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 اول : موانع تئوريك تنظيم  امور اقتصاد مسلمين براساس احكام الهي  فصل

 (1363آبان  7)

هها رسزد كزه مباحزث علزوم انسزاني در دانشز ابسم ا... الرحمن الرحيم . به نظر مي –برادر دكتر درخشان 

دانيم كه نظزام حكزومتي امروزه با يك مشكل تئوريك و در واقع با يك معضله فكري مواجه شده است. مي

ما اسالم است و قهراً دانش اهها وظيفه خاصي دارند، يعني دانش اهي كزه در حكومزت اسزالم اسزت ايزن 

هاروارد و يا مسزكو در تنظزيم امزور  انش اه قاعدتاً  نبايد همان نقش و موضعي را داشته باشد كه دانش اهد

ها و با كشورهاي بلوك شرق دارند، بلكه هدف دانش اه اسالمي همانطور كه از مفهزوم متبزادر بزه آمريكائي

فكري تغييزر بزه سزمت هزدف  شود اين اين است كه يك مركز فكري باشد براي اينكه زمينه هايذهن مي

مطلوب يعني يك جامعه اسالمي را ممكن كند. بعبارت دي ر هدف اين نيست كه يك سري بحثهاي تتبعزي 

اند و بعد اين مطالب را براي دي ران هزم تعريزك كنزيم. ممكزن انجام شود كه مثالً  ببينيم دي ران چه گفته

نشجويان نيزز در تحقيزق راجزع بزه تحقيقزات است كهدر اين مورد خيي هم مسلط شويم و ممكن است دا

دي ران بسيار مسلط شوند. يعني خوب بتوانند تئوريهاي غرب و شزرق را بيزان كننزد. امزا مزا صزرفاً اينزرا 

خواهم، هدف ما اين است كه دانشز اه بتوانزد تغييزر مطلزوب اسزالمي را در جامعزه بزه وجزود آورد. نمي

ئوريهايي كه برآن اساس بتوانيم جامعه را به سمت تحقزق احكزام ا.... دانش اهيان بايد فكر كنند براي ارائه ت

 هدايت كنيم، يعني يك تئوري كه بتواند مبناي  تغيير جامعه در جهت اسالمي شدن باشد. 

گيريم كه دانش اهي داريم بنام دانش اه اسالمي، براي اينكه حكومتمان اسزالمي اسزت، و بنابراين نتيجه  مي

آيد كه براساس هدف حكومت اسالمي كه در واقع بينيم وظيفه اين دانش اه چيست؟ بنظر ميدر اينجا بايد ب

كنيم آيزا هزدف يزك باشد دانش اهها وظيفه خاصي دارنزد. سزئوال مزيتحقق احكام ا... و تقرب الي ا... مي

 دانشز اه دانم كزه هزدف دانش اه غربي اين است كه جامعه را به سمت تقرب الي ا... ببرد؟ مزن بعيزد مزي



هاروارد يا مسكو اين باشد.آيا هدف دپارتمانهاي علوم اجتماعي آن دانش اهها اين است كه فكزر بكنزد كزه 

ها اين نيست در آن صورت تئوريهزاي چ ونه در آمريكا احكام ا... جاري شود؟  پس اگر هدف آن دانش اه

انزد. سزمت احكزام ا... تزدوين نكرده علوم انساني را مسلماً براساس تنظيم امور جامعه در جهت حركت به

كنزد.و بزه همزين هاي غرب و شرق فرق ميبنابراين وظيفه دانش اههاي حكومت اسالمي با وظيفه دانش اه

 اعتبار دانش اهها تعطيل شد براي اينكه اسالمي شود. 

نزد كزاري بزه دهتواند مطرح شود كه اين مطالبي كه دردانش اهها درس ميبدنبال اين مسئله يك سئوال مي

اينها وسيله است، اينها تئوريهزاي علمزي هسزتند  اين نداردكه در چه نظامي است، اينها درواقع ابزار راست،

تواند تنظيم كنزد، امزور ودر هر نظامي مي شود از آنها استفاده كرد. يعني امور مسلمين را ساموئلسن هم مي

گويزد كزه اقعي علمي است، و ساموئلسن هزم ميمسلمين را ماركس مي گويد كه تئوريهاي من به معناي و

كنند حداقل بزه ذهزن از نظر مشافهه در لفظي كه اين دو گروه باهم مي خبر تئوريهاي من علمي است. ولي

تر باشد. يعني در اين نززا  كزه اينقزدر رسد كه تئوريهاي ماركس بايد به اصطالح خود اين آقايان علميمي

آيد كه تئوريهاي علوم انساني در شرق بزا انسزجام زم كالم خودشان بنظر ميباهم دارند حداقل براساس لوا

بزريم و كند. البته ما مبناي اين تئوريهاي غرب و شرق را زير سئوال ميتري نسبت به غرب صحبت ميدقيق

د بنظر كنناي كه باهم ميدانيم. ولي درقلمرو يك بازي كودكانهكل مسئله را باطل و مخالك با بينش الهي مي

هزاي مزن كند كه بحثآيد بازي شرق منسجم تر از حركات غرب است. علي اي حال هم غرب ادعا ميمي

 هاي من علمي است. كند  كه بحثعلمي است هم شرق ادعا مي

 اند باتئوريهاييهمه بحث در اين است كه آيا واقعاً مي شود تئوريهاي علوم انساني كه در غرب مطرح كرده

شزود ايزن مطرح كرده اند را براي تنظيم امور مسلمين محور قارر داد؟ يك نظراين است كه ميكه در شرق 

كنيم اگر اين امر امكان وقو  دارد حجت و استدالل عقلزي در كجزا تمزام شزده كار را انجام داد. سئوال مي



له تنظيم امور مسلمين توانند وسياند كه تئوريهاي ساموئلسن و تئوريهاي كينز مياست؟ دركجا استدالل كرده

شوند؟ امور مسلمين بايد براساسي تنظيم شود كه رضايت خداوند در آنست و خدا دوسزت دارد جامعزه را 

اي تنظزيم شزود كزه آنطور ببيند. آيا اين امكان داردكه با استفاده ازتئوريهاي كينز و ماركس جامعه بزه گونزه

اسزتداللش در كجاسزت؟  يزك گزروه دي زر  رضايت حضرت حق سبحان  و تالي در آن اسزت؟ اگزر بلزه

رسزد كزه ايزن كنيم كه استدالل اينها در كجاست؟ بنظر اينطور ميگويد خير اين امكان ندارد. سئوال ميمي

شود. اين بن بستي كه ابتدائاً عرضكردم يك بعدش همين مسئله است. ها احساس ميخالءامروزه دردانش اه

شود با نيروي سياسي آنرا حل كرد. يعني شايد در واقع بيشتر كارها تا اين مسأله يك مسأله فكري است ونيم

بحال اين بوده كه اين مشكل فكري را با نيزروي سياسزي حزل كننزد. يعنزي مزثالً گروهزي از اسزاتيد را از 

كنند. امزا اگزر بسرسزيم  اسزالمي فكزر كزردن دانش اهها اخراج كنند به اين اعتبار كه اينها اسالمي فكر نمي

بينيم اين سئوالي است كه پاسخ مفصلي دارد و هنوز جوانب قضزيه خزوب روشزن نيسزت. مزن ست ميچي

كنم كه مسئله فكري را بايد از راه فكري حلكرد. موضوعي كه ماهيتاً  يك مسئله فكزري اسزت احساس مي

ل فكزري هاي سياسي براي حل مسزائتواند راه حل نهائي آن باشد. ممكن است راه حلبرخورد سياسي نمي

شود كه با همه امكانات سياسي كه كند. در واقع امروزه مشاهده ميزمينه را آماده كند.اما راه حل را تمام نمي

در مملكت مهيا بوده است. هنوز اين مسئله حل نشده است و هنزوز ايزن سزئوال در ذهزن هسزت كزه آيزا 

آيزد كزه بزه قرار داد يا خير؟ بنظر ميشود علوم انساني غرب و شرق را براي تنظيم امور مسلمين محور مي

اي در دانش اهها داده نشده اسزت.اين يزك بعزد قضزيه اين سئوال هنوز از نقطه نظرفكري پاسخ قانع كننده

است كه ضصرورت تشكيل يك مجمعي از اساتيد ومتفكرين كه صرفاً كار فكري كنند و كار سياسي نكننزد 

اويه ضرورت يك مركز تحقيقات  و مطالعات علوم انساني احساي رسد كه از اين زكند. بنظر ميرا ثابت مي

ها و رؤسزاي دانشز اهها و در كنزار شود، يعني گروهزي از اسزاتيد كزه در كنزار تصزميمات وزارتخانزهمي

تصميمات مربوط به تنظيم مواد درسي دانش اهها بنشينند و صرفاً فكركنن، زيرا ايزن معضزله فكزري هنزوز 



توند متكفل تنظيم امزور ل در مقابل اين قضيه كه آيا علوم انساني غرب و شرق ميهست و اين عالمت سؤا

 مسلمين شود هنوز وجود دارد. 

شود مسئله آقايان فقهاست. يعني يك وجه دي ري كه در باب علوم انساني در حكومت  اسالمي مالحظه مي

م نداشتيم، يعنزي خزود مزا متخصصزين اگر ما چيزي بنام فقه و فقاهت و فقيه نداشتيم خيلي ازمسائل را  ه

كرديم.اما به عبزارتي مزا بزا يزك مسزئله نشستيم و باالخره مسائل را بنحوي حل و فصل ميدانش اهي مي 

خاصي روبرو هستيم و آن مسئله فقاهت است و اين مسئله به اصطالح  مشكل دومزي را در علزوم انسزاني 

كنيم و نشزينيم و فكرهزايي مزيبه عنوان متخصصزين ميمطرح كرده است. به چه نحوي؟ به اين نحو كه ما 

فرمايند خيزراين راه حزل اسزالمي نيسزت. كنيم،  اما آقايان فقها ميتنظيم مورد را به نحو خاصي توصيه مي

ايم و در واقع استفراغ وسيع نمزوديم. آمزار گزرفتيم.  كنيم چرا؟  ما كه غايت كوشش خود را كردهسئوال مي

مدلهاي رياضي درست كرديم، ازكامسيوتر  استفاده كرديم، چزه كزرديم.   غايزت دقزت  مدلهاي رگرسيون و

گوييم كه بايد امور مسلمين به اين نحو بچرخد. تويدات صنعتي بايدبزه ايزن ايم و حاال ميخودمان را كرده

 نحو باشند. شركتها بايد به اين نحو باشد. 

، بانك و سياستهاي اعتباري بايد بزه ايزن نحزو باشزد. امزا گذاري، پول قيمتتجارت بايد به اين نحو باشد،

ايزد؟  ها را كردهفرمائيزد خيزر؟  آيزا شزما هزم ايزن حسزابفرمايند خير! عرض مي كنيم چرا ميآقايان مي

ايد؟  بزا چزه معيزاري كنيم پس آخر با چه معياري است كه به اين نتيجزه رسزيدهفرمايند خير. سئوال ميمي

فرمائيد؟ آقايان پاسخ اصطالح  مطالعات علمي مبتني بر مدلهاي غرب و شرق ما را نفي مياست كه نتايج به 

ايم.  براساس كتزاب و سزنت اسزتنباط حكزم خزدا دهند كه ما براساس كالم معصوم استنباط حكم كردهمي

 %1مسزتأجرند  و  %99ايم(. اصالً آقايان فقها در استنباط احكام كاري ندارند به اينكه در جامعزه مزثالً كرده

گويند حكم خدا در مورد ملكيزت ايزن اسزت. امزا وقتزي مزا مستأجر، بلكه مي %1مالكند و   %99مالك يا 



آن وقت مي فرمايند اگر جامعه مضزطر شزده اسزت حكزم اوليزه را گوييم جامعه در فشار خاصي است،مي

گزوييم حكزم خزدا را چ ونزه عرض مي كنيم آنهم تحت شرايط اضطرار، اما حكم اوليه چيزدي ريست. مي

گوييم آن منطق اصوليين چه ربطي بزه گويند با يك روش خاصي بنام منطق اصوليين ميبدست آورديد؟ مي

متدلوژي اقتصاد غرب و شرقدارد؟ چه ربطي به متدلوژي اسزتنتاج تئوريزك در مباحزث جامعزه شناسزي و 

بطي ندارند، يعني متدلوژي  استنتاج تئوريزك  بينيم كه بهم راقتصاد غرب وشرق دارد؟ علي الظاهر قضيه مي

در قضاياي علوم انساني  غرب و شرق ربطي به منطق اصوللين ندارد. يعني سامئولسن و يا كانتورويچ اگزر  

خواهند بحثي را ارائه دهند و راه حلي را براي مشكالت اجتماعي پيشنهاد  كنند از كتاب وسنت اسزتفاده مي

نماينززد و همزان راه حلهززا را بززه متزدلوژي و منطززق خاصزي قضززايا را تحليزل ميبلكزه براسززاس كنند،نمي

كننزد. البتزه در شزرق رئيسجمهوري آمريكا و يا به كميته پلنومتريكس حزب كمونيست شوروي توصيه  مي

تر است. يعني اقتصاددانان شرقمسائل را براساس منطق ديالكتيك ماترياليستي مطالعه مي كنند. قضيه پيچيده

ايكزه درچزه قطعزي از كنند و براساس آن فرم بندي اجتمزاعي و آن نحوهرم بندي اجتماعي را هم ن اه ميف

اند به مسئولين امرو مملكتي توصيه نموده  و مسزئولين امزور پروسه ، مالك تيكي حركت تاريخ قرار گرفت

 كنند. مملكتي هم قبول مي

مسئولين امور مملكتي راجع به راه حلهاي اجتمزاعي  اما دانش اههاي ما در حكومت اسالمي ممكن است به

توصيه كنند اما مسئولين امور مملكتي مي گويند خير، قول معصوم داللت بر امر دي ري دارد. قول معصزوم 

بينيم كه از زاويه ديد يك متخصص غزرب و داللت بر نحوه تنظيم دي ري دارد نه اين نحو تنظيم، يعني مي

فقاهت واقعاً  مشكلي را بوجود آورده است. يعني هر نحوه تنظيمي كزه مزن غزرب يا شرق زده از يك بعد 

گوييم خزوب آقزا خودتزان كنم آقايان فقها ميفرمايند خير حكم خدا غير از اين است. بعد ميزده توصيه مي

كر كنند، كزار فرمايند نه ، كار ما نيست دانش اهها بايد فهاي اقتصادي بنويسيد،  ميتنظيم امور كنيد و برنامه



ما استنباط احكام خداست و ما به شناخت مصاديق كاري نداريم، موضزع بزه معنزاي شزناخت مصزاديق در 

شود. ايزن بينيم يك بن بست دي ر مطرح ميقلمرو متخصصين است و حكم شناسي در قلمرو فقهاست. مي

آنزد، همزانطور حل كرده كنيم به طرق مختلكبن بست را كه امروزه هم خيلي خوب در جامعه مالحظه مي

اند. راه حل بن بست اول منجر بزه يزك پرخزاش تنزد بزه كه آن بن بست اول را به طرق مختلك حل كرده

اساتيد غير مسلمان شد. در اول عرايضم عرض كردم كه چون مسأله  علوم انساني عمدتاً يك  مشكل فكري 

جميع  وجوه آن حل كند، ودارنزد بزه دانشز اهها  توانست مسأله  را درراه حلهائي سياسي نميبود لذا قهراً

آيند، براي آنكه آن نحوه برخورد راه حل قطعي نبود. البته باشد يك تصميم مناسزب بزراي ايجزاد زمينزه مي

ايرا نيز نيز ساختند ولي متفكران از آن زمينه براي فكركردن اسزتفاده نكردنزد، و خزالء مساعدي بود و زمينه

 همچنان باقيماند. 

اند بزه يزك نحزوي تعارض بين تخصص برمبناي غرب و شرق و فقاهت بر مبناي كتاب وسنت را هم آمده

شوند. يعني مزثالً  مزا در اينجزا دور هزم جمزع كه متخصصين گاهي فقيه هم مي كنند، بدين ترتيبحل مي

راجزع بزه ايزن  گويد. مثالًگوييم خوب پس اين همان است كه اسالم ميشويم  و بحثي مي كنيم بعد ميمي

كنيم كه چه نحوه تنظيمي براي صنايع و يا براي تجارت مفيداست؟ و بااستفاده از تئريهاي غرب و بحث مي

كنيم كه امروز اقتصاد مسزلمين بايزد و سسس راه حل ارائه مي كرده شرق،  مسائل منابع و تجارت را تحليل

گوييم اين عين اسالم است و اسزالم جزز يم و ميگيربدين نحو تنظيم شود. بعد هم با اكثريت آراء رأي مي

اند، اگر به اين نحو بخواهد عمل شزود يعنزي شزما از يزك كانزال آنزرا رد  اين نيست. حضرت امام فرموده

كرديد كانال دوم و سوم را رد كرديد وليكن آقايان فقها كه در شوراي ن هبان تشريك دارند  در آنجا مسائل 

 شود. و آنجا قطعاً رد مي با احكام خدا مالحظه شده



حال اگر ما اقتصاددانان  و موضو  شناسان بخاهيم بر مبناي تئوريهاي غرب و شرق مصاديق را بشناسيم در 

سال بر مبناي غير اسزالمي بزوده  50آن صورت چه ماحصلي خواهد داشت؟ تنظيم جامعه چون در عرض 

است.  مريضي بوده است كه درمان نشده و مرض  هاي خاصي مواجهها وبحراناست. لذا حتماً  با بن بست

او رشد كرده و مريضبه تب و لرز افتاده است. جامعه مريضي كه به تب و لرز بيفتزد يعنزي جامعزه  مضزطر 

فرمايزد اگزر گوييم آقا جامعه مضطر شده است، چكزار كنزيم؟ ميرويم خدمت فقيه ميشده است. حاال مي

بكنيد اما تحت عنوان شرايط اضطرار، پس راه حل هزم پيزدا نشزد، راه  نظرتان اين است نحوه تنظيمي ارائه

هاي اقتصادي و اجتماعي از طريزق مضزطر كزردن جامعزه چيززي جزز  حل مقطعي بود. نحوه حل بن بست

تر شدن در شرايط اضطرر نيست، يعني درواقع در مرحله بعد بيشتر مضزطر خزواهيم شزد و قطعزاً از عميق

اي قرار مي گيريم كه مرتب جامعه را به سمت شزرايط  شويم. يعني در يك پروسهر مياحكام اوليه بيشتر دو

دهيم. در حاليكه بايد جامعه را به سمت احاكم اوليه بياوريم كه رضاي خزدا در آن اسزت. اضطرار سوق مي

سزت را شود. ايزن بزن ببنابراين بنظر ميرسدكه اين هم بن بست دومي است كه در علوم انساني مالحظه مي

برم.اين تعارض تا من تحت عنوان تعارض بين حوزه تخصص بر مبناي غرب و شرقو حوزه فقاهت اسم مي

شود و حكم بنده براسزاس تئوريهزاي ساموئلسزن و موقعيكه  حكم خدا براساس كتاب و سنت استنباط مي

گزر آقايزان فقهزا در ماركس، قهري است، راه حلي هم ندارد االدو مرتبه از بعد سياسي عمزل شزود. يعنزي ا

بيننزد كسزي نيسزت دوبزاره بنزده را دعزوت بزه كنند. بعد هزم ميموضع قدرتاجرائي باشند بنده را طرد مي

كنند اما مي گويند لطفاً دقت كن. خوب من چه دقتي كنم؟  دقت در نكزات مزاركس كزنم؟ يزا همكاري مي

كه بنده خدمت فقيه بروم و عرض دقت در نكات ساموئلسن ؟  در چه چيري دقت كنم؟ حكايت اين است 

فرمايند كه چه دقتي كنم؟ ما دقتهايمزان  كنم كه آرياال در استنباط احكام يك دقت مجدد بفرمائيد. ايشان مي

ايم گويم بله صحيح مي فرمائيد كه چه دقتي كنم؟ ما دقتهايمان را كردهاند و حكم خدا اين است. ميرا كرده

فرمائيد. اما من در واقع امر رضايتي بزه ايزن حكزم نزدارم و بله صحيح ميگويم و حكم خدا اين است. مي



فرماينزد اگزر كنيزد. ايشزان دوبزاره مي دوست دارم حكم خدا را به نحو دي ريببينم و لذا لطفاً دقت بيشتري

 آيد زيرا براساس كتاب و سنت حاصل شده است. بيست بار دقت كنم باز همان حكم بدست مي

م كه دو مسأله و دو معضله فكري را احساي مي كنم. بن بسزت اول ايزن اسزت كزه آيزا كنپس خالصه مي

ها نظرشزان ايزن اسزت كزه تواند متكفل تنظيم امور مسلمين بشود ياخير؟ بعضيتخصص غرب و شرق مي

كنيم كه اگر شود.  سئوال ميها نظرشان اين است كه نميشود اگر اينطور است دليلشان كجاست؟  بعضيمي

رسد شود به چه دليلي؟ تا اين داليل  ارائه نشده و اين بحثاز نقطه نظر فكري تمام نشده است. بنظر ميينم

اي دور كه اين بن بست در علوم انساني همواره مطرح خواهد  بود. يعني اگر صد سال دي ر هم يزك عزده

شزرق مطزرح هسزتند، چرا كزه بزراي ايزن كزه غزرب و يكدي ر جمع شوند اين سئوال قهرماً مطرح است،

هزا كنند اما براساس اصزالت مزاده، حوزهاند، دارند كار فكري ميهدانش اههاي غرب و شرق كه تعطيل نشد

شود آنها هم دارند كار فكري مزي كننزد امزا براسزاس هم كه تعطيل نخواهد شد  هيچ وقت هم تعطيل نمي

آيزد كزه هزم فكزري اسزت بنظزر مي اصالت  وحي، پس اين سئوال هميشه مطرح خواهد بود و راه حلزش

آيزد كزه دانش اهها در پاسخ به اين سئوال هميشه مطرح خواهد بود و راه حلش هم فكري اسزت بنظزر مي

رسد كه پاسزخ ايزن قضزيه در دانش اهها در پاسخ به اين سئوال تا حدي كوتاهي كرده اند و حداقل بنظرمي

 جانب مختلك آن روشن نباشد. ( 

دي ر اين استكه ما واقعاً بايزد ببينزيم كزه حزوزه فقاهزت كجاسزت و حزوزه  ه فكريبن بست دوم و معضل

توانم در موضع يك فقيه حكم بدهم؟  يعني ب ويم بنظر من صالح مسزلمين تخصص كجاست؟  آيا من مي

تمام صنايع مملكت را به بخش خصوصي بزدهيم و دولزت بزالمره دخالزت نكنزد؟ يزا در اين است كه مثالً

را حفظ كند و چون صالح مسلمين در اين اسزت  %4الح مسلمين  در اين است كه بانك بهره ب ويم كه ص

شود  به عنوان يزك متخصصزواز موضزع قياسزو استصزالح  چنزين فلذا حكم خدا هم همين است؟ آيا مي



ن حرفيزديا نه؟ متخصصين ودانش اهيان حق قدم گذاشتن در قلمرو فقاهت ندارند. اال اينكه به منطزق آقايزا

فقها  مجهز شوند. و منطق آقايان فقها منطق اصوليين است. اما در آن صورت هم در موضع يك فقيه حكزم 

شناس هستند. نه يك متخصص موضوعشناس. البته خيلي از متفكرين معتقدند كه خيراينجزا هزم تعارضزي 

عدالت اقتصادي  ايكه براساسقسط حركت به سمت جامعه توحيدي و جامعهگوييم عدالت،نيست. زيرا مي

وعدالت اجتماعي و براساس آزادي تنظيم شده است. و اينها همه مفاهيم عقلي است و ... مورد قبول عقزالً 

گويد كه انسان آزاد نباشد و هيچ كسزي ميباشد و با فطرت انسان نيز سازگار است، و در اقع هيچ كسي نمي

توانزد در سزازگار هسزتند، پزس متخصزص نيزمينمي گويد كه عدالت  نباشد، اين مفاهيم با فطرت انسان 

چهارچوب اين موازين تنظيم امور كند يعني خطوطكلي را از اسالم ب يرد ودر اين چزارچوب برنامزه ارائزه 

 دهد. 

بعضي از متفكرين ممكن است اين ونه فكر كنند، لذا بايد سئوال كردكه اين نحوه تفكر چزه اشزكالي دارد؟ 

تحت قاعده الضرر و يا الجزرح، و يزا تحزت عنزوان و در قلمرو  اين كليات مثالًكليات را از اسالم ب يريم 

عدالت و قسط تنظيم امور مسلمين كنيم؟ عرض بنده اين است كه  همين مطلب هم بايزد تحليزل و اثبزات 

شود كه آيا  اين امر صحيح است؟ البتهممكن است كه در اين معني و اين نحزوه تنظزيم امزور تأمزل كنزيم. 

توانستيم با استفاده از چند قاعده فقهزي واخزذ اينكه اگر اينطور بود درآن صورت همه احكام الهي را ميبراي

چند مفهوم كلي استنباط نمائيم و دي راين همه مباحث مفصل حديث شناسي و علم رجزال و درايزه وعلزم 

 اصول و موضوعات گوناگون حتي ادبيات عرب دي ر مطرح نمي شد.

در قلمزرو  يك دانش اهها چيست؟  اگرحق نزداريم بعنزوان متخصزص موضزو  شناسزيحال بايد ديد تكل

خواهيم براساس احكام ا...  تنظيم امور كنيم؟ اگر حزق داريزم فقاهت قدم ب ذاريم درآن صورت چ ونه مي

قدم ب ذاريم در آن صورت موضع آقايان فقها كجاست؟ اين سئوال بزرگي ست و اين سئوال بزرگزي اسزتو 



شود كه بيائيم و ببينيم ال قابل تأملو فكر كردن است.  بنابراين مسائل علوم انساني به همين ختم نمياين سئو

تئوريهاي مختلك غرب و شرق چيست و وجوه مختلك غير اسالمي آنرا حذف كنيم و بعزد بزا اسزتفاده از 

سير از بزرگان مزين آيات و احاديث يك مقاله علمي را به چند حديث و چند روايت و چند قول و چند تف

كنيم و بعد ب وئيم علوم انساني اسالمي شد. بلكه بايد بنظر من مقدم بر هر چيزياين دو بن بست فكزري را 

 و اين دو مشكل و معضله  فكري و تئوريك را بحث كنيم. نه اينكه مسائل را سطحي ن اه كنيم. 

نخواهيم رسيد و مرتب مواجه هستيم با يك  بنابراين اگر اين دو مشكل واين دو مسئله حل نشود به هيچ جا

گزردد و كند و گاه دانشز اه بزر ميكشمكش بين حوزه و دانش اه يعني گاهي حوزه پرخاش  به دانش اه مي

كن. البته در حال حاضر جو غالب در دانش اهها اين است كه يك كمي احترام آقايزان به حوزه پرخاش  مي

ترسزند كزه  شغلشزان را از دسزت سد كه بعضي از اساتيد فعالً از اين ميرفقها را دارند،  اين هم به نظر مي

دهند.  اگر نترسند من نظرم اين است كه اساتيدي كه معتقد به اسالم نيستند يعني معتقدند كه اسالم حرفزي 

 براي تنظيم امور اقتصادي و اجتماعي ندارد اين گروه از اساتيد دانش اهها به حزوزه پرخزاش تنزد خواهنزد

ها جايي بزراي احكزام خزدا بيند كه دانش اهكرد، البته وقو  عكس قضيه نيز بعيد نيست. حوزه هم وقتي مي

كنند و بعد هم مي گويند احكزام ا... ايزن قائل نيستند و متخصصين برمبناي تئوريهاي غرب و شرق فكر مي

تحقق وحدت حوزه و دانش اه رسد كه ها هنوز اسالمي نشده است. لذا بنظر مياست خواهندگفت دانش اه

هاي سياسي حل شزود مقطعزي خواهزد بعيد است. اال به تبع حل اين دو مسئله فكري، و اگر بخواهد از راه

 رود. حل ها از بين ميبود و بعد از يك مدتي با تغيير محور قدرت سياسي اين راه

ين متخصصين دانشز اهي هسزتند كزه توانند حل كنند؟  بنظر من ااما اين دو مسئله فكري را چه كساني مي

كنند، البته آقايان فقها متكفل توانند اينكار را انجام دهند. آقايان فقها در قلمرو خودشان استنباط احكام ميمي

امورواليت و قضاوت نيز هستند. در قسمت واليت باشزند. امزا آيزا واليزت بزدون ابزارامكزان دارد؟  م زر 



اليت را نداشت؟ ابزارواليت در واقع چيزي جز تخصص دانش اهها نيست شود واليت داشت اما ابزار ومي

كنزد. شزود. حزال متخصزيني كزه مبنزاي تخصزص آنهزا احكزام ا...  را نقز  ميكه به آقايان فقها ارائه مي

كند. كند كه روابط انساني متخذه از وحي را نفي ميمتخصصيني كه تخصص آنها داللت بر نحوه روابطي مي

 خواهد ابزار امر واليت شود؟ مياين چ ونه 

اين روزها گاهي اين مسئله مطرح مي شود كه حوزه همه زحمتها را كشيد اما كاري از پيش نبرد. حدود  دو 

سال دانش اه در اختيار حوزه بود و حوزه نتوانست كار اساسي كند و لذا از اين به بعد هم نبايد حرفي بزند. 

ارد؟ ممكن است بعضي از متفكرين اين ونه فكر كنند در حاليكه در واقع امر چه كاري به كار دانش اه داصالً

هزاي علميزه زحمزت اند.  حوزههايعلميه صدها سال است كه به اسالم خدمت كردهآيد كه حوزهبه نظر مي

هاي آنها باعث حفظ اسالم شده است، اما به چه صزورت؟ بزه صزورت تزدوين منطزق اند و زحمتكشيده

كام ا... منطقاصوليين حاصل تالش متفكرين دانشز اههاي غزرب و شزرق نيسزت، بلكزه نتيجزه استنباط اح

هزاي فقاهزت زحمات متفكرين دانش اههاي غرب و شرق نيست، بلكه نتيجه زحمات متفكرين ما در حوزه

د نه اند در واقع دانش اهيان بودناست، و اين است كه اسالم را حفظ كرده است. آن كساني كه كوتاهي كرده

آقايان فقها، آقايان فقها هنوز هم به كاراصليشان كه استنباط احكام الهي و امرواليت و قضاوت است اشتغال 

دارنداما دانش اهها هستند كه بايد ابزار واليت را مهيا كنند و زمينه را براي اجرا و تحقزق احكزام ا... آمزاده 

مك اساتيد دانش اههاست و انشاا... تعالي هزدف از كنند. پس راه حل اين مسئله فكري دردانش اهها و به ك

تشكيل  اين گروه و اين جلسات اين است كه اساتيد دانش اهها و متفكرين دانش اهي نسبت به اين مسزئله 

شزود از ايزن هاي آينده احتماالً مباحث فقاهت و منطق اصوليين بحزث ميفكر كنند. اگر هم بر خالل بحث

را در تنظيم امور مسلمين متوجه شويم نه اينكه ما فقيه شزويم و يزا در موقزع نظراست كه ما موضع فقاهت 

فقيه نظردهيم. البته اگر هم بخاهيم فقيه شويم دي ر آن متخصص موضوعشناس نخواهيم بود. زيرا فقاهت و 



شزناس  شناخت مصاديق عينيه هركدام قلمرو خاص خود رادارند. همانطور كه اگر فقيه هم بخواهد موضزع

. در موضع فقاهت نخواهد بود بلكه در موضع متخصص است. بنابراين اگزر در اينجزا بحثزاز مباحزث شود

رسد كه بحث در علوم انسزاني مسزتلزم طزرح شود  و اگر به نظر بعضي از برادران ميفقاهت هم مطرح مي

لمين متوجزه مباحث فقاهت است اين صرفاً به اين دليل است كه موضع فقاهت را در نحوه تنظيم امور مسز

شويم تا خداي نكرده بعنوان يك دانش اهي حكمي ندهيم وآنرا منسوب به خدا و اسالم كنيم. يعني مزا بزه 

اتكاء عقل خودمان نبايد در موضع فقيه قرار ب يريم يعني عقل را جزاي زين وحزي كنيم.آقايزان فقهزا  هزم 

باط احكام ا...   واال عقل آقايزان فقهزا عقلشان در خدمت وحي است، يعني از عقل استفاده مي كنند در استن

شود. عقل حجت را در استنباط احكام ا... را جاري كنزيم نزه اينكزه عقزل و رأي را كه جاي زين وحي نمي

حاي زين وحي كنيم. اصل حكم خداست نه عقزل و رأي مزا . رأيزو عقزل مزا در خزدمت تنظيمزات امزور 

احكام ا... جاري شود. البته در اينجا  هزم ايزن بحزث  اقتصادي، اجتماعي ، سياسي و فرهن ي است بنحوي

شود كه اين تنظيمات عقلي برچه مبنايي است؟ آيزا بزر مبنزاي تخصزص غرباسزت يزا بزر مبنزاي مطرح مي

تخصص شرق؟  خالصه اينكه عقل در خدمت وحي  است نه وحي وسيله توجيه عقل و تنظيمات خاصزي 

 هاي اصالت رأي است. كه حاصل داللت

اين دو مشكل و بن بست تئوريك را درعلوم انساني مالحظه كزردم و پاسزخ بزه ايزن دو مشزكل را در بنابر

بينم كه انشزاا... بزه كمزك اسزاتيد دانشز اهها و متفكزرين دانشز اهي ايزن ها ميقلمرو كار اساتيد دانش اه

 حل شود. حاال جهت بحث خدمت برادران هستيم.  معضالت فكري

 ا... الرحمن الرحيم ، مطالبي كه برادرمان فرمودند بسيار منسجم و گوياي بسزياريبرادردكتر مجتهدي: بسم 

صورتهاي مختلك با آن مواجه هستيم. از زماني كزه دانشز اهها ه از مسائلي بود كه اين چند سال ما عمالً  ب



تيد و حزل تعطيل شد بحث در اين بود كه آيا تعطيل دانش اهها دواي درد مشكالت وتغييردر طرز تفكر اسا

 مسائل اسالمي خواهد شد يا نه؟

اي كزه اين مسأله عمالً به نتايجي كه اشاره شد واقعاً رسيد كه تعطيل دانش اهها حالل مشكالت نبود. مسأله

من فكر مي كنم در طي اين مدت مسئولين حوزه ودانش اه متوجه شدند اين بود كه در حركزت اسزت كزه 

كه در طزي ايزن مزدت بزين افزراد  توان حل كرد. بحثيو غيره را مي مسائل و مشكالت اقتصادي، اجتماعي

كنم اين نتيجه اساسي را  داد كه بايزد دانشز اه را بزاز كزرد و مختلك در جاهاي مختلك انجام شد فكر مي

شود كارهائي بزراي اسزالمي كزردن  و پيزاده كزردن حركت را شرو  كرد و ضمن فعاليتهاي دانش اهي  مي

جام داد. نظر به اينكه علوم انساني بحث وسيعي دارد و نظر به اينكه تخصزص اكثزر مزا در اصول اسالمي ان

 اينجا اقتصاد است لذا بحث را صرفاًٌ  در بعد اقتصادي متمركز مي كنم. 

بحث اقتصاد بحثي است كه مربوط به زندگي همه افراد است شرق و غرب هر كدام براساس طزرز تفكزر و 

ل و نظام سياسي آنها ايجاد كرده يك طرز تفكري را در آنها بوجود آورده است. اصولي كه بهر صورت مسائ

بلكه به نظر من مسزأله ايزن  البته بحث در اين نيست كه در دانش اههاي ما طرز تفكر اسالمي وجود ندارد،

را مثال است كه راجع به اين طرز تفكر و اين نحوه برخورد به اندازه كافي كار نشده است. من مورد خاصي 

ميزنم . از چند سال پيش كه بحث اسالمي شدن بانكها در ايران بود، چون بطور اخص در اين زمينه مقداري 

ام و در جريززان بززودم مرتززب در جاهززاي مختلززك، از ايززران و سززوئيس، بانكهززاي آمريكززا  و در كززاركرده

چه مي كند؟  حذف بهزره بزه كجزا  خواهد در اين موردپرسند كه ايران ميكنفرانسهاي بين المللي اكافه مي

رسيده است؟  بهر صورت در اين مدت  بطور منظم روي ايزن مسزائل گروههزاي مختلزك در ايزران كزار 

اند و باالخره  ما قانون عمليات بانكي بدون بهره را آورديم و االن در عمل مسائل و مشزكالتي داريزم. كرده

ت كه در لندن كنفزرانس راجزع بزه بانكزداري اسزالمي در عين حال چندي پيش  يكي از برادران ما مي گف



بينيم كه بهزر حزال تشكيل شده است. و در نيويورك  نيز كنفرانسي در اين زمينه تشكيل شده بود. و لذا مي

شوند. اين بخاطر خالئي است كه مزا در اينجزا  داريزم. مشزكل اساسزي آنها دارند اسالم شناس تر از ما مي

 كنند. كه اساتيد اروپا و آمريكا اين خالء فكري را پرمي دانش اههاي ما اين است

 بزه نظزر مزن مسزأله تخصزص و فقاهزت در عزين حزال بزا تعزارض كزه فرموديزد  بزاهم دارنزد امزا مزن 

هائي كه بينيم.  با بحثآن چناني كه قابل حل نباشد نمي توانند باهم كار كنند، و تعارضحيث المجمو   مي

ها اين نتيجه رسيديم كه آنها معتقد هستند كه افراد متخصص بايزد روي ايزن زمينزهبعضي از فقها كرديم به 

فرمايند  كه شما در اين مسائل كار كنيد و هر كجا مباينتي با اسالم دارد مزا متزذكر خزواهيم كار كنند، و مي

يجزه امزر را بجزا شد. نمونه بارزاين امر مسأله خاويار بود كه امام فرمودند كه متخصصين مطالعه كننزد و نت

ب ويند تا ما برآن اساس به حكم خدا برسيم. ما در اين زمينه هم كار نكرديم. طرز تفكر حاكم بايد اسزالمي 

ها تحقيق كرديم و به نتيجه خاصي رسزيديم ايزن نتيجزه  بايزد پخزش شزود، و باشد، وقتي ما در اين زمينه

 كه در اين چند سال اخير بعضي از نظرات مختلفزي بينم اين استدي ران اظهار نظر كنند. ايرادي كه من مي

اي كزاركرده و كه گفته شده آنطور كه بايد و شايد راجع به آنها بحث نشده است. يك متفكر  در يك حوزه

دانندو دانش اهيان و دي ر محققين از ايزن به نتايجي رسيده است ولي نتيجه اين تحقيق را فقط چند نفر مي

كار تحقيقي مقدار زيادي بست ي به گذشته دارد، كه در گذشته مطالعات چ ونه بزوده  نتيجه اطالعي ندارند.

شود كه ما بتوانيم مطالب جديدي به آن اضافه كنيم. اشكال ما  اي مياست و به كجا رسيده است و اين زمينه

هر كس يزك طزرز اند، اند، گروههاي تحقيق نداشتهنداشته اين است كه دانش اههاي ما در اين زمينه چيزي

اند. يك مجلزه تحقيقزات  اقتصزاد اسزالمي ها هم البته انتشاراتي داشتهتفكري براي خودش داشته و بعضي

 ايم كه هر كس نظري داشته بتواند در آن منعكس كند. نداشته



در مورد احكام اسالمي بين آقايان فقها هم يك نظر واحد نيست. ممكن است ده مورد باشزد كزه براسزاس 

قول از معصومين و براساس مطالعات اخبار و سنت اسالمي حاصل شده است. امزا معزذالك مالحظزه نقل 

تواند باشد و بحث علمي هزم همزين  كنيم كه در فقه شيعه اختالف نظرهائي وجود دارد. اختالف نظر ميمي

جمو  موافقت است كه اين اختالف نظرها مطرح شود، اما نظري كه نظر غالب باشد، نظري كه من حيث الم

بيشتري با اسالم داشته باشد اين نظر  اصل خواهد بود. االن هم  نظر اجما  مهم است.در مورد اقتصاد هزم 

طور است، ممكن است مثالً جناب آقاي عباس زاده به نظر من ايراد ب يرند.  اشكالي ندارد، بايد هزم  همين

اند اما مطمئن هسزتم كزه تصاد خيلي كارها كردهاينطور باشد خود برادرمان جناب آقاي دكتر درخشان در اق

كارهائي كه توسط ايشان انجام شده است آنطزور كزه بايزد و شزايد در جامعزه پخزش نشزده اسزت. افزراد 

توانند اظهار نظر نمايند و ب ويند اين قسمتها قابل قبزول واساتيدي هستند كه اگر نظر برادرمان را بدانند مي

 توانند اظهار نظر نمايند،ها هم مير بايد كار بيشتري انجام شود. اساتيد حوزهاست و راجع به قسمتهاي دي 

 تا موقعي كه ما اين تحقيقات را در سطح وسيع انجام ندهيم.

 هايمسلماً  بصورت يك گروه كوچك باقي خواهد ماند. من معتقدم كه مراكز تحقيقات اسزالمي در زمينزه

و چه مراكز دي ر و هدف هم اين باشد كه مسائل اسالمي را تحليل مختلك بايد باشد چه در سطح دانش اه 

 كنيم. 

شود كزه اسزالم نظريزاتي دارد. امزا آنهزا بزراي االن يك حالتي پيدا شده كه به اصطالح دنيا دارد متوجه مي

كننزد، در دهند و سسس نظر اسالم را بما عرضه ميخودشان كنفرانس در لندن و با در جاي دي ر تشكيل مي

و دي ر كشزورهاي اسزالمي مسزلماً  حاليكه ما بايد در اينجا خودمان كار كنيم. متفكرين  پاكستاني و هندي 

اند و عمدتاً زمينه تحقيقات آنها را انقالب اسالمي ايران ايجاد كرده است، بدين معني كه حركت و كار كرده

انقالب اسالمي به آنها  اجازه داده كه آنها بتوانند حركت كنند. مسلماً اين حركتي كزه در ايزران انجزام شزد 



ر دنيا مطرح كند. منتهي ما خودمان از مسائل عقزب هسزتيم. بنزابراين طزرح توانست طرز تفكر اسالمي را د

كنم. اما بايد بدنبال آن رفت و ديد اشكال در كجاست.البته  بسيار مفيد اسزت كزه شما را من واقعاً تأييد مي

يچ اي را براي يك مركز تحقيقاتي قرار داد تا نظريات مختلزك اقتصزاد اسزالمي را بيزان كنزد. مزا هزنشريه

اي هاي اطالعات و كيهان و يغره را كار نزداريم. منظزورم مجلزهالبته روزنامهاي نداريم كه علمي باشد،مجله

اند نظريات آنها در آنجا  منعكس شود. بطوريكه ايزن نظريزات است كه افراد خبره و متخصص كه كاركرده

ين مسزائل در سزطح دانشز اه بزه معنزاي بتواند قابل لمس و درك براي همه باشد. اگر ما بتوانيم راجع به ا

وسيع آن كار كنيم و در سطح مملكت كار كنيم به نظر من راه حل براي اين مسائل وجزود خواهزد داشزت. 

 انشاا...   .

بسم ا... الرحمن الرحيم. عالوه بر دوبن بستي كه برادر متعهزدمان  جنزاب دكتزر درخشزان برادر عباس زاده:

افه كنم. در جهت اسالمي كردن دانش اهها يك توهمي پيدا شد كه اگر صرفاً يك اي را اضفرمودند يك نكته

شود. افراد اگر اصول اسزالمي را رعايزت كننزد فرد دانش اهي مسلمان به دانش اه بيايد دانش اه اسالمي مي

ين سطحي ن ري توانند دانش اه را متحول كنند. انماز بخوانند و ظاهر اسالمي داشته باشند اين افراد ميمثالً

تر را مالحظه كنند گرفت. ايزن توانستند مسائل اساسياي كه ميكه از اين بابت بود فرصت را از دست عده

توانيم به آن دوبن بست بيفززائيم. بعبزارت دي زر باشد كه ميرسد كه يكي از مسائل ميهم به نظر حقير مي

را ناديده گرفتيم و مقزدار زيزادي بزدنبال  فزرد چون غالب در اسالمي كردن دانش اهها اين بود كه محتوي 

 گشتيم. تا بدان وسيله يك دانش اه اسالمي ايجاد كنيم. دانش اهي مسلمان مي

در رابطه با فرمايشات شما راجع  بزه اينكزه ايزن مسزئله امزروز  –برادر لش ر آرا: بسم ا... الرحمن الرحيم 

شزود و از طزرف دي زر در حزوزه احسزاس مي مطرح است و مشكلي كه از يك طرف راجزع بزه دانشز اه

شود واينكه فرموديد كه راه حل اين مشكل بايد اين باشد كه اساتيد دانش اه يكسري امزوري را احساس مي



هاي خود تنظيم كنند و خدمت فقها ببرند  و آنها روي اين مسئله نظر بدهنزد ها و دانستهبا توجه به اندوخته

هايي كزه كنم كزه بزا توجزه بزه اندوختزهيم امور مسلمين بشود. من فكر ميو باصطالح  به يك طريقي تنظ

دانش اهيان دارند آن مسائلي را كه بخواهند تنظيم كنند آن مسائل از جملزه مسزائلي نيسزت كزه در اسزالم 

دهد هيچ آگزاهي از ضرورت آن به اثبات رسيده است. در واقع اگر فردي كه مسائلي را و نظري را ارائه مي

ئل اسالمي نداشته باشد يعني با توجه به مسائل اسالمي و نيازهايي كه آنجاسزت نباشزد در نتيجزه ايزن مسا

توانند اين نظر را تأييد كنند. حاال ممكن است ب وئيم كه مسئله كه بدين نحو مطرح شود آقايان فقها هم نمي

و با توجه به آن اطالعزات نظراتزي را آقايان دانش اهيان مختصراً اطالعاتي راجع به اين مسائل داشته باشند 

كنم كسي كه در بيان كنند. من فكر نمي كنم راه حل اين مطلب به اين شكل امكان داشته  باشد. من فكر مي

آن مسائل اطال  و آشنايي داشته باشد با توجه به آن مسائل و با توجه بزه شزرايط اجتمزاعي كزه مزا داريزم 

ون مثالً اين مسائلي كه امروز در دانش اهها مطرح است با توجه به شرايط تواند اين كار را انجام دهد. چمي

داري دارد چون باصطالح شزرايط اجتمزاعي ايجزاب خاص آن جوامع بوده است، آن نظري كه مثالً سرمايه

يا باصطالح  بخاطر مسائل  سياسي خاص اين نظريه خاص را براي حل كرد لذا آن نظرات را داده است،مي

اند. در شرق هم اين مسئله به همين ترتيب است. اين مسائلي كه در شرق و غرب مطرح بوده داده مشكالت

اگر ما بخواهيم با توجه به آنها يكسري مسائلي را براي امور جامعه  مسلمين تنظيم كنيم قاعزدتاً  اشزكاالتي 

 را به همراه دارد. براي حل اين اشكال چه نظري داريد؟ 

نطور كه فرموديد تخصصي كه در غرب و شرق هست اين تخصص در واقع ابزار تنظزيم همابرادر درخشان،

امور جوامعي مي باشدكه مسلماً هدف آن جوامع تقزرب الزي ا... نبزوده اسزت. در ايزن مسزئله مزن شزكي 

بينيم. يعني هدف يك نظام آمريكائي يا يك نظامي كه براساس افكار ماركس و لنين تشكيل شده تقرب نمي



اي شود براي واليت فقيه، زيرا هدف واليزت تواند بنا به تعريك وسيله... نيست و لذا آن تخصص نميالي ا

 فقيه اين است كه جامعه را به سمت احكام ا... جلو ببرد والغير. 

البته در اين قسمت اخير از عرايضم من اعالم موضعي حركت كردم. بعبارت دي ر من هيچوقزت در خزالل 

ام. ام. صرفاً ابدا  احتمال كردهاي را بخواهم عرض كنم بحث نكردهلسه بصورتي كه نتيجهعرايضم در اين ج

از ابتداي عرايضم تا قبل از پاسخ به فرمايش حضرت عالي همه جا ابدا  احتمال كردم و گفتم ممكن اسزت 

ونه دي ري فكزر كنند بعضي به گها اين ونه فكر مياينطور باشد يا ممكن است به نحو دي ري باشد. بعضي

كنند دليلشزان چيسزت؟  مزا در پاسزخ حضزرتعالي كنند، و سسس سئوال كردم كه اگر اين چنين فكر ميمي

تواند در خدمت اسالم باشد. اينرا آيد كه آن تخصص غربي و شرقي نميعرض كردم كه بنظر من اينطور مي

ه ممكزن اسزت نظزر مزن باطزل باشزد. گذاشتيم چرا كزكردم و قاعدتاً بايد براي بحث ميهم نبايد عرضمي

و اال اگر اصطكاك عقايزد  همانطوري كه برادرمان فرمودند  بايد محلي باشد كه اصطكاك عقايد واقع شود،

واقع نشود ما چ ونه از نظرات مختلك مطلع شويم؟  حضرتعالي ممكن است جوانزب مختلفزي را در نظزر 

بودم و بالعكس. لذا تحليل وجوه مختلزك يزك قضزيه ب يرد و وجوه خاصي را مالحظه كنيد كه من نديده 

 كند كه آن مسأله در كليت خود روشن شود. كمك مي

خواهيم اگر ميبينيم كه يك تأملي بايد بشود كه اسالم چيست؟ بعبارت دي ر،لهذا پاسخ سوال را در اين مي

الشيعه و روايات و احاديث مربوط به باب اقتصادي بنام اقتصاد اسالمي درست كنيم آيا بايد برويم در وسائل

و از كنار  هم گذاردن آنها نتيجه خاصزي تجارت ، شركت ، مضاربه ، و مزارعه و غيره را جمع آوري كنيم؟ 

را اخذ نمائيم؟ يعني آيا بايد كار فقاهتي كنيم در حاليكه اقتصاد دان هستيم؟  يا نه اين كزار صزحيح نيسزت 

بلكه بايد تحقيق در اين مقوالت را به دست خود آقايان فقها بسساريم؟ اگر نظر  ما اين است بايد اقامه دليل 

سات نسبت به اين موارد اقامه دليل نشده است. برادران اشاره كردند به كار متفكزرين كنيم. هنوز در اين جل



كنند بعنزوان اصزول موضزوعه اقتصزاد از مفاهيمي مانند احسان و عدالت شرو  ميپاكستاني و غيره كه مثالً

اسزت در داري نفزع شخصزي اگر يكي از اصول موضوعه اقتصزاد سزرمايهگويند كه مثالًٌ اسالمي و بعد مي

اسالم اينطور نيست و مثالًٌ  احسان است يا عدالت، و سسس بر اين اساس تنظيمات تئوريك خاصزي ارائزه 

 رسند.كنند و به استنتاجات معيني ميمي

شود؟  اگر اينطور است و كزار بهمزين آيا واقعاً اينطور بايد بشود؟ آيا اسالم در همين چند اصل خالصه مي

هزاي علميزه را آقايان صرفاً  بعد از بيسزت يزا سزي سزال مطالعزه در حوزهسادگي است در اين صورت چ

 توانند به مرحله استنباط احكام الهي برسند؟ مي

كنم مفيد است كه مقدمتاً يك مطالعزه اجمزالي بشزود در من در پاسخ به اين سئوال كه چه بايد كرد فكر مي

كند. شايد بتوان در عزرض يم بلكه ببينيم فقيه چه ميكند. نه اينكه ما فقيه بشوكار فقاهت كه فقيه چكار مي

اي كزه در رسد. بعد ببينيم كه آيا در لحظزهجلسه  اين بحث ارائه شود كه فقيه چ ونه حكم خدا مي 2يا  2

خواهيم ب وييم  حكم خدا اين است خداي نكرده اين حرف افتراء موضع يك متخصص وموضع شناس مي

شود حرفي را به همين سادگي منسوب به خداوند كرد؟ به نظرميرسد كه پاسخ مي علي ا...  نباشد؟ آيا واقعاً

به اين سئوال متوقك بر اين است كه توجه مختصري به مسئله فقاهت بشود. اما آن بحث موضع شناسي كه 

شزود احكزام ا... را بزه جريزان انزداخت؟ هنزوز كزه در فرمائيد با آن تخصص غرب و شرق چ ونه ميمي

دانم كزه بتزوانيم  اعزالم ت اين جلسات ثابت نشده است كه آن تخصص بد اسزت، و مزن بعيزد مزيمباحثا

موضعي حركت كنيم. يعني بدون بحث و اقامه دليل ب وييم غرب و شرق باطل هستند در آن صورت  دي ر 

تصزاد خواهيم بچرخانيم؟ در دانشزكده اقچ ونه موضوعشناسي اسالمي كنيم؟ يعني دانش اهها راچ ونه مي

ماند؟ لذا اين نكته كه يك بحث فكري است انشاا... تعالي اگر كينز و ساموئلسن را خارج كنيد دي ر چه مي



كنيزد؟ در همين جلسات ادامه پيدا خواهد كرد. يعني اوالً  ضرورت موضو  شناسي اسالمي را كجا تمام مي

 گيرد؟ دوم اينكه اصالً موضو  شناسي اسالمي چ ونه صورت مي

دي ر اين است كه اگر ما تحقيقات را مرتب خدمت فقيه ببريم و فقيه هم مرتب كزم و زيزاد كنزد آيزا  نكته

ايم؟ آيا راه حل بانكهاي اسالمي ما اين بوده كه بيائيم طرحزي بنويسزيم واقعاً راه حل واقعي را بدست آورده

رود. درست اسزت، وكالت ميبعد مرتب خدمت فقيه ببريم و فقيه مالحظه كرده و ب ويد جزء اول در باب 

رود  جزء دوم هم در باب اجاره است اين هم درست است. جزء سوم در باب اجاره بزه شزرط تمليزك مزي

اين هم درست است و قس علي ذالك، اما جزء مثالً دوازدهم اين طرح درست نيست. ما هم ب وئيم بسزيار 

رويم تزا كنيم و دوباره خدمت فقيه ميمي كشيم و آنرا هم به نحوي اسالميدونيم و زحمت ميخوب و مي

باالخره از فقيه امضاء اسالمي بودن بانكي را ب يريم كه زير بنايش بانك كينز است؟  آيا بايد يك تئزوري را 

 اسالميزه كرد؟ يا تئوري را بايد از بعد مبنائي براساس احكام ا...  تدوين نمود؟ 

شود كينزز پزول را تعريزك كنزد تفكر و تأمل كنيم. آيا اصالً مي هاي  اصليبنابراين بايد روي مباني و ريشه

بدون اينكه ربا را لحاظ نكرده باشد؟  ممكن است ب وئيد كه تئوري رشد اقتصادي بر وايت كينز كزاري بزه 

كنيم در باب اينكه جامعه را چ ونه به سمت فرمائيد ما كينز را قبول مياين ندارد كه نرخ  بهره چيست؟ مي

قتصادي هدايت كند اما در باب اعتبارات مي گوئيم تئوري نرخ بهره حرام اسزت و لزذا كينزز را از آن رشد ا

فرمائيد تئوري نرخ بهره كينز حرام است آيا اين تئوري در ربزط بزا گوئيم آنجائيكه ميكنيم. ميجهت رد مي

به نحوي كزه او يزك  شود در افكار يك متخصص عدم انسجام باشدتئوري رشد اقتصادي نيست؟ م ر مي

وجه از يك قضيه را از يك زاويه مطالعه كند با يك تئوري، و يكوجه دي ر را از يك زاويزه دي زر مطالعزه  

كند يا تئوري دي ر،در حالي كه اين دو تئوري نقي  هم هستند؟ تئوري  نرخ بهره نيز بايد كينز را در بزاب 

اگر صحت چنين ادعائي به ثبوت رسيد در آن صورت  رشد صنايع تأييد نموده و هماهنگ با آن باشد. حال



شود اجزاء را اسالمي كرد توانيم براساس تئوري كينز و ماركس اجزاء اقتصاد را اسالمي كنيم. م ر ميما نمي

فرمايند بله اين امر امكزان دارد، در آن در حاي كه مبناي نظام غير اسالمي بماند؟ البته بعضي از متفكرين مي

كنند. بعضي از متفكرين هم مي فرمايند نه، آنها هزم بايزد نظزر خزود را ثابزت  وئيم اقامه دليلگصورت مي

خواهيم اينجا اعالم موضعي برخورد كنيم. امزا محزل بحزث ايزن موضزوعات كجاسزت؟ نمايند. ما كه نمي

ي كزه چيززي هاي درسزدانش اهها كه نيست زيرا فعالً دانش اهها عمدتاً سرشان به اين گرم است كه برنامه

جزنقل قول تئوريهاي علوم انساني غرب و شرق نيست تدريس شود. ما مي خواهيم يك مركزي باشزد كزه 

اين ونه سئواالت  را پاسخ بدهد، سوالي كه دانشجويان قهراً  مطرح خواهند كرد، سئوالي كه جامعزه مطزرح 

 خواهد كرد، سئوالي كه آقايان فقها خواهند پرسيد. 

گوينزد خيزراين طزرح غيزر آقايزان ميرود به شزوراي ن هبان،فتد كه يك طرح اقتصادي ميابسيار اتفاق مي

اسالمي است. اين تصميم شورا ين هبان در واقع بمانند ترمزي است كزه  سزرعت اتومبيزل جامعزه را كنزد 

 گوينزدافتد آن وقت به حسزب شزرايط اضزطرار ميشود،  اقتصاد به اضطراب ميكند،  جامعه مضطر ميمي

كنيم كه مقصر كه بود؟ آيا فقها بودنزد ي مزا؟ كنند. حال سئوال ميعيب ندارد و عناوين ثانويه را توصيه مي

كنند، ما هستيم كه در صزحت تئوريهزاي آيد ما مقصريم نه فقها آقايان فقها دارند كار خودشان را ميبنظرمي

و وقتي كه راه حل اسالمي پيدا نكرديم تقصير كنيم بدون اينكه آنها را ثابت نمائيم كينز و ماركس اصرار مي

آيد كه اگر يك دوره خيلي كوتزاه در كنيم. پس در پاسخ حضرتعالي من بمنظرم ميرا متوجه آقايان  فقها مي

آيد. بنابراين طرح كنار مباحث تئوريهاي اقتصادي، مباحث فقاهت و منطق اصوليين بحث شود بنظر مفيد مي

كنم كه يك قسمت در اثبات ضزرورت موضزع شناسزي اسزالمي باشزد و عنوان ميپيشنهادي را من اينطور 

ژي تنظيم امور مسلمين  براساس احكام الهي، در واقع  تحريرالوسيله امام حاصل قسمت دي ر تحليل متدلو

كنم كزه هاي علميه در تحرير متبلور شده است. حاال سئوال ميهاي حوزهكار فقاهت است، ثمره همه بحث



هزا را از توان برنامه بانكدر تحريرالوسيله حضرت امام برنامه پنجساله عمراني نوشته شده است؟ آيا ميآيا 

تحرير نوشت؟ اگر بله كه در آن صورت بقول فرمايش برادرمان اين همه در اسزالمي  كزردن  بانكهزا فكزر 

ست كه هسزت، آقايزان  فقهزاي تحرير كه بود حتي قبل از پيروزي انقالب هم بود. سايان سال ا كردند،نمي

حكزم الهزي، اينهزا ، دي ر هم همينطور كارهايشان همه هست. بنابراين به نظر ميرسد كه تحرير الوسيله امام

همه اساس هستند، مبنا هستند در تنظيم امور اقتصادي، اما مكانيسم تنظيم نبايد براسزاس تئوريهزاي كينزز و 

م الهي وداللت تئوريهاي غرب و شرق در نحوه تنظزيم امزور ماركس باشد زيرا در آن صورت تعارض احكا

 مسلمين قطعي است. 

مطلبي كه اول فرموديد اين بود كه با آن دوبزن بسزتي كزه   -برادر دكتر غنيمي فرد: بسم ا... الرحمن الرحيم

رائزي و دانيد و قاعدتاً  راه حزل اجمورد نظرتان  است راه حل اين مشكالت را فقط از طريق فكر كردن مي

پسزندم. كنيد. من عالوه بر دوبن بستي كه شما گفتيد و لغت بن بسزت را شخصزاً  نميسياسيرا توصيه نمي

خواهم ب ويم. مشكل اصلي دراين مورد شايد مطلبي را كه برادرمان عباس زاده گفتند را به زبان دي ري مي

ما نبودند وب العكس متفكرين  ما مجريان  اين است كه بعد از انقالب مجريان ما معموالً نه عموماً متفكرين

ما معموالً نه عموماً متفكرين ما نبودند و بالعكس متفكرين ما مجريان امور نبودند و اگر موارد نادري داشتيم 

كه اين دو جمع بوده در افرادي كه خدا رحمت كرده ايشان را و در بهشت جزا دارد شزهيد بهشزتي از ايزن 

كنم كه قبل از آنكه بحث را جلوتر ببريم و مثالً مدتي بعد بزه ايزن نتيجزه فكر ميموارد نادر هست. لذا من 

شزود سزاكن برسيم كه به نتايج مطلوبي هم رسيديم اين واقعيت را در نظر داشته باشزيم كزه جامعزه را نمي

د، حتي يك اي برسيم و بعد جامعه منتظر باشد نتيجه ما را ب يرفرض كرد بدين معني كه ما به جائي و نتيجه

 هاي الزم شده باشد. راه حل اسالمي كه قاعدتاً در تمام جوانب تخصصي آن نيز بررسي



شزود از طرفي دي ر واقعيت جامعه اين است كه هر چقدر متفكرين جدا ازامور اجرائي باشند اين باعث مي

نشزوند بزه عنزاوين  كساني كه از لحاظ تفكر اسالمي كمبودهائي دارند براي اينكه از جوي كه دارنزد طزرد

كنم كزه اگزر اي كه دارند در آن بعد اسالمي شدنش بزنند. مزن فكزر مزيمختلك رنگ و لعابي بر آن نظريه

صحبت اين باشد كه بحث ما بايد يك بحث فكري باشد خارج از اينكه يزك راه حزل اجرائزي و يزا حتزي 

ها  اسزت اضزافه كتبزي كزه در كتابخانزهشود كه كتابي بزه كنم نتيجه اين ميسياسي داشته باشد من فكر مي

اي جوانتر ويا افرادي كه فزرض خواهيم كرد. ولي دي ر اسم نويسنده آن افراد شناخته شده قبلي نيست. عده

اند خواهند بود.  لذا در چنين برحه از زمان سخت است كزه يزك كنيد بعد از انقالب اين زحمت را كشيده

اي كه اجرا شغول بداريم. لذا پيشنهادم اين است كه بر خالف آن عدهنيروي فعال جمع را فقط به يك كار م

شوند، كه ياشد مثالهايي كه شما زديزد بعضزي ور ميافتند و در اجرا زدگي غوطهشوند و از تفكر ميزده مي

 گردد به همان حالت بحراني مملكت در بعضي از قسمتها  تا آنجا كه مجبورند حكم استثنائي راوقتها بر مي

برايشان جاري كنند، ب ذاريد عكسش را هم در نظر داشته باشيم. اگر ان تفريط است ما افراط نكنيم كزه در 

ها، نه ما به نتيجه خواهيم رسيد و نه آنهزا . البتزه اين افراط اگر ما فقط تفكر زده بشويم در مقابل اجراء زده

تر نمي كنيم. ولي بين  خودمان و ي را بحرانيخطر ما كمتر است زيرا ما در اجرا دستي نداريم و وضع بحران

اي كزه صزالحيت نظزر دادن ندارنزد و در بينيم عزدهكنم ما مقصر هستيم چرا كه ميخداي خودمان فكر مي

كنند و نظراتي را مي دهند و در نهايت نتيجه  فاقد ابزاري هستند كه آن نظرشان را اعمال بكند دارند كار مي

اند شود. ضمن اينكه براي بعضي برادراني كه در طرحهاي مختلك كار كردهك ميوقت زيادي از مملكت تل

اي مثزل ها گناه از ماست كه برنامهكنم كه در بعضي از اين زمينهارزش بسيار زيادي قائل هستم من فكر مي

رسد. اگزر گيرد و آخر سر به نتيجه مطلوبي نميبرنامه پنج ساله وقت زيادي از برادران خوب مملكت را مي

اين موارد تكرار بشود و تكرارش اينطور بشود كه بعد از مدتي به اين نتيجزه برسزند در آن صزورت انكزار 

اي اصزالح كننزد و دي ر هيچ كس دي ري نيست غير از همان كساني كه طرحهزا را دارنزد و فقزط تبصزره



ي بكنيم  حق انتقزاد داريزم و نزه اي رااصالح كنند. و نه ما كه در اين جمع قرار گذاشتيم كه بحث فكرماده

 آيد. ها را اصالح كنند چون بيش از اين از آنها بر نميقاعدتاً  آنها راهي جز اين داشتند كه فقط اين تبصره

 لذا پيشنهادم در قسمت اول اين است كه اگر اجازه بفرمائيد اين را اطزال  بكنزيم كزه مشزكالتمان صزرفاًٌ 

بلكه بايد در طرف دي ر قضيه عين واقعيت جامعزه را  لفظي تمام شود،مشكالت فكري نيست كه به بحث  

اينكه جامعه را ساكن در نظر ن يريم و خودمان را متحرك كه فكر كنيم كزه  هم در نظر ب يريم و مخصوصاً

توانزد مشزكالت گرديم و جامعه در همان جائي كه از اول شرو  كرديم خواهد بود و نظزرات مزا ميبر مي

ا حل بكند. چون موضع ما در بحث علوم انساني موضوعي بسيار وسزيع اسزت. لزذا مزن پيشزنهاد جامعه ر

كنم با اطال  كم و بيشي كه از بعضي از برادران كه اينجا حاضر هستند دارم حداقل در جلسات بحث در مي

نش اه چزه زمينه خاصياز علوم انساني بحث را مشخص ومحدوده كرده باشيم و نيز مشخص بكنيم كه از دا

هزاي ماحزل انتظاري داريم؟ در اين جلسه همه است. و لذا اول اين مسأله را روشن كنيم كه آيا هدف بحث

مشكالت موجود است؟  كه بطور حتم اينطور نخواهد بود چون ما ضمانت اجرائي نداريم كه اين نظر بايزد 

ه از دانش اه داريم راه حل براي آينده است بعد زا يك ماه و دو ماه قابل اجرا باشد. دوم اينكه آيا انتظاري ك

تواند موضو  بحث باشد يعنزي هزم كه من بيشتر اين را از كالم شما استفاده كردم و يا اينكه هر دو اينها مي

 مشكالت فعلي را در حد بضاعت فعلي خود حل كنيم و هم راه حلي براي مشكالت آينده ارائه دهيم. 

تخاب بكنيم چه اولين وظيفه را بعهده دانش اه بدانيم و چه دومين چه هر دو را، بهر حال هركدام ازاينها را ان

من فكر مي كنم مسأله قابل تأمل است. چون برادران خودشان در جلسات متعزددي شزبيه بزه ايزن جلسزه 

بينيم و بعد از مدتي اين محدود شدن حتي به سزردي بزراي اند. بعد از مدتي محدود شدن جلسه را ميبوده

اي كه از همان دفتر حوزه و دانش اه گرفتزه شزد كنم كه نتيجهشود. مختصراً  اشاره ميفراد اصلي منتهي ميا

بينيم كتاب افرادي كه از مملكزت فزرار كردنزد بعنزوان مرجزع درسزي اسزت و بزا اين است كه هنوز ما مي



ا پيشنهادم اين است كه در كنيم. لذشرمندگي كامل هر كدام ما در سركالس بعنوان  مرجع درسي معرفي مي

اين جمع البته هر كدام ما در هر جا هستيم حداقل اين است كه كالسي داريم و در ايزن كالسزها افزرادي را 

ان به اين ترتيب هستند. ضمانت اجزرا داريم و افراد گوشهاي شنوائي دارند در اكثر كالسها اگر ن وئيم همه

خواهيم تر شدن منطق هر كدام ما در آن بحثي كه مييزي جز قويرا هم در اين جمع بخواهيم واال نتيجه چ

شود بزراي اينكزه وقزت بسزيار در خارج از اينجا  بكنيم نخواهد بود. در خصوص مباحثيكه اينجا طرح مي

عزيزي كه برادران در اينجا مي گذارند قابل اجرا در عمل باشد براي كساني كه كم و بزيش دسزت انزدركار 

در مزورد برنامزه پزنج سزاله شزما كنم بعضي از اين امور را مشخصاً مطرح كنيم. مثالًاد ميهستند من پيشنه

گويم فرصت را اينجا  روي برنامه پنجساله و يا بانك ب ذاريم و آنرا در همه وجزوه صحبتي كرديد من نمي

شد كجزا نظزرات تحليلبكنيم ولي واقع قضيه در بعضي از امور اگر نظرات جمع و جمعهاي مثل  اين هم نبا

 اصالحي را به آنها بدهد؟ منتظر چه گروهي باشند؟ چه نسل بعدي باشند؟ 

بندم به اينكه اگر موافق باشيد جلسه را به اين محدود نكنيم،  يعني بر خالف بحثزي كزه عرضم را جمع مي

يچ راه حزل شما جمع بستيد كه فقط معضالتمان را از طريق بحث لفظي بخواهيم در ميان ب ذاريم و لذا هز

اجرائي و يا سياسي مورد نظرمان نيست اينرا عوض بكنيم كه اگر بنظرمان آمد و ديديم كه قابل اجرا هسزت 

مان بر ايزن حتي دنبال اين باشيم كه اجرا  شود. نكته بعد اينكه با توجه به انتظاي كه از دانش اه داريم سعي

هست در حدي كزه امكزان دارد در نظزر داشزته  كه در حال حاضر در دانش اه باشد كه بعضي از مشكالتي

 هائي نيز برسانيم. هاي راجع به آنها را به راه حلباشيم و بحث

خواستم با توجه به آن مشكل اساسي كه جناب دكتردرخشان بنده مي -برادر رزمي: بسم ا... الرحمن الرحيم

مطرح شد مربوط به اقتصاد نيسزت بلكزه فرمودند عرايضم را از اين نقطه آغاز كنم كه اوالً مشكل فعلي كه 

مربوط به كل علوم و بخصوص علوم انساني است. اقتصاد بعنوان يك جزئي از علوم انساني در مرتبه بعدي 



است بهر حال آنچه كه مهم است اينكه يك ضرورتي احساس شده دائر بر اين طملب كه علوم انساني علي 

شود اعم از اينكه از شرق آمده يا از غرب آمده بزدون يس ميالخصوص به نحوي كه فالً در دانش اهها تدر

دهد و بايد در آن تجديد نظر بشود. توجه به منبع آن با نيازها و با مطالب مربوط به جامعه اسالمي وفق نمي

جهت تجديد نظر اولين قدم اين است كه بفهميم علت اين عدم توافق چيست؟ چرا اين علزوم كزه از آنجزا 

نيست؟ بنظر بنده اين عدم توافق مربوط به آن اختالف  جامعه اسالمي و با نيازهاي اينجا موافق آمده است با

كند به جهزان بينزي، مبنائي است كه بين جامعه اسالمي و ساير جوامع هست و آن بطور اخص بازگشت مي

دارد كه با آن نيازها و خواهد برمبناي جهان بيني اسالمي زندگي بكند نيازها و مسائلي اي كه مييعني جامعه

مسائل جوامع دي ر متفاوت است. فرضاً  كسي وجود خدا برايش در جهان بيني اسالمي اثبات شده است و 

هائي دارد به اين يا همين پنج اصل معروف اصول دين برايش اثبات شده است. اينها اين كيسري محدوديت

 تواند بمانند جوامع دي ر عمل نمايد. صورت كه نمي

نابراين اصل مطلب و مشكل اساسي علوم انساني وعلت عدم توفيق علوم غربي و شرقي در جامعه اسالمي ب

ظاهراً اين است كه چون اين جامعه بر مباني و اصول خاصي اسزتوار شزده بنزابراين آن علزوم انسزاني كزه 

كه در علوم بزا جهزانبيني  توانند در اين جامعه اجرا بشود. حاال آنچهبراساس مباني دي ري استوار شده نمي

شود بطور اخص روش تحقيق در علوم است و االن ظاهرشاين هست كه به همزين روش تحقيزق مرتبط مي

شود. علم هستند. علم گفته مي شود، يعني يعني روش تحقيق و چيزهائي كه از اين روش تحقيق حاصل مي

گيرند بزراي حزل ه در جوامع دي ر بكار ميلذا بايد مطلباز اينجا بررسي بشود كه آيا همين روش تحقيقي ك

شود چرا؟ و اگر تواند موفق باشد؟ اگر ميآيا اين روش تحقيق در جامعه اسالمي نيز ميمشكالت خودشان،

شود چرا، اصوالً  نيازهاي بشري دو گونه است. يك عده از نيازها با فطرت انساني مزرتبط اسزت و بزا نمي

نياز غذا خوردن، خوراك و پوشاك، بهر حال اگر از جهات فرعي آن ب ذريم جهانبيني زياد ربطي ندارد مثل 



و از طرفي منبع تغييرش هم مشترك است. مثالً لبزاس دوخزتن يزك يك نياز مشترك بين همه انسانها است،

 كند كه در كدام جامعه اين انسان زندگي بكند. كيفيتي دارد كه زياد فرقي نمي

شزوند كزه بايزدها آيد كزه وقتزي مشزخص ميرح شد به گمان من اينطور ميمطالبي كه به عنوان مشكل مط

ونبايدها و صحت و سقم اين روش تحقيق و منابع تحقيق كه در جامعه اسالمي اسزت و آن جوامزع دي زر 

فهميم كزه مزثالً در كزدام قسزمت كامالً مشخص  بشود. وقتي كه اين مشخص شد در آن صزورت مزا مزي

ساموئلسزن هزم اتكزا داشزته باشزيم و از آن نظزرات اسزتفاده بكنزيم و در كزدام  توانيم حتي به نظزراتمي

قسمتهاست كه نظرات ايشان بامباني ما فرق مي كند و نتيجتاً  بايد كامالً كنار گذاشته شوند و مزا مطلزب را 

ينجزا رسم كه اگر كزار ابايد از اساس مجدداً  شرو  بكنيم.در جمع بندي در اين قسمت عرايضم به اين مي

ظاهراً بخواهد با توفيق همراه باشد بايستي بر مفهوم علم و ارتباط آن با جهان بيني مقدار زيزادي از ديزدگاه 

فلسفي كار بكني. وقتي كه مفهوم علم در جامعه اسالمي مشخص شزد و كيفيزت روش تحقيزق در جامعزه 

 توانيم گام بعدي را برداريم. اسالمي مشخص شد آن وقت ما مي

خواهم عرض كنم مشكلي اسزت كزه آقزاي درخشزان ام و ميري كه باز من اينجا يادداشت كردهمطلب دي 

فرمودند البته اين مشكل، مشكل مقطعي و فعلي نيست. اين مطلزب كزه حزوزه ودانشز اه هميشزه بزه ايزن 

ا صورت  اختالف دارند. البته زياد مربوط به بحث فعلي ما نيست اما چون مطلب مطرح شده لزذا نكزاتي ر

كند كه در نتيجزه انقزالب بزين متخصصزين اصزلي عرض مي كنم. اين مسأله بازگشت به عدم انسجامي مي

ايدئولوژي  انقالب با متخصصين فعلي كه در جامعه وجود دارند حاخصل شده اسزت. بزه ايزن معنزي كزه 

ها ته در حوزهاز انقالب متخصص اقتصاد اسالمي كه نداشتيم، متخصص حقوق اسالمي هم الب مسلماً  ماقبل

بودند ولي در رأي  كار آنها نبودند و لذا وقتيكه جامعه عزوض شزد آن افزرادي كزه صزاحب نظزر در ايزن 

ايدئولوژي بودند و افرادي كه متخصص امور اجرائي بودند اختالف نظرپيدا كردند و اين به عدم انسجام بر 



برود، يعني همزانطور كزه فرضزاً  مزا در جامعزه   گردد. انشاا... به مرور زمان اين عدم انسجام بايد از بينمي

دهزد و بينيم بين آن ايزدئولوژيك  و بزين آن فزردي كزه نظريزات تخصصزي را ميآمريكا  يك وحدت مي

بينيم، در جامعه اسالمي هم اين نيست كه ما ايزن مشزكل را همانطور  كه در شوروي ما چنين انسجامي مي

ين و حوزه و صاحب نظران ايدئولوژي و ايدئولوگها. راه حزل آن هميشه داشته باشيم، آنهم مشكل متخصص

هم اين است كه ايدئولوگها يك مقدار در مسائل تخصصزي صزاحب نظزر  بشزوند و متخصزص مزا تزا آن 

حدودي كه الزم است و در حوزه كار خودشان است به مسائل فقهي آشنايي پيزدا بكنزد، و ايزن كزار زيزاد 

يس ما و تحصيل ما به اين صورت بوده كه اين مطالب لحاظ  نشده است مشكلي هم نيست. حاال روش تدر

اما جهت حركت تحصيالت به آن سمتي بايد باشد كه فرد متخصص بتواند زا ديدگاه اسالمي مسائل جامعه 

گير را تجزيه و تحليل كند و زياد هم با فقهاي صاحب نظر اختالف نظر پيدا نكند. البته اين كار زيزاد وقزت

خواهد رد اقتصاد اسالمي كار بكند مجتهد بشود به مفهومي كه ست والزم نيست يك نفر كه فرضاً  ميهم ني

حضرت آيت ا... منتظري و حضرت امزام هسزتند، نزه مزا در جامعزه اسزالمي فرضزاً حقزوق دادن داريزم، 

ي  اختيزار حضرت آيت ا... منتظزري بزه ايشزان تفزوحقوقدانها  حقوق اسالمي را بررسي مي كنند و اصالً

كند كه آقا شما بايستي مسزائل حقزوقي جامعزه را رسزيدگي كند يا ولي فقيه به ايشان تفوي  اختيار ميمي

دارد.  كنيد بدون اينكه تحصيالت  ايشان در سطح خود امام هم باشد. اصالً اجتهاد خودش حقزوق مختلزك

مجتهزد اسزت امزا مسزائل حقزوقي و  شود اجتهاد را تفكيك كرد. يعني يكنفر فرضاً در مسائل اقتصزاديمي

كند. ايزن مجتهد است مسائل دي ري را تقليد مي كند. يك نفر در مسائل حقوقيعبادي خودش را تقليد مي

 ايم. اين نظري نيست كه ما خودمان عرض كنيم. مطلبي است كه ما ازخود آقايان فقها شنيده

 



فرمودند باالخصدر قسمت مربزوط بزه منطزق، روش و رزمي  برادر دكتر درخشان: نكاتي را كه جناب آقاي

متدلوژي  مطالعه يك مسئله خيلي اساسي  است. مطالبي نيزدر بعد فقاهت فرمودند.اين همه داللت بزر ايزن 

كند كه اگر بخواهد كاري انجام بشود واقعاً اين كار را از بعد فكري خيلي وسيع است، و از بعزد عملزي مي

فرمودند خيلي عميق و وسيع است كزه مزا واقعزاً طزوري نباشزد كزه دور شزويم  هم همانطور  كه برادرمان

اي در كنزار گذارند بصورت يزك جززوهازمسائل  يني و ماحصل همه مذاكرات و فرصتهايي كه برادران مي

اي كه هست و با توجه به تعهدي كه براي حكومت اسالم داريم ها باشد، بلكه برحسب آن وظيفههمه جزوه

از برادران تمام شود كه در خدمت به اسالم هسزتيم. ولزيكن وسزعت و قلمزرو مطالزب  ي هريكحجت برا

كند كه  مابايد  روي يك مسير خزاص  حركزت كنزيم بطوريكزه در جوانزب و حواشزي ايجاب ميضرورتاً

اگر در بحث علم بخواهيم  عميق شويم ممكن است  يكسال و يا بيشزتر در مووضع اصلي حل نشويم. مثالً

ن مباحث باشيم. در بحث متدولوژي ودر مباحث دي ر هم همينطور، با توجه به تمزام ايزن نكزات  شزايد آ

صالح بر اين باشدكه از نظر محدوديت زماني و فرصت كم برادران عميق  شدن در حواشي و جوانب بحث 

برنامه پنج ساله تأمزل كنزيم  اگر برادران فرمودند بايد راجع بهرامتقوف بر استنتاج  در متن بدانيم، يعني مثالً

دقت و توجه ما در حد تأملي كه دپارتمان برنامه سنجي قسمت كالن سازمان برنامه در آن حد عيمزق شزده  

 نباشد، بلكه مسأله برنامه پنج ساله را در رابطه مبنائي با بحث اصلي خودمان طمرح كنيم. 

مدتي كه در خدمتتان بوديم شايد اين باشزدكه به نظر ميرسدكه جامع مشترك همه بحثهاي ما در خالل اين 

امور مسلمين چ ونه بايد تنظيم بشود؟  باالخص  اموراقتصادي آنها، اين يك سئوال خيلي وسيع است  كزه 

شود. االن حضرت امام در موضع واليت فقيه هستند و ما هم در موضزع متخصصزين جامع همه مباحث مي

يت ا... العظمي آقاي منتظري مزي فرماينزد برويزد تنظزيم امزور حضرت امام يا حضرت آ در خدمت ايشان،

در حزوزه اقتصزاد آيزا مسلمين كنيد. ما بايد چه كنيم؟  اين سئوال جامع مشترك همه مباحث ماسزت. مزثالً



هدف اين است كه توليد ناخالص داخلي را زياد كنيم؟  كه فرمولش را كينز گفته است. آيا هزدفمان تحقزق 

اين امر به چه معني است؟ هدفاز تنظيم برنامزه پنجسزاله عمرانزي چيسزت؟ آيزا اسزتقالل  احكام ا... است؟

خواهد به استقالل اقتصادي برسد. نزروژ و شزوروي اقتصادي است؟ چرا استقالل ؟ خوب دانمارك هم مي

 خواهند به استقالل اقتصادي برسند. آيا هدف ما و آنها مشترك است؟ حتي اگزر هزدف تنظزيم امزورهم مي

توانيم به آن برسيم؟  تنظيم بايد به چه نحوي باشد كزه مزا بزه آن مسلمين را نيز مشخص كرديم چ ونه مي

از مباحزث  ايم، و مسلماًهدف برسيم؟ اگر ما در بستر اين سئوال قرار ب يريم از مباحث فلسفي نيزدورنشده

 شويم. اجرائي نيز دور نمي

 

 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته 

 

 

 



 فصل دوم: مسأله تعيين هدف در حوزه تخصص و حوزه فقاهت 

 ( 1363آبان  14)

در جلسه گذشته اجماالً موانزع تئوريزك پيونزد حزوزه و   -بسم ا... الرحمن الرحيم  –برادر دكتر درخشان 

ريهزاي تزوان در تنظزيم امزور مسزلمين از تئودانش اه بحث شد و به اين مسأله اشاره كرديم كه اوالً آيزا مي

خواهنزد كزه اقصتادي غرب و شرق به اعتبار علمي بودن آنها استفاده نمود؟ و ثانياً براي متخصصيني كه مي

براساس تئوريهاي غرب و شرق برنامه ريزي اقتصادي كنند آيا مسأله فقاهت و نظام اسزتنباط احكزام الهزي 

شناخت مصزاديق تخصصزي بزه  براساس اصالت وحي يعني كتاب و سنت است در حاليكه مبناي تئوريهاي

كينزز و نحوي كه امروزه در دانش اههاي دنيا مطرح هستند بالمره ربطي به مسأله وحي ندارد. بعبارت دي ر،

كاري به اين ندارند كه كالم معصوم داللت دهند اصالًساموئلسن وقتي كه بحثهاي اقتصادي خود را ارائه مي

توان ايزن تئوريهزا را مبنزاي تنظزيم امزور شود كه چ ونه ميطرح ميكند، فلذا منطقاً  اين مسأله مبر چه مي

 خواهند روابط اقتصاديشان براساس وحي باشد؟اقتصادي مردمي قرار داد كه مي

سئوالي كه بالفاصله مطرح مي شود اين است كه آيا ثمره ايزن دو حزوزه يعنزي حزوزه تخصزص و حزوزه 

ور نيست، يعني مباحث مطروحه در حوزه تخصص نهايتاً  يك ازهم جداست؟  ديديم كه اينط فقاهت كامالً

كند.  بعبارت  دي ر اگر ما بخواهيم براساس تئوريهاي ساموئلسزن  اقتصزاد نحوه تنظيم خاصي راتوصيه مي

هاي تجاري بانك مركزي و شبكه اعتبارات و يا نظام توليدات  صنعتي  خود را تنظيم كنيم قهراً  بايد شركت

باشد ويا برعكس اگر بخواهيم امزور مملكزت را براسزاس تئوريهزاي به يك نحو خاص مي و كشاورزي ما

شركته و بانظام صنايع  ما به نحو دي زري عمزل كنزد. در حقيقزت  مزا مركس تنظيم كنيم بايد شبكه بانكي،

  خواهد روابط انساني را در بعد اقتصزاد مشزخصهاي اقتصادي اين است كه ميحصل همه تئوريها و بحث

براي رشد اقتصادي بايد روابط انسزاني در امزور اقتصزادي  چ ونزه باشزد، و معين كند، يعني ب ويدكه مثالً



رابطه بين مالك ابزار و كزارگر، رابطه صاحب پول و قرض گيرنده، رابطه بين صاحب سرمايه وصاحب كار،

انها چ ونزه  باشزد؟ ولزيكن رابطه بين صاحبان پول با يكدي ر و خالصه در يك كالم روابط اقتصادي انسز

شود كه آقايان فقها هم مي خواهند روابط انساني خاصي را ارائه دهند  بالفاصله اين سئوال به ذهن متبادر مي

به نظر ميرسد كه اختالف تئوريك موجود در نحوه استنتاج  قاضي اقتصادي و نحوه اسزتنباط احكزام الهزي 

گزوئيم حزرف لي دارد، زيرا اگر ما متعبد به وحي هسزتيم و مييك نزا  ذهني نيست بلكه اين نزا  نمره عم

 ها و تئوريها را چه كنيم؟ آقايان فقها صحيح است پس در آن صورت داللت آن موضو  شناسي 

اين دو سئوال را در جلسه  پيش مطرح كرديم و در متني هم كه از نوار جلسه قبل پياده شده تحزت عنزوان 

حوزه ودانش اه مطرح شده است. الزم به تذكر اسزت كزه در ايزن مباحزث مزا بررسي موانع تئوريك پيوند 

صرفاً  به طرح موضوعات اكتفا كرديم و پاسخ به مسائل  مطروحه را به عهده جلسه گذاشتيم، وليكن اگر ما 

ت به اين دو سئوال توجه نكنيم به نظر نميرسد كه هيچ كاري را بتوانيم انجام دهيم.  زيرا در غير اين صزور

بانك را جداي از همه امور مالحظه كنيم و تحقيقات ما در واقع چيزي جز يك جزء ن ري نخواهد بود. مثالً

شود. يك جزء دي ر را نيز بزا بعد ب وئيم بانك را جزء جزء مي كنيم، اين جزء آن اسالمي نيست حذف مي

خزود و در موضزع و جاي زاه يك تصرف بنائي اسالمي مي كنيم و قسعلي ذالك در حاليكه بانك در كليت 

اي را انجام دهد كه بانك كينز كليت خود و در موضع وجاي اه خود همان نقش و خود همان نقش و وظيفه

را كه حاصزل  دهد. اين سئوال را مطرح كرديم كه اصالً جزئياي راانجام دهد  كه بانك كينز انجام ميوظيفه

ل از تغيير  مبنائي آن نظام و باالسزتقالل از تصزرف مبنزائي توان باالستقالعملكرد يك نظام كفراست آيا مي

 اسالمي كرد؟ 

بنابراين به اين نتيجه رسيديم كه بحث اصليدر تنظيم امور مسلمين بايد روي مسائل مبنائي و اساسي متمركز 

انزد. توان سالها  تحقيق كردكه دي ران چه تحقيق كردهزياد است و مي شود. و اال موضوعات تحقيقي خيلي



انزد؟  حتزي متفكزرين اسزالمي چ ونزه در مسزائل متفكرين غير اسالمي چه تحقيقاتي در باب اقتصاد كرده

اند؟ مثالً تحقيق كنيم كه اين خلدون در مسائل اقتصادي چه گفته است؟ امزام محمزد كرده اقتصادي تحقيق

تحقيقات دي ران به كجا برسيم؟   خواهيم باتحقيق كردن  درغزالي چه گفته دي ران چه گفته اند؟ آخر ما مي

اند كه متفكرين غيزر اسزالمي ب وئيم متفكرين اسالمي نيز همان حرفهائي را زده آيا هدف اين است كه مثالً

در صدها صفحه كتاب ابن خلدون  ب رديم تا چند پاراگراف پيدا كنيم كه داللت مزي كنزد بزر اند؟ مثالًگفته

ه تقسيم كار زده است و لذا نتيجه ب يريم كزه پزس آدام اسزميت اولزين اينكه ابن خلدون هم حرفي راجع ب

از او ابن خلدون  اين تئزوري را بيزان  متفكر و اقتصاد داني نبوده است كه در اين باره نظر داده و سالها قبل

كرده است!  يعني در واقع كوشش كنيم كه ثابت نمائيم ابن خلدون هم مثل آدام اسزميت صزحبت كزرده و 

 ند او مسائل اقتصادي را تجزيه و تحليل كرده است؟ همان

در حقيقت اين ونه برخورد  به مسائل و تحقيقات اقتصاد اسزالمي بزدين معنزي اسزت كزه بزراي متفكزرين 

اسالمي نيز جائي در كنار كينز و ساموئلسن  وي ا ماركس و لنين باز كنيم و ب وئيم اسالم هم حرفزي بزراي 

از موضع ضعك  با تئوريهاي غرب و شرق برخورد كنيم. و مضافاً اينكه حرف اسالم گفتن دارد. يعني دقيقاً 

آنهم تأييدي كه در وجه اجمالي است، يعني بصورت خيلزي كلزي بيزان  تأييد حرف دي ران است،صرفاض

 به اين اعتبار كه شده است. مسلماًٌ  اگر قرار است ابن خلدون بعنوان يك متفكر اسالمي داراي ارزش باشد

بيان اسميت و كينز در آن موضوعات  به  نظرياتش شبيه نظريات اسميت و يا كينز است در آن صورت يقيناً

باشد و در نتيجه اسالم نه در كنار مكتبهاي اقتصادي دي ر بلكزه تحزت تراز بيان ابن خلدون ميمراتب دقيق

 هاي بي انه خواهد بود. شمول مكتب

نين برخوردي به تجزيه وت حليل و مطالعه مسائل اقتصاد اسالمي به تبزع اي و چبه نظر ميرسد چنين نتيجه

عدم وجود استقالل فكري در جو غالب جامعه  متفكرين اقتصادي ماست. درواقع دانشز اههاي مزا بجزاي 



اند، يعني ماحصل كاوشهاي فكزري دي زران را اينكه مركز فكر كردن باشد مركزي براي درس خواندن شده

هزاي گيرند. رشد دانش اهها نيز به اين معني است كه چ ونه  در پروسه فراگيري يافتيا مي دهند وياد مي

گيرد اكثراً تحقيقاتي است كنند. البته اگر تحقيقاتي نيز در دانش اهها صورت ميدي ران با سرعت حركت مي

انزد. ي غرب ديكتزه كردهكه زمينه آن تحقيقات را و مسير آن تحقيقات را دانش اههاي مادر يعني دانش اهها

گيرد. زمينه مسير و خالصه منطق حاكم بر كيفيت اين تحقيق اگر مثالً در رشته اقتصاد تحقيقاتي صورت مي

هاروارد مطرح است. حتي وقتي تحقيقزات در  ثمره همان تحقيقاتي است كه در دانش اه  لندن و يا دانش اه

شود مدل و ال وئي كزه مزورد قالي استان خراسان مطالعه ميهاي كار بردي است مثالً رشد و توليدات زمينه

باشد كه كه در دانش اههاي غرب طراحي شده اسزت. خالصزه اينكزه  استفاده است همان ال و  و مدلي مي

جو غالب بر محققين ما اين است كه منتظرند ببينند آخرين تحوالت  و آخرت تحوالت و آخرين تئوريهاي 

در غرب مطرح شده است چيست تا آنرا مبناي تنظيم امور مسلمين قرار دهند. اگر علمي درعلوم انساني كه 

است ما هم آن تئوي قبلي را  كتاب جديدي چاپ شود، يا مقاله جديدي نوشته شود كه نقي   تئوري قبلي

ا پذيريم هم تئوريهاي خزود رسازد و ما ميتئوري مي هم پذيريم. غربكنيم و تئوري جديد را مينق  مي

بلعيم. درست بمانند پدر سازد و ما نيز ميكنيم، و هم تئوري جديد مينق  مي كند و ما نيز آنها را ن  مي

كننزد. تصزور بفرمائيزد فرزنزد خردسزالي را كزه تهيه مي يا مادري است كه براي فرزند  خردسال خود غذا

گويد چشم، زيرا اطاعت رزند ميگويد اين غذاي توست. فامروزدر سر سفره غذا نشسته و مادرش به او مي

داند. فردا غذاي دي ري به آن كودك از مادر بر او واجب است.  چون خودش مصالح و مفاسد خود را نمي

 فهمزي. را نمي كند و وقتي مي گويد چرا غذاي ديروز را نخورم مادر مي گويد تو كه اين مسزائلعرضه مي

ضيحاتي نيزدرباب نقائص  و كمبودهزاي غزذاي قبلزي بزه او اين غذا بهتر است! و اگر كودك اصرار كند تو

شود.  و استدالل هم اين است كه ايزن غزذا دهد. به همين ترتيب هر روز غذاي جديدي به او عرضه ميمي

هاي تو و خالصزه بزراي تزو خزوب اسزت. داسزتان تئوريهزاي  اقتصزادي براي رفع بيماري براي رشد تو ،



ه كشورهاي مسلمان نيز به همين گونه است. تا بيست، يا سي سزال پزيش واجتماعي غرب و صادرات آن ب

صحبت در دانش اههاي ايران و يا ساير كشورهاي مثل ما تئوريهاي آدام اسميت و يا تئوريهزاي مارشزال و 

پارتو بد. ده سال پيش صحبت تئوريهاي كينز بود وحاال صحبت از تئوريهاي نئوكينزينيسم است، چرا؟ زيرا 

ميمي است كه در دانش اههاي صادر گرفته شده اسزت و مزا كودكزان خردسزالي هسزتيم كزه بايزد اين تص

گذارنزد. اگزر دليزل مادرمان براي ما غذا  تهيه كند، ودر سر سفره بايد غذائي را بخوريم كه در جلويمان مي

كند و يزا رفزع بخواهيم بما خواهند گفت اين غذا براي  تو مناسب است زيرا برايت رشد مطلوب ايجاد مي

خواهيم و يا واقعاً مبتال چنين  رشدي را مي كند. اما همه بحث ما در اين است كه آيا واقعاًبيماري خاص مي

به چنين بيماري هستيم؟ آيا رشد اقتصادي مطلوب آمريكا و يا ان لستان نيز بايد همان رشد مطلوب باشزد؟ 

ان نيز بايد همان بيماري اقتصادي ما باشد كه بزراي رسزيدن آيا بيماري موجود در اقتصاد آمريكا و يا ان لست

 به آن رشد و يا رفع آن بحران اقتصادي  بايد از نسخه آنها استفاده كنيم؟ 

خزوريم. آنزرا آن غزذائي كزه آمريكزا و بزا ان لسزتان طزبخ كزرده اسزت را نميحال مي گويند عيب ندارد،

نيازهاي رشد ويا رفع بيماري خودمان نمزوده و سزسس از  دهيم و مطابق ميل خودمان و هماهنگ باتغييرمي

كنيد؟ آيا صرفاً يك ماده غذائي  فلفل و نمك آنرا زياد و كم ميكنيم آيا صرفاً آن استفاده مي كنيم. سئوال مي

فرمائيزد و كنيد و يا يك ماده آنرا حذف مي كنيد؟ يا اينكه برعكس كليت آنرا نفزي ميدي ر به آن اضافه مي

فشزارخون مزا پزائين اسزت و  گوئيداين غذا براي انسانهائي است كه فشار خون دارند در حاليكزه مزثالًمي

باالستقالل  از زياد و كم كزردن ادويزه و اضزافه و كزم  خوردن اين غذا يعني ميل كردن ماده اصلي آن،اصالً

است. اصالً اين غزذا  را بايزد گوئيم اين غذا نجسميباعث هالكت است. اصالًنمودن يك ماده جديد به آن،

جلو سنگ گذاشت و چه بسا سنگ را نيز از بين خواهد برد. تئوريهاي غرب و شزرقدر علزوم انسزاني نيزز 

خواهد رشد خاصيرا در جامعه مطزرح كنزد ويزا رفزع همينطوراست براي هدف خاصي طبخ شده است. مي



د؟ آيا رشد كفار رشزد مسزلمين اسزت؟ آيزا بيماري خاصي را متكفل باشد. اين چه ربطي به ما مسلمين دار

اقتصاد  مسلمين نيز همان بيماري را خواهد داشت كه اقتصاد كفار دارد كه داروي مشابه بايد تجزويز كزرد؟ 

بيماريهاي اقتصادي كفار ماحصل تبعيت از روابط اقتصادي كفر است يعني روابط اقتصادي كه ثمره  مبنزاي 

احكزام الهزي اسزت. رشزد  عدم تبعيت از ماريهاي اقتصاد مسلمين ماحصلاصالت ماده ميباشد در حاليكه بي

ماديرا فراهم سازد زيرا چنين هدفي حاصزل مبنزاي  كفار يعني رسيدن به وضعيتي كه حداكثر لذت اقتصادي

اصالت ماده است، در حاليكه رشد اقتصادي مطلوب مسلمين رسيدن به وضعيتي است كزه حزداكثر تقزرب 

توانيم از تئوريهائي كه متكفل تبيزين رشزد ويزا رفزع بحزران در . بدين ترتيب چ ونه مي الهي را ميسر كند

اقتصاد كفار هستند در تبيين رشد و يا رفع بحران اقتصادي مسلمين استفاده نمود؟  آيا اين به معني يكسزان 

 پنداشتن كفر و ايمان نيست؟ 

كند كه هدف از نظامهزاي قدمتاً  داللت بر اين ميشود كه تحليلمبنائي تئوريهاي اقتصادي ملهذا مالحظه مي

را بشناسيم. يعني اين مسأله را تبيين كنيم كه هدف از تنظيم امور اقتصزادي  اقتصادي اسالم و غرب و شرق

 شود؟ در اسالم چيست و آيا اين هدف در واقع همان هدفي است كه در نظامهاي غير اسالمي نيز تعقيب مي

هسزتند جهزت تنظزيم امزور  ايتئوريهاي اقتصادي غرب و شرق در حقيقزت وسزيله كنيم كهوقتي ادعا مي

شزود كزه آيزا اقتصادي براي رسيدن به هدفي خاص، در آن صورت بالفاصله اين مسأله به ذهن متبزادر مي

اسالم در تنظيمات امور اقتصادي هدفي غيراز اهداف نظامهاي اقتصادي غرب و شزرق دارد؟ جهزت تبيزين 

در تنظيم  امور اقتصاد مسلمين مقدمتاً  به بررسي اجمالي اهداف تنظيمزات امزور اقتصزادي در مسأله هدف 

پردازيم. البته بحث هدف در يك نظام  اقتصادي وباالخص درنظامهزاي نظامهاي اقتصادي غرب و شرق مي

. تعزالي در داري و سوسياليسم موضو  مفصزلي اسزت كزه انشزاا..مبتني بر مباني كفر يعني نظامهاي سرمايه

 جلسات آينده مطالعه خواهد شد. 



در نظام اقتصاد  سرمايه داري، هدف تكاثر سرمايه است. تنظيمات و سياسزتهاي اقتصزادي بزه ايزن اعتبزار  

موفق هستند كه بتوانند  كمكي به رشد سرمايه و تراكم و تكاثر سرمايه بكنند. رشد اقتصادي در واقع چيزي 

شود كه امكانات رشد سزرمايه و تكزاثر ن اقتصادي نيز به شرايطي اطالق ميجز رشد سرمايه نيست و بحرا

سرمايه تضييق و محدود شود. يك برنامه عمراني پنج ساله و يا يك برنامه عمراني بيست سزاله  و يزا يزك 

باشد كزه بتوانزد بزه موقعي صحيح است يعني مطلوب جامعه مي داريبودجه ساالنه در نظام اقتصاد سرمايه

اف كمي رشد اقتصادي در پايان دوره برنامه  ريزي برسد. مثالً هدف برنامه ريزي اقتصادي و تنظيم امور اهد

دانند و سسس جهت رسيدن اقتصادي جامعه را رسيدن به فالن درصد رشد در توليدات  ناخالص داخلي مي

كنند. يعني تخصزيص ه ريزي ميكنند. يعني برنامبه آن رشد اقتصادي و به آن توانفزائي مادي تنظيم امور مي

كنند. بنابراين منظور از رشزد اقتصزادي چيززي جزز افززايش كمزي كميزات اعتبارات و تخصيص منابع مي

شود. مثالً در نظام صنايع منظور از رشزد اقتصادي نيست. اين مفهوم در همه قلمروهاي اقتصادي جاري مي

بيشتي اتومبيل سواري، يخچال، تلويزيون ، قاشق و  اقتصادي و خالصه هدف از تنظيم امور رسيدن به تعداد

چن ال و غيره است و هدفدر تنظيم امور اقتصادي در بخش كشاورزيرسزيدن بزه مقزادير بيشزتري گنزدم و 

حبوبات وميوه ودام و غيره ميباشد و در بخش خدمات نيز هدف چيزي جز افزايش سزود دهزي واحزدهاي 

تجارت وغيره نيسزت.  انسزان را نيزز بعنزوان داري مغازه داري،، هتلبيمه، حمل و نقل، خدماتي مانند بانك

داري مغازه داري، تجارت و غيره ، نيست. انسان را نيز بعنوان خصزلت خاصزي از سزرمايه حمل ونقل هتل

كند. رشد انسان نيز درواقع چيزي جز رشد دانند واغلب از انسان تحت عنوان سرمايه انساني صحبت ميمي

دهنزد. شناسند و بزه همزان درجزه نيزز بزه انسزان ارزش مييست، يعني انسان را با تخصص او ميسرمايه ن

 دهند كه بتواند ابزار مفيدي باشد كه رشد ماديات را ميسركند. وتخصص رانيز به اين اعتبار ارزش مي



 داري حقزوق يزك مهنزدسلذاست كه در شرايط خاصي و با تكنولزوژي خاصزي درنظزام اقتصزاد سزرمايه

از حقوق يك تاريخدان و يا فيلسوف و يا استاد علم اصول به مراتب بيشتر است زيزرا مهنزدس   الكترونيك

الكترونيكبهتر مي تواند به افزايش توليدات تلويزيون رن ي، ضزبط صزوت، و يزا دسزت اههاي الكترونيكزي 

لسوف  و يا نحوه تحليل يزك دان و يا فلسفه يك فيهاي يك تاريخصنايع نظامي كمك كند، البته اگر دانسته

داري كمك كند ودرجه اين كمك و عالم اصولي در استنباط احكام الهي به رشد ماديات دريك نظام سرمايه

حقزوق آنهزا نيزز ها و تخصص مهندس الكترونيك بيشتر باشد قهراًخدمت به رشد كميات از بازدهي دانسته

 بيشتر از حقوق مهندس الكترونيك خواهد شد. 

داري مطلق افزايش  كميت سرمايه است. حال اين سرمايه چه بصورت اين هدف در نظام اقتصاد سرمايهبنابر

باشد، چه بصورت سرمايه فيزيكي و يا به صورت سرمايه انساني ، تنظيمات اقتصادي بايد بزه  سرمايه پولي

اگر صزحبت  تحويل دهد. پسنحوي باشد و برنامه ريزي بايد به نحوي باشدكه بتواند رشد كمي سرمايه را 

از رشد اقتصادي به معناي هدف تنظيمات اقتصادي مطرح است اين رشد دقيقزاً  بزه معنزاي رشزد سزرمايه 

است. بحران نيزدر واقع چيزي نيست جز تن ناهاي كه مسير رشد سرمايه در ضيق مي گذارد. و رفع بحران 

ريزي  و تخصيص منابع و خالصزه جز برنامهبعنوان هدف تنظيم امور اقتصادي نيزدر حقيقت چيزي نيست 

 كميت گذاري جهت رفع تن ناهائي كه مانع رشد و تكاثر سرمايه هستند. 

درنظام اقتصاد سوسياليسم هدف از تنظيم امور اقتصادي نفي رشد ماديات نيست، اما هزدف غزائي حركزت  

يعني كمونيسم است. ماديات و  در پروسه ديالك تيكي ماترياليستي تحول جامعه و رسيدند به سطح مطلوب

رشد سرمايه وسيله است نه هدف، وسيله است براي اينكه جامعه در فرم بندي خاصي قرار گيرد كه بتوانزد 

داري است و ثانياً حركت زا سوسياليسم بزه سزمت نابود كردن بقاياي  نظام سرمايهبه سمت مطلوب كه اوالً

گزوئيم درنظزام اين نكته حائز اهميت فراوان است كزه وقتزي مي كمونيسم ميباشد ميسر گردد. البته توجه به



بايد فوراً  اين مسأله را در نظر گرفت كه سنخيت وماهيت  سوسياليسم  تكاثر سرمايه وسيله است نه هدف،

اين وسيله يعني تكاثر سرمايه و آن هدف يعني  حركت به سمت كمونيسم هر دو يكزي اسزت، يعنزي بزين 

يعني بزين سزرمايه و مايه و آن هدف يعني حركت  به سمت كمونيسم هر دو يكي است،سرمايه و تكاثر سر

تكاثر آن و برنامه ريزي براي رشد كميت سرمايه از يكطرف ، و برنامه ريزي و تنظيم  امور جهزت نيزل بزه 

كمونيسم از طرف دي ر، يعني بين اين وسيله و و آن هدف يك جامع مشزترك اسزت و آن جزامع مشزترك 

جز اصالت ماده نيست. منطق حاكم بر تغييراز مرحله سرمايه داري به سوسياليزم و از سوسياليزم  بزه  چيزي

كمونيزم نيز كه همان مطنق ديالك تيك ماترياليستي است دقيقاً متخذ از يك بينش مادي است  ولذا با مسأله  

باشد. بهزر حزال ايزن ي خاصي ميتكاثر سرمايه نيز بعنوان وسيله نيل به آن هدف در يك انسجام و هماهن 

وقتي وارد بحث تئوريهزاي اقتصزادي مزاركس شزديم مزورد دقزت  مسدله مهمي است كه انشاا...  بايد بعداً

برادران قرار  گيرد و انشاا... از نظريات جلسه استفاده خواهيم كرد و اال عدم دقت به اين نكته ممنك اسزت 

سيله است و نه هدف، شبهاتي را موجزب شزود. بنزابراين درنظزام با طرح اين مسأله  كه در اسالم اقتصاد و

كننزد، سوسياليسم  نيز متخصصين دپارتمان پلنومتريكس حزب كمونيست مدلهاي برنامه ريزي درسزت مي

گذاري و يا حجم پزول سازند، محاسبات كميات و درجات مختلك سرمايه ال وهاي تخصيص اعتبارات مي

اما همه به تبع داللتي است كه مطنق حاكم بر دسته بندي اطالعزات آنهزا يعنزي  كنند.در گردش وامثالهم مي

منطق ديالك تيك ماترياليستي داردكه مثالً جامعه از اين مقطع فصلي بايد به مقطع خاصزي بزا خصوصزيات 

 خاص متحول شود. 

اسزالم مسزتلزم   گوئيم كزه نظزام حكزومتيحال  ببينيم هدف از تنظيم امور اقتصاد مسلمين چيست؟ اگر مي

شود كه منظور و هزدف از تنظزيم امزور برنامه ريزي اقتصادي است، بالفاصله اين سئوال به ذهن متبادر مي

مسلمين چيست؟  آيا هدف رشد كميات مادي است؟ آيا هدفتكاثر وتراكم سرمايه است؟ در بحزث مربزوط 



قع  هزدف نظزام دردرون نظزام متضزمن به نظامهاي اقتصادي غربو شرق به اين نكته اشاره كرديم كه در وا

داري ويا نظام شود نه خارج ازنظام، يعني همان تحليل فلسفيو همان منطقي كه به كمك  آن نظام سرمايهمي

بندي اطالعزات و اسزتنتاج شوند،  به تبع همان منطق  و همزان روش دسزتهسوسياليزم مشخص و مبين مي

ام پسهدف ايزن نظزام چون نظام را اين ونه شناخته گويند ر، ميگردد. بعبارت ديقضايا، هدف نيز متعين مي

بايد قهراً اين باشد و اگر كس هدف دي ري بر گزيند. منطقاً  اشتباه كرده است. براي كينزز ويزا ساموئلسزن 

تواند  چيزي جز تكاثرسرمايه باشزد. زيزار منطقزي كزه بزه كزم آن نظزام هدف ازتنظيم امور اقتصادي  نمي

اثر سرمايه بعنوان هدف اين نظام دارد. اگزر يزك اقتصزاددان   اخته شده است خود داللت برتكاقتصادي شن

داري تحقق يك حكومت اسالمي است ويزا هدف از تنظيم امور اقتصاد سرمايهدي ر آمريكائي ب ويدكه مثالً

بزه كمونيسزم اسزت  داري و برنامه ريزيهاي فدرال رزرو  آمريكا رسيدناينكه هدف از تنظيم اقتصاد سرمايه

داري حاصل شده است. به همزين تواند هماهنگ با شناختي باشد كه از نظام سرمايهاين هدف قاعدتاًٌ   نمي

تواند هدف از تنظيمات  سازمان برنامه ريزي شوروي را رسزيدن  كانتورويج اقتصادان شوروي ، نمي ترتيب

منطق ديالك تيزك ماترياليسزتي داللزت بزر آن دارد.  به مطلق تكاثر سرمايه و باالستقالل از روندي بداند كه

داند اين دقيقاً  بزه بعبارت دي ر،  اگر كانتورويج هدف از تنظيمات اقتصاد آن كشور را نيل  به كمونيسم مي

تبع شناختي حاصل شده است كه از او نظام اقتصادي دارد، يعني نظام حق را نظام سوسياليسم و لزذا مسزير 

دانزد، وايزن همزه مزا حصزل اعتقزاد بزه منطزق ديالزك تيزك به سمت كمونيسم  ميحركت حق را تحول 

 ماترياليستي در تحليل قضاياي تاريخي است. 

شود. در واقع هزدف در وليكن درنظام تنظيم امور اقتصادي مسلمين مسأله هدفبه صورت دي ري مطرح مي

ا شرق زده نظام اسالم را عقالً چ ونزه شود كه من مختص غرب يبه تبع اين تعيين نمي تنظيم امور مسلمين

شود كه حضرت حق سبحانه و تعالي چه فرموده شناسيم، بلكه هدف اين ونه تعيين ميبينيم و چ ونه ميمي



شزود نزه از شود. از خارج از نظزام تعيينمياست. يعني هدف در تنظيم امور مسلمين از منبع وحي تعيين مي

توانند بدست مسلمين نيست، خدا آنرا تعيين كرده است. مسلمين نمي  درون نظام هدف تنظيم امور مسلمين

غايت كوشش عقلي خود را بكار برنزد  بنشينند و تصوير مطلوبي از يك جامعه ايده آل ترسيم كنند و سسس

و تنظيمات اقتصادي خاصي را طراحي كنند تا به سمت آن جامعزه مطلزوب ميزل نماينزد. جامعزه مطلزوب 

مطلوب مسلمين در حقيقت همان اقتصادي است كه خدا مشزخص كزرده وآن اقتصزادي  مسلمين و اقتصاد

است كه براساس احاكم الهي تنظيم شده است. اما احكام الهي را نه عقل متخصصين اقتصاد كه عقزل هزيچ 

شوند ولذاست كه انسان عاقزل محتزاج از منبع وحي صادر مي تواند جعل كند. جعل احكام الهيانساني نمي

 تواند جعلشود. است و نبوت، حكم خدا از طريق عقل نمي وحي

يعني بعبارت دي زر منطقزي كزه بزه كمزك آن حكم خداست، ،كند كه اين حكمالبته عقل حجت را تمام مي

شوند. يك منطق عقلي است كزه همزان منطزق احكام الهي از منبع وحي يعني از  كتاب و سنت استنباط مي

اي براي توجيه عقل، و لذا نظامي كزه باشد. بنابراين  عقل در خدمت وحي است نه وحي وسيلهاصوليين مي

توانزد داراي هزدفي باشزد كزه بالسزتقالل  از وحزي و اساس وحي اسزت نميتنظيمات امور اقتصاديش بر

توسط عقل تعيين شود، اال اينكه عقل بخواهد  بر مبناي وحي هدف نظام را مشخص كند. لذاست كزه صرفاً

توانند باالستقالل از وحي دور هم بنشينند و ب ويند صالح مسزلمين در تنظيم امور مسلمين، كارشناسان نمي

ن است كه جامعه و اقتصاد را به اين سمت خاص حركت دهيم، بلكه كارشناسان اقتصادي بايد به اين در اي

اعتبار  كه وحي متكفل ارائه هدف نيز هست غايت كوشش عقلي خود را بكار برند كه جامعه را بزه سزمتي 

 د. حركت دهند كه احكام الهي در جامعه  جريان يابد و موانع اجراي احكام  الهي رفع شو

ماحصل كالم اين است كه هدف در تنظيم امور اقتصاد مسلمين اين نيست كه كارشناسان اقتصادي از طرف 

مشورت با يكدي ر بتوانند عقالً آنرا بدست آورند، بلكه بايد كارشناسان عقالًٌ   به اين نتيجه برسند كه خدا 



مفهزوم كلزي هزدف از تنظزيم امزور  خواهد جامعه مسلمين  را در بعد اقتصادي چ ونه ببيننزد. در يزكمي

خواهد، نزه اقتصادي حركت جامعه به سمت تقرب الي ا...  است. خدا حركت جامعه  را در مسير تقرب مي

اي جهت دور شدن جامعه واقتصاد ازاحكام  الهي باشد. علي اينكه رشد ماديات و تنظيمات اقتصادي وسيله

بحث ، ماديات و كميات  تصادي است. لذا موضو  اصلياي حال ، چون بحث در واقع هدف تنظيم امور اق

توان بحث اخالقيات را محور اصلي در قلمزرو تحليزل مسزائل اقتصزادي مادي توليدات است و قاعدتاً نمي

 قرار دارد. 

كنم كه رشد ماديات براي چه؟ اگر پاسخ دهيم كه رشد ماديات بزراي تقزرب اسزت در ايزن حال سئوال مي

زيرا در غزرب و شزرق يم كه اين غير از هدف اقتصاد غرب و يا اقتصاد شزرق اسزت،كنصورت مالحظه مي

حال يا بصورت مطلزق  تواند  مطرح شود و آنچه كه مطرح است رشد مطلق ماديات است،بحث تقرب نمي

رشد سرمايه همان ونه كه در غرب مطرح مطرح است و يا رشد سرمايه در جهت تحول جامعزه بزه سزمت 

باشزد. اصل داللت منطق ديالك تيك ماترياليستي است كزه بزاز منبعزث از اصزالت مزاده ميكمونيسم كه ح

معذالك ممكن است كه يك اشكال در اين قسمت وارد شود و آن اين است كه آيا همان قيزد تزوان فزائزي 

نيز كند؟ زيرا بهر حال رضايت خدا مادي يا رشد كليات مادي بعنوان هدف تنظيم امور مسلمين كفايت نمي

در توانفزائي مادي است و لذا وقتي توانفزائي حاصل شود رضايت خدا نيز حاصل شزده اسزت : چزون كزه 

خواهد مردم فقير و بيكار باشند و لذا تنظيماتي كه فقزر را از بزين صد آمد نودهم پيش ماست . خدا كه نمي

و بحران را رفع كند قهراً موجب ببرد واشتغال را زياد كند يعني در يك كلمه رشد اقتصادي را حاصل نموده 

 تقرب است، و ال دي ر چه لزومي براي مطرح نمودن تقرب ا... درهدف تنظيم امور مسلمين وجود دارد؟ 

خواهند به توان فزائي مادي برسند پس آيا ما كنيم كه اگر آمريكا و شوروي ميمقدمتاً اين سوال را مطرح مي

تصادي آنها جهت نيزل بزه تزوان فزائزي مزادي خودمزان اسزتفاده كنزيم؟  توانيم از نحوه تنظيم امور اقنيز مي



بينيم دقيقاً  همان سوالي است كه در جلسه قبل مطرح كرديم دوباره موضوعيت پيدا مي كند. اگر جواب مي

مثبت است مي گوييم چرا؟  واگر پاسخ منفي است علت را سئوال مي كنيم. سئوال دي ري كزه مطزرح كزه 

اين است كه آيا آن رشد ماديات كه در غرب و يا شرق است. در مسير صحيحي واقزع شزده كنيم مطرح مي

تواند در تداوم  باشد؟ و يااينكه اين رشزد اقتصزادي در واقزع رشزد بزه است؟ يعني آيا آن رشد ماديات مي

سمت نابودي است؟  درست به مانند يك بيماري كه رشد آن در حقيقت ميل به سمت هالكت  اسزت. بزه 

اين نظام  عبارت دي ر رشد اين نظام صنايع آمريكائي كه از چنين كيفيتي برخوردار است آيا موجب نابودي

 گردد؟ نمي

بنابراين  بحث در اين است كه آيا مطلق شد ماديات هدف است يا كيفيت رشد آن؟ در اقتصاد غرب بحزث 

ش مطلزق كميزات مزادي در بخشزهاي هاي اقتصادي آيزا هزدف افززايكنند؟  در برنامه ريزياز چه چيز مي

مختلك اقتصادي نيست؟ مثالً افتخار دولتهايشان اين است كه وقتي براي ارائه گززارش سزاالنه بزه مجلزس 

گويند كه مثالً رشد توليد ناخالص داخلي نسبت به سال گذشته هفت درصد بيشزتر بزوده و بزه روند ميمي

كنند. يعني بالمره بزه ايزن معنزا توجزه ندارنزد كزه يبيست درصد رسيده است.اما صحبت از كيفيت  آن نم

نسبيت حاكم در توليدات اقتصادي چيست؟ مسلماً توليدات در وجوه مختلك اقتصادي در ربط با يكزدي ر 

هستند ولذا توليد در هر بخشي از نسبيت خاصي برخوردار است و ايزن نسزبتهاي در ربزط مجموعزاً  يزك 

ت چيزي جز مجموعه امكانات مرتبط با يكدي ر نيست. بنابراين ايزن سازند كه در حقيقوحدت تركيبي مي

وحدت تركيبي امكانات اقتصادي در حقيقت چيزي جز كيفيت رشد اقتصادي نيست و منظور ما نيز از اينكه 

كنند كه در برنامه ريزيها معموالً به خصلت شود در واقع داللت بر اين ميبه كيفيت رشد ماديات توجه نمي

شود و هميشه صحبت از مطلق رشد امكانزات اسزت، كزه مزثالً  در دت تركيبي امكانات توجه نمياين وح

درصد، اما مطلقاً به موضع توليدات كشزاورزي در  12درصد رشد داشتيم و در صنايع سن ين  6كشاورزي 



ا رفزع شود. خطر چنين تحليلي از مسائل رشد اقتصادي و يزكل وحدت تركيبي امكانات اقتصادي توجه مي

هاي عمرانزي بحرانهاي اقتصادي در اين است كه تنظيم امور براي ايجاد رشد اقتصادي يعنزي همزان برنامزه

هاي رفزع شود و همين طور است برنامهدقيقاً براساس يك جزء ن ري در تحليل مسائل اقتصادي حاصل مي

هاي گيريي جز حركتها و موضعبحرانهاي اقتصادي يعني سياستهاي دولت در مبارزه با تورم و بيكاري چيز

 انفعالي براساس جزء ن ري نيست. 

بنابراين رشد كميات اقتصادي و توانفزائي مادي اگر باالستقالل از كيفيت وحدت تركيبي امكانات مالحظزه 

شود در آن صورت هيچ تضميني براي تداوم اين رشد وجود نخواهزد داشزت. ايزن سزئوال كزه آيزا رشزد 

واهد بود يا خير متوقك بر تحليل اين مسئله است كه وحدت تركيبي امكانزات از چزه اقتصادي در تداوم خ

كاذب و يا صحيح در رابطه با كيفيت  كيفيتي برخوردار است؟ حال نكته مهم در اين است كه رشد اقتصادي

انيد غلط و يا صحيح اين وحدت ارزيابي رشد اقتصادي و توان فزائي مادي هستيم. حال مي گويم آيا مي تو

اين معيار را از اقتصاد غرب و يا اقتصاد شرق ب يريد؟  اگر جواب مثبت است دليلتان چيست؟ اگر اقتصزاد 

كنم كه از كجا معلزوم كزه كند در آن صورت سوال ميگويد صرف افزايش درصد رشد كفايت ميغرب مي

 ي باشد؟ اين رشد اقتصادي بحران زا نباشد؟  نكند اين رشد در واقع رشد به سمت نادر

ادعاي ما كه بعداً در موضع خود اثبات خزواهيم كزرد ايزن اسزت كزه تئوريهزاي اقتصزادي غزرب و شزرق 

هاي عمراني و توانفزايي كه بر آن اساس بتوان برنامه توانند معيار صحت و ميزان و مالكي را ارائه دهندنمي

مقدمه بحث اجماالًٌ   اشاره كرديم هزم مادي را از نقطه نظر جهت حركت ارزيابيكرد، زيرا همان ونه كه در 

هدف وهم ميزان و معيار صحت آن هر دو براساس اصالت ماده تعيين شده است. فقط در بينش الهي اسزت 

هاي اقتصادي و جهت حركت نظام اقتصزادي را ارزيزابي نمزود توان هدف  برنامهكه با معيار احكام ا...  مي

 م رشد اقتصادي را تضمين كرد. لزذا كلمزه تقزرب ا...  در هزدفوبدين ترتيب حداقل در بند تئوريك تداو



تنظيم امور مسلمين ركن اصلي خواهد بود و بدين ترتيب هدف از تنظيم امور مسلمين توانفزائي در جهزت 

 باشد. قرب الي ا.... مي

ن اشكال دي ري نيزميتوان مطرح كرد وآن اين اسزت كزه ب زوييم چنزين هزدفي را در تنظزيم امزور مسزلمي

كنيم و هم وجه تقرب الي ا... را، امزا پذيريم يعني هم وجه توان فزايي مادي يا رشد اقتصادي را قبول ميمي

كنيم. بزه عبزارت دي زر مزي گزوييم رشزد اين دو وجه را دو حوزه متفاوت ومستقل از يكدي ر تلقي  مزي

شزود، يعنزي ري ايزن رشزد تبيزين مياينكه به وسيله چه تئوا كنيم. اما كاري نداريم باقتصادي را منظور مي

توان هم از تئوريهاي غرب و هم و از تئوريهاي شرق در حصول رشد رشد ماديزات اسزتفاده نمزود. بزه مي

عبارت دي ر مي فرمائيد به من رشد اقتصادي ارائه بدهيد، چه كار دارم به اينكه شما بزراي توليزد قاشزق و 

يد يا تئوري توليد كينز، به مسلمين توليدات مادي تحويل دهيد، كنچن ال از تئوري توليد ماركس استفاده مي

دهيزد، عصزر و حزرج را ازجامعزه مسزلمين  برداريزد و در ايزن امزر از  به مسلمين خانه و مسكن تحويل

يكي  تواند  ابزار مناسبي باشد استفاده كنيد. در واقع چنين ن رشي به مسئله دقيقاًهرتئوري  كه به نظرتان مي

هاي اقتصزادي را علزم دانسزته ن اشكاالتي است كه در جلسه قبل مطرح كرديم بدين معني كه تئورياز هما

 وآنها را به صورت ابزارهاي مناسب براي حل موضوعات مبتال به مسلمين تصور نمود. 

 تئوريهاي غرب و يا شرق است آيا بندي اطالعاتي كه زير بنايدر پاسخ مي گوييم كه آن مبنا و روش دسته

شود؟ اگزر برمائيزد نقي  احكام  خدا نيست؟ يعني آيا در منطق عمل و منطق نظر شما تعارض حاصل نمي

عدد تئوريهاي اقتصادي غرب و شرق براساس منطق خاص و تخير ، اين در واقع بدين معني است كه شما م

هر نظامي مي تزوان از  اند. يعني تئوريهائي هستند كه در همه جاي دنيا ودرايدئولوژي خاصي بدست نيامده

آنها استفاده نمود. قبول چنين پاسخي قهراً مستلزم اين است كه دي ر ن وييم تئوريهزاي اقتصزادي غزرب و 

داري و سوسياليزم قائل به چين امزري هاي اقتصادي كفر سرمايهئوريسينلشرق در حاليكه حتي خود آقايان 



قتصادي علمي هستند يا نه بحثي است كه بايد انشزاا... در نيستند. علي اي حال اين مسأله كه آيا تئوريهاي ا

 آينده به آن پرداخت. 

خواهيم بدانيم كه منظزور كنيم. ميحال به ركن اصلي مفهوم هدف در تنظيم امور مسلمين اجماالً  اشاره مي

يزن مفهزوم باشد؟ بنظرمي رسد كه درك معناي تقرب الي ا... چيززي جزز ااز تقرب الي ا...  به چه معني مي

نيست كه اسالم يعني چه؟ آيا تقرب الي ا... يعني جامعه مطلوبي كه من و شما بعنوان متخصزص اقتصزادي 

كزه اسزتثمار  ايتوانيم ترسيم كنيم؟ يعني مثالً ب وئيم عدالت اجتماعي، قسط، حركت بزه سزمت جامعزهمي

توانيم پاسزخ بزاين ن است كه آيا ما مياقتصادي در آن نباشد، اينها مصاديق تقرب الي ا... است؟ بهر حال اي

سوال را بدهيم كه عدالت اجتماعي در جمع مصاديق جزئيه عينيه يعنزي چزه، يزا اينكزه آقايزان فقهزا بايزد 

مصاديق تقرب الي ا... را براي ما ترسيم كنند؟ مثالً اگر من مشخص اقتصادي تقرب الي ا...را در اين دانستم 

ها را بزه ها را بين كشاورزان تقسيم كنزيم كارخانزهمستأجرها بدهيم، يا زمينها را ب يريم و بدست كه خانه

مالكيت كارگرها در آوريم،  بانك بهره ب يرد اما بهزره ندهزد و قسزعلي ذالزك آيزا اينهزا مصزاديق عزدالت 

ظ اجتماعي و تقرب الي ا.... است يا اينكه آقايان فقها بايد در اين مسائل نظر بدهند؟ شكي نيسزت كزه حفز

توان براساس قياس و استصزالح مصزالح مسزلمين را مصالح مسلمين بر هرامردي ري ارجح است اما آيا مي

تشيخص داد و يا براساس چند قاعده از قواعدالفقيه مانند قاعده الضرر و يا الحرج  مصاديق تقرب الزي ا... 

ف  ايزن نظردارنزد زيزرا اصزل در رسد كه آقايان فقها خزالرا در تنظيم  امور مسلمين تعيين نمود؟ بنظر مي

استبناط احكام الهي كه جريان يافتن آن عين تقرب الي ا... است صزرفاً بزه كمزك منطزق اصزوليين حاصزل 

 شود. مي

شود كه ايزن مفهزوم بعنزوان ركزن اصزلي بنابراين  در بحث تقرب الي ا... نيز يك عالمت سئوال مطرح مي

ت وتوجه دقيق به ايزن مسزأله منجزر بزه موضزع متخصصزين هدف تنظيم امور مسلمين يعني چه؟ عدم دق



ها و متخصصين مزا متعبزد بزه وحزي هاي علميه خواهد شد، يعني دانش اهدانش اهي در مقابل فقهاي حوزه

ولي مقلد كينز خواهند شد. مسكن است مسأله حتي يه اينجا منجر شود كه متخصصين و اقتصاددانان بزراي 

دهند.  مثالً وقتي نماينده حضرت امام در آن شوراي اقتصاددانان  آن نحوه  راه رشد اقتصادي راه حلي ارائه 

گيري نهائي به رأي گذشته شود، چه بسا كه ايزن امكزان حل را مخالك با فتواي  حضرت امام بداند تصميم

آراء  رد وجود دارد كه اقتصاد دانان مقلد كينز و متبعد وحي فتواي امام را در يك جو دمكراسي با اكثريزت 

 كنند و نظر اكثريت متخصصين را عين اسالم واقعي و مصداقي از تقرب الي ا... بدانند. 

رسد كه بعد از تبيين اين مسائل كه احتماالً چند جلسه ادامه خواهد داشت مسأله بعد ايزن اسزت به نظر مي

ه صزورت خواهزد گرفزت، كه واقعاً برنامه ريزي اقتصادي و تنظيم امور مسلمين براساس احكام خدا چ ون

يعني در واقع آيا در بابي از تحرير الوسيله مطلبي راجع به طرز تنظيم برنامه عمراني پنجساله  و يا آئين نامه 

اجرائي بانك غير ربوي ارائه شده است؟ اگر پاسخ اين گونه سئواالت در تحرير بود كه ايزن همزه بحزث و 

اي مطرح شزده بزود كزه نامزه شد. يك نظريهمطرح  نمي در سازمان برنامه و بانك مركزي و مجلس فحص

هاي عمراني و تنظيمات امور اقتصادي مزا تواند ال وي همه برنامهاميرالمومنين عليه السالم به مالك اشتر مي

توان از ايزن نامزه باشد. عرض مي كنم اين نامه كه قبالً هم بود و همه از وجود آن مطلع بودند. آيا واقعاً مي

هاي پولي و مالي بانك مركزي را استنتاج كرد؟ شكي نيسزت كزه كلمزات ه پنجساله عمراني يا سياستبرنام

هاي اقتصادي هستند نيازمند مدل مبارك معصومين مبناي تنظيم امور مسلمين مي باشداما تنظيمات اقتصادي

كه مبناي ايزن تئوريهزا كنيم شوند و ما سئوال ميو مدلهاي اقتصادي براساس تئوريهاي اقتصادي طراحي مي

توان يك مدل  اقتصادي ساخت و به كمك آن مزدل چيست؟  آيا با استفاده از تئوري كينز يا ساموئلسن مي

امور مسلمين را براساس نامه اميرالمومنين  به مالك اشتر تنظيم كرد؟ و فيه تأمل. اين همان بحث اصلي مزا 

 در جلسات آينده است. 



شود كه آيا مزا در لرحمن الرحيم. مباحثي كه مطرح شد قاعدتاً از اين سئوال شرو  ميبرادر بكائي: بسم ا... ا

توانيم غرب و شرق را به عنوان يك نظام منسجم و داراي يك رابطه با تئوريهاي اقصتادي غرب و شرق، مي

ه اجزائي شوند بلكهويت مستقله بدانيم يا اينكه برعكس معتقديم غرب و شرق به عنوان يك كل مطرح نمي

توانيم از اين اجزاء براساس احكامي كه در دست داريم استفاده كنيم.اينطوركه از بحزث بزر هستند كه ما مي

ايم. اما اگر ما در اين جواب تشكيك كنيم آيد ما غرب و شرق را به عنوان يك كل منسجم در نظر گرفتهمي

نه نيست كه ما غرب و شرق را به عنوان يزك رود. يعني دي راين وآن اه كل مسائل مطروحه زير سئوال مي

بلكه اگر اين ونه برخورد نكنزيم كل ببينيم و بعد آنرا در رابطه با مبنا زير سئوال ببريم و همه را منتفي بدانيم،

شايد بتوانيم از خوبيهاي غرب و شرق هم استفاده كنيم. مطلب دي ر اين است كه قاعزدتاً مزا در اسزالم دو 

ايد بارها در صحبتهاي مسئوليت يا فقهاي ما مطزرح شزده اسزت، يكزي مسزئله موضزو  مطلب داريم كه ش

ودي ري مسئه حكم است. در رابطه با مسئله موضو  بزه نظزر ميرسزد كزه درك و تجزيزه و تحليزل افزراد 

متخصص محور اصلي است كه بتوانند در قلمرو آن موضوعات تعيين هزدف كننزد، ولزي در قلمزرو حكزم 

تواند هيچ گونه نظر و يا ايرادي در مورد آن حكم داشته باشد. بعبارت دي ر  ما هدف ميمسلماً متخصص ن

ومبنا را در رابطه با حكم به فقيه واگذار مي كنيم  ولي تجزيه و تحليل موضوعات را در قلمرو متخصصزين 

ن زمينزه دانيم. و خالصه در موضوعاتي كه جاري هست در جامعه مسلمين، خود متخصصيني كزه در ايزمي

توانند  تعيين هدف كنند و آنها را مورد بررسي قرار دهند و به يك سري احكامي برسند بعد اند ميكار كرده

 اگر اين احاكم يا اين هدف تزاحمي با هدف يا احكام الهينداشت آن را مورد اجرا قرار دهند. 

توانيم اصوالً از ائي ميفرمايند كه آيا ما ميبرادرمان آقاي بك –بسم ا... الرحمن الرحيم برادردكتر محمد زاده :

بينيم علي الظاهر  مفيد هست استفاده كنيم يا نه؟ بايزد اجزاي موجود در نظام اقتصادي شرق يا غرب كه مي

گفت كه اگر جنبه كلن ري  داشته باشيم مسلماً  پاسزخ منفزي اسزت زيزرا جميزع اجززاء و عزواملي كزه در 



اند بر مبناي اصالت ماده هستند. حال چ ونه ممكن است شما يزك ود آمدههاي شرق و يا غرب بوجسيستم

جزء يا يك عامل را پيدا كنيد كه در عين اينكه وحي را تأييد بكند وحي را هزم نفزي نمايزد؟ اصزوالً كليزه 

اجزايي كه در نظامهاي اقتصادي غرب و شرق هست و روابطي كه بوجود آمده يا بر مبناي اصزالت سزرمايه 

باشد  و يا برمبناي اصالت كار است كه اساس نظام سوسياليستياست و داري ميه اساس نظام سرمايهاست ك

اسزت.  هر دوي اينها در نهايت وجوهي از اصالت ماده هستند، اما مبنا و اساس جامعه اسالمي اصالت وحي

آيد در تمام آنها بايد تبلزور در هر كدام از اين نظامها شكل ابزار و وسايل و يا نحوه تنظيماتي كه بوجود مي

هاي غرب توانيم خوبيشود آيا احتماالً  ما ميوجود داشته باشد. پس بنابراين اين مسأله كه مطرح مي مبناي

هاي شرق را ب يريم اين ممكن است در ظاهر صحيح به نظر برسزد ولزي يزك مبنزاي را ب يريم و يا خوبي

اي ماده و اصالت ماده و نفي وحي شكل گرفته باشد از نظر ظزاهر چرا؟ زيرا آنخوبي كه بر مبناصولي ندارد،

 تواند خوب باشد. خوبياست اما در جهت كل نمي

اي شد در مقدمه در زمينه مطالزب و محتزواي اما سئوالي كه براي خود بنده مطرح است اين است كه اشاره

رفته شده است. امزا مسزأله مهزم ايزن ها و اينكه آنچه كه االن در دانش اهها مطرح است از غرب گدانش اه

است كه براي خارج شدن از اين مسئله ما بايد علت يابي كنيم. يعني براي غرب مثالي  كه شما فرموديد در 

علت اين اطاعت مح   كنيم كهمورد پدر و فرزند كه مي گويد اين غذا را بخور مي گويد چشم، سئوال مي

ارد، يك امكاناتي فرزند دارد و يك امكاناتي پدر داردكه فرزند را اي در اينجا وجود ددر چيست؟ يك رابطه

وادار به اطاعت و تبعيت كردن مي كند. خالصه مسئله جامعه ما نيز به همين ترتيب است يعني جامعزه  مزا 

در ارتباط با وضعيت اقتصاد جهاني و ساير كشورهايي دي ر است كه وجزود دارنزد و ايزن يزك وضزعيت 

آورد. همان ونه كه در ابتداي انقالب خيي از اين روابط را ما قطزع كزرديم و ا به وجود ميخاصي را براي م

شود و انقالب فرهن زي دانيم كه مجدداً دارد بعضي از اين روابط برقرار ميگفتيم خير، ولي در عمل االن مي



عمزل ديزديم كزه دوبزاره  خزورد، امزا دركه شد گفتند نه اين مطالب بايد دور ريخته شود. اينها به درد نمي

توانيم خودمزان خواهم عرض كنم اين است كه آيا ما ميبرگشت و مورد تدريس قرار گرفت. آنچه بنده مي

ايي كه خارج ازارتباط با جوامع دي ر جهاني است تصور نمائيم و شامل بر جزوامعي  را به عنوان يك جامعه

ا اگر به عنوان يك جزء در رابطه با آنها هسزتيم در آن شويم كه مبناي تنظيمات آنها اصالت  ماده است؟ و ي

شودكه االن در جهان حزاكم اسزت، خالصزه اينكزه اي تعيين ميصورت وضعيت اقتصادي ما به تبع  رابطه

تواند كل يك سيستم و مبنايش را تغييردهد؟  اگر اين سوال جزواب داده شزود مسزلماً چ ونه يك جزء مي

رسد، ولي در غير اين صورت مسلماً در بعد تئوريك و عملزي اري به نتيجه ميانقالب فرهن ي و انقالب اد

كردن در ورد اينكه آيا  اين مسائل و مطزالبي  نظر من بحث با مشكالتي مواجه خواهيم بود. پس بنابراين به

باشزد. نميكه در تئوريهاي اقتصادي وجود دارد مورد قبول ما هست يا نيست، مسلماً مورد قبول هيچ كزس 

خورد اين مورد قبول هزيچ كزس كزه كند به درد ما مييعني آيا نحوه تنظيمي كه ساموئلسن و يا ماركس مي

نظام و آن مبنا بر ما تحميل كزرده  اي هستيم كه كل آناعتقاد اسالمي داشته باشد نيست. اما ما االن در رابطه

 طه خارج شد؟ توان از اين راباست و لذا سئوال اين است كه چ ونه مي

 كنم كه بحث دو قسمت دارد:من فكر مي –بسم ا... الرحمن الرحيم برادر فدايي:

كنيم و يك وقت بحث مبنائي است كه انجزام مان تحليل مياوالً در مصاديقو شواهد براي تبيين مبناي فكري

ارتباط  خاصي است و دستور دهيم. مثالً در مورد مثال پدر و فرزند كه بحث شد، اينكه پدر يا فرزند در مي

مي دهد . با اينكه مبناي فكري آن پدر چيست دومسأله متفاوت است. ما ابتزدائاً  روي بحزث مبنزائي فكزر 

كند؟ اگزر بزه لحزاظ كنيم. يعني اينكه ببينيم تفكر اسالمي واقعاً  به لحاظ مبنايي با شرق و غرب فرق ميمي

شزود آييم روي برنامه ريزيو اينكزه چ ونزه تغييزر حاصزل ميد ميمبنائيبه چنين فرقي اعتقاد پيدا كرديم بع

هايمان  آنچه كه تحقق دارد در كنيم. مثالً ما االن در جبههكنيم. جهت تبيين مسأله مثالي عرض ميمطالعه مي



واقع تمام شرق وغرب جمع شده در ابزارآالتي كه صدام فراهم كرده است. اما در طرف دي ر آنچزه فزراهم 

ر واقع ايماني است كه برادرانمان  در جبهه دارند. حال در پاسخ به آن سئوالي كه ما جزئي هسزتيم از شده د

كنم كه آيا ما تغيير را توانستيم حاصل كنزيم يزا جهاني كه نظام شرق و غرب برآن حاكم هستند ، عرض مي

 همين است. بينيم اين تغيير را عمالً حاصل كرديم. مسلئه مبناي انقالب نيزنه؟ ما مي

كنيم كه مبنائاً  نظام و فكري ما بزا نظزام هسزتي و فطزرت و هزدف كزل بنابراين اگر در واقع اعتقاد پيدا مي

ايم. يعني مطمئن  هستيم كه نظام مزا رسد كه اساس اعتقاديمان را حل كردههستي هماهن ي دارد به نظر مي

ي دي ر نيز معتقديم. لذا اگر ما جزئي هسزتيم به نتيجه  مطلوب خودش خواهد رسيد باالخص كه ما به دنيا

ايم طبعاً بايد در چنين  ارتباطي اين مبناي نظام اعتقزادي را كه در ارتباط با سيستم شرق يا غرب قرار گرفته

تزوانيم تغييزري بزدهيم بلكزه  در واقزع لحاظ كنيم. زيرا بدون در نظر گرفتن اين مبناي اعتقادي نه تنها نمي

شد.  بنابراين بحث دو قسمت دارد، يكي در مورد مبناي نظام اعتقادي كزه ابتزدائاً  آن را  حذف نيز خواهيم

ريزي است كه در اينجا هزم براسزاس همزان كنيم. و مسأله دي ر در بعد تنظيم امور و مسائل برنامهتمام مي

 نظام فكري معتقديم كه اگر تكليفمان را انجام دهيم نتيجه مطلوب حاصل خواهد شد. 

ما در مورد فرمايشات حضرتعالي نيز سئوالي دارم و آن اين است كه در واقع براي هدف دو جهزت فزرض ا

گرفتيد: يكي توان فزائي مادي ودي ري قرب الي ا... در مقدمه بحث اشاره فرموديد كه وقتي مزا معتقزد بزه 

ر اقتصزاد اسزالمي كند، معذالك توضزيح نفرموديزد كزه دوحي هستيم در واقع هدف را هم وحي تعيين مي

رسد كه در اين مورد نيز بايد بزه وحزي اسزتناد چ ونه به استناد وحي توان فزائي مادي هدف شد؟ بنظر مي

 متوجه نشدم.  هاي شما چنين استنادي را به وحيدر حاليكه من از صحبتمي كرديد،

دهم و آن رمان آقاي فدائي مزيبسم اهلل الرحمن الرحيم ، مقدمتاً  اشاره مختصري در جواب برادبرادر رزمي:

اينكه لزومي ندارد مسأله توان فزائي  مادي را به عنوان جزئي از هدف تنظزيم امزور مسزلمين ، مسزتقيماً از 



يعنزي در  گوييم امور مادي مسلمين را بايد رشد بدهيم و اين حرف منع شزرعي نزدارد،وحي ب يريم ما مي

كه رشد مسلمين در آن نظام حاصل گردد. اصالً در احكام اسزالم  خواهيم يك نظامي را پياده كنيمواقع  مي

هاي مختلك و منسجم مانند نظام اقتصادي، نظام قضائي، نظام اخالقي و غيره بصورت مجزا و مسزتقل نظام

وجود ندراد. اينها يك اموري است كه متفكرين آنها را به حسب نيازهاي جامعه و كيفيت تنظيم امور تبيزين 

حال اگر در بحثي گفتيم كه هدف ما ايجاد نظامي استكه در آن نظام با توجه به احكزام الهزي امزور  اند.كرده

توانيم رسد قاعدتاً ميرسد. البته اگر منع شرعي به نظرتان ميمادي مسلمين رشد كند هيچ مانعي به نظر نمي

توليزد مشزروبات الكلزي بزاال بزرود خواهيم ابدا  كنيم كه مطرح كنيد، كما اينكه اگر ب وييم ما راهي را مي

فرماييد كه اصالً  خود مشروب الكلي ممنو  است و نتيجتاً  چنزين بحزث و فحزص لزومزي نزدارد. امزا مي

رسد كه لزومي داشته باشد  كزه مزثالً بحزث درمواردي كه خود موضو  ممنوعيت شرعي ندارد به نظر نمي

ائي گفته شده باشد كه هزدف از تنظزيم امزور مسزلمين هدف را بخواهيم به قرآن نسبت دهيم كه مثالً در ج

 توان فزائي مادي است. 

اما در مورد اين مسأله تقرب الي ا... چ ونه بايد معني شود به نظر ميرسد كه رابطزه كلزي در تبيزين تقزرب 

انزد يزك بحزث اجراي عدالت به معناي صحيح آن باشد،  وليكن اينكه عدالت را به چه صورت معني كرده

م عدالت در واقع است و اينكه شيوه تشخيص عدالت در موارد مختلك چيست بحث دومي مي باشد. مفهو

نظام كل هستي دارد. حال بر اين اساس مفاهيمي چون عزدالت قرار دادن هر چيز در جاي اهي است كه در 

اجتماعي ، عدالت فردي، عدالت در خانواده،  و غيره را مطرح مي كنند. حال اوالً  چ ونه تشخيص بزدهيم 

كدام جاي اهي دارد و ما بايد اين جاي زاه  كه جاي اه واقعي هر چيز كجاست؟  تمام امور مادي مسلمين هر

را تشخيص دهيم، و اين امر از دو راه ميسر است. يك راه همان است كه در موارد مختلك و متعددي شر  

مقدس صراحتاً جاي اه يك موضو  را معين نموده است. مثالً فرموده كه ربزا حزرام اسزت. مكتزب اصزالت 



حي چيزي گفت دي ر انسان نمي تواند عقل خزود را معيزار قزرار وحي دقيقاً بهمين معناست كه هر وقت و

دهد كه آيا ربا صحيح است يا خير؟ حتي اگر معاذ ا... تشخيص دهيم كه علي الظاهر اين حكم اشتباه است، 

چون اين حكم درواقع حكم خداست نمي توانيم. ان قلت بياوريم و آن را رد كنزيم، م زر اينكزه در جزائي 

 شود، بحث رجال و درايه پيش بيايد كه اصالً اين قول منسوب به خدا نيست. بحث اصولي مطرح 

موضوعات و امور دي ري نيز هستند كه جاي اه و موضع آن توسط وحي تعيين نشده است واينها خزود دو 

 بعد دارند: 

ه عقزالً يكدسته مسائلي است كه شرعاً  به آنها مسائل مباح مي گويند و تشخيص بعهده خود افراد است  ك

تصميم مي گيرند. و خدا در اين مورد نظر خاص ندارد. مثالً مي خواهيد به مسافرت برويد يزا خيزر، عقزل 

حكم خدا كرد. اما البته نكته قابل تأمل اين اين است كه فعالً اكثر اقتصاددان هي ما مسلط بزه احكزام الهزي 

الم واقعاً  اعتماد كنيم. ما اصل كالم اين اسزت نيستند و بهر حال نمي توانيم به حكم آنها به عنوان حكم  اس

كه آن قسمتي كه مربوط به عقل مي شود دو گونه است: يكي مواردي است كه م اصل وحي را داريم يعنزي 

در شر  مقدس نسبت به حرمت يا جواز آن حكم صريح وجود دارد، اما كيفيت اجراي آن بزه عهزده عقزل 

ا داريم اما تحريم ربا را در چهارچوب  معزامالت و روابزط اقتصزادي گذاشته شده است. مثالً ما حكم ربا ر

جامعه چ ونه جاري كنيم كه رشد مادي هم برايمان حاصل شود، اين بحثي است كه بايد بزه آن بسزردازيم. 

مورد دوم آن است كه شر  مقدس حكم صريح ندارد يعني ولي فقيه حكمي در اين مزورد  نمزي دهزد. در 

 ل مجاز است كه هم تعيين هدف كند و هم شيوه نيل به آن هدف را مشخص نمايد. اينجا نيز باز عق

نكته دي ر كه در اينجا  مطرح شد اين است كه آيا ما از مسائلي كه در نظامهزاي اقتصزادي غزرب و شزرق 

 مطرح است مي توانيم در نظام اسالمي خودمان هم استفاده كنيم يا خير؟



جزئي در رابطه با هدفي قرار گرفته است بدين معني نيست كه ايزن جززء هفته قبل هم بحث كرديم كه اگر 

حتماً فقط براي همين هدف مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. ممكن است جزئي باشد كه انسزان بتوانزد از 

آن هم براي اهداف مادي و هم به جهت قب الهي استفاده كند، اينها وسيله هسزتند ومزواردي ميباشزند كزه 

با جهان بيني ارتباط و برخوردي پيدا نكرده بلكه عمدتاً  با فطرت انسان مربوط مي شزوند. بنزابراين  اصوالً

لزومي ندارد كه ما از ابتدا اين مطلب را نفي كنيم كه هر جزئي كه در نظزام اقتصزادي غيزر اسزالمي هسزت 

ستي آن مورد دارد و از دو زاويه درنظام  اسالمي نمي توانيم از آن استفاده كنيم، خير اين بست ي كامل به چي

هم اين مسأله  قابل بررسي است يكي اينكه شيوه تحقيق اين مورد چه بوده است و دوم اينكه خود موضو   

 آيا با نظام فكري اسالم مغايرتي دارد يا خير؟

ت تبيزين برادر دكتر درخشان: به نظر مي رسد سواالتي كه برادران مطرح فرمودند  تا حدي درخالل مباحثا 

شدد. اما نكات  جناب آقاي رزمي را من بدين صورت دسته بندي مي كنم كزه مقزدمتاً  فرمودنزد هزدف از 

تنظيم امور اقتصاد مسلمين تحقق عدالت است و عدالت يعني هر شيئي را در موضع خودش و هماهنگ بزا 

احكام الهي  يعني استنباط آقايان كل نظام هستي  قرار دهيم. بدنبال اين مسأله اين سئوال را مطرح كردند كه 

فقها از كالم معصوم مي تواند جاي اه بسيار يز امور را معين كند. ولكن موضع بسياري از امور را هم وحزي 

معين نكرده و عقل متكفل تعيين آن است و فرمودند كه قلمرو  كاوش هاي ذهني اقتصاددان ها و تئوريسين 

 ها نيز درواقع  در همين جاست. 

قسمت اول عرض مي كنم كه حتي در اموري كه وحي جاي اه امري را تعيين كرده مثالً فرموده است كه در 

حكم ربا حرمت است معذالك اين يك حكم كلي است و موضو  اين حكم نيز كلزي مزي باشزد.  سزئوال 

كلزي اصلي و بحث اساسي ما اين است كه چ ونه  مي توانيم يك امر جزئي درعينيزت را بزر آن موضزو   

منطبق كنيم و سسس حكم كلي متعلق موضو  كلي را بر آن موضو  جزئي تعمزيم دهزيم. قلمزرو تحقيقزات 



اقتصاددانان نيز دقيقاً در همين عمل انطباق است. بدين معني كه مسائل جزئي در عينيت مثالً بزورس اوراق 

را تحليل نمايند كه آيزا ايزن  بهادر و يا نحوه تجارت خاص بين المللي را مالحظه كنند. و سسس اين مسأله

موضوعات جزئي را مي توان  تحت شمول موضو  كلي ربا ويا سلطه كفر بر مسلمين قرار داد؟ اگر بله كزه 

در آن صورت حكم اين موضوعات كلي را داريم. بنابراين مالحظه  مي شود كه صحت انطباق متوقزك بزر 

سئوال كرديم آيا بزا تئزوري هزاي اقتصزادي صحت شناخت موضوعات جزئيه است و در همين جا بود كه 

غرب و شرق مي توان موضوعات جزئيه است، و در همين جا بود كه سزئوال كزرديم آيزا بزا تئزوري هزاي 

 اقتصادي غرب و شرق مي توان موضوعات جزئيه درعينيت را بشناسيم؟ 

ده است عرض مزي كزنم بنابراين حتي در قسمت اول كه فرمودند وحي جاي اه  بسياري ز امور را معين كر

اين درست اما انطباق موضوعات كلي كه وحي نسبت به آنها حكم صزريح دارد بزر موضزوعات جزئزي در 

تند چ ونه صورت مي گيرد؟  بنظر مي رسد كه اين انطباق  در قلمرو سعينيت كه عمدتاً مسائل مستحدثه ه

مواردي كه وحي حكزم صزريحي تخصص اقتصاددانان است. برادرمان جناب آقاي رزمي قسمت دوم يعني 

ندارد را در قلمرو تحقيقات اقتصاددانها  قرار دادند، در حاليكه درهمان قسمت اول نيز مالحظه مي كنيم كه 

اگر بخواهيم با منطق كينز با تئوريهاي ساموئلسن عمل كنيم ممكن است تنظيمات اقتصادي در مسائل جزئيه 

در حاليكه علي الظاهر ممكن است اجراي احكام ا... باشد. چنين  در عينيت را بنحو غير اسالمي انجام دهيم

عات مسزتحدثه حاصزل مزي شزود.  وانحرافي در تنظيم امور مسلمين به تبع شناخت غلطي است كه از موض

يعني به كمك چه تئوري و چه مدلي است كه ما موضوعات جزئيه در عينيت را مي شناسيم؟  لذا ب اينكزه 

ور صراحتاً نظر مي دهد ولي با  اعتبار شناخت  غلط يزك موضزو  شزناس چزه بسزا وحي در بسياري از ام

ممكن است يك تنظيمي كه ضربه به اسالم است را تحت يك قاعده اي ببرد كه ما فكزر كنزيم خزدمت بزه 

 اسالم است. 



أله در قسمت دي ري ايشان فرمودند كه در بعضي از موارد  وحي علي الظاهر صحبتي ندارد و نسبت به مس

مثالً وحي در مورد اينكه در برنامه پنجساله عمراني به صزنايع پتروشزيمي اولويزت دهزيم  يزا  ساكت است.

احداث يك كارخانه جديد ذوب آهن يا رشد توليدات كشاورزي ساكت است. وحي در اين مورد صرفاً مي 

د كزه در ايزن مزوارد نظزر گويد حفظ صالح مسلمين را لحاظ كنيد. بنابراين ايشان مي خواهند نتيجه ب يرنز

متخصصين براساس تنظيمات عقلي كفايت مي كند. حال سئوال مي كنم كه بزا كزدام مزدل و كزدام تئزوري 

است كه مي خواهيم موضو  صنايع پتروشيمي يا ذوب فلزات را در مجموعه كل اقتصزاد تجزيزه و تحليزل 

ل خود را ساخته و لزذا اسزتفاده از مزدل كنيم؟ اگر براساس  مدل كينز است كه قهراً او بر مبناي خاصي مد

قاعدتاً  همان مبناي فاسد را در شناخت ما از مووضع صنعت پتروشزيمي در كزل اقتصزاد وارد مزي كنزد، و 

بنابراين تشخص مصالح مسلمين براساس مدلي است كه جوهره آن نقي  احكام ا... است. بهر حال به نظر 

يت علمي تئوريهاي اقتصادي در جلسات آينده موضزو  بحزث مي رسد كه اين مسأله بايد تحت عنوان ماه

 قرار ب يرد. 

بنابراين در جلسه آينده  بحث قرب الهي بعنوان هدفي در تنظيم امور مسلمين ادامه خواهد داشت تا جوانب 

قضيه  تبيين بيشتري شود. بعبارت دي ر وقتي مشخص شد كزه وحزي درچزه قسزمتي نظزر دارد و در چزه 

و در آنجائي كه نظر دارد آيا باز هم ما بايد در تنظيم امور اقتصادي بزه عقزل خودمزان  قسمت ساكت است

متوسل شوي يا داللت وحي كافي است بحث كنيم. همينطور در آنجائي كه وحي ساكت است سزئوالي كزه 

 مطرح مي شود اين است كه چ ونه مي توان از عقل در تنظيم امور اقتصزادي اسزتفاده كزرد. آيزا تنظيمزات

عقلي در چهارچوب احكامي كه در دسترس است كفايت مي كند يا اينكه بايد براساس احكام ا... تنظيمزات 

اقتصادي عقالً صورت گيرد؟ به نظر مي رسد  كه فقط بعد از تبيين چنين مسأله اي اسزت كزه موضزو  مزا 

چه مدلي بايزد  متخصصين روشن مي شود، ومرحله بعد در بحث ما اين خواهد بود كه متخصصين براساس



موضو  شناسي نمايند. بعبارت دي ر تا موقعي كه موضو  متخصصين در مقابل فقهزا و بزالعكس مشزخص 

 شده است صحبت از مدل و تئوري شناخت موضوعات اقتصادي بي معناست. 

برادر فدائي: در آن قمست كه فرموديد وحي جاي اه بعضي امور را مشخص نكرده است متوجه نشزدم كزه 

ظور اين است كه شر  مقدس موضو  آن را معين نكرده يزا اينكزه حكزم آن را نفرمزوده اسزت؟ اگزر آيا من

منظور اين است كه بعضي مسائل هستند كه شر  مقدس حكم آن را معين نكرده در اين صورت اين مسأله 

داونزد فعزل داللت بر اين مي كند كه در احكام الهي نقص وجود دارد. البته اعتقاد  ما بر ايزن اسزت كزه خ

مكلك را درهمه ابعادش تعيين فرموده است، يعني هيچ فعلي نيست كه تكليك و حكم آن مشزخص نشزده 

باشد. اما اگر بحث ما در موضو  شناسي يعني تطبيق آن حكم با موضو  خارجي است كه البته اين قسزمت 

 تا   روشن است، در غيرن اين صورت مطلب  تا حدي ابهام دارد. 

درخشان: انشاا...  تعالي همين مسأله  را در جلسه آينده بحث مي كنيم تا بدين ترتيزب موضزو  برادر دكتر 

مفهوم تقرب الي ا...  در تنظيم امور مسلمين  روشن شود. بعد ازتبيين اين مسأله  موضو  ما اقتصاددانها نيز 

ائزي را از تئزوري هزاي روشن خواهد شد. و سسس بر مي گرديم به تئوريهاي اقتصادي كه آيا مي شزود اجز

 غرب يا شرق گرفت و در تنظيم امور مسلمين بكار برد؟ 

 

 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته



 فصل سوم: تخصص و شناخت مصاديق  مبحث تئوريهاي اقتصادي 

 ( 1363آبان  21)

قتصاد اسالمي در بسم ا... الرحمن الرحيم. اين روزها گاهي شنيده مي شود كه بحث ا –برادر دكتر درخشان 

دانش اهها رو به سردي است و نوعاً بسياري ز اساتيد  اقتصاد ضرورتي براي مطالعه و تحقيق بيشتر در اين 

زمينه نمي بينند و مضافاً اينكه گاهي استدالل نيز مي كنند كه همانند رزمندگاني كه در جبهه ها مي جن نزد 

اقصتاد غرب را خوب ياد ب يرند كه بهتزر درس خوانزدن در دانشجويان ما نيز در دانش اهها بايد تئوريهاي 

 دانش اهها عين خدت به اسالم است. 

علي اي حال ما كه نمي توانيم قبول كنيم خدمت به غرب عين خدمت به اسالم اسزت و لزذا ايزن عالمزت  

م و راجع به آن سئوال كه آيا علوم اقتصادي واقعاً  اسالمي شده است يا خير را هر چه بزرگتر مطرح مي كني

فكر و تأمل مي نمائيم. مضافاً اينكه در حال حاضر ما با يك حركت خاص در دانش اهها مواجزه هسزتيم و 

آن اين است كه اساتيدي كه بنا به اعتقاداتشان با مفهوم اقتصاد اسالمي مخالفزت داشزته و مقلزد كينزز و يزا 

الن دارند به دانش اهها بزر مزي گردنزد. البتزه ايزن ماركس بوده اند از دانش اه اخراج  شدند ولي دو مرتبه ا

قضيه بيشتر مربوط به كساني است كه عمدتاً  از نظام اقتصادي آمريكا يا ان لزيس  طرفزداري مزي كردنزد . 

يعني كينزينيسم ها و طرفداران ساموئلسن  كه در عين حال مخالك تنظيم امور مسلمين براساس احكم الهي 

هها بر مي گردند مالحظه چنين امري در عينيزت بسزيار بحزث ان يزز و قابزل تأمزل  هستند، دارند به دانش ا

است، معذالك  دليل چنين تغيير در سياست انقالب فرهن ي را علي الظاهر جزذب متخصصزين مزي داننزد. 

سئوال مي كنيم كه آيا مي توان  از تخصص كفار در تنظيم امور مسلمين  استفاده كرد؟  اقتصاد كه پزشكي و 

جراحي و يا مهندسي وساختن  يك پل و آسفالت كردن يك جزاده نيسزت كزه ب زوييم متخصصزين را در 



خدمت به حكومت اسالم جذب  كنيم وحتي از كفار نيز بعنزوان مسزتخدم بزراي حكومزت اسزالم اسزتفده 

 نمائيم.  اقتصاددانان  غرب زده و مقلد كينز كه دي ر مستخدم و نوكر مسلمين نيستند. 

اهد امور اجتماعي و اقتصادي مسلمين را تنظيم  كند. آيا مي توان نوكري استخدام كرد كه آقاي ما او مي خو

باشد؟ امور مسلمين را در ابعاد اقتصادي و اجتماعي خداوند متعال معين و مشخص كرده است نزه كينزز و 

 ساموئلسن . 

حزوزه فقاهزت رسزيد و در جلسزه بنابراين سير مباحث ما به مسأله  تحليل وجوه افتراق حوزه تخصص و 

گذشته به دو سئوال رسيديم، اوالً آيا مي توان اين قضيه را قبول كرد كه علوم انساني مانند اقتصاد،  جامعزه 

شناسي و غيره ربطي به ايدئولوژي  و اصول اعتقادي خاصي ندارند بلكه صرفاً علزم هسزتند و ابززار و لزذا 

خالفت قطعيه با اسالم ندارد راانتخزاب و بقيزه راحزذف كننزد؟  متخصصين مي توانند آن قسمت هائي كه م

بعبارت دي ر يك استاد دانش اه ممكن است ب ويد من چكار دارم كه اسالم چيست؟ من علم اقتصاد را مي 

دانم و دانسته هاي خود را عرضه مي كنم آقايان فقها هر كجاي آن را كه بنظرشان غير اسالمي است متزذكر 

را حذف كنم. اين يك نحوه بحث است كه البته ثمره عملي هزم خواهزد داشزت و آن ايزن  شوند تا من آن

ست كه نوعاً به آقايان فقها نيز متذكر مي شوند كه اين قسمت كه شزما دسزتور حزذف آن را داديزد واقعزاً 

اين قسزمت صالح نبود ومصالح مسلمين  از اين راه تأمين نمي شود. و لذا از آقايان فقها مي خواهند كه در 

تجديد نظر كنند. اگر هم آقايان فقها در نظر خود اصرار كنند به آناعتبار كه حكزم خداسزت در آن صزورت 

اين دسته از اساتيد دانش اه خواهند گفت كه آقايان فقها ارتجاعي فكر  مي كنند. بعبارت دي ر اگزر آقايزان 

كينز كوشش  مي كنند بنحوي بزه آقايزان   فقها دستور حذف ربا را از شبكه بانكي مي دهند متخصصين مقلد

فقها آثار و ثمرات سوء چنين تصميمي را در بعد صنايع، كشاورزي، تجارت وخلصزه در رشزد اقتصزادي و 

 ايجاد بحران متذكر شوند. 



البته نظر اين دسته از متخصصين به مفهومي نيز صحيح است، زيرا وقتي كه نظام توليدات صنعتي، توليدات 

و تجارت ما براساس يك نظام شبكه اعتبارات ربوي رشد كرده است، قهراً با حذف ربا مواجزه كشاورزي ، 

با  بحران هائي خواهند شد و لذا اين ترس كارشناسان اقتصادي از اين جهت قابل توجيه است. ولكن بحث 

ئزاً تغييزر نمزي ما در اين است كه چرا اين آقايان متخصصين نظام صنايع، كشاورزي ، تجارت وغيره را مبنا

دهند تا نه تنها به تبع حذف ربا بحران حاصل نشود بلكه اجرا شدن حكزم خزدا باعزث شزكوفائي اقتصزاد 

گردد. دليل اين مسأله را در اين دانستيم كه جو غالب جامعه متخصصين در واقع اقتصزاد كينزز را در كليزت 

كه اعتبارات غير ربوي مزي خواهنزد. لزذا خود نفي نمي كنند يعني نظرشان اين است كه اگر آقايان فقها شب

تئوري هاي كينز مربوط به ربا را حذف و بقيه را كه علي الظاهر مخالفت  قطعيه اي بزا احزاكم خزدا نزدارد 

قبول مي كنيم، غافل از اينكه تئوري كينز راجع به ربا با تئوري او در رشد صنايع و يزا رشزد كشزاورزي از 

رد. چنين برخوردي قهراً بحران  هاي اقتصزادي در بعزد عملزي بزه دنبزال نقطه نظر مبنائي جامع مشترك دا

خواهد داشت، زيرا همان ونه كه كينز نيز خود تصريح دارد تعادل اقتصادي چه  در ر  بحران به تبع تعزادل 

 بازارهاي چهارگانه  كالن حاصل مي شود، بازارهاي چهارگانه اي كه در ربط با يكدي ر هستند. 

است كه مي توان نرخ بهره بعنوان  عامل ايجاد كننده تعادل در بازار پول را حزذف كزرد و در حال چ ونه  

عين حال به تعادل  در سه بازار دي ر رسيد؟ به نظر مي رسد اين مسأله اي بود كه در جلسزات قبزل تبيزين 

 نده خواهد بود. شد و ضرورت بحث در آن به ثبوت رسيد و انشاا...  تعالي موضو  مباحث ما در جلسات آي

محور دي ر بحث در جلسات گذشته اين بود كه اگر آقايان فقها صريحاً مي فرمايند حكم ربا حرمت  است 

حاال خودشان هم برنامه پنج ساله عمراني بنويسند. اصالً  آقايان فقهزا در مسزائل اقتصزادي نيزز متخصزص 

بنويسزند و سزسس در شوند و بجاي اينكه متخصص در سازمان برنامه يا بانزك مركززي  برنامزه اقتصزادي 

شوراي ن هبان احتماالً رد شود خود آقايان فقهاي  شوراي ن هبان برنامزه هزاي اقتصزادي را نيزز بنويسزند، 



تصويب كننده و سسس براي اجرا به بانك مركزي و سازمان برنامه ابالغ نمايند. نظر برادران در جلسزه قبزل 

ماهيت علمي تئوريهاي اقتصادي مطرح كنزيم،  يعنزي اين بود كه بحث راجع به اين مسأله را مقدم بر بحث 

موضو  آقايان فقها را در مقابل متخصصين و بالعكس مشخص نمزائيم. وقتزي موضزو  متخصصزين دقيقزاً  

مشخص شد آن وقت بر گرديم به تحليل مسائل در حوزه تخصص و ببينيم آيا مي شود تئوريهاي كينز و يا 

كه مخالفت قطعيه با احاكم خدا ندارد قبول وب قيه را نق  كنيم؟ بزه  ماركس را از هم باز كرده و آنچه را

نظر ميرسد كه اين مسأله را بايد در جلسات بعدي مطرح كنيم چون بحث وسزيعي خواهزد بزود و احتمزاالً 

مدتها ادامه پيدا  خواهد كرد، و در اين جلسه به بحث وجوه اشزتراك و افتزراق حزوزه تخصزص و حزوزه 

 زيم. فقاهت  مي پردا

مقدمتاً  بايد ديد  اسالم يعني چه؟  آيا اسالم همان نظامي است كه آقايان فقها مي گويند يا اينكزه بزرعكس 

منظور از اسالم طرح يك جامعه مطلوبي است كه من متخصص كه احتماالً يك كالس اسالم شناسي نيز در 

كه محل بحث است. در اينجا براي اينكه دانش اه لندن يا پاريس ديده ام ترسيم مي كنم. اين مسأله اي است 

بتوانيم زودتر به نكته  اصلي برسيم علي فرض حركت مي كنيم يعني مي پذيريم كه منظور از اسالم  همزان 

است كه آقايان فقها مي فرمايند. حال سئوال اين است كه اگر آقايان فقها اسالم شناس هستند ايزن بزه چزه 

 معناست؟ 

در پاسخ  مي گوييم كه وظيفه  اصلي آقايان فقها و يا بعبارت دي ر اسالم شناسي فقهزا در مسزأله اسزتنباط 

احكام  الهي متبلور مي شود. اسالم چيزي جز مجموعه احكام الهزي نيسزيت واسزالم شزناس  نيزز درواقزع 

 چيزي جز تسلط به مكانيسم استنباط احكام الهي نمي باشد. 

م كه آقايان فقها چ ونه به استنباط احكام  ا...  مي رسند؟  قدر ملسم اين است كه مبناي حاال سئوال مي كني

استنباط احكام الهي كتاب و سنت است،  يعني در واقع شرايط و مقتضيات زمان و مسائل مبزتال بزه جامعزه 



ان فقها نيز در خدمت  نمي تواند مبناي استنباط احكام الهي باشد. معيار ، كالم معصوم است والغير. عقل آقاي

وحي است يعني در خدمت اين است كه حجت  را تمام كند كه كتاب و سنت و خالصه كالم معصزوم بزر 

چه امري داللت مي كند، بعبارت دي ر آقايان فقها براسس قال الصادق  و قال الباقر استنباط احكام مي كنند 

ل از تأثير شرايط و بالمره بزا حزل شزدن در كزالم و كاري به آمار بانك مركزي ندارند، يعني در واقع مستق

 معصوم به حكم الهي مي رسند. 

ممكن است اشكال شودكه آيا واقعاً شرايط اجتماعي تأثيري بر نحوه استنبط احكام ا... ندارد؟ آيا فقيهي كزه 

سال پزيش  در قرن بيستم زندگي مي كند به همان ترتيب استنباط حكم خدا مي كند كه شيخ الطائفه درهزار 

استنباط حكم مي نمود؟  اين هم بحث وسيعي است ولي اجماالً عرض مي كنيم كه دين خدا همزان اسزت 

كه هزار و چهارصد سال پيش بر قلب مبارك رسول ا...  نازل شد و تا آخر هم همين است وتغييري نكزرده 

با دو مسأله  مواجه هسزتيم يكزي و هيچ حاللي باستناد تغيير شرايط حرام  نمي شود وبالعكس. بنابراين  ما 

كتاب و سنت است كه تغيير پذير نيست و يكي شرايط اجتماعي است كه در حال تغيير مزي باشزد. آقايزان 

فقها براساس كتاب و پذير نيست و يكي شرايط اجتماعي است كه در حال تغييزر مزي باشزد. آقايزان فقهزا 

متخصصين نيز براساس مطالعزه  و تفسزير تغييزرات براساس كتاب و سنت استنباط حكم  مي كند و آقايان 

اقتصادي و اجتماعي ارائه طريق نموده و در واقع حكم مي دهند.  حال سئوال اين است كزه چزه تضزميني 

 وجود دارد كه اين دو حكم در تعارض ويا تزاحم  واقع نشود؟  حال به تحليل اجمالي مسئله مي پردازيم . 

ام خداست. حكم در واقع بيان گر رابطه انسزان بزا خزود وغيزر اوسزت و محور اصي فقاهت  استنباط احك

موضوعات، در حقيقت كيفيات گوناگون هستي ، هستند كه حكم بر آن بار مزي گزردد. بنزابراين هزر حكزم 

داراي موضوعي است  اما حكم كلي است وموضو  نيز كلي ومتعلق حكم مي باشزد.  حزاال بزه ايزن نكتزه 

عات  بر چند دسته تقسيم مي شوند. دسته اول موضوعات مستنبطه هسزتند كزه در توجه مي كنيم كه موضو



واقع هم حكم و هم موضو  هر دو از نص استنباط مي شوند. مثالً نماز يك موضو  اسزت وحكمزش هزم 

مشخص شده است يعني اينكه نماز چيست و چ ونه بايد اقامه شود هر دو توسزط شزار  مشزخص شزده 

ي از ايزن قبيزل همزه موضزوعات مسزتنبطه هسزتند. بنزابراين در خصزوص ايزن است، روزه حج  ومسزائل

موضوعات مسئله چنداني نداريم.  به عبارت دي ر اگر همه موضوعات  مستنبطه نبزود در آن صزورت مزن 

فكر مي كنم مشكالتي مطرح مي شد، يعني بعضي از متخصصين احتماالً مي گفتند  كه اگر نماز صزحب در 

كعت باشد بهتر است زيرا نه تنهاعبادت بيشتري است بلكه به عنوان يك ورزش كمكي ر 15فصل تابستان 

به سالمتي مسلمين وكاهش بيمارهاي قلبي مي كند، و نماز ظهر را به يك ركعت تقليل داده و يا در شزرايط  

وه برنامه خاص حذف مي كردند. مثالً آمار مي گرفتند و گروهي از بيماران قلبي را براي مدتي تحت اين نح

نماز خواندن مي بردند و بهبودي احتمالي بيماران را داللتي بر اين مي دانستند كه پس حكم خدا اين اسزت 

ركعت باشد و وجه شرعي قضيه را نيز اين گونه تمام  مي كردنزد كزه هزدف حفزظ  15كه نماز صبح بايد 

م موضزو  و هزم حكزم  مشزخص  مصالح مسلمين است. بنابراين در موضوعات مستنبطه بدين اعتبار كه ه

 است جايي براي اظهار نظر متخصصين باقي نمي ماند. 

دسته دي ري از موضوعات در واقع موضوعات عرفي هستند كه حكم مشخص اسزت امزا موضزو  توسزط 

شار  مقدس مشخص نشده است. به عبارت دي ر تشخيص موضو  به عهده عرف گذاشته شده است، مثالً 

ستند اما اينكه خون، سگ و خوك چيسزت بزه عهزده عزرف گذاشزته شزده و خون ، خوك وسك نجس ه

معموالً نيز كسي در تشخيص اين موضوعات نزا  نمي كنزد. لهزذا  در موضزوعات عرفزي سزاده بزا اينكزه 

 تشخيص موضو  به توسط شر  تبيين نشده ولي مسئله چنداني نيز ايجاد نمي كند. 

يده و تخصصي هستند و نسبت به اين موضوعات شار  مقدس اما دسته دي ري از موضوعات  در واقع پيچ

حكم را بيان  كرده است اما تشخيص موضو   يك كار تخصصي است. مثالً حفظ مصالح مسزلمين واجزب 



است، سلطه كفار بر مسلمين بالمره  جايز نيست اما مصلحت و يا سلطه كفار به چه معناست؟  بزه عبزارت 

فتي را چ ونه  بايد به مصارف مختلك تخصيص داد كه مصزداقي از حفزظ دي ر سي ميليارد دالر در آمد ن

درصد آن را براي رشد  30مصالح مسلمين باشد؟ آيا بايد بيست درصد در آمد نفت را براي رشد صنايع و 

كشاورزي تخصيص داد و يا بالعكس؟  و در بخش صنايع آيا بايد اولويت را به مكانيزه كردن كشاورزي داد 

سن ين را در اولويت  قرار داده و حداكثر رشد آن را لحاظ كرد و مطمئن  بود كه  حفزظ مصزالح يا صنايع 

مسلمين تأمين شده است؟ آيا عضو شدن در صندوق بين المللي پول و يا بانك جهزاني مصزداقي از سزلطه 

در  كفار بر مسلمين است و يا برعكس مصداق حفظ مصالح مسلمين ميباشد؟  اگر موضو  شناس عضويت

صندوق بين المللي پول  را سلطه كفار بر مسلمين بداند در آن صورت آقايان فقها حكمزش  را  دارنزد كزه 

چيزي جز حرمت نيست. وليكن اگر حل شدن در نظزام شزبكه پزولي جهزاني راحفزظ مصزلحت مسزلمين 

يار مهمزي تشخص دادند در آن صورت آقايان فقها مي فرمايند حكمش وجوب است. بنابراين در مسائل بس

 كه مبتال به مسلمين است نظر متخصص موضو  شناس ركن اصلي مي باشد. 

حال ممكن است اشكال كنند كه اين مسائل تخصصي ربطي به اسالم ندارد. در اين صورت سئوال مي كزنم 

ان كه آيا احكام ا... صرفاً منحصر مي شود به موضوعات مستنبطه  و يا عرفي مده ؟ كه مثالً نزديك ماه رمض

همه به فكر بيفتيم كه از آقايان حكم موضوعات  مختلفه  را براي چندمين  بار سئوال كنيم تا نكند كه روزه 

گرفتن براي ما جز گرسن ي نتيجه دي ي نداشته باشد؟  چه طور ممكن است مملكتي كه مزي گزوييم امزام 

اشد؟ آيا رضايت خزدا در ايزن زماني است اسالم در مورد مهمترين مسائل اقتصادي و اجتماعي آن ساكت ب

است كه ما صنايع را از طريق تمركز سرمايه و ايجاد واحدهاي بزرگ توليدي رشد دهيم و يزا بزرعكس بزه 

نحو دي ري عمل كنيم؟  همين طور است  مسائل مبتال به رشد كشاورزي و يا تنظيمزات مختلزك تجزارت 

عمدتاً  مسائل تخصصي پيچيده  هخسزتند، و  خارجي  به عبارت  دي ر همه مسائل حكومتي در بعد اقتصاد



من سئوال  مي كنم كه اگر متخصصين  و اقتصاددانان  ما تنظيم خاصي راتوصيه مي كنند حجزت را چ زوه 

 تمام كرده اند كه رضايت خدا در آن است؟ 

يسزت حال به مسأله حوزه فقاهت بر گرديم. وظيفه اصلي آقايان فقها امر فقاهت است كه در واقع چيززي ن

جز بيان احكام ا... و بيان موضوعات  متعلق حكم كلي و نيز بيان موضزوعات مسزتنبطه. البتزه آقايزان فقهزا 

متكفل مسئوليتهاي واليت و قضاوت نيز هستند.  اعمال امر واليت بدون استفاده از متخصصين امتنا  عقلي 

فقها تشريك دارنزد و لزذا دقزت در مسزائل دارد.  بنابراين زياد هم نبايد باين مسأله دلخوش  بود كه آقايان 

تخصصي و شناخت مصاديق مختلفه در ابعاد گوناگون اجتماعي لزومي ندارد و هر جا انحرافي بزود آقايزان 

فقها متذكر آن خواهند شد. بلكه برعكس مي خواهم عرض كنم كه نظام حكومت اسالم عمزدتاً مواجزه بزا 

بطه و ياعرفي ساده ، و آقايان فقها نيز درامر فقها صرفاً به مسائل تخصصي پيچيده  است نه موضوعات مستن

بيان حكم كلي موضوعات كلي مي پردازند و شناخت مسائل تخصصي را برعهده متخصصين مزي گذارنزد. 

البته در مسائل مستحدثه  آقايان  فقها نظر مشورتي از متخصصين مي خواهند حال بالفاصله سئوال مي كنيم 

نظر مشورتي ارائه مي دهند؟ آيا صرف اينكه مشاور فقيه يك مسزلمان خزوب باشزد كه متخصصين چ ونه 

كفايت مي كند كه نظر مشورتي او نيز براساس احكام ا... باشد؟ يا اينكه هنوز ايزن امكزان وجزود دارد كزه 

 متخصص مسلمان در چهارچوب تئوري هاي كينز با ماركس مصاديق را شناخته و نظر مشورتي ارائه دهد؟ 

قايان  فقها در امر فقاهت قاعدتاً  به عناوين يا احكام اوليه مي رسند، يعنزي براسزاس كتزاب و سزنت وبزا آ

استفاده از منطق اصوليين حكم خدا را استنباط مي نمايند. اما وقتي شرايط اضطرار به ثبوت برسد يعني براي 

و يا احكزام ثانويزه  مطزرح مزي  فقيه اين امر ثابت شود كه جامعه مضطر شده است. در آن صورت عناوين

شود. شكي نيست كه عناوين  ثانويه هم حكم خدا هستند اما احكامي مي باشند كه برحسب شرايط اضطرار  

مطرح مي شوند. و نكته قابل تأمل  در اين است كه تجزيه وتحليل شرايط اضطرار و چ زون ي رفزع آن را 



حكم اوليه اين است كه قيمت گذاري جايز نيست اما اگر ما متخصصين يعني اقتصاد دانان بعهده دارند. مثالً 

به حسب شرايط  موجود جامعه را مضطر بدانيم در آن صورت مي توان براي فقيه استدالل كرد كه اگزر بزه 

اين نحو خاص قيمت گذاري نكنيم اساس اسالم به خطر مي افتد و لذا فقيه نيز ممكن است تثبيت قيمتها را 

 ويه و حفظ مصالح  مسلمين قبول نمايد. به عنوان حكم ثان

سئوال من در اين است كه متخصص با چه مدلي و باچه تئوري  تورم  را مطالعه كرده و راه حل اين مسأله  

را در تثبيت قيمت ها دانسته است؟ اگر يك متخصزص اقتصزاد را از شزوروي  دعزوت كنزيم. مزثالً  آقزاي 

به سازمان برنامه بيزاوريم و از او بخزواهيم كزه مسزأله تزورم  مزا را كانتورويچ  را بعنوان مستشار اقتصادي 

شناسائي و سسس راه حل آن را نيز پيدا كند ايشان قاعدتاً  به كمك مدل تورمي كه در ذهن دارد شزرو  بزه 

شناسائي موضو  مي كند و بر همان اساس  نيز راه حل ارائه مزي دهزد، حتزي آمزار و اطالعزاتي را كزه از 

سازمان مركزي آمار مي خواهد  به اقتضاي مدلي است كه در ذهزن دارد، يعنزي هزر نزو  آمزار و مسئولين 

اطالعاتي براي او مورد استفاده نمي تواند واقع شود. در واقع اين مدل و تئوري تورم اوست كه مزي گويزد 

كانسزورويچ  در  چه آمار واطالعاتي را جمع آوري كن،  مضافاً اينكه اطالعات و آمار جمزع آوري را آقزاي

ربط خاص قرار مي دهد و به نحو معيني در ارتباط مي بيند كه اقتضاي منطق اوست. بعبزارت دي زر منطزق 

ديالكتيك ماترياليستي كه متكفل استنتاج قضاياي توريك در ابواب اقتصادي است مورد اسزتفاده ايشزان در 

به روابط طبقاتي توجه مي كنزد.  و سزئوال  جمع بندي اطالعات و آمار قرار مي گيرد. لذاست كه او مقدمتاً

مي كند كه رابطه صاحبان سرمايه هاي تجاري با صاحبان سرمايه هاي صنعتي در چيست و اين هر دو را در 

ربط با صاحبان نيروي كار مالحظه مي كند تا بدين وسيله مكانيسم مدار سرمايه را تبيين نمايد. در واقزع از 

ي از يكطرف و بررسي مدار سرمايه از طرف دي ر به عواملي ميرسزد كزه آنهزا طريق تحليل تضادهاي طبقات

رامغير تورم مي شناسد. حال براساس چنين شناختي از موضو  به مسئولين مملكتي توصيه مي كند كه مزثالً 



مقدمتاً در مسأله مالكيت  اين ونه تصرف كنيد و سسس دخالت  دولت را ني زبه نحو خاصي توصيه مي كند 

در نهايت تضادهاي طبقاتي كه او درتئوري خود به عنوان  عوامل اصلي تورم  معرفي كزرده اسزت رفزع  كه

شود. حال اگر كانتورويچ و يا متخصص مقلد كانتورويچ برود خدمت فقيه و راه حل هزاي مسزأله تزورم را 

ن را امضاء نخواهد كرد. امزا ارائه دهد قهراً  فقيه راه حل هاي مزبور را مخالك عناوين اوليه مي داند و لذا آ

وقتي كه جامعه مضطر شود و اساس اسالم به خطر بيفتد و راه حل دي ري نيز به ذهن متخصصين  نرسزد، 

در آن صورت فقيه راه حل هاي مزبور را تحت عناوين ثانويه امضزاء خواهزد كزرد. البتزه مزدت  هزم مزي 

ي جامعه براساس چنين تئوريهايي موضزو  شناسزي گذارند. مثالً مي گويند براي پنج يا شش سال،  اما وقت

شده واموراتش هم براساس چنين مدل هايي تنظيم گرديده است تازه بعد از پنج  يا شزش سزال جامعزه در 

شراط اضطرار عميقتر خواهد شد . يعني احكام ثانويه بايد با وسعت وگسترش بيشتري مورد اسزتفاده قزرار 

عه از شرايط اضطرار خارج شزده و بزه سزمت احكزام اوليزه حركزت كنزد گيرد. بنابراين به جاي اينكه جام

 برعكس در شرايط اضطرار عميقتر خواهد شد. 

حاال اگر  ساموئلسن مشاور اقتصادي رئيس جمهوري آمريكزا كزه كتزاب او مأخزذ مطالعزات اقتصزادي در 

مسأله  تزورم مزا راه حزل دانش اههاي ماست را بعنوان مستشار  اقتصادي دعوت به همكاري كنيم  تا براي 

ارائه دهد، او فوراً  به مدل تورم و تئوري هائي كه مغير تورم را شناسائي  مي كند مراجعه اساس و مبنزا در 

تئوري هاي اقتصاد سرمايه داري سرمايه است . فلذا فوراً سئوال مي كند كه آيزا سزرمايه در مملكزت شزما 

منفي است. و اصالً خيلي از سرمايه داران فزراري شزده انزد. امنيت دارد يا خير؟  پاسخ مي دهيم كه جواب 

مي گويد بايد اول كاري كرد كه آنها برگردند زيرا تا تأمين سرمايه نباشد رشد سرمايه ميسور نيست. بعد به 

چرخش  سرمايه در حوزه هاي توليد و توزيع و اعتبارات ن اه مي كند وهر جا تن نائي مالحظه كزرد آن را 

ن وعامل تورم مي شناسد و توصيه مي كند كه آن تن ناها  برداشته شود، لذا با اين ديد و با چنزين مغير بحرا



تعطيلي از مسأله تورم خدمت فقيه مي رود. البته اگر فقيزه او را نسزذيرفت اشزكالي نزدارد بنزده متخصزص 

وئلسن را به حضور مي اقتصاد  كه شاگرد او بودم خدمت فقيه خواهم رفت. و اليخفي كه اگر فقيه خود سام

پذيرفت شايد بهتر بود چون بنده بايد آن تئوري اقتصادي را براي فقيه تبيين كنم كه خود ساموئلسن طزراح 

آن بوده است. علي اي حال به فقيه مي گويد چرا نظام بانكي و شبكه اعتبارات را به اين روز انداختيد؟ اگر 

هد گفت حكم خدا به جايخود اما به نحو دي ري هزم مزي فقيه ب ويد حكم خدا اين است او در پاسخ خوا

ب يرد ولي بهزره ندهزد  توانستيد تنظيم امور كنيد، مثالً اسم بهره را كار مزد ب ذاريد ويا حداقل  دولت بهره

كه به گردش سرمايه وامنيت سرمايه  حداقل ضربات وارد شود. بعد هم بالفاصله مي گويد كنترل  قيمت ها 

آزادي  بوجود بيايد و از اين طريق مردم سرمايه هاي خزود را بزه گزردش بيندازنزد  در عزين  را برداريد تا

حاليكه امنيت سرمايه نيز حفظ شود. از قضا فقيه هم در باب قيمتها توصيه ساموئلسن  را مخالك حكم خدا 

رمايه داري مزي نميبيند . اما بايد توجه كرد كه اگر بحث از آزادي تجاري  وگزردش سزرمايه در اقتصزاد سز

شود. اين مفهوم در رابطه با مبناي اصالت سرمايه ودر ربط با كل اجزاي نظام سزرمايه داري اسزت ، و اگزر 

اسالم نيز مخالفتي با اين نحوه تنظيم ندارد اين صرفاً يك اشتراك لفظي است. بحث و تأمل نبايد در مقايسه 

درهر نظام شناخت. عدم توجه به اين مسزأله  معمزوالً دو جزء از دو نظام باشد بلكه بايد موضع هر جزء را 

ريشه لغزش هائي در مبناي تنظيمات امور مسلمين است كه معموالً بصورت لغزيدن  به سمت غرب اسزت 

 تا بسمت شرق، و لذا متفكرين  ما بايد نسبت باين مسأله كمال دقت را داشته باشد. 

لعلل بسياري از لغزش ها مي باشد همين مسزأله  دخالزت شايد يكي از اين مسائلي كه بنظر مي رسد علت ا

دولت و برنامه ريزي هاي دولتي در تنظيم امور اقتصادي است. امزروزه اقتصزاد غزرب يعنزي اقتصزاد كينزز 

بصورت يك اقتصاد ارشادي معرفي شده است، يعني اينكه دولت نه به عنوان همه كاره مردم بلكه به عنوان 

امور اقتصادي معرفي مي شود و لذا اين مسألهخ  فوراً به ذهن متبادر مي شزود كزه  ارشاد كننده در تنظيمات



پس  اقتصاد  كينز نيز درست مثل اقتصاد اسالمي است كه در آن دولت جنبه ارشادي دارد. اما هنوز يك بار 

ولزت، واليزت متخصصين اقتصادي ما و مقلدين  كينز اين سئوال را ازخود نكرده اند كه آيا منظور كينز از د

فقيه است كه مي خواهد ارشاد كند؟  اگر خير و منظور كينز از دولت يزك حكومزت  دمكراسزي پارلمزاني 

است در آن صورت تشابه دخالت دولت با دخالت دولت در اقتصاد اسالمي صرفاً يك اشتراك لفظزي بزيش 

معيار ارشاد چيست؟ آيا دولزت در نيست. مضافاً اينكه اگر دولت در اقتصاد كينز بخواهد ارشاد كند ميزان و 

 اقتصاد كينز نيز براساس احكام الهي و با توجه به موازين شرعي ارشاد مي كند؟ 

بنابراين  نتيجه مي گيريم كه تنظيم ا مور مسلمين براساس احكام الهي متوقزك بزر كيفيزت صزحيح اجزراي 

ايد موضو  با مصداق جزئي خزارجي احكام خداست، واجراي احكام الهي خود منوط به دو امر است اوالً ب

را شناخت و ثانياً اين موضو  جزئي خارجي را بر موضو  كلي متعلق حكم كلي انطباق داد. بنابراين الزمزه 

اجراي صحيح احكام صحت انطباق است و الزمه صحت انطباق صحت شناخت مصاديق مي باشد، ولكزن 

و بدين ترتيب سوال  اوليه دوباره تكرار مي شود. در براي شناخت مصاديق ما نيازمند مدل و تئوري هستيم. 

واقع مسأله  انطباق مصداق جزئي بر موضو  كلي متعلق  حكم حائز كمال اهميت است. شزايد ذكزر مثزالي  

هر چند ساده مفيد باشد. فرض بفرمائيد يك ليوان نوشيدني روي ميز است، شما سئوال مي فرمائيد آيا ايزن 

شد؟  عرض مي كنم نمي دانم، ما از موقعي كه آمديم  اين ليوان  مايع اينجزا بزوده، ليوان قابل  شرب مي با

البته قبالً نيز آمريكائي ها اينجا بودند زيرا فرض بفرمائيد اين مكان  قسمتي از دانش اه  هاروارد بوده است، 

برخورد مي كنيد و بزا دقزت ولي بهر حال اگر شما تشنه هستيد اين را بنوشيد. اما شما با ترديد با اين ليوان 

هاي زياد احتمال دهيد كه نكند از مسكرات باشد و اگر هم يقين حاصل شد كه مس ر است آن را نخواهيد 

نوشيد. سئوال مي كنم آيا حكمي نسبت به شرب اين ليوان مايع داريد؟ مي فرمائيد خير ، بقول آن عنوان از 

ضاً روي اين ميز است وجود ندارد. در واقزع احزاكم  كلزي كليني تا خميني حكمي راجع به اين ليوان كه فر



هستند و راجع به مووضعات كلي، و لذا كاري كه شما كرديد درواقع انطباق اين مصداق  جزئزي  بزر يزك 

موضو  كلي است كه حكمش را داريد. يعني فرموديد اين ليوان از مسكرات  است و حكم مسكرات را هم 

 اين اعتبار اين ليوان را ننوشيديد.  مي دانيد كه حرمت است، و به

لذا در مسائل تخصصي پيچيده  هم وظيفه اقتصاددانان  انطباق مصداق جزئي بر موضو  كلي است كه حكم 

آن را آقايان  فقها براساس كتاب وسنت استنباط مي كنند.  بنابراين در واقع ما با دو حوزه تخصص فقاهزت 

خصصين شناخت مصداق جزئي خارجي و انطباق آن بر موضزو   روبرو هستيم:  درحوزه تخصص وظفه مت

كلي متعلق حكم است، و در حوزه فقاهت بحث اصلي استنباط  احكزام ا...  براسزاس كتزاب و سزنت مزي 

باشد. بدين اعتبار اين دو حوزه كامالً از يكدي ر مستقل هستند، يعني يك متخصص نمي تواند  در موضو  

به همين ترتيب يك فقيزه نيزز نمزي توانزد از موضزع فقاهزت  بزه شزناخت  يك فقيه حكم شناسي  كند، و

مصاديق بسردازد. البته اشكالي براي فقيه نيست كه اقتصاددان هم بشود همان ونه كه اشكالي براي اقتصاددان 

نيز وجود ندارد كه به مرحله فقاهت برسزد، امزا دو قلمزرو  متفزاوت از يكزدي ر هسزتند. معزذالك چنزين 

به مسأله تخصص و فقاهت زمينه را براي پيوند واقعزي حزوزه ودانشز اه  مهيزا مزي كنزد زيزرا   برخوردي

شناخت مصاديق متخصصين در واقع براساس حكم شناسي فقها حاصل مي شود و لذا از بعزد مبنزائي بزين 

حوزه و دانش اه وحدت حاصل مي شود. دي ر وحدت حوزه و دانش اه باين معنا نيست كه متخصصين مزا 

در حضور آقايان فقها تئوري كينز ارائه بدهند منتهي با بسمه تعالي و سسس  در انتهزاي جلسزه  هزم آقايزان 

 فقها براي سالمتي رزمندگان  و تداوم  وحدت حوزه  ودانش اه دعا كنند. 

اط مزي فرموديد كه فقها احكام ا...  را از كتاب  و سزنت اسزتنب –برادر غنيمي فرد: بسم ا... الرحمن الرحيم 

كنند. البته بطور حتم بايد اجما   وعقل را هم در استنباط احكام ا...  قبول كنيد. نكته دي ر يكه مي فرمائيزد  

اين است كه هر متخصصي چه غرب را و چه شرق گرا مي تواند براسزاس  مزدلها وال وهزاي خزود شزراط 



راه حزل ارائزه دهزد، چزون آن  اضطراري را در كشور ما تشخيص دهد و بر آن اساس خدمت فقيه بزرود و

متخصص لطفاً  فقيه را مجاب مي كند كه راه حل دي ري نيست لذا فقيه حكم  بزه اضزطرار كزرده و حكزم 

اوليه را به حكم ثانويه تبديل مي كند. من در اين مورد نظر مخالفي دارم. نظر بنده اين است كه اتفاقاً  عقلي 

اط حكم   توسط فقيه مي شزود را در نظزر ب يزريم  عقزل هزر كزس كه ما در رابطه با اين ادله اي كه استنب

نيست، و لذا اين عقل، عقل كسي است كه قبل ز اينكه بخواهد به عقل خودش اعتماد كرده باشد حكم خدا 

را ازكتاب خدا،  سنت و اجما  و در آخرين مرحله از عقل بدست آورده وقاعدتاً  اين عقل توسط هر كسي 

 منطق هر كسي را بهر فكري نخواهد پذيرفت. مجاب شدني نيست و 

لذا  مي خواهيم  اين نتيجه را ب يرم كه آيا قرار بر اين است كه فقيه را بعنوان فقيه در لغت و آنچزه كزه در 

فقه داريم بايد مالك قرار دهيم يا فقيهي  را در نظر ب يريم كه در حكومت فعلي خودمان جايز مي دانيم كه 

رائي  قابل استناد باشد؟  البته منظور از امور اجرائي كه عرض مي كنم اين است كه مي حرفش براي امور اج

خواهيم از مجمو  مباحث نتيجه اي براي پياده  شدن احكام خدا دراجراء  داشته باشيم. بنظزر ميرسزدكه در 

تا ظهزور  حكومت اسالمي تبعيت كردن از هر فقيهي جايز نيست. بعبارت دي ر براساس سيستم حكومتي ما

حضرت )عج( تنها نظر فقهائي قابل اجرا است كه مورد تأييد  سلسله حكزومتي مزان در رابطزه بزا شزوراي 

ن هبان  باشد. ممكن است  بفرمائيد  كه امكان دارد كه عالوه بر شش  فقيه شزورا ي ن هبزان  فقهزائي نيزز 

مي گذارند موافق نباشزد. در ايزن مزورد  باشند كه با نظر اين آقايان و با قانون كه حتي به اضطرارش تأييد 

اشكالي بنظر نميرسد، زيرا امكان دارد فقيهي  باشد كه ولي نبوده و با نظر ولي فقيزه موافزق نباشزد. امزا تزا 

زمانيكه  واليت ندارد نمي تواند متكفل امري از امور اجرائي  باشد و نظري هم كزه مزي دهزد الزم االجزرا 

 نييست. 



ست كه ما فكر كنيم هر كسي كه نظر تخصصي داد اين نظر مورد قبول فقيه قرار مي گيرد. بنابراين اينطور ني

من باب مثال اليحه دولتي كردن بازرگاني خارجي راعرض مي كنم. با اينكزه يكزدوره  و انزدي از مجلزس 

تخصصين گذشت و تعادي از اعضاء شوراي ن هبان نيز تغيير كردند معهذا نظر متخصصين تأييد  نشد.البته م

در متن اليحه ذكري از اضطرار نكرده بودند ولي شفاهاً آنرا براز مي نمودند. لذا مي خزواهم ايزن نتيجزه را 

ب يرم كه فقه با همان عقلي كه به كمك آن حكم خدا رااز قرآن، سنت واجمزا  اسزتنباط مزي كننزد مزوارد 

اضطرار  ارائه كرد به صرف گفزتن آن تخصصي را نيز  تجزيه و تحليل مي نمايند و اگر متخصصي دليلي بر 

متخصص قبول نمي كنند . حال ممكن است بفرمائيد آيا فقها براساس قال ا...  و قال رسول ا...  مضافاً اينكه 

اين عقل، عقلي است كه قاعدتاً  پرورش يافته ترا از عقل آن متخصص است كه بنحوي تئوريهاي شرق ويا 

 است.  غرب زمينه فكري او را تشكيل داده

سئوالي كه مطرح شده اين است كه  چه كنيم تا اين مشكل حل شود؟  بعنوان مقدمه در پاسخ ميفرمائيد كزه 

بايد اين مسئله تحليل شود كه ما متخصصين چه كنيم و آقايان فقها چه كنند؟ بنظر من براي نسل ما و نسلي 

ه  آشنائي اين ونه متخصصين با اسالم مهيزا كه اكنون وارد دانش اه شده است بايد سعي بر اين باشد كه زمين

شود. وليكن رأي  نهائي را بعهده فقها ب ذاريم. همان ونه كه حضرت امام در كتاب واليت فقيه مي فرمايند 

يا حاكم فقيه است كه در آن صورت حكم او در رابطه با فقه ميباشد. و يا اينكه حاكم صالح است كه در آن 

غير از حكم خدا باشد از فقيه كمك گرفته وآن ونه حكم مي كند كه فقيه  صورت چون نمي خواهد حكمي

فرموده است. بنابراين اگر قرار بر اين باشد كه در حكومت اسالمي متخصصين  جاهل بر اسالم، حزاكم بزر 

 امور مسلمين  باشند نق  غرض دراصل حكومت اسالمي شده است. 

بال آن  باشيم اين است كه  در امور اقتصادي  بايد از متفقهين به نظر من آن چيزي كه بايد در بلند مدت بدن

اقتصادي استفاده شود، نه اينكه متخصص اقتصادي ما بدون اطال  از اسالم، مزدلهاي كينزز وغيزره را بطزور 



كامل بداند وبا يك سيري استدالالت هم خودش را قانع كند و فكر كند كه به شكلي بتواند فقيه را هم قانع 

الحمدا...  تا حاال كه اينطور نبوده و حداقل در قوانيني كه كم و بيش با مشكالتي مواجه شد و فقهزاء  نمايد.

شوراي ن هبان نظر داده اند مي بينيم كه در واقع امر اين ونه نبوده است. ممكن است بفرمائيد در مورد زمين 

د بازرگاني خارجي نظر ندارند و نظر مسئله را حل نكردند  و كشاوري  با مشكالت زياد روبرو شد، در مور

متخصصين را نيز قبول نكردند و  واردات گندم وغيره چندين برابر دوره قبل از انقالب  شد. در پاسخ  مزي 

گويم كه درست است، اما برگرديم به آن قسمت دي ر، در مورد قضاء هزم همزين حزرف را مزي توانسزتيم 

همه بجز قاضي كه درجه اي از اجتهاد را برايش قبول داريم، همزه  بزنيم. مثالً ب وييم بازپرس  و دادستان و

متخصصيني هستند كه مبناي نظرات حقوقي آنها  مثالً متخذ از حقوق رومزي هاسزت ياحقوقزداني  كزه در 

ان لستان يا ايتاليا درس خوانده  سعي مي كند قاضي اسالمي  را براساس نظر خود بر امزر خاصزي مجزاب 

همان ونه  كه فعالً در امر قضا  تاحدي همه افراد از اسالم و از قضاء اسالم اطال  دارنزد در  نمايد. بنابراين 

 اقتصاد به همين شكل باشد. 

ماحصل بحث بنده اين است كه فكر مي كنم عقل  فقيه، عقلي نيست كه توسط هر مكتبي به اشزتباه افتزد و 

قبزول نمزي نماينزد همزين نكتزه باشزد. امزااگر شايد سخت گيريهائي كه مي كنند و هر امري را باضزطرار 

مشكالت ادامه پيدا مي كند براي اين استكه اگر ريشه اي  از ريشه هزاي اسزالمي را پيزدا كنزيم  چزه بسزا 

اضطرار بعد از دو يا سه سال از بين برود و احكام اوليه قابل اجراء باشد. بنابراين بهتر اين است كه يكزي از 

يت اسيت يعني دانش اه  بدنبال آن باشد كه  اسالم را بشناسد. البته نزه بزه شزكل ابزارهائي كه در دست وال

فعلي آن كه مقدمتاً جهان بيني و جامعه شناسي از ديدگاه اسزالم را تزدريس مزي كننزد و سزسس اقتصزاد از 

است.  ديدگاه اسالم را بعنوان مقدمه درس گفته و بقيه محتوي مطالبي باشد كه از اقتصاد غرب ترجمه شده

لذا نبايد دنبال اين باشيم كه متخصصيني را خودمان با دست خودمان تربيت كنيم كه چزون اسزالم را نمزي 



دانند بعداً نتوانند  مشكالت را با فقهاء حل كنند. از طرف دي ر بنظر من فقهاي فعلي ما نيز بعلت مشكالتي 

تبحزر شزوند. ولزي از ايزن بزه بعزد فقهزاي كه تا بحال بوده است نمي توانند در زمينه هاي علوم امروزي م

نسلهاي  بعدي ما بايد دست اندركار مطالعات اقتصادي هم باشند. اگر اشتباه نكنم از امام جعفر صادق عليه 

السالم است كه مي فرمايد كسي كه فقه نمي داند در تجارت مبتال به حرام مي شود. اين حديث نشزان مزي 

اگر ذهن يك فرد را مشغول به حرام نكنيم. مثالً ربزا را از اول متبزادر  بزه  دهد كه بايد اسالم را يادب يريم.

ذهن او ننمائيم. در آن صورت به جائي نخواهيم رسيد كه تئوريهاي  كينزز وغيزر كينزز  را بزه او درس داده 

بجزز باشيم و بعد از او بخواهيم كه راهي براي حل مشكالت اقتصادي ما ارائه  كند، او در جواب، پاسزخي 

همان جوبهاي غير اسالمي نمي تواند ارائه دهد. مسلماً چنين متخصصي اگر نظر خود را خدمت فقيه ارائزه 

دهد جوابي بجز عدم انطباق با شر  نخواهد شنيد. در آن صورت در واقع ما مقر هستيم كه ذهن آماده  ايزن 

ه اقتصادي براي كشور اسزالمي بايزد فرد را پرورش اسالمي نداده ايم. بحث نهائي در اين است كه هر برنام

براساس ضوابط اسالمي باشد و اگر به همان داليلي كه قبالً گفته شد فعالً فقهزا ومتخصصزين نمزي تواننزد 

فاصله موجود مابين اطالعات يكدي ر را به تنهائي پر كنند به نظر من در بلند مدت فقهزا هسزتند كزه بايزد 

درست مثل اين است كه ب وييم آيا فقها هستند كزه بايزد سيسزتم  برنامه دهندگان حكومت اسالمي باشند. 

قضائي مملكت را بعد از اين اداره كنند؟ مشخص است كه بايد آنها باشند. فقها كه مي گويم دي ر آن موقع 

تعداد معدودي نخواهند بود. چه اشكال دارد كه رئيس كل  بانك مركزي ما ضزمن اينكزه اطالعزات بسزيار 

مكاتب مختلك دارد در مورد فقه اسالم نيز اطالعزات كامزل داشزته باشزد كزه اگزر وارد  صحيحي در مورد

صندوق بين المللي پول شديم او بداند كه حكمش  چيست؟  بنابراين در جواب  اين سئوال كه آيزا آقايزان 

جام دهند بزدين فقها بايد برنامه عمراني بنويسند يا خير عرض مي كنم كه اگر فعالً نمي توانند اين كار را ان

جهت است كه هيچ وقت دست اندركار امور اقتصادي در اين سطح گسترده نبوده اند. ولي در بلنزد مزدت 

 توقعي غير از اين نيست. )والسالم ( 



من برداشتي كه از فرمايشات برادر دكتر درخشان دراين جلسه كردم   -برادر داوري: بسم ا... الرحمن الرحيم

ه صحبت شد اين است كه منظور فقه و فقاهتي است كه امام بارها مطرح فرمودنزد  راجع به قضيه فقاهت ك

يعني همان فقه سنتي و فقه جواهري در واقع بايد توجه داشت كه كل فقاهت در جلسه منظور بود نه اينكزه 

مطرح بشود  كدا فقيه نظرش در يك حكمي چه نحوه است و در حكم دي ر نحوه دي زر. در كزل فقاهزت 

تأكيد به نحوه اجرائي  دقيقاً به سبك  سنتي و قديمي دارند و چندين بزار ايزن را مطزرح فرمودنزد كزه امام 

 برنامه هائي كه از زمان مرحوم شيخ انصاري رحمه ا... عليه بلكه جلوتر  تا بحال مانده بايد ادامه يابد. 

مزثالً  الكزل تركيبزاتش  بنابراين فقيه كارهاي تخصصي را بعهده متخصص مي گذارد. در موضزو  شناسزي

چ ونه است گاهي طور  متخصص موضو  را مطرح مي فرمايد كه فقيه حكم به طهارت  مي كند ولي يك 

 متخصص دي ر ممكن است طوري مطرح كند كه يك فقيه دي ر يا همان فقيه حكم به نجاست بنمايد. 

ا  ، نو  برخورد فرق مي كند. بنزابراين در امور اقتصادي هم همينطور،  غربي يا شرقي ، منافع فرد ، يا اجتم

تشخيص موضوعي موضوعات  هميشه با متخصص بوده و مي باشد و فقيه دخالت مستقيم نمي كرده است. 

اينجاست  كه مسئله اضطرار را يك متخصص مي تواند در رشته خودش درواقع با از بين بردن كم كاري در 

كند يا اينكه ب ويد كه نه خير جناب فقيه اين موضو  بغيزر   ابدا  احتماالت و رسيدن به راه حل واقعي حل

از راه حل غربي يا شرقي راه دي ري  ندارد در اين حالت فقيه مجبور به حكم اضطرار مي شود زيزرا اصزل 

مسئله را مخالك احكام مي داند. پس فقهائ نظر متخصصين را صائب مي دانند. اينجانزب برداشزتي كزه از 

بود كه منظور از فقاهت كل فقاهت است يعني آن مسيري كه فقيه بعد از غيبت امام عصر جلسه داشتم اين  

روحي لتراب مقدمه الفداء تا بحال  دنبار كرده نه اينكه كدام يك از فقها چه نظزري دارنزد و فقهزاي دي زر 

مطزرح چه؟  راجع به مسئله دي ري كه مطرح شد عرض مي كنم كه امام ششم فقه تجارت را بزراي تجزار 

 نفرمودند بلكه مسائل راجع به تجارت را كه فقيه استنباط  كرده است منظور داشتند. 



در مورد صحبت برادرمان آقاي غنيمي فرد به نظر ميرسد كه   -برادر دكتر مجتهد : بسم ا... الرحمن الرحيم 

مي باشد مسزأله قابزل اگر قرار بر اين باشد كه فرمايش ايشان بعنوان حركت حديدي در زمينه تفكرات اسال

بحث و تأمل است. اما تا بحال مسأله اي  كه در جلسات مطرح شده ايزن اسزت كزه فقيزه و معيارهزاي او 

درنظام فقاهت ابعاد وسيع و خاص خود را دارد. يك فقيه به نظر ميرسد كه امكزان نداشزته باشزد در همزه 

عات كافي بدست آورد. بطزوري كزه زمينه هاي تخصصي موضع شناسي هاي اجتماعي اقتصادي وغيره اطال

در همه زمينه ها بتواند خودش هم به عنوان متخصص و هم به عنوان فقيه ابراز نظر وعقيده كند. تا آنجا كه 

من اطال    دارم و از روايات و احاديث بر مي آيد اين است كه همواره فقها در مسائل تخصصزي موضزو  

د. حتي در صدر اسالم نيز در جنگ خندق و دفا  از مدينزه شناسي از متخصصين نظر مشورتي مي خواستن

 نظر مشورتي سلمان فارسي مطرح مي شود. 

البته بحث برادرمان آقاي دكتر درخشان نيز اين نبود كه راجع بزه متخصصزين  غيزر مسزلمان وغيزر متعهزد 

شورت فقيه قرار صحبت شود. بلكه بحث روي افرادي است كه متعهد هستند و مسلمان  كه معموالً مورد م

مي گيرند. حال سئوالي كه در جلسات گذشته مطرح شد اين است كه آيااين امكان وجود دارد  كزه همزين 

متخصصين مسلمان و متعهد كه مورد مشورت آقايان فقها قرار گرفته اند. احكام ا.. را در چهارچوب همزان 

ه اند برده وبا آن تئوريهاي تطبيق دهند ويزا كليات وتئوريهاي  اقتصادي كه مثالً از غرب و يا شرق اخذ كرد

بالعكس آن تئوريها را براساس احكام خدا تفسير و تعبير كنند؟  ويا اينكه اصالً  ايزن مسزأله  امكزان وقزو  

ندارد و بايد آنرا كنار گذاشت؟ البته اگر احتمال وقو  اين امكان وجزود داشزته باشزد در آن صزورت بايزد 

تئوريهي دي ر و نحوه برخورد دي ري شناخت. قرار بر اين شده بود كه ما بدنبال موضوعات اقتصادي را با 

تحليل مسائل اقتصادي اسالم برويم و به نحوي  آن مسائل  را بر مبناي اسزالم بزود كزه مزا بزدنبال تحليزل 

ئل مسائل اقتصادي اسالم برويم و به نحوي آن مسائل  را برمبناي اسزالم بزود كزه مزا بزدنبال تحليزل مسزا



اقتصادي  اسالم برويم و به نحوي آن مسائل برا بر مبناي اسالم بررسي كنيم. هزر كزدام از مزا هزم در يزك 

موضو  اقتصادي اجماالً اطالعاتي داريم و اگر فقيه هم بخواهد به سطح اطالعات  تخصصي در رشته هزاي 

ايد بيشتر از بيست سزال مختلك اقتصادي برسد چندين سال وقت مي خواهد در حاليكه خود فقيه حدود ش

بايد مطالعه كند تا به مرحله  استنباط احكام الهي برسد. لذا به نظر ميرسد كه در واقع دو زمينه فكري وجود 

دارد: اوالً نكته برادرمان  آقاي غنيمي  فرد كه ميفرمايند ما بايد فقيه متخصص داشته باشيم و ثانياً نكته آقاي 

بايد فقيه متخصص داشته باشيم و ثانياً نكتزه آقزاي دكتزر درخشزان كزه مزي   دكتر درخشان كه ميفرمايند ما

فرمايند بايد موضو  شناسي اقتصادي توسط متخصصين و براساس احكام الهزي باشزد و آقايزان فقهزا نيزز 

 متكفل استنباط  احكام الهي باشن. بنابراين بايد در جوانب و لوازم هر كدام از ا ين دو نحوه برخورد تأمل و

 دقت نمود. 

برادر دكتر درخشان فرمودنزد كزه شزرايط اجتمزاعي بزر نحزوه  –برادر يزدان پناه : بسم ا... الرحمن الرحيم 

استنباط احكام الهي توسط فقيه اثر نمي گذارد چرا كه كتاب و سنت بعنوان دو منبع استنباط حكم ثابت انزد 

ر صدر در اقتصاد دانان  چهار مزورد را ذكزر مزي و شرايط متغير . همانطور كه اطال  داريد شهيد محمد باق

 نمايد كه فقيه را در استنباط احكام گمراهي مي كشاند. عناوين اين چهار مورد  عبارتند از : 

 توجيه واقعيت  -1

 گنجانيدن نص در ضمن چهارچوب ويژه  -2

 انتزا  دليل شرعي از شرايط و مقتضيات  و  -3

 موضع گيري با داشتن ارتكازات ذهني در برابر نص.  -4

 



حال  اين سئوال مطرح مي  شود كه مدل استنباط احاكم كه توسط فقيه بكار گرفته مي شود چيسزت؟  آيزا 

آن مدل هم از همان دو منبع منشاء مي گيرد و يا منبع دي ري مانند عقل وجود دارد كه مورد استفاده آقايان 

ضمانت آن را دارد كه اشتباه خودش را نشان دهد يا نه؟ و خالصه همان مشكلي كزه  فقهاست؟ آيا آن مدل

متخصصين در راه شناخت موضوعات عيني و جزئي دارند و مسئول هستند تزا آن موضزوعات را شناسزائي 

 نموده براي صدور حكم تقديم فقيه نمايند آيا آقايان  فقها هم با چنين مسأله اي مواجه هستند ياخير؟ 

رادر دكتر درخشان: نكته اي كه برادرمان جناب آقاي غنيمي فرد مي فرمايند اين است كه فقهزا در مسزائل ب

اقتصادي نيز متخصص بشوند و انشاا...  روزي برسد كه مثالً رئيس و همه كارشناسان سازمان برنامزه فقيزه 

شد؟ و جناب آقاي يزدان پنزاه  باشند. آقاي دكتر مجتهد  نيز مي فرايند آن وقت تكليك دانش اه چه خواهد

نيز مي فرمايند  اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه خود فقها هم اشتباه كنند در آن صورت چه مي شود؟  

بنابراين فكر مي كنيم كه شايد مسأله ورود  به بحث اقتصاد اسالمي يا تنظيم امور مسلمين به هيچ جا نرسد 

شاره فرمودند روشن بشود. زيرا درير اين  صورت اين قضاا بزه نحزوه  اي  اال اينكه اين مسائلي كه برادران ا

مختلك درخالل مقاطع مختلك بحث هاي آينده منعكس خواهد شد. بعبارت دي ر مي توان در ايزن مقطزع 

از مطالعات از اين بحث گذشت اما  وقتي  به بحث اعتبارات و يا برنامه ريززي رسزيديم در آن جزا همزين 

اس دي ري متظاهر مي شود. مثالً درامر برنامه ريزي مي گوييم جامعه بايد به چه سمتي حركزت مسأله در لب

كند؟ اگر ب وييم جهت حركت را فقيه مشخص كند در آن صورت مي گويند نكند فقيه اشتباه كزرده باشزد. 

كزه اگر ب وييم  كه جهت حركت جامعه را متخصصين مشخص مي كنند  خواهند گفت قرار بر اين اسزت 

متخصصين نباشيند و همه فقيه شوند. اگر ب وييم اصالً نظر آقايان فقها در تعيين هدف برنامه ريزي حجزت 

نيست در آن صورت مي گويند پس نظر فقها چه خواهد شد؟ لذا مالحظه مي شود كه اين مسأله  در خالل 

 خواهد شد. بحث هاي ما در همه مقاطع تحليل تنظيم امور مسلمين به طور مختلك متظاهر 



البته قرار ما بر اين بود كه در اين جلسه بحث مسأله موضع آقايان فقها درقبال مسائل تخصصي روشن شود 

تا بدين ترتيب بتوانيم در جلسه آينده بحث تئوري هاي اقتصادي را مطرح كنيم، يعنزي وارد تحليزل حزوزه 

تخصصزين را قابزل تأمزل بيشزتري مزي تخصص شويم. اما به نظر ميرسد كه برادران بررسي موضع فقها وم

دانند. يعني باالخره بايد اين مسأله  تبيين شود كه نهايتاً آيا دانش اه مي خواهد حوزه شزود يزا حزوزه بايزد 

دانش اه گردد؟ در حقيقت  مسأله بسيار حساس است. بدين ترتيب كه مثالً اگر حضرت آيزت ا...  العظمزي 

عمراني بنويسند من خدمتشان شرفياب مي شوم و جسارتاً عرض مي  آقاي منتظري بخواهند برنامه پنجساله

كنم كه آيا در موضع فقيه اين برنامه پنجساله  را نوشته ان يا در موضع متخصص؟ اگر فرمودنزد در موضزع 

فقيه در آن صورت عرض مي كنم كه آنچه ما  از نظام فقهات مي دانيم اين است كه فقيه براساس كتزاب و 

منطق اصوليين به استنباط احكام الهي ميرسد و البته اين خود يك مسأله تخصصي اسزت و سنت وبه كمك 

در انحصار فقها، اما موضوعاً  غير از مسأله برنامه ريزي هاي اقتصادي مي باشد. اگر ايشان بفرماينزد كزه در 

ا در ايزن موضع يك متخصص اقتصادي برنامه پنجساله  را نوشته اند آن وقت عرض مي كنم كه مزدل شزم

برنامه ريزي چيست؟  اگر مدل كينز است يعني يك مدل اقتصاد غربي است، كه در آن صزورت ايزن مزدل 

براساس تئوريهايي استوار است كه مبناي آن تئوريها نقي  همان احكام  الهي است كه شما در بعد فقاهزت 

وار است كه مبنائاً نقي  احكزام استنباط فرموده ايد، واگر مدل ماركس است كه آنهم براساس تئوريهاي است

 ا... مي باشد. 

ممكن است ايشان بفرمايند كه مدل من نه كينز است  ونه مزاركس بلكزه مزدلي اسزت براسزاس تئوريهزاي 

خاص استوار باشد، و تجزيه و تحليل و تنظيم و ارائه چنين تئوريهزايي را موضزو  بحزث دانشزكده هزاي 

 ر خدمت ايشان جسارتاً  عرض خزواهم كزرد كزه آقايزان  فقهزا در اسالمي اقتصاد مي دانيم. به عبارت دي



موضع  استنباط احكام الهي باشند و ارائه تئوريها و ساختن مزدلهاي اقتصزادي براسزاس احكزام الهزي كزه 

 موضوعاً غير از مكانيسم استنباط احكام ا... است را برعهده دانش اهها ب ذارند. 

ان پناه نيز در همان  جا دوباره مطرح مي  شزود كزه احكزام ا...  چ ونزه البته نكته برادرمان جناب آقاي يزد

استنباط مي گردد؟ آيا مكانيسم چنين استنباطي غير از مكانيسم مدل هاي اقتصادي ا ست؟ در پاسخ عزرض 

مي كنم كه منطق فقهاي شيعه منطق اصوليين است و منطقي است عقلي كه مي خواهد كلمات مبارك وحي 

ك و ربط با يكدي ر مالحظه كرده داللت آنها را بصورت احاكم الهزي متعزين نمايزد. البتزه بزه را در اصطكا

اعتبار اين كه منطق اصوليين منطقي است عقلي لذا مي تواند موضو  تأمل  متفكرين  قزرار گيزرد. بعبزارت 

تعبزد بزود. دي ر همه چيز قابل بحث و فحص است اال كلمات مبارك  وحي كه بايزد درمقابزل آن صزرفاً م

وظفه اصلي حوزه فقاهت هم يافتن داللت كلمات وحي است، يعني جعل احكام ا... نييست بلكزه اسزتنباط 

آن است، مثالً اين كلمه كه در قول معصوم امر است آيا داللت بر وجوب مي كند يا استحباب  آن كلمه كزه 

بزارك وحزي مجعزل باشزد حزال نهي است آيا داللت بر حرمت دارد يا كراهت؟ گاه ممكن است كلمات م

سئوال اين است كه چ ونه بايد تبيين شود؟ خالصه اينكه بحث الفاظ در قلمرو وسيعي مطزرح مزي شزود. 

بحث حجت ، بحث مالزمات عقليه، و بسياري از موضوعات دي ري كه صرفاً عقلي هستند  همه در علزم ا 

كشك داللت وحي است نه جعل احكام  صول مووضع بحث فقها قرار مي گيرد، اما همواره عقل در خدمت

 ا...   . 

حال ممكن است اشكال كنند كه بهر حالت هنوز باين  سئوال پاسخ داده نشده كه آيا آقايان فقها هم ممكن  

است اشتباه كنند؟ يعني با اينكه منطق اصوليين منطقي است عقلي اما آيا امكان اشتباه در استنباط احكزام ا... 

عرض مي كنيم كه بقول آقاي مطهري رضوان ا...  تعالي عليه منطزق اصزوليين يكزي از   وجود دارد ياخير؟

اساسي ترين كارهاي فكري است كه مسلمين  كرده اند زيرا در خالل هزار سال نه تنها نق   نشده اسزت، 



بلكه مرتب در مسير  اجمال به تبيين كاملتر شده است. قهراً كاوش هاي فكزري صزاحب معزالم ، صزاحب 

قوانين صاحب فصول، صاحب رسائل و يا صاحب كفايه، خالصه همه حركت در يك پروسه از اجمزال بزه 

 تبيين در جهت تحليل قضاياي عقلي  منطقي است كه مي خواهد متكفل استنباط احكام ا...  باشد. 

و لذاست  شكي نيست كه كاربرد چنين منطقي امكان وقو  اشتباه  در استنباط حكم خدا رمي نيمم مي كند.

كه آقايان فقها در آخرين مراحل استدالل عقي خود در نيل به استنباط احكام  ا... مي گوينزد كزه مزا غايزت 

كوشش عقلي خودرا كرديم. هر گونه ابدا  احتمالي را لحاظ نموديم و خالصه استفراغ وسيع دراعال درجزه 

 ممكنه واقع شد تا حكم خدا استنباط گردد. 

دانش اهي در مقابل مجموعه اي  از احكام الهي قرار مزي گيرنزد كزه براسزاس منطزق بنابراين  متخصصين 

اصوليين در نهايت دقت هاي عقلي و براساس كتاب و سنت حاصل شده و همه بحث در ايزن اسزتكه ايزن 

احكام مربوط به موضوعات كلي هستند و وظيفه متخصصين انطباق مصاديق جزئيه درعينيت بر موضوعات 

حكم كلي است، وعرض بنده اين است كه چنين انطباقي  نيازمند شزناخت صزحيح از مصزاديق كلي متعلق 

مي باشد، يعني ما درتنظيم امور مسلمين محتاج مدلي هستيم كه بتواند  احكام الهي را در جاعه جاري سازد. 

حث اصلي اما اين مدل قهراً براساس تئوري خاصي است و آن تئوري بر مبناي خاصي طراحي  شدهاست، ب

ما اين است كه اگر مبناي تئوري هاي غرب و شرق نقي  احكام ا.. باشد در آن صورت مدل هائي كزه بزر 

آن اساس تنظيم شده اند دي ر جائي در تنظيم امور مسلمين نخواهند داشت. نكتزه دوم مزا ايزن اسزت كزه 

ت كزه غيزر از شناخت موضوعات تخصصي پيچيده و تنظيم مدل هاي  اقتصزادي تيزك كزاوش عقلزي اسز

مكانيسم استنباط احكام ا.. يعني نظام فقاهتي مي باشد. و عرض بنده اين است كه دانش اه بايد متكفزل امزر 

شناخت مصاديق اقتصادي براساس احكام ا... باشد، در حاليكه  حوزه هاي علميزه متكفزل اسزتنباط احكزام 



ن بيشتر مسأله را متوقك بر تحليل عميق تر الهي براساس كتاب وسنت هستند. علي اي حال اگر برادران تبيي

 حوزه فقاهت و منطق اصوليين مي دانند بحث جلسه آينده ما مي  تواند بررسي همين موضو  باشد. 

 

 

 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته 



 فصل چهارم : فقاهت و منطق اصوليين  مبحث احكام اقتصادي 

 (1363آبان  28)

بحث اصلي ما دراين است كه آيا مي توان امور اقتصزادي  –سم ا... الرحمن الرحيم ب –برادر دكتر درخشان 

مسلمين را توسط تئوريهاي غرب و شرق تنظيم نمود؟ در هر جلسه از مطالعات اين گروه وجهزي ازوجزوه 

متعدده اين مسئله بررسي خواهد شد. مطالعات ما از درك اين معنا آغاز شزد كزه مزا داراي يزك حكومزت 

مي هستيم. و لذا توجه به مفهوم كلمه اسالمي حائز اهميت  فراوان ميباشد. بعبارت دي ر تحليزل مزا از اسال

مسئله تنظيم امور مسلمين متوقك به شناخت قلمرو خاصي است كه كلمه اسالمي  داللت بزر آن دارد، ومزا 

ته نيز شديم كه هزر چنزد در مباحث خود ازاين قلمرو  تحت عنوان حوزه فقاهت نام برديم و متذكر اين نك

تنظيم امور اقتصادي مسلمين يك امر تخصصي است اما اگر باالستقالل از حوزه فقهات صورت گيرد دي ر 

وجه افتراقي  بين نحوه تنظيم اقتصاد مسلمين با نحوه تنظيم اقتصاد كفار متصور نخواهد بزود. تنظزيم ا مزور 

وهر مدل نيز براساس تئوري  خاصزي شزكل گرفتزه  اقتصادي در هر نظامي قهراً مستلزم مدل خاصي است

است و هر تئوري نيز قاعدتاً مبنائي دارد. صرفاً به كمك چنين تئوريها ومدلهائي است كه مصاديق اصزتادي 

در هر نظامي شناسائي ميشود. يعني شناخت مصاديق  و در  ربط قرار دادن اطالعات بزالمره توسزط چنزين 

ر واقع مالحظه اجزاء يك كيفيت خاص يعني شناخت يك مصداق اقتصادي تئوريهايي صورت مي گيرد .  د

مستلزم در ربط قرار دادن اجزا آن موضو  و يا مصداق خارجي است، اما همه بحث ما دراين است كزه اوالً 

اين موضو  و يا مصداق خارجي چ ونه به اجزا خاصي تقسيم شده يعني چرا  به اين نحزوه خزاص جززء 

به نحوه دي ر، و ثانياً  علي فرض پذيرش نحوه  خاصي از تجزيزه موضزو ، سزئوالي كزه  جزء گرديده و نه

مطرح مي شود.  اين است كه چرا اين اجزاء در چنين ربط خاصي ودر چنين تركيبزي مالحظزه شزده انزد؟ 



مسلماً  اگر ما براي شناخت يك موضو  آنرا به اجزاء خاص تجزيه كنزيم و سزسس آن اجززاء را بزا منطزق 

 صي در كنار يكدي ر قرار دهيم قهراً نتيجه خاصي را اخذ خواهيم نمود. خا

همه كار دانش اه يعني حوزه تخصص در واقع تحصيل همين شناخت از طريق تجزيه آن موضو  و سزسس 

در ربط مالحظه كردن اجزاء آن از يكطرف و مالحظه كيفيت  ربط آن مصداق با ساير مصاديق از دي زر ، و 

نتيجه خاصي است كه در حقيقت چيزي جز استنتاج راجع به شناخت آن مصداق خزارجي  سسس رسيدن به

نيست. بعد ز اين مرحله  است كه متخصصين دانش اهي و مسلمان ما كوشش مي كنند كه به تبزع شزناختي 

كه از اين مصداق حاصل شده است آنرا تحت يك موضو   كلي متعلق حكزم كلزي ببرنزد وبزدين ترتيزب 

نسبت به آن موضو  جزئي يعني نسبت به آن مصداق خارجي را تمام كنند. در مباحث گذشته موضع گيري 

نتيجه گرفتيم كه اين دو حوزه يعني حوزه تخصص وحوزه فقاهت دو قلمرو متفاوت هستند كه عدم پيونزد  

 مبنائي اين دو حوزه منجر به تعارض ثمرات اين دو حوزه خواهد شد. 

ه اشاره كرديم كه اگر هدف درتنظيم امور مسلمين اجراي احزاكم ا... باشزد ايزن در جلسه گذشته به اين نكت

امر خود متوقك بر صحت ا نطباق است، يعني صحت منطبق كردن مصاديق جزئيه بر موضوعات كلزي كزه 

نسبت به آن موضوعات كلي حكم الهي در دسترس است. بنابراين اجراي احكام ا... خود نزوط بزر صزحت 

شرط الزم براي صزحت انطبزاق چيززي جزز شزناخت صزحيح مصزاديق اقتصزادي نيسزت. انطباق است و 

همان ونه كه بحث شد صحت شناخت مصاديق  مستلزم صحت مدلي است كه به اعتبار آن مصاديق مزورد 

نظر شناسائي مي شود وهمه بحث ما در اين است كه ارائه مدل وا ل و جهت شناخت مصزاديق نيزازمن بزه 

كه تدوين وارائه آن تئوريها موضو  كار دانش اهها  مي باشزد.  سزئوالي كزه مطزرح  تئوريهاي خاصي است

كرديم اين است كه دانش اهها با چه تئوريهائي مي خواهند مصاديق را بشناسند و آنها را  تحت موضوعات 

 كلي متعلق حكم كلي ببرند؟ 



نباط  احكام الهي يعني فقاهت دو مضافاً اين مسئله مطرح شدكه حوزه تخصص  يعني دانش اه و حوزه  است

قلمرو  متفاوت هستند و پيوند اين دو حوزه مستلزم پيوند مبنائي نحوه تجزيه و تحليزل مسزائل در ايزن دو 

حوزه است. بعبارت دي ر نحوه  اي كه در سازمان برنامه و بانك مركزي برنامه پنج ساله مراني مي نويسزند 

احاكم خدا را استنباط مي كنند. سئوال كرديم كه ثمره حزوزه تخصزص غير از نحوه اي است كه آقايان فقها 

در چه  چيزي متبلور مي شود؟ يعني  ماحصل  دانش اهها چيست؟ در پاسخ به اين سئوال اين به اين نتيجه 

رسيديم كه باالخص در علوم انساني به سهولت  مي توان مالحظه كردكه منتجه تئوريهاي علوم انسزاني در 

تنظيم خاصي است كه مي خواهد روابط مسلمين را شكل بدهد. مثالً مي گويند براي رسيدن بزه  واقع نحوه

رشد اقتصادي شركتهاي تجاري بايد به اين شكل رشد كنند  و بدين شكل تأسيس  و گسترش يابند، بانزك 

ي ر مركزي اعتبارات را به اين شكل تخصيص دهد واحدهاي صنعتي با كشاورزي به نحوه خاصي در يكزد

ادغام شده و بصورت مجتمع هاي توليدي رشد نمايند و قس علي ذالك اما مي دانيم كه هزر نحزوه تنظزيم 

خاص در مسائل اقتصادي مستلزم اين است كه روابط انساني  هماهنگ با آن متحول شود. بنابراين يكزي از 

خود داللزت بزر نحزوه ثمراتحوزه  تخصص يعني دانش اهها  شناخت مصاديق براساس تئوريهايي است كه 

 روابط انساني خاص مي كند. 

حال به حوزه فقاهت يعي قسمت اسالمي تنظيم اموراقتصادي بر مي گرديم. مالحظه مي كنزيم كزار اصزلي 

فقها در قلمرو اقتصاد نيز ارائه روابط و مناسبات انساني خاص است، اما روابطي كه ادعا مي كنزد رضزايت 

ص و حزوزه فقاهزت  خدا در آن است  و خدا آن ونه مي خواهد. بنابراين مالحظه مي شود كه حوزه تخصز

هر كدام روابط و مناسبات خاصي راتوصيه مي كنند و لذا سوالي كه مطرح شد اين بزود كزه چزه تضزميني 

وجود دارد كه تعارضي بين اينم دو واقع نشود؟ يعني چه تضميني است كه سازمان برنامه طرحي را بنويسد 

سئوال مي كنيم كه ريشزه ايزن تعزارض در و بعدازعبور از سي كانال معذالك در شوراي ن هبان رد نشود؟  



صورت وقو  در كجاست؟ آيا  متخصصين ما مسلمان و يا متعبد به احكام نيستند؟ كه اينطور نيسزت. پزس 

آيا مي توان ريشه اين تعارض را در بعد فكري حل كرد؟ يعني بجاي اينكه از بعد سياسي به آقايزان فقهزاي 

در نظرات خود  تجديزد نظزر كننزد، ويزا اينكزه بزه متخصصزين   شوراي ن هبان فشار بياوريم كه به نحوي

اقتصادي ب وييم طرح با اليحه را به نحوي اسالمي كنند كه آقايان فقها بسذيرند، بيائيم اين تعارض را ريشزه 

 يابي كنيم. 

 ادعاي ما در اين بود كه ريشه اين تعارض به تئوريهايي بر مي گزردد كزه بزر آن اسزاس مزدلهاي اقتصزادي 

ساخته شده اند وبه كمك آن مدلها مصاديق اقتصادي شناسائي مي شوند. نظر به اينكه مبناي اين تئوريهزا را  

غير اسالمي مي دانيم وقو  چنين تعارضي را قهري مي بينيم. البته اين صرفاً ادعائي بود كه هنوز اثبات نشده 

تئوريهاي اقتصادي بررسي  خواهد شد. و  وانشاا...  موضو  بحث ما در آينده است كه  تحت عنوان ماهيت

در آنجا اين مسئله راتحليل خواهيم كرد كه آيا بايد تئوريهاي اقتصادي غرب وشرق را در كليت خود نق  

 كنيم و يا اينكه مي توان اجزاء مناسبي از هريك را انتخاب كرده ور تنظيم امور مسلمين بكار گرفت؟ 

براي رفع اين تعارض راه حل دي ري نيز مطرح شد بدين ترتيب كه بعضزي از بزرادران مزي فرمودنزد اگزر 

آقايان  فقها خودشان متخصص شناخت مصاديق نز بشوند دي ر مسزئلهاي در تنظزيم امزور مسزلمين بزاقي 

هم بشود از  نخواهد مان. در پاسخ به اين نكته را عرض كرديم كه اگر آقاي فقيه متخصص شناخت مصاديق

ايشان جسارتاً سئوال مي كنيم كه آقا تخصص خود را از كجا كسب كرده ايد؟  از دانشز اه تهزران، لنزدن ، 

هاروار، مسكو و يااز فيضيه؟ مي دانيم كه در فيضيه بحث در شناخت مصاديق نيست واگر آقاي فقيه ب ويد 

ه ما هم بدنبال چنين تئوري و مدلي هستيم ه از هيچ كدام از آن دانش اهها ، در آن صورت سئوال مي كنيم ك

بتوان به كمك آن مصاديق را شناخت. بعبارت دي ر سئوال دراين است كه اگر يك فقيه اقتصاد دان هم شد 

آيا ر واقع با عرض معذرت مثل تجاري است كه خياطي هم بلد است؟ پاسخ  به اين سئوال مستلزم تحليزل 



دربعد فقاهت خو چ ونه استنباط احكام ا... مي كنند در آن صورت اسزت  اين مسئله ميباشد كه آقايان فقها

كه مي توان به اين مسئله پاسخ  داد كه اقتصاد شناي آقايان فقها يعني شناخت مصاديق جزئزي موضزوعات 

 كلي اقتصادي  ربطي به مكانيسم استنباط  احكام الهي درحوزه فقاهت دارد ياخير؟

به اين نكته اشاره كنيم كه در اصطالح فقهي موضع يعني كيفيزت هزاي مختلزك شايد مفيد باشد كه مقدمتاً 

آنچه كه امكان بحث و بررسي پيرامون آن وجود دارد و حكم يعني بيان رابطه  ميان انسان و موضو   كه در 

واقع موضع انسان را نسبت به ان موضو  مشخص مي كنند. مثالً شراب يك موضو  است ولي رابطزه ايزن 

با انسان يعني شرب خمر حرام است. حكم آن ميباشد. معموالً استنباط احكام الهي را در دو قلمزرو  موضو 

 عمدهتقسيم كرده اند: 

 اجتهاد ترجيحي و  اجتهاد تخريبي .  -1

 

در اجتهاد ترجيحي  براي تعيين حكم خدا عمدتاً مبنا و اساس را رأي  و نظر شخص قرار مزي دهنزد و در 

جز  نظر آن شخص نيست. روشهاي قياس استحسان و استصالح از جمله روشهاي   نتيجه حكم خدا چيزي

 اجتهاد ترجيحي با تعبد به رأي است. 

البته منظور از قياس در اينجا قياس منطقي نيست بلكه قياس به معناي مصزطلح  فقهزي آن مزراد اسزت كزه 

مشابه است. يعني فرد بزا اتكزاء  عبارت از استنباط احكام جديد از راه تعميم علت يك حكم به موضوعات

بهعقل خود براي حكم خاصي علت يابي مي كند و بعزد بزا اسزتفاده از ايزن علزت، احكزام دي زري بزراي 

موضوعات مشابه بدست مي آورد . البته بحث ما در مورد احزاكم منصزوص العلزه  نيسزت زيزرا بعضزي از 

ر حرام النزه متكزر كزه درخزود حكزم علزت احاكم هستندكه علت حكم نيز در نص وجود دارد. مثالً الخم

حرمت كه همان سكر ميباشد ذكر شده است بنابراين بحث ما صرفاً  در قيزاس مسزتنبط  العلزه  اسزت كزه 



فقهاي شيعه آنرا مردود مي دانند مثالً براساس احكام الهي  مي دانيم كه نماز مسافر شكسته اسزت امزا اگزر 

در آن صورت براي بعضي ازمسافرتهاي امروزي كه شايد مطلقاً  كسي علت اين امر را خست ي مسافر بداند

خست ي نداشته باشد ممكن است براساس قياس مستنبط العله نتيجه گرفت كه در ايزن مواردنبايزد نمزاز را 

 شكسته خواند. 

يكي از روشهاي باطل اجتهاد به رأي استحسان است كه در واقع صرف نيكو ديدن فرد مالك بيان حكم يك 

و  ميباشد. بعنوان مثال مي دانيم كه براساس احاكم الهي تثبيت قيمتها جزايز نيسزت حزال اگزر كسزي موض

استدالل كن كه عدم تثبيت قيمتها همواره موجب اجحاف بر مسلمين شده و قطعاً در همه مزوارد و بعنزوان 

يت قيمتها جايز يك نتيجه كلي موجب ركود اقتصادي ميشود در آن صورت  استحسان نموده ومي گويد تثب

است. بعنوان مثال دي ر م توان خريد و فروش شراب را مطرح كرد كه حكم آن حرمت است، ولزيكن اگزر 

كسي به اعتبار اينكه خريد و فروش شراب موجب تقويت مالي مسزلمين و افززايش درآمزد بودجزه دولزت 

ميبزاش. در اجتهاديزه رأي   است آنرا جايز بداند در آن صورت استحسان كرده است كه در فقه شيعه باطزل

 معموالً روشهاي دي ري چون  استصالح، تأويل  و غيره نيز ذكر مي كنند كه بحث آن نمي پردازيم. 

اجتهاد تخريبي  كه همان تعبد به وحي است اساس فقه شيعه را تشكيل مي دهد و در اين قسمت بزه روش 

دخالت در استخراج احكام الهي  وعدم حجيت  آن اخباريين و اصوليين مي پردازيم اخباريين معتقد به عدم 

شده اند. بنا به عقيده آنها چون عقل ممكن است اشتباه كند بنابراين قرآن را صرفاً بايد راسخان در علم يعني 

معصومين تفسير كنند، و اجما  نيز كه حاصل عقول غير معصومين است حجيزت نزدارد و لزذا نتيجزه مزي 

آن هم بايد بدون دخالت عقل مالك عمل بشود. روش اخباريين از نظر فقهاي گيرند كه فقط سنت است كه 

شيعه كه با روش اصوليين استنباط احكام الهي مي كنند باطل است. حال ذيزالً  روش اصزوليين كزه اسزاس 

 استنباط فقهاي ماست اجماالً تبيين مي شود. 



نزد درهزيچ ا مزري مخصوصزاً در مسزائل براي هر مسلمان تا حجت الهي تمام نشود بنظر نميرسزد كزه بتوا

اقتصادي ، اجتماعي و سياسي تصميمي ب يرد. اجتهاددر روش اصوليين درواقع نها يت كوشش عقلي يعنزي 

به اصطالح، استفراغ وسع در مير كشك احاكم الهي است. منابع استنباط احكام الهي كتاب، سنت اجمزا  و 

الصدور است. اما راجع به اخبار و سنت بايد ايزن مسزئله  عقل ميباشد. در مورد قرآن شكي نيست كه قطعي

تحقيق شود كه آِا خبر و يا حديث كه از پيامبر )ص(  ويا ائمه ) (  رسيده  صحيح است ياخير؟ و لذا اولين 

بحثي كه مطرح مي شود تحقيق دراصل صدور است . بعد از اين مرحله فقيه كوشش مزي كنزد كزه جهزت 

و سسس بحث فقها در باب تحقيق در داللت صدور مي باشد يعني اينكه سخن صدور خبر را تشخيص دهد 

 وحي از اعم ازكتاب و سنت برچه معنائي داللت دارد. 

تحقيق در اصل صدور خبر موضو  علم رجال و درايه  است كه در واقع بوسيله شزواهد  مويزد خبزر و يزا 

دي ر براي اينكه يقين حاصل شود كه سخن از  بوسيله تحقيق در زنجيره  حديث انجام مي پذيرد. به عبارت

ناحيه وحي بوده يا نه فقيه بايد حديث شناس باشد. در علم رجال شخصيتهاي ناقل خبر شناسزائي شزده و 

زنجيره حديث تبيين مي شود. افراد مطرح شده در زنجيره حديث را رجال يعني شخصيتهاي ناقزل حزديث 

صي واجتماعي آنها دقيقاً بررسي مي شزود.  معمزوالً شزرايط مي گويند و در علم رجال شرح زندگي خصو

 قبول روايت از طرف ناقل شش چيز است: 

اسالم ، بلوغ، عقل، عدالت، ضبط و ايمان ، علماي رجال معموالً وقتي مي خواهند فردي را تعديل كنند كزه 

ابط ، ثقزه ، حجزت ، روايت او چقدر ارزش دارد اصطالحات خاصي بكار ميبرند مزثالً عزدل ، امزامي ، ضز

صحيح الحديث ، متقن ، ثبت ، حافظ ، صدوق و بسياري از الفاظ  دي ر كه بدانوسزيله درجزه ارزش ناقزل 

 حديث را مشخص مي كنند. 

 درعلم درايه احاديث دسته بندي مي گردد كه معموالً چهار صورت كلي تقسيم بندي مطرح مي شود: 



م يك تقسيم بندي هاي دي ري نيز دارند. مزثالً خبزر صزحيح  صحيح، حسن، موثق ، ضعك كه البته هر كدا

اعالئي آن است كه روايت آن تماماً شيعه دوازده امامي، عادل و ضابط باشند. و يا خبر صحيح آن است كزه 

روات آن شيعه دوازده امامي وعادل باشند، و ياخبر حسن روايتي است كزه بزين روات آن كزس باشزد كزه 

ده باشد، و يا خبر موثق خبري است كه بين ناقلين آن غير شزيعه اثنزي عشزري هزم تصريح به عدالت او نش

باشدولي تصريح به ثقه بودن آنها شده است. مسائل و دسته بندي هاي دي ري نيز وجود دارد كزه بزه آنهزا 

 نمي پردازيم. 

اسزت.  پبعد ازاينكه اصل صدور خبر از معصوم ) (  قطعي شد مطلب بعدي تحقيق درخصوص جهت خبر

در اين مورد دقت نظرهاي علمي و  تاريخي بر روي علل وعوامل طرح و بيان خبر توسط معصوم صزورت 

مي گيرد. مثالً ا ين مسئله مطالعه مي شود كه خصوصيات مجلس وموضع و موقعي كزه ايزن روايزت در آن 

صوصزيات فزرد عنوان شده است چه بوده ؟ آيا خبر به صورت پاسخ به سئوالي است كه در آن صزورت خ

سئوال كننده و جو حاكم بر مجلس مطالعه مي شود. مضافاً  اين مسأله نز دقيقاً بررسي مي گردد كه آيا حكم 

بر يك اصل كلي گفته شده ويا اين كه برعكس يك موضو  مصداقي و خبري در رابطه با شراط همان زمان 

تفاق افتاده كه معصوم ) (  تقيه كرده اسزت ميباشد. دقت دراين مسائل حائز اهميت بسيار است زيرا بسيار ا

و لذا تحقيق در خصوص زمان صدور خبر، محل آن و خصوصيات افراد حاضر در مجلزس، و مشخصزات 

 سئوال كننده و مسائلي از اين قبيل حائز كمال اهميت ميباشد. 

ور وجهزت حال سئوال بسيار مهمي كه براي فقيه مطرح مي شود اين است كه بعزد از ايزن كزه اصزل صزد

صدور مشخص شد حاال اين خبر داللت بر چه مي كند؟  واين همان بحث اصلي فقاهت اسزت  وموضزو  

علم اصول راتشكيل مي دهد. بنابراين علم اصول ابزار ومنطق استنباط احكام الهي است كه مبتني بر برهزان 

ت كه بتوان حكزم خزدا راعزوض و استدالل مي باشد. الزم به تذكر است كه پويايي اجتهاد به اين معنا نيس



كرد بلكه ددوره بدين معناست كه قواعد علم اصول مي تواند تكامل ياب. حال ذيالً به بررسزي موضزوعات  

 كلي مطروحه  در علم اصول مي پردازيم. 

شرو  به طرح استنباط احكام الهي مستلزم تسلط فقيه بر هيئت كلمات است، يعني فقيه بايد تمام كلمات و 

كه در احاديث بكار رفته از نظر معنا ومفهوم واقعي آن مطالعه كند. بنابراين فقيه بايد ادبيات غزرب را لغاتي 

دقيقاً بداند. بعضي لغات است كه قبل از اسالم بكار رفته و اسالم همان ها را نيزز عينزاً  بيزان كزرده اسزت، 

ست كزه اسزتعمال  آنهزا در يزك اين ونه  واژه ها تحت عنوان حقيقت لغوي بحث مي شوند.بعضي لغات ا

موردخاص ابدا  و ابتكار اسالم است كه معموالض  تحت عنوان حقيقت شرعي بيزان مزي شزوند. تقسزيم 

 بنديهاي دي ري نيز وجود دارد كه بيان مي كنيم. 

اما علم اصول را معموالً به چهار قسمت تقيسم مي كنند. مبحث الفاظ مبحث مالزمات عقليه مبحث حجت 

 اصول عمليه  كه اجماالً بيان مي شوند. و مبحث 

در مبحث الفاظ بحث در تشخيص ظهور  الفاظ از جهت عمومي  يا اطالقي و يا وضزعي آن اسزت ؟؟؟؟؟؟ 

اصالت الظهور ميباشد. در مبحث الفاظ مسائل بسيار متعددي بحث مي شود كه ما صرفاً به ذكزر چزن مثزال 

احي است. يعني اينكه اوامزر شزرعي داللزت بزر چزه معنزايي دارد؟ اكتفا مي كنيم. مثالً بحث از او امر و نو

بعبارت دي ر اگر دركتاب وسنت كلمه اي داللت بر امر كند و قرينه اي هم نباشد كه آن امر به چه معناست 

در آن صورت اين سئوال مطرح مي شود  كه آيا اين امر شار  داللت بر وجوب دارد يا استحباب ؟ آيا ايزن 

بر فوريت دارد يا تراخي/ آيا اين امر داللت بر يك بار انجام دادن آن فرمان دارد يا بيشتر از يكبار امر داللت 

ضروري است؟  حتي اگر معلوم شد كه امر داللت بر وجوب مي كند باز تقسيمات بسيار زيادي مطرح مزي 

 شود، يعني واجب را هم به اقسام متعددي تقسيم كرده اند: 



واجب معلق ومنجر و واجب اصلي و تبعي ، واجب تخييري وتعيني ، واجب عيني  واجب مطلق و مشروط،

و كفائي و غيره همينطور بحث نواحي نيز به همين  صورت مطرح مي شود. يعني آيا  لفظ نهزي داللزت بزر 

 حرمت دارد يا كراهت؟ تقسيم بندي هاي زيادي نيز در اين باب مطرح مي شود كه به آنها نمي پردازيم. 

و  دي ري كه در بحث الفاظ  مطرح مي شود. مسأله مفهزوم و منطزوق اسزت. بعضزي جمزالت يزك موض

منطوق دارد و يك مفهوم، مثالً آيه نباء كه مي فرمايد: ياايهاالذين آمنو ان جائكم  فاسق بنباء  فتبيونزوا ، كزه 

نيد، ولي آيا يك مفهوم منطوق آن به اين معناست كه اگر فاسقي خبري براي شما آورد در مورد آن تحقيق ك

هم دارد كه اگر عادل خبري براي شما آورد دي ر تحقيق الزم نيست؟ مفهوم را به دو قسم تقسيم مي كننزد: 

مفهوم موافقت يعني منطوق و مفهوم به معناي ايجابي و يا سلبي است ومفهوم مخالفت، كه منطوق و مفهوم 

قسمت تقسيم شده است: مفهزوم شزرط ، مفهزوم  مخالك هم هستند. در علم اصول مفهوم مخالك به شش

 الوصك، مفهومالغايه، مفهوم عمده، مفهوم حضر و مفهوم لقب. 

موضو  دي ري كه در بحث الفاظ  مطرح مي شود. مسئله عام و خاص است. مثالً شار  ميفرمايد اطعم كل 

، مزرد و زن  و مسزلمان وغيزر  الفقراء در اين  خبر داللت بر اين مي كند كه تمام فقرا اعم از صزغير وكبيزر

مسلمان را در بر مي گيرد. خاص يعني آن قدي كه عام را محدود  و محصزول مزي كنزد. مزثالً اگزر شزار  

بفرمايد. اطعم الفقيرا المسلم كه اين مسلم تخصيص  براي فقير است. براي فقيه اين مسزأله  حزائز اهميزت 

م عمل كرد يا نزه؟ مطلزب بسزيار مهزم دي زري كزه است كه آيا قبل از فحص از تخصيص مي توان  به عا

معموالً  براي فقها مطرح ميشود اين است كه اگر عامي در قرآن بود آيا خبر واحد مي تواند آن را تخصيص 

بزند؟ منشاء اين سخن در اين است كه كتاب خدا قطعي الصدور است ولي خبر واحد ظنزي الصزدور ، امزا 

بار قطعي ميباش.  نظر فقهاي اصوليين ايزن اسزت كزه اگزر خبزر عزادل داللت كتاب ظني و ليكن داللت اخ



مسعوف به قرائن بود يعني قرينه ائي بههمراه داشت كه مي توانستيم مفهوم خبر را بفهمزيم  در آن صزورت 

 مي توان عموماته قرآني را تخصيص زد. 

د مخزتص  درواقزع مسأله دي ري كه در بحث عام و خاص مطرح مي شود كيفيت عزام اسزت پزس از ورو

سئوال اين است كه اگر عامي مورد تخصيص شود آيا آن عام صرفاً نسبت به آنچزه تخصزيص بزدان توجزه 

نيافته وتحت عنوان عام باقي مانده حقيقت است در همه موارد يزاخير حقيقزت اسزت در برخزي از مزوارد 

مختلفي دارند. همچنين مي تزوان ومجاز است در برخي دي ر؟ البته اصوليين در پاسخ به اين سئوال نظرات 

بهمورد دي ري نيز توجه كرد. مثالً عام پس از توجه تخصص به آن نسبت به آنچه بطور قطع مشمول عنوان 

مختص نيست حجت است يعني بايد به مفاد آن عام عمل كرد يا خير يعني بواسطه ورود تخصيص بكلي از 

وليين عقايد مختلفي مطرح شزده اسزت ولزيكن نظزر حجت بودن ساقط مي گردد؟ در اين مورد نيز بين اص

 مورد قبول بيشتر علماء اين است كه عام نبت بباقي مانده حجت ميباشد. 

موضو  دي ري كه در بحث الفاظ  مطرح مي شود مسأله مجمل و مبين است محصل يعني كالمي كه داللت 

ا ايديهما كه به عقيده بعضي از بزرگان مانند آ واضح نيتس. مثالً خداوند ميفرمايد و السارق و السارقه فاقطعو

سيدمرتضي در لفظ يد اجمال دارد يعني آيا يد بر همه دست گفته ميشزود يزا بزر قسزمتهاي خاصزي ازآن؟ 

همچنين لفظ قطع نيز اجمال دارد يعني آيا قطع به معناي جدا كردن است يا مجروح نمودن؟ يا مثالً خداوند  

لماي شيعه به استناد داللت  حرف با برتبعي  نيز تصريح حديث صزحيح، ميفرماي وامسحو بروسكم كه ع

مسح را نسبت به قسمتي از سر واجب دانسته اند در حاليكه علماي مالكي نظر به اينكزه اسزتعمال بزا را در 

لغت عرب به معناي تبعي   نسذيرفته  اند لذا عقيده دارند كه بايد همه  سر مسح شود. همچنين اسزت آيزه 

: فتيممو امعيدا طيباً  زيرا به حسب لغت معلوم نيست كه آيا مراد از لفظ معيد خاك است يا مطلق روي تيمم

زمين يعني چه خاك باشد و يا سنگ؟ و يا حديث معروف نبوي كه  الصلواه اال بفاتحه الكتاب كه به عقيده 



اد دي زري در مبحزث برخي  مردود است ميان نفي ذات ونفي صحت ونفي فضيلت . موضوعات بسيار زيز

 الفاظ مطرح مي شود كه به بررسي آنها نمي پردازيم. 

كه چ ونه مبحث دي ري كه در علم اصول مطرح مي شود مالزمات عقليه ميباشد، يعني بحث در اين است 

مالزمه بين عقل و شر  را تمام كنند و سسس روي حجت اين مالزمه تحقيق  نمايند. در حقيقت حجت 

اجما  از ناحيه عقل است كه كاشفيت كتاب و سنت از وحي بالتفصيل است واجما  كتاب و سنت و 

، مبحث عقل در علم اصول از دو قسمت تشكيل مي شود.  مستقالت عقليه و غير،  مستقالت باالجمال

نداريم م ر در مورد بديهيات كه آنهم بسيار  عقليه. در مورد مستقالت عقلي معموالً حكم عقلي مستقلي 

از نظر شر  حرام مي باشد، وليكن نكته مهم در اين است، مثل اينكه ب وئيم ظلم قبيح است، قبيح هم كلي 

جا اين است كه مصاديق ظلم را بايد شر  مشخص كند و از عهده فكر بشر خارج است. اما در مورد غير 

در اين است كه هر گاه حكمي از طرف شار  صادر شود  فقها احكام بحث آقايان مستقالت عقليه يا لوازم 

اين حكم قهراً يك سلسله لوازمي هم دارد. حال سوال اين است كه اگر حكم خدا داللت بر وجوب مي 

كند آيا مقدمات و لوازم آن نيز واجب است يا خير؟  زيرا اگر قائل شويم به اينكه امر به يك موضو  در 

هست در آن صورت در حقيقت دو امر واجب االطالعه مطرح مي شود كه اگر  واقع امر به مقدمات آن نيز

دو عقاب خواهد داشت. اما اگر قائل شويم كه امر به شيئي مستلزم ا ترك شود دو امر ترك شده است و لذ

امر به مقدمات آن نيست در آن صورت مقدمه صرفاً وجوب عقلي دارد واگر ترك شود فقط يك عقاب 

ه همين ترتيب سواالت دي ري نيز مطرح مي شود مثالً اينكه امر به صلوه مستلزم نهي از خواهد داشت. ب

 كارهاي غير نماز  هست يا خير؟ 

مطرح مي شود حجت است، كه شايد از اهم موضوعات علم اصول باشد. مبحث دي ري كه در علم اصول 

يعني آيا مي توان به آن كلمات حجت است كه آيا ظواهر  در بحث حجت اين مسئله مطرح مي شود 



تمسك كرده و حكم شر  را استنباط نمود؟ البته تا زماني كه حجت كالمي يا فعلي يا لفظي و يا تقريري 

حق ندارد به آن تمسك كند. بنا براين فقيه احكام الهي را با يك برهان منطقي بدست مي تمام نشود انسان 

واجما  را تمام  مي كدند،  و تا قطعيت براي او  پيدا  آورد، يعني با زحمت بسيار زياد حجت كتاب و سنت

نشود كه حكم مربوط به خداست نظر  نخواهد داد. شايد مفيد باشد ب وئيم كه اين برهان منطقي به اين 

 صورت است كه مثالً در تشخيص ظهور لفظ  امر به اين نتيجه ميرسند كه :

 الك( امر شار  ظهور بر وجوب دارد. 

 وري حجت است لذاب( چون هر ظه

بعد از اين مراحل است كه حكم وجوب را  ج( امر كه ظهور در وجوب دارد حجت مي باشد. دقيقاً 

 استنباط مي كنند كه بحث هاي مفصلي نيز دارد كه در اين جا مطرح نمي كنيم. 

چنين است كه فقهاي شيعه معتقدند هر كس حق اظهار نظر در اسالم را ندارد و نمي تواند با ديدند يك آيه 

و يا يك روايت حكمي را به شار  مقدس نسبت دهد. بلكه بايد حتماً متخصص در فقه و اصول باشد. در 

يره و شهرت، و مبحث حجت موضوعات مختلفي مطرح مي شوند مانند قطع و ظن، تعادل و تراجيح، س

زيرا اصوليين مي گويند كه تنها چيزي كه در غيره. البته بحث قطع و ظن شايد مهمترين بحث  باشد. 

استنباط احكام حجيت دارد قطع است و الغير، و حجيت آن هم ذاتي است. به عبارت دي ر اگر به وسيله 

لهي پيدا كنيم آن قطع حجت است و عمل آياه و يا روايت و يا اجما  و يا راه دي ري قطع و يقين بر حكم ا

مي گويند كه اصل اوليه  كه آيا ظن حجيت  دارد يا نه اصوليين  به آن وجوب عقلي دارد. اما در اين مورد 

حرمت عمل به كليه ظنون است: التقق ماليس لك به علم، يعني از چيزي كه بدان علم نداري پيروي مكن. 

را استثناء مي كنند، يعني هر ظني كه دليل خاصي بر حجيت آن  البته از اين اصل يك سري ظنون خاص



داشته باشند آن ظن حجت است. بنابراين بحث ظنون خاصه از اهميت خاصي در علم اصول برخوردار 

 است و تقسيمات مفصلي  نيز دارد. 

از  مبحث دي ري كه در علم اصول مطرح مي شود موضو  اصول عمليه است. اصول عمليه بعد از  فحص

دليل و ياس از يافتن دليلي از حكم شرعي مطرح مي شود. البته اتقان اين اصول عمليه هم بوسيله ادله 

شرعيه و هم بوسيله دليل عقلي اثبات شده است. و لذا تمسك به آن حجت را تمام مي كند. يعني به عبارت 

نموده است. اصول ي تعيين حكم در هيچ مرحله اي شار  بشر را رها ن ذاشته و در تمام مراحل زندگدي ر 

 عمليه چهار دسته هستند: 

 اصالت البرائه -1

 اصالت التخيير -2

 اصالت االستصحاب  -3

 كه مباحث بسيار مفصلي هستند كه جاي آنها در اينجا نيست. 

مطالب را اين گونه ارائه مي دهم كه با بررسي مكانيسم احكام الهي استنباط يعني علم جمع بندي 

ه رسيديم كه مبنا در استنباط احكام خدا آيات كتاب و كلمات مبارك معصومين است اصول به اين نتيج

و منطق اصطكاك كلمات مبارك وحي منطق اصوليين مي باشد، بنابراين آقايان فقها مجهز به منطق 

اصوليين به مالحظه كلمات مبارك وحي ميسردازند تا بتوانند احكام خدا را استنباط نمايند. منطق 

 همان ونه كه عرض شد يك منطق عقلي است و لذا  اصوليين

مي تواند  موضو  مباحثه  متفكرين قرار گيرد، اما اين كاوشهاي عقلي براي كاملتر شدن ابزار و وسيله 

 اي است كه آقايان فقها بدان وسيله احكام خدا را استنباط مي كنند. 



معناي وسيع كلمه، حال در مقابل چنين اما احكام خدا چيزي نيست جز روابط و مناسبات انساني در 

كه مي خواهند با   هستندو مناسبات انساني، دانش اهيان و متخصصين علوم انساني  نحوه ارائه روابط

خاصي را ارائه دهند. همه بحث ما استفاده از تئوريهاي به اصطلح علمي خود مناسبات و روابط انساني 

در اين است كه مي گوييم تعارض بين اين دو نحوه  حوزه فقاهت و تخصصدر تحليل وجوه افتراق 

استنباط و اين دو نحوه ارائه روابط و مناسبات انساني قهري است. زيرا آقايان فقها براساس كتاب و 

حكم مي كنند و آقايان متخصصين علوم انساني به كمك سنت و به كمك منطق اصولليين استنباط 

مي شود؟ ل كنند كه ظهور اين تعارض چ ونه اثبات تئوريهاي علمي خود حال ممكن است اشكا

د دقيقاً بعبارت دي ر ممكن است ب ويند كه داللت تئوريهاي علوم انساني يعني روباط اجتماعي مي توان

انساني ما هماهنگ با احكام الهي باشد. در پاسخ مي گوييم كه اگر دانش اهيان ما و متخصصين علوم 

بخواهند روابط و مناسبات انساني ارائه دهند. اين تعارض قطعي   به كمك  تئوريهاي غربي وش رقي

است زيرا همان ونه كه بعداً مطرح خواهيم كردمبناي تئوريهاي علوم انساني غربي و شرقي نقي  همان 

احكام الهي است كه آقايان فقها استنباط مي كنند. اين ادعائي است كه بعداً در مبحث ماهيت علمي 

 قتصادي اثبات خواهد شد حال جهت بحث در خدمت برادران هستيم. بودن تئوريهاي ا

برادر اميد بخش بسم اهلل الرحمن الرحيم . در يكي از آثار شهيد مطهري رضوان ا... عليه پيشنهادي را 

ميخواندم كه گويا در حوزه در زمان آقاي بروچردي مطرح شده بود كه فقيه در مسائل اقتصادي و يا در 

ه به اسالم مربوط مي شود عميقتر شود و يا به اصطالح امروزف فقه را در زمينه هاي ساير مسائل ك

مختلك بتوان تخصصي كرد، نه اينكه تخصص خود را احياناً  از كينز يا ماركس يا تئوريهاي شرق و 

غرب ب يرد و همان  اقتصادي را بخواند كه اينك ما نيز مي خوانيم، بلكه احكام اقتصادي را كه در 

مطالعه كند، تفكر كند و جلوتر برود و با مسائل مستحدثه كه برخورد مي كند،   سالم وجود دارد، عميقاً ا



اينها را مبتني بر احكام و با منطق اصوليين تنظيم گردانده و گسترده تر نمايد. اگر  يك فقيه در تمام 

، در هر مسئله اي  كه هست در زمينه ها قدرت اجتهاد دارد، در احكام، در عبادات و عقود و ايقاعات 

اينها عميق مي شود و استنباط حكم مي نمايدف مثل كاري كه در تحرير الوسيله شده است. منظور اين 

است كه حوزه ها اين فقهات را تقسيم بندي بكنند و فقيه و فقهايي  بروند در مسائل اقتصادي عميق 

 زمينه ها.  شوند با عده اي در مسائل جامعه شناسي و يا در ساير

اين يك پيشنهادي بود كه شايد االن در حوزه اصالً با اين قضيه برخوردر نشده و يا احياناًٌ  رد بشود. 

ولي نه به آن معنا كه فقيه برود و براساس تئوريهاي كينز و ماركس تنظيم امور بكند، يعني چيزهايي را 

كنند، زيرا آن موقع دي ر به  بخواند كه در اروپا وآمريكا  تدريس مي شود و براساس آن تنظيم امور مي

زمينه فقاهتش  اصالً برخوردي نمي كند، چرا ه اگر بخواهد تنظيم امور نمايد نهايتاً براساس همان 

تئوريهاي غرب و شرق خواهد بود و نه تئوريهاي دي ر، يعني در اينجا از فقهات استفاده اي نشده 

 است. 

مثل  كاري مي ماند كه يك موضو  شناس مي كند. به نظر من فقيه اگر بخواهد متخصص شود دقيقاً 

مضافاً  اينكه فقيه به ابازر ال و سازي) احكام ا... و كالم معصوم( مصلح است و موفق تر مي تواند به 

آن مدلي كه ما در خالل اين جلسات به دنبالش هستيم برسد. يعني ما هم  اگر بخواهيم از اين جلسات 

مدلي برسيم كه بتوان براساس آن تنظيم امور مسلمين كرد، بي شك به  نتيجه اي ب يريم و به ال و و

 حوزه فقاهت نزديك خواهيم شد. 

طبيعتاً  ابزار و وسائلي كه مورد استفاده يك فقيه موضو  شناس و متخصص در مسئله خاص فقاهتي 

ك نقطه مثبتي متعارض خواهد بود و اين خود ي  خود مي باشد كامالً با لوازم تئوريهاي شرق و غرب 

 است براي فقيه متخصص كه لوازم كارش هم نيز تبلوري از مبناي وحي خواهد داشت. 



برادر محمد زاده، بسم ا... الرحمن الرحيم. ضمن بحثي كه درباره روش اجتهاد و چ ون ي استنباط 

فقها غير از اين كار آقايان  كه اگر روش  احكام توسط فقها  ارائه شد. اين مطلب  به ذهن متبادر گرديد 

مي بود. بدين معني كه استنباط از احكام را مثالً با توجه به ضروريات و يا شرايط زماني و مكاني انجام 

 مي داند در آن صورت بنا به قول معروف احكام حالت روبنائي پيدا مي كرد و زير بنا همان شرايط   و 

كرده است و به گفته ماركس مذهب  اكمهائي بود كه تمدن به شكل كنوني خود بر جامعه ح ضرورت

روبنا گرديد. لذا حق همين است كه روش اجتهاد و كار فقها زير بنائي باشد يعني در جهت استنباط 

از مسائل دي ر پاك باشد. زيرا اگر قرار باشد كاري  كه در فقه انجام مي گيرد   ادراك احكام، زمينه 

و تابعي باشد از ادراكات مبتني بر وقايع و ضرورت هاي و تأثير جهان خارج نباشد مستقل از تأثير 

خارج و يا شرايط زماني، در ان صورت احكام متغيري خواهيمداشت كه به جاي ايجاد شرايط متناسب 

با رشد انسان، به گفته ماركس انسان را با شرايط موجود تطبيق مي دهد و در هر دوره توليدي خاص 

ت هاي ان دوره براي تطابق انسان استنباط مي گرديد. به عبارت احكامي متناسب با شرايط وض رور

ته احكام روابط اقتصادي خاص مربوط به آن دوره مي داشتيم و در دوره يلدي ر مثالً در دوره فئودا

اجتماعي كه سرمايه  داري تجاري و يا سرمايه داري صنعتي نيز احكام خاص اين دوره را و لذا روابط 

فقيه از آيات و احاديث استنباط مي كند در همه ادوار  امري ثابت است و قوانين ثابتي است كه تغيير  

 نمي كند. 

است يا سرمايه داري صنعتي، زيرا فقيه در استنباط  احكام توجهي به اين ندارد كه االن دوره فئودا اليته 

نمي كند و توجهي نيز به ضرورتهاي تحميل شده  براساس شكل توليدي حاكم بر جامعه استنباط حكم

ندارد چون اين ضرورتها متناسب با رشد انسان نيست. دست اه فقاهت دست اهي نيست و نبايد باشد كه 

انسان را با شرايطي  كه برايش  بوجود مي آيد تطبيق بدهد، باالخص اگر اين شرايط  منشاء غربي و يا 



دادن به ماده است. بلكه اسالم و روش فقاهت در پي ايجاد  شرقي داشته باشد كه هر دو اصالت

شرايطي است كه متناسب با رشد انسان باشد و لذا در پي تغيير شرايط خارجي در جهت رشد مطلوب 

انسان است و آن از طريق روابطي كه با كل قوانين حاكم بر حركت جهان هماهن ي دارد تحقق مي 

ضرورتهايي كه در هر زمان و شرايط  بوجود مي آيد انجام پذيرد.   پذيرد. اگر فقاهت براساس روابط و

 اش اين است كه هر نحوه زندگي كه بوجود  تحت هر عنواني كه باشد متغير يا پويا الزمه

مي آيد احكام مربوط به تطبيق انسان با آن را ارائه دهيم و در حقيقت نمودها و ضرورتهايي كه در 

 تداشته باشند تعيين  طي بك انسانها را كه چ ونه روامي آيد  تكلي جامعه بوجود 

مي كند. بعبارت دي ر نحوه روابط انساني وسيله اي مي شود براي اينكه كيفيت تمدن يا تكنولوژي  كه 

در خارج تحقق پيدا كرده راه خود را ادامه بدهد و انسانها نيز خود را با آن ت طبيق دهند. اما اگر رشد 

باشد بايد براساس يك فلسفه خاص  يا مذهب خاصي كه جامعه پذيرفته است  و تكامل انسان اصل

 وسيله و ابزار و تمدن اصيل را براي حركت انسان بوجود آورد. 

لذا نتيجه مي گيريم كه در تنظيم امور مسلمين چاره اي جز پذيرش روابط و اجزاء متخذه  از وحي 

اجراء كنيم كه تمدن و تكنولوژي متناسب با رشد  ن دسته از روابط اقتصادي راآوجود ندارد، يعني 

كه انسان  دهيم بنحوي انسان را ابدا  نمايد و نه اينكه روابط را براساس مقتضيات و ضرورت ها تغيير

ماركس مي گويد يعني كه  را با صنعت و تمدن كنوني منطبق سازيم، زيرا در آن صورت همان مي شود 

سنتي گفته ماركس در با اين روشي كه فقاهت انجام مي گيرد، يعني فقاهت مذهب روبنا مي گردد. 

مورد اسالم صدق  نمي كند. ولي اگر روش  فقاهت عوض شود يعني تابع ضرورت ها گردد، تابع 

شرايط شود در آن صورت ممكن است در مورد اسالم هم صدق كند. عرايضم را در يك جمله خالصه 



با اين روش كه گفته شد انجام مي گيرد  مذهب زربناي همه چيز  خواهد كنم و آن اينكه اگر فقهات 

 بود، از جمله:

صنعت، روابط داخلي، روابط خارجي، كيفيت  تكنولوژي و در نهايت كيفيت تمدن. ولي اگر در غير از 

اين باشد و فقيه براساس ضرورت استنباط حكم كند در آن صورت مذهب رو بنا مي گردد و تابعي از 

 ايط خارج . شر

اجازه مي خواهم توجه برادران را به اين نكته جلب كنم كه در جلسه گذشته  –برادر دكتر درخشان 

نكته اي كه عمدتاً از طرف برادرمان آقاي غنيمي فرد تقويت مي شد اين بودكه براي حل مشكالت 

اقتصادي نيز  مصاديق و موضوعات تخصصيتنظيم امور مسلمين الزم است آقايان فقها در شناخت 

متخصص بشوند. در مقابل اين نظريه چنين استدالل مي شد كه در آن صورت تحليل آقايان فقها از 

مصاديق و موضعات پيچيده تخصصي اقتصادي غير از كار فقاهتي ايشان يعني استنباط احكام الهي 

ي متمركز نموديم تا است. در اين جلسه بحث خود را پيرامون روش استنباط احكام الهي در نظام فقاهت

پاسخ به نظريه برادرامان آقاي غنيمي فرد تبيين شود. در اين جلسه برادرمان آقاي اميد بخش مي 

و برادرمان آقاي محمد زاده هم  كه  مفيد است آقايان فقها كمي در مسائل اقتصادي عميق شوند فرمايند

يط  تغيير دهند دي ر چيزي از مذهب باقي مي فرمايند اگر آقايان فقها بخواهند حكم خدا را به تبع شرا

 نمي ماند. 

در اين قسمت بر محور احكام ا... در مقابل مقتضيات زمان، بنابراين مالحظه مي شود كه بحث برادران 

يعني فقاهت در مقابل تئوريهاي  اقتصادي قرار دارد. البته جهت وم سوي تغييرات در شرايط عيني 

احكام خدا واقع بشود كه در آن صورت مسير رشد در واقع يك مسير  جامعه ممكن است به تبع اجراي

صحيح است، يعني جامعه تغيير مي كند اما در مسيري  كه هماهنگ با نظام هستي است. اما اگر 



جامعهك ال وي رشد و توسعه اقتصادي غرب و يا شرق  را راهنماي حركت خود قرار دهد در آن 

و جهت باطلبي خواهد بود. حال چ ونه مي توان انتظار داشت كه  صورت حركت جامعه يقيناً در مسير

 احاكم ا... به حسب شرايط جديد متحول شده و به اقتضاي نيازمان تغيير كنند؟ 

اگر بحث در اين  است كه در نظام فقاهت شيعه باب اجتهاد باز است اين امر مطلقاً به اين معنا نيست 

در اين است كه كه باب اجتهاد باز است براي اينكه يك حكم غير الهي را اسالمي كنند. اگر بحث 

مومنين مي توانند با يكدي ر هر شرطي را ب ذرند مسلماً بدين معنا نيست كه شرط  كنند اسالم نباشد و 

احكام خدا را با توافق  متقابل نفي كنند. بنابراين تحول جامعه و شرايط اقتصادي را مي پذيريم اما نه 

اگر در حال حاضر  اقتصاد جامعه ما با يك ال اينكه   حكم خدا به تبع شرايط  تغيير كند. به عنوان مث

بحران صنعتي رو به روست آيا واقعاً اين بحران صنعتي ثمره حركت جامعه در مسير اجراي احاكم الهي  

بوده است؟. يا اينكه بر عكس اين بحرانهاي اقتصادي حاصل اجراي برنامه هاي اقتصادي است كه در 

س مدلهاي غربي  تنظيم مي كردند؟ پس چرا بايد با مالحظه يك زمان طاغوت امور اقتصاد ما را براسا

بحران اقتصادي حكم خدا را عوض كنيم. بلكه برعكس بايد كوشش ما در تغيير دادن ساختار اقتصادي 

 جامعه باشد. 

عميق  شوند. سئوال بحث برادرمان آقاي اميد بخش اين است كه آقايان فقها كمي در مسائل اقتصادي 

تا چه اندازه عميق شوند؟   آيا صرفاً اصطالحات اقتصادي را بدانند؟  البته ايشان مي فرمايند مي كنم كه 

شايد آشنا شدن با اين مسائل امروزه در حوزه ها زياد متداول و خالصه نباشد، يعني به عبارتي در 

ال نشود. من مي فرمايشاتشان ترديد، مي فرمودند كه شايد در حوزه ها از اين گونه بحث ها زياد استقب

خواهم به ايشان اطمينان بدهم كه متأسفانه امروزه در حوزه ها باالخص در بين گروهي از طلبه هاي 

جان شور و شوق زيادي است كه به اصطالح با علوم جديده آشنا شوند، و البته هدفشان در اين 



اين طريق بتوانند با  خصوص صرفاً آشنائي  با اصطالحات و تئوريها و مدلهاي اقتصادي است تا از

كارشناسان  سازمان برنامه يا بانك مركزي به لسان خودشان صحبت كنند. البته تحليل مبنايي تئوريهاي  

اقتصادي غرب و شرق  و تعيين وجوه تعارض آنها با احكام الهي نه تنها براي آقايان در حوزه ها مفيد، 

تبع چنين تحقيقات ريشه اي حاصل خواهد  بلكه ضروري است و تسلط بر اصطالحات نيز  البته به

 شد. 

االن يك موجي در حوزه ها دارد مطرح مي شود كه بعضي  از آقايان طالب خيلي سريع به سمت 

فراگيري و آموختن تئوريها و مدلهاي اقتصادي عمدتاً از نو  غربي آن هستند. دليل اين امر روشن 

نهاي تصميم گيري آشنايي آقايان با اين مسائل است. زيرا با نفوذ سياسي روحانيت در همه ارگا

ضروري است، اما خطر در حل  شدن طالب  جوان در تئوريهايي است كه پيران استعمار آنها را ساخته 

و پرداخته اند. تبيين خطر  تئوريهاي غربي و شرقي و تحليل لوازم بعيده آنها در تنظيم امور مسلمين 

بايد ابتدا دانش اه متحول شود تا بتوان چنين نقش و وظيفه ا يك كار تخصصي دانش اهي است. و لذ

اي را از دانش اه انتظار داشت. اميد به تحول در دانش اهها موقعي زياد مي شود كه حوزه هاي علميه 

همواره بتواند نقش ارشادي و انتقادي خود را داشته باشند. اما جاي بسيار تأسك خواهد بود اگر طالب 

ما حوزه دانش اه   زنده بشوند. بعد از انقالب در بسياري از دانشجويان و دانش اهيان ما در حوزه ها 

زدگي مطرح شد. يعني مي گفتند براي اينكه انقالب فرهنيگ به ثمر برسد بايد برويم در حوزه ها معالم 

ايان طالبي . غافل از اينكه اين ونه تحقيقات مربوط به آقانيموو قوانين و رسائل و مكاسب و كفايه بخ

است كه مي خواهند  به مرحله استنباط  احكام الهي برسند. دانش اهيان ما به حوزه ها رفتند زيرا به 

خوبي مي ديدند كه آنچه انقالب اسالمي نيازمند آن است برنامه مديريت نظام  حكومتي است. يعني در 

. وليكن توجه به اين نكته نداشتند واقع ما نيازمند برنامه مديريت اقتصادي براي حكومت اسالمي هستيم



كه دانش اه ها متكفل ارائه چنين برنامه هايي هستند. بنابر اين نيروهاي دلسوز دانش اهي به حوزه ها 

قبلي مانده و در نتيجه رفتند غافل از اينكه پاسخ در آنجا نيست و لذا دانش اهها بدست همان اساتيد 

خطر اصلي  در اين است كه آقايان طالب  عالقمند . حال شاهد تحوالت اساسي در دانش اهها نشديم

به تحصيل متون دانش اهي بشوند، متوني كه هنوز براساس مباني كفر و الحاد تدوين شده است. اگر 

حوزه عالقمند به كينز شد آن وقت دي ر چه مركزي است و چه پاي اهي است كه بتواند به 

مطمئن هستم كه اگر دانش اهيان دلباخته به اسالم با دانش اههاي منقلب نشده ما حمله كند؟ من 

راهنمائي  فقهاي بزرگ، دانش اهها را متحول نكنند اين محتواي دروس دانش اهي باري طالب جوان 

 ما خطري عظيم و پرت اهي مخوف است. 

 مي خواستم توضيح كوتاهي خدمت برادران عرض كنم.  -برادر اميد بخش، بسم ا... الرحمن الرحيم 

فقها در مسائل اقتصادي عميق شوند در واقع تعمق در مسائل اقتصادي بود، نه بنظر من از اينكه آقايان 

اينكه رفت و تئوريهاي كينز و ماركس را خواند. حال ممكن است بعدها براي رد آن نظريات، مروري 

ين بود كه مسائل اقتصاد هم بر آن تئوريها بشود كه فعالً  به آن  كار نداريم ولي در ابتدا منظور من ا

اسالمي را از ساير مقوالت فقاهتي نيز مي توان انتزا  نمود و در آنها تفكر نمود. مسائلي از قبيل 

مضاربه، مزارعه، جعاله ، خمس، زكات شركت و موارد عملي اين مقوالت در عمر حاضر كه به طور 

رد نام برد كه بر طبق نظر تخصصي فقيه با نمونه، مي تان از زكات و اشيائي كه بدانها زكات تعلق مي گي

 گسترده  شدن شبكه اعتبارات آيا مي توان از وجوه و يا نقود اشياي دي ري هم زكات كرفت يا خير؟ 

مهمتر از آن با اتكا به لوازم و ابزار عملي متخذه از وحي و كالم معصوم مسائل مستحدثه و تخصصي و 

پيچيده را موضو  شناسي كرد و اين به هيچ عنوان به منظور  گرايش فقيه به تئوريهاي شرق و غرب 

ت فقيه تنها حكم نمي باشد، زيرا كه اساساً  كار فقيه چنين نيست و آنطور  كه مي دانيم حوزه فعالي



شناسي است. بنابراين پيشنهاد، فقيه مي تواند زمينه فكري و كاري خود را بر روي استنباط احكام و 

مقوالت اقتصادي متمركز كرده اند و اقتصاد اسالمي را، هم حكم شناسي و هم موضو  شناسي كند و يا 

انساني را تدوين و تنظيم كند، حدوداً  و يا حتي علوم اجتماعي وباالتر از آن تئوريهاي اقتصاد اسالمي 

و زيباشناسي در اسالم بدان اشتغال  محمد تقي جعفري در زمينه روان شناسي  قايمثل كاري كه آ

دارند. فقها هم مي توانند زمينه هاي دي ر فقهي  را به عنوان مبناي كار براي تنظيم امور برگزينند. البته 

نظام هزار ساله فكري فقاهتي است و بسيار بعيد به نظر ميرسد كه  اين پيشنهاد به معناي تغيير متد يك

پيشنهادهايي اين چنين، حتي از طرف متفكرين برجسته اي چون شهيد مطهري رضوان ا... عليه بتواند 

در بافت منسجم چنين نظام و قديمي و جا افتادهژاي تغييري حاصل گرداند، چرا كه دي ر آن فقيه به 

ابزار كار يك فقيه  ، اي نخواهد بود در واقع متخصصي مي شود كه ابزار كارش معناي مصطلح حوزه

 است و نه ابزار وارداتي متخذه از تئوريهاي شرق و غرب . است 

بسم ا... الرحمن الرحيم . اجازه مي خواهم كه مقدمتاً برگردم به صحبتهائي كه هفته  –برادر غنيمي فرد 

م برداشت اشتباهي پيش آمد و آن اين بودكه دنبا حرف برادرم آقاي قبل داشتيم. از مطالبي كه من گفت

درخشان عرضص كردم كه اينطور نيست كه فقها دست روي دست گذاشته آماده شنيدن نظرات 

متخصصين شرق گرا يا وابسته و دلباخته غرب باشند و هر چه آنها مي گويند به علت اينكه فقها از 

دور هستند ب ويند اگر شما شرايط حاصر را شرايط اضطراري مي تخصص اقتصاد فعلي در جامعه به 

بينيد پس ما حكم ثانويه اش بجاي حكم ثانويه اي بجاي حكم اوليه جاري مي كنيم.عرض كردم كه 

عقل فقها غير از عقل آن افرادي است كه بعلت عدم اطالعات كافي از اسالم به راحتي قانع مي شوند، 

كه در دو دوره شوراي ن هبان با تركيب مختلفي از فقها حاضر به جاري نمودن و مثالي آوردم از قانوني 

حكم ثانويه نشدند. البته براساس دستور امام اگر دو سوم نمايندگان، اضطرار را قبول مي كردند شورا 



ين هبان قبول مي كرد ولي مجلس خودش نيز نظرات نهائي متخصصين را براي تشخيص اضطرار قبول 

 نكرد. 

توجه به اين مقدمه آن كالم را اصالح كنم كه اگر مي گوئيم عقل آقايان فقها كاملتر است منظورم اين  با

نيست كه چون برادراني از برادران ديني ما درهيئت رومانيت قرار دارند پس هر روحاني عقل كاملتري 

ز احاكم الهي را صادر از هر فرد غير روحاني دارد، مبناي استدالل من اين بود كه اگر فقيهي حكمي ا

مي كند با توجه به ادله الزم براي استنباط حكم )قرآن، سنت، اجما  و عقل( اين مهم را انجام مي دهد.  

شد و نه اينكه بدون توجه خاص به ساير ادله صرفاً به عقل خودش تكيه كند . اين عقل چون تربيت 

قاعدتاً هر دليي را از متخصصين براي  پرورش يافته در مكتب قرآن و اهل بيت عليهم السالم است

اضطراري تشيخص دادن قبول نمي كند. و در نتيجه حتي براي مدتي بسيار كوتاه هم حكم اوليه را به 

حكم ثانويه تبديل نمي كند.  كه متخصص غرب يا شرق گرا فرصت اجراي مقاصد بعدي خود را 

بنده مانند دانشجوياني كه در ان لستان با داشته باشد. اميدوارم كه اين شبهه برطرف شده باشد كه 

استادي مبرز تحقيقاتي درباره سياه پوستان داشتند و در پايان اعالم كردند كه نتيجه تحقيقاتشان نشان 

از سفيد پوستان كمتر  و در عوض قدرت جسمي آنها از سفيد پوستان مي دهد كه شعور سياه پوستان 

دي ري در آمريكا تحقيق كردند و مشخص شد كه نه چنان بيشتر است. و بعد از چند سالي گروه 

تحقيقي انجام شده است.  دانشجوياني و نه چنان استادي در ان لستان وجود داشته   و نه اصالً چنان 

نظرم اين نيست كه قسمت خاكستري مغز روحانيون بيشتر از غير روانيون است ولي از طرفي اطالعات 

طالعات را معموالً متخصصين دارند، كافي براي صدور احكام نيست. در دقيق  از ظاهر امور كه اين ا

 واقع داشتن اين گونه اطالعات الزم هست ولي كافي نيست. 



ما بين رابطه بين متخصصين و فقيه در اموري مانند امور اقتصادي جامعه را شايد به توان به رابطه 

پرستار و پزشك جراح در يك بيمارستان تشبيه كرد. همين مقدار كه پرستار ب ويد بيماريست كه بعد از 

چند روز دل درد شديد امروز شكمش ورم كرده و برديمش در اتاق جراحي، نظر من كه وضع اين چند 

را در آورييم، پزشك  روز او را از نزديك ديده ام بايد بالفاصله شكمش را پاره كنيم و آپانديس او

جراح نخواهد گفت كه خوب پون شما اين چند روز از نزديك با مري  بوده آي و اطالعات دقيق 

تري از من كه فقط چند ساعتي در روز در بيمارستان هستم از مري  داري پس او را براي جراحي 

كند ولي از طرف آماده كنيد. صحيح است كه براي صدور حكم دانستن اطالعات به فقيه كمك مي 

دي ر اين گونه اطالعات درباره ظواهر امور، اطالعاتي نيست كه فقيه تنها از آن استفاده كند و لذا به آن 

اكتفا نكرده و مبناي  صدور حكم قرارش نمي دهد. نتيجتاً در رد صحبت برادرمان آقاي درخشان 

صي را قبول مي كنند و بنا بر عرض مي كنم كه به راحتي نمي شود قبول كردكه فقها نظر هر متخص

استدالالت آنها فرض مضطر شدن جامعه را مي پذيرند و صدور حكم ثانويه را جايز مي شمرند. اين 

 مطالب در رابطه با صحبتهاي گذشته بود كه سعي در اصطالح نكات تاريك ان داشتم. 

زباني دي ر بيان شد،  مطلب  دي ر موردي است كه در اين جلسه به شكلي مطرح و در جلسات قبل هم

ان اينكه فرمودند تنظيم امور مسلمين در دست دانش اهها است و كار استنباط احكام الهي در دست فقها. 

اجازه مي خواهم كه جملسه را به اين شكل اصالح كنم كه تنظيم امور مسلمين در دست مسلمين است كه 

هي. اگر قرار باشد ازاالن ما بين فقها و دانش اهيان ما بين اين مسلمين عده اي فقيه هستند و عده اي دانش ا

خط بكشيم و فاصله را واجب بدانيم، قاعدتاً آن خط در طي زمان پر رنگ و پر رنگ تر مي شود.  نكته 

ساله ائي  ياد ب يرد كه اقتصاددانان ما جامعه  16دي ر آنكه فكر نمي كنم اشكالي داشته باشد كه طلب 

 رب و شرق  چه شناسان و روانشناسان غ



سابقه نشان داده است كه اسالم در تمام زمينه ها مي گويند و يا اصطالحاتشان به زبان اصلي چيست، زيرا 

غناي پژوهندگان دانش دارا هست و لذا طالب واقعي ديني شيفت ان نظرات باندازه كافي منابع سرشار براي ا

ه فلسفه را از يونان آوردند.  عده زيادي در ومكاتب غربي و شرقي نخواهند شد. بطور مثال م ر اول ك

ترجمه و بحث  و فحص در آن زمان صرف نكردند؟ ولي عاقبتش اين شد كه فلسفه ايي كه علماي اسالم 

در مقابل آن ارائه نمودند مشخص كننده معناي اسالم در اين زمينه بود. در طلبه ها پيش آمده و چه بسا اگر 

نشجويان هم پيش مي آمد يعني همراه با علوم جديد اسالمي را هم مي در دااين عالقه بطريق صحيحش 

آموختند دانش اهها به اصالت واقعيشان نزديك مي شدند. اگر چه اين غلط است كه دانشجوي  رشته 

مهندسي فقط دنبال اين برود كه ببيند اصول علم فقه چيست و دروس تخصصي خودشان را كالً رها كند، 

د بداند كه وظيفه او اين است كه در جامعه بايد يك صنعت ر باشد چه اشكالي دارد اگر بايولي ضمن اينكه 

 از اصول علم فقه هم اطالعات كاملي داشته باشد؟ 

اگر حكومت اسالمي مورد نظرتان است، حكومت داران مسلمين هستند، و اگر حكومت داران مسلمين 

باشند. تا چه موقع بنشينيم و منتظر باشيم و كافي داشته  اند ، حكمرانان و حكمبران بايد از اسالم اطالعات

ببينيم نظر  تخصصي، ولي خارج از اسالم به مجلس و به جاهاي مختلك برود و مورد ايراد قرار ب يرد؟ در 

نسل اول قابل قبول در نسل دوم به تبع مشكالت نسل اول باز هم قابل  قبول ولي آيا قابل قبول خواهد بود 

سال باز  هم دانشجوي رشته اقتصاد نداند مكاسب محرمه چيست؟  از آنجا كه تنظيم امور  50كه بعد از 

مسلمين را به دست مسلمين مي دانيم و از آنجا كه اين افراد براي خدمت به جامعه اسالمي بايستي تربيت 

است كه نظريات همه  بدانند و بايد بدانند كه توقع جامعه اين شوند بايد نظرات دقيق اسالم را در اقتصاد 

براي حل مشكالت مردم نبايد خالف نظر  اسالم باشد. اگر چه كليه نظرات شرق و غرب  را هم آموخته 

باشند. اگر حكومت ما حكومت واللت فقيه است همانطور كه در رأسش ولي فقيه قرار دارد به ترتيب در 



توجه به نو  مسئوليتشان قاعدتاً در اين صورت درجات بعدي آن هم بايد از فقه اطال  داشته باشند.البته با 

 دانش اندوخت ي از غرب و شرق هم به دلباخت ي به اين دو و نهايتاً به خود باخت ي تبديل نخواهد شد. 

روي كه قسمتي از قيمتي كه بر  در يكي از نوشته هاي شهيد آيت ا... محمد باقر صدر مي خواندم 

به صرف زمان و تجربياتي است كه بشريت در طي طول تاريخ براي توليد كاالئي گذارده مي شود مربوط 

آن كاال كرده است چرا كه براي رسيدن به آخرين نو  آن كاال مراحلي بر آن كاال در دوران مختلك گذشته 

 و لذا اين ارزش حاصله مربوط به هيچ فرد يا گروه يا ملت خاصي نيست. 

با اسالم نباشد فرا گرفتنش اشكاي ندارد. مصاديق اين گفتارم تمام بنظر بنده دانشي كه مغاير و مخالك 

علومي است كه آموختنش مورد شك در اسالم قرار ن رفته است. در مواردي هم كه علومي مقابل اسالم 

قرار گرفته اند بايد براي مجهز شدن به سالحي در مقابل  آن  ها به نكات و دقايقشان پي برد. پس به چه 

تن براي چه منظور علمي را بكار بردن بايد مورد توجه قرار گيرند نه آنكه از كه آموختن و يا در نيتي آموخ

كجا آموختن. همانطور كه شما هم اشاره كرديد، رسالت داران اصلي نظرات اسالمي يعني همان حوزه ها 

اير دروس غرب و چه ما بخواهيم و نخاهيم شرو  كرده اند،  با اقتصاد روانشناسي، جامعه شناسي و س

شرق آشنا خواهند شد و باز هم آنها اصالت اسالم را در اين زمينه ها به زبان غرب و شرق ثابت خواهند 

نمود. اگر دانش اهها دير كنند بدانند كه ترجمه متون علماي حوزه ها را بايستي از شرق و غرب جمع آور 

امكان درك علم شرق و غرب را خواهند  كنند و آن زمان نه سخن جامعه خود را خواهند فهميد و نه

داشت، اگر از حكومت، حكومت اسالمي مورد نظرمان است در تمام مراتب تصميم گيري براي امور اصلي 

مسلمين،  تصميم گيرندف بايد با اسالم آشنا باشد. همانطور كه در قضاوت اسالمي هيچ زمان يك قاضي 

كه كمتر از آن نيست تصميم گيرنده ناچار بايد از احكام الهي  غير اسالمي را قرار ندهيم. در اقتصادش نيز 

در حوزه مسئوليت خود آگاه باشد. اگر اين فرد لزوماً فقيه نيست ولي در هر حال اطال  او از اسالم بايد به 



را از غير اسالمي بشناسد و خود مهره اي در دست شرق گرايان يا حدي باشد كه راه حل هاي اسالمي 

 ن نشود. غرب گرايا

در پايان تأكيد مي كنم كه احكام الهي بايد توسط فقها استنباط شود ولي از آنجا كه در يك حكومت 

 اسالمي اين احكام بايد جاري نيز بشود اطال  فقيه از شرايط زمان نيز ضروري است. 

ت اگر برادر دكتر درخشان، فرمايشات برادرمان آقاي عنيمي فرد داللت بر اين دارد كه مفيد اس

متخصصين و اقتصاددانان با احكام ا... آشنائي داشته و آقايان فقها هم نسبت به شرايط و مقتضيات زمان آگاه 

باشند. عرض بنده اين است كه نه تنها براي دانش اهيان مفيد است بلكه اساساً الزم است كه با احاكم الهي 

رمه چيست، و عقود و معامالت در چه آشنا باشند. و بفرمايش حضرتعالي حداقل بدانند مكاسب مح

مواردي غير اسالمي و باطل است. اما سئوال بنده اين است كه آيا صرف آشنائي با احكام الهي كفايت مي 

كند كه بتوان برنامه عمراني پنجساله نوشت؟ يعني بعبارت دي ر آيا مي توان مجموعه اي از ادراكات انساني 

جموعه احكام اقتصادي دانست و تخصص متخصصين را حذف و بنام تخصص اقتصادي را مساوي با م

احاكم اقتصادي را جاي زين آن نمود؟ اگر جواب مثبت نيست و براي مفهوم تخصص اقتصادي يك قلمرو 

جدا از احكام اقتصادي قائل هستيد در آن صورت دوباره سئوال ما تكرار مي شود كه اين دوف يعني حوزه 

بطي باهم هستند و تعارض اين دو حوزه يعني تعارض احكام الهي با تخصص و حوزه فقاهت در چه ر

 تخصص اقتصاددانان غربي و شرقي را چ ونه مي توان رفع نمود؟ 

اما مي  فرمائيد كه آقايان فقها نيز نسبت به مسائل و موضوعات تخصصي اقتصاد آشنا شوند و خوشحال 

ادي را آغاز نموده اند. حال سوال مي كنم كه علي هستيد كه بهر حال حوزه هاي علميه مطالعه متون اقتص

فرض مطالعات عميق آقايان فقها در باب مسائل اقصتادي فآيا نظر آقايان در موضع متخصصين اقتصادي، 

و يا يك نظريه يعني بيان تئوري و نظام فكري  يك متفكر است:؟ به يك فتوي يعني بيان حكم خدا است 

موضع متخصصين اقتصاد بتوانند فتوي بدهند، يعني آيا آشنا شدن فقيه با  نظر نميرسد كه آقايان فقها در



نظريات كينز  يا ماركس تأثير در نحوه استنبا او از احكام الهي دارد؟ در بحث منطق اصوليين و مكانيسم 

يري ط و چنين تأثيري را نديديم. لذا اگر وجه آشنائي تخصصي آقايان فقها تأثاستنباط احكام الهي چنين رب

در استنباط آنان  از احكام الهي ندارد در آن صورت نظريات آقايان فقها بعنوان متخصصين اقتصادي، صرفاً  

نظر يك متفكر است كه مي توان در مقابل آنها نظر دي ري عرضه نمود. ما فقط در مقابل حكم خدا ساكت 

ي كنيم آشنائي آقايان فقها در مسائل هستيم نه در مقابل نظريات و تئوريهاي متفكرين. بنابراين مالحظه م

تخصصي اقتصادي نيز  راه حل تعارض مبنائي تئوريهاي اقتصادي غرب  و شرق و احكام اقتصادي نيست. 

تكرار مي كنيم كه مانعي نمي بينيم آقايان فقها تئوريهاي اقتصادي نيز بخوانند اما بحث آقايان و   مجدداً

در مقاب لنظرات آنها، يك متفكر خواهد بود نه فقيه، و لذا مي توان اظهار نظرشان در اين امور از موضع 

نظرات دي ري ارائه داد و در واقع يك بحث دانش اهي خواهيم داشت، يعني بحث دقيقاً در حوزه تخصص 

 خواهد بود. 

 بنابراين خالصه عرض بنده اين  است كه اگر مي فرمائيد آقايان دانش اهيان مفيد است احكام اقتصادي

بدانند عرض مي كنم كه الزم است، اما آيا اين آشنائي به معناي اسالمي شدن تخصص اين آقايان است؟ كه 

مسلماً جواب منفي است. اما اگر از طرف دي ر ميفرمائيد آقايان فقها نيز مفيد است كه با تئوريهاي اقتصادي 

در تحليل مصاديق و موضوعات  فقهاآشنا باشند عرض مي كنم كه البته مفيد است اما نظرات آقايان 

تخصصي پيچيده اقتصادي آيا احكام شرعي واجب االطاعت است و يا صرفاً از زاويه ديد يك متفكر ارائه 

شده است. اگر حالت اول را قبول داريد در آن صورت اين معني داللت بر اين مي كند كه فقيه قرن بيستم 

جمهور آمريكا و برنده جايزه نوبل در علم اقتصاد را تا نظريات آقاي ساموئلسن مشاور اقتصادي رئيس 

نداند فقيه جامع الشرايط نبوده و نمي تواند احكام اقتصادي را استنباط نمايد. يعني فقيهي كه درس خارج را 

برخوردي به مسأله فقاهت نه تنها محتاج  خوب ياد گرفته اما خارج درس را نمي داند. مسلماً صحت چنين 

جواهري است. اگر حالت لكه مسلتزم متحول شدن حوزه هاي علميه و فراموش كردن فقه استدالل است ب

قبول مي كنيد كه در آن صورت بحث راجع به مسائل تخصصي اقتصادي است و لذا در قلمرو  دوم را

همان مسأله ما نحن فيه است و موضو  بحث هاي آينده ما موضوعات دانش اهي خواهد بود كه دقيقاً 



است كه مي خواهد متكفل تنظيم امور خواهد بود، يعني در واقع مسئله ارائه برنامه مديريت اقتصادي جامعه 

 مسلمين باشد. 

؟؟؟؟؟ خالل مطالبي  كه مطرح گرديد به اين نكته اشاره شد كه چون متخصصين اطالعات بيشتري 

نه حتي براي مدت كوتاهي حكمي غير  دارند، اطالعات را در اختيار فقها ب ذارند و فقها مجبور مي شوند

از حكم اوليه بدهند و اين حكم ثانويه باعث مي شود كه وضعيت جامعه به همان شكل سابق  بماند يا 

حكومت در نظام اقتصاديش هيچوقت به سمت اسالمي شدن نرود چرا كه متخصص شق گرا يا غرب گرا 

مفيد نيست كه اقتصاد دانهاي متخصص ما احكام  زمينه را آنطور فراهم كرده كه خود مي خواهد بنظر من

الهي را بدانند و مفيد نيست كه فقهاي ما واژه ها و تعابير اقتصادي را فرا ن يرند، بلكه الزم است ولي  اين 

شدنش دانستن و الزم بودن آن كافي نيست. بنظر من عالوه بر اينكه اينها بايد دانسته شود بايد نتايج پياده 

ر حكومت اسالمي در مد نظر باشد. به زبان دي ر حكم اوليه كه از قال ا... و قال رسول ا... بطور عملي د

حاصل مي شود مشخص است كه احكام الهي است ولي حكم ثانويه هم حكم الهي است. پس چطور 

 ممكن است حكمي الهي كه قرار است با توجه به آنچه در جامعه جريان دارد صادر شود، بدون اينكه فقيه

 بداند در جامعه چه مي گذرد؟ 

بنابراين صدور حكم ثانويه كه آن هم حكم الهي است كار فقيه است و فقيه نمي تواند بي  خبر از دنيا 

و باالقل بي خبر  از محيطي  كهق راراست حكمش در آن جاري گردد حكم صادر كند. آيا دانستن ديدگاه 

خصوص بانكداري در جمهوري اسالمي ايران مفيد است؟  كينز در رابطه با نرخ بهره براي اعالم حكم در

خير مفيد نيست در اين شرايط الزم است، عالوه بر دانستن آن بايد بداند كه سيستم بانكداري ما مخلوطي 

از سيستم هاي مختلك  بانكداري بوده است و معرف  ما و توليد ما نيز به همين ترتيب و با توجه به اين 

ه جاري و ساري شدن تبعات آنها را در كل اقتصاد نيز پيش بيني كند تا در نهايت با دانسته ها بايد نحو



دالئل  كافي حكم ثانويه اي را براي عادي كردن امور و زمينه سازي براي اجراي احكام اوليه آماده كند.  

و خواهيد گفت از وجود متخصصين استفاده مي كند. مي پرسم اگر متخصصين، بي اطال  از اسالم 

درست است كه براي يك فرد عادي دانستن احكام مربوط به  اجنبي بودند چه خواهد كرد؟دلباخت ان 

عباداتش واجب است واحكام ساير امور را زماني كه مبتال به آن شد از روي رساله فرا خواهد گرفت، ولي 

اكم اقتصادي اسالم را بداند براي مثالً رئيس دانشكده اقتصاد در پنجاه سال بعد از اين آيا مفيد است كه اح

يا الزم است كه بداند بطور حتم الزم است و اين لزوم به آن بر  مي گردد كه مسئوليتش براي تربيت و 

، ان را ا باشندپرورش متخصصين نسل بعد كه مصلحان اقتصادي جامعه اسالمي و در نهايت بشيت بايد 

گيري دانش يكدي ر را براي فقها و متخصصين در قتضاء مي كند. بطور خالصه جمع بندي مي كنم كه فرا

يك جامعه اسالمي در حد امكان هر كدام الزم مي دانم. بديهي است كه با توجه به گسترش دامنه علوم 

فراگيري تمام علوم براي يك فرد امكان پذير نيست ولي  آموختن علومي كه در رابطه مستقيم با مسئوليت 

بضاعت در هر زمان امكان پذير است و اگر بضاعتي در فراگيري علمي هاي اجتماعي افراد است در حد 

 خاص در فردي نباشد مسئوليتي در اين زمينه نبايد به وي واگذار و يا توسط او قبول گردد. 

برادر دكتر دخشان، اشاره مي كنم به محور اصلي فرمايش ايشان كه مي فرمايند اگر فقيه بخواهد حكم 

ثانويه را امضاء نمايد منطقاً بايد وضع موجود را بشناسد، زيرا مطرح شدن عناوين ثانويه به اعتبار مطرح 

ن فقيه به مسائل تخصصي شدن ضررويات و شرايط اضطراري جامعه مي باشد، و لذاست كه ايشان آگاه شد

الزم مي دانند. عرض بنده اين است كه اين شناخت فقيه از شرايط اقتصادي و اقتصادي را نه تنها مفيد بلكه 

اجتماعي كه به تبع آن مي خواهد عناوين ثانويه را جاري كند آيا يككار تخصصي دانش اهي است يا 

صوليين و مكانيسم استنباط احكام الهي مي موضوعي از موضوعات مطروحه در نظام فقاهتي و منطق ا

مسلماً چنين شناختي  از شرايط  اضطرار در جامعه به اعتبار قال الصادق و قال الباقر  تمام نمي شود، باشد؟ 



زيرا در آن صورت عناوين ثانويه نخواهد بود بلكه دقيقاً همان عناوين اوليه است. اما اگر بفرماييد شناخت 

ساس آمار و ارقام و محاسبات و در ربط ديدن و جمع بندي اطالعات و مجموعه ن ري شرايط  اضطرار برا

حاصل مي شود در آن صورت عرض مي كنم كه اين يك كار تخصصي دانش اهي است و لذا به عهده 

متخصصين دانش اهها مي باشد. البته در باب كيفيت اين تخصص بحثهاي مفصلي خواهيم داشت و در 

ه را مطرح مي كنيم كه مبناي اين تخصص دانش اهي چيزي جز همان احكام الهي  جاي خود اين مسئل

نبايد باشد كه آقايان فقها براساس كلمات مبارك معصومين استنباط كرده اند. البته بحث در ممنوعيت ورود 

آقايان فقها در تحليل اين مسائل تخصصي اقتصادي نيست. بلكه بحث در اين است كه در آن صورت نيز 

مبناي شناخت تخصصي آقايان فقها را زير سوال خواهيم برد. ما فقط در مقابل احكام الهي كه توسط آقايان 

 فقها و به كمك منطق  اصوليين و بر مبناي كلمات مبارك معصومين استنباط شده اند ساكتيم و الغير. 

ماهيت علمي تئوريهاي اقتصادي براساس بحث هائي كه با برادران داشتيم قرار بود كه از جمله  آينده بحث 

را شرو  كنيم اما نظر بسياري از برادران در اين است كه بحث حوزه فقاهت و تخصص كامالً روشن نشده 

 است و لذا پيشنهاد كرده اند كه جلسه آينده را نيز به ادامه اين بحث بسردازيم. 

 

 والسالم عليكم و رحمه ا... و بركاته

 فصل پنجم داللت تئوريهاي اقتصادي با احكام اقتصادي 

 (1363آذر   5)

اصلي بحث در جلسات گذشته تحليل اجمالي بسم ا... الرحمن الرحيم. محور  –برادر دكتر درخشان 

حوزه ودانش اه در تنظيم امور اقتصادي مسلمين بوده است. همان ونه كه مالحظه مي شود ماهيت مواضع 



بسيار وسيع و در وجوه مختلك بسيار عميق باشد. در چنين تحقيقي ايجاب مي كند كه قلمرو مطالعات 

واقع وقتي صحبت از تنظيم امور اقتصاد مسلمين براساس احكام الهي مي شود اين امر داللت بر نفي مبنائي 

ي خود مفصالًص  تئوريهاي تصميم گيري و برنامه ريزي غرب و شرق مي كند. اعتقاد ما، كه در جا

موضو  بحث و مطالعه مي شود، بر اين است كه تنظيمات اقتصادي غرب و شرق بر مبناي اصالت ماده 

است در حاليكه مبناي تنظيمات اقتصادي مسلمين بايد براساس اصالت وحي باشد. وحي و احكام الهي و 

ي مباني كفر غرب و شرق است. كلمات مبارك معصومين تنها و تنها وجه افتراق نظام اسالمي از نظامها

بنابراين اگر صحبت ما و بحث ما و موضو  تحقيقات ما مطالعات تئوريك تنظيم امور مسلمين براساس 

احكام الهي است. اين بحث صرفاً يك كاوش ذهني  در مقوالت نظري نيست بلكه نزا  ما با تئوريهاي 

اصالت گذار و فرم بندي جامعه از  غرب و شرق بصورت اصالت سرمايه در نظام غرب و چه بصورت

مراحل ديالك تيك ماترياليستي در  نظام شرق، در تغيير بنياني نحوه تنظيم امور اقتصادي جامعه است. 

 ماحصل كالم اين است كه وقتي صحبت از تنظيم امور اقتصادي مسلمين براساس احكام الهي 

ي و در مطالعات تئوريك اقتصادي مواد داريم. مي شود ما يك انقالب عظيم و ريشه اي در ادبيات اقتصاد

مي خواهيم در تفكرات اقتصادي،  در تئوريهاي اقصتادي و  در نتيجه در تنظيمات اقتصادي يك تصرف 

اقتصادي غرب و شرق را مبنائي كنيم، نه اينكه با يك سري تصرفات بنائي جوهره فساد تئوريها و تفكرات 

م و در واقع همان حرفهاي اقتصاد دانان نظامهاي كفر غرب و مذهبي پوشانيآنرا با يك اليه  حفظ و احياناً 

 شرق را با الفاظ اسلمي تكرار كنيم. 

مالحظه مي شود كه تحقيق در چنين سطحي قهراً نيازمند يك كادر تحقيقاتي وسيع است كه بتواند با دقت 

ماهنگ پيش ببرد. هسته هاي اصلي  زياد و تأمل در جوانب قضيه مطالعات خود را در وجوه مختلك بطور ه

اين كادر تحقيقاتي را قاعدتاً  اساتيد دانش اهها تشكيل مي دهند. زيرا همان ونه كه بعداً عرض خواهم 



نمود. تنظيم امور مسلمين براساس احاكم الهي  يك كار تخصصي است و لذا اين متخصصين دانش اهها 

. وليكن همه بحث ما در اين است كه اوالً اين متخصصين هستند كه بايد متكفل اين امر تحقيقاتي باشند

دانش اهها با چه تخصصي مي خنواهند اين مهم را به انجام برسانند و ثانياً رابطه آنها با آقايان فقها به چه 

 صورت مي باشد؟  بعبارت دي ر، اگر  

چيزي فراتر از مجموعه  اقتصاددانان و يا بطوركلي متخصصين دانش اهها آيا با كلمه تخصص مي گوئيم 

تئوريهاي اقتصادي غرب و يا شرق  را مراد داريم؟ اگر در پاسخ ب وييم كه منظور از تخصص اقتصادي 

كه مواجه مي شويم اقتصادي است در آن صورت با اين مسأله همان علم اقتصاد است كه جدا از بينشهاي 

ي علم اقتصاد شرق؟ علي اي حال، هر دو گروه پس آيا دو علم اقتصاد داريم: يكي علم اقتصاد غرب و ديرگ

است و لذا اين سوال را با تمام يعني هم غرب و هم شرق ادعا مي كنند كه مجموعه اطالعات آنها علمي 

دي ر ارت ابعاد وسيع آن براي ما مطرح مي كند كه موضع ما مسلمين در قبال آنها چ ونه بايد باشد؟ بعب

ماهيت علمي بودن تئوريهاي اقتصادي غرب و شرق بحثي است كه انشاا... تعالي بعنوان يكي از موضوعات 

اصلي اين گروه تحقيق در آينده با جديد كامل مطرح خواهد شد. بعد از اينكه موضع اين گروه در قبال 

سلمين براساس احكام مسأله تئوريهاي اقتصادي غرب و شرق روشن شد آن وقت به بحث تنظيم امور م

الهي ميرسيم. البته اگر نتيجه تحقيقات ما اين شد كه تئوريهاي اقتصادي غرب واقعاً علمي است يعني ربطي 

به ايدئولوژي خاص حاكم بر نظام غرب ندارد يعني بالمره متأثر از مبناي اصالت ماده نبوده و مبنائاً  تقي  

اقتصادي امور مسلمين مي توانيم از آقاي ساموئلن مشاور  احكام ا... نمي بادش. در آن صورت در تنظيم

اقتصادي رئيس جمهوري آمريكا و برنده جايز نوبل در علم اقتصاد دعوت كنيم كه امور مسلمين را تنظيم 

كند و بالعكس اگر به اين نتيجه رسيديم كه مجموعه اطالعات و تئوريهاي اقصتادي شركت واقعاً  علمي 

اقتصاددان معروف شوروي فه شرعي ما اين خواهد بود كه از آقاي كانتورويت است در آن صورت وظي

دعوت به همكاري كنيم تا امور مسلمين را براساس احكام ا... و توسط ابزارهاي علمي اقتصادي خود تنظيم 



ند نمايد. اما اگر به اين نتيجه رسيديد كه هم تئوريهاي غرب و هم تئوريهاي اقتصادي شرق بر مبنائي هست

كه آن مبنا نقي  احكام ا... است در ان صورت ما دانش اهيان و ما متخصصين بايد براساس احكام الهي و 

بر مبناي وحي به شناسائي موضوعات اقتصادي بسردازيم تا بين منطق عمل و منطق نظر ما تعارضي 

ته ها و باورهاي ما در حاصلنشود: آن ونه كه قلمرو  اقتصاد عمل كنيم كه كيفيت عمل ما هماهنگ با دانس

قلمرو اصول اعتقادات اسالمي باشد. بهر حال اين بحثي است كه انشاا... تعالي موضو  مباحث آينده اين 

 گروه خواهد بود. 

بنابراين وظيفه اصلي اين  گروه تحقيق، اوالً مطالعه مبنائي تئوريهاي اقصتادي غرب و شرق و ثانياً  ارائه و 

يم امور مسلمين براساس احاكم ا... است. اما بعنوان مقدمه ورود به اين دو مبحث تحليل تئوريك نحوه تنظ

مسأله بسيار مهمي كه مطرح مي شود اين است كه واقعاً منظور از تنظيم امور براساس احكام ا... چيست؟ 

و تنظيم  در واقع كيفيت ورود ما به تحقيقات در دو سطح فوق الذكر متوقك بر درك ما از مفهوماحكام الهي

براساس  احكام الهياست. چه بسا نحوه تعبير خاصي از احكام الهي و تنظيم بر آن اساس اصوالً ضرورت 

 بررسي ورود به مراحل تحقيقات بعدي را موضوعاً منتفي كنند. 

اين خالصه اي از هدف تحقيقات اين گروه است كه عرض شد. تحليل در باب مقدمه ورود به بحث اصلي 

يعني مطالعه مفهوم تنظيم امور اقتصادي براساس احكام الهي موضو  مباحث اين گروه در اين گروهك 

چهار جلسه گذشته بوده است. جوهره كالم اين است كه از مفهوم تنظيم امور اقتصادي براساس احكام الهي 

اقتصادي و در يك مي توان مقدمتاً  دو مفهوم را انتزا  نمود. اوالً تئوريهاي اقتصادي يعني شناخت مصاديق 

كلمه موضو  شناسي اقتصادي و ثانياً مكانيسم استنباط احكام الهي يعني در يك كلمه حكم شناي موضو  

را موضو  بحث دانش اهها و حكم شناسي اقتصادي را در انحصار آقايان فقها و موضو   شناسي اقتصادي  

ر اقصتادي براساس احكام الهي دو مفهوم بحث حوزه هاي علميه مي دانيم. بنابراين از مفهوم تنظيم امو



حوزه و دانش اه نيز به ذهن متبادر مي شود و تا موقعي كه رابطه بين اين دو، يعني رابطه بين تخصص 

دانش اهها در موضو  شناسي مسائل پيچيده  از يكطرف با حكم شناسي اقتصادي يعني وظيفه اصلي آقايان 

 ي ر روشن نشود به نظر فقها در استنباط احكام الهي از طرف د

كه بتوان تحقيقات مقيد و موثري در باب مطالعات تئوريك در تنظيم امور مسلمين براساس  نمي رسد

احكام الهي انجام داد، بنابراين بحث در تحليل وجوه مختلك حوزه فقاهت و حوزه تخصص است. در 

ان نظرات مختلفي پيرامون آن خالل جلسات گذشته در اين رابطه سه مسأله مطرح شده است كه برادر

 مطرح نمودند: 

اولين نكته اين است كه منحصراً آقايان فقها متكفل استنباط احاكم الهي هستند. در واقع آقايان فقها  -1

با استفاده از منطق اصولين و براساس كتاب و سنت يعني در نهايت براساس كالم معصوم احكام 

يك منطق  عقلي است اما اين منطق عقلي كالم معصوم را الهي را استنباط مي كنند. منطق اصولين 

اصل قرار داده و لذا آقايان فقها نمايت كوشش عقلي  خود را بكار مي برند تا به استنباط احكام 

الهي برسند. بنابراين حكم شناسي يك كار تخصصي و در انحصار آقايان فقهاست. البته مكانيسم 

در حد  اجمالي تبيين شده است. هدف از تحليل مسأله  استنابط احكام الهي در جلسه چهارم

فقاهت  اين بود كه خداي نكرده من متخصص مسائل اقتصادي در ضمن ارائه يك تحليل 

اقتصادي، در موقع فقيه قرار ن رفته تا با اجتهاد به رأي به حكم الهي برسم و ب ويم چون اين ونه 

 است پس حكم خدا هم دقيقاً همين است.    به نظرم مي رسد و عقالً نيز اين ونه پسنديده

در واقع  هدف از تحليل منطق اصولين اين بود كه براساس قياس و استصالح به حكم خدا نرسيم. 

حال ممكن است حكم من متخصص با نظر آرياالي فقيه هماهن ي نيافته و احياناً متعارض و يا 

اين ب ذارم تا به استناد شرايط اضطرار متناق  شود. در آن صورت احتمال دارد سعي خود را بر 



چنين حكمي را تحت عنان احكم ثانويه به امضاي فقيه برسانم تا رسمي يعني اسالمي شود. بحث 

اصلي در اين قسمت اين است كه آريااليان فقها صرفاً با توجه به كلمات مبارك معصومين به 

العمره بر نحوه استنباط احكام الهي تأثير و تغييرات اجتماعي باحكام الهي ميرسند و الغير. شرايط 

نمي گذارد. آقايان فقها واحكامي كه آنان استنباط مي كنند ماحصل شرايط و مقتضيات زمان نيست. 

اگر صحبت دراين است كه مثالً فقيه جامع الشرايط باشد اين امر بدين معني نيست كه درك او از 

ب ذارد. حكم خدا همان است كه بر قلب مبارك هي شرايط اجتماعي تأثير نحوه استنباط احكام ال

بايد تغيير كند نه رسول اكرم صلوات ا... عليه نازل شد  همان نيز خواهد بود. اين شرايط است كه 

احكام خدا، فلذا آقايان فقها نمي توانند حاصل زمان خود باشند بلكه فقاهت در يك كلمه يعني 

استنباط احكام الهي. البته منطق استنباط احكام ا... حل شدن در كلمات مبارك معصومين جهاد 

يعني منطق اصوليين مي تواند و در عمل نيز مرتباً رشد كرده است و در مسير اجمال  به تبيين با 

دقت هاي زيادتري با كلمات مبارك معصومين برخورد نموده و مكانيسم استنباط احكام ا... دقيق 

 ر اين ندارد كه آقايان فقها محصول زمان خود هستند. تر شده است، اما اين امر داللت ب

آقايان متخصصين دانش اهي متكفل شناخت مصاديق اقتصادي و نيز تنظيم امور مسلمين براساس  -2

 آن شناخت هستند، اما وقتي در معناي تخصص  به اصطالح روز دقيق 

ل زمان و مي شويم مي بينيم كه تخصص چيزي نيست جز مجموعه دانسته هايي كه محصو

 متناسب با مقتضيات زمان است. 

البته منظور من از تخصص در اينجا كه كيفيت آنرا تابعي از زمان فرض كرده ام همان تخصص 

است كه بحث ما در شناسائي غربي و شرقي است. علي اي حال توجه به اين نكته حائز اهميت فراوان 

هستند كه حكم و موضو  هر دو  ت مستنبطه موضوعات مستنبطه و يا عرفي ماده نيست. بعضي موضوعا

توسط شار  مقدس بيان شده است مثل نماز، روزه، حج و غيره . بعضي موضوعات عرفي ساده هستند كه 



حكم مشخص است اما شناخت موضو  برعهده عرف گذاشته شده است، مثالً خون نجس است اما اين 

وضوعات هستند كه تخصصي و پيچيده  اند كه  مسأله كه خون چيست برعهده عرف است. دسته سومي از م

حكم كلي آنها مشخصاما شناخت مصايدق برعهده عقال و متخصصين است، مثالً حفظ مصالح مسلمين 

واجب است و يا سلطه كفار بر مسلمين مطلقاً  جايز نيست. اما اين مسأله كه آيا عضويت در صندوق بين 

ن است؟ و يا داشتن يك نظام برنامه ريزي متمركز دولتي كه مصداقي از سلطه كفار بر ملمي المللي پول 

آزادي مسلمين را تحديد كند مصداقي از حفظ مصالح مسلمين مي باشد؟ آيا رشد صنايع پتروشيمي و يا 

تضييق واحدهاي توليدي كوچك مصاديق دي ري از حفظ مصالح مسلمين هستند؟ حال اگر اين مسأله 

اين مسائل  تخصصي پيچيده برعهده عقال يعني همان متخصصين مطرح شود كه تشخيص و شناسائي 

گذاشته مي شود در آن صورت مي گوييم كه اوالً روش برخورد و شناسائي اين عقال و يا متخصصين 

چ ونه است؟ آيا جزء ن ري مي كنند و يا موضوعات را در ربط ديده و شناسائي مي كنند؟ و اگر در ربط  

رت مي گوييم كه موضوعات مرتبط را براساس چه مبنائي مطالعه مي نمايند؟ مالحظه مي كنند در آن صو

، شناسائي هر مصداق عيني اقتصادي حتي در سطح جزء ن ري  مستلزم داشتن مدلي است  و هر مدل ثانياً 

قهراً براساس تئوري خاصي استوار است و يك تئوري تيز بر  مبناي مشخصي شكل گرفته است، فلذا اين 

طرح مي شود كه متخصصين وي ا عقالي ما با چه مدل و با چه تئوري  به شناخت مصاديق مسأله م

اقتصادي مي پردازد؟ بعبارت دي ر تنظيم امور مسلمين براساس احكام الهي متوقك بر كيفيت صحيح 

 اجراي احاكم خداست، و اجراي  احكام الهي خود منوط به دو امر است: 

بايد موضو  يا مصداق جزئي خارجي را شناخت و ثانياً  ين موضو  جزئي خارجي را بر موضو  كلي اوالً 

 متعلق حكم كلي انطباق داد. 



بنابراين الزمه اجراي صحيحاحاكم صحت انطباق است و الزمه صحت انطباق صحبت شناخت مصاديق 

مدل و تئوري هستيم لذا تعارض بين حوزه ميباشد. اما نظر به اينكه براي شناخت مصاديق ما قهراً نيازمند 

فقاهت يعني استنباط احاكم الهي با حوزه تخصص يعني شناسائي موضوعات تخصصي براساس تئوريهاي 

كه متخصصين ما بايد براساس را در اين مي بينيم  غرب وش رق را قهري مي دانيم. راه حل اين تعارض 

ا... موضو  شناسي كنند واين بحث اصلي اين گروه رد  عني براساس مبنا قراردادن احكام اصالت وحي ي

 جلسات آينده است. 

شده اين است  بعضي از برادران جهت رفع تعارض فوق الذكر پيشنهاد دي ري كه توسط راه حل  -3

پيچيده نيز دخالت كنند و در واقع متخصص شناخت كه آقايان فقها خود در مسائل تخصصي 

آقايان فقها حفظ مصالح مسلمين را به استناد حكم خدا واجب  مصاديق اقتصادي نيز بشوند. اگر

عينيه در برنامه پنجساله عمراني متذكر بشوند. يعني مي دانند مصاديق آنرا نيز بصورت موارد جزئيه 

خود آقايان فقهاي شوراي ن هبان نيز برنامه عمراني بنويسند تا تعارض بين نظر آنان و متخصصين 

موضوعات تخصصي  كه اگر آقايان فقها بخواهند ر پاسخ عرض كرده ايم اقتصادي حاصل نشود. د

پيچيده كه توسط شار  مقدس بيان نشده است را شناسائي كنند اين امر، يعني شناخت مصاديق، 

غير از ظيفه فقاهتي آقايان يعني استنباط احكام الهي است. البته وقتي بحث از شناسائي مصاديقي 

وظيفه متخصصين و بقولي  ه آنها حكم صريحي ندارد قاعدتاً است كه شر  مقدس نسبت ب

اعمال كنند، اما همه بحث ما در اين است كه آيا اين بعد  عقالست كه آنچه را كه عقالً مي پسندند 

از موضع شناسي در انحصار آقايان فقهاست يا اينكه آقايان فقها هم مي توانند موضوعات تخصصي 

و نظريات خود را از موضع يك متفكر و نه يك فقيه ارائه دهند؟ مسلماً  اقتصادي را شناسائي نموده 

ميفرمائيد كه خير در انحصار آقايان فقها نيست بلكه صرفاً يك امر تخصصي شناخت مصاديق 



به وظيفه اصلي خود متكفل اين امر هستند.  است، كه در آن صورت عرض مي كنم دانش اه ها بنا 

البته شناسائي مصاديق بايد براساس وحي يعني براساس اصالت احاكم الهي باشد و الغير. لذا 

فكيك حوزه فقاهت از حوزه تخصص يعني شناخت مصاديق اقتصادي را الزم مي دانيم . ولي با 

موضو   مان احاكم الهي است اين شرط  كه حوزه تخصص براساس ما حصل حوزه فقاهت كه ه

شناسي و تنظيم امور مسلمين نمايد. و اال اگر تفاوت بين منطق حكم شناسي و منطق شناخت 

مصاديق روشن نشود چه بسا اقتصاد داناني كه در موضع فقها قرار گرفته و نظر خود را كه مبتني بر 

ات تخصصي آقايان فقها در يك كاوش عقي است بنام حكم خدا ارائه مي دهند، و يا برعكس نظري

 شناخت مصاديق  اقتصادي كه از موضع يك متفكر ونه فقيه ابراز شده است را عين كم فقاهتي 

فرض كنند. بنباراين ثمره چنين برخورد بين دو موج تخصص و فقاهت، كه اولي بر مبناي  اصالت 

ت وحي يعني محور قرار دادن به تئوريهاي اقتصادي مبتني بر اصالت رأي و دومي بر مبناي اصال

دادن قول معصوم است، تعارضي خواهد بود كه در بعد سياسي نيز ثمرات عملي وسيعي خواهد 

 داشت. 

مالحظه ثمره نزا  حوزه فقاهت كه بر مبناي اصالت وحي احكام الهي را استنباط مي كند و حوزه تخصص 

براساس تئوريهاي كينز و ماركس ارائه كند اقتصادي كه بر مبناي اصالت رأي مي خواهد روابط اقتصادي برا 

حائز اهميت بسيار است  و كوشش ما در خالل جلسات گذشته تبيين اجمالي ابعادي از انعكاس اين 

تعارض در تنظيم امور اقتصاد مسلمين بود. با عرض معذرت از تكرار مطالب، اجازه مي خواهم در اين 

 له را ارائه نمايم. قسمت از عرايضم جمع بندي مختصري از اين مسأ

مي توان دو نحوه ورود  به بحث را تشخيص داد: با مطالعه مختصري از ادبيات اقتصاد اسالمي براحتي 

بسياري از محققين هستند كه از اقتصاد بعنوان يك علم شرو  نموده و سسس كوشش مي كنند كه تئوريها و 



و اقتصادي خود را با احكام الهي مقايسه كرده مدلها و خالصه ثمرات تحقيقات به اصطالح علمي تحليلهاي 

وجوه تعارض را حذف و مابقي را قبول نمايند. گروه دي ري از محققين هستند كه از بحث احكام اقتصادي 

 شرو  نموده و تحليل هاي اقتصاد اسالمي را بصورت بررسي مباحث  فقهي اقتصادي ارائه مي كنند. 

نظيم و ارائه تئوريهاي اقتصادي است كه در واقع نه اسالمي است و نه نتيجه تحقيقات گروه اول معموالً ت

عربي. بعبارت دي ر كوشش محققين دسته اول در اين است كه مي خواهند تئوريهاي اقصتاد غرب را 

اسالميزه كنند يعني صرفاً در آن تصرف بنائي نموده و با تغيير دادن الفاظ  جعل اصطالحات به تئوريها و  

يك صورت اسالمي بدهند. معموالً چنين تصرفاتي در مجموعه مرتبط كه مبنائاً تغيير نكرده اند مدلهائي 

اقتصاد غرب در تنظيم امور  اقتصاد  جز اينكه كارائي نسبي تئوريهاي تئوريهاي اقتصاد غرب نتيجه اي ندارد 

سلمين را تنظيم كنند و نه غرب را نيز  مخدوس نمايد، و لذا مجمعه تئوريهاي حاصل نه مي تواند اقتصاد م

قدرت و كارائي سابق را دارد. مثالً مي دانيم كه جامع  مشترك مجموعه تئوري هاي اقصتاد غرب  درباب 

يك انسان اقصتادي است كه غرب او را به نحو خاصي معرفي مي كند. توليد، توزيع و معرف رفتار  عقالئي 

تئوريك در مقوالت مختلك اقتصادي به فروض مربوط  به عبارت دي ر همه فروض اساسي براي استنتاج 

براي اسالمي كردن تئوريهاي اقصتادي به رفتار اقتصادي اين انسان بر مي گردد. حال اين دسته از محققين 

در اين  خصوص تنها كاري  كه مي كنند اين است كه انسان اقتصادي آدام اسميت و يا هيكس را بر مي 

مومن را قرار مي دهند. اگر هيكس صحبت از مطلوبيت نهايي انسان اقتصادي و به جاي آن انسان دارند 

صحبت به مطلوبيت نهايي انسان مومن متمركز مي كنند. اگر هيكس  خود مي كند اينها بحث خود را  راجع 

ه در نظام فكري غرب را مطرح مي كند اينها داز كيفيت رفتار سرمايه گذاري انسان اقتصادي تعريك ش

ز رفتار سرمايه گذاري انسان مومن مي كنند كه شايد تنها فرق رفتار اقتصادي اين شخص با آنچه اصحبت 

تعريك مي شود اين است كه در غرب سرمايه گذاري صرفاً براي حداكثر  نمودن سود كه در نظام غرب 



را نيز به  است در حالي  كه دسته اخير پارامترهاي خنثي و بي تفاوتي مانند اجر اخروي و ثواب الهي

مجموعه فروض هيكس  اضافه مي نمايند. البته منظور ما از مفاهيم خنثي و بي تفاوت اين است كه تأثير 

اين فروض  جديد را در رفتار سرمايه گذاري به لسان كمي مطلقاً منعكس نمي بينند وي ا اگر هم كوشش 

 ي  و در واقع خنثي است. مي كنند كه اين انعكاس را تا حدي لحاظ كنند بصورت خيلي حاشيه ا

البته بحث ما در نفي  تحليل رفتار اقتصادي مومن نيست بلكه مي گوييم چرا دست اه فكري نظام اقتصاد 

دو مهره را جا بجا نموده اند؟ به اين نحوه برخورد مي گوييم تصرف بنائي، كه در  غرب را گرفته و صرفاً 

يست. بنظر ميرسد كه بايد تصرف در تئوريهاي غرب واقع چيزي جز  اسالميزه كردن تئوريهاي غرب ن

مبنائي باشد، يعني قبل از جابجائي و تغيير موضوعات در اين دست اه بايد مقدمتاً موضع موضوعات روشن 

شود. يعني دقيقاً اين مسئله تبيين شود كه چرا اين جزء و اين موضو  در اين نظام فكري مطرح شده است. 

را بنحو نائي موضع موضوعات است كه مي توان در موضوعات تصرف كرد و آنها صرفاً بعد از تحليل  مب

مطلوب تغيير داده و اسالمي نمود. بحث در اين است كه اگر جامع مشترك تئوري هاي توليد، مصرف و 

 توزيع به رفتار اقتصادي ، انسان عقالئي بر مي گردد بايد بالفاصله اين سوال را مطرح كنيم كه اوالً انسان

عقالئي چ ونه در نظام غرب تعريك مي شود واين تعريك ريشه دركجا دارد؟ و ثانياً چرا محور اصلي در 

بر مي گردد؟ البته وقتي توجه كنيم كه  استنتاجات تئوريك به رفتار اقتصادي اين انسان به اصطالح عقالئي 

مسئله انسان  عقالئي به عنوان  همين تئوريها در نظام اقتصاد شرق به نحوه دي ري تجزيه و تحليل شده و

منتفي است حساسيت مسئله بهخوبي روشن مي شود. يعني اين عالمت  محور اصلي اتدسالل موضوعاً 

سوال كه چرا شرو  بحث اقتصاد غرب از رفتار يك انسان عقالئي است. هرچه بزرگتر در ذهن جا مي 

است كه  در نظام فكري غرب تعريك مي شود گيرد. البته بايد دقت شودكه اين كلمه عقالئي خود مفهومي 



و با مفهوم عقل به ما هو عقل نبايد اشتباه شود، يعني در واقع انسان عالقئي صرفا  اصطالحي است كه در 

 دست اه فكري آنها به نحو خاصي  تعريك مي شود. 

عقالئي مفروش در حال براي  اينكه مسئله يك درجه بيشتر تحليل شود و وجوه تعارض مبنائي انسان 

اقتصاد غرب با تئوريهايي كه مي خواهندد متكفل تنظيم امور مسلمين باشند روشنتر شود مي گوييم آيا نظام 

حكومتي غرب يعني دمكراسي پارلماني نيز براساس فروضي است كه هماهنگ با رفتار اين انسان عقالئي 

بعداً در قسمت  ماهيت علمي تئوريهاي  مي باشد؟ قاعدتاً پاسخ مثبت است. البته اين بحثي است كه

اقصتادي در واقع نطقه شرو  حركت ما خواهد بودف  اما در اين جا به صرف اشاره اي اكتفا مي كنيم كه 

نظام مديريت اقتصادي و سياسي غرب نيز دقيقاً هماهنگ و بر اساس رفتار اقصتادي اين انسان عقالئي نظام 

ته توجه كنيم كه در نظام حكومت اسالم محور  اساسي در امر فكري غرب مي باشد. حال به اين نك

مديريت، واليت فقيه است  و اين امر نه به تبع فروض نظام غرب راجع به رفتار اقتصادي انسان عقالئي 

است و نه به تبع فروض نظام شرق راجع به رفتار اقصتادي جامعه و حركت آن در يك پروسه ديالكتيكي 

لكه صرفاً حكم خدا بر اين است كه آقايان فقها متصدي امر واليت باشند، و تحقق امر ماترياليستي است، ب

واليت نيز چيزي جز اجرا شدن احكام خدا نيست. حال اگر بخواهيم امور مسلمين را در نظامي كه مديريت 

وان آن با فقها است و محور اصلي تنظيم امور چيزي نيست جز احكام الهي،  تنظيم كنيم چ ونه مي ت

مجموعه تئوريهاي اقتصادي غرب كه براساس فروض معيني نسبت به رفتار اقتصادي يك انسان تعريك 

صرفاً با تصرف بنائي در ظواهر آن، انسان مومن  شده در همان نظام فكري حاصل شده است را اخذ كرده و

اين نظام اقتصادي را  بط و بافتها و اجزاءاغرب كنيم و در عين حال همه رو را جاي زين انسان عقالئي 

 موضوعاً حفظ  كرده و به صرف تغييرات ظاهري در آنها اكتفا نمائيم؟ 



بحث خوناهد شد، اما  هدف ما از بيان  آنچه كه عرض كرديم در واقع اشاره مختصري بود كه بعداً مفصالً 

محور قرار داده و  اين مطلب اين است كه ب وييم اگر بخوايم مجموعه ادراكات اقتصادي غرب و يا شرق را

امور مسلمين براساس  كوشش كنيم كه با تصرفات بنائي و ظاهري آنها را اسالمي نمائيم. هيچ اه به تنظيم

احكام الهي نخاهيم رسيد.  يك نكته دي ر  در اين قسمت اضافه مي كنم و آن اين است كه اسالميزه كردن 

ود. بلكه اين نزا  ثمره عملي هم دارد. بعبارت علوم اقصتادي غرب صرفاً به يك تعارض ذهني ختم نمي ش

وقتي تئوريسين هاي اقتصادي، انسان اقتصادي هيكس را از نظام فكري غرب برداشته  و به جاي او دي ر 

اقتصادي شان يك انسان مومن قرار مي دهند نظر به اينكه يك جزء را تغيير داده اند، لذا داللت تئوريهاي 

قبلي است كه دست نخورده باقي مانده است، و از اين جهت تعارض نتايج عملي  الزاماً هماهنگ با مبناي

صاد غرب نقي  احكام اهلل مي تبا احكام الي قهري است، زيرا  مبناي تئوريهاي اقتئوريهاي اقتصادي آنها 

 موارد شدت گرفته و در عينيت بصورت مخالفت نظر شوراي ن هبان با  باشد. ثمره اين نزا  در بعضي

صادي ارائه شده از طرف جامعه متخصصين دانش اهي ظاهر مي شود. در جلسات گذشته ترنامه هاي اقب

تزاحم را ريق بتوانيم اين تعارض و يا ئي كنيم تا از آن طساكه چ ونه ريشه تعارض را شنا بحث در اين بود

اين مسئله نيز  رفع نمائيم؟ در خالل بحث هاي قبل ديديم كه رفع تخصص، البته در خالل مباحث گذشته 

به كمك تخصصي كه مبنائاً تغيير كرده است يك كار دانش اهي  تا حدي روشن شد كه تنظيم امور مسلمين 

و با تأمل نسبت به جوانب قضيه است و ما متخصصين دانش اهي هستيم كه بايد به اين امر رسيدگي كنيم 

يك نظام فكري و تخصصي جديد بسازيم كه متكفل اجراي احكام ا... باشد. يعني در اين قسمت نبايد 

ك مالهي است كه به كاحكام منتظر آقايان فقها بود كه اقدام كنند، زيرا وظيفه اصلي آقايان فقها استنباط 

حاصل مي شود. به عبارت دي ر اگر شوراي ن هبان  و براساس كلمات مبارك معصومينمنطق اصوليين 

يكي از برنامه هاي اقتصادي جامعه را به اعتبار اسالمي نبودن نق  مي كند وظيفه او نيست كه برنامه 



 دانش اهها يعني حوزه متخصصين است كه نويسد بلكه اين وظيفه و   تكليك جديدي ب

 احكام الهي تنظيم و تدوين و ارائه نمايند. اما براساس برنامه  هاي اقتصادي 

 حال به قسمت دوم بحث اوليه اي كه مطرح كرديم مي پردازيم. در ابتداي بحث به اين مسئله اشاره كرديم 

كه در مباحث اقتصاد اسالمي بعضي از محققين هستند كه از اقتصاد شرو  كرده و مي خواهند با حفظ 

ا شرق  آنها را اسالميزه كنند. و ديديمي اين روشي است باطل كه اقتصادي غرب و يمباني تئوريهاي 

بحرانهاي اجتماعي و سياسي نيز به همراه خواهد داشت. حال  گروه دي ري هستند كه از بحث 

. مثالً بحث مباحث فقهي اقتصادي مي پردازنداحكاماقتصادي شرو  كرده و به طرح مسائل بصورت بررسي 

در اسالم چيست، مالكيت زمين و معادن در اسالم چ ونه است و يا تحقيقات  در اين مي كنند كه انفال

 مفصلي در باب خمس و زكات و مالياتهاي اسالمي مي كنند. اين ونه تحقيقات قهي مباحث اقتصادي اگر 

توسط آقايان فقها و يا اساتيد حوزه هاي علميه صورت  گيرد بسيار مفيد است اما در عين حال نمي تواند 

نامه اي براي تنظيم امور مسلمين باشد، بلكه صرفاً مبنا و اساسي است كه برنامه هاي تنظيم امور اقتصادي بر

به كمك آن مي تواند تدوين بشود. بنابراين اين ونه تحقيقات بالمره در قلمرو حوزه فقاهت و مسلمين 

تخصصين دانش اهي خود را مطلعين در مسائل فقهي اسالمي است. واليخفي كه در اين قسمت نيز گاهي م

صاحب نظر دانسته و با دخالتهاي بي مورد و اظهار نظرهاي سبك در خصوص اين مسائل تخصصي 

اسالمي موجبات طرح شدن ابهامات و تناقضهاي ذهني براي جوانان را فراهم مي كنند. چه بسيار ديده شده 

ي غير اسالمي را فرا گرفته است يك است كه محقق و يا استادي كه سالها در دانش اههاي غرب تئوريها

مرتبه در مسائل اسالمي صاحب نظر شده و مثالً كتاب مالكيت در اسالم مي نويسند و يا مسائلي تحت 

عنوان اقتصاد توحيدي مطرح مي كند در حالي كه هنوز براي  درك مفهوم يك حديث و يا يك آيه بايد به 

 ترجمه فارسي آن مراجعه نمايد. 



خصوص تحقيقات فقهي مباحث اقتصادي عرض مي كنم كه اين امر صرفاً در انحصار اساتيد  بنابراين در

نظر اساتيد رشته هاي اقتصاد دانش اهها حوزه هاي علميه است و نمي تواند موضو  تحقيق و محل اظهار 

زش واالي ب يرد. اما در عين حال سئوالي نيز مطرح مي كنيم و آن اين است كه عليرغم سودمندي و ارقرار 

اين ونه تحقيقات فقهي در موضوعات اقتصاد آيا اين سري از تحقيقات مي تواند بعنوان برنامه تنظيم اقصتاد 

فقهي در براساس محتواي اين ونه تحقيقات  امور مسلمين باشد؟ يعني آيا سازمان برنامه مي تواند

مي تواند بعنوان برنامه تنظيم اقتصاد امور مسلمين باشد؟  موضوعات اقتصاد، آيا اين سري از تحقيقات 

يعني آيا سازمان برنامه مي تواند براساس محتواي اين ونه تحقيقات معين كند كه سي ميليارد دالر در آمد 

نفتي را چ ونه به مصارف مختلك اختصاص دهد؟  و يا آيا بانك مركزي مي تواند به كمك اين ونه 

پولي شبكه اعتبارات را  قهي برنامه نظام اعتباري بانكي اسالمي را نوشته و سياستهاي تحقيقات و تنبهات ف

مشخص كند؟ آيا اين ونه تحقيقات مي تواند برنامه اقتصادي رفع موانع اجراي احكام ا.... باشد؟ بعبارت 

تصادي اين ونه تحقيقات فقهي چيزي جز تعبير و تفسير كلمات مبارك معصومين در موضوعات اقدي ر 

ما وارث اقتصادي هستيم كه نيست.  يعني در واقع تحليل خصوصيات جامعه مطلوب اسالمي است. وليكن 

سابقه دويست سال انحراف فرهن ي و پنجاه سال انحراف در برنامه ريزيهاي اقتصادي داشته است و لذا 

حكام الهي هستند. بنابراين اقتصادي حكومت اسالمي مواجه با موانع بسيار بزرگي در راه تحقق ا مسئولين 

احكام الهي رفع موانع اجراي آنچه كه ما در حال حاضر نياز داريم داشتن يك برنامه منسجم اقتصادي براي 

برداشتن فلسفه تغيير است كه موضوعاً و حركت به سمت جامعه مطلوب اسالمي است و اين امر متوقك 

. قدر متقين اين است كه تحقيقات فقهي مباحث در قلمرو مسائل دانش اهي يعني حوزه تخصص مي باشد

نمي تواند برنامه تغيير و ال و  اقصتادي كه در واقع مبين خصوصيات جامعه مطلوب اسالمي است. قاعدتاً 

و مدل برنامه ريزي براي رفع اجراي احكام الهي باشد، بلكه در واقع زير بنا و اساس برنامه ريزيهاي 

به نتيجه مباحث چهارم جلسه گذشته بر مي گرديم و عرض مي كنيم كه از يك اقصتادي مي باشد. بنابراين 



آقايان فقها صرفاً يا در باب استنباط احكام الهي است و يا در تحليل فقهي مباحث اقتصادي  طرف تحقيقات 

ف تنظيم امور مسلمين بايد و از طر و اين تحقيقات به ما هو نمي تواند مدل برنامه ريزي اقتصادي جهت 

دي ر تحقيقات تتبعي اساتيد رشته هاي اقتصادي در دانش اهها نيز تا آنجا كه مربوط به مطالعه تئوريهاي 

غرب و شرق است قاعدتاً  نمي تواند متكفل تنظيم امور مسلمين باشد. و لذا نتيجه گرفتم كه اوالً مسئوليت 

و ثانياً  به دست دانش اههاست نه آقايان  ارائه مدلهاي برنامه ريزي و تئوريهاي تنظيم امور اقتصاد مسلمين

تصرف مبنائي در تخصص اقتصادي آنهاست بدين معنا كه  الزمه تحقق چنين وظيفه اي توسط دانش اهها 

متخصصين دانش اهي ما بايد تئوري ها و مدلهاي اقتصادي خود را براساس همان احكام الهي تنظيم و 

 تدوين كنند كه آقايان فقها در حوزه فقهات استنباط نموده اند. 

جلسات قبل بود در خدمت برادران  در از اينكه بعضي از مطالب تكرار نكات مطروحه  با عرض معذرت 

هستيم تا با طرح سواالت  نكات خود جوانب اين مسئله را روشنتر نمايند تا در جلسه بعد تحقيق در باب 

زيرا ورود به حوزه تخصص اقتصادي قاعدتاً  بايد  از  مسدله ماهيت تئوريهاي اقتصادي را شرو  نمائيم. 

 بررسي ماهيت تئوريهاي اقتصادي باشد. 

بسم ا... الرحمن الرحيم . با اجازه برادران بنده نكاتي را كه از قبل نظرم مي آيد مطرح  –برادر غنيمي فرد 

شده است بطور خالصه عرض مي كنم. مجموعه صحبتهايمان بر حول اين محور بود كه فقها معيارشان 

ي خواهيم رسيد كه براساس كالم معصوم است واگر توجهي به شرايط موجود در جامعه نكنند به جائ

قاعدتاً جامعه با روندي كه دارد با مشكالتي جديد روبرو مي شود، و لذا فقها مجبور مي شوند از 

متخصصين استفاده كنندم. اگر اشتباه نكنم در جلسه دوم بحث اينطور مطرح شد كه متخصص مي تواند از 

ه كند و در نهايت با نظراتي كه مي دهد تئوريها و مدلهاي اقتصادي هاي شناخته شده غرب و يا شرق استفاد

فقيه را قانع نمايد كه وضعيت فعلي، وضعيتي اضطراري است و لذا حكمي كه از كالم معصوم استنباط شده 



بديهي است اگر متخصص طرفدار  را متوقك نموده، و حكمي به علت اضطرار را توسط فقيه جاري نمياد.

 از دو طرف شرق يا غرب كشيده خواهد شد. نظريه خاص باشد در نهايت جامعه به يكي 

دارند و در واليت صحبت اين بود كه با توجه به اينكه آقايان فقها در حكومت اسالمي امر واليت را بعهده 

صاد، قضاوت، سياست و غيره وجود دارد، لذا بايد ببينيم در اين امور به چه ترتيب بايد تامور مربوط به اق

بحث برادر درخشان بود. به اين نتيجه رسيديم كه آيا فقها فقط بايد آخر رفتار كرد، كه اين همان قسمت 

هم نداشته باشند به آنچه كه در جامعه مي گذرد و يا احكام خدا را بر اساس ادله اربعه بيان كنند و كاري 

اينكه مسئوليت دي ري را هم بدوش مي كنند. نظر مقابل نظر برادرمان آقاي درخشان اين بود كه چه بسا در 

نسل فعلي يا نسل آينده ما مجبور شديم كه اين روش را داشته باشيم كه فقها از متخصصين جدا باشند. 

ي دانش اهها هم مشخص مي كند از دانش اههاي فعلي ما قاعدتاً اسالم شناس جامعه همانطور كه روند فعل

اسالم شناساني در رشته خاص  از اسالم خواهيم داشت وليالشرايط بيرون نخواهد آمد، البته مطلعيني 

لي كه تحصيلي شان نخواهند بود. ولي اين نه به اين معنا است كه اين را بعنوان اصل قرار دهيم. نظر مقاب

بنده ارائه كردم اين بود كه اين غلط است كه مبنا را بر اين ب ذاريم كه چون تا االن اينجور بوده است از اين 

به بعد هم اينطور باشد و كار را بين فقها و متخصصين تقسيم كنيم. بنظر من اگر اين دو لغت را به معناي 

 بيان كرده ايم.  واقعي خودش استفاده كنيم يك صفت را با نامهاي مختلك 

فقيه همان فردي است كه بايد استنباط حكم بكند.استنباط از ريشه نبط مي ايد كه به معني از ير در آوردن 

آب، يعني اينكه جستجو كردن و بدست آوردن مباني الزم كه حكم براساس آن بايستي صادر شود. نظري را 

ي پردازد  عموماً براساس يا تئوري را كه م هم كه متخصص مي دهد، اگر ن وييم حكمي را صادر مي كند

از مفروضاتي كه به آنها اعتقاداً پايبندست ارائه كاوش دانسته هاي خود و يا به زبان دي ر براساس استنباط 

مي دهد. پس در معناي واقعي كلمه، فقيه خود يك متخصص است همانطور كه متخصص هم به معناي 



اي تخصصي متفاوت، از اين مطلب نبايد اين نتيجه را گرفت كه جمع واقعي يك فقيه است ولي با زمينه ه

ممكن است همانطور كه در  يك پزشك  نيست، چرا كه  دو تخصص يا دو تفقه در يك فرد امكان پذير 

 زمينه كودكان پزشك ماهر و متخصصي است، تخصص كاملي هم در حد علم زمان خود در جراحي زنان 

ددان متخصص مي تواند يك رياضي دان ماهر و داراي تخصص در اين زمينه هم داشته باشد و يا يك اقتصا

اين نتيجه را ب يرم كه اگر مي فرمائيد اقتصاد اسالمي دو وجه دارد يكي  باشد. از اين نكات مي خواستم 

ما ايران است و وجه اقتصاد كه دانش اهي است و يك وجه اسالمي كه فقهي است، ب وئيد مكان صحبت 

سال دي ر است  30سال و يا  20سال،   10صحبت ما حال حاضر است و بعد زمان مورد نظر مثالً تا زمان 

و براساس اين مفروضات بحث را ادامه دهيم و گرنه چنانچه بطور كلي اقتصاد اسالمي را به دو وجه 

دگانش بي دانش اهي و فقهي تقسيم كنيد، بنظر بنده دانش اهي كه اقتصادش غير اسالمي و تربيت شون

اطال  از روشهاي حل مشكالت اقتصادي جامعه در چهارچوب ضوابط اسالمي باشند، دانش اه حكومت 

اجازه ارائه نظر براي حل مشكالت جامعه اسالمي را ندارند، چرا كه آنچه اين اسالمي نيست و اصالً 

از علوم يعني علم دانش اه پرورش مي دهد، افكار و نظريات غير اسالمي است و در اين زمينه خاص 

ا حل نمي كند. شايد يكي از دالئلي كه پس از بازگشائي اقتصاد معموالً  دردي از دردهاي جامعه اسالمي ر

دانش اهها، موسسات آموزش عالي در زمينه هاي مختلك علوم انساني و بخصوص علوم اقتصادي عمالً در 

ند و يا اگر تالشي هم كرده انده فقط به ارائه طريق براي حل مشكالت مبتال به جامعه موفق نبوده ا

را قبول   ارائه طريقي سخنراني يا سميناري  كارشان به پايان رسيده همين نكته باشد كه جامعه از دانش اه 

غير اسالمي  كه براساس ضوابط ايده انقالبش يعني اسالم باشد و گرنه هر راه حل پيشنهادي  مي كند 

و موسسات يا جمعيت هاي پشتيبان آن محكوم  دهندگان محكوم به انزوا  مطرود است و پيشنهاد دهنده يا

 به فضا هستند، البته فناي تدريجي. 



با توجه به مطالبي كه عرض شد مي خواستم به عنوان يادآوري گفته باشم كه در حال حاضر در مباحث ما 

ه نظرم اشتباه است.  نه آنكه خداي دو نظر وجود دارد و يا الاقل با استداللهائي  كه بيان شد قانع نشدم ك

 نكرده دگم بوده و حاضر نباشم حرفم را پس ب يرم بلكه معتقدم در حكومت اسالمي كه مجريان آن هم ي 

از آگاهان اسالمي جامعه هستند، براي بلند مدت نبايد ب وئيم كه متخصصين و مجريان خوب اس از اسالم 

 هم آگاه باشند. 

خود ولي تا به دلخواه كه در حيطه مسئوليت خود نظرات دقيق اسالم را بدانند  بلكه الزم و ضروري است 

ندهند و اجراي حكمي نكنند از طرف دي ر تا مدتي مي توان قبول كرد فقيهي  كه براي  بنام اسالم نظري 

حكمي را مي خواهد  صادر كند از امور جامعه بدور باشد، البته مشخص است كه داليل آن چه  جامعه 

بوده است. فقهاي ما در حوزه ها تحصيل مي كردند و چون در طي سالهاي بسيار دراز و حتي طي تاريخ 

ل نداشته اند و مملكت نبوده اند. با مشكالت ملموس جامعه آشنائي كام اسالم در مسند  كليه امور  اجرائي 

حل معضلي در حد آنچه اكنون در كشورمان در بعضي امور لذا در صدور احكام خود نيز عموماً در پي 

وجود دارد،  نبوده اند. ولي اگر حتي فقهاي ما نيز با اين مشكالت كه قسمتي از عيينيت زندگي جامعه است 

 مور مسلمين بايد در دست قشر خاص باشد. آشنا نشوند به همانجائي خواهيم رسيدكه خواهيم گفت تنظيم ا

حال يك زمان به افراط افتاده و تنظيم امور را فقط به دست متخصصين در خارج تحميل كرده مي سساريم. 

 چرا كه آنها از آخرين تغييرات علمي در شيوه هاي برنامه ريزي مطلعند. 

خلي را به صرف عدم مجاورت جسمي با تربيت شدگان دانش اهي داو  يا به تفريط خواهيم غلطيد و تنها 

 خارجيان محقق  براي تنظيم امور مسلمين خواهيم دانست. 

در روشن تر شدن آخرين قسمتي كه برادرمان دكتر درخشان بعنوان جمعبندي عنوان كردند و آن اين نتيجتاً 

ال  كافي از اسالم در بود  كه اگر نظر مقابل اين است كه الزم است فقها اقتصاد بدانند و متخصصين هم اط



امر خاص خودشان را داشته باشندف بايد دانش اهها روش فعليشان را عوض كنند، زيرا افرادي را كه 

را در چهارچوب اقتصاد  دانش اهها هم اكنون به بيرون صادر مي كنند كساني نيستند كه مشكالت اقتصادي 

نتايج متني همين جلسات ما  اد شد همين بود.انشاا.... بايد گفت اتفاقاً نظر مقابلي كه ايراسالمي حل نمايند. 

هم بايد باعث تغيير روش فعلي دانش اهها شود،  نه آنكه مغزهاي آماده براي فراگيري را با مقداري 

دست  سال پيش افراد  30و  20تئوريهاي غربي وش رقي پر كنيم و آنهم از ترجمه هاي آن چناني كتابهاي 

علمي آن كشورها البته بنظر بنده هيچ اشكالي ندارد كه تئوريهايي كه براساس احكام غير معصوم هم  چندم 

و ظاهر حكومتهاي جور و ستم بوده اند براي  است و حتي مربوط به حكومتهاي به نام اسالمي و در باطن 

شدند و چنين بايد بكنيم دانشجويان در سر  كالسها گفته شود و نتيجه گيري شود كه چنين كردند كه چنان 

 كه چنان نشويم و اين چنين بشويم. 

از هم جدا  لذا اميدوارم كه بحث اين قسمت بدين شكل جمع بندي نشود كه متخصص و فقيه بايد هميشه 

باشند چرا كه بيان روشنفكرانه اي  كه قباًل  هم در جامعه خودمان سرد و هنوز هم اكثريت كشورهاي زير 

د همين است كه چون عده اي با جامعه نزديكترند و مشكالت را عيان تر مي بينند افرادي ستم به آن دچارن

 را كه داراي اين اطالعات نيستند در درجه دوم فكري 

 مي دانند و اصطالحاً  قبولشان ندارند. صحبت اگر به آن شكل اوليه ادامه پيدا كند در مدتي بعد از اين 

 1400معصوم است ولي چون مربوط به ا براساس كالم ا.... و كالم خواهيم گفت كه اگر چه احكام فقه

و مائيم كه مشكالت مردم را مي دانيم و  مي دانيم كه در جامعه چه خبر است و مائيم سال پيش مي شود 

كه تخصص زمان حال را داريم پس ما روشنفكريم و آنها نيستند، ما مشرقيهستيم و آنها مرتجع بنابراين 

خطي كه مابين دانش اهي و روحاني كشيديد به اين ترتيب در طي زمان پر رنگ تر نشود اگر  براي اين كه

بحث اقتصاد اسالمي را دردو  وجه جتداگانه دانش اهي و فقهي طرح كنيم با تعبيري كه برادر  مي خواهيم 



تا عمر يك  درخشان كردند ب وئيم بحث ما در خصوص شرايط فعلي ايران است و زمان مورد نظرمان مثالً

نسل دي ر در اين كشور است و گرنه شخصاً به عنوان مخالك عرض مي كنيم كه اسالم را تا آن حد 

مختصري كه بنده مي شناسم داراي  نقصي نمي بينم كه محتاج به كمك گرفتن از مكتب دي ري باشد خواه 

تربيت شدگان و به عبارت  اين كمك از طريق استفاده از نظريات اين مكاتب باشد و يا تجربه و آگاهي

 دي ر متخصصين اين مكاتب. 

كه كار فقيه و متخصص از  بنظر بنده ظاهر قضيه نشان مي دهد  -بسم ا... الرحمن الرحيم –برادر رزمي 

نظر موضوعي كامالً از هم جدا است يعني فقيه كارش استنباط حكم از منابع اسالمي است در حاليكه 

متخصص در جامعه اسالمي دو گونه كار دارد: يكي ارائه بهترين شيوه رسيدن به اهداف حوزه تخصص 

از سوي فقيه با  طبيق احكام صادره احكامي  كه فقها مشخص كرده اند ودوم ت مربوطه در چهار چوب 

مختلك مربوطه به وي مثالً يكي از كارهاي متخصص  اقتصاد اين است كه در چهارچوب احكام  مصاديق 

اقتصادي صادره از سوي فقيه بهترين راه را براي رسيدن به اهداف اقتصاد ارائه دهد و كار دي ر او تطبيق 

و مسئله عضويت در اشد. مثل همين سلطه كفار بر مسلمين ب مياحكام اقتصادي با مصداقهاي مربوطه 

درست است كه موضو  كار فقيه و كار متخصص از هم كه قبالً مطرح شد اما  صندوق بين المللي پول 

از هم جدا و منفك باشند. بلكه در  دي ر جدا است اما ماهيت كار مثل كار نجار و خياط نيست كه كامالً 

في  ل همدي ر هستند. در طوار مثل  كار فيلسوف و عالم به مفهوم رايج امروزي خيلي از موارد اين دو ك

المثل  ابتدا فيلسوف وجود يك شيئي را اثبات مي كند، اول مي گويد اين درخت وجود دارد و سسس گياه 

شناس مي گويد حال كه فيلسوف ثابت كرد اين درخت وجود دارد من بررسي مي كنم كه درخت مزبور از 

 واصي برخوردار است. بنابراين تعارض بين كار فيلسوف و عالم متخصص وجود ندارد. چه خ



در مورد فقيه و متخصص هم در بيشتر موارد وضع به همين ترتيب است، بعبارت دي ر در تطبيق حكم با 

مصداق هيچ تعارضي بين اين دو گروه وجود ندارد. في المثل فقيه مي گويد سلطه كفار بر مسلمين حرام 

المللي پول است، و متخصص نيز پس از بررس هاي الزم مي گويد كه آيا با عضويت در صندوق بين 

 مسلمين تحت سيطره كفار قارر مي گيرند يا نه؟ 

فقيه  متخصص در اينجا حدود وظايك كامالً مشخص است، ابتدا متخصص مورد اعتماد به فقيه  بنابراين 

بشوند خيلي  مشكل خواهد بود، اما به تدريج كه پيكره نظام اجتماعي جامعه ايران اسالمي بشود مسائلي كه 

ريس مي شود الزاماًٌ  مسائل مبتال به آن جامعه بوده و دانش متخصص الجرم در چهارچوب در دانش اه تد

احكام اسالمي قرار مي گيرد و تحقق اين هدف در آن شرايط و بطور كلي با تغيير تدريجي در نظام 

دفي آموزشي و نظام اجتماعي بسيار سهلتر خواهد بود و ممكن است در آن شرايط براحتي بتوان به چنين ه

 دست يافت. 

اما درباره مطلبي كه هفته پيش مطرح شد در آخر كالم مختصري صحبت مي كنم. اگر خاطر برادران باشد 

آقاي دكتر درخشان در آن هفته فرمودند اگر فقيه، متخصص بشود و ب ويد به نظر من اين مشكل را بايد 

سد ما متخصصين مي پرسيم اين برنامه كه شما اين ونه حل كنيد با اين برنامه اقتصادي را به اين ترتيب بنوي

ارائه كرديد براساس چه ال وئي است؟اگر براساس الكو كينز  داده شده است مي گوئيم پايه هاي ال وي 

كينز با جامعه اسالمي نمي خواند و اگر براساس ال وي ماركس است ال وي ماركس مبنايش اينها اس و با 

روابط  نده اين است كه ال وها را كالً براي اين مي دهند كه معضله مباني اسالمي سازگار نيست. عرضب

اجتماعي را حل بكنند و چنين مدلهائي قاعدتاً  در احتكار كينز و ماركس هم نيست كه متخصص نتواند غير 

از ال وهاي اين دو تن ال وي دي ري بدهد. عالم اقتصاد به كسي كه فقط با ال وي كينز و ماركس آشنا باشد 

با نريات سيد رضي و شيخ مرتضي انصاري و مي گويند.همانطور كه ما فقيه را به كسي نمي گوئيم كه فقط ن



باشد،  حكم از منابع فقهي را داشته  چون فقيه در اصل كسي است كه توان استنباط  ساير فقها آشنا باشد. 

تشكيل مي دهد. در مورد عالم  كه البته آشنائي با نظريات ساير فقها هم يكي از حوزه هاي كار فقيه را

متخصص هم مسئله همين است، ما عالم به كسي نمي گوييم كه فقط با مسائل مطرح شده در چهار چوب 

اقتصاد آشنا باشد بلكه عالم به كسي مي گوئيم كه توان ارائه راه حل مشكالت اقتصادي را از آن بعد خاص 

يه متخصص شود و ب ويد كه ال وي من اين است. وقتي داشته باشد. با اين توضيحات اشكالي ندارد كه فق

كه شما مي پرسيد ال وي شما از كينز است يا ماركس مي گويد هيچكدام نيست، من خود متخصصم و راه 

است؟  اين دو ال و را نوشته  ط حل ارائه مي دهيم و از كينز و ماركس هم اقتباس نكرده ام، م ر خدا فق

اي جديد، عالم و متخصص  هم هستم، شما به لحاظ علمكرد اقتصادي در هر من يك ال ئي مي دهم بر مبن

كه از كينز است يا ماركس. بنابراين به نظر من اين  كنيد. نه اينكه اشكال كنيدكجا اشتباهي مي بينيد اشكال 

ناشي از برداشت ايشان نسبت به مفهوم علم ميباشد. اگر مفهوم علم را فقط  فرمودند دكتر مطلبي كه آقاي 

آشنائي و بكارگيري تئوريهاي موجود بدانيم خوب بله اين اشكال به فقيه وارد است، يعني اگر فقيه به اين 

ال و و تئوري ماركس را با همان مباني  معني متخصص شود در آن صورت ملحد خواهد شد. فقيهي كه 

است.  اما اگر علم را به معناي  ادي آن تئوري ها به جامعه ارائه دهد در واقع مباني كفر را ترويج كرده الح

كمي بدانيم كه بتوان ارائه راه حل براي مشكالت موجود در اتما  در بعد تخصصي دارد در آن صورت هيچ 

الزم ديد از نظر خود دفا  مي اشكالي ندارد كه فقيه هم عالم متخصص شود. و در هر كجا هم الزم شد و 

 كند. 

امروز از صحبتهاي برادرمان آقاي دكتر درخشان نكته اي به نظر مي   -برادر صفوي، بسم ا... الرحمن الرحيم

تر شده است لذا در ابعاد مختلك مسائل  و اجتماعي پيچيده  كه مي فرمايند چون مسائل اقتصادي رسد 

آقاي رزمي هم استفاده مي كنم كه عالم را  برادرمان  صحبت تخصصي نيازمند به متخصص هستيم. از 



مسلط بر علم مي دانند نه مطلع به علم، و اين كه مي فرمودند حوزه كار فقاهت و تخصص  كه در طول هم 

هستند نه در عورض يكدي ر. براي ورود به بحث مثالي عرض مي كنم،  علم پزشكي از قديم در زندگي 

ر زمان گذشته يك نظر پزشك تقريباً  مي توانست در همه مسائل پزشكي متخصص بشر بوده است.  اما د

و تخصصي زيادي كه در اين علم مطرح شده است كه به  شود در حالي كه امروز با تحوالت تكنولوژي 

مي شود ودي ري متخصص گوش راست. حال سوال اين  قول معروف يك پزشك متخصص گوش چپ 

عليهم السالم اين مسئله است كه اگر دازده يا سيزده قرن به عقب برگرديم آيا در زمان ائمه معصومين 

دوگان ي حوزه تخصص و فقاهت باز هم مطرح مي شود؟  و يا اينكه در واقع امر در خود فقه نقي نيست 

ميع جوانب مسائل اجتماعي نيز هست، وليكن علت طرح مسئله حوزه و عالم به فقه در حقيقت مطلع ج

فقاهت و حوزه تخصص آيا بدين دليل است كه فقهاي ما به جهات مختلك در موضع حكومت و اداره 

 امور اقتصادي و اجتماعي جامعه نبوده اند؟ 

ي دكتر درخشان و دي ر آقااستفاده اي  كه از فرمايشات  -بسم ا... الرحمن الرحيم –برادر يزدان پناه 

بنظر ميرسد كه سئوال دو جلسه قبل هنوز بدون جواب مانده است، يعني اين سوال  كه مدل برادرها كردم 

با مدل استنباط موضع شناسي متخصصين چ ونه مي تواند باهم متعارض باشند و مضافاً  استنباط احكام 

ه است. نكته اي كه به نظرم ميرسد اين اس اينكه اين تعارض چ ونه مي تواند حل شود هنوز روشن نشد

كه در خالل بحث هاي گذشته به اين نتيجه رسيديم كه دانش اهها بعنوان قلمرو متخصصين و حوزه هاي 

 علميه بعنوان قلمرو استنباط كنندگان  احكام الهي نمي توانند جانشين يكدي ر شوند. 

يكدي ر بتوانند  اسبي باشيم كه اين دو بعنوان مكمكل و وقتي جانشين پذير نيستند لذا بايد بدنبال ربط من

امور مسلمين را تنظيم كنند. بحث در اين بود كه آقايان فقها از كتاب و سنت و به كمك علم اصول احكام 

الهي استنباط مي كنند، حال سوال اين است كه متخصصين چ ونه مسائل و موضوعات اقتصادي را تجزيه 



عبارت دي ر سوال اين است كه كتاب و سنت متخصصين چه بايد باشد كه  و تحليل مي نمايند؟  به

تعارض حوزه فقاهت با حوزه تخصص مطرح نشود؟  به نر ميرسد كه اين سوال هنوز بدون پاسخ مانده 

 است.

به نظر ميرسد كه بحث ها مرتباً عميق تر مي شود، و لذا مي توان مسدله را از ريشه  –برادر دكتر درخشان 

صه نمود. البته اين ونه برخورد با مسائل نيازمند زمان بيشتي است كه احتماالً ممكن است براي بعضي مالح

به نتيجه برسد سريعاً  از برادران ايجاد خست ي كند. اما مي خواهم عرض كنم اگر بخواهيم تحقيقاتمان 

كرد و مقدمه اين خلدون را مطالعه همان ونه  كه مي دانيم مي  توان اقتصاد كالن كينز را براحتي اسالميزه 

ن پيدا كنيم كه شبيه حرفهاي كينز باشد، يعني در واقع اين خلدون را كرده و چند پاراگراف از اين خلدو

و بدين ترتيب خوشحال باشيم كه اقتصاد كالن ما اسالمي شده است. اما يك موقع برسانيم به پاي كينز 

مي سدله فقاهت را در مقابل دانش اه مطرح مي نمتئيم و كوشش است كه بحث را از اسالم شرو  نموده و م

 كنيم كه تئوريها و مدلهاي تنظيم امور مسلمين را از متن فقه و نظام فقاهتي بدست آوريم. 

در حقيقت تا وقتي اين مسائل زير بنائي روشن نشود بنظر نمي رسد كه بتوانيم در بعد تئوريك هيچ 

كارهاي بعضي  شته باشيم و حداكثر نتيجه تحقيقات ما در رديك همان پيشرفتي در اقتصاد اسالمي دا

از افتخارات دپارتمان اسالم شناسي محققين پاكستاني يا دي ر كشورهاي اسالمي خواهد بود . مثالً يكي 

دانش اه كوئينز در استراليا تحقيقي است كه به تازگي توسط يكي از اقتصاد دانان مسلمان هندي صورت 

ت. در مقدمه اين كار تحقيقاتي كه يك نسخه از آن را به دانش اه تهران جهت دريافت كمك هاي گرفته اس

 مالي براي پيشرفت  امور تحقيقاتيك ارسال كرده  اند نويسنده مي گويد كه كمبود اصلي در تحقيقات 

از اقتصاد  اقتصاد اسالمي نداشتن مدل تعادل عمومي اقتصاد اسالمي است و سسس تعادل عمومي كينز را

اس( و ) ال –مي گويد كوشش او در اين است كه مي خواهد منحني هاي )آي  غرب اخذ كرده و صراحتاً 



ام( كه منتيجه بازارهاي كالن كينز است را براي اقتصاد اسالمي استخراج كند. بنابراين با قبول چهارچوب  –

كه مي كند اين اس كه اوالً در بعد تقاضا  تئوري كينز و ارتباط تععادلي بازارهاي اقتصادي او تنها كاري

در قسمت عرضه، سرمايه گذاري را به تنها تابعي  از مصارف محرمه را از تقاضاي كل حذف مي كند، ثانياً 

ربا را نيز از بازار پول حذف مي  . ثاللثاً منافع شخص بلكه تابعي از رضايت خدا نيز مي داند از تحصيل

كند، رابعاً بجاي كلمه ماليات، اصطالح زكوه را بكار مي برد و در فرمولهاي تعادل اقتصادي كينز بجاي 

كه نمايان ر كلمه زكات است استفاده مي  Zآ كه نمايان ر كلمه تكس يعني ماليات است از حرف  حرف 

اسالمي را به مسلمين جهان عرضه مي نمايد. البته هنوز  كند، و بدين ترتيب مدل تعادل عممي اقتصاد

ممكن است براي بعضي از مسئولين امور فرهن ي ما اين سوال مطرح باشد كه آيا بايد به چنين مراكزي 

 كمك مالي كرد يا خير.

نند آقايان فقها مي توا رزمي شرو  مي كنم. ايشان مي فرمايند بهر حال بحث را از نكته برادرامان آقاي 

و ماركس بلكه بر متخصص  اقتصاد شده و تئوري وال وي اقتصادي ارائه دهند اما نه الزاماً در قلمرو كينز 

مبنائي كه دقيقاً اسالمي است. عرض بنده اين است كه ما اين كار تحقيقاتي آقايان فقها را نفي نمي كنم اما 

ي مثالً نوشتن برنامه پنجساله عمراني با همه بحث ما در اين است كه آيا يك چنين تحقيق اقتصادي تخصص

يعني  تخصيص چهل ميليارد دالر د رآمد نفت به مصارف مختلفه. آيا تخصصي است كه در قلمرو فقاهت 

براساس قال الصادق  قال الباقر صورت مي گيرد يا اينكه خير يك تحقيق  تخصصي دانش اهي است؟ در 

ور اصلي فقاهت مالحظه كلمات مبارك معصومين و در ربط جلسه چهارم اين نكته را مطرح كرديم كه مح

قرار دادن آنها با يكي ر براي رسيدن به احكام الهي است، و ابزار و مكانيسم اين ارتباط را نيز منطق اصولين 

مي خواهند به كمك منطق اصوليين داللت كلماتمبارك ويح را استنباط  ناميديم. يعني در واقع آقايان فقها 

بحث ما در اين نيست كه آقايان فقها حق ندارند  در مسائل تخصصي اقتصادي تحقيقكنند بلكه مي  نمايند.



  گوئيم تحقيق در مصاديق تخصصي اقتصادي با استنباط احكام ا... متفاوت است. حاال مي فرمائيد مثال 

حال كار عالم غير  خياط و نجار بد بود مثال عالم و فيلسوف خوب است، سلمنا ، اما عرض مي كنم كه بهر

است. مي فرميند فقاهت و تخصص نه در عرض بلكه در طول يكدي رند عرض مي كنم  از كار فيلسوف  

اگر مي فرمائيد فقيه خود متخصص ان نفي كرد. ودرست اما دو حوزه متمايز هستند. اين تغاير را نمي ت

مسائل اقتصادي نيز بشود عرض مي كنم كه در آن صورت فقيه دو كار انجام مي دهد، يك بار باستناد 

كلمات مبارك معصومين احاكم الهي را استنباط مي كند و اين مي شود تحرير الوسيله كه  مسدله اي در آن 

صندوق بين المللي پول را  يست. و بار دي ر مي خواهد مثالً اين استكه سلطه كفار بر مسلمين جايز ن

حكومت اسالمي را در آن بررسي نمايد تا ببيند آيا اين مصداق جزئي  تجزيه و تحليلكرده و آثار عضويت 

اگر  تحت موضو  كلي سلطه كفار قرار مي گيرد كه به آن اعتبار حكم حرمت عضويت را جاري كند؟ 

را قبول كنيم و شناخت مصاديق را موضو  كار دانش اهها بدانيم بحث  ق تغاير در اين دو قلمرو تطبي

بعديمان شرو  مي  شود كه مبناي اين تخصص چيست يعني دانش اهها را زير سوال مي بريم. تعارض 

حومزه فقاهت و حوزه تخصص را صرفاً  در تعارض مبناي تخصص دانش اهي با احكام الهي  مي  اصلي 

 دانيم. 

ادران راه حل تعارض حوزه فقاهته و تخصص را در اين مي ديدند كه متخصصين طرحهاي بعضي از بر

خود را مرتباً خدمت آقايان فقها ارائه كنند تا آقايان فقها نسبت به جزئيات امور توجه كرده و اجزاء مخالك 

فكري راه حل  و نمي تواند از نقطه نظربا احكام را مشخص نمايند. تا متخصصين در آن وجه بيشتر شامل 

يعني يك برنامه، مدل وال وي  اقتصادي  نهائي باشد. سوال مي كنيم كه در يك مجمعه منسجم ادراكات 

اقتصادي كه از نقطه نظر فكري يك كل مستقل را تشكيل مي دهد چرا بايد جزء يا اجزائي باشد كه شوراي 

؟  بحث در نحوه اسالمي كردن آن جزء نيست. بحث اصلي ما در نحوه مطرح ن هبان  انها را زير سوال ببرد



را تبلوري از همان علتي مي دانيم كه در قسمت قبل عرض كرديم:  شدن آن جزء است . در واقع اين مسأله 

يعني تعارض بين مبناي تخصص بين دانش اهيان با احكام الهي در حقيقت اسالمي نبودن جزء يا اجزائي از 

برنامه يا يك مدل اقتصادي تبلوري است از آن ريشه فساد يعني تبلوري است  از تعارض ريشه يك 

تئوريهاي اقتصادي غرب و شرق با احكام ا... البته اين بحثي است كه در آينده بيشتر بررسي خوناهد شد اما 

ر ربط با ساير اجزاء عرض مي كنم كه يك جزء در يك مدل يا برنامه اقتصادي قهراً د در اين جا اجماالً 

و كميت آن نمي تاند باالستقالل از كل يعني ان برنامه و مدل اقتصادي شناسائي و درك  است و لذا كيفيت 

اگر شورا ن هبان جزئي از يك برنامه اقتصادي را رد مي كند نبايد فقط كوشش در اسالمي  شود. بنابراين 

سوال متركز كردكه علت مطرح شدن اين جزء در آن  كردن آن جزء نمود بلكه بايد بحث را پيرامون اين

و آيا يك ربط مبنائي بين اين جزء و ساير اجزاء وجود دارد يا خير؟  يعني به جاي  مدل چه بده است؟ 

جزء ن ري بايد موضوعات و مقوالت را در ربط ديد. بنا براين رفع تعارض بين حوزه فقاهت و حوزه 

ء غير اسالمي نيست بلكه با تحليل ريشه تعارض است كه علت تخصص از طريق اسالمي كردن يك جز

 مطرح شدن آن جزء غير اسالمي روشن خواهد شد. 

تر شدن موضوعات  آيا پيچيده  در همين جا به فرمايش برادرمان آقاي صفوي بر مي گرديم كه فرمودند 

يهاي غرب و شرق اقتصادي علت مطرح شدن تعارض بين حوزه فقاهت و حوزه تخصصي بر مبناي تئور

موضوعات علت غائي باشد، بلكه  است؟ در پاسخ عرض مي كنم كه بنظر نمي رسد صرف پيچيده شدن 

نحوه برخورد ما با موضوعات يعني روش نشاخت مصاديق و تحليل قضاياي اقتصادي است كه منجر 

د كينز يا ماركس مي شود. اينكه ما متعبد به وجي باشيم و مقل بهتعارض  حوزه تخصص و حوزه فقاهت 

ريشه تعارض است نمي دانيم. اين ميكروفون براي ما مسلمين مسدله نيست. اما نحوه برخورد ما با اين 

ما و  موضع گيري نسبت به آن مي تاند كيفيت تنظيمامور  آن در مجموعه ادراكات  ميكروفون و جاي اه 



و ص جاي اه موضوعات در مجموعه ادراكات مسلمين را متأثر كند. اما كيفيت برخورد ما با مسائل و تشخي

موضع گيري  نسبت به موضوعات همه به تبع اين امر حاصل مي شود كه ما به كمك چه تئوري و مدلي 

همه به تبع اين امر حاصل مي شود كه ما به كمك چه تئوري و مدلي موضوعات را شناخته  موضوعات 

ايم؟ و اين امر دقيقاً  مدخلي به بحث هاي اصلي ما در تنظيم امور مسلمين است. حال در همين جا بحث 

 دو سوال دي ري كه مطرح شد مي پردازيم. را عميق تر مي كنيم و به 

د مي فرمايند آيا اصالً مي شود فقيه بالستقالل از شرايط اجتماعي احكام خدا را برادرمان آقاي غنيمي فر

مي فرمايند كه چرا نبايد فقيه در استنباط احكام، از شرايط اجتماعي با خبر استنباط كند؟ يا به عبارت دي ر 

دارد؟ به  باشد؟ عرض بنده اين است كه آشنائي از شرايط اجتماعي چه تأثيري در استنباط احكام خدا

قم با نجك  وقتي كه حضرت امام جدا از مسئويت اجرائي ادارهحكومت در حجره اي درعبارت دي ر 

خدا را استنباط مي كردند قاعدتاً اطالعات و اخبار داخلي و يا بين المللي ايشان در همان سطح  احكام 

دقيق تر كه از مسائل اطالعات بار نظام به اعتوسيعي نبود كه امروزه دارند، اما آيا ايشان بعد از اقامه 

اجتماعي كسب كرده اند در تحرير الوسيله تجديد نر نموده اند؟ يعني آيا حاال حضرت امام مي فرمايند 

تحرير الوسيله بايد عمدتاً تجديد نظر شود زيرا قبل از انقالب آن را براساس فقه جواهري نوشته اند ولي 

اعي بنويسند؟ همه بحث در اين است كه احكام خدا براساس االن بايد براساس اطالعات جديد اجتم

اصطكاك كلمات مبارك وحي حاصل مي شود و اين ربطي به اينكه آيا در آمريكا  ري ان رئيس جمهور 

 است يا كارتر ندارد. 

الهي كتاب و سنت است. اما سوال مي استنباط احكام  برادرمان آرياالي يزدان پناه مي فرمايند كه مبناي 

فرمايند كه مبناي تخصص دانش اهيان چيست. يعني در واقع كتاب و سنت حوزه تخصص چه بايد باشد؟ 

در پاسخ  عرض مي كنم كه كتاب و سنت  حوزه تخصص بايد همين كتاب و سنت باشد اما كتاب و سنتي 



لور  شده است. اما اين عرض ما در اين مقطع از گذشته و به صورت احكام الهي متب كه از كانال فقاهت 

بحث صرفاً يك ادعا است زيرا موضو  ما نحن فيه در واقع اين است كه تخصص را در مقابل فقاهت 

برسميت بشناسيم. در حقيقت وقتي كه هنوز مسدله تخصص بعنوان يك هويت مستقله به ثبوت نرسيده 

راجع به مبناي آن وجود داشته باشد. بعبارت دي ر وقتي  است به نظر نميرسد كه جائي براي صحبت كردن

بعضي از برادران نظرشان اين است كه فقيه بايد متخصص شود يا به عبارت دي ر متخصصين نيز بايد همه 

فقيه باشند اين داللت بر حلل شدن تخصص در فقاهت مي كند، نه صحبت از وحد يا پيوند فقاهت و 

ن مي فرمايند در حال حاضر و يا در آينده نزديك تحقق اين هدف بعيد تخصص. البته بعضي از برادرا

است، اما مي فرمايند كه بايد به سمتي ميل كنيم كه كارشناسان اقتصادي ما همه فقيه و فقهاي ما همه 

همان ونه كه قبالً هم عرض كرديم اشكاالت زيادي بر اين نحوه  كارشناسان اقتصادي باشند. علي االيحال 

بحث شد وليكن پاسخ به سوال برادرمان در جلسات گذشته  د به ذهن متبادر مي شود كه مفصالً برخور

 آقاي يزدان پناه، متوف بر قبول حوزهتخصص بعنوان يك هويت مستقله است. 

برادر غنيمي فرد،  شايد اگر كمي از لحاظ زماني به عقب برگرديم مشكل راحتر بتوانيم حل كنيم . اگر فقط 

با حضرت اميرالمومنين ) ( را به عنوان دوره حكومت اسالمي در نظر ب يريم  زمان پيغمبر اكرم )ص( 

مرو مسلمين و اجراي سياستهاي خواهيم ديد كه آن بزرگان در ضمن اينكه فقيه كامل بودند تنظيم و اداره ا

امر رسالت وحي را همراه با امر اداره امور مسلمين و امر  اسالم را هم در دست داشتند. پيغمبر اكرم)ص( 

چون وحي مستقيم نيست، ابالغ قوانين الهي برعهده  قضا بعهده داشتند. در زمان حضرت اميرالمومنين) ( 

مستقيم دارند.  با افزايش تعداد مسلمين و اوت دخالت اداره امور مسلمين و قضاست و در  حضرت 

پيچيده تر  شدن روابط اجتماعي  در هريك از دو دوره اخير به جز ابالغ مستقيم وحي در مورد حضرت 

و تفسير و بيان قوانين الهي براساس سنت رسول خدا )ص( در زمان حضرت  رسول اكرم )ص( 



آن حضرت، مي بينيم براي اجراي امور افرادي را از طرف خودشان مأمور مي  اميرالمومنين ) ( توسط 

كنند. حال اگر تخصص را به شكلي كه شما خطش را مي كشيد و كم كم بنظرميرسد در ذهنها ممكن است 

جا بيفتد، در آن زمان در نظر داشتند بايد در تمام امور مبتال به مسلمين و يا حداقل در اموري، مصداقش 

، چون از قبل به قضاوت مي ص باشد. آيا امر قضا براي مسلمين را به قاضيان غير اسالمي سسردند مشخ

نشستند؟ ولو اينكه اسالم را نسذيرفته  بودند؟ آيا براي تنظيم امر معاش مردم، متخصص ترين فرد موجود را 

ن دليل ابوحكمها ، ابوجهل حتي آنكه دلباخته كفر بود انتخاب مي كردند؟ و مي دانيم كه نكردند، به هما

 شدند و باصطالح عالمان شام در صفين رويا روي حضرت قرار گرفتند. 

دي ر اينطور بايد باشد بلكه عرض كردم فاصله اي كه ما  سال  30در خصوص دانش اه من ن فتم كه تا 

از هم قابل سال دي ر مي تواند وجود داشتهب اشد و ب 30بين آگاهيهاي متخصصين و فقهاست تا مثالً 

 سال كه انشاا... حكومت بايد.  30توجيه باشد ولي بعد از 

از وضع فعليش باشد دي ر قابل توجيه نيست. اگر به بنده بسيار بد عرض مي كنم حتي تا ده سال كاملتر 

دي ر هم نبايد اين طور باشد. مي فرمائيد زود است، مي گوييم حداكثر تا زماني كه بچه هائي كه بعد از 

الب به دنيا آمده اند و مي خواهند از دانشاگه فارغ التحصيل شوند بايد اين فاصله از بين برود چرا كه انق

اينان كه مثل ما دوره شاه زدگي را نديده اند، اگر چه بهر حال تأثراتي در جامعه از طاغوت زدگي دوران 

ضر باشد و نخواهد بود و انشاا... قبل، خواهند ديد ولي دي ر دانش اه براي آنها نبايد دانش اه زمان حا

 دانش اهي به معناي واقعي خواهند داشت. 

فرموديد در استنباط احكام خدا توسط فقيه، اطال  او از امور جامعه چه چيزي را تغيير مي دهد؟  آيا مثالً 

يا  امام مي گويند چون در حال حاضر در جريان امور مملكت هستم فالن فناوري بنده را اجرا نكنيد و

مي كنند؟ از ابتدا صحبت  بنده اين بود كه احكام الهي را كسي نمي  قسمتهائي از رساله ايشان را حذف 



را كسي نمي  تواند تغيير دهد. در اينكه احكام اوليه را كسي نمي تواند تغيير بدهد  در اينكه احكام اوليه 

ه آشنا باشد چه نباشد؟ ولي آنجا كه فقيه مي تواند تغيير بدهد كه بحثي نداريم، چه فقيه با امور جاري جامع

 خواهد حكم اوليه را براي مدتي متوقك كند و حكم ثانويه اي را جاري كند چون اين حكم ثانويه هم مانند 

حكم اوليه از احكام الهي است دي ر نمي تواند بدون توجه به شرايط جامعه نظري را ابراز كند. چون هم او 

قرآني را در  حتماً اطال  داريد م مي دانند. بعيت مي كنند اين حكم را حكم اسالو هم كساني كه از او ت

اسرائيل چاپ كردند كه مورد قبول جامعه اسالمي قرار ن رفت چون در آن دست برده بودند، از شما 

اسرائيل اعتماد كند و براي صدور به يك نفر متخصص تحصيلكرده ميسرسم حاال يك فقيه چطور مي تواند 

قبول نمايد؟ شايد اسرائيل مثال روشني باشد كه اقتصادي كشور حكم ثانويه نظرات او را در مورد شرايط 

پاسخ منفي بالفاصله متبادر دبه ذهن شود.  ولي اگر متخصصي حتي در تركيه تحصيل كرده و تخصصي در 

رد يك كشور اسالمي تحصيل كرده نراتش را بدون چون و  همين زمينه ب يرد آيا فقيه به صرف اينكه او

چرا قبول مي كند؟ بنظر بنده اگر فقها به امور جاري آشنائي كامل داشته باشند نظراتي كه در مجمو  

خواهند داد چون براساس اسالم است در طي تاريخ يكسان خواهد بود، چرا كه در نهايت نظرشان اين 

ه بر مي گردند. در رابطه با تجارت خارجي دو فتوائي را كه مربوط به حدود است كه به اجراي احكام اولي

نظرات فقهاي صد سال پيش بود در جائي مي خواندم ، شايد باور نكنيد كه مضمون آن همان بود كه در 

شوراي ن هبان به زبان دي ر مي بينيد. اگر چه هيچ جائي در كتب دروس قديم براي آقايان ننوشته اند كه 

ر مثالً واردات از آلمان زياد شود چه اتفاقي در جامعه اسالمي خواهد افتاد، ولي آشنا بودن فقها به امور اگ

جاري در اين زمينه خاص كه سلطه اجنبي چه بر سر مملكت اسالمي خواهد آورد باعث مي شود كه نظر 

 فقهاي مورد نظر در صد سال پيش با عده اي از فقها در حال حاضر يكي باشد. 



بنابراين چون در رسائل آقايان مراجع در رابطه با احكام ثانويه حكمي درج نشده، چون تا قبل از انقالب 

امور مسلمين به شكل فعلينبوده اند، حاال هم مثالً نخواهد گفت كه چون نظرم در فالن امر اجرائي متكفل 

 ز رساله را حذف كنيد، چرا كه ي كه در قم و يا نجك تدريس مي كردم تغيير كرده، پس قسمتي انبا زما

بايد  مصاديق مورد نظر ما را كه در آن زمان طرح نكرده اند كه حكمي ثانويه صادر كرده باشند. ولي انشاا... 

سال يا مدتي كه مورد نظر است حكمي را كه هم اكنون فقهاي شوراي  10سال يا  5كه بعد از  ببينيم 

ند بعلت رفع اضطرار پس ب يرند و دستور اجراي حكم اوليه را ن هبان بعنوان حكم ثانويه صادر كرده ا

احكام پس از طي زمان و رفع بله روي اين ونه بدهند. اگر بخواهم از عبارت شما استفاده كنم بايد ب ويم 

اضطرار و حرج و غيره خط مي كشند و حك مدي ري كه همان حكم اوليه است را جاري مي كنند، ولي 

اوليه خطنخواهند كشيد. براي مدتي ممكن است بدالئلي كه گفته شد متوقك شود  هيچ وقت روي حكم 

ولي باطل نمي شود. رد هر حال اگر غير اين باشد و بين احاكم صادره فقطها و امور جاري رابطه اي ايجاد 

اسالمي ن ردد، فاصله به مروز بيشتر و بيشتر مي شود كه قاعدتاً  اين به زيان جامعه ايست كه مي خواهد 

باشد. از طرفدي ر در امور يمثل پزشكي آيا نبايد روزي را ببينيم كه پزشك عالوه بر تخصص خودش مثالً 

بداند و معتقد باشد كه فقتل نفس حرام است حتي اگر نطفه اي  باشد كه به حدي از رشد  در امور زنان 

تفاده نكند؟ چون آن عمل خالف رسيده كه در آن روح دميده شده است؟ و لذا از تخصص براي كورتاژ اس

اسالم است؟ و يا فقط خوب است كه بداند نظر اسالم در مورد قتل نفس چيست ولي چون تخصص دارد 

هر كاري مي خواهد بكند؟  اين سوال به نظر صحيح نمي رسد كه آيا اين عمل پزشك يك كار فقهي است 

يتش قوانين  اسالم را فرا گرفته در هر يا يككار تخصصي؟  خواهيم ديد كه پزشكي كه در جمله مسئول

عملش هر دو جنبه وجود دارد و از هم قابل تفكيك نيست. همانطور كه وقتي فقيهي از قرآن و حيثيت 

بايد ادبيات عرب را بطور كامل بداند. آيا ايراد اين سوال صحيح است كه در زمان استنباط  مي كند استفاده 

يك متخصص صرف ادبيات عرب كار مي كند و يا به عنوان يك فقيه ؟ از قرآن و حديث آيا فقيه بعنوان 



عربي دانستن يك فقيه را از فقاهتش نمي توانيم جدا كنيم و لذا اگر زماني فقيه در يك امر اقتصادي 

خواست نظر بدهد علم به آن اموري  كه در بررسي صحيح آن پديده اقتصادي ضروريست برايش مانند علم 

 ي شود. به ادبيات عرب م

منظورم در  اميدوارم اشتباه در برداشت پيش نيايد،  نمي گويم تمام فقها بايد تمام علوم را فرا ب يرند بلكه 

 زمينه خاصي اس كه حكمي غير از حكم اوليه مي خواهند صادر نمايند. 

انش اه بايد حرفم را جمع بندي مي كنم، خداي نكرده نمي گويم و هيچ تأكيدي هم بر اين گفته ندارم كه د

سال و حتي يكسال دي ر به اين شكل باشد كه هست بلكه اميدوارم در مدتي كوتاه به  20سال ،  40تا 

نباشيم كه سمت آنچه كه مطلوب اسالم است حركت سريعي را شرو  كند تا در پيش اه خداوند شرمسار 

اند و مغزهائي براي فراگيري  چرا از بچه هاي صالح نسل فعلي  كه عده اي از آنها وارد دانش اهها شده

دستورات اسالم را براي اصالح جامعه در زمينه هاي مختلك داشته اند. افرادي خدمت زار اسالم و مجري 

نساخته ايم. چون بحث مي خواهد در دو وجه دانش اهي و فقهي اقصتاد اسالمي باشد. بدانيم  احكام الهي 

ماني در آينده نبايد براي بيش از يك نسل دي ر از هم اين تقسيم بندي هميش ي نيست و حداكثر بعد ز

در عمل پس از انقالب فقها كه به قول برادرمان آقاي صفوي در طي دوران بسيار  اكنون در نظر باشد. 

طوالني در تاريخ به اجبار حاشيه نشين شده بودند نشان دادند زماني كه با امور جاري مردم در حد اداره 

ند به نتايج بسيار مثبت و دور از تجربه هاي عملي را با آگاهيهاي قبلي خود در آميزمملكت آشنا شوند و 

 انتظاري خواهند رسيد همانطور كه مصاديق فراوان اين امر را در مجلس و در ساير شئونات كشور مي بينيم. 

بسم ا... الرحمن الرحيم . سئوالي را كه آقاي دكتر درخشان با اين مضمون فرمودند كه ما مي   –برادر رزمي 

پرسيم فقيهي كه دارد نظر تخصصي مي دهد يك كار مي كند با دو كار به اين ترتيب پاسخ مي گوييم كه ما 

ظ موضو  از هم جدا از اول مي گفتيم دو كار مي كند، يعني از اول معتقد بوديم كه اين دو كار به لحا



هستند آن استنباط حكم است و اين يك سري مسائل دي ر،  اما دو غيري هستند كه بنظر ما وحدتشان نافع 

و متخصص يكي شد دي ر مثالً طرح نظام كشاورزي كشور چندين سال طول  نمي است. چون اگر فقيه 

ر بعد شرعي مسئله را تحليل كشد و الزم نيست كه عده اي بعد تخصصي را بررسي كنند. و عده دي 

نمايند،  بلكه هر دو بررسي در يك كار خالصه مي شود.  يعني در طرحي كه ارائه شده تا حد ممكن هم 

مالحظات فقهي با اطالعات نسبتاً خوب فقهي و هم مالحظات تخصصي منظور شده است. البته اشكالي 

جدد نموده  و در ابعاد مختلك اين مسأله بحث ندارد كه متخصصين و فقها اين طرح ارائه شده را بررسي م

 نمايند. بنابراين وحدت فقيه و متخصص الزم است. 

شود كه حال  اگر حصول اين امر غير ممكن است آن بحث دي ري استك و واقعاً بايد اين موضو  بررسي 

زير تيغ جراحي  اين امر غير ممكن است يا خير. همان ونه كه اگر يك پزشك كه مي گويد من بايد خدا را

ببينم تا باورش كنم اگر مختصري فلسفه مي خواند با آن مباني صحيح اش اين حرف را نمي زد،  متخصص 

هم اگر متفقه باشد خيلي از حرفهايي را كه االن ممكن است بزند آن موقع نمي زد و تعارضات خيلي كم و 

زم است، حاال اگر ممكن نيست بايد تا مسائل اجتماعي به سرعت حل  مي شد.  از اين جهت مان گفتيم ال

 حدود امكان به اين قضيه جامه عمل پوشاند. 

 آن وقت عرض كرده بودم شما  مطلب دومي را كه شما فرموديد به اين مضمون كه بر خالف آنچه كه بنده 

نده خير به نظر ب من اوالً مي گويم كه مي فرمائيد مسئله تطبيق حكم است كه محل اصلي تعارض است. 

فعالً در مورد شخصي كه مي خواهد  برخورد كلي قضايا به اين صورت هم درست نيست كه 

دربارهعضويت در صندوق بين المللي پول نظر دهد بايد كليه اطالعات ممكن را بدست آوريم يعني از بدو 

وده، خلقت  شرو  كنيم كه اين شخص در چه نظامي آفريده شده، كيفيت پدر و مادر و والدينش چه ب

دانش اهي كه تحصيل كرده چطور بوده، نظام تربيتي اش چه بوده وغيره، اگر به اين ترتيب بخواهيم با 



اعمال غير الزم زيادي را انجام داده ايم و از آن طرف هم باالخره اين ونه برخورد كلي مسائل برخورد كنيم 

استفاده كنيم، نبايد از مهندس و كارشناس  دست ما را مي بندد. به اين ترتيب ما نبايد مثالً از پزشك خارجي

ساختمان خارجي استفاده كنيم، چون اين افراد در نظامي تربيت شده اند كه مباني اعتقادي آن الحادي است. 

بنابراين درست است كه در مسئله تطبيق ممكن است به خاطر مباني عقيدتي آن شخص تعارض پيدا شود 

ع است زيرا قبول نظريه متخصص و فقيه مشروط به چند چيز است و نه اما اين قضيه قابل پيش بيني و رف

صندوق بين المللي پول  اگر فقيه متخصص را شخص صادق و راست ويي بداند بيشتر. مثالً در همين مسئله 

و نيز بداند كه برداشت متخصص از مفاهيم مسلم و سلطه و نيز از مفهوم كافر با برداشت خود او از اين 

نطبق است به اضافه اين مطلب كه به صالحيت فني متخصص نيز اعتماد داشته باشد در آن صورت مفاهيم م

براي قبول نظريه متخصص از طرف فقيه كفايت ميم كند و نياز به تحقيقات بيشتر و كلي تري در اين زمينه 

تطبيق نيست.  حال اگر فرض كنيم فرمايش آقاي دكتر درخشان صحيح است كه تعراض اصلي در بعد 

حكم با مصداق است در اين صورت اين امر ضرورت مطلب مورد ادعاي ما را بيشتر مي كند، چون در اين 

صورت بايد به هر نحو ممكن متخصص فقيه تربيت بكنيم تا اين تضاد ايجاد نشود زيرا دي ر فقيه به حكم 

كم آن موارد را صادر تخصصي متخصص هم اعتماد ندارد، و لذا بايد خودش متخصص باشد تا بتواند ح

 كند. 

در هر حال ما اعتقاد داريم كه در مسئله تطبيق نبايد كلي ن ري به آن ترتيب كه آقاي دكتر مي فرمايند 

مطرح شوند. نكته دي ري هم كه در اينجا بايد عرض كنم اين است كه يكي شدن فقيه و متخصص به معني 

متخصص و فقيه سال دي ر  30آقا حاال كه  نفي ضرورت وجود متخصص نيست، كه در نتيجه ب وئيم 

يكي مي شوند ما دي ر در دانش اه را مي بنديم، خبر اين حرف اين معني را ندارد. ما گفتيم اين دو تا 



موضو  كامالً جدا از هم هستند و بهتر است يكنفر با هر دو آشنا باشند.  يعني درس فقه درجايي و مسائل 

 بستن دانش اه نيست. تخصصي هم در جاي دي ر و لذا وحدت فقيه و متخصص به معني 

فكر مي كنم وجوه مختلك مباحث حوزه تخصص و حوزه فقاهت يعني مكانيسم،  –برادر دكتر درخشان 

كافي بحث شد و  تدوين و ارائه تئوريها و مدلهاي اقتصادي،  و مكانيسم استنباط احكام اقتصادي باندازه 

بعد از تكثير متن مباحث  شتري است كه قاعدتاً محتاج تأمل بيابعاد گوناگون آن بررسي گرديد. البته مسأله 

برادران نسبت به مطالب دقت بيشتري مي فرمانيد تا زواياي مختلك قضيه بهتر تبيين شود. بهر حال به نظر 

اندازه روشن شده باشد كه بتوانيم از جلسه آينده بحث بسيار مهم ماهيت ميرسد قلمرو مباحث به آن 

 رده و از اين طريق وارد تحليل مبنائي حوزه تخصص اقتصادي شويم. تئوريهاي اقتصادي را شرو  ك
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شرو  مي كنيم ماهيت بسم ا... الرحمن الرحيم . بحث جديدي را كه از اين جلسه  –برادر دكتر درخشان 

مختلك اين مسأله ارائه يك سير اجمالي از مباحث  تئوريهاي اقتصادي است. قبل از شرو  به تحليل وجوه 

رت طرح چنين مسأله اي را ثابت مي كند. هدف اصلي اين گروه تحقيق، مطالعه در كيفيت گذشته ضرو

الهي است. مسأله تنظيم  امور اقتصادي به كمك تئوريها و تنظيم امور اقتصادي مسلمين براساس احكام 

رار است كه موضوعاً  در قلمرو مطالعات رشته اقتصاد دانش اهها ق مدلهاي اقتصادي يك مبحث تخصصي 

قاعدتاً  موضوعي است كه در حوزه هاي علميه مطرحمي  مي گيرد، در حاليكه بحث اسالم و احكام الهي 

شود ودر قلمرو تخصص آقايان فقهاست. بنابراين مقدمتاً به اين نتيجه رسيديم كه ورود در بحث تنظيم امور 

ها و حوزه فقاهت يعني دانش اه اقتصادي مسلمين متوقك بر شناخت وجوه مختلك حوزه تخصص يعني 

ثمره حوزه تخصص يعني دانش اهها تئوريهاي  نظام اجتهاد و استنباط احكام الهي است. بعبارت دي ر 

 اقتصادي است در حاليكه ما حمل حوزه فقاهت احكام اقتصادي ميباشد. 

ه علل واحكام اقتصادي بود و كوشش كرديم ك لذا مرحله اول بحث اين گروه بررسي اجمالي تئوريها 

و احكام الهي در امور اقتصادي را تبيين نمائيم. يكي از تزاحم و يا تعارض داللت تئوريهاي اقتصادي 

نتايجي كه به آن رسيديم اين بود كه اگر در عينيت بين حوزه فقاهت و تخصص تعارضي مي بينيم ريشه 



الهي برگردد، و لذا وقتي  اين تعارض منطقاً  بايد به تعارض مباني تئوريها و مباني شناخت و استنباط احكام 

بحث از وحدت حوزه و دانش اه مي كنيم و ريشه هاي اين وحدت را بايد در كيفيت پيوند تئوريهاي 

 شناخت مصاديق با احكام الهي جستجو نمائيم. 

ه مرحله اول بحث اين گروه تحقيقاتي پيرامون شناخت حدود و كيفيت بدين ترتيب مالحظه مي شود ك

وضوعات مطروحه در دو قلمرو تخصص و فقاهت بود، و به اين نتكه رسيديم كه اگر بخواهيم رابطه بين م

موضع هر كدام از اين اجزائي است حوزه ودانش اه را تعريك كنيم صحت اين تعريك متوقك بر شناخت 

 ا يكدي ر در تعريك قرار گيرند. كه بايد در ربط ب

يعني تا ندانيم فقاهت چيست و تا ندانيم تخصص دانش اهي يعني شناخت مصاديق چيست چ ونه مي 

توانيم از تنظيم امور اقتصادي مسلمين براساس احكام الهي صحبت كنيم؟  در بحث هاي گذشته ديديم كه 

داراي روش خاصي است كه به كمك آن روش شناخت و استنباط احكام الهي يعني موضو  حوزه فقاهت 

و بر مبناي كتاب و سنت كه در واقع سنديت رسيدن به احاكم الهي مي باشد احكام الهي استنباط مي شوند. 

فقها  رسيديم كه فقط آقايان و اين روش در حقيقت چيزي جز منطق اصولين نيست. لذا به اين نتيجه 

توانند به احكام الهي برسند. البته آقايان فقها متكفل امر واليت نيز هستند كه با تسلط به منطق اصوليين مي 

جز تخصص دانش اهيان نمي  واليت مستلزم ابزار واليت است، و  ابزار واليت چيزي هستند اما اعمال

يا مصاديق خارجي را مي شناسند و سسس با انطباق مصاديق بر باشد، كه به كمك آن موضوعات  جزئي 

تعلق حكم، امور  اقتصادي مسلمين را تنظيم مي كنند. حال مسأله اي كه بالفاصله در اين موضوعات كلي م

قسمت مطرح مي شود اين است كه متخصصين دانش اهي ما يعني اقتصاد دانان  چ ونه مصاديق با 

عني موضوعات جزئي در عينيت را شناسائي مي نمايند؟  يعني آيا اين احتمال وجود دارد كه اقتصاد دانان ي

متخصصين دانش اهي ما مصاديق اقتصادي را آنچنان شناسائي  كنند كه تنظيمات امور اقتصادي ما تبع آن 



وجود دارد  آيا اين احتمال  فقها استنباط نموده اند؟  بعبارت دي ر  متعارض با احكام الهي باشد كه آقايان 

 كه ابزار اعمال واليت متعارض امر واليت و هدف آن باشد؟ 

اجتماعي،  نريه اي كه در بحث هاي گذشته ارائه نموديم اين است كه اعمال واليت فقيه در جمع شئونات 

اقتصادي، سياسي، و فرهن ي  حاصل نمي شود اال به كمك شناخت از موضوعات و مصاديقي كه براساس 

در حوزه هاي علميه  نظام فقاهتي حاصل شده باشد. علي اي حال بحثي  كه امروز در دانش اهها و احياناً 

كه در واقع ابزار اعمال واليت فقيه هستند مي  مطرح مي شود اين است كه متخصصين يعني دانش اهيان 

توانند بهر روشي كه ممكن است مصاديق اقتصادي را شناسائي نموده و راه حلهاي مناسبي براساس آن 

مقايسه نموده و در  ا موازين اسالمي شناخت ارائه دهند. و سسس آقايان فقها راه حلهاي مطروحه را ب

صورت تعارض، آنها را نفي نمايند.  واگر منع شرعي مالحظه نشود راه حلهاي توصيه شده را جايز بدانند. 

همه بحث ما در اين بود كه اگر تعارض بين راه حل ارائه شده توسط متخصصين، كه توسط شناخت آنها از 

 احكام الهي مالحظه شود ريشه و علت اين تعارض در چيست؟ موضوعات و مصاديق حاصل شده است، با 

بحث در انتخاب راه حلهائي نيست كه منع شرعي دارد يا ندارد بلكه سوال ما اين است كه اگر راه حلي منع 

شرعي داشت علت اين امر را جستجو كنيم. اگر بحث و تحقيق در اين قسمت متمركز نشود پيوند حوزه و 

به شناخت موضوعات و  دانش اه واقع نخواهد شد، يعني دانش اهها در قلمرو مربوط به كار تخصصي خود

مصاديق پرداخته و برآن اساس راه حل ارائه مي دهند و آقايان فقها نيز براساس كتاب و سنت و به كمك 

مي كنند.  و همه بحث اسالمي كردن اقتصاد به صرف انتخاب راه   منطق اصولين استنباط احكام الهي 

ين ترتيب مالحظه مي كنيم كه اگر پيوند مبنائي ندارد تنازل خواهد كرد. بدحلهاي ارائه شده كه منع شرعي 

حوزه ودانش اه مطرح نشود نزا  اين دو حوزه قهري است. البته به نظر ميرسد كه در اين نزا ، حوزه 

از منبع عظيم تئوري سازي  فقاهت در موضع انفعال خواهد بود. زيرا حوزه تخصص يعني دانش اهها مرتباً 



در غب و . در واقع همه موسسات تحقيقاتي و پژوهشي علوم انساني غرب و شرق تغذيه فكري مي شود

 اهي است در حالي كه حوزه فقاهت به اصطالح آقايان شتخصص دان شرق پشتوانه و موحد رشد حوزه 

غرب و شرق در همان فقه جواهري دست و يا زده و حرفهاي هزار سال پيش خود را تكرار  روشنفكران 

كفر حاكم باشد در  مي كنند. البته اگر آقايان فقها در قدرت سياسي نباشند يعني بجاي واليت فقيه حكومت 

ت اجتماعي آن صورت نظام فقاهتي در موضع انفعالي بوده و حركت آنها نقش تعيين كننده اي  در تحوال

بدنبال نخواهد داشت. اما در حكومت اسالمي كه واليت با آقايان فقها است نزا  حوزه تخصص  دانش اهي 

با بعضي از برنامه  و حوزه فقاهت نمره عملي دارد كه يكي از اين ثمرات بصورت مخالفت شوراي ن هبان 

 هاي اقتصادي است كه براي تنظيم امور مسلمين مطرح مي شود. 

مطرح مي شود اين  راين سوالي كه بعد از مطرح شدن نزا  حوزه تخصص و حوزه فقاهت بالفاصله بناب

است كه چ ونه اين تعارض را علت يابي كرده و به ريشه آن برسيم؟ در پاسخ مي گوئيم كه ورود به اين 

وعات بحث بايد با طرح اين مسئله آغاز شود كه مكانيسم شناخت و تجزيه و تحليل مصاديق و موض

اقتصادي در دانش اهها چيست؟  براي اسالمي كردن دانش اه آيا بايد متخصصين را مسلمان كرد يا تخصص 

را اسالمي نمود؟  يعني آيا بايد اقتصاددانان متعبد به احكام ا... شوند يا اقتصاد را براساس احكام الهي تجزيه 

 وتحليل كرد؟

نوان يك فرد و تخصص او به عنوان يك نظام هماهنگ به نظر مي رسد كه بايد وجوه افتراق متخصص بع

 ومنسجم ادراكات را دقيقاً تجزيه و تحليل  كنيم تا بدين ترتيب به پاسخ سوال  فوق الذكر نزديكتر شويم. 

تعبد او به احكام الهي تعريك كنيم در آن صورت اين اگر مسلمان و مكتبي بودن تخصص را به صرف 

و هم اسالمي است يا خير، بدون پاسخ خواهند ماند. دليل اين امر روشن سوال كه آيا كيفيت تخصصي ا

است و در مرحله اول بحث ما تحت عنوان تخصص فقاهت مفصالً بحث شد و در اين جا به ذكر اشاره اي 



را بيان مختصر اكتفا مي كنيم.  ميدانيم احكام الهي عمدتاً رابطه بين انسان و موضوعات كلي متعلق آن حكم 

كند، در حاليكه تنظيم امور اقتصادي مسلمين مستلزم شناخت مصاديق عيني خارجي است  كه نسبت به مي 

مصداق جزئي  خارجي است كه نسبت به  آن حكم صريحي در دست نيست، و وظيفه متخصصين، انطباق 

آن حكم صريحي در دست نيست، و وظيفه متخصصين انطباق مصداق جزئي خارجي بر موضو  كلي است 

مي فرمايد حفظ مصلحت مسلمين ه حكم آن موضو  كلي توسط فقيه استنباط شده است. مثالً  خدا ك

واجباست، اما آيا اين نحوه برنامه اقتصادي براي رشد صنايع مصداقي از حفظ مصالح مسلمين است؟ در 

در يكي از  تمام تحير الوسيله حضرت امام در هيچ جا حكمي نسبت به مدل اقتصادي رشد صنايع كه مثالً

مي توان بر اسالمي بودن و نبودن آن دانشكده هاي اقتصاد طراحي شده است وجود ندارد. پس چ ونه 

نحوه تنظيم امور اقتصادي نظر داد؟  حكم خدا اين است كه سلطه كفار بر مسلمين بالمره جايز نيست، اما 

نكه هيچ فقيهي  از موضع فقاهت در ينكه آيا عضويت در سازمان است يا خير محل تأمل ميباشد. نظر به اي

اين مصاديق جزئي  نر فقهي نمي دهد لذا قاعدتاً  تجزيه وتحليل اين مسائل در قلمرو متخصصين 

دانش اهي خواهد بود و همه بحث ما در اين است كه در چنين تجزيه و تحليلي از مصاديق اقتصادي ، 

صيت متخصص كه آيا ثالً نماز شب مي خواند كيفيت تخصص فرد است كه نقش تعيين كننده  دارد نه شخ

نقشي در كيفيت تخصصي ندارد بلكه مي  يا  خير؟ البته ما منكر اين نيستيم كه تزكيه و تعبد به احكام الهي 

 گوئيم تزكيه شرط الزم است نه كافي. حال سوال  اين است كه شرط كافي چيست؟ 

مثالً  در پاسخ به اين سوال مي گوييم كه شناخت مصاديق و موضوعات جزئي اقتصادي در عينيت يعني 

تجزيه و تحليل مقوالتي چون رشد اقتصادي ، نظام بانكي و شكبه اعتبارات تورم و بيكاري، اينها همه 

و ريشه هاي ان شناخته و تجزيه و تحليل شد مستلزم تئوريهايي است كه به كمك اين تئوريها موضو  

اقتصادي و تجزيه و تحليل يك مسئله تبيين مي شود. مسلماً چنين تحليلي  از علل تغييرات و تحوالت 



مباني و ريشه هاي آن قهراً داللت بر راه حلها و نحوه برخورد با آن موضو   در نظام تنظيم امور اقتصادي 

اصلي بحث در حوزه تخصص يعني در خواهد داشت. بدين ترتيب مالحظه مي كنيم كه اساس و محور 

اقتصاد در واقع چيزي نيست جز، تئوريهاي اقتصادي،  و لذا بحث ما در مرحله دوم در واقع تحليل و تبيين 

ماهيت تئوريهاي اقتصادي مي باشد. به عبارت دي ر اگر اقتصاد دان به كمك تئوريهاي اقتصادي است كه 

كه ماهيت اين تئوريها چيست؟ اين سوال مطرح مي شود. را ميشناسد در آن صورت  مصاديق اقتصادي 

شناخت مصاديق، جهت حركت و كيفيت تصميم گيري اقتصاد  اين تئوريها هستند كه به عنوان ابزار  زيرا 

دان را تعيين مي كند. اگر مسئله ماهيت تئوريهاي اقتصادي مطرح نشود و ما صرفاً به تئوريهاي اقتصادي 

نيم كه به اعتبار موضو  بحث مي توان از انوا  مختلك آن استفاده كرد در آن صورت بعنوان ابزاري ن اه ك

اقتصاد دان همانند مهندسي خواهد بود كه براي تعمير يك دست اه فني از ابزار مختلك و به اقتضاي 

نيازهاي خاص استفاده مي كند. حال سوال مي كنيم كه در اين صورت مكتبي بودن يا نبودن اين متخصص 

مسلمان با مسئله اي  آيا چيزي فراتر از انتخاب خاص از مجموعه تئوريهاي موجود خواهد بود؟ اقتصاددان 

بنام تورم روبرو مي شود و به انبار تئوريها يعني دانش اهها مراجعه نموده و به دنبال تئوري مناسب خود مي 

ئئوري را نمي خواهم چون صاحب گردد.  با تئوري فرديمن  مواجه مي شود. ممكن است ب ويد خير اين 

كس تئوري خودر را عرضه مي كند و اين اقتصاد دان مسلمان ممكن است اين تئوري صهيونيست است. هي

در مقابل ب ويد خير تئوري هيكس زياد انقالبي نيست.  ساموئلن تئري مربوط به خود را ارائه مي دهد و 

تئوري او را  ه ساموئلن مشاور رئيس جمهور آمريكاست متعهد ما احتمال دارد به اعتبار اينك اقتصاددان 

اين دليل كه مثالً منافع د  و يا بعد از پذيرش آن را كامل ندانسته و به حداقل تحت عنوان اسم او نسذير

را با لعاب سوسياليستي  ساموئلن مستضعفين و كوخ نشينان در آن به اندازه كافي لحاظ نشده است تئوري 

نيز تأمين شود. ما حصل همه  ببار آي  ب ونه اي كه به قول خودش مسائل توده هاي مستضعك مسلمين 

اين نحوه برخوردها چيزي نيست جز اينكه فقهاي شوراي ن هبان راه حلي كه براساس چنين تئوريهايي 



لهي بدانند. چه بسا كه اقتصاد دادن به را متعارض احكام اطراحي شده است را در كليت خود نق  و آن 

اصطالح متعهد ما كه تئوريهاي مورد استفاده و محفوظات ذهني خود را زير سئوال نبرده در پرخاش به 

 فقهاي شوراي ن هبان آنها را به حسب موضو  و اقتضاي شرايط ارتجاعي، طرفدار سرمايه دار و يا اصالً 

 سروسياليست معرفي كند. 

گر وجوه تمايز شخصيت متخصص و كيفيت تخصص او دقيقاً روشن نشود و كيفيت تخصص به هر حال ا

اين تخصص است كه بر شخصيت متخصص غلبه نموده و عامل تعيين كننده در تنظيم امور  زير سئوال نرود

مسلمين خواهد شد. چه بسا ديده شده است متخصصيني كه به اعتبار ضديت خود با اسالم واحكام خدا از 

ن امت مسلمين به دامن غرب پناهنده شده بودند وليكن به اعتبار اينكه داراي تخصص هستند مجدداً ميا

دعوت به همكاري آنها شده است و لذا امروزه ناظر مراجعت آنها هستيم. البته كمتر كسي است كه اين 

ب و شرق است؟  و سوال را مطرح كند كه آيا تخصص اينها چيزي فراتر از تسلط به تئوريهاي اقصتادي غر

عقالً بر ما تمام شده است كه تئوريهاي اقتصادي غرب و شرق مي توان متكفل تنظيم امور  آي حجت 

را دعوت به همكاري مي كنند غافل از بحث باطلبي است اگر از اين اقتصاد دانان متواري  مسلمين بشود؟ 

ممكن است كسي  يست. چ ونه اين هستند كه تخصص آنها چيزي جز تخصص در ضربه زدن به اسالم ن

نفي اسالم است بتواند  از همان تخصص در خدمت به  همه دانسته هاي او براساس شرك و در جهت 

اسالم استفادهكند؟ اگر هزار تعهد هم از اين متخصصين ب يرند كه بر عليه حكومت اسالم توطئه نكنند و 

صرفاً از تخصص خود استفاده نمايند.  معذالك استفاده از همين تخصص عين توطئه  براي واژگوني 

هم مي توان بعنوان مشاور بانك مركزي دعوت به همكاري نمود و از او حكومت اسالم است. ساموئلن را 

تعهد گرفت كه غايت كوشش خود را در رفع مشكالت حكومت اسالمي اعمال نمايد اما نظر به اينكه 

 نقي  احكام الهي است مشورت او عين توطئه خواهد بود.  مبناي تئوريهاي ساموئلن 



صادداناني چون ساموئلن هيكس، كينزف و يا ماركس به اعتبار اينكه البته ممكن است اشكال كنند كه اقت

مسلمان نيستند پس همين كفايت مي كند به اين كه ما نسبت به تئوريهاي آنها ترديد كنيم. بحث ما فراتر از 

اين است، مي گوئيم بايد نسبت به دانسته ها و اطالعات شاگردان مسلمان اين اساتيد اقتصاد نيز به همان 

ندازه ترديد نمائيم شخصيتيك اقتصاد دان  و اسالمي بودن آن شرط الزم است اما بالمرء شرط كافي نيست، ا

و شرط كافي در واقع چيزي جز هماهن ي تئوريها و ادراكات اقتصادي با احكام الهي نمي باشد و شهوت 

ي استكه اينك به بحث آن اين هماهن ي و انسجام از طريق تحليل در ماهيت تئوريهاي اقتصادي ،  اقتصاد

 مي پردازيم: 

 جزء نگري در تحليل ماهيت تئوريهاي اقتصادي  

در روشهاي متداول تجزيه و تحليل تئوريهاي اقتصادي معموالً  اقتصاددانها جزء ن ري مي كنند، اين جزء 

طرف در  ن ري چه در سطح تئوريها و درجه سطح اجزاء تئوريها مالحظه مي شود.  بعبارت دي ر از يك

مستقله و بالستقالل از ساير تئوريهاي  يك تئوري اقتصادي را بعنوان يك هويت  ،برخورد با تئوريها

اقتصادي و نيز بالستقالل از تئوريهاي ساير علوم مرتبط با اقتصاد مالحظه مي نمايند. و از طرفدي ر ان 

را بعنوان يك هويت مستقله و  تئوري اقتصادي مورد نظر را به اجزاء مختلفي تجزيه نموده و هر جزء

بالستفاده از كليت ان تئوري بررسي مي كنند. بنظر ما اين نحوه برخورد با تئوريهاي اقتصادي همان ونه كه 

بعداً بحث خواهيم كرد باطل است و نتيجه اي جز انفعالي بودن تصميم گيري هاي اقصتادي مسلمين بدنبال 

 ورد شايد مسئله را روشن كند: چند نمونه در اين م نخواهد داشت. ذكر 

مثالً ماركس در كتاب سرمايه از تئوري گردش سرمايه صحبت مي كند و يا كينز از تئوري سياست هاي 

پولي و مالي در رفع بيكاري بحث مي نمايد. حال بنظر ميرسد مي توان دو نو  برخورد با اين تئوريها 

را جداي از كل نظارم كينز و اركس بررسي نمود يعني داشت: اوالً اين تئوريهاي اقتصادي ماركس و كينز 



در اين  آنها را به عنوان موضوعاتي در كنار ساير موضعات ونه در ربط با آنها مطالعه كرد. به عبارت دي ر 

اين تئوريهاي خود را مطرح  نحوه برخورد اقتصاد دان مسلمان كاري به اين ندارد كه چرا ماركس و يا كينز 

 كرده اند؟ آيا تعيين كيفيت اين تئوريها به اعتبار ربطي است كه بين موضو  اين تئوريها و ساير موضوعات 

مطروه در نظام اقتصادي ماركس و كينز وجود دارد؟ اگر به كيفيت تعيين يك تئوري اقتصادي به اعبتار نحوه 

جزء ن ري كرده ايم. ات توجه نكنيم در آن صورت در واقع ربط موضو  اين  تئوري  با ساير موضوع

بنابراين منظور ما از جزء ن ري عدم مالحظه ربط در همه سطوح ممكنه انتزا  از عينيت جهتارائه تئوريهاي 

، نحوه برخورد دي ري كه مي توان با تئوريهاي اقتصادي داشت اين است كه برعكس اقتصادي است. ثانياً 

ورد با تئوريها رابطه را محور اصلي بررسي و تجزيه و تحليل قراردهيم. يعني بدنبال پاسخ روش اول در برخ

اصالً اين تئريهاي خود را مطرح كرده اند؟ به عبارت دي ر  به اين سوال باشيم كه چرا ماركس و كينز  دادن 

بدانيم. روش دوم،  به  نز تعيين اين تئوريها را در رابطه با وحدت تركيبي كل نظام اقتصادي ماركس و يا كي

باشد. البته  اعتقاد ما و همان ونه كه بعداً بحث خاهيم كرد، مي تواند اساسا نحوه تنظيم امور اقتصاد مسلمين 

اقتصادي به تنهائي كفايت نمي همان ونه كه بعداً بحث خواهيم كرد روش كل ن ري در تحليل تئوريهاي 

في  نيست. روش كل ن ري يعني مالحظه ربط موقعي مي تواند است اما كا كند يعني در واقع شرط الزم 

شود و  به ما ارائه بدهد كه مسئله مبنا در تعيين يك تئوري مشخص  تصوير صحيحي از تئوريهاي اقتصادي 

ذيالً  به بررسي ثمرات برخورد جزء ن ري در اين مسئله را در جلسات آينده بحث خواهيم نمود.  حال 

 صادي مي پردازيم. تحليل تئوريهاي اقت

اقتصاد دان مسلمان مالحظه مي كند كه مثالً ماركس از تئوري گردش سرمايه صحبت مي كند. در برخورد 

جزء ن ري با اين مسئله اين اقتصاد دان از خود سئوال مي كند كه آيا در اقتصاد اسالم سرمايه وجود ندارد؟ 

گر خدمت آقايان فقها نيز و آيا در حكومت اسالم گردش سرمايه نمي تواند مطرح شود؟ بهر حال حتي ا



و يا گردش سرمايه منع شرعي نمي  بيند. بعبارت دي ر هم فقيه و هم اقتصاد  برود هيچ فقيهي براي سرمايه 

دان در يك نظام اسالمي هر دو معتقد به وجود سرمايه و گردش آن هستند. اما سوالي كه براي اقتصاد دان 

سرمايه به ماركس داللت بر چه تنظيماتي دارد؟ و  مسمالن مطرح مي شود اين است كه تئوري گردش

اين اقتصاد دان مسلمان بدنبال اين است كه آن دسته از تنظيماتي كه منع شرعي دارد را نسذيرد.   قاعدتاً 

نداشته باشد تنازل مي كند.  يعني همه اسالم به انتخاب آن دسته از داللت هاي يك تئوري كه منع شرعي 

كه تقابل داللتهاي يك تئوري با موازين اسالمي در قلمرو احكام اقتصادي خالسه  همه بحث در اين است

مي شود نه اقتصاد اسالمي نكته اي كه معموالً محققين و متفكرين كمتر به آن توجه و  عنايت داشته اند اين 

ر دقت در احكام اقتصادي را مترادف اقتصاد اسالمي دانسته اند و لذا بحث را در محو است كه همواره 

ريشه مي كند و غافل از اين هستند كه بايد بدنبال  شرعي بودن يا نبودن داللتهاي يك تئوري متمركز 

تعارض داللت يك تئوري با احكام الهي رفت و اين مستلزم دقت در ماهيت آن تئوري است. زيرا داللتهاي 

گر اين نكته اساسي مورد توجه قرار يك تئوري صرفاً حاصل كيفيت ساختار آن تئوري مي باشد. بنا براين ا

ن يرد در آن صورت غايت كوشش اقتصاددان مسلمان در اين خواهد بود كه تئوريهاي اقتصادي كفار يعني 

در آنها تصرف بنائي  ابزار و وسيله تنظيم امور اقتصادي دنياي غير مسلمان را اسالميزه نمايد، يعني صرفاً 

وريهاي اقتصادي س مسئله شايد آنقدر حساس نباشد زيرا اوالً تئكند. البته در مورد تئوريهاي مارك

جوامع مسملمين هيچ اه نقش تعيين كننده نداشته است و ثانياً وسيعي در تنظيم اقتصاد در بعد  سوسياليسم 

به اعتبار مخالفت صريح ماركس با مذهب و بينش هاي الهي معموالً  تئوريهاي او كمتر مورد توجه 

ما در تسلط و  سلمان مي باشد، و ثالثاً  حكومت اكثر بالد مسلمين و از جمله اقتصاد خود اقتصاددانان م

مديريت مستقيم نظام ان لستان و سسس آمريكا بوده است و لذا تئوريها و نيز نحوه تنظيم امور اقتصادي 

 و مالي، بودجه نويسي، و برنامه ريزيهاي اقتصادي همه متأثر از نظام مديريت  يعني سياستهاي پولي 

 اقتصادي غرب مي باشد. 



لذا مشكل اصلي ما در برخورد با تئوريها و نحوه تنظيم امور اقتصادي و در يك كلمه مجموعه ادبيات 

ش اهها تدريس مي شود. علم اقتصاد در رشته هاي اقتصاد دان اقتصادي غرب است كه امروزه تحت عنوان 

سال حكومت پهلوي ما  ناظر پنجاه سال حكومت رژيمي بوديم كه دست نشانده  البته اگر بجاي پنجاه 

شرق بود در آن صورت مشكل اصلي انقالب فرهن ي در حكومت اسالمي مبارزه با نظام فكري اقتصاد 

ياليسم مي شود. علي اي حال سوس شرق و كوشش در جهت نق  تئوريها و نحوه تنظيم امور اقتصادي 

و نحوه تنظيم امور اقتصادي را  امروزه ما ناظر اين مسئله  هستيم كه در دانش اههاي ما همان تئوريها

تدريس مي كنند كه در غرب عمدتاً در ان لستان و آمريكا تدريس مي شود. اگر به تئوريهاي غرب نه به 

دي ر و نيز مستقل از كل نظام فكري غرب و تعارض عنوان كل واحد بلكه بعنوان اجزائي مستقل از يك

نه تنها در  مبنائي آن با اسالم برخورد كنيم در آن صورت دچار لغزشهاي عمده اي خواهيم شدكه ثمره آن 

ارائه تصوير غلطي در اقتصاد اسالمي ظاهر مي شود بلكه در تنظيم امور اقتصادي قهراً  با شكستهاي فاحشي 

كارائي نسبي  يرا با تلفيق و التقاط  تئوريهاي اقتصاد غرب با موازين اسالمي قاعدتاً مواجه خواهيم بود، ز

 همان ابزار تنظيم اقتصاد كنار نيز از دست خواهد رفت. اين مباحث را ذيالً تبيين بيشتري مي كنيم. 

 

 جزء نگري در تحليل ماهيت تئوريهاي اقتصاد خود 

اقتصاد دان مسلمان در برخورد با تئوريهاي اقتصاد غرب مالحظه مي كند كه زير بناي مجموعه وسيعي از 

تئوريهاي اقتصادي كه امروزه در دانش اههاي غرب تحت عنوان اقتصاد خرد مطرح است رفتار و عقالئي 

الً تئوريهاي هيكس و يا يك فرد اقتصادي است كه آدام اسميت او و رفتار او را تعريك كرده است. يعني مث

انسان ساموئلن اين برندگان جايزه نوبل در اقتصاد، براساس مفروضاتي است كه راجع به رفتار اقتصادي اين 

تعريك شده در نظام فكري غرب ارائه شده است. حال اقتصاد دان ما سئوال مي كند كه آيا در اقتصاد  



ننده نييستند؟  آيا توليد كننده نيستند؟ اگر جواب مثبت اسالمي ملمين رفتار اقتصادي ندارند؟ آيا مصرف ك

نيز متكفل تبيين نحوه رفتار اقتصادي انسان  مي گويد تئوريهاي هيكس و ساموئلن  است در آن صورت 

مصرف كننده و انسان توليد كننده است و لذا اقتصاددانان مسلمان نيز مي توانند از تئوريهاي اين آقايان 

اسبي استفاده نمايند و تنها كاري كه بايد در اين زمينه انجام داد اين است كه به جاي رفتار ابزار من بعنوان 

اقتصادي انسان تعريك شده در نظام فكري غرب رفتار اقتصادي انسان مومن را مالحظه كرد.  بعبارت دي ر 

ده و صرفاً جاي انسان تئوريهاي اقتصادي غرب در باب رفتار مصرف كننده و رفتار توليد كننده را اخذ نمو

عقالئي آدام اسميت را با انسان مومن عوض مي نمايند. بدون اينكه كوچكترين تصرفي كنند در مسيري كه 

اين انسان قرار است به اعتبار تئوريهاي  اقتصاد غرب در آن حركت نمايد. يعني اگر بنا به اقتضاي تئوريهاي 

حركت كند و بعد از  غرب قرار  است مثالً از خيابان اول اين انسان اقتصادي  هيكس ، كينز و ساموئلسن 

هفتم برود اقتصاددان مسلمان ما انسان مومن را  رسيدن به تقاطع وارد خيابان سوم شده و سسس به كوچه 

نيز در همين شهري كه آن انسان تعريك شده در نظام غرب در آن زندگي مي كند رها كرده ولي به او مي 

به تقاطع جايز نيست كه وارد خيابان دوم شود اما ورود به خيابان سوم منع شرعي  گويد بعد از رسيدن

نداشته و در آن خيابان نيز ورود به كوچه هاي پنجم و ششم بالمانع است. بعبارت دي ر در يك برخورد 

جزء  ن ري با اقتصاد غرب و جاي زين كردن انسان مومن به جاي انسان آدام اسميت و سسس رها كردن 

انسان مومن در همان مسيرهائي كه اساساً  براي حركت انسان تعريك شده در نظام فكري اسميت اين 

با ساخته شده است چه بسا كه انسان مومن ما به كوچه هاي بن بست نيز برسد، و وقتي كه اقتصاد مسلمين 

داشت به تبع شرايط چنين بي بستهائي مواجه شد اين امكان وجود دارد كه ورود به مسيري كه منع شرعي 

اضطرار جايز شود. به  نظر ميرسد كه اگر اين برخورد با اقتصاد غرب همچنان ادامه پيدا كند كم و بيش 

 كند، يا به حسب اضطرار   همه مسيرهايي كه حركت در آنها منع شرعي دارند يا بايد توجيه شرعي پيتدا 

 طعي خواهد بود. رفع مانع شود، و يا در غير اين صورت بحران اقتصادي ق



البته مي توان نحوه ورود دي ري نيز به تحليل تئوريهاي اقتصاد خود  داشت. مي گوئيم اگر هدف 

مسلمان ما اين است كه فلسفه حركت اقصتادي و نظام تصميم گيريهاي اقتصادي يك فرد را  اقتصاددانان 

در تئوريهاي اقتصادي غرب قبول كرده وص رفاً جاي انسان اقتصادي تعريك شده در نظام اقتصاد غرب را 

فرد را و منطق تصميم گيري اقتصادي يك  با انسان مومن عوض كنند سوال مي كنيم كه چرا فلسفه حركت 

در تئوريهاي اقتصادي شرق قبول نكرده و صرفاً جاي انسان اقتصادي تعريك شده در نظام اقتصاد شرق را 

با انسان مومن عوض نمي كنند؟ چرا منظور آنها از اقتصاد اسالمي صرفاً اسالمي كردن اقتصاد غرب است؟ 

رسد كه ممكن است كه به اشكال ما آيا اقتصاد شرق را نمي توان با همين روش اسالمي نمود:؟ به نظر مي

پاسخهائي مختلفي بدهند: اوالً ب ويند اصالً در شرق انسان اقتصادي تعريك نمي شود.  يعني آنها چيزي 

معادل يك فرد اقتصادي آن ونه كه اسميت تعريك مي كند و مورد قبول اقتصاددانان نظام سرمايه داري نيز 

ي زين كردن انسان مومن بجاي انسان تعريك شده در نظام هست ندارند، و لذا نتيجه ب يرند كه جا

و علي فرض صحت اين نظريه سوال مي مي گوئيم  تنازل كرده سوسياليسم موضوعاً منتفي است. در پاسخ 

نمي تواند در نظام شرق تعريك شود در حاليكه نظام غرب قادر به ارائه  كنيم كه چرا انسان اقتصادي اساساً 

مسلمان ما بدنبال چنين علتي بوده اند؟ چه بسا علتي كه به اعتبار آن   آيا اقتصاددانان  چنين تعريفي است؟

نظام اقتصاد غرب مي تواند رفتار يك فرد اقتصادي را بعنوان زير بناي همه تئوريهاي به اصطالح اقتصاد 

ئوال ببرد و به همين خود تعريك  كند علتي باشد كه كل نظام اقتصاد غرب را از نقطه نظر ما مسلمين زير س

است دليل جاي زين كردن انسان مومن بجاي انسان آدام اسميت را نيز موضوعاً  منتفي كند. ثانياً ممكن 

ب ويند اين امكان وجود دارد كه انسان اقتصادي تعريك شده در نظام شرق را بتوان با انسان مومن عوض 

يج يكساني نيز با آنچه كه امروزه در دانش اهها  نمود. در مقابل سوال مي كنيم آيا در آن صورت به نتا

تدريس مي كنند خواهيد رسيد؟ ثالثاًٌ  ممكن است ب ويند انسان مومن را جاي زين انسان تعريك شده در 

و منطق  تصميم گيري اين انساني كه ماركس او را تعريك  كرده  نظام شرق  نمي كنند زيرا فلسفه حركت 



ايند. در مقابل سئوال مي كنيم كه به چه علت فلسفه حركت و منطق تصميم است را نمي توانند قبول نم

انسان آدام اسميت را مي پذيرند اما فلسفه حركت و منطق تصميم گيري اقتصادي انسان و ماركس را گيري 

كه  علت قبول نمايند.در مقابل سوال مي كنيم نقص مي كنند؟  علي اي حال  سوال مي كنيم كه علت قبول 

   فلسفه حركت و منطق تصميم گيري  انسان اقتصادي در غرب و شرق به چه امري بازگشت مي و نق

كند؟ آيا اقتصاد دانان ما بدنبال بررسي و تحليل  اين امر و اين علت بوده اند؟  چه بسا پس از كشك اين 

ي ما مسلمين علت دي ر فلسفه حركت و منطق تصميم گيري انسان اقتصادي در غرب نيز در كليت خود برا

 نتيجه آنچه كه امروز در دانشكده هاي اقتصاد تدريس مي شود مورد ترديد قرار گيرد. زير سئوال برود و در 

 

 جزء نگري در تحليل ماهيت تئوريهاي اقتصاد كالن 

سياستهاي اقتصادي دولت يعني نحوه تنظيم امور اقتصاد غرب نيز مي توان چنين بحثي  در مورد تئوريهاي 

را ارائه داد. مجموعه اين تئوريها را امروز تحت عنوان اقتصاد كالن در دانش اهها تدريس مي كنند. موضو  

رشد بايد دخالت بحث اين تئوريها در اين است كه دولت براي تنظيم امور اقتصادي و رفع بحرانها و ايجاد 

نيز همان روشي را اخد كند كه در باب  كند. اقتصاددانان مسلمان مي تواند براي اسالمي كردن اقتصاد كالن 

اسالمي كردن اقتصاد خرد مورد استفاده قرار داد، يعني بجاي دخالت دولت در امور اقتصادي صحبت از 

حث در اين است كه اين جابجائي دو لفظ دخالت حكومت اسالمي در امور اقتصادي بنمايد. اما همه ب

آن  دولت غربي و حكومت اسالمي  با حفظ فلسفه حركت و منطق تصميم گيري دولت در غرب و تعميم 

به اسالم صورت مي گيرد. بعبارت دي ر در غرب دولت را به نحوه خاصي تعريك مي كنند و سسس براي 

وتمام مسيرهائي كه دولت بايد درآن حركت كند را تهيه كرده دخالت او درامور اقتصادي نقشه و ال و 

دقيقاً تبيين مي كند. البته تئوريهاي اقتصاد كالن يعني تئوريهاي مشخص و حتي كيفيت اين حركت را نيز 



تبيين و توضيح مسير حركت دولت در نظام  سياستهاي پولي و مالي دولت در تنظيم امور در واقع متكفل 

مسلمان، دولت به مفهوم غربي آن را از تئوريهاي اقتصاد  است. حال اقتصاددان برنامه ريزي هاي اقتصادي 

كالن برداشته ودولت اسالمي را به جاي آن مي گذارد، اما غافل از اين است كه اين دولت اسالمي بالمره 

ه نمي تواند در مسيرهائي حركت كند كه تئوريهاي اقتصاد  كالن براي يك دولت غربي ا قبل تعيين كرد

در حركت از اين مسير و يا بالمانع  چون وجود منع شرعي  است. و چه اسالمي قضيه نيز صرفاً در مسائلي

بودن در آن مسير تنازل مي كند. چه بسا وجود موانع شرعي متعدده، دولت اسالمي را  به كوچه هاي  بن 

تي فشار مي آورد كه عبور بست هدايت كند كه درآن صورت جامعه و نظام مديريت اقتصادي به نظام فقاه

 از اين كوچه هاي بن بست را تحت عنوان شرايط اضطرار و به كمك عناوين ثانويه ميسر نمايد. 

نظر  به اينكه اين بحث دقيقاً شبيه بحثي است كه در باب اقتصاد خود ارائه داديم بقيه مطالب را اجماالً 

كه اگر ما مي خواهيم اقتصاد كالن يعني تئوريهاي دخالت دولت در عرض مي كنم مقدمتاً سوال مي كنيم 

امور اقتصادي را اسالمي كنيم آيا مجوز دخالت دولت را چيزي جز داللت احكام الهي مي دانيم؟  مسلماً 

جواب منفي است. يعني چون حضرت حق سبحانه و تعالي فرموده است كه حكومت مسلمين بايد در امور 

و در تنظيمات امور اقتصادي به نحوي كه شر  مقدس معين كرده است دخالت داشته  خاص دخالت نموده

دولت در اقتصاد را مي پذيريم و نتيجه مي گيريم كه دخالت دولت در امور  باشد لذا مفهوم دخالت 

اقتصادي مسئله  ايست كه هزار و چهار صد سال پيش براي ما مسلمين روشن بوده است. اما بالفاصله 

سال گذشته آيا تئوريهاي اقتصاد غرب دخالت دولت در امور  مي كنيم كه قبل از كينز يعني تا پنجاه سوال 

اقتصادي را مجاز مي دانست؟  همه مي دانيم كه از زمان آدام اسميت تا كينز يعني حدود  صد و پنجاه سال 

ي دانستند و لذا سازمانهائي جايز نم تئورييسن هاي اقتصاد غرب دخالت دولت در امور اقتصادي را مطلقاً 

عنوان مسئول سياستهاي پولي و يا سازمان برنامه بعنوان مسئول نظام برنامه ريزي و چون بانك مركزي به 



رفع بحران و يا ايجاد رشد مطلقاً در جوامع غربي مطرح نبود و اين بحثها همه حدود پنجاه سال است كه 

حال نه تنها بايد اين ؟؟؟؟؟؟؟؟ دخالت دولت را جايز  در جهان غرب موضوعيت پيدا كرده است. به هر

نمي دانستند در حاليكه كينز آن را توصيه مي كند، بلكه اگر كينز به دخالت دولت در امور اقتصادي معتقد 

است آيا دليل او با حكمت دخالت دولت در امور اقتصاد مسلمين كه متخذ از احكام الهي است سازگاري و 

ين ترتيب مالحظه مي كنيم كه اگر برخورد جزء ن ري به اقتصاد كالن را كنار ب ذاريم و هماهن ي دارد؟ بد

مجموعه تئوريهاي اقتصاد را در كليت خود بعنوان يك كل واحد مالحظه نمائيم به نكاتي ميرسيم كه مي 

 تواند در تنظيم امور اقتصاد مسلمين بسيار روشن ر باشد. 

به اسالمي كردن اقتصاد همان ونه كه در بحث اقتصاد خود مطرح كرديم از اقتصاددانان مسلمان كه قائل 

هستند سئوال مي كنيم كه چرا مفهوم دولت در نظام اقتصاد شرق را با دولت در مفهوم اسالمي آن عوض 

مي نمايند؟ اگر ب ويند نمي كنند و بدين ترتيب برنامه هاي تنظيم امور اقتصاد سوسياليسم را اسالمي ن

دولت  در نظام سوسياليسم دخالتي در امور ندارد كه بحث باطلي است و اگر ب ويند دولت در سوسياليسم 

به نحوي تعريك  شده است كه ما نمي توانيم ان را با مفهوم دولت اسالمي جاي زين كنيم در ان صورت 

كه شما توانستيد آن را با دولت اسالمي عوض  سئوال مي كنيم دولت در نظام غرب چ ونه تعريك شده بود

فلسفه حركت و نظام تصميم گيري اقتصادي دولت در نظام شرق به نمائيد؟ و يا ممكن است پاسخ دهند 

كردن حكومت اسالمي بجاي دولت سوسياليستي را مطلقاً نفي  مي كند. در نحوي است كه امكان جاي زين 

تصميم گيري دولت در نظام غرب چه بود كه توانستيد دولت  پاسخ مي گوئيم كه فلسفه حركت و منطق

و مضافاً  اين كه چ ونه  دمكراسي پارلماني غرب را براحتي برداشته و واليت فقيه را به جاي آن بنشانيد؟ 

و در كجا ثابت كرديد كه واللت فقيه نيز مي تواند تحت پوشش همان فلسفه حركت و منطق تصميم گيري  

رب قرار گرفته ومتكفل تنظيم امور مسلمين باشد؟  اما اگر ب ويند فلسفه حركت و منطق دولت در نظام غ



تصميم گيري دولت در تئوريهاي اقتصاد كالن غرب را نيز عوض مي كنيم در آن صورت مي گوئيم وقتي 

قرار داديد و در فلسفه حركت و منطق تصميم  كه واليت فقيه را به جاي حكومت دمكراسي پارلماني 

يري دولت در تنظيم امور اقتصادي نيز تصرف مبنائي نموديد در آن صورت آيا دي ر چيزي از اقتصاد گ

كالن باقي مي ماند كه شما بخواهيد آن را اسالمي كنيد؟ و اين همان هدف ماست كه اقتصاد كالن يعني 

را براساس احكام تنظيم امور اقتصادي غرب را در كليت خود نق  كرده و تنظيم امور اقتصادي مسلمين 

 الهي جاي زين آن نمائيم. 

كه اگر بخواهيم با تئوريهاي اقتصادي برخورد جزء ن ري نداشته باشيم و بدين ترتيب مالحظه م كنيم 

كوشش ما در اين باشد كه قبل از ورود در موضوعات مطروحه كليت آن تئوري را بررسي نمائيم بايد 

درواقع از زير چتر اقتصاد خارج شويم تا بتوانيم كل اقتصاد را مالحظه كرده و مقدمتاً  موضع اقتصاد در 

با ساير موضوعات را بررسي نمائيم تا بدين ترتيب بعد از روشن شدن موضع اقتصاد بتوانيم جاي اه  رابطه

تئوريهاي مطرح شده در اقتصاد را تعيين كنيم. صرفاً بعد زا اين مرحله است كه مي توانيم اجزاء يك تئوري 

م امور اقتصادي دچار انفعال نموده و نسبت به قسمتهاي مختلك يك تئوري باشد قطعاً در تنظي را مالحظه 

خواهيم شد. زيرا جاي اه آن تئوري را در ربط با ساير تئوريهاي اقتصادي نمي بينيم و اين نيز بدين دليل 

اقتصادي را در رابطه با تئوريهاي مطروحه در ساير قلمروهاي  ادراكات  جميع تئوريهاي است كه جاي اه 

بحث  خود اين نتيجه را مي گيريم كه يك هماهن ي بين  اجتماعي مالحظه نمي كنيم. بدين ترتيب از

شده در اقتصاد را تعيين كنيم. صرفاً بعد از اين مرحله است كه مي توانيم اجزاء يك  مطرح تئوريهاي 

تئوري را مالحظه نموده و نسبت به قسمتهاي مختلك يك تئوري اظهار نظر نمائيم.  در غير اين صورت 

نمي بينيم و اين نيز  حظه اجزاء يك تئوري باشد قطعاً در تنظيم امور اقتصادي اگر شرو  حركت ما از مال

بدين دليل است كه جحاي اه جميع تئوريهاي اقتصادي را در رابطه با تئوريهاي مطروحه در ساير قلمروهاي 



ي ادراكات اجتماعي مالحظه نمي كنيم. بدين تريب از بحث خود اين نتيجه را مي گيريم كه يك هماهن 

بين تئوريهاي اقصتادي و ادراكات اجتماعي وجود دارد، يعني اين مسأله كه تئوريهاي اقتصادي چ ونه 

مسائل وموضوعات مطروحه در اقتصاد راتجزيه و تحليل مي كند خود تابعي از اين است كه جامعه ، تاريخ 

تجزيه و تحليل مذهب، سياست، دولت، فرهنگ و خالسه همه وجوه مختلك ادراكات اجتماعي چ ونه 

 شده اند. 

 

 

 

 

 ماهيت تئوريهاي اقتصادي و جامعه بعنوان يك وحدت تركيبي 

در حقيقت تنظيمات اقتصادي چيزي جز تغيير دادن جامعه در بعد خاص بنام اقتصاد نيست، و مي دانيم 

ه همه باهم در يك مختلفه اي مي باشد. اما اين وجوه مختلف جامعه يك واقعيت عيني است كه داراي وجوه 

است. مسائل مطروحه در علوم انساني ربط تركيبي هستند و لذا جامعه در كليت خود يك وحدت تركيبي 

در واقع كوشش در جهت انتزا  نمودن وجوه مختلك اين وحدت تركيبي است تا بدين طريق امكان 

بحث ما در اين است كه  شناخت اين وجوه متعدده مانند سياست، فرهنگ و اقتصاد روشن شود. اما همه

اگر بخواهيم جامعه يعني اين وحدت تركيبي را به نحو مطلوب تغيير دهيم بايد بين تئوريهاي مطروحه در 

و تحليل از مسائل سياسي و فرهن ي يك  هماهن ي وانسجام مالحظه شود.  تحليل موضوعات اقتصادي 

اندازه كافي تبيين شده است. عرض شد به ضرورت وجود اين هماهن ي بسيار روشن است و در مطالبي كه 



در واقع ضرورت چنين هماهن ي به اين امر بر مي گردد كه جامعه وحدت تركيبي همه وجوه متعدده 

اقتصادي، سياسي، و فرهن ي است و لذا اگر ما مي خواهيم عينيت يعني جامعه كه منتجه اين وجوه مختلفه 

وجوه نه تنها متناق  هم نباشد بلكه بايد مويد يكدي ر نيز بوده است را تغيير دهيم بايد شناخت ما از اين 

و در هماهن ي كامل باهم باشد،  يعني در واقع بايد بين تئوريهاي ما در اقتصاد و تئوريهاي ما در سياست و 

 تئوريهاي ما در تبيين مسائل فرهن ي يك هماهن ي و انسجام كامل مالحظه شود. 

اهن ي تئوريهاي اقتصادي با ادراكات اجتماعي داللت بر اين مي كند كه نتيجه منطقي قبول ضرورت هم

تئوريهاي اقتصادي در هر نظامي به نحوي شكل گرفته است كه با تئوريهاي مطروحه در ساير زمينه ها مانند 

سياستك مذهب، تعليم و تربيت، اخالق، انسان، و خالصه همه وجوه مختلك ادراكات اجتماعي هماهنگ 

يك وحدت تركيبي هستيم در آن صورت بينشما نيز از وجوه  گر قائل به عينيت اجتماعي بعنوان باشد. ا

مختلك اين وحدت تركيبي يعني مجموعه ادراكات ما نيز بايد خود يك وحدت تركيبي را تشيكل دهد. 

ن يعني كيفيت تحليل ما از اقتصاد يعني تئوريهاي اقتصادي، با كيفيت تحليل ما از انسابعبارت دي ر 

تئوريهاي روان شناسي، با كيفيت تحليل ما از هستي بعضي بينش و اعتقادات مذهبي ما نه تنها نبايد نقي  

ماهيت تئوريهاي يكدي ر بلكه بايد مويد هم باشند. بنابراين يك بار دي ر به اين نتيجه مي رسيم كه تحليل 

 گيرد، بلكه بايد ابتدا مجموعه تئوريهاي اقتصادي نمي تواند از طريق بررسي اجراي اين تئوريها صورت 

اقتصادي را بعنوان يك وحدت تركيبي مالحظه نمود. و لذا تحليل ماهيت تئوريهاي اقصتادي نيز جداي از 

با ساير ادراكات اجتماعي ممكن نخواهد بود. بنابراين يك بار  درك ضرورت هماهن ي تئوريهاي اقتصادي 

هيت تئوريهاي اقصتادي بايد از فوق اقتصاد وارد شويم تا جاي اه دي ر عرض مي كنيم كه در تحليل ما

هاي مطروحه در اقتصاد روشن شود. كساني كه مي گويند تئوريهاي اقتصادي را مي تان به ماهو  تئوري

اقتصاد بحث كرد و تئوريهاي علوم سياسي را نيز همين طور و فرهنگ را نيز بالستقالل از اقتصاد و سياست 



نمي توانند تفسيري از واقعيت عيني  مفهوم رابطه در تعيين يك كيفيت هستند، و قاعدتاً  منكر ، در واقع 

نيز  جامعه ارائه دهند. مي دانيم متفكري كه نتواند واقعيت را تبيين كند عاجز از تنظيم واقعيت و مديريت 

خواهد بود. اما وقتي گروهي نتوانند مديريت يك جامعه را داشته باشند و قاصر  از تنظيمات امور خودشان 

باشند دي ران براي آنها تصميم گرفته و برنامه ريزي خواهند كرد. اگر متفكرين اسالم خود نتوانند برنامه 

كفار خواهند بود كه براي ما تصميم گيري ، در آن صورت اين مديريت نظام اقتصادي مسلمين را ارائه دهند

 و برنامه ريزي  خواهند كرد و امور اقتصادي ما را تنظيم خواهند نمود. 

نتيجه اين بحث اين است كه اگر ضرورت هماهن ي  تئوريهاي اقتصادي با ادراكات عمومي اجتماعي را در 

يم با اقتصاد غرب و يا شرق بعنوان ساير وجوه سياسي و فرهن ي قبول كنيم در آن صورت دي ر نمي توان

از بينش  اًدهويت مستقله اي برخورد كنيم. و در نتيجه اجازه نخواهيم داشت كه تئوريهاي اقتصادي را جدي

مطالعه كرده و در صورت لزوم اجزاء ان را اسالمي نمائيم. در غرب و يا شرق راجع به سياس و يا فرهنگ 

تحليل ساموئلسن  از مسائل اقتصادي يعني تئوريهاي اقتصادي او  واقع نتيجه بحث ما اين است كه نحوه

نحوه ايكه  همينطور نظام سياسي را تحليل مي كند. كه مثالً ري ان  بايد الزاماً هماهنگ  باشد با نحوه اي

يد والترز  اقتصاددان ان ليسي و مشاور اقتصادي خانم تاجر تئوريهاي اقتصادي خود را ميسازد بايد الزاماً مو

تئوريهاي سياسي، اجتماعي و فرهن ي باشد كه خانم تاجر به كمك آنها تنظيم امور سياسي و اجتماعي 

ان لستان را مي نمايد. يعني در يك جمله مجموعه تئوريهاي اقتصادي والترز بازد مويد تئوريهاي سياسي و 

تاجر باشد و بالعكس، نه اينكه بينش اجتماعي تاجر باشد. بعبارت دي ر ساز و الترز بايد هماهنگ با رقص 

است كه بعضي ها ادعا مي كنند  حال چ ونه خودش را بكند.  والترز ساز خودش را بزند و او هم رقص 

 كه تئوريهاي اقتصاد غرب را حتي در اجزاء مي توان اسالمي كرد؟ 



در مقابل چنين جمله اي كه به تئوريهاي اقتصادي مي شود معموالً طرفداران اقتصاد غرب يك مرتبه عقب 

و سريعي مي كنند و مي گويند اقتصاد يعني همان عرضه و تقاضا و همان قانون مطولبيت  تاكتيكي  نشيني 

اقتصادي با بينش سياسي و  نزولي و عرضه و تقاضا و يا مطلوبيت يك كاال چه ربطي به هماهن ي تئوريهاي

يا فلسفه و جهان بيني دارد؟ البته با اين كه تحليل وسيع اين نحوه عقب نشيني هاي  تاكتيكي مفصالً در 

جلسات آينده موضو  بحث ما خواهد بود معهذا در اينجا اجماالً  عرض مي كنيم كه آيا  واقعاً منظور آنها 

 قاضا و قاعده مطلوبيت نزولي است. از اقتصاد همين مفاهيم مقدماتي عرضه و ت

اگر جواب مثبت است در اين صورت چرا دانشجويان را فقط در سطح ليسانس با صد و شصت واحد 

مفهوم  و حتي در حياط دانش اه نيز مي توان  درسي به مدت چهار سال مشغول مي كنند؟ بعد از كنكور 

را براي دانشجويان گفت و آنها را فارغ  عرضه و تقاضا و مطلوبيت نزولي حاصل از مصرف يك  كاال

التحصيل كرد. به هر حال بحث ما در اين است كه اگر اقتصاد يعني همين عرضه و تقاضا و چند قاعده 

ساده روانشناسي مصرف يك فرد و يا چهار فرمول حسابداري توليد، در آن صورت چ ونه مي توان تنظيم 

چه خواده شد؟  بانك مركزي و سازمان برنامه چ ونه برنامه  امور اقتصادي كرد؟ سياستهاي پولي و مالي

هاي اقتصادي خود را خواهند نوشت و برچه اساسي در امور اقتصادي دخالت خواهند كرد؟ در پاسخ 

ممكن است ب ويند كه هنوز اقتصاد و تئوريهاي اقتصادي به مرحله اي نرسيده است كه بتواند تنظيم امور 

ني در بسياري از تئوريسين هاي غرب مالحظه شده است. وقتي كه اقتصاد خود را عقب نشيكند. اين نحوه 

مظلومانه به خود مي گيرند كه به گوشه اي رفته و مي گويند ما در معرض  خطر ديدند بقدري حالت 

متعرض  اين نيستيم كه اقتصاد ما و تئوريهاي اقتصادي ما قدرت تنظيم امور داشته باشد. اصالً تئوريهاي 

بسيار مقدماتي است و اقتصاددانان ما جز بيان فرمولهاي كلي كار دي ري نمي  قتصادي ما هنوز در مراحل ا

 توانند انجام دهند و تنظيم امور اقتصادي در واقع با سياستمداران و مديران جامعه است نه با اقتصاد دانان. 



يك مري  را معالجه كنند. يعني در يك كلمه  مانند پزشكاني هستند كه  نمي دانند چ ونه  اقتصاد دانان 

مي گويند كه اقتصاد هنور در نطفه م باشد و حتي به مرحله كودكي هم نرسيده است. در پاسخ مي گوئيم 

اين چه اقتصادي است كه در مرحله نطفه بودن اين همه بال و مصيبت بر سر دنيا و باالخص بر   جوامع 

وزي  كه اين اقتصاد به مرحله كودكي  برسد و لذا بهتر است كه اين مسلمين آورده است؟  واي به حال ر

 تئوريهاي اقتصادي را در همين نطفه اي كه هست خفه كنيم. 

نتيجه را يكبار دي ر عرض مي كنم. اگر بخواهيم در تحليل ماهيت تئوريهاي اقتصادي غرب و شرق بررسي 

نظيم امور اقتصاد مسلمين دچار انفعال خواهيم شد. خود را از اجزاء يك تئوري شرو  كنيم قاعدتاً  در ت

بايد قبل از ورود به اجزاء يك تئوري ان تئوري را در رابطه با ساير تئوريها مالحظه كنيم تا موضع ان تئوري 

روشن شود و اين امر خود متوقك بر اين است كه مقدمتاً اقتصاد به عنوان يك كل واحد در ربط با ساير 

بعنوان يك ي مالحظه شود. از آنجا كه هدف ما تنظيم امور اقتصادي است و جامعه اجتماع ادراكات 

واقعيت عيني و يك وحدت تركيبي مطرح است تغيير اين جامعه نيز خود مستلزم وجود مجموعه 

وجوه مختلك جامعه را در ربط با يكدي ر مالحظه اداركاراتي است كه بعنوان يك وحدت تركيبي بتواند 

امه تغيير براي رسيدن به يك هدف مطلوب را ارائه نمايد.  بنابراين ادراكات ما از اقتصاد يعني نموده و برن

تئوريهاي اقتصادي خود در ي ربط تركيبي با ادراكات ما از ساير وجوه اجتماعي مانند سياست، تاريخ، 

ست كه بايد از فوق مذهب، و غيره است. بدين  ترتيب در تحليل ماهيت تئوريهاي اقتصادي قدم اول اين ا

تئوريهاي اقتصادي و  اقتصاديه تئوريهاي اقتصادي برخورد كنيم تا مقدمتاً  موضع اقتصاد و سسس جاي اه 

اجزاء يك تئوري شناخته شود. در آن صورت است كه مي توان به اين سئوال پاسخ داد كه آيا  بعد از آن 

به اجزاء مختلفه تفكيك كرده و ببعضي  از  مي توان يك تئوري اقتصادي از غرب و شرق گرفت و آن را

اجزاء آن  كه مخالفت قطبيه با احكام الهي دارند را اسالمي نمود؟  يا اين كه برعكس بايد در تئوريهاي 



اقتصادي غرب و شرق تصرف  مبنائي نمود؟ اينها مسائلي است كه در جلسات بعدي موضو  بحث ما 

 خواهند بود. 

لرحمن الرحيم. اينكه بايد در ادراكاتي كه انسان از اجزاء يا ابعاد يك واقعيت عيني برادر رزمي،  بسم ا... ا

دارد هماهن ي باشد شكي نيست معذالك من مقصود شما را از هماهن ي دقيقاً درك نمي كنم. بهر حال 

 نكته اي كه در تصور خودم هست عرض مي كنم. مطمئناً هماهن ي بايد  باشد و هماهن ي هم تا حدودي

در هر نظام هستك و اين هماهن ي دقيقاً ناشي از همان روش شناخت مي شود. فرض بفرمائيد كه آقاي 

ژان الك مي گويد همه افرادي كه در باب روش شناخت اظهار نظر كرده اند، نظرات اشتباهي دارده و 

ك مي گويد مطلقاً بشريت را به گمراهي كشانده اند و قرون وسطي را براي اروپا ايجاد كرده اند. ژان ال

چيزي بنام عقل در تحقيق نداريم، آنچه اصل است تحقيق تجربي است و به معناي وسيع و دقيقش اين 

است كه مي گويد در زندگي اجتماعي فقط آن اصولي بايد مورد توجه و تعمق و عمل قرار گيرند كه از 

نظريه هم تجربه باشد بلكه ارائه كننده طريق تجربه تأييد مي شوند. البته الزم نيست كه منبعي پيداش يك 

كه به اين نظريه رسيده باشد مهم نيست، اما وقتي اين نظر قابل قبول است كه با تجربه نظريه بهر طريق 

تأييد شود و يا مثالً نيوتن مي گويد در زمين جاذبه اي است كه همه چيز يا مثالً عناصر با فالن خاصيت را 

ما براي قبول اين نظريه آن عنصار را كه ايشان اسم برده  در هوا رها مي به سمت خودش مي كشد. حاال 

مي كنيم كه همه آنها به زمين بر مي گردند. و لذا مي گوئيم نظريه آقاي نيوتن  از طريق  كنيم و مالحظه 

 تجربه تأييد شده و نتيجتاً ما هم آن را به عنوان يك اصل در زندگي مي پذيريم. 

بنابراين نظريه يعني اينكه آقاي ژان الك گفتند كه تمام مسائل انسان بايد از طريق تجربه تأييد شود. نتايج و 

ثمراتي به دنبال دارد. يعني ايشان فرضاً وقتي با مسئله اي بنام خدا روبرو مي َود يا با مسئله اي بنام روح 

به به معناي استفاده از حواس پنج انه قاعدتاً روبرو مي شود، در آن صورت وجود مثالً روح، به كمك تجر



روح را آزمايش تجربي براي ايشان تأييد نخواهد كرد و نتيجتاً ايشان با تأييد نمي شود. يعني در واقع وجود 

طرفداران نظريه ايشان مي گويند ما در جهان چيزي به نام روح و اصوالً چيزي به نام غير ماده نداريم، حاال 

غير ماده خدا باشد يا فرشته خدا باشد، مي خواهد روح باشد، يا هر چيز غير مادي دي ري  مي خواهد اين

ايجاد مي شود. بينشي كه از بينشهاي اساسي هم هست و جهان بيني  مادي را اين  ا يك بينشباشد. اينج

 روش شناخت نتيجه مي دهد. بنابراين مالحظه مي شود كه يك روش شناخت بطور هماهنگ يك جهان

بيني را نتيجه مي دهد.  يعني با انتخاب روش شناخت تجربي مجبوريم اشياء غير مادي را نفي كنيم. حال 

غير مادي در عالم خارج وجود داشت و ما آ نرا كنار گذاشتيم در آن صورت اين واقعيات در  اگر اين اشياء 

روش تحقيق هم ندارند.خدا اگر بخواهد  زندگي افراد قطعاً موثر بوده و لذا آثار خود را مي گذارند و كار به

كاري را در نظام  طبيعت بكند، مي كند و اين ربطي به اين ندارد كه حاال من قائل باشم به اينكه خدائي 

وجود دارد يا قائل نباشم. اگر كاري را فرشته مي خواهد انجام بدهد قاعدتاً  انجام مي دهد چه من قائل 

ائل نباشم. پس بنابراين  مي بينيد كه زيرا بناي مسائل و زيربناي اختالفات باشم به وجود آن شريته و چه ق

 در كجاست، در آن روش شناخت و آن برداشتي  است كه هر مكتبي و هر ديدگاهي از شناخت دارد. 

 جهان بيني را بطور عمده به سه قسمت تقسيم كرده اند: 

ا شناخت و روش شناخت است. در مرحله بعدي اولين گام انسان در برخورد با مسائل زندگي برخورد ب

جهان شناسي را مطرح كرده اند كه اين جهاني كه ما داريم در آن زندگي مي كنيم را چ ونه مي توان 

نام آنرا خورشيد گذاشته هست يا اصالً ما صرفاً تصور باطلي داريم و شناخت؟  مثالً آيا اين خورشيد واقعاً 

دارد يا ندارد؟ باز در تمام اين مسائل روش شناخت است كه تا حدود زيادي  ايم؟  يا مثالً آيا خدا وجود

موثر در استنتاج خواهد بود. در برخورد  با انسان شناي كه جزء دي ر جهان بيني است باز مي بينيم كه 

جهان بيني اين روش است كه  عامل روش شناخت نقش اصلي را دارد. بنابراين در جزء به جزء مسائل 



كننده مي باشد. ما مي خواهيم زندگي خود را تنظيم كنيم. تا خود را نشناسيم كه نمي توانيم زندگي و  تعيين

مسائل اجتماعي خود را اداره نمائيم. اينكه آيا انسان چه موجودي است روح دارد يا ندارد. داراي خدائي 

يجاد مي شود و لذا نظريات است يا خير، به هر شكلي كه به اين سواالت جواب بدهند يك نحوه نظريه ا

مختلك عوارض نيز بدنبال خود خواهد داشت.  بايد و نبايدهايي را بدنبال خواهد داشت كه همان احكام 

عرض من در پاسخ به آن سوالي كه حضرتعالي مطرح فرمودند اين است كه  زندگي انسانها است. بنابراين 

بعاد مختلك يك چيز را تحقيق مي كنيم بايد وجوه مطئناً  بايد وحدت در ديدگاه باشد يعني وقتي ما ا

مختلك اجزاء با همدي ر سازگار باشند، يعني با آن ديد ما وحدت كلي داشته باشند، اما اين وحدت كلي را 

 در واقع به همان معني وحدت در روش شناخت مي توان خالصه كرد. 

ادراكات عمومي انسان در وجوه مختلك  راجع به مفهوم هماهن ي تئوريهاي اقتصادي با –برادر درخشان 

مسائل اجتماعي شايد به اندازه كافي بحث شده باشد. معذالك بعضي از آن نكات را اجماالً تكرار مي كن. 

مي دانيم كه مجموعه تئوريهايي  كه امروزه تحت عنوان اقتصاد، جامعه شناسي و يا روانشناسي مطرح است 

براي درك از واقعيت مي كنيم. زيرا كل را كه نمي شود به عنوان يك كل اينها همه انتزا  هائي است كه ما 

درك كرد. بايد حتماض وجوه خاصي از آن را انتزا  كنيم. بعبارت دي ر كل واحد يعني همان عينيت را در 

سطوح مختلك انتزا  مالحظه كرده و در هر سطحي قضاياي خاصي را استنتاج مي كنيم. البته تجربه و 

از مفهوم هماهن ي اين است كه نتايج حاصل در سطوح مختلك انتزا  از واقعيت عيني بايد مويد  متدولوژي

يكدي ر باشند. در حقيقت ما در دنياي خارج چيزي بنام اقتصاد و يا جامعه شناسي و يا روانشناسي نداريم، 

وجوه مختلفي از  ماعي بلكه يك بنام كل واحد داريم بنام زندگي اجتماعي، ولي براي درك اين زندگي اجت

آن مانند اقتصاد،  جامعه شناسي، روانشناسي و غيره را انتزا  مي كنيم. نتيجه بحث ما اين اس كه تئوريهاي 

مطروحه در يك قسمت بايد هماهنگ با تئوريهاي مطروحه در قسمتهاي دي ر باشد و لذا براي تحليل 



تصاد شرو  كرد، بلكه بايد بررسي خودر ا زا بعد فوق ماهيت تئوريهاي اقصتادي نبايد مقدمتاً از ير چتر اق

اقتصاد و حاكم بر آن آغاز نمودف به نحوي كه بعد از بدست آوردن  معيار هماهن ي تئوريهاي اقتصادي با 

روانشناسي جامعه شناسي و يا غيره آن وقت قدم در قلمرو اقتصاد گذاشت. به نظر مي رسد كه از تئوريهاي 

 صحيحي از تئوريهاي اقتصادي رسيد. اين طريق است كه مي توان به درك 

بعبارت دي ر نحوه تنظيم ما در امور اقتصادي قاعدتاً بايد بازگشت به امر واحدي كند، همينطور نحوه تنظيم 

مور سياسي بايد بازگشت به امر واحدي نمايد. حال بحث ما در اين است كه چون سياست و اقتصاد ما در ا

از يك واقعيت عيني واحد هستند لذا آن دو امر كه زيربناي اقتصاد و سياست هستند بايد الزاماً  دو وجه 

دين ترتيب نتيجه مي مويد يكدي ر باشند نه نقي  هم يعني آن دو امر بايد داراي جامع مشترك باشند. ب

گيريم كه اگر قائل به چنين جامع مشتركي هستيم در آن صورت اين نتيجه حاصل مي شود كه پس غرب 

شرق نيز بعنوان يك هويت مستقله مطرح خواهد  بعنوان يك هويت مستقله مطرح مي شود و همينطور 

و در عين حال بحث خدا شد. در چنين صورتي دي ر نمي زوان تئوريهاي اقتصادي را از غرب گرفت 

شناي را از نظام اسالمي اخذ كرد، و يا تئوري اقتصاد تعاوني به نحوي كه در شرق مطرح است، را از 

گرفت ولي نظام حكومتي را واليت فقيه دانست. اما اگر قائل به آن جامع مشترك نباشيم در آن سوسياليسم 

بر يك مبنا و سياست را بر مبناي متناق  با آن  صورت قهراً دچار تناق  خواهيم شد.   يعني اقتصاد را

تحليل خواهيم كرد. در چنين صورتي منطقاً عاجز از تنظيم امور اجتماعي و مديريت نظام خود خواهيم 

امور اجتماعي و مديريت نظام خود خواهيم بود. دليل اين امر  كرد.  در چنين صورتي منطقاً  عاجز از تنظيم 

ك كل واحد و يك وحدت تركيبي است و لذا مباني مختلك تئوريهاي گوناگون نيز روشن است. جامعه ي

وجوه كه متكفل وجوه متعدده اين وحده تركيبي است و لذا مباني مختلفتئوريهاي گوناگون كه متكفل 

متعدده اين وحدت تركيبي هستند  بايد الزاماً داراي جامع مشترك باشد. ثمره چنين تحليل در اين است كه 



از غرب و شرق مطرح خواهد شد و اين استقالل نه صرفاً در بعد اصول  بعنوان يك نظام مستقل  اسالم

 متبلور مي شود. اعتقادات بلكه در وجوه اقتصاد، سياست، جامعه شناسي، روانشناسي و غيره نيز 

ر روش اما در مورد مسئله اي كه راجع به روش شناخت فرموديد و هماهن ي عمومي را به معناي وحدت د

شناخت تعبيركرديد عرض مي كنم كه اگر ما بحث خود را از روش شناخت شرو  كنيم در آن صورت 

شناخت ومعيار آن را در كجا بايد مطرح نمائيم؟ آيا روش شناخت خود متكفل ارائه معيار بحث روش 

 صحت روش شناخت نيز هست؟ اگر پاسخ مثبت است كه در آن صورت عرض مي كنيم آيا رسيدن به

معيار صحت شناخت خود مستلزم روش شناختي نبوده است؟ كه در اين صورت دور حاصل مي شود. اما 

اگر پاسخ منفي باشد در آن صورت سئوال مي كنم چ ونه مي توان به معيار صحت روش شناخت دست 

ما است، ا يافت؟ در اينجا نمي خواهم وارد تحليل اين مباحث بشويم زيرا خود مستلزم بحث مستقلي 

نقطه شرو  حركت در بحث را روش ي توان كوشش ما در اين است كه اين مسئله را تبيين كنيم كه نم

بلكه بنظر شناخت قرار داد، زيرا در اين صورت نه تنها بحث معيار صحت شناخت بدون پاسخ مي ماند. 

كه به كمك روشهاي شناخت متفاوتي مسائل را تجزيه  و تحليل مي نمي رسد كه بتان با بينشهاي دي ري 

رابطه مفاهمه برقرار نمود. لذا بعنوان شرو  بحث در تحليل  ماهيت و تئوريهاي اقتصادي از بحث كنند . 

كه نه تنها راه را براي مطالعه شناخت روش شناخت و معيار صحت آن مسدود نمي هماهن ي شرو  كرديم 

تحليل ماهيت تئوريهاي اقتصادي نيز اعالم موضعي حركت نكرده ايم يعني به كمك روش كند. بلكه در 

 شناخت خاص وارد در تحليل ماهيت تئوريهاي اقتصادي نشده ايم. 

بسم ا... الرحمن الرحيم. برادرمان آقاي دكتر درخشان در مقدمه بحث خود يعني قبل از  –برادر غنيمي فرد 

كه آيا اصالت با موضو  شناس است يا دانشي كه تئوريهاي اقتصادي فرمودند  ورود به تحليل مسئله ماهيت

موضو  شناس دارد؟ به نر ميرسد وقتي كه مي گوييم موضو  شنا در واقع قبول كرده آيم كه موضو  شناس 



داراي آگاهي و دانش است كه به همان اعتبار اسمش را موضو  شناس گذاشته ايم و لذا دي ر اين سئوال 

آيا موضو  شناس اصالت دارد يا دانش او،  نق  غرض است. بديهي است كه يك فرد را بعلت كه 

خصوصيات شخصيه او مورد توجه قرار نمي دهيم، بلكه اگر در مورد موضو  شناس صحبت مي كنيم 

اما نكته بعدي  بعلت دانش اوست، و اگر تخصصي نداشت موضو  شناس ناميدن او موضوعاً منتفي بود. 

است كه چطور اقتصاد را در مجموعه اموري كه انسان به آن مبتال است بشناسيم؟ بديهي است كه اگر اين 

زندگي انسان را بعنوان يك زندگي اجتماعي و آن چيزي كه در فطرت آن مي باشد در نظر ب يريم قاعدتاً  

مي توان  مثالي از پزشكي نبايد يك قسمت را منتز  از ساير قسمتها مالحظه نمائيم. جهت تبيين اين مسئله 

ذكر كرد. تا ندانيم حلق و بيني يك فرد چ ونه كار مي كند قاعدتاً نمي توان بيماري گوش را معالج كرد. 

البته مي توان بيماري گوش را بعنوان يك امر مستقل مالحظه نموده و در معالجه آن به نتايجي هم رسيد، 

باشند و  ما آنها را لحاظ نكرده باشيم قطعاً بيماري گوش ولي اگر اجزاء مرتبط با گوش مشكالتي داشته 

بطور كامل مداوا نخواهد شد. امور مختلك مبتال به انسان در تمام قسمتها به يكدي ر ارتباط دارند، ولي آيا 

ما ميت وانيم در مثال فوق الذكر همه اعضاء بدن را در يك زمان و باهم جراحي كنيم؟ عمالً پاسخ منفي 

 د ولي بايد از ربط بين آنها دقيقاً مطلع باشيم. خواهد بو

به بحث اقتصاد برگرديم. مي دانيم امور اقتصادي ما بي ربط با هيچ يك از امور انساني نمي توانند باشد. 

سئوال جالبي را در جواب برادرامان آقاي رزمي مطرح فرموديد كه شايد با همين مثالي كه عرض كردم 

اگر نظامهاي غرب و شرق در تمام ابعاد بعنوان هويتهاي مستقلي باشند و اسالم نيز بتوان آن را پاسخ داد. 

داراي هويت مستقلي است پس سئوالي كه مطرح مي شود. اين است كه چه بايد كرد؟ بنظر من باز هم در 

رح اين جا اگر مجمو  را در نظر ب يريم بشريت بعنوان نو  بشر و بني آمد، بعنوان يك هويت مستقله مط

ريقا و يا در آمريكا معذالك در مجمو  اگر ما تاريخ فمي شود. اعم از اين كه در ايران باشد، در اروپا در آ



بشريت را در نظر ب يريم در آن صورت نمي توان هويت مستقله اي بنام اسالم را بدون اطال  از غرب و 

يي خاصي قرار ب يريم دوده جغرافياشرق و تحليل ربط بين آنها شناخت. البته اگر امكان داشت كه در مح

بطوري كه هيچ رابطه اي با بيرون نداشته باشيم و هيچ فرد غير اسالمي را در حوزه مبادالت اقتصادي ويا 

مراودات اجتماعي و سياسي در بر نمي گرفتيم، در آن صورت دليلي نبود كه گزينشي بكنيم حتي چه بهتر 

مو  بشريت را در نظر  ب يريم تاريخ تحوالت اجتماعي شاهد كه گزينشمان منفي باشد. اما اگر در مج

مقصودم را با مثالي راحتر بتوانم بيان كنم. بيماري را  تجربه تحقق دو نظام غربي و شرقي بوده است. شايد

قاعدتاً نبايد نفي كلي صورت  در نظر ب يريم كه دو زائده عفوني در صورت او وجود دارد. با اين دو زائده 

را كرد. اما آيا باز هم مي توان گفت مثالً گوش را بعنوان هويت مستقله در نظر ب يريم و كاري به اين 

نداشته باشيم كه اين دو زائده موجود در صورت هر كدام به تنهائي و يا مشتركاً  در از بين بردن قدرت 

ت دي ر اگر هويت مستقله اي بنام اسالم را بدون ارتباط شنوائي گوش ممكن است موثر باشند؟  بعبار

گروهي از انسانها با دو نظام غرب و شرق در نظر ب يريم، شايد قبل از اينكه بتوانيم به نتيجه اي برسيم 

شده در مثال فوق الذكر گوش را از شنوائي بياندازد، حتي اگر ظاهر  ريشه هاي عفوني آن دو زائده مطرح 

به نظر برسد. مقصودم اين است كه اگر به تجربه بشر كه با فطرت انسانيش  و خارج از گوش هم سالم 

وابست ي به افكار منحط غربي و شرقي كسب شده توجه نكنيم در آن صورت نظر به اينكه حداقل علي 

 الظاهر رشد آن زائده ها بنظر بعضي ها بيشتر از رشد اسالم بوده است، شايد براي بيان نظرات اسالم

 گوشهاي شنوا به آن تعداد كه بايد نيابيم. 

بنابراين بقول شما آيا اگر خواستيم اقتصاد را در نظر ب يريم فقط ميرويم زير چتر اقتصاد و مطلوبيت را مي 

بينيم، بعد زير چتر مطلوبيت مي آئيم و مسئوليت اسالم را مالحظه مي كنيم و با غير آن هم كار نداريم؟  و 

نه اين طور غلط است. بايد از زير همه اين چترها بيرون بيائيم و از باال ن اه كنيم. بنظر من بعد فرموديد كه 



قبل از اينكه اسالم را بعنوان مكتبي مطرح كنيم كه در نهايت معتقد به اين باشيم كه چيزي نخواهد بود غير 

و مكانها بررسي نمائيم و با  از اسالم، بايد تجربيات بشريت در امور اقتصادي را از وراي نسلها، زمانها

سنجيم و ببينيم كه اين تجربيات براي پيروي از فطرت انساني انسانها بوده است و يا محك اسالم آنها را ب

براي ارضاء غراي  حيواني آنها، و هر آنچه كه با اسالم تطابق ندارد غير انساني بشماريم و براي اصالح 

 د اقتصادي و غير آن پياده كنيم. آنچه بايد باشد احكام اسالم را در بع

راجع به مطالبي  كه آقاي دكتر درخشان فرمودند من مقدمتاً  –بسم ا... الرحمن الرحيم  –برادر ايرواني 

عرض كنم كه با نظرات آقاي رزمي و آقاي غنيمي فرد كامالً موافق  هستم. و مضافاً در مورد روش شناخت 

لبي كه آقاي دكتر درخشان مي فرمايند به نظر ميرسد كه روش نيز نكته اي را عرض مي كنم . در مطا

در قلمرو سيستم ادراكات مي برند. بعبارت ديرگ مجموعه اي درست مي كنند و مرتباً  شناخت را هم 

قلمرو اين مجموعه را وسيعتر مي نمائيد و خودشان را در خارج از اين مجموعه قرار مي دهند. به هر حال 

ن بحثي كه اين جا مطرح مي شود بر چه اساسي  است، بر چه روش شناختي است. بر من سوال مي كنم اي

چه روش موضو  شناسي استوار است؟  و اگر بعد تازه اي به بحث اضافه مي كنيد سوال مي كنم ان را با 

چه معياري مشخص كرده ايد؟ بنظر ميرسد مسئله اي كه در فلسفه هم مطرح است و راجع به آن بسيار 

شده اين اس كه با ساختن يك مجموعه و در بيرون آن قرار گرفتن، به هر حال هم آن مجموعه داخل بحث 

مجموعه دي ري است و هم خود شما كه خارج مجموعه هستيد در يك مجموعه دي ر قرار گرفته ايد. 

يرفت و يا اينكه بنابراين براي اينكه بحث به جايي برسد راجع به يك امري بايد توافق كرد، مثالً عقل را پذ

خير خود عقل را نيز مووضع بحث قرار دهيم. البته با سابقه ذهني كه از مباحث قبلي شما دارم به نظر 

ميرسد كه موضوعات يك سيستم را مرتباً به مبناء بر مي گردانيد. البته خود اين طرز تفكر يك بينش فلسفي 

 دارد. است كه بايد مستقالً بحث شود تا ببينيم چه اشكاالتي 



راجع به همين بحثي كه در اين جلسه نسبت به آن تأمل مي كنيم مي توان سئوال كرد كه ما بر چه اساسي 

بحث مي كنيم؟ آيا در قلمرو شرق هستيم يا در قلمرو غرب، و يا اينكه حرف اسالم را ميزنيم؟ اصالً معيار 

مي خواهم نتيجه  اوت كنيم چيست؟ ما براي اينكه نسبت به صحبت آقاي رزمي و يا آقاي غنيمي فرد قض

كه بحث بايد از جاي مشخصي شرو  شود. نكته دي ري كه فميد است در جلسات بعدي مورد  ب يرم 

توجه قراار گيرد، اين است كه شما تأكيد زياد بر تأثير جهان بيني در تئوريهاي مربوط به امور انساني داشتيد 

ين است كه آيا جهان بيني علوم طبيعي مي تواند مويد جهان ولي علوم طبيعي را بحث نفرموديد. سئوال ا

آيا صحيح است كه وقتي صحبت از جهان بيني و روش  عبارت دي ر  بيني علوم انساني باشد يا خير؟ به

شناخت مي كنيد بحث خود را صرفاً محدود به علوم انساني نمائيم؟ و يا اينكه برعكس نظر به اينكه راجع 

 به علم صحبت كنيم بايد اول آن مشخصه كلي كه علم دارد چه انساني و چه غير انساني را مطالعه نمائيم؟ 

مسئله مصداق  آرياالي دكتر درخشان در ابتداي بحث   -سم ا... الرحمن الرحيم ب –برادر محمد بي ي 

شناسي متخصصين را مطرح فرمودند و در ارتباط با لزوم صحت شناخت مصاديق براساس احكام الهي دو 

ندو شرط الزم آنكه متخصصين  مكتبي باشند و شرط را در حصول به امر فوق براي متخصصين عنوان كرد

ين سطوح باالي تصميم گيري ظاهراً در رابطه با مسئول ها خصوصاً  دي است كه امروز در گزينشاين مور

عمال مي گردد. و شرط كافي را شناخت مصاديق جزئي براساس كيفيت ن رشي كه اسالم در رابطه با پديده 

ين شناخت با اينكه ا هاي انساني در علوم اجتماعي و خصوصاً در اقتصاد دارد مطرح نمودند. مضافاً 

شناخت پديده هايي از همان نو  در شرق و غرب اختالف اصولي دارد و لذا بدنبال آن ارائه ال وها و 

برنامه ريزي و تنظيم امور اقتصادي براساس موازين اسالمي از سوي همان متخصصين بحث شد. بنده 

واقعي  قهراً شرط كافي را  معتقدم كه اين دوش رط را بايد يكي دانست و صرفاً مكتبي بودن به معناي

تأمين مي كند.  اصالً الزم است يك تعريك مشخصي از مكتبي بودن بكنيم. آيا هر متخصصي به صرف نماز 



ادعاي مكتبي بودن كند؟  به نظر من معناي مكتبي بودن آن است كه قول  مي تواند خواندن و روزه گرفتن 

اوند مي ،رمايد يا ايهاالذين آمنو لم تقولون ماالتفعلون، و عملش منطبق بر يكدي ر باشد. همانطوري  كه خد

اي كساني كه ايمان آورده ايد  چرا چيزهايي را كه مي گوئيد  انجام نمي دهيد. كبر مقتاً عندا... ان تقولول ما 

التفلعون و اين دشمني بزرگي است با خدا وقتي آن سخني كه مي گوئيد ) قول( را انجام نمي دهيد)عمل(. 

آيا  كه داللت بر تسليم او به امر خدا مي كند.  نماز يك فرد مسلمان اقوالي را به زبان مي آورد در 

متخصصين نبايد اين معنا را درك كنند يا اينكه نفوذ پاك اسالم را ناقص مي ان ارند و در تنظيم امور 

د، شما اگر تسليم امر خدا اقتصادي به تئوريهاي غرب پناه مي برند. اين گونه عمل دي ر اسالم نخواهد بو

هستيد بايد متعبد شما احكام باشيد كه در قرآن مذكور است و سنت رسول )ص( و احاديث و روايات 

 منقول ائمه هدي مفسر ان مي باشد. 

البته عده اي اشكال مي كنند كه ما روش و ال وئي براي برنامه ريزي و تنظيم امر براساس اصول اسالمي 

نداريم. اين مسئوليت يك متخصص مكتبي است كه به مطالعه و جستجو بسردازد، نه آنكه صرفاً كارش 

آمنو  ايهاالذين ترجمه  كتب  خارجي باشد.  م ر متخصصين ما مطلع از اين حكم الهي نيستند كه يا 

التتخذو و عدوي و عدوكم اولياء اي كساني كه ايمان آورده ايد؟  دشمنان من و خودتان را اولياء امورتان 

ن ريد.ما شك نداريم كه شرق و غرب  دشمن سرسخت اسالم هستند و اين تضاد در كيفيت برقراري 

هود است. بنظر بنده مكتبي بودن هر روابط اجتماعي و اقتصادي و نحوه شناخت پديده هاي مربوط نيز مش

فرد بسته به وسعت عمل و تكليك و مسئوليت او مي باشد.  معناي مكتبي بودن براي يك رزمنده اين است 

كه در جبهه جان خود را ايثار مي كند، و يك كارگر ساده نيز اعمال فردي و اجتماعي خود را با توجه به 

اما اين مسأله براي يك دانش اهي چ ونه مطرح مي   مي دهد. تش در مقابل خداوند انجام حيطه مسئولي

مسلمين را به عهده ب يرد، قاعدتاً  شود؟  دانشجوي اقتصادي كه فردا مي خواهد مديريت امور اقتصادي 



بايد داراي برنامه و نحوه تنظيم خاصي در رابطه با امور اقتصادي اسالم باشد. معناي مقدس مكتبي بودن 

ل بر اوست كه نحوه تنظيم امور و مديريت اقتصادي او منطبق با حكم خدا باشد. براي درك زماني قابل حم

طلحه و زيبر از سابقون بوده و اين توضيحات كافي است اشاره اي به زمان حضرت امير عليه السالم بكنيم. 

عنوان والي مصر  بر مالك اشتر در اسالم آوردن مقدم بودند. اما چرا حضرت علي عليه السالم مالك را به

زيرا مالك اشتر قول و عمش منطبق بر يكدي ر است وواقعاً متعبد به احكام خدا در امر  تعيين مي كند؟ 

واليت و تنظيم امور مردم مصر ميباشد.  در حاليكه طلحه و زبير حتي در مقابل حضرت امير عليه السالم نيز 

ي بودند كه موافق  هوي و هوس انها باشد نه تسليم كه خواهان حكومت ايستادگي و مخالفت كردند، چرا كه 

امر خدا. اين مصداق تاريخي فكر مي كنم منظور ما را به خوبي در تعريك معناي مكتبي بودن متخصصين 

 رسانده باشد. 

بسم ا... الرحمن الرحيم. نكته اي بردرمان آقاي درخشان فرمودند  كه وقتي در باب ماهيت  –برادر صفوي 

يهاي اقتصادي با تئوريسين هاي غرب بحث كنيم اين آقايان سريعاً عقب نشيني تاكتيكي مي كنند علمي تئور

بطوريكه در نهايت بجائي ميرسند كه مي گويند اقتصاد هنوز قدرت تنظيم امور را ندارد و تئوريهاي مربوط 

دن كه صحبت را به سياست هاي اقتصادي در واقع هنوز در نطفه هستند. عرض مي كنم اين ونه بحث كر

به خود تئوريسين هاي غرب بر مي گردانيد و استدالل كافي نيز ارائه نمي دهيد معموالً روش متعارف 

مباحث ما در اين جلسات نبوده است، اما در ادامه مطالبي كه برادرمان آقاي ايرواني درباره ضرورت وجود  

ما بخواهيم در ، عرض مي كنم كه اگر فرضاً و مفاهمه به تبع آن صورت گيردكه مورد توافق باشد يك اصل 

راجع به ماهيت علمي تئوريهاي اقتصادي بحث كنيم آيا اول توافق امريكائي با اقتصاددانان دانش اه ها وارد 

شده است كه بحث بايد به زبان فارسي باشد يا يكي دي ر از زبانهاي دنيا؟  اگر آنها فارسي  ندانند صرفاً 

مطالبي مي شنوند اما مكالمه ممتنع خواهد بود. در حقيقت بحثي  كه برادرمان آقاي ايرواني داشتند اين 



كه بايدد مشتركات بين نظامهاي فكري دقيقاً روشن شود، و اصول ثابتي كه مورد توافق همه است است 

تبيين گردد. در غير اين صورت وقتي كه آقاي ايرواني بحث را مي برند روي روش شناخت، حضرتعالي 

ائيد رمفود روي معيار صحت، ان وقت مي شرمائيد كه بحث معيار صحت مقدم است. وقتي بحث مي فمي 

شود. در جلسات بعدي هم احتماالً بدنبال طرح اين  اين مطلبي است كه بايد در جلسات بعدي بحث 

و در نتيجه تحليل ان مسأله اولي متوقك به بررسي اين مسائل جديد مسأله نكات دي ري به ذهن مي رسد 

داريم و پشت سر شما ود در جلسات بعدي بايد بحث شود. البته ما شما را قبول ممي شود كه خواهيد فر

از همان اول روي محور بحث بتوانيم اين نكته را روشن كنيم كه  هم  اما اگر يك جائي خواهيم آمد. 

بازگشت همه اين مباحث و استداللها به چيست مفيد خواهد بود. بقول آقاي ايرواني ، آيا پايه همه اين 

 بندي جديد از فلسفه هاي موجود است؟ چيزها به يك فلسفه جديدي بر مي گردد. يا صرفاً يك جمع 

در پاسخ سئوال برادرمان آقاي صفوي كه تقويت اشكال برادرمان آقاي ايرواني است  –برادر درخشان 

مقدمتاً عرض مي كنم كه نكته آقاي ايرواني اين است كه مي فرمايند ما نيازمند معيار صحت شناخت 

 هستيم، اصالً معيار ما براي اينكه نسبت به صحبت آقاي رزمي و يا آقاي غنيمي فرد قضاوت كنيم چيست؟

نتيجه ب يرند كه بحث بايد از جاي مشخصي شرو  شود. در پاسخ به برادرمان آقاي ايرواني  و مي خواهند 

عرض مي كنم كه شما الحمدا... اين عيار را كه داريد زيرا در مقدمه فرمايشات  خود فرموديد كه با نظرات 

هيم مطلب را جدي بحث كنيم عرض آقاي رزمي و آقاي غنيمي فرد كامالً موافق  هستيد. بهر حال اگر بخوا

مي كنم كه پاسخ صريح و جامع به سوال برادرمان آقاي صفوي  اين است كه نمي دانم . اين سوالي  است 

كه بايد روي آن بسيار تأمل نمود و پاسخ آن نه به عده اين جلسه بلكه به عهده همه دانش اهها و همه مراكز 

د مسأله را براساس موازين اسالمي مطالعه كنند بحثي  كه ما در مطالعات علوم انساني است كه  مي خواهن

اين جلسات داريم مقدمتاً اثبات ضرورت بحث است. هنوز براي بسياري از  متفكرين جامعه ما در 



تمام  دربسياري از مراكز دانش اهي و تحقيقي ضرورت مطالعه تنظيم امور مسلمين براساس احكام الهي 

صلي دانش اهها در حكومت اسالمي تحقيق در مسائلي است كه دي ران در نشده است. هنوز كار ا

دانش اههاي بالد كفر تأسيس كرده اند فعاليت او كوششهاي به اصطالح آكادميك و دانش اهي ما در اين 

خالصه شده است كه بتوانيم حرف  بزرگان حوزه هاي كفر را خوب تكرار كنيم. اما محور اصلي بحث ما 

ت اين است كه چرا و چ ونه حكم خدا كه توسط آقايان فقها در حوزه هاي علميه براساس در اين جلسا

كتاب و سنت استنباط مي شود. مي تواند با تنظيمات امور اقتصادي كه حاصل تخصص هاي دانش اهي 

 است در تعارض واقع شود؟ و 

جز  تئوريهاي اقتصادي مي دانيم كه مبناي تنظيمات امور اقتصادي كه حاصل حوزه تخصص است چيزي 

نيست و لذا بحث ما قاعدتاً  بايد در محور تحليل ماهيت تئوريهاي اقتصادي متمركز شود. اما اينكه آيا مي 

توانيم همه سئواالتي كه در اين مورد به ذهن متبادر مي شود را پاسخ دهيم يا خير بست ي به ميزان كار 

جام خواهند داد.  انشا... جواب اين قضيه در جلسات بعدي كه دانش اهيان ما در اين مورد ان فكري دارد 

 بهتر تبيين شود. 

 

 والسالم عليكم ورحمه ا... وبركاته 

 

 


