب دارد  به همين جهت  مى

 كنيم  رزشى را ذكر مىمرحله قبل از آن، نظام ا در

 گوئيم  )ج(: عين اين مطلب را در مورد برنامه و گردش عمليات مى

 شود  تر مى دانيم بلكه الگو در آنجا خاص )س(: البته در مرحله دوم و سوم به يك معنا نمى
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  گاردش )ج(: الگوى فعاليتها، الگوى نحوه توزيى تصميم، الگو در سطح توزيى فعل و اجارا و آنگااه الگاوى    

 عمليات مطرح است 

 «الگو»جمعبندى احتماالت پيرامون معنا و مفهوم  - 9/3

  )س(: اينكه فرموديد الگو به معناى اصول حاكم است روشن نيست كه آيا غرض از اصاول حااكم، قاوانين   

گوئيم سرمايه قانون حاكم بر چيسات؟ باه عباارت ديگار اگار       حاكم بر گردش تصميم است؟ گاهى هم مى

دهاد و اگار اختياار و انساان اصال باشاد        اصل باشد، يك نحوه الگوى سازمان اجتماعى تحويل مى  سرمايه

 رسد   تر به نظر مى شود لذا تناسب سه عنوان قبلى منطقى اجتماعى قطعاً بگونه ديگر معنا مى  الگوى سازمان

به   هم به اصول حاكم و هم )ج(: آقاى عليپور گفتند كه در ارتكازات دانشگاهى هم به ماكت )نمونه ساده( و

 شود   چارت سازمانى و الگوهاى توصيفى الگو اطالق مى

 شود   آقاى عليپور: حتى به يك نقشه جغرافيايى هم الگو گفته مى

  )ج(: بنابراين با توجه به تفاوتهاى بيان شده به كدام يك در اينجا الگو اطاالق كنايم؟ گااهى الگاو باه ياك      

 شود   شود و گاه هم به اصول حاكم، الگو گفته مى ىسازى ساده اطالق م نمونه

 كنند    توان به اصول حاكم، الگو گفت؟ به عنوان نمونه در خياطى ابتدأ الگو ترسيم مى )س(: آيا مى

  نويسد يك الگو است  لذا اگر هر كدام را به خوبى تفكيك )ج(: وقتى يك استاد خط ابتدائاً سرمش مى

نويساد الگاوى    توان گفت سرمشقى كه ياك اساتاد ماى    لگو به چه معناست؟ آيا مىكنيم در هر مورد تعبير ا

اى داريم  است؟ آنچه كه روشن است اين است كه هرگز الگوى پرورش نيست  ام ا گاه الگوى برنامه  مطلوب

كند تا چه نسبتى از توبيخ، تشوي  و تحديد وجود داشاته باشاد كاه ياك مجموعاه خطااط        مى  كه مشخص

كنيم و لكن قدرت انضباط عملى دست، وضاعيت   مالحظه مى« فعل»را به عنوان يك  ند  گاه خطتربيت شو

بينيم تا مشخص شود كه چه نسبتى بين رفتار استاد و پرورش خطااط   همديگر مى فكرى و روحى همه را با
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الگاوى   است كه خط در جامعه رشد كند  يعنى الگوى مطلوب تكثير شود ولى  وجود دارد چراكه غايت اين

ولكام  »اند:  آن پرداختهرا تحويل بدهد  اين مطلب بسيار مهمى است كه به  خواهد خط اى است كه مى برنامه

 سرمش  رسول اكرم)ص( است  در اينجا منظور سرمش مطلوب است    يعنى« حسنه تاسو )ص(ا فى رسول

و  شود  بلكاه مطلوبيات جاز نهااد    بدنبال الگو آورده « مطلوب»رسد نياز نيست وصفى بنام  )س(: به نظر مى

 ذات الگو است )الگو يعنى مطلوب(  

مطلاوب    اى دارد كه اهداف برنامه است  تعبين اهداف برنامه اين است كه الگوى )ج(: در اين تغييرات، بهينه

 توان مطلوب را قيد خود برنامه اخذ كرد و گفت برنامه مطلوب چيست!  ترسيم شود  البته مى

  تارين شاكل بياان    شود  الگوى برنامه يعنى نقشه مطلوبى كه برنامه را در مطلاوب  برنامه مى )س(: كه الگوى

 كند   مى

عناوان    شود؟ گاهى استاد خط باه  )ج(: حاال سؤال همين است كه آيا الگو به معناى محصل يا غايت اخذ مى

  كند  يعناى  را بيان مىدهد و گاهى هم اصول حاكم بر هر كدام از حروف و تركيب حروف  الگو سرمش  مى

  گويد  تحليلى با عملى فرق دارد  تحليل غير از تحق  است  در برنامه صحبت از تحق  است ناه  تحليلى مى

صحبت از تحليل  يك الگوى مطلوب و يك تحليل مطلوب و يك تحق  مطلوب داريم حال اينهاا چگوناه   

 شوند؟ مى  تحليل

اسات    رود بعدش بايستى مشخص شود كه هر معنا در كجا صحيح مىاگر گفتيم الگو به معانى مختلف بكار 

  تاوان تعمايم   بكار رود؟ چرا كه همه معانى مساوى نيستند بلكه در هر كدام خصوصيتى وجود دارد  البته مى

داد و لكن به شرط اينكه خصوصيت تخصيصى آن ذكر شود بنابراين بايستى معاين گاردد كاه اوالً الگاو در     

ل شده است؟ ثانياً هر كدام از معانى براى چه جايى صحيح است بكار گرفته شود؟ ثالثااً آياا   استعما چند جا

 توان تخصيص داد؟  توان به كار برد و تعميم داد؟ رابعاً آيا مى بيشتر مى  در جاهاى
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 «العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»



 بسمه تعالي

 اخت صنعت )دوره دوم(مباحث زيرس

  تشريح مفهوم مدل و الگو در جدول ماتريس ارزيابى صنعتعنوان جلسه: 

 05جلسه 

  فهرست مطالب

 3      تحليل مفهوم مشاركت اجتماعى در خانه اول از جدول ماتريس ارزيابى صنعت - 1

 4      تحليل مفهوم الگوى سازمان اجتماعى از خانه دوم جدول ماتريس ارزيابى صنعت - 2

 5     طرح چند معنا براى الگو - 2/1

 5      معناى مدل در فهم عام به نمونه مطلوب - 2/2

 5      رابطه الگوى مطلوب با الگوى برنامه - 2/3

 5      ضرورت مالحظه متغيرها و تنظيم نسبتها در الگوى برنامه - 2/3/1

 6      مطلوب مراحل ضرورى براى استخراج مدل برنامه از مدل - 2/3/2

 6     تبديل معارف محتمل به معارف مستند -الف 

 6      تبدل معارف مستند به معارف محق  -ب 

 1      تبديل معارف محق  به مقياس كمى و نسبتهاى كمى تخصيصى -ج 

 1     سازى از شأ متغير( اصالت بودن مدل به معناى خاص در مدل برنامه )نمونه - 2/4

 1     مدل به زيرساخت تناسبات براى پيدايش الگو و اصول حاكم بر الگوتعريف  - 2/5

 1     شود تعريف اصول حاكم به اصولى كه الگو بوسيله آن تنظيم مى - 2/6

 8      الگو به معناى ترسيم يك نظام ساختار مهندسى - 2/1

 8      ضرورت مالحظه متغير اصلى در مدل - 2/8

 8      و زيرساخت متكثر نبودن مدل - 2/8/1

 9     بررسى تعريف و جايگاه الگو - 2/9

 15      تفاوت الگو با مدل - 2/9/1

 15      پرسش و پاسخ - 3

 15      تشريح معارف محتمل - 3/1
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 11     تشريح معارف مستند - 3/2

 11     كارآمدى معارف محتمل و مستند - 3/3

 11      تشريح معارف محق  - 3/4

 12      ضرورت تأسيس علم مهندسى كه تناسبات ايمان را داراست بوسيله معارف محق  - 3/4/1

 13      تشريح مراحل توليد معارف محق  - 3/4/2

 14     بيان تفاوت معناى مدل و الگو - 3/5

 
 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/58/29تاريخ جلسه : 

 53شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده : خانم كيانى 

  االسالم رضائى عنوانگذار و ويراستار : حجت 

  االسالم رضائى كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/15/51تاريخ تنظيم : 

 1319/15/52تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

  تحليل مفهوم مشاركت اجتماعى در خانه اول از جدول ماتريس ارزيابى صنعت - 1

شادند   االسالم رضائى: عنوان تركيبى كه در جدول اوصاف ارزيابى كارائى صنعت داشتيم يكبار معنا حجت 

 باود، « مشااركت اجتمااعى  »شوند در خانه اول كه تحت عناوان   حال خود اين عناوين توصيف و تحليل مى

  كت اجتماعى به مشاركت در پيدايش نظام ارزشى اقتصادى معنا گرديد  نظام ارزشى اقتصادى هم اينمشار

شود و مفهوم مشااركت در توساعه ارزش يعناى مشااركت      گونه تحليل شد كه حقانيت حول آن تعريف مى

فتهايى كاه  براى پيدايش يك ارزش يا از بين رفتن يك ضد  ارزش و نظام ارزشى يعنى مجموعه معر  جامعه

ها و نهايتاً تكليف و ضد  آن را  ها و نابايسته ها، بايسته پذيرفته شده هستند يعنى خوبى و بدهى  در يك جامعه

 شود  كند در هر صورت پايه ح  و باطل در نظام ارزشى معين مى معين مى  دهد و جواب مى

 االسالم والسملمين حسينى: اين اثر اجتماع بر انسان است  حجت 

  كنايم پاس مشااركت    : بله، اثر اجتماع بر انسان را به پذيرش عمومى و حضور در تغيير قوانين تعبير مى)س(

  هم معنى پذيرش عمومى است و هم حضور در تغيير و توسعه قوانين نهايتاً نظام ارزشى پايگاهى دارد كاه 

 ت يعنى نظام ارزشى سياساى، كند كه نتيجه مشاركت تنها در حفظ يا تبديل اقتصاد نيس حقانيت را تمام مى

 فرهنگى، اقتصادى است ولى آنچه كه در اينجا مورد توجه ماست توجه به بخش اقتصادى آن است 

 )ج(: درست است 

)س(: بحاث در    تحليل مفهوم الگوى سازمان اجتماعى از خانه دوم جادول مااتريس ارزياابى صانعت     - 2

 معنا شد  الگوى سازمان اجتماعى دو خصوص تحليل خانه دوم از سطر اول جدول است  براى

 طرح چند معنا براى الگو - 2/1
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حاكم   سازى است معناى ديگر الگو به اصول يكى از معانى الگو به معناى آنچه كه متداول امروز است نمونه

هست  شود يعنى اين معناى عام هم در سطح مسائل خرد سازى به معناى عام به كار برده مى معنا شد نمونه

  زند در سطح مسائل كالن نيز يك نمونه يا يك ماكتى كاه  مثل سر مش  زدن يك استاد خط كه سرمشقى مى

كنند كه چقدر در برابار گرماا، سارما، بااد و      كنند كه بوسيله آن نمونه محاسبه مى براى برج ميالد درست مى

مديريت شبكه( حضرتعالى متغير مختلف مقاومت دارد يا نه؟ بازهم خصوص معناى الگو در )بحث   عوامل

همچنين ياك معنااى ديگارى    «  الگو يعنى درست كردن يك سيستم نظرى متناسب با شأ متغير» ايد فرموده

مدل، نمايش چياز ديگارى   »فرهنگ و انديشه نو از انتشارات مازيار آمده است  كه عبارتست از:   براى مدل

وضوع مورد نظر ممكن است به چندين شاكل  شده به منظور خاص، اين نمايش بسته به م  ريزى است طرح

منظور آن آشنا نمودن چيزهايى است كه به ياد خودمان بياندازيم كاه از پايش دربااره آن      صورت گيرد يك

نظر از هدف آنها همه يك ويژگى مشاترك دارناد  ايان ويژگاى، نگاشات اجاراى         دانستيم  مدلها صرف مى

پذير است  در اين حالت، مدل ياك   اظرى نگاشته شدن امكانهر جز متن  سيستم مورد نظر مدل است  براى

بدلى از يك جواهر قيمتى، چنين مدلى حاصل ياك نگاشات همشاكل      همتاى مطل  است مانند يك نسخه

مطلب ديگر اينكه معنااى الگاوى   «  حقيقى را از جعلى تشخيص دهد تواند شأ است و شخص معمولى نمى

صادى و الگوى سازمان صنعتى با هماديگر متفاوتناد آن چيازى كاه در     اقت  سازمان اجتماعى، الگوى سازمان

معنايى بود كه الگوى به معناى قوانين حاكم بر گردش تصاميم يعناى     بخش سازمان اجتماعى معنا شد يك

تصميم كه شما مثالش را در ساختار شركتها زدياد كاه چگوناه      مشروط نبودن مثالً مدير عامل و سپردن ح 

كه هرگاه كارهاى متعاددى را كاه الزم اسات همزماان      مچنين بحث ديگرى هم مطرح شدكند  ه عمل مى

رسيدن نيز به معناى الگو مطرح شاد كاه باياد     انجام بگيرد بايد به وحدت برسد و هماهنگ شود به وحدت

غرض از الگو همين نحوه جريان تصاميم   الگويى حاكم باشد كه بتواند كارهاى متعدد را به وحدت برساند
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الگوى پيدايش تصميم »الگو فرموديد  تواند اين وحدت را ايجاد كند جاى ديگرى شما در مورد ست كه مىا

متمركز و يك سطح غيار متمركاز     نسبت به هر موضوعى سه سطح دارد يك سطح متمركز، يك سطح نيمه

ته شد اصول اصول حاكم گف  الگو به سطوح تعريف شده است در تعبيرى ديگر از الگو تحت عنوان«  است

است البته در آن بحث شاما   تر شود عام سازى كه مطرح مى حاكم، از قبيل معادله است و نسبت به آن نمونه

اصاول حااكم را بدسات      تاوانيم  سازى نشود ما نمى ايد كه تا زمانى كه نمونه مطلب ديگرى هم طرح نموده

اماا در ارتكاازات    شاود   سازى مى معناى نمونهآوريم اگر بنا به اين تعبير باشد اصول حاكم مؤخر از الگو به 

به كار باوده    اند و در خصوص معناى مدل گاهى اوقات به معناى نقشه موجود الگو و مدل به يك معنا آمده

است اما قبل   سازى شده يك شأ طرح شده و گاهى هم به معناى اصول حاكم آمده شد گاهى به معناى ساده

اجتمااعى معناا     د بزنيم يعنى الگو به الگوى اقتصادى يا الگوى صنعتى و الگاوى از اينكه ما به معناى الگو قي

 كنيم خود معناى الگو بايد براى روشن شود 

  معناى مدل در فهم عام به نمونه مطلوب - 2/2

ناه    )ج(: بنده عرض كردم در ارتكاز عمومى الگو به معناى يك نمونه مطلوب هست الگو در شكل فهم عام

تخصص اين معنا ربطى به متخصص ندارد  الگوى مطلوب يعنى يك نظام مورد تعل  براى مثال  شكل فهم م

« حسنه ت)ص( اسوهللو لكم فى رسول ا»نويسد الگوى مطلوب است  عمل كردن مثل خطى كه خطاط مى او

 مطلوب است كه ربطى به الگوى برنامه و اداره اصطالحى ندارد   الگوى

  الگوى برنامه رابطه الگوى مطلوب با - 2/3

حضور  غايى به طرف الگوى مطلوب باشد البته ربط الگوى مطلوب با الگوى برنامه اين است كه توجه طلب

مطلوب   عليها الگوى مطلوب زن است  الگوىاهلل  مبارك حضرت صديقه طاهره سيده النسأ العالمين صلوات

 براى فهم ساده، مطلب ديگرى است زنم  نويسد كه مثال مى قطعاً يك بحث است خطى كه خطاط مى
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  ضرورت مالحظه متغيرها و تنظيم نسبتها در الگوى برنامه - 2/3/1

كنيم  مى  آئيم متغيرهاى آنرا مالحظه كنيم كه اين خطاط چگونه خطش اين گونه شده مى وقتى كه مالحظه مى

هم   رفتن سلسله اعصاب، كه همهمثالً تمركز يا متمركز شدن، تمركز ذهنى، تمركز روحى و در اختيار قرار گ

ناشى از يك نحوه تعل  است با چه نسبت پرورشى در چه دورانى حركت كرده تا حاال ياك آقااى خطااط    

 شود؟ از گوئيم گرايش غالب آنها چگونه مى كنند مى هاى يك كالس مطالعه مى است بعد هم درباره بچه  شده

بتهايى كرد، كارى بكنيم كه حداكثر خطاط از ايان كاالس   مشتركاتشان، متغيرهايى را بدست آورد، تنظيم نس

اناد   هايى را كاه باد نوشاته    بيايد، ممكن است معلمى كه خط خودش خوب شده چوب دست بگيرد بچه در

ترس به ميدان بيايد نتيجه آن هم اين بشود كه از اين كالس دو نفر خطشان خوب شود بقيه همه باد   بزند با

اى هم به اين فكر بيفتناد كاه وقتاى بازرگ شادند چگوناه علياه         بيايد  يك عدهخطاطى هم بدشان  اصالً از

كنند  معناى آن اين است كه شما به جاى اينكه ببينيد متغيرهاى اين افراد براى پرورش چيست،   خطاطى قيام

تاوان   ايد كه الگوى مطلوب را از اينها ياد بگيريد الگوى مطلوب قطعااً خيلاى راحات ماى     آمده  به سرا  اين

 معرفى كرد 

  مراحل ضرورى براى استخراج مدل برنامه از مدل مطلوب - 2/3/2

  تاان  خواهيد انسان و جامعه را بوسيله آن شناسايى كنيد ولو بخواهياد از هماان الگاوى غاايى     الگويى كه مى

 استنباط بكنيد نياز به چندين مرحله كار دارد 

 تبديل معارف محتمل به معارف مستند -الف 

الگاوى   اوالً بايد معارف محتمل به معارف مستند تبديل شود  يعنى در الگوى آرمانى معارف تبديل شود  در

اكارم)ص( و    خواهد اساس براى فتوى شود حضرت نبى آرمانى معارف محتمل كافى است ولى وقتى كه مى

حتماً با علام    كند ولى تواند استنباط اهل بيت طاهرين)ع( عين قول و عين فعلشان حجت است  يك فقيه مى
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صديقه   كند اول اين گونه نيست كه وقتى رفتارى از نبى اكرم)ص( يا از حضرت بندى فقيهانه مى اصول جمى

همه را   شود به تنهايى اين را اساس فتوى قرار بدهد كليه رواياتى كه در آن موضوع است طاهره)س( نقل مى

اسات،   بيند عام آن چگونه است، خاص ش چطور كند مى مىآورى صدر و ذيل  كند پس از جمى بندى مى جمى

خواند  نمى دهد اصالً به ظاهر آن رفتارى كه شما بيان كرديد خواهد، چه بسا فتوايى كه در پايان مى قواعد مى

دهياد  اماا     توانيد به شرع نسابت  بنابراين معارف محتمل براى جهت دادن خوب است  معارف مستند را مى

  شاود  هار كساى كاه     مستند را بدون گذر از علم اصول به شرع نسابت دارد  افتارا ماى    محال است معارف

 تواند فهم خودش را از يك مطلبى به خدا نسبت بدهد  نمى

 تبدل معارف مستند به معارف محق   -ب 

جامعاه،    گويند باراى  يك معارف محق  داريد كه بايد بر اساس آن معارف محق  مدل عينى بدهيد  وقتى مى

تنهاايى    نان يا جوانان و غيره بر اساس دين مدل بدهيد، معناى آن اين است كه نه فقط معارف محتمال باه  ز

به  شود به شرع نسبت داد و ملتزم بود كه اين مربوط خورد، معارف مستند كلى نيز كافى نيست مى بدرد نمى

 شرع است و لكن نسبتهاى كمى تخصيصى نداريم 

  قياس كمى و نسبتهاى كمى تخصيصىتبديل معارف محق  به م -ج 

بودجه،   معارف محق  بايد حتماً به مقياس كمى تبديل شود تا بشود با آن كار كرد و تنظيم عينى نمود  تعيين

 زمان و    هر گونه مقدور به صورت كمى نستبهاى آن نسبت به هم بايد مشخص شاود يعناى باياد متغيرهاا    

 گوئيم يك وضعيت يك معنا دارد  الگو دوازده معنا دارد بلكه مى گوئيم معين شود پس بنابراين ديگر نمى

 سازى از شأ متغير( اصالت بودن مدل به معناى خاص در مدل برنامه )نمونه - 2/4

شاأ   يك معناى آن يك بحث عام است كه موضوع بحث ما اصالً در اينجا نيست يك بحث خااص دارد، از 

 شاود، الگاو از   بينى، كنترل و هدايت كنيد اين معناى مادل ماى   يد پيشسازيد براى اينكه بتوان متغير نمونه مى
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دهايم  الگاو    آيد پس از اينكه كار كرد، قواعدى كه براى يك وهله خاص ياك الگاويى ماى    مدل بدست مى

ترسيمى يك مهندس اجتماعى است براى اينكه بر اساس مدلى كه تغييرات را با آن كنترل كرده، نشان   شماى

خش كارها چگونه است  سطوح مختلفى دارد سطح سازمان، سطح برنامه و سطح عمليات هام  چر  بدهد كه

كند  بعد  سطوح مختلفش مربوط به يك چيز است  مربوط به مدلى است كه تغييرات را كنترل مى  داريم ولى

باراى   تناسبها معين شد الزم است معنى شود كه چه الگوئى براى تخصيص پول باشد چاه الگاوئى    از اينكه

گيرى و وظيفه و اختيار باشد كه مربوط به سازمان اسات چاه نحاوه گاردش      و نهى و تصميم تخصيص امر

ايم شأ را كنترل بكنيم داليل آنرا بدست  اينها مربوط است به مدلى كه داشتيم و توانسته  عمليات باشد هر سه

كنايم و   كنيم ترسيم و مهندسى مى ظيم مىسازى و تن اختيار ما هست ساختارهاى آن را نمايه بياوريم، حاال در

 گوئيم اين نسبتش به اين، اين مقدار هست  كنيم مى عالئمى كه تعريف مى  براى آن طب 

 تعريف مدل به زيرساخت تناسبات براى پيدايش الگو و اصول حاكم بر الگو - 2/5

اصاولى    الگو، براى شاناختن بنابراين هرگز مدل را متشتط تعريف نكنيد مدل زيرساختى است براى پيدايش 

 كه بر الگو حاكم است 

 شود تعريف اصول حاكم به اصولى كه الگو بوسيله آن تنظيم مى - 2/6

 شود  اصول حاكم، اصولى است كه الگو به وسيله آن تنظيم مى

  الگو به معناى ترسيم يك نظام ساختار مهندسى - 2/1

باردن   عنى مهندسى هم معناى آن هندسه است باه كاار  خود الگو ترسيم يك نظام و ساختار مهندسى است ي

 كند  خود علم هندسه يا اگر با فتح خوانده شود آن طاور كاه در   دانشى كه تناسبات فنى يك چيز را تمام مى

  تواند ايان  بردند  به كار بردن تناسبات رياضى يك شكل است مهندس، آن كسى است كه مى قديم به كار مى
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 رد همانطور كه مهندسى ساختمان داريم، مهندسى ساختار گردش امور، تقسايم كاار،  محاسبات را به كار بگي

 تخصيص كار و گردش عمليات هم داريم 

  ضرورت مالحظه متغير اصلى در مدل - 2/8

كنايم    شود مثالً انسان را تعرياف  بنابراين الگو نبايد متشتط معنا شود وقتى متشتط باشد هيچ چيز معلوم نمى

  ود كه چه كسى است آدمها هم خيلى هستند اگر معلوم نشاود چاه كساى اسات يعناى آن آدم     بعد معلوم نش

 زنايم   گوئيم هرگز به مصداقها دست نمى مخ شد  آدم را كه مى معلوم نشود كه پهلوان تختى شد يا شعبان بى

مفهاومى كاه   كنيم نه فقط در مورد انسان اين گونه اسات بلكاه در هار     حتماً متغيرهاى اصلى را مالحظه مى

در مورد آن اصطالحى كار كنيم اصطالح موظف است چيزى را كه بتوانيد به وسايله آن كاار كنياد      بخواهيم

 گيج شويد   بيان كند نه اينكه

 )س(: متغير اصلى در الگو چيست؟

 شود گوئيد اگر در سازمان باشد متغيرهاى اصلى آن را فرض كنيد مى )ج(: مثالً آن چيزى كه شما مى

ترى جدول تخصيص شد و يا اگار در   ه تمركز تصميم يا مشاركت يا واگذارى تصميم  اين اگر در پائيناينك

سطر جدول گردش عمليات توبيخ و تشوي  متناسب شد معناى آن اين نيست كاه ساه الگاو دارياد       آخرين

ى حااكم دارد  اين است كه سه نمود از يك زيرساخت هست  اگر گفتيم اين سه تا سه اصاول   بلكه معناى آن

اش برگردانيد قواعد زيربنايى آن آنجايى است كه از انسان، از جامعاه ياا از رفتاار     بايد آنرا به قواعدزيربنايى

گفتيد سياست، فرهنگ، اقتصاد اين مثالً ابعاد اصلى جامعه است يا اگار گارايش،    شما تعريف كند مثالً اگر 

 دارم كه چه چيزى هست من كارى به اين ن  بينش، دانش از ابعاد    است

  متكثر نبودن مدل و زيرساخت - 2/8/1
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  خواهاد  آن  خواهاد و ياك موضاوعات ماى     خواهد يك سطوح ماى  اگر گفتيد مثالً جامعه پايگاه وحدتى مى

آياد    كند و از آن مادل اينهاا بدسات ماى     چيزى را كه شما در جايگاه خودش گفتيد مدل شما را درست مى

شود بر  كند  زيرساخت اصلى يكى است  بر دو مبنا دو چيز مى اش را متكثر نمى لىاينها زيرساخت اص  كثرت

شود  اگر شما بتوانيد دعواى بين مبانى را براى من طرح كنيد ولى اگر مصادي  متعادد را   سه چيز مى سه مبنا

ابزارى داشاتيم كاه   تائى اول جدول  9شود  ما قبل از اينكه به سطوح بيائيم  ما در بلوك  گير مى وقت بياوريد

گذارد كه ابزار اجتماعى است  ابزارهاى اقتصادى و صنعتى هم داشاتيم   ابزارى كه بر جامعه اثر مى  مربوط به

 اين ابزارها براى چه بوده؟   چكار بكنيم

 )س(: براى توسعه ارضأ عمومى بوده است  

 اينكاه دوبااره ساه موضاوع شاود     )ج(: ارضأ نياز عمومى در سازمان در سه شكلى كه دارد چيست؟ باز ناه  

شود الگوى ساازمان اجتمااعى در تضااد باا الگاوى       مشتركات آن حتماً بايد نهايت يك چيز باشد يعنى نمى

اقتصادى باشد و هر دو در تضاد با الگوى سازمان صنعتى بايد يك چياز داشاته باشايد موضاوعات       سازمان

 تاست: اجتماع و اقتصاد و صنعت  آثارش را هم بايد سه جاى خودش بگوئيد     سه  الگوى سازمان

 بررسى تعريف و جايگاه الگو  - 2/9

الگوى  شود مبناى الگو را در همه جا تعميم بدهيم يعنى مثالً )س(: اگر الگو نزد شما يك تعريفى دارد آيا مى

 اقتصادى، الگوى اجتماعى و    

تئوريشاان    ود الگو در نزد متخصصين چه تعريفى دارد؟ مأخذ آنها چيست؟ اصول)ج(: اول بايد مشخص ش

باياد    چيست؟ بعد مقايسه كنيد بگوئيد اين نظر با اين نظر مختلف است  قدرت مقايسه هم ايان اسات كاه   

 بفهميم  
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 ز الگاو دارياد  )س(: نهايت در كارگاه به اين نتيجه رسيديم كه بهتر راه اين است كه بدانيم تعريفى كه شما ا

 چيست؟

 شاود  اول اخاتالف ماا در    )ج(: اگر سخن ما اگر سخن ما برترى يا نقصى داشته باشد در تطبي  روشن ماى 

  دهند و لكن بخش متناظر يا مشتركاتشاان  دهند يا دخالت نمى مبناست، مثالً آيا اختيار با ايمان را دخالت مى

گوئياد در مجماوع    كنياد و ماى   آن اين است كه سؤال ماى  االختالف هم داريد يا خير؟ حداقل مابه اينهاست 

گوئيد ديگران گفتند اگر زياده گفته باشند  االختالف شما چيست  عين همين را كه شما مى كه مابه معلوم نشد

 زياد      گوئيد مى

ت صاور   گويند كه به )س(: در نظامات موجود هم الگو را تا جايى كه در ذهن من هست به ساختارهايى مى

عيناى    كند  يا به عبارتى يك ساختار يك نموناه  دهد مدل نظرى كه برنامه تحقي  را كنترل مى عينى اجازه مى

 آورد   كه به صورت عينى مدل نظرى را به عينيت مى

 تفاوت الگو با مدل  - 2/9/1

كارد    تحليال ها را نسبتهايش را گرفت  )ج(: مدل نظرى هم موضوعش وقتى متغير عينى شد و وقتى شاخصه

  آنهم مدل عينى است  فرقش با الگو اين است كه اين يك ساختارى است كه اگر آنجا )در مدل نظارى( باه  

فرمائياد يكاى    گوئيم متغيرها و نسبتهايشان، در الگو هر دو عينيات را تطبيا  ماى    وصف گفته شود يعنى مى

گويد  كند مى ي ت حقوقى را معين مىكند  شخص كند و يكى شخص عينى را معين مى عينى را اداره مى  وصف

مدير داشته باشد يك دفتر داشته باشد  يك دبير و مشاور داشته باشد ياك معاونات برناماه داشاته       بايد يك

گوئياد  پاائينى    عبارت ديگر پياده كننده ساده كننده آن چيزى است كه اوصافش را در باال مى  باشد و غيره به

 شود   بااليى مدل مى شود و الگو مى
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ياا   شاود  بينم اما الگو به زبانهاى مختلفى گفته مى )س(: حاال من با چيزى كه اآلن وجود دارد نوعى تناظر مى

 مثالً مدل هم مدلهاى مختلفى داريم مثالً مدل رياضى و   

كاه    سازى رفتارهاى اجتماعى است مثالً اولين كارى هاى موجود، يكى از آنها بهينه دانيم كه در رشته )ج(: مى

  سازى، الگوسازى براى كنترل تغيير پيدا شد بحث سيستمها در فالن سال بوده  فالن سال هم بر اين در نمونه

 اند كه بايد به كتابهاى مرجى رجوع شود   اساس امور را اين طور تقسيم كرده

 پرسش و پاسخ  - 3

  يكى مستند و كلاى و يكاى هام    آقاى دانش كاظمى: شما فرموديد كه ما سه نوع معارف داريم يكى محتمل،

 شود الگويى از بيرون كشيد يعنى به طور كلى اگر اينها به علم اصول نرسند و تا     محق  كه از اين دو نمى

 تشريح معارف محتمل  - 3/1

  دهد اين دسته از معارف براى مناسك )ج(: معارف محتمل يعنى آن چيزهايى كه انسان رجأً انجام مى

خوانيد اين يك رفتار مانظم ياا ياك منساك      يعنى رفتار منظم يعنى شما وقتى نماز مى خوب نيست  منسك

و جز معارف محتمل نيست يعنى اگر گفتند كه كارهاى خوب را انجام بدهيد كارهاى بد را ترك كنيد   است

نهاا  شود پس هار كادام از اي   مستند هستند است معارف محتمل كليه تفسيرها و كتب اخالقى مى  اين معارف

كتب اخالقى را دست گرفتيم و گفتيم اين را خدا گفته، اين را رسول)ص( گفته و اين را ائمه  كتب تفسير يا

الساالم را   شود  ح  نسبت دادن به خدا و ائمه معصومين علايهم  همه مراجى باطل مى  گفته روزه ما به فتواى

 ندارد  

 تشريح معارف مستند  - 3/2

دراياه   از صافى حجي ت بگذرد درست نيست حجي ت چگونه است؟ علم رجاال و فهم ما به دين بدون اينكه 

 اى برساد  كند تا وقتى كه به مرحلاه  كند علم اصول هم داللت صدور را درست مى اصل صدور را درست مى
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شود  شما از اول تا آخر رساله را كه به خدا نسبت بدهيد روزه ماه رمضانتان  كه با كار فنى خودش فتوى مى

گوئيم  مستند قابليت نسبت دادن به شرع داراست  حجات هام بار آن     نيست  به اين معارف مستند مى  باطل

 تمام است 

 ام معرفتهااى ارزشاى ار   ام معرفتهاى توصيفى را نگذرانده حاال بنده تا تاريخ را از صافى علم اصول نگذارنده

 نگذرانده، ح  نسبت دادن به اين شكل را ندارم  

 معارف محتمل و مستند  كارآمدى - 3/3

زنادگى    ها، ادعيه روايات، معارف محتمل جهت ولكن آيا معارف محتمل خاصيتى دارد؟ بله قرآن، زيارتنامه

رفتاار    گويد حد  و مرز عمل و رفتار قلبى كند و مى كند و معارف مستند منسك درست مى بشر را درست مى

گونه   گويد كيفيت اين عمل اين و چه اجتماعى باشد مىذهنى رفتار عملى و عينى چه باشد، چه فردى باشد 

مان    حال هللتوانيد بگوئيد امروز صبح كه الحمد شود  شما نمى شود و به اين شكل تمام مى از اينجا شروع مى

  كند  آيه داريم در ايان  شود  نماز را باطل مى خوب است دوازده ركوع به نام دوازده امام انجام دهم اين نمى

 نشاينم و  روم تا آفتاب نزده است مرتب ماى  كه سجده وسيله قرب است خوب من مرتب به سجده مىزمينه 

 شود  معارف مستند حتماً بايد از صافى علم اصول بگذرد   كنم اين طور نمى سجده مى

 تشريح معارف محق   - 3/4

 ن طور اسالمى است معارف محق  به ما ميگويند به اين صورت سازماندهى بكن  اين طور اداره بكن اي

بعد بگوئيم عَلى ما اَنزَلَ ا    على قَلبِ رَسولِهِ)ص( ساماندهى صنعت انجام گرفت  جناب آقاى دانشمند هام  

 بايد صنعت را    بايد چه كار شود مثالً اهللداخل مجموعه همكاران آقاى شافعى هستند بگويند طب ، انزل   كه

كناد  اخاالق را    د به اينها كار ندارد    محيط و زندگى را اينها اداره مىصنعت    را چه كار بايد كرد  اگر نباش

آياد  اصاالً معنااى     سازد  خود فروع فقهى هم خيلى جاها مستقيماً از آيات و روايات بدسات نماى   مى اينها
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به فتواى رساندن يعنى عين همين لفظ در آيه و روايت نيست  شما ممكن است اگر باه فتااوى    بندى و جمى

زمان صدوق)ره( ممكن است فتاوى را نزديك به ماتن رواياات ببينياد ولاى از زماان مفياد        جوع بكنيد درر

بينياد خيار ديگار فتاوى ماتن روايات        بندى كرده مى دقتهاى عقلى را آورده و جمى  عليه كه رضوان ا    تعالى

ده از زيربناا قارار دادن   گوئيد معارف محق  استنباط شا  است بعد هم شما مى  نيست استنباط شده از روايت

 - 2شاود   علم اصول ماى  - 1كار را بتواند بكند آنگاه موضوع مهم شما   احكام دين به وسيله روشى كه اين

 شود   روش مدلسازى اسالمى مى

 )س(: بله حرف من هم همين بود آيا آن قسمت مدلسازى اسالمى به نوعى به دست مهندسين هست  

 ندسى كه تناسبات ايمان را داراست بوسيله معارف محق  ضرورت تأسيس علم مه - 3/4/1

ساايرين   )ج(: حال مهندسين سيستمهاى اسالمى يا مهندسين سيستمهاى دانشگاهى ما اين تفاوت عمده را با

 گويند بخش تجربى كارى به دين ندارد     كه آنها مى

 مهندساينى كاه قصاد    )س(: حال سؤال من به طور شاخص ايان اسات كاه ماا ايان معاارف محقا  را باه        

 دهيم؟  سازى دارند مى اسالمى

 گاوئيم خصالت خاود علام، ورع باشاد      گوئيم دانشمندانى باشند كه با ورع باشند يا مى )ج(: خير  گاهى مى

ترين آدم بدهيم باطل است  يك آدم باشاد كاه ياك     روش قياس را اگر براى استنباط از دين به دست صالح

  تواند حكم شرع را بدست بياورد روش بايد تناسب تحسان استصالح، قياس نمىهوى نداشته باشد، با اس  ذر ه

  داشته باشد  علم مهندسى بايد اسالمى باشد نه اينكه مهندس خوب داشته باشيم  علم مهندسى يعناى اينكاه  

 م و بعاد كند  معنا ندارد كه انگيزه الحادى را اصل قارار بادهي   تناسبات انگيزه يا تناسبات ايمان را درست مى

آوريام ايان    بگوئيم    آدم خوب درجه يك نماز شب خوان گريه كان باراى حضارت وليعصار)عج( را ماى     

كند  اين حرفها يعنى چه، حرفهاى بيسوادان است كسى كه در نسبت بين علم و  مهندسى اسالمى مى  شخص



 ····························································································  640 

حتمااً داناش تجرباى ياك      زند زند  كسى كه عالم باشد اين حرفها را نمى جاهل باشد اين حرفها را مى  دين

دارد  خاستگاه آن حتماً تعاريف و ارزشى دارد  يعنى هيچ مدلى نيست كاه پايش فرضاهايش ياا          خاستگاه

كنايم ياا الهاى )دربااره      قابل توصيف فلسفى نبوده باشد  يا فلسفه اينها را مادى تعرياف ماى    اش اصول اوليه

اى  بين متغيرها را نتواند تعريف كند  من مثال سادههيچ مدلى نيست كه ارزش، نسبت  موضوعات تجربى( و

ساب ، ارگان اصلى تشكيل دهنده، باد، آب، آتش، و خاك باود و باه هماين شاكل       زنم در فلسفه فيزيك مى

زدند  عين هماين را   كردند  سودا و صفرا و بلغم و    و اين حرفها را مى مى  چهار عنصر را درباره بدن معرفى

علمى كه دارد كل آن را به عناصر اربعه  15جلوى خودتان بگذاريد ببينيد  الفنون را ما نفائسدرباره فلزات، ش

كناد بار    مطلب در فلسفه فيزيك روز آنچه را كه درباره حركت صحبت ماى   گرداند يا خير  عين همين بر مى

ى را از علوم پاياه  توانيد رفتارهاى اجتماع حكومت دارد  يعنى شما نمى كند آنچه كه درباره طب صحبت مى

العظيم زيربنااى فلسافه فيزياك اسات      العلى هللاالبا هال حول وال قو  جدا كنيد  حاال اگر گفتيد ما قائل هستيم

 با تعريف نور آنها يكى باشد  شود تعريف نور شما آنگاه بر اين اساس مگر مى

 تشريح مراحل توليد معارف محق   - 3/4/2

سيساتمهاى    دهيد؟ خير  ابتدأ ما تصرف در الگوى تخصايص نسابت باه    تغيير مى ابتدأ آيا همه اينها را با هم

مرحلاه   كنيم به آنها كه دست زديم بايد بستر مرحله دومش مهي ا شود  بستر ترين سطح مى اجتماعى در كالن

 دوم كه مهي ا شد بايد تا خود علوم تجربى محض بيايد 

 اى دارند  كنيم  وحدت رويه بادل اصول مىفرمائيد بر اساس اصل وحدت رويه ت )س(: پس مى

اجاازه    توانيد عناصر اربعه بگوئيد  علوم حس اى  گرايى حس ى را آورديد نمى )ج(: روشى داريد  از وقتى مطل 

چيزى   گوئيد من گوئيد من چيزى مى دهد پيش فرضهاى فلسفى نظرى محض اساس قرار بگيرد  شما مى نمى

  تقاد و عمل پياده شود  يك ساوال آياا متادينين باياد چناين چيازى را الزم      خواهم نسبت بين اع دارم كه مى



644  ····························································································································································  

گويم اگر الزم ندانند معناى آن اين است كاه ديان در عينيات خاداحافظ  در ذهان و قلاب هام         بدانند؟ مى

چون وقتى بستر پرورش عمومى عوض شد يعنى وقتى كه محيط مرتبااً در رفتاار آدم شاكل داد،     خداحافظ

گاويم اگار در    شود آدم نماز شب بخواند مى گويند خير در دل آمريكا هم مى شود  مى ض مىعو  پرورش هم

كانم   كنم اگر دارم خريد مى موضعى بر عليه محيط داشته باشيم يعنى ببينيد اگر دارم معامله مى  آمريكا حالت

گيرى سختى داشته  ىاست من نفوذى اسالم در اينجا هستم  معناى آن اين است كه يك موض  اينها همه باطل

يك درجه از تبليغات و نظام    خودت را حفظ كنى  اگر يك درجه نارمش پيادا كاردى باه      باشيد تا بتوانيد

گذارد يعناى باه عباارت ديگار ليبراليسام سياساى        كنيد آن محيط اثرش را مى پيدا مى  همان اندازه كه نرمش

بت درباره اين است كه گاهى ما عُرضاه كاار كاردن را    آورد  صح را به دنبال مى  اقتصادى، ليبراليسم اعتقادى

ايم  اند ما هم مصرف كننده بوده محيط مصرفى ما را ديگران درست كرده  نداريم  هدف آماده خورى بوده، كل

گوئيم اين دياوانگى اسات  عاالم كُان فيكاون       و علم جديد آورد مى شود ايستاد گوئيم مى عُرضه اين كه مى

سال قبل تااريخ تحاوالت را    355گوئيد اگر در  چرا شما مى  واند  گاهى اين است كهت شود  چه كسى مى مى

كنيم خداى  شكى هم نداريم ما از اآلن از صفر شروع مى  نگاه كنيد تحوالت نبوده عالم هم مخلوق است هيچ

 رسيم  جاى ديگرى مى سال ديگر باشيم يا نباشيم به 355متعال كمك بكند ما 

 معناى مدل و الگو بيان تفاوت - 3/5

 االسالم رضايى: تفاوت بين مدل معناى مدل و الگو چيست؟ حجت 

الگاو   25توانم بگاويم   كند  الگو برآمده از مدل مى سازى علمى كه يك شأ را كنترل مى )ج(: مدل يعنى نمونه

 ذكر كنيد مثالً الگوى گزينش آن چه باشد 

 )س(: پس الگو به معناى اخص است 
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 معناى اينكه آن عام و خاص به معناى اصال و فارع اسات  وقتاى نموناه فناى شاأ متغيار را        )ج(: اخص به 

 شود  سازيد   مى مى

 )س(: غرض از طرح بحث معارف محتمل، معارف مستند، معارف محق  چه بود 

  كاه  گويند  اوالً محتمل آنرا نداريم، ثانيااً آن محتملاى هام    )ج(: علت آن هم اين بود كه كلمه الگو را كه مى

  داريم محتملى نيست كه بگويد براى تخصيص دادنها چه كار بكن  يعنى نه تخصيص مقدورات سازمانى، نه

تخصيص متغيرهاى   كالً هيچ كدام در خصوص اين خأل يك عده جاهلند يك عده تنبل  آنهايى كاه فقياه و   

 مفرده نيست  شأ متغيار را حوزه هستند نسبت به تعريف عوض شدن علم از علوم    جاهلند  كه تجارب  در

گيرند همان تعريف علم كه ساب  بوده الجزئاى و   كند  جهتشان را نسبت به تعريف علم مى كنترل و اداره مى

ساازد    شود  تكرار آن نيز علام ماى   يكون كاسباً و ال مكتسباً تجربه در آن اصل است مصداق هم معين مى ال

بخشهاى تحقيقاتى را به افراد مختلاف ساپردن، بعاد در مادل      ريزى و فعلى علمى است كه قابل برنامه  علم

تحليل كردن، كنترل كردن اداره كردن  كه فقط در سيستمهاى اجتماعى نيسات  سيساتم باراى خاود      تحليل،

آوريم  شده است اصالً رياضيات احتماالت مربوط به كجاست؟ اينكه گرايش غالب را بدست مى روش وارد

 مال چيست؟

  ت كه ببينيد عملكرد مدلتان چطور است  بله اين مربوط به آنهايى كه جاهلند  آنهايى هام كاه  مربوط به اينس

 عالمند تنبل هستند و دنبال اين كار نيستند 

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  
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 15      بازگشت رسميت سازمان اجتماعى به مشاركت و اراده عمومى - 2/3
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 15      بررسى لوازم برابرى سازمان اجتماعى با دولت - 2/4

 11      ان مطلوبضرورت سازماندهى انگيزش عمومى براى ايجاد نظام ارزشى و رسيدن به راندم - 2/5

 11      برقرارى تناسبات و تنظيم آن براى تعيين الگوى سازمان اجتماعى - 2/6

 12     عدم امكان تأسيس سازمان اجتماعى بدون الگو - 2/1

 12      نحوه مشاركت اجتماعى در الگوى سازمان اجتماعى - 2/8

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 كارشناس طرح : آقاى عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/58/29تاريخ جلسه : 

 54شماره جلسه : 

  سازمان مديريت صنعتىمكان جلسه : 

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

 نژاد عنوانگذار : آقاى حسين

  االسالم رضائى كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/15/53تاريخ تنظيم : 

 1319/15/53تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

 مقدمه: معنا و مفهوم مدل و الگو در فرهنگ اصطالحات روز

  بود  در آنجا فرموديد كاه بايساتى  « الگو»و « مدل»آقاى دانش كاظمى: موضوع بحث جلسه گذشته پيرامون 

همين راستا من هم از منابى پايانى  تاريخچه تحوالت الگو و مدل و تعاريف آنها از منابى استخراج گردد  در

در جلسه  رسد  مطالبى را استخراج كردم كه به طور خالصه در ذيل به عرض مى« متدولوژى سيستمى»  مقاله

و سيساتم    كارگاه بنده عرض كردم كه بحث روى دو محور است: ابتدأ بحث تعريف خاص از الگاو، مادل  

هادايت،    استفاده كردم كه فرموديد اينكه از شأ متغير باراى مطرح است  در اين زمينه از تعريف حضرتعالى 

 شود  بينى يك نمونه بسازيم، مدل يا الگو ناميده مى كنترل و پيش

 ، كلماه خاصاى را  «الگاو »المعارفها بدست آوردم در ماورد  تهاى انگليسى و داير آنچه را كه من از لغت نامه

ن از اساتيدم نيز پرس و جو كردم و چنين بدست آماد  و حتى م« مدليك»يا « مدل»مشاهده نكردم جز همان 

شويم يعناى كالماى كاه در زباان      اند  در لغت ما اكثراً با تناقض مواجه مى اينها به طور خاص لغت نشده  كه

اما آنچه كه ما از فرمايش  شود در اينجا به دو مفهوم مختلف معنا شده است  لغت خاص معنا مى  انگليسى به

دارد ولى در زبان انگليساى   يم اين است كه در زبان فارسى تفاوتى بين مدل و الگو وجودحضرتعالى فهميد

علاوم داشاتم و در    نوشته شده باود  اماا بار اسااس برداشاتى كاه بناده از       « الگو»يا « مدليك»فقط جلو آن 

اسات  البتاه در     شوند و حضرتعالى نيز فرموده بوديد، الگو همان مفهوم خاصى از مادل  ها ارائه مى دانشكده

سازيها چه  ساده  سازيهايى مواجه است بايستى مطالعه كرد كه علوم جديد درباره اين تعاريف الگو كه با ساده

 اند؟ اند و در مورد تعامالت بين متغيرها به كجا رسيده گفته

هم   است  هدف تر ترى از مدل است  االن در جامعه علمى ما مدل از الگو عام به طور كلى الگو در رده پائين

 از مدل يا الگو همان پيش بينى، كنترل و يا هدايت است كه بستگى به غرض فرد دارد 
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  سؤالى هم قبل از تشكيل جلسه ذكر شد مبنى بر اينكه اصول حاكم نسبت باه مادل و الگاو چاه تفاوتهاايى     

و حراست و صايانت   از حفظ -شود  به عنوان يك مدل فرض مى -دارد؟ در آنجا بيان شد قانون اساسى كه 

كند  مثالً بطاور كلاى    زند و ديگر به طور خاص بحث نمى عدالت اجتماعى، آزادى افراد و    حرف مى افراد،

گوياد  يعناى    اما حاال به چه ترتيب و چگونه، ساخن نماى  « بايستى با افراد به عدالت رفتار بشوند» گويد مى

اماا اصاول حااكم     ;ند يا ماأمورين پلايس و شاهرداريها   قاضى دادگاهها اينگونه برخورد كن گويد كه آيا نمى

شهردار كل يا رئيس يك وزارت خانه، جهت اجراى فرامين يك مدل بايساتى چاه    گويد رهبر حكومت، مى

كناد و ديگار در ماورد     چهارچوب امور شهردارى يك الگوهايى را درست ماى  كار كنند يعنى شهردارى در

گويد من به عناوان شاهردار از ايان اصاول حااكم       يگر شهردار مىبه عبارت د كند  اقتصاد كشور بحث نمى

گاويم كاارى كنياد كاه حا  شاهروندان ماا ضاايى نشاود  ايان            مناط  مى  كنم و به شما مديران استفاده مى

گيرناد باراى    كنند و تصاميم ماى   مديران ارشد هم الگوسازى مى رسد، دستورالعمل بدست مديران ارشد مى

مثالً ساختمان بيشتر از پنج طبقه سااخته شاود ياا ارياب بناا        يى نشود، نبايستىاينكه ح  و حقوق كسى ضا

 شوند 

 تر نيست؟ االسالم والمسلمين حسينى: در عين حال آيا دانش گرافيك به عمل الگوسازى نزديك حجت 

 )س(: جز ابزارهاى الگوسازى است 

  سازى و تأثير آن در ساز و كار بحث صنعت خصوصيت مدل - 1

  آنچه را كه شما در مورد الگو و مدل بيان كرديد با نظر ما بسيار نزديك اسات  مهمتارين مطلاب ايان    )ج(: 

 است كه ما مدل را بشناسيم چون كارى را كه ما در حال انجام آن هستيم تأسيس يك مدلى است كه بتواند

 ا انجام ميدهيم صنعت را ساماندهى كند يعنى خصوصيات كارمان را بشناسيم و بدانيم كه چه كارى ر
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وزن   سازى اين است كه حتماً بايستى كميت وجود داشته باشد يعنى متغيرهاا داراى  يكى اصول اساسى مدل

 دهند چكار بايستى كرد؟ دهد كه معادل كارى را كه ديگران انجام مى باشند  به عبارت ديگر اين امكان را مى

كنناد و نحاوه    ويژگيها بر اساس يك متغيرهايى، تغيير مى خواهيم ويژگيهايى را كنترل كنيم كه آن مثالً ما مى

فارق دارد باه    -كه متاأثر از متغيرهااى ديگار اسات      -آنها هم با ويژگيهاى ديگر  و تنظيم و محاسبه  تركيب

ساازى در   اى تحقيقى باين كاار ماا و كاار مادل      سؤالهاى ساده تبديلى، سؤالهاى مقايسه  عبارت ديگر بجاى

گيرد و تطبي  عينى  شوند هر چند اين تطبي  االن فقط در شكل تخصصى انجام مى مى  سيستم اجتماعى طرح

مدل برنامه را پياده كرده است حال در پياده  4كه گفته شود سازمان برنامه و بودجه   نيست يعنى چنين نيست

نااى اشاكاالت از   در تطبي  آن چكار بايستى بكنيد  البتاه در زيربناا حاداقل مع    اين مدلها چكار كرده و شما

رسند  در اشكاالت تطبيقى حتماً مطلب، به مراتب دقيقتار،   اشكاالت تطبيقى مى  اشكاالت تبيينى گذشته و به

 گيرد  قرار مى  موضوع اشراف كار همكاران

  )س(: آنچه در دانشگاه مطرح است، سيستمى است كه از روابط باين متغيرهاا تشاكيل شاده اسات كاه باه       

 شود  اگر در سيستم، گفته مى« پردازش، محيط و بازخور»و بين آندو « ستانده»، «داده»ا مجموعه اين متغيره

بازخور وجود نداشته باشد امكان بهينه ندارد و اصالً سيستم نيست، يعنى بحث اصلى كاه در عصار جدياد    

گيريم  ر مىشود يك بحث استقرائى و قياسى در آنِ واحد است هم از لحاظ كل كه ما كل را در نظ مى  مطرح

رسيم و هم از لحاظ استقرائى است كه تعاملهااى طرفيناى    قياسى است كه به مجموعه و جز مى  و يك بحث

مفهوم سيستم را معرفى كرده است و به همين ترتيب عصر جديد يا عصر ظهور تفكر سيستمى  بين متغيرها،

 ت تفاوت و تناقض اساسى دارد و حاكميت كليسا و قبل از آن كه دوران باستانى اس  با دوران رسانس

كند؟!  مى  كند يعنى دشمن با چه فنى بازى )ج(: آنچه را ما دنبال آن هستيم اين است كه علم چگونه عمل مى

فعالً   ما اصالً به اين فكر نيستيم كه ورزش باستان در دوره چه كسى بوجود آمده و چقدر مفيد بوده و   بلكه
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  خورد  پس ما به اين مطلاب توجاه داريام كاه     باستان هم به درد چتربازى نمىخواهيم و ورزش  چترباز مى

 كند؟ مقابل ما چگونه ورزش و چتربازى مى

 سازى( تاريخچه اجمالى نسبت به ظهور تفكر سيستمى )مدل - 1/1

  مفهوم مدل به - 2مفهوم مدل و تعاريف آن بطور خاص  - 1ام:  )س(: من هم در دو قسمت يادداشت كرده

 شود: فهوم جديد كه عيناً در ذيل ذكر مىم

  كند هرچند كه راه حال علاوم جدياد نياز ياك ناوع       اما علوم جديد اين مسئله را با نگاه پوياتر بررسى مى»

تارى   سازى ديگرى از اوضاع است  اما به هر حال براى درك ماهيت پيچيده مساايل، راه حال مناساب    ساده

سازى مواجاه هساتيم  چراكاه اگار در      سازى با ساده ما نوعاً در مدلاين مطلب ناظر به اين است كه  «است 

ساازى خيلاى از    مدلها خواهيم تمام روابط را در نظر بگيريم امكانپذير نيست  در نتيجه با اين سااده   تعاريف

خطى و همبستگى كه  اى هم شوند در عين حال اگر هم وجود داشته باشند به علت رابطه حذف مى  اطالعات

در نتيجاه   ;كناد  متغيرهاست مدل را تعريف نمىRDجهت باال رفته است  نهايتاً رود اما بى هايش باال مى  بين

 هرچند در علوم جديد:

  كند يعنى بجااى آنكاه   اى مطالعه مى ها و مقادير بهم پيوسته ها را به صورت دسته اين علوم، اوضاع و پديده»

  و رفتار آن در برخورد با امر ديگر سنجيده شود، آنها را بههربار يك امر به خصوص مورد مطالعه قرار گيرد 

افكنناد و رفتاار آنهاا را باه      هايى از اشيأ و امور مختلف كه با هم كنش و واكنش متقابل دارند نظر ماى  دسته

كليتهايى كه تحت تأثير عوامل متعددى است مورد بررسى قرار ميدهد  در زندگى روزمره ما نيز شيوه   عنوان

شود  بر همين سياق هنگامى صاحبت از واحادهاى    درست مى« تيم»مثالً از جمعى بازيكن يك  است  چنين

 ناميم و غيره  آنها را شركت مى شود، بازرگانى مى
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 personahity اى دارند و حتى اگر قسمت اعظام  ويژه« تشخيص»بر اين اساس است كه گروههاى بزرگ 

شود  ماثالً ياك گاروه ورزشاى طبعااً در طاول زماان         ه حفظ مىافراد آن تغيير يابند بازهم خصوصيات گرو

گيرند  با ايان حاال بسايارى از     ها را مى دهد و جوانترها جاى قديمى اعضاى خود را از دست مى بسيارى از

 « ماند طلبى و    باقى مى تاكتيكها و تكنيك، روحيه مبارزه ويژگيهاى تيم،

هم و  هايى از مقوالت متغيرها را در كنار اند، دسته ازى انجام دادهس تعريفى كه علوم جديد در زمينه اين ساده

  اند به اين علت كه معتقدند در كارخانه بنز هر سال بايستى يك تأثيرات ايندو دسته را بر رويهم در نظر گرفته

ست كاه  نوآورى بشود حاال مهم ني Xيا  y مدير عامل آن بشود يعنى ديگر به درون سازمان كارى ندارد بلكه

روى باازار  « بناز »شناسد كه شايد داراى هزار پرسنل باشد  لاذا تاأثيرات    مى« بنز»كل مجموعه را بنام  آقاى 

 كند و به عكس  بررسى مى اتومبيل را

گرا  كل  با توجه به ادبيات موجود، در دوران معاصر يا ظهور نظريه سيستمى چگونگى استفاده جديد از علوم

باساتان    اى كه االن مطرح شد از قبيل دوران اند  تاريخچه ر را مورد بررسى قرار دادهو جزگرا در كنار همديگ

  و حاكميت كليسا و بعد رسانس، براى روشن شدن موضوع به نسبت مفيد بوده اسات  اماا موضاوع اصالى    

ساازى وجاود    بيشتر همان دوران معاصر يا ظهور تفكر سيستمى است و ديدگاه جديدى كه اكناون در مادل  

 ارند د

 المعارف تطبيقى علوم اجتماعى و جمعبندى آن تتعاريف الگو و مدل در داير - 1/2

 ( سه تعريف كلى باراى الگاو و مادل و   1«)المعارف تطبيقى علوم اجتماعىتداير»االسالم رضائى: در  حجت 

 گردد: الگوى سيستمها ارائه شده است كه در ذيل به صورت خالصه ذكر مى

 «  الگو واقعى است» - 1هاى دنياى اى از يكى از پديده نمودى انتزاعى از واقعيت است و آن تصوير ساده
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تشبيه  توصيف يا ;طرح»اند و در آنجا چنين آمده است:  در قسمت دوم الگو و مدل را به يك معنا گرفته - 2

 «  تر است كردن به منظور تج سم يا درك چيزى كه پيچيده

 معنااى الگاوى سيساتمها    - 3(systems modelواقعيت اجتماعى را از ديدگاه يك نظاام) الگويى كه » 

 «  توانند بر حسب درونداد، فراگرد، برونداد و زمينه توصيف شود دهند بطوريكه مى مورد نظر قرار مى

 ازشاود: الگاو عباارت     )ج(: حال پس از جمعبندى اگر بخواهيم الگو را در يك جمله تعريف كنيم چنين مى

ابزار تحليل عينيت  اصواًل عينيت بدون اين ابزار قابل تحليال نيسات  بحاث اعام از اينكاه دربااره كنتارل،        

 خواهد   و يا هدايت باشد حتماً تحليل مى  بينى پيش

 عدم امكان بهينه در صورت ارزيابى و گزارشگرى بدون مدل  - 1/3

  اى ين اماور مالحظاه نشاده باشاد يعناى مجموعاه      شود، اگر نسبت با  اصوالً در گزارشگريهايى كه انجام مى

 اى كه گاهى دربااره ماثالً   تواند بهينه صورت گيرد  بنابراين گزارشهاى ساده مالحظه نگرديده باشد حتماً نمى

كند كه توليد گندم به چه ميزان خاوب   شود در صورتى كه مدل داشته باشيم مشخص مى مقدار گندم ذكر مى

اش چيست؟ ممكن است خوب نباشد ما گندم زياد داشاته باشايم بلكاه     نقطه بهينهچه ميزان بد است؟   و به

است كه يك چيز ديگر زياد توليد كنيم  اينكه جز جز و موضوعى ببينناد و گزارشاها را موضاوعى      بهتر اين

توان رشد را به صاورت افازايش كماى     در شركتهاى بزرگ اثر كاالها نيست در درون هم مى تهيه كنند فقط

شود  هرگاه نسبت مالحظه بشود، آمارِ كام    ديد  هرگاه چنين باشد به كيفيت تبديل نمى  ون مالحظه نسبتبد

شاود  در   موضوعات به آمار نسبت بين موضوعات يا به اوصااف كيفاى تباديل ماى      واحدِ انتزاعى نسبت به

 يد يعنى چه؟ بايستى از آنها كميت جديد داشته باشيم  كميت جد صورتى كه اوصاف كيفى باشند

 امكان بهينه در صورت كمى كردن اوصاف )مالحظه نسبت(  - 1/4
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مقادار    گوئيم: اين شود حتماً كم  انتزاعى وقراردادى است مثالً مى كميت در معنايى كه قبل از وصف گفته مى

  م ماثالً پانج  گوئي كنيم و مى )هزار كيلو( واحدى قراردادى است  تعداد آن را هم ذكر مى« تن»تن گندم، كلمه 

  كاه هرگااه كلماه   « نسبت»ميليارد تن، در اينجا منظور پنج ميلياردى است كه واحدش انتزاعى است  بخالف 

را به كار برديد و توانستيد كم را در آنجا بكار ببريد يعنى توانستيد وصاف را كم اى كنياد در آنجاا     « نسبت»

 شود و نه اينكه ختم بشود   بهينه آغاز مى  امكان فهم

  هاى انتزاعى در جريان بهينه تأثير متقابل نسبتهاى وصفى با شاخصه - 1/5

كاه    شود اين است كه آنچه بر بهتر شدن وضى حاكم است اوصاف است  اوصاف معناى اينكه بهينه آغاز مى

ن و آ اى ابتدائاً تحليلى و ابزار تحليل نسبت به درون، بيرون و ارتباط يك شأ )يعنى شأ و محيط يك مجموعه

 هاى انتزاعى، كنترل عينيت را تمام كند ياك رفات و از   داد و ستد آن با محيط( است اگر توانست با شاخصه

 شود   نسبتهاى وصفى به واحدهاى انتزاعى و مجدداً بازگشت از واحدهاى انتزاعى به نسبتهاى وصفى مى

 مفهوم كم ى بودن تناسبات بين متغيرها در الگو  - 1/6

  م نبايساتى كام   شوند حتماً بايستى كم ى باشند، ولاى مفهاوم كم اى آن ه    ن متغيرها مالحظه مىتناسباتى كه بي

شود ولاى   تا وقتى كه بين واحدهاى انتزاعى است كلمه معيار انتزاعى مى« برابرى»انتزاعى باشد  يعنى مفهوم 

در آنجا برابر ساهم  « برابرى»گاه اين كلمه، پسوند يك وصفى شد ديگر واحد انتزاعى نيست بلكه مفهوم  هر

بينيم، به  در چگونگى عملكرد متغيرها براى يك منتجه است هر چند هنگاميكه آثار آنرا در عينيت مى تأثيرها

بينيم ولى وجود يك موجودى كه واحد انتزاعى نمود آن اسات و ناه خاود آن، در تحليال      انتزاعى مى  شكل

يلى از موجودى كاه واقعيات دارد ولاى بادون واساطه قابال       واحد تحليلى و اين موجود تحل  هست كه اين

 كند   روئيت نيست حكايت

  رابطه بين الگو و خود پديده در فرايند بهينه - 1/1
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 پس مدل حاكى از چيست؟ حاكى ازمجموعه واقعى است كه خاود آن مجموعاه واقعاى لزومااً ملماوس و     

  را ترسيم كنيم ام ا خود الكتريسته را هرگز با چشام توانيم مدل كنترل الكتريسته  محسوس نيست  مثال: ما مى

 شاود  كنيم، آنجايى كه انتزاعى مى توانيم ببينيم  بعد بر اساس آن متغيرها، نسبتها و اوصافى را تعريف مى نمى

بينيم يعنى گردش يكاى چرخاى در كنتاور، كشايدن ياك       حتماً اثر الكتريسته را به صورت واحد انتزاعى مى

بينيم حتماً اثرى انتزاعى اسات ولاى از اثار     كنيم و اثر را مى جا، آنجايى كه ما واحدگذارى مى از يك  اى وزنه

گاردد،   گرديم مجدداً بازخورش به وصاف بار ماى    رويم و دوباره به انتزاع بر مى سوى وصف مى  انتزاعى به

توانيم ببينيم  آن واساطه   ه نمىبينيم  ما اصوالً يك چيزهايى را بدون واسط كنيم كه آنرا نمى مى  شيئى را كنترل

دهيم و واحد انتزاعاى بارايش تعرياف     است  معموالً آثار را كنار يك چيزهاى ديگرى قرار مى هم همان آثار

 گرديم   كنيم  حال به بحث بر مى واحدگيرى مى  كنيم آنگاه مى

يفى )اوصاف( كم  داشاته  بايستى واحد توص ضرورت تبديل كم  انتزاعى به كم  وصفى در جريان بهينه  - 1/8

اش ايان اسات كاه ماا      باشد  يك مثاال سااده    باشد و كم آن هم متناسب با موضى و مرتبه و كالسه خودش

بينيم  معناى عش  به معصاومين)ع( و   مى  واليت و تولى را در شكلهاى مختلف )صالح و نا صالح( در شيعه

تاا شاكل بسايار باد و      -آماده اسات     رواياات كه در آيات و  -عش  به خداى متعال از شكل پسنديده آن 

نتواناد كم اى بشاود امكاان      درويشى آن در جامعه وجود دارد ولى هيچ يك از آنها كمى نشاده اسات  اگار   

 سرپرستى منظم براى رشد وجود نخواهد داشت 

 و« شاود   در شب قدر، اندازه حقيقى هر چيزى معاين ماى  »شود  حاال يك كم  حقيقى وجود دارد كه گفته مى

 خواهيم پرورش يك انسان يا يك جامعاه را  يك كمى هم داريم كه مربوط به تكليف عباد است  چون ما مى

 سرپرستى كنيم يا آسيبهايى را ترسيم كنيم يا احياناً در وضعيت نامناسب و بحرانى مرتكاب تخادير بشاويم،   

 گيرد   اصوالً در عمل بهينه يا تقويت و يا ترميم و يا تخدير صورت مى
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محرماتى  شود تا رسد كه اجازه داده مى دير يعنى آن چيزى كه شرعاً جايز نيست ام ا وضعيت به حدى مىتخ

اجاازه    توان براى مورد خاص و موضوع خاص حالل شوند  براى اين كار اگر كم و اندازه در كار نباشد نمى

 ح  ندارد در هايچ شارايطى   تواند بگويد كسى خوردن يا كشيدن ترياك به كسى داد  دقت كنيد  نه كسى مى

 تواند بگويد كامالً آزاد است  از ترياك استفاده كند و نه اينكه مى

بايساتى    حتماً روحى، ذهنى و عينى است لذا تا آنجايى كه ممكن اسات « تقويت، ترميم، تخدير»البته مسئله 

  تاا آنجاايى كاه ممكان    رسد  در ذهنى هام   روحى آن انجام بگيرد اگر روحى ممكن نبود، نوبت به ذهنى مى

 رسد  اينكه شما بتوانياد شايب درسات كنياد بعاد      گيرد و در صورت تعذر نوبت به عينى مى است انجام مى

 متغيرهاى جامعه را مالحظه كنيد آنگاه بگوئيد در فالن صنف در رفتار اقتصادى چكار كنيم؟ به هر حاال در 

ارند قطعاً اگر يك نسخه نتواند وصف را به جامعه يك عده يهودى و مسيحى و يك عده هم الئيك وجود د

تواند انگيزه را براى كنترل عينيت محور قرار دهد  پس حتماً بايستى كم ى  تبديل كند و تطبي  نمايد، نمى  كم

 كميت هم از كميت انتزاعى به كميت وصف برسد تا بتواند مجموعه را هدايت و كنترل نمايد  شود و

 وى سازمان اجتماعى بررسى معنا و مفهوم الگ - 2

  ساازمان »باا  « الگاوى ساازمان اجتمااعى   »خاواهيم تفااوت    گرديم  در اينجا ماى  حال به بحث جدول بر مى

 را بيان كنيم  « اجتماعى

پاياه    معنا شد كه براى حا  و باطال  « نظام ارزشى اقتصادى»به « مشاركت اجتماعى»)س(: در جلسه گذشته 

 رود )الگوى سازمان اجتماعى، الگوى سازمان اقتصادى و سه جاى بكار مى گيرد  از آنجا كه الگو در قرار مى

 اى خواهد داشت  الگوى سازمان صنعتى( اينجا الگوى سازمان اجتماعى چه مفهوم اضافه
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عماومى    )ج(: اول بايستى روشن شود كه الگوى سازمان اجتماعى چيست كه الگو الزم دارد؟ يك مشاركت

كاه   شده است ولى نظام ارزشى بايستى در عينيت به چه چيازى تباديل بشاود    بوده كه نظام ارزشى درست

 خورد؟ سازمان اجتماعى چيست؟ سازمان اقتصادى و سازمان صنعتى كدامند؟ واسطه مى

  معنا و مفهوم سازمان اجتماعى و نحوه عملكرد آن - 2/1

  د كاه ساازمان اجتمااعى   شاو  شاود و ساؤال ماى    بحث اول اين است كه الگوى سازمان اجتماعى تجزيه ماى 

شاود كاه ساازمان     گوئيم سازمان اجتماعى ياك زيرسااختى دارد  گااهى گفتاه ماى      چيست؟ آنگاه حتماً مى

شامل سازمانهايى هستند كه خدمات سياسى، فرهنگى و اقتصادى را متكفلند  چون موضوعاتى كاه    اجتماعى

اقتصادى اسات، سياسات و فرهناگ و كلياه      جامعه هستند سازمانهاى اجتماعى اعم از سازمانهاى  مربوط به

شود ايان   محيطسازى به عهده سازمان اجتماعى است  بدنبال اين مطلب در مورد برنامه هم گفته مى  خدمات

كنند بايستى چه نوع فعاليتى بكنند؟ بعد گردش عمليات هم در درون  سازمانى كه محيطسازى مى مجموعه و

 ان اجتماعى سازمانى خواهد بود كه مسئول محيط است باشد؟ در اين صورت سازم  آنها چگونه

  رابطه سازمان اجتماعى با دولت در سيستم اجتماعى - 2/2

 توان موضاوعى تعرياف كارد    سازمان اجتماعى به اين معنا آيا دولت است؟ آيا كل اصناف و كل آنچه را مى

و وحادت اجتمااعى در ساايه نظاام      توانند ضد نظام دولتى باشند يا خير؟ متغير اصلى، نظام حاكم است مى

 شود  متبلور مى  حاكم

نيز  توان بر اين صحبت يك نقض وارد كرد  يك شركتهايى در خارج مثالً بنام شركتهاى ژنرال موتور البته مى

  برند و مجبورند از آنها اطاعات كنناد  در آمريكاا حادود دويسات      وجود دارند كه دولتها از آنها حساب مى

د كه سازمان دولت مجبور است كه از آنها اطاعت كنند  االن هم نمودش در قضيه اسرائيل شركت وجود دارن

 شود  امثالش مشاهده مى و
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  بازگشت رسميت سازمان اجتماعى به مشاركت و اراده عمومى - 2/3

  توان قدرت دولت و و سيستم اجتماعى را اين قادر كوچاك كارد كاه سيساتمهاى غيار دولتاى        بنابراين مى

  توان طرح كرد كه بر فرض اگر ملت آمريكا طغيان بكنند و نظاام  ى( حاكم بشوند  حال در اينجا مى)خصوص

موجود را براندازند و نحوه تصميم بر كل را ساقط كنند آنگاه آيا اعتبار حقوقى اين شاركتها باه ميزاناى كاه     

ساميت امضاأها در   شاود كاه ر   شود يا خير؟ يعناى گااهى گفتاه ماى     اين ملت است مخدوش مى  مربوط به

شود كه به آن نسبتى است كه مربوط باه ياك ملات اسات       المللى است  گاهى هم گفته مى بين  دستگاههاى

كند  پشتوانه پيدايش اين قدرت است  البتاه در   تصميم عمومى كه از آنِ نظام حاكم، تبعيت مى  يعنى پيدايش

توانستند به مقامات باالى دولت پيام دهند  شتند مىبرخى افراد با توجه به قدرت اقتصادى كه دا زمان شاه نيز

مجبور بودند اطاعت كنند  اما در عين بقأشان به تبى بقأ سيستم حكومتى بود و سيساتم حكاومتى،     و آنها هم

پيدايش تصميم ملى را نشان ميداد  هنگاميكه نحوه كيفيت تصاميم ملاى و سيساتم خادمات عماومى        نحوه

 شوند  قبلى باطل مى بشود، كليه امضأهاى  عوض

  گيرى مربوط به ملات اسات هار چناد در آن     بنابراين خصلت اساسى سازمان اجتماعى اين است كه تصميم

  شود مانند بانكها، سهام و بازار بورس از طري  ديگارى مرباوط باه ملات     گيرى اقتصادى مشاهده مى تصميم

 د  ممكن است سازمان سياساى، فرهنگاى و  گرد شود ولى رسميت آن باز به سازمان سياسى كشور باز مى مى

دارى باشد اماا هرگااه در    اقتصادى يك ملت در سازمانى متبلور شود كه نوع حكومت و حاكميت آن سرمايه

ريزد  بنابراين اگر به اعتماد عمومى آسيب جادى وارد گاردد    انقالبى پديد آيد خود و ارزشهايش فرو مى  آن

شود و در نهايت كال نظاام ارزشاى آنارا فارو       شود، عصيان عمومى آغاز مىكه باعث تحقير عموم   اى بگونه

 ريزد  مى

  بررسى لوازم برابرى سازمان اجتماعى با دولت - 2/4
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در   بخشى كاه  -و سازمان صنعتى  -بخشى كه مربوط به اقتصاد است  -سازمان اجتماعى، سازمان اقتصادى 

  سازمان دولتى هستند  آنچه را ماا انجاام ميادهيم باراى    هر سه  -درون اقتصاد مربوط به خود صنعت است 

 خواهيم ساماندهى و سرپرستى صنايى را بدست بگيريم  وزارت صنايى است كه خودش دولتى است  ما مى

بياان    حال اگر سؤال شود كه الگوى سازمان اجتماعى چيست؟ در پاسخ ممكن است يكى از سه مطلب ذيل

 الگوى آن، اين است كاه سارمايه و   - 2دهد   ا و سوسياليزم را اصل قرار مىگر الگوى آن، جامعه - 1شوند: 

 گرا هستند و كرامت انسانى را اصل ميداند  گرا و تكامل انسان - 3دهد   توسعه تكنيك را اصل قرار مى

  مطلوب  ضرورت سازماندهى انگيزش عمومى براى ايجاد نظام ارزشى و رسيدن به راندمان - 2/5

  شود  مبنى بر اينكه چگونه راندمان كار در هر يك از اينهاا وقتاى كاه باه     ؤال مهمى نيز طرح مىالبته يك س

  توانند به توازن برسند؟ چون يك ملت حتماً مواجه با توازن ارزى اسات و ياك   رسد مى اقتصاد و عينيت مى

ياا اگار توانساتند باا      ملت اگر توانستند با غيرت ملى واحد پولى خودشان را واحد پولى سنگينى نمايناد و 

غير از سرمايه تحركى داشته باشند راندمان بايستى در عينيت مشخص شود  البته بايستى توجه داشت   انگيزه

اى كه هر كساى را در جااى    انگيزه الهى بايستى بتواند اعم از مسلمان، يهودى و غيره را بپذيرند و بگونه  كه

ند تا راندمان نهائى برترى و كارآمدتر ارزى و پولى را باه ارمغاان   اش را تحريك ك كار بندد و انگيزه  خود به

 آورد 

  برقرارى تناسبات و تنظيم آن براى تعيين الگوى سازمان اجتماعى - 2/6

شد،   حال اگر سازمان اجتماعى، سازمان دولت يا به صورت عام )سياسى، فرهنگى و اقتصادى( سازمان ملت

  گرا است؟ آيا سوسياليزم است؟ آيا اساالمى اسات؟ ابتادأ نظاام ارزشاى     الگويش چگونه است؟ آيا سرمايه 

 خواهيم كه آن ارزشهايى را كه به صورت كلى و آرمانى گفته باوديم حااال   شود سپس نظام را مى تشكيل مى

تناسباتش را به ما بدهد  در اينجا چه مدلى را براى كل بياوريم و چه الگويى را بياوريم، ساخن از تناسابات   
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شاود ماا الگاو را زياربخش آن و باه صاورت        البته اگر تناسبات كل باشد، با كم ى شدن آن، مدل ماى  ت اس

 گرفتيم، تناسبات قابل مالحظه و تنظيم باشند   گرافيك هم

  خورند بدين معناست كه كارهايش تداخل دارند  لاذا گفتاه   گويند كارهاى يك سازمان بهم گره مى اينكه مى

ئتى از كارشناسان تشگيل گردد تا تناسبات و تقسيم كارها را منظم كنناد  پاس از ايان    شود كه بايستى هي مى

نيز ممكن است گفته شود كه هر چند تقسيم كار شد و ليكن باز مشكل وجاود دارد  چراكاه بايساتى     كارها

معاين   مدل و بر اساس مدل تنظيم شود  ولى حتماً بايستى تناسبات تنظيم بشود، حتمااً بخشاها   تناسبات در

فعاليتها و موضوعاتى كه بايد بر روى آنها فعاليت بشود، نحوه گردش كار و    بايستى معاين   بشوند، كارها و

  ايم كه االن به موتور مديريت جهان شديداً آسيب رساانده  ما در يك بخش داراى قدرت عظيمى شده گردند 

  دهاد و روى دوش  مردم فلسطين كشته ماى  ايم  اينكه مرتباً انتفاضه است چون جهت انگيزه را عوض نموده

آورند اينكار شكسته شدن ترس از مرگ است و نه براى رفااه  ايان را ياك كشاور      گيرند و به ميدان مى مى

آورد و مارگ را   محال است بپذيرد  در جناگ پاارتيزانى و جناگ كالسايك كشاته باه باار نماى          كمونيست

كنند  اما اسالم اينكار را با شكسته شادن تارس از مارگ جلاو      اساس بيم و اميد كار مى شكنند، بلكه بر نمى

و هبوتاه  »دهايم بلكاه وعاده شارافت و كرامات ميادهيم         است كه وعده رفاه نمى  برد  اين معنايش اين مى

گوئيم شهادت هبه و موهبت است  اين را كسى كه قايل باه آخارت    مى ما« و اكرمته بطول الوالده تبالشهاد

شود، صهيونيست را با تماام قادرتش    وارد ادبيات سياسى جهان مى گويد  وقتى اين عنصرتواند ب نباشد نمى

اى را بكار گيرناد  از اول   است كه بعد از دموكراسى چه حيله  شكند و آمريكا و ديگران را سردرگم كرده مى

مجباور باه عناوان    اساس دين در مقياس جهانى، دشمن  انقالب، آمريكا را مجبور به عنوان ثانوى كرديم  بر

هرزگوين، انتفاضه و    اينها كالً عنوان ثاانوى نسابت باه     ثانوى شد  ورود آمريكا به پاناما، و قضيه بوسنى و
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پذيرى اين هام مقيااس دارد وقتاى كاه باه       و تنش  احترام به آزادى، امنيت و مشاركت عمومى است، كشش

 شود  حدش رسيد منشأ انفجار و انقالب مى

 ان تأسيس سازمان اجتماعى بدون الگوعدم امك - 2/1

 اگر شما بزرگترين انرژى را داشته باشيد ولى در ساختار نياوريد، قدرت تخريب دارد و نه تأسيس  شاما در 

شويد ولى از طرف ديگار اگار مقدساين، درسات دل بدهناد و       المللى مى تخريب يك آنارشيست بزرگ بين

ه اسالم برنامه تكامل را دارد و فقط شعار نبوده است  فقط يك توانند تأسيس كنند چراك كار كنند مى  درست

 خواهد تا علم اصول و علم معادله و مدل اجرائى متناسبش بدست بيايند  مى  مقدار دقت

  نحوه مشاركت اجتماعى در الگوى سازمان اجتماعى - 2/8

  ركت در ايجااد نظاام  )س(: در مفهوم اول مشاركت اجتماعى كه يك معناى اقتصاادى داشات گفتايم: مشاا    

 ارزشى اقتصادى   

 )ج(: يعنى در اينجا نيز مردم بايستى به نسبت مشاركت كنند 

 )س(: ديگر در اينجا مشاركت معنا ندارد 

  شاود  در اينكاه الگاوى    توانند مستقيم باشد و لذا به نسبت گفتاه ماى   )ج(: البته مشاركت مردم در اينجا نمى

  كنناد آنگااه دولتماردان هام ساازمان      كارشناسان، الگوى مناسب درست ماى  مناسب درست بشود، مثالً ابتدأ

 كنند  ايجاد سازمان خدمات سياسى، فرهنگى و اقتصادى بدون داشتن الگو ياك كاار   مناسب آنرا درست مى

نادرست است  به عنوان نمونه زمانى كميته، شهربانى و ژاندارمرى را ادغاام كارديم و حااال داريام تفكياك      

اى تصاميم گرفتاه باوديم      چرا؟ چون نه مدل حاكم داشتيم و نه الگويى درست كرده بوديم بلكه فله  كنيم مى

شاود و ديگار    گيرى درباره سازماندهى بدون مدل، دچار ناهنجارى و بعد دچار فرساايش ماى   تصميم اصوالً

الزم است اما بدون داشاتن   سازى سيستم كند  لذا دوباره مجبور هستيم بهم بريزيم  حتماً بهينه تواند كار نمى



 ····························································································  640 

سازى سيستم ممكان نيسات  برفارض كاه      تبديل كردن واحد كمى انتزاعى به وصفى، بهينه  مدل يعنى بدون

بشود، حاال بايستى بتوان الگوهاى بخشى كار را درست كارد و كاار را آغااز نماوديم تاا        وصفى آن درست

 پياده گردد  تناسباتش درست بشود و

 

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 قواعد مدلسازى در تنظيم مدل ارزيابى صنعت و بيان تفاوت مدل و الگوعنوان جلسه: 

 00جلسه 

  فهرست مطالب

 3      بندى از جلسه قبل جمى - 1

 3     بررسى پيرامون معناى مدل و الگو - 2

 4      تشريح مدل در ديكشنرى علوم اجتماعى - 2/1

 5     عامتر بودن مدل نسبت به الگو - 2/2

 5      تشريح مفهوم سازمان اجتماعى و محدوده آن - 3

 6      بيان مفهوم مدل رياضى بصورت تمثيلى - 4

 6      مراحل معادله تابعى از تغيير در مطلوبيتهاى مدلتغيير موضوعات و نسبتها و  - 4/1

 1     «اگر آنگاه در حركت»معادله بيانگر  - 4/2

 1     بندى جريان تغيير در تبديل شدن )ايجاد شيب بوسيله مدل( لزوم مرحله - 4/3

 1      بيان سه خصوصيت براى مدل رياضى - 4/4

 8      يله محيطسازى از طري  مدلهدايت و كنترل تبديل شأ متغير بوس - 4/5

 8      هماهنگى عمومى بين كليه افعال روحى، ذهنى و عينى معيار صحت مدل - 4/6

 9      سازى بررسى قواعد مدل - 5

 9      ساخت و تنظيم مدل خاص بر پايه مدل عام - 5/1

 15      لزوم تعدد مدلها به دليل تعدد مصادي  - 5/2

 15     ول مشترك در تمامى مدلهالزوم وجود اص - 5/3

 15      سازى سازى اولين گام در مدل ساده - 5/4

 15      سازى ضرورت كم ى شدن نظام نسبتها در دومين گام در مدل - 5/5

 15      الزامى بودن وجود سازمان تحقيقات براى بيان علت يا عوامل تغيير در مدل - 5/6

 11      سازى اساس تكامل حجيت اولين مرحله مدلتنظيم پيش فرضهاى مدل بر  - 5/1
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تنظيم معادله كاربردى بر اساس برقرارى نسبت بين پيش فرضها و نظام بخشيدن به آنهاا مرحلاه دوم    - 5/8

 12      سازى مدل

 12      سازى بكارگيرى معادله كاربردى و در مرحله عمل پايان كار در مدل - 5/9

 12      پرسش و پاسخ - 6

 12      الحصول بودن علم به معناى تكامل داراى نقص و كمال تدريجى - 6/1

 13      سازى ناكارآمدى علم معرفتى موجود در مدل - 6/2

 13      سازى و معادله كاربردى نظام معرفتى بر پايه تغيير اصل در مدل - 6/3

 14     الگو به معناى تناسبات زيرساختى سازمان براى تقسيم كار - 6/4

 14      اى سازى و تقسيم كار بر اساس سازمان هزينه انفعالى بودن مجموعه - 6/4/1

 15      سازى وتقسيم كار بر اساس بهينه راندمان ياب بودن مجموعه توسعه - 6/4/2

توسعه حضور نظام اختيارات مادى در مفاهيم، سااختارها و محصاوالت موجاب پيادايش حاكميات       - 6/5

 15      بر تمدى الهىتمدن مادى 

 11      اى بررسى مزيت الگوى راندمانى نسبت به الگوى هزينه - 6/6

 18      سازمان اجتماعى به معناى سازمان اقامه كننده كليه تكاليف - 1

بررسى تقسيم به متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى از جهت نظاام ارزشاى اقتصاادى،الگو و تناسابات و      - 8

 18      كننده تكاليفسازمان اقامه 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى استاد و مشاور عالى : حضرت حجت  - 1

  االسالم رضائى مدير و مجرى طرح : حجت  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 دانش كاظمى و مهدى اسالمى  -كارشناسان طرح : آقايان عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/59/13تاريخ جلسه : 

 55شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

  االسالم رضائى عنوانگذار و كنترل نهائى : حجت 



 بسمه تعالی

 

  بندى از جلسه قبل جمى - 1

  االسالم رضائى: در جلسه گذشته سه خانه اول بخاش اثار اجتمااعى )مشااركت اجتمااعى، الگاوى       حجت 

مشااركت در پيادايش نظاام    »سازمان اجتماعى و سازمان اجتماعى( مورد دقت قرار گرفت  در آنجا عناوان  

گيرد  البته ما به نوع نظام ارزشى كارى نداريم بلكه  بيان گرديد كه پايه ح  و باطل قرار مى« تصادىاق  ارزشى

خواهيم براى بعضى از متغيرهايى كه در خصوص صنعت تأثير گذارند شاخص معاين   اساس آن مى فقط بر

 آنها هم تأثير ارزشى است  كنيم كه تأثير

مبنى  در جلسه گذشته انجام گرفت « سازمان اجتماعى»و « اجتماعى الگوى سازمان»چنين تبيين دو عنوان  هم

را   تبديل نشود، قدرت جريان يافتن در عينيات « الگوى سازمان اجتماعى»به « نظام ارزشى»بر اينكه مادامى 

  ساازمان »و ساپس  « الگاوى ساازمان اجتمااعى   »نخواهد داشت  بنابراين بر پايه نظام ارزشى، ابتدا بايستى 

 درست شود « ىاجتماع

 بررسى پيرامون معناى مدل و الگو - 2

  پيراماون  -مراجعه كرديم كه قسامتى از بحاث   « ديكشنرى علوم اجتماعى»براى روشن شدن معناى الگو به 

 - 2/1 ( مادلينگ  modelinqنمايناد )  باشد كه جناب آقاى دانش كاظمى ترجمه و طرح ماى  رياضى مى

  ىتشريح مدل در ديكشنرى علوم اجتماع

مادلهاى    آقاى دانش كاظمى: در ديكشنرى علوم اجتماعى يكى از مباحثى كه مطرح شده است اين است كاه 

مساايل    شود و به همين خاطر اگر بخواهد به تمام رياضى در نواحى مختلف علوم اجتماعى بكار گرفته مى

اقتصااد را   ستى مدلهاى رياضى درشود كه ما باي پذير نخواهد بود  لذا در كتاب هم پيشنهاد مى بپردازد امكان
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در خصاوص   پيگيرى كنيم و غيره « معادالت اقتصادسنجى»را در « معادالت همگرائى»و « اقتصادسنجى»در 

ساازى   و شابيه  سازيها گذاريها، شبيه ساير مدلهايى كه مورد بحث ماست شامل: مقياس»مدل چنين آمده كه: 

تئوريهااى   مادل، »آنگاه اشااره شاده كاه:    « كنيم آنها اشاره مى مدلهاى تخمينى هستند كه ما در اين مقاله به

باه   رفتارى است و سعى بر اين است كه بتوانيم در مدل تمام شرايط محيطى را اتخاذ نموده تا مادل بتواناد  

 « نوعى تمام شرايط محيطى را از خود بروز بدهد

ماا  » ينده است  بدنبال اين مطلاب آماده:  بعد بيان شده كه اصوالً مدل براى چند امر است: اول پيشگوئى از آ

  ها در نظر بگيريم و هدف هم داشاتن ياك   خواهيم مدلهاى رياضى رفتار فردى را بوسيله مقايسه كردن مى

بنديهاى محدود شده همراه باا كشاف، تشاخيص و تبعايض      توضيح دقي  از مفروضات بدست آمده از طبقه

ماا معماوالً از   »را از ميان نتايج در نظر گرفته و نوشاته:   بعد الگوهاى ترجيحى«  فيزيكى ساده است  محرك

 « پردازيم كنيم و به تبيين مدل مى چندان دور استفاده مى  گذشته نه

  افتاد يعناى از مادلهاى ناه چنادان دور اساتفاده       روشن است كه نوعاً در اقتصاد سنجى اين مطلب اتفاق مى

 دهند  بخاطر اينكه معتقدند ده سال قبل تاأثير  شتر وزن مىشود و معموالً به آمارها و اطالعات جديد بي مى

 گذارد   چندانى روى آخرين بهينه نمى

  كناد يعناى   ديدگاه سيستمى از دو نقطه اساتفاده ماى  »گيرد كه  مد نظر قرار مى« سيستم»البته فرمايش شما در 

دهاى باين نقطاه خااص      نقطاه و وزن اصالً به گذشته كارى ندارد و براى بهينه فقط با تغيير زواياى باين دو  

رسد  به همين جهات در بحاث اقتصاادى از انتظاارات عقالئاى اساتفاده        مورد خاص جديد مى  گذشته، به

كنند و سالهاى گذشته  سنجى از انتظارات تطبيقى استفاده مى مدلهاى همگرائى و مدلهاى  شود  در حاليكه مى

ديادگاه  »ظرات شما ديدگاه جديدترى در اقتصاد است كاه  كنند  اما ن خودش تطبي  مى  را با وزنهاى خاص

 دهد  در ادامه آمده: شود  كه نتيجتاً قدرت تجزيه و تحليل جامى ما را افزايش مى مى  ناميده« سيستمى
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بيشاتر    تر و بنابراين مسي ر ساختن پيشگوئى عماومى  بنديهاى مدل بزرگتر هم مبنى بر فرضيات ضعيف طبقه»

 « گذشته نزديك است  استنتاج در سالهاى

 عامتر بودن مدل نسبت به الگو - 2/2

 تار اسات  حاال آياا     االسالم رضايى: از مجموع مباحث گذشته چنين بدست آمد كه مدل از الگو عام حجت 

 تمامى الگوهاى موجود جدول به مدل تبديل شوند يا كل جدول، مدل است؟ 

 يم مدل نياز به طى مراحل ديگارى داريام يعناى ابتادائاً    االسالم والمسلمين حسينى: البته هنوز تا تنظ حجت 

 بايستى كم ى و آنگاه شكل مدل به خود بگيرد و بتواند كارى را انجام بدهد آنگاه مدل خواهد بود  

  تشريح مفهوم سازمان اجتماعى و محدوده آن - 3

  ساازمان »ناى بار اينكاه    تعريفى ارائاه فرمودياد مب  « سازمان اجتماعى»)س(: حضرتعالى در جلسه گذشته از 

  اجتماعى خدمات سياسى، فرهنگى و اقتصادى را متكفل باوده و محيطساازى نياز بار عهاده خاود ساازمان       

 « اجتماعى است كه اين سازمان اجتماعى، دولت است و كليه سازمانها به آن متكى هستند 

 شود؟  آقاى دانش كاظمى: فقط دولت را شامل مى

اقامه هر   تقسيم نموده است  آنگاه« دولتى، خصوصى و تعاونى»اد را به سه دسته )ج(: نه، قانون اساسى اقتص

  سه بر عهده دولت است  اقامه يعنى اينكه اين ساه ناوع اقتصااد در جامعاه جرياان پيادا كناد و ناه اينكاه         

  مشروعيت آن بر عهده دولت است  به عبارت ديگر دولت فقط در بخش دولتى مسئول نيست  دولت مسئول

باشد  به بيان ديگر دولت مانند يك سازمان است  حال اگر يك ساازمان و   خش خصوصى و تعاونى نيز مىب

برنامه فرض كنيد، برنامه آن سازمان، خدمت رساانى اسات كاه باه كلياه ساطوح سياساى، فرهنگاى و           يك

 رساند   خدمت مى  اقتصادى

 به معناى عام نگفتيم؟كنيم و دولت  را ذكر مى« سازمان اجتماعى»)س(: پس چرا اسم 
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ياك    شود و آنگاه اين سازمان اجتماعى اوالً به عنوان يك اصطالح در اينجا ذكر مى« سازمان اجتماعى»)ج(: 

 سازمان اقتصادى و يك سازمان صنعتى نيز دارد  

 )س(: يعنى بدنه دولت را به صورت عام به اجتماعى، اقتصادى و صنعتى تقسيم كرديم  

هاايى   وزارتخاناه   داراى يك ساختار بزرگى است كه در درون خودش يك« زمان اجتماعىسا»)ج(: و گفتيم 

 است  « سازمان اقتصادى»دارد كه از جمله 

 شود   )س(: مثالً وزارت خارجه را شامل نمى

 و –كه وزارتخانه هام نيسات    -شود  هم چنين بانك مركزى  )ج(: ولى وزارت اقتصاد و دارائى را شامل مى

  كند، در ساازمان  سازد و صنعت تحت آن مجموعه كار مى ز دستگاههايى كه براى صنعت محيط مىبسيارى ا

در  شود  گنجد  سازمان صنعتى همان خدمت رسانى به صنعت است كه وزارت صنايى ناميده مى اجتماعى مى

اى  برناماه   چاه  - 2وضى وزارت صنايى چگونه باشد؟  - 1وزارت صنايى ساماندهى اين سه امر انجام گيرد: 

 گردش عمليات صنعتى چيست؟ - 3دارد؟ 

  بيان مفهوم مدل رياضى بصورت تمثيلى - 4

 كنم: را عرض مى« مدل رياضى»اى از  من در اينجا يك مثال ساده

 شود  درجه غلظت نماك قابال محاسابه رياضاى اسات و      مثالً يك تخم مرغى داخل آب نمك قرار داده مى

گيارى   مر  هم در داخل آب نماك قابال انادازه    فاسد شدن تخم گيرى كرد  درجه توان آن غلظت را اندازه مى

مر  در  گيرد تا شش ماه ديگر سالم نخواهد بود  اينكه تخم مر  در آب نمك قرار مى چراكه وقتى تخم است 

ى ا كنيد  رابطه قسمت آب نمك شناور است، دما و غلظت آن چقدر است و    يك اطالعاتى را ذكر مى  كدام

گيرى كم ى بشود، بايستى به نسابت باين كمي اات     كنيد، حال اگر اين رابطه اندازه محيط آن برقرار مى را كه با

مدل محيطى تخم مر  را براى ما تعريف كند  اگر بگوئيد كه يك مقدار از تخم مر  بيرون از  تبديل گردد تا
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ت مدل ناقص خواهد بود  چراكه مادل  قرار داشت، لذا محاسبه نشده است در اين صور آب نمك و در هوا

مر  را محاسبه كند  در درون تخم هم يك عواملى براى فاسد شدن آن وجاود دارد،   تخم بايستى همه محيط

ترينى كه در تغيير، مقوم است يعنى قوام تغيير باه آن بساتگى    بتوانيد ساده كنيد، البته ساده  آنها را نيز بايستى

 دارد 

  و نسبتها و مراحل معادله تابعى از تغيير در مطلوبيتهاى مدلتغيير موضوعات  - 4/1

 بنابراين مقومات تغييرات درونى را و تغييرات بيرونى را بايستى مالحظه كنيد 

باه    شاود كاه   كنيم بعد گفته مى اى را براى حركت تعريف مى گوئيم، هميشه ابتدأ يك نقطه مى« مقومها»وقتى 

  اى كه اگر ما آن نقطه را عوض كنيم، يك عوامل ديگرى باه ياك   د بگونهسمت اين حركت اينها مقوم هستن

سمتى در حركت خواهد بود  مثالً اگر در همان تخم مر  و آب نمك، مطلوبيت من يك چيز ديگرى غير از 

شدن يا فاسد نشدن باشد آنگاه ديگر مقومات ديگرى متناسب با مسير خواهناد باود  و تعرياف ماا از      فاسد

براى يك امرى با تعريف ما از فساد و سالمت تخم مر  كامالً متفاوت خواهند باود  البتاه ممكان      تخم مر 

حااال ايان    بينياد   پيش فرضهاى واحدى برسيد ولكن دو جهت از دو نقطه مختصات نگاه ماى   است شما به

غرض است   اينكنيم؟ اصوالً اين نكته براى  سئوال قابل طرح است كه اين مطلب را به چه مقصودى ذكر مى

موضاوعات   كناد،  كه اوالً وقتى مطلوبيتهاى نهائى مدل فرق پيدا كند، مراحل و معادالتش نيز فارق پيادا ماى   

 معادله و نسبتهايش نيز تفاوت خواهد كرد 

 «اگر آنگاه در حركت»معادله بيانگر  - 4/2

بلكه   دايره به بيان مربى نيستيعنى معادله به صورت معادله نظرى مجذور شعاع ضربدر پى برابر با مساحت 

 كند   بيان مى« اگر آنگاه حركت را»معادله 

 بندى جريان تغيير در تبديل شدن )ايجاد شيب بوسيله مدل( لزوم مرحله - 4/4
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  ايم، بايساتى باه   در مدلى كه مد نظر ماست و ما در آن، عوامل درونزا، برونزا و نسبت بين آنها را معين كرده

 كند  داشته باشد  يعنى به طرف مقصد حركت مىطرف مقصد، شيب 

 به كاربردن كلمه شيب بدين جهت است كه بتوانيم يك جريان تغيير را مالحظه نماائيم  ايان جرياان تغييار    

  گاوئيم  بندى بشود  مثالً تبديلهايى كه هنوز ماهيت را عوض نكرده اسات ماى   بايستى در تبديل شدن، مرحله

  گر در مرحله دوم يك چيز ديگرى شد، آنگاه مقومهاى ديگرى نسبت به ياك مربوط به مرحله اول است و ا

  عوامل درونزا و برونزا براى يك حركت ديگرى خواهيم داشت  اينجا ممكن است شما بگوئيد اساس مقومها

  شود  مثالً نسبيت عماومى  سازى كل روند را بر عهده دارد عوض نمى كه استراتژى حركت است و هماهنگ

 شود  شود ولى بخشهاى خاص آن حتماً متناسب با مرحله تبديل عوض مى عوض نمى

  بيان سه خصوصيت براى مدل رياضى - 4/5

برونازا   شود بايستى تعريف كم ى بشود و تا شيب نسبت بين عوامل درونزا و به هر حال شيبى كه درست مى

ثانيااً   مقياسش هام انتزاعاى اسات    شود  اول بايستى داراى مقياس باشد،  سه مرحله را طى نكند رياضى نمى

  پس از اينكه مقياس پيدا كرد بايستى با رياضيات احتماالت مرتباً احتمال را دقيقتار كنايم  ثالثااً نسابت باين     

 آيد  نسبت بين اوصاف بايستى شيب را تعريف كم ى كند تا امكان كنترل داشته باشد بعاد  اوصاف بدست مى

  كنيم و در محيط چه تصرفاتى را اعمال بكنيد تا وضعيت عوامل توصيه مىبگوئيم در محيط چه تصرفاتى را 

 درونزا اينگونه تغيير بكند 

  هدايت و كنترل تبديل شأ متغير بوسيله محيطسازى از طري  مدل - 4/6

نيم  ك مى  كنيم و تبديل آنرا هدايت كنيم، شأ را تبديل مى ما هميشه از طري  تغييراتى را كه در محيط ايجاد مى

  كنايم در هار ساطحى كاه باشاد  گااهى       كنيم حتماً برايش محيط درست ماى  مثالً وقتى يك متال درست مى

پاس ماا    كنايم   كنيم يعنى اشعه ارسال مى محيطهاى برون مولكولى و گاهى محيط درون مولكولى درست مى
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اسات كاه     ازماندهى ايان كنيم  اصالً معناى سا  كنيم  در امور انسانى هم حتماً محيطسازى مى محيطسازى مى

نحاوه    شود؟ پاس از اينكاه   كنيم، محيط براى ارتباطات انسان چه مى محيط براى ارتباطات انسان درست مى

گيارد   مى ارتباطات تنظيم شدند و مفاهيم هم شكل گرفتند، مفاهيم حاالت در يك بستر پرورشى جديد قرار

 گيرد  وقتى بستر اختيار فارم پيادا كارد، حتاى اگار      مىشود  يعنى بستر اختيار را فرم  و آدم جديد ساخته مى

خواند  ولو در طول عمرش ياك لحظاه هام باه خادا       شود و نمازش را مى انسان مناف  هم كه باشد بلند مى

نياورده باشد و ادعاى ايمان او به خدا فقط براى دنيا بوده است ولى مجبور است باراى دنياپرساتى از     ايمان

بگذرد  اگر دنياپرستى از مجراى نماز گذشت ديگر نماز خواندن نفعى براى او نخواهد نماز خواندن   مجراى

خواهاد متادين بشاود و دسات از      شاود  باراى كساى كاه ماى      بلكه فقط نماز خواندن يك رسم مى داشت 

خواهد بت هُبال را ثناا بگوياد مشاكل      شود  و براى كسى كه مى سهل مى« اكبر هللا»گفتن  پرستى بردارد، بت

شود نيز چنين است  آنگااه جهات    بستر اجتماعى بوسيله سازمانهايى كه درست مى شود  به عبارت ديگر ىم

شاود  بعاد از    پرستى بود حاال جهت تكاملى الهى مى اگر جهت تكاملى قبالً بت شود  مثالً تكاملى عوض مى

ويم مغاز آن بادون   گا  اگر بگويد پوسته گردو قابل خوردن نيست، مان ماى   اينكه جهت تكاملى عوض شد،

شيعه بخواهد رشد كند بايستى بستر خداپرستى وجود داشته باشد  يعنى  تواند بقأ داشته باشد  اگر پوسته نمى

آيد  نهايت نوع بت او عوض شد يعنى نوع بت او  بت براى دنيا در مى  اوالً براى انسان مناف  نماز به صورت

خواهند خدا را بپرستند بارايش نمااز خوانادن     تا كسانى كه مى اند داده را در خارج به حدى شبيه ايمان قرار

 آسان گردد 

  هماهنگى عمومى بين كليه افعال روحى، ذهنى و عينى معيار صحت مدل - 4/1

 توان حل كرد؟ )س(: آنگاه اگر مفاهيمى مانند ريا را در الگو قرار دهيم چگونه مى
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  نخ حتماً هماهنگ شادن هماه رفتارهاا باا هام صاورت      بينيم در س شويم، مى )ج(: وقتى وارد بحث سنخ مى

  فَما تَناقَضت اَفعالُك و ال اختلفت اَقوالُك و وال تقلّبات »شود   گيرند، اينجا حتماً دست انسان مناف  رو مى مى

كنناد    شود هرگز افعالش همديگر را نقض نمى بن ابيطالب گفته مى ( در مورد وجود مبارك على1« )اَحوالّك

كناد    كنند  افعال انسان مناف  نيز همديگر را نقض مى كه مراعى است افعالش همديگر را نقض نمىكسى   آن

گذارد و يك روز هم آن نحوه سالوك را باه نباى اكارم)ص( نسابت       روز به خدا و رسولش احترام مى  يك

هرگز حالش « كو ال تقلّبت احوال»سخنان حضرت)ع( هرگز متناقض نبودند  « اختلفت اقوالك و ال»دهد   مى

اى كه امروز يك حال داشته باشد و فردا داراى حاال ديگار    پرستش خداى متعال تغيير نكرد بگونه  نسبت به

 باشد 

  و اينكه تمامى گفتار و حااالت، ياك مطلاب را بياان كناد و باه      « كلها ورداً واحداً»اصوالً واقى شدن اعمال 

  هن )قول( و عين )رفتار خارجى(، معيار صحت استعبارت ديگر اگر هماهنگى عمومى بين روح )حال(، ذ

  گستره آن محال است در انسان مناف  به عدد انگشتان دسات برساد و گساتره پوشاش آن در اعماال علاى      

يعنى حتى در يك مورد هم مختلف نيست  تماام اعماال حضارت     ;ابيطالب)ع( از اول تا آخر تمام است بن

 هاى حضرت هماهنگ است  به جهتگيرى، موضعگيرى و مجاهده  نسبت

مگر  داند  حال اين اشكالى را كه شما ذكر كرديد ما اصوالً براى مرجعيت و امام جماعت، عدالت را شرط مى

 بر مسئله عدالت وارد نيست؟

 )س(: حتماً وارد است 

 زگوئياد از مجموعاه رفتاار فارد، عادالت را احارا       كنيد؟ ماى  )ج(: احسنت! شما عدالت را از كجا احراز مى

هاى مختلف يك مطلب جريان داشته باشد  نهايت اگار نتوانياد كم اى     كنيم  در خانه و جامعه و در سطح مى

فقط به صورت كيفى ذكر كنيد، روانشناسى نخواهيد داشت  و اگر نتوانيد باراى جامعاه كم اى كنياد،      كنيد و
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و « تارميم »)تقويت(، هم باراى  « رشد»نخواهيد داشت و در اين صورت بايستى افراد را هم براى   نظام اداره

خواهند انسان را هم جهت باا عاالم مااده     در بخش روانى به دست كسانى بسپاريد كه مى« تخدير»  هم براى

 ام؟ مگر ممكن است كه امام)ع( بگويد من براى انسان برنامه تكامل نياورده پرورش دهند 

  سازى بررسى قواعد مدل - 5

  خاص بر پايه مدل عامساخت و تنظيم مدل  - 5/1

عوامل   باالخره بنا بود در اين جلسه مدل رياضى را توضيح بدهيم  در مدل رياضى، شيبى كه در رياضى بين

گيرد،  مى  شود بايستى تغييراتش در يك شيب مالحظه گردد و تصرفاتى كه صورت درونزا و برونزا ايجاد مى

درسات    كاه  -تواند تبديل صورت گيرد  اين تبديل  ت نمىبينى يا پيشگوئى و بدون كنترل و هداي بدون پيش

بصورت  به صورت خصوصى، مدلهاى اقتصادسنجى و مانند آن وجود دارد و اگر -كردن مدل رياضى است 

صاحت   توان به صورت خاص مدل ساخت  اصوالً تعريف نشده باشد نمى -كه مدل رياضى چيست  -عام 

  واعدى براى مدل عام ذكر گردد آنگااه در موضاوع خااص آن   مدل به صورت خاص اين است كه بايستى ق

 قواعد با قيد خصوصيت بكار گرفته شود 

  لزوم تعدد مدلها به دليل تعدد مصادي  - 5/2

باشاند   تا 5يا  3تا باشند يا عوامل درونزا  15يا  15مثالً ممكن است در مدل عام ذكر نشود كه عوامل برونزا 

 باشند و در جاى ديگر 5و  15ود كه عوامل برونزا و درونزا در يك جا مثالً ش و لكن در مدل خاص ذكر مى

  تا باشند  يعنى در مصادي  ممكن است متعدد و مختلف بشود  به دليل اختالف خاص مصداقى گفتاه  4و  3

  شود كه اين يك مدل اقتصادسنجى و يا يك مدل فيزيك و شيمى براى كنترل حيات مولكولى و ياا مادل   مى

 ها و يا مدل تغييرات نور است  ش الكتريستهگرد

 لزوم وجود اصول مشترك در تمامى مدلها - 5/3
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 ها بايستى يك اصولى مشترك وجود داشته باشد، كه داراى شايب، شاد تاا بتواناد كنتارل، تغييار و       در مدل

 هدايت را انجام دهد 

  سازى سازى اولين گام در مدل ساده - 5/4

 سازى نمود  سازى يا شبيه يا مجموعه تنظيم مدل بايستى ابتدأ سادهدر قسمت سوم اوالً براى 

  سازى ضرورت كم ى شدن نظام نسبتها در دومين گام در مدل - 5/5

آمارى نيز  فقط به معناى معيار داشتن نيست بلكه بايستى عالوه بر آن،« كم ى شدن»ثانياً كم ى و رياضى شود  

 حظه گردد و آنگاه شيب تنظيم شود بشود و بدنبال آن بايستى نسبتها مال

  الزامى بودن وجود سازمان تحقيقات براى بيان علت يا عوامل تغيير در مدل - 5/6

تحقيقات   كنيد در كليه علومى كه از تجارب مفرده خارج گرديده و داراى سازمان اين مدلى را كه درست مى

حلاواى   تاوانيم ساوهان و ياا    كنم چگونه مى باشد ضرورى است  تجارب مفرده يعنى اينكه بنده آزمايش مى

 شود  اين كار نياز به تجربه دارد و عياار خاصاى را نياز    الرى درست كنيم يا گز اصفهانى چگونه درست مى

 (2طلبد ) مى

اينكاه    كند  چرا روغن چرب است؟ براى تواند علت ذكر كند و ثانياً به ماهيت ختم مى تجربه مفرده اوالً نمى

كنيم كه  مى  كنيد كه همان آدرس است  وقتى سؤال به اثر هم تعريف مى« ذاتى شأ لم يكن معللّا»چرب است  

  ا    بروجردى كيست؟ وقتى كه در پاسخ بگوئيد: شخصاى باوده اسات كاه در گاذرخان قام       تحضرت آى

ر ايد و در ماورد شاخص ايشاان چيازى را ذكا      كرده است  در اين صورت فقط آدرس او را گفته زندگى مى

كنيد  گوئيم اين تعريف، تعريف به آدرس است؟ چون در تعريف، جنس و فصل معرفى مى چرا مى ايد  نكرده

كنياد  ايان    در جنس مشتركات )از نظر آثار( و در فصل هم مفترقاات و مختصاات را ذكار ماى      اى كه بگونه

 كنياد   ا عوامل تغيير بيان ماى دهيد  ولى در غير از تجربه مفرده، علت ي داريد آدرس مى  معنايش اين است كه
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تغيير   يابى و بيان عوامل تنها تفاوت عملى بين علم گذشته و علم امروز اين است كه در علم امروزى با علت

  توان علت چرخيادن و حركات   ريزى كرد و انواع تغييرات را ايجاد نمود  مثالً مى توان پيشگوئى و برنامه مى

 –شاود   كه باعث حركت الكترو موتور ماى  -الكتريكى را كشف كرد و كيفيت تبديل آن به حركت مكانيكى 

تاوان   كنيم  حاال ماى   ريزى مى دهيم  سپس برنامه مشخص نمود  بعد از كشف علت، آنرا در مدل قرار مى را

يكى يكاى تجرباه كردياد؟     نمونه الكترو موتور درست كرد  ممكن است از ما سؤال كنند كه آيا اينها را  يك

 گوئيم نه  مى

هاا را   گاوئيم ماا هرگاز ماهياات و آنگااه تجرباه       پرسند: پس چيزى را كه تجربه نكرديد علم نيست  ماى  مى

 بينيم  نمى  حده على

دريافت   در همه علوم روز بدون استثنا علومى هستند كه اگر در آنها علتيابى صورت نگيرد هرگز مهر علميت

بدهناد    ها و يا در بيمارستانها به عطاريها جاايى  ممكن است در چين، هند و ايران در دانشكدهنخواهند كرد  

 ولى هرگز به كار آنها، كار علمى نخواهند گفت 

  سازى تنظيم پيش فرضهاى مدل بر اساس تكامل حجيت اولين مرحله مدل - 5/1

اوالً   شود  علم انسانى ريف شامل وحى نمىگوئيم علم معرفتى كاربردى است  البته اين تع در تعريف علم مى

 الحصول است  ثانياً مطل  نيست  ثالثاً معرفتى كاربردى است  رابعاً اگر موضاوع معرفات كااربردى،    تدريجى

داورى  دين باشد در آنجا بايستى علم اصول مرتباً رشد كند ولى نبايد از حس، تأثير بپذيرد و نباياد باا پايش   

هم چنين نبايستى از قياس و سنجش عقلى خاط بگيارد بلكاه بايساتى عقال در       به سرا  وحى رفت   حسى

باشد  اين بخش مربوط تكامل حجيت است  پس از اينكه تكامل حجيت تمام شد، آنگاه پيش   خدمت وحى

 سازد  ما را مى  فرضهاى مدلى

  به تنظيم معادله كاربردى بر اساس برقرارى نسبت بين پيش فرضها و نظام بخشيدن - 5/8
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  سازى آنها مرحله دوم مدل

  رويام  در مرحلاه دوم دقيقااً بار اسااس      پس از اينكه پيش فرضهاى ما ساخته شدند به سرا  مرحله دوم مى

خواهيم معادلاه كااربردى ارائاه     شود كه خود يك ركن است  مرحله دوم آنجايى است كه مى قياس عمل مى

  كنيم و چه در تعريفى كاه باراى   يفى كه موضوعاً براى شأ مىچون سرو كار ما با آثار است  چه در تعر  كنيم

 گياريم آنگااه   ها را از اينجاا ماى   كنيم پيش فرض كنيم و چه در تعريفى كه براى آثارش مى موضوعات شأ مى

كنيم و لكن قطعااً   دهيم و بين متغيرها، نسبت برقرار مى كرده و به آنها نظام مى نسبت بين آنها را مالحظه مى

كند و هم شناخت حساى و   مدل يك مدل حسى خواهد بود  هم اجتهاد و فهم ما از دين تكامل پيدا مى  اين

 ما با اين تفاوت كه قياس در دومى اصل است و حال آنكه در نوع اول، قياس اصالً راه ندارد   تجربى

  سازى بكارگيرى معادله كاربردى و در مرحله عمل پايان كار در مدل - 5/9

  ماان را بكاار بگياريم و حااال چاه      ز شناخت اين است كه ما بتوانيم متناسب با مورد خاص، علام نوع سوم ا

پاس   ريزى دولت براى فعاليت اجتماعى باشد و چه موردش نسخه نوشتن ياك دكتار باشاد     موردش برنامه

طاب   هم  اولين مرحله پايگاه ارزشى و تكامل حجيت است  دومين مرحله، طب داروسازى و سومين مرحله

مرحلاه    معالج است كه نسخه ميدهد  البته اين سه مرحله مخصوص طب نيست بلكه در كليه امور، اين ساه 

 وجود دارند 

  پرسش و پاسخ - 6

  تراش( چيسات؟ چاون باه صاورت     الحصول در مورد ساختن يك ابزارى )مانند ريش )س(: معناى تدريجى

 اند  اهيتش را كشف كردهاند بلكه فقط م الحصول، آنرا بدست نياورده تدريجى

  الحصول بودن علم به معناى تكامل داراى نقص و كمال تدريجى - 6/1
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باا   الحصول يعنى تكاملى كه داراى نقص و كمال است  يعنى امروز در يك مرتبه است و فردا )ج(: تدريجى

  ادراكاات بشارى   شود  اصوالً هاى اصول عوض مى شود  حتماً در اجتهاد نيز پايه يك تئورى ديگر عوض مى

الحصول است يعنى ادراكاتى تكاملى است  چه در آن قسمتى كه بايد قياس را دخالات داد   ادراكاتى تدريجى

 چه در آن قسمتى كه بايستى حس را دخالت داد يعنى به عينبت تطبي  كند  و

  سازى ناكارآمدى علم معرفتى موجود در مدل - 6/2

اى  بگوناه  بايستى بتوانيم در مدل بياوريم  البته بايستى دقت كرد در ابتادأ بيان شد « معرفت»آنچه در رابطه با 

رياضايات    هاى نظرى بشود و نه معادله كاربردى  از طرفاى  از علم تعريف كنيم كه مفهوم معادله شبيه معادله

ياك   شاود يعناى ابتادأ    كاربردى مانند رياضيات نظرى نيست وقتى در رياضيات نظرى بحث از معادلاه ماى  

 كنيم  گوئيم اين جسم داراى چند سطح است آنگاه خط و نقطه را انتزاع مى كنيم و مى مفروضى را فرض مى

كنايم و در آخار بار اسااس مفاروض ذهناى خودماان،         حاال از نسبت بين خط و نقطه، سطح را تعريف مى

وض خودماان باه   كنيم كه بر اسااس مفار   كنيم  خط مستقيم و منحنى را تعريف مى را ترسيم مى  ساختمانش

كنيم آنگاه نسبتهاى باين آنهاا را    حده تعريف مى شود  سپس مربى را هم على درجه گفته مى 365انحنأ كامل 

 كنيم اين ساختمان غير از رياضيات كاربردى است  پايان يك ساختمانى درست مى مالحظه كرده و در

 غرض از معادله در رياضيات كاربردى، معادله تغيير است 

  سازى و معادله كاربردى ظام معرفتى بر پايه تغيير اصل در مدلن - 6/3

باشاد     تواند رياضيات نداشاته  معرفتى كه در باب تغيير است اصل است  معرفتى كه در باب تغيير است نمى

پرت  رود اما سنگهايى را كه ما گوييم به طور اتفاقى موشكهاى آمريكا به هوا مى اگر رياضى نداشته باشد مى

اما  شود ريزند كامپيوتر درست مى گوئيم آنها بدون محاسبه مواد را روى هم مى رود! يا مى كنيم به هوا نمى مى

 شود! كنيم شيشه يا كوزه جاى ترشى درست مى وقتى ما اين كار را مى
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تالش   نبنابراين اگر ما بخواهيم افسران ارشد مقابل افسران ارشد كفار داشته باشيم بايد به اندازه وسى خودما

حاال   كنيم  نظام جمهورى اسالمى تأسيس شده و به همين جهت هم شهيدان گرانقدرى تقديم نموده است 

پاس   انگارى كنيم در قيامت چه جوابى خواهيم داشت؟ افزارهاى آن نكنيم و يا سهل اگر ما سعى در ارائه نرم

آنها ياك    زا و درونزا و نسبت بيندر مدل رياضى پس از مالحظه يك تناسباتى در مجموعه بين عوامل برون

  بايساتى در ساه ساطح قابال    « كام  »حذف گردد و « كم »شود  از مفهوم رياضى ممكن نيست  شيب تنظيم مى

تعالى انقالب فرهنگاى  اهلل  مالحظه باشد تا بتوانيم يك كار مؤثرتر از كفار در دستگاه الهى انجام دهيم و انشأ

 محق  سازيم  را

 اى تناسبات زيرساختى سازمان براى تقسيم كارالگو به معن - 6/4

 االسالم رضايى: بحث پيرامون الگو به معناى اخص است  حجت 

الگو و  )ج(: الگو به معناى اخص همان نظامى است كه اگر چنانچه بخواهيم يك سازمانى را بهينه كنيم ابتدا

 « تى سازمان براى تقسيم كار استتناسبات زيرساخ»به معناى « الگو»كنيم  پس  تناسباتش را تنظيم مى

  اى سازى و تقسيم كار بر اساس سازمان هزينه انفعالى بودن مجموعه - 6/4/1

سازمان   شود كه خوب است توان تقسيم كار را به چند نحو در سازمان مالحظه نمود  گاهى سؤال مى البته مى

داشاته   گوئيم چه كارهايى باياد  ديگر نمىگوئيم: چه كار و هدفى داريد  چه چيزى داشته باشد؟ در پاسخ مى

هم  گوئيد كارها را طورى تنظيم كنيد كه با كنيد آنگاه مى باشيد  پس ابتدأ همه كارهايى را كه داريد ليست مى

  تارين وجاه نگااه    تداخل پيدا نكنند و هر كارى يك مسئول خاصى داشته باشد  تقسيم كار را هام باه سااده   

  توان با ياك  شود ديگر ضريبى در كار نيست  البته مى يم وقتى كه بخشها معين مىترين تقس كنيد  در ساده مى

اى گفت براى اين قسمت اين مقدار پول الزم است، يعناى ميازان خرجهاايى را كاه الزم      تخمين بسيار ساده

ليال  كنيم كه هزينه فالن بخش چقدر است  بادون د  بينيم و بدون دليل معين مى اى مى به صورت هزينه  است
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گوئيم اشكالى ندارد بيشتر خرج كنند در  ها هم مى كنيم كمتر خرج كنند و به بعضى ها هم توصيه مى بعضى  به

توان كنترل كرد  اين عاين مجموعاه ساازمانهايى     كند كه آنرا نيز نمى اى پيدا مى مجموعه هم يك منتجه آخر

 كنند  متدينين درست مى  است كه

نسبت   كنند يعنى چيزهايى را كه كنند اوالً از پائين شروع مى سازمانهايى را كه درست مىبدون استثنا متدينين 

بعاد   بندى و بهينه كردن آنها ندارند و اى كه قدرت طبقه كنند بگونه رسند ليست مى به موضوع به ذهنشان مى

 كنند  اى معين مى هم آنها را در يك دوره مالى هزينه

  ريم  موضوع فعل و خاود فعال باه صاورت تخميناى سااده ابتادائى معاين        پس موضوع فعل و خود فعل دا

  رود  حاال پس از اين مرحله شوند  در اينجا تقسيم كار و معين كردن حوزه مسئوليتها كالً ساده به كار مى نمى

گاوئيم ايان كارهاا مساانخ و شابيه       كنيم ماى  دهيم و طبقه برايش درست مى بنديهاى ساده نيز انجام مى دسته

براى آن معين كرد  اين كار بسيار غلط است و معنايش « مدير»هستند، پس بايستى يك مسئول بنام  همديگر

 آوريم  ما اصالً دشمن و دوست را به حساب نمى  اين است كه

  سازى وتقسيم كار بر اساس بهينه راندمان ياب بودن مجموعه توسعه - 6/4/2

است تاا    كنيد كه براى يك هدف چه تغييراتى الزم ابتدأ تعريف مى كنيد و لذا از اى برخورد نمى گاهى هزينه

بااال   كند؟ اگر از شود و چگونه رشد و گسترش پيدا مى در محيط اعمال بشوند؟ اين موضوع چگونه پيدا مى

  توانياد علات   به پائين بيائيد، آنگاه هم براى هدف و هم براى تعريف خود مبناا خواهياد داشات و هام ماى     

  توانيد انجام دهيد  بايستى تواند اين هدف را ايجاد كند بيان كنيد و هم تقسيماتى مى ختارى كه مىپيدايش سا

 حتماً مفهوم بهينه و رياضى شدن و    و اينكه ضرورت اين بحث چيست و چه نسبتى با ضرورت دومى دارد

ده و قانونى باشاد  بعاد در   بندى بر اساس يك قاع بندى ضرورتها و اولويت براى شما تمام باشد  يعنى طبقه
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شود چرا سه بخش سياسى، فرهنگى و اقتصادى ذكر كارديم و چارا    رسد روشن مى وقتى به سازمان مى آخر

 هشت بخش ذكر نكرديم  چهار و يا

  بنابراين اگر بخواهيم وحدت و كثرت در منتجه داراى محصول باشد بايستى باراى رد  و ياا قباول آن دليال    

رد و قبول يعنى چه؟ يعنى اگر چنانچه تئاورى در عمال شكسات بخاورد و ماا رد  آن       منطقى داشته باشيم 

اثبات كنيم اين كار بدون دليل امكان ندارد بايد بازخورش برگردد و بگوياد آن موضاوعاتى را كاه     تئورى را

يعناى ماا   خواهيم اصل تئورى را بهينه كنيم و متغيرهايش را عوض نمائيم   نبودند حاال مى فرض كرده بوديد

اى  كاه ساازمان را هزيناه    -گيريم  در قسمت اولى  گذشته، بهينه اصل تئورى را نتيجه مى  از وضعيت آزمون

 كنيم  تقصيرها را متوجه عناصر مى  همه -بررسى كرديم 

حاكميات    توسعه حضور نظام اختيارات مادى در مفاهيم، سااختارها و محصاوالت موجاب پيادايش     - 6/5

  ى الهىتمدن مادى بر تمد

آيا  آقاى عليپور: سؤال اول اين است اراده و اختيار در ايجاد شيب براى تغيير عوامل درونزا چه نقشى دارد؟

 يك عامل درونزاست يا عامل برونزا؟ -كه داراى اراده و اختيار است  -انسان 

توانياد   نماى   نياد كاه  ك شود؟ چيزى را اختيار مى )ج(: نفس اختيار موضوعاً چيست؟ اختيار در كجا اعمال مى

پاذير   تكامال   پذير است  اصوالً اختيار را يك ماهيت مجاردى كاه   محق  بشود  بنابه ظرفيت تحققش، توسعه

باا   - تواند تكاملى باشد  معناى اختيار تكاملى اين اسات كاه ظرفيات اختياار     نيست نبينيد  چراكه اختيار مى

شود آنگاه نسبت باين اينهاا    تعل  و تنفر ما زياد مىگوئيد شدت  مى -توجه به تعريف روحى، ذهنى و عينى 

گوئياد   توانيم جهتگيرى، موضعگيرى و مجاهده داشته باشيم، ولى ماى  شود تا مى شدت تحمل ما زياد مى  هم

رساد مطلقااً باه ماا ميادان داده       گوئيد وقتى كه به محايط عيناى ماى    گويم چرا مى كند مى اصالً كار نمى  اين

پرسايد چارا؟    گوئياد  ماى   شود و نه در وهله ماى  س اثر مقاومت شما در تاريخ ظاهر مىگويم پ مى شود  نمى
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اينكه اختيار يك فرد در فرد ديگر حضور پيادا نكارده اسات  هرگااه اختياارات در يكاديگر         گوئيم براى مى

ه بر اينكه شما در جهتگيرى به تفاهم برسيد و در مقابل دشمن با هم باشيد ديگر عالو  حضور پيدا كنند يعنى

شود  در امور انساانى بايساتى اختياار افاراد در      شود، توسعه عينى نيز پيدا مى تكاملى مى ظرفيت اختيار شما

 حضور پيدا كند   اختيارات ديگران قدرت

  شاود كاه   كند مهم است  ثانيااً مكارراً ضارب ماى     پس اوالً ضريبى كه اختيار افراد در اختيار ديگران پيدا مى

گيرياد   بر حسب كارهاى مختلف باز اختيار در آنجا حضور داشته باشد  مثالً شاما تصاميم ماى   ها هم  گزينه

اى نيست  در اين كار، اختيار شما هم در اختياار ديگاران و    علوم را عوض كنيد  اين يك اختيار ساده  روش

ف حضور پيدا كند  حاال وقتى اختيار در موضوعات مختل مختلف و موضوعاتش حضور پيدا مى  هم در علوم

اين است كه بستر تحققى باراى اختياارات در زماان دوم فاراهم شاده اسات بادين معناا كاه            كرد معنايش

كناد و موضاوعات    اختيارات انجام گرفته است  در اين صاورت محايط توساعه پيادا ماى       محيطسازى براى

 گذارد  مى جديدى را برابر اختيار افراد

الهاى    ت، اختيارات نظام كفر شديداً باال رفته است ولى اختيارات نظاام در كليه مفاهيم، ساختارها و محصوال

 در اجتماع حضور پيدا نكرده است بلكه دچار يك چالش مهمى شده است  چالش مهم اين است هار چناد  

  كه مردم متدين هستند و لكن حوزه تعاريف متدينين در ارزشها، دستورها و توصيفها تا اجرا و ساختارسازى

  بينيم دانشگاه گويند ما مسئول اجرا نيستيم  آنگاه اگر به دانشگاه دقت كنيم مى كند و اصالً مى يدا نمىجريان پ

ديان و  « موانى مدارهاى توسعه اقتصاادى اياران  »كند و حتى در كتابى تحت عنوان  حوزه دين را محدود مى

ين امر بدين معناست كه دانشگاه براى اند  ا از موانى ثمره شده -كه به دين قدرت داده است  -اساسى   قانون

ح  قضا، نسبت به دين را محفوظ داشته است ولى متدينين ح  قضاا نسابت باه موضاوعات كاار        خودش

 اند  خود سلب نموده دانشگاه را از
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مانند   روش علوم ميان فالسفه و علوم حسى»گوئيم:  حال نتيجه اين امر چه خواهد بود؟ گاهى به شوخى مى

ديگرى  گويد من كار به حكومت ندارم و آورد مى ابوموسى اشعرى است  يكى انگشتر را در مىعمرعاص و 

  اين يعناى باه عينيات   «  گويد من هم به حكومت كار دارم و هم به ارزش كند و مى هم انگشتر را بدست مى

  شناساى  زيبايىخواهد بدست گيرند و مدعى هستند كه  كنند  بلكه پرورش روح، ذهن و عين را مى اكتفا نمى

 دهند  مردم را تغيير مى

  اى بررسى مزيت الگوى راندمانى نسبت به الگوى هزينه - 6/6

كاار    اى تقسيم بمعناى الگوست  در اين تناسبات گاهى به صورت فله« تناسبات زيرساختى سازمان»بنابراين 

  اى شد يعناى  گر سازماندهى هزينهاى  پس ا شود كه راندمانى كار كنيد و نه هزينه شود و گاهى تصريح مى مى

  كناد ديگار چناين    به صورت تجارب ساده مفرده عمل شد مانند تدابيرى كه خواجه نصير براى مدن ذكر مى

 سازماندهى امروزه موف  نخواهد بود  نه تنها امروزه موف  نيست بلكه در گذشته نيز شكستهايى داشته است 

 جايگاه هر چيز را معين كرد، مرتباً بايستى مدل بهينه گردد و باياد  ولى اگر ادعا كرديد كه بايد مدل داشت و

بوسيله مدل بگوئيد چه چيزى كم و چه چيزى زياد شود  پس الگاو بمعنااى تناسابات زيرسااخت ساازمان      

 است 

 شود  اى گفته مى )س(: گاهى هم الگوى هزينه

 )ج(: اين الگو براى رفتارهاى هيئتى خوب است 

در   اى بينيم مادل هزيناه   شناسى كنيم مى خواهيم در بيرون آسيب اساس اين مطلب وقتى مى)س(: حاال ما بر 

 محاسبات و تناسبات حضور دارد 

شاوند    گفتند: بايستى سه نيرو در هام ادغاام   شوند  چند مدت قبل مى )ج(: اين محاسبات هر روز عوض مى

  باراى خودماان تعرياف كنايم آنگااه ناواقص       گويند بايستى تفكيك شوند  پس ما بايستى ابتدا ولى حاال مى
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 كنيم بايساتى هادفمان را   ايم نگاه كنيم  حال بوسيله چيزى كه درست مى موجود را با عينكى كه درست كرده

 تعريف كنيم  سپس چگونگى پيدايش آن موضوعى را كه براى از بين بردن خأل، ضرورى ميدانيم، الزمه آنرا

 ها را درست كنيم  حاال ما اين كاار را  ز آن ارائه نمائيم آنگاه پيش فرضذكر كنيم  بعد يك توصيف فلسفى ا

  كنند، چنين نيست در هيچ سطحى از سطح ديگر بيگانه باشد  يعناى  گوئيم كفار دارند تغذيه مى ايم مى نكرده

  كند  شما خياال  چه؟ يعنى خاستگاه فرهنگى آنها بخشهاى مختلف را در جهتگيرى به يك طرف هدايت مى

 هال حول و ال قاو »جاى  - هللمعاذا -اند  فلسفه فيزيك  جهت اسم علوم پايه را علوم پايه گذاشته نكنيد كه بى

گويند قاوه   اى نيست مگر از خداى متعال اما آنها مى گوئيم حول و قوه گيرد  ما مى را مى« العظيم العلىهلل با اال

كنيم و  گويند ما هم خود رفتار را تعريف مى است  آنها مىماده است يعنى تغييرات مربوط به ماده   مربوط به

گويند در طبقات مختلف كه ادعا  كنيم  بعد مى كنيم و هم زيست را بوسيله آن بيان مى رياضى مى هم كم ى و

دهند  فقط ناوع   آوريم كه مجموعه آنها تعاريف كاربردى نظام كفر را تشكيل مى مربوطه را مى  كنيم علوم مى

پرستند و نوع ابزارها و مناسك آنها هم از  پرستى باستانى نيست بلكه كل جهان ماده را مى بت  از نوعكفر آن 

ساده كفار باستان نبينند آنها بخاطر تلسمات و جادو، برق را اختراق نكردند بلكه بار اسااس     قبيل از مناسك

 اند  را به دست گرفته  محاسباتى، آثار ماده

  ( خداى متعال هم كفار و هم مؤمنين را در ايان عاالم ياارى   3«)كالً نمد  هوأل و هوأل»بر اساس دستگاه الهى 

  كنند چون اين عالم بستر آزمايش است  بنابراين اگر تعاريف كاربردى كفر توليد شد، كارآمديش اينگوناه  مى

گوئياد   نكه مىخارج باشد  عكس اين مطلب نيز صادق است  مثل اي« &اال با تالحول و ال قو»نيست كه از 

كند كه هم سركه از آن درست كنناد و هام شاراب  اگار كساى       متعال انگور را خل  كرده و امداد مى  خداى

كند و اگر خواست مسكر درست كند انگور را  حسن مصرف كند از انگور شيره درست مى  خواست از رزق

اسات متادينين هماه علاوم را      در اينجا ممكن است چنين تصور شود كه مگر ممكن كند  تبديل به خمر مى
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كنند تا محصاولى   اين است كه بيش از چندين ميليون نفر روزانه كار فكرى كردند و مى  توليد كنند؟ واقعيت

ريزى تمادن   بشر به ارمغان آورده است  اما براى سعادت واقعى بشر راهى جز پى  بنام تمدن امروزى را براى

 رى نيست جعفرى اثناعش  اسالمى بر اساس مذهب حقه

  سازمان اجتماعى به معناى سازمان اقامه كننده كليه تكاليف - 1

است    به معناى سازمان اقامه كننده كليه تكاليف يك ملت« سازمان اجتماعى»كنم كه  حال در ادامه عرض مى

  شود  اين فقط در بخش دولات مطارح نيسات    به عبارت ديگر مشروعيتهايى را كه داريم در جامعه اقامه مى

 دولت فقط موظف به خدمات است و آنهم اقامه كردن كليه تكاليف است، زيرساخت تكااليف هام ارزشاها   

 هستند  يعنى حافظ توسعه ارزش، دولت است 

تناسابات و   بررسى تقسيم به متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى از جهت نظام ارزشى اقتصاادى، الگاو و   - 8

  سازمان اقامه كننده تكاليف

سازمان  آيد يا در خود در تناسبات زيرساختى سازمان مى« متمركز، نيمه متمركز و كارگاهى»تقسيم  )س(: آيا

 گيرد؟ اجتماعى قرار مى

 متمركاز، نيماه متمركاز و   »شاود  اگار گفتايم     كند و اينجا پيااده ماى   )ج(: الگوى تناسبات، نستبها را ذكر مى

 شوند  معين مى، تناسبات هر يك در الگوى سازمان اجتماعى «كارگاهى

 گيريم؟ )س(: آيا متمركز و نيمه متمركز را از نظام ارزشى اقتصادى مى

دو  دارى و يا تركيبى از ايان  كند كه يك نظام، سوسياليست يا سرمايه )ج(: در نظام ارزشى اقتصادى معين مى

 ت تماام بشاود   است  در خانه اول مردم بايستى به صورت ارزشى قبول كند و در خانه دوم بايساتى تناسابا  

 طلبد  آنگاه تناسبات، يك ساختارهاى عينى مى

 )س(: حاال ممكن است متمركز و يا نيمه متمركز و يا كارگاهى باشد 
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 كند  به هر حال اين عنوان از كجاا  )ج(: اقامه كننده هم متمركز و هم نيمه متمركز و هم كارگاهى را اقامه مى

 هاى عمومى( فقط دولتى باشاد،  و ارزشهاى عمومى )مالكيتبدست آمده است؟ اگر ارزش، سه دسته نشود 

  تواند تناسبات و سازمان پيدا كند  تناسبات يعنى يعنى اگر ارزشهاى گروهى، تعاونى و خصوصى نباشند نمى

  خواهد روى آن انجام بگيرد با يكديگر چگونه است  به عناوان  اينكه نسبت بين موضوعات و فعلهايى كه مى

اهم اين مداد را رنگ كنم براى اين كار آيا صد هزار نقاش بياورم؟ يا براى تراشيدن آن چناد  خو مثال من مى

نفر بياروم؟ اينكه به چه نسبت نقاش بياوريم، يك طرف تناسبات درونى ساختار است  تناسب خودكار  هزار

ميدهد  باراى ياك   و با مداد ساختن چقدر باشد؟ تناسبات هميشه نسبتهاى تشكيل دهنده را تحويل   ساختن

حتماً كارهاى مختلفى مطرح است كه بايستى يك نسبتهايى بين آنها قرار گيرند تا تناسبات آن زماان    سازمان

 اين تناسبات اعم از اينكه طولى، عرضى و موضوعى باشند معين گردند  را تمام كند 

«     العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 )زيارت حضرت على)ع( در روز غدير( -1 

گارم نشاساته الزم    255ليوان شاكر،   2ليوان آب  3گويند براى درست كردن حلواى الرى مثالً  مثالً مى -2 

كه ابتدأ آب و شكر جوشانده شود تا قوام پيدا كند آنگاه نشاسته را پس از اينكه خيس شاد باا     است طورى

 كنند كه حرارت چقدر باشد و    تا حلواى الرى درست شود  مى  آن مخلوط كنيم  مثالً توصيه

 25سوره بنى اسرائيل آيه  -3 
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 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(
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 8      بررسى مفهوم پيدايش نظام ارزشى اقتصادى در خانه اول جدول - 1/3

 8      ناكارآمد بودن فقه فردى در ارائه مدل تنظيم اجتماعى - 1/3/1

 9      ى در پيدايش تكاليفنظام ارزشى پايه اساسى اجتماع - 1/3/2

 9      تشريح مفهوم مشاركت اقتصادى به مشاركت در پيدايش ارزش پولى - 2

 9      بررسى معناى الگوى سازمان اجتماعى - 3

 15      چارت سازمانى بيانگر الگوى سازمان - 3/1

 15      كيفيت تنظيم تناسبات پايه تقسيم كار و وظايف سازمانى - 3/2

 11      قوانين توصيفى، تكليفى، ارزشى شاخصه نظام ارزشى اقتصادى - 4

 11      اساس قرار نگرفتن انگيزه مذهبى در موضوع و تقسيم كار سازمانهاى دولتى - 5
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 12     سازمان اجتماعى، سازمان اقامه كننده )دولت( - 6

 12      هاى اقتصادى جدول در سطر اول تشريح اجمالى خانه - 1

 12     بررسى سطر دوم جدول )توازن( - 8

 13      بررسى معناى مديريت اجتماعى در سطح توازن - 8/1

 13      بررسى تفاوت مديريت كالن با مديريت توسعه - 8/1/1

 15      توازن در سطح مديريت اجتماعى به معناى عدل تحققى نه عدل التزامى - 8/1/2

 15     شأ فى موضعه( اشكال به تعريف عدل )وضى كل - 8/1/3

 16      بررسى معناى مديريت در سه سطر جدول - 9

 نظام ارزش مديريت، تناسبات مديريت و نظام اقامه كننده مديريت در سطح توسعه مربوط باه ساطر   - 9/1

 18      اول جدول

 18      سطح توازن مربوط به دولت و سازمانها و نهادهاى صنفى - 9/2

 19      به معناى تناسبات جهت تكامل بر مبناى نظام واليتمفهوم عدالت  - 15

 21      تعيين جايگاه بر اساس جريان تكامل - 15/1

 21      سطوح تعريف از عدالت - 15/2

 21      عدل به معناى تعيين جاى هر شأ بر اساس مكانش - 15/2/1

 21      ئم با فطرتعدل در معناى دوم به تعيين منزلت هر شأ بر اساس تال - 15/2/2

 22      ناكارآمد بودن دو تعريف از عدل در تنظيم ضابطه كمى و كيفى كارشناسى - 15/2/3

 22      عدالت به معناى مالحظه منزلت و جايگاه در جريان تكامل - 15/2/4

 22      بندى معناى عدالت جمى - 15/2/5

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/9/25تاريخ جلسه : 

 56اره جلسه : شم

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 اسامى تنظيم كنندگان جلسه پژوهشى :

 پياده كننده : آقاى رضوانى 

  ويراستاران : آقايان رضوانى و ميرزايى

  االسالم رضائى عنوانگذار و كنترل نهائى : حجت 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف



 بسمه تعالی

 

  بررسى مفهوم مشاركت اجتماعى، الگوى سازمان و سازمان اجتماعى - 1

  االسالم رضايى: در جلسه گذشته در بلوك اول از سطر اول كه تحت عنوان اثر اجتمااعى بار انساان    حجت 

 بيان شد « سازمان اجتماعىمشاركت اجتماعى، الگوى سازمان اجتماعى و »بود، سه عنوان 

  مشاركت اجتماعى به معناى مشاركت در پيدايش نظام ارزشى اقتصادى - 1/1

ياك    تعريف شده و ثمره مشاركت اجتماعى، پيادايش « نظام ارزشى اقتصادى»به « مشاركت اجتماعى»آنگاه 

 گيرد  شود كه پايه حقانيت، يعنى ح  و باطل قرار مى نظام ارزشى اقتصادى مى

  الگوى سازمان اجتماعى به معناى تناسبات زيرساختى - 1/2

« زيرساختى  تناسبات»الگوى سازمان اجتماعى و خودسازمان اجتماعى كه دو خانه بعدى سطر اول هستند به 

نظاام    تعريف شدند  با اين توضيح كه بر اساس يك نظام ارزشى )اسالم( مثالً ربا حرام است و بار اسااس  

 شود  دارى( به لزوم ربا حكم مى هارزشى ديگر )سرماي

 شوند  همان نسبتهاى كالنى است كه بين متغيرهاى اصلى برقرار مى« تناسبات زيرساختى»پس منظور از 

 - 2نياروى كاار    - 1كنناد:   دارى، چهار عامل را به عنوان متغيرهاى اصلى معرفى مى مثالً در اقتصاد سرمايه

راد آن نسبتى است كه بر پايه يك نظام ارزشاى باين عوامال برقارار     تكنولوژى  پس م - 4زمين  - 3  سرمايه

تارين محساوب    كنند ولى ياك نسابت در مياان آنهاا اصالى      گاهى نسبتهاى متعددى برقرار مى شود  البته مى

شاود  پاس تناسابات زيرسااختى يعناى       نظام، سرمايه و در يك نظامى كار حاكم ماى   شود  فرضاً در يك مى

 آيند  كه متفاوتند، بدست مى  اس تناسباتىمعادالتى كه بر اس

  دولت  تناسبات زيرساختى در سطح اجتماعى به معناى زيرساخت مديريت و سازماندهى - 1/2/1
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است، و   االسالم والمسلمين حسينى: الگو همان زير ساخت مديريت و زيرساخت سازماندهى دولت حجت 

 تناسبات كارى به ربا ندارد 

 اقتصادى داشته است  )س(: چون اولى قيد

تعريف   )ج(: اقامه كردن نياز به ماشين دارد اگر اين ماشين درست تعريف نشود و يا بر اساس و مبناى مادى

 2دولتى  - 1اند:  شود  آنچه كه بر اساس ارزش اقتصادى وجود دارد بر سه دسته شود آنگاه اقامه بد واقى مى

 مركز و غير متمركز(  هرچه در اين نظاام ارزشاى مطارح شاود    تعاونى ) يا متمركز، نيمه مت - 3خصوصى  -

  هااى دولات )از ماديريتهاى    گردد  يعنى وزارتخاناه  شود كه به دست دولت واگذار مى بعنوان قانون تلقى مى

 كوچك گرفته تا مديريت كالن دولت و تا كل نظام( يك تناسباتى مختص به خود دارد 

 معناى نحوه پيدايش تصميم و اجرأ تناسبات زيرساختى مديريت به - 1/2/2

نيسات     نحوه پيدايش تصميم و اجرأ هم يك نسبتهايى دارد  بنابراين موضوع بحث اصالً امور خرد اقتصادى

بدهاد   كند كه اسالم، انگيزه را اساس قرار شود كه اصالً سازماندهى دولت ايجاب نمى بلكه در اينجا بيان مى

  شاود، چاون دولات    ت و اين غير از اين است كه دولت ماأمور ماى  و غرض هم خود سازماندهى دولت اس

شود كه از دريا بگاذرد اماا كشاتى نادارد بلكاه ياك        ماشينى ندارد كه مأمور بشود، فرضاً شخصى مأمور مى

 تواند از دريا عبور كند  دارد لذا او نمى تراكتور

 )س(: آيا تناسبات به منزله همان ماشين است؟

  ساختار اداره  بنديهاى كلى وظيفه دولت در پيدايش معناى نسبتهاى مطرح در بين دستهتناسبات به  - 1/2/3

است    بنديهاى كلى وظيفه دولت، در پيدايش ساختار اداره مطرح )ج(: تناسبات، نسبتهايى است كه بين دسته

  كاه  - در جلسه قبل هم بيان شد كه سازمان درست كردن به صورتهاى مختلف ممكن است و يك شكل آن

گيرد  اين است كه بتواند معلوم كند كه چه چيزهايى اساس تصميم موضوعات قرار مى -شكل مطلوبى است 



 ····························································································  560 

  گيرد تا دولت بتواند اقامه كناد  االن ياك   چه چيزهايى اساس تقسيم فعاليتها نسبت به موضوعات قرار مى و

ه، اجرائيه است كه باال سر هماه آنهاا   سازمان بزرگى بنام دولت وجود دارد كه داراى سه بخش مقننه، قضائي

بينى شده است ولى اصالً تناسباتى كه بخواهاد   رهبرى قرار دارد  در قانون اساسى، چنين ساختارى پيش  هم

هاى قبلى است منتهى با مختصر تعميراتى مشغول  سيستم را اجرا كند وجود ندارد  بلكه همان وزارتخانه  اين

 هستند  كار

  ى نيز ذكر شد مبنى بر اينكه قبالً كميتاه، شاهربانى و ژانادارمرى را ادغاام كردناد و اكناون      در اين مورد مثال

  خواهند مجدداً به شكل اول برگردانند حال معناى اين كار چيست؟ بررسى اين موضوع مستقيماً ربطى به مى

ن فعل و كاار و اثار وجاود    نظام اقتصادى و ربا ندارد  بلكه به ماشينى كار دارد كه تناسبات )نسبتهايى كه بي

تنظيم كند  چون اگر اين ماشين سالم نباشد، برنامه، عملى نخواهد شد و اگر اين ماشين سالم نباشد،  دارد( را

خواهند كه ماشين درست كاار كناد ام اا     تواند درست انجام بگيرد  البته وزير و معاونين او حتماً مى نمى  اقامه

 كند  ادارى قبول نمى  چارت

  همين مطلب در اقتصاد و صنعت نيز مد نظر است  يعنى يك دولتى وجود دارد كاه داراى ياك بخاش   عين 

اقتصادى است  هم چناين در آن ياك مشااركت عماومى در ارزش وجاود دارد و كاه خاود داراى الگاوى         

ساازمان   است تا اين را بتواند اقامه كند و جريان بدهاد و باراى اداره آن مجارا باشاد  بناابراين       سازماندهى

 است ولى مهمتر از سازمان اقتصادى الگوى سازمان اقتصادى آن است   اقتصادى آن مهم

  عدم كارآمدى تفكر شهودگرائى و عنصرگرائى در اداره و اصالح سيستم - 1/2/4

 لذا عين همين مطلب در صنعت نيز مطرح است  اينكه افراد ممتاز و صالح به عناوان مادير منصاوب كنناد،    

  كه با وجود مدل مديريتهاى غربى يا شرقى، اسالم پياده شاود مگار اينكاه كساى نفهماد نفاس       ممتنى است

مديريت، خاصيت دارد  به عبارت ديگر يا كسى كه اصالً عالَم علل و اساباب مسااوى اسات در اينكاه چاه      
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 به كسى بدهكار باشد و چه طلبكار باشد  ممكن است در جايى هم اثبات كناد كاه مغفارت خاداى      شخص

شود چراكه هر دو مخلوق خادا هساتند، و كساى از خادا      شامل مديون و هم طلبكار را شامل مى  متعال هم

 تواند در عالم تكليف مطرح شود  تواند همه را ببخشد  اين سخن نمى هم مى طلبى ندارد، خدا

شود  نمى  اين سخن كه دست خدا باز است و محصور در هيچ سببى نيست، هرگز در مورد بندگان خدا گفته

داشاته    چراكه بندگان خداى متعال محصور در علل و اسباب هستند  و اساساً بايستى اهتماام كنناد و ساعى   

بدهند و   مند توسعه باشند تا نسبت به شرع منضبط باشند و اين انضباط را مرتباً با علم اصول بصورت قاعده

اسالم   ت داشته باشند  هرگز نبايستى خيال كنيم كهتوجه كنند كه در مقام فهم معادله و اجرا نيز محاسبه و دق

انسان   شود  حداقل در دستگاه نظام واليت اين سخن جا ندارد  البته هنگاميكه بدون محاسبه و دقت پياده مى

 به اندازه وسى خودش تالش كرده باشد اگر به يك چيزى نتوانست برسد، خداى متعال او را كمك خواهاد 

ين معنا نيست كه كسانى شهود را اصل قرار داده و افاراد صاالح را حااكم كنناد  فرضااً      كرد  ولى اين امر بد

پنجاه هزار نفر سلمان فارسى پرورش دهيد تا با گماردن آنها، سيستم اداره اصالح شود  چراكاه ايان    بگويند

ب را رعايت كرد  تكليف است و بايستى هم در اجتهاد و هم در معادله و هم در اجرأ علل و اسبا  عالم، عالم

عالم برزخ شديم در آنجا ديگر از اين تكاليف جزئى خبرى نيست و دست ائماه طااهرين)ع(    بله وقتى وارد

 هست  هم به شفاعت باز

وليعصر)ع(   بايستى به اين نكته ظريف دقت كرد كه اساساً اين عالم به عنايت خداى متعال و عنايت حضرت

اساباب    آيد يعنى حتماً امداد وجود نادارد و لكان اماداد بوسايله     در مىچرخد و لكن اين امر به انضباط  مى

 گيرد  چون هرج و مرج، مطلوب خداى متعال نيست و لذا مناسك قرار داده است  صورت مى

  بررسى لوازم تناسبات الهى و مادى در سازماندهى اختيارات - 1/2/5
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  زگار با زيرساخت است درست است و لكان تناسابات  اصوالً اينكه سازمان سازگار با برنامه و برنامه هم سا

ربا و بازار و امثال آنها مطرح نيستند بلكه فقط تناسبات اجرا و ماديريت عيناى مطارح اسات چراكاه فقاط       

شود و اگر انگيازه   شود  البته اگر انگيزه الهى، باشد به يك نحوه سازماندهى مى براى اجرا درست مى  سازمان

شود  مثالً اگر انگيزه مادى باشد بايستى اختيارات را متمركز و  ديگر سازماندهى اعمال مىبه نحو  مادى باشد

كنند  اصالً مفهوم اداره در دستگاه مادى به معناى در اختيار داشتن ابزار رفى نياز ماردم اسات و    آنگاه تحقير

 گردد  وى برمىتحقير كردن است  ولى در دستگاه الهى اساساً همه چيز به تق  معنا اين، سخن

  ضرورت كم ى شدن عدالت و تقوا براى تنظيم تناسبات اسالمى - 1/2/6

گويند  مى  جا باقى نماند همانگونه كه در شكل كيفى آن منتهى بايستى تقوا كم ى شود تا ديگر جاى ادعاى بى

منهياات را    تىفالنى عادل و يا فالنى فاس  است حال آنكه از قلب فرد كه خبر ندارد  شخص بگويد من وق

 كنم، نيت من نيستند ميگوئيد نيت شما نيست يعنى چه؟ عمل مى

 پس اگر بگوئيم عدالت به صورت كيفى قابل تميز است، اساساً هر چيزى كه به صاورت كيفاى قابال تمياز    

  لباشد قابليت تبديل شدن به كميت را نيز دارد، منتهى منوط به اين است كه منط  بتواند كيف را به كم تبدي

 كند  اگر رياضى نتواند كيف را به كم تبديل كند بايستى بگوئيد سختى، سستى، رنگ، گرمى و سردى و    از

  اند و ربطى به مقوله كم ندارد  ولى اگر منط  بگويد كه كيفيت بدون تناسبات كمى محاال اسات   مقوله كيف

 ه كم را داشته باشد توان گفت بايد كيفيت قابليت ترجمه ب بوجود بيايد، آنگاه حتماً مى

توجاه    آقاى دانش كاظمى: آيا ابتدأ قسمت اول كه نظام ارزشى است بايد در نظر گرفت تا بعداً به تناسابات 

 نمود؟
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  كناد  در ساطر پاائين هام     )ج(: تناسبات، تناسبات اجرائى است نه تناسباتى كه برنامه اقتصادى را تنظيم ماى 

ارد كه بسيار تفاوت دارد  البته با اين بيان اين سؤال مطرح است كاه  الگوى برنامه و برنامه اجتماعى وجود د

 شود يا خير؟ مى« مديريت اجتماعى»خانه اول )در سطح توازن(،  آيا

 است؟  چگونه -كه تناسبات اجرايى، مديريتى و عينى هستند  -)س(: نحوه تأثير نظام ارزشى بر قسمت دوم 

  ته شود اين سه تا رويهم باالى اين سه تا قارار گيارد آنگااه باه    )ج(: بايستى اين در يك جدول ديگرى نوش

صورت غير مستقيم حتماً ارتباط دارند، اوالً اين دو خانه با هم مرتبط هستند و هم چنين نسابت و تغييارات   

 قابل محاسبه است  آندو

  ها بوسيله الگوى سازمان اجتماعى تنظيم و هماهنگى نظام اراده - 1/2/1

 كسى خيال كند اينجا صحبت از بازار پاول اسات و تناساباتش در ساازمان ماورد توجاه قارار        و لكن اينكه

  شاوند غيار از نظاام    ها چگونه هماهنگ ماى  اند  اينكه نظام اراده گيرد، غلط است بلكه اين، تناسبات اراده مى

 شود  محصوالت است  اساساً اراده در سازمان هماهنگ مى

 كال اين بود كه ستون دوم بحث ابزار است، بناا باود اثار اجتمااع بار ابازار      االسالم رضايى: منشأ اش حجت 

 مالحظه شود 

و  ها و الگوها نيستند؟ گاهى ابزار از قبيل بيل، كلنگ و تراكتور و    هساتند  )ج(: ابزار تنظيم انسانها مگر نظام

 شوند  تنظيم برنامه هم ابزار ناميده مى افزارهاى افزارهاى سازمانى و نرم افزاراند، مثالً نرم گاهى ابزار همان نرم

هاا را انجاام    ساازى اراده  شوند  ابزارها گااه هماهناگ   افزارهاى كنترل عمليات نيز به عنوان ابزار تلقى مى نرم

 و گاه ابزارهاى تنظيم امور اقتصادى هستند و گاه تنظيم صنعت را بدست دارند  دهد مى

  قتصادى در خانه اول جدولبررسى مفهوم پيدايش نظام ارزشى ا - 1/3
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صورت   )س(: اگر اينگونه است پس چه اشكالى دارد كه قيد اقتصادى حذف شود و پيدايش نظام ارزشى به

 عام تلقى شود 

  ناكارآمد بودن فقه فردى در ارائه مدل تنظيم اجتماعى - 1/3/1

اقتصاد باه   بناى واليت،)ج(: خير موضوع بحث، بحث اقتصادى است و در جدول بيان شده است كه طب  م

گويناد:   ماى   شود: دولتى، تعاونى و خصوصى  نبايد فراموش كرد آنچه كه مقدساين  سه دسته تقسيم شده مى

خردنگرى   مبنى بر اينكه اسالم نظام خصوصى است و يك چيزهايى هم در دست دولت است، ناشى از نگاه

مرحاوم    كنند، حال آنكه مكاساب  )ره( نگاه مىيعنى با نگاه خرد به مكاسب مرحوم شيخ انصارى ;آنها است

مرباوط   «حكام فقاط هماين اسات    »تواند مدل نحوه تنظيم اجتماعى را تحويل دهد،  شيخ انصارى)ره(، نمى

علام   مقدسينى است كه قدرت نه علمى و نه تحليلى دارند تا بخواهند وارد بحث چك بشوند  اگر كسى در

  گاذارم، معناايش   مبنا ايجاد كردم و در معرض نظر فحول مى اصول خواست حرف بزند و گفت من در آنجا

  اين ربطى به اين امر ندارد كه بگوئياد: مباحاث   ;اين است كه برابر شيخ انصارى در بحث اصول، اصل دارد

  اقتصادى مثالً چند دسته بيشتر نيست و بخواهند اقتصاد را به صورت خصوصى مالحظه كنند  قطعااً اساالم  

كند  و لكن اينكه بگوئيد اقتصاد داراى سه بخش است، ديگاران   صورت خصوصى مالحظه نمىاقتصاد را به 

 (1كنند و فقط مربوط به شما نيست ) مطرح مى  هم

  )س(: كيفيت ارتباط سه خانه اول )نظام ارزشى اقتصادى از بخاش اجتمااع، مشااركت اقتصاادى از بخاش     

 ؟اقتصاد دو مشاركت صنعتى از بخش صنعت( چگونه است

  نظام ارزشى پايه اساسى اجتماعى در پيدايش تكاليف - 1/3/2
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  )ج(: در نظام ارزشى، حجم پول توليد شده مطرح نيست بلكه نظاام ارزشاى پاياه اساساى اجتمااعى باراى      

تواند قانون تصاويب   پيدايش تكليفها است يعنى شايسته و ناشايسته را ذكر كرده كه مجلس بر آن اساس مى

 يسته و ناشايسته، بايد و نبايد شد بعد يك حقوقى معين كرده است حاال كه شا كند 

  تشريح مفهوم مشاركت اقتصادى به مشاركت در پيدايش ارزش پولى - 2

  كنند يعنى اثار عيناى   يك قدرت مالى توليد مى -كند  كه دولت هم اقامه مى -بعد مردم در جريان آن حقوق 

  شود  اصوالً پول داراى منتجه عينى است شود كه پول ناميده مى اى مى منتجهدارد، اثر عينى هم تبديل به يك 

 و نه اثر گرايشى 

 )س(: پس مشاركت در ارزش پولى مطرح است  منظور از مشاركت هم مشاركت عموم مردم است 

 )ج(: منظور از مشاركت عموم مردم در بخش اقتصادى، مشاركت در پيدايش ارزش پولى است 

 ين مشاركت در پيدايش تكنيك و ابزار )س(: هم چن

 شود، در چندين جلسه بحث شد كاه در آنجاا از   )ج(: در مورد اين مطلب كه پول چگونه در جامعه پيدا مى

 ها چه ابزارى است؟ اگار  پول سه گونه تعريف ارائه شد  اساس انگيزه سازماندهى دولت جهت گردش اراده

كنيم، اين بسايار فارق دارد تاا اينكاه      ها را اداره مى پول، وزارتخانهابزارش مادى است و گفتيد كه ما بوسيله 

شاود تاا    بگويد )براى تقريب به ذهن( مثل حزب كمونيست شوروى براى مديران يك فلسفه ارائه مى  كسى

كنيم تاا اينهاا    هويت سازمانى ديگرى بكنند  يا بگويند كه ما مثل آلمانيها، انگيزه قومى را تقويت مى  احساس

كنند  اما اگر كسى گفت احساس هويت اسالمى بايساتى   برترى نوعى كنند آنگاه اينگونه حركت مى  حساسا

 قرار گيرد، احساس هويت اسالمى حتماً بر پايه تقوى و كرامت انسانى است   اساس اداره

  بررسى معناى الگوى سازمان اجتماعى - 3

 تر شد  )س(: پس الگو يعنى به مفهوم سازه نزديك
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  شاود نماودارى كاه باراى     (: مفاهيم سازه مدل مربوط مدل است و كارى به الگو ندارد  در الگو بيان ماى )ج

شود چگونه است، ديگر ربطى به مدل ندارد  مدل براى اين است كه معلوم شاود آياا    گردش امور ترسيم مى

ورى  چيازى بهاره  خواهاد از ياك    قانون درست است يا درست نيست  الگو براى زمانى اسات كاه ماى     اين

بگيرد  اما ما تفكيك كرديم و گفتيم كه اگر حتى بخواهيد به دو نوع مدل ياد كنيد اشكال نادارد، باه     صورت

يكى مربوط به درست كردن معادله و ديگرى مربوط به گردش امور باشاد و االن كاارى باه      اين صورت كه

ترسيم شود و بيان شود كاه منصاب رئايس كجاا     آيا بايستى در الگو يك خانه )باكس(  مفاهيم سازه نداريم 

 بايستى به عنوان زير دست رئيس انجام وظيفه كنند؟  باشد و چه كسانى

  چارت سازمانى بيانگر الگوى سازمان - 3/1

 )س(: آيا مراد از تناسبات به معناى چارت سازمانى است؟

پانج    اى يم آن اينگونه نيست كاه فلاه  )ج(: بايستى يك نسبتهايى بين چارت سازمانى برقرار باشد، نحوه ترس

 گيرد؟ معاونت داشته باشد  بايستى روشن شود كه به چه دليل چهار و يا پنج معاونت برايش قرار مى

 )س(: اين تناسباتى مدنظر ماست كه خود چارت است 

 )ج(: تناسبات، اساس چارت است 

 )س(: ولى منظور از بحث تناسبات همين چارت است 

 چارتى كه بر اساس تناسبات ترسيم شده باشد  و آن تناسبات در يك مدلى اثبات شده باشد )ج(: البته 

يعنى االن بحث روى چارت سازمانى اثبات شده بوسيله تناسباتى اسات كاه آنهام در ياك مادل طاى ياك        

 اثبات شده است   معادالتى

 )س(: چون قرار بود بر اساس اينها آمار بياوريم 
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  ان آمار ذكر كرد و گفت كه ناهنجاريهاى ايجاد شاده از تضااد دساتگاه اداره باا قاوانين     تو )ج(: بالفاصله مى

 ارزشى جامعه علت پيدا شدن مشكالت هم در اداره و هم در جامعه است 

 )س(: يعنى غرض مفاهيم كاربردى بود 

  كيفيت تنظيم تناسبات پايه تقسيم كار و وظايف سازمانى - 3/2

 گرائى را اساس قرار دادناد و حقاوق را پاائين آوردناد و     نى اينكه اول انگيزه جامعه)ج(: مفاهيم كاربردى يع

دارى وزير و وكيال هفتصاد هازار     هزار تومان بگيرند اما حاال بر اساس الگوى سرمايه 1گفتند وزير و وكيل 

  سبات هم به همينشود اين حركت نه در ابتدأ و نه حاال بر اساس اسالم است، تنا بگيرند  بعد بيان مى  تومان

  تاوان آنارا اساالمى كارد و در ايان صاورت چاه        شود چگوناه ماى   اى كه محور اداره مى معناست كه انگيزه

 هايى بر پايه چه تقسيمى تشكيل شوند  خيال هم نشود كه اگر از بين افراد مقدس، مديران كشاور  وزارتخانه

  شود چون چاارت خاصايتى   ه چيز درست مىانتخاب شوند و براى آنها يك نظام حزبى نيز ترسيم شوند هم

 ندارد! پايه تقسيم هر چه باشد در تقسيم امور فرقى ندارد!

بخشى از  تواند بطور تفكيكى راهنماى آمارهاى اقتصادى باشد ولو )س(: پس مشخصاً در سطر اول آنچه مى

 آن با توصيفى كه بيان شد در صنعت مستقيماً پيدا نخواهد شد 

است  ى وقتى بررسى شود در واقى اثرش روى صنعت مورد نظر است، لذا آمارى كه قرار)ج(: فضاى اجتماع

 بدست بيايد بايد مربوط به امورى باشند كه روى صنعت اثر داشته باشند نه اينكه خودش صنعتى باشند 

  قوانين توصيفى، تكليفى، ارزشى شاخصه نظام ارزشى اقتصادى - 4

 گشت؟  ام ارزشى اقتصادى آيا بايد به دنبال مجموعه قوانين اقتصادى)س(: االن در سطر اول در بخش نظ

اينها  شود  كه در آن نظام ارزشى محترم شمرده مى« توصيف، تكليف و ارزش»)ج(: در خانه اول نوشته شد: 

 براى نظام ارزشى شاخصه است و خود نظام ارزشى نيست 
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  م كار سازمانهاى دولتىاساس قرار نگرفتن انگيزه مذهبى در موضوع و تقسي - 5

در   باشد كه آن تناسبات بر اساس دين اسالم اسات  اآلن  خانه دوم هم چارتى است كه بر اساس تناسباتى مى

 هاى سازمانى موجود در هيچ كدام انگيازه ماذهبى باراى تقسايم كاار ياا       سازمان مديريت صنعتى در چارت

 تقسيم موضوع كار اساس قرار نگرفته است 

 هاى دولت را ببينند؟ وزارتخانه)س(: كل 

 چرخد  دهند بر اساس انگيزه الهى نمى هاى دولت كه به ملت خدمات مى )ج(: بله كل وزارتخانه

 )س(: يعنى توزيى مناصب و اختيارات بر اساس انگيزه الهى نيست 

انگيازش    آنبينيد كه بصورت خالصه محور رشد و توسعه  ها مالحظه شود مى )ج(: اگر چارتهاى وزارتخانه

معنا و   كنند؟ خود چارتها بدون مفهوم نيست، مثل كلمه داراى الهى نيست  خود چارتها چه چيزى را بيان مى

 مفهوم است 

 سازمان اجتماعى، سازمان اقامه كننده )دولت( - 6

 )س(: پس در خانه سوم كه سازمان اجتماعى است، مراد همان دولت است 

 مقدورات، افراد و مناصب است )ج(: منظور خود دولت با حفظ 

 )س(: يعنى در اينجا كميت آن مد نظر است؟

هم   )ج(: در وزارت كشاورزى، آقاى كالنترى )وزير كشاورزى( معاونينى دارد كه داراى منصبها و مقدوراتى

 يابد  هستند و پولى هم بين آنها براى كارهاى جارى، كارهاى عمرانى و خدماتى كه دارند تخصيص مى

 : خود سازمان دولت،   )س(

 افازار  اسات كاه در آن نارم   « انساان، ابازار و امكاان   »)ج(: اقامه كننده همه تكاليف است كه مقادورات آن،  

 چرخد  مى
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  هاى اقتصادى جدول در سطر اول تشريح اجمالى خانه - 1

 شود  )س(: در خانه بعدى، ارزش پولى مطرح مى

  پولى مطرح خواهد شد كه اگر بر آن اساس دولات از بخاش  )ج(: مجدداً مشاركت عموم در پيدايش ارزش 

  كند و هم چناين دربااره   كند و اگر نبايد حمايت كند، ديگر حمايت نمى خصوصى حمايت كند، حمايت مى

  تعاونى نيز اين امر جريان دارد، خالصه راندمان پيدا كرده است  اينجا راندمان ارزشى پول از آنِ هماه ملات  

اى كاه ميدهاد    ل مطرح است كه الگوى ساازماندهيش چاه باوده اسات؟ خادمات وياژه      است، بعد اين سؤا

 چيست؟

  بدنبال آن اين سؤال مطرح است كه در توازن چه چيزى بايد نوشته شود كه در اينجا مديريت اجتماعى گفته

 شود؟ مى

 بررسى سطر دوم جدول )توازن( - 8

 ان در ارضأ نياز گروهى مد نظر باشد )س(: در سه مفهوم اصلى قرار بود اثر اجتماع بر انس

 چاه تفااوتى دارد در  « ماديريت اجتمااعى  »گيرد؟ به عبارت ديگار   )ج(: در سطح توازن چكارى صورت مى

  آنجايى كه تناسبات بود با اينجا كه مديريت است؟ و نيز اينجا كه اقامه است چه تفاوتى دارد با آنجاايى كاه  

 مديريت است؟

  اناد از ايان زاوياه    ن سؤاالت، تناسبات اين سه مفهومى كه در اينجا قارار داده شاده  )س(: قبل از پاسخ به اي

لحاظ شده كه اول مفهوم مشاركت قرار گرفت بعد مديريت و مباشرت به لحاظ جايگاه منطقاى آنهاا اينجاا    

 گيرند و اين بلحاظ مفاهيمى بود كه از قبل در جدول جامعه وجود داشت  مى قرار

 رسد  ايد اينطور به نظر مى نيست چون به درستى تحليل نكرده )ج(: خير اينگونه

 )س(: خير، اولين هماهنگى اين سه مفهوم در ارتباط با همديگر مالحظه شد 
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  بررسى معناى مديريت اجتماعى در سطح توازن - 8/1

برابر  در تواند شوند؟ مديريت اجتماعى يعنى چه كه مى )ج(: وقتى اين سه مفهوم مالحظه شد چه چيزى مى

 توازن قرار بگيرد؟

 )س(: پله اول به مفهوم مشاركت اجتماعى معنا شد 

 )ج(: مشاركت در توسعه معنا شد  حاال اينجا بايستى مديريت در سطح توازن تعريف شود 

  )س(: اگر چنانچه تمايالت حول يك محور جمى شد يعنى اگر حول يك محور سازمان يافات كاه پلاه اول   

  حركت است، در پله دوم بايستى ساماندهى داده شود، ايان سااماندهى هام حتمااً بادون     تشكيل موضوع يا 

 شود  مديريت واقى نمى

 )ج(: حال سؤال اين است كه اين چه نحوه مديريتى است؟ آيا مديريت اداره كل صانايى شايراز اسات؟ آياا    

 فهمد ردم از آنها مديريت، مىشوند و م مديريت اقتصاد و دارائى شيراز است؟ كل مديريتهايى كه شناخته مى

 )مانند استاندارى و ساير بخشها( است؟ آيا مديريت تعاونيهاست؟ آيا مديريت خصوصى اتاق اصناف شيراز

 است؟

 رسد مديريت كالن نظام است  )س(: به نظر مى

  بررسى تفاوت مديريت كالن با مديريت توسعه - 8/1/1

بريد؟  مى  همان چيزى است كه در اينجا به عنوان اقامه كننده نام)ج(: مديريت كالن نظام يعنى چه؟ يعنى آيا 

 شود؟ يا آنچه كه در اقتصاد بيان مى

 شود  )س(: سازمان اقامه كننده غير از آنچيزى است كه در اينجا از آن بحث مى

 )ج(: آن چه چيزى است؟

  شود شود اينجا از مديريت آن بحث نمى )س(: در آنجا از خود سازمان بحث مى
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 )ج(: اينجا كه مقدورات، انسانها و امكانات و اينجا هم الگو شدند، بنابراين چه چيز كم اسات كاه در اينجاا   

 ذكر شده است؟

 آقاى عليپور: آيا تخصيص نيست؟

 شود و درست هم است  )ج(: تخصيص كه در برنامه انجام مى

 )س(: گردش عمليات هم دارد 

  ثمره آن توازن يا عادالت مشااهده شاود  حاال الگاوى ماديريتى آن      )ج(: بله، مديريتى است  كه بايستى در 

 چيست؟

 شود  ريزى، گردش عمليات، تخصيص و    مديريت گفته مى )س(: البته به تعبيرى به مجموعه برنامه

 دهد  )ج(: مديريت خدماتى است كه بايد دولت به مردم مى

برناماه   لگوى گردش عمليات، تخصيص در خودريزى، طراحى ا اى از وظايف مانند برنامه )س(: يا مجموعه

  و    همه اينها عبارت از مديريت است كه در اين صورت خود طراحاى تناسابات زيرسااخت ساازمان هام     

 شود  شود يعنى مديريت مجموعه يك بلوك مى مديريت مى

  ض)ج(: اشكالى ندارد كه يك مرتبه تعميم داده شود و ساپس تخصايص داده شاود  در تخصايص آياا فار      

  االفتراق آنها بيان شود تا معلوم شاود چاه   شود يعنى قرار است مابه شود كه هيچكدام از آنها را شامل نمى مى

  گيرد؟ اصوالً در اينجا بايستى تعمايم باه تخصايص    چيزى است؟ چه چيزى است كه خاصتاً در آنها جا نمى

 گويد؟ برگردد تخصيص اينجا مديريت را چه چيزى مى

 است   قيد توازن هم دارد چيزى كه از مديريت قابل درك است نوعى تقسيم كار اجتماعى )س(: چون اينجا

 )ج(: تقسيم كار اجتماعى يعنى چه؟

 تواند منشأ كار اجتماعى بشود  هاى مشاركت مى مهندس دانشمند: فراهم كردن زمينه
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  ارزشى را بپذيرناد حاال نظاام    )ج(: در اينجا مردم شريك بودند در اينكه يك نظام را تأييد كنند و يك نظام

 دهد؟ پذيرفته شده مردم در قانون اساسى به ثبت رسيده حال اينجا چه چيزى است كه عدالت را نتيجه مى

 )س(: ساختار قوانين 

و   بنادى  دهد قاعدتاً در درونش قسط است يعنى نوعى از تقسايم  آقاى عليپور: چيزى كه عدالت را نتيجه مى

  رسد همان نقاش  كنند بنظر مى يزى را اينجا خاصتاً در مديريت اجتماعى تقسيط مىتقسيط است  حاال چه چ

 كنند  اجتماعى را تقسيط مى

ساطر   بندى است در شود اقامه كننده طبقه بندى غير از اين است كه اينجا بيان مى )ج(: مثالً اگر بيان شد طبقه

 آيد يا خيار تاا   بنديش اينجا مى باشند، آيا طبقه گويند ارزشها هستند، اين جا هم تناسباتش مى اول جدول مى

اش رعايت كناد كاه باه تعاونيهاا چقادر تخصايص        خواهد بكند در برنامه گفته شود دولت در كارى كه مى

شناساد؟ يعناى    فرهنگى و اقتصادى بدهد؟ يعنى به آنها بگويد به چه ميزان و چگونه به رسميت مى سياسى،

 كند  يان مىاقتصاد جامعه را ب  الگوى اداره

 دهد  مهندس دانشمند: كارى كه االن سازمان برنامه و بودجه در سطح كالن انجام مى

 )ج(: بله و باالترش را هم بايد شوراى مصلحت انجام بدهد 

  توازن در سطح مديريت اجتماعى به معناى عدل تحققى نه عدل التزامى - 8/1/2

 دالت؟شود؟ همين گونه توازن و ع عدل چگونه تعريف مى

 آقاى دانش كاظمى: هر چيزى جاى خودش قرار بگيرد 

جرياان    دو اشكال بر آن وارد است: اوالً اينكه بايساتى باراى  « وضى كل شأ فى موضعه»)ج(: اگر گفته شود: 

عادل   كند يا خير؟ به عبارت ديگر تكامل تعريف ارائه شود، عدل در جريان تكامل منزلت امور را عوض مى

  دهند در روز اول بيمارى با روز پنجم و دهم مسااوى نيسات لاذا ايان     اى كه مى نسخه براى يك مريض در
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  شود  بنابراين اگر كسى خواست همانند طاب معاالج   رساند كه جايگاه موضوعات مرتباً عوض مى مطلب مى

  اصول فرقنسخه بدهد، در اسالم عدل تحققى با عدل التزامى تفاوت عمده دارد  در التزامى ادراك ما با علم 

 اى بايد داد  گويد االن بايستى چه نسخه اش اين است كه مى كند، تحققى مى

 شود  بنابراين تخصيص دادن هر چيزى در جاى خودش اوالً متناسب با مراحل كمال عوض مى

 اشكال به تعريف عدل )وضى كل شأ فى موضعه( - 8/1/3

 كند  آقاى عليپور: يعنى هم جا و هم موضوع تغيير مى

علام،    مربوط به زمانى اسات كاه سانخ   « وضى كل شأ فى موضعه»)ج(: اشكال دوم: نسبت تعريف از عدل: 

 شود هار چيازى كاه باد     بينند  هر چيزى كه براى قرب الزم باشد واجب مى مطل  است و اول و آخر را مى

ست  روشن است الحصول براى فهم از وحى ا شود كه سنخ علم تدريجى باشد حرام شود  اما گاهى گفته مى

 توان چنين تعريفى را ارائه نمود  توان زد  لذا ديگر از عدل نمى اين حرف را نمى  كه

 توان شناخت  )س(: نه موضوع و نه جايش را فى حد ذاته مى

فارد    )ج(: حتى اگر شناسائى هم شود هر زمان يكسان نيست  به عبارت ديگر از يك طرف انفعال است كاه 

كند از طرف ديگر هم مقدسى و تحجر است كاه حتاى باه تحاوالت      ردش پيدا مىبه طرف غرب يا شرق گ

شاده   كند كه چه زمانى بر مبناى اخباريين و چه زمانى بر مبناى اصوليين عمل مى اجتهاد هم توجه نمى خود

 چه قوانينى عوض شده است  است و

  ضاى در مرحلاه توساعه   مو - 1« وضى كال شاأ فاى موضاعه    »شود  پس در تعريف مورد عدالت كه گفته مى

  شود  بلاه در اينكاه عادل چيسات، تناسابات تكامال مطارح        اجتماعى چيست؟ محور، توسعه اجتماعى مى

 - 3در بخش تكوين محق  است  « موضعه وضى كل شأ فى» - 2شود   شود، يك چيز ثابت و فيكس نمى مى

  ف محتمل غيار از معاارفى  توصيف عدل در بخش التزامى غير از بخش تحققى است  توصيف عدل در معار



 ····························································································  554 

  خواهد  بلكه نظامش يعنى شود  چون در اين صورت نظام حقيقى مى است كه موضى امور در نظام معين نمى

 كنند  اصل منزلت و مكان را انتزاعى فرض مى

حلقاات،   اند بايستى استنباط نظام بشود و لكان ايشاان در   متأخر المتأخرين مانند )مرحوم شهيد صدر( گفته

بخواهاد    ى را تأسيس نكرده كه به حجيت برساند تا بتواند نظام احكام را استنباط نماياد  اينكاه كساى   اصول

كه  چهار تا حكم را قياس كند تا ببيند آيا براى تنظيم، كار اصل است يا سرمايه و يا ابزار، حتماً قياسى است

  پذيرش باشند  البتاه ممكان اسات    براى هيچ باسوادى قابل پذيرش نيست  ممكن است در ميان عوامها قابل

 عوام در يك علم، عالم علم آخر باشد مثالً ممكن است دانشجويان در علم حوزه عوام باشاند هار چناد در   

 صنعت، رياضى و    عالم باشند 

« ارزش»  مسئله توازن )عدالت( و از طرفى مسئله« مديريت اجتماعى اقتصادى»اصوالً از يك طرف در بحث 

 روشن بشوند  هللانشأااند كه  مطرح

 به چه مفهومى است؟« مديريت اجتماعى»االسالم رضايى:  حجت 

 )ج(: مديريت اجتماعى آيا در مفهوم چارت اداره است يا در مفهوم سازمان اداره كننده؟

  بررسى معناى مديريت در سه سطر جدول - 9

 نيست   در نتيجه بحث توسعه مطرح )س(: با توجه به اينكه اين سطر )سطر دوم( سطر توازن و عدالت است

 )ج(: در اينجا دولت نيست كه ضامن توسعه است، اما در سطر اول، دولت ضامن توسعه است 

 شود  )س(: در اين سطر از ساختارهاى مديريتى درون دولت بحث مى

 شود مديريت اجتماعى آن چگونه است؟ )ج(: خير، درون جامعه  وقتى درون جامعه آمد سؤال مى

تولى در  اى عليپور: يك مطلبى بنظر فراموش شده است چون در بحثهايى كه در سطح مشاركت مطرح بودآق

  رسد اين ساطرى اسات كاه دولات در آن     سطح اول و واليت هم در سطح دوم ذكر شد  بر عكس بنظر مى
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  موضوعيت دارد حتى بحث مفصلى نيز صورت گرفت كه در مقام تحق ، تاولى اول اسات يعناى مشااركت    

  يابد آنگااه دولات اعماال حاكميات     شود، و دولت بر اساس خواست ملت تشكيل مى اجتماعى اول واقى مى

 كند  پس سطح دوم سطح دولت است  مى

 )ج(: سطح سوم چه خواهد بود؟

رابطاه   )س(: رابطه بين دولت و ملت است  اگر باال ملت و پائين دولت فرض شوند ديگر سطح سوم حتمااً 

 خواهد بود كه سطح كارشناسى و مباشرت است  بين ملت و دولت

باراى    )ج(: در سطر آخر، ارضأ نياز فردى نوشته شده حال اين مطلب به اين معناست كه كارشناسان بايستى

 خودشان كار كنند؟!

 آيد؟ سؤال ديگر: آيا كالً دولت در سطر دوم مى

 به خدمات دولتى باشد تواند طب  منط  حاكم بر بحث، متناظر  )س(: مديريت اجتماعى مى

  رساند عماوم   آيد: خدمات دولتى به لحاظ كسانى كه باه آنهاا خادمت ماى     )ج(: خدمات دولتى در اينجا مى

رسانى است، نظام دولت است حاال كادام غارض     كند و مكلف به خدمت اند  اما كسى كه خدمت مى جامعه

 است؟ شما

 شود  ه مى)س(: نظام دولت از منظر نظام اقتصادى و صنعتى مالحظ

 )ج(: آيا خدمت دهنده مد نظر است يا خدمت گيرنده؟

 )س(: خدمت دهنده 

 شود  پس باالى آن نبايستى چيزى نوشته شود كه ربطى به دولت داشته باشد؟ )ج(: كه دولت مى

 تواند اينجا چيزى نوشته شود كاه باا دولات ارتبااط     ارتباط از همديگر باشند؟ مى )س(: آيا لزوماً بايستى بى

 داشته باشد 
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بنده باا    )ج(: شكى ندارد كه بايستى ارتباط داشته باشد ولى اين ارتباط از چه قبيل است؟ آيا از قبيل صحبت

 كسانى است كه االن زائر حضرت رضا)ع( هستند؟!

 )س(: قاعدتاً بايستى ارتباط بسيار كمى داشته باشند 

 اند يا خير؟ دولت)ج(: آيا سازمان صنعتى و سازمان اقتصادى جز دستگاه 

 اند  )س(: مربوط به دستگاه دولت

كاه    )ج(: الگوهاى اقتصادى است و الگوى سازمان صنعتى نيز مربوط به دستگاه دولت است  حاال بر فارض 

 گيرنده از دولت يا اقشاار مختلاف اجتمااعى ياا     به يك نحو ديگرى نيز مالحظه شد يعنى اينجا طبقات بهره

 صفهاى مختلف توليد   

 االسالم رضايى: اصناف بود  ت حج

است  شود، ارزش آن مربوط به اينجا )ج(: بحثى نيست در اينكه بگوئيد اقتصاد ايران از سه بخش تشكيل مى

 ورى آن هم اينجاست  اش اينجاست و بهره و اقامه كننده

 آقاى عليپور: اين بحث اخير روشن نيست 

  م اقامه كننده مديريت در سطح توسعهنظام ارزش مديريت، تناسبات مديريت و نظا - 9/1

  مربوط به سطر اول جدول

  سيساتم اقاماه  »و در خانه ساوم هام   « تناسبات مديريت»)ج(: ارزش در خانه اول سطر اول و در خانه دوم، 

گوياد ماثالً    قرار دارند و اينجا هم طبقاتى اعم از خود دولت و ديگرانند  يعنى تخصيص ميدهد و مى« كننده

   متمركز است 55كز يا متمر  35

  سطح توازن مربوط به دولت و سازمانها و نهادهاى صنفى - 9/2

 )س(: يعنى كل مديريت اجتماعى اعم از دولتى، تعاونى، خيريه و خصوصى 
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است   يعنى نبايستى دولت بدليل اينكه قدرت اقامه كردن دارد و مركز قدرت ;)ج(: كه بايستى در توازن باشد

 كند   سهم دولتى باشد  بلكه بايستى در اينجا معناى عدل را متناسب با مراحل تكامل تمامبگويد بيشترين 

 )س(: يعنى اقتدار فرهنگى است 

باياد   اى از رشد مثالً گويد متناسب اين مرحله )ج(: خير، اقتصادى است  فرضاً اگر دستگاهى داشته باشد مى

شايب    گويند چون ند چرا عدل اين چنين است؟ مىپرس   خصوصى باشد  مى25  تعاونى و 55  دولتى، 35

عمليات   در اين است كه در اين مرحله اوقاف در مسئله تعاون اصل قرار بگيرد، دين هم در انگيزش گردش

گوناه:   گيرد ولاى باه دو   اصل قرار گيرد و بايد غير دولتى هم باشد  دين در دستگاه دولت هم محور قرار مى

 دين در ارائه خدمات دين در توسعه اجتماعى و 

عبارتست   )س(: اينكه فرهنگى بيان شد، به اين دليل است كه اينجا موضوعش توازن است اما خود مديريت

انجاام    گيرد بلكاه اعماال اقتادار فرهنگاى     از اعمال اقتدار  در بخش توازن اعمال اقتدار سياسى صورت نمى

 شود  مى

 است )ج(: اگر مراد تناظر به فرهنگ باشد درست 

 )س(: يعنى بوسيله ايجاد مدلهاى خاصى، نوعى از موازنه در جامعه ايجاد شود 

 تواند فرهنگى باشد  شود، ديدنش فرهنگى است اما اجرا كردنش نمى )ج(: مشاهده مى

 شود ناشى از اقتدار فرهنگى است  )س(: اما اقتدارى كه بوسيله آن اعمال قدرت مى

 أ اقتدار، فرهنگ جامعه است، و در همه جواماى نياز ايان چناين اسات      )ج(: اشكال ندارد كسى بگويد منش

 اى نيست كه پايگاهش به تعلقات نظام يافته برنگردد  جامعه

  مفهوم عدالت به معناى تناسبات جهت تكامل بر مبناى نظام واليت - 15

 آقاى دانش كاظمى: در مورد عدالت نقض آن بيان شد اما اثباتى آن بيان نشده است 
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  اسات و ماا هام باراى    « تناسبات جهات تكامال  »شود كه همان  ج(: براى عدل حتماً تعريفى اثباتى بيان مى)

  فلسافه »تعريف جهت تكامل و هم براى حركت تكاملى نظر خاص خود را داريم  مهمتر از همه، فلسفه ماا  

ساتراتژيك معاين   است نه فلسفه چرائى و چيستى  بادنبال آن باراى تكامال خاط ا    « فلسفه شدن»و « تكامل

هام   ;شاود  آنگاه متناسب با هر مرحله، عدل در همان مرحله به صاورت كم اى و كيفاى معاين ماى      كنيم  مى

هم براى زن و مرد )كليه آحاد جامعه( و هم براى دولت، صنف و گروه، كيفيات و كميات    گيرد  صورت مى

 شود  عدالت معين مى

  است قرمز كنم ديگر خودكار قبلى نيست  آنچاه كاه درك  )س(: مثالً اگر من داخل خودكار را كه رنگ آبى 

 شد، يك چيز متغير است 

مركبى  )ج(: خير يك زمانى قلمدان وجود داشت حاال هم وجود دارد، اين قلم تراشى داشت و قدزن، ليقه و

 كاار  داشت  براى نوشتن يك چند صفحه نيز حتماً بايد يك بار و يا دو بار تراشيده بشود و آنگاه شاروع باه  

كند دست و اعصاب فرد هم بايستى عادت كرده باشد تا بخواهاد تنظايم كناد  باا ياك چرخشاى مالحظاه        

كناد  حااال    آيناد و عالئام نگارشاى را درسات ماى      مداد آنگاه خودكار و خودنويس و    بوجود مى شود مى

نگارشاى بخاش    گاويم االن عالئام   نويساند  ماى   گوئيد حروفى كه مى نگارشى چيست؟ مى  گويند عالئم مى

كنند كه اصالً الفبايش آن نيست نقطه آبتيمم چه هستند؟ نقطه آبتايمم   خطوطى معنا مى  اصطالحى آنرا با يك

 كند  اى معنا مى در خالصه غير كلمه گاهى چندين صفحه را

نوشتارى   دهد و اصالً عالئم دهد  در كامپيوتر فقط دكمه فشار مى اش را بوسيله كامپيوتر انجام مى حاال نمونه

تغييار    دهد  حاال اگر كسى گفت ابزار عالئم نگارشى بوسيله ترسيم همان خط هم نيست فقط يك فرمان مى

  ورى از آن فرق پيدا كرده است كسى بايد در مقياس خرد باياد مالحظاه   گوئيد اصالً نحوه بهره پيدا كرده مى

دهم يا اينكه قلمى را بكشم در هر دو من هستم؟ اى را فشار ب كند و بگويد چه فرقى دارد منطقاً كه من دكمه
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تواند فوراً يك حرفى را آن طرف دنيا بفرستد و پاساخ نياز    دهد، مى هنگاميكه شخص دكمه را فشار مى  ولى

 كند   دريافت

  بنابراين ارتباطاتى را كه اين قلم و كاغذ تحويل ميدهد غير از ارتباطات قلام و كاغاذ ميخاى اسات  عالئام     

 مانى روى خشت بوده است، اگر بنا بود، يك خط ميخى ثبت بشود بعد در كوره بگذارند بپزند ازنگارشى ز

اينكه عالئم نگارشى هر شكل را ندارند از اينكه مفاهيم حرف و ادبيات دارد، البته منط  محال است رشدى 

  ام تحويل بدهد  مفهاوم تواند در ارتباطات انجام بدهد با عالئم نگارشى روى خشت خ كه در كامپيوتر مى را

 كند  پذير است  حساسيتهاى افراد هم فرق پيدا مى جايگاه عالئم نگارشى و عالئم صوتى تحول

چه؟   دهد؟ يعنى، جوهرش عوض شد رفرمش است، رفرمش عوض شد يعنى اين نقد چه چيزى را نشان مى

 آيد ديگر آن عالئم و آن نوع ابازار  مىاش را بهتر كنيد و    ولى در آن تحول  يعنى جوهرش بهتر شد، ساچمه

 كنار رفت 

  گيرناد اشاكال نادارد  غارض ايان اسات كاه آن كاامپيوتر در تحاوالت          )س(: ولى جاى خودشان قرار مى

 دهند  تكنولوژى كارى را در جاى خودشان انجام مى

 )ج(: كه قلم انجام ميداد؟

  )س(: نه عدالت همين است كه دارد كار خودش را انجام ميدهد

بود  سوز سؤال كرد  اگر قرار توان در باب پى توانست اين باشد  عين اين را مى )ج(: كارش در زمان قبل نمى

سوز گياهى يا حيوانى روشن كند محال بود كه بتواناد كارهاايى را كاه االن     سوز و چراغهاى روغن كسى پى

توان انجاام   كه يك كارهاى بيشترى را مىدهند، انجام دهند حاال جريان الكتريسته وجود دارد  انجام مى شبها

 كدام در جاى خودش محترم است اما هم موضوعش و هم جايگاهش عوض نشده است  داد  هر

 شود  )س(: اما االن امروز اين موضوع در جاى خودش استفاده مى
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 ؟ آياا توان گفت برق به روساتا بادهيم ياا خيار     )ج(: در جاى خود يعنى چه؟! كسى كه متوجه نيست آيا مى

  اش جايش هست يا خير؟ در خيابان آفريقا به هر مغازه هر چه پول دارد بدهد و هر قدر صالح ديد در مغازه

 المپ مصرف كند يا بايد گفت يك سقف دارد  جاى خود يعنى چه؟ آيا كاخ معاويه هم جاى خود بود؟

 شد  )س(: به خاطر همين مطلب عدالت رعايت نمى

 ستى كم و كيف هر چيزى برايش تعريف شده باشد شود پس باي )ج(: اگر نمى

 )س(: هم جايگاهش مشخص باشد 

  تعيين جايگاه بر اساس جريان تكامل - 15/1

معنايش اين   )ج(: جايگاه بر اساس جريان تكامل بايستى معين بشود نه جايگاه مبهم  جايگاه بر اساس تكامل

 شود است كه محور داشته باشد و تناسبات آن محور معين ب

 )س(: اما تعريف تغيير نكرد 

هايچ    اش معنا ذكر نمائيم، البته كلماه  81معنا تا  21)ج(: بله بهتر است يك كلمه را تعميم دهيم و حداقل به 

 تغييرى نكرده است ولى آيا مفهومش التزامى است يا مفهومش محتمل است و يا مفهومش محق  است؟

 شود اما تعريفش احتماالً    اين تعريف ارائه مى )س(: صد در صد با پيشفرض تكامل و تغيير

  سطوح تعريف از عدالت - 15/2

« موضاعه   وضى كال شاأ فاى   »توان ارائه كرد: يك تعريف در جامعه رايج است و آن  )ج(: بله سه تعريف مى

 است 

  عدل به معناى تعيين جاى هر شأ بر اساس مكانش - 15/2/1

 شاود  يزى سر جاى خودش بايد قرار بگيرد بعد از فالسفه ساؤال ماى  گويند: يعنى هر چ در تعريف عدل مى

 گويند مكان يك امرى انتزاعى است  مكان يعنى چه؟ مى



534  ····························································································································································  

  عدل در معناى دوم به تعيين منزلت هر شأ بر اساس تالئم با فطرت - 15/2/2

  فالسافه گويند پساند و تالئام باا فطارت اسااس اسات  ولاى         شود چيست؟ مى و بعد از متكلمين سؤال مى

  اش به شأ آخار  وقتاى از متكلماين    گويند اصالً جا و منزلت انتزاعى است و اصل خودش است نه اضافه مى

 بيناد ماتالئم باا    گويند اينكه يك تابلو را انسان زيبا مى سؤال شود نظرشان درباره جاى يك چيز چيست؟ مى

 كند  كند زشتى را هم فطرت تعريف مى فطرت است، جا را تعريف مى

  ناكارآمد بودن دو تعريف از عدل در تنظيم ضابطه كمى و كيفى كارشناسى - 15/2/3

  خواهد ضاابطه كماى و كيفاى    خورد  كارشناس مى ولى هيچ يك از اين دو تعريف به درد كارشناس در نمى

يادا  براى تنظيم كردن داشته باشد  نسبت به صنعت به بايد معلوم شود كه آخر كار آيا به آن ارز تخصايص پ 

گويد ذوب آهن از  حاال فردى كه از كارخانه ذوب آهن آمده است مى«  موضعه وضى كل شأ فى»خير   كند يا

گوئيد احترام شما الزم است  بعاد يكاى از    مادر است و اين تعداد صنايى به آن وابسته است، شما مى  صنايى

شوند  آهنهاى وزارت صنايى، تراكتور مىگويد من اگر نباشم خيابان آهن پاره است  آيد و مى مى وزارت نيرو

گاوئيم شاما از هماه     خورد، حاال به ايشان هم مى نباشد آهن پاره و زمين خشك به درد نمى اگر آب در كار

چرخاد، شاريان حيااتى     گويد اگر صنعت نباشاد كشااورزى نماى    آيد و مى ديگرى مى بهتر هستيد  روز بعد

ا از همه مهمتر هستيد اينكه شخص اينگونه برخورد كند هر كه گوئيم شم است  مى  صنعت امروز الكترونيك

 توان تخصيص داد؟ هستى، با اين حال چگونه مى آمد بگويد تو از همه مهمتر

  عدالت به معناى مالحظه منزلت و جايگاه در جريان تكامل - 15/2/4

بلكاه   دولت نيست  گويد تخصيص براى داخل المال در دست شما است  الگوى تخصيص مى حاال پول بيت

تاوان   مى پرسد آيا بناست بنده دستور ايجاد الگو را بدهم كه فردى بر اساس تخصصش ايجاد كند  ايشان مى
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پايگااه    گويم براى عادل  چراكاه   گويد براى چه؟ مى گويم ببين كدام مهمتر است؟ مى يك نسبتهايى داد؟ مى

 خواهيد  شما چه نسبتهايى را مى عدالت حتماً در جريان تكامل معنا بشود تا معلوم شود

  بندى معناى عدالت جمى - 15/2/5

 اساساً داراى سه تفسير است:« وضى كل شأ فى موضعه»پس 

  تفسير فالسفه )تفسير نظرى بين مسلمين( در اين تفسير مكان و منزلت امرى اعتبارى و انتزاعاى اسات   - 1

مفهوم حقيقى همانطور كه در بحث زيباايى و زشاتى   يعنى هم انتزاعى است و هم انتزاعش اعتبارى است نه 

 گوئيد  همين را مى  هم

چيزهاايى    گويند تالئم بين اجزأ و فطرتى كه خدا خل  كرده است  انسان ياك  از موضى متكلمين كه مى - 2

 پسندد، پايگاه عقل عملى، پسند است نه استبداد  را مى

ماثالً   شاود  فرد است آيا براى همه مساوى تقسيم ماى خواهد تخصيص بدهد  پول دست  كار اجرائى مى - 3

  شود و هر مقادار پاول داريام تقسايم     براى هر يك از وزير صنايى، كشاورزى، نيرو و    به تساوى تقسيم مى

گوسافند و ياا شاتر     45فهمند كه  كنيم؟! يا بايستى يك نظام و نصابى داشته باشيم؟ نصاب زكات را همه مى

المال الزم است  در رساله هم كامالً نوشته شده است  اما نصابى كه براى تقسيم بيتشود و  چقدر مى  زكاتش

شاود    است؟ در آن صورت فقط تنها مال نيست بلكه امكانات مالى نيز كه در اختيار است را شامل ماى   كدام

انيد بدهيد    اينكاه بار   تو توانيد بدهيد، اطالع مى توانيد بدهيد، اختيار مى تواند بدهيد منبى طبيعى مى مى  زمين

كنياد ولاى اينهاا از جااى ديگار       گويند و شما تكرار مى سال دارند مى 22عدل باشد همان چيزى كه   اساس

جهتى ندارد، براى اينكه مقدسات تنبل اسات، حتمااً عادل در كمونيساتى و عادل در اساالم         آورند علم مى

ارى تفاوت دارد  عدل كمونيساتى قطعااً در اساالم    د همينطور عدل در اسالم، عدل در سرمايه تفاوت دارد و

دارى فارق دارد  عادل در    آن بايد منصوب به وحى باشد و عدل اسالم با عدل در سرمايه  ظلم است  حقيقى
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دهد و كرامت انسانى را هام شاديداً تحقيار     در منزله شأ براى خريد و فروش قرار مى دارى انسان را سرمايه

كارى يك اهلى و صاحبى دارد و يك دستگاه است مثال سااعت اقتصااد دنياا را      هرگويند  كند  اينكه مى مى

 نشينيم تا سعادت دنيا و آخرت را آمريكا معلوم كند  مى  بچرخاند، بنابراين ما هم

 گويند اين درصد مال شما و اين درصد مال ديگرى است  )س(: در عدالت مى

 آنها معين گاردد كاه در اداره جامعاه چگوناه باياد باشاد؟       )ج(: در امور تجديدى، تشويقى و    بايستى پايه

 سازمان اقامه كننده چگونه جامعه را اداره كند؟

  آورد يعنى هار كساى كاه مشااركت او در نظاام      )س(: آيا درصدها را از آن نظام مشاركت باالئى بدست مى

 ارزشى بيشتر باشد و مقبوليت   

شاد    اى نظام ارزشى كمونيستى شود  اگر جامعه م كمونيست مى)ج(: اگر نظام ارزشى كمونيستى شد اينجا ه

 گويند به حاداكثر  دارى شد مى ديگر كار اجتماعاً الزم يا مديريت حزبى پس از تقسيمات است و اگر سرمايه

 شود  بر اين اساس است  ولى اگر اسالم شد طبيعى است كه چنين مى 4ورى در اين  رساندن بهره

  دارى، از ايان  كه هيچ فرقى ندارد چاه كمونيساتى، چاه اساالمى و چاه سارمايه      )س(: عرض من اين است 

 آيد  قسمت، ارزشها بدست مى

حضارت در   بن ابيطالب)ع( نشود )ج(: پشتوانه تحق  است  پشتوانه تحق ، مشاركت است  اگر بيعت با على

خاواهيم   ماى  ارزشاها را  نشيند، تحق ، مشاركت است، مشاركت شد مردم با هم شدند گفتند ما اين خانه مى

كاه نظاام     اى كند و كار مقدسين و منفعلين از غرب و شرق بجاى رسيد جامعه حاال بسترش چگونه تغيير مى

درست   دارى برايش كند اگر بگوئيم اسالم خطا است بستر سرمايه ارزشى آن اسالمى شده بود جوان خيال مى

حنسايتى و   ا مساوى كرده است در تمايالت هاويتى و كرديم، كليه انگيزشهاى سياسى فرهنگى و اقتصادى ر

خياال    مالى    فضاى پرورشى ديگرى برايش فراهم شده است و اين فضا را مقدسين درست كردناد، كساى  
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  كند كه ماهواره اين كار را كرده است نادرست است، از همه مهمتر حوزه گفته است كه دانشاگاه ربطاى باه   

 باشد! دين ندارد بگذاريد تخصصها درست

 «العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»

« اقتصااد تعااونى  »لذا ما از اول تلقى ديگرى داشتيم كه اگر به نوارهاى مجلس خبرگان مربوط به بحث  -1 

شوند، ما در آنجا صحبت كرديم و اصرار كرديم كه حتماً قيد اسالمى در تعاونى باشد  در آنجا يكى   مراجعه

كناى؟ گفاتم:    را ذكر ماى « اسالمى»بلند شد و گفت: چرا قيد  -باشد  مرجى تقليد نيز مى فعالً كه –از آقايان 

عوض كنم  گفت: ما از اول كار ذكر كرديم كه همه چياز باياد بار اسااس      خواهم ماهيت آنرا براى اينكه مى

امضأ شاد  « نى اسالمىتعاو»ماهيتش تعاونى اسالمى باشد  البته   اسالم باشد  من گفتم خير، خود عقد بايستى

كردند بر محدوده اسالم است در حاليكاه ماا    خيال مى ولى چندان توجه نداشتند كه اين امر به چه معناست 

 گفتيم ماهيتش ماهيت اسالمى است  مى

بهرحال ما االن نيز قايل هستيم كه اقتصاد سه دسته است: دولتاى، تعااونى و خصوصاى  اينكاه دچاار ياك       

كنند، مربوط باه عادم    دارى مى ند يعنى مدتى سوسياليستى كردند و حاال هم دارند سرمايها هم شده  غفلتهايى

 است   توجه به اين مسئله

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

  برنامه و برنامه اجتماعى در سطح توازنتبيين مفهوم مديريت اجتماعى، الگوى عنوان جلسه: 

 04جلسه 

  فهرست مطالب

 3    تشريح مفهوم الگوى برنامه اجتماعى در جدول ارزيابى صنعت - 1

 3   ريزى از منابى موجود تعريف برنامه و برنامه - 1/1

 4    ريزى انواع برنامه - 1/2

 4   تبيين مفهوم برنامه )دستور فعل سازمان( - 1/3

 5    تفاوت فعل فرد با فعل سازمان - 1/3/1

 5    ضرورى بودن مراحل براى تبديل يك موضوع در فعل سازمان - 1/3/2

 6    تنظيم و بهينه برنامه در قالب مدل - 1/4

 6    قابل محاسبه بودن كيف فعل )كيف اختيار( در برنامه - 1/5

 8    قابليت تنظيم نمودن تناسبات فعل - 1/5/1

 9    وى برنامه اجتماعى به معناى تناسبات، نظام نسبتها و ضرائب فنى در تخصيصالگ - 1/6

 9    برنامه اجتماعى به معناى مجموعه افعال سازمان به صورت متوازى و متوالى براى پيدايش تغييرات - 2

 9    تشريح تمثيلى الگوى برنامه اجتماعى - 3

 9   امنيت سرمايه )الگو برنامه(تعيين محدوده برنامه اقتصادى بر پايه  - 3/1

 15    دارى لوازم تعريف امنيت سرمايه بر پايه مدل سرمايه - 3/1/1

تعيين محدوده بخشهاى سه گانه دولتى، تعاونى و خصوصى بر اساس اصل قرار دادن انگيزه الهاى در   - 3/2

 11    فعاليتهاى اقتصادى

 12    ضرائب فنى تخصيص و مدل تخصيص مقدورات مديريت بر ساختارهاى اجتماعى از طري  تنظيم - 4

 13    گذارى و قانونگذارى مديريت بر ساختارهاى اجتماعى از طري  كيفيت - 4/1

 13    پرسش و پاسخ - 5

 13    اختصاص اجراى خدمات دولتى به مرحله برنامه - 5/1
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 14   روظيفه دولت در برنامه نظارت و تنظيم جهتگيرى و ارائه الگوى كا - 5/2

 14   وظيفه تعاونيها حل معضالت موضوعى و خرد - 5/3

 15    اى مديريت بر ساختارهاى اجتماعى منزلت قانونگذارى و تخصيصهاى عمومى غير برنامه - 5/4

 15    الگوى برنامه اجتماعى به معناى تناسبات در تخصيص - 5/5

    افعال خاص با مبالغ خااص در زماان خااص    برنامه اجتماعى به معناى معين شدن ضرايب در تنظيم - 5/6

16 

 16    تشريح مفهوم برنامه عملياتى و رابطه آن با برنامه - 5/1

 11    سازى تعريف از كمال پايگاه بهينه - 5/8

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  لهاشمىا االسالم والمسلمين حسينى حجت استاد و مشاور عالى : حضرت  - 1

  االسالم رضائى حجت مدير و مجرى طرح :  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 دانش كاظمى و مهدى اسالمى  -كارشناسان طرح : آقايان عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/15/11تاريخ جلسه : 

 51شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : تنظيماسامى 

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

  االسالم رضائى حجت عنوانگذار و كنترل نهائى : 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/11/21تاريخ تنظيم : 

  نشر از : گروه پژوهشهاى كاربردى

 1319/11/22تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

  االسالم رضايى: در جلسه قبل بحث از تشريح مديريت اجتمااعى در ساطر دوم از جادول اوصااف     حجت 

  ارزيابى صنعت در مقياس توازن ارضأ نياز گروهى بود  همچنين تفاوت مدي ريت اجتماعى با سازمان اجتماع

نجا بيان شد كه سازمان اجتماعى سازمانى اسات كاه اقاماه كنناده كلي اه      در سطر اول جدول مطرح شد  در آ

است و اين غير از فعل سازمان است  در سطر دوم جدول )مديريت اجتماعى(، فعل سازمان بررسى   تكاليف

البته بايستى توجه داشت كه فعل ساازمان در ساه ساطح دولات، گروههاا )ياا اصاناف( و بخاش          گردد  مى

 شود  مى  خصوصى بررسى

  تشريح مفهوم الگوى برنامه اجتماعى در جدول ارزيابى صنعت - 1

بخاطر  چيست؟« الگوى برنامه اجتماعى»ادامه بحث در تشريح خانه دوم جدول در سطر دوم بود يعنى اينكه 

 پيش زمينه براى ورود به بحث، چند تعريف راجى به خود برناماه از بحثهااى فرهنگساتان و هام چناين از     

 اند كه به اين شرح است: روز استخراج شدهبحثهاى 

 ريزى از منابى موجود تعريف برنامه و برنامه - 1/1

  افزارى بزرگ براى جامعه است كه مقدورات جامعه به وسيله آن، موانى تكامل را بار طارف   برنامه، نرم» - 1

  اعى در حلّ موانى تكامال مراد از برنامه به كارگيرى مقدورات اجتم»-2«  بخشد كرده و تكامل را سرعت مى

 «:اجتماعى است كه داراى معانى متعددى است و به كار گرفته شده است

موضاوع    برنامه براى تبديل ياك »ب: « شود برنامه به ابزار تنظيم فعاليتهاى اجتماعى سازمان تعريف مى»الف:

 ونااگون ماورد  شود، موضوعى كه مرتّب باوده و باياد از جهاات گ    خاص به سمت هدفى خاص طراحى مى

 « تصرّف و تغيير قرار گيرد
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  تنظايم فعاليتهااى مختلاف مجموعاه باا مالحظاه      » - 3پيرامون تعريف برنامه در سطح بالندگى چنين آمده: 

گويناد  همچناين در ماورد    « برنامه در سطح بالندگى»هماهنگى دائمى و توجه به تكامل روش و موضوع را 

ريزى يعنى تنظيم افعالى كه بايد به صورت موازى يا متوالى باراى   رنامهب» - 4ريزى گفته شده:  برنامه  تعريف

البته براى برنامه در سطح خرد هام  «  سازمان در انجام وظايف آن در قبال جامعه صورت پذيرد  توفي  يافتن

 اند  گرفته  تعاريفى انجام

 االسالم والمسلمين حسينى: مأخذ تعاريفى كه ذكر كرديد كدامند؟ حجت 

جملاه   : بعضى از آنها از مباحث فرهنگستان علوم اسالمى و بعضى از فرهنگ اصاطالحات موجاود از  )س(

  ابازار باه كاارگيرى مقادورات در جهات     »برنامه خرد عبارت است از  - 5نقل شده است  « مازيار»فرهنگ 

  ه واحد آن باوده باشد  منظور از مقدورات، كليه امكانات و توانايى هايى است كه جامع رسيدن به اهداف مى

 « است

  ريزى انواع برنامه - 1/2

  ريازى پوياا و همچناين برناماه     ريزى انواعى دارد از جمله خطّى، استراتژيك، بلند مد ت يا برنامه البته برنامه

نويسى هستند  اينها كالً مطالبى بودند كه در مورد خود برنامه بايد تشريح شود  ياك   ريزى عملياتى و برنامه

است كه برنامه ظااهراً از الگاوى   « الگوى برنامه اجتماعى»و يك قيد بعد از برنامه داريم  يعنى يكى  قبل قيد

 مؤخر است يعنى الگوى برنامه مقد م بر برنامه است   برنامه

 تبيين مفهوم برنامه )دستور فعل سازمان( - 1/3

تنظيم   اند كه به معناى رد به كار گرفته)ج(: برنامه يا دستور فعل سازمان چيست؟ گاهى برنامه را براى فعل ف

  شود كاامالً تفااوت   فعل و كار فرد است  اين معنا با معنايى از برنامه كه در مورد فعل سازمان بكار گرفته مى

 دارد 
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  تفاوت فعل فرد با فعل سازمان - 1/3/1

وجود   باض كه در مورد او همتواند كارهاى متعددى انجام دهد و امكان انبساط و انق فرد، در زمان واحد نمى

بيشاتر   تواند تعداد محورهاى موازى عمليااتى را  توان گفت اگر مقدورات زياد باشد فرد مى ندارد  يعنى نمى

 تواناد تعاداد   كند و به حداكثر برساند مگر امورى كه متوالى انجام بگيرد  و اگار مقادورات كام باشاد، ماى     

 محورها را به حداقل رساند 

بتوانيم  ن يك حداقل و حداكثر، قدرت ما نور داريم  اين گونه نيست كه اگر مقدورات زياد باشددر برنامه بي

كارهاا    همه آنهارا به صورت موازى انجام دهيم و اين گونه هم نيست كه اگر مقدورات نباشد ما بتوانيم همه

شود  مى  سازمان بودن خارجرا در برنامه به صورت متوالى قرار بدهيم  چون در اين صورت ديگر سازمان از 

 گيارد  پاس ياك حاداقل و حاداكثر در برناماه بخااطر        اى انجاام نماى   و نيز يك كار جمعى و سازمان ياقته

 محدودي ت مقدورات وجود دارد 

   ضرورى بودن مراحل براى تبديل يك موضوع در فعل سازمان - 1/3/2

بايساتى   عنوان مفعول فعل ساازمان مطارح اسات    از طرف ديگر در برنامه،موضوع متغي ر، )موضوع فعل( به 

اين   شود، تغيير خود آن موضوع مورد توجه است به دقت كرد مراحلى كه براى تبديل يك موضوع معين مى

 شود  لذا اگر تغيير مطلوب انجاام نشاود،   معنا كه زمان به تغييرات خود آن موضوع در فلوچارت تعريف مى

اند  ماثالً پاس از    به طرف بهينه كردن اصول پيشينى كه قبالً پذيرفته شدهگردد  مشروط شده و بازخور بر مى

شود، پس بايد برگردد و پس از اصالح، آن كار  به دو سطر پائين، مشروط شده و جواب منفى شده مى  آمدن

ى پس انجام دهد، بر خالف برنامه كه زمان برنامه، زمان انتزاعى است يعنى مراحلى است كه بايست  را دوباره

 ريزى شود  شدن مراحل تغيير، برنامه  از شناخته

 تفاوت فلوچارت و بيانگر فاصله بين مدل و الگو  -  1/3/3
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 پس با ايان تفااوتى را كاه باين فلوچاارت و       CPM خواهيم فاصله بين مدل و الگو را درست قايل شديم مى

به صورت عام  معادله تحويل دهاد    كنيم  كار مدل روى فلوچارت است و بايد براى كنترل تغييرات موضوع

گوئيد: در جوامى بشرى آنهايى كه حاداقل قايال باه حاداكثر رسااندن نفاى        نويسيد و مى مدل پولى مى مثالً

ريزى براى سياستهاى پولى  اين غير از برنامه ;اين گونه تنظيم كنند« چهار بازار»باشند بايد مثالً بين   شخصى

 است   يك كشور

  بهينه برنامه در قالب مدلتنظيم و  - 1/4

مقادورات،    اى پس از جواب گرفتن در مدل درست شاود يعناى   برنامه به انضمام خصوصيات خاص منطقه

شاود     عوامل درونزا و برونزايى كه در يك كشور هستند محاسبه شوند  آنگاه با توجه به آنها برناماه تنظايم  

 كه بايد قادرت پاذيرش آن تغييارات را داشاته باشاد و      دهد بينى نشده رخ مى البته گاهى يك تغييراتى پيش

تواند منفاى باشاد چاون موضاوع      تواند مثبت باشد و هم مى بتواند خودش را بهينه كند  اين تغييرات هم مى

 باشد  بيرون مى -كه كشور خودتان است  -سازمان ابتدائاً از سازمان   فعل

نقش   در برنامه ريزى جهانى سهم تأثير داريد و بدونكنيم مفروض اين است كه شما  در اينجا كه صحبت مى

  اى نيستيد ولى شما در حال اجراى برنامه براى كل جهان نيستيد  حال اگر سهم تأثير شما در دنياا باه انادازه   

  باال رفت كه توانستيد در اين سطح هم حضور داشته باشيد، سخن ديگرى است  پس از اينكه شما به اجراى

 حتماً بار  -به يك رشد و بلوغى نيز رسيده است اهلل  كه الحمد -يد، مسائلى مانند قيام انتفاضه برنامه پرداخت

  هايى را حذف كرده و صرف كارهاى ديگرى بكنيد هر چند اين برنامه شما تأثير دارد  گاهى الزم است هزينه

  مؤثر باشد كه از طريا  توساعه  ها شما را از كارهاى عمرانى فعلى باز دارد ولى در توسعه سياسى شما  هزينه

  شود  ولى مسلماً آنگونه نيست كه بالفاصله جواب سياسى، توسعه فرهنگى و اقتصادى براى شما حاصل مى

 اقتصادى بدهد 
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  دارد و در الگاوى  گيارد كاه كنتارل اماور عماومى را باه دسات        به وسيله مدلى انجام مى« بهينه برنامه»پس 

  اساساً همان الگوى تخصيص است يعنى تخصايص مقادورات باه   « الگو» دهد  مراد از تخصيص، دخالت مى

كناد و   شود  پس كار برنامه اين است كه موضوعات فعل را مالحظاه ماى   موضوعات فعل كه بعداً خردتر مى

 دهد كه در چه زمانى چه رديفى از بودجه نسبت به آن هزينه گردد  هر كدام، تخصيص مى  براى

  كيف فعل )كيف اختيار( در برنامه قابل محاسبه بودن - 1/5

است از   آنچه را كه بيان كرديم بايد درباره رفتار كيفيت و تبديل كيفيت صادق باشد  تبديل كيفيت، حتماً اعم

 گذاريم  مى« كيفيت فعل»تبديل كيفيت رفتار فيزيكى امورى كه اختيار ندارند و امورى كه اسم آن را 

اسب و نسبت باشد  كيف فعل غير از خود فاعل اسات  اختياار سار جااى     خود كيفيت بايد قابل لحاظ و تن

محفوظ است  كيف فعل يعنى آن شكل و اثرى كه فعل دارد  چگونگى فعل بايد قابل محاسبه باشد    خودش

گوئيد: فالنى فرد عادلى است، چون كيف فعل او  تواند كاشف از خود اختيار هم باشد  مثالً مى مى  كيف فعل

عالم آخرت است  اعم از اينكه اين فعل در رفتار نسبت به غير و رفتار نسبت به خود شما ظهاور   بامتناسب 

دهيد ولى اين  گوئيد فالنى آدم فاسدى است، در اين صورت از اختيار آن فرد، خبر مى يا مى پيدا كرده باشد 

 گيرد  فعل و با شاخصه كيف فعل صورت مى  اخبار از طري  كيف

 توان در كنار ساير موضوعات مالحظه كرد و در برنامه دخالات داد و آنارا   فعل را مستقيماً مىاما خود كيف 

توان كياف فعال را باه لحااظ      كم و زياد كرد همانند اثرى كه براى مقدورات ديگر وجود دارد  هم چنين مى

هاا و   توانيم انگيازه  م مىتوانيم انرژيها را محاسبه كم ى كني شد ت نيز مالحظه كرد  يعنى همانطور كه مى  نفس

 نيز محاسبه كم ى كنيم  تعلقات را

ما  اين مطلب كه كسى تصور كند عش  و ايمان نبايد به محاسبه در بيايد و يا عش  غير از عقل است، از نظر

 كند و تساليم باه ماوال نيسات و ياا اصاالً       كامالً داراى اشكال است  اين سخن كه عش  كار غير منضبط مى
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بردار نيست، غلط است  عش  به موال نبايد منشأ اين بشود كاه آنچاه    نيست و يا انضباط، تناسبانضباطپذير 

 انجام وظيفه مؤثر است، كوچك شمرده شود  بلكه بايستى عش  به موال محور جاذبه و تعلّ  باشد  در

 تواناد  لّ  به دنيا ماى تواند محور را عوض كند و فضاى جديدى از تعلّقات را ذكر كند  مثالً تع البته انسان مى

  حد ه داشته باشد و تعل  به عالم آخرت و لقأ حضرت ح  داراى يك محور ديگرى باشد  هم يك محور على

 چنين ممكن است بين آندو نيز التقاطهايى وجود داشته باشد  ولى اين سخن كه عش  قابل محاسبه نيست! و

  نبايد در اختيار خودش باشد! يك سخن نابجايى چون مثالً فرد به يك حالت شور و شوق رسيده است ديگر

  اعتنايى يا اعتناى اضافى گردد  بلكاه  است، اصوالً نبايد هيچ چيزى به دليل جاذبه موضوعى خودش منشأ بى

  بايستى محور پرستش، اساس تنظيم جهتگيرى باشد  اصالً ترويج اين سخن كه كار عاشقانه يك كاار بادون  

 (1ناپسند و غلط است ) اى است حرف بسيار محاسبه

  قابليت تنظيم نمودن تناسبات فعل - 1/5/1

بنابراين اثر فعل كيفيت و تناسب دارد و تناسبات فعل هم قابلي ت تنظيم دارد همانناد تناساباتى كاه در اشايأ     

 دارد   وجود

  نظاام واليات   كناد و رباط   البته بايستى به خاطر داشت كه نظام واليت اجتماعى فرد را در انگيزه هدايت مى

اجتماعى هم بايستى با نظام اعتقادات به درستى تبيين گردد  بايد براى متدينين اين مطلب واضح بشاود كاه   

( اين آيه مخصوص زماان ظهاور و ياا زماان خااص ديگار       2«)المسلمين سبيالً للكافرين على هلليجعل ا  لن»

ه مصداق جزئى آيه است  هيچ واليتى باالتر از اين آيه مربوط به معامله دو تاجر نيست  بلك  نيست  هم چنين

تواند ادعا كند كاه از عماوم و    فرهنگى و اقتصادى يعنى واليت توسعه كفر نيست  كسى نمى واليت سياسى،

شود  بله اگر با عينك انتزاعى و خردنگرى مالحظاه كنايم و بگاوئيم اصاالً      فهميده نمى  اطالق آيه، حكومت

ين اثرى ندارد! اينها مقدمات اعدادى خاص است كه در فرهنگ مقد ساين وجاود   مسلم الگوى برنامه كفار بر
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المللاى( سالطه و    )برناماه تجاارت باين   « گات»هستند  و الّا مثل روز روشن است كه   دارد و ضد فلسفه هم

معناى اين سخن كه ما نظام واليت نداشته باشيم اين است كه واليت بر رشاد   توسعه كفار بر مسلمين است 

سياسى ما بدست كفار بيفتد  و هيچ جرم و گناهى بدتر از پذيرش واليت كفار نيسات    قتصادى، فرهنگى وا

معناى دوست داشتن و دوست نداشتن نيست بلكه واليت به معناى سرپرستى توساعه    البته غرض از واليت

اينكه ما دوستداران دوست داشتن و دوست نداشتن هم يكى از مراتب واليت فردى است   است  واليت در

)ع( بادانيم اماا در برناماه    هللمعصومين)ع( باشيم و خود را از عاشقان و پيروان حضرت ابا عبادا  اهل بيت و

مان، اعتبار و احترام گذاشتن به ديگران و احترام پذيرفتن  كنيم و معاش خود و زن و بچه  واليت كفار زندگى

ر ناصواب است  چراكه در اين صورت همانند اهال كوفاه خاواهيم    كفار دهيم، بسيا  از ديگران را تابى برنامه

 آمد و گفت: اهل كوفه دلشان در اختيار شما و دستشان در اختيار ابن زياد است   بود  فردى خدمت حضرت

 الگوى برنامه اجتماعى به معناى تناسبات، نظام نسبتها و ضرائب فنى در تخصيص  - 1/6

 گيرد و و ضرائب فنى كه در تخصيص مقدورات نسبت به موضوعات انجام مىپس تناسبات، به نظام، نسبتها 

شاود كاه    اجتمااعى نامياده ماى   « الگوى برنامه»كند  خطوط موازى و مراحل متوالى كار سازمانى را معين مى

از مدل است  وقتى مدل تغييرات را در مقدورات مشاهده كناد، تخصايص را باه نسابت كام و زيااد         تابعى

كنيم  وقتى كه يك  ممكن است نسبت به موضوعى مقدور نداشته باشيم، آنرا از برنامه حذف مى الًكند  مث مى

 شود  فرهنگى، سياسى و اقتصادى رخ دهد، مقدورى اضافه و يا كم مى  حادثه

تار   بيناناه   اصوالً به وسيله مدل در الگوى تخصيص، تغييراتى اعمال ميگردد كه يعنى متناسب با زماان، واقاى  

 شود  يم مىتنظ

 پيدايش تغييرات   برنامه اجتماعى به معناى مجموعه افعال سازمان به صورت متوازى و متوالى براى - 2
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  مجموعه افعالى است كه سازمان به صورت متوازى و متوالى براى پيدايش تغيير در جامعه« برنامه اجتماعى»

 دهد  انجام مى

 تقدم و تأخر روشن نيست رسد اين سه عنوان از لحاظ  )س(: به نظر مى

  تشريح تمثيلى الگوى برنامه اجتماعى - 3

  گاذارى  )ج(: اگر بخواهيد ساختارهاى اجتماعى را چه با پول و چه بدون پول اداره كنيد بايساتى باا كيفيات   

 كنيد  كنيد ولى يك چيزهايى را ممنوع و يك چيزهايى را آزاد مى اداره كنيد  يعنى ابتدأ پول را خرج نمى

 تعيين محدوده برنامه اقتصادى بر پايه امنيت سرمايه )الگو برنامه( - 3/1

نااامنى    دانند الزمه اين سخن چيست  امنيت سرمايه دقيقاً هماان  زنند نمى اينكه مرتباً از امنيت سرمايه دم مى

 براى اسالم است 

 ش مااد ى نساازد آنارا محادود    گويند هر آنچه با رشد انگيز تلقى اجتماعى از امنيت سرمايه اين است كه مى

كنيد اعم از اينكه آن چيز، نظام ارزشى و يا انسان باشد، يعناى اصاالت آدم و ارزشاهايى كاه كرامات آدم را      

كنند پس چرا مرتباً از  گردد  االن كه ديگر مال كسى را مصادره نمى پرستى معنا مى دهد به نفى ماده مى  تحويل

  ميليون شغل 9گويند ما به اندازه كافى قدرت تحقير نداريم چراكه  داران مى زنند! سرمايه سرمايه دم مى  امنيت

ورى  شود لذا باين بهاره   فرمايى كه در كشور وجود دارند، اختيار كارگران آنها به دست ما سپرده نمى خويش

 دار تنازع وجود دارد  ورى سرمايه بهره كارگر و

 گوياد  دار ماى  كنم  ياك سارمايه   ه اين مطلب ارائه مىمن متناسب با وضعيت روز، توضيح مختصرى راجى ب

گوياد چاون    كشاى ماى   خواهيم نرخ يك كاال را افزايش دهيم تا سرمايه سودآور بشود، يك لولاه  همينكه مى

فالن كاال افزايش پيدا كرده است من بجاى روزى مثالً سه هزار تومان پانج هازار توماان دساتمزد را       قيمت

گويد هيچ گونه سنديكايى هم وجود ندارد تا جلو آنها را هم بگيرناد  نيسات    دار مى دهم  سرمايه مى  افزايش
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فرما هستند اين گونه عمل ميكنند  در ايان   را به آنها بزند بلكه كسانى كه داراى كارگاه خويش  كه اين حرف

از طري  باال باردن  رود  وقتى نرخ بازار كار باال رفت سودى كه بنا بود  دستمزد يكمرتبه باال مى  صورت نرخ

گويند بايستى اينها وادار بشوند تا سنديكا داشاته   رسد  بدنبال اين امر مى سرمايه برسد نمى  نرخ بازار كاال به

بردن نرخ دستمزدشان به دست خودشان نباشد و ما بتوانيم آنها را از طري  سنديكا كنترل  باشند تا ديگر باال

 كنيم 

  كارگران اجازه مصرف داده نشوند تا قدرت خريد آنهاا پاائين نگاه داشاته    اين صحبت بدين معناست كه به 

گويند  شود و آنگاه قدرت خريد سودآورى پول باال برود  يعنى امني ت سرمايه با اسارت انسان برابر شود  مى

گيارد و سارانجام نظاام اقتصاادى تشاكيل       سوبسيد بدهيد و اين هرج و مرجها باشند توليد صورت نمى اگر

برابار   15حال آنكه در چنين مواقعى بايستى بالفاصله محور انگيزه را عوض كنيد  چرا انگيازه   گردد  و نمى

برابار كاردن نارخ ماديريت      15دهياد؟   كارگران را براى تحرك و انضباط بيشتر اصل قرار ماى   كردن حقوق

و جبروت براى آقاى مدير عامال  براى اين است كه در او ايجاد انگيزه كار كند  جالل   نسبت به كارگر ساده

خان كوچك باشد و داراى حساب بانكى، ماشين و وضى زندگى باال باشد، بكان    درست كند و او مانند يك

 و نكن او جريان پيدا كند 

  دارى لوازم تعريف امنيت سرمايه بر پايه مدل سرمايه - 3/1/1

امني ات    اى انسانى نيست و اصالً باه معنااى  خالصه مفهوم امنيت سرمايه جز اسارت انسان، كرامت و ارزشه

شخصاى و    مالكيت شخصى نيست  بلكه تأمين كننده امنيت مالكيت خصوصى است  نبايستى باين مالكيات  

نيست بلكه   مالكيت خصوصى خلط كرد  مالكيت شخصى، اسالمى است اما مالكيت خصوصى اصالً اسالمى

اسالم چنين  مالكيت و مديريت را بدنبال دارد كه درضد اسالم است  مالكيت خصوصى، قدرت تفكيك بين 

كلياه   چيزى نيست  در اسالم تفكيك بين مالكيت و مديريت فقط در وقاف و اماوال دولتاى وجاود دارد و    
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 ضاد  –كه بحث آن در بخش اقتصادى خواهاد آماد    -كند  شئونى كه تمركز را در شركت و بانك ايجاد مى

صوصى همان دولت دنياپرستى و تأسيس دولات برمبنااى انگيازش    مالكيت خ امنيت مالكي ت شخصى است 

روناد كاه    اى شدن و    تا آنجا پيش مى دنياست  در ارگانيزه شدن، توسعه يافتن، شبكه  حرص نسبت به عالم

در اتحاد جماهير شوروى و يا در اياالت متحاده آمريكاا، ياك دساتگاه بسايار       اداره دنيا را به دست گيرند 

دستگاه خدمات سياسى آن باه عناوان كاارگزاران آن دساتگاه محساوب        ترى وجود دارد كه ظممقتدرتر و من

 دانند  عليه ائمه طاهرين نمى شود  و عجبا! متدينين اين دستگاه را مى

مشاكالت    امروزه مشكالت فرهنگى جهان، مشكالت چون شبهه ابن كمونه و فريد گلپايگانى نيسات  بلكاه  

 كنناد  دانند، روشن اسات كاه كاه خياال ماى      ت  اگر كسانى برنامه توسعه را نمىجهان مشكالت اداره آن اس

 دانناد محيطساازى محصاوالت،    مشكالت اعتقادى جامعه، مشكالت نظرى صرف است  ولى كسانى كه ماى 

محيطسازى ساختارهاى اجتماعى و محيطسازى مفاهيم و امضأ بكن و نكنها در جميى تخصصاها در دسات   

برند  قطعااً نسابت باه     نها هستند كه نظام پرورشى عالم را به دست گرفته و به جلو مىكسانى هستند و آ  چه

گيارد و   دهند چون ميدانند پرورش عموم جامعه در اين بستر صاورت ماى   توسعه حساسيت نشان مى  برنامه

نناد  يعناى   ك زند  از همه مهمتر پذيرش كليه شبهات را اين بستر فراهم مى غالب را اين بستر رقم مى  گرايش

نباشد آن شبه هيچ اثرى نخواهند داشت  اما متأسفانه حاال كه جمهورى اسالمى حاكم شده ناه   اگر اين بستر

اسالمى آن تا كنون به دست نيامده است  بلكه تا هناوز اكثاراً گرفتاار خردنگريهااى مقدساى        تنها مدل اداره

 ند ك تا مراتب باالتر سرايت پيدا مى  هستند كه گاهى هم اين

 رباط اسات  بلكاه مشاكل عاالم،      اصوالً اين حرف كه مشكل عالم، مساأله وهابي ات و مانناد آن اسات باى     

 عرضگى و تنبلى ما در درست كردن مدل برنامه و سخن گفتن از طرف اسالم براى اراده دنياست  بى
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انگيزه الهاى در    تعيين محدوده بخشهاى سه گانه دولتى، تعاونى و خصوصى بر اساس اصل قرار دادن - 3/2

  فعاليتهاى اقتصادى

 خواهيم محادوده هرياك از بخشاهاى خصوصاى،     اين است كه مى« امنيت سرمايه»مقصود ما از ذكر مفهوم 

تعاونى و دولتى را معين كنيم  چراكه اگر تعريف از آنها نداشته باشيد باه تعريفهااى غرباى و شارقى مباتال      

گيريد كه ايان ياك    از غرب و تعريف تعاونى را از شرق مى همانطور كه االن تعريف خصوصى را شويد  مى

كنيد  ذكر مى« تعاون اسالمى»و در قانون اساسى هم « البرّ والتقوى تعاونوا على»است  اگر گفتيد   رويه التقاطى

 كنيد، ديگر نبايستى به سرا  تعاونى شرقى برويد  بلكه بايستى را ذكر مى« قيد اسالمى»تعاون،   يعنى در نفس

را تعريف كنيد و در آن به روشنى نشان دهيد كه انگيزش الهى پشتوانه آن است مانناد  « اسالمى  مدل تعاون»

 (3اند ) خودشان را وقف اسالم كرده  بسيجيها كه

وقاف   بنابراين اگر انگيزش الهى اساس قرار گيرد مسلماً تعاونى شكست نخواهد خورد و قواعد آنهم قواعد

 معناى مصرفى فعلى آن نيست بلكه ماراد از وقاف، وقاف تاوزيعى، مصارفى، سياساى،      است  البته وقف به 

فرهنگى و اقتصادى است كه اين بحث ديگرى است  در حقيقت هياأت از تعرياف موجاودش تغييار پيادا      

بنابراين اصاالً   گردد  به بسترى براى پرورش عموم در جهت منافى عموم بر اساس اسالم تبديل مى كند و مى

مصرف، كار عرفى دولت   در عالم است  حفظ و حمايت در سطح« توحيد»صلى دولت، توسعه كلمه وظيفه ا

 است 

  مقدورات  مديريت بر ساختارهاى اجتماعى از طري  تنظيم ضرائب فنى تخصيص و مدل تخصيص - 4

اصالً  وگويد دولت بايد چه مقدار تخصيص بدهد  اگر چنين شد آنگاه مديريت بر ساختارهاى اجتماعى، مى

ائمه  وظيفه آن، رهبرى توسعه كلمه توحيد در عالم است  توسعه كلمه توحيد در عالم تا انضباط و اطاعت از

  شود و پاس از ناابودى تماامى    شود  يعنى از درگيرى نسبت به ظلم و عدل آغاز مى طاهرين)ع( را شامل مى
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  ظيفه ملّات حمايات و پشاتيبانى دولات    شود  در مقابل و شئون ظلم به مناسك شيعه حقه اثناعشرى ختم مى

 است و دولت در اين خصوص مؤظف به تنظيم و ارائه برنامه است 

در  البته امور خيراتى كه در داخل يك كشور هستند، نيز تحت اقتدار و امنيت و صيانت دولت قرار دارند  لذا

  تهيه بكند و يا شغل براى يكالحسنه تأسيس كند و يا براى فقيرى جهيزيه  اين امور ممكن است بانك قرض

جوان بيكار فراهم نمايد  ولى اكنون اواًل هيچ سازمانى نادارد  ثانياًا بساتر پارورش روحاى مناسابى فاراهم        

كه از نظر وضعيت اعتقادى و فكرى و عملى و انضباط عملى منشأ اثر باشد  ثالثاً روشن نيست كاه   شود نمى

كند تا بستر و نظارت آن باه دسات دولات و ماديريت آن باه       عمومى چگونه تخصيص پيدا  انفال و پولهاى

به عبارت ديگر تخصيص مقدورات به صورت بسيار عام به دست دولت است  البتاه   دست خود مردم باشد 

)مانند آهن، نفت و مانند آنها( كه ارزش سياسى مسقيم براى كل نظام دارد  بقيه اموال   به غير از منابى طبيعى

تحت نظارت دولت و تخصيص آن انجام بگيرد  مالكيات خصوصاى در مقيااس     انى مردم وبايد با خودگرد

محدوديتهايى كه در اسالم نسبت به آن وجود دارد، ميس ر است ولى اساالم   كارگاه و بسيار كوچك و آنهم با

 دهد  غربى اجازه نمى  هرگز مالكيت خصوصى را با تعريف

  گذارى و قانونگذارى طري  كيفيتمديريت بر ساختارهاى اجتماعى از  - 4/1

 كند  گذارى، مديريت مى اين كار را دولت از طري  كيفيت

 گذاريهاست؟ )س(: آيا منظور همان قانون

  )ج(: بله و نيز اجراى قانون يعنى هر يك از قواى قضائيه، مقنّنه و مجرياه دنباال ايان مطلاب اسات  وقتاى      

بااز    چگونه خدمات را تخصيص بدهند؟ آيا هر تاجر به خواهند خدمات بدهند بايستى مشخص باشد كه مى

توانناد تجاارت ماوفقى     ممكن است بگويند تعاونيها نمى محض اينكه  LCتواند از بانك وام بگيرد؟ كرد مى

سازى كنيد تاا موفا  شاود  چگوناه تحرياك انگيازه ساود         بهينه گويم برويد آنرا داشته باشند  بالفاصله مى



 ····························································································  500 

تواناد ماؤثر باشاد  گااهى      آنكه انگيزه حزباى بيشاتر ماى     م كار موف  است و حالتواند در انجا شخصى مى

خاطر اين است كه باراى آن الگاو نگذاشاتيد       گويند ما اين كارها را كرديم ولى شكست خورديم، اين به مى

و اياد   حزب الهى را روبروى آنهاا گذاشاته   يعنى نه كسى را پرورش داديد و نه آموزش داديد، فقط يك فرد

پارورش شخصاى، روحاى )رواناى( و       گوئيد شكست خورديم! طبيعى است كه وقتى به افراد نه مدل، نه مى

به او اعتماد داشاتيم و مادتها در     گوئيد آقاى فالنى را كه خيلى هم دهيد بعد مى اخالقى و نه نظام فكرى مى

باعث شده باه ماردم ضارر      ايناش برنيامد و  كرد! براى تجارت فرستاديم، از عهده فالن جلسات شركت مى

 برسد!

  پرسش و پاسخ - 5

 آقاى دانش كاظمى: حضرتعالى مديريت اجتماعى را از سطح تناسبات تا اجرا در ساه ساطح بياان فرمودياد    

 گيرد؟ حال اين سؤال مطرح است كه مگر اجرا در برنامه اجتماعى صورت نمى

  اختصاص اجراى خدمات دولتى به مرحله برنامه - 5/1

 كاه خارد   -گيرد و لكن اجاراى كلياه بنگاههااى خصوصاى      )ج(: اجراى خدمات دولتى در برنامه انجام مى

 گيرد ولى در دساتگاه الهاى بوسايله تعاونيهاا     داران انجام مى دارى بوسيله سرمايه در دستگاه سرمايه -هستند 

 گيرد  صورت مى

 گيرد؟ دى صورت نمى)س(: اما غرض من اين است كه آيا مرحله اجرا در دو خانه بع

 وظيفه دولت در برنامه نظارت و تنظيم جهتگيرى و ارائه الگوى كار - 5/2

معادن   )ج(: ابتدا بايستى موضوع اجرأ معين گردد  گاهى بنا هست يك شركت، منابى طبيعى كوچك )مانناد 

يك   كه مربوط به گوئيد بهتر است بجاى اين شركت، تعاونى اقدام كند  كارهايى نمك( را فعال كند  شما مى

  دهاد، دولات فقاط نظاارت     شود و تا اجراى آن هم خودش انجاام ماى   موضوع است، بنگاه تعاونى گفته مى
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كند  مثالً دولت به فالن هيئت، فالن معدن را واگذار كرده و اعتبار بانكى هم به آنها تخصيص داده است   مى

  آورد، نظارت هم نيز نسبت به آنها به عمل مىچنين كمكهاى الزم جهت هدايتهاى فكرى، روحى، عملى   هم

 كند  كند، تعاونى فقط اجرا مى مى

شويم،  مى  شويم و وارد خدمات عمومى پس از اينكه از امور بنگاههاى كوچك و خرد )موضوعى( خارج مى

وط مربا  شود، كه اين چند وزارتخانه به چه كسانى خدمت بدهند  تعيين الگوى ايان كاار   در آنجا بررسى مى

برايش   دولت است  وظيفه دولت اين است كه به معضالت داخلى را چگونه نگاه كند و آيا معضالت داخلى

  از اهميت اول برخوردار باشد يا تمام هم  هم او درگيرى با كفار است  حال بار اسااس چناين موضاعگيرى    

كماك كاردن اصال قارار      گويد چگونه بايستى به اين تعاونيها تخصيص داد  يعناى مزي ات نسابى را در    مى

 دهد كه در همان زمان در درگيرش با كفار مؤثر است  بلكه به جاهايى كمك مى دهد نمى

 وظيفه تعاونيها حل معضالت موضوعى و خرد - 5/3

اصوالً نوع  كند  پس عمالً تعاونيها را به طور غير مستقيم به طرف حلّ معضالت موضوعى و خرد هدايت مى

 -جهت خااص    گردد بلكه بر اساس آن ع مالكيت در جهت است و به شخص برنمىمالكيت در وقف، از نو

كند  حال  مى كار –شود  كه شامل سه بخش سياسى، فرهنگى و اقتصادى، ضربدر توليد، توزيى و مصرف مى

داشاته    اى باشد كه اوالً انسانهاى كارآمد پرورش پيدا كند و ثانياً خودكفاائى را بادنبال   راندمان بايستى بگونه

عهده  باشد  پس بازار اشتغال را چه مركزى و از چه طريقى بر عهده داشته باشد تا تنظيم كند؟ اين وظيفه بر

و  دهد كه به چه كساانى وام بدهناد   دهد و به بانكها هم دستور مى تعاونيهاست  دولت منابى را تخصيص مى

وم است  پول عماوم و مناابى طبيعاى در جهات     گيرد، پول عم پولى هم كه به عنوان وام اختيار افراد قرار مى

پس ايان مطلاب    رسند  عمومى پرورش عموم و نه در جهت منافى شخصى و خصوصى به مصرف مى  منافى

اعام  از قاوانينى     گذارى و تخصيص دادن منبعها، وظيفه دولت اسات  غارض از قاوانين    روشن شد كه قانون
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بتوانند منابى   دهد طى شرايط خاص ى هم قوانينى كه اجازه مى است كه هم محدوديتها و آزاديها را بيان كند و

 شود  طبيعى را در جهت خاص ى استحصال و هزينه كنند كه تملك در جهت مى

  اى برنامه مديريت بر ساختارهاى اجتماعى منزلت قانونگذارى و تخصيصهاى عمومى غير - 5/4

  اختارهاى اجتمااعى اسات، داراى منزلات   االسالم رضاايى: پاس در خاناه اول كاه ماديريت بار سا        حجت 

 قانونگذارى است 

  اى كه مربوط به بودجه و برناماه نيسات بلكاه صارف تخصايص      )ج(: و نيز تخصيصهاى عمومى غير برنامه

است كه غير از كاربرنامه است  تخصيص يك عينيتهايى است كه ماثالً باه كادام تعاونيهاا و باه چاه ميازان        

به وسيله ساختارسازى و هام بوسايله وضاى قاوانينى كاه تعاونيهاا نسابت باه          يابد  در اينجا هم  اختصاص

 كنند  اين به معناى بودجه و برنامه دولت براى انجام خدمات نيست  تصرف پيدا مى  مقدوراتى، ح 

دوم   )س(: پس وظيفه دولت، مديريت بر ساختارسازى، قانونگذارى و تخصيص منابى است  آنگاه در خاناه 

 توان گفت    نامه اجتماعى است آيا مىكه الگوى بر

  الگوى برنامه اجتماعى به معناى تناسبات در تخصيص - 5/5

  )ج(: غرض الگويى است كه تخصيص مقدورات دولت را براى انجاام تغييارات در موضاوعات خااص باه     

 گيرد كه وظيفه دولت است  عهده مى

 )س(: ولى شما عنوان تناسبات را ذكر كرديد 

 ات به معناى تخصيص و تناسب به معناى نسبت است )ج(: تناسب

 )س(: تناسبات در تخصيص يعنى چه؟

  )ج(: تناسبات در تخصيص به معناى ضرايب است  يعنى با چه ضريبى به كشااورزى و باا چاه ضاريبى باه     

 صنعت تخصيص داده شود 
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 د؟)س(: بعد اين تناسبات با تناسباتى كه در خانه باال مطرح است چه تفاوتى دار

صاورت    )ج(: در آنجا تناسبات مديريتى را مطرح كرديد  تناسبات مديريت يعنى اينكه توزيى قدرت چگونه

نسبت باه    پذيرد و چه كسى از چه كسى حرف بشنود؟ ولى تناسبات اينجا به اين معناست كه چه مقدار پول

بشود  اما   ناسبات آن درستخواست اصل سازمان و ت چه موضوعى اختصاص يابد؟ به بيان ديگر در آنجا مى

تبديل  شود كه مقدورات چگونه به خود موضوعات، تغيير و ها به فعل سازمان توجه مى در اينجا نسبت اراده

 آنها تخصيص يابد؟

 شود  )س(: پس تناسبات به معناى تخصيص مقدورات نسبت به موضوعات مى

 شود  تر، ضرائب فنّى تخصيص مى )ج(: به عبارت ساده

 مطرح است به چه معناست؟« برنامه اجتماعى»عد خانه آخر هم كه )س(: ب

  زمان خاص برنامه اجتماعى به معناى معين شدن ضرايب در تنظيم افعال خاص با مبالغ خاص در - 5/6

زمانى  شود كه ضرايب در تنظيم يك فعل خاص با مبلغى پول در )ج(: يعنى درباره برنامه اجتماعى معين مى

 فته شوند خاص به كار گر

 )س(: به يك آيا نفس تخصيص منابى بدون ضرايب معنا دارد؟

 )ج(: تخصيص انجام گرفته و ديگر صحبت از ضريب نيست و در اين مرحله بايد فعل انجاام بگيارد  ماثالً   

شاود    ماه بايد سد فالن جا با اين پول ساخته بشود  به اين ديگر تخصايص گفتاه نماى    6گويند در مدت  مى

برنامه اجتماعى است  اساساً بايستى توجه داشت كه مدل غيار از برناماه اسات برناماه اجتمااعى       خود  بلكه

عنوان يك كتابى نوشته شده آنرا براى تصويب به مجلس ميفرستند  طبيعى است كه باراى نوشاتن آن     تحت

ساخ  داشتن الگو و ضرايب ضرورى است  حاال آن ضارايب از كجاا باه دسات آماده اسات؟ در پا        برنامه،

گوئيم با ايان   كنيم بعد مى است كه بر اساس آن تناسبات موجود بين مقدورات را مطالعه مى  گويند: مدلى مى
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اصوالً برنامه يك دستورالعمل خاص است كه بر آن اساس، يك كاارى انجاام شاود  ماثالً      ضريب كار كنيد 

 تا نوشابه تهيه كنيد  6 دست چلوكباب، دو عدد دستمال كاغذى و 5داريم،   گويم: فردا مهمان مى

 تشريح مفهوم برنامه عملياتى و رابطه آن با برنامه  - 5/1

 )س(: پس فرق آن با برنامه عملياتى چيست؟

  اى باود يعناى اينكاه    نداشات و هزيناه   )ج(: همان برنامه عملياتى است كه اگر انجام نشد و رانادمان در پاى  

  كنند كه برناماه  ست كه در آن به نحوى طرفين با هم تواف  مىاى ا اش مدل نيست  بلكه برنامه هزينه پشتوانه

عملياتى اين است كه هزينه تخصيص يافته براى رسيدن به هدف باه درساتى باه مصارف رسايده باشاد و       

 هم صحيح باشد   راندمانش

 -را   ريزى عملياتى اين است كه همه مديران واحدهاى سازمانى )س(: آيا اين درست است كه بگوئيم برنامه

 كه مسئول دستيابى به هدف واحد در مدت زمان معين مثالً يك سال يا يك دوره مالى از طريا  اساتفاده از  

 گيرد؟ در برمى -گيرى فهرستها و جدولهاى زمانى است  هدفهاى قابل اندازه

داشاته    را هام )ج(: اصل برنامه عملياتى يعنى اينكه فعل و راندمان با يكديگر سازگار باشند و قابليت بهيناه  

 باشد 

 توانيم بگوئيم برنامه همان دستورالعمل خاص براى تحق  فعل و راندمان است؟ )س(: پس مى

عمليااتى    ساازى رانادمان   سازى راندمان  امكان بهيناه  )ج(: اين مطلب نوشته شود بهتر است: راندمان و بهينه

 بدون برنامه عملياتى، امكان ندارد 

 فاوتى با سازمان اقامه كننده دارد؟)س(: برنامه اجتماعى چه ت

 باشد و اين، برنامه عملياتى است  اش مى )ج(: آن سازمان مربوطه

  سازى تعريف از كمال پايگاه بهينه - 5/8
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 سازى چيست؟ آقاى اسالمى: معيار بهينه

كسى   كه آور است گردد  اين سخن بسيار خنده )ج(: اين سؤال خوبى است  بهينه به تعريف ما از كمال برمى

 خواهيم به كلي ات اكتفاا كنايم    گيرى و تعيين و تناسب نيست و بگويد مى بگويد سعادت و كمال قابل انداره

  گيرى باشد تا بتوانيم روانشناسى اسالمى داشته باشيم و اال پارورش  بلكه كمال بايستى در فرد نيز قابل اندازه

  مال را طورى معنا كنيد كه به كمي ت منتهاى شاود  يعناى   افتد  بايد ك ها، زنان و همگى به دست كفار مى بچه

  گوئيد قند خون و يا كلسترول گيرى داشته باشد  عين اين مطلب است و مى ضريب، شاخصه و قابليت اندازه

  يك انسان چقدر باشد؟ تعادل مايعات فرد بايد چقدر باشد؟ بايد بتوانيد همين امر را نسبت به انضباطات آدم

وريد  اگر در يك طيف عمل كنند اشكالى ندارد  چراكه منط  آنها منط  تعي ن نيست كه بگاوئيم  به دست بيا

در كلياه   كند و اين حرف در جاى خاودش حارف بسايار مهماى اسات       مى 1شود بلكه ميل به طرف  مى 1

تعاي ن و    دهيد، از جريان الكتريسته گرفته تاا رفتاار انساان، اصال عادم      كارهايى كه شما در عينيت انجام مى

  نسبيت بر آنها حاكم است ولى ضريب دارد و طيف آن قابل كنترل و محاسبه است  پاس ابتادا باياد معنااى    

ساازى سياساتى كاه مراحال مختلاف را       كمال تعريف و كم ى شود و بعد بايد استراتژى ياا ابازار هماهناگ   

 يد بتوانيد بر اساس    كند تا به اين كمال برسيم تمام كنيد و تحويل دهيد، بعد با مى  هماهنگ

 «                العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»

بن ابيطالب)ع( نسابت باه خاداى متعاال      از حضرت على -بعد از رسول اكرم)ص(  -عش  هيچ كسى  -1 

كنناد    شوند، از ابن عبااس نوشايدنى طلاب ماى     حضرت وقتى در ميدان جنگ صفين تشنه مى بيشتر نيست 

شده اسات و   دادند كه دير فاسد مى آن، عسل را به نحو خاص ى در شير قرار مى اى داشت كه در قمقمه ايشان

دهد و حضرت هم  كردند  در حين جنگ از آن نوشيدنى به حضرت مى مى  آنرا به به جاى آب و غذا مصرف

نكاه باه ابان عبااس     نوشاند و قبال از اي   يك جرعه از آن را ماى  زنند كنند و شمشير مى در حاليكه جنگ مى
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پرسد: پسر عام ! در آن روز )در   ابن عباس مى پرسند عسل آن، عسل طائف بود؟! بعد از جنگ، برگردانند مى

بزرگ نيست و شما هم فرمانده كل   جنگ صفين( كه هيچ كس حواسش به چيزى جز سالمتى و آن خطرات

خير؟ حضارت فرمودناد:    ف است يالشكر و صاحب جنگ بوديد چگونه توجه كرديد به اينكه آيا عسل طائ

كند جز بندگى خدا  اين مسأله، بسيار مهم اسات  آن عشاقى كاه فارد را درموضاوع       مرا چيزى مشغول نمى

كند در واقى فرد گرفتار عجب به موضوع و حالت است  انسان چه در حين عزادارى است و چه  مشغول مى

شنود، بالفاصاله بايساتى ساجده كناد  اصاوالً       مىحين خواندن زيارت عاشورا است، وقتى آيه سجده را  در

 باشد  هللا و بغض فى هللا بايد بر محور حب  فى -اساس تناسب و عقالني ت است   كه -چنين انضباطى 

بنادى   شود مگار اينكاه در يقاين طبقاه     البته اين بحث بسيار مفصلى است كه نظام يقين اصوالً يك نظام نمى

، فرد، تاريخ و تكوين در پيدايش يقين چيست در اينجا قابل طرح نيست ولاى  گيرد  اينكه نقش جامعه  انجام

ريازى مرباوط كفاار اسات كاه عاشا  دنياا هساتند و ناه           گويند برنامه است كه كسانى مى  اين سخن غلطى

 مسلمانان 

 141آيه  -سوره نسأ  -2 

توانى بگوئى؟ در جواب گفته  زمانى يك خبرنگار از فرزند شهيدى سؤال كرده بود كه: از پدرت چه مى -3 

خودش را وقف اسالم كرده بود  خبرنگار پرسيده بود يعنى چه؟ گفته باود: پادرم باراى ماا هايچ        بود: پدرم

 باشد  هللسبيل ا اينكه در آن تأمل كند كه حتماً فى داد مگر كارى را انجام نمى

 





 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 بررسى مباشرت اجتماعى، الگوى گردش عمليات و گردش عمليات اجتماعى عمومعنوان جلسه: 

  ورى ارضأ نياز فردى جامعه در بهره

 04جلسه 

  فهرست مطالب

 2    ورى اجتماعى در ارضأ نياز فردى در سطر سوم جدول ارزيابى صنعت بهره بررسى - 1

 3   تبيين معناى مباشرت اجتماعى )حقوق سياسى، فرهنگى، اقتصادى( - 1/1

 5    مندى از حقوق اجتماعى توسط مردم مباشرت اجتماعى به معناى استفاده و بهره - 1/1/1

 5    سوم جدول ارزيابى تشريح الگوى گردش عمليات در سطر - 1/2

 6   تشريح گردش عمليات )بافت رفتارى جامعه( - 1/3

 6    كننده جهت حاكم بر صنعت الگوى گردش عمليات رفتارى جامعه تعيين - 1/4

 6    تبيين مفهوم دين برنامه و برنامه دينى - 1/4/1

 1    معناى مباشرت اجتماعى و الگوى گردش عمليات اجتماعى - 1/5

 1    ضرورت وجود الگو براى مطالعه گردش عمليات اجتماعى - 1/6

 1    تفاوت معناى الگوى گردش عمليات در سطر دوم جدول با سطر سوم - 2

 1    تقدم ضرائب فنى تخصيص به منزله علت براى پيدايش الگوى بافت اجتماعى - 2/1

 8    افت رفتار عمومى جامعهبررسى تأثير الگوى رفتارى بعنوان ابزار كنترلى بر تعيين ب - 3
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 8    بدست گرفتن واليت جامعه از طري  الگو و برنامه - 3/1

 15    مالحظه كل و منتجه موضوع الگو در بخش اجتماعى - 4

 11    تشريح گردش عمليات اجتماعى - 5

 11    بررسى بافت رفتار اجتماعى مردم در مالحظه نحوه گردش عمليات - 5/1

 12    وامل درونى و بيرونى در مطالعه بافت رفتارى مردممالحظه ع - 5/2

 12    بندى جمى - 6

 12  ضرورت مالحظه وضعيت مردم از نظر مباشرت در حقوق الگوى گردش عمليات و بافت رفتارى - 6/1

 13    عمليات اجتماعى بررسى فرض دوم در تشريح مباشرت، الگوى گردش عمليات و گردش - 1

دولت در مباشرت اجتماعى نسبت به مردم در ارائه خدمات، الگوى گاردش عملياات و    بررسى نقش - 1/1

 13    گردش عمليات اجتماعى

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى حجت استاد و مشاور عالى : حضرت  - 1

  ىاالسالم رضائ حجت مدير و مجرى طرح :  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 دانش كاظمى و مهدى اسالمى  -كارشناسان طرح : آقايان عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/15/25تاريخ جلسه : 

 58شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 اسامى تنظيم كنندگان جلسه پژوهشى :

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

  االسالم رضائى حجت عنوانگذار و كنترل نهائى : 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف



 بسمه تعالی

 

  ورى اجتماعى در ارضأ نياز فردى در سطر سوم جدول ارزيابى صنعت بررسى بهره - 1

 ايى: ادامه بحث در مورد جدول ارزيابى كارآيى صانعت اسات  بحاث اثار اجتمااع بار      االسالم رض حجت 

  خواهيم وارد سطر آخر جادول  صنعت در بخش توازن به نحو اجمال پايان يافته است و در اين جلسه مى

مباشرت اجتماعى، الگاوى گاردش عملياات و    »ورى در ارضأ نياز فردى( شده و سه خانه اول آنرا كه  )بهره

 است مورد بحث و بررسى قرار دهيم  « عمليات اجتماعى  شگرد

 كناد  اصاوالً   مباشرت اجتماعى اين است كه اين عناوان منزلات اجراياى سااختار را معاين ماى      »تلقى ما از 

ساختارى كه بر مباشرت اجتماعى )منزلت اجراياى( حااكم اسات در قسامت دوم جادول ارزياابى كاارائى        

كيفيت نظام اجرايى را در سه سطح دولات، بخاش   « مباشرت اجتماعى»د  شو )سطر توازن( تمام مى  صنعت

كند  البته اينكه نظام اجرايى چه تأثيرى بر روند صنعت دارد،  اصناف و بخش خصوصى معين مى گروهى يا

 مورد بحث قرار گيرد  بايستى بعداً

  و به عباارت ديگار چاه   حال اين سؤال جدى مطرح است كه چه نحوه ارتباطى بر نظام اجرايى حاكم است 

ساختارى بر آن حاكم است؟ احتمال ديگرى نيز در اين خصوص مطرح است مبنى بر اينكاه ساختارساازى   

سطر باالتر )توازن( بحث شده است و در سطر آخر مباشرت اجتماعى ساختار نظام اجرايى ماورد بحاث    در

گاردش  »و آنگااه  « ردش عملياات اجتمااعى  الگوى گ»گيرد  در ادامه دو خانه بعدى سطر آخر، ابتدا  مى قرار

  عمليات چرخه»را مورد دقت قرار داديم  در مورد گردش عمليات اجتماعى گفتيم كه به « اجتماعى  عمليات

الگاوى  »شاود  پاس    اطاالق ماى  « گيارى و اجاراى در ساازمان ياا در ياك مجموعاه       سازى، تصميم تصميم
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رخه گردش عمليات به صورت تمركزى صورت گيارد  كند آيا چ ، الگويى است كه معين مى«عمليات گردش

 اى و يا مشاركتى انجام پذيرد؟ است به صورت تجربه و يا بهتر

  بنابراين در بخش آخر كه بخش كارگزارى يا بخش اجرايى ساختارهاى اجتماعى اسات هام از خاود نظاام    

شاود و در آخار خاود     گيرى بحث ماى  سازى و تصميم اجرايى و هم از الگوى حاكم بر نحوه چرخه تصميم

شاود كاه الگاوى آن     گيرد و ديگر از الگوى چرخه تصميم بحث نمى تصميم نيز مورد دقت قرار مى  چرخه

شود  پس در اين  اى و يا تمركزى باشد بلكه فقط مكانيزم آن توضيح داده مى مشاركتى يا تجزيه ممكن است

تا رده پائين كارگزارى به چه صورت  شود كه چرخه تصميم از رئيس و معاون او گرفته مى قسمت مشخص

 گيرد  انجام مى

 تبيين معناى مباشرت اجتماعى )حقوق سياسى، فرهنگى، اقتصادى( - 1/1

نسابت   مند باشد و )ج(: در جامعه، حقوقى مطرح هستند كه هر فردى در جاى خود حقى دارد تا از آن بهره

 را با افراد ديگر معين كند  بحث از اين حقاوق در اش  به آن ح  از سازمان و جامعه طلبكار باشد  و رابطه

تواناد   آيد  اصوالً ميزان مشاركت مقنن يعنى حقى كه اراده فرد ماى  بخش اقتصادى و صنعتى نيز در آينده مى

آن چهارچوب هم وظيفه قبول كند و هم اختيار داشته باشد و هم بتواند بگويد ح  من ضايى شاده و ياا    در

 ورى سياسى و اقتصادى داشته باشد  صه ح  بهرهنشده است و خال  ضايى

  بنا به بيانى كه قبالً گذشت، همه اقشار جامعه ح  دارند در پيدايش تكنيك مشااركت كنناد و هار كاس باه     

  ورى را معين نوعى بايستى در توسعه تكنيك جامعه حضور داشته باشد  اگر بگوئيم اين حقوق است كه بهره

  به بيان ديگر شخص و فرد بالمباشره در سازمان داراى حقوق ;شود رح مىكند  آنگاه حقوق شخص مط مى

  كند  چراكه اگر شخص نتواند از اختياراتش استفاده كند از آن است  يعنى بالمباشره از اختياراتش استفاده مى

  ونشود  همانطور كه يك االستيسيته يا كشش و تنش در ساختمان هر موادى وجود دارد، بد ح  محروم مى
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استثنا در كليه موارد حقوقى نيز وجود دارد  كسى كه كالسه روحى، ذهنى و رفتارى او در حدى نيسات كاه   

اند استفاده كناد، طارف مقابال او     پذيرى نسبت به منصب و حقوقى كه به او داده از اين كشش و تنش بتواند

ورد  البته نه باه آن معناا كاه اگار     خ اى باشد شكست نمى بود  ام ا كسى كه داراى چنين كالسه برنده خواهد

 باشد كه طرف مقابل خود را تحت سلطه خودش در بياورد   قدرتش رسيد خوب

شخص   اصوالً سلطه به معناى تجاوز از حد ى است كه معي ن شده است  سلطه، گاه صفت نظام و گاه صفت

فالناى   گويناد  ا ندارد  مثالً مىگويند فالنى عرضه كار دارد ي است  ضمناً مردم هم به صورت عرفى ساده مى

  به قصد خريد ماشين از منزل رفته، چك هم همراه داشته ولى عرضه خريد ماشين خوب را نداشاته اسات  

  مثالً ماشين را دو ميليون گرانتر خريده و يا دوميليون ارزانتر فروخته است  عين اين مطلب در كليه حقاوق 

اينگونه نيست كه كسى خيال كند كه كالسه حفظ آن مطلاب  اجتماعى نيز مطرح است  يعنى حقوق سياسى 

 است كه فرد عرضه داشته باشد   اين

 تواند به افراد برگردد  تواند به ساختار برگردد و هم مى اصوالً ايجاد هرگونه ناهنجارى در جامعه هم مى

ارت ديگر توزيى قادرت  به عب ;هر چند كه ساختار هميشه بستر پرورش است و ما اآلن نبايد به آن بپردازيم

( ساختارها در سطح دوم صورت پذيرفته است  انجاايى كاه تاوازن    1حقوق قبالً انجام گرفته است  اقامه) و

دهد و گاهى نماز را اقامه  خواند گاهى نماز را رواج مى شود به معناى اقامه است  گاهى فرد نماز مى مى  گفته

خواند  نمااز   ربوط به زمانى است كه فرد در خانه به تنهايى نماز مىدارد  اولى م يعنى نماز را به پا مى كند مى

دارد و خضوع در برابار حضارت حا  را در     نوع اشاعه نماز است  ام ا گاهى فرد نماز را به پا مى جماعت از

 كند  مى جامعه ايجاد

  مندى از حقوق اجتماعى توسط مردم مباشرت اجتماعى به معناى استفاده و بهره - 1/1/1
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باشاند     ورى داشته اين است كه بالمباشره مردم نسبت به حقوقى كه دارند، بهره« مباشرت اجتماعى»بنابراين 

ساهمى را   ورى و شود  حقوق اقتصادى هم تا بهره اين حقوق شامل حقوق سياسى، فرهنگى و اقتصادى مى

  ي ات شارافتمندانه تعرياف   رساد كاه فعال   شود كه به هركسى به نسبت فعاليت مثبتى كاه دارد ماى   شامل مى

شود  شرافت آن است كه فرد طب  حادود عمال    شود  و پايه شرارت و شرافت از همين جاست ناشى مى مى

و شرارت آن است كه از آن حدود تجاوز كند  شرارت از شرارت سياسى گرفته تا شرارتهاى فرهنگى و  كند

 رت اجتماعى بود شود  بهرحال اين معناى مباش و غيره را شامل مى  اقتصادى

  تشريح الگوى گردش عمليات در سطر سوم جدول ارزيابى - 1/2

  در اينجا الگويى نيست كه دولت به افراد بدهد و بگويد اينگونه عمال كنياد بلكاه   « الگوى گردش عمليات»

كناد ياا تقاضاا كنناده و      توان گفت در آن مدل بازار چگوناه عمال ماى    اى است كه مى گردش امورى بگونه

كنند  طبيعتاً در اين زمينه حتماً گرفتن سبد  كننده نسبت به فروشنده و توزيى كننده چگونه رفتار مى  رفمص

هاى رفتارى جمعى روى هم به صورت آمارى به كدام  بايستى نشان داده شود كه گرايش نمونه الزم است و

چراكاه ايان، تحقا  آن     دهاد؟  گرايش چه چيزى را نسبت به ساختارهاى قبلى نشان ماى   طرف است؟ اين

ورى رسيده است و شما اكنون محصاول   است  سازمان به يك معنا در اينجا به بهره  الگوى گردش عمليات

ارزش و اين توازن به يك محصولى رسيده است كاه در رفتاار كال ماردم جامعاه        كنيد  آن آنرا مشاهده مى

 آنها مشخص شده است سياسى، فرهنگى و اقتصادى   شود و سطح كالسه مالحظه مى

 تشريح گردش عمليات )بافت رفتارى جامعه( - 1/3

  خواهيم در گردش عمليات، رفتارها را اصالح كنايم، قابالً بايساتى مشاخص شاده باشاد كاه        حاال وقتى مى

گوئيم رفتار ناهنجار وجود دارد؟ بايد دقت داشات كاه    دستگاههاى قبلى چه ضعفى داشته است كه حاال مى

عمليات در سازمان نيست بلكه گردش عمليات جامعه، بافت رفتارى جامعه و مباشرت جامعاه  گردش   اين
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البته طبيعى است كه افراد اعم از اينكه مدير، كارشناس و يا كارگر ساده باشند داراى نيازهاى سياسى،  است 

 و اقتصادى هستند حال وضى جامعه در گردش علميات آنها چگونه است؟  فرهنگى

دقت   كنم  هرگاه الگوى گردش عمليات را درست كرديم، بايستى من يك نكته ديگرى را اضافه مى در اينجا

 داشته باشيم كه الگوى ارزيابى در پايان بايد چه محصولى را تحويل بدهد؟

  الگوى گردش عمليات رفتارى جامعه تعيين كننده جهت حاكم بر صنعت - 1/4

كنايم،    معه معين شد، و توانستيم ضوابط كم ى و كيفى آنرا مطالعهوقتى الگوى گردش عمليات رفتارى در جا

چون  بايستى بتوانيم باالى وضعيت صنعت دو مطلب را بنويسيم: اوالً بنويسيم: دين صنعت موجود چيست؟

 ايد ارزش و توازن و عدل آنرا بدست آوريد و نحوه گردش آنرا را هر صنعتى يك دينى دارد كه شما توانسته

 يد مشخص كن

  تبيين مفهوم دين برنامه و برنامه دينى - 1/4/1

 اوالً باياد ديان برناماه را    -كه بايد خيلى بزرگتر از آن درست شاود   -همانطور كه در برنامه سازمان برنامه 

 بشناسيد و ثانياً برنامه دينى را هم بشناسيد سپس اين دو را با هم مقايسه كنياد و ببينياد اينهاا در اهاداف و    

ژى و نظام آيا با يكديگر كامالً متضادند يا هر دو التقاطى هستند و يا اينكه هر دو ديناى هساتند؟ اگار    استرات

كنيم يعنى نواقص زيادى دارد ولاى احتمااالً ياك     باشند حتماً ناهنجاريهايى را نسبت به آن مشاهده مى  دينى

هم  دينى است و نه جهت ديندارى  بى  آن در جهت 15ناهنجارى نيز در آن وجود دارد  مثالً گرايش  التقاط

  چنين دين برنامه يعنى اخالق جارى در برنامه را شناخت  فرهنگ حاكم بار برناماه مشاعر باه ياك جهات      

توان نشان داد و برايش روند تعريف كرد  آنچه را كاه گفتايم باراى     پرستشى است كه به صورت تجربى مى

آياد   دين، اقامه توحيد يا اقاماه كفار در صانعت باه وجاود ماى      است كه ايجاد خُل ، اقامه اخالق، اقامه   اين

 آيد با اين تفاوت كه در صنعت در يك بخش كوچكترى مطرح است  برنامه به وجود مى همانطور كه در
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 گيارى باا   سامان و يا ناهنجار است يك سخن است  اما اينكه ناهنجاارى آن در جهات   اصالً اينكه صنعت بى

 سخن ديگرى است يعنى شما بايد بتوانيد در اين مدل هام ناهنجاارى را بدسات   انگيزه عمومى مردم است  

 گردد؟ بياوريد و هم متوجه بشويد كه ريشه اين ناهنجارى به چه چيزى بر مى 

  معناى مباشرت اجتماعى و الگوى گردش عمليات اجتماعى - 1/5

 را به حقوق شخصى تعريف فرموديد « مباشرت اجتماعى»)س(: پس 

 برد  ورى كه شخص در سطح اختيار، فكر و رفتار مى نى بهره)ج(: يع

باشد   )س(: يعنى حقوق سياسى، فرهنگى و اقتصادى كليه آحاد مردم حال امكان دارد اين فرد كارمند دولت

 و يا نباشد 

  ور باشاد در حقاوق شخصاى هايچ تفااوتى      )ج(: اعم از اينكه رئيس جمهورى و يا فرد معمولى چون پيشه

 ندارد 

 )س(: بعد الگوى گردش عمليات اجتماعى براى كل اجتماع مورد نظر است و ديگر ساختارها ماد نظار ماا   

 نيست 

 آيد و نه سازمانها  )ج(: بافتى كه براى جامعه به وجود مى

 كنيم براى چيست؟ )س(: پس اينكه از الگوى گردش عمليات بحث مى

  تماعىضرورت وجود الگو براى مطالعه گردش عمليات اج - 1/6

آورم  ماى  را« كناز »)ج(: براى مطالعه گردش عمليات در جامعه حتماً الگو الزم است  من باب مثال من مدل 

كاالهااى   كنيم كه توليدات اقتصادى چگونه بوده است، ابزارهاى توليد يا بندى بررسى مى آنگاه در يك دسته

و   عين اين الگو را باياد شاما در اماور سياساى    اند، نيروى انسانى چگونه بوده است   اى چگونه بوده سرمايه

 فرهنگى داشته باشيد 
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  تفاوت معناى الگوى گردش عمليات در سطر دوم جدول با سطر سوم - 2

 توازن(است؟ )خانه دوم از سطر« ضرائب فنى تخصيص»، مقابل «الگوى گردش عمليات اجتماعى»)س(: آيا 

  اى پيدايش الگوى بافت اجتماعىتقدم ضرائب فنى تخصيص به منزله علت بر - 2/1

بادان    يابى آن است كه نسبت )ج(: اصوالً رفتار جامعه براى ما قابل مطالعه است  حال يكى بازگشتن و علت

 كنيم تا آنرا بهينه كنيم  ولى اكنون اين سؤال مطرح است كه خود رفتار چيست و ها رجوع مى به ضرائب فنى

  يب فنى را اخذ كرديم  رفتار محق  شد يا خير؟ مثالً بافت خريد ماردم چه جهتى دارد؟ آيا وقتى كه آن ضرا

  پرسام  كنند  ماى  كنم از اينكه مردم اقتصادى عمل نمى چگونه است؟ شما ممكن است بگوئيد من تعجب مى

گوئيد آنطرف دنيا مرسوم نيست كه يك رده از مردم سوار هواپيما بشوند و يك دسته از رفتارها  چگونه؟ مى

  گويم بهرحال شما بايد بتوانيد واقعي ت دهند اما اينجا بر عكس اينگونه نيست  مى بول ندارند و انجام نمىق را

يابى كنيد آنگاه خواهيد ديد كه جهت عمومى ماردم و ارزشاها و باورهايشاان     جامعه را درك كنيد بعد علت

، بينشاى و دانشاى( باا يكاديگر     گيرى برنامه است  يا ناهنجاريهاى بين سه حوزه فرهنگ )ارزشى جهت ضد

 باشد  دارند كه رفتار عمومى مردم در عينيت، ناشى از آن مى  چالشى

  بررسى تأثير الگوى رفتارى بعنوان ابزار كنترلى بر تعيين بافت رفتار عمومى جامعه - 3

  تركياب  نه وسيله براى هدايت كه از عوامل مختلاف  -به عبارت ديگر آنچه در كل رفتار مردم محق  است 

 شود، در بعضى از موارد ممكن است الگوى دشمن موف  عمل كند  شما هم الگو و هم ضريب فنى داريد مى

شاود از قادرت    ولى گاهى قدرت كنترلى كه از بيرون بر درون كشور شما نسبت به رفتار ماردم اعماال ماى   

ا باا توجاه باه حاديث شاريف      گوئيد دانش جهتى ندارد  لاذ  شما بيشتر است  من باب مثال شما مى  كنترلى

گوئيد دانش را از شرق و غرب فرا بگيريد  اين حرف يك نقص دارد  نتيجه اين  بالصين( مى )اطلبواالعلم ولو

اى نداشته باشايد و   گونه دغدغه كه شما نسبت به مسأله آموزش و تحصيالت غربى هيچ  نقص هم اين است
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كنيد، آنها هم وارد شدند و افكار مردم شما را به سمت يك گزينش و غيره را اعمال ن هيچگونه فيلتر تصفيه،

دارى غربى اسات   دهند بيانگر تأثير الگوى سرمايه مردم رفتارى را كه از خود بروز مى جهتى سوق دادند  لذا

 آموزشى شما مؤثرتر بوده است   و به مراتب از سياستهاى

  نين نيست كه فكر كنيد مردم فقاط تحات پارورش   به عبارت ديگر مردم بين شما و بيرون قرار دارند  اين چ

تواناد گال    شما باشند  فرضاً مانند توپ وسط ميدان زمين بازى است كه هر كس عرضه گل زدن را دارد مى

آوريد، حس كنند كه باياد در جامعاه زنادگى     شان بالضروره بيابد كه براى آنها برهان مى مردم در تولى بزند 

كوه زندگى كنند به عبارت ديگر اجتماعى بودن يك درك اولياه و ضارورى باراى    توانند در قله  نمى كنند و

 افراد جامعه وجود دارد   15بيش از 

  بدست گرفتن واليت جامعه از طري  الگو و برنامه - 3/1

 بازى اسات كاه هار    حال چه كسى قدرت هدايت جامعه را دارد، هدايت جامعه مانند همان توپ ميان زمين

  تواند هدايت را بدست بگيرد  لذا امكان دارد كه هدايت جامعه بوسيله شما محق  باشد مى كس عرضه داشته

شود و ممكن است هدايت جامعه به دست دشمن بيفتد  هر كس توانست هدايت را به دست بگيرد واليات  

 به دست گرفته است  را

 تغيير بدهد اصالً نداشته باشد  ممكن است ولى كافر حاكم بشود اما اين فهم را كه نظام واليت را چگونه

داند كه زن و مرد چگونه ازدواج كنند و يا معامالت مردم چگوناه باشاد    مثالً مغول بر سر كار آمده ولى نمى

قوانين كالً بر اساس حدود و حقوقى كه خود مردم دارند معين شوند  همانطور كه اكثر سالطين مستبد   يعنى

ارى به آئين و دين مردم نداشتند  استبداد مقنن اساتبدادى اسات كاه باه     استبدادهاى مقنن گذشته ك ساب  و

گيرى بلكه در خود خاستگاه مشروط است  يعنى مشروط بار   است البته نه در ساختار تصميم نسبت مشروط

گيرى  به دين مردم دخالت نكنند  از طرفى هم در چگونگى اخذ ماليات و تقسيم آن رأى  اين است كه نسبت
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دهند  اصالً سالطين قاجاريه و مانند آنها متوجه نبودند كاه حقاوق و    را دخالت نمى  آورند و مردم نمىبعمل 

 شوند يا خير  اصالً آيا مربوط به امر حكومت مى  حدود چه هستند  و اينكه

ساخن    البته در آن زمان حكومت هم به معنى سرپرستى توسعه اجتماعى نبوده است  اصوالً سرپرستى تكامل

ديدن   ديگرى است  سرپرستى تكامل، مسأله واليت است  قبل از بلو  فكرى مالحظه نسبت بين امور )منط 

توانناد   نماى   توانند مسئله واليت و سرپرستى تكامل را بفهمد  البته خواص  هم نظام و تكامل نظام( مردم نمى

معتمادالمُلك   الدولاه و  مالك و يا وثوقالم خواهند مشيرالد وله يا مستوفى بفهمند  خواص  يعنى كسانى كه مى

ببينناد، آنگااه    توانند بفهمند كه جدول بهينه تنظيم كنند و رفتار را به عنوان يك شأ متغير باشند، اينها نيز نمى

بودناد    مفاهيم را تعميم بدهند و مفاهيم را غير از مفاهيم توضيحى با جنس و فصل ببينند  خيلاى كاه عاالم   

خاان    كردند يعنى كار را به يك اى مى د يك امرى تخمين بزنند  نوعاً هم تقسيمات منطقهتوانستند در مور مى

 كردند كه اداره يك منطقه را بر عهده داشته باشد  خان هم بوسايله مباشارانش اداره آن منطقاه را    واگذار مى

م موضاوعى يعناى اينكاه    توانستند در امر اداره، امور را موضوعى تقسيم كنند  تقساي  انجام ميداد  چراكه نمى

برق و غيره را در يك جا قرار دهند و بخواهند كل نظاام را باا هام اداره كنناد و آنگااه بگويناد: حاال         آب،

 كنيم  كنيم و اختياراتى را هم براى توسعه كل حاكم مى يك سطوحى به مناط  تقسيم مى اختيارات را در

دارد    ى كه الگو مربوط به برنامه شما نيست تفااوت پس جايى كه الگو مربوط به برنامه خود شماست با جاي

  توانيد تأثير الگاوى دشامن را مالحظاه كنياد در ايان صاورت       كنيد مى وقتى كه رفتار عمومى را ارزيابى مى

 گوئيد به چه نسبت او موف  بوده و به چه نسبت ما موف  هستيم  مى

  مالحظه كل و منتجه موضوع الگو در بخش اجتماعى - 4

صاورت    بنابراين در اينجا بحث از الگوى بافت رفتارى مردم در سطوح سياسى، فرهنگى و اقتصاادى  )س(:

 گيرد  مى
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مربوط   )ج(: يعنى شما در بخش اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى را روى هم يكبار به صورت يك كل

 اناه دوم ماورد بحاث قارار    كنياد و در خ  بينيد  بعد يك خانه آن را كه اقتصاد است جادا ماى   يك منتجه مى

كنياد و ماورد دقات     دهيد آنگاه از خانه دوم )اقتصاد( باز يك بخش آن را كه بخش صنعتى است جدا مى مى

 دهيد  مى قرار

كاار    در الگوى مصرف، الگوى گردش عمليات، الگوى حقوق و حدودى كه بافت عمومى مردم بوسايله آن 

  كند  البته براى بهيناه، باه دساتگاه    دشمن دارد چه كار مى گوئيد گيرد بلكه مى كند، تخصيص صورت نمى مى

  كنيد  احياناً الگو هم يا بايد يك الگوى شامل هم نسبت به مدل خودتان و هم نسبت باه  خودتان مراجعه مى

مدل دشمن باشد يعنى هم عوامل درونى و هم عوامل بيرونى را شامل بشود  يا اينكاه باياد مادل بيروناى و     

حده تنظيم كنيد و نسبت بين آنها را كه مردم هستند بر اساس يك الگوى سومى بررساى   را علىدرونى   مدل

 بدست بيايد كه چه نسبتى به وجود آمده است  نمائيد تا

 توانيد شأ متغير را تغيير دهيد  شما در تغيير دادن آن مطل  نيستيد به هر حال شما به يك نسبت مى

  15  و ساهم تاأثير خودتاان را باه     35رند  اگر سهم تاأثير بيارون را باه    چراكه عوامل بيرونى نيز وجود دا

ايد چراكه سازمان يك سازمان باز است  جامعه يك جامعاه بااز اسات لاذا در      بزرگى انجام داده برسانيد كار

   اصالً امكان ندارد كه شما حاكم باشيد 15بيشتر از   اى چنين جامعه

 كنيم با دو احتمال روبرو هستيم  ى از اقتصاد بحث مى)س(: بنابراين اگر در بلوك اجتماع

اگار    توانيد نرخ دالر را معين كنيد  يعنى چه؟ در دنيا دالر يك قدرت خريدى دارد  حاال  )ج(: مثالً شما نمى

    برسانيد بسيار خوب است  عين مسئله نرخ دالر در ماورد وضاعيت  35تأثير آن را در داخل كشور خود به 

ى و فرهنگى نيز مطارح اسات  چراكاه شاما ياك سيساتم كوچاك در جهاان هساتيد كاه           جريانهاى سياس
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يك سيستم بزرگتر است  لذا اگر بتوانيد رفتار داخلى مردم كشورتان را در حقاوق و حادود تاا      زيرمجموعه

 خودتان اداره كنيد، موف  هستيد     تحت الگوى15

  تشريح گردش عمليات اجتماعى - 5

 است   كنيم، فرض همان بافت رفتارى مردم را بررسى مى« گردش عمليات اجتماعى» )س(: در خانه سوم كه

  بررسى بافت رفتار اجتماعى مردم در مالحظه نحوه گردش عمليات - 5/1

  كنناد؟ گااهى در ماورد ماردم باه      )ج(: چه الگويى بر رفتار مردم حاكم است؟ بدنبال آن مردم چه كاار ماى  

 اند، اصالً از اول تاريخ بازار ح  هميشه كساد بوده و باازار  دين شده مردم بى گوئيم: نشينيم و مى قضاوت مى

گوئيم  اماا گااهى ماا از خاود ساؤال       توانيم به مردم بد مى باطل هميشه رون  داشته است و    خالصه تا مى

ور ماا در  كه در طول تاريخ، حضور ولى اقامه كننده كفر در رفتار مردم چقدر بوده است و حال حض  كنيم مى

كنيم كه چگوناه وضاعيت خاود را     گوئيم بلكه فكر مى چقدر بوده است؟ لذا ديگر به مردم بد نمى  واليتشان

 بهينه كنيم؟

 ساختارهاى جامعه ما چگونه باشد؟ الگوهاى ما چگونه است؟ عملكرد ما چگونه است؟

 گيرى رفتارها، تبعى است  )س(: سهم تأثير مردم در فرم

مزدشاان    توانند نرخ در درست كردن ساختارها داراى سهم تأثير هستند  اما مردم هرگز نمى )ج(: اصوالً مردم

معاين    را هر چه دلشان خواست باال ببرد بلكه نظام توزيى ثروت، مزد ايشان را در يك حاداقل و حاداكثرى  

 ردم درگرى مردم در يك سطح خاصى است و حتاى شارارت آنهاا ولاى اينكاه ما       كند يعنى ميزان سلطه مى

 شان مشاركت دارد، سخن ديگرى است  درست كردن نظام اقامه

 )س(: پس نبايد ديگر در تخلف، خود مردم را محور اصلى بدانيم 

   5)ج(: حتماً تخلف را به نظام تعريف كنيد مگر در 
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   هم خود مردم هستند 5)س(: آن 

  نينى رواج يافته اسات بايساتى از نظاام   )ج(: شما اگر ديديد كه قاچاق، رشوه، بدحجابى و شرارتهاى اين چ

حاكم خود سؤال كنيد چرا بستر پرورشى مناسب درست نكردند تا اين ناهنجاريهاا بوجاود نيايناد  دساتگاه     

افتد رفى كند  به عبارت ديگر رعاب انضاباط    براى اين است كه درصد كمى از تخلفات را كه اتفاق مى قضا

ساز است اما نه اينكه دستگاه قضا براى اداره اساس اسات   چاره رعب دستگاه كيفرى تا حدودى اجتماعى و

كه بگوئيم اگر پليس قضايى را مجهز كنيم و آنها را مأمور كنيم و بگوئيم كاه اگار حتاى صاد       اينگونه نيست

 آنها را بگيرند و به زندان بياندازند تا جامعه اصالح شود  هزار نفر هم خالف كردند

   95  است و نه 5ب، تخلف )س(: يعنى در سيستم مطلو

  خوارى، انتظار همكارى داشت  در آنجاا مان گفاتم حال     )ج(: زمانى دستگاه قضائى براى حل معضل رشوه

  چنين معضلى غير ممكن است  گفتند چرا؟ گفتم براى اينكه ماشين موجود، مولد اين نقص است و دساتگاه 

 ترل كنيد؟ دستگاه شما يك دستگاه كنترلى است  لاذا خواهيد اين ماشين را كن شما چقدر توانايى دارد كه مى

 توانيد اصل دستگاه مولد را تصحيح كنيد  نمى

  مالحظه عوامل درونى و بيرونى در مطالعه بافت رفتارى مردم - 5/2

 گيرى كنيم؟ )س(: براى مطالعه بافت رفتارى مردم بايستى چه متغيرهايى را اندازه

  امورى كاه مرباوط باه    -و بيرون معين شود  الگو بايد بتواند عوامل درونزا )ج(: بايد اينجا نسبت بين درون 

 و عوامل برونزا را معين كند كه چه تأثيرى دارند؟ -دولت است 

 )س(: يعنى ما نسبت به بافت رفتارى مردم، بايستى نسابت باين بيارون و درون را در ساه ساطح سياساى،      

 فرهنگى و اقتصادى مالحظه كنيم 
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در   سياست هم در اجتماع و هم در اقتصاد و هم حتى در صنعت  امكان ندارد وضعيت صانعت )ج(: هم در 

 شويم  خارج از دستگاه شما تغيير جدى يابد اما شما بگوئيد ما متأثر نمى

  خواهيم هم عوامل درونازا و هام عوامال    )س(: منظور اين است كه آيا در بلوك اجتماعى )در هر خانه( مى

 كنيم؟ برونزا را مالحظه

 بندى  جمى - 6

  رفتارى  ضرورت مالحظه وضعيت مردم از نظر مباشرت در حقوق الگوى گردش عمليات و بافت - 6/1

دارناد؟    شان )از نظر شرافت و شارارت( مباشارت   شود كه چگونه مردم در وضعيت حقوقى )ج(: بررسى مى

هوشمند  گويند افرادى با زارشى مىالگوى گردش عمليات مردم چيست و چگونه رفتارى دارند؟ مثال: در گ

از  كنند به راههاى ناصواب براى گرفتن رانت، داللى براى شركتهاى خارجى و براى تاأمين اعتباار   و كار مى

  كنناد  آنهاايى كاه بااهوش نيساتند، وقات       شوند و كليه عوامل را نيز وسيله ماى  جاهاى مختلف كشانده مى

گيرد  زند و پول مى كنند هم كسى كه وقت گذارنده ساعت مى مى زنند  هر دو تخلف گذرانند و ساعت مى مى

توان با اين وضعيت برخورد؟ گاهى ممكان اسات كساانى     كند  چگونه مى هم كسى كه زيرابى حركت مى و

شوند  اماا مادير، بادون الگاو      اگر مديران الي  و قوى مديريت را بدست گيرند همه چيز درست مى بگويند

چنين كارى انجام دهد، چراكاه سااختارهاى جامعاه دچاار اشاكال اسات و بااالتر از        بتواند   محال است كه

 ها سازگار نيستند  انگيزه ساختارها، استراتژيها با

حاكم   آميز و الگويى كه بر آن شود رفتار شريرانه )و نه شريفانه(، مباشرتهاى شرارت بنابراين آنچه كه واقى مى

يا   را قرار دهيم« گردش عمليات اجتماعى»د  حال آيا در خانه سوم است و گردشى كه رفتارهاى عمومى دار

  خواهيم رفتارهاا را مالحظاه كنايم، يعناى     را بنويسيم؟ چون در اين خانه مى« الگوى گردش رفتار اجتماعى»

 كنم  مباشرت و رفتار مطرح است  من يك فرض را تقويت كردم و حاال ضد آن را عرض مى
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  شريح مباشرت، الگوى گردش عمليات و گردش عمليات اجتماعىبررسى فرض دوم در ت - 1

 )س(: كدام فرض؟

  )ج(: اين فرض كه براى عموم باشند يعنى هر يك از مباشارت، الگاوى گاردش عملياات و خاود گاردش      

 عمليات، اجتماعى باشند 

عملياات و    بررسى نقش دولت در مباشرت اجتماعى نسبت به مردم در ارائه خدمات، الگوى گاردش  - 1/1

  گردش عمليات اجتماعى

  گوئيم مباشرت بخش اجرايى دولت نسبت به كلياه اقشاار مطارح اسات  يعناى مباشارتِ       در فرض دوم مى

 كند و بعاد  دستگاه واليت كه داراى نظام ارزشى و سازمان اقامه كننده است  سپس ساختارها را مديريت مى

  ايم  طبيعتاً الگوى گردش را دولتى تعريف كرده« باشرتم»كند  در اين صورت  خدماتى را به مردم عرضه مى

 شوند  عمليات و گردش عملياتى نيز دولتى مى

  اين فرض نسبت به فرض قبلى چه حسن و چه عيبى دارد؟ در فرض دوم خاود دساتگاه دولات را خاوب    

 شود  ونه اداره مىدهم نه اينكه جامعه چگ گوئيد من چگونه خدمت مى بينيد  مى بينيد ولى جامعه را نمى مى

 حده ببينيد آنگاه اگر مدل شما بخواهد كارآيى صنعت را در جريان ارضأ نيااز و  توانيد جامعه را على شما مى

 تواند يك بُعدى مالحظاه كناد يعناى فقاط     توليد نياز يعنى توسعه و ساماندهى صنعت به دست گيرد آيا مى

كنم كه عامال بيروناى هام در آن     در يك محيطى عمل مىتواند بگويد كه من  عامليت خودتان را ببيند يا مى

 است؟ حال شما نسبت به اين مطلب بحث كنيد و آنگاه در جلسه آينده بگوئيد كدام يك مقدم اسات؟  مؤثر

ساپس   پذيرى براى تعميم دارد بايد لذا يكبار تعمايم و  رود، انعطاف بنابراين عناوينى كه در جدول به كار مى

 كند؟ آن زماانى كاه بگاوئيم معنااى خاص اى را كاه اينجاا        ه زمانى تخصيص پيدا مىآنرا تخصيص بدهيم  چ

 نويسيم چه چيزى بايد باشد؟ اين مربوط به زمان پژوهش است كه در حال درست كردن مدل هستيد  مى
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تاا   گويم: چه عيبى دارد كه كسى بگوياد  كنم و مى اى تقويت مى حاال من فرض دوم را بوسيله يك امر اضافه

  رسانى دولت به كليه قسمتها معنا شاود و الگاوى   رسانى يا خدمات دولتى نوشته شود  يعنى سيستم بهره آخر

 گردش عمليات و گردش عمليات، دولتى نوشته شوند 

 «العالمين رب هللالحمد  نو آخر دعوينا ا»

 )س(: آيا اقامه به منزله توسعه است؟ -1 

اسااس    خداپرستى بر جريان توسعه، آنگاه ارزشها و شرافتها بار آن )ج(: بله، اقامه خداپرستى يعنى حاكميت 

 شود  مالحظه مى

  در حاشيه اين نكته قابل ذكر است كه اگر مسلمين درك ضعيف داشته باشاند يعناى موضاوعات را مساتقل    

 توانند اقامه را ى( نم141آيه  -)سوره نسأ « المؤمنين سبيالً للكافرين على هللا ولن يجعل»ببينند، حتماً از آيه از 

و منط  آن  -نه اينكه موضوعات را مستقل ببينند  -استنباط كنند و اگر بتوانند نسبت بين امور را بسنجند و 

توانند ببينند و اين مربوط به بلو  تاريخى هر  باشند نص  صريح قرآن را در ايجاد حكومت اسالمى مى را دارا

 ان، مربوط به بلو  تاريخى است است  هميشه رشد منط ، مثل رشد زب  ملّتى

  معموالً بلو  به دو صورت تكوينى و تاريخى وجود دارد  يكى از بزرگان معتقاد باود كاه مرحاوم مرتضاى     

كارد  حاال آنكاه     گرفت و از وجوهات مصرف نماى  حائرى)ره(، خرج زندگيش را از حضرت بالواسطه مى

مرتضى حائرى)ره( از دنيا رفت، من در خاواب  مخالف تشكيل حكومت اسالمى بودند  وقتى مرحوم   ايشان

آمد كه ايشان اصالً از نظر امور اجتماعى مكلّف نيست و بالغ نشده است  البته در زهد فردى صدها   به نظرم

جلو است ولى در بلو  اجتماعى، در آن شرايطى كه ذهن من قرار گرفتاه ايشاان اصاالً حضاور       برابر از من

 يف ندارد تكل ندارد بنابراين اصالً
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  ممكن حاكميت كافر را بپذيرد مانند آنجايى كه شاخص كاافر حااكم    ;پذيرد اسالم هيچگاه اقامه كفر را نمى

پذيرند  يعناى در شارايط اضاطرار حاكميات      كنند و حاكميت كافر مى شود لذا در آنجا مسلمانان تقيه مى مى

امضا نشده است يعنى توسعه كفر و اينكاه  كافر قابل پذيرش است  ام ا اقامه كفر هرگز از طرف دين   شخص

 به نفى كفر انجام بگيرد هرگز پذيرفتى نيست   جريان توسعه



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

ورى در ارضأ نياز فردى در بخش اجتماعى جدول ارزيابى صنعت در سه  بهرهبررسى مفهوم عنوان جلسه: 

  سطح مباشرت اجتماعى، الگوى گردش عمليات اجتماعى و گردش عمليات اجتماعى بر اساس دو فرض

 04جلسه 

  فهرست مطالب

تشريح مباشرت اجتماعى و الگوى گردش عملياات در ساطر ساوم جادول ارزيابىصانعت در بخاش        - 1

 3    اجتماعى

 3    به معناى حقوق شخصى افراد در ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى« مباشرت اجتماعى» - 1/1

 4    تشريح الگوى گردش عمليات - 1/2

 4    الگوى گردش عمليات به معناى الگوى بافت اجتماعى - 1/2/1

 4    تماعىمستقل بودن بافت اجتماعى و عدم تبعيت آن از سازمانهاى اج - 1/2/1/1

 4    دولتى نبودن الگوى بافت رفتار عمومى مردم - 1/2/1/2

 5    بررسى احتمال دوم در معناى مباشرت اجتماعى - 1/3

 5   ارائه خدمات بالمباشره توسط دولت به مردم )فرض دوم( - 1/3/1

 6    گردش عمليات به معناى كيفيت رفتار عمومى و مراودات مردم - 2

 6   سايى نظام حقوقى برخاسته از نظام ارزشى و بافت عمومى جامعه )در فرض اول(ضرورت شنا - 3

 1   بررسى فرض دوم )تأثير دولت در ارائه خدمات به مردم( - 4

 8    ضرورت شناسايى جامعه مستقل از سازمان اداره كننده - 4/1

 8    در صنعت شناسايى جامعه بر اساس منطقه جغرافيايى براى بهبودى ارضأ نياز - 4/2

 9    لزوم تنظيم دو جدول در بهبودى ارضأ نياز در فرض دوم - 4/3

 9    لزوم شناسائى خدمات ارائه شده و خدمات جذب شده و نشده بصورت مستقل - 4/3/1

  مطالعه وضعيت دولت بر اساس فرض دوم، در سه سطح، سازمان - 5

 9   )مطالعه تأثير دولت در صنعت(دهى به جامعه  ساختارهاى جامعه و بهره سازماندهى

 15    ضرورت تنظيم سه جدول در بررسى تأثيرگذارى دولت، رفتار عمومى و جامعه جهانى در صنعت - 6
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 15   ورى به مردم( تشريح سطر سوم جدول بر اساس فرض دوم )بررسى تأثيرگذارى دولت در بهره - 1

 15    شده و نشده توسط دولت به مردمتشريح مباشرت اجتماعى به ارائه خدمات جذب  - 1/1

 12    ضرورت بررسى ارائه خدمات دولت به بخشهاى مختلف جامعه از زاويه تأثير در صنعت - 1/1/1

 12    بررسى عوامل منفى يا مثبت مؤثر در ارائه خدمات سياسى، فرهنگى و اقتصادى دولت به مردم - 1/2

 13    ه خدمات دولتىگيرى از عوامل منفى در ارائ رانت - 1/2/1

 13    عوامل سياسى و تجمى سرمايه از عوامل مؤثر در كيفيت ارائه خدمات - 1/2/2

 13    عدالت از عوامل مؤثر در كيفيت ارائه خدمات - 1/2/3

 13   پذيرى در رفتار جريان( رفتار مجريان نظام از عوامل مؤثر در ارائه خدمات )تخلف - 1/2/4

 13    رسانى الگوى رفتارى دولت در ارائه خدمات با عمليات رفتار خدماتفاصله بين  - 1/2/5

 14   عدم اجراى الگوى رفتارى دولت در مرحله اجرأ - 1/2/6

 14   ها ها و بخشنامه الگوى گردش عمليات به معناى آئين نامه - 8

 14    گردش عمليات به معناى كيفيت رفتار مجريان - 9

 14    ورى عمليات در گردش عمليات در سطح بهرهتشريح الگوى گردش  - 15

 15    الگو به معناى تناسبات حاكم بر آئين نامه - 15/1

 15   تفاوت معناى الگو در سطح كالن و خرد - 15/2

 15    الگو يعنى تناسبات پذيرفته شده - 15/2/1

 16   ه مربوط به سطح خردنام بهينه الگوى تخصيص بودجه مربوط به سطح كالن و بهينه آئين - 15/2/2

 16    بررسى معناى الگوى گردش عمليات - 15/3

 16   الگوى گردش عمليات شامل توبيخها و تشويقها - 15/3/1

 11    الگوى گردش عمليات به معناى ابزارهاى اداره نسبت به تخلف يا تشوي  - 15/3/2

 18   فعاليتهاالگوى گردش عمليات به معناى تنظيم نستبهاى  - 15/3/3

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/11/12تاريخ جلسه : 

 59شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 كنندگان جلسه پژوهشى : اسامى تنظيم

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

  االسالم رضائى حجت عنوانگذار و كنترل نهائى : 



 بسمه تعالی

 

بخاش   تشريح مباشرت اجتماعى و الگوى گردش عمليات در سطر ساوم جادول ارزياابى صانعت در     - 1

  اجتماعى

 االسالم رضايى: بحث پيرامون جدول اوصاف ارزيابى كارآيى صنعت است  در جلسه گذشاته ساطر   حجت 

  مباشرت اجتماعى، الگوى گردش»عنوان اصلى جدول تحت عنوان سوم جدول در بخش اثر اجتماعى، سه 

 تشريح شد « عمليات اجتماعى و گردش عمليات اجتماعى

 به معناى حقوق شخصى افراد در ابعاد سياسى، فرهنگى، اقتصادى « مباشرت اجتماعى» - 1/1

سياساى،    امل حقوقبه معناى حقوق شخصى افراد باشد كه ش« مباشرت اجتماعى»يك احتمال اين است كه 

 شود و به عبارتى كليه حقوق مدنى كه در جامعه براى اشخاص وجود دارند  فرهنگى و اقتصادى مى

توان كليه حقوقى را كه افراد يك جامعه دارند، در يك سازمانى مالحظه كارد  در ياك ساازمان،     بنابراين مى

توانند آنها را مطالبه كنند و به يك معناا   ىحقوق شخصى دارند كه غير از حقوق سازمانى آنها است و م افراد

 طلبكار باشند   از سازمان

  تشريح الگوى گردش عمليات - 1/2

كاه    مطرح شد، مراد الگويى است« الگوى گردش عمليات»در خانه دوم )سطر سوم جدول( كه تحت عنوان 

  توزيى مناصب ياا توزياى  بر بافت رفتار عمومى جامعه حاكم است  مثالً در يك جامعه ممكن است الگوى 

 اختيارات و توزيى اعتبارات يك الگوى تمركزى باشد 

  الگوى گردش عمليات به معناى الگوى بافت اجتماعى - 1/2/1
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بار    بينيد  دولت به عنوان يك ساازمان  االسالم والمسلمين حسينى: در اينجا شما جامعه را مستقل مى حجت 

هويتى دارد حتى افراد دولتى هم در حين ارائه خادمات، حقاوقى را    گذارد ولى خود دولت نيز جامعه اثر مى

شوند و نه جز سازمان و دولت  افراد در ساازمان، ياك باافتى     ورى دارند جز جامعه محسوب مى در بهره  كه

شوند  اصوالً بافت آنها مطلقاً تحت نظر كسى نيسات    كه غير از هدايتهايى است كه از بيرون اعمال مى دارند

كلى ممكن است اين سؤال طرح شود كه بافت رفتار ماردم چگوناه اسات؟ در اينجاا ياك ساازمان        طوربه 

است كه در آن قومي ت، جغرافيا، نفوذ ديگران مالحظه شوند يعنى همه چياز باا هام تعرياف      ديگرى مدنظر

 شوند  مى

 )س(: سازمان اجتماعى مدنظر است؟

 )ج(: غرض الگوى بافت اجتماعى است 

  مستقل بودن بافت اجتماعى و عدم تبعيت آن از سازمانهاى اجتماعى - 1/2/1/1

عماومى   كند، مثالً روحانيات در سااختار   بافت اجتماعى يك بافت مستقل از سازمانى است كه آنرا اداره مى

است    مردم حضور دارد  روحانيت و مجالسى كه تابى روحانيت است اصوالً به وسيله سازمان بوجود نيامده

آئاين   غير از سالن اجتماعات است  ممكن است كسانى مسجد بسازند ولى وقتى مسجد ساختند بايدمسجد 

  توان در سالن اجتماعات انجاام  نامه مربوط به آنرا رعايت كنند  چراكه ديگر ممكن نيست هركارى را كه مى

  تركيب مخصوص به داد در مسجد نيز انجام داد  مسجد يك بافتى مختص به خود دارد  حسينيه هم بافت و

 خود دارد 

 )س(: پس منظور از الگويى كه بر بافت رفتار عمومى مردم حاكم است چيست؟

  دولتى نبودن الگوى بافت رفتار عمومى مردم - 1/2/1/2
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باه    )ج(: اصوالً الگوى بافت رفتار عمومى، يك الگوى دولتى نيست بلكه رفتار ماردم، مناساباتى مخصاوص   

 ها ح  داشته باشند اما حتى سه تا از آنها را هم از دولت مطالبه نكنند  باا  است مردم دهخود را دارند  ممكن 

  نظر كنيد  ممكن است بگويند ما ح  قرار داديم كه مردم اين گويند، صرف وجودى كه دهها ح  دارند اما مى

عمومى مردم نسابت باه   كنم كه فرهنگ  طور بهره بگيرند و اينگونه مسؤلين را زير سؤال ببرند، من سوال مى

حقوق چگونه است؟ مثالً در حقوق اقتصادى هم اصالً حاضر نيستند باه طارف ياك دساته از مزايااى        اين

مان با همه آشنا هستيم  گويند ما در محله روند  به عنوان نمونه مى بروند و حتى به طرف ضد  آن مى  اقتصادى

  حتى خانه كهنه خود را كه دويست و يا سيصد متار  آيند مجلس ختم يا جشن داشته باشيم همه مى  اگر يك

ايد هيچ كس  گويند اين خانه را كه اينجا ساخته سازند  به آنها مى كنند و مجدداً ساختمان مى مى  است خراب

مان رفاه داشته باشيم   خواهيم براى زن و بچه گويند مى خرد  در پاسخ مى ايد نمى هزينه كرده  به اين قيمتى كه

اين پول نسبت به يك زمينى هزينه كنيد كه رو به خيابان باشد نه اينكه در پس كوچه باشد،  گويند اگروقتى ب

اند و هماه، ماا را در ايان محال      ايم، پدر و جد  ما در اينجا زندگى كرده محل متولد شده  گويند ما در اين مى

و حاضار نيساتند كاه حتاى باه       شوند  مطلب در شهرهاى كوچك بسيار ديده مى  شناسند  مخصوصاً اين مى

را انتخاب كند و در آن منزلى داشته باشد تاا هار زماانى خواساتند آنارا        خيابان اتوبان هم برود و يك فرعى

مورد حقوق اقتصادى، حقوق فرهنگى و حقاوق سياساى ماردم     بفروشند از آنها بخرند و پول نقد بدهند  در

 چنين نيست كه كل آن حقوق را دريافت كنند 

  بررسى احتمال دوم در معناى مباشرت اجتماعى - 1/3

 شود كه هر شاهروندى در هار جاا حضاور     )س(: گاهى از حقوق شخصى افراد، به حقوق مدنى تعريف مى

مند خواهند بود  حاال گااهى اسات كاه دولات باراى او چناين حقاوقى تعياين كارده و او            دارد از آن بهره
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دولت ندارد بلكه حقوقى است كه خود جامعه به تواف  رسيده  گوئيد ربطى به كند و گاهى مى مى  درخواست

 افراد باشند  حال آيا در اينجا چنين حقوقى مدنظر است؟  است تا از آنِ

 ارائه خدمات بالمباشره توسط دولت به مردم )فرض دوم( - 1/3/1

  باه ماردم عرضاه   )ج(: سؤال مهم اين است كه آيا مراد از حقوق همان خدماتى است كاه دولات بالمباشاره    

 باشد؟ بنا بر فارض اول، آياا   كند  يا مراد حقوقى است كه بر اساس تواف  جامعه مربوط به خود مردم مى مى

تواند هر حقى و هر خدمتى را به هر نحوه كه خواست به عموم مردم برساند ياا باياد هام دولات      دولت مى

 دريافت آن حقوق را داشته باشند؟عرضه خدمت آمادگى داشته باشد و هم مردم آمادگى   براى

 كرد  بعد پهلاوى رفات  هماان مجباور كردنهاا      به عنوان مثال: رژيم پهلوى بى حجابى را به اجبار ترويج مى

ها بمانند و اصالً بيرون نيايند  تعادادى هام    اى در خانه باعث شده بودند كه تا آخر عمر سلطنت پهلوى عده

  اى هام  آمدند  البته يك عاده  پوشيدند و با پوشش كامل بيرون مى التو مىآمدند، كت و پ خانه بيرون مى كه از

حجاب شدند گرايش غالب جامعه نبود  وقتاى هام كاه رضااخان رفات و       حجاب شدند  درصدى كه بى بى

سر كار آمد، باز عده بسيار زيادى از زنان، حجاب را نگه داشتند و عده آنها هم كم نبودند  از طرفاى    پسرش

رويام  االن هام ممكان     گفتند نماى  نكرده بود كه مردم به دانشگاه نروند ولى مردم با بدبينى مى  وعكسى ممن

اى از دخترها بدون شوهر حاضر نشوند به خارج بروند  يعناى   را ممنوع نكنند ولى عده  است به خارج رفتن

هم امضا كند در عاين   اين ح  را )خارج رفتن دخترها( قرار دهند و شوراى نگهبان  ممكن است در مجلس

به رفتن نشوند  بنابراين ح  اينگونه نيست كه بالفاصله استيفا بشود  آنچه هم  حال بسيارى از دخترها حاضر

 اضافه استيفاست   شود، ح  به كه در خارج واقى مى

  گردش عمليات به معناى كيفيت رفتار عمومى و مراودات مردم - 2
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عمومى  يات مطرح شد خود كيفيت مراودات مدنظر است  يعنى رفتار)س(: در خانه سوم هم كه گردش عمل

ايان   اى است يك نحوه خريد و معامله و اصالً رفتار سياسى، فرهنگى و اقتصادى خاص دارند  جامعه بگونه

 سه عنوان در جلسه گذشته تشريح شد و در پايان جلسه حضرتعالى در ارتباط با اين مطلب، فرض دومى را

  مطرح فرموديد

 )ج(: حاال كداميك مقدم است؟

 )س(: بناست در اين جلسه تأمل كنيم كه كدام محور و فرض را مقدم بداريم 

 اول(  ضرورت شناسايى نظام حقوقى برخاسته از نظام ارزشى و بافت عمومى جامعه )در فرض - 3

حكاومتى    ر از نظاام )ج(: حاال يك جدول عام براى مردم درست كنيم يعنى بگوئيم مردم داراى يك نظام غي

  تاوان باه   است چراكه در ميان مردم بزرگتر و كوچكتر مطرح است و از يكديگر حرف شنوى دارند كاه ماى  

توان در مورد آن مطالعه و دقت نمود ولاو   عنوان يك جامعه مطالعه كرد  هم چنين سنن و آدابى دارند كه مى

مدل تعرياف شاده وجاود نادارد ولاى داراى ياك       ريزى ولو به معناى  آن نظام حكومتى نيست  برنامه  اسم

دهند كاه تارك    گوئيد براى مراسم ختم يا جشن ازدواج يك آدابى را انجام مى هستيم  مثالً شما مى  اى برنامه

همين نكته را در مراتب مختلف زندگى خانوادگى و زندگى فاميلى و حتى در بعضى از جاها،   كنند  عين نمى

تر باشد و به عبارتى نحوه توليد جامعاه، غيار صانعتى     به ميزانى كه جامعه سنتّى كنيد  مى زندگى صنفى ذكر

شود، ماثالً   شود  به عنوان مثال االن در كشور فردى يك جرمى مرتكب مى مالحظه مى باشد اين امر شديدتر

كشاد ولاى    كند )يعنى كسى را نماى  كند، يا اينكه ايذأ مى تجاوز عرضى و يا مالى مى كشد يا يك كسى را مى

از بين نبرده و لكن هتك حرمت كرده است و ياا ماال را از باين نبارده ولاى       زند يا عرض كسى را كتك مى

كناد و   خواند  در دادگاه مراحل خود را طى مى فرد را به دادگاه فرا مى  معطل كرده است ( دستگاه قضائى آن

آياد بالفاصاله او را بزرگترهااى فاميال      ىشود و به محل ما  آزاد مى  ممكن است زندانى شود  وقتى از زندان
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كند كاه فارد چاه تااوانى را باياد       دارند او تعيين جرم مى  كنند  در آنجا يك قاضى براى قضاوت احضار مى

 پرداخته كند 

كنند   مى بنابراين محله داراى دستگاه قضايى است و ضابطه نيز دارد يعنى اگر كسى تخلّف كند با او برخورد

را   كند اگر فارد كاارى   بيند كه يك دستگاه قضايى همعرض با دستگاه قضايى دولت كار مى مىدر اينجا فرد 

تواند در آن محل زندگى كناد  چونكاه نگاههااى افاراد      انجام دهد كه با نظام ارزشى يك جامعه نسازد نمى

سطح فرهنگشاان   او را در امان نخواهد گذاشت  آزادى افراد در مناط  مختلف بدون استثنا متناسب با  محل

 دارد و بايدها و نبايدهاى عرفى )بافت( در جامعه حاكم آمد   سقف

  آياد  او در ابتادأ يكاى دو سااعت نگاههااى      به عنوان مثال: يك فرد از روستا به پارك جمشيديه تهران ماى 

او  گويناد و هام باه    پرساد هام باه او ماى     تحقيرآميز را متوجه نيست  ولى اگر ديد كه از هر كس آدرس مى

آميزى باه او نگااه    در غذا خوردن، نشستن و ديگر آداب كالسه رفتار آنها را ندارد بگونه مسخره خندند و مى

تار از   خورد  در يك پارك كه ده درجه پاائين  شود كه اينجا به درد او نمى مدتى متوجه مى كنند  اما بعد از مى

باا آداب خاودش هام رفتاار نماياد  در ده      تار بنشايند و    تواناد راحات   نسبت ماى   پارك جمشيديه است به

بشويد و هم يك مشت آب بخورد اما اگر اينجا اين چناين آب بخاورد     توانست دستش را سرحوض آب مى

بدى انجام داده است  در ده نشستن روى زمين يك امار طبيعاى    كنند مثل كسى كه كار همه به او نگاه بد مى

 كنند  همه به او نگاه بد مى ،نشيند است  اما وقتى در پارك روى زمين مى

 پس متناسب با هر سطح از رشد و توسعه حتماً يك نظام ارزشى مطرح اسات  باياد و نباياد متناساب دارد،    

  در هر صورت رفتار عمومى قابل مطالعه ;الزام و برنامه دارد و لكن نه در شكل خاص  مقنّن و نظام سازمانى

 شود  است و بايد يك جدول كامل براى آن تنظيم

 بررسى فرض دوم )تأثير دولت در ارائه خدمات به مردم( - 4
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  يك بحث اين است كه ما به چه ميزان يك جدول كامل را الزم داريم تا در خاناه آخار آن خادماتى را كاه    

 دهد ذكر كنيم  دولت ارائه مى

  ضرورت شناسايى جامعه مستقل از سازمان اداره كننده - 4/1

 كند هم بر اساس سطح فرهناگ جامعاه و هام بار اسااس نفاوذ       ى كه جامعه مىخدمات دولت باضافه جذب

  شود كه بيرون بار دولات چاه اثارى     سازمانهاى موجود بيرونى قابل مطالعه و بررسى است  گاهى سؤال مى

گذارد؟ اگار ايان    چه اثرى مى -كه تحت اداره دولت است  -گويند بيرون بر ملّت  گذارد و گاهى هم مى مى

رود ما در جهت ديگارى آن را   گوئيد انتظارات عمومى به يك سمت مى مورد دقت قرار نگيرد، مىنسبت  دو

شود  يعنى ديگار   شوند اختالف پيدا مى كنيم  در اين صورت بين انتظارات عمومى و ارضايى كه مى مى  اداره

ان موضوعى كه تحت تأثير رود  شناختن جامعه مستقل از سازمان و به عنو بين نياز و ارضأ از بين مى  تناسب

گيرد ضارورت دارد    رشد فرهنگى، سياسى و اقتصادى و جغرافيايى و قومى )عوامل بيرونى( قرار مى  عوامل

عوامل غير از دولت بر آن اثر دارند  از جمله سازمانهاى ديگر بر آن اثر گذار خواهند بود  هم چنين هم   كليه

 جغرافيايى آن اثر دارد تاريخى آن و هم خصوصيات منطقه   پيشينه

  شناسايى جامعه بر اساس منطقه جغرافيايى براى بهبودى ارضأ نياز در صنعت - 4/2

گفت   توان رويم مى اگر جدول جامى تنظيم گردد، وقتى به يك منطقه كه شغل مردم آنجا ماهيگيرى است مى

  شاغل ماردم آنجاا را مااهيگيرى    اى بارويم كاه    خواهد  حال اگر به يك منطقه آن منطقه چه نوع صنعتى مى

اى اسات   كنند و خيلى هم فقيرند و يعنى منطقاه  دهد بلكه همه مردم ماهيگيرى سنتى مى مكانيزه تشكيل نمى

اى است، ممكن است به راحتى  گير نيست و هم يك منطقه دور افتاده هم عبور ماهى از آنجا چندان چشم  كه

و ارضأ آنها را تحريك كند از آنجا كه پاسخگويى نسبت به نياز ها شوند چون اگر كسى نياز  قاچاقچى  طعمه

ها گردند  ممكن است كسى بگويد چون  رشد يافته را ندارند، ممكن است به راحتى طعمه قاچاقچى و ارضأ
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اند ولى باه   منطقه جغرافيايى هزار سال توزيى عادالنه ثروت صورت نگرفته و لذا مردم اين طور شده  در اين

يك منطقه را از نظر وضعيت جغرافيايى، وضاعيت گذشاته و وضاعيت تاأثير و نفاوذ ديگاران        ايدهر حال ب

اى بررسى كرد كه چه صنعتى را كه براى آنها برد تا براى  حضور آنها را در صنعت بگونه  مطالعه كرد تا بتوان

 داشته باشد   نياز و ارضا آنها كارآمدى

 د در اينجا مطرح بشود؟توان آقاى اسالمى: آيا توسعه فرهنگى مى

  لزوم تنظيم دو جدول در بهبودى ارضأ نياز در فرض دوم - 4/3

 در ايان صاورت حتمااً    ;دهند )ج(: به چه نسبت جذب بشود؟ مثالً گاهى فرهنگ مردم را در روبنا تغيير مى

  محيطساازى  شوند  فرهنگ يكى از عوامل مؤثر است  البته فرق بين تص رفات روبنايى مانناد  دچار بحران مى

  گيرى مؤثر است به اضاافه  براى تغيير عقايد، مفاهيم، ساختارها، محصوالت و تغييرات زيربنايى كه در جهت

ساختارهاى متناسب تا محصاوالت ايان    -اعم از نظرى و كاربردى  -منط  هماهنگى، ساختارهاى مفهومى 

دهد چون آنچاه كاه باا جامعاه      ا نتيجه مىگيرد و پيدايش بحران ر كه يكى در مقابل ساختارها قرار مى  است

كند بدون آنكه بحران ايجاد كند  حضور  كند و ديگرى ارتقأ را ايجاد مى نيست، حتماً ايجاد بحران مى سازگار

هااى ديگار    شد  عاين هماين مطلاب باه گوناه      غرب در ايران قبل از انقالب قطعاً به بحران منتهى مى  تمدن

ها و ساختارها عين ايان اسات كاه     ظه باشد  نشناختن قدرت اراده و نظام ارادهشما قابل مالح  تواند براى مى

 قرار دهيم و به بقيه كارى نداشته باشيم   يك جدول را اصل

  لزوم شناسائى خدمات ارائه شده و خدمات جذب شده و نشده بصورت مستقل - 4/3/1

 ايان جادول در آخارين خاناه مباشارت،     پس كامالً واضح شد كه بهتر است ما دو جدول داشته باشايم  در  

دهاد  آنگااه وقتاى كاه ايان       يعنى خدماتى را كه دولت ماى  ;شود دهى دولت در هر سه سطح نوشته مى بهره
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شوند ما نبايد آنها را در ليست خدمات جذب شده بياوريم بلكه بايد ببينايم علال اينكاه     جذب نمى  خدمات

 كند  ح كردند به اين مطلب كامالً كمك مىاند چيست؟ ضمناً سؤالى را كه مطر نشده  جذب

  مطالعه وضعيت دولت بر اساس فرض دوم، در سه سطح، سازمان سازماندهى - 5

گاهى دولت را در سازمان خاودش   دهى به جامعه )مطالعه تأثير دولت در صنعت( ساختارهاى جامعه و بهره

كنيم )در وساط   اختارهاى جامعه بررسى مىس  بينيم )در باالى جدول( و گاهى دولت را براى سازماندهى مى

 گيرد  مطالعه قرار مى دهى به جامعه مورد جدول( و گاهى هم دولت به جهت بهره

 االسالم رضايى: به يك معنا آنچه كه مورد مطالعه است دولت است منتهى در سطوح مختلف  حجت 

  ؤل سااماندهى اسات و اسام آن   گوئيم ساماندهى صنعت، مربوط به جايى است كاه آنهاا مسا    )ج(: يعنى مى

كنايم   وزارت صنايى است  بنابراين موضوع اصلى، دولت است هرچناد وقتاى در ماورد جامعاه بحاث ماى      

 كند؟ دولت نسبت به جامعه چه كار مى  گوئيم مى

 رسد  )س(: بنابراين فرض دوم تقويت شد  بعد دو سطح ديگر و دو جدول ديگر نيز ضرورى به نظر مى

  صنعت م سه جدول در بررسى تأثيرگذارى دولت، رفتار عمومى و جامعه جهانى درضرورت تنظي - 6

  )ج(: كه موضوع يكى از آن جداول دولت و ديگرى بافت رفتار مردم و موضاوع جادول آخارى هام نظاام     

 مقابل )نظام بيرونى( است 

 م، تاأثير رفتاار  خواهيم تأثير دولت را در صانعت مالحظاه نماائيم و در جادول دو     )س(: در يك جدول مى

كنيم و در جدول سوم هم تأثير جامعاه جهاانى بار صانعت را      عمومى مردم يا تأثير خود مردم را بررسى مى

 توان به وارد دو جدول مربوط به تأثير مردم و نظام جهانى شد؟ كنيم  حال آيا مى مى  مطالعه

  ن موضاوعى را كاه روى آن وقات   كنيم و لك )ج(: خير، االن ما فقط جدول ساماندهى صنعت را پيگيرى مى

 گذاشتيم و در يك جلسه هم كامالً توضيح داديم، ضرورت توجه به يك جدول ديگرى است كه بايد مدنظر
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داشته باشيد  اگر آن را در آينده درست نكنياد و تقسايمات و آماار متناساب آن را بدسات نياورياد معنااى        

 د شو مردم هم در دو سطح ديگر خيلى تضعيف مى  مشاركت

 مردم(  ورى به تشريح سطر سوم جدول بر اساس فرض دوم )بررسى تأثيرگذارى دولت در بهره - 1

  خواستيم تأثير ماردم را در صانعت مالحظاه    )س(: با توجه به اينكه در جلسه گذشته بنا به فرض اول كه مى

  دش عملياات كنيم و در آن راستا بايستى در سه جدول به بحث مباشارت، الگاوى گاردش عملياات و گار     

 ورى به مردم را مجدداً بررسى كنيم  خواهيم نقش دولت در بهره پرداختيم، حال در اين جلسه مى مى

  تشريح مباشرت اجتماعى به ارائه خدمات جذب شده و نشده توسط دولت به مردم - 1/1

زياادى   شوند و بخش بسيار )ج(: خدمات دولت در سطح مباشرت به مردم، بخشى از آن خدمات جذب مى

 شوند  از آن نيز جذب نمى

 )س(: خدماتى را كه دولت بايستى در سطح سياسى، فرهنگى، اقتصادى ارائه كند كدامند؟

  خواهد چه خدماتى را از نظر سياسى به )ج(: ابتدا بايستى بررسى كنيم كه از لحاظ اجتماعى، دولت مى

 شوند؟ مىمردم بالمباشره ارائه كند و به چه ميزان آن خدمات جذب 

 )س(: مراد از بالمباشره چيست؟

  دهد اين ياك خادمت   كند و شركت هم به او گاز مى )ج(: مثالً فردى براى گرفتن به شركت گاز مراجعه مى

كنند و شركت هم باه آنهاا    كند  يا مردم به شركت برق مراجعه مى است كه دولت بالمباشره به مردم ارائه مى

 دهد  مى  برق

 دهد؟ در نظام آمارى بايد بررسى كنيم كه دولت چه خدماتى را به مردم ارائه مى)س(: آنگاه آيا 

و  )ج(: يعنى تعداد خدمات تصويب شده و جذب شده از نظر آمار بررسى شوند و حتماً هام فاصاله دارناد   

  رقگويد به من ب كند و مى رسانى شود  فردى مراجعه مى كند كه بايستى به فالن منطقه برق دولت تصويب مى
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سه فاز بدهيد چون كه مصرف خانه من بسيار زياد است  دولت هم با دريافت هزينه ح  امتيااز اشاتراك، و   

كند و بعد بخاطر اينكه قادرت   آمپر را درخواست مى 5دهد  فرد ديگرى برق يك فاز و آن هم  برق مى به او

 تواند برق بگيرد  ح  امتياز آنرا ندارد، نمى  پرداخت

 : نمونه ديگر آن در توزيى تلفنهاى موبايل نيز اتفاق افتاد مهندس دانشمند

روساتا   توانند مصرف كنند  مثالً در )ج(: در بسيارى از روستاها فقرايى ساكن هستند كه حتى برق را هم نمى

دادند   آورند  قبالً در تلويزيون نشان كشى آب شده اما كسانى هستند كه از خانه همسايه با ظرف آب مى لوله

  ه جوانى ازدواج كرده بود  سه روز نتوانسته بودند با همسرش در جايى مشغول كار شوند و گرسانه ماناده  ك

كند كه چه حاجتى داريد؟ همسارش گفتاه باود     رود و از آنها سؤال مى بودند  وقتى خبرنگار به خانه آنها مى

ديگرى نداريم چون چيازى   روز است با شوهرم فقط يك عدد سيب زمينى آب پز داريم و هيچ چيز  من سه

ام ندارم  آرزوى من اين است كه خدمت حضرت امام رضا)ع( باروم   بخورم ديگر شيرى براى بچه  توانم نمى

 گويد دولت و حكومت چنين و چنان است   خودم شكايت كنم  ديگر نمى  و از وضى

از  هم اين است كه چه تعاداد شود دولت به اين تعداد از روستا برق داده است م )س(: پس وقتى كه گفته مى

 مردم آن روستا توانستند برق تحويل بگيرند  

 )ج(: اآلن نيز اين سئوال مطرح است كه چه حجماى از خادمات توليادى را ماردم و چاه حجماى از آن را      

گيرند؟ كسانى كه قدرت جذب رانتهاى دولتى را دارناد، در صاف اول هساتند و رقمهااى      سرمايه داران مى

رسد  اما من شخصاً بخاطر جانبازى به بانك مراجعه كردم و با رئيس بانك هم صحبت  ه آنها مىهم ب  بزرگى

 مبلغ صدهزارتومان وام بگيرم، بانك قبول نكرد   كردم تا

 گيرد؟  االسالم رضايى: در خانه اول چه نوع خدمات دولتى قرار مى حجت 
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 هااى دولتاى ماأمور     كلياه وزارتخاناه  )ج(: خدمات جذب نشده  حجم خدمات دولتى وسيى است و اصاوالً 

رسانى صورت گرفته و چه اثارى   رسانى به مردم هستند ام ا مهم اين است كه براى چه قشرى خدمت خدمت

 اند؟  جامعه داشته و به چه ميزان جذب شده در

 شود   )س(: خدمات دولتى قيد عمومى دارد كه شامل همه خدمات مى

 كنند   ياز دارند و به دولت مراجعه مى)ج(: يعنى در هر كارى كه مردم ن

 )س(: اعم از سياسى، فرهنگى و اقتصادى  

 صنعت  ضرورت بررسى ارائه خدمات دولت به بخشهاى مختلف جامعه از زاويه تأثير در - 1/1/1

 كنند؟  مى )ج(: اما بايستى دقت كرد كه رائه اين خدمات از سوى دولت چه اختالالتى در نظام صنعت ايجاد

 (: يعنى مراد تأثير اين خدمات بالواسطه بر صنعت است؟ )س

  شود و اصاوالً جادول جامعاه را باه     )ج(: بله، عين آنچه در مورد جامعه مطرح است در اينجا نيز مطرح مى

  سازد  سپس بررسى كنيم كه همين جهت آورديم كه چه چيزهايى به طور غير مستقيم براى اقتصاد محيط مى

 سازد   صنعت محيط مى اقتصاد چگونه براى

 سازد  )س(: در اينجا هم غرض اين است كه اجتماع براى اقتصاد و سپس براى صنعت محيط مى

  )ج(: بر فرض كه شما دو قيد هم به آن اضافه كنيد و بگوئيد همه اينها بر صنعت چه اثرى دارد و در ساطح 

 محدودترى آمارگيرى كنيد  

باين   اى نسبتها را برقرار كنيم كه در مدل آمارى ارتباط بشناسيم بعد بايد بگونه)س(: در ابتدأ بايستى بستر را 

 متغيرها برقرار گردد 

 مردم   بررسى عوامل منفى يا مثبت مؤثر در ارائه خدمات سياسى، فرهنگى و اقتصادى دولت به - 1/2
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شاود؟   مى  ازى كنيم چقدر جذباند )ج(: مثالً بررسى كنيم كه اگر ما يك صنعتى را در بشاگرد بندرعباس راه

 كند؟  تواند اثر بگذارد؟ آن صنعت با چه موانعى برخورد مى چند درصد از مردم مى

 

 گيرى از عوامل منفى در ارائه خدمات دولتى  رانت - 1/2/1

 گذارى و مانند آن نيست  ام ا اگر اين كار را در دزفول و ياا  طبيعى است كه در بشاگرد كسى به دنبال سرمايه

 گيرى حضور دارند در رشد صنعت بسايار  دانيم پايگاه افرادى است كه در رانت در شهرى انجام دهيم كه مى

 تفاوت دارد  

 عوامل سياسى و تجمى سرمايه از عوامل مؤثر در كيفيت ارائه خدمات  - 1/2/2

 كند   )س(: مسلّماً هر جا كه تجم ى سرمايه زيادتر باشد صنعت بيشتر رشد مى

داشته  ممكن است اصالً سرمايه هم وجود نداشته باشد ولى چه بسا عوامل سياسى بيشتر از سرمايه اثر)ج(: 

 باشد 

شاامل   )س(: در اينجا بايد چه چيزهايى را بررسى كنيم؟ چون خدمات دولتى عام است و تمامى خدمات را

 شود  مى

 عدالت از عوامل مؤثر در كيفيت ارائه خدمات  - 1/2/3

  دالت )موازنه( را در مورد كيفيت ارائه خدمات از سوى دولت ذكر كارديم و گفتايم اگار تاوازن    )ج(: قيد ع

 شود  البته الزم نيست توازن سياسى كاالً بار   ورى مشخص مى سياسى به نفى يك دسته باشد، اثر آن در بهره

 اساس الگو باشد  

اصاوالً رفتاار    پذيرى در رفتار جرياان(   رفتار مجريان نظام از عوامل مؤثر در ارائه خدمات )تخلف - 1/2/4

از ساطر دوم(    گذارد  به عبارت ديگر تخلف در اجراى الگو )در ستون سوم مجريان در توازن سياسى اثر مى
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در ستون  غير ممكن است كه در وضعيت مردم تأثير حضور نداشته باشد  البته الگوى گردش عمليات دولت

 گيرد   از سطر سوم قرار مى 3

 رسانى  فاصله بين الگوى رفتارى دولت در ارائه خدمات با عمليات رفتار خدمات - 1/2/5

  گوئياد گاردش   گيارد؟ در پاساخ ماى    كنم كه گردش عمليات او چگونه انجاام ماى   در مورد دولت سؤال مى

  گويم و حال آنكاه  توان كارى كرد  مى اى است كه بدون داشتن دوست و آشنا نمى عمليات در ادارات بگونه

رسانى خصوصى است  بنابراين در سطر سوم اگار ايان ساه خاناه را      ورى، عمومى است و اين، خدمت بهره

گيارد  نموناه ايان مطلاب      به دولت بگيريم رفتارى كه دولت در گردش عمليات دارد در آن قرار مى مربوط

رى هام مساايل ايان    دا خورد و علّت پذيرفته شدن نظام سارمايه  انقالب بسيار به چشم مى مخصوصاً بعد از

رساانى دولات فاصاله     الگوى رفتارى دولت در دادن خدمات با عملياات رفتاار خادمت     يعنى ;چنينى است

 ها با اين سازگار نداشت  رفتارى دولت يعنى وضعيت گردش عمليات وزارتخانه  داشت  از طرفى هم الگوى

 عدم اجراى الگوى رفتارى دولت در مرحله اجرأ  - 1/2/6

مثاال    شد  من بااب  شد بلكه در اجرا به نحو ديگرى عمل مى اين بود كه خود الگو هم اجرا نمى اشكال دوم

  در شهرهاى مختلف ايران دستورات و جهتگيريهاى ائماه جمعاه ياا نماينادگان رهبارى، گاردش عملياات       

ز طرفاى  رسانى دستور آنها ديده نشاوند  البتاه ا   دهد هر چند هم در يك الگوى خدمت خدماتى را جهت مى

گويند اين كاه اماام جمعاه نشاد  در      امام جمعه يك شهر در گردش عمليات دخالت نكند، بالفاصله مى اگر

گيارد  باه عباارت ديگار      بينيد كسانى كه با مسؤلين دوست و يا آشنا هستند كار آنها انجام مى مى همان شهر

مناط  چنين بوده است  بنابراين دولت نهادينه شده است چون رفتار غالب دستگاهها در اغلب  اصالً اين امر

 دهد  خدمات سياسى، فرهنگى و اقتصادى ارائه مى  سه دسته

 ها  ها و بخشنامه الگوى گردش عمليات به معناى آئين نامه - 8
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  كناد كاه خاود داراى    هاايى صاادر ماى    نامه ها و آئين رسانى دارد، بخشنامه دولت در الگويى كه براى خدمت

 انجام وظايف نسبت به مردم هستند الگويى براى 

  گردش عمليات به معناى كيفيت رفتار مجريان - 9

شود  مى آخرين مطلب هم اين است كه رفتار مجريان چگونه است؟ يك فرمان و دستورى جهت اجرا صادر

 شود  اما يك چيز ديگرى نهادينه مى

بارويم    خواهيم با پيشداورى جلو ين بحث نمىشود ولى اآلن در ا گيرى معلوم مى )س(: اما اين امر در اندازه

 اصل بحث اين است رفتار عمومى كارگزاران چگونه است؟

 اند  كنند و به چه ميزان هم خدمات جذب شده )ج(: يعنى اينكه چقدر درست عمل مى

  ورى تشريح الگوى گردش عمليات در گردش عمليات در سطح بهره - 15

 شود در سطح خرد است  رح مىورى مط )س(: آنچه كه در بخش بهره

ياك   دهد تاا  شوند افراد يك اداره را روبروى مردم قرار مى هاى اجرايى كه وقتى صادر مى نامه )ج(: مثل آئين

  دهند  نفر انجام مى 5كارى را براى عموم انجام دهند ولى آنها آن دستور را در خصوص 

  الگو به معناى تناسبات حاكم بر آئين نامه - 15/1

 : الگو در اين سطح چه معنايى دارد؟)س(

ياك   نامه، الگو و نظام نداشته باشد؟ الگو به معناى تناسبات است  اگر گردش كار در شود آئين )ج(: مگر مى

 نامه اجرايى نداشته باشد  به هرج و مرج دچار خواهد شد  گروه آئين

 بريم؟ )س(: چرا لفظ الگو را به كار مى

حارف   عنى اينكه چه كسى اجازه بدهد و چه كسى اجازه بگيرد و چه كسى چقدر)ج(: الگو يعنى تناسبات ي

 ساازى باه كاار    بزند  حتى در همين جلسه ما بايستى الگو داشته باشيم  لفظ الگو )تناسبات( باراى هماهناگ  
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داره تواند آن ا رود  اگر در يك اداره، ارائه خدمات به مردم، الگوى گردش عمليات نداشته باشد مدير نمى مى

كنترل كند و بلكه مجبور است به صورت خانى اداره كند  يعنى بايد تلفن كنار دساتش باشاد و مرتبااً باا      را

 بگيرد و كارها را پيگيرى كنند   افراد تماس

 تفاوت معناى الگو در سطح كالن و خرد - 15/2

 يست؟)س(: تفاوت معناى الگو در سطح خرد با سطح دوم )كالن( كه ما به كار برديم چ

  خواهد تخصايص بدهاد و اصاالً گاردش عملياات مطارح       )ج(: در كالن الگو براى اين است كه دولت مى

نيست  يعنى دولت بدنبال اين است كه به چه ميزان درآمد دارد و چگونه آنارا باين ساطوح مختلاف ماردم      

 كند؟  تقسيم

 دش عمليات است )س(: در سطح كالن الگو قيد برنامه بوده است ولى در خرد الگو قيد گر

 )ج(: خود الگو يعنى تناسبات 

 شود  )س(: اين تناسبات بايد الگويى داشته باشد نه اينكه خودش عين الگو معنا مى

  الگو يعنى تناسبات پذيرفته شده - 15/2/1

باشاد     )ج(: خير، مناسبتهاى پذيرفته شده و تصويب شده نه اينكه مناسبتهايى دارد ولو در آن هارج و مارج  

 گوئيد هرج و مرج هم داراى تناسبى است  شما مى

 )س(: هميشه يك نسبتى در همه چيز برقرار است 

باه   )ج(: خير، بلكه مراد نسبتهايى است كه آنرا بپذيريم تا بتوانيم آنرا بهينه كنيم  نسبتى كه قابل بهينه نباشاد 

  است اما تناسبات مطلوب، تناساباتى شود  بدون شك هر چيزى داراى تناسباتى  آن تناسبات و الگو گفته نمى

كنايم و   جلساه را محاسابه ماى    5است كه پذيرفته شده باشد و سپس كه قابل بهينه باشد  مثالً ماا رانادمان   

گوئيم مديريت خوب است كه در مجموعه گردش داشاته باشاد و    پيشرفت كم بوده است  بعد مى  گوئيم مى
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ر هنگام مديريت، هيچ مطلبى ابراز نكند و فقط ميدان بدهد كه اى يك نفر مدير باشد  مدي جلسه هر سه چهار

باه   -گيرى اسات   كه قدرت تصميم -بدهند  تذكر اين نكات براى اين است كه اعمال مديريت  ديگران نظر

 خاص تمام نشود و بلكه به نفى جلسه باشد   نفى يك جهت

 سطح خرد  نامه مربوط به بهينه آئينبهينه الگوى تخصيص بودجه مربوط به سطح كالن و  - 15/2/2

 نامه ناقص باشد و بهيناه نشاود و مادير    نامه است  اگر آئين كند آئين اولين چيزى كه هر مجلسى تصويب مى

  برد  اين غيار از بهيناه كاردن الگاوى     بتواند هر طور دلش خواست جلو ببرد، اين الگوى برنامه را از بين مى

خواهد نسابت باه جامعاه     تخصيص اين است كه دولت افعالى را كه مىتخصيص بودجه است  بهينه الگوى 

خواهد بالمباشره انجام دهد چگونه است؟ لذا نبايستى  گيرد چگونه باشد؟ بهينه گردش عملياتى كه مى  انجام

 الگوى برنامه و الگوى گردش عمليات را با هم خلط كرد  مدل،

  بررسى معناى الگوى گردش عمليات - 15/3

و   ناماه ياك مطلاب    گيريم  حال آنكه آئين مترادف مى« الگوى گردش عمليات»را با « نامه آئين»ا االن )س(: م

 گوئيم: تناسبات حاكم بر كنيم و فقط مى نامه مطلب ديگرى است  ما از الگوها بحث نمى الگوى حاكم بر آئين

 نامه  آئين

تصميم   سازى بين كه آن الگو، تناسبات هماهنگ )ج(: آنچه ابزار انتقال خدمات به جامعه بشود، الگويى دارد

 متخذ و انجام آن است 

 )س(: در اصطالحات امروزى چنين چيزى نيست 

 الگوى گردش عمليات شامل توبيخها و تشويقها - 15/3/1
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  )ج(: هم الگوى سازمان و هم الگوى گردش عمليات وجود دارد اما تاوبيخ و تشاويقها مرباوط باه الگاوى     

  بلكه مربوط به الگوى گردش عمليات است ولى اِشل حقوقى مربوط به سازمان اسات  اِشال   سازمان نيست

 ورى است  بندى رده اختيارات و بهره حقوقى به معناى طبقه

 )س(: اگر ما اآلن بخواهيم در الگوى گردش عمليات آمار بگيريم از چه چيزى آمار بگيريم؟

 گيرياد؟  كنند كه شما از كجاى ساازماندهى ساتاد اشاكال ماى     )ج(: اگر بنده را به يك ستادى ببرند و سؤال

آماديم   گويم: وقتى از راه ماى  گويند به چه دليل؟ مى گويم اول الگوى گردش عمليات آن اشكال دارد  مى مى

كرد  حال اگر او تخلف و ياا ساهل انگاارى كناد،      نفر جلو در ايستاده بود و آمد و رفت ما را كنترل مى  يك

گويم اگر فالن سردار تخلف  كنيم  مى ساعت او را زندانى مى 48گويند  كنيد؟ مى برخوردى مى  شما با او چه

گويم بر فرض كه تخلاف   كند  مى گويند او كه تخلف نمى دهيد؟ مى ايشان چه اقدامى انجام مى كند در مورد

)حتى كتبى باه او چيازى    گوئيم طورى كه به نظرش بد نيايد  گويند به او تلفنى مى كنيد؟ مى مى كرد چه كار

شاود و اگار ياك     گيرى كل سازمان ضارب ماى   گويم تخلفات يك سردار بايستى در تصميم مى نويسد ( نمى

ماند   روز زندانى كنيد  در اين صورت، نظامى باقى نمى 48كنيد بايد سردار را  زندانى مى  ساعت 48سرباز را 

گويند  او به شرطى سردار است كه وجودش در نظر  سردار نمىزندان ببرند ديگر به او   گويند اگر او را به مى

باشد  اين معنايش اين است كه توبيخ و تشوي  بر اساس الگوى ديگارى انجاام    عموم از هر گونه خطا مبرا

 گيرد  مى

شاده    كنيد ولى مشخص نيست كه الگو از چه امرى خارج )س(: اينجا شما يك نمونه را در سازمان بيان مى

 است؟
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  اعتنايى  و يا اعتناى اضافى كرد و يا آقاى رئيس به مان  (: اگر در ورود من به آن مجموعه كسى به من بى)ج

گيارد در   اعتنايى يا اعتناى اضافى كرد، در هر دو مورد مباشر با هر دو شدم، در تخلفااتى كاه انجاام ماى     بى

  رسانند  ما ديگرى را به اشد مجازات مىكنند ا گذارند و اصالً توبيخ نمى توبيخ به يكى احترام مى تشوي  و

 )س(: اين مبناى تشوي  و توبيخ در يك سازمان است 

  الگوى گردش عمليات به معناى ابزارهاى اداره نسبت به تخلف يا تشوي  - 15/3/2

اگار    سازى گردش عمليات چنانچه اين مبنا كثرت پيدا كرد طورى كه بتوانيم بنويسايم  )ج(: البته در هماهنگ

  در اين چند رده تخلفى واقى شد، چنين توبيخ و تشويقهايى اعماال شاوند، آنگااه اسامش الگاوى گاردش      

  كنند  عمليات خواهد شد  در يك اداره با ابزار توبيخ و تشوي ، گردش كارها را كنترل مى

 شود  )س(: ديگر بحث از اينكه مبناى كدام مادى و مبناى كدام الهى است مطرح نمى

 ال تا پائين مبنا هست ولى كثرتها مبنا نيستند )ج(: از با

 كنيم  )س(: اينجا از مبنا بحث نمى

  شود  مبناى قبلى آن )مبناى تخصيص( بايد در اين مبناا بياياد  اگار تخصايص     )ج(: اينجا از كثرت بحث مى

ازماندهى را شود  امكان ندارد شما بگوئيد ماا سا   متمركز، الهى، مادى و    صورت گرفت، اينجا هم همان مى

  ريزى را در دستگاه ديگر، الگوى گردش عمليات را هم در يك دستگاه آخار انجاام   يك دستگاه، و برنامه در

 دهيم  مى

 الگوى گردش عمليات به معناى تنظيم نستبهاى فعاليتها - 15/3/3

 آيند  )س(: آن عناوين در اينجا با قيد خودش نمى

 كنيم  بين گردش عمليات برقرار مى)ج(: مناسبات يعنى نسبتهايى را كه ما

 مهندس دانشمند: آيا فقط در ستون پائين هست يا در همه ستونها وجود دارد؟
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 )ج(: حتى اگر بنا شد جدول ديگرى نيز تنظيم شود در رابطه با كل آن بايد بتوانيم بافت رفتارى جامعه را

بر آن پايه ريخته شده است و تركيبى را كاه  در ارتباط با ارزشهاى آن جامعه مستقل از نظام ارزشى كه نظام 

ببينيم  احياناً ممكن است در آنجا مجبور شويد بافت مناط  مختلف را مختلف ببينياد  چاون خادمات     دارد

همه قسمتهاست  در يك منطقه ممكن است يك سوم آنها به رئيس جمهور رأى بدهند و آن ياك    مربوط به

باين باشايد    كنند  اگر شما واقى پسندند و در انتخابات شركت هم نمى ىنم 23پسندند و  را مى  سوم فقط نظام

گيريهاا و   صنعت بگوئيد كاه اينهاا در نظاام ارزشاى ماا منحال هساتند  البتاه در تصاميم           نبايستى در بحث

يك كارى بكنيد ولى بعداً بايد بگوئيد در فالن جا به چه نسبت جذب صاورت   توانيد تخصيصهاى كالن مى

بينديشيد )مانند مالحظه خصوصيات منطقه، نوع قوميت و   ( تا فالن صانعت را     چه تدبيرهايىگيرد حاال مى

كنيد كه حداقل اختالف را با مذاق آنها داشاته باشاد  يعناى باا ساطح       توصيه مى توصيه كنيد  لذا صنعتى را

 همخوانى داشته باشد  سياسى، اقتصادى و فرهنگى آنها

«العالمين رب هلل الحمد انو آخر دعوينا »  
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 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 بررسى تأثير اقتصاد بر انسان در ارضأ نياز عمومى جامعه )تعريف از پول در سه سطح(عنوان جلسه: 

 45جلسه 

  فهرست مطالب

 3    صيانت اقتصادى در سطح« مشاركت در پيدايش ارزش پولى» به« مشاركت اقتصادى»تشريح معناى  - 1

 4    ضرورت بررسى تأثير دولت در پيدايش ارزش پولى - 1/1

 4   بررسى تأثير دولت در توسعه و تكامل مشاركت در پيدايش ارزش پولى )مشاركت اقتصادى( - 2

باه مساؤليت دولات در توساعه و      تقدم پذيرش مردم در مرحله تأسيس نظام ارزشى اقتصادى نسبت - 2/1

 4    تكامل نظام اقتصادى

 5    دولت مسئول سياست گذارى در جهت توسعه مشاركت اقتصادى - 2/2

 5    بررسى تعريف پول بعنوان شاخص اقتصادى - 3

 5   پول ابزار مبادله )اولين سطح از تعريف پول( - 3/1

 6   گذشته و كشورهاى عقب مانده موجود تهاتر غير منظم ابزار مبادله در زمانهاى - 3/1/1

 6    نقش پول در برطرف كردن مشكالت مبادله تهاترى - 3/1/2

 1   تعريف پول در سطح دوم به حافظ قدرت و داريى )حفظ قدرت خريد( - 3/2

 1    مكانى بودن تعريف اول پول و زمانى بودن تعريف دوم پول - 3/2/1

پول به امور قراردادى و پذيرش عمومى بر اساس ديدگاه موجود علماى  بازگشت معناى اول و دوم - 3/2/2

 1    حوزه

 8    معناى پول در سطح سوم به ابزار تكامل ارزش اقتصادى - 3/3

 8    دولت مسئول سياستگذارى پولى در معناى سوم - 3/3/1

 8   كارايى ملت اصل در پيدايش اعتبار پولى در برابر نظام پولى ديگر - 3/3/2

 9    كارايى ملت حاصل تناسب بين مصرف )كاال(، توليد و خدمات - 3/3/3

 9    تأثير بهينه رفتار عمومى در منتجه كل نظام اعتبارات و پولى - 4

 9    پول ابزار اداره تكامل - 5
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 15    پول ابزار تكامل اعتبارات اقتصادى - 5/1

 15    بارات بر شركتها و نظام بانكىحاكميت مدل و الگوى نظام پولى و چرخش اعت - 5/2

 15    اصل بودن شدت كارامدى انسان بجاى شدت سود در تعريف پول اسالمى - 5/3

عدم ارائه تعريف جديد از پول بر محور اقامه دين برابر با حاكميت چرخش اعتبارات ماالى بار پاياه     - 5/4

 11   سود

 11    هاى اقتصادى تمامى شاخصهتعريف پول در مدل اسالمى در برگيرنده  - 5/5

 12    پول در نظام مالى اسالمى بمعناى كم ى شدن انگيزه اجتماعى - 5/6

 12    ويژگيهاى تعريف پول در نظام مالى اسالمى نسبت به نظام مالى مادى - 6

 12    تعريف پول در نظام مالى اسالمى به ابزار تكامل وحدت جريان اجتماعى - 6/1

پول در نظامهاى اسالمى در مرحله توسعه به پيدايش وحدت و كثارت جدياد وتاأثير آن در     تعريف - 6/2

 12    سازى انسان

 13   حد  تعريف پول در نظام مادى تا سطح كالن و خرد - 6/3

 13    بانك مركزى مسئول انگيزش اجتماعى - 6/4

 13    نظام پولى ناتوانى نظام مادى در مالحظه انگيزه بعنوان متغير اصلى در - 6/5

بانك مركزى مسئول مالحظه و بررسى تأثيرگذارى اقتصاد در بُعد سياست و فرهنگ جامعه در نظاام   - 6/6

 14    الهى

 14    عجز نظام مادى در مالحظه جهت واحد در تكامل و حركت - 6/1

 14    امتناع خروج از دغدغه در نظامهاى مادى - 6/1/1

گيرى درونى و وجود مواناى خاارجى محاور محادوديتهاى      حدوديت در تصميمدنياپرستى محور م - 6/1/2

 15    بيرونى

 15    گيرى محور بودن پول در مقياس توسعه و تكامل اعتبارات بعنوان شاخص اندازه - 1

 15    ترين شكل تعريف از پول بررسى تأثير وضعيت پولى و ارزى بر صنعت در ساده - 1/1

 16    ئى نظام اعتبارات پولى مؤثر بر صنعتهاى نارسا شاخصه - 1/2

 16    دارى، اختالف طبقاتى، نرخ بهره سيستم سرمايه - 1/2/1

 16   بررسى انگيزه عمومى نسبت به سود - 1/2/2

 16    عدم ايجاد سازمان مناسب وقف - 1/2/3

 11    ك مركزىعدم تنظيم نظام سئواالت مناسب و سازگار با انگيزش جامعه الهى توسط بان - 1/3

 11    تأثير نظام اعتقادات در سبدهاى اقتصادى - 1/3/1



 ····························································································  330 

 11    گيرى بانك مركزى ضرورت مالحظه منى سبيل كفار بر مسلمين در شاخص - 1/3/2

 11    پرسش و پاسخ - 8

 18   انداز بر مبناى ربا توسعه مشاركت در نظام پولى به معناى موجود به معناى توسعه پس - 8/1



 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى حجت استاد و مشاور عالى : حضرت  - 1

  االسالم رضائى حجت مدير و مجرى طرح :  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 دانش كاظمى و مهدى اسالمى  -ايان عليپور كارشناسان طرح : آق - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/11/23تاريخ جلسه : 

 61شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 اسامى تنظيم كنندگان جلسه پژوهشى :

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

  االسالم رضائى حجت عنوانگذار و كنترل نهائى : 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1319/11/29تاريخ تنظيم : 

  نشر از : گروه پژوهشهاى كاربردى

 1319/11/29تاريخ نشر : 



 بسمه تعالی

 

  صيانت اقتصادى در سطح« مشاركت در پيدايش ارزش پولى»به « مشاركت اقتصادى»تشريح معناى  - 1

 اثار »بپاردازيم  در ساطر اول جادول    « اقتصااد »سالم رضايى: در اين جلسه بايد به مفاهيم بخاش  اال حجت 

پيادايش  »باه  « مشااركت اقتصاادى  »و « مشاركت اقتصادى»بر انسان در توسعه ارضأ نياز عمومى به « اقتصاد

ه ديگار اسات    معنا گرديد كه همان برابرى توان و نرخ ارزش پولى يك جامعه نسبت به جامع« پولى  ارزش

جامعه در موازنه پولى از ارزش پولى كمترى برخوردار باشد، تحت سلطه اقتصادى ديگران قرار   هر گاه يك

 كند  همواره به صورت انفعالى عمل مى گيرد و مى

جدول   معنا شد  در تحليل اين موضوع، در خانه اول« مشاركت در پيدايش ارزش پولى»بنابراين مشاركت به 

جهتگيريهااى    گفته شاد كاه هماان   « مشاركت اجتماعى در پيدايش نظام ارزش اقتصادى»اجتماعى در سطح 

جهتاى دارد    آمد چراكه اين عناوان، نقاش   بدست مى« عدالت اقتصادى»اقتصادى است  از اين عنوان، مفهوم 

 ت است جه  شود مشاركت در پيدايش يك ساختار براى تحق  آن ولى آنچه در مشاركت اقتصادى محق  مى

 ذكر شده است و حاال آنكاه در اقتصااد،   « پول»در كارگاه اين سؤال طرح شد كه چرا در بخش اقتصاد، قيد 

اند كه نسبت به آن اثر گذارند؟ در آنجا چنين طرح شد كه ماا بايساتى در بحاث     موضوعات متعددى مطرح

ترين متغير در بحث  عنوان اصلى به« مشاركت در پيدايش ارزشى پولى»به دنبال متغير اصلى باشيم و  اقتصاد

 مطرح است  اقتصاد

 تاأثير  – 2تاأثير مشااركت دولات     - 1اصوالً بنا بر مباحث مطرح شده، مشاركت داراى ساه ساطح اسات:    

 تأثير مشاركت مردم در پيدايش نظام ارزشى پولى )توازن پولى(  - 3مشاركت اصناف 

  ىضرورت بررسى تأثير دولت در پيدايش ارزش پول - 1/1
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  خواهيم تأثير دولت در پيدايش ارزش پولى را بررسى نمائيم  مثالً دولات بار اسااس مادل     در اين بحث مى

گذارى پولى باه   دهد  پس دستگاه موجود در سياست گپس )مدل سه شكافه(، صادرات را محور قرار مى ترى

كيفيت مشاركت دولات  »وع بحث، توانند ارزش پول را افزايش دهند  لذا موض نكته توجه دارند كه تا مى  اين

 است « پيدايش ارزش پولى در

 اقتصادى(  بررسى تأثير دولت در توسعه و تكامل مشاركت در پيدايش ارزش پولى )مشاركت - 2

ارزش   االسالم والمسلمين حسينى: بحث درباره اين مطلب است كه آيا موضوع مشاركت در پيدايش حجت 

مشاركت   م ارزشى اقتصادى( عموم مردم است و بيانگر كيفيت و چگونگىپولى )مانند مشاركت مردم در نظا

صورت   باشد؟ اگر موضوع مشاركت، مردم باشد، اين جدول كه مربوط به نظام و دولت است به چه مردم مى

طارح   تواناد  تواند طرح بشود؟ و اگر موضوع مشاركت، دولت است، آنگاه مشاركت عمومى چگونه ماى  مى

چه   موضوع مشاركت اقتصادى، دولت باشد معنايش اين است كه مردم حاضر به پذيرفتن شود؟ پس چنانچه

 نوع دولتى است و چه نحوه ارزشى را قائلند؟

توساعه و   تقدم پذيرش مردم در مرحله تأسيس نظام ارزشى اقتصادى نسبت باه مساؤليت دولات در    - 2/1

  تكامل نظام اقتصادى

متضاد  درجه با خواست عمومى متفاوت و 185تواند  ولى اقامه نمى درست است كه دولت اقامه كننده است

اعتقااد   اى كمونيست باشاد و  كنيم يك جامعه تواند در برابر عموم قرار گيرد  فرض مى باشد يعنى دولت نمى

دارى  سرمايه  تواند نظام مردم آن جامعه مبتنى بر نظام اشتراكى خاص سوسياليستى باشد  دولت به راحتى نمى

 اى اقامه كند  ا در چنين جامعهر

شود  مى  پس اگر سخن اول مردم، نظام اقتصادى سوسياليستى شد، آنگاه وجود خود دولت، حرف دوم مردم

باعث   خواهد نظام مورد انتظار آنها را اقامه كند  آنگاه نظام ارزشى اقتصادى به اين معنا كه مردم از دولت مى
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پس   مشاركت كنند، عكس اين مطلب نيز قابل مالحظه است، به اين بيان كه شود تا در پذيرفتن نظام اقامه مى

  دهاد؟ ماثالً آياا سوسياليساتى را باه صاورت       از پذيرش مردم، دولت جريان مشاركت را چگونه توسعه ماى 

 مشروط اشاعه بدهد يا به صورت مطل ؟

  دولت مسئول سياست گذارى در جهت توسعه مشاركت اقتصادى - 2/2

دولت   تواند عليه مردم باشد، محصول مشاركت است و از اين جهت كه اين جهت كه نظام اقامه نمىپس از 

مطلب   كند، بيان كننده اين نحوه جريان قواى حاصله از پشتيبانى مردم را در وجوه مختلف، سياستگذارى مى

 وساعه مشااركت را  اى كه ت است دولت امر اقامه و نرخ شتاب حركت و جهت حركت را بدست دارد بگونه

 دهد  سامان مى

دارد    پس در توسعه و تكامل مشاركت اقتصادى، وظيفه دولت است و در تأسيس آن مشاركت، ملات نقاش  

 آنچه كه در اين جلسه موضوع بحث است همان بحث توسعه و تكامل مشاركت اقتصادى است 

  بررسى تعريف پول بعنوان شاخص اقتصادى - 3

گاذارى   سياست  اگر گفتيد دولت در توسعه و تكامل ارزش پولى« دايش ارزش پولىمشاركت در پي»در بيان 

 كند، چند سؤال مطرح است: مى

تاوان   آيا در نظام الهى نيز مى - 2شود؟  آيا واقعاً پول در بُعد اقتصاد به عنوان شاخصه عينى شناخته مى - 1 

 پول شاخص عينى است؟  گفت

بيان   رسد تعريف درستى است ف ارائه داد آنگاه تعريفى را كه به نظر مىتوان تعري از پول به چند صورت مى

 خواهيم داشت 

 پول ابزار مبادله )اولين سطح از تعريف پول( - 3/1
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 اى باراى مبادلاه اسات  در قاديم و حتاى االن در برخاى از       اولين تعريف از پول اين است كه پاول وسايله  

 گيرد  م در آنجا معامله به صورت مبادله كاال به كاال صورت مىكشورها، روستاهايى وجود دارند كه هنوز ه

 شود  آقاى دانش كاظمى: يعنى به صورت تهاترى معامله مى

 تهاتر غير منظم ابزار مبادله در زمانهاى گذشته و كشورهاى عقب مانده موجود - 3/1/1

و   معنا داراى نسابت منظماى اسات    )ج(: البته به شكل تهاتر غير مقنن  تهاتر مقنن برخالف اين است به اين

دهاد و در   اش صحبت كرد  اما مفهوم غير مقنن تهاتر اين است كه مثالً شاير ماى   توان درباره توسعه حتى مى

اى كاه   كند اما همه جا نحوه كيل شير يكسان نيست بگوناه  آن يك مايحتاجى )مثالً نشاسته( را اخذ مى برابر

هاا مراجعاه    ديگر كوچك است  در قديم شاير دوشاان باه در خاناه    در يك جا بزرگ و در جاى   واحد كيل

فروختند  از طرفى هم وزن منظمى در پرداخات نشاساته و ناوع آن وجاود      ها شير مى خانواده  كردند و به مى

 حبوبات )مانند برنج، نخود، عدس و   ( نيز اين چنين بودند  نداشت  البته ساير

ياك   بازارها وجود داشتند كه فروشندگان از چند قلم كاال رها و چهارشنبهبازا اصوالً تهاترهايى كه در دوشنبه

  كردند تا مشترى رضايت بدهد و در مقابل يك كاالى خاصى را به آنها بدهد، خالصه يك تركيبى درست مى

 تهاتر مقنن و منظمى وجود نداشت 

  نقش پول در برطرف كردن مشكالت مبادله تهاترى - 3/1/2

شود   گويند براى اينكه مشكل كم و زياد شدن در تهاتر برطرف گردد و مبادله تسهيل پول مىگاه در تعريف 

  درسات « پاول »گذارى نسبت به وزن خاص و كاالى خاص بنام  بايستى يك ابزار اعتبارى مساوى براى نرخ

هايى از تااريخ  شود تا وسيله مبادله باشد  البته اين تعريف يك تعريفى غلط نيست بلكه مربوط به يك دوران

و چه بسا اكنون نيز در يك مناطقى كه از توسعه اقتصادى برخوردار نيستند نيز رايج باشد، البته غرض   است

 همان تعريف جديد از توسعه است كه در آينده بيان خواهد شد   از توسعه
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 ويناد ماا اصاوالً از   گ شناسند  ماى  در برخى از روستاهاى كشور افغانستان، مردم حتى پول افغانى را هم نمى

كنايم  در   كنيم بلكه مايحتاج خود را از طري  كشاورزى و دامدارى تهياه ماى   بيرون كااليى را خريدارى نمى

هاا را   اى نيستند بلكه پنجره ها داراى در و پنجره شيشه زندگى آنچنان ساده است كه حتى برخى از خانه آنجا

به داخل خانه برسد، دود ناشى از ساوزاندن هيازم نياز     كنند تا ضمن اينكه نور صورت مشبك درست مى  به

 بندند  اى آن پنجره مشبك مانند را مى شود و چه بسا شب هنگام بوسيله ملحفه  خارج

  اى هام انجاام   اى ندارند و ثانيااً اگار مبادلاه    اصوالً تهاترى اين چنينى به پول احتياج ندارد چراكه اوالً مبادله

 يى است  زيرا مردم چنين مناطقى مايحتاج زندگى خود را خود از طري  زراعات و دهند، بسيار ساده و ابتدا

  آورند، قناعت كنند  جالب اينجاست كه به هر آنچه از طرق كشاورزى و دامدارى بدست مى دامدارى تهيه مى

 اى نيستند  كنند و اصالً دنبال چيز اضافه مى

  مبادله نيست و حال آنكاه پاول در برخاى از منااط  وسايله     )س(: بنابراين در مناط  اين چنينى پول وسيله 

 مبادله است 

باراى   )ج(: اينكه پول فقط براى مبادله باشد در برخى از مناط  وجود دارد  حال آنكه در همه جا، پول فقط

 مبادله نيست 

 گردد  )س(: البته اين امر به تعريف پول برمى

يك  توان براى هر گذارى مى ف تعريف شود آنگاه پس از شماره)ج(: حتماً ابتدأ بايستى پول در سطوح مختل

در فالن كشورها رواج دارد  مثالً در برخاى   1از تعاريف، منطقه معين كرد و گفت پول بنا به تعريف شماره 

تواند مطرح شود  به عنوان نمونه معنا ندارد كه بگوئيم  كشورها پول بنابه تعريف باالترين شماره اصالً نمى از

الكترونيكى در افغانستان رايج است يا خير  يا اينكه در مورد توسعه كمى و كيفى پول گفته شود كه آياا    ولپ
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در افغانستان پول را در لحظه كنترل كرد؟ چراكه آنجا پول اصالً توسعه كيفاى و كماى نادارد تاا از       توان مى

 ابطه بين ارزها و سهام قابل مالحظه است بگوئيم  اما در بازار ارز و بورس در هر ثانيه ر  كنترل آن سخن

 تعريف پول در سطح دوم به حافظ قدرت و داريى )حفظ قدرت خريد( - 3/2

  سطح ديگر از تعريف پول مربوط به اين است كه بگوئيم پول حافظ داريى نيز باشد  بر اساس ايان تعرياف  

 شود  كه پول حافظ دارايى باشد يك مفهوم ديگرى به پول اضافه مى

  مكانى بودن تعريف اول پول و زمانى بودن تعريف دوم پول - 3/2/1

 بناميم، تعريف دوم از پاول باه معنااى آغااز پيادايش زماان در      « مكانى»اگر بخواهيم تعريف اول را تعريف 

  ترين شكل انتزاعى است به نحوى كه حافظ قدرت در دو زمان باشد  البته زمان در اينجا به معناى ساده ساده

 ز، هفته، ماه و   ( مدنظر است نه اينكه زمان برابر با تغييرات نرخ خود پول تعريف شود )رو

  تواند باشد  بنابراين از ويژگيها و نقطه مختصات پول ايان اسات كاه پاول     همچنين پول حافظ ارزش نيز مى

 وسيله مبادله، حافظ ارزش و قدرت خريد است 

موجود علماى   امور قراردادى و پذيرش عمومى بر اساس ديدگاهبازگشت معناى اول و دوم پول به  - 3/2/2

  حوزه

 توان به جعل اعتبارى ساده اكتفا نمود به نحوى كه مثالً به كاغذ سابز  در خصوص اين دو تعريف از پول مى

رنگ هزار تومانى و به كاغذ قرمز رنگ دويست تومانى اطالق شود  آنچه كه موضوع فتاواى بزرگاان تقلياد    

غرض همين تعريف )قراردادى و جعلى باودن   -شناسند  كه پول را قراردادى و با پذيرش عرف مى -است 

خواهيم درباره پول طرح كنيم، موضاوع فتاواى مراجاى نيسات بلكاه ياك        اما آنچه را كه ما مى پول( است 

اسات  طلبد  اصوالً هر حكمى ناظر به يك عنوان و موضاوع كلاى    حكم ديگرى را مى موضوع ديگر است و

 باشد  خارجى خاصى هم مى  اى كه مصداق بگونه
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براى  تواند فقط مى« گيرد پول بوسيله جعل دولت و پذيرش مردم شكل مى»گويند  اين مصداق از پول كه مى

 اى و سبد نرخ ربا را بگيارد  مبادله كاال استفاده گردد  ولى اگر دولت سبد كاالها، نيروى كار، كاالهاى سرمايه

 -باا هار عينكاى كاه باشاد       -آنها را مالحظه كند، در اين صورت دولت واقعيت خارجى را و آنگاه نسبت 

كرده است  اينگونه نيست كه در مقدمات يك امور واقعى را مالحظه كرده باشد به نحوى كه جعال    مالحظه

هام در   خود دولت باشد بدون لحاظ آنچه را كه در نظر گرفته و يا مسئول پيامد آن نباشاد  پاس    آن بدست

 شود  مسئوليت آن، پول بنا به تعريف سوم از آن دو پول ديگر جدا مى كارشناسى و هم در

  معناى پول در سطح سوم به ابزار تكامل ارزش اقتصادى - 3/3

  شاود چراكاه دولات    توليد مى -و نه دولت  -پول در سطح سوم، واحدى است كه اعتبار آن بوسيله جامعه 

 آن محرز آن است و نه جاعل 

 دولت مسئول سياستگذارى پولى در معناى سوم  - 3/3/1

ميليارد  باشد  ولى ح  ندارد دستور بدهد تا يك دفعه مثالً هزار البته دولت مسئول سياستگذارى پولى نيز مى

 تومان چاپ شود چراكه دولت مستقيماً مسئول پيامد چنين كارى است 

 لى در برابر نظام پولى ديگركارايى ملت اصل در پيدايش اعتبار پو - 3/3/2

  پس صحبت درباره ايجاد اعتبار از سوى دولت نسبت به پول نيست بلكه سخن از اعتبارى اسات كاه ملات   

كند  يعنى سخن از اعتبار عمومى است و نه اعتبارى جعل شده از سوى دولت و اين اعتبار عمومى  ايجاد مى

گردد كه  گردد بلكه به اين امر بر مى انتخاب مستقل حاكم بر نمىاى كه به اراده و  امر واقعى است بگونه  يك

اند  به عبارت ديگر مردم به چه ميزان كارامدى واقعى  ميزان جنس مصرفى و خدمت توليد كرده  مردم به چه

ئى همان نسبت پول آن جامعه داراى اعتبار خواهد بود نه اينكه مراد از اعتبار يك اعتبار انشاا   داشته باشند به

  بدون واقعيت خارجى
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گردد  چراكه نه دولت ح  دارد با انشأ خود دستور بدهد تا پول چااپ   باشد يعنى اعتبار فقط به انشأ بر نمى

دهيم تا دولت اين سقف از پول را چاپ كناد  بلكاه رأى ماردم     توانند بگويند ما رأى مى و نه ملت مى شود

 رأى مردم بايستى همان كارايى مردم باشد شود  يعنى  كنند محق  مى كه مى  بوسيله كارى

  كارايى ملت حاصل تناسب بين مصرف )كاال(، توليد و خدمات - 3/3/3

 و –كه نيز كاالى واقعى اسات   -و توليد  -كه كاالى واقعى است  -اصوالً كارايى ملت، تناسبى بين مصرف 

 باشد  خدماتى كه الزمه واقعى آنهاست مى

نحاوى    ذكر شده است و به« جريان»و « كارايى»است  در اينجا « ردش عملياتجريان گ»پس دولت مسئول 

جمى   كند كه ديگر كارامدى به معناى كه نسبت كارامديها در ارتباط با يكديگر يك نظام كارامدى درست مى

 كمى افراد نيست بلكه به معناى كارامدى نظام رفتار است 

  نظام اعتبارات و پولى تأثير بهينه رفتار عمومى در منتجه كل - 4

 شود؟ كار هار فارد و   حال اين سؤال مطرح است كه بافت رفتار عمومى چگونه است و به چه نحو بهينه مى

 اى كه استقالل مطل  ندارد و عكس اين مطلب نيز صاادق اسات    گروهى به كار ديگران وابسته است بگونه

  شود؟ وحدت كال چاه   ن و بالعكس چگونه تنظيم مىيعنى ارتباط كار يك فرد يا گروه با كار ديگرا« جريان»

 كارامدى داشته باشد؟

 رسيم همان نسبت بين اوصاف است كاه منتجاه كال را    قبالً اين نكته بيان شده كه وقتى از خرد به كالن مى

 دهد  تحويل مى

نظر   ن بهسپس اين نكته ذكر شد كه پول در يك مقياسى، وسيله تنظيم جريان اعتبارات است هر چند واحد آ

  رسد كه اگر فردى پانصد تومان جيبش را آتش بزند هيچ اتفاقى انتزاعى برسد يعنى در ظاهر چنين به نظر مى
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 در قدرت خريد ديگاران ماؤثر  « واحدها»افتد و حال آنكه حتماً تأثير دارد يعنى كم شدن و يا زياد شدن  نمى

 صورت قانونى كامالً اثرگذار است است  همچنين خروج پول به صورت قاچاق و يا خروج آن به 

  پول ابزار اداره تكامل - 5

  باشاد  حاال بايساتى    پس پول همان ابزار جريان اعتباارات اقتصاادى و كنتارل و هادايت و توساعه آن ماى      

  مسئوليت چنين كارى به بانك مركزى و يا به يك مركز ديگرى واگذار شود تا يك ساختارى مسئول جرياان 

 باشد  وقتى كه پول به عنوان وسيله مبادله شناخته شد، مفهوم آن از مفهوم مياز، صاندلى،   اعتبارات اقتصادى

شود و وقتى هم در زمان آورده شود از اين زمان و آن زمان نيز جدا خواهد شاد در ايان    بلندگو و    جدا مى

نسبت )وحدت  صورت پول اصالً داراى كثرت نيست  اما وقتى به صورت واحدى تبلور يافت كه جريان دو

شود، ديگر هويت اول آن، هويت مبادله فردى و حافظ  كند وسيله اداره تكامل مى كنترل و هدايت مى كل( را

نيست  چراكه در اين صورت مسئول چاپ و نشر آن نسبت به پائين آمدن و با باال رفتن ارزش پاول    ارزش

 تى تناسبات اجتماعى را رعايت كنى؟باشد چراكه از او خواهند پرسيد كه چگونه توانس بايد پاسخگو

  پول ابزار تكامل اعتبارات اقتصادى - 5/1

بوسايله   شود  چراكه جريان، كنترل و هادايت را  پس در اين مرحله پول وسيله تكامل اعتبارات اقتصادى مى

اخت سا   توان با نظام مالى نيز چنين كارى را محق  گيرند  ممكن است كسى بگويد مى نظام پولى بدست مى

 به نحوى كه بتوان نسبت كاالها را با افزايش و يا كاهش دادن ماليات تنظيم كرد 

در اداماه ايان ساؤال      حاكميت مدل و الگوى نظام پولى و چرخش اعتبارات بر شركتها و نظام بانكى - 5/2

باه خصاوص    -سؤال   شود؟ پاسخ اين مطرح است كه چرا براى نظام پولى مانند نظام پولى، الگو تنظيم نمى

 طلبد  يك بحث دقيقى را مى -دارى  در نظام سرمايه
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شركت    اوالً مشاركت در سطح يك سلول كوچك بنام ;اصوالً بايستى مشاركت در چند سطح مالحظه بشود

هام   شركت اسالمى عبارتست از مالكيت باالشاعه نسبت به عين و به نحوى است كه مالكيت و مديريت باا 

  تواند نظامى درست شود كه در آن سرمايه از افاراد مساتقل   مديريت تفكيك شوند، مىباشند  اگر مالكيت و 

شود كه يك شركت پولى حاكم بار آنهاسات  از    باشد  در يك سطح باالتر، ارتباط شركتها با بانك مطرح مى

  است كه از مباحث مهم و اساسى جلساه اسات  « نظام پولى و چرخش اعتبارات»سطح باالتر هم همان   اين

حكومت دارد  يعنى اگر در مدل برنامه، نظام بار پاياه    -حتى مدل برنامه  -اين امر به كليه دستگاهها   چراكه

گردد، بايستى نسبت بين سرمايه و سود، نسبت بين بودجاه دولات و رانادمان و نسابت باين        ريزى سود پى

 شود  سبه مىمالحظه شود آنگاه هر سه بر پايه سرمايه و سود محا  صادرات و واردات

  اصل بودن شدت كارامدى انسان بجاى شدت سود در تعريف پول اسالمى - 5/3

توسعه   اى هدايت و كنترل گردد كه قدرت تأثير كل در جريان حال اگر سود و سبدهايش مقنن شود و بگونه

كه در  يفى ارائه كردتوان به نحوى از پول اسالمى، تعر اعتبارات، افزايش يابد، محور اقامه خواهد بود  اما مى

(  تواند به اين كيفيت انجاام گاردد كاه    آن بجاى شدت سود، شدت كارامدى انسان اصل باشد  و اين كار مى

يك دساته از عواطاف انساانى، در    Aدرجه ضد آن )در نقطه  185و در  Bيك دسته از شهوات ذكر گردند و

د، آنگاه بايستى جريان به نحوى فعال شود كه اين مطلب نيز ذكر شود كه بين آنها يك طيفى وجود دار نقطه 

شيب توسعه اعتبارات از Bبه طرف نقطه  A ايجاد شود در اين صورت است كه مدلى پولى مشخص  تدريجاً

تواند محاور اقاماه    خواهد  اول از همه نظام پولى اعم از مسلمان و الئيك را شامل شود آنگاه دين مى نقطه 

شاود در عاين حاال     چگونه نظام پولى را تنظايم كردياد كاه هماه را شاامل ماى      كنيم كه  سؤال مى باشد  اما

تواناد هماه را شاامل     دهيد همانطور كه ضد آن نيز قابل فرض اسات يعناى ماى    قرار مى   جهتگيرى تكاملى

دهناد و   اى نازول نماى   دهيد؟ در اين صورت هر چند يك عاده  را اصل قرار مى  ها را به طرف  انگيزهAشود
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شود و لكان در جرياان اعتباارات تادريجاً در محادوديت قارار        سلب نمى در حاليكه نقطه B همشان  آزادى

گيرد آنگاه در وحدت كل، ساهم تاأثير    در سعه قرار مى Bشود  مى گيرند برخالف طرف ديگر كه تدريجاً مى

بته در سطح شود  ال پس بنابراين فرض، بر پول وسيله تكامل ارزش اقتصادى مى اصلى مربوط به طرف نقطه 

شود كاه هار    كند  در مسئله صادرات و واردات مشخص مى متقابل، برخورد پيدا مى  توازن، تكامل دو طرف

اقدام مثبتى را انجام دهاد و در جرياان نيااز و ارضاأ ملات، تحرياك و انگيازش و          طرف توانسته است چه

 ت؟كدام كارامدتر اس« سرعت، دقت، و انضباط»  عملكرد آنها در سه شاخصه

بار پاياه     عدم ارائه تعريف جديد از پول بر محور اقامه دين برابر با حاكميت چرخش اعتبارات ماالى  - 5/4

 سود

اقتصااد    حال نپرداختن به مسئله تعريف پول و اكتفا نمودن به تعريفهاى مشخص شده و پذيرفته شده دانش

از   ل ارائه نكنيم معنا ندارد انتظار جديادى اى را بدنبال دارد؟ اگر ما تعريف جديدى از پو سكوالر چه نتيجه

اصاطالحات   رو ديگاران خاواهيم باود     جريان اعتبارات داشته باشيم  در اين صورت طبيعى است كه دنبالاه 

است يعنى نارخ    رود شاخصه كارامدى كه در تعريف انسان، ابزار و منابى بكار مى« سرعت، دقت و انضباط»

مساافت و لكان    گاهى نرخ سرعت كامالً ساده است مانند حركت در تواند عوض بشود  تعريف سرعت مى

 است   گاهى تغييرات شتاب يك دستگاه برابر با خودش است و در موازنه هم بر ديگر تغييرات حاكم

  هاى اقتصادى تعريف پول در مدل اسالمى در برگيرنده تمامى شاخصه - 5/5

  ارائه نمائيم، اين تعريف شاخصه تماام قادرتهاى اقتصاادى   در صورتى كه بتوانيم كه از پول اسالمى تعريفى 

  اى از اقتصاد را ذكر كرد كه بنا به اين تعريف، زيربخش پول نباشد  به عنوان توان مسئله خواهد بود يعنى نمى

  نمونه اگر بخواهيد از مدل برنامه و يا مدل نظام مالى سخن بگوئيد بايد به عنوان زيربخش پول از آنها سخن
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  گوئيد  اين تعريف با تعاريف موجود كامالً تفاوت دارد چراكه در تعريف موجاود پاول را باه عناوان ياك     ب

 كنند  ذكر مى -هر چند سيستم كالن  -زيرسيستم اقتصادى 

  پول در نظام مالى اسالمى بمعناى كم ى شدن انگيزه اجتماعى - 5/6

تعلّا     شود  به عبارت ديگار وقتاى   انگيزه اجتماعى مىدر تعريف اسالمى پول، مسئله پول همان كم ى شدن 

  گيرد و تكامل آن نيز تكامال و توساعه انگيازه    شود، بر اساس در اين تعريف، شكل پول به خود مى كمى مى

 اجتماعى است 

 االسالم رضايى: مگر در نظام مادى انگيزه مادى كمى نشده است؟ حجت 

  شود  تعريف اسالمى، هر دو را شامل مى)ج(: كمى شده و اثر نيز دارد و همانند 

 )س(: پس آن تعريف نيز جامى است 

  ويژگيهاى تعريف پول در نظام مالى اسالمى نسبت به نظام مالى مادى - 6

)ج(: به همين جهت هم ما گفتيم ياك طارف )   A( را الهى و طرف ديگر )B ( را الحادى فرض كنيد  تعريفى

كنايم   را كه ما ارائه مىAو هم  Bاند كه غير از عريف را بگونه ديگر ارائه نمودهشود  آنها نيز اين ت را شامل مى

كنند  در سقف سيستم، بخشى است كه آنها اسم آنارا   هم تعريف كالسيكى است كه در زيرسيستم بحث مى

ناى  برند يع گذارند  البته فيلسوفان آنها پول را جاى ديگر نيز مى بانك واقتصادى كه مخصوص پول است مى

 كنند  اش را در بحث اقتصاد پولى طرح مى بينند ولى بعضى از مسايل ويژه سود را در همه بخشها مى  انعكاس

  تعريف پول در نظام مالى اسالمى به ابزار تكامل وحدت جريان اجتماعى - 6/1

اماا    اسات توان گفت كه پول ابزار تكامل وحدت جريان اجتماعى و توسعه اعتباار   در تحليل فلسفى پول مى

 كنناد منتهاى اداره را در   كنند  البته به عنوان ابزار اداره تعريف ماى  نظام مادى پول را به اين معنا تعريف نمى

 كنند و نه در مرحله توسعه  مرحله كالن بوسيله پول تعريف مى
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در  تاأثير آن  تعريف پول در نظامهاى اسالمى در مرحله توسعه به پيدايش وحدت و كثارت جدياد و   - 6/2

  سازى انسان

خصوص  اصوالً پول در سطح توسعه به معناى پيدا شدن وحدت و كثرت جديد در آن است لذا تأثير آن در

 پرورش انسان قابل مالحظه است 

 )س(: تأثير پول در سطح خرد چگونه است؟

 شود  )ج(: اصوالً تأثير پول در هر سه سطح خرد، كالن و توسعه مالحظه مى

 تعريف مادى از پول اين چنين است؟ )س(: آيا بر اساس

 حد  تعريف پول در نظام مادى تا سطح كالن و خرد - 6/3

  ياباد اماا بار اسااس     شود تا سطح كالن جرياان ماى   )ج(: پولى كه در نظام مادى، در اقتصاد پول تعريف مى

 دستگاه الهى، پول تا سطح توسعه نيز قابل مالحظه است 

 اند؟ ين است كه آنها پول را در سطح توسعه تعريف نكرده)س(: پس آيا اكنون ادعاى ما ا

  بانك مركزى مسئول انگيزش اجتماعى - 6/4

  اند كه بگويناد رئايس باناك مركازى، مسائول      )ج(: ادعاى ما اين است آنها پول را اين چنين تعريف نكرده

 آن نيست گويند حتى بخشى از تكامل انگيزه هم مربوط به  انگيزش اجتماعى است، بلكه مى

 علت اين اختالف ديدگاه نيز روشن است به اين بيان كه وحدت و كثرتى را كه ما از نظر فلسفى قايليم آنهاا 

 توانيد تمام زيرسيستمها را در يك سيستم ببريد و به صورت بُعد گويند شما نمى دانند  مثالً مى اصالً الزم نمى

ر كدام يك بُعد بشوند و نتيجه هم ياك وحادت كال    اى كه اقتصاد، فرهنگ و سياست ه تعريف كنيد بگونه

 بر آن واليت نيز حاكم باشد  باشد و

 ناتوانى نظام مادى در مالحظه انگيزه بعنوان متغير اصلى در نظام پولى  - 6/5
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اسات    هر چند پول ابزار تنظيم است يعنى جز اهرمهاى تنظيم جامعه همان نظام مالى و پولى است و طبيعى

  شاود ولاى اصاوالً اينگوناه     ور به ضميمه محور صادرات و واردات و برنامه دولت استفاده ماى كه از اين مح

نيست كه در نظام مادى مفهوم سود با خود پول تطبي  داده شود و يك مفهوم فرض بشود تاا مفهاوم ساود،    

نياز مطارح    توسعه قدرت و توسعه انگيزه اقتصادى بشود و بدنبال اين امر، وسيله كمى شادن انگيازه    همان

كنناد ماا نياز قباول داريام و       هاى مختلف زنادگى ماى   گوئيد در جامعه آمريكا افراد با انگيزه مى  شود  اينكه

 شود  هم الهى و هم الحادى را شامل مى  گوئيم نظام پولى مى

يس رئا   توانيم بگوئيم كاه  آقاى دانش كاظمى: آيا لُب  سخن شما اين است كه در نسبت به جامعه آمريكا نمى

 باشد؟  هاى اجتماعى تواند راهكار هدايت انگيزه اجتماعى را ارائه بدهد و متولى انگيزه كل بانك مركزى مى

جامعه در نظاام    بانك مركزى مسئول مالحظه و بررسى تأثيرگذارى اقتصاد در بُعد سياست و فرهنگ - 6/6

  الهى

معتقدناد    سياست، بانك مركزى است  البتاه  گوئيد مسئول فرهنگ و )ج(: به عبارت ديگر در نظام مادى نمى

  تواند به سياستمداران اخطار كند و بگوياد فاالن موضاعگيرى شاما نارخ دالر را پاائين       كه بانك مركزى مى

كناد و   خواهد داشت و اعتماد عمومى را سالب ماى   آورد و چنين تأثيرى نيز نسبت به بازار بورس در پى مى

اى كه  ى بايستى داراى سه معاونت سياسى، فرهنگى و اقتصادى باشد بگونهكنند كه بانك مركز ادعا نمى  لكن

معاونت مسئول سه وصف و سه بُعد جامعه است و اگر چنانچاه جامعاه دچاار مشاكل شاد باناك         هر سه

پاسخگو باشد  يعنى آنها حضاور اقتصااد پاول در فرهناگ و سياسات و باالعكس را طارح          مركزى بايستى

كنيم باا تعرياف    تعريف از جامعه و آن وحدت و تقومى را كه ما براى آن طرح مى يگركنند  به عبارت د نمى

 است   جامعه از سوى آنان متفاوت
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االساالم رضاايى: مبنااى هاردو      حجت   عجز نظام مادى در مالحظه جهت واحد در تكامل و حركت - 6/1

ه ماادى بارخالف دساتگاه نظاام     دساتگا  ديدگاه نظام واليت و ديدگاه موجود مادى، تكامل است منتهاى در 

 واليت، محوريت از آنِ اقتصاد است 

 هااى متفارق و   ( در دساتگاه ماادى، اِلاه   1« )الْواحادُالقَه ارُ  هللا يا صاحِبَىِ الس جنِ َاَرْبابُ مُتفرقونَ خيرٌ اَمِ»)ج(: 

احاد در تكامال و   تعلقات متنوع وجود دارد و آن تعلقات متفرق اساساً مانى از اين است كه آنها به جهات و 

تاوانيم چالشاهاى آنهاا را ببينايم و      دست پيدا كند بلكه حتماًا دچاار چاالش هساتند  البتاه ماا ماى         حركت

 دقيقاً مشخص كنيم كه كجاست  پذيرى آنها را آسيب

سيستم را  توانند سازى جهت واحد دارند يعنى مى )س(: درست است كه تعدد در مبانى دارند ولى در سيستم

 سانند به وحدت بر

  امتناع خروج از دغدغه در نظامهاى مادى - 6/1/1

شوند  و مشتت مى )ج(: در تعلقات متفرق هستند يعنى دچار يك چالشهايى مى شوند كه در تعلقات متفرق 

ذغدغاه از    ( و محاال اسات كاه   2«)تحسبُهُمْ جميعاً و قلوبُهم شَتّى»البته ممكن است تجلد به وحدت بكنند  

 كفار حذف شود 

 )س(: وحدت كه در دستگاه مادى به معناى رسيدن به آرامش نيست 

  شاوند و بايساتى   )ج(: اگر وحدت در آن دستگاه فقط به تجلد منتهى شود در طول تاريخ دچار چاالش ماى  

اى يك چيز را بپرستند  اين امر نرخ شاتاب تكامال را دچاار مشاكل      مرتباً تئورى عوض كنند و در هر دوره

بحث در جاى خودش قابل طرح است كه نظار آنهاا در فلسافه تااريخ چيسات؟ آنچاه كاه         لذا اين كند  مى

 طلبد  اجتماعى را تضمين كند تفرق تعلقات است يا خير؟ اين مطلب، بحثى مفصل مى  تواند تكامل مى
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محادوديتهاى   گيرى درونى و وجود مواناى خاارجى محاور    دنياپرستى محور محدوديت در تصميم - 6/1/2

  بيرونى

  توانناد بادون هاواى نفاس     گيران چه در صحنه سياست و چه در صحنه اقتصاد و فرهنگ نماى  نگاه تصميمآ

گيريها آنها فقاط باه محادوديتهاى خاارجى و دل بساتگيهاى واحاد بار         تصميم بگيرند  يعنى اساس تصميم

 ت گيرى آنها مؤثر اس بلكه تعلقات و محدوديتهاى درونى آنها نيز بر نحوه تصميم گردد نمى

 فرضهايى كه دارند؟ )س(: يعنى همان پيش

تعريفهايى در   اى بررسى گردند كه چه شناسى بايستى ريشه )ج(: به عبارت ديگر هم روانشناسى و هم جامعه

مطلوب آرماانى    آنها مطرح است بعد فرد كافر و جامعه كافر، فرد مسلم و جامعه مسلمان در عاليترين شكل

 ;يكديگر كدامناد   وشن گردد كه متغيرهاى و سپس متغيرهاى تبديل شدن آنها بهقابل تصوير باشد و آنگاه ر

 به عبارت ديگر متغيرها قابل تعريف باشند كه فعالً موضوع بحث ما نيست 

  گيرى محور بودن پول در مقياس توسعه و تكامل اعتبارات بعنوان شاخص اندازه - 1

  در مقياس توسعه و تكامل اعتبارات فارض شاود، باراى    اكنون اگر نظام پولى حداقل بنا به بحث طرح شده

 گيرى، محور است لذا در اينجا طرح شد  مالحظه شاخصه اندازه

  ترين شكل تعريف از پول بررسى تأثير وضعيت پولى و ارزى بر صنعت در ساده - 1/1

كيفيت  و ارزى كشور وترين شكل ارائه كنيم و بگوئيم وقتى كه وضعيت پولى  توان بحث را در ساده البته مى

امر   شود كه اين معامالت خارجى و داخلى كشور به شكل نامطلوب است، صنعت قطعاً دچار سردرگمى مى

هم در نرخ كارگر صنعتى و هم در قطعات صنعتى و هم در فروش محصوالت صنعتى تاأثير دارد و صانعت   

 شود  هى صنعت محيط محسوب مىكند  چراكه وضعيت ارزى نسبت به ساماند دچار اشكاالت جدى مى را
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توسعه  توان ارزش پولى را در ارتباط با صنعت در سه سطح خرد، كالن و )س(: در اين شكل ساده بحث مى

 مطرح كرد 

)واحادهاى    شود در شكل ناهنجار بر واحدهاى خرد صانعتى  )ج(: يعنى بحثى كه در سطح تكامل مطرح مى

 موضوعى( تأثيرگذار است 

 توان معرفى كرد كدامند؟ ن سه سطح، سه شاخصى كه مى)س(: االن در اي

 )ج(: با سه تعريفى از پول 

  هاى نارسائى نظام اعتبارات پولى مؤثر بر صنعت شاخصه - 1/2

ذكار    تاوان  هايى را ماى  )س(: سه تعريف منظور نيست بلكه آخرين تعريف مدنظر ماست  آنگاه چه شاخصه

 تبارات پولى را به عنوان محيط بر صانعت بررساى نماائيم و اساسااً    كرد تا بر اساس اين سه تعريف نظام اع

 ها در چه موضوعاتى بنگريم؟ براى تعيين اين شاخصه

  دارى، اختالف طبقاتى، نرخ بهره سيستم سرمايه - 1/2/1

  دارى را بار صانايى حااكم    )ج(: به عنوان نمونه اختالف طبقات و اساس قرار گرفتن نرخ بهره، نظام سارمايه 

 ده است كر

 )س(: در كدام سطح از تعاريف ارائه شده؟

 بررسى انگيزه عمومى نسبت به سود - 1/2/2

 )ج(: در سطح توسعه  يعنى انگيزه عمومى نسبت به مسئله سود تحت تأثير قرار داده شده است 

  ولاى  كردناد      هرچند در گذشته يك عده معدودى بودند كه چون از ناحيه وارث در تنگنا بودند وقف ماى 

كشيدند تا بتوانند چيزى را وقف كنناد يعناى باراى اينكاه وقاف كنناد        عده زيادى هم بودند كه زحمت مى
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كردند تا موف  بشاود كاه فاالن     شدند و تالش مى شدند و به ائمه طاهرين)ع( متوسل مى متحمل مى  زحمت

 شديد دنبال وقف بودند درست كند  به عبارت ديگر به عنوان يك حاجت و يك آرزو و خواست  موقوفه را

  عدم ايجاد سازمان مناسب وقف - 1/2/3

  اما تا كنون اصالً سازمان وقف تشكيل نشده است چه رسد به اينكه واحد اعتباارى باراى آن تعرياف شاده    

اى در اين زمينه صورت نگرفته  بندى باشد و گردش اعتبارات بر آن اساس تنظيم گرديده باشد  و اصوالً طبقه

 ئواالت آن بدست نيامده است نظام س و

  عدم تنظيم نظام سئواالت مناسب و سازگار با انگيزش جامعه الهى توسط بانك مركزى - 1/3

در   آورى پاول  يعنى اينگونه نيست كه بگوئيم يكى از سئواالت بانك مركزى نسبت به مسئله پول براى جمى

 ارتباط با سبدها، مربوط به بخش نيروى كار است 

  تأثير نظام اعتقادات در سبدهاى اقتصادى - 1/3/1

  اند كه ميزان تحصيالت فارد چقادر اسات    بطور خالصه در سرفصلهاى بانك مركزى اين سئواالت را مطرح

  يعنى كارآمدى ماديش چقدر است؟ شغل او چيست و آيا با كارآمدى او متناسب است؟ مصارف او چگوناه  

 است؟

طارح   بندى كند كه به صورت غير مستقيم اين سؤال را اى طبقه يا بگونه اما اينكه از اعتقادات فرد سئوال كند

  بندى كند كاه فارد بار اسااس اعتقااداتش چاه آرزوهاايى        اى طبقه نمايد كه اعتقادات چگونه است يا بگونه

 خواهد اعمال كند براساس آن آرزوهاا و اعتقاادات چگوناه باشاد     هايى كه مى تواند داشته باشد، يا هزينه مى

توان دقيقاً همه اينها را از الحادى الحادى الحادى تا اساالمى اساالمى اساالمى     ى نيست  در صورتى مىخبر

يعناى   -اى فراهم شود كه نسبت بين تعلقات  كرد؟ آنگاه تسهيالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى بگونه  معين

 ه مهمى است به نحوى شيب پيدا كند كه يك طرف غلبه پيدا كند  اين يك مسئل -  اعتقادات
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  گيرى بانك مركزى ضرورت مالحظه منى سبيل كفار بر مسلمين در شاخص - 1/3/2

 بنابراين تا مدل اداره تعريف نگردد اگر بخواهيد با زهد فردى اماور را ماورد دقات و ارزياابى قارار دهياد،      

  توان آيه ن هرگز نمىكنند! و اين قطعاً خالف تكليف است  اال آيند درست مى بايستى هر لحظه بگوئيد آقا مى

( را در ارتباط با نظام پولى جهان ناديده گرفت مگار  3«)المؤمنين سبيال للكافرين علىاهلل  و لن يجعل»مباركه 

توانيم مدل اداره را تعريف كنيم يا خير،  ما نيز يكى از اقمار مصنوعى دالر باشيم  اينكه آيا ما مى اينكه بگوئيد

 طلبد  را مى تكنيك خاص خود  اول از همه

  پرسش و پاسخ - 8

  دساتيابى باه نظاام   »مانند خانه اول اجتماعى كه قيد مربوطه حذف شد و  -تواند از خانه اول  )س(: و آيا مى

  بدست« پيدايش نظام اعتبارات پولى»حذف شده و « مشاركت»بدست آمد در اينجا نيز قيد « ارزشى اقتصادى

 آيد؟

توسعه   قتى كه ارزش پول همان ارزش كل شد آنگاه دولت متولى يا مسئولآيد  و مى« توسعه مشاركت»)ج(: 

پيادايش    علت -در هر سه  -مشاركت است نه ايجاد مشاركت فعلى موجود  چراكه مشاركت فعلى موجود 

دولات    دستگاه اقامه است  آنگاه در مرتبه دوم توسعه مشاركت از آنِ كسى است كه مسئول تكامل باشد كاه 

 نوشته شود هيچ اشكالى ندارد « توسعه مشاركت در پيدايش پول الهى يا الحادى»گر است  پس ا

 انداز بر مبناى ربا توسعه مشاركت در نظام پولى به معناى موجود به معناى توسعه پس - 8/1

بيايد    خواهيم يك نظام آمارى بر اين اساس بدست اى بدست خواهد آمد؟ چون مى )س(: آنگاه چه شاخصه

 شود؟ توسعه مشاركت در نظام اعتبارات پولى چگونه محق  مىيعنى 

 انداز در دستگاه مادى همان توسعه رباا و عماومى شادن رباا اسات و داراى شاخصاه نياز        )ج(: توسعه پس

 انداز و هم نحوه طبقاتى شدن مصرف مشخص است  باشد، چون هم انگيزه پس مى
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آيد كه  مى  در ساختار موجود بدست« دايش ارزش پولىتوسعه مشاركت در پي»)س(: آيا اين مطلب از مفهوم 

 كنند؟ بر اساس مكانيزم توسعه پس انداز عمل مى

است كه   شود  پول دينى، پولى مطرح مى« دين پول»و « پول دينى»)ج(: بله  لذا با توجه به اين مطلب، مفهوم 

دساتگاه   مانناد  –اى كه فقاط   شود بگونه از نظام سئواالت تنظيم شده پيرامون آن، عاطفه و اعتقاد حذف نمى

 در آن اخذ شود « تحصيل، اشتغال و ارضأ» -موجود 

«العالمين رب هللالحمد  و آخر دعوينا ان»  

 39آيه  -سوره يوسف  -1 

 14آيه  -سوره حشر  -2 

 141آيه  -سوره نسأ  -3 



 بسمه تعالي

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

  اصل بودن تعريف انسان و جامعه در تعريف پولعنوان جلسه: 

 45جلسه 

  فهرست مطالب

 3    بررسى تعاريف پول بعنوان ابزار مبادله، ابزار تنظيم، ابزار تكامل - 1

 3    دارى لحاظ عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان براساس مدل سرمايه تفاوت انگيزه در تعريف پول به - 1/1

 5    دارى صحت كارآمدى مفهوم عرضه و تقاضا در تعريف پول بر اساس دستگاه رياضى سرمايه - 1/2

 1   پول ابزار تنظيم بين عرضه و تقاضا يا نياز و ارضأ نياز اجتماعى )در تعريف دوم پول( - 1/2/1

 1   طلبى مبناى تعريف پول در ديدگاه سوم )پول، ابزار اداره تكامل( و برترىدرگيرى  - 1/3

 1   توسعه قدرت مبناى پيدايش توسعه علوم و تكنولوژى موجود - 1/3/1

 1    دارى توسعه قدرت و درگيرى مبناى رشد و توسعه نظام سرمايه - 1/3/2

 8    اصل بودن تعريف از انسان و جامعه در تعريف پول - 1/4

 8    هاى الهى و مادى مبناى پيدايش دو نحوه تعريف از پول تفاوت انگيزه - 1/4/1

 8    مالحظه پول در سه سطح مبادله، تنظيم، توسعه - 2

 9    وجود سه سطح از تعريف پول بصورت تركيب در جامعه - 2/1

 9    در جامعهپول بمعناى ظرفيت انرژى اجتماعى در اقتصاد، منتجه سه سطح از پول  - 2/2

 9    در سطوح مختلف« ظرفيت تعل »انرژى به معناى  - 2/2/1

 9    نقص دستگاه منطقى موجود حوزه در تعريف پول - 2/3

 9    واقعى بودن پول در توسعه و تكامل - 2/3/1

 9    پول به معناى كم ى شدن انرژى اقتصادى و كم ى شدن تعل  و ظرفيت تعلقى جامعه - 2/4

 15    حاكميت تعريف پول به مبناى ابزار تكامل بر مسائل اقتصادى و اقتصاد مالى - 2/4/1

قرار گرفتن تعريف پول بعنوان اعتبارات اقتصادى جز سه موضاوع اصالى جامعاه يعناى اعتباارات       - 2/4/2

 15    سياسى، فرهنگى و اقتصادى

 9    پرسش و پاسخ - 3



304  ···························································································································································  

 15    ل بر اساس ارضأ نياز الهىضرورت مقنن شدن تعريف اول و دوم پو - 3/1

 11    بررسى رابطه نياز و ارضأ مادى و الهى با مشروعيت باطنى و اجتماعى - 3/2

 11   تفاوت معناى مشروعيت باطنى و مشروعيت اجتماعى در تعريف سود - 3/2/1

 11    تشريح مفهوم انگيزه باطنى و انگيزه تحرك در فعاليتهاى اقتصادى - 3/2/2

 12    منى باطنى در فرد جز عوامل درونزاى رفتار فردى نسبت به امور غير مشروع - 3/2/3

هاى الهى از سطح فردى، گروهى، سازمانى موجب به رسميت نشناختن مفهوم ساود   حضور انگيزه - 3/2/4

 12    مالى در كليه سطوح

 12   تحليلى پيرامون وضعيت اقتصادى كشور - 3/3

 12    دارى هاى اجتماعى مردم مسلمان با اقتصاد باز سرمايه درگيرى انگيزه - 3/3/1

وجود اختيارات تاريخى ائمه معصومين)ع( و تولّى اختيارات انسانهاى مسلمان به آنان ماانى اصالى    - 3/3/2

 13    دارى رشد سرمايه

 14    تشريح اجمالى الگوى سازمان اقتصادى - 4

 14    مدل توسعه پولالگوى سازمان اقتصادى به معناى  - 4/1

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى حجت استاد و مشاور عالى : حضرت  - 1

  االسالم رضائى حجت مدير و مجرى طرح :  - 2

 كارشناس فنى طرح : آقاى مهندس دانشمند - 3

 دانش كاظمى و مهدى اسالمى  -كارشناسان طرح : آقايان عليپور  - 4

 

 شناسنامه جلسه پژوهشى:

 1319/11/35تاريخ جلسه : 

 62شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 اسامى تنظيم كنندگان جلسه پژوهشى :

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

  االسالم رضائى حجت عنوانگذار و كنترل نهائى : 

 آرائى : خانم رضوانى  هچينى و صفح حروف

  



 بسمه تعالی

 

  بررسى تعاريف پول بعنوان ابزار مبادله، ابزار تنظيم، ابزار تكامل - 1

بحاث،    االسالم رضايى: در جلسه گذشته به تشريح اولين خانه از بلوك اقتصاد پرداخته شد  در ادامه حجت 

ماردم   معنا شد  در آنجا بيان شد كه اصوالً« مشاركت دولت در پيدايش ارزش پولى»به « مشاركت اقتصادى»

  در تأسيس و دولت در توسعه و تكامل نقش دارند  آنگاه اين سؤال طرح شد كه چرا پول به عنوان شااخص 

 بازار پول به عنوان ا - 1شود؟ در ارتباط با پاسخ اين سؤال، پول در سه سطح تعريف شد:  اقتصادى اخذ مى

  و بر اساس نظام واليت، پول به ابزار اداره تكامل معنا شد  - 3ابزار تنظيم قدرت اقتصادى  - 2مبادله 

 دارى  سرمايه  تفاوت انگيزه در تعريف پول به لحاظ عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان براساس مدل - 1/1

  ه خصوص اينكاه ساؤاالت نااظر باه ايان     در كارگاه سؤاالتى پيرامون معانى انجام گرفته از پول مطرح شد ب

 مطلب بود كه اساساً مبناى تعريف پول عرضه و تقاضا است به اين بيان كه پول به لحاظ عرضه به يك نحاو 

شود و به لحاظ تقاضا به گونه ديگر تعريف خواهد شد  در ايان خصاوص جنااب آقااى داناش       تعريف مى

 توضيح الزم را خواهند داد   كاظمى

و   كاظمى: از آنجا كه در مباحث اقتصادى بايستى كم ى كردن صورت گيرد، نبايستى در تعااريف آقاى دانش 

  ها تداخل ايجاد شود  لذا موظفيم كه منحى عرضه و تقاضا را در هر بازارى به تفكيك به خصوص در انگيزه

 ينادو، قيمات و مقادار هار    بررسى نمائيم و از تقاطى آنها و بنا به فرمايش حضرتعالى از تبيين نسبتهاى بين ا

 محصول خاص را بدست آوريم 

 كنيم، عرضه كنندگان بازار كار، نيروى كاراند و تقاضا كنندگان باازار  حال اگر ما در مورد بازار كار بحث مى

 توان بدون در نظر خواهند نيروى كار را جذب كنند  به همين جهت نمى كار هم توليد كنندگان هستند كه مى
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  كنيم بين ايندو قشر، انگيزه يا تعريف ثابتى از اين محصول داشته باشيم  پس ابتدائاً تفكيك مىگرفتن تفكيك 

آنگاه در نهايت جهت كنترل به معضلى هم برخورد كرديم، بايستى بررسى كنايم كاه آياا انگيازه باه سامت       

 بوده و يا به سمت تقاضا؟  عرضه

سفارش  -تصاد غربى كه اساس آن انگيزه حفظ سود است البته اق -به عنوان مثال در شرايط ركود اقتصادى 

كارمنادانش    مثالً باه  ;هاى نيروى كار را كاهش دهيد گويند بايستى هزينه شود يا مى به كاهش نيروى كار مى

نصاف    بريم و كارخانه در حال ورشكستگى است لذا حقاوق شاما باه    بگويد چون در شرايط ركود بسر مى

حقوق را   وجود دارد  يعنى هيچ كس اين كاهش« چسبندگى دستمزد»ا يك امرى بنام كند  اينج تقليل پيدا مى

بلكاه    كند  حال براى به سامان رساندن اين امر نبايستى بگوئيم بازار كار باا مشاكل مواجاه اسات     قبول نمى

  بايستى بگوئيم جاناب عرضاه تقاضاا باا چسابندگى مواجاه اسات چاون در حاال وارد شادن خدشاه باه            

هاست  اين امر اعم از اينكه در بازار عرضه و تقاضاى پول، سرمايه و يا محصول باشد جاارى اسات     انگيزه

هاى عرضه و تقاضا را  كنند به صورت عرضه و تقاضا تدوين كنند و انگيزه ورى سعى مى در سطح بهره  حتى

 تفكيك نمايند    از هم

 ياك انگيازه دارد و   -كه در ايران، دلات اسات    -بازار پول هم از اين امر مستثنى نيست  عرضه كننده پول 

  تقاضا كننده پول داراى انگيزه ديگرى است  درست است كه عرضه كننده براى ارضأ انگيزه تقاضا كننده يك

  هاى تقاضاى پول است  به عنوان كند ام ا تعريف مربوط به انگيزه كند و به بازار عرضه مى واحدى را توليد مى

كه در فرمايشات شما بادان اشااره نشاده     -له يا انگيزه حفظ ارزش دارايى يا انگيزه احتياط مثال انگيزه مباد

كه شاما بياان فرمودياد و مدتهاسات باه اساناد نياز         -و يا اعتبار  -در تعاريف موجود وجود دارد  است و

معتقدم فرمايشاات  هاى تقاضاى پول هستند  هر چند  به نوعى انگيزه -شوند )مانند چكها(  مى  اعتبارات گفته
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توان تعريف پول را صرفاً آنچه اشاره شد بادانيم چراكاه اينهاا     رسد كه نمى است  ام ا به نظر مى  شما صحيح

 بخشند  تقاضا كنندگان پول هستند كه به پول معنا مى هايى از انگيزه

فراتر  از دو تعريف قبلى واست  بُعد اعتبار اقتصادى قويتر « بُعد اعتبارى»بُعد سومى كه شما فرموديد، همان 

خير؟  از مفاهيم انتزاعى است، حال آيا آن دو تعريف را در ساختار و ماتريس و بحث خودمان قبول داريم يا

و   كنند ام ا به هر صورت انگيزه مبادله ها تغيير مى در صورتى كه جواب منفى باشد درست است كه آن انگيزه

 رد هر چند ممكن است مقدارى تقليل پيادا كناد چاون اگار وجاود     انگيزه احتياطى و حفظ دارايى وجود دا

 رسد اين تعاريف، مغشوش است  شود  بنابراين به نظر مى نداشته باشد مفهوم ارث لغو مى

 دارى  سرمايه  صحت كارآمدى مفهوم عرضه و تقاضا در تعريف پول بر اساس دستگاه رياضى - 1/2

  هاى اجتمااعى مانناد اشايأاند  تحقيقاات ميادانى مشاخص       مقولهاالسالم والمسلمين حسينى: اصوالً  حجت 

  كند كه آيا آنها درست هستند يا خير و آيا كارآمداند يا خير؟ حتماً مفاهيم اجتمااعى در ساطوح مختلاف    مى

گوناگونند و كارآمديهاى مختص به خود را نيز دارند  مثالً در علاوم رياضاى، اعاداد در شاكلهاى مختلاف      

 و در همان قسمت هم يك كارآمدى دارند دارند  كاربرد

  اينكه يك دستگاه جديد رياضى توليد شود كه در آن حركت اصل باشد و نسبت بين حركتهاا را باه عناوان   

 كند ولى بايستى توجه داشت كه در اساس تعي ن جرم بشناسد، با تحقي  ميدانى ثابت شده و كارآمدى پيدا مى

ياف اول و دوم پاول نيسات بلكاه بادين معناسات كاه كادام تعرياف          اينجا اين امر باه معنااى ابطاال تعر   

 است هر چند كه همه تعاريف، محترمند  سازتر سرنوشت

ارضأ  شود  اينكه نياز و يك نكته مهم اين است كه مفهوم عرضه و تقاضا به االستيسيته نياز و ارضأ منتهى مى

 ر )هار چناد تولياد قادرت، اقتصاادى تنهاا      آيا صرفاً مادى است و آيا قدرت جزو نياز و ارضأ است يا خيا 

  توان به اين نيست(؟ آيا عدالت يك نياز اجتماعى است يا خير؟ نياز به تحقيقات ميدانى دارد و به راحتى نمى
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سؤاالت پاسخ گفت چراكه در درون يك دستگاه رياضى ممكن است قضايا به يك نحوى صحيح باشاند ياا   

ايى كه مربوط به پول گفته صحيح باشند ام ا بايستى ديد بيارون آنهاا   دارى هم قضاي درون دستگاه سرمايه در

 است؟  چگونه

  زمانى كه لشكر ايران در حال عبور از رودخانه بهمان شاير باود، بالفاصاله ارزش دالر در بازارهااى اياران      

 نچه اقتدارگردد و هيچ عاملى ديگرى مطرح نيست  اگر چنا كاهش يافت  اين امر صرفاً به معادله قدرت برمى

اى كاه قادرت نظاام     نظامى يك كشورى افزايش يابد و يا آن كشاور باه اكتشاافى دسات پيادا كناد بگوناه       

صدمه ببيند، شركتها آسيب خواهند ديد  به عبارت ديگر وقتى قدرت سياسى آمريكا فرو بريازد    دارى سرمايه

واهند توانست استقالل خود را حفظ نخ -المللى است  كه از شركتهاى بزرگ بين -آمريكايى   ديگر شركتهاى

دهند  جهت نيست بلكه بدين جهت خدمت مى كنند بى خدمات سياسى را كه به دولتها ارائه مى كنند  شركتها،

 االستيسيته را در دست خودشان نگهدارند   تا بتوانند

 قضايه مانناد   دارى درسات اسات  ايان    آنچه را شما در رابطه با عرضه و تقاضا گفتيد، در دساتگاه سارمايه  

 تواند محاسبات يك دستگاه رياضى است  مثالً در دستگاه هندسه اقليدوسى، مجموع زواياى مربى هرگز نمى

درجه است و  365درجه بيشتر و يا كمتر باشد ولى در هندسه نيوتنى، هرگز مجموع زواياى مربى نه  365از 

 باشد  درجه مى 365از درجه باشد بلكه يا كمتر است و يا بيشتر  365تواند  مى  نه

 آقاى عليپور: دستگاه هندسه نيوتنى يا انشتينى؟

خارج   شود كافى است در اينكه تعريف خط از بساطت )ج(: دستگاه نيوتنى، براى اينكه وقتى جاذبه وارد مى

يعناى   ندك گذارم حتماً از ميدان جاذبه عبور مى گردد  مانند اينكه من بگويم: وقتى دوربين را بين دو نقطه مى

رفت و  گذرد  آنگاه در اين صورت، انحنأ الزمه جاذبه است  همينكه بساطت كنار نور هم از ميدان جاذبه مى



 ····························································································  343 

كمتار   درجه بيشتر و يا 365در حد اوليه تعريف يك چيزى اضافه شد، آنگاه مجموعه زوايا بنا به تعريف از 

 باشد  نيست بلكه قطعاً يا كمتر است و يا بيشتر مى

در  دارى، دارى صحيح هستند اماا وراى سارمايه   ن اصوالً قضايايى را كه بيان داشتيد در دستگاه سرمايهبنابراي

  كند و بشر اين مطلب را نه از جهت دين نظام الهى هرگز انسان را مانند پيچ و مهره مادى صرف تعريف نمى

داده اسات چراكاه    را انجام مى بلكه به لحاظ هويت خودش در تاريخ نشان داده است يعنى كفار هم اين كار

جاويى خاود بسايار اهميات قايال باود         كفار نيز مسئله اقتدار مهم بوده است  آلمان به اقتدار و برترى  براى

دارى توليد شأ كرد و قدرت توليد شأ آنها بيشاتر از قادرت تولياد شاأ جهاان       برابر جهان سرمايه آلمانيها در

اى كاه پاس از تغييار معاادالت، آنارا در       شده به گونه ديگرى اضافه مى بود يعنى به يك انگيزه  دارى سرمايه

 داده است  مى دستگاه ديگرى قرار

 پول(  پول ابزار تنظيم بين عرضه و تقاضا يا نياز و ارضأ نياز اجتماعى )در تعريف دوم - 1/2/1

ابازار   ف پول عبارت ازشود  فرض دوم براى تعري بنابر اين بيان، درون يك دستگاه همان فرض دوم پول مى

 تنظيم بين عرضه و تقاضا و دقيقتر از آن بين نياز و ارضأ نياز اجتماعى است  نقطه آپتيمم االستيسايته نيااز و  

 كند كه نرخ دالر چقدر باشد  آنچه بيان شد در سطح تعريف دوم پول بود  ارضأ معين مى

 م )پول، ابزار اداره تكامل(طلبى مبناى تعريف پول در ديدگاه سو درگيرى و برترى - 1/3

كرده   در سطح سوم از تعريف پول اصوالً تعريف اكونوميكى از انسان غلط است و تاريخ اين مطلب را ثابت

 توان اثبات نمود  است و بوسيله تحقي  ميدانى هم مى

 توسعه قدرت مبناى پيدايش توسعه علوم و تكنولوژى موجود - 1/3/1

 روم بر سر قدرت بود  جنگ آلمان هم بخاطر كسب قادرت در جهاان باود و   جنگهاى سيصد ساله ايران و 

آلمان اصالً دنبال برترى نژادى بودند  اصوالً حجم قابل توجهى از صنعت و تكنولاوژى در جنگهاا تولياد و    
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اند يعنى صنعت محصول درگيرى بشر با همديگراند و نه محصول مبادله  تقريباً اكثر صانايى در   شده  اختراع

اند  حتى صنايى رياضى مانند صنعت آمار و حساب احتمااالت   ميان جنگ اول و دوم بوجود آمده  فاصل حد

ها و يا خوراك، پوشاك و امكانات جنگى،  بوجود آمدند  چون براى محاسبه تعداد مجروحان، كشته  در جنگ

 يير دهند كليه مسايل مربوط به لشكر، مجبور بودند كه نظام محاسبات ساب  را تغ نفرات و

  دارى توسعه قدرت و درگيرى مبناى رشد و توسعه نظام سرمايه - 1/3/2

  دارى وامدار درگيرى است و نه مبادله  حتاى تاا اواخار دوران حياات     به عبارت ديگر رشد و توسعه سرمايه

كمونيستها كه مسئله جنگ ستارگان مطرح شد، عامل پيشرفت تكنولاوژى ناورى گردياد  از اينجاسات كاه      

هاى تحقيقاتى فرماان   اى به چه ميزان ح  داشته تا در ارتباط با تخصيص پروژه آى حدس زد كه سى  توان ىم

كرده است؟ پاس   بستهاى جهانى آمريكا )هاروارد( به چه دليل حل مسايل را پيگيرى مى مركز بن  بدهد يعنى

خاطر مسائله ساود نيسات  لاذا     برخى از امور تحقيقات عمي  و گسترده از سوى كشورها ب  پيگيرى و انجام

سود بر اساس االستيسته نياز و ارضأ است  اصوالً از اول تاريخ، مسئله درگيرى يكى   بايستى توجه داشت كه

 درگيرى بازگشت به برترى طلبى است  از خصوصيات بشر بوده و

خداپرساتى   طلبى، مالطلبى به ك تواند اصالح شده و به دست انبيأ صورت گيرد و برترى طلبى مى البته برترى

احسااس    و توجه به آخرت تبديل بشود  اما يكى از غرايز بشرى، احساس هويات اسات  و اصاوالً مسائله    

كنايم و   مى  دهيم و ساختار درست جويى مسئله مهمى است  ممكن است بگوئيد، آنرا فرم مى هويت و برترى

تحاول    ريف كنيد  اين چيزى است كه علتكنيم ولى نبايستى به دستگاههاى خرد تع دموكراسى را حاكم مى

 كند  دستگاه شده و آنها را عوض مى

  اصل بودن تعريف از انسان و جامعه در تعريف پول - 1/4
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مسايل   دارى به شود  البته اگر بخواهيم فرا سرمايه بنابراين تعريف از انسان و جامعه در تعريف پول اساس مى

 است   دارى به معادالت بنگريم، همانگونه كه بيان داشتيد درست رمايهبنگريم  اما اگر بخواهيم از درون س

  هاى الهى و مادى مبناى پيدايش دو نحوه تعريف از پول تفاوت انگيزه - 1/4/1

برخى از  بنابراين انگيزه انسان قابل تعريف است  لذا ابتدأ بايستى از انسان بحث شود آنگاه بگوئيد انسان در

  اناد  هرگااه   اند فروخته و ياا خرياده نشاده      حتى انسانهايى كه مادى محض كار كردهمواقى خريدنى نيست

جاا   انگيزه انسان مادى محض طرح بشود، شرافت، خريادنى اسات  مفهاوم شارافت و توساعه انساان هماه       

نيست  فقط انسان اكونوميك، انسانى است كه شرافت او قابل خريد است  اما انساانهاى كاافرى در     خريدنى

داشتند كه حاضر به فروش شرافت يا غرور و يا تكبرشان نبودند  از يك طرف اديان بزرگتارين   تاريخ وجود

اند  و از طرف ديگار حتاى ابوجهال     اند و هرگز خريدنى نبوده كه در كل تاريخ دوام داشته اى هستند سلسله

اظ شدت كفر بااالتر از فرعاون   گفت و پيامبر فرمودند: ابوجهل از لح حضرت ناسزا مى  هنگام مرگ راجى به

مرگ تسليم شد  بسيارى از جنگجويان و سالطين و مستكبرين در كل تاريخ، انسان   است چون فرعون حين

 بنابراين اساساً تعريف پول، زيربخش انسان و جامعه است  گر نبودند  اكونوميك و مبادله

  مالحظه پول در سه سطح مبادله، تنظيم، توسعه - 2

 تاوان پاول را در   توان به عنوان يك مقوله اجتماعى معين نمود كه به چه نسابتى ماى   تحقي  ميدانى مىلذا با 

 دارى و يا در مقياس بسيار خرد نگريست  توان در شكل سرمايه سطح توسعه مالحظه كرد و به چه نسبتى مى

  و شاخصاه ساطح تلقاى    بنادى  ويژگيهاى خاص مانند احتياط و مانند آن فراوانند ولى هرگز به عنوان سطح

ساطح   - 2سطح ابتدايى و آساان شادن مبادلاه     - 1شود  ما اصوالً سه شاخصه براى سطح ذكر كرديم:  نمى

 سطح توسعه  - 3تنظيم 

  وجود سه سطح از تعريف پول بصورت تركيب در جامعه - 2/1
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  محاسابه كنايم   4 ،2، 1هر سه سطح هم در جامعه به صورت تركيب وجود دارند  اگر بخاواهيم بار اسااس    

 را به مبادله بدهيم  آنگاه طبعاً هر كدام قواعاد  1را به تنظيم و  2را در سهم تأثير به توسعه،  4بايستى ارزش 

مخصوص به خود را دارد  البته اشكال ندارد كه يك موضوع از سه زاويه مطالعه شاود و برآيناد بردارهااى    

توان همعرض پول، چيزهاى ديگر گذاشت؟ ياا   فرض آيا مىمنتجه مالحظه گردد  حال با وجود اين  نيرو در

بايستى به عنوان برآيند و منتجه بردارهاى نيروهاى مختلف مالحظه كنيم و ديگار مساايل تولياد ياا      پول را

 مسايل مصرف را نياوريم  توزيى و يا

رسد اگر  به نظر مى  پول بمعناى ظرفيت انرژى اجتماعى در اقتصاد، منتجه سه سطح از پول در جامعه - 2/2

مالحظاه  « در اقتصااد   ظرفيات انارژى اجتمااعى   »بخواهد پول در سه سطح مالحظه بشود، بايستى به معناى 

 بشود 

  در سطوح مختلف« ظرفيت تعل »انرژى به معناى  - 2/2/1

ن اولي در سطوح مختلف قابل مالحظه است  طبعاً« ظرفيت تعل »است و « ظرفيت تعل »اصوالً انرژى همان 

  است كه همان اوصاف توساعه اسات، يعناى در چاه جهتاى ايان      « ظرفيت، جهت و عامليت»تقسيم آن نيز 

دهد يعنى دايم افزايى آن به كدام طرف است و قدرت اعماال ياا عامليات آن در     ظرفيت، تعل  را شدت مى

بشاود و باه عناوان     شن به كثرت چگونه است  اين امر قاعدتاً بايستى ساير مسايل اقتصادى را شامل  تبديل

 تر از همه هم محورش يك محور واقعى است و نه اعتبارى  محور در اقتصاد شناخته بشود  مهم  يك امرى

  نقص دستگاه منطقى موجود حوزه در تعريف پول - 2/3

نقاص   حال اين مطلب كه مفاهيم حقيقى و يا اعتباريند، بر اساس دستگاه منطقى نظام واليت شاديداً دچاار  

  توانند به مباحث مطرح شده در اين خصوص باه فرهنگساتان علاوم اساالمى مراجعاه      القمندان مىاست  ع
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نمايند  در اين سلسله مباحث، احكام حقيقى و اعتبارى از زيربنا تاا روبناا ماورد قارار دقات گرفتاه اسات        

 هم نقضهاى عينى و هم تئوى مطرح در مورد، آنها بررسى شده است   اى كه بگونه

  اقعى بودن پول در توسعه و تكاملو - 2/3/1

ملكولى   ما اصوالً پول را يك امر واقعى ميدانيم  يعنى انرژى هست و جريان دارد  مانند جاذبه زمين و جاذبه

قابال    پذير است و به عنوان يك امر واقعى و عينى توسعه و كامل -كند  كه جريان الكتريسته را هدايت مى -

 تحقي  ميدانى است 

  ول به معناى كم ى شدن انرژى اقتصادى و كم ى شدن تعل  و ظرفيت تعلقى جامعهپ - 2/4

 آقاى اسالمى: آيا غرض شما، انرژى اقتصادى است؟

ظرفيات    )ج(: بله، يعنى كمى شدن انرژى اقتصادى و كمى شدن ظرفيت تعل   در چه ساطحى، پاول هماان   

 ناً ابزار تكامل اجتماعى است تعل  است؟ در سطحى كه لقب توسعه به خود گرفته است و ضم

  حاكميت تعريف پول به مبناى ابزار تكامل بر مسائل اقتصادى و اقتصاد مالى - 2/4/1

و در   شود يعنى همعرض اقتصاد ماالى  در سطح توسعه، مسئله پول كليه سطوح مسايل اقتصادى را شامل مى

 تواند قرار گيرد  كنار ساير موضوعات اقتصاد كالن نمى

يعناى اعتباارات     قرار گرفتن تعريف پول بعنوان اعتبارات اقتصادى جز سه موضاوع اصالى جامعاه    - 2/4/2

  سياسى، فرهنگى و اقتصادى

وجاود   به عبارت ديگر جز سه موضوع اصلى جامعه است كه بگوئيم اعتبارات سياساى، فرهنگاى و اقتصااد   

عناوان    ودن و پذيرش اجتماعى نيست بلكه باه دارند و اعتبارات صرفاً به معناى اعتبارى بودن و قرار دادى ب

رود  مى رود و يا حتى وقتى كه در شكل مركب بكار يك انرژى است  آيا وقتى پول در اين سطح نيز بكار مى

بخشهاى  اش اين سطح است آيا در اين صورت نيز ضرورت دارد تا ساير گويند يكى از سطوح محاسبه و مى
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در  ن نيستند يا خير؟ قبل از طرح بحث پول اين سؤال طرح شد كاه چارا  ديگر را نيز بياوريم كه همغرض آ

 كنيم؟ بخش اقتصاد فقط پول را ذكر مى

  پرسش و پاسخ - 3

 االسالم رضايى: در ارتباط با اقتصاد پارامترهاى متعددى از جمله بازار كار، سرمايه، پاول و    وجاود   حجت 

 كنيم؟ حاكم مى دارند حال چرا فقط پول را ذكر كرده و بر بقيه

 شود  )ج(: چون پول با توجه به تعريف سوم، شامل همه مى

  )س(: تعريف سوم از پول همان تعريف در سطح توسعه است گاه در جامعه هر سه ناوع تعرياف باه نحاوه    

  متقوم وجود دارد  يعنى پول هم ابزار مبادله هم ابزار تنظيم و هم ابزار توسعه قدرت است ولى متغير اصالى 

 ان تعريف سوم است هم

 خواهيم محاسبه كنيم بايستى هر سه را محاسبه كنيم  )ج(: ما هم وقتى مى

  ضرورت مقنن شدن تعريف اول و دوم پول بر اساس ارضأ نياز الهى - 3/1

 آقاى دانش كاظمى: پس آيا آن دو انگيزه ديگر هم قابل الهى شدن هستند؟

شادن    شوند كه همان ارضأهاى خاص هستند  منظور از مقنن ى)ج(: پول با توجه به دو تعريف ديگر مقنن م

 شود تا گفته شود مفهوم ارزش دارايى حتى اگار كَنْاز و   هم اين است كه ديگر مفهوم حفظ دارايى مطل  نمى

شود  چون حفظ ارزش دارايى اين است كه پول را به ربا بدهناد  و لكان در    ربا حرام هم باشند را شامل مى

 كند و ديگر معناى مطل  را نخواهد داشت  پيدا مى« ى و نهآر»شدن   مقنن

 شوند كه غير الهى نباشند  شود بلكه فقط مقنن مى هاى الهى را شامل نمى )س(: اما انگيزه
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اصالً   يعنى يك مسلم ;)ج(: همينكه غير الهى نشد معنايش اين است كه قيد در اصل حلي ت شرط شده است

 دارد  و در حقيقت مال حرام مورد تقاضا و نياز او نيست  به عبارت ديگر نيااز طلبى ن نسبت به مال نامشروع

 شود  و ارضأ مقنن مى

  بررسى رابطه نياز و ارضأ مادى و الهى با مشروعيت باطنى و اجتماعى - 3/2

انساان   تواند جبرى و قهرى اخذ بشود و انسان مادى محض فرض گردد  اين يك تعريف از نياز و ارضأ مى

قانونى   تواند مشروعيت است  در دستگاه مادى معنا ندارد كه پول حالل وجود داشته باشد  البته پول فقط مى

 كنند تاا بتوانناد پاول را    داشته باشد و چه بسا با استفاده از طرق متعدد و ابزار گوناگون از قانون استفاده مى

نياز و ارضأ مجبور، مقهور و مادى محض نباشد جذب كنند و سود را به حداكثر برسانند  ولى اگر انسان در 

 تواند باطنى باشد  نحوى كه اراده به نسبت حضور داشته باشد، به همان نسبت مشروعيت مى  به

 تفاوت معناى مشروعيت باطنى و مشروعيت اجتماعى در تعريف سود - 3/2/1

در  وعيت بااطنى، عوامال درونازا   اصوالً مشروعيت باطنى با مشروعيت اجتماعى بسيار تفاوت دارد  در مشر

  حركت انسان حضور دارد  اما مشروعيت اجتماعى آن است كه فرد به اين دليل كه شارافت بناا باه تعرياف    

 كند  اجتماعى آن آسيب نبيند، حداكثر سودش را در يك سقف قانونى مقنن مى

  تشريح مفهوم انگيزه باطنى و انگيزه تحرك در فعاليتهاى اقتصادى - 3/2/2

اختياار   االسالم رضايى: در ارتباط با مشروعيت باطنى توجه به اين مطلب ضرورى است كه ما اساساً حجت 

 نمائيم  كنيم بلكه نظام اختيارات تعريف مى را فردى معنا نمى

فارد   )ج(: نه، اوالً بايستى عوامل درونزا در فرد مالحظه شود آنگاه نظام اختيارات مورد توجه قرار گيارد  در 

 بن ابيطالب)ع( است كه در نظام اجتماعى آن، ربا يك امر بسيار شانيى اسات و    فرد متولى به واليت علىاوالً
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فرد هرگز ديگر بدنبال ربا نخواهد بود و دزدى و سرقت )مال حرام( يك امور بسايار شانيعى اسات و فارد     

 جويد  حاضر نخواهد شد تا از آن بهره هرگز

  امل درونزاى رفتار فردى نسبت به امور غير مشروعمنى باطنى در فرد جز عو - 3/2/3

  اى فرد است كه نسابت باه اماورى مقانن     يعنى براى فرد منى باطنى دارد و جز عوامل درونزاى رفتار انگيزه

كند ولو مشروعيت اجتماعى به او اجازه بدهد  حتى اگر آن فرد در جامعه آمريكا و فرانسه زنادگى   عمل مى

 كند  دهند و او قبول نمى آنجا كامالً با ربا سازگار است وقتى كه سود پول او را مى كه نظام اجتماعى كند

اسااس   كند، بار  )س(: درست است كه فرد بخاطر ربا در بانك پول نگذاشته اما اساس آنجايى كه زندگى مى

 چرخد  ربا مى

 تحرك به اين معناا كاه فارد   )ج(: اين غير از اين است كه فرد به حداكثر رساندن سود فكر كند  پس انگيزه 

 كند مهم است  چگونه حركت مى

مفهوم ساود    هاى الهى از سطح فردى، گروهى، سازمانى موجب به رسميت نشناختن حضور انگيزه - 3/2/4

  مالى در كليه سطوح

در  هايى حتى اگار  چنين فردى چه در شكل گروهى و چه در شكل اجتماعى كار كند و خالصه چنين انگيزه

 شناسد  هاى بزرگتر و سازمان حضور يابند، مفهوم سود را به رسميت نمى مجموعه

 تحليلى پيرامون وضعيت اقتصادى كشور - 3/3

اقتصااد    شوند اين است كه وقتى مسلمين باه  يكى اشتباهات فاحشى كه اكنون اقتصاددانان كشور مرتكب مى

 كنند به نفى شان است   د و خيال مىرون دارى مى اند به سرا  اقتصاد سرمايه سوسياليستى پشت كرده

  دارى هاى اجتماعى مردم مسلمان با اقتصاد باز سرمايه درگيرى انگيزه - 3/3/1

 اش ممتنى است  اى كه ادامه هاى اجتماعى درگيرى شديد دارد آنهم به گونه حال آنكه اين نظام با انگيزه
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 شاندهنده چيست؟كنند ن دارى استقبال مى )س(: اينكه مردم از نظام سرمايه

در  گويند حاالل اسات، ام اا    )ج(: به معناى خوشبختى نيست  اكنون با متوسل شدن به دين و واليت فقه مى

 ريزند  گويند حرام است و همه را بهم مى دارى شكست خورد همه مى يك سقف خاصى كه نظام سرمايه

آنان ماانى اصالى     انسانهاى مسلمان به وجود اختيارات تاريخى ائمه معصومين)ع( و تولّى اختيارات - 3/3/2

  دارى رشد سرمايه

اسات    شود  االن اختيار انسانها بر اساس نظام حكومتى تساليم  نبايستى خيال كنيم كه اختيار انسان حذف مى

مطارح   كند و مسايل چون ربا و امثال آنرا كارشناس هم از اين وضعيت، سأ استفاده مى ;كه حتى چرا نگويد

اجتمااعى را    ه همين امر هم منشأ ناهنجاريهاى بزرگ اجتماعى شده است  چراكه نياز و ارضأهاىكند  تاز مى

 شديداً دچار بحران كرده است 

ابالفضال)ع(    الحسين)ع( و حضرتهلل اصوالً اينكه در ايام سوگوارى محرم و صفر نسبت به حضرت ابا عبدا

حضارت    با وجود اينكه»گويند:  زنند و در منبرها مى مىكنند و سينه  كه سمبل فداكارى و ايثار است گريه مى

سياساى   ، اثر دارند  اين واقعه براى بشريت مفهوم اقتصادى،«اباالفضل)ع( دستش به آب رسيد اما آب نخورد

  و فرهنگى دارد  يعنى فرهنگ و اقتصاد نمونه را براى بشريت ترسايم كارده اسات و ايان آرماان را در روح     

البتاه   كناد   تواند باشد احساس حقاارت ماى   د و لذا اگر جوان احساس كند كه آنگونه نمىكن جوان ايجاد مى

عاالم    ممكن است چند تا الئيك بگويند حضرت كار خوبى نكرده است و لكان ياك مسايحى از آن طارف    

  گويد كار خوبى كرده اسات  كتابهااى زياادى بوسايله غيار مسالمانان دربااره وجاود مباارك حضارت           مى

ها، نوحاه خوانيهاا و منبرهاا اثار      زنى اند  همه اين سينه اند و حضرت را تجليل كرده اباالفضل)ع( نوشته شده

 دارند 
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  شود كه در ساختن انسان اثر دارد منتهاى  درست است كه رقص و دانسينگ باعث ترشح غدد و ابتهاجى مى

  عاشورا، شخصيت تاريخى تعرياف  تواند شخصيت تاريخى تعريف كند  اما در مكتب رقص و دانسينگ نمى

  هاى بسايار بازرگ   شود  اين امر منحصر به حضرت اباالفضل)ع( هم نيست  هرچند حضرت جز شاخصه مى

 عالم بشريتند 

  الحساين)ع( و خانادان آن حضارت نشاان دادناد كاه شارافت        &به هر حال وجود مبارك حضرت ابا عبدا

اند  كتب متعددى در مدح و مصيبت حضارت و اهال    يخىخريدنى نيست و اينها سمبل تاريخى و اسوه تار

اند )مانناد   اند  درست است كه در تاريخ بسيارى كشته شده فداركارش توسط غير مسلمانان نوشته شده  بيت

نادر و   ( ام ا در مدح كشته شدن جنگجويانى چون چنگيز و نادر و امثال آنهاا كتاابى نوشاته نشاده      چنگيز،

ته ارزش هستند به عبارت ديگر كشته اختيار بر عليه سود است  كسانى كاه در راه  حضرت كش  است  چراكه

در تاريخ هيچ خبرى از اسم آنها نيست و تعدادشان هم خيلاى زيااد اسات و بشار هايچ       اند سود كشته شده

ساخن   اناد  ايان   اند ح  شان بود كه كشته شاده  نيستند و چه بسا درباره آنها گفته  ارزشى نسبت به آنها قايل

تاوان باه درون    اكونوميك كردن اقتصاد دچار اشكال است  البته همانگونه كاه ماى    بدين معناست كه تعريف

 توان نظر كرد و محدوده آنرا تعيين كرد  وراى آن نيز مى  دارى نگريست به نظام سرمايه

  تشريح اجمالى الگوى سازمان اقتصادى - 4

امكاان    الگوى سازمان اقتصادى خواهيم شد، در صاورت »رد بحث )س(: با توجه به اينكه از جلسه آينده وا

 اگر يك شماى كلى از آن طرح شود، براى ورود به آن بحث مفيد خواهد بود 

  الگوى سازمان اقتصادى به معناى مدل توسعه پول - 4/1

دارند،   پول)ج(: الگوى سازمان اقتصادى به معناى مدل، توسعه پول است  در حال حاضر كسانى كه دكتراى 

 اند در جواماى غرباى كااربرد دارد  اصاوالً     الگوى توسعه پول را در اختيار ندارند و آنچه را هم كه فرا گرفته
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كند كه گوياا ماادى اسات و ناه      اى است كه اگر اختيارش جهت مادى پيدا كند آنگونه عمل مى انسان بگونه

اى  گردد ولى گويا رفتارش بگونه كند و برمى يدا مىشود چون در يك جاهايى بازتاب پ حقيقتاً مادى مى  اينكه

كند به بيانى رفتاارش جاز    شود كه اختيارى در كار نيست يعنى در حقيقت محق  را دچار اشتباه مى مى ظاهر

 شود و اين دقيقاً به معناى اين است كه فرد گويا اختيار ندارد  معنا مى سود حرف زدن بى  بر مبناى

 ى توسعه در دنيا وجود دارد و تئوريسين نيز دارد منتهى در ايران وجود ندارد )س(: ولى امروزه الگو

 رسد چاون اختياار در هماان موضاوع نيااز و ارضاأ       بست مى )ج(: بله، منتهى ما معتقديم توسعه مادى به بن

نسبت به همه بردارهايش شامل و هماهنگ كننده نيسات  بلكاه در آن دساتگاه، اختياار هماهناگ كننادگى       

 كند و نه هماهنگ كنندگى كل جريان تاريخ  پيدا مى  موضعى

 كنيم   )س(: غرض ما اين نيست كه در رابطه با خانه دوم )الگوى سازمانهاى اقتصادى( بحث مبنايى طرح

 گيرد؟ گيرى درباره پول صورت مى )ج(: طرح كنيد كه در چند مركز، تصميم

 ؟گيرى گيرى و يا الگوى تصميم )س(: مراكز تصميم

مراكز   گيرند، ما در اينجا از سازمانهاى آن )ج(: بررسى كنيد كه چند مركز با چند الگو درباره پول، تصميم مى

 كنيم  مثالً بانك مركزى كه اجازه انتشار پول را دارد آيا الزم است پول را در سطح توسعه ببيناد ياا   بحث مى

 گذارى در سطح اقتصاد، مسئله پاول را متاأثر   استاينكه اگر فقط در سطح كالن ببيند كافى است؟ اصوالً سي

 خواهد رهبرى پول را بدست بگيرد لذا در آنجا حتماً بايستى پول را در سطح توسعه ببيند چراكه مى ;كند مى

 خواهد رهبرى سياسى و فرهنگى را بدست بگيرد  هماهنگونه كه مى

ارائاه    نابر مبنا از آن بايستى تعريفكه ب -در شكل مطلوب شوراى مصلحت )غير از مجمى مصلحت فعلى( 

  به ضميمه مركز تحقيقات استراتژيك و كليه مراكز پژوهشى دانشگاهها بر اساس مدلى كاه در دسات   -شود 

  كنند، پس از جمعبندى بوسيله شورا كه متشكل از گروهاى از مشااورين رهبارى    دارند تحقيقات ميدانى مى
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 دهند  آنگااه رهبار   سى، فرهنگى و اقتصادى را به رهبرى پيشنهاد مىهستند، نحوه اداره و سرپرستى امور سيا

كند و با توجه به سطح اجراى آن، نسبت باه   پيشنهاد آنها را جرح و تعديل كرده و هماهنگى آنرا مالحظه مى

 گيرند  تصميم مى  آن

 معظام رهبارى از  اين غير از اين است كه شورا متشكل از يك هيئت متنفذين سياساى باشاند  زماانى مقاام     

را درخواست كرده بودند، اماا اعضاأ كاه مادل سااز      « مدل»شوراى مصلحت يك امورى از جمله تهيه يك 

تا مدل مورد نظر ايشان را تنظايم كنناد چراكاه آنهاا فقاط متنفاذين سياساى هساتند و تئوريساين و           نبودند

 طراحى مهندسى نظام اجتماعى را داشته باشند   متفكرينى كه توانايى

صانعت   شناسى كرده و تاأثير آنارا در   خواهيم وضعيت موجود را آسيب (: در بحث مدلهاى پولى كه مى)س

 مالحظه كنيم آيا بايستى به دنبال شناخت مدلهاى آنها برويم؟

كدام،  بندى كنيد بعد توصيه كنيد كه بايستى هر كنند طبقه )ج(: بايستى ابتدأ سازمانهايى كه پول را هدايت مى

 سب با وظيفه خود را داشته باشند و در پايان شخص كنيد كه نحوه گردش عمليات ساازمان آنهاا  الگوى متنا

 )در خانه سوم( چگونه است 

 )س(: اين بحث مختص به بررسى از نفس الگو است و ربطى به سازمانهايش ندارد 

«العالمين رب هللالحمد  نو آخر دعوينا ا»  



 تعاليبسمه 

 مباحث زيرساخت صنعت )دوره دوم(

 بررسى تعريف الگوى سازمانى اقتصادى و سازمان اقتصادى )مدلى پولى و سازمان بانك(عنوان جلسه: 

 45جلسه 

  فهرست مطالب

 3    تشريح مدل سازمانهاى اقتصادى - 1

 3    بيان معناى مدل و الگو در فرهنگ اقتصاد و بازرگانى - 1/1

 4    مفهوم الگوى سازمانهاى اقتصادى در دايرْالمعارف تطبيقى علوم اجتماعىتبيين  - 1/2

 5    ضرورت پرداختن به بحث الگوى سازمانهاى اقتصادى در سطح كالن و توسعه - 1/3

 5   ريزى كشور الگوى اقتصادى به منزله زيرساخت الگو در سطح سازمان مديريت و برنامه - 2

 6   گپس )مدل سه شكافه( مدل ترىبررسى متغير اصلى در  - 3

 6    گذارى متغير اصلى در مدل سازمان برنامه انداز و سرمايه پس - 3/1

 6    سازى رفتار اقتصادى جامعه مدل بانك و الگوى نشر اسكناس عامل هماهنگ - 3/2

 1    گذارى انداز و سرمايه مدل بانك تعيين كننده نسبت بين پس - 3/3

 1    مصداق اصلى سازمان اقتصادى سازمان بانك - 3/4

 1    مدل پولى متغير اصلى در مدل برنامه - 3/5

 1    گذارى متغير اصلى، دولت متغير فرعى و تجارت خارجى متغير تبعى در مدل برنامه سرمايه - 3/6

 8    بررسى آرايش جريان انگيزه در محور توسعه و بيمارى اقتصادى - 4

 8    كشور حاصل تبديل گستاخى انقالبى به ساختارهاى مصرفىناهنجارى اقتصادى  - 4/1

 9    بيمارى اقتصادى حاصل قطى ارتباط توليد صنعتى با انتظارات باالى مصرف مردم - 4/2

 9    تحت كنترل نبودن بازار كار و باال بودن نرخ سود دو عامل در پيدايش تورم در اقتصاد ايران - 4/3

 15    ن بازار صادرات و وارداتمعقوالنه عمل نكرد - 4/4

 11   راه حل بيمارى اقتصادى مصرف كمتر و توليد صنعتى بيشتر - 4/5

 11    سنگين يا سبك شدن ارزش و وزن پول حاصل توازن تجارى در ميزان واردات و صادرات - 4/6

 12    مالك معقوليت و نامعقوليت در مصرف - 4/1
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 12   اقتصاد اعتبار اقتصادى متغير اصلى در - 5

 13    بندى جمى - 6

 13    متفاوت بودن تعريف نظام اعتبارات بر مبناى انسان محورى يا سرمايه محورى - 6/1

 13    دارى از مالحظه به الگوى و سازمان پول در سطح توسعه عاجز بودن نظام سرمايه - 6/2

 13    توسعه الگوى پول به معناى تغيير ساختار معادله پولى - 6/3

 13    ضرورت مالحظه تعريف، ساختار و الگوى پول در سه سطح - 6/4

 

 اسامى شركت كنندگان در جلسه پژوهشى و توليد مباحث :

  الهاشمى االسالم والمسلمين حسينى حجت استاد و مشاور عالى : حضرت  - 1

  االسالم رضائى حجت مدير و مجرى طرح :  - 2

 س دانشمندكارشناس فنى طرح : آقاى مهند - 3

 دانش كاظمى و مهدى اسالمى  -كارشناسان طرح : آقايان عليپور  - 4

 شناسنامه جلسه پژوهشى :

 1319/12/1تاريخ جلسه : 

 63شماره جلسه : 

  مكان جلسه : سازمان مديريت صنعتى

 اسامى تنظيم كنندگان جلسه پژوهشى :

 پياده كننده و ويراستار : آقاى رضوانى 

  االسالم رضائى حجت عنوانگذار و كنترل نهائى : 

 آرائى : خانم رضوانى  چينى و صفحه حروف

 1385/4/2تاريخ تنظيم : 

  نشر از : گروه پژوهشهاى كاربردى

 1385/4/2تاريخ نشر : 



  بسمه تعالی 

 

  تشريح مدل سازمانهاى اقتصادى - 1

  ى: موضوع بحث جلسه، بررسى مدل سازمانهاى اقتصاادى اسات  باراى ورود باه ايان     االسالم رضاي حجت 

 كنم  بحث، ابتدائاً برخى از موارد كارهاى تتبعى انجام گرفته را ذكر مى

  بيان معناى مدل و الگو در فرهنگ اقتصاد و بازرگانى - 1/1

ارائه » اقتصادى بودن آن چنين آمده است:بحثى پيرامون مدل و الگو با صبغه « اقتصاد و بازرگانى»در فرهنگ 

  البتاه ماا فعاالً وارد بحاث    « تواند اشكال گوناگونى به خود گيرد  يك سيستم اقتصاد در قالب روابط كه مى

 شويم  در ادامه آمده: اشكال نمى

 اى از تواناد مركاب از مجموعاه    ، و ياا ماى  «كااب »تواند شكل نمودارى داشته باشد مانند مادلهاى   مدل مى»

 معادالت جبرى باشد كه هر يك از اين معادالت نشاندهنده رابطه بين متغيرهاى مختلف هستند، براى مثال،

 در ادامه نيز آمده:« مصرف تابعى از درآمد ثروت است 

استفاده از  معموالً مدل و الگوسازى شامل دو مرحله مجزاست  در مرحله اول از طري  توجيه اقتصادى و با»

  ريزى و مشخص كرد كه عوامل مورد نظار، تحات تاأثير چاه     ادى بايد ساختار مدل را طرحتئوريهاى اقتص

ريزى شاده را باا اساتفاده از اصاول اقتصادسانجى       متغيرهايى قرار دارند؟ در مرحله دوم بايد معادالت طرح

 «كرد تا درستى ارتباطات در نظر گرفته شده بين متغيرها و عوامل مورد نظر، تحقي  شود   آزمون

 چنين آمده: هم

 بيناى كارد  باا    توان با استفاده از مشاهدات قبلى رفتار آتى متغيرهااى اقتصاادى را پايش    مى« الگو»به كمك »

 «توان صحت بسيارى از تئوريهاى اقتصادى را در عمل آزمون كرد  مى« مدلها»استفاده از 
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  ى علوم اجتماعىتبيين مفهوم الگوى سازمانهاى اقتصادى در دايرْالمعارف تطبيق - 1/2

اقتصاد »  تحت عنوان 14ص « دايرْالمعارف تطبيقى علوم اجتماعى»در « الگوهاى سازمانهاى اقتصادى»درباره 

 چنين آمده است:« آزاد

اقتصاادى   اصطالحى است كه مترادف اقتصاد بازار در نظر گرفته شده است يعنى دخالت دولت در اماور »    

سياساتگذارى   رو محاض از سياساتگذاريهاى حكومات اسات  الزامااً      دنبالهبه حداقل رسيده و در حقيقت 

مالكيات   ريزى متمركز و غيرمتمركز در اقتصاد بازار مغايرت ندارد  اقتصااد آزاد مبتناى بار    حكومت يا برنامه

 «هاى اقتصادى در فعاليتها توجه دارند  خصوصى است و به كارايى افراد، بخشها و حوزه

چنين   مطرح شده كه شبيه به مبحث الگو است و در اين خصوص« اقتصاد سياه»نوان چنين بحثى تحت ع هم

 آمده است:

كاه   تعريف شده است« به جريان انداختن ثروتهاى انباشته براى كسب سود بيشتر از طري  انحطاط بشريت»

 اند  در اين خصوص قاچاق، قمارخانه و مواد مخدر ذكر شده

اين  نيز مطرح شده كه نيز به نوبه خود صبغه الگو دارد و در« اد مختلطاقتص»يك بحث ديگرى تحت عنوان 

 خصوص چنين آمده:

 ريزى متمركز )دولتى( و اقتصااد باازار در تولياد، توزياى و     انجام فعاليتهاى اقتصادى به دو صورت برنامه»

  ريزى دولتى حامل برنامهدارى و بخشى متكى بر  مبادله است  آن جنبه متكى بر اقتصاد بازار عمدتاً بر سرمايه

 هاى سوسياليستى برخوردار است  اين توضيح ضرورى است كه وجه مسلط اقتصاد منافى اجتماعى و از جنبه

  ريزى دولتى، رفاه و تأمين اجتماعى به كند اما در برنامه دارى است و هرگز از آن تخطى نمى مختلط، سرمايه

 «گيرد  شكل وسيى مورد توجه قرار مى
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  ضرورت پرداختن به بحث الگوى سازمانهاى اقتصادى در سطح كالن و توسعه - 1/3

بحاث   اهميت دارد، بحث كالن موضوع است  لاذا ديگار وارد  « الگوى سازمانهاى اقتصادى»آنچه در مبحث 

بسته،  شويم حتى وارد بحث معادالت اقتصادى نيز نخواهيم شد  بر فرض اقتصاد باز يا اقتصاد خرد آن نمى

اماا   شاود   مى« اقتصاد بسته»و يا « اقتصاد باز»درون خود معادالتى دارد كه منتجه آن مجموعه معادالت، در 

 بحث اصلى، بحث از روابط حاكم بر خود سازمان اقتصادى است  مثالً ممكان اسات سياسات حااكم بار     

 اقتصاد، متمركز يا نيمه متمركز و يا خصوصى باشد 

و   ى دقيقاً روشن شود اين است كه سازمانهاى دولتى مانند ساازمان برناماه  اصوالً آنچه مدنظر ماست و بايست

 بودجه و يا وزارت اقتصاد و دارايى با چه مدلى مشغول كار هستند؟

بار    هاى اقتصادى همان مدلهايى است كه در سطح كالن، برنامه« الگوى سازمان اقتصادى»تلقى ما تا كنون از 

 شود  ريزى مى اساس آنها پايه

 لبته در كارگاه اين مطلب نيز مطرح شد كه نبايستى بحث مبنا با بحث الگو خلط شاود هرچناد الگوهاا از   ا

  كه در شكل -باشد، يك الگوهايى بر مبناى سود و يا ربا « سود»كنند  بر فرض اگر مبنا،  يك مبنا پيروى مى

بايست توجه داشت كه مبناى حاكم  وجود دارد، آن الگوها مدنظراند اگرچه به مبنا نيز -اسالمى مطرح است 

 الگوها كدامند  ولى آنچه كه ما بايست بدان بپردازيم بررسى پيرامون الگو در سطح توسعه است  بر

اقتصاادى    در حقيقت يك الگويى« الگوى سازمان اقتصادى»مهندس دانشمند: اين فرض نيز مطرح است كه 

يعناى   كند چون ممكن است غير از اين مطلاب باشاد    است كه سازمان اقتصادى بر مبناى آن الگو عمل مى

 سازمان مستقل است در اينكه از يك الگويى تبعيت كند ولو اقتصاد فرع ايان امار باشاد  ماا در در اينجاا     

  گيرد و آنگااه  را معادل الگوى اقتصادى گرفتيم كه سازمان بر آن اساس شكل مى« الگوى سازمان اقتصادى»

 آيد  حال سؤال اين است كه اين تلقى صحيح است يا خير؟ ها از آن بدست مى برنامه
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 ريزى كشور الگوى اقتصادى به منزله زيرساخت الگو در سطح سازمان مديريت و برنامه - 2

 ريازى كشاور،   االسالم والمسلمين حسينى: فعالً زيرساخت الگو در سطح سازمان ماديريت و برناماه   حجت 

گر بهداشت، آموزش و پارورش و فرهناگ و     همگاى باه عناوان      است كه به عبارت دي« الگوى اقتصادى»

ذكر « صنعت، كشاورزى و خدمات»بندى،  شوند كه معموالً بر اساس يك تقسيم خدمات محسوب مى  بخش

اى كه براى مدير عامل و تبليغات پرداختاه   دقيقاً همانند اين مطلب است كه در يك كارخانه، هزينه شود  مى

شود كه يك كااليى در حال  تى است و نه توليدى  چراكه توليد در آنجايى محسوب مىهزينه خدما شود، مى

 و آنجا مولد است  تبديل است

 آقاى دانش كاظمى: هزينه عمرانى و هزينه جارى كدامند؟

حقاوق    )ج(: اگر هزينه جارى صرف دادن خدمات هم بشود و عمران بدنبال نداشته باشد به عنوان پرداخت

رانادمان   پرساند  كنند و بعد هم مى دمات خواهد بود و اصوالً اين مطلب را اقتصادى تلقى مىجهت ارائه خ

 است   بينند  اين يك مطلب قابل توجه اين هزينه چقدر است؟ بنابراين سازمان دولت را نيز اقتصادى مى

 گپس )مدل سه شكافه( بررسى متغير اصلى در مدل ترى - 3

ساه   كه ما نيازمند به شناخت چه الگوهايى هستيم؟ در الگوى سازمان برناماه، اما بايستى بيشتر بررسى كنيم 

هزيناه و رانادمان را    - 3صاادرات و واردات   - 2گاذارى   انداز و سارمايه  پس - 1ورودى اصلى به ترتيب: 

ى بندى به عوامل درونزا و برونزا، موضوع اند آنگاه در عوامل ديگرى ضرب كرده و پس از دسته نموده  معين

 اند  كرده

  گذارى متغير اصلى در مدل سازمان برنامه انداز و سرمايه پس - 3/1

ساازمانى    است  بنابراين به تحليل« گذارى انداز و سرمايه پس»به نظر ما در اينجا متغير اصلى اين سه عامل، 

ماا   اريد  حال چارا ايم كه متغير اصلى است لذا گفتيم مدل بانك و يا الگوى انتشار اسكناس را بگذ پرداخته
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 «گاپس  مدل تارى »الگوى نشر اسكناس را در ميان همه الگوها انتخاب كرديم؟ چون به عنوان متغير اصلى 

 شناختيم 

  سازى رفتار اقتصادى جامعه مدل بانك و الگوى نشر اسكناس عامل هماهنگ - 3/2

بوسايله    است  البته درست است كاه سازى رفتار اقتصادى مردم  به عبارت ديگر برنامه ابزارى براى هماهنگ

خدمات،   كنند ولى غرض از انجام كارهاى عمرانى و ارائه ريزى كارهاى عمرانى و يا خدماتى ارائه مى برنامه

نظر  باشد، در حاليكه غرض كالنش، هدايت رفتار جامعه از آن موضوع خاص است كه يك غرض خُرد مى

  رت باشد و چه دخالت، هيچ تفاوتى ندارد چراكه برنامه يكاقتصادى است  در اين كار چه نقش دولت نظا

برنامه تغيير است كه موضوع تغيير آن، رفتار اقتصادى جامعه است  حاال اگار نسابت مواناى باا مقادورات       

تنظيم گردد كه بتوان از طري  تخصيص مقدورات اجتمااعى، مواناى را حال نماود، آنگااه توساعه        اى بگونه

 شويم  گردد  البته فعالً وارد آن بحث نمى مىحاصل   يافتگى اقتصادى

  گذارى انداز و سرمايه مدل بانك تعيين كننده نسبت بين پس - 3/3

اناداز و   پس  است چراكه اين بانك است كه نسبت بين« مدل بانك»پس متغير اصلى مدل برنامه دولت همان 

« باناك   الگاوى »رود، هماان   نجا بكار ماى كند  در اين صورت الگويى هم كه در اي گذارى را معين مى سرمايه

 خواهد بود 

  سازمان بانك مصداق اصلى سازمان اقتصادى - 3/4

 گوئيم: سازمان گردش اعتبارات اقتصادى جامعه يا سازمان بانك  آنگاه در تعريف سازمان آن نيز مى

  مدل پولى متغير اصلى در مدل برنامه - 3/5

  را در مقيااس توساعه  « پاول »شود  لذا ما قابالً هام    وامل ديگر را شامل نمىرسد ع در اينجا ابتدائاً به نظر مى

  تعريف كرديم و هم بيان داشتيم  كه پول در عمل به عنوان متغير اصلى مدل تنظيم رفتار اقتصاادى از ساوى  
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 كارديم  دولت است و نيز در اينجا باالترين مدل مؤثر را بانك دانستيم و لذا بالفاصله الگوى بانك را مطرح 

 حال آيا اين شرط، در خصوص صنعت نيز مطرح است يا خير؟ اگر بتواناد باه عناوان متغيار اصالى رفتاار      

 اقتصادى جامعه طرح بشود حداقل يك نمونه بزرگ است 

غيار    رسد و لكان  خواهيم يك مطلبى را مطرح كنيم  اينكه متغير اصلى، اثر دارد، مشكلى به نظر نمى حال مى

  متغيرهاى فرعى و تبعى نيز وجود دارند كه به نوبه خود مؤثراند  بنابراين بايستى مدل برناماه از متغير اصلى، 

  كند تا اينكه زيربخش آن، مدل يعنى مدلى كه دولت بوسيله آن، جامعه را مديريت اقتصادى مى ;را اخذ كرد

 گويم قدرت شمول آن بيشاتر خواهم ب پولى بشود هرچند به عنوان متغير اصلى در نظر گرفته شود  البته نمى

 آورى نمونه، بايستى زمان كافى اختصاص دهيد  نيست ولى حتماً نسبت به جمى

  گذارى متغير اصلى، دولت متغير فرعى و تجارت خارجى متغير تبعى در مدل سرمايه - 3/6

  برنامه

 لاه كلاى اقتصااد   كنم، اصاالح بفرمائياد  در معاد   )س(: من مطالبى را در خصوص مسئله اقتصادى عرض مى

كشور ما و اقتصاد جهانى، درآمد ملى مساوى با مصرف است كه هزيناه بخاش خصوصاى اسات  البتاه باا       

توان اشاكال وارد كارد  هماانطور كاه در مادل برناماه آماده،         يعنى در ارتباط آنچه عرض كردم مى  اغماض

ردات مدنظر است كه اين نياز از  انداز است، به اضافه خالص صادرات منهاى وا مساوى با پس  گذارى سرمايه

المللاى   خيرد و اين بمعناى اين است كه بر اقتصااد باين   برمى G )يعنى دولت( و مخارج تراز بازرگانى كشور

 شود  دولتى است كه شامل هزنيه جارى و عمرانى مى گذارد باضافه  تأثير مى

  ها هزينه - 2شود   نظر گرفته مى تجارت خارجى كه خالص صادرات در - 1بنابراين سه قسمت عبارتند از: 

و دولت كاه بناا باه مبنااى موجاود      Cو  G است يعنى هزينه مصرفى خانوارها و حجم دولت )هزينه مصرفى

 گذارى  سرمايه - 3دولت(   همان 
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 اش را گذارى را بزرگتر كردياد و ساايه   حضرتعالى بدليل اينكه پول و بانك مركزى را اصل دانستيد، سرمايه

 مصرف، دولت و تجارت خارجى قرار داديد روى 

تبعاى   متغير فرعى، دولت و متغير« گذارى سرمايه»)ج(: احسنت! به عبارت ديگر ما گفتيم متغير اصلى همان 

 هم تجارت خارجى است 

متغير  حال چرا تجارت خارجى تبعى فرض شد و حال آنكه اگر محيط متغير اصلى فرض نشود حداقل بايد

 و احياناً در بسيارى از موارد بايستى محيط، متغير اصلى لحاظ گردد فرعى لحاظ شود 

  بررسى آرايش جريان انگيزه در محور توسعه و بيمارى اقتصادى - 4

كشاور   ارزان بشود  حال آنكه در« دالر»شود ارزش پول ملى افزايش يابد و مثالً  )س(: در كشور ما سعى مى

 به اين دليل كه كشور ژاپن يك كشور صاادر كنناده اسات و ناه وارد    كنند تا دالر گران بشود  ژاپن سعى مى

 رسد  از اينرو ها مى بيشترى به دست ژاپنى« ين»كننده )مانند كشور ما( و لذا هرچه ارزش دالر افزايش يابد، 

آمريكا چندى قبل به ژاپن هشدار داد كه اگر بخواهيد كارى بكنياد تاا ارزش پاول كشاورتان كااهش ياباد،       

گاذارى و   شود  پس در ژاپن تجارت خارجى خيلاى بيشاتر از سارمايه    بر كاالهاى ژاپنى بسته مى  هايى تعرفه

 دولت اهميت دارد   مصرف و جمى

بتوانياد   زند  اگار شاما   گيرد، حرف نخست را مى )ج(: اصوالً اينكه آرايش جريان انگيزه چگونه صورت مى

نباشد و   براى او انتظار مصرف قبل از توليد اصالً معقول اى شكل دهيد كه رفتار اقتصادى يك ژاپنى را بگونه

آنگااه   پذيرناد  يك انتظار نامعقول اجتماعى باشد با ضد آن كه ابتدائاً مصرف را به عنوان انتظاار معقاول ماى   

  دولت بايستى اين راه را هموار كند كه مصرف به مردم برسد، بسيار متفاوت است  حال چناد مثاال در ايان   

 كنم: مى زمينه ذكر

  ناهنجارى اقتصادى كشور حاصل تبديل گستاخى انقالبى به ساختارهاى مصرفى - 4/1
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شاده    پس از درهم شكستن ساختارهاى سياسى به ساختارهاى مصرفى تباديل « گستاخى انقالبى»مثال اول: 

 اى تولياد شد  اگر گستاخى انقالباى باه سااختاره    است بجاى آنكه بايستى به ساختارهاى توليدى تبديل مى

 تبديل شده بود، االن وضعيت كشور بگونه ديگر خواهد بود 

وارد  گردد، در آن صورت يخچال در تعرياف فقار،   به ساختارهاى مصرفى تبديل مى« گستاخى»اصوالً وقتى 

 شاد  در آنزماان ماردم در    سال قبل قطعاً نداشتن يخچال نشاانه فقار محساوب نماى     25شود  در حدود  مى

مند نبودند  اماا پاس از انقاالب، كاالهااى اساساى جاز        ر برخى از شهرها، از يخچال بهرهروستاها و حتى د

عمومى شدند و لذا االن بايد مردم در سبد مصرفشان از يخچال، جاروبرقى، چرخ گوشت برقى و،      مصرف

پنكاه  كنند  در گذشته ماردم باراى خناك كاردن حاداكثر       گردند  و الّا احساس حقارت و فقر مى برخوردار

اى نتواناد   المقدور براى جهيزيه عروس تهيه كنند اما اكنون اگار ياك خاانواده    كردند حتى مى  داشتند و سعى

 كنند تا برايش يخچال بخرند  تهيه كند، بالفاصله كميته امداد و اهل محل كمك مى  براى جهيزيه، يخچال

  ت باالى مصرف مردمبيمارى اقتصادى حاصل قطى ارتباط توليد صنعتى با انتظارا - 4/2

 و اين معنايش اين است كه يك خانوار كه توليد غير صنعتى و احيانااً تولياد سانتى و سااده دارناد، انتظاار      

شود، تناسبات معقول انتظارات مصرفى  مصرف كاالهاى صنعتى را دارند  چراكه وقتى تعريف فقر عوض مى

 شود  توليد قطى مى با

  ايران ر و باال بودن نرخ سود دو عامل در پيدايش تورم در اقتصادتحت كنترل نبودن بازار كا - 4/3

باه    دارى مثال دوم: يكى از مسائل مهم، خويشتن فرما بودن تكنيسينهاى فنى است  اماروزه در نظاام سارمايه   

  كنند كه قيمت فالن كاال بايد فالن جهت تأمين امنيت سرمايه، نرخ سود سرمايه را افزايش ميدهند و معين مى

گويند ايان كااال    كنند و مى مبلغ باشد چراكه مزدكار به اضافه سود سرمايه، مواد، استهالك و    را محاسبه مى

اش با قيمات گرانتارى    كش، آن كاال را براى خانواده مقدار هزينه را در پى داشته است  وقتى كارگر لوله  اين



 ····························································································  340 

توماان   1555ماثالً اگار قابالً گوشات را كيلاوى      دهاد    كشى خود را افزايش ماى  بالفاصله مزد لوله خرد، مى

خرد ديگر، روزى كمتر از سه هزار تومان كار نخواناد كارد، وقتاى از او     تومان مى 255 خريده وقتى كيلو مى

تومان شده اسات  اينجاسات كاه     2555گويد براى اينكه قيمت گوشت كيلوى  مى  پرسند چرا؟ در جواب مى

كند  چون در تعريف فقر آن سطح از مصارف   براى خودش ثابت فرض مى چگونه بينيم انتظار مصرفى را مى

 تواند وارد نكند  نمى  وارد شده است و لذا

  ميليون نفر كارگر خويشتن فرما وجود دارند  با توجه به آنچه بيان شد، هرچه نارخ  1اكنون در كشور حدود 

و نيروى كار در معادله پولى جهت باال باردن   سود بانكى افزايش يابد تأثيرى ندارد بر رقابتى كه بين سرمايه

ميليون كاارگر نارخ دساتمزد كارشاان را افازايش       1رود،  آندو وجود دارد، يعنى وقتى نرخ سود باال مى  نرخ

شود لاذا صااحب كارخاناه مجباور      يابد، قيمت محيط كار عوض مى وقتى نرخ دستمزد افزايش مى دهد  مى

 گيرد  دارى قرار نمى يعنى بازار كار ديگر تحت كنترل نظام سرمايهكارگرش را افزايش دهد    است نرخ

جاذب    گاذارى  حال نتيجه اين سخن اين است كه محال است مسؤلين بتوانند نقدينگى را در قسمت سرمايه

  كناد و باه آن سامت هادايت     كنند چون وقتى نرخ كار افزايش يافت، يك مقدار از نقدينگى را جاذب ماى  

 كند  مى

  قوالنه عمل نكردن بازار صادرات و وارداتمع - 4/4

 لذا اگر مسؤلين به خصوصيات اقتصاد كشور دقت كنند، خواهند ديد كاه باازار صاادرات و واردات كشاور    

  خارد  يعناى باه    اى كاه نادارد ماى    خرد بلكه به اندازه اى كه دارد نمى كند چراكه به اندازه معقوالنه عمل نمى

  هاى كه قدرت پرداخت دارد  لذا كشور مجبور است به مواد خام خرد و نه باندازه اى كه انتظار دارد مى اندازه

كند معنايش اين است كه كاالهاايى كاه از    تكيه كند و جز اين راهى ندارد  وقتى كشور به مواد خام تكيه مى

اعى شود، يك كاالى ضرب در توليد اجتماعى نيست بلكه فقط استحصال آن اجتم صادرات عرضه مى طري 
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كند بلكه ارزش طبيعاى خاارج    كند ارزش افزوده خارج نمى اى كه وارد مى بنابراين برابر ارزش افزوده است 

اين امر بدين معناست كه حداقل در كشورى مانند ايران، توجه اول بايستى معطوف به نحوه گردش  كند  مى

 را به آن چاشنى كنند  دارى سرمايه و توليد باشد مخصوصاً اگر بخواهند نظام سرمايه  نظام

  حال اگر كشور بخواهد اين كار را انجام دهد كه چگونه بايستى مدل تغيير ارائاه كناد ياك ساخن ديگارى     

 كنيم كه چه عواملى بر اقتصاد مؤثراند؟ آياا اگار نارخ دالر افازايش ياباد،      است  فعالً از اين مطلب بحث مى

رود؟ در كشاور   مزد كارگر هم بدليل آنچه بيان شد باال مى يابد يا اينكه نرخ ها افزايش مى سودآورى كارخانه

يابد  اما در اياران دقيقااً ايان     وقتى نرخ دالر باال برود و نرخ ين كاهش يابد، سودآورى آنها افزايش مى  ژاپن

 افتد  عكس اتفاق مى جريان بر

وارد  ست در نتيجه ماا نوعااً  )س(: دليلش هم اين است كه اصالً ساختار توليدى ما در جامعه جهانى بهينه ني

 ايم و نه صادر كننده  به نفى ژاپن است كه ارزش پول ملى آنهاا كااهش ياباد چاون مناافعى را كاه از       كننده

 شود   آورند به مراتب بيشتر مى صادرات بدست مى

 راه حل بيمارى اقتصادى مصرف كمتر و توليد صنعتى بيشتر - 4/5

ماثالً   شود  مصرف كنند  پول ملى به عنوان دستمزد به كارگر پرداخت مىپذيرند تا كمتر  )ج(: و مردم هم مى

  شد يك كااليى را خريدارى كند ام ا امروز قدرت خريد آنرا ندارد و وقتى هم كاه قادرت   با هزار ين قبالً مى

 كند   ندارد ديگر اقدام به خريد نمى

 )س(: پولى كه در دست افراد است صرف ين بودن آن ارزش نيست  

 )ج(: بلكه فرآيندش مهم است  

كه   توانم يك گلدان بخرم )س(: به عنوان مثال اگر من هزار ين داشته باشم كه هر صد ين يك دالر باشد مى

شود  درست است كه حاال ارزش ين كاهش يافته است ام اا در ايان صاورت در جياب هار       مثالً ده دالر مى
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جيب هر ژاپنى افزايش يافته است  از طرف ديگر اگار ارزش  ين بيشترى خواهد بود يعنى مقدار پول  ژاپنى،

ياا  « ولياو »كاه   -ژاپن كاهش يابد، چنانچه اين مقدار ضارب در آن ارزش بشاود، كال و مجماوع       پول ملى

شاد حااال    حاال خيلى باالتر از قبل است  چون قبالً هزار ضاربدر ياك صادم ماى     - شود ناميده مى« ارزش»

 ود  ش مى 195ضربدر در   1555/

  سنگين يا سبك شدن ارزش و وزن پول حاصل توازن تجارى در ميزان واردات و صادرات - 4/6

  تر شود  فرضاً ما يك ترازو را در نظر گرفته و دو لولاه  كنم تا بحث روشن )ج(: ابتدائاً يك مطلبى را طرح مى

گوئيم هرگاه از بيرون جنس بيشتر وارد  مىناميم و  مى« توازن ارزى»گذاريم  حال آنرا  هم روى دو كفه آن مى

و از داخل كمتر جنس صادر گردد )تراز تجارى( در اينصورت كشور بدهكار خواهاد باود و هرگااه از     شود

بيشتر صادر شود و از بيرون كمتر جنس وارد گردد، كشور از خارج طلبكار خواهاد باود  ايان      داخل جنس

 شور از بيرون و حجم صادرات كشور نسبت به بيرون است  مربوط به حجم مصرف ك توازن تجارى كشور

 )س(: آيا منظور همان مصرف داخلى است؟ 

 فرساتيم در اينصاورت قطعااً بادهكار     كنيم و كمتر بيارون ماى   )ج(: بله، مثالً اگر بگويند ما كمتر مصرف مى

ه عباارت ديگار اگار    شاود با   خواهد بود و نه طلبكار  اين تراز اگر در ارزان شدن پول داخلى معكاوس ماى  

 -و نه واحاد   -كمتر بشود يعنى واردات كمتر بشود و صادرات به نسبت بيشتر بشود، ين در فرآيند   مصرف

اش بدست آيد جهات مثبات    شدن است يعنى اگر هر زمان جمعبندى صورت گيرد و منتجه  در حال سنگين

 خواهد بود  

 گردد  بر مىبنابراين صادرات و واردات به وضعيت توليد و مصرف 

  مالك معقوليت و نامعقوليت در مصرف - 4/1

 نيست    توان بر فرمايش شما وارد كرد اين است كه منظور از صادرات، مصرف نكردن )س(: ايرادى كه مى
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 )ج(: كشور مصرف كند به شرط اينكه به نسبت افزايش توليد داشته باشد  

 نمائيم   م در اينكه مصرف نكنيم و بلكه بيشتر صادرشود  البته من موافق )س(: در اين صورت تصحيح مى

تولياد   به اين معناست كه انتظارات مردم فراتار از « نا معقوليت مصرف»)ج(: بايستى مصرف معقوالنه باشد  

افزايش   كند، افزايش توليد داشته باشد  آنگاه يعنى به نسبتى كه كشور مصرف مى« معقوليت مصرف»باشد و 

 گذارى شود  سرمايهتوليد تبديل به 

 دهاد، انگيازه نياز    تواند محور توسعه بشود همانند تكنيك كه سرمايه را افزايش ماى  نيز مى« انگيزه»البته گاه 

گااه در   اى كه بتواند با سرمايه رقابات كناد     تواند انگيزه محور باشد بگونه يابد يعنى در پول مى افزايش مى

و از آن   از بحث است  حال اگر اين گره را به درستى باز نكنيم شود كه بيانگر گرهى جلسه سؤالى مطرح مى

شاود   مى  عبور كنيم و به عبارت ديگر با تواف  سياسى بحث را پشت سر بگذرانيم ساختمان ذهنى كه ساخته

 تواند مقاومت كند  نمى

 اعتبار اقتصادى متغير اصلى در اقتصاد - 5

باه    دهيم آنگاه بنى بر اينكه گاهى مدل برنامه را اصل قرار مىاالسالم رضايى: قبالً فرضى مطرح شد م حجت 

  كنيم  سپس بحثى مطرح شد كه متغير اصلى در مدل سازمان برنامه عنوان زيربخش آن، مدل پول را طرح مى

 است « سرمايه گذارى»)در مدل سه شكافه( 

توساعه    وسعه آن است  نحوه كيفيات )ج(: به نظر ما متغير اصلى در اقتصاد، نفس اعتبار اقتصادى و كيفيت ت

 آن هم اعتبارى و قراردادى نيست، بلكه جريان جاذبه عينى اقتصادى است  آنگااه در شاكل واحاد پاولى و    

ريزى و هم بر صادرات و واردات  شود  اين مسئله اساسى است كه هم بر برنامه قدرت عملكرد آن، كم ى مى

 چگونه باشد حاكم است هم بر اينكه الگوى توليد، توزيى و مصرف  و

  بندى جمى - 6
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  متفاوت بودن تعريف نظام اعتبارات بر مبناى انسان محورى يا سرمايه محورى - 6/1

كاه    پس اگر در نظام اعتبارات، تعريف بر اساس انسان محورى باشد و ايجاد جاذبه بر اساس نظام اختياراتى

شود  اگر نيااز و ارضاأ    و كارآمدى آن كالً عرض مىكند بر عرضه و تقاضا حاكم باشد، مفهوم پول  طرح مى

  محيط اقتصادى باشد و اختيار از آن حذف گردد و به انتخاب تبديل شود، كل دستگاه به ياك دساتگاه    تابى

 شود  دارى مبدل مى سرمايه

  دارى از مالحظه به الگوى و سازمان پول در سطح توسعه عاجز بودن نظام سرمايه - 6/2

پول   شناسيم هر چند سازمان فعلى در دستگاه اسالمى الگوى پول و سازمان پول را به رسميت مى بنابراين ما

كناد و اجاازه    انديشد بلكه فقط به تناسبات كالن پول فكار ماى   به توسعه آن نمى -كه بانك مركزى است  -

هاى نظام پاولى را هام    المللى و شاخصه دهد و استانداردهاى بين را بر اساس همان تناسبات كالن مى انتشار

 است   پذيرفته

  توسعه الگوى پول به معناى تغيير ساختار معادله پولى - 6/3

  بيناد و ياك اصاولى را باه صاورت      بنابراين هرگز توسعه را به معناى تغيير ساختار خود معادله پاولى نماى  

توسعه تكنولوژى، وحادت   به عبارت ديگر ;كند پذيرد كه مفهوم توسعه را تحت آنها تعريف مى استاتيك مى

  آورد و آن دستگاه را ثابت كند و همه را زير چتر يك دستگاه مى ها و    را ذكر مى كثرت محصوالت، عالقه و

طلباد و   اى را ماى  داند ام ا ما در خود آن دستگاه نيز توسعه قايليم  اين يك بحث بسيار عميا  و گساترده   مى

 هم نيازى نيست  فعالً

دولت   شما اين است كه وقتى يك مورد را انتخاب كرديم يا به عنوان متغير اصلى مدل برنامهام ا پاسخ سؤال 

  فرض كنيم البته اگر بخواهيم در سطح كالن و توسعه نگاه كنيم، مفهوم توسعه جاذبه يا توسعه تعلا  مطارح  

 است كه يك امر ديگرى است و بر مدل برنامه حكومت دارد 
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  ، ساختار و الگوى پول در سه سطحضرورت مالحظه تعريف - 6/4

  بنابراين تعريف ساختار پول در سه سطح بنابر دستگاه ما گذشت و الگاويش هام تبعااً در ساه ساطح قابال      

  تعريف است و سازمانش هم بايستى در سه سطح قابل تعريف باشد  سازمان آن در سطح كالن بانك مركزى

جاى ديگر وجاود خواهاد داشات تاا پاول را در ساطح        خواهد بود و يك جايى هم در بانك مركزى يا در

 مورد بحث قرار دهد   توسعه

در   مطرح شد، غرض من از ورود به مطلب اين بود كه« نظام اعتبارات پولى»)س(: از آنجا كه در خانه اول، 

  ساختار بعدى كه الگوى سازمان اقتصادى است بايستى تناسب آن تا آخر يك بار مالحظاه بشاود آنگااه باه    

هااى تاأثير ايان     نقدى كه بر ساختار موجود داريم بپردازيم  اآلن ما بدنبال اين مطلاب هساتيم كاه شاخصاه    

بر صنعت را بدست بياوريم تا بررسى كنيم كه اين ساختارها بر صنعت چاه اثارى دارناد  گااهى      ساختارها

در الگو و سازمانهايش مطرح خواهيم الگوى مورد نظر خود را هم در نظام اعتبارات پولى و هم  مى  است كه

شود  در خانه اول، از پول در ساه ساطح    آنجاست كه صحبتهاى جناب آقاى دانش كاظمى مطرح مى كينم و

 كنيم  تعريف ارائه شد  و الگوها را هم در سه سطح مطرح مى« مبادله، ابزار تنظيم و ابزار توسعه ابزار»

در  الگو در سطح خرد در دستگاه موجاود ايان اسات و   دهيم و ميگوئيم  گاهى به وضعيت موجود تطبي  مى

 كنيم  ام ا فعالً وارد تعريف الگوها سطح كالن و توسعه هم اين خواهد بود آنگاه سازمانهايش را هم مطرح مى

كاه   -ايم و لذا بايستى در سه سطح تعريف بشود  آنگاه نقطه قوت تعرياف ساطح ساوم     در سه سطح نشده

 چيست بررسى شود  -است مد نظر حضرتعالى   تعريف

  )ج(: يك نكته ديگر نيز قابل مالحظه است مبنى بر اينكه ما به آمار و ارقام عيناى اساتناد خاواهيم كارد كاه     

  همان اطالعات موجود است  لذا مدل ما بايستى از همين اطالعات موجود تغذيه كند  ماثالً وقتاى در مادل   

تواناد آماار عيناى     ن بايستى ببينيم چند در صد از آن تعاريف مىكنيم بدنبال آ خودمان تعريفهايى را ارائه مى
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هاا باه چاه نسابت      باشد  طبيعتاً شاخصه هايى نيز در اين راستا ذكر خواهد شد و حال آيا آن شاخصه  داشته

 هاى موجود استفاده كند  شاخصه تواند از مى

 )س(: و آيا در دستگاه آمارى موجود، وجود دارد؟

 بتوانيد به نسبت جايگزين كنيد )ج(: ممكن است 

«العالمين رب هللمد الح و آخر دعوينا ان»  

 

 

 




