بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه اول (دکتر درخشان)
من راجع به اقتصاد اسالمی کلیترین دستهبندی که میتوانم انجام دهم این است که -1 :اقتصاد اسالمی در
معنای تحلیلهای فقهی  -2اقتصاد اسالمی به معنای تحلیل کارشناسی
این کلیترین دستهبندی است که من انجام میدهم .بهعبارتدیگر ،وقتیکه به ادبیات اقتصاد اسالمی نگاه
کنیم ،آنچه تاکنون انجام شده در یکی از این دو دسته است.
تحلیلهای فقهی یعنی چه؟ فرض کنید مثل خیلی از کتابهایی که نوشته شده مانند مالکیت در اسالم،
خمس در اسالم ،تحقیق پیرامون زکات ،تحقیق پیرامون انفال ،این مباحث نوعاً تحلیلهای فقهی هستند که
در بهترین حالت خودش ،توسط فقها ارائه شده و در بهترین حالت خودش توسط کارشناسان دانشگاهی
نوشته شده است .چون کارشناس دانشگاهی مسلط به این مباحث نیست.
مثالً بحث احتکار ،قویترین و منسجمترین تحلیل توسط یک فقیه میتواند انجام شود .مثالً در بحث انفال،
اگر شما به ادبیات اقتصاد اسالمی مراجعه کنید ،میبینید که بهترین نوشتهها در این زمینه ،فقها داشتهاند،
روش بررسی این نوشتهها مشخص است ،نوعاً بر اساس منابع اصلی یعنی کتاب و سنت است .از آیات
مربوطه استفاده میکنند و راجع به آن تحقیق میکنند ،همچنین از روایات و احادیث مربوطه استفاده میکنند
و یک کار اصولی روی آیات و روایات انجام میدهند که الزمه آن این است که به علم اصول مسلط باشند،
الزمهاش این است که به ادبیات عرب مسلط باشند ،الزمهاش این است که مسلط به تفسیر باشند ،اینها
مسائلی است که شما بهتر از من میدانید و الزم نیست در اینجا روی آن بحث کنم .اما در دانشگاه تهران
من روی این قسمت بحث میکنم .چون برای دانشجویان دانشگاه تهران مطلب تمام نشده است و این نکته
جالبی است برای شما که میخواهید در دانشکده اقتصاد ،دانشگاهها راجع به اقتصاد اسالمی صحبت کنید،
باید تصویری که آنها از اسالم و اقتصاد اسالمی دارند و بدانید ،مثالً فکر میکنند اگر اسالم میگوید خون
نجس است ،برای این است که در خون میکروب دیدهاند یا اگر میگویند که سگ نجس است برای این
است که آن را نشستهاند .شخصی میگفت ،یک نفر سگی را بغل کرده وارد مغازه سبزی فروشی شده بود،
به او گفته بودند که سگ نجس است ،گفته بود که هر روز آن را می شویم.
فکر می کنند که اگر فقیه حکم میدهد این چیز حرام است ،برای این است که کار آزمایشگاهی خاصی
روی آن انجام شده ،بله اگر یک مضار اجتماعی داشته باشد و برای سالمتی فرد مضر باشد ،این میتواند
مبنای استنباط باشد ،قسمتی از ادله الزمه برای استنباط یک حکم باشد ،اما این خیلی فاصله دارد با اینکه

شخص اصالً نظام اجتهاد را نداند ،مکانیسمی که بر آن اساس فقیه به استنباط حکم میرسد ،چیست.
دانشگاهیها هیچچیز از این موضوع نمیدانند .میگویند آقایان در حوزه چهکار میکنند .بحث الفاظ در علم
اصول می کنند- ،این لفظ داللت بر این دارد ،اینجا ،استحباب ،جای دیگر وجوب ،کراهت ،حرمت ،آنجا
اجمال ،مطلق و  ...اینها بیکارند.
فکر میکنند ،ادبیات عربشان را قوی میکنند .متوجه نیستند که آنها کار میکنند تا بفهمند که قول معصوم
داللت بر چه میکند تا ظاهر کالم معصوم را بفهمند.
دانشگاهی فکر میکند قرآن هر چه میگوید روشن است اما وقتی به فقیه میگویی ،او میگوید ،نه اینگونه
نیست .شما واقعاً باید مسلط بر علم قرآن باشی و الزمهاش این است که شما کالم معصوم را درک کرده
باشی .مفاهیم قرآن خیلی مسائل را روشن میکند و این هر دو حاصل نمیشود مگر اینکه شما مسلط بر
ادبیات عرب باشید .شما علم اصول را بدانید .کار سنگین اصولی کرده باشید ،چندین سال تحقیق کرده
باشید.
دانشگاهیها نمیدانند که اگر حکمی استنباط میشود چهکار علمی روی آن انجام شده تا این حکم به
دست آید ،تا بشود حکمی را منصوب به خدا کرد.
حتی این بحث حدیث و بحث زنجیره ناقل حدیث ،گاهی که دانشگاهیان آشنا نیستند با این مسئله و آگاه
میشوند به اینکه علم رجال چقدر با دقت این احادیث را سبک ،سنگین کرده تعجب می کنند ،متوجه
نمیشوند که این کار شده تا بیان شود که مثالً این حدیث صحیح است ،آنیکی ضعیف است.
پس تحقیقات فقهی اقتصادی اسالمی در بهترین حالت ،توسط فقها انجام گرفته که با استداللهایی که نوعاً
در مباحث حوزه مطرح است ،مانند :احکام مربوط به پول ،خمس و زکات ،انفال ،تجارت خارجی و ...
مشخص میکنند .در این موارد ،به نظر من ،اگر نویسنده فقیه باشد ،نوشتهاش قابلاستفاده است و اگر فقیه
نباشد ،به نظر میآید اشکال دارد ،اشکال فقهی هم دارد.
مثالً بندهای که ریاضیدان نیستم و کتاب ریاضیات مینویسم .خب ،غلط در آن وجود دارد.
اینگونه نظرات باید تخصص فقها ارائه شود .بعضیها که تازه وارد فعالیت پژوهشی میشوند و طلبه خوبی
هم نبودهاند ،اظهارنظرشان در این مباحث به نظرم متأثر از «جو» خواهد بود .مقدمات هم تمام نکرده،
صاحبنظر شده ،مثالً برای تحلیل مسئله احتکار میبینید که رفته حدیث آورده ،روایت آورده  ...یا در
مسئله قیمتگذاری ،نرخ بهره ،مبادالت با کشورهایی که کافرند یا با آنها در جنگ هستیم نظراتی میدهند

چون اطالعات سنگین فقهی ندارند ،خیلی زود متأثر از جو میشوند .جو اینگونه است .استداللهایشان
اینگونه میچرخد ،جو عوض شود ،استداللشان تغییر میکند.
اینها غیر از کسی است که انگیزه علمی و با یک آرامش علمی راجع به مسائل مینشیند ،کار فقهی میکند،
دقیق و با آرامش کامل برخورد میکند.
تحقیقات طیفی دارد .یک سرش کار فقهاست و در سمت دیگر طلبه تازهوارد هستند که اینها متأثر از جو
هستند بهگونهای که با من دانشگاهی که بعضیها مینشیند ،آنجوری صحبت میکند که تیپ روشنفکر
دانشگاهی تأیید کند اما وقتی در حضور یک فقیه ،میبینیم جور دیگری صحبت میکند .اینها خیلی متأثر
از جو هستند .این هم دلیل خاص دارد .پس به نظرم اینها تحقیقاتشان در اقتصاد اسالمی سندیت ندارد.
برای ما ،در اینجور مباحث فقط فقها هستند که میتوانیم به آنها اتکا نماییم .انتهای طیف ،دانشگاهیهایی
هستند که راجع به اقتصاد اسالمی نظر میدهند .دانشگاهی چون کار میکند .اسالم را هم کمی میخواند.
تاریخچه اسالم هم خوانده در دانشگاه پاریس ،یک مقدار کمی اسالم در دانشگاه لندن ،یکی هم که درس
نخوانده .او میگوید که ما میخواهیم راجع به اقتصاد اسالمی فکر کنیم .او قرآن را باز میکند ،میگوید
قرآن برای ما نازل شده و برای کس دیگری هم نازل نشده است .ما هم قرآن را میفهمیم دیگر مقدمه برای
چه میخواهیم ،ادبیات عرب برای چه میخواهیم؟
« قرآن برای همه نازل شده است ،حتماً باید ادبیات عربمان قوی باشد تا قرآن را بفهمیم؟ قرآن برای کسانی
نازل شده است که ادبیات عربشان قوی است؟ خودمان قرآن را میفهمیم ،ترجمه فارسی آن را در زیر آیات
نوشتهاند ،آن را میخوانیم».
بعد یک آیه را میخوانند و میبینند که در آن چیزی وجود ندارد ،آیه دیگری میخوانند ،میبینند که آیه به
درد اقتصاد نمیخورد ،آیات را میخوانند .به دو آیه میرسند و زیرش را خط میکشند .این چند آیه را
مینویسند ،بعد کتاب وسائلالشیعه را باز می کنند –یک کتابی را پیدا می کنند که ترجمه فارسی آن را
داشته باشد یا یک طلبه را پیدا میکند که ادبیات عربش خوب باشد آن را کنار خودش میگذارد -احادیثی
را که با ادراکاتش جور درمیآید را پیدا میکند .این احادیث را زیر هم مینویسد ،اسم کتاب را مالکیت در
اسالم میگذارد .آنگونه صحبت و استدالل میکند که خودش میخواهد به آن نتایج برسد.
در این زمینه تحقیقات بسیار هستند .شما هم اینجور تحقیقات را دیدهاید ،بعد از انقالب اینجور تحقیقات
بیشتر مطرح شد .کسانی که در مسائل فقهی و علوم قرآنی متخصص نبودهاند ،این افراد راحت از متون
استفاده کرده و نتیجه خاص گرفته و به اسالم هم منسوب کردند ،به نام اقتصاد اسالمی هم مطرح کردند.

این قابلبحث هست که واقعاً این نظر صحیح است .گاهی اوقات میگویند مطلب ما صحیح است نه روش
اول (فقها) .میگوییم چرا؟ میگویند فقها مرتجعاند- :اینگونه ایجاب میکند که اینگونه بحث کنند .اصالً
اینها از دنیا آگاه نیستند .اینها همان افرادی بودند که فکر دربار را تأیید میکردند ،آنها همانهایی هستند
که داماد سالطین بودند .اینها این تیپ افراد هستند -.ما باید این افراد را کنار بگذاریم و خودمان بیاییم و
استنباط جدید از منابع داشته باشیم .ما عقل داریم ،درد اجتماع هم میفهمیم حاال بیایم زندگیمان را دست
فقیه دهیم! این کار چه معنی دارد؟ این فرد (فقیه) یک مقدار علوم قدیمی خوانده است و از دنیا بیخبر
است .هر چه از او میپرسیم ،میگوید :قال الباقر و قال الصادق و بعد هم تفسیر خاص میکند.
به او میگوییم که این کلمه داللت بر معنای خاص میکند ،او میگوید که شما معنای آن را نفهمیدید،
داللتش را من میفهمم نه شما .بعد یکمرتبه این گروه ،فقها را کنار میزنند و میگویند اصالً خود ما باید از
قرآن و احادیث یک استنباط جدید داشته باشیم .بر اساس آن استنباط اقتصاد اسالمی را بسازیم.
بنابراین وقتی من میگویم این بینش ،یک بینش انحرافی است ،بعضی میگویند بینش فقها انحرافی است.
یعنی چه که زندگی مردم را به دست چهار فقیه که از دنیا بیخبرند بدهیم.
در اینجا دو طیف وجود دارد .افرادی هم که در وسطاند گاهی به اینطرف طیف و گاهی به آنطرف طیف
میبرند .بستگی دارد به اینکه «جو» چه چیزی را اقتضاء میکند .گاهی وقتها شرایط بهگونهای میگردد که
همه به یک سمت طیف میروند ،شخصی که تا دیروز فرد را بهعنوان استاد قبول داشت ،امروز میگوید که
این فرد بیسواد است ،یا برعکس شخص تا دیروز به کارشناسان اقتصادی از غرب برگشته معتقد بود ولی
چون «جوّ» تغییر کرده ،میگویند که همه این افراد غربزدهاند ،کافرند .ما به این گروه وسط کاری نداریم.
به گروه اول و آخر کار داریم– .این خود یک بحثی است که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت ،به
خاطر آن مشکالت اجتماعی مطرح شده .بر شماست که در زمینه موضوعات اقتصاد اسالمی فکر کنید که
یکی از این موضوعات همین موضوع است که در قسمت تحلیل فقهی انجام دهند .یعنی یک کاری و
فعالیتی در چهارچوب معارف حوزه هماهنگ است که در این قسمت بحث زیادی وجود دارد-.
همینکه ما چگونه از قرآن برداشت کنیم ،این یک بحث است .به نظر من تا این بحث حل نشود ،شما
چگونه از اقتصاد اسالمی دفاع میکنید .واقعیت این است که بدون حل شدن مسئله برداشت از قرآن ،بحث
اقتصاد اسالمی یک دکور و یک ظاهرسازی است که در جامعه دانشگاهی هنوز این مسئله جا نیفتاده است.
فرض کنید خودمان بهعنوان یک گروه ،میخواهیم فکر کنیم ،اگر هنوز برای ما چگونگی برداشت از قرآن
ترسیم نشده باشد ،چگونه میخواهیم راجع به اقتصاد اسالمی فکر کنیم ،اگر من آیه قرآن را بهگونهای

تفسیر کنم که یک تئوری و نتیجه خاصی را از آن بگیریم ،با شما که میگویید اصالً حق نداشتید که دست
به این آیه بزنید ،صالحیت تفسیر آیه را نداشتید ،چگونه میتوانیم در یک گروه کار کنیم.
فقیه میگوید که شما اصالً حق ندارید یک آیه را تفسیر کنید ،از قرآن اطالع ندارید که میخواهید آیه را
تفسیر کنید .برای تفسیر آیه ،مقدمات و ابزار میخواهد ،تمام علم اصول ،رجال ،درایه میخواهد .اگر اطالع
ندارید ،حق ندارید ،آیه را تفسیر کنید یا احادیث معصومین را نقل کنید.
برای مسائل اخالقی ،نقل احادیث اشکال ندارد .اما از آن حکم نمیتوان استخراج کرد و نباید انجام دهی.
چون این حدیث ده تا مطلب دیگر هم دارد ،حدیث دیگری هم وجود دارد که خالف آن است ،چگونه
میتوانی این دو حدیث را باهم جمع کنی؟ بین ادله چگونه میخواهی جمع کنی؟ تعارض و تزاهم که به
وجود میآید را چگونه میخواهی رفع کنی؟
بعضی از اساتید اقتصاد اسالمی را جدا از فقه اسالمی میبینند .این حرفها تازه برای اساتید متعهد است،
میگویند فقه چهکار به اقتصاد اسالمی دارد؟ فقه برای خودش یک قلمرو دیگری دارد ،اقتصاد اسالمی
یکچیز دیگری است .جوهره این مطلب قابلبحث است .بر شما دانشجویان است که تحقیق در این زمینه
انجام دهید .خیلی از افرادی مانند دکتر شریعتی ،بنیصدر و مجاهدین خلق روی نکتهای که بیان نمودم،
موضعگیری کردهاند و استدالل نمودهاند .شما (دانشجویان) باید این مباحث را ببینید و دقیقاً با استدالالت
آشنا شوید ،مسائل را تجزیهوتحلیل کنید .پاکستانیها و عربستانیها هم نظراتی مطرح کردهاند ،آنها کامالً
فقه شیعه را قبول ندارند ،میگویند که ما اصالً این نحوه استنباط را قبول نداریم.
یک دانشگاهی در بهترین حالت ،وقتی روی این قضیه (اقتصاد اسالمی) کار میکند آخرش یا قیاس میکند
و یا استحسان میکند .به او میگویند این مطالب در فقه شیعه رد شده است ،شما قیاس کردهاید ،حکم یک
موضوع را به موضوع دیگر منتقل کردهاید ،استحسان کردهاید ،اجتهاد به رأی کردهاید که اینها در فقه شیعه
باطل است .دانشگاهی حتی اگر بخواهد نلغزد ،در بهترین حالت که میخواهد روی مسائل فقهی کار کند،
یک تحقیق فقهی روی اقتصاد اسالمی انجام دهد مثالً بحث مالکیت در اسالم را مطرح کند ،بحث انفال و
زکات را مطرح کند ،من دیدهام که حتماً به سمت قیاس یا استحسان میلغزد ،آخرش هم میگوید مگر
هدف خدمت به مسلمین نیست ،خدمت به مسلمین این است که اینگونه عمل کنیم!.
دانشگاهیان نوعاً از مواضع فقه شیعه منحرف میشوند ،همین نوع تحقیقات که در بین متفکرین پاکستانی و
عربستانی است ،توجه میکنیم میبینیم که با اینکه از روی منابع کار می کنند و با دقت انجام میدهند حتی
در تحقیقات فقهی ،اما آنها متعهد به فقه شیعه نیستند.

فراموش نکنید که این تعارضها و برخوردهای فکری ،ثمره عینی هم دارد ،کشمکش سیاسی دارد ،و این
مسئله بهزودی حل نمیشود بر شما (دانشجویان) است که تبیین کنید که چرا این مسئله حل نمیشود و چه
کنیم که حل گردد .یک موقع اختالف است اما اشکال ندارد .دوتایی (بنده و شما) در گروه نشستهایم و کار
میکنیم .شما نشستهاید حرف من را گوش میدهید و برعکس ،اما یک موقع اختالف ثمره عینی پیدا میکند
و مشکل درحرکت به وجود میآید .اختالفات در یک قلمرو ،نهتنها سازنده نیست ،بلکه تا حدی مانع
حرکت هم میشود .خب بر شماست که بروید فکر کنید ببینید جریان چه است...
امروزه مشکلی که برای جمهوری اسالمی مطرح شده ،اختالف فقها نیست .به خاطر این است که
دانشگاهیان و متفکرینی که خواستند در فقه دخالت کنند را کنار زدید و اینها قدرت پیدا کردند و قدرت
هم دارند .شما فکر نکنید دانشگاهی ک صالحیت اظهارنظر در اسالم ندارد ،پس قدرت هم ندارد« .آقا شما
حق ندارید راجع به اسالم نظر بدهید ،پس نظر نده ».او سکوتش مانع حرکت نظام خواهد شد .کار نمیکند،
فرد قدرت اجرایی دارد ،درحالیکه میبینیم خیلی از فقها قدرت اجرایی ندارند .درحالیکه بنده کارشناس
دانشگاهی قدرت اجرایی دارم ،قدرت اجرایی نه در امور اجرایی مملکت ،بلکه در شکل دادن ادراکات
اجتماعی قدرت دارم .من (منظور جامعه دانشگاهی که سکوت کردهاند) جامعه را فکرش را جهت میدهم.
اگر شما من را ترد کنید ،فکر جامعه را طور دیگر جهت میدهم .وقتی ادراکات اجتماعی جهت خاص پیدا
کرد ،با همان نظام فقاهت مقابله میکند.
بنابراین بحث در این نیست که ما راحت دانشگاهی را کنار بزنیم و بگوییم که شما حق ندارید در اقتصاد
اسالم نظر بدهید.
بحث دیگر این است که بیان می کنند ،فقیه مازندرانی استنباطش از نجاست با فقیه سیستان و بلوچستان
فرق میکند .فقیهی که در دامن یک خانواده ثروتمند رشد کرده ،استنباطش راجع به مسائل اجتماعی و
احکام غیر از فقیهی است که در یک محیط فقیرانه رشد کرده است .فقیهی که درد و رنج زندگی را چشیده
استنباطش از احکام خدا غیر از فقیهی است که در ناز و نعمت بزرگ شده است .شما (دانشجویان) وقتیکه
با این مسئله مواجه هستید ،این ریشهایترین مسئله است .چگونه میخواهید راجع به بانک در اقتصاد
اسالمی صحبت کنید .ممکن است که بیان کنید که تحلیل فقهی مسئلهای نیست ،این برای آقایان فقها در
حوزههاست که هزار سال کار فکری کردهاند میگویم در اینجا نیز ما مشکل داریم .سؤال پیش میآید که
فقیه در چه شرایطی رشد کرده است تا بگویند حکمش چیست؟ این مسئله باید در اقتصاد اسالمی مطرح
گردد .پس هرکدام از این مسائل ،در جامعه ثمرات عینی دارد .جامعه را متشنج میکند .اینها باید تحقیق

شود .اقتصاد اسالمی یعنی تنظیم امور مسلمین .فقه ،کتاب ،سنت و  ...همه برای تنظیم امور است .بدانید این
مسئلهای که اآلن مطرح است ،ثمرهاش در تنظیم امور مسلمین در کجا ظاهر میشود .این مسائل راجع به
قلمرو اول بود .اما قلمرو دوم که بعداً مطرح میگردد تحلیل کارشناسی از اقتصاد اسالمی است نه فقهیِ
فقهی است و نه کارشناسیِ کارشناسی است .کارهای آقای صدر و شهید مطهری را من در این زمینه
میگذارم .تحلیل فقهی جهت استنباط حکم نیست .کاری که آقای صدر در «اقتصادنا» انجام داده ،تحلیل
کارشناسی ،آنگونهای که سازمان برنامه را بچرخانیم ،هم نیست .بینابین است و این هم بحث عمیق و
وسیعی است که انشاءاهلل باید بررسی گردد.
والسالم علیکم و رحمهاهلل

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه:2
روی روشهایی که نسبت به اقتصاد اسالمی و نظام اقتصاد اسالمی بحث میکردیم ،دیدیم که نسبت به
اقتصاد اسالمی ،متفکرینی که تابهحال کارکردهاند زاویه برخوردشان چگونه بوده است .اولین دستهبندی که
کردیم این بود که حجم زیادی از اقتصاد اسالمی مربوط به تحلیلهای فقهی موضوعات اقتصادی میشود و
بعد دیدیم که در بهترین حالت ،اگر توسط فقها انجام گرفته باشد قابلاستفاده است و اال به نظر میآید
یکگونه انحرافاتی در این تحقیقات به اعتبار مردم شناخت محققین راجعبه نظام فقهاست .البته نکته دیگری
هم که گفتیم ،موضوعات و نظام ،محل بحث بود که گفتیم که در این زمینه خیلی مسائل وجود دارد که
مورد اختالف است و هنوز هم بهصورت روشن برای آن جواب تهیه نشده که جامعه آن را قبول کند .حتی
دیدیم که در مسئله استفاده از قرآن چه اختالف زیادی در جامعه است ،جامعهای که میگویم ،جامعه
متخصصین و کسانی است که حداقل ادعا میکنند ما در استفاده از قرآن صاحبنظر هستیم .همینطور
دیدیم که در جایگاه استفاده از احادیث ،اختالف زیادی وجود دارد که در مسئله استفاده از کتاب و سنت
که به نظر میرسد روشن باشد .اختالفات بین فقه شیعه و سنی یک امر دیگر است ولی در داخل قلمرو
کسانی که ادعا میکنند شیعه هستند ،اختالفات زیاد است .قبالً این اختالفات بین افراد حوزوی و غیر
حوزوی و افراد دانشگاهی که ادعا میکردند ،قدرت برداشت از قرآن را دارند ،بوده .یک روش و متدلوژی
در تحقیقات اقتصاد اسالمی این بوده است که بیاییم تحلیل فقهی کنیم .مثالً بحث انفال یا مالکیت در اسالم
کنیم .سؤال میکنیم این تحقیق را چگونه باید انجام دهیم؟ میگوید :در کتاب و سنت است .کتاب را باز
میکنیم ،میبینیم که خدا چه گفته است ،من میگویم که اصالً این مطلب به تنظیم امور و برنامهریزی
مربوط نیست ،شما میگویید من به این حرفها کار ندارم ،من صرفاً میگویم تحلیل فقهی در مسائل
اقتصادی است و کاری به درجه کارایی این روش در عینیت ندارم .در همین مقطع :مسائل و مشکالت
زیادی وجود دارد یعنی استفاده از کتاب و سنت در تحقیقات مربوط به مسائل اقتصادی ،اختالف بین فقها و
تیپهای دانشگاهی است .یک سؤالی که مطرح میشود و اگر به آن پاسخ داده نشود ،ما در اقتصاد اسالمی
کار زیادی انجام ندادهایم ،این است که چرا این اختالف به وجود میآید؟ باید یک گروهی در این زمینه
تشکیل شود ،وقتی میگوییم موضوعات در اقتصاد اسالمی و یا تفکر در اقتصاد اسالمی ،همهاش این است
که خط بودجه یک مؤمن را نگاه کنیم! یکی از موضوعات این است که ببینیم چرا این اختالف به وجود
آمد ،این اختالف یک واقعیتی است که در جامعه وجود دارد .قبالً گفتهام که فکر را نمیتوانی به زندان

اندازی ،سادهاندیشی است که بگوییم با تار و مار کردن فیزیکی ،فکر را نابود کنیم .شما (دانشجویان) اگر
اقتصاد اسالمی را بخواهید بشناسید باید تحقیق کنید ،قدم اول این است که ببینید چرا اختالف به وجود
آمده و چرا این مسئله ریشه دوانده و ریشه آن از کجاست،شما اگر چشم به روی مطلب ببندید ،به این معنا
نیست که مطلب وجود ندارد ،مطلب هست ،شما متوجه آن نبودهاید .در مقدمه درس اقتصاد اسالمی
کوشش دارم که روشهای مختلف را بگویم .باید جایگاه این بحثها را روشن کرده و آنها را در این
دستهبندی قرار دهیم .همچنین حدود هر یک از روشها مشخص،نقاط ضعف و قوتش کدام است.
گفتیم که قبالً این اختالفها بین فقها و کارشناسان دانشگاهی بود اما بعد از انقالب اسالمی ،این اختالف
بین حوزویها هم افتاده است .یعنی اگر یک موقعی دانشگاهیهایی که ادعا میکردند ما میفهمیم قرآن چه
میگوید ،با حوزه برخورد میکردند– .آقای دکتر شریعتی هم توی حوزه بود ،شما کارهای ایشان را مالحظه
کنید ،میبینید که ایشان ادعا میکند تحلیل و تفسیر قرآن را با روش خاصی که معتقد به آن است باید انجام
داد .برخی آقایان در حوزه میگویند ،نه اینطور نیست-.
اگر این مشکالت را نفهمیم ،هزار بار هم روی تعریف بانکداری اسالمی بحث کنیم ،فایدهای ندارد و
مشکل حل نمیشود ،اساس کار آنجا خراب است.
مگر اسالم چیزی غیر از کتاب و سنت است ،وقتیکه ما در نحوه استفاده از کتاب و سنت تردید داشته
باشیم ،دیگری چیزی باقی نمیماند .کتاب و سنت منظور بحث ما خودش نیست ،بلکه کاربردش منظور
ماست .منظور ارتباط ماست .چگونه این ارتباط به وجود میآید؟ فرض کنید یک استاد برایتان انتخاب
کردهاند که هیچوقت آن را ندیدهاید ،این مثل این است که این استاد نیست .چون با او نتوانستهاید ارتباط
برقرار کنید .این ارتباط کتاب و سنت است که مهم است نه خود کتاب و سنت .ما چگونه ارتباط با کتاب و
سنت برقرار کنیم؟ در این موضوع اختالف بین فقها و دانشگاهیان است که بعد از انقالب بین خود اعضای
نظام حوزه هم اختالف است .البته اختالف در این نیست که چگونه از کتاب و سنت استفاده کنیم .اآلن
اختالف بهصورت عریان مطرح نمیشود .اآلن اختالف روی فقه است .خیلیها معتقدند ثمره تمام برخورد
و رابطه ما با کتاب و سنت فقه است .بحث اختالف هم هست ،اما آنچه یک فرد را ملزم به رفتار خاص
میکند ،بر رفتارش حد میزند و به آن جهت میدهد ،احکام فقه است .یعنی همینکه کاری را میخواهید
انجام دهید میپرسید این کار شرعاً اشکال ندارد؟ فقه است که به حرکت فرد حد میزند و رفتار جامعه را
مقید میکند .اآلن در خود فقه اشکال به وجود آمده که کموبیش آن را میدانید ،گاه اشکال مربوط به این
است که مجموعه فقهی درست است اما بیربط است ،یعنی درست است چون مربوط به زمان خاصی بوده

است و بیربط است چون زمانه عوض شده و نیاز به ابواب جدید و موضوعات جدید فقهی است چراکه
موضوعات جدیدی مطرح شده است .گاه این اشکال برمیگردد به رابطه ما با کتاب و سنت ،یعنی وقتی
مطلب را باز میکنیم میبینیم این اشکالی که به فقه و ثمرات آن میکنند ،به دو سه حلقه واسطه برمیگردد
به رابطه و کیفیت رابطه ما با کتاب و سنت برمیگردد .یعنی اشکال به ناتوانی علم اصول برمیگردد.
میگویند باید ابعاد جدیدی در علم اصول مطرح شود .پس میبینیم این بحث تخصصی است بین
متخصصین مربوطه ،یعنی بین خود فقها که در حوزه هستند.
میبینیم در مرحله اول ،تحلیلهای فقهی اسالمی است .بحث ساده و روشنی نیست ،و هنوز اختالف بین
متخصصین حوزه با متخصصین دانشگاهی است .منتها دانشگاهیها سرکوب شدند ،تحلیلی که سازمان
مجاهدین خلق روی مطلب داشت ،به اعتبار سرکوب سازمان فعالً ساکت است .اما به این معنی نیست که
از بین رفته است .چند سال بعد ممکن است که بحث دینامیسم قرآن در جامعه مطرح شود .چنانچه مطرح
بوده اجازه نشرش را نمیدهند ،اگر اجازه نشرش را بدهند ،همه آن را مطالعه میکنند و میگویند برخورد
خاصی با قرآن است ،و ...
قسمت دوم این است که میآیند در اقتصاد اسالمی ،موضوعات از دیدگاه اسالم را تحقیق میکنند .بیان
میکنند که ما اهداف و خطوط نظام اقتصاد اسالم را به دست میآوریم .بیان میکنند که ما اهداف کلی را از
مکتب بگیریم و بعد تئوریهای مناسبی بدهیم تا به آن اهداف برسیم .برای مثال :ما از فقه بهجای احکام
فقهی ،قواعد فقهی را استخراج میکنیم مانند قاعده الضرر ،حفظ مصلحت مسلمین و  ...بر اساس این
قواعد کلی حرکت میکنیم .این موضوع ضعیفتر از موضوع بحث اول بود .بحث اول کامالً فقهی بود و به
استنباط احکام میرسید و احکام اصل میشد .موضوع فصل و بحث دوم یک درجه سبکتر از آن است.
مثالً بحث قسط ،عدالت ،حفظ مصلحت مسلمین و  ...را از مکتب میگیریم ،میگیریم اقامه قسط هدف
است ،عدالت اجتماعی و حفظ مصالح مسلمین هدف است؛ بهعنوان اصول کلی اقتصاد اسالمی اینها را
پیدا میکنند .بنابراین بحث اول یک درجه نازلتر میشود و احکام فقهی به قواعد فقهی تبدیل میگردد
بهعالوه یک ضوابطی پسندیده است ،مثل اقامه قسط و تحقق عدالت اجتماعی ،اضافه میگردد.
بعضیها کمتر عمیق میشود .رابطه شرع و عقل را مطرح میکنند و میگویند هر آنچه شرع میپسندد و
برعکس .این مطالب را نیز از فقه میگیرند که درواقع اینها نه ابزارهای فقهاست که در جایگاه خودش از
آن استفاده میکنند .اما این افراد کاری به جایگاه استفاده این ابزار توسط فقها ندارند .میگویند اگر امری
ازنظر عقل پسندیده است حتماً ازنظر شرع هم پسندیده است .بعضی از ابزار فقهی را میگیرند مثلاینکه اگر

حکم یک امری حرمت است حتماً مفسدهای دارد و بعد میگویند اگر عقالً مفسدهای را کشف کنیم ضرورتاً
نظر شرع حرمت است .پس کشف مصالح و مفاسد امری عقلی است و با این امر تلویحاً به حکم شرعی
میرسیم .چون آخر قضیه این است که چون مفسدهای وجود داشته ،خداوند آن را حرام کرده است و چون
نفعی داشته ،خداوند آن را حالل کرده .ما بر این اساس جلو میرویم و کاری به فقه نداریم ،بهعبارتیدیگر
شورای نگهبان نمیخواهیم چون همه ما فهمیدیم این امر به نفع مسلمین است و آن را در جامعه قاعده
میکنیم.
در این مسیر بحث مالحظه میکنید ادبیاتی که به نام اقتصاد اسالمی مدون شده ،درجات مختلف دارد،
برخیها به اصول کلی اکتفا میکنند مثل قسط ،عدالت اجتماعی ،حفظ مصالح مسلمین ،حفظ مصالح اسالم
در مقابل کفار .بعضیها که تحلیل فقهیشان قویتر است ،جلوتر میروند و چند قاعده فقهی هم به آن
اضافه میکنند مثل الضرر و الحرج بعضیها یککم جلوتر میروند و میگویند ما به مصالح و مفاسد نگاه
میکنیم ،اگر موضوعی برای مسلمین ضرر داشت ،خدا هم آن را نمیپسندد.
من به ذهنم رسید اگر این مطالب را اینگونه بیان کنیم راحتتر بتوان آن را دستهبندی کرد .باألخص بعضی
وقتها ،تحقیقاتی را آدم مالحظه میکند که هدفش ارائه الگوی نظام نیست .مثالً بحثی که آقای دکتر
شریعتی در امر برداشت از قرآن ارائه میدهد ،در همان مقطع از بحث کوشش ایشان ،تنظیم یک مدل برای
امور مسلمین نیست و با بحثی که آیتاهلل خزعلی در امر برداشت از قرآن اراده میدهد ،در آن مقام نظر
ایشان ارائه الگو برای نظام نیست ،ایشان میگوید من نمیخواهم برنامه بدهم بهنحویکه سازمان بر اساس
آن برنامه کار کند ،من میگویم کالم خدا را از این طریق باید درک کرد و از این طریق باید برویم تا بفهمیم
داللت کالم معصوم به چیست ،من کار به ارائه مدل و الگوی برنامهریزی که در زندگی مسلمین تعریف
کند ،ندارم .بنابراین من این دوتا را در یک دسته بردم ،اما ازاینجا به بعد ،بعضیها میگویند ما داریم به
الگوی مدیریت نظام نزدیک میشویم ،پس یک تحقیق ناظر بر این است که چگونه از قرآن برداشت کنیم.
اما یک گروه میخواهند خود را به الگوی مدیریت نظام نزدیک کنند .اینهایی که میآیند در مورد اقامه
قسط و عدالت اجتماعی و  ...مینویسند ،میگویند اینها چهارچوب کلی است و بر این اساس مدیریت را
تنظیم کنید ،البته اگر دقیقتر نگاه کنیم اینها را هم میشود جایگاهشان را در دسته اول مشخص کرد .خیلی
از متفکرین پاکستانی و عمدتاً برادران اهل تسنن ،اگر کتابهایشان را نگاه کنید اقتصاد اسالمی را با ارائه
اصول کلی حاکم بر نظام اقتصاد اسالمی شروع میکنند که نوعاً همین موضوعات است .ولی قسط را کمتر
میگویند چون کلمه قسط بعد از جمهوری اسالمی بیشتر در جوامع مطرح شده است ،قبالً کمتر بوده است،

اگر کتابهای اقتصاددانهای اسالمی در دهه چهل -پنجاه شمسی را نگاه کنید ،توجه به قسط نبود .در
متفکرین و محققین جدید کشور خودمان هم تحقیقاتی که شروع کار خود را با ضوابط کلی حاکم بر اقتصاد
اسالمی آغاز میکنند کم نیستند ،حتی بعضی از فقها را دیدهام که وقتی در اقتصاد اسالمی کتاب مینویسند:
از اصول کلی حاکم بر نظام اقتصاد اسالمی شروع میکنند ،ما بحثمان به درستی و غلط کار برنمیگردد بلکه
آنچه هست را بیان میکنیم .به نظر من دو اشکال بر این روش وارد میشود .یکی اینکه بحث اکزیمها یا
اصول موضوعه که در ریاضیات حائز اهمیت است .یعنی شما در یک تحلیل سه بحث را برای حرکت
میگذارید ،یعنی اصولی که محل اثباتش در آن علم نیست ،یعنی در علم قضایایی است که مورد اثبات
شماست و دیگر نمیآیید در آن علم ثابت کنید ،مثالً در اقتصاد سرمایهداری میگویند انسان عاقل ،انسانی
است که در پی حداکثر کردن منافع خویش است ،چرایی آن در انسانشناسی است .اینها اصول موضوعه
است که اثبات این اصول در آن علم نیست .مثالً وقتیکه در اقتصاد اسالمی میگویید :اقامه قسط .چرایی آن
به معارف اسالمی برمیگردد .آنوقت یک نکتهای که وجود دارد این است که معموالٌ تعداد این اصول
موضوعه حائز اهمیت است که آیا کامل است یا ناقص و آیا باهم هماهنگی دارند یا ندارند و آیا از هم
مستقلاند یا غیرمستقلاند ،یک علمی منسجم نمیشود وقتیکه اصول موضوعهاش بهراحتی کموزیاد شود.
این یک نقص است .مثالً اگر به اصول موضوعه جامعهشناسی نگاه کنید ،اگر دستتان در کموزیاد کردن
اصول موضوعه باز باشد ،یکجایی در استداللهایتان با بنبست مواجه میشوید و اینکه واقعاٌ این اصول
جامعه هستند یا نه ،به نظر نمیآید که پاسخ داده شود حتی کسانی که این کتابها را مینویسند ،یعنی اگر
از او پرسید فقط این اصول است میگوید نه ،ممکن است بازهم باشد .ما چگونه میتوانیم یک ساختمان را
بسازیم ،وقتیکه نمیدانیم پایههایش چقدر است و ثانیاً این پایهها را از کجا آوردهایم .الزمه پایه این است
که قبالً این ساختمان طراحی شده باشد ،اگر ساختمان را طراحی نکنیم که معلوم نیست که چند تا پایه
میخواهد.
در واقع وقتی سرمایهداری را نگاه میکنید ،میبینید که قبالً طراحی شده و دقیقاً معلوم است که قلمرو و
حدودوثغورش کجاست ،بنابراین اگر ما این اصول را بهعنوان پایههای بنا بگیریم حتماً باید یک طرحی از
بنا در ذهن داشته باشیم ،بنابراین از نظر علمی به نظر من میآید که ما این بحثی که اصول اقتصاد اسالمی را
بتوانیم راحت یکی از آن را برداریم ،هر محققی در اقتصاد اسالمی یک سری میدهد ،این نشاندهنده این
است که ضعفی در این متدولوژی هست.

طرف دارد فکر میکند که چه اصولی را بیاوریم ،اصول موضوعه مشورتی دارد درمیآید ،رو.ی یک ضابطه
علمی نیست که حاصل نیست که حاصل یک دستگاه تحلیلی باشد .این به نظر میآید یکی از نقاط ضعف
این برخورد است .نقطهضعف دوم در این برخورد این است که مفاهیمی مثل قسط و یا عدالت اجتماعی
مفاهیم کلی هستند و هرکسی از این مفاهیم تفسیر خاصی دارد ،حفظ مصلحت مسلمین یک مفهوم کلی
است ،هرکسی از آن تفسیر خاص دارد ،خدا لعنت کند کسانی که در عربستان سعودی دست به جنایات
زدند ولی اگر کسی از آنها بپرسد برای چه این کارها را کردهاید ،احتمال دارد بگویند برای حفظ مصلحت
مسلمین جهان ،یعنی جنایتی به این شدت را میتواند تحت حفظ مصالح مسلمین مطرح کند .درحالیکه ما
معتقدیم در طول تاریخ اسالم بزرگترین جنایت به حفظ مصالح مسلمین بود .یعنی به عبارتی ستونی برای
بنای خود درست کردهاید که قطر و مقاومتش تعریفشده نیست ،هرکسی از این ستون و بنا تفسیر دارد،
این اشکال دارد .اقامه قسط یعنی چه؟ عدالت اجتماعی باید در جامعه برقرار شود ،یعنی چه و ما باید
چهکار کنیم؟ مثالً بیاییم ثروتها را بگیریم و به تعداد افراد تقسیم کنیم .این میشود عدالت؟ مثالً برای
عدالت اقتصادی بگوییم هر کس هر مقدار پول در جیبش دارد دربیاورد و این پول را بین افراد تقسیم کنیم
و بگوییم عدالت اجرا شد؟ عدالت اجتماعی مثالً این است که به تعداد افراد مملکت مقداری فضای
مسکونی دهیم؟
در چین و شوروی خیلی از معیارهای عدالت اجتماعی اینگونه بود .از یک خانواده میپرسیدند چند نفرید
و بر اساس اتاقی که داشتند ،مقدار اتاق را کم یا زیاد میکردند ،این یکی از مصادیق عدالت اجتماعی بود،
من میخواهم بگویم اختالفات در این زمینه چگونه است .در ذهن همه ما ،یک عده دلشان به سمت این
مصداق میرود ،یک عده هم متوقف میشود ،همین داللت میکند این تعریف از عدالت اجتماعی روشن
نیست .فرض کنید که به شما گفتهاند این کاغذ را امضاء کنید که اتاقهایتان را تقسیم کنید ،شما میگویید
چرا؟ میگویند برای عدالت اجتماعی ،یکلحظه تردید میکنید و مسائلی از این قبیل.
خیلی از اتفاقات ممکن است تحت تیتر عدالت اجتماعی واقع شود ،مسلمین نباید تحتفشار کفار بر
مسلمین است؟ یا مصداقی از استقالل مسلمین است؟ نمیدانیم مسئله بحثبرانگیز است ،شما اخبار را نگاه
کنید ،میبینید امیران یک قرارداد با یک کشور بسته است .درحالیکه این قرارداد اگر سال گذشته بسته
میشد همه تعجب میکردند ،استدالل میکنند که آن موقع شرایط نبود و اآلن شرایط ایجاب میکند ،اآلن
میخواهیم مصالح مسلمین را در جهان حفظ کنیم.

اصول موضوعه در هر دستگاه فکری باید در آن هدی از تبیین باشد که قدرت موضوع گیری و مدیریت را
به مسئولین بدهد که مسئولین بدهد که مسئول بداند چهکار باید انجام دهد ،خیلی وقتها در نظام
مارکسیسم هم همینطور است ،مائو میگوید خدمت به نظام مارکس را من دارم انجام میدهم و منم که
نظام صحیح سوسیالیسم را در جهان پیدا میکنم .برای اینکه یک تفسیر خاص از اصول موضوعه خود
انجام میدهد .شوروی حرکتی که چین انجام میدهد را عین ضربه به نظام سوسیالیسم میداند بهنحویکه
چین میگوید خطر شوروی برای از بین بردن کمونیسم بیشتر از خطر آمریکاست و لذا حاضر است با
آمریکا بهراحتی مذاکره کند و دست دوستی دهد برای اینکه دوتایی اول شوروی را زمین بزنند و بعد که
شوروی زمین خورد .چین میگوید :حاال به خدمت آمریکا میرسم .برای این است که از بعضی از اصول
موضوعه مارکسیسم تفسیر خاص دارد میکند .این وسط انگلستان میگوید تنها کشور سوسیالیسم واقعی در
دنیا منم و آن دو امپریالیسماند که تفسیر خاص از عدالت اجتماعی میکند.
در اسالم هم همینطور است ،اگر ما بخواهیم قسط و عدالت اجتماعی را اصول موضوعه کنیم ،چه تفسیری
از آن داریم؟ ممکن است یکی از دوستان شما بگوید این تفسیری که از عدالت اجتماعی و قسط دارید ،این
تفسیر برمیگردد به اینکه کتاب و سنت را چگونه درک کردهاید .یعنی برمیگردد به فصل اول بحث و آن
تقسیمبندی کلی .اگر کتاب و سنت را از راه اول رفته باشید ،تعریف از قسط و عدالت اجتماعی این است،
یعنی وقتی دیدی یک نفر در ماه چهارصد هزار تومان و دیگری بیست میلیون تومان در ماه درآمد داشته
باشد ،این عین قسط و عدالت اجتماعی است ،باید همینطور باشد .با یک برداشت از کتاب و سنت این
تعریف را دقیقاً عین قسط میدانید و تحت عنوان عدالت اجتماعی شخص حاضر است بمیرد تا منافعش از
بیست میلیون تومان یک قران هم کم نشود .میگوید برای رضای خدا من جلو میروم ،کشته میشوم برای
آنکه منافع او حفظ شود .بعضی برعکس میگویند قسط و عدالت اجتماعی این نیست که بر برداشت شما
از کتاب و سنت برگردد.
بهاینعلت بود که من بحث را ازآنجا شروع کردم ،چون بحث کلیدی و مادری است و ریشه بحثها به آن
بحث برمیگردد ،پس به خاطر این است که من مطلب اول را مهم میدانم .ظاهرش بحث فقهی است ولی
اصل مطلب همان است .من میگویم محققانی که اینگونه برخورد میکنند مصادیق این موضوعات کلی
مثل عدالت اجتماعی و قسط و عزت مسلمین در صحنه بینالمللی ،مصادیقش را چگونه میتوانند مشخص
کنند؟

موضوعات درست است .اما مصادیق آن چیست؟ عدالت اجتماعی اصل است اما ما  15تا سیاست پولی
داریم در بانک مرکزی ،کدامیک از این سیاستها به عدالت نزدیکتر است؟ در اقتصادسنجی یادتان هست
که مدلهای شبیهسازی درست میکردیم ،در مدلهای شبیهسازی میگفتیم که سناریو این است که دولت
اینگونه عمل کند ،یکبار دیگر سیمولیت میکنیم .کدامیک از اینها به عدالت نزدیکتر است؟ معیارمان
چیست و از کجا بفهمیم؟ اآلن معیار خدمت به مستضعفین و محرومین مطرح شده ،حضرت امام (ره) هم
مرتباً این مسئله را تأکید میکردند ،اما هنوز برای خیلی از مسئولین مصادیق خدمت به محرومین مشخص
نیست .خیلیها میگویند یکی از مصادیق خدمت به محرومین این است که برای روستاها تلفن بکشیم،
رفتهاند برای روستاهای محروم تلفن کشیدهاند .اصالً آن شخص جایی ندارد که به آن تلفن کند ،بعد هم
گزارش میدهند و میگویند ما در سال گذشته توانستیم پنجاه هزار شماره به روستاهای دوردست بدهیم،
یکبار هم مصادیق خدمت به محرومین و مستضعفین این است که در تهران مترو بزنیم.
معلوم نیست که معیارها چیست؟ و چگونه ارزیابی کنیم .اختالف به وجود میآید ،یک شخص میگوید با
این کار شما پنجاه هزار نفر از روستاها جذب تهران میکنید و در تهران این افراد فشار قرار میگیرند و
باعث مشکالت اقتصادی میشود.
باالخره تفسیر خدمت به محرومین چه شد؟ خدمت به محرومین و مستضعفین بهعنوان مصداقی از عدالت
اجتماعی ،خود آن یک عنوان کلی است ،چهکار کنیم؟ بیاییم به تمام کارگرانی که حقوقشان از یک مقدار
پایینتر است ده کیلو برنج بدهیم .این راهش است؟ در این موضوع ما مسئله داریم که حتی خدمت به
محرومین و مستضعفین را بهعنوان یک مصداقی از تحقق عدالت اجتماعی ،هنوز نمیدانیم چیست و آن به
مسئولین قرار دهید ،میگوییم که به آنهایی که حقوقشان کم است یک پیکان بدهید یا زمین بدهید .اگر
کسی دیگر را مسئول کار قرار دهند میگوید خدمت به محرومین این راهش نیست .امر به سلیقه شخصی
مسئول برمیگردند به یک دستگاه فکری .دستگاه فکری هم ممکن است خطا کند ولی درجه خطای آن از
بنده کمتر است ،بنده را که مسئول کاری میگذارند گاهی در کار سلیقههای شخصی هم وسط میآید.
بعضی از دانشجویان من در اوایل انقالب که تقاضای نیرو زیاد بود ،میآمد نزد من ،درد و دل میکرد،
میگفت اآلن تصمیمگیریهای مهمی داریم انجام میدهیم ولی نیروی فکری نداریم ،ولی باید تصمیم را
گرفت .مثالً ما خیال میکنیم که اگر  30میلیون تومان از جایی بهجای دیگر باید منتقل شود .باید خیلی کار
شود ،درحالیکه اینطور نیست و در یکلحظه تصمیمگیری میشود ،چون آن شخص نیست تصمیم شبیه
همین را باید در همان روز بگیرد به من میگوید که اصالً نیروی فکری نیست و بعد که تصمیم گرفتیم

میبینیم معیارها نوعاً نحوه توزیع درآمد است که این معیار ظاهری است .ما اینطرف به ثروتمندان فشار
میآوریم که پولهایشان را کم کنیم ولی میبینیم که یک برنامهای آنها اجرا کردند که کارها به نفع آنها
شد ،اآلن خدمت به محرومین و مستضعفین بااینکه واقعاً در دل تمام مسئولین مملکت است ،اما بعضی
وقتها خودشان میگویند که ثروتمندان به ما رودست میزنند و یک برنامههایی برای ما انجام میدهند که
کاری که به خالف آنها میخواهیم انجام دهیم ،به نفع آنها تمام میشود ،فهمیدن این مصادیق کار
تخصصی است.
بحث را خالصه کنم ،واقعاً از چه راهی باید عدالت در جامعه واقع شود؟ گاهی وقتها تفسیر از عدالت یا
اقامه قسط در جامعه به الگوی فکری مسئولین برمیگردد یعنی بندهای که در انگلستان درسخواندهام ،تنظیم
اجتماعی آنها را عین عدالت میدانم و میگویم کاشکی این کار در جامعه ما انجام شود ،گاهی این بیان را
آدم از افراد میبیند که میگویند آن کاری که در آنجا انجام میشد و خوب بود ،باید اینجا انجام شود.
یعنی یک تنظیم خاصی که در ذهن بنده مسئول هست ،این را من عین عدالت میدانم چون آن را درجایی
مالحظه کردهام و بدون اینکه روی آن فکر کرده باشم ،بالعکس بندهای که متأثر از نظام شرق هستم ،بعضی
از تنظیمات اجتماعی آنها را عین عدالت میدانم ،میگویم :ببینید آنها اینگونه عمل کردهاند و به نفع
مردمشان تمام شده است ،یعنی الگوی مدیریت اقتصادی آنها الگوی بنده مسئول که میخواهم تفسیری از
عدالت و قسط بدهم پس ناخودآگاه یک مفهوم اسالمی را به کمک مدلی که از غیر گرفتم یا از اقتصاد شرق
و یا غرب گرفتم ،این را میخواهم به کمک آن مدل طرح کنم و آنچه در کشورهای خارجی به نام عدالت
اجتماعی معروف است را میخواهیم بر آن جاری کنم.
برای اینکه این بحث را ببینید این بحث را در مورد خانمهایی که تحصیلکرده خارجاند ،بهتر میتوان درک
کرد .اگر من به شما بگویم که موافق تعدد زوجات هستید پاسخ میدهید که خدا منع نکرده ولی من یا
بیشتر از یک زن ازدواج نخواهم کرد ،میگویم چرا؟ میگویید :برای اینکه اقتصاد مملکت و تربیت فرزند
مشکل است و خانمها حساساند نمیشود دو زن را در یکجا نگه داشت حاال اگر به شما بگویم که بهعنوان
قانون آن را امضاء کن که تعدد زوجات در مملکت ممنوع است .شما میگویید چون خداوند گفته است،
حتماً در آن حکمش بوده است ،هیچکدامتان این را امضاء نمیکنید بااینکه ممکن است در دل با تعدد
زوجات مخالف باشید .حاال این امر در خانمها خیلی حساسیت ایجاد میکند ،یعنی شما به خانم
تحصیلکرده بگویید که آیا موافق تعدد زوجات هستید؟ میگوید خیر ،میگویند :خدا گفته است ،شروع
میکند به تفسیر کردن و میگوید اینکه یک مرد هر وقت دلش خداست زن بگیرد ،عدالت نیت ،میگوید

خداوند با شروطی اجازه این کار را داده که هیچوقت آن شروط محقق نخواهد شد .شما میگویید که این
تفسیر شماست ولی اسالمشناسان این را نمیگویند ،میگویند :اسالمشناسان اشتباه میکنند ،عدالت یعنی
اینکه مرد حق ندارد بیشتر از یک زن بگیرد .حاال اگر این خانم در ایران و در یک خانواده مذهبی باشد
میگوید که این نظر خداست و در سنت هم منعی بر آن نیست پس اشکال ندارد ،اما اگر خانمی رفته باشد
و در ذهنش این باشد که رشد اجتماعی در خارج از کشور این است که زنان فعالاند ،مثالً پشت کامیون و
اتوبوساند در کارخانهها هستند و  ...میگوید اگر اروپا رشد کرده به خاطر این است که زنها مطرحاند.
وقتی این زن به ایران میآید مصادیق عدالت اجتماعی را به نام اسالم در این میبیند که زنها باید در صحنه
اجتماعی فعال شوند ،چرا نباید زنها پشت کامیون بنشینند و در اقتصاد مملکت سهیم شوند ،در تمام دنیا
زنان در اقتصاد سهیم هستند ،میگویند :رشد اقتصادی غرب به خاطر این است که نیروی عظیمی از جامعه
فعال است و اگر کشورهای اسالمی ضعیفاند به خاطر این است که نیمی از نیروهای کار را فلج کرده و در
خانه نشاندهاند .اآلن یک سری از کتابها در دنیا نوشته میشود که زن در اسالم در چه استثماری واقع
میشود.
واقعاً چه استداللهای جالبی میکنند اساتید دانشگاهی به گونهای که واقعاً یک زن ایرانی مجذوب استدالل
میشود .میگویند یکی از دالیلی که غذاهای ایرانی نیاز به کار زیاد دارد ،به خاطر ا ین است که سر زنها را
در آشپزخانه گرم کنند ،درحالیکه غذاهایی که در غرب است زود درست میشود و آن به خاطر این است
که زنها بهسرعت فعال شوند.
استداللی که در بحث تعدد زوجات مطرح میکنند قوی است که گروهی از زنان دانشجوی ایرانی برای
پاسخ به این استدالل با خانمهایی که هم در زمینه معارف اسالمی و هم زمینه سیاسی آشنایی داشتند،
بحثهای زیادی کردند که بتوانند یکی از دالیل آنها را رد کنند و بعد به حضور بعضی از مدرسین حوزه
رفتند و با آنها بحث کردند که چگونه جواب آنها را دهیم و پاسخ آنها را در آن مجلهای که مقاله را
نوشته بودند ،پاسخ دهند ،که به نظرم پاسخ اینها نیمبند بود و ضربهای که آنها زدند را نتوانستند جواب
دهند .اآلن من به شما بگویم عدالت اقتصادی ،در تئوریهای اقتصادی برای رشد اقتصادی ،نیروی کار شرط
است و نیروی کار باید فعال شود ،سپس میگوید شما در این مملکت نیمی از نیروهای فعال را
نگهداشتهاید ،این مصداقی از رشد اقتصادی است؟! مصادیقی از حفظ مصالح مسلمین است؟ اگر ایران از
لحاظ اقتصادی قوی شود برای مسلمین بهتر است ،میگویند بله .الزمه آن نیروی کار است و زنها نباید در
خانه بمانند ،باید بیایند در کارخانهها فعال شوند ،مگر در چین ،کوبا و شوروی نبود ،مگر اآلن در آمریکا و

انگلستان نیست ،مگر عیب دارد که زنان در کارخانه فعال شوند؛ چرا همه شما مسائل اخالقی به ذهن شما
میآید ،هیچ اتفاقی در کارخانهها برای زنان نمیافتد بلکه در خانه نگهداشتن زنان موجب اتفاق است ،اآلن
من تفسیر عدالت اجتماعی دارم انجام میدهم ،یک کسی میتواند این مسئله را در جامعه مطرح کند و
ذهنیت جامعه را به این سمت ببرد که عدالت اجتماعی با مشارکت بیشتر زنان در صحنه جامعه مترادف
است .دائم نگویید که زنان باید مادران یا معلمان و یا پرستاران خوب شوند نه اینگونه نیست .این فرد
ذهنیتش از فرهنگ غرب یا شرق متأثر است ،او در شرق و غرب عدالت و رشد را اینگونه دیده ،میآید
بحث عدالت در اسالم را از آقای فقیه میگیرد ،بحث قسط و عزت و سرافرازی را از اسالم میگیرد و
الگوی از غرب و شرق گرفته ،خود را بر آن تطبیق میکند و به یک تنظیم امور مسلمین به نام مشارکت
اقتصادی -اجتماعی زنان میرسد ،این یک مثال بود ،شما این مثال به موضوعات دیگر اجتماعی تعمیم
دهید.
پس به نظر من قسمت دوم هم اشکال عمده دارد که اینها مفاهیم کلیاند و مصادیقشان روشن نیست.
بعضی وقتها روشن شدن مصادیق به سلیقه فرد ،دانستهها و ادراکات از قبل گرفته شده فرد ،فرهنگی که
فرد در آن رشد کرده برمیگردد .من که در انگلستان رشد کردهام ،عدالت به نحو خاص تفسیر میکنم و
آنکسی که در شوروی رشد کرده عدالت را به نحو دیگری تفسیر میکند .او عزت و سرافرازی مسلمین را
به نحو دیگری تفسیر میکند .گروهی میگویند که اصول اقتصاد اسالمی را از قانون اساسی بگیریم ،اآلن
نوعاً در دانشگاهها میبینیم کسانی که تدریس اقتصاد ایران میکنند وقتی پای اسالمی کردن به میان میآید،
میگویند اصول کلی اقتصاد اسالم را از قانون اساسی میگیریم .آنها برای اینکه پایه قضیه را محکم کنند
میگویند :اصول را از قانون اساسی میگیریم .مثالً اصل دو :تأمین مسکن برای همه ،اصل سه :اشتغال برای
همه ،اصل چهار :آموزشوپرورش برای همه اصل پنج :نبودن استثمار اصل شش :دادن وسایل کار به همه
این الگوی ماست .بر اساس آن میکنیم ،بحث من این است که این نحوه برخورد اشکال دارد ،شاید به این
بیاناتی را که کردهام ،بتوانم قسمتی از مشکل را بیان نمایم.
والسالم علیکم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه سوم
(بخشهايي از سخنراني به علت مفهوم نبودن صحبتها ،پیاده نشده است) .موضوع بحث اين بود كه ببینیم
در اقتصاد اسالمي ،كليترين تقسیمبنديهاي تحقیقاتي كه در اقتصاد اسالمي كه تابهحال انجام شده است،
چه بوده است يا تقسیمبنديهايي كه ميشود انجام وارد يك دسته از تحقیقات مربوط به كارهاي آقايان فقها
روي مسائل فقهي اقتصاد ميشود .مثل تحقیقات روي خمس ،زكات و مسائلي از اين قبیل ،ايلها را تحت
عنوان تحلیلهاي فقهي اقتصادي عنوان كرديم .در اين زمینه كتابهايي كه نوشته شده و كارهايي كه انجام
شده و يا انجام خواهد شد ،كم نیست .اين موضوع يك قلمرو وسیع است ،اجماالً گفتیم اين تحقیقات اگر
توسط فقها انجام شود ،قابلاستفاده است .اما اگر توسط دانشگاهیان انجام شود ،به نظر ميآيد كه اشكاالتي
داشته باشد و بعد مسائلي را كه مربوط به اين نحوه برخورد بود را گفتیم ،بااينكه به نظر ميآيد :اين دسته
كلي ،اين نحوه برخورد ،سادهترين روش نسبت به ساير برخوردهاست و زياد بحثانگیز نیست .چون يك
كار تخصصي فقهي روي مسائل اقتصادي است اما ديديم كه در اين موضوع خیلي مسائل مطرح است.
ديديم كه اگر اين مسئله را بازكنیم ،درنهايت ريشهي خیلي از اختالفها در اين زمینه به چگونگي برداشت
از كتاب و سنت برميگردد و اختالفاتي كه در اين زمینه هست ،اختالفات جزئي نیست و در اين چندساله
اخیر بیشتر شده .اگر اين مسئله قبالً در دانشگاهها نوعاً مطرح بود حاال در حوزه هم مطرح است .حوزه جو
غالبش اين بود كه كیفیت برداشت از قرآن اين است اما تحصیلكردههايي از خارج آمده بودند ميگفتند نه،
برداشت از قرآن اينگونه است .اما ميبینیم قلمرو اين بحث در حوزه هم آمده است و مسئلهاي شده كه
عدهاي را به خود مشغول كرده است .جلسهي پیش راجع به كارها و تحقیقاتي كه آقاي دكتر شريعتي انجام
داده بود ،مثال زدم .برداشت از قرآن را به نحوي مطرح ميكردند كه خیلي از فقها قبول نداشتند .اگر شما
كتاب «دينامیسم قرآن» سازمان مجاهدين خلق را ببینید ،بهگونهاي با قرآن برخورد دارند كه نوعاً برخورد
قسمت اصلي تحقیقات حوزه نیست .در خود حوزه هم كموبیش به علت ضرورتها و مشكالت و
بنبستهايي كه جامعه در حوزهي عمل به آن رسیده و يا حداقل در بعد فكري تنظیم نظام به آن رسیديم،
بحثهايي به وجود آمده است .بنبستهايي ميبینیم كه حل آن مشكل است ،مثل بانكداري اسالمي ،مسئله
توزيع ،مسئله تجارت ،مسئله كنترل قیمتها ،اينها مسائلي است كه ازنظر فكري راهحل روشن ندارد .اين
مسائل با ده حلقه واسطه به حوزه ميرود و در آنجا با بیست حلقه واسط برميگردد و در يك برخورد ،به
اين نتیجه ميرسد كه اصالً بايد برداشت ما از قرآن عوض شود .پس بحث فقهي اقتصاد اسالمي كه به نظر

ميآيد هیچ مسئ له خاصي در آن نیست ،خیلي مسئله در درون آن است .بر شما دانشگاهیان است كه مسئله
را با جديت بیشتري مالحظه نموده و تحقیق روي ريشههاي مطلب انجام دهید .فصل دوم بحث ،خیلي از
تحقیقاتي كه شده و يا ميشود اين است كه خطوط و اهداف نظام اقتصاد اسالمي را مثل قسط ،عدالت
اجتماعي و حفظ مصلحت را بگیريم و با چند قاعده فقهي – الضرر و الحرج و ...همراه كنیم .بگويیم اين
قواعد دست ماست و بقیه مسائل را هم درست كنیم .درواقعه بقیه بحثهاي فقهي براي اين است كه به اين
اهداف برسیم .اين اهداف را داشته باشیم ،بقیه مسائل هم داريم -چونكه صد آيد ،نود هم پیش ماست-
خیليها اينگونه عمل ميكنند ،كتابهايشان را كه باز ميكنید از اصول و ضوابط كلید شروع كرده است.
بحث من تضعیف اين برخوردها نیست ،بلكه تحلیل هركدام هست .سعي كنیم كه در تحلیل وجوه مثبت و
منفياش را بیان كنیم.
بیان نموديم كه اين نحوه برخورد نواقصي دارد .اقامه قسط ،عدالت اجتماعي و حفظ مصالح مسلمین اينها
همه اصل هستند .ولي تعیین مصاديقشان واقعاٌ مشكل است و از كارهاي تخصصي است .عدالت اجتماعي
يعني چه؟
اين خود يك بحثي است .براي اينكه ذهنهايتان نسبت به مسئله حساس شود يك مثالي از تعدد زوجات
زدم .يك خانم مسلماني كه در غرب تحصیلكرده ،چون آن فرهنگ به او اثر كرده تعدد زوجات را فوراً نفي
ميكند و تعدد زوجات را استثمار زن ميداند .اما برعكس كسي كه در يك خانوادۀ مذهبي تحصیلكرده،
چهبسا اين حكم را حكم خدا بداند و آن را اصالً استثمار زن نداند .پس ميبینیم يك مسئله استثمار زن دو
نوع تفسیر شده كسي كه در نظام فكري آمريكا و غرب رشد كرده ،اين فرد عدالت اجتماعي را به نحو
خاصي تفسیر ميكند .بعضي سیاستهاي اقتصادي كه در امريكا است تحت عنوان عدالت اجتماعي است.
آنها نميگويند ما ميخواهیم ظلم كنیم ،ظلم نیز در همانجا مذموم است ،استثمار مذموم است .يك
آمريكايي نميآيد از استثمار تعريف كند و بگويد هدف ما استثمار است ،براي استثمار برنامهريزي ميكنیم.
كسي چنین حرفي نميزند ،برنامههاي خودشان را عین عدالت اجتماعي ميدانند .مثالً بیمه كارگران را عین
عدالت اجتماعي ميدانند .درحاليكه ماركس اين را عین استثمار ميدانست .در غرب تعاوني را كمك به
كارگر ميدانند ،ماركسیسم تعاوني را عین استثمار ميداند .در انگلستان ميگويند ما دستمزدها را تثبیت
ميكنیم و كارفرما نبايد كمتر از اين مقدار بدهد و اين عین عدالت اجتماعي است .درحاليكه در شوروي
ميگويند اين كار استثمار است و اين كار براي جلوگیري از انفجار جامعه ناشي از استثمار هست و استثمار
واقعي همین است كه فرد را در حالتي نگه دارد كه نظام استثماري حفظ شود .كسي كه در شرق درس

خوانده است ،عدالت اجتماعي را به نحو ديگري ميداند .عدالت اجتماعي را آنچنان تفسیر ميكند كه
موازين اجراي عدالت ،سیاستهاي اقتصادي ،سیاستهاي پولي و مالي و برنامهريزيها در جهت آن الگوي
اجتماعي است ،در غرب عین خیانت و استثمار است .يعني وقتي در شرق ميگويند كه بايد به كارگران
اينگونه مزد داد ،در غرب ميگويند كه كارگران را دارند استثمار ميكنند ،سازمان ملل اعالمیه ميدهد و
جمعیتهاي حامي حقوق بشر پیام ميدهند كه در شوروي كارگران استثمار ميشود و موازين انساني
رعايت نميشود .شوروي هم ميگويد در آمريكا موازين انساني رعايت نميشود.
پس هر دو به دنبال كلمه عدالت اجتماعياند .اما الگو و تفسیر يكي برتري تحقق عدالت اجتماعي در جايي
ديگر بد ميشود و ميگويند اين الگوي تحقق استثمار است نه الگو براي اجراي عدالت .بنابراين اين بحث
ها براي اقتصاد اسالمي هم مطرح است .كلمه عدالت اجتماعي و اقامۀ قسط در جايي تعريف نشده است.
مثالً كالم معصوم (ع) داللت بر معني عدالت اجتماعي بكند و بهطور مبسوط در مصاديق معین بكند ،چنین
چیزي نیست و نميتواند هم باشد ،چون مصاديق به علت تغییر دائمي دنیا در حال عوض شدن هستند و
شارع نميتواند بهعنوان تعريف ،مصاديق عدالت را مشخص كند ،خالف عقلي است.
حاال كه آمدهايم و اصول كلي را از شرع گرفتیم چهكار كنیم؟ و چه تفسیري براي هركدام ارائه دهیم .بیان
نموديم كه اين به فرهنگ خودمان برميگردد و اينكه چه چیزي را عدالت ميدانیم ،بعد آن را منسوب به
خدا ميكنیم .ميگويیم چون ما آن را عدالت ميدانیم ،خدا هم آن را عدالت ميداند و جلو ميرويم .البته
نميگويم كه واقع ميشود بلكه بالقوه ميتواند واقع شود ،پس اين بزرگترين نقصي است كه به اين
برخورد وارد ميشود و اين سؤال پیش ميآيد كه پس ما ،عدالت را چگونه تفسیر كنیم؟ بنابراين در
همینجا يك جمعبندي جلسه گذشته را ارائه داديم كه نهتنها در اقتصاد اسالمي دو تا سرفصل را از هم جدا
كرديم يكي مسئله فقهاست و يكي مسئله تخصص .آن نحوي كه فقیه عمل ميكند با آن نحوي كه
ال مطرح شد .اما اآلن ما ميبینیم
متخصص عمل مي كند ،را بايد از هم خوب تفكیك كرد كه اين بحث قب ً
يك قلمرو ديگري هم به وجود ميآيد كه درواقع به اين تفكیكي كه انجام دادم خیلي نزديك است .آن
قلمرو وحي و عقل است .ما ممكن است كه از وحي اصول كلي را بگیريم مثل عدالت اجتماعي ،قسط،
حفظ مصالح مسلمین و ...اما به نظر ميآيد اين بحث عقل است كه بیايد مصاديقش را مشخص كند .پس
بحث جايگاه عقل يكي از ستونهاي اصلي در بحث اقتصاد اسالمي ميشود .مگر ميشود بهراحتي از كنار
اين مطلب گذشت ،هر جوري فرار كنیم ،يكجا با آن مواجه ميشويم و حتماً با آن برخورد ميكنیم.

عقل يعني چه؟ عقال و متخصصین جمع شوند و تشخیص دهند كه مصالح مسلمین چیست .حاال چه
كساني بايد بیايند :اين مسئله روشن نیست ،يعني يك عده دورهم جمع شوند كه چهكار كنند؟ عقل در
اينجا يعني تخصص .اين تخصص را از كجا آوردهاند؟ ساموئلسون جزء عقال محسوب ميشود يا خیر؟
ميگويند ساموئلسون استاد دانشگاه هست و جزء عقالست .ساموئلسون پانزده نفر مثل خودش را جمع
ميكند ،در يك اتاق جمع شوند ،بگويند اينها گروه عقال هستند .اينها مصاديق عدالت را بنويسند .ما
مصاديق عدالت اجتماعي را مواردي كه قبالً بیان نموديم ،مينويسیم كارشناسان اقتصاد شوروي واقعاٌ جزء
عقال و متخصصین نیستند؟ كساني كه دارند برنامهريزي ميكنند و كشوري به اين بزرگي را دارند اداره
ميكنند ،عاقل نیستند؟
پانزده نفر بافكر در تیپ بنده ظاهر شوند ،ما بخواهیم گروه اقتصادي مملكت را تأمین كنیم ،ما پانزده نفر به
سازمان برنامه ميرويم و ميخواهیم مصاديق عدالت را مشخص كنیم .ميگويند چگونه؟ ميگويیم با عقل
ميگويند چرا ؟ ميگويیم چون در اين زمینه شرع سكوت كرده است .همین امروزها برويم خدمت حضرت
آيتاهلل مهدوي ،بگويیم مصاديق حفظ مصلحت مسلمین چیست؟ راهاندازي صنايع سبك حفظ مصلحت
مسلمین است يا صنايع سنگین؟ به پتروشیمي اولويت دهیم يا به ذوبآهن؟ در ذوبآهن احیاء مستقیم در
جهت حفظ مصالح مسلمین است يا احیاء غیرمستقیم؟ اينها همه روش و برنامه است .آقايان ميگويند اين
ها با ما نیست و در شرع اين مسائل گفته نشده است .ميگويند عقالً فكر كنید ،به اسالم فكر كنید و  ...و
يك كلیاتي را ميگويند .بعد دورهم جمع ميشويم ،ميگويیم چهكار كنیم؟ اينجوري ميشود كه يك عده
از متخصصین پیش حضرت امام (ره) ميروند و بعد دورهم جمع ميشوند كه چهكار كنیم؟ ايشان (حضرت
امام (ره) ) فقط توصیههاي كلي كردند .براي اينكه فقیه نميتواند در مصاديق نظر دهد براي اينكه بحث،
بحث كارشناسي است ،بحث دانشگاه است .فقیه موضوع دارد و حكم آن را استخراج ميكند ،مصاديق
موضوع كار فقیه نیست اال مصاديقي كه خود شارع آن تبیین كرده باشد .پس يك عالمت سؤال بزرگ در
اينجا مطرح ميشود ،تخصص و جامعه عقال كه جواب آن روشن نیست ،منظور چیست؟
البته در جلسۀ پیش يك اشكال ديگر هم به ذهنمان رسید و آن اين است كه آن تعداد اصول موضوع اي كه
در كتاب مينويسند (اكزيمها) دو خصلت بايد داشته باشند يكي «سازگاري» و ديگري «مستقل بودن».
هندسۀ اقلیدسي بر اساس  15اصول خاص است كه اگر يكي از آنها را برداريد ،هندسه اقلیدسي متزلزل
ميشود .هر چند تا كه از اصول موضوعه وجود دارد ،اينها همه باهم سازگارند .و درعینحال همه از
همديگر مستقلاند نه اينكه اين اصل ،تابع اصل ديگر باشد .مشمول و شامل هم نیستند هركدام براي خود

يك اصل موضوعهاند .پس اصول موضوعه هم بايد سازگاري و هم مستقل و كافي بودن را داشته باشند.
اآلن در بحث هندسه اقلیدسي اين بحث در منطق رياضي مطرح است كه آيا اصولش «كافي» است؟ ميتوان
به آن يك اص ل اضافه كرد و يا نه همین اصول كافي است .علت اينكه هندسه اقلیدسي به نا اقلیدسي تبديل
شد به خاطر اين است كه بحث كافي بودن اصول در منطق رياضي به اثبات نرسیده است .پس اگر از اين
روش هم برويم ،اين نحوۀ بحث اشكال دارد .نويسندگان پاكستاني نوعاً ذوقشان در اين زمینه زياد است.
وقتي به كتابهايشان نگاه ميكنید با اصول موضوعه شروع ميكنند مثل اصل احسان ،عدالت ،نوعدوستي و
 ...آنهايي كه يك مقدار سیاسي باشند اصول سیاسي را ميآورند اما آنهايي كه سازگارند ،ميگويند اشكالي
ندارد كه با اسرائیل هم ارتباط داشت .اصولي ميآورند كه نوعاً سبك است و جا براي هر مانوري وجود
دارد تحت عنوان اسالم و منسوب به اسالم هر مسئلهاي را كه بخواهند وارد ميكنند .از بعد رياضي به نظر
من واقعاٌ مشكل است كه ثابت كرد كه فقط اين  6اصل است وال غیر ،اين اصول از هم مستقلاند و يا باهم
سازگارند؟ .اگر ما از اين راه وارد شويم معلوم نیست مدلي كه خواهیم ساخت مدلي خواهد شد كه آن را
منسوب به اسالم نمايیم؟ يا آنچه مربوط به خدا نیست را منسوب به خدا كنیم .كه افتراء علي اهلل يكي از
مصاديقش اين است كه نظام اقتصادي را بیان كنیم و بگويیم خدا اين شكل ميخواهد .به نظر من اين راه
خیلي بحث دارد ،البته نكات مثبت هم دارد .نكات مثبتش را هم ميدانیم اما من نكات منفياش را ميگويم.
يك شاخه سوم در بحث بازكنیم و آن اين است كه اصالً اقتصاد اسالمي يكچیز ديگر است .ادامه اين
بحث ،همان بحث طرفداران قانون اساسي ميشود ،يعني يك عده از محققین و كارشناسان ميگويند ما اين
اصول موضوعه را از خودمان نميگويیم .براي اينكه نپرسید اين اصول را از كجا آورديد و نحوي استدالل
هايتان چیست؟ ميگويند :فقها و اسالمشناسان در مجلس نشستند و قانون اساسي را نوشتند .آنچه بهعنوان
اهداف اقتصاد اسالمي نوشتند ،ما همانها را ميگیريم ،درست و نادرست بودن آن اهداف به ما ربط ندارد.
حضرت امام (ره) هم آن را مالحظه كردهاند ،نفي هم نكردهاند و ايشان هم فرمودهاند كه درست است .ما
همان اصول را اخذ ميكنیم ،اگر دعوا داريد با كساني كه اين اصول را نوشتهاند ،دعوا كنید .نوعاً تیپ
كارشناساني كه امروز دستاندركاران اقتصاد اسالمياند و آن دسته از كارشناسان كه عالقه به كارهايي
تحقیقي در مسائل فقهي يا اقتصاد اسالمي كه ارتباط با فقها و حوزه ندارند ،اين افراد نوعاً اينگونه برخورد
ميكنند .وقتيكه جزوههايشان را نگاه ميكنیم ،آنها اول يك مطلب را مشخص ميكنند ،ميگويند ما
اسالمشناس نیستیم ،برنامهريزي اقتصادي را ما آنچنان انجام ميدهیم كه قانون گفته است .ميگويند ما
معماريم ،براي ساخت ساختمان الگوي خانه را به ما بدهید .بعضيها ميگويند اگر سینما ،تئاتر و كاباره هم

بخواهید ،ما برايتان ميسازيم .طراحي مسجد هم ميتوانیم انجام دهیم ،ميگويند :هدفتان چیست :ميگويیم:
اقتصاد ،ميگويند :چه اقتصادي ميخواهید و اهدافتان چیست؟ اهدافتان را از قانون اساسي خودتان بیرون
ميآوريم و بر آن اساس برايتان اقتصاد ميسازيم.
به نظر ميرسد در سیر بحث ،اين قويترين استداللي است كه ارائه شده است .چرا؟ چون من قبالً اشكال
ميكردم كه اين اصول موضوعتان حاصل چه نظام فكري است ،در آمريكا درسخواندهايد يا در شوروي تا
بگويم كه عدالت را چگونه ديدهايد ،ميگويند :حرف اسالمشناسان و فقهاي خودتان را ما به خودتان داريم
تحويل ميدهیم .آنچه در قانون اساسي نوشته شده است ،ما آن را اصل ميگیريم .مقابله كردن با اين فكر
مقداري مشكل است جز اينكه ما بگويیم اوالً اين اهداف را نگاه كنید مثل :كار براي همه ،و مسكن براي
همه تأمین شود ،آموزش مجاني تا پايان دوره دبیرستان ،سعي كنیم كه همه تحت پوشش آموزش باشند.
تأمین بهداشت ،شغل و ابزار تولید براي كساني ميخواهند كار كنند ،اهمیت به تعاونيها ،اقتصاد سه بخش
( -1دولت  -2بخش خصوصي  -3تعاوني) عدم واردات و استقالل اقتصادي و  ...ميگويند ما وظیفهمان
اين است كه برنامهريزي كنیم ،برنامهريزي هم يك فن دارد و شما هم يك مقدار منابع داريد :نفت داريد،
صادرات داريد و  ...اين مقدار جمعیت داريد و از اين تعداد ،تعدادي مسكن ندارند ،يك ضرب و تقسیم
ميكنیم و ميگويند براي مسكن دار شدن همه ،يك چنین برنامهريزي وجود دارد و حداقل زمان اجراي آن
 25سال است .يك مقدار جمعیت فعال داريد و اين مقدار جمعیت بیكار ،براي اينكه اين اصل قانون
اساسي پیاده شود و براي اينكه شغل ايجاد گردد ،بايد اينگونه عمل كنید و حداقل زمان اجراي اين برنامه
 25سال است.
بعد تزاحم بین تحقق اهداف به وجود ميآيد ،اگر بخواهي براي همه مسكن درست كني ،پول نداري كه
همه را بكار بگیري .اگر ميخواهي همه را بكار بگیري بايد سرمايهگذاريات بهگونهاي باشد كه مردم فعالً
مسكن نداشته باشند چون سرمايهها بايد به بخشهايي زير بنايي برود و ديگر پول براي ساخت مسكن
نیست .بنابراين تزاحم بین اهداف واقع ميشود ،برنامهريزي خیلي پیچیده ميشود در يك كادر كارشناسي و
در بهترين شرايط ،بهترين راهحلها را ارائه ميدهند.
ميگويند ما به قولي بهینهسازي را به دست ميآوريم .زماني كه همه مشغول بكار شوند را نتوانستیم مینیموم
كنیم ما بهینه كرديم .يعني بهترين راهحل را پیدا كرديم .يعني ممكن است مقداري بیكار باشند ،مقداري به
مسكن افزوده شود ،مقداري تعاونيها گسترش پیدا كنند .اين مقدار كارگران ابزار كار داشته باشند ،مقدار
وابستگي به نفت كم شود ،يك بهینه انجام ميدهند كه نوعاً روشهاي رياضي است كه همین برنامهريزي

مصطلح امروز است .بعد آن را از كانال قانون اساسي منسوب به اسالم ميكنند ،ميگويند اين كاري كه ما
انجام ميدهیم عین كار اسالم است و مورد تأكید حضرت امام (ره) و دستگاه حاكمه هست .بنابراين در اين
قسمت به نظر ميآيد كه در اين مسئله بحث زياد است  .نقاط ضعف اين برخورد كجاست .شايد براي
اينكه حساسیت مطلب را مالحظه كنیم ،توجه به اين نكته كنیم كه در زمان شاه هم دقیقاً همین اهداف بود،
يعني برنامه اي كه هويدا به مجلس داد ،برنامۀ عمراني سوم را نگاه كنید ،يا در مقدمۀ بودجههايي كه به
مجلس ميبردند ،اهداف بودجه را نوشته بود ،اين اهداف دقیقاً همان مواردي بود كه در قانون اساسي بود،
مثل كار ،مسكن براي همه و  ...اشاره به تعاونيها هم بود ،اصالً قانون تأسیس تعاونيها يك حكم ملوكانه
بود يعني فوق مجلس عمل ميشود ،البته دوست است كه محتواي آن با محتواي تعاونيهاي جمهوري
اسالمي متفاوت است كه در اين شكي نداريم .اما ميخواهم بگويم كه ظاهرش همان است .اگر بحثها
محتواست ،اين محتوا چیست كه بايد تغییر كند بحث ما در اين است كه كیفیت محتوا چیست؟ شما
ميگويید ما به ظاهر كاري نداريم ،درحاليكه قانون اساسي ظاهر را به شما ميدهد باطن را كه نميدهد،
چطور وقتي من گفتم تعاونيها زمان هويدا و حكم ملوكانه بود ،ناراحت شديد و گفتید كه آن تعاوني
محتوايش با اين تعاوني متفاوت است ،ميگويم كه قانون اساسي ظاهر را به شما ميدهد ،باطن را نميدهد،
محتوا را چه كسي پر ميكند؟ بندهاي كه زمان شاه هم كارشناس بودم ،فكرم همان فكر است .خیلي از منابع
اصلي در برنامهريزي كه مورداستفاده دانشگاهها در تدريس است ،براي كساني است كه در زمان شاه
برنامهريز بودند و بعد از انقالب كنار رفتهاند ولي كتابهايشان مرجع اصلي در تدريس و يا تحقیق است.
تیتر هم ،هماني است كه هويدا آن را به مجلس ميداد ،در آن گزارشي كه نخستوزير براي قانون پنجساله
است توسعه به مجلس آورد ،شما اهداف را نگاه كنید ،غیر از دو جملۀ كمك به محرومین و مستضعفین،
چون كلمۀ مستضعف بعداً آمد ،به غیر آن دو كلمه در بعد اقتصاد بقیه مثل هم است و زياد فرقي ندارد.
درست همین سیر جلو ميآيد ،مستضعفین واژهاي است كه امروزه هر كس يك تعبیري از آن ميكند و
واقعیتش اين است كه كارگشا نیست و ابزار كمك به مستضعفین امروزه اين بیمههاست كه تأسیس آن در
زمان شاه بود .بعضيها بیمه را زير سؤال بردهاند و گفتند كه اسالمي نیست .اما اگر بخواهیم بر اساس قانون
اساسي جلو برويم بايد در همین ابزار استفاده كنیم .واقعیتش چهكار بايد كنیم؟ به نظر من ميآيد كه واقعاٌ
انسان در يك دوراهي است.
يادم ميآيد سال  56كه انقالب داشت به اوج خودش رسید 5 ،ماه قبل از پیروزي انقالب ،آن موقع من در
انگلستان بودم ،حزب كمونیست انگلستان سمینارهاي بزرگي به افتخار انقالب در ايران گذاشته بود .فرد

هالیدي كه يكي از ايرانشناسان انگلیس است و دو كتاب علیه شاه نوشته است و آنهايي كه اين شخص را
نميشناختند ،خیلي مجذوبش ميشدند ،كتاب ديكتاتوري و توسعه نوشته است كه ترجمه كردند و يك
مدتي مقاالتش در روزنامهها چاپ ميكردند كه در ايران او محبوب شده بود.
حزب كمونیست انگلستان ما را بهعنوان سخنران دعوت كرده بود ،نمايندگان كارگران تعیین مواضع
ميكردند ،ميگفتند اگر ما ميخواهیم از انقالب ايران حمايت كنیم ،بايد كارگران بنادر كاالهاي نظامي را كه
شاه تقاضا كرده و در حال ارسال آنها هستیم ،اين كارگران بنادر اعتصاب كنند و كاالهاي نظامي را روي
كشتي بار نكنند ،اين كمكي است ما ميتوانیم به انقالب ايران بكنیم .چون شاه با سالحها انقالبیون را
ميكشد .اين افراد دنبال راه عملي ميگشتند ،يكي از آنها اشكال گرفت و گفت انقالبیون .اسالمياند و
ازلحاظ فكري با ما ارتباط ندارند .بعد فرد هالیدي بهعنوان سخنران بحثش را شروع كرد و گفت ،اين اشتباه
است كه اينقدر روي اسالمي بودن انقالب توجه ميكنید .براي ما مهم جمهوري است .بحث اينها،
استقرار جمهوري اسالمي است و جمهوري اسالمي مقدم است ،لذا شما بايد به اين مطلب توجه كنید كه
فعالً شاه دارد از بین ميرود و اين براي ما يك موفقیت است و حكومت سلطنتي دارد به يك حكومت
جمهوري تبديل ميشود ،اسالمي بودنش براي ما مهم نیست.
اگر قانون اساسي مستقل از جمهوري اسالمي مالحظه شود ،يكچیزي تیپ سخن فرد هالیدي درآيد .يعني
كساني گويند ما معتقد به قانون اساسي هستیم و اسالمش را فراموش كنند .به نظر من خیلي از كساني كه
شديداً از قانون اساسي حمايت ميكنند ،همه را نميگويم ،اينگونه فكر ميكنند .اينجاست كه بر سر
دوراهي قرار ميگیريم كه چگونه بحث كنیم .اكثريت كساني كه خودم ديدم از كارشناسان اقتصادي كه
سنگ قانون اساسي ر به سینه ميزدند ،ديديم و از آن حمايت ميكردند .زياد تعهدات اسالمي نداشتند ،من
ياد صحبت فرد هالیدي ميافتم كه براي جمهوري سر و دست ميشكاند و ميگفت به اسالمش چهكار
داريد ،نوعاً ميبینیم اين افراد توجهشان به اسالم كم است ،دلسوزي براي اسالم ندارند.
در برخوردهاي اجتماعي مشخص است كه چه كساني براي اسالم دلسوزي دارند و چه كساني دلسوزي
ندارند .معموالً مواضع كامالً روشن است ،اآلن شما راحت ميتوانید میزان دلسوزي افراد به اسالم را
طبقهبندي كنید ،نوعاً آنهايي كه دلشان براي اسالم شور ميزند پاي بند مواد قانون اساسي نیستند ،دلشان
براي اسالم است .قانون اساسي بهعنوان يكي از اركان مملكت است و در آن شكي نیست .كسي كه قانون
اساسي را فراموش كند همان مقدار اشكال بر آن است كه اسالمياش را فراموش ميكند .بحث من در مورد
قانون اساسي تمام شد ولي اين مطلب دلیل نشد ،يعني من نتوانستم اين مطلب را رد كنم جز اينكه احساسي

بحث كردم .ظاهر مطلب من اين بود كه دلیل را تضعیف كردم و استدالل قوي و علمي نیاوردم .جز اينكه
يك شبهه به وجود آورم و بگويم ازقضا تمام اين اهداف در زمان شاه هم بوده است .يا بهصورت نقصي
برخورد كنم و بگويم يك هدف از اهداف اقتصاد اسالمي را بیاوريد كه شاه نسبت به آن حساس بود كه آن
را من جلو ببرم ،يك هدف هم من به ذهنم نميرسد و لذا به نظرم ميآيد يكمرتبه براي تمام كارشناساني
كه در زمان شاه خدمتگزاري ميكردند و اآلن هم آمادهاند كه در جمهوري اسالمي كار كنند ،فضا باز
ميشود( .متأسفانه در حدود  4دقیقه سخنراني در اين قسمت ضبط نشده است) پاي جبهه رفتن و انجام
دادن برنامههاي سپاه نیست .بحث اجرا كردن اصولي است كه در زمان هويدا هم بوده پس شما براي اينكه
اين مطلب روشن شود يك مقايسه تطبیقي بكنید و ببینید در قانون اساسي جمهوري اسالمي چه مادهاي
است كه خالف آنهاست (خالف زمان شاه باشد) .بهصورت كلي نباشد ،بلكه بهصورت مصداقي باشد .مثالً
اقامۀ قسط ،كلمۀ قسط كه زمان شاه نبود يا حفظ مصلحت مسلمین ،اين كلمات نبود ،كلمهاي را پیدا كنید
كه تفسیر بردار نباشد و معلوم باشد كه چنار بايد بكنیم ،در جبهه كار روشن است و تفسیر بردار نیست .به
دنبال كارهايي باشد در اقتصاد كه اينها را بايد در جمهوري اسالمي بكنید كه در زمان شاه حكم آن كار
اعدام بود .ما از اين چیزها ميخواهیم ،بايد دنبال اين كارها بگرديم .دنبال كارهايي كه اگر آن را جلوي يكي
از كارشناسان زمان شاه بگذاريم ،فرار كند و بگويید كار من نیست ،ما بايد از اين اهداف براي اقتصاد
اسالمي ،پیدا كنیم و آن هدف باشد .مثل حكايت كوشنسي نشود كه آمده بود به ايران در زمان شاه،
كوشنسي نماينده دائمي طرح ملل متحد در ايران در زمان شاه بود .اين شخص مسئول اجراي برنامههاي
عمراني در ايران ب ود علتش هم اين بود ،چون ايران وابسته به سازمان ملل است ،تحت پوشش
كمیسیونهاي تخصصياش هم درآيد ،ازجمله اين كمیسیونها ،كمیسیون طرح عمران ملل متحد بود
( )UNDطرح عمران ملل متحد يعني براي كشورهايي كه ازنظر اقتصادي بيعرضهاند و كارشناس ،متفكر
و محقق ندارند .خود سازمان ملل يك فردي را ميگذارد و ميگويد برنامهي اقتصادي اين كشورها را
درست كند .مثالً بانكهايشان چگونه باشد يا در عرصهي تجارت چهكار كند و ...
نماينده اين طرح در ايران كوشنسي بود ،انقالب كه شد اين فرد از ايران فرار ميكند و چند سال بعد
برميگردد ،چون ايران عضو سازمان ملل بود و حق عضويت ميداد براي اينكه اين سرويسها را دريافت
كند ،دوباره دفتر طرح عمران ملل باز شد و اين آقا برگشت .مسئول مربوطه به او گفت شما در زمان شاه
برنامهريزي ميكرديد ،آن زمان تمام شد ،حاال بايد در چهارچوب نظام جمهوري اسالمي برنامهريزي كنید،
اين آقا گفت باشد حتماً در چهارچوب نظام جمهوري اسالمي برنامهريزي ميكنیم .شروع به كار كرد و

خوشبختانه عدهاي با حضور وي مخالفت كردند و گفتند مگر ما خودمان نميتوانیم برنامهريزي كنیم و
آنقدر به او فشار آمده بود كه تابع ايران شد.
بحث در اين است كه اين نحوه برخورد با قانون اساسي كه اصول قانون اساسي را محور كنیم ،من اشكالي
كه اين نوع برخورد را ايراد بگیريم ،ندارم جز اينكه نقصي وارد شوم و بگويم با زمان شاه مقايسه كنید و
بگويید كداميك از مادهي آن منسوب به اسالم است كه در زمان شاه نبود و ديگر اينكه بیشتر كساني كه
ديده شده خیلي داوطلب اين نحو برخوردند كساني هستند كه به بعد قانون اساسي بیشتر جمهوري اسالمي
توجه دارند ... ،هیچكدام از اين دو دلیل نميتواند اين نحوه برخورد را بشكند و فقط بر اساس تجربیاتي كه
دارم ،احساس خطر ميكنم چون من چند تا از اين كارشناساني را كه ضربههاي بزرگي زدهاند ،ديدهام .يك
مقدار ترسیدهام ،ممكن است اصالً همین راه باشد ،من اشتباه ميكنم ،اما به خاطر اين دو احتمال ميخواهم
كه شما بیشتر راجع به مطالب فكر كنید كه ميشود اصول را از قانون اساسي گرفت و اسالم را كنار
گذاشت و يك برنامهريزي تخصصي كرد؟
(متأسفانه سؤالي پرسیده شده است كه مفهوم نبوده است ،اما جواب استاد)
شما ميفرمايید كه اين واژهها زمان شاه بوده است اما به آن پايبند نبودهاند ،بحث من اين است كه شايد
واقعیتش اينطور نیست .يعني شايد واقعاٌ ميرفتند به سمت اينكه بهجايي برسند كه به همه خانه بدهند .به
امید روزي كه هر ايراني يك پیكان داشته باشد ،شعار هويدا بود .اين را بدون تعارف ميخواستند اجرا كنند
و به سمت اين هدف بروند .ميخواستند براي حفظ دستگاه سیاسي به رفاه اقتصادي برسند ،اما از اينكه
استقالل و وابستگي چه منظور داشتند؟ يعني اينكه همه مسكن داشته باشند واقعاٌ ميخواستند به آن برسند،
تحصیل مجاني اجباري تا كالس دوازدهم وجود داشت ،شاه بدش نميآمد كه همه تا آخر دانشگاه مجاني
درس بخوانند و اينكه همه كارگران مالك ابزار تولید باشند ،چه اشكالي داشت ،خود تكنولوژي به سمتي
ميرود كه همه كارگران اگر بخواهند مالك ابزار تولید شدند ابزار تولیدي خواهند داشت كه حق كارگر
است ،اما تكنولوژي پیچیده تعلق ابزار پیچیده را به سرمايهداران بزرگ اختصاص ميدهد .بنابراين كارگر
دلش خوش است كه يك ماشین تراش دارد ،ماشین تولید ماشین تراش و دستگاه تعمیر آن دست آن
سرمايهدار بزرگ است ،به اين ميشود اطالق آزادي كارگران را داد؟ نميشود.
استقالل اقتصادي چه؟ هنوز هم ما قادر به تعريف اين واژه نیستیم .در اين مقطع از زمان كلمهي استقالل
اقتصادي را با چه محتوايي پر كنیم و آن را منسوب به خدا كنیم .چون بايد بهحسب مقتضیات فرمان حمل
كنیم ،مقتضیات فرماني ما در قرن بیستم چه الگوي را براي آنكه آن را منسوب به خدا كنیم ،به ما ميدهد؟

درحاليكه ما ميبینیم الگوي اقتصادي جامعهي ما كمكم دارد به همان الگوي قبالً بود ،میل پیدا ميكند،
يعني اگر ما خیلي زحمت بكشیم دوباره همان كارخانههاي مونتاژ و مصرفي زمان شاه را راه مياندازيم ،ما
اآلن مفهوم استقالل اقتصاديمان اينگونه شده است ،واقعاٌ درک استقالل اقتصادي چیست؟ اين نیاز به كار
دانشگاهي دارد كه استقالل اقتصادي را چنان تبیین كنیم كه پاي آن بتوانیم بايستیم و آن را متعلق به ادبیاتي
به نام اسالم بكنیم.
(متأسفانه سؤال مطرح شده است كه مفهوم نبوده است اما جواب استاد)
بحث ابزاري نكتهي خوبي است كه در قسمت سوم به آن اشاره ميكنم.
(متأسفانه سؤال مطرح شده كه مفهوم نبوده است .اما جواب استاد)
شما ميخواهید بیان كنید كیفیت ابزار تحقق اهداف منتقل ميكنیم.
(در اين قسمت :بخشي از سخنراني مفهوم نبوده است).
هیچ اشكالي روي مجلس خبرگان قانون اساسي نیست ،براي اينكه حضرت امام (ره) هم قانون اساسي را
مالحظه كردند و در هیچ بعدي مغايرتي با موازين اسالمي نديدند ،اگر مغايرتي ميديدند بدون هیچ تعارفي
مخالفت ميكردند .بحث روي كن مطلب نیست ،بحث روي اهداف است ،شما ميفرمايید ما بايد كوشش
كنیم كه اين اهداف را بهخوبي پیاده كنیم و كسي كه ميخواهد اين اهداف را پیاده كند ،فرد دلسوزي باشد،
يعني ميفرمايید روي ابزار و كیفیت ابزار تحقق اهداف فكر كنیم.
(متأسفانه سؤالي مطرح شده كه قابل پیادهسازي نیست ،اما جواب استاد)
شما هم دوباره داريد روي كیفیت ابزار داريد روي كیفیت ابزار فكر ميكنید ،يعني ابزار باشد ،يعني بعد
دلسوزي مجريان اهداف نميتواند براي ما مالک باشد .يك سازمان تحقیقاتي بود كه به ما گفته بودند كه
يك كمكي به ما بكنید ،بعد به آنها گفتیم كه ما هدفمان اين است و ميخواهیم اين دستگاه را اينگونه
حركت دهیم .آنكساني كه آنجا را زير نظر داشتند گفتند كه حرف شما در اينجا قابلاجرا نیست .اينجا يك
ماشیني است كه براي جادههاي آسفالتي آن را ساختهاند ،شما ميخواهید اين ماشین را توي آب بیندازيد،
اگر ميخواهید اينجا كاركنید بايد با موازين اينجا كار كنید ،بحث شما اين است كه اين دستگاه براي اين
كار درست شده است كه بعداً بايد روي آن بحث كنیم .بحثي كه در رابطه با كیفیت ابزار فرموديد به درس
نظامها برميگردد خیلي از مباحثي كه اينجا ارائه ميدهیم ،ريشهي تحلیلي آن در آنجاست يعني ميشود
ابزاري را در اين جهت تعبیه شده در جهت ديگر استفاده كرد؟ به چه نحو بايد تغییر انجام شود؟
«سؤالي پرسیده شده كه مفهوم نبوده اما جواب استاد»

ميفرمايند :اصولي كه در قانون اساسي است ممكن است كامل نباشد و بتوانیم اصول را زياد كنیم ،در اين
شكي نیست ،شما اگر ازنظر عقلي بتوانید به موازين خاص ديگري برسید و حتي عدم مغايرتش را با اسالم،
ثابت كنید ،ميتوانید اين اهداف را اضافه كنید ،اما بحث ما اين است كه كساني كه صرفاً اصول را قانون
اساسي ميگیرند و ميگويند الگويي مينويسیم كه اسالمي است چون بر اساس اصول اقتصادي قانون
اساسي استوار است .در اين ما ترديد داريم دو دلیل عمده هم آورديم:
 -1هیچ اصل اقتصادي نیست كه با زمان شاه اختالف داشته باشد و اعتقاد به آن در زمان شاه حكم اعدام
داشته باشد.
 -2اين افراد نوعاً كساني هستند كه به بعد اسالمي قانون اساسي كاري ندارند كه اين را ميشود كنار
گذاشت.
در دلیل اول بحث شد كه اهداف جمهوري اسالمي با اهداف زمان شاه اشتراک لفظي دارند ،بعد گفتیم كه
محتوي آن چیست و ديديم با همان مشكلي مواجه شديم كه اول با آن مواجه بوديم در تفسیر قسط ،عدالت
اجتماعي و حفظ مصلحت مسلمین و  ....يك نكته ديگر مطرح كردند و گفتند با اينكه اهداف واحد است.
اما ابزار تحقق آن فرق ميكند ،آن موقع از هر راهي ولي اآلن بايد از راه خاصي به اهداف برسیم .بحث
كرديم كه معلوم نیست از چه راهي برويم ولي نوعاً بحثمان اين است كه شما هم اشكال را روي كیفیت
ابزار الزم جهت تحقق اهداف متمركز ميكنید ،كه اين بحث بعدي من است .راجع به اين فكر كنید كه ابزار
تحقق اهداف و كیفیت آن چیست؟ آيا بین مسلمان و كافر يكسان است؟ يكسان نیست و اين يك بحث
حساس و وسیعي است .ما آن را مطرح ميكنیم و گسترشش با شماست .در اين بحث شما بايد نسبت به
كل اقتصاد داشته باشید ،خیليها فرقي كه بین اقتصاد و اقتصاد اسالمي قائلاند ،فرق بین الگو و معماري
ميدانند ،كسي كه معماري بلد است ،هم كاباره ميتواند بسازد و هم مسجد .ميگويند :اقتصاد يك فن است
همانند معماري ،يعني كامالً بهصورت رياضي فكر ميكنند .اگر بخواهیم اين مطلب را با مثال معماري براي
شما عرض كنم .اينطور ميشود كه در اسالم يك فضا ميخواهد كه مهندسین موجود ميگويند ،بههیچوجه
اين فضا نميتواند بنا شود و خواهد ريخت .دستگاه كینز و دستگاه ماركس جواب براي اين دستگاه ندارد.
من اينطور احساس ميكنم .مثالً معمار ميگويد اين نحو سقف درست كردن ،ميريزد ،بعضيها تحت تأثیر
معمار ميگويند ،بعضيها اصرار ميكنند ،كارشناسان مقاومت ميكنند .واقعش اينجاست كه بحث علم
مطرح ميشود .ما تا حاال  3نكته را مقابل هم قرار داديم .فقاهت و تخصصي ،وحي و عقل ،احكام و علم

كه اينها در مقابل هم قرار ميگیرند و كیفیت ابزار در رابطه با مسئله علم است كه بايد ببینیم لوازم بحث
آن چیست؟
والسالم علیكم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه چهارم
یکی از نتایج این بود که عدهای از قانون اساسی پیروی میکنند که به نظر میآید که مهمترین بحثی است
که در اقتصاد اسالمی مطرح است .اقتصاد اسالمی که از قانون اساسی گرفته شده است که راجع به این
مسئله مقداری بحث شد.
[متأسفانه بخشی از سخنرانی قابلفهم نبوده است] بحث آمده روی کیفیت ابزار برای رسیدن به اهداف،
کسی که اطالعات کافی از اقتصاد اسالمی نداشته باشد و یا اصالً وابستگی به اسالم هم نداشته باشد ،میآید
راحت روی اصول اقتصادی قانون اساسی بحث میکند زیرا که اینها مدون شدهاند .بر اساس همان
فرمولهای اقتصادی ،برنامهریزی میکند ،الگو طراحی میکند .اما در عمل مشکالتی هم به وجود میآید.
درست است که اینها به قانون اساسی متوسل میشوند اما یک شورای نگهبان هم هست .یک دستگاه
کارشناسی صرف ،فرض کنید غیرمسلمان ،یا کسی که با اسالم آشنایی ندارد یا ایرانی که مسلمان نیست،
برنامه میدهد ،شورای نگهبان جلو میآید :میگوید خیر .ممکن است آنها استدالل کنند که خطوط اصلی
ما ،قانون اساسی است ،شما اشکال را به قانون اساسی بگیرید ،اینها میگویند خیر ،این نحو حرکت را ما
نمیپسندیم .بنابراین احتمال میدهیم یک تعارض و برخورد میان کارشناسان اسالمی یعنی شورای نگهبان و
کارشناسان اقتصادی [غربی] بینجامد .گاه میشنوید کارشناسان دستگاههای مختلف بیان میکنند که ما ناامید
شدیم زیرا برنامهریزی میکنیم ولی با آن مخالفت میشود .بنابراین نمیتوانیم برنامهریزی بلندمدت انجام
دهیم .کوتاهمدت هم اشکال به وجود میآورند .اصالً ما رها میکنیم .این مملکت را اداره کنند .اینها را چه
به برنامهریزی .اینها (کارشناسان) در حوزهی خودشان راست میگویند .برنامهریزی یک حسابوکتابی،
ضرب و تقسیم و چارچوب و اصولی دارد.
اشکال به خودمان هم است .وسط کار میآییم اشکال میگیریم ،برنامه ساالنه آوردند رشد ،اشکال میگیرند؛
نمیگویند کجای ضرب و تقسیم غلط است .نمیفهمند ،تفاوت و تعهد بین جامعه کارشناسان و جامعه
اسالم شناسان وجود دارد .ریشه این تفاوت و تعارض میان اینها به این است که یکی به ثمرات اسالم در
قانون اساسی توجه دارد و کسی دیگر به کیفیت حرکت توجه میکند .کارشناس مسکن را برای همه
میخواهد .میخواهد ببیند ،چند سال ،چه مقدار و  ...برنامهریزی کند .میخواهد بهینه سازی در برنامه انجام
دهد .کسی دیگر میگوید ،من در کل این نحوی حرکت را نمیخواهم .اینگونه هم که نمیتوانیم جلو
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رویم تا این تقابل وجود داشته باشد حرکت نمیتوان کرد .آن کسانی که خودشان اشکال میگیرند .می-
گویند اینگونه نباشد .نمیگویند چگونه باشد .گاهی وقتها خیلی از کارشناسان حزب الهی و متعهد هم
که

فقه

نخواندهاند.

به

اسالم

هم

آگاهی

کافی

ندارند،

میگویند :ما درست میگوییم .کارشناسان دانشگاهی هم از اسالم اطالع زیادی ندارند؛ به اینها هم
اطالعات ،آگاهی ،برنامه ندهید .کمکم اینها هم دلسرد میشوند .اصالً بحث این نیست که یک تفاوت
ماهوی میان برنامهریزی شرق و غرب وجود دارد .خود شما ،وقتی مسئول و کارشناس شوید چشم بر روی
این مسئله نمیتوانید ببندید که  :مثالً قانون اساسی گفته ،مسکن برای همه ،نمیتوانید چشم ببندید که
جوانان بیکارند .کار میخواهند .چگونه میخواهید حرکت کنید ،باید سرمایهگذاری نمایید .شبکه بانکیتان
باید بتواند تأمین مالی نماید .برای اینکه تأمین مالی شبکه بانکی را تأمین نمایید .باید پولی بچرخد .برای
اینکه پول بچرخد .باید مؤسسات مالی وجود داشته باشد که الزمه این کار ،بحثهای ربوی است که خود
شما میدانید ،مگر میشود! شما کمی روی بحث اعتبارات مالی فکر کنید ،مگر میشود ،سرمایهگذاری خود،
بدون آنکه به لوازمات آن توجه نکرد .لوازمش هم همین چیزهایی است که شما میدانید .مگر میشود
مملکت را اداره کرد بدون آنکه برنامهریزی  15ساله داشته باشیم .همه این بحثها را شما جمعبندی
میکنید .میدهید مجلس ،در مجلس رد میشود .توسط چه کسانی رد میشود ،توسط کسانی که اقتصاد بلد
نیستند .بر میگردانند میگویند این اسالم نیست .بحث من این نیست که بگوییم چه کسانی راست
میگویند .بحث علمی میشود .بحث دانشگاهی این است که این احتمال وجود دارد کسانی که صرفاً از
قانون اساسی شروع میکنند ،بحثهایشان به شوران نگهبان برخورد میکند .اگر شورای نگهبان نداشتیم،
کار راحت بوده خیلیها میگویند که خود فقه بزرگترین مانع برای حرکت هست .دانشگاهیها میگویند
که این با آنیکی مغایرت دارد .در مملکتی که مجلس دارد و شورای نگهبان دارد ،یک تعارض به وجود
میآید .نحوه حرکت ،تعارض به وجود میآورد .که حاال ما باید دنبال راهحل آن باشیم .خیلی از کارشناسان
سازمان مدیریت میگویند اصالً اساس کار در این مملکت مشخص نیست ،نمیتوان کار کرد .تا کی میشود
جامعه متخصصین را در یک حالت بالتکلیفی قرار داشته باشند .البته خیلی از متخصصین در سازمانها
میخواهند این خأل تئوریکی را از طریق تغییرات سیاسی حل کنند .اما اگر دانشگاهها بخواهند این حالت را
به خود بگیرند .وای به حال مملکت است .دانشگاه اگر بخواهد سیاسی شود ،به جای آنکه فکر کند،
آنوقت دیگر امیدی به هیچ حرکتی نیست .درست است آنها میخواهند مشکل را از طریق سیاسی حل
کنند .لذا میگویند این آقا برود ،آن آقا در امر تصمیمگیری بیاید ،خوب است .همه مسائل  xو یا  yمی-
2

شود .کموبیش هم میبینیم کش و مکشهایی که در جامعه میبینیم ریشه دارد .همه میگویند ما میخواهیم
خدمت به اسالم کنیم .خدمت به مملکت انجام دهیم .اما آن آقا میگوید :آن را متوقف کنیم ،آن آقا می-
گوید :آن را ادامه دهیم .اما در دانشگاه محل فکر است ،شما هنوز وارد جامعه نشدید .وقتی وارد جامعه
شدید کار باید پیش رود ،حاال این گروه قویتر است ،حرف این گروه پیش میرود .اما متخصص
دانشگاهی باید ببیند ،ریشهاش چیست .اگر این است ،راهحلش چیست .بحث این قسمت هم میبندیم.
وقتی در مطالعات اقتصاد اسالمی ،بررسی میکنیم .یک برخورد دیگر هم میبینیم ،میگویند اقتصاد اسالمی
اینها نیست .اقتصاد اسالمی یعنی اینکه بیاییم آنچه بهعنوان علم اقتصاد ،مجموعه نظریههای علم اقتصادی
را مطالعه کنیم .آنچه عقالً میپسندیم .تأیید میکنیم .آنچه مخالفت با اسالم دارد را حذف میکنیم .یا
تغییرش میدهیم .و اصالحش میکنیم .علم اقتصاد اسالمی یعنی اینکه آنچه بهعنوان علم اقتصاد در دنیا
مطرح است را بیابیم مطالعهاش نماییم .آنچه عقالً میپسندیم و یا مخالف با شرع ندارد را مینویسیم و آنچه
مخالف است را اگر نتوانستیم تغییر دهیم ،حذف میکنیم .البته برای آنکه این تعریف را دوقبضه به اسالم
وابسته نمایند ،آیات و احادیثی پیدا میکنند که مؤید نظریات است .آنها را میآورند ،میگویند ببینید در
شرع هم تأیید شده است .بنابراین احکام اسالمی و موازین شرعی میشوند ابزارهای قوی در جهت تأیید و
تثبیت این ادبیات و عنوان کردن اینکه این اقتصاد اسالمی است.
یک عده بسیاری از محققین ،محور اصلی بحثهایشان این است که میگویند یک مجموعه اطالعات به نام
علم اقتصاد است که این مانند فیزیک یا شیمی هست .ما که ریاضیات اسالمی نداریم .ما ریاضیات داریم.
اقتصاد هم علم است .اسالمی و غیر اسالمی نداریم .یعنی آن گروهی که معتقد به

positive

 economicهستند ،میگویند positive economy :بار ارزشی ندارد .بحث هستها مطرح است نه
«بایدها»« .باید» میتواند اسالمی یا غیر اسالمیباشد.اما «هستها» اسالمی ،یا غیر اسالمی ندارد .قیمت باال
برود تقاضا کم میشود ،عرضه زیاد میشود ،.قیمت پایین میآید ،نرخ بهره باال رود حتماً نرخ
سرمایهگذاریها تغییر میکند .حاال اگر نرخ بهره را نمیپسندید ،ما حذفش میکنیم .ولی اگر وجود داشته
باشد این اتفاق میافتد ،قضیه شرطیه است .اگر اینطور شود ،آنطور میشود .حاال اگر میخواهید ،این باید
نباشد حذفش میکنیم ،ولی اگر بود ،داللتش آن میشود .مثالً آب در  100درجه میجوشد چه کنار حرم
حضرت معصومه(س) باشد و چه وسط دریا باشد.
اشکالی که به این نظریه وارد میشود این است که مقدمتاً این علم را از کجا گرفتهاید .چرا علم اقتصاد
غرب را ) (policy economyرا گرفتهاید ،چرا علم اقتصاد شرق را نگرفتید علم .مخصوصاً خود
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ال بحثهای اجتماعی و علمی را شرقیها مطرح میکنند .هر
شرقیها ،همیشه میگویند علمی ما هستیم .اص ً
چیز را اینها علمی میگویند .یاد دارم «کالوفسکی» یکی از اقتصاددانهای معروف اروپای شرقی بود که به
انگلستان رفت و یکی از اقتصاددانان معروف بینالمللی است که خیلی از شوروی برگشته است .یکی از
دالیلی که به اقتصاددانان شرقی حمله میکرد ،همین کلمه علمی بودن ) (scientificاست .او میگفت:
خود scientificها آنقدر نمیگویند ما علمی هستیم که اینها (شرقیها) میگویند ما علمی هستیم .یک
فیزیکدانی یا شیمیدان مرتب نمیگوید نظریههای من علمی است .آنقدری که مارکس میگوید نظریههای
من ،علمی است .پس در مسئله علمی بودن ،خیلی حساس هستند .او هرجا که بحثی داشت رأس بحثش را
روی همین موضوع قرار میداد .کسی که مرتباً میگوید ،بحث من علمی است بدانید که کاسهای زیر
نیمکاسه است .حتماً علمی نیست ،اول میخواهد بگوید من علمی هستیم .البته این بحثی است که به
خودشان مربوط است که ما فعالً کاری به آن نداریم.
سؤالی که مطرح است این است که چرا علم اقتصاد ،اقتصاد غرب است .اقتصاد شرق ،قسمتی از دنیا را دارد
اداره میکند ،فکر میکنید حسابوکتاب ندارد .اگر پاسخ دهند که علم اقتصاد شرق ،علمی نیست ،دلیل
نمیآورند .پاسخ روشنی برای آن نمیآورند .مگر از زاویهای اقتصاد ساموئلسون رسم کرده یا کینز بررسی
کرده نگاه کنید .اما به نظر نمیآید کسانی که معتقد به علمی بودن اقتصاد هستند غیرعلمی بودن اقتصاد
شرق را توانسته باشند رد کنند .بنده عالقهمند شدم به این کلمه  positive economyکه یک روندی
در اقتصاد سرمایهداری دارد .بحثی است که  16 15سال مطرح شده است .اولین بار «ویکسی» نوشت و
بعد بحث کرد که اقتصاد دو قسمت  positiveو  normativeدارد .بحث ما روی  positiveاست.
 normativeروی سیاستها و نظام ارزشی بحث میکند .میخواستند با مبنا قرار دادن positive
 economicاقتصاد او را در خود حل کنند :زیربنای فکر مارکس هم همان تئوریهایی است که ما
میگوییم .همان بایدهای خاص است که باب کرد بر مجموعه فرمولهایی که ما میگوییم .و این استدالل
خوب جا میافتد .برخیها میگویند در شوروی عرضه و تقاضا نیست .نمیتوان قیمت را تعیین کرد.
سرمایهگذاری کردن مؤثر در تولید هست .این  positive economyاست .حاال در کدام بخش سرمایه-
گذاری کن و در کدام بخش سرمایهگذاری نکن ،برمیگردد به نظام ارزشیتان .صنایع سنگین اولویت است
یا صنایع سبک ،میخواهی مالکیت دست دولت باشد یا مردم ،که اینها برمیگردد به نظام ارزشی .اما اگر
سرمایهگذاری کردی ،آثارش را میبینی که به این  positive economyمیگویند .دانشگاهها خیلی در
این زمینه دارند کار میکنند .روشی که دانشگاههای غرب دارند در برخی از رشتهها میروند ،میخواهند
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حرفهای مارکس را ایزوله کنند که مطابق با حرفهای والراس دربیاید .و هر دو را در یک چهارچوب
قرار دهند .و بعد همانطور که حرفهای والراس را میبردند زمینه حرف کینز میکنند و کینز و والراس را
میبردند در یک قالب ،مارکس و کینز هم میبردند در یک قالب ،بُعد ارزشی مارکس را از آن جدا میکنند،
میگویند حرفهایش با حرفهای کینز فرقی ندارد .بنابراین با جارو کردن حرفهای ارزشی مارکس،
میگویند حرفهای ما  positive economyاست .یک اقتصاددان هندی بود که در انگلستان
تحصیلکرده بود ،خیلی باهوش بود ،بعد برمیگردد و به کارهای اجرایی میپردازد ،سپس دوباره به کارهای
دانشگاهی برمیگردد.یک کتابی دارد به نام «مبانی ریاضی مارکسیسم» که اآلن جزو کتابهای استاندارد
است .در کتاب مبانی ریاضی مارکسیسم ،دقیقاٌ در تمام فرمولها ،زیر مبنای فکری مارکسیسم را جدا کرده و
بیان نموده که این فرمولها با فرمولهای والراس ،با فرمولهای کنز فرقی ندارد .و همان فرمولها هست.
اقتصاد یکی است .چنین حرکتهایی زیاد است« .اوساالندا» بهعنوان یک اقتصاددان شرق ،در این مورد
کارهایی کرده است که اقتصاد غرب بهشدت از این مسئله استقبال کرده است .اآلن میبینیم دانشگاههای
غرب ،از کتابهای ایشان بهعنوان مأخذ درسی استفاده میکنند .ارجاع میدهند .بااینکه ایشان اقتصاددان
چپ است اما کارهایی به نفع آنها کرده است .غربیها رفتهاند ،گزینش کردهاند ،اقتصاددانان را ببینند که
کدام اقتصاددان چپ هستند که برخی از کارهای آنها بهگونهای است که بتواند بگویند مبانی سوسیالیسم،
همان فرمولهای غرب است« .پُسالکانتا» یکی از آنها بود اما او مثل هندی یا شوروی یا چینی نیست،
اگرچه پسالکانتی یک نظام نویی را ایجاد کرده ،خیلی از کارهای او نو است .اما آنها همانها را گزینش
کردهاند .رفتند شوروی« ،پسکالکاربین» را هم همینطور انجام دادند« .فربایرس» اقتصاددان ریاضی،
اقتصاددانی که اقتصاد را از باب ریاضیات بررسی کرده است و مدتها مسئول مؤسسه اقتصاد ریاضی
شوروی بود ،کارهای او هم همینطور ،آن قسمت از کارهای او را ترجمه کردهاند که دانشجو اگر اولش را
نفهمد بعد میبیند که همان فرمولهای ساموئلسون در آن وجود دارد .کامالً شبیه هم است و . ...
خیلی از اقتصاددانان غرب به این سمت حرکت میکنند که واقعاً نشان دهند که اقتصاد شرق و غرب یکی
است .اگر مبنای ارزشیشان را کنار بگذاریم یکی است .یک علم اقتصاد وجود دارد و آن علم اقتصادی
است که غرب را فراگرفته است .بنابراین اقتصاد اسالمی نداریم .سعی میکنیم مفاهیم اسالمی را بار بر آن
نماییم .آن را از بُعد اسالمی کامل کنیم .سعی کنیم اقتصاد اسالمی را کامل کنیم ،بنابراین وقتی شما مواجهه
شدید با این نویسندگان ،سؤال میکنید شما در اقتصاد اسالمی دارید روی چهکار میکنید؛ مثالً میگویند:
دارم راجع به همینها میگوییم .میگویند بروید روی این مورد کار کنید ،بُعد اسالمی آنچه میشود.
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بهعنوانمثال تابع مصرف و یا تابع تعادل عمومی مصرف که هیچکس روی آن صحبت میکند ،این
 Budget lineبا این منحنیهای  utilityکه با هم مماس میشوند ،نقطه مماس میشود ،حداکثرutility
را میدهد ،در مباحث خرد ،تعیین ماکسیمم از کارهای هیکس است ،مثالً یک یا دو تا نقطه ماکسیمم ایجاد
میشود .رفتار مصرفکننده مشخص میشود .میگویند :این دیگر اسالمی یا غیر اسالمی ندارد .حاال شما
رفتار مصرفکننده مؤمن را نگاه کنید این میشود اقتصاد اسالمی ،بعد میآیند فکر میکنند میگویند مؤمن
بخواهد مطلوبیت خود را ماکسیمم نماید ،با توجه به این  ،budget lineآخرت را هم نگاه میکند.
مصرفکنندگان آمریکایی و انگلیسی این دنیا را نگاه میکنند ،مصرفکنندگان مسلمان آن دنیا را هم نگاه
میکنند .بنابراین یک پاداش ،سود ] [rewardهم آن دنیا به آنها داده میشود .جمع این دنیا و آن دنیا را
باید ماکسیمم کرد .بنابراین این  functionکه ماکسیمایز میشود کمی پیچیدهتر میشود .در بین مسلمانان
نسبت به غیرمسلمانان بُعد کمی کردن و اُپتیمایز کردن ،پیچیدهتر میشود .و بعد نگاه به سمت فرموله کردن
آن دنیا میرود .مقاالت در این زمینه ،ابتدا با یک آیه یا یک حدیث شروع میشود و بعد در صفحه دوم،
سوم فرمولهای ریاضی و منحنیها وارد میشود .مثالً تعادل عمومی ) (general equilibriumرا که
میخواهند مالحظه کنند .مدل  ISLMکه همدیگر را قطع میکنند ،اسالمی بودنش آن است که نرخ بهره
حذف میشود .چیز دیگری جای آن قرار داده میشود Tax .هم تبدیل به زکات میشود .مثالً در بحث
اعتبارات ،نظام بانکی را میگیرند یک مقدار زیادی من به شما مقاله دادهام...
نویسندگان پاکستانی این کارها را میکنند یا بحثهایی که در جدّه هست ،بچهها آنجا رفتهاند ،یا
کتابهایشان را گرفتهاند ،عمدتاً بحثها در مرکز اقتصاد اسالمی جدّه ،از این نوع تحقیقات است .گاه
مالحظه میشود ،خیلی راحت میتوانند از متخصصین غیر اسالمی ،بهعنوان مشاوره استفاده نمایند« .اَرو»
یک تئوری تعادل عمومی دارد که به خاطر همین هم جایزه نوبل گرفت .یک عدهای بودند که میخواستند
آن را اسالمی کنند .میخواستند ببینند که تعادل عمومی اَرو در دستگاه اسالمی چه خواهد شد .درک خود
بحث اَرو مشکل است .بحثهای ریاضی است .آنها خیلی راحت در مجمع اسالمی جده یک اقتصاددان
ابتدا دعوت میکنند ،که خوب درس دهد ،تبیین کند ،ببینند که آنچه است .سپس اینها فوری اسالمیاش
مینمایند .نمیخواهم مطلب را سبک کنم و منظور من هم این نیست .تحقیقاتی که در دفتر حوزه و دانشگاه
هم می شد ،تا حدودی در این فضا بود .یعنی اقتصاددان دانشگاهی را از تهران به قم بردند ،طالب هم
نشستند ،طالب که نمیدانستند این تئوریها چه است .اول اقتصاددانان دانشگاهی خوب بیان کردند .طالب
فهمیدند سپس آنها (طالب) گفتند :این قسمتش اسالمی نیست .و این قسمتش را میشود اینگونه اسالمی
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کرد .البته جو فرق میکند ،جوی که در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه هست با جوی که در جای دیگر
است ،فرق میکند .آن هم به خاطر محیط اسالمی است که وجود دارد ،فضای انقالبی که هست ،فضای
انقالبی دارد که با محیطی که آرام است فرق میکند .کشورهایی که در زمینه اقتصاد اسالمی کار میکنند غیر
از فضای ایران است .یکی از آن افراد بیان میکرد که حضرت امام (ره) کاری کردند که مسلمین نتوانند
دورهم بنشینند ،حرفهای بیخود بزنند .تا مسلمین بنشینند دورهم ،حرفهای پراکنده بزنند ،حضرت امام،
مسلمین را در مقابل کفار قرار داده است .کفار هم که بیکار ننشستهاند ،حمله میکنند تا ما بخواهیم بجنبیم،
حرفهای بی خود بزنیم کفار به ما حمله کردند .مجبوریم بلند شویم .بله اگر اینجا هم مثل پاکستان بود،
یک آرامش بر فضای دانشگاه بود ،کموبیش ،میتوانستیم در این فرمولها غرق شویم .ولی اآلن نمیتوانیم
حل شویم .همینکه دانشگاه بخواهد که کمی تفاوت دهد ،یکمرتبه میبینیم که جامعه تکان میخورد.
سیاست جامعه ما ،رفته رودررو دنیا ،به ما مجال نمیدهد که بنشینیم فکر کنیم .فکر ما ممکن است برود به
یک سمتی ،اما جامعه میگوید برگردد .هزاری ما خود را به آن راه بزنیم ،جامعه ما را تکان میدهد ،می-
گوید ،برگرد .خوابید ،چهکار دارید میکنید .هزاری گفتیم بانکها اسالمی ،شادی و سرور کردیم ،میبینیم
که وزیر مربوطه بازهم میگوید ،درست است .اما ما بازهم قبول نداریم .جشن میگیرند بانکها اسالمی
شد 2 ،ماه بعد ،میگویند بانکها موردقبول جامعه نیست .این چه بانکی است .بانک اینگونه میشود!
جامعه انقالبی ما ،بانک دیگر میخواهد .جامعهای که ازخودگذشتگی نشان میدهد ،جامعهای که از جان و
مال خود میگذرد بانک دیگری میخواهد .اگر جامعه ما انقالبی نبود ،میگوییم بانک هم است دیگر ،هر
وقت خواست بهره بگیرد و ندهد .عیبی ندارد ،بهره بگیرد .مردم گوش میدهند اگر خدمت به اسالم و مردم
است ،مردم میدهند .شش برابر این نرخ بهره هم میدهند .مردمی که دارند جانشان را میدهند ،مالش را هم
میدهد .اما همه میدانیم که هم من و هم شما و دانشگاهیان ،همه مضطرب هستند .به خاطر همین نمی-
خواستم ،مثال دفتر تحقیقات حوزه و دانشگاه را بزنم .جو فرق میکند .جو اثر میگذارد .چنانچه پس از
مدتی ،میگوییم جامعه نپسندید ،دانشگاه میگوید چه شد ،حوزه میگوید چه شد ،اساتید میگویند چه شد،
گفتند خوب ،تا همینجا جمعبندی کنید تا فاز و مرحله بعدی ،هیچکس انتظار ندارد ،که در طی  2سال،
همهچیز اسالمی شود .آن هم دانشگاهیها و آن هم فکری که  200سال غیر اسالمی بوده است ،حاال بیاید
 2ساله اسالمی شود .پس اصالً ما نفهمیدیم که اسالمی شدن یعنی چه؟ اینطوری که اسالمی نمیشود که،
همینکه جامعه استقالل پیدا کرد ،این هم خیر است.
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این نحوی برخورد ،که کم هم نیست ،توجه ندارد به اینکه اگر روابط مصرفکننده را بنویسد رفتار
مصرفکننده در یک محدوده خاصی ،خالصه شده است .و عمالً در یک مدلی است که همه اجزای آن با
هم هماهنگ هستند ،طراحی شده است .و ما چطور میتوانیم در این مدلی که تمام حرکتها ،تمام وجود،
هستیها ،پیچوخمها توسط آن فکر حاکم بر آن نظام طراحی شده است .بیاییم آن مصرفکننده را جدا
نماییم و مصرفکننده مؤمن را جای آن بگذاریم .ما درواقع این فرد مصرفکننده مؤمن را در یک سرازیری
انداختهایم که همین فرمولها و همین رفتاری است که بیانشده تحلیل شده ،توسط طراح اصلی دستگاه
اصلی آن نظام اقتصادی است .در اینجا ،شما ممکن است بالفاصله بگویید که نظام اقتصادی برمیگردد به
درس نظامها .این درس با درس نظام در ارتباط است .شما میگویید ،نظام هدف خاصی ندارد .نظامها در
هرلحظه میتوانند جهتگیری خاص خودشان را داشته باشند .هر جزئی از نظام هدفی دارد .تئوری مصرف،
جدا از تئوری کنز در باب پول ،هیچ رابطهای میان اینها نیست .اینجاست تئوری صادرات و واردات،
تئوری سرمایهگذاری ،ما تئوری مصرفکننده هیکس را میگیریم ،تئوری ارتقای نتیجه را برمیداریم ،جدا از
هم میگیریم .اما اگر شما قائل باشید که نه ،اینها یک وحدت دارند .یک وحدت از اینها مالحظه میشود،
د رنهایت مرتبط به هم هستند .اگر مرتبط به هم نباشد متعلق به یک نظام نیستند .بحث مجموعههاست.
بحث من در تئوری نظامها و سیستم از بحث تعلق و منطق ریاضی شروع میشود .تعلق یک عضو به یک
مجموعه چگونه تمام میشود .همینطور است تعلق یک تئوری به یک مجموعه نظامهاست .همانطور که
ما بحث میکنیم درباره تئوری نظامها و سیستمها ،یک هویت مستقل ،یک خصلت جامع ،یک خصلت
قائمی برای نظامها قائل هستیم .بعد به خاطر آنکه اجزاء مرتبط با هم هستند .همینطور یک نظام فکری هم
همینطور است .مگر میتواند مرتبط از هم نباشد ،مگر میشود در نظام فکری گسست از هم وجود داشته
باشد .اگر بله ،آن جزء متصل متعلق له آن نظام نیست .اینها بحثی است که در نظامها باید جواب آن را داد.
اما اینها خسته میشوند از این مباحث نظری ،ثمرهاش اینجاست که وقتی سؤال میکنیم .میتوانی تئوری
مصرفکننده هیکس را برداری ،با تئوری اعتبارات ،در کنار هم بگذاریم .بدانید که آنها متعلق به یک نظام
و یک مجموعه هستند .متعلق به مجموعهای به نام ادبیات اقتصاد سرمایهداری هستند .ممکن است بگویند
ما اصالً نظام سرمایهداری نداریم ]متأسفانه بخشی از سخنرانی ضبط نشده است[ .برخیها اینگونه بحث
می کنند .آنچه از شرق خوب است بگویند ،آنچه از غرب خوب است ،بگویند .آنچه از اسالم خوب است
بگویند .بنابراین این بحثها میتواند مطرح شود .خیلیها مطرح میکنند در اسالم میگویند ،این خوب
نیست ،این برای قدیمهاست .اسالم یک سری رفتار دارد ،آنهایی را که مربوط به قرن  21است را بگیرید،
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بقیه را رها کنید .خیلی روی این مباحث بحث میکنید ،رها کنید ،آنچه از اسالم خوب است را بگیرید،
آنچه از دنیای امروز خوب است را هم بگیرید .درس هم که خواندهاید ،ترکیب کنید ،میشود موج سوم ،در
دنیا راه افتاده ،موج اول دارند ،موج دوم دارند ،ما هم با اسالم مخلوط میکنیم ،یکچیز خوبی به دست
میآید .این بحث اصالً خود نظام را زیر سؤال میبرد .یک وقتهایی که ما راجع به نظام صحبت میکنیم ،یک
عدهای هستند که اصالً خود مفهوم نظام را زیر سؤال میبرند .نظام مفهوم ندارد .این مباحث خیلی حساس
است .هر قسمت آن را دست میزنیم .یک خط فکری به دست میآید .میتوان حرکت کرد ،بحث کرد.
نکته دیگری که در اینجا میتوانم بگویم این است که این نحوه بحث هم ،ممکن است خدانکرده ،خالی از
اشکال هم نباشد .توجه داشته باشید .یعنی آنجا که منتصب به اسالم شود ،یعنی آیات و روایات و
استداللهای فقهی ،گاهی استداللهای ضعیف فقهی هم در این وسط میآید .تمام ابزارهای اسالم
مجموعهای میشود برای توجیه این مجموعه فکری ،مثالً منسوب به ساموئلسون است ،یا منسوب به
مارکس است .اسالم میشود توجیهگر .درنتیجه این به نظر اشکال دارد .در قسمت قبلی که اخذ اصول
اصلی حاکم بر نظام اسالم عقالً یا از قانون اساسی ،آنقدر خطر ندارد ،که این خطر دارد .این رویکرد میبرد
با علم ارتباط برقرار میکند و یا با مجموعهای از علوم در ارتباط هست .بنابراین این روش نسبت به آن
روش از یک پشتوانه علمی دانشگاهی برخوردار است .چنانکه میبینیم تدریس خرد و کالن در دانشگاهها
با مشکلی مواجه نشده است .اما بر طراحی برخی از کارشناسان سازمان برنامهوبودجه اشکال کردهاند.
شورای نگهبان نمیتواند بگوید که آییننامه طرح درسی شورای انقالب فرهنگی اسالمی است ،میرود در
یک پوسته علمی خود را پنهان میکند .اما آنطرف نه ،ظاهر آن خیلی راحت ،تضادش را آشکار مینماید.
معموالً این حرکتهایی که معلوم نیست چگونه است خطرناک است .درصورتیکه حرکتهایی که ظاهر آن
مشخص است مشکلی نیست .به خاطر اینکه این برخورد بهظاهر به نظر میرسد نسبت به آن برخوردها،
خطرناکتر است .اگر انحرافی باشد که من نمیدانم ،بر شماهاست که پیدا کنید .من فقط دارم تصویر رسم
میکنم .این قسمت دارند اینگونه عمل میکند .آن قسمت دارند آنگونه عمل میکنند .لکن این جغرافیای
اقتصاد اسالمی است نه اقتصاد اسالمی .جغرافیا میگویم ،میگویم اگر انحرافی داشته باشد خطر آن خیلی
بیشتر است .زیرا از یک پشتوانه علمی خیلی قوی برخوردار است .مرتباً استدالل میشود ،چرا نمیشود
بهراحتی به آن اشکال کرد؟ زیرا در هر امری اشکالی کنی ،دستور آن قبالً صادر شده است و دارند کار می-
کنند .میگویید نظر شما راجع به مهدکودک چیست؟ برای شما سه تا کتاب ضخیم میآورد.
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«برنامه اداره مهدکودکها بر اساس نظام مارکسیستی ،دقیقاً بحثهایشان را کردهاند ،موازینشان مشخص،
اداره مملکت بر اساس معیار مارکسیستی از پشتوانه قوی برخوردار است .دارند کار میکنند .همینطور
]روی هوا[ شما بگویید این تئوری علمی نیست .ساموئلسون حرف میزند ،دانشگاهها حرف میزنند .خود
ما که از غرب برگشتهایم حرف میزنیم ،پاسخ میدهیم .تردید کنیم در تخصص خودمان ،تردید کردهایم در
خودمان .ما بر اساس ادراکاتمان شناختهایم ،حاال بگوییم ادراکاتمان غلط است .فردی در سخنرانی که برای
رأی استادی به آن بود ،گفته بود «تردید میکنم در ادبیات اقتصاد غرب» نیمهکاره به فرد گفته بودند بفرمایید
بروید .به او گفته بودند تو میخواهی استاد ادبیات اقتصاد بشوی که خودت به آن تردید داری .پس درواقع
چهکار میخواهی بکنی در این دانشگاه .یک مقدار با تردید حرکت کنیم .اما جامعه دانشگاهیان ،خودمان نیز
مدافع ادبیات غرب هستیم.
یکی دیگر از ثمرات این روش ،این است که اگر یک اختالفی پیش آید بین آنچه این علم اقتصاد میگوید،
یعنی آنچه نظریههای اقتصادی میگویند با آنچه فقیه میگوید ،دیده شده ،میل بر آن است که آنچه
نظریههای اقتصادی میگویند ،درست است نه آنچه فقیه میگوید .این بحثها را من در سال  62که بحث
حوزه و دانشگاه خیلی مد شده بود ،من تحت عنوان «اصالت وحی و تقلید از کینز» مطرح کردم.
دانشگاهیان معتقد به وحی هستند اما از کینز تقلید میکنند .یعنی استدالل کینز را بدون بحث میپذیرند.
تقلید یعنی اینکه بپذیری .وقتی میگوید :خدا این است ،شما بپذیری ،یا حکم آن چیست ،ایشان میگوید،
شما بپذیری .شما قبول میکنید ،نمیگویید چرا .این روش برخورد باعث شده که دانشگاهیان در بحثهای
مربوط به اقتصاد اسالمی نیز چنین حالتی داشته باشند .عمدتاً یک حالت فرمانبرداری ،تقلید و اطاعت
دارند .در رابطه با تئوریها ،وقتیکه بحث میکنیم میگوییم چه کنیم ،او فوراً میگوید برویم ببینیم «کنز» چه
گفته است« .فریدمن» در تئوری پولی خود چه گفته است .مبارزه با تورم از چه راههایی امکان دارد؟ مثالً
فریدمن اینگونه استدالل کرده است ،حق این است .حاال اگر یک فقیهی آمد ،گفت اینگونه عمل نکنید،
این کار اشکال دارد .شرعی نیست .میگویند چرا شرعی نیست .برای چه ،چه کسی گفته است .میگویند:
فتواست.
میگوید فتوای کیست؟ میگویند فالنی .میگوید :آنکه انقالبی نیست .برای انقالب چه کرده است که حاال
ما بیاییم فتوای ایشان را گوش کنیم .حال بگویید شخص دیگری هم هست؟ یا شخصی فتوای خالفت آن
را داده باشد .میگویند« :ما به دنبال آن میرویم» .میگوییم چرا؟ پاسخ میدهد« :برای اینکه واقعاً تقلید
کردید ».تقلید را هم قبول میکند ،برای اینکه هماهنگ با او صحبت میکند .برای مثال :بحثی بود که
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اختالف افتاده بود .حضرت امام نماینده فرستاد در شورای کمیسیون برنامه .آقایان نمایندگان امام که
تخصص به مسائل ندارند ،نشستند به تمام حرفهای کارشناسان گوش دادند تا ببینند نتیجه کار که همان
قانون است که باید اجرا شود ،ایجاد کرد .نمایندگان امام گفتند میخواهید چهکار کنید؟ کارشناسان گفتند
میخواهیم این کار را انجام دهیم .نمایندگان امام گفتند نه ،درست نیست .کارشناسان گفتند :خوب اکثریت
چه گفته اند ،نمایندگان امام گفتند :نظر امام این است و نظر فتوای مشهور هم همین است .گفتند :بسیار
خوب ،خود ما هم رأی میگیریم .ببینیم قبول کنیم یا نه ،کارشناسان دور هم جمع شدند ،با اکثریت آرای،
رأی مشهور کنار زده شد .نمایندگان امام هم قهر کردند .این نه به خاطر آن است که آنها (کارشناسان)
دشمن و مخالف میباشند .او آنچه دانشگاه لندن به او یاد داده است را میگوید .اما اگر یکلحظه تردید کند
که آنها (اساتید لندن) اشتباه میکنند ،آنوقت درست میشود .اساتید اقتصاد معموالً دچار دلزدگی می-
شوند .اساتیدی که روی مالیات ،پول ،توسعه کارکردهاند ،اساتیدی منزوی ،کسل ،بیحوصله میباشند .زیرا
درسهایی که  20سال پیش خوانده است ،امروز یکی از آنها درست نیست .جدیدیها آمدند گفتهاند که
همه آنها غلط است .در کالس درس ،استاد میآید میگوید این حرفها برای  20سال پیش است ،غلط
است ،همه رد شده است .ارزش استادیاش به این حرفها بوده است .و این حرفها هم که رد شده است.
به همین دلیل دچار افسردگی میشوند .برای مثال ،آقای دکتر زندی ،ایشان یکدفعه گالیه میکرد میگفت
من  8تا  10تا کتاب نوشتهام .حاال ،تازگیها ،آمدهاند گفتهاند حرفهای تو غلط است .جاهایی میخواهد
درس دهد ،حرفهایی را میزند که استادش  20سال پیش به او گفته است .استادی که تازه از خارج آمده،
میگوید ،اخیر همه حرفهای او غلط است .همه آن مسائل رد شده است .مباحث جدیدی حتی در کدام
مطرح شده است .در مسئله پول ،مالیاتها ،اعتبارات و  ...نظریههای جدیدی آمده ،اصالً یکچیزهای
دیگری شده است .حاال من اگر بیایم پیش شما این حرفها را میزنم درحالیکه دیروز هم از خارج آمده
باشم .شما حرف مرا قبول میکنید ،میگویید دیروز از خارج آمده است :زنگ بعدی ،استادی که میآید.
میگویید فالنی گفته :آقا اینها غلط است.
اگر جامعه کارشناسان ما یکلحظه به این نکته توجه کنند که این مسائل مرتباً در حال تغییر هست ،یککمی
شبهه کنند در آن ،شاید آنوقت دیگر این اختالفی که بین حوزه و دانشگاه است کمی آرام شود .لجبازی و
اینکه ما میفهمیم و دیگرکسی نمیفهمد ،یک مقداری سست شود .به نظر میرسد که راه گشا خواهد بود.
ولی این به این معنا نیست که مقداری سست شود .به نظر میرسد که راهگشا خواهد بود .ولی این به این
معنا نیست که علمی به نام اقتصاد نیست .جلسه بعد توضیح بیشتری در این باره داده میشود] .متأسفانه
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سؤالی پرسیده شده که مفهوم نیست[ ،آن درسهای اساسی برای اداره جامعه ،این درسها بهتنهایی نیست.
شما (دانشجویان) محدودید به  3تا  4واحد ،من هم در این زمینه کار نکردهام ،من مانند کسی هستم که
بک جبههای رفته باشد ،آمدهام برای شما تعریف میکنم .مثالً آنجا اینگونه است .اینجا اینگونه ...
یک بحث دیگری هم هست که جلسه بعد میگویم .به نظرم ،گروه دیگری در اقتصاد اسالمی نیستند ،این
چند گروه دارند کار میکنند .حاال کدامشان مهمتر است ،من نمیدانم .حاال شما چهکار کنید این است که
بروید مطالعه کنید ،مقالهای ،تحقیقی تهیه کنید .مثالً بگویید :آقایی که در جدّه است روی بحث مالیاتها،
اینگونه کارکرده است .نمیخواهم رد یا نقدش کنید ،بچهها اینجا آنقدر سؤال و جواب میکنند که می-
فهمیم فکرش چیست .یا راجع به آن گروه که اصل را قانون اساسی قرار داده بودند ،دفتر سازمان
برنامهوبودجه آن  3اصل را گرفته است و بعد مدل را بیان نموده است .آقای مکارم (آیتاهلل مکارم
شیرازی) کتابی در اقتصاد اسالمی نوشتهاند .ابتدای آن را باز میکنیم ،اصول اقتصاد اسالمی را برشمردهاند.
یک ،دو  ،...بحثهایی کردهاند .بحث میکنیم ،اشکال میگیریم .خدانکرده اشکال بر آقای مکارم ،یا دفتر
سازمان برنامهوبودجه نیست .بحثهایی راجع به اصول کردیم .بحثی کردیم که خیلیها میآیند مفاهیم را
میگیرند ،مفهوم عدالت اجتماعی را میگیرند ،مفهوم قسط را میگیرند ،مفهوم حفظ مصالح مسلمین را می-
گیرند ،مفهوم قسط را میگیرند ،مفهوم حفظ مصالح مسلمین را میگیرند ،سپس بر اساس آنها و قواعد
فقهی مانند اصل الضرر میآیند یک نظام میسازند .کتابهایی در این زمینه اقتصاد اسالمی وجود دارد.
نمیگویم که بیایید ردّش کنید ،بلکه میخواهیم ببینیم عدالت اجتماعی چه است .مصادیقش چیست .بحثی
کردیم ،گفتیم برخیها میآیند در اقتصاد اسالمی ،تحلیلهای فقهی میکنند ،درصورتیکه فقیه نیستند.
بنیصدر ازجمله این افراد بود .کتاب اقتصاد توحیدی را نگاه کنید شروع کرده به تحلیل .فقیه نیستند ولی
تحلیلهای فقهی میکنند .یا یک فقهی که تحلیل فقهی کرده ،نتیجه استدالل ،سیاست و حفظ امور مسلمین
است .این هم به نظر من اشکال دارد .به نظر من ،جایی که فقیه پایش را از حوزه فقاهت خارج میکند،
وارد عرضه تنظیم میشود .اینجا اشکال دارد .همانطور که کارشناسان گاه پایشان را در حوزه فقاهت می-
گذارد« .خدا اینگونه میگوید!» این هم اشکال دارد .تنظیم ،مدل میخواهد .برنامه میخواهد ،بحث پایهاش
روی کتاب و سنت میچرخد! صنایع سنگین اولویت دارند نسبت به صنایع سبک ،قال الصادق (ع) این را
گفته است؟ نه ،پس ،فضای فقیه نیست که در آن حرکت کند .دلیل میخواهیم .بحث بعدی در جلسه آینده
این است که گروهی هستند که میگویند اقتصاد اسالمی متکی بر اسالم است .اسالم هم کتاب و سنت
است .کتاب و سنت هم که برای همه قابلفهم نیست .اینها هم بر فقیه و اسالم شناسان ،آگاه هست.
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زحمات نظام فقاهت هم ،در احکام ظاهر میشود .میگوییم درست است .میگویند احکام که در دسترس
ماست .اقتصاد اسالمی یعنی همین .تحریرالوسیله امام را بگذارید جلویتان .از روی آن بخوانید .هر امر
اقتصادی که شما فکر میکنید در یکی از این کتابها قرار دارد .مگر نه اینکه اسالم دربارهی همه چیز نظر
داده است .همین احکام را جاری کنید .اینها میشود اقتصاد اسالمی .یعنی اقتصاد اسالمی به مجموعهای از
احکام اقتصادی میگویند .حاال بعداً بحث میکنیم که نتیجه این بحث چیست؟ و ما را به کجا میرساند.
این را هم بگوییم .دیگر بحث تمام میشود.
«والسالم علیکم»
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه پنجم
فکر می کنم این جلسه ،آخرین بحث من در رابطه با اقتصاد اسالمی است و در جلسات بعد بچهها باید
صحبت کنند .ممکن است شما صرفاً مقالهی تان را ارائه کنید ،به مقاالتی نمرهی باال داده میشود که قابلیت
عرضه و بحث کردن را داشته باشد و اینکه من ببینم که شما چگونه از نظراتتان دفاع میکنید .چون بحثها
نوعاً تتبعی است ،میخواهیم شما حرف دیگران را به صورت جمع بندی و منظم تکرار کنید ،نمرهی شما
در کیفیت ارائه مطلب است .ممکن است که یک نفر مطالب خوبی را گزینش کند و ارائه دهد.
آخرین مطلب و برخوردی که ما در اقتصاد اسالمی میتوانستیم تحلیل کنیم ،این مسئله است که بگوییم که
اقتصاد اسالمی را از زاویه احکام اهلل مالحظه کنیم .از این زاویه که احکام الهی که به استنباط فقهیه رسیده و
از کانال فقاهت گذشته است ،اینها را مبنای اقتصادی قرار دهیم .فقه اقتصاد یعنی روی احکام اقتصادی کار
کنیم ،البته احکام اقتصادی که از دستگاه استنباطی یک فقهیه گذشته و روی آن کار فتوایی شده باشد .حاال
ببینیم که وجود مثبت و منفی این بحث چیست .من یک مقدمه راجع به مفهوم حکم و جایگاه احکام بیان
میکنم ،یعنی اول ببینیم یک حکم یعنی چه و بعد ببینیم نظام احکام چگونه قدرت پیاده شدن دارد.
می دانید که هر حکمی یک موضوع دارد و این موضوع یا توسط شارع بیان شده است و یا بیان نشده است.
یعنی شارع هم حکم و هم موضوع را گفته است .مثالً در بحث حرمت خمر ،خود موضوع خمر که چه
هست توسط شارع بیان شده است ،حتی ممکن است دلیل حکم هم توسط شارع بیان شده باشد .در اینجا
مشکلی وجود ندارد ،مثالً در اینکه نماز چیست چون موضوع را خود شارع گفته است ،اختالفی ایجاد
نمیشود .در خیلی از موضوعات که تعریف آن توسط شارع بیان شده است؛ اختالف پدید نمیآید .چون
حکم آن آمده است .فقط فقیه باید از طریق علم اصول روی آیات و احادیث کار کند و به حکم برسد ،در
اینگونه موارد مشکلی نداریم و اآلن مسئله مبتالبه مسلمین این موضوع نیست که مثالً نماز و احکام آن
چیست؟ یک موقع حکم بیان شده ولی موضوع بیان نشده است در اینجا موضوع عرفاً روشن است .مثالً
خوک نجس است که در اینجا شارع نگفته که خوک چیست ،در دنیا هیچکس نیست که خوک را بهجای
گاو اشتباه بگیرد یا مثالً هیچکس سگ را بهجای گوسفند اشتباه نمیگیرد .در اینجا نیز اشکالی به وجود
نمیآید .و اشکال و مسائل مبتالبه در این موضوع نیست .البته تشخیص این موارد عرفی را به مردم واگذار
کردهاند .مثالی که در این خصوص برای طالب میزنند این است که میگویند که در شأن فقیه نیست که
روی مسائل نظر دهد ،یعنی یک فقیه نمیگوید که این حیوان سگ است یا گوسفند ،مثالً هیچگاه فقیه
نمیآید مشخص کند که لکه قرمز روی لباس خون است یا رنگ ،فقط حکم را بیان میکند و تشخیص
مصداق به خود فرد بر میگردد .مسائل مبتالبه مسلمین اینگونه مسائل نیست ،بلکه تشخیص مصادیق
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تخصصی هست که شناخت آن برای هر کس روشن نیست .یعنی حکم را داریم ولی مصادیق آن حکم را
نداریم .همهی شما معتقد هستید که خداوند احکام موضوعاتی که در رابطه با انسان است را بیان کرده است
و دین کامل است .جایی نیست که ما معطل شده باشیم .این سخن به این معنا نیست که کسی بگوید نظر

خداوند دربارهی صنایع سنگین چیست؟ سرمایهگذاری در یک موضوع  20درصد شود نزد خداوند بهتر
است یا  30درصد سرمایهگذاری شود؟ مگر نمیگویید که اقتصاد اسالمی یعنی اینکه هر حرکتی در اقتصاد

باید منسوب به خداوند باشد ،حکومت اسالمی به این معنی است که منسوب به خداست و آیا شما این
برنامهی پنجساله توسعه را منسوب به خداوند باشد .حکومت اسالمی به این معنی است که منسوب به
خداست و آیا شما این برنامهی پنجساله توسعه را منسوب به خدا میکنید؟ هیچکس جرأت چنین کاری را
ندارد چون همهی اینها مصادیقاند و در یک نظام فقاهتی موضوع کلی حکمش به دست میآید .فقه
متکفل ارائه حکم موضوعات کلی است نه مصادیق موضوعات .این یک ادعایی است که ممکن است شما
به آن اشکال وارد کنید .اینکه نمیتواند نظر دهد یا باید نظر دهد امر دیگری است ،کسی از فقه بیش از
اینکه احکام موضوعات کلی را استنباط کند ،انتظاری ندارد .شناخت موضوع کلی درد مسلمین را دوا نمی
کند .مثالً ربا حرام است .اما شما شش مورد از مصادیق ربا در این مقطع از زمان را برای من بگویید .آیا
هیچ اختالفی در تعیین مصادیق ربا وجود ندارد؟ آیا هیچ نظامی نمیتواند شکل بگیرد که مصداقی از نظام
ربوی باشد؟ اگر ربا جزء مواردی نبود که بشود تعریف آن را از منابع فقهی استنباط کرد ،هرگونه زیادهای
مصداقی از ربا نیست؟ اآلن من و شما نمیدانیم که چگونه باید جواب دهیم ،میتوانیم بگوییم که مصداقی
از ربا نیست؟ تردید داریم؟ اگر بگوییم مصداقی از ربا هست ،استدالل میخواهد و شناخت آن مشکل
است .در مورد عدم سلطه کفار بر مسلمین ،آیا اینکه کارخانه ایرانخودرو با کارخانه تالبوت انگلیس قرارداد
بسته ،این مصداقی از سبیل کفار بر مسلمین است یا ورود صدام در منطقه مصداقی از سبیل کفار بر
مسلمین است؟ ما نمیدانیم .مشکل ما در اقتصاد اسالمی در همینجاست .چون بعضی میگویند بحث
اقتصاد اسالمی همین احکام است .اینکه انفال ،خمس ،زکات و  ...چیست و احکام آن چیست در کتاب
لمحه مالحظه میشود که همه اینها مباحث اقتصادی است ،اما دقیقاً موضوعاتی است که توسط شارع بیان
شده و احکام آن نیز توسط شارع بیان شده است اما در مسائل تخصصی که مصادیق موضوعات کلیاند .فقه
ساکت است و نظر ندارد .یعنی وقتی شما وارد سازمان برنامه میشوید با کوهی از سؤاالت اقتصادی مواجه
میشوید یا مثالً شما مسئول تنظیم امور در بانک مرکزی میشوید ،با کوهی از سؤاالت اقتصادی و مشکالت
مواجه هستید ،کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) را باز میکنید و میبینید چنین مسئلهای اصالً مطرح
نشده است .در کتابهای فقهی دیگر هم میبینید این مسائل نیست و کمکم این احساس به وجود میآید
که چهکار کنیم .اشکال هر نظام اسالمی ضرورتاً این خواهد بود .این سؤاالت در مقابل مسئولین مطرح
میشود و پاسخ صریحی هم در فقه نداریم .در اینجا چهکار باید کرد؟ یک پاسخ این است که شما به این
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مسائل کار نداشته باشید ،هر فردی و در هر امری سعی کند که شرعی عمل کند ،جامعه هم شرعی عمل
خواهد کرد ،یعنی وقتی شما میخواهید جنسی بخرید سعی کنید که در این ،احکام خود جاری کنید ،خانه-
ای که میخواهید اجاره کنید هم همینطور ،رهن و قرض میخواهید انجام دهید ،همینطور ،با اقدام و
دوستانتان میخواهید شرکت ایجاد کنید هم همینطور ،با بانک میخواهید طرف معامله شوید ،خیلی از
متدینین زمان شاه سمت بانک نمیرفتند و میگفتند صندوق قرضالحسنه پول ما را میگیرد یعنی در هر
حرکت خود را بر اساس احکام خدا عمل کند .وزارت بازرگانی تحت همین فکر آمد  .گفت برای اینکه
نظام بازرگانی ما اسالمیباشد ،مغازهداران ،تجار و مراکز تهیه و توزیع کاالها که محور اصلی وزارت
بازرگانیاند ،فقه بدانند و در روایتی از امام صادق (ع) نقل کرده بودند که «کسی که به تجارت میپردازند
باید احکام فقه را بداند ،این حدیث را بهعنوان تیتر روی کتابهایشان زدند و شروع به ترجمهی آداب
تجارت کردند .خیلی از این آداب مبتالبه مردم نیست .مثالً اگر کاروان کاالیی را از شهری آورد تا چند
کیلومتری میتوانید به استقبال او روید و اگر رفتید اینگونه برخورد کنید و مسائلی از این قبیل شخص فکر
میکند که برای اینکه احکام خدا جاری نمیشوند چهکار کنیم .مثالً باید کاالها را به این نحو وارد شهر
کنیم .چون بعضیها میگویند نباید احکام خدا تعطیل شود .یعنی برای اجرای احکام آب قلیل ،نظام لوله-
کشی را تعطیل نماییم .یا تلکس انجام نشود .این موارد در ذهن مسئوالن میرود و میبینند که نمیشود این
احکام را انجام داد و بعد از یک مدت خسته میشوند و میگویند واقعاً در اقتصاد اسالمی باید اینگونه
عمل کرد و هر تاجری اسالمی رفتار کند ،تجارت اسالمی میشود؟! این مسئله که عرض میکنم یک مسئله
تاریخی نیست و هنوز هم مبتالبه جامعه هست و هنوز هم یک عده اینگونه فکر میکنند .من یک جملهای
گفتم و آن این بود که اگر هر تاجری اسالمی عمل کند ،تجارت اسالمی میشود ،من پاسخی نمیتوانم به
این سؤال بدهم ،ابزار پاسخ به این سؤال باید در درس نظامها تهیه شود ،ما این سؤال را نگه میداریم ،این
سؤال خیلی بحث دارد .یعنی اگر شما به خدمت بزرگان بروید ،بپرسید .اگر همه اسالمی شوند جامعه

اسالمی میشود %99 ،پاسخها مثبت است ،اما من فکر میکنم که در یک طرح دانشگاهی نوعاً اینگونه
نباشد که الزمه این بحث ،ادامه بحث نظامهاست که ببینیم بحث را چگونه جلو ببریم .بنابراین مشکل ما،

مشکل شناخت مصادیق است .مثل داستان ادکلن است ،ادکلن چیز جدیدی بود ،فقیه به یک نفر متخصص
میگوید که این ماده را تجزیه کن ،اگر در آن موادی را دیدند که احکام آن برای فقیه روشن است و آن
احکام داللت حرمت داشت ،آن مصادیق هم تحت شمول آن موضوع میرود و حکم حرمت بر آنهم
جاری میشود  .مثالً در ادکلن الکل دیدند ولی اگر بعد از تجزیه ادکلن گفتند که آن عصاره گل است ،مانند
گالب است به همراه مقداری از مواد شیمیایی ،فقیه میگوید اشکال ندارد .پس روال فقه هم این بوده است
که مصداق یک حکم کلی که نوعاً هم تخصصی است توسط متخصصین ارزیابی میشود نه توسط فقیه،
خود فقیه نمیرود در آزمایشگاه ،ماده را آزمایش کند ،ماده را به یک متخصص میدهد که آن را تجزیه کند.
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در مسئله خاویار هم بعد از تغییر نظر کارشناس ،حکم فقهی تغییر کرد ،خدا تغییر نکرده است .در شناخت

مصداق اشتباه کرده بودند .مثالً ما موضوعات  B ،Aو Cداریم .که احکام آن روشن است و یک مصداق
به اسم  kداریم که شناخت کارشناس آن را زیرمجموعه  Aیا  Cقرار میدهد که اگر دو زیرمجموعه

موضوع  Cقرار گرفت ،از آن کانال وارد میشود و حکم آن موضوع کلی بر آن مصداق جاری میشود و
فقیه این مقطع را مالحظه میکند و این نظام فقاهت میشود ،این نظام ،نظام کارشناسی و تخصصی میشود.
اینجا یک سؤال مطرح میشود که فقیه هر دو کار را انجام دهد ،فقیه متخصص است ،این دو کار است نه
یک کار .تا موقعی که در مقام یک فقیه نظر میدهد ابزار ،علم اصول است و منابع کتاب و سنت است و
مباحث همان فقه سنتی جواهری است ،زمانی که فقیه در مقام یک متخصص نظر میدهد ،بحث آزمایشگاه
و آمار و بحث ارتباط با تئوریهای اقتصادی است .پیوند بین این دو ،پیوند حوزه و دانشگاه میشود .آنچه
موردنظر انقالب فرهنگی بود که دستگاه و ابزار آن موضوع بحث ماست که چگونه واقع شود .آقای
(آیتاهلل) مهدوی در سمیناری که در دانشگاه صحبت کردند برای اولین بار پیوند حوزه و دانشگاه را مطرح
کردند و گفتند منظور ما از وحدت بین حوزه و دانشگاه این نیست که دانشگاهیان فقیه و فقیهان دانشگاهی
شوند .یعنی دانشگاه در حوزه و حوزه در دانشگاه حل شود ،بلکه بحث در پیوند بین حوزه و دانشگاه
است .سؤال مالحظه لوازم این پیوند است ،بحث این است که این پیوند چگونه باید واقع شود .پس این
سخن درست است که ما فقیه متخصص آگاه به فقاهت باشد ،میخواهیم .اما این دو ،دو نوع دستگاه
تحلیلی است .خیلیها تالش میکنند که این دو دستگاه تحلیلی را یکی کنند و به آن دو وحدت دهند.
ممکن است بین این دو ،وحدت تئوریک باشد ،اما وحدت موضوعی نیست .هنوز این مطلب در حوزه جا
نیفتاده است ،یعنی آقایانی که در حوزه درس دانشگاهی میخوانند ،نمیدانند که برای چه این درس را می-
خوانند .دانشگاه امام صادق (ع) ،دانشگاهی است که میخواهد در بستر معارف اسالمی به دانشجویان علم
بیاموزد یعنی بر اخالق اسالمی و شناخت معارف اسالمی و فقه تکیه کند اما بااینحال ،اینجا دانشگاه است،

حوزه نیست ،دانشجو در این دانشگاه کارشناس میشود که از اسالم فقط  6واحد معارف اسالمی نداند.

بنابراین کسانی که میگویند احکام جاری شود ،اسالم هم جاری میشود و نظام اقتصاد ،اسالمی میشود،
نمیتواند به این سؤال پاسخ دهند که احکام ،مربوط به موضوعات کلی است و مسائل مبتالبه مسلمین در
حوزه اقتصاد ،موضوعات تخصصیاند که شناخت آن و انطباق مصداق با آن موضوع کار هرکسی نیست ،نه
شارع در این خصوص نظر داده است و نه عرف میتواند در این زمینه نظر دهد و آن کار دانشگاه است.
]متأسفانه سؤالی پرسیده شده ،که نامفهوم است[.
این بحث دوم است .بحث در این مقطع است که خوب روشن شود ،فعالً بحث ما این است که این اشکال
به نظر کسانی است که میگویند :از روی تحریرالوسیله تمام موضوعات را انجام دهید .ما در این بحث می
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خواهیم بفهمیم حرف ما درست است یا حرف آنها؟ فعالً در این بحث جلوتر نمیرویم] .متأسفانه سؤالی

مطرح شده که نامفهوم است [.این قویترین اشکالی است که برود این نظری که من در اینجا عرض کردم

میتواند وارد شود .ما در بحث قضاوت مالحظه میکنیم که یک فقیهی که در موضوع قضاوت نشسته
است ،هم احکام را نسبت به موضوعات کلی میداند و هم موارد خاص را منطبق با موضوع کلی میکند و
حکم آن را به دست میآورد ،این قویترین اشکالی است که بر نظری که بیان نمودم ،وارد میشود .من
نمیتوانم به این اشکال اینگونه پاسخ دهم که امر سادهای است و بهاندازه این موضوع که عضویت ایران
در بانک جهانی که مصداقی از نظام ربوی است ،کمک به نظام سلطهگر غرب است ،پیچیده نیست ،من این
جواب را ،جواب دقیقی برای اشکال ایشان نمیدانم .اشکال خیلی خوب وارد است ،تنها مطلبی که به ذهن
من در پاسخ به این مطلب رسیده ،این است که در آنجا هم اگر ما در چهارچوب حقوق ژرمن (حقوق
مدون اروپا) نگاه کنیم ،بر کاری که قاضی بر مسند قضاوت اسالمی انجام میدهد ،اشکال میکنیم ،شاید
چون من به آن دستگاه حقوق اروپایی آگاه نیستم ،به آنچه یک قاضی در مسند قضاوت اسالمی انجام می-
دهد ،حق میدهم ،درحالیکه امروز میبینیم که جامعه وکالی اروپایی و مدافعین حقوق بینالملل شدیداً بر
نحوه قضاوتی که در دادگاههای اسالمی است اشکال میکنند .البته ممکن است که شما به حرفهای من
اشکال کنید که آنها بر احکام خدا اشکال دارند و آنها میگویند نباید احکام خدا جاری شود .اگر اشکال
آنها بر حدود الهی باشد ،موضوع صحبتها آن نیست و ما در رابطه با صحت احکام صحبت نمیکنیم ،ما
معتقدیم که احکام صحیح است ،چون فقیه آن را استنباط کرده و ما در این خصوص مقلد فقیه هستیم.
آقای بیابانی یک نکتهای گفتند و من گفتم تنها اشکال که میشود به این نکته وارد کرد این است که جامعه
وکالی بینالمللی معتقدند که کاری که قضات در دادگاههای اسالمی انجام میدهند ،غلط است و این غلط
بودن ،دو تغییر دارد ،یا به اعتبار اینکه آنها حکم را قبول ندارند که بحث ما ،این نیست .ما بحث را بر این
مبنا گذاشتهایم که احکام صحیحاند و اشکال انطباق مصادیق با موضوعات است .پس اگر حقوقدانان
بینالمللی بر ما اشکال میکنند ،اگر اشکال بر این است که آنها حکم خدا را قبول ندارند ،این موضوع
بحث ما نیست اما اگر اشکال بکنند بر اینکه یک فقیه بر انطباق مصداق با موضوع اشتباه کرده است ،در این
صورت نظر اولیه من وجود دارد حتی در نظام قضاوت نه در نظام اقتصادی .اینکه حقوقدانان غربی در
خصوص انطباق مصادیق بر موضوعات اشکال کنند ،من هنوز در این خصوص چیزی ندیدهام ،مثالً یک
مدافع حقوق بشر آمریکایی بگوید :به نظر ما آقای آیتاهلل محمدی گیالنی در انطباق این موضوع با آن
حکم اشتباه کرده است .اصالً آنها میگویند اسالم غلط است ،پس نکتهی ایشان به قوت خود باقی است،
اما اینکه در بحث قضاوت این نظرات نمیتواند جاری شود دلیل آن نیست که در بحث اقتصاد هم سندیت
نداشته باشد.
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[متأسفانه سؤالی مطرح شده ،که مفهوم نبوده است اما پاسخ استاد] عرض من به معنی جدایی اینها نیست
که هیچ رابطهای باهم نداشته باشند ،جدایی در حوزهی ابزار و فکر است .یک مسئلهای به نام توسعهی
اقتصادی را به شما میدهند ،شما بفرمایید که نظر معصوم در رابطه با توسعه اقتصادی چیست « ما چه
می دانیم که چیست؟ سازمان ملل برای توسعه کشورهای مسلمان آفریقا ،طرح توسعه دارد و میگوید:
اینگونه کشورها آنگونه که من میگویم باید رشد و توسعه پیدا کنند .الگو به شما میدهد .الگوهایی
آسیایی دارند .الگوهایی آفریقایی دارند .برای جاهای مختلف ،الگوهای مختلف دارد .برخی میگویند
کشاورزی ،برخیها میگویند صنعت ،برخیها میگویند اینگونه باید عمل کرد .برخیها میگویند همه را
باید باهم عمل کرد .حاال ما یکی از آنها را اخذ میکنیم ،یکی را الگو میکنیم برای مثال :مدل توسعه
اقتصادی مصر ،کشورهای اسالمی است .این مدل چیست؟ این مدل چه ربطی دارد به اسالم ،برخی
میگویند چایی میخواهید درست کنید اسالمی یا غیر اسالمی دارد! ببینید لحظهای که میگوییم این یک
مدل است یعنی چه؟ این مدل است یعنی اینکه آمدیم این نظام اقتصادی را در یک نسبت خاص باهم در
ربط خاص قراردادهایم به سمت جهتها .توجه کنید اوالً اقتصاد را به این وجوه تقسیم کردهایم ،سپس
گفتیم در این وجوه ،اینقدر حرکت کنیم ،در این قسمت این کار را انجام دهیم ،این روابط را باهم اینگونه
ترکیب کن ،تا این ترتیب خاص به دست آید .همین حرفهایی که در رشد ،توسعه ،و در کالن میزنند.
سیاستهای پولی ،مالی ابزارند ،اینها چون روی زندگی مردم اثر میگذارد ،مسیر حرکت مردم را مشخص
میکند ،این جهتی که پیدا میکند یا به موازات اسالم است یا به موازات اسالم نیست و در مقابل آن است.
این به زندگی اجتماعی اثر میگذارد .زندگی اجتماعی مسلمین را باید خدا تعیین کند .بنابراین وقتی
میگوییم این مدل رشد ،باید اینگونه حرکت کند ،منتج آن باید به این سمت باشد که این سمت ،یک
سمت است که الهی است این بحث برمیگردد به اینکه مدل را بهعنوان یک نظام میپذیرید ،اصالً اقتصاد را
بهعنوان یک نظام میپذیرد که مدلی برای آن ارائه دهد که این به نظامها (درس نظامها) برمیگردند .اصالً
معنی دارد نظام برای این مجموعه .نظامی که جهتگیری خاصی را دارد .که شما در کیفیت آن نظارت کنید
که ببینید اسالمی است یا اسالمی نیست .بسیاری در همین اشکال دارند که به خاطر همین است که این
بحث مفهومی مهم است ،اگر آنجا اشتباه کنی ،اینجا گیر میکنی ،اگر آنجا بنا را کج بگذاری ،بگویید بله،
نظام هست یا نظام نیست ،سنگ بنا را کج بگذاری ،اینجا دچار مشکل میشوی .مثل این میماند که وقتیکه
شما جدولضرب را اشتباهی یاد میگیرید ،در لگاریتم هم اشتباه میکنید ،در مثلثات هم اشتباه میکنید .که
همان مفهوم نظام است .اگر شما اقتصاد را نظام میدانید ،اجزا را مرتبط میدانید کل را یک وحدت رویه
خاص میدانید ،انسان با اینکه اجزا مختلف دارد اما حرکتی که میکند ،میتواند اسالمی یا غیر اسالمی
باشد .بنابراین این اقتصاد را چگونه میبینید؟ پس ما فرض استدالل را بر این میگذاریم که این یک نظام
است و نمره این مدل بر کل نظام تأثیر میگذارد ،بسیار خوب اگر اینگونه است من میگویم :نظر حضرت
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امام (ره) راجع به مدل «هارول دما» چگونه است ،شما میگویید حضرت امام راجع به مدل «هارول دما»
نظر ندارد من میگویم چرا ،فکر مربوط به زندگی مسلمین نمیشود ،میگویید مربوط به زندگی مسلمین
میشود ،من میگویم :نظر فقیه وقتیکه میگوید ،اسالم برای همه ابعاد انسان چه قبل از تولد انسان و چه
بعد از تولد انسان و بهمراتب اولی برای جامعه زندگی اجتماعی قواعدی دارد ،نظر دارد ،شما میگویید :این
مسئله ،یک مسئله تخصصی است بهحسب مقتضیات زمان مطرح شده است ،میگویم چه کسی باید آن را
انجام دهد ،میگویید متخصص .میگویم چهکار باید کرد؟ میگویید دو راه وجود دارد یک راه این است که
بیاییم آن را تجزیه نماییم .اقتصاددان میآید کنار فقیه مینشیند ،میآید مدل «هارول دما» را تجزیه میکند،
اوالً فقیه باید اطمینان به کارشناس داشته باشد درواقع اعلم کارشناسان باشد ،اعلمی که سوابق آن معلوم
باشد ،خدمت آن به اسالم معلوم باشد ،برای مثال ،اگر دو نفر باشند با مدرک دکترا ،آن کسی که جبهه دفتر
آن اولیتر است .یا برای جبهه دلسوزی کرده یا پشت جبهه فعالیت کرده و یا برای امام حسین (ع) گریه
کرده است نسبت به کسی که همهاش دنبال گردش و تفریح خودش بوده است هر دو آنها یک مدرک
دارند ،هر دو نمرههای سنجیشان یکی است ،هر دو نمرههای خرد و کالنشان باالست .حال فقیه آن کسی
را که خوب است را انتخاب کرد و کنار خود نشاند .اینطرف تجزیه ،هارول دما میگوید :سرمایه باید ....
یعنی وقتی شما میروید در بازار کاسبی کنید اگر پول نداشته باشید ،ابتدا میروید پول قرض میکنید،
جوراب میخرید پانصد تومان جوراب را سر بازار میفروشید ،فرد کمکم سرمایهاش زیاد میشود

سرمایهاش  510تومان میشود ،با این پول میرود دو جفت جوراب دیگر میخرد ،روی جورابهای دیگر

قبلیاش میگذارد .پس این میشود سرمایهی رو به رشد دار .پس این سرمایهاش باید مشخص شود در
کارخانه هم همینطور است چند نفر باهم جمع میشوند یکی پولدارتر است فرض بر اینکه پولش مشروع
است و سؤال نمیشود از کجا بهدستآمده است ،پول را میگیرد یک کارخانه برای مسلمین درست میکند
که دیگ ،بشقاب ،قاشق و چنگال درست میکند .فقیه میگوید الحمدهلل خیر است برای مسلمین ،رفع
مشکالت مسلمین میکند .متخصص میگوید در آنجا نیروی انسانی هم میخواهد کارگر باید پای کارخانه
بایستد .شروع میکند به استخدام نیروی کار (کارگر) فقیه میگوید الحمدهلل تعدادی از کارگران هم مشغول
کار شدند .در اینجا میآید از بعد اجزا میآید و میبرد بهکلی ،پس یک سرمایه اجتماعی است .اینجا فقها
مقداری تردید میکنند .در مقابل این اصطالحات فقها فوری عکسالعمل از خود نشان میدهند .چون
نمیدانند ،لوازمش را نمیدانند ،حق هم دارند ،ازقضا باید توجه نمود که تمام آن نکات باریک ،نکات فاسد
در تئوریها در همین اصطالحات قرارگرفته است .بههرحال رد میشود و میآید میگوید :یک سرمایه
اجتماعی و یک نیروی اجتماعی است K .و  Lهارول دما را درست میکند K ،و  Lهارول دما درست

شد Capital Aecumulation .بهتبع آن میآید و بعدازآن سیگما هم میآید دستآخر میگویند همه
اینها درست است همه اینها شرعی است .میگویند آنچه بود که در آن وسط آمده بود؟ متخصصین
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میگویند آن نرخ بهره است میگویند میشود درست نیست ،حاال اگر بیاییم این قسمت را قیچی نماییم،
بدون آن باالخره متخصصین دستگاه را میچرخاند .چرخ پنچر هم میچرخد ،تَقوتَق هم دارد چرخ هم
باالخره ماشین را خراب میکند این بحث را باید در نظامها بکنیم میشود جزئی را درآورد خارج نمود ،بعد
دستگاه حرکت نماید ،بچرخد .اما همه بحث ما این بود که کارشناس میآید برای فقیه تجزیه مینماید فقیه
حکم اجزا را میبرد تحت کم کلی میداند .حکم جز را نسبت به کل جاری میکند نوعاً برنامهریزی ما هم
این شکل است که میبرند در شورای نگهبان تأیید آن را میگیرند ،فقیه و کارشناس باید در کنار همدیگر
باشند ،سؤالی که اینجاست این است که این تجزیه چگونه انجام میشود؟ دوم :این مسئله است که اگر همه
اجزا اسالمی عمل نماید آیا منتج اسالمی است؟ این سؤال ،همان سؤالی بود که ابتدا پرسیدیم که اگر هر
تاجری اسالمی عمل کند ،آیا تجارت اسالمی میشود؟ یا اینکه خیر ،تجارت بهعنوان یک سیستم خصلتش
غیر از خصلت اجزا آن است .آیا همه اجزا اسالمی شدند ،همه سیستم اسالمی میشود؟ بنابراین کوشش ما
در این جلسه در این بود که بگوییم آن کسانی که معتقدند اقتصاد اسالمی مشکلی ندارد ،زیرا تحریرالوسیله
حضرت امام (ره) وجود دارد ،زیرا که احکام مشخص است ،زیرا که احکام تا جزءترین آنها مشخص شده
است .عرض من اینجاست که ذخیره بسیار خوب است احکام داشتن و آنهم جزءترین آنها و این نشان
غنای اسالم است که این تکیهگاه است .تکیهگاه حرکت غیر از خود حرکت است ،رکت شناخت مصادیق

است حرکت در انطباق مصادیق با قولی که دادیم است ،پس در انطباق دو حوزه داریم -1 :حوزه فقاهت

 -2حوزه تخصص ،یکی نظام فقاهت و دیگری نظام تخصص ،اینها دو متدولوژی مختلف دارند ،آیا پیوند
(وحدت) حوزه و دانشگاه ،پیوند متدولوژیک است؟ به نظر خیر ،آیا برای رسیدن به اقتصاد اسالمی باید
پیوند متدولوژیک داشته باشیم؟ یعنی آنگونه که حضرت امام (ره) در حوزه فقاهت به حکم میرسند،
همانطور هم ما بیاییم به تشخیص مصادیق ،موضوعات ،حکم ،تئوریها هارول دما را تجزیه کنیم .به نظر

اشتباه است .حکم فقیه بر اساس کتاب و سنت است .تئوری بر اساس مشاهدات روز که صرفاً ابزارهای
عقلی است و یک سری مسائل دیگر است.
[سؤال پرسیده شده مفهوم نیست] به نظر میرسد که فقها میلی نشان نمیدهند ،جز را نشان میدهند،
میگویند اسالمی است ،فقها آییننامهای برخوردار میکنند آییننامه بانکها را میبرند پیش فقهای شورای
نگهبان ،فقیه میگوید :ماده یک را بخوان ،فردی که در دبیرخانه است ،دبیر جلسه ،ماده یک را میخواند.
میگویند اشکال ندارد .ماده دو را میخواند ،میگویند اشکال ندارد ،ماده سه را میگویند این قسمتش
اشکال دارد ،بقیه قسمت اشکال ندارد جزئی فقها برخوردار میکنند .این متوقف میشود بر اینکه پاسخ به
این سؤال است که می شود اگر همه اجزا اسالمی بود ،کل اسالمی نباشد؟ خود آقایان فقها در خیلی از
موارد میگویند اینطور است( .یعنی میشود اجزا اسالمی باشد اما کل اسالمی نباشد) در اجزا اسالمی است
اما در ترکیب اسالمی نیست ،که این مباحث را در اصول میخوانند و در فقه عمل میکنند .اما این مسائل را
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در حوزه مباحث اجتماعی خوب کنکاش و چکشخواری نشده است .به نظر من مطلب برای جامعه
حوزوی تمام نشده است .ممکن است اجزا نظام اسالمی باشد ،اما جهتی که نظام حرکت میکند ،اسالمی
نباشد .فقها تا یک مبحث خوب برایشان جا نیفتد ،حرکت نمیکنند .مثل من نیستند که تا احتمال یکچیز را
بدهم حرکت میکنم[ ،بخشی از سخنان ضبط نشده است] یک وجه ،وجه انطباق مصداق بر حکم است و
یک وجه دیگر شناخت حکم یک موضوع است که این دو حوزه کامالً از هم متمایز هستند .به همین دلیل
میتوانیم این دو وجه را در دو شخصیت داشته باشیم .یعنی یک بعد آن دانشگاه و یک بعد آن فقیه است.
ضرورت جمع دو وجه در یک شخصیت به اثبات نرسیده است ،شما ضرورت جمع دو وجه را بیان نمودید
ولی ضرورت جمع دو وجه در یک شخصیت را به اثبات نرساندید ،شما گفتید :اگر فقیه بخواهد آن را
انجام دهد ضرورت دارد که وقت را مالحظه کند ،کارشناس بشود .بله ،ما میگوییم بشود ،اشکالی ندارد .اما
اگر کسی دیگر توانست این کار را انجام دهد ،آن متخصص است ،نه فقیه .متخصص این تجزیه را که کرده

به فقیه عرضه میکند ،یک فقیه از ابتدا صبح ،مالحظه میکند شناخت اجزا را تا ساعت  ،12وقت را که

تمام کرد ،شناخت اجزا حاصل میشود[ .سؤالی پرسیده شده مفهوم نیست] تلقی آنها کامالً فرق میکند که
بعداً راجع به آن صحبت میکنیم.
والسالم علیکم
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه ششم
البته اين بحث نظام و اين موضوعات انتخابي به رسیدهاند من بحث را دوباره ميبرم روي نظامها درواقع
اين جلسه من بحث نظامها را ميگويم.هرچند كه اينها را در اين مقطع به هم رسیدهاند.
ببینید وقتي بحث مبنا را نگويم بحث اقتصاد اسالمي جلو نميرود .بحثي كه راجع به مبند داشتیم درواقع
بعد چرايي يك نظام را به ما نشان ميدهد بحث هدف و اجزا و روابط بعد چگونگي را تبیین ميكند .بعد
چرايي با مبناست .درواقع بحث فلسفه عملكرد نظام است .همانطور كه رابطه علم با فلسفه است .مبنا دقیقا
در تعیین اجزا چه از بعد كمي و چه از بعد كیفي جريان پیدا ميكند و ظاهر ميشود.
شما يك اتومبیل را كه مالحظه ميكنید موتور و تمام اجزا بر مبناي اين است كه ميخواهد انرژي بنزين را
به يك انرژي حركتي تبديل كند .اين را ميخواهد در خودش ظاهر كند اصالً اينها ثمره ظهور اينهاست.
مبنا كه يك مفهوم فلسفي است .ثمره ظهور عیني ميخواهد .بايد در عینیت در جاي ظاهر شود .بنابراين
وقتيكه تمام اجزاي اتومبیل را مالحظه ميكنید براي اين است كه ميخواهد آن مبنا را در عینیت ظاهر كند.
كمیت آنهم همین است.كیفیت آنهم به خاطر اين است .وقتيكه شما اتومبیلي را طراحي ميكنید،
ميگويید ميخواهم اين اتومبیل بنزين سوز باشد گازوئیل سوز باشد مهم اين است كه ميخواهد انرژي به
دست آوريد .و بعد هدف را ميگذاريد اينكه ميخواهد اين اتومبیل در يكلحظه چهل تن بار را جابهجا
نمايد ،يك تريلي در نظرتان ميآيد.
اجزاي يك تريلي با اينكه ميخواهد محل بروز آن مبنا باشد در جهت تحقق آن هدف پس صرفاً ثمره
ظهور كافي نیست.محل ظهور مبنا در جهت تحقق هدف اينها همه الزم ملزوم يكديگرند اجزا ظاهر شده
است كه هدف متحقق شود بنابراين همینكه بحث از طراحي تريلي است مبنا چون استفاده از بنزين است.
احتراق بنزين ،جذب انرژي است موتور خاصي ميخواهد كه بتواند 40تن بار را حمل كند ميگويند موتور
بايد  12سیلندر باشد 8 .سیلندر باشد.اما ژيان نه 2،سیلندر هم كافي است.زيادي بگذاريد ،بیخودي
ميسوزاند ،چرا؟ چون حد مطلوب نیست اما موتور تريلي بايد  12سیلندر باشد ،چراكه مبنا ايجاب ميكند
كه داشته باشد.زيرا كه بايد احتراقي صورت گیرد و حركتي انجام گیرد بايد باشد چراكه هدف ايجاب
ميكند بايد40تن بار را جابهجا نمايد حاال ميآيیم در داخل موتور هر جز آن را نگاه ميكنیم ميبینیم كه با
حسابوكتاب جلو رفته است.

با دقت مالحظه شده است مقاومت آن پیچي كه رينگ به آن وصل كرده است.دقیقا در آزمايشگاه حساب
ميشود.ظاهر پیچ همان است .پیچي كه من آن را براي نصب قاب عكس استفاده ميكنیم ظاهر آنيكي
است.اما ميگويند اين ظاهر است مقاومت آن بايد مقاومت خاص باشد.
مقاومتي كه حرارتي كه در درون موتور ايجاد ميشود را بپذيرد ،نشكند ،اين فشار و ضرباتي كه به آن وارد
ميشود آن را خرد و خراب نكند ،حاال اگر بنده ميخواستم يك پیچ براي قاب عكس درست كنم به
آزمايشگاهها ميگفتم مطالعه كنید ،به من ميگفتند چهكار ميخواهي بكني؟ ميگفتم ميخواهم يك قاب
عكس درست كنیم ،ميگفتند براي چه ميخواهي اين كارها را انجام دهي .اين دقت شما حاكي از همت
شماست.اين حاصل از آگاهي شما نیست ميخواهي قاب آويزان كني پیچي كه ميخواهي به چرخ تريلي
ببندي ظاهر آن شبیه پیچ پیكان است اما مقاومت آن فرق ميكند مقاومت آن بايد 42تن تحمل كند.
همهچیز حساب ميشود تعداد دندهها در جهت هدف و با توجه به مبنا هیچ جز آن نیست كه با توجه به
اين مبنا قرار نداشته باشد حتي آينهاي كه وصل ميكنند با آينه پیكان فرق ميكند.
اگر آينه پیكان را قرار دهند ،تمام بدنه كامیون ديده نميشود .در ثاني ميخواهد در جاهاي شني و ..برود
بايد مقاومت آن اين باشد .بايد آينه از جاي آن خالي نشود .اما آينه پیكان براي جادههاي خاكي تعبیه نشده
است.براي آسفالت است .الزم نیست اين آينه را بايد10تا پیچ محكم به بدنه آن ببنديد.حتي نوع صندليها،
همهچیز در رابطه هم تعیین ميشوند .ميخواهیم به اين نتیجه برسیم كه در يك نظام ،هر جز هم كمیتش و
هم كیفیتش دقیقا در رابطه با مبنا و هدف است وگرنه دستگاه  ،دستگاه منسجمي نیست .اگر ما اين مسئله
را تمام كرده باشیم كه وجود جز حساب دارد همینطوري نیست وجود جز براي آن است كه دقیقا برهمان
مبنا باشد و در جهت تحقق هدف اگر ما اين را بپذيريم ،تئوري ارزش هم در همین دستگاه برسي ميشود؛
چگونه؟ ميگويیم ارزش يك جز به میزاني است كه بتواند مبنا را در جهت تحقق هدف از خودش صادر
نمايد .اين در همه برابراست با ارزش اين جز در اين دستگاه؛ برگرديم به مثال اتومبیل گاهي ميبینیم در
خیابآنها يك فردي پیچي دستش گرفته است از اين مغازه به آن مغازه ميرود و سؤال ميكند :آقا اين پیچ
را داريد؟ گويي زندگي اش را گم كرده است .اينقدر برايش پیچ مهم است شما به اين فرد يك پیچ بدهید،
ميگويد نه ،اين پیچ براي فالن قسمت ماشین است فرق ميكند.هر پیچي براي اين فرد مفید نیست .يعني
ارزش نداشت.پیچ ارزش داشت براي آنكه اتومبیل براي فرد ارزش داشت.اگر فرد اتومبیل نميخواست آن
پیچ هم براي فرد ارزش نداشت و يا اگر يك اتومبیل جديدي به بازار ميآمد كه بهطوركلي اين وسايل را
ميخواست ،اين پیچ هم براي فرد ارزشي نداشت.

ممكن بود ارزش آن منفي هم بشود .بايد پول ميداد تا آن را از بین ببرند ،پلیس ميآمد و ميگفت اين
ماشین را بايد بفروشي يا از بین ببري پس ارزش اعتباري پیچ بستگي به آن دارد كه چه نقش را در اين نظام
و اتومبیل به عهده دارد.ظاهر آن نشاندهنده اين ارزش نیست بلكه جايگاه آن نشاندهنده اين ارزش است.
پس در اين تعريف به ارزش بر يك جز مستقل از نظام تعريف نميشود ارزش به اعتبار يك جز در يك
نظام تعريف ميشود.ممكن است سؤال شود پس ارزش نسبي است؟ جواب ميدهم بله همینطور است به
جز ارزشهاي الهي از ارزشهاي الهي كمي پايین بیايیم ارزشها وابسته به مدل ميشوند .مطلق خداست
ارزشهاي الهي مطلق است .چیز ديگري را نميتوانیم مطلق بدانیم همهچیز نسبي است اين نسبیت به
معناي ماتريالیستي بودن مطلب نیست چون ممكن است اشكال بكنند بگويید ماركس هم همین را ميگفت
اگر ما اين تجلیل را بپذيريم كه ارزش يك جز به اعتبار يك جايگاه و نقش و وظیفه جز در آن نظام است و
اين جايگاه يعني محل ظهور مبنا در جهت تحقق هدف يعني مبنا و هدف حتماً بايد باشند در آن صورت
مسلماً اگر شما يك جز را دريك نظام نگاه ميكنید يك ارزش دارد ولي در يك نظام ديگر ارزش فرق
ميكند نسبیت ارزش فينفسه بد نیست مطلق كردن اين نسبیت بد است گاهي وقتها بعضيها ميگويند
ارزش نسبي است و اين را مطلق ميگويند مطلق كردن هر چیز بد است مگر ارزشهاي الهي حاال اين هم
خودش يك بحثي است اثباتش كه نكرديم اما حال فرض ميكنیم كه اين را پذيرفتهايم.
فرض كرديم ارزشهاي الهي را بهعنوان معیار سنجش داريم وان را بهعنوان امري مطلق و خوب ميپذيريم
اما اگر فرض را بر اين بگذاريم ارزش يك جز به اعتباري مقدمه پذيرش آن نظام است .بالفاصله سؤال اين
است كه ارزش آن نظام چه هست؟ ارزش آن نظام فرض كنید نظام بانكداري نظام كشاورزي و ...اين
خودش باز جزئي است ؛ هدف چیست؟ هدف كل نظام درواقع الهي شدن كل نظام است .در عاليترين
رتبه كه نگاه كنیم يعني اگر بحث را ببريم (بحثها روي تئوري ارزش است) يعني ميخواهیم از بحث
روي سیستمها  ،تئوري ارزش را به دست آوريم در تئوري ارزش مقدمتا بايد نكتهاي را عرض كنم آن
بحث سیستمهاي شامل و شمول است .شما اگر شاملترين سیستم را نگاه كنید ،شاملترين سستم كه كل
اقتصاد و سیاست و كل نظام اجتماعي را در برميگیرد ،همه آن را تمدن نامگذاري نمايیم اين يك هدف و
جهتي دارد ،اين جهت به اعتبار اينكه آيا اين جهت  ،در جهت الهي شدن اين تمدن است شما هرچه اسم
اين سیستم كل را ميخواهید بگذاريد ،تاريخ؛ ،تمدن ،امت ...،ما به سیستمي كه شامل اقتصاد و فرهنگ و
سیاست است اين يك ارزش دارد ،ارزش آن به اين است كه آيا اين به سمت الهي شدن است يا دارد دور
ميشود ،اينجامعه اسالمي ميشود ويل نه  ،جامع دارد دور ميشود از ارزشهاي الهي ،پس يك چیز مطلق

است آن خود ارزشهاي اسالمي است .اثباتش كجاست؟ اينجا ما علي فرض اثبات اين مطلب جلو ميرويم
ميگويیم عاليترين نظام ارزشي ،عاليترين جهت كه براي میزان مسنجش است ،الهي شدن است.
هر چیزي كه همسويي كند با اين اسالمي شدن ،الهي شدن نظام ،توحیدي شدن هر چیزي كه همسوي با
اين است خوب است.اين بهعنوان ارزش تلقي ميشود هر چیزي كه مخالف آن است يك ضد ارزش است
حاال ميآيیم در اقتصاد ميگويیم اگر جهتگیري اقتصاد به سمت آن هدف يعني الهي شدن است خوب اين
ارزش است اما در درون اين ،يك نسبیت وجود دارد نسبیت حاكم در اقتصاد اين نسبیت نظام ارزشي بد
نیست مطلقش نكنید يعني كل را در برميگیرد اگر شما ارزشهاي الهي را مطلق گرفتید بقیه ارزشها بايد
نسبي باشد به خاطر اين است كه وقتي شما در شرايط اضطرار بوديد ،ميتوانید هر كاري بكنید.
مثالً فرض كنید كه يك امري حرام است اما امر داير شود بر اينكه كل اسالم درخطر است آن حرام را
انجام دهید ميگويند اصل بر اين است كه اسالم به خطر نیفتد نسبیت حاكم ميشود گفتیم ارزشهاي الهي
بیايد پايین ،همهچیز نسبي ميشود .نسبي بودن ارزش بد نیست.مطلق كردن آن بد است ميگويند
ارزشهاي الهي هم نسبي است.زيرا در اين زمانها نیازي به ارزشهاي الهي نداريم درزمان فئودالیسم و قبل
از فئودالیسم و زمان گلهداري و بردهداري و ...بوده است بله آنها خدا ميخواستند حاال ديگر خدا
ميخواهند چه كنند آنها بايد به خاطر جهلشان بترسند اآلن جهلي در كار نیست علم رشد كرده است پس
جايگاه خدا هم ديگر ضرورتي ندارد ارزشهاي الهي را نسبي ميكنند اين بد است .آنوقت ،در درون
اقتصاد ،مثالً يكوقت هست يك فرد رشادت خاصي دارد در جبهه يك فرد هم ظرافت و استعداد خاصي
هم دارد در رياضیات ما هیچكدام را نميتوانیم مطلق كنیم مهم اين است كه آنها در چه جهتي دارد استفاده
ميكند چهبسا اينكه دارد رياضي آن خوب است ميتواند برود در دانشكده مهندسي سپاه ،در طراحي
موشكها ،از همین رياضیاتش استفاده كند كه چند هزار نفر از افرادي كه در جبهه رشادت به خرج ميدهند
آنها را حفظ نمايد و باعث شود كه اين افراد بهجاي آن دو میلیون نفر خدمت نمايند دويست میلیون نفر
خدمت به اسالم نمايند.
اگر هر دو را معیار كمي نمايیم اين رياضیات در اين راه كاربرد دارد يكوقت است يك دانشجوي
رياضیات آن خیلي خوب است ميگويد در دانشگاه امام صادق(ع) بودم ،شرط بورس است ،ميگويیم
بفرمايید دانشگاه خارج ،اين آقا چون نمراتش بیست بود ،شرط بورس داشت فرد ميرود در دانشگاه
پاريس ،لندن درس ميخواند آنجا هم نبوغ از خودش نشان ميدهد تا نبوغ از خودش نشان داد ،به آن فرد
امكانت ميدهند ،به فرد يك پروژه ميدهند ،فرد روي يك پروژهاي كار ميكند  ،فرد هم متوجه نیست كه

در دستگاههاي جاسوسي دارند ،از اين نبوغ و اين رشد علمي فرد ،در جهت منافع خودشان استفاده ميكنند
در جهت ضربه زدن به منافع اسالم و مسلمین  ،دستگاهي درست ميكنند كه حركت سريع بسیجیان ما را
به سمت نیروهاي عراقي فوراً گزارش ميكند آنهم از همانجا موشك را رها ميكند ،مشكل آنها اين
تئوري رياضي بود كه اين فرد آن را حل كرد.
گاهي وقتها افراد ميدانند و گاهي نميدانند بعضي از ايرانيها خودشان هم ميدانند بورسي كه داده شده،
وزارت دفاع آمريكا داده است ،در مقاالت ميبینید در زير آن فرد از افراد تشكر ميكند همچنین از
سازمانها و نهادهايي مثل ناسا كه منابع مادي را در اختیار فرد قرار داده است در مقاله هم اسمي از جنگ
نیست مقاله رياضي است اما پولش را سازمان سیا داده است سازمان هوايي آمريكا پولش را داده است
بنابراين مهم رياضي خواندن نیست مهم استفاده كردن آن است در چه نظامي در چه دستگاهي ،مهم نیست
در خرد نمرهتان صد شود مهم اين است كه چه استفادهاي از آن ميكنید؟
مهم جايگاه است شما ممكن است با اين اطالعات عملتان دقیقا در جايي قرار گیريد كه جايگاهتان منفي
است.ممكن است جايگاهتان را عوض كنید مثبت شود آنچه مطلق است همجهتي اين نظام است با
ارزشهاي الهي اينجا برميگرديم به تئوري سیستمها هدف يك سیستم به اقتضاي جاي آن است.هدف در
درون سیستم مشخص ميشود .در بینش الهي  ،هدف خارج از سیستم مشخص ميشود.هدف به سیستم القا
ميشود.توسط انسان اما با استفادهاي ميتوان به نام وحي  ،خدا چون اينگونه فرموده است پس ما همه
تنظیمات و همه نظاماتمان بايد در جهت آن باشد هرچند كه نپسنديم هرچند بافت اين نظام ايجاب نكند.
آيا بافت ارزشها بافت اجتماعي ما ايجاب ميكرد كه ما رودرروي آمريكا بايستیم  ،آمريكا براي ما لشگر
بكشد ،با اينكه همراه نبود ،ساختار ما ساختار نبود ،امام فرمودند ،ما به ساحت آن كار نداريم مادر جهت آن
میل ميكنیم ،بافت متحول ميشود  ،میل كرديم و شد ،چه كسي ميتوانست ،تصور كند رئیسجمهور
كشوري مثل ايران ،تمام دنیا بخواهند بیايد ،با ايشان مصاحبه كنند كه ايشان را سبك كنند ايشان نه دانشكده
علوم سیاسي رفته ،نه دانشكدههاي خاص رفتهاند نه روابط بینالملل خوانده ،هیچچیز فقط مطلق بودن
ارزشهاي الهي همجهتي با آن نظام تحتفشار داخلي شكل ميگیرد.
در بینش ماتريالیستي اين نیست در بینش ماتريالیستي ميگويد شما نميتوانید هر هدفي را منصوب به يك
نظام بكنید ،آن بايد هماهنگ با ذاتش باشد ،ميگويند لنین نميتوانست در قرن  17به دنیا بیايد ،قرن 19
بود كه لنین را ايجاد كرد و تحويل جامعه داد ،ماركس نميتوانست زمان ارسطو مطرح شود ،اين فكر
حاصل فشاري است كه نظام سرمايهداري آورد هر فرد خوب ،حاصل تحوالت تاريخ است در يك بستر

ماتريالیستي ،بستر ماتريالیستي كه به اعتبار خصلتهاي اعتباري ماده به باز ميشود متحول ميشود پس ذاتي
خودش است.تاريخ باالخره به اينجا ميرسد و از اينجا ميگذرد انسان ميتواند هماهنگ با اين تاريخ باشد،
به قول ماركسیستها اين جلوي آن را نگیرد ،هماهنگ چرخ  ،بچرخید؛ اما در بینش الهي ميگويند،
هماهنگ ارزشهاي الهي بچرخید ،حتي كه له شويد هماهنگ با او بچرخید ،بنابراين هدف خارج از نظام
تعريف ميشود(سؤالي پرسیده شده مفهوم نیست) گفتم در تعمیم آن با مشكل مواجه هستیم هرچند كه بايد
تعمیم داد ،من بلد نیستم كه كل نظام هستي را چگونه تفسیر نمايم جز بحثهايي كه عرفا كردهاند ،حتي
زرد شدن برگ را هم يك جذبهاي بهسوي حقتعالي ميدانند همهچیز به آن سمت حركت است.ويل نظام
به آن سمت در تكاپوست انسان در بین اينها از آگاهي و اختیار برخوردار گرديده است.اختیار دارد خالف
اين را عمل نمايد اختیار دارد خالف اين عمل  ،نظامهايي بسازد جوامعي را به وجود آورد ،تبلیغ فرهنگي
بكند ،نه خود بلكه ديگران را هم مثل خود كند ،تاريخ را عوض كند ،هرچند اين فرصتي است كه از جانب
حقتعالي داده شده است .
در يك مقطع خاصي  ،كه انسان آزاد باشد بتواند كارهاي خود را بكند و آنهم باز محدود است .اين انسان
هم ميتواند نظام بسازد ،آمريكا ساخته شده است شوروي ساخته شده است .بعد از انقالب اينجا هم نظامي
ساخته شد بعد از انقالب ،هرچند كه نظامي بود.مردم اينجا ،قبالً هم مسلمان بودند ،اما از بعد سیاسي شكل
گرفت اما شوروي شكل نگرفت آنها مسئله دارند  ،در آمريكا شكل نگرفت( ،سؤالي پرسیده شده مفهوم
نیست) سؤال ايشان اين است كه ما داريم نظامي را ميشناسیم تا حاال هدفش را شناختیم ،اجزا را شناختیم،
روابطش را شناختیم  ،مبناها همین چیزهايي كه گفتیم بعد ارزش را هم تعريف كرديم .ارزش را تعريف
كرديم به اينكه درواقع جايگاه يك جز است در كل نظام و نقشي كه بازي ميكند در جهت استفاده از مبنا
در جهت تحقق هدف ،اگر دو واحد به زبان كمي استفاده كنیم ،دو واحد ارزش دارد اگر 200واحد استفاده
كند200،واحد ارزش دارد ،اگر اين جز را برداريم  ،در عملكرد نظام چقدر اختالل به وجود ميآيد ،به
عبارت ساده يعني اين ،سؤال اين است كه ما هنوز نميدانیم يك نظام را چگونه تغییر دهیم؟ شناخت يك
امر استاتیك است تغییر يك امر دينامیك است به نظر من همینطور است كه اآلن بحث تغییر را نكرديم و
اينكه تغییر تحت چه قانونمندي است؟ اآلن بحث نظام را كه مجرد از اسالم ،سرمايهداري و يا سوسیالیستي
كرديم درواقع مفهوم نظام مجرد از چه است؟ اين را بحث كرديم اما بحث تغییر را نكرديم .يك تغییر
چگونه حاصل ميشود؟ قانونمندي حاكم بر تغییر چیست؟

خوب ،اين بحث نشده است.زياد هم اطالعاتي نداريم و يا در ذهن من روشن نیست .در مباحث
ماتريالیستي و ديالكتیكي بحث تغییر خوب مطرح شده است ،اما متفكرين اسالمي كمتر به اين بحث توجه
كردهاند و به خاطر همین است كه در برنامهريزي اقتصادي زياد با مشكل مواجه هستند يعني اآلن نگاه
ميكنید ،برنامهريزي اقتصادي چیزي جز مالحظه ضرايب فني نیست.
اوج برنامهريزي اقتصادي ميشود جداول لئونتیف ،جدول لئونتیف را با چهار تا فرمول باال و پايین آن مي
گذارند.جدول لئونتیف را هم ميبرند در قالب مدل كینز و ميشود برنامهريزي كه در عمل هم با شكست
مواجه ميشوند اگر با شكست مواجه نبودند آنقدر نظام سرمايهداري با بحرانهاي پیاپي مواجه نميشد.
ريشه اينكه برنامهريزي اقتصادي باالتر از برنامهريزي مهندسي تولید نرفته است و هنوز اين درسهايي كه
شما در برنامهريزي ميخوانید ،آخرش از خودتان بپرسید كه اين همان مهندسي تولید است مهندسي تولید
در ابعاد وسیع جامع يك كارخانه چگونه تولید ميكند مواد اولیه ميگیرد مثالً كارخانه ويتانا چند تا
بیسكويت فالن و چند بیسكويت مادر تولید كند و چقدر شكر الزم دارد و اينها را تعمیم ميدهند ،اين
مهندسي تولید است شكر و آب بايد  general coefficientباشد coefficient general .بخش برق با
بخش آب چقدر است تمام بخشهاي مختلف را حساب ميكنند اين تولید است شما مردم را محدود
كردهايد به روابط فني و جامعه را مانند يك كارخانه ميبینید .شما جامعه را مانند يك كارخانه بزرگ تصور
كردهايد ميبینید كه دستگاه فلسفي ،غرب نميتواند تغییر را تفسیر نمايد و با آن مانند مهندسي برخورد
ميكند ،اگر  Aميخواهید تغییر كند بايد اينقدر تولید شود تا  Aتبديل به  Bشود درحاليكه در ماركسیسم
اينطور نیست ،دريك دستگاه اجتماعي تغییرات ايجاد ميشود ،اقتصاد ترسش اين است كه اين بحث راه
بیفتد ،اما مردم ماتريالیست هستند تغییر اقتصادي مسلزم تغییر اجتماعي ،تغییر فرهنگي وتغییر سیاسي نیست
همه بر مبناهاي ماتريالیستي است .در اسالم همه اين بحثها را نداريم ما تئوري تغییر را نداريم وچون بنا
به تعريف ،واهمه داشتیم متفكرين اسالمي همیشه واهمه داشتند از تحلیلهاي شرقي ،نزديك نشدند به آن
قسمت .بهطور طبیعي تحلیلها در اسالم نوعاً همان تحلیلهاي غربي است يعني خیلي راحتتر متفكرين
اسالمي نظريات راسل را ميپذيرند تا نظريات يك ماتريالیست خداشناس.
اما به نظر من چیزي از خودمان نداريم بهخصوص وقتي بحث راجع به جوامع انساني و تاريخ است خیلي
كم است جز در موارد كلي ما چیزي نداريم يعني تاريخ را ما بايد بر اساس میزان الهي بايد مالحظه كنیم
يعني هرجت جوامع از میزان الهي دور شدهاند انحراف حاصل شد ،بحران حاصل شد و اينكه هرجا
نزديك شدند به میزان الهي اين انحرافها و بحرانها برطرف شد و اين را ما بايد در يك قالب دقیق در يك

مكانیسم تغییر مالحظه كنیم.كه نتوانستیم و شايد مرحله اساسي كه بايد در اقتصاد اسالمي برداشته شود
يعني توجه به اين مسائل باشد (سؤال پرسیده شده مفهوم نیست) بايد عامل انحراف را از بین ببريم ،اگر
عامل انحراف را از بین ببريم ،خود به خود داخل در مسیر ميشود (بخشي سخنراني مفهوم نیست) در نظام
هاي مادي همهچیز داخل نظام تعیین ميشود ،هیچچیز خارج نظام نیست هدف هم داخل در نظام است به
جز نظامهاي الهي كه هدف خارج از نظام است (سؤالي پرسیده شده مفهوم نیست) ايشان ميگويند اگر
اقتصاد اسالمي ايدهآل است ،مثالً ما ميخواهیم جامعه را ببريم به سمت آن جامعهاي كه امیرالمومنین(ع) آن
جامعه را اداره ميكردند ،اين را كه ما به آن نميرسیم اگر ميخواهیم جامعه فعلي را متحول نمايیم ،به آن
سمت به اين هم كه نیاز صرفاً با تحلیل نظام نیست ،داشتن دستگاهي است كه بتواند تغییر را تفسیر نمايد.
اين راهم كه نداريم  ،پس چهكار ميخواهیم بكنیم؟ (سؤال پرسیده شده مفهوم نیست) (ادامه سخنراني قطع
شده است)

