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اقتصاد اسالمی در  -1انجام دهم این است که:  توانممیکه  بندیدسته ترینکلیمن راجع به اقتصاد اسالمی 

 اقتصاد اسالمی به معنای تحلیل کارشناسی -2های فقهی معنای تحلیل

به ادبیات اقتصاد اسالمی نگاه  کهوقتی، دیگرعبارتبهدهم. بندی است که من انجام میترین دستهاین کلی

 .است هکنیم، آنچه تاکنون انجام شده در یکی از این دو دست

الم، سهایی که نوشته شده مانند مالکیت در افقهی یعنی چه؟ فرض کنید مثل خیلی از کتاب هایتحلیل

فقهی هستند که  هایتحلیلاحث نوعاً  خمس در اسالم، تحقیق پیرامون زکات، تحقیق پیرامون انفال، این مب

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.

شود. مثالً در بحث انفال، انجام  تواندمیترین تحلیل توسط یک فقیه ترین و منسجممثالً بحث احتکار، قوی

اند، در این زمینه، فقها داشته هانوشتهبینید که بهترین اگر شما به ادبیات اقتصاد اسالمی مراجعه کنید، می

منابع اصلی یعنی کتاب و سنت است. از آیات  بر اساسها مشخص است، نوعاً روش بررسی این نوشته

کنند کنند، همچنین از روایات و احادیث مربوطه استفاده میمی کنند و راجع به آن تحقیقمربوطه استفاده می

دهند که الزمه آن این است که به علم اصول مسلط باشند، و یک کار اصولی روی آیات و روایات انجام می

 هاایناش این است که مسلط به تفسیر باشند، اش این است که به ادبیات عرب مسلط باشند، الزمهالزمه

دانید و الزم نیست در اینجا روی آن بحث کنم. اما در دانشگاه تهران ست که شما بهتر از من میمسائلی ا

کنم. چون برای دانشجویان دانشگاه تهران مطلب تمام نشده است و این نکته من روی این قسمت بحث می

اسالمی صحبت کنید، راجع به اقتصاد  هادانشگاهدر دانشکده اقتصاد،  خواهیدمیجالبی است برای شما که 

گوید خون کنند اگر اسالم می، مثالً فکر میاز اسالم و اقتصاد اسالمی دارند و بدانید هاآنباید تصویری که 

گویند که سگ نجس است برای این اند یا اگر مینجس است، برای این است که در خون میکروب دیده

ا بغل کرده وارد مغازه سبزی فروشی شده بود، گفت، یک نفر سگی راند. شخصی میاست که آن را نشسته

 به او گفته بودند که سگ نجس است، گفته بود که هر روز آن را می شویم.

دهد این چیز حرام است، برای این است که کار آزمایشگاهی خاصی فکر می کنند که اگر فقیه حکم می

 تواندمیسالمتی فرد مضر باشد، این  اگر یک مضار اجتماعی داشته باشد و برای بلهروی آن انجام شده، 

لی فاصله دارد با اینکه مبنای استنباط باشد، قسمتی از ادله الزمه برای استنباط یک حکم باشد، اما این خی



رسد، چیست. نظام اجتهاد را نداند، مکانیسمی که بر آن اساس فقیه به استنباط حکم می شخص اصالً

الفاظ در علم کنند. بحث می کارچهگویند آقایان در حوزه دانند. مینمیاز این موضوع  چیزهیچ هادانشگاهی

این لفظ داللت بر این دارد، اینجا، استحباب، جای دیگر وجوب، کراهت، حرمت، آنجا -اصول می کنند، 

 . کارندبی هاایناجمال، مطلق و ... 

کنند تا بفهمند که قول معصوم کار می هاآنکنند. متوجه نیستند که کنند، ادبیات عربشان را قوی میفکر می

 کند تا ظاهر کالم معصوم را بفهمند.داللت بر چه می

 گونهاینگوید، نه گویی، او میگوید روشن است اما وقتی به فقیه میقرآن هر چه می کندمیدانشگاهی فکر 

کالم معصوم را درک کرده اش این است که شما نیست. شما واقعاً باید مسلط بر علم قرآن باشی و الزمه

مگر اینکه شما مسلط بر  شودنمیکند و این هر دو حاصل باشی. مفاهیم قرآن خیلی مسائل را روشن می

ادبیات عرب باشید. شما علم اصول را بدانید. کار سنگین اصولی کرده باشید، چندین سال تحقیق کرده 

 باشید.

به علمی روی آن انجام شده تا این حکم  کارچهشود دانند که اگر حکمی استنباط میها نمیدانشگاهی

 آید، تا بشود حکمی را منصوب به خدا کرد. دست

حتی این بحث حدیث و بحث زنجیره ناقل حدیث، گاهی که دانشگاهیان آشنا نیستند با این مسئله و آگاه 

می کنند، متوجه  علم رجال چقدر با دقت این احادیث را سبک، سنگین کرده تعجب کهاینبه  شوندمی

 ضعیف است. یکیآنشوند که این کار شده تا بیان شود که مثالً این حدیث صحیح است، نمی

که نوعاً  هاییاستداللپس تحقیقات فقهی اقتصادی اسالمی در بهترین حالت، توسط فقها انجام گرفته که با 

انفال، تجارت خارجی و ...  در مباحث حوزه مطرح است، مانند: احکام مربوط به پول، خمس و زکات،

است و اگر فقیه  استفادهقابل اشنوشتهکنند. در این موارد، به نظر من، اگر نویسنده فقیه باشد، مشخص می

 آید اشکال دارد، اشکال فقهی هم دارد.نباشد، به نظر می

 ارد.. خب، غلط در آن وجود دنویسممیدان نیستم و کتاب ریاضیات که ریاضی ایبندهمثالً 

و طلبه خوبی  شوندمیکه تازه وارد فعالیت پژوهشی  هابعضینظرات باید تخصص فقها ارائه شود.  گونهاین

خواهد بود. مقدمات هم تمام نکرده، « جو»در این مباحث به نظرم متأثر از  اظهارنظرشان، اندنبودههم 

حدیث آورده، روایت آورده ... یا در که رفته  بینیدمیشده، مثالً برای تحلیل مسئله احتکار  نظرصاحب

 دهندمیدر جنگ هستیم نظراتی   هاآنکافرند یا با  ، نرخ بهره، مبادالت با کشورهایی کهگذاریقیمتمسئله 



 هایشاناستداللاست.  گونهاین. جو شوندمیچون اطالعات سنگین فقهی ندارند، خیلی زود متأثر از جو 

 کند.تغییر می استداللشان، جو عوض شود، چرخدمی گونهاین

، کندمی، کار فقهی نشیندمیغیر از کسی است که انگیزه علمی و با یک آرامش علمی راجع به مسائل  هااین

 کند.دقیق و با آرامش کامل برخورد می

متأثر از جو  هااینهستند که  واردتازهتحقیقات طیفی دارد. یک سرش کار فقهاست و در سمت دیگر طلبه 

فکر کند که تیپ روشنصحبت می جوریآن، نشیندمیها که با من دانشگاهی که بعضی ایگونهبهد هستن

خیلی متأثر  هااینکند. بینیم جور دیگری صحبت میدانشگاهی تأیید کند اما وقتی در حضور یک فقیه، می

اسالمی سندیت ندارد.  تحقیقاتشان در اقتصاد هاایناز جو هستند. این هم دلیل خاص دارد. پس به نظرم 

یی هادانشگاهیهای طیف، اتکا نماییم. انت هاآنبه  توانیممیمباحث فقط فقها هستند که  جوراینبرای ما، در 

. خواندمی. اسالم را هم کمی کندمیدهند. دانشگاهی چون کار که راجع به اقتصاد اسالمی نظر میهستند 

یس، یک مقدار کمی اسالم در دانشگاه لندن، یکی هم که درس تاریخچه اسالم هم خوانده در دانشگاه پار

 گویدمیکند، می فکر کنیم. او قرآن را باز میراجع به اقتصاد اسال خواهیممیکه ما  گویدمینخوانده. او 

دیگر مقدمه برای  فهمیممینازل شده و برای کس دیگری هم نازل نشده است. ما هم قرآن را ی ما قرآن برا

 ؟ خواهیممی، ادبیات عرب برای چه اهیمخومیچه 

قرآن برای همه نازل شده است، حتماً باید ادبیات عربمان قوی باشد تا قرآن را بفهمیم؟ قرآن برای کسانی »

، ترجمه فارسی آن را در زیر آیات فهمیممینازل شده است که ادبیات عربشان قوی است؟ خودمان قرآن را 

 «.خوانیممیاند، آن را نوشته

که آیه به  بینندمیخوانند، ن چیزی وجود ندارد، آیه دیگری میبینند که در آو می خوانندمیبعد یک آیه را 

. این چند آیه را کشندمیرسند و زیرش را خط . به دو آیه میخوانندمیآیات را خورد، قتصاد نمیدرد ا

را پیدا می کنند که ترجمه فارسی آن را یک کتابی –الشیعه را باز می کنند نویسند، بعد کتاب وسائلمی

احادیثی  -گذاردمیکه ادبیات عربش خوب باشد آن را کنار خودش  کندمیداشته باشد یا یک طلبه را پیدا 

، اسم کتاب را مالکیت در نویسدمیکند. این احادیث را زیر هم آید را پیدا میرا که با ادراکاتش جور درمی

 به آن نتایج برسد. خواهدمیکه خودش  کندمیصحبت و استدالل  گونهآنگذارد. اسالم می

تحقیقات  جورایناید، بعد از انقالب تحقیقات را دیده جورایندر این زمینه تحقیقات بسیار هستند. شما هم 

اند، این افراد راحت از متون ل فقهی و علوم قرآنی متخصص نبودهبیشتر مطرح شد. کسانی که در مسائ

 کرده و نتیجه خاص گرفته و به اسالم هم منسوب کردند، به نام اقتصاد اسالمی هم مطرح کردند.استفاده 



مطلب ما صحیح است نه روش  گویندمیهست که واقعاً این نظر صحیح است. گاهی اوقات  بحثقابلاین 

 اصالً بحث کنند.  گونهاینکه  کندمیایجاب  گونهاین-: اندمرتجعفقها  گویندمیچرا؟  گوییممیاول )فقها(. 

هستند  هاییهمان هاآن، کردندمیهمان افرادی بودند که فکر دربار را تأیید  هاایناز دنیا آگاه نیستند.  هااین

ما باید این افراد را کنار بگذاریم و خودمان بیاییم و  -این تیپ افراد هستند. هااینکه داماد سالطین بودند. 

را دست  مانزندگیحاال بیایم  فهمیممیهم  اجتماعشته باشیم. ما عقل داریم، درد استنباط جدید از منابع دا

 خبربیه است و از دنیا خواندمی فقیه دهیم! این کار چه معنی دارد؟ این فرد )فقیه( یک مقدار علوم قدی

 .کندمی: قال الباقر و قال الصادق و بعد هم تفسیر خاص گویدمی، پرسیممیاست. هر چه از او 

 که شما معنای آن را نفهمیدید، گویدمی، او کندمیکه این کلمه داللت بر معنای خاص  گوییممیبه او 

باید از  خود ما اصالً گویندمیو  زنندمیاین گروه، فقها را کنار  مرتبهیکنه شما. بعد  فهمممیداللتش را من 

 س آن استنباط اقتصاد اسالمی را بسازیم.قرآن و احادیث یک استنباط جدید داشته باشیم. بر اسا

بینش فقها انحرافی است.  گویندمیاین بینش، یک بینش انحرافی است، بعضی  گویممیبنابراین وقتی من 

 خبرند بدهیم.یعنی چه که زندگی مردم را به دست چهار فقیه که از دنیا بی

طیف  طرفآنطیف و گاهی به  طرفاینبه اند گاهی در اینجا دو طیف وجود دارد. افرادی هم که در وسط

که  گرددمی ایگونهبهشرایط  هاوقت. گاهی کندمیچه چیزی را اقتضاء « جو». بستگی دارد به اینکه برندمی

که  گویدمیاستاد قبول داشت، امروز  عنوانبه، شخصی که تا دیروز فرد را روندمیهمه به یک سمت طیف 

عکس شخص تا دیروز به کارشناسان اقتصادی از غرب برگشته معتقد بود ولی است، یا بر سوادبیاین فرد 

، کافرند. ما به این گروه وسط کاری نداریم. اندزدهغربکه همه این افراد  گویندمیتغییر کرده، « جوّ»چون 

ه از کنار آن گذشت، ب سادگیبه تواننمیاین خود یک بحثی است که –به گروه اول و آخر کار داریم. 

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.

ما چگونه از قرآن برداشت کنیم، این یک بحث است. به نظر من تا این بحث حل نشود، شما  کههمین

. واقعیت این است که بدون حل شدن مسئله برداشت از قرآن، بحث کنیدمیچگونه از اقتصاد اسالمی دفاع 

یفتاده است. اقتصاد اسالمی یک دکور و یک ظاهرسازی است که در جامعه دانشگاهی هنوز این مسئله جا ن

فکر کنیم، اگر هنوز برای ما چگونگی برداشت از قرآن  خواهیممییک گروه،  عنوانبهفرض کنید خودمان 

 ایگونهبهراجع به اقتصاد اسالمی فکر کنیم، اگر من آیه قرآن را  خواهیممیترسیم نشده باشد، چگونه 



حق نداشتید که دست  اصالً گوییدمیما که تفسیر کنم که یک تئوری و نتیجه خاصی را از آن بگیریم، با ش

 در یک گروه کار کنیم. توانیممیبه این آیه بزنید، صالحیت تفسیر آیه را نداشتید، چگونه 

آیه را  خواهیدمیحق ندارید یک آیه را تفسیر کنید، از قرآن اطالع ندارید که  اصالًکه شما  گویدمیفقیه 

. اگر اطالع خواهدمی، تمام علم اصول، رجال، درایه خواهدمیو ابزار  تفسیر کنید. برای تفسیر آیه، مقدمات

 ندارید، حق ندارید، آیه را تفسیر کنید یا احادیث معصومین را نقل کنید. 

استخراج کرد و نباید انجام دهی.  تواننمیبرای مسائل اخالقی، نقل احادیث اشکال ندارد. اما از آن حکم 

دیگر هم دارد، حدیث دیگری هم وجود دارد که خالف آن است، چگونه چون این حدیث ده تا مطلب 

به جمع کنی؟ تعارض و تزاهم که  خواهیمیجمع کنی؟ بین ادله چگونه  باهماین دو حدیث را  توانیمی

 رفع کنی؟ خواهیمیرا چگونه  آیدمی وجود

تازه برای اساتید متعهد است،  هافحر. این بینندمیبعضی از اساتید اقتصاد اسالمی را جدا از فقه اسالمی 

به اقتصاد اسالمی دارد؟ فقه برای خودش یک قلمرو دیگری دارد، اقتصاد اسالمی  کارچهفقه  گویندمی

است. بر شما دانشجویان است که تحقیق در این زمینه  بحثقابل. جوهره این مطلب استدیگری  چیزیک

که بیان نمودم،  اینکتهو مجاهدین خلق روی  صدربنیعتی، انجام دهید. خیلی از افرادی مانند دکتر شری

. شما )دانشجویان( باید این مباحث را ببینید و دقیقاً با استدالالت اندنمودهو استدالل  اندکرده گیریموضع

الً کام هاآن، اندکردهی مطرح تهم نظرا هاعربستانیو  هاپاکستانیکنید.  وتحلیلتجزیهآشنا شوید، مسائل را 

 این نحوه استنباط را قبول نداریم. اصالًکه ما  گویندمیفقه شیعه را قبول ندارند، 

 کندمیآخرش یا قیاس  کندمییک دانشگاهی در بهترین حالت، وقتی روی این قضیه )اقتصاد اسالمی( کار 

، حکم یک ایدردهکاین مطالب در فقه شیعه رد شده است، شما قیاس  گویندمی. به او کندمیو یا استحسان 

در فقه شیعه  هااینکه  ایدکرده، اجتهاد به رأی ایدکرده، استحسان ایدکردهموضوع را به موضوع دیگر منتقل 

روی مسائل فقهی کار کند،  خواهدمیباطل است. دانشگاهی حتی اگر بخواهد نلغزد، در بهترین حالت که 

بحث مالکیت در اسالم را مطرح کند، بحث انفال و  یک تحقیق فقهی روی اقتصاد اسالمی انجام دهد مثالً

مگر  گویدمی، آخرش هم لغزدمیکه حتماً به سمت قیاس یا استحسان  امدیدهزکات را مطرح کند، من 

 عمل کنیم!. گونهاینهدف خدمت به مسلمین نیست، خدمت به مسلمین این است که 

، همین نوع تحقیقات که در بین متفکرین پاکستانی و شوندمیدانشگاهیان نوعاً از مواضع فقه شیعه منحرف 

حتی  دهندمیکه با اینکه از روی منابع کار می کنند و با دقت انجام  بینیممی کنیممیتوجه  عربستانی است،

 متعهد به فقه شیعه نیستند. هاآندر تحقیقات فقهی، اما 



ی هم دارد، کشمکش سیاسی دارد، و این و برخوردهای فکری، ثمره عین هاتعارضفراموش نکنید که این 

و چه  شودنمیبر شما )دانشجویان( است که تبیین کنید که چرا این مسئله حل  شودنمیحل  زودیبهمسئله 

و کار  ایمنشستهکنیم که حل گردد. یک موقع اختالف است اما اشکال ندارد. دوتایی )بنده و شما( در گروه 

 کندمیو برعکس، اما یک موقع اختالف ثمره عینی پیدا  دهیدمیرا گوش  حرف من ایدنشسته. شما کنیممی

مانع  یتا حدسازنده نیست، بلکه  تنهانه. اختالفات در یک قلمرو، آیدمی به وجود درحرکتو مشکل 

 . خب بر شماست که بروید فکر کنید ببینید جریان چه است...شودمیحرکت هم 

می مطرح شده، اختالف فقها نیست. به خاطر این است که امروزه مشکلی که برای جمهوری اسال

قدرت پیدا کردند و قدرت  هاایندانشگاهیان و متفکرینی که خواستند در فقه دخالت کنند را کنار زدید و 

آقا شما »در اسالم ندارد، پس قدرت هم ندارد.  اظهارنظرهم دارند. شما فکر نکنید دانشگاهی ک صالحیت 

، کندمیاو سکوتش مانع حرکت نظام خواهد شد. کار ن« به اسالم نظر بدهید، پس نظر نده.حق ندارید راجع 

بنده کارشناس  کهدرحالیخیلی از فقها قدرت اجرایی ندارند.  بینیممی کهفرد قدرت اجرایی دارد، درحالی

ن ادراکات دانشگاهی قدرت اجرایی دارم، قدرت اجرایی نه در امور اجرایی مملکت، بلکه در شکل داد

. دهممی( جامعه را فکرش را جهت اندکردهاجتماعی قدرت دارم. من )منظور جامعه دانشگاهی که سکوت 

. وقتی ادراکات اجتماعی جهت خاص پیدا دهممیاگر شما من را ترد کنید، فکر جامعه را طور دیگر جهت 

 .کندمیان نظام فقاهت مقابله هم باکرد، 

که ما راحت دانشگاهی را کنار بزنیم و بگوییم که شما حق ندارید در اقتصاد  بنابراین بحث در این نیست

 اسالم نظر بدهید.

بحث دیگر این است که بیان می کنند، فقیه مازندرانی استنباطش از نجاست با فقیه سیستان و بلوچستان 

مسائل اجتماعی و . فقیهی که در دامن یک خانواده ثروتمند رشد کرده، استنباطش راجع به کندمیفرق 

احکام غیر از فقیهی است که در یک محیط فقیرانه رشد کرده است. فقیهی که درد و رنج زندگی را چشیده 

 کهوقتیاستنباطش از احکام خدا غیر از فقیهی است که در ناز و نعمت بزرگ شده است. شما )دانشجویان( 

راجع به بانک در اقتصاد  خواهیدمیچگونه  مسئله است. ترینایریشهبا این مسئله مواجه هستید، این 

نیست، این برای آقایان فقها در  ایمسئلهاسالمی صحبت کنید. ممکن است که بیان کنید که تحلیل فقهی 

که  آیدمیپیش  سؤال. داریم مشکلدر اینجا نیز ما  گویممی اندکردهکه هزار سال کار فکری  هاستحوزه

است تا بگویند حکمش چیست؟ این مسئله باید در اقتصاد اسالمی مطرح فقیه در چه شرایطی رشد کرده 

باید تحقیق  هااین. کندمیاز این مسائل، در جامعه ثمرات عینی دارد. جامعه را متشنج  هرکدامگردد. پس 



ین شود. اقتصاد اسالمی یعنی تنظیم امور مسلمین. فقه، کتاب، سنت و ... همه برای تنظیم امور است. بدانید ا

. این مسائل راجع به شودمیدر تنظیم امور مسلمین در کجا ظاهر  اشثمرهمطرح است،  اآلنکه  ایمسئله

 تحلیل کارشناسی از اقتصاد اسالمی است نه فقهیِ گرددمیقلمرو اول بود. اما قلمرو دوم که بعداً مطرح 

هری را من در این زمینه کارشناسی است. کارهای آقای صدر و شهید مط فقهی است و نه کارشناسیِ

انجام داده، تحلیل « اقتصادنا». تحلیل فقهی جهت استنباط حکم نیست. کاری که آقای صدر در گذارممی

که سازمان برنامه را بچرخانیم، هم نیست. بینابین است و این هم بحث عمیق و  ایگونهآنکارشناسی، 

 باید بررسی گردد. شاءاهللانوسیعی است که 

 اهللرحمهعلیکم و  والسالم
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، دیدیم که نسبت به کردیممیکه نسبت به اقتصاد اسالمی و نظام اقتصاد اسالمی بحث  هاییروشروی 

که  بندیدستهزاویه برخوردشان چگونه بوده است. اولین  اندکارکرده حالتابهاقتصاد اسالمی، متفکرینی که 

و  شودمیفقهی موضوعات اقتصادی  ایهتحلیلکردیم این بود که حجم زیادی از اقتصاد اسالمی مربوط به 

 آیدمیاست و اال به نظر  استفادهقابلبعد دیدیم که در بهترین حالت، اگر توسط فقها انجام گرفته باشد 

به نظام فقهاست. البته نکته دیگری محققین راجعانحرافاتی در این تحقیقات به اعتبار مردم شناخت  گونهیک

، محل بحث بود که گفتیم که در این زمینه خیلی مسائل وجود دارد که هم که گفتیم، موضوعات و نظام

را قبول کند. حتی  آنجواب تهیه نشده که جامعه  آنروشن برای  صورتبهمورد اختالف است و هنوز هم 

، جامعه گویممیکه  ایجامعهدیدیم که در مسئله استفاده از قرآن چه اختالف زیادی در جامعه است، 

 طورهمیننظر هستیم. ما در استفاده از قرآن صاحب کنندمیسانی است که حداقل ادعا متخصصین و ک

، اختالف زیادی وجود دارد که در مسئله استفاده از کتاب و سنت از احادیثدیدیم که در جایگاه استفاده 

قلمرو  روشن باشد. اختالفات بین فقه شیعه و سنی یک امر دیگر است ولی در داخل رسدمیکه به نظر 

شیعه هستند، اختالفات زیاد است. قبالً این اختالفات بین افراد حوزوی و غیر  کنندمیکسانی که ادعا 

، قدرت برداشت از قرآن را دارند، بوده. یک روش و متدلوژی کردندمیحوزوی و افراد دانشگاهی که ادعا 

بحث انفال یا مالکیت در اسالم  مثالًیم. در تحقیقات اقتصاد اسالمی این بوده است که بیاییم تحلیل فقهی کن

: در کتاب و سنت است. کتاب را باز گویدمیاین تحقیق را چگونه باید انجام دهیم؟  کنیممیکنیم. سؤال 

 ریزیبرنامهکه اصالً این مطلب به تنظیم امور و  گویممیکه خدا چه گفته است، من  بینیممی، کنیممی

تحلیل فقهی در مسائل  گویممیکار ندارم، من صرفاً  هاحرفبه این  من گوییدمیمربوط نیست، شما 

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 

پاسخ داده نشود، ما در اقتصاد اسالمی  آنو اگر به  شودمیکه مطرح  سؤالینشگاهی است. یک دا هایتیپ

آید؟ باید یک گروهی در این زمینه می به وجود، این است که چرا این اختالف ایمنداده انجامکار زیادی 

این است  اشهمه، موضوعات در اقتصاد اسالمی و یا تفکر در اقتصاد اسالمی گوییممیتشکیل شود، وقتی 

 به وجودکه خط بودجه یک مؤمن را نگاه کنیم! یکی از موضوعات این است که ببینیم چرا این اختالف 

به زندان  توانینمیکه فکر را  امگفتهآمد، این اختالف یک واقعیتی است که در جامعه وجود دارد. قبالً 



فیزیکی، فکر را نابود کنیم. شما )دانشجویان( اگر است که بگوییم با تار و مار کردن  اندیشیسادهاندازی، 

 به وجوداقتصاد اسالمی را بخواهید بشناسید باید تحقیق کنید، قدم اول این است که ببینید چرا اختالف 

از کجاست،شما اگر چشم به روی مطلب ببندید، به این معنا  آنآمده و چرا این مسئله ریشه دوانده و ریشه 

. در مقدمه درس اقتصاد اسالمی ایدنبوده آنندارد، مطلب هست، شما متوجه نیست که مطلب وجود 

را در این  هاآنرا روشن کرده و  هابحثمختلف را بگویم. باید جایگاه این  هایروشکوشش دارم که 

 مشخص،نقاط ضعف و قوتش کدام است. هاروشقرار دهیم. همچنین حدود هر یک از  بندیدسته

بین فقها و کارشناسان دانشگاهی بود اما بعد از انقالب اسالمی، این اختالف  هااختالفن گفتیم که قبالً ای

قرآن چه  فهمیممیما  کردندمیکه ادعا  هاییدانشگاهیهم افتاده است. یعنی اگر یک موقعی  هاحوزویبین 

های ایشان را مالحظه آقای دکتر شریعتی هم توی حوزه بود، شما کار–. کردندمی، با حوزه برخورد گویدمی

است باید انجام  آنتحلیل و تفسیر قرآن را با روش خاصی که معتقد به  کندمیکه ایشان ادعا  بینیدمیکنید، 

 -نیست. طوراین، نه گویندمیداد. برخی آقایان در حوزه 

ندارد و  ایفایدهداری اسالمی بحث کنیم، میم، هزار بار هم روی تعریف بانکاگر این مشکالت را نفه

 ، اساس کار آنجا خراب است.شودمیمشکل حل ن

ستفاده از کتاب و سنت تردید داشته ما در نحوه ا کهوقتیمگر اسالم چیزی غیر از کتاب و سنت است، 

. کتاب و سنت منظور بحث ما خودش نیست، بلکه کاربردش منظور ماندنمیباشیم، دیگری چیزی باقی 

؟ فرض کنید یک استاد برایتان انتخاب آیدمی به وجوده این ارتباط ماست. منظور ارتباط ماست. چگون

ارتباط  ایدنتوانستهاستاد نیست. چون با او  که این، این مثل این است ایدندیدهرا  آن وقتهیچکه  اندکرده

و  برقرار کنید. این ارتباط کتاب و سنت است که مهم است نه خود کتاب و سنت. ما چگونه ارتباط با کتاب

سنت برقرار کنیم؟ در این موضوع اختالف بین فقها و دانشگاهیان است که بعد از انقالب بین خود اعضای 

 اآلننظام حوزه هم اختالف است. البته اختالف در این نیست که چگونه از کتاب و سنت استفاده کنیم. 

معتقدند ثمره تمام برخورد  هاخیلیاختالف روی فقه است.  اآلن. شودمیعریان مطرح ن صورتبهاختالف 

یک فرد را ملزم به رفتار خاص  آنچهو رابطه ما با کتاب و سنت فقه است. بحث اختالف هم هست، اما 

 خواهیدمیکاری را  کههمین، احکام فقه است. یعنی دهدمیجهت  آنو به  زندمی، بر رفتارش حد کندمی

و رفتار جامعه را  زندمیفقه است که به حرکت فرد حد  این کار شرعاً اشکال ندارد؟ پرسیدمیانجام دهید 

، گاه اشکال مربوط به این دانیدمیرا  آن وبیشکمدر خود فقه اشکال به وجود آمده که  اآلن. کندمیمقید 

است، یعنی درست است چون مربوط به زمان خاصی بوده  ربطبیاست که مجموعه فقهی درست است اما 



زمانه عوض شده و نیاز به ابواب جدید و موضوعات جدید فقهی است چراکه است چون  ربطبیاست و 

به رابطه ما با کتاب و سنت، یعنی وقتی  گرددبرمیموضوعات جدیدی مطرح شده است. گاه این اشکال 

گردد ، به دو سه حلقه واسطه برمیکنندمی آناین اشکالی که به فقه و ثمرات  بینیممی کنیممیمطلب را باز 

گردد. یعنی اشکال به ناتوانی علم اصول برمی .گرددبرمیرابطه و کیفیت رابطه ما با کتاب و سنت  به

این بحث تخصصی است بین  بینیممیباید ابعاد جدیدی در علم اصول مطرح شود. پس  گویندمی

 متخصصین مربوطه، یعنی بین خود فقها که در حوزه هستند.

فقهی اسالمی است. بحث ساده و روشنی نیست، و هنوز اختالف بین  یهاتحلیلدر مرحله اول،  بینیممی

سرکوب شدند، تحلیلی که سازمان  هادانشگاهیمتخصصین حوزه با متخصصین دانشگاهی است. منتها 

ساکت است. اما به این معنی نیست که  فعالًمجاهدین خلق روی مطلب داشت، به اعتبار سرکوب سازمان 

سال بعد ممکن است که بحث دینامیسم قرآن در جامعه مطرح شود. چنانچه مطرح از بین رفته است. چند 

برخورد  گویندمیو  کنندمیرا مطالعه  آن، اگر اجازه نشرش را بدهند، همه دهندنمیبوده اجازه نشرش را 

 خاصی با قرآن است، و ...

. بیان کنندمیالم را تحقیق در اقتصاد اسالمی، موضوعات از دیدگاه اس آیندمیقسمت دوم این است که 

که ما اهداف کلی را از  کنندمی. بیان آوریممی به دستکه ما اهداف و خطوط نظام اقتصاد اسالم را  کنندمی

احکام  جایبهاهداف برسیم. برای مثال: ما از فقه  آنمناسبی بدهیم تا به  هایتئوریمکتب بگیریم و بعد 

این  بر اساسمانند قاعده الضرر، حفظ مصلحت مسلمین و ...  نیمکمیفقهی، قواعد فقهی را استخراج 

فقهی بود و به  کامالًاز موضوع بحث اول بود. بحث اول  ترضعیف. این موضوع کنیممیقواعد کلی حرکت 

است.  آناز  ترسبک. موضوع فصل و بحث دوم یک درجه شدمیو احکام اصل  رسیدمیاستنباط احکام 

اقامه قسط هدف  گیریممی، گیریممیلت، حفظ مصلحت مسلمین و ... را از مکتب بحث قسط، عدا مثالً

را  هاایناصول کلی اقتصاد اسالمی  عنوانبهاست، عدالت اجتماعی و حفظ مصالح مسلمین هدف است؛ 

 گرددمیو احکام فقهی به قواعد فقهی تبدیل  شودمیتر . بنابراین بحث اول یک درجه نازلکنندمیپیدا 

 .گرددمییک ضوابطی پسندیده است، مثل اقامه قسط و تحقق عدالت اجتماعی، اضافه  عالوههب

و  پسنددمیهر آنچه شرع  گویندمیو  کنندمی. رابطه شرع و عقل را مطرح شودمیکمتر عمیق  هابعضی

جایگاه خودش از فقهاست که در  ابزارهاینه  هااین درواقعکه  گیرندمیبرعکس. این مطالب را نیز از فقه 

اگر امری  گویندمیگاه استفاده این ابزار توسط فقها ندارند. جای به. اما این افراد کاری کنندمیاستفاده  آن

اگر  اینکهمثل گیرندمیشرع هم پسندیده است. بعضی از ابزار فقهی را  ازنظرعقل پسندیده است حتماً  ازنظر



را کشف کنیم ضرورتاً  ایمفسدهاگر عقالً  گویندمیرد و بعد دا ایمفسدهحکم یک امری حرمت است حتماً 

نظر شرع حرمت است. پس کشف مصالح و مفاسد امری عقلی است و با این امر تلویحاً به حکم شرعی 

را حرام کرده است و چون  آنوجود داشته، خداوند  ایمفسده. چون آخر قضیه این است که چون رسیممی

 دیگرعبارتیبهو کاری به فقه نداریم،  رویممیرا حالل کرده. ما بر این اساس جلو  آننفعی داشته، خداوند 

را در جامعه قاعده  آنچون همه ما فهمیدیم این امر به نفع مسلمین است و  خواهیمنمیشورای نگهبان 

 .کنیممی

ت مختلف دارد، ادبیاتی که به نام اقتصاد اسالمی مدون شده، درجا کنیدمیدر این مسیر بحث مالحظه 

مثل قسط، عدالت اجتماعی، حفظ مصالح مسلمین، حفظ مصالح اسالم  کنندمیبه اصول کلی اکتفا  هابرخی

 آنو چند قاعده فقهی هم به  روندمیاست، جلوتر  ترقوی شانفقهیکه تحلیل  هابعضیدر مقابل کفار. 

ما به مصالح و مفاسد نگاه  گویندمیو  ندرومیجلوتر  کمیک هابعضیمثل الضرر و الحرج  کنندمیاضافه 

 .پسنددمیرا ن آن، اگر موضوعی برای مسلمین ضرر داشت، خدا هم کنیممی

بعضی  باألخصکرد.  بندیدستهرا  آنبتوان  ترراحتبیان کنیم  گونهاینمن به ذهنم رسید اگر این مطالب را 

بحثی که آقای دکتر  مثالًالگوی نظام نیست. که هدفش ارائه  کندمی، تحقیقاتی را آدم مالحظه هاوقت

، در همان مقطع از بحث کوشش ایشان، تنظیم یک مدل برای دهدمیشریعتی در امر برداشت از قرآن ارائه 

مقام نظر  آن، در دهدمیخزعلی در امر برداشت از قرآن اراده  اهللآیتامور مسلمین نیست و با بحثی که 

سازمان بر اساس  کهنحویبهبرنامه بدهم  خواهمنمیمن  گویدمینیست، ایشان  ایشان ارائه الگو برای نظام

کالم خدا را از این طریق باید درک کرد و از این طریق باید برویم تا بفهمیم  گویممیبرنامه کار کند، من  آن

ین تعریف که در زندگی مسلم ریزیبرنامهداللت کالم معصوم به چیست، من کار به ارائه مدل و الگوی 

ما داریم به  گویندمی هابعضیبه بعد،  ازاینجاکند، ندارم. بنابراین من این دوتا را در یک دسته بردم، اما 

، پس یک تحقیق ناظر بر این است که چگونه از قرآن برداشت کنیم. شویممیالگوی مدیریت نظام نزدیک 

در مورد اقامه  آیندمیکه  هاییاینک کنند. خود را به الگوی مدیریت نظام نزدی خواهندمیاما یک گروه 

چهارچوب کلی است و بر این اساس مدیریت را  هااین گویندمی، نویسندمیقسط و عدالت اجتماعی و ... 

جایگاهشان را در دسته اول مشخص کرد. خیلی  شودمیرا هم  هاایننگاه کنیم  تردقیقتنظیم کنید، البته اگر 

را نگاه کنید اقتصاد اسالمی را با ارائه  هایشانکتابعمدتاً برادران اهل تسنن، اگر  از متفکرین پاکستانی و

که نوعاً همین موضوعات است. ولی قسط را کمتر  کنندمیاصول کلی حاکم بر نظام اقتصاد اسالمی شروع 

بوده است، جمهوری اسالمی بیشتر در جوامع مطرح شده است، قبالً کمتر  ازچون کلمه قسط بعد  گویندمی



پنجاه شمسی را نگاه کنید، توجه به قسط نبود. در  -اسالمی در دهه چهل هایاقتصاددان هایکتاباگر 

متفکرین و محققین جدید کشور خودمان هم تحقیقاتی که شروع کار خود را با ضوابط کلی حاکم بر اقتصاد 

: نویسندمیوقتی در اقتصاد اسالمی کتاب  که امدیدهکم نیستند، حتی بعضی از فقها را  کنندمیاسالمی آغاز 

بلکه  گرددمیبرن کار غلطو  درستیبه ، ما بحثمان کنندمیاز اصول کلی حاکم بر نظام اقتصاد اسالمی شروع 

ها یا . یکی اینکه بحث اکزیمشودمیاشکال بر این روش وارد  . به نظر من دوکنیممیهست را بیان  آنچه

بحث را برای حرکت  عنی شما در یک تحلیل سهیات حائز اهمیت است. یاصول موضوعه که در ریاض

علم نیست، یعنی در علم قضایایی است که مورد اثبات  آن، یعنی اصولی که محل اثباتش در گذاریدمی

انسان عاقل، انسانی  گویندمی داریسرمایهدر اقتصاد  مثالًعلم ثابت کنید،  آندر  آییدنمیشماست و دیگر 

اصول موضوعه  هاایناست.  شناسیانساندر  آندر پی حداکثر کردن منافع خویش است، چرایی  است که

 آن: اقامه قسط. چرایی گوییدمیدر اقتصاد اسالمی  کهوقتی مثالًعلم نیست.  آناست که اثبات این اصول در 

 تعداد این اصول که وجود دارد این است که معموالٌ یانکتهوقت یک آن. گرددبرمیبه معارف اسالمی 

هماهنگی دارند یا ندارند و آیا از هم  باهمموضوعه حائز اهمیت است که آیا کامل است یا ناقص و آیا 

شود.  وزیادکم راحتیبه اشموضوعهاصول  کهوقتی شودمی، یک علمی منسجم ناندغیرمستقلیا  اندمستقل

کردن  وزیادکمنگاه کنید، اگر دستتان در  سیشناجامعهاگر به اصول موضوعه  مثالًاین یک نقص است. 

و اینکه واقعاٌ این اصول  شویدمیمواجه  بستبنبا  هایتاناستداللدر  یکجاییاصول موضوعه باز باشد، 

، یعنی اگر نویسندمیرا  هاکتابکه پاسخ داده شود حتی کسانی که این  آیدمیجامعه هستند یا نه، به نظر ن

یک ساختمان را  توانیممیباشد. ما چگونه  بازهمنه، ممکن است  گویدمیاصول است از او پرسید فقط این 

. الزمه پایه این است ایمآوردهرا از کجا  هاپایهچقدر است و ثانیاً این  هایشپایه دانیمنمی کهوقتیبسازیم، 

ست که چند تا پایه که قبالً این ساختمان طراحی شده باشد، اگر ساختمان را طراحی نکنیم که معلوم نی

 .خواهدمی

قلمرو و که قبالً طراحی شده و دقیقاً معلوم است که  بینیدمی، کنیدمیرا  نگاه  داریسرمایهوقتی در واقع 

ی بنا بگیریم حتماً باید یک طرحی از هاپایه عنوانبهکجاست، بنابراین اگر ما این اصول را  حدودوثغورش

که ما این بحثی که اصول اقتصاد اسالمی را  آیدمیین از نظر علمی به نظر من بنا در ذهن داشته باشیم، بنابرا

این  دهندهنشان، این دهدمیرا برداریم، هر محققی در اقتصاد اسالمی یک سری  آنبتوانیم راحت یکی از 

 که ضعفی در این متدولوژی هست.است 



، رو.ی یک ضابطه آیدمیمشورتی دارد درکه چه اصولی را بیاوریم، اصول موضوعه  کندمیطرف دارد فکر 

یکی از نقاط ضعف  آیدمیعلمی نیست که حاصل نیست که حاصل یک دستگاه تحلیلی باشد. این به نظر 

دوم در این برخورد این است که مفاهیمی مثل قسط و یا عدالت اجتماعی  ضعفنقطهاین برخورد است. 

ر خاصی دارد، حفظ مصلحت مسلمین یک مفهوم کلی از این مفاهیم تفسی هرکسیمفاهیم کلی هستند و 

تفسیر خاص دارد، خدا لعنت کند کسانی که در عربستان سعودی دست به جنایات  آناز  هرکسیاست، 

، احتمال دارد بگویند برای حفظ مصلحت ایدکردهبپرسد برای چه این کارها را  هاآنزدند ولی اگر کسی از 

ما  کهدرحالیتحت حفظ مصالح مسلمین مطرح کند.  تواندمین شدت را مسلمین جهان، یعنی جنایتی به ای

مسلمین بود. یعنی به عبارتی ستونی برای  مصالحجنایت به حفظ  ترینبزرگمعتقدیم در طول تاریخ اسالم 

ستون و بنا تفسیر دارد، از این  هرکسینیست،  شدهتعریفکه قطر و مقاومتش  ایدکردهبنای خود درست 

این اشکال دارد. اقامه قسط یعنی چه؟ عدالت اجتماعی باید در جامعه برقرار شود، یعنی چه و ما باید 

برای  مثالًعدالت؟  شودمیرا بگیریم و به تعداد افراد تقسیم کنیم. این  هاثروتبیاییم  مثالًکنیم؟  کارچه

و این پول را بین افراد تقسیم کنیم  دربیاوردل در جیبش دارد عدالت اقتصادی بگوییم هر کس هر مقدار پو

این است که به تعداد افراد مملکت مقداری فضای  مثالًو بگوییم عدالت اجرا شد؟ عدالت اجتماعی 

 مسکونی دهیم؟

ند چند نفرید پرسیدمیبود. از یک خانواده  گونهایندر چین و شوروی خیلی از معیارهای عدالت اجتماعی 

عدالت اجتماعی بود،  قیمصاد، این یکی از کردندمیاتاقی که داشتند، مقدار اتاق را کم یا زیاد  بر اساسو 

بگویم اختالفات در این زمینه چگونه است. در ذهن همه ما، یک عده دلشان به سمت این  خواهممیمن 

عدالت اجتماعی روشن این تعریف از  کندمی، همین داللت شودمی، یک عده هم متوقف رودمی مصداق

 گوییدمیرا تقسیم کنید، شما  هایتاناتاقاین کاغذ را امضاء کنید که  اندگفتهنیست. فرض کنید که به شما 

 و مسائلی از این قبیل. کنیدمیتردید  لحظهیکبرای عدالت اجتماعی،  گویندمیچرا؟ 

کفار بر  فشارتحتسلمین نباید خیلی از اتفاقات ممکن است تحت تیتر عدالت اجتماعی واقع شود، م

برانگیز است، شما اخبار را نگاه مسئله بحث دانیمنمیمسلمین است؟ یا مصداقی از استقالل مسلمین است؟ 

این قرارداد اگر سال گذشته بسته  کهدرحالیامیران یک قرارداد با یک کشور بسته است.  بینیدمیکنید، 

 اآلن، کندمیشرایط ایجاب  اآلنموقع شرایط نبود و  آنکه  کنندمی، استدالل کردندمیهمه تعجب  شدمی

 مصالح مسلمین را در جهان حفظ کنیم. خواهیممی



هدی از تبیین باشد که قدرت موضوع گیری و مدیریت را  آناصول موضوعه در هر دستگاه فکری باید در 

در نظام  هاوقتم دهد، خیلی باید انجا کارچهبه مسئولین بدهد که مسئولین بدهد که مسئول بداند 

و منم که  دهممیخدمت به نظام مارکس را من دارم انجام  گویدمیاست، مائو  طورهمینمارکسیسم هم 

یک تفسیر خاص از اصول موضوعه خود  کهاین. برای کنممینظام صحیح سوسیالیسم را در جهان پیدا 

 کهنحویبه داندمیین ضربه به نظام سوسیالیسم را ع دهدمی. شوروی حرکتی که چین انجام دهدمیانجام 

خطر شوروی برای از بین بردن کمونیسم بیشتر از خطر آمریکاست و لذا حاضر است با  گویدمیچین 

مذاکره کند و دست دوستی دهد برای اینکه دوتایی اول شوروی را زمین بزنند و بعد که  راحتیبهآمریکا 

. برای این است که از بعضی از اصول رسممیحاال به خدمت آمریکا : گویدمیشوروی زمین خورد. چین 

تنها کشور سوسیالیسم واقعی در  گویدمی. این وسط انگلستان کندمیموضوعه مارکسیسم تفسیر خاص دارد 

 .کندمیکه تفسیر خاص از عدالت اجتماعی  اندامپریالیسمدو  آندنیا منم و 

بخواهیم قسط و عدالت اجتماعی را اصول موضوعه کنیم، چه تفسیری است، اگر ما  طورهمیندر اسالم هم 

داریم؟ ممکن است یکی از دوستان شما بگوید این تفسیری که از عدالت اجتماعی و قسط دارید، این  آناز 

 آنبه فصل اول بحث و  گرددبرمی. یعنی ایدکردهبه اینکه کتاب و سنت را چگونه درک  گرددبرمیتفسیر 

کلی. اگر کتاب و سنت را از راه اول رفته باشید، تعریف از قسط و عدالت اجتماعی این است،  یبندتقسیم

یعنی وقتی دیدی یک نفر در ماه چهارصد هزار تومان و دیگری بیست میلیون تومان در ماه درآمد داشته 

ب و سنت این باشد. با یک برداشت از کتا طورهمینباشد، این عین قسط و عدالت اجتماعی است، باید 

و تحت عنوان عدالت اجتماعی شخص حاضر است بمیرد تا منافعش از  دانیدمیتعریف را دقیقاً عین قسط 

برای  شوممی، کشته روممیبرای رضای خدا من جلو  گویدمیبیست میلیون تومان یک قران هم کم نشود. 

ی این نیست که بر برداشت شما قسط و عدالت اجتماع گویندمیآنکه منافع او حفظ شود. بعضی برعکس 

 از کتاب و سنت برگردد.

 آنبه  هابحثشروع کردم، چون بحث کلیدی و مادری است و ریشه  ازآنجابود که من بحث را  علتاینبه

. ظاهرش بحث فقهی است ولی دانممی، پس به خاطر این است که من مطلب اول را مهم گرددبرمیبحث 

مصادیق این موضوعات کلی  کنندمیبرخورد  گونهاینمحققانی که  ویمگمیاصل مطلب همان است. من 

مشخص  توانندمی، مصادیقش را چگونه المللیبینمثل عدالت اجتماعی و قسط و عزت مسلمین در صحنه 

 کنند؟



تا سیاست پولی  15چیست؟ عدالت اجتماعی اصل است اما ما  آنموضوعات درست است. اما مصادیق 

یادتان هست  اقتصادسنجیاست؟ در  ترنزدیکبه عدالت  هاسیاستاز این  یککدامرکزی، داریم در بانک م

که سناریو این است که دولت  گفتیممی سازیشبیه هایمدل، در کردیممیدرست  سازیشبیه هایمدلکه 

؟ معیارمان است ترنزدیکبه عدالت  هاایناز  یککدام. کنیممیدیگر سیمولیت  باریکعمل کند،  گونهاین

معیار خدمت به مستضعفین و محرومین مطرح شده، حضرت امام )ره( هم  اآلنچیست و از کجا بفهمیم؟ 

، اما هنوز برای خیلی از مسئولین مصادیق خدمت به محرومین مشخص کردندمیمرتباً این مسئله را تأکید 

برای روستاها تلفن بکشیم،  یکی از مصادیق خدمت به محرومین این است که گویندمی هاخیلینیست. 

تلفن کند، بعد هم  آنشخص جایی ندارد که به  آن. اصالً اندکشیدهبرای روستاهای محروم تلفن  اندرفته

ما در سال گذشته توانستیم پنجاه هزار شماره به روستاهای دوردست بدهیم،  گویندمیو  دهندمیگزارش 

 ن این است که در تهران مترو بزنیم.هم مصادیق خدمت به محرومین و مستضعفی باریک

با  گویدمی، یک شخص آیدمیمعلوم نیست که معیارها چیست؟ و چگونه ارزیابی کنیم. اختالف به وجود 

و  گیرندمیو در تهران این افراد فشار قرار  کنیدمیاین کار شما پنجاه هزار نفر از روستاها جذب تهران 

 .شودمیباعث مشکالت اقتصادی 

مصداقی از عدالت  عنوانبهره تفسیر خدمت به محرومین چه شد؟ خدمت به محرومین و مستضعفین باالخ

کنیم؟ بیاییم به تمام کارگرانی که حقوقشان از یک مقدار  کارچهیک عنوان کلی است،  آناجتماعی، خود 

حتی خدمت به است ده کیلو برنج بدهیم. این راهش است؟ در این موضوع ما مسئله داریم که  ترپایین

به  آنچیست و  دانیمنمییک مصداقی از تحقق عدالت اجتماعی، هنوز  عنوانبهمحرومین و مستضعفین را 

که حقوقشان کم است یک پیکان بدهید یا زمین بدهید. اگر  هاییآنکه به  گوییممیمسئولین قرار دهید، 

ن راهش نیست. امر به سلیقه شخصی خدمت به محرومین ای گویدمیکسی دیگر را مسئول کار قرار دهند 

از  آنبه یک دستگاه فکری. دستگاه فکری هم ممکن است خطا کند ولی درجه خطای  گردندبرمیمسئول 

. آیدمیشخصی هم وسط  هایسلیقهگاهی در کار  گذارندمیبنده کمتر است، بنده را که مسئول کاری 

، کردمینزد من، درد و دل  آمدمییرو زیاد بود، بعضی از دانشجویان من در اوایل انقالب که تقاضای ن

ولی نیروی فکری نداریم، ولی باید تصمیم را  دهیممیمهمی داریم انجام  هایگیریتصمیم اآلن گفتمی

دیگر باید منتقل شود. باید خیلی کار  جایبهمیلیون تومان از جایی  30که اگر  کنیممیما خیال  مثالًگرفت. 

شخص نیست تصمیم شبیه  آن، چون شودمی گیریتصمیم لحظهیکنیست و در  طورینا کهدرحالیشود، 

که اصالً نیروی فکری نیست و بعد که تصمیم گرفتیم  گویدمیهمین را باید در همان روز بگیرد به من 



شار به ثروتمندان ف طرفاینمعیارها نوعاً نحوه توزیع درآمد است که این معیار ظاهری است. ما  بینیممی

 هاآناجرا کردند که کارها به نفع  هاآن ایبرنامهکه یک  بینیممیرا کم کنیم ولی  هایشانپولکه  آوریممی

واقعاً در دل تمام مسئولین مملکت است، اما بعضی  بااینکهخدمت به محرومین و مستضعفین  اآلنشد، 

که  دهندمیبرای ما انجام  هاییبرنامه و یک زنندمیدست که ثروتمندان به ما رو گویندمیخودشان  هاوقت

، فهمیدن این مصادیق کار شودمیتمام  هاآنانجام دهیم، به نفع  خواهیممی هاآنکاری که به خالف 

 تخصصی است.

تفسیر از عدالت یا  هاوقتبحث را خالصه کنم، واقعاً از چه راهی باید عدالت در جامعه واقع شود؟ گاهی 

، تنظیم امخواندهدرسکه در انگلستان  ایبندهیعنی  گرددبرمیبه الگوی فکری مسئولین اقامه قسط در جامعه 

کاشکی این کار در جامعه ما انجام شود، گاهی این بیان را  گویممیو  دانممیرا عین عدالت  هاآناجتماعی 

 اید اینجا انجام شود.و خوب بود، ب شدمیکاری که در آنجا انجام  آن گویندمیکه  بیندمیآدم از افراد 

 درجاییرا  آنچون  دانممییعنی یک تنظیم خاصی که در ذهن بنده مسئول هست، این را من عین عدالت 

که متأثر از نظام شرق هستم، بعضی  ایبندهفکر کرده باشم، بالعکس  آنو بدون اینکه روی  امکردهمالحظه 

و به نفع  اندکردهعمل  گونهاین هاآن: ببینید گویمیم، دانممیرا عین عدالت  هاآناز تنظیمات اجتماعی 

تفسیری از  خواهممیالگوی بنده مسئول که  هاآنمردمشان تمام شده است، یعنی الگوی مدیریت اقتصادی 

عدالت و قسط بدهم پس ناخودآگاه یک مفهوم اسالمی را به کمک مدلی که از غیر گرفتم یا از اقتصاد شرق 

مدل طرح کنم و آنچه در کشورهای خارجی به نام عدالت  آنبه کمک  خواهممیین را و یا غرب گرفتم، ا

 جاری کنم. آنبر  خواهیممیاجتماعی معروف است را 

درک  توانمی، بهتر اندخارج کردهتحصیلکه  هاییخانمبرای اینکه این بحث را ببینید این بحث را در مورد 

که خدا منع نکرده ولی من یا  دهیدمیدد زوجات هستید پاسخ کرد. اگر من به شما بگویم که موافق تع

: برای اینکه اقتصاد مملکت و تربیت فرزند گوییدمیچرا؟  گویممیبیشتر از یک زن ازدواج نخواهم کرد، 

 عنوانبهنگه داشت حاال اگر به شما بگویم که  یکجادو زن را در  شودمین اندحساس هاخانممشکل است و 

چون خداوند گفته است،  گوییدمیا امضاء کن که تعدد زوجات در مملکت ممنوع است. شما ر آنقانون 

ممکن است در دل با تعدد  بااینکه کنیدمیاین را امضاء ن کدامتانهیچحکمش بوده است،  آنحتماً در 

 ، یعنی شما به خانمکندمیخیلی حساسیت ایجاد  هاخانمزوجات مخالف باشید. حاال این امر در 

: خدا گفته است، شروع گویندمیخیر،  گویدمیبگویید که آیا موافق تعدد زوجات هستید؟  کردهتحصیل

 گویدمیاینکه یک مرد هر وقت دلش خداست زن بگیرد، عدالت نیت،  گویدمیبه تفسیر کردن و  کندمی



که این  گوییدمیما شروط محقق نخواهد شد. ش آن وقتهیچخداوند با شروطی اجازه این کار را داده که 

، عدالت یعنی کنندمیاشتباه  شناساناسالم: گویندمی، گویندمیاین را ن شناساناسالمتفسیر شماست ولی 

اینکه مرد حق ندارد بیشتر از یک زن بگیرد. حاال اگر این خانم در ایران و در یک خانواده مذهبی باشد 

نیست پس اشکال ندارد، اما اگر خانمی رفته باشد  آنکه این نظر خداست و در سنت هم منعی بر  گویدمی

پشت کامیون و  مثالً، اندفعالو در ذهنش این باشد که رشد اجتماعی در خارج از کشور این است که زنان 

. اندمطرحها رشد کرده به خاطر این است که زن اگر اروپا گویدمیهستند و ...  هاکارخانهدر  انداتوبوس

ها باید در صحنه بیند که زنمیمصادیق عدالت اجتماعی را به نام اسالم در این  آیدمیایران  وقتی این زن به

شوند، در تمام دنیا ها پشت کامیون بنشینند و در اقتصاد مملکت سهیم اجتماعی فعال شوند، چرا نباید زن

نیروی عظیمی از جامعه : رشد اقتصادی غرب به خاطر این است که گویندمیزنان در اقتصاد سهیم هستند، 

این است که نیمی از نیروهای کار را فلج کرده و در  اند به خاطرضعیففعال است و اگر کشورهای اسالمی 

که زن در اسالم در چه استثماری واقع  شودمیدر دنیا نوشته  هاکتابیک سری از  اآلن. اندنشاندهخانه 

 .شودمی

که واقعاً یک زن ایرانی مجذوب استدالل  ایاساتید دانشگاهی به گونه کنندمیجالبی  هایاستداللواقعاً چه 

را  هاسر زنیکی از دالیلی که غذاهای ایرانی نیاز به کار زیاد دارد، به خاطر ا ین است که  گویندمی. شودمی

ت به خاطر این اس آنو  شودمیغذاهایی که در غرب است زود درست  کهدرحالیدر آشپزخانه گرم کنند، 

 فعال شوند. سرعتبه هازنکه 

قوی است که گروهی از زنان دانشجوی ایرانی برای  کنندمیاستداللی که در بحث تعدد زوجات مطرح 

که هم در زمینه معارف اسالمی و هم زمینه سیاسی آشنایی داشتند،  هاییخانمپاسخ به این استدالل با 

را رد کنند و بعد به حضور بعضی از مدرسین حوزه  هانآی زیادی کردند که بتوانند یکی از دالیل هابحث

که مقاله را  ایمجله آنرا در  هاآنرا دهیم و پاسخ  هاآنبحث کردند که چگونه جواب  هاآنرفتند و با 

زدند را نتوانستند جواب  هاآنکه  ایضربهبود و  بندنیم هاایننوشته بودند، پاسخ دهند، که به نظرم پاسخ 

اقتصادی برای رشد اقتصادی، نیروی کار شرط  هایتئوریمن به شما بگویم عدالت اقتصادی، در  ناآلدهند. 

شما در این مملکت نیمی از نیروهای فعال را  گویدمیاست و نیروی کار باید فعال شود، سپس 

یران از ، این مصداقی از رشد اقتصادی است؟! مصادیقی از حفظ مصالح مسلمین است؟ اگر اایدداشتهنگه

نباید در  هازننیروی کار است و  آنبله. الزمه  گویندمیلحاظ اقتصادی قوی شود برای مسلمین بهتر است، 

در آمریکا و  اآلنفعال شوند، مگر در چین، کوبا و شوروی نبود، مگر  هاکارخانهخانه بمانند، باید بیایند در 



ال شوند؛ چرا همه شما مسائل اخالقی به ذهن شما انگلستان نیست، مگر عیب دارد که زنان در کارخانه فع

 اآلنزنان موجب اتفاق است،  داشتننگهبلکه در خانه  افتدنمیبرای زنان  هاکارخانه، هیچ اتفاقی در آیدمی

این مسئله را در جامعه مطرح کند و  تواندمی، یک کسی دهممیمن تفسیر عدالت اجتماعی دارم انجام 

ین سمت ببرد که عدالت اجتماعی با مشارکت بیشتر زنان در صحنه جامعه مترادف ذهنیت جامعه را به ا

نیست. این فرد  گونهایناست. دائم نگویید که زنان باید مادران یا معلمان و یا پرستاران خوب شوند نه 

 دآیمیدیده،  گونهاینذهنیتش از فرهنگ غرب یا شرق متأثر است، او در شرق و غرب عدالت و رشد را 

و  گیردمی، بحث قسط و عزت و سرافرازی را از اسالم گیردمیبحث عدالت در اسالم را از آقای فقیه 

و به یک تنظیم امور مسلمین به نام مشارکت  کندمیتطبیق  آنالگوی از غرب و شرق گرفته، خود را بر 

دیگر اجتماعی تعمیم ، این یک مثال بود، شما این مثال به موضوعات رسدمیاجتماعی زنان  -اقتصادی

 دهید.

و مصادیقشان روشن نیست.  اندکلیمفاهیم  هااینپس به نظر من قسمت دوم هم اشکال عمده دارد که 

و ادراکات از قبل گرفته شده فرد، فرهنگی که  هادانستهروشن شدن مصادیق به سلیقه فرد،  هاوقتبعضی 

و  کنممی، عدالت به نحو خاص تفسیر امکردهرشد . من که در انگلستان گرددبرمیرشد کرده  آنفرد در 

. او عزت و سرافرازی مسلمین را کندمیکه در شوروی رشد کرده عدالت را به نحو دیگری تفسیر  کسیآن

 اآلنکه اصول اقتصاد اسالمی را از قانون اساسی بگیریم،  گویندمی. گروهی کندمیبه نحو دیگری تفسیر 

، آیدمیبه میان  اسالمی کردنوقتی پای  کنندمیکسانی که تدریس اقتصاد ایران  ینیمبمی هادانشگاهنوعاً در 

برای اینکه پایه قضیه را محکم کنند  هاآن. گیریممیاصول کلی اقتصاد اسالم را از قانون اساسی  گویندمی

صل سه: اشتغال برای ه، ااصل دو: تأمین مسکن برای هم مثالً . گیریممی: اصول را از قانون اساسی گویندمی

: دادن وسایل کار به همه وپرورش برای همه اصل پنج: نبودن استثمار اصل ششآموزش: همه، اصل چهار

، بحث من این است که این نحوه برخورد اشکال دارد، شاید به این کنیممی آن بر اساساین الگوی ماست. 

 مایم.، بتوانم قسمتی از مشکل را بیان نامکردهبیاناتی را که 

 علیکم والسالم



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جلسه سوم

كه ببینیم موضوع بحث اين بود ، پیاده نشده است(. هاصحبتهايي از سخنراني به علت مفهوم نبودن )بخش

انجام شده است،  حالتابهكه هاي تحقیقاتي كه در اقتصاد اسالمي بنديترين تقسیمدر اقتصاد اسالمي، كلي

دسته از تحقیقات مربوط به كارهاي آقايان فقها يك  شود انجام واردهايي كه ميبنديبوده است يا تقسیمچه 

تحت ها را ايلاز اين قبیل، شود. مثل تحقیقات روي خمس، زكات و مسائلي مسائل فقهي اقتصاد ميروي 

هايي كه نوشته شده و كارهايي كه انجام عنوان كرديم. در اين زمینه كتاب هاي فقهي اقتصاديعنوان تحلیل

، كم نیست. اين موضوع يك قلمرو وسیع است، اجماالً گفتیم اين تحقیقات اگر يا انجام خواهد شدشده و 

كه اشكاالتي آيد دانشگاهیان انجام شود، به نظر مياست. اما اگر توسط  استفادهقابلفقها انجام شود،  توسط

دسته : اين آيدميه نظر ب نكهيباارا گفتیم، مسائلي را كه مربوط به اين نحوه برخورد بود  داشته باشد و بعد

نیست. چون يك  انگیزبحثهاست و زياد ترين روش نسبت به ساير برخوردكلي، اين نحوه برخورد، ساده

است اما ديديم كه در اين موضوع خیلي مسائل مطرح است. فقهي روي مسائل اقتصادي كار تخصصي 

گونگي برداشت ها در اين زمینه به چاختالف ي خیلي ازريشه درنهايت، بازكنیمسئله را ديديم كه اگر اين م

 چندسالهكه در اين زمینه هست، اختالفات جزئي نیست و در اين گردد و اختالفاتي از كتاب و سنت برمي

نوعاً مطرح بود حاال در حوزه هم مطرح است. حوزه جو  هادانشگاهاخیر بیشتر شده. اگر اين مسئله قبالً در 

گفتند نه، از خارج آمده بودند مي هاييكردهتحصیلبرداشت از قرآن اين است اما غالبش اين بود كه كیفیت 

اي شده كه بحث در حوزه هم آمده است و مسئلهبینیم قلمرو اين است. اما مي گونهاينشت از قرآن بردا

ي انجام شريعتدكتر به كارها و تحقیقاتي كه آقاي ي پیش راجع را به خود مشغول كرده است. جلسه ايعده

كه خیلي از فقها قبول نداشتند. اگر شما  كردندداشت از قرآن را به نحوي مطرح ميداده بود، مثال زدم. بر

كه نوعاً برخورد  دارند با قرآن برخورد ايگونهبهسازمان مجاهدين خلق را ببینید، « میسم قرآندينا»كتاب 

ها و مشكالت و به علت ضرورت وبیشكمحوزه نیست. در خود حوزه هم قسمت اصلي تحقیقات 

عمل به آن رسیده و يا حداقل در بعد فكري تنظیم نظام به آن رسیديم،  يهكه جامعه در حوز هاييبستبن

بینیم كه حل آن مشكل است، مثل بانكداري اسالمي، مسئله مي هاييتبسبنآمده است.  به وجودهايي بحث

ندارد. اين روشن  حلراهفكري  ازنظرها مسائلي است كه ينا، اهمسئله تجارت، مسئله كنترل قیمت توزيع،

گردد و در يك برخورد، به در آنجا با بیست حلقه واسط برمي رود ومسائل با ده حلقه واسطه به حوزه مي

 به نظربايد برداشت ما از قرآن عوض شود. پس بحث فقهي اقتصاد اسالمي كه  رسد كه اصالًمياين نتیجه 



مسئله له خاصي در آن نیست، خیلي مسئله در درون آن است. بر شما دانشگاهیان است كه آيد هیچ مسئمي

هاي مطلب انجام دهید. فصل دوم بحث، خیلي از ي مالحظه نموده و تحقیق روي ريشهرا با جديت بیشتر

 خطوط و اهداف نظام اقتصاد اسالمي را مثل قسط، عدالتود اين است كه شتحقیقاتي كه شده و يا مي

كنیم. بگويیم اين  ههمرا  ضرر و الحرج و...ال –هي اجتماعي و حفظ مصلحت را بگیريم و با چند قاعده فق

هاي فقهي براي اين است كه به اين بحثه بقیه درواقع قواعد دست ماست و بقیه مسائل را هم درست كنیم.

 -نود هم پیش ماستصد آيد،  كهچون -اهداف برسیم. اين اهداف را داشته باشیم، بقیه مسائل هم داريم

كنید از اصول و ضوابط كلید شروع كرده است. را كه باز مي هايشانكتابكنند، عمل مي گونهاينها خیلي

كنیم كه در تحلیل وجوه مثبت و . سعي هست هركدامنیست، بلكه تحلیل  ها رخوردببحث من تضعیف اين 

 را بیان كنیم. اشمنفي

ها اجتماعي و حفظ مصالح مسلمین اين نواقصي دارد. اقامه قسط، عدالتنحوه برخورد  ينبیان نموديم كه ا

مشكل است و از كارهاي تخصصي است. عدالت اجتماعي  واقعاٌمصاديقشان  تعییناصل هستند. ولي همه 

 يعني چه؟

زوجات ز تعدد حساس شود يك مثالي اهايتان نسبت به مسئله خود يك بحثي است. براي اينكه ذهناين 

نفي ، چون آن فرهنگ به او اثر كرده تعدد زوجات را فوراً كردهتحصیلزدم. يك خانم مسلماني كه در غرب 

، كردهتحصیلخانوادۀ مذهبي داند. اما برعكس كسي كه در يك زن مي استثماركند و تعدد زوجات را مي

زن دو ار مسئله استثمبینیم يك داند. پس ميار زن نحكم خدا بداند و آن را اصالً استثماين حكم را  بساچه

اجتماعي را به نحو تفسیر شده كسي كه در نظام فكري آمريكا و غرب رشد كرده، اين فرد عدالت نوع 

 اقتصادي كه در امريكا است تحت عنوان عدالت اجتماعي است.اي هكند. بعضي سیاستخاصي تفسیر مي

مذموم است، استثمار مذموم است. يك  جاهمانلم نیز در خواهیم ظلم كنیم، ظگويند ما مينمي هاآن

كنیم. مي ريزيرنامهباستثمار آيد از استثمار تعريف كند و بگويد هدف ما استثمار است، براي آمريكايي نمي

دانند. مثالً بیمه كارگران را عین خودشان را عین عدالت اجتماعي مي هايبرنامهزند، كسي چنین حرفي نمي

دانست. در غرب تعاوني را كمك به ماركس اين را عین استثمار مي كهدرحاليدانند. جتماعي ميعدالت ا

ها را تثبیت گويند ما دستمزددر انگلستان مي داند.عین استثمار ميتعاوني را  ماركسیسمدانند، كارگر مي

در شوروي  كهدرحاليست. اكنیم و كارفرما نبايد كمتر از اين مقدار بدهد و اين عین عدالت اجتماعي مي

و استثمار  هستكار براي جلوگیري از انفجار جامعه ناشي از استثمار گويند اين كار استثمار است و اين مي

 درسواقعي همین است كه فرد را در حالتي نگه دارد كه نظام استثماري حفظ شود. كسي كه در شرق 



كند كه تفسیر مي چنانآنداند. عدالت اجتماعي را ياست، عدالت اجتماعي را به نحو ديگري م خوانده

در جهت آن الگوي  هاريزيبرنامهپولي و مالي و  هايسیاستاقتصادي،  هايسیاستموازين اجراي عدالت، 

گويند كه بايد به كارگران اجتماعي است، در غرب عین خیانت و استثمار است. يعني وقتي در شرق مي

دهد و كنند، سازمان ملل اعالمیه ميگويند كه كارگران را دارند استثمار ميمي مزد داد، در غرب گونهاين

انساني  موازينشود و استثمار ميدهند كه در شوروي كارگران حامي حقوق بشر پیام مي هايجمعیت

 شود.گويد در آمريكا موازين انساني رعايت نميشود. شوروي هم ميرعايت نمي

ي تحقق عدالت اجتماعي در جايي ر. اما الگو و تفسیر يكي برتانداجتماعيعدالت  پس هر دو به دنبال كلمه

ي اجراي عدالت. بنابراين اين بحثاين الگوي تحقق استثمار است نه الگو براگويند شود و ميديگر بد مي

ست. ها براي اقتصاد اسالمي هم مطرح است. كلمه عدالت اجتماعي و اقامۀ قسط در جايي تعريف نشده ا

مبسوط در مصاديق معین بكند، چنین  طورهبعدالت اجتماعي بكند و )ع( داللت بر معني مثالً كالم معصوم 

و  تواند هم باشد، چون مصاديق به علت تغییر دائمي دنیا در حال عوض شدن هستندچیزي نیست و نمي

 ست.تعريف، مصاديق عدالت را مشخص كند، خالف عقلي ا عنوانبهتواند شارع نمي

ارائه دهیم. بیان  هركدامكنیم؟ و چه تفسیري براي  كارچهرفتیم ايم و اصول كلي را از شرع گآمدهحاال كه 

دانیم، بعد آن را منسوب به گردد و اينكه چه چیزي را عدالت مينموديم كه اين به فرهنگ خودمان برمي

البته رويم. داند و جلو ميآن را عدالت ميدانیم، خدا هم گويیم چون ما آن را عدالت ميكنیم. ميخدا مي

نقصي است كه به اين  ترينبزرگتواند واقع شود، پس اين شود بلكه بالقوه ميگويم كه واقع مينمي

آيد كه پس ما، عدالت را چگونه تفسیر كنیم؟ بنابراين در پیش مي سؤالشود و اين برخورد وارد مي

در اقتصاد اسالمي دو تا سرفصل را از هم جدا  تنهانهرائه داديم كه جلسه گذشته را ا بنديجمعيك  جاهمین

كند با آن نحوي كه كرديم يكي مسئله فقهاست و يكي مسئله تخصص. آن نحوي كه فقیه عمل مي

 بینیمما مي اآلنكند، را بايد از هم خوب تفكیك كرد كه اين بحث قباًل مطرح شد. اما متخصص عمل مي

به اين تفكیكي كه انجام دادم خیلي نزديك است. آن  درواقعآيد كه به وجود مي يك قلمرو ديگري هم

قلمرو وحي و عقل است. ما ممكن است كه از وحي اصول كلي را بگیريم مثل عدالت اجتماعي، قسط، 

آيد اين بحث عقل است كه بیايد مصاديقش را مشخص كند. پس اما به نظر مي حفظ مصالح مسلمین و...

از كنار  راحتيبهشود شود. مگر مياصلي در بحث اقتصاد اسالمي مي هايستونگاه عقل يكي از بحث جاي

 كنیم. شويم و حتماً با آن برخورد ميبا آن مواجه مي يكجاهر جوري فرار كنیم، اين مطلب گذشت، 



ه و متخصصین جمع شوند و تشخیص دهند كه مصالح مسلمین چیست. حاال چ عقالعقل يعني چه؟ 

كنند؟ عقل در  كارچهجمع شوند كه  دورهمروشن نیست، يعني يك عده كساني بايد بیايند: اين مسئله 

شود يا خیر؟ محسوب مي عقال؟ ساموئلسون جزء اندآوردهاينجا يعني تخصص. اين تخصص را از كجا 

خودش را جمع  ثلگويند ساموئلسون استاد دانشگاه هست و جزء عقالست. ساموئلسون پانزده نفر ممي

ها مصاديق عدالت را بنويسند. ما هستند. اين عقالها گروه ويند اينكند، در يك اتاق جمع شوند، بگمي

جزء  واقعاٌنويسیم كارشناسان اقتصاد شوروي مصاديق عدالت اجتماعي را مواردي كه قبالً بیان نموديم، مي

كنند و كشوري به اين بزرگي را دارند اداره مي ريزيبرنامهكساني كه دارند و متخصصین نیستند؟  عقال

 عاقل نیستند؟كنند، مي

در تیپ بنده ظاهر شوند، ما بخواهیم گروه اقتصادي مملكت را تأمین كنیم، ما پانزده نفر به  بافكرپانزده نفر 

با عقل گويیم گويند چگونه؟ ميخواهیم مصاديق عدالت را مشخص كنیم. ميرويم و ميسازمان برنامه مي

برويم خدمت حضرت  هاه شرع سكوت كرده است. همین امروزگويیم چون در اين زمینچرا ؟ مي نديگومي

صنايع سبك حفظ مصلحت  اندازيراهمسلمین چیست؟ حت مهدوي، بگويیم مصاديق حفظ مصل اهللآيت

احیاء مستقیم در  آهنذوبدر ؟ هنآذوبمسلمین است يا صنايع سنگین؟ به پتروشیمي اولويت دهیم يا به 

گويند اينبرنامه است. آقايان ميها همه روش و ؟ اينغیرمستقیمین است يا احیاء جهت حفظ مصالح مسلم

گويند عقالً فكر كنید، به اسالم فكر كنید و ... و ها با ما نیست و در شرع اين مسائل گفته نشده است. مي

شود كه يك عده مي جورياينكنیم؟  كارچهگويیم ويم، ميشجمع مي دورهمگويند. بعد يك كلیاتي را مي

كنیم؟ ايشان )حضرت  كارچهشوند كه جمع مي دورهمروند و بعد )ره( مي از متخصصین پیش حضرت امام

تواند در مصاديق نظر دهد براي اينكه بحث، فقیه نمي كهاينكلي كردند. براي  هايتوصیهامام )ره( ( فقط 

كند، مصاديق حكم آن را استخراج ميو ست، بحث دانشگاه است. فقیه موضوع دارد بحث كارشناسي ا

بزرگ در  سؤالمصاديقي كه خود شارع آن تبیین كرده باشد. پس يك عالمت  الاموضوع كار فقیه نیست 

 جواب آن روشن نیست، منظور چیست؟ كه  عقالشود، تخصص و جامعه مطرح مي اينجا

ي كه اين است كه آن تعداد اصول موضوع ااشكال ديگر هم به ذهنمان رسید و آن البته در جلسۀ پیش يك 

 «.مستقل بودن»و ديگري « ريسازگا»بايد داشته باشند يكي ها( دو خصلت )اكزيمنويسند در كتاب مي

را برداريد، هندسه اقلیدسي متزلزل  هاآناصول خاص است كه اگر يكي از  15 بر اساسهندسۀ اقلیدسي 

همه از  حالدرعینسازگارند. و  باهمها همه اينوجود دارد،  تا كه از اصول موضوعه چند هر. شودمي

براي خود  هركدامند و شامل هم نیستاين اصل، تابع اصل ديگر باشد. مشمول  كهايننه  اندمستقلهمديگر 



را داشته باشند.  پس اصول موضوعه هم بايد سازگاري و هم مستقل و كافي بودن .اندموضوعهيك اصل 

توان است؟ مي« كافي»در بحث هندسه اقلیدسي اين بحث در منطق رياضي مطرح است كه آيا اصولش  اآلن

نا اقلیدسي تبديل ل اضافه كرد و يا نه همین اصول كافي است. علت اينكه هندسه اقلیدسي به به آن يك اص

ي به اثبات نرسیده است. پس اگر از اين ودن اصول در منطق رياضبشد به خاطر اين است كه بحث كافي 

نويسندگان پاكستاني نوعاً ذوقشان در اين زمینه زياد است.  روش هم برويم، اين نحوۀ بحث اشكال دارد.

و  دوستينوعكنند مثل اصل احسان، عدالت، كنید با اصول موضوعه شروع مينگاه مي هايشانكتابوقتي به 

گويند اشكالي كه سازگارند، مي هاييآنآورند اما شند اصول سیاسي را ميكه يك مقدار سیاسي با هاييآن... 

و جا براي هر مانوري وجود سبك است   آورند كه نوعاًمي اصوليندارد كه با اسرائیل هم ارتباط داشت. 

به نظر كنند. از بعد رياضي را كه بخواهند وارد مي ايمسئلهدارد تحت عنوان اسالم و منسوب به اسالم هر 

 باهماند و يا ، اين اصول از هم مستقلوال غیراصل است  6مشكل است كه ثابت كرد كه فقط اين  واقعاٌمن 

سازگارند؟. اگر ما از اين راه وارد شويم معلوم نیست مدلي كه خواهیم ساخت مدلي خواهد شد كه آن را 

اهلل يكي از به خدا كنیم. كه افتراء علي  مربوط به خدا نیست را منسوب آنچهمنسوب به اسالم نمايیم؟ يا 

خواهد. به نظر من اين راه مصاديقش اين است كه نظام اقتصادي را بیان كنیم و بگويیم خدا اين شكل مي

 گويم. اش را ميدانیم اما من نكات منفيهم دارد. نكات مثبتش را هم ميخیلي بحث دارد، البته نكات مثبت 

ديگر است. ادامه اين  چیزيكو آن اين است كه اصالً اقتصاد اسالمي  بازكنیميك شاخه سوم در بحث 

گويند ما اين شود، يعني يك عده از محققین و كارشناسان ميبحث، همان بحث طرفداران قانون اساسي مي

گويیم. براي اينكه نپرسید اين اصول را از كجا آورديد و نحوي استداللاصول موضوعه را از خودمان نمي

 عنوانبهشناسان در مجلس نشستند و قانون اساسي را نوشتند. آنچه گويند: فقها و اسالمچیست؟ ميهايتان 

گیريم، درست و نادرست بودن آن اهداف به ما ربط ندارد. ها را مياهداف اقتصاد اسالمي نوشتند، ما همان

اند كه درست است. ما شان هم فرمودهاند و اياند، نفي هم نكردهحضرت امام )ره( هم آن را مالحظه كرده

اند، دعوا كنید. نوعاً تیپ كه اين اصول را نوشتهاگر دعوا داريد با كساني كنیم، همان اصول را اخذ مي

اند و آن دسته از كارشناسان كه عالقه به كارهايي اندركاران اقتصاد اسالميكارشناساني كه امروز دست

برخورد  گونهاينكه ارتباط با فقها و حوزه ندارند، اين افراد نوعاً اسالمي  تحقیقي در مسائل فقهي يا اقتصاد

گويند ما ميكنند، اول يك مطلب را مشخص مي هاآنكنیم، هايشان را نگاه ميجزوه كهوقتيكنند. مي

يند ما گودهیم كه قانون گفته است. ميانجام مي چنانآناقتصادي را ما  ريزيبرنامهنیستیم،  شناساسالم

سینما، تئاتر و كاباره هم گويند اگر ها ميرا به ما بدهید. بعضيه يم، براي ساخت ساختمان الگوي خانمعمار



گويیم: گويند: هدفتان چیست: ميميتوانیم انجام دهیم، سازيم. طراحي مسجد هم ميبخواهید، ما برايتان مي

چیست؟ اهدافتان را از قانون اساسي خودتان بیرون ان خواهید و اهدافتگويند: چه اقتصادي مياقتصاد، مي

 سازيم.آوريم و بر آن اساس برايتان اقتصاد ميمي

ترين استداللي است كه ارائه شده است. چرا؟ چون من قبالً اشكال رسد در سیر بحث، اين قويبه نظر مي

ايد يا در شوروي تا خواندهدرسكردم كه اين اصول موضوعتان حاصل چه نظام فكري است، در آمريكا مي

ان و فقهاي خودتان را ما به خودتان داريم شناساسالمگويند: حرف ايد، ميبگويم كه عدالت را چگونه ديده

گیريم. مقابله كردن با اين فكر است، ما آن را اصل ميدر قانون اساسي نوشته شده  آنچهدهیم. تحويل مي

 ، و مسكن برايهیم اوالً اين اهداف را نگاه كنید مثل: كار براي همما بگوي كهاينمقداري مشكل است جز 

همه تأمین شود، آموزش مجاني تا پايان دوره دبیرستان، سعي كنیم كه همه تحت پوشش آموزش باشند. 

ها، اقتصاد سه بخش خواهند كار كنند، اهمیت به تعاونيتأمین بهداشت، شغل و ابزار تولید براي كساني مي

 مانوظیفهما  گويندعدم واردات و استقالل اقتصادي و ... مي تعاوني( -3بخش خصوصي  -2ت دول -1)

داريد: نفت داريد، بع هم يك فن دارد و شما هم يك مقدار منا ريزيبرنامهكنیم،  ريزيبرنامهاين است كه 

يك ضرب و تقسیم  و ... اين مقدار جمعیت داريد و از اين تعداد، تعدادي مسكن ندارند، صادرات داريد

وجود دارد و حداقل زمان اجراي آن  ريزيبرنامهدار شدن همه، يك چنین گويند براي مسكن كنیم و ميمي

، براي اينكه اين اصل قانون كاربیاست. يك مقدار جمعیت فعال داريد و اين مقدار جمعیت سال  25

عمل كنید و حداقل زمان اجراي اين برنامه  گونهايناساسي پیاده شود و براي اينكه شغل ايجاد گردد، بايد 

 سال است.  25

درست كني، پول نداري كه آيد، اگر بخواهي براي همه مسكن بعد تزاحم بین تحقق اهداف به وجود مي

باشد كه مردم فعالً  ايگونهبه اتيگذارهيسرماخواهي همه را بكار بگیري بايد بگیري. اگر ميهمه را بكار 

هايي زير بنايي برود و ديگر پول براي ساخت مسكن بايد به بخشها شند چون سرمايهمسكن نداشته با

شود در يك كادر كارشناسي و خیلي پیچیده مي ريزيبرنامهشود، نیست. بنابراين تزاحم بین اهداف واقع مي

   دهند. ها را ارائه ميحلراهبهترين  در بهترين شرايط، 

آوريم. زماني كه همه مشغول بكار شوند را نتوانستیم مینیموم مي به دسترا  سازيبهینهگويند ما به قولي مي

حل را پیدا كرديم. يعني ممكن است مقداري بیكار باشند، مقداري به يعني بهترين راه. كنیم ما بهینه كرديم

باشند، مقدار داشته  ها گسترش پیدا كنند. اين مقدار كارگران ابزار كارشود، مقداري تعاونيمسكن افزوده 

 ريزيبرنامهرياضي است كه همین هاي دهند كه نوعاً روشوابستگي به نفت كم شود، يك بهینه انجام مي



گويند اين كاري كه ما كنند، ميطلح امروز است. بعد آن را از كانال قانون اساسي منسوب به اسالم ميمص

مه هست. بنابراين در اين مورد تأكید حضرت امام )ره( و دستگاه حاك دهیم عین كار اسالم است وميانجام 

زياد است . نقاط ضعف اين برخورد كجاست. شايد براي آيد كه در اين مسئله بحث قسمت به نظر مي

اهداف بود، اينكه حساسیت مطلب را مالحظه كنیم، توجه به اين نكته كنیم كه در زمان شاه هم دقیقاً همین 

هايي كه به بودجهاي كه هويدا به مجلس داد، برنامۀ عمراني سوم را نگاه كنید، يا در مقدمۀ مهيعني برنا

اين اهداف دقیقاً همان مواردي بود كه در قانون اساسي بود، بردند، اهداف بودجه را نوشته بود، مجلس مي

حكم ملوكانه ها يك عاونيسیس تها هم بود، اصالً قانون تأمثل كار، مسكن براي همه و ... اشاره به تعاوني

هاي جمهوري آن با محتواي تعاونيشود، البته دوست است كه محتواي بود يعني فوق مجلس عمل مي

ها ست. اگر بحثخواهم بگويم كه ظاهرش همان ااسالمي متفاوت است كه در اين شكي نداريم. اما مي

چیست؟ شما  اين است كه كیفیت محتوامحتواست، اين محتوا چیست كه بايد تغییر كند بحث ما در 

دهد، باطن را كه نميدهد قانون اساسي ظاهر را به شما مي كهدرحاليگويید ما به ظاهر كاري نداريم، مي

ناراحت شديد و گفتید كه آن تعاوني بود،  ملوكانهها زمان هويدا و حكم چطور وقتي من گفتم تعاوني

دهد، دهد، باطن را نميگويم كه قانون اساسي ظاهر را به شما ميميمحتوايش با اين تعاوني متفاوت است، 

. خیلي از منابع اي كه زمان شاه هم كارشناس بودم، فكرم همان فكر استكند؟ بندهرا چه كسي پر ميمحتوا 

است، براي كساني است كه در زمان شاه در تدريس  هادانشگاه مورداستفادهكه  ريزيبرنامهاصلي در 

مرجع اصلي در تدريس و يا تحقیق است.  هايشانابكتاند ولي رفتهبودند و بعد از انقالب كنار  ريزبرنامه

 سالهپنجبراي قانون  وزيرنخستداد، در آن گزارشي كه به مجلس مي آن راتیتر هم، هماني است كه هويدا 

به محرومین و مستضعفین،  كمكاست توسعه به مجلس آورد، شما اهداف را نگاه كنید، غیر از دو جملۀ 

آن دو كلمه در بعد اقتصاد بقیه مثل هم است و زياد فرقي ندارد.  به غیر مستضعف بعداً آمد،چون كلمۀ 

كند و از آن مياي است كه امروزه هر كس يك تعبیري آيد، مستضعفین واژهدرست همین سیر جلو مي

هاست كه تأسیس آن در بیمهامروزه اين  مستضعفینواقعیتش اين است كه كارگشا نیست و ابزار كمك به 

قانون اند و گفتند كه اسالمي نیست. اما اگر بخواهیم بر اساس برده سؤالها بیمه را زير زمان شاه بود. بعضي

 واقعاٌكه آيد بايد كنیم؟ به نظر من مي كارچهاساسي جلو برويم بايد در همین ابزار استفاده كنیم. واقعیتش 

 است. دوراهيك انسان در ي

ماه قبل از پیروزي انقالب، آن موقع من در  5اوج خودش رسید، كه انقالب داشت به  56آيد سال يادم مي

به افتخار انقالب در ايران گذاشته بود.  فرد سمینارهاي بزرگي انگلستان بودم، حزب كمونیست انگلستان 



كه اين شخص را  هاييآن لیه شاه نوشته است وشناسان انگلیس است و دو كتاب عهالیدي كه يكي از ايران

ديكتاتوري و توسعه نوشته است كه ترجمه كردند و يك شدند، كتاب شناختند، خیلي مجذوبش مينمي

 كردند كه در ايران او محبوب شده بود.ها چاپ ميمقاالتش در روزنامهمدتي 

نمايندگان كارگران تعیین مواضع سخنران دعوت كرده بود،  عنوانبهحزب كمونیست انگلستان ما را 

هاي نظامي را كه خواهیم از انقالب ايران حمايت كنیم، بايد كارگران بنادر كاالگفتند اگر ما ميكردند، ميمي

هاي نظامي را روي د و كاالهستیم، اين كارگران  بنادر اعتصاب كنن هاآنسال حال ارشاه تقاضا كرده و در 

ا انقالبیون را هشاه با سالحتوانیم به انقالب ايران بكنیم. چون است ما مي ار نكنند، اين كمكيكشتي ب

اند و انقالبیون. اسالمياشكال گرفت و گفت  هاآنگشتند، يكي از اين افراد دنبال راه عملي ميكشد. مي

، اين اشتباه سخنران بحثش را شروع كرد و گفت عنوانبهفرد هالیدي فكري با ما ارتباط ندارند. بعد  ازلحاظ

، هاكنید. براي ما مهم جمهوري است. بحث اينروي اسالمي بودن انقالب توجه مي قدرايناست كه 

استقرار جمهوري اسالمي است و جمهوري اسالمي مقدم است، لذا شما بايد به اين مطلب توجه كنید كه 

سلطنتي دارد به يك حكومت  حكومترود و اين براي ما يك موفقیت است و فعالً شاه دارد از بین مي

 شود، اسالمي بودنش براي ما مهم نیست. جمهوري تبديل مي

. يعني درآيدي تیپ سخن فرد هالیدي چیزيكاگر قانون اساسي مستقل از جمهوري اسالمي مالحظه شود، 

اني كه كساني گويند ما معتقد به قانون اساسي هستیم و اسالمش را فراموش كنند. به نظر من خیلي از كس

ست كه بر سر اينجاكنند. فكر مي گونهاينگويم، كنند، همه را نميشديداً از قانون اساسي حمايت مي

كه خودم ديدم از كارشناسان اقتصادي كه گیريم كه چگونه بحث كنیم. اكثريت كساني قرار مي راهيدو

زياد تعهدات اسالمي نداشتند، من  كردند.زدند، ديديم و از آن حمايت مياساسي ر به سینه ميسنگ قانون 

 كارچهگفت به اسالمش شكاند و ميافتم كه براي جمهوري سر و دست ميياد صحبت فرد هالیدي مي

 بینیم اين افراد توجهشان به اسالم كم است، دلسوزي براي اسالم ندارند.نوعاً ميداريد، 

دلسوزي دارند و چه كساني دلسوزي هاي اجتماعي مشخص است كه چه كساني براي اسالم در برخورد

میزان دلسوزي افراد به اسالم را توانید شما راحت مي اآلنندارند. معموالً مواضع كامالً روشن است، 

زند پاي بند مواد قانون اساسي نیستند، دلشان كه دلشان براي اسالم شور مي هاييآنكنید، نوعاً  بنديطبقه

شكي نیست. كسي كه قانون يكي از اركان مملكت است و در آن  عنوانبهبراي اسالم است. قانون اساسي 

كند. بحث من در مورد را فراموش مي اشياسالمبر آن است كه اساسي را فراموش كند همان مقدار اشكال 

قانون اساسي تمام شد ولي اين مطلب دلیل نشد، يعني من نتوانستم اين مطلب را رد كنم جز اينكه احساسي 



دلیل را تضعیف كردم و استدالل قوي و علمي نیاوردم. جز اينكه حث كردم. ظاهر مطلب من اين بود كه  ب

نقصي  صورتبهتمام اين اهداف در زمان شاه هم بوده است. يا  ازقضايك شبهه به وجود آورم و بگويم 

به آن حساس بود كه آن  را بیاوريد كه شاه نسبتبرخورد كنم و بگويم يك هدف از اهداف اقتصاد اسالمي 

براي تمام كارشناساني  مرتبهيكآيد رسد و لذا به نظرم ميرا من جلو ببرم، يك هدف هم من به ذهنم نمي

اند كه در جمهوري اسالمي كار كنند، فضا باز هم آماده اآلنكردند و مي خدمتگزاريكه در زمان شاه 

پاي جبهه رفتن و انجام  نشده است( ضبط متسقين دقیقه سخنراني در ا 4در حدود  متأسفانه)شود. مي

هاي سپاه نیست. بحث اجرا كردن اصولي است كه در زمان هويدا هم بوده پس شما براي اينكه دادن برنامه

اي جمهوري اسالمي چه مادهاين مطلب روشن شود يك مقايسه تطبیقي بكنید و ببینید در قانون اساسي 

ثالً مصداقي باشد. م صورتبهكلي نباشد، بلكه  صورتبه)خالف زمان شاه باشد(.  هاستآنخالف است كه 

اي را پیدا كنید نبود، كلمه  ن شاه نبود يا حفظ مصلحت مسلمین، اين كلماتاقامۀ قسط، كلمۀ قسط كه زما

و تفسیر بردار نیست. به بايد بكنیم، در جبهه كار روشن است  چناركه تفسیر بردار نباشد و معلوم باشد كه 

را بايد در جمهوري اسالمي بكنید كه در زمان شاه حكم آن كار  هاايندنبال كارهايي باشد در اقتصاد كه 

خواهیم، بايد دنبال اين كارها بگرديم. دنبال كارهايي كه اگر آن را جلوي يكي اعدام بود. ما از اين چیزها مي

نیست، ما بايد از اين اهداف براي اقتصاد  كار منكند و بگويید  از كارشناسان زمان شاه بگذاريم، فرار

اسالمي، پیدا كنیم و آن هدف باشد. مثل حكايت كوشنسي نشود كه آمده بود به ايران در زمان شاه، 

هاي كوشنسي نماينده دائمي طرح ملل متحد در ايران در زمان شاه بود. اين شخص مسئول اجراي برنامه

ود علتش هم اين بود، چون ايران وابسته به سازمان ملل است، تحت پوشش عمراني در ايران ب

ها، كمیسیون طرح عمران ملل متحد بود اين كمیسیون ازجمله، درآيداش هم تخصصي هايكمیسیون

(UND طرح عمران ملل متحد يعني براي كشورهايي كه )و كارشناس، متفكر  اندعرضهبياقتصادي  ازنظر

ي اقتصادي اين كشورها را گويد برنامهگذارد و مي. خود سازمان ملل يك فردي را ميو محقق ندارند

 كند و ... كارچهي تجارت هايشان چگونه باشد يا در عرصهدرست كند. مثالً بانك

كند و چند سال بعد نماينده اين طرح در ايران كوشنسي بود، انقالب كه شد اين فرد از ايران فرار مي

ها را دريافت داد براي اينكه اين سرويس، چون ايران عضو سازمان ملل بود و حق عضويت ميگرددبرمي

كند، دوباره دفتر طرح عمران ملل باز شد و اين آقا برگشت. مسئول مربوطه به او گفت شما در زمان شاه 

ريزي كنید، برنامه، آن زمان تمام شد، حاال بايد در چهارچوب نظام جمهوري اسالمي كرديدميريزي برنامه

 و. شروع به كار كرد كنیمميريزي اين آقا گفت باشد حتماً در چهارچوب نظام جمهوري اسالمي برنامه



ريزي كنیم و توانیم برنامهاي با حضور وي مخالفت كردند و گفتند مگر ما خودمان نميعده خوشبختانه

 به او فشار آمده بود كه تابع ايران شد. قدرآن

است كه اين نحوه برخورد با قانون اساسي كه اصول قانون اساسي را محور كنیم، من اشكالي  بحث در اين

كه اين نوع برخورد را ايراد بگیريم، ندارم جز اينكه نقصي وارد شوم و بگويم با زمان شاه مقايسه كنید و 

ينكه بیشتر كساني كه ي آن منسوب به اسالم است كه در زمان شاه نبود و ديگر ااز ماده يككدامبگويید 

ديده شده خیلي داوطلب اين نحو برخوردند كساني هستند كه به بعد قانون اساسي بیشتر جمهوري اسالمي 

تجربیاتي كه  بر اساساين نحوه برخورد را بشكند و فقط  تواندنمياز اين دو دلیل  كدامتوجه دارند، ... هیچ

ام. يك اند، ديدههاي بزرگي زدهن كارشناساني را كه ضربهچون من چند تا از اي كنمميدارم، احساس خطر 

خواهم اين دو احتمال مي به خاطركنم، اما ام، ممكن است اصالً همین راه باشد، من اشتباه ميمقدار ترسیده

شود اصول را از قانون اساسي گرفت و اسالم را كنار كه شما بیشتر راجع به مطالب فكر كنید كه مي

 ريزي تخصصي كرد؟نامهگذاشت و يك بر

 مفهوم نبوده است، اما جواب استاد(پرسیده شده است كه  سؤالي متأسفانه)

، بحث من اين است كه شايد اندنبوده پايبندها زمان شاه بوده است اما به آن فرمايید كه اين واژهشما مي

به همه خانه بدهند. به  كهبرسند  جاييبهبه سمت اينكه  رفتندمي واقعاٌنیست. يعني شايد  طوراينواقعیتش 

كنند  اجراخواستند امید روزي كه هر ايراني يك پیكان داشته باشد، شعار هويدا بود. اين را بدون تعارف مي

خواستند براي حفظ دستگاه سیاسي به رفاه اقتصادي برسند، اما از اينكه و به سمت اين هدف بروند. مي

خواستند به آن برسند، مي واقعاٌاشتند؟ يعني اينكه همه مسكن داشته باشند استقالل و وابستگي چه منظور د

آمد كه همه تا آخر دانشگاه مجاني تحصیل مجاني اجباري تا كالس دوازدهم وجود داشت، شاه بدش نمي

درس بخوانند و اينكه همه كارگران مالك ابزار تولید باشند، چه اشكالي داشت، خود تكنولوژي به سمتي 

رود كه همه كارگران اگر بخواهند مالك ابزار تولید شدند ابزار تولیدي خواهند داشت كه حق كارگر مي

دهد. بنابراين كارگر داران بزرگ اختصاص مياست، اما تكنولوژي پیچیده تعلق ابزار پیچیده را به سرمايه

میر آن دست آن دلش خوش است كه يك ماشین تراش دارد، ماشین تولید ماشین تراش و دستگاه تع

 شود.شود اطالق آزادي كارگران را داد؟ نميدار بزرگ است، به اين ميسرمايه

ي استقالل استقالل اقتصادي چه؟ هنوز هم ما قادر به تعريف اين واژه نیستیم. در اين مقطع از زمان كلمه

مقتضیات فرمان حمل  حسببهاقتصادي را با چه محتوايي پر كنیم و آن را منسوب به خدا كنیم. چون بايد 

دهد؟ كنیم، مقتضیات فرماني ما در قرن بیستم چه الگوي را براي آنكه آن را منسوب به خدا كنیم، به ما مي



، كندميدارد به همان الگوي قبالً بود، میل پیدا  كمكمي ما بینیم الگوي اقتصادي جامعهما مي كهدرحالي

اندازيم، ما هاي مونتاژ و مصرفي زمان شاه را راه ميمان كارخانهيعني اگر ما خیلي زحمت بكشیم دوباره ه

درک استقالل اقتصادي چیست؟ اين نیاز به كار  واقعاٌشده است،  گونهاين ماناقتصاديمفهوم استقالل  اآلن

بیاتي استقالل اقتصادي را چنان تبیین كنیم كه پاي آن بتوانیم بايستیم و آن را متعلق به اد هكدانشگاهي دارد 

 به نام اسالم بكنیم.

 اما جواب استاد(مفهوم نبوده است  مطرح شده است كه سؤال متأسفانه)

 كنم.خوبي است كه در قسمت سوم به آن اشاره مي ينكتهبحث ابزاري 

 مفهوم نبوده است. اما جواب استاد(مطرح شده كه  سؤال متأسفانه)

 كنیم.ف منتقل ميخواهید بیان كنید كیفیت ابزار تحقق اهداشما مي

 خشي از سخنراني مفهوم نبوده است.(در اين قسمت: ب)

حضرت امام )ره( هم قانون اساسي را  كهاينهیچ اشكالي روي مجلس خبرگان قانون اساسي نیست، براي 

ديدند بدون هیچ تعارفي مالحظه كردند و در هیچ بعدي مغايرتي با موازين اسالمي نديدند، اگر مغايرتي مي

فرمايید ما بايد كوشش كردند. بحث روي كن مطلب نیست، بحث روي اهداف است، شما ميفت ميمخال

خواهد اين اهداف را پیاده كند، فرد دلسوزي باشد، پیاده كنیم و كسي كه مي خوبيبهكنیم كه اين اهداف را 

 روي ابزار و كیفیت ابزار تحقق اهداف فكر كنیم. فرمايیدمييعني 

 نیست، اما جواب استاد( سازيپیادهمطرح شده كه قابل  سؤالي متأسفانه)

كنید، يعني ابزار باشد، يعني بعد شما هم دوباره داريد روي كیفیت ابزار داريد روي كیفیت ابزار فكر مي

تواند براي ما مالک باشد. يك سازمان تحقیقاتي بود كه به ما گفته بودند كه دلسوزي مجريان اهداف نمي

 گونهايناين دستگاه را  خواهیمميگفتیم كه ما هدفمان اين است و  هاآنا بكنید، بعد به يك كمكي به م

يك  اينجانیست.  اجراقابل اينجاكه آنجا را زير نظر داشتند گفتند كه حرف شما در  كسانيآنحركت دهیم. 

ن را توي آب بیندازيد، اين ماشی خواهیدمياند، شما آسفالتي آن را ساخته هايدهجاماشیني است كه براي 

، بحث شما اين است كه اين دستگاه براي اين كنید كاربايد با موازين اينجا  كاركنید اينجاخواهید اگر  مي

است كه بعداً بايد روي آن بحث كنیم. بحثي كه در رابطه با كیفیت ابزار فرموديد به درس  شده درستكار 

شود ي تحلیلي آن در آنجاست يعني ميدهیم، ريشهينجا ارائه ميخیلي از مباحثي كه ا گرددبرميها نظام

 ابزاري را در اين جهت تعبیه شده در جهت ديگر استفاده كرد؟ به چه نحو بايد تغییر انجام شود؟

 «پرسیده شده كه مفهوم نبوده اما جواب استاد سؤالي»



و بتوانیم اصول را زياد كنیم، در اين : اصولي كه در قانون اساسي است ممكن است كامل نباشد فرمايندمي

ايرتش را با اسالم، زين خاص ديگري برسید و حتي عدم مغعقلي بتوانید به موا ازنظرشكي نیست، شما اگر 

اين اهداف را اضافه كنید، اما بحث ما اين است كه كساني كه صرفاً اصول را قانون  توانیدميثابت كنید، 

اصول اقتصادي قانون  بر اساسنويسیم كه اسالمي است چون گويي ميال گويندميو  گیرندمياساسي 

 اساسي استوار است. در اين ما ترديد داريم دو دلیل عمده هم آورديم:

هیچ اصل اقتصادي نیست كه با زمان شاه اختالف داشته باشد و اعتقاد به آن در زمان شاه حكم اعدام  -1

 داشته باشد. 

شود كنار ستند كه به بعد اسالمي قانون اساسي كاري ندارند كه اين را مياين افراد نوعاً كساني ه -2

 گذاشت.

در دلیل اول بحث شد كه اهداف جمهوري اسالمي با اهداف زمان شاه اشتراک لفظي دارند، بعد گفتیم كه 

لت ان مشكلي مواجه شديم كه اول با آن مواجه بوديم در تفسیر قسط، عداهم بامحتوي آن چیست و ديديم 

اهداف واحد است.  كهايناجتماعي و حفظ مصلحت مسلمین و .... يك نكته ديگر مطرح كردند و گفتند با 

بايد از راه خاصي به اهداف برسیم. بحث  اآلن، آن موقع از هر راهي ولي كندمياما ابزار تحقق آن فرق 

ما هم اشكال را روي كیفیت كرديم كه معلوم نیست از چه راهي برويم ولي نوعاً بحثمان اين است كه ش

، كه اين بحث بعدي من است. راجع به اين فكر كنید كه ابزار كنیدميابزار الزم جهت تحقق اهداف متمركز 

تحقق اهداف و كیفیت آن چیست؟ آيا بین مسلمان و كافر يكسان است؟ يكسان نیست و اين يك بحث 

ا شماست. در اين بحث شما بايد نسبت به و گسترشش ب كنیمميحساس و وسیعي است. ما آن را مطرح 

اند، فرق بین الگو و معماري فرقي كه بین اقتصاد و اقتصاد اسالمي قائل هاخیليكل اقتصاد داشته باشید، 

گويند: اقتصاد يك فن است تواند بسازد و هم مسجد. ميمي كابارهدانند، كسي كه معماري بلد است، هم مي

كنند. اگر بخواهیم اين مطلب را با مثال معماري براي رياضي فكر مي صورتبه همانند معماري، يعني كامالً

 وجههیچبهگويند، خواهد كه مهندسین موجود ميشود كه در اسالم يك فضا ميمي طوراينشما عرض كنم. 

ارد. براي اين دستگاه ند جوابنز و دستگاه ماركس یتواند بنا شود و خواهد ريخت. دستگاه كاين فضا نمي

 تأثیرها تحت ريزد، بعضيگويد اين نحو سقف درست كردن، مي. مثالً معمار ميكنممياحساس  طوراينمن 

. واقعش اينجاست كه بحث علم كنندميكنند، كارشناسان مقاومت اصرار مي هابعضيگويند، معمار مي

صي، وحي و عقل، احكام و علم نكته را مقابل هم قرار داديم. فقاهت و تخص 3شود. ما تا حاال مطرح مي



گیرند و كیفیت ابزار در رابطه با مسئله علم است كه بايد ببینیم لوازم بحث در مقابل هم قرار مي هااينكه 

 آن چیست؟

 علیكم     والسالم
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جلسه چهارم

بحثی است  ترینمهمکه  آیدمیکنند که به نظر ای از قانون اساسی پیروی مییکی از نتایج این بود که عده

که در اقتصاد اسالمی مطرح است. اقتصاد اسالمی که از قانون اساسی گرفته شده است که راجع به این 

 مسئله مقداری بحث شد.

بوده است[ بحث آمده روی کیفیت ابزار برای رسیدن به اهداف، ن فهمقابل]متأسفانه بخشی از سخنرانی 

 آیدمیکسی که اطالعات کافی از اقتصاد اسالمی نداشته باشد و یا اصالً وابستگی به اسالم هم نداشته باشد، 

اند. بر اساس همان شدهمدون  هااینزیرا که  کندمیراحت روی اصول اقتصادی قانون اساسی بحث 

. آیدمی به وجود. اما در عمل مشکالتی هم کندمی، الگو طراحی کندمی ریزیصادی، برنامهاقت هایفرمول

شوند اما یک شورای نگهبان هم هست. یک دستگاه به قانون اساسی متوسل می هاایندرست است که 

یست، ، یا کسی که با اسالم آشنایی ندارد یا ایرانی که مسلمان نغیرمسلمانکارشناسی صرف، فرض کنید 

استدالل کنند که خطوط اصلی  هاآنگوید خیر. ممکن است : میآیدمیدهد، شورای نگهبان جلو برنامه می

 ، این نحو حرکت را ماخیرگویند می هااینما، قانون اساسی است، شما اشکال را به قانون اساسی بگیرید، 

ارشناسان اسالمی یعنی شورای نگهبان و دهیم یک تعارض و برخورد میان کپسندیم. بنابراین احتمال مینمی

کنند که ما ناامید مختلف بیان می هایدستگاهشنوید کارشناسان کارشناسان اقتصادی ]غربی[ بینجامد. گاه می

انجام  بلندمدتریزی توانیم برنامهشود. بنابراین نمیکنیم ولی با آن مخالفت میریزی میشدیم زیرا برنامه

را چه  هااینکنیم. این مملکت را اداره کنند. آورند. اصالً ما رها میمی به وجوداشکال هم  مدتکوتاهدهیم. 

، وکتابیحسابریزی یک گویند. برنامهی خودشان راست می)کارشناسان( در حوزه هااینریزی. به برنامه

 ضرب و تقسیم و چارچوب و اصولی دارد.

گیرند؛ گیریم، برنامه ساالنه آوردند رشد، اشکال میال میآییم اشکاشکال به خودمان هم است. وسط کار می

فهمند، تفاوت و تعهد بین جامعه کارشناسان و جامعه گویند کجای ضرب و تقسیم غلط است. نمینمی

به این است که یکی به ثمرات اسالم در  هااینوجود دارد. ریشه این تفاوت و تعارض میان  اسالم شناسان

. کارشناس مسکن را برای همه کندمیارد و کسی دیگر به کیفیت حرکت توجه قانون اساسی توجه د

بهینه سازی در برنامه انجام  خواهدمیریزی کند. ببیند، چند سال، چه مقدار و ... برنامه خواهدمی. خواهدمی

جلو توانیم هم که نمی گونهاینخواهم. گوید، من در کل این نحوی حرکت را نمیدهد. کسی دیگر می
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-گیرند. میمیرد. آن کسانی که خودشان اشکال توان کرویم تا این تقابل وجود داشته باشد حرکت نمی

خیلی از کارشناسان حزب الهی و متعهد هم  هاوقت. گاهی گویند چگونه باشدنباشد. نمی گونهاینگویند 

 اند. به اسالم هم آگاهی کافی ندارند، که فقه نخوانده

هم  هااین. کارشناسان دانشگاهی هم از اسالم اطالع زیادی ندارند؛ به میگوییمست گویند: ما درمی

شوند. اصالً بحث این نیست که یک تفاوت هم دلسرد می هااینکم اطالعات، آگاهی، برنامه ندهید. کم

وی خود شما، وقتی مسئول و کارشناس شوید چشم بر ر ریزی شرق و غرب وجود دارد.ماهوی میان برنامه

توانید چشم ببندید که توانید ببندید که : مثالً قانون اساسی گفته، مسکن برای همه، نمیاین مسئله نمی

تان گذاری نمایید. شبکه بانکیخواهید حرکت کنید، باید سرمایه. چگونه میخواهندمیجوانان بیکارند. کار 

بانکی را تأمین نمایید. باید پولی بچرخد. برای  تأمین مالی شبکه کهاینباید بتواند تأمین مالی نماید. برای 

های ربوی است که خود مالی وجود داشته باشد که الزمه این کار، بحث مؤسساتاینکه پول بچرخد. باید 

گذاری خود، شود، سرمایهشود! شما کمی روی بحث اعتبارات مالی فکر کنید، مگر میدانید، مگر میشما می

شود دانید. مگر میکه شما می آن توجه نکرد. لوازمش هم همین چیزهایی استبه لوازمات  کهآنبدون 

 بندیجمعها را شما ساله داشته باشیم. همه این بحث 15ریزی برنامه کهآنت را اداره کرد بدون کلمم

شود، توسط کسانی که اقتصاد بلد شود. توسط چه کسانی رد میدهید مجلس، در مجلس رد می. میکنیدمی

 گویند این اسالم نیست. بحث من این نیست که بگوییم چه کسانی راست گردانند مییستند. بر مین

شود. بحث دانشگاهی این است که این احتمال وجود دارد کسانی که صرفاً از علمی می گویند. بحثمی

گهبان نداشتیم، . اگر شورای نکندمیبه شوران نگهبان برخورد  هایشانبحثکنند، قانون اساسی شروع می

گویند می هادانشگاهی. هستمانع برای حرکت  ترینبزرگگویند که خود فقه می هاخیلیکار راحت بوده 

 به وجوددر مملکتی که مجلس دارد و شورای نگهبان دارد، یک تعارض  دارد.مغایرت  یکیآنکه این با 

آن باشیم. خیلی از کارشناسان  حلراهد دنبال آورد. که حاال ما بایمی به وجود. نحوه حرکت، تعارض آیدمی

شود . تا کی میکرد کارتوان گویند اصالً اساس کار در این مملکت مشخص نیست، نمیسازمان مدیریت می

 هاسازمانجامعه متخصصین را در یک حالت بالتکلیفی قرار داشته باشند. البته خیلی از متخصصین در 

بخواهند این حالت را  هادانشگاهز طریق تغییرات سیاسی حل کنند. اما اگر این خأل تئوریکی را ا خواهندمی

بگیرند. وای به حال مملکت است. دانشگاه اگر بخواهد سیاسی شود، به جای آنکه فکر کند،  به خود

مشکل را از طریق سیاسی حل  واهندخمی هاآندیگر امیدی به هیچ حرکتی نیست. درست است  وقتآن

-می yو یا   xگیری بیاید، خوب است. همه مسائل ند این آقا برود، آن آقا در امر تصمیمگویکنند. لذا می
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خواهیم گویند ما میبینیم ریشه دارد. همه میکه در جامعه می هاییمکشبینیم کش و هم می وبیشکمشود. 

-کنیم، آن آقا می گوید: آن را متوقفخدمت به اسالم کنیم. خدمت به مملکت انجام دهیم. اما آن آقا می

گوید: آن را ادامه دهیم. اما در دانشگاه محل فکر است، شما هنوز وارد جامعه نشدید. وقتی وارد جامعه 

رود. اما متخصص تر است، حرف این گروه پیش میشدید کار باید پیش رود، حاال این گروه قوی

 بندیم.این قسمت هم می . بحثش چیستحلراهاش چیست. اگر این است، دانشگاهی باید ببیند، ریشه

گویند اقتصاد اسالمی بینیم، میکنیم. یک برخورد دیگر هم میوقتی در مطالعات اقتصاد اسالمی، بررسی می

علم اقتصادی  هاینظریهعلم اقتصاد، مجموعه  عنوانبهبیاییم آنچه  کهایننیست. اقتصاد اسالمی یعنی  هااین

کنیم. یا کنیم. آنچه مخالفت با اسالم دارد را حذف میپسندیم. تأیید میمیعقالً  آنچهرا مطالعه کنیم. 

علم اقتصاد در دنیا  عنوانبهآنچه  کهاینکنیم. علم اقتصاد اسالمی یعنی دهیم. و اصالحش میتغییرش می

 آنچهنویسیم و میپسندیم و یا مخالف با شرع ندارد را عقالً می آنچهاش نماییم. مطرح است را بیابیم مطالعه

به اسالم  دوقبضهاین تعریف را  کهآنکنیم. البته برای مخالف است را اگر نتوانستیم تغییر دهیم، حذف می

گویند ببینید در آورند، میرا می هاآنکنند که مؤید نظریات است. وابسته نمایند، آیات و احادیثی پیدا می

شوند ابزارهای قوی در جهت تأیید و اسالمی و موازین شرعی میشرع هم تأیید شده است. بنابراین احکام 

 این اقتصاد اسالمی است. کهاینتثبیت این ادبیات و عنوان کردن 

گویند یک مجموعه اطالعات به نام هایشان این است که مییک عده بسیاری از محققین، محور اصلی بحث

. ما که ریاضیات اسالمی نداریم. ما ریاضیات داریم. هستعلم اقتصاد است که این مانند فیزیک یا شیمی 

 positiveاقتصاد هم علم است. اسالمی و غیر اسالمی نداریم. یعنی آن گروهی که معتقد به 

economic  ،گویندمیهستند :positive economy ها مطرح است نه بار ارزشی ندارد. بحث هست

ندارد. قیمت باال  غیر اسالمیاسالمی، یا « هاهست».اما باشدمیغیر اسالاسالمی یا  تواندمی« باید«. »بایدها»

، نرخ بهره باال رود حتماً نرخ آیدمی.، قیمت پایین شودمی، عرضه زیاد شودمیبرود تقاضا کم 

. ولی اگر وجود داشته کنیممی، ما حذفش پسندیدنمی. حاال اگر نرخ بهره را کندمیتغییر  هاگذاریسرمایه

، این باید خواهیدمی. حاال اگر شودمی طورآنشود،  طوراین، قضیه شرطیه است. اگر افتدمیاتفاق  باشد این

چه کنار حرم  جوشدمیدرجه  100. مثالً آب در شودمی، ولی اگر بود، داللتش آن کنیممینباشد حذفش 

 باشد و چه وسط دریا باشد. )س(حضرت معصومه

. چرا علم اقتصاد ایدگرفتهاین است که مقدمتاً این علم را از کجا  ودشمیاشکالی که به این نظریه وارد 

اید، چرا علم اقتصاد شرق را نگرفتید علم. مخصوصاً خود را گرفته (policy economy)غرب را 
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کنند. هر ها مطرح میاجتماعی و علمی را شرقی هایبحثعلمی ما هستیم. اصاًل  گویندمیها، همیشه شرقی

معروف اروپای شرقی بود که به  هایاقتصاددانیکی از « کالوفسکی». یاد دارم گویندمیعلمی  هااینچیز را 

که خیلی از شوروی برگشته است. یکی از  المللی استبینانگلستان رفت و یکی از اقتصاددانان معروف 

: گفتمیست. او ا (scientific)، همین کلمه علمی بودن کردمیدالیلی که به اقتصاددانان شرقی حمله 

ما علمی هستیم. یک  گویندمی( هاشرقی) هااینما علمی هستیم که  گویندمین قدرآنها scientificخود 

 هاینظریهگوید که مارکس می قدریآنمن علمی است.  هاینظریه گویدنمیدان مرتب ی یا شیمیدانفیزیک

ش را ثبحثی داشت رأس بحد. او هرجا که من، علمی است. پس در مسئله علمی بودن، خیلی حساس هستن

زیر  ایکاسهگوید، بحث من علمی است بدانید که . کسی که مرتباً میدادمیروی همین موضوع قرار 

بگوید من علمی هستیم. البته این بحثی است که به  خواهدمیاست. حتماً علمی نیست، اول  کاسهنیم

 داریم.خودشان مربوط است که ما فعالً کاری به آن ن

که مطرح است این است که چرا علم اقتصاد، اقتصاد غرب است. اقتصاد شرق، قسمتی از دنیا را دارد  سؤالی

ندارد. اگر پاسخ دهند که علم اقتصاد شرق، علمی نیست، دلیل  وکتابحساب کنیدمی، فکر کندمیاداره 

نز بررسی یصاد ساموئلسون رسم کرده یا کاقت ایزاویه. مگر از آورندنمی. پاسخ روشنی برای آن آورندنمی

کسانی که معتقد به علمی بودن اقتصاد هستند غیرعلمی بودن اقتصاد  آیدنمیکرده نگاه کنید. اما به نظر 

که یک روندی  positive economyمند شدم به این کلمه شرق را توانسته باشند رد کنند. بنده عالقه

نوشت و « ویکسی»بار  نیاولسال مطرح شده است.  16 15ست که دارد. بحثی ا داریسرمایهدر اقتصاد 

است.  positiveدارد. بحث ما روی  normativeو  positiveبعد بحث کرد که اقتصاد دو قسمت 

normative  با مبنا قرار دادن  خواستندمی. کندمیو نظام ارزشی بحث  هاسیاسترویpositive 

economic است که ما  هاییتئورینند: زیربنای فکر مارکس هم همان اقتصاد او را در خود حل ک

. و این استدالل میگوییمهایی که ما . همان بایدهای خاص است که باب کرد بر مجموعه فرمولمیگوییم

توان قیمت را تعیین کرد. گویند در شوروی عرضه و تقاضا نیست. نمیها میافتد. برخیخوب جا می

-است. حاال در کدام بخش سرمایه positive economy. این هستدر تولید  گذاری کردن مؤثرسرمایه

تان. صنایع سنگین اولویت است به نظام ارزشی گرددبرمیگذاری نکن، گذاری کن و در کدام بخش سرمایه

 به نظام ارزشی. اما اگر گرددبرمی هااینمالکیت دست دولت باشد یا مردم، که  خواهیمییا صنایع سبک، 

خیلی در  هادانشگاهگویند. می positive economyبینی که به این کردی، آثارش را می گذاریسرمایه

 خواهندمیروند، ها میغرب دارند در برخی از رشته هایدانشگاه. روشی که کنندمیاین زمینه دارند کار 
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ر دو را در یک چهارچوب های والراس دربیاید. و ههای مارکس را ایزوله کنند که مطابق با حرفحرف

نز و والراس را یو ک کنندمینز یزمینه حرف ک بردندمیهای والراس را که حرف طورهمانقرار دهند. و بعد 

کنند، در یک قالب، بُعد ارزشی مارکس را از آن جدا می بردندمینز هم یدر یک قالب، مارکس و ک بردندمی

ارزشی مارکس،  هایحرفبنابراین با جارو کردن  نز فرقی ندارد.یهای کبا حرف هایشحرفگویند می

یک اقتصاددان هندی بود که در انگلستان  است. positive economyما  یهاحرف گویندمی

پردازد، سپس دوباره به کارهای گردد و به کارهای اجرایی میبود، خیلی باهوش بود، بعد برمی کردهتحصیل

استاندارد  هایکتابجزو  اآلنکه « مبانی ریاضی مارکسیسم»نام گردد.یک کتابی دارد به دانشگاهی برمی

ها، زیر مبنای فکری مارکسیسم را جدا کرده و است. در کتاب مبانی ریاضی مارکسیسم، دقیقاٌ در تمام فرمول

. هستها کنز فرقی ندارد. و همان فرمول هایفرمولوالراس، با  هایفرمولبا  هافرمولبیان نموده که این 

یک اقتصاددان شرق، در این مورد  عنوانبه« اوساالندا»هایی زیاد است. اقتصاد یکی است. چنین حرکت

 هایدانشگاه بینیممی اآلناز این مسئله استقبال کرده است.  شدتبهکارهایی کرده است که اقتصاد غرب 

ایشان اقتصاددان  بااینکه. دهندمیکنند. ارجاع مأخذ درسی استفاده می عنوانبههای ایشان غرب، از کتاب

اند، اقتصاددانان را ببینند که اند، گزینش کردهها رفتهکرده است. غربی هاآنچپ است اما کارهایی به نفع 

است که بتواند بگویند مبانی سوسیالیسم،  ایگونهبه هاآنکدام اقتصاددان چپ هستند که برخی از کارهای 

بود اما او مثل هندی یا شوروی یا چینی نیست،  هاآنیکی از « کانتاپُسال»غرب است.  هایفرمولهمان 

ها را گزینش همان هاآناگرچه پسالکانتی یک نظام نویی را ایجاد کرده، خیلی از کارهای او نو است. اما 

اقتصاددان ریاضی، « فربایرس»انجام دادند.  طورهمینرا هم « پسکالکاربین». رفتند شوروی، اندکرده

مسئول مؤسسه اقتصاد ریاضی  هامدتانی که اقتصاد را از باب ریاضیات بررسی کرده است و اقتصادد

که دانشجو اگر اولش را  اندکرده، آن قسمت از کارهای او را ترجمه طورهمینشوروی بود، کارهای او هم 

 و ... . ساموئلسون در آن وجود دارد. کامالً شبیه هم است هایفرمولکه همان  بیندمینفهمد بعد 

کنند که واقعاً نشان دهند که اقتصاد شرق و غرب یکی خیلی از اقتصاددانان غرب به این سمت حرکت می

را کنار بگذاریم یکی است. یک علم اقتصاد وجود دارد و آن علم اقتصادی  شانارزشیاست. اگر مبنای 

 آنمفاهیم اسالمی را بار بر  کنیمیماست که غرب را فراگرفته است. بنابراین اقتصاد اسالمی نداریم. سعی 

نماییم. آن را از بُعد اسالمی کامل کنیم. سعی کنیم اقتصاد اسالمی را کامل کنیم، بنابراین وقتی شما مواجهه 

گویند: ؛ مثالً میکنیدمی کارچهشما در اقتصاد اسالمی دارید روی  کنیدمی سؤالشدید با این نویسندگان، 

شود. می آنچهگویند بروید روی این مورد کار کنید، بُعد اسالمی . میمیگوییمها دارم راجع به همین
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، این کندمیروی آن صحبت  کسهیچ تابع مصرف و یا تابع تعادل عمومی مصرف که مثالعنوانبه

Budget line های با این منحنیutility شود، حداکثرشوند، نقطه مماس میکه با هم مماس می utility 

دهد، در مباحث خرد، تعیین ماکسیمم از کارهای هیکس است، مثالً یک یا دو تا نقطه ماکسیمم ایجاد را می

ندارد. حاال شما  غیر اسالمیگویند: این دیگر اسالمی یا شود. میمشخص می کنندهمصرفشود. رفتار می

گویند مؤمن می کنندمیفکر  آینداقتصاد اسالمی، بعد می شودمیاین  کنیدمؤمن را نگاه  کنندهمصرفرفتار 

. کندمی، آخرت را هم نگاه budget lineبخواهد مطلوبیت خود را ماکسیمم نماید، با توجه به این 

مسلمان آن دنیا را هم نگاه  کنندگانمصرفکنند، آمریکایی و انگلیسی این دنیا را نگاه می کنندگانمصرف

شود. جمع این دنیا و آن دنیا را داده می هاآنآن دنیا به  هم [reward]کنند. بنابراین یک پاداش، سود می

شود. در بین مسلمانان تر میشود کمی پیچیدهکه ماکسیمایز می function. بنابراین این ماکسیمم کردباید 

له کردن شود. و بعد نگاه به سمت فرموتر میتیمایز کردن، پیچیدهپو اُ کردن یکمنسبت به غیرمسلمانان بُعد 

شود و بعد در صفحه دوم، رود. مقاالت در این زمینه، ابتدا با یک آیه یا یک حدیث شروع میآن دنیا می

را که  (general equilibrium)شود. مثالً تعادل عمومی ها وارد میریاضی و منحنی هایفرمولسوم 

می بودنش آن است که نرخ بهره کنند، اسالکه همدیگر را قطع می ISLMمالحظه کنند. مدل  خواهندمی

شود. مثالً در بحث هم تبدیل به زکات می Taxشود. شود. چیز دیگری جای آن قرار داده میحذف می

 ...امدادهگیرند یک مقدار زیادی من به شما مقاله اعتبارات، نظام بانکی را می

اند، یا ها آنجا رفتهست، بچههایی که در جدّه هیا بحث کنندمینویسندگان پاکستانی این کارها را 

ها در مرکز اقتصاد اسالمی جدّه، از این نوع تحقیقات است. گاه اند، عمدتاً بحثرا گرفته هایشانکتاب

« اَرو»مشاوره استفاده نمایند.  عنوانبه، غیر اسالمیتوانند از متخصصین شود، خیلی راحت میمالحظه می

خواستند بودند که می ایعدههمین هم جایزه نوبل گرفت. یک  یک تئوری تعادل عمومی دارد که به خاطر

خواستند ببینند که تعادل عمومی اَرو در دستگاه اسالمی چه خواهد شد. درک خود . میکنند میآن را اسال

خیلی راحت در مجمع اسالمی جده یک اقتصاددان  هاآنریاضی است.  هایبحثبحث اَرو مشکل است. 

 اشاسالمیفوری  هاایناست. سپس  آنچهکه خوب درس دهد، تبیین کند، ببینند که کنند، ابتدا دعوت می

خواهم مطلب را سبک کنم و منظور من هم این نیست. تحقیقاتی که در دفتر حوزه و دانشگاه نمایند. نمیمی

هم شد، تا حدودی در این فضا بود. یعنی اقتصاددان دانشگاهی را از تهران به قم بردند، طالب هم می

ها چه است. اول اقتصاددانان دانشگاهی خوب بیان کردند. طالب دانستند این تئورینشستند، طالب که نمی

اسالمی  گونهاینشود )طالب( گفتند: این قسمتش اسالمی نیست. و این قسمتش را می هاآنفهمیدند سپس 
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با جوی که در جای دیگر  هست، جوی که در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه کندمی. البته جو فرق کرد

. آن هم به خاطر محیط اسالمی است که وجود دارد، فضای انقالبی که هست، فضای کندمیاست، فرق 

غیر  کنندمی. کشورهایی که در زمینه اقتصاد اسالمی کار کندمیانقالبی دارد که با محیطی که آرام است فرق 

که حضرت امام )ره( کاری کردند که مسلمین نتوانند  کردمیاز فضای ایران است. یکی از آن افراد بیان 

پراکنده بزنند، حضرت امام،  هایحرف، دورهمخود بزنند. تا مسلمین بنشینند بی هایحرفبنشینند،  دورهم

کنند تا ما بخواهیم بجنبیم، یم اند، حملهار هم که بیکار ننشستهرار داده است. کفمسلمین را در مقابل کفار ق

خود بزنیم کفار به ما حمله کردند. مجبوریم بلند شویم. بله اگر اینجا هم مثل پاکستان بود، بی هایحرف

 انیمتونمی اآلن غرق شویم. ولی هافرمولدر این  توانستیممی، وبیشکمیک آرامش بر فضای دانشگاه بود، 

خورد. بینیم که جامعه تکان میمی مرتبهیکدانشگاه بخواهد که کمی تفاوت دهد،  کههمین حل شویم.

. فکر ما ممکن است برود به دهد که بنشینیم فکر کنیمدنیا، به ما مجال نمی رودرروسیاست جامعه ما، رفته 

-دهد، میا به آن راه بزنیم، جامعه ما را تکان میگوید برگردد. هزاری ما خود ریک سمتی، اما جامعه می

بینیم ها اسالمی، شادی و سرور کردیم، می. هزاری گفتیم بانککنیدمیدارید  کارچهگوید، برگرد. خوابید، 

ها اسالمی گیرند بانکقبول نداریم. جشن می بازهمگوید، درست است. اما ما می بازهمکه وزیر مربوطه 

شود! می گونهایناین چه بانکی است. بانک  جامعه نیست. موردقبولها گویند بانکمی ماه بعد، 2شد، 

ای که از جان و دهد، جامعهنشان می ازخودگذشتگیای که . جامعهخواهدمیجامعه انقالبی ما، بانک دیگر 

است دیگر، هر  بانک هم میگوییم. اگر جامعه ما انقالبی نبود، خواهدمیگذرد بانک دیگری مال خود می

اگر خدمت به اسالم و مردم  دهندمیوقت خواست بهره بگیرد و ندهد. عیبی ندارد، بهره بگیرد. مردم گوش 

، مالش را هم دهندمی. مردمی که دارند جانشان را دهندمی. شش برابر این نرخ بهره هم دهندمیاست، مردم 

-اهیان، همه مضطرب هستند. به خاطر همین نمیدانیم که هم من و هم شما و دانشگدهد. اما همه میمی

گذارد. چنانچه پس از . جو اثر میکندمیخواستم، مثال دفتر تحقیقات حوزه و دانشگاه را بزنم. جو فرق 

گویند چه شد، گوید چه شد، اساتید میگوید چه شد، حوزه میجامعه نپسندید، دانشگاه می میگوییممدتی، 

سال،  2انتظار ندارد، که در طی  کسهیچبندی کنید تا فاز و مرحله بعدی، عجم جاهمینگفتند خوب، تا 

سال غیر اسالمی بوده است، حاال بیاید  200فکری که  و آن هم هادانشگاهی. آن هم اسالمی شود زیچهمه

د که، شوی که اسالمی نمیطوراین. پس اصالً ما نفهمیدیم که اسالمی شدن یعنی چه؟ اسالمی شودساله  2

 جامعه استقالل پیدا کرد، این هم خیر است. کههمین
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را بنویسد رفتار  کنندهمصرفاین نحوی برخورد، که کم هم نیست، توجه ندارد به اینکه اگر روابط 

در یک محدوده خاصی، خالصه شده است. و عمالً در یک مدلی است که همه اجزای آن با  کنندهمصرف

ها، تمام وجود، توانیم در این مدلی که تمام حرکتاست. و ما چطور می هم هماهنگ هستند، طراحی شده

را جدا  کنندهمصرفن نظام طراحی شده است. بیاییم آن آتوسط آن فکر حاکم بر  هاوخمپیچها، هستی

مؤمن را در یک سرازیری  کنندهمصرفاین فرد  درواقعمؤمن را جای آن بگذاریم. ما  کنندهمصرفنماییم و 

تحلیل شده، توسط طراح اصلی دستگاه  شدهبیانتاری است که ها و همین رفایم که همین فرمولداختهان

گردد به اصلی آن نظام اقتصادی است. در اینجا، شما ممکن است بالفاصله بگویید که نظام اقتصادی برمی

ها در خاصی ندارد. نظامگویید، نظام هدف ها. این درس با درس نظام در ارتباط است. شما میدرس نظام

گیری خاص خودشان را داشته باشند. هر جزئی از نظام هدفی دارد. تئوری مصرف، توانند جهتمی هرلحظه

تئوری صادرات و واردات،   اینجاستنیست.  هااینای میان جدا از تئوری کنز در باب پول، هیچ رابطه

داریم، جدا از گیریم، تئوری ارتقای نتیجه را برمیمیهیکس را  کنندهمصرفگذاری، ما تئوری تئوری سرمایه

شود، مالحظه می هااینیک وحدت دارند. یک وحدت از  هااینگیریم. اما اگر شما قائل باشید که نه، هم می

. هاستمجموعهرنهایت مرتبط به هم هستند. اگر مرتبط به هم نباشد متعلق به یک نظام نیستند. بحث د

شود. تعلق یک عضو به یک ریاضی شروع می منطقها و سیستم از بحث تعلق و ظامبحث من در تئوری ن

که  طورهمانهاست. است تعلق یک تئوری به یک مجموعه نظام طورهمینشود. مجموعه چگونه تمام می

ها، یک هویت مستقل، یک خصلت جامع، یک خصلت ها و سیستمکنیم درباره تئوری نظامما بحث می

یک نظام فکری هم  طورهمینها قائل هستیم. بعد به خاطر آنکه اجزاء مرتبط با هم هستند. نظامقائمی برای 

 داشتهشود در نظام فکری گسست از هم وجود تواند مرتبط از هم نباشد، مگر میاست. مگر می طورهمین

ها باید جواب آن را داد. بحثی است که در نظام هااینباشد. اگر بله، آن جزء متصل متعلق له آن نظام نیست. 

تئوری  توانیمیکنیم. می سؤالاش اینجاست که وقتی شوند از این مباحث نظری، ثمرهخسته می هاایناما 

متعلق به یک نظام  هاآنهیکس را برداری، با تئوری اعتبارات، در کنار هم بگذاریم. بدانید که  کنندهمصرف

داری هستند. ممکن است بگویند ه نام ادبیات اقتصاد سرمایهب ایمجموعهو یک مجموعه هستند. متعلق به 

بحث  گونهنای هابرخی. ]متأسفانه بخشی از سخنرانی ضبط نشده است[داری نداریم ما اصالً نظام سرمایه

کنند. آنچه از شرق خوب است بگویند، آنچه از غرب خوب است، بگویند. آنچه از اسالم خوب است می

گویند، این خوب کنند در اسالم میها مطرح میتواند مطرح شود. خیلیها مین بحثبگویند. بنابراین ای

است را بگیرید،  21را که مربوط به قرن  هاییآنهاست. اسالم یک سری رفتار دارد، نیست، این برای قدیم
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بگیرید، ، رها کنید، آنچه از اسالم خوب است را کنیدمیبقیه را رها کنید. خیلی روی این مباحث بحث 

، در شود موج سوماید، ترکیب کنید، میآنچه از دنیای امروز خوب است را هم بگیرید. درس هم که خوانده

 به دستخوبی  چیزیککنیم، افتاده، موج اول دارند، موج دوم دارند، ما هم با اسالم مخلوط می دنیا راه

کنیم، یک ی که ما راجع به نظام صحبت میبرد. یک وقتهایمی سؤال. این بحث اصالً خود نظام را زیر آیدمی

برند. نظام مفهوم ندارد. این مباحث خیلی حساس می سؤالای هستند که اصالً خود مفهوم نظام را زیر عده

 توان حرکت کرد، بحث کرد.. میآیدمی به دستزنیم. یک خط فکری است. هر قسمت آن را دست می

، خالی از خدانکردهین است که این نحوه بحث هم، ممکن است توانم بگویم انکته دیگری که در اینجا می

اشکال هم نباشد. توجه داشته باشید. یعنی آنجا که منتصب به اسالم شود، یعنی آیات و روایات و 

. تمام ابزارهای اسالم آیدمیهای ضعیف فقهی هم در این وسط فقهی، گاهی استدالل هایاستدالل

ه این مجموعه فکری، مثالً منسوب به ساموئلسون است، یا منسوب به شود برای توجیمی ایمجموعه

این به نظر اشکال دارد. در قسمت قبلی که اخذ اصول  درنتیجهگر. شود توجیهمارکس است. اسالم می

برد خطر ندارد، که این خطر دارد. این رویکرد می قدرآناصلی حاکم بر نظام اسالم عقالً یا از قانون اساسی، 

. بنابراین این روش نسبت به آن هستای از علوم در ارتباط و یا با مجموعه کندمیعلم ارتباط برقرار با 

 هادانشگاهبینیم تدریس خرد و کالن در . چنانکه میعلمی دانشگاهی برخوردار است پشتوانهروش از یک 

اند. اشکال کرده وبودجهبرنامهبا مشکلی مواجه نشده است. اما بر طراحی برخی از کارشناسان سازمان 

رود در طرح درسی شورای انقالب فرهنگی اسالمی است، می نامهآیینتواند بگوید که شورای نگهبان نمی

نماید. نه، ظاهر آن خیلی راحت، تضادش را آشکار می طرفآن. اما کندمییک پوسته علمی خود را پنهان 

که ظاهر آن  هاییحرکت کهدرصورتیاست خطرناک است. هایی که معلوم نیست چگونه معموالً این حرکت

رسد نسبت به آن برخوردها، به نظر می ظاهربهمشخص است مشکلی نیست. به خاطر اینکه این برخورد 

دانم، بر شماهاست که پیدا کنید. من فقط دارم تصویر رسم تر است. اگر انحرافی باشد که من نمیخطرناک

کنند. لکن این جغرافیای عمل می گونهآن. آن قسمت دارند کندمیعمل  گونهاینکنم. این قسمت دارند می

گویم اگر انحرافی داشته باشد خطر آن خیلی گویم، میجغرافیا می اقتصاد اسالمی است نه اقتصاد اسالمی.

شود شود، چرا نمیبیشتر است. زیرا از یک پشتوانه علمی خیلی قوی برخوردار است. مرتباً استدالل می

-به آن اشکال کرد؟ زیرا در هر امری اشکالی کنی، دستور آن قبالً صادر شده است و دارند کار می راحتیبه

 آورد.میتا کتاب ضخیم  سه چیست؟ برای شما مهدکودکگویید نظر شما راجع به کنند. می
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اند، موازینشان مشخص، هایشان را کردهنظام مارکسیستی، دقیقاً بحث بر اساس هامهدکودکبرنامه اداره »

 طورهمینکنند. معیار مارکسیستی از پشتوانه قوی برخوردار است. دارند کار می بر اساساداره مملکت 

زنند. خود حرف می هادانشگاهزند، شما بگویید این تئوری علمی نیست. ساموئلسون حرف می ]روی هوا[

ایم در تردید کنیم در تخصص خودمان، تردید کردهدهیم. زنیم، پاسخ میایم حرف میما که از غرب برگشته

غلط است. فردی در سخنرانی که برای  ادراکاتمانایم، حاال بگوییم شناخته ادراکاتمان بر اساسخودمان. ما 

به فرد گفته بودند بفرمایید  کارهنیمه« کنم در ادبیات اقتصاد غربتردید می»رأی استادی به آن بود، گفته بود 

 درواقعخواهی استاد ادبیات اقتصاد بشوی که خودت به آن تردید داری. پس ه او گفته بودند تو میبروید. ب

بکنی در این دانشگاه. یک مقدار با تردید حرکت کنیم. اما جامعه دانشگاهیان، خودمان نیز  خواهیمی کارچه

 مدافع ادبیات غرب هستیم.

گوید، ک اختالفی پیش آید بین آنچه این علم اقتصاد مییکی دیگر از ثمرات این روش، این است که اگر ی

، میل بر آن است که آنچه شده دیدهگوید، فقیه می آنچهگویند با اقتصادی می هاینظریه آنچهیعنی 

که بحث  62ها را من در سال گوید. این بحثگویند، درست است نه آنچه فقیه میاقتصادی می هاینظریه

مطرح کردم. « نزیاصالت وحی و تقلید از ک»خیلی مد شده بود، من تحت عنوان حوزه و دانشگاه 

پذیرند. نز را بدون بحث مییکنند. یعنی استدالل کنز تقلید مییدانشگاهیان معتقد به وحی هستند اما از ک

د، گویگوید: خدا این است، شما بپذیری، یا حکم آن چیست، ایشان میتقلید یعنی اینکه بپذیری. وقتی می

 هایبحثگویید چرا. این روش برخورد باعث شده که دانشگاهیان در ، نمیکنیدمیشما بپذیری. شما قبول 

، تقلید و اطاعت برداریفرمانمربوط به اقتصاد اسالمی نیز چنین حالتی داشته باشند. عمدتاً یک حالت 

چه « کنز»گوید برویم ببینیم او فوراً می چه کنیم، میگوییمکنیم بحث می کهوقتیها، دارند. در رابطه با تئوری

امکان دارد؟ مثالً  هاییراهدر تئوری پولی خود چه گفته است. مبارزه با تورم از چه « فریدمن»گفته است. 

عمل نکنید،  گونهایناستدالل کرده است، حق این است. حاال اگر یک فقیهی آمد، گفت  گونهاینفریدمن 

گویند: گویند چرا شرعی نیست. برای چه، چه کسی گفته است. میست. میاین کار اشکال دارد. شرعی نی

 فتواست. 

گوید: آنکه انقالبی نیست. برای انقالب چه کرده است که حاال گویند فالنی. میگوید فتوای کیست؟ میمی

ما بیاییم فتوای ایشان را گوش کنیم. حال بگویید شخص دیگری هم هست؟ یا شخصی فتوای خالفت آن 

برای اینکه واقعاً تقلید »دهد: چرا؟ پاسخ می میگوییم«. رویمما به دنبال آن می»گویند: را داده باشد. می

. برای مثال: بحثی بود که کندمی، برای اینکه هماهنگ با او صحبت کندمیتقلید را هم قبول « کردید.
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آقایان نمایندگان امام که  .برنامه اختالف افتاده بود. حضرت امام نماینده فرستاد در شورای کمیسیون

کارشناسان گوش دادند تا ببینند نتیجه کار که همان  هایحرفتخصص به مسائل ندارند، نشستند به تمام 

کنید؟ کارشناسان گفتند  کارچهخواهید قانون است که باید اجرا شود، ایجاد کرد. نمایندگان امام گفتند می

نه، درست نیست. کارشناسان گفتند: خوب اکثریت  گفتندهیم. نمایندگان امام خواهیم این کار را انجام دمی

اند، نمایندگان امام گفتند: نظر امام این است و نظر فتوای مشهور هم همین است. گفتند: بسیار چه گفته

رای، گیریم. ببینیم قبول کنیم یا نه، کارشناسان دور هم جمع شدند، با اکثریت آخوب، خود ما هم رأی می

)کارشناسان(  هاآنرأی مشهور کنار زده شد. نمایندگان امام هم قهر کردند. این نه به خاطر آن است که 

تردید کند  ظهلحیکگوید. اما اگر باشند. او آنچه دانشگاه لندن به او یاد داده است را میدشمن و مخالف می

-می زدگیدل. اساتید اقتصاد معموالً دچار شوددرست می وقتآنکنند، )اساتید لندن( اشتباه می هاآنکه 

باشند. زیرا حوصله میاند، اساتیدی منزوی، کسل، بیهکارکرداساتیدی که روی مالیات، پول، توسعه  شوند.

اند که ها آمدند گفتهدرست نیست. جدیدی هاآنسال پیش خوانده است، امروز یکی از  20هایی که درس

سال پیش است، غلط  20ها برای گوید این حرفمی آیدمیرس، استاد غلط است. در کالس د هاآنهمه 

هم که رد شده است.  هاحرفبوده است. و این  هاحرفبه این  اشاستادیاست، همه رد شده است. ارزش 

گفت کرد میگالیه می دفعهیکشوند. برای مثال، آقای دکتر زندی، ایشان به همین دلیل دچار افسردگی می

 خواهدمیهای تو غلط است. جاهایی اند حرفاند گفتهها، آمدهام. حاال، تازگیتا کتاب نوشته 10تا  8من 

سال پیش به او گفته است. استادی که تازه از خارج آمده،  20زند که استادش هایی را میدرس دهد، حرف

یدی حتی در کدام او غلط است. همه آن مسائل رد شده است. مباحث جد هایحرفهمه  اخیرگوید، می

های چیزیکجدیدی آمده، اصالً  هاینظریهها، اعتبارات و ... مطرح شده است. در مسئله پول، مالیات

دیروز هم از خارج آمده  کهدرحالی زنممیرا  هاحرفدیگری شده است. حاال من اگر بیایم پیش شما این 

 .آیدمیآمده است: زنگ بعدی، استادی که گویید دیروز از خارج ، میکنیدمیباشم. شما حرف مرا قبول 

 غلط است. هااینفالنی گفته: آقا  گوییدمی

 کمییک، هستبه این نکته توجه کنند که این مسائل مرتباً در حال تغییر  لحظهیکاگر جامعه کارشناسان ما 

آرام شود. لجبازی و  دیگر این اختالفی که بین حوزه و دانشگاه است کمی وقتآنشبهه کنند در آن، شاید 

رسد که راه گشا خواهد بود. فهمد، یک مقداری سست شود. به نظر مینمی دیگرکسیفهمیم و اینکه ما می

خواهد بود. ولی این به این  اهگشارکه  رسدمیولی این به این معنا نیست که مقداری سست شود. به نظر 

متأسفانه [شود. داده می باره نیاجلسه بعد توضیح بیشتری در  .نیست که علمی به نام اقتصاد نیستمعنا 
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نیست.  تنهاییبهها های اساسی برای اداره جامعه، این درسآن درس ،]پرسیده شده که مفهوم نیست سؤالی

ام، من مانند کسی هستم که واحد، من هم در این زمینه کار نکرده 4تا  3شما )دانشجویان( محدودید به 

 ... گونهایناست. اینجا  گونهاینکنم. مثالً آنجا ام برای شما تعریف میرفته باشد، آمده ایبک جبهه

گویم. به نظرم، گروه دیگری در اقتصاد اسالمی نیستند، این یک بحث دیگری هم هست که جلسه بعد می

کنید این است که  کارچه. حاال شما دانمنمیمن  تر است،شان مهمکنند. حاال کدامچند گروه دارند کار می

ها، ای، تحقیقی تهیه کنید. مثالً بگویید: آقایی که در جدّه است روی بحث مالیاتبروید مطالعه کنید، مقاله

-کنند که میو جواب می سؤال قدرآنها اینجا خواهم رد یا نقدش کنید، بچهه است. نمیکارکرد گونهاین

را قانون اساسی قرار داده بودند، دفتر سازمان فهمیم فکرش چیست. یا راجع به آن گروه که اصل 

مکارم  اهللآیتاصل را گرفته است و بعد مدل را بیان نموده است. آقای مکارم ) 3آن  وبودجهبرنامه

اند. کنیم، اصول اقتصاد اسالمی را برشمردهاند. ابتدای آن را باز میشیرازی( کتابی در اقتصاد اسالمی نوشته

گیریم. خدانکرده اشکال بر آقای مکارم، یا دفتر کنیم، اشکال میاند. بحث میهایی کردهیک، دو ...، بحث

آیند مفاهیم را ها میی راجع به اصول کردیم. بحثی کردیم که خیلیهایبحثنیست.  وبودجهبرنامهسازمان 

-صالح مسلمین را میگیرند، مفهوم حفظ مگیرند، مفهوم قسط را میگیرند، مفهوم عدالت اجتماعی را میمی

و قواعد  هاآن بر اساسگیرند، سپس گیرند، مفهوم حفظ مصالح مسلمین را میگیرند، مفهوم قسط را می

هایی در این زمینه اقتصاد اسالمی وجود دارد. سازند. کتابآیند یک نظام میفقهی مانند اصل الضرر می

دالت اجتماعی چه است. مصادیقش چیست. بحثی خواهیم ببینیم عگویم که بیایید ردّش کنید، بلکه مینمی

فقیه نیستند.  کهدرصورتیکنند، های فقهی میآیند در اقتصاد اسالمی، تحلیلها میکردیم، گفتیم برخی

نیستند ولی  هاین افراد بود. کتاب اقتصاد توحیدی را نگاه کنید شروع کرده به تحلیل. فقی جملهاز صدربنی

. یا یک فقهی که تحلیل فقهی کرده، نتیجه استدالل، سیاست و حفظ امور مسلمین کنندفقهی می هایتحلیل

، کندمیاست. این هم به نظر من اشکال دارد. به نظر من، جایی که فقیه پایش را از حوزه فقاهت خارج 

-میکه کارشناسان گاه پایشان را در حوزه فقاهت  طورهمانشود. اینجا اشکال دارد. وارد عرضه تنظیم می

اش ، بحث پایهخواهدمی. برنامه خواهدمیاین هم اشکال دارد. تنظیم، مدل « گوید!می گونهاین خدا»گذارد. 

چرخد! صنایع سنگین اولویت دارند نسبت به صنایع سبک، قال الصادق )ع( این را روی کتاب و سنت می

یم. بحث بعدی در جلسه آینده خواهگفته است؟ نه، پس، فضای فقیه نیست که در آن حرکت کند. دلیل می

گویند اقتصاد اسالمی متکی بر اسالم است. اسالم هم کتاب و سنت این است که گروهی هستند که می

. هستهم بر فقیه و اسالم شناسان، آگاه  هاایننیست.  فهمقابلاست. کتاب و سنت هم که برای همه 
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گویند احکام که در دسترس درست است. می میگوییمشود. زحمات نظام فقاهت هم، در احکام ظاهر می

ماست. اقتصاد اسالمی یعنی همین. تحریرالوسیله امام را بگذارید جلویتان. از روی آن بخوانید. هر امر 

ی همه چیز نظر اسالم درباره کهاینقرار دارد. مگر نه ها در یکی از این کتاب کنیدمیاقتصادی که شما فکر 

ای از شود اقتصاد اسالمی. یعنی اقتصاد اسالمی به مجموعهمی هااینم را جاری کنید. داده است. همین احکا

رساند. کنیم که نتیجه این بحث چیست؟ و ما را به کجا میگویند. حاال بعداً بحث میاحکام اقتصادی می

 شود. این را هم بگوییم. دیگر بحث تمام می

 «سالم علیکمالو»
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جلسه پنجم

ها باید کنم این جلسه، آخرین بحث من در رابطه با اقتصاد اسالمی است و در جلسات بعد بچهفکر می

که قابلیت  شودمیی باال داده ی تان را ارائه کنید، به مقاالتی نمرهصحبت کنند. ممکن است شما صرفاً مقاله

ها کنید. چون بحثو اینکه من ببینم که شما چگونه از نظراتتان دفاع میعرضه و بحث کردن را داشته باشد 

ی شما خواهیم شما حرف دیگران را به صورت جمع بندی و منظم تکرار کنید، نمرهنوعاً تتبعی است، می

 مطالب خوبی را گزینش کند و ارائه دهد. در کیفیت ارائه مطلب است. ممکن است که یک نفر

توانستیم تحلیل کنیم، این مسئله است که بگوییم که وردی که ما در اقتصاد اسالمی میآخرین مطلب و برخ

اقتصاد اسالمی را از زاویه احکام اهلل مالحظه کنیم. از این زاویه که احکام الهی که به استنباط فقهیه رسیده و 

کار یعنی روی احکام اقتصادی را مبنای اقتصادی قرار دهیم. فقه اقتصاد  هاایناز کانال فقاهت گذشته است، 

که از دستگاه استنباطی یک فقهیه گذشته و روی آن کار فتوایی شده باشد. حاال  کنیم، البته احکام اقتصادی

ببینیم که وجود مثبت و منفی این بحث چیست. من یک مقدمه راجع به مفهوم حکم و جایگاه احکام بیان 

 بعد ببینیم نظام احکام چگونه قدرت پیاده شدن دارد. کنم، یعنی اول ببینیم یک حکم یعنی چه ومی

دانید که هر حکمی یک موضوع دارد و این موضوع یا توسط شارع بیان شده است و یا بیان نشده است. می

یعنی شارع هم حکم و هم موضوع را گفته است. مثالً در بحث حرمت خمر، خود موضوع خمر که چه 

 اینجای ممکن است دلیل حکم هم توسط شارع بیان شده باشد. در توسط شارع بیان شده است، حت هست

مشکلی وجود ندارد، مثالً در اینکه نماز چیست چون موضوع را خود شارع گفته است، اختالفی ایجاد 

چون  .آیدنمیشود. در خیلی از موضوعات که تعریف آن توسط شارع بیان شده است؛ اختالف پدید نمی

فقیه باید از طریق علم اصول روی آیات و احادیث کار کند و به حکم برسد، در حکم آن آمده است. فقط 

مسلمین این موضوع نیست که مثالً نماز و احکام آن  مبتالبهمسئله  اآلنموارد مشکلی نداریم و  گونهاین

موضوع عرفاً روشن است. مثالً  اینجاچیست؟ یک موقع حکم بیان شده ولی موضوع بیان نشده است در 

جای بهنیست که خوک را  کسهیچشارع نگفته که خوک چیست، در دنیا  اینجاوک نجس است که در خ

نیز اشکالی به وجود  اینجاگیرد. در گوسفند اشتباه نمی جایبهسگ را  کسهیچاشتباه بگیرد یا مثالً  گاو

عرفی را به مردم واگذار در این موضوع نیست. البته تشخیص این موارد  مبتالبه. و اشکال و مسائل آیدنمی

گویند که در شأن فقیه نیست که زنند این است که میاند. مثالی که در این خصوص برای طالب میکرده

فقیه  گاههیچگوید که این حیوان سگ است یا گوسفند، مثالً روی مسائل نظر دهد، یعنی یک فقیه نمی

کند و تشخیص نگ، فقط حکم را بیان میمشخص کند که لکه قرمز روی لباس خون است یا ر آیدنمی

مسائل نیست، بلکه تشخیص مصادیق  گونهاینمسلمین  مبتالبهگردد. مسائل مصداق به خود فرد بر می
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که شناخت آن برای هر کس روشن نیست. یعنی حکم را داریم ولی مصادیق آن حکم را  هستتخصصی 

وعاتی که در رابطه با انسان است را بیان کرده است ی شما معتقد هستید که خداوند احکام موضنداریم. همه

شده باشیم. این سخن به این معنا نیست که کسی بگوید نظر  و دین کامل است. جایی نیست که ما معطل

درصد شود نزد خداوند بهتر  20در یک موضوع  گذاریسرمایهی صنایع سنگین چیست؟ خداوند درباره

گویید که اقتصاد اسالمی یعنی اینکه هر حرکتی در اقتصاد ؟ مگر نمیگذاری شوددرصد سرمایه 30است یا 

منسوب به خداوند باشد، حکومت اسالمی به این معنی است که منسوب به خداست و آیا شما این  باید

توسعه را منسوب به خداوند باشد. حکومت اسالمی به این معنی است که منسوب به  سالهپنجی برنامه

جرأت چنین کاری را  کسهیچکنید؟ توسعه را منسوب به خدا می سالهپنجی این برنامه خداست و آیا شما

آید. فقه می به دستاند و در یک نظام فقاهتی موضوع کلی حکمش مصادیق هااینی ندارد چون همه

متکفل ارائه حکم موضوعات کلی است نه مصادیق موضوعات. این یک ادعایی است که ممکن است شما 

تواند نظر دهد یا باید نظر دهد امر دیگری است، کسی از فقه بیش از ن اشکال وارد کنید. اینکه نمیبه آ

نمی موضوع کلی درد مسلمین را دوااینکه احکام موضوعات کلی را استنباط کند، انتظاری ندارد. شناخت 

ان را برای من بگویید. آیا مورد از مصادیق ربا در این مقطع از زم شش ند. مثالً ربا حرام است. اما شماک

تواند شکل بگیرد که مصداقی از نظام مصادیق ربا وجود ندارد؟ آیا هیچ نظامی نمی نعییتهیچ اختالفی در 

ای زیادهفقهی استنباط کرد، هرگونه ع ربوی باشد؟ اگر ربا جزء مواردی نبود که بشود تعریف آن را از مناب

توانیم بگوییم که مصداقی نیم که چگونه باید جواب دهیم، میدامن و شما نمی اآلنمصداقی از ربا نیست؟ 

خواهد و شناخت آن مشکل از ربا نیست؟ تردید داریم؟ اگر بگوییم مصداقی از ربا هست، استدالل می

 قراردادبا کارخانه تالبوت انگلیس  خودروایراناست. در مورد عدم سلطه کفار بر مسلمین، آیا اینکه کارخانه 

از سبیل کفار بر مصداقی  مصداقی از سبیل کفار بر مسلمین است یا ورود صدام در منطقهبسته، این 

گویند بحث . چون بعضی میجاستهمیندانیم. مشکل ما در اقتصاد اسالمی در نمیمسلمین است؟ ما 

اقتصاد اسالمی همین احکام است. اینکه انفال، خمس، زکات و ... چیست و احکام آن چیست در کتاب 

ها مباحث اقتصادی است، اما دقیقاً موضوعاتی است که توسط شارع بیان که همه این شودمیحه مالحظه لم

اند. فقه شده و احکام آن نیز توسط شارع بیان شده است اما در مسائل تخصصی که مصادیق موضوعات کلی

اقتصادی مواجه  سؤاالتز شوید با کوهی اساکت است و نظر ندارد. یعنی وقتی شما وارد سازمان برنامه می

مشکالت  اقتصادی و سؤاالتشوید، با کوهی از شوید یا مثالً شما مسئول تنظیم امور در بانک مرکزی میمی

اصالً مطرح  ایمسئلهبینید چنین کنید و میالوسیله حضرت امام )ره( را باز میمواجه هستید، کتاب تحریر

آید کم این احساس به وجود مینید این مسائل نیست و کمبیهای فقهی دیگر هم مینشده است. در کتاب

در مقابل مسئولین مطرح  سؤاالتکنیم. اشکال هر نظام اسالمی ضرورتاً این خواهد بود. این  کارچهکه 

باید کرد؟ یک پاسخ این است که شما به این  کارچه اینجاو پاسخ صریحی هم در فقه نداریم. در  شودمی
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و در هر امری سعی کند که شرعی عمل کند، جامعه هم شرعی عمل  باشید، هر فردیمسائل کار نداشته 

-کنید، خانهخواهید جنسی بخرید سعی کنید که در این، احکام خود جاری خواهد کرد، یعنی وقتی شما می

، با اقدام و طورهمینخواهید انجام دهید، ، رهن و قرض میطورهمینخواهید اجاره کنید هم ی که میا

خواهید طرف معامله شوید، خیلی از ، با بانک میطورهمینخواهید شرکت ایجاد کنید هم دوستانتان می

گیرد یعنی در هر پول ما را می الحسنهقرضگفتند صندوق رفتند و میمتدینین زمان شاه سمت بانک نمی

گفت برای اینکه . خود را بر اساس احکام خدا عمل کند. وزارت بازرگانی تحت همین فکر آمد  حرکت

، تجار و مراکز تهیه و توزیع کاالها که محور اصلی وزارت دارانمغازه، باشدمینظام بازرگانی ما اسال

پردازند کسی که به تجارت می»اند، فقه بدانند و در روایتی از امام صادق )ع( نقل کرده بودند که بازرگانی

ی آداب زدند و شروع به ترجمه هایشانکتابتیتر روی  نعنوابهباید احکام فقه را بداند، این حدیث را 

مردم نیست. مثالً اگر کاروان کاالیی را از شهری آورد تا چند  مبتالبهتجارت کردند. خیلی از این آداب 

برخورد کنید و مسائلی از این قبیل شخص فکر  گونهاینتوانید به استقبال او روید و اگر رفتید کیلومتری می

کنیم. مثالً باید کاالها را به این نحو وارد شهر  کارچهشوند نمیرای اینکه احکام خدا جاری ب کند کهمی

-گویند نباید احکام خدا تعطیل شود. یعنی برای اجرای احکام آب قلیل، نظام لولهمی هابعضیکنیم. چون 

شود این بینند که نمید و میروکشی را تعطیل نماییم. یا تلکس انجام نشود. این موارد در ذهن مسئوالن می

 گونهاینگویند واقعاً در اقتصاد اسالمی باید شوند و میاحکام را انجام داد و بعد از یک مدت خسته می

کنم یک مسئله ؟! این مسئله که عرض میشودمیعمل کرد و هر تاجری اسالمی رفتار کند، تجارت اسالمی 

 ای. من یک جملهکنندمیفکر  گونهاینو هنوز هم یک عده  جامعه هست مبتالبهتاریخی نیست و هنوز هم 

توانم به ، من پاسخی نمیشودمیگفتم و آن این بود که اگر هر تاجری اسالمی عمل کند، تجارت اسالمی 

داریم، این را نگه می سؤالها تهیه شود، ما این باید در درس نظام سؤالبدهم، ابزار پاسخ به این  سؤالاین 

لی بحث دارد. یعنی اگر شما به خدمت بزرگان بروید، بپرسید. اگر همه اسالمی شوند جامعه خی سؤال

 گونهاینکنم که در یک طرح دانشگاهی نوعاً ها مثبت است، اما من فکر میپاسخ %99، شودمیاسالمی 

راین مشکل ما، هاست که ببینیم بحث را چگونه جلو ببریم. بنابنباشد که الزمه این بحث، ادامه بحث نظام

چیز جدیدی بود، فقیه به یک نفر متخصص  ، ادکلناستمشکل شناخت مصادیق است. مثل داستان ادکلن 

آن برای فقیه روشن است و آن  گوید که این ماده را تجزیه کن، اگر در آن موادی را دیدند که احکاممی

 همآنود و حکم حرمت بر راحکام داللت حرمت داشت، آن مصادیق هم تحت شمول آن موضوع می

. مثالً در ادکلن الکل دیدند ولی اگر بعد از تجزیه ادکلن گفتند که آن عصاره گل است، مانند شودمیجاری 

گوید اشکال ندارد. پس روال فقه هم این بوده است گالب است به همراه مقداری از مواد شیمیایی، فقیه می

نه توسط فقیه،  شودمیست توسط متخصصین ارزیابی که مصداق یک حکم کلی که نوعاً هم تخصصی ا

دهد که آن را تجزیه کند. رود در آزمایشگاه، ماده را آزمایش کند، ماده را به یک متخصص میخود فقیه نمی
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در مسئله خاویار هم بعد از تغییر نظر کارشناس، حکم فقهی تغییر کرد، خدا تغییر نکرده است. در شناخت 

داریم. که احکام آن روشن است و یک مصداق  C و A ،Bبودند. مثالً ما موضوعات مصداق اشتباه کرده 

 زیرمجموعهدهد که اگر دو قرار می Cیا  A زیرمجموعهداریم که شناخت کارشناس آن را  kبه اسم  

و  شودمیو حکم آن موضوع کلی بر آن مصداق جاری  شودمیقرار گرفت، از آن کانال وارد  Cموضوع 

. شودمی، این نظام، نظام کارشناسی و تخصصی شودمیکند و این نظام فقاهت ین مقطع را مالحظه میفقیه ا

که فقیه هر دو کار را انجام دهد، فقیه متخصص است، این دو کار است نه  شودمیمطرح  سؤالاینجا یک 

کتاب و سنت است و  دهد ابزار، علم اصول است و منابعیک کار. تا موقعی که در مقام یک فقیه نظر می

دهد، بحث آزمایشگاه مباحث همان فقه سنتی جواهری است، زمانی که فقیه در مقام یک متخصص نظر می

 آنچه. شودمیهای اقتصادی است. پیوند بین این دو، پیوند حوزه و دانشگاه و آمار و بحث ارتباط با تئوری

موضوع بحث ماست که چگونه واقع شود. آقای انقالب فرهنگی بود که دستگاه و ابزار آن  موردنظر

( مهدوی در سمیناری که در دانشگاه صحبت کردند برای اولین بار پیوند حوزه و دانشگاه را مطرح اهللآیت)

کردند و گفتند منظور ما از وحدت بین حوزه و دانشگاه این نیست که دانشگاهیان فقیه و فقیهان دانشگاهی 

زه و حوزه در دانشگاه حل شود، بلکه بحث در پیوند بین حوزه و دانشگاه شوند. یعنی دانشگاه در حو

مالحظه لوازم این پیوند است، بحث این است که این پیوند چگونه باید واقع شود. پس این  سؤالاست. 

خواهیم. اما این دو، دو نوع دستگاه سخن درست است که ما فقیه متخصص آگاه به فقاهت باشد، می

که این دو دستگاه تحلیلی را یکی کنند و به آن دو وحدت دهند.  کنندمیتالش  هاخیلیتحلیلی است. 

ممکن است بین این دو، وحدت تئوریک باشد، اما وحدت موضوعی نیست. هنوز این مطلب در حوزه جا 

-ا میدانند که برای چه این درس رخوانند، نمینیفتاده است، یعنی آقایانی که در حوزه درس دانشگاهی می

خواهد در بستر معارف اسالمی به دانشجویان علم خوانند. دانشگاه امام صادق )ع(، دانشگاهی است که می

، اینجا دانشگاه است، حالبااینبیاموزد یعنی بر اخالق اسالمی و شناخت معارف اسالمی و فقه تکیه کند اما 

واحد معارف اسالمی نداند.  6م فقط که از اسال شودمیحوزه نیست، دانشجو در این دانشگاه کارشناس 

، شودمیو نظام اقتصاد، اسالمی  شودمیجاری شود، اسالم هم جاری گویند احکام بنابراین کسانی که می

پاسخ دهند که احکام، مربوط به موضوعات کلی است و مسائل مبتالبه مسلمین در  سؤالتواند به این نمی

نیست، نه  هرکسیناخت آن و انطباق مصداق با آن موضوع کار اند که شحوزه اقتصاد، موضوعات تخصصی

 تواند در این زمینه نظر دهد و آن کار دانشگاه است.شارع در این خصوص نظر داده است و نه عرف می

 ]پرسیده شده، که نامفهوم است. سؤالیمتأسفانه [

ا این است که این اشکال این بحث دوم است. بحث در این مقطع است که خوب روشن شود، فعالً بحث م

یمگویند: از روی تحریرالوسیله تمام موضوعات را انجام دهید. ما در این بحث به نظر کسانی است که می
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 سؤالیمتأسفانه [رویم. ؟ فعالً در این بحث جلوتر نمیهاآنبفهمیم حرف ما درست است یا حرف  میخواه

است که برود این نظری که من در اینجا عرض کردم  ترین اشکالیاین قوی ]مطرح شده که نامفهوم است.

کنیم که یک فقیهی که در موضوع قضاوت نشسته تواند وارد شود. ما در بحث قضاوت مالحظه میمی

کند و داند و هم موارد خاص را منطبق با موضوع کلی میاست، هم احکام را نسبت به موضوعات کلی می

. من شودمیترین اشکالی است که بر نظری که بیان نمودم، وارد آورد، این قویمی به دستحکم آن را 

این موضوع که عضویت ایران  اندازهبهای است و پاسخ دهم که امر ساده گونهاینتوانم به این اشکال نمی

گر غرب است، پیچیده نیست، من این در بانک جهانی که مصداقی از نظام ربوی است، کمک به نظام سلطه

دانم. اشکال خیلی خوب وارد است، تنها مطلبی که به ذهن نمیدقیقی برای اشکال ایشان جواب جواب را، 

من در پاسخ به این مطلب رسیده، این است که در آنجا هم اگر ما در چهارچوب حقوق ژرمن )حقوق 

کنیم، شاید یدهد، اشکال مکه قاضی بر مسند قضاوت اسالمی انجام می مدون اروپا( نگاه کنیم، بر کاری

-می انجام مییک قاضی در مسند قضاوت اسال آنچهچون من به آن دستگاه حقوق اروپایی آگاه نیستم، به 

شدیداً بر  المللبینکه جامعه وکالی اروپایی و مدافعین حقوق  بینیممیامروز  کهدرحالیدهم، دهد، حق می

من  هایحرف. البته ممکن است که شما به ندکنمیاسالمی است اشکال  هایدادگاهنحوه قضاوتی که در 

گویند نباید احکام خدا جاری شود. اگر اشکال می هاآنبر احکام خدا اشکال دارند و  هاآناشکال کنید که 

کنیم، ما ها آن نیست و ما در رابطه با صحت احکام صحبت نمیبر حدود الهی باشد، موضوع صحبت هاآن

 چون فقیه آن را استنباط کرده و ما در این خصوص مقلد فقیه هستیم. معتقدیم که احکام صحیح است،

به این نکته وارد کرد این است که جامعه  شودمیگفتند و من گفتم تنها اشکال که  اینکتهآقای بیابانی یک 

 دهند، غلط است و این غلطاسالمی انجام می هایدادگاهی معتقدند که کاری که قضات در المللبینوکالی 

حکم را قبول ندارند که بحث ما، این نیست. ما بحث را بر این  هاآنبودن، دو تغییر دارد، یا به اعتبار اینکه 

 داناناند و اشکال انطباق مصادیق با موضوعات است. پس اگر حقوقایم که احکام صحیحمبنا گذاشته

حکم خدا را قبول ندارند، این موضوع  هاآنکنند، اگر اشکال بر این است که المللی بر ما اشکال میبین

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 

ام، مثالً یک ل کنند، من هنوز در این خصوص چیزی ندیدهخصوص انطباق مصادیق بر موضوعات اشکا

محمدی گیالنی در انطباق این موضوع با آن  اهللآیتمدافع حقوق بشر آمریکایی بگوید: به نظر ما آقای 

ی ایشان به قوت خود باقی است، گویند اسالم غلط است، پس نکتهمی هاآنحکم اشتباه کرده است. اصالً 

تواند جاری شود دلیل آن نیست که در بحث اقتصاد هم سندیت قضاوت این نظرات نمی اما اینکه در بحث

 نداشته باشد.
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نیست  هااین]متأسفانه سؤالی مطرح شده، که مفهوم نبوده است اما پاسخ استاد[ عرض من به معنی جدایی 

ی به نام توسعه ایمسئلهابزار و فکر است. یک  یحوزهنداشته باشند، جدایی در  باهمای که هیچ رابطه

ما چه » دهند، شما بفرمایید که نظر معصوم در رابطه با توسعه اقتصادی چیست اقتصادی را به شما می

گوید: دانیم که چیست؟ سازمان ملل برای توسعه کشورهای مسلمان آفریقا، طرح توسعه دارد و میمی

دهد. الگوهایی پیدا کنند. الگو به شما می گویم باید رشد و توسعهکه من می گونهآنکشورها  گونهاین

گویند دارند. برای جاهای مختلف، الگوهای مختلف دارد. برخی می آفریقاییآسیایی دارند. الگوهایی 

گویند همه را ها میباید عمل کرد. برخی گونهاینگویند ها میگویند صنعت، برخیها میکشاورزی، برخی

برای مثال: مدل توسعه  کنیممیکنیم، یکی را الگو را اخذ می هاآناز  یکی ماعمل کرد. حاال  باهمباید 

اقتصادی مصر، کشورهای اسالمی است. این مدل چیست؟ این مدل چه ربطی دارد به اسالم، برخی 

گوییم این یک ای که میدرست کنید اسالمی یا غیر اسالمی دارد! ببینید لحظه خواهیدمیگویند چایی می

در  باهمآمدیم این نظام اقتصادی را در یک نسبت خاص  کهاینعنی چه؟ این مدل است یعنی مدل است ی

ایم، سپس ها. توجه کنید اوالً اقتصاد را به این وجوه تقسیم کردهایم به سمت جهتهقراردادربط خاص 

 گونهاین باهمبط را حرکت کنیم، در این قسمت این کار را انجام دهیم، این روا قدراینگفتیم در این وجوه، 

زنند. هایی که در رشد، توسعه، و در کالن میآید. همین حرف به دستترکیب کن، تا این ترتیب خاص 

گذارد، مسیر حرکت مردم را مشخص چون روی زندگی مردم اثر می هااینهای پولی، مالی ابزارند، سیاست

یا به موازات اسالم نیست و در مقابل آن است.  کند یا به موازات اسالم استکند، این جهتی که پیدا میمی

گذارد. زندگی اجتماعی مسلمین را باید خدا تعیین کند. بنابراین وقتی این به زندگی اجتماعی اثر می

حرکت کند، منتج آن باید به این سمت باشد که این سمت، یک  گونهاینگوییم این مدل رشد، باید می

پذیرید، اصالً اقتصاد را یک نظام می عنوانبهبه اینکه مدل را  گرددبرمیحث این ب استسمت است که الهی 

. اصالً گردندبرمیها( ها )درس نظامپذیرد که مدلی برای آن ارائه دهد که این به نظامیک نظام می عنوانبه

نظارت کنید خاصی را دارد. که شما در کیفیت آن  گیریجهتمعنی دارد نظام برای این مجموعه. نظامی که 

که ببینید اسالمی است یا اسالمی نیست. بسیاری در همین اشکال دارند که به خاطر همین است که این 

کنی، اگر آنجا بنا را کج بگذاری، بگویید بله، ، اگر آنجا اشتباه کنی، اینجا گیر میاستبحث مفهومی مهم 

 کهوقتیماند که شوی. مثل این میدچار مشکل می اینجانظام هست یا نظام نیست، سنگ بنا را کج بگذاری، 

کنید. که کنید، در مثلثات هم اشتباه میگیرید، در لگاریتم هم اشتباه میرا اشتباهی یاد می ضربجدولشما 

دانید کل را یک وحدت رویه دانید، اجزا را مرتبط میهمان مفهوم نظام است. اگر شما اقتصاد را نظام می

تواند اسالمی یا غیر اسالمی کند، میاجزا مختلف دارد اما حرکتی که می کهایننسان با دانید، اخاص می

گذاریم که این یک نظام بینید؟ پس ما فرض استدالل را بر این میباشد. بنابراین این اقتصاد را چگونه می

گویم: نظر حضرت میاست من  گونهاینگذارد، بسیار خوب اگر می تأثیراست و نمره این مدل بر کل نظام 
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« هارول دما»ت امام راجع به مدل گویید حضرچگونه است، شما می« هارول دما»امام )ره( راجع به مدل 

گویید مربوط به زندگی مسلمین شود، میگویم چرا، فکر مربوط به زندگی مسلمین نمینظر ندارد من می

ای همه ابعاد انسان چه قبل از تولد انسان و چه گوید، اسالم برمی کهوقتیگویم: نظر فقیه شود، من میمی

گویید: این اولی برای جامعه  زندگی اجتماعی قواعدی دارد، نظر دارد، شما می مراتببهبعد از تولد انسان و 

گویم چه کسی باید آن را مقتضیات زمان مطرح شده است، می حسببهمسئله، یک مسئله تخصصی است 

این است که  راه یکگویید دو راه وجود دارد باید کرد؟ می کارچهگویم ص. میگویید متخصانجام دهد، می

کند، را تجزیه می«  هارول دما»آید مدل نشیند، میآید کنار فقیه میبیاییم آن را تجزیه نماییم. اقتصاددان می

ی که سوابق آن معلوم اعلم کارشناسان باشد، اعلم درواقعاوالً فقیه باید اطمینان به کارشناس داشته باشد 

باشد، خدمت آن به اسالم معلوم باشد، برای مثال، اگر دو نفر باشند با مدرک دکترا، آن کسی که جبهه دفتر 

تر است. یا برای جبهه دلسوزی کرده یا پشت جبهه فعالیت کرده و یا برای امام حسین )ع( گریه آن اولی

یک مدرک  هاآنتفریح خودش بوده است هر دو اش دنبال گردش و کرده است نسبت به کسی که همه

های خرد و کالنشان باالست. حال فقیه آن کسی شان یکی است، هر دو نمرههای سنجیدارند، هر دو نمره

گوید: سرمایه باید .... تجزیه، هارول دما می طرفاینرا که خوب است را انتخاب کرد و کنار خود نشاند. 

کنید، روید پول قرض میازار کاسبی کنید اگر پول نداشته باشید، ابتدا میروید در بیعنی وقتی شما می

شود اش زیاد میکم سرمایهفروشید، فرد کمخرید پانصد تومان جوراب را سر بازار میجوراب می

های دیگر خرد، روی جورابرود دو جفت جوراب دیگر میشود، با این پول میتومان می 510اش سرمایه

اش باید مشخص شود در ی رو به رشد دار. پس این سرمایهشود سرمایهگذارد. پس این مییاش مقبلی

پولش مشروع  کهاینتر است فرض بر شوند یکی پولدارجمع می باهماست چند نفر  طورهمینکارخانه هم 

کند ن درست میگیرد یک کارخانه برای مسلمیاست، پول را می آمدهدستبهاز کجا  شودنمی سؤالو  است

گوید الحمدهلل خیر است برای مسلمین، رفع کند. فقیه میکه دیگ، بشقاب، قاشق و چنگال درست می

خواهد کارگر باید پای کارخانه گوید در آنجا نیروی انسانی هم میکند. متخصص میمشکالت مسلمین می

مشغول  همن االحمدهلل تعدادی از کارگرگوید کند به استخدام نیروی کار )کارگر( فقیه میبایستد. شروع می

، پس یک سرمایه اجتماعی است. اینجا فقها کلیبهبرد آید و میآید از بعد اجزا میکار شدند. در اینجا می

دهند. چون العمل از خود نشان میکنند. در مقابل این اصطالحات فقها فوری عکسمقداری تردید می

باید توجه نمود که تمام آن نکات باریک، نکات فاسد  ازقضاحق هم دارند، دانند، ، لوازمش را نمیدانندنمی

گوید: یک سرمایه می آیدمیشود و رد می هرحالبهاست.  قرارگرفتهها در همین اصطالحات در تئوری

هارول دما درست  Lو   Kکند، هارول دما را درست می Lو   Kاجتماعی و یک نیروی اجتماعی است. 

گویند همه می آخردستآید سیگما هم می بعدازآنآید و آن می تبعبه Capital Aecumulationشد. 

گویند آنچه بود که در آن وسط آمده بود؟ متخصصین شرعی است. می هاایندرست است همه  هااین
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یم، شود درست نیست، حاال اگر بیاییم این قسمت را قیچی نمایگویند میگویند آن نرخ بهره است میمی

َتق هم دارد چرخ هم وچرخد، تَقرخاند. چرخ پنچر هم میچبدون آن باالخره متخصصین دستگاه را می

خارج نمود، بعد  درآوردشود جزئی را ها بکنیم میکند این بحث را باید در نظامباالخره ماشین را خراب می

نماید فقیه آید برای فقیه تجزیه مییدستگاه حرکت نماید، بچرخد. اما همه بحث ما این بود که کارشناس م

ریزی ما هم کند نوعاً برنامهداند. حکم جز را نسبت به کل جاری میبرد تحت کم کلی میحکم اجزا را می

گیرند، فقیه و کارشناس باید در کنار همدیگر آن را می تأییدبرند در شورای نگهبان این شکل است که می

شود؟ دوم: این مسئله است که اگر همه است که این تجزیه چگونه انجام میکه اینجاست این  سؤالیباشند، 

بود که ابتدا پرسیدیم که اگر هر  سؤالی، همان سؤالاجزا اسالمی عمل نماید آیا منتج اسالمی است؟ این 

یک سیستم خصلتش  عنوانبهخیر، تجارت  کهاینشود؟ یا تاجری اسالمی عمل کند، آیا تجارت اسالمی می

شود؟ بنابراین کوشش ما ر از خصلت اجزا آن است. آیا همه اجزا اسالمی شدند، همه سیستم اسالمی میغی

الوسیله اسالمی مشکلی ندارد، زیرا تحریر در این جلسه در این بود که بگوییم آن کسانی که معتقدند اقتصاد

مشخص شده  هاآنترین جزء حضرت امام )ره( وجود دارد، زیرا که احکام مشخص است، زیرا که احکام تا

و این نشان  هاآنجزءترین  همآناست. عرض من اینجاست که ذخیره بسیار خوب است احکام داشتن و 

گاه حرکت غیر از خود حرکت است، رکت شناخت مصادیق گاه است. تکیهغنای اسالم است که این تکیه

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

دو متدولوژی مختلف دارند، آیا پیوند  هااینحوزه تخصص، یکی نظام فقاهت و دیگری نظام تخصص،  -2

)وحدت( حوزه و دانشگاه، پیوند متدولوژیک است؟ به نظر خیر، آیا برای رسیدن به اقتصاد اسالمی باید 

رسند، که حضرت امام )ره( در حوزه فقاهت به حکم می گونهآنپیوند متدولوژیک داشته باشیم؟ یعنی 

ها هارول دما را تجزیه کنیم. به نظر هم ما بیاییم به تشخیص مصادیق، موضوعات، حکم، تئوری طورهمان

مشاهدات روز که صرفاً ابزارهای  بر اساسکتاب و سنت است. تئوری  بر اساساشتباه است. حکم فقیه 

 ئل دیگر است.عقلی است و یک سری مسا

دهند، دهند، جز را نشان میکه فقها میلی نشان نمی رسدمیپرسیده شده مفهوم نیست[ به نظر  سؤال]

برند پیش فقهای شورای ها را مینامه بانککنند آیینای برخوردار مینامهگویند اسالمی است، فقها آیینمی

خواند. بیرخانه است، دبیر جلسه، ماده یک را میگوید: ماده یک را بخوان، فردی که در دنگهبان، فقیه می

گویند این قسمتش گویند اشکال ندارد، ماده سه را میخواند، میگویند اشکال ندارد. ماده دو را میمی

پاسخ به  کهاینشود بر کنند. این متوقف میاشکال دارد، بقیه قسمت اشکال ندارد جزئی فقها برخوردار می

شود اگر همه اجزا اسالمی بود، کل اسالمی نباشد؟ خود آقایان فقها در خیلی از است که می سؤالاین 

شود اجزا اسالمی باشد اما کل اسالمی نباشد( در اجزا اسالمی است است. )یعنی می طوراینگویند موارد می

این مسائل را  کنند. اماخوانند و در فقه عمل میاما در ترکیب اسالمی نیست، که این مباحث را در اصول می
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خواری نشده است. به نظر من مطلب برای جامعه در حوزه مباحث اجتماعی خوب کنکاش و چکش

کند، اسالمی حوزوی تمام نشده است. ممکن است اجزا نظام اسالمی باشد، اما جهتی که نظام حرکت می

را  چیزیکد که تا احتمال کنند. مثل من نیستننباشد. فقها تا یک مبحث خوب برایشان جا نیفتد، حرکت نمی

کنم، ]بخشی از سخنان ضبط نشده است[ یک وجه، وجه انطباق مصداق بر حکم است و بدهم حرکت می

که این دو حوزه کامالً از هم متمایز هستند. به همین دلیل  استیک وجه دیگر شناخت حکم یک موضوع 

ی یک بعد آن دانشگاه و یک بعد آن فقیه است. توانیم این دو وجه را در دو شخصیت داشته باشیم. یعنمی

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 

گوییم بشود، اشکالی ندارد. اما د، کارشناس بشود. بله، ما میانجام دهد ضرورت دارد که وقت را مالحظه کن

اگر کسی دیگر توانست این کار را انجام دهد، آن متخصص است، نه فقیه. متخصص این تجزیه را که کرده 

، وقت را که 12کند شناخت اجزا را تا ساعت کند، یک فقیه از ابتدا صبح، مالحظه میبه فقیه عرضه می

کند که کامالً فرق می هاآنپرسیده شده مفهوم نیست[ تلقی  سؤالیشود. ]خت اجزا حاصل میتمام کرد، شنا

 کنیم.بعداً راجع به آن صحبت می

 علیکم  والسالم



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جلسه ششم

 درواقع هابرم روي نظامن بحث را دوباره ميم اندرسیدهموضوعات انتخابي به  و ايناين بحث نظام  البته

 .اندرسیدهمقطع به هم  در اينرا ها اين.هرچند كه گويممي ها رااين جلسه من بحث نظام

 درواقعداشتیم  مبندبحثي كه راجع به  .رودنميمي جلو را نگويم بحث اقتصاد اسال مبناببینید وقتي بحث 

بعد  .كندميرا تبیین  چگونگيبعد  و روابطاجزا  بحث هدف و دهدميبعد چرايي يك نظام را به ما نشان 

 دقیقا   مبنا كه رابطه علم با فلسفه است. طورهمانبحث فلسفه عملكرد نظام است.  درواقعچرايي با مبناست. 

 . شودميظاهر كند و ميكیفي جريان پیدا  از بعدچه  زا چه از بعد كمي ودر تعیین اج

ين را انرژي بنز خواهدمياي اين است كه ر مبناجزا ب و تمامموتور كنید ميالحظه شما يك اتومبیل را كه م

ست. اهاينثمره ظهور  هااين اصالًدر خودش ظاهر كند  خواهدمياين را  به يك انرژي حركتي تبديل كند.

بنابراين  بايد در عینیت در جاي ظاهر شود. .خواهدمياست. ثمره ظهور عیني مبنا كه يك مفهوم فلسفي 

 آن مبنا را در عینیت ظاهر كند. خواهدميبراي اين است كه  كنیدميتمام اجزاي اتومبیل را مالحظه  كهوقتي

، كنیدميما اتومبیلي را طراحي ش كهوقتيبه خاطر اين است . همآنهمین است.كیفیت  همآنكمیت 

به انرژي  خواهدمياين اتومبیل بنزين سوز باشد گازوئیل سوز باشد مهم اين است كه  خواهممي گويیدمي

جا جابهچهل تن بار را  لحظهيكاين اتومبیل در  خواهدمي كهاين گذاريدميو بعد هدف را  آوريد. دست

 .آيدمييك تريلي در نظرتان نمايد، 

ثمره  صرفاً تحقق آن هدف پس  در جهتمحل بروز آن مبنا باشد  خواهدمي كهاينزاي يك تريلي با اج

اجزا ظاهر شده  همه الزم ملزوم يكديگرند هاايندر جهت تحقق هدف  مبناظهور كافي نیست.محل ظهور 

ز بنزين است. مبنا چون استفاده ا بحث از طراحي تريلي است كههمینبنابراين  است كه هدف متحقق شود

موتور  گويندميتن بار را حمل كند 40كه بتواند  خواهدمياحتراق بنزين، جذب انرژي است موتور خاصي 

هم كافي است.زيادي بگذاريد، بیخودي  سیلندر 2باشد.اما ژيان نه، سیلندر 8 سیلندر باشد. 12بايد 

 كندميمبنا ايجاب  لندر باشد، چراكهسی 12موتور تريلي بايد اما سوزاند، چرا؟ چون حد مطلوب نیست مي

هدف ايجاب  چراكهبايد باشد  انجام گیرد و حركتي كه داشته باشد.زيرا كه بايد احتراقي صورت گیرد

كه با  بینیممي كنیمميدر داخل موتور هر جز آن را نگاه  آيیممي نمايد حاال جاجابهتن بار را 40بايد كندمي

 رفته است.وكتاب جلو حساب



در آزمايشگاه حساب  دقیقا مت آن پیچي كه رينگ به آن وصل كرده است.ودقت مالحظه شده است مقا با

 يكيآناهر ظ كنیممي.ظاهر پیچ همان است. پیچي كه من آن را براي نصب قاب عكس استفاده شودمي

 باشد. اين ظاهر است مقاومت آن بايد مقاومت خاص گويندمياست.اما 

كه به آن وارد  و ضرباتياين فشار ، نشكندرا بپذيرد،  شودميموتور ايجاد  در درونه مقاومتي كه حرارتي ك

يك پیچ براي قاب عكس درست كنم به  خواستممي اگر بندهنكند، حاال  و خرابآن را خرد  شودمي

قاب يك  خواهممي گفتمميبكني؟  خواهيمي كارچه گفتندميمطالعه كنید، به من  گفتممي هاآزمايشگاه

 همتت شما حاكي از اين دق اين كارها را انجام دهي. خواهيميبراي چه  گفتندميعكس درست كنیم، 

به چرخ تريلي  خواهيميقاب آويزان كني پیچي كه  خواهيميصل از آگاهي شما نیست شماست.اين حا

 كند.ن تحمل ت 42مقاومت آن بايد كندمياما مقاومت آن فرق  شبیه پیچ پیكان است ظاهر آنببندي 

هیچ جز آن نیست كه با توجه به توجه به مبنا  و با در جهت هدف هادندهتعداد  شودميحساب  چیزهمه

 .كندميبا آينه پیكان فرق  كنندميكه وصل  ايآينهباشد حتي  قرار نداشتهاين مبنا 

شني و.. برود  در جاهاي اهدخوميدر ثاني  .شودمياگر آينه پیكان را قرار دهند، تمام بدنه كامیون ديده ن

خاكي تعبیه نشده  هايجادهاما آينه پیكان براي  بايد آينه از جاي آن خالي نشود. بايد مقاومت آن اين باشد.

، هاصندليببنديد.حتي نوع  آن تا پیچ محكم به بدنه10الزم نیست اين آينه را بايد است.براي آسفالت است.

 هم كمیتش و هر جزم به اين نتیجه برسیم كه در يك نظام، خواهیمي. دشونميدر رابطه هم تعیین  چیزهمه

اگر ما اين مسئله  وگرنه دستگاه ، دستگاه منسجمي نیست. استهدف  در رابطه با مبنا و  دقیقا هم كیفیتش 

برهمان  دقیقا نیست وجود جز براي آن است كه  طوريهمینرا تمام كرده باشیم كه وجود جز حساب دارد 

؛ شودمير همین دستگاه برسي ارزش هم د ، تئوريما اين را بپذيريماگر  جهت تحقق هدف و درا باشد مبن

صادر مبنا را در جهت تحقق هدف از خودش ارزش يك جز به میزاني است كه بتواند  گويیممي؟ چگونه

در  بینیمميیل گاهي مباتوبرگرديم به مثال  ؛اين در همه برابراست با ارزش اين جز در اين دستگاه نمايد.

: آقا اين پیچ كندمي سؤال و رودميدستش گرفته است از اين مغازه به آن مغازه يك فردي پیچي  هاآنخیاب

د، برايش پیچ مهم است شما به اين فرد يك پیچ بدهی قدراين .يي زندگي اش را گم كرده استرا داريد؟ گو

.هر پیچي براي اين فرد مفید نیست. يعني كندميفرق  قسمت ماشین است نه، اين پیچ براي فالن گويدمي

آن  خواستنمي فرد اتومبیلارزش نداشت.پیچ ارزش داشت براي آنكه اتومبیل براي فرد ارزش داشت.اگر 

اين وسايل را  طوركليبهكه  آمدمياگر يك اتومبیل جديدي به بازار  و ياپیچ هم براي فرد ارزش نداشت 

 ارزشي نداشت. براي فردهم ، اين پیچ خواستمي



اين  گفتو مي آمدميتا آن را از بین ببرند، پلیس  دادميبايد پول  .دوشب هم منفي آنارزش  ممكن بود

د كه چه نقش را در اين نظام ببري پس ارزش اعتباري پیچ بستگي به آن دار از بینماشین را بايد بفروشي يا 

 اين ارزش است. دهندهنشان اين ارزش نیست بلكه جايگاه آن دهندهنشانومبیل به عهده دارد.ظاهر آن و ات

ارزش به اعتبار يك جز در يك  شودميجز مستقل از نظام تعريف ن بر يكاين تعريف به ارزش  پس در

است به  طورهمینبله  دهمميشود پس ارزش نسبي است؟ جواب  سؤال.ممكن است شودمينظام تعريف 

مطلق خداست  .شوندميوابسته به مدل  هاارزشالهي كمي پايین بیايیم  يهاارزشالهي از  هايارزشجز 

نسبي است اين نسبیت به  چیزهمهمطلق بدانیم  توانیمنميچیز ديگري را  الهي مطلق است. هايارزش

 گفتميماركس هم همین را ون ممكن است اشكال بكنند بگويید معناي ماتريالیستي بودن مطلب نیست چ

و و وظیفه جز در آن نظام است  و نقشرا بپذيريم كه ارزش يك جز به اعتبار يك جايگاه  تجلیلاگر ما اين 

صورت  در آنبايد باشند  حتماً و هدفجايگاه يعني محل ظهور مبنا در جهت تحقق هدف يعني مبنا  اين

رزش فرق يك ارزش دارد ولي در يك نظام ديگر ا كنیدمياگر شما يك جز را دريك نظام نگاه  مسلماً

 گويندمي هابعضي هاوقتنیست مطلق كردن اين نسبیت بد است گاهي  بد نفسهنسبیت ارزش في كندمي

الهي حاال اين هم  هايارزشمطلق كردن هر چیز بد است مگر  گويندميرا مطلق  و اينارزش نسبي است 

 .ايمرفتهپذيكه اين را  كنیمميال فرض است اثباتش كه نكرديم اما حخودش يك بحثي 

 پذيريممي و خوبامري مطلق  عنوانبهرا  وانمعیار سنجش داريم  عنوانبهالهي را  هايارزشفرض كرديم 

اين  سؤالبالفاصله  .پذيرش آن نظام است اريم ارزش يك جز به اعتباري مقدمهبگذ بر ايناما اگر فرض را 

ن و... اي انكداري نظام كشاورزياست كه ارزش آن نظام چه هست؟ ارزش آن نظام فرض كنید نظام ب

 ترينعاليدر . الهي شدن كل نظام است درواقعهدف كل نظام هدف چیست؟  است ؛ جزئيخودش باز 

م از بحث خواهیمييعني  روي تئوري ارزش است( هابحثكنیم يعني اگر بحث را ببريم )رتبه كه نگاه 

را عرض كنم آن  اينكتهرزش مقدمتا بايد آوريم در تئوري ا به دست، تئوري ارزش را  هاسیستمروي 

كه كل  سستم ترينشاملسیستم را نگاه كنید،  ترينشاملشما اگر . شمول استو شامل  هايسیستمبحث 

و نمايیم اين يك هدف  گذارينام، همه آن را تمدن گیردرا در برمي نظام اجتماعي و كل و سیاستاقتصاد 

ت شما هرچه اسم آيا اين جهت ، در جهت الهي شدن اين تمدن اس كهايندارد، اين جهت به اعتبار  جهتي

فرهنگ و  د بگذاريد، تاريخ؛، تمدن، امت،... ما به سیستمي كه شامل اقتصاد وخواهیمي اين سیستم كل را

است كه آيا اين به سمت الهي شدن است يا دارد دور  اين يك ارزش دارد، ارزش آن به اينسیاست است 

الهي، پس يك چیز مطلق  هايارزشاز  شودمينه ، جامع دارد دور  ويل شودميمعه اسالمي ااينج، شودمي



 رويممياثبات اين مطلب جلو  اينجا ما علي فرضاسالمي است .اثباتش كجاست؟  هايارزشاست آن خود 

 است، الهي شدن است. مسنجشجهت كه براي میزان  ترينعالينظام ارزشي،  ترينعالي گويیممي

 كه همسوي با هر چیزي، الهي شدن نظام، توحیدي شدن اسالمي شدنكه همسويي كند با اين  هر چیزي

 استكه مخالف آن است يك ضد ارزش  هر چیزي شودميارزش تلقي  عنوانبهاست خوب است.اين اين 

خوب اين اقتصاد به سمت آن هدف يعني الهي شدن است  گیريجهتاگر  گويیمميدر اقتصاد  آيیمميحاال 

يك نسبیت وجود دارد نسبیت حاكم در اقتصاد اين نسبیت نظام ارزشي بد  ،در درون اين اارزش است ام

بايد  هاارزش گرفتید بقیهالهي را مطلق  هايارزششما  گیرد اگربرمينیست مطلقش نكنید يعني كل را در 

 هر كاري بكنید. توانیديمطرار بوديد، اين است كه وقتي شما در شرايط اض نسبي باشد به خاطر

است آن حرام را  درخطركل اسالم  كهاينفرض كنید كه يك امري حرام است اما امر داير شود بر  مثالً

الهي  هايارزشگفتیم  شودمي است كه اسالم به خطر نیفتد نسبیت حاكم اين رباصل  گويندمي انجام دهید

 گويندمي رزش بد نیست.مطلق كردن آن بد استنسبي بودن ا .شودمينسبي  چیزهمهبیايد پايین، 

 و قبلالهي نداريم درزمان فئودالیسم  هايارزشنیازي به  هازمان در اينالهي هم نسبي است.زيرا  هايارزش

ند حاال ديگر خدا خواستميخدا  هاآنو... بوده است بله  داريو برده داريگله و زماناز فئودالیسم 

علم رشد كرده است پس  جهلي در كار نیست اآلنبترسند  جهلشانبايد به خاطر  اهآنچه كنند  خواهندمي

ر درون ، دوقتآناين بد است.  كنندميالهي را نسبي  هايارزش ندارد يضرورتديگر  خدا همجايگاه 

خاصي  و استعدادهست يك فرد رشادت خاصي دارد در جبهه يك فرد هم ظرافت  وقتيك مثالً، اقتصاد

در چه جهتي دارد استفاده  هاآنمطلق كنیم مهم اين است كه  توانیمنميرا  كدامهیچدر رياضیات ما هم دارد 

برود در دانشكده مهندسي سپاه، در طراحي  تواندميدارد رياضي آن خوب است  كهاين بساچه كندمي

 دهندميرياضیاتش استفاده كند كه چند هزار نفر از افرادي كه در جبهه رشادت به خرج  ها، از همینموشك

دويست میلیون نفر  آن دو میلیون نفر خدمت نمايند جايبهشود كه اين افراد  و باعثرا حفظ نمايد  هاآن

 خدمت به اسالم نمايند.

است يك دانشجوي  وقتدارد يكد اگر هر دو را معیار كمي نمايیم اين رياضیات در اين راه كاربر

 گويیمميدر دانشگاه امام صادق)ع( بودم، شرط بورس است،  گويدميآن خیلي خوب است رياضیات 

در دانشگاه  رودميشرط بورس داشت فرد  ،بود بفرمايید دانشگاه خارج، اين آقا چون نمراتش بیست

نبوغ از خودش نشان داد، به آن فرد تا  دهدميهم نبوغ از خودش نشان آنجا  خواندميپاريس، لندن درس 

، فرد هم متوجه نیست كه  كندميكار  ايپروژه، فرد روي يك دهندمي، به فرد يك پروژه دهندميامكانت 



 كنندمياستفاده  خودشانرشد علمي فرد، در جهت منافع  و ايننبوغ  از اينجاسوسي دارند،  هايدستگاهدر 

كه حركت سريع بسیجیان ما را  كنندمي، دستگاهي درست  و مسلمیناسالم ضربه زدن به منافع  در جهت

اين  هاآن، مشكل كندميموشك را رها  جاهماناز  همآن كندميگزارش  فوراًبه سمت نیروهاي عراقي 

 اضي بود كه اين فرد آن را حل كرد.تئوري ري

، كه داده شدهبورسي  دانندمي هم ناخودش هاايرانيبعضي از  دانندمينو گاهي  دانندميافراد  هاوقتگاهي 

همچنین از  كندميفرد از افراد تشكر  زير آندر  بینیدميوزارت دفاع آمريكا داده است، در مقاالت 

اختیار فرد قرار داده است در مقاله هم اسمي از جنگ  را دركه منابع مادي  نهادهايي مثل ناسا و هازمانسا

ما پولش را سازمان سیا داده است سازمان هوايي آمريكا پولش را داده است نیست مقاله رياضي است ا

مهم نیست  ،در چه دستگاهيه نظامي چ در دن نیست مهم استفاده كردن آن استبنابراين مهم رياضي خوان

 ؟كنیدمياز آن  اياستفادهصد شود مهم اين است كه چه  تاننمرهدر خرد 

در جايي قرار گیريد كه جايگاهتان منفي  دقیقا  اين اطالعات عملتان  شما ممكن است با مهم جايگاه است

اين نظام است با  جهتيهممطلق است  آنچهگاهتان را عوض كنید مثبت شود است.ممكن است جاي

هدف يك سیستم به اقتضاي جاي آن است.هدف در  هاسیستمبه تئوري  گرديمبرمي اينجاالهي  هايارزش

هدف به سیستم القا .شودميدر بینش الهي ، هدف خارج از سیستم مشخص  .ودشميدرون سیستم مشخص 

فرموده است پس ما همه  گونهاينخدا چون ، به نام وحي  توانمي اياستفاده.توسط انسان اما با شودمي

 بافت اين نظام ايجاب نكند. هرچندنظاماتمان بايد در جهت آن باشد هرچند كه نپسنديم  و همهتنظیمات 

آمريكا بايستیم ، آمريكا براي ما لشگر  رودررويكه ما  كردميبافت اجتماعي ما ايجاب  هاارزشيا بافت آ

همراه نبود، ساختار ما ساختار نبود، امام فرمودند، ما به ساحت آن كار نداريم مادر جهت آن  كهبا اينبكشد، 

 جمهوررئیسست، تصور كند توانمي، چه كسي و شد، میل كرديم  شودمي، بافت متحول كنیمميمیل 

ايشان نه دانشكده  كشوري مثل ايران، تمام دنیا بخواهند بیايد، با ايشان مصاحبه كنند كه ايشان را سبك كنند

فقط مطلق بودن  چیزهیچخوانده،  المللبیننه روابط  اندرفتهخاص  هايدانشكدهعلوم سیاسي رفته، نه 

 .گیردميداخلي شكل  فشارتحت با آن نظام جهتيهمالهي  هايارزش

هر هدفي را منصوب به يك  توانیدميشما ن گويدميدر بینش ماتريالیستي اين نیست در بینش ماتريالیستي 

 19به دنیا بیايد، قرن  17 قرنست در توانميلنین ن گويندمينظام بكنید، آن بايد هماهنگ با ذاتش باشد، 

ست زمان ارسطو مطرح شود، اين فكر توانميداد، ماركس ن تحويل جامعه و بود كه لنین را ايجاد كرد

، حاصل تحوالت تاريخ است در يك بستر خوب فرد ره آورد داريسرمايهحاصل فشاري است كه نظام 



پس ذاتي  شودميمتحول  شودمياعتباري ماده به باز  هايخصلتاعتبار ماتريالیستي، بستر ماتريالیستي كه به 

، باشد تاريخهماهنگ با اين  تواندميانسان  گذردمي اينجا از و رسدمي اينجاخره به خودش است.تاريخ باال

، گويندميبینش الهي  ماهنگ چرخ ، بچرخید؛ اما درجلوي آن را نگیرد، هاين  هاماركسیستبه قول 

ام ، بنابراين هدف خارج از نظاو بچرخیدهماهنگ با  شويدكه له  الهي بچرخید، حتي  هايارزشنگ هماه

هرچند كه بايد  آن با مشكل مواجه هستیم میمتعپرسیده شده مفهوم نیست( گفتم در  سؤالي)شودميتعريف 

، حتي اندكردهيي كه عرفا هابحثجز  چگونه تفسیر نمايمداد، من بلد نیستم كه كل نظام هستي را  تعمیم

نظام  ويلآن سمت حركت است.به  چیزهمه دانندمي تعاليحق سويبه ايجذبهزرد شدن برگ را هم يك 

برخوردار گرديده است.اختیار دارد خالف  و اختیاراز آگاهي  هااينانسان در بین  تكاپوستبه آن سمت در 

آورد، تبلیغ فرهنگي  به وجودبسازد جوامعي را  اييهنظاماين را عمل نمايد اختیار دارد خالف اين عمل ، 

جانب كند، هرچند اين فرصتي است كه از د، تاريخ را عوض بكند، نه خود بلكه ديگران را هم مثل خود كن

 .داده شده است  تعاليحق

اين انسان  .محدود است باز همآن و را بكنديك مقطع خاصي ، كه انسان آزاد باشد بتواند كارهاي خود  در

هم نظامي  اينجاب انقال بعد ازنظام بسازد، آمريكا ساخته شده است شوروي ساخته شده است.  تواندميهم 

هم مسلمان بودند، اما از بعد سیاسي شكل  قبالً، اينجاانقالب، هرچند كه نظامي بود.مردم  بعد ازساخته شد 

 مفهومپرسیده شده  سؤالي) شكل نگرفت، در آمريكامسئله دارند ،  هاآن گرفت اما شوروي شكل نگرفت

تا حاال هدفش را شناختیم، اجزا را شناختیم،  شناسیمميايشان اين است كه ما داريم نظامي را  سؤالنیست( 

ارزش را تعريف  .بعد ارزش را هم تعريف كرديمهمین چیزهايي كه گفتیم اها مبنرا شناختیم ،  روابطش

 استفاده از مبنا در جهت كندميكه بازي  و نقشيل نظام جايگاه يك جز است در ك درواقع كهاينبه يم كرد

واحد استفاده 200احد به زبان كمي استفاده كنیم، دو واحد ارزش دارد اگر اگر دو و در جهت تحقق هدف،

به ، آيدمي به وجودنظام چقدر اختالل  عملكرد اگر اين جز را برداريم ، در، واحد ارزش دارد200كند،

يك نظام را چگونه تغییر دهیم؟ شناخت يك  دانیمنمياين است كه ما هنوز  سؤالعبارت ساده يعني اين، 

و  نكرديمرا بحث تغییر  اآلناست كه  طورهمینتیك است تغییر يك امر دينامیك است به نظر من امر استا

سوسیالیستي  و يا داريهسرماي ،بحث نظام را كه مجرد از اسالم اآلن؟ قانونمندي استتغییر تحت چه  كهاين

يك تغییر  .نكرديم ث تغییر رااست؟ اين را بحث كرديم اما بح ز چهنظام مجرد ا مفهوم درواقعكرديم 

 چیست؟ بر تغییرحاكم  منديقانون؟ شودميچگونه حاصل 



 در مباحث .ذهن من روشن نیست در يا خوب، اين بحث نشده است.زياد هم اطالعاتي نداريم و

توجه  اين بحثبه متفكرين اسالمي كمتر  بحث تغییر خوب مطرح شده است، اماي یككتديال ماتريالیستي و

 نگاه اآلنيعني  اقتصادي زياد با مشكل مواجه هستند ريزيبرنامهبه خاطر همین است كه در و اند كرده

 اقتصادي چیزي جز مالحظه ضرايب فني نیست. ريزيبرنامه، كنیدمي

پايین آن مي تیف را با چهار تا فرمول باال وتیف، جدول لئونجداول لئون شودمياقتصادي  ريزيبرنامهاوج 

كه در عمل هم با شكست  ريزيبرنامه شودمي نز ویبرند در قالب مدل كتیف را هم ميگذارند.جدول لئون

 .شدميپیاپي مواجه ن هايبحرانبا  داريسرمايهنظام  قدرآناگر با شكست مواجه نبودند  شوندميمواجه 

 ي كههايدرسهنوز اين  و مهندسي تولید نرفته است ريزيبرنامهقتصادي باالتر از ا ريزيبرنامه كهاينريشه 

خوانید، آخرش از خودتان بپرسید كه اين همان مهندسي تولید است مهندسي تولید مي ريزيبرنامهشما در 

تا كارخانه ويتانا چند  مثالً گیردميمواد اولیه  كندميدر ابعاد وسیع جامع يك كارخانه چگونه تولید 

ين ، ادهندميرا تعمیم  هااينچقدر شكر الزم دارد و  تولید كند و مادر بیسكويت چند وفالن بیسكويت 

بخش برق با  general coefficient .باشد general coefficient دباي و آب شكرمهندسي تولید است 

اين تولید است شما مردم را محدود  كنندميمختلف را حساب  هايبخشبخش آب چقدر است تمام 

مانند يك كارخانه بزرگ تصور جامعه را  شما .بینیدميرا مانند يك كارخانه  و جامعهبط فني به روا ايدكرده

مانند مهندسي برخورد آن و با ر نمايد تفسی تغییر را تواندميدستگاه فلسفي، غرب نكه  بینیدمي ايدكرده

در ماركسیسم  كهدرحالي شودB تبديل به  A تولید شود تا قدرايند تغییر كند بايد خواهیمي A اگر ،كندمي

سش اين است كه اين بحث راه اقتصاد تر ،شودميدريك دستگاه اجتماعي تغییرات ايجاد  نیست، طوراين

گي وتغییر سیاسي نیست ، تغییر فرهنییر اقتصادي مسلزم تغییر اجتماعيمردم ماتريالیست هستند تغ ا، امبیفتد

نداريم وچون بنا  را نداريم ما تئوري تغییر را هابحثاين  در اسالم همه .است ماتريالیستيهاي مبنا همه بر

آن  به شرقي، نزديك نشدندهاي لیلتحبه تعريف، واهمه داشتیم متفكرين اسالمي همیشه واهمه داشتند از 

ر متفكرين تتحهاي غربي است يعني خیلي راحلیلهمان ت ها در اسالم نوعاًطبیعي تحلیل رطوبه .متسق

  .تا نظريات يك ماتريالیست خداشناس پذيرندمياسالمي نظريات راسل را 

است خیلي  و تاريخجوامع انساني وقتي بحث راجع به  خصوصبهاما به نظر من چیزي از خودمان نداريم 

ه كنیم میزان الهي بايد مالحظ بر اساسيعني تاريخ را ما بايد  است جز در موارد كلي ما چیزي نداريم كم

 هرجا كهاين و انحراف حاصل شد، بحران حاصل شد اندشدهجوامع از میزان الهي دور  هرجتيعني 

را ما بايد در يك قالب دقیق در يك  و اينبرطرف شد  هانابحر ها واين انحراف نزديك شدند به میزان الهي



شود  اقتصاد اسالمي برداشتهشايد مرحله اساسي كه بايد در  كه نتوانستیم ومكانیسم تغییر مالحظه كنیم.

ببريم، اگر  از بینپرسیده شده مفهوم نیست( بايد عامل انحراف را  سؤالائل باشد )يعني توجه به اين مس

خشي سخنراني مفهوم نیست( در نظام)ب شودميببريم، خود به خود داخل در مسیر  از بینعامل انحراف را 

هم داخل در نظام است به  خارج نظام نیست هدف چیزیچه، شودميداخل نظام تعیین  چیزهمههاي مادي 

اگر  گويندميمفهوم نیست( ايشان  پرسیده شده سؤاليرج از نظام است )هاي الهي كه هدف خاجز نظام

امیرالمومنین)ع( آن كه اي جامعه را ببريم به سمت آن جامعه مخواهیميما  مثالًل است، آهيدامي اقتصاد اسال

م جامعه فعلي را متحول نمايیم، به آن خواهیميرسیم اگر اين را كه ما به آن نمي ،ندكردميجامعه را اداره 

 ییر را تفسیر نمايد.داشتن دستگاهي است كه بتواند تغ ،تتحلیل نظام نیس اب اًبه اين هم كه نیاز صرف سمت

ه سخنراني قطع ( )ادامتپرسیده شده مفهوم نیس سؤال) م بكنیم؟خواهیمي كارچهاين راهم كه نداريم ، پس 

 شده است(
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