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این شــماره -که پنجاه و یکمین و پنجاه و دومین شــمارۀ مجله فرهنگ اسالمی است- نخستین 
که پیش روی شما قرار دارد. 50 شمارۀ  نســخۀ الکترونیکی و اینترنتی مجلۀ فرهنگ اســالمی است 
گرفت  ایــن مجله، به همت دفتر نشــر فرهنگ اســالمی، به صورت نســخ چاپی در اختیار مــردم قرار 
و منتشــر شــد. بی تردیــد، اراده و تصمیــم شــجاعانۀ مدیرعامل محترم دفتر نشــر و اعضــای محترم 
کمــال تأســف، اینــک  هیئت مدیــرۀ آن در انتشــار ایــن 50 نســخه تأثیــر تعیین کننــده داشــت.  بــا 
گر نشــریه ای از انقالب اســالمی و آزادی و  کــه ا کــه این تصــور وجود دارد  گرفته ایــم  در شــرایطی قــرار 
گرایش های متفاوتی نســبت به  گر برعکــس، تمایــل و  کنــد تنها می مانــد، و ا کشــور دفــاع  اســتقالل 
جهت اصولی و اساسی مردم ایران در انقالب شکوهمندشان از خود نشان دهد مورد حمایت های 

آشکار و پنهان واقع می شود.
گام بلندی برداشته  دفتر نشر فرهنگ اسالمی با انتشار 50 شماره از این مجله به صورت نسخ چاپی 
و برگ زّرین دیگری بر اوراق تاریخ درخشان خود افزوده است. از طرف دیگر، حمایت تعیین کننده ای 
که در  کسانی  از این اقدام مهم و تحســین برانگیز دفتر نشــر فرهنگ اســالمی صورت نگرفت: بعضی از 
جلســات خصوصی ســنگ انقالب اســالمی را به ســینه می زنند ]و به این شــیوه از نردبان قدرت باال 
که در جلَوت حتمًا  مــی رونــد[ حمایت تأثیرگــذاری از این اقدام مهم فرهنگی نکردند؛ بعضــی از آن ها 
کاماًل سکوالر شدند  که با این نشریه روبه رو شدند  نمازهای مستحبی خود را به جا می آورند، هنگامی 
که مســئلۀ اصلی از نظر آنان چیســت(؛ تحت  و تجارت چهرۀ اصلی حرکتشــان شــد )و این نشــان داد 
کارهایی در بازار تقاضــا وجود ندارد از این نشــریه رو برتافتنــد وآن توزیع  کــه برای چنیــن  ایــن عنــوان 
کز علمی و آموزشــی  کتابخانه های خود نخریدند، یا برای نمایندگی های خود در مرا نکردنــد، یــا برای 
کمرشــکن، به انتشــار اینترنتی این نشــریه رو آوردیم  که به ســبب هزینه های  برنگزیدند.  چنین شــد 
که  و از اینکه آن مدعیان در عمل حامیان این نشــریه باشــند دل برگرفتیم و به جوانانی دل بســتیم 
کنون،  هنــوز مهــر انقــالب در ســینۀ آن ها موج می زند، تــا آن را در فضای مجازی بجویند و بیابنــد.  از ا
کنید و  ِکی خواهد بود، نشــریۀ فرهنگ اســالمی را در این فضا جســت وجو  که نمی دانیم  تــا آینــده ای 
بدین وســیله بــه جمع افتخارآفرین طرفداران انقالب اســالمی بپیوندید و مــا را با حمایت عملی خود 
بیش از پیش به وظیفه ای که بر عهده گرفته ایم دلگرم کنید. در پایان، با آرزوی پیروزی نهایی انقالب 

اسالمی، شما همراهان عزیز را به خدای بزرگ می سپاریم. با درود و بدرود.
سردبیر

سخن نخست
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حرکــت در مســیر اهــداف، آرمان هــا، و سیاســت های اقتصاد ملــی نیازمند 
لــوازم و نهادهــای مختلفــی اســت. بــا توجه به پیونــد وثیق میــان دانش و 
گفتمان ســازی و اجرایی  اقتصاد مقاومتی، نهادهای آموزشــی و تربیتی در 
کلی اقتصاد مقاومتی نقش مهــم و تأثیرگذاری دارند.  کردن سیاســت های 
کشور  در این میان، آموزش عالی در جمهوری اســالمی ایران در پیشــرفت سیاســت های اقتصادی 
کلیدی دارد و تعالی سیاســت گذاری های اقتصادی و چشــم اندازهای ترســیم شده در عرصۀ  نقش 
کشور  کارویژه های آموزش عالی در  پیشرفت و تعالی مادی و معنوی به توجه جدی به رسالت ها و 

نیازمند است. 
در همیــن راســتا، مقالۀ حاضر ســعی دارد به بررســی این ســؤال بپردازد: آموزش عالــی در جمهوری 
کلــی اقتصاد مقاومتــی دارد؟ برخــی از یافته های مقاله  اســالمی ایــران چه تأثیری بر سیاســت های 
کارکردهایی نظیر تربیت  که آموزش عالــی در فرایند اقتصاد مقاومتی بــا  کــی از این مهم هســتند  حا
نیــروی انســانی ماهــر و متعهــد و متخصص، افزایش نــوآوری در جامعه، رشــد مهارت هــای فردی، 
بسترسازی همبستگی اجتماعی در راستای همگامی و همدلی مردم و مسئوالن در فرایند اقتصاد 
کلی اقتصاد مقاومتی در جامعه نقش مهمی را  مقاومتی، و انتقال فرهنگ مبتنی بر سیاســت های 
که نظام آموزش عالی  ایفا، و تحصیل اهداف اقتصادی را تســهیل می کند. البته باید توجه داشــت 
که مسئوالن باید سعی در مرتفع  در مسیر اقتصاد مقاومتی با آسیب ها و چالش هایی مواجه است 
کیفی و تعالی  گرو رشد  کردن آن ها داشــته باشــند، زیرا موفقیت فرایند مقاوم ســازی اقتصاد ملی در 

نظام آموزش عالِی دانایی محور در ایران است.

مقدمه و طرح مسئله
به تعبیر شهید مطهری، »وجود یک مکتب بدون یک سیستم مستقل آموزش  و پرورش امکان پذیر 
نیســت. اســالم بــه نوبــۀ خــود دارای سیســتم های مســتقل حقوقــی، فلســفی، اخالقی، سیاســی، 
اقتصادی مخصوص به خود اســت. پیدایش این سیســتم ها بدون وجود یک نظام مستقل تعلیم 

آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی 
در جمهوری اسالمی ایران

سیدمحمدجواد 
قربی )دانش آموختۀ 

کارشناسی ارشد 
اندیشۀ سیاسی(
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کلی  کامل دارد به فلســفۀ  و تربیت امکان پذیر نبوده و نیســت. آموزش و پرورش هر مکتب بســتگی 
که هــدف و نوع انتخاب وســیلۀ آموزش و  و جهان بینــی آن مکتــب، و جهان بینــی آن مکتب اســت 
کمال خود به دو چیز احتیاج  پرورش را و تا حدی مُتد آن را معین می کند. هر فرد و هر جامعه برای 
کافی« )مطهری، 1385: 165/2- دارد: آموزش، پرورش. آموزش شرط الزم پرورش است، نه شرط 

.)164
گون هستند تا به حّد  گونا کشــورهای در حال توســعه همواره به دنبال رشد و توسعه در عرصه های 
کالن دارای ملزوماتی چون برنامه ریزی  کنند. رشــد و توســعه در ســطح  الزم از توســعه دســت پیدا 
کردن امکانات اجرایی، و همت و همکاری همۀ اقشار جامعه است.  استراتژیک و راهبردی، فراهم 
کشورها برای آن برنامه ریزی می کنند،  که  رشد و توسعه در حوزۀ اقتصاد از مهم ترین ابعادی است 

چون بســیاری رشــد اقتصادی را مبنا و زمینه ســاز رشــد در سایر 
حوزه هــا و عرصه های دیگــر می دانند. در عرصۀ اقتصادی، برای 
تحقق رشــد و توســعه، حوزه هــا و مراحل مختلفی چــون تولید، 
گیــرد؛ اما نکتۀ  توزیــع، و مصــرف باید مــورد دقــت و مطالعه قرار 
حائز اهمیت در همۀ این مراحل انسان است. نیروی انسانی هر 
جامعه مهم ترین ســرمایۀ آن جامعه برای رشــد و توســعه است. 
که اتکا به منابع انســانی و توســعۀ این  تجربه نشــان داده اســت 
منابع از طریق آموزْش راه رشــد و توســعۀ اقتصــادی و اجتماعی 
کمبود منابع مــادی و فیزیکی مــورد نیاز- را-حتــی در شــرایط 

هموار می کند.
 نقــش اصلی افراد انســانی در فرایندهای اقتصــادی-و به ویژه، 

کلی،  کار فیزیکی نیســت، بلکه دانش و مهارت آن هاســت. به طور  فرایند تولید-دیگر قدرت بازو و 
کشــورهای در حــال توســعه در حــوزۀ اقتصاد و نقش نیروی انســانی در این حوزه با یــک الزام فوری 
کوتاه مدت( و یک ضرورت بلندمدت )یعنی توسعۀ منابع انسانی از طریق  )یعنی ایجاد اشتغال در 
آموزش هــای عمومــی، فنی-حرفــه ای، و تخصصی و همچنین تأمین بهداشــت و تأمین اجتماعی 
کیفی انســان و تبدیل افراد انســانی از یک وســیله و عامل تولید  و درمان( مواجه هســتند. ارتقای 
بــه یک ســرمایه در فرایند توســعه شــخصیت و موقعیت وی را دگرگون می ســازد. حفــظ و نگه داری 
که  ســرمایه انســانی در واحد هــای اقتصادی و تولیــدی دارای همان اهمیت و اولویتــی خواهد بود 
گرفته می شــد. در حقیقــت، برنامه ریزی  کنــون بــرای ســرمایه های فیزیکی و ماشــین آالت در نظر  تا
توســعۀ منابع انســانی فقط متوجه و معطوف به ایجاد اشتغال نیست؛ بلکه تالشی است نظام مند 

شهید مطهری: وجود یک 
مکتب بــدون یک سیستم 
پــرورش  و  آمـــوزش  مستقل 
امکان پذیر نیست.
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کیفــی جامعه از یک مرحلۀ توســعه  بــرای ارتقــای ســطح افــراد و آحــاد جامعــه از یک ســو، و ارتقای 
کشــوری، تبدیــل فرد از  کالن و  اقتصــادی- اجتماعــی بــه مرحلــه ای برتــر. عــالوه بر ایــن، از دیدگاه 
یــک وســیله و عامــل تولیــد به یک ســرمایه در فرایند توســعه مهم ترین مبانی و شــرایط الزم را برای 
کشــور فراهــم می کنــد )مردوخــی، 1368: 60(. بــا بررســی  انتقــال و جــذب و توســعۀ تکنولــوژی در 
که ایجاد یک نظام آموزشی  کشــورهای مختلف جهان، دیده می شــود  فرایند توســعۀ اقتصادی در 
کشــور از اهمیــت و جایگاه  کــردن اصول الزم برای توســعۀ هر  متناســب بــا تغییــرات الزم و نهادینــه 
کشــورهای در حال توسعه همواره  کارشناســان و طراحان آموزش و پرورش  واالیی برخوردار اســت. 
کنند  کار خــود منظور  کاردان مورد نیــاز جامعــه را در برنامۀ  موظف انــد تربیــت نیــروی فنــی و افــراد 
تــا موجبــات افزایــش ثروت و جلــب ســرمایه فراهم شــود. دولت ها نیــز موظف اند با ســرمایه گذاری 

ح ها را عملی ســازند )حقیــق، 1364: 90- کافــی، اجرای این طر
کارآمــد، عقالنــی، و فهیــم در حــوزۀ اقتصاد  83(. تربیــت نیــروی 
کارویژۀ نظام آموزشی هر جامعه برای رشد دادن آن  اصلی ترین 
گون در این  گونا کشورهای  کلی تجربۀ  جامعه اســت. در بررســی 
حــوزه، می تــوان رســالت و هــدف برنامه های تعلیــم و تربیتی در 
کرد:  گی هــا خالصه  حــوزۀ اقتصــاد را در تربیت افــرادی با این ویژ
تصمیم گیرانــی شایســته و عاقل در زندگی فــردی و جمعی خود؛ 
کارآفرین، و بهره ور به  شهروندانی مسئولیت پذیر؛ افرادی مولد، 
کار؛ مشــارکت کنندگانی مؤثر در اقتصــاد داخلی و  عنــوان نیــروی 
کنندگان  گاه؛ پس انــداز  بین المللــی؛ مصرف کنندگانــی مطلــع و آ
و ســرمایه گذارانی آینده نگر و حســابگر؛ مشّوقان و حامیانی برای 

.)Salami and Siegfried, 1999: 355-361 :کم و مطلوب جامعه )نک ایدئولوژی و فرهنگ حا
کــه عوامــل اولیۀ اقتصــادی آماده اســت و دوران دگرگونــی و پی ریزی  کشــورهایی ماننــد ایــران،  در 
کــه بتواند فعاالنه بــرای تقویت  اقتصــاد ملــی آغاز شــده، تربیــت نیروی نیروی فنی و انســانی مجهز 
کلی  کند بر هر اقدام دیگر مقّدم اســت. از ســوی دیگر، با ابالغ سیاست های  حیات اجتماعی اقدام 
اقتصاد مقاومتی توســط رهبر معظم انقالب اســالمی برای محقق ساختن رشد اقتصادِی متناسب 
کشــور، ضــرورت وجود تعلیــم و تربیت اقتصادی آشــکار می شــود. در حقیقــت، عملیاتی  بــا شــرایط 
شــدن اصــول اساســی و مهم اقتصــاد مقاومتی جز از طریــق آموزش و تربیت افــراد جامعه در جهت 
گفتمان این  کارآمد اقتصادی از یک ســو و تبدیل این سیاســت ها بــه  تبدیــل انســان ها بــه نیــروی 
از ســوی دیگــر امکان پذیــر نخواهد بــود. این امــر بیانگر نقش اصلی مــردم در تحقق اصــول اقتصاد 

هــر  پـــــــــرورش  و  آمـــــــــوزش 
کلی  ــه فــلــســفــۀ  مــکــتــب بـ
مکتب  آن  جهان بینی  و 
بستگی کامل دارد.
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کــه در پیونــد با نظام دانشــی قــرار دارد. آمــوزش عالی یکــی از مهم تریــن نهادهای  مقاومتــی اســت 
کردن و تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اســالمی ایران اســت. با توجه به  تأثیرگــذار بــر اجرایــی 

این مالحظات، مقالۀ حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر آموزش بر اقتصاد مقاومتی بپردازد.

1. چارچوب مفهومی و نظری پژوهش

1-1. رویکرد تجربی: آموزش عالی و رشد اقتصادی
در هــر نظــام اقتصــادی، برای دســت یابی بــه اهداف اقتصــادی، به آمــوزش و پرورش مناســب نیاز 
هســت )آرانــی، 1392(. امروزه چالش هــا و نیازمندی های متعدد و متنوع علمــی و اطالعاتی پیش 
که برای رویارویی با آن، ضروری است در جهت نوعی تجدید حیات  روی نهادهای علمی قرار دارد 
کسب بیشترین  گام برداشت. برای  کارکردها  گسترده و حتی تنوع در اهداف، وظایف، و  و تغییرات 
گمارنــد. از این رو، برنامه ریزی  کمترین هزینه، این نهادها باید به نوســازی خود همت  بازدهــی بــا 
کارکردهای این  نوین و طراحی مجدد فعالیت ها و نقش ها ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ زیرا 

کرده است.  نهادها در این عصر به طور اساسی تغییر 
تجدیدنظر در برنامه ریزی آموزشی، شیوه های سیاست گذاری در نظام آموزش و تحقیقات، تحلیل 
و تبییــن تعامــل بین حوزۀ صنعت و دانش، بازنگری در ســاختار و وظایــف نهادهای متولی دانش، 
تجدیــد نظــر در نظــام پذیــرش دانشــجو، یافتــن شــیوه های نوین در پژوهــش و تحقیقات، بررســی 
کیفیــت آموزشــی، تبییــن رابطۀ میــان آموزش عالی بــا فرهنگ جامعه و مســائل  روش هــای بهبــود 
اجتماع، و پاسخگویی سیستم آموزش عالی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعۀ متنوع امروز، 
گریزناپذیــر می نمایــد. در واقع، تأمــل و تعمق در عوامــل فوق لزوم  بــرای نیــل به توســعه، ضرورتــی 

تحول بنیانی در نظام آموزش عالی و نهادهای تعلیم و تربیت را به خوبی روشن می سازد.
کــز تعلیم و تربیت آموزشــی و  کنونی، توان مرا  از دیــدگاه صاحبنظــران مباحــث توســعه، در شــرایط 
علمــی و دانشــگاهی در پــرورش افــراد نخبــه و تــوان به کارگیــری آنــان در فعالیت هــای اقتصــادی و 
ح اســت و از اصلی ترین عوامــل حرکت به ســمت یک  اجتماعــی بــه عنــوان هدف هــای اصلــی مطــر
که  جامعــۀ توســعه یافته به شــمار مــی رود؛ به همین خاطر، درک و آشــنایی با دیدگاه هــا و تحوالتی 
امــروزه سیســتم آمــوزش عالــی بــا آن روبه روســت از اهمیت وافر برخوردار اســت. شــایان ذکر اســت 
کشــورهای جهان-به ویژه در  ح شــدن انتظــارات جدید از سیســتم آموزش عالــی در اغلب  کــه مطر
کشورهای پیشرفته  که برخی از نظام های دانشگاهی  سال های اخیر-از عمده ترین عواملی است 
را دچــار تحــول و تغییــرات بنیانــی و برخــی دیگــر را در اندیشــۀ آغــاز چنیــن تحولــی قــرار داده اســت 
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)نوبخت، 1387(. یکی از این تغییرات در جوامع در حال رشــد تالش برای حرکت نهادهای تربیتی 
و آموزشی به سوی یک اقتصاد درون جوش و مستقل است. چنین فرایندی برای آنکه این نهادها 
کنند الزم اســت. در جمهوری اسالمی  کمک  کشــور خود  کنند تا به سیاســت های اقتصادی  تالش 
ایران، این نهادها باید برای درونی ســازی سیاســت های اقتصادی )از قبیل: اصالح الگوی مصرف، 
کنند آموزش ها و  جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت، و...( ســعی 

کنند.  کمک  کاربردی و منظمی را ارائه دهند و به تحقق این سیاست ها  برنامه ریزی های 
کشور را شکل می دهد. بهره وری  منابع انسانی ثروت و سرمایۀ اصلی و اولیه هر سازمان، جامعه، یا 

که حسن تشخیص  گرو تأمین ســرمایۀ انسانی است و این ِبدان مفهوم است  ســایر منابع اصلی در 
کاًل بهره برداری بهینه از منابع  کّل ســرمایه ها و منابع قابل تجدید و غیر قابل تجدید و  و به کارگیری 
کاردانــی افراد آن مجموعــه خواهد بود.  گــرو بلــوغ فکری، توان و وســعت فکــر، اطالعات، و  ملــی در 
کلی،  کارایی یک ملت دانست. به طور  بدین ترتیب، می توان آموزش را مقدمه ای برای پیشرفت و 
کارآیی، تحرک  آمــوزش، عــالوه بر تغییرات مثبت رفتاری، تأثیــرات دیگری نیز در افزایش بهره وری و 

کلــی اقتصاد مقاومتی توســط رهبر معظم انقالب اســالمی برای محقق ســاختن رشــد  ابــالغ سیاســت های 
اقتصادی متناسب با شرایط کشور، ضرورت وجود تعلیم و تربیت اقتصادی را آشکار می کند.
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کشــورها بــا اهمیت دادن  گســترش خالقیــت و نــوآوری دارد. اغلب  اجتماعــی، پیشــرفت شــغلی، و 
کار ســعی در  بــه بخــش آمــوزش انســانی در تخصص هــا و رشــته های مختلف و جذب آن هــا در بازار 
توسعه و پیشرفت همه جانبۀ امور دارند. انسان ها، به عنوان مهم ترین سرمایۀ سازمانی، متناسب 
کشــور به آماده ســازی و پــرورش نیاز دارند و این آماده ســازی با  بــا تغییــرات محیط بیرونی و درونی 
تقویت بینش، دانش، و مهارت های تخصصی تأمین می شــود. این ســرمایه ها منشأ هرگونه تحول 
و نــوآوری هســتند. انســان، به عنــوان یک موجود خــالق با تغییرپذیــری و تحــوالت و توانایی های 
گیرد تا توانایی های خویش را از قوه به فعل درآوَرد. بی شمار، باید تحت شرایط تعلیم و تربیتی قرار 
در واقــع، یادگیــری و مهارت افزایــی از ابزار هــای اساســی بشــر بــرای پیشــبرد امــور زندگــی و دمیدن 
روح پویایــی به پیکرۀ جامعه بوده اســت. امروزه ســرمایه گذاری بــرای آموزش-به مثابۀ یک راهبرد 
تعیین کننده-نقش قابل مالحظه ای در فرایند توسعۀ اقتصادی-اجتماعی جوامع دارد، تا جایی 
که تغییر و تحول در شــاخص های توســعۀ جوامع ارتباط مســتقیمی با میزان ســرمایۀ انســانی پیدا 
که به سرمایۀ انسانی تبدیل  کارآ خواهند شد  کرده  است. به بیان دیگر، منابع انسانی زمانی بهره ور و 
کلی، حجم  شــوند و ســرمایۀ انســانی چیــزی جــز ِصرف انباشــت مهــارت و تخصص اســت. به طــور 
دانش فنی نیروی انســانی ، نوآوری ، خالقیت ، ابتکار، اختراع، و... نیز نوعی محصوالت آموزشــی به 
کشورهای توسعه یافتۀ صنعتی  شمار می روند. به همین جهت، امروزه بهای اقتصادی آموزش در 

ج شده و به نوعی سرمایه گذاری تبدیل شده است )حسینی نیا، 1393: 12(.  از ردیف هزینه خار
بــر ایــن اســاس، اهمیــت و ضــرورت نظــام آموزشــی بــرای فعالیت هــای اقتصــاد مقاومتــی روشــن 
که آموزش نیروی انسانی در عرصۀ توسعه  می شود. مقام معظم رهبری در این خصوص معتقدند 
و فعالیت هــای اقتصــادی بســیار مهــم اســت، و به راهبرد زیر اشــاره می کننــد: »آمــوزش  و بازآموزی  
گون، برای پاسخگویی به نیاز اقتصادی و فراهم ساختن مهارت ها و  گونا نیروی انسانی در سطوح 

تخصص های الزم در همۀ سطوح« )اخترشهر، 1386: 178(.
در نیمۀ دوم قرن بیستم، اقتصاددانان نئوکالسیک در فهم علل توسعۀ اقتصادی بیشتر به عوامل 
که تحت عنوان  کم ســرمایه های فیزیکی و فراوانی منابع طبیعی توجه داشــتند  محدودی مانند ترا
عوامل اقتصادی قرار می گرفتند. ضعف و ناتوانی نظریه های نئوکالسیک در بیان تفاوت در عملکرد 
کم سرمایه های انسانی  کشــور های مختلف به توجه ســولو به اثر پیشرفت تکنولوژی و ترا اقتصادی 
در مســیر توســعه منجر شد. اهمیت سرمایه انسانی به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی 
بــه زمــان بکــر )1964(، چیزویــک )1974(، و مینســر )1974( برمی گــردد. بــه اعتقــاد بکــر، آمــوزش 
می توانــد موقعیتــی بــرای افــراد فراهــم آوَرد تــا مهارت های خــود را افزایــش دهند و ایــن امر موجب 
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که سرمایۀ انسانی در  کوزنتس )1971( نیز معتقد اســت  افزایش و تســهیل رشــد اقتصادی می شــود. 
که از تجربه هایی علمی آن ها ناشی شده است.  کشورهای پیشرفته حاصل اندوختۀ دانشی است 
در مکتــب اقتصــادی اســالم نیــز توجه بــه اهمیت ســرمایۀ انســانی در دســتورات متعالی اســالم در 
تشــویق دانش انــدوزی منعکس شده اســت و اســالم همــواره حامی علم و توســعۀ ســرمایه گذاری و 
فعالیت های اقتصادی بوده اســت. در چارچوب اقتصاد اسالمی، ظرفیت های فراوانی برای توسعه 
که بر پایۀ  و تشویق سرمایه های انسانی موجود است؛ به عنوان نمونه، در نظام بانکداری اسالمی 
تحریم ربا و ترویج مشارکت در سود و زیان بنا شده، تقسیم سود حاصل از سرمایه گذاری بین عامل 

گاهی و ســایر خصوصیات عامل وابســتگی تام دارد. به بیان  و صاحب ســرمایه به مهارت دانش و آ
دیگر، در انواع قراردادهای مشــارکت، ســرمایۀ تجاری با سرمایه انسانی عامل جمع شده و فعالیت 
گاهی  کار از ســطح دانش و آ اقتصــادی را ســازمان می دهــد. هــر میزان عامل یــا تأمین کنندۀ نیروی 

باالتری برخوردار باشد، امکان موفقیت و سود آوری نیز باالتر خواهد بود.

تعامل بین حوزۀ صنعت و دانش، رابطۀ آموزش عالی با فرهنگ جامعه، و پاسخگویی سیستم آموزش عالی 
به نیاز های اقتصادی و اجتماعی کشور برای رشد و پیشرفت اجتناب ناپذیر است.
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 در تحلیل های سنتی رشد اقتصادی، سرمایۀ انسانی، به عنوان عامل تعیین کنندۀ رشد، فراموش 
شده اســت. علت آن هم برتری نقش ســرمایه های فیزیکی و مالی بر ســرمایۀ انسانی در فرایند های 
تولیــد آن زمــان اســت؛ امــا امروزه، بــا توجه به اهمیــت نقش تفکر انســانی در فرایندهــای تولیدی، 
گرفته اســت.  نقش ســرمایۀ انســانی در تحلیل رشــد اقتصــادی به صورت روزافــزون مورد توجه قرار 
در نظریه های رشــد نئوکالســیک، از جمله الگوی رشد ســولو، منبع اصلی تغییر تولید سرانه نیروی 
کار مؤثــر  کار مؤثــر را به درســتی معرفــی نمی کننــد. نیــروی  کار مؤثــر اســت. ایــن نــوع الگوهــا نیــروی 
کــه در الگوهای رشــِد پس از ســولو از آن ها به  کار و ســرمایۀ فیزیکــی هســتند  عواملــی غیــر از نیــروی 
عنوان ســرمایه های انســانی یاد شده اســت. در مطالعات اخیر، دو روش برای تعدیل الگوی رشــد 
ح شده اســت. روش اول-که توسط منکیو،  گنجاندن ســرمایۀ انسانی در آن مطر نئوکالســیک ها و 
کنار سایر عوامل  ح شد-سرمایۀ انسانی )آموزش( را به عنوان یک عامل در  رومر، و ول )1992( مطر
تولیدی در نظر می گیرد. نالس و اوون )1995( با بســط این روش، عالوه بر آموزش، بهداشــت را نیز 
گرفتند. روش دوم، با متغیر  یکی از اجزای ســرمایۀ انســانی و به عنوان عامل اساســی رشــد در نظر 
خ تغییر ســرمایۀ انســانی وابســته می داند. بر این  کل، آن را به ســطح یا نر دانســتن رشــد بهره وری 
اساس، سرمایۀ انسانی می تواند از طریق ارتقای بهره وری و فناوری بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد. 
گرفته بر اساس روش دوم به الگوهای رشد درون زا مشهور ند. بر اساس نظریه های  الگوهای شگل 
رشــد درون زا، عوامل اثرگذار بر بهره وری رشــد اقتصادی را به طور دائم تحت تأثیر قرار خواهند داد. 
گذارد و در نهایت رشــد  که می تواند بر بهره وری اثر  یکی از این عوامل اثرگذار ســرمایۀ انســانی اســت 

اقتصادی را افزایش دهد )مرزبان، 1389: 33-49(.
مطالعــات تجربی زیادی در رابطه با آموزش، ســرمایۀ انســانی، و رشــد اقتصادی بــه دو صورت بیِن 
گــروه اول بــه دو شــکل الگوهــای مقطعــی و  کشــوری و درون کشــوری انجــام شده اســت. مطالعــات 
گرفته اســت. نالــس و اوون )1995(،  گــروه دوم بــه صــورت الگوهای ســری زمانی صــورت  ترکیبــی و 
گون توسعه یافتگی صورت  گونا کشور با سطوح  که با داده های مقطعی 77  طی یک بررسی تجربی 
گرفته، رابطۀ ســرمایه انســانی با رشــد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این بررســی نشان 
که بین بهداشــت و رشــد اقتصادی همبستگی قوی برقرار است، ولی این همبستگی بین  می دهد 
که  آمــوزش و رشــد اقتصــادی ضعیــف اســت. مک دونالــد و رابرتــز )2002(، در یــک مطالعــۀ تجربی 
کــه آموزش به  کار برده شــد، به این نتیجه رســیدند  کشــور به  بــا روش داده هــای ترکیبــی بــرای 77 
کشورها دارد. اووی و ادنگا )2005(، در  عنوان ســرمایۀ انســانی نقش مهمی در رشد اقتصادی این 
چارچوب الگوهای هم جمعی و تصحیح خطابرداری، طی دورۀ زمانی 2000-1970 برای داده های 
کشور نیجریه به رابطۀ رشد اقتصادی با هزینه های آموزشی و بهداشتی پرداختند. نتایج حاصل از 
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که یک رابطۀ بلندمدت بین رشد تولید ناخالص داخلی و هزینه های  این مطالعۀ تجربی نشان داد 
که افکارش  که وجود یک قشر تحصیل کرده ولی غرب زده  آموزشــی وجود دارد. )البته بدیهی اســت 

تحت تأثیر تئوری های القایی غرب است از موانع اصلی رشد و توسعه است.(
ح شــده توســط منکیــو، رومــر، و ول-در چارچــوب  لــی و هوانگ)2008(-بــر اســاس الگــوی مطــر
کشــور چین و  داده هــای ترکیبــی، طی دورۀ زمانــی 2005-1978 رابطۀ تولید ناخالص اســتان های 
ســرمایۀ انســانی )مشــتمل بر بهداشــت و آموزش( را مورد بررســی قرار دادند. تحلیل تجربی حاصل 
کــه هــر دو عامل بر رشــد اقتصادی اســتان های چیــن اثر مثبــت دارند، اما اثــر آموزش بر  نشــان داد 
کا و دامونت )2008(، با اســتفاده از روش ســری زمانی، رابطۀ سرمایۀ  رشــد اقتصادی قوی اســت. آ
انســانی )آمــوزش( و رشــد اقتصــادی را برای آمریــکا طی دورۀ زمانــی 1997-1929 مورد بررســی قرار 

دادنــد؛ همچنیــن، برای بررســی اهمیــت رابطۀ بیــن متغیرها با 
کار  یکدیگــر تکنیــک عکس العمل تحریک و تجزیــۀ واریانس را به 
که رابطه علیت از سوی آموزش  بردند. نتایج حاصل نشــان داد 
به سمت رشد اقتصادی برقرار است )مرزبان، 1389؛ محمدی، 

 .)36 :1385
که  بــه دلیــل همین اهمیــت آموزش برای رشــد همه جانبــه بود 
که  کرد  ســازمان ملل متحد در ســال 2005 م. قانونی را تصویب 
به موجب آن، آموزش و پرورش، عالوه بر اینکه جزو حقوق بشــر 
اســت، شــرط الزم برای دستیابی به توسعۀ پایدار و ابزار ضروری 
گاهانه، و ترویج دموکراسی  برای حکومت خوب، تصمیم گیری آ

است )سبحانی نژاد و افشار، 1389: 159-166(.
کار  که آموزش اثربخش ترین ســاز و  پروین و همکاران)1393( در مقاله ای مشــترک نشــان می دهند 
جامعه برای رسیدن به یکی از بزرگ ترین مقاصد این قرن، یعنی توسعۀ پایدار، است. توسعۀ پایدار 
گاه، خالق، و  ُکل نگر، دارای تفکر سیســتمی، بینش میان رشــته ای و فرارشــته ای، آ به انســان های 
کیفیت باالی عناصر و عوامل  مشارکت جو نیاز دارد. تولید منابع انسانی واجد شرایط فوق نیازمند 
نظــام آموزشــی )ورودی، فراینــد، خروجی، و پیامد( در راســتای توســعۀ پایدار اســت. نظام آموزش 
کلیدی در توسعۀ پایدار هر جامعه ایفا می کند. دانشگاه ها  عالی و نیروی انســانی متخصص نقشــی 
کنند. آموزش عالی باید بتواند  باید به عنوان مکان های تحقیق و مطالعه برای توسعۀ پایدار تالش 
کنــد. نتیجه اینکه برای رســیدن به  کشــف  بهتریــن راه بهره بــرداری از منابــع و امکانــات محــدود را 
که می تواند راه رسیدن به توسعه را هموار سازد  توسعۀ پایدار، نظام آموزشی یکی از عناصری است 

ــع انـــســـانـــی ســرمــایــۀ  ــاب مــن
کــشــور را شکل  اصــلــی هــر 
می دهد.
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کیفیت  که در آموزش برجســته اســت  کند؛ اما مقولۀ مهمی  و مســیر آن را به ســوی توســعه هدایت 
محصوالت و بروندادهای نظام آموزشی است )پروین و دیگران، 1393: 97(. 

منظــور از توســعۀ اقتصــادی و رشــد اقتصادی توانمندســازی افــراد آموزش دیده اســت. فایده های 
اقتصادِی آموزش دارای ارزش های اجتماعی و فردی است. آموزش از یک سو توانایی و قدرت تولید 
و در نتیجه درآمد افراد را ارتقا می دهد، و از سوی دیگر هر قدر افراد تحصیل کردۀ بیشتری در جامعه 
کاالها و خدمات در آن جامعه افزایش خواهد یافت و به رشــد اقتصادی بیشــتر  باشــد قدرت تولید 
دامــن خواهــد زد. آمــوزش، عالوه بر آثار مســتقیم فردی و اجتماعی، دارای آثار غیرمســتقیم فراوان 
نیز هست. آموزش به طور غیر مستقیم بر رفتار و هنجارهای فردی اثر می گذارد و در بینش و ارزش 
که دارای افراد تحصیل کرده باشــد بهتر  افراد تغییر و تحوالت مثبتی را به وجود می آورد. جامعه ای 

تصمیــم می گیرد، بهتر برنامه ریزی می کند، و اهداف عالی تری را 
برمی گزیند. بنابراین، فایده های غیر مســتقیم آموزش نیز بسیار 

مهم و قابل مالحظه هستند )پروین و دیگران، 1393: 103(.
هوشــمند و همــکاران )1392( در بررســی ارتباط ســرمایه گذاری 
کــه  رســیده اند  نتیجــه  ایــن  بــه  اقتصــاد  بــا  آموزشــی  امــور  در 
کلیدی در فرآیند  ســرمایه گذاری در آموزش و پرورش یــک عامل 
رشــد و توسعۀ اقتصادی است و تأمین ســرمایۀ انسانی مستلزم 
انجام فعالیت های آموزشی است. سرمایه گذاری آموزشی از یک 
سو قابلیت های نیروی انسانی را ارتقا می بخشد و از سوی دیگر 
کار را بــرای اســتفادۀ بهتــر از فنــاوری جدیــد تولیــد مهیا  نیــروی 
می ســازد، و بــه ایــن ترتیب راه رشــد و توســعۀ اقتصــادی را برای 

کشورها هموار می کند )هوشمند و دیگران، 1392: 85(.
دقیقی )1392( به بررســی اثر هزینه های تحقیق و توســعه در بخش آموزش عالی بر رشــد اقتصادی 
کشــور های  که در  کی از این اســت  کشــورهای اتحادیۀ اروپایی پرداخته اســت. حاصل تالش وی حا
جهــان، فعالیت هــای تحقیــق و توســعه بســتر اولیــه و اساســی بــرای انتقــال از اقتصــاد منابع محور 
بــه ســمت اقتصــاد دانش محــور بــه شــمار می آیــد و زمینــۀ شــکل گیری فعالیت هــای دانش محور و 
تحقیق محور را فراهم می کند. شــکاف علمی کشــورهای توســعه یافته و در حال توسعه نیز بر اساس 
ســهم تحقیــق و توســعه در فعالیت های مختلــف اقتصادی، اجتماعی، و سیاســی آن ها ســنجیده 
می شــود. نگرش علمی به مســائل مختلف اقتصادی، سیاســی، و اجتماعی منشــأ تحقیق و توسعه 
اســت و راهگشــای بسیاری از مشکالت در این زمینه ها خواهد بود. این مطالعه با استفاده از مدل 

کـــه وجـــود  بــدیــهــی اســـت 
یک قشر تحصیل کرده ولی 
که افکارش تحت  غرب زده 
القایی  ــای  ــوری ه ــئ ت تــأثــیــر 
از موانع اصلی  غرب است 
رشد و توسعه است.
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کشورهای عضو  گرفته و نمونۀ آماری استفاده شده در این پژوهش  پانل دیتا پویا )OGMM( صورت 
اتحادیۀ اروپایی اســت. نتایج برآورد الگو با اســتفاده از داده های ســال های 2010-2002 م. برای 
که میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش  کشــورهای اتحادیۀ اروپایی نشــان می دهد 
عالــی اثــری مثبــت و معناداری بر رشــد اقتصادی می گذارد. میــزان هزینه های تحقیق و توســعه در 
کار شــاغل و میزان موجودی ســرمایۀ فیزیکی، تأثیر  بخش آموزش عالی، در مقایســه با رشــد نیروی 

بیشتری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد )دقیقی و دیگران، 1392: 73(.

1-2. رویکرد نظری: رابطۀ جامعه و آموزش )تعلیم و تربیت(
کرده اند؛ برخی  گونی را ارائــه  گونا جامعه شناســان بــه منظــور تعیین و شــناخت جامعه نظریه هــای 
کالن و برخی دیگر آن را در سطح فرد مورد مطالعه قرار داده اند. هر یک از نظریه  جامعه را در سطح 
که در پرتــو آن می توان تمامــی نهادهای  کلی در ایــن خصوص ارائه می دهــد  هــای مذکــور بینشــی 
کرد. در زیر به ســه نظریۀ عمده اشــاره  اجتماعی )از جمله، نهاد تعلیم و تربیت( را تبیین یا تفســیر 

می شود.

)Functionalism theory( کارکردگرایی 1-2-1. نظریۀ 
که دارای اجزای مختلفی اســت و هر جزء  این دیدگاه جامعه را به ســان یک موجود زنده می انگارد 
کارکرد معینی است. هر جزء دارای دو نوع ارتباط است: ارتباط جزء با جزء دیگر، و  دارای وظیفه و 
کارکرد خود را به خوبی انجام دهد، نظام اجتماعی  که هر جزء وظیفه و  ارتباط جزء با کل. در صورتی 
ســامان یافته و نظم اجتماعی برقرار می گردد و بیشــترین فایده و ســود نصیب جامعه می شــود؛ اما 
کل دچار بی نظمی و ناســازگاری می شــود. فونکســیونالیزم  در صورت اختالل اجزا از انجام وظیفه، 
کوچک تریــن اجزا تقلیل  کــه بــه منظــور فهم حیات اجتماعــی آن را در هم شــکند و به  نمی خواهــد 
دهــد؛ بلکــه درصــدد اســت ماهیت در هــم تافته، زنــده، و متقاباًل ســازگار یک نظــام اجتماعی را در 
کل بر  که اجــزا و  کــه ما در اجــزا وحدتــی را بازشناســیم  کلّیتــش بفهمــد. ایــن امر مســتلزم آن اســت 
اســاس آن درهم تنیده شــده و یک هویت به دســت آورده باشــند. طبق این دیدگاه، نظام آموزش 
کارکردی اساســی را برای بقای  که  کل نظــام و جامعه تلقی می شــود  و پــرورش یکــی از اجــزای مهم 
کارکردها، انتقال فرهنگ، جامعه پذیری، و انســجام  نظــام اجتماعــی انجام می دهد؛ از جملۀ ایــن 
کارکردی مطالعه می کنند غالبًا  که آموزش و پرورش را به شــیوۀ  اجتماعی اســت. جامعه شناســانی 
کارکردهای ســازمانی، نقش هــا و فعالیت های  آن را بــه عنــوان نهــاد اجتماعی و از لحاظ ســاختار و 

سازمانی، و تحقق اهداف و مقاصد آن مّد نظر قرار می دهند.
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)Conflict theory( 1-2-2. نظریۀ تضاد یا ستیز
کارل مارکس شــهرت یافته اســت مدعی اســت جامعــه از دو طبقۀ  کــه بــا نوشــته هــای  ایــن نظریــه 
اجتماعی تشکیل شده است: طبقۀ دارا و طبقۀ ندار. این دو طبقه پیوسته با یکدیگر در حال تضاد 
که طبقۀ دارا و سرمایه دار  و ستیزند. مطابق این دیدگاه، تعلیم و تربیت آموزه ها و شیوه هایی است 
کمیت خویش به جامعه القا می کند. طراحان نظام آموزش و پرورش باید به  آن ها را برای حفظ حا
که این روحیۀ استثماری از میان مردم برچیده شود و روحیۀ مشورتی و  کنند  گونه ای برنامه ریزی 

گردد. جمع گرایی و نفی استبداد در قالب درس های آموزنده به جوانان و نوجوانان القا 

)Interaction theory( 1-2-3. نظریۀ کنش متقابل
که  این نظریه موضوع بحث خود را به رابطۀ متقابل میان افراد اختصاص می دهد و معتقد اســت 
کســب منافع و  کنش های متقابل میان افراد انســانی تشــکیل می شــود و انســان ها برای  جامعه از 
ج ریتزر در مورد اصول بنیادی ایــن نظریه اعتقاد دارد  فوایــد بــا یکدیگــر ارتباط برقرار می کنند. جــور
کوشــیده اند تا اصول  ُکنــش متقابــل نمادی )بلومر، مانیس، میلتســر، و ُزر(  برخــی از نظریه پــردازان 

آمــوزش اثربخش ترین ســاز و کار جامعه برای رســیدن بــه یکی از بزرگ ترین مقاصد این قرن -یعنی توســعۀ 
پایدار- است.
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بنیادی این نظریه را بر ُشــمارند. این اصول عبارت ند از اینکه: انســان ها برخالف جانوران پســت تر 
کنــش متقابل  کنش متقابــل اجتماعی شــکل می گیرد؛ در  اســتعداد تفکــر دارنــد؛ اســتعداد تفکر بــا 
که به آن ها اجازه می دهد تا استعداد متمایز  اجتماعی، انسان ها معانی و نمادهایی را یاد می گیرند 
کنش متقابل  که  کار اندازند. معانی و نمادها انسان ها را قادر می سازند  انسانی شان را برای تفکر به 
کنش های  کنش ها و  که در  و متمایز انسانی انجام دهند. انسان ها می توانند معانی و نمادهایی را 
کنند یــا تغییر دهند.  که از موقعیــت می کنند، تعدیل  کار می برنــد، بر پایۀ تفســیری  متقابلشــان بــه 
کنش  کــه توانایی  کنند و تغییــر دهند  انســان ها تــا انــدازه ای می تواننــد معانــی و نمادهــا را تعدیــل 
کنش  که راه های امکان پذیر  متقابــل با خودشــان را دارند؛ زیرا این توانایی به آن هــا اجازه می دهد 
را بیازمایند، مزایا و عدم مزایای نســبی آن ها را بســنجند، و ســپس یک راه را برگزینند. الگوهای در 

گروه هــا و جامعه ها را می ســازد.  کنــش متقابل  کنــش و  هــم تنیدۀ 
اســتفاده از ایــن نظریه هــای تعامل گــرا فهــم پویایی هــای محیــط 
مســلم   .)49-56  :1380 )ضمیــری،  می کنــد  تســهیل  را  آموزشــی 
اســت آنچه از مفهوم رشد و توســعه مورد نظر انقالب اسالمی است 
شکوفایی همۀ استعداد های انسان ها برای تأمین سعادت دنیوی 

و اخروی است.

2. تعلیــم و تربیت در آموزش عالی پیرامون فرآیند رفتارســازی در 
حوزۀ اقتصاد مقاومتی

اساســی  فعالیت هــای  جملــه  از  آموزشــی  و  تربیتــی  فعالیت هــای 
که در حیات فردی و جمعی انســان تأثیری انکارناپذیر دارد.  اســت 

که باید قبل  که باشــد، از جمله اقدامات اساســی اســت  مشــخص کردن اصول تربیت، در هر حیطه 
از هــر فعالیــت تربیتــی انجــام پذیــرد. این اصول از هر منبعی اخذ شــود باید پاس داشــته شــود و به 
رعایــت آن هــا اهتمام شــود؛ در غیــر این صورت، جریــان تربیــت در فرآیند خود تا رســیدن به هدف 
که  کاشــانی، 1388: 170-169(. برخی بر این باورند  نهایی دســتخوش مخاطره خواهد شــد )زهره 
یکــی از عوامــل مهــم دگرگونی فرآیندهــای اجتماعی و رفتار افــراد تحوالت اقتصادی اســت، اما نظر 
کــه مهم ترین عامل تحوالت اجتماعی تحول در آموزش و پرورش اســت و ســایر  صحیــح این اســت 
تحوالت-مانند تحوالت اقتصادی-با ُبعد انســانی حیات بشر ارتباط مستقیم ندارند و از اهمیت 

درجۀ اول برخوردار نیستند. 

ــدف نـــهـــایـــی تــعــلــیــم و  ــ هـ
کسب  اســــالم  در  تــربــیــت 
رضای خدا و تقّرب به ذات 
اوست.
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تحول در آموزش عالی یک جامعه سبب تحول روحی و معنوی افراد می شود و آرا و عقاید، اخالق، 
گاهی مــردم از بدی اوضاع و  و رفتــار و ســلوک آنــان را دگرگون می ســازد؛ بنابراین، آمــوزش عالی در آ
احوال موجود-به خصوص در عرصۀ مسائل اقتصادی و نیز احوال مطلوب و ارزش ها و آرمان های 
صحیح-تأثیر فراوانی دارد. بدین ترتیب، آموزش عالی هم بر دانش اقتصادی و فرهنگ اقتصادی 
گرایش آنان بــه ارزش ها و آرمان هــای مطلوب و صحیــح در حوزۀ  مــردم می افزایــد و هــم بــر اقبــال و 
کالن )شــیخی، 1390: 115؛ مصبــاح، 1380: 337(. از دیــدگاه اســالم، اصــل بر این  اقتصــاد خــرد و 
کــه تمــام جامعه باید آموزش ببینند. به عبارت دیگر، آمــوزش همگانی در جامعه باید فراهم  اســت 
که همه  ح نیســت؛ بلکــه الزم اســت  باشــد. از دیــدگاه اســالم، مســئلۀ نــژاد، زبــان، رنــگ، و... مطر
که به افراد داده می شــود باید مطابق با ربوبیت تشــریعی باشــد. به  آمــوزش ببیننــد و آموزش هایی 
عبــارت دیگر، سیاســت گذاران نمی توانند در سیاســت های آموزشــی با نیاز های فــردی و اجتماعی 
کــه در چارچوب منافع آنان اســت. اســالم  کننــد و آموزش هایــی را بــه افــراد بدهند  الهــی مخالفــت 
خروی افراد سوق می دهد. به عبارت  سیاســت های آموزشــی را به سمت تأمین سعادت دنیایی و اُ
گر سیاست آموزشی نتواند افراد را به سمت تأمین این دو سعادت سوق دهد، وظیفۀ خود  دیگر، ا
را به درســتی انجام نداده اســت. بر اســاس چنین آموزشی، جامعۀ اســالمی و مسئوالن در سیاست 
کلی قبــول دارند، و  کشــورهای غربی رایج اســت به طــور  کــه در  اقتصــادی نــه سیاســت بــازار آزاد را 
که مالکیــت خصوصی را ملغــی می داند و  کمونیســتی را  کشــورهای  نــه سیاســت بلوک شــرق یعنی 
بــر مالکیــت دولتــی اصرار دارد. از ســوی دیگــر، در سیاســت های اقتصادی هم مصلحــت اجتماعی 
ح می شــود و هم مصلحت فردی )هاشــمیان و خلیلــی، 1392: 20(. در این فرایند، شــناخت  مطــر
کشــور و ترغیب و تشــویق آنان برای رســیدن به اســتقالل  مصالــح و منافــع ملــی توســط مردم یــک 
گاهی جامعه و اســتفادۀ بهینه از نهاد تعلیم و  کامــل اقتصــادی با ارتقای ســطح فرهنگ عمومی و آ
گر نهادهای آموزشــی و تعلیم و تربیت رسالت  تربیت و آموزش عمومی امکان پذیر اســت؛ برعکس، ا
عظیم خود را در تربیت و آموزش جامعه به خوبی انجام ندهند و رسانۀ ملی، روزنامه ها، و مجالت 
همــواره بــه یــک زندگی تجملی و چشــم و هم چشــمی دامــن بزننــد و رفاه زدگی، مصــرف بی رویه، و 
گرفتن مصالح و منافع ملی تشــویق شــود، نتیجه ای جز  کاالهــای خارجی بدون در نظر  گرایــش بــه 
تداوم الگوی اقتصاد فعلی همراه با اسراف و تبذیر در بسیاری از موارد نخواهد داشت. شرط الزم و 
ضروری رسیدن به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز 20 سالۀ نظام و شکوفایی در همۀ ابعاد 
کشــور اســت. فرهنگ ســازی برای  کاربردی در  اســتفاده بهینه از منابع مادی از طریق آموزش های 
که اصالح  پیمودن این مسیر و رعایت بایسته ها از شرایط ضروری موفقیت در این عرصه است، چرا 
گهانی و با صدور  کشــور یک شــبه و به طور نا الگوهای اقتصادی و نوع مصرف و رفتار اقتصادی در 
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گاهی آنــان در خصوص مصرف  یــک بخشــنامه عملی نمی شــود. جلب مشــارکت مــردم و افزایــش آ
صحیح امکانات و منابع از راهکار های مهم اقتصاد مقاومتی است )خلیلیان، 1389: 86-87(.

که با معرفت همراه باشــد و  در بینش اســالمی، آموزشــی ســعادت آفرین و موجب رســتگاری اســت 
جنبه هــای شــناختی و معرفتــی انســان را افزایــش دهــد و همراه با تحــول و اصالح انســان، فضایل 
اخالقــی و معنــوی را بــرای او بــه ارمغان آورد. این علم و آموزش مشــتمل بر علــوم متعارف در زمینۀ 
کشف رازهای طبیعت و معرفت به خالق، خودشناسی، شناخت اسباب سعادت، خوشبختی دنیا 
و آخرت، و شــیوۀ بهره برداری از امکانات دنیاســت )خلیلیان و دیگران، 1392: 94(. از منظر دیگر، 
کمال است،  که هدف خلقت او به تَبع آن هدف رسیدن به آن  کمالی است  چون برای هر موجودی 
کمالی  هدف آموزش و تعلیم و تربیت هم تسهیل سیر صعودی و استکمالی انسان به سوی حالت 

که در خلقتش ُمقدر شده است. در واقع، هدف نهایی تعلیم  است 
و تربیــت در اســالم رضــای خدا و تقــرب به ذات اوســت. این هدف 
که می تــوان آن ها  فقط شــعار نیســت، بلکــه مظاهر و ابعــادی دارد 
را هدف های زمینه ســاز نامید. این هدف های زمینه ای را می توان 
کرد. مظاهــر و ابعاد تقرب به  گون طبقه بندی  گونا بــه صورت هــای 
که عبارت اند از: خودشناســی و  خداونــد در ســه طبقه جا می گیــرد 
کمال، خدمت به خلق، و برخورد مسئوالنه  حرکت انسان به سوی 
بــا جهــان طبیعت. ایــن هدف های زمینه ســاز را در چهــار طبقه-

یعنــی تعلیــم و تربیت فرد دربــارۀ مبدأ آفرینش، تعلیــم و تربیت فرد 
در مــورد خویشــتن، تعلیم و تربیت فرد با جامعۀ بشــری، و تعلیم و 
که توجــه به آن ها در  تربیــت فــرد در مــورد طبیعت-جای می دهد 

فرایند اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است.

2-1. تعلیم و تربیت فرد دربارۀ خدا
در ایــن مقــام، تعلیــم و تربیــت بایــد در جهــت برقــراری ارتباط انســان با مبــدأ آفرینش برآمــده و راه 
پرســتش و بندگی خداوند را-که همان هدف نهایی خلقت و هســتی انســان اســت-هموار سازد. 
که آدمی را به  اعطــای آزادی و اختیــار از جانــب خداوند به انســان همراه با أخذ تعهدی بوده اســت 
اســتفاده از اســتعدادهای خود در جهت بندگی و شــناخت و انتخاب نزدیک ترین راه رســیدن به او 
که بنیانش در ساخت وجودی انسان هاست،  )صراط المستقیم( ملزم می سازد. این تعهد فطری، 
کنــد. پس تعهد  او را وامــی دارد تــا از وسوســه های نفســانی بپرهیــزد و از پیروی شــیطان خودداری 

از مــفــهــوم رشــــد و  آنـــچـــه 
انقالب  نظر  مـــورد  توسعه 
شکوفایی  اســت  اسالمی 
ــای  ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هــــمــــۀ اسـ
انـــســـان هـــا بــــــرای تــأمــیــن 
ســعــادت دنــیــوی و اخــروی 
است.
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که از  گاهی، آزادی، اراده، و هدایتی اســت  انســان در برابر خداوند به واســطۀ اســتعداد شــناخت، آ
جانب خداوند به او داده شده است.

2-2. تعلیم و تربیت فرد دربارۀ خود
گون انســانی و ابعاد مختلِف  گونا تعلیم و تربیت دراین باره باید بر شــناخت و معرفت اســتعدادهای 
گاهــی  گــرو آ نقــاط ضعــف و قــوت انســان مبتنــی باشــد. تهذیــب و تربیــِت ُبعــد معنــوی انســان در 
کامل شــود. تقــوای دینی  گاهــی و معرفتــش می تواند رشــد یابــد و  اوســت. هــر انســانی بــه مقــدار آ
کنــد؛ بنابراین، اهمیت  که دین بــرای زندگی معّین ســاخته پیروی  یعنــی انســان از اصول و روشــی 
گام در مســیر رشــد و تعالی انسان اســت؛ و از سوی دیگر، باید خود را از  دادن به واجبات نخســتین 

کند  گناه، وپلیدی شــناخته حفــظ و صیانت  کــه دین خطــا،  آنچــه 
)مزیــدی و شیخ االســالمی، 1388: 33-30(. در ایــن خصــوص باید 
که چنین تربیتی زمینه ســاز رفــع تهدیدات جدی در  توجــه داشــت 
فراینــد اقتصــاد مقاومتی خواهد شــد؛ زیرا یکــی از چالش های مهم 
در جریــان عملیاتی ســازی اقتصــاد مقاومتــی تبعیــت از خواهــش و 
که می تواند در نظام اقتصاد اســالمی خلل  هواهای نفســانی اســت 
جــدی وارد آورد. ) از آن جملــه می تــوان بــه میــل بــه تجمل گرایی، 
کــه نمودهای عینی  کرد  زیاده خواهی، اســراف و تبذیر، و... اشــاره 
ســبک زندگــی غربی انــد.( این نوع تربیت ســبک زندگی اســالمی و 
که  مبتنی بر آموزه های اســالم ناب محمــدی)ص( را ترویج می کند 

بستر حقیقی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

2-3. تعلیم و تربیت فرد دربارۀ طبیعت
کم بر آن مبتنی باشــد؛  کشــف قوانین حا تعلیم و تربیت در این ُبعد باید بر شــناخت عالم طبیعت و 
کند و افراد را به تحقیق، ابداع، و ابتکار  بنابراین، باید روحیۀ تتبع و تفکر را در آدمی ایجاد و تقویت 
که در طبیعت موجود است در سرلوحۀ  کسب تخصص های الزم و استفاده از امکاناتی را  تشویق، و 
برنامه های خود قرار دهد. اسالم نه تنها استفاده از طبیعت را در حد معقول و منطقی منع نمی کند، 
گیرید. البته اسالم هر نوع تخریب، بهره کشی، آلودگی،  که از آن بهره  بلکه به صراحت توصیه می کند 
از بین بردن منابع، یا هرگونه استفادۀ انحصارگرایانه غیر اخالقی و غیر انسانی از طبیعت را غیر مجاز 
دانســته و بــه ایجــاد آبــادی در زمین توصیه فرموده اســت. طبیعــت امکانات و نعمت هــای فراوانی 

تعلیم و تربیت باید روحیۀ 
تحقیق و ابداع و ابتکار را در 
افراد به وجود آوَرد.
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را در جهــت رشــد فــردی و اجتماعی انســان در اختیــار او قرار می دهــد. برخــورداری از این امکانات 
ح مســئولیت انسان در برابر طبیعت و جهان آفرینش شده است. تصمیم های نادرست و  ســبب طر
کم و بیش بزرگی را بر تعادل و سالمت  اقدام های نامسئوالنۀ بشری می تواند اختالل ها و لطمه های 
که عکس العمل چنین صدمه هایی، دیر یا زود، مستقیم یا  محیط طبیعی وارد آوَرد. مســلم اســت 
گریبانگیر خود انســان خواهد شــد. نظام تعلیم و تربیتی باید در افراد دربارۀ محیط  غیر مســتقیم، 
زیســت، طبیعت، و امکانات موجود در آن احســاس مسئولیت پدید آورد. قرآن امکانات طبیعت را 

نعمت های خدادادی برای بهره برداری و شکرگزاری انسان ها می داند.
که این اســتراتژی  این ُبعد از تربیت با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی زیادی دارد؛ به این طریق 
اقتصادی ناظر بر تعامل مسالمت آمیز و هوشمندانه با طبیعت است. به عبارتی، اقتصاد مقاومتی 
کنترل نشده از یک منبع  ناظر بر اســتفادۀ بهینه از ســرمایه های طبیعی است و اســتفادۀ بی رویه و 
کالم، یکــی از اصــول اقتصــاد مقاومتــی اســتعانت  خــدادادی بــر روی زمیــن را برنمی تابــد. در یــک 
هوشــمندانه از طبیعت و ســرمایه های ملی اســت؛ تا از این طریق، آیندۀ اقتصاد به خطر نیفتد و با 

تهدیدات امنیتی روبه رو نشود.

2-4. تعلیم و تربیت دربارۀ جامعه
کسب  کوشش در جهت تشخیص و شناسایی نیازهای جامعه در همۀ زمینه ها و  در نظام اسالمی 
که از  گاهی هــای الزم و انجام دیگر مقدمات به منظور رفع این نیازها چنان اهمیتی دارد  دانــش و آ
آن به صورت تکلیف شرعی نام برده شده است. دربارۀ این مسئله، تعلیم و تربیت باید بر شناخت 
گروهی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی، و نیز بر ایمان  و تبیین ارزش های زندگی 
قلبی به این ارزش ها مبتنی باشد و افراد را در عمل هماهنگ با این علم و ایمان در جهت تشکیل 
گام اول آشــنایی بــا مفاهیم  جامعــه و امــت اســالمی ســوق دهــد. در قلمــرو روابــط فرد بــا جامعــه، 
گروه های اجتماعی و  گروهی، مزایا و محدودیت هــای زندگی اجتماعی، شــناخت  گــون زندگــی  گونا
کشــف و درک و دریافت اصول تشکیل  کم بر آن ها از دیدگاه اســالم، و  ارزش ها، معیارها و قوانین حا
و تــداوم و اعتــالی جوامــع بشــری )نظیــِر تعاون، برابــری، بــرادری، آزادی، و اســتقالل( خواهد بود. 
چنین علم و ایمانی باید فرد را به شــرکت داوطلبانه و مســئوالنه در فعالیت های مربوط به جوامع 
که  کوچــک و بــزرگ ســوق دهــد و به رعایت حقوق دیگران وادارد. در این مناســبات انســانی اســت 
ح می شــود. تعلیم و تربیت همچنین باید  گی های آدمی، یعنی احســان، مطر یکی از عالی ترین ویژ
گی های فردی  ســازگاری و تعامل با جامعه را به فرد بیاموزد. در ســازگاری، انســان ضمن حفظ ویژ
باید درصدد تفاهم و وحدت با دیگران برآید. ســازگاری در جامعه به معنای مطلِق تســلیم در برابر 
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جمــع یــا تأییــد وضع موجود نیســت؛ بلکــه فرد، ضمــن اینکه با دیگــران می زَید، اســتقالل و هویت 
خود را نیز حفظ می کند و آزاد اســت تا هدف زندگی را بر اســاس تجربیات و امکانات موجود برگزیند 

)مزیدی و شیخ االسالمی، 1388: 33-36(. 
افــراد در فضــای اقتصــاد و جامعــۀ انســانی ظهــور می یابــد معلــول  بنابرایــن، آنچــه از رفتارهــای 
کــه نســبت بــه اداره و تنظیم رابطۀ انســان بــا خود، خداوند، ســایر  بینش هــا و نگرش هایــی اســت 
کله های فــردی یا جمعی افراد را شــکل می دهند  که شــا انســان ها، و طبیعــت دارنــد. این بینش ها 
گرایش هــا و رفتارهای آن هاســت. از این رو،  به نوعــی مهم تریــن عامــل تعیین کننده در شــکل گیری 
کله ها و امکان و ضرورت نقش آفرینی  سیاست گذاران همواره نسبت به چگونگی شکل گیری این شا
فعــال در ایــن عرصه دغدغه داشــته و احســاس مســئولیت می کنند. امــا این نقش آفرینی مســتلزم 

که با  کــه بدون وجــود الگویی جامــع  عنایــت به این مســئله اســت 
ابزارهــای مختلــف فــرد و اجتمــاع بــا آن تربیــت شــوند، تحقــق یک 
کلۀ عقالنــی و تبلــور آن در عملکــرد اجتماعــی و روزمــرۀ افــراد در  شــا
ابعــاد اقتصادی، سیاســی، و فرهنگی را عماًل نمی توان جســت وجو 
کرد. بخش وســیعی از رفتارها و تعامالت انســانی در جوامع در مورد 
چگونگــی تمهیــد شــرایط مــادی زندگــی و حرکــت در مســیر رشــد و 
پیشــرفت اســت. تهیۀ امکانــات اولیۀ زندگی )از جملــه غذا، لباس، 
مســکن( و نیــز تأمین رفاه انســانی فراتر از نیازمندی هــای اولیه )که 
کمک روابــط و تعامالت اجتماعی به دســت  به صــورت فــردی یا به 
می آیــد( در حیطــۀ رفتارهای اقتصادی تعریف می شــود. نگرش ها، 
تعامــالت  و  روابــط  ایــن  بــه  رفتارهــای شــکل دهنده  و  گرایش هــا، 

اقتصادی در عرصۀ فردی و اجتماعی به صورت خالصه در قالب فرهنگ اقتصادی بیان می شــود. 
کار، فرهنــگ مصرف،  آنچــه سیاســت گذاران اجتماعــی و اقتصــادی از آن هــا تحــت عنوان فرهنــگ 
فرهنــگ پس انــداز و ســرمایه گذاری، فرهنــگ مالیاتــی، و فرهنــگ بهره وری یــاد می کننــد، از جمله 
که برای تبیین وضعیت موجود نگرش هــا و رفتارهای موجود در این عرصه و تالش  عناوینــی اســت 

ح می شود. برای برنامه ریزی و تغییر آن ها به وضعیت مطلوب مطر
که همۀ آن ها   بررسی نهادهای سیاست گذار و متولی فرهنگ در جوامع پیشرفته نیز نشان می دهد 
کارآمد برخوردار هستند و نسبت به هرگونه ضعف در فهم  از نظام تربیتی و فرهنگ سازی توانمند و 
مفاهیم و مهارت های مربوط به تصمیم گیری و تحلیل اقتصادی حساس بوده و برنامه هایی را برای 
کودکی و پیش از دبستان، از طریق برنامه های  مقابله با آن، در مقاطع مختلف سنی حتی از دوران 

ــاد مـــقـــاومـــتـــی یــک  ــتـــصـ اقـ
و یک  ــلــنــدمــدت  ب ــیــر  تــدب
چشم انداز گسترده است.
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که در بررسی اجمالی مستندات این قبیل برنامه ها،  رسمی و غیر رسمی، تدارک می بینند. آن گونه 
اهــداف، و محتــوای آن ها به دســت می آید، هدف از این آموزش ها شــکل گیری چارچوب و منطقی 
که در عرصۀ مســائل اقتصادی  فکــری از مفاهیــم اقتصادی برای آحاد آن جامعه اســت؛ به گونه ای 
ک، قضاوت، و  کشــور، بتواننــد ادرا شــخصی و مســائل پیچیده تــر از قبیــل سیاســت های اقتصادی 
رفتارهــای مســتدل و عقالیــی را در دنیایــی پیچیــده و متحــول از خــود نشــان دهند؛ بــرای نمونه، 
یکــی از ُپرســابقه ترین و معروف تریِن این برنامه ها )برنامــه ملی عمومی تعلیم و تربیت اقتصادی در 
ایــاالت متحده( هدف خود را تأمین محتوای شــناختی و مهارتــی الزم برای تربیت افرادی می داند 
کار بهره ور )Productive members of the work force(، شــهروندان مســئولیت پذیر  که به نیروی 
گاه )Knowledgeable consumers(، ســپرده گذاران  )Responsible citizens(، مصرف کنندگان آ

و ســرمایه گذاران مدبــر )Prudent savers and investors(، افــراد 
 Effective participants in a global( تأثیرگــذار در اقتصاد جهانی
زندگــی  دوران  طــول  در  شایســته  تصمیم گیــران  و   ،)economy

 )Competent decision makers throughout their lives(
تبدیل شوند )طغیانی و زاهدی وفا، 1391: 56-57(. 

ح چندبارۀ موضوعات  در جامعۀ ایران نیز مقام معظم رهبری، با طر
و مسائل اقتصادی به عنوان شعار سال، در دیدار با اقشار مختلف 
بــر اهمیــت و ضرورت توجه به فرهنگ ســازی صحیــح اقتصادی در 
کرده و حتی در برخی مــوارد، مصادیقی از آن )مانند  کیــد  جامعــه تأ
کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ اســتفادۀ بهینه از امکانات و  فرهنگ 

کید قرار داده اند.  منابع، و فرهنگ بهره وری( را مورد تأ
که فرد الجرم در  فقــدان درک صحیــح و جامع از مفاهیم و رویکردهای اقتصادی آنجا جلوه می کند 
گی های اقتصادی قرار می گیرد و نیاز به بروز رفتاری عقالیی  زندگی اجتماعی در یک موقعیت با ویژ
و تصمیمــی عقالنــی مبتنی بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی و مقتضیات ملی خویش دارد. در این 
مقام، نه یک دانش سازمان یافته و نهادینه شده از مفاهیم، نه یک چارچوب برای تحلیل شرایط 
کم اقتصــادی مبتنی بــر ارزش های جامعــه و مصالح فردی- پیرامــون خــود، و نــه یــک فرهنگ حا

اجتماعــی، هیچ یــک وی را همراهــی نمی کننــد. نتیجۀ چنیــن ضعف و فقدانی بر رشــد اقتصادی و 
کار،  که فرد الجرم در مقــام یک عضو خانــواده، نیروی  کشــور روشــن اســت؛ چرا توســعۀ همه جانبۀ 
کاال و خدمــات، پس اندازکننده  شــهروند مســئول در عرصــۀ اجتماعی، مصر ف کننــده و تولیدکنندۀ 
کار، فرهنگ مصرف،  کله های جمعی و فردی )مانند فرهنگ  و ســرمایه گذار، در بســتری از انواع شــا

ســرمــایــه گــذاری در آمــوزش 
نـــیـــروی انـــســـانـــی یــکــی از 
اقتصاد  موفقیت  رمــزهــای 
مقاومتی خواهد بود.
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کارا از منابع،  فرهنــگ اتخــاذ تصمیم های بهینه، فرهنگ هزینه-فایده، فرهنگ اســتفادۀ بهینه و 
فرهنــگ بهــره وری، فرهنــگ تعامل با محیط انســانی و فیزیکــی پیرامون از جمله محیط زیســت( و 

ده ها بستر فرهنگی دیگر قرار می گیرد. 
که موجبات رشد یا انحطاط ملتی را فراهم می آورد.  برآیند رفتارهای جمعی در چنین فضایی است 
شــاید بتــوان فرهنــگ اقتصــادی را حلقۀ مفقــودۀ بســیاری از ناهنجاری های رفتاری و به شکســت 
کشــاندن یــا پیــروزی و موفقیت سیاســت   های اقتصادی دانســت؛ بــا وجود تالش برای شــکل دهی 
گام این موضــوع طراحی  بــه جامعــۀ الگوی اســالمی، ایــن عرصه همتی مضاعــف می طلبــد. اولین 
الگویی برای فرهنگ ســازی و تربیت اقتصادی در مقاطع مختلف ســنی مبتنی بر آموزه های قرآنی، 
که با  روایــات ائمــۀ اطهــار)ع(، تجربیــات جهانی، و نیز میــراث تمدنی جامعۀ اســالمی ایران اســت؛ 
الهام از تعالیم دینی، ایجاد فرهنگ عمومی و اقتصادی جامعه را بر عهده داشــته اســت )طغیانی و 

زاهدی وفا، 1391: 57-58(. 
در این راستا، سیاست گذاری یا تدوین خط مشی عمومی در حوزۀ فرهنگ اقتصادی مشخص کنندۀ 
باید ها و نبایدهای اقتصادی در جامعه اســت. بر این اســاس، سیاســت گذاری اقتصاد مقاومتی به 
معنای تعیین و تحقق الزامات عمومی در جامعه اســت. مســئوالن نهادهای تربیتی و آموزشــی، در 
راســتای فرهنگ ســازی صحیح اقتصادی، باید به برخی عوامل اثرگذار در سیاســت گذاری فرهنگ 
که باید مورد توجه نهادهای تربیتی و  کنند. برخی از این نهادها  اقتصــادی و نحــوۀ تأثیر آنها توجــه 
گروه های سیاسی،  گیرد عبارت اند از: حکومت و نهادهای حکومتی، احزاب و  آموزش و پرورش قرار 
گروه هــای غیر سیاســی، نخبگان و خواص، و عامۀ مــردم )جعفری، 1390: 36-37(.  مجموعه هــا و 
توجــه بــه ایــن عوامــل تأثیرگذار بــر ارزش ها و رفتــار اقتصــادی زمینه هــای درونی ســازی ارزش های 
صحیــح اقتصــادی را فراهــم مــی آورد و تعامــل آمــوزش عالــی و نهادهــای تربیتی با آن ها بســترهای 
کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم می آورد. فرهنگ صحیح اقتصادی به  اجرایی شــدن سیاســت های 
گرایش ها، عادات و رفتار، و ظواهر و نمادهایی اطالق  نظام جامعی از افکار و اندیشه ها، ارزش ها و 
که به نظام جمعی زندگی بشــر مربوط اســت. می توان این نظام را به صورت چهار الیۀ زیر  می شــود 
کرد: ســطح افــکار و عقاید یــا نظام معنایی، ســطح اخالق و  کــه بــا هــم رابطۀ دو ســویه دارند تصویر 

گرایشی، سطح احکام و مناسک یا نظام رفتاری، سطح ظواهر و نظام نمادین. ارزش ها یا نظام 
در یک نگاه نظام مند به فرهنگ اقتصادی، این چهار سطح اجزای یک نظام اند که تأثیر و تأثرات دو 
کاهش و میزان اثرپذیری  سویه دارند. البته در حرکت از سطح یک به سطح چهار، میزان اثرگذاری 
افزایــش می یابــد. به تعبیر دیگر، ســطوح عمیق تر فرهنگ اقتصادی )نظام معنایی و نظام ارزشــی( 
ثابت تر و اثرگذارتر اســت و ســطوح بیرونی فرهنگ اقتصادی )نظام رفتاری و نظام نمادین( متغیرتر 
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و اثرپذیرتر اســت )جعفری، 1390(. با این اوصاف، نهادهای آموزشــی و تربیتی برای درونی ســازی 
گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتی باید بــه این الیه های  ارزش هــای اقتصــاد مقاومتــی و تالش برای 
کنند برای هر یک از ســطوح آن برنامه ریزی مناســبی داشــته باشند. بر این  فرهنگی توجه، و تالش 
کند و در راســتای  اســاس، حکومــت اســالمی وظیفــه دارد شــهروندان را از حیــث اقتصــادی تربیت 
که تعلیم و تربیت نیاز ضروری  اقتصاد مقاومتی آموزش  دهد. در همین راستا، می توان بیان داشت 

جامعۀ ایرانی در فرایند اقتصاد مقاومتی است. 
البته تربیت اقتصادی شهروندان از دیرباز مورد توجه مربیان بزرگ و مصلحان اجتماعی بوده است؛ 
بــا ایــن حــال، عــدم توجه بــه ماهیت تعلیــم و تربیت، موجــب عدم بهره گیــری از ظرفیــت و جایگاه 
گاهی اوقــات، با تمرکــز و اهتمام بر یکــی، از اهتمام و توجــه به دیگری  بایســتۀ هــر یــک شده اســت. 
غفلت شده و احیانًا به تفکیک و جدایی این دو از هم و در نتیجه بروز پیامدهای نامطلوب در روند 
کز نیز بر آموزش تمرکز شده و از پیامدهای  رشد افراد و جامعۀ انسانی منجر شده است. در برخی مرا
کاســته  کیفیت آموزش  ضمنــی تربیتــی آن غفلــت شده اســت؛ یا بــه بهانۀ اهتمام بــه امر تربیــت، از 
که مشــخصۀ جامعۀ ســالم و توســعه یافته  شده اســت )بناری، 1390: 37-36(. این در حالی اســت 
صرفًا داشــتن موقعیت جغرافیایی خوب و معادن متنوع و منابع مالی نیســت؛ بلکه جامعۀ ســالم 
که دارای نظام تعلیم و تربیِت پویا، بانشــاط، زنده، و مترقی است.  و توســعه یافته جامعه ای اســت 
که جامعه را به ســامان  چنین نظامی می تواند انســان های آزاد، مســتقل، اخالقی، و مبتکر بســازد 

مادی و تعالی معنوی برساند. 
بنابرایــن، فراهــم آمــدن زمینۀ رشــد و اســتکمال معنــوی و باطنی آدمیــان بیش از هــر چیز مدیون 
نهــاد تعلیــم و تربیت اســت نه هیــچ نهاد دیگر؛ زیرا در ســایۀ تعلیــم عقاید هستی شــناختی صحیح 
و ارزش شــناختی صحیــح و طبــق ارزش هــای پســندیدۀ اخالقــی و حقوقــی، می توان خداپرســتی و 

گسترش داد و عمق بخشید )شاملی و دیگران، 1390: 78(. استکمال معنوی انسان ها را 

سخن پایانی و نتیجه گیری
گسترده، بر سرمایه های انسانی  اقتصاد مقاومتی، به مثابۀ یک تدبیر بلندمدت و دارای چشم انداز 
کاربست فکر بومی و ارزش های  کید دارد؛ تا از طریق  کشور تأ و ظرفیت های جوانان مستعد و نخبۀ 
کشور را به سمت استقالل پایدار، بهره گیری مناسب از ظرفیت های ملی،  اسالمی-ایرانی، اقتصاد 
که ســرمایه های انســانی و نیروهای داخلی  و در نهایت رشــد و تعالی اقتصادی ســوق دهد. از آنجا 
کشــور تأثیر مســتقیمی بر تحقق و اجرایی شــدن اقتصــاد مقاومتی دارند، توجه بــه آموزش و تربیت 
ایــن نیروهــای متعهــد و جوان امری ضروری اســت. نهادهای آموزشــی تأثیر مســتقیمی بر عملکرد 
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کارآمدی  اقتصادی کشور دارند و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسالمی ایران نیازمند 
کشــور اســت. از طریق آموزش و تربیت نیروی انســانی، می توان افرادی  و توانمندی نظام آموزشــی 
کار، افزایش  کارآمــد بــه جامعه تحویل داد و از این مســیر، مشــارکت نیــروی  کارآزمــوده، باتجربــه، و 
کوشــش مدبرانۀ جمعی را  بهره وری، درونی ســازی ارزش های فرهنگی اقتصاد مقاومتی، و تالش و 
گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی می تواننــد از راهکارهای  بــه ارمغــان آورد. نهادهای آموزشــی برای 
کلی جهاد  تقویــت ارزش هــای اقتصــاد مقاومتی در ســطح جامعه، دعــوت عملی به سیاســت های 
اقتصــادی، تهییــج عواطــف برای عمل بــه اصول و الزامــات اقتصــاد مقاومتی، برخــورد محبت آمیز 
کــم بر اقتصاد مقاومتی، ارائۀ نمونه عینی به شــهروندان، و تبلیغ  بــرای هویت ســازی ارزش های حا
کنند؛ بنابراین،  ارزش ها و فرهنگ اقتصادی مرتبط با اقتصاد مقاومتی به زبان مخاطبان استفاده 
راهبــرد ســرمایه گذاری در آموزش نیروی انســانی یکی از رمزهای موفقیــت اقتصاد مقاومتی خواهد 

بود.
بــرای موفقیــت در فراینــد تحقــق اقتصاد مقاومتــی، خیلــی از نهادها، افــراد، ســازمان های محلی، 
کارویژه هایشــان، در پیاده سازی اقتصاد  و... دخیل هســتند و هرکدام از آن ها، بر اســاس رســالت و 
مقاومتــی نقــش دارنــد. در این میان، نهاد های آموزشــی بــه طور اعم و آموزش عالــی به طور اخص 
کلیدی دارنــد. آموزش عالــی، با توجه بــه ظرفیت  کلــی اقتصــاد مقاومتــی نقشــی  در سیاســت های 
کارآمــد دارد، می تواند نقــش مهمی را در  کــه در ارتبــاط با نیروی انســانی تحصیل کــرده و  عمــده ای 
کردن نقشــۀ راه بومی پیشــرفت، و... داشــته باشــد.  اقتصاد دانشــی، تولید ملی، طراحی و اجرایی 
در ایــن میــان، می تــوان به برخی از مهم ترین رســالت های آمــوزش عالی در پیشــبرد اقتصاد ملی و 
کــرد: تربیت نیروهای انســانی ماهر و متعهد، رشــد دادن مهارت های فــردی، انتقال  مقــاوم اشــاره 
کلــی منطبــق بــا آن، ایجاد همبســتگی  فرهنگ هــای مبتنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت های 
کــردن عرصه های  کــردن مؤلفه هــای مقاوم ســازی اقتصــاد، فراهــم  اجتماعــی در راســتای اجرایــی 
مختلــف نــوآوری برای تعالی جامعه و برون رفت از مشــکالت، و .... البته نظام آموزش عالی در این 

گماشت. کردن آن ها همت  که باید به برطرف  مسیر با چالش ها و نواقصی مواجه است 
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 امیرانتخابی، شهرو)1390(: دانشگاه و مسائل فرهنگی، تهران، معاونت پژوهش های فرهنگی 	 
گروه پژوهش های مدیریت، آموزش و منابع انسانی مرکز تحقیقات استراتژیک. و اجتماعی، 

امیری، الهام و حمیدرضا آراســته)1391(:»نقش دانشــگاه ها در آموزش توســعه پایدار«، نشریه 	 
نشاء علم، سال دوم، خرداد، شماره دوم.

برقندان، ابوالقاسم و دیگران)1389(: »اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران«، فصلنامه 	 
مدلسازی اقتصادی، سال چهارم، زمستان، شماره 12.

کید بر دیدگاه اســالم«، فصلنامه اســالم و 	  بناری، علی همت)1390(: »رابطه تعلیم و تربیت با تأ
پژوهش های تربیتی، سال سوم، پائیز و زمستان، شماره2.

کیهان.	  بیرو، آلن)1380(: فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران، انتشارات 
کیفیت برونداد آموزش عالی 	  پروین، احسان و دیگران)1393(: »ارائه مدل مفهومی رابطه بین 

و توسعه پایدار بر اساس رویکرد سیستمی«، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 
سال اول، پائیز، شماره اول.

ک فاویه)1390(: مهارتهای زندگی: مهارت های توســعه خالقیت و نوآوری، 	  تاونســند، جان و ژا
ترجمه علی دنیادیده، تهران، نشر اندیشه آریا.

ثابتی، مریم و دیگران)1393(: »نقش آموزش عالی در توسعه ملی«، مطالعات توسعه اجتماعی 	 
ایران، سال ششم، پائیز، شماره چهارم.

 جعفــری، محمدحســن)1390(: »جایــگاه حــوزه علمیــه در سیاســت گذاری فرهنگــی در نظــام 	 
جمهوری اسالمی ایران«، فصلنامه اسالم و پژوهش های مدیریتی، سال اول، تابستان، شماره 

اول.
جمال خلیلیان اشــکذری، محمد)1389(: »مبانی مصرف جامعه اســالمی و راهکارهای اصالح 	 

آن«، فصلنامه معرفت اقتصادی، سال دوم، بهار و تابستان، شماره دوم.
گی های جمعیت شناسی ایران، تهران، انتشارات پیام نور.	  جهانفر، محمد)1390(: ویژ
حاجی صادقی، عبداهلل )1388(: اصول الگوی مصرف اسالمی، قم، زمزم هدایت.	 
کودکان، تهران، نشر بقعه.	  حسینی بهشتی، سید محمد)1390(: نقش آزادی در تربیت 
کارآفرینی. تهران، دانشــکده 	   حســینی نیــا، غالمحســین)1393(: جزوه درســی آموزش و ترویــج 

کارآفرینی دانشگاه تهران.
کشــور«، ماهنامه آموزش 	  حقیق، فضل اهلل)1364(: »نقش آموزش و پرورش در رشــد اقتصادی 

و پرورش)تعلیم و تربیت(، دوره سی و هفتم، شماره 191 و 192.
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خســروی، علیرضــا)1390(: »نقــش دانشــگاه در همبســتگی ملــی از منظــر امام خمینــی)ره(«، 	 
مطالعات ملی، دوره دوازدهم، شماره1.

خلیلیــان، محمدجمــال و دیگــران)1392(: »مبانــی و معیارهــای پیشــرفت انســانی از دیــدگاه 	 
اسالم«، فصلنامه معرفت اقتصادی، سال چهارم، بهار و تابستان، شماره 8.

دقیقــی اصلــی، علیرضــا و دیگــران)1392(: »بررســی اثــر هزینه هــای تحقیق و توســعه در بخش 	 
کشورهای اتحادیه اروپا«، فصلنامه علوم اقتصادی، دوره هفتم،  آموزش عالی بر رشد اقتصادی 

تابستان، شماره24.
کشــاورز)1393(: آموزش و جهانی شدن، تهران، مرکز مطالعت 	  دهشــیری، محمدرضا و یوســف 

ملی جهانی شدن.
کبر)1388(: »اصول تربیت دینی از منظر آیات و روایات«، فصلنامه اســالم و 	  کاشــانی، علی ا زهره 

پژوهش های تربیتی، سال اول، پاییز و زمستان، شماره دوم.
کید بر نقش آموزش 	  ســبحانی نــژاد، مهدی و عبداله افشــار)1389(: »اصالح الگوی مصرف بــا تأ

در مدیریت مصرف انرژی«، فصلنامه معرفت فرهنگی و اجتماعی، سال اول، بهار، شماره دوم.
سجادی، سیدعبدالمجید)1386(: »ضرورت آموزش: مهارت های زندگی در مدارس«، روزنامه 	 

رسالت، بیست و پنجم شهریور، شماره 6245.
ســمنگان، رضا و دیگران)1391(: »ارزش ها و شــیوه های شکوفاســازی آنها«، ماهنامه معرفت، 	 

سال بیست و یکم، آبان، شماره179.
ســوری، حجــت)1387(: »کارآفرینی و اشــتغال در نظــام آموزش عالی«، روزنامه مردم ســاالری، 	 

بیست و هشتم خرداد، شماره1824.
شــاملی، عباســعلی و دیگــران)1390(: »برنامــه درســی، ابــزاری بــرای نیــل به تربیــت اخالقی«، 	 

فصلنامه اسالم و پژوهش های تربیتی، سال سوم، پائیز و زمستان، شماره2.
شــیخی، محمدحســین)1390(: »عوامل مؤثر بر ســالمت نظام اداری و رشد ارزش های اخالقی 	 

در آن«، فصلنامه اسالم و پژوهش های مدیریتی، سال اول، پاییز، شماره دوم.
کاوسی)1391(: »درآمدی بر تاریخچه جهانی شدن 	  صبوری خسروشــاهی، حبیب و اســماعیل 

کاوسی،  گردآورنده اسماعیل  آمورش و پرورش در ایران و جهان«، در مدیریت، دانش و توسعه، 
تهران، مرکز مطالعات جهانی شدن.

ضمیری، محمدرضا)1380(: »تربیت و جامعه«، ماهنامه معرفت، شهریور، شماره 45.	 
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طغیانــی، مهدی و محمدهادی زاهدی وفا)1391(: »امکان بهره گیری از آثار تمدن اســالمی در 	 
طراحی و تدوین الگوی اسالمی-ایرانی فرهنگ اقتصادی«، فصلنامه معرفت اقتصاد اسالمی، 

سال سوم، بهار و تابستان، شماره ششم.
عظیمی، حسین)1383(: ایران امروز در آینه مباحث توسعه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.	 
کریمی بیرانوند)1390(: »نقش حکومت در تربیت؛ بررســی مقایســه ای 	  فوزی، یحیی و مســعود 

دیدگاه افالطون و امام خمینی)ره(«، فصلنامه اســالم و پژوهش های تربیتی، ســال ســوم، بهار 
و تابستان، شماره 5.

فیوضات، یحیی)1382(: نقش دانشگاه در توسعه ملی و سه مقاله دیگر، تهران، ارسباران.	 
کریمی مله، علی)1390(: »تأملی نظری درباره نسبت آموزش عالی و همبستگی اجتماعی: مرور 	 

اجمالی تجربه مالزی«، فصلنامه مطالعات ملی، دوره دوازدهم، شماره یکم.
کیــا، محمــد و نســرین احمــدزاده)1386(: »کارآفرینــی و آموزش عالــی«، فصلنامه رویش، ســال 	 

پنجم، پائیز، شماره19.
لشــکری، محمــد)1378(: »نقــش آمــوزش عالــی در توســعه اقتصــادی«، فصلنامــه اطالعــات 	 

سیاسی- اقتصادی، مرداد و شهریور، شماره143-144.
مبینــی، مهــدی)1385(: »نــوآوری و نهــاد آمــوزش«، حدیــث زندگــی، ســال ششــم، فروردین و 	 

اردیبهشت، شماره28.
مجموعه بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی از سال 1368 تا 1394.	 
محمــدی، علیرضــا)1385(: »نقــش آمــوزش بــر رشــد اقتصــادی«، فصلنامــه تعلیــم و تربیــت، 	 

شماره88.
کارآفرینی، رشد اقتصادی: ارایه یک مدل نظری و تحلیل 	  مداح، مجید)1387(: »آموزش عالی، 

کار و جامعه، آبان، شماره101. تجربی«، ماهنامه 
مردوخــی، بایزیــد)1368(: »برداشــتی از جایگاه آموزش در تکوین ســرمایه انســانی در اقتصاد و 	 

صنعت ایران: نقش سرمایه انسانی در توسعه صنعتی«، ماهنامه اطالعات سیاسی اقتصادی، 
مرداد و شهریور، شماره30، .

کشورهای در حال 	   مرزبان، حسین)1389(: »نقش بهداشت و آموزش در رشد اقتصادی برخی 
توسعه«، فصلنامه معرفت اقتصادی، سال اول، بهار، شماره 1.

کوتیانی)1389(: »تبیین جامعه شــناختی مؤلفه های 	  مریجی، شــمس اهلل و اســماعیل چراغی 
همبســتگی اجتماعــی در جامعــه مهدوی«، فصلنامه مشــرق موعود، ســال چهارم، تابســتان، 

شماره14.
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مزیــدی، محمــد و راضیــه شیخ االســالمی)1388(: »مبانــی وجودشــناختی و انسان شــناختی 	 
و  اســالم  فصلنامــه  پیامبراعظــم)ص(«،  ســیره  و  قــرآن  دیــدگاه  از  انســان  تربیتــی  روش هــای 

پژوهش های تربیتی، بهار و تابستان، شماره اول.
مصباح، محمدتقی)1380(: جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، بی جا، سازمان تبلیغات اسالمی.	 
مطلبــی، مســعود)1386(: »بن مایه های همبســتگی ملــی در قانون اساســی«، ماهنامه زمانه، 	 

سال ششم، آذر، شماره63.
مطلق، معصومه و ندا جعفری)1389(: »بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه آموزش و پرورش 	 

در عصــر اطالعــات«، فصلنامــه مطالعــات راهبــردی جهانی شــدن، ســال اول، زمســتان، پیش 
شماره اول.

مطهری، مرتضی)1385(: مجموعه یادداشت های استاد مطهری، تهران، انتشارات صدرا.	 
گفتار، تهران، انتشارات صدرا.	  مطهری، مرتضی)1389(: ده 
معدن آرانی، عباس و محمدرضا سرکارآرانی)1392(: آموزش و توسعه)مباحث نوین در اقتصاد 	 

آموزش(، تهران، نشر نی.
کاظــم و دیگــران)1393(: تربیــت شــهروند جهانــی، تهــران، مرکــز مطالعات 	  منافــی شــرف آبــاد، 

جهانی شدن.
مور، ویلبرت)1381(: تغییر اجتماعی، ترجمه پرویز صالحی، تهران، انتشارات سمت.	 
موسوی نســب، ســیدمحمدصادق)1390(: »طراحــی و تبییــن الگــوی عمومــی تربیــت دینــی 	 

کیــد بر وظایــف مربــی«، فصلنامه اســالم و پژوهش های تربیتی، ســال  بزرگســاالن در قــرآن بــا تأ
سوم، پاییز و زمستان، شماره دوم.

نوبخت، محمدباقر و علی اصغر صادقی)1387(: بررســی نقش دانشــگاه آزاد اســالمی در توسعه 	 
کشــور، تهران، معاونت پژوهش های اقتصادی مجمع تشــخیص مصلحت  اقتصادی اجتماعی 

نظام.
 هاشمیان، سیدمحمدحسین و عزیزاهلل خلیلی)1392(: »جایگاه خدامحوری در سیاست گذاری 	 

عمومی«، فصلنامه اسالم و پژوهش های مدیریتی، سال دوم، بهار و تابستان، شماره ششم.
گــذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشــد 	   هوشــمند، محمــود و دیگــران)1392(: »ســرمایه 

کشــورهای در حــال توســعه برگزیــده«، فصلنامــه آمــوزش عالی ایران، ســال ششــم،  اقتصــادی 
زمستان، شماره1.

گــوردن بــاور، )1371(: نظریه هــای یادگیــری، ترجمــه محمدنقــی براهنــی، 	  هیلــگارد، ارنســت و 
تهران، مرکز نشر دانشگاهی.



شمارۀ 51-52/ مرداد و شهریور 1397

31

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

ویسی، رضا و حسین نازک تبار)1385(: »تحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالی 	 
کنگره علوم انســانی،  و اشــتغال )چالش ها، فرصتها و چشــم اندازها(«، مجموعه مقاالت اولین 

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
• Salami, M and J. Siegfried(1999): "The state of economics education", American 

economic Review, 89(2).
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اقتصاد قانون اساسی و مالزمات آن 
گفت وگو با دکتر حسن سبحانی
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 تهدیــدات اقتصــادی آمریــکا علیه ملــت ایران 
ً
فرهنــگ اســالمی: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. اخیــرا

کرده به محاصرۀ اقتصادی شــدیدتر علیه ایران دســت خواهد زد.  کرده و آمریکا اعالم  افزایش پیدا 
گر می تواند چه طور؟ به نظر حضرت عالی، این تهدید می تواند به فرصت تبدیل شود؟ و ا

که   از ُحسن نظر مجلۀ فرهنگ اسالمی تشکر می کنم. حقیقت این است 
ً
دکتر سبحانی: من مجددا

که تهدیدات هدفمند اســت و  گرفت  وقتی تهدیداتی طراحی و اعالم می شــود، باید فرض را بر این 
که اعمال  گفته می شود تهدید یا تحریم هایی  که  می تواند مؤثر واقع شود. من شخصًا با این ]ادعا[ 
می شــود تأثیــر نداشــته موافــق نیســتم؛ چون ایــن نظر می تواند نشــانه ای باشــد از اینکــه ما مدعی 
که هدفمند تحریم  که تجربه نشان داده  کور و غیر هدفمند تحریم می کنند، در حالی  باشیم دیگران 
می کنند. در اینکه این تحریم ها جدی اســت و می تواند آسیب رســان باشــد، تردیدی وجود ندارد؛ 
کند،  که به وجود می آید استفاده  کشور چه قدر می تواند از این تهدید  منتها می توان راجع به اینکه 

کرد.  کرد یا نه بحث  و آیا اصاًل می شود استفاده 
اقتصاد ما از جانب تقاضا یک اقتصاد بزرگ اســت، اقتصاد 80 میلیون نفری اســت و مردم برای هر 
کسانی به دنبال تولید آن  که مقرون به صرفه اســت  کنند شــرایطش به گونه ای اســت  چیزی تقاضا 
کشور امکانات هم خیلی زیاد  کوچکی نیست. از طرفی،  که تقاضا شده بروند؛ یعنی اقتصاد  کاالیی 
دارد و معمــواًل تهدیدهــای این چنینــی به راحتــی آن را از پــا در نمــی آورد )امــا نه اینکــه نتواند به آن 

لطمه بزند(. بنابراین، تحریم به صورت بالقوه قابلیت تبدیل به فرصت را دارد. 
که آمادگی ما به ســمت فرصت ســازی  متاســفانه شــرایط ما به صورت بالفعل شــرایط خاصی اســت 
که تحریم دهۀ 80 شمسی می توانست به فرصت بهتری تبدیل  کم شده است. شما در نظر بگیرید 
که اآلن هســت، چون اقتصاد ملی در این فاصله تضعیف شده اســت. تولید سرانۀ ما،  شــود تا آنچه 
که  کــه تغییری ندارد و چون جمعیت ما زیاد شــده، به این معناســت  بــه طــور واقعی، سال هاســت 
کــه مخاطبان آن  فقر بیشــتر شــده. فقر هــم، چون قدرت اقتصادی توده های ضعیف و متوســط را 
تحریــم هســتند خیلی پاییــن می آورد، به طور منطقی شــرایط را برای تبدیل شــدن به فرصت بدتر 
که به خصوص  کار این است. شرایط به گونه ای است  خ دهد. منطق  می کند؛ مگر اینکه معجزاتی ر
که تهدید را به  پشــتیبانان انقالب اســالمی خیلی تحت فشــار هســتند؛ هر قدر هم دلشــان بخواهد 
گاهی  کنند، به هر حال خواســتن یک مســئله اســت و توانســتن یک مســئلۀ دیگر.  فرصت تبدیل 
کرد،  کار در اختیارشان نیست. من فکر می کنم بشود تهدیدات را به فرصت های بالقوه تبدیل  ابزار 

گذشته ضعیف تر است. منتها شرایط نسبت به دهۀ 
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کــه اثر ســوء این تحریم ها بیشــتر بر اقشــار  فرهنــگ اســالمی: از حرف هــای شــما ایــن طــور فهمیدم 
متوسط به پایین است. شعار این انقالب حمایت از مستضعفان بود و امروز هم قاعدتًا باید باشد. 
که همان اقشــار متوســط به پایین  کردند  کــه از ایــن انقالب بیشــتر حمایــت  در حقیقــت، اقشــاری 
بودند از این تحریم ها آسیب می بینند و این تحریم ها، طبق تحلیلی که حضرت عالی ارائه فرمودید، 
که بالقوه طرفدار انقالب اسالمی هستند را- هدف می گیرد.  همین اقشار را -یعنی بدنۀ اجتماعی 
گرایش های آرمانی این اقشــار  که به تدریــج  اینجــا دو مســئله پیــش می آید: یک مســئله این اســت 
گلوی  در مقابــل نیازهــای زیســتی آن ها قــرار می گیرد. در حقیقــت، آمریکا و همین طور غــرب دارند 
که  نیازهای زیســتی اقشــار متوســط به پایین را در مشت خود می گیرند و فشــار می دهند؛ در حالی 
که برای شــعارهای اولیۀ انقالب می تپد. به این ترتیب، در حقیقت  در ســینۀ این اقشــار دلی است 

آمریــکا دارد طرفــداران این انقالب را هدف قــرار می دهد و آن ها 
را ضعیــف می کند تا مگر آن ها از آرمان هایشــان دســت بکشــند. 
کشمکش است. به نظر شما، دولت در چنین شرایطی  این یک 
باید چه نوع سیاست هایی را در نظر بگیرد تا به نیازهای زیستی 
اقشــار متوســط به پایین بیش از این آســیبی وارد نشــود )چون 
این امر برای دولت یک امر حیاتی اســت، یعنی مسئله ای است 

که با می تواند امکان بقای نظام در تماس باشد(؟

کــه  مفهومــی  ایــن  در  را  دولــت  اســت  بهتــر  ســبحانی:  دکتــر 
می فرماییــد از government بــه معنــای state تســری دهیــد؛ 
کــه در مجلس می گــذرد به نحــوی مکمل یا  چــون انصافــًا آنچــه 

کار پیدا می کند،  که در دولت است، بخشی از این مسئله با قوۀ قضائیه سر و  مؤید آن چیزی است 
و بخش هایی هم از طریق سیاست های رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام اثرگذار می شود، 
کنند. همۀ  که دولــت و مجلس و قوۀ قضائیه باید آن هــا را اجرا  یعنــی سیاســت هایی ابالغ می شــود 
کنم این مسائل به  که فکر  کسانی نیستم  این ها ساخت و شرایط اقتصادی را رقم می زند. من جزو 
دولت )به معنای قوۀ مجریه( برمی گردد. حتی بعضی ها از دولت به ســایر قوا تســّری می دهند ولی 
که از ناحیۀ رهبری ابالغ می شود را جدا می گیرند، و یکی را تحت عنوان نظام و یکی  سیاست هایی 
که همۀ این ها به طور خیلی مؤثر بر  را تحــت عنــوان دولت نام گذاری می کنند. تصور من این اســت 
کرد. متأســفانه، در  یکدیگــر اثرگذارنــد و لــذا باید به سیاســت های حکومت به معنــای واقعی توجه 

کنیم.  کار قابل اعتنایی  کوتاه مدت شاید نتوانیم  خیلی 

حــامــیــان اصــلــی انــقــالب 
توده های  -یعنی  اسالمی 
ــــط-  ــوس ــ ــت ــ م و  ــــف  ــی ــ ــع ــ ض
تحریم  اصــلــی  مــخــاطــبــان 
هستند.
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که انصافًا  کردیم  ح  ح اســت مطــر که در دنیای امروز مطر مــا یک سیســتم سیاســِی متفاوت با آنچه 
که به آن افتخار  بحق و مبتنی بر فطرت آدم ها و دین اسالم است. همه نه تنها از آن دفاع می کنیم 
که در مقابل اســتکبار ایســتاده و استکبارستیزی  کرده و  هم می کنیم. به هر حال، سیســتمی اســت 
کند. این سیســتم سیاســی منطقًا یک سیســتم اقتصادی  می خواهد از خودش و از دیگران دفاع 
کــه انقالب را بــه خاطر اختــالف رویکردش با  پشــتیبان الزم داشــت تــا بتوانــد از منــازل و مقاصدی 
کنــد. تجربــۀ تاریخــی ما )تجربــۀ تاریخــی انقالب  رویکــرد جهانــی دچــار مشــکل می کنــد پشــتیبانی 
غ شــدیم، یک نظام اقتصادی متوجِه این نظام  اســالمی( نشــان می دهد بعد از اینکه از جنگ فار

که دیگر محل  سیاســی طراحی نکردیم. حداقل می توانســت نظام اقتصادِی قانون اساســی باشــد 
اختالف نبود و محل وفاق درصد باالیی از جمعیت هم بود. نه تنها طراحی نکردیم، بلکه وضعیت 
کردیم و به عنوان نظام  که یک ِشبه سرمایه داری نفتی بود انتخاب  گذشتۀ نظام اقتصادی ایران را 

اقتصادی پیش بردیم. 

آمریکا می کوشد گرایش آرمانی مردم ایران را در مقابل نیازهای زیستی آنان قرار دهد.
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البتــه در اواخــر دهــۀ 80 میــالدی در دنیــا مؤسســات بین المللی -مثــل صنــدوق بین المللی پول، 
کشــورهای در حال  بانــک جهانــی، و خزانــه داری آمریــکا- توصیه هایــی را بــرای توســعه یافتگی به 
که در ایــراِن بعد از جنگ در  که شــما بررســی می کنیــد، می بینید آنچه  توســعه ارائه می کردند. اآلن 
گرفته شــد با همان سیاســت های موسسات بین المللی تشابه و در مواردی یکسانی  کار  اقتصاد به 
کشــور آن سیاســت ها را اقتباس نکردند،  که اصاًل مســئوالن اقتصادی  دارد. ما به دالیلی می گوییم 
گر اقتباس نکرده باشــند. البته برداشت من  که در اینجا اجرا شــده مثل آن هاســت حتی ا ولی آنچه 

کردیم.  که اقتباس  این است 
کار می کرد  بنابراین، اینکه ما به لحاظ اقتصادی یک نظام متفاوت را طراحی می کردیم و این نظام 
و نکات مثبت و منفی ناشــی از اجرای خودش را برای ما می آورد، چنین چیزی اتفاق نیفتاد؛ بلکه 

برعکــس، در ابعــاد اقتصــادی یک نظام مبتنی بر اصالت ســود و 
اصالت فرد را انتخاب کردیم و به رغم انتقال قدرت در دولت های 
مختلــف ایــن سیاســت را به صورت مشــابه بــه پیــش بردیم؛ به 
که به نظر من هیــچ تفاوتی بین نظام اقتصادی انتخاب  نحــوی 
شــده در دولت ســازندگی با دولــت اصالحات با دولــت عدالت و 
که  مهــر ورزی بــا دولت اعتــدال و امید وجود نــدارد. تنها تفاوتی 
کم  که درجــۀ تعمیــق این سیاســت ها از  وجــود دارد ایــن اســت 
بــه زیــاد تبدیل شــده. بــه عبــارت دیگر، مثــاًل در دورۀ ســازندگی 
کم بــود، ولی چون  شــرایط بــرای پیاده شــدن ایــن سیاســت ها 
کردند در دولت هــای بعدی این  به تدریــج شــروع بــه اجــرای آن 
که پاشیده شد اآلن به نهالی تبدیل  شــرایط فراهم شــد و بذری 

کــه بر اقتصاد ایران ســایه افکنده اســت. محصول این نظــام اقتصادی را اقتصــاد فعلی ایران  شــده 
خ بهرۀ پول ]که اینجا به آن سود می گویند[  که رکود در آن عمیق است؛ نر گزارش می کند: اقتصادی 
کار به مردم  ج شــود، و هیچ انگیزه ای برای  که اجازه نمی دهد از رکود خار بســیار باالســت به نحوی 
خ ســود به راحتــی از هر فعالیتی بیشــتر اســت؛ ناامیدی وجود  نمی دهــد به خاطــر اینکــه بازدهی نر
غ التحصیالن دانشــگاهی وجود دارد؛ بهره وری بســیار پایین اســت؛ و قس  دارد؛ بحران بیکاری فار

علی هذا. 
که  کرده  کنارش رشد  کشــیده و نظام اقتصادی در  بنابراین، نظام سیاســی باال آمده و برای خود َپر 
که هســت تشدید بحران های زندگی مردمان متوسط  نتیجۀ این نظام اقتصادی با شــاخص هایی 
کمی از انقالبیون دیروز با سوء استفاده از فرصت ها  که اقشــار خیلی  به پایین اســت. درســت اســت 

که  ایــران  سیاسی  سیستم 
جهانی  استکبار  مقابل  در 
 به یک 

ً
ایستاده است منطقا

سیستم اقتصادی پشتیبان 
احتیاج دارد.
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امروز به ســرمایه داران بزرگ تبدیل شــدند، ولی این حالت عمومی تودۀ مردم نیســت. امروز شــما 
که مدام تالش می کنند، چند شــغله  کم می بینید. مردمی هســتند  در خانوارهــای مختلــف آرامش 
گر شــغلی پیدا شــود[، منتها با آدم های تحصیل کردۀ ســربازی رفتۀ بیکار به عنوان بچه  هســتند ]ا
گذرانده اند و نتوانســتند  که متوســط ســن ازدواج را  هایشــان مواجه هســتند: با دختران و پســرانی 
کــه ذکرش رفت  کننــد و با مســائل اجتماعی متأثــر از این مقوله  کننــد یــا نمی تواننــد ازدواج  ازدواج 

درگیرند. 
که این نظام اقتصادی و نتایج آن نمی تواند آرمان های نظام سیاســی را پشــتیبانی  بــه نظــر می آید 
که از آن نظام سیاسی پشتیبانی می کردند را حداقل به مسائل  کند، چون بنیان های ذهنی مردمی 
که مردم درگیر مسائل خودشان هستند. حاال در این  کرده اســت، حداقل این است  دیگر مشــغول 
راســتا، در مــواردی بــرای اینکه اتفاقاتی بیفتد مثاًل ممکن اســت از مقوله ای مثــل اقتصاد مقاومتی 
صحبــت شــود. اقتصــاد مقاومتی قاعدتــًا از این عرض من حکایــت دارد، یعنی جامعــه از این راه ها 
کــه قاعدتًا به نظام سیاســی دارد می شــود،  کنــد. ایــن مقاومــت در برابر هجمه ای اســت  مقاومــت 
کاالی ایرانی یا موارد  ح حمایت از  منتها صحنۀ جنگ آن در عرصه های اقتصادی است. یا مثاًل طر
کــه بین رویکرد نظام سیاســی و پیشــرفت های آن بــا رویکرد نظــام اقتصادی  دیگــر نشــان می دهد 

ناهماهنگی وجود داشته است. 
که 30  کــه درختی  کرد به خاطر این اســت  کار  کوتاه مدت نمی شــود  اینکــه عــرض می کنم در خیلی 
کنیم؛ ولی چون به اســتمرار  گرفتــه را به راحتی نمی توانیم به درخــت دیگری تبدیل  ســال َپــر و بال 
کنیم باالخره 10 ســال آینده  گر جهت گیری را عوض  حرکت انقالب امیدوار هســتیم، فکر می کنیم ا
کاوی علل تامه ای  جواب می دهد. من فکر می کنم راهکار آن از طرف دولت )به معنی اعم قضیه( وا
گر نظام اقتصادی بخواهد پشــتیبان نظام  که نظام اقتصادی امروز را به وجود آورده اســت. ا اســت 
سیاســی باشــد، باید با مهندســی معکــوس برگردیم و آن علــل موجبه را تغییر دهیم تــا بتوانیم یک 
نظام اقتصادِی متناسب با نظام سیاسی و حداقل منطبق بر نظام اقتصادی قانون اساسی درست 
که به این قضیه باور داشــته باشــند؛  کار خیلــی زحمــت دارد، افــرادی می خواهد  کنیــم. البتــه ایــن 
که در مواردی ارزش های نظام  کمیت نظام اقتصادی یک نســلی را پرورش داده  چون 30 ســال حا

ح نبوده است. اقتصادی پشتیبان را هم نمی دانند چیست، چون برای آن ها مطر

که  کاشــته شــده و تنومند شــده، ولی تصویری  فرهنگ اســالمی: فرمودید درختی 30 ســال اســت 
که شتاب دارد.  گرفته  که ماشــین اقتصاد در یک سراشــیبی قرار  در ذهن من ایجاد شــد این اســت 
کمتر بود، در دولت اصالحات بیشــتر شــد، در  که فرمودید در دولت ســازندگی ســرعتش  همان طور 
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کاهش  دولــت عدالــت بــاز همان جهت گیری ها حفظ شــد، در دولــت اعتدال و امید هم آن شــتاب 
کرده اســت، چون شــتاْب ســرعِت  کرد. ســرعِت ســرعت افزایش پیدا  پیــدا نکــرد بلکــه افزایــش پیدا 

سرعت است. ما داریم با سرعت روزافزون به این سمت می رویم. 
کردید، ایــن واقعًا جای مطالعــه دارد. در  در ضمــِن فرمایــش خــود به اقتصاد قانون اساســی اشــاره 
که استکبارستیز است، مبتنی بر عدالت است، شعار  قانون اساسی یک نظام سیاسی طراحی شده 
ح می کند. بعد یک  آن عدالــت جهانی اســت، و بر همین اســاس بحث امامت و والیت فقیــه را مطر
که امروز هســت می تواند  کــه بیش از اقتصــادی  گرفته شــده  اقتصــاد هــم در قانــون اساســی در نظر 
کــه در قانــون اساســی پیش بینی شــده، تجارت  پشــتیبان آن نظــام سیاســی باشــد. در اقتصــادی 
خارجی در دســت دولت اســت، بانک ها هم دولتی هستند. این دو ابزار خیلی بزرگ برای مقاومت 

از  و فشــار قدرت هــای خارجــی  بین المللــی  نهادهــای  برابــر  در 
کشــور اســت. بعــد از پایــان جنــگ، رویکردی  طریــق اقتصــاد بر 
گرفتیــم در حقیقــت در جهــت مقابــِل  کــه در اقتصــاد در پیــش 
که این رویکــرد جدید را در  کســانی  اقتصــاد قانــون اساســی بود. 
گرفتند دالیلی داشــتند؛ ولی صرف نظــر از دالیل تئوریک  پیــش 
ح می کننــد )از جملــه:  کــه طرفــداران ایــن رویکــرد جدیــد مطــر
کارآمــدی مدیریــت دولتــی ، ضرورت وجــود بــازار آزاد، رقابت،  نا
درهــای بــاز اقتصــادی، اســتفاده از تجربیــات جهانــی، پیونــد با 
اقتصــاد جهانی، و تعامل با اقتصــاد جهانی(، دالیل دیگری هم 
کشــور مــا ایجاب می کرد. یک  که این رویکرد را در  وجود داشــت 
دلیِل آن سیاست های اقتصادی غرب در مقابل ایران بود. خوِد 

کاالها به ســمت بازارهای  کاال با 100 درصد اتوماســیون برای بازار جهانی و ســوق دادن این  تولید 
کارگربر تولید می شــد، ســبب  که با تکنولوژی بیشــتر  که تولید داخلی  ایرانی از طرق مختلف، طوری 
کاالیی  که به تعبیر حضرت عالی 80 میلیون مصرف کننــده دارد نتواند در مقابل  می شــد اقتصــادی 
کند. این  که برای یک بازار هشت میلیاردی، آن هم با درجۀ اتوماسیون باال، تولید می شود رقابت 

یک فشار به اقتصاد ایران وارد می کند. 
گفت وگو و تعامل و حضور در عرصۀ سیاست جهانی  گذشته از آن، نخبگان جدید بعد از جنگ وارد 
گرفتند، در حالی که دیگر صدای طبل های جنگ خاموش  شدند و با نخبگان جهانی در تعامل قرار 
کشته می شوند.  که عده ای دارند در جبهه ها  شده بود و دیگر این احساس در آن ها وجود نداشت 
مــا نبایــد به فکر مســائل ثانویۀ خودمان باشــیم. یک تغییر رویکرد و نگــرش در بعضی از نخبگان به 

جنگ  پایان  از  پس  ایـــران 
 توصیه های اقتصادی 

ً
عمال

پول،  بین المللی  صندوق 
را  و...  جــهــانــی،  بـــانـــک 
نظام  یــک  و  گرفته  ــار  ک بــه 
اقتصادی مبتنی بر اصالت 
کرده است. فرد را انتخاب 
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که از تیپ و بدنۀ انقالب  وجــود آمد. بدون اینکه اســم ببریم، واقعًا برای نخبگان جدیــد، نخبگانی 
که در غرب تجربه شــده به وجود آمد. این هم عاملی بود  بودند، بحث توســعه به معنی مادی آن 
خ داد، ســفر نیکسون به چین و  که در روســیه و چین ر که بر ما فشــار می آورد. اضافه بر آن، حوادثی 
بعد اقتصاد درهای باز و بعد تبدیل شــدن چین به عرصۀ تولید برای ســرمایه داری جهانی در یک 
گذار از مارکسیسم به ناسیونالیسم و به تعبیری بخشی از  مقیاس وســیع، و بعد تحوالت شــوروی و 
که همین اآلن  بدنۀ نظام سرمایه داری غرب شدن روسیه، همۀ این فشارها به ما وارد شد؛ طوری 
کنیــم، می بینیم تجربه هایی به وجود آمده اســت. چه این تجربه ها را  گــر بخواهیــم منصفانه نگاه  ا

یکســره باطل بدانیم و چه این تجربه ها را از نظر تئوری درســت ولی از نظر عمل دچار خطا ببینیم، 
گر باز به شــرایط 1368 به بعد برگردیم و شــرایط بین المللی هم این باشد،  در هر حال، فکر می کنم ا

گرفت.  ظاهراً این مسیر در مقابل قرار خواهد 
مــا چگونــه می توانیم از این وضعیت درس بگیریم؟ آیا ما می توانیم به طور جدی بحثی را به عنوان 
که نظام  که می تواند متمم و مکمل نظام سیاســی ای باشــد  اقتصاد قانون اساســی پیش بکشــیم 

بین رویکرد نظام سیاسی ایران و پیشرفت های آن با رویکرد نظام اقتصادی ناهماهنگی وجود داشته است.
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کم بر جهان امروز را قبول ندارد، یعنی رسمًا می گوید اسرائیل باید از بین برود؟ اسرائیل  سیاسی حا
کوبیده و رســمًا  کــه ایــن نظام جهانــی در مرکز جزیرۀ جهانــی بر تابــوت آزادی ملت ها  میخــی اســت 
می گویــد نظام هــای وابســته بــه غــرب در منطقــۀ خاورمیانــه بایــد جای خودشــان را بــه نظام های 
وابسته به مردم بدهند. این رویکرد نظام سیاسی ماست، اما رویکرد اقتصادی نظام اقتصادی ما 
که بحث نظام اقتصادی  یک رویکرد دیگر است و با این سیاست تناسب ندارد. آیا وقت آن رسیده 
ح شــود و ببینیم آیا  قانــون اساســی بــه عنوان مکمــل نظام سیاســی جمهوری اســالمی ایران مطــر
کاستی داشته یا نداشته؟  کم و  گرفتیم  که برای آن نظام اقتصادی در پیش  سیاست های اجرایی 
آیــا در ایــن سیاســت های اجرایی باید تجدید نظر شــود یا نه؟ آیا باید همین مســیر را ادامه دهیم؟ 
کنیم چه راه هایــی در مقابل ما  گر تجدیــد نظر  کجا می رســیم، ا گــر همیــن مســیر را ادامه دهیم به  ا

هست؟ نظر شما چیست؟

دکتــر ســبحانی: تحلیــل حضرت عالــی بــرای ورود به ایــن مقوله 
کمــک می کنــد. مــن از اقتصــاد قانــون اساســی اقتصــاد  خیلــی 
آنچــه دیگــران می گوینــد  دولتــی اســتنباط نمی کنــم؛ برخــالف 
کردند، تحــت فضایی  کــه قانون اساســی را تبییــن  کــه خبرگانــی 
کــه سوسیالیســم ُپررنــگ بــود و بعضی هــا در اینجــا شــعارهای 
سوسیالیســتی می دادنــد، قانــون اساســی را بــا آن رنــگ و لعاب 
نوشــتند، این را یک اتهام بیشتر نمی دانم؛ به خاطر اینکه شاید 
که به اســالم  بالــغ بــر 60 مجتهــد تــراز اول در آن مجلــس بودنــد 
که  گفــت مجتهــدان تــراز اولی  آشــنایی داشــتند و قاعدتــًا نبایــد 

که آن اصول  بیش از 80 تا 85 درصد اعضای مجلس خبرگان را تشکیل می دادند اصولی را نوشتند 
گفت برخی از رویکردهای اسالمی را سوسیالیست ها هم با  سوسیالیســتی بوده اســت. شــاید بتوان 
گرفته شد واقعًا بی مهری  کردند، ولی اینکه این از سوسیالیست ها  واژها و الفاظ خودشان حمایت 

نسبت به تدوین کنندگان قانون اساسی است. 
ح شــد و بعــد هر موقــع از اقتصاد قانون اساســی صحبت شــد، عده ای  متأســفانه ایــن مســئله مطر
که این شــبهه باید خیلی ســال ها قبل در  کردنــد؛ در حالی  آن را طرفــداری از اقتصــاد دولتــی تلقــی 
اقتصــاد ایــران رفع می شــد. وقتی سیاســت های اقتصادی در دهۀ 80 شمســی در ایــران طراحی و 
کــه می گفتند ایــن اقتصاد  کســانی ایــن سیاســت ها را از این جهــت موجه می دیدند  ابــالغ شــد هم 
که این را می گویند  کســانی  ایــران را از دولتــی شــدن بیرون مــی آورد. بنده همان موقع هم می گفتم 

اقــتــصــاد قـــانـــون اســاســی 
مکمل  و  متمم  مــی تــوانــد 
جـــمـــهـــوری  پـــشـــتـــیـــبـــان  و 
اسالمی ایران باشد.
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متوجــه اقتصــاد قانون اساســی نیســتند. ببینید، در اصل 44 قانون اساســی، یک نظــام اقتصادی 
کــه ســه بخــش خصوصــی و دولتــی و تعاونــی دارد، و بعد بــرای هر بخش یــک حیطۀ  معرفــی شــده 
که می گفتند  که در اینجا خیلی محل بحث بود و هســت این بود  مالکیت تعریف شده اســت. آنچه 
اقتصــاد ایــران دولتــی اســت. بخــش دولتی ایــن اقتصــاد می گوید »شــامل صنایع بــزرگ«. من این 
بند را می خوانم، مهم اســت، ثبت تاریخی آن هم مهم اســت: صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی 
خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، ســد، شــبکه های آب رسانی، رادیو تلویزیون، 
کشــتی رانی، راه و راه آهن، و مانند این هــا به صورت مالکیت  پســت و تلگــراف و تلفــن، هواپیمایی، 

عمومی و در اختیار دولت است. 
که بین مالکیت عمومی و مالکیت دولتی  که با فقه اســالمی آشــنایی دارند می دانند  همۀ آن هایی 
کــه این ها در مالکیت دولت اســت. اینکه  که اینجا این طور تلقی می شــد  تفــاوت هســت. در حالــی 
کــه یک مالکیت  که بــا مالکیت دولتی تفاوت می کند و چه طور می شــود  مالکیــت عمومــی چیســت 
که تصدی آن در اختیار دولت باشد یک بحث مغفول در این اقتصاد در زمان  عمومی شکل بگیرد 
کرات ]جلسۀ علنی[ مجلس خبرگان هم هیچ بحثی  جنگ و بعد از جنگ است. متأسفانه، در مذا
کمیســیون ها هم  کرات  راجــع بــه این نــوع مالکیت عمومی وجــود ندارد. من بعیــد می دانم در مذا
]که البته دسترسی به آن زیاد نبوده[ از این مسئله زیاد بحث شده باشد، چون اصاًل به نظر می آید 
که مالکیــت آن عمومی و در اختیار دولت باشــد. مالکیــت عمومی اعم  یــک امــر جاافتــاده ای بــوده 
از مالکیــت دولتــی اســت و می تواند برای خود یک ســاختاری بگیرد، منتهی قــدرت تصمیم گیری و 
مدیریتش را به دولت می دهد؛ لزومًا هم 50 به عالوۀ یک درصد نیســت، چون در مواردی دولت با 
داشتن سهام ممتاز اختیاراتی دارد؛ ممکن است سهمش از مالکیت 25 درصد باشد، ولی با سهام 

که دارد در تعیین هیئت مدیره نقش مهمی داشته باشد.  ممتازی 
ح بوده و ما همۀ این ها را معادل  که در قانون اساســی مطر می خواهم بگویم این ها مواردی اســت 
گرفتیم. وقتی از اقتصاد قانون اساسی دفاع می شود، بعضی ها این را دفاع از اقتصاد  مالکیت دولتی 
که در جهان  دولتی می دانند. این یک نکته. از اقتصاد قانون اساسی، تحت الشعاع همان تفکراتی 

گرفت.  وجود داشت و حضرت عالی هم برخی از آن ها را برشمردید، بازخوانی غلطی صورت 
کــرده در نظر بگیرید،  که اینجا ذکر  گر مصادیقی  کــه ا که خیلی مهم اســت این اســت  نکتــۀ دوم هم 
کشتی و هواپیما زیربناهای اقتصاد هستند  می بینید بخش عمدۀ این ها زیربناست. راه و راه آهن و 
کار  که معمواًل دولت ها این ها را درست می کنند تا بخش خصوصی با استفاده از این زیربناها بتواند 
که اینجا زندگی می کنند بخش  که با بنیۀ اقتصــادی مردمی  کم انتظار هســت  کند. خیلی  تولیــدی 
خصوصــی بیایــد راه آهــن بکشــد. یا فــرض بفرمایید پســت و تلگــراف و تلفــن زیربناســت، ارتباطات 
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کند. صنایــع و معادن و  کاال و خدمــات  را شــکل می دهــد تــا از ایــن طریق بخــش خصوصی تولیــد 
کنــد، چون در ذیل اصل 44 می گوید  که این ها را هم قانون باید تعریف  بانکــداری و بیمــه می مانــد 

تفسیر ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند. 
که فوالدش یک میلیون تن در سال  که صنایع بزرگ صنایعی است  گر یک موقع تعریف می کردند  ا
که  کرد فناوری ها عوض شــده، حاال قانون گذاری می کنیم  کند، 10 ســال بعد می شــد تعریف  تولید 
که انعطاف های خود را داشت.  کند؛ یعنی قانون طوری بود  صنعت بزرگ هشت میلیون تن تولید 
که این مالکیت، مالکیت  می خواهم عرض بکنم قطعًا به قانون اساســی بی مهری شــد و فهم نشــد 
کنیم  که مالکیــت عمومی را تبیین  دولتی نیســت، مالکیت عمومی اســت. مــا باید تالش می کردیم 

که یعنی چه و »تصدِی آن در اختیار دولت« به چه معناست. 
که در  بنابراین، من از اقتصاد دولتی دفاع نمی کنم، از اقتصادی 
قانون اساسی هست دفاع می کنم؛ منتها خیلی فراتر از اصل 44 
کردن  که می گوید برای ریشــه کن  اســت. همین بخش اصــل 43  
فقــر و محرومیــت و بــرآوردن نیازهای انســان در جریان رشــد، با 
حفــظ آزادگــی او، اقتصاد ایران باید این ضوابط را داشــته باشــد 
ک،  پوشــا ک،  اساســی، مســکن، خــورا نیازهــای  تأمیــن  )مثــاًل 
بهداشــت و درمــان( نمی گویــد دولــت، می گویــد اقتصــاد را بایــد 
کــه نیازهای  کــه برآینــد آن این باشــد  کنیــد  بــه نحــوی طراحــی 
کار  اساســی مردم تأمین شود. از همه مهم تر، قرار دادن وسایل 
کار ندارند از راه  کارند ولی وســیلۀ  که قادر بــه  کســانی  در اختیــار 
وام بــدون بهره. اآلن هیچ رد پایی از این در اقتصاد ایران وجود 

کارفرمای مطلق درنیایــد و هم مردم  که هم دولت خیلی بزرگ نشــود به صــورت  نــدارد؛ بــه نحــوی 
کس با یک شغل بتواند تأمین باشد  که هر  وضعشان بهتر از این باشد، یا مثاًل برنامه ریزی به نحوی 

و فرصت برای مشارکت های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مذهبی داشته باشد.
یا مثاًل اصل 49. به هر حال، ثروت های حاصل از ربا، غصب، رشــوه، اختالس، ســرقت، قمار، ســوء 
اســتفاده از موقوفــات، مقاطعه کاری هــا، معامالت، فروش زمین موات، این ها غیر مشــروع اســت و 

که وجود دارد.  کند؛ و مباحث دیگری  باید قانون این ها را بگیرد و به صاحبش رد 
در حقیقت یک سیســتم و یک مجموعه اصول در فصل اقتصاد و امور مالِی قانون اساســی هســت 
خ داده منافاتی ندارد. این سیســتم به آدم ها اجازه  که در دنیای امروز ر و این سیســتم با تحوالتی 
کار و تولید یک  کــه در اقتصاد برای ما مســئلۀ اصلی اســت  کننــد. آنچه  کننــد و تولیــد  کار  می دهــد 

ــر ســبــحــانــی: اقــتــصــاد  ــت دک
قـــانـــون اســـاســـی اقــتــصــاد 
دولتی نیست.
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کار شــد، تولید داشــت، قدرت پول ملی حفظ می شــود، مردم شــاغل هستند،  کشــور اســت. وقتی 
می توانند از دســترنج خودشــان زندگی خودشــان را بگذرانند و عزت داشــته باشــند. جاهای دیگر 
هــم همیــن اتفاق افتاد؛ مثاًل، در چین، بعد از اینکه چندین دهه از روش سوسیالیســتی زیربناها و 
کردند، وارد اقتصاد بازار شــدند و شکســت نخوردند و حاال می شــود  مبانــی اقتصــاد چین را محکم 

یک بررسی تطبیقی بین آن در جای خودش صورت بگیرد. 
که  که اقتصــاد قانون اساســی یــک اقتصــاد دولتی نیســت، اقتصادی اســت  عــرض مــن ایــن اســت 
نهادهــای شــرعی اقتصادی را الزم الرعایه می کند؛ جهت گیــری حمایتش از توده های مردم، امکان 

کردیم و هم ســراغ چیزهایی  تشــکیل خانواده، و امکان ایجاد اشــتغال اســت. ما هم آن را تعطیل 
که این قانون اساســی در ُبعــد اقتصادی  کــه نتوانســت جایگزیــن آن شــود. من فکر می کنــم  رفتیــم 
که در جغرافیای سیاسی  قابل دفاع است. البته شاید در مواردی، به دلیل همان تغییرات اساسی 
خ داد، مثــل نظــام سیاســی انعطاف هایی در سیاســت های نظام اقتصادی الزم باشــد. اقّل  دنیــا ر
که  کــه همیــن راهی  کثــر ممکــن اســت بــه ایــن نتیجه برســد  آن بررســی و تجدیــد نظــر اســت؛ حدا

طبق قانون اساسی، صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، 
ســّد، شــبکه های آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پســت و تلگراف و تلفن، هواپیمایی ،کشتی رانی، و راهآهن 

به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
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که شــده داریم  کنیم در قبــال تغییراتی  داریــم می رویم درســت اســت، ولــی حداقل اطمینــان پیدا 
که آمدیم درست است. این هم اینجا تعطیل است.  بررسی هایی صورت می دهیم و همان روشی 
کالن این طوری به نحوی از اینکه نظر مردم چیســت  که در برخی از موارد  من واقعًا به جد معتقدم 
کنیــم. انصافــًا وقتی دولــت، نماینده هــا، و دیگــران می گوینــد »مردم ایــران این را  هــم اطــالع پیــدا 
کجا متوجه می شوند مردم ایران می خواهند؟ نظرسنجی های خیلی فنی داریم؟  می خواهند،« از 

کردن می تواند محّل بحث باشد. کردن و تصمیم گیری  رفراندوم داریم؟ به نام مردم صحبت 

که شــما در مــورد تجربۀ چیــن فرمودید، چین  فرهنــگ اســالمی: در تأییــد فرمایش شــما و نکته ای 
که رســمًا در بلوک شرق و بلوک سوسیالیســتی تعریف شده بود. مائو رویکردهای ویژۀ  کشــوری بود 

خودش را هم داشت طوری که مائوییسم در مقابل کمپ روسیه 
کشورهای سرمایه داری غربی  ح شد. از طرف دیگر، به خود  مطر
که آن ها همان تجربه ای را داشــتند  کنیم، می بینیم  که مراجعه 
کــه حضرت عالــی بــه آن اشــاره فرمودیــد. در آنجــا زیرســاخت ها 
کشور انگلســتان مادر همۀ تحوالت دنیای مدرن  دولتی اســت. 
ج  که در اروپــا یا خار کشــورهایی  کشــورها -اعم از  اســت و بقیــۀ 
گرفتند و همه به شــکلی وامدار تجربۀ  اروپا هســتند- از آن الگو 

انگلستان هستند. 
انگلســتان مــردم در  کــه مــن دیــدم، حداقــل در  انــدازه  تــا آن 
کــه اشــاره فرمودید  حمایــت دولــت هســتند و زیرســاخت هایی 
کســی  کاماًل دولتی اســت و از  در آنجا دولتی اســت؛ مثاًل، آموزش 

از شــهروندان خودشــان چیزی برای آموزش ابتدایی و متوســطه نمی گیرند. ]دانشــجویان خارجی 
گرفته می شود با تناسب  گر شهریه ای  حسابشــان جداســت.[ در مورد آموزش های دانشگاهی هم ا
گرفتــن درآمد خانواده اســت. ممکن اســت خانــواده ای به دلیل درآمــد و مخارجش برای  و در نظــر 
کامــاًل در اختیار دولت  دانشــجویانش هــم شــهریه پرداخــت نکند. همین طور، بهداشــت و درمــان 
کاماًل دولتی اســتفاده  اســت. مردم هم در آموزش و پرورش و هم در بهداشــت و درمان از خدمات 
کنــد بــه او خدمات  کســی قــادر نباشــد مســکن خــودش را تأمین  گــر  می کننــد. در بحــث مســکن، ا
که بــه آن Council House می گویند.  می دهنــد و یک مســکن حداقلــی در اختیارش قرار می دهند 
کسی نتوانست شغلی به دست بیاورد، دولت به او شغل یا حقوق  گر  همین طور در مورد اشتغال، ا
کف نیازهای مردم حمایت  که از  بیکاری می دهد. بنابراین، در آنجا یک اقتصاد دولتی وجود دارد 

بــیــن مــالــکــیــت عــمــومــی و 
ــفــاوت  ــی ت ــتـ مــالــکــیــت دولـ
وجود دارد.
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که با پشتکارش، استعدادش، امکاناتش بتواند وارد بازار رقابت  می کند. سقفش اقتصاد بازار است 
کار داشته باشد. اغلب هم در مقیاس جهانی تولید درآمد می کنند و در مقیاس ملی  کسب و  شود و 
که اقشــار وســیعی از  ج می کنند؛ در نتیجه، می توانند آنجا را خیلی رونق دهند. این طور نیســت  خر
که پول  گرفت بمیرد، هرکس  گر بیماری صعب العالج  که پول ندارد ا کس  کاماًل رها باشند و هر  مردم 
کند برود چادر  که پول ندارد خانه ای تهیه  ندارد بچه اش را مدرســه بگذارد بی ســواد باشد، هرکس 
که  کشورها به خود وانهاده نشده اند. یک دولت قدرتمند و نیرومند وجود دارد  بزند. مردم در این 

دقیقًا دارد مدیریت می کند. 
که دولت در ایران درست  در ایران دولت بد فهمیده شد. شاید غرب در این بدفهمی سود داشت 
که بعد از انقالب در ایران به وجود آمد دولت متکی بر رأی مردم و اراده مردم  فهمیده نشود. دولتی 
که  کلۀ این نظام ذاتًا طوری است  که به وجود آمد نظامی متکی بر ارادۀ مردم بود. شا بود، نظامی 
نمی تواند با نظام جهانی ســازگاری داشــته باشــد و با نظام جهانی تناســب ندارد. آنجا جهان بینی 
مادی است، اینجا جهان بینی الهی است؛ شعار آن ها ثروت است، شعار اینجا عدالت است. این دو 
کند، تصمیم  که دولت ایران را با خود همراه  خیلی با هم نمی خواندو بعد از اینکه غرب ناامید شد 
کوچک ســازی دولت در ایران  که شــعار  کند. این اســت  کوچک  گرفــت دولــت را در ایران تضعیف و 
که مفهوم سیاسی این شعار در دیپلماسی  که این شعار را دادند نمی دانســتند  کســانی  داده شــد. 
کاسته  که از توانایی هایش  کند خوب است  که حاضر نیست با غرب همکاری  امروز چیست. دولتی 
کشور پیش ببرد،  گر غرب نتوانست از طریق بخش عمومی سیاست های خودش را در این  شود؛ تا ا

همان سیاست ها را از طریق بخش خصوصی پیش ببرد. 
که شــریک تجارت غرب اســت و در دهکدۀ جهانــی به صورت  مــا اآلن یــک بخــش خصوصــی داریم 
که منافــع آن در تولید ملی نیســت. وقتی یک  مباشــر عمــل می کنــد. مــا بخش خصوصــی ای داریم 
که رقیبی برای  مــارک خارجــی را نمایندگــی می کند و به ایران می آورد و می فروشــد، بهتر این اســت 
که َسری در شرق و دلی در غرب  آن مارک اینجا وجود نداشته باشد. ما یک بخش خصوصی داریم 
کشــورهای  دارد. حتــی برخــی خانواده هایشــان در ایــران زندگــی نمی کنند، بعضــی از آن ها تابعیت 
ج زندگی می کنند. مکمل این بخش خصوصی وابسته  دیگر را دارند، فرزندان خیلی از آن ها در خار
ج ]البتــه تحصیل با پول  که آن ها هم بــه دلیل تحصیل در خار کمیت انــد  بخشــی از نخبــگان در حا
که برخــی از آن ها دارند پیوندهــا و عالقه های  مــردم، بــا بــورس دولتــی[ و به دلیل رفــت و آمدهایی 

کردند.  ج از ایران پیدا  خانوادگی و اجتماعی با خار
که دولت در این وســط متهم شــده و قانون هم قانون تجارت  مجموع این شــرایط این طور شــده 
که نیم نگاهــی به غرب دارد: یک پــای او اینجا و  جهانــی شــده، بازپــرس هم این الیت جدید شــده 
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کمی هم فشــار بیاورند، می بینید  گر  پای دیگرش آنجاســت، شــش ماه اینجاســت شــش ماه آنجا. ا
که از آن به عنوان قصر یاد می شــود خریده و در  کانادا رفت. بعد می بینید خانه ای  کرد و به  که فرار 

آنجا تجارت می کند. 
نارسایی در مدیریت متوجه دولت یا بخش خصوصی نیست. مدیریت علمی هر جا استفاده شود 
کــه انگلســتان 20 میلیون نفری  کارآمد اســت  جــواب می دهــد. مدیریــت دولتــی در غرب آن چنان 
در زمــان ملکــۀ ویکتوریا می تواند هندوســتان 200 میلیون نفری را بخــورد و از هضم رابع خود عبور 
دهــد. اقتصــاد بخــش خصوصی ما هــم چون مدیریت علمی نــدارد هنوز در حال و هــوای دهه ها و 

که عده ای به دلیل اینکه علم  کار می کند. اینجا مشــکلی به وجود آمده  گذشــته  شــاید ســده های 
گناه را متوجه عواملی نظیر فرهنگ و دولت می کنند. منظور  مدیریت را نمی دانند و نمی شناســند 
که یک شرکت سهامی  کاماًل صحیح است، منظور شما از مالکیت عمومی روشن است. وقتی  شما 
که 80 میلیون نفر ســهامدار داشــته باشــد، بدون اجازۀ ســهامداران نمی شود  وجود داشــته باشــد 
کرد. خصوصی ســازی های ما بعــد از جنگ تا چه حد با روح قانون اساســی از  گــذار  ایــن شــرکت را وا

اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر اصل 43 است که می گوید ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای 
انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی باید در اقتصاد ایران به عنوان ضابطه مورد توجه قرار گیرد.
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یک طرف و با روح احکام اقتصادی اســالم از طرف دیگر تطابق دارد؟ آیا از هر دو طرف مورد ســؤال 
نیست؟ 

که باید زمینه ها و مبانی خدمت رسانی عمومی  کردند  که فرض  کشورهایی  دکتر سبحانی: از میان 
کشــورهای دیگر هــم همین وضع  را بــه وجــود بیاورنــد، انگلیــس را مثــال زدیــد. می دانیم در برخی 
هست: در فرانسه حزب سوسالیست وجود دارد، در سوئد شاید بیش از 30 سال آقای اوالف پالمه 
کمونیست فعال است. این ها حکایت از  بود و آنجا سوســیال دموکراســی برقرار بود، در ایتالیا حزب 

که دولتی رها شده نیست یا امور را رها نکرده است. این دارد 
در مــورد مــا، بخــش خصوصی به لحــاظ تاریخی بخش خصوصی مولد نیســت، مســلک آن بیشــتر 

کمتر دنبال تولید اســت.  ح شــد[ و  تاجرپیشــگی اســت ]که مطر
که مولد شود؛ ولی باالخره، به سبب  من نمی گویم قابلیت ندارد 
کــه از صفر  کمتــر دنبال این اســت  گذشــته، اآلن  کــه بــر او  آنچــه 
که  کمک شــود، بیشــتر دنبال این اســت  گر به او  بســازد؛ حتــی ا
کاربری هم  گر توانســت تغییــر  مقولــۀ ساخته شــده ای را بگیرد، ا

بدهد. 
که از بخش خصوصــی باید حمایت  مــا خیلی دنبال ایــن بودیم 
که در سیاســت های رهبری  کــرد تــا به وجود بیــاورد، یعنی آنچه 
که  موضوع بند الف بود. ما مدام به بند ج آن متوسل می شویم 
کنید.  که دیگران به وجود آوردند را به ما بدهید و تقســیم  آنچه 
ایــن همــان تأییــد روحیۀ تاجرمســلکی بخــش خصوصــی ایران 

کشور خیلی ُپررنگ  اســت. حضور این بخش در این دهه در مجامع قانون گذاری و سیاســت گذاری 
که در جهت دهی فعالیت های ایران به ســمت امور تجاری موفق  شــده و به خوبی نشــان می دهد 

کرده است.  عمل 
کــه چه در دهۀ 90 و و چه پنج-شــش ماه قبــل در مورد ارز می بینیــم را در اقتصاد  نبایــد تحوالتــی 
که باالتر می رود  خ ارز  کنیم. نر سیاســی از حضور فعاالنۀ بخش خصوصِی صادرات پیشــۀ ایران جدا 
که  که قبل از آنکه تولیدکننده باشــد صادرکننده است و می تواند دالرهایی را  به نفع بخشــی اســت 
کند. این روحیه وجود دارد. بر همین اســاس، مدام  به دســت آورده با قیمت باالتر به ریال تبدیل 
کشور را همراه خود  که بگویند دیگران نباشند تا ما باشیم و عدۀ فراوانی از مقامات  تالش می کنند 
که مثاًل در نهادهای مربوط به بخش خصوصی  کاری  که شما تبلور آن را در صبحانه های  کرده اند، 

ســوگــیــری اقــتــصــاد قــانــون 
از  حــــمــــایــــت  اســــــاســــــی 
توده های مردم است.



شمارۀ 51-52/ مرداد و شهریور 1397

48

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

که هر قدر به ســمت  )نمی خواهم اســم ببرم( برگزار می شــود مالحظه می کنید. این در حالی اســت 
گشایشــی در اقتصاد دیده نمی شــود. این چه  این بخش جهت گیری می شــود، از ناحیۀ این بخش 
که »دولت  گرفتــن امکانات از نظــام بانکی مــدام حمله می کننــد  کــه موقع  بخــش خصوصی اســت 
دســت مــا را نمی گیــرد و مالیات می بندد، تأمیــن اجتماعی دارد،« اما از آن طــرف، وقتی مثاًل امتیاز 
خ ســود را باز به نفع  گرفتند، سیاســت های باالی 25 درصدی نر تأســیس بانک یا تأســیس بیمه را 
کارکردهای تأمین اجتماعی و  خودشان اعمال می کنند؟ )البته ممکن است نظام اداری مربوط به 
گرفتن  مالیات واقعًا مانع هایی ایجاد  کند. من این را رد نمی کنم، ولی می خواهم بگویم آن ها موقع 

که می شود مدام از مضایق موجود صحبت می کنند.[ 
گرفــت نباید این  کــه امتیاز بانک هم  کار تولیدی اســت، بخش خصوصی  خ مانع  گــر بــاال بودن نــر ا

گرفتن امتیاز مدام مطالبه  کند. فقط در موقع  سیاست را دنبال 
کــه می گیرنــد، به نفع  و مظلوم نمایــی می کننــد؛ امــا امتیازهــا را 
که  اصالت ســود مفــرط سیاســت گذاری می کنند. بدیهی اســت 
این بخش خصوصی تمام تالشش این است که دیگران نباشند. 
کردن دولت  ج  ما پدیده ای در اقتصاد داریم با عنواِن از رده خار
کنیــد اقتصاد ایران  کــه بــه آن Crowding Out می گوینــد. فرض 
که یک مقدار خصوصی اســت و یک مقدار هم  مســاحتی باشــد 
کنار بکشــد، جا برای حضور بیشــتر  دولت اســت. هــر قدر دولت 

بخش خصوصی باز می شود. در اقتصاد از این دفاع می کنیم. 
اآلن در اقتصاد ایران 24 میلیون نفر شاغل هستند و این اقتصاد 
را می چرخانند. از این 24 میلیون نفر، 75 درصد شاغالن بخش 

خصوصی و 25 درصد در بخش عمومی )دولت و مؤسســات وابســته به دولت( هستند. این نسبت 
کاماًل خصوصی اســت. به رغم اینکــه دولت فعالیت هایی  را ببینیــد. ایــن اقتصاد به لحاظ اشــتغال 
دارد، بخــش خصوصــی هــم فعالیتــی دارد، بــاز هــم ظرفیت هــای رهــا شــدۀ بســیاری ]مثــل زمیــن 
گر امکانات و عزمش باشــد، هم  که ا کشــاورزی، آب رها شــده، معدن اســتخراج نشــده[ وجود دارد 
کند.  کند، هم بخش خصوصی می تواند از آن ها اســتفاده  دولت می تواند از آن ظرفیت ها اســتفاده 
که  که تمام ظرفیت این اقتصاد به وســیلۀ بخش دولتی و خصوصی ُپر شــده باشد  این طور نیســت 
کوچک شــدن بخش دولتــی توصیه می کنیم تا جــا برای بخش خصوصی باز شــود. جای  مــدام بــه 
کار برای آن  کــه امــکان  فــراغ و آزاد فراوانــی وجــود دارد. ایــن بخــش، نه تنهــا ســراغ بخش هــای آزاد 
که به آنجا بیایند محکوم می کند. جدا از وابستگی های  گروه دیگری را هم  وجود دارد نمی رود، هر 

فــهــمــیــدن  بــــد  در  ــرب  ــ ــ غ
ــران  ــ ای مــفــهــوم دولــــت در 
سود داشته است.
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که  ســازمانی، مثاًل قرارگاه خاتم االنبیا دارد در آن قســمت آزاد فعالیت می کند و هیچ جا ثابت نشده 
که ایــن ظرفیت رها  فعالیــت او مانــع فعالیــت بخش خصوصی اســت. همه باید خوشــحال باشــیم 

کمک می کند.  کند باالخره به این اقتصاد ملی  که بتواند ُپر  کسی  شده بتواند ُپر شود. هر 
که مدام می گوید  که یک بخش خصوصی هست  ولی شما اآلن در فضای اقتصادی ایران می بینید 
که من هســتم موّلدم چه قدر  که بگوید آنجایی  کارنامه ای هم ندارد  کس جز من نباشــد« و  »هیچ 
کار مولد  اســت. ایــن خیلی مهم اســت. ممکن اســت بگویــد »حضورم این قدر اســت،« اما چه قــدر 
می کنــد؟ البتــه صفــر نیســت، اما ســهمش خیلــی باال هــم نیســت. از میــان فعالیت هــای صنعت، 
کشــاورزی، و بازرگانــی، بخش بازرگانی آن قوی تر اســت. فضا به این صورت ســاخته شــد و  معــدن، 
که این خصوصی سازی  گرفت. حّس خود من این است  به هر حال قوانین خصوصی ســازی شــکل 
نه در راســتای روح قانون اساســی و نه در راســتای بســیاری از اصول صریح قانون اساســی نیســت. 
قانون اساســی این را نمی گفت، قانون اساســی به صراحت می گوید این بخش عمومی است. اینکه 

ما بگوییم 20 درصد از آن اینجا بماند و 80 درصد خصوصی شود با آن صراحت نمی خواند. 
که به این خصوصی ســازی ها ســاختار دادند  کســانی  اآلن هــم واقعــًا نظرم همین اســت. اآلن همۀ 
کردند می گویند یک بخش خصولتی درســت شــده، ســهم بخش  گذاشــتند و اجرا  و برای آن قانون 
که با توجه به  کنم  که باید می شــد نشده اســت. من می خواهم عرض  خصوصی به هیچ وجه آنچه 
گر بندهای  فرمایــش آخر شــما این با تصریح قانون اساســی هم به این صورت مطابقــت نمی کند. ا
که خیلــی فاصله می افتد. حتی رهبری هم در ابالغ سیاســت های اصل  اصــل 43 را در نظــر بگیریم 
کار را بکنیــد. اینکه چه قدر می شــود و چه قدر  کــه با لحــاظ مفاد اصل 43 ایــن  44 جملــه ای دارنــد 
نمی شــود بحث دیگری اســت، ولــی می خواهم بگویم ایشــان هم چنین توجهی داشــته اند: اصلی 
که می گوید زندگی مردم تأمین شود، شغل داشته باشند، انحصار ایجاد نشود. ما انحصار دولتی را 
که خیلی قابل دفاع نیســت نفس  که در اقتصاد آنچه  کردیم؛ در حالی  به انحصار خصوصی تبدیل 

انحصار است، چه فرقی می کند دولت یا غیر دولت باشد؟

ح شد،  که مطر گذشته از همۀ این بحث ها  فرهنگ اسالمی: در غرب قانون ضّد تراست وجود دارد. 
گرفتیم ممکن بود در شرایط دیگری جواب دیگری بدهد  که ما در اقتصاد در پیش  سیاست هایی 
که ما در آن قرار داریم. باالخره غرب از نزدیک دارد اوضاع ما را رصد می کند و سعی  تا این شرایطی 
کند. من حیث المجموع، به  که سیاســت های ما را -مخصوصًا در زمینۀ اقتصاد- خنثی  می کند 
که بیشترین منافع را برای  نظر شما اآلن ایران باید چه رویکردی را از نظر اقتصادی در پیش بگیرد 
که در طبقات باال  کسانی  مردم ایران ]مردم ایران منظور طبقات متوســط به پایین هســتند، چون 



شمارۀ 51-52/ مرداد و شهریور 1397

50

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

کردند و بحثشــان فرق می کند[ داشــته باشد و  هســتند منافع خاص خودشــان را برای خود تعریف 
بیشــترین تطابق را با اصول اســالم هم داشــته باشــد، و در عین حال عملی هم باشــد و تنها نظری 

نباشد.

کــردم و به آن باور هم دارم، یعنی فکــر می کنم باید به  که چندین بار ذکر  دکتــر ســبحانی: جملــه ای 
کــه در مقدمۀ قانون  کنیــم و برویم، همین جمله ای اســت  کلیدی جهت گیری  ســمت ایــن جملــۀ 
کــه مضمــون آن ایــن اســت: مــا قانــون اساســی را اجــرا می کنیم تــا زمینه های  اساســی وجــود دارد 
کند. ایــن حکایت یک خواســت و یک اراده بــود. خبرگان  اعتقــادی نهضــت اســالمی عینیت پیــدا 
که خالف  کشور را با روح این قانون )که فرض بر این است  قانون اساسی باید نهادهای مختلف این 

کــه »در اصول  اســالم نیســت( تطبیــق دهنــد. ]امــام هم فرمــود 
قانون اساســی چیزی خالف اســالم ندیدم.«[ اجــرای نهادهای 
قانون اساســی بــه نظر من بــه یکپارچگی و انســجام بخش های 
کمــک می کند. به نظر من، سیاســت گذاران باید  کشــور  مختلف 

کنند.  کنند و تبلیغ  کار  این را بپذیرند و روی آن 
در مــورد اینکه می فرمایید عملی هم باشــد، مثاًل می توانیم این 
که در اقتصاد هســت سه  کنیم در بازارهای مختلفی  طور اشــاره 
کار،  یــا چهــار بازار خیلــی معروف وجــود دارد )مثــاًل: بازار نیــروی 
کــه تمام  کاال، بــازار اوراق قــرض، بازار ســرمایه(  بــازار پــول، بــازار 
اقتصــاد را پوشــش می دهــد و مهم تعادل بین این بازارهاســت. 
ما در بازارهای مختلفمان عدم تعادل های وســیع داریم. نمونۀ 

کشورهای دنیا مسئلۀ حرام بودن ربا و جنگ خدا و  اصلی آن همین بازار پول است. در بسیاری از 
که همان رباست وجود دارد، منتها نیم درصد، 0/25  ح نیست و بهره  پیغمبران با رباخواران مطر
کــه در آن بازار  کنترل اســت. این درصدهای پاییــن حکایت از آن دارد  درصــد؛ یعنــی در واقــع قابل 
گر به بانک مرکزی  بخصــوص عــدم تعادل زیــادی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. در بازار پــول ما، ا
بگیرید دستوری می گویند 20 درصد، ولی در بازار تهران شاید 48 درصد بهرۀ پول هم وجود داشته 

باشد. 
کــه می گویــد »پول شــما را ســرمایه گذاری  پیامک هایــی بــرای مــن می آیــد )اآلن بیشــتر هــم شــده( 
که 12 تا شــش درصد می شــود 72 درصد در ســال. مــن باالی 100  می کنیــم، ماهی شــش درصد« 
کردم. یک چنین عدم تعادل هایی در بازار پــول وجود دارد. چون می خواهیم  درصــد هــم دریافت 

ــران  ــ بــخــش خــصــوصــی ای
َســری در شــرق دارد و دلی 
در غرب.
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کــه چنیــن مقوالتی وجــود دارد دیگــران بــرای تعمیق رکــود بیکار  کنیــم، تــا زمانــی  عملیاتــی بحــث 
کــه می خواهد وارد فعالیــت اقتصادی شــود بازدهی مهم اســت، هر قدر  کســی  نمی نشــینند. بــرای 
که  کید شــده باشــد. ما اآلن در دهۀ 90 شمسی با این نسلی  هم در اســالم بر رعایت حال دیگران تأ
که دنبال بازدهی هستند. دنبال بازدهی بودن به طور اصولی اشکالی  می شناسیم روبه رو هستیم 
نــدارد؛ امــا وقتــی بازدهی های این طــوری در بازار پول وجــود دارد، هیچ کس ســراغ تولید نمی رود. 
که اآلن دارند تولید می کنند انصافًا دارند مجاهده می کنند، چون ســختی های  کســانی  به نظر من 
کمتر اســت از آنچه به رباخواری می دهند.  خیلی زیادی می کشــند و بازدهی ســرمایۀ آن هم خیلی 

خ  خ بهــره خیلی پایین بود امــکان دخل و تصرف و امکان خروج از آن خیلی بیشــتر بود، تا نر گــر نــر ا
کنید.  که این شرایط را حفظ  که در این فضای رکود همه را تشویق می کند  باالیی 

که ربا  گــر حکومت دینی هم نداشــته باشــیم، الاقــل در این مورد خــاص  دســتورات اســالم، حتــی ا
کارگشاســت؛ می گوید به جای اقتصاد مبتنی بر قرض پول، اقتصاد مبتنی بر مشــارکت  حرام اســت 
کم، ضرر  کم ســود بردید  کنید:  کنید و هر قدر در عمل ســود بردید همان را تقســیم  طرفین درســت 

75 درصِد شاغالن در ایران در بخش خصوصی کار می کنند.
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کنیم، این  گر ما عقالنی عمل  کنید. ا کنید، زیاد هم بردید خودتان تقسیم  کردید ضررتان را تقسیم 
ک است. شما  می تواند ما را از مدار بســتۀ رباخواری نجات دهد. شــرایط موجود اآلن بسیار خطرنا
واژۀ نقدیندگی را می شــنوید، می گویند نقدینگی باال رفته. بعضی ها فکر می کنند وقتی از نقدینگی 
صحبــت می کنیم یعنی دولت اســکناس و پول چــاپ می کند. این طور نیســت. نقدینگی عمدتًا در 
خ سود بانکی  که یک نفر یک میلیارد تومان دارد، نر حساب های بانکی رسوب می کند؛ به این معنا 
20 درصــد اســت، ســال آینــده یــک میلیارد او یــک میلیــارد و 200 میلیون می شــود. این دویســت 
که اضافه می شــود به ازای آن پول چاپ نمی شــود، در واقع عدد اســت و آنجا می نویســند  میلیون 
فالنــی یــک و 200 دارد. نگاه می کنید می بینید نقدینگــی باال رفته، اما عماًل هیچ اتفاقی در اقتصاد 
ج نکند  گر پولش را از حساب خار که صاحب این 200 میلیون جدید شــده ا کســی  نمی افتد؛ منتها 

ج بکند  گر خار ســال آینده 20 درصد روی یک و 200 او می آید؛ ا
کارت بکشد و ارز هشت هزار تومانی  قدرت خرید دارد، می تواند 
خ های باال یک  کند. نقدینگی با نر بخرد و تحوالت وسیع ایجاد 

سیل بنیان کن است. 
بنابرایــن، بــه نظــر من، نقطــۀ آغاز در شــرایط فعلی ایــن اقتصاد 
خ باالی ســود و بیان قبح آن از طریق قانون اساســی  رخنه در نر
که می گوید اســت.  کس  و از طریــق حدیــث و قرآن و مراجع و هر 
کنند، این  گاهانه حرام خــواری  کــه نمی خواهند آ باالخــره مردم 
سیســتم را به نحوی ما بار آوردیم. به مردم می گوییم: »چرا این 
که شورای نگهبان  گر اشــکال داشــت  را می گیرید؟« می گویند: »ا
کار هیچ  تأیید نمی کرد« یا: »مملکت اســالمی اســت، حتمًا این 

که به لحاظ اقتصادی  اشــکالی ندارد.« من می گویم حتی از لحاظ شــرعی بعضی ها قانع می شــوند 
که درآمد باید متناســب با  کرده اســت. به نظر من، تمام اهتمام را باید روی این بگذاریم  ما را قفل 
گر 17 درصد است 17 درصد ببر،  که سرمایه واقعًا در عمل حاصل می کند. در مسکن ا سودی باشد 
گر در چوب کاری هشــت درصد اســت باید هشــت درصد ببری. به این صورت، ما از باال آمدن  ولی ا
کردم قدری جلوگیری می کنیم، نقدینگی پشــت این سد  که عرض  این نقدینگی به وســیلۀ بهره ای 
گر این اتفاق  کمتر شــکننده شــود. ا که  کمتر می کنیم  خ رشــد آن را  کمتــر می کنیــم، الاقل نر کــم و  را 
بیفتد، پول به عرصۀ تولید می رود چون می خواهد سود واقعی به مردم بدهد. این به آن معناست 
کم می شود و ما در مدار تولید  که از مشکالت اجتماعی  که اشتغال ایجاد شود، این به آن معناست 

نیروی  بازار  ایران، میان  در 
کــاال،  ــار، بـــازار پــول، بـــازار  ک
بــازار  بـــازار اوراق  قــرضــه، و 
سرمایه عدم تعادل وسیع 
وجود دارد.
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گــر تولید راه افتاد، امکان صادرات فراهم می شــود، امکان رقابــت با خارجی فراهم  قــرار می گیریــم. ا
که می تواند باشد.  می شود، و هزار مسئلۀ دیگر 

گرفتن مازاد با شــرایط  که این اآلن عملیاتی تر اســت: اهتمــام عمومی برای تقبیِح  مــن فکــر می کنم 
گر  که ا کار تولید اتفاق افتد.  بــه نظرم می آید  که در آن  کاری  قــرض و تشــویق به درآمِد متناســب بــا 
کنیم، یک مقدار جهت ما را عوض می کند. عدم تعادل بازارهای  کار ســنگین  ظرف دو تا ســه ســال 
که تقاضا  کار وجــود دارد  کار پنج میلیون عرضه کننــدۀ نیروی  دیگــر تابــع این قضیه اســت. در بــازار 
که تابع  خ دســتمزد برای آن هایــی  که نر بــرای آن نیســت و ایــن عدم تعادل وســیع باعث می شــود 
کار را لحاظ  که قانون  کار نمی شــوند بســیار اســتثماری باشــد. شــما می دانید، بین آن هایی  قانون 
کار  که بیــش از 100 هزار تومــان در ماه نمی گیرد، ولی حاضر اســت  نمی کننــد لیسانســیه ای هســت 
گر تولید  گیرم نمی آید.« این مشکالت حل می شود، ا گر نروم، این 100 تومان هم  کند و می گوید: »ا

کنند. کار  که بروند  راه افتاد برای این پنج میلیون مقداری تقاضا ایجاد می شود 

فرهنــگ اســالمی: یعنــی در حقیقت شــما به ایجــاد عزم ملی بــرای ربا ُزدایــی اقتصاد ایــران دعوت 
می کنید.

گر رژیم سیاســی ما مذهبی نبود، اوضاع اقتصادی  کنید حتی ا دکتر ســبحانی: واقعًا باور دارم. باور 
کار می کند همین را می طلبید؛ چون اینجا رکــود عمیق همراه با ربای باالی 20  کــه فعــاًل اینجــا دارد 

درصد هست.

گرانقــدر خود را در  فرهنــگ اســالمی: خیلــی ممنون. متشــکریم از اینکه لطــف فرمودید وقت عزیز و 
اختیار ما قرار دادید.
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کرده به محاصرۀ اقتصادی  کرده و آمریکا اعالم  اخیراً تهدید اقتصادی آمریکا علیه ایران افزایش پیدا 
شــدید علیــه ایران دســت خواهد زد. به نظــر حضرت عالی، ایــن تهدید چگونــه می تواند به فرصت 

تبدیل شود؟ 

کننــد و از طــرف دیگر ملت هــم ارادۀ  کشــور بتواننــد درســت برنامه ریــزی  کــه مســئوالن  در صورتــی 
جدی برای خودکفایی داشــته باشــد، این تهدید می تواند به فرصت تبدیل شــود. به عبارت دیگر، 
گــر این اعتماد دو  کند. ا هماهنگــی خواســت و ارادۀ دولــت و ملت می توانــد آن را به فرصت تبدیل 
کرد. به نظــر می آید مســئوالن امور  طرفــه شکســت بخــورد، نمی تــوان از این تحریــم به خوبی عبــور 
گرفته انــد. اینک، با  مســائل و مشــکالت اقتصــادی و اشــتغال و مســکن و تــورم را اندکی دیر جــدی 

کرد. جدیت آنان و هماهنگی مردم، می توان آن را به فرصت تبدیل 

ایران با مشــکل دامپینگ از یک ســو و مشکل تحریم بانکی از سوی دیگر روبه روست. حاصل جمع 
کاالهــای خارجــی در بازارهــای داخلــی و تضعیــف تولیــد داخلــی و افزایش  ایــن دو انباشــته شــدن 

کنیم؟  بیکاری است. چگونه می توانیم این بحران را مدیریت 

کاال به قیمــت ارزان تر از  کــه دامپینگ در واقع صــدور  می دانیــد 
کشورها  کشــور خارجی است. در شرایط خاص،  عرضۀ داخل به 
ممکــن اســت بــه دامپینــگ دســت بزنند تــا فــروش محصوالت 
کشور مقصد را از  کشور مقصد افزایش داده و تقاضای  خود را در 
گاهی  کنند. البته  کشور به سمت خود جذب  تولیدکنندگان آن 
کار  کشــور هم بنگاه های تولیدی و اقتصادی این  در داخل یک 
گیرد و بر این  را می کننــد تــا تبلیغات الزم برای برند آنان صــورت 
کاال را نخرد،  کســی  گر  اســاس بتوانند بیشــتر سود بکنند. حال ا

تهدیدات اقتصادی می توانند به فرصت تبدیل شــوند
گفت وگو با دکتر حســن مبینی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشــگاه پیام نور مرکز ســاری 

ــن مـــبـــیـــنـــی:  ــ ــس ــ ــر ح ــ ــتـ ــ دکـ
ــوالن مــــســــائــــل و  ــ ــئـ ــ ــسـ ــ مـ
ــادی را  ــصـ ــتـ مــشــکــالت اقـ
اندکی دیر جدی گرفته اند.
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که البته لزومًا به مفهوم افزایش بیکاری نیست؛ مگر آنکه شما نتوانید در  ضرردهی بیشــتر می شــود 
که شما قیمت داخلی را از طریق افزایش بهره وری  داخل به فروش برسانید . یک راه چاره آن است 
کاالی مشــابه خارجی وارد نشــود و  که  کاال رو بیاورند. راه الزم دیگر آن اســت  کنید و مردم به آن  کم 
کاالی داخلی در پیــش بگیرند. در این صورت، این تعارض برچیده  مــردم رفتار حمایتی نســبت به 

خواهد شد.

ح هایی برای شیرین سازی آب دریا در جنوب و  کشور ما بحران آب است . طر یکی از مسائل جدی 
کجا رسیده است؟ ح ها به  کشور وجود داشته است . این طر انتقال آن به مرکز 

آنکــه همــه چیــز  از  پیــش  اســت.  ایــران جــدی  در  بحــران آب 
گــر  خــراب شــود، دولــت بایــد آن را همیــن اآلن جــدی بگیــرد. ا
مســائل اقتصــادی را از ابتــدا جدی می گرفتند، بــه این روز دچار 
نمی شــدیم. آب نیــز همین مســئله را دارد: از شیرین ســازی آب 
ح های الزم دیگر بــرای حفظ آبریزهــا و جمع آوری  جنــوب تــا طر

درست آب.

ایــران در سیاســت خارجــی در مقابــل غــرب ایســتاده و مخالــف 
کــه  حالــی  در  اســت،  اســالمی  کشــورهای  بــر  غــرب  اســتیالی 
ایــران  در  ســرمایه گذاری  بــه  را  غربــی  چندملیتــی  شــرکت های 
دعــوت می کنــد. آیــا ایــن دو خط مشــی سیاســی و اقتصــادی با 

یکدیگر قابل جمع هستند؟

بــه نظــر می آیــد ما هنوز از نظر تئوریک مســائل حل نشــده ای داریم: اقتصاد و ملیــت از یک طرف و 
کســب علوم جدید از یک طرف و تحقیر روشــنفکری  اندیشــیدن برای جهان اســالم از طرف دیگر، 
از طرف دیگر. اســتفاده از شــرکت های چندملیتی و دیپلماسی تنش زا یک شکل هندسی ناموزون 
که ما در این حوزه ها به طور  کرده است. به نظر بنده، یک دلیل این است  در برنامه ریزی ما ایجاد 
کرسی های نظریه پردازی در  جدی وارد بحث های تئوریک نشدیم. به عبارتی، یکی از موارد ضعف 

همین جاست.

مقابل  در  نمی تواند  اروپـــا 
آمریکا بایستد.
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جمع بندی شما از فرایند برجام چیست؟ اروپا شریک آمریکاست یا رفیق ایران یا هر دو؟ 

اروپــا نمی توانــد مقابــل آمریــکا بایســتد، ولــی دوســت دارد از ایــران هــم بهره منــد باشــد. در نهایت 
نمی تواند رفیق خوبی برای ایران باشد، ولی ایران هم نباید آنان را از دست بدهد.

شما چه پیامی برای خوانندگان این نشریه دارید؟ 
ایــن نشــریۀ وزیــن را بــا نقدهــا و مطالب خــود بهره مند ســازند . در پایان از آن نشــریۀ وزین ســپاس 

می گزارم و آرزوی توفیقات بیشتر رااز خدای بزرگ دارم.
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نشست بررسی اقتصاد اسالمی 
کاالی ایرانی کیفیت  و 

پیله فــروش،  میثــم  بهشــتی پور،  حســن  اشــعری،  کبــر  علی ا آل اســحاق،  یحیــی  حضــور:  بــا 
محمدحســن زورق، حســن ســبحانی، علی اصغــر فهیمی فــر، علی اصغــر قائمی نیــا، احمــد 

کاظم زاده، ابراهیم متقی
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که در اختیار بنده قرار دادید تشــکر می کنم. ســعی  قائمی نیــا: بســم اهلل الرحمــن الرحیم. از فرصتی 
کنــم: یک ربــع اول را به اصول و  که در اختیار بنده اســت را به دو قســمت تقســیم  می کنــم فرصتــی 
کلیت آن را برســانم، در یک ربع دوم ســعی می کنم  مبانی اقتصاد اســالمی اختصاص دهم و بتوانم 

کنم.  که اآلن در اقتصاد اسالمی به لحاظ فکری و تئوریک وجود دارد را تبیین  خطوط فکری 
که قرائتی  من می خواهم از منظر شهید صدر به اقتصاد اسالمی ورود داشته باشم و تصریح می کنم 
که شهید صدر از اقتصاد اسالمی دارد از نظر بنده قرائت درستی است و بر همین مبنا می تواند برای 
که  گرفته شــود. این مبنا، مبنای خیلی ســاده ای اســت. اولین پرسشــی  کار  توســعۀ این دانش به 
در اقتصاد اســالمی داریم تمایز بین اقتصاد اســالمی و اقتصاد سکوالر یا اقتصاد های دیگر است. در 
کســی ادعای اقتصاد اســالمی می کند، پرســش  ح می کنیم یا  واقع، وقتی ما اقتصاد اســالمی را مطر

که: اقتصاد اســالمی چه نوع ترکیبی اســت؟ آیا  اصلی این اســت 
اساســًا اقتصاد اســالمی ترکیب منطقًا درســتی است؟ آن چیزی 
که مبتکر و مبدع این نظریه و این دیدگاه -یعنی شهید صدر- 
که اساســًا اقتصاد و اسالم در عرض  به آن قائل اســت این اســت 
که ما بخواهیم این ســؤال را بپرســیم. شاید اساسًا  هم نیســتند 
این ســؤال درست نباشد. اقتصاد و اسالم در طول هم هستند. 
کــه مــا می خواهیــم در واقــع یک  کیــد از آن جهــت اســت  ایــن تأ
که در اســالم وجود دارد داشته  بیان علمی از مباحث اقتصادی 

باشیم. 
کنم برگرفته از مقاالتی اســت  کــه می خواهم عرض  ایــن عباراتی 
که اواخر عمر شــهید صدر در رســالتنا چاپ شــد. در واقع ایشان 

که یکی-دو تا هم به خاطر فضای آن موقع با نام مســتعار بود. در مقالۀ  کردند  شــش مقاله چاپ 
ح می کنند.. مشــابه این بحــث را متفکران  آخرشــان، بحــث رســالت ما، یــک مبنای فکــری را مطــر
دیگــر هم دارند؛ مثاًل، وقتی از شــهید مطهری دربارۀ آزادی پرســیده می شــود یــا می خواهند آزادی 
کننــد، اتفاقًا می گویند: »ما هم طرف دار آزادی هســتیم، امــا آزادی فاعل و نه آزادی فعل!«  را بیــان 
اتفاقــًا اقتصــاد اســالمی بــه دنبال لذت باالتری اســت، در واقع به دنبال توجه به انســان اســت، اما 
که  کنیم، باید بگوییم  ح  گر ما بخواهیم از منظر شــهید صدر اقتصاد اســالمی را مطــر چــه توجهی؟ ا
که با مبانی اســالمی تعارض نداشــته باشــند. این به  اقتصاد اســالمی به دنبال تئوری هایی اســت 
کنــار بگذاریم. نقطــۀ افتراق ما با  که مبنای غربی داشــته باشــد را  کــه ما هر چیزی  آن معنــا نیســت 
کردن« در  کــه رویکــرد تأسیســی دارند و می گوینــد »اقتصاد اســالمی یعنی از صفر شــروع  کســانی  آن 

شهید  قــرائــت  قائمی نیا: 
اسالمی  اقــتــصــاد  از  صــدر 
قرائت درستی است.
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گر تئــوری مبنای غربی هــم دارد اما  اینجاســت. اقتصــاد اســالمی از منظر شــهید صدر یعنــی حتی ا
ح  تعارضــی بــا مبانی مــا ندارد قابل پذیرش اســت؛ مثــاًل، وقتی ریــکاردو تئوری مزیت نســبی را مطر
می کنــد، توجــه بــه منافــع اســتعمار گرایانه انگلیــس دارد و بــه دنبــال اســتعمار و ســلطۀ بریتانیــا بــر 
دنیاســت؛ امــا چه اشــکالی دارد بگوییم مزیت نســبی از اهــداف ریکاردو قابل تجزیه اســت و ما این 
که آن اهداف غربی را از تئوری جدا  بحث را در خدمت اقتصاد اسالمی بگیریم؟ هیچ اشکالی ندارد 
کلیدی است  کنیم. اتفاقًا این نقطۀ  کنیم و حتی المقدور و در صورت امکان از این تئوری استفاده 

که رویکرد های حوزوی در سال های اخیر با این رویکرد مخالف هستند. 

کارکرد  در بحــث بانکــداری هم ما همین نکتــه را می بینیم. در بحث بانکداری هم ایشــان مفهوم و 
کرده اند. ]البته بانکداری  کرده و به یک بانک اســالمی تبدیــل  گرفته انــد، مبانی آن را جدا  بانــک را 
گر بخواهم در یک  شهید صدر به معنی قانون بانکداری بدون ربای سال 1362 نیست.[ در واقع، ا
که مبانی غربی دارند اما با مبانی اسالم ناسازگار نیستند  جمله بگویم، تئوری های غربی در اقتصاد 
گر ما این مبنا را بپذیریم -که اتفاقًا شــهید  از منظر شــهید صدر می توانند قابل اســتفاده باشــند. ا

گر یک تئوری مبانی غربی داشــته باشد ولی با مبانی اسالمی تعارضی  از نظر شــهید ســید محمدباقر صدر، ا
نداشته باشد قابل پذیرش است.
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که در اســالم وجود داشــته اشاره می کند- خیلی از احکام اقتصادی اسالم  صدر به احکام امضایی 
که پیامبْر اســالم را بیاورند مضاربه وجود داشته اســت،  احــکام امضایــی هســتند؛ مثاًل، قبــل از این 
خود پیامبر هم قبل از بعثت با حضرت خدیجه عقد مضاربه انجام می دادند. شــهید صدر ما را به 
که آن موقع مضاربه وجود داشته و مبانی آن هم سکوالر  که همان طور  همان نگاه متوجه می سازد 
کرده اســت، بــه همان قیاس، ما هم می توانیــم مبانی اقتصاد  بوده ولی اســالم از این ابزار اســتفاده 
که  که بعضی از تئوری های غربی برای ما قابل استفاده باشند، به شرطی  اسالمی را طوری ببینیم 
گر این مبنا را برای اقتصاد اسالمی در نظر بگیریم  با اسالم ناسازگار نباشند قابل استفاده هستند. ا
که در اقتصاد اســالمی  و بــه ایــن نــگاه اصالــت بدهیم، بســیاری از دوگانگی ها حل می شــود. بحثی 
که مباحث فقهی را ندانید و به رویکرد های فقهی  که می گویند شــما تا زمانی  وجود دارد این اســت 

مسلط نباشید نمی توانید وارد بحث اقتصاد اسالمی شوید؛ ولی 
کار دانشمند  کار دانشمند اقتصاد اسالمی بررسی فقهی نیست، 
که از منظر اسالم قابل  اقتصاد اسالمی بررسی تئوری هایی است 

استفاده است.
ح اصول باشــد، اصول اقتصاد اســالمی  گــر عنوان بحــث طر امــا ا
گفتــن آن ها مــالل آور و تکرار  که شــاید  اصول مشــخصی هســتند 
که ایجابی است، مثل  مکررات باشــد. یک ســری اصول هســت 
بحث عدالت و مســاوات؛ یک ســری اصول دیگر هم هست مثل 
کنم،  گر من بخواهم در ادبیات شهید صدر عرض  نهی از ربا. باز ا
کنم. شهید صدر معتقد است  ح  بحث منطقة الفراغ را باید مطر
کند باید  کار  کــه می خواهــد در حوزۀ اقتصــاد اســالمی  کســی  که 

کند  گرفتن آن ها یــک منطقه ای ایجاد  اصــول ســلبی و ایجابی اقتصاد اســالمی را بداند و بــا در نظر 
کــه در آن منطقــه آزادی عمــل دارد؛ بــه طــور مثــال، اصل نهــی از اســراف را بپذیرم،اصل نهــی از ربا 
کــه پذیرفتم می توانــم وارد صحنۀ  را بپذیــرم، اصــل برابــری و اصــل عدالت را بپذیــرم. این اصول را 
نظریه پــردازی بشــوم. ایــن تلقــی با تلقی منطقًا درســت و منطقًا قابــل قبول از علم دینی ســازگاری 
کار یک دانشــمند  کاًل علــوم دینی محصول  کــه اقتصاد اســالمی و  دارد. بــه چــه معنــا؟ بــه این معنا 
گر به یافتۀ دانشــمند اقتصاد اســالمی و یافتۀ مشــابه  که ا کار را می کند. این نیســت  که این  اســت 
که با هم مساوی نیســتند بگوییم این ها اشتباه می کنند. چرا؟ چون  یک دانشــمند دیگر رســیدیم 
ایــن نظریه پــردازی دارد در آن منطقــة الفراغ اتفــاق می افتد. آن منطقة الفراغ به دانشــمند اقتصاد 

به  صــدر  شهید  بانکداری 
ــکــداری  ــان مــعــنــی قـــانـــون ب
ــال 1362  ــای سـ ــ رب ــدون  ــ ب
نیست.
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که  کند، دقیقًا اتفاقی  که در این حوزه با ابزار های علمی نظریه پردازی  اسالمی آزادی عمل می دهد 
مثاًل در فضای سیاسی می افتد. 

کّل فضا هــای علمی و تخصصی نتایج و تئوری های مختلف وجود داشته اســت؛ اما به  در واقــع، در 
که یکی درســت اســت و یکی اشــتباه اســت، چون مســیر ها مختلف است و آزادی  این معنا نیســت 
کنند، به همان نســبت می تواند نتایج متغیر باشــد.  عمــل وجــود دارد. مفروضــات می توانند تغییر 

که این آزادی عمل برای دانشمند اقتصاد اسالمی وجود دارد.  ما از منظر شهید صدر می بینیم 
مــن نســبت به وضعیــت فعلی اقتصاد اســالمی یک نقــد دارم. متأســفانه اصطالح اقتصاد اســالمی 
کســی دارد به زعم  مثــل اصطــالح اقتصــاد مقاومتی به یک اصطالح تکراری تبدیل شده اســت و هر 
کار می کند. اقتصاد مقاومتی را مثال بزنم. اآلن یک تئوریســین خیلی لیبرال  خودش در این حوزه 

در اقتصــاد تئــوری خود را به اقتصاد مقاومتی منتســب می کند، 
کار می کند از اقتصاد  که در حوزۀ اقتصاد مقاومتی  کســی هم  آن 
مقاومتی ســخن می گوید. اقتصاد اسالمی هم همین وضعیت را 
که خیلی از تئوری ها  تحت عنوان  دارد، یعنی ما شــاهد هســتیم 
اقتصــاد اســالمی ارائه می شــود. چرا؟ چــون بــرای آن ضابطه در 
گر ما  گرفته نمی شــود، حدود و ثغور را مشــخص نکرده ایم. ا نظر 
رویکرد ها و نگرش ها را در اقتصاد اسالمی تفکیک و دسته بندی 
کنیــم، رویکرد هــا و یــک طیــف از نگرش هــا را خواهیــم داشــت. 
کار در اقتصاد اســالمی  که می خواهد وارد تئوری پردازی و  کســی 
شــود، یا باید اقتصاد متعارف و دستگاه تحلیلی آن را قبول یا رد 
لت های خاص خودش را دارد.  کند. این ها هرکدام الزامات و دال

بنابرایــن، اقتصــاد دان اســالمی و جریــان اقتصاد اســالمی می تواند یــک طیف وســیع از نگرش ها را 
گذاشته ام. حّد ایجابی یعنی قبول شرایطی و  که من اسم آن را حّد ایجابی و حّد سلبی  شامل شود 
حّد سلبی یعنی رد شرایط دیگری! از منظر رویکرد ها هم ]که اتفاقًا این قسمت بیشتر اهمیت دارد[ 
می تواند رویکرد انتزاعی یا رویکرد انضمامی به مقوالت وجود داشــته باشد. رویکرد انتزاعی داشتن 
که ما مســئله را از ســاحت علم بگیریم، مســئلۀ ما از علم برخیزد و از جامعۀ علمی  به این معناســت 
گر بخواهم  بیــرون بیایــد. رویکرد انضمامی یعنی اینکه مســئلۀ ما از جامعه و اجتمــاع بیرون بیاید. ا
که: فلسفۀ اقتصاد اسالمی  کنم، می توانیم به این سؤال پاسخ دهیم  یک مثال خیلی ساده عرض 
چیســت؟ این یک نوع ســؤال و پرســش اســت. یک پرســش هم از منظر اقتصاد اسالمی این است 
کــه اآلن دغدغۀ روز مردم اســت از منظر اقتصاد اســالمی چه طور قابل حل اســت.  خ ارز  کــه مثــاًل نــر

اقتصادی  از احکام  خیلی 
اســــالم احـــکـــام امــضــایــی 
ــا  آن هـ از  یــکــی  و  هــســتــنــد 
مضاربه است.
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ایــن دو رویکــرد اســت. متأســفانه اآلن رویکــرد انتزاعــی غالب شده اســت؛ یعنی اقتصاد اســالمی به 
مباحث انتزاعی متمایل شده است و مسائلش را از حوزۀ علم می گیرد، از ساحت جامعه و اجتماع 
کنیم،  کنیم، یعنی به دو بردار متقاطع تبدیل  گر ما این دو طیف را به یک قالب تبدیل  نمی گیرد. ا
منطقًا با چهار جریان مواجه می شویم و چهار نوع ورود به اقتصاد اسالمی می توانیم داشته باشیم: 
کرده اما ســؤالش را از حوزۀ علــم می گیرد،  کــه تأســیس مقدس را قبــول  1( جریــان ایجابــی انتزاعــی 
کــرده ولی ســؤالش را از ســاحت جامعه  کــه تأســیس مقــدس را قبول  2( جریــان ایجابــی انضمامــی 
که ســؤالش را از ساحت علم می گیرد، 4( جریان سلبی انضمامی  می گیرد، 3( جریان ســلبی انتزاعی 

که سؤالش را از جامعه می گیرد.
گر ما به دنبال  که جریان ســلبی انضمامی جریان اصیل اســت، یعنی اینکــه ا ادعــای من این اســت 

اقتصاد اســالمی اصیل هســتیم، 1( اقتصاد اسالمی نمی تواند از 
دل قبول یک دستگاه اقتصادی در بیاید، 2( سؤال و مسئلۀ آن 

باید مسئلۀ جامعه باشد.
کار انتزاعــی  کار شــهید صــدر یــک  کــه   ایــن بــه آن معنــا نیســت 
بوده است. بنده معتقدم شهید صدر در جامعۀ خودش به یک 
ســؤال انضمامی پاســخ داده است. شــهید صدر زمانی اقتصادنا 
کــه دعــوای بین مکاتــب در جامعه هم وجود داشــت:  را نوشــت 
سوسیالیســت ها می گفتنــد: »مــا حــق و اصل هســتیم،« جریان 
ســرمایه داری هــم می گفت: »ما حق و اصل هســتیم.« در واقع، 
بلــوک شــرق و بلــوک غــرب! آنجــا اقتصادنــا پاســخی بــه مســئلۀ 
اجتماعــی و هم به مســئله علمی بــود، ولی در درجۀ اول پاســخ 

بــه مســئلۀ اجتماعــی بود. اساســًا اقتصادنا از مقایســۀ مکاتب شــروع می شــود؛ اول می گوید عقاید 
مارکسیســت ها چیســت و آن را نقد می کند، بعد می گوید ســرمایه داری چیست و آن را نقد می کند. 

که این سؤال همیشه سؤال اجتماع است.  کرده ایم  ما به غلط فرض 
که بعد از شــهید صدر در اقتصاد اســالمی پیشــرفت داشــته ایم یا نــه، ما بعد از  دربــارۀ ایــن پرســش 
که آن موقع دیگر سؤال  شــهید صدر باز هم این ســؤال زمان شــهید صدر را پرســیده ایم، در صورتی 
ما نبود. سؤال ما بعِد جامعه سازی و نظام سازی اقتصاد اسالمی شد، بانکداری شد، بورس و بیمه 
کار می کنند در  که در جمهوری اســالمی دارند  کســانی  شــد؛ ولی در واقع همچنان طیف غالب ما و 
کمکی هم به مشکالت  که متأسفانه شاید  شرایط آن موقع مانده اند، در سؤاالت تئوریک مانده اند 

و مسائل اقتصادی در جامعه نکند.

ــاد  ــص ــت کـــــار دانـــشـــمـــنـــد اق
اســــــــــالمــــــــــی بـــــــررســـــــی 
کــه از  ــت  ــئــوری هــایــی اسـ ت
منظر اسالم قابل استفاده 
است.
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بحث اقتصاد مقاومتی هم برخاســته از یک جریان ســلبی انضمامی است، یعنی متکی به تئوری ها 
و مبانــی اســالمی و ناظر به مســائل اجتماعی اســت. اقتصــاد مقاومتی در ذات خــودش می تواند از 

گرفته باشد. اقتصاد اسالمی نشأت 

که آقای دکتر  ســبحانی: آیا اســالم مدلــی برای ادارۀ این امور اقتصــادی دارد یا ندارد؟ نــوع مطالبی 
که انتظار هســت نیســت؛  کار به این ســادگی هم  که این  قائمی نیا فرمودند حقیقتًا نشــان می دهد 
مثاًل، در جســت وجوی روش برای بررســی اقتصاد اســالمی هنوز مســئله داریم، معیاری هم نداریم 

کدام صحیح است، شاید هم هیچ کدام غلط نباشد. من می خواهم از این  کدام غلط و  که بگوییم 
کنیم. قبل از شهید صدر، در شبه قارۀ هند،  کنم برای اینکه بحث دیگری را شروع  فرصت استفاده 
که آن ها دربارۀ عدالت در اسالم  کســانی در مورد اقتصاد اســالم مطلب نوشتند. ادبیاتی وجود دارد 
که رصد می کند، بیشتر در پاسخ به اینکه اسالم  و زکات مطلب نوشته اند. شهید صدر هم، تا جایی 
هم اقتصاد دارد مطلب نوشته اســت؛ شــاید مقدمتًا نمی خواســته اقتصاد اســالمی بنویســد، چون 

عدالت، مساوات، و مواسات از اصول اقتصاد اسالمی است.
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کتابش رّد مارکسیست هاست، در مورد سرمایه داری پنج الی شش صفحه بیشتر  بخش عمده ای از 
کتابش مطلب نیست.  در 

که در این زمینه فعالیت می کنند  گروه هستند  که انسان بررسی می کند، چهار  بعد از انقالب را هم 
که لزومًا خیلی  گروه اسالم شناسانی هستند  و مجموعًا به چهار دســتۀ بزرگ تقســیم می شوند: یک 

کارشان رویکرد فقهی است.  گفت  کرده اند و می توان  اقتصاد نخوانده اند، بررسی فقهی 
کتاب ها هم شــاید خیلی مهم نیســت،  کتاب نوشــته اند و عناوین  که  کســانی هســتند  دســتۀ دوم 
که به نظر می آید به اقتصاد می خورد  که باز می کنی می بینی به هرچه  کتاب را  ولی فهرست مطالب 
کتاب وجــود دارد. در حقیقت، ما با مجموعه ای از اقتصاد دانان  پرداخته انــد. در ایــن زمینه خیلی 
که از غرب  که اقتصاد اســالمی را در دســتگاه تحلیلی  عالقه مند به اقتصاد اســالمی مواجه هســتیم 

گفــت رویکــرد  کرده انــد، مثــاًل می شــود  وارد شده اســت بررســی 
نئوکالسیکی داشته اند. 

که تعدادشــان خیلی  بعــد با یک دســتۀ ســوم مواجه می شــویم 
ج خوان بودند، روحانیانی  زیاد اند. این ها در دهۀ 60 درس خار
ج می خواندنــد، بعــد بــر حســب وظیفــه و  کــه درس خــار بودنــد 
غ التحصیل  تکلیف و عالقه اقتصاد خوانده اند و در دورۀ دکترا فار
کــه تغییراتــی در مفروضــات علم  کردند  شــده اند. این هــا تــالش 
اقتصــاد بدهنــد، تغییراتــی در مفروضات تئوری هــای اقتصادی 
گــر در اقتصاد متعارف می گویند انســان  متعــارف بدهنــد؛ مثاًل، ا
فقــط بــه فکــر خــودش اســت، این هــا می گفتنــد: »نــه، انســان 
را  فــرض  نباشــد.«  فکــر خــودش  بــه  فقــط  مســلمان می توانــد 

که ما  کتاب نوشــتند؛  تغییــر دادنــد، ولی در همان دســتگاه تحلیلی اقتصاد متعارف بســیار مقاله و 
می گوییم این ها رویکرد تلفیقی دارند، تلفیقی از اقتصاد متعارف با مفروضاتی از اسالم دارند. شاید 
که می گویم یعنی تعدادشان بیشتر از همه است. به همان نسبت،  اآلن این ها غالب باشند. غالب 
گفــت. مثاًل دســتگاه تحلیلــی اقتصاد متعــارف بر مبنــای فرد گرایی  می تــوان در موردشــان مطالبــی 
که ایــن فرض ها فرد گرایی را نقض  کنند  گزیرند از فرض هایی صحبت  طراحــی شده اســت. این ها نا
می کند، ولی بحثشــان را با همان دســتگاه تحلیلی اصلی دنبال می کنند. دستگاه تحلیلی متعارف 
گزیرند بگویند آدم ها در اقتصاد آن گونه  می گوید آدم ها در اقتصاد این گونه هســتند؛ این دوستان نا
کرده اند، چون در تعریف خود انسان افزون طلب را به یک انسان  باید باشند، چون فرض را عوض 
کرده انــد. بعــد می گوینــد: »کو؟ پیدایــش بکنــم.« می گوید: »هر جا یک انســان  نوع دوســت تبدیــل 

دانشمند  به  الفراغ  منطقة 
ــازه  ــاد اســـالمـــی اجــ ــص ــت اق
که در این عرصه  می دهد 
نظریه پردازی کند.
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نوع دوســت بــود می توانــد از مصرف خودش بزند و بــه دیگران بدهد و مطلوبیــت را باال ببرد.« یک 
مقدار از نظر مُتد از یک دستگاه تحلیلی هستی  شناسانه استفاده و یک اهداف بایدی را به عنوان 

ح می کنند. هنجار مطر
گروه چهارمی هم هستند اصواًل می گویند اقتصاد یک سیستم است و باید سیستمی بررسی شود، 

کاری ندارند. این ها هم خیلی مطلب نوشته اند.  کالن  خیلی به ُخرد یا 
کــه با اینکه ما  از اینکه اقتصاد اســالمی در غربت به ســر می بــرد زیاد ناراضی  کنــم  می خواهــم عــرض 
گروه را می شود  هســتیم، ولی بعد از انقالب هم تالش های زیادی شده اســت. اآلن دقیقًا این چهار 

که می شود مثاًل ایجابی انتزاعی  کرد. اینکه آقای دکتر قائمی نیا به عنوان روش فرمودند  شناسایی 
کرد یا انتزاعی ســلبی و ســلبی انضمامــی باز خودش یک روش دیگر  کار  کــرد یا ایجابی انضمامی  کار 

است. اقداماتی شده، ولی خیلی ساده نیست. 
که دوســتان در اقتصاد اســالمی با آن  که یک مشــکل اساســی  عرضم را به این صورت تمام می کنم 
که  که  بــا یک اقتصاِد دارای اصــول متقن با فهم ریاضی مواجه هســتند  مواجــه هســتند این اســت 

پیله فروش: صحبت کردن در ابعاد فرهنگی ترویج کاالهای ایرانی موضوع سهل و ممتنعی است.
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گر 150 ســال قبل می خواســتیم به این مســائل بپردازیم، شاید  200 ســال یا بیشــتر ادبیات دارد. ا
ایــن قــدر مشــکل نداشــتیم. اآلن در هــر شــاخه از اقتصاد ادبیات وســیع وجــود دارد و افــراد هم در 
معرض آن هســتند و مقایســه می کنند، عیِن خود تجارت در شــرایط امروز! انگلیســی ها 200 ســال 
کردند. چون جغرافیای سیاســی آن موقع اصواًل عقب افتاده بود، رقیب برایشــان معنا  قبل شــروع 
کنیم،  گر بخواهیم امروز شروع  نداشته است؛ آن قدر ساخته تا چنین چیزی درست شده است. ما ا
کار آن ها در دورۀ توســعه نیافتگی خود اســت.  کار ما خیلی ســخت تر از  که  آن قدر رقبای قوی داریم 
کنند و مانع هم هست. به هر  که دوستان حرکت  این یک مشــکل اســت، شــرایط جدید نمی گذارد 

کنار آن، یک به اصطالح  که خوِد موضوع ســختی های خــودش را دارد. در  حــال، می خواهم بگویم 
کرده اســت. تربیت شــدگان در اقتصاد همان تربیت شدگان با این  کار را ســخت تر  که  گرفته  علم قرار 

علِم قوام یافته هستند و در مواردی هجوم می آورند و واقعًا به هم می ریزند. 
کــه متأســفانه خــوِد تجربیــات ناموفــق اســت و مانعــی بزرگ  البتــه یــک مانــع دوم هــم وجــود دارد 
که این  کند  بــرای تحقیــق و پژوهــش و تدریس اقتصاد اســالمی شده اســت. شــاید اول آدم تعجــب 

بعضــی از کاالهــای ایرانــی در بــازار در رقابت با کاالهای خارجی مشــکلی ندارند؛ مثل: فرش، برنج، پســته، 
زعفران، لبنیات، و سیمان.
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کــه ما از مفهــوم اقتصاد اســالمی صحبــت می کنیم،  دو بــا همدیگــر چــه جــور ســازگارند؛ ولــی هر جا 
گــر اقتصاد اســالمی این  مخاطــب ذهنــش متوجــه اقتصــاد تجزیــه شــدۀ فعلــی مــی رود و می گویــد ا
که این بحث، بحث نظری است،  اســت، مشکالتش بیشتر اســت. حاال شما هرچه توضیح بدهید 
کاویده شود، وضع موجود ربطی ممکن است به اسالم  گفته می شود، این طور باید  مبانی آن دارد 
کند. متأســفانه برای این مشکل  نداشــته باشــد، مخاطب شــاید نتواند خیلی بین این دو تفکیک 
کرد. یکی از موانع تحقیق در اقتصاد اسالمی همین تجربیات ناموفق است. در  کاری نمی شود  هم 
کرد، ولی انصافًا باید به سختی ها  که باید در این زمینه مطالبۀ مدل  کنم  هر حال، می خواهم عرض 

که در این مسئله هست توجه شود. و مشکالتی 

کردن دربارۀ ابعاد فرهنگی  پیله فروش: خیلی خوشــحالم از اینکه در خدمت شــما هستم. صحبت 
کاالی ایرانی هم ســاده به نظر می رســد هم ســهل و هم دشــوار اســت، یعنی موضوع سهل و  ترویج 
کرد.  که ببینم در چه ابعادی می توان صحبت  کردم  ممتنعی است. من دربارۀ این ماجرا خیلی فکر 

شبکۀ واردکننده هایی که اآلن در اقتصاد رانتی ما شکل گرفته به تولیدکنندۀ داخلی اجازۀ موفقیت نمی دهد.



شمارۀ 51-52/ مرداد و شهریور 1397

68

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

کاالی ایرانی یــک مفهوم  کــه  کنیم این اســت  کــه قبــل از شــروع بحــث باید بــه آن توجه  نکتــۀ اول 
گاهی ما توجه به آن را فراموش می کنیم. یعنی چه  که در تحلیل ها  همگن نیست و به نظر می رسد 
کاال هــای ایرانی در بازار نه تنها  کــه »کاالی ایرانــی یک مفهوم همگن نیســت«؟ یعنی اینکه برخی از 
کاال های ایرانــی در رقابت با  کاماًل بر بازار مســلط هســتند. برخی از  مشــکلی در رقابــت ندارنــد بلکه 
کشــاورزی  که می خواهــد در بازار محصوالت  کســی  محصــوالت خارجــی مشــکل دارنــد؛ مثاًل، برای 
کاالی ایرانی آن چنان نیاز به حمایت ندارد. برنج ایرانی، پستۀ ایرانی، یا زعفران ایرانی  برنج بخرد، 
کــه دارند. در بــازار صنایع  کیفیت مناســب و ســابقۀ تاریخی  کاالهــای مســلط در بازارنــد؛ بــه خاطر 
کاالی مســلط اســت، حداقل در بازار داخلی به عنوان یک برند شناخته  کاماًل  دســتی، فرش ایرانی 
شده و قابل اعتماد است. ما که می خواهیم محصول لبنی بخریم و به فروشگاه می رویم، نمی گوییم 

کل  »یک ماست خارجی بده« یا »پنیر خارجی به ما بده!« اصاًل 
گر در  جماعت ایرانی به ســراغ محصوالت ایرانی می روند. حتی ا
فروشگاه های اطراف محلۀ ما در غرب تهران ماسِت خارجی هم 
باشــد، می گویــی: »ماســت خارجــی نمی خواهم، ماســت ایرانی 
گــر مــا بخواهیــم به صــورت متــداول خانــه ای بســازیم،  بــده!« ا
کاشــی و سرامیک خارجی  گر  ســیمان خارجی نمی خریم؛ حتی ا
در بــازار باشــد -که هســت- مصرف کننــده بدون اینکه فشــار و 
گی های  کــراه و برنامه های خاصی باشــد، به خاطــر ویژ اجبــار و ا
کاشی و ســرامیک ایرانی اعالی  این محصول، خودش به ســراغ 
که باید به  کیفیت عالی می رود. این نکته ای است  درجه یک با 

کاالی ایرانی همگن نیست. که  کنیم  آن توجه 
کمی برای موفقیت در بازار  کاال های مشــابه خارجی شــانس  کاال های ایرانی در رقابت با  بعد اینکه 
ک، دارو، و خودرو- به حمایت و ترویج نیاز دارند. این یک ســؤال  کاال ها -مثل پوشــا دارند. این 
کاالی مسلط هستند و برخی از  کاال های ایرانی در بازار  که برخی از  که چه جور است  کلیدی است 
کاالی مذکور در بازار داخلی  که چرا  کاال های ایرانی این وضعیت را دارند. برای پاسخ به این سؤال 

کاال های ایرانی می توانند رویکرد های متنوعی داشته باشند.  موفق نیستند، 
که اآلن دچار این  کیفیت مناســبی ندارد  کاال به ســبب ضعف فناوری  مثاًل رویکرد فنی: بگویی آن 
گر تلفن همراه ایرانی باشد، به دالیل فنی، واقعًا نمی تواند با تلفن همراه  مشــکل شده اســت؛ مثاًل ا
کاالها آن داشــته باشــیم. ایــن برنامه  کنــد. بایــد برنامه ای بــرای حمایت از این نوع  کــره ای رقابــت 

می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. 

ارزش ها، نگرش ها، باورها، 
ــیــری هــا، و فــرضــیــات  ســوگ
رایج در رویکرد فرهنگی ما 
ایرانی  کاالهای  به  نسبت 
مؤثر هستند.
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ممکن است بگوییم رویکرد فنی فعاًل موضوع بحث ما نیست و رویکرد اقتصادی به مسئله داشته 
کاالی خارجی خودش  کشــور آن محصــول نمی تواند بــا  باشــیم و بگوییــم چرا در شــرایط اقتصادی 
کنیــم، بگوییم تولید آن  کلمه خالصه  گر بخواهیــم رویکرد اقتصــادی را در یک  کند. شــاید ا رقابــت 
گران تر از محصول مشابه خارجی تمام می شود. چرا؟ دالیل متعدد  کیفیت  محصول در ایران با آن 
که اآلن  کار، و دالیل مختلف  کســب و  دارد: شــبکۀ بانکی، ســاختار بانکی، ســاختار اداری، فضای 
ک در بازار  ک، ممکن اســت مــا بگوییــم عقب ماندگی پوشــا موضــوع بحــث نیســت. در مــورد پوشــا
که  داخلی نســبت به مشــابه های خارجی عمدتًا ممکن است به خاطر مسائل فنی نباشد، هرچند 

ک  گران تر از پوشا کیفیت های مشابه  ک داخلی در  که باعث شده پوشا بخشــی از آن هســت. آنچه 
خارجی تمام شود دالیل اقتصادی متعدد است. 

گفتید درســت اســت، اما رویکرد اقتصاد سیاســی از همۀ  که  ممکن اســت بگویید این رویکرد هایی 
کــه اآلن در اقتصــاد رانتی ما شــکل  این هــا مهم تــر اســت. مثــل چــه؟ مثــل شــبکۀ واردکننده هایی 
گر رویکرد فنی  گرفته اســت.این شــبکه به تولیدکنندۀ داخلی اجازۀ موفقیت نمی دهد؛ یعنی شــما ا

کمال طلبی ذاتی در  مردم ژاپن را درصد باسوادی باال، خانوادۀ مستحکم، نظم و اصول اخالقی، هویت، و 
مسیر شکوفایی اقتصادی یاری داده است.
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کنی، این شــبکۀ واردکننده های اقتصادی  کار ببری، رویکرد اقتصادی را هم درســت  خود را هم به 
کاالی  کنید تا بــا آن  کیفیت مناســب تولیــد  کــه شــما آن محصــول را در داخــل با  اجــازه نمی دهنــد 
گی ها و این شــبکه های خاص هم یک برنامه داشــته  کنــد. پس باید برای ایــن ویژ خارجــی رقابــت 

باشیم. 
گر ما بخواهیم در مورد رویکرد فرهنگی حمایت از  ولی موضوع این جلســه رویکرد فرهنگی اســت. ا
که نیاز به  کاال های ایرانی، بلکه آن هاست  کاالی ایرانی سخن بگوییم، باید بدانیم منظور نه همۀ 
حمایت دارند. اینکه چرا نیاز به حمایت دارند به نظر من برای پاسخ به این مسئله است. باید آن 

کنید. رویکرد های فنی-اقتصادی-اقتصاد سیاسی را بررسی 
که فرهنگ چیســت، تا حداقــل با همدیگر  کــه می توانیم به آن بپردازیم این اســت  اولیــن پرسشــی 

ســر معنای این واژه تفاهمی داشته باشیم. ارزش ها، نگرش ها، 
باور هــا، ســو گیری ها، و فرضیــات رایج در میان افــراد یک جامعه 
گر  گــر ایــن جمــع بپذیرنــد[ رویکرد فرهنگــی بگوییــم. یعنی ا را ]ا
کاالی ایرانی  بگوییــم می خواهیم رویکــرد فرهنگی در حمایت از 
که یــک جایی به ســراغ  داشــته باشــیم، منظورمــان ایــن اســت 
ارزش های اجتماعی برویم، یک جایی در نگرش ها و یک جایی 
در باور هایشــان و یــک جایــی در ســو گیری ها و فرضیــات بیــِن 
کاالی ایرانی چرا  که مثاًل  کنیــم  کاو  کند و  اذهانــِی جامعۀ ایرانی 
که  گاهــی نمی تواند موفق باشــد. نهادگرا هــا -به خصوص آن ها 
در سطح آقای ویلیامسون جامعه یا اقتصاد یا اجتماع را تحلیل 
می کنند- می گویند ما می توانیم این مســائل را در چهار ســطح 

که به آن چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون می گویند.  کنیم  تحلیل 
که می خواهیم بررسی  که قیمت باال و پایین می رود: در سطح بازار  سطح پاییِن پایین بازار هاست 
که قیمت سیب باال رفته و مثاًل تقاضای آن پایین آمده است، یا برعکس قیمتش  کنیم، می گوییم 

پایین آمده و تقاضای آن باال رفته است.
گر بخواهیم مسئلۀ  ســطح دوم ســطح ساختار هاست: در سطح سازمان ها یا به اصطالح حکمرانی ا
کار خاصــی نداریم، باید  کنیــم، ما برای اینکه بازار ســیب را ســامان بدهیــم نیاز به  ســیب را بررســی 
کنیم تا مسئلۀ سیب حل  شود؛ یعنی در سطح  سازمان دهی تولید و انتقال و عرضۀ سیب را درست 

کنیم.  سازمان دهی باید این مسئله را حل 

می توان با توسعۀ بهره وری 
ــروت  ــ ــب افــــزایــــش ث ــوجـ مـ
عمومی شد.
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می توانیم یک ســطح باالتر بیاییم و بگوییم نه ربطی به آن بازار دارد و نه ربطی به رویکرد ســازمان 
کشــور  دارد، ما باید مســئله را در ســطح نهاد های رســمی حل بکنیم. یعنی چه؟ یعنی قوانینی در 
گر می خواهید  وضع شده که باعث شده تولیدکنندۀ ایرانی نتواند سیب را به خوبی بکارد و بفروشد. ا

کنیم. مشکل بازار سیب حل شود، در رویکرد نهاد های رسمی، مثاًل قانون را باید اصالح 
آقــای ویلیامســون می گویــد: »این هــا خیلــی مهم نیســت. شــما باید ســطح چهارم تحلیلی داشــته 
گر تولید  که نهاد های غیر رسمی می شــود. آن ها تعیین کنندۀ اساسی هستند.« می گوید: »ا باشــید 
که ســیب دوســت ندارند بخواهد شــکل بگیرد، باید ذائقۀ مردم را تغییر  کشــوری  یک محصول در 
بدهیــد تــا بروند ســیب بخورند، آن وقت می توانی بازار ســیب داشــته باشــی. ممکن اســت چندان 
ربطی به ســازمان نداشــته باشــد. نه اینکه ربطی ندارد، مهم اولویت اســت. همه مهم اند، بحث بر 

که سیب دوست  ســر اولویت است. اول ذائقۀ مردم را تغییر بده 
کــن، بعــد  داشــته باشــند، بعــد بیــا قوانیــن آن را ســامان دهی 
که چه طور به  کن، بعد به این مســائل برس  ســازمان را درســت 
گمرکم چه قدر باشــد؟(  تولیدکننده هــا وام بدهــم )با چه نرخی؟ 

مسائل را این طور تحلیل فنی می کنیم. 
کمــک می کند و قوت  آقای ویلیامســون بــه خوانندگان آثار خود 
گــر  گذاشته اســت. ا قلــب می دهــد، چــون خــوب جایــی دســت 
مــا بتوانیــم یک ســری مســائل را در عرصۀ نهاد های غیر رســمی 
کمک بکنیم.  کاالی ایرانی  کنیم، شــاید بتوانیم به ترویــج  پیــدا 
ســاختار نظری شناخته شــده ای مثل آرای آقای ویلیامسون به 
که مسیر را خیلی هم بی راهه نرفته ایم.  گاهی را می دهد  ما این آ

که غیر از استعمار و وابستگی و نژاد پرستی و عوامل جغرافیای اقلیمی،  هاریسون هم معتقد است 
کــه می تواند در اقتصاد تعیین کننده باشــد همان فرهنــگ و نقش ارزش ها و نگرش های  آن چیــزی 

فرهنگی است. 
که این چند روز ســر ایــن موضوع جســت وجو می کردم، دیــدم آقایی  جالــب بــود؛ مــن، همین طــور 
که فرهنگ تقریبًا ریشــۀ تمام تفاوت های  بــه نــام دیوید الندس هم مقاله ای داشــت با ایــن عنوان 
که چرا ژاپن سرنوشــتش این شــد.  کرده بود  کشور هاســت. برایــم جالــب بود. ایشــان ژاپــن مطالعه 
می گویــد: »در ژاپــن دنبــال چیــز خاصــی نگردیــد. آن ها منابــع خاصی نداشــتند، حکومــت خاصی 
کارشان نظم و اصول  نداشــتند، درصد ســواد خیلی باال بود، خانواده فوق العاده مستحکم بود، در 
اخالقی داشتند، هویت مستحکمی داشتند، کمال طلبی ذاتی هم داشتند، حس مسئولیت پذیری 

باید  کــارگــران  و  کــارمــنــدان 
که  برسند  نتیجه  ایـــن  بــه 
افزایش  نباید  دستمزدها 
که  کند، مگر هنگامی  پیدا 
بهره وری افزایش یابد.
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که این ها را  کشــور اشــغاِل نظامی شدۀ ویران شده، به خاطر این  گروهی هم داشــتند. همین! یک 
داشت، ژاپن شد.« 

کرد، همۀ  خ ارز را این جور  کرد، نــر بگوییــد نهاد هــای رســمی آن چه بود، ســرمایه گذاری را این جــور 
کارش درست است و هیچ شکی در ترتیب اولویت ها نیست. آقای الندس  که  این ها ســر این اســت 
کشــور بتواند ســواد درســت و حســابی،  کنید، یک  کشــور درســت  گــر بتوانیــد این ها را در  می گویــد ا
خانوادۀ مســتحکم، نظم و اصول اخالقی، هویت ملی واقعی )که طرف به مســلمان بودنش افتخار 
کشــور بلند  گروهی داشــته باشــد، این  کمال طلبی ذاتی و یک حس مســئولیت پذیری  کند(، و یک 

کار خاصی بکنید. می گوید این مؤلفه های فرهنگی را تقویت  می شود؛ دیگر الزم نیست شما خیلی 
کنید. 

که  کــه آقایــی به نــام مایــکل پورتر شــبیه همــان مطالــب قبلی را نوشــته بــود  بــاز هــم جالب تــر بــود 
گر موفقیت  که ا کشــور ها پذیرش این باور بوده  اساســی ترین عقیده دربارۀ موفقیت اقتصادی این 
که در بازار ها موفق باشد، آن جماعت، آن  اقتصادی می خواهید و می خواهید تولید داشته باشید 

آل اسحاق: مراعات عدالت یکی از اصول اساسی انقالب اسالمی است.
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گر تولیــد خوب می خواهید،[  گر رفاه می خواهید، ا ملــت بایــد به یک اصل اعتقاد داشــته باشــند. ]ا
گر قدرت اقتصادی می خواهید، باید بهره وری را افزایش دهید. می گوید: »من همه چیز را خالصه  ا
کلیــدی رســیدم.« می گوید: »ظرفیــت الزم برای رســیدن بــه ثروت  گشــتم و بــه ایــن جملــۀ  کــردم، 
نامحدود اســت. برخالف اینکه در اقتصاد می گویند منابع محدود اســت، پتانسیل الزم برای تولید 
ثروت نامحدود است. می توان با توسعۀ بهره وری باعث افزایش ثروت افراد بسیاری شد.« برخالف 
که شــما ثابت  اینکــه مــا می گوییــم منابع محدود اســت، می گویــد: »نه، در ســطح بهره وری خاصی 
کتور ســطح  کردیــد، منابع محدود اســت. ســطح بهره وری را بــاال ببر! اتفاقــًا با همان یک ترا فــرض 
بهره وری را باال ببر، به جای اینکه یک هکتار را شخم بزنی می توانی پنج هکتار را شخم بزنی، اصاًل 

انگار رفتی پنج برابر زمین خریدی.« 
گــر بخواهیم  مثال هــای آن در اقتصــاد ایــران خیلی زیاد اســت. ا
از پاالیشــگاه مثال بزنیم، مثاًل در پاالیشــگاه آبادان، 100 بشــکۀ 
گر به یک  کــه بدهیم 17 بشــکه بنزین بــه ما می دهد. مــا ا نفــت 
کــه ذهنیِت قبــل از این مفاهیم را داشــته باشــد  مقــام مســئول 
بگوییــم: »می خواهیم تولید بنزیــن را افزایش دهیم،« می گوید: 
گفتــم ایــن  کنیــم.« البتــه  »بایــد چنــد پاالیشــگاه جدیــد ایجــاد 
کرده است،  حرف ها مال قدیم است و اآلن این ذهنیت ها تغییر 
که در ذهنیتش بهره وری دارد می گوید: »الزم نیســت  کســی  اما 
پاالیشــگاه جدیــدی بکنــم، می توانــم پاالیشــگاه را جــوری تغییر 
که سرمایه گذاری  که به جای هر 100 تا 30 تا بگیرم.« انگار  دهم 
کرده ای. ما تقریبًا 15 درصد انرژی برقمان در خطوط  جدیــدی 

انتقــال تلــف می شــود. بدون اینکه ســرمایه گذاری جدیدی الزم داشــته باشــیم، می توانیم این 15 
درصد را احیا بکنیم. 

کشــوری بهره وری شــکل بگیرد، به نظر ایشــان، موفق ترین راه برای حمایت یک  گر می خواهید در  ا
کنید: در مدرســه ها، در خانواده ها، در مســاجد،  که ارزش هایی را در جامعه ترویج  کاال این اســت 
کلیدواژۀ اساسی طراحی می کند، می گوید:  در جلسات خودتان! آن ارزش ها چیست؟ ایشان چند 
»بچه های ما وقتی بزرگ می شوند باید بفهمند نوآوری خوب است. هر کس نوآور تر است ثروتمند تر 
که پست و ثروت دارد و از بابایش به او ارث  گر نوآور است ثروتمند است، نه آن بابایی  است. بابایت ا
گر بچه های شــما این طور بار بیایند، آن جامعه اقتصادش بدون شک در  کارخانه دارد. ا رســیده یا 
دنیا درجه یک خواهد شــد.« می گوید: »بچه های ما، وقتی به ســن مدرســه و بعد از آن می رســند، 

عدالت در مبانی مدل های 
سرمایه داری جایی ندارد.
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کاال رمز  که رقابت رمز ثروت اســت، مســئولیت رمز ثروت اســت، استاندارد باالی یک  کنند  باید باور 
کشور بهره وری را می تواند  کارمند ها دارایی باشــند، آن  که  کشــوری  موفقیت اســت.« می گوید: »در 
کارمند را به  کــه  کارمندانش مهم اســت  در ســاختار های اداری خــود پیــش ببــرد. نگاه مســئول به 
کارگر ها در جامعه ای  عنوان دارایی می بیند یا ماشــین.« می گوید: »ارتباطات شــبکه الزامی اســت. 
که دســتمزد ها نباید  کارگر های آن باشــد  کارمند هــا و  کــه این بــاور در بین  می تواننــد موفــق باشــند 
کارگری به خودش اجازه ندهد  که بهره وری افزایش یابد؛ یعنی هیچ  کند مگر هنگامی  افزایش پیدا 
کند مگر اینکه بهره وری خود را افزایش داده باشــد.« البته اینها با شــرایط  مطالبۀ دســتمزد بیشــتر 

ح است. تورم صفر مطر
کتابی را از یک ســیاح انگلیســی خواندم. از انگلیس سوار قطار  من در تعطیالت عید توفیق داشــتم 

کو با کشتی به بندر  کو و از با شده بود تا ورشو و از ورشو آمده بود با
ج  انزلی آمده بود و از آنجا با درشــکه رفته بود و از سیســتان خار
کشــتی شــده و دوباره  شــده و بــه بمبئــی رفته بود، از آنجا ســوار 
کتاب نوشته  به انگلســتان برگشــته بود. خاطرات خود را در این 
کلیدی در  کرده بودند. یک نکتۀ  که آقای عبدالرشــیدی ترجمه 
که برای من جالب است. این آقای انگلیسی نوشته  آنجا داشت 
که  که در ایران برای من عجیب است این است  بود: »آن چیزی 
کار  کارگر هر قدر دســتمزد بدهی باز هم ناراضی اســت و برای  به 
نکرده هم مطالبۀ دستمزد می کند.« 117 سال پیش! می گوید: 
»بــرای مــن عجیب اســت و در عمــرم چنین جامعــه ای ندیده ام 
کار نکــرده هــم مطالبۀ دســتمزد می کنند. هــر قدر هم  کــه بــرای 

گی فرهنگی است. می گوید: »چرا برخی جوامع  می دهی باز هم ناراضی هستند.« پس این یک ویژ
که این اصول را پذیرفته اند موفق می شوند  موفق می شوند و برخی موفق نمی شوند؟ آن جوامعی 

و آنکه نپذیرد موفق نمی شود.«

که  که وقتی وارد شــدم، دیدم فضای ویژه ای اســت. مدت هاست  کر هســتم  آل اســحاق: خدا را شــا
منتظــر دیــدن ایــن چنین چهره هایــی در چنین فضایی هســتیم. الحمــد هلل رب العالمین، در این 
گفتند  کردند و زنگ زدند و  گاه گداری هم چنین فضایی هم پیدا می شود. وقتی محبت  شهر شلوغ 
که بنده  کــردم: »در رابطه با فرهنــگ  موضــوع بحــث پیرامــون فرهنــگ و اقتصاد اســت، من عــرض 
کالس هســتیم. در رابطه با من اشتباه  گردهای ته  که جزء شــا جزء پیاده ها هســتم، در اقتصاد هم 

ــال مــحــرومــان  ــ ــایـــت ح رعـ
رکــنــی از اقــتــصــاد اســالمــی 
است.
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که شــدم، دیدم تشــخیص من درســت اســت.  کردم. وارد  کردند و من حیا  کردیــد.« خالصــه اصــرار 
گفتن من نیســت و فقط باید بشــنوم. ولی ِمــن باب اینکه حرف شــنیدن ادب  اینجــا جــای ســخن 

است، من هم از این بابت در رابطه با این عنوان مطالبی را عرض می کنم. 
ح اســت و یکــی از  کــه شــاید اآلن همــان حــرف مطــر خاطــره ای از دوران وزارت بــه نظــرم رســید 
گفتم: »در  که داشــتیم می آمدیم، به آقای شیخ االســالم  گرفتاری های ما همان اســت. در راه پله ها 
کنیم همه مســائل ان شــاء اهلل حل خواهد شــد.«  گــر مــا یک مســئله را درســت  وضعیــت اقتصــاد، ا
گر اجازه بفرمایید، در رابطه با آن یک مســئله  ایشــان فرمودند: »آن یک مســئله چیســت؟« حاال ا
گر یادتان باشــد، اقتصاد 1400 را  کنم. ا می خواهم بر اســاس فهمم مطالبی را خدمت شــما عرض 
کار داشت. دولت هر یک از آقایان وزرا را  آقای میرزاده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستور 

که بروند دیدگاه خودشان را در رابطه با سال 1400 و  کرد  موظف 
که دارند در سازمان مدیریت  شــاخص های آن و پیشنهاد هایی 
کننــد. مــن وارد شــدم و دیــدم جلســۀ اقتصــاد  ح  برنامــه مطــر
کــه ما به  کارشناســانه هــم هســت. به نظرم رســید ایــن نکته ای 
ح  که مطر عنوان باور ها و اعتقاداتمان هســت اآلن وقتش اســت 
که دارند تنظیم برنامه می کنند در برنامه های خود  کنم، تا آن ها 
که یکی  کننــد؛ منتهــی یــک مقدمــه دارد و آن این اســت  لحــاظ 
که علمشــان  کــه انبیــا و اولیــا دارند این اســت  از شــاخص هایی 
و باورشــان و عملشــان یکی اســت. علم، باور، و عملشــان! یکی 
کــه در جمهوری اســالمی داریــم -که اخیــراً هم در  از مشــکالتی 
که این سه واژه با  حوزه های مختلف به آن رسیدیم- این است 

هم نمی خواند؛ علممان، باورهایمان، با عملمان جور نیست. بعضی جا ها علممان با باورهایمان 
که این ســه با هم  با هم در تناقض اســت، بعضی جا باورمان با عملمان در تناقض اســت. تا زمانی 
که این ها را با هم داشــتیم موفقیت داشــتیم. شــما  کار جور در نمی آید. آن جاها  هماهنگ نشــود، 
که آن ســه تا را هماهنگ  که مربوط به جمهوری اســالمی اســت برگردید، آن جا ها  به تمام مواردی 
کردیــم و عملیاتمــان بــا باورمــان و علممان همــراه بوده موفــق بوده ایم. مصداقش مســائل نظامی 
اســت و مصــداق دیگرش حضورمان در صحنه هــای منطقه ای و بین المللی اســت. اآلن دیگر رایج 
کردیم بردیم، آن جایی  که شــعار های انقالبی را ما عملی  که در جریانات سیاســی، آن جا یی  شــده 

گرفتیم باختیم. این یکی از مصادیق این نظریه است.  که از شعار های انقالبی فاصله 

در اقتصاد باید واقعیت نگر 
و آرمان گرا باشیم.
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بدتریــن جــای ممکــن در حــوزۀ اقتصــاد اســت؛ یعنی اینکــه -با عرض معــذرت از عزیــزان- چه در 
اجرا و چه در بیان تئوری و مســائل علمی و چه در باور هایمان، این باور های انقالبی و اســالمیمان 
بــا عملکردمــان همــراه نیســت؛ نــه در تئوری هایمــان تئوری های اســالمی هســت و نــه در باور های 
که ما به باور های اســالمیمان برنگردیم، همین  مدیریتــی و اجرایی مــان و نــه در عملمان. تــا زمانی 
گر به اســالم  گریــزی هم نــدارد. عاقبتی هم ندارد. ا اســت و همین گونــه بایــد رنج بکشــیم؛ هیچ راه 

برگردیم، راه حل پیدا خواهد شد. 
در حوزۀ اقتصاد یک علم داریمف علم اقتصاد! شما همه اساتید بزرگواری هستید. هزاران دانشگاه 

کم بر اقتصاد در حوزه های مختلف جهان وجود دارد، ولی  کتاب و بحث روابط حا و میلیون ها جلد 
ما اصاًل این سه رابطه مان، بر اساس مبانی دینی و باورهایمان در حوزۀ اقتصاد، با هم نمی خواند؛ 
نه علممان با باورمان می خواند و نه عملمان. این دو دو تا چهار تای بحث این اســت. من خیلی 
عذر خواهی می کنم، همه عالم هســتید و من دارم درس پس می دهم. تقاضای من اصالح اســت، 

یعنی هرجا بحث من ایرادی دارد اصالح بفرمایید. 

ســبحانی: در مقدمۀ قانون اساســی نوشــته شده است که »ما قانون اساسی را اجرا می کنیم تا به زمینه های 
اعتقادی نهضت اسالمی عینّیت بخشیده شود.«
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َقــوا َلَفَتحنا َعَلیِهم 
َ
در رابطــه بــا مســائل اقتصــادی در قرآن می خوانیم: »َو َلو أَنّ أهــَل الُقری آَمُنوا َو اّت

کنند و ایمان بیاورند، برکات زمین  گر مردم شــهر و روستا تقوا پیشه  ــماِء َو األرض.« )ا َبَرکاٍت ِمَن الّسَ
کشور و امت  و آسمان را برایشان باز می کنیم.« این آیۀ قرآن است، این یک بحث در قالب جامعه و 
ــِق اهلل َیجَعل َلُه َمخَرجًا َو َیرُزقُه ِمن َحیُث  اســت. امــا در قالــب فرد، قرآن مجید می فرماید: »َو َمن َیّتَ
.« هر 

ً
ل َعلــی اهلِل َفُهَو َحســُبُه إّنَ اهلَل باِلــُغ أمِرِه َقد َجَعــَل اهلُل ِلُکّلِ َشــیٍء َقدرا

َ
ال َیحَتِســُب َو َمــن یَتــَوّک

که فکرش را نمی کند  گشــایش ایجاد می کند و از آن جایی  کند خدا در همۀ عمرش  کس تقوا پیشــه 
کافی اســت....(  کند خدای بزرگ قادر متعال برایش  کس به خدا توکل  روزی اش را می رســاند. هر 

منتها این یک متر است و با حرِف تنها نمی شود، فرض دارد، اندازه دارد، متر می گذارد. 
کند چه  باز آیات دیگرمان: »َو َمن أعَرَض َعن ِذکری َفإّنَ َلُه َمعیَشًة َضنکًا.« هر کس از یاد خدا اعراض 

اتفاقــی پیش می آید؟ َفإّنَ َلُه َمعیَشــًة َضنکًا: یک زندگی ســخت 
نکبتــی خواهــد داشــت، اصاًل جــای تردیــد نیســت. برمی گردیم 
گــر اصــالح بشــود همــۀ این هــا  کــه ا کلــی  ســر اینکــه آن مســئلۀ 
گر نشــود زندگی ضنک است آن چیست. آن  درســت می شود و ا
تقواســت. تقوا یعنی چه؟ )ببخشــید، شما همه مسلطید.( یک 

وقت می بینی تقوا یعنی پرهیز. 
کــردم همیــن بود  آنچــه مــن در مــورد ســازمان مدیریــت عــرض 
کاری  کــردن؛ خــدا را پاییدن؛ هــر  کــه تقــوا یعنــی مراعات خــدا را 
کار خوشــش  می خواهیــم بکنیــم یــا نکنیــم ببینیــم خــدا از این 
می آیــد یــا نمی آیــد، رضایــت خــدا در آن هســت یــا نیســت، نفیًا 
کــه ما در  کردم این اســت  که عــرض  کلمــه  و اثباتــًا! همیــن یــک 

کار هایی  کنیــم، در روابــط اجتماعــی و در روابط فــردی )آن  کــم بر اقتصــاد نگاه  مجمــوع روابــط حا
کنم یا تســلیم بشــوم و هر رابطه ای با مجموع روابط  که شــاید بشــود یا نشــود، بروم یا نروم، تهدید 
گر رابطۀ دولت بــا مردم، مردم با مــردم، دولت با دولت،  اقتصــادی(، موضوعــات را تــکان بدهیــم. ا
که در حوزۀ اقتصادی هســت را تکان بدهیم، یک  دولت با مســائل بین المللی، مجموع این روابط 
گر رنگ و بوی خدایی بدهد، یعنی رابطۀ دولت  سری روابط باقی می ماند. صبغة اهلل: آن رابطه ها ا
و مــردم خدایی باشــد، رابطۀ مردم با مردم خدایی باشــد، رابطۀ دولت بــا دولت های دیگر خدایی 
که جلب  کنیم  گر تقوا را به این ترجمه  باشد، رابطۀ خود قوا با هم خدایی باشد، آیۀ قرآن می گوید ا
رضایت خدا و پاییدن خدا به شــکل این روابط خدایی و صبغة اهلل باشــد آن معادله قطعًا درســت 
کــه حتمًا  کند جوابش این اســت  گــر هــر فــرد در قالب خــودش این رابطــه را رابطــۀ خدایی  اســت؛ ا

ــردم  مـ ــه  کـ جـــامـــعـــه ای  در 
را  کسب احترام خود  برای 
می کنند،  ثروتمندان  شبیه 
تظاهری  و  تجّملی  مصرف 
شکل می گیرد.
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گشــایش ایجاد می شــود. نکتۀ مقابل، مــن أعرض من ذکری: بی خیال بشــود، رابطۀ  در همــۀ امــور 
خدایی نباشد. 

کردم: »بنده  کلی عرفانی است، مصادیق آن در اقتصاد چیست؟  من در آنجا عرض  این یک تعبیر 
کشــور را  بــه عنــوان وزیــر بازرگانــی یا ایــن آیات قــرآن را قبول دارم یا نــدارم. مــن می خواهم بازرگانی 
کنم. یک سری عملیات باید انجام دهم، بکن نکن هایی باید بکنم، باید نباید هایی باید  مدیریت 
گر مجموع روابط باالسری و پایین سری و افقی و عمودی  کنم. ا بکنم، یک سری روابط باید ایجاد 
که باید درســت دربیاید.« برای اینکه بحث مشــخص شــود،  مــن خدایــی باشــد، جواب این اســت 

گوجه  گرفتار آن بودم.( آنجا  کرمان اســت. )من آن موقع  کهنوج یکی از مناطق  کنید  گفتم: »فرض 
گوجه فرنگی ها دفعتًا در یک زمان به بازار ریخته می شود. تمام ُرب سازان و  فرنگی می کارند. همۀ 
که نمی تواننــد آن را نگه دارند و می گندد.  گوجه هم طوری اســت  صنایــع غذایــی به آنجا می روند. 
کاشــته اند و دستشــان آمده است. این بیچاره ها  گوجه فرنگی  کرده اند و  کار  یک ســال یا شــش ماه 
مســتأصل هســتند، آن ها می آیند بر سرشــان می زنند و نامناســب از آن ها می خرند. من، به عنوان 

کمیاب اســت باارزش می شــود و در  که  کند، ثروت  گســترش پیدا  که فقر  دکتر رفیع پور می گوید در جامعه ای 
نتیجه نمایش ثروت مطلوب می شود و فرآیند باارزش شدن ثروْت نظام ارزش های اجتماعی را تغییر می دهد.
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کنم.  کنم، باید آنجا یک سردخانه درست  گر بخواهم تقوای الهی را مراعات  وزیر بازرگانی مسئول، ا
گوجه فرنگی را نگه مــی دارم و به تدریج به بازار مــی آورم. آن هم به  کــردم،  وقتی ســردخانه درســت 
کنــم، یک قانون  پــول خــودش می رســد. یا می خواهم بــه مجلس بروم و مقــررات یا قانونی را وضع 
گــر در وضع آن قوانیــن نگاه من تقوای الهی باشــد، نگاه من بر اســاس  کنــم. واقعًا ا گمرکــی را وضــع 
باور هــای دینــی من باشــد، مراعات عدالت می کنم. مراعات عدالت یکــی از اصل های اصلی انقالب 
که دارم )مثــل اینکه چند میلیارد دالر  گــر مِن وزیــر بازرگانی در تخصیص منابع بودجه ای  ماســت. ا
که در رابطه  کاال، در قیمت گــذاری، در ذخیره ســازی، و در همۀ این عواملی  پــول دارم( را در تأمیــن 
گر تبعیض  کنم، حتمًا جواب می دهد؛ ا کار بازرگانی دارم، آن نگاه خدایی و ســبقت الهی را نــگاه  بــا 
کنم و مســائل متعــدد دیگر، همۀ  گــروه را نگاه  کنــم، در قوانیــن حــزب و  قائــل شــوم و رانت خــواری 

این ها به هم می ریزد.« 
کــه چــون منشــأ  کــه اآلن بــه آن رســیدیم ایــن اســت  آن چیــزی 
انقــالب مــا الهی و خدایی اســت، لذا تقوا در ذات آن هســت، در 
گر ما  کند هســت. ا که می خواهد ســامان پیدا  شــعار ها و اصلــی 
کردیم، یعنی  که شعار های انقالبی را می بینیم مراعات  جا هایی 
که پیــش افتاده ایم.  کردیــم، می بینیــم  تقــوای الهــی را مراعــات 
نوع مدیریت ما، مدیریت جهادی ما، یک نگاه اسالمی انقالبی 
که با این آقایاِن به اصطالح صاحب نظر  اســت. یکی از مشکالتی 
کــه عدالت جزء شــاخص های انقالب اســالمی  داریم این اســت 
ح  اســت. مــا می آییــم توســعه را بــر اســاس بانــک جهانــی مطــر
که من  می کنیم. به این شــکاف طبقاتی توجه نمی کنیم. مدلی 

کردم با مبانی من جور در نمی آید.  انتخاب 
کــه در مبانــی مدل هــای  در مبانــی تئوریــک اقتصــادی مــن عدالــت رکــن اصلــی اســت؛ در صورتــی 
کاری  ســرمایه داری اصاًل مبنا عدالت نیســت، می گوید: » بیمه آن را درســت می کند، اصاًل تو با این 
نداشته باش!« یا در روابط اقتصادی اسالمی ما، معنویت رکنی در اقتصاد است، یعنی بین اقتصاد 
که من دارم اجرا می کنم اقتصاد  که در مدل غربی  و معنویت یک رابطۀ تنگاتنگ هست؛ در صورتی 
ح نیســت، می گوید: »اصاًل تو  ســکوالر اســت، اصاًل انصاف و دین و خدا و پیغمبر و اخالق در آن مطر
ح می کنی؟ اقتصاد روابط خاص خودش را دارد: عرضه و تقاضا و ســود و این  چــرا ایــن حــرف را مطر
قبیــل حرف هــا.« من می گویم رابطۀ ربوی در اقتصاد اســالمی رابطۀ آتش زننده اســت، می گویند: » 
گر فرمول ســود را بیرون بکشــی  تــو اصــاًل نظــام بانکداری دنیا را نمی فهمی. در آن نظام بانکداری، ا

ــری  ــ ــرابـ ــ ــابـ ــ هـــــرچـــــه بــــــه نـ
ــن بــزنــیــم  ــ ــ ــادی دام ــصـ ــتـ اقـ
مصرف تظاهری طبقۀ مرفه 
بیشتر می شود.
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همه چیز به هم می ریزد.« شــما در همۀ روابط اقتصادی یک ضریب ســود دارید، همۀ فرمول های 
گــر بیرون  ســرمایه گذاری این طــور اســت. مــا می گوییــم: »اصــاًل آن هــا را بیــرون بکــش،« می گوید: »ا
بکشی، تمام علم من فرو می ریزد. در علم و دانش و یافتۀ من این سود ضریبی از دانش من است 

از همۀ فرمول ها و  یافته های من!« 
کــه علممان علم غربی اســت. در حوزۀ اقتصادی شــرقی یا  گرفتــاری مــا در حوزۀ اقتصاد این اســت 
که عقاید  غربی است. فرق نمی کند، هر دو بر مبنای مادی است، بر مبنای الهی نیست؛ در صورتی 
مــا چیز دیگری اســت. این ها با هم نمی خواند. باور هــای اجرایی ما، مدیریت ما آن باور ها را ندارد؛ 
گر  که ا کار به جایی رسیده اســت  می گویــد اصــاًل بانــک غیــر از این نمی شــود. در ادارۀ روابط توســعه 
کره  که شما به  گذاشت و همۀ آن ها اصرار می کردند  یادتان باشــد چند ســال قبل بانک یک جلسه 

کنید، چین را نگاه  کنید، به مالزی نگاه  کنید، به ترکیه نگاه  نگاه 
کنید. درآمد ســرانه و تولید ملی آن ها این طور شده است. در آن 
خ من می کشــید؟ من  گفتــم: »چرا این هــا را این قدر به ر جلســه 
گفت؟  اصاًل توســعۀ بدون عدالــت را نمی خواهم.« چه جور باید 
شــما بگــو درآمد ســرانه 50 ولــی عدالت در آن رعایت نمی شــود، 
اصاًل جمهوری اســالمی ایــن را نمی خواهد؛ لذا، این سیســتم را 
که هنوز  کردم و یکی-دو ســال هم پیش رفت، ولی هنوز  عوض 
است اعتقاد به عدالت در باور یک عده ای نیامده است. مدل یا 
شرقی یا غربی است، مدل متناسب با جمهوری اسالمی اصاًل در 

 یافته هایش نیست، در اجرا باور نمی کند و عمل هم نمی کند. 
حــاال تحــت فشــار آمده ایــم بعــد از 40 ســال یــک مــدل اقتصــاد 

کــه باورش را  کســی دادیم  کرده ایم و به دســت  کرده ایــم، در 24 بنــد هم درســت  مقاومتــی درســت 
که اصاًل به پایه های آن معتقد نیســت. نتیجه همین می شود  کند  کســی دادیم اجرا  ندارد، دســت 
گر ما به باور های دینی  که در ســابقۀ انقالب دیدیم، ا که به دلیل آنچه  که شــده! من عرض می کنم 
و انقالبــی برگردیــم و بتوانیــم باور های دینــی و انقالبی را در حوزۀ اقتصــاد صیروریت بدهیم، مدل و 
الگوی مناســب با آن را بســازیم و ســازمان مدیریت آن را هم بر اســاس آن ارزش ها به وجود آوریم، 
آن وقت شــرایط برمی گردد. در آن صورت مدیریت جهادی هســت، اعتقاد هســت، انصاف اســت، 
حــالل و حــرام هســت. در رابطــه با مســائل اقتصــادی، در حوزه هــای علمیه اصاًل یــک درس به نام 
مکاســب محّللــه و محرمــات داریــم. اساســًا ما معاملۀ حــالل و حرام داریــم. اخالق رکنــی از اقتصاد 
اسالمی است، معنویت رکنی از اقتصاد اسالمی است، انصاف رکنی از اقتصاد اسالمی است، رعایت 

به  ســـّنـــت هـــا  از  بـــســـیـــاری 
سکوالر و دینی قابل تقسیم 
نیستند.
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که از آن ها در بحث های  حال محرومین رکنی از اقتصاد اســالمی اســت. این ها همه مواردی اســت 
اقتصاد اسالمی و مبانی حقوقِی آن یاد می شود. 

کردیم. اقتصاد ربوی نتیجه       اش غیر از این نیست،  ما چیزی به نام نظام بانکداری اسالمی درست 
کرد و متأســفانه این  حتمًا همین اســت و هر چه هم جلو بروید ادامه دارد، باید مبنای آن را عوض 
که به صراحت حقایقی  باور عملی نشده است. ما فراز هایی در فرمایشات مقام معظم رهبری داریم 
کســی به آن توجه نمی کند. ایشــان فرمودند: »در اقتصاد ما باید واقعیت نگر و  را اعالم می کنند ولی 
گفت. درست اســت، اقتصاد علم است، تحقیقات دارد،  آرمان گرا باشــیم.« بیشــتر از این نمی شــود 

جایزۀ نوبل دارد. همۀ این ها درست است و باید هم به این ها مسلط شد، ولی این ها را زیر خیمۀ 
آرمان باید دید؛ نه اینکه همان مدل ســرمایه داری غربی را اینجا بیاوریم و یک ُخرده شــاخص های 
کــه آرمان های انقالب اســالمی در حوزۀ اقتصــاد بروز پیدا  ایرانیــت هــم به آن بچســبانیم. تا زمانی 
که این باور ها را ســاری و جاری  که هســت. تا زمانی  نکرده، شــرایط اقتصادی ما همین خواهد بود 

کنیم، باید منتظر همان نتیجه هم باشیم. نکنیم و بر اساس باورهای دیگری بخواهیم اجرا 

اقتصاد غرب را باید در مقیاس جهانی نقد کرد. فقر آفریقا هم از نتایج سیستم اقتصادی غرب است که مبتنی 
بر غارت جهان سوم و عمارت اروپای غربی و آمریکای شمالی است.



شمارۀ 51-52/ مرداد و شهریور 1397

82

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

که »ما  ســبحانی: در مقدمۀ قانون اساســی نکتۀ مهمی هســت، عبارتی وجود دارد به این مضمون 
قانون اساســی را اجرا می کنیم تا زمینه های اعتقادی نهضت اســالمی عینیت بخشیده شود.« این 
کسی  کردند و  جملۀ تکان دهنده ای است. به هر حال، مردم آن موقع با باورشان آن حرکت را قبول 
نمی دانست اقتصادش و نیز سیاستش و قضاوتش چه می شود. فرمایش آقای دکتر ناظر بر همین 
که ما چون ایده هایمان را نهاد سازی نکردیم، انتظاری هم نمی توانیم داشته باشیم. مقوله است 

که چگونه می شــود مبانی نظــری غرب را بگیریم  ح بود  بهشــتی پور: بــرای من واقعًا این ســؤال مطر
که  کنیم  که علــم پیدا  و بعــد بــا نظریات اســالمی تطبیق دهیم. شــما فرمودید علم دینی آن اســت 

دیــن چــه باید هــا و نباید هایــی دارد و آن علــم را بــه آن باید ها و 
ح شده تطبیق  دهیم. اقتصاد به  که در آن دین مطر نباید هایی 
که مثاًل عرضه چیســت، تقاضا چیست،  گفته اســت  طور روشــن 
قیمت چگونه به دست می آید، سود چه طور محاسبه می شود. 
گر قیمــت را باال  که مثــاًل می گوید ا یک دســتگاه مشــخص اســت 
کم  گر قیمت را پایین بیاورید عرضه  ببرید عرضه زیاد می شــود، ا
که  که همان طور  می شود. یک دستگاه چفت و بست دار است 
گر آقای دکتر این را  کار شده اســت. ا فرمودید 200 ســال روی آن 

برای من توضیح بدهند ممنون خواهم شد. 
که به بحث نوآوری  یک ســؤال هم از آقای دکتر پیله فروش دارم 
که نقل فرمودید(  که )آن طور  مربوط است؛ مثاًل، این جملۀ زیبا 

که نوآوری بیشــتری دارند« مفهوم نوآوری را به ثروت  کســانی هســتند  می گوید »ثروتمندترین افراد 
کاالی ایرانی  که می خواهند  کرده اســت. من دارم دربارۀ اثر فرهنگ در اقتصاد و رفتار مردم  تبدیل 
که نوآور ترند ثروتمند ترند.«  که »کسانی  بخرند بحث می کنم، بعد با این جملۀ زیبا مواجه می شوم 
کــه »بی نیاز تریــن مــردم ثروتمند ترین مردم  در مبانــی دیــن خودمــان، از مــوال علــی)ع( نقل اســت 
کجا. اصاًل اندیشۀ  کجا، بی نیازی  هســتند.« شــما ببینید تفکر چه قدر با هم متفاوت است: نوآوری 
کّل محور اقتصــاد بر نیاز و مصرف و این جور چیز هــا می گردد. من می خواهم  بی نیــازی یعنــی چه؟ 
کنیم خیلی مهم است. نظر شما در این باره چیست؟ کجا استخراج  بگویم اینکه ما مبانی خود را از 

کــه بــه قــدرت  هــمــان طــور 
هوشمند قائل هستیم، به 
باید  نیز  هوشمند  اقتصاد 
اعتقاد داشت.
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کنون حل نشده باقی مانده مسئلۀ اقتصاد آن است.  که تا  متقی: یکی از مشکالت انقالب اسالمی 
که هــم از الگوی انقالب های  کنش سیاســی توانســتیم فرایندی را شــکل دهیم  مــا به لحاظ الگوی 
لیبرالــی و هــم از الگــوی انقالب هــای سوسیالیســتی متفــاوت و متمایــز بــود، امــا در بحــث اقتصــاد 
کلی و انتزاعی بــود. ما می گوییم عدالت، این عدالــت یعنی چه؟ عدالت  نگاهمــان یــک نگاه بســیار 
کاال به صــورت برابر ! در دهــۀ دوم انقالب در نماز  در دهــۀ اول انقــالب یــک معنــا دارد: یعنی توزیع 
کس  ح شــد. آن عدالت به معنای یــک نوع تمایز بــود. هر  جمعــه بحث هــای عدالــت در قــرآن مطر
که  که امکان ریســک بیشــتری دارد، قابلیت بیشــتری برای تولید آن ســرمایۀ اولیه دارد حق اســت 
که من از تحلیل اقتصادی جهان غرب  بتواند موقعیت اقتصادی برتری را داشــته باشــد. برداشــتی 
کــه تحلیل ِوبری اســت. ســاخت اجتماعی جهــان غرب یک ســاخت مذهبی بود،  دارم ایــن اســت 
گر بیشتر  که وجود داشــت در یک دوران تفســیر ویژه بود: اینکه »الفقر فخری،« اینکه ا اما تفســیری 
داشــته باشــی برای تو در آخرت مجازات دارد، اینکه ربا حرام اســت، اینکه خنده و شادی مصیبت 

می آورد. 
کلیساســت(، من در آن  کاتالیســتی می بــرم )منظورم رهبانیت در  مــن ایــن بحث ها را در قالب های 
قالب به مســئله نگاه می کنم. یک مفهوم به نام تکلیف وجود داشــت. تمام نظام های ایدئولوژیک 
که متولد شــدی  که آنجا  کاتالیســتی، تکلیف این اســت  کــه تکلیف چیســت. در نگاه  بحثــی دارنــد 
که اینجا متولد  که پدرت انجام می داد را انجام بده،. تقدیرت این بوده  کاری  همــان جــا بمان، آن 
کار را انجام  کار پدرت آن باشــد و تو هم باید همــان  که  شــوی پــس بایــد بمانی، تقدیرت این بــوده 
گر  گفت: »تکلیف یعنی اینکه تو ا کرد،  بدهی. بحث های پروتستانیســم اخالق اقتصادی را دگرگون 
گر این سرمایه را به چرخش در آوردی نزد  بیشترین سرمایه را به دست آوردی نزد خدا مقرب تری، ا
کّمی  که ســرمایه را به دســت آوردی و به چرخش در آوردی باید مصرف  خدا مقرب تری. اما زمانی 
گــردش در می آید.  که در مالکیت فرد اســت ولی در اقتصاد به  هــم بکنــی.« اصاًل ســرمایه امــری بود 
که نشــانه های فرد گرایی ظهور  پــس موجــودی با ســرمایه معنای متفاوتی پیدا می کند. اینجاســت 

کرد.  پیدا 
کس، بر اســاس توانمندی اش و میزان  که هر  بعــد مــدل اقتصادی دادند. مدل اقتصــادی این بود 
که این فرد درآمد بیشــتری  که می کند، هر قدر در بیاورد عدالت آن اســت  که دارد و تالشــی  نوآوری 
گردش در  که درآمدش حاصل شــده به  که آن چیزی  داشــته باشــد و ســرمایه به معنای آن اســت 
که باید بشــود بهره    اش را به صورت غیر مســتقیم جامعه به دست می آورد.  کاری  بیاید. چرا؟ چون 
مــا در مــدل اقتصــادی متوقف شــدیم. آقای موســوی اردبیلــی در دوران قبل از انقــالب بحث های 
کانون توحیــد و این ها  مــدل اقتصــادی را پیگیــری می کردنــد. بحث های مربوط به مســجد امیــر و 
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کســی بود؟ او تحت تأثیر آرا و  عمومًا دربارۀ جهت گیری مدل های اقتصادی بود. او تحت تأثیر چه 
که ایشــان دانشــگاه مفید را تشکیل دادند، اولین رشته  اندیشــه های شــهید صدر بود. حتی زمانی 
گرفت رشــتۀ اقتصــاد بود. بعد رشــته های دیگری مثــل حقوق و  کــه آنجــا پا  و اصلی تریــن رشــته ای 
کتابخانۀ اقتصــاد بود. چرا؟ چون  کتابخانه شــان هــم باز  گرفت. بهترین  فلســفه و علوم سیاســی پا 
کند، طلبه ها  کمــک  که دانشــگاه باید به نظام سیاســی  آقــای موســوی اردبیلی این نگاه را داشــت 
بایــد بیاینــد اینجا درس جدید بخوانند، تئوری های جدید را در رابطه با موضوعات بدانند، و اتفاقًا 
گرفت و  کنی مدرســۀ مدیریت آمریکایی ها ]هــاروارد[ را  وارد فضــای اجرایی نشــوند. آقــای مهدوی 
که  کنی موفق شــد. چرا؟ چون بحثش این بود  دانشــگاه امام صادق)ع( را ســاخت. آقای مهدوی 
کنید.« آقای  »بیاییــد اینجــا درس بخوانیــد و برویــد مناصب سیاســی و اداری و مدیریتی را اشــغال 
که »بیایید اینجا بخوانید، بعد بروید در حوزه  موســوی اردبیلی موفق نشــد، چون بحثش این بود 

و آنجا تئوری بدهید، یک نگاه دینی را با دوران جدید با هم پیوند بدهید.« 
ایــن خــأ وجــود دارد، ایــن خــأ ترمیم نشــده و امــروز پیچیده تر هــم شده اســت. هنوز نــگاه ما این 
که آن ها دارند در تفسیرشــان دقیق و شــفاف  که جهان غرب به عدالت توجه ندارد. عدالتی  اســت 
که می کنی، و سرمایه ای  و مشخص است. می گویند: »بر اساس میزان ابتکارت، نوآوری ات، تالشی 
گر نوآوری  گر ابتکار نــداری، ا کــه از ایــن طریق به دســت می آوری، می توانی جایگاه داشــته باشــی. ا
کارگر باشــی.« بحث هــای مربوط به جهــان اعاده شــدۀ میلتون یا  گــر تــالش نداری، بایــد  نــداری، ا
گمشــدۀ ویلتون تمام این زیرســاخت های تفکر اقتصادی را منعکس می کند. ما متأسفانه  بهشــت 

هنوز بحث مدل را داریم.
ح می شود، ولی با ساخت اقتصادی ما هماهنگی ندارد.  بعد بحث مربوط به اقتصاد مقاومتی مطر
کسی  ح می شود، ولی با ساخت اقتصادی ما هماهنگی ندارد.  کاالی ایرانی مطر بحث ترویج تولید 
کــه در حــوزۀ اجــرا مــی رود دنبال ثبــت ســفارش آمده اســت، دنبــال واردات و بحث هــای مربوط به 
مــوارد این گونــه اســت و رویکرد او واردات محور می شــود. رانت هم در واردات بیشــتر اســت. نگاهی 
که رهبری دارد جامعه را می بیند، نیاز جامعه را می بیند، تحریم ها را می بیند، فشارهای اقتصادی 
کاالهای  که باید اقتصاد مقاومتی داشــته باشــیم، تولید  بین المللی را می بیند، نگاهش این اســت 
که  کاالی ایرانی داشــته باشــیم. اینجا وضعیت دوگانه به وجود می آید. نگاه من این است  ایرانی و 
گرفته تا بحث اقتصادی و تا بحث فرهنگی- حرف های  در موضوعات مختلف -از بحث هسته ای 
که یک بحثش مربوط به همین عدالتی  کشور پاسخ بدهد،  که به نیاز های  کلی می زنیم، ولی مدلی 

کدام است؟ چگونه می توانیم بسنجیم؟  که آقای دکتر فرمودند، شاخص های آن  است 
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که حکومت داریم  که حکومت نداریم، یک وضعیت وجود دارد. یک موقع اســت  یک موقع اســت 
که داشــتی باید مدل  که حکومت نداریم. این مشــکل اســت. حکومت  و هنــوز احســاس می کنیــم 
داشــته باشــی. این مدل باید تئوری داشــته باشــد. چون حکومت اســالمی اســت، باید زیرساخت 
اندیشــه های اســالمی داشــته باشد. چون اقتصاد ســرمایه داری است، باید مســئلۀ بازار و مبادله و 
کــه در این  کنــد. چــون فضــا دارد جهانــی و شــبکه ای می شــود، باید بدانیم  ســرمایه گذاری را درک 
کــه: 1( اقتصــاد ما در  وضعیــت مــا در ایــن فضــای جهانی شــدن قــرار می گیریم. واقعیت این اســت 
که مابــه آن ها توجه  کســانی  در مقیــاس اقتصــاد جهانی روز به روز دارد حاشــیه ای می شــود؛ 2( آن 
داریــم و مخاطــب انقــالب بودند )یعنی الیه های پایین جامعه( هم دارند حاشــیه ای می شــوند؛ 3( 
که رویکرد های مبتنی بر اندیشــۀ انقالب از نظام اسالمی و عدالت دارند هم  کســانی  تئوریســین ها و 

دارند حاشیه ای می شوند. 
که جامع باشد و حوزه های مختلف را در بر بگیرد و بتواند پاسخگو باشد وجود  بنابراین، یک مدل 
که مقام معظم رهبری داشــتند دربارۀ مســائل ســند 2030 تذکر می دادند، هنوز  ندارد. در صورتی 
گوش شــنوا؟« چون  کو  بخش هــای مختلفــی از ایــن ســند دارد اجرا می شــود. زمانــی می گفتیــم: » 
گوش شــنوا وجود  که سلســله مراتب وجود دارد  گر در شــرایطی  سلســله مراتب وجود نداشــت، اما ا

گرفت. که مجموعه در فضای حاشیه قرار خواهد  نداشته باشد، طبیعی است 

که ما تکلیفمان با علم ســکوالر چه باشــد در فضای علوم  قائمی نیــا: اساســًا بحــث علــم دینی و این 
کــه همچنان وجــود دارد و هنــوز هم بــه جمع بندی نرســیده و متأســفانه در  انســانی بحثــی اســت 
کنون مدعی  که ا اقتصاد اسالمی خیلی جا ها به انحراف رفته است. مثاًل من استادی را می شناسم 
کنیم چون غربی است.« این یک  که »ما حتی شاخص های اقتصادی رایجمان را باید عوض  است 
که در واقع به بهانۀ اینکه علم یک امر  نگاه افراطی است. از آن طرف، نگاه تفریطی هم وجود دارد 
که در اقتصاد ثابت شود می تواند  رایج و مسلم و در واقع برگرفته از منطق است، می گوید هر چیزی 
کردم، دوباره آن قسمت  مبنای اســالمی هم داشــته باشد. من نظر شــهید صدر را خدمتتان عرض 
که شــهید صدر می گویند در مورد  کنم: »توزیع قبل از تولید«  را توضیح می دهم. )این را  هم عرض 
ح می کند، مالکیت مختلط را  کاال نیست، در مورد نهاد های تولید است. آنجا بحث مالکیت را مطر
کند.« دارد نهاد ها  که آبادش  کسی  کیست؟ از آِن  ح می کند؛ مثاًل می گوید: »زمین موات از آِن  مطر

کاال صحبت نمی کند.( و عوامل تولید را توضیح می دهد، در مورد 
که پیامبر  گرفت قــرار دهیم، آن ســالی  که اســالم شــکل  حــاال مــا برگردیــم و خودمان را در شــرایطی 
کنیم. آن موقع پیامبر چه  که انقالب اســالمی در ایران پیروز شد مقایسه  مبعوث شــد را با ســال57 
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که نمی خواهیم جلوتر یا عقب تر از ایشــان باشــیم، ما می خواهیم همســو با پیامبر جلو  کرد؟ ما  کار 
کرد. مضاربه اصاًل برگرفته از فرهنگ  برویــم. پیامبر یک ســری احکام ]مثل مضاربه[ را امضــا و تأیید 
و ســنت ایــران بود، یک ســنت بازرگانــی رایج در ایران قدیم بــود، حتی در منابع عربــی ]که در واقع 
گرفته  تاریخــی هســتند[ اصطالحًا می گفتند »اشــتریُت ]مثاًل[ 10 یا 12« ایــن را از ایرانی ها به عاریت 
بودند. ایران در آن موقع یک جامعۀ غیر مسلمان بود، ایران یک جامعۀ پادشاهی بود. پیامبر چه 
کاًل  که ما بگوییم چون مبانی آن سکوالر است آن را  کرد؟ این سّنت را پذیرفت. آیا درست است  کار 

کنیم؟  باید رد 
گــر مبانی تئوری  که ا که شــهید صدر در رســالتنا در مقالۀ ششــم عنوان می کند  مــن عرضــم این بود 
کنیم. مشکل  که تئوری هم غربی باشد. ما باید بتوانیم مبانی را تفکیک  غربی باشد، لزومی ندارد 
که مبانی را تفکیک نمی کنیم. مثاًل، در بحث بانکداری، مراد شهید صدر بحث واسطۀ  ما این است 
که اســمش را بانک  گفت: »ما واســطه ای در تولید می خواهیم  ســرمایه گذاری در بحــث تولیــد بود. 
کم و زیاد  که مثــاًل بگوید همان بانــک را ما بیاوریــم اینجا و چهار تا عقــد و  می گذاریــم.« ایــن نبــوده 
که دوره ای خدمت ایشــان می رفتیم  کنیــم. آقای بهمنی -رئیس اســبق بانک مرکــزی-  و اضافــه 
کم می آوردیم از عقد جعاله استفاده می کردیم،  خیلی راحت می گفت: »ما هر جا در بحث بانکداری 
کنیم با جعاله دســتمان باز بود.« نه! مراد شــهید صدر این نیست.  که می خواســتیم توجیه  هر جا 
که همان بحثی اســت  ح اســت. در واقع تئوری اقتصاد مقاومتی  اآلن بحــث اقتصــاد مقاومتی مطر
کاالی ایرانی داریم تئوری اش غربی یا شرقی است. در فضای دانشگاهی، وقتی  که ما اآلن در مورد 
کاًل باید در آن تعدیالتی  که این غربی است و  جمله ای از غرب می آید، سریع آن را منتسب می کنند 
که  که ما در اقتصاد مقاومتی داریم. همین آقــای ترامپ دیوانه روز اول  صــورت بگیــرد؛ عیــن بحثی 
گفت: »کاالی آمریکایی بخریم و آمریکایی   »,We are American« :گفت می خواســت تحلیف شــود 
گفته، همه می گویند: »بله،  کاالی ملی  گر من نگویم این را ترامپ در حمایت از  کنیم.« ا استخدام 
که پس این نظر  گفته این بحث پیش می آید  این تئوری اقتصاد مقاومتی است،« ولی چون ترامپ 
یک دیدگاه غربی اســت؛ در حالیک ه دقیقًا در اقتصاد مقاومتی هم مســئله همین اســت. اقتصاد 
کند، همین بحث حمایت  مقاومتی به نظرم یک جا هایی توانسته با ظرافت مبانی را از تئوری جدا 
کــه بعد از انقالب  کنــد. اقتصاد آدام اســمیت و جریان 100 ســاله ای  کاالی ملــی را توانســته جــدا  از 
گرفــت نزدیک تریــن جریان به اقتصاد مقاومتی اســت. شــاید تعجب آور باشــد، ولی  صنعتــی شــکل 

کاماًل از تولید حمایت می کند، اما مبانی آن الحادی است.  که  جریانی است 
کنــار می گذاریم مثل  کل  کــه از غرب باشــد مــا آن را به طــور  بنابرایــن، اینکــه مــا بگوییــم هــر چیزی 
گوشــی  کنیم. بخش مهمی از  فناوری، حتی این  خ را از اول اختــراع  که مــا بخواهیم چر ایــن اســت 
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که دســتتان اســت، از غرب آمده اســت. چه طور ما می توانیم از فناوری به عنوان یک ابزار اســتفاده 
کنیم؟ اساســًا در بحث علم دینی ما باید بدانیم علم دینی  کنیم، اما از دانش نمی توانیم اســتفاده 
که مبانی آن دینی است، درست  محصول دانشــمند اســت، محصول انســان است. درســت اســت 
کشــف و تبیین  اســت مبانی آن الهی اســت، مبانی آن مباحث عدالت اســت، اما یک انســان آن را 
که می تواند حتی توأم با خطا و اشتباه هم باشد؛ بنابراین، اینکه ما برای جمهوری اسالمی  می کند 
کــه در دنیا وجود دارد  که مســتقیم به آن وحی شــده و با آن چیز  کنیم  یــک جایــگاه مقدس تعیین 

تفاوت می کند یک خط کشی اشتباه است. 
که ما باید بتوانیم بین حوزۀ عمل و نظر  کید می کند این است  که شهید صدر می گوید و تأ نکته ای 
گفت: »شــما بروید علوم غربی را  که  کنی، از این جهت  کار آقــای مهدوی  کنیم! اتفاقًا  تمایــز ایجــاد 
بفهمید و بعد بیایید اقتصاد اسالمی بفهمید،« خیلی درست بود. شما اول بروید اقتصاد متعارف 
کنید. اول شــما بروید علــوم رایج را یاد  را یــاد بگیریــد، نــه اینکــه اول بروید در مــورد اقتصاد صحبت 

کنید. کنید و در مبانی از مباحث اسالمی استفاده  بگیرید، تا بعد بتوانید مبانی را متمایز 

کــه چرا بعضی از  پیله فــروش: در رابطــه بــا رویکرد فرهنگی، می خواهیم به این ســؤال پاســخ دهیم 
کاال هــای ایرانــی در بــازار فروش نمی رود. خیلی فشــرده، حداقــل دو جواب به این ســؤال می توانم 
ک- یکی از دالیلی است  بدهم. شــاید تمایل به شــبیه شــدن به غربی ها -به ویژه در مصرف پوشا
کاال های ایرانی در بازار با مشــکل مواجه اند. چرا شــبیه شــدن به غربی ها ارزش است؟  که بعضی از 
چون فکر می کند غربی شــدنش نشــانۀ پیشــرفت است. یک پاسخ ممکن اســت این باشد. ممکن 
که چون با شــرایط موجود مشــکل دارد، طرف دار هر نظام ارزشی می شوند  اســت پاســخ این باشــد 
که این شــرایط با آن مشــکل داشته باشد. شاید پاســخ مهم تری هم به این سؤال بشود داد: اینکه 
کاال ها مشــکل دارند  که شــاید دلیل اینکه چرا بعضی از  رویکرد فرهنگی می تواند به ما جواب بدهد 
کاال های ایرانی با مشکل  تمایل به برتری طلبی و تفاخر باشد؛ در نتیجه، در این بازار ممکن است 
کنند. چرا برخی افراد به دنبال تفاخر و برتری طلبی هستند؟ شاید بتوانیم در نظام ارزشی  برخورد 
ک برتری داشتن را ثروت بیشتر بدانیم. این در مورد ُمسرفین صادق است، مسرفی  آن ها اساسًا مال
که نظام ارزشش تکاثر است. او میل به تمایل و برتری طلبی و تفاخرش را چه جور نشان می دهد؟ 
ِکی ارزشــمندم؟ وقتی ثروت بیشــتری داشــته باشــم.« در نتیجه، در نماد بیرونی آن  می گوید: »من 

هم تفاخر می کند. 
کــه چون عامۀ مردم می خواهند شــبیه  امــا در مــورد عامۀ مردم شــاید این چنین نباشــد و بگوییم 
ثروتمندان بشوند، خیلی وقت ها تفاخر می کنند. حاال چرا عامۀ مردم می خواهند شبیه ثروتمندان 
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گر احترام  که ا که در جامعه ای  بشــوند تا آن تفاخرشــان را به جا بیاورند؟ پاســخش شــاید این باشد 
کــه ثروتمندی ایــن نظام مصرف شــکل می گیرد. چــرا؟ چون باور  کنند  می خواهــی بایــد مــردم فکر 
گونــه نمایش ندهنــد، این گونــه مصرف تظاهری نداشــته  گــر این گونــه مصــرف نکننــد، این  دارنــد ا
باشــند، بقیه فکر می کنند فقیر اســت و آن احترام الزم را ندارد. پس این بندۀ خدا به دنبال تفاخر 
کسب  نیست، جزء ُمسرفان نیست، اهل تکاثر نیست، احترام می خواهد، برای اینکه این احترام را 

کند خودش را شبیه ثروتمندان می کند و به دنبال مصرف تجملی و تظاهری می رود.
که قرار بود  که آقای دکتر توضیــح دادند  گی هایی  ســؤال این اســت: چرا در یک جامعــه ای با آن ویژ
که بــه دنبال احترام اســت  یــک چیــز دیگری بشــود، پولــدار بــودن ارزش می شــود تا آن بیچــاره ای 
کنــد؟ آقای دکتر، در بعضی از شهرســتان ها  کــه ندارد تفاخر  ادای پولــداری را در بیــاورد و بــه ثروتــی 
گران قیمت خارجی می خرد تا مردم به او احترام  طرف می رود خانه     اش را می فروشد و یک ماشین 
کند،  که در آن نظام ارزش تغییر  کشــیده می شــود. چرا؟ چون جامعه ای  بگذارند. بدبختی تا اینجا 
که ریشۀ آن هم عدم اعتقاد به معاد است اساس برتری بشود، ایمان به معاد تضعیف  ثروت مادی 
بشــود، این جور می شــود. ذات بشــر احترام الزم دارد. باید شــبیه پولدار ها شــود، مصرف تظاهری 
کتاب توســعه و تضاد جواب دیگری به این ســؤال  کند. آقای دکتر رفیع پور در  کند، مصرف تجملی 
کمیاب اســت باارزش  کــه  کند، ثروت  گســترش پیــدا  گــر در جامعــه ای فقــر  داده اســت، می گویــد: »ا
می شــود، در نتیجــه نمایش ثروت مطلوب می شــود. فرآیند باارزش شــدن ثروت خــودش آن تغییر 
نظــام ارزشــی جامعه را تشــدید می کند. یکــی از پیامد های آن افزایش حقــوق اجتماعی ثروتمندان 
کاری را در  که می خواهــد  گر در جامعه این شــرایط شــکل بگیرد، فردی  اســت.« یعنــی چــه؟ یعنی ا
کار تو را  کند ثروتمندی یا به خاطر طمعش یا به خاطر نظام ارزشــی     اش،  گــر فکــر  اداره راه بینــدازد، ا
کرده نظام ارزشی     اش این جور شود، با دانشجویی  گر خدای نا بهتر راه می اندازد. استاد دانشگاه، ا

که فکر می کند پولدار است یک جور دیگر تعامل می کند. 
که بــرای موفقیت  گرفته باشــد  از ایــن بگــذرم. ممکن اســت ســاختار های جامعه به گونه ای شــکل 
چــاره ای جــز ثروتمنــدی یــا تظاهــر به آن وجود نداشــته باشــد، یعنی بــرای احقاق حقــوق اولیه ات 
کارآمدی بخش عمومی نشــأت می گیرد. یک جواب  که این از نا کنی  ناچــاری بــه ثروتمندی تظاهر 
کنم. بگوییــم مظهر تظاهــرِی طبقۀ مرفه ســبب افزایش احســاس  هــم مــن بدهــم و بحــث را تمــام 
تحقیر در بین عامۀ مردم می شود. این نابرابرِی احساس شده )نه واقعی( به خاطر مصرف نمایشی 
و تجملی طبقۀ مرفه می تواند دو نتیجه داشته باشد: طبقۀ غیر برخوردار شورش می کند )می گوید: 
کــه این قــدر بــا مصرف تظاهــری و تجملی تان مــا را تحقیر می کنیــد، ماهم همۀ شــما را از بین  شــما 
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کند و آن طبقۀ مســرف را پایین بکشــد، ســعی می کند شــبیه  گر زورش نرســد انقالب  می بریم.(؛ یا ا
آن ها بشود. 

کاالی ایرانــی ترویج  گــر می خواهیــم  کــه ا چــرا این جــور نابرابــری شــکل می گیــرد؟ جمع بنــدی این 
شــود، باید حواســمان باشــد. هرچه ما به نابرابری دامن بزنیم، مصرف تظاهری طبقۀ مرفه بیشتر 
که  کار نیاز می شــود  کوچک ترین  کارآمــد اداری ما، حتی بــرای راه انداختن  می شــود. در ســاختار نا
کنی. برای تحقیر نشدن، برای کسب احترام به دنبال نمایش ثروت اند؛  خودت را شبیه ثروتمندان 

کند به شدت محدود می شود.  که نمی تواند آن نیاز را برآورده  کاالی ایرانی  در نتیجه، مصرف 

کتاب توسعه و تضاد  سبحانی: این بحث جامعه شناسی را آقای دکتر رفیع پور بعد از پایان جنگ در 
کارکرد آن مرحله، به زعم ایشــان، جابه جایی ارزش هاســت. ایشــان در دهۀ 90  کرد. تبعات  ح  مطر
که ایران ویران شــود حدود 950  کتاِب دریغ اســت  که خیلی مشــروح تر نوشــت.  کرد  کتابی منتشــر 
صفحه اســت و تحلیل اجتماعی فرهنگی خیلی مشــروحی از ایران دارد، اینکه این ســاختار فکری 
که  تحلیلــی نتیجــه    اش ایــن اســت و چگونه بایــد تغییرش بدهیــم. آنجا هم خیلــی دربــارۀ تأثیراتی 
کرد. ایشــان هم  به اصطــالح اختــالف طبقاتــی روی جابه جایی هنجار هــا و ارزش ها می گذارد بحث 

باور دارد.
کــه خودنمایی و ادای دیگــران را در  گفت  کنــار بحــث آقــای دکتر یک نکته هــم می توان  منتهــی در 
ح اســت و در تأیید فرمایش شــما، به هر حال توزیع درآمد هم انصافًا  گاهی برای تفاخر مطر آوردن 
کــه ما ایــن همه در همه جــا تبلیغ  کاالی چینی  در ایــن قضیــه مهــم اســت. من همیشــه می گویــم 
می کنیــم -یعنــی لقلقۀ زبان اســت- آیــا وارد کننــدگان آن را انبــار می کنند یا فروش مــی رود؟ به هر 
کاالی چینی انبار شود، بعد از دو-سه بار متوقف می شود. تقاضا برای آن وجود  گر قرار باشد  حال ا
که متقاضی متناسب با جیبش دارد  گر هم بنجل است و هم تقاضا دارد، معنایش این است  دارد. ا
که باز هم به نحوی تأیید نابرابری درآمدی  درخواســت می کند، یعنی پولش با آن تطبیق می کند، 

است.

که این مبانی چه قدر روی رفتار  اقتصادی  بهشتی پور: ما یک مبانی دینی داریم. می خواهم بپرسم 
کنیم، بعــد ببینیم  مــا تأثیــر دارد. بایــد ایــن مبانــی را در قــرآن و نهج البالغــه و احادیث جســت وجو 
که در اقتصاد اســالمی یا آنچه به  غربی ها چه می گویند و به نتیجه ای برســیم. می خواســتم بگویم 
گر فقط به  کار های ما رجوع به منابع دینی است؛ اما ا آن رفتار های دینی می گوییم باالخره یکی از 
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کرده اند توجه نکنیم، شــاید  که امروز تحلیل و رفتارشناســی  کنیم و بــه نظراتی  منابــع دینــی رجوع 
کنم یا قناعت را؟ نقص داشته باشد. من باید به پسرم نوآوری را توصیه 

پیله فروش: حتمًا نوآوری را به او توصیه بفرمایید، چون منطبق بر آموزه های اسالمی است و بحث 
آن مفصل است.

ســبحانی: اجمــااًل بــه موقعیــت اقتصادی و ســبک اقتصاد اســالمی اشــاره شــد. ما بــرای جمهوری 
اسالمی، حداقل در قانون اساسی جمهوری اسالمی، یک الگوی اقتصادی داریم. وقتی مدل هایی 
که جا های دیگر را اداره می کنند را بررسی می کنیم، می بینیم از این می شود در قالب مدل استفاده 
کــرد. حــاال بعضی ها مثل من به آن نمرۀ باالی باال می دهند، بعضی ها هم می گویند اشــکاالتی هم 
که دیگران مدل را با آن تعریف می کنند در قانون اساســی  دارد و نمــرۀ پایین تــر می دهند. عناصری 
که در صحنۀ اقتصاد ایران  کسانی  گرفتار آن مشکل عدم باور شدیم، اصواًل  هست؛ منتهی چون ما 
فعال بودند به این بخش قانون اساســی رجوع نکرده اند و بعد از 25 ســال اقتصاد ایران را به خاطر 

کردند. کمه  که اجرا نکردند محا همین اصولی 

کاپیتالیســتی اتفــاق افتــاد به موازات  کــه از نظــر تولیــد در غرب بــه نام اقتصــاد  فهیمی فــر: جهشــی 
ح شــد. ایشــان  کس وبر مطر که در بســتر نظری و فکری و دینی اتفاق افتاد. بحث ما تحوالتــی بــود 
که بر الگو های اقتصاد  ح می کند  تالزمی بین شــکل گیری جریانات پروتســتانی و تحوالت غرب مطر
که واقعًا دارند از جریان نظری دینی تحت عنوان پروتستانتیسم  کشور هایی  اثر می گذارد، می گوید 
که از  کامــاًل برایش هدف اســت، تلقــی ای  تبعیــت می کننــد در اقتصــاد موفق ترنــد. پروتســتان دنیــا 
گر واقعًا  که ا کنــم  انســان می کنــد تلقی دنیوی اســت. من با توجه به این قضیه می خواســتم عرض 
ما بخواهیم یک اقتصاد پیشــرفته و مســتقل داشته باشیم، حتمًا باید نسبتی با تلقی های بنیادی 
کنیم. یکی از مشکالت بنیادین این است. درست است،  خود در حوزۀ دین و حوزۀ ارزش ها برقرار 
کلیات باال تر  که شــما می فرمایید یک مقدار هم از  گفته شــده  کلیات در قانون اساســی  یک ســری 
که این  کرده است؟ بحث مکانیسم ها و فرآیند هایی را  ح  است؛ اما واقعًا آیا بحث نهاد ها را هم مطر
که یک  کرده است؟ ما نیاز داریم  ح  ارزش ها را به یک سری فرآیند های تولید تبدیل می کنند را مطر

کنیم.  بحث بنیادین داشته باشیم تا بتوانیم نسبت این دو مسئله را تعیین 
کند؟ بلــه، این در خود  امــا آیا اســالم می تواند از  پیشــرفت های ســایر حوزه های فرهنگی اســتفاده 
که ایشــان قبل از بعثت به حلف الفضول پیوســته بود و همین راه را  ســنت رســول اهلل)ص( هم بود 



شمارۀ 51-52/ مرداد و شهریور 1397

91

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

هم ادامه داد. خیلی از ســنت ها انســانی اســت و لزومًا به ســکوالر و دینی هم قابل تقســیم نیست. 
که ما از اقتصاد اســالمی داریم ترســیم خیلی دقیقی نیست، هم در پایه های ارزشی و هم  ترســیمی 

که می خواهد به نهاد های معطوف به عمل تبدیل بشود.  وقتی 
کشــور جمهــوری اســالمی نیســتیم و انقــالب اســالمی هــم اتفاق  کنیــم مــا  نکتــۀ آخــر اینکــه فــرض 
گر واقعًا می توانستیم  کاپیتالیســتی معتقد هســتیم. ا نیفتاده اســت، به شــدت هم به نظام اقتصاد 
کشــور های اروپای غربی هســت را در ایران پیاده  کــه در غــرب، در آمریکا، در  کاپیتالیســتی  اقتصــاد 
کنید، تعهد بانک در  کنیــم و پیــاده می کردیم وضع ما از اینکه هســت به مراتب بهتر بود. شــما نــگاه 
مقابــل یــک تولیدکننــده در اروپا فوق العاده بیشــتر اســت تا اینجا! مســئوالن جمهوری اســالمی به 
لحــاظ ضعــف مدیریتی واقعًا در تراز عقیدتی عمل نمی کنند، یک اعتقاد ســنتی دارند ولی در عمل 
پیاده نمی کنند. بانک یک واسطه است برای اینکه تولید را باال ببرد. بانک باید رفیق مولد باشد، 
رفیق اقتصاد باشــد، اما شــده رقیب: زمین می خرد، ساختمان می خرد، بعد هم نمی تواند بفروشد 
کدام از ما ها در حیطۀ  و روی دستش می ماند. این فساد چرا اتفاق افتاده است؟ به خاطر اینکه هر 
کســی از ما نمی خواهد  کار می کنیم بیش از اندازه در حاشــیۀ امنیت قرار داریم.  که داریم  شــخصی 
کردی، می دانی تبعاتش چه شــد؟ چرا این اتفاق افتاد؟« حاشــیۀ امنیت  کار را  که این  کــه »آقــا، تــو 
که از آن مســئولیت رفتیم  ککش نمی گزد، بعد هم  کس هم در واقع  داریــم. اتفاقــی می افتد و هیــچ 
کاری ندارد. مــن فکر می کنم مشــکالت اقتصادی ما در بحث های تئوری اســت.  کــس بــه آن  هیــچ 
کشــور حساب کشــی  که مشــخصًا در نوع عملکردهاســت؛ مثاًل، در این  بحث هــای دیگــر هــم داریم 
کنم. دولت ها  نمی کننــد، از فــرد خاطی حساب کشــی نمی کنیم. واقعًا مــن می خواهم اینجا انتقــاد 
که چه شد، این عملکرد  می آیند و می روند. دولت های قبلی به لحاظ اقتصادی باید جواب بدهند 
که بدانیم  کنند، به جایی برســند  چه شــد. حداقل در دانشــگاه ها عنوانی بگذارند، بروند مطالعه 
که دائمًا  این اتفاق دیگر نمی افتد. علت اینکه غرب به واقعًا جا های خوبی رسیده اســت این اســت 
که در اسالم حرف هایش  کس هم رحم نمی کند، همان چیزی  دارد خودش را نقد می کند، به هیچ 
زده شده اســت. حضــرت امیر)ع(، پیامبر)ص(، ائمۀ معصومیــن)ع( همه می گویند، ولی در عمِل ما 

این اتفاق نمی افتد.

گذاشته اســت. ایــن یک نکتــه! نکتۀ دوم  زورق: مدیریــت مــا در همــه چیــِز مــا و هــم در اقتصــاد اثر 
کارنامۀ جهانی اســت. ثــروت اروپا را باید در  کارنامۀ آن هم یک  اینکــه اقتصــاد غرب جهانی اســت و 
کنــار فقــر آفریقــا دید. نمی شــود تولید ثروت را به حســاب اقتصــاد غرب بگذاریم و تولیــد فقرش را به 
کنیم،  کشور پیاده  حساب آمریکای التین و آفریقا و بقیۀ جا ها. وقتی همان مدل غربی را در داخل 
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که فاصله  که فاصلۀ بین نیاوران و میدان خراسان زیاد می شود؛ همان طور  حاصلش این می شود 
اروپــا و آفریقــا زیــاد شده اســت این همان مدل غربی اســت. ما بلد نیســتیم برویم آفریقا را اســتعمار 
کنیم، میدان شوش را یا شهرستان ها را استعمار می کنیم تا تهران  کنیم، آمریکای التین را استعمار 

آباد شود. 
که در دنیــا وجود دارد صورت  بنابرایــن، قضــاوت در مــورد اقتصاد غرب باید در مقابل این چالشــی 
که از طریق اقتصادی  کردند، منابع طبیعی را ارزان بردند، هر جا هم  بگیرد. باالخره این ها استثمار 
که چه بالیی سرشــان  کردنــد. واقعــًا آمریکای التیــن را ببینیــد  زورشــان نرســید از تفنــگ اســتفاده 

آوردند....

که واقعــًا اقتصاد غرب  کــرد  فهیمی فــر: آقــای دکتر، نظر شــما درســت اســت، ولی ایــن را باید اذعان 
که دارد در حق بشــریت می کننــد در خودش عدالت برقــرار می کند؛ این  در خــودش بــا همــۀ ظلمی 
کل مدرنیتۀ غرب وارد می کنند دو مســئله اســت.  که پست مدرنیســت ها بــه  یــک مــورد. نقد هایی 
یکی از آن ها همین اختالف طبقاتی اســت. در واقع، اختالف طبقاتی یک نتیجۀ طبیعی سیســتم 
که فناوری و پیشــرفت و  کنند. درســت اســت  که آن ها نتوانســتند آن را حل  اقتصادی غرب اســت 
گی های ذاتی این سیســتم اقتصادی اســت. به  این جور چیز ها هســت، ولی اختالف طبقاتی از ویژ
همین دلیل می گوییم این سیستم اقتصادی الهی نیست. اما می خواهم بگویم باز بهتر از سیستم 

که هیچ نظمی نسبی در آن نیست. ماست 

کــه ما بعد  که من داشــتم این بود  ح شــد، جمع بنــدی ای  که مطر کاظــم زاده: بــا توجــه بــه بســتری 
کرده ایم: یکــی اقتصاد  کل دنیــا تجربــه  از جنــگ جهانــی دوم بــه لحــاظ اجرایــی دو اســتراتژی را در 
جایگزینــی واردات بــود، دیگری توســعۀ صــادرات. هرکدام از این هــا مزایا و معایبی داشــت. چیزی 
که یک ترکیــب هنرمندانــه از مزایای این دو  کــرد این بود  کــه می شــد از اقتصــاد مقاومتی اســتنباط 
که زیبندۀ محتوای اقتصاد مقاومتی است اقتصاد  که عنوانی  استراتژی به وجود آورد. فکر می کنم 
که از ترکیب قدرت نرم و  هوشــمند اســت. ما در روابط بین الملل به یک قدرت هوشــمندانه قائلیم 
سخت حاصل می شود. اقتصاد مقاومتی به نظر من یک اقتصاد هوشمند است. بعضی از مباحث 
جنبه و ضرورت ملی دارد؛ ولی چون به ادبیات یک جناح منتســب می شــود، از طرف جناح مقابل 

آن مقاومت صورت می گیرد. 
که ما، هــم در عمــل و هم در تئــوری، وقتــی مباحــث جامعه شناســی را نگاه  نکتــۀ بعــد ایــن اســت 
می کنیــم، می بینیــم ســرمایۀ اجتماعــی دارد یک وزنۀ بســیار ســنگین پیــدا می کند. وجه مشــترک 
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نظــر بســیاری از جامعه شناســان معاصر تقریبــًا روی مقولۀ ســرمایۀ اجتماعــی دور می زند. حتی در 
کشــور های اروپایی برای آن دپارتمان ســاخته اند. منشــأ ســرمایۀ اجتماعی اعتماد عمومی اســت. 
منشأ اعتماد چیست؟ صداقت است. صداقت باعث اعتماد و اعتماد باعث رشد سرمایۀ اجتماعی 
می شــود. هرچــه جامعــه مجازی تر می شــود، اتفاقًا اهمیت این مقوله بیشــتر می شــود؛ چون شــما 
کنید بدون اینکه همدیگر را ببینید، اینجا اعتماد مؤثر اســت. اآلن متأســفانه در  مجبوریــد معاملــه 
گر  که ا کــه دارد ترویج می شــود چیــز دیگری اســت. بعضی از مــردم فکر می کننــد  جامعــۀ مــا چیــزی 
صــادق باشــند می بازند، فکر می کنند پیشــرفت نتیجۀ عدم صداقت اســت. این یکــی از آفت هایی 

که متأسفانه دارد ریشه می گیرد و رشد پیدا می کند.  است 
کبر )که جهاد با نفس اســت(  کــه جهاد ا که مــا در فرهنگ دینی مان می دانیم  نکتــۀ آخــر این اســت 
بــر جهــاد اصغــر مقــّدم اســت. بعد از جنــگ، جای ایــن دو عوض شــد. من فکــر می کنم بســیاری از 
که در اقتصاد می بینید -که یکی از معضالت اســت- از همین فراموشی و جابه جایی  آســیب هایی 
که بانیان انقالب بودند و شــهید  کســانی  گرفته اســت. باالخره،  اولویت این دو مســئله سرچشــمه 
شــدند )مثل شــهید مطهری و شــهید بهشــتی، به خصوص شــهید مطهری( مباحث بســیار وزینی 
کاماًل به  در خصــوص خود ســازی داشــتند. بحــث خود ســازی بعد از جنــگ و در واقع بعد از انقــالب 

حاشیه رانده شد.

که همین بحث در حوزۀ اقتصاد درگرفت، به جلساتی  آل اسحاق: سال های دوم یا سوم انقالب بود 
گذاشــتند. عمدۀ  گفت وگــوی حوزه و دانشــگاه  کــه در قم با آقــای مصباح تحــت عنوان  منجــر شــد 
کار به اینجا  بحث هــای آن هــم در حــوزۀ اقتصــاد بود. خیلــی رفت و آمد انجام شــد و نهایت قضیــه 
کفر  گفتنــد: »ما بــه دنبال اقتصــاد  کار به آســانی شــدنی نیســت. یــک عــده از آقایان  کــه این  رســید 
می رویم، شما هم بروید اقتصاد اسالمی خود را درس بدهید« و حتی من شنیدم یکی از آقایان سر 
کرد، یعنی دید همۀ یافته ها و بافته هایی  بحث اینکه بهره را باید از اقتصاد بیرون بکشیم درجا غش 

که دارد یک دفعه شد هیچ! نهایتًا جدا شد و رفت. 
که مرحوم آقای حســینی  ایــن مشــکل هنوز هســت، در همۀ حوزه هــا هم داریم. یک تئوری اســت 
کتیک هــا، روش ها، سیاســت ها، و حتی محصــوالْت تابع  که تمــام تا کــرد جا بینــدازد  خیلــی ســعی 
گر آن مبانی جور دیگری باشــد محصول هم به طور خودکار تابع آن اســت؛  که ا آن دید اولیه اســت 
کنیم.  کار  کار شــود، باید برویــم آنجا و برگردیم و بر مبانــی آن  گــر ما بخواهیم درســت و اصولی  لــذا، ا
کفر و  گفتند  که یک عــده  که تفکیک شــد  بــا حفــظ احترام ایشــان، به نظر من منجر به همین شــد 
که در حوزه های مختلف سر ما آمد. دو بحث هست: یک بحث  عده ای هم اسالم، و همین بالیی 
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کم بر حــوزۀ اقتصاد و جهت گیری های اقتصادی، اصــول و مبانی اقتصاد؛ یک بحث هم  فضــای حا
کتیک ها و سیاســت ها و برنامه های اجرایی و عملیات جاری و از همین قبیل بحث هاســت. یک  تا
کاماًل به هم مربوط اســت یا می گوییم این طور نیســت. آنچه مهم اســت،  وقت ما می گوییم این ها 
که یکی از آن ها عدالت اســت. ایــن از آن جهت گیری های اصلی  در حــوزۀ اقتصــاد مــا اصولی داریــم 
که جهت گیری های اقتصاد  کلی این طوری هست  اســت. سلطه را قبول نداریم. یک سری مسائل 
و فضای اقتصادی را ســامان می دهد. فرق اســالم و غیر اســالم در همۀ آن فضاهاســت. نمی شــود 

بگوییم ما اسالمی هستیم و این فضا و جهت گیری ها را هم قبول نداریم. 
کتیک ها، روش ها، دانش، فــن، و حرفه می تواند با توجه به همان نکاتی  امــا در داخــل این فضا، تا
که آقای دکتر قائمی نیا  فرمودند عمل شود. روش پیامبر هم همین بوده است. به زعم من، فضای 
کردند. در قالب چارچوب های فضای اسالمی و اصول  عمومی را داشتند و بعضی از روش ها را امضا 
گــر ما این فضا را قبول  کرد. این تعارض را حل می کند. ا کتیک هــا را اجرا  کم بر اســالم می شــود تا حا
کنیم، در  کلیات ]مثاًل عدالت، نفی ســلطه، جهت گیری به نفع فقــرا، و...[ عمل  داریــم و در فضــای 

که باید »واقعیت نگر و آرمان گرا« بود.  فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود 
گشــایش اعتبار  ربــا از نظــر اقتصــاد اســالمی قابــل قبــول نیســت؛ ولــی یــک ســری روش هــا هســت، 
کرد.  هســت، ال.ســی هســت. این ها هیچ ربطی به آن مبانی ندارد، می شــود در قالب این ها عمل 
در علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی هم همیــن حرف ها اآلن دارد ســامان پیــدا می کنــد. آنجا البته 
که در حوزۀ اقتصاد ما یک ســری واقعیت های فنــی داریم: عین  غلیظ تــر اســت. من عــرض می کنم 
کتیک است،  رانندگی، عین مکانیک، عین جاده ســازی، عین سد ســازی! همۀ این ها یک سری تا
علم است، دانش است، دستاورد های بشری است؛ ولی همۀ این ها زیر خیمۀ آرمان های اسالمی 
که امکان دارد یک ســری واقعیت های علمی دســت یافتۀ بشــری  کنیم  گر ایــن را قبول  اســت! مــا ا
 قطعًا به مشــکل 

ّ
در چارچوب آن آرمان ها شــکل بگیرد، خیلی از این تضاد ها قابل حل اســت؛ و اال

که یک عده  گر این طور شــود، خیلی از تعارض ها قابل حل اســت. این طور نمی شــود  برمی خوریم. ا
که  گفتیم : »کت و شــلواری  کفر درس می دهیم« چون ما تا ریز آن رفتیم. آنجا  بگوینــد »مــا اقتصــاد 
کند.« این طور نیست، خیلی از موارد امضا شده  شــما می خواهید بپوشــید باید شکل اسالمی پیدا 

است. 
که امور اجرایی، سیاست ها، فرآیند های فنی- که الزم نیست  کنیم  گر بتوانیم، این تعارض را حل  ا

مهندســی، همــه را بــه شــکل اســالمی درآورده باشــیم. این ها ناشــی از همــان دیدگاه اولیه اســت. 
که یک انتظار  کلیات باید جا بیفتد. در رابطه با مســئلۀ نقش بخش خصوصی در افزایش اشــتغال 
که هنوز اســت تعریف بخش خصوصی مشــخص نیست. یک وقت  از بخش خصوصی اســت، هنوز 
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که شــامل تعاونی ها هم می شــود، شــامل  که غیر دولتی اســت خصوصی اســت  ما می گوییم آنچه 
کوچک می شــود؛ یا اینکه می گوییم بخش خصوصی  خصولتی ها هم می شــود، شــامل شرکت های 
که باید  گروه خاصی باشــد. این یک بحث اســت  که مدیریتــش، مالکیتش مربــوط به  کســی اســت 

که حاال وقتش نیست. مشخص شود 
ح است بحث مدل است، باز باید به سراغ  که در واقعیت در رابطه با اشتغال و تولید مطر آن چیزی 
گروه پیشــران  کلی اقتصاد را، به یک  که بخش صنعت یا تولید را، به طور  مدل برویم. مســتحضرید 
کرده اند؛ مثــاًل، در صنعــت می گویند فوالد و خودرو ســازی پیشــرو  گــروه تابــع و پیــرو تقســیم  و یــک 
هســتند، بقیــۀ در زنجیرۀ این ها تابع هســتند. می گویند مــدل اقتصادی بر اولویت بخش پیشــران 
مبتنــی اســت، تمام منابع ما باید در اختیار بخش پیشــران باشــد، بقیه زنجیره هــای بعدی این ها 
کامل نیســت. چرا؟ واقعیت این اســت  می شــوند! این حرف، ضمن اینکه حقیقتی در آن هســت، 
کوچک و متوســط  گرفته اند واحد های  کــه از وزارت صنعت مجوز  کــه بــاالی 94 درصــد از صنایع ما 
کارگــر دارند. فقط شــش درصد واحد هــای بزرگ ما  کمتــر از 50 نفر  کــه  هســتند، یعنــی واحد هایــی 
کارگران بیشــتری دارند. 50 یا 40 درصد اشــتغال دست این 94 درصد است، باالی 50  که  هســتند 
درصد ســرمایه گذاری دســت این هاســت، باالی 30 درصد از تولید ما مربوط به این واحد هاســت، 
کمتر از  گر به شهرک های صنعتی بروید، می بینید  بزرگ ترین مشــکالت هم مربوط به این هاســت. ا
80 درصد یا  50 درصِد ظرفیت دارند تولید می کنند یا تعطیل شده اند. مشکالت به این واحد های 

کوچک و متوسط ما مربوط است. 
که 70 درصد از تســهیالت به آن  کنیــد، می بینید  این هــا در حاشــیۀ اقتصــاد هســتند. بانک را نگاه 
که راه افتاده اند  شش درصد رسیده و 20 درصد از منابع برای این ها آمده است. اتفاقًا آن هایی هم 
زنجیره هــای بعدی را خودشــان زیر ســقف برده اند: توزیعش را هم خــودش می کند، بازاریابی را هم 
کاماًل جور دیگری است. در آلمان، باالی 75 درصد واحد های  که در دنیا  خودش می کند. درصورتی 
کــردم، در اســپانیا و اتریــش و قریب به  کوچــک و متوســط صحنــه دار اقتصاد هســتند. مــن تحقیق 
کوچک و متوســط است. در جامعۀ  کشــور های پیشــرفته، اقتصادشــان روی این واحد های  اتفاق 
کنید، باالی 60 الی 70 درصد از جامعۀ ما متوســط به  گــر به ضریب جینی نــگاه  مصرف کننــدۀ مــا، ا
که بزرگ ترین مشکالت را دارند؛ یعنی بیکارند، درآمد ندارند، ولی  پایین هستند. همین ها هستند 
در حاشیۀ اقتصاد هستند و بزرگ ترین مصیبت ها هم مال این هاست؛ یعنی بازتاب های اجتماعی 
گروه های متوســط اســت. وضع  حتی در حوزه های سیاســی در حوزه های رأی باز مربوط به همین 
کشــور ]که باز شــاهد عدم تعادل و عدالت اســت[، در نظام  که در فضای عمومی  ما اآلن این اســت 
گروه های متوســط 70 درصــدی جامعۀ ما، چه در  تصمیم گیــری مــا، در نظــام توزیع منابع ما، این 
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بخــش تولیــد و چــه در بخــش مصرف و چــه در حوزه های تأثیرگــذاری و چــه در تصمیم گیری ها، در 
گر بخواهیم روابط اقتصادی ما حل شود،  گر ما بخواهیم اشتغالمان حل شود، ا حاشیه هستند. ا
کوچک و متوســط  بایــد یــک خــرده در ضریــب توجهمــان و در تخصیــص منابعمــان به ایــن بخش 
کار توازن می شــود: اقتصاد  گر اولویت هم ندهیم حقشــان را بدهیم. نتیجۀ این  اولویت بدهیم، یا ا
متوازن می شــود، اقتصاد پایدار می شــود، توسعه بیشتر می شــود، انگیزه بیشتر می شود، همۀ امور 

هم سر جایش هست. 
کنیم؛ یعنی این  کنیم، بایــد اول بخش خصوصی را تعریــف  گــر بخواهیــم ایــن بحــث را جمع بندی  ا
کوچک و  کاماًل مشــخصی نیســت.... مســئلۀ دیگر عدم توجــه به واحد هــای  تعریــف هنــوز تعریــف 

متوسط است.
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در جامعۀ قرآنی، روابط اقتصادی 
مبتنی بر عدالت است

گفت وگو با دکتر سید سلمان صفوی
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 از شــما تفسیر 
ً
که اخیرا گران قدر، مطلع شــدیم  فرهنگ اســالمی: بســم اهلل الرحمن الرحیم. اســتاد 

که در مورد دانشنامۀ قرآن مجید انجام  کار مفصلی  جدید قرآن مجید منتشر شده است. به دنبال 
که در این زمینه به دســت ما رســید تفســیر ســاختاری ســورۀ حمد است.  کتابی  دادید، نخســتین 
کــه به این نقطه نظــر و نگرش در  خواهــش می کنــم بــرای خواننــدگان ما توضیح دهید چه طور شــد 

تفسیر قرآن مجید رسیدید.

کتاب مشــتمل بر 361 صفحه اســت  دکتــر صفــوی: من ابتدا یک معرفی از جهت صورت بکنم. این 

کتاب  که اصل  و از دو بخش اصلی تشیکل شده: بخش اول آن تفسیر ساختاری سورۀ حمد است 
اســت، بخش دوم تاریخ خوشنویســی و تفسیر قرآن همراه با 43 تابلوی خوشنویسی و تفسیر سورۀ 
که جنبۀ هنری قرآن  حمد از قرن ششم تا چهاردهم است. این بخش هنری را از این جهت آوردیم 
که قرآن  را و تجلی هنری سورۀ حمد را در قله های هنری جامعۀ اسالمی نشان دهیم، نشان دهیم 

چگونه با زندگی مسلمانان آمیخته شده است. 

کسانی مثل نولدکه و گلدزیهر مطالب سّمی فراوانی علیه قرآن مجید منتشر کرده اند.
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کــه به این دیدگاه رســیدیم خود مبحث مســتقلی اســت. ضــرورت آن چه بود؟  اینکــه چگونــه شــد 
که مســتحضر هســتید، من بیش  ضــرورت آن یــک ُبعــد داخلی و یــک ُبعد خارجی دارد. همان طور 
کادمیک آنجا  کــه در انگلســتان و در دانشــگاه لندن هســتم، بیشــتر با محافــل آ از 20 ســال هســت 
ح شــد و  که در غرب مطر کارهای غربی ها را پیگیری می کنم و می خوانم. ســؤالی  در ارتباط هســتم 
کردند این اســت  کریم حمله  برخی از مستشــرقان به بهانۀ آن به اســالم و به ســاحت مقدس قرآن 
که ]آن ها می گویند[ در ســوره های قرآن، به خصوص ســوره های بلند )مثل ســورۀ بقره، آل عمران، و 
کنده ای از قبیل احکام ازدواج، احکام ارث، جنگ، اخالق، تاریخ بنی اســرائیل،  نســاء(، مطالب پرا
کتاب  که این  ابراهیم، عیســی، و... هســت و عدم انســجام و انتظام در این سوره ها بیانگر آن است 
کسانی مثل  کتاب وحیانی باشــد این حالت را نخواهد داشت.  گر  کتاب وحیانی باشــد، ا نمی تواند 

گفتــه و مطالب مســموم  گلدزیهــر از این گونــه مطالــب  نولدکــه و 
کتاب های آن ها هم  کرده اند. متأسفانه، برخی از  زیادی منتشر 
ترجمــه و در جهان اســالم منتشــر شــده و برخی روشــنفکران به 
چنین توهماتی آلوده شــده اند و به اســالم حمله می کنند؛ مثاًل، 
کالم حضرت محمــد مصطفی)ص(  ممکن اســت بگوینــد قــرآن 
کالم خدا. ایــن ادعاها متأثــر از این گونه مطالب اســت  اســت نــه 
که این  که مستشــرقان ســاخته و پرداخته انــد. به نظر ما رســید 
که وارد شده و باید این به شبهۀ جدید به  شبهۀ جدیدی است 

روش علمی جواب دهیم. 
که ما مشــغول مطالعۀ قــرآن بودیم و این  دوم اینکــه همان طور 
کــه این مطالب  کم کم متوجه می شــدیم  مطالــب را می دیدیــم، 

به هم پیوســته اســت اما پیوســتگی آن ناآشــکار اســت و فهم قرآن یک روش خاص می طلبد. ائمه 
که اجتهاد بایــد بر زمان و  کــه قــرآن دارای متون متعدد اســت. امــام خمینی می فرماینــد  فرمودنــد 
کنیم، نیاز زمانی و مکانی  مکان مبتنی باشــد، یعنی ما در فهم اســالم از روش های نوین اســتفاده 
گمشــده را از قرآن بگیریــم. قرآن اقیانوس  کنیم و جواب  را ببینیــم، بــا ســؤال جدید بــا قرآن برخورد 
کــه می توانیم بفهیم به نوع  که مــا نمی توانیم همۀ آن را بفهمیم. آن بخش  بی کــران معرفت اســت 
که ما از آن می پرســیم، بخش دیگر آن به مســائل قلبی و تهذیب قلب مربوط  ســوالی بســتگی دارد 
اســت. تا قلب مهذب نشــده باشــد، اصاًل نمی تواند قرآن را بفهمد. شرط اولیۀ فهم قرآن این است 
کــه شــما از مطهــرون شــوید. برای آنکه از مطهرون باشــید چه بایــد بکنید؟ نه اینکه بــا وضو قرآن را 

را  اجــتــهــاد  خمینی  ــام  ــ ام
و  ــان  زمــ ــط  ــرای ش ــر  ب مبتنی 
مکان می دانند.
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که فهم معــارف قرآن برای  کنیــد؛ به این معنا هم درســت اســت، ولی معنی اصلی آن اســت  لمــس 
کرده باشد.  که در مرحلۀ اول خودش را مهذب  کسی حاصل می شود 

ایــن قــدم اول برای فهم قرآن اســت، ولی پس از آن، ما در هر عصــری می توانیم با روش های جدید 
که بیشــتر با نیــاز زمان و  کنیم  کشــف  مطالــب جدیــدی از قــرآن بفهمیــم و معنای جدیدی از قرآن 
ح بوده اســت تفســیر قرآن  مکان متناســب اســت. این بحث در روش های تفســیری در اســالم مطر
از زمان خود پیغمبر شــروع شــد: آیات نازل می شــد و مردم ســؤال می کردند و پیغمبر معنای آن را 
می گفت و دربارۀ شــأن نزول مطالبی می فرمود، بعد ائمه توضیح و تفســیر قرآن را ادامه دادند؛ لذا، 
که تفســیر عرفانی و  که تا قرن ســوم هســت تفاســیر روایی اســت. پس از آن مرحله اســت  تفاســیری 

اجتهادی شروع می شود و مردان بزرگی نظیر شیخ طوسی به تفسیر قرآن مجید دست می زنند.
کم کم  کــه  کــه در تفســیر روایــی وجــود داشــت این بود  مشــکلی 
شــد،  وارد  اســرائیلیات  شــد،  عرصــه  وارد  ناصحیحــی  روایــات 
احادیــث صحیــح و ضعیف با یکدیگر مخلوط شــدند )که همه از 
قول صحابه یا ائمه است و در بین برادران اهل سنت هم بیشتر 
است؛ چون برای ما فقط قول معصوم حجت است، برای آن ها 
قــول همۀ صحابه و تابعین حجت اســت.( بــه این دلیل، خیلی 

احادیث نامربوط و اسرائیلیات وارد بحث شدند. 
که با رویکرد انتقادی به نقد این  کسی اســت  شــیخ طوســی اول 
احادیــث پرداخــت و بعــد با روش عقلی به تحلیل و تفســیر قرآن 
کتاب تبیان نمونه شــد.  کــرد و  کتــاب تبیــان را تألیف  نشســت و 
کتاب تبیان، تفســیر مجمع البیان را نوشت  طبرســی، بر اساس 

کالمی بیشــتر و  کرد. پس از آن، تفاســیر  گســترش داد و چیِنش آن را تکامل داد وآن را منّقح  و آن را 
کرد: تفسیر سلمی، تفسیر میبدی  ح شد. البته تفاســیر عرفانی ادامه پیدا  تفاســیر فلســفی هم مطر
که متعلق به میبدی است(،  )که به تفسیر خواجه عبداهلل انصاری معروف بود ولی بعد معلوم شد 
که  گنابادی )بیان الســعادة(. تفسیر فلسفی مثل تفسیر مالصدرا و تفسیرهای ادبی  تفســیر مرحوم 
کشاف زمخشری از آن جمله است و از جهت بحث های صرف و نحوی و ادبی قرآن تفسیری بسیار 
که سیدقطب پیشتاز آن بود و  ح شــد  عالی اســت. پس از آن، در قرن بیســتم، تفســیر جدیدی مطر
که به نظر  بعد مرحوم آیت اهلل طالقانی. پس از آن هم تفسیر المیزان عالمه طباطبایی نوشته شد 
کنون نوشــته شده است؛ تفسیری بسیار جامع،  که تا  من شــاهکار تفســیر و بهترین تفســیری است 

روایی و عقلی، با رویکرد نّقادی است و در عین حال با علوم جدید هم در ارتباط است.

فــهــم مـــعـــارف قــــرآن بـــرای 
کـــســـی حـــاصـــل مـــی شـــود 
را  خــود  اول  مرحلۀ  در  کــه 
ب کرده باشد.

ّ
مهذ
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فرهنگ اسالمی: استاد محمدتقی شریعتی تفسیری هم بر یک جزء قرآن مجید نوشت.

کامل بــود، وگرنه  گفتم دربارۀ تفاســیر  دکتــر صفــوی: بله، تفســیر جزء ســی ام قرآن اســت. آنچه مــن 
که مستحضر هستید سورۀ حمد را تفسیر  که همان طور  حضرت امام خمینی هم یک تفسیر دارند 
کاش  کم نظیری بــود. ای  گفتنــد مطالب بســیار  که ایشــان در بــاب حمد  کردنــد. مطالبــی  عرفانــی 
کامــل بگویند، واقعًا  جامعــۀ مــا ایــن فرصت را می داشــت و امام خمینی می توانســتند این بحث را 

یک شاهکار بزرگ عرفانی در فهم قرآن از سوی شخصیتی جامع بود. امام هم فقیه ، هم فیلسوف 
، هم عارف ، هم سیاست مدار، و هم عاِلم به زمان و مکان بودند. تفسیر ایشان تفسیر عرفانی بود، 
گفته  که توسط ایشان  ولی با توجه به هندســۀ معرفت امام خیلی اهمیت داشــت و همین قدر هم 
کردم، چون مســائل  کتاب از آرای حضرت امام اســتفاده  شــده بســیار مهم اســت. من هم در این 

کردند.  ح  بسیار مهمی را طر

شیخ طوسی نخستین کسی بود که بارویکرد انتقادی به بررسی احادیث پرداخت.
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به هر حال، همۀ این تفاسیر، با اینکه اختالف روش دارند، در یک وجه مشترک اند و آن این است 
کــه تفســیر آن هــا خطی )یــا به قول انگلیســی ها، sequential( اســت؛ یعنی تفســیر آیه به آیه  اســت و 
مطالب را پی درپی نگاه می کند، ولی رابطه و تناسب دیگری بین آیات نمی بیند. اینجا مشکلی بروز 
کرده است؛ )نگاه انسان با توجه به تحوالت مختلف  کرده و به ویژه ذهن انسان مدرن را دچار سؤال 
فرهنگی و تمدنی متفاوت می شــود. ما برخی نیازهای ثابت داریم، ولی نوع نگاه و ســؤاالت انســان 
هم با تغییر فرهنگ و تمدن تغییر می کند؛ لذا، انســان مدرن یا انســان پســامدرن سؤاالت جدیدی 
دارد.( مثاًل: »سوره چیست؟ آیا سوره یک هویت مستقل دارد یا ندارد؟« این ها بحث های فلسفی 

که بحث قرآنی است بحث فلسفی هم هست.  است، در عین حال 
راجــع بــه مســئلۀ ســوره ها و ترتیــب ســوره ها اختالفــی هــم بیــن صاحب نظــران وجــود دارد؛ ولــی 
علی االجمــال، مــا در قرآن کلمه و آیه و ســوره داریم و با چهار ســطح روبه رو هســتیم. آقایان علمای 
کلمات را توضیــح داده اند؛  کارهای بــزرگ انجام دادنــد-  ســلف صالــح -که اجرشــان با خدا بــاد و 
کرده، اشتقاقات  ح  مثاًل مرحوم زمشــخری اپیســتمولوژی )epistemology( یا شناسایی لغت رامطر

مطالبی که امام خمینی در تفسیر سورۀ حمد گفته اند بی نظیر است.
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گفته  گفته، این ها را در تفســیر کشــاف بســیار خوب  گفتــه، جنبــۀ صرفــی و نحوی و بالغی آن ها را را 
که آیــه یعنی چه، ولــی اینکه  و هــر مفســری بــه یــک کشــاف نیــاز دارد. بعــد آمدنــد و توضیح دادنــد 
موضــوع ســوره چیســت و آیــا غیر از تناســب خطی تناســب دیگری بین آیــات وجود دارد یــا ندارد را 
که تناسبات دیگری هم امکان پذیر است.  کشیده نشد  جواب ندادند، اصاًل ذهنشان هم به اینجا 
که حضرت عالی مســتحضر هســتید، علی العموم هم نگاه سیستماتیک وجود نداشت و  همان طور 

سوره را به عنوان یک سیستم ندیدند. 
ح اســت. تحت تأثیر فلســفۀ اســالمی و حکمت متعالیه،  کل مطر بعد، مســئلۀ قرآن به عنوان یک 
کوشــش برای پاســخ دادن به این ها، ما به این  کردند و  ح  که مستشــرقان مطر تحت تأثیر شــبهاتی 
که پیش فرض های فلسفی هم داریم: اینکه خدا ناظم جهان است و خدای ناظْم  نتیجه رسیدیم 

جهان اســت را بر اســاس نظم و انســجام آفریده اســت. قرآن هم 
کلمــات خداســت طبیعتًا  کلمات خداســت و جهــاِن  کــه تجلــی 
دارای انتظــام و انســجام و نظــم و سیســتم اســت، منتهــا ایــن 
کم بر ســوره را بــه عنوان  ســاختار و ایــن نظــم و این سیســتم حا
کرد. در نگاه اولیه، این ســاختار و سیســتم  کشــف  کل باید  یک 
کندگــی می بینید و انســجامی  را نمی بینیــد، حتــی تــا حــّدی پرا
کمــک ما می آید و  که متدولوژی به  دیده نمی شــود. اینجاســت 
می توان با روش شناسی های جدید به بازخوانی قرآن نشست و 
جنبۀ اعجاز ســاختاری قرآن را با زبان مدرن و روش مدرن برای 

کرد.  انسان امروز اثبات 
کشف ساختار مثنوی معنوی پس از  که در  لذا، پس از تجربه ای 

که 2018 هست طی 20  700 ســال با روش ساختارشناســی و هرمنوتیک داشــتم و از 1997 تا اآلن 
کالسیک  کردم در اینکه چگونه می شود یک متن  سال درگیر این پروژه بودم، یک تجربۀ غنی پیدا 
که وقتی شما با می توانید متدولوژی جدید ساختار  کرد. به ذهنمان رسید  را با این روش بازخوانی 
که اثر خداست مسلمًا نظم بسیار  کنید، قرآن  کشــف  کتاب بندۀ خداســت-  پنهان مثنوی را -که 
کشــف آن نرفته اســت،  کســی به دنبال  باالتر از مثنوی دارد؛ منتها چون در این باره ســؤال نشــده و 

حقیقت آن آشکار نشده است. 
کتابش هم منظم است و خدا طراح جهان  که خدا ناظم است پس  دراین باره، ما با آن پیش فرض 
اســت پــس قــرآن هــم سیســتم دارد و طراحــی دارد وارد تفســیر قــرآن شــدیم تــا ببینیم ســاختار آن 
که آن را  که قرآن نظم دارد و هر سوره ساختاری دارد، ولی مهم این بود  چیست. بر من مسّلم بود 

پرسش های  مدرن  انسان 
جدیدی دربارۀ قرآن مجید 
دارد.
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کار دانشنامۀ قرآن بودیم، بنده مسئول  که مشغول  گذشته  کنیم. بحمداهلل، طی سال های  کشف 
کریم نوشــتم؛ به بحث  بخــش ســوره ها بــودم و تمام ســوره های قــرآن را در دانشــنامۀ معاصر قــرآن 
کردم- در سطح کلمه، در سطح آیه،  که عرض  که -همان طور  ساختار آن ها پرداختم و معلوم شد 
کّل قرآن، هرکدام یک ساختار وجود دارد؛ بنابراین، ما یک ساختار ُخرد  در سطح سوره، و در سطح 
کالن داریم، و یک ســاختار موســیقایی داریم. ســاختار ُخرد به بررســی نســبت  داریم، یک ســاختار 
کالن  کل نگر به بررســی تناســب ها و روابط  کالن با رویکــرد  کلمــات بــا همدیگــر می پــردازد، ســاختار 
کل نگر، برخالف رویکــرد sequential یا خطی، متوالی  کلــی آیــات در یک ســوره می پردازد. رویکــرد  و 
کوشــش می کند بفهمــد موضوع و مقصد  نیســت؛ یعنــی ســوره را به عنوان یک واحد نگاه می کند و 
اصلی ســوره چیســت، و عالوه بر این، نقشۀ سوره چیســت و روابط و تناسب آیات با یکدیگر در یک 

سوره چیست. 
و  ســلوتی  و  بقایــی  اآلیــات  تناســب  بــا  مــا  ساختارشناســی  کار 
همچنیــن تفســیر کاشــف آقایــان دکتــر حجتــی و بی آزار شــیرازی 
که آن ها آیات ســوره ها  چــه تفاوتــی دارد؟ تفــاوت آن این اســت 
کــه هــر مجموعــه از آیــات چگونه با  گفتنــد  کردنــد و  را ترازبنــدی 
کار بســیار مهم  کردن  گراف بندی  هم هســتند. مــا می گوییم پارا
کمک  گراف بندی  و بزرگی اســت، اما ساختار ورای آن است. پارا
که نســبت آیات  می کند و مقدمه اســت، ولی صرفًا بیان می کند 
که  گفته شده  ســوره فقط نســبت خطی نیســت. در علوم قرآنی 
افتتــاح و اختتــام ســوره ها بــه هــم مربوط )مــوازی( اســت، همه 
کــه افتتــاح و اختتــام ســوره ها در تــرادف بــا یکدیگــر  متفق انــد 

هســتند و این یک رابطۀ خطی نیســت. بقیۀ آیات هم به همین نســبت یک سیســتم است، یعنی 
که حلقوی و در توالی و توازی است. یک رابطۀ غیر خطی وجود دارد 

گــراف می بینیــم. یک بخــش )section( از  در ســوره های بلنــد، مجموعــه آیــات را به عنــوان یک پارا
یــک ســورۀ بلند ممکن اســت ُنه بخش داشــته باشــد و روابط ایــن بخش های بلند با هــم را معرفی 
می کنیم. غالبًا، وقتی تعداد بخش ها فرد است، آن عدد فرد وسط )مثاًل در ُنه بخش، بخش پنجم( 
مفهوم مرکزی سوره را بیان می کند و این ها به صورت توالی افتتاح و اختتام به هم مربوط اند؛ یعنی 
یــک و ُنــه بــه هم مربوط اند و دو به هشــت مربوط اســت. روابط این بخش ها بر چه اســاس تنظیم 
گناهکاران  شده؟ الف( یا تقابل است، یعنی می گوید: »مؤمنان رستگار شدند« در آخر می گوید: »ما 
را به ســرانجام بد می رســانیم و توبیخشــان می کنیم«؛ یعنی از طریق تقابل بین مؤمنان و فاســقان 

مــی تــوان بــا روش شــنــاســی 
قرآن  بازخوانی  به  جدید 
مجید پرداخت و اعجاز آن 
کرد. را اثبات 
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کند ]تعرف االشیاء باضدادها[؛ ب( یا تکامل  کوشش می کند معرفت را بیشتر برای شنونده ملموس 
گفتــه و در بخش بعدی وجــه دیگرش را بــاز می کند؛ ج( یا  معناســت، یعنــی یــک وجــه از موضوع را 
کارکرد را بگوید، یعنی مثاًل از طبیعت می گوید و  تشابه )تمثیل( است تا جنبه های شباهت های دو 
کنید در  کار  گر در دنیا این طور  کنید این نتیجه را می گیرید، ا کار  گر این طور  بعد می گوید: »شما هم ا
 در پاییز برداشت می کنید، 

ً
گر در آن بکارید بعدا که ا آخرت هم همین نتیجه را می گیرید مثل مزرعه 

ایــن عالــم ]دنیــا[ هــم چنیــن وضعــی دارد«؛ د( یا متعالی اســت، یعنی یــک وجه باالتــر از موضوع را 
گر تکرار شد  کلمه ا که یک  ح می کند. در اینجا فلســفۀ تکرارها هم معلوم می شــود. این نیســت  مطر
کــه همان معنا را بدهد، تکرار ها هر  همــان معنــا را می دهد؛ نه، در قرآن تکرارها به این معنا نیســت 

کید و از باب بیان وجه دیگری است، از باب توسعۀ مفهوم است.  کدام از باب تأ
یــک بحث مهــم دیگر به نام وجوهات قرآنی داریم. همۀ علمای 
تفســیر قــرآن بــر ســر مســئلۀ وجــوه قرآنــی متفــق هســتند. ایــن 
کشــف می شــود. وقتی  وجوهــات در روش ساختارشناســی بهتر 
که نقشــۀ ســاختار سوره را به دســت آوردید، آن وقت می فهمید 
کید  کلمات برجســته و روی آن تأ کدام وجه این واژه و  در اینجا 
گرفته اســت: آیا جنبۀ  کید به چه خاطر صورت  می شــود و این تأ
اصطالحــی آن را یــا جنبۀ تقابلش را یا جنبــۀ تکاملش را یا جنبۀ 
که با روش  تشابه اش را می گوید؟ به هر حال، ما معتقد هستیم 
که  ساختار شناسی نقشۀ سوره ها به دست می آید. نقشۀ سوره 
به دســت آمد، پیوستگی و انسجام سوره و اینکه یک سوره یک 
کلمات و آیات آن به هم مرتبط هستند  هویت واحد دارد و همۀ 

و در ترابط و تناسب با یکدیگر قرار دارند آشکار می شود؛ بنابراین، یک نوع اعجاز دیگر از قرآن مجید 
اثبات می شود. 

در ایــن روش بایســتی از حلقــۀ تأویل شناســی اســتفاده شــود. در »انــا هلل و انــا الیــه راجعــون« و »و 
اعتصمــوا بحبــل اهلل جمیعــا و ال تفرقوا«، این »و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا و ال تفّرقوا« یک دســتور 
که دانه های تسبیح را به یکدیگر متصل می کند  روش شناسانه هم هست. در این سوره، ریسمانی 
کــه همۀ این ها را به هــم وصل می کند؟ با این روش ســاختاری  چیســت؟ آن »حبــل اهلل« چیســت 
کنده را در یک ســوره به هــم وصل می کند  که تمــام این آیــات پرا کــه »حبــل اهلل«  نشــان می دهیــم 
کار می بَرد، باید نشــان دهد نســبت این هــا با هم چگونه  چیســت. وقتــی مفســر روش اجتهاد را به 
کلمــات و آیــات متعدد چگونه بــا همدیگر یک هویت واحــد می ســازند. در اینجا، ما از  اســت و ایــن 

رویــــــکــــــرد دکــــتــــر صـــفـــوی 
مــجــیــد  قــــــرآن  ــفــســیــر  ت در 
ُکل نگرانه است.
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کل و نیز ارجاع  که ارجاع جزء به  روش دایرۀ هرمنوتیک )Hermeneutic Circle( اســتفاده می کنیم 
کل به جزء است. 

کل بــه جزء را در دو آیۀ »و اعتصموا بحبــل اهلل جمیعا و ال تفّرقوا« و »انا هلل و انا  کل و  ارجــاع جــزء بــه 
کثرت در وحدت اســت. ما  کثرت و  الیه راجعون« مشــاهده می کنیم. هم قاعدۀ فلســفی وحدت در 
کثرات را به وحدت ارجاع دهیم و وحدت را در  کنیم،  کثرات در آیات را در سایۀ وحدت تفسیر  باید 
کاربرد در تفســیر قرآن است تا هویت مستقل  که قابل  کثرات ببینیم. این یک قاعدۀ فلســفی اســت 
ســوره بیان شــود. بحث هویت ســوره مثل بحث فرد و جامعه است. آیا جامعه هویت مستقل دارد 

یا ندارد؟ جامعه از افراد تشــکیل شده اســت. در جامعه شناســی یک بحث مفصل وجود دارد مبنی 
بر اینکه: جامعه چیســت؟ جامعه مرکب از افراد اســت، خودش وجود مستقل ندارد، ولی هم فرد و 

کرده است.  ح  هم جامعه هویت مستقل دارند. مرحوم مطهری این بحث را مفصل مطر
کــه هم فرد هویت دارد و هم جامعه یک هویت مســتقل از فرد  علی االجمــال، دیــدگاه ما این اســت 
دارد. نســبت ســوره با آیه هم همین طور اســت: آیه یک هویت دارد و ســوره هم یک هویت مستقل 

دکتر صفوی: کثرات در آیات قرآن مجید را باید در سایۀ وحدت تفسیر کنیم.



شمارۀ 51-52/ مرداد و شهریور 1397

107

فرهنگ اسـالمیفرهنگ اسـالمی

کل قرآن در ارتباط هدفمند با یکدیگر هستند. در تفسیر  دارد و این سه هویت )کلمه، آیه، سوره( با 
کشــف ارتباط این چهار ســطح با یکدیگر باشــد. در نظریۀ  گفتمــان باید تبیین  اجتهــادی، حاصــل 
ح شده اســت. ما  کل به جزء، این بحث خیلی خوب مطر کل و  سیســتم ها، از طریق ارجاع جزء به 
کنیم، نه جدا از محیط سیســتم. روش  کلی سیســتم ببینیم و تعریف و تفســیر  باید آیه را در محیط 
گذشتگان نیســت، بلکه ادامۀ تفاسیر سلف صالح است و تکمیل  تفســیر ســاختاری در برابر تفاسیر 
کردیم  کمال استفاده را  کردند  که آن ها  کارهایی  راه آن هاست. ما بر شانه های آن ها سوار شدیم و از 
)به خصوص، در زمینۀ اپیستمولوژی، در زمینۀ روایات، و در زمینۀ شأن نزول ها(؛ اما در زمینۀ فهم 

کرده ایم.  کشف  آیه درک ما باالتر رفته و ساختار سوره را 
کــه »آیا معنــی جدید هم پیدا می شــود؟« بلــه، معانــی جدید پیدا  کنید  ممکــن اســت شــما ســؤال 

کتــاب مــا فقــط ســوره حمــد را در ســه نمودار  می شــود. در ایــن 
که این ســوره ســه ســاختار دارد. در ســاختار اول،  نشــان دادیم 
که این ســوره قوس نزول و قوس صعود را  نشــان داده می شــود 
بیــان می کند. ســه آیۀ اول قوس نزول را بیــان می کند. آیۀ پنجم 
که عالم نــزول را به عالم صعود وصل می کند.  بخش رابط اســت 
از طریق معرفت و عشق، شما وارد مرحلۀ قوس صعود می شوید 
و علت فاعلی و علت غایی با یکدیگر مرتبط می شــوند: هو األول 
واآلخــر. خدا علــت فاعلی جهان اســت. در »مالک یــوم الدین« 
خــدا بــه عنوان علــت غایــی معرفی می شــود؛ منتها ایــن رابطه، 
رابطۀ این چنینی است رابطه قوس نزول و صعود است. مسئله 
که ابتــدا و انتهای جهان بــه هم مربوط  را بایــد در ایــن نمــا دید 

اســت. در جهــان بینــی قرآن -برخالف نظر ارســطویی- جهان واحد اســت، عالم شــهادت و عالم 
کار یکی  غیب یک جهان در دو مرتبه هســتند، همۀ آن هســتی اســت و هســتی واحد اســت و همه 

است، یعنی علت فاعلی و علت غایی یکی است و آن حضرت حق  است. 
کــه خدا خــودش را در آن بروز  در نمــودار بعــدی نشــان دادیــم ایــن دایرۀ وجود )Existence( اســت 
که »هو« اشــاره به اوســت. در »بسم اهلل الرحمن  داده و تجلی داده اســت. او ذات ناشــناخته اســت 
کــه اول تجلی بیرون از ذات خدا اهلل اســت. قاعدۀ الواحــد ال یصدر عنه إال  گفتــه می شــود  الرحیــم« 
واحد یک قاعده فلســفی اســت، از واحد فقط یک واحد اســتخراج می شــود. الواحد ال یصدر از اهلل 
که  رحمان اســتنتاج شده اســت. تجلی پیدا شــده از رحمان، رحیم، و از رحیم، رب العالمین است 
وارد جهان می شود. فرمانروای عالم غیب و عالم شهادت و پس از آن فرمانروای عالم آخرت است. 

ــدا بــر جهان  ــهــر خـ ــهــر ِم ُم
آفرینش حک شده است.
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که به صورت دایره نشــان داده شده اســت. این دایره شــکل  این مراتب تجلی حضرت حق اســت 
کاملی اســت، اول و آخر آن به هم مربوط اســت. بر این اســاس، بســم اهلل الرحمن الرحیم این گونه 
کــه ُمهر ِمهر خــدا بر همۀ جهــان حک شده اســت. این یک حدیث اســت. امام  معنــا پیــدا می کنــد 
کردن و رحمان یعنی ِمهــر، یعنی ِمهر خدا بر همۀ جهان  کــه یکی از معانی اســم یعنی ُمهر  فرمودنــد 

حک شده است و همۀ جهان عاشقانه خدا را می پرستند و فطرتًا به سوی او حرکت می کنند. 
کسی پرسش روشمندانه  پس از آن، ســاختار ســوم بر اساس حدیث است. این احادیث آمده، ولی 
کردند. در حدیث  کردند، ولی تحلیلش نکردند، برای ثواب نقل  نداشته است. همه حدیث را نقل 
که قرآن به دو بخش تقســیم شده اســت، یعنی ســاختار این ســوره دو بخش اســت و از دو  هســت 
کــه خدا خــودش را معرفــی می کند  قســمت تشــکیل شده اســت: قســمت اول مربــوط به خداســت 

که هســتم.« یــک راه شــناخت خــدا راه فطری اســت،  کــه »مــن 
قلبی اســت، عقلی اســت؛ یک راهش راه وحی اســت. از راه های 
معرفــت، راه عقــل را داریــم، راه قلب را داریــم، راه وحی را داریم. 
که هستم،«  که »من  کرده  خدا از طریق وحی خودش را معرفی 
ک  گفته راه بازگشــت به او چیســت. پیام مرکزی ســوره »ایا بعــد 
ک نســتعین« اســت، می توانیــم از طریــق معرفــت و  نعبــد و ایــا
عشــق به خدا به او بازگشــت دهیم. همه بازگشت می کنند، ولی 
که  دو صــراط هســت: یــک صراط مســتقیم، یک صــراط جحیم 
که  مربــوط بــه »مغضــوب علیهــم« و »ضالیــن« اســت. آن هایــی 
می خواهند اهل صراط مســتقیم شوند باید آیۀ چهار را پیگیری 
کنند. این صراط مســتقیم شــش  کننــد، از آیــۀ پنــج باید پیروی 

کند. خدا در آیــۀ پنج می گویــد: »من دنیــا را آفریدم، صراط  اســت ولــی بایــد به آیۀ پنــج ارجاع پیــدا 
کار باید بکنیم؟ می گوید: »راه ارتباط گیری با من، لقاءاهلل، همنشینی با  مســتقیم هم هســت.« چه 
که من را بشناسید و هرچه می خواهید از من بخواهید، چیز دیگری را علت فاعلی یا  من این است 
مبقی یا غایی یا رزاق و قدرت ندانید.« همۀ جهان تحت سیطرۀ اوست، همۀ جهان تجلی اوست. 
کنی تا بتوانی به او بپیوندی؛ بنابراین، در این روش ساختاری،  تو باید با آن مبدا اعال ارتباط برقرار 

کشف می شود و جنبۀ اعجازی قرآن با روش مدرن معرفی می شود. مفاهیم جدیدی از سوره 

کــتــاب  از  جــلــد  نخستین 
تفسیر دکتر صفوی مشتمل 
بر تفسیر سورۀ حمد است.
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کتاب تفســیر  کار می کنید. اولین جلد از  فرهنگ اســالمی: شــما دارید روی تفســیر ســاختاری قرآن 
که به تعداد سوره های قرآن  کتاب تفسیر ساختاری سورۀ حمد است. آیا این به این معناست  شما 

کتاب تفسیر خواهید داشت؟

کتاب دربیاوریم. ما هر 114 ســوره را تفســیر می کنیم،  که ما 114  دکتــر صفــوی: نه، این طور نیســت 
کردن آرای مفســران دیگر  ســاختار همــۀ آن هــا را درآوردیم و اآلن در حــال ویرایش و تنقیح و اضافه 
گفتند، بعــد این ها را به ترتیب منشــتر می کنیــم. امیدواریم به یــاری حضرت حق  کــه چــه  هســتیم 
کنیم، هر سال یک جلد دربیاوریم. فعاًل برنامۀ  بتوانیم این مجموعه را طی پنج ســال آینده منتشــر 

کند و بیش از این شود. ما 14 جلد است، اما ممکن است توسعه پیدا 

کتــاب  فرهنــگ اســالمی: تفســیر ســاختاری ســورۀ حمــد یــک 
شده اســت، آن وقــت ممکــن اســت تفســیر ســورۀ بقره و نســاء و 

آل عمران یک جلد شود؟

دکتر صفوی: نه، نمی شــود. ما در تفســیر ســاختاری ســورۀ حمد 
یــک فصل را بــه متدولوژی اختصــاص دادیم، یعنــی متدولوژی 
ساختارشناســی را توضیــح دادیم و فواید ساختارشناســی را هم 
کتــاب را بخواند، این  کــه می خواهد ایــن  کســی  گفته ایــم. برای 
کتاب هــای دیگــر ایــن فصــل را  قســمت خیلــی مهــم اســت. در 
گفته شــده( و وارد خود ســوره می شویم.  نداریم )چون در اینجا 

البتــه در آنجــا شــکل های دیگــر ســاختاری معرفی می شــود و توضیحات بیشــتری راجع به مســئلۀ 
کتاب شوند. ساختار می دهیم. علی االجمال، به نظر می رسد سوره های بلند هرکدام یک 

کتاب شود؟ کوچک هم یک  فرهنگ اسالمی: و چند سورۀ 

کتاب شود. دکتر صفوی: بله. مثاًل ممکن جزء سی ام همه یک 

ــد مــعــنــوی انـــســـان تـــراز  ــع ُب
قرآن فناء فی اهلل است.
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که انسان  گر از حضرت عالی سؤال شود  کار می کنید. ا فرهنگ اسالمی: شما روی تفسیر قرآن مجید 
که با تدّبر به آن رســیدید پاســختان چه  گی هایی دارد، شــما با توجه به تفســیری  تراز قرآن چه ویژ

خواهد بود؟

دکتــر صفــوی: انســان تراز قرآن دو ُبعــد دارد: یک بعد معنــوی و یک ُبعد اجتماعــی. ُبعد معنوی آن 
کرده باشــد. یعنی چــه؟ یعنی رذایل نفســانی را در خودش  کــه فنــاء فی اهلل و بقــاء باهلل پیدا  اســت 
کرده باشــد و ملکۀ وجودش شــده باشــد؛  نابــود و صفــات حســنۀ الهــی را در وجود خودش متمرکز 

راستی، صداقت، امانت داری، خداجویی، حقیقت جویی ملکۀ وجودش شده باشد و چیزی جزء 
خدا در ســویدای دلش نباشــد؛ معشــوقش خدا باشد و مسئلۀ خدا و همنشینی با خدا و لقا با خدا 
از جنبۀ معرفتی مسئلۀ اصلی زندگی و حیاتش باشد؛ هم معرفت و هم زندگی او خدامحور باشد. 

که مراقب نمازش است،  اولین نشــانۀ این هویت نماز اســت، اول نشانۀ انســان تراز قرآن این است 
نمــازش الهــی اســت، بــا حضور قلب اســت، با توجه اســت. همــۀ واجبــات الهی را انجــام می دهد و 

انسان تراز قرآن موج آفرین است و بر محیط اثر می گذارد.
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گناهــان اجتنــاب می کند، نمی گوید: »اینها همه گیر شده اســت پس ما هم انجام دهیم.« انســان  از 
تــراز قــرآن موج ســاز اســت نه اینکه تســلیم موج شــود، بــر محیط اثــر می گذارد نــه اینکه تحــت تأثیر 
سیاهی های محیط واقع شود، از جهت تقوایی و الهی و اخالقی برجسته است. اآلن فسق و فجور 
کهف  در جامعــه زیاد شــده، اما انســان تــراز قرآن در مقابل آن می ایســتد. نمونۀ خــوب آن اصحاب 
گر بتواند جامعه را می سازد وگرنه راه  گر جامعه به کل فاســد شود او تسلیم نمی شود، ا اســت.حتی ا

خود را از جامعه جدا می کند. 
کنــم ُبعد اجتماعی  کــه می خواهم )به خصوص بــرای متدینان و مقّیدان(عرض  نکتــۀ مهــم دیگری 
انســان تراز قرآن اســت. تقوا فقط به معنای ذکر و ورد و نماز شــب و دعا نیســت. معنویت و ربانّیت 
و تهذیب نفس و ارتباط شــخصی انســان با خدا خیلی مهم اســت، ولی اسالم فقط ارتباط شخصی 

و معنوی انســان با خدا نیســت. انسان طراز قرآن ُبعد اجتماعی 
هم دارد. اول نشــانۀ بعد اجتماعی انسان طراز قرآن چیست؟ » 
ْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِکتاَب َو اْلمیزاَن ِلَیُقوَم 

َ
ناِت َو أ ْرَســْلنا ُرُسَلنا ِباْلَبِیّ

َ
َلَقْد أ

اُس ِباْلِقْسِط.« انسان تراز قرآن پیام آور عدالت و قسط، حامل  الَنّ
عدالت و قسط، عامل به عدالت و قسط، و حامی عدالت و قسط 
اســت؛ هــم خودش بــه آن عامل اســت هم حمایــت می کند، در 
هیــچ ظلم و فســاد )به خصوص اقتصــادی و اجتماعی( مداخله 
و مشــارکت نمی کنــد، او در برقــراری عدالــت و قســط اجتماعــی 

مشارکت می کند. 
که عام تر اســت ُفتوت اســت. انســان تــراز قرآن اهل  ُبعد دوم آن 
ُفتــوت اســت. اســاس فتــوت بــر صفــا و سخاســت: دل او مصفــا 

کنند  باشــد، در اجتماع اهل ســخا باشــد، احســان داشــته باشــد، نیــاز مردم را قبــل از اینکه اعــالم 
کند. برطرف 

که  که جامعۀ تراز قرآن جامعه ای است  فرهنگ اسالمی: بنابراین، از فرمایش شما نتیجه می گیریم 
هدف اصلی آن خدا باشد. 

که در آن عطر خدا استشمام  دکتر صفوی: جامعۀ قرآنی دو بخش دارد: 1( جامعه ای توحیدی است 
کجــا می رویــد نشــانۀ خــدا را می بینیــد؛ 2( در ُبعد اجتماعــی، تمام روابــط اجتماعی،  می شــود، هــر 
که در آن عدالت نباشد  اقتصادی، و سیاسی این جامعه بر اساس عدالت و قسط است. جامعه ای 

انــســان تـــراز قـــرآن پــیــام آور 
عدالت است.
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از جامعۀ قرآنی و جامعۀ توحیدی دور اســت. هرچه به عدالت و قســط نزدیک می شــوید به جامعۀ 
قرآنی نزدیک ترید.

که عده ای  گذاشــت  گزاره  کنار این  فرهنگ اســالمی: این صحبت های شــما چگونه می شــود را در 
کنیم، اول به انباشت ثروت  پردازیم و بعد به عدالت«؟ در این  می گفتند: »برای اینکه توسعه پیدا 
که باید برای  تئوری، توسعه درجۀ اول و عدالت درجۀ دوم است. به نظر شما، در تئوری توسعه ای 

جامعۀ اسالمی داشته باشیم، عدالت شاخص درجۀ اول است یا درجۀ دوم؟

دکتر صفوی: ببینید، غربی ها می گویند در توســعۀ پایدار نباید به محیط زیســت ظلم شود و محیط 
زیســت بــه بهانــۀ توســعه تخریــب شــود و نبایــد حقوق اساســی 
انسان ها خدشه شود و پایمال شود؛ این می شود توسعۀ پایدار؛ 
که به دنبال انباشت  بنابراین، نظام توسعۀ پایدار، در عین حال 
ســرمایه و توزیــع عادالنــۀ آن اســت، مســئلۀ عدالــت هــم دارد. 
حال در اینجا عدالت مقدم است یا چیز دیگر؟ ما براساس قرآن 
که همیشــه بــر همه چیز  کــه عدالــت قاعده ای اســت  می گوییــم 
حکومــت می کنــد، قاعدۀ عدالت بر جمیع قواعــد دیگر حکومت 

می کند و آن قاعدۀ تراز است. 
کردند همان  کارفرما هرچه با هــم توافق  کارگر و  اینکــه در رابطــۀ 
که ماشــین نیســت.  اســت برای دورۀ فئودالیته اســت، دوره ای 
گرفتــه و ما با ازدیاد نیروی  کارگر را  کــه ماشــین جای  در دوره ای 

که بر قواعد دیگر  کار نمی کند، باید بر اســاس قاعدۀ عدالت  کار روبه رو هســتیم، قاعدۀ تراضی دیگر 
کارفرما را بپذیرد.  کارگر از روی اضطرار مجبور اســت حــرف  کرد.  حکومــت می کند خط مشــی گذاری 
کند. اینجا قاعدۀ عدالت  کار اســتثمار  کارگر را از بابت اضطرار به  کارفرما  حکومــت نبایــد اجــازه دهد 

به فریاد ما می رسد و نمی گذارد یک حکم فقهی نامربوط برقرار شود. 
بنابرایــن، در همــۀ تصمیم گیری هــا، عدالــت و قســط معیــار صحــت تصمیم اســت. در تفکر شــیعه 
خــدا عــادل اســت؛ نه اینکــه هر چه خدا بکند عدل باشــد، بلکه خدا طبق عدل عمــل می کند. این 
کرد عدل  کــم  کنــد، نه هرچه حا کــم باید بر اســاس عدل عمل  که حا فلســفۀ سیاســی اســالم اســت 
کار خداســت  کاری بکند  اســت. خلفای اموی و عباســی می گفتند: »خلیفه، خلیفة اهلل اســت، هر 
که شــیعۀ اثناعشری می گفت: »عدالت و امامت  کار خداســت پس درســت است«؛ در حالی  و چون 

ــرآن حامل  ــ ــراز ق ــ ت انــســان 
عدالت، عامل به عدالت، 
و حامی عدالت است.
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دو اصل اساســی در اســالم اســت. هم در فلســفۀ سیاسی و هم در فلســفۀ اقتصادی، تمام روابط و 
مناســبات در جامعۀ اســالمی و تمام امور باید بر اســاس عدالت باشــد.« روابط و مناسبات سیاسی 
هم همین طور اســت، یعنی توزیع مناصب سیاســی و مناصب قضایی باید بر اســاس عدالت باشــد 
که باید باشــد عدالت اســت. مصداق عدالت  کی  نه براســاس روابط فامیلی و روابط حزبی. تنها مال
کار را داشته باشد.  که فرد صالحیت انجام  در هر مورد فرق می کند. عدالت در انتصابات این است 
گر عدالت داشته باشید آن مسئولیت  کردند، ا کاری را ندارید و به شما پیشنهاد  گر شما صالحیت  ا

را نخواهد پذیرفت. 
که در ســورۀ حدید می گوید: »نهضــت انبیا دو  بنابرایــن، عدالــت مفهــوم خیلی مهمی اســت. قرآن 
هدف اساسی دارد: دعوت الی اهلل تعالی بر اساس توحید و پرستش خدای یگانه، و برقراری عدالت 

و قســط اجتماعــی در جامعــه.« ایــن تفــاوت رویکرد اســالم ناب 
محمدی با تفکر طالبانی و داعشی هاست.

گذاشتید.  فرهنگ اسالمی: شما روی نقطۀ اصلی قضیه دست 
اصــاًل دعــوت اصلی قرآن به عدالت اســت و خــدا می فرماید: »ما 
پیامبــران را بــرای اقامۀ قســط و عدل فرســتادیم.« در حقیقت، 
که هدف غایی چیست،  کلمه توضیح دهیم  گر بخواهیم در دو  ا
هــدف غایــی قــرآن مجیــد عدالــت و آزادی اســت. عدالــت بــه 
گر  معنی عکس العمِل مســاوی در مقابل عمل مســاوی اســت. ا
بچه هــای مردم درس می خوانند تا مهارتی را بیاموزند، این طور 
کسی یک  کســی پنج شغل داشته باشــد و از آن طرف  که  نشــود 

شغل هم نداشته باشد، آن قدر نباید تفاوت باشد. 
که بین انســان و خدا هیــچ مانعی نباید وجود  دوم، مفهــوم آزادی اســت. معنای آزادی این اســت 
کســی آزاد اســت هر  که غربی ها تعریف می کنند بی معناســت: می گویند هر  داشــته باشــد. آن آزادی 
کسی دیگران است، چون سرنوشتش  کاری خواست بکند به شرط آنکه به دیگران ضرر نرساند. هر 
که در مــورد خودش می گیــرد دارد در مورد جامعه یا بخشــی  گــره خورده و هــر تصمیمی  بــا دیگــران 
کتــاب عدالت و آزادی اســت -و بــه همین دلیل دشــمنان  از جامعــه می گیــرد. چــون قــرآن مجیــد 
کشورهای غربی پروژه ای هست مبنی بر اینکه ُنسخ قدیمی  گفته می شود در برخی از  زیادی دارد، 
کردیم،  که بگویند: »ما بررســی  گرفته اند  کنند و از قبل هم دربارۀ آن تصمیم  قرآن مجید را بررســی 

تمام  قـــرآنـــی،  جــامــعــۀ  در 
روابــــــــــــط اجــــتــــمــــاعــــی و 
بر  و ســیــاســی  اقـــتـــصـــادی 
اساس عدالت است.
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فهمیدیم همۀ این ها متعلق به قرن دوم هجری است. پس قرآن در قرن دوم هجری نوشته شده 
کتاب وحی نیست.« نظر شما دربارۀ این پروژه چیست؟ و 

دکتر صفوی: بله، متأسفانه اآلن در غرب چندین پروژۀ مهم توسط نهادهای استعماری برای ضربه 
کلید خورده و شروع شده است.این پروژه می خواهد جهان را از  کاًل، ادیان الهی-  زدن به اسالم -و 
کند و بگوید همۀ پیامبران ساحر یا دانشمند بودند؛ نه عیسی،  گونه معنویت و پیام الهی خالی  هر 
نــه موســی، و نه محمد پیامبر نبودنــد؛ معجزات هم همه تغییر و تحوالت طبیعی بوده اســت. و به 
کنند و اخالق سکوالر و علم سکوالر بسازند. می گویند: »اخالق خوب  این صورت، همه چیز را انکار 
کاًل  که  اســت، اخــالق را رد نمی کنیــم، ولــی بــرای اخالق به دیــن نیازی نداریــم.« پروژۀ این هاســت 

که اآلن تحت تأثیر انقالب  کنند؛ باالخص اسالم را  دین را ضایع 
ح شــده و در  اســالمی ایــران بــه عنوان قدرت سیاســی هــم مطر

معادالت سیاسی جهان و روابط بین الملل اثرگذار شده است. 
کارتون هــا را بــرای تضعیــف ایمــان به پیغمبر اســالم)ص(  وقتــی 
که »این چه  کردم  کردنــد، من با یکی از این ها صحبــت  درســت 
کــه نمی توانید بیش از  که می کنید؟ شــما  کار احمقانــه ای اســت 
کنید، چرا به جنگ اســالم  یــک و نیــم میلیارد مســلمان را نابود 
که  گفتنــد: »آری، ولی تحقیر  آمدیــد؟ چه می خواهیــد بکنید؟« 
گفتنــد این پــروژه بــرای تحقیر  می توانیــم بکنیــم.« بــا صراحــت 
کتاب هایی  اســالم و تحقیــر مســلمانان اســت. امــروز در همیــن 
کــه تاریخ صفویه را نوشــته اند ببینید چگونــه از صفویه -که اوج 

بازگشــت بــه دورۀ فرهنــگ و تمــدن اســالمی اســت- یک چهرۀ بســیار ضعیــف، آشــفته، و بی در و 
کنند در حوزۀ هنرشناسی  پیکر نشــان می دهند. اصاًل می خواهند فرهنگ و تمدن اســالمی را انکار 
همین طــور اســت، می خواهنــد بگوینــد همــۀ این ها تحــت تأثیــر معماری رومــی و چینــی و یونانی 
گرفته شده؛ در عرفان می گویند این  ساخته شده؛ در فلسفه می گویند همۀ این ها از یونان باستان 
عرفان مسیحی و بودایی است اصاًل ربطی به اسالم ندارد. از جاهای مختلف از شئون و جنبه های 

کردند.  مختلف به اسالم حمله 
حاال این پروژۀ جدید چیســت؟ دنیای غرب اآلن بر قرآن متمرکز شــده و می خواهد قرآن را از میان 
که با زبــان علمی به این شــبهات جدید جواب  بــردارد. مــا، بــه عنوان یــک عالم متعهد، مســئولیم 
که می خواهنــد بگویند قرآن وحی نیســت،  کنیــم. پــروژۀ آن ها همین اســت  دهیــم و از قــرآن دفــاع 

اساس  بر  ما  صفوی:  دکتر 
که عدالت  قرآن می گوییم 
که بر همه  قاعدهای است 
چیز حکومت می کند.
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کتــاب حکیمانــه اســت و پیغمبر حکیمی بــوده و این مطالب را بــا اســتفاده از آرای یهودیان و  یــک 
گفته اســت. در دانشــگاه، یکی از اســاتید می گفت: »آیات نور از  مســیحیان و زرتشــتیان و بوداییان 
گرفته است.« آن ها احمق هستند و وحدت استعالیی ادیان  زرتشت است، قرآن این ها را از زرتشت 
کتاب  کتاب مستقل و  گر آیۀ نور در قرآن است، قرآن در استمرار نهضت انبیا یک  که ا را نمی فهمند 
کرده اســت. معارف عمیق تر  برتــر اســت. برای چه برتر اســت؟ برای اینکه معــارف عمیق تری را بیان 
چیســت؟ با همین ساختارشناســی نشــان می دهیــم بهترین معــارف عقلی معارف قلبــی و معارف 

کتاب دیگری نیست.  که در هیچ  اخالقی و معارف اجتماعی در قرآن است 

ُکشــتی یعقوب با فرشــته و خدا هســت. ذهن فلســفی  در انجیــل و تــوراِت تحریــف شــده مطالبی از 
کشــتی  که یک انســان با فرشــته  انســان امــروز می گویــد هیچ ذهن معقولی نمی تواند این را بپذیرد 
کرده اســت؛ یعنی وقتی شــما بــا عقل به قرآن  بگیــرد و از او مغلــوب شــود. قــرآن تفکر عقلی را ترویج 
که پیام معقولی دارد. هم شهید  کتاب منســجم و ســازمان یافته است  نگاه می کنید، می بینید یک 

کردند.  کار  مطهری و هم عالمه طباطبایی خیلی راجع به جنبۀ متافیزیک عقلی قرآن 

کم باید بر اساس عدالت عمل کند. بر اساس فلسفۀ سیاسی اسالم، حا
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که  کارها و از پروژه هایی  پروژۀ ضّد قرآن در غرب هســت؛ ولی متأســفانه حوزه های علمیۀ ما از این 
در غرب برای ضربه زدن به اســالم وبه تاریخ اســالم و به اصل قرآن شــروع شده غافل هستند، هنوز 
که تفسیر مفسر امروز باید مسائل انسان امروز،  گذشته فکر می کنند. در حالی  دارند در حال و هوای 
کند و تفسیر  گرفته باشد، قرآن را با این نگاه بازخوانی  سؤاالت انسان امروز، و جامعۀ امروز را در نظر 
کتــاب هدایت اســت، باید از دل این تفســیر بــرای این افــراد هدایت  کنــد. چــون قرآن  جدیــد ارائــه 
کار می خواهد بکند، حرفش دربارۀ  داشته باشد، یعنی باید جواب دهد راجع به محیط زیست چه 
محیط زیســت و بحران محیط زیســت چیســت، راجع به حقوق بشــر چه می گوید، راجع به مسئلۀ 
حقــوق زنــان چه می گوید، راجع به مســئلۀ تکنولوژی چه می گوید؛ این می شــود تفســیر با توجه به 

مسائل امروز. 
قــرآن ابــدی اســت و پیــام آن برای همــه عصرها و نسل هاســت. 
که قرآن دارای بطون مختلف  یکی از اعجازهای قرآن این اســت 
که  که بطنش را، با روش اجتهادی  کار مفسر این اســت  اســت و 
متناســب بــا نیاز زمان بــرای هدایت مردم اســت، آشــکار و ابالغ 
کــه مــا اآلن در ایــن حوزه ها داریــم. ما  کنــد. ایــن ضعفــی اســت 
که این نســل جدید بتواند به این نیازها پاســخ دهد.  امیدواریم 
کردند، تفسیر  کار بسیار بزرگی  البته به نظر من عالمه طباطبایی 
عالمه طباطبایی تفســیر مهمی اســت و پاســخ برخی از مســائل 
فلســفی و مســائل علمی این دوران اســت، ما باید این نوع نگاه 

را داشته باشیم.

کردند. بعضی از  که فرمودید، در غرب از همۀ جهات به اســالم حمله  فرهنگ اســالمی: همان طور 
کتاب  که ظاهرش خیلی جنبــۀ حمله ندارد اما باطنش حمله اســت؛ مثاًل، در  کتاب هــا هم هســت 
کرده انــد:  الپیــدوس، A History Of Islam society، بــه تعــداد مناطــق جغرافیایــی اســالم درســت 
اســالم خاورمیانه ای، اســالم آفریقایی، اســالم آســیایی، اســالم اروپایــی. این دقیقًا بــه معنای نفی 
اســالم اســت، اســالم را پدیده ای عارض بــر مختصات جغرافیایــی و تاریخی دانســتن به نحوی نفی 
که روشنفکران مسلمان، به جای اینکه در مقابل این حمالت  اسالم است. متأسفانه، ما می بینیم 
کننــد، ترجمــۀ همیــن مطالــب را عینــًا به زبــان مادری خودشــان بیــان می کننــد و باعث  مقاومــت 

کشورشان می شوند. گمراهی بیشتر مردم 

هـــــدف انـــبـــیـــا دعــــــوت بــه 
عدالت  بــرقــراری  و  توحید 
بوده است.
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دکتــر صفــوی: البتــه برخی از روشــنفکران هــم حقیقتًا از ســاحت قرآن دفــاع می کننــد، مثل مرحوم 
استاد محمدتقی شریعتی. حقیقتًا تالش های قرآنی ایشان خیلی تالش های بزرگ و خوبی بود.

کشورهای اسالمی. فرهنگ اسالمی: و نیز دکتر شریعتی در حوزۀ جامعه شناسی 

ح، و آن  دکتــر صفــوی: خــوِد مرحــوم دکتر علی شــریعتی نقش اســالم را از منظر جامعه شناســی مطــر
کار شــریعتی  کرد.  را بــه عنــوان یــک مکتــب زنــده و مترقی اجتماعــی در مقابل دیگر مکاتــب معرفی 
که  کس آثــار شــریعتی را بخواند باید توجه داشــته باشــد  از ایــن جهــت خیلــی اهمیــت داشــت. هــر 
گفت:  که »من فیلســوف هســتم،« یا »من عارف هستم« یا »من متکلم هستم«؛ او  شــریعتی نگفت 

»من جامعه شــناس هســتم« و به عنوان جامعه شناس، مکتب 
اجتماعی اسالم و ابعاد اجتماعی اسالم را در مقابل مکتب های 
کار اجتهادی  کار در نوع خودش یک  کرد. این  زندۀ امروز معرفی 
کار اجتهادی بسیار اثرگذار بود. انقالب ایران از جهت  بود و این 
فکری، بیش از هر کس دیگر، تحت تأثیر اندیشه های شهید دکتر 
علی شــریعتی بود. ما نســل انقالب هستیم و شــاهد این حادثه 
کتاب مســئولیت شــیعه بودِن شــریعتی  بودیــم. برای خود من، 
کنم  که احســاس مســئولیت شدید  نقش مهمی در این داشــت 
کنیم نیز به همین  کجا آغاز  که باید در مقابل طاغوت بایستم؛ از 
که  ترتیــب. می خواهــم بگویم روشــنفکران دینی متدینــی داریم 

کردند. نقش خوبی در دفاع عقلی از اسالم ایفا 

کمال تشکر را داریم. گذاشتید  فرهنگ اسالمی: از اینکه وقت خود را در اختیار ما 

ــار صــحــت  ــیـ ــعـ عــــدالــــت مـ
تصمیمگیری هاست.


