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ــا در حال حاضر در  ــث از اين جا آغاز می کنيم که م زریب�اف: برای ورود به بح

مقطعی از تاريخ ايستاده ايم، که حدود 31 سال از انقالب اسالمی می گذرد. اين انقالب 

ــی و هدف اصلی حضرت امام خمينی )ره( وارد کردن  در ابتدای امر يک انقالب سياس

دين در عرصه ی مديريت اجتماعی بود. اين موضوع در نوع خود در قرن بيستم تحول 

ــالم و مسلمين شد.  ــاز برای اس عظيم تاريخی را ايجاد کرد و آغاز يک مقطع تمدن س

ــته در عرصه ی سياست و مديريت سياسی جامعه و حتی ايجاد  ــال گذش ما در 31 س

ــی موفق بوده ايم و می توان گفت که آن رسالت  تحوالت بين المللی در عرصه ی سياس

ــاهديم که  عظيم انقالب را تا حدود زيادی دنبال کرده ايم اما در عرصه ی اقتصادی ش

ــفانه اين اتفاق نيفتاده است. آن انتظاراتی که در عرصه ی ورود دين در عرصه ی  متأس

ــدای انقالب در مباحث اقتصاد  ــد و همين طور توقعاتی که در ابت ــاد تصور می ش اقتص

اسالمي وجود داشت به نظر می رسد که تاکنون تحقق نيافته و البته چشم انداز روشنی 

هم که تحوالت اساسی را در مسائل اقتصادی و معيشتی جامعه، بر اساس مبانی دينی 

داشته باشيم، نمی توان مشاهده کرد.

ــت که رويکردهايی که در 30 سال گذشته  ــؤال اولم از اساتيد محترم اين اس س

ــائل اقتصادی قائل می شدند، چه بوده اند و  ــبتی ميان نظام اجتماعی اسالم و مس نس

مشکل عدم تحقق اين مهم از کجا ناشی شده است؟ آيا مشکل در سطوح نظری بوده 

و در آن جا رويکردهای ضعيفی داشته ايم و يا به سطوح عملياتی اعتقاد نداشتيم و آن ها 

را به كاربرد نزديک نکرده ايم؟ 

تفاوت امام )ره( و شهید صدر

هادوی تهراني: جناب آقای زريباف بحث را کامال عينی و مصداقی آغاز کردند. 

سؤالی که ايشان مطرح می کنند اين است که آيا ما در حوزه ی اقتصاد اسالمی موفق 

بوده ايم يا خير؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد فضاهايی را که ما پشت سر گذاشته ايم، 

بازشناسی کنيم. حضرت امام )ره( به تعبير آقای زريباف با يک جنبش سياسی کارشان 

ــور اين بود که وقتی  ــاه بود. در ابتدا تص ــرنگونی رژيم ش را آغاز کردند که در واقع س

شاه سرنگون شود ما برای اداره ی جامعه مشکل زيادی نخواهيم داشت. نظر امام )ره( 

ــويم، به طريقی جامعه را اداره می کنيم.  ــن زمينه اين بود که ما وقتی مجبور ش در اي

ــهيد صدر در اين زمينه تفاوت داشت. شهيد صدر معتقد بود که  ــان با ش تئوری ايش

ــل از آن برای حکومت،  ــکيل دهيم، بايد قب ــالمی تش ما اگر می خواهيم حکومت اس

ــهيد صدر به دنبال  ــردازی کنيم و به تربيت نيرو بپردازيم. به همين دليل ش نظريه پ

»اقتصادنا« و تاسيس »حزب الدعوه« رفت که از 

نظر مبانی نظری و تربيت افراد تجهيز شويم. 

اما امام )ره( در عمل، اعتقادی به اين موضوع 

ــان اعتقاد داشت که ما بايد کار  نداشت. ايش

ــت که  را انجام دهيم و در صحنه ی عمل اس

انسان ها تربيت می شوند و نيازهای نظری نيز 

ــد. امام )ره(  در آن ضرورت ها تأمين خواهد ش

بدون اين که به معنای خاص کلمه به تربيت 

ــد، يک انقالب به راه انداختند. از  کادر بپردازن

طرف ديگر با اينکه امام )ره( يک سری مفاهيم 

ــالمی مطرح کردند، اما  راجع به حکومت اس

ــتند و ناظر به  ــيار کلی هس ــم بس آن مفاهي

جزئيات اداره ي حکومت نيستند. اين مفاهيم 

ــت که  ــع راجع به اصل اين موضوع اس در واق

اسالم، حکومتی دارد و اين حکومت يک سری 

ويژگی هايی را در حاکم طلب می کند و... . در 

چنين فضايی انقالب شکل گرفت.

ــؤالی كه برای بعضی   در اوايل انقالب س

ــور مثال در  ــه به ط ــد اين بود ك ــدا می ش پي

حوزه ي اقتصاد چه بايد كرد و ما برای اقتصاد 

چه راهنماهايی داريم؟ يکی از جواب هايی که 

در پاسخ اين سؤال شنيده مي شد اين بود که 

اگر می خواهيد بدانيد اقتصاد اسالمی چيست 

و چه بايد كرد، بايد به »مکاسب« شيخ انصاری 

مراجعه کنيد. تصور ساده ای وجود داشت که 

»مکاسب« شيخ انصاری تجلی اقتصاد اسالمی 

ــت و آن چه ما در حوزه ي اقتصاد اسالمی  اس

می خواهيم، همين است. اما بعد که مقداری 

جلوتر آمديم، با پرسش های جدی تری مواجه 

شديم که احساس شد »مکاسب« شيخ انصاری 

با حضور دکتر مسعود درخشان1، دکتر عادل پيغامی2، حجت االسالم مهدی هادوی تهرانی3 و سيد مهدی زریباف4

که عشق آسان نمود اول  ولي افتاد مشکل ها
ميزگردي* در باب اقتصاد اسالمی

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


ضميمه  ی سوره

شماره هفتم  21    

ــخ گوی چنين سؤالی باشد. يکی از مسائلي که اوايل انقالب رخ داد، اين  نمی تواند پاس

ــتم ربوی مواجه بوديم و حرمت ربا، جزء  ــتم بانکی مان با يک سيس بود که ما در سيس

مسلمات است و بنابراين ما بايد سيستم بانکی را از ربا پاک کنيم. در آن زمان تنها الگوی 

نظری برای کسانی که می خواستند اين اقدام را انجام دهند کتاب »البنک ال ربوی فی 

ــالم« تأليف شهيد صدر بود. اصل کتاب، مقاله ي شهيد صدر برای سمينار اقتصاد  االس

اسالمی در کويت بود. وقتی خواستند بانکداری ما را از ربا پاک کنند، حضرت آيت اهلل 

ــالم« با مجموعه اي از اقتصاددانان و  ــاس کتاب »البنک ال ربوی فی االس رضوانی بر اس

ــور، قانون عمليات بانکی بدون ربا را تدوين کردند. در واقع با  ــان بانکی کش کارشناس

ــتم بانکی خود را از ربا پاک کند. ــعی کرد کل سيس ــد ايران س اين کاری که انجام ش

 در کنار اين جريان که يک جريان عينی بود و در حوزه ي اقتصاد اسالمی اتفاق 

ــالمی نيز مراکز مختلفی  ــه ي اقتصاد اس ــاد، در حوزه ي تربيت نيرو و توليد انديش افت

ــالم يکی از مجموعه هايی بود که با  ــدند. دانشگاه امام صادق عليه الس ــت به کار ش دس

هدف تربيت مجتهدانی که در رشته ي اقتصاد متخصص باشند شروع به فعاليت كرد. 

دانشگاه مفيد نيز در قم با همين هدف فعاليت خود را آغاز کرد. دانشگاه علوم رضوی 

ــهيد مطهری نيز بعدها با همين انگيزه کار را آغاز کردند.  ــهد و مدرسه ی عالی ش مش

اتفاقی که افتاد اين است که ما امروز با انبوهی از ادبيات اقتصاد اسالمی مواجه هستيم 

ــان اقتصاد اسالمی ما نيز  ــفانه بخش زيادی از آن حتی برای خود کارشناس که متأس

ــکلی که وجود دارد اين است که حتی کارشناسان ما در حوزه ي  ناشناخته است. مش

ــت اطالع دقيقی ندارند و اين  ــياری که انجام شده اس ــالمی، از کارهای بس اقتصاد اس

مشکلی است كه باعث می شود ما نتوانيم از آن چيزی که وجود دارد استفاده ي بهينه 

بريم. اين تصويری بود که از فضای اقتصاد اسالمی داشتيم. البته اين نکته را عرض کنم 

که علی رغم توليد انبوهی که در حوزه ي اقتصاد اسالمی شده است، بنده معتقدم کاری 

که ما را به نتيجه ي عينی و عملی برساند، کم صورت گرفته است. اين به دليل ضعف 

ــته ايم. ما برای دست يابی به اقتصاد اسالمی،  ــت که ما در اين زمينه داش تئوريکی اس

ــالمی و بلکه دست يابی به هر حوزه ای از حوزه های علوم انسانی از  عرضه ي اقتصاد اس

ــالم، يک خأل تئوريک داريم. همچنين متأسفانه تئوری هايی که عرضه شده  منظر اس

آن طور که بايد مورد اعتنای عملی واقع نشده است و لذا ما نتوانسته ايم از فعاليت های 

انبوهي که در حوزه ي اقتصاد اسالمی شده است، بهره ي كافي را ببريم. البته اين را هم 

نبايد ناديده گرفت که در مجموع، مدت زماني که در اين حوزه فعاليت صورت گرفته، 

چيزی حدود30 سال است و باالخره در حوزه ي اقتصاد برای تثبيت و شکل گيری يک 

اقتصاد نوين، 30 سال زمان زيادی نيست. اما بايد دقت کرد که يکی از مهم ترين موانع 

ــور و مديران اجرايی و مسئوالن  ــت که بسياری از نخبگان علمی کش اين بوده و هس

سياسی کشور، باوری جدی نسبت به اقتصاد اسالمی ندارند.

زریب�اف: در ادامه ي بحثی که جناب آقای هادوی راجع به رويکردهای متنوعی 

که از ابتدای انقالب وجود داشته است اشاره فرمودند، خواهشم از جناب دکتر پيغامی 

اين است که ضمن اين که در خصوص مباحث اقتصاد اسالمی بررسی تاريخی را انجام 

می دهند، به اين سؤال آخر هم عنايت داشته باشند که اين خالء تئوريک چگونه قابل 

پر شدن است و ايشان اشکال كار را در کجا می دانند؟

چرا عقب ماندیم؟

پیغامي: نسبت به جريان تاريخي كه آيت اهلل هادوي بيان نمودند چند نكته هم 

بنده بايد حضورتان عرض كنم. جريان احياي فكر ديني، عمال از اواخر قرن نوزدهم آغاز 

شد و در قرن بيستم نيز ادامه يافت. ما در دنياي اهل تسنن شاهديم كه انديشمنداني با 

رويكردهاي مختلف در كشورهاي اسالمي مانند الجزاير، مصر، پاكستان و حتي سوريه 

به فكر پاسخ به اين سؤال افتادند كه علت عقب ماندگي مسلمين چيست؟ در يك نگاه 

ــوم تا قرن نهم تمدن شكوفايي داشتند.  ــالم و مسلمين حدودا از قرن س تاريخي، اس

ــلمانان و انديشمندان مسلمان در رخوت و  ــيزدهم به نوعي مس از قرن نهم تا قرن س

سكوت و غفلت به سر بردند؛ كه اين داليل خاص فرهنگي و سياسي خود را دارد. اما 

ــيزدهم هجري در روشنفكران ديني و نخبگان جهان اسالم نسبت به  در اوايل قرن س

اين سؤال كه علل انحطاط ما چيست، شاهد 

ــتيم؛ به ويژه وقتي وضعيت  نوعی نوزايي هس

ــورهاي اروپايي اتفاق  خود را با آن چه در كش

افتاده بود مقايسه مي كردند. با انقالب صنعتي، 

ــيده بود كه  تمدن غرب عمال به مراحلي رس

ــد. وضعيت  ــكوفايي اش تلقي مي ش دوران ش

ــيار اسفناك بود. اما  اروپا در قرن هفدهم بس

انقالب صنعتي پايه هايي را بنا گذاشته بود كه 

ــان داد  اين پايه ها در قرن نوزدهم خود را نش

و به لحاظ رشد، پيشرفت، رفاه مادي و قوت و 

قدرت حاكميت سياسي -به نحوي كه بر عليه 

كشورهاي جهان اسالم نيز باشد- استعمار و 

استثمار خود را تحميل مي كرد. در اين جا بود 

كه روشنفكران و انديشمندان اسالمي بعد از 

ــه يا چهار قرن سكوت و غفلت به اين فكر  س

افتادند كه ما چرا عقب مانده ايم؟

ــاي ديني در  ــن رويكرد نوزايي و احي اي

ــيد قطب، سيد جمال الدين  بزرگاني چون س

ــدآبادي و اقبال الهوري نيز حضور داشت.  اس

برخي از اين روشنفكران مانند شهيد مطهري، 

ــي در همه ي  ــتند؛ يعن ــرد عمومي داش رويك

ــتند.  ــاي فكري و ديني، حضور داش عرصه ه

برخي از اين انديشمندان در دنياي اهل تسنن 

ــاص اقتصادي نيز پيدا كردند.  رويكردهاي خ

در اينجا قصد ندارم رويكردهاي اقتصاددانان 

مسلمانان در دنياي اهل تسنن را دنبال كنم، 

ــت  ــهود اس اما به نوعي در تاريخ معاصر مش

ــالم  كه آن ها آغازگر اين فكر بودند كه آيا اس

ــوند  ــا خير؟ و همين طور پس ــاد دارد ي اقتص

اسالمي را براي ساير حوزه هاي شئونات بشري 

ــيع و ايران  ــد. در دنياي تش ــري دادن نيز تس

معاصر، شايد اولين توجهات نسبت به اقتصاد 

ــيد جمال الدين اسدآبادي مي بينيم.  را در س

ــروف »البنك و ما ادراك  او با آن جمله ي مع

ماالبنك« در واقع نسبت به يك پديده و نهاد 

ــابهي نسبت به  نوظهوري به نام بانك، كه مش

خود در تاريخ نداشته است، توجه خاص نشان 

ــتم و مشخصا  مي دهد. اما در اوايل قرن بيس

در تاريخ انقالب اسالمي، ما بزرگاني داريم كه 

قبل از انقالب وارد اين عرصه مي شوند و اين 

فكر را دنبال مي كنند. اشخاصي چون آيت اهلل 

مهدوي كني، آيت اهلل موسوي اردبيلي، شهيد 

ــهيد بهشتي كساني هستند كه  مطهري و ش

كالس هاي اقتصاد اسالمي برگزار می کنند و 

مباحث و سلسله گفتارهای اقتصاد اسالمي را 
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آغاز مي كنند. البته رويكرد شهيدان مطهري و بهشتي 

اين بود كه با فهم دقيقي كه از سوسياليسم، ماركسيسم 

ــروع به  ــرمايه داري ليبرال پيدا مي كنند، ش و جريان س

كار تطبيقي- تحليلي كنند و در خالل نقد مقايسه اي، 

رويكردهاي اسالمي را نيز معرفي نمايند. اين دغدغه ي 

ــالمي، در بين دانشگاهيان ايراني و اساتيدي  اقتصاد اس

ــگاه هاي خارجي مشغول به تحصيل بودند  كه در دانش

ــته است. اين جريان به اين جا منجر شد  نيز وجود داش

ــه حتي عده اي از طلبه ها و فضاليي كه در حوزه هاي  ك

علميه ي قم، درس ديني مي خواندند نيز به دانش مدرن 

ــدند. قبل از انقالب بنده تنها كسي  اقتصاد عالقه مند ش

ــم از قم برخاست كه در دانشگاه تهران  را كه مي شناس

ــي صدر است. ايشان در بين  اقتصاد بخواند، سيد موس

فضالي قم تنها كسي است كه دانش رسمي و آكادميك 

ــانس آن زمان را گرفتند. ورود  اقتصاد را خواندند و ليس

ــي صدر به حوزه ي اقتصاد، ورودي نظري بود؛  امام موس

ــان پيدا مي كنند به عنوان  اما من ورود خاصي را كه ايش

ورود عملي و تحققي نام گذاري مي كنم. وقتي ايشان وارد 

لبنان مي شوند، كاري كه در بحث احياگري تفكر شيعي 

ــت. ما از  ــه ي لبنان مي كنند، كار اقتصادي اس در جامع

شهيد صدر دقيقا نظام اقتصادي را مي بينيم كه با يك برنامه ي عملياتي بسيار مشخص 

ــالمي در عمل است.  ــوند؛ اين، اقتصاد اس ــئله ي فقر مي ش و جدي وارد مبارزه با مس

در جهان اهل تسنن سابقه هاي نظری وجود داشت. در جهان تشيع نيز با كارهايي 

ــهيد صدر و شهيد بهشتي و... انجام دادند، ظهورات نظري در  ــهيد مطهري و ش كه ش

قالب گفتارها و تأليفات پيدا شد. البته به دليل خاصي كه توضيح خواهم داد، در بين 

همه ي اين ها كتاب »اقتصادنا«ي شهيد صدر، كتابي شاخص و متفاوت از رويكردهاي 

سايرين شد. اما حركت حضرت امام )ره( از سنخ عملي كه امام موسي صدر و يا شهيد 

مطهري انجام دادند نبود. حركت امام، حركت از مقوله ي  حاكميت و مقوله ي ساختن 

بستري بود كه در آن نهادهاي مختلف اسالمي )نهادهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي( 

مي توانند بروز و ظهور پيدا كنند. يكي از بزرگواران يك بار تمثيل مي كرد و مي گفت 

ــا پول جمع كنيم و تمام بازاري هايي كه  ــا قبل از انقالب تالش فراوانی مي كرديم ت م

مي توانيم متحد كنيم تا به طور مثال يك مغازه ي مشروب فروشي كه در محله مان باز 

ــده را براي حفظ محله تعطيل كنيم. اما وقتي كه انقالب اسالمي ايران اتفاق افتاد  ش

ــان مي گفت من از خيابان شريعتي امروز و از چهار راه قدس به سمت جنوب كه  ايش

ــته شده اند و جوي هاي  ــي هايي بود كه به طور جمعي بس مي رفتم، پر از مشروب فروش

اطراف خيابان پر از شيشه هاي مشروب شكسته اي است كه در آن جا ريخته شده اند. اين 

تفاوت حركت اصالحي امام  )ره( در قالب تغيير حاكميت با حركت هاي اصالحي ديگران 

است. به نظر بنده نقش حضرت امام )ره( در فراهم كردن بستر اقامه ي اقتصاد اسالمي 

ــد كه ما پس از انقالب، در  ــت. اين مجموعه منجر به اين ش غيرقابل غفلت و انكار اس

پي اقامه ي تمدن اسالمي، پروژه اي به نام »اقتصاد اسالمي« كليد بزنيم. البته اين پروژه 

به داليل مختلفي موفق نبود. 

ــد، ما بايد تعجب  ــالمي توليد مي ش ــال، اقتصاد اس به نظر من اگر در اين 30 س

مي كرديم و اينكه توليد نشده كامال طبيعي است. مگر امروزه در حوزه ي اقتصاد اسالمي 

چند نفر پژوهشگر متخصص داريم و در اين حوزه چه مقدار سرمايه گذاري شده است؟ 

امروز مي توان به جرأت گفت سرمايه  اي كه براي حوزه ي اقتصاد اسالمي اختصاص داده 

مي شود، كمتر از سرمايه گذاري است كه سازمان تربيت بدني نسبت به يك بازيكن فوتبال 

مي كند. اين مسئله و اين حد از سرمايه گذاري اصال گوياي اين نياز نيست. البته مشكل 

تنها مشكل مالي نيست. مشكالت ديگري هم وجود دارد كه در ادامه عرض خواهم كرد.

ــان مي خواهيم كه سير تاريخي اقتصاد اسالمي  زریباف: در ادامه از دكتر درخش

ــته را مطرح كنند و ضمنا  ــال گذش در 30 س

ــوب را نيز مطرح  ــرات مطل ــا و نظ رويكرده

ــد كه رابطه ي  ــد. همچنين تبيين كنن نماين

ــالم را در حوزه هاي معرفتي چه  اقتصاد و اس

ــكالت و مسائلي را كه به لحاظ  مي دانند و مش

تئوريك و عملي در نظام آموزشي و پژوهشي 

اقتصاد اسالمي داشته ايم بيان نمايند.

دفاع در برابر نظام سرمایه داري

ــاره كردند كه  درخش�ان: دوستان اش

ــابقه ي مطالعات اقتصاد اسالمي بيشتر از  س

انقالب است. در ديدگاه انديشمندان اسالمي 

گذشته، موضوعي به نام اقتصاد اسالمي هيچ 

ــت. پيدايش اين واژه از زماني  وقت نبوده اس

ــاني كه دغدغه ي ديني داشتند،  بود كه كس

ــل هجوم  ــالم در مقاب ــدند كه اس متوجه ش

نظام هاي ديگر قرار گرفته است. سرمايه داري 

ــم شكل گرفته بود و كشورهاي  و سوسياليس

ــدي بودند و  ــالمي در معرض خطرات ج اس

ــدي هم خورده بودند. بنابراين اين  ضربات ج

ــروع به دفاع از اسالم كردند و بيان  بزرگان ش

ــالم نيز يك نظام است و لذا  ــتند كه اس داش

ــاد و... دارد و يك  ــگ، اقتص ــت، فرهن سياس

ــت. بنابراين نظام اقتصاد  ــتم كامل اس سيس

ــالمي يا سيستم اقتصاد اسالمي در مقابل  اس

سيستم اقتصاد سرمايه داري و سوسياليسم و 

در دفاع از هجومي كه آن نظام ها عليه اسالم 

داشتند، مطرح گرديد. لذا اقتصاد اسالمي يك 

ــت  پديده ي جديد براي تحوالت جديدي اس

كه در تاريخ اتفاق افتاده است.

ــتفاده مي كنم   من از همين موضوع اس

ــما  ــان می دارم كه اگر در حال حاضر ش و بي

مي بينيد در مطالعات اقتصاد اسالمي سستي 

وجود دارد، براي اين است كه اساسا اين پديده، 

مغفول مانده است. آن هايي كه دغدغه ي ديني 

ندارند و يا دل سوز دين نيستند، منكر چيزي 

ــرمايه داري هستند و مي گويند  به نام نظام س

ــرمايه داري وجود ندارد  چيزي به نام نظام س

ــت.  ــت، علم اقتصاد اس و تنها چيزي كه هس

ــالمي معنا و  ــم اقتصاد اس ــورت عل در اين ص

ــودي اش را از  ــفه ي وج مفهومي ندارد و فلس

ــوروي،  ــي ش ــت مي دهد. بعد از فروپاش دس

ــد و  ــم نيز كم ش ــه به نظام سوسياليس توج

ــم مجموعه ي انديشه هاي  گفتند سوسياليس

شكست خورده اي است كه اتمام يافته و مرده 
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ــت و تنها سرمايه داري است كه وجود دارد. بعد هم گفتند كلمه ي سرمايه داري را  اس

ــت ها درست كرده اند و لزومي ندارد آن را به كار بريم؛ در نهايت يك علم  هم كمونيس

ــت كه بر اساس عقالنيت  ــت و ديگر هيچ. وقتي يك علم اقتصاد موجود اس اقتصاد اس

مي تواند تنظيم امور را انجام دهد و به بهترين رشدها با بهترين درجه از كارايي برسد، 

ــالم هم اين را تأييد مي كند و  ــالمي وجود دارد؟ البته اس چه احتياجي به اقتصاد اس

ــد و كارايي و مبارزه با فقر نيست. حرف هر دو يكي است؛ تنها  مخالف عقالنيت و رش

ــي و كسب  ــت كه نام آن را كارمزد مي گذاريم. جلوي مشروب فروش يك ربا موجود اس

از راه حرام را هم مي گيريم. بنابراين ما چيزي به نام اقتصاد اسالمي نداريم. مي گويند 

ــان زندگي مي كنند و پيگير همان  ــر هم عده اي هنوز در عالمي ديگر براي خودش اگ

توهمات اقتصاد اسالمي خود هستند، اين ها هم روزي سرشان به سنگ مي خورد و از 

اين حرف ها دست برمي دارند. 

ــالمي افرادي مثل مرحوم بازرگان و مرحوم آيت اهلل طالقاني در  قبل از انقالب اس

اين موضوع كار كردند. اما همه يك هدف را دنبال مي كردند و نگرششان دفاع از اسالم 

در مقابل هجوم انديشه هاي ديگر و عمدتا گرايش هاي سوسياليستي بود. بعد از انقالب 

ــالمي و با استقرار نظام سياسي، اين مسئله به وجود آمد كه ما بايد نظام اقتصادي  اس

ــه هاي اقتصاد اسالمي شكل گرفت. در  ــب با خود داشته باشيم. بنابراين انديش متناس

دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور كساني كه اقتصاد مي خواندند و به انقالب اسالمي 

عالقه مند بودند، براي اينكه از اسالم در مقابل آن دانشجوياني كه ديدگاه غيراسالمي 

داشتند دفاع كنند، به بحث راجع به اقتصاد اسالمي پرداختند. 

بعد از انقالب اسالمي و به ويژه بعد از اين كه دانشگاه ها براي بازسازي علوم انساني 

ــكل گرفت. مي توان گفت اين اولين دوره ي اقتصاد  ــد، جرياني در حوزه ش تعطيل ش

ــمي در حوزه ي علميه ي قم تأسيس شد و حضرت آيت اهلل حسين  بود كه به طور رس

مظاهري اولين شخصي بودند كه به طور رسمي تدريس 

ــم راه اندازي  ــالمي را در حوزه ي علميه ي ق اقتصاد اس

ــدت به اين مسئله عالقه مند بودند  كردند. ايشان به ش

ــتم هاي اقتصادي« را در سه  و حتي كتابي به نام »سيس

ــتند. ايشان در مدرسه ي فيضيه چهل طلبه  مجلد نوش

كه سطح را خوانده بودند و به مقدمه ي حوزه آشنا بودند 

گزينش كردند و اولين كالس رسمي اقتصاد اسالمي در 

حوزه تأسيس شد. در آن كالس پنج روز در هفته تدريس 

مي شد. دو روز در هفته آيت اهلل مظاهري »فقه االقتصاد« 

ــر را بنده به تدريس  ــه روز ديگ تدريس مي كردند و س

»فلسفه ي اقتصاد« مي پرداختم. قرار بر اين بود كه با اين 

آموزش و پخش آن ها در دانشگاه ها، هسته هاي اوليه ي 

ــالمي را در كل كشور درست كنيم.  پژوهش اقتصاد اس

ــه ي  ــان با اين جريان، آيت اهلل مصباح در مؤسس هم زم

ــالمي را فعال كردند و  »در راه حق«، جريان اقتصاد اس

ــروع به  ــدادي از طالب و فضالي حوزه در آن جا ش تع

ــد. بعد از چند ماه پديده ي وحدت حوزه  تحصيل كردن

ــكل گرفت و دفتر همكاري هاي حوزه و  ــگاه ش و دانش

دانشگاه زير نظر آيت اهلل مصباح تأسيس شد. دوره هاي 

ــال به  ــت اهلل مظاهري بعد از دو س ــالمي آي اقتصاد اس

نتيجه رسيد و آن دوره تمام شد. دانش آموخته هاي آنجا 

قرار بود در وزارت علوم و در دانشگاه ها پخش شوند. اما 

ــي اول انقالب مي گفتند  به دليل اينكه جريانات سياس

ــته به جامعه ي مدرسين قم  حوزه ي علميه ي قم وابس

هستند و محافظه كار مي باشند و انقالبي نيستند، اين ها 

به دانشگاه راه پيدا نكردند و اولين گام اساسي در توليد 

ــالمي و شكل گيري هسته هاي  انديشه هاي اقتصاد اس

ــده  ــد. در واقع اولين جريان  نهادينه  ش ــه ناكام مان اولي

ــه ي اقتصاد  ــتماتيك در توليد انديش و سيس

ــه خاطر مالحظات  ــالمي در ايران، تنها ب اس

سياسي شكست خورد. در همان زمان آيت اهلل 

هاشمي شاهرودي از عراق به ايران آمده بودند 

و ايشان هم وارد اين جريان شدند و در بحث 

ــتادانه كار كردند. در  مطالعات پول بسيار اس

ــال بنده به تهران آمدم.  آن زمان بعد از دو س

ــط آقاي دكتر پرويز  در ادامه، اين جريان توس

داوودي ادامه پيدا كرد. يعني مي توانيم بگوييم 

آقاي دكتر داوودي پرچم دار كل اين جريانات 

شدند و بحمداهلل هنوز هم اين جريان را ادامه 

ــد. هم زمان با اين جريانات دو جريان  مي دهن

ديگر نيز در قم اتفاق افتاد: يكي فرهنگستان 

ــط آيت اهلل راستي  علوم اسالمي بود كه توس

ــاني و آقاي منيرالدين شيرازي فعال شد  كاش

و ديگري دفتر تبليغات حوزه ي علميه بود كه 

ــيس، به موازات آن ها پيش رفت.  پس از تأس

اين ها جريانات كلي اوايل انقالب بود كه بنده 

به خاطر دارم. در ادامه نيز دانشگاه امام صادق 

ــروع كرد. اما  ــالم فعاليت خود را ش عليه الس

متأسفانه برخي مسائلي كه در حوزه ي علميه 

ــد كه آيت اهلل موسوي  ــت باعث ش وجود داش

اردبيلي و جرياني كه حضرت آيت اهلل مصباح 

به راه انداخته بود نيز تبديل به دانشگاه شوند 

و زير نظر وزارت علوم به فعاليت ادامه دهند؛ 

در واقع آن ها آمدند دانشگاه ها را درست كنند، 

اما خودشان دانشگاه شدند.

به لحاظ تاريخي در همان مواقع پيش از 

انقالب اسالمي در خارج از كشور نيز جرياناتي 

ــكل گرفت. غربي ها وقتي فهميدند انقالب  ش

اسالمي در آستانه ي پيروزي است، آن ها هم 

به فكر افتادند و Islamic foundation در انگلستان 

فعال شد و براي اينكه بتوانند به لحاظ فكري 

ــه هايي كه بعد از انقالب اسالمي در  با انديش

ــكل گرفته مقابله كنند، جرياناتي به  ايران ش

راه انداختند. در واقع مي توان گفت در كشور 

ــرمايه گذاري بسياري براي توليد  انگلستان س

ــالمي انجام گرفت. اين را فراموش  اقتصاد اس

ــتان اين  نكنيد كه هم اكنون نيز ادعاي انگلس

است كه لندن بايد مركز مالي اسالمي باشد. 

ــش و زيبايي  ــال هاي بعدي هم با آرام در س

ــكل  خاصي و با روش هاي علمي، در حال ش

ــه هايي به نام اسالم و در  دادن و توليد انديش

مقابله با انقالب اسالمي هستند. نتيجه ي اين 

جريان اين است كه ما اكنون و در اين مقطع 

پیغامي: به نظر من 

اگر در این 3۰ سال، 

اقتصاد اسامي تولید 

مي شد، ما باید تعجب 

مي كردیم و اینكه 

تولید نشده كاما 

طبیعي است. مگر 

امروزه در حوزه ي 

اقتصاد اسامي 

چند نفر پژوهشگر 

متخصص داریم و 

در این حوزه چه 

مقدار سرمایه گذاري 

شده است؟ امروز 

مي توان به جرأت 

گفت سرمایه  اي كه 

براي حوزه ي اقتصاد 

اسامي اختصاص 

داده مي شود، كمتر 

از سرمایه گذاري 

است كه سازمان 

تربیت بدني نسبت به 

یك بازیكن فوتبال 

مي كند.
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ــي برويم و با پول خودمان، به عنوان  ــالمي مي گوييم: نهضت ترجمه؛ يعن از انقالب اس

نهضت ترجمه و انتقال دانش اقتصاد اسالمي، حرف وهابي ها را كه توليد شده ي توسط 

كساني است كه مخالفت اساسي و مبنايي با فقه شيعه دارند، به فارسي ترجمه كنيم. 

ــگاه امام صادق عليه السالم مشاهده  ــفانه مي بينيم كه اين جريان حتي در دانش متأس

ــته مي شوند و در  ــده و به زيور طبع آراس ــود و اين كتاب ها روز به روز ترجمه ش مي ش

سفره ي طعام علمي دانشجويان گنجانده مي شوند. اكنون كشورهاي غيراسالمي به ويژه 

انگلستان با تمام قدرت در اقتصاد اسالمي كار مي كنند. حال اين كه چرا ما به اين روز 

افتاديم، قصه ي ديگری است.

زریباف: با تشكر از دكتر درخشان، از ساير اساتيد خواهش مي كنم كه در ارتباط 

با مطالب ساير اساتيد اگر مطلبي به ذهنشان می رسد، مطرح فرمايند.

 

غرب؛ پرچمدار اقتصاد اسامي!

ــاره شد، فعاليت هاي زيادي در زمينه ي توليد  هادوي تهراني: همان  طور كه اش

ــت. در واقع می توان گفت بستر انقالب  ــالمي صورت گرفته اس ــه ي اقتصاد اس انديش

اسالمي فرصتي بود براي تطبيق آنچه فكر مي شد در اين زمينه توليد شده است. وقتي 

ــديم. مانند اينكه بسياری از  ــكالت مختلفي روبه رو  ش كه تطبيق صورت گرفت با مش

چيزهايي كه فكر مي كرديم قابل تطبيق در واقعيت خارجي است، اين امكان را نداشت 

ــي و هم  و از طرفي با موانع فكري و فرهنگي مواجه بوديم. يعني هم گروه هاي سياس

ــت كه به َاشكال مختلف و در سطوح مختلف خود را  ديدگاه مخالف جدي وجود داش

ــان مي دادند. اين واقعيت دارد كه مخالفت هاي جدي و پنهانی وجود دارد كه هر  نش

چه تالش هاي تئوريك و نظري صورت بگيرد، نمي گذارند آن ها اثر عملي خود را ايجاد 

كنند. ما بايد اين واقعيت را ببينيم و در بستر اين واقعيت براي آينده فكر كنيم. اما اين 

را نبايد ناديده بگيريم كه علی رغم اين مخالفت ها و مشكالت، انبوهي از انديشه ها در 

حوزه ي  اقتصاد اسالمي توليد شده است و ديدگاه هاي متفاوت و مفاهيم خوبي را عرضه 

كرده ايم، اما در معرفي آن ها ضعيف بوده ايم. 

همان طور كه آقاي دكتر درخشان فرمودند، تالشي كه غرب در به دست گرفتن 

ــت و امروزه يكي از مهم ترين اجالس هاي  ــالمي داشته، بسيار گسترده اس اقتصاد اس

ــاليانه ي هاروارد است كه  ــالمي، اجالس س اقتصاد اس

ــود. يكي از مراكزي كه با  ــال برگزار مي ش تقريبا هر س

پشتيباني غرب اين محوريت را بر عهده گرفته، مالزي 

است. متأسفانه پول و فقه سعودي و برنامه ريزي انگليس 

و آمريكا به مالزي رفته و خود را نشان مي دهد و در حال 

ــالمي خود را  حاضر مالزي به عنوان چهره ي اقتصاد اس

ــف شاهديم كه ايران با اين  مطرح مي كند. با كمال تأس

همه ادبيات نظري اقتصاد اسالمي و تجربه ي عملي كه 

در حوزه ي اقتصاد اسالمي داراست، در سطح بين الملل 

در مبحث اقتصاد اسالمي جايگاه چنداني ندارد.

طیف سرمایه هاي انساني اقتصاد اسامي

ــي كه باعث  ــل برون زاي ــار عوام پیغام�ي: در كن

ــيعي آن گونه كه بايد  ــده اقتصاد اسالمي ايراني و ش ش

ــل درون زا بپردازيم.  ــه عوام ــتر ب پيش نرود، بايد بيش

ــرض مي كنم. اگر  ــن نكته اي را ع ــل درون زا م در عوام

ــم و نام آن را طيف  ــان ها را در نظر بگيري طيفي از انس

ــالمي بگذاريم، يك  ــاد اس ــاني اقتص ــرمايه هاي انس س

ــتند؛ يعني كساني  طرف، طيف اقتصاددانان صرف هس

ــت دارند، اما هيچ چيز  ــلمان اند و اسالم را دوس كه مس

ــرف ديگر اين طيف، فقها و  ــالم نخوانده اند. در ط از اس

ــتند كه با اقتصاد مدرن و متعارف  مراجع تقليدي هس

ــادي را در حد  ــائل اقتص ــد و مس كاري ندارن

ــب دنبال مي كنند. بين  »فقه االقتصاد« مكاس

اين ها ما فهرستي از سرمايه هاي انساني داريم. 

بنده دانشگاه امام صادق عليه السالم را وسط 

ــگاه  ــن دو طيف مي گذارم. چون اين دانش اي

ــذب می کند و هم زمان با  افراد را از ديپلم ج

ــاتيد و  ــنا مي نمايد. بين اس اقتصاد و فقه آش

ــگاه امام صادق عليه السالم  دانشجويان دانش

ــاد مي خوانند و  ــه اقتص ــتند ك ــرادي هس اف

ــالمي هم دارند.  ــات جنبي اقتصاد اس مطالع

ــالم تا به  ــگاه امام صادق عليه الس بعد از دانش

ــيم چند گروه وجود دارد. افرادي  مراجع برس

ــگاه مفيد، كساني  چون فارغ التحصيالن دانش

ــتند كه با خواندن درس خارج فقه، وارد  هس

فوق ليسانس در دانشگاه هاي ديگر يا در خود 

دانشگاه مفيد مي شوند و فوق ليسانس اقتصاد 

مي گيرند. بعد از دانشگاه مفيد به افرادي مثل 

مصباح،  آيت اهلل  مدرسه ي  دانش آموخته هاي 

امثال آقايان رجايي، معزي پور، مصباحي و... 

ــيم. اين ها افرادي هستند كه معموال  مي رس

ــاد خوانده اند و با  ــت واحد اقتص حداكثر بيس

ــائل فقهي هم آشنايی دارند و در مباحث  مس

ــد از آقاي  ــالمي كار مي كنند. بع ــاد اس اقتص

مصباح هم به افرادي چون شهيد صدر، شهيد 

بهشتي و شهيد مطهري مي رسيم كه نزديك 

به مراجع هستند، اما با اقتصاد اسالمي ارتباط 

بيشتري پيدا كرده اند. نكته  اي كه مي خواهم 

ــه در اين طيف  ــت ك ــم اين جاس ــرض كن ع

ــاني، وقتي اين 30 سال را  ــرمايه هاي انس س

مرور مي كنيم آسيبي كه وجود دارد اين است 

كه هيچ كدام كارويژه ي خود را انجام نداده اند. 

ــود كه مثال ما مفهوم  ــور مثال اگر قرار ب به ط

ــه ي شيخ طوسي بشناسيم  زمان را در انديش

اين را يك اقتصاد دان صرف در دانشگاه تهران 

ــجوي دانشگاه امام صادق عليه السالم  يا دانش

ــد انجام دهد. اين موضوع را بايد افراد آن  نباي

ــر قرار بود  ــام مي دادند و اگ ــرف طيف انج ط

ــي بگيريم و در  ــيخ طوس مفهوم زمان را از ش

ــازي كنيم،  مدل هاي رياضي مربوطه نظام س

ــن كار را انجام  ــمت طيف بايد اي افراد اين س

مي دادند. ما در اين سي سال اين تقسيم كار 

ــفانه افرادي از طيف هاي  را نمي بينيم. متأس

ــام مي دهند. به  ــف، كار يكديگر را انج مختل

ــاش  ــكالت ما اغتش ــي از مش ــال آن يك دنب

ــاد كرده اند.  ــت كه اين افراد ايج مفهومي اس

درخشان: گفتند 

وقتي یك علم اقتصاد 
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افرادي از حوزه، مفاهيم اقتصادي را به غلط استفاده مي كنند و افرادي هم از دانشگاه، 

ــاش مفهومي، يكي از  ــير مي كنند. اين اغتش ــتفاده و تفس مفاهيم فقهي را به غلط اس

عواملي است كه حركت اقتصاد اسالمي را دچار ركود و رخوت كرده است. 

ــاتيد محترم مي خواهم كه از مجموع مطالعات و  زریباف: در ادامه ی بحث از اس

ــالمي را چه  ــخص بيان كنند كه رويكرد مطلوب اقتصاد اس تجربيات خود به طور مش

مي دانند و چه مسئوليت و رسالتي در جامعه براي دانشجويان مي بينند؟

رویكرد نظام مند به علوم انساني اسامي

هادوي تهراني: در بحث قبل به يك نكته ي بسيار مهم اشاره شد و آن اغتشاش 

ــاش  ــأ اين اغتش ــت. منش ــالمي پيش آمده اس مفهومي بود كه در حوزه ي  اقتصاد اس

ــان را رعايت نمي كنند و در حوزه ي  ــد كه افراد، حوزه ي كاريش ــكل مطرح ش بدين ش

كاري ديگران وارد مي شوند. مشكلي كه ما در مطالعات اسالمي به صورت عمومي با آن 

ــت كه مطالعات اسالمي معموال به صورت دانه اي و ذره اي  مواجه بوده ايم اين بوده اس

صورت مي گيرد. روش مطالعات اسالمي اين بوده است كه يك مسئله ي خاص مطرح 

شده و سعي مي شده است آن مسئله حل و برايش پاسخ مطرح شود و سپس مسئله  ي 

ــالمي هم به يك معنا ادامه پيدا  ــرح گردد. اين روش در حوزه ي اقتصاد اس ــر مط ديگ

كرده است. نكته ي ديگري كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه ما براي دستيابي به 

اقتصاد اسالمي و اينكه به اسالم مراجعه كنيم و از درونش اقتصاد بيرون بياوريم، بايد 

ــالم چيست و در حوزه ي  اقتصاد، چه چيزي را مي توانيم  اول ببينيم كه تلقي ما از اس

ــالم مطالبه كنيم؟ آيا واقعا ما مي توانيم همه ي آن چه را كه مثال در علم اقتصاد  از اس

مطرح است، از اسالم استخراج نماييم؟ بعضي ها اين ادعا را دارند كه مي توان تمام علوم 

را از اسالم و منابع اسالمي استخراج كرد. به اعتقاد من، اين اصال ادعاي خود اسالم هم 

ــت. ادعاي اسالم هم اين نيست كه در تمام زمينه ها بشر فكرش را تعطيل كند و  نيس

فقط با مراجعه به منابع فوق، همه چيز را از آن جا بيرون آورد. در اين جا مسئله ي كالن 

ما اين است كه در حوزه ي علوم انساني آيا مي توانيم به اسالم مراجعه كنيم؟ اگر جواب 

مثبت است، چه چيزي را مي توانيم توقع داشته باشيم كه از اسالم به دست آوريم؟ بنده 

اين بحث را تحت عنوان »رويكرد نظام مند به علوم انساني اسالمي« عرض مي كنم، كه 

اقتصاد به عنوان يك نمونه و مثال مطرح است. من اين رويكرد را كه در كتاب »مكتب 

و نظام اقتصادي اسالم« آورده ام، كمي توضيح مي دهم.

يك بحثي وجود دارد كه اسالم دين خاتم است و معنايش اين است كه آن چه را 

ــان از طريق وحي به دست آورد، در اين دين آمده است؛ نه اينكه هر  ــت انس كه قرار اس

چه را كه انسان بناست به دست بياورد در اين دين آمده است. اين به معناي خاتميت 

ــت. خاتميت يعنی آنچه قرار است از طريق  ــت چون خدا عقل هم به ما داده اس نيس

وحي براي انسان بيايد، در اين دين آمده است و ديگر باب وحي نبوي بسته شده است. 

ــالمي يعني آن چه كه در اسالم  ما در اين جا اين بحث را مطرح كرديم كه مفاهيم اس

ــرايط زماني و مكاني نيست. شهيد مطهري اين را به عنوان عناصر ثابت  آمده، تابع ش

تعبير كرده است و ما از آن به عناصر جهان شمول تعبير مي كنيم؛ يعني اين عناصر در 

تمام شرايط قابل تطبيق است. در مقابل، عناصري داريم كه شهيد مطهري نام آن را 

عناصر متغير گذاشتند و ما از آن به عناصر موقعيتي يعني تابع شرايط تعبير مي كنيم. 

آن چه از اسالم در حوزه ي مفاهيم مختلف علوم انساني از جمله اقتصاد مي توان توقع 

داشت، عناصر جهان شمول است. ما اين عناصر جهان شمول را در حوزه ي علوم انساني 

به چند گروه تقسيم كرديم و سعي كرديم بين آن ها يك رابطه ي منطقي ارائه كنيم. 

يك بخش كه ما در اين نظريه سعي كرديم آن را توضيح دهيم، اين گونه تعبير مي شود 

ــرايط راهنماي ما  ــت آوريم و در همه ي ش كه در خود دين، آن چه ما مي توانيم به دس

ــت كه در متن دين، عناصر  ــد، عناصر جهان شمول است. اما اين به آن معنا نيس باش

ــرايط خاص،  ــالم صلي اهلل عليه و آله در يك ش موقعيتي وجود ندارد؛ چون پيامبر اس

ــمول، رنگ موقعيتي را گرفته  ــه كردند و در نتيجه آن مفاهيم جهان ش ــن را عرض دي

ــت. اگر بخواهيم در اقتصاد مثالي  ــه پيغمبر در آن موقعيت آن ها را عرضه كرده اس ك

بزنيم، مي گوييم كه اگر اقتصاد اسالمي عناصری جهان شمول -غيروابسته به موقعيت- 

دارد اين اقتصاد اسالمي وقتي خواسته است 

ــر )ص( و در مدينه النبي  كه در روزگار پيامب

ــدا كند، رنگ و بوي آن زمان  تحقق عيني پي

و مكان و شرايط اقتصادي را پيدا كرده است 

ــد. پس در  ــته غير از اين هم باش و نمي توانس

ــا وقتي به متون ديني مراجعه  زمان حاضر م

مي كنيم، بايد توجه داشته باشيم كه در وراي 

ــمول  ــر موقعيتي، عناصر جهان ش اين عناص

ــم  به عنوان راهنماي  وجود دارد كه مي تواني

ــالمي به آن ها مراجعه كنيم و در شرايط و  اس

موقعيت خودمان از آن ها استفاده نماييم. اين 

عناصر جهان شمول را ما به دو دسته تقسيم 

كرده ايم. يك سري قضايا كه ما به آن قضاياي 

ــالم مي گويد  ــم؛ يعني اس ــت« مي گويي »هس

ــت و يك واقعيت را براي ما  بدين شكل هس

ــري قضايا هم قضاياي  بيان مي كند. به يك س

»بايد« مي گوييم؛ يعني اين بايد اين طور باشد 

ــتور را عرضه مي كند. نام آن چه در  و يك دس

حوزه ي عناصر جهان شمول به عنوان قضاياي 

ــفه مي گذاريم؛  ــت« مطرح است را فلس »هس

ــالمي يعني آن  ــفه ي اقتصاد اس در واقع فلس

قضاياي »هست« كه اسالم در حوزه ي اقتصاد 

ــد« را به دو  ــت. قضاياي »باي ــه كرده اس عرض

دسته تقسيم مي كنيم: يك دسته ي آن را به 

نام مكتب مي ناميم كه اين خودش دو بخش 

دارد. يك بخش از اين مكتب، مباني هستند 

ــت كه اسالم  كه در واقع پيش فرض هايي اس

ــتند.  دارد و بخش ديگر، اهداف و غايات هس

بنده در كتاب »مكتب و نظام اقتصادي اسالم« 

ــام اقتصادي  ــعي كردم بخش مكتب و نظ س

اسالم را عرضه كنم. ما نام اين بخش را عناصر 

ــپس در بخش  ــمول مي گذاريم. س جهان ش

عناصر موقعيتي مي گوييم كه از طريق نظام، 

مي توانيم به سازوكاري كه در شرايط خاص، 

ــت دست پيدا كنيم. اصطالح  قابل تطبيق اس

نظام، مجموعه اي از نهادها است كه اسالم آن 

ــا را در حوزه ي اقتصاد عرضه مي كند و  نهاده

ــتمي دارند و بر  اين نهادها با هم ارتباط سيس

ــاس مباني مكتب اقتصادي اسالم و براي  اس

رسيدن به اهداف اين مكتب هستند. 

آن چه مربوط به فلسفه ي اقتصاد اسالمي 

است، به روش فلسفي و كالمي قابل دست يابي 

ــب و نظام  ــه مكت ــه مربوط ب ــت و آن چ اس

اقتصادي اسالم است به روش فقهي و اصولي 

ــتنباط است. آن چه هم كه مربوط به  قابل اس
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سازوكار اقتصادي است، يك همكاري مشترك بين فقهاي اقتصاددان و اقتصاددانان آشنا 

با فقه را مي طلبد. يعني ما علم اقتصاد را در اين نظريه، ناديده نمي گيريم. علم اقتصاد 

در تعيين سازوكار اقتصادي بايد به كار گرفته شود. بنده مي گويم  اين نظريه را به عنوان 

يك پيش فرض بپذيريد و به جلو حركت كنيد و بگذاريد اين نظريه در عمل كاستي هاي 

خود را نشان دهد؛ نه اينكه دائم بخواهيم از ابتدا كار را شروع كنيم. به هر حال اين چيزي 

است كه بنده تحت عنوان نظريه ي »انديشه ي مدون در حوزه ي اقتصاد« بيان كردم و 

همان طور كه عرض شد آن را در كتاب »مكتب و نظام اقتصادي اسالم« مطرح كرده ام.

 

زریباف: برداشت من از بيانات آقاي پيغامي اين است كه اگر بخواهيم براي رويكرد 

ايشان نسبت به جريان تحوالت انديشه در اقتصاد اسالمي نامي انتخاب كنيم، انباشت 

پارادايمي در مباحث بنيادين علم اقتصاد مي باشد؛ كه از اين منظر ما وارد جاده ي اقتصاد 

اسالمي خواهيم شد. درخواست مي كنم كه ديدگاهشان را در اين زمينه توضيح دهند.

پروژه هاي اقتصاد اسامي

ــمت قبل گفتيم كه اقتصاد اسالمي پروژه اي است كه كلنگ آن  پیغامي: در قس

ــته خورده، منتها نيمه تمام مانده است. البته در بعضي قسمت هاي  در دهه هاي گذش

ــوار شده، اما در بعضي قسمت ها هنوز كلنگ اوليه هم  اين پروژه آجرهايي روي هم س

نخورده است. من براي اينكه يك نقشه ي هوايي به ذهن دوستان بدهم، دوازده پروژه 

ــود  ــكل گيري و تحقق اين دوازده پروژه باعث مي ش را ذكر مي كنم كه به نظر بنده ش

انديشه  ي اقتصاد اسالمي به راه افتد و اگر هم تاكنون راه نيفتاده به نوعي مربوط به نبود 

اين پروژه ها بوده است. 

ــت. آن چه در تمام اين هفتاد  ــالمي اس پروژه ي اول، نظريه پردازي در اقتصاد اس

ــعي  ــت كه س ــال، ما از بزرگان مختلف ديده ايم مربوط به پروژه ي اول اس ــتاد س هش

كرده اند در حوزه ي اقتصاد اسالمي نظريه پردازي كنند. به طور مثال خمس را به عنوان 

يك مفهوم از قرآن و دين بگيريم و برايش مدل هاي اقتصادي بسازيم و سازوكارش را 

ــازي و رفتارسازي اقتصاد اسالمي است كه هنوز  تعيين كنيم. پروژه ي دوم فرهنگ س

ــالم كليد نخورده است. دانشكده هاي اقتصاد ما هم نسبت به اين مسئله  در جهان اس

كامال غفلت كرده اند. توضيح اين كه درست است كه بايد براي خمس، مدل اقتصادي 

ــازيم، اما وقتي ما مي دانيم كه خمس چيست، بايد به اين فكر كنيم كه چه كاري  بس

انجام دهيم كه مردم و جوانان به خمس عمل كنند. هميشه اقتصاددانان دانشكده هاي 

اقتصاد فكر كرده اند كه اين كار كساني است كه در حوزه ي فرهنگ سازي كار مي كنند. 

ــه هاي  اقتصادي مدرن هم مي بينيم كه انجمن اقتصاددانان امريكا  اما در تاريخ انديش

كه يكي از معتبرترين انجمن هاي اقتصاد دنيا است در اولين سال تأسيسش به سراغ 

ــي آشكار و نهان،  ــازي اقتصادي رفت و به اينكه چگونه در برنامه هاي درس فرهنگ س

ــم اقتصادي و انگيزه ها و گرايش هاي اقتصادي و رفتارها و مهارت هاي اقتصادي  مفاهي

ــرائيل  ــالگي و در اس را در وجود كودكان بكارد پرداخت. اين پروژه در امريكا از شش س

از سه سالگي شروع مي شود و كشورهاي متعدد هم برنامه هاي خودشان را دارند. ما در 

حوزه ي فرهنگ سازي و رفتارسازي اقتصاد اسالمي تقريبا كلنگي هنوز نزده ايم كه اين 

موضوع تئوري هاي خاص خود را دارد. پروژه ي سوم كه باز به نظر بنده كلنگ نخورده 

است، شاخص سازي، اندازه گيري و ارزيابي است. يعني اندازه گيري و متر كردن كّمي و 

كيفي. مثال در حوزه ي غرب، پيشرفت به رشد اقتصادي تنزل پيدا مي كند. رشد هم در 

توليد ناخالص داخلی -GDP- تبديل به شاخص سازي مي شود. در ادامه، توسعه مي آيد 

ــانی -HDI- تغيير شاخص  ــعه ی انس ــاخص توس و توليد ناخالص داخلی -GDP- به ش

مي دهد. در مورد فقر، ده ها شاخص وجود دارد و يا در مورد عدالت پنجاه شاخص داريم. 

بنده در حوزه ي اقتصاد اسالمي و مفاهيم اقتصاد اسالمي هيچ پروژه ي شاخص سازي 

را از هيچ كدام از اساتيد اهل تسنن و تشيع، سراغ ندارم. در حوزه ي اقتصاد سياسي و 

آيين كشورداري اقتصاد اسالمي و آن جا كه اقتصاد اسالمي بايد وارد آيين كشورداري 

شود، كارهايي را مي بينيم، اما حركت ها بسياربسيار اندك بوده است. به عنوان مثال در 

ــالمي، براي اولين بار دفتر اقتصاد اسالمي در  ــور ما بعد از انقالب اس وزارت اقتصاد كش

ابتداي دولت نهم شكل گرفت و در انتهاي دولت نهم تعطيل شد. اين شايد تنها حركت 

ــروژه ي بعدي، حوزه ي  ــورداري بود. پ ــالمي به آيين كش نهادي براي ورود اقتصاد اس

ــالمي  مديريت آموزش و پژوهش اقتصاد اس

است. در دنيا اقتصادداناني هستند كه كارشان 

فقط برنامه ريزي درسي اقتصاد است. حوزه ي 

ــي و طراحي  ــه ي آموزش ــاي برنام طراحي ه

ــود يك تخصص  ــي كه خ برنامه هاي پژوهش

ــي خاص خود را الزم دارد،  ــت و مهندس اس

ــت  ــيار فعال اس در حوزه ي اقتصاد غرب، بس

ــر  و ژورنال هاي متعددي در اين رابطه منتش

ــوند. اما در ايران، ما نسبت به آن كامال  مي ش

ناآشنا هستيم. براي همين هم اگر درس هايي 

ــي كرديم  ــالب خودمان طراح ــد از انق را بع

ــود -مثل درس  ــي خودمان ب ــي بوم و طراح

بانكداري اسالمي- بسيار ضعيف عمل كرديم. 

پروژه ي ششم پروژه ي مديريت دانش اقتصاد 

ــت.  ــا  Knowledge Managemen اس ــالمي ي اس

ــالمي  ــوزه ي مديريت دانش اقتصاد اس در ح

ــود دارد كه من يكي را  ــياري وج مباحث بس

عرض مي كنم. امروزه KM يك تخصص است 

و به همه ي علوم هم تسري پيدا مي كند. وقتي 

KM در بحث اقتصاد اسالمي مطرح مي شود، 

ــؤال مي كند و مي گويد مديريت اطالعاتت  س

ــت؟ اينكه كتابي نوشته مي شود و  چگونه اس

استاد و پژوهشگر ديگر اقتصاد اسالمي از آن 

خبر ندارد، يعني ما مديريت اطالعات نداريم. 

ــتادان وجود دارد اما  اينكه دانشي در بين اس

ــود، يعني ما شبكه  به دانشجو ارسال نمي ش

ــت كه در نقشه ي  ــائلي اس نداريم. اين ها مس

جامع علمي اقتصاد اسالمي بايد طراحي شود. 

ــت،  پروژه ي هفتم كه هنوز كليد نخورده اس

ــالمي است.  مديريت اطالعات در اقتصاد اس

دانشي كه رده بندي نداشته باشد، همواره دور 

خود مي چرخد. اينكه كسي مقاله اي مي نويسد 

و چهل سال بعد، همان مقاله را دوباره كسي 

ــت كه  ــد، اين بدان معني اس ديگر مي نويس

مديريت دانش وجود ندارد. ما در حال حاضر 

ــتن يك  ــالمي حتي توان نوش در اقتصاد اس

ــارف را نيز نداريم؛ لذا مدام حرف ها  دايره المع

ــت در  ــوند. ما هنوز كه هنوز اس تكرار مي ش

ــي در حوزه ي اقتصاد  مجالت علمي-پژوهش

اسالمي مشاهده می کنيم كه مقاالتي نوشته 

می شود كه پنجاه سال پيش هم وجود داشته 

است. پروژه ي هشتم مسئله ي آينده شناسي 

ــت. ما دقيقا بايد بدانيم  ــالمي اس اقتصاد اس

دنياي آينده چه نوع دنيايي است. بايد بدانيم 

چه نوع انتقاالت بخشي، صنعتي و اطالعاتي 
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در حال اتفاق افتادن است و پيشاپيش به سمت مسائل آينده برويم. وقتي علم اقتصاد 

غرب را خوب جريان شناسي كنيم مي بينيم كه بعضي از مسائلي را دنبال مي كند كه 

رويكرد آينده شناختي درون آن است. مثال كم نيست كتاب ها و مقاالِت خط دهنده اي 

كه در مورد علم اقتصاد در قرن بيست و يكم و آينده شناسي تئوري هاي اقتصاد كالن 

نوشته شده است. پروژه ي نهم تاريخ وقايع اقتصاد اسالمي و تاريخ اقتصادي مسلمانان 

است. ما در اين مورد تقريبا هيچ منبع جامع و قابل استفاده اي نداريم. وقايع اقتصادي 

مسلمانان حداقل به سه دسته تقسيم مي شود: اقتصاد صدر اسالم، اقتصاد قرن سوم تا 

قرن نهم كه شكوفايي اقتصاد اسالمي است و اقتصاد قرن نهم تا االن كه به نوعي دوران 

معاصر است. ما در اين زمينه ها كارهايمان تقريبا نزديك به صفر است. »شومپيتر« در 

كتاب »تاريخ عقايد اقتصادي« اش به يك شكاف و وقفه اشاره مي كند. او مي گويد چرا در 

همه ي كتاب هاي تاريخ عقايد، نام ارسطو و افالطون و توماس آکوئيناس و... را می بريم 

و بعد يك دفعه شش صد سال سكوت مي كنيم و به آدام اسميت مي رسيم. اين شكاف 

ــومپيتر سؤال است و اين وقفه دقيقا اوج شكوفايي انديشه و معرفت اقتصادي  براي ش

ــالم در اروپا« نوشته ی خانم  ــت. من توصيه مي كنم كتاب »فرهنگ اس ــلمانان اس مس

»زيگريد هونكه« را بخوانيد. او در آنجا بيان می کند که در شش قرن، چه گذشته است 

ــته ايم  و ما چه دريانوردي عظيم و تجارت عظيمي داش

ــالمي حتي يهودي ها نيز  ــال ها بر اساس فقه اس كه س

ــرفت هايي  ــن خانم آلماني، پيش ــارت مي كردند. اي تج

ــتم در اروپا هم  ــر مي كند و مي گويد در قرن بيس را ذك

اين ها وجود ندارد و بسيار قابل مطالعه است. در واقع ما 

ــالمي و تاريخ عقايد اقتصاددانان  تاريخ وقايع اقتصاد اس

ــلمان را نداريم. پروژه ی  ــمندان مس و متفكران و انديش

ــالمي های مضاف است. يعنی اقتصاد  يازدهم اقتصاد اس

اسالمي هايي كه به شكل مسئوليت پذير وارد حل مسئله 

ــوند؛ مانند اقتصاد اسالمي زمين. ما در كشورمان  مي ش

ــيم آب داريم. همچنين  ــكل زمين، خاك و يا تقس مش

مشكالت جديدي مانند مشكل فناوري اطالعات داريم. 

اقتصاد اسالمي براي حوزه ی فناوري اطالعات چه نظري 

ــته ام كه  دارد؟ من نام اين ها را اقتصادهاي مضاف گذاش

ــت. اقتصادهاي مضاف، مواردي  ــرب نيز فراوان اس در غ

ــالمي وارد كاربرد مي شود. يکی از  ــت كه اقتصاد اس اس

ــکالت ما در حوزه ی اقتصاد اسالمي نداشتن اين ها  مش

ــالمي، کاالی  ــفي اقتصاد اس ــت. مثال مباحث فلس اس

ــتم نخبگان بايد آن را هدايت  عمومي است و لذا سيس

ــالمي بايد  و دولت، نظارت و حمايت كند. اما اقتصاد اس

ــد؛ يعنی ما بايد براي  ــته باش كاالي خصوصي نيز داش

نحوه ی محاسبه ی نرخ ارزش حال يا نحوه ی  محاسبه ی 

مشكل تأخير تعدي ِدين در پروژه هاي نفتي، بحث فقه 

اقتصادی داشته باشيم. اين ها كاالهاي خصوصي اند و تا 

زمانی که بازارش موجود نباشد و حمايت نشود و عرضه 

و تقاضا شكل نگيرد، اقتصاد اسالمي هم در زمينه ی كاالي خصوصی و عمومی شكل 

ــالمي است. اين حوزه  ــفه ی اقتصاد اس نخواهد گرفت. پروژه ی دوازدهم، حوزه ی فلس

كلنگ خورده و درآن كار شده است اما به مقدار بسيار كم. شاخه هاي فلسفه ی اقتصاد 

در دنيا حداقل يازده شاخه است. اما در ايران فقط سه يا چهار شاخه ی هستی شناسی، 

ــت که دنبال می شود و بيش از اين  ــی، غايت شناسی و انسان شناسی اس معرفت شناس

جلو نمي رود. به طور مثال در حوزه ی هستي شناسي اقتصاد و در مسئله ی رئاليسم در 

تئوري هاي اقتصادي يا در حوزه ی مباني غايت شناختي، كاري صورت نگرفته است. 

به نظر من ما اگر در اين دوازده پروژه، مديريت علم و دانش داشته و در پروژه های 

ــيم که کاالی عمومی آن را دولت حمايت  ــه ی جامع داشته باش ــالمی نقش اقتصاد اس

ــای خصوصی آن که ارتباط  ــتم نخبگان نظارت و راهبری نمايند و کااله کند و سيس

ــت  ــالمی اس ــدرت با اقتصاد اس ــت و ق صنع

ــت بهتر  ــکل بگيرد، وضع ما از اين که هس ش

ــد. اما در باب اين که اقتصاد اسالمی  خواهد ش

ــه نظريه ی  ــبت ب ــگاه بنده نس ــت و ن چيس

ــت،  ــه ی مدون و موارد ديگر چگونه اس انديش

ــما را ارجاع می دهم به مقاله ای که در مورد  ش

ــه های اقتصادی امام صادق عليه السالم  انديش

ــه در مرحله ي  ــن مقال ــه اي ــته ام –البت نوش

ــت- و در آن جا در مورد نگاهم به  جنيني اس

نحوه ی ورود به اقتصاد اسالمی بحث کرده ام.

زریباف: برداشت بنده از ديدگاه اقتصاد 

ــک نگاه  ــان ي ــالمی جناب دکتر درخش اس

ــت؛ با عنايت به اين که  مبنايی و روش مند اس

جايگاه ويژه ی فقه و موازين شرعی در تحليل 

مسائل و تنظيمات، بايستی مورد عنايت ويژه 

قرار گيرد و توجه به ريشه های تاريخی در اين 

تنظيمات اجتماعی مسئله ی مهمی است که 

ــان  ــد از آن غفلت کرد. ضمن اين که ايش نباي

معتقدند در تحليل مسائل بايستی از عينيت و 

از مسائل کوچک و خرد آغاز کرد تا به مبانی و 

ريشه های مسئله رسيد و در يک سير برگشتی 

ــرد و راه حل هايی را  ــری، تئوری پردازی ک فک

ــوزه ی علميه را در  ــان نقش ح ارائه داد. ايش

تحليل مبانی و فلسفه، نقش دانشگاه ها را در 

ــتی و نقش نظام  تحليل های نظری و مکانيس

ــی را در تکامل  ــی و مديريت اجراي کارشناس

ــالمی ضروری  مكتب،  نظام و علم اقتصاد اس

می دانند. در خدمت دكتر درخشان هستيم.

روش استنباط كل نگر

ــوزه ي  ــع به ح ــدا راج درخش�ان: ابت

دوازدهمي كه آقاي پيغامي اشاره كردند يك 

ــما بدهم و آن تأسيس دكتري  ــارت به ش بش

ــالمي است كه  ــته ي فلسفه ي اقتصاد اس رش

ــت.  ــرفت اس در مراحل خاصي در حال پيش

ــوب در اين حوزه،  ــاره ي رويكرد مطل اما درب

ــا يك  ــود دارد. م ــي وج ــاي مختلف نگرش ه

ــي اوقات آن را با  ــاد داريم كه گاه فقه االقتص

اقتصاد اسالمي مترادف مي گيرند. مثل خمس، 

ــال و... كه اين ها بحث فقه االقتصاد  زكات، انف

ــتند كه مطالعات زيادي روي آن ها شده  هس

است و اين بحث ها كامال حوزوي است. ما اين 

ــالمي تعريف نمي كنيم  را به عنوان اقتصاد اس

ــمت قبل مطرح كردم  و به آن چه كه در قس

هادوي: متأسفانه 

پول و فقه سعودي و 

برنامه ریزي انگلیس 

و آمریكا به مالزي 

رفته و خود را نشان 

مي دهد و در حال 

حاضر مالزي به عنوان 

چهره ي اقتصاد 

اسامي خود را مطرح 

مي كند. با كمال تأسف 

شاهدیم كه ایران 

با این همه ادبیات 

نظري اقتصاد اسامي 

و تجربه ي عملي كه 

در حوزه ي اقتصاد 

اسامي داراست، در 

سطح بین الملل در 

مبحث اقتصاد اسامي 

جایگاه چنداني ندارد
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28  شماره هفتم      

ــالمي مي گوييم؛ يعني چون مي بينيم شرق  اقتصاد اس

ــد، در مقابل آن ما هم  ــم، اقتصادهايي دارن و غرب عال

ــالمي داريم. در آن جا سه رويكرد  مي گوييم اقتصاد اس

موجود است. يك رويكرد اخالقي- فقهي به مسئله است 

–اما فقه االقتصاد نيست- كه البته اين رويكرد تا حدي 

ــال در كارخانه ها  ــت. مث ــج بوده و هنوز هم رايج اس راي

ــا مالحظات اخالقي را  ــه ي بين كارگر و كارفرم و رابط

ــر قرار مي دهيم و معيارهاي اخالقي را در موازين  مدنظ

ــئله ي اقتصادي را  ــادي وارد مي كنيم. يا يك مس اقتص

ــم و آن را به مقوالت مختلف تجزيه مي كنيم؛   مي گيري

سپس نسبت هر جزء را گرفته و يك حكم فقهي بار آن 

ــود دين ما دين كامل  مي نماييم. وقتي كه گفته مي ش

ــات، احكامي داريم.  ــت يعني ما براي تمام موضوع اس

جاهايي هم »منطقه الفراغ« است كه وارد بحث مصلحت 

مسلمين مي شود كه فعال كاري به آن نداريم. هر موضوع 

ــادي را كه در نظر بگيريم كه در زمان معصومين  اقتص

عليهم السالم نبوده است - مثل بانک- نمي تواند موضوع 

حكم و استنباط قرار گيرد. اينجاست كه بانك را تجزيه 

مي كنند و مي گويند بانك بدين صورت شكل مي گيرد 

ــا مي گذارند و بانك از پول ها  ــه مردم پول را در آن ج ك

به ديگران وام مي دهد. اگر مردم بانك را وكيل خود كنند و بانك از طرف آن ها اجازه 

داشته باشد، مسئله در باب وكالت مطرح مي شود و اگر شروط آن را رعايت كنند خالی 

از اشکال است. در بقيه ي قسمت ها نيز به همين صورت است كه آن را تجزيه مي كنند 

و هر جزء آن را با يك حكمي كه در فقه وجود دارد، مرتبط مي كنند و مي گويند اگر 

اين شرايط باشد، بانك اسالمي است. تا آن جا كه بنده اطالع دارم فقه ما غير از روش 

ــئله، روش ديگري ندارد. اين كه اين روش درست است يا خير بحث  تجزيه ي يك مس

ديگري است و اين بحث كه آيا متدولوژي استنباط حكم در فقه شيعه قابل رشد است 

يا خير و اين كه روش موجود كاستي هايي دارد، يك بحث باز و قابل مطرح شدن است. 

بنده معتقدم چون متدولوژي استنباط، يك امر عقلي است، پس قابليت رشد دارد. ما 

مي توانيم به فقهي دست يابيم كه غير از تجزيه ي موضوع به اجزاء و يا دادن يك حكم 

نسبت به اجزاء، روش ديگري را استفاده كند. شهيد مطهري گفته بود فقه شيعه بايد 

به جايي برسد كه بتواند نظام سرمايه داري را موضوع اجتهاد قرار دهد. به بيان بنده فقه 

شيعه بايد به جايي برسد كه بتواند بدون اينكه بانك را تجزيه كند، حكم آن را بدهد. 

روشي كه تاكنون فقه ما استفاده مي كرده، شامل روش تجزيه و سپس آناليز هر جزء و 

تطبيق آن با يك موضوع كلي كه حكم آن موجود است بوده است. اين روش، مثل اين 

مي ماند كه بگوييم اگر تجار، اسالمي عمل كنند آيا تجارت، اسالمي مي شود؟ اگر جواب 

اين سؤال را خير بدانيم يعني تجارت به معناي عملكرد مجموعه اي از تجار، خصلتي 

ــاير اجزاء  جداي از خصلت تجار دارد و اين يعني يك كل خصلتي جداي از خصلت س

دارد. اين کل، موضوع استنباط حكم قرار نگرفته است و فقه ما اجزاء را مورد استنباط 

قرار داده است. از ديدگاه من اين كاستي در روش استنباط حكم در فقه شيعه است. 

تا به امروز كارهاي ما در تمام موارد به همين صورت بوده است. در بورس هم اگر نگاه 

ــورس را به عنوان يك كل و جزئي از يك نظام كه  ــت. اگر ب كنيم به همين صورت اس

نقش خاصي در آن نظام ايفا مي كند نبينيم، نمي توانيم راجع به بورس استنباط كرده 

و يك فتواي صحيح دهيم. 

ــئله ی جدی در اقتصاد اسالمی است که به مکانيسم استنباط  پس اين يک مس

ــتری نگاه کنيم،  ــيعه بازمی گردد. اما اگر اين موضوع را با دقت بيش احکام در فقه ش

ــايد همه ی مشکل اين نباشد و شايد با همين روش هم بتوان  ــيم که ش به اين می رس

ــتی  ــار می آورند و می گويند که کاس کارهای زيادی کرد. در واقع با اين که به فقها فش

ــت. يعنی بنده  ــالمی در ما دانشگاهی هاس ــت اما گرفتاری اكنون اقتصاد اس از فقه اس

ــتم که نمی توان آن ها را به  ــت بانک يا بورس را نمی دانم و غافل از اين هس ــال هوي اص

ــرد و بانک و بورس  ــزاي مختلف تجزيه ک اج

ــه مراجعه کرده و  هويتی خاص دارد؛ به فقي

آن ها را شرح می کنم و توقع داريم که او حکم 

ــت دهد. اين بانک در رابطه با نظام بازار  درس

سرمايه است که رابطه ی تنگاتنگی با صنعت 

ــل در هم  ــارت بين المل ــا با تج دارد و اين ه

تنيده اند. بنابراين ما اقتصاددانان کاستی هايی 

داريم؛ ما نفهميديم بانک، تجارت بين الملل، 

بانک جهانی و صندوق بين المللي پول يعنی 

ــه بايد عضو  ــان می گوييم ک چه و خيلی آس

ــويم. برای اين که  صندوق بين المللي پول ش

ــتيم و  ــه درس و بحث نشس ــگاه ها ب در دانش

ــنجی گفته ايم اما  همواره از خرد و کالن و س

آناليز نکرده ايم که واقعا نظام صنعتی چيست 

ــد،  ــور صنعتی ش و وقتی می گويند اين کش

ــن صنعت، چه  ــت؟ اي ــت به چه معناس صنع

ــت پولی را  ــرمايه و سياس نوع بانک و بازار س

اقتضا می کند؟ اين ها همه دست به دست هم 

می دهند و يک باره می بينيم که اقتضای اين ها 

اصال حکومت اسالمی نيست و در اين شرايط، 

اقتصاد اسالمی مفهوم پيدا نمی کند. در واقع 

ــت که ما اقتصاددانان اين  مشکل از اين جاس

ــته ايم که خود  ــائل را از کتاب هايی نوش مس

آن ها به ما گفته اند و نخواسته ايم زحمت فکر 

کردن به خودمان دهيم. 

ــکل اقتصادی  پس به نظر بنده اگر مش

ــی از نهادهايی است که به ما ارث  داريم، ناش

رسيده است و اين نهادها نوعا مربوط به نظام 

سرمايه داری و سوسياليسم است که ما آن ها 

ــناخته ايم و چون به درستی  را به درستی نش

ــالمی کردن  ــناخته ايم در راه اس آن ها را نش

ــلمات  ــه اين ها جزء مس ــا می گوييم ک آن ه

دنياست و مگر می توان بانک نداشت و يا عضو 

صندوق بين المللي پول نبود؟ اقتصاد اسالمی 

هم به اين تبديل می شود که به کمک دانش 

اسالمی خودمان همه ی اين ها را توجيه کرده 

ــود. پس اگر  ــالمی ش ــم که اس و کاری کني

اقتصاد اسالمی رشد نکرده برای اين است که 

درک ما از اين مفاهيم، رشد نکرده و در آن ها 

عميق نشده ايم. 

ــي صدر 1«  ــت: * اين ميزگرد در »دوره ي آموزش پی نوش

ــه هاي ناب« در دانشگاه علوم  ــط »مرکز رشد انديش توس

ــت. ــده اس ــال 1389 برگزار ش اقتصادي در مردادماه س

1- عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی / 2- عضو 

ــگاه امام صادق عليه السالم / 3- استاد  هيأت علمی دانش

درس خارج فقه و اصول و پژوهش گر اقتصاد اسالمي / 4- 

رئيس مرکز مطالعات مباني و مدل هاي اقتصاد اسالمي  

درخشان:  بنده 

معتقدم چون 

متدولوژي استنباط، 

یك امر عقلي است، 

پس قابلیت رشد دارد. 

ما مي توانیم به فقه ي 

دست یابیم كه غیر 

از تجزیه ي موضوع 

به اجزاء و یا دادن 

یك حكم نسبت به 

اجزاء، روش دیگري را 

استفاده كند.  به بیان 

بنده فقه شیعه باید به 

جایي برسد كه بتواند 

بدون اینكه بانك را 

تجزیه كند، حكم آن 

را بدهد
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