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 الهاشمی« حسینی رالدینسیدمنی استاد ارتحال سالگرد دهمین بزرگداشت انسانی«؛ علوم  در »تحول  همایش
  عالمه  تاالر در  1390 اردیبهشت 21 تاریخ در تهران دانشگاه همکاری با و  قم اسالمی علوم فرهنگستان همت به

  که  آمد  عمل به هاییمصاحبه  انسانی علوم  مبرز اساتید  با همایش این حول  گردید. برگزار تهران دانشگاه امینی

 .کردید   چاپ  سال  همان  در  ها«مصاحبه   مجموعه  انسانی،  علوم   در  تحول  همایش»  عنوان  با  کتابی  در  هامصاحبه   این
 

 است.  آن  در  تحول ایجاد چگونگی و  ضرورت و  انسانی علوم  مورد  در مصاحبه این دانید می  که  طور همان
  و  اسالمی  انقالب  نزاع محل حقیقت در  و دارند  نیاز بازخوانی  به  نظرتان  به که را علومی محدودۀ  ابتدا در  لطفاً

 کنید.   تعریف را  آن  و کرده  مشخص   هستند، زمین  مغرب

  ندارم،  شناسیروان و سیاسی علوم  شناسی،جامعه مثل  انسانی، علوم دیگر هایرشته  در  ی زیاد مطالعۀ  من 

  علوم  جزء  نیز اقتصاد چون  اما  است  اقتصاد زمینۀ  در  من مطالعات بدهم.  نظر هازمینه  آن  در  توانمنمی  بنابراین

  سایر  به تصرفاتی  اندک با توانیممی معموالً بگیریم، نتیجه اقتصاد  زمینۀ  در  را چه  آن  کنم می  فکر  است، انسانی

 دهیم.  تعمیم نیز انسانی علوم هایحوزه 

  مشکالتی   هااین  آیا   است؟  شده  آن   وارد   غرب   از   که   دارد   وجود   انسانی   علوم   در   مشکالتی  چه   اکنون  شما  نظر   به 

  مثالً  یا و  آموزش،  سیستم کردن  بهینه  ای، حاشیه از  )منظورم ایحاشیه  یا ظاهری رجوعات و  رفع  سری  یک با

 شوند؟ می   برطرف   ظاهری  تغییرات  سری  یک   با  که  هستند   است(  متون  کردن  روز   به   و  پژوهش  فرآیند   کردن  درست

 است؟ مبنایی  و ایپایه  مورد  این در  هابحث  و  هستند، تری عمیق مشکالت  مشکالت،  این نه،  یا

 نکات  نباید   اما  است  خوب  پژوهش  عهتوس   برای  پژوهش،  در  انگیزه   ایجاد  و  انسانی  علوم   در  مسائل  کردن  روز  به 

  انسانی  علوم   بودن  اسالمی  غیر  و  بودن  اسالمی  موجب  که  انسانی،  علوم  مطالعات  در  اصلی  نکتۀ  بماند.  مغفول  اصلی

  هاینظام  انسانی، روابط  انسان، مسائل با انسانی علوم  حال،  هر  به است. نهفته آن  مبانی  و  هاریشه  در  شود،می 

  در  مهمی  نقش  دین  که  دانیممی  ما همۀ  است. مرتبط  اجتماعی زندگی  شیوۀ  با  و  سیاسی و  اقتصادی  اجتماعی،

  یعنی  متألّهین، دیدگاه  از انسانی  علوم بین  بنابراین دارد، بشری جوامع  سیاسی و  اقتصادی اجتماعی، امور تنظیم

  علوم  مسائل الهی  دیدگاه  از  و   ندارند  الهی  اعتقادات  که  کسانی  و   کنند می   نگاه مسائل  به  الهی  دیدگاه  از  که  کسانی

  این  دارد.  وجود  تفاوتی  بینند،می را مسائل الهی غیر  یا مادی  دیدگاه  از بلکه  کنند،نمی تحلیل و  تجزیه  را انسانی

 دهد.می  نشان  کامالً هازمینه  همۀ در  را  خودش  تأثیر نگاه  نوع

  با متفاوت  کند می ایفا جامعه  در هیال ادیان  به  معتقد  انسان یک  که نقشی  و  شخصی رفتار  که  گونه همان 

  وجوه  در جوامع امور تنظیم لحاظ به نیز گروه  دو  این در  انسانی علوم به مربوط مطالعات است معتقد  غیر انسان

  شخصیت   که  باشیم  داشته  قبول  را  مسأله   این  اگر  دیگر،  بیان  به  دارد.  تفاوت  فرهنگی  و   اجتماعی  سیاسی،  اقتصادی،

  که  پذیریممی آنگاه است، متفاوت  ندارد، وحی به اعتقادی که فردی  با وحی به معتقد  فرد یک جایگاه و رفتار و

  بود.  خواهند  متفاوت  ندارند  اعتقادی  چنین که  جوامعی با هستند  وحی به  تعبد  دیدگاه بر  مبتنی که  جوامعی



 ها،مندیقانون  تحلیل  یعنی خود  موسع  معنای  در  انسانی علوم  به  اگر  حال  هستیم.  مواجه  مقوله  دو  با ما  بنابراین

  علوم   بنابراین  کنیم،  نگاه  جوامع  حرکت  برای  گذاریهدف  و   پژوهیآینده  سازی،مدل   مسائل،  طرح  موضوعات،  تفسیر

 شد. خواهد  تقسیم  اسالمی غیر  و  اسالمی به انسانی،

  کریم   قرآن ت.اس  غیب به  ایمان در  مادی  دیدگاه یک  و الهی دیدگاه  یک بین تفاوت که است این کلیدی نکته

  برداشت  گونه این توانمی آیه این از للمتقین«، هدی فیه  ریب ال الکتاب »ذلک فرماید:می  بقره سوره  ابتدای در

  است.  متقین  کنندۀهدایت کتاب این است. شده  مطرح  نکاتی  چه  کتاب  این  در بفهمد  تواند نمی  کسی  هر که  کرد 

  یعنی   دارند.  ایمان  غیب   به  که   هستند   کسانی  متقین  که   است  معنی   این   به  بالغیب«؛   یؤمنون   »الذین  قرآن:  گفتۀ   به

  مسیح  حضرت  که کرد  درک  توان نمی  شود؛ نمی دستگیرمان الهی  ادیان  از  چیزی  باشیم، نداشته  ایمان  غیب به  تا

  ی اصل  نقش   غیب،   به  ایمان  پس  .اند فرموده   چه  علیه   …اصلوات   اکرم  رسول  و  السالمعلیه   موسی  حضرت  السالمعلیه 

 کند.می  ایفا را

  غیب کاشف »وحی«،  . دریابیم را  غیب  هایقانونمندی توانیم نمی  که  ما  چیست؟ غیب  بفهمیم  گونه چه  ولی 

  ظهور  وحی  در  تعبّد  و  تعبّد  در  غیب به  ایمان  بنابراین . کند می کمک  ما به آن  هایقانونمندی  بیان برای  و است

  معصومین  اقوال  و  سنت  و کتاب  خود  نیز  وحی  از  کاشف .شودمی  وحی  آن  اساس  نتیجه  در  و  کند می  پیدا

  که  معتقدیم  ما البته گوییم.می فقاهت حوزۀ  آن  به اصطالحاً ما امروزه  که است چیزی این و  است، السالمعلیهم

  مسیحی  دیدگاه  دیگر بیان به دارند. واحد  مبنای  توحیدی ادیان همۀ گرنه  و  است، ادیان  سایر  از ترکامل  ما دین

  مغرب   در   اکنون   دارد.  یهودی   غیر   و  یهودی   انسانی  علوم  یهودی،   دیدگاه   و   مسیحی،  غیر  و   مسیحی   انسانی  علوم   نیز

  هم  خوبی  تحقیقات و کنند می  نگاه مسیحیت دیدگاه از اقتصاد به هستند، معتقد  مسیحیت به که  کسانی زمین،

  وحی،  و غیب  به  ایمان  ببینیم باید  ما کنیم.  نگاه  ی اسالم دیدگاه  از  انسانی  علوم  و  اقتصاد به  نیز  ما  اند. داده انجام

  تنظیمات  به   توان می   روبنایی  موارد   جمله  از  کند. می  ظاهر  روبنا  در   را   خودش   گونه   چه  است،   دین  اساس   واقع   در   که 

  ی اسالم هایارزش  و موازین معیارها، الگوها، این زیربنای ما اعتقاد به  کرد.  اشاره پیشرفت الگوی و اقتصادی امور

  کار  مبنای که است  علم یک  اسالمی،  هایارزش  و  معیارها درک شود.می  ظاهر احکام در  دقیق  شکل به  که  است

  دقیق  حوزۀ  یک هست چه هر  مبنا این کنم  محدود قسمت آن در را  مبنا این خواهمنمی  من البته  باشد.می ما

  بیست   قرن  در  ایاقتصادی   زندگی    نوع  چه  ما  خواهد می   وحی  شویم  متوجه  ما  که   است  این  آن  هدف  و  است  علمی

  ظاهر   روبنا  در   را   خودش   بتواند   تا  بگیرد  نشأت   آن  از  باید   مطالعات  تمام   که   است  زیربنایی  وحی   باشیم.  داشته   یکم  و

-جامعه اگر  و  شودمی اسالمی سیاست است، سیاست اگر شود؛می اسالمی اقتصاد  است، اقتصاد اگر حال کند.می 

 آخر.   الی و شود می اسالمی اسیشنجامعه است شناسی

  ها تفاوت  این   است.  کافر  یک   و   مؤمن   انسان  یک   بین  تفاوت   است.  مهم   و   اساسی  بسیار  تفاوت،  این  تمیز   بنابراین،

  است  مؤمن  او  است،  الهی غیر  انسان  این،  و  الهی  انسان او  گوییم می  وقتی  نیست.  روبنا به  مربوط  جزئیات در  صرفاً

  اسالمی  غیر  انسانی  علوم با اسالمی  انسانی علوم  که هستند  متفاوت هم با قدر  همان و د این نیست،  مؤمن  این  و

 کند.می  فرق

 هستند؟  جوامع تمام  به پذیریتعیّن قابل که  بوده بشری  عام  مفاهیم جهانی  علم  که نیستید  معتقد  شما 



  شود   تحلیل   درستی   به  اگر   ید،فرمایمی   که   جهانی   علم  همین  واقع   در   باشد.  الهی   که   این   شرط   به   معتقدم؛   بله، 

  بر  مبتنی که  دهد  توضیح  و  کند  بیان  درستی  به  را جهان حقایق تواند می  علمی  آن  یعنی رساند می  را  پیام همین

  به  را انسان خدا و دارند  قانونمندی یک  و مخلوقند  که مسأله این در هاانسان همۀ حال هر به باشد. الهی موازین

  هاییقانونمندی  بنابراین  کردند.  متفاوت  را  هایشانراه   که  هستند   هاانسان  خود  این  ارند،ند   تفاوتی  آفریده،  شکل  این

  که  باشیم داشته اقتصاد علم یک توانیمنمی ما هستند. شمولجهان قوانین فرموده خدا چهآن بر است مبتنی که

  ما کند. اداره را سالمی ا کشور یک  هم و باشد  حاکم الهی غیر هایارزش  حاکمیت شرط  به زمینمغرب بر هم

  نهادی   ترتیبات همین با حاکمش،  نظام همین با را انگلستان بتواند  فرض به  که  باشیم داشته  الگویی توانیمنمی

  اسالمی   کشور  یک   که  کند   اداره  ایگونه  به  اش اجتماعی  رفتارهای  بر  حاکم  هایارزش   و  هابینش   این  با  و  موجودش 

  باشد.  الگو  ما  برای  تواند نمی  و  است  خودشان  به  مربوط  نیز  دارند   شانتوسعه   برای  هاآن   که  الگویی  کند.می   اداره  را

  خوبی  به  را  غیرالهی هاینظام  در موجود خطاهای  و هالغزش  که دارد  را آن  توان  قطعاً اسالمی الگوی یک البته 

 کند.  بینیپیش  را هانظام آن سرانجام و  دهد   تشخیص

  اگر   پس  باشد.  الهی  تعالیم  بر  مبتنی  که  رساند می   واقعی  پیشرفت  به  را  انسان  و  است  درست  الگویی  آن  بنابراین

 الهی  ادیان  همان  این  کرد،  مدیریت  آن  اساس  بر  را  دنیا توان می که است  واقعی  الگوی شمولی، جهان از  منظورتان 

  های نظام  تمام   بتواند   که  است  الهی   مبانی   از   جدا  الگویی   شما  منظور   اگر   اما   است.  اسالم  ها، آن  ترین کامل   که   هستند 

  زیرا  دارد  جدی خطاهای قطعاً  الگو این کند،  اداره  الهی مبانی گرفتن نظر  در بدون را جهان سیاسی و  اقتصادی 

  که  است الگویی همان واقعی الگوی قطعاً است. گرفته نادیده را وحی  یعنی بشری شناخت روش  از  مهمی قسمت

  دارد  بستگی این  به شمولیجهان بنابراین  داریم.  اسالم  در  کامل  شکل  به را آن ام که  باشد  الهی تعالیم از  برگرفته

  السالم علیه  ابراهیم  حضرت از  الهی  پیامبران  که  است چیزی همان  شمول،جهان قوانین باشد. چه  شما منظور  که 

  بر   اقتصادی  هر   چنین  مه  است.  شمولجهان  اند، گفته  توحیدی  ادیان   که  چه آن  هر  اند.آورده  الهی   پیامبر  آخرین  تا

  این  از  غیر  چه آن هر  ولی  دارد؛   قرار  واقعی   رشد  و   پیشرفت و  تداوم  روند  در   و  بوده  شمولجهان شود،  بنا  مبانی  این

  و   انعکاس   همان   است؛  ظاهری  شکوفایی،  آن   اما  باشد،  داشته  شکوفایی   مدتکوتاه   در  و   ظاهر  در   است  ممکن  باشد،

 شعف احساس  و کند می  سرمستی  الکلی مشروب خوردن از بعد  که کسی مثل است شیطانی هایخصلت  تبلور

  سالم  فرد  او  به  و  کند نمی تأیید  نشاط با  و  سالم  وضعیت یک  عنوان  به  را  شخص  آن  وضعیت  پزشکی  هیچ اما  دارد 

  اقتصاد   در  شکوفایی  شاهد   اکنون   شما  است  ممکن  باشند.  نداشته  آگاهی   پزشکی   از  که   افرادی   مگر   شود،نمی   اطالق

  و  دارد تداوم قدرچه  ثانیاً و است، بوده عواملی  چه  از ناشی شکوفایی این اوالً که ببینید  باید  ولی  باشید، آمریکا

  رشد  کرده،  ایجاد جهان در  و خود  در  آمریکا اقتصاد اکنون  که را هاییبحران  شودمی  آیا است. شکننده قدرچه

  این  مالی بازارهای در ساده بحران یک است. انداخته خطر به را دنیا دارد که رفتاری با اقتصاد  این نامید؟ واقعی

  در   که  بحرانی   همین  کشاند.  آتش   و  آب   به  را   صنعتی  کشورهای  و  کند می   سرایت  جا  همه  به  افتد،می   اتفاق   اقتصاد

  یک  این .انداخت روز  این به  را دنیا  و  شد  شروع آمریکا مسکن رهنی  هایوام  بازار از افتاد،  اتفاق  ۲۰۰۸ سپتامبر

  به  را خانوار میلیونها و  کرد مبتال را اقتصادها و کرد  سرایت زود بسیار که است آمریکا اقتصاد در مسری بیماری



  برجا  آثارش  هنوز  و  افتاد  اتفاق پیش  سال دو بینیم؟ نمی را این ما گونهچه  کرد.  گرفتار مصیبت و  فقر  و  بیکاری

 جاست؟ک  در  بیماری این ریشۀ  ببینیم  باید  ما است.

  ترین بزرگ  که  AIG در که  ایسخنرانی  در  آمریکا،  جمهور  رئیس »اوباما«، خود  که  شده جّدی  قدرآن  مسأله 

  ببینید  . است سرمایه  بازار حوزۀ  در  اخالق  فقدان  در  بحران این  ریشۀ  : گفت داد،  انجام دنیاست،  ای بیمه  سازمان

  ناقص  و  محدود  بسیار  اخالق از  هاآن منظور  چند  هر  د؛آورنمی  زبان  به  را  مسأله  این  نیز  خودشان که  شده طور چه

  نظر  مورد  آنچه  با اساساً که  است داری سرمایه  اخالق  نوع  یک هاآن منظور است.  اخالق از ما  منظور  از  غیر  و  بوده 

  اد اقتص انسانی  ابعاد از  نیز  اوباما  نظر  به  که  است این مهم اما دارد.  لفظی  اشتراک  یک فقط  و  است،  متفاوت  ماست

  های تئوری  از  کدام  هیچ  شما  است.  انباشت  و   تکاثر  ولع،  حرص،   بر  مبتنی   نظام،  این  ساختار  اساساً  است.  شده  غفلت

  و  تکاثر  بر  مبتنی  سرمایه،  ازدیاد نباشد. سرمایه  تکاثر  زیربنایش که  بینید نمی را  داریسرمایه  اقتصاد  نظام  این

 است. خواهیزیاده 

  ریشۀ  ما نظر به شود.نمی حل آمریکا مشکل کند، محدود  را تکاثر  که قوانینی وضع با که  هستیم معتقد  ما اما

  مبانی   در   ریشه   که   است   داریشانسرمایه   نظام   مبنای   داری، سرمایه   نظام   مشکل  است.  دیگری   چیز   در   آمریکا  مشکل

  مبنا  این از  (، ۱۳۶۲ و  ۶۱ هایسال )حدود  بودم  قم  در  دانشگاه و  حوزه  همکاری در  که  زمانی  من  دارد.  الهی  غیر

 هستم.  باور همین بر هم هنوز و  کردم،می  یاد  داریسرمایه  نظام کفر مبانی  عنوان  به

  وحی   به  اعتقاد  ایم، کرده  شروع  که  حرکتی  با  متناسب  مسیری   کردن   پیدا  و  مشکالت،  از   رفتبرون  راه  فرمودید  

  کاربردی   علوم   هایگزاره   در  گونه   چه   وحی   که   باره این  در  است.  وحی   و   کاربردی   علوم  هایگزاره   ابتنای   و   استفاده   و

  وجود  کشور   در   اصلی  جریان  سه   حداقل  کند،می   پیدا  جریان  داریم   کار  و   سر  هاآن  با  عمل   در  که   هاییسرشاخه  در

  از را مشکل این کنند می  تالش  و دارند  دین و  کاربردی علوم بین تعارض به تریساده  نگاه شاید  که  ایعده  دارد.

  سری  یک جریان این  هایسرشاخه  در دیگر، بیان  به کنند. حل ایگزاره  مقایسۀ  و هاگزاره  بین  قابلت  طریق

  در  که را هاییتئوری  کنند می  تالش  عده این دارد. وجود کاربردی علوم هایگزاره  سری یک و دینی هایگزاره 

  به  که دیگر ایعده  کنند. پیرایش  و تهذیب را هاآن نحوی به و بگذارند  کنار است دین احکام با آشکار تعارض

  نیز  شما که گونه همان و است تریایریشه  مشکل مشکل، این که معتقدند  شوند،می تقویت ما کشور  در تازگی

  مبنای  و نشود  خشک مبنا این اگر  دارد.  فاسد  محصوالت فاسد، مبانی است. مبانی بحث  بحث،  فرمودید، اشاره

 کنیم.   مبارزه محصوالت با فقط  توانیمنمی  ما و  داریم  فاسدی محصوالت همیشه  نگردد،  آن جایگزین جدیدی

  نظرم   به   کردم.   مطالعه   را   اقتصادی  هاینظام   کتاب   داشتم،  ۶۰  دهۀ   در   شما  آثار  به  نسبت  که   ایمطالعه   در   بنده

  به  که  تیاشکاال بودید  فرموده  کتاب آن در  است.  ترعمیق بحث،  این  از  که  کردید  مطرح  را  بحثی  جاآن در شما

  مواجه   اجتماعی  هایپدیده  با  غرب  سیستمی  نگاه  مقابل  در  ما  وقتی  یعنی  است؛  روش   بحث  در  عمدتاً  آید می   وجود

  مبانی  اساس  بر مرحله، دو  هر  در که سازی،کمی  و کیفی سازیساده  نداریم:  رو پیش تربیش  راه دو  شویم،می

  است.  متفاوت   ما  مبانی   با  دهد می  انجام  خودش   مبانی  اساس   بر  غرب   که   ایسازیساده   یعنی   شود. می  انجام  موجود 

 کنیم.نمی توجه   ما  که کنند می   توجه چیزهایی به   نیز هاآن بینند نمی  هاآن که   بینیممی  را  چیزهایی ما



  توابع  اساس  بر  کنیم، مشخص  را  کمی ضرایب هایاولویت  خواهیممی  وقتی  فرمودید  نیز  سازی کمی بحث  در

  از  سطح این  به  و کند  عبور موانع  از تواند می  گونه  چه  دین  شما نظر  به دهیم. می  انجام را کار  این  موجود،  ریاضی

  نشود   شفاف  مسئله  این  اگر  کند.  طی  راستا  این  در  باید   مسیری   چه   و  کند   پیدا  حضور  محیط   در  و   شده  وارد  ما  نگاه

 مانیم.می  باقی ابهام یک در  ما

  دانم؛نمی  را پرسش این دقیق  پاسخ نیز من است. آن  گرو در  چیز  مهه و  بوده مشکل پرسش، این به پاسخ 

 کنم. می   اشاره   نکته   چند   به  جا  دراین   بپیماییم.   را   مسیر  این   باید   مسأله   این  حلّ   برای  که   هستم   عقیده   این   بر  فقط 

  دیدگاه،  مجید  قرآن  در دارند.  نگرکل  دید  یک  الهی، ادیان  که  است این  مانده مغفول  بسیار  که  اول  نکتۀ 

  اگر   دارند.   نگریکل   دید   الهی،  ادیان  تمام  دارد.   وجود  نیز  توحیدی   ادیان   همه   تعالیم   در   نکته   این  نیست.  نگریجزء

  نظام   با   آمد،می   پیش   مشکلی  هرجا  بلکه   شدند،نمی   جهموا   فراوان   مشکالت  با  گونه   این  که  بود   نگری جزء  هاآن  دید 

  است.  ایشان  نگریکل  دید  دهندۀ نشان السالم علیهم معصومین مشقت پر  زندگی اما آمدند.می  کنار  حاکم سیاسی

  سیاست  حوزۀ  وارد   بلکه   نکردند،  اکتفا   اقتصاد   حوزۀ   به   یا  و   اجتماعی  روابط   بحث   به   یا  فردی   رفتار  بحث   به   فقط   آنان

  را  نگرکل  دید  این نیز  ما اگر کردند. نگاه  مسائل به خاص نگری  کل یک با و شدند  اجتماعی و فرهنگی  نظام  و

  کنند، می  تعریف  اقتصاد  حوزۀ در  تنها را  اسالمی  اقتصاد معموالً  مثال،  طور  به  رویم. می  جلو  خیلی  باشیم،  داشته 

  جدا  نظام یک  کل از را اقتصاد ندارد. فرهنگ  و عیاجتما روابط  تاریخ، سیاسی، نظام با ایرابطه  هیچ که انگار

  را   آن  غرب  امروز  چهآن  که  حالی  در  کنیم.  اسالمی  را  آن  تا  نیست  اسالمی  آن   کجای  ببینیم  خواهیممی   و   ایمکرده 

  به  را علم اگر زیرا  است؛ اسالمی اقتصاد  همان واقعی،  معنای  به اقتصاد، علم چون نیست؛ علم نامد، می اقتصاد  علم

  و  اجتماعی زندگی هایزمینه  در حقایقی تا اند آمده الهی ادیان  است، حقیقتی  کاشف که  بدانیم چیزی آن نایمع

  اقتصادهای   جز  به  باشد   اقتصادی  حقایق  کاشف  که  علمی  معنای  به  اقتصاد   علم  پس  شود.  کشف  اقتصادی  و  سیاسی

 ندارد.  دیگری   مفهوم اسالمی،  اقتصاد آن، رأس  در  و  الهی

  باید  حتماً کلمه  دقیق  معنای  به  علم  نیست.  کلمه  دقیق  معنای  به  علم  نامند،می علم  هاغربی  چه نآ بنابراین

  اوقات   گاهی   بلکه   است،  ناقص  تنها  نه   است.  ناقصی   چیز  و   نیست   علم  وگرنه   باشد   داشته  الهی   تعالیم   با   مبنایی  پیوند 

  گویم می   بعد   و  برممی   قم  تا  را  شما  من  بروید.  اناصفه  به  خواهید می   شما  کنید   فرض   مثالً   باشد.می  نیز  کننده گمراه

  راه  ادامۀ  بگویم   و  ببرم  رامسر  به   را  شما  من   اگر   اما   کنید.  کاملش   باید   شما  و  است  ناقص  این   نیستم.  بلد   را   راه   ادامۀ 

  قتصادهای ا  و  داری سرمایه  اقتصاد  ام.برده   قم   مخالف  جهت  به   را  شما  حقیقت  در   کنید،  کامل  را  آن  شما  نیستم،  بلد   را

  که  نیست ناقص اقتصاد ما،  کشور اقتصاد هستند. انحرافی اقتصادهای بلکه نیستند  ناقص اقتصاد غیرالهی، رایج

  که  حدی  این تا کنیم.می  اسالمی را بعد  به این از و  کردیم عمل داریسرمایه  اقتصاد اساس  بر  را جااین تا بگوییم

  مشکل  هاآن  در کشیدن  نفس کنید.  نگاه  را شهرهاکالن   دیگر   و  هران ت شهر ایم.گرفته   فاصله   اصلی  مسیر  از  آمدیم،

  گویند می که است غربی توسعه الگوی همان اساس  بر اقتصاد، این به نفتی دالرهای تزریق زیرا چرا؟ است. شده

 کنید.می  پیدا رشد  گونه  آن کنید  گذاری سرمایه  گونه  این اگر



  این   مثل  مسأله  این  کنیم.می   عمل  درست  بعد   به  حاال  از  ولی  شدند،  مرتکب  اشتباهاتی  هاآن  که  گفت  شودنمی

  که  جایی  تا  برویم  باید  نداریم. برگشت راه  بشویم.  ایطرفه یک  اما  اشتباه  جاده  یک وارد  مسافرت  در  که  ماند می 

 برساند. مقصد  به   را ما است  ممکن بیشتر  فاصله  با که  ایجاده  باشد، داشته وجود دیگر   جاده یک به   ورود امکان

  و  حساب بدون که  است سال شصت  پنجاه ما .بزنیم دور  خود  اقتصادی  نظام در توانیمنمی  ما  اکنون            

  است،   نقل   و   حمل  وضع   این  است،  شهرهاکالن   وضع   این  اما   . کنیممی  تزریق   اقتصاد   این  به   را  نفتی  دالرهای   کتاب،

  دور  گویید می حاال است، شده  گذشته از بیش نفت به مان وابستگی است، کشاورزی و صنایع و لودگیآ  وضع این

  بروم؟  جلو فاسد  مبنای همین اساس  بر گویید می شما بروید. جلو به  باید  بزنید. دور توانید نمی  گونه چه زنم.می 

  جایی  به  تا برویم جلو باید  قدرآن زد. دور  آن در شودنمی که  ایمگرفته قرار  ای طرفهیک  جادۀ  در  ما گویم می  من

  تا  برود  جلو  مسیر  همین در  سال چند  تا  باید  ما  اقتصاد که  است این  از من  نگرانی برگردیم.  بتوانیم  که  برسیم

  ایمان   و  هستیم   غلطی   مسیر  و   جاده  در   کنیم   درک   بایستی  که   است  این   مهم   نکته   اما  بزند.   دور   و  کرده   پیدا  فرصتی 

 برسیم. اصلی  مسیر  به توانیممی  جهاد و  تالش  با که   مباشی داشته

  هستند؟   راضی  مانبانکی  نظام  وضع   از  دینی،   نظرانصاحب  و   فقها  آقایان  تربیش  کنید می   فکر  شما  است  ممکن

  همین  به و شده ساخته  سیستم این  دهند؟ انجام توانند می  کار  چه  اما نیستند، راضی اصالً  آنان نیست؛ گونه این

  تمام و نرویم  جلو سیستم این با بخواهیم اگر برویم.  جلو شکل همین با باید  نیز ما است. رسیده جا این به شکل

  وجود به بزرگی بحران و ریزدمی  فرو (…  و تجاری نظام صنعتی،  )نظام نظام کل کنیم، می  تعطیل را هابانک

  را  هازمینه  اما رویم،  جلو  مسیر همین  رد  یعنی  شود  حفظ  نظام  کل  فعالً که  است این  مصلحت بنابراین .آید می 

  که  است این نیز ایرانی الگوی از منظور کنیم. آماده پیشرفت ایرانی  اسالمی -الگوی یک ساختن و برگشت برای

  اقتصاد  مختصات رویم، جلو باید  کجا تا بدانیم  بفهمیم، هستیم  آنجا در که را مکانی مختصات حرکت،  مسیر  در

  ببینیم،   را  هاجاده   و  کنیم  نگاه  را   اطراف  کنیم؛   آنالیز   را  اضطرار   شرایط   از   خروج  بفهمیم،  تصادی اق   ابعاد  در   را   کشور

  پیش به  جهاد و  تالش  دیدگاه با و  باشیم  هم  خود  اتومبیل سالمت  مواظب  کنیم،  تنظیم  را  خود  حرکت سرعت

 برویم. 

  قبالً  البته کند؛می جدا سیستم کل  زا را  اقتصاد غرب، بپردازیم. دین کردن  پیدا جریان  چگونگی بحث به حاال

  از  را اقتصاد یعنی کرد، نگرجزء روش  را خودش  تحلیلی روش  زمانی چه از زمین مغرب  که این نبود. گونهاین

  بر هادانشگاه در ما و رسیده ارث به ما به آنچه ولی دارد مفصلی  داستان دید، جدا فرهنگ از را دو آن و سیاست،

  کنیم می  نگاه  سیاست  از  جدا  اقتصاد،  به  ما  یعنی  است،  نگریجزء  دیدگاه  همین  متأسفانه  ، کنیممی  عمل  آن  اساس 

  رفتارها   از   ایمجموعه   به  را  بانک   کنیم،  اسالمی   را   بانک  بخواهیم  اگر  بنابراین  کنیم.می   آنالیز  را  آن   شکل   همین  به  و

  اجاره،   باب  به  را  بانک  فعالیت  از  بخشی  یگرد  بیان  به  کنیم.  اسالمی  را  رفتاری  هر  کنیممی   تالش   و   کنیممی  تجزیه

  کار  این  شد. اسالمی  سیستم، گوییم می بعد  و  بریممی تملیک  شرط  به  اجاره باب  به یا و  جعاله  باب به  را  برخی

 است. نگریجزء همان حاصل

  نگاه  فقهی  دیدگاه  از  صرفاً قضیه  به  بخواهد  داند،نمی چیزی  بانک  مورد  در  و  دارد  دینی  مطالعات  که  کسی  اگر

  کوچکی  اندازهایپس متوسط  و  فقیر  طبقات از  ایعده بگویم  شخصی  چنین  به  من  اگر  کند. می  فرق  جریان  کند،



 شما به  آن  برابر  در  و  دارم  نگه  برایتان  تا  بدهید  من  به  را اندازهایتانپس  گوید می  که شده  پیدا سازمانی  و دارند 

  تمکّن  که  دهد می  کسانی به  را ها آن و  کنند می  جمع را  وچکک اندازهایپس  سازمان این و  بدهم سود  و  جایزه

  آنان   با   مقایسه  در   و   کند نمی  رشدی   چندان  اندازپس  صاحب  ولی   شوند،می   تر بزرگ   ترتیب  بدین   هاآن  و  دارند   مالی

  از  که   دشو می کسانی رشد  موجب  او،  کوچک  اندازپس درواقع  و  شوند می  فقیرتر  اند کرده  استفاده را  او اندازپس که 

 شما  است؟ تنظیمی چه این دارد. اشکال کار این گوید می  آنگاه شود،می   زیاد مرتباً شکاف این و  بودند  بزرگ  قبل

  همین  ها،بانک  این طریق از کنند.  رشد  اغنیا ضعفا،  بر تکیه با نه  بیایند؛ باال پایین طبقات که  کنید  کاری باید 

  خواهد  فقهی مسائل به آگاه فرد آن دهد.می  رشد  را اغنیا و  شودمی  تبدیل  بزرگ هایسرمایه  به  کوچک  هایپول

  هیچ   بیندیشید.  دیگری  کار  و  ساز  و  کنید   نظر  تجدید   بانکی  سیستم  این  در  حتماً  فروض،  این  صحت  براساس   گفت

  سیستم چنین در اما دانند.نمی جایز را تمکن صاحبان رشد  برای ضعفا تالش  و کار بر تکیه الهی، ادیان از یک

  سیاسی  قدرت  دارای  که دارند  کسانی دست در دست  شود،می  زیاد  شاناقتصادی  قدرت که  کسانی داری،سرمایه

 هاینظام  نیز سیاسی هاینظام باشند.می سیاسی نظام مقوّمات از دارند، سیاسی قدرت که  نیز کسانی هستند.

  بانک  در را هایشانپول آمریکا فقرای  مثالً کنند.می ترویج خودشان حفظ  برای متناسبی اجتماعی  و فرهنگی

  رود. می  »راکفلرها«  دست به  و  شودمی تبدیل بزرگی هایسرمایه  به مالی چرخش طریق از هاپول این گذارند.می 

  آن  و دهند می  تشکیل حزب و شوند می  تربزرگ راکفلرها شود.می  تبدیل راکفلر شش به  راکفلر یک کار این با

  هاآن از جمهور رئیس باشد؟ کسی چه جمهور رئیس کنند می  تعیین  ترتیب بدین و  کنند می  مالی تأمین را حزب

  پیدا  برای دارانسرمایه این گیرد. می  قرار دارانسرمایه خدمت در  سیاسی نظام سیستم، این با گیرد. می  دستور

  لشگرکشی   به  تشویق  را  سیسیا   نظام  افتد،  خطر  در  شانمنافع   اگر  حتی  شوند می   متوسل  راهی  هر   به  بازارها  کردن 

 اند.کرده  پیاده ارتش  افغانستان و  عراق در  که   بینیممی اکنون  کنند.می 

  پیامبران  از  یککدام رفتار بینید؟می  گونه  چه  را جریان این توحیدی  ادیان دیدگاه از و  الهی  نگاه یک از شما

  است.  بانک  همان بانک، این من نظر  به  ست؟ا کار این تأییدکنندۀ شانکالم  آیا است؟ سازگار جریان  این با الهی

  نرخ  به  که رسیممی جااین به آخر  در  بکنیم را کار این بخواهیم  اگر کنید؟ اسالمی را  آن چیز چه خواهید می شما

  اما  هستیم  اسالمی  حکومت  و  فقیه  والیت به  معتقد  ما کرد. کاری  تواننمی  این  از  بیش و  کارمزد  گوییم می  بهره

  بر  تنها فرمایید می  مالحظه شود. سیاسی نظام این مقوّمات از که  کنیمنمی  تنظیم چنان را ماناقتصادی  نظام

  اجازه   دیگر  دیدگاه  این  با  شود. می   متفاوت   ما  اقتصادی  الگوهای   و   مسائل  از   بسیاری  نگری،کلی   معیار  همین  اساس 

  گذاری سرمایه  گوید می  غرب اقتصاد کنند. گذاریسرمایه ما کشور از بخشی هر در خارجی هایشرکت  دهیمنمی

  آیند. می  شانسرمایه  تکاثر برای  آیند می  اینجا  به  خارجی گذارانسرمایه  اگر  است. پیشرفت  عامل  خارجی،

  است  متفاوت  کشور  استراتژیک  هایبخش   در  خارجی  گذاریسرمایه  با  نمکی،پفک   تولید   در   خارجی   گذاریسرمایه

 دارد.  متفاوتی   ثمرات و  آثار  و

  نیست.  فقیه  والیت  بر  مبتنی سیاسی نظام  با هماهنگ اقتصادی،  نظام  این بینیم می که   رسد می  زمانی نابراینب

  ادامه  ترتیب  همین  به   و  رسید،می  »دو«  به  کنید، می  شروع  »یک«  از  بشمارید   دوازده  عدد  تا  بخواهید   شما  اگر   مثالً

  و  »سه  بگویید  »دوازده«  از  بعد  یا  ،۲۵۰ بگویید  »دو«  از  بعد  که  نیست گونه  این برسید. »دوازده«  به تا دهید می



  آخر   الی و  ۱۴  ، ۱۳  به  شمارش  در   را  ما  قطعاً ، ۱۲ تا  یک از  اعداد شمارش  بر  حاکم  منطق بدهید،  ادامه  وقتی  نیم«. 

  اگر  رسیم.می  ۱۳ به قطعاً ،۱۲ عدد از بعد  کنیم قبول را شمارش  منطق آن اگر نیست. ما دست کند.می هدایت

  بر  ما اقتصاد اگر  خواهد.می را  خودش  متناسب سیاسی نظام  اقتصادی،  نظام این رود،  جلو  روال  این  بر  ما د اقتصا

 متناسب سیاسی نظام  رود، جلو اقتصادی، متعارف هایتنظیم  اساس  بر یعنی انگلستان، یا آمریکا الگوی اساس 

  و  کور،  لیبرالیسم  یک اساس  بر  که  ارد د نیاز خودش  متناسب فرهنگ  به نیز سیاسی نظام  آن  طلبد.می  را  خودش 

 کند. نمی  تأیید  اسالمی  هایارزش  را هااین از  یک  هیچ است. انسانی غیر  رحمانۀبی  رقابت فضای یک  در

  کافی   کنیم، توجه  فرهنگ و  سیاست اقتصاد،  مقولۀ سه  بین مبنایی  پیوند  به  هایمانریزیبرنامه در  اگر  بنابراین

  اقتصادی  تصمیم ببینیم دیگر،  بیان به کنیم. مالحظه  سیاست و فرهنگ پرتو در را اد اقتص دیگر، عبارت به است.

  مثال   برای  برد؟ می  کجا   به  را ما  تصمیم  این  و  خیر؟  یا  هست مانفرهنگی  و  سیاسی  نظام با  متناسب گیریم، می  که 

 هایداللت   با  متناسب  ما  رکشو  اقتصاد  اکنون   هم   کنید.  نگاه  رویممی  پیش  آن  اساس   بر  که  اقتصادی  الگوی  همین  به

  مطرح   ضرورتاً  غیره   و   ۱۴  و  ۱۳  کنیم،   رهایش  اگر   که  است  ۱۲  عدد   مثل  اکنون  اقتصاد   این   نیست.  فقیه  والیت  نظام

  و  است کوچک عدد  این اکنون برسیم.  ۲۰ عدد  به مثالً که است زمانی  سیاسی نظام با آن  آشکار تعارض  شود.می 

  کامالً   را  اسالمی  حکومت  یک   بر  مبتنی  سیاسی  نظام  با  برخورد   پتانسیل  خودش   بطن  در   اما  نکرده،  ظاهر  را  خودش 

  کنید،  نگاه  را  طرف  هر  بینیم.می وضوح  به  خودمان  اطراف هایخیابان در  را چیزی  چنین های نشانه داراست.

  را  ساعت ن ای بخر،  را  آن  بخر، را  این شود:می  کوبیده مسلمین فرق  بر  ملیتی،  چند  هایشرکت  تجاری  هایآگهی 

  دهند، می  اقتصاد  در  که  است درسی   اولین  کنید.   نگاه هاذهنیت به  بکن. را  کار   این بده،  انجام  را  کار  آن   کن، دست

  با متناسب قوانین کردن هماهنگ ها،خارجی  حضور یعنی است؛ توسعه« و رشد  عامل خارجی، گذاری»سرمایه 

  این طلبیلذت  و آسایش برای  مناسب فرهنگی محیط  نتأمی کم کم و شانسرمایه امنیت  تأمین و هاآن حضور

  را خارجی  گذاری سرمایه  امنیت  آنها به  فراوان  فرهنگی امتیازات دادن  بدون  توانید نمی  شما حریص.  هایخوک 

  قابل رسیدیم ۱۲ عدد  به وقتی  کند.نمی  ظاهر  را خودش  کوچک  هایمقیاس  در  مسأله  این  البته کنید.  تأمین 

  فاصله   این   در   کند.می   ظاهر  فقیه   والیت   با   را   خودش   تعارض   رسیدیم،   ۲۰  به   و  دادیم   ادامه   اگر   ولی   نیست،   مشاهده

  در   آیا  هستیم.   آن   شاهد   تهران  هایخیابان   در  اکنون   هم  مثالً   که   است   سازیفرهنگ  همان   که   افتد می   اتفاقاتی   نیز

  خارجی  چندملیتی هایشرکت بلیغاتیت تابلوهای این هابزرگراه در  کرد می  تحمل  کسی انقالب،  نخستین سالهای

  تبلیغاتی   تابلوهای   این  هابعضی  حتی   نیست.  گونه  این  اکنون  اما  پذیرفت.نمی   کس   هیچ  را  چیزی   چنین  ببینید؟   را

  در  جور  اقتصادی  مقوالت  در  ما فعلی  افکار  با  اصالً  انقالب اول  در  مردم  افکار دانند!می شهر  زیباسازی در  عاملی  را

  این   از  بعد   که  است  این  ترجالب  رود. می   و  شودمی   رد  واکنشی  هیچ  بدون   تابلویی  چنین  دیدن  با  فرد  اآلن  آید.نمی

  دو  این و بیند می  دیگر تابلوی روی بر را السالمعلیهم معصومین دیگر یا السالمعلیه  حسین امام از کالمی تابلو،

  سفر  تبلیغ  السالم،علیه  امیرالمؤمنین از کالمی  دیدن  از بعد  او  دهد.می  قرار  هم  ردیف در  خود ذهنیت در را پیام

  زنیم، می  قدم  هم  اسالمی  بازار  در  وقتی  حتی  بیند.می را  تهران  در  پاریس رستوران  و  پاریس هایشب  پاریس،  به

  از  بسیاری ببرید  تشریف تهران هایخیابان  بعضی به وقتی شما است. خارجی نامشان که بینیممی را هاییمغازه

 بینید نمی   مغازه   داخل   و  خارج  در   ایرانی   کلمه  یک   حتی  خارجی.   محصوالت  و  خارجی  عنوان  با  بینید می   را  هامغازه



  نیز   مردم  هستند.  شدن  زیاد  حال  در  قارچ  مثل  هامغازه  گونه  این  هستید.  خرید   مشغول  پاریس  یا  لندن   در  که  انگار

  که  شوند می  نزدیک ۲۰ عدد سمت به کم کم بلی،ق مثال به توجه با پذیرند.می  راحتی به کم کم و کنند می  نگاه

  که  چنان  گیرد،می  شکل آرام آرام  فرهنگی  انحراف  هایزمینه  کند،  ظاهر کامالً  اسالمی نظام  با را  خودش  تعارض

  کند. می تحمل راحتی به نداشت، را آن تحمل اصالً پیش سال ۲۰ که را چیزهایی از بسیاری ما جامعۀ اکنون

  ترتیبات   همراه به  آرام  آرام فرهنگی انحرافات این  کرد.  خواهد  تحمل  را دیگری  چیزهای هم بعد  سال ۲۰ بنابراین

 آیند.می جلو  متناسب و  اقتصادی  جدید  هاینهادسازی و  اقتصادی 

 هایمانجوان  به ایران در را  آن هم ما و اند داده  درس  ما به  و داریم زمین مغرب در که ایانسانی علوم بنابراین

  هستند،   یکی   هم   با  خودشان  زیربنای  در  هااین  البته   است.  هم   از   جدای  شدۀ   تکه  تکه  انسانی   علوم  دهیم،می   درس 

  آن   تنظیم  که  است  حزبی  لیبرالیسم   همان  صورت   به  سیاسی  نظام  در  که  سرمایه  تکاثر  غیرالهی  مبانی  همان  یعنی

  وجهش   این  نویسند،می   درسی  هایکتاب  در  اقتصادی  مسائل  حوزه  در  وقتی   اما  شود.می   انجام  دارهاسرمایه   توسط 

  پوزیتیویستی و  بودن  علمی از  تنها بلکه  است سیاسی نظام آن  زمینۀ اقتصاد  این که  گویند نمی  کنند.نمی  بیان را

  چه آن نداریم سیاسی نظام و هاارزش  به کاری ما اصالً که  کنند می  بیان صراحت به حتی  گویند.می  سخن بودنش

  با  نیز ما شود.می  کم تقاضا رود،  باال قیمت اگر گویند می خود  ادعای اثبات برای است. شمولجهان گوییممی  ما

  گیریم می   نتیجه   لذا  و  شودمی   کم   تقاضا  برود  باال  قیمت  که  است  همین  اقتصاد   که   کنیممی   فکر  سخن  این  شنیدن

  که  است بوده  گونه  همین نیز  الهی  انبیای  زمان  در  که  رسد می  ذهنشان  به  آنکه  ویژه  به  گویید می  راست  آنان  که 

  تنها  اقتصاد  آیا  بپرسد  که  نیست  کسی اما خریدند.می  را جنس آن  تر کم  مردم  رفتمی باال جنسی قیمت  وقتی 

  هماهنگ  کشور،   اقتصادی   امور   تنظیم   دنبال   به   شما  نه،  یا   آید؟!می   پایین   مصرف   رفت،  باال  قیمت   اگر   که   است  همین

  خودشان  هایکتاب  در  را مسائل این هاغربی  هستید؟ است،  اقتصادی نظام  این گاهتکیه  که  سیاسی نظام یک با

  حضرت  زمان  در  چه  مسلمان، غیر  چه  و مسلمان چه فرد،  یک  اقتصادی  رفتار  به  گویند می  بعد  کنند،نمی  بیان

  تصور  بیابان یک در را  اییتشنه فرد  گویند می  کنید.  توجه دیگر، سال هزار  چه  و اکنون چه السالم،علیه  ابراهیم

  بیرون  سنگی  تخته پشت از آب از پر  مشک  یک  با  شخصی ناگهان است. مرگ  حال در  تشنگی فرط  از  که  کنید 

  بعد  ولی پذیرد. می را او پیشنهاد تشنه فرد کند.می پیشنهاد طال سکه یک عوض  در آب لیوان  یک او به و آید می

  به  دیگر  طالی  سکۀ یک  هم  تو  دهم،می آب تو به هم یگر د لیوان  یک  گوید می  کرد، عطش رفع  کمی  که  این از

  ممکن   حتی  دهد نمی   سکه  ربع  از   بیش  سوم،   لیوان   بابت  او  خرم.می   سکه   نیم  به  گوید می   مانده   راه  در  فرد   بده.  من

  مانده   راه  در  فرد  کند   اصرار  آب  صاحب  اگر  حتی  شدم.  آب   سیر  دیگر  بگوید   و  کند   رد  را  چهارم  لیوان  پیشنهاد  است

  گوییم می   و   کنیممی   فکر   کمی   ابتدا   داستان  این  شنیدن  با   نکند.  اصرار   اینقدر   و   برود  که  بدهد   پولی   او   به   است  ممکن

  کنیم. می  تصدیق و کنیممی درک را آن  کنیم،می تصور وضعیت  آن در را خودمان چون حقیقت در است. درست

-مصرف  رفتار   مبنای  و  کرده  مشخص  هم  را   آن  ریاضی  تابع   سپس  مطلوبیّت«.  نزولی   بازدۀ   »قانون   گویند می   این  به

 رسد.می  تعادل  به و  گرفته  شکل سود  حداکثرسازی  اصل بر  تکیه  با نیز  تولیدکننده  رفتار دهند می  قرار  کننده 

  شمول  جهان گویند می  و کشور  اقتصاد کل برای سازند می  مدلی مشابه، معادالت و معادالت این کمک به سپس

  پس همین.  نیز آینده  در و  است طور همین هم االن بوده،  طور  همین السالمعلیه  ابراهیم  حضرت زمان از است.



  یک  با  بیابان،  در  تنها،  آدم  این پرسد نمی  کس  هیچ  اما ندارد.  اسالمی  غیر  و  اسالمی و  است  شمولجهان اقتصاد، 

  بیابان   در   آب،   مشک   یک  با  ناس خدانش  آدم   آن  رسید؟  بیابان  به   او   کار  که  شد   گونه   چه  کرد؟می   کار  چه  سکه  مُشت

  آب  او  به  نبود  الزم  اصالً  گیرد،می   سکه  یک   آب،  لیوان   یک  بابت  که   است  انصافبی   اندازه  این  تا  او  اگر  کرد؟ می   چه

  فرض   به  حاال  کنند؟می   بندیسرهم  که  چیست  هاقصه   این  برد.می   و  گرفتمی   را   او  هایپول   همۀ  زور  به  بلکه  بدهد،

  قضائیه   قوۀ   و   پلیس   جامعه،   این  آیا   بکند؟   را   کار   این   نیز  دومی   نفر   شود می  مگر   داد،   انجام  را   کار   این   دیوانه   نفر   یک

  با  را اقتصاد  و ببریم کار به خود  مطالعات در  را  نگریکلی معیار همین اگر  شما، سؤال به پاسخ در  بنابراین ندارد؟

  نبینیم،  فرهنگی نظام  از جدای را دو هر این  و کنیم  بررسی یکدیگر با ارتباط در  و کنیم هماهنگ سیاسی نظام

 کنیم.   مالحظه را  اقتصادی  امور تنظیم  هر بعیدۀ لوازم  که است کافی  تنها شود؛می  حل  مسائل از بسیاری

  اقتصاد،  یعنی دادید؟ اصالت اقتصاد به که بود شکلی  به بیانتان نوع اقتصاد، و فرهنگ سیاست، بین  تنظیم در 

  قاعده یک  این  آیا کند.می  ایجاد  را  خودش  متناسب فرهنگ نیز آن و دهد،می  قرار تأثیر تحت  را  سیاسی نظام

 است؟

  نشان   را  آن  بودن  اسالمی  غیر  یا  و  بودن  اسالمی  و  کنم  صحبت  اسالمی  اقتصاد  مورد  در  خواستممی  چون  من  نه

  شروع  فرهنگ از توانستممی  گرنه و کردم، بیان دیگر های مقوله با را آن رابطۀ و داده قرار مبنا را اقتصاد بدهم،

 بدهید؟  نشان هم  به  نسبت را  تقومش خواهید می  آیا  کنم.

 بله. 

  وجود  هاییسرپل  آن در که  است ای طرفهیک اتوبان مثل ایمگرفته قرار آن در  اکنون ما که  جریانی فرمودید  

  نیاز  آن به که  اسالمی انسانی علوم به  ار ما هاسرپل آن کنم می فکر بنده برگشت. جاآن از شود می تنها که دارد

 جدا  موجود  وضع از حدی تا را خودشان کنند،می  صحبت مورد این در که کسانی عموماً کند.می  نزدیک  داریم،

  ما  معتقدید  شما که  حالی در کنند؛می  صحبت اسالمی انسانی  علوم اسم به  چیزی مورد در  سپس و  نمایند می

  وجود  به  را  چیزی  دیگری  جای در  و کنیم جدا  آن از را خودمان  توانیمنمی  و  ایم رفتهگ قرار ماجرا متن  در  کامالً

  که  دارد  وجود  هاییسرپل مسیر این در که کنید می تأکید  سپس کنیم.  تقویت را  موجود واقعیت  سپس و بیاوریم

 برگردیم.  جاآن  از و  کرده  راجع حواسمان باید  ما

  است معنی  بدین  بنده  نظر  به  اند فرموده   رهبری  معظم   مقام   که   پیشرفت ی ایران -اسالمی  الگوی  در  ایرانی  وجه  

  بداند.   را  خودش   مختصات  همواره   که  است  مسلمانی  هر  وظیفۀ   این  البته  بفهمیم.  را  خودمان  اقتصادی  مختصات  که

  صات مخت باید  بداند. را قبله جهت و  جا آن مختصات باید  برود  دنیا جای هر نماز، خواندن برای مسلمان یک

  زندگی   رؤیا  در  نباید   و   داریم  خاصی  مختصات  ما  الگو.  آن  ایرانی  وجه  گویند می   این  به  بدانیم.  نیز   را  کشور   اقتصادی 

  در  کرد تغییر  ماناقتصادی  زندگی  شیوه و رفت باال ماننفتی  درآمد  که زمانی  از اسالمی انقالب از  قبل ما کنیم.

  اسیر  و شدیم تحمیلی  جنگ درگیر  که  هم  انقالب  از بعد   رفتیم.گ قرار داری سرمایه نظام  به  وابستگی مختصات

  شما  که همین بودیم.  اقتصاد به  بُعدی تک نگاه همان اسیر  همواره متأسفانه و  ماندیم داریسرمایه  نظام همین

  ری سیاستگذا این بعیده  لوازم که  است  کافی کنیم،  تولید  قیمت  ارزان  اتومبیل  ایرانی هر  برای  خواهیم می  بگویید 

  خواهم نمی اصالً  مورد این در است، ایساده  بسیار روش  دهم،می  ارائه من که روشی ببینیم. را آن آینده نتایج و



  ارائه  ایساده راهکار خواهممی  من شود. بررسی نیز  منظر این از  باید  که چند  هر شوم  آن  فقهی  هایبحث  وارد 

  نظام  با چگونه  ببینیم  و  کنیم نگاه  را  جلوتر  مرحله  چندین رد دا سیاستگذاری آثار  که  ای مقوله  هر برای  باید  دهم. 

  مثال  طور  به  بگیریم.  را  آن  جلوی اکنون  هم  از  بود  تعارض   در  هرجا  و  است تعارض  در  مانفرهنگی  نظام  و  سیاسی

  این  با باید  بسازند  خاورمیانه  شهری  هایپروژه ترینبزرگ از  یکی عنوان  به  را توحید  تونل خواستند می که زمانی

  یک  نگاه از است ممکن نه؟ یا است موجه  گذاریسرمایه  این اسالمی دیدگاه  از آیا که  کردند می  نگاه قضیه  به دید 

  با و ایرانی مهندسان با ایران در اند توانسته  که دارد  هم افتخار باشد، موجه  خیلی گذاریسرمایه این شهرساز

  این  من  دید  از اما  کنیم. حفر  را خاورمیانه  شهری هایتونل  ترین بزرگ از  یکی است، خودمان  دست  که  تکنولوژی

  چرا  گویممی  است. بلندمدت آثار به توجه من  معیار است. اسالمی  هایارزش  خالف بر و  باطل  گذاریسرمایه

  حاصل  تهران   ترافیک   مشکل  گویممی   تهران.   ترافیک  مشکل  حل   برای  گویید می   کنید؟  حفر  را  تونل  این  خواهید می 

  عبور  گذر زیر از باید  هاماشین بنابراین ندارد، عبور جای دیگر هاخیابان ها،اتومبیل فراوانی گویید می  چیست؟

  است.   شخصی   هاآن  بیشتر   گویید می   شخصی؟   یا  است   عمومی  نقل   و   حمل  به   مربوط   هااتومبیل   این   گویم می   کنند.

  هایتوده  به ما تکیۀ زیرا است عمومی نقل و ملح وسائل ما اولویت اسالمی، شهرسازی  الگوی  مطابق گویم می

  آسایش  و رفاه تحقق  ابزار اغنیا،  زیرا اغنیا برای نه کنیم درست رفاه  آنان برای  موظفیم ما است. متوسط  و ضعیف

  کجاست؟  گفتید  که  بلندمدتی آثار گویید می  برویم.  عمومی نقل  و  حمل  توسعۀ  سمت به  باید  پس دارند  را  خود

  صاحبان  برای تریبیش رفاه لذا و شودمی  کمتر  سواری، خودروهای تراکم توحید  تونل کردن ستدر با گویممی 

  ها خیابان به  و  کنند می  تولید  تری بیش خودروهای سازیاتومبیل  هایکارخانه   شود.می ایجاد  شخصی  هایاتومبیل 

  مجبور   اکنون  که نحوی  به  شودمی  خنثی  سرعت  به  توحید، تونل  توسط  شده  ایجاد  گشایش آن  بنابراین ریزند؛می 

  معضل  رفع  پس  شود.می ترجدی  اضطرار،  شرایط  و  شده کورتر گره،  یعنی  کنند،  درست را  نیایش تونل شوند می

  مشکل   که  نیست  مؤثر  چندان  تنها  نه  هنگفت  هایگذاریسرمایه   با  آن  مشابه  یا  توحید   تونل  احداث  با  تهران  ترافیک

  طبقات   رفاه   تأمین   اسالمی،  نگرش   در  زیرا  کرد  گذاریسرمایه   عمومی   نقل   و  حمل  در  بایستی  کند.می   چندان  دو   را

 است. گیری تصمیم  مبنای  متوسط  و  ضعیف

  بخورد  ایاندازه  به  که  شرطی  به  بخورد  خوک گوشت ضرورت، حد  در تواند می شد  مضطر   مؤمن، اگر گویند می 

  خوک  پرورش  در  بایستی اضطرار،  شرایط  در  مؤمنان  جان  حفظ  برای  که  گفت  توان نمی ولی  نشود،  تلف  که 

  در  بیشتر سود  چون دید. چارچوب همین در بایستی نیز  را خودروسازی هایشرکت منافع کنیم. گذاریسرمایه

  این  اگر حتی کند.می پیدا سوق سمت همین به هاگذاریسرمایه  پس عمومی، تا است شخصی خودروهای تولید 

  بازارهای  به ورود  مستلزم خودروسازی  صنعت حفظ  کنند  اشباع  را داخلی ارباز و باشند  موفق هاگذاری سرمایه

  و   زیست  محیط   آلودگی   جز  اینتیجه   و  اند رفته   را  مسیر  این  چندملیتی  خودروسازهای  که  گونه   همان  است  جهانی

 است.  اسالمی هایارزش  خالف  گذاریسرمایه  الگوهای این  قطعاً نیست. جهان گاز  و  نفت ذخایر در  اسراف

  تنظیمات  در  باید   دهیم.   تعمیم   نیز   فرهنگی   و   سیاسی  های   حوزه   به   را   اقتصادی   مسائل  به   نگرش   نحوه   این  باید 

  مقطع  چندین تا  را  بررسی این و  کنیم  بررسی  دقت  به فرهنگی  نظام  و  سیاسی نظام با  را آن لوازم  اقتصادی، امور

  و  بعدیتک  مالحظات سادۀ مسئله همین در من متدولوژی است. گام اولین این دهیم.  تعمیم آینده در  زمانی



  بینیم می  وقت آن رویم؛ می جلو بسیار کنیم، نگاه عمیق کمی مسأله  همین به  ما اگر  شود.می  خالصه چندبعدی

 کرد. حل  اسالمی هایچارچوب  در  را  مسائل توانمی   چگونه که 

  فقهی   احکام  جریان  و  عمیق  قیقات تح   سری   یک   نافی  شما  که   کردم  برداشت  گونه   این  شما  های صحبت  از  من 

 کرد.   حرکت آن  با  فعالً بشود که داد   ارائه ایساده مدل  توانمی حاضر حال  در  که  معتقدید  ولی نیستید،

  جلو   دقت  با  علمیه  هایحوزه   در  باید   فقهی  مطالعات  است.  هادانشگاه  علمی  وظایف  به  مربوط  کردم  عرض  آنچه 

  چه  اش فقهی هایجنبه  در اسالمی الگوی  ببینیم  و  کنیم، الگو تنظیم احکام، اس اس  بر  بتوانیم ما اینکه برای برود.

  احکام  لحاظ به  زنم:می  را مثال  این همیشه من شود. انجام بایستی زیادی مطالعات باشد، داشته باید  هاییویژگی 

  نگفته  تاریخ طول رد فقیهی هیچ است. حرام  میزانی، هر به و رنگی و درجه هر به مسلمین، بر کفار سلطۀ فقهی

  نیست.  متصور  آن  بر  حدی و  است  واجب نیز  دفاع  دیگر سوی  از  ندارد.  اشکالی  میزان فالن  تا  کفار  سلطه  که  است

 کفار.   بر لعنت  یک به فرمود:  بکند؟ تواند می  دفاعی چه  ناتوان  پیرزن  یک پرسیدند  السالمعلیه  معصوم از

  پول،  المللی بین صندوق هایدستورالعمل اجرای  یا و  نیجها بانک  در  ما عضویت  که  است این  من پرسش حال

  بر  کفار سلطۀ از مصداقی اقتصادی  توسعه و رشد  گمشده کلید  عنوان  به خارجی هایگذاری سرمایه  دلباختگی و

  مسلمین  بر  کفار  سلطۀ از مصداقی  استراتژیک،  هایبخش در  خارجی هایگذاریسرمایه  خیر؟  یا هست مسلمین

  با  احکام  آن  تطبیق  در  تنها اما  است  روشن و  معلوم  فقهی، احکام  داریم.   مطالعه   به  نیاز جااین در   ما  خیر؟  یا هست

  تحلیل   و  تجزیه  را  اقتصاد  در  سیاستگذاری  مقوالت  باید   روشی  چه  با  واقعاً  ببینیم  باید   ما  داریم.  مشکل  مصادیق  این

  گذاریسرمایه   کنیم،  نگاه  اند گفته   ما  به  داریرمایه س   نظام  کسوتانپیش   دیگر  و   »ساموئلسون«  که   روشی  با  اگر   کنیم.

  المللی بین   صندوق   و  جهانی  بانک   و  نیست  مسلمین   بر  کفار  سلطۀ  از  مصداقی   و  است  رشد   هایسیاست  عین  خارجی

  اساس  بر ما  پس  غیراسالمی. کشورهای  چه  و اسالمی کشورهای چه  هستند، کشورها بخشنجات  نهادهای  پول،

  تنظیم  در فقهی احکام با آیا  ببینیم  صندوق در ما عضویت و  کنیم  آنالیز را پول المللیبین قصندو باید  روشی چه

  در  گفتم  و کردم سازیساده  را قضیه من ولی زیاداست؛ ما گرفتاری  جا این در نه؟ یا دارد  مطابقت مسلمین امور

  پی  مالحظۀ صرفاً پیشنهادی کارراه رود، می  جلو  دانشگاهی عمیق  مطالعات آن  که  موقعی تا یعنی  مدت،  کوتاه 

 است. آینده  در  سیاستها آن از انتظار  مورد ثمرات  و پیامدها امور  آمدهای

  روش  این حقیقت در نباشد، گونهاین اگر چون کنید؛ اظهار را مسأله همین تا کردید  تالش  شما من نظر به 

  که  روشی  این  اساس  بر گیرد.می  رکا به را آن وجدانی صورت به  که کند می تکیه کسی  ذهنی هّدت به  تنها

  نشود،  اظهار  ابعادش  و  باشد  نداشته  شاخص اگر  ولی  است،  سیاست و  فرهنگ  در  اقتصاد  لوازم  مثالً فرمایید،می 

  دانشجو   و  آورد  را  اقتصادی   هایرشته   و  انداخت  راه  اقتصاد  دانشکدۀ  آن  اساس   بر   تواننمی  داد،  تعلیم  را  آن  تواننمی

  خوب  گونه  چه  داند می  فقط  که  آشپزی  مثل  کرد.  تکیه  مؤسس  آن  ذهنی  هّدت به  توانمی ط فق بلکه  داد،  پرورش 

  یاد   تا  کنند   شاگردی  دستش  کنار  باید   بقیه  و  کند،  منتقل  شاگردانش   به  را  آشپزی   این  تواند نمی   ولی   کند،  آشپزی

  روش  این  و  مقدمه  این  اظهار ی برا  هم  مسیری  آیا  کند،نمی  پیدا انتقال  مفاهیم  طریق از  هاتجربه این  و  بگیرند 

 اید؟ رفته



  های شاخص و  اسالمی کشورهای ملی حسابداری که  امگفته  اخیراً حتی  من داد. انجام  توانمی را کارها این 

  دهیم می  نشان GNP با  را  رشد   ما  مثالً   کند.می   فرق   غیراسالمی  یا  اسالمی  نظام  در   اقتصادی  متغیرهای  گیریاندازه

  ما  که  است این من سؤال برسیم.  درصدی هشت تولید  به  خواهیممی  و است درصد  هفت یا شش مثالً اکنون  که

  تشکیل  اجزای  اصالً باشیم. داشته را  خودمان شاخص باید  ما بدهیم؟  رشد  درصد  هفت  را چیز چه  خواهیم می

  خیلی  .کنند می  گیری اندازه را آن و  دارد  آمریکا PGN مثالً  که  است اجزایی  از  غیر  اسالمی، نظام  در  GNP دهنده

  است  منفی اسالمی دیدگاه از و اصل در داریم  مثبت پارامترهای  عنوان به مانGNP در ما اکنون که مواردی از

  و  توسعه و محروم طبقات رشد  بر  منفی تأثیر  کنیم مالحظه درستی  به  اگر  اسالمی هایارزش  چارچوب  در زیرا

  ظاهر منفی عالمت با را مسائل این باید  هایمانشاخص در ما دارد. جامعه در اسالمی ارزشهای و موازین تعمیق

  میل  سمت آن  به  را  ما فرهنگ و  تشدید  را  اقتصادی وابستگی  و  آید می  که  خارجی گذارسرمایه  آن کار کنیم.

  این  کنیم.   متفاوت   غیراسالمی هانج با را هایمانشاخص  باید  ما  است. منفی  بلکه  ندارد،  مثبت  تأثیر   اصالً دهد،می 

  علوم  وظیفۀ نیست. گونه این  اجتماعی رفتارهای در اما است، مشاهده قابل سهولت به  فردی  رفتارهای در تفاوتها

  کند.   درست   اجتماعی  رفتارهای  در  مناسبی  هایشاخص  بتواند   فردی   رفتار   هایشاخص  مشابه   که   است  این  انسانی

  با  اگر  که حالی  در شودمی  گیریاندازه  آمریکا اقتصاد در که  کنیممی  گیری اندازه  نهگو همان را تورم  مثال طور  به

  را  تورم  مسائل دیگر سوی  از  اقتصادی  مقوالت  دیدن  چندبعدی و  نگریجامع  و  سو  یک  از  بلندمدت آثار  به توجه 

 باشد.   متفاوت   باید   اسالمی   جامعۀ   یک   در   تورم   گیری اندازه  آنگاه   کنیم   مالحظه   اسالمی   هایارزش   هایچارچوب  در 

  ارزش بی  چیز  باشد.  داشته  ارزش   که   کنیممی   گیریاندازه  را  چیزی  ما  که   امگفته   هایمسخنرانی  از  یکی  در  اخیراً

  هدفی،   هر   تحقق   برای   مبنا  تبلور   قدر  به  یعنی   است.  هدف  تحقق  برای  مبنا  تبلور  ارزش،  اما   گیردنمی   اندازه  کسی   را

  و  خانوارها و  کنندگان مصرف ها،بنگاه  طبعاً برسیم  اسالمی اهداف  به خواهیممی  ما  اگر  شود.می  تعریف  ارزش 

  به   کنند.  ظاهر  روبنا  در  را  الهی   مبنای  آن  باید   هاآن  کنند.  ایفا  نقش  باید   ما  اقتصادی  غعاالن  دیگر  و  گذارانسرمایه

  محاسبات  در  و  کنیم  گیری اندازه  ار همان باید  ما  و  شود می ایجاد  اقتصادی  هایارزش  مبانی،  این  ظهور میزان 

 شود.می  مبنا تر،بیش انباشت هدف  تحقق   برای سرمایه  تکاثر  داری،سرمایه  اقتصادهای در کنیم.  ظاهر ملی  درآمد 

  برسد   تریبیش  رشد   به  و  کند   ظاهر  هدف  آن  در   را  مبنا  این  بتواند   که  است  کارآفرین  و   ارزشمند   زمانی  کارفرما  یک

  و  لذت شاخص کننده مصرف و  کند،  تر بیش را  سودآوری شاخص کند. دریافت بیشتری دستمزد و سود لذا و

  است.   دنیوی  لذّات  از  مندیبهره   مذمت  ما  دینی  آموزۀ  اولین  که  حالی   در  دهد   افزایش  مادی   تولیدات  از  را  تمتّعش

  دو  این همواره  ما آسمانی کتاب  در  است.  تراولی  خداست، نزد  چه آن که شود می بیان مجید  قرآن جای  جای  در

  است.  تراولی   خداست،  نزد  چه آن  فرماید می   شودمی   دنیا  لذات  از  صحبت   وقتی  یعنی   است؛   آمده  هم  کنار   در   مسأله 

  برای  مندیبهره  و  مطلوبیت لذت، حداکثر جاآن در شود.نمی دیده داریسرمایه  اقتصادهای در  اصالً  چیزی چنین

  اقتصادی  رفتارهای  و  گذاریسرمایه  الگوهای  و  تخصیص معیار کننده  تولید  برای  سود  حداکثر  و  کننده، مصرف 

  چنین  هم  است. ترموفق  منابعش تخصیص  در  برود،  سمت این  به  تر بیش کنندهمصرف چه  هر  دیگر  بیان  به  است.

  این  به  کاری  کسی  جا  آن در  است.  ترموفق  برسد  تر کالن سودهای  به  منابعش  تخصیص در  تولیدکننده  چه  هر



  در  فرهنگی لحاظ به تواند می  تأثیری چه و شودمی تولید  شکلی چه به شود،می تولید  کاالیی نوع چه که ندارد

  کننده مصرف  برای   لذت  ترینبیش  و   تولیدکننده  برای  سود  ترین بیش  ثروت،   تراکم  فقط   باشد.  داشته   اجتماعی  روابط 

  مسیر   این   در   را   وجوه   جریان  که   است  تر موفق   یبانک  جاآن   در   روبناست.   در   مبانی   این  تحقق   ارزش،   و   است،   نظر   مد 

  به  شاخص این آنگاه  کنیم گیری اندازه معیار این اساس  بر را هایمانبانک ما اگر حال بیندازد. حرکت  به تربیش

  اسالمی،  کشورهای در که نیست معنا بدین سخن این البته بود.  نخواهد  قبول مورد اسالمی هایارزش  لحاظ

  داده  روزی  هاآن به  خدا چه آن از  تمتّع دنبال  به  نباید  نیز  کنندگان مصرف  و  سود  دنبال  به  ید نبا تولیدکنندگان 

  نظام   در   اقتصادی   فعاالن   نیست.  گونه  این  اسالمی   اقتصاد  نظام   در   تنظیم”   “مبنای   که   است  این   سخن  باشند.  است

  سود  یا مطلوبیت کردن حداکثر یرمس در چارپایان همچون را خود عمر و سال و روز تمام نباید  اسالمی اقتصاد

  و  سیاسی مناسب فضای  و فرهنگیحقوقی،  های  زمینه  نیز  کشور  اقتصادی  نظام  مسئوالن و  ریزان برنامه  و  باشند 

  ترین بیش  اساس   بر   اقتصادی  امور   تنظیم   دراسالم  دیگر،   عبارت   به  آورند.  فراهم  اهداف  این  تحقق   برای  را  اجتماعی

  سطح  در  هرچند  نیست کالن سطح  در  تخصیص  معیار کننده مصرف  برای  لذت  ترینش بی و  تولیدکننده  برای  سود

  رفاه  و  خدا برای اقتصادی  فعالیت و سود  نیز سطح همین در حتی اما هستند  سودآوری  دنبال به  افراد  طبعاً خرد

  مصرف   زدگی، اهرف  از   غیر   رفاه  اسالمی،   هایارزش   دیدگاه  از   است.  اسالمی   هایارزش   چارچوب  در   و   مسلمین  جامعه

  و  مقوالت، این سنجش ابزار یعنی  شاخص، بنابراین است. ولع  و  حرص  از  غیر مندیبهره  و  زدگی مصرف از غیر

  هر  ما اینرو  از کند.می  فرق داریسرمایه  اقتصاد هایشاخص با روبنا، آن در مبانی این کردن متبلور یعنی ارزش 

 مانملی   حسابداری  در  و  هایمانشاخص   در  کند،  ظاهر  روبنا   در  هترب  را  الهی   مبنای  که  گیری تصمیم   الگوی  و  مقوله

  اقتصاد  به  معتقدان برای  که کرد  تعریف شاخص صدها توان می   دهیم.می  ارزش  آن  به و  آوریممی  مثبت  صورت به

 است.  نامفهوم داری سرمایه

  
 


