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  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ١جلسه 
١٧/٤/٧٨  
   ٠٤١٢ – ٣٥٨٨ بايگانيكد 

حجت االسالم و المسلمين حسين الهاشمي: ما يك بحثي داشتيم در دو دوره قبل، يعني يكبار پس از نظام پزشكي و 
هست، هم اطالع عيني اش هست،  اش هم تقريباً روش تحقيق صحبت بوده كه آماده ترين چيزي كه هم مدل تطبيقي

شود تطبيق را در قسمت هاي مختلف نسبت به آن آغاز  هم به حضور مباركتان عرض كنم كه، يعني به عبارت ديگر مي
كرد و به يك معنا آزمون كرد. روش تحقيق را، اقتصاد هست، علتي هم كه اين را عرض كرديم چون هرگاه تحليل 

يك مدل جواب بدهد، به همان اندازه ارزش دارد كه پيش گوئي نسبت به آينده اش و  گذشته يكدسته تغييرات، بوسيله
اين يك نكته مهم هست كه اگر اطالعات كامل همان نظام سواالت باشد مال قبل و دو تا مدل به اصطالح بكار گيرند، 

سبت تقريب بيتشري، حتماً پاسخ آن مدلي كه توانسته باشد منطقاً نمودار تغيير شرايط گذشته را بدهد بهتر، با يك ن
هست، كه ما به حضورتان كه  تواند بدهد، اين يك حرف هست. اين سرجاي خودش حرف بسيار مهمي  به آينده هم مي

مان لزوماً ضرورت ندارد كه بگوئيم، براي پيش گوئي آينده، بلكه گذشته را هم اگر بتوانيم جوري  عرض كنم آزمون مدل
مودارش متناسب با عينيت در بيايد، اين درست هست. اما، در اين مطلب، در اين موضوع هم تعريف بكنيم، منطقاً ن

طبيعتاً مدل اقتصادي هست و وجود دارد، يعني ما براي اقتصاد يك سئواالتي را كه انجام گرفته و هم نظام سواالت آن 
بي با اختالف سواالتي را كه با آن هست و هم به حضورتان عرض كنم كه مدلش هست. بنابراين ما با يك نسبت تقري

  داريم، بايد بتوانيم اين پيش گوئي را بكنيم، و حسابش را انجام بدهيم.
توانيم ما از راه تحقيق كتابخانه ايي، كارآمدي مدلمان را براي اداره عينيت، به اثبات برسانيم. كه در  پس بنابراين مي

بيشتر از همه اش هست. اين يك رجحان داشته براي اقتصاد  اين قسمت هم در دسترس بودن بحث طبيعتاً اقتصاد
موضوعاً، اما چيزهايش كه واقعاً در دور دوم انجام گرفت و چيزهايي كه در دوره سوم كه اين دوره هست كه در 
خدمتتان هستيم پس از بدست آمدن روش مدل، در دور دوم يك تعريفي داديم از اقتصاد اسالمي. خود آن تعريف را 
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شامل مكتب اقتصادي  رت يك نظام در حقيقت داديم، زيرساخت يك نظام تعريف بود كه گفتيم كه اقتصاد اسالمي بصو
خواهيم بپردازيم؟ اين تعريف، تعريف  شود. حاال آيا واقعاً به كدامش مي اسالم، علم اقتصادي اسالم و مدل اجرائي مي

كن قابل دقيق شدن و به اصطالح مشخص تر شدن تا شاخصه درستي بوده، به نسبت هر چند وقتش بسار كوتاه بود. ول
اش را به  شود هم بخش هاي مكتبي اش را به شاخصه رساند، هم بخش علمي عيني آن تعريف هم هست. يعني مي

خواهيم چه بخشي از آن را آغاز بكنيم اين اولين سوال  شاخصه رساند، هم بخش اجرائي اش را، حاال آيا ما واقعاً مي
و  خواهيم تنظيم كنيم؟ در حالي كه يقين داريم كه معادله الزم دارد، يعني بخش علمي يا بخش اجرائي را ميهست. آ

  يقين داريم كه بخش مكتبي هم الزم دارد. 
آيد، ناهنجار و نامربوط است هر چند سعي  دهند كه يك تركيب بنظر بنده مي خوب يك كارهايي را نوعاً انجام مي

ه از خالء هايي كه در جامعه هست، آن را بهنجار جلوه بدهند، معناي ناهنجاري اينكه همان معنايي كنند، با استفاد مي
را كه براي به هماهنگي كرديم هماهنگي آن است كه بتواند نسبت بين دو يا چند چيز. ثمره بدهد، آن مطلوبي را كه 

ه نوعاً بنام اقتصاد، چه در توصيه هاي خواهيم، اين معناي هماهنگي هست، تناسب با منتجه. آن چيزي را ك مي
دهند چه از آنهايي كه احياناً  شود، چه از آنهايي كه توضيح از مكتب مي مي اقتصادي كه از طرف اقتصاد دانهاي اسالمي

زنند، هيچ كدامش هماهنگ با مقصد نيست. اين را اول بايد خوب بشناسيم، يعني  ندرتاً درباره علم اقتصاد حرف مي
خواهند مكتب اقتصادي  كه ضعف كارهاي موجود چه چيزي هست. ضعف كارهاي موجود اينكه آن جائي كه ميبدانيم 

رساند، از مكتب نداده هست. يك سري توجيهات خطابه ايي يا حاال توجيهات گاهي حسي، گاهي  بدهد به حجت نمي
صل هست در مكتب. حاال ولو احياناً نسبت به موضوع حجيت، كه ا توجيهات به حضورتان كه عرض كنم كه غير علمي، 

بعضي هايش هم از نظر دقت نظري دقيق باشد، اين چه ربطي دارد به مكتب. بنابراين اين ناهنجار هست نسبت به 
  را تحويل بدهد، به هنجار نيست. اينكه به اصطالح اقتصاد اسالمي

و كالن علم اقتصاد روز كردند، حقوق اقتصادي  را تنظيم كردند و مقايسه با خرد بعضي ديگر آمدند علم اقتصاد اسالمي
اسالم را، در حالي كه حقوق اقتصادي اسالم، دنبال تحليل دادن آن چيزي كه اينها تطبيق كردن، نيست. اينها معادالت 
خرد و كالن را تطبيق كردن به حقوق. در حالي كه حقوق اقتصادي بخشي از مكتب اقتصادي اسالم هست و در تبديل 

دهد، منطقي باشد كه  به نظام، بدون استنباط نظام احكام و حداقلش اينكه منطقي كه آن كار را انجام ميكردنش 
را. اين حداقلش هست،   بتواند تمام بكند، به اصطالح تعادلي را كه نتيجه بدهد، محقق شدن ارزشهاي اسالمي
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ه تازه در آن تسامح هست واال خود نظام بكارگيري حقوق براي پيدايش اخالق مطلوب اسالمي و اين حداقلي هست ك
بايد استنباط بشود. اگر دستان نرسيد. آنوقت مثالً حداقل آن اينكه نظام اخالق را بايد در نظر داشته باشيد و حتماً 
جوري تركيب كنيد كه نتيجه بدهد، نظام اخالق را، نه اينكه ضدش را نتيجه بدهد، يعني ابزار نشود براي اخالق 

ن قسمت دوم. پس آنهايي هم كه در علم نوشتن اقتصاد خرد و كالن اسالمي، يك دسته هم اينجوري هست. ديگري، اي
  اين هم به اصطالح درش همچنين ايرادي هست.

كنند، و باز  هايي، يك توصيه هاي اقتصادي مي كنند با يك نسبت تقريب آيند تعميري برخورد مي يك دسته ديگر مي
د اسالمي، توي همين كارهاي خرد خوب هست، همين كارها انجام بگيرد. اين هم هست كه گذارند اقتصا اسمش را مي

اينها هم دچار اشكال هست. اين نه اصالً معادله دارد و چيزي كه معادله ندارد در عمل پياده شدني نيست (بفرما سالم 
هاي اقتصادي، هرچند به نظر بيايد  عليكم) خوب به حضورتان كه عرض كنم بنابراين اگر، معادله نداشته باشد توصيه

هايي را  كنند كه حاال همين كه بنشينيم يك بحث كه نظام اولويت در آن رعايت شده، چون بعضي دوستان خيال مي
بكنيم كيفي و احياناً يك چيزهايي را با يك رجحانهاي تقريبي اثبات كنيم. بعد بيائيم روي اين يك سفارشي درست 

ستيد و بحث كرديد و گفتيد اين نزديكتر به اسالم هست و هيچ كس هيچي ندارد و ما فقط كنيم! شما وقتي كه نش
داديد!! اين  شود اينكه يك سفارش منظمي فعالً اينجوري توانستيم با همين درجه از دقت را رعايت كنيم، آخرش مي

به موضوعات جزئي است، و سفارش دهي بدون معادله قابليت تحقق ندارد، اين يك، دو سفارش دهي خرد كه نسبت 
گوئيد كه  ربطش نسبت به تنظيم نسبت بين دسته بندي هاي كالن ندارد، ارزش تعميري هم ندارد. يعني شما كه مي

رسد يك امر، دو امر، چهار امر، پنج امر، ده امر از امور  خوب ما آمديم بررسي كرديم، نشستيم صحبت كرديم به نظر مي
رسد و نه به معادله  شود و نه به حجيت آنجا مي اينكه اين نه جزء مكتب قلمداد مي بسيار مهم، حاال بگذريم از

شود. آمديد با يك نسبت تقريبهايي از اخالق استفاده كرديد، از  رسيده، حتي مثل حقوق اقتصادي هم فرض نمي علمي
شود  ش و اال بينش اينجا گفته نميتوصيف استفاده كرديد، از حقوق استفاده كرديد، با يك به اصطالح، به اصطالح!! بين

آييد  نسبت به يك مكتب، غلط هست كسي بينش را اينجوري بگويد. بينش يك عوام، نه بينش اهل فن واصطالح، مي
كنيد، براي خودتان هم توجيح استداللي دارد. اوالً اين  كنيد، يك چيزهايي را، يك نظام اولويت درست مي جمع مي

توانيد سفارش  ضوعات خاص هست. وقتي سفارشات خرد هست، براي يك شركت ميخرد هست، چون نسبت به مو
خرد بدهيد، بشرطي كه با تقسيم بندي و معادله هاي كالن مخالفت نداشته باشد. معادله هاي كالن فضا درست 
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ا يك معادله هاي كند. ثانياً معادله هم كه نداديد براي همين خردش. او بايد برود ب كند، اينها را در خودش حل مي مي
كه  خواهم عرض كنم كه اگر يك آدمي ديگري اين را پياده بكند كه آن معادله ها خودش يك متغيرهاي اصلي دارد. مي

پول داشته باشد ولكن ادراك نداشته باشد از برج سازي، بيايد سفارشات برج سازي بدهد. مرز پذيرش سفارش از طرف 
دهد. اين ميزان  داند. همين جوري دارد سفارش مي مقاومت مصالح نميمهندس كامپيوتر محدود هست، چون اين 

دهد، بيك  فهمد، فقط اين سفارش مي تواند اين برج تكان نخورد، نمي كشش و تنشي را كه در برابر باد، گرما، سرما، مي
نباشد. خوب من  دهند. اين تازه وقتي كه مقابل كالن دهند، به يك نسبتي اصالً گوش نمي نسبتي حرفش را گوش مي

دهند، بدون رساندن به حجيت، چه  خواهم عرض كنم كه اينها، اين سه دسته چه آنهايي كه مكتب اقتصاد مي مي
دهند، بدون رساندن به معادله و بهره گيري از خرد، اقتصاد خرد اسالم يا حقوق، معذرت  آنهايي كه علم اقتصاد مي

باشد يا حقوق بين متعاملين  و كالن وارد كردن، حاال چه حقوق عمومي خواهم، حقوق اقتصادي به جاي اقتصاد خرد مي
دهند، و نه معادله خردي را تحويل  دهند، ولي نه معادله كالني را و تحويل مي باشد. و چه آنهايي كه كار براي اجراء مي

 ٢٠آيد  ست. من بنظرم ميدهند اين ها اگر جاهالنه باشد، شيادي اسمش، نيست اگر عالمانه باشد، حتماً شيادي ه مي
سال مسلمين را، اينها تلف كردند، يعني اگر من امروز قدرت فرهنگي داشتم و قدرت سياسي هم دست من بود كساني 

پذيري هرج  فرستادم. شما اگر به حضورتان كه عرض كنم كه توي پزشكي نمي را كه اين كارها را كرده بودند، زندان مي
هم نبايد بپذيري هرج و مرج را. اينكه اين بهتر از او هست، او بهتر از او هست يعني چه؟  و مرج را، تو اقتصاد اسالمي

داري. و هيچ كس هم هيچي درست نكرده،  اينها علت شده كه اقتصاد كالن كشور بدست يا سوسياليستي بود يا سرمايه
يك چيزهايي كه اصالً عالج آن  بدليل همين ها هست. وجود درك غلط از يك ناهنجاري اجتماعي و دلخوش كردن به

شود. به  اش جز شكست يك نظام، چيز ديگري نيست. مگر شكست يك نظام چه جوري پيدا مي ناهنجاري نيست. ثمره
گويد هركسي آمد يك چيزي گفت. پدر مريض كه در  گويند چرا؟ مي عبارت ديگر يك مريض در حال احتضار افتاده مي

اين مقدمه سوال مهم اين هست كه ما آيا متكفل بيان مكتب هستيم، علم هستيم،  آيد كه. حاال برگرديم. پس از مي
كنيم مكتب را، االن به آن  نظام اجرائي هستيم كدامش؟ اگر بنا هست بگوئيم ما بيك نسبت تقريب، برگذار مي

رسانيد يا نه؟  معادله مي آوريد، به ـ آن نسبت تقريب را مي ١پردازيد؟  خواهيم بپردازيم، به علم اقتصاد چگونه مي نمي
ـ  ٢خواهيد بگيريد؟  خواهي درست كنيد؟ روش تحقيق را در كجا بكار مي رسانيد، مدل را چگونه مي اگر به معادله نمي

، ١،٢كنيد كه آن نسبت تقريب چه چيزي هست يا نه؟  خواهيد نسبت تقريبي را از مكتب بگيريد، مشخص مي اگر مي
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خواهيم االن بصورت تفصيلي برويم و حجيت را در همه ابواب  كتب اينها هست. نميمتيقن هاي از م ١٠الي  ٤، ٣
كنم  بدست بياوريم، ولي متيقن از آن چيزي كه حجت هست، از كتاب رساله چند تا باب هست. از كتاب مثالً عرض مي

كنيد يا  تمامش مي اخالق چند تا باب هست. از كتاب معارف توصيفي مان چند كتاب هست، چند مطلب هست، اين را
نويسيد يا نه؟  كنيد؟ يك قدر متقين هاي از اينها را كه در حجيتش ديگر صحبتي نيست مي نه؟ يا اينها را رها مي

شود قدر متيقن گيري كرد. خوب حاال اين ها را انجام داديد، قدر متيقن هاي را از مكتب در فرهنگ موجود مكتبي  مي
داديد. نظامش را هم اولويت هايش را توانستيد بصورت قدر متيقن از مكتب بگيريد.  مان تنظيم كرديد. نظام هم به آن
كنيد؟  داريد؟ در باب اثبات معادله و به اگر آنگاه رساندن، روش تحقيق را چه كار مي آيا گام بعدي را چه جوري بر مي

  گيريد؟  چه جوري بكار مي
خرد و كالن و توسعه را آنها را هم يك قدر متيقن يا قدر مشترك بين ـ بگوئيم ما قوانين اقتصاد ١چند نوع امكان دارد: 

كنيم  كنيم، رد مي كنيم نقض مي پردازيم، نقد مي كنيم. بعد روي مشتركان شان به نزاع مي علماء حسي مالحظه مي
راساس آن احكام ريزي بكنيم نيست، پس حاال بيائيم پي ريزي جديد بكنيم، ب گوئيم اينها بر پي كه ما بخواهيم پي مي

  توضيحي، تكليفي، ارزشي كه بصورت قدر متيقن از مذهب داشتيم. 
ـ اينكه كاري نداشته باشيم به اينكه در دنيا چه خبر هست چه چيزي هست، چه چيزي نيست. بيائيم روش تحقيق  ٢

ي كه اگر آن مدل را بكار را بكار بگيريم، با اصل قرار دادن آن احكام توصيفي، تكليفي و ارزشي، براي تنظيم يك مدل
آنوقت  بدست بيايد، يعني مدل معادله سازي االن داريم بصورت عمومي،  بگيرند، امكان دارد معادالت اقتصاد اسالمي

كليه تعاريفش را اقتصادي كنيم، كليه تعاريفش را اقتصادي كنيم يعني چه؟ يعني اگر ما در اينجا گفتيم در مدلهاي 
ياسي دولت، صنف و عموم بشود انتظارات اقتصادي و معنا بشود اگر هم مقابلش گفته شده، مثالً توسعه انتظارات س

جهت گيري گمانه، تجزيه، تحليل، تركيب و نتيجه اش شده، تكامل انتظارات اجتماعي، اين را در اقتصاد بگوئيم يعني 
تب با تعميم دادن و تخصيص دادن چه؟ تعريف بكنيد. پس از تعريف هاي توصيفي، تكليفي، ارزشي، بدست آمده از مك

رسيم به فلسفه شناخت هستي اقتصادي، بگذاريد؟  توانيد بگوئيد كه وقتي مي بيائيم يك مدلي را بنويسيم. آنوقت آيا مي
بله بايد حتماً باشد فلسفه شناخت چيستي اقتصادي، چگونگي اقتصادي، روش تفاهم هستي اقتصادي، آيا كليه، هرچه 

تا، اين طرفش كه داريم  ٢٤٣منزلت و بلكه  ٨١پسوند اقتصادي بخورد، معنا بشود. يعني متناسب با اينجا هست، بايد 
تا گردش پيدا  ٤٠٠الي  ٣٠٠كند از به اصطالح مجموعه حدود مثالً بيشتر از  به اضافه به اصطالح اضافاتي كه پيدا مي
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هد همچنين كاري بكند اولش بايد يك كار ديگري بكند آن احكام، توصيفي، تكليفي و ارزشي كه داريم. خوب اگر بخوا
بكند موضوعاً، بايد بيايد تمام آنهايي را كه از مكتب گرفته است به معناي واحد فلسفي برساند، يعني تحليل فلسفي 

معنا و  ٢٧ تا معنا را به مثالً ٩تا معنا و  ٩بكند، موضوعاً بيك معنا برساند. بعد يك معنا را به سه تا معنا و سه تا معنا به 
تا. برود يك نظام تعاريف فلسفي درست كند كه آنها را ديگر خودش ساخته است.  ٢٤٣را به  ٨١و  ٨١معنا را به  ٢٧

رسد،  صحيح هست بگوئيم جهت گيري مذهب را در آن دخالت داده هست. يعني متيقن هاي وقتي به وحدت مي
شتن چه چيزي هست؟ خاصيتش اين هست كه در اجراء شود جهت. نه به صورت تفصيلي. خاصيت جهت مكتبي دا مي

رسد، پذيرش دارد نسبت به حقوق، نسبت به ارزش، نسبت به توصيف. ولي مدلش، مدل معقول هست، نه مدل  كه مي
پيش گوئي، هدايت و كنترل، يا شكستش، (پيش گوئي) شكست يا پيروزي يك » اگر و آنگاه«منقول. پيروزي آنهم در 

ي جريان هست. يعني تالش بشر گاهي براي اجتهاد با حجيت هست، گاهي براي جريان است. خوب فلسفه معقول برا
كند. بله وقتي جهت  گوئيم، نسبتش به اسالم بازگشت به جهت فقط مي هم كه مي پس معلوم شد علم اقتصاد اسالمي

لت هم خصلت خود حركت تواند پيش گوئي، يعني سه خصلت داشته باشد، اين سه خص مدل، يعني جهتي كه كه مي
در جهت هست. پيش گوئي، هدايت، كنترل، اين معنايش چيزي نيست جز يك چيز واحد، حركت در جهت. خالصه 
مدل هم همين حركت درش هست. همه، از كل خانه ها، ابزار هدايت هست، هدايت نسبت به چه چيزي؟ جهت تغيير. 

خواهيم براي تحقق عيني. بعد آن  يم به يك اينكه چه جهتي را ميكن آوريم تبديل مي پس بنابراين يك بار آنها را مي
رسانيم براي دوم. حاال كه براي بار دوم به كثرت رسانديم، يك مانعي درست  جهت را از وحدتش دوباره به كثرت مي

ي كه بخواهد آوريم. معادله كه بدست آمد، ديگر دين ابزار نيست، چرا؟ چون آنچيز كنيم، يك معادله ايي بدست مي مي
ابزار بكند حقوق را، خودش در مرتبه سابق جهتش را از دين گرفته، يعني محور جهت گيري دين شده است، دوباره 

شود كه شما ابتدائاً احكام توصيفي تكليفي، ارزشي را  كنم، محور جهت گيري، يعني دين محوري، وقتي مي تكرار مي
شود معادله جهت دين محور.  له حركت در آن جهت را بدست بياوريد. ميبتوانيد از آن، جهت بدست بياوريد. بعد معاد

كند، چون  البته معادله جهت دين محور، كه با تالش عقلي وحسي بدست آمده است، احكام حقوقي را ابزار خودش نمي
ق مقاصد ديني، شود براي تحق شود، [سالم عليكم]، بلكه ابزار مي خودش هماهنگ با آنها، جهتش هست. بلكه ابزار مي

چه چيزي شد؟ شد معادله حركت در جهت، البته جهتش را بايد قبالً بر  [سالم عليكم] پس اساساً علم اقتصاد اسالمي
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آيد نسخه  هايي بدست آمد. بعد مي متيقن از دين استوار ساخته باشيم. حاال اگر چنين چيزي درست شد، معادله
  د.ده دهد، يعني مدل براي اداره اجرئي مي مي

و كيفي، دوباره صحبتي از مذهب نيست. صحبت  دارد، يك قوانين كيفي دارد، در قوانين كمي در آنجا يك قوانين كمي
گيريم، تطبيق حقوقي ديگر پيدا  اينكه آن جهت را در عينيت براي تغييرات چگونه بكار بگيريم؟ حاال وقتي بكار مي

رار بگيرند، بنسبتي كه متناسب با مرحله تغيير هست. احكام توانند جزء اهداف ق كند، يعني احكام ارزشي مي مي
توانند تطبيق پيدا كنند، كيفيتها نسبت به آن، به نسبتي كه جريان تغيير پذيراش هست و احكام توصيفي  تكليفي مي

شود، احكام كيفي  هم همين طوري است. پس بنابراين اين ساده انديشي هست كه كسي بگويد، احكام رساله مي
هم چيزي  شود. اقتصاد اسالمي  هم تقسيماتي هست كه متناسب با نيازهاي مسلمين، تنظيم مي معه. احكام كميجا

يك چيز ديگري هست  نيست جزء آئين نامه اجرائي همين احكام اقتصاد خرد، يا حقوق اقتصادي. نخير اقتصاد اسالمي
  اصالً ربطي هم به اين حرفها ندارد!

  كند. ي اول به وحدت جهت پيدا ميدكتر نجابت: احكام توصيف
تا حكم بدست آورديم  ٢٠آوريد فقط براي اينكه اصالً آن را، ببينيد خوب دقت كنيد، ما آمديم  ج: اول آن را بدست مي

شود گفت اين را استنباط  تا توصيفي، اينها را بايد همه اش را بكنيم يكي، كه آن را هم نمي ١٢تا ارزشي،  ١٥تكليفي، 
گرفتيم در حجيت. از  رع البته، از آيه و روايت آوردم، درك عقالني من، به خالف اولش كه خيلي قرص ميكردم از ش

تناسب بين اينها، اين هست. فقط عقل من جهت را تسليم اينها شده، جهت حركت. آن را اساس يك كثرتي قرار داده، 
اختگي خود عقل هست. ولي اين مفاهيم بايد كه اين عناويني كه در جداول هست، اينها همه اش س ٢مفاهيم رتبه 

آيد،  حول آب جهت استنباط شده ساخته بشود. توليد بشود، كه اگر آن ارزشها را عوض كنيد، جهت ديگري بدست مي
آيد اينجا. عقل در اينجايش تسليم هست، تسليم بودن و متعبد بودن به  كه طبيعتاً مفاهيم آب بگونه ديگري در مي

فهمد. بين چه چيزي؟ بين اين دستورات توصيفي، ارزشي، تكليفي، اينجا  سبتي كه بين اينها ميجهت يا تناسب ن
حكومت دارد دين بر فهم. اگر گفته بود حرص خوب هست، نگفته بود زهد خوب هست. عقل تناسبش را با احكام جور 

  فهمد.  جور ديگر مي فهميد. حاال كه گفته حرص بد هست، زهد خوب هست، تناسبش با احكام يك ديگري مي
فهميم ما اول اين وحدت جهت را بفهميم كه يك امر  س: فرموديد كه اين وحدت جهت معادله اين چيزي را كه مي

توانم خود اين را نسبت بدهم به شرع؟ نه اينكه  معقول هست نه منقول، اين تمام بشود. اسالميتش به چيزي هست؟ مي
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ي تنقيح مناط هست، كشف علت هست. علت عمل خودتان هم هست. نه علت استنباط شما از احكام شرعي هست، يعن
دستور شارع. كشف مناط عمل خود، نه كشف مناط فرمان شارع نهايت عمل ما در عالي ترين سطحش كه سطح مدل 
شناسائي هست، تسليم هست كه استنباط كند، نسبت بين ارزش، نسبت بين مطلوب شارع كه نامش ارزش هست و 

ارع و توصيف شارع. تعبد حكومت دارد در تعيين جهت، نه تعين موضوع. تعين موضوع عقلي هست. [سالم دستور ش
  هست. عليكم] و اين امر بسيار بسيار مهمي

پس از اينكه اين را متوجه شديم، آنوقت بعدش ما يك مدل درست كرديم، مدل تحقق جهت، يعني تحقق كاري كه 
 مدل تحقق كار خودمان را هم بسالمتي انجام داديم، درست كرديم. حاال خواهيم. خيلي خوب حاال خودمان مي

و كيفي و اجراء هم  گويم اتفاقاً اوالً شما بدانيد كه ما تا كمي گويند چرا؟ مي كند. مي گوئيم اين مدل دين را ابزار نمي مي
انون از نظر كيفي بايد و نبايد گوئيم اين كيفيت الزم هست اين ق آورديم، مي از احكام دين نمي كه برسيم، اسمي

دهد، عمل به  گوئيم در تطبيق توسعه مي تومان هم بايد داشته باشد. مي ١٠٠تومان،  ١٠تومان،  ٥اجتماعي، اين 
گويم براي اينكه اين معادله حركت در جهتي هست كه شارع امر به آن كرده  گويند چرا؟ مي تكليف را، اقامه را مي

  ست. اينكه خوب اين فرقي را كه دارد [فالن، فالن مطلب است] است، تالش براي اقامه ه
اقامه در خودش بنفسه دو تا معنا بايد بشود و بايد خوب دقت كنيد، اقامه به معناي ساده اش، عملي هست كه در 

د كسي گذار گيرد، نمي باشد، بگويند انفال را مي گيرد، حقوق خرد، چه حقوق عمومي دادگستري و حقوق خرد انجام مي
كند به اداره مخصوص كار عموم، چه بگويند بين متخاصمين حل دوا  تجاوز به انفال بكند مال عموم هست، رد مي

شود بصورت دستورات كلي  كه از دين شناخته مي گويند، كه احكامي كند، آنچه را كه اقامه را در معني خرد مي مي
شود، پياده كنيد، اين اقامه در مرحله نازل و  هست و منازعه مي النتزامي، اينها رادر مرحله حق و باطل كه بين افراد

دهيد؟ لقب اقامه را  ساده كار چه كسي هست قضات دستگاه اسالم. جزو كار ولي نيست. چرا لقب اقامه را به آن مي
جلوي  كند به چيزي؟ به اينكه تخلف چيست، دهيم كه قانونيت، مشروعيت اجتماعي، بازگشت مي براي اين به آن مي

شود قانون منع ربا، اگرچه كار كنند؟ اگر قضاوت هركه ربا داد  گيرد؟ قاضي به پا داشته مي تخلف را چه كسي مي
  جلويش را بگيرند، خيلي خوب حاال اين بصورت خيلي خرد.

يم يعني گو هست، مي گوئيد توسعه، توسعه اسالمي دارد خيلي باالتر از اين هست، شما مي ولي اقامه يك معناي دومي
ها، حساسيت ها به حضورتان كه براي عموم، براي افراد، براي نظام، همه رفته به طرف  گويد، دغدغه چه؟ يعني مي
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گويم حساسيت ها، نظامش، فهمش، انضباط عملي اش همه رفته است به طرف آن. بستر  اينكه اخالق الهي بشود، مي
كند. آن ابزار معاينه اش يك  ا از راه خرد كسي معاينه نميسازيهاي اجتماعي كلش رفته است طرف آن. آنوقت آن ر

چيز ديگر هست. اگر توانستيد جهت كه مطلوب شارع بوده، به معادله شدن برسانيد، بعد آن جهت را توانستيد، وحدت 
ن جهت شود در جامعه، در به جريان انداختن آ و كثرت تغييرات را در آن طرف ببريد، كليه ساختارهايي كه ساخته مي

خواهد شد. مفهوم سود  شود، البته در آن فضا معادالت خرد حقوقي، اسالمي شود. يعني شدن جامعه، شدن الهي مي مي
شود، خود نظام پولي تان و تنوع پولهايتان، حاال يك چيزهايي من در  و ارزش، مفهوم انگيزش، مفهوم اينها عوض مي

  رسد. اين قضيه بذهنم مي
تا  ٩نوع نه  ٢٧نوع پول داشته باشيد حاال  ٢٧ابل مصرف نشد براي خرج خانه كردن، اگر شما خرج روضه خواني شد، ق

 ١٠٠توماني  ٥٠توماني،  ٢٠گويم  گوئيدپول مثالً مي تا نه سه تا نوع، االن هم داريد، االن انواع پولي داريد، االن مي ٩
توان خرج  مه اش پولهاي مادي است بي استثناء، ميتوماني، االن پنج نوع پول شد، ولي ه ١٠٠٠توماني،  ٥٠٠توماني، 

كنيم به  كنيم، توي هيئت كه كار مي كنم توي اوقاف كه كار مي الهي هم بكند، اگر گفتيد كه نه ما توي مثالً عرض مي
حضورتان كه عرض كنم كه اگر كار خيلي خوب كرديم، در درست كردن اين مداد، در درست كردن اين پاك كن، در 

شود باالي فقر، زير  ردن اين ساعت، اگر خوب كار كرديم، تا يك سقفش پول مصرف شخصي اضافه و كم ميدرست ك
دهندف  دهند پول رسيدگي به بيمار مي دهند، پول دوم مي شود براي هيچ كس، ولي امتياز مي غناء، بيشتر اضافه نمي

يد بريزيد در صندوقي، خرج بيمار بشود، مشاركت توان توانيد خودتان به بيماري خرج كنيد، مي فرم كوپن خاصي كه مي
فهمي كارهايي را  گيرد از طرف شما اين كارها را بكند، مثل كشورهاي سوسياليستي، شما مي داريد شما، دولت هم نمي

هزار تومان پول زيارت  ١٢هزار تومان پول بيمار بدست بياوري، درمان،  ٥كنم  كنيد، توانستيد مثالً عرض مي كه مي
تواني بگذاري كه  تواني بفرستي به زيارت، در صندوق مي تواني بروي زيارت، كس ديگر را هم مي ست آوردي خود ميبد

هايش، از  توانند بروند زيارت. پول روضه خواني دادي، يعني يك پولهايي را كه انگيزش بفرستند زيارت كساني را كه نمي
رسد... ـ بنده خدا حذف  يب دارد يك چيزهايي از آن مينوع انگيزش اقتدار شخصي براي مصرف شخصي نيست، ش

شده بود ـ خوب حاال شما ممكن هست انواع مختلف پول داشته باشيد كه نوع پولهاي مختلف درست كردن، نوع 
گويند  كنيد. مي انتشارش، نوع كارش، نوع رسيدگي، چرخشش، همه اش فرق دارد يك نظام پولي ديگري را ذكر مي

گوئيم مگر بنا هست مسائلي كه در توسعه است، شما در به اصطالح در مرحله  معصومين نبوده؟ مياين پول زمان 
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قبلش پيدايش بكنيد، يك چيزهايي در زمان معصومين صلوات اهللا عليهم اجمعين بوده، مثل اينكه كسي كسي را ببرد 
نظام يافتنش، دغدغه شدنش، توسعه زيارت يا روضه خواني بگيرد يا رسيدگي بكند به يك بيماري. اجتماعي شدن، 

  يافتنش، اينها هر كدامش حرف ديگري هست. حاال در خدمتتان هستيم.
خواهيم آغاز بكنيم  حجت االسالم پيروزمند: نسبت به سوال اصلي كه فرموديد كه ما با توجه به بحث قبل از اين مي

  پيشنهاد حضرت عالي اين بود كهتقريباً جواب روشن شد كه ما از بحث مكتب بايد شروع كنيم منتهي 
ج: حاال سومين قسمت را من فقط نگفتم، يك بحث هم بحث اجراء هست. كه ما بگوئيم كه يك متيقني را از مكتب 
اجماال تمام بكنيم، نياوريم در كل سه جدول با توضيح زياد، يك متيقني را هم بناء بگذاريم از مدل درست كنيم با 

تا، گرايش اقتصادي، بينش  ٩تا خانه اين طرف، اين طرفش هم مثالً  ٩انش، اين وصف، يعني گرايش، بينش، د
رويم. اين طرف هم تأثير اخالق در تكنولوژي اقتصادي در مثالً افكار در  اقتصادي، دانش اقتصادي ديگر داخلش نمي

ها اكتفا بكنيم همين جور كه تكنولوژي اقتصادي و همين جور تا آخر. يعني تمام سطوح داخلي را نياوريم. بقدر متيقن 
بگيريم اين  ٤، ٢، ١كنم اگر  بندي بكنيم طبيعي هست ديگر مثالً عرض مي در مكتب كرديم به قدر متيقن، اينها را بارم

را توي همان نسبت بيائيم به اصطالح تنظيم بكنيم. بعد بيائيم سراغ مدل اجرائي، مفروض معادله شدن هم بر همين 
  عددها بكنيم.

  ني معادله سازي براي اين نيامده است.س: يع
ج: يعني معادله را اصوالً نسبت تعادلي كه بصورت اجمالي در كالن ترين موضوعات مدلمان، نسبت به جهت تبديل، 

كنم. يعني نسبت تعادلي كه در كالن ترين موضوعات اقتصادي مان، موضوعات مدلي  مفروض هست. دوباره تكرار مي
پيدا كرده و تعريف بايد بشود، براي كنترل تغيير مفروض است نه موجود، محاسبه شد،  مان كه پسوند اقتصادي

مفروض هست، اين را بيائيم تنظيم كنيم. پس دوتا قسمت را به قدر متيقن گذرانيديم، يعني به حداقل، اوليش به قدر 
جاي خودش هست. كثرتش را من باز عرض كنم بايد كشف جهت بكنيم سر متيقن، دوميش به حداقل، البته در دومي

تا موضوع،  ٦تا موضوع، اينجا هم به عبارت  ١٨تايي، حدود بفرمائيد  ٣تا هم  ٢تايي،  ٩تا  ٢تا، يعني  ٩تا  ٩به اندازه 
تا موضوع.  ٢٦تا موضوع،  ٢٦شود به حضور مباركتان كه عرض كنم كه  تا موضوع، اول و آخر هم دارد كه مي ٤اين 

كنيم. كلي ترين يا  موضوع ختم مي ٣٠شود كالً، به  تا مي ٣٠تيد درباره ارزش، تكليف، حدود موضوع اولي را هم داش
مان. بعد بيائيم سراغ تنظيم كردن يك مدل اجرائي براساس  اجمالي ترين سطح مدل معقول مان هست، از تعاريف پايه
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ه فرضي مان در اينجا، خيلي چيزهايش مدل مفروض، معادله مفروض، يعني تنظيم معادله فرضي بكنيم كه البته معادل
اش براي مان روشن هست. تعريف هاي كيفي اش روشن هست، احكام به  روشن هست براي مان. نسبت هاي كمي

  اصطالح پايه يا ديني اش كه جهت گيرش كجا هست، روشن هست، حاال بيائيم سراغ مدل سازي براي اجرا.
آئيم ما يك دسته اطالعات  كالن براي برنامه ريزي دولت، در اينجا كه مي در اينجا هم طبيعتاً مدل كالن را بياوريم.

داريم، يك مقايسه داريم، يك مدل سازي داريم. بيائيم بپردازيم به درست كردن مدل اجرائي. پس يك برنامه درست 
چگونه هست؟ قبالً توي  ، كرديم براي اينكه اگر در كوتاه ترين مسير بخواهيم بيائيم براي كنترل معادله اقتصاد اسالمي

كند، پيشينه  تواند كنترل كند، يكي از راه اينكه يك معادله را مطالعه وضعيت كه مي مقدمه گفتيم كه از دو راه آدم مي
اش را به اختصار بگذارند. آزمونش نسبت به پيش گوئي و هدايت و كنترل، اصل كار قرار بدهد. يكي اينكه نه اطالعات 

سال اول انتقالب را  ٥شود مال  ايي كه دارد كه اينجوري مي ند، ببيند آيا مدل مرتباً قدرت ترجمهگذشته را وارد بك
سال دوم، اينجوري  ٥دهد براي  بدهيم به مدل، مال سال اول يا پنج سال اول را بدهيم، ببينيم آيا معنايي كه مي

ان و برنامه. بعد اطالعات دوره دوم كه شود، شده هست؟ نسبت تقريب اين بيشتر بوده يا مدل مال خود سازم مي
تواند يعني پيش گوئي هايش درست بوده، نسبت تقريبش دارد يا نه؟ اين كوتاهترين راه كنترل  دهم، ببينم باز مي مي

شود از آن انتظار داشت، بدليل كوتاهترين بودن، بايد  روش تحقيق در اقتصاد هست. كه طبيعتاً نسبت تقريبي را كه مي
% را هميشه پيش گوئي هايش درست در بيايد. بايد اين را به خودمان ٣٠باشد، يعني اگر مثالً توانست حدود كمترين 

. اگر ٤٥برسد به  ٣٠توانست نسبت تقريبش از  ، مي٢٧آورديم. به  تا مي ٩اجازه بدهيم كه بگوئيم اگر تشريحش را از 
خواهيم اطالعات را جا بدهيم، تعريف هاي مان  وقتي مي احتماالً. چون ما ٦٠آمد، مثالً در  مي ٨١آورديم توي  مي
خواهد بيايد يك چيزهايي را بگويد جزء اين هست و يك چيزهايي را بگويد جزء اين نيست. خوب تعريفها كه  مي

توانيم درست جا بدهيم اين دسته بندي جديد را. اين تمام  مشخص نشده خيلي، چون مشخص نشده، خودمان نمي
  شد.

  أنه كليات برنامه كار اجمالش مشخص شد، اصلش هم ما پايه بحث را هم همان اركاني كهس: بحث ك
  ج: آزمون عيني

س: اركاني كه قبالً در طرح قبلي تنظيم كرده بوديم، پذيرفتيم كه همان از مكتب به اجراء، از اين مسير پيروي بكنيم 
كنم ديگر الزم  بخواهد تبيين بيشتري پيدا بشود، فكر مي كنيم و خود اينكه اين سير طبيعتاً همين را تلقي به قبول مي
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نيست به چنين چيزي. اما روي همان گام اول از بحث در واقع عمالً وارد متن بحث بشويم. در قسمت اول ما طبيعتاً 
به  توانيم انجام بدهيم. نسبت بايد برويم سراغ مكتب و اينكه از معارف موجود، اين مسيري را گفتيد چه جوري مي

مكتب فرموديد كه ما از معارف موجود بيائيم يك جهت گيري كلي را بنحو معقول اختيار كنيم و اين را تكثير كنيم و 
خواهيم بعداً در علم اقتصاد معرفي  كه مي تكثير آن را مبداء يك تعاريفي قرار بدهيم و مبداء در واقع معادالت علمي

كه آيا ما شيوه استفاده مان از مكتب همين گونه هست كه فرموديد من  كنيم، قرار بدهيم، اينجا باز محل دقت هست
تواند بگونه ديگري باشد از چند جهت اين شيوه مورد سوال هست كه نحوه استفاده ما را از مكتب  بعد باشد يا مي

تنباط عقلي كه منحصر كرد به اينكه ما از معارف موجود بيائيم، جهت استنباط كنيم. آن هم استنباط شرعي، بلكه اس
آيد كه اوالً ما هم با شايد بتوان گفت فلسفه ابالغ اين معارف  خواهيم نسبتش بدهيم به شارع خوب اين به نظر مي نمي

آيد. فلسفه ابالغ منظور من اينكه عمالً با اين  آيد، هم با مدلي كه قبالً خودمان ارائه كرديم جور در نمي جور در نمي
  ها، تكليف ها و ارزشها اين شيوه عمل بكنيم يعني خود آن توصيف بياني كه فرموديد اگر به

  س: معقول هست
تواند برسد خود اينها مستقيماً در  س: نه خود آن توصيفها و تكليف ها وارزش هاي كه از شرع بدست ما رسيده يا مي

گفتنش براي چه بود؟ يعني  اينكه معادالت چه بشود و نظام آن چه بشود دخالت ندارد و اين در واقع اگر ندارد پس
كنيم خيلي راحتر و مطمئن تر بصورت منقول به ما  شد همين جهتي كه ما داريم به صورت معقول استنباطش مي مي

رفتيم ديگر، اينكه آمدند متكثرش كردند و ابواب مختلف معارفي را گفتند،  بگويند ما ديگر مابقي خط را خودمان مي
  هست. معلوم هست كه مورد احتياج ما

  ج:خوب سوال مهم همين جاست كه
گويد يعني ما گفتيم كه مكتب، علم،  س: اين يك، از جهت ديگر مدلي كه ما قبالً هم ارائه كرديم باز خالف اين را مي

كند، كه آنوقت ارتباط خاصي هم بين توصيف، تكليف، ارزش در  اجراء، هركدامش توصيف، تكليف، ارزش پيدا مي
  كرديم. مكتب با علم برقرار

  ج: درست هست قطعاً
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شدن همان  آيد معارف كيفي هست آن توصيفي كه در علم هست كمي س: يعني گفتيم آن توصيفي كه مكتب مي
چيزي هست كه از مكتب آمده، بنابراين ما به مجموعه توصيف، تكليف ارزشي كه توي مكتب هست احتياج داريم براي 

  ي، اينكه علم را بتوانيم بر پايه فلسفه اله
آوريد، توصيف، تكليف،  ج: حاال من يك سوال از شما بكنم، بگويم مدلتان كه توصيف، تكليف، ارزشي كه از مكتب مي

  سه سطح شما داشتيد خرد داشتيد، كالن داشتيد. ٢ارزش در سطح توسعه هست يا نه؟ اين يك 
  س: هر سه آن بوده

ن سطحي را كه اگر بخواهيد به حداقل اكتفا كنيد بهتر هست ج: حاال خرد داشتيد، كالن داشتيد، توسعه داشتيد، اولي
  برويد سطح خرد يا بهتر هست برويد سطح كالن يا سطح توسعه؟

  س: توسعه طبيعتاً
ج: خيلي خوب اگر بهتر هست برويد سطح توسعه آيا داريد احكام توسعه را بحضورتان كه عرض كنم كه توسعه 

تكليفش را يا نداريد؟ اين اولين سوال، يعني يك شاخصه بدهيد براي چه توصيف آن چه ارزش آن و چه  اسالمي
تفكيك كردن احكام خرد، كالن و توسعه كه داديد هم احيانًا. ببينيد. اصالً احكام توسعه، يعني احكام حكومت در 

استنباط توسعه  خواهيد از احكام خرد اقتصادي، پيدايش مثالً تغيير ساختارها در اقتصاد، اين را اصول داريد يا مي
  بكنيد؟ آنچه را كه داريد، كالنش هم حتي نيست.

  س: اين دو تا مطلب هست.
داشتيم در مكتب كه سه دسته از احكام  ج: پس بنابراين ما متيقن به الفعل مان نه بالقوه مان، اگر ما يك اقتصاد اسالمي

گوئيد لزوم به استنباط به اصطالح چيز  ميرا داشت، خرد را داشت توسعه و كالن هم داشت، طبيعتاً همين جور كه 
  نبود، لزوم به تبديل كردنش به معادله بود.

  س: پس معلوم شد كه اين بعنوان يك رويه و قاعده اوليه نيست؟
ج: پس بنابراين شما در سريعترين زماني كه بخواهيد برويد براي كنترل مدل در كارآمديش نسبت به دين با همين كه 

ه آرماني نيست. قاعده اوليه تحققي هست. ما هستيم و اين فرهنگي كه هست، اين را يك وقتي هست هست. قاعده اولي
گويد وقتي انشاء تعالي علم اصول استنباط  كردم ـ يك وقت هستي كه ما مي ـ كه ما نكته تحققي كه ديروز عرض مي

شود و بعدش  شود، دنيا گل و بلبل مي آيد، چنين مي آيد، كالم حكومتي مي آيد، فقه حكومتي مي احكام حكومتي مي
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گوئيم همين االن، اين علماء هستند و اين  شود اسالمي، يك مي و اجرايش هم مي شود اسالمي هم علومش هم مي
هيچ نفعي ندارد، اين خيلي بد  تواند براي اقتصاد اسالمي را كه دارند، اين علم را اگر بخواهيم بگوئيم، اين نمي علمي

هزار تا مجتهدي كه يك جور ديگر، بعد  ١٠اين است كه من يك مرتبه بخواهم از آسمان بياورم يك هست!! معنايش 
مقلدهايش را هم بايد از آسمان بياورم، مكافات اينكه فقط شماخيال نكنيد مجتهدهايش را بايد از آسمان بياورم. نه 

  كنند بايد كارآمدي داشته باشد.  ليدي كه ميهاي كه هستند، همين علمشان بايد كارآمدي داشته باشد، همين تق همين
  كه الزم داريم اينكه معارف موجود اقتصادي كه از س: پس ما اولين قدمي

گذاريم  ج: در حداقل يك دسته بندي بكنيم، اين را حداقلش اينكه به اصطالح بگوئيد شما ما كتاب رساله را مي
ين ميزانش اقتصادي هست، اين اجتماعي هست، اين عبادي جلويمان يك باب، دو باب، چند باب اين عبادي هست، ا

هايش را يك اجمال خيلي اجمالي در دسته بندي باز كلي تر، آيا عبادي ها هيچ ربطي به اقتصاد دارند يا نه؟ اين يك 
سوال هست. نسبت عبادي ها به اقتصاد چه چيزي هست؟ فوري نگوئيد اين عبادي هست كاري نداريم ولش كن، 

كنم يك دسته از امور عبادي باشد ولكن به نظر بيايد چيزي نيست ولكن  ف عبادي باشد، مثالً عرض ميممكن وق
تواند به اقتصاد  باشد در اقتصاد. خوب من ببينم اوالً كدامهايشان مستقيم، كدامهايش غير مستقيم مي خيلي چيز مهمي

ئيد. موضوعاً اقتصاد چيست؟ كه ارتباط دارد يا ندارد؟ فرما ارتباط داشته باشد، خوب بنا تعريفي هست كه از اقتصاد مي
كنم، و معلوم باشد اينجا كه ما  فرماييد چه عرض مي خوب اينكه در آميخته نشود درهم در هر چيزي، مالحظه مي

كنيم يا چيزي  كنيم كه چيزي را داخل مي گوئيم اين منسوب به دين هست آيا موضوعش را داريم جوري تعريف مي مي
مان، يعني تعريف اعتباري مان چه جوري هست؟ اينها را انشاء تعالي  كنيم يا نه؟ حدود تعريف موضوعي ارج ميرا خ

آيد توي جمع بندي كلي اينكه چشم انداز نحوه كار موضوع اصلي بحث  توي جلسه آينده بايد بررسي كنيم. بنظرم مي
  قرار گرفت. وصلي اهللا علي محمد و آله

فرمايند فقط اكتفا  ث مكتب را، يعني در واقع گردآوري و تتبع به نسبت به اين را چه جوري ميس: حاال ما عمالً بح
  كنيم به رساله؟ منابع ديگري كه بايد مالحظه شود چه چيزي هست؟ 

ج: نه نه بايد حتماً يك كتاب رساله تقريباً حداقلش، يك رساله كه متلقي به قبول باشد اگر نگوئيم يك مجموعه رساله 
آيد تحرير الوسيله  ل مثالً تحرير الوسيله، احياناً اگر وقت داشتيم عروه الوثقي. ولي براي اجمالش من بنظر خودم ميمث

خواهيم، كه جامعيت داشته باشد، يك كتاب  خواهيم يك كتاب حتماً اخالق مي امام كافي باشد، يك كتاب رساله مي
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هايشان برخورد كنيم، ديگر مرتباً قدر  د ما فقط به فهرستخواهيم كه جامعيت داشته باشد، هر چن هم معارف مي
آورم. هرچند ما فقط به فهرستها مراجعه كنيم، خوب حاال اگر اين كار را انجام داديم آنوقت من  متيقن ها را پائين مي

كنيم  آيد اگر بنشينم به اصطالح زود يك چيزي درست خواهم عرض كنم كارهاي اورژانسي را كه گاهي بذهن مي مي
فوراً بدهيم به مثالً يك جائي، مثالً يك كمكي كرديم به اسالم، نه اين زودترين آن بنظر ما اين هست كه تازه اين 

برد، اين زودترين را كه داديم عرض  برد، نه اينكه خيال كنيد وقت كم مي گوئيم، وقت خيلي مي زودترين را هم كه مي
تا  ٣٠برد كه بايد ارزيابي بشود كه چقدر هست، بعدش آن كار  مكتبي مي كنيم حضور مباركتان اين يك كار بررسي مي

كنم كمتر از دو سال  خواهد. اين همين حدودگمان نمي كند، بعدش تطبيق به مدل اجرائي مي مفهوم سازي درست مي
  جواب بدهد. 

»و صلي اهللا علي محمد و اله الطاهرين«  
  





  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ٢جلسه 
٢٥/٤/٧٨  

  ٠٤١٢ – ٣٥٨٩كد بايگاني: 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم: خوب حاال اگر بخواهيم بگوئيم ما سه تا قسمت داريم كه 

توسعه، «، بعدش سرفصلهاي »مكتب، علم، اجراء«به عنوان، در سه سطح توسعه، كالن، خرد، اول سرفصلهاي اوليه مان، 
، حاال سوال اينكه، توصيف از چه »توصيف، تكليف، ارزش«شود،  تر كه مي ، بعدش هم سرفصلهاي پائين»كالن، خرد

چيزي؟ تكليف نسبت به چه چيزي؟ ارزش نسبت به چه چيزي؟ حاال توصيف را ما درباره حكم خرد همان چيزي كه 
توانيم درباره اش صحبت كنيم و هست، ديگر اينجوري نيست كه ديگر احكام  فعالً به اصطالح بيشتر از همه چيز مي

توانيم  كند انسان را؟ اين يك سوال هست؟ آيا مي خرد هم نباشد. اين احكام توصيفي مان در سطح خرد، وصف آيا مي
يعني به عبارت ديگر كند امكانات عيني را؟  كند؟ آيا وصف مي كند يا ذم مي بگوئيم در اقتصاد انسان را تعريف مي
كند، وهمچنين ارتباط را  توانيم بگوئيم مثالً (سالم عليكم) اشياء را وصف مي بخواهيم بگوئيم انسان و جهان، مي

كند؟ اينها يعني چه، اين سه تا صحبت؟ اصالً اينها قابل آمدن و موضوع قرار گرفتن براي  توانيم بگوئيم وصف مي مي
گويد انسان  كند، مي كند و ذم مي نه؟ حتماً انسان را با يك صفتهاي اقتصادي ذكر ميتوصيف، تكليف و ارزش هست يا 

كند، و به مدح و ذم  بخيل بد هست، انسان حريص نسبت به دنيا بد هست، انسان را واجد اوصاف اقتصادي تعريف مي
اي يك اوصافي هست كه آن اوصاف، پردازد. هرچند اينها را بايد در كجا بگوئيم؟ درباره ارزش، ولي انسان دار آن مي

كند. اينها اوصاف  شود، ضد ارزش يا داراي ارزش، مثل جواد، كريم، مؤثر است ايثار مي اوصاف اقتصادي هست و ذم مي
تواند موصوف به اوصاف اقتصادي بشود بنفسه. در نظام شما انسان وصف پذير هست تا  خرد هست. پس خود انسان مي

خواهيم وصف  د به اوصاف خوب يا بدش توصيف كنيد. وصف پذير هست يعني چه؟ حاال ميتواني در ارزش تان مي
تواند  تواند بكند، فعاليت مي ارزشي نياوريم برايش؟ انسان داراي سعي هست، قدرت سعي دارد، تالش دارد، كار مي

شود. انسان داراي قدرت  بكند. انسان داراي قدرت اختيار هست، پس انسان داراي وصف است از اين جهت، ارزشي مي
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شود، يعني به عبارت ديگر شكل پذيري خودش بدست خودش هست  اختيار است، قدرت اراده هست، اين وصف مي
توانند نسبت به موضوع هاي اقتصادي ضرب بشوند،  بالنسبه. انسان داراي فعل هست، تالش هست، هر سه تاي اينها مي

توانند باشد، خب داراي قدرت  انند باشند، در موضوعات سياسي هم ميتو كما اينكه در موضوع هاي فرهنگي هم مي
مان از انسان، به عنوان يك موجود طبيعي كه داراي قدرت اختيار  اختيار است قدرت اراده است وصف يعني تعريف

  كند.  هست، انسان شناسي ما را در مكتب معرفي مي
شناسي اگر تابع رفتار فيزيك  وي اقتصاد مقايسه اي باشد، حياتخوب اينها چه خاصيتي دارد براي اقتصاد؟ خوب حاال ت

كند، يعني ربط علوم پايه به اقتصاد دقيقاً همين  باشد مطلقاً، طبيعي هست كه سرنوشتش در اقتصاد شديداً تغيير مي
غذيه يا سوء گويد ت كنم روي آن دقت بكنيد ـ ببينيد، مي جاست. ـ خوب عنايت كنيد اين نكته ايي را كه من عرض مي

دارد يا خوب دارد يا مثالً اگر بگوئيم مردود، مقبول و مطلوب يا مثالً مرغوب سه سطح، عالي، قابل قبول و غير قابل 
گويد كه اين تركيبهايي كه بخواهد بشود براي صحت  گويد يعني چه اينكه اين سه تا را چيز كرديد؟ مي قبول. بعد مي

آيد تا وضعيت  كند؟ طب مي كنند در اين معالجه اش، دكتر چه كار مي ه كار مياين؟ يا بيماريش، و بعد بيماري چ
گويد اين آدم چقدر بدنش آهن دارد، چقدر آب دارد، چقدر چي دارد، چقدر چي دارد،  تركيب هاي ملكولي، اصالً مي

حاال عنايت بفرمائيد،  كند. شود، معالجه هم همانجوري مي گويد كم و زياد شدن اينها باعث بيماري هاي مي بعد مي
انگيزش، يعني ميل يا نفرت يا افسردگي را يك مقداريش، يعني در طب كه در مجموعه شان روي هم كه حساب بكنيد 

گردانند به آثارهاي محيطي، يعني حساسيت خاصي كه اين موجود براساس تكامل پيدا كرد، و وضعيت  كلش را، بر مي
ايش هم اطالعات قائل هستند، هم محيط قائل هستند، و هم تحريكاتي كه بوسيله دروني تركيباتش. البته انسان را بر

زند، هم نسخه و دارو  به حضورتان كه عرض كنم كه غدد در آن و عوامل درونيش، لذا دكتر روانشناس هم حرف مي
كند، يا حالت بكاء پيدا  ميخندد ديگر، حالت خنده پيدا  گويد اين دارو را به اين بدهيد مثالً اين مي دهد. اصالً مي مي
گوئيد  شود. مثل اينكه شما مي شود، شاد مي شود يا اينجوري ضد افسرده مي كند يا حالت مثالً اينجوري افسرده مي مي

گويند آثار تكليفي داريم  شود. برايت اين مطلب آثار وضعي به اصطالح آقايان دارد، مي عرق را بدهند به كسي مست مي
گويند  شود. مي شود، كافر هم بخورد مست مي ، عرق خوردن، اگر آدم متدين هم بخورد عرق، مست ميآثار وضعي داريم

  اين فرق ندارد. خوب حاال بر گرديم.
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قدرت اختيار چه اثري دارد يا اثري ندارد در دستگاهي؟ اگر بخواهيم مقايسه كنيم در انسان شناسي مادي، تحريك 
، عوامل مادي بيروني و عوامل مادي ارتباطي. هيچ كدامش راهم از مادي بود آدم تابع مجموعه عوامل مادي دروني

گوئيد اين قدرت اختيار دارد، فعل و تالش دارد، وصف  شويد مي اندازد. ولي شما يك چيز ديگري قائل مي بودن نمي
پس از اول خط ارزشي دارد، وصف ارزشي تان، يعني وصف متناسب با جريان كمال يا ـ جريان چه چيزي؟ ـ نقض، 

تواند شرح صدر الكفر باشد يا شرح صدر اسالم باشد، بوسيله اختيارش و فعل و تالش  گوئيد، مي كشيد مي كش مي
  شود. خودش، يكي از دو صفت ارزشي در او پيدا مي

ا توانند نسبت به خودشان هم ضرب بشوند؟ يعني ما يك محور ديگر ر حاال آيا توصيف، تكليف ارزش، سوال است مي
گوييم فعل، موضوعاً، موضوعه فعل، اثرش، براي ترجمه كردن چه چيزي؟ ضرب  كنيم مي كنيم بعد ضرب مي اضافه مي

شود  شدن توصيف، تكليف ارزش در خودش. خيلي خوب اگر بناء باشد توصيف، ارزش در خودش ضرب بشود، مي
صيف اول با معناي توصيف دوم طبيعتاً توصيف توصيف (سالم عليكم) توصيف تكليف و توصيف ارزش. خوب معناي تو

  فرق دارد.
  حجه االسالم پيروزمند: چرا رفتيم سراغ اين بحث؟

ج: براي تقسيمات داخلي توصيف، تكليف و ارزش را با انسان، اشياء ارتباط كه بخواهيم ضرب كنيم، ببينيم انسان آيا 
دنبال اين سوال هستيم؟ براي اينكه برويم گيرد چه جوري هست؟ براي چه چيزي كالً  موضوع توصيف كه قرار مي

  دنبال چه سواالتي توصيفي باشيم، چه سواالت تكليفي، چه سواالت ارزشي،
  س: اگر ضرب هم نكينم االن توصيف انسان، توصيف اشياء، توصيف ارتباط 

سان، پذيرش داشته توانيم انجام بدهيم، كه بعد بايد ريزش بكنيم. توصيف انسان توانست ان ج: بصورت خيلي كلي مي
باشد، فرم پذير باشد، قدرت اختيار داشته باشد، وصف پيدا كند وصف ارزشي خوب يابد، يعني پذيريش فرم گيري 
داشته باشد، قدرت داشته باشد در اينكه به يكي از دو طريق برود، و قدرت فعل هم داشته باشد. تالش گر هست. از 

تواند بشود. خوب به همين دليل هم ما بايد بعدش بتوانيم بگوئيم  تعريف مي نظر اقتصادي به اصطالح انسان به فعل هم
كه مثالً يك فعلي خوب هست، يك فعلي بد هست، تا بحث تكليف بشود. يك وصف ارزشي بد هست، يك وصف ارزشي 
خوب هست، يعني يك وصف خوب هست، يك وصف بد هست، و يك اختيار خوب هست، يك اختيار بد هست. پس 
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ار وصف پذيري قدرت و فعال بودن، فاعل بودن، اين اوصاف زيربنائي به حضورتان كه عرض كنم اقتصادي ما اختي
  تواند باشد. مي

  س: براي انسان شناسي
كنيد؟ شئي حتماً به يك نسبت، مفعول فعل انسان هست. مفعول فعل انسان  ج: در انسان شناسي، شئي را چه كار مي

توانند به  وسيله بشود براي آدم، نسبت به دست يابي به اوصاف مطلوبش، اشياء آيا مي تواند هست يعني چه؟ يعني مي
تبع انسان وسيله گسترش اختيار بشوند، وسيله گسترش اوصاف آدم بشوند، وسيله گسترش فعل آدم بشوند؟ يعني فرم 

تواند پيدا بكند؟ بنا به  اوصاف آدم را مي توانيم بگوئيم، ارتباط هم نيز اوصاف انساني را پيدا كنند يا نه؟ وهمچنين آيا مي
نظر ما كه متغير انسان هست و داراي اختيار هست، يعني قدرت حكومت دارد به نسبت، بر رابطه و بر شئي. آيا بايد 
همچنين چيزي باشد؟ يعني بايد هم ارتباطات، وسيله توسعه يا تضيق اختيار بشود. هم ارتباطات وسيله توسعه يا 

بشود و هم اشياء هم، شئي و ارتباط، بايد بتواند به تبع انسان آن سه تا مسئله را در قدرت، ارزش و فعل،  تضيق اوصاف
توسعه و تضيق بدهد. خوب انسان شناسي شما پس يك پله در توصيف انسان را داراي اختيار كرد، يك پله ديگر، جزء 

گوئيد وصف پذير هستند. در وصف ساده خردش،  شياء را ميگويم، وقتي ا آن را در محور متغير قرار داد. حاال مثال مي
، يا شراب خوردن را گناه »وال تقرب الصاله وانتم سكاري«سازد،  گوئيد مشروب خوردن با نماز خواندن با هم نمي مي
د براي توان گوئيد اصوالً كيفيت هاي مادي، مي گوئيد. مي دانيد، ولي در وصف توسعه كار برسيد، فقط شراب را نمي مي

تواند  تواند براي اوصاف الحادي. مي اوصاف حميده، فعال باشد، يعني بستر را تضيق يا توسعه بدهد، گسترش بدهد، مي
  به طرف اين ارزش ببرد يا آن ارزش. 
دانيم در اقتصاد يك انساني  گوئيم چه چيزي هست غرض در اقتصاد؟ ما حتماً مي حاال آيا مسئله ارتباطي را كه ما مي

يم، يك ابزاري داريم، يك، و امكاني داريم. اگر انسان، جهان و ارتباط بگيريد در يك شكلي خيلي بزرگ و اصلي و دار
كلي و در آن جا ارتباط را اعم از ارتباط مشروب به آدم بگيريد يا ارتباط آدم به جهان بگيريد. يعني چه ابزاري كه ما 

تلفش، چه اثري را كه جهان بر ما دارد. نحوه ارتباطي كه بين ما رويم سراغ دنيا، در اشكال مخ كنيم مي درست مي
دهيد، بين انسان و  آئيد ابزار را واسطه قرار مي وجهان هست. ولي در يك شكلي يك مقدار كمي، جزئي ترش، مي

يا قوانين اقتصادي گوئيد، بيل؟  گوئيد يعني تراكتور را مي گوئيم از نظر اقتصادي آيا سخت افرار مي امكان. ابزار را كه مي
گوئيد كه بين انسانها هست در موضوعات اقتصادي؟ يعني مالكيت، كدامش به اصطالح ابزار هست؟ خوب معلوم  را مي
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شود. در  تواند تقسيماتي داشته باشد و كه در يك مرحله اش به معناي صرف اثر، خوانده مي شود، خود ابزار هم مي مي
  ر يك مرتبه اش هم، نرم افزارها يا قوانين است؟اش، سخت افزارها هست. د يك مرحله

  س: اولش چه بود؟
ج: اثر هست. صرف اثر، اثر انسان بر جهان و اثر جهان بر انسان. اثر انسان بر جهان طبيعتاً به عبارت ديگر از طريق 

، ديدن، بوئيدن، فعلش هست، فعل انسان بر جهان. اثر جهان هم بر انسان، آثار اشياء است بر ما. آثار الكل، شرب
آيد،  گذارد. به عبارت ديگر بازتاب محركي كه از طرف جهان مي ارتباطي را كه، تأثيري را كه محيط طبيعي بر ما مي

رود  آيد. يا يك اثري هم از طرف شما مي اعم از اينكه ما را ارضاء كند يا تحريك بكند بيك نيازي. اثري كه از جهان مي
ت. اين در كلي ترين وضعش، ارتباط اثر جهان بر انسان، اثر انسان بر جهان هست. خود به طرف جهان كه فعل شما هس

اين مطلب كه اثر جهان بر انسان، انسان بر جهان بگيريم، اين اگر انسان را بخشي از جهان ماده بگيريم، كه در دستگاه 
ن و اثر جهان بر انسان، مگر اينكه به مادي طبيعتاً همين طور خواهد بود، ديگر موضوعيت ندارد، اثر انسان بر جها

عنوان بحث و بررسي در چگونگي تغييرات، در ـ به اصطالح ـ يك موضوع نسبي در نظام نسبيت، بخواهد موضوع بحث 
شود و قابل مطالعه هست. اين اثر  قرار بگيرد، مثل اثر انسان، مثل اثر آهن بر جهان و اثر جهان بر آهن، آن هم مي

گيرد، كما  كنيد انسان موضوع بحثتان قرار مي ان هست. بدليل اينكه شما درباره اقتصاد صحبت مياقتصادي بر انس
خواستيد صحبت كيند، موضوع بررسي كيهان بود، تحت قوانين نسبيت، بايد درباره وضعيت  اينكه اگر درباره كيهان، مي

  كرديد.  تغييرات كيهان بحث مي
ا كه از اول آدم را داراي قوه اختيار فرض كرد، قوه فعل متناسب با اختيارش و ولي دقيقاً بر خالف نظام اقتصادي شم

پيدايش وصف متناسب با ـ به حضورتان كه عرض كنم كه ـ بحث فعلش، آن هم در نظام نسبيت هست، شما هم باز 
  گذريم يك لحظه ايي. نسبيت داريد، نهايت نسبيت شما الهي هست. خوب حاال از اينجا مي

كرديم كه سه دسته دارد، تأثير انسان، يعني فعل انسان بر جهان و اثر به اصطالح جهان بر  ا داشتيم عرض ميارتباط ر
گوئيد كه نه رابطه بين انسان فعلش را با ابزار،  خورد مي انسان، اين عامترين شكلش هست. تقسيماتي دروني اش كه مي

گوئيد آثار محصوالت. يعني هم فعل داراي ابزار  بيعي جهان، ميگوئيد، آثار ط بعد رابطه جهان هم بر انسان، ديگر نمي
گذارد. يعني جهان فزم يافته هست. كه ما در  شد، هم محصول يك محصول طبيعي نيست. كه دارد اثر روي شما مي

فزاري، نرم دانيم. خوب يك مرتبه باالتر از ابزارهاي سخت ا دانيم، متغير اصلي مي اين فرم يافتنش هم انسان را مؤثر مي
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گوئيد، آنوقت آدم را ارگانيزه  افزارهاي اجتماعي هست كه نرم افزارهاي اجتماعي آنها را هم قوانين اقتصادي مي
شود. آنوقت  كنيد، به فعل اجتماعي. طبيعتاً ابزارش هم، ابزار اجتماعي مي كنيد، يعني تعريف فعلش را عوض مي مي

ال ديگران با ابزارهايي كه در ارتباط هستند، يك نوع فعل ديگري پيدا فعل آدم نوع حركت خاصي در ارتباط با افع
شود براي ارتباط با جهان. طبيعتاً عكس العملش هم يك نوع ديگري هست. پس آيا اگر توانستم ارتباط را سه بكنم،  مي

داشته باشد. يك  توانند، انواعشان فرق گوئيد بله. محصوالت هم مي صحيح هست محصوالت را هم سه دسته بكنم؟ مي
دسته از محصوالت كه ابتدائاً و احياناً نبودند، اثر هم نداشتند، بايد تأثير بگذارد روي افعال آدم. يك عده تأثير بگذارد 

اش  مثالً روي وضعيت. افعال بايد سه دسته بشود فرض كنيد، افعال روحي، افعال ذهني، افعال حسي. بگوئيم يك دسته
ذارند. يك دسته هم بايد روي اختيار اثر بگذارند. يك دسته هم وصف پذير. خوب بنابر اين ما گ هم اثر روي اينها مي

شود، شماي  كنيم دامنه اش گسترده دارد مي كنيم در يك دامنه ايي از اوصاف كه خردش كه داريم مي داريم سير مي
تواند  كند. مي بحث مان ايجاب مي خيلي دورش، چشم اندازش بگوئيم خوب هستي وارد اجزائش بايد بقدري بشويم كه

شرايط محيطي، محصولي داشته باشد كه منشأ ترس بشود، خيلي هم از ترسهاي طبيعي قدرت ترسناكي اش، يعني 
تواند منشأ غرور بشود. غرور يك صفت نفساني هست، فرضاً جزو اوصاف  خطرش براي آدم بيشتر باشد. كما اينكه مي

كنيد، درباره ارتباطتان نسبت به انسانهاي ديگر، درباره استخدام  هسته ايي پيدا ميسياسي هست. شما دست به اسلحه 
تواند،  تواند بگذارد. انگيزش ها را مي كنيد، كه تأثير روي وضعيت روحي مي طبيعت، يك دامنه قدرت جديدي پيدا مي

كنيد، محاسبات، حس و محاسبه را  يتوانيد به نور دسترسي پيدا م تواند تحريك كند، همانجوري كه مي بيم و اميد مي
  دهد. شديداً تغيير مي

پس اقتصاد اينجوري هم نيست كه دامنه اش محدود بشود به اينكه نيازهاي فردي را سطح ساده اش، مثل اكل و شرب 
جامعه  و دارو و امثال اينها را عالج كند. نيازهاي جمعي را و گروهي را هم تواند حضور پيدا كند درش، يعني در توصيف

تواند، حضور پيدا بكند. پس اين تعريف انسان، اشياء، ارتباط، هم رنگ،  به اوصاف سياسي، فرهنگي و اقتصادي هم مي
  خصوصيت اختيار روبرويش بنويسيد به منزله سياست، فعل را بنويسيد بمنزله فرهنگ، وصف را بنويسيد بمنزله اقتصاد.

  س: يكبار ديگر بفرمائيد.
شود باز  نويسيم وصف را مي شود، يعني بايد درش بحث كرد بجاي خودش. فعالً اجماالً مي دوگونه مي ج: البته اين را

وصسف را فرهنگ گرفت، فعل را اثر اقتصادي گرفت. همين جور كه در تقسيم اول نوشتيم، قدرت اختيار، وصف پذيري 
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ه عرض كرديم با دومي هم به دو تا وجه هست كه و فعل و تالش. شايد هم اين دومي اولي باشد بدليلي، البته اولي را ك
تواند  گيريد دروني. اگر فعل اثر دروني شد، مي گيريد بر خارج يا اثر مي بايد بعدش انتخاب بكنيم. فعل را يا اثر انسان مي

بشود تواند بعد از وصف ذكر  قبل از وصف بيايد و خود وصف از آثار فعل باشد و لذا وصف اقتصاد تعريف بشود و مي
پوشاند. ولي ساده  يعني اول اختيار، دوم فعل اختيار، سوم وصف، اين از اوصاف روحي، ذهني و عيني را همه را مي

شود. اين دو تا  گوئيد اختيار هست، كيفيتي دارد، حاصل كيفيت هم يك عملي مي بخواهيد به آن برخورد كنيد، مي
كند، يعني فعل دارد، تالش دارد، تالش قبل،  تيار عمل ميگوئيد، اخ هست. ولي دقيقش را بخواهيد دقت كنيد مي

تالشي كه به جاريه محدود نشود، و به نقش حركت باشد، مقدم بر وصف هست، تالشي كه به فعل خارجي گفته نشود 
  گيرد، كه در مقابله جهان قرار مي

  س: در اقتصاد، فعل اقتصادي بيشتر اين مورد نظر هست.
هست، فعل اگر فعل اقتصادي محض بخواهد خصوصيت پيدا كند بايد فعل پس از وصف ج: حاال اي احسنت درست 

باشد و پس ارزش باشد، يعني فعل پس از كيفيت يافتن باشد، ولي اگر بخواهد فعل به معناي به اصطالح اساسي اش 
حتماً تعريف بكنيم در  تمام بشود، كه بايد بشود. خوب حاال برگرديم. ما جمع بكنيم مطلب را. پس ما يك انسان بايد

بحث توصيف، يك جامعه ايي هم بايد تعريف بكنيم. در توصيف خرد آيا بايد انسان، اشياء، ارتباط را معنا كرد؟ مثالً به 
آئيم سراغ جامعه، يعني بگوئيم موضوع در اقتصاد، وقتي بخُرد برسيد انسان است  فرض محال در توصيف توسعه، مي

وعاتي هست اعم از انسان و شئي، وقتي به توسعه برسيد بايد موضوعات جامعه را ذكر بكنيد، وقتي به كالن برسيد، موض
شود همچنين چيزي را گفت؟ و آمد گفت كه هر كدامش را جاي خودش ذكر كنيد. اوصاف كالن  اوصاف جامعه را، مي

شود نخورد. چه در  بخورد، ميشود عرق  خواهيم جدا بكنيد از اوصاف خرد، در اوصاف خرد بگوئيد آدم مي را كه مي
آئيد كه خرد نيست، ديگر نيائيد اينطوري بحث كنيد.  تكليفش، چه در توصيفش، چه در ارزشش، اوصاف كالن كه مي

آئيد اصالً بحث از انسان نكنيد، جامعه انساني هست، يعني موضوع توسعه، توسعه جامعه  اوصاف توسعه را هم كه مي
يم صحبتش بكنيم، توسعه اقتصادي جامعه هست. اگر تقسيمات در سه سطح بايد حتماً هست. در اقتصاد هم كه بخواه

مختلف باشند و مرزش بخواهد درست تشخيص داده بشود، كه توصيفش چه چيزي باشد، تكليففش چه چيزي باشد، 
م خرد هست؟ يعني با خواهيم بگرديم در احكام رساله، احياناًٌ همه اش را نگوئي ارزشش چه چيزي باشد؟ تا وقتي كه مي
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دهيم توصيف خرد را از توصيف كالن، از توصيف توسعه؟ تا بعد بگوئيم كه اينهايي كه  چه شاخصه ايي تشخيص مي
  ها، بياوريد توي خرد يا كالن يا توسعه؟ حاال ما پيدا كرديم توي اين سرفصل

عه را متغير اصلي در آن مشخص كنم جمع بندي قبلي مان در خرد، كالن و توسعه اين بود كه توس س: عرض مي
كنيم، در خرد هم طبيعتاً تفكيكي اين عوامل را  شود، در كالن نسبت بين متغيرها يعني نظام متغيرها درست مي مي

  دهيم. مورد بررسي قرار مي
  ج: متغير اصلي چه چيزي؟ سوال اينجاست

  ت اقتصاديكنم. فعل اقتصادي، حرك س: متغير اصلي حركت حاال من اينجور تعبير مي
خواهيم دقت بكنيم كه اگر آنجا يك اجمالي داشته، اينجا درست مشخص بشود،  ج: ببينيد همين را يك مقدار مي

  مجمل نباشد.
كنم. االن من فكر كنم بحثي كه االن داشتيم يك مقداري هم از سطح خرد فراتر  س: من بيك بيان ديگري عرض مي

  بيانيهست، هم از سطح اقتصاد. يعني االن اين 
  ج: توصيف چه توضيفي از كجا بيايد؟ توصيف اقتصادي؟

خواهم بگويم ما اگر بخواهيم وارد در اقتصاد بشويم طبيعتاً بايد متكي به اين نوع مفاهيم و اصول  س: نه اينكه مي
شياء موضوعه بتوانيم وارد در بحث اقتصاد هم بشويم، منتهي خود اين توصيفي كه االن بيان شد كه انسان هست، ا

خواستيد، موضوع  هست، ارتباط هست، انسان هم مثال داراي اختيار، داراي فعل و داراي وصف هست، اينها اگر شما مي
  بحث مثالً انسان شناسي بود صحيح بود اينها را بگوئيد؟ يعني

  گو.ئيد؟ ج: يعني در تعريف اقتصاد، چه چيزي را اول مي
اين شكل از بحث كه گفتيم، بحث مان قيد اقتصادي دارد، يا نه يك بحثي خواهيم بگوئيم هنوز ما با  س: همين را مي

  كنيم كه بعد قيد اقتصادي به آن بزنيم؟ داريم مي
خواهد؟ يعني چند تا چيز را  خواهد يا نمي ج: نه سوال اينكه بحث اقتصادي تان تعاريفش را از كجا بياورد؟ تعريف مي

عالن موضع باشد يا اثباتي، براي ما فرق ندارد؟ اقتصاد يعني چه؟ كالن، توسعه و بايد براي ما تمام بكنيد ولو به عنوان ا
خرد يعني چه؟ توصيف، تكليف و ارزش يعني چه؟ اينها را يك اجمالش را در آن جزوه بيان فرموديد، حاال يك مقدار 
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ب هايي اقتصادي هست، چه باب خواهيم بدانيم چه با خواهيم، براي چه؟ براي براي اينكه مي تفصيلي اش را از شما مي
  هايي اقتصادي نيست؟

  خواهيم يا توي تعريفش ابهامي نداريم؟ س: ما االن تعريف اينها و مي
  خواهيم همين را بنويسيم برويم داخل.  ج: تعريفش بايد مشخص شده و بنويسيد، مي

وشتيم اگر در مقام تعريف اجمالش س: تا يك اندازه ايي نوشتيم يعني بايد ببينيم به تعبير حضرت عالي چيزي كه ن
خواهيم يك پله بعد از آن گام برداريم، يعني بگوئيم آنجا برايمان مشخص  چه چيزي هست كه حل كنيم با اينكه مي

  هست كه توصيف مكتبي خرد يعني چه؟ معنايش دقيقاً مشخص است.
  ج: نه، قبل از مشخص شدن مكتبي، توصيف اقتصاد در بخش مكتبي خرد،

  ن ديگر، يعني به قيد اقتصادس: همي
شود خيلي ساده كرد و گفت هرچه مادي  ج: خوب اول قيد اقتصاد چه چيزي هست؟ خوب براي اين يك معنايي را مي

  باشد اقتصادي هست.
رسيم كه ما براي اين مقدار اگر بنا باشد البته، شايد نظرتان اين باشد كه ما  س: همين ديگر بنابراين به همين نقطه مي

  كنيم. ث را عامتر از اقتصاد شروع كنيم تا بعد برسيم به اقتصاد ولي اگر بخواهيم ابتدائاً مقيد به اقتصاد حركت ميبح
  خواهيم حاال خواهيم بگوئيم ما مي ج: در همين مادي كه مي

م حتي خواهيم وارد شوي س: بعد تعريف اقتصاد را بايد مشخص كنيم بعد بگوئيم كه توي مفاهيم كه ديگر حاال مي
  خواهيم توسعه و خردش را معنا كنيم توي اين دامنه حركت كنيم. مي

  خواهم بگويم مادي يعني اقتصاد يعني چه؟ به همان ساده ايي كه در آنجا گفتيم. ج: نه ببينيد من مي
  گيريم طبعاً نه علم اقتصاد؟ س: االن خاطرم نيست، ولي مثالً ما اقتصاد به معناي عامش مي

  خواهيم بگوئيم كه چه ابوابي از فقه، اقتصادي هست، چه ابوابي از اخالق، چه ابوابي (يك لحظه) د ما ميج: بله، ببيني
  س: ما جمع بندي مان اين بود كه در سطح سه قسم

كنيد تا وقتي  ج: ببينيد در تقسيمات را گفتيد، توضيح خودش را نگفتيد، عيبي هم ندارد، اول بدون توضيح شروع مي
شود توسعه را به انسان، اشياء ارتباط، معذرت  بشود، ما يك چشم انداز خيلي كلي را اشاره كرديم كه مي توضيح الزمان

خواهم، اين را درباره خرد تعريف كرد، در باره توسعه كه رسيديم سياست، فرهنگ و اقتصاد مثالً يا يك چيز ديگري  مي
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شود هم فعالً وارد اين بحث نشويم، چشم  ديگر؟ مي را هر كه شد درباره توسعه اش ذكر كنيم، كالنش هم يك چيز
دانيم كجا را بايد برگرديم به  انداز را حفظ كنيم، اين چشم انداز يك خاصيت فقط دارد، اگر رسيديم به ابهام، مي

اصطالح تشريح كنيم. فقط و فقط همين حسن را دارد، خوب ما حاال گرفتيم امور مادي، چه وصفهايي را از بله، در 
د الزم داريم كه توصيف اقتصادي بما بدهد؟ از معارف بايد برويم سوال كنيم. چه قسمتهايي از آن را؟ ما يك دسته خر

از اشياء داريم، خريد، فروش، معامله اش حرام هست. شئي طبيعي هم هست. يك دسته هست كه حرام نيست، 
جاسات را، بگوئيم اينها احكام توصيفي هستند؟ توانيم بگوئيم اينها وصف، چيزي كه وصف كند خوك را، سگ را، ن مي

كند موضوع فعل را، نه  كند موضوع فعل را، نجاسات را، بگوئيم اينها احكام توصيفي هستند؟ توصيف مي توصيف مي
خواهيم، براي تكليف  گويد خوردن عرق حرام هست، آيا اصالً توصيف را كه ما مي كند خود شئي را، مي توصيف مي

تكليف هم براي ارزش؟ تا معلوم بشود: موضوع فعل چه چيزي هست؟ فعل چه چيزي هست؟ اثرش چه خواهيم و  مي
توانيم بدانيم. پس ما يك اقسام توصيفي را حتماً  چيزي هست؟ خوب قطعاً منحصر به اين دسته از توصيف كه نمي

  سرجاي خودش الزم داريم يا نه، الزم نيست؟ 
  س: اقسام توصيف در 

خواهم بروم بگردم االن توي معارف، معناي توصيف يعني چيزي كه چيزي را معرفي كند، وصف كند،  ج: يعني من مي
كلي آن در معارف اين هست، كه اين عالم، عالم دنيا هست، يك عالم ديگر هست. بنام عالم آخرت، مثالً اين عالم، عالم 

دارد به اقتصاد؟ يا ربط دارد؟ توصيف اصالً ناسوت هست يك عالمي هست بنام عالم ملكوت، اين توصيف ها چه ربطي 
كند كه اگر روي آن فعلي انجام بگيرد، يك حالت دومي پيدا  آيا به ارزش ارتباط دارد؟ توصيف چيزي را معين مي

گوئيد ارزش؟ توصيف چيست؟ خودش بنفسه چه جوري معنا بايد كرد؟ تا بگويم توصيف  كند كه آنوقت به آن مي مي
  اقتصادي چيست؟

  آيد  توصيف كه خودش في حد نفسه كه غير از همان معنايي كه بدواً از لفظ آن خودش بدست مي س:
  ج: توصيف يعني وصف كردن.

شود تفاوت گذاشت، گفتيم توصيف يا در  س: بله منتهي توصيف را بايد به حسب اينكه متعلق وصف چه چيزي مي
  در علم يا در اجراء هست.سطح خرد هست يا در سطح كالن يا در سطح يا در مكتب يا 
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ج: در عين حال نه اقتصاد را درست به اصطالح تعريف كرديم، نه اينكه توصيف تكليف، ارزش چيست در اقتصاد؟ تا 
  بگويم خرد دارد، كالن دارد، توسعه دارد.

را  س: ارزش را گفتيم، بايد و نبايد ببخشيد، شايست و ناشايست هاي اقتصادي چون همان موضوع اقتصادي آب
  نگفتيم.

خواهيد ارتكازات را بهينه كنيد،  خواهيد كار كنيد و مي ج: وراي ارتكازات كار كنيد، وقتي وراي ارتكازات خودتان مي
  توانيد به ارتكازات اكتفا كنيد. آنوقت نمي

  دانيد، شروع كنيد. س: پس از همين جا اگر صالح مي
  ج: از چه قسمتي؟

خواهيم وارد در اين بشويم كه حاال توي معارف چه داريم، چه نداريم،  ما ميس: از همين تعريف، چون بعد هم كه 
  يعني چه چيزي اقتصادي هست، چه چيزي از آن اقتصادي نيست؟ بايد با همين ضابطه قضاوت كنيم.

گوئيم  دكتر نجابت: در حقيقت امروز بحث اينكه موضوعات مادي در اقتصاد موجود هست ديد اسالمي به چه چيزي مي
مادي، يعني از اول جلسه بحث اينكه ما اشتباهي نگيريم امور مادي را با يعني اشتباهي به اين معنا كه تأثير متقابلش 

رسد روي  را روي مسائل مثال خودمان اينكه ارتباط را سه دسته، اشياء را سه دسته، بگيريم به تبع اختيار، بنظر مي
  يم كهمسير تقريباً خودش هست كه مادي را تعريف كن

ج: حتي عميقترين مطلبشان هم بايد يك جوري بگردانيد به ارتكازات، بفهمند مردم، زبان داشته باشد، در زبان داشتن 
كنيد آن را، ولي وقتي  آوريدش به عينيت، مملوس مي كنيد به گفتن مرتباً مي رسانيدش به آثار، شروع مي آيد تا مي مي
نيد، خودتان در حقيقت بفهميد مطلب را، آن حتماً بايد از ارتكازات، مرتباً خواهيد روي آن كار بكنيد، پژوهش بك مي

خارج بشويد، اول كار گفتيد كه اقتصاد اصالً مفروغ عنه گرفتيد كه اقتصاد چه چيزي هست بعد گفتيد به اصطالح به 
ا گفتيد مثالً تكليف دارد، تقسيماتي بردينش، خرد دارد، كالن دارد و توسعه دارد، و خيلي راحت هر كدام از اينها ر

اش استفاده از ارتكازات هست. حاال  ارزش، توسعه دارد ارزشي، علم دارد، مكتب دارد، اينها پشت سر همديگر، همه
خواهيد تبيينش كنيد، يعني بگوئيد كه با اين شاخصه برويد بگرديد در كتابها معارفي را بياوريد كه اقتصادي باشد،  مي

گوئيم  خورد. كه بايد ما بگوئيم به چه چيزي مي بدهيد براي رفتن و گشتن، ديگر آنها كه بدرد نمياگر بخواهيد شاخصه 
  گوئيم اقتصادي؟ اين را بايد تمامش بكنيد. اقتصادي به چه چيزي نمي
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  س: تمركز اوليه روي خردهست، يا كالن يا توسعه يا روي هر سه؟
ينكه بگوئيم كه يك پله قبل آن بايد صحبت كنيد كه اقتصاد چه ج: ما يك چشم اندازي ابتدائاً عرض كرديم براي ا

چيزي هست؟ بعد بيائيد اين مفاهيمي را كه داريد مجدداً تعريف بكنيد، يعني شما مفهومهايي را كه دارد اينكه اوالً 
ن و توسعه بود، اينها را اقتصاد بود، ثانياً مكتب و علم واجراء بوده، ثالثاً توصيف و تكليف و ارزش بوده رابعاً خرد و كال

گويم  اين مفاهيم تان را بايد يك ارزيابي مجددي بكنيد. تا بشود رفت درون آنها و دقت كرد كه خوب حاال مثالً مي
بخش خردش را كه اول كار بايد كار كنيد، بعدش هم بايد بخش كالنش را كار كنيم در نهايت هم بايد بخش توسعه 

كه توانستيم، بدست بياوريم از شرع در آنچه كه االن معين شده در مكتب به دست اش را كار كنيم. تا هر جايش 
بياوريم، هر چه از آن را نتوانستيم متناسب با آنچيزي را كه بدست آورديم با شاخصه بخش كالن و توسعه، به 

علوم متناسب آن را  حضورتان كه عرض كنم كه، برايش تخمين بزنيم، بنا به بحث جلسه گذشته، تا بتوانيم به نسبت،
مفروض، معادالت مفروض درست كنيم به نسبت معادالت مفروض هم بيائيم مدل اجرائي به اصطالح تخميني درست 

  كنيم. بعد هم به نسبت او بيائيم يك ارزيابي عيني و دقت عيني بكنيم. همين جور هست. 
  حجت االسالم پيروزمند: بله.

ي اين شد كه بايد اينها تشريح مجدد پيدا بكند، وقت جلسه مثل اينكه يك ج: پس بنابراين بحث امروز نتيجه گير
  ساعت شد. 

»و صلي اهللا علي محمد و اله الطاهرين«  



  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ٣جلسه 
٣١/٤/٧٨  

   ٠٤١٢ – ٣٥٩٠كد بايگاني:
ايه ايي براي اينكه بخواهيم اقتصاد حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم. حاال اين يك تعاريف پ

را، روش تحقيق را، درش تطبيق بدهيم، به حضورتان كه عرض كنم كه بايد بتوانيم اقتصاد چه چيزي هست؟ معناي 
آيد كه بضميمه كار  اقتصاد چيست؟ مفهوم كلمه اقتصاد، يك تاريخچه لغتي دارد، كه اين بد نيست كه من بنظرم مي

توانيم: ميانه روي،  ايي بيانش كنيم، ميرض كنم كه، بد نيست. كه اگر بخواهيم به معناي سادهبشود، به حضورتان كه ع
صرفه جوئي، معنايش بكنيم. اين چيزي را كه تقريباً در فرهنگ، از فرهنگ يونان شروع شده كلمه اقتصاد، تدبير منزل، 

ك نحوه امساك باشد، امساك بدون تعادل، باشد، يعني ي» خساست«شود  در مقابل سياست مدون، در تدبير منزل مي
شود  شود باشد. بخل كه نسبت به وضع ديگر هم هست. خست در يك معاني پستي هست. مي خست و بخل و اينها مي

شود ميانه باشد، بين اين دو، نه اسراف و  تبذير باشد، ال ابالي بودن، بريزد به پاش بودن، ضايع كردن، مسرف بودن. مي
نه خست، و به اصطالح، بخل و تنگ نظري باشد، ميانه باشد. آنوقت ميانه رو بودن، الزمه اش يك نحوه تبذير باشد، 

ايي، بين تنظيم هست. كه مصرف بجا، حاال كلمه اگر خويش را بخواهيم ما بكار ببريم معنايش يك نظام تعادل و موازنه
توضيح خوبي باشد براي تدبير منزل و اقتصاد در  هزينه و درآمد، هزينه و درآمد خوب درست كردن است، اين شايد

اي مذهبي هم ذكر شده است بين اين معناي لغوي ابتدائيش، كه كلمه ميانه روي را كه استفاده هم شده، احياناً در واژه
گوئيد مثالً عطر را يك سوم  شود. وقتي مي دو تا. كلمه عدل آنوقت طبيعتاً نسبت به چيزهاي مختلف، مختلف مي

شود كه عطر خوب نيست، آدم كم بزند، ميانه  شد، معلوم مي دگي نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلّم صرف عطر ميزن
شود نظام تعادل، متعادل، موازن، كار كردن.  روي نيست. ميانه روي نسبت، هر چيزي متناسب با خودش است، اين مي

  شود نسبت به اهداف آخرت.  طبيعتاً اسالمي اش مي
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اين كلمه از معناي زندگي و تدبير منزل فردي خارج شده، آمده در جامعه، اول در كنار سياست مدون قرار گرفته خوب 
است. بعد تدريجاً در كليه نظام هاي غير الهي، پايه اصلي سياست مدون شده است. حاال آن معناي اعتدال و تعادل 

ظم و نظامي برقرار بكند، اين در معناي اجتماعي وقتي ساده و جزئي را هم كه آدم بين خرج و دخلش بتواند، يك ن
شده زيربناي به اصطالح سياست، كه حاال در بينش من تحوالتي كه پيدا كرده، ديگر حذف كردم براي اختصار، باز 

كنم، اين اصالً معنايش اصالً عوض شده، اصالً معناي ميانه روي ندارد كه، معنايش آمده با معناي سياست  اشاره مي
هاي مادي، معناي سياستش هم، سياست استكباري شده، يعني در حقيقت اقتصادي همخوان شده است. آنهم در نظام

شده، مبناي به اصطالح تسلط. البته رسيدنش به اين درجه كه ديگر مفهومش با كلمه توسعه اقتصادي در مقياس 
لل دوم و اينها تا اين حد رسيده است. بين اين جهاني، اين ديگر در مثالً قرن اخير مخصوصاً بعد از جنگ بين الم

فاصله، يعني بين بكارگيري آن براي تدبير منزل و پايگاه شدن و مبنا شدنش براي سلطه جهاني، معاني بسيار زيادي، 
يعني تحوالت بسيار زيادي در بكارگيري اقتصاد پيدا شده است. طرحش در تجارت، طرحش در پول، طرحش در 

اقتصا خرد هست، طرح در اقتصاد كالن هست ـ بفرمائيد سالم عليكم خيلي ممنون جذاكم اهللا خيراً، ـ قوانيني كه در 
كردند، انسان اقتصادي را هم معنا  طرحش در مسئله برنامه ريزي، خوب طبيعتاً در هر دوره ايي هم، اقتصاد را معنا مي

عنوان يك موضوع در آن منزلتي كه كارآمدي اين موضوع  كردند. اقتصاد را به كردند، جامعه اقتصادي را هم معنا مي مي
  كردند. بود، بحث مي

خوب اقتصاد، در مثالً يك دوره كه با برنامه همراه شد، شد علمي كه منابع محدود را با نيازهاي نا محدود ارتباط داد. 
ست! اين تعبير، تعبير وقتي است علم تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود، البته اين تعبير هرگز تعبير توسعه ني

شود. خوب در دستگاه عرض كردم مادي، طبيعتاً به اين دسته معاني اخيري كه پيدا  كه اقتصاد در برنامه مالحظه مي
شد، عمدتاً بعد از رنسانس هست. بنابراين ما تعابير اقتصادي به مفهوم اقتصاد در مديريت جامعه، مال دوران قبل از 

دار مند شدنش، قاعدهي مكتب هاي اقتصادي نداريم. آنچه را كه بصورت جدي مخصوصاً معادلهرنسانس، به معنا
گردد به بعد رنسانس. خصلت بعد از رنسانس در جامعه اروپايي نسبت به علوم  شدنش، ابزار شدنش براي اداره، بر مي

بنابراين حتماً مفاهيم نسبي بودن، حسي  كند از تعريفشان از علم و آگاهي و ابزارهاي سنجشي آنها، انساني تبعيت مي
  بودن، در كليه تعاريفش جاري هست.
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آيد اين جلسه را كالً در بخش  كنيم، اقتصاد را، علم اقتصاد را كه بعد نيست من بنظرم مي وقتي از اين موضع تحليل مي
اينجوري نگاه بكنيم و از اش، يك نظري به آن طرف داشته باشيم يعني يك چشم اندازي داشته باشيم. اگر تطبيقي

يك موضع باالتري نسبت به بيرون اقتصاد، يعني حوادثي كه در جامعه رخ داده هست و با آن حوادث تعريف علم اصالً 
پيدا شده است، به يك كسي گفتيد عالم و به كسي گفتند جاهل. آنوقت از پايگاه علوم حسي كاربردي كه نگاه بكنيد، 

كنند، حتي نه دينداري را!  ي، براي خودشان قائل هستند. دين را هم تعريف مادي ميحق نظر دادن براي همه چيز
دانند كه اين آن چيزها خودش ذاتاً مادي هست، هر چند عالم به آنها براساس  علماء ديني را عالم به چيزهايي مي

علوم پايه را در توسعه كند اينها مادي نيست! نظرشان درباره سنن، آداب، همه چيز، يعني نقش  جهلش خيال مي
توانند بسازند با  روند نمي شناسند. و فلسفه هايي كه اينها از بين مي حاالت، تضيق حاالت، يعني در اخالق، برسميت مي

از اقتصاد » اخالق«تواند بپذيرد تكنولوژي را. تبعيت  تكنولوژي، فلسفه ايي كه نو هست، پيروز هست، آن هست كه مي
گويد، چه رابطه ايي بين زن و مرد در چه هنگامي،  اً اقتصاد در توسعه. توسعه اقتصادي ميشود، مخصوص طبيعي مي

كند. پيدايش عشق، عالقه،  خوب هست، يعني معروف هست. چرا؟ چون رابطه زن و مرد را، يك رابطه مادي تعريف مي
چگونه هدايت بشود؟ راندمان آن، يعني محبت، عاطفه، انواع اينها را در كليه سطوح. اين كه در جامعه چه جوري بيايد، 

گيرند. منكر  دهند، براي انگيزش، بكار مي مصرف شدنش براي چه چيزي باشد؟ اين را در انواع كارهايي را كه انجام مي
كند از چه چيزي؟ از وضعيت توسعه. در يك كلمه، زن كارآمد چه زني هست؟  و معروف، تعريفش در اخالق تبعيت مي

مردي هست؟ اين مثل اينكه درست سوال بكنيد از من، بگوئيد انرژي سوخت نفت چگونه هست؟ انرژي مرد كارآمد چه 
شود  اش. بهره وري اقتصادي اصل ميگويد به حداكثر رساندن بهره وري اقتصادي يك سوخت ديگر چگونه هست؟ مي

زنم،  آيد خارج از اقتصاد دارم حرف مي كنم، اين بنظر مي آئيد مثالً عرض مي در توسعه در تكنولوژي. خوب حاال شما مي
كنيد به  آيد كه رقص، تبرز اندام هست، در يك سطح تعريفش مي كنم. بنظر مي دارم انسان اقتصادي را تعريف مي

كند؟  گوئيد دعوت بنفس هست. رقص چه كار مي گوئيد تملّق؟ مي تملّق، از چه نظري؟ از نظر اقتصاد اسالمي، چرا مي
تواند با جالل باشد،  گوئيد بد نوع دعوت بنفسي هم هست. دعوت بنفس اساساً مي كند، مي ر نميمگر جلب نظر غي

گوئيد بد نوع تملقي هست. تبرز به نياز، آنهم  تواند با تملق باشد، تبرّز نياز باشد. مي تواند با اوصاف جميل باشد، مي مي
نداشته باشد. تمام اندامش بشود زبان، ابراز نياز بكند، با تمام اندام، مگر آدم چقدر پست بايد باشد كه قدرت تجلد 
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گويد عيبي ندارد ابراز نياز با تمام اندام، ولي در برابر خدا، برابر معطي مطلق، برابر جواد مطلق! ابراز فقر مطلق باشد.  مي
  كنيم.  را نگاه مي برابر چه كسي؟ براي چه چيزي؟ اين دقيقاً توي نقطه مختصات دستگاه اقتصاد اسالمي داريم اين

گويد توسعه  گويد خير اينجوري نيست مي درجه روبرو و مقابلش، توي دستگاه الحادي مي ١٨٠روم  حاال من درست مي
گويد توسعه نياز و هايش، ميهايش و كيفيتگويد تحريك پذيري افزايش دادن، هم تنوعش، هم نسبت ارضاء و نياز. مي

كند، ده رقم هم رنگ  هست. حاال ده رقم عطر مختلف در يك غذا مصرف مي گويد مفهوم تكامل ارضاء هست، مي
كند، در رقص چه چيزي را تحريك  دهد. يعني چشائي را تحريك مي كنند، ده رقم هم مزه در آن قرار مي مصرف مي

كنيد، كار گويم چه خبر هست!! در دستگاه اخالق اسالمي بيائيد داريد تحريص به دنيا مي كرد؟ بينائي، من مي مي
دهيد، در  كني، اين حريص هست به ورزش به حرص مي خوبي نيست، كه شما تنوع اين ميزان كثرت برايش درست مي

گويد اساساً تحرك را بخواهم باال ببريم، بايد توسعه نياز و ارضاء باشد، مزه  مختصات مقابلش دستگاه كفر برويد، مي
دادند در كار كردن اين تنوع، تحريص  مزه جديد باشد، تنوع را اصل مي شود، بايد حتماً هايي كه در طبيعت پيدا نمي

  هست.
  خواهيم مطلقش را نفي كنيم بحث ما روي كيفيت آن حجت االسالم پيروزمند: تنوع را ما مي

؟؟؟ في روح نجاح «ج: خوب حاال اجازه بفرمائيد، ما يك تنوع اصلي و محوري داريم، در دعاي جوشن كبير هست و 
كنيد و بعد از اينكه آدم يك مدتي به اصطالح بخواند ديگر اثر كانّه  اسماء بسيار مختلفي را شما مشاهده مي» ئكاسما
گويم اثر، البته نبايد كلمه اثر را آورد، جامعيت كه هم جواد هست، هم غني هست، هم مغني هست هم مثالً با فضل  مي

م كه انواع اسم هايي هست. اينكه به اصطالح چه چيزي هست، هم مثالً عالي هست هم به حضورتان كه عرض كن
بينيد. خيلي هم زياد  تواند علت بشود كه فرهنگ دعوت به آخرت را بياورد، البته در آنجا هم شما تنوع را شديداً مي مي
هاي ند زيارتخواگويد، با كسي كه زيارت غدير را مي هزار مرتبه يا علي مي ١٤بينيد. اصالً شما فرق كسي كه مثالً  مي

مولي الموحدين را، زيارت مولد را بخواند، اينكه وجود مبارك علي ابن ابي طالب را با صفات مختلف، زيارت ششم را 
خواند، اينجا تنوع خيلي هست. ابتهاج هاي مختلفي هم  بخواند، اين زياراتي كه هست اينها را با اوصاف مختلف مي

  ك رقم بهجت بياورد. خوبآورد، اينجوري نيست كه همه آنها ي مي
گويند، مدل زندگي اقتصادي ما بخواهيم بگوئيم حاال مثالً از اول تا  حجت االسالم پيروزمند: نه در همين اقتصاد مي

  آخر يك رنگ هست، يك پارچه هست تا آخر عمرش بپوشد مثالً يا يك رقم كفش هست.
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يم صحبت بكنيم، به حداكثر رساندن توسعه نياز و ارضاء، در خواه ج: بنابراين اقتصاد در دستگاه غرب آنچه را كه ما مي
باب بشر، اصل هست در اخالق. كما اينكه به حداكثر رساندن كارآيي منابع طبيعي اصل هست در نياز و ارضاء، يعني 

كنم، مزه جديد را  گويد چشائي شما طعم ترشي را چشيده است، طعم شيريني هم چشيده است، تركيبش حاال مي مي
كند  شود، شربت آبليمو مثالً. حاال كليه تنوعي را كه در تغذيه ايجاد مي شود، كه علت تحريك جديد مي متوجه مي

گويد  بعنوان شرائط محيطي براي چشائي، همچنين براي بينائي، همچنين براي بويائي، همچنين براي شنوائي، مي
كني. الً نسبت به آن بالغ نبودي، بلوغش را پيدا ميكنم، تازه يك لذاتي را كه قب محيط خودت را مرتباً عوض مي

گويد يك لذات اجتماعي هم از خود مديريت، اداره كردن، كه اراده شما نفوذ داشته باشد، حضور داشته باشد،  مي
كند. مدل هاي جديد، مدل آن خانم، نحوه به اصطالح  ديگران پذيرش داشته باشند نسبت به تو، مدلهايش را عوض مي

اش، ديگر مستوفي سابق نيست، شما يك دسته ن خان و آن حرفها نيست. يك مدلي هست كه شما مستوفيخاقا
گيرند، منصب اجتماعي  دهيد، از شما از شما مشاوره مي آئيد مشاوره مي شويد بعد پشت اينترنت مي اطالعات بلد مي

رود. حضورت در جامعه باال  مرتباً باال ميكني، بدون اينكه طرف مقابل خود را ديده باشي و كالسه كارت  پيدا مي
خيلي  –هزار بانك اطالعاتي  ٥٠٠كنم،  رود. اساساً يك لحظه كوتاه تشريف بياوريد در اين جمله ايي را كه عرض مي مي

ميليون نفر حضور فعال دارند در اين شبكه، شما يكوقتي هست  ٤٠وجود دارد، االن و بيش از  –خواهم  معذرت مي
گيري، اين تيمچه آن تيمچه،  روي توي بازار، مظنه جنس مي شوي مي ردن، براي كار اقتصادي خرد، بلند ميبراي كارك

فروشي جنسي را ميخري، يك وقتي مثل حاال، انگشت  كنيد، جنسي را مي گردي تا مشتري پيدا كني، دلّالي مي مي
زار بانك اطالعاتي است، چقدرش اقتصادي هست، ه ٥٠٠روي در بازار اوال تعداد تيمچه هابگير  زني، مي روي دكمه مي

روي انواع اطالعات از مشتري، فروشنده خريدار هستند. طرف اينجا نشسته است، جنس از اين  در اين بانك ها كه مي
آيد به حسابش بدون اينكه اصالً در آن كشور باشد. داللي االن در اقتصاد  فروشد پول مي خرد، به آن طرف مي طرف مي

كه نبوده است عين همين در علوم هست، عين همين در يك سطح ديگرش در امور سياسي هست، خوب اين به  آنوقت
اصطالح وقتي توانست بشود، وكالت بگيرد از يك شركت بزرگ پااليشگاه نفتي، راحت با دستگاه اقتصادي ايران از پشت 

نشيند. اصوالً  شود، با آنها سرميز مذاكره مي مي كند و از آنجا به سياست مدارهاي شما معرفي همين دستگاه صحبت مي
گيرد و رفتن ندارد بالمره، اين رفت در اين شبكه  جلساتي داريم در دنيا كه اينها از طريق كامپيوتر با همديگر انجام مي

روابط خاصي و اين سطح از به اصطالح ارتقايي كه فعالً درست شد با آن زماني كه بايد مثالً خانواده هاي خاصي كه در 
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به اصطالح بزرگ شد، باشند، مستوفي باشند، يعني منشي سلطان باشند. مستوفي از منشي يك درجه باالتر هست، 
  دهد و از وزير پائين تر هست. يك نحوه تغييراتي را هم انجام مي
قتصاد هم اسمش هاي حضور اجتماعي، قابليت چه چيزي را دارد؟ تبديل دارد و در ااينها معنايش اين هست كه لذت

شود.  گويد خدمات اجتماعي تعريفش مادي هست، جريان توسعه نياز و ارضاء، وضعيتش عوض مي شود، خدمات. مي مي
شود، هم در اخالق، هم در فرهنگ، هم  پوشاند. بنابراين اقتصاد اصل مي ايد تا بخش فرهنگ را كامالً مي اين خدمات مي

آورد، هم تحريك و  آورد، هم روابط نرم افزاري اجتماعي، برتر مي برتر را مي در سياست. توسعه اقتصادي هم تكنولوژي
گويد: اين زن  تواند بكند، مي آورد. از ديد يك نفر غربي، يك زن مسلمان متخلق به اخالق را تعريف مي تحرك باالتر مي

گويد مثالً  عد مينويسم، كارآمديش در تحريك جنسي چقدر هست ب كارآمديش من يكي يكي محور مختصات مي
توان بدهم اگر صد بگيريم ماكسيموم آن را، مجبور هستم  گويد اگر بخواهم نمره به او بدهم نمره صد نمي گوي مي مي

تواند ايجاد تحرك بكند براي طرف مقابلش بايد  بگويم اين ـ نسبت و تشكر سالم عليكم ـ نسبت به ظرفيتي كه مي
تواند برخورد كند. احياناً اگر به اصطالح خيلي خوش سليقه هم  ح، كارشناسي نميبدهم فّني به اصطال ٥٠نمره اش زير 

نباشد اگر مثالً مشكله ايي در خانه پيش آمده باشد يا مشكله ايي براي بچه يا مشكله ايي براي خانه يا نياز اضافه هم 
دهم كه  دست من بدهيد فني يادش ميگويد به يك زني كه  داشته باشد اين را بنا بگذارد، موقع هاي بد طرح كند. مي

گويد من  كي حرف بزند، چه چيزي را، كي چگونه حركتي را داشته باشد، چه غذايي را چه جوري درست بكند. مي
گويد كه كارآمدي ايجتماعي اش  كنم. خوب از آن طرف مي شرايط اينكه بشود محيط تحريك براي شوهرش فراهم مي

تواند توي مديريت  گويم يك زن مي كند برايش كه اين مثالً مي را هم تعريف ميچه چيزي هست؟ كارآمدي اجتماعي 
تواند در توليد خود  اجتماعي حضور داشته باشد در بخش خدمات. در توليد اطالعات حضور داشته باشد، در خدمات مي

گويد من كارآمديش را باال  تواند در توزيع حضور داشته باشد، انواعش هست. خوب اين مي كاالها حضور داشته باشد مي
گويد كارآمدي درباره خود سازي خودش هم باال  گويد كارآمدي اين انسان را من در جامعه هم باالتر بردم. مي بردم. مي

گويم فرزند را بصورت تخصصي از نظر روانشناسي  گوئيد من مي برم. كارآمديش را براي فرزند هم كه شما مي مي
نائي فرزند با چه فيلمهايي، چه آهنگ هايي چه چيزي، چه جوري رشد بدهم، چه جوري شناساي بكند بعد بگويم بي

توانيد آن ايثارتان را در بياوريد به برنامه ما، تقصير ما  گويد اگر شما نمي خالصه سفارشي درست بكنند آدم را، مي
سازد براي اين اقتصادمان،  ينيست. ما توي آن چيزهايي كه مطلوب هست براي خودمان هست. آنچيزهايي كه مهره م
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گويد اين كارآمدي را  دهيم. مي دهيم. نظم و انضباط الي آخر همه چيز را ما مي توانيم تحويل بدهيم و داريم مي مي
تواند كارآمد باشد با تمام  كنيد و نوعاً نمي گوئيم. آن مقدس محترم خوبي را كه شما درس مي درست براي مرد هم مي

شود؟ حاصلش  ود تعريفتان از انسان، تعريفتان از كارآمدي، از اينها درست نيست حاصلش چه ميش ظرفيت، معلوم مي
  شود تمدن شما از نظر راندمان حداقلش در تسخير طبيعت دنبال ما هست، ولي  ما دنبال شما نيستيم. اين مي

ي، توسعه اقتصادي، تعريف درستي خوب بنابراين تعريف ما از انسان، انسان اكونميك، انسان اقتصادي، جامعه اقتصاد
كند از دانش اقتصادي. بنابراين اگر بخواهيم بگوئيم رهايي ـ  هست. اخالق يا مكتب اقتصادي در نزد غرب تبعيت مي

گوئيم نظريه  توانيد وابسته اش كنيد، مي گوئيم نمي گذشته از آينده ـ آينده از گذشته يا وابستگي آينده به گذشته، مي
كند. من در  كند، توليد مي رزشهاي گذشته، نظريه توانمندي نيست. آينده نظام ارزشي خودش را ايجاد ميوابستگي به ا

كنم تا اينجا چشم انداز كلي درباره اقتصاد معلوم شد. شد  زنم و تمام مي آخر صحبت خودم يك نمونه ديگر را مثال مي
شود در ارتباط بين انسان و  غير اصلي هم حساب ميمبناي توسعه اجتماعي در تعريف غرب، يعني تعريف مادي كه مت

  جهان. خوب عنايت بفرمائيد تا من يك نكته را عرض كنم اين مثال آخري را بزنم.
ببينيد ماشين درست شد، ماشين چه اثري گذاشته است اين را بايد مشاهده كنيم ماشين كه آمده، اتومبيل، خودرو كه 

است. ساخت تمركزي جمعيت را توانسته درش اثر بگذارد، يعني االن از شهرك  آمده شهرها خيلي بزرگتر از قبل شده
قدس تا حرم يا شهرك پرديسان تا حرم فاصله بسيار زيادي هست، اگر دوره ايي بود كه اتومبيل نبود براي مسافرت 

اند. معقول نبود. روز كردن، براي آمدن و رفتن معنا نداشت خانه اش را بگذارد شهرك پرديسان، بيايد فيضيه درس بخو
توانست برسد و برگردد، آنوقت الزمه اش چه بود؟ الزمه اش اين بود كه خانه هاي  كوتاه زمستان در برف، چه جوري مي

  كوچك كوچك دور و بر حرم گذر خان، مثالً همين اطراف باشد.
  سال قبل. ٣٠سال قبل،  ٢٠س: حجت االسالم پيروزمند: مثل 

سل قبل كه تا كسي كم بود آخرين محله قم، محله مبارك  ٤٠الي  ٣٠بگيريم  ١٣٣٨ سال ج: چهل سال قبل كه مثالً
شد شد از پشت ميدان مطهري ختم مي آباد بود كه مرحوم شيخ عبدالكريم درست كرده بود محله مبارك آباد شروع مي

آرد نه آواخرش،  رهبر سردر مي ايي كه به اصطالح االن سر آن بانك صادارتي هست كه به اصطالح اوايلبه اين كوچه
شد به كوچه بيگدلي، بيگدلي ديگر بيان با بود بيابان كامل پشت آن  بقيه اش بيابان بود كالً، اين طرفش هم ختم مي

توانست بشود خوب شهر بزرگ شد، مسائل ديگري پيدا شد، يعني  باغ بود بعدش ديگر بيان مطلق بود. شهر بزرگ نمي
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دينام پيچ، صافكار، باطري ساز، مكانيك، تراشكار، مكانيك قطعات مختلف ماشين مكانيك خاص الاقل دهها نوع شغل، 
آورد. يعني با اخالق به معناي جزئي در اينجا  پيدا كرد، شغل درست شد با اخالقهاي خاصي را كه در شغل خودش مي

قي هست به نسبت تكنيكي با اخالق گويم اخالق به معناي خرد خرد. يعني اخالق مكانيك و تراش كار امروز اخال مي
كرد خيلي فرق دارد. دقت  نشست و كار مي ساخت فرق دارد. پشت كوره مي ساخت، بيل مي آهنگر سابق كه زنجير مي

سنجد او معنا نداشت اصالً از او انتظار  دهد بعد با ميكرون مي آيد پيستون را تراش مي نظرهايشان فرق دارد، اين مي
داشته باشيد در بنّاه و نجار سابق دستگاه ميكرومتر محال بود وجود داشته باشد، كُليس هم نبود كه دقت نظر ميكروني 

زيرساخت را هم اندازه بگيرد و درها در با پاشنه بود، نه بالوال. درب لواليي درب مدرن بود. خوب اين وقتي كه ابزارها را 
رود.  برد، محاسبه شان توي امور ديگر هم به نسبت باال مي ال ميكنيد، ميزان دقت كليه صاحبان حرفه ها را با دقيق مي

توانند كار كنند، ديگر حتماً الزم هست كه سوادشان در يك سطحي باشد حساب سياقي نوشتن و به  ديگر با بانك مي
ضريب  % بي سواد باشد نيست دركار. يعني تكنيكي شدن،٩٠%، ٨٠اصطالح بعضي با سواد باشند و در يك شهر مثالً 

  شود با به اصطالح موضوعات سابق. دقت، حس و محاسبه را بيشتر به كارگرفتن. طبيعي هست كه ارضاء نمي
گوئيد  آيد مثل بانك و امثالش شما اگر يك لحظه بيائيد اين طرف تر، مي خوب يك ساختارهاي جديدي بوجود مي

نه؟ قطعاً بايد عوض بكند. االن صحبت درباره اينكه كند يا  صنايع نوري فعلي، آيا ساختارهاي اجتماعي را هم عوض مي
پول ماهيتاً از بين برود، در دوره اخير، هيچ كس پول نداشته باشد، كارت الكترونيكي داشته باشيد، كارت الكترونيكي 

زنيد در دستگاه بيك مبلغي يك ولتاژ خاصي شارژ  كنيد بر حسب قرارداد، سرماه كارت خودتان را مي شما كار مي
شود، اسم شما  فرين به حضورتان كه عرض كنم كه يا يوني كام آن كامپيوتري واحد ثبت مي شود، عددي در مي مي

شود هر معامله ايي با  علي حده هست شما كاغذ هم نداريد، ياداشت هم نداريد، دفترچه هم نداري اسم شما ثبت مي
زنيد يك شماره ايي از حساب شما  هار تا عدد و رقم ميگذاريد در دستگاه چ هر كسي كه بكنيد اين كارت را يكبار مي

آورد. اينكه ساختارهايي توليد بشود در جامه بنام بانك، يك  شود به حساب ديگري، اين اخالق ديگري را مي منتقل مي
عمر شروع داشته باشد، يك عمر تكامل داشته باشد يك عمر، از بين برود. اين خوب معنايش اين هست كه اخالق 

گويم، نهايت اينكه  تواند ضوابط، بنابر قول مبناي اقتصاد محور بودن دارم مي شود، شما ضوابط معامالتت، نمي بي مينس
شود به اندازه وقتي را كه داريم، دفاع جدي  كند از مبنا بودن توسعه اقتصادي دفاع تا آنجايي كه مي از آن جا سعي مي

شودف شما ديگر بحث مضاربه، مساقات و به  د، قوانين و روابط عوض ميگويد ساختارها كه عوض بشو كرده باشيم، مي
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شود، روابط  گويد فقط اين دسته هم از معامالت عوض نمي حضورتان كه عرض كنم تا برسد به خود قواعد بيع، مي
قي متناسب شود، منكر و معروف بدنبالش بايد تعريف جديد پيدا كند، ارتقاء وجدان، يعني نظام اخال اجتماعي عوض مي

گويد اينكه بصورت سابق نيست كه،  با تكامل، ارتقاء وجدان عمومي مناسب هست با توسعه ساختارهاي اجتماعي. مي
تواند متوقفش كند، بنائاً عليه اقتصاد اصل  شود. بنابراين آينده بايد رها باشد از گذشته، كسي نمي اين چيز ديگري مي

ي، از مفاهيم ارزشي گرفته تا بينشي و دانشي. بنابراين مفهوم معناي اقتصاد شود در توليد كليه مفاهيم اجتماع مي
تواند هدايت بكند ـ و صلي اهللا علي محمد و آله ـ اين مبناي مادي  شود دانشي كه تكامل اجتماعي را مي چيست؟ مي

بر اقتصاد كالن و بر بود كه عرض شد آنچه كه درباره اقتصاد عرض شد درباره اقتصاد توسعه بود كه حكومت دارد 
شود، نبايد منشأ اغفال بشود، جامع  آيد معاني كه در خرد و كالن مي اقتصاد خرد و معناي اقتصاد هم به نظر من مي

خورد، اقتصاد  خورد، در سطح هاي مختلف تقسيمات خودش را مي ترين مبنا كه طبيعتاً زير بخش هاي خودش را مي
  امل هست.توسعه هست كه موضوعش اقتصاد در تك

شود در ذيل اين قسمت مالحظه كرد يعني ما برخورد اولمان با اين مطلب هست البته  رسد كه آنها را مي بذهنم مي
شوم كه اين بخش كه بخش تجربي هم دارد مثل ساير بخش هاي ديگرش، كه بخش تجربي دارد قاعده مند  يادآور مي

شود، يعني هم  گوئيم در كلش پياده مي و آنچه را كه مي هست، علم دارد، دانش دارد، به حضورتان كه عرض كنم
تعريف از انسان، جامعه، تكامل اجتماعي هر سه: انسان، جامعه اقتصادي، تكامل اقتصادي، تعريفش به اصطالح مربوط 
به هم هست، تعريفش ضد همديگر نيست، همخوان هست. آنچيزي را هم كه ما بايد تعريف بدهيم نسبت به انسان، 

عه، تكامل روبروي آن بايد تعريف بدهيم. بعد بايد طبيعتاً در تعريف ما برعكسي اينكه او اقتصاد را به عنوان يك به جام
  كند ما بايد تعريفي الهي بدهيم. اصطالح دانش تكامل نياز و ارضاء مادي تعريف مي

»و صلي اهللا علي محمد و اله الطاهرين«  





  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ٤جلسه 
٢١/٥/٧٨  

   ٠٤١٢ – ٣٥٩١كد بايگاني: 
  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم خوب بحث جلسه اقتصاد در خدمتتان هستيم.

حجت االسالم والمسلمين پيروزمند: دوستان حاال خدمتشان تازه رسيديم تقريباً سير جديدي كه بحث شروع بر مبناي 
بنا شد كه يك دور جديدي بحث شروع بشود و تقريباً پايه بحث جديد همان همان جزوه ايي كه قبالً تنظيم شده بود 

آيد و بعد اجمالي ترين  بحث قبل هست كه مكتب، علم، نظام با آن تقسيماتي كه بود، ببينيم به چه كيفيت در مي
آمديم يك شود سير كرد صحبت بود كه چه چيزي هست بعد از آن  شود از اين مجموعه تنظيمي قبل مي سيري كه مي

مقدار راجب بخش مكتبش صحبت بكنيم به اين سوال رسيديم كه آنجا ما به علت شرايطي كه تنظيم طرح داشت، 
شود، علم  آيد چه مي خودمان تعريف مشخصي را از اقتصاد نداريم كه بعد ببينيم حاال مكتب، اقتصاد وقتي در مكتب مي

بحث متمركز شد روي اينكه تعريف علم اقتصاد، يعني تعريف  شود همين جور در اجراء و ساير تعاريف؟ لذا چه مي
اقتصاد كالً چيست؟ و جلسه قبل خدمتتان بوديم راجب همان تعريف اقتصاد آن چه كه بيشتر فرموديد يك سيري بود 

ابع از در واقع تطورات تعريف اقتصاد از گذشته كه از بحث تدبير منزل آغاز فرموديد و بعد به اينكه علم تخصيص من
محدود به نيازهاي نامحدود و بعد اين را هم باز فرموديد كه پشت سرگذاشته شده است و اين تعريف تعريفي كه ناظر 
به تكامل و توسعه باشد نيست بعد به تحليل جايگاه اقتصاد در غرب پرداختيد كه بنا به فرهنگ غرب، اقتصاد، محور و 

گيرد در تغيير اخالق، لذا جايگاه  يير روابط اجتماعي اساس قرار ميشود كه تغ اساس در توسعه اخالق هست و عرض مي
  اصل بودن اقتصاد را در نظام غرب و جايگاه آن را در رابطه با اخالق و فرهنگ توضيحي را فرموديد.

  ج: توضيح در اين قسمت چه چيزي بود؟
شود كه خوبي  ود و تغيير قوانين باعث ميش س: فرموديد كه تغيير ساختارهاي اجتماعي در غرب مبداء تغيير قوانين مي

و بدي يا معروف و منكر به تبع آن تغيير بكند و ارتقاء وجدان متناسب با همين معنا بشود كه يعني چه؟ بنابراين بحث 
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اين هم كه حاال آينده به گذشته چه ارتباطي دارد در حاشيه همين و براساس اين توضيح داديد كه نهايتاً نتيجه اين 
تواند هدايت بكند، اقتصاد توسعه البته، اقتصاد توسعه به قيد  ه اقتصاد دانشي هست كه تكامل اجتماعي را ميشد ك
تواند هدايت كند يا به تعبير ديگر اقتصاد، مبناي توسعه اجتماعي در، به عنوان مبناي  اش، تكامل اجتماعي را ميتوسعه

ارتباط انسان با جهان. بهر حال بيشتر در تحليل معنا و جايگاه  توسعه اجتماعي در غرب معرفي شده و متغير اصلي در
دانيد توضيح اضافه بدهيد واال براي بحث  اقتصاد در غرب بحث متمركز شد، طبيعتاً اگر اين مقدارش را الزم مي

تعريف ما  دانيم، خودمان الزم هست كه طبيعتاً يك جنبه اثباتي بيشتر به بحث بدهيم و بگوئيم ما اقتصاد را چه مي
  اقتصاد چيست؟ اين را هنوز به آن نپرداختيم.

  ج: هنوز اين يك كمي بحث دارد همان قسمت
س: كه اين طبيعتاً پايه بحث خواهد بود كه بعد برويم به اين اساس وارد همان تقسيم بندي گذشته مكتب، علم، نظام 

  باشيم. وآن تقسيمات داخلي را بر اين اساس يك توضيح و تبيين مجددي داشته
ايي، حتي دائره المعارفي كنم، تعريف كتابخانه ج: قسمتي را كه بايدعرض كنم خدمتتان، بنابراين بياني كه عرض مي

خورد، علتش اين هست كه  خورد، اين كه فالن فيلسوف اقتصاد دان اين تعريف را كرده است بدرد نمي اقتصاد بدرد نمي
د و نتوانند جامعيتش را نسبت به كارآمدي اقتصاد، تمام بكنند، يعني مثالً تعاريفي را كه ولو علماي اقتصاديش بگوين

شوم به توسعه اجتماعي، ساختارها، اخالق وضعيت رواني عوض  اقتصاد توسعه مدعي بشود كه وقتي من اضافه مي
ديگر جامع افراد شود و آن تعريفي را كه يك اقتصاددان داده است اين را نپوشاند. به اصطالح آقايان منطقي ها  مي

  توانيم بگوئيم جزء پايه علوم تعريف بشود، حتي براي علوم پايه؟ نيست، اقتصاد به اين معنا آيا مي
  س: به كدام معنا؟

خواهند براي رفاه،  خواهند براي چه چيزي؟ مي ج: به اين معنايي را كه ما عرض كرديم. يعني اينها فيزيك اتمي مي
خواهند كه. فلسفه فيزيك را كه بدليل مطلوبيت  اتمي را بدليل مطلوبيت علم كه نميخواهند براي خوشي، فيزيك  مي

وري از آن تعريف خواهند كه. علم در جامعه به بهره خواهند كه. رياضي را بدليل اينكه مطلوبيت علم را نمي علم نمي
معنايش اين هست كه بهره آن خيلي گويند علم پايه،  دهند اگر به آن مي شود. به همين دليل هم به آن منزلت مي مي

توانيم بگوئيم كليه علوم  زياد هست. يعني چه چيزي؟ يعني در كليه علوم، حضور دارد براي بهره رساندن، آيا مي
گوئيد انسان اكونميك را اين معرفي كرده بالعكس آن را  مبنايشان، اقتصادي بودنشان هست در جامعه؟ يعني وقتي مي
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گوئيد انسان اكونميك، يعني انسان  شود انسان عاقل، وقتي مي انسان اقتصادي كه بنظر شما مي هم ذكر كنيد، بگوئيد
شود، اين را اكونميك  رود كشته مي كنم بهشت و آخرت مي گوئيد كسي براي مثالً عرض مي نرمال. وقتي كه مي

انجام گرفته هست، نهايت امواج گويند دچار يك موج حستريك روحي اجتماعي، در موج  دانند حتماً. اين را مي نمي
تواند آدم را غير متعادل كند. در ديد انسان عاقل يعني  كنم كه هسته ايي مي اجتماعي هم مثل امواج فرضاً عرض مي

انسان اقتصادي، يعني انسان اكونميك، فيزيك به بهره وريش به توسعه رفاه، به توسعه لذت، به اصطالح، تكامل پذير، 
گيرد، اقتصادي بودن آن. به اصطالح مقرون به صرفه بودن آن واالّ  ني مبناي كليه علوم، قرار ميشود، يع تعريف مي

كند. پرداخت هزينه اجتماعي به هر علمي، منوط به اين هست كه اقتصادي باشد، صرف بكند  جامعه هزينه برايش نمي
ز اين باب كه بگيريم مبناي كليه علوم هست. هزينه و راندمان. معناي صرف كردن حتماً معنايي هست انساني. اقتصاد ا

پذيرش هر علمي و هر منزلتي براي هر علمي، يعني طبقه بندي علوم، مربوط به راندمان اقتصادي آن هست. خوب 
قطعاً در توسعه كه برويم، در توسعه مخصوصاً دستگاه كفر حتماً همين هست. چون چيزي را خوب غير از، روش 

خواهد تعريف حسي بكند برايش، حتي دين  چيزي را جز محسوس قبول ندارد. همه چيز را مي علومشان، متد علومشان
گويد كه اين، به اصطالح جزء انعكاس هاي اجتماعي فالن زمان بود. آنوقت غير از  را، حتي به اصطالح دين را هم مي

دهد. هزينه وراندمان  سامان مي زند، انگيزه اش را ماده نباشد، علمي كه درباره توسعه تحرك مادي بشر حرف مي
دهد.  آورد سامان مي گويد كه انگيزش مرحله دوم بايد بيش از مرحله اول باشد. كليه تحريك پذيريها را ميكند و مي مي

شود  خوب اين علم اقتصاد هست ديگر، علم ديگري نيست كه. نهايت اقتصاد اگر جامعيتش را به اينجا برديد، حتماً مي
گوئيم تعريف اقتصاد توسعه حتماً پايه هست براي تعريف اقتصاد كالن و تهايتاً پايه براي  ، آنوقت ما مياقتصاد توسعه

كند. يعني توسعه رفاه هدفش هست  كند، يعني مادي زندگي مي تعريف اقتصاد خرد. بنابراين بشر، اقتصادي زندگي مي
گذاريم كه اين سلبي تمام شده،  اين را هرگز نامش را نمياز كليه حيات، رفاه چه چيزي؟ رفاه مادي، تكامل رفاه مادي، 

  اين اثباتي هست. ولي در جهت گيري دنيا پرستي هست.
  س: يعني تعريف مااز اقتصاد اين نيست؟

كنند عمالً، نه از نظر تئوري ونظراً. علماي اقتصادشان،  گوئيم كفّار اين گونه تعريف مي ج: يعني به عبارت ديگر مي
كنند. من بنظرم بعضي از مسلمانان در حال ضعف و ابداً لوازم حرفشان را  وانستند بفهمند، اين را اقرار ميآنهايي كه ت

زند. جنگ و صلحها را  گويند اقتصاد در دنيا حرف اول را مي كنند، كساني كه مي فهمند، آنهاهم اين را اقرار مي نمي
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ما هم يك كاري بكنيم از نظر اقتصاد وضعمان درست بشود كه گويند مسلمين هم بيائيد  كند، بعد مي اقتصاد معين مي
فهمند بگذاريم از اين نكته بگرديم به  كنند اينها لوازم حرفشان را نمي عقب نيافتيم از ديگران، همان معنا را تكرار مي

  بحث خودمان.
ه عبارت ديگر ما حتماً وقتي اقتصاد در دستگاه ما حضور در همه جاها دارد، نهايت حضور در مرتبه سوم است، يعني ب

كنيم. توسعه را هم اول توسعه سياسي  خواهيم اقتصاد راتعريف بكنيم، سياست، فرهنگ و اقتصاد تعريف مي مي
دانيم، بعد توسعه فرهنگي، بعد توسعه اقتصادي. هرجا از عدل صحبت كرديم فرهنگ در آن اصل هست. حاال من  مي

آئيم سراغ  كنيم بعد مي رويم در مباني فكري خودمان يك نظري مي كنم مي مييك لحظه خيلي كوتاه اينجا را تمام 
  اين مطلب.

ما اوصاف توسعه داريم اوصاف ساختار را داريم، اوصاف كارائي را داريم. در خود اوصاف توسعه هم وصف اول داريم 
رسد،  رود در جامعه هم كه مي گوئيم، ظرفيت، يعني شدت باال مي وصف دوم داريم، وصف سوم داريم. در وصف اول مي

گوئيم شدت باال برود. شدت هم يعني وحدت و كثرت بيشتر بشود، كارآمدي در تقرب افزايش پيدا  در تكامل همان مي
رسيم چه چيزي هست؟ جهت  رسيم و در جهت كه مي كند، خالفت به مرتبه كاملتر برسد، در مرحله فرهنگ كه مي

جهت اولين مرحله كيفيت دارشدن چه چيزي هست؟ ظرفيت، يعني شدت درچه گوئيم حد اوليه فرهنگ هست. و مي
جهتي هست. اگر برداري را رسم كرديم [سالم عليكم] خوب حاال اگر به طرف دنيا شد، آن ظرفيت، تكاملش ديگر 

ارتباط،  وري بيشتر طبيعتاً شدتشود شدت بهره وري بيشتر، از عالم ماده. شدت بهره گذاريد، مي تقرب اسمش نمي
آورد نسبت به مقدوراتي كه در جهان ماده هست،  آورد و در انسان تسلط بيشترش بر ماده ميشدت حرص را مي

كند. جهت الهي شد، شما بايد چه چيزي را نتيجه بدهيد قرب برتر. آنجا  كارآمديش هم وحدت و كثرت جديد پيدا مي
برتر. خوب آخرش عامليت هست، عامليت اصل در چه چيزي هم اقتصاد دارد؟ حتماً اقتصاد دارد، متناسب با قرب 

شوند واليت،  هست؟ اقتصاد. پس اوصاف توسعه: ظرفيت، سياست. جهت، فرهنگ. عامليت، اقتصاد. در ضرب هم كه مي
شود به حضورتان كه عرض كنم كه اساس  شود چه چيزي؟ سطر وسط مي تولي و تصرف در خودشان باز سطر وسط مي

گ مان، اوصاف ساختار كه چه چيزهايي هست؟ محوري، تصرفي، تبعي. من جهت خودم را حول چه در تعريف فرهن
شود اوصاف اقتصاد دوباره خوب  محوري باچه ميزان تصرفاتي و چه ميزان تبعيتي چه كار كنم، در اوصاف كارآيي مي

بعيت از به اصطالح آن كسي كه شد. فرهنگ هم اقتصاد داشت، تا هر سه سياست، اقتصاد داشت عامليت، كه خالفت مي
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بايد عاملش باشد. اقتصاد هم باز خودش اقتصاد دارد. در عين حال كه سه سطح را هم دارا هست، يعني اوصاف اقتصاد 
در باالترين حد ممكن، عامليت است، در توضيح بيشترش چه چيزي هست؟ اينكه بگوئيم: قدرت هماهنگي داشته 

دانيم.  داشته باشد. حاال بنابراين بيان، سياست، فرهنگ، اقتصاد را ما اوصاف جامعه مي باشد، وسيله داشته باشد، زمينه
قيدي كه عرض شد، تكامل، پايه تعريف تكامل هست، تكامل  ٩پايه اش را در الگوي تكامل مان عرض كرديم، به اين 

، بايد بگوئيم كه حتماً نسبت به هم در كل عالم. اوصاف توسعه، ساختار، كارآيي. خوب اگر بنا شد كه بيايد در جامعه
توان سياست را  گوئيد يعني چه؟ يعني نمي بعد هستند. اگر بعد هستند، حضور دارند بنحو اشاعه. بنحو اشاعه كه مي

بريده و مستقل و منحاذ از اقتصاد بگونه ايي بيان كرد كه بگوئيم نيازش به اقتصاد چه چيزي هست؟ صفر هست. يعني 
شود، حتي مرحله نيت. در نيت هم، كه جهت ديگر در اولين مرتبه ظهور، فرديش هست، حله اي نميچه؟ توي هيچ مر

تواند بكند. آدم يك كمي قواي بدنش ضعيف  تواند فاقد مطلق اقتصاد باشد. آدم مغما عليه هست، نيتي كه نمي نمي
حترمين كه به حضورتان كه عرض كنم شود يكي از م شود، مغما عليه هم نيست. قدرت، فراموش برايش پيدا مي مي

تواند برود و برگردد به خانه. بله  كند، نمي آيد از خانه، گم مي گويد بيرون كه مي اهل عبادت اهل رياضات نفساني، مي
تواند مكلف باشد اال با مقدورات  بقاء توجه به خداي متعال به عونه جلت عظمته در زماني كه در عالم تكليف هست، نمي

خواهند نماز. به عبارت ديگر قدرت شرط تكليف هست. در اقل مرتبه اش قابل كليف. بي هوش شد، از او نميعالم ت
حذف نيست. بله حاال در عالم غير تكليف ثمرات كار را خدا بخواهد حفظ كند و بياورد و اين حرفها، آنها را ما االن 

گيرد كه درباره عوالم  دهيم، ديگر در معارفي قرار مي يموضوع بحث مان اصالً نيست. در علوم اجتماعي ديگر قرار نم
كند. بگويد ثمرات مال اين عالم را توي عالم اول چه جوري است، عالم دوم چه جوري عالم دهم چه  مختلف صحبت مي

جوري، بنابراين اقتصاد حتماً در نظر ما بعد هست، بعدي هست كه متقوم هست به سياست و فرهنگ و بالعكس. به 
شود؟ نه، ولي متغير به عنوان متغير تبعي هم خيال نكنيد كه معنايش اين هست كه  ان متغير اصلي معين ميعنو

متغير نيست يعني شرط تحقق است. در نفس تحقق وجودش متغير اصلي است، در نفس تحقق. واين رابايد دقت كرد. 
ست هم در نفس خودش، يعني اگر هر كدام فرهنگ هم در نفس خود فرهنگ كيفيت متغير اصلي هست. در سيا

سياست سياست سياست خواستيم بنويسيم يا خواستيم فرهنگ فرهنگ فرهنگ بنويسيم يا اقتصاد اقتصاد اقتصاد 
شود، در مجموعه  بنويسيم. متغير اصلي خودشان هستند. البته نبايد فراموش كنيم كه آن متغير اصلي كه ذكر مي

ي ندارد در يك كل زيربخشي چيزي متغير باشد و در كل شامل چيز ديگري. اشتباه شود نه منحاذ و عيب تعريف مي
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نشود خيال كنيم كه مثل تقسيمات به اصطالح اندراجي منطق صوري اگر چيزي در آنجا متغير شد، اينجا هم بايد به 
متغير بهينه شدن به تواند دينام ماشين متغيرش چيز ديگري باشد، كه احياناً  اصطالح بر آن صادق باشد. نه مي

حضورتان كه عرض كنم كه پيستون ماشين، پوسته پيستون يك چيز ديگري باشد. آنجا يك مقاومت ملكوتي ديگري 
خواهد برابر احتراق كه آن مقاومت ملكولي نيست در به حضورتان كه عرض كنم كه در دلكو يا در دنيام، كاري هم  مي

كنيم و  آنجا رخ بدهد. بنابراين بحث، اقتصاد را در تكامل اجتماعي معنا مي به آن مقاومت ملكولي انفجاغري بنا نيست
  پذيريم.  به عنوان شرط متغير تحقق مي

گيريد يعني چه؟ تجسدي را، تبلوري را، تشكلي را كه ذكر  گيريد، عيني كه مي حاال آيا اين تحقق را مادي كه مي
گيريد، نفس جهت فرهنگي شده است، عامليتش يعني  هم ميكنيد يعني چه؟ طبيعي هست كه اگر شما متقوم به  مي

اثر، اثر دار بودن مفهوم اقتصادي هست، نبست به چه چيزي؟ نسبت به انتقال از يك مرحله تكامل به مرحله آخر. يعني 
حالت روحي، در آن اقتصاد اصل هست. در چه چيزي از آن؟ در تكيفش، كيف دارد. و كيفش هم محقق هست تحققش 

اراي اثر است. بنابراين تعريف ملكات، حتماً اقتصادي هستند. ما انسانهايي بنا هست بعداً پرورش بدهيم يك عده هم د
اطالعات به آنها داده بشود يك تمرينهايي داده بشود، يك به اصطالح كارهاي پرورشي روي آنها انجام بگيرد، يك 

ي به آنها داده بشود بعداً اين را به عنوان سرمايه اقتصادي اطالعاتي به آنها داده بشود، يك كارهاي عيني و انضباط
هزار تا از اينها را داشته باشيم،  ١٠و خرده ايي خلبان هستيم. اگر  ١٠٠گوئيم ما داراي  كنيم، مي رويش حساب مي

ري كنيم. بسيار خوب ريسك پذي تا هم داشته باشيم روي آن حساب مي ١٠٠كنيم، اگر  براي تحقق رويش حساب مي
پذيريم. يعني آثار سياست، آثار تعلق، آثار  اينها، چندين برابر، صد برابر كفّار هست، اين را به عنوان تأثير اقتصادي ما مي

كنيم؟ مي گوئيم اقتصاد جنگ هست ديگر.  شود چه كارش مي شدت در تقرب اثرش تحقق خارجي اش كه پيدا مي
توانيم بگوئيم ما اينها را اصالً توي  گذاريم. نمي روي آن حساب مي اقتصاد سياست هست ديگر. كم بودنش، زياد بودنش
ريزيم. از كجا بايد حمله بكنند؟ در چه  كنيم. هيچ برنامه ايي نمي جنگ چون شهادت طلب هستند هيچ محاسبه نمي

  كنيم، هم بخش فرهنگي اش، هم بخش اقتصاديش را. محورهايي؟ حتماً هم بخش سياسي اش را حساب مي
آئيم شما از قلمي كه داشته باشيد يا نداشته باشيد،  آئيم، فرهنگ، اين در سياست بود، در فرهنگ مي لم ميدر ع

كامپيوتر، ماشين، كاغذ يا ميز گرفته تا كيفيت مفاهيم، اثري را كه دارا هست. اينجوري نرم افزار نوشتن اين راندمان را 
گوئيد  بينيد ديگر. همين كه مي اشت، داريد اثر اقتصاديش را ميداشت، اين جور ديگري نوشتند، يك راندمان ديگري د
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اينجوري نرم افزار، اين برنامه را نوشتم اين اثر را داشت براي كامپيوتر، آن نرم افزار ديگر را نوشتم اين جور اثر، اصالً 
اين راندمان را در  معناي نرم افزار چيزي جز يك نظام تناسبات نيست، مفاهيم هم همين طور هستند. اين منطق،

هايي در ديني كه همدلي درش اصل هست، جمع بندي دارد، آن منطق، آن راندمان را در جمع بندي دارد. يك منطق
ذاتش هست تفرق، » تَحسبهم جميعاً و قلوبهم شتّي«اش كارآمدي تفاهم ندارد. يك منطقهايي ديگر در كفر كه ذاتي

گوئيم اين منطق  طور دارد؟ هماهنگ سازي دارد، ولو در نفع دنيايي، خوب ميتنازع سر دنيا، ولي منطقش قدرت چه چ
راندمانش باالتر هست ديگر. منطق مسلمين، منطق اگر شد منطق انتزاعي اگر شد منطق كه موضوعات را مستقل 

 شود ذهنًا، و قدرت كند، خوب طبيعي هست كه هركسي موضوع خودش را درش ممحض مي وجداي از هم نگاه مي
شود، يعني پذيرش غير.  دهد. اگر منطق مجموعه پيش آمد، حاضر به يك انعطافي مي تفاهمش را با غير از دست مي

آيد كه يكي از توصيف  شود، اخالق اجتماعي، كه من بذهن خودم مي داند. اخالقش مي اين پذيرش را خالف توحيد نمي
وحدت رساندن مسلمين هست. همدلي اصل هست براساس هايي را كه ما درباره فلسفه مان داريم، فلسفه منطق به 

شود. وقتي  ديني كه بنيانش بر توحيد هست. ولكن تفكر اگر تفكري باشد كه نتواند به تفاهم برساند، مفاهمه واقع نمي
شود. كه آدم يقين هم دارد كه اينها، تالش  شود. اختالف بين اكابر زهاد هم مي كه مفاهمه واقع نشد، اختالف مي

  كنند كه انانيت اصالً نداشته باشند. مي
خوب اگر اينجوري شد، ما اقتصاد در فرهنگ هم داريم. حتي در مرتبه مفاهيم، آثارش را. اقتصاد در مرحله خود اقتصاد 

د هم كه طبيعتاً داريم، كه اصالً توجه اش به عبارت ديگر حاال بگوئيم، كلمه توسعه تأثير، يا توسعه راندمان، آنهم در خو
شود دانش توسعه تأثير در باالترين حد ممكن آن. توسعه تأثير  اقتصاد طبيعتاً هست. بنابراين بيان دانش اقتصاد مي
اش به چه چيزهايي هست؟ هماهنگي آثار، ابزارسازي يا وسيله حاال تقومش به چه چيزهايي هست؟ عوامل دروني
كند، يعني مديريت، يعني سياست،  ينه برتر. آثار را هماهنگ ميسازي آثار، ايجاد زمينه تأثير باالتر، يعني تسخير زم

يعني سياست در چه چيزي؟ در اقتصاد، كه چطور بشود؟ كه آن را وسيله برتري را بدست بياورد كه تسخير بكند، تأثير 
گوئيد، يعني  نميتان، اندازه حتماً برايش بيشتري را. زمينه ها هم چقدر هست؟ زمينه شما در هيچ كدام از سير تكاملي

خورد در يك بخش باالتر از جامعه. تكامل جامعه به  كنيد به جاي خاصي. البته حد مي تكامل را ابتدائاً متوقف نمي
شود وقتي كه اين عالم دنيايي در كار نباشد. در عالم  بقاءاين عالم ماده دنيا هست. تعريف از جامعه، ديگر عوض مي
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گر نظام واليت. قبلش هم مسلماً هست، در عالم ملكوت هم االن هست بهيك برزخ هم هست، جور ديگري هست دي
  جور ديگري هست. 

تواند بپوشاند كفار را و مسلمان را هر دو را؟  دهيم مي خوب تا اينجا بصورت خيلي عام گفتيم آيا، تعريفي را كه ما مي
ر را نتوانست بشناسد، تعريفمان بد شرط جامعين وصحت تعريفمان چه چيزي هست؟ اگر تعريفي را داديم كه كفا

بينيد.  هست درست نيست. چرا؟ چون مفروض اين هست كه شما اين دو جهت را، هر دو را در عالم تحقق موجود مي
اگر نتواند آن را بخواند، بايد نه آسيب پذيري او را بتواند بخواند، و نه اينكه قوتش را و قدرت حمله اش را به خودتان، 

تواند ببيند. اگر  ا نتوانسته بخواند. اگر محيطش را نتواند بخواند چه عيبي دارد؟ تغييرات محيط را نمييعني محيطش ر
تواند ببيند. تعين خودش را نتواند ببيند  شود؟ خوب تعين خودش را نمي تغييرات محيط را نتواند ببيند چطور مي

افتد، برابر تعريف  . چون اين تعريف به انفعال ميشود؟ معناي اينكه تعريف، تعريف به اصطالح غلطي هست چطور مي
  تواند حد الطرفين را ببيند. پس بنابراين ضرورت دارد شما چكار كنيد؟ كفر را هم ببينيد. كسي كه مي

گوئيم  آيد كه اين معيار صحتي را كه ما مي كنم. ما بنظرمان اينجوري مي ايي را همين جا عرض ميحاال من يك نكته
. دليل شكست برنامه هايشان نسبت به جمهوري اسالمي هم همين بود. اين ها در برنامه ريزهاي اقتصادي كفار ندارند

رسد روي  به نسبت موفق هستند، كه ما تسليمشان شديم. در برنامه هاي كارشناسي به نسبت موفق هستند، ولي مي
كنم  رسند به اينكه اينها مثالً عرض مي يست. ميها، تعريف درستي نيك مطالبي كه آنها تعريفي را كه دارند، آن تعريف

كنند اين  اعتقادشان نسبت به حضرت ابا عبداهللا و عزاداري محرم و صفر، ماه رمضان، طرفداري از رهبر، اينها گمان مي
گويند انعكاس هاي مادي هست. بنابراين طي اين برنامه ريزي درش تحول واقع  ها انعكاس هاي مادي هست. چون مي

شود. اين معنايش اين هست كه نتوانسته منطقشان بشناسد اين طرف  شود، ولي آن تحولي را كه انتظار دارند، نمي مي
گرايي حسي، قدرت تفسير نسبت به همه رفتارها را ندارد، چون ندارد طبيعي هست كه را. معنايش اين هست كه مطلق

ارمان در منطق خودمان هست. كه شدن را به عهده بايد منفعل بشود، ما محيط هستيم و براي آنها. ما مشكل ك
نگرفتيم و به بودن بسنده كرديم. اگر اين را نداشتيم آنها به هر نسبتي كه ما بدليل عمل به مناسك دين، شدن الهي 

كنيم، به همان نسبت  كنيم كه در منطق صوري قابل تعريف هم نيست. ما تبعيت از وحي به نسبتي داريم مي پيدا مي
شود، آنها غالب برما نيستند. به عنوان يك  شود، به آن نسبتي كه شدن اسالمي محقق مي اسالمي محقق ميشدن 
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معماي الينحل براي مديريت جهاني طرح شده است خيلي خب پس بنابراين معيار صحت تعريف خودمان را به چه 
  چيزي بيان كرديم؟ قدرت جامعيت. 

مي و غير اسالمي طرح كنيم، بيان كرديم. شد دانش توسعه تأثير، اين دانش حاال اقتصاد در اصرف نظر از اينكه اسال
توسعه تأثير، حتماً در خاطر مباركتان هست كه، هم اقتصاد را در مرحله بسيار كوچك فعاليت فرد، هم گروه، هم 

ه بكند. يعني به عبارت تواند مالحظ سازمان، هم خانواده به عنوان يك نظام، هم سازمانهاي غير دولتي و هم دولتي، مي
ديگر بعد شد توي كليه عناصري كه صحيح هست در جامعه بكار برود چه انساني باشد، چه سازماني باشد، چه ابزاري 

  باشد، چه منابع طبيعي باشد، در همه جا هست. 
  آيا طبقه بندي هم در آن الزم داريم؟ غير از طبقه بندي مكتب، علم، اجراء؟

خورد مكتب، علم، اجراء هست يا طبقه بندي اولي آن چيز ديگري هست؟ بنابر بياني كه عرض  ميطبقه بندي اولي كه 
شد به عنوان بعد جامعه، اقتصاد در يك جا بايد حتماً طبقه بنديهايش با طبقه بندي هاي جامعه مشخص بشود. كجا؟ 

صرف نظر از اينكه » آثارش«كنيم،  مي را نگاه» موضوعات فعل«كنيم،  را داريم صحبت مي» فعل موضوعاً«آنجايي كه 
بينيم. حاال آيا اين دامنه خيلي وسيعي را باز كنيم در  مال اسالم باشد يا غير اسالم باشد. خود اقتصاد را داريم مي

گوئيم شما به نظرتان  آئيم پائين، مي بحث؟ بگوئيم جدول جامعه قرار بگيرد با يك مرتبه از آن باالي باال، شديد مي
خواهيد برنامه كه يك بخش از اقتصاد هست، هزينه و راندمان بكنيد خدمات اقتصادي دولت را، به  د، وقتي ميآي مي

گوئيد اين بودجه بندي، بودجه بندي درستي بود، به توسعه  دهيد؟ بعد مي يك جامعه، به چه كساني هزينه مي
د؟ در چيزي هم هست از چيزهاي جامعه كه كش كشد يا بودجه بندي غلطي بود به توسعه اجتماعي نمي اجتماعي مي

شما به گونه ايي هزينه خرج نكنيد؟ چه براي به نظم كشيدنش، چه براي حضور جدي فعال در آن داشتن. يعني مثالً 
الگوي توليد، الگوي توليد البته، نه خود بخش هاي را كه دولت توليدش را بعهده دارد، الگوي توليد نبايد محاسبه 

د؟ يعني تأثيرش توي توسعه تأثير نبايد ديده بشود؟ الگوي توزيع، الگو غير از كارخانه ها هست! دستور اقتصاديش بشو
العمل براي اينكه كارخانه ها را چه جوري درست كنيم با چه ظرفيتهايي با چه قوانيني نرم افزاري اجتماعي، چه 

تواند حضور  ي توليد، الگوي توزيع، الگوي مصرف ميكنيم. الگو نيروهاي روي آن كار كنند، الگويش را داريم صحبت مي
  نداشته باشد؟ سريع بيائيم بيرون. 
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حضور نداشته باشد، يعني وزارت امور » جهاني، بين المللي و ملي«توانيد بگوييد موازنه ارزي و رابطه اش با بيرون،  مي
د در اينجا اقتصاد را شما در عموميت به توانيد بگوئي خارجه هزينه كردنش اقتصادي هست يا اقتصادي نيست، آيا مي

بريد. عموميتش عام هست در همه  بريد كه كفار بعنوان پايه، ولي شما به عنوان بعد بكار مي همان مقدار بكار مي
دانيد؟ در خود اقتصاد.  دانيد. در چه چيز متغير اصلي اش مي موضوعات، ولي در همه موضوعات، متغير اصلي اش نمي

صيصي، در سياست هم شما تخصيص داريد و بايد اقتصادي هم تخصيص بدهيد. در فرهنگ بايد سرفصل هاي تخ
اقتصادي تخصيص بدهيد. در اقتصاد هم بايد اقتصادي تخصيص بدهيد. ولي توي آنها درعين حالي كه اقتصادي 

گوئيد با ياست هست ميتا كار كه در س ٥دانيد. يعني بين  دهيد، متغير اصلي آن دستگاه را اقتصاد نمي تخصيص مي
دهد، به ميزاني كه براي من تحرك قائل  دهد، بعد فرهنگ دستور مي حفظ متغير اصلي آن كاري كه سياست دستور مي

هست اين بخش اولي هست نسبت به آن بخش. اولويت نسبي دارد، يعني حضور نسبي در خود تبعيت دارد در تعيين 
بيشتر، حضور به اصطالح اصلي دارد، در خود اقتصاد. پس ما كتاب برنامه و  اولويتها. البته حضور نسبي اش در فرهنگ

بودجه دولت را بدون سرفصل هاي جامعه در بيرون، داخل و ارتباط و امثال ذلك نداريم. همه اش را هم از ديد اقتصا، 
دانيم ولي در بخش هاي  يدانيم، اقتصاد را تابع م بينيم هر چند متغيركل را سياست مي كنيم، اقتصادي مي نگاه مي

 ٨الي  ٧دانيم. وصلي اهللا عليه و آله.  كنند، اصلي مي اقتصادي كه مسئوليت توسعه تأثير را، به خود تأثيرِ تأثير بيان مي
  دقيقه وقت داريم اگر سوالي باشد .
طبيعتاً اقتصاد را واژه  خواهيم تفاوت بگذاريم يا نه؟ االن توي مجموعه ايي كه داريم س: بين علم اقتصاد و اقتصاد مي

  اقتصاد را يك چيزي فراتر از علم اقتصاد تعريف كرديم؟
  ج: حتماً

  كنيم ما مثالً بگوئيم كه  كنند علم، اقتصاد را تعريف مي س: معموالً تعريف كه مي
لم را، كنند، مثالً علم اصول، در حقيقت خود يك آگاهي داريم ع ج: يا اينكه علم را به موضوعش هميشه تعريف مي

  اضافه شده به اصول، مضاف اليه اش اصل در تعريف هست. يعني
گوئيد توسعه تأثير، يعني تعريف اقتصاد چيزي هست كه بررسي توسعه  س: همان، يعني اينكه ما فرضاً اينجا كه مي

  كند. كند، ولي علم اقتصاد معادالت اين قضيه را بيان مي تأثير را مي
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زشهاي كيفي اش را بگويد، اجراء هم به اصطالح تطبيق آن را به عينيت و بگويد حاال اين ج: بله كه مكتب اقتصاد هم ار
  را چه كارش بكن. تا توسعه تأثير پيدا بشود. 

خواهيد تفاوت تعريف اقتصاد در دستگاه  س: مسئله دوم اينكه ما متوجه نشدم، البته ابتداي صحبت شما به نظر آمد مي
بفرمائيد. آخر ار جمعبندي تان اين شد كه ما تعريف شامل و جامعي را انجام داديم كه  خودمان با دستگاه غربي بيان

شايد مورد نظرتان اين بوده كه تعريف ما همين تعريف جامع هست و بايد جامع باشد؟ آنوقت با اين ويژگي اگر ما به 
در ماهيت تعريف اقتصاد تنها تفاوتي  اين عموميت معنا كنيم كه دانش اقتصاد، دانش توسعه تأثير هست آنوقت طبيعتاً

  كه با آنها ايجاد كرديم، همين ايجاد اختالف منزلت.
  ج: متغير اصلي هست آنها در نظر آنها متغير اصلي هست.
  س: يعني در اصلي قرار دادنش و قرار ندادنش، تفاوت شد.

خواهيم.  الم دنيا هم تكنولوژي برتر را ميج: بله يعني اساساً هم همين هست. يعني ما هر دو دنبال تكامل هستيم. در ع
اگر مثالً گفتيم در صنعت هم من باب مثال اگر همچنين چيزي گفته شد، گفته شد كه تمام انرژي هاي عالم ماده در 

گيرد، يا تشعشع هست، يا تموج هست يا تشكل هست. و گفتيم هيچ چيزي هم خالي از اين سه تا  اين سه دسته جا مي
گوئيم مال سه بعد هست و گفتيم هرچه بيشتر نزديك به تشعشع بشود قدرت باالتر  ين يايي را كه مينيست. يعني ا

بيند، گوش من  هست. و گفتيم همه چيز هم ارتباط به اينها دارد. يعني چشم من حتماً به تشعشع ارتباط دارد و مي
باط دارد حواس من اينجوري هست تا كليه هم حتماً به تموج ارتباط دارد حواس من،دست من هم حتماً به تشكل ارت

چيزهايي را كه مالحظه كنيد اين استكان، اين هم خودش متشكل به يك شكلي هست، متكيف به يك كيفيت خاصي 
آيد استكان ثابت هست، هم حتماً تموج در درونش هست، بيرونش هست، ارتباط به  هست به اصطالح در نظر مي

م، بگوئيم آن ابزاري كه قدرت تسخير تشعشع دارد، اولين ابزار هست، به هر نسبت كه تشعش دارد. كارآمدي آن ابزار ه
ـ سطح دومش كه در تموج حضور داشته باشد، سطح سومش اينكه توانسته باشد در  ٢در انجا حضور داشته باشد. 

كند، اگر موج  ارد كار ميبرد، يعني به اصطالح برون ملكولي د بريد، دارد شكل را مي تشكل. يعني اگر اره هست و مي
  تواند حضور داشته باشد، اگر اشعه هست بايد از آن هم بتواند جلوتر برود. تواند بفرستد، دارد در درون ملكول مي مي

آيد خود علم، آيا موضوعاً علم موجودي  آيد بذهن مي حاال اين خارج از بحث هست ولكن به عنوان مثال بذهن مي
تواند پبدا كند در جاي ديگر و مجراي جريان اختيار بشود؟  ج هست تا حضور ميهست از نوع تموج، كيف تمو
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تواند ببرد در كنه شئي. يا اينكه اگر بگوئيم مثالً  گوئيم نوعش از نوعي هست كه اختيار را مي گوئيم آينه هست، مي نمي
آن اصابه كند از نوع تشعشع گويم تفكر، به حضورتان كه عرض كنم، كه نوعش از نوع تموج هست اگر ايمان به  مي
شود. حاال وارد به آن  مي» ظلمات بعضها فوق بعض«كند اگر نوراًنيات پيدا نكند،  پيدا مي» نوراً نيات«شود. يعني  مي

بحث نشويم، قصدم از اين هست كه هر كيفيتي را، اينكه مثال زدم براي اين نكته هست، هر كيفيتي را هر جا ببينيد، 
ئل هستيد، فرهنگ قائل هستيد، سياست قائل هستيد. نه اينكه فقط كيفيت هاي مثالً به اصطالح اقتصاد برايش قا

  مادي به اين معنايي را كه به اصطالح، مشت پركن باشد، لقب به اصطالح اقتصاد بدهيم. (سالم عليكم).
طه با اينكه اقتصاد را بعد بگيريم س: سؤال بعدي در رابطه با همين بود ما مشابه همين بحثي را كه االن فرموديد در راب

گوئيد اقتصاد،  يا بخش بگيريم، در بحث مدل فرهنگي هم داشتيم خوب طبيعتاً ازنظر مبنائي همين جوري كه مي
  فرهنگ، سياست،

  ج: بايد بعد بگيريم.
ر واقع وقتي شود ما د س: بايد بعد بگيريم منتهي بعد گرفتن آن يك الزمه ايي دارد و آن اينكه نتيجه اش اين مي

خواهيم اقتصاد جامعه بررسي يا آن كسي متولي اقتصاد جامعه هست بايد كل جامعه را از بعد خودش تصرف كند،  مي
  يعني كليه موضوعات اجتماعي از موضع اقتصاد موضوع تصرف او است.

  تصادي باشد.گوئيد به اصطالح توي برنامه اق ج: به همين دليل هم من مثل برنامه را زدم گفتم اينكه مي
گنجد، تعاريف موجود درست هست كه برنامه همه  س: حاال ببينيد برنامه هم كه االن هست باز در تعاريف موجود مي

كند، ولي به هزينه تخصيص منابع در بخشهاي كار دارد ولو اينكه اين تخصيص منابع در اين كه  بخش ها را چيز مي
دارد، يعني در سياست خارجي اثر دارد، در امنيت ملي اثر دارد، در غير  رابطه با تركيه چه جوري باشد يا نباشد اثر

  ذالك اثر دارد. ولي وقتي كه 
  ج: يعني بيرونف يعني حضور اثر اقتصاد را در بيرون خودش به اصطالح.

من برد،  گويد چه افعالي چه چقدر هزينه مي دهد مي س: بله اين حضور دار ولي آنكسي كه تخصيص بودجه دارد مي
  هزينه اش را چقدر بدهم يا ندهم؟

نفر هست در  ٤٠٠گويد من تعداد كارمنداني كه دارم  آيد مي ج: من يك سوال دارم از شما، وزارت امور خارجه مي
 ٤٠٠٠٠٠نفر هست. اگر مجموعه افراد من بشود  ٤٠٠٠گويم  كشورهاي مختلف، مجموعه افرادي را كه دارم مثالً مي
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زنم، واقعاً احتماالت مختلف و گمانه هاي مختلف  هاي مختلف ميگاهشود. پژوهش خيلي باال مينفر من راندمان سياسي 
به جوري كه هر سفيري هر كجا كه هست، هر چه كه بناء هست، برود فردا شب صحبت كند، همه چيزش نسبت به آن 

ص، چرا توي اولويت ها قبول دهند به او تخصي شود اقتصادي نيست چرا نمي ملت ديده بشود، چرا به او گفته مي
  شود حرفش؟ نمي

  س: اين هم براي اينكه در يك جائي بايد توازن بين اقتصاد و سياست مالحظه بشود؟ 
تا بدهيم به وزارت امور خارجه،  ٤٠٠٠٠ج: خدا رحمتت كند، يعني اينكه يك منابع محدودي شما داريد اگر بنا باشد 

  شود كه. او هم يك سقف را، نميوزارت برق هم بيايد يك چيزي بگويد كه 
خواهيم چه كار كنيم االن در  خواهم مشخص بشود كه ما مي كنم براي اينكه مي س: ولي االن اين را كه عرض مي

گيرد، يعني حتي با وجود اينكه اين  كشور و شايد در دنيا هم اينجوري كه تقسيم كارها، تقسيم موضوعي انجام مي
كند،  گيرند كه وزارت اقتصاد دارد كار وزارت امور خارجه را مي اين حرف را بمعناي اين نمينحوه تأثير وجود دارد، اما 

زند اين مقدارش پذيرفته هست وليكن موضوع كار او يك موضوعي  زند، اينهم به او قيد مي گويند او به اين قيد مي مي
  هست و موضوع كار اين هم يك موضوعي هست.

كنيم به عنوان حد اوليه را  كنم بگوئيد به عنوان حد اوليه، قبول مي لب برخورد ميج: من يك جور ديگر به اين مط
آئيم يك  بشناسيد، ولي يك حكمي هم برايش معين كنيد، حكم اوليه مان هم مشخص بشود. بعد براساس اين مي

كنيم.  بيان مي گوئيم گرايش اقتصاد به اقتصادي بودن خودش هست، سطر سوم را شويم، يعني مي انشعاب قائل مي
حضورش در عامليت قبول داريد، حضورش در فرهنگ هم قبول داريد، در بخش خودش، درون بخشي كه آنها را 

دهيد اينجوري نيست كه از حد اول، هيچي نگرفته باشد،  بيرونش فرض كنيد، حد دوم را بدهيد به ما. حد دوم كه مي
توسعه اقتصادي را كه داديد براي كل جامعه، حدود توسعه اقتصاد گوئيم بگوئي كه حدود كالن را هم، حدود  مثالً مي

براي خود اقتصاد هم بدهيد. آنوقت در توسعه اقتصادي حتماً شما بايد يك چيز ديگري بگوئيد، يعني توسعه بخشي را 
ا االن اين را هم گوئيم، يعني بايد اقتصاد درش اصل باشد. بعد درون هم باز بيائيد. پائين تر بگوئيد م ديگر داريم مي

خواهيم خرد اقتصادمان چه چيزي هست؟  خواهيم. كالن اقتصاد ما چه چيزي هست؟ بعد بگوئيد باز اين را هم نمي نمي
آوردم؟ ما تعريف اقتصاد را در چند سطح انجام داديم، سطح اولش جامعه، سطح دومش بخشي  چرا اين سير را دارم مي

گوئيم چه موضوعات و مسائلي دارد مكتبي كه ما داريم،  سومش كه شده حاال ميسطح » توسعه، كالن، خرد«از جامعه، 
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فعالً همين رساله ايي كه هست. چه چيزهايي را دارد؟ برگرديد بيائيد از آن كالن را استنباط كنيد اجماالً، تخميناً، نه 
ك علم اصول داشته باشيم، برويم از خود دين. براي استنباط اوصاف كالن و توسع از دين بايد چه كار كنيم؟ بايد ي

آئيم سراغ همين قدر اطالعاتي كه در اختيار داريم. بنابراين من  سراغ مكتب. به جاي اينكه برويم سراغ مكتب. مي
پذيريم كه در مرحله حد خودش را بيان كنيم و بيائيم پائين. آنوقت آن مشكل  آورمش تا خرد. حدودش را هم مي مي

  شود. شود در عين حال منطقي بودن كار هم حفظ مي شما كامالً برطرف مي
فهميدم، وليكن بحث اين هست كه ما بهر حال در كار اقتصادمان چيزي كه  س: من اين قسمت اخير را كامل نمي

خواهيم به تصرف خارجي برسد، مجبور هست بخش بشودف  گوئيم، اقتصاد متولي اش هست، براي وقتي كه مي مي
تا  ٥٠٠تا اينجور  ١٠٠تا اينجوري  ١٠٠٠گوئيد در اين  كنيد مي شما عمقي تفكيك مي حاال اين بخشي شدن يا

تا من يك وظيفه در ١٠٠تاست منتهي اين  ١٠٠گوئيد موضوعات جامعه  كنيد. مي اينجوري يا برشي اين كار را مي
بزند، اين آخر كار كه دفتر، من كاغذش را بايد درست بكنم او جلدش را بايد درست او هم بايد بيايد منگنه اش 

خواهيد بگوئيد تو متولي اقتصاد هستي، يعني متولي يك كارخاصي و وظيفه خاصي دارد، موضوع تصرفت هم يك  مي
توانيم مرتباً همين جوري بعدي به  خواهد بيايد به تصرف خارجي به انجامد نمي چيز خاصي هست اين ديگر وقتي مي

بريم مرتباً داخل را در آن پيش ببريم ولو به  م و تا هر جامعه پيش ميمعناي اين تموجش را بقول شما حفظ كني
  دستگاه كنترل وسيع مان ممكن هست اينجوري باشد. 

آئيم عرض كنيم،  ج: يعني در بهينه اش بايد حتماً به او برخورد كند، فرق بين بهينه، آنوقت اگر از اين جهتي كه مي
كنيم ديگر بهينه اش را  وانيم انجام بدهيم. اگر بخواهيم بگوئيم برشي قطع ميت آنوقت ما خوبي و بدي، بهينه كردن، مي

  توانيم ببينيم. نمي
شود ولي اين طرف هم آخر كار بيك معنا، بايد مجبوراً بپذيريم كه اقتصاد به يك چيز كار  س: بله نفي آنطرفش نمي

  دارد و يك موضوع تصرفي كار دارد.
ي هست، در يك موضوعي تبعي در توي يك موضوع فرعي و در يك موضوع ج: يعني در يك موضوع حضورش اصل

  تبعي هست.
  گويد هر سه سطحش هست، يا سطح اصلي اش؟  س: آنوقت آنچيزي كه خودش متولي اش هست آيا مي
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ج: مثالًكل اقتصاد براي سياست جز زمينه چيز بيشتري نيست، زمينه نظام قرب هست، بستر قرب هست. ولي براي 
توند كار كند، فرهنگ هست و كيفيت اصالً معناي  امكانات و كيفيات ابزار هست، كيفيت نباشد كه فرهنگ نميفرهنگ 

  توازن، نسبت، تناسب بدون كيفيت محال هست. 
  س: بعد از اين تعريف قدم بعدي چيست؟

در كل جامعه بود اقتصاد در تر، بگوئيم. اقتصاد حاال ج: قدم بعدي همين كه بيائيم اين تعريف بياوريم در سطوح پائين
اقتصاد جامعه چيست كه اصلي هست درش، بعد از آن بايد بگوئيم اقتصاد تعريف توسعه اش چيست، كالنش چيست؟ 
خردش چيست؟ كل اينها هم وصفي دارد، هم مضاف و مضافه اليهي. بايد اول وصفي هايش را تمام بكنيم يعني در 

  شود بعد هم بايد با اضافه تمام بشود.  الحظه ميآئيد وصفي يك بار م خود خرد هم كه مي
»و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين«  





  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ٥جلسه 
٢٥/٥/٧٨  

   ٠٤١٢ – ٣٥٩٢كد بايگاني: 
  حجت االسالم والمسلمين حسيني: بسم اهللا الرحمن الرحيم ـ بفرماييد.

قتصاد صحبت فرموديد، اقتصاد را در جامعه معنا فرموديد كه بنظر ما حجت االسالم پيروزمند: جلسه قبل در تعريف ا
پوشاند و يك مقايسه  اقتصاد دانش توسعه تأثير هست و بحث اينكه چگونه اين تعريف ما، تعريف مادي از اقتصاد را مي

م در متغير اصلي و ايي هم بين جايگاه اقتصاد در جامعه ما و جايگاه اقتصاد در جوامع مادي فرموديد و فرق مهمش ه
فرعي بودن، اين دو هست. بعد از اين فرموديد اين تعريف كه انجام گرفت، تعريف اقتصاد در جامعه بود. تعريف در 

گيرد كه خود اين را هم  اقتصاد و تعريف سه سطح توسعه، كالن و خرد در اقتصاد در دستور آينده بحث قرار مي
شود معنا كرد براي اين سطح توسعه، كالن  شود كه مضاف و مضاف اليه مي فرموديد باز در دو سطح وصفي و عرض مي

كند، يعني باز موضوع تعريف اقتصاد  و خرد. طبيعتاً بحث اين جلسه بنابه اين فرمايشتان در اين مورد ادامه پيدا مي
سه سطحش كه در شود يا اقتصاد در اقتصاد و اقتصاد در  خواهد بود. منتهي تعريف اقتصاد يك مقدار خردتر مي

  خدمتتان خواهيم بود.
ج: بسم اهللا حاال اگر ما اينجوري قائل باشيم كه سياست و فرهنگ و اقتصاد، سه بعد جامعه هستند و در هم ضرب 

وصف در يك سطر يا اينكه به حضورتان كه عرض كنم  ٩شوند، طبيعي هست كه ما حاال سطر اولي بگوئيم يعني  مي
تواند  تا هست. اين بايد موضوعات سياسي باشد، هرچند مثالً موصوف دومش هم مي ٩هم بلوك اول بگوئيم كه باز 

تواند  خواهم موصوف دوم حتماً سياست هست، موصوف اولش مي اقتصاد هم در بعضي از جاها واقع بشود. معذرت مي
اقتصاد اقتصاد «يا » استاقتصاد سياست سي«تواند اقتصاد واقع بشود، يعني مثالً  اقتصاد واقع بشود، وصف هم مي

سطر سوم يا بلوك سوم اقتصاد خواهد بود،  ٩سطر دوم طبيعتاً فرهنگي هست  ٩تواند واقع شود، و لكن مي» سياست
سياست فرهنگ «كند، يعني وصف اولش ممكن هست سياست باشد و  كه ديگر كليه عوامل دروني اقتصاد را مطرح مي
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باشد، يعني در اينجا موصوف دوم حتماً اقتصاد هست. و » سياست سياست اقتصاد«ا مثالً باشد من باب مثل ي» اقتصاد
تا را بپوشاند، نبايد چيزي از آن را خارج بماند. پس  ٩شود. چيزي را كه بايد بگوئيم بايد حتماً اين  بار هم تكرار مي ٩

دووصف قبلش سياست و فرهنگ و بنابراين يك مجموعه عناويني هست كه اين عناوين موصوف دومش اقتصاد هست. 
اقتصاد بگونه هاي مختلف تركيب شده است. حاال اگر يك همچنين چيزي باشد، يعني چه؟ يعني از انگيزشهاي 

سياست سياست «شود  كه مي» انگيزشِ انگيزشِ اقتصادي«گوئيد محور هست يا  اقتصادي كه رنگش من باب مثل، مي
توانيم هرگز بگوئيم كه تحريك و  ، همه اينها بايد در اقتصاد باشد. بنابراين نمي»اداقتصاد اقتصاد اقتص«تا ». اقتصادي

  توانيم بگوئيم، جزو مباحث اقتصادي نيست.  انگيزه جز مباحث اقتصادي نيست، كما اينكه فرهنگ را نمي
اثرش در پايان اقتصادي حاال اين تفكيك كردني را كه داريم، در حقيقت روي عوامل اجتماعي مؤثر بر توسعه تأثير كه 

انساني اجتماعي، ابزاري اجتماعي و «هست، تأكيد دارد. همين جوري كه روي، عوامل ابزاري يك اجتماع، يعني 
شود، ثانياً با تأثير مادي، معنايش اين هست كه  يعني اوال با وصف جامعه مالحظه مي» مقدورات طبيعي اجتماعي

توانيم بگوئيم كه ما  برد، جزو بخش اقتصادي هست. بنابراين هرگز نمي  ميعوامل اجتماعي كه تأثيرات مادي راباال
اقتصاد را ازش تغيير مفهوم سود را، معنا ندارد انتظار داشته باشيم. چرا بايد تغيير معناي سود، و تكامل معناي سود، 

تأثير عيني به انجامد. به اين شود، بايد به نتيجه عيني بانجامد. يعني به  درش طرح بشود، ولي هرگونه طرحي كه مي
تواند معناي اقتصادي داشته باشد. پس بنابراين اگر گفتيم سود در رشد كمي، افزايش كمي قدرت خريد  شرط مي

هست و در يك مرحله هم گفتيم كه كيفي اش هم افزايش گستردگي، تنوع هست، تنوع تأثير هست و يك جا هم 
كنيم، سرمايه گذاري در اينها،  زوماً اينجوري نيست كه وقتي اينها را بررسي ميشود. ل گفتيم تغيير در مقايس تأثير مي

معناي اقتصادي بودنش اين باشد كه در يك دوره مالي معين، تعريف شده به اصطالح سود مشخص كمي، يعني قدرت 
توانيد بازار يا  حتماً مي ميليون درصد هست. توي گسترش ١١٠ميليون كه آورديد،  ١٠٠خريد را باال ببرد. بگويند مثالً 

توسعه بدهيد وتنوع را باال ببريد و اين تنوع باال بردن، امكان دارد ابتداي كار، مقارن با زيان به معناي كمتر شدن سود 
انجامد به اصطالح مصرف اضافه تر، گردش سريعتر،  كمي، قدرت خريد هم در كوتاه مدت باشد، ولي در بلند مدت مي

برد، كما اينكه معناي. پس بنابراين يك سرمايه  ض كنم كه افزايش بيشتر، نرخ افزايش را باال ميبه حضورتان كه عر
گذاري كوتاه مدتي داريم كه سود درش كامالً مشخص هست. سرمايه گذاري دراز مدت كه بهترين نوعش، تنوع، 

سرمايه گذاري در آن حتماً مقرون به  افزايش كثرت هست، اينها ايجاد بازارهاي جديد، نيازهاي جديد هست كه ابتدائاً
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شود دراز  شود ميان مدت، مي سود نيست، ولي در دراز مدت مقرون به سود حتماً هست. سرمايه گذاري مثالً حاال مي
مدت اسمش را برد. سرمايه گذاري در تغيير مقياس يعني تكنولوژي، گاه حجمش نه زماناً مشخص هست، غير از بهره 

شود تا اينكه دست يابي بشود بيك مطلب. يعني الاقل در دومي  اهي مدتهاي مديد خرج ميوري و تنوع هست، گ
شود، معين كرد، نرخ پيدايش يك بازار را، يك پيرمردي بود ما در گنبد كه بوديم مدت كوتاهي آنجا، گفت كه، من  مي

دت هست. گفت آقا قند و چايي سال عمرش تقريباً بود، گفتم كه تو چه چيز عجيبي يا ١٢٠به او گفتم كه مثالً 
دادند مصرف بكني شش ماه ديگر هم  دادند، همين جوري قسطي، حاال مي آوردند از طرف روسيه و اين را مي مي

دادند، قند مارسلي و فالن و اين  دادند. قند را مي دادند. خيلي هم ارزان مي آوردند مي خوردند مردم، باز مي مالشان را مي
خورند اول كار.  دادند. چيزي مردم به حضورتان كه عرض كنم كه نمي ك من يك قرآن، چايي را ميدادند ي حرفها، مي

دانستند چه كارش بكنند، بعد يواش يواش، البته با قوري و استكان و نعلبكي همه  دادند، نمي اول كار، به هر طبعي مي
رست بكنند اينها كم كم شروع كردند چيز. يواش يواش به عنوان يك چيزي كه خوب يك ظرفهاي مخصوص دارد، د

گفت من يادم هست كه چهار الي  درست كردن خوردن، بعد پسنديدند مردم بعد از مدتي، ديگر كم كم طول كشيد مي
بردند بعد ما رفتيم خدمت حضرت رضا ديديم آنجا چقدر گران هست چايي و قند و  آمدند جنس مي پنج سال اينها مي

خواهند بعد اين كسي كه آمده بود، پيله وري كه آمده بود  ن قيمت نيست، پولش هم نقد ميصحبت از اينجوري و به اي
آورد. من گفتم بنده خدا اين چايي و قندها را اينجا مفت ندهد برو مشهد بفروش گفت چطور؟ آورد و قند مي چاي مي

خورند مجاني، گفت نه حاال  مردم مي دهند خيلي همگران هست اينجا همه مال شما را دارند گفتم كه آنجا پول نقد مي
گويم بعداً گفت گذشت چند سالي، بعد آمد نرخ را باال برد، مردم هم عادت كردند و ديگر اصالً به  باشد سرّش را بتو مي

گرفت. گفتم چه چطور شد؟ گفت آن مدتي كه ما مفتي  كرد و نقد هم پيشاپيش پولش را مي اصطالح ارفاق نمي
شود قبل از اينكه بابا بگويد  د، براي اينكه عادت بكنيد، وقتي كه صبح بچه از خواب كه بنلد ميخوردي داديم مي مي

بريم. در تنوع اساساً همين طور هست. تنوع ابعاد نياز جديد هست، هزينه  بگويد، چايي آنوقت قيمتش را باال مي
دش كردند، آنوقت در تنوع حتماً بدانيم كه اختراع تبليغاتي دارد. اول اينكه سرمايه گذاري براي خود تنوع دارد، كه ايجا

شود  شود. در تنوع مي واقع مي» اكتشاف«نيست، تنوع در بهره وري از اختراع هست، بخالف اينكه در تغيير مقياس، 
كشد، چقدر  شان، چقدر طول ميمالحظه كرد كه عادتها در يك جامعه سرعت پذيرش متناسب با وضع تنوع گرايي

خواهد؟ متناسب با جوامع مختلف هم مختلف هست. بعد ميزاني را  خواهد يك هفته مي واهد، شش ماه ميخ تبليغ مي
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كه بايد براي مصرفي شدن، يعني آمدن به پذيرش اجتماعي، دانسته شدن، جاي گرفتن، در وضعيت چشائي، بينائي، 
هاي مختلفي كه، درجه مختلفي كه، مرتبهكشد؟ اينها متناسب با كالسهاي  بويايي، حتي در ابزار كار، چقدر طول مي

شود پس  شود شناسائي كرد و بر آورد كرد. بعد زمان داد. مي شود تنظيم كرد، مي هاي مختلف كه براي جوامع مي
شود، تنوع در بهره وري كثرت داد چقدر كثرت داد، از آن چيزي كه كثرت داديم چه  معين كرد كه در چه زماني مي

ه جوري برسانيم به بازار، ايجاد بازار بكنيم، چه جوري به اصطالح برسد به مرحله سود دهي. اين جوري تبليغ كنيم، چ
گوئيم در خود اقتصادي  تواند باشد. كه عين همين هم در تحقيقات بعداً در جاي ديگر مي از اول و آخرش معلوم مي

  بودن تحقيقات هم، وقتي در اين سطح باشد، قابل محاسبه هست.
خواهم تغيير در مقياس سرعت، دقت  خواهم تغيير در مقياس توليد بدهم. مي گوئيد مي رويد، باالتر مي ينجا ميولي از ا

خواهم مقياس را عوض بكنم كه كليه ساختارها بهم بريزد، اين عالوه اينكه كه ابزار  و به اصطالح انضباط بدهم. مي
تحول، غير از منطق نظري مجموعه سازيش هست، عالوه بر  منطقي الزم، ابزار اجرائي الزم، يعني منطق عيني، منطق

رسيم، اين مقابل تعيين  اينكه همه آنها را، سازماندهي، همه چيز الزم دارد، تازه اينكه ما حتماً به تغيير مقياس كمي مي
حدود نيست رسيم. يعني اينكه م توانيم سرمايه گذاري بكنيم تا برسيم. اين يقيني هست كه مي نيست به سادگي. مي

تواند (علم تدريجي الحصول)  انرژيهاي طبيعي و آنچه كشف شده هست، اين يقيني هست. چون علم ما هرگز نمي
رسيم حتماً درش بايد بپذيريم جهت را، خوب حاال  برابري يك به يك داشته باشد با كليه قدرت ها. ولي اينكه كي مي

رش بايد بپذيريم جهت را. خوب حاال آيا هيچ سود ندارد يا اينكه يك رسيم حتماً د آيا هيچ سود ندارد يا اينكه كي مي
آيد. يعني يك ابتكاراتي، يك اختراعاتي، يك محصوالت جزئي در كنارش  به اصطالح چيزهاي ساده ابتدائي از آن در مي

زمان بندي باشد  تواند براحتي قابل كنيد كه تغيير در مقياس هست، آن نمي هست، ولي آن چيزي را كه برايش كار مي
در پژوهش، به اصطالح در تغيير مقياس. اگر سطح پژوهش رفت به عالي ترين سطح يا آنوقت بايد يك قانوني را 

  بپذيريم.
شود. چه تغيير در مقياس به  شود، كليه ساختارها عوض ميالبته يادمان نرود كه تغيير در مقياس وقتي پيدا مي 

تكامل اقتصادي تغيير پبدا كند چه تكامل فرهنگي تغيير پيداكند، چه تكامل «ر اصطالح سرعت و دقت، به عبارت ديگ
تغيير در مقياس اگر واقع شد، تعاريف حتماً بايد عوض بشود، تعاريف كه عوض بشود، نظامات » سياسي تغيير پيدا كند
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كه ساختارهاي و خصلت آن، يعني احكام نظري محض آن بايد بشود احكام نظري محض كه عوض شد معنايش اين
  شود. عيني و روابط اجتماعي اش عوض مي

ماند جهت هست. خوب حاال ممكن هست كه كسي در اينجا در پرانتز در پاورقي، در حاشيه  آنچه كه در آن ثابت مي
شود نه حقوق خرد در صورتي كه عوض نشود، هر چيزي كه عوض  بگوئيم كه حقوق خرد، همه خصوصياتش عوض مي

  شود.  شود، يعني محتوي، يعني مفهوم، يعني تأثيرش در پروزش عوض مي رآمديش عوض مينشود، منزلت كا
خوب اگر اخالق، يعني تعبد، يعني انقياد، فضاي حاكم باشد، بايد تغيير مقايس در اخالق واقع بشود، يعني در تسليم 

رهنگ، بعدش اقتصاد. پس متغير بودن. آنوقت بايد افكار و اعمال، يعني سياست اگر عوض بشود، رتبه اول، بعدش ف
شود در اينجا كه اقتصاد هستيم از  تكامل تاريخ اگر سياست شد، يعني اخالق شد، تكامل، تكامل الهي تعريف مي

  پاورقي آمديم توي متن. 
ل يابد، مث مفهوم سود و باال رفتن تأثير را برايش سه سطح قائل شديم، تأثير گاهي در يك دوره زماني خاص افزايش مي

اش، پارسال صد هزار تومان گوئيم تأثيرش، يعني قدرت خريدش چه طور شد؟ سرسال مالي ساالنه، مثل يك شركت مي
ميليون دارد. علم اقتصاد مأمور چه چيزي هست؟ مأمور اينكه، اين ورودي و  ١١٠داشت يا صد ميليون داشت امسال 

چه كار كند؟ در يك دوره خاص مالي كه بصورت انتزاعي، خروجي را جوري تنظيم بكند و گردش عمليات را، كه بتواند 
شود، يعني برابر با يك تغييرات ثابت طبيعي، وضع شد، يك افزايش كمي را نشان بدهد، باال رفتن  انتخاب دوره مي

ماه، يك سال. كاري كه اقتصاد خرد  ١٢تأثير را نشان بدهد. آن امور طبيعي كه تكرار مساوي دارد چه چيزي هست؟ 
دهد، علم تنظيم رفتارهاست، علم تنظيم خريدها هست،  كند؟ در گردش رفتارها را، جوري نظم مي كند چه كار مي مي

ها هست، كارهايي را كه بايد انجام بگيرد، ابزار چقدر، نيروي انساني چقدر، مواد چقدر، چه جوري بچرخانم، سر فروش
ايي؟ در دوره چه چيزي هست؟ باالرفتن قدرت خريد، درچه دروهميليون. افزايش تأثير  ١١٠سال صد ميليون من بشود 

  يكسال.
گذاريم.  حاال اگر يك قدم رفتيم باالتر، گفتيم كه اقتصاد را ببريد باالتر، تنوعش افزوده بشود كه اسم آن را ما كالن مي

كنم؟  ذاريم، چه كار ميگ خواهم كالن بگذارم، ديگر دوره اش را، دوره سال خاص اقتصادي نمي خوب حاال كه من مي
كند، اين البته تحولمان، تحول گسترشي هست، اولش رشد هست  گويم يك دوره ايي كه تحول در بازار ايجاد مي مي

تواند زمان سال مالي  نوع ديگر زمانش، نمي ٢٠٠نوع شد، اين  ٢٠٠نوع بوده حاال  ٢٠يعني تعداد مصرف كاال مثالً 
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هست براي محاسبه كردن. حاال چرا نام اين را كالن گذاشتيم؟ به چه دليل  خاص قبل باشد، هرچند قابل تجزيه
هايي گذاريم، ما سرفصلهايي را كه داريم، براي ايجاد تنوع، نسبت خواهيد بگوئيد كالن؟ نام اين را براي اين كالن مي مي

خواهد. هرجا سخن از بهينه نسبت  شود، با نسبت هايي كه بايد بازتاب اين بيايد، حتماً بهينه مي كه بينش برقرار مي
دهم، يك  بيايد. كه بگوئيم يك بازار داريم، يك محصوالت مصرفي داريم، كه اين را بعداً توي بانك شرح بيشترش را مي

به حضورتان كه عرض كنم كه ابزار داريم، يك سرمايه داريم. اين هرجا كه گفتم مجموع كاالها را، مجموع اين دسته را 
كنند روي هم، همه  ف بگذار. مجموع كار را هم بياور يك طرف بگذار. اگر آدمها همه آن كاري را كه ميبياور يك طر

اش را مصرف بكنند كه قدرت پس انداز ندارند. اگر اين صحبت را كردم گفتم كه پس بايد يك مقدارش را نخورند، 
جعبه، بايد به ارزد بيشتر، كمتر مصرف بكنم ـ اول  بياورند پس انداز بكنند. بعد دوباره اگر گفتم كه مجموعه كار در يك

گويم پس انداز با سرمايه گذاري نسبتش بايد بيك، ميل كند، يعني مردم  گويم بعد برمي گرديم ـ بعد مي كار مي
نخورند براي پس انداز، پس انداز بكنند براي سرمايه گذاري خيلي خوب، سرمايه گذاري بكنند كه چه چيزي؟ كه حق 

گويم در اينجا يك چرخه ايي درست كردند، بين چهار تا بازار. اگر ميلها را بوسيله مصرف  بيشتر پيدا كنند، ميمصرف 
كنم. پس چطور شد؟ بوسيله  بتوانم تحريك كنم، ولي ارضاء نكنم، (بفرمائيد) بوسيله سرمايه گذاري و سودش ارضاء مي

ازه در چه چيزي؟ باال رفتن حق مصرف. خوب من اگر اين مصرف، تحريك، تنوع در مصرف. بوسيله سرمايه گذاري اج
كند ـ ببينيد شركت را در يك سطح بزرگ نگاه كنيد،  كار را بتوانم بكنم، معنايش اينكه تنظيمي را كه يك شركت مي

تند در يك شكل خرد نگاه نكنيد شركتي كه چندين بانك هم دارد، چندين روزنامه هم دارد، تلوزيون هم دارد، مثالً گف
هزار رسانه جمعي دارد، اين شركت حتماً در تنوع حضور دارد ـ ولي نسبتي را كه بين قيمت بازار كار،  ٣يك شركت 

كند، در عين حالي كه تبليغاتش تحريك به مصرف را شديداً انجام  يعني خريد كار و بين به اصطالح فروش محصول مي
برود بطرف سرمايه گذاري، برود بطرف پس انداز پس انداز برود، دهد. ولي امكان دست يابي را به كار بيشتر كه  مي

بطرف سرمايه گذاري، برود بطرف توسعه ابزار، بعد برگردد بيايد به طرف به حضورتان كه عرض كنم كه خريد محصول، 
  دهد؟ چه نقشي داشته باشد شركت؟ تنظيم نسبتها. اين را چه جوري شركت انجام مي

آئيم داخل خود شركت. سرفصل هاي دفتر معين ما در هزينه كردنها چگونه  ز جامعه ميحاال يك سري يك مرتبه ا
هزينه كند، كه بگويد سرمايه گذاري من، سود آورتر هست. خوب اگر گفتيم، سرفصل تبليغات را به بچربانيد، با اينكه 

شود يعني بال تشبيه، بال تشبيه بال  گردد. صرفاً تبليغ مي رسد كه مصرفي هست هيچي نمي تبليغات ابتدائاً به نظر مي
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آيد كه كار فرهنگي كه مثالً  تشبيه، تبليغات در دستگاه كفر شبيه كار فرهنگي ما هست. چه جوري شما به نظرتان مي
يك روحاني برود بيك جائي يك مطالبي را درباره جهان بيني بگويد. درباره ائمه بگويد، (سالم عليكم و رحمه اهللا و 

كند، بنفسه خود  گوئيد اين پول برنمي گردد، يك سرمايه گذار هم تبليغي را كه مي باره سينه زني بگويد، ميبركاته). در
كند در تبليغ، مثل سرمايه گذاي كردن در توليد يك يخچال نيست. كه بگوئيم هزينه  آن پولي را كه سرمايه گذاري مي

دهد هزار تومان، ولي آن كار فرهنگي مي ١١٠فروشم آن را هزار تومان را حال مي ١٠٠گويم  اين يخچال شده مثالً مي
چه چيزي؟ فروش بيشتر را. اگر انگيزش را باال ببرد، يعني ايجاد شخصيت بكند، يعني براي شخص، بد بشود كه نداشته 

حريك گوئيم كار سياسي توانسته بكند. اگر احساس حقارت نبود، فقط معرفي بهره وري را ت باشد يخچال، اين را مي
كند. ولي هر  گوئيم تحريك در كار فرهنگي دارد مي كرد به مصرف كردن، يعني لذت مادي اقتصادي از خود يخچال، مي

  گردد به چه چيزي؟ به اقتصاد خيلي خوب. دوي اينها، راندمانش با قيد كلمه اقتصادي بر مي
رون شركت باشد، يعني در محيط باشد هرگاه مالحظه نسبت هاي كالن در گسترش تنوع، در داخل شركت باشد يا بي

و باال بردن اثرش در محيط عملكرد يك دستگاه اقتصادي، چه مال يك شركت باشد، چه يك دولت باشد در برنامه 
گوئيم. كالن كارش گسترش تنظيم نسبت، با اين دو شاخصه  هاي اقتصادي كه معين بر او هست. اين را لقب كالن مي

  شود.  مالحظه مي
رويم. اينجا حتماً بايد درش سياست ذكر بشود، احياناً در بعضي از خانه هايش هم دوبار،  كالن يك پا بالتر ميحاال از 
كنيم؟ تغيير در مقياس،  داريد. اينجا تغيير در مقياس هست چرا دوبار ذكر مي» سياست سياست اقتصاد«يعني 

ان متغير تابع ذكر شد، اينجا ولوش را بايد حتماً توضيح كند، ولو اقتصادي باشد كه خودش به عنو ساختارها را عوض مي
گوئيم متغير اقتصادي در دستگاه الهي، سياست هست، ولي اگر سياست به هر دليل ممكن،  بدهيم بعدش. اول مي

تالش الزم براي تغيير در مقياس درش انجام نگرفت، جامعه وجود عيني دارد هر كدامش كه چه فرهنگ، چه سياست 
آورد. تغيير مقياس، متغير جامعه هست،  كند؟ دنبال خودش به نسبت مي غيير در مقياس بشود، بقيه را چكار ميداراي ت

شود تأثيرهاي عيني ساختارهايش عوض بشود، تأثيرهاي عيني  متغير چه چيزي؟ ساختارها، اگر در اقتصاد بشود، مي
تواند سياست، ساختارهايش را ثابت، حفظ و  نمي تواند روابط اجتماعي و فرهنگ، كه ساختارهايش عوض بشود، نمي

  نگهدارد.
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مي گوئيم اقتصاد اگر پيش اوفتاد نسبت به فرهنگ و سياست ولو الهي باشد، رشد التقاطي هست، رشد التقاطي را در 
س دهم. هرگاه بهره وري مادي كه ارتباط مستقيم آن با حوا يك به اصطالح محدوده بسيار مختصري پاورقي توضيح مي

طرف هست نه با اعتقاد، اين مقدم بشود ـ سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته ـ با يك استكان ديگر هم بياوريد خيلي 
وسيله ادراكات حسي قرار بگيرد. » دين«هر سه، در هر سه » اعتقادات، فروع اعتقادات، تطبيق«ممنون هرگاه كه اصول 

كات حسي، عقلي، شهودي يا روحي نيست و خداي متعال در جهان اول دين در يك كلمه، نوع دركي كه از قبيل ادر
شود به سيد المرسلين عليه افصل صلوات المصلين، اين  بيني ما، خداي متعال مخصوص افراد خاصي كه ختم هم مي

ل نحوه درك را قرار داده و اين نحوه درك هم صرفاً براي فرستادن پيام خودش هست به مردم. اين در دوران تكامل ك
كند به مشيت بالغه حضرت حق نسبت به تكامل. حاال درك از دين، اگر در  تاريخ تكويني، جايگاه دارد، بازگشت هم مي

آورد و اجرايش هر سه حسي شد، يعني اصل  اصول جهان بيني، فروعش، احكام عملي يا ايدئولوژي هايي كه عمل را مي
گوئيم انفعال مطلق. آنچه را كه از مجاهدين خلق مشاهده  را ميدرش شد جهان ماده وابزار شد هر سه سطح آنها، اين 

كنند عالم دنيا، آخرت، معجزات همه را يك دست بر گردانند به  رسند به جهان بيني هم، سعي مي شود كه وقتي مي مي
در  شود، نه فقط بر اعتقاد خودش، بلكه چه چيزي؟ به قوانين حسي، يعني در حقيقت معلومات حسي بشر حاكم مي

بكارگيري يك نوع اطالعاتي كه افرادي كه آنها را آوردند مدعي بودند از طرف خدا آمديم و معجزه هم داشتند و تالش 
كنند كه معجزات راهم بگونه ايي انكار بكنند، يعني تفسير مادي بكنند، خوب در اينجا اگر كسي گفت كه ام الكتاب  مي

  تر هست.چيزهايي كه تاويل بردار نيست، تاويل سخت اش،چيزهايش كه تأويل بردار هست، متشابه
  س: برعكس هست.

  ج: برعكس آنچه كه هست. بدليل اينكه در تاويل حسي كردن، آنها راحت تأويل بردار هست 
  س: محكمات يعني؟

گويد،  ج: محكمات را اگر گفت، معني محكمات چه چيزي هست؟ آنهايي كه متشابه هست، ضد آنچيزي كه آيه مي
حات بگويد آنها چه چيزي هست؟ آنها محكمات نيست، آنها متشابهات هست يعني كلمه متشابه را به جاي محكم مصر

  استعمال كردن در مصداق.
  س: اين چه كاري؟
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ج: اين كار را كردند در نوشته هايشان هست. خوب اگر گفتند كه دين يك چيز رمز آلود هست، راز آلود هست كه 
تأويل هست در دوره هاي مختلف، آن اصل هست، آنچيزي كه قابل تأويل نيست آن متشابه  آنچيزهاي از آن كه قابل

هست. اگر اين را گفتند يا اينكه آمدند اصرار ورزيدند كه غرض از اين، يعني مصرحات را آمدند گفتند غرض از اين 
كنيد. تأويل به شهود  ه مياش را شما مشاهدمطلب اين هست، غرض از اين مطلب، البته اين مطلب را تأويل حسي

گويم اين خالف ظاهرش  بينيم كه اين آيه معنايش اين هست، مي گويد مي روحي در بين دراويش هست. درويش مي
بينيم ما راز قرآن، به حضورتان  گويد به حضورتان كه عرض كنم كه آنچيزي را كه ما حقيقتش هست ما مي هست، مي

گويد تنسك به الفاظ براي آدمهاي نافهم هست، روح  را بهر خَران بگذاشتيم. ميكه عرض كنم مغز را برداشتيم، پوست 
كنم  باد آمد در ايام نحس بر يك قوم، عذاب نازل شد، اين را گمان مي«قرآن در دست ماست. من در خاطرم هست كه 

گفتند عذاب را از ماده عذب  خواهم ببرم كه مي كرد كه نام مبارك او را نمي آقاي راستي در يك جا از يكي عرفا نقل مي
و گوارايي گرفتند و آيه را تأويل كرد، خوب اين تعبير اصوالً آن موقع بوده حاال هم هست به شكل هاي مختلف. البته 
تاويل حسي خطرناكتر از همه هست هرچند تأويل عقلي و روحي هم خطرناك هست. حتماً هيچ كدامشان به حجيت 

  رسند ـ سالم عليكم ـ  نمي
شود  شود ولكن در فروع اعتقادات سعي مي كنند، اصول اعتقادات حفظ مي م دوم اينكه اصول اعتقادات را حفظ ميقس

ها شود در ريشه پاسخ داده بشود، يعني فتوي داده بشود با حفظ ثابت بودن محصوالت علمي، خوب اينجا تأويل نمي
رسد كه در پاسخ گوئي به مسائل  اين به اصطالح به نظر ميشود از تركيب مسائل. كه تقريباً  ولي تأويل در مسائل مي

مستحدثه زياد وجود دارد. هرگاه شما تغيير در مقياس را در اختيار نداشته باشيد، مبتالي به اين مرحله دومش 
آن  شويد كه اين نوع و اين دسته را ديگر التقاط به هستيد، قهراً بخواهيد يا نخواهيد. يا در مرحله عمل مبتال مي

گوئيم انفعال نسبي كه لقبش را  گوئيم انفعال مطلق، دومي را مي گوئيم. اولي را مي گوئيم يعني انفعال به آن نمي نمي
گذاريم. اولي را صحيح نيست كسي التقاط را بگذارد. چون حكومت ماده گرايي بر دين هست، مگر كسي  التقاط مي

كردند. مگر كسي نفهمد كه بابا اين به اصطالح يعني رئيس آن يك نفهمد. مجاهدين وقتي هم فهميدند اعالن ارتداد 
كاري را بكند، اين همين جوري تقليد بكند از او. ولي اگر كسي بفهمد كه بابا اين از اصول اعتقادات هم رفت زير چتر 

التقاط بخوانيد. علم، يعني حس گرايي بر آن غالب شد خوب اين ديگر معنا ندارد كه ديگر انفعال مطلق را شما ديگر 
التقاط يعني چيزي از او، چيزي از اين، دو چيز قاطي بشود. دو چيز قاطي شدن اگر اصول اعتقادات را حداقل حفظ 
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كرديد، در پاسخ گوئي به فروع چه در مرتبه اجراء بيايد چه در مرتبه اجتهاد بيايد. شما مجبوريد اگر توسعه در به 
نگرفتيد، مواجهه بشويد با محيطي كه مسائلي درش هست، ناخواسته شما،  اصطالح تغيير در مقياس را به عهده

ساختارهايي درش هست، ناخواسته شما. اينجا جاده ها اگر كشيده شد بفرض محال كه اينكه جاده ها اثر وضعي داشته 
ين جاده هم توانيد بگوئيد كه من كوچه هاي قديم خراب شده و ا باشد در پرورش، جاده اگر كشيده شد، شما نمي

خواهم ماشين را ببرم ولو ماشين نتواند از آن پس كوچه ها در برود.  كشيده است، من از پس كوچه هاي قديم مي
گويد نه خوب  شود، مي متر هست، رد نمي ٤گويم كه خوب اين يك قسمت از كوچه هست كه ماشين شما طولش  مي

ه آن از روي پشت بام رد كرد، از چهار تا كوچه رد كرد رسيد شود بلند كرد، سيم بست به آن، بند بست ب ماشين را مي
به آنجايي كه خانه هست، ولي اين شدني نيست!! شما مجبوريد با وسيله نقليه حركت كنيد. مجبوريد به حضورتان كه 

را عرض كنم كه اين را اگر كسي بخواهد بوسيله احتماالت فردي كه نه فرد اگر متدين باشد، اينجا ماشين خودش 
تا كوچه را  ٥كنم  گويم فاصله آن طرف هم زياد هست حاال مثالً عرض مي رود به آن طرف، بعد مي كند مي پارك مي

رود، آن طرف  خواهي راه را نروي از آن خياباني كه ماشين مي شما پياده رفتيد رسيديد به آن طرف، آن طرف محله، مي
كند  ي، ماشين خودت هم كه آن طرف هست، اين چه كار ميمحله كه رسيدي بايد باز سه كورس ماشين سوار بشو
گفتيد، روابط اجتماعي به مراتب سخت تر هست از جاده ها، در براي بردن ماشين خودت؟ كالً اگر شما جاده ها را مي

 روم، يك مقدار سوار ماشين كرايه شود شما بگوئيد يك مقدارش را پياده مي روابط به اصطالح حمل و نقل عيني مي
توانيد اين را محاسبه  گويم اگر بخواهي براي همه نسخه بكنيد، نمي كنم. كه من مي شوم، يك مقدار چه كار مي مي

  كنيد، آخرش مجبوريد جاده ها را بگونه بپذيريد. روابط اجتماعي به مراتب مشكل تر هست.
بندد  آيد مي ه داشته باشيد، شهرداري ميشود امتياز نگيريد، مغاز اگر روابط اجتماعي خواستيد بپذيريد، يعني شما نمي

توانيد از آن تعاريف عبور نكنيد. يك  شود، امتياز داشته باشيد بايد از يك تعاريفي عبور كنيد، نمي آن را، مانع كارتان مي
با تغيير  گيريد تا دفترچه تا كليه مبادالتي را كه داريد، اينها احكامي را بايد بپذيريد، از يك برگه اسكناس كه دست مي

در مقياس پيدا شده است. پس بنابراين هر كس تغيير در مقياس را بدست دارد ولو مسلمان، اگر در اقتصاد باشد، 
  شود، نظام التقاطي. فرهنگ و سياست به نسبت مجبور هست، تبعيت از آن بكند. نظام مي

نسبت به اصول اعتقادات، نسبت به فروع  هايي كه بخواهد تحول ايجاد كند حتماً بايد در سياست باشدحاال درگيري 
كنيم براي چه چيزي؟ بر اينكه  تواند در شعار بياورد. يعني اين را اشاره داريم مي تواند باشد. فروع را مي اعتقادات نمي
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وضعيت متغير بودن اقتصاد را در تغيير مقايس آن ذكر كنيم. خوب مقياس تكامل در اقتصاد تغيير پيدا كرده حتماً 
گوئيم متغير چه  گوئيم، اقتصاد تبعي هست در جمهوري اسالمي، مي شوند يعني ديگر نمي نگ و سياست متأثر ميفره

شود  چيزي واقع شد ولو اقتصاد اسالمي بود تا رسيده به اين تغيير در مقياس، ولي االن آن چيزي كه متغير اصلي مي
گويم اثر عيني دستور داد، چه  گويند چرا؟ مي شد. ميگوئيم به نسبت التقاطي  شود. مي چه چيزي هست؟ اقتصاد مي

جوري اجتهاد كنيد. اثر عيني دستور داد چه جوري ساختارهاي توزيع اعتبار سياسي را بكنيد. بالعكس انقالب سياسي 
گويم كه فرصت از دست مده، اين امر  انجام گرفت، تغيير در مقياس تعريفي اعتبار و آبرومندي سياسي پيدا شد، مي

مهمي پيدا شده هست، اين تغيير در مقياس فرهنگ و اقتصاد را پشت سرش بده. پس آن چيزي كه تغيير در مقياس 
را بدست دارد، متغير جامعه هست، متغير ساختارها هست ولي اگر هر سه بنظم و ترتيبي كه اول تغيير در مقياس 

  شود.  ميسياست، بعد فرهنگ، بعد اقتصاد باشد، اين جامعه آرماني مطلوب 
اش، آئيم به حضورتان كه عرض كنم كه قسمت تغيير در اقتصاد واقع بشود، اين شاخصه اصلي خوب حاال از اين جا مي

آيد كه بزرگترين امري كه رخ داده االن و  تغيير كليه ساختارها هست.  اين تغيير كليه ساختارها ـ كه من بنظرم مي
بينم توجه داشته باشند به آن ـ اينكه يك مسئله  دارد، غير از حوزه هم نميآيد حوزه اصالً توجه به آن ن بنظر من مي

ايي، يك حادثه دقت تأثير اقتصاد پيدا شده است و آن عبارت هست از مسئله، به حضورتان كه عرض كنم، دست يابي 
اشياء متشكل هست يا متموج گوئيم يا  به تسخير نور يا تشعشع. اگر ما بگوئيم كليه منابع طبيعي كه بعداً در اقتصاد مي

شود،  و يا متشعشع و بگوئيم هر سه تاي اينها، مثل سه بعد در همه چيز هستند، نهايت نسبتهايشان كه عوض مي
شود. به حضورتان كه عرض كنم كه، آنوقت بخش تشعشش مربوط به مثالً صنايع فعلي هست  قدرتهايشان عوض مي
كنند. مهمتر از  يه ساختارها خواهند آمد و كليه ساختاراي اجتماعي را عوض ميبينيد آن را، در كل شما در ارتباطات مي

شود. اينكه پيش بيني من بتوانم بكنم ببينيم چه جوري  كنند، تعاريف و احكام عوض مي همه چيز، تعاريف را عوض مي
اكثر استقامت، خوب حاال كند و حدشود ما تعارف خودمان چه جوري حداقل به اصطالح انفعال را پيدا مي تعاريف مي

گوئيم  اگر ما آن وقع آرماني را داشتيم اسمش چه چيزي بود ديگر؟ كه باال رفتن اخالق اصل باشد، همانجوري كه مي
اديان الهي، دين كامل دين نبي اكرم، بگوئيم اخالق كاملتر، يعني حساس تر نسبت به خداوند متعال، دغدغه دارتر، 

دغدغه اش، مقياس تقوايش باال رفته است و حضور تقوي را در همه امور، بصورت  نسبت به حضرت حق، كه مقياس
خواهد و تنوع كثرت را، خودش موجدش هست، اگر آنجوري باشد آن منشأ به اصطالح تحقير و تجليل  ورد واحد مي
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ساس بچرخد، بعد سياسي بشود و ساختارها بر آن اساس بچرخد، بعد تعاريف بر آن اساس بچرخد، بعد احكام بر آن ا
گوييم: انفعال، گوئيم استقالل يا صيانت الهي، پس مي بيايد تا عينيت و ابزارها بر آن اساس بچرخد. آن زمان را ما مي

گوئيم؟ صيانت الهي، صيانت يعني چه؟ يعني يعني مصون بودن تكامل  التقاط و استقالل، استقالل را به چه چيزي مي
كفر، يعني حق واليت تكامل الهي بر تكامل مادي. آن ها مجبور بشوند التقاطي عمل الهي از تأثيرپذيري از تكامل 

  داشته باشد. خيلي خوب.» دين«كنند، آنها مجبور بشوند انفعالي عمل كنند. دست بال را 
ر در را تعريف كرديم و گفتيم كه در استقالل هست كه تغيير در همه اينها به تغيي» انفعال، التقاط و استقالل«اگر 

دهد و كل اينها در اقتصاد، اگر حرف اول را زد در جامعه، معنايش اين هست كه التقاط به  مقياس در تكامل رخ مي
ترين نسبت. خوب در عين حال بايد تغيير در مقياس را تعريف كنيم در اقتصاد و نسبت وارده شده است. ولو به ضعيف

  سياست، اگر تابع باشد قطعاً آن وضعيت آرماني را دارد.نحوه تبعيتش از تغيير در مقياس در فرهنگ و در 
شود چرا.  حاال بصورت كلي آنچه كه بيرون از اقتصاد هست نبايد به آن بپردازيم ولي آنچه را كه مربوط به اقتصاد مي

انگيزه اقتصادي الهي هست كه انگيزه الهي منشأ تحركش بشود و توسعه در انگيزه الهي واقع بشود، متكلف توسعه در 
كند؟  چه كسي هست؟ بخش فرهنگ و سياست، الهي شدن انگيزه. پس از دو تا بخش ديگرش چه چيزي را اخذ مي

كند؟ از  جهت داراي انگيزه اش را. اشتداد انگيزه اش را، بصورت كاربردي از دستور العملهاي چه چيزي استفاده مي
يك حقوق پايه بگذاريد در سيستم خودت، يك كنترل گويند كه شما  دستور العمل هاي فرهنگ و سياست. آنها مي

دهيد بوسيله دستمزد، سفر مكه بدهيد، پول خيرات بدهيد،  وضعيت بكن عالوه بر پاداش يا جبران عملكردي را كه مي
اجازه بدهيد كه شخص يك مقدار از خيرات را انتخاب بكند، يعني يك برگه هاي كوپني را بدهيد كه اين كوپن ها قابل 

ف نباشد، قابل تبديل شدن به پول بنا شد ولي پنج نوع خير هست، بعضي از خيرهايي آن، خيرهاي توسلي هست، مصر
بعضي از خيرهايش خيرهاي فرضاً تعبدي هست. در هر كداش دلش خواست اين كوپن ها را بريزد. و بوسيله اينها بستر 

  ..م و رحمه اهللا و بركاته خيلي خوبنيد، ـ سالم عليكرشدش را درست كنيد و بعد بگوئيد انگيزش را اينجوري كنترل ك
خواهم  خواهيم بگوئيم هم انگيزه اش بايد فرق بكند ـ كه در كالنش اصل هست، معذرت مي حاال اقتصاد اسالمي را مي

ـ كه در توسعه اش اصل هست، هم در انديشه اش بايد تفاوت بكند، الهي داشته باشد كه در كالنش اصل هست، در 
كند.  ريف از وضعيت خوبي و بدي وهم در خردش تغيير كند كه كميت هاي عيني قدرت خريدش، فرق پيدا ميتع

خوب پس بنابراين اقتصاد در اينجا به تأثير مادي تعريف شد، تأثير مادي در سه سطح، تأثير مادي در افزايش كمي 



 ·············································································································································································  ٧٣ 

  

تنوع در كالن وتغيير به اصطالح مادي هم،  محض، در قدرت خريد تغيير مادي در مالحظه نسبتها و ـ تنوع ـ كثرت
كه تغيير در مقياس بود. اصل در اين » سرعت، دقت و انضباط«اصوالً زمان و مكان را عوض كردن، يعني تغيير در 

قسمت اين هست كه انگيزه را بتواند درش، تحول ايجاد كند. ايجاد يك به اصطالح سرعت، دقت، تأثيري كه در 
شود در انگيزش، يعني تعريفتان از آدم، وحدت و كثرت جديدي، را ايجاد كند. اثرش كه ظاهر ميانگيزش، تحول اصلي 

شود، طبيعتاً به اصطالح راندمان  كند، انسان كارآمد. طبيعتاً اين منشأ اين هست كه ابزار كارآمد هم عوض مي پيدا مي
  شود.  هم، كارآمدي هم عوض مي

كنم مطلب را. ببينيد ما اگر يك روستايي  كنم و تمام مي زنم و ديگر جمع مي مي مثال خيلي ساده ايي هم من در اينجا
متدين و با تقواي خوب را داشته باشيم كه اخالصش بسيار خوب هست، قيمت كارهم به اخالص در نزد خداي متعال 

تلمه دارد هرچه كه كند، چاه زده، قنات دارد،  كند، خيرات هم مي هست و چون در كار خودش هيچ گونه تخلفي نمي
كند كه كشت وزرعي بكند و اين كشت و زرع را، حقوق شرعشي را بدهد، به فقراء اضافه بدهد. خودش  هست، سعي مي

كند، اعمال عباديش را انجام  گذراند. مصرف زيادي نمي مصرف در خيرات بكند، زندگي اش را با يك اعتدالي مي
دارد، آدم خوب و مؤثري هست در كند و بر خودش مقدم ميمي اش هست،هايي به ضعفاء جامعهدهد. كمك مي

محدوده روستايش. اين را بيائيم مقايسه بكنيم با اينكه ايشان الزم باشد بفرستيم او را به سازمان ملل، دولت اسالمي را 
ين المللي، از يك بن بست درآورد و اين اخالصش را كه حاضر به شهادت هم هست به كار بگيرد در مذاكرات فني ب

تواند بكند نگاهايش كه  ايستد، ولي اصالً نه تنظيم مي گوئيد اين اهل كشته شدن هست، قرص هم روي حرف مي مي
چه نگاهي از آنها را چه نگاهي بايد در برابرش بكند، چه زماني بايد بخندد، چه زماني بايد به اصطالح تحقير بكند، 

ر را با غصب انجام بدهد. چه زماني بايد به چه قدرتي از قدرت جهان اسالم خنده تحقيرآميز بكند چه زماني بايد تحقي
شود از آن استفاده كرد، فقط به عنوان يك  اشاره بكند و زود بگذارد و معطل نشود. بداند اين قدرت هست ولكن نمي

بگويد من در دل قدرت  مانع برابر كفار هست. كدام قدرت بايد روي آن مانور بدهد. روي آن به اصطالح رژه برود كه
ايي كه دارد، فني را كه دارد، مسلماً اين روستايي آن را ندارد! اين فنّ را به آن چه چيزي شما حاضر هستم. اين كالسه

خواهد، سرعت حساسيت  گوئيد؟ حضور در يك ساختارهايي است غير از ساختار زندگي روستايي. سرعت انتقال مي مي
خواهد، ولي از نوع ديگري است. كما  خواهد، انضباط مي خواهد، تغيير حالت مي مفاهيم ميخواهد، ايجاد نسبت بين  مي

شود آن روستايي خوش باطن، خوش نفس را، به عبارت ديگر تقوي جاي  اينكه در يك مذاكره فّني علمي فرهنگي، نمي
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سه ديگري هست از تقوي. اينكه گيرد. اجتهاد كالسه ديگري هست از تقوي. اداره اجتماعي هم يك كال اجتهاد را نمي
كند، اينكه به اصطالح درست است انّ اكرمكم عند اهللا اتقاكم، شكي در آن نيست، ولي در سطوح  كالسه توسعه پيدا مي

خواهيد با كيفيت ديگري هست. خوب ما  مختلف، در جوامع مختلف، در موضع هاي مختلف، شما نوع تقوايي را كه مي
خواهيم نتيجه بگيريم كه توسعه اقتصادي، تأثير عيني را  خواهيم نتيجه بگيريم، مي يزي را ميحاال از اين مطلب چه چ

برد، با باال بردن توسعه انگيزش نه بمعناي صرفاً تقواي تنها، صرفاً تقواي تنها، وحدت و كثرت جديد در انگيزش.  باال مي
شود و حتماً هم جزو نيروي انساني و جزو عوامل  يخوب يك مدير اقتصادي كه براي ما به عنوان يك مقدور محاسبه م

خواهد موضع گيرش منشأ پرورش و ارتقاء حساسيت  خواهد تكنولوژي اسالمي را باال ببرد و مي اقتصاديمان هست و مي
  ها بشود. ـ آقا از وقت فضيلتش نگذشته ـ

در اثرش، يعني » توسعه، كالن و خرد«ـ  خوب حاال، شما پس بنابراين اقتصاد را تعريف كرديد به ـ توسعه، خرد، كالن
توانيم بگوئيم اقتصاد كه تأثير مادي بود با همين توصيف  اثر را، سه نوع اثر ذكر كرديد كه در تنوع آن فرق دارد. آيا مي

ائل باشيم تمام شد يا نه؟ اگر قائل باشيد كه بايد نظامي از امور مختلف را بياوريم، مفاهيم را بياوريم تا بدهد تعريف نه ق
كه تعريف، مفهومي هست كه جامع افراد، مانع اغيار باشد بصورت يك نام، كه معنونش همه افراد را بگيرد. بلكه بگوئيم، 

شود با نسبت هايش، آغاز به تعريف نظام را در اينجا انجام داديم و صلي علي محمد و آل  تعريف در نظام محقق مي
  محمد. شما سوالي داريد.

كه اقتصاد خرد، كالن و توسعه را قبالً هم معنا كرده بوديم و حاال بايد ببينيم با توجه به اين تعريفي كه س: عرض شود 
االن فرموديد، چه تغيير جديدي واقع شد و اين نگاه جديدي كه به مسئله داشتيد چه در واقع قدم جديدي برداشته 

خواهيم چه استفاده ايي بكنيم و  توجه به اين تعريف مي شد در بحث؟ اين يك مسئله و مسئله بعدهم اينكه ما حاال با
قدم بعدي چه خواهد بود؟ نسبت به بحث اول ما توسعه، كالن و خردي كه قبالً معنا كرديم، توسعه اش تقريباً به 

  شود. همين معنايي كه االن فرموديد معنا مي
  ج: تغيير مقياس

  س: تغيير مقياس هست.
  ت ها هم كالن بود.ج: تغيير نسبت ها، نظام نسب

  س: اينجا فقط
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  شود. ج: اضافه شد به اينكه منشأ گسترش تنوع مي
  س: يعني اثري برايش در واقع ذكر كرديد. و در  خرد هم باز اينجا اثرش را معنا كرديد كه يعني سود..

  ج: افزايش كمي قدرت خريد، در زمان ثابت تكراري.
قتصاد خرد مثالً، آنجايي هست كه موضوع معين هست، زمان و مكان كرديم كه ا س: يعني قبالً موضوعش معنا مي

  معين هست.
  ج: همان هم نتيجه اش همان هست.

  فرموديد. شود كه مي شود كه اثرش در واقع همين مي س: ولي نتيجه اين مي
قرار داديم و سه سطح، ـ تأثير مادي را اصل  ١ج: يعني تأثير را در اينجا اصالً قرر داديم. آنچه كه در اين تعريف هست 

  تأثير خرد چگونه است، تأثير خرد چگونه هست؟ بهينه نسبت بايد بانجامد به گسترش، تأثير توسعه، چيست؟
  س: آنوقت در توسعه تأثير اقتصاديش چه بود؟
 باز در خود اثر، كه مثال زديم كه منشأ تغيير» سرعت، دقت و تأثير«ج: تغيير دادن ظرفيت به اصطالح تكاملي 

  شود اثرش البته. ساختارها مي
  هاس: خوب اينكه در سياست و فرهنگ است، تغيير مقياس

كند مجبور  ج: سياست هم هست ولي ساختارها يا متغيرش، تغيير ساختارهاي مادي هست بسترهاي مادي را عوض مي
  تكيه كالم چيست؟ كند كه فرهنگ هم مفاهيمش را عوض كند، سياست هم عوض بكند، يا نه اين روشن شد كه  مي

  س: خوب اين روش هست.
ج: پس ما تأثير مادي را اصل قرار داديم به عنوان يكي از ابعاد، اين تأثير مادي را كه شاخص قرار داديم براي خرد، 

خواستيم صحبت كنيم، نبايد تأثير مادي را اصل قرار بدهيم.  كالن و توسعه اش، كه احياناً اگر فرهنگ و سياست را مي
دهم نيست براي اينكه بيرونش را با يك به اصطالح با كمترين تعريف، يعني كوتاه ترين تعريف، بگوئيم: اثر به كه ب

اصطالح فرهنگ چه چيزي هست بنفسه؟ اينجا گفتيد اثر مادي، آنجا بنفسه اثر فرهنگ چه چيزي هست؟ صرف نظر 
چيز هست بنفسه؟، سياست به توسعه تعلق يا تولي  اينكه بخواهيد توسعه، خرد و كالنش را بگوئيد، اثر سياست هم چه

گوئيم ديگر شدت  اش شدت. شدتي را كه در اينجا ميشود به باال رفتن قدرت واليت و سرپرستي. شاخصه تعريف مي
كند اين شدت بدون  روحي آدم هست، يعني شدت وابستگي، شدت تعلق. طبيعتاً وحدت و كثرت جديد كه پيدا مي
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شود تنوع در حساسيت، كثرت حساسيت. در كوچكي كردن نسبت به مولي  نيست. شدت ميوحدت وكثرت جديد 
شود، كند نيست در خضوع، نسبت به دشمن  كند، خاضع مي كمترين چيزي كه مشعر به مولي باشد، زود آنتنش كار مي

ني اش تام هست. كند. نسبت به دشمن بدبي كند، نمي گيرد. حمل به صحت دير مي شود، موضع مي هم زود حساس مي
دارد. هر چيزي برايش گمانه آفرين  گويند: رنگ بر مي انتظار خير از او ندارند. به اصطالح از هر چيزي بقول عوام مي

شود كه خطر آغاز شد. سهل انگار نيست تا  هست، نظام هم دارد گمانه ها اگر خطير باشد، زودتر از همه متوجه مي
گويد، عجب چه خطري هست، اين آدم اهتمام دارد، وحدت و كثرتش در شدت او وقتي خطر برسد پر گوشش، آنوقت ب

متقوم هست به وحدت و كثرتي كه، كثرتش التفاوت به همه اموري است كه تحقير و تجليل درش هست، طبيعتاً به 
ند اصطالح حاضر به شهادت هست كه مرتبه قبلش هم هست، تكاملش در اين هست كه وحدت و كثرت جديد پيدا ك

  حساسيتش.
كنم، بانك، عابر بانك  دانيم كسي را كه حاضر كشته بشود ولكن مثالً عرض مي خوب از نظر سياسي بسيار ضعيف مي

گويد چه وسيله خوبي هم هست. وليكن اين به  ترسد. احياناً به اصطالح مي آيد نمي ترسد، كامپيوتر مي آيد، نمي مي
شود؟ به آنچيزهايي كه در نزد من محترم هست  چه جوري مياصطالح سرنخش دست چه كسي هست؟ چطور شد؟ 

گويد كه نسبتش با آن چيزهايي كه براي من عزيز هستند چه  شود؟ يعني هر چيزي كه پيدا شود، نمي چطور مي
خواهد چه كار بكند، من بايد در برابرش چه  گويد، اين پدر سوخته حاال مي چيزي هست؟ هر چيزي از دشمن را نمي

  م؟ كار بكن
  آيد در سطح فرهنگ. آئيم پائين مي اين از آنجا يك قدم مي

در فرهنگ عين همين وحدت و كثرت را در مفاهيم و مجموعه سازي خودش و قدرت پوشش دادن در ايجاد سوال 
  وحلش هست. تطرق احتمال، گمانه زني، وگزينش و پردازش.

»و صلي اهللا علي محمد و آل محمد«  



  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ٦جلسه 
٤/٦/٧٨  

   ٠٤١٢ – ٣٥٩٣بايگاني: كد 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: به حضورتان عرض كنم كه بحثي كه داشتيم درباره اقتصاد، يك بحثي در اقتصاد 
بوده كه هفته گذشته به آن پرداختيم كه مثالً معناي اقتصاد چه چيزي باشد كه يك معناي عرض شد، يك تعريفي 

عرض شد، براساس فلسفه خودمان. بعدش هم يك تعريفي هم، باز همان تعريفي كه براي اقتصاد شده بود، براي اقتصاد 
خواهيم بيائيم در جدول تعريف، ما  به عنوان باز عواملش ذكر شد، كه حاال وقتي مي» در خرد و كالن و توسعه«

اين حرفهايي را كه گفتيم، بدرد اينجا هم  توانيم ببينيم در اين روش تحقيقي كه هستيم، فرض كنيم، ببينيم آيا مي
  خورد؟ خورد اصالً يا بدرد اينجا نمي مي

آنچه را كه در به اصطالح روش تحقيق را كه بخواهيم پياده بكنيم هست، يكي فرهنگ روش تحقيق هست به عنوان به 
هم به حضورتان كه عرض كنم اصطالح مابه االمتياز و يكي فلسفه روش تحقيق هست به عنوان ما به االختالف و يكي 

كه زيرساخت هست كه ما به االشتراك است. حاال آيا آنچه را كه درباره فلسفه ذكر كرديد درباره اقتصاد كه اوصاف به 
و اوصاف كارآيي را كه مال اقتصاد بود، در اقتصاد اقتصاد با همديگر نسبت داديد، » توسعه، ساختار و كارآيي«اصطالح 

توانيد بگوئيد  توانيد براساس فلسفه را ذكر كنيد، آنچه كه يقيني هست، مي چه چيزي است؟ حتماً مياين آيا براساس 
اين گونه تعميم دادن و اين گونه تخصيص دادن مربوط به نظام واليت، به اصطالح، يعني به عبارت ديگر حاال اگر 

توانيم بعداً هم بيائيم، به عبارت ديگر  هد بود، كه ميايي بر مبناي فلسفه خوابگوئيم نمونه سازي بگوئيم يا بگوئيم نمونه
توانيم به  از اول تا آخرش را عناويني كه دارد به اصطالح، كنترل بكنيم بر اين اساس. حاال چه چيزهايي را ما مي

ن توانيم حدود اوليه مان را براساس همي حضورتان كه عرض كنم كه در اينجا طرح كنيم؟ حتماً به عبارت ديگر مي
گوئيم  تعريفي كه تا حال كرديم، بيان كنيم. اگر بخواهيم در ستون كالن دست راست، بخواهيم بيانش كنيم، مي

ضرورت اقتصاد، موضوع و هدفش آيا بيان شده هست در تعريف گذشته يا بيان نشده هست؟ اگر بيان شده باشد، آنوقت 
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ئي، هدايت و كنترل. در طرف سمت چپ بخش اهداف بايد مفاهيم و متغيرها و نظامش و بعد هم طبيعتاً پيش گو
كالن، آيا نظام حدود اوليه، نظام اصول موضوعه، نظام ضرورت چگونگي، نظام اصطالحات نظام تعريف، نظام معادله، 

  نظام اركان، نظام ابزار، نظام آزمون، نظام هايش را بايد بگوئيد. كه طبيعتاً بايد از طرف راست هم شروع بشود. 
توانيد بگوئيد براساس ما به االمتياز هست، يعني براساس  ود اين كارهايي را كه در فلسفه انجام گرفته است، ميآيا خ

كنيد، بدون گرايش محال هست باشد. بدون بينش محال هست باشد،  فرهنگ هست؟ بهرحال شما داريد تعاريفي را مي
جهت گيري، موضع «كنيد،  شما با علم داريد، بيان مي بدون دانش خاص محال هست باشد. يعني اين گمانه هايي را كه

هم » تجزيه، تحليل و تركيب«حضور دارد تا » گمانه، گزينش، پردازش«، درش حتماً حضور دارد، »گيري، مجاهده
كنم، براي صرف اشاره تطبيقي  توانيد معنا بكنيد. اين كه االن فعالً من دارم عبور مي حضور دارد كه متقابلش هم مي

ت كه ما بعداً بايد اين را بنشينم يك به يك در جدول خالي اش بنويسيم. يكبار متناظر سازي بكنيم بگوئيم تناظر هس
شود؟ اگر اين انجام گرفت  عامش، يك امر عمومي كه در اينجا هست، در اين بخش هم بصورت خاص آن چه چيزي مي

را در اقتصاد، در مدل » مشاهده، سنجش و آزمون«يائيم توانيد، بگوئيد حاال ما قدرت اين را داريم كه ب آنوقت مي
توانيم  آيد كه تا االني كه انجام گرفته است مي اقتصادي براي مدل سازي انجام بدهيم، پس بنابراين ما به ذهنمان مي

باقي مانده توانيم بكار ببريم، هر دو را.  كلمه فلسفه اقتصاد را و ما به االختالف درش بكار ببريم. فرهنگ را هم مي
قسمت سوم كه قسمت سوم تطبيقي هست و االن نبايد به آن بپردازيم، مگر يقين كنيم كليه آنچه را كه الزم داريم در 

  دو جدول قبل به آن پرداخته شده است، يعني
  حجه االسالم پيروزمند: جدول سوم منظور زيرساخت هست؟
الح يا فرهنگ ما به االمتياز، به حضورتان كه عرض كنم ج: زير ساخت هست. پس بنابراين ما در قسمت اول به اصط

شود محدود به آن نگاه كرد  شود توصيف وسيع كرد، مي يك جهت گيري خاصي داشتيم كه منتهي به اين شد آن را مي
و عبور كرد. ولي در قسمت فلسفه، بايد حتماً تطبيق كنيم. در فلسفه بايد بگوئيم ما، آنوقت اصل به اصل هم چيز 

كنيم چه چيزي  كنيم، حجيت اين اقتصاد چه چيزي هست؟ تكامل حجيت، تكامل كارآمدي، كارآمدي كه ادعا مي مي
عنوان هم بايد حاضر بشويم، فقط توي ستونها نيست. كه تا  ٢٧قيد و  ٨١هست؟ يعني يك به يك، يعني در خود 

  حدودي بصورت اجمالي در جلسه گذشته انجام شد.



 ·············································································································································································  ٧٩ 

  

دهد امكان مدل سازي، بعدش در تحقيق كتابخانه ايي يا مشاهده و در كار  صادمان كه ميدر قسمت فلسفه مدل اقت
نظري يا به حضور مباكتان كه عرض كنم سنجش و بعدش هم آزمون مدل، اين بعد از فلسفه اقتصادمان هست. فلسفه 

هست. هر چند » ر اقتصادفلسفه روش تحقيق د«روش تحقيق در اقتصاد، االن هستيم. پس سرفصلي را كه االن داريم 
توانيم به خوبي بنويسيم، يعني به  اجماال اگر خودمان را بخواهيم خودمان باز تحليل كنيم، فرهنگ روش تحقيق را مي

دليل گرايش به يك نظامي كه داراي يك انتظارات الهي هست، ما همچنين كارهايي را كرديم. كه در فرهنگ اين را 
عقيده به اصطالح، حاال گرايش و به دليل يك نحوه بينش و به دليل يك نحوه دانش ما  كند. به دليل يك نحوه ذكر مي

اين كارها را انجام داديم تا االن. اما آن كار يك كار، نه تحليل خود كارمان هست، خودكارمان هست كه طبيعتاً از 
جلسه ديگر اگر مفاهيمي را كه آيد بهتر اين است كه در اين  كنيم. من به نظرم مي فلسفه مدل اقتصاد درست مي

خواهيم، آماده باشد، ديگر شروع بكنيم در حقيقت به يك جدول خالي اينها را بياوريم، شروع كنيم به پر كردنش.  مي
ببينيم چه چيزهايي را داريم و چه چيزهايي را نداريم چه كار بكنيم؟ براي اين چند تا چيز الزم هست يكي اينكه 

روش تحقيق يك جدولهايي پشت سر اين بوده است، اگر در خاطرتان باشد، كه جدولهاي تحليل ببينيم كه اين فلسفه 
اين هست. آنها را بياوريم از آنها شروع كنيم پر كردن و بيائيم. ببينيم چه چيزهايي را بايد بياوريم، چه كارها بايد 

  بكنيم؟ احسنت همين اينها و بيائيم شروع كنيم براي پركردن.
  خواهيم بدهيم تا بشود جدول اقتصاد؟ ا چه تغييري نسبت به اين جدولي كه هست ميس: يعني م

  ج: اين، يعني كلمه اينجا گفته شده تكامل حجيت،
  س: يعني مفاهيم به قيد اقتصادي معنا كنيم؟

 شود يك پاراگراف كوچكي كه تكامل حجيت در ج: آنوقت بايد من يك توضيح يك سطري ولو، حاال يك سطر كه نمي
اقتصاد يعني چه؟ معناي اين را درست بكنيم، يعني روشن باشد، يعني اگر ما رسيديم به تكامل اصول انكار ناپذير در 
اقتصاد، معلوم باشد يعني چه اينجا؟ نسبت وحدت و كثرت در اقتصاد يعني چه چيزي؟ زمان و مكان در اقتصاد، يعني 

؟ تا اصالت ربط در اقتصاد يعني چه؟ تعلق يعني چه؟ فاعليت چه؟ نسبت بين اختيار و آگاهي در اقتصاد، يعني چه
يعني چه؟ آيا اينها فلسفه ايي هست كه، خوب عنايت كنيد ـ كه براساس آن فلسفه ما معنا كرديم يك چيزهايي را يا 

اقتصاد، عين همين در خود اقتصاد قابل مالحظه هست؟ اگردر خود اقتصاد، قابل مالحظه باشد، اين عناوين ما به قيد 
تعريف شده هست. حاال اگر تعريف شد، تنظيم تعريف در اقتصاد يعني چه؟ توزين آن يعني چه؟ نسبت تعريف يعني 
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چه؟ اندازه هاي نسبي يعني چه؟ تبديل اندازه يعني چه؟ اجزايش يعني چه؟ عوامل يعني چه؟ مجموعه يعني چه؟ 
اگر اينها را ما تمام كرديم، بايد بخوبي بتوانيم به اصطالح كل  واحدها، تعادل، ضرائب، موضوع، شرائط، ارتباط يعني چه؟

اين جدول را پر كنيم. اين جدول، جدول فلسفه اقتصاد است اگر فلسفه اقتصاد را كسي درست پر كند، دستور العمل 
اطق مختلف، داند بايد از چه چيزهايي سوال بكند، در دوره هاي زماني مختلف، من براي تحقيقات كتابخانه، يعني مي

شود اجزاء اقتصاد، اجزاء محيط اقتصاد، اجزاء  گويم اينجا نوشته انسان، آنجا مي شخصيتهاي مختلف؟ اجزاء مثالً مي
ارتباط، چه چيزي هست؟ تغييرات شناخت موضوع اقتصا چه چيزي هست؟ تغييرات شناخت شرائط چه چيزي هست؟ 

  زي.رسد به عبارت ديگر نظام سازي و مدل سا اين تا مي
شود عمل كرد، در وارد كردن به جدول، يكي اينكه در خود اين جداول بايد از باال به پائين  س: حاال در اين دو جور مي

حركت كنيم، يكي اينكه از پائين به باال حركت بكنيم، يعني از مفاهيم خرد و متكثر شروع كنيم توضيح دادن، بعد بقيه 
خواهد بشود، فلسفه روش تحقيق در  فلسفه روش تحقيق، يعني اين جدول تحقيق ميمفاهيم را يا از باال بگوئيم، اصالً 

  شود فلسفه اقتصاد؟ خواهد مي اقتصاد يا مي
بريم، اقتصاد را بدست  ج: نخير فلسفه روش تحقيق در اقتصاد هست، كه بعدش هم روش تحقيق در اقتصاد را بكار مي

  آوريم. مي
دانيد يا اينكه بيائيم از پائين  پائين پر كنيم و توضيح بدهيم، اينجوري مناسب تر ميس: بله يعني مفاهيم را از باال به 

  مثالً عناوين و اصطالحات را بگوئيم بعد بيائيم باال؟ 
ايد اگر از همان ريشه روش را حفظ كنيم، بيائيم تا برسيم به خود جدول، مقنن تر و منظم تر هست.  ج: من بنظرم مي

دانيم كه چه مشكلي دارد. پس بنابراين به ياري خداي متعال كاغذ بياوريم شورع  دا كرديم، ميگيري هم اگر يكجا پي
  كنيم به كاركردن،

  اعوذ باهللا من الشيطان الرحيم بفرمائيد:
س: اول روشن شد كه اين جدول فلسفه روش تحقيق را بخواهيم درست كنيم در اقتصاد تطبيق بكنيم به فلسفه روش 

  كنيم. دست پيدا مي تحقيق در اقتصاد
  ج: يعني با ايجاد تناظر يا تطبيق كلياتي كه در روش تحقيق در فلسفه شامل داريم، فلسفه نسبي ديگر قائل شديم.

  س: فلسفه مضاف
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ج: فلسفه مضاف يا نسبي. آن فلسفه باالترين زمان فلسفه حركت و تغيير و تبديل در كل امور هست. حاال يكي از 
اهيم انتخاب كنيم، بنام اقتصاد، بايد همان فلسفه كليه خصوصياتش بنحوماّيي در اقتصاد ظاهر خو موضوعات را ما مي

بشود. اولين قسمتي كه بود اين بود كه آمديم يك تعريفي كرديم از اقتصاد در جامعه كه در جلسات گذشته انجام شد. 
ه موضوعمان معلوم شد، موضوع را متناظراً، مرتباً چون آن تعريف را داريم، ديگر حاال معتقديم كه بايد بيائيم سراغ اينك

تعريف هاي مختلفي را كه بايد، وحدت و كثرتش را معين بكند، تحويل بدهيم، تا نتيجه اش اين بشود كه يك جدول 
فلسفه اقتصادي درست بشود. براساس جدول فلسفه اقتصادمان، بايد بتوانيم جدول زيرساخت تحقيق را به اصطالح، 

  روش تحقيق در اقتصاد را.زيرساخت 
  كنيد؟ س: چرا تعبير به زيرساخت مي

  توانيم بسازيم. دهد كه يك مدلي را بعد ما مي آيد يك اجزائي را تحويل مي ج: براي اينكه مي
گوئيم يعني روش تحقيق هنوز يك چيزي وراي  گوئيم، زيرساخت روش تحقيق كه مي س: نه نسبت روش تحقيق مي

  اين هست.
را، روش اجرايي بگيريم كه بعدش يك مدل اجرائي بخواهد، بايد اين زيرساخت هنوز باشد. آنوقت روش،  ج: اگر روش

ولي روش علمي هست، يعني به اين بايد بتوانيم بگوئيم كه هر اقتصادي، چه جايي نفت داشته باشد چه نداشته باشد، 
ش مثالً بين اينجا و آفريقا فرق داشته باشد. در رسيم، ممكن هست در عوامل خرد، صادرات و واردات بخالف مدل كه مي

عناوينش البته، مثالً اينجا فرض كنيد كه ممكن هست نفت باشد، آنجا قهوه من باب مثال باشد. آنوقت بايد 
متغيرهايش را دقيقاً ديگر اجرائي در آنجا مدل درست كنيم. مدل ديگر آنچيزي هست كه تطبيق به عينيت پيدا كرده 

  ند مدل اقتصاد ايران. زيرساخت عيبي ندارد مشترك باشد گوي است مي
شود، يك بحث روش تحقيق در اقتصاد و غيراقتصاد درست كردن با بحث مدل  س: من دو تا چيز دارد با هم طرح مي

آيد دو چيز هست؟ روش تحقيق درست كردن، روش عام هست، روش تحقيق شما ممكن  اقتصاد درست كردن بنظر مي
  است كه

  ئوريك و نظري باشد.ج: ت
  س: بله در هر اقتصادي، در هر كشور با هر شرايطي
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ج: اگر اصطالح روش همه جا بخواهيم حفظ كنيم، يعني مدل را هم كه روش اجراء هست باز لقب روش و منطق را به 
ه نكنيم، بلكه آن بكار ببريم، خوب هست اينجا زيرساخت تلقي بشود، اگر آن را، مدل را، ديگر كلمه روش به آن اضاف

  مدل را با خود همان اصطالح مدل معرفي كنيم.
س: روش تحقيق را اجرائي كرد باز يك حرف هست با اينكه زيرساخت به آن بگوئيم بايد اجرائي بشود، اسم اجرائيش را 

  بگذاريم روش تحقيق.
  گذاريم. ج: مدل مي

ش تحقيق باز متفاوت هست با مدل سازي براساس س: حاال عرضم اينكه اين باز متفاوت هست، يعني اجرائي كردن رو
  روش تحقيق. روش تحقيق چه زيرساختش، چه اجزائش امري هست عام كه
شود تعميم داد، عيبي ندارد اصطالح دست  ج: روش تحقيق اجرايي ديگر نداريم، دقيقاً همين هست يك اصطالح را مي

كنم، اگر  هست، ببينيم استدالل چه چيزي را حكم مي خودمان هست تعميمش، كما اينكه ساير واژه ها دست خودمان
  گيريم. ما روش تحقيق اجرائي بكار برديم يعني آن بيماري عيني ديگر داريم اندازه مي

خواهم تفاوت كه بگذارم  س: نه روش تحقيق اجرايي معنايش اين نيست كه تطبيق به يك موضوع خاص شد، دقيقاً مي
كنيد، مثل روش تحقيهاي متداول كه اجرائيش كردند  ق خودتان را اجرائي ميهمين هست، يك وقت خود روش تحقي

اجرائي كردند. يعني چه؟ يعني تا جزئياتش را مشخص كردند كه شما چه جوري اطالعات جمع بكنيد، اطالعات را هم 
عني اجرائي شدن آن روي چه فرمهاي ثبت كنيد، چه جوري بايگاني كامپيوتري داشته باشيد، از اين قبيل حرفها. اين ي

خواهد در روش تحقيق انجام بگيرد. حاال اين با همه اجرائي بودنش ممكن هست اين روش  كارهاي عمليات كه مي
تحقيق بيايد در اقتصاد، يا در فرهنگ يا در سياست يا هر چيز ديگر، انواع و اقسام موضوعات. بنابراين روش تحقيق، 

در اقتصاد اگر ما روش تحقيق اقتصاد خودمان يعني روش تحقيق را از عموميت  گوئيم در اقتصاد، روش تحقيق حاال مي
خارج كنيم و قيد خاص اقتصاد به آن بزنيم. حاال شد روش تحقيق در اقتصاد، روش تحقيق در اقتصاد منحصر به 

اند برود و تجزيه اقتصادي روي اقتصاد ديگر، يعني شرائط اقتصادي روي شرايط اقتصادي ديگر نيست. همه جا بايد بتو
كند، اين ديگر آييد بر اساس اين روش تحقيق مدل براي اقتصاد ايران درست ميو تحليل كند، ولي وقتي شما مي

توانيد شود. اين نسخه را ديگر براي پاكستان نميشود، يعني ناظر به موقعيت جغرافيايي و ژيولتيك ايران ميخاص مي
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كه هم براي ايران قابل بكارگيري است، هم پاكستان، هم هندوستان و همه بدهيد ولي روش تحقيق آن چيزي است 
  جا.

كنيد، گاهي به دانش نمونه دهيم. كلمه روش را به اضافه اجراء كه ميج: باز همين را هم مورد دقت مجدد قرار مي
گيري، خودش دانش است، ييد دانش نمونه برداري و آمارگوييد صرف نظر از اين كه از مواد چه باشد؟ ميبرداري مي

برداري، خودش يك دانشي است. جزئي شدنش به اين معنا نيست كه مواد پيدا ريزي براي نمونهكما اينكه دانش برنامه
گوييد: تقسيم به نسبت جمعيت بكنيد يا تقسيم نسبت به مساحت بكند، يا تقسيم نسبت بين كند، شما وقتي كه مي

گوييد كه بايد حتماً در نمونه كنيد ميمد و مساحت بگيريد، يك عواملي را ذكر ميمساحت و جمعيت باشد، يا بين درآ
ـ محور مساحت  ٢ـ محور درآمد  ١ـ محور مساحت،  ٢ـ محور جميعت  ١برداري آماري دو محور در نظر باشد، مثالً 

رود، مثالً تراكم اال ميكند كه يك جدولي درست كنيم كه هر چه مساحت بگوييد نسبت بين اينها دو تا حكم ميمي
  كمتر يا تراكم بيشتر،

  س: روش تحقيق بايد اين حالت را داشته باشد.
ج: اين معناي روش تحقيق نيست، اين معناي دانش آماري است، كاري به اجراء ندارد، اين دارد دانش آماري را ذكر 

، (سالم عليكم) اگر ما يك چيزي را براي كند، اين زيرساخت دارد، مدل دارد براي تعيين تغييرات كمي احتماالتمي
پيداكردن نسبت بين احتماالت پيدا كرديم به حضورتان كه عرض كنم كه اين معنايش اجرائي شدن اقتصاد نيست. اين 

شود، مدل محاسباتي، محاسبه آمار،  عين همان مدل هست، نهايت اينكه مفهوم مدل، دارد از مثالً مدل اقتصادي مي
تا مدل با هم بايد كار كنند تا يك كار محقق  ٥ت، اين غير از موادش هست. ممكن هست شما بگوئيد محاسبه احتماال

بشود، بگوئيد مدل محاسبه آماري، مدل برنامه ريزي براي عمليات، مدل به حضورتان كه عرض كنم كه اقتصاد، چندين 
مديريت يك حرف هست. مدل  مدل ممكن هست حضور داشته باشد. مدل برنامه ريزي براي گردش عمليات و

سازماندهي خودش اين يك حرف هست، غير از مدل برنامه هست. مدل محاسبه احتماالت يك مدل هست، آنهم علي 
حده هست. مدل اقتصاد هم يك مدل هست. يعني ما كلمه اجراء، اجراء را به دليل اينكه اين حين العمل ارتكاب 

كنيد؟ اگر در نقش تحقيق هست،  كه در نقش تحقيق قيد اجراء را واقع ميدهيد يا اين كند، لقب اجراء به آن مي مي
مدل براي اقتصاد، در خاطرمان باشد، بايد حفظ موضوع بشود، حفظ موضوع چه چيزي هست؟ اقتصاد، بيش از روش 

  تحقيق و مدل ندارد.
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  شويد يا نه؟ س: آيا دوئيت بين اين دو قائل مي
عنايت بفرمائيد ـ روش تحقيق در اقتصاد، اصالً اينكه بردار چه جوري نمونه  كنم، معناي ـ خوب ج: حاال عرض مي

  برداري كند، نيست، آن روش محاسبه احتماالت هست.
  س: كليه عمليات در تعميم اطالعات
  آيد در اقتصاد. ج: ابداً ابدًا، ابدا كلي عمليات كه نمي

  س: روش تحقيق در اقتصاد
ترك هست بين اقتصاد و طب مشترك هست بين طب به اصطالح فيزيك، احتماالت، آيد در اقتصاد، آن مش ج: آن نمي

  چه جوري نمونه ها نسبت برقرار كنند براي بدست آوردن چگونگي احتماالت، غير از
  كند ديگر. س: اين كار آسان مي

اشيم، يك مدل شود يك روش تحقيق در احتماالت داشته ب ج: نه نه، غير از نسبت تحليلي است. پس بنابراين مي
كنيم. يك روش برنامه ريزي داشته باشيم، يك مدل برنامه  اجرائي داشته باشيم براي احتماالت كه از آن استفاده مي

داشته باشيم. يك روش سازمان داشته باشيم. يك مدل سازمان داشته باشيم، كل اينها و اقتصاد با روش هاي مدلش 
  شود. در اقتصاد به كار گرفته مي

  بين روش و مدل شما چه فرقي گذاشتيد؟ س: اول
كنم خدمتتان. مدل نمونه ساختن هست، هميشه بصورت كلي. چه نمونه براي احتماالت باشد، چه  ج: حاال عرض مي
ريزي باشد، چه نمونه براي سازمان سازي باشد. مدل، يعني نمونه. اصالً كلمه مدل را ما استعمال نمونه براي برنامه
يعني مجموعه سازي متناظر با موجود عيني متغير.  يك موجود نظري داريم كه خصوصياتي هم بايد كنيم در نمونه، 

داشته باشد، خصوصيت بايد اين باشد كه ـ خوب عنايت كنيد ـ بتواند انعطاف پذيري داشته باشد، همراه تغيير شئي 
ه عوض شدن معنايش همراه موجود متغير، متغير، معنايش عوض بشود. يعني معناي ثابت حتماً نبايد داشته باشد. نحو

رود پائين  شود، حدودش باال مي رود، مفهوم ها عوض مي بايد به تغيير نسبت ها باشد، يعني وزنها باال و پائين مي
كند، يعني  ها، دارد تغيير ميگوئيم شيء، مفاهيم نظريش، مثل شئي عيني اش همراه اين نسبت و اندازه آيد. يا مي مي

هست. اگر مدل، معنايش انتزاعي، نام شد، انعطاف پذيري همراه عينيت نداشت، مدل نيست. حاال  مدل درست
  زيرساخت، اصولي هست كه
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  س: روش
دهد كه براي ما  مان، اصولي را تحويل ميكنم، روش يا زيرساخت براي كار مدل براي ساختن مدل ج: بله، عرض مي

  لسفه روش، كند اين مدل سازي را. خوب ف امكان پذير مي
كند، االن مگر تفاوتش در اين نشد، قواعد مدل،  دهد كه مدل سازي مي گوئيد اصولي را تحويل مي س: حاال اينكه مي

  دهد يعني روش، قواعد مدل سازي را دارد مي
  ج: اي احسنت

  س: منتهي فقط فرقش اينكه
  ج: يعني منطق مدل سازي

  عيني هست.س: اينكه اين نظري و تئوري مدل سازي هست، آن 
ج: اي احسنت، يعني در تحقيق او قسمت اول، ويژگيهاي عمومي مدل سازي اقتصادي را دارد، نه بقيد خاص يك 

  منطق
  س: روش؟

ج: آن روش عام، ويژگي هاي مدل سازي عمومي در اقتصاد برابر هست با روش تحقيق در اقتصاد. ويژگيهاي خاص كه 
شود مدل. پس روشي را كه در  بگيريم، بشود يك مجموعه خاص، اين ميكليه اصول سابق، يعني روش را درش بكار 

گيريد، بايد براي اقتصاد آفريقا باشد، براي اقتصاد اروپا هم باشد، مثل مدل كنيز هست در امر پول.  زيرساخت شما مي
  سازيم ديگر بايد بگويد كه اين بازار بايد نسبتش با اين بازار چه چيزي باشد، مدل كه مي

  تناسب با شرائط اين جامعهس: م
  ج: در اين جامعه.

  س: پس االن موضوع بحثمان االن مدل نيست.
  ج: االن مدل نيست، روش به معناي زيرساخت هم نيست االن، فلسفه زيرساخت هست.

مهندس حسيني: بگوئيم روش تحقيق سه قسمت دارد: فلسفه، فرهنگ، زيرساخت، اين قسمت فلسفه اش است، يعني 
  گيريد، فلسفه را با زيرساخت. خود روش را سه قسمت كرديم قبًال مترادف ن

  توانيم مدل بسازيم. ج: نه، فرهنگ، فلسفه، روش سه چيز روي همديگر كه بعدش مي
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گويم اين كار را  گيريد مي س: قبول، اينكه سرجاي خودش قبول هست، اينكه كلمه زيرساخت را مترادف با روش مي
  فه روش داريم، فرهنگ روش داريم، زيرساخت روش داريم، يك قسمتش زيرساخت هست.نكنيد، چون در جداول فلس

  گوئيد، اگر روش را اطالق بكنيد ج: اگر روش را اطالق كنيد به مدل و تحقيق را به حين العمل، درست مي
  هاس: نه، ما هنوز به حين العمل و به مدل نرسيديم در همين

اين را بكار گرفتيم و اين جمله را نوشتيم، ما روش را بكار برديم، براي مدل تا اين خواهم بگويم در اينجا ما ج: نه مي
كنم خوب دقت كنيد ـ چرا اين شده زيرساخت؟ چون مدل را به معناي روش  شده زيرساخت. ـ دوباره من عرض مي

وش تحقيق را، تحقيق عيني گرفتيم. اگر مدل را حذف كنيد از روش، اينها را ديگر حق نداريد بگوئيد زيرساخت. چون ر
هايمان، طرف هايي بودند گرفتيم، نه اصول منطقي ساختن مدل، براي چه چيزي اين كار را كرديم، براي اينكه طرف

گرفتند روش براي كار، يعني تطبيق به  گفتند گوشي، آزمايشگاه، خوب گيري، مريض، مدل را در حقيقت مي كه مي
ا در آنجا طبيعي هست كه روش را بجاي مدل بكار ببريم. روش لغتاً كه عام هست، گرفتند. بنابراين م موضوع خاص مي

گوئيم مدل غير از روش باشد، معنايش دقيقاً همين هست كه روش وقتي كه  كنيم اصطالحاً و مي اينكه ما خاصش مي
را در عينيت بكار  كند نامش مدل هست. اگر بخواهيد اطالق بفرمائيد بگوئيد كه روش لقب اجرائي عيني پيدا مي

گويم  گذاريم، بعد مي گويم خيلي خوب عيبي ندارد، روش را نام مدل مي گيريم، اينها حوصله كار ذهني ندارند، مي مي
گويم. پس روش اگر شد عالمت مساوي با مدل، در كجا؟  گويم فلسفه روش، اين را مي اين زيرساخت روش، اين را مي

دهيم. گفتيم  ذاريد زيرساخت. اگر روش شد خود اين كاري را كه داريم، انجام ميدر عين العمل، اين را اسمش را بگ
روش هم بخش دارد، فرهنگ دارد، فلسفه دارد، زيرساخت دارد، براي مدل سازي، ديگر اين سه تا روي هم روش 

ن تكليفش را هست. روش با ابعاد فرهنگش، فلسفه اش، زيرساخت مدل سازي. خوب حاال اين اصطالح را همين جا اال
يكسره بكنيم. كه بدانيم چه چيزي هست؟ روش اگر براي مدل سازي هست، ديگر روش تحقيق، لقب اجرائي آن 

  شود، لقب كاربردي عام آن حفظ بشود. مفاهيمشان مفاهيم كاربردي هست. برداشته مي
  شود با زيرساخت س: آنوقت مترادف مي

  ج: بله
  گ، زيرساختس: يا باز سه بخش دارد، فلسفه، فرهن

  گويد اين را اين زيرساخت شود، فرهنگ، فلسفه، روش مي ج: نه نه فلسفه، فرهنگ، روش مي
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شود؟ يك چيزي هست كه سه بخش دارد، فلسفه فرهنگ، روش، آن چه  س: آنوقت شامل اين سه تا چه چيزي مي
  چيز هست؟

  حجت االسالم پيروزمند: مدل
  ج: نه ببينيد

  شد عيني اجرايي باشد.س: مهندس حسين: مدل كه بنا
ج: اجازه بفرمائيد ما يك عمليات تحقيق اجرائي داريم، يك تحقيق تئوريك، اين تحقيق نظري هست ديگر. تحقيق 

ـ روش دارد ديگر كالً كلمه  ٣ـ فلسفه دارد  ٢ـ فرهنگ دارد  ١نظري ما در موضوعات كاربردي داراي سه بخش هست. 
آن شد چه چيزي؟ تحقيق تئوريك در موضوعات كاربردي. اگر گفتيد خير اينها  شود. اگر نام زيرساخت از آن حذف مي

شود اين زيرساخت آن، فلسفه  سه تا روي همديگر محوري دارد بنام مدل كه آن تحقيق اجزائي هست، اين سه تا مي
  اش، فرهنگش، روشن شد. 

  سه بخشششود  حجت االسالم پيروزمند: يعني اگر مدل محور قرار بگيرد اين ها مي
  ج: سه بعد حاكم

  س: يا سه بعد حاكم
  ج: حاكم،

  س: اگر روش تحقيق مالك باشد،
ج: نظري كه اجرائيش بشود، كه اجرائيش بشود مدل، آنوقت اين نظري يا تئوريك. كل كاري هم كه شما در اينجا 

كنيم،  نظري مي كرديد درست هست، كاري است تئوري درباره عمل هست، ولي همه اش تئوري هست و داريم بحث
هيچ كدامش بحث عيني نيست كه، يعني به عبارت ديگر در هيچ موردي از آن نمونه ايي از خارج نگرفتيم كه. اين يك 

گوئيم چه جامعه بود، چه فرهنگي  كنم ـ مي تحليل تئوريك درباره مدل سازي هست ـ عنايت داريد كه چه عرض مي
  يشه ايي حاكم بر مدل سازي بود، چه مثال؟حاكم بر مدل سازي بود، چه فلسفه و چه اند

  مهندس حسيني: با اين توجيح خودتان اصالً هنوز به مدل نرسيديم ولو در پزشكي آن،
  ج: نخير، مگر كسي گفته كه رسيديم!

  خواستند مدل عيني اش را، س: فرموديد چون آنها نمونه خاص مي
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هرگاه حرف زدنتان، محورش قرار گرفت عينيت ولو شناخته باشيد كنم، عنايت بفرمائيد،  ج: نه نه! خوب دوباره تكرار مي
گوئيد اين زيرساخت  گوئيد اين زير ساخت ما هست. ولو اين را نساختيم مي مدل، از اينجا بخواهيد نگاه به باال بكنيد مي

فاصله، درجه  ١٨٠گويد يك خطي بكشيد  ما هست؟ چرا؟ چون طرف استيحاش دارد كه دست اين طرف بگذاريد. مي
دو قطب، دو نقطه به اصطالح اول و آخر خط، بگوئيد اگر طرف اهل فلسه هست، از نقطه الف شروع كن، از آنجا نگاه 
بكن به اين سه كاري نظري خودت. اين سر خط اگر طرف اهل اجراء هست اصالً اهل فلسفه نيست، بگوييد زيرساخت 

پزشكي كه، اينجا هيچ كدام از اينها، ببينيد اينجا اسم برنامه بهينه،  خواهيد نه اينكه ما كه مدل نداديم، اينجا براي مي
  يعني نسخه هست ولي اسمش هست.

  حجت االسالم پيروزمند: پس بندگان خدا از همين گيج شده بودند
ينكه گوئيم زيرساخت مدل ا ج: ببينيد نه ديگر، اينجا مثالً واحدهاي تعادل هست، واحدهاي تعادل كه ما نداريم كه، مي

واحد تعادلي هم داشته باشيد، يعني چيزهايي كه الزمتان هست من اينجا ذكر كردم. پس بنابراين هر سه اينها هيچ 
  كدامش به عنوان مدل پزشكي نشده است.

  كند؟ مهندس حسيني: از باال كه نگاه كنيم چه فرقي پيدا مي
گوئيم كه بخش تئوريك انجام گرفته  قطه كه نگاه كنيم، ميكنيم از آن ن آئيم از ان نقطه خط نگاه مي ج: حاال از باال مي

  هست، بخش عملي اصالً انجام نگرفته و تطبيق هم نشده هست.
  كرديم؟ كرديم با از باال كه نگاه مي خواهيم ببينيم چه تفاوتي دارد از پائين كه نگاه مي س: فعالً توي تئوريك آن مي

يم كه هر چيزي بايد محيط پيدايش، خاستگاهش، فكرش و به اصطالح روش گوئ ج: از باال كه بخواهيم نگاه كنيم، مي
  عمل آن درست بشود، يعني اگر آقاي

  س: يعني همين كاري كه از پائين آمديم كرديم؟
  رسد دو تا چيز در بيايد كه ج: نه درست هست، اينكه نبايد اين سه نقطه كه نبايد به نقطه وسط مي

  گراز اجراء و عمل بخواهيم محور قرار بدهيم.س: تا حاال صحبت اين بود كه ا
گيريم اين چيز  ج: اگر طرف شما، مخاطب شما، اگر از اجرائي هست، لقب اين چيزي كه اجرائي است كه اينجا ما مي

خواهد، اگر از باال خواهد وسط خط مياجرائي ما هست، اين را نداريم،اگر طرف اجرائي هست بگوييد اين زيرساخت مي
خواهد دو نام براي يك دسته از عناوين هست، آنكه ذهن فلسفي دارد بگوييد روش بگوييد روشي ميآيد مي
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خواهيد. عرضتان چه چيزي هست؟ همين چيزهايي كه در  خواهيد، اينكه ذهن اجرائي دارد بگوييد زيرساخت مي مي
كند، روش هست، براي  باال نگاه ميكند. نام اين براي آن كسي كه از  اينجا هست مشاهده، سنجش، آزمايش، فرق نمي

داند؟ اين مدل رامي داند. بگوئيد برچه قاعده ايي، بر  كند زيرساخت، چون روش را چه چيزي مي اينكه از پائين نگاه مي
چه روشي اين را درست كرديد، اسمش را بگذاريد زيرساخت روش، چون نام اين را گذاشته بوديد روش روشن شد 

  كامالً.
گيريم. بنابراين ما از اين زاويه جديدي كه االن  پيروزمند: حاال من بر اين اساس يك نتيجه ديگر مي حجت االسالم

  كنيم، بدنبال روش هستيم. داريم حركت مي
آيد، يعني به عبارت ديگر عمق  ج: خوب حاال اجازه بدهيد اضافه كنم، حتماً براي كساني كه بنظرشان اينجوري مي

م پايه به علوم خودشان بشناسند، مچبوريد بگوئيد كه آقا هركه، هركه هست مدل سازي، خوب كافي ندارند كه ربط علو
تواند همه علوم را به هم  يك اصولي حاكم بر آن هست، يك زيرساختي حاكم و براي كسي كه فيلسوف هست و مي

بدون روش، مدل ساخت. مدل  فهمد علوم پايه چرا اول باشد؟ براي او بايد بگوييد محال است مربوط ببيند، يعني مي
گوئيد مدل من خوب هست يا غلط هست يا درست است؟ اين  شما به چه دليل هماهنگ هست؟ به چه دليل اصالً مي

گفت ديگر، آنها ديگر مدل هاي بسيار جزئي  كند كه فرضيه محض ممكن است، كما اينكه بنده خدا مي پائيني خيال مي
ايي بكنيم، بگوئيم خوب هست. را االن دراينجا بدهم نيست كه همين جا اشارهكنند كه آن مدلها  هست كه درست مي

كنم ـ هرگاه تحقيق به تعميرات جزئي به پردازد  ببينيد حاج آقا اگر تحقيق ـ اين نكته مهمي هست كه دارم عرض مي
باشد، مثل اين چيزي را كه ولو به وسيله مدل سازي و مجموعه سازي باشد، كه معادله بيرون ندهد، ولي كاربرد داشته 

  گفتند درباره آب اسالم شهر و بيماري گوارت و نمك را به آن چه چيزي زديم خوب شد. آقايان مي
  س: يد اضافه كرديم.

گوئيم.  گفتند پزشكان، اين را ما بهش اصالً لقب معادله پيدا كردن نمي ج: يد اضافه كرديم خوب شد، اينكه آنروز مي
برداري كرده است، حتماً نتيجه كاربردي عيني هم دارد، سازي كرده است حتماً نمونه؟ مجموعهحتماً مدل سازي هست

گويم نسبت به موضوعات  كنم ايران را مي تواند بگويد كه من ارزيابي مي ولي قدرت پيش گوئي ندارد، يعني ايشان نمي
پيدايش گورات به عنوان يك مجموعه كه شود؟ يعني  ديگر كه عامل حلش، نمك يددار نيست، چگونه گوارت پيدا مي

شود، چه  آيد، نه در يك شرائط محدود. چه جوري پدا مي داراي عواملي هست و در متغيرهاي مختلفي بوجود مي
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تواند به عنوان يك معادله تحويل بدهد. تعمير جزئي را در  رود؟ اين را نمي كند چه جوري از بين مي جوري رشد مي
مثقال  ٤گويد دو مثقال اين، پنج مثقال اين،  دهد. مي اش جواب ميطارها، عطارشان هم نسخهكند مثل ع يك جائي مي

گويد علتش صفري يا سودي يا بلغم بود يا هر چه كه بود، اين كه  شود، بعد هم مي خورد، بابا سردردش خوب مي مي
اسخ گو هست. بهينه هاي مفرده هم شود معادله. اين يك توجيهاتي براي كار خودش دارد با تجارب مفرده هم پ نمي
برند، از اين دسته  شود، كليه كارهايي كه كارشناسان كامپيوتر و امثالش در بهينه سازي و آناليز سيستم بكار مي مي

كند، هرچند حل عيني مشكل را در يك وهله نسبت به  كند، هرچند مدل سازي ميهست. اين قانون به علم اضافه نمي
تواند بدست بگيرد. حاال اگر از اينجا باالتر رفت گفتيم نه در عين حال كه معالجه كرده است.  ، مييك مورد يا مواردي

كند. دنبال پيدا كردن معادله روي خودش هست كه هزاران  آمده حاال موضوع خود درد را در سيستم بدن مطالعه مي
يش بيني كند، محدود به مورد نيست، علت را تواند پ شود، مي جاي ديگر كه با عوامل ديگر، بيماري گوارت پيدا مي

كنم آنجاهايي  آيد. يك مدل سازي دومي هست نوعاً، نوعاً عرض مي گوئيم حتماً از آن مدل در مي شناسد. اين را مي مي
كنند، اين معنايش اين هست كه اينها از اين  كه مراكز تحقيقاتي بزرگ كه بخش هاي متعددي حول يك تئوري كار مي

گذاريم، ولي هنوز هم  اله نويسي و راه حلهاي جزئي نيست، اين اسمش را معادله پيدا كردن در يك علم نميقبيل مق
تواند بشود. اگر كسي دقت نسبت بين علوم را تا فلسفه علم برد و تغييري داد در  تغيير اصولي در بنيان يك علم، نمي

ينجا شما توانستيد به فلسفه علوم دست رسي پيدا بكنيد آنجا، كه عمدتاً علوم دچار تحول شد، خوب طبيعي هست كه ا
توانيم ما بگوئيم به  يعني توانستيد در حقيقت فلسفه چگونگي را دست به آن بزنيد. هرگاه فلسفه و روش عوض شد، مي

ادراك  كنيد، توانيد بگوئيد، داريد ادارك راعوض مي هر نسبتي كه حاال يك حرف باشد يا كل آن را زيروزبر كرديد، مي
كنيد. حاال ممكن است آن بنده خدايي كه روانشناس باشد بخند به شما، بگويد ادراك اجتماعي  اجتماعي را عوض مي

گويم در جزئيات بگويد مثالً اگر فالن دارو را به او بدهند، خنده  شود، در مثالً مي كه به اصطالح اينجوري عوض نمي
گويم آقا درك خود شما از درك تابعي هست از درك حاكم اجتماعي،  شود. مي شود، دركش اينجوري مي اش زياد مي

شود، خوب هست، بد هست، اين يك جاي ديگر معين شده  شود، نمي يعني اينكه من چه جوري بسنجم، بگويم مي
 گويم خيلي خوب اگر هر جا آن پايه هاي اصلي تغيير كرد. مثالً فرض كنيد آن را. آنجا را مي است خودت معين نمي

دانيم بر فهم، حاال سر جاي خودش كنيد كه روش و فلسفه يا روش و فهم كه ما شخصاً خودمان روش را مقدم مي
استداللش است. هر فهمي را كه بهر نحوه بخواهيد ايجاد نسبت بكنيد درش روش بنحو ما، بكار رفته هست. در روش و 
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آئيم  ل بحث اصول هست كاري فعالً به اينجا ندارد مينسبت هم نقش اختيار اليه تبارك و تعالي اصل هست كه آن ما
  توي بحث خودمان.

خواهد،  هرگاه پس بنابراين با آدم اجرائي محض سروكارتان هست، كاري به فلسفه علم ندارند، بگوئيد كه زيرساخت مي
يتواند فهمد كه مدل براي عينيت درست كردن كار نظري هست ولكن كار نظريش بدون منطق نم هرگاه كسي مي

  خواهد. خواهد، منطق مي باشد. به او بگوئيد روش مي
  س: پس ما يك جمع بندي به بحث داشته باشيم. ما به دنبال فلسفه روش تحقيق در اقتصاد

  شود اصول. ج: كه نهايتًا مي
  س: و بعد روش تحقيق در اقتصاد هستيم.

كنيم  تيجه حاصل كه تمام شد، ما امكان پيدا ميگوئيم كه براساس آن ن ج: نظري ياتئوري كه تئوري كاربردي هم مي
كنيد يعني مثالً  كه تحقيقي را انجام بدهيم قدرت مدل سازي اقتصاد اسالمي را پيدا كنيم، البته در حداقلش شروع مي

گوئيد خودتان به عنوان  رويد، مي گوئيد دنبال دوره هاي مختلف، مناطق مختلف فالن و اينها نمي كنم، مي عرض مي
خواهيد تحليل داشته باشيد  ي از منابع مطلب، بگوئيد تحليل داشته باشيد درباره دوره هاي زماني مختلف، نمييك

خواهيد براي كل دنيا،  درباره يك دوره زماني، يك واحد زماني، تحليل داشته باشيد نسبت مناطق جغرافيايي نمي
توانيد واحدش را  كنم شخصيتها، يعني شما مي رض ميمناطق مختلف خود كشور. تحليل داشته باشيد نسبت به مثالً ع

كوچك بكنيد، در تحقيق تا برسيد به تحليل نظريات خودتان درباره اقتصاد، محيط اقتصاد و ارتباطش ، مدل تان را 
  بسازيد.

  كنيم فرهنگ و فلسفه خارج از روش تحقي خواهند بود؟ س: بنابراين از اين زاويه كه نگاه مي
عد هستند، كه ما فرهنگ بر ما حاكم هست، هر كسي بخواهد من را مطالعه بكند بايد بگويد چه فرهنگي بر ج: ابدًا، دو ب

  فالني حاكم هست.
  س: فرهنگ كه حاكم هست، فلسفه هم كه يك مرحله مقدماتي هست نسبت به روش.

  ج: بله، فلسفه روش هست در حقيقت
  و خود روش آن گام بدي خواهد بود.س: فلسفه روش هست مرحله مقدماتي هست نسبت به روش 
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ج: بله، روش، همان زيرساخت برابر با روش هست. بعدش مدل بايد بسازيم، بعد از مدل ساختن هم به عبارت ديگر اگر 
  اين را به ساده ترين وجه تعريف كرديم، بايد امكان مدل سازي برايمان باشد.

  شتراك و ما به االمتياز را فكر كنم بايد برداشته شود.س: آنوقت ديگر آن تعبير ما به االختالف و ما به اال
ج: چرا؟ ما وقتي كه بنده به عنوان يك كسي كه داراي يك فرهنگي هست درست است مجموعه ما، با كسي كه داراي 

گوييد مجموعه مختلف، ما اينجا گوييد چه؟ ما به االختالف، يعني مييك فرهنگ ديگري است شما فرهنگ مي
كنيم، اين بايد  در نهضت آزادي هم يك عده نشتند، گرايش به غرب دارند، با دو فرهنگ داريم كار مي ايم،نشسته

كنم آقاي بني اسدي يك مهندس اجتماعي براي ايران  گويند كه آقا، آقاي مثالً عرض مي مقايسه هم بشود. يعني مي
گويم خوب اختالف فرهنگ  ار داده است، مينويسد، در مهندسي اجتماعي اش يك اصلهاي ديگري را پايه قر دارد مي

خشكاند، آن نسبتي  داريم ديگر. او پايه فرهنگش، يعني پايه تعلقاتش، آن نسبتي را كه دارد به اسالم درباره حجيت، مي
گوئيم كارآمدي تبعيت...  دهد چه چيزي؟ توسعه كارآمدي. ما مي چرباند. اصل را قرار مي را كه دارد به كارآمدي، مي

رود، من هم بر اين اساس ديگر  سازد و جلو مي گيرد ديگر، بر همان اساس هم مي ان اكونميك بنا تعريف موجود ميانس
شود فرهنگ ما را مالحظه كنيد، يعني به هر حال من خودم را پاسخگوي تكامل انتظارات اجتماع خاصي،  سازم. مي مي

گويد معناي پاسخ گوئي به انتظارات اين هست كه چه  ه آن. ميزد ب دانم. او اين قيد را نمي يعني اجتماع متدينين مي
شود اين قدر. اين قدر  گفت: قند، نشاسته و پروئين و اينها را، اين قدر حجم، اين قدر تناژ، جمعيت نرخش مي مي

در كارخانه جمعيت نياز به اين قدر پروتئين دارد، اين قدر قند دارد، اين قدر نشاسته دارد. اين قدر پروتئين، اين ق
آمدند هر  خواهد. شوراي اقتصاد، كمي مي خواهد، اين قدر به حضورتان سرمايه مي خواهد، اين قدر كشت مي مي

خواهد، اين قدر ابزار  گفتند خوب اين، اين اندازه سرمايه مي نوشتند، مي كردند رديف مي مطلوبيتها را ارزيابي مي
خواهيد چه كارش بكنيد؟ ما  خواهد، اين را حاال مي رس خواندن ميخواهد، اينقدر د خواهد، اين قدر نيرو مي مي
گفتم براساس حاكميت روابط كيفي  گفت چه چيزي؟ مي گفتيم نه شما يك قيد به آن بزن تا ما قبول بكنيم، مي مي

تم براي اينكه گف گفت اين چه فايده ايي دارد، مي اسالم، اين را بااليش بنويس، بقيه اش را قبول دارم و اينها را. مي
خواهيد بكنيد در  خواهيد اصالً، ضرورت، اولويتها را چه كار مي خواهيد شما اينها را تركيب كنيد، چگونه مي چگونه مي

خواهيد چه  خواهيد چه كار كنيد؟ اولويت ها نظام انگيزش هست ديگر. اين نظام انگيزش را مي اين. انگيزشها را مي
گفت سود، ميل به لذت كند ميگفتيم انسان الهي حلش مي كند، مي ميك حلش ميگفت انسان اكون كارش بكنيد؟ مي
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كند، دو تا نظام هست. بهرحال اين يك فرهنگ دارد، براساس آن  گفتيم ميل به آخرت حل ميكند ما ميحلش مي
آنوقت ديگر  فرهنگ تحليل خاص، يعني معنا كردن واژه هايي خاص براي اندازه گيري عيني. براساس آن معنا كردن

  داريد. قدم بعديش را بر مي
شود اصلش ما به االختالف؟ يعني اينكه هم فرهنگش متفاوت است و متناسب با آن فلسفه اش متفاوت  س: آن مي

  هست و متناسب با آن روشش هم متفاوت هست اينها همه اش متناسب با فرهنگ است.
  گوئيم ما به االشتراك؟ ج: احسنت چرا اين را مي

  روش هم طبيعتًا ما وقتي براساس، اين فلسفه روش هم مختلف هست. س: و
گيريد،  كنم قلم بدست مي توانيم برقرار كنيم. بگوئيم شما مثالً عرض مي ج: روشش هم مختلف هست، ولي تناظر مي

، من گيريد شود شما كاغذ بدست مي گيرم. نوع قلمان چه چيزي هست؟ در فلسفه مان معين مي من هم قلم بدست مي
  گيرم. هم كاغذ بدست مي

گذاريم، روش تحقيق در اقتصاد از نظر ما، اين  س: اين چيزي كه ما حاال در اين نگاه جديد آنچيزي كه اسمش را مي
  هويت جمعي قضيه هست كه اختالف در آن لحاظ شده است.

شود؟  د كه مدلش مختلف ميكش گوئيم اين به كجا مي گوئيد كه مي ج: احسنت!! كه اختالف، صراحت اختالف اگر مي
اش بياييد، خودش هم بياييد، اما اگر بگوييد كه شما روش تان خواهيد؟ بايد از فرهنگ بيائد، فلسفه صراحتش را مي

گويد  گويم روش علميتش به چه چيزي هست در نظر شما؟ ـ خوب دقت كنيد ـ مي درست است، علمي نيست. من مي
گويند مدل ساز، مجموعه ساز، اجزاء، عوالم مجموعه اند  ن سه تا را داريم. ميگويم اي مي» مشاهده، سنجش، آزمون«

  گويم اين سه تار دارد. مي
كنيم، هنوز روش  خواهم بگويم كه ما هر تا آنجايي كه اينجوري باشد، يعني مشتركات داريم بيان مي س: حاال مي

كنيم، با چه معياري، ما چه جوري  ه جوري مشاهده ميگوئيم ما چ تحقيق خودمان را بيان نكرديم، آنجائي كه داريم مي
خواهم نفي وجود ما به  گوئيم حاال نمي سنجيم با چه معياري؟ آنجاست كه داريم روش تحقيق خودمان را مي مي

 شود. يعني ما يك خواهم بگويم ما شيوه بيان ما به االشتراك و ما به االختالف با قبل متفاوت مي االشتراك را بكنم، مي
كنيم. حاال كه روش را درست  آئيم روش درست مي فرهنگ داريم، يك فلسفه داريم مال خودمان، براساس آن مي
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توانيم بيائيم انتزاع بكنيم، بگوئيم اين روش كه ما درست كرديم اين هست،  كنيم در خود اين روش كه ساختيم مي مي
  ورت يك عوامل ما به االشتراك بيانش بكنيم.توانيم بص ولي اگر بيائيم از خصوصياتش انتزاعش بكنيم، مي

  ج: خوب همين حاال اجازه بدهيد، يعني نه كالً براي اطالع
شود هم اسم كلش را ما به االختالف  شود ما اسمش را به ما به االشتراك گذاشت، نمي س: يا نه بنابراين كالً اين را نمي

  گذاشت.
آيد كه يك مقدار توضيح هاي اينها به دليل ضيق وقت  ن بنظرم ميكنم خدمتتان اين را دقت بفرمائيد م ج: عرض مي

آيد كه اشاره شده باشد در قبل و اين ديگر قابل  كمتر است يا دوستان عنايت كردن به آن و اال اين توضيح به نظرم مي
  مراجعه هست به نوارها.
آئيم  روند در پزشكي مي دارند اينجا مي خواهيم بگوييم به كساني كه محقق هستند اين مدل را من نظرم اينكه ما مي

شود ـ با هم  يك زيرساخت داريد كه، در زيرساختهايتان يك اصول اوليه را ـ كه براي آنها اصول اوليه حساب مي
كنيم، ما همه آزمون داريم، ما هم عوامل داريم، ما مجموعه  مشترك هستيم، ما هم از اينها داريم ما هم پيش گويي مي

پردازيد به آن، اينكه هر روش چه زماني پيدا  گوئيم چيزي را كه شما نمي سازيم اين تمام شد. مي ما مدل ميسازيم،  مي
كنيد  شده است؟ در چه فرهنگي پيدا شده است؟ در تاريخ تحولتان فكر اينكه تغييراتش چه زمانهايي بوده است، مي

ت نداشتند كه به ما بگويند ما براي اينكه يك فرهنگ را فقط كنيد. حاال آنها اين را التفا ولي چه فرهنگهايي بوده، نمي
گوييد خود اين را كه قرار بكنيد، معنايش اين است شما از زمان آيد، ميدانيم. فرهنگي كه از علوم پايه مي حاكم مي

، اين دو دكارت به اين طرف فرهنگ حسي را حاكم كرديد، ما معتقد به اين نيستيم. پس بنابراين خوب عنايت كنيد
ورقه را كه ما اضافه كرديم براي چه چيزي اضافه كرديم؟ گفتيم روش تحقيق ما از روش تحقيق شما كاملتر هست، 

  بينيم. اين روش تحقيق را. بينيد ما مي چيزهاي از آن را كه شما نمي
  س: اين رابايد در روش تحقيق بايد بيايد.

كه بيرون كه از سه تا هست بنام مدل، اسمش هم مدل شده براي  ج: نه، خوب عنايت بفرمائيد. اين روش تحقيق شده
گوئيم اين زيرساخت دارد، باهم مشترك هستيم در مبناي منطقي، در چه چيزي؟ در متناظر ساختن، بگويم  اجراء، مي

ن مشتركات توانيد، من هم مشاهده را، اي توانيد منكر بشويد، من هم آزمون را، شما مشاهده را نمي شما از آزمون نمي
گويم ولي درك من از درك شما كاملتر هست، چون من دنبال اين هستم كه چرا اينگونه مشاهده  گويم. بعد مي كه مي
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كند، فلسفه اش؟ چه فرهنگ و اعتقادي بر آن حاكم هست؟  سنجد، چرا اينگونه آزمايش مي كند؟ چرا اينگونه مي مي
ر مدل سازي داراي سه بعد هست شما يك بعدش را داريد فرهنگش. پس ما تحليل مان نسبت به روش تحقيق د

كنم بيايد  بينيد مگر فيلسوفانتان كه فيلسوف روش باشند و بروند آن اول، اول. كسي كه نيايد كسي مثالً عرض مي مي
ويد بايد گ در پزشكي، برود باالتر از فلسفه علوم، حتماً با ما مشتركاتي دارد، نهايت اينكه يك فرهنگ ديگري دارد، مي

حتماً به حضورتان كه عرض كنم مثالً حس گرا بود وغير از اين را نپذيرفت من باب مثل، طبيعتاً يك فلسفه اين را هم 
بينند ـ اوالً كه تازه  سازد. ولي به علوم نازلتر، در علوم نازلتر اين را مي دارد، يك زيرساختي هم دارد يك مدل هم مي

بينند. اگر كسي داخلش  كل علم هست، مدلهاي جزئي جزئي كه براي تعمير هست، مي بينند، كه مدل اين را همي نمي
گويم مشترك هست، بعد هم  كنم، مي عالم قوي باشد، كل اين را ببيند، اين را توجه به آن كرده اين را من درستش مي

توانيم به او بگوئيم  ا ببيند، نميگويم اين دو تا را اضافه داريم بر شما. اما اگر حتما كسي باشد كه فلسفه علوم ر مي
گوئيم تو در يك فرهنگ هستيد ما هم در يك فرهنگ ديگر، تو يك فلسفه داريد، من هم يك فلسفه،  اضافه دارد، مي

رسم ديگر آخرين  تو يك روش داريد من هم يك روش دارم، نتيجه اش هم دو تا مدل داريم. بعد هم به او كه مي
ست، اگر بشر بنا شد كه دو تا دستگاه داشته باشد، اينكه كداميك بر كداميك به اصطالح حرفمان در پيروزي، غلبه ه

شود، يعني من معاني را  شويم؟ زور در سر مرحله: امور روحي، ذهني، عيني. من قدرت ها هم با بشر بيشتر مي زور مي
نوان ظالم و بشر را از تو، اعتمادش را بكنم توانم دست تو را باز كنم به ع كه تغيير دادم، مفاهيم جديد را كه آوردم، مي

كني به  توانم ناهنجاريهاي روحي را كه تو آورد به بشر نشان بدهم، دل بستگي هايش را از آن چه كه دعوت مي و مي
گويند كفر منشاء به اصطالح، دست يابي لذات مادي هست، كفر براي عده بسيار  گويند، مي گويم دروغ مي آن، بكنم. مي

سوزاند در دغدغه، آن عده قليل هم باز دچار يك  آورد، پدر جامعه را مي ي، دست يابي به لذت هاي مادي را ميقليل
شوند، يعني من توانستم در امور روحي، ذهني و عيني غلبه كنم برطرف مقابلم،  شوند، ديوانه مي بيماري ديگر مي

از مدل اينكه حقانيت نظري با من هست يا با تو  معنايش برتري هست. اصالً مدل شدن و كاربردي همين هست غير
توانيم حاال به كنيم. معنايش اينكه سرپرستي رشد بدست ما هست. كه مي هست. يعني واليت اگر ما ادعايش مي

صورت نسبي د ستگاه خودمان را شروع بكنيم به ساختن از حداقل امكانات هم ديگر، به حضورت كه عرض كنم چيزي 
شود آمد من بگويم اول كار بيايم سراغ زيرساخت اين شدني ج داريم، طبيعتاً از فلسفه پايين تر نميرا كه ما احتيا
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چيند كه خصم ساكت بشود، در  گوئيد اين يعني يك مفاهيمي را مي نيست در فرهنگ مسكت خصم وقتي شما مي
  شود. كند، محيط عيني، ذهني و روحي، كه او همراه مي فلسفه شدن محيطي را درست مي

گيرد، ما تعاريف وليه خودمان را نسبت به نفس خود موضوع انجام داديم هم بصورت كلي اگر چند تا كار انجام مي
تواند به حضورتان كه عرض كنم روي اينها كار بكند و سير كار تحقيقاتي  بخواهد كسي تحليل در نظام فكري بكند، مي

كه اينها اولين بحث هاي اقتصادي را  ٤٩لكه به يك معنا بگويد از سال ، ب٥٠خود ما را بسنجد، بگويد اينها سال مثالً 
شروع كردند، فكرشان چه جوري بود، چه جوري تغيير كرد چه فرهنگي بر فكرشان حاكم بود، اين فرهنگ نمودهايش 

آغاز  ٤٩ح سال چه جوري شد تا االن. ما دقيقاً اولين بحث اقتصادي را كه گفتيم براي آقاي انصاري در نجف به اصطال
شود مالحظه كرد، سيرش، رشدش، همه چيزش را،  شود تقريباً. مي سال مي ٣٠كرديم كه ديگر كه االن ديگر نزديك به 

شود هم آن را االن كاري نداشته باشيم، حتي در مثالً چند سال اخير هم كارش نداشته باشيم، بيائيم از خود فلسفه  مي
نيم، فلسفه روشمان، روش آن را درست كنيم، مدلش را درست كنيم، به اميد آغاز كنيم بعد هم روشش را درست ك

  شود.  خدا برويم دنبال شاخصه هاي اجرائي كه قاعدتاً همين اولي مي
»وصلي اهللا علي سيدنا محمد و آله الطاهرين«  



  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ٧جلسه 
١١/٦/٧٨  

   ٠٤١٢ – ٣٥٩٤كد بايگاني: 
وزمند: بناشد كه در جداول از جدول فلسفه روش شروع بكنيم و بعد در اقتصاد تطبيق كنيم تا فلسفه حجت االسالم پير

اقتصاد در واقع بدست بيايد بعد اين را مقدمه قرار بدهيم براي اينكه وارد بشويم در جدول زيرساخت كه در اين دوره 
م به اقتصاد. لذا در قدم اول قرار شد كه ما آن شود و آن را هم باز تطبيق بدهي بحث در واقع جدول روش محسوب مي

جدول فلسفه روش را كه داشتيم، جداول پيشين و مقدماتي اش كه منتهي شده به جدول فلسفه روش، اين را تنظيم 
كنيم، چون آن موقع با سرعت انجام گرفته است اين كار نسبت به جدول زيرساخت انجام گرفته اما نسبت به فلسفه 

گرفت، اين را انجام بدهيم. ما يك مالحظه ايي داشتيم نسبت به اينكه فلسفه روش جدولش چه جوري روش انجام ن
هست؟ و براي اينكه جداول پيشين آن مشخص بشود، مراجعه داشتيم به جداول پيشين جدول زيرساخت كه ما آنجا 

عنوان تحليل زيرساخت كه آمديم  چه كار كرديم قبالً در جدول زيرساخت؟ ما سه تا جدول آنجا داريم يك جدول به
زيرساخت را بيان كرديم، بعد يك جدول تجزيه » ابعاد، اركان و اساس«، »اصلي، فرعي و تبعي«در سه سطح 

خواهيم جدول ماتريسي را بكشيم، طبيعتاً به جدول  اصطالحات و يك جدول تجزيه عناوين داريم و االن چون ما مي
  وين كار داريم. در جدولتجزيه اصطالحات و جدول تجزيه عنا

  حجه االسالم والمسلمين حسيني: اولين جدولي كه در آنجا داشتيم چه چيزي بود؟
  س: اولي آن اين جدول تحليل زيرساخت روش تحقيق بود.

  خوانديم. دانم اولين جدول را به يك نامي مي ج: مي
  س: همين نامش بود، تحليل زيرساخت روش تحقيق.

ه اش هم هست، جدول تحليل چه خاصيتي داشته است نسبت به دستگاه فلسفي ما؟ اين ج: پس جدول تحليل، بقي
  اولين سوال، بعد جدول تجزيه آيا براساس جدول تحليل درست شده است؟
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  س: جدول تجزيه، بله.
  ج: چه بخشي از جدول تحليل در اين ضرب كرديم؟

در جدول تعريفمان درست كردند، از اصطالحاتي  س: يعني ما در جدول تجزيه اصطالحات كه عناوين ستون شاخصه را
  كه در سطح تحليل بدست آمده است هم

  ج: آن اصطالحات در سطح؟
واحد، تعادل، «عنوان  ٩بود. يعني از ضرب » سنجش، مشاهده و آزمون«س: در سطح فرعي جدول تحليل كه ذيل 

حات ستون شاخصه مان در جدول زيرساخت ، اصطال»موضوع، شرائط و ارتباط«، »اجزاء، عوامل و مجموعه«، »ضرائب
  بدست آمد.

ـ جدول ١ج: پس بنابراين اولين چيزي كه داريم اينكه آيا براي هركاري كه بخواهيم بكنيم ما سه تا جدول الزم داريم؟ 
  ـ جدول تركيب يا نظام تعريف آيا اين براي همه چيز الزم هست؟ اين سوال اول است. ٣ـ جدول تجزيه،  ٢تحليل، 

  شود. تا مي ٤: كه س
  ج: چطور؟

  آيد.  شود چون اصطالحات يعني عناوين و شاخصه ها دوتا جدول بنظر مي س: چهار تا مي
ج: حاال اين اولين قسمت را چه جوري، وارد بحث اولي بايد بشويم؟ نبايد بپردازيم به چيز ديگري، حاال ببينيم همچين 

خواهيم روش تحقيق را  مان هست، براي بكارگيري، مياي روشيچيزي ضروري هست همه جا يا نه؟ يعني جزء كاره
هست. در اقتصاد كه ما بخواهيم كار كنيم، بايد ببينيم چه » اقتصاد«بكار بگيريم در يك مصداقي كه اسم آن مصداق 

  جوري بدست بياوريم؟ راه بدست آوردنشان را اينجا ذكر كرديم كه يك جدول تحليل الزم داريم.
  شود. ل تحليل مان اين فرمي هست آن هم ميس: البته جدو

توانيم مطلب بنويسيم، يعني دست كمي  ج: بله جدول تحليل ما، يكي هست، ولي اين يك مقدار طوالني تر راحتر مي
  بازتر هست تا قبل از چاپ خوب حاال به اصطالح، اگر نداشته باشيم جدول تحليلي چه عيبي دارد؟ سوال.

  ول تحليل براي بدست آوردن اصطالحات مادر جدول عناوين و شاخصه هاست.س: ظاهراً استفاده از جد
  شود؟ ج: كه اگر نباشد چطور مي

  شود. دانيم چه اوصافي درهم ضرب مي س: اگر نباشد نمي
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رويم، بايد حتماً اول كار بيائيم سراغ اينكه  ج: اگر ضرورت دارد، پس اول نبايد برويم سراغ فلسفه. اول سراغ اين نمي
يزهايي را كه الزم داريم آنجا، بحضورتان كه عرض كنم كه، در جدول تحليل بياوريم، ببينيم چه تحليلي ما داريم؟ چ

خورد؟ ما آمديم يك تعريف هاي داديم در  حاال چيزهايي كه تا حال گفته شده در اقتصاد، چه چيزهايش به درد مي
گويم چيزهايي كه دارد چه چيزهايي هست؟ مثالً گفتيم خرد  اقتصاد. تعريف هايي كه داديم، گفتيم اقتصاد مثالً مي

است، كالن است، توسعه است. اين يكي از صحبتها بود، اين چه ربطي دارد به جدول تحليل؟ يعني به عبارت ديگر اول 
به جدول  خواهيم وارد كار مدل سازي بشويم، اول بپردازيم حتماً كار ما بايد پس از عنوان را كه طرح كرديم، وقتي مي

اش كه اركان ذكر تحليل. در جدول تحليل قسمت اولي اش ابعاد يا اوصاف هست نسبت به هر موضوع. قسمت دومي
شده است معنايش اينكه ما بايد بعد از ابعاد بتوانيم يك چيزهايي را به عنوان متغيرهاي عيني ذكر كنيم. قسمت سوم 

عبارت از » توسعه، كالن و خرد«توانيم بگوئيم كالً  حقيقت آيا مي خوب بايد چيزهاي جزئي ذيلش را بگوئيم. يعني در
آيد، اين يك سوال است. آيا  در خود يك سطر مي» توسعه كالن و خرد«اين سه سطح هست؟ اين يك سوال است يا 

ه، ابعاد هست يا سطوح به اصطالح جريان وصف است؟ در آن واحد هم جريان دارد اوصاف توسع» توسعه كالن و خرد«
هم جريان دار نسبت هاي كالن، هم دارد اشيائي كه آن اوصاف متقوم به همين اشياء هستند. اگر اينجوري هست، اين 

شود؟ اين يك سوال هست. سه سطح چه چيزي؟ سه سطح كه در جدول تحليل از همديگر جدا ذكر شد، آيا  سطح نمي
اوصاف، توسعه، كالن، خرد در يك سطح قرار ، هست يا سه سطح يا »توسعه، كالن و خرد«اين سه سطح، سطح 

گيرد، خودش؟ اين يك سوال هست كه بايد جواب داده شود؟ اگر كلمه توسعه، كالن،  گيرد، در سطح اول قرار مي مي
كنيد كه معنا ندارد، اينها همعرض قرار بگيرند به عنوان قسيم يك  خرد را و ما معنا كرديم قبًال، شما مشاهده مي

گوئيم سطح اصلي ابعاد، ابعاد توسعه، توسعه اقتصادي.  يك مجموعه هستند. اگر سطوح هست حتماً مي موضوع، سطوح
سطح فرعي اركان اقتصادي مثالً حاال اسالمي يا اقتصادي. سطح تبعي مثالً موضوعات خرد يا امور خرد يا به اصطالح 

را طرح كنيد چند تا سوال را تا آخر برويم جلو توانيم اينجوري بگوئيم؟ سوال بعدي اجزاء خرد اقتصاد اسالمي، مي
  سواالت تمام شد يا نه؟

  س: البته آن سواالت ديگر مربوط ماتريس بود اگر الزم هست كه طرحش كنم؟
  ج: عيبي ندارد سواالت را طرح كنيد.
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، نبود من س: البته ظاهراً جدول تحليل مال فلسفه روش حضرت عالي داريد كه در اين مجموعه ايي كه پيش ماست
فكر كردم تنظيم نشده، ظاهر تنظيم شده است. علي اي حال ما در جدول زيرساخت اينكه چه جوري ما آمديم اين 

آمد كه ما، آمديم در  ارتباط جدول تعريف با جداول تجزيه، اصطالحات و عناوين چيست. مشاهده كه شد بنظر مي
اجزاء، عوامل، «وصف سطح كالن در طرف موضوعات را، يعني  ٩عنوان تا  ٩جدول تعريف اگر مالحظه بفرمائيد، آمديم 

را در هم ضرب كرديم و از ضرب اينها اصطالحات » موضوع، شرائط، ارتباط«، »واحدها، تعادل ضرائب«، »مجموعه
  ستون شاخصه را بدست آورديم.

  ج: چيزي است كه بايد باشد قاعده در جدول تعريف هم همين است.
  ين كه آمده.س: بعد در ستون عناو

  ج: نامهايي هست كه چيزهايي كه متكلف هستند آنها را، بايد ذكر بشود.
، تعميم آثار، تخصيص جايگاه، توزين »تأمين منابع، تجزيه موارد، تنظيم روند«س: آمديم اوصاف سطح كالن را كه 

  » تعيين شاخصه، تشخيص وضعيت، تنظيم برنامه» «سهم تأثير
  جه هست به آثار جدول، آن عناوينش، عناوين آثار هست.ج: يعني آنچيزهايي كه نتي

خواستيم مشابه آن عمل بكنيم بايد  تا را در هم ضرب بكنيم، يعني شايد مثالً اگر مي ٩س: اينجا ديگر نيامديم اين 
  آمديم. مي

  ج: سوال اينكه آيا بايد هم همين كار را بكنيم؟
تا را در هم ضرب بكنيم، آمديم  ٩چه چيزي هست؟ نه آمديم اين  س: اول ببينيم چه كار كرديم؟ بعد ببينيم تفاوتش
تا ضرب كرديم، بعد هم در پيدايش، تغييرات، تكامل ضرب كرديم،  ٩تحقيقات كتابخانه ايي، نظري، كاربردي را در اين 

اين دو تا تفاوت با  در حالي كه پيدايش، تغييرات، تكامل اصالً در اين عناويني كه ما اينجا داريم نيست. يك سؤال اينكه
همديگر در تنظيم در ستون اصطالح و عناوين براي چيست؟ دوم اينكه اساساً ما بنا به قاعده روش تعريف، در اين 

  مرحله يي كه هستيم عناوين طرف موضوعات را بايد از تركيب عناوين سطح خرد بدست بياوريم.
  ج: عناوين اينجا را؟

ن سطح كالن در طرف موضوعات را بايد از تركيب عناوين سطح خرد بدست س: نه عناوين سطح كالن را، عناوي
  بياوريم.
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  خوانيد؟ ج: يعني دست چپ را داريد مي
  س: دست راست را،

  ج: دست راست بايد اينها ضرب كنيد در همديگر اينجا نوشته شود.
ركيبي اجزاء موضوع، اجزاء ، در حقيقت بايد وحدت ت»اجزاء، عوامل مجموعه«كنم  س: من چيز ديگر دارم عرض مي

  شرائط، اجزاء ارتباط باشد.
خواهيد اول كدامش را درست كنيد؟ ستون  ج: يك ستون داريد، ستون اصطالحات، يك ستون، ستون عناوين. شما مي

  خواهيد درست كنيد يا عناوين يا قبل از اينها دو تا هست؟ اصطالحات مي
  دهيم. ولي قبل از اين را دارم توضيح ميخواهم عرض كنم ستون اصطالحات را،  س: من مي

گويم اين طرف بود و باال ضرب كرديد درست شده اين عناوين كه  ج: قبل از اين بايد شما بيائيد اين طرف را با مثالً مي
  آمديد اينجا چيديد.

شود كه اوائل آن  كنيم در تنظيم جدول باعث مي خواهم بگويم ما در واقع يك تسريعي كه مي س: جزاكم اهللا خيرا، مي
  خوب تفكيك نشود. ما االن توي اين جداول.

  نويسم؟ آوريم توي يك ستون مي كنيم مي ج: من يك سوال ديگر دارم، وقتي كه اين سه تا را ضرب مي
  نويسيم. س: در ستون شاخصه مي
  خواهيم اجزاء نويسيم، وقتي مي ج: توي ستون شاخصه مي

  عات و آثار،كنيم به ستون موضو س: بعد تحليلش مي
گوئيم كه  آوريم يعني مي آوريم. به وصف مي خواهيم بياوريم آن را در اين طرف به وصف مي ج: قدم به قدم، وقتي مي

كرديم بنا به  كنيم پر كردن آن، ببينيم آيا در آنجا چه كار مي آوريم اينجا، شروع مي بيائيم آن جدول تعريف خالي را مي
  كنيم. ه ايي را كه در روش تعريف داريم براساس آن كار ميقاعده، دقيقاً منضبط به قاعد

  دهيد. س: يك نعلي شكل به آن مي
خواستيم اين جدول  كرديم. در اينجا اگر ما مي ج: يعني ببينيم به حضورتان كه عرض كنم در آنجا ما چه كار مي

بايد چه جوري به حضورتان كه رويم در زيرساخت، جدول زيرساخت را  زيرساخت را بر اين اساس تنظيم كنيم، مي
  عرض كنم كه درست كنيم؟
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  شد الف، ب، ج. كرديم، مثًال مي س: ما بايد متناظر با اوصاف توسعه، ساختار، كارائي را در جدول زيرساخت پيدا مي
  ج: نه اجازه بفرمائيد قدم به قدم.

  س: قدم به قم است ديگر.
خواهيم بگوئيم كه جائي كه بگوئيم الف، ب، ج ديگر  م بكنيم، ميخواهي ج: بله همين جا دقيق است، اينجا تطبيق مي

  نگوئيم، بگوئيم چه چيزهايي بايد قاعدتاً ضرب بشوند تا اينجا بدست بيايد؟
  خواهم عرض بكنم اين مرحله در اين انجام نگرفته است. س: من مي

  كنيم كه انجام نگرفته است. اگر ض نميكنيم، شايد هم انجام گرفته باشد، فر ج: يا يك قدم، يا اينكه كمي دقت مي
  تواند اين دو تا با همديگر يكي باشد. اگر اين اصطالحات را  گويم انجام نگرفته دليل دارم. نمي س: اينكه مي

شود؟ براي ما بهتر هست حضرت عالي سوال كنيد بگوئيد شما  دهيم، ببينيم چه جوري مي ج: حاال ما انجام مي
گويم خيلي خوب شما مشاهده داريد، سنجش داريد، آزمون  ببريد در نظام تعريف؟ آنوقت بنده ميتوانيد جدولتان را  مي

گويم  شود. مي گويم مي گوئيد بله. مي كنم مشاهده شما جزو اوصاف توسعه هست؟ مي داريد. بنده از شما سوال مي
يم آزمونتان جزو اوصاف كارائي گوي گويم سر جاي خودش هست. مي گوئيد بله. مي سنجش شما جزو ساختار هست؟ مي

گوئيد  گويم زيربخش مشاهده چه چيزهايي داريد؟ جاي ظرفيت. مي گويم درست هست. مي گوئيد بله، مي هست؟ مي
، زيربخش آزمونتان چه »واحدها، تعادل، ضرائب«زيربخش سنجشتان چه چيزي داريد؟ » اجزاء، عوامل مجموعه«

  كنيم، وقتي ضربشان گوئيم ضربشان كنيد درهم. ضرب مي خوب مي ،»موضوع، شرائط، ارتباط«چيزي داريد؟ 
  آيد؟ تا بدست مي ٩س: يعني اصطالحات ستون شاخصه از ضرب اين 

شود كه در اينجا  گوئيم، واحدهاي اجزاء موضوع تا ضرائب مجموعه ارتباط دقيقاً آنچيزي مي ج: بله، آنوقت ما اينجا مي
  شود اينجا. يم منتقل ميآور آيد، اجازه بدهيد؟ كه مي در مي

س: اين درست، تحليلش هم درست هست يعني اين هم بعد ستون موضوعات، آثار هم طبق قاعده درست شده هست. 
خواهيد تركيب بكنيد، يعني سير تبديل  آئيم در اينكه بنا به قاعده در جدول تعريف بعد از اين مرحله كه مي حاال مي

  آيد، اوصاف قبلي نيست. مطلب را توانستم برسانم؟ در سير تركيب بدست مي كثرت به وحدت هست، ديگر اوصافي كه
آيد عوض اينكه سؤال كنيم. برويم جلو شروع كنيم به  ج: كالم، من تدريجاً برويم جلو همين جوري، من بنظرم مي

  آيد. نوشتن ببينيم چه جوري در مي



 ···········································································································································································  ١٠٣ 

  

يل هم شد ستون موضوعات و آثار درست شد. تا س: رفتيم ديگر تا اينجا رسيديم ستون اصطالحات درست شد تحل
  اينجا طبق قاعده هست.

  ج: الحمد اهللا پس تا اينجايش بنابراين خوب بود عجله ايي نبود.
س: نه، اينجا مشكل نداريم حاال آمديم سراينجا بعد از اين مرحله طبق قاعده روش تعريف يعني چون اين جدول را ما 

ولي كه جدول نهايي ما هست كه ديگر سر جدول را بر داشتيم داريم سير تركيب ترسيم كرديم، اين جدول يعني جد
كنيم، در سير تركيب بنا به قاعده ما وقتي رسيديم به موضوعات، آثار، بايد بيائيم سطوح موضوعات و  در واقع بيان مي

بياوريم يعني ما ممكن  آثار را از تركيب سه به سه ستون موضوعات از يك طرف و ستون آثار از طرف مقابل بدست
آيد، ديگر عنوان واحدها نداريم. اينجا،  هست اينجا نوشتيم واحدها، ولي در سير تركيب لزوماً وحدتي كه بدست مي

كند، در سير تركيب يك كار  يعني در واقع اين منزلتهاي در طرف موضوعات و آثار در سير تجزيه يك كار دارد مي
  ه هست با دو منزلت .كند. يعني يك خان ديگر دارد مي

آيد اين كار را ولو يك جلسه بگيرد ادامه بدهيم. برويم جلو تا بن بست هايش را درست بشناسيم، به  ج: من بذهنم مي
  گويم اگر نوشته شده واحدهاي اجزاء موضوعات. نويسيم مثًال مي صورت ذهني برگزار نكنيم. بنابراين اينجا مي

ست ديگر بقيه اش مشكلي ندارد، يعني فرض كنيد رسيديم به اينجا، اينها را س: اين ديگر بقيه اش مثل همين ه
  خواهيم تركيب كنيم، ستون موضوعات و آثار را هم نوشيتم و وارد كرديم. حاال مي

ج: يعني بنويسيم آن را چه واحدهاي، اجزاء موضوع، اين در اين صورت چه چيزي در چه چيزي ضرف شده است. اين 
  جا گرفتيم، اجزاء را اينجا گرفتيم، موضوع از اينجا گرفتيم،واحد را از اين

  س: البته بايد كارآيي را مقيد به ساختار كنيد، ساختار را به توسعه
گوئيم موضوع واحدهاي اجزاء ـ تا به حضورتان كه عرض كنم ـ  ج: يعني بگوئيم موضوع واحدهاي اجزاء. خيلي خوب مي

هاي اجزاء، موضوع تعادل اجزاء، حاال ما تا اينجا اصطالحاتمان درست شد. ما اين شرائط واحدهاي اجزاء، ارتباط واحد
كار اگر االن پرحجم بكنيم كه حتماً بعد از بحث پركنيد و چاپ هم بشود، اصطالحات مثالً مجموعه روشي تان در 

  ؟»توسعه، ساختار، كارآيي«زيرساخت تمام هست، اين چه فرقي دارد با اوصاف 
  وصاف توسعه.س: با خود ا

  آئيم چه فرقي با آن دارد؟ ج: بله. يعني اينكه االن ما برقاعده روش تعريف داريم مي
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  س: علي القاعده تطبيق شده به موضوع تحقيق،
ج: احسنت، تطبيق به موضوع تحقيق در سطح روش درست كردن زيرساخت را كه اگر بخواهد در فلسفه هم بشود، 

عناوين حتماً بايد از تعريفتان بدست بيايد، از جدول تحليل بايد بدست بيايد، يعني  همين كار بايد انجام بگيرد. آن
اينجا شما مشاهده، سنجش، آزمون داريد آنجا يك چيز ديگر داريد كه االن هم اينجا هست. سطح فلسفه اش، بله، 

تا هست كه  ٩اين » كنترلپيش گوئي، هدايت، «، »مفاهيم، متغيرها، نظام«، »ضرورت، موضوع، هدف«اش سطح فلسفه
تا يا اوصاف توسعه اند يا اوصاف ساختار، يا اوصاف كارائي هستند  ٩بايد درهم ضرب بشود. سرفصل هايش، يعني اين 

گيرند. تنها چيزي را كه شما مشاهده  اند، اين طرف قرار ميكنيد، نصف هم شده كه در اين ستون هم مشاهده اش مي
  شماره آن را بنويسيد.  ١٢را كه ترجمه رده كنيد، اين كه اين ستون  نمي

  س: يعني عناوين
سه باز ضرب بكنيد، اصطالح بشود اينجا، اصطالح اينجا » مباديِ مبانيِ مقاصد«ج: بله عناوين، يعني بايد بگوئيد 

گذاريم،  يآوريد، چون آنجا هم كه اصطالح آوردي در خود جدول تعريف هم گفتيد، اينها را نام م آوريد، چرا نمي نمي
معنونشان مثل اوصاف نيستند. اگر نيستند اينهايي كه وصف هست، صحيح هست مقيد به آنها باشيم. اينهايي كه نام 
هست كه نبايد به آن ضرب مقيد باشد. فقط منزلتش را فقط گفتيد. فقط منزلتش را، حاال آيا نام ها بايد بيايد اينجا 

  خرد بشود.
  س: طرف آثار،
تا آثار فهميده بشود كه چيزي هست. اين طرف موضوعمان به وصف هست، موضوع به  –يا اينكه  –ج: طرف آثار 

  وصف، اين طرف موضوع به اثر هست.
  س: اثر موضوع به وصف.

دهيم در جدول تعريف، تعريف موضوع به وصف، تعريف موضوع به اثر است.  ج: يا تعريف موضوع را به دو بار انجام مي
  توانيد بگذاريد، مضاف و مضاف اليه هست  اثر، نام ميدر تعريف موضوع به 

  س: اصًال جدول تعريف جدول اوصاف هست.
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ج: نه اوصاف را اصل متغيرهاي تان هست كه به آنها وزن داديد، توزين به وصفي هست، توزين وصفي هست و لذا تا 
ن كار را كرديد. يعني غلط هست در آيد، منهاي اين ستون، همه اش كار وصفي دارد. در اين هم، همي اينجا كه مي

  جدول تعريف اينها، اين دو تا كفه ترازوي تان وصف نباشد.
  س: عناوين، اصطالحات و موضوعات و آثار

  ج: نه، آثار نه ديگر
  س: در سطح خرد موضوعات

معناي عنوان كامالً  خواهيم و ج: در سطح آثار كه آورديم، آثاريي را كه در اينجا آورديم با معناي اثري كه به بعدش مي
  تان باشد، اثر توزيني كه وزن به آن داديد در ارزش.فرق دارد، اثر توزيني، در خاطر شريف

  س: خوب همان بوده ديگر.
ج: اين بله! اينكه غير از اينها هست. اينها اثر توزيني نيست، اين هم اثر توزيني نيست. اثر توزيني از اين طرف جدول 

  آيد، وصف هميشه، اساس در توزين هست. آيد از اوصاف مي مي
  س: انيجايش را مجدداً بايد استفاده كنيم؟

ج: ببينيد اگر ما آمديم يك جدول درست كرديم، ببينيم كجاهايش را وزن ما داديم، اينجا نام ها را كه شما وزن نداديد 
  شما؟

  اين اثر داراي اين وحدت هستگوئيد اين موضوع در ارتباط با  س: نه وزن مال همه اش هست، يعني شما مي
  ج: نه، تغييرات ـ متغير كدام هست؟ متغيير اين موضوعات، يعني اگر بخواهيم اين موضوعات وضعش عوض بشود؟

  س: اين عناوين
ج: اين عناوين عوض بشود، معنونها اينها هستند، اين نيست، اين نام هست عنوان هست، اگر نام هست، بنابراين اينها 

  كنند.كنند از تغييرات اوصاف، اگر تبعيت مي يستند، اينها تبعيت مياصل در وزن ن
دهد اين وحدت را  كنند از تغييرات موضوع برتر. يعني ما گفتيم اين موضوع در ارتباط با اين اگر مي س: بله تبعيت مي

  كه در اين نظام اوصاف، داراي اين وزن هست،
  ج: نامش هست.

  مال اين هست. ٦٤اين وزن س: نه داراي اين وزن هست. يعني 
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ج: اين استكان شكلي ندارد كه وزن مخصوص دارد، ولي نام استكان داريم و معنون آن را داريم. اين ستون عناوين چه 
  فرقي دارد با اين ستون اين طرف؟

  س: بله همين جور هست.
  ج: اگر ستون نام هست، نام وزن ندارد. نام تابعي هست از تغييرات وزن.

  ودنش درست است، ولي وزن نداشتن آن درست نيست.س: تابع ب
ج: نه ببينيد، معنايش اين هست كه نام خودش منهاي معنون بايد مفهوم داشته باشد، مثل مفاهيم انتزاعي، ولي لزوماً 

شود. يعني معناي خوبي، بدي قيمت در كلمه نان سنگك نيست. ولي حتماً در وزن اجتماعي اش  وزن در آن ديده نمي
  شود چند كالري دارد. ود قيمت آن چند هست، در وزن پزشكي اش ميش مي

س: خوب ما آنجا گفتيم كه اين عناوين، عناوين در يك مرحله انتزاعي هستند، در يك مرحله نسبت بين آنها مالحظه 
  شده با وسيله اولويتها،

ن را، ولي عنوان نام هست براي آنها. دهد، تغييرات معنون عناوي ج: بله احسنت. اينها دو تا روي هم تغييراتشان مي
شود  بينيم و اين، اين هميشه مي دهد. اگر بخواهيم معنون را ببينيم هميشه، اينها دوتا را مي معنون آن را نشان مي

  بينيم. معنون، اگر نام را بخواهيم ببينيم اين را مي
نكه وزن دارد يا ندارد اگر الزم هست باز بيشتر س: البته آن بحثي كه االن تعيين كننده هست به آن بپردازيم. حاال اي

  بحث دنبال بشود.
  ج: بله ببينيد، دقت بفرمائيد، نام هميشه عنواني هست انتزاعي بر معنوني كه 

  س: اين يك مرحله هست در جدول تعريف ما ختم آن به اين نيست نام آن انتزاعي هست 
  نتزاعي نيستج: نه نه ببينيد، كه معنونش در حال تغيير هست و ا

  كند و خودش هم به تبع آن وزن دارد. س: خودش هم به تبع آن تغيير مي
  نويسيم از اين نوع هست يا از اين نوع؟ ج: بله خودش هم به تبع آن، ابتدائاً نيست. نوع اين آثاري را كه مي

خواستم  كه اول جلسه مي نويسيم دقيقاً نكته ايي گوئيم چه آثار، چه موضوعاتي كه مي س: حاال نكته اينجاست مي
 ١، ٣،  ٩خواهيم موضوعات درست بكنيم سطوح موضوعات  بگويم همين بود، طبق قاعده قبلي ما در سيري كه حاال مي

قاعده تركيب سازيمان، خود ستون موضوعات و آثار هست. يعني ازتركيب كردن،  ١، ٣، ٩و سطوح آثار درست كنيم 
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وح موضوعات ما حاال بايد پر بشود يعني كانه بايد آن اصطالحات يا اوصاف، اوصافي كه در ستون موضوعات هست، سط
كرديد، آورديد، آنها را بايد پاك كنيم، كانّه  آن اوصافي كه قبالً نوشته بوديم كه در آن جدول كه االن داشتيد تنظيم مي

اجزاء موضوع اجزاء شرايط، اجزاء گوئيم خيلي خوب ما سه تا عنوان داريم، مثالً  جدولمان از دوباره خالي هست، مي
  ارتباط، تركيب اين سه چيز بايد يك وحدت تركيبي

ج: وحدت تركيبي اش به وصف يا وحدت تركيبي اش به اسم، وحدت تركيبي اش به اثر يعني رابطه اش با بيرون يا 
ي حتماً وحدت تركيبي، آيد روي معرفي رابطه شئي به غير، يعن آيد هميشه روي همين؟ هميشه نام مي اينكه اسم مي

  نام اثر هست، نه نام به اصطالح موصوفي كه علت پيدايش اثر هست.
  خواهيم. س: نه ما يك نظام متغيرها مي

  ج: ببينيد ما اين را آورديم.
گانه مان را بدست آورديم  ٢٧س: نه اين در آورديم كه شروعش اين بود، يعني يك سطح از متغيرهايمان، متغيرهاي 

  گوئيم. موضوعات نوشتيم، بعد مي كه در طرف
  گانه در سطح اصطالح نوشتيم كه. ٢٧ج: متغيرهاي 

ها بود چيزي اضافه اين نيست، آيد همان چيزي هست كه در ستون شاخصه س: نه آنچه كه در موضوعات و آثار مي
تغيرهاي اصلي را منتهي تحليل شده است، تحليل چه خاصيتي دارد؟ خاصيتش اين بود كه ما موضوعات را، يعني م

  جدا كرديم در خود شاخصه ها،
ج: حال سوال من اينكه، متغير اصلي در باطن، اين علت تغيير اين هست و اين معلول؟ اگر اين معلول هست، اينجا هم 

  ستون معلولها هستند.
  س: در طرف آثار

  ج: در طرف آثار، علل اينجا هستند.
  س: در طرف ساختار،
  يرها باشد.ج: اينجا نبايد نام متغ

  گويم در طرف موضوعات هست؟ س: نه نام متغيرها مي
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اش موضوعات وصفي مان، همهج: خيلي خوب اگر اين طرف هست در طرف اين طرف هست بايد در اينجا موضوعات
  شود دقيقاً به، جدول، ستون اصطالحات، آيد، كه ختم مي باشد، يعني چيزهايي باشد كه از آن وصف در مي

  شود؟ ختم ميس: يعني چه 
شود يعني، كالً شاخصه هاي شما، بلحاظ نسبت، قابل مالحظه هستند، نه بلحاظ اثري را كه بعداً نام ج: ختم مي

شود. وحدت تركيبي هم عنوان ارتباط به خارج هست، عنوان اثر هست، اينجا كه نام هايي كه  ربطشان را به بيرون مي
نام، عنوان و اثر بيايد. اثر  ١تا نام، عنوان، اثر بيايد،  ٣عنوان و اثر بيايد، تا نام  ٩عنوان اثر هست، بايد خرد بشود، 

شود هدف شئي، يعني ببينيد هدف چيست؟ هدف اثر شئي هست. هدف بنفسه چيست؟ اثر هر موضوع هدف آن  مي
وحدت، اصالً سوال  آيد دقيقاً همين است كه اگر عنوان شد نام هدف، نام هست. اگر اهداف را، مهمترين نكته بنظر مي

كنيد به  اينكه موضوع يعني چه؟ هدف يعني چه؟ اگر شد هدف آثار، موضوع علت پيدايش اثر. موضوع را حاال فرد مي
آورد، يعني اثر ديگري  شان كنيد، هدف از يك جاي ديگر سر در مينظام اوصافي كه متغيرهاي هدف هستند. اگر عوض

آنوقت بايد ما بعد از اينكه اين را درست كرديم، چه كار كنيم، اين را حتماً  كند. اگر با اين لحاظ باشد، پيدا مي
  توانيم بياوريم توي ستون شاخصه بنويسيم، پرش كنيم. مي

  س: اصطالحاتي كه تنظيم كرديم
  آيد، بخش موضوع شود، فقط اين طرف مي ج: اصطالحاتي كه تنظيم كرديم، ولي اينها خالي مي

  ماند يعني؟ س: مي
  ماند. شود، بخش آثار يا اهداف خالي مي خش موضوع پر ميج: ب

  شود. س: چرا آن جا پر مي
باشد » اجزاء، مشاهده، سنجش، آزمون«ج: اگر تطبيق تان، تطبيق درستي باشد علت پيدايش وصف در مجموعه سازي 

  و اين عناوين درست است، اينها بايد باشد. 
گوئيد  آوريد. يعني وقتي كه ستون شاخصه نوشتيد هنوز مي بدست ميس: نه آنها علت را شما از تحليل شاخصه ها 

گوئيد اينهايي كه من آوردم  گوئيد اثر هست، وقتي تحليلش كرديد، مي گوئيد علت است، نمي اينها شاخصه هست نه مي
اثر همين هايي  در ستون موضوعات، اينها علل هستند، اينها كه آوردم در ستون آثار اين ها اثر هستند. اثر چه چيزي؟

  گويم دو طرف جدول را بايد خالي كنيم در تركيب. كه اينجا اين طرفش نوشتم. حاال اينكه نوشتيم االن مي
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خواهيم تطبيق بكنيم  كنيد، يك مقدار دقت بيشتري روي آن بكنيد. ببينيد ما مي ج: نه نه، به راحتي اين كار را نمي
كنيم، معادل اصطالحات توسعه، ساختار، كارايي، نسبت  ات درست ميجدول تعريف را در مرحله روش سازي، اصطالح

آئيم دقيقاً در  به درست كردن مجموعه، اين يك كارمان هست، اين كار انجام گرفته است اين كاري كه انجام گرفته، مي
رازومان را هم دهيم. حاال اين طرف را قرار داديم ت ستون شاخصه ها به عنوان شاخصه هاي روش تحقيق مان قرار مي

  درست كرديم دو طرفي كه دارد از تجزيه اين،
  شود. س: موضوعات و آثار از اين استخراج مي

ج: موضوعات در سطح خرد از چه چيزي درست كرديم ما، از تجزيه اين نظام اصطالحاتي كه بدست آمده بود از ضرب 
نوان متغيرهاي وصفي حفظ كنيم يا نبايد حفظ اصطالحات روش تحقيق مان، آيا بايد اصطالحات روش تحقيقي را به ع

  كنيم؟ اگر موضوع يك متغير داشته باشد يك اثر داشته باشد.
پذيريد كه اين متغيرهايي كه در اين طرف االن بدست آورديم،  گويم اگر شما مي گويم، من مي س: من از آن طرفي مي

سعه اش را بايد از اين سطح خرد بدست سطح خرد، متغيرهاست كه سطح خرد موضوعات است، سطح كالن و تو
  بياوريم. 

  ج: موضوعاتش وصف هست.
س: نه موضوعاتش از موضوعات، آثارش هم از آثار واال يعني سطح خرد آثار را اصالً به رسميت نشناختيد به عنوان اثر. 

عناوين بياييم اين طبقات آثار فرمائيد عناوين بيانگر اثر هستند و ما بايد از طريق خرد كردن  يعني به استداللي كه مي
  را بدست بياوريم. يعني اينكه آن سطح خرد آثار را ناديده گرفتيم.

  ج: شما اشكالتان اينكه
  س: و نه تنها ناديده گرفتيم بلكه نبايد ديگر به آن بتوان گفت اثر چون از ستون شاخصه هاست.

هست اينكه آيا ستوني كه براي ترازو درست ج: بله صحيح است و اشكال درست هست، اشكال كه درست چه چيزي 
كرديد در اينجا نامش راگذاشتيد خرد در موضوع، در اينجا خرد شد كالن، سنجش از سنخ اينها نيست، كما اينكه از 

  سنخ اينها نيست.
  تواند باشد س: نمي

  ج: حاال سوال اين هست سنخ آن از سنخ اينها بايد باشد.
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  فرمائيد.س: سنخ موضوعات اشاره ها را ب
ج: بله ولي آيا از سنخ اين طرف هم بايد باشد يعني اينجا آثار را، يا اينكه از سنخ اين نبايد باشد، و كلمه خرد را در 

  اهداف بايد برداريد؟
  شود. س: خوب اين معلق مي

ست اينجا يك وزن شود، اجازه بفرمائيد اين بايد باشد يا نبايد باشد؟ سوال هست؟ آنچه كه مسلم ه ج: نه نه معلق نمي
  هايي دارد كه اگر

  س:شاخصه ها
  توانيم معناي تعادل و عدم تعادل را تمام بكنيم. ج: شاخصه ها، اگر وزنها تقسيم نشود ما نمي

  س: به همان دليل بعدش بايد همين ادامه پيدا كند.
هست كه در تغيير هست، يعني گوئيم واقعاً اثر خرد  ج: درست هست آيا اگر چنين چيزي شد، اثري را كه در اينجا مي

  اين اوزان، اوزان خرد هستند؟
  س: چرا رفتيد سراغ اوزان

، وزن خرد هست؟ وزنها كه از نسبت ٦٤تا  ١ج: چرا؟ براي اين كه اين جدول يك وزني دارد در اينجا، آيا اين وزن از 
  هستند به عنوان متغيرها؟ بين اين طرف و اين طرف وزنها را نوشتيم چيزي كه نيست، اين وزنها وزنهاي فرد

  س: اصالً وزن خرد و غير خرد يعني چه؟
  ج: ما اينها را، عددهايي را كه نوشتيم.
  توانند انتزاعي باشند؟ س: خرد يعني انتزاع، اصالً اوزان نمي

  شوند؟ گويم، آيا به عنوان خرد تلقي مي ج: وزن كه، ما نگفتيم انتزاعي، خرد مي
  ني چه؟گويم وزن خرد يع س: خوب مي

بينم وصفي كه نسبت بينشان، بايد اين عددها باشند. اين آيا وزن خرد  ج: وزن خرد يعني چه؟ من اينجا عناويني را مي
آوريم نبايد لقبش را بياوريد بگوئيد خرد، كالن، توسعه؟ وزن مال  يا كالن يا توسعه است يا اصالً وزن را كه در اينجا مي

كند،  كند، هم تغييرات، توسعه را، هم تغييرات كالن را كنترل مي داديد كنترل مي مجموعه است، تغييرات مجموعه را
  هم تغييرات خردش را، 
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برد كه كميت را ما بايد سطوح برايش قائل بشويم يا نه؟ اگر تا آخر كار تا  س: حاال اين يك بحث پيچيده تري را مي
يل بشود بيك نوع كميت ديگري آن يك بحث دقيقتري كند يا بايد تبد آئيم همين كميت كار مي سطح خردهم كه مي
  طلبد. شايد اصالً نباشد اصالً به آن درگير بشويم. در بحث كميتش مي

شوند وزنهاي  شوند وزنهاي كالن، اينها مي ج: من سوال اين هست كه اگر عنوان خرد صحيح شد، گفتيد مثالً اين ها مي
  توسعه، علي فرض محال، وزن

  گوئيد؟ متغيرهاي كالن را ميس: وزنهاي كالن چ
ج: براي اينكه، متغيرهاي كالن، اين هم متغيرهاي توسعه، علي فرض محال اگر اينجوري شد، آنوقت آنچه را كه در 

  تواند باشد، يعني اين ستون اينجا وزن دارد، در اينجاهست نه به عنوان هدف، اين ستون هدف نمي
  س: هدف براي چه چيزي؟

  شد، اين ستون هست، يعني دو قيد اول اين ستون هستج: اين ستون تجزيه 
  س: ستون شاخصه هست

  تواند هدف براي خودش باشد كه. ج: اين كه نمي
  س: هدف براي خودش نيست. هدف براي آن موضوع هست.

ج: نه نه ببينيد، اين طرفش اين موضوع خرده شده اين هست يعني گفتيم پيش گوئي تغييرات، مفاهيم پيش گوئي و 
  ي هم ضرورت مفاهيم، اين دو تا كه مال همين جا هستند،يك

  س: حاال مفاهيم پيش گوئي علت هست يا موضوع هست كه اثرش ضرورت مفاهيم هست؟ 
ج: ببينيد اين هر دو از يك مجموعه تجزيه كرديد، نسبتي بين آنها ذكر كرديد، دو قيد اول را هم برديد اين طرف، دو 

  تواند موضوع و هدف ذكر بشود. دو قيد اول را هم آورديد اين طرف. آيا اين ميقيد دوم را برديد اين طرف، 
  س: بنا به قاعده قبلي بله، اين دو تا را با هم حساب كنيم منافاتي ندارد.

كند، تا اينجا بخش كالنتان درست  ج: من سوالي ديگر دارم، آنچه را كه در اينجا در اوصاف داريم اصالً خروج پيدا مي
  ين طرف هم درست هست.هست، ا

  س: خرد
  ج: نه، اين دو
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  س: خرد هست ديگر سطح خرد موضوعات و آثارمان درست شده است.
  شود. شود اينها دو تا درست مي شود اين عبارت، تجزيه مي ج: نه، اين عبارت ضرب در اين عبارت كه مي

  س: حاال چه چيزي درست شد؟
  توانيم؟ هدف  توانيم به عنوان اهداف ذكر كنيم يا نمي ج: چيزي كه سوال اين هست كه آيا اين را مي

  س: سوال را مشخصتر كنيم، آيا ستون خرد آثار، اثر براي ستون خرد موضوعات هست يا نيست؟
  شوند كه در اينجا اصًال؟ ج: اگر اينجور باشد عناوين شما كه عناوين كلي هستند، اينها خرد نمي

  س: بنا به قاعده قبل نه
  شود نداريد. د بشوند، خيلي خوب پس بنابراين شما عنوان اين طرف داريد، از چه اجزائي هم تشكيل ميج: نبايد خر

  س: اجزائش كه معلوم هست، همان شاخصه ها اجزاء عنوان هستند، عنوان، وحدت آن شاخصه هاست.
براي علت؟ نام براي علت ج: وحدت موضوعي هست يا وحدت اثري؟ نام براي اثر هست يا نام براي موضوع است؟ يا نام 

  يعني
گوئيد يك اجرائي با هم ارتباط  س: اين تفكيك را ديگر نداريم در موضع وحدت ديگر تفكيك درست نيست. شما مي

گوئيد اين وحدت مال موضوع هست يا نه؟ مال همه چيز هست ديگر.  كند حاال مي كند يك وحدتي درست مي پيدا مي
  عوامل دروني. وحدت كه شد، يك، شاخصه ها كانّه

  شد؟ كنيم چه خبر مي ج: فرق اينكه اگر عنوان نداشتيد، اين را پاكش مي
داديم اگر عنوان  شود. اتفاقاً ديروز در بحث آموزش ما داشتيم اين را توضيح مي س: دليل آورديم كه چه خبر مي

  شد؟ نداشتيم چه چيز مي
گرفتيد از تقسيمات اوليه استفاده كرديد، اگر عنوان نداشته  شد؟ تا اينجا كه آمديد همه ج: اگر عنوان نداشتيم چه مي

  ها داريد شاخصه،شود، چون شما شاخصه باشيم چه مي
ها با مجموعه خواهيم نسبت بين مجموعه هاست، يعني وقتي ما ميس: عنوان واسطه برقراري نسبت بين شاخصه

  نيم.ك شاخصه برقرار كنيم از طريق وحدتش، نسبت بين آن برقرار مي
ج: وحدت آن كه غير، (اسالم)، ببينيد سوال مهم اين كه آگر ما اين ستون معنايش شاخصه هاست، بين آنها يك نسبت 

تومان، قيد دومش شد، پنج تومان، قيد  ١٠ها كمي هست رفتيم بيرون آمار گرفتيم، قيد اولش كه الف بود شد، 
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توماني را آورديم اين طرف نسبت بين  ١٠آورديم اين طرف. توماني را  ٢توماني، و  ٥تومان، ما آمديم  ٢سومش شد 
به اصطالح چيز. اينجا يك مجموعه ايي كه داشتيم. اين مجموعه داشتيم.  ٧آنها را هم سنجيديم. گفتيم نسبيت بين 

ده بو ٥و قيد دوم هم كه  ١٠خواهم.  تومان معذرت مي ١٠تومان و  ٧گوئيد اسم نسبت را بگوييد يعني نسبت بين  مي
كنم.  گوئيد دو برابر اين هست فرضاً من حاال اين عددهايش را فرض مي را بگوييد؟ مثالً مي ١٥و  ٧، نسبت بين ١٥
گوئيد اينجا نسبت ها و نظامشان  شود، مي گوئيد اسم خود نسبت را بدهيد به اين عنوان اينجا، اين ضرورتش مي مي

  هستند، يعني اوصاف، اسمشان نيست، اسم نسبت نيست.
  ها عنوان هست. ما هم كه همين را گفتيم. س: يعني وحدتش ديگر، وحدت اين شاخصه

  ها؟ج: وحدت شاخصه ها به لحاظ آثار عنوان هست يا بلحاظ خودشان، خود وزن
  س: باز شما اين سوال را تكرار كرديد اين تفكيك الزم نيست.

  گويم اگر تفكيك نباشد. ج: مي
  گوئيد اين سه چيز را ريختند روي همديگر اين وحدت را داده تمام شد. شما ميس: يعني اصالً موضوعيت ندارد 
  ج: اين وحدت، بلحاظ اثر است.

  س: ديگر به لحاظ كالم
  كنم اين وحدت با وحدت هاي ديگر چه فرقي دارد؟ ج: حاال عرض مي

م يعني قرار هست همان س: حاال دارد يا ندارد، وحدتهاي ديگر منظورتان چه چيزي هست؟ وحدتهاي ديگري نداري
  وحدتهاي ديگر تفسير كنيم همه وحدت ها را قرار هست تفكيك كنيم.

  ج: اين يك مجموعه رادرست كرده است، اگر يك مجموعه ديگري داشته باشيم در عالم 
  س: آن هم بايد طبق همان قاعده طرح شود.

  شود كه  آن جدول، جدول عناوينش ميشود؟ در  دانم، فرق بين آن و اين چه چيزي مي ج: مي
  س: فرق اين و آن، يعني دو تا موضوع داريم

شود. بنده اگر قند و نمك بگذارم  ج: يعني دو موضوع داريم كه، يعني تعدد موضوعات به آثارشان، متعدد شناخته مي
-كه تمييز و نام گذاشته ميدهم قند و نمك را از هم. به آثارش هست جلويم، هر دو تايش شيرين باشد كه تمييز نمي

  شود.
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  كنيم. س: به همين دليل هم ما گفتيم تعريف به اوصاف مي
ج: تعريف به اوصاف كه متغيرها وعلت تغيير علي حده هست، تغيير به اين كه اين مجموعه با مجموعه هاي ديگر چه 

  گردد. غيرهاي دروني بر ميفرقي دارند علي حده هست. يعني تعريف به علل تغيير خوبي، بدي قند، اين به مت
  س: يعني به متغيرهاي وصفي دروني

آيد شروع بسيار و بسيار خوبي هست در تطبيق،  ج: خوب به حضورتان كه عرض كنم مطلب را در كل بذهن من مي
رويم داخل درست كردن،  بايد همين جوري هم برويم جلو. يعني اينكه ما داريم پس از جدول تعريف و معادله مي

كنيم. اين كار بايد خوب متوجه بشويم كه معنا كردن اين  ي شاخصه، يعني همين كاري را كه االن داريم ميتطبيق
ايي هست؟ اين طرف آيا عيناً، كجاها بايد ما عنوان را عوض كنيم؟ اصطالحات را طرف چه جوري است با چه قاعده

  فقط بگذاريم براي اين دو تا خانه؟ اين يك فرض هست.
  تا خانه؟ س: كدام دو

ج: يعني ما بگوئيم آنچه كه در اصطالحات درست شده بايد بيايد اينجا، يعني از خرد موضوع تا خرد هدف، اصلش هم 
گوئيم اينها را چه كارش  بيايد در ستون اصطالحات، اينجا هم ستون عناوين خالي باشد، اين يك فرض هست. بعد مي

كنيد، اينجا عنوانهاي ديگر بدهيد اين يك فرض هست در  كه عنوان ذكر ميگوئيد برابر اينها، عين همين جا  بكنيم؟ مي
  جدول تعريف يا نه، نبايد اين كار را بكنيم؟

س: از يك موضعي كه نگاه كنيد اين چيزي كه در سير برگشت در طرف موضوعات و آثار هست همه اش عنوان هست، 
گويم  آيم يك جا مي گوئيد آقا من مي منتهي شما ميعنوان هست يعني چه؟ يعني وحدت سه عامل دروني اش هست. 

مبادي، وحدت موضوع و مبادي و نتيجه مبادي چه چيزي هست؟ نتيجه اش توسعه مفاهيم پايه هست، يعني يك اثر، 
اثر شاملتر براي اين موضوع شاملتر هست كه اين موضوع شاملتر از كجا بدست آمده است؟ از تركيب موضوعات زير 

  دست آمده است.مجموعه اش ب
  س: تغييرش از موضوعات بحث بعدي هست.

  آيد. ج: تغيير اين از اين، اينها بدست مي
  آيد. س: نه، تغيير اين هم تغيير سطح توسعه از سطح كالن بدست مي

  ج: كه تغيير سطح كالن
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  آيد. س: كه تغيير سطح كالن از سطح خرد بدست مي
شود، اين متغير خرد  شود، اين متغير كالن مي داريد، اين متغير توسعه ميج: پس بنابراين اين يك متغير كالني اينجا 

  شود، كه اينجا هم آورديم، ذكر كرديم در ستون مي
س: نه دو تا را با همديگر تركيبش نكنيم نه اينكه دوتايش با هم متغير و خرد هستند. طرف موضوعاتش متغيرهاي 

  شود آثار خرد. رد هستند كه ميخرد هستند. در طرف آثارش اثر آن متغيرهاي خ
كنيم. اينجا شد، متغيرهايي كالن مجموعه متغيرهاي توسعه مجموعه، اين جا ج: بنده عرضم را دوباره تكرار مي

  متغيرهاي كالن، متغيرهاي خرد دو قيدي هستند يا سه قيدي هستند؟
  س: بنا به قاعده دو قيدي هستند؟

  يريم تغيير را (نامفهوم)گ ج: مگر اينجا نسبت بين اينها را نمي
  س: دو به دو نوشتيم.

  ج: دو به دو كه نوشتيم، جمعش اينجا ضرب نكرديم در اينها را درهم، سه به سه اينجا بياوريم 
  س: خوب آورديم

  ج: نه ببينيد متغيرهاي خرد، مگر همين نظام اصطالحات نيستند كه علت تغيير هستند در اين كالن؟
  كنيم،  آوريم بعداً هم تحليل مي ج آقا كه شاخصه ها را كه داريم آنجا ميس: ما كانّه اينجوري حا

  ج: شاخصه ها وزن
  بينيم. پارامتر داريم مي ٨١س: شاخصه ها يعني كانّه وقتي توي ستون شاخصه ها هستيم كانّه اينها را 

  شود يا نه؟ پارامتر نسبتي بينشان برقرار مي ٨١ج: اين 
  گوئيم حاال ما در ستون. كرديم براي مالحظه نسبت، مي س: نسبت آنجا هست كه تحليل

  ستون داريم به سبدهاي مختلف را داريم. ٨١ج: ما 
  س: باز يك شاخصه داريم.

آوريم اينجا. براي مدل  گيري مي رويم تنازش را وقيمتش را مي گوئيم سبدهاي كه ما از بيرون مي ج: اين به آن مي
ها، روي اين يك يني هستند كه ما آورديم نسبتهايشان را اينجا. يعني اين نامشاخصه هستند براي عينيت موضوعات ع

  معنونهايي دارد كه آن معنونشان را ما رفتيم گرفتيم آورديم اينجا.
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  شوند براي موضوعات بماند. س: كه آنهم سرجاي خودش مشكل خودش را دارد كه چه جوري اينها عنوان مي
گوئيم كه اين عنوانها اگر  توانيم بگوئيم چه جوري هست. ما مي رويم، مي ين راهي كه ميآيد از ا ج: كه ما به ذهن ما مي

  خرد شد، اينها كه خرد بشود بايد حتماً برسيم به عنوانهاي جزئي كه سبد بدهد.
  دهد. س: نه آنكه شاخصه ها را مي

دهند، بار اول تبديل در  ند نميج: شاخصه ها عنوان وصفي هستند، عنوان وصفي بايد تبديل بشوند. تا تبديل نشو
بينيد، بار دوم عين همين جوري كه تبديل كرديم در وحدت، بايد تبديل بشوند به اجزاء ديگر كه آن  وحدتشان را مي

تبديل، نبايد، تبديل بشوند به علل، بايد تبديل به اثر بشوند، تبديل به علل كه اگر بشوند كه عين همين ها را تبديل 
كرديم؟ اگر  گرديم اين طرف ما اصوالً در روش تحقيق چه كار بايد مي ث خودش را دارد. بر ميكنند كه بح مي
  خواسته تا وصف بايستد؟ خواسته بيايد تا عينيت يا مي خواستيم بيائيم در روش تعريف؟ در روش تحقيق مي مي

  س: تا وصف عيني بايد بيايد.
  يعني بايد شئي تحويل بدهد يا شئي تحويل ندهد؟ وصف عيني. ج: وصف عيني يعني چه؟ يعني معنون دارد يا ندارد؟

  س: نه شئي را بايد بعد با كمك نظام شاخصه تحويل بدهد.
  شود. اگر ج: اي احسنت. اين اگر بگوئيد كه نظام شاخصه جاي ديگر بعداً بايد بياوريم بگوئيم، اين غلط مي

  نه جاي ديگر،شود به همين  س: نه جاي ديگر، يعني نظام شاخصه وصل مي
  ج: نه جاي، ببينيد دقيقاً،

  گويد. س: شيوه تبديلي اين را مي
ج: نه ببينيد شيوه تبديلي اين را بگوئيم، دقيقاً سوال اين هست كه شيوه تبديلي به كار گرفته شده هست در 

  اصطالحات يا بكار گرفته نشده هست ولو تخميني؟
  س: اصطالحات!!

  شود شيء. اين را بايد بياوريد يا نبايد بياوريد؟ اف و مضافه اليه كه شد، ميج: بله!! اصطالحات وصف هست، مض
  س: حاال چه ربطي به بحث االن دارد؟
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خواهيم يك نظام اوصاف  خواهيم همين كار را بكنيم. مي ج: ربطش را االن دقيقاً، در همين كار براي اقتصاد هم مي
خواهيم بگوئيم تا اين كار را هم نتوانيم بكنيم، روش تحقيق  يبرايش درست كنيم، يك نظام مضاف و مضافه اليه. م

  نداريم.
  س: جدول هايي كه قبًال فرموديد مضاف و مضافه اليه هنوز نيامده است.

  ج: در روش تحقيق؟
  س: بله! كجايش آمده؟

ذير، همه اينها مضاف ج: بله آمده اينها مضاف و مضافه اليه هست. تكامل حجيت، تكامل كارآمدي، تكامل اصول انكار ناپ
  و مضافه اليه آمده است. اينجا هم نظام حدود اوليه، نظام اصول موجود، اينجا هم توسعه مفاهيم پايه

  س:خيلي خوب حاال بياوريد
ج: اگر بخواهيم اينجوري باشد بايد چكار بكنيم؟ بايد جدول تعريف در وقتي كه داريم فقط در اوصاف تعريفي به علل يا 

شود در يك جا، بايد حتماً فرق داشته  رسانيم به سطحي كه كاربردي مي وصاف هستيم با وقتي كه ميبه اصطالح ا
باشد. فرقش هم بايد دقيقاً از جدول عنوان و عناوين به كالن، توسعه، به اصطالح اهدافمان در بيايد. كه البته سرجاي 

اين كالن اين توسعه هست. يا  –ت، اين توسعه توانيم، بگوئيم اين خرد هس خودش سوال هست كه آيا از كالن نمي
شوم االن. به آثار هم بايد بيائيم بگويئم. آنوقت اگر اينجوري بشود، آنوقت  توانيم بگوئيم؟ به آن بحث وارد نمي مي

  جدولمان طبق قاعده درست شده هست.
  س: حاال جمع بندي فرمايش خودتان را بفرمائيد؟

بايد ما حتماً ـ يك اصطالح اقتصادي ـ كلمه اقتصاد را بايد اوالً معنا كنيم براساس كنم خدمتتان،  ج: دوباره عرض مي
  دستگاه نظري خودمان هم بايد معنا كنيم، ثانياً بايد به خرد، كالن، توسعه تقسيم كنيم آن را،

  گوئيد توسعه، ساختار، كارائي؟ س: چرا نمي
  تان، توسعه، ساختار، كارائيش را بگوئيمخواهم از حضور معذرت مي» توسعه، ساختار، كارايي«ج: 

  س: بعد همه اوصاف دروني توسعه، ساختار، كارائي
ج: بعد اوصاف دروني اش را بگوئيم، ضرب بكنيم ستون آن را درست كنيم اين يا تا اصطالحات آن. بعد بيائيم از عناوين 

يم، ستون عناوينش را درست بكنيم، نام كه هستيم بيائيم به آثار مالحظه اش كنيم، مضاف و مضافه اليه درست كن



١١٨   ···········································································································································································   

 

براي وحدت، نام براي اجزاء وحدت، نام براي، كالً بايد جدول تعريف مان تام بشود. اين كار را بايد انجام بدهيم بتوانيم 
  به اصطالح جدول روش، فلسفه چيزمان را، فلسفه اقتصاد را تحويل بدهيم. بعداً هم بيائيم سراغ زيرساختش.

دهيم.  ن مقدار مشخص شد كه نسبت به جدول گذشته، يك اصطالحات خود شاخصه مان را به آن ميس: االن اي
آيند باز توافق نظر وجود داشت خود عناوين بايد از ضرب مثالً در آن جدولي كه  نسبت به اينكه عناوين از كجا مي

ي مضاف و مضافه اليه شده آن كرديد از ضرب مشاهده سنجش، آزمون بايد بدست بيايد منته داشتيد، تنظيم مي
  اوصاف، كه البته اين چه جوري تبديل هم واقع شده همان سوال مهم هست كه بايد ببينيم.

دهم. متغير اصلي كل پزشكي اسالمي به چه  ج: كه متغير اصلي، به عبارت ديگر اين تبديل را خدمتنان توضيح مي
هست، يعني تبعيت از وحي. در رابطه ما به وحي به چه گردد؟ اگر گفتيد پزشكي كه قيدش اسالميت  چيزي بر مي

  گوئيم به حجيت چيزي بايد برگردد؟ مي
  س: اتفاقاً اين دقيقاً نقض كرديد اين طرف را

  ج: چرا؟ 
نوشتيد كار به مضاف و مضاف اليهي آن  س: براي اينكه شما در پيدا كردن تكامل حجيت كار به آن وصفي كه بايد مي

شود، بعد  گيرد، سنجش سنجش سنجش اين مطلب در مثالً فالن اين مي يد بگوئيد مثالً اينجا قرار مينداشتيد بايد بيائ
  شود، يعني چرا اين وصف به اين موضوع .. دارد. بايد بگوئيد كه چرا اين در اين موضوع اين مي

  شود. كنيم، دوباره همين مي ج: اين همانجوري اش هم كه تبديل مي
  شود كه آدم ئيم يعني نميس: بايد اينجوري بگو

شود بگوئيم متغير اصلي چيست؟ خوب دقت كنيد، بگويم متغير اصلي، اصلي اصلي چيست؟ بگويم تكامل  ج: يعني مي
  حجيت؟

س: اگر ما كافي بود بگوئيم متعبر اصليِ اصليِ اصلي ديگر الزم نبود بيائيم براي هر موضوعي يك اوصاف جداگانه ايي را 
وئيم اينجا بايد بگوئيم، سنجشِ سنجشِ سنجش در يك موضوع ديگر بايد بگوئيم فالن شرايط، درهم ضرب بكنيم بگ

شرايط شرايط موضوع، ديگر بايد بگوئيم خرد خرد خرد هرچه تا بعد بتوانيم بگوئيم حاال در اين موضوع عنوان بااليي 
يش بكنيد، بعد بگوئيم اصلي اصلي فرعي گوئيم اصلي، اصلي اصلي، برويد پيدا گيرد؟ همه جا مي چه چيزي قرار مي

  گيرد نبايد  برويم پيدايش بكنيم، يعني نقش اوصافي كه قرار مي
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خواهيم  بينيم. مي گذاريم نسبت بين اين عنوانها آن را مي نويسم بعد عنوان برايش مي آئيم عين همانها را مي ج: ما مي
  كند؟ ببينيم اگر تطبيق كرد چه چيزي تغييري مي

فرمائيد، بحث نظام شاخصه را كه  د من روي آن بلحاظ اينكه در واقع همان جور كه خودمان هم اشاره ميس: تأكي
اش اينجا انجام شود. يعني در واقع اين بحث تطبيق يك مرحله دهيم كليد، استارتش اينجا زده مي داريم انجام مي

  گرفته است؟
است، در سطح روش نه در سطح موضوع، يك تطبيق ديگر پيدا آيد كه اين يك تطبيق انجام شده  ج: ما به نظرمان مي

  كند در سطح خود موضوع، مي
  شود براي سطح موضوع؟ س: حاال ما اينجا سطح روشي اش را كه بفهميم راه هموار مي

  ج: به يك نسبتي
يست؟ شود توافق نظر وجود داشت كه شيوه بدست آمدن اين عناوين چ س: بنابراين اين قسمت هم باز عرض مي

آيد. منتهي اختالفي كه وجود داشت از  شود كه اصطالحات بدست مي موضوعات آثار هم كه از تحليل عناين عرض مي
آيد كه مجموعه ستون موضوعات و آثار روي همديگر به عنوان متغير فرض  همين جا بود كه حضرت عالي بنظر مي

  كنيد و اثر كنيد؟ متغير موضوع فرض مي مي
گويم اين را تقسيم بكنيد نصفش را اين طرف  گيرند، مي بت، يعني نسبت بين آن چيزي را كه ميج: بله حتماً نس

گويم آنها خودشان جزء اجزاء علل  بنويسيد، نصفش را اين طرف بنويسيد، نسبتش، اين عنوان وحدتش هست، مي
شود با  هست بله با يك توجيهي مي هستند. اگر اجزاء علل شدند اگر اجزاء علل شدند آنوقت درباره اينكه بگوئيم اثار

توجيح مائي كه بگوئيم كه در عين حاليكه اينها خودشان سه قيدي را كه آورديم، خوب عنايت كنيد اين سه قيد در 
شوند  كنيم، دو قيد آخر ميعين حالي كه خودشان مضاف و مضاف اليه دارند، در عين حال كه وصفي مالحظه شان مي

  شود گفت. شوند مثالً وصف، چون وصفند اثر هستند اينجوري مي موضوع، دو قيد اول مي
  س: من اصالً همين جور دليل آوردم.

گويم اجزاء اين باشند، يعني تعريف به اثر بشود موضوع.  ج: نه ببينيد، چون وصفند، اثرند غير از اينكه اثر براي مثالً مي
ر غير وصف و علت است. حاال اي بماند به اصطالح رويش تعريف به اثر غير تعريف، به وصف و علت هست. تعريف به اث

ايد با جدول روش تعريف بايد چه فرقهايي بكند  يك مقدار دقت كنيم كه ببينم آيا در جدولي كه توي مرحله روش مي
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كنيم عين همان بايد منطق بشود  ذاتاً؟ يعني ببينيد اين يك سوال اينكه آيا آن جدولي را كه براي روش تعريف مي
همه جا، اگر منطق شد، به وصف ما توانستيم بگوئيم، به مضاف و مضافه اليه نتوانستيم بگوئيم فرق آن با جدول 
شاخصه، جدول شاخصه آيا بشود، سوال جدول شاخصه مطلقاً بشود عيني، كاري به وصف نداشته باشد. مطلقاً بشود 

  باشد، چه چيزي بايد باشد؟  وصفي كاري به عينيت نداشته باشد؟ تركيبي از وصف و عين بايد
  س: حاال آن شاخصه را كه بعداً بايد صحبت كنيم فعالً تكليف روش تعريف را معلوم كنيم.

  خواهد خود اين وسيله تشخيص براي روش تعريف باشد ديگر؟  ج: االن خود اينجا را كه آمديم، اين مي
  شود روش تعريف. س: خودش مي

  ج: روش تعريف چه چيزي هست؟
  ش تحقيق.س: رو

كند به روش تعريف يا  ج: روش تحقيق در مرحله وصف محض يا در مرحله با مضاف و مضافه اليه، يعني اين تطبيق مي
  وصفي هست كه بعدًا بايد يك چيز ديگري را بياوريم براي روش تحقيق؟ 
  س: قرار هست كه اين بشود روش تحقيق؟ منتهي توصيف روش تحقيق.

  در مرحله وصف يا توصيف با اضافه، روش تحقيق را، اين روش تحقيق من هست؟ج: اين توصيف روش تحقيق 
  س: نه اين بايد بعداً اضافه بشود.

  ج: بله! پس بنابراين روش تحقيق نيست اصالً.
  س: اصالً نيست؟

  ج: چرا؟
  شود. س: اگر نداشته باشد بعداً نمي

  خواهيم بكنيم. ج: نه ببينيد تعريف روش تحقيق كه مي
گويم حاال كه اين توصيف براي اينكه  كنم، بعد مي گوئيم اين ليوان را من اول توصيف مي آئيم مي اينكه ميس: مثل 

  بخواهد.
  ج: پس روش تحقيق نيست، توصيف روش تحقيق هست، اين بر روش تحقيق

  س: مرحله وصفي روش تحقيق هست.
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  ج: مرحله وصفي بسيار خوب
گوئيد نظام اوصاف داريم، نظام موضوعات  ودتان جلسه چيز داشتيم ميس: چنانچه توي موضوعات، همان بحثي كه خ

  داريم دقيقاً همان
  خواهيم  ج: بسيار خوب ما االن توي روش تحقيق يك نظام به اصطالح اضافه ايي هم مي

  خواهيم بله مثل هر موضوع ديگري س: مي
  ج: بله بسيار خوب من به اصطالح توي آن قسمت

گويند اين چه چيزي  گذاريد جلو آدمهايي كه روش تحقيق خواندن مي ن دليل هم وقتي ميس: پس بنابراين به همي
  هست!

  ج: نه ببينيد،
دانم چكارش  گويد آقا از اينجا بايد بروي اينجوري آمار بگيري اينجوري نمي س: يعني چون عملياتي نشده هست او مي

  بكني، كامالً عملياتي هست.
گوئيم كه  گوئيم ما وقتي مي سيار خوبي رسيديم اختالف نظرمان همين جاست. ما ميآيد كه نقطه ب ج: من بنظرم مي

گوئيم به اصطالح  گوئيم اصول موضوعه داشته باشد، يا مي ضرورت موضوع داريم، هدف داريم، مفاهيم متغير داريم يا مي
پيش گوئي، هدايت كنترل از امور گوئيم كلمه  گوئيم پيش گوئي، هدايت، كنترل، مي نظام اصطالحات داشته باشد يا مي

  وصفي نيست، از امور اضافي هست كه در اينجا آورديم.
  س: اضافي هم هرچه باشد اضافه غير آن

  ج: نه نه ببينيد دقت كنيد، اين تحليل چه چيزي هست؟ تحليل روش تعريف هست؟
  س: روش تحقيق

يد تحليل روش تحقيق هست بايد هم در آن ج: روش تحقيق هست؟ يا تحليل روش تحقيق نيست؟ اگر بخواهيد بگوئ
وصف وجود داشته باشد، هم آن اضافه وجود داشته باشد يعني بايد در اينجا تطبيق شده باشد، نه تطبيق جزئي، 

  كارگذاري،
گوئيد در آن موضوعات داريم، عناوين داريم، عناوين تطبيق شده هست، باشد،  س: بله!! يك مرحله تطبيق را شما مي

  فرمائيد درست هست. نجش غير از اوصاف كه در شاخصه آمده است درست هست به اين معنا كه ميعنوان س
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توانيم بياوريم يا نه؟ اين عنوان با عنوان  ج: خوب اگر به اين معنا هست ما بيائيم ببينيم همين معنا را توي اقتصاد مي
  ريف، عين همان ذكر شده هست؟روش تعريفي محض چه فرقي دارد؟ يعني تفاوتهايي كه كرده با روش تع

  س: حاال بايد از آن طرفي سوال بفرمائيد كه آيا قواعد روش تعريف
كند چقدرش خارج شد، آيا بايد عين همان حفظ بشود؟ اگر حفظ  ج: قواعد روش تحقيق چقدرش در اينجا تطبيق مي

  بشود چه چيزهايي الزم دارد.
  قاعده بدهيد، آن قاعده هم بشود جزو روش تان س:اگر بنا بشود تغيير بكند بايد براي تغييرش 

  ج: نه جزو روش تعريف
  س: چرا جزو روش تعريف

  ج: جزو روش شاخصه
  س: حاال يا جزو روش شاخصه

  ج: اين همين حاالش فرق دارد!!
چون آيد  كند هركه هرجور دلش خواست بگوئيد اينجا بنظرم مي س: بله وليكن نه اگر ندهيد آنوقت راه دزدرو پيدا مي

  موضوع اينجوري بايد قاعده برود روي هوي.
ـ  روش تعريف را بخوبي بكار بگيريد، جدول روش تعريف را، بدن يك واو  ١ج: نه نه اينكه معين بكنيد دو تا كار را 

ـ بائيد ابتدائاً تخميني درست كرديد حاال بيائيد قاعده مند كنيد و قاعده اش را به بحث بگذاريد، ربط  ٢اضافه، 
اعدش را هم با فلسفه بگوئيد، يعني روش به اصطالح شاخصه، توليد شاخصه درست كنيد، ياروش تطبيق نهايي را قو

  درست كنيد. اين را من موافق هستم. اگر شما
توانيد تطبيق بكنيد. آن تطبيق هم به  گويم شما مي س: نه اينكه حتماً درست كنيم ولو سرجاي خودش بايد بشود مي

  دون اينكه روشش را به ما بگوئيد اشكال ندارد.تفام برساني، ب
  ج: يعني غير قاعده مند بگويم.

  س: غير قاعده مندي كه ما هم بفهميم.
  ج: نه نه

  خواهيد براي ما بگوئيد كه اين روش تحقيق هست  س: اختيار شماست شما مي
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گوئيم براي اقتصاد  ريم ميگي دهيم به اصطالح به حضرت عالي، شما را شخصاً جاي جلسه مي ج: اختيار را مي
ـ من روش تعريف را بكار  ١خواهيم درست كنيم، دو راه داريم.  خواهيد مدل درست كنيد، اين مدلي را كه مي مي
گويم كه اول از كجا آوردم كه تا حاال عرض كردم خدمتتان، اصطالحات  گيرم اول در اصطالحات، اصطالحات را مي مي

آورديم، بعدش آمديم ربطش را هم كامالً به نظام واليت مشخص كرديم، بعد آمديم را ما از تعريف فلسفي اقتصاد 
خواهم عفو بفرمائيد، آن اصطالحات را بايد  ضربش كرديم در همديگر، آن اصطالحات ضرب شده، حاال بايد، معذرت مي

كنيم  اري كه ميببرمش توي جدول تحليل، بگويم در سطح وصف اگر باشد، چه چيزي باشد؟ وصف معنايش همين ك
تر، اركان باشد چه چيزي باشد؟ در وصف پائين تر اساس هم باشد، چه چيزي باشد؟ خود در سطح از وصف پائين

همين چه معناي دارد؟ معنا دارد بايد داشته باشد قاعدتاً كه نتيجه بدهيد كه توي روش تعريف ببريد، يعني خود 
شود گفت تخميني آمدييد  گفت درش هيچ چيز بكار نرفته، مي شود همين آيا درش چه چيزي بكار رفته است؟ مي

گفتيد، گفتيم يك سطحي را بايد در اوصاف ضرب كنيد، اين طرف بنويسيد، يك سطح ديگر نبايد توي اوصاف ضرب 
كنم اينها را به عبارت ديگر ضرورت، موضوع هدف الي آخر،  كنيد يك جاي ديگر بايد بنويسيد. يعني مثالً عرض مي

تا دوم چه جوري بدست  ٩آيد  تاي اول چه جوري بدست مي ٩ها به اصطالح در جدول البته فلسفه اش بايد بياوريد، اين
خواهيم بكنيم براي اوصاف چه جوري  آيد؟ اولين قسمتش آيا ضربي را كه مي تا سوم چه جوري بدست مي ٩آيد؟ مي

سه سطحي را كه الزم داريم براي شاخصه داراي هست آيد كه  خواهيم بكنيم. آيا اين بنظر مي باشد؟ ضربي كه مي
يعني وصف يا بعد، درست هست در روش تعريف كامالً به آن پرداخته شده است، ولي اركان در روش اصالً به آن 

  پرداخته نشده كه در اينجا آمده حاال ولو تخميني آمده باشد، سطح به اصطالح اساس هم كه ديگر بالمره نيامده است.
  شد سه تاس: پس 

خواهيم برويم جلو، بگوئيم به اصطالح هم فرهنگ، هم فلسفه  ج: يعني اگر بنا باشد كه ما بگوئيم تا خردترين سطح مي
و هم زيرساخت اين آيا چه جوري بايد بگوئيم؟ يعني اگر شاخصه هم گفتيم تا تطبيق به موضوع كه بخواهيم برويم چه 

  شود؟ جوري مي
  كه توي قواعدش گفته نشد. حجه االسالم صدوق: حداقلش

گوئيد  ج: نه قواعد را كه كسي نگفته گفته شده كه. قواعد را حاال بگوئيم من االن صحبتم با آقاي پيروزمند اينكه يا مي
  كنيم. گوئيم تخميني توي اقتصاد پياده مي قواعد را االن هم الزم نيست بگوئيد عيبي هم ندارد حاال هم نمي
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ند: بحثي را كه ما االن شروع كرديم عمالً شد بحث خود روش تحقيق، يعني ما از اين جهت با س: حجه االسالم پيروزم
بناء اوليه حضرت عالي فاصله گرفتيم كه شما غرض اوليه تان شايد اين بود كه ما بحث روش تحقيق را بصورت نظري 

م. عمالض اين بحث ما معنايش اين نكنيم بيائيم بصورت تطبيقي عمل كنيم توي تطبيق اگر گيري پيدا شد، عمل كني
  شد كه توي اولين مرحله تطبيق، گير پيدا كرد، رفع ابهامات خود روش تحقيق.

توانيم بدون ابهام درست كنيم. كه اگر بخواهيم تخميني بدن انيكه  ج: كه اگر ما بخواهيم مثل پزشكي درست كنيم مي
يم قواعدش را به قواعد فلسفي . بخواهيم عين همان كاري قواعدش را بخواهيم به تفاخم برسيم، بخواهيم منسوب كن

كنم يك. دو بياور آن مدلي كه  كه در پزشكي كرديم، بگوئيد برو به اميد خدا در اقتصاد درست ببينيم چه كار مي
كنم با مدل سازمان برنامه و بودجه. سه آزمون ميم كنم محصول را، يعني  شود، محصول را مقايسه مي محصول مي

خواهيم در عمل آزمايش كنيم ببينيم، اين تخمين شما در  براين اصالً درست از ربط فلسفي شويد، گفتيد ما ميبنا
تواند روند مثالً فرض كنيد ده ساله گذاشته را بياورد در خط كنترل و يك خط ديگر روي كاغذ بكشد  سازي، ميمدل

توانيم روي سه تا  پيش گوئي، پيش گوئيش را آيا مي خط پيش گوئي، خط مثالً هدايت كنترل آن را، هم كنترل و هم
ده فرضاً روي ديسكت بياوريم تا نتيجه اش اين بشود كه اميدوار بشويم كه اگر تحليل هاي فلسفي اش خوب شد اين 
كارآمدي دارد؟ اين يك راهش هست ـ يك راه ديگر هم دارد، راه ديگرش اينكه بگوئيم بسم اهللا الرحمان الرحيم 

م حاال ولو اول كار قصد نداشتيم بنشينيم شاخصه درست كنيم. قواعد شاخصه درست كنيم، قواعد شاخصه را آئي مي
آيد كه الزم هست اول كار پس از به اصطالح تعريف هر موضع الزم هست،  كنيم در قواعد شاخصه آيا در مي درست مي

ح اول كه ابعاد هست چه چيزي باشد؟ دومش يك نظام تحليل برايش بسازيد، قبل از حتي نظام تعريف، بگوئيم سط
ارگان هست چه چيزي باشد؟ يعني به عبارت ديگر سطوح كاري را كه داريم. اين سطوح را اول اول كار مثل كليات 

كنيم جدول تجزيه  كنيم. بعد بگوئيم براي هر سطحي جدول تعريف درست مي برنامه سطوح تكليف، سطوح را معين مي
كنيم اين ديگر به  آئيم، اين جوري مدل درست مي كنيم بعدش آخر كار مي تركيب درست مي كنيم، جدول درست مي

  عهده شماست.
خواهيم باشيم. حضرت عالي يك  س: اصل جهت گيري به اختيار حضرت عالي هست از اولش كه ما دخيل نبوديم، نمي

دار كه منتهي شد به اين جداول بعد فصل بحث روش تحقيق انجام گرفت قبل از بحث پزشكي شد، بعد از اين يك مق
  هم حضرت عالي گفتيد تطبيقي كار بشود.
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ج: اگر تطبيقي هست بحث بايد با يك نسبت تقريبي برود تا آثار كنترل بشود در عينيت، برگردد به فلسفه ربطش 
  شود؟ شود هيچ تغيير درش پيدا نمي تعريف بشود، دوباره ببينيم آيا ربط فلسفه اش كه تعريف مي

كنيم سواالت را بيشتر به  س: اينجوري هر بنائي كه حضرت عالي دارد تمحض كنيم اگر شكل اخير هست سعي مي
  سمت جلوتر رفتن بحث.

كند، نه تطبيقي  شود، سواالت تبيني تطبيقي نسبت به روش تحقيق پيدا مي ج: پس بنابراين سواالت نتيجه اش مي
رود به طرف عينيت، يعني  رود، يعني مي رود، يعني چه پائين تر مي تر مي نسبت به فلسفه. مرتباً هم اين تطبيق پائين

  آيد كه خوب حاال بانك كجايش هست داريد، نداريد، پول، اعتبار و الي آخر. كنم رده بعدي سواالت مي مثالً عرض مي
»و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين«  

  





  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ٨جلسه 
١٨/٦/١٣٧٨  

  ٠٤١٢ -  ٣٥٩٥كد بايگاني: 
حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال اگر بنا باشد روش تحقيق را بكار بگيريم در اقتصاد، اولين چيزهايي را كه بايد 

توانيم به اصطالح درباره  شود، چه چيزي مي داشته باشيم چه چيزي هست؟ و اختالفي كه با جدول تعريف مشاهده مي
  اش صحبت كنيم؟

هست كه در جدول تعريف، در ستون عناوين، عناوين توسعه، ساختار و كارائي، يعني ظرفيت ـ اختالفي كه دارد اين 
شوند شوند و نوشته مي خواهم ـ خود كلمه توسعه و خود كلمه ساختار و خود كلمه كارايي ضرب مي بله معذرت مي

ما رعايت بكنيم در جدول شاخصه؟  يعني به عبارت ديگر عناوين كلي تر از اجزائشان هستند، آيا همين قاعده را بايد
يعني سير از باال به پائين باشد يا اينكه عناوين را از قبيل آثار محاسبه كنيم؟ و بگوئيم عناوين باي از پائين بيايد. 
اصطالحات بايد از باال بيايد؟ يعني كانّه اصطالحات رابط بين جدول ما وجدول فلسفه هست و تالش بر اين هست كه 

  به خالف به حضورتان كه عرض كنم. اوصاف باشد
خوب حاال اگر اينجوري باشد كه ما بگوئيم فرضاً هميشه وصف جاي فعل موضوعاً هست، موضوع ذي وصف، موضوع 
وصف هست و اثرش نسبت به بيرون، هدف يا اثر هست، يعني ارتباط يك موضوع به موضوع آخر. علي فرض اينكه 

شود گفت كه در جدول شاخصه بايد سعي داشته باشد كه آثار را  اينجا مي همچنين فرضي را داشته باشيم آيا در
اثر، براي كل،  ٢٧اثر براي عاملهاي بخشي يك  ٩بياورد؟ مثالً يك يك اثر براي كل، يك سه اثر براي سه تا عامل، يك 

دول شاخصه هست براي كل اجزاء به اصطالح. آنوقت در اينجا بگوئيم كه تفاوت عمده ايي بين جدول تعريف و ج
  همين هست.

  حجه االسالم پيروزمند: كه
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ج: كه در جدول تعريف بايد عناوين، عناوين كل باشند و ربط بين به اصطالح اجزاء دروني را با كل بزرگترش تعريف 
ال بار گفته باشد مثالً ظرفيت يا توسعه م ٨١ - ٢٧كنم اگر ما يك جدولي داشته باشيم كه  كنند، يعني مثالً عرض مي

بار كل مطالب برگشته روي  ٨١بار يا  ٢٧بزرگترين منزلتي را كه در نظام اصطالحات داريم، تا كوچكترين آن كه مثالً 
معنا ذكر كرده باشيم. خوب اگر  ٨١بار به  ٨١بگيرم كه » كاراييِ كاراييِ كارايي«مثالً كارايي، توسعه، ساختار و كارايي 

شود گفت جدول شاخصه نبايد اينجوري باشد؟ بايد از طرف  م آنوقت آيا ميهمچين چيزي فرض داشته باشد و بگوئي
آثار بيائيد به ستون عناوين، حاال علت اينكه از طرف آثار هم بيائيم، چه چيزي هست؟ ما اگر اينجوري در نظرمان باشد 

مردم نام هايي را كه كه شناسايي شدن به اضافه، به وسيله روبرو قرار گرفتن آثار و موضوع ذي اثر است، يعني 
گذارند، براي يك  فهمند، نه اينكه وصف چه چيزي هست؟ متوجه نيستند. نام قند را كه مي گذارند، نام آن اثر را مي مي

گويند قند شيرين چيز شيرين گذاشتند نام قند. يعني اثرش روي زبان آدم، اين طعم را كه نامش شيرين است مي
ايي اين چه جوري هست؟ در جاذبه عمومي قند يعني چه چيزي؟ اين را مردم ذبهاست، اينكه حاال ما اين وصف جا

دانم اين چه وصفهايي دارد و چه متغيرهايي اصلي دارد؟ اينها را بالمره  عرف متوجه اصالً نيست. در جاذبه عمومي نمي
خواهد بدهد  تغيير قند را مي شود. بله (نعم) تعريفش در ارتكاز اصطالحي كه برنامه عرف وار تكاز عمومي متوجه نمي

خواهم قند درست كنم از ميوه، قند درست كنم از چه چيزي؟ بعد  گويد مي حتماً بايد برگردد به اوصاف. يعني او كه مي
گيرند. من قند از آن درست كنم. تبديل كيفيت كنم.  توانم چيزهاي ديگري را كه مردم از آن قند نمي گويد اصالً مي مي

ت حتماً بايد برگردد به جدول اوصاف و برگردد به نظام اصطالحاتي كه در غايتش از نظر تئوريك، در تبديل كيفي
كند و  توانستيد وصف كنيد همه آنها را. مثالً ادعي بكنيم فرق بين مضاف و مضافه اليه كه بازگشت به ارتكاز عمومي مي

گر در تغيير ساختمان صفت و موصوف مالحظه كند، مخصوصاً ا بين صفت و موصوف كه بازگشت به ارتكاز تخصصي مي
كند، يعني نظام نسبت ها و توزين را بكار بگيرد. يعني استفاده از وصف و موصوف را بصورت عرفي نكند بصورت 
تخصصي بخواهد طرح كند، همين هست. خوب حاال آيا اگر چنين چيزي شد، همچنين فرضي باشد، آنوقت ما 

  وين حتماً بايد توانيم بگوئيم كه جدول عنا مي
  س: فرق آن را نگفتيد، فرق مضاف و مضاف اليه و وصف و موصوفي چه چيزي باشد؟

ج: بگوئيم ضرب نظام اصطالحات و اصطالح تحويل دادن مال وصف و موصوف باشد كه متغيرهاي بهينه را هميشه 
بكنيد به نكته ايي كه دارم عرض  دهد بايد، يعني ولو ـ خوب عنايت دهد و نسبت هاي كمي را كه تحويل مي تحويل مي
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شود، در جدول تعريف بنام ستون شاخصه  كنم ـ ولو ستون به اصطالح كه در جدول بنام ستون اصطالحات ذكر مي مي
ذكر شده است، ولي بياييم شاخصه وصفي تعريفي را با شاخصه تطبيقي، تفاوت بگذاريم. بگوئيم شاخصه وصفي مثالً 

شود، نه بعنوان كلي اش  كار، برابر بازار كاال، در جامعه كار با خصوصيات متعينش ذكر مي گويد بازار كنم مي عرض مي
شود با ساير موضوعات، اندازه گيري كرد. كار  كه بشود، نسبتش را در سبد موضوعاتي كه به عنوان كار تلقي مي

مثالً توزيع گر، توليد كننده، هست  گويند كه طرف محصل هست يا معّلم هست يا مثالً خياط هست يا بزّار هست، يا مي
كنند، ولي سبد كارها، نمونه گيري از كارها يا نمونه گيري از كاالها، اين كار عرف كه نيست كه،  كار خاصي را ذكر مي

دهد اين  آيد اينجا و نسبت دارد. و نسبت هايش مي شود حاال همچنين حرفي زد؟ آنوقت بگوئيم دسته هايي كه مي مي
  بايد نام و عنوان دانسته هاي بزرگترش اينجا باشد.عددها را، 

  س: در ستون عناوين
ج: در ستون عناوين باشد و آثار اين ها ديگر در دسته هاي بزرگتر اينجا باشد تا اينجا به اصطالح در ستون آثار بيايد تا 

كند، اينكه آثار خرد از  ه پيدا ميآخر كار. علي فرض كه چنين گفته بشود، آنوقت طبيعتاً يكي از باز تفاوت عمده ايي ك
  آيد، كه در آنجا  جدول اصطالحات در مي

  س: از ستون شاخصه
ج: از ستون شاخصه هاي جدول تعريف كه در طرف مقابل عناوين هست و ولكن آثار كالن و آثار توسعه و هدف كل از 

د اين را بيان كرد كه اثر خرد، خود شو هاي بخش عناوين. حاال آيا ميبه حضور مباركتان عرض كنم كه از زيربخش
تواند اينها  شود؟ اگر جدول عناوين نام سه دسته توزيني كه به دو بخش موازنه تقسيم شده باشد، مي جدول عناوين مي

شود به عنوان مضاف و مضافه اليه هم طرح بشود. مطلب را روي آن  به نام آثار خرد تلقي بشود، نسبت به وصف. مي
نوان بحث فلسفي سريع عبوري كنم به اندازه ايي كه صرف طرح باشد، مطرح شده ببينيم حاال اگر ايستم به ع نمي

چنين چيزي باشد اثرش در اينكه جدول فرهنگ و فلسفه و زير ساخت را درست كنيم چه انتظاري از آن هست؟ آيا 
زمان هست، جدول فلسفه شود در خود فلسفه آوردش و گفت هميشه جدول فرهنگ منزلتش، منزلت توسعه يا  مي

جدول فرهنگ منزلتش توسعه،  –خود عنايت كنيد  –منزلتش، كلمش منزلت ساختار يا احياناً فرهنگ هست. منزلت 
زمان، سياست. جدول فلسفه، منزلتش، منزلت مكان، ساختار، فرهنگ، و منزلت جدول زيرساخت منزلت كارآيي هست، 

شود گفت، مثالً فرض كنيد، اقتصاد روش در مدل  شود گفت، اثر مي ميشود همچنين چيزي گفت در روش؟ كارايي  مي
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دانيد اقتصاد در  شود همچنين چيزي را گفت؟ علي فرض اينكه چنين چيزي باشد. خوب مي شود گفت. مي سازي مي
بت خواهيم حاال روي آن صح اينجا به معناي اثر عيني هست ديگر، نه اينكه به معناي اقتصاد مصطلحي هست كه مي

كنيم. منزلت اقتصاد در فلسفه هست. نه اقتصاد در جامعه، يا حدش صحيح هست بگوئيم مثالً حد اوليه اقتصاد در 
خواهيد آخر كار در  فلسفه برابر است با كارائي، تأثير مثالً علي فرض اينكه همچنين چيزي هم بگوئيد، چه چيزي مي

  اقتصاد؟ و غرضتان از عيني شدن چه چيزي هست؟بياوريد از اين به اصطالح بكارگيري روش تحقيق در 
توانيم بصورت باز اينجا را عبور كنيم ما بگوئيم يك دسته بندي بايد داشته باشيم كه توسعه نيروي انساني، ما مي

توسعه ابزار، توسعه امكان را تحويل بدهد، توسعه انسان از نظر اقتصادي يعني چه؟ توسعه كارآمديش هست طبيعتاً. 
انسان، كارآمدي عيني اش باالتر برود، معنايش اينكه تعريف اقتصادي از آن بدهيد. ابزار، كارآمدي عيني اش باال يعني 

گوييد، كارآمدي عيني هم باالتر  برود، امكان، كارآمدي عيني اش باال برود، معنايش اينكه داريد بخش اقتصاد را مي
شتر، انسجامشان بيشتر، تأثيرشان در آن جهتي ذكر كرديد بيشتر برود، عيني وحدت و كثرت جديد، يعني تنوع آثار بي

دهد،  كه جهتش اگر الهي باشد بايد در جهت تقرب، اگر مادي هم باشد، طبيعتاً ابتهاج مادي، تقرب، ابتهاج الهي را مي
طبيعي است كه دهد، هردو بهجت است. حاال اگر همچنين چيزي باشد خوب  تلذذ به عالم ماده هم، ابتهاج مادي را مي

بايد بهره وري روحي، ذهني، عيني متناسب با ابتهاج الهي، در باال رفتن تأثير و كارآمدي عيني در اقتصاد اسالمي طرح 
توانيم ما از اين  بشود. طبيعتاً اين براي عموم هست كه بايد معناي الگوي توليد، توزيع، مصرفتان هم مشخص بشود. مي

وين عيني تر و ساده تر، بيائيم بگوئيم اصالً بخش توليد در نظام اسالمي، بخشي هست كه عناوين، آغاز بكنيم؟ از عنا
دهد به منافع، گروه، يعني يك قسمت متمركز به منفعت  دهد به عموم، يك قسمت را مي يك قسمت صنايع را مي

ك قسمتش هم مكتب كه در آن توسعه عموم هست، يك قسمتش هم به منافع خرجهاي عمومي كه اوقاف هست، ي
  خواهيد بررسي كنيد؟  خصوصي و كارگاهي هست. اقتصاد را از كجا و با چه سطحي مي

قاعدتاً مدل بايد براي بهينه باشد. بهينه يعني وضعيت را بتواند مطالعه كند بگويد وضعيت االن چه جوري هست؟ وقتي 
ـ پيش گوئي، هدايت، كنترل داشته باشد بخواهد وضع بهتر بشود، چه جوري بايد باشد؟ قدرت ـ پيش گوئي، كنترل 

خواهيم از مدل؟ يعني بگويد حاال چه قسمتي از مقدورات كه دست دولت هست به چه قسمتي تغيير بدهد؟  اين را مي
خواهيم ابتدائاً، مدل هدايتي هست كه بدست دولت هست و در بخش  پس يادمان نرود مدلي را كه ما در اينجا مي

گيرد، يك قدرت سياست گذاري  شود. يعني يك بودجه ايي دولت دارد، در اين مدل بكار مي دولتي بكار گرفته مي
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كند،  كند. اين را هم بايد متناسب با آن اداره ايي كه مي كيفي هم دارد، كه نظام ارتباط اقتصادي را هدايت مي
  تنظيمش كند. 

خواهيم بدست  رض كنيم، يك نظام التزامي را نميپس بنابراين ما االن اينجا يك نظام حقوقي يا به يك تعبير ديگر ع
گويد من  شود به حقانيتش، ولي مدل برنامه مي بياوريم. نظام التزامي يعني چه؟ نظام التزامي آدم به آن معتقد مي

 خواهم. من رابطه بين آن التزام و تحقق هستم. به چه كاري به نظام التزامي به نسبت دارم، نه اينكه عين همان را مي
ميزانش االن قابليت تحقق دارد، به چه ميزان قابليت تحقق ندارد. آن التزام محترم، سرجاي خودش محفوظ است. پس 

شود بگوئيم قوانين التزامي، حاكم هستند؟ بله اگر  كند. در نسبت تحققي آيا مي حتماً نسبت تحققي را دارد نگاه مي
با استنباط نسبت كل حاكم هست، ولي اگر كلش را مالحظه نكنيد، قوانين التزامي را به معناي كل آن مالحظه كنيد، 

بعض را مالحظه كنيد، نظام نسبت هايش را هم مالحظه نكنيد، حتماً نه فقط به اصطالح امكان تخلف دارد، ضرورت 
ليت كند و در عينيت قدرت قابتخلف دارد از آن، يعني مفروض اين هست كه قوانين التزامي قدرت را مطلق فرض مي

شود شما نه مسافر باشيد نه حاضر باشيد. يعني خصوصيات تعين خارجي از آن بايد  فرض ندارد يعني در عينيت نمي
پول هايت مريض باشند نه سالم باشند، نه پول داشته باشيد، نه بيحذف شود، همچنين چيزي كه ممكن نيست. نه بچه
خواهم لحاظ كنم،  گويد من ماهيت من حيث هي هي حكم را ميباشيد. نه آبرويت در خطر باشد، نه در خطر نباشد. ب

شود، موضوع در خارج تحقق پيدا كند كه. درجه اولويتش هم  موضوع به عنوان كلي. موضوع به عنوان كلي كه نمي
د كند. در بعضي از موار كند. امكان تحققش هم فرق پيدا مي متناسب با نسبتي كه با چيزهاي ديگر دارد، فرق پيدا مي

اينجوري نيست كه موارد استثناء بيايد تغيير بدهد، اولويت ها را، هميشه اگر تعين با همه خصوصياتش لحاظ بشود، 
شود يا استحبابش در همان سطح متوسط است يا  كند. يا استحبابش شديدتر مي درجه اولويتش فرق پيدا مي

آيد يا احياناً ممكن است حرام بيايد يا امكان  ميشود، يك استحباب راحجتري  شود، مرجوح مي استحبابش ضعيفتر مي
دانم كه  خواهم حركت كنم بروم جايي كه از بعد از اذان صبح، ربع ساعت هستم، مي دارد واجب و وجوب بيايد. بله مي

 كنم كنم دست رسي به قبله و طهارت و امثالش پيدا نمي ديگر بعد از اين ربع ساعت به هيچ وجه امكان مثالً عرض مي
توانم تأخير بياندازم از ربع ساعت اول به بعد يا اينكه تأخير تخلف هست،  تا بعد از غروب و يقين داشته باشم، آيا مي

دانم كه نيم ساعت به غروب من همه مقدمات درست نماز خواندن را  توانم بكنم؟ يا بالعكسش مثالً من مي االن اگر مي
  اندازم. حاال بگذريم.دارم، االن هم فاقدش هستم، بايد تأخير بي
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توانيم بگوئيم كه ما از پائين از مطالب اقتصادي آغاز بكنيم مطلقا، براي درست كردن روش  بياييم سراغ بحث. آيا مي
كنيم؟  كنيم، بعد دسته بنديهاي بزرگ را مي از نيازمنديهاي فردي شروع مي» توليد، توزيع، مصرف«تحقيق؟ بگوئيم 

خواهيد صحبت كنيد، بحث درباره  حتياج دارد تغذيه يك ضرورياتي دارد، بحث اقتصاد را ميگوئيم انسان به تغذيه ا مي
شود. يك  توليد مثالً فرض كنيد، گندم، يعني دانه هاي گياهي را صحبت كنيد. يك نيازهاي دارد مثالً امروز تغذيه، مي

به نسبت هر نفر اين اندازه كالري بايد  حداقل و حداكثري برايش معين كرد و شروع كرد آنها را حساب كردن. بگوئيم
خواهيم. اين  مثالً مصرف بكند در روز، بنابر اين، اين ميزان بصورت متوسط، متناسب با جمعيت، اين اندازه گندم مي

خواهيم، اين مقدار  خواهيم، اين اندازه روغن مي خواهيم، پروتئين مي اندازه به حضورتان كه عرض كنم كه گوشت مي
واهيم، اينقدر، شروع كنيم اينها را قلم به قلم نوشتن، بعدهم مثالً بيائيم پوشاك را برايش يك حداقلي ذكر خ شكر مي

خواهيم، مسكن هم ذكر كنيم، بيائيم مثالً شروع كنيم به ذكر اينها تا بگوئيم كه براي  كنيم، بگوئيم اينها را هم مي
خواهيم، اين قدر هم  خواهيم، اين قدر هم ابزار مي يل كرده ميدست يافتن به اينها در جامعه اين ميزان هم آدم تحص

خواهيم. بگوئيم تغذيه، پوشاك، مسكن، بهداشت، ابزار، اينها را ريز  خواهيم، اين قدر هم پس مدرسه مي مثالً زمين مي
د بكنيم چطور هست؟ كميت هاي اينها هم يك كميت هاي چطور؟ يك كميت هاي قابل تعريف و مشخصي هست، بع

خواهد، صنعت اين  بگوئيم كه اينها اين چيزها را الزم دارد از نظر اطالعات فرض كنيد، كشاورزي اين اطالعات را مي
شود شروع كنيم و معناي اقتصاد را از همين جا،  خواهد. از اينجا مي خواهد مديريت اين اطالعات را مي اطالعات را مي

رسيم به  ؟ اين يك حرف هست. اگر اين كار را انجام بدهيم آيا واقعاً نميترين و عيني ترين آغاز كنيميعني از ملموس
خواهيد برايش پژوهش  كنيم از كميت هاي عيني، بعد هم حتي شما نفر مي يك مدلي؟ چرا نرسيم و بگوئيم ما آغاز مي

م اين اندازه هم بايد گوئي آن براي تكامل اين صنعت تان، براي تكامل اين ابزارتان، تكامل اين ارتباطتان، خوب مي
گيريم، يعني ما اين  آوريم. دسته هاي كالن مان رااز عينيت مي پژوهش بشود. بعد همين ها را در دسته هاي كالن مي

كشاورزي، صنعت، خدمات، بعد هم دسته هاي، نسبت هاي بين  –گوئيم، صنعت  كنيم مي هاي بزرگي ميرا، تقسيم
كنيم، بعضي از  خواهيم درست كنيم، خودمان را مقيد نمي و نظام هايي را هم كه مي گوييم، آنوقت ساختارهااينها را مي

گذاريم خرد، درست بشود.  گذاريم، نظام هاي متمركز درست بشود، بعضي ها را هم مي قسمت هاي نظام ها را مي
اس، بانك مركزي شود ديگران بدهند، خدمت چاپ اسكن تواند بدهد، كه نمي خدمات، خوب يك خدماتي را دولت مي

خواهد همه اطالعات را بياورد دسته بندي بكند، نسبت بگيرد، هدايت بكند. يك خدماتي  دست دولت هست، چون مي
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توانند مسئولش باشد، بانك هاي بخشي، بانك هاي موضوعي، بانك صنعت، بانك معدن، بانك كشاورزي،  را بخش ها مي
توان اهداف صنعت را خود صنعت  يم عمومي باشد. به عبارت آخر آيا ميبانك تجارت، چه عيبي دارد كه آنها را بگذار

رقم بزند؟ اهداف كشاورزي را خودش رقم بزند؟ به عبارت ديگر توسعه اقتصادي را خود اقتصاد هدايت بكند، از يك 
جاي ديگر وصف برايش نياوريد؟ اين ظاهرش زيبا هست، بقول ما فرخش خوب هست، فرهنگش بد هست، خوش 

كنيم؟ اين نكته  گويند عيني نگاه مي كنيم، چرا مي گويند آقا عيني هم نگاه مي ره هست، ظاهر و الصطالح هست. ميچه
گيرند، او را  گيرند، ايمان به خدا را مطلق سازي نظري مي كنم، اينها وحي را ذهني مي ظريفي هست كه دارم عرض مي

دوران خاص اقتصادي. حاال گريه بكنيد هر كاري كه به  دانند، يعني در حقيقت پديده يك هم پديده جامعه مي
گويند اينها همه اش، اين  خواهد اظهار التماس و اظهار كوچكي در خانه دين بكنيد، مي اصطالح، هر قدر هم دلت مي

اينها گويند  گوئيد ديدم، شهود پيدا كردم، تجربه كردم، مي گوئيد، مي اخالق، اين عاطفه، اين حالت، اين هر كاري مي
گويند همه اش پيامد فعل و انفعاالت مادي بدني تو هست. البته ضرب در يك طول  همه اش يعني همين. اين را مي

كند. پس اهداف  تاريخي، ضرب در يك انعكاسهاي اجتماعي، ضرب در يك خصوصياتي كه همه اش اين تعريف را مي
ت و انعكاسات ماده در بيايد. معني هدايت آن و مدل توسعه در نظر كسي كه مادي باشد، بايستي از فعل و انفعاال

توسعه آن را داشتن، شناختن خود اين هست. بهينه كردنش هم باز يابد حتماً تغيير كند، مبنا و تئوري بهينه اش، 
  نبايد روي خط خاص باشد.

گوييد كه بقيه در خدمت اخالق، ايي، قائل باشيد و بدر اينجا اصالً معنا ندارد كه شما براي اخالق يك تافته جدا بافته
نخير اخالق در خدمت بقيه. بقيه يعني چه؟ بقيه مگر غرضتان تكنولوژي، يعني رابطه بين انسان و جهان نيست؟ اخالق 
بايد تابع اين باشد، اينكه نبايد تابع اخالق باشد. اخالق حالت آدم هست ديگر، كدام حالت بهتر هست؟ آنكه ارتباطي 

ر با چه چيزي دارد؟ محيطش دارد. محيطش، جهان ماده هست. كدام اخالق عقبتر هست، آنكه بهتر و توانمندت
تواند چنين ارتباطي را با جهان ماده برقرار كند، چرا عقب تر هست؟ چون مجبور هست. كه آنكه رابطه اش بهتر  نمي
از روابط انساني در توليد انسان كند، حتي و تسخير برتري  شود با جهان ماده، تسخير برتري از جهان ماده مي مي

شود و اين شكت  شود بر آنكه اخالقش واپس گراهست. آن پيروز مي شود ديگر، غالب مي كند، توانمندتر مي كارآمد مي
شود كه رابطه اش امكان توسعه  شود، حق آن مي رود ديگر. يعني استمرار تاريخي حق چه كسي مي خورد از بين مي مي

خواهي، آنكه  گويد تو نه نمي خواهم اين قسمت را، مي دارد. حاال بگو من به عشق معنويت نمي و تكامل بيشتر مادي
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توانند نمونه هايي هم از  خواهم اصالً باشي، احياناً مي گويد تو را نمي كند، مي شود وجود تو رانفي فيزيكي مي برتر مي
كنم اگر سوالي باشد تا يك ربع الي  مين جا ختم ميبرتري قدرت تكنولوژي تحويل بدهند، من ديگر بحث امروز را به ه

هاي مختلفش از ناحيه آنها، از ناحيه كسي بيست دقيقه، فقط يكي دو دقيقه در معناي كارآمدي انسان برتر در قسمت
لق و قائل به اصالت ماده باشد و اقتصاد را از پائين بيايد، از پائين آمدن يادمان باشد. از پائين ذكر كردن بصورت مط

كليه اوصاف و مطلوبيتها، از پائين گرفتن معناي اينكه آثار ماده را اصل قرار بدهنم در معيار كليه انتخاب هاي بعدي، 
يعني بگوئيم چه فرهنگي خوب هست؟ كه چه سياستي خوب هست؟ روش تحقيق ما طبيعتاً بايد بشناسد خوب. اگر 

، بياوريد يك روستايي، اين را باالي سر زمين و آب و كسي گفت كه شما يك روستايي كه اطالعاتش ضعيف هست
خاك. اول بايد آمده باشد روي زمين اگر نيامده باشد، بايد ايشان بادلو و چرخ، چرخ دستي يا چرخ پايي از چاه بكشد 

باال بياورد،  تواند تواند بكند، اگر هم بتواند حفر كند، آبش را نمي متر اصالً حفر نمي ١٦٠الي  ١٥٠باال، اگر رسيد به 
كند. ميزان وقتي را كه بايد  برد تا يك دلو را بياورد باال، صرف براي كار كشاورزي نمي يعني ميزان زماني را كه مي

متري وقتي با چرخ چاه باشد، حداقل دو  ١٠كنم يك چاه  مصرف بكند يك نفر براي كشيدن آب از چاه مثالً عرض مي
شود، نيم  برابر مي ١٥متر يعني ضربدر مثالً  ١٥٠ده متر آب را بياورند باال، اگر شد كشد تا پا بزنند اين  دقيقه طول مي

دلو ميزان حجمي زميني را  ١٦دلو آمده آب باال.  ١٦ساعت يك كارگر  ٨ساعت يك دلو بيايد باال، معنايش اينكه در 
دم را در سال تحويل بدهد چه كند، چيزي نيست كه بتواند قوت خود اين آ كه بصورت غرق آبي معمولي آبياري مي
متري را يك تلمبه بگذارند باالي سرش، به حضورتان كه عرض كنم كه  ١٥٠رسد به ارزش اضافه، ولي اگر همين چاه 

  در ساعت، بله روي مثالً سي هكتار بايد چند ليتر بدهد آب؟
  س: حجه االسالم صدوق در چه قدر سي هكتار؟

  تواند بدهد  گردانند ديگر، اين سي هكتار را مي مي اينچ ٦ج: سي هكتار را با يك تلمبه 
  س: در روز چهار ساعت كار كند؟

ج: بله، يعني در روز چهار ساعت كار كند و آنوقت سي هكتار هم مصرف خيلي جمعيت بيشتري هست تا مصرف 
د بيايد اين تلمبه را توان گويد كه انسان كارآمد يعني كسي كه مي خودش. خوب حاال من اين را مالحظه بكنيم اين مي

تواند درست كند، يعني رابطه خودش با درست كردن غذايش اينجوري  تواند راه بياندازد، كسي كه مي بسازد آنكه مي
گويد مفاهيمي را كه  هست؟ در مديريتش همين جور است، در به اصطالح كليه جهاتش، اين انسان كارآمد هست. مي
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كند، حاال در جهت  قش، كالسه اش، همراه با توسعه تكنولوژي تغيير پيدا ميشود، ادبياتش، اخال براي اين طرح مي
خواهم اخالق را حاكم كنم، آن يك سير ديگري دارد نسبت به اقتصاد كه بايد در  مقابل اگر شما بفرمائيد كه من مي

  جلسه ديگر به آن بپردازيم، حدود ربع ساعت هستيم اگر سوالي باشد خدمتتان هستيم.
سالم پيروزمند: بحث جلسه يك بخشش ادامه بحث جلسه قبل بود و يك جمع بندي از مباحث جلسه قبل حجت اال

شويم بحث  كه تفاوت روش تعريف را با جدول شاخصه بيان كرديد كه ديگر بيشتر از بحثي كه قبالً شد واردش نمي
  شود. بعدي آمديد عرض مي

  ج: روش كار را شروع كرديم.
كرديم به تنظيم جدول اقتصاد،  ائيد و آن تفاوت را علي القاعده بايد لحاظ آن تفاوت مشروع ميس: روش را شروع بفرم

  منتهي بيشتر پرداختيد به اينكه، 
  آئيم يعني چه؟ ج: از پائين مي

از اول خواهيم بيائيم؟ طبيعتاً ما حركتي كه، روالي كه  خواهيم بيائيم يا نمي س: از پائين بيائيم يعني چه؟ و از پائين مي
شروع كرديم، فلسفه و روش و فالن معلوم هست كه از پائين نيايد بيائيم، يعني بنائمان كانّه اين بود كه از پائين آمدن 

كند كه آمديم اينها را درست كرديم لذا اين بحث يك بحث مفروضي بود، چيزي نبوده كه حاال ما االن به  كفايت نمي
  كنم كه ما طبيعتاً گام بعدي كه بايد برداريم  ئين آمد. بيشتر فكر مياثباتش بپردازيم كه چرا نبايد از پا
  ج: حاال از پائين اصالً نبايد بيائيم؟

س: يعني شما يك چيزهايي را از پائين نبايد بيائيم، نه اينكه از پائين نبايد بيائيم، دو جنبه داشت بحث يكي اينكه ما 
يم بنديهاي را هم فرموديد نيرو، انساني، ابزار، امكان، دولتي، تعاوني، بيائيم از پائين يك نگاهي بكنيم، يك سري تقس

خصوصي، توليد، توزيع، مصرف، مثالً تغذيه، پوشاك، مسكن، بهداشت، كشاورزي، صنعت، خدمات، اين نوع تقسيماتي 
عتاً هنوز يا ممكن مشابه اينها چيزهاي ديگر بشود گفت وليكن طبي –كه در اقتصاد متداول هست و ملموس هست 

خواهد؟ چيزي كه مهم  خواهيم بكنيم و دستگاه ما چه جوري مي مشخص نيست كه ما از نوع تقسيمات چه استفاده مي
توانيم مدل درست كنيم؟ اين معلوم هست كه جواب منفي  هست اين هست. وليكن اينكه ما مطلقاً با لحاظ اينها مي

تا حاال آخر كار بايد جوابش را بگيرد اينكه چه جوري اين اوصاف  هست از نظر ما. در اينكه طبيعتاً سوال مهمي كه
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توانيم به اينها سامان بدهيم و روش بهينه اش را پيدا بكنيم  توانند نظام مند شوند و ما مي عيني و موضوعات عيني مي
  و امثال آن؟ علي اي حال.

بشود تا بعد بگوئيم كه چگونه الگوي توليد، توزيع،  ج: يعني آيا تكامل، سوال مهم اينجاست آيا تكامل عدالت بايد معلوم
مصرفي و بعد بگوئيم چه گونه نيازمنديهايي؟ يعني تعريف رابطه با عينيت كه حل نيازمنديها هست يا توليد و ارضاء 

  ازهايي؟ نيازمنديها در جريان تكامل هست. اول بايد بگوئيم چه تكاملي، بعد بگوئيم چه عدالتي، بعد بگوئيم چه ارضاء ني
  شويم  آئيم همين، قاعدتاً با اين سه مطلب روبرو مي حجت االسالم والمسلمين صدوق: از پائين هم به باال كه مي

دهيد يعني بنيان پاسخ گوئي شما آثار مادي  دهيد، عدالت را از ماده جواب مي ج: ولي آنجا تكامل را از ماده جواب مي
  هست والسالم.

خواهيم چه كار بكنيم؟ يعني عمالً  هرحال االن مهم اين هست كه ما متناسب با اين ايده ميحجت االسالم پيروزمند: ب
خواهيم كه متناسب با اين ايده روال را دنبال كنيم. طبيعتاً بعد از بحثي  حاال ما هستيم و اين روش و اين جداول مي

ببريم در اقتصاد، مشخصاً چه خواه بود؟  خواهيم پيش كه جلسه قبل شد اينكه ما بيائيم ببينيم كه خود بحث كه مي
ضمن اينكه باز يك ابهامي بود و آن اينكه ما االن بنا به يك بحثي كه توي جلسه داشتيم گفتيم در موضوع بحث فعلي، 

  شود فرهنگ اقتصاد، فلسفه اقتصاد و روش اقتصاد، بحث فرهنگ، فلسفه، روش مي
  ق در اقتصاد است.ج: بله روش تحقيق، همه اينها فرهنگ روش تحقي

خورد؟ يعني اگر قيد روش تحقيق خورد، فرقش اينكه حاال تازه فلسفه روش  خواهم بگويم قيد روش تحقيق مي س: مي
را بدست آورديم، بعد خود روش تحقيق را بدست آورد، حاال بعدش تازه بايد اين روش تحقيق را بكار بگيريم تا مدل 

  درست كنيم و مدل را بكار بگيريم تا
آيد، بعد مدل بدست بيايد، بعد مثالً بيايد براي برنامه، بعد هم بگوئيم  ج: اي احسنت، يعني زيرساخت مدل بدست مي

مثالً حاال چه كار كنيم. اين اگر بخواهيم اين يك سير هست. اگر روش تحقيق را بخواهيد بكار بگيرد، در عين حال من 
  گذارم بحث را. به اصطالح آزاد مي

  نظر اينكه روش تحقيق بناء بود، خودش را نشان بدهد و نظامس: يعني از 
  ج: اگر بخواهد روش تحقيق خودش را نشان بدهد، جز اين راهي ندارد.

  س: راهي ندارد، طبيعتاً اين بايد منظور انتظار اقتصاد اسالمي را از اين بحث فعالً داشت؟
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ت كه اگر در بخش فلسفه، فلسفه اقتصاد و در فرهنگ، ج: اصالً، چه ربطي دارد به اقتصاد اسالمي، روش تحقيقي هس
فرهنگ اقتصاد غرب را بگذاريد بايد بتواند خوب بپوشاند، فلسفه آنها را هم بگذاريد بايد بتواند خوب تجزيه اش كند 

د. جابرايش بدهد. نبايد چيزي از آن را رها كند. زيرساخت روشش هم بايد زيرساخت روش آنها را بتواند خوب جا بده
مدلش هم بايد خوب مدل منطق آنها را نشان بدهد، يعني بايد از فرهنگ، فلسفه، زيرساخت در بيايد، مثالً مدل اقتصاد 
سرمايه داري، همچنين بايد در بيايد مدل اقتصاد سوسياليستي، شما در اينجا اسلوب قرار گيري، يعني تنظيم كردن، 

ردن، از علت هاي عيني به علتهاي نظري و تئوريك آمدن، تا مباني نظامش را مالحظه كردن، رد معلول را به علت ك
شان يك پارچه، ربط منطقي را مشاهده كردن داريد، به عبارت ديگر حاال يك تعبير ديگر، شما اينجا يك تلسكوپي 

هد. د دهد، خوب هم نشان مي ساختيد كه وقتي بگويند ببريد روي فالن درجه، همان كه جلويش هست، نشان شما مي
شود در اقتصادها، مرتباً بگويد يك صحبتي اينجوري  كسي كه داشته باشد اين را چه خاصيتي برايش دارد، گم نمي

شود، يك طرفه قضاوت كرد، بيائيم جمع بكنيم مثالً مطالب  كنند، همه اش هم نمي كنند، يك صحبت آنجوري مي مي
آئيد در  كند، حاال مي . ربط آثار را به مباني اش مشخص ميدهد را با همديگر، يعني از ساده نگري شما را پرهيز مي

توانم آثار اين را بگويم واز آن  گويد خيلي خوب من مي گوئيد ما اينجا مبناي تنها را داريم، مي دستگاه اسالمي مي
  موارد شود كه اقتصادهاي تلفيقي كه ناشي از عدم توجه پاسخگوئي به اقتصاد اسالمي درست بكنم. خاصيتش اين مي

دانم يعني خيلي از موارد هست  من سرجاي خودش من عرض كنم كار خيلي مهمي هست يعني كار كوچكي من نمي
توانند ـ را توجه  شوند اينكه ربط يك چيزي را به مبنايش ـ نمي كه علت اينكه به اصطالح مسلمين دچار غفلت مي

  كنند، نمي
كردند كه ما اصوالً پس از فرهنگ، فلسفه زيرساخت را كه اقتصادي  حاصل جلسه اين بود كه اشاره هم آقاي پيروزمند

كرديم، تازه بايد مدل بسازيم، مدل برنامه براي دولت كه ساختيم براي تنظيم امور اقتصادي جامعه اسالمي، آن وقت 
نند به آنها، تا بشود به هايي عيني، اندازه هايي را بگيرند، يا اطالعات را ترجمه كبايدتازه بروند بر اساس آن يك شاخصه

اصطالح درباره تنظيم ساختارهاي كيفي، تخصيص كمي مقدورات، نظر بدهند، بنابراين اساساً اينكه بگوئيم حاال مثالً ما 
كنيم، ولي  شود، اقتصاد اسالمي از اين خبرها نيست! براي اين كار، كار نمي كنيم پس فردا صبح مي با اينكه شروع مي

شود بگوئيد كه يك مدل  ، هر وقت هم بخواهيم كار كنيم باز بايد از همين راه بيائيم، البته مييك چيز ديگر هست
تخميني سريع بيائيد از وسط كار شروع بكنيد، اين شدني هست، نه اينكه شدني هست ولي اينكه ربط مقنّن آن را 
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شود، مگر يك  نقصش را برطرف كنيم نمي بتوانيم پيدا كنيم و بهينه اش كنيم ـ نقص، به اصطالح ـ ارزيابي اش كنيم
  سيري رفته باشيم.

»وصلي اهللا علي محمد و آل محمد«  



  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ٩جلسه 
٢٥/٦/٧٨  
  دقيقه ٤٥

 شود گفت آنچه حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اگر ما بخواهيم روش تحقيق را در اقتصاد بكار بگيريم، آيا مي
استثناء، اين عناوين جاذبه عمومي در نظام واليت ايي روش تحقيق آمده است، كل عناوينش، بيكه درباره نظام مقايسه

ها، يعني مفاهيم بگوئيم،  هست؟ كه هم از نظر قرارگيري و منزلتهاي عناوين نسبت به هم، و هم از نظر مفاهيم منزلت
خواهد،  كند، صرفاً يك اضافه اين مي جمله روش تحقيق صدق مي مفاهيم معرفي منزلت است، نسبت به هر چيزي از

خواهد يك  شود اين چنين گفت؟ تا بگوئيم درست كردن نظام اقتصادي يك فرهنگ روش تحقيق اقتصادي مي مي
خواهد؟ يعني فقط و فقط يك  خواهد، يك زيرساخت روش تحقيق اقتصادي مي فلسفه روش تحقيق اقتصادي مي

اش اين باشد كه ما يك موضوع را حاال هر موضوع فرق ندارد، پزشكي، چه اقتصادي، چه  تا نتيجه ايي بكنيماضافه
اش با تمام اين منزلتها،  مان معنا بكنيم. بعد آن معنا را در تعميمش، رابطه سياست، يك موضوع را بايد در نظام فلسفي

اثري را دارد؟ فرضاً زير بخش فرهنگ روش تحقيق  بسنجيم. بگوئيم در اين منزلت، اين مطلب چه معنايي را دارد؟ چه
هاي تحقيقات اقتصادي، بينش گزينشهاي تحقيقات اقتصادي، دانش  گرايش گمانه«اقتصادي، بگوئيم ـ گمانه ـ 
مبادي تنظيم پيش فرضهاي «يا مثالً در زير بخش فلسفه روش تحقيق، بگوئيم: » پردازشهاي تحقيقات اقتصادي

مشاهده «، همچنين زير بخش، زيرساخت »م مدل اقتصادي، مقاصد كارآمدي مدل اقتصادياقتصادي، مباني تنظي
توانيم همچنين چيزي بگوئيم  ، مي»استقرائي اقتصادي يا مفاهيم اقتصادي، سنجش قياسي اقتصاد، آزمون عيني اقتصاد

گوئيم چه چيزي اثرش بفرض؟ علي فرض اينكه همچنين چيزي را نتوانيم بگوئيم چه چيزي اثرش هست؟ بتوانيم ب
هست؟ بتوانيم بگوئيم، اين مطلب يك به اصطالح كار بسيار گسترده منظم متالئم هست كه در صورت پاسخگويي به 

ها، يك وحدت و  ها يا گمانه ايي انجام بدهيم، ولي هماهنگ شدن تخمينهاي ساده آن، هر چند اول با يك تخمين
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توانيم موضوع  دهد كه ما در عين حال كه در يك سطح وسيعي مي سازي براي ما مي كثرت، يك ديد، براي مدل
  خودمان ببينيم، قطعاً قادر به مدل سازي خواهيم شد.

اما اگر نتوانيم اين كار را بكنيم، بگوئيم اين عناوين، عناوين تحليل روش تحقيق هست، نه به عنوان يك موضوع. اين 
نام روش تحقيق، مثل يك موضوع بنام فلسفه، مثل يك موضوع بنام عناوين، االن مفروض ما اين شد كه يك موضوع، ب

اقتصاد، مثل يك موضوع بنام نظام مديريت، مثل يك موضوع بنام، يكي از موضوعات آمده است در يك منزلتهايي، 
ين تحت يك عناوين عامي كه به اصطالح برخواسته از فلسفه هست و مدعي اداره همه شدنها هست، قرار گرفته است. ا

كند به يك فلسفه، حاال اعم از اينكه فلسفه جامعه را مالحظه كند يا فلسفه جهان را مالحظه  عناوين دقيقاً بازگشت مي
كنم فلسفه فرض كنيد برنامه ريزي و مديريت يك بخش را مالحظه كند كالً برخاسته از يك كند يا مثالً عرض مي

بدست دارد، اينكه در عين حالي كه ممكن است خيلي همه اش را يك فلسفه  فلسفه هست، تالئمش را هماهنگي
اش هر چند در سطح تخميني يك فلسفه بوده  كند، ابزار هماهنگي تشخيص ندهد. ولكن يك تالئم در آن حس مي

است. فلسفه عام هست، معنا ندارد كه آن را انحصار بدهيد به روش تحقيق. كليه موضوعات از جمله روش تحقيق را هم 
دهد، ما اگر بخواهيم يك مجموعه بسازيم، چگونه بسازيم؟ محورهايي را بيان  ند، امكان توليد مجموعه ميپوشا مي
اش را بايد مالحظه كنيم، زيرساختش را مالحظه كنيم.  كند كه فرهنگ آن مجموعه را بايد مالحظه كنيم، فلسفه مي

ها كه حكومت دارد  م، فرهنگ برابر است با انگيزهداني اش علت براي بخش بعد مي بعد هر كدامش هم در دستگاه فلسفي
بر تفكرها و تفكرها حكومت دارند بر تحليلها. در حقيقت شناخت شناسي را از اخالق به تفكر و از تفكر به فعاليتهاي 
كاربردي، كارآمدي عيني. نهايت در يك وحدت و كثرت بسيار سنگيني اين كار را انجام گرفته است و ما به نظر 

ها در كل موضوعات قابل جريان هست. بنابراين اگر اين شده باشد، معنايش  آيد كه عين همين ان اينجوري ميخودم
اينكه خود اين عناوين و خود اين منزلتها و خود اين جدولهاي تحليل و تجزيه و تركيب، بنفسه، خودشان روش 

ابتدائاً قبل از ورود به اينها، به صورت بسيار  خواهد، فقط تفسير و تبيين يك موضوع، هستند، چيز ديگري اضافه نمي
اجمالي، براساس چه چيزي؟ براساس فلسفه كه انجام گرفته است. اينجا اقتصاد تعريف شده است. براساس فلسفه و 

شود با زيرساختش چه  شود. با فلسفه چه مي سپس آن تعريف را بياوريم بگوئيم كه حاال آن تعريف با فرهنگش چه مي
اگر اين احتمال تقويت بشود، طبيعتاً روش درست شده هست و اگر تقويت نشود و رد بشود، حاال روش  شود؟ مي

تحقيق هم درست شد بعد از زيرساخت، آن روش با عام هست نسبت به موضوعات يا خاص هست؟ اگر نسبت به 
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به موضوعات مختلف، موضوعات مختلف، كارآمدي داشته باشد، خوب عنايت كنيد استدالل را، اگر روش نسبت 
اش و فرهنگش  شود زيرساختش و فلسفه كارآمدي تحقيقاتي داشته باشد و قدرت به نتيجه رساندن داشته باشد كه نمي

افزار به نتيجه رساندن نيست، مگر نرم افزار به نتيجه رساندن  آن كارآمدي را نداشته باشند كه. مگر روش به معناي نرم
شود كار  كند كه بايد در همه موضوعات حضور داشته باشد، اگر نداشته باشد كه نمي يحكايت از يك جاذبه عمومي نم

تواند و بدون ربط داشتن به قوانين آن موضوع خاص انجام بگيرد. اگر ما  بكند كه. كارآمدي آن در موضوع خاص، نمي
ت، و مواد را بگوئيم براساس بين موضوع خاص و روش بينونيت قائل باشيم، يعني صورت را بگوئيم براساس يك حد هس

تواند  تواند آن مطلب را هماهنگ بكند. روش اساساً وقتي مي حد آخر هست، اين جامع نداشته باشد، اصالً آن روش نمي
تواند بصورت  در موضوع حاضر بشود كه تناسبات عمومي موضوع با روش هماهنگ باشد و اال محال هست. روش نمي

ه تناسبات موضوع ندارد، بيايد و تناسبات يك موضوع را نتيجه بدهد، به ثمر برساند. يك امر خارجي كه هيچ ربطي ب
تناسبات يك موضوع و تناسبات روش نه فقط نبايد دوئيت مبنايي داشته باشد و وحدت مبنايي الزم هست، بلكه بايد 

  ممكن هست.خود همان روش باشد، روش يعني جاذبه عمومي هر موضوع كه امكان حضورش در هر موضوع 
كنم خدمتتان. روش اگر روش شدن هست تناسبات تغيير را بايد بگويد. بله  خوب اين يك نكته مهمي را دارم عرض مي

يك روشهاي انتزاعي جداي از موضوع قابل فرض هست كه احياناً تناسبات آن بصورت ابتدائي تناسبات جدا به حساب 
تواند جداي از  ياضيات انتزاعي يا تبعي، ادبيات انتزاعي يا تبعي، ميآيد. به عبارت ما منطق انتزاعي يا تبعي، ر مي

نام نيست، عناوين انتزاعي ادبيات انتزاعي از » شدن«موضوعات فرض بشود، ولي در مرتبه شدن كه اينجوري نيست كه، 
تغيرهايي را كه در خواهد نسبت بين م تواند تعريف شرح االسمي قرار بگيرد، ولكن ادبيات شدن مي قبيل نام هست. مي

شود روش مدل سازي با مدل سازي در اينجا وحدت نداشته باشد.  مدل يك چيز دارد با خود آن چيز بسنجد، مگر مي
فقط بايد ارتباطش ارتباط عام و خاص باشد، تا هر حكمي در روش صادق باشد، در مواد. صدق احكام روش بر تغييرات 

عمومي و تناسبات عمومي مواد و خود روش هست. اگر اين وحدت تمام باشد، مواد از وحدت قواعد عمومي و تناسبات 
، تناسبات عمومي هر موضوع بايد عين منزلتهاي روش باشد تا  يعني ضرورت داشته باشد عقالً، وحدت تناسبات عمومي

ند براي فلسفه شدن بتواند حضور پيدا كند براي هماهنگي و اال فلسفه شدن محال هست بتواند حضور پيدا ك
  اش قواعد عمومي شدن براي هر چيزي باشد.  هماهنگي. فلسفه شدن راه ورودش اين هست كه قواعد عمومي
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كنيم اگر كسي اشكالي دارد بفرمايد و  اش ، عرض مي بعد از اين سير اوليه بصورت فرضي و تمثيلي و سير دوم استداللي
كه بايد شروع كنيم معنا كردن بايد بگوئيم فرهنگ روش تحقيق  اال شروع به تطبيق بكنيم. پس بنابراين ما عناويني را

اقتصادي چيست؟ موضوع اقتصاد را بيان كنيم و تك تك اينها را به اصطالح بصورت ابتدائاً اجمالي و بعد تفصيلش هم 
  اش انجام بگيرد. به وسيله تقسيمات دروني

به بحث جلسه قبل كرديم گفتيم كه ما بحث فلسفه حجة االسالم پيروزمند را اصل فرمايش شما درس هست فقط بنا 
  دهيم. مان قرار مي تحقيق روش تحقيق را موضوع اصلي بحث

ها را بدون هيچ كم و زياد، بيائيم نسبتشان را با مفهوم  ج) عيبي ندارد بايد برويم سراغ تحليل اينها دو تا، عين همان
اش، سپس،  هاي دروني ، اول بصورت اضافه، تخميني، بعد بخشها شروع كنيم مقيد ساختن اقتصاد كه طرح كرديم با آن

  تر كردن اضافه تا بخشهاي دروني، بعد برگشتش به صورت به اصطالح وصف ديدنش. پس از اضافه و به اصطالح گسترده
م در س) بله بنا همين بود منتهي قرار بر اين بود كه ما جدولهاي مقدماتي جدول، اگر بناست فلسفه روش را بحث كني

  اقتصاد، اين جدول طبعاً جدول سوم و چهارم ما بوده كه تبديل شده به اين، جدولهاي شماره يك و دوي آن هم
ج) يعني جدول تحليل دارد كه بايد اول بپردازيم به جدول تحليل، يعني سيري را كه آخر كار به آن رسيديم اينكه 

ك جدول تجزيه عناوين داشته باشيم، يك جدول براي هر چيز الزم هست، يك جدول تحليل داشته باشيم. ي
مان را بايد بتوانيم تحليل  اصطالحات، بعد يك جدول تركيب، اين سه تا، خوب اولين قسمت، فلسفه جدول تحليل

هاي قبل چه چيزي بود؟ بنابراين بيان  مان را تطبيق كنيم به اقتصاد. حاال تعريفي را كه از اقتصاد كرديم در بحث فلسفه
  د نام جدول تحليل، تحليل فلسفه روش تحقيق اقتصادي. سطح اصلي، ابعاد فلسفه روش تحقيق اقتصاد.شو مي

  مهندس حسيني: جهت اقتصاد، فلسفه اقتصاد تنها كافي نيست، تحليل فلسفه اقتصاد.
همين باشد، ج) عين همين عبارت، يك اقتصاد بايد آخرش بيايد. اينجا اگر نوشته تحليل فلسفه روش تحقيق اين بايد 

تواند بيايد مگر اينكه برود، روش  نوشتيم. يعني هر گونه تغييري در اينجا، نمي اگر چيز ديگري بود عين همان مي
جاي روش بايد اصالح بشود، بازخور دارد به اصطالح كاري  ٥خودش را اصالح كند. ممكن هست بعداً ما بيائيم بگوئيم 

ام نگرفته بايد مقيد باشيم به همان عناوين. عالوه بر اين در خاطر شريفتان كه داريم ولكن تا وقتي كه اين كار انج
  هست كه در فلسفه، هرگز جهت نيست، فرهنگ جهت هست كه ما وارد بحث آن نشديم، آن را من حذف كردم.
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طح شود واليت اقتصادي، تولي اقتصادي، ابعاد هست ديگر، و تصرف اقتصادي، س شود قسمت اول، مي خوب حاال مي
شود و ـ توسعه روش ـ  سطح سوم مي» مبادي اقتصادي، مباني اقتصادي و مقاصد اقتصادي«شود فرعي يا اركان مي

اش همان توسعه كارآيي روش اقتصادي،  توسعه كارآيي روش اقتصاد در سطح تبعي، توسعه ساختار محاسبات، اين اولي
ضرورت، «شود ضرورت. حاال اينجا  هاي اركان، مي بخش محاسبات اقتصادي، توسعه مفاهيم پايه اقتصادي، حاال زير

  ضرورت اقتصاد، موضوع اقتصاد، هدف اقتصاد.» موضوع، هدف
  حجت االسالم پيروزمند: روش اقتصاد، روش تحقيق در اقتصاد.

كه  تواند پياده بشود، اگر بخواهد آخر كار موضوع متغيري را تواند جاري بشود، هم در روش مي ج) هر دوي آنها مي
مان از روش اقتصاد، يعني بهينه سازي روش قصدمان باشد. يك مدلي  خواهد كنترل كند چه چيزي باشد؟ فهم مي

مان چه چيزي باشد؟ خود اقتصاد باشد. كه بايد روش را  تواند موضوع بحث بدهيم كه روش اقتصاد را بهينه كند. هم مي
قتصاد در باال گفتيم، در زير بخش خود اقتصاد را، يعني حذف كنيم. حاال آيا در اين صورت، فلسفه روش تحقيق ا

گوئيم ضرورت روش اقتصادي، اينجا آمديد داخل آن ابعاد، يعني قاعدتاً شما  گوئيم ديگر نمي ضرورت اقتصاد را مي
آمديد مثالً در ذيل آن. كه يك سوال اينكه آيا در بخش سوم كه داخل هم هست، باز كلمه توسعه كارآيي روش 

توانيم بگوئيم در جدول تحليل خود اقتصاد كه مدل  گرديم دوباره آيا مي شود؟ حاال برمي ادي بكار برديد چه مياقتص
براي كنترل چه چيزي هست؟ خود اقتصاد، نه اينكه مدل براي كنترل مدل اقتصادي هست، يعني روش اقتصادي. در 

سيديم، بايد حذفش كنيم يا بايد باشدش؟ يا در سازيم به هر جا كه روش ر اين صورت كل اين دستگاهي را كه مي
  بعضي از جاها بايد باشدش، در بعضي از جاها نبايد باشدش؟

  خواهيم مطالعه روش كنيم و بهينه تغييرات روش بكنيم نبايد باشد. شود كه ما مي س) اگر آوردنش به معناي اين مي
  ج) درست هست.

ه معناي اينكه موضوع اين خودش هست بايد باشد. يعني اگر قيد س) ولي اگر منظور اين باشد وقتي كه آوردنش ب
كردن مبادي اقتصادي بحث از روش خارج كنيد خود اقتصاد وارد كند بايد قيد روش باشد. اگر آوردن روش باعث 

  مان از خود روش خارج شود در بهينه كردنش اين نبايد باشد. شود كه ما بحث مي
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كنم، آيا خود روش را  ش، اي زنده باد. حاال در عين حال من جمعش را هم عرض ميج) خارج بشود در بهينه كردن رو
توانيم هر دو تا را بياوريم؟ يعني آيا فرض آنطرفش هم  دانيد، مي دانيد يا نمي در بخش جزو كار محاسبات اقتصاد مي

  قابل لحاظ هست يا نه؟ يا قابل لحاظ نيست؟
  س) كه چه چيزي؟

هاي  هايي دارد، بخش غرض ما حتماً اقتصاد هست. ولي اين غرض كه اقتصاد هست، بخشج) يعني ما بگوئيم كه 
روشي، از جمله روش تحليل هر اقتصادي براي خودش به معناي عام كلمه مدلي دارد من غرضم اقتصاد هست ولي 

شود، اين بخشي از ي ميسازي در رفتار اعتباري اقتصاد مدل پولي را هم بايد بحث كنم، يعني به هر حال ابزار هماهنگ
كار هست نه بعنوان بهينه كردن مدل مطلقا، صرف نظر از آنچه كه تحت آن هست، يعني آيا روش و موضوع متحداً 

توانند بشوند در يك تحليل به معناي عام؟ كه بگوئيم روش تنيم با خود موضوع منظم شده، نسبت و  وارد مي
شود؟ فرض استقالل را از هر دو بردارد. در عين حالي كه هر كدام از اينها تناسباتشان يك جايي بايد روي هم مالحظه ب

توانيم هر موضوعي را بصورت جزئي، اجزايش را هم موضوع  فرمائيد ما مي توانند مستقل باشند. همين طور كه مي مي
ش زير بخش يك چيز بحث تغيير قرار بدهيم. حتي يك وصفش را. بنابراين هر گاه كه يك، يعني براي زيربخش زير بخ

شود به حضورتان كه عرض كنم كه روش را بكار گرفت براي يك موضوع بصورت عام كه چه موادش باشد، چه  هم مي
  شود مطالعه كرد. شود مطالعه كرد. براي هر كدام مستقل هم مي روشش روي همديگر هم مي

بريم، عرض كردم تا اگر بنا شد اصالح كنيم،  نمي آئيم آنچه را كه در اينجا هست هيچ دستي در آن حاال ما ابتدائاً مي
كنيم، بعد در اين سير رفت و  كنيم، بعد معنا مي آئيم خود عناوين را حفظ مي اصالح مدل روش را بكنيم. ابتدائاً مي

د برگشتي كه داريم، در اين سير به اصطالح آزمون و خطائي كه داريم، در اين سير مالحظه تالئمي را كه داريم، باي
برسيم به اينكه آيا بايد روش كجاها باشد كجاها نباشد؟ فرضاً هيچ جايش نباشد يا همه جايش باشد؟ يا بعضي از آنها 

  كنيم جز كلمه اقتصادي كه با ياي نسبت اقتصاد را منصوب كند به آن عنوان. باشد؟ بنابراين ابتدائًا چيزي را اضافه نمي
اينجا هم خوب هست كه اقتصادي بگذاريم يا » مبادي، مباني، مقاصد«مثل  حاال آيا در جاهايي كه ياي نسبت دارد،

، مقاصد اقتصاد ولي آنجايي كه »مبادي اقتصاد، مباني اقتصاد«ياي نسبت را برداريم؟ يك ياي نسبت خودش دارد بشود 
يا الزم نيست؟ اين را  الزم هست» يا«ندارد مثل مثالً توسعه كارآيي روش اقتصاد بگوئيم يا روش اقتصادي؟ يعني اين 

  آيد بعداً به اين جزئياتش بپردازيم. شود رويش بحث كرد. حاال جدول را ما اول يك بار پر بكنيم به نظر من مي مي
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  مفاهيم اقتصادي، متغيرهاي اقتصادي،
  شود؟حجت االسالم صدوق: مفاهيم اقتصادي نمي

اقتصادي، چون مفاهيم اقتصاد يا مفاهيمي كه مربوط به  ج: بله مفاهيم اقتصاد، نه مثل كه اينها را هم بايد نوشت
  اقتصاد هستند.

خواهيم به اقتصاد اضافه كنيم، اقتصاد بايد باشد وقتي كه ياي نسبت اضافه كنيم دو بعد  س: ظاهراً چون موضوع را مي
ي، گوئي داريم ديگرش هم مفروع عنه هست، يعني روش ما هم قيد اقتصادي دارد، هم قيد سياسي و هم قيد فرهنگ

كنيم، ولي اينجا وقتي به اقتصاد اضافه شود، اقتصاد موضوع قرار  كنيم و ابعادش را بررسي مي خود روش را تقسيم مي
  گيرد، اقتصاد از اول تا آخر باشد. مي

  ج) اگر موضوع باشد، آنوقت ياي نسبت هيچ جا الزم نيست بياوريد.
  شود اقتصاد. اش مي مهس) ديگر هيچ جا الزم نيست از اول تا آخر ه

جويد نسبت به  كند بر چيزهاي ديگر و تولي مي ج) پس اينجا واليت اقتصاد، آنوقت واليت اقتصاد، اقتصاد واليت مي
  چيزهاي ديگر، و تولي اقتصاد.

يم خواه گويد كه يك واليتي دارد اقتصاد، يك تولي دارد، يك تصرفي دارد، ما در اضافه كه مي س) روش دارد به ما مي
  كنيم كه به چه عناويني از اقتصاد بپردازيم. بخوانيم از روش داريم استفاده مي

نويسيم البته، توسعه ساختار محاسبات اقتصاد، محاسبات، حساب يك كاري هست، يك سنجش  ج) ببينيد مثالً مي
  هست، منصوب به اقتصاد هست يا خود اقتصاد موضوع است؟

  يق، اصل كار، تطبيق به يك موضوع جديد هست.س) چون داريم موضوع اقتصاد را تطب
  شود ولكن بدون معونه فلسفي از نظر ادبي بعيد نيست داراي اشكال باشد. ج) با معونه فلسفي حتماً درست مي

  س) به هر حال به آن مسئله من مسلط نيستم.
  ؟گويند ج) توسعه مفاهيم پايه اقتصاد، اشكال بيان آقاي صدوق را دقت كرديد كه چه مي

  آيد حرفشان. حجة االسالم پيروزمند: بله بنظر درست مي
كنيم، اگر منسوب به اقتصاد  كنيم، مفاهيم را منسوب به اقتصاد نمي نسبت را پاك مي» ياي«ج) خيلي خوب، بنابراين 

در آوريد و  سنجيد در اينجا يا داريد نسبت سنجيده شده را مي نكنيد، نسبت بين مفاهيم و اقتصاد را داريد مي
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گيريد بعد  شرحش؟ تصرفات اقتصاد، اينجا هم مبادي اقتصاد، مباني اقتصاد. يعني در اينجاها علت را علي حده نمي
گرفتيد در اينجا. تناسبات خودش را داريد  منسوب كنيد شيء را به آن با ياي نسبت. علت را عين خود موضوع مي

عميم بايد، يك بار الاقل نسبت شيء را و تعريفي را كه داديد گوئيد. استدالل هم استدالل بدي نبود. هر چند در ت مي
ببينيد مالحظه كنيم. بعد از يكبار اين كار را انجام دادن، آنوقت چيزي را كه شناختيد، بگذاريد جايش، يعني مثالً ـ 

يد در هر جايي، بعد مباني اقتصاد ـ مبادي اقتصاد چيست؟ بايد اول مباني را معنا كنيد در هر جايي، مبادي را معنا كن
نسبتي بيان كنيد، » ياي«آن مفهوم اقتصادتان را هم كه فرموديد مالحظه كنيد، نسبت بين آنها را هم ابتدائاً در شكل 

  يابيد؟ بعد كه بيان كرديد ببينيد حاال در خود اقتصاد، اگر نخواهيد اضافه بكنيد به چه چيزي دست مي
  شود ديگر در اين مسير در تطبيق دادن. ال دوم مطرح ميحجت االسالم صدوق: اين به عنوان احتم

ج) چه كار بكنيد؟ يعني به عبارت ديگر مقدمات تطبيق به حضورتان كه عرض كنم چيست؟ طبيعتاً بايد خود مفهوم را 
  شما بتوانيد بگردانيد توي كل اين جدول.

ادعا، فقط اضافه كنيد يعني تمام اين فرمائيد به عنوان يك  س) يك وقتي هست يك روشي هست كه االن داريد مي
  مان اضافه شود ببينيم. مفاهيمي را كه در روش ساخته شده است به آن موضوع

  ج) بدون كم و زياد.
  س) بله اين يك احتمال هست.

  ج) يعني بعد هم بايد بنشينيم، شرحش بدهيم ديگر يعني همه اينها را شرح بدهيم.
  خورد يا نه؟ نيم، احتمال را گرفتيم برويم جلو ببينيم به بن بست مياش را بك س) اگر بخواهيم بحث فلسفي

  رسد؟ ج) چه احتماالتي ديگر غيرش به نظرتان مي
آيد مواد هست، شاملترين موادها توي آن  س) احتمال ديگرش، اين جدول مقابل جدول جامعه هست كه او بنظرم مي

روشن بشود، منطقاً اگر روشن نشود، در هر موضوعي زير  هست، اين ماملترين روش هست بايد نسبت بين اين دو تا
گوئيم همين اقتصاد را بنا به خود همين جدول بجائي  كنيم كه چه جوري بسازيم؟ مثالً مي مجموعه اينها هم گير مي

صداقي، كه اضافه بكنيم، بيائيم بنا به بحث سابقتان، توسعه، ساختار، كارآيي را متناظر بكنيم در بحث اقتصاد، بعد م
  شود؟ اش را در سه سطح معنا بكنيم، توليد شود خود جدول اقتصاد اين مي روشي، فلسفي

  ج) آن بعد از اين نيست.
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  س) نه ظاهراً اين احتمال كه اول باشد.
  ج) يعني سوال اينكه

  ت.خواهم بن بستش را ببينم نه اينكه به عنوان يك احتمال اس س) اين همه يك احتمال هست كه من حاال مي
رسد مثالً به مفاهيم پايه خوب مفاهيم  آيد كه اينكه اگر ما روشمان را درست كنيم، خوب مي ج) بنظر ما در اينجا مي

كنم،  پايه بيايد ديگر آن مفاهيم در جامعه است، اگر توليد هست، توزيع هست، مصرف هست من باب مثال عرض مي
اش بايد عين خودش تكرار  دانه به دانه بگويد. اينجا عناوين روشي اگر اعتبار هست، اگر چيزي هست بايد بيايد آنها را

  بشود.
  كنم كه ببينم ابعادش چطور است.س: بله من االن خود احتمال را دادم توجه مي

دهد، اين همان جدولي كه بايد در  ج: يعني اين مفروض ما اينكه بعد از جدول تعريفي را كه رابطه با فلسفه را نشان مي
  بگويد كه چه جوري تطبيق بكن به عينيت.بيايد، 

  رود جلو، خواهم ببينم كه مي س) همين را من االن مي
  شود. ج) چه جوري مي

كنيم بايد بتوانيم  كند يا نه قاعدتاً بايد همين جور هم باشد. يعني هر سطحي را كه ما درست مي س) بن بستي پيدا مي
ول همه هر موضوعي را دوباره از ريشه ببريم چرا چون ربط فلسفه را تمام از آن سطح استفاده كنيم نه اينكه دوباره از ا

  كرده است.
آيد اگر تمام نكرده باشدو به بن بست رسيد، بايد  ج) اگر تمام شده باشد بايد اين كار از آن بربيايد. من به ذهنم مي

الح حضور در موضوع به عنوان جاذبه برگردد خودش را هم اصالح بشود، يعني اينكه روش برخاسته از فلسفه و به اصط
  عمومي يعني نسبت عمومي در حقيقت دارد.

  شود همه كارهايش انجام شود. حجت االسالم پيروزمند: پس مي
حجت االسالم صدوق: اين به شرطي كه بخواهيد بهينه كنيد خود روش، در مرحله اولش دوباره بگوئيد درس هست يا 

  آيد. رود تا آخر مي ود ميش درست نيست وگرنه همين اضافه مي
ج: خوب بايد يك  كار ديگري بايد بكنيم، مهمترين قسمتي را كه ما داريم در اينجا، اينكه چرا داريم اين را به نظر 

كند. آيا ما وقتي مفهوم اقتصاد را پيدا كرديم بهتر است بيائيم از اصول  آيد. يك سوال اينجا جاي طرح پيدا مي مي
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مان، چون اين سير، يك سير فلسفي را دارد ديگر، االن آيا چه جور هست؟ بگوئيم  نيم، مثل فلسفهانكارناپذير آغاز ك
اصول انكارناپذير را از اقتصاد بايد معنا بكنيم بيائيم از اصول انكارناپذير در اقتصادش. اول بحث اجتهاد قبل از اين 

را عمدتاً به عهده چه كسي   گويي يعني پيش گويي اقتصاد نوشتيم تكامل حجيت، يعني چه؟ ضرورت مفاهيم، پيش
گذاشتيم؟ فقه گذاشتيم، يعني گفتيم جهان بيني ما پايه پيش گويي هست. يعني چه؟ يعني به عبارت ديگر تكامل 

مان، حكم شناسي بود و  توانيم متناظر با پيش نيازهاي فلسفه كند، به دين ديگر. آيا مي الهي بازگشت به چه چيزي مي
گوئيم احكام اقتصادي اسالم، اسالميت درش،  اسي بود، پيش نيازهاي اقتصادي فرض كنيم؟ بگوئيم كه ميموضوع شن

شود همچنين چيزي را گفت، بعد بگوئيم كارآمدي كه مربوط به عينيت هست پس از  اساس هست در پيش گويي مي
خيزد براي اينكه اگر توانستيم  دهيم. يعني قدرت هدايت برمي گويي براساس اسالم، معادله تصرفي مي صحت پيش

توانيم. يعني تعريفمان از مكتب و علم، آغاز كنيم، بعد بگوئيم تكامل  گويي اسالمي بكنيم، هدايت اسالمي هم مي پيش
اصول غيرقابل انكار هم بايد يك تغايرهايي انكارناپذيرري پيدا كند در اقتصاد، يك تغييرهاي انكارناپذيري پيدا كند، 

هاي انكارناپذيري پيدا كند، از اين طرف بيائيم بهتر هست؟ يا اينكه واليت اقتصادي، يعني چه؟ تولي  يك هماهنگي
يعني چه؟ تصرف يعني چه؟ يعني از پايه كه از فلسفه آمديم به روش رسيديم بهتر هست يا از روش بهتر هست؟ در 

  ت؟تر هسرسند كدامش سهل چه چيزي؟ در معنا كردن، هر دو به يك چيز مي
ج) به عبارت ديگر از پائين برويم بطرف باال راحتر هست يا از باال بيائيم به طرف پائين؟ يا اينكه دو مسير الزم هست؟ 

  اش، برگتش هست كه برويم كنترلش كنيم. يك سير بايد سير اجمالي براساس خود فلسفه بيائيم، بعد سير تبييني
  كنيم بايد برگرديم. ت آنجا گير ميس) براي كنترل كه حتماً الزم هست، يعني هر وق

  ج) يعني يك سير رفت و برگشت الزم هست داشته باشيم.
رسد براي بدست آوردن سرفصل، بدست آوردن سير بحث از باال به پائين، بايد نوشته شود  مهندس حسيني: به نظر مي

رسيم، يعني اينكه  لي گوياتر و راحتر مياما بعد براي تشريحش و بدست آوردن مفهوم هر كدام از اينها به پائين باال خي
بيائيم اصول غيرقابل انكار يا انكارناپذير فرض كنيد اقتصاد را پيدا كنيم كه معناي تكاملش چيست و خود معناي 

اش يعني چه و لذا اصول موضوعه همين طور مرتباً بسازيم، بيائيم باال تا برسيم حاال معني واليت اقتصاد را خوب  اوليه
تر هست بخالف اينكه براي ساختنش از باال به پائين بسازيم، واليت تولي، تصرف، اين روشي  بكنيم، خيلي راحت تشريح

  آئيم پائين بدون تشريح، يا اينكه تشريح داشته باشيم در حد اجمال. سازيم مي مي
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مطلب به حضورتان كه  شود. پس از پر كردن ج) خيلي خوب حاال اين را تكميل بكنيم ديگر كار امروزمان تمام مي
  عرض كنم بلكه شايد در جدول تجزيه عناوين و اصطالحات هم بتوانيد ببريد ديگر.

  حجت االسالم پيروزمند: نخواهيم تغيير در قاعده قبلي بدهيم، بله ممكن است.
ا كردن. از ج) يعني در قاعده قبل يك سطر را، يعني فلسفه را تنها در چهار جدولش ببريد، بعد شروع كنيم به معن

آوريد محبت بفرمائيد تعريف  شود معنا كردن، توي نظام سؤاالتي را كه حضرت عالي مي جلسه آينده ديگر روالش مي
اش محبت كنيد، لطف كنيد تا ما شروع كنيم  روشني را كه نسبت به اقتصاد قبالً شده بود، هر چه كه هست خالصه

  تطبيق دادن 
»و صلي اهللا علي محمد و آل محمد«  





  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ١٠جلسه 
١/٧/٧٨  

  دقيقه ٥٠
  حجت االسالم و المسلمين حسيني: اولين سوال اينكه خالصه تعريف از اقتصاد كه در جلسات قبل شده لطف بفرمائيد؟

  حجت االسالم پيروزمند: فرموديد كه دانش توسعه تأثير
قيد كرديم كه اين مطلب مربوط به يك فلسفه هست، يعني تعريف فلسفي ج) دانش توسعه تأثير، نهايت حتماً در آنجا 

ريزي كه بگوئيم ارتباط بين منابع محدود و نيازهاي نامحدود، نه  اقتصاد و نه تعريف اقتصاد هست به عنوان دانش برنامه
هايي كه  حال زيربخشمربوط ـ به حضورتان كه عرض كنم ـ علم مثالً بهينه زندگي كردن به اصطالح نه آن هست. بهر 

توانيد مشاهده كنيد. تعريف اقتصاد  هاي مختلفي كه تعريف اقتصاد را بصورت نسبي در آنها مي اقتصاد دارد در بخش
هاي بخشي يا نسبي درون  بايد يك جا بصورت فلسفه، خود موضوع اقتصاد ذكر بشود، يك جاهايي هم حتماً بايد فلسفه

أثير، حاال دانش تأثير را كه به حضور مباركتان كه عرض كنم كه ما قرار بدهيم اقتصاد ذكر بشود. خوب شد دانش ت
توانيم به  قسمت به حضورتان كه عرض كنم، ـ سالم عليكم ـ دانش تأثير مادي را قرار بدهيم اقتصاد، ببينيم آيا مي

برگرديم در فلسفه، نسبت حضور مباركتان كه عرض كنم كه چيزي هم پيش از اين ذكر كنيم؟ به عبارت ديگر ما اگر 
ترين معناي  اي خود تصرف، موضوع اقتصاد هست در معناي اعم آن، در معناي ريشه» واليت، تولي و تصرف«به 

كند اقتصاد را در مرتبه حد  اش، تصرف يعني به اصطالح اقتصاد، يعني تأثير تولي و واليت بر مادون، معنا مي فلسفي
گيريم اقتصاد؟  د برابر با تصرف. حاال نهايت اينكه، سؤال اينكه تصرف مطلق را ما ميشو اوليه. پس حد اوليه اقتصاد مي

گذاريم و تصرفات فرهنگي، يعني  ها هست، ما نامش را آنجا اقتصاد نمي نه، چرا؟ چون تصرفات سياسي را كه در عالقه
اگر تصرف مرتبه » تصرف تصرف تصرف«گذاريم،  تصرفات در جهت يا تفكر يا سنجش، آنجا هم اسمش را اقتصاد نمي

  سوم را مالحظه كنيم، تصرف اقتصادي هست.
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گوئيم تصرف در مرتبه سوم، معنايش اين هست كه اينها بايد ضرب بشوند،  خوب تصرف در مرتبه سوم، وقتي مي
د اوليه شود كارآيي. خوب از ح وصف اول در بيايد كه سه وصفش مي ٩بايد ضرب شود در آن، » واليت، تولي و تصرف«

شود، كارايي، خوب  شود در اوصاف توسعه، كارايي، حد اوليه در فلسفه توسعه مي شود، مي فلسفي، يك درجه تبيين مي
  كنيم به حضورتان از آنجا هم باز به اصطالح اينها را ضرب در همديگر مي

قتصاد را به قدرت معنا كرديم ا» هماهنگي، وسيله، زمينه«س) حاال در همين مرحله تعريف كرديم اقتصاد را به قدرت 
  كه قدرت را هم تطبيق داديم به اوصاف كارايي.

ج) كارايي كه هماهنگي كه اينجا سطح دوم از تعريف هست، سطح سوم از تعريف كه ديگر از به اصطالح تكامل به 
عه. توسعه تأثير خاص شود، مال يك جام تر، آنوقت توسعه تأثير خاص مي آيد پائين اصطلح از فلسفه تكامل و توسعه مي

شود يا توسعه تأثير الهي و يا التقاطي يا الحادي. اين ديگر آمده است در كجا؟ در جامعه آمده است  يعني چه؟ يعني مي
خواهد رشد بكند، توسعه اش؟ توسعه  شود، اقتصاد تحت چه سرپرستي مي خوب حاال بنابراين واليت اقتصاد مي

شود كمال؟ كمال وحدت و  خواهد پيدا بشود؟ اصالً به چه چيزي گفته مي تأثيرش، يعني اشتدادش چه جوري مي
پوشاند همه را  كثرت هست بقول عام، افزايش تنوع، تعداد. افزايش انسجام، وحدت ولكن مال مرحله باال هست، كه مي

و وحدت در تحت خواهيد، توسعه تأثيري هست، توسعه باال رفتن تعداد تنوع  در تاريخ، مال اقتصاد اسالمي كه مي
توانيم در اينجا بگوئيم واليت اقتصاد توسعه تأثير مادي  واليت اهللا و تولي به خداي متعال و تصرفات الهي. خوب آيا مي

بزنيم. حاال اين  ٣بزنيم، اين را شماره  ٢بزنيم، اين را شماره  ١در جهت خاص معنا كنيم؟ يعني مثالً اگر اين را شماره 
توانيم درباره اقتصاد بگوئيم، يعني الزم هست بگوئيم، نه اينكه درباره واليت اقتصادي، واليت در  ما سه سطحي را كه مي

اش چه  اش چه چيزي هست؟ سطح اجتماعي اش را اگر بخواهيم بنويسيم، كجاست؟ سطح تاريخي اقتصاد سطح تكويني
صاف كارايي يعني اقتصاد، توسعه مان صحيح هست بگوئيم تصرف يعني اقتصاد، او چيزي هست؟ برحسب حدود فلسفي

كنيم؟ در عينيت هم همين  تأثير الهي، يعني اقتصاد، اين برحسب اوصاف مفاهيم، اصطالحاتمان. در عينيت چه كار مي
گوئيم؟ ما حتماً اگر در خاطر مباركتان باشد، اقتصاد را توسعه تأثير را، معنا كرديم هم تكويني، هم تاريخي، هم  را مي

گذشته. خوب اين را آيا الزم داريم اين سه معنا را بكنيم يا نه؟ حتماً الزم داريم، براي اينكه بتوانيم، اجتماعي در 
خواهد در سه منزلت قرار بگيرد، عالوه بر  هميشه قاعده: براي اينكه بتوانيم مدل سازي بكنيم بايد كليه مفاهيمي كه مي

وم، عالوه بر اين در هر جايگاهي غير از خصوصيت اضافه شدن يا مسئله جايگاه اضافه شدن: قيد اول، قيد دوم، قيد س
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مان هست براي تعميم تا  پذير باشد. اين از اصول مدل سازي مضاف اليه واقع شدن، بايد مفهوماً هم تغيير بكند، انعطاف
تعميم پذيري، توان پس بنابراين چه ابعاد، چه اركان، چه اساس را هرگز بكار برد، مگر  بعدش تخصيص بدهيم. نمي

  تخصيص پذيري را در ش و توزين پذيري را درش بياوريم. 
بريم، حداقل در سه سطح قابل تعريف برايمان باشد. در سه سطح  پذيري كي هست؟ وقتي كه لفظ را كه بكار مي تعميم

بطه آن موضوع را با توانيم تعريف كنيم، با چه روشي؟ رابطه آن موضوع را با تكوين بايد مشاهده كنيم، را چه جوري مي
تاريخ بايد مشاهده كنيم، رابطه آن موضوع را با به اصطالح جامعه هم مشاهده كنيم، پس از مشاهده كردن، يعني 

گيرد، واليت اقتصاد در مثالً  مالحظه نسبت اضافه آن، يعني بگوئيم واليت اقتصاد در تاريخ، چه اثري دارد، چه اثري مي
  عه، به اين معناي تعميم پذيري هست.تكوين، واليت اقتصاد در جام

خوب پس بنابراين لفظ در نظر ما هرگز حقيقت در معناي عامش نيست، بلكه آن معنا، معناي عام هميشه، معناي 
شود؟ وقتي در مجموعه قرار بگيرد. براي بدست آوردن معناي  اش كي واقع مي اجمالي لفظ هست، معناي تبييني

كند، جايگاهش عوض  ايد مفهوم را صرف بكنيم، همان گونه كه هيئت را، هيئت تغيير نميتبييني چه كار بايد بكنيم؟ ب
شده است، كلمه اقتصاد به اصطالح، اقتصاد را نيامديم ببريم به باب تفعيل مثالً يا به باب تفاعل يا به صيغه مثالً ماضي 

گوئيد بايد مفهومش چطور بشود؟ عوض  اش كه عوض شد، مي شود، جاي بكارگيري يا به صيغه مضارع، لفظش حفظ مي
گيرد. چرا؟ چون ـ  اش در شكل اجمالي و بگوئيم، تبيين آن بوسيله اضافه انجام مي بشود، حتماً نبايد حفظ شود، مفهوم

در خاطر مباركتان حتماً اين مطلب هست كه ـ حتماً در خاطرمان اين معنا هست كه ما معنايي را الزم داريم كه قدرت 
ته باشد، شش متغير ما اينجوري نيست كه فطرتاً از يك مرحله به مرحله ديگر برود. دفعتاً از يك مرحله به تبديل داش

مرحله ديگر برود. ميزان عددي هم كه داريم عدد به حضورتان كه عرض كنم كه تغييرش، دفعي نيست يك مرتبه، اين 
رود مثالً يك معناي ديگر بدهد. در عين  د، يعني باال ميكن بايد قابليت اين را داشته باشد كه جاي مفهوم كه تغيير مي

حال معناي ديگر وابسته به عدد، وابسته به ساير مفاهيم، از قبيل جمله انشائي يا جمله خبري يا جمله توصيفي كه 
ل تغيير فقط بخواهد اخبار بدهد، يا انشاء بكند يا وصف كند يا هر چيز ديگر، نيست كالً. چرا؟ چون بايد وسيله تحلي

بشود. ـ خوب دقت كنيد ـ وسيله تحليل تغيير بشود، بايد بيان بكند و بگويد به اين علت تغيير كرده هست. كنترل 
بكند تغيير را، پيش گوئي بكند تغيير را، مفهوم بايد همراه به اصطالح يعني نام نيست. مفهوم نام و عنوان يك موضوع 
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مان. مفهوم بايد پذيراي خصوصيت معنون باشد، يعني  ه اصطالح موضوعنيست كه بگوئيم اين اسم هست براي اين ب
  مفهوم متغير باشد.

خوب اگر حاال بنا باشد اينجوري باشد بايد اقتصاد بتواند به هزاران معنا بكار ببريد كه قبال نام آن معناها چه بوده است 
گذارند، براي يك معنون خاص، استعمالش در اثرش، خواستند، معنا را نام ب مجازي، در كدام ادبيات، در ادبياتي كه مي

در شيء آخر، موضوع آخر، استعمالش چگونه بود؟ مجازي بود. يعني كانه نام براي عنوان براي كل آثار بوده. حاال يك 
گوئيد خصوصيت اصلي اين موضوع  شود حتماً مجاز. ولي در اينجا مي گيريد، اين مي اثر را در يك موضوع، جاي كل مي

تر هست، تر هست اصلي ر اين جايگاه، ديگر بقيه خصوصيتها نيست، آنها درش كمرنگ شده است، در اينجا پررنگد
هست. حاال اقتصاد در » تكوين و تاريخ و جامعه«گيريم براي هر موضوع  خصوصيت اين منزلت حداقلي را كه به كار مي

  كه عرض كنم كه جامعه چيست؟ تكوين چيست؟ اقتصاد در تاريخ چيست؟ اقتصاد در به حضورتان
  س) حاال شما اين تقسيم را از بيرون وارد مجموعه كرديد.

  كنم خدمتتان ببينيم چه جوري هست؟ ج) حاال دارم عرض مي
  حجت االسالم صدوق:

  حجت االسالم پيروزمند: فرهنگ كه بايد در جدول فرهنگ بيايد جدول فلسفه كه نبايد بيايد.
  تكوين، تاريخ، جامعه و...حجة االسالم صدوق: جدول 

شود، كار چند تا چيز هست كه بايد  ج) يعني اگر بخواهيم يا اينكه از دو چيز بايد بگوئيم يا بگوئيم اين جواب داده نمي
كنيم در روش براي بكارگيري آن، آن قواعد اينجا نيامده است اصًال،  اينجا دقت كنيم يكي آن قواعدي را كه ذكر مي

سازيد، شما اينجا  ن يكي، يعني اصالً قاعده تعميم نداريم اينجا، مگر در وقتي كه زيرساخت ميهيچ كدامش نه اي
گوئيد، تعميم آثار. ما مجبور هستيم اولين  رسيد به اينكه ما چه كار بكنيم در توليد متغيرش؟ اين قاعده را شما مي مي

يگاه بدهيم. توزين سهم تأثير بكنيم. آيا همين كنيم در بخش سنجش، بيائيم تعميم آثار، تخصيص جا كاري را كه مي
كنيم يا در بخش به اصطالح تحليل  توانيم بگوئيم ما در بخش تحليل فرهنگ نمي را، همين كار روشي خودمان را مي

ريم؟ ايي همه را بياوگوئيم، تالش بكنيم بگونه توانيم؟ يا مجبوريم كليه آنچه را كه تا آخر كار مي كنيم يا نمي فلسفه نمي
گويم: آيا در سير كاري كه داريم حاال سير آموزشش چه جوري باشد؟ آن يك حرف ديگر هست. در توليد  دوباره مي

مدل، آيا در توليد مدل يك جدول داريم كالً كه اين جدولمان، اسمش جدول نظام مقايسه هست اين اولين جدولي را 
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قايسه باشد، فرهنگ و فلسفه و زيرساخت در يك جدول آمده كه داريد اين در اولين جدولي را كه داريد كه نظام م
است، يعني عناوينش به هم چه جوري هست؟ وابسته است. تعريف هر كدام بايد به نسبت با نظر به بقيه، تعريف بقيه 

را انجام ندهيم آيد اگر بخواهيم اين كار  به اصطالح، با توجه حاال آيا الزم هست اين كار را بكنيم يا نه؟ ما به نظرمان مي
  گذاريم بر انجام ندادن، مگر اثبات  دهيم. بنا را مي شويم، حاال اول انجام نمي در درست كردن مدل حتماً دچار مشكل مي

كند  حجت االسالم پيروزمند: بله بايد نحوه انجام دادن مشخص بشود اينكه مفاهيم ارتباط دارد، وابسته هست كمك مي
گيريم كه اينها منفصل هستند تا بعد  انكار اين نيست كه حاال بگوئيم فعالً فرض ميبه هم در تعريف روشن هست. 

شود ارتباطش را ببينيم يا نه؟ اين فرض را الزم نيست بگيريم. منتهي صحبت اينكه شما همانجا هم  ببينيم الزم مي
ك عناوين ديگر نوشتيد، مگر اش ي جدول مقايسه نوشتيد، در قسمت فرهنگش اين عناوين را نوشتيد، در قسمت فلسفه

گوئيد ما آنجا تكامل حجيت هست فرق ندارد كه بنويسيم تكامل حجيت يا  شويد، نمي در قسمت فلسفه را كه وارد مي
كنيم، آنرا معنا  بنويسيم توسعه انتظارات. يعني اينكه هر جائي براي خودش عناوين خودش را دارد وقتي آن را معنا مي

گوييد در معنا كردن اين من بايد وابسته ببينيم، اين را يك حرفي هست در جدول فلسفه كه  ميكنيد. منتهي حاال  مي
خواهيد واليت را معنا كنيد اگر الزم بود  گوئيد من واليت، تولي، تصرف اقتصاد را بايد ببينيم حاال وقتي مي هستيد مي

كنيد، ولي اينكه بيائيم  داشته باشيد، خوب ميدر معناي واليت، در معناي واليت توجه به معناي تكوين، تاريخ هم 
خالصه كانّه هيچ تقسيمي نشده از تقسيمات اين قرار بدهيم آنجا و از آن قرار بدهيم اينجا، اين يعني جدول تنظيم 

  نشده است؟
اصال باشد يا ج) بله صحبت درباره اينكه آيا اينها عناوين با همديگر مربوط بودنشان اصوالً در معنا كردنشان الزم هست 

شود در نهايت در توليد كلش؟ يا اينكه بعضش يا اينكه اصالً بكار گرفته  نه؟ و به اصطالح آيا كل جدول به كار گرفته مي
سازيم كاري به متال آهن سيلندر نداريم، دينام مس هست، آهنش با  كنم ما وقتي دينام مي شود؟ مثالً عرض مي نمي

  نوع آهن آن فرق دارد؟
اين سه عنواني را كه ما در اينجا داريم، واليت، تولي، تصرف اصوال آيا در جدول، كجا بكار » تولي، تصرف واليت ،«

شود؟ جائي هم داريم اين را كالً يا اصالً نداريم واليت، تولي، تصرف؟ جز ابعاد هست كما اينكه تكوين، به  گرفته مي
هيچ كجا نداريم كه مال جدول تحليل فرهنگ باشد، كما » تكوين، تاريخ و جامعه«حضورتان كه عرض كنم كه بله، 

گمانه گزينش، پردازش را نداريم ابتدائاً. خوب آن وقت حاال اين را «اينكه آن چيزي را كه در تحليل زيرساخت داريم، 
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بايد به آن شوند اثرشان هست يا نه؟  بايد بعداً بيائيم ببينيم كه كجاها اثر اينها يعني اينها در همديگر آيا ضرب مي
برسيم. فعالً بياييم سراغ اركان. ما فقط معناي اينكه الزم داريم اين سه تا را معنا كنيم از نظر تعميم اشاره به آن 

  شويم. االن بناي توضيح بيشتري را نداريم تا آنجايي كه توضيحش الزم باشد. كنيم و رد مي مي
  »اقتصادمبادي اقتصاد، مباني اقتصاد، مقاصد «اركان اقتصاد، 

  آيد آن سه تا معنا شد. س) حاال بنظرتان مي
شود در آينده، نه معنا نشد ولكن به حضورتان كه عرض كنم كه  آيد كه اشاره شد كه چه چيزي الزم مي ج) بنظر مي

اگر اقتصاد شد دانش تأثير مادي، مبادي آن چه چيزي هست؟ آيا » مبادي اقتصاد و مباني اقتصاد، مقاصد اقتصاد«
ي ربطي هم دارد به واليت و تولي و تصرف؟ آيا مباني ربطي هم دارد، آيا مقاصد ربطي هم دارد يا ندارد؟ شما مباد

شود يكي باشد. اگر مقصد يكي نشد، آيا مبنايش، تولي  توسعه تأثير الهي را با مادي فرق گذاشتيد پس مقصدش نمي
توانيم بگوئيم واليت اقتصادي، تولي  ملكوتي باشد. مي شود تولي شود تولي مادي باشد مي شود؟ مي خاص اقتصادي نمي

توانيم بگوئيم؟ اينها دو تا حرف هست.  شود مبادي، مباني، مقاصد يا نمي اقتصادي، تصرف اقتصادي در معناي ديگر، مي
نسبت و  شود با مالحظه يك توانيم ما تعميم بدهيم يك معنا را. بنابراين مي حتماً همانجوري كه قبالً اشاره شد مي

تناسبي به كار گرفت. ولي آيا مبادي تأثير همين هست؟ يا مبادي تأثير چيز ديگري هست؟ مقدماتي كه الزم هست كه 
كند، چه چيزهايي هست؟ مبادي اگر بايد خارج باشد از علم ولي پيش نياز  بدون آن مقدمات در عينيت، اقصاد كار نمي

كنم چند تا مثال زدن گفتن كه قيمه را  عيني، من باب مثل من شروع ميگوئيد از نظر  ضروري باشد؟ از نظر فكري مي
نويسند و قابلمه. حاال كسي هم  نويسند نه با قاف با لپه و گوشت مي نويسند يا با قاف؟ گفت نه با غين مي با غين مي

خواهد، آب  ن ميبگويد اقتصاد كه اين حرفها را ندارد كه اقتصاد يا كشاورزي يا صنعت. اگر كشاورزي هست زمي
خواهد، برداشت  خواهد، داشت مي خواهد به حضورتان كه عرض كنم كه كشت مي خواهد، كود مي خواهد، بذر مي مي
ها را به  خواهد، بعد آن خصلت هاي ماده مي خواهد، پيدا كردن خصلت خواهد. اگر صنعت هم هست، آزمايشگاه مي مي

اگر توسعه تأثير مادي هست يا در تغذيه و پوشاك و امثالش هست يا در خو.اهد. وري بيشتر اجتماعي رساندن مي بهره
ابزارآالت است. اگر ابزارآالت هست، برو دنبال صنعت، اگر به حضورتان كه عرض كنم كه تغذيه و پوشاك و امثالش هم 

ا دامداري را هم كني از آن ي كه هست، خوب برو دنبال كشاورزي، كشاورزي حاال حداكثرش هم يا دامداري را جدا مي
نويسي. بنابراين اصالً توسعه تأثير مادي، خود ماده بوده ديگر، بحث شما اين بود كه ماده زيادتر بشود، اثر  جزء آن مي
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مادي بيشتر بشود، اثر مادي بوسيله تبديل كيفيت ماده ممكن هست، تبديل كيفيت ماده هم يا بصورت طبيعي و 
شود، اين يك صحبت هست. مبادي چنين  بصورت كار آدم در صنعت واقع مي شود يا كشاورزي و دامداري واقع مي

مطلبي در عينيت، اگر صنعت هست، مباديش ابزار آزمايشگاهي هست و آزمايش كردن. در آزمايش كردن، كار 
ت. در گيرد كه يك چيزي توليد بشود برويم توي بازار بفروشيم، ولي حتماً مقدمه الزم هس اقتصادي بنفسه انجام نمي

كشاورزي هم ممكن هست يك چيزهايي آدم مجبور بشود، بخرد كه عين همان آنها را بنفسه معنا ندارد در بازار 
  بخواهيد بفروشيد، ولي جزء مقدماتش حتماً هست. اين اگر در عينيت محض بخواهيد ببينيد.

م داريم، سرمايه الزم داريم، اين يك درجه اگر بگوئيد نه آدم تحصيل كرده، الزم داريم. نيروي انساني متخصص، ابزار الز
شود  خواهم. مي خواهم، ابزار تخصصي مي از قبلي جلوتر هست در دقت كردن در معناي اقتصاد. حاال كار تخصصي مي

ايي، آن را هم اقتصاد به عنوان يك منبعي به عنوان منبع نيروي انساني كار تخصصي را هم بگوئيد آن هم يك سرمايه
خواهم نظرات متخصص باال برود تا توسعه  گويي مي كنيد براي دانشگاه، مي گذاري مي ولي شما هم سرمايهحساب بكن، 

  آئيم باالتر. شود اين مبادي را از اين دسته ذكر كرد. يك مقدار مي اقتصادي بتوانيم داشته باشيم مي
بيني فرد، جهت گيري فرد اوالً، بايد  اگر گفتيم كه توسعه انگيزش ربط بين چه چيزي را الزم دارد؟ ربط بين جهان

تقويت بشود، ارتقاء پيدا كند. براساس آن جهت جهان را بهتر بشناسد، براساس آن جهان بيني، موضوع شناسي بكند، 
خواهد بكند با زيربناي  حكم شناسي بكند، موضوع شناسي بكند، موضعش را بشناسد، ربط منطقي حركتي را كه مي

اينها كار اقتصادي نيست، احياناً ممكن هست برسيم كه قطعاً هم اثر اقتصادي دارد. بيش از  نهاييش، آن وقت حتماً
شود در اختيار انساني  گويم براي اينكه تخصص واقع مي گوييد يعني چه بيش از تخصص؟ مي تخصص. خوب حاال مي

ت، يك رفتاري دارد، يك اي هست، يك نظام حساسيتي هست، يك موضع گيري هس كه آن انسان داراي يك انگيزه
حركتي دارد. علي فرض اينكه همچنين چيزي شد آن وقت مبادي اقتصاد بايد، مبادي نظري كه علت تحقق عيني 

شود، خوب حاال اگر به عبارت ديگر، مباني اقتصاد را هم خواستيد درست كنيد، بايد محصول آن مبادي بيايد،  مي
كارآمدي عيني، يعني ابزار سازي بكند. مقصدش هم بايد ابزاري بدهد در تبديل شود به يك اصولي كه ربطش بدهد به 

  اختيار كه بعدًا شما بتوانيد در به اصطالح زير ساختتان بكار ببريد. 
رويم داخل اين سه معنا كدام را بايد انتخاب كنيم؟ گفتيد فلسفه روش تحقيق در امور  گرديم مي حاال يك لحظه برمي

وش تحقيق هست، حتماً بايد برود سراغ چه چيزي؟ از جهان بيني را بگيرد، تا عينيت. چيزهايي اقتصادي، اگر فلسفه ر
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اش را بدهيم. در اين جا توي  را كه الزم داريم، در درست كردن زير ساخت اينجا بايد، زير بناهايش را بدهيم، فلسفه
  د اول كار عرض كنيم.كنيم در باب فلسفه كه بايد سزاوار بو پاورقي يك كلمه اين را ذكر مي

اينجا نوشته بوديم تحليل فلسفه روش تحقيق. فلسفه يعني دو چرايي، چيستي و چگونگي. هر وقت علت را بدون قيد و 
اش كنيم  رود يعني اصل بودن، هر وقت در نسبت به كيفيت مالحظه اضافه ذكر كنيم، بيشتر به طرف چرائي مي

شود چگونگي. فلسفي حتماً بايد شامل هر سه تا باشد تا كامل  يفيت ميشود چيستي و هر وقت نسبت به تبديل ك مي
اضافه بشود به يك موضوع » چرائي، چيستي، چگونگي«گوئيم كه اين  بشود، اين فلسفه بصورت مطلق. مضاف وقتي مي

گوئيم  ي ميخاص، مثل فلسفه اقتصاد، فلسفه روش تحقيق در اقتصاد، فلسفه روش، اين االن سه موضوع پيدا كرد. وقت
گوئيم تحليل فلسفه روش تحقيق اقتصاد، در اقتصاد، يك  فلسفه تحليل فلسفه روش، يك موضوع هست، وقتي مي

توانيم  گوئيم فلسفه روش تحقيق اقتصادي مثالً براي مدل سازي، هر موضوعي را مي موضوع آخر هست، وقتي مي
شود فلسفه نسبي. پس مفهوم  ش بكنيم، در اينجا ميبگذاريم، متناسب با موضوع چه كارش بكنيم، بيائيم خاص تر

ها  رود. كه نوعاً در حوزه فلسفه كه بيان علت هست، خودش بنفسه در علت بودن، چه بودن، چگونه بودن بكار مي
رود چرا؟ چون بحت در اين كه اصل بودنش محتاج به خداي متعال باشد يا  بصورت علت بودن به اصطالح به كار مي

  ير عمده حتمًا در چه بودن و چگونه بودن دارد.نباشد، تغي
اش به اصطالح اصل  بنابر اين آن دو فلسفه از اين نظر وابسته هستند هر چند بودن هم در چه بودن، يعني اين مجموعه

  اش حتماً به حضورتان كه عرض كنم وابسته هست، متقوم هست، بگذريم. در بيان فلسفه هست و چگونگي
فلسفه روش تحقيق، ما مبادي كه الزم داريم مبادي اقتصاد چه چيزي هست؟ مباديش بايد كليه  حاال آيا در تحليل

تواند آن را كابردي كند، نتايجش  اش همه كليه اصولي كه مي هايي كه از نظر نظري، ضرورت دارد باشدش، مباني بحث
زيم. يعني در حقيقت متقوم به يكديگر هايي را كه اگر بكار بگيريم، زيرساخت را بتوانيم بسا هم تحويل بدهد اصل

شد » مبادي، مباني، مقاصد«رسد بصورت خيلي اجمالي و كلي، قسمت اول،  هستند. خوب اگر چنين باشد بنظر مي
شود  توانيم بگوئيم ثمرات اين دو تا پيدا مي مبادي در حقيقت تئوريك، نظري و اصول مثالً كاربردي، مقاصد را آيا مي

؟ حتماً بايد همچنين چيزي را نتيجه بدهد. آن وقت آيا اين تقسيم اصوالً صحيح هست؟ بگوئيم در ايجاد زيرساخت
شود، نه  هايي كه عمالً در كار بكار گرفته مي نظر، تئوري، رابطه بين نظر و عمل، كاربردي، اصول كاربردي و يك اساس

يي هست؟ اساس و توسعه كارآيي روش اقتصاد، اينكه اصولي هست كه بر آن مبنا بايد كار كند. حاال اساسش چه چيزها
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توسعه محاسبه روش اقتصاد، توسعه مفاهيم پايه، كه توسعه در اينجا در قسمت سوم، حتماً بايد توسعه مفاهيم با 
شد، در  شماره يك معرفي بشود برخالف واليت، تولي، تصرف كه ستون دست چپ، آخرين ستون سه شمرده مي

ك، اولين ستون سمت چپ جاي سه زده شود يك، توسعه مفاهيم پايه اقتصاد، بعد از قسمت سوم، بايد ستون بلو
اش توسعه كارايي اقتصاد، يعني برعكس جهت  مفاهيم توسعه يافته، توسعه ساختار محاسبات اقتصاد، بعدش هم ثمره

  حركت در به حضورتان كه عرض كنم كه اركان و ابعاد.
  ور هست؟س) پس همانجوري هم بنويسيم آن را چط

  ج) نوشتيم.
  س) يعني جابجا بنويسيم.

ج) نه، اين االن درست هست، اين جاي اينكه اين بگوئيد زير واليت باشد اينجا باشد؟ اينجا هست. خوب حاال اين 
  است اين با يك هست.  ٦٤خوانيد اينها اولي ها هستند يعني با راندمان  تبعيت اينجور نوشتيد كه اين ستون را كه مي

تان بايد روي آن تكيه  داشته  اال مسئله توسعه مفاهيم پايه از چيزهاي بسيار مهم هست كه در تحليل فلسفيخوب ح
باشيد. خود مفهومش بدون اينكه وارد در معنايش بشويم، گوياي اين مطلب هست. مفاهيم اقتصادي شما از نظر روشي 

. اگر تعريفتان از پول با تعريف آنها از پول، اگر نبايد، مفاهيم اقتصادي متداول مصطلح باشد، اگر بود غلط هست
شود. بنابراين آن  تعريفتان از معادله انتشار با تعريف آنها از معادله انتشار، هر كدام آن تطابق داشت، چطور شد غلط مي

اي اين مفاهيم توانند كار كنند. حاال چرا كلمه توسعه يا تكامل بر دانيد. در روش شما، نمي اصطالحات را شما باطل مي
بكار برديد؟ اين مفاهيم كه اولين بارش هست، به اصطالح مفروضتان اين هست كه تا حاال اقتصاد اسالمي نداشتيد، 

تواند اقتصاد اسالمي تحويل بدهد. مثالً گفتيد  گوئيد آن ابزارها، نمي خواهيد ابزار خاصي را درست كنيد كه مي حاال مي
با را در جامعه، پول، زمان بهره، زيربنايش چه چيزي هست. مدل نشر اسكناس، رابطه بين دهد جريان ر كه ابزار آنها مي

گوئيد نرخ بهره هست، يعني نرخ سود تضمين شده هست. شما مثالً بفرض محال، حاال  پس انداز و سرمايه گذاري. مي
بريد در چه زماني؟ در انفاق  مي خواهم بگويم اينجوري هست به فرض محال، لقب زكات يعني نمو، به كار من االن نمي

كند. پول را نمو  في سبيل اهللا، بعد هم اصرار داريد در رواياتتان كه پول خرج كردن در سبيل خدا، پول را كم نمي
دهد. يك تعريف ديگري پس از خرج كردن پول داريد، از هزينه كردن داريد، يك تعريف ديگري را از سرمايه گذاري  مي

كند، دو تا  كند اصوًال، زيربنايش فرق مي تجارتاً لن تبوري داريد با آن تعريف فرق مي«ديگري را از  داريد. يك تعريف
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گوئيد كه  تعريف هست. در تعريف آنها صحيح هست، خريد و فروش پول براي نمو، ضرب در زمان. در تعريف شما مي
يتخبطه «ي كه شيطان خولش كرده است گويند ربا مثل بيع هست، شما همچنين حرفي نزنيد، مثل كس اينها مي
گوئيد، خبط دماغ يعني تنزل فهم، يعني قدرت تمييز از بين برود. اين تعريف جديدي هست،  اش مي درباره» الشيطان

يك تعريف ديگري هست. حاال اين سر جاي خودش باشد كه اگر بجاي خودش علم اصول استنباط احكام حكومتي 
توانيد از  كند، كالً با نظام تعاريف ديگر مختلف هست و نمي ين كه دعوت به آخرت ميدرست بشود، نظام تعاريف يك د

گويم، صرفاً  هايي را كه مي يك نظام به اصطالح برخوردار باشد، آن سر جاي خودش بايد صحبت كنيم. اينجا من نمونه
را، تالش في سبيل اهللا، انفاقي را كه شود. تالش در اقتصاد  ها روشن مي هاي ساده عيني هست كه با اولين تخمين نمونه

گويد اگر  بعد هم مي». و ال تنفقوا اموالكم رئاً الناس كالذي لم يؤمن باهللا و اليوم اآلخر«داند  براي تبليغ باشد، بد مي
، هاي ديگر هست در اقتصاد كند. اين ها تعريف همه زمين پر از طال بكنيد، ريائاً بدهيد، خدا يك قرانش را قبول نمي

اقتصاد آنجائي كه الزم باشد انفاق بكنند، يعني به عبارت ديگر اقشار آسيب پذير را تحت حمايت قرار بدهند در آن 
دار براي فالن كشور چقدر پول چه كار كرد؟ واريز  گويند فالن سرمايه دهند؟ ريا مي اصل هست، چه چيزي را قرار مي

دهد. كه در آن غبن غرر عسر و حرج باشد. كالً تعريفش از  معامله نميكرد. خوب از طرف ديگري كه به شما اصالً اجازه 
كند.  سود و زيان و فرق دارد. خوب اين با تعاريف كالن اقتصادي دنيا فرق دارد. با تعريف توسعه اقتصادي، فرق پيدا مي

گيرد، در چه  ي را سود نميگيرد، يعني افزايش كم كند بر تعريف سود. ارزش كمي اضافه را سود نمي اخالق را حاكم مي
چيزي؟ در مقياس توسعه. اين تعاريف اگر درست در اقتصاد مشخص نشود، حتماً مدل اقتصادي چطور هست؟ 

سازد؟ تعريف پايه، تعريف پايه در حقيقت بلندترينش و باالترينش، چه  توانيد بسازيد. مدل را هميشه چه چيزي مي نمي
گوئيد فيزيك را تعريف كن رياضيات را تعريف  هيم تأثير مادي را ذكر كنيم، ميچيزي هست؟ به عبارت ديگر اگر بخوا

كنند در حد همه علوم از جمله علوم  كنند؟ حضور پيدا مي كن، زيست را تعريف كن، علوم پايه، علوم پايه چه كار مي
سان اقتصادي، در تعريف علوم انساني. از جمله علوم انساني چه چيزي هست؟ علم اقتصاد. بنابراين انسان اكونميك، ان

اش با محيط يعني جهان،  كند، رابطه اش را معين مي كند، انگيزه اي كه فيزيك مادي است، رفتارش را معين مي پايه
شود از شما. شما كه در فيزيك جهان ماده، مشيت بالغه  كند، كالً جدا مي جهان ماده، آن را تأثير و تأثرش را معين مي

دانيد و بعد واليت تاريخي معصومين را و بعد واليت اجتماعي  دانيد و در تاريخ جهان او را حاكم مي الهي را حاكم مي
دانيد، يعني در حقيقت نظام واليت حاكم هست، نه نظام قوانين ماده، شما قانون سازي  الهي يا الحاوي را مؤثر مي
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شود، وضعش و بعد  ر محاسبات، محاسبه عوض ميكنيد، لذا پس از تعاريف پايه همه ما ذكر كرديم، توسعه ساختا مي
  اي خدمتتان هستيم. دقيقه ٢٠هم بايد كارايي عوض بشود و بيشتر از آن كارايي تحويل بدهد. اگر سوالي باشد 

كنيم، روش اقتصاد باشد و  س: دو تا مسئله را روشن كنيم يكي اين كه ما بنا بر اين بود كه محصول اين بحثي كه مي
سفه روش اقتصاد باشد، آنوقت يك بحثي در جلسه قبل بود كه آيا الزم هست، قيد اقتصادي به اين ـ قيد اينجا هم فل

روش به اين مفاهيم بزنيم يا نه؟ يعني ما بگوئيم كه واليت اقتصاد، قيد روش به آن بزنيم يا مبادي اقتصاد بگوئيم 
مباني روش را بگوئيم يا مباني خود اقتصاد را  دهيم بايد مبادي روش، مباني روش، مقاصد روش و وقتي توضيح مي

آيد ما به مقدار توضيحي كه حضرت عالي  بگوئيم اين يك سوال هست و االن عمالً چه كرديم؟ دوم اينكه بنظر مي
ها را توضيح داديد نه اينكه به قيد اقتصاد  فرموديد در بحث خصوصاً اركان و تا حدودي هم اساس، درواقع خود اين واژه

شود؟ يعني گفتيم مبادي چيست؟ مباني چيست؟ مقاصد چيست؟ آيا الزم هست كه ما در اين مرحله واقعاً  ميچه 
بگوييم مبادي اقتصاد چيست؟ يا مبادي روش اقتصاد چيست؟ حاال بنا بر هر دو احتمال يعني اين قيد اقتصادي كه به 

  آن زديم، چقدر مسئله را متفاوت كرد؟
هر علمي اوالً كه در مثال سعي كردم، مثالهاي اقتصادي بزنم، گفتم مبادي ولي تطبيق در ج) بله مبادي اگر شد در 

ايي كه گفتيم حاال بايد مثالً اينها بيايند مثال مبادي اقتصاد چه در عيني، خرد خرد و چه در امور كالن تا امور توسعه
گويم مبادي اقتصاد نبود،  ا كردم. اگر مثالً مينظام فكري شان درباره جهان چطور بشود و الي آخر. يعني اقتصادي معن

هاي كالن  هاي خرد آغاز بكنم، به مديريت سياست بود، حتماً ديگر نبايد مثال بزنم از كشاورزي و صنعت بايد از مديريت
  و توسعه ختم كنم.

ما كافي هست كه گذارد  س) اوالً خود تعريفمان بايد مشخص شود كه قيد اقتصادي در تعريف مبادي چه تغييري مي
تعريفي از مبادي بدهيم بعد يك تعريفي هم از اقتصاد بدهيم، بگوئيم مبادي اقتصادي، مبادي يعني فالن، حاال اقتصاد 

شود مبادي اقتصاد، كافي هست اگر رد  هم كه معنا كرديم توسعه تأثير، پس مبادي كه مربوط به توسعه تأثير مي
  شويم. مي

راي اينكه خسته نشويد زود رد بشوم، و اال هر كدام از اينها را هر مقدار كه به اصطالح آيد كه ب ج) من به نظرم مي
دوستان بخواهند تعميق بدهند در خدمتتان هستم، براي اينكه خسته نشوند، ببينيد كه حاال اين كار واقعاً اثري هم 

ايستيم، زياد بحث كنيم. تا  حقيقت نميشود با آن مدل ساخت. حداكثر سرعت عبور را داريم، هيچ جاي آن در  دارد مي
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كنيم بعد از اين كه يك عده امور را اينجوري صحبت كرديم، اوالً گزارش گونه قبل از  ببينيم آيا واقعاً اين كاري كه مي
اينكه بخواهيم استداللي صحبت كنيم. گزارش گونه يعني چه چيزي؟ يعني به عبارت اخري اين جدولها را در صورتي 

روز، خوب اين برادرها نبود اال  ١٥الي  ١٠ام و نوشتم آنها را، تقريباً در  برادران عزيز باشد. بنده تنهايي نشستهكه خاطر 
اش عرض كرديم. يك بار بصورت  اش را دادند رفتيم در مجلس آنجا هم يك كلياتي در باره اين كه بعد چاپ شده

چيزي جدول تحليل و تجزيه و تركيب درست كنند بعد ببينند آيا از بينيم، بعد بايد بتوانم براي هر  ها را مي گزارش اين
آيد؟ اين هم يك صحبت هست كه حاال در تبديل آن هم باز گزارش كه  اين سه تا كار كه انجام گرفت، مدل بدست مي

اش  گزارشيدانم حاال اين عبور يا  حاال اگر بخواهيم مدل درست كنيم براي اقتصاد پس چه كار كنيم؟ من حتي بد نمي
خورد در آن جاي را تا اعداد و ارقام مال مثالً آمارهاي بانك مركزي را هم آنجاهايي كه نظام سؤاالتمان به آن مي

كنيم، چرخهايش  شود. مثل يك ساعتي كه باز مي بدهيم، ببينيم حاال يك بار امتحان كنيم، ببينيم حاال چه جوري مي
آيد پشت اين چرخ دنده،  گوييم چند تا دنده اين دارد، بنابراين نيرو وقتي مي يگذاريم پشت سر همديگر، اصالً نم را مي

ها را به  دهيم چرخ شود مثالً يك شصتم، فقط جا مي محور چند تا دنده دارد، خود اين چرخ چند تا، بنابراين مي
  چرخ فاندول. بنديم، چرخ فنر تا كنيم و مي هايي كه دارد پيچ مي اصطالح دو تا صفحه را هم روي پايه

  آقاي ديندار: يعني در واقع كارآمدي هر مفهوم را نسبت به مفاهيم بعدي
ج) يا نه، نفرمائيد كارآمدي، نحوه بكارگيري، مونتاژ سازي، اين قطعه را بگيريد اينجا ببنديد، اين قطعه بگيريد اينجا 

ري درستش كرديم، جنسش چه چيزي هست؟ بنديد، مثالً اينكه چرا اينجو گيريد اينجا مي ببنديد، اين قطعه را مي
كند، اگر تيك تيك كار كرد، آن وقت بر  رويم جلو به سرعت تا ببينيم آيا كار مي شويم، مي اينها را اصالً واردش نمي

گوئيم اين جن در ساعت نيست، چون اولين ساعتي كه ساخته شد گفتند جنّ داخل آن هست كه زنگ  گرديم مي مي
حضورتان كه فنر هست، اين هم به اصطالح چرخ هست اين چيز هست، اينجوري كه كار بكند، زند، نه اين به  مي

زند، آن وقت برگرديد دوباره دقت بكنيد، ببينيد آيا پس از اين سير گزارش گونه به اصطالح كاربردي  اينجوري زنگ مي
ش چه شد؟ چرا در فلسفه اين كار صرف، بعد برگرديد بياييد بگوئيد كه حاال اين ربطش به فلسفه از اول تا آخر

اش دارد؟ چه ربطي به از اول  كند؟ چه ربطي به نظام تعريف دارد؟ چه ربطي به نظام توزين دارد؟ چه ربطي به پايه مي
  شود زودتر رفت جلو و تمام كرد. آورد، مي تغاير تا اينجاد دارد؟ چه چيزي هست اين خستگي نمي

  آورد. ت عالي كارآمدي هر مفهوم را نسبت به مرحله بعدش نميس) حداقل بهتر نيست كه به نظر حضر



 ···········································································································································································  ١٦٣ 

  

  ج) اين كارآمدي را در عمل بهتر نيست دوستان بشناسند، يكبار بصورت عملي انجام بدهند منظر شما چيست؟
زند به خيلي از چيزهاي ديگر، يعني هم يك اثر بيروني دارد يك اثر  حجت االسالم رضايي: اين تير خالصي مي

كند، اصالً منتج هست يا نيست خوب يك دور  هاي نظري كه شما مي هاي و بحث اش خيلي هست تمام صحبت بيروني
به هر صورت همين در خط مونتاژ كاري كه االن تمام ملتهاي دنيا همه مبتاليش هستند حاال مونتاژكاري را در درون 

  افتد اين ماشين يا نه؟ كنند ببينند اصالً راه مي بگيرند يك فكري توليد شده حاال عمل مي
  دهد. ج) اگر راه هم افتاد خيلي از سوالهاي جامعه را جواب مي

س) اگر راه افتاد، فرصت هست براي كارهاي ديگر ولي اگر پرداختن به بحث نظريش و مرتباً رفتن تا آخر كار بحث 
رسد. ولي بحث  به عمل مي نظريش را كسي مخالف نيست ولي اگر تا آخر بحث نظري كردند يك زماني بحث هم حتماً

  خورد. خورد يا نمي سوالهاي امروز اينكه آيا اين بدرد عمل مي
حجت االسالم صدوق: به همين شكلي كه فرموديد عبوري سوالي كه در رابطه با مباني اينجوري كه به ذهن من آمد 

ظام اسالمي يا الحادي يا التقاطي تقسيم اگر مباني را بگذاريد مثالً همانجور كه در ابتداء واليت، تولي، تصرف به سه ن
  مان آن وقت در قسمت شد و مشخص شد كه ما روي سه نظام هستيم در تعريف اوليه

  ج) مباني
  س) مبادي و مباني، در مباني بگذاريم سه تا مثالً فرض كنيد مباني بگذاريم رفاه در نظام كفر، در نظام خودمان 

  ج) تقرب مثالً
وقت براي مقاصد آن معنايي را كه براي مباني فرموديد گفتيد اصولي كه كارآمدي را نتيجه س) تقرب بگذاريم، آن 

  آيد. بدهد بعد از مبادي آن را بگذاريم براي آن قسمت به نظر من مي
ج) يعني به عبارت ديگر مبنا باشد تقرب به خداي متعالي، نتيجه شود كارآمدي خوب اين مقصد، يعني به عبارت ديگر 

گوئيد يا براي خود  خواهم از حضورتان ـ اينجا مقاصد براي مدل مي ارايي را كه ـ جناب عالي معذرت ميتوسعه ك
ها، در مباني نوشته، ذيلش را  هايش را بخوانم خدمتتان ببينيم چطور؟ اينجا در زيربخش اقتصاد، اينجا حاال من زيربخش

صاد، هدف اقتصاد، اين در مبادي، يعني مبادي تئوريك كنم در مبادي نوشته: ضرورت اقتصاد، موضوع اقت من عرض مي
قدرت پيشگوئي، هدايت، «اقتصاد، در مباني اقتصاد نوشته، مفاهيم اقتصاد، متغيرهاي اقتصاد، نظام اقتصاد، و در مقاصد 

  خواهيد يا نه؟ گوئي و هدايت و كنترل را در مقصد مي همچنين چيزي اين را به اصطالح شما پيش» كنترل
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ه يعني با توجه به مطلب من فقط معناي مقاصدي كه حضرت عالي داريد آن را معنايي كه در مباني داديد بردم س) بل
  توي مقاصد و آن وقت براي مباني ريشه گفتم.

ج) خوب حاال اينجا ببينيد ما اينجا توضيح حضرت عالي را بناي تطبيقي داريم نه بناي استداللي. اينجا كه فرموديد 
  ذاريم چه چيزي االنمباني را بگ

  س) مثالً بگذاريم رفاه حاال در دستگاه ماديش.
  اش چه چيزي باشد؟ ج) مباني اقتصاد بشود رفاه، در الهي

  س) همان تقرب كه فرموديد.
اش حاال نرويم در التقاطي ممكن هست گير بكنيم يعني يك چيزي باشد  ج) مباني اقتصاد، تقرب مثالً توي التقاطي

  گويند. ب يا مثالً رفاه مشروط باشد، كه نوعاً آقايان ميبين رفاه و تقر
  س) كه مشروط باشد، رفاه باشد، ولي اين مظاهرش نباشد.

ج) بله رفاه مشروط به حضورتان كه عرض كنم ضدش را توي التقاط هميشه بايد بتوانيد بگوئيد به اصطالح يعني رفاه 
  ر، يعني به مليت به چيزهايمشروط يك صحبت هست، مشروط شدن رفاه به چيزهاي ديگ

  آيد فقط اقتصادي نيست. س) در همه سطوح فرهنگي و سياسي مي
  ج) بله احسنت اين سه تا را بگذاريم زيربخش مباني.

  خواهيم معنا كنيم همين باشد هاي مباني نبود خود مباني كه مي س) البته من منظورم زيربخش
  ه چيزها را بگوئيم؟ج) بله مفهوم مباني، مباني آن وقت در مقاصد چ

  كند. س) در مقاصد فرموديد اصولي كه كارآمدي را تمام مي
ها ما اينجا  ج) اصول كارامد، خوب حاال مالحظه بفرمائيد ببينيد اگر بخواهيم بعد زيربخش برايش بگذاريم، در زيربخش

سبت به تقرب، كنترل مراحل گويي، پيش گويي نسبت به تقرب بايد باشد، هدايت ن گوييم قدرت پيش گفتيم مثالً مي
كند، اينجا مفاهيمي را كه داريد مفاهيم اقتصاد، متغيرها و نظام  شود اصول يا اينكه قيد تقرب پيدا مي قربي. اين مي

شود تفسير كرد،  اقتصادي. پس مفاهيم داريد، متغيرها دارد، نسبت بين مفاهيم و متغيرها، يعني نظام، اين سه تا را مي
شود هم گفت همين جوري كه  شود گفت مفاهيم رفاه، متغيرهاي رفاه، نظام رفاه يا مفاهيم تقرب مي ي مينه اينكه، يعن

اش هم مباني روشي ذكر بفرمائيد، مباديش هم مبادي روشي بفرمائيد. پس  هاي روشي هست، مباني نه اينها اصوالً بحث
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شوند،  شوند در هم، وقتي ضرب مي م، اينها ضرب ميخواهيم، نظا خواهيم، متغيرهايي مي هايي مي بنابراين ما مفهوم
بار مفهوم داريم كه سه بارش اينجا هست، سه بارش اينجاست و سه بارش هم اينجاست، با اضافاتش  ٩اينجا مثالً 

توانيم مثالً مفاهيم پيش گويي تغييرات يا اينجا مفاهيم پيش گويي تغييرات باز هست، مفاهيم هدايت تغييرات،  مي
م كنترل تغييرات. اينجا هم عين همين را داريم با يك فرق كه ضرورت موضوع هست اينجا هم به اصطالح هدف مفاهي

  خوريد. آيد به اشكالي بر نمي هست، در تطبيق بنظرتان مي
  س) من در حين جلسه بذهنم رسيد.

شويد،  آيد دچار مشكل مي ميج) بايد حتماً تطبيق شود، كنترل شود تا آخر برود برگردد و اال در جدول تركيب كه 
آمده كه هر چيزي يك پيدايش، يك مبادي دارد، يك مباني دارد،  كنيد ما اينجا بنظرمان مي چون ضربش مي

گيريم، نه مبناي عالم قرب باشد، مبناي عالم را واليت  هايي داري، يك مقصدي دارد. مقصد عالم را ما تقرب مي ريشه
  كنم. دهد تقرب را، مالحظه فرموديد چه عرض مي ت ميگيريم اين سرپرستي نظام والي مي

  س) اين سطح تعريف را آورد در اركان.
خواهم بگويم تناظرش چه جوري  رسد در ابعاد، مي خواهم عرض كنم كه اينجا آيا در اينجا كه مي ج) در اركان، حاال مي

  هست تناظر مباني به اصطالح چه چيزي هست؟
  س) تقرب

  ين را بايد در كلش مشاهد كرد.ج) اي احسنت يك همچن
»و صلي علي محمد و ال محمد«  





  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ١١جلسه 
٨/٧/٧٨  

  دقيقه ٥٠
خواهيم وارد شويم و اين نكته را مورد  اي را مي حجت االسالم و المسلمين حسيني: حاال اين جدول، تحليل يك نكته

شود  اس تفاوت ماهوي دارد در درست شدنش با بخش اركان؟ ميتوانيم بگوئيم بخش اس دقت قرار بدهيم. آيا مي
اينجوري گفت؟ يعني بگوئيم ابعاد، بعد وحدت هستند و كل و در هيچ به اصطالح جدولي نفس خود آنها را بگوئيم، 

 هايش را در هم مثل نظام اصطالحات، مثل كنيم زيربخش رسيم بگوئيم ضرب مي نيائيم تقسيم كنيم. به اركان كه مي
آئيم در عينيت يك مسيري را كه يك بار انجام گرفته  رسيم بگوئيم مي اوصاف توسعه، ساختار، كارايي، به اساس كه مي

كنيم و آن سرفصلها را بصورت يك سير و روند  هايش را تنظيم مي آوريم سرفصل باشد، مثل خود توليد فلسفه، آن را مي
دهيم نظام يا روند يا بستري يا جدولي  سير و روند درآمدند، قرار ميهايي را كه به صورت  آوريم. و آن سرفصل در مي

اي  اي انجام بگيرد، بين يك موضوع تعريف شده براي گمانه زدن. بعد بگوئيم گمانه تحليلي بوسيله اينكه يك مقايسه
طبيعتاً بايد  مثل اقتصاد و يك موضوعات مثالً عيني و بخواهيم بگوئيم كه يك طرفش به عينيت هست، يك طرفش هم

حتماً اصطالحات باشد، يعني از نظر منزلتي بايد برگردد به منزلت اصطالح. براي اين كار، البته يك من مرور مجدد كه 
كردم، بعضي از قسمتهاي اين به اصطالح اين چيز بايد تكميل بشود، يعني تغيير پيدا كند، مثالً مثل اثبات ربط بايد 

تعلق، فلسفه تعلق. اثبات فاعليت، فلسفه فاعليت. به حضورتان كه عرض كنم كه بعد  نوشته شود، فلسفه ربط. اثبات
اصطالحات زماني بايد تغيير پيدا كند، فلسفه واليت، اصطالحات مكاني بايد تبديل پيدا كند، اصطالحات پايه و 

حاال علتش هم اينكه خود به  اصطالحات كارايي، بايد تبديل پيدا كند بشود اصطالحات نظام، اينها را تغييرش بدهيد.
كنيم، اگر فلسفه مضاف معنايش اين باشد كه اثبات عليت را  كنيم ما آنجا استداللي تمام مي اصطالح بحث ربط كه مي

شود فلسفه ربط، اصالت هم غلط هست به آن نسبت  شود و دليل هم دارد، مي بكند در اضافه، اينجا ربط اثبات مي
ه چيز اصيل باشد. فلسفه يعني اثبات وجود شيء، فلسفه تعلق، فلسفه فاعليت، آن وقت بدهيم. اصالت، يعني در هم
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شود اصالت، آن وقت اصالت نظام واليت هم هست. اصالت نظام واليت.  اصالت واليت صحيح هست. آنجائي كه تمام مي
كند، فلسفه نظام  متر تحريك ميكنند آقايان ك البته اگر اصالت را ننويسيم بدليل اينكه در چرائي، اصالت را ذكر مي

كنند اصل در اصل عليت هست نه چگونگي عليت. اصل  واليت بهتر هست از اين جهت، چون آنها اصيل، وقتي معنا مي
وجود هست يا اصل ماهيت است. ـ اصالت نظام ـ فلسفه نظام واليت. خيلي خوب اصطاحات مكاني بشود اصطالحات 

و كارايي هست. پايه و اصطالحات كارايي تبديل بشود، بشود اصطالحات نظام، البته  پايه كه اصطالحات توسعه، ساختار
  اصطالحات تنظيم هم بد نيست براي اصطالحات نظام، اصطالحات نظام خيلي خوب.

  حجت االسالم حسينيان: زماني شد چه چيزي؟
  ج) زماني شد فلسفه نظام واليت.

  س) اصطالحات زماني چه؟
شود اصطالحات پايه، اصطالحات نظام  مكاني، كارايي مي شود، اصطالحات زماني،  يگر مدغم ميج) اصطالحات زماني د

هاي  اي، اندازه هاي اندازه هم مجموعش هست. بعدش هم تنظيم تعريف، توزين تعريف، نسبيت تعريف، بعدش هم نسبت
يك چيزهايي مقابل به اصطالح آنچه را  نسبي، تبديل اندازه ديگر تمام هست. خوب حاال ما اگر بگوييم كه بايد بيائيم

گويي، هدايت كنترل، اينجا  آيد، يعني ضرورت ضرب در مفاهيم، ضرب در مثالً پيش كه از ضرب اين طرف بدست مي
گويي تغييرات، اين ضرورت مفاهيم، مفاهيم پايه هم قاعدتاً بود و مفاهيم پايه از در به  شده ضرورت مفاهيم پيش

  اصطالح چيز.
تواند بخورد به آن در خود اقتصاد؟ ما اگر اقتصادمان الهي  مفاهيم، يادمان نرود، كه تكامل حجيت ببينيم آيا ميضرورت 

شود؟ بايد حجيت داشته باشد. اگر  هاي نسبت به آينده چطور مي گويي مان در پيش باشد يك، حتماً درباره مفاهيم پايه
شود، حتماً بايد  فرض اينكه بخواهيم اسالم را بگوييم چه چطور ميشود. در  گويد چطور مي بخواهيم بگوييم اسالم مي

گوييم يادمان باشد كه خودش مستقيماً تطابق به معناي كلي و  حجيتي در كار باشد. در كل مطالبي را كه در اينجا مي
كلي كه عنوانش مصداق هرگز ندارد. نبايد ما منتظر باشيم كه تكامل حجيتي را كه پيدا كرديم، مصداقي هست از يك 

تواند تحويل بدهد. حاال اگر  را اين طرف گفتيم، بلكه بايد به يك موضوعي باشد كه صدق كند كه اين وصف را مي
توانند بكنند كارآمدي را؟ اگر بهينه بكنند كارآمدي را منهاي  حجيت در دستگاه مسلمين تكامل پيدا نكند، بهينه مي

تي را ثابت بگيريم براي يك مطالبي و ما در عمل دستمان به يك ابزار حجيت، معنايش اين هست كه تدريجاً حجي
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شود در شرائطي كه دين محور نباشد. يعني  ديگري باشد، تعمير ابزار خودمان، كار خودمان را بكنيم،اين در نظر ما مي
ي پيدا بشود. يا براساس اش در فهم دين شود، بايد اول بهينه به عبارت ديگر بهينه يا براساس التزام به دين پيدا مي

تعريفي را كه از كارآمدي داريم و حل نيازهايي كه براساس كارآمدي بايد چطور بشود؟ كه مرتباً تعريف بشود، يعني به 
عبارت ديگر يا توسعه نيازهاي را درك حسي بشر به دست دارد يا توسعه نيازمنديها و حل آن رادر پرتوي درك از دين 

گويد كه چه  پرسد؟ از دين؟ فهم بهتر ديني مي صلي كه چه چيزي را الزم دارم از چه كسي ميدهد. يعني ا انجام مي
شود ابزار. در صورتي كه اصل نياز را هم  چيزي الزم داريم. در صورت اول كه فهم حسي فقط اصل باشد، ديگر دين مي

تي را كه اصل جهت حاكم، چند تا شود چه چيزي؟ محور. در جريان تكامل منهاي وق توصيفش را دين بكند، دين مي
شود جهت را هم از دين نگرفت جهت را هم بگويند، كما اينكه برنامه نويسها هميشه  مرحله هست. در جريان تكامل مي

دهد،  گويد. اصالحات برنامه، اصالحات برنامه هرگز جهت نمي گويند جهت را خود برنامه به ما مي گويند. مي اين را مي
ا نفس يا ارضاء، رابطه بين جهان و انسان، رابطه بين ارضاء و توسعه نياز، معنايش اين هست كه لذت از جهت را تالئم ب

اي كه اساسش، براساس رابطه بين انسان و جهان باشد.  شود در جهت چه چيزي؟ برنامه وري از عالم، اصل مي بهره
يم برادرها بايد روي آن حتماً بايستند تأمل كنند، شو گوئيم تند رد مي خوب در عين حالي كه ما نكته اين را گاهي مي

شود حكومت اهواء، اگر اولين حد جهت كلي را حاكم كرديد، به همان نسبت  دقت كنند، تحقيق كنند، آن وقت آن مي
ها  اينتان، تعريف نيازها و  شود در تعريف نياز. اگر توانستيد تدريجاً آن جهت را هم در قوانين نظام سازي تغيير پيدا مي

گويي و اقتصاد اسالمي را به ما  برسانيد تا هر خطي كه بيائيد جلو، تكامل حجيت، حجيت اقتصادي، امكان و پيش
  دهد. مي

دهد؟ چه چيز  شود گفت تكامل، ضرورت مفاهيم هدايت، تكامل كارايي را ديگر مي خوب حاال اگر اينجوري شد، آيا مي
رو اوضاع يا خوب  گوئي يعني بد دارد جلو مي ه كار بايد بكنيم، چه پيششود چ داراي ارزش هست در حجيت معلوم مي

گويد هدايتش حاال اگر بخواهي  گويد. كارايي مي رود اوضاع؟ معيارش چه چيزي هست؟ حجيت به ما مي دارد جلو مي
بايد بدهد قدرت فرماني را كج كني از اين طرف يا از آن طرف چه كار بكن. معادالت به عبارت ديگر اقتصاد اسالمي 

شود موضوع شناسي  شود حكم شناسي اقتصاد اسالمي، دومي آن مي شود، اوليش مي هدايت را كه موضوع شناسي مي
  شويم. اقتصاد اسالمي، ضرورت مفاهيم كنترل، از اينجا حاال وارد بحث مي



١٧٠   ···········································································································································································   

 

اعتبار ما مجاز نيست، ارتباط يك كنيم به  در جدول گمانه هستيم، مفهوم را به قول معاني و بيان، مجازاً استعمال مي
مفهوم به مفهوم آخر هست. ارتباط حقيقي هست، نه مجازي. اگر گفتم اين قلم با ليوان ارتباط دارد، از نظر مفاهيم 

كنيم ـ روي ان حساس باشيد، وقتي كه  گويند مجازاً. ـ خوب ببينيد اين نكته لطيفي را داريم عرض مي ادبي به آن مي
گيرم در يك شعر يا در يك خطابه يا يك تمثيل، اين را بهش  يك مشابهتي بين قلم  ليوان را بكار ميمن بصورت مثال 

گويم اگر ما ليوان، قلم زياد  آيم مي ، ادني تناسب هم كافي هست، ولي وقتي كه در اقتصاد مي گوئيد استفاده مجازي مي
ميليون از اين مداد را  ٢٠٠گويم اگر فرضاً در سال مثالً ميشويم، توانيم توليد كنيم، محدود مي توليد كنيم، ليوان نمي

كنيم. در صورتي كه فروش خارجي نداشته باشيم ابتدائاً بيائيم در به اصطالح محدوده حجم توليد، يعني ما توليد مي
ساير كاالها را چه  قدرت توليد، توزيع و مصرف ما را مالحظه كنيم، به هر نسبت كه توليد اين را باال ببريد، بايد توليد

هايش را خط توليدش را عوض كنيد  تان را خيلي كار كنيد؟ پائين بياوريد يعني نفر داريد، ابزار داريد، بايد اوالً ابزارهاي
آوريد، بايد يك مقدار زياترش را تخصيص  خريد مي تا بتوانيد حجم توليد اين را باال ببريد. دوم بايد موادي را كه مي

سوم بايد نيروي انساني را تخصيص بيشتر بدهيد. پس بنابراين حتماً وفور اين با كميابي چيزهاي ديگر  بدهيد به اين.
شود، اگر يك مقدار دقت بكنيد كه قدر يا قيمت در بازار، اينجوري نيست كه  شود؟ همزمان مي كه تدريجاً چطور مي

گويد براي چه؟  ند قلم بيشتر، ارزانتر بيايد در بازار. ميدا اينها مستقل از هم باشند، در يك جامعه، دولت حتماً الزم مي
گويد براي ابزار باسواد شدن، بايد به حداقل باشد مردم حتي بچه هم براي بازي كردن شروع كند كاغذ خط خطي  مي

گويد  مي گويد بايد عادت بكنند به قلم و كاغذ و نوشتن و خواندن بعد هم بكند. يعني اورت باشد در دست و پايشان، مي
گويم در ادارات ليسانس  گذارم، منصب به كسي كه باسواد باشد مي هايي ديگري هم براي آنها مي كه حاال يك تشويق

اش  گويم حقوق اينجوري، فالن اينجوري، آن وقت نتيجه گويم در مثالً مرتباً مزاياي مختلفي مي به باال بايد باشد. مي
هاي ديگر چطور  به هر ميزاني كه تزريق بكنيد بودجه را به يك كفه از كفهشود كه شما  شود؟ نتيجه اين مي چه مي

  شود. در اينجا ارتباط هرگز ارتباط تمثيلي نيست. عيناً در خود مفاهيم هست.  شود؟ كم مي مي
ك مفهوم شود ي كنيد، بايد ارتباطش را ببينيد، اگر ارتباط خواستيد ببينيد، نمي مفاهيم را اگر شما در مجموعه نگاه مي

اي را كه در  كند آن فلسفه اقتصادي به اصول غير قابل انكار شما، ارتباط نداشته باشد و بگوئيد تحت آن فلسفه اداره مي
بحث تغاير گفتيد، بايد بتوانيد در تغاير كليه امور بياوريدش، از جمله تغايرهاي چه چيزي؟ اقتصادي نظام تعريفتان را 

گوييد سه  خواهم سريع رد شدم يعني تغاير، تغيير، هماهنگي ميايد در از تغاير معذرت ميبايد در، نظام اصطالحاتتان ب
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امري هست كه جزو اصول انكارناپذير هست در همه امور است. پايه فلسفه چه چيزي هست؟ چگونگي، نبايد بتوانيد 
كنيد  د. حاال تغاير بالفاصله سوال مييك چگونگي را پيدا بكنيد كه اين چگونگي وصفاً ارتباطش با مفهوم تغاير قطع باش

توانيم پيدا كنيم، هم در منزلت موضوع  خواهيد؟ هم تغاير در منزلت كه مي تغاير چه چيزهايي را در اقتصاد مي
توانيم بگوئيم كه  توانيم پيدا كنيم. يعني چه؟ يعني ما نمي توانيم پيدا كنيم. موضوع كلي، هم در منزلت مصداق مي مي

مديگر تغاير ندارند، چرا تغاير دارند، يك دسته، يعني ارتباطات آدمها در احكام تكليفي، وصف اشياء در احكام احكام با ه
گوئيد خريد، فروش، معامله،  توصيفي، ارزش در احكام ارزشي، حتماً متغاير هستند. يك دسته از چيزها را شما مي

گوييد نه حرام نيست، مستحب هم هست  دسته را مي گوييد. يك جائي، يك نگهداري حرام هست. همچنين چيزي نمي
رسيد از اشيائي كه احيانًا در بعضي از موارد به اصطالح تأمين آن ممكن است واجب باشد.  نگهداريش. يك دسته هم مي

دانيد، مثالً گوشت  خوب يك دسته از احكام مثل مثالً احكامي كه بايد دوري بكنيد، يك دسته از چيزها را نجس مي
ها، نجس هست. اين معنايش اين هست كه حكم در طهارت، نجاست،  گوييد اين ك را، مثالً خيلي از چيزها را، ميخو

حليت، حرمت احكام در خودش اگر به اصطالح آدم بخواهد يك جدول بزرگي بنويسد كه همه اينها را دقت بكند، يعني 
ها را دقيقتر آورد. ولي در  بندي شود خيلي دسته بشود، مي ٧٢٩:  ٢٧*  ٢٧بنويسد كه  ٢٧ها  براي هر كدام از اين خانه

گوئيم تغاير به حسب حكم، تغاير به حسب موضوع كلي، تغاير به حسب مصداق.  ريزيم. مي اينجا كلش را روي هم مي
ريد، خوب تغيير هم هست، طبيعتاً تغيير هم هست شما تغييراتي را كه در اقتصاد داريد، هم تغيير باز درباره حكم دا

هم موضوع داريد هم مصداق داريد. هماهنگي و نظام سازي حتماً بايد در مرتبه حكم باشد، در مرتبه موضوع باشد، در 
توانيد نسبت بين وحدت و كثرت زمان و  مرتبه برنامه يا مصداق باشد. خيلي خوب. اگر بخواهد اينها انجام بگيرد، نمي

اگر بخواهيد هماهنگي در نظام احكام درست كنيد در اقتصاد، اگر بخواهيد مكان، اختيار و آگاهي را حذف كنيد، يعني 
هماهنگي مكاني درست كنيد هماهنگي زماني درست كنيد، وحدت و كثرتي را كه گفتيم در مكان، در زمان ببينيد در 

، بايد بر مبناي آن اقتصاد، بايد حتماً به حضورتان كه عرض كنم كه وحدت و كثرت، زمان و مكان و اختيار و آگاهي را
  اصول انكارناپذيرتان توضيح مجدد بدهيد. بفرمائيد البته رئيس جلسه.

حجت االسالم حسينيان: عرض كنم خدمتتان كه آنچه كه ما استفاده كرديم اينكه در اين جدول، ارتباط ما را با عينيت 
مان شروع  كاري هست كه در ابتداي بحث فلسفهخواهد برقرار كند، بعد از تنظيم آن مفاهيم پايه و اصول غير قابل ان مي

  كرديم، براساس آن مدل درست كرديم.
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  ج) حاال روزي روزگاري رسيديم به اينجا!!
كنيم ولي مصاديقي را كه منظور نظرمان هست  س) حاال اينجا كه برسيم درست هست كه از اين مفاهيم استفاده مي

فرمائيد احكام اقتصادي، يعني احكامي كه خاص اقتصاد  ل حجيت ميبايد خاص در اقتصاد باشد، همانطور كه در تكام
  هست.

  كنيم. ج) زمان و مكان را هم اقتصادي معنا مي
  شويم. س) حاال اين اصول انكاناپذير معنايش را متوجه نمي

  ج) بله تغايرها را من اقتصاديش كردم، تغاير را نگفتم به شما هر چيز با چيز ديگر مختلف هست.
  وييد احكام متغايرند، احكام متغيرند.گ س) مي

، بصورت خيلي كلي گفتيم برحسب اموري را كه ٧٢٩خواهيم برويم داخل جدول  ج) نه، بصورت خيلي كلي چون نمي
گويد بعضي از چيزها ولو كسي نخواهد معامله بكند،  گويد؟ مي گويد، شرع چه چيزي را مغايرت مي شرع مغايرتها را مي

جوش آمد آب انگور، ديگر » اذا غال يحرم«گويد انگور را  خودش هست خودش هست و انگور، مي نجس هست، آدم تنها
  شود خوردنش، كسي نيست اينجا. حرام مي

  دهد اين را. آيد جزو احكام اقتصادي ديگر تكامل حجيت مي س) اينكه مي
  تند چيزي اضافه نيست.ها هس ج) احسنت آن چيزي را كه در آنجا داريد، اينجا تا آخر كار مرتباً همان

  آيند. س) يعني همين سه تا اولي هستند تا آخر مي
آيند. يعني شما همان حجيت، همان موضوع شناسي، همان در  اي مي آيند، نهايت هر وقتي به يك گونه ج) تا آخر مي

ورت اينكه بينندش بص آييد به حضورتان كه عرض كنم يك جا مي حقيقت كارآمدي كه در اين جا الزم داريد، مي
گويد به قيمت هم يك جاهايي شناخته  شود؟ مي گوييد تغاير از نظر شرع چه چيزي هست، به قيمت شناخته مي مي
گويد خوب يك  گويد نه آن چيزهاي مهمش چه چيزي هست كه به اصطالح عام هست در همه آن؟ مي شود، مي مي

ل ماليتش، به عبارت ديگر به عنوان اقتصاد، به عنوان يك داند، ماليت برايش قائل نيست. اص چيزهايي را اصالً نجس مي
گويد خوب آن چيزي كه مثالً نجس  گويد چه چيزي؟ مي چيزي كه بشود در آن كار اقتصادي كرد، قائل نيست. مي

دهد.  كند با يك خصوصياتي، اجازه مي باشد يا چيزي كه حرام باشد، چيزي كه چه چطور باشد. آن وقت مشروط مي
ت كسي خمر را هم بگويد كه مثالً براي منفعت نادره جايز هست يا خريد و فروش آن امكان دارد. البته در ممكن هس
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كنم مگر اينكه حاال بگويم براي بيمار آيا براي بيمار جايز هست،  خريد و فروشش مشكل دارم. خريد و فروش گمان نمي
  براي فروشنده هم جايز هست، يا ثمنش ثمن سحت هست.

  آورند. ا كالً روي منفعت محلله نميس) آن ر
  ج) منفعت محللة مشروعه مقصوده

  س) عقالئيه به اصطالح
ج) عقالئي بايد باشد مشروعه مقصوده هم بايد باشد. به هر حال ما يك چيزهايي داريم بنام نجاست و طهارت. 

ورد، ولي نجاست و طهارت مخصوص شرع هست، ممكن هست كه كسي غير متشرعه باشد كثافت و نظافت را بتواند بيا
كنم ـ به لحاظ يك جهت خاصي كه در  اي را كه عرض مي تواند بياورد ـ به لحاظ خوب دقت كنيد اين نكته را نمي

اش را با عالم آخرت قائل باشد، مفهوم دارد، طهارت  شود، براي كسي كه اقتصاد را، يعني مواد را، رابطه آخرت ظاهر مي
ه مناسب با حالت عبادت هم هست، نجس چيزي هست كه مناسب با حالت عبادت و نجاست. طاهر چيزي هست ك

شود اال با يك اضطرار و فالن، خوب يك حليت  نيست، اگر انسان با لباس نجس خواست نماز بخواند چطور هست؟ نمي
ر در جامعه كسي گويد اگ و حرمت داريم. يعني حقانيت تصرف، باز از اين در رابطه با چه كسي هست؟ عالم آخرت. نمي

گيريد اگر توانست  تواند بگيرد، بياورد، چون توي غرب اينجوري هست ديگر. شما وكيل دادگستري مي مچ شما را نمي
كرد  كار جوري بچرخاند كه گير نيافتي، هيچ باك او نيست كه مال كسي را بردارد، اين آقا چيز آقاي معصومي نقل مي

دارد مثال  كند در جيبت يك چيزي بر مي ايي يواش دست مير اتوبوس نشستهگفت استاد دانشگاه د از روماني، مي
آيد كنفت  خندد. بدش نمي گويد عجب فهميدي مي گيري. مي فهمي دستش را مي دارد. شما مي خودنويست را برمي

عني ريزد، بعد بين خودشان اين ضرب المثل معروف هست هر كس ندزد ميمون هست!! ي شود، عرق خجالت نمي نمي
شد اين كار، حاال اگر  دانند كه از هم نقاپند. خوب اين معنايش اينكه فقط به حيات اين دنيا ختم مي ضد ارزش مي

گردد به حقانيت، حقانيت متناسب با رابطه متناسب با عالم آخرت هست،  گفتيد حليت و حرمت تصرف، حليت برمي
  اين رابطه حق هست و آن رابطه باطل هست.

  آيد؟ هايي كه ما از احكام داريم، همه تفكيك توي اين قسمتها مي س) كل تفكيك
هايي بزنيد به آن بگوييد حكمي،  ها برحسب آخرت، خوب برحسب آخرت بايد شما يك تقسيم ج) بله كل تفكيك

  موضوعي، مصداقي  ـ سالم عليكم ـ
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  س) اين چه ربطي به اصول غير قابل انكار دارد؟
غيرقابل انكار در مشروعيت، قيدها را به آن بزنيد، بگوييد يعني بگوييد تغاير اگر بخواهد  ج) ـ يا ابوالفضل ـ شما اصول

در چند سطح بيايد پائين اول تغاير عمومي بين مسلم و كافر و اينها نباشد. نوع تغايرش از تغايرهايي باشد كه بدليل 
داند، حاال خوب دقت كنيد اصل اينكه  تغاير ميشود. نوعش جوري باشد كه در نزد شرع، اينها را م متدين شدن واقع مي

در اسالم، حليت هست، حرمت هست، طهارت هست، نجاست هست، خود اين ضروري غير قابل انكار هست، نه، چه 
تواند بچرخد، البته فقط احكام  چيزي حالل هست يعني رابطه بشر با موضوعات اقتصادي در اين احكام خمسه مي

م خمسه تكليفي در باب رابطه انسانها با هم هست. نجاست، طهارت، يك چيز نجس هست، خمسه تكليفي نيست، احكا
ها سر جاي خودش يك تقسيماتي  يك چيز طاهر هست، يك چيز طاهر كننده هم هست، مطهر هم هست خوب است

  ريد.آو اش را مي آوريد، دسته بندي كلي دارد، شما تقسيماتي را كه مال شرع هست، حكماً و موضوعاً مي
  س) يعني اصول غير قابل انكار در شرع.

  ج) در اقتصادي شرع، البته حكم سياسي هم دارد به آن در اينجا كاري نداريم.
  س) مثالً احلّ اهللا البيع و حرّم الربا مثالً اينهاي جاي اصول غير قابل انكار هست.

ود حليت بعضي از روابط، حرمت بعضي روابط، ج) شما به جاي اينكه بگوييد بيع، ديگر نياوريد، بياييد بگوييد كه خ
  مصداقش نكنيد، بگوييد بحث حليت و حرمت تصرف، بحث نجاست و طهارت و متطهريت.

  گوييد غير قابل انكار هست؟ حجة االسالم پيروزمند: اينها هم مي
  ج) اينها هم غير قابل انكار هست كلش.

آييد  آوريد بعد مي د بحث تغاير و تغيير و فالن را ميگوييد خو غير قابل انكار هست، يك وقت مي  س) مكتب 
گوييد ما يك تغايرهايي را در احكام يا در البته محدود به احكام فقهي و ديني حتي  دهيد در اقتصاد، مي تطبيق مي

تغايري توانيد شايد الزم نيست چون موضوع اقتصاد فراتر از اين هست، يعني حتي تغاير در معادالت تغاير هر نوع  نمي
  كه توي مجموعه اقتصاد.

ج) تغايري را كه در اينجا الزم داريد چه چيزي هست؟ يعني به عبارت ديگر تغاير خاصتان چه چيزي هست؟ يك 
  گوييد كه بلندگو هم با به اصطالح ماشين حساب، فرقهايي داشته است، متغاير هست. وقتي هست مي

  گيرد. چيزي توي مجموعه اقتصاد قرار ميخواهم بگويم معناي اولي اين بود كه هر  س) مي
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  ج) حكم و موضوع و مصداق همه را بياوريد در تغاير.
گوييم اصول  هايي بايد با همديگر داشته باشند اينها را ما مي س) كه يك تغايرها و تغييرهايي با هم دارند يك هماهنگي

خواهيم بگوييم كه اين ديگر كار به  ري بگوييم، ميخواهيم اينجو غير قابل انكار، يك وقت بحث اخير اين شد كه ما نمي
  كند. تغاير و تغييرندارد، يعني يك چيزهايي كه ديگر در اقتصاد از نظر ما مسلم هست، تغيير نمي

اش را به چه چيز ببينيم؟ يك وقتي  كنم، اينكه ما كلمه تغاير را چه جوري معنا بكنيم؟ رابطه ج) نه من دوباره سؤال مي
گوييد  كنيد؟ مي خواهيد ببينيد، در رابطه با حكم و موضوع و مصداق چكار مي اش را با اقتصاد اسالمي مي هست رابطه

  گوييد در چه چيزهايي فرق دارد؟ كسي اقتصادش اسالمي هست با غير اسالمي هست فرق دارد. مي
  س) حاال ما به غير اسالم كار نداريم.

  ارد؟ مگر شماج) چرا نداريد؟ مگر جدولتان قيد اسالمي ند
  س) چون قيد اسالمي دارد به غير اسالمي كار ندارد.

اين دو تا  گوييد تغاير اقتصاد اسالمي، گوييد تغاير امور اقتصادي والسالم. عيبي ندارد. يك وقت مي ج) نه يك وقتي مي
فرق دارد. نوعش هم با هست. تغاير امور اقتصادي نوعش با تغاير امور سياسي فرق دارد. نوعش با تغاير امور فرهنگي 

گوييد تغاير امور اقتصاد اسالمي، اگر اقتصاد اسالمي را  اصل تغاير بدون هيچ گونه قيد، فرق دارد. يك وقت مي
شود نوشت اقتصاد، از آن اصالً قيد  زنيد، كاري ندارد. مي خواهيد نمي خواهيد، بايد اين را قيدش بزنيد، اگر نمي مي

توانيد حجيت بياوريد. ديگر بايد مبناي  عامش هم كرد. اگر عامش بكنيد ديگر اولش نميشود  اسالميت را برداشت مي
  شود ارزش در اقتصاد. تان را ذكر كنيد، بگوييد ارزش در اقتصاد، كه جاي حجيت مي ارزشي

  س) حاال چيزي كه مورد نظر هست در اينجا چيست؟
  ج) چطور؟

  س) اينجا باالخره چه چيزي مورد نظر هست؟
  اش بكنيم. خواستيم تحقيق درباره ينجا علي الظاهر اقتصاد اسالمي را ميج) ا

  شود تغاير امور اقتصادي اسالمي به تغاير امور در اقتصاد اسالمي. س) خوب پس مي
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ج) تغاير امور در اقتصاد اسالمي، كه خصوصاً به اصطالح امور اگر امر را به معناي كار، بگيريم، معلوم باشد كه امر 
گوييد تغاير اقتصاد اسالمي كه هم شامل امرها باشد هم  اش، مي كار هست يا خود كار هست، يا جمع بين همهموضوع 

  ها. شامل توصيف
  كنيم؟ فعالً اي از آن مي خورد بماند تا بعداً ببينيم چه استفاده س) حاال اين به چه درد مي

م مثل فلسفه پياده كنيم تا آخر كار. خوب حاال تا آخر كار ج) يعني فعالً صحبت درباره اينكه ما عين همان را بايد بيايي
پياده كرديم، معلوم شد كه به اصطالح معناي نسبت بين اختيار و آگاهي هم اقتصادي شد، فلسفه ربط هم اقتصادي 

توانيم  يگيريم؟ آيا م اي تبديل اندازه اينها، اگر همه اينها اقتصادي شد، چه نتيجه مي هاي اندازه شد، تا آمد نسبت
توانيم؟ گيرم توانستيم.  توانيم درست كنيم؟ و بعدش مدل مي بگوييم معناي اينها، اينكه زيرساخت اقتصاد ديگري مي

ها. اين طرف  در جدول تحليل دوم قواعدي را درست كنيم، در جدول تحليل سوم اشيائي را ديگر بگذاريم زير سرفصل
آيد اين طرف چه چيزي  ا آن طرف فرق دارد، آن طرف اصطالح دارد ميكنيم ب كنيم، تطبيق مي كه داريم مقايسه مي

هست؟ موضوعاتش. سه بار كه اين حركت انجام بگيرد بايد برسد به اينكه دسته بندي بكنيد استكان، ليوان، كاسه، 
  ها دسته بندي بكنيد اين چيزها را. كوزه، دسته بندي بكنيد عقود، ايقاعات، نظام سازي

  شود يك مثال بزنيد. سينيان: حاج آقا در تغييرش هم اگر ميحجة االسالم ح
گوييد تكامل اصول غير قابل انكار، اين تكاملش يعني  حجة االسالم پيروزمند: نه حاال غير از يك مسئله اينكه داريد مي

  چه؟ يعني اضافه بشود به آن؟
  ج) بله.

  ود؟س) اضافه بشود يعني بر تغيير و تغاير يك چيز ديگري اضافه ش
كنم خدمتتان، تكامل، عين همان تكامل حجيت تكامل كارايي اگر تكامل پيدا نكند اصول غير قابل انكار،  ج) عرض مي

كنيم، معنايش يعني، دائره محرمات حتماً  كنيم، در نظام داريم معنا مي كميتاً و كيفيتاً، يعني ما در نظام داريم، معنا مي
ه قطعاً ثابت نيست هرگز، محرمات مصداقي چه چيزي هست؟ آن هست كه در نبايد ثابت بماند، محرمات مصداقي ك
آيد روي آن، همراه تغيير كردن حالت مريض، حليت شرب خمر كه برايش بود،  مجموعه، حكم حليت و حرمت مي

رود، ـ خوب عنايت كنيدـ حج رفتن واجب هست، ولي در مجموعه تكاليف چه جوري  شود؟ از بين مي چطور مي
شود. آيا جائز هست من بروم زير پرچم يك نفر كه محارب با خدا و رسول هست، بروم حج؟ ال يبعد  د؟ حرام ميشو مي
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براي كسي كه قائل به حكومت باشد و نفوذ حكومت را در احكام بداند، حكم به بطالن بكند، اصالً اسقاط تكليف هم 
هست كه آيا شما اگر، يعني محل سؤال هست آيا بچه  گويم حتماً اينجوري هست. يعني محل كالم نشود. ال يبعد نمي

كني و نمازت صحيح هست يا حرمت با طاعت جمع  خوانيد، داريد حرام مي اگر افتاده در آب، شما داريد نماز مي
شود اين  شود صاله، سر جاي خودش بايد بحث بكنند به نتيجه برسند. در مصداق حتماً چطور مي شود، باطل مي نمي

  ايد حتماً پيدا بشود.تغييرات ب
  آقاي ديندار: اين تغييرات در اقتضاء هست يا خود حكم هست؟

آيم باالتر در موضوعات عناوين  خواهم ببرم جلو، اين در مصاديق خارجي است، حاال يك پله مي ج) حاال قدم به قدم مي
تواند پيدا بشود، احتمال  جتهاد ميشود؟ اگر گفتيم كه تكامل در ا شود يا نمي خود احكام چطور هست؟ تغيير پيدا مي

جديد كم و زياد بشود، اصل جديد توي اصول كم و زياد بشود، اليبعد كه بگوئيد چهار تا موضوع ديگر اضافه شد، يا دو 
تا موضوع چطور شد؟ كم شد، چهار احوط شد اقوي، چهار تا اقوي شد احوط، حاال يك پله باالتر بگوئيم آيا در 

گوئيم بله بحث حجت درباره خود علم  توانيد بگوئيد؟ مي فرمائيد در خود احكام هم مي ن را ميموضوعات حكم كه اي
اصول هست. اگر كم و زياد شد آن وقت احكام نظام االن نداريم، احكام مكلف داريم، بعد ممكن هست يك احكامي 

حجيت، تكامل موضوع شناسي و واجب و حرام بشود كه االن وجود خارجي ندارد در نحوه تنظيم امور. پس تكامل 
اش بحث كرديم از سه تا كمال پيدا شدن،  ريزي يا اجراء يا كارآمدي عيني. در كارآمدي عيني تكامل مصداق يا برنامه

دهد نظام را، مفهوم نظام را. بايد اينها تغيير درش پيدا بشود، هم در احكام توصيفي هم  تغاير، تغيير و هماهنگي. كه مي
ليفي، هم در عناوين كلي، هم در معادالت، هم در مصاديق، تمام شد، يعني در احكام هم در موضوع ارزشي، هم تك

  ريزي يا مصداق.  شناسي، هم در برنامه
حاال گفتيد در تغيير يك مثالي بزنيد. آيا تغيير را هم اوالً تغيير خاص اقتصادي داريم يا نداريم؟ يك. ثانياً تغيير 

گوئيد قيمت پول باال رفت پائين آمد يعني  كنم، وقتي مي ا نداريم؟ حاال من يك سوال مياقتصادي اسالمي داريم ي
كنيد، تغيير در ارز پيدا شد، باال رفتن ارزش، باال رفتن كارآمدي، اين  شود؟ اين تغايري داريد صحبت مي چطور مي

باال آمدن كارآمدي ـ در رابطه  باالرفتن كارآمدي چه حكمي دارد؟ باال رفتن كارآمدي حتماً مصداقي هست، ولي
توانيد ارزش، ارزش آن كم شد، كارآمدي آن  اش نداريم ـ اقتصادي كه به آن مي اسالمي يا حاال كاري اول به اسالمي

ثابت هست، ولي ارزش آن كم شده، بصورت عامش تكنيك بهتري پيدا شد، تكنيك قبلي ارزش آن كم شد با حفظ 
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كارآمدي ديگر قرار گرفت، اين در مثال عادي اقتصادي آن هست. ضبط صوتي پيدا شد، كارآمدي سابق، چون برابر يك 
نويسد،  قلمي پيدا شد، ديگر تراشيدن الزم ندارد خيلي سهلتر هست، نوكش هم هميشه به اصطالح يكنواخت مي

رآمدي سابق را كه آن گوئيد اين كارآمدي پيدا شد. در مثال پيدايش كارآمدي، اين كارآمدي كه پيدا شده است، كا مي
كارآمديش ما كاري روي آن نكرديم آن مدادي كه قبالً بود، فقط مداد حاال فعالً در برابر قيمت آن، قيمت اين چطور 

شود گفت. ارزش باال برود با  شود كم بشود كارآمدي سابق محفوظ باشد، حاال ضدش هم مي شد؟ پائين آمد، ارزش مي
گوئيم  ت، در بحران، ولي بصورت قاعده عمومي نه، كميابي شد بدليلي ميحفظ كارآمدي توي مقطع ممكن هس

گوييم سير اقتصاد بطرف پائين آمدن و تنزل هست. خوب حاال اين تغييري را كه ما در اينجا  مقطعي، ولي هرگز نمي
ا، فرض عرض كرديم در نسبت آمدم من صحبت كردم. نسبت ارزشي و نسبت كارآمدي مادي. آيا عين همين ارزش ر

شويد خدمت آستان بوسي حضرت علي ابن  بريد، مشرف مي اسالميت آن هست يا نه؟ حتماً هست، شما تشريف مي
موسي الرضا عليه آالف تحيه و الثناء، آنجا مهر تربتتان در خانه مانده است، يك نفر مهر فروش عرب دارد هديه 

گرديد، شب قدر  يد، يك اينكه داريد دنبال مفاتيح ميزن فروشد خاك كربال را، يك مرتبه شما ذوق مي كند، مي مي
رسد يك تجديد وضو بكنم گيج  خواهيد دعا بخوانيد، بعد بذهنت مي آيد اصالً، پكر هستيد، مي هست، مفاتيح گير نمي

يند گو گويد فروشي است، فوراً اولين چيز، مي بينيد يك نفر چهار تا مفاتيح دستش هست مي آئيد بيرون، مي نباشم، مي
گويد عيبي ندارد، اينجا كه نيامدم براي چيز خوردن، قم كه رفتم  شويد غذا نان و پنير بخوريد، مي آقا فردا مجبور مي

كنند آيا در روند كلي هم اش براي شما يك ارزش پيدا مي خورم حاال مفاتيح را بخرم. خوب اين در وهله چيزي مي
گويند اين المپ راه دار براي جامعه اسالمي  مي برابر نظام الحادي هست ميتوانيد بگوئيد اثر دارد، حتماً نظام اسال مي

شناسي، بايد اين المپ را داشته  شناسي نه شب و روز را مي الزم هست. شما هم اهل ساختن آن هستيد. نه مزد را مي
پاسخ داده شد، تغاير  اش هم مختلف هست كامالً باشيم. شما حتماً ارزش را در جريان تبديل، متغير هست، هماهنگي

ايد در موضوع هم  رود در باب حكم تغيير هم در نفس حكم و خود حكم مي داريد، تغيير دارد، آن وقت خود اينها مي
  آيد.  آيد، در مصداق هم مي مي

يير ايستم. ولكن براي اينكه در نظرتان بيايد در حكم هم تغ شود، نمي كنم، رد مي ايي ميحاال يك سوال كوچكي اشاره
دانيم شرع چه  بينيم پنج تا بن بست داريم كه جوابهايش نمي كنيم با منطق عمل، مي آئيم محاسبه مي آيد. ما مي مي

مان برايمان اولويت شديد دارد كه فكر بكنند اصوليين و فقهاء ما بدست بياورند اين  دهد؟ چون دستگاه چيزي مي
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گويد حوزه مثل يك كارخانه  آيد قم، مقام معظم رهبري مي آقا ميسواالت را، يك وقتي هست الحمداهللا رب العالمين 
كار كند مرتباً نيازهاي حكومت را بدهد بيرون، حوزه اصالً كاري ندارد به اين حرفها، اصالً كانّه به او نگفتند. يك وقتي 

روبرو شدنش و دنبال هست كه واقعاً حوزه مشرف هست كه هر گونه تطرق احتمالي چه اثري دارد نسبت به اين پرچم، 
تر هست براي ساختن بشر، ابزاري را كه دقيقتر هست براي  اين هست كه با حجيت برتر بتواند آن چيزي را كه موفق

آورد. آن  ساختن بشر، از وحي بدست بياورد. وحي را معتقد هست كه اگر دقت كند درش، راه حيات بشر را بدست مي
كنم  شود. هماهنگي هم طبيعتاً من گمان نمي اش هم، حياتي مي ني استنباطيوقت تغيير حتماً در خود احكام و مبا

  الزم باشد مثال زياد بزنم. بعد از تغاير، تغيير و هماهنگي را كه در اقتصاد اسالمي طرح فرموديد.
نظام  رويد اينكه وحدت و كثرت چيست؟ وحدت و كثرت، زمان و مكان، اختيار و آگاهي از خصوصيات بعد سراغ اين مي

هست در مرتبه تفصيل، پس تغاير، تغيير، هماهنگي، اجمال خود نظام هست. هميشه شما اين سه اصل را براي كسي 
توانيد انكار ناپذير بودنش را تمام كنيد. البته در كلمه هماهنگي  گوئيد و مي كه در ابتداي بحث نظام هست، مي

اش هست. در باب نسبت بين وحدت  اش مقدمه ر دو تاي قبليكوچكترين نظام، دو متناسب با يك نتيجه هست. ولكن د
و كثرت، نظام بايد وحدت داشته باشد، وحدتش، وحدت انتزاعي و اعتباري نيست، نسبتش بايد نسبتي باشد كه حقيقي 

كنيد يك  شود، فرضش كرد، صحتش را، صحتش بايد واقعي باشد چرا؟ يك نحوه تنظيم نظام مي باشد. نظام نمي
تان متناسب با دست يافتن به آن هدف نبود. پس هر تنظيمي  خاصي را كه انتظار داشتيد ندارد. يعني تنظيمكارآيي 

خورد. معنايش اينكه خود تنظيم بنفسه اعتباري نيست. از امور متضايفه  براي دست يابي به هر هدفي به درد نمي
ضافه كرد. من يك جور اعتبار كردم آقا يك جور اضافي نيست. كه بگويم من يك جور اضافه كرد، آقا يك جور ديگر ا

ديگر اعتبار كرد. اضافه اعتباري نيست، اضافه حقيقي هست، از قبيل درست كردن يك كل هست. يك ماشين هست نه 
از قبيل فرض كردن ارتباط هست. خيلي خوب اگر وحدت و كثرت تعريف مشخص خودش را پيدا كرده باشد، يعني 

يعني وحدت انتزاعي نباشد، كثرت هم اعتباري يا انتزاعي نباشد، بلكه مفهوم وحدت متقوم به وحدت اعتباري نباشد، 
شود؟ معنايش اين هست كه  كثرت و مفهوم كثرت متقوم به وحدت، وحدت تركيبي باشد. در اقتصاد چطور مي
ت تا استنباط نظام احكام، هر تنظيمات اقتصادي، اقتصاد اسالمي از مدل سازي تا استنباط معادالت، از استنباط معادال

سه مرتبه چه چيزي هستند؟ حقيقي هستند. البته صحيح هست بگوئيد حقيقتشان حقيقت نسبي هست، آنچه كه 
مربوط به حضرت حق هست جلت عظمته كه نظام احكام باشد در لوح محفوظ، قطعاً حقانيت آن برابري با يك است، 
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رسد، خوب ادراك بشري ضعف و  تر به استنباط مي آيد پائين ن جا مييعني فرض هيچ گونه خللي در آن نيست از آ
خورد. از آن  سازيم خوب ضرب دوم نقصي مي آئيم يك معادله مي قوت دارد ديگر. نقص و كمال دارد. بعد بر آن پايه مي

سبت داراي شود ديگر ولكن باز به ن شود؟ تضعيف مي سازيم، نسبتش به حقانيت مرتباً چطور مي آئيم مدل مي مي
حقانيت هست. خيلي خوب نسبت بين زمان و مكان، نسبت بين زمان و مكان يعني منزلت اشياء در اقتصاد اسالمي 
چگونه هست ما چه حجم توليدي چه تناژي، چقدر براي كجا، چه جوري بايد توليد كنيم؟ كه الزمه رونق كلمه توحيد 

ثانياً، قدرت ارضاء الهي افراد داشته باشد ثالثًا. خوب نسبت آخرش  و اله حق باشد اوًال، موافق با جريان عدالت باشد
شود، اختيار اجتماعي، نظام واليت و آگاهي، توليد ابزار  نسبت بين اختيار هست و آگاهي كه مربوط به واليت مي

  تواند داشته باشد. نسبيت در نظام واليت، اقتصادي مي
»و صلي علي محمد و آله الطاهرين«  

 



  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ١٢جلسه 
  دقيقه ٥٥

حجت االسالم و المسلمين حسيني: بحث را در جلسه گذشته تكامل حجيت، و تكامل كارايي يعني موضوع شناسي يا 
دارد، تكامل اصول انكارناپذير، تغاير به حساب توصيفي را كه مكتب دارد، تكليفي را كه مكتب دارد، ارزشي را كه مكتب 

رسيم اين سؤالها بايد جواب  تا سؤال مي ٣يعني از ديد مكتب چه چيزي متغاير است؟ بعدش همه خوب حاال نسبت 
شود؟ تبديل كثرت به  داده شود. نسبت بين وحدت و كثرت در امور اقتصادي، يعني مجموعه سازي چگونه واقع مي

گوئيم نسبت بين وحدت و كثرت، يعني چگونه  ميوحدت و تقوم وحدت به كثرت چگونه هست؟ پس هميشه وقتي ما 
شود امور متعدد به يك امر و چگونه يك امر متقوم است به امور متعدد؟ اين رابطه بين وحدت و كثرت يا تبديل مي

باشد. خوب پس در مجموعه سازي هر وقت ما توانستيم، مرتباً تعريف از هويت  چگونگي نسبت بين وحدت و كثرت مي
هر وقت توانستيم مرتباً تعريف هويت را عوض كنيم، يعني چه؟ يعني جريان چند  –سالم عليكم  – را عوض كنيم

گوييم سه تا نتيجه  ايي را ساخت، يعني تبديل شد از چند تا بودن به يكي. در عين حالي كه مثالًً ميوصف با هم منتجه
ند، يك منتجه تحويل دادند كه وحدت دارد، ديگر به يا سه تا وصف يا سه تا اثر با هم تركيب شدند، يك اثر ايجاد كرد

رسند  آنها صحيح نيست، بگوييم سه تا. چرا؟ چون استقالل ندارند اين سه اثر در منتجه از يكديگر. در منتجه كه مي
بعد هم هستند، هويت جديدي هست، نه سه هويت كنار دست هم با جمع كمي. كه عين همين را هم ما در مسئله 

گوييد كه به اصطالح اين  جاي خودش تمام كرديم، البته به جوري كه االن جاي تفصيلش نيست. وقتي مي عدد هم سر
نسبت بين اين عدد با عدد ديگر دو برابر است و نسبت خودش هم با عدد باالترش دو برابر هست، در مفهوم دو اشتراك 

حتماً فرق دارد ولكن  ٢با دوئيت شماره  ١يت شماره بيند، چون به دو معنا بكار رفته است. اين دوئ لفظي اول آدم مي
بينيد. اما فصل مشترك در اينجا اشتراك به اصطالح، انتزاعي نيست. اشتراك چه  به اصطالح فصل مشترك درش مي

چيزي هست؟ حضور در سهم تأثيرمان در منتجه، پيدايش منتجه جديد است، لذا ـ كثرت متقوم به ـ وحدت مقتوم به 
شود، وضعيت منتجه بدليل اينكه  رت تبديل شدن كثرت به وحدت، لذا با كم و زياد كردن آنها چطور ميكثرت و كث
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شود، نه اينكه وجود دو تا اثر ديگر مستقل هست، آن وجودها مستقل نيستند در منتجه، يعني  بعدش هست عوض مي
كند و بالعكس. در منتجه  ، آنهم كارشان تغيير ميكند توانند بكنند. وقتي يكي از آنها تغيير مي كار خودشان را آنها نمي

پس بنابراين معنا ندارد كه به اصطالح ما بخواهيم خصوصيت از همديگر جدا جدا فرض كنيم. خيلي خوب اين رابطه 
  بين وحدت و كثرت بصورت عام.

شود به امر واحد،  ميحاال رابطه بين وحدت و كثرت بصورت خاص در امور اقتصادي چيست؟ امور متعدد چگونه تبديل 
زنيم. امور متعددي كه در توصيف هست موضوعات مختلف، يك موضوع، موضوع  من باب مثال، دانه دانه حاال مثال مي

رابطه بين انسان و خداي متعال بوده يك چيزهايي را شربش، خوردنش، آشاميدنش، به اصطالح افعالي را كه 
د، منهي بود، يك عده واجب بود، يك عده مستحب بود، اشياء همه برابر توانستيم ارتباطاتي را كه به جهان بگير مي

ايي را تعبير به مثالً خبائث شده است، يك چيزهايي را به حضورتان كه عرض كنم مثالً من باب مثال،  نبودند، يك عده
حاال تذكيه  تزكيه، علت جواز اكل گوشت شد، اگر گوشت حيوان بدون تزكيه، صرف بشود چطور هست؟ جايز نيست.

گويم ماهي و يك دسته مثالً از اين جانداران آبي، بصرف گرفتن آنها شما، اخذشان گرفتنشان و بسم اهللا گفتن  مثالً مي
گوئيد خير، بايد بگيريد و مقاديم  ها را مي گوئيد مثالً علت تزكيه هست، آنهم مختلف هست. بعضي و قصد گرفتن، مي

بسم اهللا هم بگوئيد. فري اوداج اربعه هم باشد. اين معنايش اين هست كه يك شيء  بدن رو به قبله و چاقو هم باشد،
اقتصادي ديگر، براي حل يك نياز مادي، موضوعاً، اين يك مناسكي در اين ارتباط هست. حاال آيا اين منسكي كه در 

گوئيد بر كل  برسد. شما مياينجا هست با مناسكي كه در معامالت هست، بايد به وحدت برسد؟ بله كه بايد به وحدت 
گوئيم جهت بندگي، حقانيت و عدم حقانيت در توصيف، در ارزش، خوبي، ارزش داشتن،  اينها چه جهتي هست؟ مي

ارزش نداشتن، يعني چه؟ يعني مالي، يعني گوسفندي كه ذبح شرعي نشده باشد براي اكل و شرب، براي اكل، ماليت 
تان كه عرض كنم كه بدستور تذكيه نبود، گوشتش ميته هست. از نظر به ندارد. گوسفندي را ذبح كردند به حضور

اصطالح امور ظاهري ممكن هست تمام خصوصيات را داشته باشد اال رو به قبله بودن و بسم اهللا گفتن و مسلم بودن. 
غير اكل و  گوئيد اين گوشت در نظر ما چطور هست؟ حالل نيست قابل خوردن نيست، ماليت ندارد. اال براي شما مي

خواهيد استفاده كنيد مالش را، آنوقت با بحثي كه در  شرب، شما بخواهيد به عنوان مال استفاده كنيد، براي كود مي
گوئيم و  شود. پس بنابراين ارزش، رفع نيازش فرق، حتما دارند. با ارزش رفع نيازي را كه در بيع مي اش مي فقه درباره

ن. به عبارت ديگر امور متعددي كه در توليد، توزيع، مصرف يا حل نياز وجود دارد، سازد با آ در ربا قبول نداريم مي
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شان هم به وحدت برسند؛ در يك  تواند از نظر توصيفش، ارزشش، تكليفش، مختلف باشد و در عين حال هم، همه مي
آورد و  ولد مي ٧آورد ـ  تا فرضاً ـ مي ٧نظام هم قابل تعريف هستند. بنابراين هرگز گوشت خوكي كه در سال مثالً 

خورد. در  خورد. كما اينكه ربا به درد دستگاهتان نمي شود، بدرد دستگاه شما نمي خيلي هم زود شش ماهه دشت مي
ايي شما چيزهايي كه توصيف، تكليف و ارزش آنها با هم بخواند، آنها بايد با همديگر كثرت و تنوع دستگاه مجموعه

مان درباره آدم هم،  باشد؟ وحدت جهت. آنوقت بايد بتوانيد بگوئيد انگيزه پرورشيشان به طرف چه چيزي  موضوعي
مان، چه منابعمان، چه  رسد، ابزارمان بايد به طرف اين خصلت برود. چه امكانات مي  همين به اصطالح به وحدت

شوم. ابزار هم طبيعتاً  رد مي كنم مان. اشاره اين هم به ابزار مي ابزارمان، چه به حضورتان كه عرض كنم نيروي انساني
ايي كه نياز تعريف شده هست. اگر گفتيد براي ذبح مثالً گاو يا گوسفند با شوك برقي دنبال وسيله حل نياز به گونه

كنيم علي فرض اينكه درست نبود، من كاري ندارم  كنيم، بعد هم اينجوري به اصطالح سرش را قطع مي هوشش مي بي
تان فرق دارد با آنجائي كه بگوئيد، نه آقا دانه دانه اينها را بايد بسم اهللا  نش فعالً. اين تكنولوژيبه درست بودن يا نبود

شويم و اقوالي كه هست، كه آيا  اش نمي بگوئيد، قصد بايد بكنيد يا اينكه بگوئيد مثالً حاال وارد بحث موضوع شناسي
گوئيم براي كشتن  شود، مي بشود، مثالً چند خرجش اضافه مي دانه دانه بهتر هست يا نه؟ حاال دانه دانه وقتي كه ذبج

تومان اضافه بشود، حتماً در  ١٠تومان و براي يك مرغ  ١٠٠برد، براي يك گوسفند  يك گاو مثالً هزار تومان خرج مي
ه هم تومان از پولهايي هست ك ١٠٠٠تومان،  ١٠٠تومان،  ١٠شود كه عرض كردم  نظام اسالمي، اين پولي كه جمع مي

كنند كه  كنند، يعني طراحي مي مردم راضي هستند بپردازند، هم دولت و هم تكنولوژي ديگري برابر با اين درست مي
خواهم مثال بزنم؟ نياز را كيفيت ارتباط تعريف  اين تكنولوژي به اصطالح اينجوري كار بكند. يعني چه چيزي را مي

گوئيد، چه در ابزار تأمين آن باشد. اگر گفتيد كه كيفيت رابطه  شما مي كند، چه كيفيت ارتباطي را كه در ارضاء نياز مي
كند. بهينه  خاصي را ما قبول داريم و غيرش را قبول نداريم، خوب مناسباتش، يعني وسايلش، همه چيزش فرق پيدا مي

كنيد دستگاهي اي بيايد با يك فرض  شود ابزارش مرتبًا. ممكن هست عوض دستگاه شوك برقي، يك دستگيره هم مي
گاو را بگيرد در آن دستگاه، بجوري كه آن را هم اذيت نكند فرض كنيد كه بخواباندش رو به قبله، مقاديم بدنش را هم 
قرار بدهد رو به قبله، اينجوري نيست كه نشود كه طرح ريخت كه فرضاً بايد گاو يا گوسفند يا مرغ قبل از قتل، اذيت 

برند، يك  لرزاند به جوري كه وقتي كه سرش را هم مي قي سر تا پايش را مينشود، ضدش كه برقي هست، شوك بر
آيد، در حالي كه شما حق نداريد  گفت مثل قير يا مثل سمنو از رگش بيرون مي ايي به قول يك نفر مي خون لخته شده
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يا مثالً جوري بند  ايذاء بكني براي دست و پا بستنش، يعني با چوب محكم بزني به قلم پايش كه بيافتد روي زمين
ببندي به پاي گاو دو تا پايش يك مرتبه به همديگر در به اصطالح گره قرار بدهي كه با زور خودش محكم بخورد 

خواهيد آن  ايي را كه ميدهيد براي ذبيحه زمين، اينها را حق نداري. مرغ هست به اصطالح شما اين آدابي را كه قرار مي
ورتان كه جزو مستحبات مثالً ذبح هست. اين مستحبات اثري يقين دارد، يقين بر روح آن را بكشيد. اين آداب را به حض

شود اثر دارد به حضورتان شما اينكه چه جوري بكنم  كند، اثر دارد، هم بر روي آن حيواني كه ذبح مي آدمي كه ذبح مي
  ايي به اين بر آن وارد نشود.هكه مثالً اگر بنا هست گاو هم رو به بغل خوابانده بشود هيچ گونه تأثير ضرب

  ها درست كردند. آقاي ديندار: االن درست شده خارجي
  زنند. ج) همين كه با آرامي راحت، ديگر با برق نمي

  ها به سفارش مسلمانها درست كردند. س) نه خارجي
اش تعريف  ر توسعهتواند فرمان بدهد براي چه چيزي درست كردن. ابزار د ج) خوب اين معنايش اين هست كه نياز مي

شود يك چيزهايي كه نيست كه انجا هم بايد درست كنيد. خوب حاال ما بگذريم از اين نكته آنچه كه در اينجا  مي
خواهيم چه چيزي هست، امور متعدد توصيفي، تكليفي، ارزشي، نسبت به انسان، امكان، ابزار، متنوع هستند و  مي

شان  يشتر بشود، در عين حال بايد كثرتشان به وحدت تبديل بشود، وحدتتنوعشان هم بايد هر روز چه جوري بشود، ب
هم متقوم به كثرت باشد. يعني به عبارت ديگر نظام خاص درست كند، نسبت بين مكان و زمان چه چيزي هست؟ 

غيير كند، شود، بايد منزلت اشياء ت منزلت اشياء، طبيعتاً متناسب با وضع وحدت و كثرتشان هست. در تنوع كه پيدا مي
گوئيد ساختار روابط  گوئيد منزلت عوض بشود، مي شود؟ وقتي مي همانگونه كه نتيجه تغيير منزلت اشياء چه چيزي مي

ها كه عوض شد، اگر تنوع جديد باشد، كثرت بيشتر باشد، وحدت و انسجام بيشتر باشد، ظرفيت  شود. رابطه عوض مي
دهم بصورت عمومي  شود. زمان را توضيح مي ه ديگري، تعريف زمان ميشود به دور باال رفته باشد، يك دوره عوض مي

ها هم در خالل گفته  شود، خيلي ساده دوره بحث بعد بصورت خاص، در عين حال در اين دوره كه بحث هم مي
هاي مساوي طبيعي يا قراردادي تقسيم  گوئيد زمان را به قسمت گوئيد كه ما گاهي مي شود. وقتي كه شما مي مي
كنيم، مثل سال، ماه، هفته، روز، اينها طبيعي هست، مثل ساعت، دقيقه، ثانيه، قراردادي است. مكرر مثل همديگر.  مي

گوئيم در  ها، مثالً مي كنيد به دوره اين يك رقم تعريف از زمان هست. يك رقم تعريف ديگر از زمان اينكه تقسيم مي
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انيان دوره هخامنشيان، دوره مثالً سلجوقيان، دوره غزنويان، دوره گوئيد: دوره ساس سلطنت بر يك مثالً مرز و بوم مي
  مثال فرض كنيد كه صفويه، قاجاريه، اين هم يك تقسيم هست.

آييد كمي دقيقتر از اين دقت  اي اقوامي كه در يك جا بودند، يك مي گيرد. دوره اي كه بر حسب اقوام انجام مي دوره
قومي در سراسر عالم بوده، داريد در تحوالت سياسي، ساختار سياسي صحبت گوئيد دوراني كه حكومت  كنيد، مي مي
كنيد دوراني كه اين حكومت قومي از شكل استبداد، تبديل شده به چه شكلي؟ به شكل مشروط شدن به آراء  مي

دوراني  عموم، دوراني كه جمهوريت يعني حضور رأي عمومي بيشتر شد، اگر كسي بتواند مثال اينجوري بگويد، بگويد
داري يا تكنولوژي يا  گرايي شرط شده براي رأي عموم، حكومتهاي حزبي آمده است، دوراني كه مثال سرمايه كه آرمان

گرايش به اينكه رابطه بين انسان و جهان اصل در تنظيم ساختارهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي باشد. مثل دوره 
ك معنا نظمش بيشتر از آن آرمانهاي گذشته هست، منهاي اديان. داري. اين هم يك آرماني هست، نهايت به ي سرمايه

كنيد، دوراني كه براساس رابطه بين انسان و خدا، تنظيم رابطه بين انسانها با  حاال انشاء اهللا تعالي يك دوراني ذكر مي
شناختن  شود و تنظيم رابطه بين انسان و جهان. خوب اين دوران شد، تحوالت سياسي، اساس در هم تنظيم مي

  دورانها.
اش را نيائيد بگوئيد تحوالت  توانيد درباره تحوالت بگوئيد كه وضعيت پرورش بشر، بستر اجتماعي عين هم شما مي

شود. چه  سياسي، بگوئيد تكامل، وحدت و كثرت جديد، يا حول محور رابطه بين بنده و خدا هست، آنوقت اخالق مي
شود تكامل ابزار سياسي،  تكامل روابط اجتماعي، تكامل روابط اجتماعي ميدهد،  چيزي؟ اصل، محور، تكامل اخالق مي

كنيد به انبياء  شود. يعني سالمي را كه مي فرهنگي اقتصادي. اين تكامل، تكامل اخالق اگر محور باشد، دين محوري مي
گوئيد مفهوم تكامل اين  دهد. و در مقابل تكامل مادي. بعد مي الهي تا نبي اكرم، سرحلقه تكامل تاريخ را نشان مي

گوئيد در اخالق  گويم يعني چه؟ مي شود مي هست كه موضوعات در كليه سطوح تنوعش و تعددش هم بيشتر مي
گيريها و  شود. حضور فرد در تصميم تر مي اش، وسيعتر و عميقاش، مرتبهشود،  ارتباطات، كالسهها بيشتر مي حساسيت

رود. ممكن است واقعاً در دورانهايي از زندگي بشر، اخالق خوب اين بوده كه  يمسئوليتش در برخورد حساسش باالتر م
گويم نقل از جناب يعقوب  گوئيد؟ مي حداكثر شخص مواظب رابطه خودش با خدا و فرزندانش باشد، چرا اينجوري مي

م به كدام دين باقي گمان كنم در قرآن باشد االن در خاطرم آيه شريف نيست. يا كه از لقمان، كه شما اگر من مرد
كنم. اسالم را در همه عالم  گويند دين تو و پدران تو، اين خيلي فرق دارد، تا اينكه بخواهد مثالً عرض مي مانيد؟ مي مي
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دهيم شهادت بر اينكه باقي  خوانيم. شهادتي را كه براي آنها مي هاي ائمه طاهرين آن را مي نامه جاري بكند. در زيارت
اءتان در خانواده اصالً نيست. شهادت اينكه شما خيرات را در همه عالم جاري كرديد. يا شهادتي را كه مانديد بر دين آب

آوريد. اقامه با قيام با امتثال، كامالً فرق دارد. اقامه، يعني به پا داشتن،  دهيد. بحث اقامه را مي حتي براي اصحابشان مي
گويند صل، بلند شود نماز بخوان يك  د فرد هست. يك وقت به آدم مياقامه غير از اشاعه هست، اشاعه غير از انجام خو

گويند و اقيم، به  بلند شويد، شايع بكنيد اين كار را، نماز و ركوع را، يك وقت مي». و ركعوا مع الراكعين«گويند  وقت مي
نوع حساسيت تا آن طرف گوئيم ممكن است در يك زمانهايي بگوئيم ت دهد. مي پا داريد، به پا داشتن يك معنا را مي

  گوئيم كه ممكن هست كسي بگويد ساختن فالن نوع وسيله با اقامه صاله در جنگ است. عالم. آنوقت بعد مي
هاي تأثير اقتصادي، دقت نظري در سنجش و  خوب حاال اگر همچنين چيزي شد كه تعريف زمان به تحول در مقياس

گويند به  شود زمان تكامل اجتماعي مي ه ريزتر شده، آنوقت ميظرفيت انضباط بازگشت كرد. نوع مقياس عوض شد، ن
آيد كه اين تحول را ما نشان بدهيم براي كسي كه متوجه  گويد به سال براي اين به حساب مي سال بسنج آن را، مي

رين ت نيست. بعثت نبي اكرم، اصل در سال هست، نه سال اصل باشد در بعثت. براي كسي كه التفات ندارد، كه عظيم
 ٣٠گوئيم  شماريم آن را، مي حادثه در تاريخ هبوط حضرت آدم تا قيام قيامت چه چيزي هست؟ با سال عام الفيل مي

ها آمده بودند، مكه را خراب كنند. سال عام الفيل براي عرب مهم هست نه براي تاريخ بشر،  سال پس از اينكه فيل
بعثت رسول اهللا، آمدن ختم اديان، اللهم صل علي محمد و آل  اش چه چيزي هست؟ تاريخ تكامل بشر، بزرگترين حادثه

شود به بعثت، نه بعثت به سال براي كودك عيبي ندارد، كه بعثت را به چه چيزي تعريف  محمد، سال شناخته مي
  كنيم؟ به سال

  حجت االسالم حسينيان: هجرت با بعثت فرق دارد؟
صل هست اول، بزرگترين حادثه تولد حضرت هست، بعد مبعث خواهم عرض كنم خود بعثت ا ج) بله. ولكن براي مي

هاي كاخ  كنيد و اال اول ميالد نبي اكرم، در ميالد ايشان فرضاً كنگره هست، براي ما هجرت، تاريخ هجري مالحظه مي
در  شود؟ ، اينها حادثه، مگر تاريخ با چه چيزي تعريف مياست ها خاموش شدهسالطين جابر فرو ريخته است، آتشكده

يعني بساط در حقيقت، دستگاه است، خشك شده  ،پرستيدندش بود، مي ياي، درياچهاست يك خبر شده نعالم كو
، اثر اولش تكويني هست، بعدش كه ديگر مبعث رسول اهللا صل اهللا عليه و آله و است پرستي و شرك به هم ريخته بت

ظهور مبارك آقازاده عزيزشان حضرت بقيت اهللا صلوات  شان و بعد هم الي حاال تا سلم و ظهور به اصطالح دوران بعث
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 .پس بنابراين از نظر تاريخ تكامل بشر، چه چيزي اصل هست، بعثت انبياء البته انبياء اولوالعزم طبيعتاً .اهللا و سالمه عليه
صلوات اهللا عليه و اله و  گيريم، پيغمبر اكرم بكنم ما هرگز دنيا را اصل نمي حاال براي جامعه، حاال يادمان نرود اين اضافه

سلم را فرع، ايشان، را، براي ايشان واليت تاريخي، قائل هستيم، اصل تاريخي نه فقط در دنيا، تاريخي بر عالم از زر 
گرفته تا قيامت، جنت و نار. اولين مخلوق خدا و كاملترين مخلوق خدا و مجراي عنايت خدا بر همه عالم، كه رحمت 

شود، چه كسي هست؟ نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم. به خاطر ايشان  م وارد بر او ميحضرت حق صلواتش مستقي
خواهيم در اينجا بگوئيم؟  خلق شده چيزهايي ديگر از جمله عالم دنيا. خوب حاال بگذريم از اين مطلب. چه چيزي را مي

گردد. در حتي  گردد، به دوره تحول برمي ميخواهيم بگوئيم زمان و مكان تعريفش به يك تعريف انتزاعي ساده باز ن مي
گردد. از دوران، از تكويني و تاريخي هم  اش هم به دوران تحول برمي اش، به پائين هم كه بيائيم، تاريخي بخش تكويني
شود. پس تغيير در مقياس مال چه چيزي  رسيد به تغيير در مقياس مي اش هم كه مي تر، به اجتماعي بياييد پايين

والت اجتماعي. تحوالت تاريخي چه چيزي هست؟ بعثت انبياء. تحوالت تكويني چه چيزي هست؟ خلقت هست؟ تح
هايي كه مال دستگاه  عالم دنيا، بعدش خلقت عالم به اصطالح، بعد از اين عالم دنيا و همچنين عالم قيامت، سرفصل

تصاد را كجا بايد ببينيم آن را در جامعه. از سازد. زمان اق ها هست. خوب اين زمان را مي تكوين است، بزرگترين سرفصل
هاي جامعه هست، در تغيير چه چيزي بايد ببينيم آن را؟ تغيير مقياس تأثير. در چه چيزي؟ در توسعه بستر  زير بخش

  قرب. خيلي خوب نسبت بين اختيار و آگاهي.
يا ساختارهاي جديد ظرفيت جديد  مكان شد منزلت اشياء و زمان شد تحول موضوعات، يعني تنوع جديد، روابط جديد

اش تغيير در مقياس هست. اين را من يك نكته كوچكي را در اينجا ضمنا ذكر بكنم. طبيعي هست كه بافت  كه شاخصه
كرديم براي چه  زنم، قبال مس را استخراج مي گوئيد تنوع موضوع مثال مي شود ديگر، وقتي مي ارتباط با منابع عوض مي

و مجمعه و به حضورتان كه عرض كنم كه بشقاب، لگن، و اينها. حجم توليدش را بخواهيد حساب چيزي؟ ديگ و پاتيل 
كنيد با حجم توليدي كه زماني كه براي سيم كشيدن بين شهرها و بلكه گاهي كشورها و اينها هست در توليد برق، 

 هيچ وقت آنوقت كه مس كسي اش هم يك موضوع ديگر هست. مثال اصال قابل قياس نيست. نوع مصرفش، نوع استفاده
كرده براي اينكه داغي را هم از يك جا برساند به جاي ديگر. براي ظرفي كه توي آن غذا بپزند درست  استخراج نمي

است ولكن ميله اين درست كنند سر آن توي آتشي باشد بگويند براي اينكه داغي منتقل بشود به آن ظرف، اصال 
ي اين كه فرضا جريان الكتريسته را هدايت بكنند، اصالً مس براي ظروف مصرف معقول نيست ولكن حاال اصال برا
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شود. االن بصورت منفعت بسيار ضعيفي باقي مانده از  رود. از دور خارج مي شود؟ دارد از بين مي شدنش دارد چطور مي
ا، در وقتي كه تغيير در آن. موضوع اگر همان مس هم باشد، بافتش در بين كاالها، جايگاه كارآمديش در بين كااله

شود. اصالً در آن بافت براي آن مطلب نيست. عين همين خدمات است،  شود؟ عوض مي مقياس پيدا بشود، چطور مي
عين همين كلمات است، عين همين ارتباطات هست، به حضورتان كه عرض كنم نوع سازماندهي هست، همه اينها 

  شود. عوض مي
تعريفي كه االن از زمان و مكان فرموديد دو تا سوال هست يكي تفاوتش با وحدت و حجت االسالم پيروزمند، با اين 

  كثرت چه شد، يكي هم اينكه قيد اقتصاد به چه معنا پيدا كرد؟
ج) بله. اما تعريف وحدت و كثرت در هر سه تاي اينها هست. اينها هر كدام قبلي خودش را دارد، نهايت در سطح 

كنيد، اين بايد تمام بشود، يعني چه چيزي تمام بشود؟  صل وحدت و كثرت صحبت مياجمال هست، در مرتبه اول ا
شود بگويد بابا ما وقتي كه  يعني اينكه كثرت، وحدتش اعتباري و قراردادي نيست، كثرت وحدتش اعتباري نيست. نمي

هل و يك دست چلوكباب فرستيم چ نفر بخواهيم ظهر نهارشان بدهيم مي ٤١چهل نفر در يك كالس باشد با استادشان 
گوئيم اين كودكانه برخورد كردن به مجموعه هست. كالس چرا  آورند، براي كالس هم يك دست ديگري بياورند. مي مي

درست شده است نحوه ارتباط كالس بايد نحوه ارتباط خوردن چلوكباب باشد يا كالس مخارج دارد. اگر مخارج كالس 
گذارند كنار اين  آورند مي خرند مي ثر دارد چه چيزي؟ در تعليم، يك دانه اورهد ميگاهي بهينه شود، بهتر از چلوكباب ا

آورند اينها براي چه چيزي هست؟ براي كالس، براي تك تك  آورند، فيلم مي كالس، يك دانه تلويزيون مدار بسته مي
گوئيم چه مقدار خرج  كنيم مي ميگوئيم نه وقتي كه نسبت سنجي  گوئيد نه اينها براي افراد هست! مي افراد نيست. مي

گوئيم يك مكاني كه براي  گويند كالس يعني چه؟ مي را حتي تك تك افراد بكنيم؟ چه مقدار خرج كالس بكنيم؟ مي
گوئيم مكان، مكان آموزشي آيا بهتر هست باالي سر استخر و گل و بلبل و امثال اينها  آموزش خوب باشد، آنوقت مي

ان كه عرض بكنم بازار و كوچه باشد، بهتر هست كنار مراكز قدرت باشد، بهتر كجا باشد؟ باشد، بهتر هست به حضورت
اش را رعايت كنيم؟ جهت محصول آن را ببينيم. كنار يك كارخانه باشد؟ مرتباً تداعي  اش را يا آسايشي جهت تفريحي

هايي كه الزم  چه چيزي باشد؟ اين عكسبشود كه از اين جا بايد برود اينجا كار كند. كنار يك آزمايشگاه باشد؟ كنار 
هست كنارش باشد، مناظري كه باشد؟ اگر بناء باشد تحريكش بكند به درس چه چيزهايي خوب هست؟ اينها اوصاف 

آيند  هايي براي افرادي هست كه مي اش براي ايجاد يك توهم گويد نه اينها همه براي كالس هست يا براي افراد؟ مي
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بينيم. اينها ديگر تبديل كردن هست حاال از  سنجم سهم تأثير كل را مي سبت بين دو خرج كه ميگويم ن نشينند، مي مي
گذاريم، چند تا قانون براي نظام يك  گوئيد قرارداد مي توانيد بكنيد، مي اينجا باالتر بزرگترين صحبتي را كه شما مي

داريم، تغيير  شود، برش مي تر مي يك سختدهد. منشأ تراف شهر، يعني براي حل ترافيكش، آن قوانين اثر بد مي
دهيم بصرف اينكه يك قانون واگذاشتيم به قصد اينكه نظم پيدا بشود، ديگر تصادفات كم بشود، ترافيك كم بشود و  مي

شناسي بكنيم، بگوئيم اين قانون بد هست، بالعكس بيائيم  توانيم آسيب شود. مي التزام افراد، منشأ خوب بودن قانون نمي
كار كنيم؟ قانون را عوض كنيم يك قانون ديگري بگذاريم، خيلي كارها زود انجام بگيرد. بهينه سازي چه چيزي چه 

خوانند. ببينيم گير سيستم  شود؟ سيستم يا نظام، تحليل سيستم بابا جان يك درسي شده، درس آن را مي اسمش مي
قيقي هست، خوب اگر حقيقي نبود كه ديگر بهينه كنند كه آيا اعتباري هست يا ح از كجا هست؟ آنوقت حاال شك مي

گفتند كه بياوريد سيم سرب هر كس كه به حضورتان كه عرض كنم تخلف كرد گوشش را سوراخ  خواست، مي نمي
كنند كار راحت  كنيد، سرب بكنيد در گوشش. بيائيد داغ گيرمشان بكنيد!! اينجوري نيست. قوانين آن را عوض مي

  چه چيزي؟ سيستم، نظام، خوب اين حقيقي بودن هست.چرخد. بهينه سازي  مي
  س) اين حقيقي بودن در بحث وحدت و كثرت

  ج) وحدت و كثرت ناظر به همين هست.
  س) توي بحث وحدت و كثرت معلوم شد در زمان و مكان را بگوئيد.

  د؟ج) خوب اگر آن تمام شد حاال اينكه آيا وحدت، وحدت ثابتي هست يا مرتباً بايد متغير باش
  شوند.  س) پس توي زمان و مكان تغيير آن منزلتها مي

ايي داريم يك تغيير چه چيزي؟ يك تغيير داريم كه نامش تحول ج) تغيير آن منزلتها، تغيير هم يك يك تغيير ساده
  باشد.

  شود در زمان و مكان بر وحدت و كثرت، تغيير منزلتهاست؟ س) پس آنچه كه اضافه مي
شود، ولكن تغيير مقياس، يعني عوض  الً منزلت، يعني مكان كه با تغييرش، تغيير كل پيدا ميج) تغيير منزلتها، اص

شود، نه اينكه مثالً  شود. ما اينجوري معتقديم در تحول زماني ادبيات عوض مي ها عوض مي شدن دوره كه كالً كارآمدي
االن اگر بنا باشد اوصافي را بياوريم براي  شود. بگوئيد حافظ شعر گفته سليستر از االن هست. يعني سليس و روان مي

آوريم. فيلم سرعت  آوريم؟ فيلم مي آوريم. شعر يكي از ابزارهاي ماست. چه چيزي مي تحريك كردن، ديگر با شعر نمي
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هايش اگر  تخيل آن از سرعت تخيل شخصي و فردي شما چطور هست؟ بيشتر هست. يعني قدرت تبديل كردن صحنه
هاي تبليغاتي بگويند: لطفاً عوض كن پشت سر همديگر به اصطالح حاال كانال يا  بگذارند همين فيلم به اختيار خود شما

توانيد بكنيد كه عوض كنيد آن را، شما هر قدر هم آدم  ات را، شما اراده به اين سرعت نمي سي دي يا مجموعه ذهني
ط ديگر است، يك شهر ديگر، يك اوضاع قوي النفسي باشيد، پشت سر همديگر، هر چند ثانيه عوض كنيد يك بسا
كند، حاال  كند، محيط سمعي هم ايجاد مي ديگري را بياوري، ولي اين برايت مرتباً محيط به اصطالح بصري ايجاد مي

 ١٩گويند  كند، وقتي مي اين درست شد اين چه خاصيتي دارد؟ اين معنايش اين هست كه كالسه القاء فرق پيدا مي
ايي از سن كنند، در دوره هاي آمريكائي فيلم ديده باشند و بعد بگويند كاري كه در اين فيلم مي ههزار ساعت، بايد بچ

كنند از نظر روانشناسي. در اين دوره اينجوري، در اين دوره اينجوري، در اين دوره  اينجوري دشمن و دوست تعريف مي
گويند  گذارند در دين، مي دهند، آزاد هم مي آنها نمي گوئيد دين خاصي به دهند. بعد مي هم مخالفين آمريكا را قرار مي

هاي آنها  گيري بينند موضع خواهد، ولكن مي خواهد مسيحي باش، دلت مي خواهد درويش باش، دلت مي دلت مي
شود!! حاال ما هم دل  داري در آنها راسخ مي گويم دين دنياپرستي در آنها، يعني دين سرمايه هماهنگ با هم هست، مي

برد، آنجا  خواند، فساد اخالقي دارد آنجا را از بين مي شويم كه اين از نظر اخالقي، اخالقشان با اخالق ما نمي ميخوش 
اش چرا وجود دارد؟ اين حاكي از يك نظام رفتاري هست. اگر نظم  چرخد؟ قدرت ارزي اش چرا دارد مي تكنولوژي

رتش باال باشد، اگر نافرماني باشد، هرج و مرج باشد، همان شود كه دالر آمريكا به اصطالح قد رفتاري نباشد كه نمي
شان كرده است اصالً حركت  دارانش قدرت استقرار در يك مكان را ندارند. بنا به تعريف شما، آنجا فساد بيچاره سرمايه

ولكن چرا دارد توانند صبح بخورند، نه صنعتي دارند، نه تكنولوژي دارند، نه پولي دارند، بنا به تعريف  (تكان) نمي
اي كه هست ممكن است، جامعه شناسانش به اين نتيجه برسند كه بگويند حزب كنگره،  چرخد؟ او در آن زاويه مي

هاي اخالقي كه االن پيدا شده است در دنيا، يك  دانم جمهوري خواه، حزب فالن، تو الزم هست برابر گرايش حزب نمي
گيري ضداخالقي بكنيد. و او را هم دستور  ي، يعني درست موضعهمجنس باز را معرفي كنيد براي رياست جمهور

شويم، آقا ديديد كلينتون گفت كه بايد برويم به  بدهيد كه امور ضد اخالقي را هم بگويد، حاال ما يكباره خوشحال مي
م حركت طرف اخالق در فالن جا! اي بابا اين از ريشه و بنياد بر عليه آمده بود تا يك به حضورتان كه عرض كن

  گوئيد كه اين بناء شد كه چكار كند كه حاال بگذريم من از. اش فوراً مي تاكتيكي جزئي
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شود مشخص بفرماييد تعريفي عامي بيشتر به نظر  س) تعريفي كه االن از زمان و مكان گفتيد قيد اقتصاديش را مي
  آيد؟ مي

دتاً كليه تغييراتي كه در تكنولوژي واقع شده و كنيم، خيلي خوب تعريف اقتصادي عم ج) تعريف اقتصاديش را معين مي
مان، يعني  منشأ پيدايش ارزش در شكل جديدش شده است، يعني ما يك دوره داريم كه اساساً واحدهاي ارتباطي

مان، از ادبيات اقتصادي گذشته تغيير كرده است، پول را نگيريد يك چيزي براي انجام معامله. گاهي  ادبيات اقتصادي
بيند كه اكابر ما هم در بعضي از جاها خيلي محكم به  بيند و مي هاي اقتصادي مي هاي كودكانه در كتاب عريفآدم يك ت
چسبند، پول يعني وسيله حفظ ارزش، يعني وسيله تبادل بيشتر، پول در شوراي پول و اعتبار، تصميمش را  همين مي

كند. پول ابزار اداره هست. پول مسئول توازن  مي دهند، معادله دارد، مگر مال عهد اشكبوس را داري ذكر نشر مي
كند ارتباطات را، مسئول ارتباط دو ملت، يعني يك  كاالهاي صادراتي و وارداتي دو كشور هست. بانك سازماندهي مي

گذاري كردي در پول؟  ملت با كل ملتهاي ديگر هست، يعني نسبيت اقتصادي را بانك مسئولش هست. تو چه سياست
انستي حضور پيدا كني؟ بگوئي كه مدل چه بخش سرمايه و توليد سرمايه گذاري و توليدش، چه بخش چه جوري تو

هزينه و راندمانش، چه بخش صادرات و وارداتش هر سه بحث پولي هست. نهايت پول در سه صحنه هست پول در 
ن ملت و ملت ديگر چه دست مردم چگونه بچرخد، پول در دست دولت چه جوري بچرخد، پول در بين رابطه بين اي

جوري بچرخد. خوب اين موضوعاً جديد هست. موضوعاً موضوع سابق نيست. االن هم ما بحول اهللا و قوته تحول در اين 
اش باشد، بگوئيم معين كنيد چقدر كاالي مصرف  خواهيم ايجاد كنيم. بگوئيم انگيزش الهي بايد اساس براي معادله مي

كنم خدمات داريم، چقدر وقف شده است؟ انتقال از بخش  ري داريم، چقدر مثالً عرض ميداريم، چقدر ابزار كاالي ابزا
خصوصي به بخش عمومي يا اوقاف، انتقال از بخش اوقاف به بخش چه چيزي؟ دولتي به روز ابداً؟ چه جوري من 

  توانستم شيب ايجاد كنم كه ميل
تر بشود. شدن و پافشاري آنها بيشتر بشود، ابزار ديگري دولت منشأ ركود، تحرك آدمها زيادتر بشود، دقت نظرشان بيش

كند، ولي بايد حتماً  كند، نه اينكه بسترسازي را نمي را بخواهند، روابط ديگري را بخواهند، بله يك بسترسازي دولت مي
شود بصورت  گويم يك دوره، دوراني كه اقتصاد، تعريف مي اش با اين تغيير جهت انجام بگيرد. آنوقت ميدائم افزائي

گويم يعني افراد چه كاالهايي را  گويند يعني چه؟ مي شده، مي خصوصي اصالً بصورت سازماني و دولتي تعريف نمي
بردند، محور بازار بود. يك دوران شرائط حاكم بر بازار، وضعيت قيمت يا ارزش را معين كرد  ساختند، مستقالً مي مي
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كند؟ دين معين خواهد كرد. بعد  رائط توسعه و تكامل را چه كسي معين ميبصورت مادي. يك دوره انشاء اهللا تعالي ش
گويم تغيير پيدا شد، فالن قدرت مادي را تسخير   گويم تبديل تأثير مادي در دوران اول همين كه آمد مثالً مي مي

، ديگر بازار كردن، رابطه بين انسان و جهان عوض شد، اين يك مرتبه تحول پيدا كرد، مجبور شد سازماني بشود
توانست آن را اداره كند. يعني پيدايش صنعت، مكانيك، ماشين بخار، الكتريك، الكترونيك، مال دورانهايي هست  نمي

شد، محال بود كه بشود با  كه مرتباً سازماندهي را از مرز ملي، بين المللي و جهاني عبور داده هست و ايجاد كرده، نمي
نامه  كيلومتر حركت كند، آئين ٢٠٠د مثل اينكه با سرعت ماشين كه بتواند با وضع سابق، يعني اگر اينجوري بو

شدند، آئين نامه راهنمائي و  شدند يا االغ سوار مي راهنمائي و رانندگي نباشد براي نظمش. يعني قبالً كه اسب سوار مي
يا از دست راستش برو،  گفتند از دست چپ كوچه راه برو شد كه نمي رانندگي نداشتند، كسي كه سوار االغ مي

گفتند سر چهار راه كه رسيدي پشت چراغ قرمز بايست. اصالً آن سرعت الزم ندارد، برايش اصالً اگر درست بكني،  نمي
خيابانهاي بزرگ؛ بعد وقتي رسيدند سر خيابان واداري و بعد بگوئي حاال حركت كن، اينها موجب بت هست، چرا چون 

تواند به اصطالح وسايل حمل و نقل چهارپا بياورد.  آورد. بافت جمعيتي ده ميليوني نمي بافت جمعيتي اينجوري را نمي
خواهد بكشند، چقدر خر الزم  دانيد چقدر جاده مي اگر بنا باشد به اصطالح ميوه تهران را با چهارپا ببرند به تهران، مي

  شود. أثير عوض ميشود وقتي كه چه طور شد قدرت طبيعي، قدرت ت دارد!! بافت جمعيت عوض مي
كند، نهادها يا سازمانهاي اجتماعي كه بصورت  ها با هم، يك نهادهايي را درست مي خوب ببينيد اين جمله را ارتباط آدم

كند، قديم يك نهادهايي بود، بازار بود، بازار  گيرد و يك رفتار خاصي را بري افراد خاصي، تنظيم مي طبيعي انجام مي
گمرك هم سرمرز نبود اصًال، يك اشّاريهايي بود يعني به عبارت ديگر يك جاهايي براي باج گمرك داشته است، مفهوم 

آمده از داخل همين گمرك  خواسته بگيرد، مي گرفتن بوده، ولكن يك مركزي بوده كه ماليات هم دولت وقتي مي
 ٢٤٠ه معناي فعالً كه بگوييم گرفته است. از تجار برحسب به اصطالح معروفيت و اموالي كه داشتند ولكن اصالً ب مي

گويند چقدر تعداد نوار،  شود، يعني اين را نمي هزار قلم كاال داراي تعرفه خاص گمركي هست و تناژي اين معامله مي
گويند كه اينها تنش  گويند، در يك دسته مجموعه چيزهايي صنعتي قرار دارد كه مي گويند. بنام نوار هم نمي تني مي

اش چقدر هست؟  گويند، بيمه ر تن چه چيزي از آن اينقدر هست، مالياتش، همين طور كه مياينقدر هست قيمت ه
گويند ارزش تناژي آن اينجوري هست. پس بنابراين يك ارزش گمركي قائل هستند و يك تعرفه گمركي، يك تنوع  مي

كنند براي  كه مي خود كاالهاست براي در خود بازار براي فروش آن يك حرف ديگري هست. البته تعريفي را
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كنند جنس كشورهاي غير صنعتي كه  كنند، تعريف را جوري مي هاي بزرگ خيلي چيزها را زير و رو مي بندي دسته
خواهد برود از داخل داالن تنگ پولي رد بشود كه نشود پول زياد همراهش برد و آورد، جنس خودشان را از داخل  مي

  اتوبان رد بشود. 
شود، موضوعات تعريفشان اسمشان، نامشان، ادبيات  كرديم ساختارهاي اجتماعي عوض مي بهر حال داشتيم عرض مي

گذاري كنند، اگر تعريف  گوئيد چك، اگر نامش را هم عوض كنند، به فارسي نام گوئيد سفته اگر مي آنها، مثالً اگر مي
با تعريف حواله دو تا هست، پس  اش ندارد، اين تعريفش اش همين تعريف فعلي باشد، كاري به نام انگليسي قانوني

شود، نحوه سازماندهي براي رفتار اجتماع  اش تعريف مي هاي جديدي درباره شوند، رابطه موضوعات جديدي تعريف مي
شود، كه هم نحوه سازماندهي و جريان مديريتش، هم تعريفهايش، هم احكام و ارتباطاتش با تعاريف قبلي،  درست مي

قبلي جامعه تفاوت دارد، موضوعاً دو تا هست، موضوعاً ان موضوع نيست. كارآمديش هم مثل  روابط قبلي، نحوه رفتار
كند.  تفاوت سيم براي ديگ با تعريف سيم براي درست كردن حمل و نقل الكتريسيته، صوت، نور، امثالش فرق پيدا مي

ي محاسن بنده و شما نازكتر سنجيدش از نخ مو يعني معناي سيم صفر پنج كه با پوشش روي هم در ميكرومتر مي
دهد. ولي سيم صفر پنج مال هد ضبط صوت را  نشان مي ١٥هست، االن نخ محاسن را بگذاريد داخل ميكرومتر، ده تا 

دهد، قطر معنايش اين هست  دهد با جلدش، يعني سطح، يادتان نرود، قطر هم نشان مي بگذاريد، صفر پنج نشان مي
حاسن شما قطر سيمي هست كه روپوش هم دارد. اين مصرفش معنا نداشت كه شود يك چهارم نخ م يك چهارم مي

براي صد سال قبل بشود ما ذكر كنيم كه، كما اينكه ضبط صوت معنا نداشت قبالً براي صد سال قبل شما بگوئيد، 
نبع توانيد بگوئيد آن منزلت را دارد، يك منزلت ديگري هست، درس هست م اش چطور اصالً مي منزلت اجتماعي

شود. كارهاي  طبيعي مس هست. ولي براي يك كار ديگري در يك منزلت ديگري با يك تناژ ديگري، دارد استخراج مي
ها چه  هاي طبيعي با ياقوت با زمرد با حضورتان عرض كنم اينها اشعه گيرد با فرض كنيد سليس نوري كه انجام مي

و گردن بند و توي تاج و توي تخت مرصع كردن اينها كه  شود، نوعش با نوع انگشتر شود؟ روي آن كار مي جوري مي
شود، موضوعات عوض  فرق دارد، ديگر حاال بگذريم از اين نكته به حضورتان كه عرض كنم منزلت امور عوض مي

 كند. آيا در ها هم كارآمديشان تغيير پيدا مي شود و دوره ها عوض مي ها، حكم شود، كالسه حرف زدنها، معاني، تعريف مي
دستگاه اسالمي هم بايد حتماً همه اين تغييرات انجام بگيرد؟ متناسب با توسعه ارتباط انسان با خداي متعال بايد 
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ها موضوعاً عوض بشود، نيازها عوض بشود، ارتباطات انسانها با هم عوض بشود، و ارتباط انسان با جهان هم  حساسيت
  ار و آگاهي در امور اقتصادي براي هفته آينده عوض بشود. خوب حاال باقي ماند اول نسبت بين اختي

»و صلي اهللا علي محمد و آل محمد«  
 



  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ١٣جلسه 
٢٢/٧/١٣٧٨  
  ٠٤١٢ -  ٣٦٠٠بايگاني: كد 

حجت االسالم والمسلمين حسيني: بحث درباره اقتصاد در به اصطالح زمان و مكان تمام شد حاال درباره اختيار و 
و آگاهي اقتصادي در اسالم يا در اقتصاد اسالمي، اقتصادي اسالم، اول ببينيم اختيار آگاهي هست. نسبت بين اختيار 

(سالم عليكم) اختيار در به حضورتان كه عرض كنم، اقتصاد از نظر اسالم هست، نيست؟ چه چيزي را دارد؟ خوب 
شد، يعني بتواند كاري را دانيد كه اختيار، آدم حق گزينش نسبت به اصل فعل، نسبت به موضوعات فعل، داشته با مي

خواهد جنسي را بخرد، موضوعش را خودش  انجام ندهد، مثالً جنسي را نخرد، يك كار اقتصادي را نكند و يا اگر مي
خواهد بخرد، هم موضوعش مشخص هست،  تعيين بكند. يا اينكه به حضورتان كه عرض كنم كه حاال هم جنسي را مي

تواند، چيزي را كه به  ي همه اينها اختيار يك حدود شرعي دارد؟ يعني آدم نميحتماً يك هدف خاصي را دارد، آيا تو
عبارت ديگر حالل نيست، يا به مقصد حرام معامله ايي را انجام بدهد؟ چيزي حالل هست، انگور حالل هست، ولي به 

كند، هم جايز نيست خرد كه شراب  قصد به خريدن براي شراب، چطور هست؟ جائز نيست و اگر كسي بداند كه اين مي
خواهد بكندش براي شراب. هكذا يك موضوعاتي، خود آن موضوعات خريد و  به او بفروشد، يعني اثر را بداند. بداند مي

فروششان حالل نيست. به حضورتان كه عرض كنم كه هكذا يك معامالتي موضوعًا، مثل معامله ربوي، حالل نيست. 
تيار محدود به حدود شرع هست. اين يك مسئله درباره اختيار. در باب پس نقس ارتباط، موضوعش، اثرش، درش اخ

شود قبول بشود؟ اگر جهل در حدي بود كه معامله را از  آگاهي هم اينكه آيا جهل نسبت به معامله تا چه اندازه اش مي
آيد در  موضوعاً مي عقالئي بودن خارج كرد، اگر درش غرر بود، درش غبن بود، درش يك نحوه فريب بود، كه همه اينها

شود. آگاهي را نگفتن حاال بصورت مطلق طرف آگاه باشد كه  جهل، باطل هست، يعني حدودي دارد، يعني نمي
شود آگاهي يك متخصص در خريد اين ساعت خوب فرق داشته باشد با اين غير  شود مطلق، ولي خوب مي نمي

خورد، چه رقمي هست؟ همه  در كرايه ميمتخصص، بداند اين محل توليدش كجا هست، چه چيزي هست؟ چق
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خصوصيات توليدي اش را بشناسد، شركت او االن در حال ورشكستگي هست، نيست، حاضر هست به چند بفروشد؟ 
يك اطالعاتي را ممكن هست داشته باشد، كه از آن اطالعات استفاده كند براي اينكه يك جنسي را ارزان بخرد. ولي 

شود خيلي  ين اطالعات را ندارد، اين جنس در حدي يك نسبتي، يك قيمتي دارد، نميحاال كسي كه هيچ كدام از ا
باالتر از آن قيمت به كسي بفروشند، بهر حال آگاهي هم عين اختيار و احكامي درباره امور، در امور اقتصاديش دارد، 

  ي در همه زمانها هم برابر هست؟ كنيم، ببينيم آيا اختيار و آگاه حاال از اينجا يك مقدار كمي بحثش را دقيقتر مي
جهل در خريد و فروش، به حضورتان كه عرض كنم يك جور هست؟ بالفاصله صحيح هست كه سوال بشود كه تا چه 

خواهد برود از يك مغازه بخرد  خواهد بكند؟ معامله در مقياس خرد است، يك ساعت الزم دارد مي ايي طرف ميمعامله
به عنوان مصرف كنند، خيلي از اطالعات را الزم نيست داشته باشد، ولي اگر يك براي شخص خودش، مصرف كننده، 

خواهد بكند، حتماً بايد خيلي از اطالعات را داشته باشد. ولي خود اينكه موضوعاً اختيار و آگاهي،  معامله بين المللي مي
ر جاهايي ممكن است اين ساعت را، تواند در نظام تعريف بشود و توسعه پيدا كند از نظر اقتصادي؟ يعني غرر د مي

ساعت روميزي را، بخرند، بيك قيمت، در حالي كه اگر براي مبادله باشد، بين يك كشور با كشور ديگر، اصالً آن خريد 
  كند موضوعاً. گيرد. پس نوع معامله چه جوري باشد، حجمش؟ اختيار و آگاهي درش فرق پيدا مي انجام نمي

خواهيم بگيريم ما از نظر موضوع شناسي، براي  عه اقتصادي چه نسبتي دارد؟ تصميم ميآيا اختيار و آگاهي در توس
شود بدون اينكه نظام اختيارات اجتماعي را مالحظه بكنيم، تصميم بگيريم يا  صادرات و واردات، براي توزيع ثروت. مي

مطلقاً ممنوع هست؟ يا حتماً  تصميم اصالً نبايد بگيريم، چه جوري هست؟ نفوذ اختيار حكومت در اختيار عباد،
تواند به عهده حكومت نباشد. واال صيانت اقتصادي اسالمي به خطر  مسئوليت توسعه، بعهده حكومت هست؟ نمي

شود فرد يا افراد يا قشر مسئولش باشند. عين مرزداري، عين توسعه امنيت،  افتد. توسعه از موضوعاتي هست كه نمي مي
. توسعه امنيت اقتصادي، يعني صيانت اقتصادي اسالم. در صيانت اقتصادي اسالم توسعه امنيت اقتصادي هم هست

ديگر بايد تأثير عيني نظام اسالمي و مسلمين هرچند، در تحت پوشش نظام سياسي جغرافيايي شما نباشد، بايد 
ار و آگاهي نسبت بين رشدش، صيانتش را شما رعايت كنيد. كلمه اسالم بايد قدرتمند باشد در عالم. پس بنابراين اختي

آنها، بايد اوالً وجود داشته باشد و در نسبت بين اختيار و آگاهي هست كه تأثير مادي، لقب مشروعيت اسالمي يا غير 
  تواند، پيدا كند.  اسالمي آن را مي
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ريف مناسبات حاال آيا اگر گفتيم نسبت اختيار و آگاهي اختيار مقدم هست يا آگاهي؟ طبيعتاً به اختيار جهت الهي، تع
كند حكومت به  كند. جهت تأثير را اختيار مي شود و جريان پيدا مي آن جهت از نظر تئوري و از نظر عيني، محقق مي

اصطالح حاال اگر بخواهيم ساده اش بيان كنيم، استراتژي توسعه، كه طبيعتاً تعريف اهداف و توسعه براساس جهتي را 
ر انگيزه اين باشد كه تأثير مادي در خدمت انگيزه الهي باشد، يك جهت دارد، شود. اگ كه آن استراتژي دارد معين مي

يك اهداف دارد، يك به اصطالح مطلوبيت هايي دارد. اگر جهتش، جهت باطلي باشد، حتماً به طرف يك مطلوبيتهاي 
اريد، يا الي الدنيا. گوئيد در كدام جهتي؟ در جهت نيت الي اهللا د ديگري، چه چيز مطلوب هست؟ از نظر اقتصادي؟ مي

شود؟ الهي. اگر نيت جهت انگيزه مادي شد، مناسبات آن چه  نيت يا جهت ياانگيزه اگر الهي شد، مطلوبيت ها چه مي
شود، شود كه تشريح مهمش اين است كه موالي في سبيل اهللا خرج ميها مادي طبيعتاً ميشوند؟ مطلوب جوري مي

نظرتان هست اگر جهتش الهي باشد، طبيعتاً مقاصدش هم الهي هست. خوب  خب اين آثار مادي كه شما از اول در
رسد براي اينكه مالحظه كنيم نسبت بين اختيار و آگاهي در اقتصاد اسالمي يا اختيار و آگاهي  حاال بگذريم. به نظر مي

  اسالمي يا اقتصادي اسالم، توضيح به اندازه اجمال داده شد.
  توانيم، استراتژي اقتصادي؟ يا اختيار و آگاهي مه استراتژي را ميحجت االسالم حسينيان: اين كل

تواند نسبت بين را كه گفتيد در كليه سطوح، مثل زديم خردش را مثال زديم، كالنش را هم كه سه تا سطح  ج: مي
مال كرديم اجماال در تمثيل، آن را هم به حضورتان كه عرض كنم مثال زديم. توسعه اش كه استراتژي هم بود، 

حكومت بود. خوب طبيعي هست كه درخردش هم كه معناي استراتژي اصالً ندارد. آدم اگر نيتش، نيت الهي باشد، 
رود در شكل هاي مختلفش، همان نسبت بين اختيار و آگاهي  حتماً دنبال معامله باطل و اكل و ايكال مال به باطل نمي

  د به اصطالح با اضافه در اقتصاد اسالمي.باشد، يعني عبارتي كه در اينجا هست همان آنها باشن
گوئيم، اينها عناوين  تواند، اقتصادي فرض بشود؟ يادمان نرود كل آنجه را كه در اينجا مي حاال آيا فلسفه ربط، مي

عمومي هستند، اگر يك مورد پيدا بشود كه در آنجا شما بگوئيد اين را توجيهي درست اش كرديد، توجيهي غرضم 
كه برهاناً ربط منطقي قطع بود، بوسيله يك تنذير و مثال آمديد شما پذيرش را ايجاد كرديد، قطعاً چيست؟ غرض اين

گوئيم، اينكه مال دستگاه فلسفي مان تا روشمان  روش ما در آنجا ماده نقض پيدا كرده است، يعني اين اصولي را كه مي
. آيا ربط اوالً در موضوعات اقتصادي هست يا نه؟ در هست، بايد در كليه مصداقها، قابل تبيين با ربط منطقي اش باشد

موضوعات خرد در اقتصاد اسالم هست؟ گفتن ارزش سوقيه، قيمت در بازار، پس از مسئله تراضي طرفين، ارزش چه 
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چيزي؟ سوقيه، معيار هست براي مالحظه اينكه آيا غرر واقع شده يا غرر واقع نشده است؟ ارتباط متعاملين، دو نفر 
گيرند  خريدند و فروختند با رضايت، حق ادعا دارد هر كدام از طرفين كه ما گول خورديم، آنجا را كه شاقول ميگندم 

گويند ببينيد صد نفر ديگر كه  گويد؟ مي گويند ببينيد ارزش سوقيه چه مي گويند رضايت داشتيد، مي براي اين، نمي
ختيار ديگران آگاهي ديگران، عمل ديگران، نسبتش به عمل گندم خريدند و فروختند، با چه قيمتي فروختند؟ اينكه ا

گويد مشخص خودش  شما سنجيده بشود، معنايش اين هست كه قطع نيست بصورت مطلق. منفعت عقالئي باشد، نمي
  عاقل باشد. يعني ربط اين معامله و مطلوبيت جنس با ساير مطلوبيتهاي اجتماعي.

كنم جوري تبليغات بكنم كه بچه ها بيايند جنس  ئيد كه من سعي ميخوب اين حاال خيلي فرق دارد كه شما بگو
گويد نه تبليغ كه هيچ، اگر خودش هم پول آورد بدون تبليغ بخرد، معامله با كسي مثالً داراي  بخرند با كسي كه مي

يعني ربط بين  آورد. رشد نباشد يا فرضاً مميز نباشد يا چطور هست، درست نيست. يعني از هر راهي پول را بدست نمي
خصوصيات شخصي فرد، حاال آدم عاقلي هست سن او خيلي باالست مشرف به موت هست. در مرضي كه در آن مرض 

شود، با داليل هجر،  شود در معامله. شخص مهجور مي اميدي عرفاً به زنده ماندنش نيست، خوب اختياراتش محدود مي
كنند.  ن با سالمت خودش با وضع بازار، معامالتي كه ديگران ميشود. يعني وضعيت فرد متعاملي اختياراتش محدود مي

شود گفت انفصال مطلق هست، استقالل  دهد، نمي با نوع مطلوبيتها، اين معناي ارتباط را در مقياس خرد نشان مي
رمت كه گوئيد ارتباط هست. در حليت و ح مطلق هست ربطي به ديگران و جامعه اصالً ندارد، بلكه در كل اينها را مي

بينيد نسبت  بينيد، در فرد مي بينيد، ربط بين اينها را هم مي بينيد. علم را هم مي موضوع اقتصاد شما بود، اختيار را مي
  بينيد در مطلوبيتها. بينيد، نسبت به عقال هم مي به بازار هم مي

اين آيا در كالن، يعني در مجموعه ها  كنيد آيا (سالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته) اينكه به اصطالح در خرد مشاهده مي
توانيد بگوييد ديگر ارتباط نيست يا مجموعه نداريم؟ يا اينكه مجموعه داريد؟ مجموعه در اينجا و مجموعه سازي ها، مي

هم قابل انكار نيست براي حكم حليت و حرمت. حاال مالكيت شما همه چيز آن درست هست. ولي اضرار به غير، 
اي كه داريد، اين ارتباط قدرت عملكرد اقتصادي شما ي هستند همه چيزش درست هست. آيا در ادلهمتعاملين هم راض

خواهد انجام بدهد، در نظام توزيع  با عملكرد ديگران و زندگي اجتماعي ديگران نيست. حاكم قواعد كلي فقه را مي
نسبت بين امور را ديدن،  ثروت، محدوديتش چقدر است؟ محدوديتش حفظ مصلحت هست. مصلحت اساساً يعني

خواهيد حفظ غبطه بكنيد  خواهد نسبت به وقف تصميم بگيرد. حفظ غبطه هست، شما درباره مال غير كه مي متولي مي
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شود مسائل را روي هم نبينيد. موضوعاً مسائل مجزاي از همديگر، قابل لحاظ نيست. بايد  در يك سطحي از آن نمي
ي ربط در سطح خردش قابليت انكار ندارد در مشروعيت، در سطح كالنش هم، كه مسائل را بصورت مجموعه ديد. يعن

مالحظه نسبت بين امور و حفظ غبطه كل هست، يعني اضرار به غير حق نداريد، طبيعتاً محدوديت اختيار، محدوديت 
شود، شرائط  وض ميشود. بازار ع دهد، واقع مي آگاهي، در اين قسمت، يعني چه چيزي؟ در توزيعي كه نظام انجام مي

شود؟ ارزش سوقيه و كار متعاملين، آن  شود. وقتي شرائط حاكم بر بازار عوض شد، چطور مي حاكم بر بازار عوض مي
تواند حاكم نبيند مصلحت امور را، حاال از مصلحت مسلمين، يك پا  كند. نمي حرفهايي را كه زديد، تغييير پيدا مي

شود مشاهده كرد. خوب اين فلسفه  د صيانت يا توسعه، ربط را در توسعه هم ميشو رويم باالتر، مصلحت اسالم مي مي
تواند بحث بكند و ببيند كه اتصال مطلق نيست، سلب اختيار و سلب آگاهي مطلق نيست، اتصال  ايي دارد كه آدم مي

  مطلق هم نيست. ارتباطش چه چطور هست؟ غير قابل انكار هست.
شود، يعني استدالل و علت پذيرش، يك موضوع در اقتصاد  بصورت موضوعي گفته ميفلسفه تعلق، فلسفه در اينجاها 

گوئيم، كما اينكه صحيح هست كه در به اصطالح دستگاه فلسفي تان هم، اصالت را  اسالمي. پس اصالت در اينجا نمي
بط، بله اين ربط نگوئيد و رد بكنيد، روي ثبت آن توجه داشته باشيد، جهت مثبتش مثل چه چيزي؟ فلسفه وجود ر

تواند خوب حل كند.  رسيد به آنجائي كه همه آن سواالت را مي هست و اصيل به معناي مطلق شدن هم نيست و تا مي
شود  فلسفه تعلق، فلسفه تعلق اينكه آيا مطلوبيت در بازار چه جوري هست؟ براي فرد چه جوري هست؟ مطلوبيت مي

، ميل آيا اگر كسي داشت نسبت به جنسي در مشروعيتش، هيچ حد و مرزي فرمائيد انگيزه تعلق، كه به بيان ديگر مي
داريم، بناء فروش آن را هم نداريم، كسي عالقه مند شده است به خريد اين ساعت، اين تا چه  نيست؟ اين ساعت را مي

له حتماً سقف مرزي صحيح هست كه من بگويم بايد از عالقه اين استفاده كرد و گران فروخت؟ هيچ سقفي ندارد؟ ب
آنها  ٨كنم كه مردم هميشه  سازند. در تبليغات كاري مي كنند، نياز مصنوعي مي دارد. اينجا عالقه چطور؟ تبليغات مي

باشد. از بچه، زن، بيرون، خانه، داخل به حضورتان كه عرض كنم كه محيط » هشتشان گرو نهشان«آنها  ٩گرو 
ر بخواهند نخرند احساس سرشكستگي و تحقير بكنند. وزن اجتماعي شان از سازم با تبليغات، اگ اجتماعي براي آنها مي

چشم و هم چشمي «گويد  دست بدهند. كارآمديشان تضعيف بشود. برهان فلسفي نسبت به سياست اقتصادي ندارد، مي
چون  دهد، چرا؟ شود قدرتش را از دست مي شود آدم مجبور هست، ولي اگر كسي تحليل بكند، معلوم مي نمي» هست

شود. اعتبار اقتصادي اش به اينكه تعلقات عرفي را چه كار كند، بپذيرد، يعني چه؟ يعني خودش هم به يك  منزوي مي
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توانيد مشاهده  نسبت وابسته به تعلقات اجتماعي چطور هست. هم خودش انگيزه دارد مستقل نسبت به چيزها، مي
حاضر هست خيلي بخرد، اين معنايش اين هست كه داريد  گويند اين فرد عاشق اين ساعت شده، است كنيد فرد، مي

  زنم. كنيد، هم جامعه يك نظام تعلقاتي دارد، يك شرائط تعلق و پذيرشي دارد. حاال يك مثال مي تعلق را فردي معنا مي
 دارد گفتند در هند اگر كسي برود مهمان كسي بشود، به حضورتان كه عرض كنم كه اين ظهر يك مشت آرد را بر مي

ايي با يك مقدار آرد، بعد يك عدد ماهي تابه چربي به اندازه كند در يك كاسه به حضورتان كه عرض كنم خمير مي
اينكه كف چرب بشود، نه اينكه چربي كه روغن درونش باشد، سرخ بشود چيزي، نه چسبد به كف آن، اين را يك مقدار 

گذارد روي آتش داغ بشود، همينكه  ين چرب بشود، بعد ميچرخاند در اينكه ا ريزد، روغن را مي روغن خيلي كمي مي
آورد براي ناهار  دارد، مي كند اين را بر مي اندازد با پشت دست صافش مي آمد روغن دود بكند، آن خمير را در آن مي

او پذيرايي كند. در ايران اگر شما مثل  ظهر، حاال اگر ده روز هم شما برويد پهلوي او، همين جوري از شما پذيرايي مي
از كسي بكند و شناخته بشود به اين مطلب، يعني يكبار، دوبار، سه باز جعفر آقا آمد به خانه شما، اينجوري از او 

گيرد.  گويد اين آقا ما را تحويل نمي گويد حاال ببينيم، بار سوم مي گويد مي پذيرايي بكنيد، بار اول هيچ چيز نمي
كند؟ سبزي هم  گويد يعني چه؟رعايت وضع اقتصاد را مي كند، مي قتصاد را ميگويند كه خوب ايشان رعايت وضع ا مي

شود حرف  خرد. اگر كم كم ده نفر شد اينجوري. پشت سرش شروع مي پي سفره ندارد، يك دانه نان از بازار هم نمي
هند، آخرش د زنند پشت سر او. اينكه بعد اين را اولش لقب به خست مي زدن، اين يعني چه؟ در هند حرف نمي

آورد، خرج در راه  شود نه بيچاره هم نيست مثالً پول هم خوب در مي گويند وضعش بدست، بيچاره هست؟ مرتباً مي مي
شود، وقتي  گويد پس چرا اينجوري با ما سلوك كرد؟ ما چه كرده بوديم با او. اينكه منزوي مي كند، مي خيرات هم مي

يا تمايالت عمومي، تعلقات عمومي، نسبت به يك الگوي مصرفي، اگر  خالف عرف عمل كرده، يعني بر عليه پذيرش
دهد.  شود. يعني اعتبار اجتماعي اش را از دست مي شخص عمل بكند، در جامعه در عمل قدرت اقتصادي اش سلب مي

ديد تعلق به اول نسبت به همان مرتبه ايي كه بوده، اگر عين همين را بياوريد در توزيع ثروت و الگوي توليد، خواهيد 
كند، در سطح خيلي بااليش توسعه اش هست.  روابط اجتماعي نيز وجود دارد؟ تمايالت و تعلقات عين جاذبه عمل مي

شود در  گيرد كه با اجازه شما، اساس مي گيرد؟ توسعه به جوري انجام مي توسعه تعلقات اجتماعي چه جوري انجام مي
كند، تعلق  كند، رديف ها و مرتبه ها را درست مي سه ها را درست ميكند، كال تعين، يعني تعريف ها را درست مي
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تواند مادي باشد، نظام تعلق الهي مناسبات خودش را در قوانين كمي وكيفي در جامعه ايجاد  تواند الهي باشد، مي مي
  كند. مي

تيم بصورت عام، در اينجا هم حاال آيا فلسفه تعلق چيست؟ اگر فلسفه اش تعلق الهي باشد، همانجور كه در استراتژي گف
  كنيم. تمايالت الهي هست و اال مادي هست.  كنيم، تمايلش را مشاهده مي تعلقش را مشاهده مي

توانيم در  گويند، شأن اقتصاد طرف مثالً اينكه اينجوري زندگي بكند، مي س: اين همان شأني كه اصطالحاً آقايان مي
  اين دسته بياوريم آن را؟

گويم جناب آقاي حسينيان با از دفتر كه تشريف  گويند اگر شما االن مثالً مي ف عرف آدم كار نكند ميج: يا اينكه خال
گويم چيز بدي هست يك حوله سفيد، نه لنگ قرمزنه،  خواهند بروند مكه، حاال نمي ببرند بيرون، مثل وقتي كه مي

وله هم روي دوششان بياندازند. لباس هم لباس شوند، ببندند، يك ح حوله سفيد دور كمرشان مثل وقتي كه محرِم مي
پرسند اين آقا چرا  خواهم بروم حرم مشرف بشوم. مي خواهم بروم مسجد جمكران، يا بگويند مي احرام بگويند من مي

كنند كه شما وضعيت عقلتان مشكل پيدا كرده است،  لباسش اينجوري هست اين آقا چرا اينجوري؟ بعضي خيال مي
گوئيد بابا من لباس عبادت را كه خدا براي زيارت خانه خودش قرار داده است  نيد با اينكه شما ميك بعضي خيال مي

، ولي خالف »من صالها كمن صاله في بيت العتيق«خواهم بروم مسجد جمكران فرمودند:  پوشم، مي همان را دارم مي
ر اختيار شماست. يك حدي از آن حد، عرف لباس شما پوشيديد. تغيير دادن وضعيت لباس شما در يك حدي از آن د

حاال اگر مثالً اين كار را هم شما نكنيد لباس هنود را بپوشيد، يا لباس افاغنه را بپوشيد، شما را بصورت آنها نگاه 
گويند پس اين لباس چه چيزي هست! مي گويند يك  آورند، اگر فهميدند فارسي هستيد، مي كنند در زمره آنها مي مي

رفت يعني تعين شما را به اصطالح اينكه چه كسي رفت يك پاكستاني داشت مي رفت مثالً حرم يا مي هندي داشت مي
كنيد در اينكه خيلي شيك  گردانند. حاال يك وقتي شما خيلي اسراف مي هستيد؟ يك مقدارش را به لباستان بر مي

گر، ولي يك حدي از آن را شما تمايل عمومي شود دي خورد به قدر و قيافه روحانيت، آنهم نمي پوش باشيد كه ديگر نمي
كنيد. هكذا عين همين هست در الگوي مصرفي كه در رفت و آمد، كل الگوهاي  در الگوي مصرف لباس را رعايت مي

اش كه توسعه مصرفي را كه داريد، تمايالت عمومي حساب هست. تأثير اقتصادي و تمايالت عمومي و آنوقت توسعه
  شويم.كند، آن را هم بايد دقت بكنيد، خوب رد مي كند روابط را عوض مي تعريف ها را عوض مي نيازمنديها باشد، كل
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شود ـ يادمان نرود ـ  آيا فلسفه فاعليت در اقتصاد هم داريم؟ كه بگوئيم اگر تعلق بيك موضوع ثابت باشد، حركت نمي
ر هست به چه چيزي بيانجامد؟ بسكون. اگر شود ولو اسم توسعه نياورديم، گفتيم حركت مجبو حركتي كه در آنجا نمي

ذاتي باشد تعلق، شئي جديد چه جوري هست؟ نبايد پيدا بشود. اگر بنا شد در اينجا هم بگوئيم اگر تعلق ذاتي باشد. به 
شود. در قديم شيرينها تنوعش، خيلي محدود بود، اگر بنا باشد ذاتي بشر  موضوعات خاصي، موضوع جديد پيدا نمي

نسبت به محصوالت اقتصادي خاص و تعلق جديد پيدا نشود، حساسيت جديد نسبت به اثر جديد صفر  باشد، تعلق
شود اوالً. ثانياً حركت اگر ذاتي باشد، تعلق يك ذات به ذات  شود؟ صفر مي باشد، تحرك براي نوع آوري چه جوري مي

ني بايد سيري و گرسنگي، نياز و شدتش، شود. چون تغييرش برابر تغيير ذات، يع آخر باشد كه خود حركت هم صفر مي
ثابت باشد و اين محال هست. پس نه نوع آوري ممكن هست و نه حركت براي ارضاء نياز. حركت براي ارضاء نياز وقتي 

شود كه نداشتن و داشتن تفاوت داشته باشد، سيري و گرسنگي تفاوت داشته باشد. اگر، مساوي، مساوي  ممكن مي
ت ولكن چه برويد براي توليد، چه نرويد، چه ميل بكنيد، چه ميل نكنيد، هيچ تفاوتي در شما مطلق باشد. تعلق هس

اراده كه در آن حضور » الذاتيات اليتعلل وال يختلف«گويند: آقا اين ذاتي اش هست ديگر  پيدا نشود. براي اينكه مي
مق داشتن، اگر تغيير پذير نباشد، ذاتي باشد، ندارد، مثل وزن داشتن. مثل ابعاد سه گانه را داشتند، توليد و عرض و ع

شود. بايد تعلق باشد، ولي تعلقي كه فاعليت در پيدايش تعلق، خود تعلق، در خود فاعليت هم  حركت در آن محال مي
د شود، تا سلوك پيدا نشود، اوالً چيز جديد پيدا بشود، ثانيًا، در اقتصا باشد مشاهده بشود كه تعريف تعلق به فاعليت مي

شود مشاهده كرد. تعلقات  عين همين هست. پس تلعق را از شكل خردش تا شكل مجموعه اش تا شكل توسعه اش مي
خورد، مطلوبيتش  اقتصادي، بعدش فاعليتهاي اقتصادي فاعليت خرد، اينكه تعلق ذاتي نيست، آدم يك ليوان آب مي

ما در ارضاء حضور دارد. وقتي اراده تان در ارضاء حضور كند، نياز و ارضاء كارساز هست. اراده ش مرتباً تغيير پيدا مي
تر كنيد، هم موضوعاً، هم موضوعاتش هم آثارش، هم توانيد بكنيد، نياز را شديدتر كنيد، ضعيف دارد، يعني فاعليت مي

د و خردش، هم كالنش، هم توسعه اش. خوب حاال در صورتي كه تطبيق هايي را كه داريم شما كافي بدانيد و نخواهي
تواند تكرار  اال عين كل استداللهايي. در فلسفه اصالت ربط، وجود ربط، وجود تعلق، وجود فاعليت بوده است عيناً مي

  بشود. (سالم عليكم)
شود در امور اقتصاد؟ اگر فاعل تعلق داشته باشد به اسماء  حاال اگر فاعل تلعق داشته باشد بيك امر ثابتي چطور مي 

ه باشد به فاعليت فاعل باالتر در توسعه فاعليتش، اگر اين آخري باشد، ميل به توسعه نياز و ارضاء ثابتي اگر تعلق داشت
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است، غير از ميل هاي اقتصادي كه درباره اشياء موجود، هست. ميل به باالتر رفتن خود نياز و ارضاء. اين را مثال 
قتصاد مادي طبيعي هست كه پيدا بشود، چرا پيدا حرص براي اقتصاد غير اسالم، يعني ا» حرص«زنم. از مثال بدش  مي

نشود؟! ميل دائم افزايي، حاال پولش كه بگوئيم قدرت اجتماعي خريدش هست، تا ميل به دائم افزايي التذاذ مادي آن، 
عين همين روبرويش، كدام متدين هست كه دوست ندارد، قدرتي داشته باشد كه بتواند تمام مسلميني را كه احتياج 

االن به وام، با تلفن پشت سر همديگر همه قرضهايشان را برايشان جور كند، زمانش هم خيلي طوالني مدت باشد.  دارند
من ذاالذي «كدام مسلمان هست كه دوست نداشته باشد ـ اين قرض الحسنه هست ديگر ـ ميل به قدرت قرض دادن 

داشته باشد؟ روابط اجتماعي تغيير كند تا توزيع ، كدام مسلمي هست كه باالترش را دوست ن»يقرض اهللا قرضاً حسناً
شان، مثل مسكن و خوراك و پوشاك و اينها، اصالً مقروض ثروت بگونه انجام بپذيرد كه مسلمين در ضروريات اوليه

نشوند، كار براي جوانان مسلمين حاضر باشد. كدام مسلمي هست كه اعتالي كلمه توحيد را نخواهد كه آقا [مقام 
رت اقتصادي سياست اسالم، يعني قدرت تأثير مثال به حساب حاال، موشكي يا اطالعاتي يا فرضاً اين رهبري] قد

گوئيم همين وسايل نوري كه هست اين را اسالم حرف اول را توي آن نداشته باشد. اسالم  اطالعاتي يا ارتباطي كه مي
كنند، نداشته باشد. براي كلمه توحيد هم  مي مالك به حضورتان كه عرض كنم كه اقماري كه موج هاي نوري را هدايت

خواهيد. حتماً زياده طلبي چه در كفر، واليت يعني سرپرستي رشد، ـ بنابر بحثي را كه قبالً  شما قدرت اقتصادي مي
سرجاي خودش گفتيم ـ تعلق فاعلي به فاعل باالتر كه فاعليت كند در توسعه فاعليتش، در نياز فردي، نياز عمومي و 

نياز كلمه توحيد، جريان توسعه نيازها را شما حتماً داريد و جريان توسعه ارضاء و فاعليت را هم داريد و اين  جمعي،
آيد  خواهد. خوب فلسفه نظام واليت كه تمام شد. من بذهنم مي خواهد، هم مسلم مي توسعه تأثير مادي را هم كافر مي

  كه از اول نظام اصطالحات.
ه حضرت عالي توضيح داديد بصورت تطبيقي و مثالي رعايت فرموديد و بعضي را رعايت س: اوصاف را در مراحلي ك

خواستم سوال كنم با توجه بود يا همين جوري براي توضيح اوصاف را آورديد مثالً در تبيين فلسفه  نفرموديد حاال مي
شود اين را بگوي بقيه اش هم  يربط كه مثال ارزش سوقيه را زديد سه وصف عرف عقال را آورديد حاال مثالً اينجا م

  بياوريم ديگر؟
آيد بعضي از آنها را كه نمونه عرض كردم اگر جلسه  توانيم بياوريم نهايت اينكه من بذهنم مي ج: بله، در همه اش مي

شود و مثالً ما حرص  توانيد خودشان اين تطبيق را بكنند، ديگر در اين صورت لزومي ندارد و اال مي جوري هست كه مي
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» الثاقلتم الي االرض«كنيم مثالهايش را بزنيم كه دائم افزايي در شرع نسبت به تلعق به ماده بد هست  را كه عرض مي
آيد در اينجا، يعني اينجا  ، مسائل ارزشي مي»هل انبئكم به اخسرين اعماال الذين ضلّ سعيهم في الحيات الدنيا«هست. 

شود  شود اخالق، مي شود ارزش ديگر، مي چيز باالتري كه االن نيست، اين مي ديگر دائم افزايي نياز و ارضاء، نياز به يك
احكام اخالقي اقتصاد اسالم و كفر را روبروي هم ديگر گذاشت و بعد واليت، سرپرستي رشد براي رسيدن به اين اخالق 

را كه قبالً گفته بوديم در به اصطالح خوب يا حميده يا رسيدن به اخالق بد يا رذيله، ذكر كرد. پيدايش طلب و آنچه 
شود. مرز  كند در پيدايش به اصطالح اينكه مرز آخرش هم مشخص مي ربط، تعلق و فاعليت، همه اين كمال پيدا مي

شود امور ارزشي. آنوقت سه تا بحث وحدت و كثرت و زمان و مكان، اختيار و آگاهي بايد ديگر بعد  آخرش آخرش مي
شود بهر حال ميشود اينها را تطبيق  ود كه بحثش از اول اصطالحات پايه شروع ميدر خود همين نظام واليت بحث بش

كنم، بقيه را هم خودتان حل  كرد، هم ديگر اينها را ارجاع داد گفت كه من چندتايش را، چند تا مسئله اش را حل مي
مه را يكي يكي به اصطالح شود هم همين جا بگوئيم كه ما تقصيالً ه كنيد، اگر نشد من باز در خدمتتان هستم، مي

  زنيم براي تان. مثال مي
س: البته آن شاخصه هايي كه در همه مراتب بايد لحاظ بشود در تطبيق به مصداق اگر بيان بشود ابتدائاً كه ما مثالً 

ن باز آوريم چو سنجيم صرفاً يا اينكه احكام را در سه دسته ارزشي، توصيفي، تكليفي مي االن داريم نسبت به احكام مي
  زنيد. نمودش در مثالها متفاوت هست االن مثالً اخالق حرص را مثال مي

گوئيد موضوعًا، موضوعش رشد هست، هرچند حتماً نظام توزيع ثروت، را هم  ج: بله در آنجايي كه معني واليت را مي
ريدش ولكن موضوع اصلي توانيد بب زند، هرچند در يعني توي احكام و توصيف هم مي دارد، يعني در توازن هم حرف مي

  واليت چه چيزي هست؟ سرپرستي رفتن از يك مرحله به مرحله آخر، توسعه نيازهاست.
  س: يعني احكام توسعه نيازها را ما در اينجا مد نظر داريم ديگر؟

  ج: اول بايد ارزشهايش را بگوئيم اگر توسعه شد، بخالف اينكه اگر صرف ربط بود.
  توصيفي س: يعني احكام ارزشي، احكام

آييد، بعد ممكن است همه، خود رود اول سراغ اخالق، سراغ حليت و حرمت اول مي ج: بله، صرف ربط اگر باشد، نمي
ارزشها را هم بشود در اصالت ربط هم گفت، ولي با حفظ اينكه تقدم با چه چيزي هست؟ با نفس ارتباط در مشروعيت 
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شود مثال  اينها را اگر بخواهيم مثال هم بزنيم براي كلش مي هست، نفس تكليف حاال به حضورتان كه عرض كنم كه
  زد.

  س:اگر شاخصه هايش روشن بشود.
  ج: حاال ببينيم آقاي ...

كنند كه  حجه االسالم پيروزمند: بحثي را كه در مياحثه دوستان مطرح فرمودند همين بود كه آقاي حسينيان اشاره مي
كنيم يك بحث اينكه مثالً در همين مواردي  رويم داريم چه مي ي كه داريم ميما در ، براي اينكه بفهميمم در اين روال

كنيم خوب يك بخش از توضيحات، بخش  آئيم اقتصادي معنا مي گوئيد فلسفه ربط بعد مي كه امروز فرموديد، مي
رتي دارد؟ توضيحات عمومي قضيه هست كه حاال ربط يعني چه؟ ربط چه ضرورتي دارد؟ يا تعلق يعني، تعلق چه ضرو

فاعليت يعني چه، فاعليت چه ضرورتي دارد؟ كه اختصاص به بحث اقتصاد طبيعتاً ندارد بعد كه قيد اقتصادي به آن 
گوئيد تعلق يعني مطلوبيت، خوب مطلوبيت هم تبعاً، مطلوبيت اقتصادي اينجا مورد نظر خواهد بود،  زنيد مثالً مي مي

دهد، يعني فلسفه تلعق  ر اكتفا بكنيم به آن چه كه اين واژه ها به ما ميبعد تا اينجايش مشخص هست، كه شايد ما اگ
توانيم جلو بيائيم، يعني بگوئيم كه آقا تعلق يعني ميل، ميل هم وقتي قيد اقتصادي به  در اقتصاد، تا اينجا بيشتر نمي

تعلق اقتصادي با فلسفه تعلق  شود فلسفه مثالً تعلق در اقتصاد، كه حاال باز بايد ببينيم بين شود مي آن خورده مي
  اش.آئيم بعد اضافه اقتصاد با هم فرق وجود دارد يا ندارد؟ خوب تا اينجا مي

گوئيم بايد علت بگوئيم، خود ميل به چه علت هست؟ يعني چرا ميل الهي شد،  ج: نه حتماً اين كلمه فلسفه كه مي
آورد، اسالمي شدن تعلق، مهر كربال هست، اين محال  يعني لزوماً تعلق خاص تابعي هست از آنچه كه خصوصيت را مي

هست در تناسبات كفار پيدا بشود. آب نيسان هست، آب زمزم هست، اين يعني چه در آنها پيدا بشود؟ ضدش را من 
دانم عرق فرانسوي فالن رقم هست، براي شما چه تعلقي دارد، شما ضد ارزش هست براي تان، يعني  زنم، نمي مثال مي
گوئيد عجب شيشه خوبي دارد، بروم جوري كه آلوده نشود، نجس نشود لباس من،  شيشه اش را پيدا كنيد، مياگر يك 

چه جوري در دستشوئي خالي اش بكنم، ده بار هم مرتب زير آب بگيرم، بزنم با يك وسواسي بگويم طاهر شد حاال، بعد 
آبليمو يا ترشي كرد يا سركه كرد. اينكه جناب  شود مثالً در آن فرض كنيد بگويم شيشه اش خوب شيشه ايي هست مي

كنيد براي آشاميدن، نسبت به ظرفش براي كارآمدي يك چيز ديگر، اين  عالي يك ذره احساس ميل نسبت به عرق نمي
  گوئيد. يعني چه؟ يعني همينكه مي
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  شود؟ س: يعني علتش اينجا تحليل مي
چيزي هست كه حاكم هست بر تلعق ها، اوالً تعلق وجود س: يعني شما علت، نه تلعق بودن علت نيست، علتش آن 

شود نفي كرد؟ چرا نفي  شود نفي تلعق كرد مطلقاً؟ چرا نمي دارد، هم آثاراً، هم موضوعاً، هم موضوعاتش، ثانيا آيا مي
تعلق شود، نفي كرد، اعم از اينكه اقتصاد اسالمي باشد يا الحادي، خود  شود كرد؟ تلعق مطلقا نمي تعلق خاص نمي
شود، قيمت  شود، قيمت ول مي شود؟ خوب ارزش ول مي شود نفي كرد، اگر نفي كنيم مگر چطور مي اقتصادي را نمي

شود. حاال من اينجا را  شود. تعلق را صفر بكنيد، به اثر، هم در اقتصاد اسالمي، هم در اقتصاد الحادي، صفر مي صفر مي
تان در اين دانم برنامه دانم كه من تذكر بدهم يك چيز را هم شما نمي يدر عين حالي كه شأن آقايان را اجلّ از اين م

داريم كه  گوئيد ما دوست مي خواهيد بكنيد؟ يك وقت مي بحث چه جوري هست، نرمش و ورزشش را چه جوري مي
اوت نيست زنيم، اوت هست،  زنيم، گل مي بنشينيم قسمت صنّ بازي كردن تو را تماشا كنيم، اين بد نيست. فوتبال مي

گوئيد  گوئيم شد!! اين يك رقم هست، يك رقم اينكه مي گوئيم نشد، گاهي مي كشيم، گاهي مي هرچند گاهي هورا مي
گوئيم براي چه چيزي و  خواهيم تو تطبيق بكني تطبيق تو نكن، مي خواهيم بيائيم داخل گود، نمي ما خودمان هم مي

يم تمرين بكنيم، اشاره بكن، يك دانه اش را حداكثر مثال بزن، بيشتر خواه گوئيد نه مي اجازه بدهيد تطبيق بكنم؟ مي
تا يك خانه، نه اينكه توي همه اش يكي  ٢٧خواهيم مثال بزني، يك دانه اش را مثال بزن يعني از  يك دانه اش نمي

مان خدا، يك زنم، آنجوري كه باري من خيلي راحتر هست، شاخصه به ا يك مثال بزن، روي چشم من برايتان مثال مي
ماند  رويم جلو تا آنوقت ديگر معنايش اين نست كه ديگر بعدش براي شما فقط حركت كمي باقي مي دانه يك دانه مي

گذاريم!! حاال بر  خواهيم، آن را هم ما روي سر مي گوئيد حركت كمي اش را همي نمي نه كيفي، يك وقتي هست مي
د، روي آن مباحثه داشته باشيد براي پياده كردن روش تحقيق، خودتان گرديم شما اگر بخواهيد، در كاري ورزيده بشوي

شود؟ اگر  صاحب نظر بشويد، يعني چه؟ يعني بعدش نگوئيد كه آقا جدول دومي را حاال لطفاً حاال در اين چه چيزي مي
  بخواهيد آن يك جور هست من در عين حال هر روشي را كه تأئيد كنيد، همان را مطيع هستم.

خواهيم ببينيم كه يعني اوالً اين  كردم كه ما مي آقا حسينيان همين بود و بنده هم داشتم همين را عرض مي س: سوال
شود، طبيعتاً تا يكبار  دوره از بحث طبعاً از يك جهت كه براي ما ارزش دارد همين كه شيوه بكارگيري مشخص مي

  حداقل بكار گرفته نشود هم
  ج: عيبي ندارد.
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شوند براي دوستان كه بتوانند تكرار كنند، يعني خودش تا آخر هم تطبيق بشود يك  ريني ميس: بصورت نسبي تم
  دور.

گوئيد يك دانه اش مشروع تطبيق كن، بقيه را اشاره كن  شود، سطح تطبيق را معين كنيد، گاهي مي ج: تطبيق كه مي
  و رد شو،

كنيم، بنابراين ايده كل مسئله كه انگيزه عمومي كنم حاال اشاره يا مشروحش را حاال بايد مشخص  س: حاال عرض مي
اين هست كه دوستان خودشان نسبت به روش مسلط بشوند، منتهي در قالب اينكه يكبار تطبيق بشود ببيند اين چه 

دهيم سوال اين بود كه  جوري قابليت تطبيق دارد و چقدر كارائي دارد؟ اما نسبت به خود كاريي كه االن داريم انجام مي
نظر روشي برنامه مان اين بوده كه اين مفاهيم را فرض بگيريم درست هست، قيد اقتصادي به آن بزنيم معنا كنيم. از 

زنيم  گوئيم تعلق. تلعق، يعني مطلوبيت، قيد اقتصادي به آن مي حاال سوال اين بود كه ما آمديم قيد اقتصادي زديم، مي
ج به مثال هم ندارد، احتياج به چيز ديگر هم ندارد، از يك زاويه كه شود، مثالً مطلوبيت هاي اقتصادي اصالً احتيا مي

نگاه كنيم اين معناي واژه فلسفه تعلق در اقتصاد انجام گرفت، يعني چيزي بيشتر از اين، اين واژه به قيد اقتصادي به ما 
  دهد. نمي

  ج: يعني الزم نداريم در حقيقت بيشتر از اين
دهد، شايد ما الزم داشته باشيم خيلي چيزها را، ولي اين خيلي چيزها  به من نمي س: يعني روش چيز بيشتري از اين

  خواهم عرض كنم دهد يعني مي را اين روش به ما نمي
ج: يعني به عبارت ديگر اين زيربخش اين عنوان. بنابر ترجمه اين عنوان به عناوين اقتصادي با قيد اقتصاد يك حرف 

ا را زير بخش هست يك حرف آخر هست، به حضورتان كه عرض كنم و بعد، كه هست، اشاره كردن اينكه چه چيزه
كنم در بخش بعدي كه زيرساخت هم هست، آنها  رسد اينكه آيا اينهائي كه من اشاره هم مي حاال اينها را من بذهنم مي

  كارايي هست، نيست چه جوري؟
ببينيم يكبار به يك معنا هم بكارگيري اش امتحان خواهيم خودمان را مقيد كنيم به روش كه  س: بله يعني ما اگر مي

فرمائيد، داريد از يك واژه ها و تقسيمات  خود روش هم شده باشد، يعني عمالً شما وقتي بيش از اين داريد بيان مي
 گردانم، موضوعاً، گوئيد كه آقا اين در سطح خرد، كالن، توسعه اين واژه را من مي كنيد، يعني مي ديگر استفاده مي

  زنيد . آوريد فقط مثالش را مي گويم گاهي اينها را هم اسمش رامي آوريد و گاهي هم نمي موضوعات و آثارش را مي
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خواهي بكاربگيري اينها را نگو، آنها را هم  گويد اگر روش را مي ج: خوب ايشان دگير نجات داد گفت اصالً اينها را نگو مي
  كنم!! گيريم، نقدش مي كه گفتيم پس مي

  توي جلسه هم كه صحبت بود متفق بودند دوستان روي اينكه حتماً اينها را الزم داريم.س: 
  آيد؟ خيلي خوب  ج: ولي اينجا نداريم، ببينيم اينجا چه چيزي بدست مي

 و صلي اهللا عليه و آل محمد.



  بسمه تعالي
 دوره دوم -تطبيق روش تحقيق در اقتصاد 

  ١٤جلسه 
٦/٨/١٣٧٨ 

   ١٤، ج ٠٤١٢ -  ٣٦٠١كد بايگاني: 
ا يك اموري را در باب اقتصاد بيان كرديم كه رسيد به فلسفه نظام واليت. آيا حجت االسالم والمسلمين حسيني: حاال م

توانيم بگوئيم فلسفه دارد نظام واليت اقتصادي؟ فلسفه، علت، يعني فلسفه مضاف هست، فلسفه موضوعي هست.  مي
اش هم، به صورت نظام علت نظام واليت اقتصادي. به چه علت بايد اقتصاد اوالً تحت سرپرستي باشد؟ ثانياً سرپرستي

خواهد؟  خواهد؟ يعني چه واليت نمي شود بگوئيم اقتصاد الهي، واليت نمي انجام بگيرد؟ نظام واليت اقتصاد الهي، نمي
يعني بگوئيم اختيارات فرد كافي هست. كما هو الحق در رساله، شما تسلط داريد بر مال، اگر حالل تأمين شده باشد، 

چه؟ يعني در چارچوبه كافي هست، يعني مخالفت قطعيه نكن، بقيه اش آزاد هست. يعني در مال تسلط داريد. يعني 
واليت انسان بر مال از نظر شرع، از نظر خدا، اينكه تصرفات باطل در مال نكن، اكل و ايكال مال بصورت فاسد نكن. مال 

صورت حرام، مالي را انتقال بدهد به غير. بديگران نخوران به باطل يعني چه؟ يعني بابا يك جور معامله نكن كه معامله ب
شود به آن مال، مال حرام بدستش بيايد. شرايط معامله را رعايت  شود نسبت به مال، مسلط مي تا ديگري كه تسليط مي

بكن تا انتقال مال به غير چه جوري باشد؟ حالل باشد. خودت هم همين طور، شرايط معامله را درست رعايت كن تا 
شود به يك نفر  به خودت هم حالل باشد. در عقود كه بهرحال يك ثمن و مثمني داريد، يك مال منتقل ميانتقال مال 

شود به شما، اگر رعايت حدود شرعي را نكنيد، هم او در مالي  و يك چيز ديگري هم در قبالش و ما به ازائش منتقل مي
شويد. بگوئيم واليت بر كيفيت ارتباط  ي به حرام ميكنيد، مبتال كند، هم شما در مالي را كه مصرف مي را كه مصرف مي

در تسليط مال هست و والسالم، نه در موضوع، يعني چه؟ يعني اگر كيف معامله را درست انجام داديد، ديگر حاال 
خواهيد پالستيك، بله اعيان نجس را آنهايي را كه (معامله)  خواهيد پنبه، مي خواهيد پشم فروخته باشيد، مي مي

عاً، معامله كردنش حرام هست آنها را معامله نكن. اگر جنسي كه صحيح هست خريد و فروشش، واليت بر كيف موضو
معامله هست نه بر موضوع معامله، موضوع واليت نحوه ارتباط هست، نه اينكه موضوع واليت شئي هست، كه داريد 
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بخرم ياگليم بخرم يا نمد بخرم يا زيلو بخرم،  فروشيد، باشد. من قالي بخرم يا موكت بخرم يا جاجيم خريد يا مي مي
گويد آنها را كه شرع صحبتي ندارد كه، شما معامله ات، شرايطش، شرائط صحيح باشد، يعني اين را شارع وسيله  مي

گويد اگر مال حرام به شما منتقل شد، لباسش نماز ندارد، اگر  داند. مي حليت و حليت را بستر چه چيزي؟ كمال مي
تقل شد چطور؟ نماز دارد، اگر چطور؟ اگر ابريشمي نباشد. خوب پس يك موضوعاتي كه دخيل در مصلحت حالل من

عباد بوده، حرمتش، حليتش، استحبابش، اينها را علي حده گفتند. اباحه اش هم گفتند. گفتند با لباس ابريشمي 
گفتند طال مرد نپوشد، پوشيدنش هم حرام توان نماز بخواني، ولي خريدش عيبي ندارد، پوشيدنش هم عيبي ندارد.  نمي

گويند تفريط مصلحت از عباد نشده  هست. ولي ابريشم را نگفتند، اصل پوشيدنش حرام هست، گفتند نماز ندارد. مي
است، موضوعاتي كه حرام بوده، حالل بوده، مستحب بوده، مكروه بوده در بهره وري از مطامع مادي چطور شده؟ بيان 

امله هم اساس هست در حليت. اگر غرض شما موضوعات هست، خب موضوعات دسته بندي آن شده هست. كيف مع
شود برد، فروخت اال به يك شرائط خاصي. اگر غرضتان  شده گفته شده هست. گفته شده كه اعيان نجس مثالً نمي

بيان شده  كيفيات هم هست كه اساسي در حليت و حرمت و حقوق و حدود، اين كيف معامله هست، كيف معامله
هست. معناي واليت اقتصادي اسالمي خداي متعال از طريق نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله و سلم، بيان احكام اقتصادي 

  هست كه در رساله عمليه وجود دارد. ديگر واليت بصورت اجتماعي ندارد.
ايي كه شارع بيان كرده هاين سرپرستي يعني چه؟ بلكه صحيح هست كه كسي بگويد، اختيار در محدوده و چهارچوب

است كسي حق ندارد آن را اختيار دست بگذارد. خداي متعال واليتش را براي رشد معين كرده است، ديگر كسي حق 
بعد نسبت بدهد به خداي متعال. حاال اين را يك مقدار كمي عميقترش هم » يكتبون بايديهم«ندارد، يك چيزي را 

باب توحيد است بسيار پيچيده، از قبيل برهان فرجه. يعني فرق گذاشتن بين  كنيم. يك رواياتي، يك دالئلي در مي
كند، باز الزم  كند، يعني كيفيت و هستي پيدا مي وصف و موصوف كه هر كدامش علي حده باز وجود و ماهيت پيدا مي

ينها فهمش در آخر الزمان واقع شود، ا آورد، حد گذاشتن، الي النهايه. ما اخباري را داريم، رواياتي را داريم، گفته مي مي
شود، پيچيدگي هايي دارد، در پاسخ به شبهات كالمي. آنجا گفتند براي عموم هم نبوده است، اخباري داريم كه  مي

خورد، آنهم داريم، ما يك اخباري نداريم كه اينها ولو اشعار داشته باشد غير مستقيم، به اينكه  براي مجتهدين بدرد مي
آيد بصورت جامعه. ما هستيم و ما انزل اهللا و همين كه هست، از اين واليت فرد در  ده ايي هم بعداً مينحوه واليت پيچي

ايي كه حليت و حرمت بيان شده است، اين واليت آزاد هست، مطلق هست. ديگر نظام واليتي نداريم. كه چهارچوبه



 ···········································································································································································  ٢١١ 

  

براين واليت الهي از طريق به حضورتان كه عرض كنم نظام بيايد حكومت بكند، اختيار را سلب بكند، يا توسعه بدهد. بنا
كه احكام فردي، احكام اقتصادي كه در رساله عمليه هست، احكام تكليفي، اعمال شده است. حداكثري كه شما در باب 

عل نظام بتوانيد صحبتي بفرمائيد و اثبات بكنيد از آيات كه اشعار دارد، مثل واعد و امستطتم من قوه و نظيرش َلم يج
اش، بتوانيد اثبات نظام واليت سياسي بكنيد براي مسلمين. واليت اقتصادي اهللا للكافرين علي المسلمين سبيالً، نفي

  براي چه؟ واليت سياسي الزم هست خيلي خوب، قبول واليت اقتصاد ديگر چرا؟
  حجه االسالم حسينيان: تا محدوده

  ج: چه چيزي؟
  گويند. م، عون ظلمه را مثالً ميس: اگر يك نخي را هم كمك كنند به ظل

  ج: بله عون ظلمه هم ممنوع باشد، قبول هست.
  پوشاند به يك نسبتي؟ س: واليت اقتصادي را مي

گويد مجري باشيد،  ج: ولكن صحبت از درباره اينكه يك نظامي بسازيد كه آن نظام، نظام سرپرستي باشد، حوزه مي
ت به چه چيزي، نسبت به فقه اقتصادي موجود، حقوق اقتصادي كه در يعني محاكمتان، دستگاهتان مجري باشند، نسب

فقه گفته شده، است. پيدايش حق چه جوري هست؟ يا حواله هست يا مزارعه يا مضاربه يا بيع يا اجاره هست يا چه 
ن اگر شما شود، اي گويند اين را مواظب باشيد انجام بدهيد، كمال پيدا مي هست، اين عقودي كه ذكر شده در شرع، مي

شود،  سوزد، حاكم وظيفه اش اينكه، اينها را پياده كند، كمال پيدا مي دلتان براي كمال عباد نسبت به عالم آخرت مي
آيد. اگر كسي هم واليت سياسي را هم سر جاي خودش اثبات بكند علي كالم فيه در نظر  چيز ديگري از شرع در نمي

عني دخالت در اموال و اعراض نكنيد!! حاال خوف ايشان را از همين جا گويند ديگر واليت اقتصادي، ي آقايان، مي
كنيم شما ـ  گرديم. فرض مي كنيم بعد بر مي كنيم، ضدش را، زود ضدش فرض مي خدمتتان عرض كنم. ما فرض مي

در حدود سالم عليكم و رحمه اهللا ـ اجازه داديد واليت در اموال بشود، و نسبتش را هم به شرع تمام كرديد. يعني 
گوئيد عين همين قابليت  ارتباطات چه كار كرديد؟ توانستيد زياده و نقصان بوجود بياوريد. به چه دليل منطقي مي

جريان در اعراض ندارد؟ شما اگر آمديد به داليلي نظام واليتي را تمام كرديد در اموال، و توانستيد حدي را در كيفيت 
يد شرطي را يا كم بكنيد يا اضافه بكنيد، يعني به عبارت ديگر توانستيد عقود و ارتباط يا باال ببريد، يا پائين بياور

ايقاعات را متأثر كنيد، يعني شما ابتدائاً قبل از اينكه بيائيد زودي بگوئيد كه حاال معناي واليت، نظام واليت اقتصادي 
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استداللي هست، پايه كارتان اسالمي چه چيزي هست؟ چون آن قبلي ها مقدمه بود، اين وسط بخش به اصطالح، 
شود. اينجا اساس كارتان اينجاست. هرچند  تاي سوم مي ٩هست بعدش ديگر، روبناي بكارگيريش در قسمت پائين، در 

آنجا حدود گفته شده نه اينكه حدودي نبود، ولكن اينجاهست كه حكم به اصطالح موضوعي شما در پايه قوي ترين 
  قسمتش هست.
كه شما اگر شرع اينجوري شد كه نه در تطبيق، در خود استنباط هم آمد در نفس حدود روابط، گويند  خب آقايان مي

كنيم، در اموال، هيچ دليلي ندارد  كنيم شرطي را اضافه مي حضور پيدا كرديد، كم و زياد كرديد، گفتيد شرطي را كم مي
خواهد كه  و اعراض و اموال هم آمد، دليل مي كه در اعراض نيايد و هيچ دليلي ندارد كه در دماء نيايد. اگر در دماء

گويند اين معنايش اين هست كه خاتميت دين را شما از بين  آيد. بقول بعضي مي بتوانيد بگوئيد كه در عبادات نمي
شويد به اصطالح آنها كه اهواء را  كنيد به اصطالح، منفعل از كفار نمي بريد. نهايت شما يك حدودي را رعايت مي مي
شويد به چه چيزي؟ به اينكه فكر كنيد و دين را از يك مرتبه  شويد، ولي تسليم مي اهند، تسليم به اهواء نميخو مي

گويند استنباط و اجتهاد نيست. صورت مسئله، صورت اشكال. اما اگر بگوئيد حاال  ببريد به مرتبه ديگر. اين را مي
يد موضوعي هست براي قدرت اجراء، جزء مقدمات عقليه گو توانيد دست بزنيد مي حداكثر، واليت سياسي را شما مي

اجراي احكام هست، ولي اين را توي احكام ديگر نياوريد، در اقتصاد كه آورديد، خب به چه دليل كه توي اعراض و 
اض، رابطه به اصطالح نواميس نتوانيد بياوريد، آنجا هم كه آورديد به چه دليل كه در دماء نياوريد، مجموعه دماء و اعر

گوئيد در اينها آورديد به چه دليل كه توي عبادات نياوريد؟  اموال روي هم احكام اجتماعي، كه حق و باطل هست مي
در عبادات آورديد، مگر دين چه چيزي دارد؟ بعدش معارف و احكام، اخالق را شما آورديد؟ موضوع قرار داديد يك چيز 

  به دين نيست. اين اشكال هست. بشري آورديد، مستمسك تان دين هست، تسليم بودن
دانند  كند، چه تالزمي دارد، يعني آنها فوقش واليت اقتصادي را به معناي تعيين حدود اجتماعي مي س: تالزم پبدا نمي

  كند.  از نظر اقتصادي، چون معموالً در موضوع آمده ديگر، تخلف پيدا نمي
گوئيد شما يك وقتي  گوئيد، مي ن مطلب دقيقاً همين هست ميدهيد، مهمتري ج: نه!! داريد شما حدود حكم را تغيير مي

كرد احمدآقا نسبت به امام،  گوئيد من در حكم شناسي فقه سنتي هستم، در موضوع شناسي، پويايي، اين را نقل مي مي
هستم، در  كرد كه امام فرمودند من در حكم شناسي سنتي ما اين را نشنيديم جائي از امام، ولي اين نقل را احمدآقا مي

شود  موضوع شناسي پويايي يعني پاسخگو به مسائل مستحدثه هستم براساس چه چيزي؟ فقه سنتي. اين معنايش مي
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گوئيد نه اين درست نيست و بايد به اصطالح واليتش دست مسلمين باشد و بايد باالتر برود كار،  ديگر. حاال شما مي
  كنيم ما.  بسيار خب حاال دقت مي

كنيم واليت سياسي را، از مجموعه  آئيم بهرحال جوري درست مي يد احكام بدست آوردن قدرت ميگوئ يك وقت مي
شود يك همچين چيزي را به اصطالح نسبت داد به خدا من باب مقدمات عقليه قدرت اعمال  آوريد مي دالئلي كه مي

داند، نه  م و قدرت را شرط تكليف ميگوئيم حكومت بايد مرتباً قدرتش زياد بشود، مقدمات عقل هم، عل دستور خدا، مي
گويد مقدمه سببيه  شود، عقل مي گويد اگر نباشد، نمي من باب تنفيذ فقيه، من باب مقدمات سببيه عقليه كه عقل مي

گويم درست  هر فعلي قدرت نسبت به همان فعل هست. مقدمات جريان احكام را شما بگيريد داشتن قدرت است، مي
يدا كند، باز درست هست. پس نظام واليت سياسي، اسالم دارد؟ درست هست. ولي احكام را هست. اين قدرت توسعه پ

خواهيد همين احكام باشد و تركيبش بكنيد در تركيبات جديد، كه اين بحث نظام واليت  كنيد؟ احكام مي چكارشان مي
ربوط به اسالم، كه در خود حكم، گويد، احكام حكومتي اقتصادي م گويد. نظام واليت اقتصادي مي اقتصادي آن را نمي

گويد برو علم اصولش را بساز، تا چكار كنيم؟ تا حكم را بدست بياوريد. خب حاال شما  صاحب اسالم حضور دارد. مي
كنم كه در  گوئيد به حضورتان كه عرض كنم حكم هم من يك جور برخورد به آيات و روايات مي گوئيد چه؟ مي مي

ياد بشود، آنهم تحت واليت بيايد؟ يعني حدود احكام متناسب با شرائط زمان تغيير پيدا مجموع، حدود احكام كنم و ز
  كند؟

كند، حدود موضوع هم اگر مخالفت قطعي، با  كند، بلكه حدود موضوع تغيير پيدا مي س: حدود احكام تغيير پيدا نمي
  گيرند توي اين قضيه. احكام نداشته باشد آقايان اشكالي نمي

  حكم تغيير نكند؟ج: چرا حدود 
  س: حدود حكم همان چيزي كه شارع بيان كرده است؟

  ج: خوب سوال همين هست.
  س: يعني روايت هست.

گذارم آن كساني هم كه  گويد قرآن را من كنار مي كند كه شكي ندارد، منبع، كسي نمي ج: نه منابع تغيير نمي
خواهد قرائت مادي بكند از قرآن،  ريم، كسي هم كه ميگذا گويند قرآن را كنار مي خواهند تقسير برأي كنند نمي مي

گذارم،  خواهد قرائت مادي هم بكند از قرآن نيم گويد قرآن را كنار مي گذارم. كسي هم كه مي گويد قرآن را كنار مي نمي
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را كنار  خواهد بگويد منبع گذارم، كسي كه نمي گويد قرآن را كنار مي خواهد قرائت عقلي هم بكند نمي كسي هم كه مي
خواهد كم و زياد بشود يا نه؟  گذارم، سوال اينكه آيا شرط، اضافه و كم شدن در به اصطالح حكم به صحت، اين مي مي

گوئيد واليت در  خواهد اضافه و كم و زياد بشود، اين واليت كه هست، واليت نسبت به چه چيزي؟ يك وقت مي اگر نمي
گوئيم نه، بايد موضوعات هم از  كنيم مي به بودن را، ما دخالت درش ميمحدوده موضوعات هست. كه مسئله در چهارچو
گوئيم، كم و زياد بشود، اين هست غرضتان؟ يا اينكه يك پله باالتر هم  چهارچوبه خارج بشود، طبق تشخيصي كه مي

ارد شديد خواهيد خود همين مطالب دخالت در يك حد هست. حد اينكه موضوع را شرع آزاد گذاشته بود، شما و مي
  كنم. گفتيد كه موضوع را من دخالت مي

  س: عرض من اينكه وادي آن، دو وادي هست.
گيرم. جنس من خريدم، جنس حاللي هست.  كنم همينجور كه از اينجا قدم اول اولش را مي ج: من با مثال عرض مي

گويد حالل  ت مصرف اين؟ ميگويم مگر حالل نيس دهد. مي خواهم وارد كنم، گمرك اجازه نمي ناخن گير خريدم، مي
هست، حاال چرا نگويم گندم، من بابا رفتم آن طرف دنيا برنج خريدم، برنج كه ديگر شرطش اين نيست كه مسلم 
ذبحش كرده باشد يا كاشته باشد. ذبح كه ندارد كه بگوئيد چرا مسلمان زبح نكرده است، برنج هست! اين برنجي كه 

گوئيد اجازه دارد بگويد نيايد، بيايد. اين واليت هست. در  داخل كشور، اينكه ميگذارند بيايد  آوردم سر مرز، نمي
محدوده اين كه من واليت بر تجارت دارم، شما وارد شديد، خب حاال اين سوال اينكه شما چرا به حضورتان عرض كنم 

ه خدا به او واليت صحيح خواهيد شرطي را اضافه و كم بكنيد بر واليت شخصي ك گيريد؟ چرا مي كه، جلو من را مي
داده است؟ از اينجا باالتر به چه دليل كه شما شرط را كم و زياد در خود عقود و ايقاعات نكنيد؟ حاال من شرط برايت 

گوئيد قانون گفته هست، اگر خواستي جنسي را بفروشي شهرداري چه كار كند؟ اجازه بدهد. پنج تا  دهم، مي تحويل مي
. غير از اين اجازات، شما كه شرط كم و زياد، اگر مديون چنين باشد، دولت چنان كند، قاضي هم اداره ديگر اجازه بدهد

كند، معنايش اين هست كه حقانيت اجتماعي را، مشروعيت اجتماعي  براساس اين مقرّره ايي كه شما داريد قضاوت مي
مقرراتي هست براي نظم و انتظامات الزم گوئيد  كنيد، مي را، از مشروعيت شرعي جدا كرديد. حاال يك وقت جدايش مي

خواهم نسبتش بدهم به دين. اينجاهست  گوئيد اين را مي گذاريم اينكه مي گذارند ما هم مي هست بگذارند، عقال مي
كند، اين  گوئيد مقررات اجتماعي خاصي كه حدود معامالت را موضوعاً و حكماً تصرف مي محل كالم! آيا اينها را كه مي
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آيد علت و  شود، يعني اينها مي خواهيد بنفسه، نسبت به شرع بدهيد. اينها كه با نظر به موضوع شناخته مي ها را مي
  بينيد، از شرع بايد چه جوري بدست بياوريد؟ بايد از متن كلمات در بياوريد. معنايش را نسبت به عينيت مي

ورم. پس يادمان نرود اگر از موضوع در بياوريد، آنها آ گوئيد از كلمات در مي حاال شما آمديد يك پا باالتر گذاشتيد مي
گويند اسمش را بگذاريد مقررات اجتماعي، مشروعيت عرفي كاري هم به شرع ندارد. ولو بنا بشود حاكم هم اجازه  مي

بدهد، تنفيذ بكنند براي اجرايش در حليت و حرمت اينها داخل نشده است، يعني اگر كسي تخلف كرد، مثالً عرض 
نم حاال رفته يكفعل حرامي انجام داده كسي را رشوه داده است، كاغذ را از توي اداره گرفته است، كاغذي كه ك مي

مربوط به شهرداري بوده، مربوط به منابع طبيعي بوده، مربوط به كجا بوده گرفته است، حاال در انتقال مالش حرمتي 
بزنند سر آن قضيه اينكه چرا رشوه داده يا چرا اين كاغذ را شود اگر هم بنا باشد كتكش  شود، مال منتقل مي واقع نمي

گرفتي يا چرا تخلف كردي، ربطي به اصل موضوع معامله ندارد. معامله چه جوري هست؟ صحيح هست. خانه خريده 
ال تواند برود داخل آن بنشيند نماز بخواند اين خانه مالكيتش، اكل و ايكالش درش نماز خواندن، ارث و غيره اشك مي

  شود.  پيدا نمي
  حجه االسالم والمسلمين رضائي: رشوه گير جزو موضوعات مفاسد محرّمه نيست.

ج: بسيار خوب، بله رشوه كار حرام كردم، اين كاغذ را گرفتم، اين كاغذ شرط صحت عقد نبود و شرعاً، شرط صحت بود 
تواند در حليت و حرمت شرعي حضور  ميخواهم خوب روشن كنم. احكام عرفي كه  عرفاً، احكام عرفي تفاوتش را مي

داشته باشد، من تخلف شرعي كردم در باب اينكه نسبت به نظام خالف كردم. در آخرت هم بناست يك روز، ده روز، هر 
سال نگه بدارند، بگويند كه آقا شما چرا نسبت به نظام اسالمي خيانت كرديد، نخير من مديون جامعه اسالمي هم 

 ٩بنا بوده ده هزار تومان بدهم به شهرداري، رد كنم، حاال من ندادم به هزار تومان ردش كردم  هستم به قيمت مثالً
  هزار تومان بدهكار هستم ولي خانه منتقل شد.

  آيد. س: حداقل در همين يك مثال جور در نمي
  حرام هست، فعل حرام كردم.خواهم خانه ام را، خانه ايي را بخرم، رشوه دادن  ج: نه در همين مثال، يادمان نرود من مي

  شود. س: چيزي منتقل نمي
ج: من تمام بكنم! فعل حرام كردم. اشتراط انتقال مال، شرعاً به اين كاغذ هست يا عرفاً؟ اشتراط شرعي اش اينكه 
متحاملين روبروي هم برسند، عقود، شرائط عقودي كه در رساله هست، اين در خود همين مثال بايستيد، يك ذره 
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خواهيد اشكال بكنيد جدي اشكال كنيد، صحبت از مصداق نيست، صحبت از نمود جريان  نرويد، هر قدر هم ميبيرون 
فرمايند  حكم در نمونه هست مثال نيست، تمثيلي نيست تنذيري نيست، تطبيقي هست، شرع، رساله آقايان مراجع مي

، بالغ باشند، رضايت داشته باشند، حتي كه شرط صحت معامله چه چيزي هست. طرفين جنس را ببينند، عاقل باشند
توانيد از يك يهودي بخريد، شرط صحت چه چيزي هست در آن عقده؟  كند، خانه را شما مي مسلم بودن را شرط نمي

گويد اگر شرط صحت شرعي اگر بهم بخورد، نماز ندارد، ولي  شود؟ مي گويم اگر شرط صحت بهم بخورد چطور مي مي
گويد تخلف از آنها حرام، در مصداق رشوه من هم همراه  في نظام اسالمي الزام كرده بود، ميتا شرط عر ١٠٠گويم  مي

شود شرعًا، اين ورقه  گويد خود رشوه از نظر شرع هم حرام هست. ولكن اين ورقه اصالً شرط معامله نمي هستم، فقيه مي
ياني يك پيرزن از يك خانه بزرگ دارد، مثل اذن مالك يا اذن كسي كه ذوي الحق باشد در اين، نيست. يك هشتم اع

حاال نخير چندين زن هم هستند يك هشتم اعياني از يك هشتم اعياني دارند، به حضورتان كه عرض كنم كه اين 
شود نماز خواند، بيك تلفن كه به خريدار بكند، بگويد رضايت من جلب نشد، من  اوراضي نيست به معامله، در آن نمي

گرديم، شرط صحت معامله  شم، چيزي هم نيست سهمش، ولي او شرط هست شرعًا، دوباره بر ميفرو سهم خودم را نمي
عرفاً چه چيزي هست؟ اينكه برويد پول شهرداري بدهيد از او چه چيزي بياوريد، كاغذ بياوريد، اين عرفا هست، از 

ائط عرفي هست استعالم از ثبت بياوريد، نوسازي هم بياوريد از كجا هم بياوريد، ده تا كاغذ عرفي بايد بياوريد، اين شر
چه بياوريد، همه اينها هست. همه اش به بن بست خورد، متعاملين روبروي هم نشسته اند، آن خريدار گفته، اصالً شما 

دهيم. همه اش را هم با رشوه بگيري، براي من  پنج سال برو اين ها را بعداً بگير. امروز معامله شرعي مان را انجام مي
گويد بعت فروختم من منزل را، او هم  ي ندارد، همه اش را هم بروي قانوني بگيري براي من فرقي ندارد. ميفرق
كند، اصالً عمارت  كند مالك هست. همه تصرفات مالكانه را هم مي رود تصرف مي گويد اشتريت، اين هم ثمن آن. مي مي

  سازد.كند و جور ديگري ميرا خراب مي
  از نظر حكومت باطل باشد.آقاي ديندار: ولو 

  ج: از نظر عرف
  س: از نظر حكومت

گويد مقرّرات  ج: عرف يعني حكومت، عرف يعني حكومت در اينجا، هرجا كلمه عرف را بكار بردم، يعني حكومت مي
عرفي يا مشروعيت اجتماعي مشروعيت اجتماعي، يك مشروعيتي هست علي حده كه آقايان اين اسم را از قبل هم 
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گويند مطلوبيت عقالئي داشتند،  گويند مشروعيت عقالئي، مشروعيت عندالشاعر علي حده است، مي به آن ميداشتند 
توانند بگويند كه اين مطلوب هست، يعني قيمت  شرط هست، ولي مشروعيت عقالئي داشتن شرط نيست. عقال مي

طلوبيت ندارد. يك چيزي هست كه ارزشي، توانند بگويند م دارد، بنابراين بيع سفهي نيست ديگر ـ عقالئي ـ عقال مي
شد معامله كرد، معامله  دهد. اگر مطلوبيت عقالئي اش اشكال داشت، شرعاً هم نمي بهائي، كسي پول براي آن نمي

گويند به حضورتان كه عرض كنم  شود سفهي. يك چيزي كه مطلوبيت هم ندارد از نظر عقالء، ارزشي ندارد، اين مي مي
گوئيد مطلوبيت دارد، خانه هست، عقالء احتياج به خانه را هم قبول دارند. زمين  ه كرد شرعاً. ولي ميشود معامل كه نمي

است، براي خانه ساختن هست. اما مشروعيت، شرعي اش كافياست . مشروعيت، يعني شروط كيفيت انتقال مال، 
ه، چيزي كه متناسب با چه گويند شرائطش خصوصياتش بدست شرع هست، شرع هم به واليت الهي معين كرد مي

چيزي باشد؟ با كمال شما باشد، با سعادت شما باشد، با آخرت شما باشد. اين مال منتقل شد، آثار وضعي و تكليفي 
گرديم رشوه، داده است، فعل حرام كرده است، البته در اينكه آيا  مال چه كسي هست؟ شرع. پس بنابراين دوباره بر مي

ود يا نه؟ محل كالم هست اگر با شما با كس ديگري مخاصمه داشته باشيد و حق شرعي ش اين اطالق را شاملش مي
بين شما دو تا باشد، اطالق رشوه به آن صحيح هست، در جائي كه مقررات عرفي هست آقايان كلمه دفع شرّ را بكار 

گوييد مصلحت  لي آخر ميگويند اصل جعل اين حكم، معلوم نيست صحتش. حاال بيائي به زور و ضرب و ا برند، مي مي
زنيد تا يكي بند بشود، وقتي بند  تا گره به آن مي ١٠٠مسلمين هست، مصلحت نظام هست، مصلحت اسالم هست، 

  گويد خيلي خوب، حاال شد مشروعيت عرفيه، چه كار دارد به اصل معامله، اصل معامله صحيح هست. شد، مي
دقت كنيد، پدر واليت بر فرزند دارد. اگر نفي و نهي كرد فرزند را از  برم براي اينكه خوب حاال از اينجا باالتر من مي

گويد  خواهد برود سفر، سفر هم سفر كربال هست، پدر مي شود. مي كاري، به حضورتان كه عرض كنم آن كار حرام مي
د، سفر حرام، شو خواهد پهلويم باشي. سفر كرباليش مي پسرم راضي نيستم بروي، من مريض هست. حاال ندارم دلم مي

گويند اذن پدر در  بايد نماز جمع بخواند. پدر گفت پسر راضي نيستم پسر اين خانه را بخري، پسر رفت خريد. مي
شود، پسر فعل حرام كرد، چون فعل حرامش را بعداً چطور هست؟  كند، مال منتقل مي صحت خود معامله دخالتي نمي

خواند، هيچ عيبي ندارد،  رود در خانه نماز مي ت. معامله، بعد ميخورد، يك تكليفي را خالف كرده اس علي حده مي
گويند دخالت در حدود معامالت يعني دخالت در موضوع حكم، موضوع كلي حكم، نه  كند، مي تصرفات مالكانه مي

موضوع معامله، موضوع معامله چه چيزي هست؟ خانه يا زمين هست، موضوع حكم چه چيزي هست؟ كيف معامله 
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گويند موضوع ه حكم آمده روي آن گفته است كه اينجور معامله صحيح هست، آنجور معامله باطل هست. مياست، ك
حكم را كه شارع بايد تعريف بكند، هرچه دخيل باشد در اينكه حليت يا حرمت بيايد روي آن، همه را ديده است و 

و كم كردن نسبت به حدودش، اال اينكه  حكم را صادر كرده است. موضوع كلي حكم خارج از دست عباد هست، اضافه
آيد كه اين شرط  گويد بر مي بيند، استدالل، مستنداً از خود روايات و آيات مي آيد روايات و آيات را مي يك فقيهي، مي

كه در اينجا فالن مجتهد كرده است، اين شرط احتياطي هست يا اين شرط احتياطي، شرط احتياط وجوب هست يا 
گويد نخير، اين به اصطالح خالف كرده است كه شرط را احتياطي بيان  دهد مي هست، خود او فتوي را مياحيانًا، اقوي 

كرده است، در خود متن معامله هم نيست. پس موضوع حكم، كيف معامله هست بعضي از موضوعات البته منهي شده 
  است، ولي بقيه هم آزاد هست. 

شود الاقل  چه كار كنيد؟ جاي شارع بنشينيد!! كه از نظر كالمي گفته ميخواهيد با نظام واليت اقتصاديتان  شما مي
گويند تشريع  گويند حق تشريع نبي اكرم و اهل بيت طاهرين هم ندارند. مي عده زيادي قابل توجهي از بزرگان مي

در مجموعه  مخصوص چه كسي هست خداي متعال هست، ديان الدين رب العالمين و باالتر اينكه در تقريباً متواتر،
اش، خدا ، شارع را توي همه»حلّ حاللك و حرم حرامك و اقام احكامك و دعا الي سبيلك«دهيد  زيارات، شهادت مي

كنيد. بنابراين دخالت در حدود حكم، باطل هست، اگر باطل باشد، ديگر سرپرستي تغييرش كه تغييرش به  معرفي مي
واليت مال وقتي ». يجري مجري الشمس و القمر«د كه، ثابت هست طرف رشد باشد يا به طرف نكس باشد كه ندار

گويند تغيير، به طرف تنزل نكند، تغيير به طرف رشد  هست كه در آن فرض چه چيزي بشود؟ فرض تغيير، آنوقت مي
حاال اين  بكند كه ولي الزم داشته باشد، بعد هم يك نظام الزم داشته باشيم كه آن نظام بيايد، يك كلي را واليت بكند،

  شويم. پاسخ دادن به اشكالش. بحث انشاء تعالي در جلسه آينده وارد بررسي آن مي
گوئيم فلسفه  حجت االسالم پيروزمند: البته اين را يك مقدار روشن تر با اين بحثي كه اينجا عنواني كه اينجا داريم مي

  نظام واليت، اين چه كاري دارد به فلسفه 
ن فلسفه الزم هست؟ بنابراين بيان آنچه عرض كردم: بنابراين بيان فلسفه نظام واليت اصالً خارج ج: چرا حاال آيا اصال اي

از دست ماست اوًال، نظام واليت هم، نظام واليت اجتماعي نيست، نظام واليت تشريع هست كه دست خداست. انجام 
  هم گرفته و تمام شده است.

  حكم؟ محدودش كرديد به اين؟ س: يعني چرا اين را برديد صاف سراغ واليت بر
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ج: حاال واليت بر حكم اگر در واليت بر موضوع، اگر حدود حكم عوض نشود، موضوعات تحتش عوض بشود ـ خوب 
عنايت كنيد ـ اگر گفته بشود كه عين رساله را كه عمل بكنيد، اين يعني اجراي رساله، اين اصالً نظام واليت نيست كه، 

كنم، يعني  قدرت مرتبا جلو برود، بهتر بتواند اجراء كند، عنايت داريد كه چه عرض مييك نظامي هست سياسي، آنجا 
ما ببينيد چند تا چيز داريم: يك حكم داريم كه موضوعش كيفيت روابط هست، يك، موضوع، مصداقي داريم كه 

ده تا جنس  موضوعش دست مكلف هست، هرگونه حدي را كه كم وزياد كند بگوئيد ده تا جنس جايز هست بخري،
شود، چه دخالت در اينكه چه چيزي بخر، چه چيز نخر،  جايز نيست بخري، اگر شرعاً اثبات نشده باشد، دخالت شما مي

چه دخالت در اينكه چه شرطي را اضافه كن، چه شرطي را كم كن. اينها همه از خصوصيات موضوع چه چيزي هست؟ 
در غير مكاسب محرمه هم حليت را بيان كرده است. به شما چه حكم هست. حكم مكاسب محرّمه را بيان كرده است، 

مربوط كه بگوئيد چه چيزي حرام هست، حكم شرائط حليت و حرمت را بيان كرده است به شما چه مربوط كه 
گوئيد حرام يا حالل هست. فقط اجراء، مجري، آئين نامه اجرائي، حكومت بله شما واليت اگر اثبات شد سر جاي  مي

عنايش اينكه ارتقاء قدرت دائماً بايد پيدا كنيد، عيبي ندارد براي ارتقاء قدرتان شما يك تدبيرهاي الزم هست خودش، م
  بكنيد.

س: خوب از اين موضع كه نگاه بكنيم كه مشخص هست كه ما هميشه مجري هستيم، مجري به معناي اينكه 
خواهيم  ر قبال احكام شرع قرار بدهيم، ما كه نميخواهيم احكام خودمان را، و تصميمات خودمان را در عرض يا د مي

  جاي نبي اكرم بنشينيم.
  بريد در اينكه نظام ديگري براي اقتصاد بياوريد؟  ج: سوال اينكه آيا استنباط را مي

شود حكم، يعني حاال شما ممكن هست بگوئيد نظام احكام نقص در استنباط وجود داشته يا نه، تكميل  س: آن هم مي
گوئيد اين مجموعه الف و مجموعه ب اين مجري براي اينكه اين را اجراء  باز هم شما مشرّع نخواهيد بود. ميشود،  مي

دانم  بكند خيلي امر و نهي بايد بعدش بكند، يعني تا آنجايي كه صادر نكن، وارد نكن، خيابان را از اين طرف بكش، نمي
  همه اش امر و نهي هست، قانون هست بكن و نكن هست. از اين طرف ماليات بده از آن طرف فالن كن. اينها را

  كنيد؟ كنيد يا نمي ج: اينها را منسوب به دين مي
  س: بله منسوب هم بايد بشود.
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ج: اگر نسبتش چه نحوه نسبتي هست نسبتي است به عنوان مقدمه نسبيه عقليه براي اجراء؟ يا نسبت آن را 
  بريد؟ گردانيد به در خود حكم و موضوع مي مي

گوئيد  گوئيم بحث شما مي س:اين بحث بررسي اش چه ربطي به بحث اينجا دارد، درست هست سرجاي خودش، ما مي
  يك عنوان نوشتيد فلسفه نظام واليت.

آئيم اين االن در انكار  گوئيم نظام واليت اقتصادي نداريم، اين اولش، اولين پله انكار مي كنيد، مي ج: اول انكارش مي
  است.

كنيد، انكار به معناي اينكه ما واليت بر تشريع نداريم، خب نداريم تا آخر نداريم اينكه  ار را چه جور ميس: نه انك
  ناراحتي ندارد.

كنم، شما بعد بگوئيد كه نه واليت داريم  كنم با حفظ دامنه ايي كه دارد ذكر مي ج: خوب شما ببينيد اين انكاري كه مي
گوئيم مقابل ما بايست. حاال ما فعالً داريم از اين طرف  ا بشو، بعد در ضدش را كه مييا نداريم، عيبي ندارد شما همراه م

تواند بيشتر دفاع كند از آنها بيايد ميدان دفاع بكند. تا  كنيم، طبق ارتكاز موجود جامعه اگر كسي هم مي حركت مي
هست كه بيان شد. تنظيمات سياسي واليت شرعي همان » االصل عدم الواليه في االقتصاد السالمي«تمام بكنيم كه 

  خواهيد بكنيد. مي
تواند با هم مخلوط نشود، اينكه واليت اقتصادي همان هست كه بيان شد يا نه،  خواهم بگويم اين دو بحث مي س: مي

شويم، يك حرف ديگر هست. شما اين دو تا  كنيم، مشرع مي اين يك حرف هست اينكه ما آخر كار دخالت در حكم مي
  را

  گويند اينها دخالت در چه چيزي است؟ دخالت در شرع هست.  ز نظر آقاياني كه در حوزه هستند، ميج: ا
شود  س: دخالت در شرع هست كه شما اگر نتوانيد يا ما يا هركس ديگري نتواند ثابت بكند نسبتش را به دين مي

  شود. دخالت در شرع، توانست ثابت بكند، نمي
گويند حاال اين سببيتش هم  توانيد اال من باب مقدمه سببيه عقليه كه مي اين را نمي گويند به دين، ج: نسبتش را مي
  كنيم.  شود كه انشاء تعالي بعداً صحبتش را مي چندان احراز نمي

»وصلي اهللا علي محمد و آل محمد«  




